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 חדשות הסדנא

  

 ָמה ּפֹוֵרַח ַעְכָשו?                                                                    

ר יַּעַּ    !ַנְרִקיִסים ֲהמֹוֵני ּפֹוְרִחים בַּ

ְכֶנֶסת ּפֹוֵרחַּ   כֹוֶתֶרת ֲעֵלי ֵיׁש ִיְשְרֵאִלי ָהֶאֶרץ . ְלִאירּוסִאירּוס ֶאֶרץ ִיְשְרֵאִליֵמֲאחֹוֵרי ֵבית הַּ
עְבצֶ  ב  אֹו  ְתֵכֶלת  בַּ ְבהַּ ק  אֹו  ְצהַּ ְקרַּ ח.  ְירַּ ֶּפרַּ ֲאָדָמה  ְוָקרֹוב  ָנמּוְך  הַּ ק.  לַּ ֵדי  רַּ ִין  חַּ ְצִליִחים  עַּ   מַּ

ח.  אֹותֹו  ִלְראֹות ֶּפרַּ ִאירּוס   ֶׁשל  לַּ ִמְבֶנה:  ְמיָֻחד  ִמְבֶנה  ֵיׁש  ִיְשְרֵאִלי  ָהֶאֶרץ  הַּ   ְמֹיָעד  ֶׁשּלֹו  הַּ
 .ְמעֹוְפִפים ֲחָרִקים ִלְמֹׁשְך

ְמִנים ְזקּוִפים ֵהם -"ֶגלדֶ " ֶׁשֵהם כֹוֶתֶרת ֲעֵלי 3 לֹו ֵיׁש ֲחָרִקים ּוְמסַּ ח ָכאן  ֵיׁש" לַּ  ".ֶּפרַּ

ֲחָרִקים  וֲַּאֻרִכים  ְׁשטּוִחים  ֵהם   -"ְנִחיָתה  ִמְשָטח "  ֶׁשֵהם  כֹוֶתֶרת  ֲעֵלי  3  לֹו  ֵיׁש   ִלְנֹחת   נֹוחַּ   ְולַּ
ע . ֲעֵליֶהם ס ֵיׁש ָכֶזה ָעֶלה  ָכל ְבֶאְמצַּ ע ּפַּ ס. ָחָזק ָצֹהב   ְבֶצבַּ ּפַּ ֵמן הַּ ֲחָרִקים  ְמסַּ   ֵתְלכּו  ִאם" -לַּ
ס ְלֹאֶרְך ּפַּ ִגיעּו -הַּ ְבָקה תַּ  "  ְטִעיָמה  ְלאַּ

ל ד  ָכל  ֵמעַּ חַּ כֹוֶתֶרת  ֲעֵלי   ִמְשֹלֶׁשת  אַּ ת  ֵעִלי   ַעּמּוד  ֵיׁש  ָהֵאּלּו  הַּ מּוד.  ָעֶלה  ְבצּורַּ ֵעִלי  עַּ ֶסה   הַּ   ְמכַּ
כֹוֶתֶרת  ָעֶלה  ֶאת ְעָלה   הַּ ִגיעַּ   ְכֵדי.  ִמְנָהָרה  ֵמֵעין  ְויֹוֵצר  ִמְּלמַּ ְבָקה  ְלהַּ ֶחֶרק  ְלאַּ  ְבתֹוְך   עֹוֵבר  הַּ

ִמְנָהָרה זֹאת   הַּ ֶחֶרק.  הַּ ֲעִביר  הּוא "  ְב"ִמְנָהָרה   עֹוֵבר  ְכֶׁשהַּ ְבָקה  מַּ מּוד  אַּ  ָכְך .  ָהֵעִלי  ְלעַּ
ְתִחיָלה ְפָרָיה  מַּ הַּ ְתִחיִלים  הַּ ֵתחַּ   ּומַּ ְזָרִעים  ְלִהְתּפַּ ע.  הַּ ֶזרַּ ח  ֵמהַּ ת  ִתְצמַּ עַּ ָנה  ְּפקַּ ת .  ְקטַּ עַּ ְּפקַּ   הַּ

ח ִמֶמָנה  ְוצֹוֵמחַּ  ְגֵדָלה ִאירּוס ְלִפְרֵחי. ָחָדׁש ִאירּוס ֶּפרַּ בֹות ֶדֶרְך עֹוד ֵיׁש הַּ ת  -ְלִהְתרַּ עַּ ְּפקַּ   הַּ
ֶּלֶקת ִים   ִמְתחַּ ִסָבה .  ְצָמִחים  ִלְׁשֵני  ְוהֹוֶפֶכת  ִלְׁשתַּ זֹאת  ֵמהַּ ָמה  ִלְראֹות  ֶאְפָׁשר  הַּ   ִּפְרֵחי   כַּ

ת ָצְמחּו ֻכָּלם -ִבְצִפיפּות צֹוְמִחים ִאירּוס עַּ ת ִמְּפקַּ חַּ ְּלָקה אַּ  .   ֶׁשִהְתחַּ

ת  ֵבין חַּ ְסָלִעים ּפֹורַּ ָבָתה ֵיׁש ָעֵלי כֹוֶתֶרת ִחָנִנית ַהָבָתההַּ ְוֻרִדים.  -ְלָבִנים. לִחָנִנית הַּ

ח ֶּפרַּ ל ָה"ֵלב" ֶׁשל הַּ ְגֶדֶלת עַּ ְזכּוִכית  מַּ ְכִלים בַּ ח ָצֹהב. ִאם ִמְסתַּ ֶּפרַּ ֶאְפָׁשר   -ָה"ֵלב" ֶׁשל הַּ

כֹוֶתֶרת רֹוִאים ֶׁשל  ל ָעֵלי הַּ ְכִלים עַּ ִנים. ִאם ִמְסתַּ ִלְראֹות ֶׁשהּוא ֻמְרָכב ֵמָהמֹון ְּפָרִחים ְקטַּ

ח ָקָטן.ֶאָחד ֵמָעֵלי הַּ   כֹוֶתֶרת הּוא ֶּפרַּ

ת".  חַּ ְרֵבה ְּפָרִחים ֶׁשיֹוְצִאים ֵמָעָנף ֶאָחד ִנְקָרִאים "ִתְפרַּ  הַּ

ִנים.  ְרֵבה ְּפָרִחים ְקטַּ ח ָגדֹול ֶׁשֻמְרָכב ֵמהַּ ָבָתה ֵיׁש צּוָרה ֶׁשל ֶּפרַּ ת ֶׁשל ִחָנִנית הַּ חַּ ִתְפרַּ  לַּ

ָיִכים לַּ  ֶזה ׁשַּ סּוג הַּ "ֻמְרָכִבים".  ְּפָרִחים ֵמהַּ ת הַּ חַּ  ִמְׁשּפַּ

 . אֹוָתם ִלְקֹטף ְוָאסּור" מּוָגִנים ְּפָרִחים" ֵהם ָהֵאּלּו ַהְּפָרִחים
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 ִסּפּור ָהֲעִלָיה ֶשִּלי ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל 

ָעִליִתי   ֲאִני  ֵאיְך  כֹוֶתֶבת  ֲאִני  ְכָׁשו  ְועַּ ִנְרֵאית  ְפִריָקה  אַּ ְדרֹום  ֵאיְך  ל  עַּ ְבִתי  ָכתַּ ָׁשבּועַּ  ִלְפֵני 

 ָלָאֶרץ.

, ָהָיה  ִאָמא    2010ִמְשנַּת   ֲעשֹות ֲעִלָיה, ֲאָבל ָהיּו ְקָצת ְבָעיֹות ְוָהָיה ָלנּו ֹנחַּ ֶׁשִּלי ָרְצָתה לַּ

ְתָחָלה ִאָמא ֶׁשִּלי ָׁשֲאָלה אֹוִתי:   הַּ ִים. בַּ ד ִלְפֵני ְׁשָנתַּ ִית ָחָדׁש ָאז ֲאנְַּחנּו לֹא ָעֵלינּו עַּ ָלנּו בַּ

ְלֶאֶרץ ָלֶלֶכת  ְבָת  ָחׁשַּ ם  עַּ ּפַּ ְת  אַּ ָׁשֲאָלה:   "ְמנּוָחה,  ְוִהיא  :"ֵכן".  ָלּה  ְרִתי  ָאמַּ ֲאִני  ִיְשָרֵאל?" 

ִיְשָרֵאל?" ָעִניִתי ָלּה: "לֹא! ֵיׁש ִלי ֲחֵברֹות ֹּפה, ֵיׁש ִלי ִמְׁשָּפָחה  ֲעלֹות ְלֶאֶרץ  ְת רֹוָצה לַּ "אַּ

 ֹּפה, ֹנחַּ ִלי ֹּפה". 

ן, יֹום ֶאָחד ִאָמא ָאְמָרה ִלי " ְמנ ֲחֵרי ְקָצת ְזמַּ ּוָחה, ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ֶׁשֲאנְַּחנּו ֵכן עֹוִלים  ֲאָבל אַּ

ִכיר ָמקֹום    ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל". ל ֶזה ֶׁשֲאִני אַּ ְבִתי עַּ ֲחֵרי ֶזה ָחׁשַּ ְלִתי ְקָצת, ֲאָבל אַּ ְתָחָלה ִנְבהַּ הַּ בַּ

ֶשהּו ָחָדׁש בִ  ְפִריָקה ְוֶזה ָהָיה מַּ ָמטֹוס ִמחּוץ ִלְדרֹום אַּ ם ָאטּוס בַּ  ְׁשִביִלי.ָחָדׁש, ְוגַּ

. ְוֶזה ָהָיה  ֲחָברֹות ֶׁשִּלי ֶׁשֲאנְַּחנּו עֹוִלים ִכי ֶזה לֹא ָהיָה ָבטּוחַּ ֵּפר לַּ ִאָמא ָאְמָרה ִלי לֹא ְלסַּ

ֲאִני עֹוָשה ְבָׁשָנה   ְוָׁשֲאלּו אֹוִתי ָמה  ִכָתה  ֵּפר. ָעשּו ִלי יֹום ֻהֶּלֶדת בַּ ְמֹאד ָקֶׁשה ִלי לֹא ְלסַּ

ָבָאה וֲַּאִני סְ  ִגיִדי ֵאיְך ִנְרֵאית  הַּ ם ָגָרה ְבֶאֶרץ ִיְשָרֵאל "תַּ עַּ ֶחֶרת ֶׁשּפַּ ְרִתי ְלֶחְבָרה אַּ ָתם ָאמַּ

ֲעָנָנה?"  ְקִתי.   רַּ ְת ׁשֹוֶאֶלת?" וֲַּאִני ָׁשתַּ ם. ָלָמה אַּ  ִהיא ָעְנָתה:" ֶזה חַּ

ר ְוֶזה ָהָיה   ְדִתי בֹו ִנְסגַּ ֵסֶפר ֶׁשָּלמַּ ן ֵבית הַּ ֲחֵרי ְקָצת ְזמַּ עֹוד ִסָבה ָלֶלֶכת ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל. אַּ

ד ִלְראֹות ֶאת ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ְוִלְראֹות ֵבית   ְסנּו יַּחַּ ְפָתָעה ְוטַּ ִלְפֵני ָהֲעִלָיה ִאָמא ָעְשָתה ִלי הַּ

ִסּפּו ֵּפר ָלֶכם ֶאת ֶהְמֵׁשְך הַּ ָבא ֲאִני ֲאסַּ ֶּוה ֶׁשָשבּועַּ הַּ  ר...ֵסֶפר ֶׁשיְַּתִאים ִלי. ֲאִני ְמקַּ

 

 

 כתבות  
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ְתכֹון ְלעּוִגיֹות ׁשֹוקֹוָלד ִצ'יְּפס ִעם   דָ -ֻדְבְדָבִניםמַּ

ָקֶפה ָהעּוִגיֹות  . בגבעות  ִנְמָכרֹות ְבֵבית הַּ

ּלּות ָכל ֶאָחד ָיכֹול.  ְתכֹון ְבקַּ  מַּ

ְרִכיִבים:  מַּ

ָכה   75 ם ֶחְמָאה רַּ  ְגרַּ

 ֵביָצה  ֵבינֹוִנית 1

ְמִצית ָוִניל1 ִּפית תַּ  כַּ

 ֻסָכר חּום  כֹוס  2/3

ח  1 ע כֹוסֹות ֶקמַּ  ְוֶרבַּ

ת ֲאִפָיה  ְבקַּ ִּפית אַּ  ֲחִצי כַּ

ם ֻדְבְדָבִנים ִמֻסָכִרים 50  ָגרַּ

ם ׁשֹוקֹוָלד ִצ'יְּפס  100  ְגרַּ

 

ֵבי ֲהָכָנה:   ְׁשלַּ

נּור לְ -1 תַּ ְממּו ֶאת הַּ ְמנּו   180חַּ ֲעלֹות ְושַּ ְבִניֹות ֲאִפָיה.  2מַּ  תַּ

ֲעֹרֶבת  -2 ֶבֶלת תַּ ד ֶׁשִמְתקַּ ֻסָכר ִלְקָעָרה ְגדֹוָלה ְוִעְרְבבּו עַּ ֶחְמָאה ְוֶאת הַּ ִהְכִניסּו ֶאת הַּ

 ֶחְלָקּה.  

 ָׁשְברּו ֵביָצה ִבְקָעָרה ִנְפֶרֶדת ְוָטְרפּו ֵהיֵטב. -3

ְרְבבּו ְוהֹו-4 ִבָצה, עַּ ָּוִניל ִלְקָעָרה ּוָבּה הַּ ְמִצית הַּ ֻסָכר הֹוִסיפּו ֶאת תַּ ִסיפּו ִלְקָעָרה ֶׁשָבּה הַּ

ֶחְמָאה.  ְוהַּ

ֲעֹרֶבת ֶחְלָקּה.-5 ֶבֶלת תַּ ד ֶׁשִמְתקַּ ת ָהֲאִפָיה ְוִעְרְבבּו עַּ ְבקַּ ח ְוֶאת אַּ ֶקמַּ  ָנפּו ֶאת הַּ

ֲעֹרֶבת ְוִעְרְבבּו. -6 תַּ שֹוקֹוָלד לַּ  הֹוִסיפּו ֶאת ְנִטיֵפי הַּ

ֲעֹרֶבת ּו-7 תַּ ת צּוָרה ֶׁשל  ֵהִכינּו ִעגּוִלים ֵמהַּ ָבלַּ ד ְלקַּ ר ִמֵכן ִתְמֲעכּו אֹוָתם ְכמֹו ִּפָתה עַּ חַּ ְלאַּ

 עּוִגָיה. 

ּפֹו ֶאת ָהעּוִגיֹות ְבֶמֶׁשְך -9 קֹות.  10אַּ  דַּ

 ְבֵתָאבֹון! 

  מתכונים
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  ארץ ועולם חדשות
 

 

  

 ָהָאֶרץ ִבְצפֹון ָהעֹופֹות ַשַּפַעת ַמֲחַלת

ר  ְבָׁשבּועַּ  ְלֵפי  ֵמאֹות  ֶׁשָעבַּ ְרְנֹגלֹות  אַּ ת   ִנְדְבקּו  ָהָאֶרץ  ִבְצפֹון  תַּ עַּ ּפַּ ד.  ָהעֹופֹות  ְבׁשַּ  ִמְשרַּ
ְבִריאּות ר  הַּ ֲהֹרג  ֶׁשָצִריְך  ָאמַּ ְרְנֹגלֹות  ָכל  ֶאת  לַּ תַּ ּלּוִלים   ֶאת  טֹוב  טֹוב  ּוְלנַּקֹות  ָהֵאּלּו  הַּ   הַּ

ֵהן  . ֶׁשּלַּ

ִהי ת"  מַּ עַּ ּפַּ ּלּוִלים  ִהִגיָעה  ִהיא  ֵאיְך"?  ָהעֹופֹות  ׁשַּ   ָכל   ֶאת  הֹוְרִגים  ָלָמה?  ָהָאֶרץ  ִבְצפֹון   לַּ
ְרְנֹגלֹות ְליַּד ֶׁשָהיּו ָהעֹופֹות תַּ חֹולֹות הַּ  ?  הַּ

ת עַּ ּפַּ שַּ ל  ֶׁשִנְגֶרֶמת  ָמֲחָלה  ִהיא  הַּ ָמה  ֵיׁש.  ְנִגיף  ְיֵדי  עַּ ת  ֶׁשל  סּוִגים  כַּ עַּ ּפַּ ת"  . ׁשַּ עַּ ּפַּ "  ָהעֹופֹות  ׁשַּ
ת  ִהיא עַּ ּפַּ ת  ׁשַּ עַּ ִקים  ָלעּוף  ְיכֹולֹות  ִצּפֹוִרים.  ְבִצּפֹוִרים  ֶׁשּפֹוגַּ   חֹוָלה   ִצּפֹור.  ְגדֹוִלים  ְלֶמְרחַּ

ֲעִביר  ְיכֹוָלה ֲחָלה  ֶאת  ְלהַּ מַּ זֹאת  הַּ ֹחֶרף  ְבעֹונַּת.  ִלְמִדיָנה  ִמְמִדיָנה  הַּ ִצּפֹוִרים  הַּ  נֹוְדדֹות  הַּ
ְפִריָקה  ֵמֵאירֹוָּפה ל  עֹוְברֹות  ֵהן  ְבֶדֶרְך.  ְלאַּ   ְבִיְשָרֵאל   עֹוְצרֹות  ֵמֶהן  ָגדֹול  ֵחֶלק .  ִיְשָרֵאל  ֵמעַּ

ֵדׁש ָלנּוחַּ   . ֹכחֹות ּוְלחַּ

ת  ֵיׁש  ָהָאֶרץ  ִבְצפֹון ע   ְׁשמּורַּ ְגמֹון"  ֶׁשִנְקֵראת  ֶטבַּ חּוָלה  אַּ ְגמֹון ב  עֹוְצִרים  ָׁשָנה   ְבָכל   " הַּ   אַּ
חּולָ  ְלֵפי  ה ֵמאֹותהַּ גּוִרים  אַּ ְמִׁשיִכים  ָנִחים  םֵמהֶ   ֵחֶלק.  עַּ ְפִריָקה  ָלעּוף  ּומַּ ֲעִדיִפים   ֵחֶלק.  ְלאַּ   מַּ

ֹחֶרף  ָכל ְלֶמֶׁשְך  ְבִיְשָרֵאל   ְלִהָשֵאר גּוִרים.  הַּ עַּ ְרֵבה  .ְמֹאד  ָיִפים  הַּ ִגיִעים  ֲאָנִׁשים  הַּ ְגמֹון ל  מַּ   אַּ
חּוָלה ִלְצפֹות ָמה   ִלְפֵני.  ָבֶהם  הַּ גּוִרים  ִלְצפֹות  ֶׁשָבאּו  ָהֲאָנִׁשים  ָׁשבּועֹות  כַּ עַּ ְרֶאה   ָראּו  בַּ  מַּ

ְרֵבה  -ָעצּוב גּוִרים  ְמֹאד  הַּ ע  חֹוְקֵרי.  ֵמתּו  עַּ גּוִרים  ֶאת  ֶׁשָבְדקּו  ֶטבַּ עַּ  ִנְדְבקּו  ֶׁשֵהם  ִגּלּו  הַּ
ת עַּ ּפַּ ְחָרִאים.  ָהעֹופֹות  ְבׁשַּ ל  ָהאַּ ְגמֹון  עַּ חּוָלה הֹוִדיעּו  אַּ ְגמֹון  : "הַּ חּוָלה  אַּ  ָכאן   ֵיׁש!  ָסגּור  הַּ

ֲחָלה ֶבֶקת  מַּ ף  ָאסּור!  ְמדַּ ר  לֹא  ֶזה !"  ְלִהָכֵנס  ֶאָחד  ְלאַּ גּוִרים  ִכי  ָעזַּ עַּ חֹוִלים  הַּ   ִמָשֶדה  ָעפּו  הַּ
ֲחָלה  ֶאת  ְוֵהִפיצּו  ְלָשֶדה מַּ נֹות  ִצּפֹוִרים.  הַּ ָגע  ֶׁשָהיּו  ְקטַּ גּוִר   ִעם  ְבמַּ עַּ ִצּפֹוִרים.  ִנְדְבקּו  יםהַּ  הַּ
ֲחָלה  ֶאת ֶהֱעִבירּו ָהֵאּלּו מַּ ְרְנֹגלֹות הַּ תַּ מֹוָׁשִבים ְבלּוִלים לַּ ָצפֹון בַּ  .  בַּ

ת עַּ ּפַּ ֲחָלה  ִהיא  ָהעֹופֹות  ׁשַּ  חֹולֹות  ְבִצּפֹוִרים  ֶׁשָנְגעּו  ֲאָנִׁשים  ִלְפָעִמים  ֲאָבל  ִצּפֹוִרים  ֶׁשל  מַּ
ת.  ִנְדָבִקים עַּ ּפַּ ֶבֶקת  לֹא  ָהעֹופֹות  ׁשַּ ק   ָאָדם  ִאם  -ָאָדם  ְבֵני  ֵאֶצל  ְמדַּ   לֹא   הּוא,  ִמִצּפֹור  ִנְדבַּ
ֲעִביר ֲחָלה ֶאת מַּ מַּ ֵחר ְלָאָדם הַּ  .  אַּ

ת ָכְך ָכל ִנְזָהִרים ָלָמה עַּ ּפַּ  ?עֹופֹות ִמשַּ

ְדָעִנים ֲחִדים  מַּ ְרֵבה  ֶׁשִאם  ְמפַּ ת  ִיָדְבקּו  ָאָדם  ְבֵני  הַּ עַּ ּפַּ שַּ ְנִגיף,  ָהעֹופֹות  בַּ ֲעֹבר  ָיכֹול  הַּ   ִׁשנּוי   לַּ
ֲהֹפְך ֵבק  ְולַּ ת  ָכֶזה  ְבִמְקֶרה.  ָאָדם  ִלְבֵני  ְמדַּ עַּ ּפַּ ֲהֹפְך  ְיכֹוָלה  ָהעֹופֹות  ׁשַּ ֵגָפה  לַּ   ָלֵכן .  ְמֻסֶכֶנת  ְלמַּ

ֲחָלה ְמֹאד ִנְזָהִרים מַּ ֲעֹבר לֹא ֶׁשהַּ  .  ָאָדם ִלְבֵני  תַּ

 ? ֶזה ֶאת עֹוִשים ֵאיְך

ָגע  ִלְמֹנעַּ   ְמנִַּסים י  ֵבין  מַּ ְרְנֹגלֹות  נֹוְדדֹות  ָבר  ִצּפֹורַּ ת  ְבלּול  ְכֶׁשמֹוְצִאים.  ֶמֶׁשק  ְועֹופֹות  ְלתַּ עַּ ּפַּ   ׁשַּ
ְרְנֹגלֹות ָכל ֶאת הֹוְרִגים עֹופֹות תַּ  . בֹו ֶׁשֵיׁש  הַּ

ֵבל ְצִריִכים חֹולֹות ְבִצּפֹוִרים ֶׁשָנְגעּו ָהֲאָנִׁשים ָכל  . ְרפּוִאי ִטּפּול ְלקַּ

ִּוים  ֲאנְַּחנּו ְזִהירֹות  ְמקַּ זֹאת  ֶׁשהַּ ֲעֹזר  הַּ ְשטּות  תַּ ִהְתּפַּ ת  ֶׁשל  ְוהַּ עַּ ּפַּ  ְבִיְשָרֵאל   ָהעֹופֹות  ׁשַּ
   . ֵתָעֵצר

 

 



 בס"ד

 

 תשפ"ב  טבת כ'                                                                                        סדנתון 5

 חדשות ארץ ועולם
 ִהְתַרֵסק ַמסֹוק ֶשל ֵחיל ַהָים.  

ָים.  סֹוק ֶׁשל ֵחיל הַּ ֵסק מַּ ְיָלה ֵבין יֹום ֵׁשִני ִלְׁשִליִׁשי ִהְתרַּ ּלַּ  בַּ

סֹוק?  ָמה ֶזה מַּ

ִצּפֹוִרים. ֵהם ִנסּו   ְרֵבה ְמאֹוד ָׁשִנים ֲאָנִׁשים ָרצּו ָלעּוף. ֵהם ָחְלמּו ִלְהיֹות ְכמֹו הַּ ְבֶמֶׁשְך הַּ

ִים ְכֵדי   ְצָמם ְכָנפַּ ד. ִלְפֵני ֵמָאה ְוֶעְשִרים ָׁשָנה ִהְצִליחּו ִלְבנֹות  ְלעַּ ָמׁש ָעבַּ ָלעּוף. ֶזה לֹא מַּ

ֲעֹזר ָלֶהם ָלטּוס.   ְכִׁשיר ֶׁשיַּ ִים. ֵהם ָבנּו מַּ ְבֵני ָהָאָדם ָלעּוף. ֵהם לֹא ָעשּו ֶאת ֶזה ִעם ְכָנפַּ

יְ  רַּ ִחים  ָהאַּ ֵהם  ָכֶזה  ְכִׁשיר  מַּ ִלְבנֹות  ֶׁשִהְצִליחּו  ָהיּו ָהִראׁשֹוִנים  ָבנּו  ֶׁשֵהם  ִיס  טַּ הַּ ִלְכִלי  ט. 

ֶזה   ְכִלי הַּ ִיס ָלֲאִויר. לַּ טַּ ֵהר ָהֲאִויר ֶהֱעָלה ֶאת ְכִלי הַּ ע מַּ ֲאֶׁשר הּוא ָנסַּ ִים ְגדֹולֹות ְמאֹוד. כַּ ְכָנפַּ

 קֹוְרִאים ָמטֹוס.

ֲעשֹות ֶאת ֶזה ָמטֹוס ִהִגיעַּ ִלְמִהירּות ְגבֹוָהה? ִאי ֶאְפָׁשר לַּ ִּלים לֹא    ֵאיְך הַּ ְלגַּ ִּלים. גַּ ְלגַּ ִעם גַּ

ְּפרֹוֵּפלֹור דֹוֵחף ֶאת ָהֲאִויר   ָמטֹוס ָהָיה ָמנֹועַּ ֶׁשָהָיה ְמסֹוֵבב ְּפרֹוְּפלֹור. הַּ עֹוְזִרים ָבֲאִויר. לַּ

ְצמֹו ָקִדיָמה. ָכָכה הּו ֵדם ְבעַּ ָמטֹוס דֹוֵחף ֶאת ָהֲאִויר ָאחֹוָרה הּוא ִמְתקַּ ִגיעַּ ָאחֹוָרה. ְכֶׁשהַּ א מַּ

 ִלְמִהירּות ְגבֹוָהה ְוָטס. 

ִגיעַּ ִלְמִהירּות ְגבֹוָהה. ִבְׁשִביל   ָמטֹוס ָצִריְך ְלהַּ ְמִריא הַּ ָמה ֶחְסרֹונֹות. ְכֵדי ְלהַּ ָמטֹוס ֵיׁש כַּ לַּ

ְסלּול ָכֶזה. ֲעשֹות מַּ ְסלּול ָיָׁשר ְוָאֹרְך. לֹא ְבָכל ָמקֹום ֶאְפָׁשר לַּ  ֶזה הּוא ָצִריְך מַּ

ן ִלְהיֹות ִבְמִהירּות ְגבֹוָהה. ִאם הּוא ֵיָעֵצר ָבֲאִויר הּוא ִיֹּפל.הַּ  ְזמַּ ָיב ָכל הַּ  ָמטֹוס חַּ

ָמטֹוס ְמֻעֶּלה. ִאם רֹוִצים ְלָהִביא חֹוֶלה ְלֵבית   ֶחֶרת הַּ ִאם רֹוִצים ָלטּוס ִמִיְשָרֵאל ְלֶאֶרץ אַּ

חֹוִלים אֵ  ְרֶאה.חֹוִלים ָמטֹוס לֹא עֹוֵזר. ְליַּד ֵבית הַּ מַּ ְסלּול ְנִחיָתה ְוהַּ  ין ָמקֹום ְלמַּ

זֹו ִהְמִציאּו ִלְפֵני    ְבָעָיה הַּ ֶזה ֵיׁש    80ְכֵדי ִלְפֹתר ֶאת הַּ ִיס הַּ ְכִלי טַּ ֵחר.  בַּ ִיס אַּ ָׁשָנה ְכִלי טַּ

ְּפרֹו ָטה. ִאם הַּ ְּפרֹוֵּפלֹור דֹוֵחף ֶאת ָהֲאִויר ְלמַּ ְעָלה. הַּ ֵּפלֹור דֹוֵחף ֶאת ְּפרֹוְּפלֹור ָגדֹול ִמְּלמַּ

ְּפרֹוֵּפלֹור   ט הּוא עֹוֶלה. הַּ ט ְלאַּ ְעָלה. ְלאַּ ֲעלֹות ְלמַּ ְתעּוָפה לַּ ָטה הּוא גֹוֵרם ִלְכִלי הַּ ָהֲאִויר ְלמַּ

ֶזה  ִיס הַּ טַּ ִלְכִלי הַּ ִבְכָלל.  ִלְהיֹות ָמִהיר  ָצִריְך  ִלֹּפל. הּוא לֹא  ְולֹא  ָבֲאִויר  ְלִהָשֵאר  גֹוֵרם לֹו 

סֹוק. קֹוְרִאי  ם מַּ

 המשך בעמוד הבא.... 
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דשות ארץ ועולםח  

 

  

סֹוִקים?  ְמִׁשים ְבמַּ  ְלָמה ִמְׁשתַּ

ת ָקָטן.   חֹוִלים ֵיׁש ִמְנחַּ ל ֵבית הַּ ת ְּפצּוִעים ְלָבֵתי חֹוִלים. ֵמעַּ ְמִׁשים  ְלהֹוָבלַּ סֹוִקים ְמׁשַּ מַּ הַּ

ִגיעַּ  ָּפצּועַּ מַּ סֹוק נֹוֵחת ָעָליו. הַּ מַּ חֹוִלים.הַּ  ָיָׁשר ְלֵבית הַּ

ְּפִשים ֲאָנִׁשים ָמטֹוס לֹא טֹוב. הּוא ָמִהיר  ֲאֶׁשר ְמחַּ ָצָלה. כַּ ם ְלִחּלּוץ ְוהַּ ְמִׁשים גַּ סֹוק ִמְׁשתַּ ְבמַּ

יְ  ן.  ִלְפָעִמים ְמטַּ ְרֵבה ְזמַּ סֹוק ָיכֹול ְלִהָשֵאר ָבֲאִויר הַּ מַּ י. ִאי ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ְכלּום. הַּ ִלים ִמדַּ

ת ְמכֹוִנית. ִאי ֶאְפָׁשר  ֵּפש אֹוָתם ְבֶעְזרַּ ל. ִאי ֶאְפָׁשר ְלחַּ הֹוְלִכים ְלִאבּוד אֹו ִנְפָצִעים ְבתֹוְך נַּחַּ

ֶאת  ֵּפש  ִויחַּ ל  נַּחַּ הַּ ל  ֵמעַּ ט  ְלאַּ ֶׁשָיטּוס  סֹוק  ְלמַּ קֹוְרִאים  ְמכֹוִנית.  ִעם  ִבְכָלל  ְלָׁשם  ִגיעַּ  ְלהַּ

ְיִלים. ִלְפָעִמים ְמטַּ ֲעִלים ֶאת    הַּ ל. מַּ נַּחַּ ֵּלץ אֹוָתם. הּוא מֹוִריד ֶחֶבל ְלתֹוְך הַּ ם ְמחַּ ָמטֹוס גַּ הַּ

סֹוק.  מַּ ֶחֶבל ְלתֹוְך הַּ ְיִלים ִעם הַּ ְמטַּ  הַּ

סֹוִקים?  ָים ָצִריְך מַּ  ָלָמה ֵחיל הַּ

ִגיעַּ ִעם אֹוטֹו ָלֳאִניֹות ְרֵבה ֳאִניֹות. ִאי ֶאְפָׁשר ְלהַּ ָים ֵיׁש הַּ ֲעִביר  ְבֵחיל הַּ ֲאֶׁשר ָצִריְך ְלהַּ . כַּ

סֹוק ָיכֹול  ָים ְדָבִרים, מַּ ְּפִשים בַּ ֲאֶׁשר ְמחַּ ֲעֹזר. כַּ סֹוק ָיכֹול ְמאֹוד לַּ ָדָבר ֵמֳאִנָיה  אֹו ָלֳאִנָיה מַּ

ְמִשימֹות ֶׁשָּלֶהם טֹוב ֵהם עֹוִש  ֲעשֹות ֶאת הַּ סֹוִקים יּוְכלּו לַּ מַּ ֲעֹזר.  ְכֵדי ֶׁשהַּ ְרֵבה ְמאֹוד לַּ ים הַּ

ְמִריא ִמְסִפינֹות. ֵהם   ל ְלהַּ ְמִנים עַּ ל ְסִפינֹות. ֵהם ִמְתאַּ ְמִנים ְבִלְנחֹות עַּ ִאמּוִנים. ֵהם ִמְתאַּ

ִלְפָעִמים   ְדָבִרים.  ְמאֹוד  ְרֵבה  הַּ ל  עַּ ְמִנים  ִמְתאַּ ֵהם  ָים.  בַּ ְדָבִרים  ֵּפש  ְלחַּ ל  עַּ ְמִנים  ִמְתאַּ

ָקלֹות תֹוְך כְ  ְיָלה ֶׁשֵבין  קֹורֹות תַּ ּלַּ ָקלֹות ָהֵאֶּלה קֹוְרִאים ְתאּונַּת ִאמּוִנים. בַּ תַּ ֵדי ִאמּוִנים. לַּ

ָים ,יֹום ֵׁשִני ִלְׁשִליִׁשי ל לַּ סֹוק ָנפַּ מַּ . הַּ ְלֵקל לֹו ָמנֹועַּ ָים ִהְתקַּ ל הַּ סֹוק ָהָיה ֵמעַּ ן ֶׁשמַּ . הּוא  ִבְזמַּ

ָיִסים ֵמתּו. ֶאת ְׁשָאר ָהֲאָנִׁשים ִהְצִליחּו לְ  טַּ ֲעֵרנּו ְׁשֵני הַּ ֵסק. ְלצַּ ִציל.ִהְתרַּ  הַּ

ל "דובר צה צילום:   
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 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

 כי תשא  תצוה תרומהו משפטים יתרו  בשלח בא וארא שמות

 ַמּכֹות ַאְרֶבה ְוֹחֶשְך

 שֹוֵלַח ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל. ִמְצַרִים ְמַקְבִלים עֹוד ַמּכֹות:ַּפְרֹעה לֹא 

ָבָרד -ַמַּכת ַאְרֶבה ר ֵמהַּ ל ֶאת ָכל ָמה ֶׁשִנְׁשאַּ ִים ְוָאכַּ ל ִמְצרַּ ד עַּ ְרֶבה ָכֵבד ָירַּ ְבֶאֶרץ  -אַּ

ְרֶבה.  גֹוֶׁשן לֹא ָהָיה אַּ

ִים ְלֶמׁשֶ  - ַמַּכת ֹחֶשְך ל ִמְצרַּ ד עַּ  ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ָהָיה אֹור. –ְך ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ֹחֶׁשְך ָירַּ

 ִמְתּכֹוְנִנים ִליִציַאת ִמְצַרִים 

ִמְצִרים ְכֵלי ֶכֶסף  ְבִלים ֵמהַּ ְקִׁשים ּוְמקַּ ִים. ֵהם ְמבַּ ְבֵני ִיְשָרֵאל ִמְתכֹוְנִנים ָלֵצאת ִמִמְצרַּ

חִיְשָרֵאל ְלִהְתכ ִלְבֵני אֹוֵמרה' ּוְכֵלי ָזָהב.  ְקִריב ָקְרָבן ֶּפסַּ  ֵהם ִניָסן ֹחֶדׁש ְברֹאׁש -ֹוֵנן ְלהַּ

ח אֹותֹו ְוקֹוְׁשִרים ֶשה לֹוְקִחים ִית ְבֶפתַּ בַּ ֶשה ֶאת ׁשֹוֲחִטים ֵהם ְבִניָסן ְבי"ד. הַּ ֶשה. הַּ  הַּ

ֶזה ח ָקְרָבן" ִנְקָרא הַּ ָדם מֹוְרִחים ִיְשָרֵאל ְבֵני". ֶּפסַּ ח ָקְרָבן ֶׁשל ֵמהַּ ל ֶּפסַּ ֶדֶלת ִצֵדי עַּ . הַּ

ר חַּ ִית ְלתֹוְך ִנְכֶנֶסת ִמְׁשָּפָחה ָכל ָכְך אַּ בַּ ח ָקְרָבן ֶאת ְואֹוֶכֶלת ֶׁשָּלּה הַּ ֶּפסַּ  ִיְשָרֵאל ְבֵני. הַּ

ח ִמָקְרָבן אֹוְכִלים ֶּפסַּ ִים ָלֵצאת מּוָכִנים ְכֶׁשֵהם הַּ ְתאִ  ְבצּוָרה ְלבּוִׁשים ֵהם: ִמִמְצרַּ  יָמהמַּ

ֶדֶרְך ִליִציָאה ְקלֹות, לַּ ֲהִליָכה מַּ ָיד ֶׁשָּלֶהם הַּ ְרִמיִלים בַּ תַּ ל ְתלּוִיים ְכָבר ֶׁשָּלֶהם ְוהַּ  עַּ

ָכֵתף  .הַּ

 ַמַּכת ְבכֹורֹות ִויִציַאת ִמְצַרִים

ע  ָבִנים ה ְבֶאְמצַּ ִים ְוהֹוֵרג ֶאת ָכל הַּ ֶזה ה' עֹוֵבר ְבֶאֶרץ ִמְצרַּ ְיָלה הַּ ק ּלַּ ְבכֹוִרים. רַּ הַּ

ְרֹעה ִמְתעֹוֵרר ִיים. ּפַּ חַּ ְבכֹוִרים ֶׁשל ְבֵני ִיְשָרֵאל ִנְׁשֲארּו בַּ ע הַּ ְיָלה ָבֶאְמצַּ ּלַּ ֶּלה הַּ  ֶׁשָכל ּוְמגַּ

ְבכֹוִרים ְרֹעה. ֵמִתים הַּ ֵחד ּפַּ ִים תֹוָׁשֵבי ֶׁשָכל ְמפַּ ְרֹעה. ָימּותּו ִמְצרַּ ְמָגֵרׁש ֶאת ְבֵני  ּפַּ

ִים. מִ  ִיְשָרֵאל  ִמְצרַּ

 ְבֵני ִיְשָרֵאל ָיְצאּו ִמִּמְצַרִים.

 

 פקודי  ויקהל


