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 ַהַנְרִקיס

פָֹאר ַרח מְּ ִחיל ִלצְּמַֹח פֶּ ֵאזֹור גְָּבעֹות, ִהתְּ ִחיל ִלצְּמַֹח  בְּ הּוא ַמתְּ יֹוֵתר. כְּשֶּ בְּ

ִחיִלים ָלֵצאת ָעִלים  גַֹבּהיְֻּרִקים ֵמָהֲאָדָמה. ֵהם ַמִגיִעים ו ֲאֻרִכיםַמתְּ גֶּל.  לְּ ל ַכּדּורֶּ שֶּ

נֵַחש ָמה  ָחָלה ָצִריְך לְּ ַהתְּ ָעִלים ַהיְֻּרִקים? יֵֵצאבְּ ַרח יֵֵצא ִמֵבין הֶּ ם? ֵאיזֶּה פֶּ  ֵמהֶּ

ל ָחָצב? ִאם ֵכן, ֹלא  ף. יֵֵצאאּוַלי ֵאּלּו ָעִלים שֶּ ַרח ָכל ַהחֹרֶּ ם פֶּ  ֵמהֶּ

ל ִעיִרית  ?אּוַלי ֵאּלּו ָעִלים שֶּ

עֹול ָגבֹוּהַ  ם ִגבְּ ָפחֹות יִַגיעַ  הּוא. ִאם ֵכן יֵֵצא ֵמהֶּ ְך.  גַֹבּהַעד  לְּ רֶּ  ַהבֶּ

ָעִלים ה זֶּה  ִאם הֶּ אֶּ גֶּל, ַכנִרְּ ל ַכּדּורֶּ גַֹבּה שֶּ ָאִרים בְּ עֹול נִשְּ  .ַנְרִקיסוְַּהִגבְּ

ָרִחים  ָרִחים. ַהפְּ ִאים ַכָמה פְּ עֹול ַהָקָטן יֹוצְּ ַבעֵמַהִגבְּ צֶּ ר ָזָהב.  ָלָבן בְּ  ִעם כֶּתֶּ

ָקֵרב וְּנִָריַח אֹותֹו נְּ  ְך. ִאם נִתְּ לֶּ ה ַמָמש כְּמֹו מֶּ אֶּ ִקיס נִרְּ יָֻחד. ַהנַרְּ יֵש לֹו ֵריַח מְּ ה שֶּ ַגּלֶּ

ָלִכים. ל מְּ ם שֶּ  כְּמֹו בֹשֶּ

ִשיָמה: צְּאּו  ִטיּולמְּ ִביב ַהיִּׁשּוב, לְּ שּו סְּ ִקיִסים ַחפְּ ִחים נַרְּ ם ֵאיפֹה .פֹורְּ ָצאתֶּ  מְּ

 ?אֹוָתם

 

 

 

 

ָתָמר טֹוב ַמָזל ת גמסון לְּ דֶּ  .דַהנֶּכ ַלֻהּלֶּ

 לאליהו גרינברג להולדת הבת. טֹוב ַמָזל

 יּוָבִלים ְליְַלֵדי ִטּיּול יֹום

יֹום ֵדי יָצְּאּו ֵשנִי בְּ נִית ג-א ִכּתֹות יַלְּ ָתכְּ יֹום" יּוָבִלים" בְּ ת. ִטיּול לְּ רֶּ ַספֶּ : ֲעִדיֵאָלה מְּ

יַד ֵמַהַּׁשַער יָָצאנּו וָה לְּ נּו ָהֻארְּ ַחלְּ ִכּוּון ַלֲעלֹות וְִּהתְּ ְךב. כְֵּלאב ּוָאב ֵעין לְּ רֶּ  ָרִאינּו דֶּ

ֵבה ֻכִמים ַהרְּ ִחים ַכרְּ ָעה פֹורְּ ֵלָאה וְִּגבְּ ִקיִסים מְּ נַרְּ יַד. בְּ  ַהגְּדֹוִלים ַהַמיִם ִצנֹורֹות לְּ

ָלִעים ָרִאינּו ֻאָבנִים ִעם סְּ נּו כְֵּלאב ּוָאב ֵעין. בְּ מְּ נּו ָאַכלְּ ַשכְּ ֵרָכה ַרגְַּליִם וְִּשכְּ  ִמָּׁשם. ַבבְּ

ַחּוַת ָעִלינּו ץ לְּ רֶּ נּו ָהַאיִָלים אֶּ ַמַצב ָהיָה  ַהִטיּול ָכל. ִלגְָּבעֹות ַרגְִּלית וְּיַָרדְּ  טֹוב רּוחַ  בְּ

ֵבה ָחִקים וְַּהרְּ יָֻחד. ִמשְּ אּויִים ִבמְּ ַבח רְּ שֶּ ֵדי לְּ כּו א' ִכָּתה יַלְּ ָהלְּ  .ַהִטיּול ָכל ָקִדיָמה שֶּ
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 בארץ ובעולם חדשות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ַבֶמְמָשָלה ְלִהָשֵאר ֶהְחִליָטה" ַהְּיהּוִדי ַהַביִת" ִמְפֶלֶגת

ָעַבר ַבָּׁשבּועַ  נּו שֶּ ִתיחּות ַעל ָכַתבְּ ָשָלה רֹאש.  ַעָזה ִבגְּבּול ַהמְּ מְּ ִליט ַהמֶּ חְּ ַהִגיעַ  הֶּ  לְּ

ָסַקת ַהפְּ ָחַמאס ִעם ֵאש לְּ ִכים ֹלא ןמָ רְּ יבֶּ לִ  ֲאִביגְּדֹור ַהִבָטחֹון ַשר. הֶּ ָלָטה ִהסְּ  ַלַהחְּ

 .ִהְתַפֵטר ַהִבָטחֹון ַשר. ַהזֹאת

ָשָלה ַשר עֹוד יֵש מְּ ַמָמש ַבמֶּ ִכים ֹלא שֶּ ָלָטה ַמסְּ ל ַלַהחְּ ָשָלה רֹאש שֶּ מְּ  ַלַשר. ַהמֶּ

ִאים ַהזֶּה ָּתִלי קֹורְּ נֶּט נַפְּ ל נִָציג הּוא. ַהִחנּוְך ַשר הּוא. בֶּ ָלָגה שֶּ ֵראת ִמפְּ נִקְּ  שֶּ

 ".ַהיְּהּוִדי ַהַביִת"

ָּתִלי נֶּט נַפְּ ַפֵטר ןמָ רְּ יבֶּ לִ  ֲאִביגְּדֹור ִאם: "ָאַמר בֶּ  ֵאיְך יֹוֵדעַ  ֲאנִי. אֹותֹו ַאֲחִליף ֲאנִי -ִהתְּ

ּתֹר ָצִריְך ת ִלפְּ ָעיֹות אֶּ ָחַמאס ִעם ַהבְּ ת ַאֲחִליף ֲאנִי ִאם! הֶּ  ןמָ רְּ יבֶּ לִ  ֲאִביגְּדֹור אֶּ

ָעיָה  ".ִּתָפֵּתר ַהבְּ

 ֶשִלי וְַהִמְפָלָגה ֶשֲאִני רֹוֶצה ַאָתה ִאם: "ַהֶמְמָשָלה ְלרֹאש ָאַמר ֶבֶנט ַנְפָתִלי

 ".ַהִבָטחֹון ְלַשר אֹוִתי ְלַמנֹות ָצִריְך ַאָתה ַבֶמְמָשָלה ִנָשֵאר

ַהַמָצב חֹוֵשב ֲאנִי: "ָאַמר הּוא .ִהְסִכים ֹלא ַהֶמְמָשָלה רֹאש ֻסָבְך ַעָזה ִבגְּבּול שֶּ  מְּ

ֻסָכן רֹון חֹוֵשב ֲאנִי. ּומְּ ַהִפתְּ ָך שֶּ ּלְּ ַמנֹות מּוָכן ֹלא ֲאנִי. טֹוב ֹלא שֶּ ָך לְּ  ַלַשר אֹותְּ

ת ַּתֲעזֹב זֶּה ִבגְַּלל ִאם ַגם ַהִבָטחֹון ָשָלה אֶּ מְּ ָך ֲאַמנֶּה ֹלא ֲאנִי. ַהמֶּ ַשר אֹותְּ  ַהִבָטחֹון לְּ

ָשָלה זֶּה ִבגְַּלל ִאם ַגם מְּ ָפֵרק ַהמֶּ יּו ִּתתְּ ִחירֹות וְּיִהְּ  !" בְּ

ָּתִלי נֶּט נַפְּ גֶּת בֶּ לֶּ ִריִכים ָהיּו ַהיְּהּוִדי ַהַביִת ּוִמפְּ ִליט צְּ ַהחְּ  :ַלֲעשֹות ָמה לְּ

ָחד ִמַצד ָּתִלי ִאם-אֶּ נֶּט נַפְּ ַפֵטר בֶּ ָשָלה יִתְּ מְּ ָפֵרק ַהמֶּ ָשָלה ִאם. ִּתתְּ מְּ ָפֵרק ַהמֶּ  ִּתתְּ

יּו ִחירֹות יִהְּ ה זֶּה. בְּ ֵבה יֲַעלֶּ ף ַהרְּ ִדינָה כֶּסֶּ דּות יֲַעזֹר ֹלא זֶּה. ַלמְּ מֹודְּ  ִעם ַבִהתְּ

ָחַמאס  .הֶּ

ָשָלה יִָּׁשֲארּו ֵהם ִאם -ֵשנִי ִמַצד מְּ מֶּ היר זֶּה בְּ נְּעּו ֵהם כְִּאּלּו אֶּ רּו נִכְּ  ֲאנִָשים. וְּוִּתְּ

בּו שְּ ֵהם יַחְּ ִצינִיִים ֹלא שֶּ ַגע זֶּה. רְּ ם וְַּהָכבֹוד ַבַמֲעָמד יִפְּ ָּלהֶּ  .שֶּ

 . ַבֶמְמָשָלה ּוְלִהָשֵאר ְלוֵַתר ֶהְחִליָטה ַהְּיהּוִדי ַהַביִת ִמְפֶלֶגת

ִליטּו ֵהם חְּ יֹוֵתר הֶּ ַגּלֹות ָחשּוב שֶּ ָשָלה וְַּלֲעזֹר ַאֲחָריּות לְּ מְּ ֵקד ַלמֶּ ַתפְּ  . לְּ

 רכב חלל נחת על מאדים
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   צוות ניהול
 

 

  

ש ָרהיַע ֵשם: מֶּ  שֶּ

ָעָזר  ָגָרה ֲאנִי ַסְפִרי ְקָצת ַעל ַעְצֵמְך: לְּ אֶּ אֹור נְּשּוָאה. בְּ נֵי ָלנּו וְּיֵש לְּ  ַהרֹוז -יְָּלִדים שְּ

ת ֲאנִי. ַעזֹוּוב דֶּ נָא עֹובֶּ נַָתיִם ַבַסדְּ נֵי. ַמזְִּכיָרה בְּתֹור שְּ  ֵשרּות ַבת ָהיִיִתי ָשנִים 10 ִלפְּ

א נָא ִמיולְּ  .ַבַסדְּ

ת ֲאנִי ָמה ַהַתְפִקיד ֶשְלָך? בֶּ ָרד יֹושֶּ ְך ַבִמשְּ שֶּ מֶּ פֹונִים וְּעֹונָה ַהיֹום בְּ לֶּ טֶּ ֵבה. לְּ  ַהרְּ

ִרים ֲאנִָשים ַקּׁשְּ נָא ִמתְּ אֹל ַלַסדְּ ֵאלֹות ִלשְּ ִאים ִמינֵי ָכל ַעל  שְּ נָא נֹושְּ ַהַסדְּ ָרִאית שֶּ  ַאחְּ

ם ָרִאית וֲַאנִי, ֲעֵליהֶּ ם ַלֲענֹות ַאחְּ שּוָבה ָלהֶּ צֹא אֹו, ּתְּ יֹוֵדעַ  ִמי ִלמְּ ת שֶּ שּוָבה אֶּ . ַהּתְּ

ת ֲאנִי רֶּ ַדבֶּ ַגֵבי הֹוִרים ִעם מְּ כּונִים לְּ ם ַהיְָּלִדים ַעל ִעדְּ ָּלהֶּ ִטיּוִלים ִאּׁשּוִרים אֹו שֶּ . לְּ

ת ֲאנִי ָשבּועַ  ָכל דֶּ נָתֹון ַעל עֹובֶּ הּוא, ַהַסדְּ פּוס אֹותֹו שֹוַלַחת ֲאנִי מּוָכן ּוכְּשֶּ  ֲאנִי. ִלדְּ

ַמן ָכל ר ַהזְּ שֶּ קֶּ ל ַהַהָסעֹות ִעם בְּ ר ֵבית שֶּ וֵַּדאת ַהֵספֶּ ֻכָּלם ּומְּ ּלְּ  ָמקֹום יֵש שֶּ

ַהַהָסעֹות ַמן ַמִגיעֹות וְּשֶּ ֵבית. ַבזְּ ר כְּשֶּ ָרד אֹו ַהֵספֶּ ִריִכים ַהִמשְּ ַרכֶּזֶּת ֲאנִי ִציּוד צְּ  מְּ

ת ָעִמים. ּוַמזְִּמינָה ַהַהזְָּמנָה אֶּ ָרד ֲאֵחִרים ֲאנִָשים ִלפְּ ִריִכים ַבִמשְּ זְָּרה צְּ  וֲַאנִי, עֶּ

ת ם עֹוזֶּרֶּ ִשימֹות ִמינֵי ָכל ִעם ָלהֶּ  .שֹונֹות מְּ

ר נֱֶּהנֵית ֲאנִי ?ַבַתְפִקיד ַלֲעשֹות אֹוֶהֶבת ַאתְ  ָמה שֶּ יֵש ֵמַהקֶּ , ַההֹוִרים ִעם ִלי שֶּ

אֹד ת ּומְּ רֶּ ַחבֶּ וֶּת ִמתְּ יֵש ַלצֶּ נָא פֹה שֶּ ת ֲאנִי. ַבַסדְּ בֶּ ת אֹוהֶּ וָן אֶּ יֵש ַהִמגְּ נָא שֶּ ת ַבַסדְּ  וְּאֶּ

ִקיִדים ת ֲאנִי ִאָּתם ַהּׁשֹונִים ַהַּתפְּ קֶּ ַעסֶּ  .ִמתְּ

  ?ַלֲעשֹות ַאְת אֹוֶהֶבת נֹוָסִפים ְדָבִרים ֵאיֶזה

אֹד ֲאנִי ת מְּ בֶּ ַענְּיֶּנֶּת, ַחיֹות אֹוהֶּ ַבע ָבעֹוָלם ּוִמתְּ ת ֲאנִי .ַהטֶּ בֶּ ַטיֵל אֹוהֶּ חּוץ וְָּלטּוס לְּ  לְּ

ץ רֶּ אֶּ ת. לְּ בֶּ ֱאכֹל ַגם אֹוהֶּ ָעדֹות לֶּ  . ַבִמסְּ

קֹום ָכל :ָבָאֶרץ ָאהּוב ָמקֹום ץ מְּ ַרֵגש ָבָארֶּ  .אֹוִתי מְּ

ִּתי: ֶשָעַבְדְת ַבַסְדָנאָמה ָעִשית ִלְפֵני  תֹור ַבָמָד"א ָעַבדְּ ִריַמת בְּ  יֵש. ָּדם ַמתְּ

מּוָכנִים ֲאנִָשים רֹם שֶּ ם ֵמַהָּדם ִלתְּ ָּלהֶּ טֹוַבת שֶּ זְּקּוִקים חֹוִלים ֲאנִָשים לְּ נַת שֶּ  ִלמְּ

ה ֵמָהֲאנִָשים לֹוַקַחת ָהיִיִתי ֲאנִי. ָּדם ת ָהֵאּלֶּ יָֻחד ִציּוד ִעם ַהָּדם אֶּ ִּתי. מְּ  ַגם ָעַבדְּ

ַגן ַסיַַעת בְּתֹור ָעָזר יְָּלִדים בְּ לְּ  .ָבאֶּ
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 ְלֶעֶבד ִנְמַכר יֹוֵסף

יֲַעקֹב נֵים ָהיּו לְּ ת ָאַהב ֹלא יֲַעקֹב. ָבנִים ָעָשר שְּ . ַהָּדָבר אֹותֹו ַהָבנִים ָכל אֶּ

ֱעִדיף יֲַעקֹב ת הֶּ ל ַהָגדֹול ַהֵבן, יֹוֵסף אֶּ ל ָהַאִחים. ָרֵחל שֶּ  בֹו ִקנְּאּו יֹוֵסף שֶּ

ם ֲחלֹומֹות ָחַלם יֹוֵסף. אֹותֹו וְָּשנְּאּו ָבהֶּ ָכל שֹוֵלט הּוא שֶּ ּלֹו ָהַאִחים בְּ  יֹוֵסף. שֶּ

ת ִסֵפר ָחד יֹום. יֹוֵתר עֹוד אֹותֹו ָשנְּאּו וְֵּהם ָלַאִחים ַהֲחלֹומֹות אֶּ  יֲַעקֹב אֶּ

ת ָשַלח אֹות יֹוֵסף אֶּ לֹום ָמה ִלרְּ ָחיו שְּ  ָזְרקּו ֵהם. יֹוֵסף ֶאת ָשְנאּו ָהַאִחים. אֶּ

רּו ֵהם. ְלֶעֶבד אֹותֹו ָמְכרּו ָכְך וְַאַחר ַלבֹור אֹותֹו יֲַעקֹב ָאמְּ יֹוֵסף לְּ . ֵמת שֶּ

ַאֵבל יֲַעקֹב  .ַרִבים יִָמים יֹוֵסף ַעל ִהתְּ

 פֹוִטיַפר ְבֵבית יֹוֵסף

ַכר יֹוֵסף ד נִמְּ בֶּ עֶּ פֹוִטיַפר לְּ ל ָחשּוב ָשֵרתמְּ , לְּ עֹה שֶּ יֹוֵסף ַגם. ַפרְּ  ָהיָה כְּשֶּ

ד בֶּ ִשיְך ה' -עֶּ  לֹו נַָתן ּופֹוִטיַפר .פֹוִטיַפר ְבֵעיֵני ֵחן ָמָצא יֹוֵסף. לֹו ַלֲעזֹר ִהמְּ

ה ָמה ָכל ַעל ַאֲחָריּות קֹורֶּ ּתֹו. ַבַביִת שֶּ ל ִאשְּ ַאֲהָבה פֹוִטיַפר שֶּ יֹוֵסף ִהתְּ . בְּ

ָתה ִהיא נֵעַ  נִסְּ ַשכְּ ַכב אֹותֹו לְּ ִכים ֹלא יֹוֵסף. ִאָּתּה ִלשְּ ת. ּוָבַרח ִהסְּ  ֵאשֶּ

ָרה ִהיא. יֹוֵסף ַעל ָכֲעָסה פֹוִטיַפר פֹוִטיַפר ִשקְּ ָרה לְּ יֹוֵסף וְָּאמְּ ַכב נִָסה שֶּ  ִלשְּ

 .ַבֶכֶלא יֹוֵסף ֶאת ָשם פֹוִטיַפר. ִאָּתּה

 ַבֶכֶלא יֹוֵסף

א ַגם. ְליֹוֵסף ַלֲעזֹר ִהְמִשיְך ה' ַבֶכֶלא ַגם ֵעינ ֵחן ָמָצא יֹוֵסף ַבכֶּלֶּ . ֻכָּלם יבְּ

ֵבית ַשר ת ָהַפְך ַהסַֹהר בְּ ּלֹו ָלעֹוֵזר יֹוֵסף אֶּ ָחד יֹום. שֶּ א ִהִגיעּו אֶּ נֵי ַלכֶּלֶּ  שְּ

ל ִריםש עֹה שֶּ נֵי. ָהאֹוִפים וְַשר ַהַמְשִקים ַשר -ַפרְּ מּו ִריםַהש שְּ  ָחלְּ

ָמעּות ָמה ָלַדַעת ָרצּו ֵהם. ֲחלֹומֹות ל ַהַמשְּ ם ַהֲחלֹומֹות שֶּ ָּלהֶּ  יֹוֵסף. שֶּ

ִביר ם ִהסְּ  ְלַשר יְִסַלח ַפְרעֹה יִָמים ְשלֹוָשה ֶשְבעֹוד ָאַמר יֹוֵסף. ָלהֶּ

 יִָמים ְשלֹוָשה ֶשְבעֹוד ָאַמר יֹוֵסף. ֶשלֹו ַלֲעבֹוָדה אֹותֹו וְיְַחִזיר ַהַמְשִקים

ִקים ִמַשר ִבֵקש יֹוֵסף. ָהאֹוִפים ַשר ֶאת יְִתֶלה ַפְרעֹה ַדֵבר ַהַמשְּ  ִעם לְּ

עֹה ֵרר כְֵּדי ַפרְּ יְַּשחְּ א אֹותֹו שֶּ לֹוָשה ַכֲעבֹר. ֵמַהכֶּלֶּ עֹה יִָמים שְּ ת ָּתָלה ַפרְּ  אֶּ

ֵרר ָהאֹוִפים ַשר ת וְִּשחְּ ִקים ַשר אֶּ  וְֹלא יֹוֵסף ֶאת ָשַכח ַהַמְשִקים ַשר. ַהַמשְּ

 .  אֹותֹו ְלַשְחֵרר ִמַפְרעֹה ִבֵקש

 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית
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