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 חדשות הסדנא 

  

ָרִחים ת פְּ חַּ פַּ ָכִבים ִמִמשְּ רְּ מֻּ  הַּ
ִנים. טַּ ִחים קְּ רָּ ֵבה פְּ רְּ כָּב ֵמהַּ רְּ ח מֻּ רַּ ִבים כָּל פֶּ כָּ רְּ מֻּ ת הַּ חַּ פַּ ִמשְּ ח בְּ רַּ פֶּ כָּב לְּ רְּ מֻּ ֵבה שֶּ רְּ   ֵמהַּ

ִחים רָּ ִאים פְּ ת" קֹורְּ חַּ רַּ  ".ִתפְּ
ת חַּ פַּ ִבים ִמשְּ כָּ רְּ מֻּ ת ִהיא הַּ חַּ פַּ ִחים ִמשְּ רָּ ה פְּ דֹולָּ ֹאד גְּ יֹון. מְּ בְּ סַּ וָּן, הַּ חְּ קַּ ִצית הַּ רְּ חַּ הַּ   ֵהם וְּ

ת חַּ פַּ ִבים ִמִמשְּ כָּ רְּ מֻּ  .הַּ
בּועַּ  שָּ ד הַּ מַּ ל ִנלְּ ֵני עַּ ִחים שְּ רָּ ת פְּ חַּ פַּ ִבים ִמִמשְּ כָּ רְּ מֻּ  :הַּ

 

ִבים כַּ מַּ    .ָדם הַּ

ם ִבים דָּ כַּ מַּ סֹוף פֹוֵרחַּ  הַּ ִביב בְּ אָּ עֹונָּה. הָּ זֹאת בָּ ִחים ֹרב  הַּ רָּ פְּ ר הַּ בָּ   כְּ

מּו ֹרחַּ  ִסיְּ ל. ִלפְּ לַּ ח זֶּה ִבגְּ רַּ פֶּ ֹאד  בֹוֵלט הַּ רֹות מְּ מְּ הּוא לַּ ח שֶּ רַּ ן פֶּ טָּ  .קָּ

ִחים רָּ פְּ ל לַּ ם" שֶּ ִבים דָּ כַּ מַּ ה ֵיש" הַּ ת צּורָּ דֶּ יֻּחֶּ ִאים ֵהם -מְּ מֹו ִנרְּ   כְּ

דּוִרים ִנים כַּ טַּ  . קְּ

ל ע שֶּ בַּ צֶּ ח הַּ רַּ פֶּ זָּק הּוא הַּ ֹדם חָּ ע. אָּ בַּ צֶּ ה הַּ צּורָּ הַּ ִכיִרים  וְּ זְּ ל  מַּ  ִטפֹות שֶּ

ם. עּו דָּ צְּ ִנפְּ ֲחמּו וְּ ִנלְּ ִמיִצים שֶּ ִלים אַּ יָּ חַּ ֵכר בְּ ִהזָּ ר לְּ שָּ פְּ רֹוִאים אֹותֹו אֶּ שֶּ  .כְּ

ִבים".   כַּ מַּ ם הַּ ֵשם "דָּ ת הַּ נּו לֹו אֶּ ל זֶּה נָּתְּ לַּ  ִבגְּ

ל זֶּה  לַּ ִזָכרֹוןִבגְּ ֶמל ֶשל יֹום הַּ סֵּ  . ָבֲחרּו בֹו לַּ

ח מּוָגן  ִבים הּוא ֶפרַּ כַּ מַּ ֹטף אֹותֹו.ָאסּו-ָדם הַּ  ר ִלקְּ
 

 ָמצּוי  ֹעֶלש

ש ֹעלֶּ ִחיל הָּ ֹרחַּ  ִהתְּ ו ִלפְּ שָּ כְּ ִחים  לֹו ֵיש. עַּ רָּ ע יִָּפים פְּ בַּ צֶּ ת בְּ ֵכלֶּ  .  תְּ

ח מַּ צֶּ ש בְּ ֹעלֶּ שּו הָּ מְּ תַּ ל ִהשְּ ֲאכָּ מַּ ה לְּ פּואָּ ִלרְּ  :וְּ

ִעים רָּ זְּ ל ֵמהַּ ש שֶּ ֹעלֶּ ִכיִנים הָּ ה מְּ קֶּ שְּ ה מַּ דֹומֶּ ה שֶּ פֶּ קָּ  . לַּ

ֵדי ִכין כְּ הָּ רּופֹות לְּ יּו תְּ ִשים הָּ מְּ תַּ ִלים  ִמשְּ עָּ ל בֶּ ש שֶּ ֹעלֶּ ה הָּ כַּמָּ  :  צּורֹות בְּ

ִלים שְּ בַּ ת מְּ ִלים אֶּ עָּ ל ִעם הֶּ צָּ ן בָּ מֶּ שֶּ ִית וְּ ִכיִנים. זַּ ִלים מְּ עָּ ט ֵמהֶּ לָּ  ,  סָּ

ק רָּ ִציצֹות מָּ ִלים. ּוקְּ שְּ בַּ ת מְּ ִלים  אֶּ עָּ ִים הֶּ מַּ ִכיִנים בַּ  . ֵתה ּומְּ

ֵתה  ֵהִכינּו  בַּ ִלים  שֶּ עָּ ל  ֵמהֶּ ש  שֶּ ֹעלֶּ שּו  הָּ מְּ תַּ ֵדי  ִהשְּ ֵפל  כְּ טַּ ת   לְּ קֶּ לֶּ דַּ ֵדי  אֹו  בְּ ֲעֹזר  כְּ ִדים   לַּ לָּ יְּ   לַּ

לֹא ֱאֹכל רֹוִצים שֶּ  .לֶּ
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ועולםדשות ארץ ח   
  

 מה קרה בעולם בשבועות האלו?
 

ל: ָראֵּ ִישְּ חֹוִני בְּ ִבטְּ ָצב הַּ מַּ  הַּ
ה  ֲחֵדרָּ ע, בַּ בַּ ֵאר שֶּ ֲאנִָּשים ִבבְּ ִלים יָּרּו בַּ בְּ חַּ ִחילּו ִפגּוֵעי יִֶּרי. מְּ בּועֹות ִהתְּ ה שָּ לֹושָּ ֵני ִכשְּ ִלפְּ

הּוִבבְּ  שָּ יָּה ֲחדָּ עָּ ה בְּ ִחילָּ יִָּמים ִהתְּ ה  מָּ ֲחֵרי כַּ ִחים.  אַּ רָּ זְּ ה אֶּ גּו כַּמָּ רְּ ִפגּוִעים נֶּהֶּ ק. בַּ רָּ  - ֵני בָּ
ִמים.  לְּ סְּ מֻּ לַּ דֹוש  קָּ ש  ֹחדֶּ הּוא  ה  זֶּ הַּ ש  ֹחדֶּ הַּ אן.  דָּ מָּ ֲהרָּ ש  ֹחדֶּ ִחיל  ִהתְּ ן  ִניסָּ ש  ֹחדֶּ ת  ִחלַּ ִבתְּ

לְּ  פַּ ּוִמתְּ ִמים  צָּ ֵהם  ה  זֶּ הַּ ש  ֹחדֶּ ִמים  בַּ לְּ סְּ מֻּ ֵבה  רְּ הַּ אן  דָּ מָּ ֲהרָּ ש  ֹחדֶּ בְּ דֹות.  יֻּחָּ מְּ ִפלֹות  תְּ ִלים 
ג   חַּ ת הַּ לּו אֶּ ִבים ִנצְּ רְּ ִרים עַּ ה ִמקְּ כַּמָּ ִית. בְּ בַּ ר הַּ הַּ ּה" בְּ צָּ קְּ ל אַּ ד "אֶּ גָּ ִמסְּ ֵלל בַּ פַּ ִהתְּ עֹוִלים לְּ

רְּ  יּו עַּ ם. הָּ הֶּ ֹגעַּ בָּ נַּסֹות ִלפְּ הּוִדים ּולְּ ד יְּ ִסית נֶּגֶּ הָּ ֵדי לְּ רּו כְּ צְּ בַּ ִית, ִהתְּ בַּ ר הַּ הַּ סּו לְּ נְּ ִנכְּ ִבים שֶּ
יִָּבים  יּו חַּ ִרים הָּ שֹוטְּ ִרים. הַּ ל שֹוטְּ ה עַּ ֵערָּ בְּ בּוֵקי תַּ קְּ ִנים ּובַּ קּו ִמתֹוכֹו ֲאבָּ רְּ זָּ ד וְּ גָּ ִמסְּ תֹוְך הַּ בְּ

ֲעס ם כָּ עֹולָּ כָּל הָּ ִבים בְּ ִעים. ֲערָּ רְּ פָּ ִמתְּ ת הַּ ֲעֹצר אֶּ לַּ ד וְּ גָּ ִמסְּ ֵנס לַּ ִהכָּ ֵאל. ֵהם  לְּ רָּ ל ִישְּ ֹאד עַּ ּו מְּ
ה   שָּ דֻּ קְּ בַּ ִעים  פֹוגְּ ֵהם  יו  ֵאלָּ נִָּסים  ִנכְּ ִרים  שֹוטְּ שֶּ כְּ נּו!  לָּ דֹוש  קָּ קֹום  מָּ הּוא  ד  גָּ ִמסְּ "הַּ רּו:  מְּ אָּ

עִ  רְּ פָּ ִמתְּ חֹון! הַּ ִבטָּ ל הַּ עַּ ֵדר וְּ סְּ ל הֶּ ֹמר עַּ ת ִלשְּ יֶּבֶּ ה חַּ רָּ טָּ ִמשְּ רּו: "הַּ מְּ ה אָּ רָּ טָּ ִמשְּ לֹו!" בַּ ים שֶּ
ד!".  גָּ ִמסְּ ת הַּ שַּ דֻּ ִעים ִבקְּ פֹוגְּ  ֵהם ֵאלּו שֶּ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ָנה: יְּ רַּ אּוקְּ ָחָמה בְּ ִמלְּ   הַּ
ִקיף  תְּ הַּ לְּ רּו  בְּ עָּ וְּ ִקיֶּב  ת  אֶּ ִקיף  תְּ הַּ לְּ ִסיקּו  ִהפְּ רּוִסים  הָּ כֶּת.  שֶּ ִנמְּ נָּה  יְּ רַּ אּוקְּ בְּ ה  מָּ חָּ ִמלְּ הַּ

ֲאזֹוִרים ֲאֵחִרים.    בַּ
 

ּקֹורֹוָנה  : הַּ
ֲחרֹו אַּ בּועֹות הָּ שָּ ֲאנִָּשים בַּ קֹורֹונָּה. הָּ ִקים בְּ בָּ חֹות ֲאנִָּשים ִנדְּ כֶּת. פָּ קֹורֹונָּה דֹועֶּ ת הַּ ֵגפַּ ִנים מַּ

ת   ה אֶּ ֲאתָּ ה רָּ לָּ שָּ מְּ מֶּ חֹות ֲאנִָּשים ֵמִתים ִמקֹורֹונָּה. הַּ ה יֹוֵתר. פָּ לָּ ה קַּ צּורָּ ִקים חֹוִלים בְּ בָּ ִנדְּ שֶּ
ִשים   יִָּבים לָּ לֹא חַּ ה שֶּ הֹוִדיעָּ ב וְּ צָּ מַּ ֵסכָּה  הַּ ִשים מַּ יִָּבים לָּ ו חַּ שָּ כְּ גּוִרים. עַּ ִרים סְּ ֲחדָּ ֵסכָּה בַּ מַּ

בֹות.   ֵבית אָּ ֵבית חֹוִלים אֹו לְּ נִָּסים לְּ ִנכְּ שֶּ טֹוס ּוכְּ מָּ ִסים בְּ טָּ שֶּ ק כְּ  רַּ
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  חדשות ארץ ועולם

ִויֶטר.   ת טְּ רַּ ק קֹוֶנה ֶאת ֶחבְּ ילֹון ָמאסְּ   אֵּ
ק? ילֹון ָמאסְּ  ִמי ֶזה אֵּ

ל   ה שֶּ רָּ בְּ כָּמֹות. הּוא ֵהִקים חֶּ חְּ תֻּ דֹולֹות ּומְּ רֹות גְּ ֵבה ֲחבָּ רְּ ֵהִקים הַּ ם שֶּ דָּ ק הּוא אָּ אסְּ ֵאילֹון מָּ
שְּ  חַּ כֹוִניֹות  ִטיִלים מְּ וְּ ִליֹות  ֲחלָּ ת  רֶּ יַּצֶּ מְּ שֶּ ה  רָּ בְּ חֶּ ֵהִקים  הּוא  ה.  לָּ סְּ טֶּ ֵראת  ִנקְּ שֶּ ִליֹות  מַּ

ל   מַּ שְּ ם חַּ הֶּ ִרים בָּ יַּצְּ מְּ אֵנִלים שֶּ פָּ ת בְּ קֶּ סֶּ עַּ ִמתְּ ה שֶּ רָּ בְּ ל. הּוא ֵהִקים חֶּ לָּ חָּ ִרים לֶּ בָּ ִרים דְּ גְּ שַּ מְּ שֶּ
בֹונֶּה  ה שֶּ רָּ בְּ ש. ֵיש לֹו חֶּ מֶּ שֶּ אֹור הַּ רֹות    מְּ ֲחבָּ דֹות. הַּ יֻּחָּ ִעיֹות מְּ קָּ רְּ ת קַּ כָּבֹות תַּ רַּ רֹות לָּ הָּ ִמנְּ

ם. הּוא  עֹולָּ ֲאנִָּשים ֲהִכי ֲעִשיִרים בָּ ד הָּ חַּ ב אַּ אֹוד. הּוא נֱֶּחשָּ ִליחֹות מְּ צְּ ק מַּ אסְּ ל ֵאילֹון מָּ שֶּ
ִבין. חֵ  הָּ ִליִחים לְּ צְּ ֵבה ֲאנִָּשים לֹא מַּ רְּ הַּ ד, שֶּ יֻּחָּ אֹוד מְּ ם מְּ דָּ ב אָּ ם נֱֶּחשָּ ִרים  גַּ בָּ דְּ דֹול ֵמהַּ ק גָּ לֶּ

ִנים ֲאנִָּשים ֲאֵחִרים.  בְּ צְּ עַּ הּוא אֹוֵמר מְּ  שֶּ
 

ִויֶטר?  ת טְּ רַּ  ָמה ִהיא ֶחבְּ
ְך   רֶּ דֶּ ִנים לְּ ּוְּ כַּ ִתית, ִמתְּ רָּ בְּ ת חֶּ שֶּ ִמִלים רֶּ ִשים בְּ מְּ תַּ ִמשְּ שֶּ יֹום כְּ ִתית. הַּ רָּ בְּ ת חֶּ שֶּ ר ִהיא רֶּ ִויטֶּ טְּ

אֲ  ִרים לַּ פְּ סַּ ּה ֲאנִָּשים מְּ ִתיֹות  בָּ רָּ בְּ תֹות חֶּ שָּ ה רְּ ֵנט. ֵיש כַּמָּ רְּ טֶּ ִאינְּ ְך הָּ רֶּ ִרים דֶּ בָּ נִָּשים ֲאֵחִרים דְּ
ם  עֹולָּ בָּ ֲאנִָּשים  ֲהמֹון  ר.  ִויטֶּ טְּ ת  אֶּ ֵיש  וְּ יּוב,  יּוטְּ ת  אֶּ ֵיש  בּוק.  סְּ יְּ פֶּ ת  שֶּ רֶּ ת  אֶּ ֵיש  דֹולֹות.  גְּ

ט   עַּ ר. ִכמְּ ִויטֶּ ִשים ִבטְּ מְּ תַּ יֹון ֲאנִָּש   350ִמשְּ ִאים אֹו ִמלְּ ר, קֹורְּ ִויטֶּ ִשים ִבטְּ מְּ תַּ ם ִמשְּ עֹולָּ ים בָּ
ם.  ִנים אֹותָּ יְּ נְּ עַּ מְּ ִרים שֶּ בָּ ִבים דְּ  כֹותְּ

 

יֵּן? נְּ עַּ  ָלָמה ֶזה מְּ
ִבים. ֲאנִָּשים   ם חֹושְּ דָּ ֵני אָּ בְּ ה שֶּ ם זֶּה מָּ עֹולָּ ִרים ֲהִכי ֲחשּוִבים בְּ בָּ דְּ ד הַּ חַּ אַּ ִביִנים שֶּ נּו מְּ ֲאנַּחְּ
ִתית  רָּ בְּ ת חֶּ שֶּ ִמים רֶּ עָּ ֵבה פְּ רְּ ל ֲאנִָּשים ֲאֵחִרים. הַּ בֹות שֶּ ֲחשָּ ל מַּ ִפיעַּ עַּ שְּ הַּ ן רֹוִצים לְּ מַּ זְּ כָּל הַּ

נֹו שַּ לְּ שּוב  חָּ ִלי  כְּ ה  ִהיא  מָּ כָּל  רֹא  ִלקְּ כֹוִלים  יְּ ֲאנִָּשים  ֲהמֹון  ֲאֵחִרים.  ֲאנִָּשים  ל  שֶּ ֵדעֹות  ת 
לֹא   ִעים וְּ ִרים רָּ בָּ ֵסם דְּ רְּ פַּ ֵדי לְּ ם כְּ ִתיֹות גַּ רָּ בְּ חֶּ תֹות הַּ שָּ רְּ ִשים בָּ מְּ תַּ .  ֲאנִָּשים ִמשְּ תָּ בְּ כָּתַּ שֶּ

ה ִהיא מּוכָּ  ה מָּ ֲחִליטָּ ִתית מַּ רָּ בְּ ת חֶּ שֶּ כֹוִנים. כָּל רֶּ ה לֹא.  נְּ ּה ּומָּ יֶּה כָּתּוב בָּ ִיהְּ  נָּה שֶּ
ּה.  ִמים בָּ סָּ רְּ פֻּ ִעים לֹא מְּ ִרים רָּ בָּ ִרים ּודְּ קָּ ֵבה שְּ רְּ כָּה הַּ רֹונֹות. כָּ זֶּה ִיתְּ  ֵיש לְּ

ּה  לָּ ִלים שֶּ עָּ בְּ הַּ ִרים שֶּ בָּ ֵסם דְּ רְּ פַּ נֶּת לְּ ִתית לֹא נֹותֶּ רָּ בְּ חֶּ ת הַּ שֶּ רֶּ ִמים הָּ עָּ רֹונֹות. ִלפְּ סְּ זֶּה חֶּ ֵיש לְּ
סְּ  ִבים.  לֹא מַּ ֲאנִָּשים חֹושְּ ה שֶּ ל מָּ אֹוד עַּ ה מְּ ִפיעָּ שְּ ִתית מַּ רָּ בְּ חֶּ ת הַּ שֶּ רֶּ כָּה הָּ ם. כָּ ִכיִמים ִאתָּ

ה לֹא. הּוא  ֵסם ּומָּ רְּ פַּ ה לְּ ה מָּ ֲחִליטָּ ר מַּ ִויטֶּ יֹום טְּ ּה הַּ בָּ ְך שֶּ רֶּ דֶּ ת הַּ ק לֹא אֹוֵהב אֶּ אסְּ ֵאילֹון מָּ
ל כָּ ֵתת לְּ ה לָּ ִתית ֲאמּורָּ רָּ בְּ ת חֶּ שֶּ רֶּ נֶּה   חֹוֵשב שֶּ שַּ הּוא חֹוֵשב, לֹא מְּ ה שֶּ ת מָּ ִגיד אֶּ הַּ ד לְּ חָּ אֶּ

ֵשר  פְּ אַּ יְּ זֶּה  ר.  ִויטֶּ טְּ ל  שֶּ ִקים  חֻּ הַּ ת  אֶּ נֹות  שַּ לְּ ה  רֹוצֶּ ה  אֶּ ִנרְּ כַּ ק  אסְּ מָּ ֵאילֹון  זֹו.   ה  ֵדעָּ ֵאיזֹו 
גַּ  ה  אֶּ ִנרְּ כַּ יּו  ִיהְּ כָּה  כָּ ל  ֲאבָּ רֹוִצים.  ֵהם  שֶּ ה  מָּ ת  אֶּ ִגיד  הַּ לְּ ֲאנִָּשים  ֵבה  רְּ הַּ ִרים  לְּ קָּ שְּ יֹוֵתר  ם 

ִעים.   ִרים רָּ בָּ  ּודְּ
ה  טָּ לָּ חְּ הַּ ה הַּ ִעים מָּ נּו לֹא יֹודְּ ה. ֲאנַּחְּ שָּ טּות קָּ בְּ לַּ ִרים ִהיא ִהתְּ בָּ ֵסם דְּ רְּ פַּ ִאם לְּ טּות הַּ בְּ לַּ ִהתְּ הַּ

ִר  בָּ ה דְּ ר יֲַּעשֶּ ִויטֶּ ִשנּוי ִבטְּ הַּ ִּוים שֶּ קַּ נּו מְּ כֹונָּה. ֲאנַּחְּ נְּ בָּ הַּ לֹא דְּ ם וְּ עֹולָּ ִעים. ים טֹוִבים בָּ  ִרים רָּ
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 ם חדשות ארץ ועול

בּוָרה.    גְּ הַּ ּׁשֹוָאה וְּ  יֹום הַּ
מִ  יֹוֵתר  ר  בָּ כְּ יָּם  קַּ ֵאל  רָּ ִישְּ ת   3000ִעם  ֲהבּו אֶּ אָּ לֹא  ֲאנִָּשים שֶּ יּו  הָּ ִמים  עָּ פְּ ֵבה  רְּ ִנים. הַּ שָּ

הּוִדים.  הַּ  יְּ ת הַּ ֲהֹרג אֶּ לַּ ֹגעַּ וְּ ִנסּו ִלפְּ יּו ֲאנִָּשים שֶּ ִמים הָּ עָּ ֵבה פְּ רְּ הּוִדים. הַּ יְּ ִמים הַּ עָּ ֵבה פְּ רְּ
ל.   ֵאל ִנצַּ רָּ ם ִישְּ ִמיד עַּ סֹוף תָּ ה. בַּ שֶּ יָּה קָּ ִמים הָּ עָּ ֵבה פְּ רְּ הּוִדים. הַּ ֵבה יְּ רְּ עּו הַּ גְּ  ִנפְּ

מִ  יֹוֵתר  ֵני  ֱאִמינָּה    80ִלפְּ הֶּ נָּאִצית  הַּ ה  נּועָּ תְּ הַּ נָּאִצית.  הַּ ה  נּועָּ תְּ הַּ יָּה  נְּ מַּ רְּ גֶּ בְּ ה  טָּ לְּ שָּ נָּה  שָּ
ִריכָּה   יָּה צְּ נְּ מַּ רְּ גֶּ ם.  שֶּ עֹולָּ ִזיִקים לְּ הּוִדים מַּ יְּ הַּ ה שֶּ בָּ שְּ נָּאִצית חָּ ה הַּ נּועָּ תְּ ם. הַּ עֹולָּ ל הָּ ֹלט עַּ ִלשְּ

ת   אֶּ ֲהֹרג  לַּ ה  ֱחִליטָּ הֶּ נָּאִצית  הַּ ה  נּועָּ תְּ הַּ ם.  עֹולָּ הָּ ת  אֶּ ֹבש  ִלכְּ ה  ֱחִליטָּ הֶּ נָּאִצית  הַּ ה  נּועָּ תְּ הַּ
ם.   עֹולָּ הּוִדים בָּ יְּ  הַּ

נּו תְּ ִנים הַּ ֵבה שָּ רְּ ְך הַּ שֶּ מֶּ ִנים   בְּ אֹוד שָּ ֵבה מְּ רְּ ְך הַּ שֶּ מֶּ צֹות. בְּ ֵבה ֲארָּ רְּ ה הַּ שָּ נָּאִצית כָּבְּ ה הַּ עָּ
הּוִדים ֵמתּו.   ֵבה יְּ רְּ ִסידּו. הַּ סֹוף ֵהם ִהפְּ ל בַּ הּוִדים. ֲאבָּ ֵבה יְּ רְּ הַּ ה בְּ עָּ גְּ נָּאִצית פָּ ה הַּ נּועָּ תְּ הַּ

ד ק גָּ ִהנֵָּצל. ֵחלֶּ ִליחּו לְּ הּוִדים ִהצְּ ֵבה יְּ רְּ ם הַּ ל גַּ ֵאל.  ֲאבָּ רָּ ץ ִישְּ רֶּ אֶּ לּו לְּ לּו עָּ ִנצְּ הּוִדים שֶּ יְּ ֹול ֵמהַּ
ֵאל.    רָּ ִדינַּת ִישְּ ת מְּ נֹות אֶּ רּו  ִלבְּ זְּ  ֵהם עָּ

יֹום ֲחִמיִשי  בּועַּ בְּ שָּ ה". הַּ שֹואָּ ִאים "הַּ נּו קֹורְּ הּוִדים ֲאנַּחְּ יְּ ת הַּ ֲהֹרג אֶּ נָּאִצים לַּ ל  הַּ יֹון שֶּ ִנסָּ לַּ
ֵאל רָּ ִדינַּת ִישְּ נּו ִבמְּ ֵמתּו    ִציְּ ֲאנִָּשים שֶּ ת כָּל הָּ ִרים אֶּ ה זֹוכְּ זֶּ יֹום הַּ ה. בְּ בּורָּ גְּ הַּ ה וְּ שֹואָּ ת יֹום הַּ אֶּ

ְך  ֲהלַּ מַּ ֹקִשי.  בְּ רֹות כָּל הַּ מְּ נָּאִצים לַּ ֲחמּו בַּ ִנלְּ ֲאנִָּשים שֶּ ת הָּ ִרים אֶּ ם זֹוכְּ ה גַּ זֶּ יֹום הַּ ה. בְּ שֹואָּ בַּ
ה, ּו קָּ ל דַּ ה שֶּ ִפירָּ ה צְּ תָּ יְּ יֹום הָּ ִסים. הַּ קָּ  טְּ

 
 

דּור ָהָאֶרץ  כַּ ר לְּ ִלי ָחזַּ אֵּ רְּ רֹוָנאּוט ִישְּ טְּ סְּ  אַּ
ִגיעַּ  הַּ ִליחּו לְּ ִהצְּ שֶּ ם כְּ יָּה ֲחלֹום. גַּ ל. זֶּה הָּ ֲחלַּ ִגיעַּ לַּ הַּ צּו לְּ ִנים ֲאנִָּשים רָּ אֹוד שָּ ֵבה מְּ רְּ ְך הַּ שֶּ מֶּ בְּ

ק מְּ  ר. רַּ אֹוד יָּקָּ ם מְּ יָּה גַּ ה. זֶּה הָּ שֶּ אֹוד קָּ יָּה מְּ ל זֶּה הָּ ֲחלַּ ֵלם  לַּ שַּ לּו לְּ דֹולֹות יָּכְּ אֹוד גְּ ִדינֹות מְּ
יּו  הָּ לֹא  ֵאל  רָּ ִישְּ ִדינַּת  ִלמְּ ה.  דֹולָּ גְּ ִפיק  סְּ מַּ ה  תָּ יְּ הָּ לֹא  ֵאל  רָּ ִישְּ ִדינַּת  מְּ ִלית.   ֲחלָּ ל  עַּ

רֹונָּאּוִטים.  טְּ סְּ  אַּ
ֵני   נָּה לְּ   19ִלפְּ ִרית נָּתְּ בְּ צֹות הַּ רְּ ֵאִלי. אַּ רְּ רֹונָּאּוט ִישְּ סְּ יָּה סֹוף סֹוף אַּ נָּה הָּ ד שָּ חָּ ֵאִלי אֶּ רְּ ִישְּ

ֵבה   רְּ ֵמן הַּ אַּ ֲאִויר. הּוא ִהתְּ ֵחיל הָּ יָּס בְּ יָּה טַּ מֹון הָּ ן רָּ מֹון. ִאילָּ ן רָּ אּו לֹו ִאילָּ רְּ ל. קָּ לָּ חָּ טּוס לֶּ לָּ
ר בָּ ה דָּ רָּ ץ קָּ רֶּ אָּ דּור הָּ כַּ ֲחֹזר לְּ לֹו ִנסּו לַּ ִפים שֶּ תָּ שֻּ הַּ מֹון וְּ ן רָּ ִאילָּ שֶּ ל. כְּ לָּ חָּ ם לֶּ טּוס גַּ ֵדי לָּ ן כְּ מַּ  זְּ
ִלית  ֲחלָּ ל הַּ יּו עַּ הָּ ֲאנִָּשים שֶּ ֲאִויר. כָּל הָּ ה בָּ קָּ רְּ פָּ מֹון ִהתְּ ן רָּ ִאילָּ ל  ִלית שֶּ ֲחלָּ אֹוד. הַּ צּוב מְּ עָּ

 ֵמתּו.  
רֹות   ה ֲחבָּ ל. ֵיש כַּמָּ לָּ חָּ ִליֹות לֶּ חֹות ֲחלָּ ִדינֹות שֹולְּ ק מְּ יֹום לֹא רַּ ִנים. הַּ ֵבה שָּ רְּ רּו הַּ בְּ ִים עָּ תַּ ֵבינְּ

ת זֶּה עֹושֹות אֶּ ן  שֶּ ל. ֵאיתָּ לָּ חָּ טּוס לֶּ רּות לָּ שָּ פְּ אֶּ ת הָּ ֲאנִָּשים אֶּ רֹות לַּ רֹות מֹוכְּ ֲחבָּ ק ֵמהַּ . ֵחלֶּ
ִשיר  ם עָּ דָּ יָּס. הּוא אָּ יָּה טַּ ם הָּ ל. הּוא גַּ לָּ חָּ טּוס לֶּ ה לָּ הּוא רֹוצֶּ ֱחִליט שֶּ ֵאל  הֶּ רָּ ה ִמִישְּ ִטיבָּ סָּ

ֵדי לָּ  לֹו כְּ ף שֶּ סֶּ כֶּ ֵמש בַּ תַּ ִהשְּ ֱחִליט לְּ אֹוד. הּוא הֶּ לֹום  מְּ שָּ ת בְּ בּועַּ הּוא נָּחַּ שָּ ל. הַּ לָּ חָּ טּוס לֶּ
ץ.   רֶּ אָּ דּור הָּ כַּ  בְּ
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בו עָּפ  ָּ ש    תָּהַׁ ַׁ ש  ר   

 

 חומש: 

  פרשה:

 

 
 
 
 
 

 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

ערומצ תזריע שמיני צו ויקרא 
 ע

 מות אחרי
 מותמות

 בהר אמור קדושים 

דֹוִשים ת קְּ  ָפָרשַּ
דֹוִשים  ת קְּ שַּ רָּ פָּ תּוִביםבְּ ן הּוא  כְּ ֹמר ֲעֵליהֶּ ֵאל ִישְּ רָּ ם ִישְּ ִקים. ִאם עַּ חֻּ וֹות וְּ ֵבה ִמצְּ רְּ הַּ

דֹוש.  יֶּה קָּ  ִיהְּ
ק וֹות ֵחלֶּ ִמצְּ מֹוִפיעֹות ֵמהַּ ת שֶּ שַּ רָּ פָּ דֹוִשים בְּ שּורֹות קְּ נֲַּהלּות קְּ ִהתְּ ִתית לְּ רָּ בְּ  ֲהגּונָּה חֶּ

ה ִעימָּ  :ּונְּ
ִריְך ֵבד צָּ כַּ ת לְּ הֹוִרים אֶּ  .הַּ

א " רָּ ת ִנקְּ ֹכרֶּ שְּ מַּ ן. ִעכּוב הַּ מַּ זְּ עֹוֵבד בַּ ל הָּ ת שֶּ ֹכרֶּ שְּ מַּ ת הַּ ֵלם אֶּ שַּ יָּב לְּ ֲעִסיק חַּ מַּ ֲהָלנַּת הַּ
ֲעִסיק ָשָכר מַּ סּור לַּ ָהִלין ָשָכר". אָּ ל עֹוֵבד. לְּ  שֶּ
סּור ֹנב אָּ ר, ִלגְּ קֶּ שֶּ לַּ סּור. וְּ ע אָּ בַּ ִהשָּ ר לְּ קֶּ שֶּ  .לַּ

ִפיםכְּ  אֹוסְּ ת שֶּ בּול אֶּ יְּ ה הַּ דֶּ שָּ ִריְך בְּ ִאיר צָּ שְּ הַּ ק לְּ ֲעִנִיים ֵחלֶּ  .לָּ
ל ֲאנִָּשים. ה שֶּ שָּ לְּ נֵַּצל חֻּ סּור לְּ ה אָּ פָּ שָּ ל בַּ ה שֶּ תֹורָּ א זֶּה הַּ רָּ י: "ִנקְּ נֵּ ר ִלפְּ ן לֹא ִעּוֵּ  ִתתֵּ

שֹול  ".ִמכְּ

ם • דָּ אָּ שֶּ ֲעֹזר כְּ לֹא לַּ ד וְּ צַּ ֲעֹמד בַּ סּור לַּ ע.אָּ גָּ ה ִנפְּ פָּ שָּ ל בַּ ה שֶּ תֹורָּ א זֶּה הַּ רָּ  לֹא: "ִנקְּ

ֲעֹמד ל תַּ ֲעָך ָדם עַּ  ".רֵּ

ֵכל• רַּ סּור לְּ  .אָּ

ֵלב.• ה בַּ אָּ ִשנְּ ת וְּ ֹמר ִבֹקרֶּ סּור ִלשְּ ה אָּ פָּ שָּ ל בַּ ה שֶּ תֹורָּ א זֶּה הַּ רָּ ָנא לֹא: "ִנקְּ  ִתשְּ

ְך ָאִחיָך ֶאת ָבבֵּ חַּ . ִבלְּ   ". ֲעִמיֶתָך ֶאת תֹוִכיחַּ  ֹהכֵּ

ה• פָּ שָּ נֵַּקם. בַּ ִהתְּ סּור לְּ ל אָּ ה שֶּ תֹורָּ א זֶּה הַּ רָּ לֹא ִתיקֹום לֹא" ִנקְּ  ".ִתיטֹור וְּ

ה• פָּ שָּ ֲחֵבִרים. בַּ ת הַּ ֱאֹהב אֶּ ִריְך לֶּ ל צָּ ה שֶּ תֹורָּ א זֶּה הַּ רָּ תָ " ִנקְּ בְּ ָאהַּ ֲעָך וְּ רֵּ  לְּ

 ".ָכמֹוָך

ה שָּ רָּ פָּ ם מֹוִפיעֹות בַּ וֶּת גַּ שּורֹו ִמצֶּ קְּ בּוב תשֶּ ִערְּ  :ִמיִנים ֵבין לָּ
ם עֹולָּ ע בְּ בַּ טֶּ סּור. שֹוִנים ִמיִנים ֵיש הַּ נּו אָּ ֵבב לָּ רְּ עַּ ִמיִנים ֵבין לְּ שֹוִנים הַּ  . הַּ
בּוב א שֹוִנים ִמיִנים ֵבין ִערְּ רָּ ִים" ִנקְּ אַּ  ":ִכלְּ

סּור• ֵּוג אָּ זַּ ל שֹוִנים סּוִגים לְּ ֵהמֹות שֶּ  .בְּ

סּור• ֵדל אָּ גַּ ּה לְּ אֹותָּ ה בְּ ל שֹוִנים סּוִגים ֲערּוגָּ ִחים שֶּ מָּ  .צְּ

ד• גֶּ ה בֶּ תֹורָּ ל הַּ ה שֶּ פָּ שָּ ן. בַּ תָּ ר ּוִפשְּ מֶּ ד חּוֵטי צֶּ חָּ ד אֶּ גֶּ בֶּ ֹפר בְּ ם ִלתְּ סּור גַּ זֶּה  אָּ כָּ

א " רָּ נֵּזִנקְּ טְּ עַּ  ".שַּ

 

 בחקתי


