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ץ יְִשְרֵאִלי". רֶּ ד. קֹוְרִאים לֹו "ִאירּוס אֶּ ח ְמיּוחָּׁ רַּ ר ּפֶּ יַּעַּ ַאֲחרֹונִים ּפֹוֵרחַּ בַּ בּועֹות הָּׁ שָּׁ  בַּ

ֵלי  ִאירּוִסים יֵש עָּׁ ת הָּׁ חַּ ִחים ִמִמְשּפַּ ְּפרָּׁ ִאירּוִסים. לַּ ת הָּׁ חַּ יְָּׁך ְלִמְשּפַּ זֶּה שַּ ח הַּ רַּ ּפֶּ הַּ

ת: דֶּ ה ְמיּוחֶּ ת ִעם צּורָּׁ רֶּ  ּכֹותֶּ

חֹוק. ֵהם  ם ֵמרָּׁ גֶּל. רֹוִאים אֹותָּׁ ה ְּכמֹו דֶּ ְעלָּׁ ת ִמְתרֹוְמִמים ְלמַּ רֶּ ֵלי ּכֹותֶּ ה עָּׁ ְשלֹושָּׁ

ְדבֹוִרי ְמנִים לַּ ה ְמסַּ ח ִעם ַאְבקָּׁ רַּ בֹוא ְלכָּׁאן. יֵש ּכָּׁאן ּפֶּ כֶּם לָּׁ אי לָּׁ ִחיּפּוִשיֹות: "ְּכדַּ ם וְלַּ

ה!".   ְטִעימָּׁ

ִקים ְמעֹוְפִפים  ֵאּלּו ֲחרָּׁ ִלים הָּׁ עָּׁ ל הֶּ ת ְּפרּוִשים. עַּ רֶּ ֵלי ּכֹותֶּ ה עָּׁ יְכֹוִלים ִלנְחֹות ְשלֹושָּׁ

ס ְבנֹוחּות.  ֵאּלּו יֵש ּפַּ ִלים הָּׁ עָּׁ ל הֶּ ע בֹוֵלטבעַּ בַּ ת צֶּ ִקים אֶּ ֲחרָּׁ ֵמן לַּ זֶּה ְמסַּ ס הַּ ּפַּ . הַּ

ה.  ַאְבקָּׁ ל הָּׁ ְך אֶּ רֶּ דֶּ  הַּ

ֵאּלּו  ִחים הָּׁ ְּפרָּׁ ה קֹוְרִאים לַּ מָּׁ ח? ִאירּוסלָּׁ רַּ ּפֶּ ִעים לַּ ְרֵבה ִעם יִָּׁפים יֵש ְצבָּׁ . ְגוָּׁונִים הַּ

בָּׁ  נִים, שֶּ ְדעָּׁ מַּ צּו ְלההַּ ח ֵשם, רָּׁ רַּ ּפֶּ ְרֵבה ֲחרּו לַּ יֵש לֹו הַּ ִעים.ְדִגיש שֶּ ְחִליטּו ְצבָּׁ  ֵהם הֶּ

ל אֹותֹו ִלְקרֹוא ת, ִאיִריס ֵשם עַּ ת ֵאלַּ שֶּ קֶּ נָּׁן הַּ עָּׁ ִמיתֹולֹוְגיָּׁה בֶּ יְוָּׁונִית. בַּ  הַּ

ה קֹוְרִאים לֹו  מָּׁ ֵאִלי ֶאֶרץלָּׁ רְׂ ק ּפֹוֵרחַּ ? ִּכי הּוא יִשְׂ ץ רַּ רֶּ ֵאל ְבאֶּ  .וְסּוְריָּׁה יְִשרָּׁ

ץ ִאירּוס רֶּ ר.  יְִשְרֵאִלי אֶּ יַּעַּ ן ּובַּ ְסתָּׁ בֻּ ִעים בַּ ְסלָּׁ  ּפֹוֵרחַּ ֵבין הַּ

ְבִחין בֹו. ה ְּכֵדי ְלהַּ דָּׁ יִן חַּ ִריְך עַּ ב. צָּׁ ְבהַּ ּלֹו יָּׁרֹק ְצהַּ ע שֶּ צֶּבַּ  הַּ

טֹוף אֹותֹו.  הּוא מּוָגן וְָׂאסּור ִלקְׂ

ִשיָמה שּו ֶאת ָעֵלי ַהֶדֶגל, ֶאת ָעֵלי ַהנְִׂחיָתה  -מְׂ ֵאִלי. ַחפְׂ רְׂ שּו ִאירּוס ֶאֶרץ יִשְׂ ַחפְׂ

שּו ָקה ֶשל ַהֶפַרח?  -וְֶׂאת ַהַפס ַהָצהֹוב. ַחפְׂ ֵצאת ָהַאבְׂ  ֵאיפֹה ִנמְׂ

 

 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMrNrVwL3fAhVQK1AKHQI0C8sQjRx6BAgBEAU&url=http://flora.org.il/plants/iripal/&psig=AOvVaw1YOvSiJMeI8HD5bqEubEt_&ust=1545914011859170


 בס"ד

 

 תשע"ט ז טבת"כ                                                                                           סדנתון 2

ִכיָבה ַעל סּוִסים ּבתַ   ַמָגלֲחרּות רְׂ

ר ְשִליִשי ְביֹום בַּ עָּׁ ְפנּו שֶּ תַּ ֲחרּות ִהְשתַּ ה ְבתַּ ל ְרִכיבָּׁ גָּׁל ְבִקיבּוץ סּוִסים עַּ  .מַּ

גָּׁל ִקיבּוץ פֹון נְִמצָּׁא מַּ צָּׁ ִעיר ְליַּד בַּ ה הָּׁ  . ֲחֵדרָּׁ

ֲחרּות תַּ ְלִמיִדים 27 יְָּׁצאּו לַּ וֶּות ַאנְֵשי 6 - ו תַּ  . צֶּ

ֲחרּותב ש רֹוֵכב ּכָּׁל תַּ ֲעשֹות נְִדרָּׁ ְסלּול לַּ ְסלּול מַּ מַּ ש. הַּ ִמְגרָּׁ ר ּכֹוֵלל בַּ  ִמְכשֹוִלים ִמְסּפָּׁ

ם ִריְך אֹותָּׁ ֲעבֹור צָּׁ ד לַּ סּוס ִעם ְביַּחַּ ִמְכשֹוִלים. הַּ ֲחרּות הַּ תַּ ְזִּכיִרים בַּ ְתגִָּׁרים מַּ  אֶּ

ם שֹונִים ִריְך ִאתָּׁ ן ְלִהְתמֹוֵדד צָּׁ ה ִבְזמַּ ח ְרִכיבָּׁ טַּ שֶּ ֵכן. בַּ ֲחרּות סּוג לָּׁ תַּ זֶּה הַּ א הַּ : נְִקרָּׁ

ֶצה"  ".ֶדֶרְך יִמכְׂשֹול ִמקְׂ

ְלִמיִדים ּכָּׁל תַּ ן ִהְתַאְמנּו הַּ ב ְזמַּ את רַּ ֲחרּות. ֵהם ִהְתַאְמנּו ִלְקרַּ תַּ ל הַּ ְסלּול עַּ  מַּ

ה דֹומֶּ יָּׁה ְלזֶּה הַּ הָּׁ ֲחרּות שֶּ תַּ גָּׁל בַּ ְלִמיד ּכָּׁל. ְבמַּ כַּב תַּ ְסלּול רָּׁ ְתִאים ְבמַּ מַּ ת הַּ מַּ  ְלרָּׁ

ה ְרִכיבָּׁ ּלֹו הָּׁ ְלִמיִדים יֵש. שֶּ רֹוְכִבים תַּ ֲהִליכָּׁה. שֶּ רֹוְכִבים ּכֵָּׁאּלּו יֵש בַּ ְבִריצָּׁה.  שֶּ

ְדִמים ְמאֹד רֹוְכִבים ְלִמיִדים ִמְתקַּ ה ֲאִפיּלּו תַּ  . ִבְדִהירָּׁ

ְתגָּׁר ְלִמיִדים יֵש אֶּ תַּ ף. לַּ ל ֵהם ְצִריִכים ִלְרּכֹב נֹוסָּׁ סּוִסים עַּ ל הַּ ּוָּׁה שֶּ חָּׁ ְמָארַּ  הֶּ תהַּ  חַּ

ם ִּכיִרים ֹלא ֵהם אֹותָּׁ ל ֹלא זֶּה. מַּ ל ִלְרּכֹב קַּ ֹּלא סּוִסים עַּ ִּכיִרים שֶּ ל. מַּ ּוַּת ֲאבָּׁ  ְבחַּ

גָּׁל ת טֹוב ִאיְמנּו מַּ סּוִסים אֶּ ם הַּ הֶּ ּלָּׁ ְלִמיִדיםל וְכְָּׁך שֶּ נּו תַּ לָּׁ יָּׁה שֶּ ל יֹוֵתר הָּׁ  ִלְרּכֹב קַּ

ם  .ֲעֵליהֶּ

ְלִמיִדים ּכָּׁל תַּ ת הַּ שּו אֶּ ְסלּול עָּׁ מַּ ה הַּ ה ְבצּורָּׁ ֲחרּות ּוְבסֹוף טֹובָּׁ תַּ ְליֹות ִקיְבלּו הַּ . ֵמדַּ

ְלִמיִדים תַּ ְכבּו הַּ רָּׁ ה שֶּ ה ְבצּורָּׁ ד טֹובָּׁ ְמקֹומֹות זָּׁכּו ִבְמיּוחָּׁ ִראשֹונִים בַּ  וְִקיְבלּו הָּׁ

ְליֹות ב ֵמדַּ ף, זָּׁהָּׁ ד אֹו ּכֶּסֶּ  . ָארָּׁ

ה וֶּות ְלכָּׁל תֹודָּׁ אּוְרוָּׁה צֶּ זַּר הָּׁ עָּׁ רֹוְכִבים שֶּ ֵמן לָּׁ את ְלִהְתאַּ ם וְִליּוָּׁה רּותהתח ִלְקרַּ  אֹותָּׁ

ֲחרּותב ה תַּ ְצמָּׁ ה. עַּ וֶּות גַּם תֹודָּׁ צֶּ ף לַּ ּנֹוסָּׁ ִהִגיעַּ  הַּ זַּר שֶּ ֲחרּות ְביֹום וְעָּׁ תַּ  .הַּ

ה ה תֹודָּׁ ֲעמּותָּׁ ִקים לָּׁ ִדים ְלִמְשחָּׁ ֲחוַּת ְמיּוחָּׁ גָּׁל וְלַּ ְמָאְרִחים מַּ ת הַּ ֲחרּות אֶּ תַּ  .הַּ

ּכָּׁבֹוד וְכָּׁל רֹוְכִבים ְלכָּׁל הַּ ל הָּׁ ְדנָּׁה שֶּ סַּ ִהְתַאְמנּו הַּ ְמצּו שֶּ ְתפּו וְִהְתאַּ ֲחרּות וְִהְשתַּ תַּ  .בַּ

ה אֶּ ֲחרּותב נְִתרָּׁ ָאה תַּ בָּׁ יֵים הַּ ִתְתקַּ ְצֵלנּו שֶּ ְדנָּׁה אֶּ סַּ  .   בַּ

ָתכְִׂנית יּוָבִלים ִכָתה א ּבְׂ  ִריּׁשּום לְׂ

ִרישּום  ת הָּׁ ְחנּו אֶּ תַּ ר ּפָּׁ בָּׁ עָּׁ בּועַּ שֶּ שָּׁ ה אבַּ גְַּרנּו  'ְלִכתָּׁ בּועַּ סָּׁ שָּׁ ִלים. הַּ ְכנִית יּובָּׁ ל תָּׁ שֶּ

ר ְמֵלָאה. ה ְּכבָּׁ ִּכתָּׁ   אֹותֹו ִּכי הַּ

 -חדשות בסדנא
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 ָדשֹות ִפַנת ַהַחיח

נָּׁה שָּׁ ְשִקיִעים ֲאנְַּחנּו הַּ ְרֵבה מַּ י ְבִפיּנַּת הַּ חַּ נִינּו. הַּ ש ִציּוד קָּׁ דָּׁ ְפנּו חָּׁ ְרֵבה וְהֹוסַּ  הַּ

יֹות  . חַּ

י ִּפיּנַּת חַּ ת הַּ קֶּ ּלֶּ ה ְמחֻּ ִקים ִלְשלֹושָּׁ ה ֵאזֹור: ֲחלָּׁ ר, ֲעבֹודָּׁ דֶּ כָּׁה חֶּ ְדרָּׁ ֵצר הַּ  ְבֵאזֹור. וְחָּׁ

ה ֲעבֹודָּׁ חֹון יֵש הָּׁ ִרים ִמְטבָּׁ יֹות וֲַּחדָּׁ חַּ חֹון. לַּ ִמְטבָּׁ ל ְמִכינִים בַּ יֹות אֹכֶּ חַּ יֹות. לַּ חַּ  יֵש לַּ

ִרים ְשנֵי ר. ֲחדָּׁ דֶּ ד ְבחֶּ חָּׁ יֹות ֲעבּור ִחימּום יֵש אֶּ חַּ ְצִריכֹות הַּ ר. חֹום שֶּ דֶּ חֶּ ֵשנִי הַּ  הַּ

ר הּוא דֶּ ִריר חֶּ יֹות קָּׁ חַּ אֹוֲהבֹות לַּ ה ְלֵאזֹור .קֹור שֶּ ֲעבֹודָּׁ ק נְִכנִָּׁסים הָּׁ עֹוְבִדים רַּ ל הָּׁ  שֶּ

י ִּפּנַּת חַּ  .הַּ

ק ֵחלֶּ ֵשנִי הַּ ר הּוא הַּ כָּׁה ֲחדַּ ְדרָּׁ הַּ דְ . הַּ הַּ ר הַּ דֶּ חֶּ ְלִמיִדים. לַּ ל תַּ ִגיעֹות ְקבּוצֹות שֶּ כָּׁה מַּ רָּׁ

ִמים  נְיֵין, וְִלְפעָּׁ ע ְמעַּ בַּ ט טֶּ רֶּ ִמים רֹוִאים סֶּ יֹות, ִלְפעָּׁ חַּ ל הַּ ִמים לֹוְמִדים עַּ ִלְפעָּׁ

כָּׁה הּוא ַאְקוַּוְריּום  ְדרָּׁ הַּ ר הַּ ֲחדַּ ְרִשים ְביֹוֵתר בַּ מַּ ר הַּ בָּׁ דָּׁ יֹות. הַּ ְטִפים חַּ ֲחִזיִקים ּוְמלַּ מַּ

יָּׁם. ה ְּכמֹו  ֵמי הַּ ּנְִראֶּ ג מורנה שֶּ נְיְינִים. יֵש בֹו דָּׁ זֶּה יֵש יְצּוֵרי יָּׁם ְמעַּ ַאְקוַּוְריּום הַּ בָּׁ

ֵתל ש. הּוא ִמְתּפַּ ִעים ּופֹוֵתחַּ פ נָּׁחָּׁ ְסלָּׁ ֵלא ִשינַּיִם. ֵבין הַּ ה ה מָּׁ ִמְתּכַּסֶּ ן שֶּ ְרטָּׁ יֵש סַּ

הּוא עֹוֵמדב צֹות ּוְבחֹול. ְּכשֶּ בְ  -אַּ ר ְלהַּ ְפשָּׁ ה ִאי אֶּ הּוא הֹוֵלְך הּוא נְִראֶּ ִחין בֹו. ְּכשֶּ

ל זָּׁזָּׁה. ת זֶּבֶּ  ְּכמֹו ֲעֵרמַּ

. יהָּׁ לֶּ ֲעבֹוד עָּׁ בּועַּ ִהְתִחילּו לַּ שָּׁ ל הַּ צֶּת ֲאבָּׁ יִין ֹלא ְמשּוּפֶּ ֵצר ֲעדַּ חָּׁ  הֶּ

 ֵתיַבת נֹחַ 

ת ר ִּכתַּ יַּעַּ ל הַּ ִלים שֶּ ת יּובָּׁ דֶּ ל לֹומֶּ ת עַּ ִמידֹות .נֹחַּ  ֵתיבַּ ת הַּ ש אֶּ מָּׁ חֻּ אנּו בַּ רָּׁ ל קָּׁ  שֶּ

ה ֵתיבָּׁ ִצינּו הַּ ת וְרָּׁ עַּ דַּ ה ִהיא ֵאיְך לָּׁ  .נְִרֲאתָּׁ

י אּום יִשָּׁ ְלבָּׁ נְדֶּ ֵּפר מַּ  :ְמסַּ

ְדנּו מַּ ל "לָּׁ ת עַּ . ֵתיבַּ ְדנּו נֹחַּ דַּ ת מָּׁ ְך אֶּ אֹרֶּ ּה הָּׁ ּלָּׁ ְך. )שֶּ אֹרֶּ ל הָּׁ ה שֶּ ֵתיבָּׁ יָּׁה הַּ  300 הָּׁ

ה יָּׁה זֶּה( ָאמָּׁ מּוד הָּׁ לה ֵמעַּ ְשמַּ רֹוב ֲהִכי חַּ ה קָּׁ ִּכתָּׁ ד לַּ ִגינ סֹוף עַּ ל ההַּ ת ֵבית שֶּ ְּכנֶּסֶּ . הַּ

ְדנּו ֵאיְך דַּ ם? מָּׁ ְדדּו קֹודֶּ ת מָּׁ ה אֶּ ָאמָּׁ ל הָּׁ ְדנּו וְָאז, יֹוֵסף שֶּ דַּ ה 300 מָּׁ ל ָאמָּׁ בֶּ חֶּ  . בַּ

ר ּכְָּׁך ְכנּו ַאחַּ לַּ ל הָּׁ יִם ְלִמְגדָּׁ מַּ ְדנּו הַּ דַּ ת ּומָּׁ ּה אֶּ גֹובַּ ל הַּ ה. שֶּ ֵתיבָּׁ ב הַּ ל ִטיֵּפס חֹובָּׁ  עַּ

ל יִם ִמְגדָּׁ מַּ הּוא הַּ ֲחִזיק ְּכשֶּ ל מַּ בֶּ חֶּ ְך בַּ ל ְבאֹרֶּ ד סֹוף . האמ 30 שֶּ ט עַּ זֶּה ִהִגיעַּ ִּכְמעַּ

ה ֵתיבָּׁ ל הַּ ב שֶּ רֹוחַּ ת הָּׁ ְדנּו אֶּ דַּ סֹוף מָּׁ ל. בַּ ִמְגדָּׁ ש  -הַּ ל ִמְגרָּׁ ְך שֶּ אֹורֶּ ט ְּכמֹו הָּׁ ִּכְמעַּ

ל". ּכַּדּוְרסַּ  הַּ
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 ֵעין ָאּבּו כְֵׂלאּבּבְׂ  ִתכְׂנּון

רֶּ ב דֶּ ְמצַּע הַּ ְעיָּׁ אֶּ ציֹון נְִמצָּׁא מַּ עֹות לגּוש עֶּ ע" אֹו ְך ֵבין ְגבָּׁ ן. קֹוְרִאים לֹו "ֵעין ִמְסלָּׁ טָּׁ ן קָּׁ

שֶּ  בּו ְּכֵלאב". ְבמֶּ ְעיָּׁ "ֵעין אָּׁ מַּ נִים הַּ ְרֵבה שָּׁ ך ּומּוְזנָּׁח. ְך הַּ יָּׁה ְמלּוְכלָּׁ זֶּה הָּׁ  ן הַּ

נִים  שָּׁ ַאֲחרֹונֹות ֲאנַּ ִבְשלֹוש הַּ ְעיָּׁ הָּׁ מַּ ת הַּ ְּפִחים אֶּ ְלנּו ְחנּו ְמטַּ ַאֲחרֹונָּׁה ִקיבַּ ן. לָּׁ

ה ְלִהְתיַּיְשבּות אִ  ֲחִטיבָּׁ ְעיָּׁ ֵמהַּ מַּ ת הַּ ֵּפץ אֶּ ֲעבֹודֹות ישּור ְלשַּ ב ְסִביבֹו. הָּׁ ח נְִרחָּׁ טַּ ן וְשֶּ

בּו ְּכֵלא ל בְבֵעין אָּׁ ְדמֹות ְלַאט ֲאבָּׁ ה. ְליַּ ב ִמְתקַּ דָּׁ ְתמָּׁ עְ הַּ מַּ ן ֲאנְַּחנּו ְמִקיִמים יָּׁ ד הַּ

נְִגיִשים אֹותֹו  ִּפיְקנִיִקים ּומַּ ת ֵאזֹור הַּ ְרִחיִבים אֶּ לֹות. ֲאנְַּחנּו מַּ סֹות וְחֹוְצִבים ְתעָּׁ רַּ טֶּ

רּו עָּׁ ְעיָּׁ ְלִכְסאֹות גְַּלגִַּלים. בֶּ מּוְך ְלמַּ סָּׁ ל הַּ ּנַּחַּ ם ץ הַּ ִקים ִמְתחָּׁ ְכנְנִים ְלהָּׁ ן ֲאנְַּחנּו ְמתַּ

ִאי ִלימּוִדי. ְקלָּׁ ְלִמיִדים מִ  חַּ צתַּ גּוש עֶּ ר בַּ ֵספֶּ ֵתי הַּ זיֹון בָּׁ ם הַּ ִמְתחָּׁ בֹוא לַּ ה יּוְכלּו לָּׁ

ִאי ְמתּוְכנָּׁן ֵאזֹור ִעם  ְקלָּׁ חַּ ח הַּ טַּ שֶּ קֹות וְֵעִצים. ְליַּד הַּ ה וְִגידּול יְרָּׁ ֲעבֹודָּׁ ּוְלִהְתנַּסֹות בַּ

ּנָּׁה ּוִמסְ  יִם ְקטַּ ְצּפִ ִצְמִחיָּׁה ִטְבִעית, ְבֵריכַּת מַּ ְלִמיִדים יּוְכלּו ית ְבִציפותֹור ְלתַּ ִרים. תַּ

ר.  ִכין ֲעבֹודֹות ֵחקֶּ ם ְּכֵדי ְלהָּׁ ִגיעַּ ְלשָּׁ  ְלהַּ

ְבנִיָּׁ  ת ֲעבֹודֹות הַּ ְדנַּת אֶּ ל סַּ ה שֶּ ֲעסּוקָּׁ תַּ נָּׁה לַּ ֲהכָּׁ ה וְהַּ ֲעסּוקָּׁ תַּ ת ְקבּוצַּת הַּ צַּעַּ ה ְמבַּ

ִמְתמָּׁ  ל ַאנְֵשי ִמְקצֹועַּ הַּ ה שֶּ כָּׁה ְצמּודָּׁ ְדרָּׁ ה ִשיּלּוב ְבהַּ ן. ּכָּׁל ִּכיתָּׁ בֶּ ִחים ִבְבנִיָּׁה ְבאֶּ

ְּפִעילּות  ת הַּ ְרִחיב אֶּ ָּׁינִים ְלהַּ ש. ֲאנְַּחנּו ְמעּונְי ה יֹום ְבחֹודֶּ ֲעבֹודָּׁ ת בַּ יַּיעַּ ְדנָּׁא ְמסַּ סַּ בַּ

ֵרף עֹוד ְקבּוצֹות.  ּוְלצָּׁ

ֶּינֶּת לִ  ְמעּונְי ציֹון שֶּ ה ִמגּוש עֶּ חָּׁ ה ִסיּועַּ ִמִמְשּפָּׁ קֹום ְּפִעילּות זֹו ִקְבלָּׁ מָּׁ ְתרֹום ְלִפיתּוחַּ הַּ

ה. חָּׁ ִמְשּפָּׁ ת ֲאִבי הַּ נְִציחַּ אֶּ  ְּכֵדי ְלהַּ

ת הַּ  יְיִמים אֶּ ְעיָּׁ ְביִָּׁמים ֵאּלּו ֲאנְַּחנּו ְמסַּ מַּ ל ֵאזֹור הַּ  ן. ִתְכנּון שֶּ
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 יהולצוות נ
 ֶטּבּול ָסףא: םש

ָצת ַסֵפר ָך ַעל קְׂ מְׂ ף ִלי קֹוְרִאים :ַעצְׂ ה וְנָּׁשּוי 39 ֵבן ֲאנִי, ָאסָּׁ נּו יֵש, ְליֲַּערָּׁ  לָּׁ
ִדים 6 ה יְלָּׁ ְלבָּׁ ת וְכַּ ה ַאחַּ בָּׁ ל ְבֵשם ְמאֹוד שֹובָּׁ טֶּ עֹות גִָּׁרים ֲאנְַּחנּו. ּפֶּ ר ִבְגבָּׁ  ְּכבָּׁ
נִים 7 ר ֵמָאז, שָּׁ ֲעבָּׁ מַּ ל הַּ ד שֶּ סַּ עֹות צּוִרים ֵמרֹאש נָּׁאהַּ ם גְַּרנּו. ִלְגבָּׁ  ִעם קֹדֶּ

ִדירֹות ל הַּ ְדנָּׁא שֶּ סַּ ֵלם ְבצּור ֵכן יולפנ צּוִרים רֹאשב הַּ  ֲאנִי. צּור ּכְַּרֵמי, שָּׁ
ְדנָּׁא עֹוֵבד סַּ ט בַּ נִים 15 ִּכְמעַּ ת דְמא דְמא וְאֹוֵהב שָּׁ קֹום אֶּ מָּׁ ְפִקיד. הַּ תַּ  הַּ

ִראשֹון ִּלי הָּׁ ְדנָּׁא שֶּ סַּ יָּׁה בַּ יָּׁע הָּׁ ר ,סַּ יִים ַאֲחֵרי, ּכְָּׁך ַאחַּ ְלִתי, ְשנָּׁתַּ ּנְֵך ִהְתחַּ  ְלחַּ
ה נִים 6 וְַאֲחֵרי ִּכיתָּׁ ּנְֵך שָּׁ ְפִתי ִּכְמחַּ ֱחלַּ ת הֶּ ה אֶּ ר ֵבית נִיהּולבְ  נֹעָּׁ ֵספֶּ ל הַּ  שֶּ

ְדנָּׁא סַּ ִהגְַּעִתי .הַּ ְדנָּׁא ְּכשֶּ סַּ יּו לַּ ְדנָּׁא הָּׁ סַּ י ִּפיּנַּת, ִּכיתֹות ְשֵתי בַּ , וְִדיר חַּ
נִים ְבִמְבנִים ְדִהים. צּוִרים רֹאשב דְמא יְשָּׁ ְחשֹוב מַּ ה לַּ ְרנּו ּכַּמָּׁ בַּ ְלנּו, עָּׁ  גָּׁדַּ

ְחנּו תַּ   .ֵמָאז וְִהְתּפַּ

ִקיד ָמה ָך ַהַתפְׂ ר ְבֵבית ?ֶשלְׂ ֵספֶּ ְלִמיִדים לֹוְמִדים הַּ ֵאי תַּ ד 12 ְבִגילָּׁ  21 עַּ
לֹוש ל ְקבּוצֹות ְבשָּׁ נִים שֶּ ל ְקבּוצָּׁה וְעֹוד בָּׁ נֹות שֶּ ם. בָּׁ ִגיִעים רּובָּׁ יִת מַּ בַּ  ֵמהַּ

עֹות יֹום ּכָּׁל סָּׁ ֵאזֹור ִמּכָּׁל ְבהַּ ם הָּׁ ְלקָּׁ ר וְחֶּ ִדירֹות ִמְתגֹוְרִרים ְּכבָּׁ ל בַּ ְדנָּׁא שֶּ סַּ . הַּ
ל ְצִעירֹות ִּכיתֹות ְשֵתי עֹוד יֵש ִלים שֶּ ת יּובָּׁ אֶּ ְכנִית שֶּ תָּׁ ם הַּ הֶּ ּלָּׁ ה שֶּ  נֹעָּׁ

ת לֶּ אי ֲאנִי. ְמנַּהֶּ ֵבית ַאְחרַּ ר שֶּ ֵספֶּ ה יֲַּעבֹוד הַּ ה ְבצּורָּׁ יְִהיּו. טֹובָּׁ ְלִמיִדים שֶּ , תַּ
ל, ִמְבנִים, מֹוִרים ְּלכָּׁ ד שֶּ חָּׁ ת יְִהיֶּה אֶּ ה אֶּ הּוא מָּׁ ִריְך שֶּ ֲעבֹוד ְּכֵדי צָּׁ  ִלְלמֹוד, לַּ

ֵדם ר ִלְהיֹותאני צריך . ּוְלִהְתקַּ שֶּ הֹוִרים ִעם ְבקֶּ ל הַּ ם שֶּ ד וְִעם ּכֻּּלָּׁ  ִמְשרַּ
ִחינּוְך ִריְך. הַּ ְשִגיחַּ  ִלְראֹות צָּׁ ן ּוְלהַּ ְבאֹופֶּ ִלי שֶּ ם ְּכלָּׁ ר ּכֻּּלָּׁ  ִלְשמֹועַּ  וְגַּם ְבֵסדֶּ

ְקִשיב ְלִמידל ּוְלהַּ ה אֹו תַּ ִריְך מֹורֶּ צָּׁ ה שֶּ קֹות ּכַּמָּׁ ה דַּ או  ְלִהְתיַּיֵעץכדי  ִשיחָּׁ
 .לקבל עזרה במשהו

ִקיד ַלֲעשֹות אֹוֵהב ַאָתה ָמה ְקִשיב אֹוֵהב ֲאנִי ?ַּבַתפְׂ  ִלְראֹות אֹוֵהב ֲאנִי. ְלהַּ
ְלִמיִדים. ֲאנִָּׁשים ֵאצֶּל ִשיּנּוי ִגיִעים תַּ מַּ ְצִליִחים ְמסּויָּׁם קִֹשי ִעם שֶּ  ּומַּ

יו ְלִהְתגֵַּבר לָּׁ ֵדם עָּׁ וֶּות וְַאנְֵשי ּוְלִהְתקַּ ת צֶּ ִבְתִחיּלַּ ה שֶּ ֲעבֹודָּׁ  מּול ִמְתמֹוְדִדים הָּׁ
ה קִֹשי ת ֹלא ְבצּורָּׁ חַּ ר מּוְצלַּ ְדִמים, לֹוְמִדים ּכְָּׁך וְַאחַּ  ּוִמְתמֹוְדִדים ִמְתקַּ

ה ה ְבצּורָּׁ  .יֹוֵתר טֹובָּׁ

ָבִרים ֵאיֶזה   ?ַלֲעשֹות אֹוֵהב ַאָתה נֹוָסִפים דְׂ

יֵיל, ִלְלמֹוד, ִלְקרֹוא אֹוֵהב ֲאנִי ה ִעם ְלטַּ חָּׁ ִמְשּפָּׁ לעם ו הַּ טֶּ  וְִלְשמֹועַּ  פֶּ
ה  . מּוִסיקָּׁ

קֹום ְכֵתש :ָּבָאֶרץ ָאהּוב מְׂ מֹון מַּ צּוי, רָּׁ ף רָּׁ חֹורֶּ  .בַּ

ֵני ָעִשיתָ  ָמה תָ  ִלפְׂ ָנא ֶשָעַבדְׂ ְרִתי :ַּבַסדְׂ שַּ ְדנָּׁא יֹום ּכָּׁל ִהְתקַּ סַּ  ִאם ִלְשאֹול לַּ
 . עֹוְבִדים ְצִריִכים
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 בארץ ובעולם חדשות

ָרֵאל  יִשְׂ ִחירֹות ּבְׂ ָלגֹות ֲחָדשֹות -ּבְׂ  ִמפְׂ

ֵאל ִהיא ְמִדינָּׁה  ֵאל. יְִשרָּׁ ת ְביְִשרָּׁ ְּכנֶּסֶּ בּועֹות יְִהיּו ְבִחירֹות לַּ ה שָּׁ ְבעֹוד ּכַּמָּׁ

ה  ל מָּׁ ְשִּפיִעים עַּ ְמִדינָּׁה מַּ יִים בַּ חַּ ֲאנִָּׁשים שֶּ ִטית הָּׁ מֹוְקרָּׁ ִטית. ִבְמִדינָּׁה דֶּ מֹוְקרָּׁ דֶּ

ּה.  ה בָּׁ קֹורֶּ  שֶּ

? ֵאיְך ֲאנִָּׁשים ְּפשּוִטים יְכֹוִלים ְלהַּ   ְשִּפיעַּ

ְמִדינָּׁה.  ְתִפים ְבנִיהּול הַּ ת ִמְשתַּ ְּכנֶּסֶּ ּנְִציִגים בַּ ת. הַּ ְּכנֶּסֶּ  ֵהם בֹוֲחִרים נְִציִגים לַּ

ת?  ְּכנֶּסֶּ  ֵאיְך בֹוֲחִרים נְִציִגים לַּ

ה  ָלָגהְקבּוצַּת ֲאנִָּׁשים ְמִקימָּׁ ת ִמפְׂ ּה וְאֶּ ּלָּׁ ֵדעֹות שֶּ ת הַּ ת אֶּ מֶּ ְרסֶּ גָּׁה ְמפַּ ִמְפלָּׁ . הַּ

ְצִביעַּ ְרִשימַּ  ד מַּ חָּׁ ְבִחירֹות ּכָּׁל אֶּ ת. בַּ ְּכנֶּסֶּ ִהיא רֹוצָּׁה ִלְשלֹוחַּ לַּ ּנְִציִגים שֶּ ת הַּ

ְרֵבה נְִציִגים  ת ֲהִכי הַּ לֶּ בֶּ ְרֵבה קֹולֹות ְמקַּ ה ֲהִכי הַּ ִקיְבלָּׁ גָּׁה שֶּ ִמְפלָּׁ גָּׁה. הַּ ְלִמְפלָּׁ

ת.  ְּכנֶּסֶּ  בַּ

ְרֵבה  יָּׁימֹות הַּ קַּ גֹות וִָּׁתיקֹות שֶּ ק יֵש ִמְפלָּׁ ֵהִקימּו רַּ שֹות שֶּ גֹות ֲחדָּׁ נִים. יֵש ִמְפלָּׁ שָּׁ

ַאֲחרֹונִים ֵהִקימּו ְשֵתי ִמפְ  יִָּׁמים הָּׁ יו. בַּ ְכשָּׁ אשּות בנִי עַּ שֹות: מפלגה ְברָּׁ גֹות ֲחדָּׁ לָּׁ

ְקרֹוגַּנְץ ו בּועֹות הַּ שָּׁ נֶּט. בַּ ִלי בֶּ ֵקד וְנְַּפתָּׁ ת שָּׁ יֶּלֶּ אשּות אַּ ֵאל ְברָּׁ גֶּת יִָּׁמין יְִשרָּׁ ִבים ִמְפלֶּ

ת  ֲעמּולַּ ם. קֹוְרִאים ְלזֶּה "תַּ הֶּ ְצִביעַּ לָּׁ ֲאנִָּׁשים ְלהַּ ת הָּׁ ְכנֵעַּ אֶּ גֹות יְנַּסּו ְלשַּ ִמְפלָּׁ הַּ

 ְבִחירֹות".

    

פֹוִני ָצע ָמֵגן צְׂ  ִמבְׂ

רֹות  ֵּפש ִמנְהָּׁ נּו ְמחַּ לָּׁ א שֶּ צָּׁבָּׁ נֹון. הַּ ַאֲחרֹונִים יֵש ִמְבצָּׁע ִבְגבּול ְלבָּׁ בּועֹות הָּׁ שָּׁ בַּ

ת  צּו אֶּ ה. ֵהם חָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ ת לַּ חַּ ְברּו ִמתַּ ֵאּלּו עָּׁ רֹות הָּׁ ִמנְהָּׁ ר. הַּ פַּ ה חָּׁ אְללָּׁ ִחיְזבַּ ִאְרגּון הַּ שֶּ

ִמנְ  ְך הַּ רֶּ ֵאל. דֶּ נֹון ְליְִשרָּׁ ְגבּול ֵבין ְלבָּׁ ה יְָּׁכלּו הַּ אְללָּׁ ִחיְזבַּ ל הַּ ֵאּלּו לֹוֲחִמים שֶּ רֹות הָּׁ הָּׁ

רֹות  ֵמש ִמנְהָּׁ צָּׁא חָּׁ א מָּׁ צָּׁבָּׁ יו הַּ ְכשָּׁ ד עַּ יִשּוִבים. עַּ ֵאל וְִלְפגֹועַּ בַּ ְלִהּכָּׁנֵס ְלתֹוְך יְִשרָּׁ

ט.  לֶּ ן ִעם מֶּ ם אֹותָּׁ תַּ בּועַּ הּוא סָּׁ שָּׁ  ּכֵָּׁאּלּו. הַּ
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 פרשת השבוע
 

 חומש: 
 

 פרשה:
 

 

יִם.  ֵצאת ִמִמְצרַּ ֵאל לָּׁ ֵתת ִלְבנֵי יְִשרָּׁ ְרעֹה לָּׁ ה וְַאֲהרֹן דֹוְרִשים ִמּפַּ  מֹשֶּ

ם.  הֶּ ְרעֹה יֲַּאִמין לָּׁ ּפַּ ה וְַאֲהרֹן עֹוִשים אֹותֹות ְּכֵדי שֶּ  מֹשֶּ

ֵאל. ת ְבנֵי יְִשרָּׁ אֹותֹות וְֹלא שֹוֵלחַּ אֶּ ֲאִמין לָּׁ ְרעֹה ֹלא מַּ  ּפַּ

ִלים ַמכֹות: ַקּבְׂ ַריִם. ֵהם מְׂ  ה' ַמֲעִניש ֶאת ִמצְׂ

ם  - ַמַכת ָדם ְפכּו ְלדָּׁ יִם הָּׁ מַּ יִם. -ּכָּׁל הַּ יָּׁה מַּ ֵאל הָּׁ  ִלְבנֵי יְִשרָּׁ

ֵדעַ  ַפרְׂ ְרֵדִעים - ַמַכת צְׂ ְּלָאה ִבְצפַּ יִם ִהְתמַּ יּו  – ּכָּׁל ִמְצרַּ ן ֹלא הָּׁ ץ גֹושֶּ רֶּ ְבאֶּ

ְרֵדִעים.  ְצפַּ

ְפכָּׁה ְלִכּנִים.  – ַמַכת ִכיִנים ה הָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ  הָּׁ

ֲאנָּׁשִ  ת הָּׁ ִּכּנִים ִּכסּו אֶּ ְבֵהמֹות הַּ ְבלּו ִמִּכנִים. –ים וְהַּ ֵאל ֹלא סָּׁ  ְבנֵי יְִשרָּׁ

ִמְצִרים - ַמַכת ָערֹב ת הַּ ְקפּו אֶּ עֹות תָּׁ יֹות רָּׁ יָּׁה  –חַּ ן ֹלא הָּׁ ץ גֹושֶּ רֶּ  .ָערֹבְבאֶּ

ִמְצִרים  -ַמַכת ֶדֶבר ל הַּ ִשים שֶּ ְּכבָּׁ ה בַּ ְגעָּׁ ר ּפָּׁ בֶּ דֶּ ת הַּ ֲחלַּ ל  –מַּ ִשים שֶּ ְּכבָּׁ הַּ

 ֵאל ֹלא נְִפְגעּו.ְבנֵי יְִשרָּׁ 

ִחין ם ִהְתּכַּסּו ְבִפְצֵעי ְשִחין  - ַמַכת שְׂ הֶּ ּלָּׁ ְבֵהמֹות שֶּ ִמְצִרים וְהַּ ִלְבנֵי  –הַּ

ה ְּכלּום. רָּׁ ֵאל ֹלא קָּׁ  יְִשרָּׁ

יִם  -ַמַכת ָּבָרד יְבּול ְבִמְצרַּ ת ּכָּׁל הַּ ס אֶּ רַּ ב ְבֵאש הָּׁ ד ְמעֹרָּׁ רָּׁ ץ  –בָּׁ רֶּ ק ְבאֶּ רַּ

יָּׁ  ן ֹלא הָּׁ ד.גֹושֶּ רָּׁ  ה בָּׁ

 

  

 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

 כי תשא פקודי ויקהל תצוה תרומה משפטים יתרו בשלח בא וארא שמות
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ִכיָבה ַעל סּוִסים תַ   ֲחרּות רְׂ
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