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ם - ְסָתו שֶּ  .ִסְתוִָניֹות ְפִריַחת -ִראשֹוןה ַהגֶּ

ם ַאֲחֵרי ֹּט ַמְתִחיִלים ַהְזָרִעים, ְרֻטָבה ָהֲאָדָמה ָהִראשֹון ַהגֶּשֶּ  . ִלנְב

ֹּד ְקַטנִים ַהנְָבִטים ַבַהְתָחָלה ֵהם ַעד ְזַמן ַהְרֵבה לֹוֵקחַ . ְמא ַרח וְיְַצִמיחּו יְִגְדלּו שֶּ . פֶּ

ָחד צֶַּמח יֵש ם ַאֲחֵרי ִמיָד -ַמְפִתיעַ  אֶּ . ְגדֹוִלים ְפָרִחים מֹוִציא הּוא ָהִראשֹון ַהגֶּשֶּ

ַרח  .ִסְתוִָנית קֹוְרִאים ַהזֶּה ַלפֶּ

ַרח ְלהֹוִציא ַמְצִליָחה ַהִסְתוָנִית ֵאיְך ם ַאֲחֵרי ִמיָד פֶּ  ?ָהִראשֹון ַהגֶּשֶּ

ף. ְפַקַעת יֵש ְלִסְתוָנִית ֹּרֶּ יַָרד, ַבח ם ְכשֶּ ְגרּו, גֶּשֶּ ְֹּמֵרי ַבְפַקַעת נֶּאֶּ  ַבַקיִץ. ָמזֹון ח

ַרח ִהְתַחֵבא ַהְפַקַעת ְבתֹוְך. ָהֲאָדָמה ְבתֹוְך וְִהְתַחְבָאה ְרדּוָמה ָהיְָתה ַהְפַקַעת . פֶּ

ַרח  .ָלֵצאת מּוָכן ָהיָה ַהפֶּ

ם ת" ֵהִעיר" ָהִראשֹון ַהגֶּשֶּ ַרח אֶּ ִהְתַחֵבא ַהפֶּ  . ָהֲאָדָמה ִמתֹוְך יָָצא וְהּוא ַבְפַקַעת שֶּ

ָלנּו ָבֵאזֹור ל סּוִגים ְשנֵי יֵש שֶּ ה ִסְתוִָנית -ִסְתוָנִיֹות שֶּ  . יְרּוָשַליִם ִסְתוִָניתוְ  ַהּיֹורֶּ

ֹּא וְנַסּו ַהחּוָצה ְצאּו  .ִסְתוָנִיֹות ִלְמצ

ַבע, ַלִמְסָפר ֵלב ִשימּו. ִסְתוָנִית ַציְרּו ל וְַלצּוָרה ַלצֶּ ת ָעֵלי שֶּ רֶּ  ְלַקֵבל נְִשַמח. ַהכֹותֶּ

ת ּוְלַפְרֵסם  .ַהִציּוִרים אֶּ

 . אֹוָתה ִתְקְטפּו ַאל - מּוָגן צֶַּמח ִהיא וָנִיתַהִסתְ 

 

ה ִסְתוִָנית  יְרּוָשַליִם ִסְתוִָנית ַהּיֹורֶּ
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 ת יְרּוַשְלִמי ְליֹוֵסף טֹוב למז דֶּ  ַהַבת ַלֻהלֶּ

 ַבַסְדָנא ִשפּוִצים

ְרָחב" ִכָתה  ְלָתְכִנית "מֶּ

ת ַבַסְדנָא ְכָבר ַכָמה ָשנִים. ַבָתְכנִית ִמְשַתְתִפים יְָלִדים  לֶּ ְרָחב פֹועֶּ ָתְכנִית מֶּ

ר ֲאֵחִרים. ֵהם ָבִאים ַלַסְדנָא ְליֹום ְבָשבּוַע. ַביֹום ַהזֶּה ֵהם  לֹוְמִדים ְבָבֵתי ֵספֶּ שֶּ

ם ְלִהְסַתֵדר טֹוב יֹוֵתר  רֹוְכִבים, ְמַטְפִלים ַבַחיֹות ּוִמְשַתְתִפים יַַעְזרּו ָלהֶּ ְבָתְכנִיֹות שֶּ

ְרָחב ִכָתה  ר. ִמְתִחַלת ְשנַת ַהִלמּוִדים ֹלא ָהיְָתה ְלַתְלִמיֵדי ָתְכנִית מֶּ ְבֵבית ַהֵספֶּ

ה  זֶּג ָהֲאוִיר ָהַפְך ִלְהיֹות ָגשּום וְַקר וְָקשֶּ ֹּד ַבחּוץ. וְֵהם ָלְמדּו ַבחּוץ. ֵבינְַתיִים מֶּ ִלְלמ

ָעַבר ִהִגיַע ִבְשִביָלם ָקָרוָן. ַהָקָרוָן . אֹותֹו ְלַשֵפץ ָצִריְך. יָָשן ַהזֶּה ְבסֹוף ַהָשבּוַע שֶּ

ַהִשפּוִצים יְִסַתיְמּו ֹּד  ֲאנְַחנּו ְמַקּוִים שֶּ ְרָחב" יּוְכלּו ִלְלמ ִבְמִהירּות וְַתְלִמיֵדי ַה"מֶּ

 וְנֹוָחה.ְבִכָתה נְִעיָמה 

 

 ָהֲעָרָבה ִבְכִביש ְתאּוָנה

כֶּב ַמָשִאית. ָהֲעָרָבה ִבְכִביש ָקָשה ְתאּונָה ָהיְָתה ַהָשבּועַ  ִהִסיעַ  וְרֶּ  פֹוֲעִלים שֶּ

ְרגּו ֲאנִָשים ִשָשה. ִהְתנְַגשּו  ַהְרֵבה ָהיּו ָהַאֲחרֹון ַבְזַמן. נְִפְצעּו ַכָמה וְעֹוד נֶּהֶּ

אֹוְמִרים ֲאנִָשים יֵש. ַהזֶּה ַבְכִביש ְתאּונֹות ָצִריְך שֶּ ת ְלַשֵפץ שֶּ  יֵש. ַהזֶּה ַהְכִביש אֶּ

אֹוְמִרים ֲאנִָשים ֹּר ֹלא: "שֶּ ת ְלַשֵפץ יֲַעז ר ַהְכִביש! ַהְכִביש אֶּ  ִהיא ַהְבָעיָה. ְבֵסדֶּ

ל ַבנְִהיָגה ְֹּך ַהזֶּה ַהְכִביש!" ָהֲאנִָשים שֶּ  ְמַשֲחִקים ֲאנִָשים ִלְפָעִמים. ּוְמַשְעֵמם ָאר

פֹון לֶּ ה ָמה ֵלב ָשִמים ֹלא אֹו ַבטֶּ ֹּד ְמֻסָכן זֶּה. ַבְכִביש קֹורֶּ ת ְלַחנְֵך ָצִריְך. ְמא  אֶּ

קֹו ְלָמה ֵלב ָלִשים ָהֲאנִָשים השֶּ  .ַבְכִביש רֶּ
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ת - ליסֹו – ַבַסְדָנא תדעֹוב לֶּ ְשבֹונֹות ְמַנהֶּ  חֶּ

 ְמנֵַחם ליסֹו: ֵשם

  :ַעְצֵמְך ַעל ְקָצת ַסְפִרי

זֶּר ְבמֹוָשב ָגָרה ֲאנִי ִלי ַהָגדֹול ַהֵבן. נְָכִדים ּוְשנֵי יְָלִדים ְשלֹוָשה ִלי יֵש. ֲאִביעֶּ  ָגר שֶּ

ן ְבֵאזֹור "רשקי"ב וְעֹוֵבד ְבנֲַהִריָה ת ִליָלְך ַהְשנִיָה ַהַבת. ַחָשב הּוא .ֵתפֶּ ת ְמַסיֶּמֶּ  אֶּ

כֶּת ִלְהיֹות ָלְמָדה ִהיא. ַהִלמּוִדים  זֶּה. ִסיּום ְלִמְבָחן ִמְתכֹונֶּנֶּת ִהיא וְַעְכָשו ִדין עֹורֶּ

ה ִמְבָחן ֹּד ָקשֶּ ת וְִהיא ְמא דֶּ . ֲהַדָסה ְבצּור ָגָרה, ָפרנו, ַהְקַטנָה ַהַבת. ַהְזַמן ָכל לֹומֶּ

ל מֹוָרה ִהיא. נְשּוָאה ִהיא  .ג' ִכָתה שֶּ

ָלְך ַהַתְפִקיד ָמה ת ֲאנִי? שֶּ לֶּ ְשבֹונֹות ְמנַהֶּ גֶּת ֲאנִי. חֶּ ַהַסְדנָא דֹואֶּ ת ְתַקֵבל שֶּ  אֶּ

ף ַמִגיעַ  ַהכֶּסֶּ גֶּת ֲאנִי. ָלּה שֶּ ת ְלַשֵלם דֹואֶּ ַהַסְדנָא ַהְכָסִפים אֶּ  ֲאנִי. ָלֵתת ְצִריָכה שֶּ

גֶּת ֹּל דֹואֶּ ַהכ ת ְבצּוָרה ָרשּום יְִהיֶּה שֶּ רֶּ  ַמְשכֹורֹות ְלָשֵלם ַאְחָרִאית ֲאנִי. ְמֻסדֶּ

ְשבֹונֹות ְלַשֵלם, ָלעֹוְבִדים  דֹוחֹות נָהְמִכי ֲאנִי. ֵמַההֹוִרים ַתְשלּוִמים ּוְלַקֵבל חֶּ

ְשבֹונֹות ְלַהנְָהַלת  .חֶּ

ת ַאתְ  ָמה בֶּ  ?ַבַתְפִקיד ַלֲעׂשֹות אֹוהֶּ

ִלי ָהֲעבֹוָדה ת ִהיא. נְיָרֹות ִעם ֲעבֹוָדה ִהיא שֶּ  ְמַשֵמחַ  ָמה. יֹום ָכל ַעְצָמּה ַעל חֹוזֶּרֶּ

ֹּאת ָבֲעבֹוָדה ֹּל אֹוִתי ְמַשֵמחַ ? ַהז ַהכ ָצִריְך ְכמֹו הנֲַעש שֶּ ֹּל ְשֵמָחה ֲאנִי. שֶּ ַהכ  ְמֻאָזן שֶּ

ָֹּהל ְמֻסָדר ָצִריְך ְכמֹו ּוְמנ ֲאנִָשים ְשֵמָחה ֲאנִי. שֶּ ת ְמַקְבִלים שֶּ ֵהם ָמה אֶּ . ְצִריִכים שֶּ

ר ְמֻרִצים ֲאנִָשים ָכזֶּה ְבַמָצב שֶּ ַהַמָצב. טֹוב ִאָתם וְַהקֶּ ל ַהַכְסִפי ְכשֶּ  ,טֹוב אַהַסְדנָ  שֶּ

  .ְמֻרָצה ֲאנִי

ת ַאתְ  נֹוָסִפים ְדָבִרים ֵאיזֶּה בֶּ  ?ַלֲעׂשֹות אֹוהֶּ

ת וֲַאנִי ְגדֹוָלה ִמְשָפָחה ִלי יֵש בֶּ ת ֲאנִי. ִאָתּה ְלִהָפֵגש אֹוהֶּ בֶּ . ַהנְָכִדים ִעם ִלְהיֹות אֹוהֶּ

ת ֲאנִי ִמזֶּה חּוץ בֶּ ֹּד אֹוהֶּ ת ֲאנִי. ַרְגִלית ֲהִליָכה ְמא בֶּ ת אֹוהֶּ בֶּ ט ַלשֶּ קֶּ ֹּא ְבשֶּ  .וְִלְקר

ץ ָאהּוב ָמקֹום בֶּת: ָבָארֶּ ץ ְבָכל ְלַטיֵל אֹוהֶּ רֶּ ת. ָהאֶּ בֶּ ֹּד אֹוהֶּ גֶּל ְלַטיֵל ְמא  ָברֶּ

ה נֹוף ִעם ִבְמקֹומֹות ָלנּו ַהמֹוָשב ְליַד. יָפֶּ ה נֹוף יֵש שֶּ ֹּד יָפֶּ  ְבַשָבת ָלֵצאת ַמְסִפיק. ְמא

 .ָהנֹותילֵ  ְכֵדי ָבֵאזֹור ּוְלַטיֵל ַבָצֳהַריִם

ָעַבְדתְ  ִלְפֵני ָעִׂשית ָמה  ?ַבַסְדָנא שֶּ

ָעַבְדִתי ִלְפנֵי. ְכָסִפים ְבנִהּול ָעַבְדִתי ָתִמיד ת ָהיִיִתי ַבַסְדנָא שֶּ לֶּ  ְכָסִפים ְמנַהֶּ

ַרְציָה דֶּ ת ֲאנִי. ָגדֹול ַאְדִריָכִלים ְבִמְשָרד ָעַבְדִתי זֶּה ִלְפנֵי. ַהְסָפַרִדית ַבפֶּ דֶּ  עֹובֶּ

 .  ָשנִים ַאְרַבע ְכָבר ַבַסְדנָא
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 פרשת השבוע

 

 חומש: 
 

 פרשה:
 

 

 ֲאָבל שֹוִניםְתאֹוִמים 

ָחד ַלֵשנִי. וְִרְבָקה נֹוְלדּו ְשֵני ָבִנים ְתאֹוִמים יְִצָחקלְ  . ֵהם ֹלא נְִראּו דֹוִמים אֶּ

ליֲַעקֹבנֹוָלד ָמֵלא ְשָערֹות. ַהָצִעיר,  ֵעָׂשו,ַהְבכֹור,  ֹּב  , נֹוָלד ָחָלק. ַהיָד שֶּ יֲַעק

ל ָאִחיו ַהְבכֹור. ָהיָ  ָעֵקב שֶּ ֱחִזיָקה בֶּ ִֹּפי שֹונֶּה: ֵעָשו ָהיָה ַציָד. הֶּ ם א ה ָלהֶּ

ָֹּהִלים. ֹּב ָהיָה ִאיש ָתם יֹוֵשב א  יֲַעק

ת יֲַעקֹב.  יְִצָחק ֱעִדיָפה אֶּ ת ֵעָׂשו, ִרְבָקה הֶּ ֱעִדיף אֶּ  הֶּ

 ְמִכיַרת ַהְבכֹוָרה

ָרה". ֵעָשו ַפַעם ַלְבכֹור ָהיּו ְזֻכיֹות ְמיָֻחדֹות. ַהְזֻכיֹות ָהֵאלּו נְִקָראֹות "ְבכֹו

ת ַהְבכֹוָרה ֹּב ָרָצה אֶּ ֹּב ִבֵשל נְ ָהיָה ַהְבכֹור, ֲאָבל ַגם יֲַעק ָחד יֲַעק ִזיד . יֹום אֶּ

ֹּל  ֱאכ ֹּב לֶּ ֹּב  ִמנְִזידֲעָדִשים. ֵעָשו ָחַזר ֵמַהַציִד ּוִבֵקש ִמיֲַעק ַהֲעָדִשים. יֲַעק

ת  ת ַהְבכֹוָרה.  נְִזידִהְסִכים ָלֵתת ְלֵעָשו אֶּ ֹּר לֹו אֶּ ֵעָשו יְִמכ  ַהֲעָדִשים ִבְתנַאי שֶּ

ת ַהְבכֹוָרה  .ֵעָׂשו ִהְסִכים ִלְמכֹר ְליֲַעקֹב אֶּ

ת יְַקֵבל ִמי  ?ַהְבָרָכה אֶּ

ת ְבנֹו ִלְפנֵי מֹותֹו. הּוא ָרָצה ְלָבֵרְך  יְִצָחק ָהיָה ִעּוֵר וְָזֵקן. הּוא ָרָצה ְלָבֵרְך אֶּ

ת ֵעָשו כִ  ִבֵקש ֵמֵעָשו ָלצּוד לֹו ַציִד ּוְלָהִביא לֹו ְכֵדי  יְִצָחקי הּוא ַהְבכֹור. אֶּ

ַהְבָרָכה  יְָבֵרְך אֹותֹו. ִרְבָקה ָשְמָעה וְֹלא ָהיְָתה ְמֻרָצה. ִהיא ָחְשָבה שֶּ שֶּ

ת  ֹּב ְלִהְתַחֵפש ְלֵעָשו ּוְלַקֵבל אֶּ ֹּב. ִהיא ָאְמָרה ְליֲַעק ַהְבָרכֹות. ַמִגיָעה ְליֲַעק

ֹּב ִהְתַחֵפש ְלֵעָשו ת ְליֲַעקֹב ָנַתן יְִצָחק .יֲַעק הּוא ַהְבָרָכה אֶּ  ָלֵתת ִהְתַכֵּון שֶּ

ֹּב. הּוא ָכַעס ּוָבָכה.  יְִצָחקשֶּ  וְִגיָלה. ַאַחר ָכְך ָחַזר ֵעָשו ְלֵעָׂשו ת יֲַעק ֵבֵרְך אֶּ

ֹּב. ִרְבָקה ֵעָשוָפֲחָדה  הּוא ָרָצה ְלִהְתנֵַקם ְביֲַעק ֹּב.  שֶּ ת יֲַעק ֹּג אֶּ  יְִצָחקיֲַהר

ת יֲַעקֹב ַלֲאָרם ִלְמצֹא  ִאָתּה.  ן ּוְלִהְתַחתֵ  ִאָשה וְִרְבָקה ָשְלחּו אֶּ
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