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ִנית לָּ  כַּ

ר ִלְראֹות  בּוַע ֶאְפשָּׁ ִחים יֹוֵתרַהשָּׁ דֹות. ְפרָּׁ ִמים ֵבין ַהשָּׁ ְביֹון ְבִפְרֵחי ְמֵלִאים ַהְכרָּׁ  סַּ

ְרִניתוְ  ר. ִמְצִרית ִצפָּ פֹות ִלְראֹות ֶאְפשָּׁ קָּ ִנּיֹותהַ . ִעיִריֹותוְ  רַּ לָּ   .ִלְפרֹחַ  ִהְתִחילּו כַּ

נִית יֵש ל ִלים ְגזּוִריםַכלָּׁ  .עָּ

ה ֶלה ֶזה מָּׁ  ?גָּׁזּור עָּׁ

ל ְבֶדֶרְך ֶלה ְמַציְִרים ֲאנְַחנּו ְכלָּׁ ה עָּׁ  :כָּׁזֹאת ְבצּורָּׁ

ִלים יֵש ה ִעם עָּׁ ם גַָּׁזר ִמיֶשהּו ְכִאלּו נְִרִאים ֵהם. ַאֶחֶרת צּורָּׁ ַריִם ִעם אֹותָּׁ ֵכן. ִמְספָּׁ  לָּׁ

ֶהם קֹוְרִאים ֶלה" לָּׁ  ".גָּׁזּור עָּׁ

 

 

נִית ֶשל ַהִגְבעֹול ַעל ִלים יֵש ַלֶפַרח ִמַתַחת. ֶפַרח יֵש ַהַכלָּׁ ִלים. אֹותֹו ֶשעֹוְטִפים עָּׁ  ֶלעָּׁ

ֵאלּו ֵלי" קֹוְרִאים הָּׁ ִביעַּ  עָּ ֵלי ".גָּ ִנית יֵׁש עָּ לָּ כַּ ִביעַּ  לַּ  .ְגזּוִרים גָּ

ִלים ֶשל ַהֶפַרח קֹוְרִאים  ֵלי כֹוֶתֶרתֶלעָּׁ  . עָּ

נִית  עֹות ֶשפֹוַרַחתַלַכלָּׁ ֵלי כֹוֶתֶרת ֲאֻדִמים. ביֵש ִבְגבָּׁ ֶאְמַצע ַהֶפַרח יֵש ִעגּול ְבֶצַבע  עָּׁ

חֹר נִית ַמְרִגיִשים ְכִאלּו -שָּׁ ֵלי ַהכֹוֶתֶרת ֶשל ַהַכלָּׁ כָּׁחֹל. ִאם ְמַלְטִפים ַבֲעִדינּות ֶאת עָּׁ

ה.    ְמַלְטִפים ַבד ְקִטיפָּׁ

נּו ֲאֻדמֹו ֵאזֹור ֶשלָּׁ נִיֹות בָּׁ ל בַהַכלָּׁ  ָאֶרץֲאזֹוִרים ֲאֵחִרים ֶשל הָּׁ ת ֲאבָּׁ

נֹות, ּווְֻרּדֹות ְסֻגלֹות ּוְכֻחלֹות.  נִיֹות ְלבָּׁ   יֵש ַכלָּׁ
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בארץ ובעולם חדשות  

 

 

 

 

 

ְנחּוִמים - יָּה תַּ ִביא ְלהֹודָּ ל לָּ ת עַּ ב ָאִביהָּ  ְפִטירַּ רַּ ע הָּ  .וישליצקי ֱאִליׁשָּ

ֲערּוכָּה ה תַּ ׁשָּ  ְביֹוֵרט ֲחדָּ

נָּׁה ִרים ַעל לֹוְמִדים ֲאנְַחנּו ַהשָּׁ רּו ְּדבָּׁ ם ִמְלֶחֶמת סֹוף ֵבין ֶשקָּׁ עֹולָּׁ  ְלֵבין ַהְשנִיָּׁה הָּׁ

ַמת ֵאל ְמִדינַת ֲהקָּׁ נָּׁה ִבְתִחַלת. יְִשרָּׁ ַזְרנּו ַהשָּׁ חֹות ַעל ִלְלמֹד חָּׁ  ֶשִהַכְרנּו ַהִמְשפָּׁ

נָּׁה ה ַבשָּׁ ְברָּׁ ַדְקנּו. ֶשעָּׁ ה בָּׁ ה מָּׁ רָּׁ ר קָּׁ ֵאל םאּובָּׁ לְ דֶ נְ מַ  רשֵ אָּׁ , יקִ צְ ֹובלּו ְלִאיסָּׁ  וְיְִשרָּׁ

ה ְבסֹוף ְשִפיֶצר מָּׁ ִאינּו. ַהִמְלחָּׁ ְזרּו ֶשֵהם רָּׁ ה חָּׁ  ֶאת ְלַחֵפש וְִהְתִחילּו ַהַביְתָּׁ

חֹות ֶהם ַהִמְשפָּׁ ֵאל ְלֶאֶרץ ַלֲעלֹות ֶהְחִליטּו ֵהם כְָּׁך ַאַחר. ֶשלָּׁ צּו ֵהם. יְִשרָּׁ  ַלֲעלֹות רָּׁ

ֵאל ְלֶאֶרץ ל יְִשרָּׁ ֶהם ִהְרשּו אֹל ַהְבִריִטים ֲאבָּׁ  ְלֶאֶרץ ְלִהְתַגנֵב נִּסּו ֵהם. ַלֲעלֹות לָּׁ

ֵאל ִכים ִמינֵי ְבכָּׁל יְִשרָּׁ ְשבּו ֵהם. ַהְבִריִטים ַעל כֲָּׁעסּו ֲאנִָּׁשים ַהְרֵבה. ְּדרָּׁ ִריְך חָּׁ  ֶשצָּׁ

ֵתת ָאֶרץ ַלֲעלֹות ַהשֹוָאה ְלנִצֹוֵלי לָּׁ ָאֶרץ ַהיְהּוִדים ַגם. לָּׁ ֵאל בָּׁ  ַעל כֲָּׁעסּו יְִשרָּׁ

ְשבּו ֵהם. ַהְבִריִטים ֵאר יְכֹוִלים ֹלא ֲאנְַחנּו! הֹוְגנִים ֹלא ַהְבִריִטים: "חָּׁ  ַתַחת ְלִהשָּׁ

ִקים ְצִריִכים ֲאנְַחנּו! ַהְבִריִטי ַהִשְלטֹון ֵאל ְבֶאֶרץ יְהּוִדית ְמִדינָּׁה ְלהָּׁ  ֵהם!". יְִשרָּׁ

ֵאל ֵמֶאֶרץ ַהְבִריִטים ֶאת ְלגֵָּׁרש ִהְתַאְרְגנּו ִאְרגּונִים. יְִשרָּׁ צּו לָּׁ  ֶאת ְלגֵָּׁרש ֶשרָּׁ

ֵאל ֵמֶאֶרץ ַהְבִריִטים ְראּו יְִשרָּׁ רֹות" קָּׁ בּועֹות". ַמְחתָּׁ ַאֲחרֹונִים ַבשָּׁ ַמְדנּו הָּׁ  ַעל לָּׁ

ֶאֶצ"ל ַמְחֶתֶרת  .  הָּׁ

ה כָּׁל ַהִלמּוד ְלִסכּום ִבים הֹוִרים. ְתצּוגָּׁה ֵהִכינָּׁה ִכתָּׁ נִיםֻמזְ  וְתֹושָּׁ בֹוא מָּׁ  .ְלַבֵקר לָּׁ

 

ֵאל גָּׁשּום ֲאוִיר גמז   ְביְִשרָּ

בּועַ  יָּׁה ַהשָּׁ ְרִפי ֲאוִיר ֶמֶזג הָּׁ יָּׁה. חָּׁ ֶחְרמֹון, ַקר הָּׁ ן ּוִבְצפֹון בָּׁ  ְבגּוש ַגם. ֶשֶלג יַָּׁרד ַהגֹולָּׁ

ב ֶשֶלג יַָּׁרד ֶעְציֹון ָאֶרץ ִבְצפֹון. ְבֶגֶשם ְמעֹרָּׁ  זְָּׁרמּו ַהֶגֶשם ִבְגַלל. ֶגֶשם ַהְרֵבה יַָּׁרד הָּׁ

ִלים ַמיִם ַהְרֵבה ה ַהֶגֶשם ִבְגַלל. ַבנְחָּׁ רָּׁ ר ַצַה"ל ַחיָּׁל. ָאסֹון קָּׁ  ִהְשַתֵתף יפִ סֵ יֹו ֶאְביָּׁתָּׁ

ַבע נְִסַחף, זֹוֵרם נַַחלל נַָּׁפל הּוא. ַכְרִמיֵאל ְליַד ְבנִּוּוט  .וְטָּׁ
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סדנאצוות   
 ם: עבדאללה נג'אג'רהש

ְצְמָך:  ל עַּ ת עַּ ֵפר ְקצָּ ִדים.  6וְיֵש ִלי  קֹוְרִאים ִלי עבדאללה, ֲאנִי נָּׁשּויסַּ יְלָּׁ

נִים ֶשִלי, מוחמד ומח יםְשני ת מּוד, עֹוְבִדים בסדנא. יֵש ִלי ַגם ַבת ַאחַ ֵמַהבָּׁ

ה, ּוב ה ְבָאֶמִריקָּׁ ה ְבֶגְרַמנְיָּׁה. ֲאנְַחנּו גִָּׁרים ֶשגָּׁרָּׁ סָּׁ ד ֶשלֹוֵמד ַהנְּדָּׁ ן ֶאחָּׁ

ר  עֹות. ֲאנִי עֹוֵבד בסדנא ְכבָּׁ ר ְליַד ְגבָּׁ נָּׁה, ֵמָא 18בנחלין, ֶשֶזה ְכפָּׁ ז שָּׁ

ה ב2001 יְתָּׁ נִי ַגם עֹוֵבד ְבֵבית ֵסֶפר רֹאש צורים. אֲ , עֹוד כשהסדנא הָּׁ

 אִשית.ר

ְפִקיד ֶׁשלך תַּ ה הַּ י ָאב ַהַביִת ֶשל הסדנא. ְבכָּׁל ַפַעם ֶשַמֶשהּו ֹלא ֲאנִ ? מָּ

ן אֹותֹו ּוְלוֵַּדא ֶשהּוא ַהַתְפִקיד ֶשִלי הּוא לתקעֹוֵבד אֹו נְִשַבר בסדנא, 

ִריְך ְכֵדי ֶשיְִהיֶה  ְבֵסֶדר. ֲאנִי ְמוֵַּדא ֶשְמנִַקים ֶאת ֵבית ַהֵּסֶפר כָּׁל יֹום ְכמֹו ֶשצָּׁ

ה ֶאְפשָּׁ  ִמים הסדנא ַמְחִליטָּׁ ה ּונְִקיָּׁה. ַהְרֵבה ְפעָּׁ ה טֹובָּׁ ר ִלְלמֹד ַבֲאוִירָּׁ

שִ  ִרים ֲחדָּׁ ִאי ַעל ַהְבנִיָּׁה. ים אֹו ְלַשֵפץ ִמְבנִים יְשִלְבנֹות ְּדבָּׁ נִים וְָאז ֲאנִי ַאְחרָּׁ

עֹוְבִדים ַהַמְתִאיִמים ּוב ֲאנִי מֹוֵצא ֶאת שהָּׁ דָּׁ ם בֹונִים ֵמחָּׁ ַאֲחרֹונָּׁה יַַחד ִאתָּׁ . לָּׁ

ב ַהְמַשֵלב וְ  ה ַלֶמְרחָּׁ נִינּו ִכתָּׁ ה. ַעְכשָּׁ ִשַפְצנּו ֶאת ַהְּסטּוְדיֹו לבָּׁ ִמיקָּׁ ו יֵקרָּׁ

ה וְעֹוְבִדים ַעלֹוְרִסים ֶאת ַהִמְבנֶה ַהיָּׁשֲאנְַחנּו ה ִמיקָּׁ ַהְכלּוִבים  ן ֶשל ַהֵקרָּׁ

ֵצר ֶשל   ַחי.הפינת ֶשֶבחָּׁ

ֲעש ה אֹוֵהב לַּ תָּ ה אַּ ְפִקיד? מָּ תַּ ִרים. ֹות בַּ ֲאנִי ְמאֹוד אֹוֵהב ְלַתֵקן ְּדבָּׁ

ְכֶשַהַחְשַמל נֹוֵפל אֹו יֵש ִפיצּוץ ַבַמיִם, ֲאנִי אֹוֵהב ְלִהְתַעֵּסק ִעם ֶזה וְִלְמצֹא 

 ִפְתרֹון.

ֲעשֹות?  ה אֹוֵהב לַּ תָּ ִפים אַּ ִרים נֹוסָּ ֲאנִי אֹוֵהב ְלַבלֹות ִעם ֵאיֶזה ְדבָּ

ִדים ֶשגִָּׁריםַהִמְשפָּׁ  ה וְַהנְכָּׁ שֹות, ְליִָּׁדי בנחלין. נֱֶהנָּׁה ִלְראו חָּׁ ת ֶטֶלוִיְזיָּׁה וֲַחדָּׁ

ר ַלֲעשֹות.  וְִלְבּדֹק ֶמֶזג ֲאוִיר ְכֵדי ֶשֲאנִי אֹוֵכל ְלַתְכנֵן ֵאיֶזה ֲעבֹודֹות ֶאְפשָּׁ

ָאֶרץ:  קֹום ָאהּוב בָּ ם ּוַבֵלב שֶ מָּ עֹות, ֶזה ַבּדָּׁ  ִלי.ֲאנִי אֹוֵהב ֶאת ְגבָּׁ

ְדתָּ בסדנא:  בַּ ִשיתָּ ִלְפֵני ֶׁשעָּ ה עָּ יִיִתי מֹוֶרה מָּ ַבְדִתי בסדנא הָּׁ ִלְפנֵי ֶשעָּׁ

ִדים ֶחְשבֹון.   ְבֵבית ֵסֶפר ברמאללה ּוְבֵבית ֶלֶחם. ִלַמְדִתי ֶאת ַהיְלָּׁ

 ר וְִלְקרֹא ַעְרִבית.ְלִמיִדים ֶשל יובִלים לדבַהיֹום ֲאנִי ְמַלֵמד ֶאת ַהתַ 
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 פרשת השבוע
 

 חומש: 
 

 פרשה:
 

 

ֵאל.   ַפְרעֹה ֹלא ַמְסִכים לשֵלַח ֶאת ְבנֵי יְִשרָּׁ

 ִמְצַריִם ְמַקְבִלים עֹוד ַמכֹות:

כַּת  ה ֶשנְִשַאר  -ַאְרֶבהמַּ ַאְרֶבה ָאַכל ֶאת כָּׁל מָּׁ ַאְרֶבה כֵָּׁבד יַָּׁרד ַעל ִמְצַריִם. הָּׁ

ד רָּׁ יָּׁה ַאְרֶבה. -ֵמַהבָּׁ  ְבֶאֶרץ גֶֹשן ֹלא הָּׁ

כַּת חֶֹׁשְך ה יִָּׁמים  - מַּ ֵאל  –חֶֹשְך יַָּׁרד ַעל ִמְצַריִם ְלֶמֶשְך ְשלֹושָּׁ ִלְבנֵי יְִשרָּׁ

יָּׁה אֹור.  הָּׁ

יִם מֶֹׁשה אֹומֵ  ֵאל ְלִהְתכֹוֵנן ִליִציַאת ִמְצרַּ  ר ִלְבֵני יְִשרָּ

ב. ַהִמְצִרים ַמְסִכיִמים. ֵאל ְמַבְקִשים ֵמַהִמְצִרים ְכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי זָּׁהָּׁ  ְבנֵי יְִשרָּׁ

ן ֶפַסח.  ְרבָּׁ ֵאל ִמְתכֹונְנִים ְלַהְקִריב קָּׁ  ְבנֵי יְִשרָּׁ

ן  ר ְבחֶֹדש נִיסָּׁ שָּׁ ה עָּׁ ִתים. ַבֲחִמשָּׁ ֵאל ְסגּוִרים ְבתֹוְך ַהבָּׁ ה, כָּׁל ְבנֵי יְִשרָּׁ ַבַליְלָּׁ

ן ֶפַסח. ְרבָּׁ  ֵהם אֹוְכִלים קָּׁ

כַּת ְבכֹורֹות  מַּ

ה הַ  ַבר ְבֶאֶרץ ִמצרַבַליְלָּׁ נִים ַהְבכֹוִרים. ַרק ֶזה ה' עָּׁ ַרג ֶאת כָּׁל ַהבָּׁ ים וְהָּׁ

ֵאל נִ   ים. ַחיִ ְשֲארּו בַהְבכֹוִרים ֶשל ְבנֵי יְִשרָּׁ

ֵאל.  ְרעֹה ֵגֵרׁש ֶאת ְבֵני יְִשרָּ  פַּ

יִם. ֵאל יְָּצאּו ִמִמְצרַּ  ְבֵני יְִשרָּ
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