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ֹּםכ ַּ ְַּרכ

בּועַּ  שָּׁ ר בַּ בַּ עָּׁ ת ִהְמִשיְך שֶׁ דֶׁ רֶׁ ם לָּׁ יָּׁה, גֶׁשֶׁ ר וְהָּׁ  . קַּ

ְכשָּׁ  ש ויעַּ מָּׁ ְרִגיִשים מַּ ת מַּ ף אֶׁ חֹרֶׁ  .                     הַּ

ן ְסתָּׁ בֻּ ית ְליַּד בַּ ת בֵּ ְכנֶׁסֶׁ ר הַּ ְפשָּׁ ֹּם ִלְראֹות אֶׁ ְרכ  .                                       כ 

כְַּרכֹם ח הּוא הַּ רַּ יע ִעם פֶׁ ת לֵּ רֶׁ נִים כֹותֶׁ  . ְלבָּׁ

ה ְכמֹו נְִרָאה הּוא בָּׁ הָּׁ ל לֶׁ  .                       נֵּר שֶׁ

ם יֵּש ְבתֹוכֹו  . צָּׁהֹב כֶׁתֶׁ

ְכלּו ִאם כְַּרכֹם ְלתֹוְך ִתְסתַּ ְמצַּע ִתְראּו הַּ ח ְבאֶׁ רַּ פֶׁ ִבים חּוִטים הַּ ִמים ְצהֻּ חּוִטים. ְכתֻּ  לַּ

ּלּו אֵּ ּמּוד קֹוְרִאים הָּׁ                                      .ֵעִליַּע 

י מּודֵּ עַּ ִלי מֵּ עֵּ ל הַּ כְַּרכֹם שֶׁ ת ְמִכינִים הַּ ְבִלין אֶׁ תַּ ן" הַּ ְפרָּׁ  ".                                               זָּׁעַּ

ִּמיםֶַּאת ְרכֻּ כ  ָאֶרץַּה  ֹּףַָּאסּורַּבָּ ִחים"ֵַּהם.ִַּלְקט ִניםְַּפרָּ ַּ".ַַּּמּוגָּ

 

 

ַּנבטיםַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּציוריםַּשלַּ

 ששלחו ציורים לעיתון! יהלה ועטרה אשחרתודה ל
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בּוע ַּ שָּ ְכנּוַּה  ֵפץִַּהְמש  ִניםִַּמְבִניםְַּלש  ְדנָּאַּּוִמְתקָּ ס  ַּ:ַּב 

 ר דֶׁ ה ְלחֶׁ ִמיקָּׁ רָּׁ ש קֵּ דָּׁ חָּׁ י. ִכּיֹוִרים ִהִגיעּו הֶׁ ּיְַּתִקינּו ַאֲחרֵּ ת שֶׁ ִכּיֹוִרים אֶׁ  יְַּתִחילּו הַּ

ֲעבֹד ר לַּ דֶׁ חֶׁ ש בַּ דָּׁ חָּׁ  .הֶׁ

 ית ד ְל"בֵּ קֵּ ש גַּג בֹונִים" שָּׁ דָּׁ גַּג. חָּׁ ן הַּ ּיָּׁשָּׁ יָּׁה הַּ קֹם הָּׁ ד. עָּׁ ּיָּׁרַּ ם ְכשֶׁ ם גֶׁשֶׁ גֶׁשֶׁ  הַּ

ל ִבְשלּוִליֹות נְִשַאר גַּג עַּ ל ְשלּוִליֹות יֵּש ִאם. הַּ גַּג עַּ ט יָּׁכֹול הּוא הַּ  .ְלִהְתמֹוטֵּ

 ת ִמְזרֹונִים אֶׁ ל הַּ ִטפּוס ִקיר שֶׁ ש ְבִצפּוי עֹוְטִפים הַּ דָּׁ  .חָּׁ

 ת ה אֶׁ ִכתָּׁ ה הַּ שָּׁ ֲחדָּׁ ל הַּ ב" שֶׁ ְרחָּׁ מֶׁ ְבעּו, ִרְצפּו" הַּ ל וְִחְברּו צָּׁ ְשמַּ  .ְלחַּ

 ת ְלצַּפֹות ִסּיְמּו י ִפנַּת אֶׁ חַּ ץב הַּ ְתִחיִלים עֵּ ֲעבֹד ּומַּ ל לַּ רֹות עַּ ה ְגדֵּ ֲעקֶׁ  .ּומַּ

ְדשֹות יִַּפנ תַּח  ח  ַּה 

 ִעִזים ִדיֹות הָּׁ גָּׁמָּׁ ְמִליט ִהְתִחילּו הַּ  -ֲחמּוִדים ְתאֹוִמים נֹוְלדּו ִראשֹון ְביֹום. ְלהַּ

ד ְגִדי חָּׁ ע אֶׁ חֹר ְבצֶׁבַּ ד ּוְגִדי שָּׁ חָּׁ ע אֶׁ ן ְבצֶׁבַּ בָּׁ טֹות. לָּׁ ְמלָּׁ הַּ ְמִשיכֹות הַּ ד מַּ  סֹוף וְעַּ

בּועַּ  שָּׁ אי הַּ ִדיר כָּׁל ְבוַּדַּ א הַּ ּלֵּ יִים יְִתמַּ  . ִבְגדָּׁ

 ם ִסּיְַּמנּו קֵּ ת ְלשַּ י ַאְקוְַּריּום אֶׁ ּיָּׁם מֵּ ה. הַּ ְתקּופָּׁ ַאֲחרֹונָּׁה בַּ ְענּו נִִקינּו הָּׁ בַּ . אֹותֹו וְצָּׁ

י אֵּ ת ְבמֹוצָּׁ בָּׁ אנּו שַּ י אֹותֹו ִמּלֵּ ג ְלתֹוכֹו וְִהְכנְַּסנּו יָּׁם ְבמֵּ נּון דָּׁ ן, שֹושָּׁ ְרטָּׁ ה סַּ  וְכַּמָּׁ

נֹות ַאְקוְַּריּום. יָּׁם שֹושָּׁ זֶׁה בָּׁ ִגים גַּם יֵּש הַּ ּיִים ַאְלמֻּ ם. חַּ ְשִטים הֵּ  אֹותֹו ְמקַּ

י גֹל ָאדֹם ְבִצְבעֵּ ּוִים ֲאנְַּחנּו. וְסָּׁ כָּׁל ְמקַּ י שֶׁ ּיָּׁם יְצּורֵּ יִת טֹוב יְַּרִגישּו הַּ בַּ ש בַּ דָּׁ חָּׁ  הֶׁ

ם הֶׁ ּלָּׁ  . שֶׁ
ֹּדַּמֹוִדיםֲַּאנ ְחנּו ֲאִריֵאלְַּמא עֹותֶַּשִהְקִדישַּלּוִבישַּל  בֹותַּשָּ ֹּרַּר  ֲעז נּוַּל  ַּלָּ

ֵקם ַאְקו ְריּוםֶַּאתְַּלש  ַּ.הָּ
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ּׂשּואֹותִַּטּיּול קְַּלמ  נָּהַּיְִצחָּ ְּישָּ  ה 

ר נִי יֹום ְבבֹקֶׁ ה ְקבּוצֹות שֵּ ֲעסּוקָּׁ תַּ נָּׁה הַּ ֲהכָּׁ ה וְהַּ ֲעסּוקָּׁ תַּ ִטּיּול. ְלִטּיּול יְָּׁצאּו לַּ ם הַּ עַּ פַּ  הַּ

יָּׁה ִביב הָּׁ ּׂשּואֹות ִמסָּׁ ק ְלמַּ נָּׁה יְִצחָּׁ ּיְשָּׁ זֶׁג .הַּ ֲאוִיר מֶׁ יָּׁה הָּׁ ר הָּׁ ְקבּוצָּׁה נֱֶׁהדָּׁ נּו וְהַּ ּלָּׁ  שֶׁ

ה יְתָּׁ ה הָּׁ חָּׁ ת ְשמֵּ לֶׁ ה וְִעם וְצֹוהֶׁ ְרבֵּ כֶׁת כֹחַּ  הַּ לֶׁ ִטּיּול לָּׁ ין  .בַּ ְרנּו המָּׁ 'סגְ  ְבעֵּ צַּ ת עָּׁ ֲארּוחַּ  לַּ

ר ר .בֹקֶׁ ְדנּו כְָּׁך ַאחַּ ש יָּׁרַּ מָּׁ רֹוב מַּ ְלנּו. םג'ּומג'ּו תבֵּ רְ חִ לְ  קָּׁ בַּ יִם טָּׁ ְגלַּ ין רַּ  היילָּׁ בֵּ חּו ְבעֵּ

זְַּרנּו ּׂשּואֹות וְחָּׁ ק ְלמַּ נָּׁה יְִצחָּׁ ּיְשָּׁ ְך. הַּ רֶׁ דֶׁ ה הַּ ְברָּׁ י ְליַּד עָּׁ ר תּות ֲעצֵּ ְכבָּׁ  ִהְתִחילּו שֶׁ

ף ְלִהְתכֹונֵּן חֹרֶׁ  .לַּ

ִטּיּול יָּׁה הַּ א הָּׁ ר נְִפלָּׁ ִרים ִבְזכּות ְבִעקָּׁ ֲחבֵּ ְזרּו הַּ עָּׁ  זֶׁהל זֶׁה שֶׁ

תנחנו רוצים לשבח א ז אֶׁ ְלכָּׁה ֱאִלירָּ הָּׁ ת שֶׁ ְסלּול כָּׁל אֶׁ מַּ  ַאְדֶלרִַּמיכ לאת ו הַּ

ְלכָּׁהש ּה הָּׁ ְך ְביָּׁד יָּׁד ִאתָּׁ ְך כָּׁל ְלאֹרֶׁ רֶׁ דֶׁ  !!!הַּ

נָּׁבל כל הכבוד גם ן ְתִחיָּׁה, עֵּ ה ,ָאִביָּׁה, ִביטָּׁ ת ,ְמִאירָּׁ ל -בַּ ת אֵּ ּיֶׁלֶׁ ְמצּו וְאַּ ִהְתאַּ , שֶׁ

ְלכּו ת הָּׁ ְסלּול כָּׁל אֶׁ מַּ ְזרּו, הַּ  .ְלזֹו זֹו וְעָּׁ

ה ְקבּוצַּת ללכ כל הכבוד ֲעסּוקָּׁ נִים תַּ ְלכָּׁה בָּׁ הָּׁ ד שֶׁ ה ְביַּחַּ ְזרָּׁ  ְשנֵּיל גםוְ , ְלזֶׁה זֶׁה וְעָּׁ

ְרִפים ִמְצטָּׁ ִשים הַּ ֲחדָּׁ ְדנָּׁא הַּ סַּ ְניָּה -לַּ ת  ת ְנבֹוַּמ  נָּׁה ִמִכתַּ ֲהכָּׁ ה הַּ ֲעסּוקָּׁ ןַּיֹוֵגבוְ  ְלתַּ ִַּביתָּ

ית ד ִמבֵּ קֵּ זֶׁה שָּׁ ִטּיּול שֶׁ ִראשֹון הַּ ם הָּׁ הֶׁ ּלָּׁ ת שֶׁ ְדנָּׁא ְבִמְסגֶׁרֶׁ סַּ  . הַּ

יזֶׁה ּיֵּש כֵּיף אֵּ ה ִטּיּוִלים שֶׁ ּלֶׁ   !כָּׁאֵּ
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רַּ-ַּהְבעזְַּמִתיחּות חֹוןַּש  ִבטָּ ֵטרַּה  ִַּהְתפ 

ט הְבעז אס" ִאְרגּון שֹולֵּ מָּׁ חָּׁ ִשים". הֶׁ ֲחדָּׁ ַאֲחרֹונִים בַּ אס. הְבעז ְמִתיחּות יֵּש הָּׁ מָּׁ חָּׁ  הֶׁ

חַּ  ֲהרֹס ֲאנִָּׁשים שֹולֵּ ת לַּ ר אֶׁ ְגבּול גֶׁדֶׁ חַּ  הַּ ּלֵּ ה ֲעִפיפֹונֵּי ּוְלשַּ רָּׁ ְבעֵּ ל ְמִדינַּת, תַּ אֵּ  יְִשרָּׁ

ה מָּׁ צֹור שָּׁ ל מָּׁ בּועַּ  ִלְפנֵּי. העז עַּ צָּׁב שָּׁ מַּ ְחִריף הַּ ה. ְמאֹד הֶׁ יְתָּׁ ה הָּׁ ּלָּׁ ל סֹוִדית ְפעֻּ  שֶׁ

ּיִָּׁלים ִלים חַּ ם. העז ְבתֹוְך יְִשְראֵּ בל נְִכנְסּו הֵּ ל כֹחֹות ִעם ְקרָּׁ ב. אסמָּׁ חָּׁ  שֶׁ ְקרָּׁ זֶׁה בַּ  הַּ

ג ִצין נֱֶׁהרָּׁ ִלי קָּׁ ה יְִשְראֵּ ל מחבלים וְִששָּׁ אס שֶׁ מָּׁ חָּׁ י. הֶׁ ה ַאֲחרֵּ ִמְקרֶׁ זֶׁה הַּ אס הַּ מָּׁ חָּׁ  הֶׁ

ה ה יָּׁרָּׁ אֹות כַּמָּׁ ל ִטיִלים מֵּ ל עַּ אֵּ ִטיִלים. יְִשרָּׁ הַּ ּלּו מֵּ אֵּ ג הָּׁ ם נֱֶׁהרָּׁ ד ָאדָּׁ חָּׁ ה אֶׁ  .נְִפְצעּו וְכַּמָּׁ

ה לָּ ֶּמְמשָּ ֵאלֶַּשלַּב  יּוַּיְִשרָּ הֵַּדעֹותִַּחלּוֵקיַּהָּ ֲעשֹותַּמָּ ַּ:ַּל 

יּו ֵאּלּוַּהָּ ִריְךֶַּשָאְמרּוַּכָּ ֵחםֶַּשצָּ ֲאנִָּשיםְַּלִהּלָּ ם .הְבעזַּבָּ ְשבּו הֵּ ִריְך חָּׁ צָּׁ  ִלְגרֹם שֶׁ

ם הֶׁ ם. גָּׁדֹול נֶׁזֶׁק לָּׁ ְשבּו הֵּ ִאם חָּׁ ם נְִגרֹם שֶׁ הֶׁ ם גָּׁדֹול נֶׁזֶׁק לָּׁ ח יְִלְמדּו הֵּ קַּ י. לֶׁ  ִאם אּולַּ

ם נְִגרֹם הֶׁ ם גָּׁדֹול נֶׁזֶׁק לָּׁ ֲחדּו הֵּ ל ִטיִלים ִלירֹות יְפַּ ל ְמִדינַּת עַּ אֵּ  ְלזֶׁה קֹוְרִאים. יְִשרָּׁ

ה" עָּׁ ְרתָּׁ  ".הַּ

יּו ֵאּלּוַּהָּ ִריְךֶַּשָאְמרּוַּכָּ ְפִסיקְַּלנ סֹותֶַּשצָּ הֶַּאתְַּלה  מָּ ִּמְלחָּ ם .ה  ְשבּו הֵּ ִריְך חָּׁ צָּׁ  שֶׁ

ִגיעַּ  אס ִעם ְלהַּ מָּׁ חָּׁ ת הֶׁ קַּ ְפסָּׁ ש ְלהַּ ם. אֵּ אס ָאְמרּו הֵּ מָּׁ חָּׁ ה שהֶׁ ה ְמנַּסֶׁ ְרבֵּ ן הַּ  ִלְמשְֹך ְזמַּ

ת ל ְמִדינַּת אֶׁ אֵּ ה יְִשרָּׁ מָּׁ ִמְלחָּׁ אס. לַּ מָּׁ חָּׁ ִחים רֹוצֶׁה הֶׁ ְזרָּׁ אֶׁ ְרגּו שֶׁ ם כָּׁל כָּׁכָּׁה. יֵּהָּׁ עֹולָּׁ  הָּׁ

ס ל יְִכעַּ ל עַּ אֵּ ה. יְִשרָּׁ מָּׁ ִמְלחָּׁ זֹאת הַּ ֲעזֹר ֹלא הַּ ל ִלְמִדינַּת תַּ אֵּ ֲעזֹר ִהיא -יְִשרָּׁ  תַּ

ם. אסמָּׁ חָּׁ לָּׁ  ְמנּו ָאְמרּו הֵּ נְִלחַּ אס ִעם שֶׁ מָּׁ חָּׁ ה הֶׁ ִמים כַּמָּׁ זַּר ֹלא זֶׁה ,ְפעָּׁ  ִהְפִחיד וְֹלא עָּׁ

סֹוף. אֹותֹו ִמיד בַּ ת ִהגְַּענּו תָּׁ קַּ ְפסָּׁ ש ְלהַּ ִדיף. אֵּ ִגיעַּ  עָּׁ ת ְלהַּ קַּ ְפסָּׁ ש ְלהַּ  וְֹלא ִמּיָּׁד אֵּ

י ה ַאֲחרֵּ מָּׁ  .ִמְלחָּׁ

ֹּאש הַּר לָּ ֶּמְמשָּ ְניָּהּוִַּבְניִָּמיןַּה  ֲעשֹותֶַּהְחִליטְַּנת  תַּל  ק  ְפסָּ ק. ֵאשַּה  לֶׁ ש חֵּ הַּ  ִריםמֵּ

ה ִהְתנְַּגדּו טָּׁ ְחלָּׁ הַּ ל לַּ ה רֹאש שֶׁ לָּׁ ְמשָּׁ מֶׁ ר. הַּ חֹון שַּ ִבטָּׁ ר ןמָּׁ רְ יבֶׁ לִ  ֲאִביְגדֹור הַּ  ֲאנִי: "ָאמַּ

ְסִכים ֹלא ה מַּ טָּׁ ְחלָּׁ הַּ זֹאת לַּ ן ֹלא ֲאנִי! הַּ ר ִלְהיֹות מּוכָּׁ ה שַּ לָּׁ ְמשָּׁ ה ְבמֶׁ ְחִליטָּׁ מַּ  שֶׁ

טֹות ְחלָּׁ ּלּו הַּ ְפִסיק ֲאנִי! כָּׁאֵּ ר ִלְהיֹות מַּ ֵטר ֲאנִי! שַּ  !".ִמְתפ 

י ִרים עֹוד אּולַּ ְטרּו שַּ ְטרּוִַּריםשַּעֹודִַּאם. יְִתפַּ הַּיְִתפ  לָּ ֶּמְמשָּ ֹּדַּתּוכ לַֹּלאַּה  ֲעב .ַּל 

הִַּאם לָּ ֶּמְמשָּ ֹּדַּתּוכ לַֹּלאַּה  ֲעב ְרכּוַּל  ֲעשֹותַּיְִצטָּ  .ְבִחירֹותַּל 

ּיֵּש ה ְבִחירֹות ְכשֶׁ שֶׁ ר קָּׁ ל יֹותֵּ ת ְלנַּהֵּ ְמִדינָּׁה אֶׁ  . הַּ

ּיֵּש ה ְבִחירֹות ְכשֶׁ שֶׁ ר קָּׁ ל יֹותֵּ פֵּ צָּׁב ְלטַּ מַּ ְך בַּ בָּׁ ְמסֻּ אס מּול הַּ מָּׁ חָּׁ  .   הֶׁ
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עּות צּו שם:  ןמָּׁ רְ קֶׁ רֵּ

ְצֵמְך: לַּע  תַּע  ְפִריְַּקצָּ ה  ס  ת הָּׁ ֲאנִי גָּׁרָּׁ ּלֹון ְשבּות. נְשּוָאה ְלִשְמעֹון,  י"שחִ ְבִגְבעַּ ְליַּד אַּ
נּו  ִדים 6יֵּש לָּׁ ְדנָּׁא  יְלָּׁ סַּ ת בַּ דֶׁ ת סֹוְציָּׁאִלית. 7ְמתּוִקים. ֲאנִי עֹובֶׁ דֶׁ נִים ְבתֹור עֹובֶׁ   שָּׁ

ְך? ֶַּשּלָּ ְפִקיד ת  ַּה  ה ל  מָּ חֹות שֶׁ ִמְשפָּׁ ֲעבֹד ִעם הַּ ְדנָּׁא הּוא לַּ סַּ ִּלי בַּ ְפִקיד שֶׁ תַּ הַּ
יִת  בַּ ת הַּ ֲעזֹב אֶׁ הּוא רֹוצֶׁה לַּ ְחִליט שֶׁ הּו מַּ ִמישֶׁ ְדנָּׁא. ְכשֶׁ סַּ ּיִָּׁרים בַּ דַּ ְלִמיִדים וְהַּ תַּ הַּ

ה. ֲאנִ  ְזרָּׁ ִריְך עֶׁ ִמים הּוא צָּׁ ְצמֹו, ִלְפעָּׁ ל עַּ ה ִמשֶׁ גּור ְבִדירָּׁ ֲעבֹר לָּׁ ר וְלַּ דֵּ ת לֹו ְלסַּ י עֹוזֶׁרֶׁ
ּיָּׁר  דַּ ת לַּ ר, וְגַּם עֹוזֶׁרֶׁ ֲעבָּׁ מַּ ת הַּ ר אֶׁ שֵּ י ְלאַּ ְמִדינָּׁה ְצִריכָּׁה ְכדֵּ הַּ ִכים שֶׁ ִמְסמָּׁ ת כָּׁל הַּ אֶׁ

ש.  דָּׁ חָּׁ קֹום הֶׁ מָּׁ גֵּל לַּ ר ּוְלִהְתרַּ ֲעבָּׁ מַּ ּלֹו ְלִהְתכֹונֵּן לַּ ה שֶׁ חָּׁ ִמְשפָּׁ ש וְלַּ דָּׁ חָּׁ  הֶׁ

ַאחְ  ד שֶׁ לְבכָּׁל ִעיר יֵּש ִמְשרָּׁ אי עַּ ְדנָּׁא.  רַּ סַּ ִמְתגֹוְרִרים ְבִדירֹות ְכמֹו בַּ ּיִָּׁרים שֶׁ דַּ הַּ
ה  ְרוָּׁחָּׁ כֹות הָּׁ ֲאנִָּׁשים ִבְלשָּׁ ר ִעם הָּׁ שֶׁ ה. ֲאנִי ְבקֶׁ זֶׁה קֹוְרִאים ִלְשכַּת ְרוָּׁחָּׁ קֹום הַּ מָּׁ לַּ

ְדנָּׁא יְִהיֶׁ  סַּ ֲאנִָּׁשים בַּ ּלָּׁ י שֶׁ ד ְכדֵּ שֹונֹות וֲַּאנְַּחנּו עֹוְבִדים ְביַּחַּ ה הַּ מָּׁ ם ְבכַּ עַּ ה ֲהִכי טֹוב. פַּ
ה  ִריְך, ּומָּׁ ִרים הּוא צָּׁ יזֶׁה ְדבָּׁ י ִלְקבֹעַּ אֵּ ֲעבֹר ִאְבחּון ְכדֵּ ִריְך לַּ ְדנָּׁא צָּׁ סַּ גָּׁר בַּ נִים ִמי שֶׁ שָּׁ

ה קֹוִרים. ּלֶׁ אֵּ ִאְבחּונִים הָּׁ הָּׁ א שֶׁ ִאית ְלוַּדֵּ ם. ֲאנִי ַאְחרָּׁ דֵּ  יֲַּעזֹר לֹו ְלִהְתקַּ

ל  ִאית עַּ ִמיֲאנִי גַּם ַאְחרָּׁ ְּלאֻּ רּות הַּ שֵּ נָּׁה  ְבנֹות הַּ שָּׁ ְך הַּ שֶׁ ְדנָּׁא. ְבמֶׁ סַּ ִגיעֹות לַּ מַּ שֶׁ
ה ִלְהיֹות  ה וִיכֹולָּׁ ְתִאימָּׁ ת ִמי מַּ קֶׁ ְדנָּׁא, וֲַּאנִי בֹודֶׁ סַּ ת הַּ אֹות ִלְבדֹק אֶׁ נֹות בָּׁ ה בָּׁ ְרבֵּ הַּ

ִמי רּות ְלאֻּ ְדנָּׁא. בְ  בַּת שֵּ סַּ נָּׁה ֲאנִי מלובַּ שָּׁ ְך הַּ ֲהלַּ ת בְ מַּ ִמי נֹותה אֶׁ ְּלאֻּ רּות הַּ שֵּ  הַּ
הֶׁ  ּיְִהיֶׁה לָּׁ גֶׁת שֶׁ  .טֹוב ןוְדֹואֶׁ

ְפִקיד? ת  ֲעשֹותַּב  ְתַּאֹוֶהֶבתַּל  הַּא  הֹוִרים, נֱֶׁהנֵּית  מָּ ר ִעם הַּ שֶׁ קֶׁ ת הַּ ת אֶׁ בֶׁ ֲאנִי אֹוהֶׁ
נָּׁה וְלִ  ר כָּׁל שָּׁ פֵּ רּות ְלִהְשתַּ ְפשָּׁ אֶׁ הָּׁ ְדנָּׁא ּומֵּ סַּ ל הַּ וֶׁת שֶׁ צֶׁ ה ִעם הַּ ֲעבֹודָּׁ הָּׁ ְלמֹד ְמאֹד מֵּ

ר. בָּׁ עָּׁ ִשינּו בֶׁ עָּׁ ּיֹות שֶׁ עֻּ  ִמטָּׁ

ֲעשֹות? ְתַּאֹוֶהֶבתַּל  ִפיםַּא  ִריםַּנֹוסָּ   ֵאיֶזהְַּדבָּ

ת ִלְהיֹות ִעם  בֶׁ ּיֵּל ּוְמאֹד אֹוהֶׁ ִרים, ְלטַּ ר, ִלְקרֹא ְספָּׁ נְתֵּ ת ְלנַּגֵּן ִבְפסַּ בֶׁ ֲאנִי אֹוהֶׁ
ִּלי. ה שֶׁ חָּׁ ִמְשפָּׁ  הַּ

ָאֶרץ: קֹוםַָּאהּובַּבָּ ן מָּ גֹולָּׁ  הַּ

ַּ ְדנָּא: ס  ַּב  ְדְת ב  ֶַּשעָּ ִַּלְפֵני ִשית ַּעָּ ה המָּ א ְמנִיפָּׁ נְִקרָּׁ קֹום שֶׁ ְדִתי ְבמָּׁ בַּ עֹוזֵּר  -עָּׁ שֶׁ
ל ֲאנִָּׁשים  ץ ְלהֹוִרים שֶׁ ּיִעֵּ קֹום שֶׁ ר, וְִלְפנֵּי זֶׁה ְבמָּׁ פֶׁ סֵּ ית הַּ נְָּׁשרּו ִמבֵּ רֹות שֶׁ ִרים ּונְעָּׁ ִלנְעָּׁ

ִדים ִכים ְמיֻּחָּׁ י ְצרָּׁ ֲעלֵּ  .בַּ
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 חומש: 
 

 פרשה:
 

 

ֹּב הִַּמְתכֹוֵנןַּי ֲעק וִַּעםִַּלְפִגישָּ  ֵעשָּ

ץ חֹוזֵּר יֲַּעקֹב רֶׁ ל ְלאֶׁ אֵּ י יְִשרָּׁ ה ַאֲחרֵּ ְרבֵּ נִים הַּ חַּ  הּוא. שָּׁ ל ְשִליִחים שֹולֵּ ו אֶׁ שָּׁ  עֵּ

ר פֵּ הּוא לֹו ּוְמסַּ ץ חֹוזֵּר שֶׁ רֶׁ ל ְלאֶׁ אֵּ ו. יְִשרָּׁ שָּׁ את יֹוצֵּא עֵּ ע וְִאתֹו יֲַּעקֹב ִלְקרַּ  ַאְרבַּ

אֹות ד יֲַּעקֹב. ִאיש מֵּ חֵּ ו דְמא ְמפַּ שָּׁ עֵּ ב יֲַּעקֹב. מֵּ ו חֹושֵּ שָּׁ עֵּ יִן שֶׁ ת זֹוכֵּר ֲעדַּ  אֶׁ

כֹות ְגנֵּבַּת ְברָּׁ דמְ  יֲַּעקֹב. הַּ חֵּ ו פַּ שָּׁ ֲהרֹג רֹוצֶׁה ְשעֵּ ל הּוא. אֹותֹו לַּ ּלֵּ  'הלַּ  ִמְתפַּ

ש קֵּ נּו ּוְמבַּ ִציל ִממֶׁ ו אֹותֹו ְלהַּ שָּׁ עֵּ  . מֵּ

ֹּב וַּשֹוֵלח ַַּּי ֲעק נֹותְַּלֵעשָּ תָּ וְַּכֵדיַּמ  חֶַּשֵעשָּ ֲעִביר הּוא .לֹוַּיְִסל  ת מַּ  אֶׁ

ה חָּׁ ִמְשפָּׁ ּלֹו הַּ ת שֶׁ ן אֶׁ ּיְַּרדֵּ ה הַּ יְלָּׁ ּלַּ  . בַּ

ֹּב קַּי ֲעק ֱאֹלִקיםְַּבִאישֶַּנֱאב   הָּ

דֹו נְִשַאר יֲַּעקֹב ה ְלבַּ יְלָּׁ ּלַּ ֱאֹלִקים ִאיש. בַּ ק הָּׁ ד ִאתֹו נֱֶׁאבַּ ר ֲעלֹות עַּ חַּ שַּ .  הַּ

ֱאֹלִקיםִַּאיש ֹּבַּנֹוֵתןַּהָּ שֵַּשםְַּלי ֲעק דָּ ֵאל"ַּ-ַּחָּ ל. "יְִשרָּ ק ִבְגלַּ ֲאבָּׁ מַּ  יֲַּעקֹב הַּ

עַּ  נְִשַאר  .צֹולֵּ

ֹּב שַּי ֲעק וִַּעםִַּנְפג   ֵעשָּ

ו שָּׁ ֹּב. ִהִגיעַּ  עֵּ וַּי ֲעק ִשיםַּוְֵעשָּ ִַּנְפגָּ ִמיםַֹּלאֵַּהם. ְבִקיםֵַּהםַּ-ִַּנְלחָּ . ִמְתח 

נִָּׁשים, יֲַּעקֹב ִדים הַּ ּיְלָּׁ ּלֹו וְהַּ ֲחוִים נִגִָּׁשים שֶׁ ו ּוִמְשתַּ שָּׁ ש יֲַּעקֹב. ְלעֵּ קֵּ ו ְמבַּ שָּׁ עֵּ  מֵּ

ת חַּ קַּ נֹותת אֶׁ  לָּׁ תָּׁ מַּ ו. הַּ שָּׁ ְזִמין עֵּ ת מַּ גּור יֲַּעקֹב אֶׁ ץ ִאתֹו לָּׁ ָארֶׁ ּלֹו בָּׁ  יֲַּעקֹב. שֶׁ

ר הּוא אֹומֵּ כֶׁת יָּׁכֹל ֹלא שֶׁ לֶׁ ר לָּׁ הֵּ ל, מַּ ר יָּׁבֹוא הּוא ֲאבָּׁ ֹּב.ַּכְָּׁך ַאחַּ ִגיע ַַּּי ֲעק ַּמ 

תַּקֹוֶנה,ִַּלְשֶכם ֶדהֶַּחְלק  םַּּוֵמִקיםַּשָּ ַּ.'הל ִַַּּמְזֵבח ַַּּשָּ

ֵחל הַּרָּ ֵַּמתָּ

ת עֹוזֵּב יֲַּעקֹב ְך. ְשכֶׁם אֶׁ רֶׁ דֶׁ ל בַּ חֵּ ת ְצִריכָּׁה רָּׁ דֶׁ לֶׁ ת ִהיא. לָּׁ דֶׁ ת יֹולֶׁ  .ִבְניִָּמין אֶׁ

ֵחל הַּרָּ הֵַּמתָּ ֵּלדָּ ְברּו .ב  ּהַּקָּ  .ֶלֶחםַּ-ֵביתְַּלי דַּאֹותָּ

 

  

 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

 מקץ ויחי ויגש וישב וישלח ויצא תולדות חיי שרה וירא לך-לך נח בראשית
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 צוות גינון בנות 

  
 בתיה, אודיה, שילת ושמחה. :דן בנות יש ארבע עובדות חרוצות מאבצוות גינו

את ירקות העונה. צוות הגינון  הן מגדלות .הן באות כל יום לגינה ועובדות קשה

עדרו אותן ודישנו אותן כדי שהאדמה תהיה מוכנה הן הכינו את הערוגות, 

לקבל שתילי חורף. יש לנו שתילים של גזר, קולרבי, צנון, ברוקולי סלק ועוד. 

זו עבודה  ,הצוות עובדות על הקמת ערוגות חדשותבנות בזמן האחרון 

מאתגרת מאוד ולא פשוטה. צריך למצוא שטח מתאים ואז להוציא ממנו 

הבנות כבר לקראת סיום  .לעדור אותו ולדשן אותו ולהוסיף עוד אדמה ,אבנים

 וכולם מוזמנים לראות את הערוגות החדשות!

הן בערוגה, לעבוד יחד איתנו בכל יום שלישי באות בנות מאולפנת אוריה 

ין את הערוגות החדשות.עוזרות לנו להכ  

 



 בס"ד

 

 תשע"ט כסלוט"ו                                                                                           סדנתון 8

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ַּ...קבוצתַּאופנייםַּיצאוַּהשבועַּלתחרותתלמידיַּ  

 חדשה כיתתַּמרחב סטודיוַּקרמיקהַּהחדש

 יובליםַּהתחילוַּלצאתַּלמרעה...ַּילדי


