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  חדשות הסדנא 

   

    ִּפְטִרּיֹות

  ַאֲחֵרי ַהֶּגֶׁשם ַמִּגיַע ַהְּזַמן ְלַהְתִחיל ְלַחֵּפׂש ֶאת ַהִּפְטִרּיֹות.  

ֵיׁש   ָרִגיל  ְלֶצַמח  ְרִגיִלים.  ִמְּצָמִחים  ׁשֹונֹות  גֹׁשֶרׁשַהִּפְטִרּיֹות  ֶׁשל  ָעִליםוְ ְִּבעֹול  ,  ֶלָעִלים   .
. ַהֹחֶמר ַהֶּזה ְּכלֹורֹוִפיליָֻחד ֶׁשִּנְקָרא  ַהְּצָמִחים ֵיׁש ֶצַבע ָיֹרק. ַהֶּצַבע ַהָּיֹרק ַהֶּזה הּוא ֹחֶמר מְ 

  עֹוֵזר ַלְּצָמִחים ַלֲהֹפ ַמִים, ֹחָמִרים ֵמָהֲאָדָמה ְואֹור ֶׁשֶמׁש ְלָמזֹון.

ַהִּפְטִרָּיה ְּבנּוָיה ְּבצּוָרה ַאֶחֶרת. ֵאין ָלּה ֹׁשֶרׁש ְוִגְבעֹול. ֵאין ָלּה ָעִלים ְיֻרִּקים. ִהיא לֹא ְיכֹוָלה 
  ר ַּבֹחֶמר ַהָּיֹרק ֶׁשֶּבָעִלים ְּכֵדי ְלַיֵּצר ָמזֹון.ְלֵהָעזֵ 

  ". ּכֹוַבע ִּפְטִרּיֹות"  ִנְקָראֹות ַּבַּיַער רֹוִאים ַהִּפְטִרּיֹות ֶׁשֲאַנְחנּו

".  ַּתְפִטיר "  ִנְקֵראת  ַהּזֹאת   ָהֶרֶׁשת .  ַּדִּקים  קּוִרים  ֶׁשל  ֶרֶׁשת  הּוא  ַהּכֹוַבע  ִּפְטִרָית  ֶׁשל  ַהּגּוף 
ַמְפִריׁש ֹחֶמר ְמיָֻחד ֶׁשעֹוֵזר לֹו ַלֲהֹפ ֶאת ָהֶרֶקב    ְרקּוִבים. הּוא  ֹחָמִרים   ַעל  צֹוֵמחַ   ַהַּתְפִטיר 

ְלֹאֶכל.  ְקַטִּנים  ָּתִאים  נֹוָצִרים  ָהְרִבָּיה  ְּבגּוף".  ְרִבָּיה  ּגּוף"  ְמַגֵּדל  ַהַּתְפִטיר  ֶׁשְּסִביבֹו 
.  קּור  מֹוִציא  ֶנֶבג  ָּכל.  ְּבֶרֶקב  ֲעִׁשיָרה  ַקְרַקע   ַעל   נֹוְפִלים  ַהְּנָבִגים".  ְנָבִגים "   ֶׁשִּנְקָרִאים

  . ָחָדׁש ַּתְפִטיר ְויֹוְצִרים ִנְפָּגִׁשים ַהּקּוִרים
  ֶׁשל   ָהְרִבָּיה   ּגּוף .  ׁשֹוִנים  ִמּסּוִגים  ִּפְטִרּיֹות   ֶׁשל   ָהְרִבָּיה  ּגּוֵפי  ֵהם  רֹוִאים  ֶׁשֲאַנְחנּו "  ַה"ִּפְטִרּיֹות 

  ֶאת   ֶׁשֵּמִכיל   ֵחֶלק  ֵיׁש  ַהּכֹוַבע  ֶׁשל  ַּבַּתְחִּתית ".  כֹוַבעְו""  ֶרֶגלֵמ"   ֻמְרָּכב  ַהּכֹוַבע  ִּפְטִרּיֹות 
  ַּבַּיַער.  ַּדִּפים  ְּכמֹו  ִנְרָאה  ַהִּמְנָּבג  ַהִּפְטִרּיֹות   ֹרב  ֵאֶצל".  ִמְנָּבג"ַלֵחֶלק ַהֶּזה קֹוְרִאים  .  ַהְּנָבִגים

ְּגָבעֹות ֶאְפָׁשר ִלְמצֹא ַּכָּמה סּוִגים ֶׁשל ִּפְטִרּיֹות. ַהִּפְטִרָּיה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְמצֹא ִהיא   ֶׁשל
  ֶׁשָּלּה   ַהֶּצַבע   לֹּגֶדל ֶׁשל ִּכָּפה ְּגדֹוָלה.      ְלַהִּגיעַ   ָהאֹוְרִנָיה ָיכֹול  ֶׁשל  ָהְרִבָּיה  ּגּוף   "  ָה"אֹוְרִנָיה

 ֶׁשל   ַהַּתְחּתֹון  ַּבֵחֶלק.  ָּבִהיר  חּום  ְּבֶצַבע  ַּדָּקה  ִּבְקִלָּפה  ְמֻכָּסה  ִהיא  ְעָלהִמְּלמַ .  ָּבִהיר  ָצֹהב
ָהאֹוְרִנָיה ִּנְרָאה ְּכמֹו ְספֹוג ָצֹהב. ַהאֹוְרִנָיה ְּגֵדָלה ְלַיד    ֶׁשל  ַהִּמְנָּבג.  ַהִּמְנָּבג   ִנְמָצא  ַהּכֹוַבע

  קֹוְטִפים   ֹׁשָרִׁשים ֶׁשל ֲעֵצי ֹאֶרן. ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים

  ֲאָבל ֵיׁש ִּפְטִרּיֹות ּדֹומֹות ֶׁשֵהן   אֹוָתּה ְואֹוְכִלים אֹוָתּה.

    –  ִּפְטִרּיֹות  קֹוְטִפים   ְּכֶׁשֲאַנְחנּו ְרִעילֹות ְוָצִרי ְלִהָּזֵהר.

    ֶאת   ַלֲעֹקר ְולֹא ַהְּפִרי ּגּוף  ֶאת   ַרק ִלְקֹטף ָחׁשּוב

  "  ַה"ֵרֶּגל  ֶאת  ַלְחֹּת ְּכָדִאי ָלֶכן. ַהִּפְטִרָּיה  ֶׁשל ַהּקּוִרים

ׁש ְולֹא ְּבַסִּכין ַהִּפְטִרָּיה ֶׁשל   . אֹוָתּה ִלְת
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  ילדיםכתבות 

  

  

   

  :  ַהֵּסֶפר ֵּבית  ַּתְלִמיֵדי ֶׁשל ַּכָּתבֹות

  ּבֹו  ֶׁשָּגַדְלִּתי ַהָּמקֹום ַעל ִסּפּור

  ".  "יֹוַהֶנְסּבּוְרג  ָלּה ֶׁשּקֹוְרִאים ְּבִעיר ַאְפִריָקה ִּבְדרֹום נֹוַלְדִּתי ֲאִני

  ?" ִנְרָאה ַהֶּזה ַהָּמקֹום ֵאי: "אֹוִתי ׁשֹוֲאִלים  ֲאָנִׁשים ַהְרֵּבה

  . לָּגדֹו ְמֹאד  הּוא ִּכי ַהֶּזה  ַהָּמקֹום ַעל ְלַסֵּפר ָמה ַהְרֵּבה ִלי ֵיׁש ַעְכָׁשו

  ְּבַהְרֵּבה.  ַחְׁשַמִּלי  ְוַׁשַער  ְּגבֹוָהה  ַמָּמׁש  ָּגֵדר  ֵיׁש  ַּבִית   ְלָכל.  ָּבִּתים  ַהְרֵּבה  ִעם  ְּבֵאזֹור  ַּגְרִּתי  ֲאִני
,  ְּבֵרָכה  ֵיׁש  ַּבִית   ֶׁשְּלָכל  נֹוְרָמִלי  לֹא   ֶׁשֶּזה  חֹוְׁשִבים  אּוַלי  ַאֶּתם.  ֶּבָחֵצר  ְּבֵרָכה  ַּגם   ֵיׁש  ָּבִּתים
  .נֹוְרָמִלי ֶזה ַאְפִריָקה ִּבְדרֹום ֲאָבל

. ְמֻסָּכִנים  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ְּכָלל  ְּבֶדֶר  ָהֵאּלּו  ָהֲאזֹוִרים.  ִּבְנָיִנים  ַהְרֵּבה  ָּבֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ֲאזֹוִרים  ֵיׁש
  ִּכְמַעט   ֶזה.  אֹותֹו  ְוִלְגֹנב  ֵמָהֶרֶכב  אֹוָת  ְלהֹוִציא  ֶׁשְּיכֹוִלים  ֲאָנִׁשים  ְוֵיׁש  ַּגָּנִבים  ַהְרֵּבה  ָּבֶהם  ֵיׁש

  . ֶׁשִּלי ְלִאָּמא ָקָרה

. ְּבִיְׂשָרֵאל  ֹחֶרף  ֵיׁש  ֶׁשָּבֶהם  ֶהֳחָדִׁשים  -ֵּדֶצְמֶּבר  נֹוֶבְמֶּבר  ְּבֹחֶדׁש  הּוא   ַהַּקִיץ  ַאְפִריָקה  ִּבְדרֹום
,  ֶׁשֶלג  אֹו  ֶּגֶׁשם  ְוֵאין  ַקר  ָּפחֹות   ֶרףחֹ ּבָ .  ֶּגֶׁשם  יֹוֵרדו  ְּבִיְׂשָרֵאל    ֵמַהַּקִיץ  ַחם  ָּפחֹות   ָׁשם  ַהַּקִיץ
  ְמֹאד  ַהְרֵּבה  ִלְפֵני  ָהְיָתה  ַאְפִריָקה  ִּבְדרֹום  ֶׁשֶלג  ֶׁשָּיַרד  ָהַאֲחרֹוָנה  ַהַּפַעם.  ַקר  ֲעַדִין  ֲאָבל

  .ָׁשִנים
-יֹום  ָלַקַחת   ָיֹכל  ֶזה.  ְלָמקֹום  ִמָּמקֹום  ִלְנֹסעַ   ְזַמן  ֲהמֹון  לֹוֵקחַ   ֶזה,  ְלֹחֶפׁש  ִלְנֹסעַ   רֹוִצים  ִאם

  . ְּבאֹוטֹו ְנִסיָעה ֶׁשל ָׁשֵלם  יֹום ִּכְמַעט ֶזה -ַלָּים  ִלְנֹסעַ  רֹוִצים ִאם. ְּבאֹוטֹו ְנִסיָעה ֶׁשל יֹוַמִים
  ֶאְפָׁשר ָהָיה. ְקרֹוִבים  ְּכֶנֶסת   ָּבֵּתי  3 ָהיּו ַהּזֹאת  ַּבְּׁשכּוָנה . ְיהּוִדים ַהְרֵּבה  ָּגרּו, ֶׁשַּגְרנּו ֵאיֹפה

  . ֵערּוב ָׁשם ָהָיה  ִּכי ְּבַׁשָּבת  ִלְמקֹום ִמְּמקֹום ְּדָבִרים ָלַקַחת 
  ְוַכְׁשרּות  ִיְׂשָרֵאל  ָחָלב  רֹוֶצה  ַאָּתה  ִאם  ְמֻסָּב  ַמָּמׁש  ְוַגם  ָּכֵׁשר  ָהֹאֶכל  ָּכל  לֹא  ְּביֹוַהֶנְסּבּוְרג

  .ָהַרב ֶאת  ְוִלְׁשֹאל ָּכֵׁשר ָהֹאֶכל  ִאם ַּפַעם ָּכל ְלִהְסַּתֵּכל ָצִרי ִלְקִנּיֹות   ְּכֶׁשהֹוְלִכים. ֵמַהְדִרין

  . ֶׁשָּלּה ְוַהְּיָלִדים ּדֹוָדה, ַסְבתֹות   ְׁשֵּתי:  ְּביֹוַהֶנְסּבּוְרג ָּגָרה ֶׁשֲעַדִין הִמְׁשָּפחָ  ִלי ֵיׁש

  
 .  
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ץ ועולם חדשות אר   
  ִׁשְּגרּו ֶאת ֵטֶלְסקֹוּפ ֶהָחָלל ֵג'ְיְמס ֵו'ּב   

ָהָאֶרץ.   ְלַכּדּור  ִמחּוץ  ֵיׁש  ָמה  ָלַדַעת  ָרצּו  ָּבעֹוָלם  ָהֲאָנִׁשים  ָׁשִנים  ְמאֹוד  ַהְרֵּבה  ְּבֶמֶׁש 
ָלֶהם  ְוָנְתנּו  ִלְקבּוצֹות  אֹוָתם  ִחְלקּו  ֵהם  ַהּכֹוָכִבים.  ַעל  ָּבֵעיַנִים  ִהְסַּתְּכלּו  ֵהם  ַּבַהְתָחָלה 

  ֵׁשמֹות. 

ּו ַמְכִׁשיר ְמיָֻחד ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ּכֹוָכִבים. ַלַּמְכִׁשיר ַהֶּזה קֹוְרִאים ַאֲחֵרי ַהְרֵּבה ָׁשִנים ִהְמִציא
ֵטֶלְסקֹוּפ. ַהֵּטֶלְסקֹוּפ ָהִראׁשֹון ָהָיה ָקָטן. ֶאְפָׁשר ָהָיה ְלִהְסַּתֵּכל ּבֹו ַעל ַהָּיֵרַח. ֶאְפָׁשר ָהָיה 

  ָבִרים. ִלְראֹות ֶאת ַמְאִּדים. ֶאְפָׁשר ָהָיה ִלְלֹמד ַהְרֵּבה ְּד 

ֲאָבל ְּבֵני ָהָאָדם ָרצּו ִלְלֹמד עֹוד ַעל ַהּכֹוָכִבים. ֵהם ָּבנּו ֵטֶלְסקֹוִּפים ְּגדֹוִלים יֹוֵתר ְויֹוֵתר. ִעם  
ַהֵּטֶלְסקֹוִּפים  יֹוֵתר.  ְרחֹוִקים  ְוָגַלְקְסיֹות  ּכֹוָכִבים  ִלְראֹות  ָהָיה  ֶאְפָׁשר  ָהֵאֶּלה  ַהֵּטֶלְסקֹוִּפים 

ָהיּו ֵטֶלְסקֹוִּפים עֹוד .  דֹוִלים יֹוֵתר. ָהיּו ֵטֶלְסקֹוִּפים ֶׁשל ַמְראֹות ְּבֹגֶדל ֶׁשל ַּבִית ָהְפכּו ִלְהיֹות ּגְ 
  יֹוֵתר ְּגדֹוִלים

ְּבָעָיה. ָהַאְטמֹוְסֵפָרה. ֶאת ַּכּדּור ָהָאֶרץ ַמִּקיָפה ַאְטמֹוְסֵפָרה.   ֲאָבל ְלָכל ַהֵּטֶלְסקֹוִּפים ָהְיָתה
ְּבֵני ָהָאָדם ְיכֹוִלים ִלְחיֹות.  ְוַגִּזים. ִּבְזכּות ַהִּׁשְכָבה ֶׁשל ָהַאְטמֹוְסֵפָרה  זֹו ִׁשְכָבה ֶׁשל ֲאִויר 

  ּכֹוָכִבים ְרחֹוִקים ְמאֹוד. ֲאָבל ַהִּׁשְכָבה ֶׁשל ָהַאְטמֹוְסֵפָרה ַמְפִריָעה ִלְראֹות טֹוב  

ִמחּוץ   ִיְהֶיה  ַהֵּטֶלְסקֹוּפ  ֶלָחָלל.  ֵטֶלְסקֹוּפ  ַח  ִלְׁש ֶהֱחִליטּו  ַהְּבָעָיה  ֶאת  ִלְפֹּתר  ְּכֵדי 
ֶאת  ִיְׁשַלח  הּוא  ְמאֹוד.  ְרחֹוִקים  ּכֹוָכִבים  ְמאֹוד  טֹוב  ִלְראֹות  יּוַכל  הּוא  ָלַאְטמֹוְסֵפָרה. 

 31ָאֶרץ.  ְלֵטֶלְסקֹוּפ ֶהָחָלל ָקְראּו ְּבֵׁשם ָהְאֶבל. ִׁשְגרּו אֹותֹו ֶלָחָלל ִלְפֵני  ַהְּתמּונֹות ְלַכּדּור הָ 
  ָׁשִנים. 

ֶהֱחִליטּו  ִהְזַּדֵּקן.  ַהֵּטֶלְסקֹוּפ  ֲאָבל  ַהֵּטֶלְסקֹוּפ.  ְּבֶעְזַרת  ַּתְגִלּיֹות  ֲהמֹון  ִּגּלּו  ַהָּׁשִנים  ְּבֶמֶׁש 
ַח ֵטֶלְסקֹוּפ ָחָלל ָחָדׁש . ֵטֶלְסקֹוּפ יֹוֵתר ְמֻׁשְכָלל. ֵטֶלְסקֹוּפ יֹוֵתר ָּגדֹול. ֵטֶלְסקֹוּפ ֶׁשּיּוַכל ִלְׁש

  ַלֲעֹזר ַלֲחֹקר ּכֹוָכִבים עֹוד יֹוֵתר ְרחֹוִקים. 

ָנאָסא.   ֶׁשל  ַהְּמַנֲהִלים  ֶאָחד  ֵׁשם  ַעל  לֹו  ִלְקרֹא  ֶהֱחִליטּו  ְלֵטֶלְסקֹוּפ.  ִלְקרֹא  ֵאי  ִהְתַלְּבטּו 
ק  ְּבֶמְמֶׁשֶלת ַאְרצֹות ַהְּבִרית ֶׁשַאְחַראי ַעל ֶהָחָלל. ָנאָסא ָׁשְלָחה ֶאת ָהֲאָנִׁשים ָנאָסא ֶזה ֵחלֶ 

ָהִראׁשֹוִנים ַלָּיֵרַח. ַלְּמַנֵהל ָקְראּו ֵג'ְיְמס ֵו'ּב. ַלֵּטֶלְסקֹוּפ ֶהָחָדׁש ָקְראּו ֵטֶלְסקֹוּפ ֶהָחָלל ֵג'ְיְמס  
  ֵו'ּב.  

  ּפ ֶהָחָלל. ַהָּׁשבּוַע ִׁשְגרּו ֶאת ֵטֶלְסקֹו

ַּבֹחֶדׁש ַהָּקרֹוב הּוא ִיְתַרֵחק ִמַּכּדּור ָהָאֶרץ, ְוַיִּגיַע ַלָּמקֹום ֶהָחָדׁש ֶׁשּלֹו. הּוא ַיִּקיף ֶאת ַּכּדּור 
 ָהָאֶרץ ְוִיְׁשַלח ֵמיָדע ָחׁשּוב ַעל ַהּכֹוָכִבים. ְמַעְנֵין ֵאיֶזה ְּדָבִרים ֲחָדִׁשים הּוא ַיֲעֹזר ְלַגּלֹות. 



  בס"ד 
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בּועפָּ  ָ ת ַהׁשּ ָרׁשַ  

 

 חומש: 
    פרשה:

  

  
 

 

 

 

 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

 כי תשא  תצוה תרומה ו משפטים  יתרו  בשלח  בא  וארא  שמות 

 ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ּדֹוְרִׁשים ִמַּפְרֹעה ְלַׁשֵּלַח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. 

 ֵהם עֹוִׂשים אֹותֹות.  -ְּכֵדי ֶׁשַּפְרֹעה ַיֲאִמין ָלֶהם

 ַּפְרֹעה לֹא ַמֲאִמין ָלאֹותֹות ְולֹא ׁשֹוֵלַח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

 ל ִמְצִרִיים ְמַקְּבִלים ַמּכֹות:ִּבְגַלל ֶׁשַּפְרֹעה לֹא ׁשֹוֵלַח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָראֵ 

 ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהָיה ַמִים. -ָּכל ַהַּמִים ָהְפכּו לָּדם  - ַמַּכת ָּדם

 ְּבֶאֶרץ ּגֹוֶׁשן לֹא ָהיּו ְצַפְרֵּדִעים. –ָּכל ִמיְצָרִים ִהְתַמְּלָאה ִּבְצַפְרֵּדִעים - ַמַּכת ְצַפְרֵּדעַ 

ְּבֵני –ֶאת ָהֲאָנִׁשים ְוַהְּבֵהמֹות  ִּכּסּוה ְלִכִּנים. ַהִּכִּנים ָהֲאָדָמה ָהְפכָ  – ַמַּכת ִּכיִנים

 ִיְׂשָרֵאל לֹא ָסְבלּו ְמִּכִנים.

 ְּבֶאֶרץ ּגֹוֶׁשן לֹא ָהָיה ַערֹוב. –ַחּיֹות ָרעֹות ָּתְקפּו ֶאת ַהִּמְצִרים - ַמַּכת ַערֹוב

ַהְּכָבִׂשים ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  –ִּמְצִרים ַמֲחַלת ַהֵדֶבר ָּפְגָעה ַּבְּכָבִׂשים ֶׁשל הַ  -ַמַּכת ֵדֶבר

 לֹא ִנְפְּגעּו.

ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ָקָרה  –ַהִּמְצִרים ְוַהְּבֵהמֹות ֶׁשָּלֶהם ִהְתַּכּסּו ְּבִפְצֵעי ְׁשִחין  -ַמַּכת ְׁשִחין

 ְּכלּום.

ַרק ְּבֶאֶרץ ּגֹוֶׁשן לֹא ָהָיה  –ַהְּיבּול ְּבִמְצַרִים ָּבָרד ְמֹעָרב ְּבֵאׁש ָהַרס ֶאת ָּכל  -ַמַּכת ָּבָרד

לפניכם תמונות של המכות המופיעות בפרשה. סדרו אותם לפי הסדר  ָּבָרד.

 המתאים. 

 

 פקודי  ויקהל 


