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כתבות תלמידים
רץה-י ֵמְׂ
ישלֶ ר
אֹורה ִט ְׂ
ִשאֵ ְׂרתאֵ ִלי ָּ
ַת ֶבָּ
ירּוסכאֶ ָּ
ּלֹוטם-
פֶ ַרח הַ ִא ֶ
ח פְ'לֹוטֶ
ים אֶ ִהת ְתהַּ ִחפֶ ַּ
רֹונִַּעַּ ר
אֹות בַּ י
ש ְתחַּ ְלנּו
ה
רֹוחַּם'.בָּׁ יַּעַּ ר הָּׁ ִאירּוס הָּׁ אֵ ֶרץ-י ְִש ְראֵ לִ י.
ילר לִ
בּועֹות ִל ְהָּׁר אַּ חֲ
לָּׁ אַּ חֲ רֹונָּׁהבַּ ִ ָּׁ
הַּ ּלֹוטֶ ם הּוא פֶ ַּרח דּו ְפ ִסיגִ י.

קֹור ִאים 'עֲלֵ י
לָּׁ ִאירּוס הָּׁ אֵ ֶרץ-י ְִש ְראֵ לִ י יֵׁש פֶ ַּרח ְמיֻוחָּׁ ד .לָּׁ עָּׁ לִ ים ֶׁשל הַּ פֶ ַּרח ְ

הַּ פְ ָּׁר ִחים ֶׁשל הַּ ּלֹוטֶ ם אֵ ינָּׁם ְמיַּיצְ ִרים צּוף אֶ ּלָּׁ א הַּ ְרבֵ ה אַּ ְב ָּׁקה .הַּ ְרבֵ ה חֲ ָּׁר ִקים אֹוהֲ ִבים לְ הַּ גִ יעַּ אֲ לֵ יהֶ ם.

צֹומ ִח ֶׁשיםְמ ְסֻב ִשָּׁ
ם ֶרת ְ,
ּכֹות
יר .הֵ ֶ
ישהַּה ָּׁש ִעעֲלֵ י
ׁש ם ָּׁ
ִש ְ ַּמר ְאֵרולִָּׁוניִי יוְהֵַּׁש ִ
ּלֹוטֶץ-
ים,הָּׁהַּאֵ ֶר
ירּוס
סּוגֵילָּׁ ִ ְא
ׁש ֶנרֵית'.
ּכֹות
ים נִפְ ָּׁר ִדים .בַּ יַּעַּ ר
רים
יח
וד ִ ִ
ּלֹוטֶ
םי ְהָּׁ
פ ָּׁר ִח
לָּׁ לֹוטֶ ם יֵׁש ְֶ
ּלֹוטֶ ֶם
יקהַּר ֵאֶ
מּול ָּׁ
אֹות ְב ִע
ִיתן
עֹות נ ַּ
ּכֹות ֶרת הּוא פֶ ַּרח
ש ִעהירֶׁ .שּכָּׁל זּוג עֲלֵ י ֶ
ׁשנִהְַּר ָּׁאֶ
שנִתי.הַּּכְָּׁך
זּוגֹות ִל ְאֶר חָּׁ ד
ֶׁשל גְ בָּׁ ְב
הַּ ּלֹוטֶ ם הַּ ָּׁש ִעיר הּוא ְבצֶבַּ ע סֶ גֹול בָּׁ ִהיר ,הַּ ּלֹוטֶ ם הָּׁ ַּמ ְרוָּׁונִי ְבצֶ בַּ ע לָּׁ בָּׁ ן.

ּכֹות ֶרת ֶׁשל הָּׁ ִאירּוס הָּׁ אֵ ֶרץ-י ְִש ְראֵ לִ י הֵ ם ְבצֶבַּ ע לָּׁ בַּ ןּ ,כִ ְמעַּ ט
נִ פְ ָּׁרד .עֲלֵ י הַּ ֶ

נִימיִ ים .יֵׁש לָּׁ הֶ ם הַּ ְרבֵ ה אַּ ְב ָּׁקנִים .הַּ פֶ ַּרח
ּכֹות ֶרת ו 5עֲלֵ י ג ִָּׁביעַּ ִ 2 ,חיצֹונִיִ ים וְעֹוד ְ 3פ ִ
יֵׁש לָּׁ לֹוטֶ ם  5עֲלֵ י ֶ
ּכֹות ֶרת יֵׁש פַּ ס צָּׁהֹוב.
עֲלֵ י הַּ ֶ
צַּע א.
ממ ַּרפֵ
צֶמאֶח ְ ְ
קּוףַּ .בָּׁ
ׁשבתֹור
מּוּכָּׁר גַּם ָּׁ ְ
ְמ ִשימָּׁ ה :צֵאּו אֵ ל הַּ יַּעַּ ר וְחַּ ְפשּו ִשיחַּ לֹוטֶ ם ָּׁמ ְרוָּׁונִי ו ְִשיחַּ לֹוטֶ ם ָּׁש ִעיר.

ותר
הָּׁ ִאירּוס הָּׁ אֵ ֶרץ-י ְִש ְראֵ לִ י הּוא פֶ ַּרח מּוגָּׁן .אָּׁ סּור לִ ְקטֹוף אֹותֹו .מֻ ָּׁ

לְ ִה ְס ַּתּכֵל עָּׁ לָּׁ יו וְלֵ יהֵ נֹות ִממֶ נּו.
עֹומר .כ ְָּׂתבָּ הְׂ :ת ִחיָּה אֲ ִביחַ יִל.
ְׂשאֵ לֹות ְׂללַ "ג בָּ ֶ
ָּׁה ִסיפְ רּו ּכַּמָּׁ ה עֲלֵ י
12ראֵ ָּׁׁשלִני.
ירּוס ְמאֶעָּׁ ָּׁ ֶררהץ?-י ְִש ְ
עֹון אֶבָּׁ רל הַּ
ש ַּרימָּׁ ִביהִׁ :שצְ ְמאּו
אאּו בַּ
שּוחַּ ִ ְב
ּובחַּנֹופְ ִה ְת
יֹוחַּיַּעַּאירְ ,
ּ .1כַּמָּׁ ה זְ ְמ ַּמ ִן
ּובנֹו ֵמהַּ ְמעָּׁ ָּׁרה וְחָּׁ זְ רּו אח''כ ׁשּוב? ּכֵיוָּׁון ֶׁשהֵ ם הֶ ְח ִריבּו אֶ ת הָּׁ עֹולָּׁ ם
עֹון בָּׁ ר יֹוחַּ אי ְ
תביי ִׁש
אּו ֶרַּר ִ
ֵׁש ְמלֹו.
ּכֹות
 .2לָּׁ מָּׁ ה יָּׁצְ ֶ
ּכַּאֲ ֶׁשר ּכָּׁל ָּׁדבָּׁ ר ֶׁש ִה ְס ַּתּכְ לּו עָּׁ לָּׁ יו ִנ ְש ַּרף
ה?תּכִייַּעַּהֵרםבֵ ָּׁריּובַּ
ית
טֹובָּׁ ַּ
ים ְבכִ
ִש ְנֹור אֶאֵ לִתי עַּ ֶ
אי-י ְ ְ
יֹוחַּ ֶרץ
ירּוס אֶ
(בתמונה)ְמ ִא
יםֶׁ .שמַּ חֲ זִ יק ְׁש ֵתי
אּו לִז ֵָּׁקן
דעַּ יִן
אּואֵ ילְלָּׁ ִ ְב
ׁשםמָּׁיצְ ְִש ָּׁר
ּוב
עֹון בָּׁ ר
 .3לָּׁ מָּׁ ה ָּׁראּו ַּר ִבי ִׁש
חֲ ִבילֹות ֶׁשל הֲ ַּד ִסים ִלכְ בֹוד ַּׁשבָּׁ ת!
ּ .4כַּמָּׁ ה ַּת ְל ִמ ִידים נ ְִפ ְטרּו ְל ַּר ִבי ֲע ִקיבָּׁ א בַּ ַּמגֵיפָּׁ ה? 24,000
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חדש בטבע
ַּמזַּל טֹוב לֵ ָּּׁכנָּׁה חָּׁ טַּ ב ְלהּוּלֶ ֶדת הַּ בֵ ן זֹוהַּ ר ג ְֵרׁשֹון
ַד ְׂר ַדר גְׂ דֹול ְׂפ ָּר ִחים
ַּמזַּל טֹוב ְל ָּׁת ָּׁמר הֶ ְק ֵׁשר ְלהּוּלֶ ֶדת הַּ ְנכ ִָּׁדים

בַּ י ִָּׁמים הָּׁ אַּ חֲ רֹונִ ים אֶ פְ ָּׁׁשר לִ ְראּות מַּ ְרבַּ ֵדי פְ ִריחָּׁ ה ֶׁשל " ַּד ְר ַּדר גְ דֹול פְ ָּׁר ִחים"ַּ " .ד ְר ַּדר גְ דֹול
ּות ִחּלַּ ת הַּ ַּקיִץ.
פֹורחַּ בַּ סֹוף הָּׁ אָּׁ ִביב ְ
ְפ ָּׁר ִחים" הּוא צֶמַּ ח מּוגָּׁן ִמ ִמ ְׁשפַּ חַּ ת הַּ מֻ ְרּכ ִָּׁבים .הּוא ֵ
ּכ ַָּּׁתבָּׁ ה לַּ סָּׁ ְדנַּתֹון ֵמאֵ ת אָּׁ ִביהָּׁ ֵׁשיזָּׁף
הַּ ְפ ִריחָּׁ ה ֶׁשּלֹו ִהיא ְבצִ ְבעֵ י ָּׁורֹּד ּולְ בֶ ן.
ירה .אַּ בָּׁ א ֶׁשל אַּ יֶילֶ ת ִהגִ יעַּ ְלהַּ ְס ִביר לָּׁ נּו
ִל ְפנֵי ָּׁׁשלֹוׁש ָּׁׁשבּועֹות ִהגִ יעַּ ֵמ ִדיחַּ חָּׁ ָּׁדׁש לַּ ִד ָּׁ

600דיחַּ ִמ.ינִזֶה
מ הַּ ֵמ ִ
יֹותראֶ ת
ים
יְךר ִמי ְפ ִ
"ד ְר ַּדר גְ דֹול הַּ ְפ ָּׁר ִחים"
סּובָּׁ ְךהַַּּ .ד ְר ַּדר קֹו ָּׁצנִיִ ים .לְ ַּ
ממינֵי
צָּׁתֹּב ְ ִ
ים ְ.ק ר
ֵׁשע ִיל ֵ
בַּ סּוג ַד ְׂאֵר ַד
נְכֹונִים .לְ אַּ ט
דגַּם
בֹוד ִ ְו
סּוד ְר
ים ָּׁ
ים ְמ
קֹוצִהַּ כְ נ
ּכִ ְמעַּ ט וצְָּׁאֵ ִריןיְך ְל
ים הַּ פֶ ַּרח]
תֹור ת
חֹוץ ֶׁשעַּמַּל ִקהַּיפִּכ ְַּפים ִאֶ
ּכֹור עָּׁ ִללִ ְלים
ים ִעַּלזְל הֶ
ת הַּלֹוּכ ִֵלקֹוצִ
יםִ.יס[ אֶיֵׁש
ְלאַּ ט ּכָּׁל הַּ בָּׁ נֹות לָּׁ ְמדּו ְלהַּ ְפ ִעיל אֶ ת הַּ ַּמ ִדיחַּ .

אֵ צֶל ּכָּׁל הַּ פְ ָּׁר ִחים ִמ ִמ ְׁשפַּ חַּ ת הַּ מֻ ְרּכ ִָּׁבים הַּ פֶ ַּרח הּוא ְבעֶ צֶם " ִתפְ ַּרחַּ ת" -הַּ ְרבֵ ה ְפ ָּׁר ִחים
ׁשֹומרֹות עַּ ל
ְ
יֹותר ָּׁמ ִהיר .אֲ נ ְַּחנּו
יֹותר ַּקל ִל ְׁשטֹוף אֶ ת הַּ ּכ ִֵלים ְוגַּם ֵ
הַּ ַּמ ִדיחַּ עֹוזֵר לָּׁ נּו ֶׁש ֵ
תפְנּוַּ.רחַּ ת ֶׁשל הַּ ַּד ְר ַּדר ּכָּׁל "פֶ ַּרח" מֻ ְרּכָּׁב ֵמהֲ מֹון
טֹובדּכלְ ִַּדייַּד ֶׁשהַּּל ֹּאֵשינִֵהָּׁיֵ .רבַּס לִָּׁ
טֹובאַּ חַּ
פֹוריחַּ ִחים
ְקטַּ נִ ים הַּ ֶׁש ֵמ ִד ְ
ינֹוריִים".
צּורה ְמ ֻעגֶלֶ ת וְהֵ ם נ ְִק ָּׁר ִאים "פְ ָּׁר ִחים צִ ִ
ְפ ָּׁר ִחים ְקטַּ נִ ים .לִ פְ ָּׁר ִחים הָּׁ אֵ ּלּו יֵׁש ָּׁ
"ד ְר ַּדר גְ דֹול הַּ פְ ָּׁר ִחים" הַּ ִתפְ ַּרחַּ ת מֵ ַּרּכֶבֶ ת ִמפְ ָּׁר ִחים גְ דֹולִ ים ּופְ ָּׁר ִחים ְקטַּ ִנים.
אֵ צֶל הַּ ַּ
צָּׁאים ְבהֶ ֵקף הַּ ִתפְ ַּרחַּ ת .יֵׁש לָּׁ הֶ ם צֶבַּ ע ָּׁורֹּד חָּׁ זָּׁק .לַּ פְ ָּׁר ִחים הָּׁ אֵ ּלּו
נִמ ִ
הַּ ְפ ָּׁר ִחים הַּ גְ דֹולִ ים ְ
בֹול ִטים ְמ ֹּאד
ְׁשחֲ לָּׁ ה וְהֵ ם ל ֹּא ְמיַּצְ ִרים זְ ָּׁרעִ ים .מָּׁ ה הַּ ַּתפְ ִקיד ֶׁשּלָּׁ הֶ ם? הֵ ם ְ
אֵ ין אַּ ְב ָּׁקנִ ים ו ַּ
אֹומ ִרים" לַּ חֲ ָּׁר ִקים" "ּכְ ָּׁד ִאי לָּׁ כֶם לָּׁ בֹוא ְלכָּׁאן! יֵׁש ּכָּׁאן
אֹותם ְב ַּקּלּות .הֵ ם " ְ
ָּׁ
וְאֶ ְפ ָּׁׁשר לִ ְראֹות
עֹושים פִ ְרסֹּמֶ ת לַּ צֶמַּ ח.
פֶ ַּרח עִ ם צּוף טָּׁ עִ ים!" הַּ פְ ָּׁר ִחים הָּׁ אֵ ּלּו ִ
רֹואים
ְׁשחֲ לָּׁ הּ .כְ ֶׁשהַּ חֲ ָּׁר ִקים ִ
ּוקטַּ נִ ים .לָּׁ הֶ ם יֵׁש אַּ ְב ָּׁק ִנים ו ַּ
ימיִ ים הֵ ם לְ בָּׁ נִ ים ְ
הַּ ְפ ָּׁר ִחים הַּ פְ נִ ִ
ימיִ ים הַּ ְקטַּ ִנים.
יקים אֶ ת הַּ פְ ָּׁר ִחים הַּ פְ ִנ ִ
אֶ ת "פִ ְרחֵ י הַּ פִ ְרסֹּמֶ ת" ּומַּ גִ יעִ ים לַּ צֶ מַּ ח ,הֵ ם מַּ אָּׁ ִב ִ
ימה :חַּ פְ שּו " ַּד ְר ַּדר גְ דֹול פְ ָּׁר ִחים" חַּ פְ שּו אֶ ת הַּ פְ ָּׁר ִחים הַּ גְ דֹולִ ים וְהַּ פְ ָּׁר ִחים הַּ ְקטַּ ִנים.
ְמ ִש ָּׁ
צַּ יְ רּו אֶ ת הַּ פֶ ַּרח ו ְִׁשלְ חּו לָּׁ נּו אֶ ת הַּ צִ יּור.
זָּכְׂ רּוַ -ד ְׂר ַדר גְׂ דֹול ְׂפ ָּר ִחים הּוא פֶ ַרח מּוגָּ ן וְׂאָּ סּור ִל ְׂקטֹ ף אֹותֹו.

צילום idobi :
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חדשות בארץ ובעולם
ירּושלַ יִם
ָּ
ְׂמהּומֹות ִב
ירּוׁשלַּ יִם.
ָּׁ
בַּ ָּׁשבּועַּ הָּׁ אַּ חֲ רֹון הָּׁ יּו הַּ ְרבֵ ה ְמהּומֹות ִב
מָּׁ ה זֶה ְמהּומֹות?
עֹושים בַּ ּלָּׁ גָּׁןִ .אם הֵ ם
ִ
ְמהּומֹות זֶה ִמּלָּׁ ה אַּ חֶ ֶרת ְלבָּׁ לָּׁ גָּׁןּ .כְ ֶׁשאֲ נ ִָּׁׁשים ּכֹוע ֲִסים עַּ ל ַּמ ֶשהּו ִל ְפעָּׁ ִמים הֵ ם
צֹוע ֲִקים זֶה ְבסֵ ֶדר .זֶה ל ֹּא ְמהּומֹותִ .אם אֲ נ ִָּׁׁשים פֹוגְ ִעים בַּ אֲ נ ִָּׁׁשים אֲ חֵ ִרים אֹו ְבצִ יּוד זֶה ּכְ בָּׁ ר ל ֹּא
הּומה.
ְבסֵ ֶדר .זֶה ְמ ָּׁ
אֵ יְך ִה ְת ִחילּו הַּ ְמהּומֹות?
ְהּודים ְוגַּם ע ֲָּׁר ִבים .בַּ חֵ לֶ ק ֵמהַּ ְשכּונֹות ג ִָּׁרים ַּרק ע ֲָּׁר ִביםְ .בחֵ לֶ ק מֵ הַּ ְשכּונֹות ג ִָּׁרים
ירּוׁשלַּ יִם חַּ יִ ים גַּם י ִ
ָּׁ
ִב
קֹורה ֶׁש ִּל ְפעָּׁ ִמים יֵׁש
ְהּודים ְוגַּם ע ֲָּׁר ִבים .בַּ ְשכּונֹות הָּׁ אֵ ּלּו ֶ
ְהּודיםְ .בחֵ לֶ ק ֵמהַּ ְשכּונֹות ג ִָּׁרים גַּם י ִ
ַּרק י ִ
הּודים לָּׁ ע ֲָּׁר ִבים.
ְמ ִריבֹות בֵ ין הַּ יְ ִ
לִ פְ נֵי ָּׁׁשבּועַּ וָּׁחֵ צִ י ִה ְת ִחיל ְלרֹּב ָּׁהע ֲָּׁר ִבים חֹּ ֶדׁש 'הֲ ָּׁר ָּׁמ ָּׁדאן' .חֹּ ֶדׁש הַּ ָּׁ'ר ָּׁמ ָּׁדן'הּוא ְמאֹוד חָּׁ ׁשּוב לָּׁ ע ֲָּׁר ִבים.
אדן' ַּהמֻ ְס ְל ִמים חֹוגְ גִ ים.
אדן' הַּ מֻ ְס ְל ִמים צ ִָּׁמיםְ .בכָּׁל לַּ יְלָּׁ ה ְבחֹּ ֶדׁש הַּ ְ'ר ַּמ ָּׁ
ּכָּׁל יֹום ְבחֹּ ֶדׁש הַּ ָּׁ'ר ָּׁמ ָּׁ
ְהּודים בַּ ְשכּונֹות
יהּודים תֹוְך ּכְ ֵדי הַּ חֲ גִ יגֹותּ .כ ַָּּׁמה י ִ
בַּ ָּׁשבּועֹות ָּׁהאַּ חֲ רֹונֹות ּכ ַָּּׁמה ְפעָּׁ ִמים עַּ ְר ִבים ִהצִ יקּו ִל ִ
"בגְ לַּ ל חַּ ג הֲ ָּׁר ָּׁמ ָּׁדאן הָּׁ ע ֲָּׁר ִבים ִב ְׁשכּונָּׁה ּכָּׁל ַּהזְ מַּ ן חֹוגְ גִ ים .חֵ לֶ ק
ְהּודים ַּוע ֲָּׁר ִבים אָּׁ ְמרּוִ :
ֶׁשג ִָּׁרים בָּׁ הֶ ם י ִ
הּודים .אָּׁ סּור לָּׁ הֶ ם! הַּ ִמ ְׁשטָּׁ ָּׁרה ל ֹּא
ְכֹולים גַּם ְלהָּׁ צִ יק לַּ יְ ִ
חֹוׁש ִבים ֶׁש ִבגְ לַּ ל הַּ חֲ גִ יגֹות ֵהם י ִ
ְ
מֵ הָּׁ ע ֲָּׁר ִבים
ֲשה הַּ ְפ ָּׁגנָּׁה ְונִצְ עַּ ק ֶנגֶד הָּׁ ע ֲָּׁר ִבים".
ְמטַּ פֶ לֶ ת בַּ הֲ צָּׁ קֹות ֶׁשּלָּׁ הֶ םַּ .נע ֶ
עֹושים הַּ ְפ ָּׁגנָּׁה .נִפָּׁ ֵגׁש הַּ ְרבֵ ה
הֹודעֹות ְלהַּ ְרבֵ ה אֲ נ ִָּׁׁשים .הֵ ם ּכ ְָּׁתבּו" :הַּ יֹום בַּ ּלַּ יְלָּׁ ה ִ
הָּׁ אֲ נ ִָּׁׁשים הָּׁ אֵ ּלּו ָּׁׁש ְלחּו ָּׁ
אֲ נ ִָּׁׁשים ְונ ְַּפגִ ין ֶנגֶד ָּׁהע ֲָּׁר ִבים".
עֹושים הַּ ְפ ָּׁגנָּׁה ֶנגֶד הָּׁ ע ֲָּׁר ִבים?
הָּׁ ע ֲָּׁר ִבים ָּׁׁש ְמעּו ֶׁש ִמ ְתאַּ ְר ֶגנֶת הַּ ְפ ָּׁגנָּׁה .חֵ לֶ ק ֵמהָּׁ ע ֲָּׁר ִבים אָּׁ ְמרּו" :לָּׁ ָּׁמה הֵ ם ִ
הּודים".
נָּׁבֹוא גַּם אֲ נ ְַּחנּו לַּ עֲשֹות ַּה ְפ ָּׁגנָּׁה מּולָּׁ ם ֶנגֶד הַּ יְ ִ
מֹוק ָּׁר ִטית מֻ ָּׁתר לַּ אֲ נ ִָּׁׁשים ְלהַּ ִביעַּ אֶ ת ַּד ְע ָּׁתםִ .אם
מֹוק ָּׁר ִטיתִ .ב ְמ ִדינָּׁה ֵד ְ
ְמ ִדי ַּנ ת י ְִש ָּׁראֵ ל ִהיא ְמ ִדינָּׁה ֵד ְ
ּומ ְפגִ ינִים הֵ ם צְ ִריכִ ים
הֵ ם ּכֹוע ֲִסים עַּ ל ַּמ ֶשהּו מֻ ָּׁתר לָּׁ הֶ ם לַּ עֲשֹות ַּה ְפ ָּׁגנָּׁה .גַּם ּכְ ֶׁשאֲ נ ִָּׁׁשים ּכֹוע ֲִסים ַּ
לִ ְׁשמֹּר עַּ ל הַּ חֻ ִקיםְ .בהַּ ְפגָּׁנֹות מֻ ָּׁתר ִלצְ עֹּקְ .ב ַּה ְפגָּׁנֹות מֻ ָּׁתר ִל ְפעָּׁ ִמים לַּ חֲ סֹּ ם ּכְ ִביׁש .אָּׁ סּור לִ פְ גֹּ עַּ
ירּוׁשלַּ יִם ל ֹּא ָּׁׁש ְמרּו עַּ ל הַּ חֻ ִקים:
ָּׁ
בַּ אֲ נ ִָּׁׁשים אֲ חֵ ִרים אֹו צִ יּודְ .בהַּ ְפגָּׁנֹות ִב
ְהּודים וְהַּ ְפ ָּׁגנָּׁה ֶׁשל ע ֲָּׁר ִביםִ .ב ְׁש ֵתי הַּ הַּ ְפגָּׁנֹות הָּׁ יּו צְ עָּׁ קֹות ְמאֹוד
בַּ ּלַּ יְלָּׁ ה ָּׁהיּו ְׁש ֵתי הַּ ְפגָּׁנֹותַּ .ה ְפ ָּׁגנָּׁה ֶׁשל י ִ
חֲ זָּׁקֹותִ .ב ְׁש ֵתי הַּ ַּה ְפגָּׁנֹות ָּׁהאֲ נ ִָּׁׁשים ִה ְׁש ַּת ְמׁשּו ְבאַּ ִּלימּות .הַּ ִמ ְׁשטָּׁ ָּׁרה ל ֹּא הַּ צְ ִליחָּׁ ה לְ ִה ְׁש ַּתּלֵ ט עַּ ל
ְהּודים פָּׁ גְ עּו בַּ ע ֲָּׁר ִבים.
הּודיםְ .ב ִע ְקבֹות הַּ הַּ ְפגָּׁנֹות י ִ
הַּ הַּ פְ גָּׁנֹותְ .ב ִע ְקבֹות הַּ הַּ ְפגָּׁנֹו ת ע ֲָּׁר ִבים פָּׁ גְ עּו בַּ יְ ִ
הַּ ְמהּומֹות ל ֹּא נֶעֶ צְ רּו בָּׁ עֶ ֶרב ֶׁשל הַּ הַּ ְפגָּׁנֹות .אֲ נ ְַּחנּו ְמ ַּקּוִ ים ְמאֹוד ֶׁשהַּ ִמ ְׁשטָּׁ ָּׁרה ַּתצְ ִליחַּ לַּ עֲ צֹּר אֶ ת ָּּׁכל
הָּׁ אֲ נ ִָּׁׁשים ֶׁשפֹוגְ ִעים בַּ אֲ נ ִָּׁׁשים אֲ חֵ ִרים.

 3סדנתון

י"ז טבת תשפ"א

בס"ד

תָּהשבוע
פָּר ַׁש ַׁ
חומש:

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

פרשה:
ויקרא

צו

שמיני

תזריע

מצורע
שרה

אחרי
מות

קדושים

אמור

בהר

בחוקותי

ְבפָּׁ ָּׁר ַּׁשת אֱ מֹּר יֵׁש ְׁשנֵי חֲ לָּׁ ִקים:
אְ .קדֻ ַּשת הַּ ּכֹּהֲ נִים וְהַּ ָּׁק ְרבָּׁ נֹות
דֹוׁשים ִב ְמי ָֻּׁחד .בַּ פָּׁ ָּׁר ָּׁׁשה ֶׁשּלָּׁ נּו
ּכָּׁל עַּ ם י ְִש ָּׁראֵ ל ָּׁצ ִריְך ִל ְהיֹות ָּׁקדֹוׁש אֲ בָּׁ ל הַּ ּכֹּהֲ נִים צְ ִריכִ ים ִל ְהיֹות ְק ִ
דֹוׁשים ִב ְמיֻחָּׁ ד:
ּכְ תּובֹות ִמצְ וֹות לַּ ּכֹּהֲ נִים ּכְ ֵדי ֶׁשיִ ְהיּו ְק ִ
אָּׁ סּור לַּ ּכֹּהֲ נִים ְל ִה ְת ָּׁק ֵרב ְל ֵמת.
אָּׁ סּור לָּׁ הֶ ם ְל ִה ְתחַּ ֵתן ִעם ִא ָּׁשה ֶׁשהָּׁ י ְָּׁתה ְנשּואָּׁ ה ו ְִה ְתג ְָּׁר ָּׁׁשה.
לְ כֹּהֵ ן ִעם מּום אָּׁ סּור ְל ַּה ְק ִריב אֶ ת הַּ ָּׁק ְרבָּׁ נֹות.
דֹוׁשים מֻ ָּׁתר לָּׁ הֶ ם לֶ אֱ כֹּל חֵ לֶ ק ֵמהַּ ָּׁק ְרבָּׁ נֹותֹּּ .כהֵ ן
יבים אֶ ת ַּה ָּׁק ְרבָּׁ נֹותִ .בגְ לַּ ל ֶׁשהַּ ּכֹּהֲ נִים ְק ִ
הַּ ּכֹּהֲ נִים ַּמ ְק ִר ִ
קֹור ִאים מּוםְ .לכֹּהֵ ן עִ ם מּום אָּׁ סּור
ֶׁשמַּ ְק ִריב אֶ ת ַּה ָּׁק ְרבָּׁ נֹות ָּׁצ ִריְך ִל ְהיֹות ִעם גּוף ָּׁׁשלֵ םִ .ל ְפגָּׁם ְבגּוף ְ
לְ הַּ ְק ִריב ָּׁק ְרבָּׁ נֹות אֲ בָּׁ ל הּוא ָּׁקדֹוׁש ּכְ מֹו ּכֹּהֵ ן ָּׁרגִ יל ּומֻ ָּׁתר לֹו לֶ אֱ כֹּל אֶ ת הַּ ָּׁק ְרבָּׁ נֹות.
יבים עַּ ל הַּ ִמזְ בֵ חַּ צְ ִריכִ ים ִל ְהיֹות ְׁשלֵ ִמים ְב ִלי מּום.
גַּם הַּ ָּׁק ְרבָּׁ נֹות ֶׁש ַּמ ְק ִר ִ
יבים ָּׁק ְרבָּׁ נֹות ְמיֻחָּׁ ִדים:
בִ .בזְ ַּמנִים ְמיֻחָּׁ ִדים ַּמ ְק ִר ִ
יבים ָּׁק ְרבָּׁ ן ְמיֻחָּׁ ד ְלפֶ סַּ ח.
ּומ ְק ִר ִ
ְבפֶ סַּ ח יֵׁש חַּ ג ִׁש ְבעָּׁ ה י ִָּׁמים .אֹוכְ ִלים ַּמצֹות ַּ
יאים לַּ ִמזְ בֵ ַּח יַּחַּ ד ִעם ָּׁק ְרבָּׁ ן ְמיֻחָּׁ ד.
ּומ ִב ִ
עֹורה [ע ֶֹּמר] ְ
ִמיָּׁד אַּ חֲ ֵרי הַּ יֹום הָּׁ ִראׁשֹון ֶׁשל פֶ סַּ ח קֹוצְ ִרים ְש ָּׁ
סֹופ ִרים ִׁש ְבעָּׁ ה ָּׁׁשבּועֹות.
יאים אֶ ת הָּׁ עֹּ ֶמר ְ
מֵ הַּ יֹום ֶׁשבֹו ְמ ִב ִ
ּכּורים.
יבים ָּׁק ְרבָּׁ ן ְמיֻחָּׁ ד וְלֶ חֶ ם ִב ִ
אַּ חֲ ֵרי ִׁש ְבעָּׁ ה ָּׁׁשבּועֹות יֵׁש חַּ ג [חַּ ג ָּׁׁשבּועֹות] .גַּם בַּ חַּ ג הַּ זֶה ַּמ ְק ִר ִ
יבים ָּׁק ְרבָּׁ נֹות ְמיֻחָּׁ ִדיםְ .ביֹום ּכִ פּור צָּׁ ִריְך לָּׁ צּום.
ּומ ְק ִר ִ
ּוביֹום ּכִ פּור יֵׁש חַּ ג ַּ
ְבר ֹּאׁש הַּ ָּׁשנָּׁה ְ
יֹוׁש ִבים
יֹוׁש ִבים בַּ סֻ ּכָּׁה .גַּם הַּ יֹום הַּ ְש ִמינִי הּוא חַּ ג אֲ בָּׁ ל בַּ יֹום ַּה ְש ִמינִי ל ֹּא ְ
ְבסֻ ּכֹות יֵׁש חַּ גִׁ .ש ְבעָּׁ ה י ִָּׁמים ְ
יבים ָּׁק ְרבָּׁ נֹות ְמיֻחָּׁ ִדים.
בַּ סֻ ּכָּׁה .בַּ סֻ ּכֹות ְמבָּׁ ְרכִ ים עַּ ל לּולָּׁ ב אֶ ְתרֹוג הֲ ַּדס ַּוע ֲָּׁרבָּׁ הּ .כָּׁל יֹום ְבסֻ ּכֹות ַּמ ְק ִר ִ
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