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חדש בטבע
חדשותאֲ ָד ָמה?
קֹורה ְּבתֹוְך ָה
ָמה ֶ
הסדנא
ְצּורים ְקטַ נִ ים .רֹב
ֶשם ַמ ְר ִטיב אֶ ת הָ אֲ ָד ָמהְ .בתֹוְך הָ אֲ ָד ָמה חַ יִ ים הַ ְרבֵּ ה י ִ
הַ חֹ ֶרף ִהגִ יעַ  .הַ ג ֶ
צּורים הָ אֵּ ּלּו אֹוהֲ ִבים חֹ ֶשְך ְּור ִטיבּות .בַ י ִָמים הַ חַ ִמים ֶשל ַה ַקיִץ הֵּ ם ִמ ְתחַ ְב ִאים עָ מֹק
הַ יְ ִ
ּומ ְת ָק ְר ִבים ִל ְפנֵּי הָ אֲ ָד ָמה.
עֹולים ִ
ְבתֹוְך הָ אֲ ָד ָמהְ .בחֹ ֶרף הֵּ ם ִ
אַ חֵּ ד ִמבַ ֲעלֵּ י הַ חַ יִ ים הָ אֵּ ּלּו הּוא ּתֹולַ עַ ת ָהאֲ ָד ָמה ֶשנִ ְק ֵּראת גַם " ִש ְלשּול"ַ .ה ַש ְלשֹול חַ י
אֹורגָנִ יִ ים ֶשנִ ְמצָ ִאים ְבתֹוְך הָ אֲ ָד ָמה.
ִב ְמ ִחילֹות ְבתֹוְך הָ אֲ ָד ָמה .הּוא ניזון מחֹ ָמ ִרים ְ
לַ ַש ְלשֹול אֵּ ין ַרגְ לַ יִם .אֵּ יְך הּוא עֹובֵּ ר ִמ ָמקֹום ְל ָמקֹום?
ּומ ַכּוֵּץ אֶ ת הַ ְש ִר ִירים ֶשּלֹו.
מֹותחַ ְ
ֵּ
הַ גּוף ֶשּלֹו מֻ ְרכָב ִמטַ בָ עֹות ְש ִר ִירים .כְ ֶשהּוא זָז הּוא
לַ ַש ְלשֹול אֵּ ין ִש ַניִםִ .ב ְקצֵּ ה הַ גּוף יֵּש לֹו פֶ ה .הַ פֶ ה מֻ ָקף ִב ְש ִר ִירים חֲ ז ִָקיםְ .בעֶ זְ ַרת
הַ ְש ִר ִירים הָ אֵּ ּלּו הּוא לֹועֵּ ס אֶ ת הָ אֹ כֶלָ .האֹ כֶל עֹובֵּ ר ֶד ֶרְך ְמ ִעי אָ רְֹך .הַ ַש ְלשֹול ִמ ְש ַּת ֵּמש
בַ חֹ ָמ ִרים הַ ְמזִ ינִ ים ּומֹוצִ יא אֶ ת הַ ְפסֹ לֶ ת ֶד ֶרְך פֶ ַתח בַ צַ ד הַ ֵּשנִ י ֶשל הַ גּוף .הַ ְפסֹ לֶ ת נִ ְראֵּ ית
פֹורר אֶ ת
פֹורר אֶ ת הָ אֲ ָד ָמה .אַ חֲ ֵּרי ֶשהַ ַש ְלשֹול ֵּ
רּורי אֲ ָד ָמה ְקטַ נִ יםַ .ה ַש ְלשֹול ְמ ֵּ
כְ מֹו פֵּ ֵּ
יֹותר.
צֹומ ִחים טֹוב ֵּ
הָ אֲ ָד ָמה הַ צְ ָמ ִחים ְ
שֹולים יֵּש פַ ס עֹור עָ בֶ ה ֶש ַמ ִקיף אֶ ת הַ גּוף ֶשּלָ הֶ ם.
ְלחֵּ לֶ ק ְמהַ ַש ְּל ִ
גֹורה הַ ז ֹאת נִ ְמצָ ִאים אֵּ בָ ֵּרי ָה ְר ִביָה ֶשּלָ הֶ ם.
גֹורה .בַ חֲ ָ
הַ פַ ס הַ זֶ ה נִ ְראָ ה כְ מֹו חֲ ָ
כָל ַש ְלשֹול הּוא גַם ָזכָר ְוגַם נְ ֵּקבָ ה -יֵּש לֹו גַם ָּתאֵּ י ז ֶַרע ְוגַם בֵּ יצִ יֹות.
שֹולים נִ ְפג ִָשים -כֹל אֶ חָ ד ַמ ְפ ֵּרה אֶ ת הַ ֵּשנִ י .אַ חֲ ֵּרי הַ הַ ְפ ָריָה -כֹל אֶ חָ ד ֵּמהֶ ם
כְ ֶש ְשנֵּי ַש ְּל ִ
ָיכֹול ְלהַ ִטיל בֵּ יצִ ים ְבתֹוְך הָ אֲ ָד ָמה.
לַ גּוף ֶשל ַה ַש ְלשֹול יֵּש ְּתכּונָה ְמיֻחֶ ֶדתִ -אם נ ְַחּתְֹך לֹו חֵּ לֶ ק ֵּמהַ גּוף הּוא יָכֹול ִלצְ מֹחַ ֵּמחָ ָדש.
הַ גּוף ֶשל הַ ַש ְלשֹולים ָרגִ ישִ .אם חַ ם ִמ ַדי הּוא יָכֹול ְל ִה ְתיַבֵּ ש וְלָ מּות.
כְ ֵּדי ְל ִה ָש ֵּמר ֵּמהַ חֹ ם הּוא נִ ְמצָ א ְבתֹוְך הָ אֲ ָד ָמה.
בַ ַקיִץ הּוא נִ ְמצָ א עָ מֹק ְבתֹוְך ָהאֲ ָד ָמה ובַ חֹ ֶרף הּוא עֹולֶ ה
ּומ ְת ָק ֵּרב ִל ְפנֵּי הָ אֲ ָד ָמה.
ִ
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חדשות ארץ ועולם
יׁשי ְּבי ְִּש ָראֵ ל
גַ ל הקורונה ַהחֲ ִמ ִ
ְב ָשבּועֹות הָ אַ חֲ רֹונִ ים ִה ְתפַ ֵּשט ְבי ְִש ָראֵּ ל סּוג חָ ָדש ֶשל נְ גִ יף הַ קֹורֹונָה .הַ סּוג הַ זֶ ה הּוא
יֹותר מ ִאיש ְביֹום אֶ חָ ד .כְ ֵּדי ֶשהַ נְ גִ יף ל ֹא י ְִתפַ ֵּשט,
ְמ ַדבֵּ ק ְמאֹ דְ .בסֹוף ָשבּועַ ֶשעָ בָ ר נִ ְד ְבקּו ֵּ
יקת
כָל ִמי ֶשהָ יָה ְליַד חֹולֶ ה צָ ִריְך ְל ִה ָכנֵּס ְל ִבדּוד .כְ ֵּדי לָ צֵּ את ִמ ִבדּוד צָ ִריְך לַ עֲשֹות ְב ִד ַ
קֹורֹונָה .כְ ֶשעֶ ְשרֹות אַ ְלפֵּ י אֲ נ ִָשים נִ ְדבָ ִקים ְבכָל יֹוםֵּ ,מאֹות אַ ְלפֵּ י אֲ נ ִָשים בָ ִאים ְל ִהבָ ֵּדק
עֹומ ִדים
ְבכָל יֹום .כְ ֵּשכֶל כְָך ַה ְרבֵּ ה אֲ נ ִָשים בָ ִאים ְל ִהבָ ֵּדק ַמ ְת ִחילֹות ְבעָ יֹות :הַ ְרבֵּ ה אֲ נ ִָשים ְ
ִיכֹולים ְל ִה ָדבֵּ ק אַ חַ ד ֵּמהַ ֵּשנִ י.
עֹומ ִדים בַ צְ ִפיפּות ו ִ
ְ
הַ ְרבֵּ ה זְ ַמן בַ ּתֹור ִל ְב ִדיקֹות .הֵּ ם
יקה
הַ ַמ ְעבָ דֹות ל ֹא ַמ ְס ִפיקֹות ִל ְבדֹק אֶ ת כָל ַה ְב ִדיקֹות וְעֹובֵּ ר הַ ְרבֵּ ה ְמאֹ ד זְ ַמן ִמ ִבצּועַ ַה ְב ִד ָ
וְעַ ד ְל ַקבָ לַ ת ַה ְּתשּובָ ה.
כְ ֵּדי ְלהָ ִבין אֵּ ת ַה ְבעָ יָה צָ ִריְך ְל ַדעַ ת ֶשיֵּש ְשנֵּי סּוגֵּי ְב ִדיקֹות:
לֹוק ִחים ְקצָ ת חֹ ֶמר
יקה ַהז ֹאת ְ
יקת ִפיִ .סי .אָ ר .בַ ְב ִד ָ
יקה הָ ִראשֹונָה נִ ְק ֵּראת ְּב ִד ַ
הַ ְב ִד ָ
בֹוד ִקים ִאם יֵּש בֹו
שֹול ִחים לַ ַמ ְעבָ ָדה .בַ ַמ ְעבָ ָדה ְ
ְ
ֶשנִ ְמצָ א בָ אַ ף ֶשּלָ נּו .אֶ ת הַ חֹ ֶמר הַ זֶ ה
עֹוב ֵּדי ַמ ְעבָ ָדה ֶשיְ טַ ְפלּו
ְ
יקה הַ ז ֹאת ְמדּוי ֵֶּקת אֲ בָ ל צָ ִריְך הַ ְרבֵּ ה
יפי קֹורֹונָה .הַ ְב ִד ָ
נְ גִ ִ
ּלֹוקחַ הַ ְרבֵּ ה זְ ַמן עַ ד ֶש ְמ ַק ְב ִלים ְּתשּובָ ה
ְלֹוקחַ הַ ְרבֵּ ה זְ ַמן ְל ַקבֵּ ל ְּתשּובָ ה .כְ ֶש ֵּ
ִב ְב ִדיקֹות ו ֵּ
ִל ְפעָ ִמים ל ֹא ַמ ְס ִפ ִיקים ְלטַ פֵּ ל בַ זְ ַמן בַ אֲ נ ִָשים ְב ִסכּון
לֹוק ִחים ַמ ֵּקל ֶשנִ ְק ָרא " ַמטֹוש" .פַ עַ ם ָהיּו
יקת אַ נְּ ִטיגֵ ןְ .
יקה הַ ְשנִ יָה נִ ְק ֵּראת ְּב ִד ַ
הַ ְב ִד ָ
ימי ֶׁשל ְּׁשנֵי
ימי ֶׁשל ָהאַ ףַ .הּיֹום צָ ִריְך ְּלגָ עַ ת בַ ֵחלֶ ק ַה ְּפנִ ִ
נֹוגְּ ִעים ִאּתֹו בַ ֵחלֶ ק ַה ְּפנִ ִ
יסים אֶ ת הַ ָמטֹוש ִלכְ ִלי ִעם נֹוזֵּלְ ,מטַ ְפ ְט ִפים
יריִם ְּוגַ ם ְּבתֹוְך ַהגָ רֹון .אַ חַ ר כְָך ַמכְ נִ ִ
ַהנְּ ִח ַ
רֹואים ַרק פַ ס אֶ חָ ד-
ּומחַ כִ ים ַ 15דקֹותִ .אם אַ חֲ ֵּרי ַ 15דקֹות ִ
יקה ְ
ֵּמהַ נֹוזֵּל עַ ל עֶ ְרכַת ְב ִד ָ
רֹואים  2פַ ִסים -כַנִ ְראֶ ה אַ ָּתה חֹולֶ ה ְבקֹורֹונָה.
ִ
כַנִ ְראֶ ה אַ ָּתה ל ֹא חֹולֶ ה בקֹורֹונָהִ .אם
יקה הַ ז ֹאת פָ חֹות ְמדֻ י ֶֶקת אֲ בָ ל ְמ ַק ְב ִלים אֶ ת ַהּתֹוצָ אָ ה ַמהֵּ ר ְמאֹ דְ .בנֹוסָ ף ,ל ֹא צָ ִריְך
הַ ְב ִד ָ
יקה ַהז ֹאת
עֹוב ֵּדי ַמ ְעבָ ָדה ֶשיְ טַ ְפלּו בָ ּה .אֶ ת הַ ְב ִד ָ
יקה ְל ַמ ְעבָ ָדה וְל ֹא צָ ִריְך ְ
ִל ְשֹלחַ אֶ ת הַ ְב ִד ָ
אֶ ְפ ָשר גַם לַ עֲשֹות ְלבַ ד ְבבַ יִת.
הַ מֻ ְמ ִחים ְב ֶמ ְמ ָשלָ ה אָ ְמרּו" :אֲ נ ְַחנּו ל ֹא נַצְ ִליחַ ִל ְבדֹק אֶ ת כָל הָ אֲ נ ִָשים ֶשהָ יּו ְליַד חֹולֵּ י
קֹורֹונָה בַ ְב ִדיקֹות הַ ְמדֻ יָקֹות [ ְב ִדיקֹות ִפיִ .סי אָ ר] .אֲ נ ְַחנּו נִ ְשמֹר אֶ ת הַ ְב ִדיקֹות הָ אֵּ ּלּו ַרק
לַ אֲ נ ִָשים הַ ְמבֻ ג ִָרים אֹו לַ אֲ נ ִָשים ֶשהֵּ ם ְב ִסכּון ְל ַקבֵּ ל ֵּמחַ ּלָ ה ָק ָשה .כְָך הֵּ ם יּוכְ לּו ְל ַקבֵּ ל
ְּתשּובֹות ְמדֻ יָקֹות ִבזְ ַמן ֶקצֶ ר .הָ אֲ נ ִָשים הָ אֲ חֵּ ִרים ַיעֲשּו ְב ִדיקֹות ְמ ִהירֹות [ ְּב ִדיקֹות
בּורם
יֹוד ִעים ֶשזֶ ה ל ֹא הֲ כִ י ְמדֻ יָק אֲ בָ ל הַ ַמחֲ לָ ה הַ ז ֹאת ל ֹא כָל כְָך ְמסֻ ֶכנֶת ֲע ָ
אַ נְּ ִטיגֵ ן] .אֲ נ ְַחנּו ְ
וְלָ כֶן פָ חֹות חָ שּוב ֶשיְ ַק ְבלּו ְּתשּובָ ה ְמדֻ י ֶֶקת".
ִבגְ לַ ל ֶשרֹב הָ אֲ נ ִָשים נִ ְב ָד ִקים ִב ְב ִדיקֹות פָ חֹות ְמדֻ יָקֹות ִ -אי אֶ ְפ ָשר לָ ַדעַ ת כ ַָמה אֲ נ ִָשים
ּולנַסֹות ְלנַחֵּ ש ְל ִפי זֶה כ ַָמה
חֹולים ָק ֶשה ְ
נִ ְד ְבקּו ְבכָל יֹום .אֶ ְפ ָשר לָ ִשים לֵּ ב כ ַָמה אֲ נ ִָשים ִ
אֲ נ ִָשים נִ ְד ְבקּו ְבכָל יֹוםַ .מחֲ לַ ת הַ קֹורֹונָה ִהיא ַמחֲ לָ ה חֲ ָד ָשהַ .מחֲ לַ ת הַ קֹורֹונָה כָל הַ זְ ַמן
מֹודד ִא ָּתּה.
ְמפַ ַּתחַ ת צּורֹות חֲ ָדשֹות .לָ כֶן ָק ֶשה ְמאֹ ד לָ ַדעַ ת ַמ ִהי הַ ֶד ֶרְך הַ טֹובָ ה ְל ִה ְת ֵּ
ּומסֻ בָ כֹות .אֲ נ ְַחנּו
ְב ַמצַ ב הַ זֶ ה הַ ֶמ ְמ ָשלָ ה צְ ִריכָה ְל ַקבֵּ ל כָל הַ זְ ַמן הַ ְחלָ טֹות ָקשֹות ְ
ִמ ְתפַ ְּל ִלים ֶשהַ ֶמ ְמ ָשלָ ה ְּת ַקבֵּ ל אֶ ת ַההַ ְחלָ טֹות הַ נְ כֹונֹות.
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חדשות ארץ ועולם
דּואים לַ ִמ ְש ָט ָרה ִבגְ לַ ל נְ ִטיעֹות בַ ֶּנ ֶּגב
ְמ ִריבֹות בֵּ ין ַהבֵּ ִ
דּואים ֶשג ִָּׁרים בָּׁ אֵ זֹור
בַּ ָּׁשבּועֹות הָּׁ אַּ ח רֹונִ ים ֶק ֶרן ַּקי ֶֶמת ְלי ְִש ָּׁראֵ ל נֹוטַּ עַּ ת עֵ צִ ים בַּ ֶנגֶב .הַּ בֵ ִ
ל ֹא אָּׁ הבּו אֶ ת זֶה וְנִ ּסּו לַּ עצֹר אֶ ת הַּ נְ ִטיעֹות.
ָּׁמה זֶה ֶק ֶרן ַּקי ֶֶמת?
ְהּודיםִ .ל ְפנֵי
ִל ְפנֵי אַּ ְלפֵ י ָּׁשנִ ים עַּ ם י ְִש ָּׁראֵ ל הָּׁ יָּׁה חַּ י ְבאֶ ֶרץ י ְִש ָּׁראֵ לְ .באֶ ֶרץ י ְִש ָּׁראֵ ל ָּׁש ְלטּו י ִ
הּודי בָּׁ אָּׁ ֶרץ.
ְבעֵ ֶרְך אַּ ְלפַּ יִם ָּׁשנִ ים ִה ְפ ִסיק הַּ ִש ְלטֹון הַּ יְ ִ
הּודים עָּׁ ְברּו לַּ א ָּׁרצֹות אחֵ רֹות ְלכִ ְמעַּ ט אַּ ְלפַּ יִם
הּודים ִל ְחיֹות ְבאֶ ֶרץ י ְִש ָּׁראֵ ל .הַּ יְ ִ
ל ֹא נ ְָּׁתנּו לַּ יְ ִ
קֹור ִאים הַּ גָּׁלּות.
ָּׁשנָּׁה .לַּ ְתקּופָּׁ ה הַּ ּזֹו ְ
הּודים הֶ חֱ ִליטּו ְלנַּּסֹות לַּ חזֹר ְלאֶ ֶרץ י ְִש ָּׁראֵ ל.
ִל ְפנֵי ְבעֵ ֶרְך ָּׁ 120שנִ ים הַּ יְ ִ
הּודים עָּׁ לּו ל ֹא הָּׁ יָּׁה לָּׁ הֶ ם
הּודים לַּ עלֹות ְב ַּקּלּותְ .וגַּם כְ ֶשהַּ יְ ִ
זֶה הָּׁ יָּׁה ל ֹא ַּקל .ל ֹא נ ְָּׁתנּו לַּ יְ ִ
הּודים ִה ְת ִחילּו ִל ְקנֹות א ָּׁדמֹות
אֵ יפֹ ה לָּׁ גּור .הָּׁ א ָּׁדמֹות הָּׁ יּו ַּשיָּׁכּות לָּׁ עַּ ְר ִבים ֶשגָּׁרּו ָּׁשם .הַּ יְ ִ
כְ ֵדי ֶשיִ ְהיֶה לָּׁ הֶ ם אֵ יפֹ ה לָּׁ גּור וְאֵ יפֹ ה ְלג ֵַּדל חַּ ְקלָּׁ אּות .הָּׁ א ָּׁדמֹות הָּׁ יּו י ְָּׁקרֹות ְמאֹוד .הָּׁ יָּׁה
ָּׁק ֶשה ִל ְקנֹות אֶ ת הָּׁ א ָּׁדמֹות.
כְ ֵדי ְלהַּ צְ ִליחַּ ִל ְקנֹות אֶ ת הָּׁ א ָּׁדמֹות הֶ חֱ ִליטּו ְלהָּׁ ִקים ִא ְרגּון ֶשיִ ְהיֶה אַּ ְח ָּׁר ִאי עַּ ל ְקנִ יַּת
"ק ֶרן ַּקי ֶֶמת ְלי ְִש ָּׁראֵ ל".
הָּׁ א ָּׁדמֹות .לָּׁ ִא ְרגּון הַּ ּזֶ ה ָּׁק ְראּו ֶ
ְהּודים ִמכָּׁל הָּׁ עֹולָּׁ ם ָּׁת ְרמּו כֶסֶ ף לַּ ֶק ֶרן הַּ ַּקי ֶֶמת ְלי ְִש ָּׁראֵ ל ְב ֻקפֹות ֶש ֶק ֶרן ַּקי ֶֶמת ִח ְּל ָּׁקהֶ .ק ֶרן
י ִ
ִשּובים
אֹותם ְלי ִ
ָּׁ
ַּקי ֶֶמת ְלי ְִש ָּׁראֵ ל ָּׁקנְ ָּׁתה אֶ ת הָּׁ א ָּׁדמֹותִ .היא ְדאָּׁ גָּׁה לַּ ַּק ְר ָּׁקעֹות ְונ ְָּׁתנָּׁה
ְהּודיִ ים.
י ִ
ְב ֶמ ֶשְך כִ ְמעַּ ט ח ִמ ִשים ָּׁשנָּׁה ֶק ֶרן ַּקי ֶֶמת ְלי ְִש ָּׁראֵ ל ָּׁקנְ ָּׁתה א ָּׁדמֹותְ .בחֵ לֶ ק ֵמהָּׁ א ָּׁדמֹות ִהיא
דּולים חַּ ְקלָּׁ ִאיִ ים.
ִשּוביםְ .בחֵ לֶ ק ֵמהָּׁ א ָּׁדמֹות ִהיא נ ְָּׁטעָּׁ ה עֵ צִ ים וְגִ ְדלָּׁ ה גִ ִ
ימה י ִ
הֵ ִק ָּׁ
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ד

חדשות ארץ ועולם
נֹוט ִעים עֵ צִ ים?
לָּׁ ָּׁמה הֵ ם ְ
אַּ ח ֵרי ֶשהֵ ִקימּו אֶ ת ְמ ִדינַּת י ְִש ָּׁראֵ ל כְ בָּׁ ר ל ֹא הָּׁ יָּׁה צָּׁ ִריְך ִל ְקנֹות א ָּׁדמֹות .עַּ כְ ָּׁשו הַּ ַּת ְפ ִקיד ֶשל
ֶק ֶרן ַּקי ֶֶמת ְלי ְִש ָּׁראֵ ל הָּׁ יָּׁה ִל ְשמֹר עַּ ל הַּ ַּק ְר ַּקעִ .מ ָּׁמה צָּׁ ִריְך ִל ְשמֹר עַּ ל הַּ ַּק ְר ַּקע?
כְ ֵדי ֶשיּוכְ לּו ְל ִה ְש ַּת ֵמש בֶ עָּׁ ִתיד בַּ ַּק ְר ַּקע ,צָּׁ ִריְך ִל ְשמֹר ֶשּל ֹא י ְִבנּו בָּׁ ּה בָּׁ ִתים וְל ֹא י ְִש ַּת ְמשּו
יקה ָּׁק ֶשה ִל ְשמֹר .כְ ֵדי ִל ְשמֹר עַּ ל הַּ ַּק ְר ַּקע ֶק ֶרן ַּקי ֶֶמת ְלי ְִש ָּׁראֵ ל
בָּׁ ּה ְב ִלי ְרשּות .עַּ ל ַּק ְר ַּקע ֵר ָּׁ
נֹוטַּ עַּ ת עָּׁ לֶ יהָּׁ יְעָּׁ רֹות.
דּואים?
לָּׁ ָּׁמה זֶה ַּמ ְפ ִריעַּ לַּ בֵ ִ
נֹוד ִדים
דּואים חַּ יִ ים כְ בָּׁ ר הַּ ְרבֵ ה ָּׁשנִ ים ְבאֶ ֶרץ י ְִש ָּׁראֵ ל .הֵ ם הָּׁ יּו ְב ִע ָּׁקר רֹועֵ י צ ֹאן .הֵ ם הָּׁ יּו ְ
הַּ בֵ ִ
ִמ ָּׁמקֹום ְל ָּׁמקֹום .הֵ ם הָּׁ יּו ְמחַּ ְפ ִשים ְמקֹומֹות ֶשיֵש בָּׁ הֶ ם עֵ ֶשב ֶשהָּׁ ִעּזִ ים וְהַּ כְ בָּׁ ִשים ֶשּלָּׁ הֶ ם
ְכֹולים לֶ אֱ כֹל.
י ִ
דּואים הֵ ם אֵ ּלּו ֶשחָּׁ יּו
דּואים הָּׁ יּו ַּשיָּׁכִ ים לַּ אנ ִָּׁשים אחֵ ִרים .אבָּׁ ל הַּ בֵ ִ
זֹורים ֶשבָּׁ הֶ ם חָּׁ יּו הַּ בֵ ִ
הָּׁ א ִ
בַּ ֶשטַּ ח.
דּואים.
אֹותם ֵמהַּ בֵ ִ
ָּׁ
ֶק ֶרן ַּקי ֶֶמת ְלי ְִש ָּׁראֵ ל ָּׁקנְ ָּׁתה אֶ ת הָּׁ א ָּׁדמֹות בַּ ֶנגֶבִ .היא ל ֹא ָּׁקנְ ָּׁתה
דּואים ְמאֹוד כָּׁעסּו .הֵ ם אָּׁ ְמרּו "גַּם ִאם הָּׁ א ָּׁד ָּׁמה
דּואים .הַּ בֵ ִ
הָּׁ א ָּׁדמֹות ל ֹא הָּׁ יּו ַּשיָּׁכּות לַּ בֵ ִ
ל ֹא ַּש ֶיכֶת לָּׁ נּו עַּ ל ִפי הַּ חֹ ק ,אנ ְַּחנּו אֵ ּלֶ ה ֶשחַּ יִ ים בָּׁ ּהִ .היא בֶ אֱ ֶמת ֶשּלָּׁ נּו".
דּואים ִה ְפ ִסיקּו ִלנְ דֹד .עַּ כְ ָּׁשו הֵ ם חַּ יִ ים כָּׁל הַּ ָּׁשנָּׁה ְבאֹותֹו ָּׁמקֹום.
עָּׁ ְברּו הַּ ְרבֵ ה ָּׁשנִ ים .הַּ בֵ ִ
הָּׁ א ָּׁדמֹות ְבאֵ זֹור ֶשל חֵ לֶ ק ֵמהֶ ם ַּשיָּׁכֹות ְל ֶק ֶרן ַּקי ֶֶמת ְלי ְִש ָּׁראֵ לֶ .ק ֶרן ַּקי ֶֶמת ְלי ְִש ָּׁראֵ ל רֹוצָּׁ ה
אֹומ ִרים" :זֹו הַּ ַּק ְר ַּקע ֶשּלָּׁ נּו! אַּ ֶתם
ְ
דּואים כֹוע ִסים .הֵ ם
ִלנְ טֹ עַּ עַּ ל הָּׁ א ָּׁדמֹות עֵ צִ ים .הַּ בֵ ִ
אֹומ ֶרת "אנ ְַּחנּו ָּׁקנִ ינּו
אֹותּה! אָּׁ סּור לָּׁ כֶם לָּׁ טַּ עַּ ת עָּׁ לֶ יהָּׁ עֵ צִ ים"ֶ .ק ֶרן ַּקי ֶֶמת ְלי ְִש ָּׁראֵ ל ֶ
ַּגנ ְַּב ָּׁתם ָּׁ
אֶ ת הָּׁ א ָּׁדמֹות הָּׁ אֵ ּלֶ ה .זֶה הַּ ַּת ְפ ִקיד ֶשּלָּׁ נּו ִל ְשמֹר עלֵ יהֶ ם .א ַּנ ְחנּו נִ טַּ ע עלֵ יהֶ ם עֵ צִ ים"
שֹוט ִרים בָּׁ אּו ִל ְשמֹר עַּ ל
ְ
נֹוט ִעים .הֵ ם ז ְָּׁרקּו עלֵ יהֶ ם אבָּׁ נִ ים.
דּואים נִ ּסּו ִל ְפגֹ עַּ ְב ְ
הַּ בֵ ִ
שֹוט ִרים .הֵ ם א ִפּלּו ָּׁש ְרפּו ְמכֹונִ ית ֶשל ִעתֹונַּאי.
דּואים ז ְָּׁרקּו אבָּׁ נִ ים עַּ ל הַּ ְ
נֹוט ִעים .הַּ בֵ ִ
הַּ ְ
ָּׁמה הֹולֵ ְך ִל ְקרֹות בַּ הֶ ְמ ֵשְך?
דּואים
דּואים חַּ יִ ים בַּ ֶנגֶב .הָּׁ א ָּׁדמֹות ַּשיָּׁכֹות ְל ֶק ֶרן ַּקי ֶֶמת .אבָּׁ ל הַּ בֵ ִ
הּודים ְוגַּם הַּ בֵ ִ
גַּם הַּ יְ ִ
צֹודק .אנ ְַּחנּו ְמ ַּקּוִ ים
חֹושב ֶשהּוא ֵ
ֵ
ג ִָּׁרים ָּׁשם .אַּ ף אֶ חָּׁ ד ֵמהַּ צְ ָּׁד ִדים ל ֹא רֹוצֶ ה ְלו ֵַּתר .כָּׁל צַּ ד
דּואים ִל ְחיֹות ְבכָּׁבֹוד.
ֶשיִ ָּׁמצֵ א ִפ ְתרֹון ֶשיִ ְשמֹר עַּ ל הָּׁ א ָּׁדמֹות ,אבָּׁ ל גַּם י ִֵתן לַּ בֵ ִ
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בס"ד

תָּהשבוע
פָּר ַׁש ַׁ
חומש:

בראשית

שמות

במדבר

ויקרא

דברים

פרשה:
שמות

וארא

בא

בשלח

יתרו

משפטים

ותרומה

כי תשא

תצוה

ויקהל

פקודי

ִמ ִמ ְּצ ַריִ ם ְּליָם סּוף
הֹולכִ ים ְלאֶ ֶרץ י ְִש ָראֵּ ל.
ְבנֵּי י ְִש ָראֵּ ל יֹוצְ ִאים ִמ ִמצְ ַריִם .הֵּ ם ְ

תמונות:
יש ִתים.
אֹותם ְב ֶד ֶרְך אֲ רֻ כָה כְ ֵּדי ֶשּל ֹא יִצְ טָ ְרכּו ְל ִהּלָ חֵּ ם ִעם ַה ְפ ִל ְ
ָ
מֹוביל
ה' ִ
ֹשה ַמ ֲעלֶ ה אֶ ת ֲעצָ מֹות יֹוסֵּ ף.
מ ֶ
ה' הֹולֵּ ְך ִל ְפנֵּי ְבנֵּי י ְִש ָראֵּ ל ְבעַ מּוד עָ נָן ְביֹום וְעַ מּוד אֵּ ש בַ ּלַ יְלָ ה.
ְּק ִריעַ ת יָם סּוף

אֹומר" :לָ ָמה ָשלַ ְחנּו אֶ ת ְבנֵּי
ֵּ
אַ חֲ ֵּרי ֶש ְבנֵּי י ְִש ָראֵּ ל יָצְ אּו ִמ ִמצְ ַריִם -פַ ְרעֹ ה ִה ְתחָ ֵּרט .הּוא
י ְִש ָראֵּ ל? ִמי י ְִהיּו הָ עֲ בָ ִדים ֶשּלָ נּו עַ כְ ָשו?"
פַ ְרעֹ ה ַמ ְח ִליט ִל ְרדֹף אַ חֲ ֵּרי ְבנֵּי י ְִש ָראֵּ ל.
יעים ְּליָם סּוף.
בֹור ִחים עַ ד ֶׁש ֵהם ַמגִ ִ
ְּבנֵי ִי ְּש ָראֵ ל ְּ
אֹותנּו ִמצְ ַריִם?!" –
ָ
את
ֹשה" :לָ ָמה הֹוצֵּ ָ
ְבנֵּי י ְִש ָראֵּ ל צֹוע ֲִקים ְלמ ֶ
ֹשה ִמ ְתפַ ּלֵּ ל לָ ה'.
מ ֶ

ֹשהָּ :ת ִרים אֶ ת הַ ַמטֶ ה ֶש ְּלָך ֵּמעַ ל יָם סּוף -וְהַ יָם י ְִב ַקע ִל ְש ַניִם".
אֹומר ְלמ ֶ
ה' ֵּ
ֹשה ֵּמ ִרים אֶ ת יָדֹו ֵּמעַ ל יָם-סּוף וְהַ ַמיִם נִ ְב ָק ִעיםְ .באֶ ְמצַ ע יָם סּוף יֵּש ָמקֹום יָבֵּ ש -
מ ֶ
עֹוב ִרים בַ ּיַבָ ָׁשה.
יַבָ ָשהְּ .בנֵי ִי ְּש ָראֵ ל ְּ
טֹוב ִעיםְ .בנֵּי י ְִש ָראֵּ ל
רֹוד ִפים אַ חֲ ֵּרי ְבנֵּי י ְִש ָראֵּ לַ .הּיָם נִ ְּסגַ ר עַ ל ַה ִמ ְּצ ִרים ְּו ֵהם ְּ
הַ ִמצְ ִרים ְ
"ש ַירת הַ יָם".
ָש ִרים אֶ ת ִ
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