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  חדש בטבע   

  חדשות הסדנא 

   

  ַהַּסָּדָנא ְּבֵאזֹור  ְנָחִׁשים

  ָהיּו   ַהְּנָחִׁשים  ָּכל"  ַהַּמְטְּבעֹות   ַזֲעָמן"  ֵמַהּסּוג   ְנָחִׁשים  ַּכָּמה  ַהַּסָּדָנא  ְּבֵאזֹור  ָמָצאנּו  ַהָּׁשבּועַ 
  .  ֵמִתים

  "?ַאְרִסי ַּתת   ָנָחׁש" ֶזה ָמה .  ַאְרִסי ַּתת  ָנָחׁש הּוא  ַהַּמְטְּבעֹות  ַזֲעָמן

 ֲאַנְחנּו.  ַהֶּטֶרף  ֶאת   ַלֲהֹרג  ְּכֵדי   ְּבֶאֶרס  ִמְׁשַּתְּמִׁשים  ֵמַהְּנָחִׁשים  ֵחֶלק.  טֹוְרִפים  ַהְּנָחִׁשים  ָּכל
 קֹוְרִאים  ֲאַנְחנּו .  ַהֶּטֶרף  ֶאת   חֹוְנִקים  ָחִׁשיםֵמַהּנְ   ֵחֶלק  ". ַאְרִסִּיים  ְנָחִׁשים"   ָלֶהם  קֹוְרִאים

  ". ַאְרִסִּיים  לֹא  ְנָחִׁשים" ָלֶהם

 ִלְנָחִׁשים.  ְמֻסָּכן  ּוָפחֹות   יֹוֵתר  ַחָּלׁש  ֶׁשָּלֶהם  ָהֶאֶרס  ֲאָבל  ְּבֶאֶרס  ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים  ְנָחִׁשים  ֵיׁש
  ". ַאְרִסִּיים ַּתת ְנָחִׁשים" קֹוְרִאים ָהֵאּלּו

  ַהֵּׁשם  ֶאת   ִקֵּבל  הּוא  ֶׁשּלֹו  ַהַּכֲעָסנּות   ִּבְגַלל.  ְוַכֲעָסן  ֵעיָרִני  ָנָחׁש  הּוא"  ַהַּמְטְּבעֹות  ַזֲעָמן"
  "].ְל"ַרְגָזן ַאֶחֶרת  ִמָּלה  זֹו" ַזֲעָמן". [ "ַזֲעָמן"

  ְּכמֹו ֲעֻגָלה צּוָרה  ֵיׁש ַלְּכָתִמים. ֵּכֶהה  חּום ְּבֶצַבע  ֲעֻגִּלים ְּכָתִמים ִעם ָּבִהיר חּום ֶצַבע לֹו ֵיׁש
  ".ַהַּמְטְּבעֹות  ַזֲעָמן" לֹו  קֹוְרִאים ָלֶכן. ַמְטֵּבעַ 

 ְּכֵדי   ְנָחִׁשים   ְלַהִּכיר  ָצִרי.  ֶצַפע  ָהַאְרִסי  ַהָּנָחׁש  ֶאת  ֶׁשַּמְזִּכיָרה  צּוָרה  ֵיׁש   ַהַּמְטְּבעֹות   ְלַזֲעָמן
  .בינהם  ְלִהְתַּבְלֵּבל לֹא

  ?ֵמִתיםם ְנָחִׁשי ַהְרֵּבה  ַעְכָׁשו מֹוְצִאים ָלָּמה

  ". ַקר  ָּדם ְּבָעֵלי" ֶנְחָׁשִבים ַהּזֹוֲחִלים. ַהּזֹוֲחִלים ִלְקבּוַצת   ַׁשָּיִכים ַהְּנָחִׁשים

  ? אֹוֵמר ֶזה ָמה

  יֹוֶרֶדת  ִהיא חּוץּבַ  ְּכֶׁשַּקר -ְקבּוָעה  לֹא ֶׁשָּלֶהם ַהּגּוף ֶׁשל  ַהֶּטְמֶּפָרטּוָרה

  . עֹוָלה ִהיא ַּבחּוץ ְּכֶׁשַחם

  .ּוִמְתַחֵמִמים ַחם ְלָמקֹום יֹוְצִאים ֵהם?  ָלֶהם ְּכֶׁשַּקר  עֹוִׂשים ַהּזֹוֲחִלים ָמה

  .ָקִריר ְלָמקֹום ִנְכָנִסים? ָלֶהם ְּכֶׁשַחם  עֹוִׂשים ַהּזֹוֲחִלים ָמה
 קֹוֵלט  ַהְּכִביׁש.  ּבֹו  ְלִהְתַחֵּמם  ְמקֹום  ְמַחְּפִׂשים  ַהְּנָחִׁשים.  ַּבחּוץ  ָקִריר  ִלְהיֹות   ַמְתִחיל  ִּבְסָתו

  ַהְּכִביׁש  ַעל  ׁשֹוְכִבים  ְּכֶׁשַהְּנָחִׁשים.  ָהֶעֶרב  ִּבְׁשעֹות   ָחִמים  הּוא  ְוָלֶכן  ַהּיֹום  ִּבְׁשעֹות   ֹחם
  . אֹוָתם ְוהֹוְרגֹות  ָּבֶהם ּפֹוְגעֹות  ְמכֹוִנּיֹות, ּוִמַתחֵמִמים
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  חדשות הסדנא 

  ֲאִביַחִיל   ַהָּדר ְּתִחָיה ֵמֵאת? ַהְיַדְעֶּתם    

  ְּפַלְסִטיק 

  .  ִׁשּמּוִׁשי ַרב ְוהּוא ִסיְנֵטִטִיים ִמְּׁשָבִבים ֹחֶמר הּוא ְּפַלְסִטיק

  . ַרִּבים ְּדָבִרים ִמֶּמּנּו ְלָהִכין ֶאְפָׁשר -ְּכלֹוַמר

  ?  ִמְּפַלְסִטיק ְמִכיִנים ָמה

  ]. ַּבְּתמּוָנה ְורֹוִאים ִלי ֶׁשֵּיׁש ְּכמֹו[  ְצִמיִדים, ְמַכִּלים, ֻקְפָסאֹות ,  ְּפַלְסִטיק ַּבְקּבּוֵקי

  אֹותֹו   ְּכֶׁשְּמַיְּצִרים  ְוַגם  ִאִּטי  ְּבֶקֶצב  ִמְתַּכֶּלה  הּוא   ִּכי   ַהְּסִביָבה  ֶאת   ְמַזֵהם  ַהְּפַלְסִטיק 
  . ַהְּסִביָבה ֶאת  ֶׁשְּמַזֲהִמים ֹחָמִרים ִמְׁשַּתְחְרִרים

  ְוָכָכה  ְּפֲעִמִּיים  ַחד  ְּבֵכִלים  ָּפחּות   ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ַמְקִּפידֹות   ֲאַנְחנּו]  ֵאֶּלה  ֵּבית [  ֶׁשָּלנּו  ְּבִדיָרה
. ֵּכִלים  ִלְׁשֹטף  ָצִרי  ַּפֲעִמִּיים  ַרב  ְּבֵכִלים  ִמְׁשַּתְּמִׁשים  ִאם.  ַהְּסִביָבה  ַעל  ׁשֹוְמרֹות   ֲאַנְחנּו
 ַּגם   ַוֲאִפּלּו   ָהֶעֶרב  ֲארּוַחת   ֶׁשל  ַּפֲעִמִּיים  ָהַרב  ַהֵּכִלים  ִּבְׁשִטיַפת   עֹוֶזֶרת   ֲאִני  ְּפָעִמים  ַהְרֵּבה

  . ַהָּצֳהַרִים ֲארּוַחת  ֶׁשל

  

  ָהַאְנְּגִלית ָהֻאָּמה

, ְסקֹוִטים,  ַאְנְּגִלים  -ֻאּמֹות   4  ֵיׁש  ְּבַאְנְּגִלָּיה .  ֵמַאְנְּגִלָּיה  ֶׁשּמֹוָצָאם  ּתֹוָׁשִבים  ֵהם  ָהַאְנְּגִלים
  . וווילס ְותֹוָׁשֵבי ִאיִרים

  .ֵקְלִטִים ַעִּמים ֶׁשל  ֵמִעְרּבּוב? נֹוָצר ָהַאְנְּגִלי ָהָעם ֵאי

  ?ַהֵקְלִטִים ָהַעִּמים ֵהם ִמי

 ָהִאיְמֶּפְרָיה  ְּתקּוַפת   ְוַעד  ַהַּבְרֶזל  ִמְּתקּוַפת  רֹוָּפהֵאי  ְּבַמֲעָרב   ֶׁשִהְתַיְּׁשבּו  ַעִּמים  ֶׁשל   ְקבּוצֹות
  .  ָהרֹוִמית 

  . ְּבאֹוְסְטַרְלָיה ְוַגם  ָהעֹוָלם ְּבָכל ִהְתַּפְּׁשטּו ָהַאְנְּגִלים  ְּבֶהְמֵׁש

] ָהרֹוָמִאים  ֶׁשל  ַהָּׂשָפה[  ְלִטיִנית   ִעם    ַעִּתיָקה   ַאְנְּגִלית   ֶׁשל  ֵמִעְרּבּוב  נֹוְצָרה  ָהַאְנְּגִלית  ַהָּׂשָפה
  . ְוָצְרָפִתית 
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 חדשות ארץ ועולם 
 

   
  ָהַעְרִבית ַּבֶחְבָרה ּוֶפַׁשע ַאִּלימּות

  ְּבֹרב .  ָהֲעָרִבים  ֶׁשל  ִּביׁשּוִבים  ַאִּלימּות  ַעל  ְמֹאד  ַהְרֵּבה  ׁשֹוְמִעים  ֲאַנְחנּו  ָהַאֲחרֹוָנה   ִּבְתקּוָפה
  .ֲעָרִבים ֵהם ַהִּנְפָּגִעים ְוַגם ַהּפֹוְגִעים ַּגם ַהִּמְקִרים

  ? ָהַעְרִבית  ַּבֶחְבָרה ַאִּלימּות  ֶׁשל ִמְקִרים  ַהְרֵּבה ֵיׁש ָלָּמה

  .ָהֲעָרִבים ֶׁשל ַלְּיׁשּוִבים  ְלִהָּכֵנס רֹוָצה לֹא ֶׁשַהִּמְׁשָטָרה ִּבְגַלל ֶׁשֶּזה ֶׁשאֹוְמִרים  ֲאָנִׁשים ֵיׁש

.  ֵמַאִּלימּות   ְיַפֲחדּו  ְולֹא  ְּבִבָּטחֹון  ִיְחיּו  ֶׁשָהֶאְזָרִחים  ִלְׁשֹמר  הּוא  ַהְּמִדיָנה  ֶׁשל  ַהַּתְפִקיִדים  ֶאָחד
  ַהִּמְׁשָטָרה  -ַאִּלימּות   ֶׁשל  ִמְקֶרה  ֵיׁש  ִאם.  ִמְׁשָטָרה  ְמִקיָמה  ַהְּמִדיָנה,  ַהִּבָּטחֹון  ַעל  ִלְׁשֹמר  ְּכֵדי

  ְּבֵבית  ַהּׁשֹוְפִטים.  ָהַאִּליִמים  ָהֲאָנִׁשים  ֶאת   ִלְתֹּפס  ְמַנִּסים  ַהּׁשֹוְטִרים.  ַהִּמְקֶרה  ֶאת   חֹוֶקֶרת 
  .ָלֶהם ָלֵתת ֹעֶנׁש ֵאיֶזה ַמְחִליִטים ַהִּמְׁשָּפט

  ?ָהַאִּליִמים ָהֲאָנִׁשים ֶאת  ּתֹוֶפֶסת  ְולֹא ִמְתָעֶרֶבת  לֹא ַהִּמְׁשָטָרה ִאם קֹוֶרה ָמה

 ִלְדֹאג   ְצִריִכים  ֶׁשֵהם  ְמִביִנים  ֵהם.  ֲעֵליֶהם  ִּתְׁשֹמר  לֹא  ֶׁשַהִּמְׁשָטָרה  ֵמְרִגיִׁשים  ָהֶאְזָרִחים
  ַמְקלֹות   ֶזה  ִלְפָעִמים.  ֶנֶׁשק  ְּכֵלי   קֹוִנים  ֵהם  ַעְצָמם  ַעל   ִלְׁשֹמר  ְּכֵדי.  ְּבַעְצָמם  ֶׁשָּלֶהם   ְלִבָּטחֹון
 ֶזה  ִלְפָעִמים,  ַסִּכיִנים  ֶזה  ִלְפָעִמים,  ֲחָזקֹות   ַמּכֹות  ְּבֶעְזָרָתם  ָלֵתת   ֶׁשֶאְפָׁשר  ְמיָֻחִדים
  . ַעְצִמית  ְלֲהָגָנה  ֶנֶׁשק ְּכֵלי ִעם ְלִהְסּתֹוֵבב ַמְתִחיִלים ָהֶאְזָרִחים. ְורֹוִבים ֶאְקָּדִחים

  -ְמֻסֶּבֶכת ְליֹוֵתר ָתּהאֹו  הֹוְפִכים  ֵהם. ַהְּבָעָיה  ֶאת  ּפֹוְתִרים לֹא ַעְצִמית  ַלֲהָגָנה ַהֶּנֶׁשק ְּכֵלי

 ְיכֹוִלים   ָּכזֹאת   ְמִריָבה  ִּבְזַמן.  ֶנֶׁשק  ִּבְכֵלי  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש   ֶאְפָׁשר  ָקָטן  ִריב  ְּבָכל  ַהֶּזה  ְּבַמַּצב
  .  ַלְּמִריָבה ַׁשָּיִכים לֹא ּוִבְכָלל ְּבֵאזֹור ֶׁשָעְברּו  ֲאָנִׁשים ַּגם ְלִהָּפַגע

.  ְלִהְתָעֵרב  ַמְתִחיִלים  ַהִּמְׁשָּפָחה  ּוְקרֹוֵבי  ַהֲחֵבִרים  -ֲאָנִׁשים  ְׁשֵני  ֵּבין  ְמִריָבה  ְּכֶׁשֵּיׁש,  ִלְפָעִמים
  . ִמְׁשָּפחֹות   ְׁשֵּתי ֵּבין ְלִריב הֹוֵפ ֲאָנִׁשים ְׁשֵני ֵּבין  ִריב ָּכֶזה ְּבִמְקֶרה

  ? ָהֲעָרִבים ֶׁשל ַלְּיׁשּוִבים ְלִהָּכֵנס רֹוָצה  לֹא  ַהִּמְׁשָטָרה ָלָּמה

 . ַהָּבא  ִּבְׁשבּועַ  ִנְכֹּתב ֶזה ַעל
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בּועפָּ  ָ ת ַהׁשּ ָרׁשַ  

 

 חומש: 
    פרשה:

  

  
 

 

 תמונות:  

 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

 וישב  וישלח  ויצא  תולדות  שרה חיי   וירא  לך לך  נח בראשית 

 קֹוְבִרים ֶאת ָׁשָרה ִּב"ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה"

ַאְבָרָהם רֹוֶצה ִלְקֹּבר אֹוָתּה. ְלַאְבָרָהם ֵאין  ָׁשָרה, ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ֵמָתה.
ֲאָדָמה ִמֶּׁשּלֹו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. הּוא ָצִרי ִלְקנֹות ֲאָדָמה ְּכֵדי ִלְקֹּבר ֶאת ָׁשָרה. ַאְבָרָהם 

ֹוֵבר ֶאת ֵמִאיׁש ֶׁשּקֹוְרִאים לֹו "ֵעְפרֹון ֵּבן ֹצַחר". ַאְבָרָהם ק "ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה"קֹוֶנה ֶאת 
 ָׁשָרה ִּב"ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה".

 ִיְצַחק ִמְתַחֵּתן ִעם ִרְבָקה

ַאֲחֵרי ֶׁשָּׁשָרה ֵמָתה ִיְצַחק ָהָיה ָעצּוב. ַאְבָרָהם ֶהְחִליט ִלְמצֹא לֹו ִאָּׁשה. ַאְבָרָהם לֹא ָרָצה 
ת ָהֶעֶבד ֶׁשּלֹו ְלָהִביא ְלִיְצָחק ְַבָרָהם ָׁשַלח אֶ ֶׁשִּיְצַחק ִיְתַחֵּתן ִעם ִאָּׁשה ֵמֶאֶרץ ְּכָנַען.  א

 ִאָּׁשה ֵמַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשּלֹו ֶׁשָּגָרה ְּב"ֲאַרם ַנָהַרִיים". 

ָהֶעֶבד ִמְתַּפֵּלל ָלּה' ֶׁשַּיֲעֹזר ָהֶעֶבד ְמַפֵחד ֶׁשּלֹא ַיְצִליַח ִלְמצֹא ְלִיְצָחק ִאָּׁשה ַמְתִאיָמה. 
 ַמְתִאיָמה ּבֹוֵחר ֶׁשֲאִני ֶׁשָהִאָּׁשה ִסיָמן ִלי ֵּתן: 'ּלָ  הּוא אֹוֵמר לֹו ִלְמצֹא ִאָּׁשה טֹוָבה.

ָהִאָּׁשה  .ַמִים ְקָצת ִלי ָלֵתת ַּבַּמְעָין ֵמַהָּנִׁשים ֲאַבֵּקׁש ֲאִני. ַהַּמְעָין ְלַיד ִנְמָצא ֲאִני. ְלִיְצָחק
ִהיא ִּתְהֶיה ָהִאָּׁשה  -ְוַגם ִּבְׁשִביל ַהְּגַמִּלים ֶׁשִּלי יֶׁשַּתְסִּכים ִלְׁשֹאב ַמִים ַּגם ִּבְׁשִביל

 ַהַּמְתִאיָמה. 

הּוא ְמַבֵּקׁש ִמֶּמָּנה ְקָצת  .ִרְבָקה ֶאת רֹוֶאה הּוא ְלִהְתַּפֵּלל ְמַסֵּים ְּכֶׁשָהֶעֶבד ְּבִדּיּוק
ָהֶעֶבד ֵמִבין ֶׁשִהיא ָהִאָּׁשה ַמִים ְוִהיא ׁשֹוֶאֶבת ַּגם ִּבְׁשִבילֹו ְוַגם ִּבְׁשִביל ַהְּגַמִּלים. 

 ַהַּמְתִאיָמה ְלִיְצָחק. 

ִיְצַחק ִרְבָקה ַמְסִּכיָמה ַלֲעֹזב ֶאת ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשָּלּה ְוָלֶלֶכת ִעם ָהֶעֶבד ְלֶאֶרץ ְּכָנַען. 
 ָרה ִאּמֹו.. ַאֲחֵרי ֶׁשִּיְצַחק ִהְתַחֵּתן ִעם ִרְבָקה הּוא ִמְתַנֵחם ַעל מֹות ׂשָ ִמְתַחֵּתן ִעם ִרְבָקה

 ויחי  ויגש  מקץ


