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תֹוְך קֹוֶרה ָמה  ?ָהֲאָדָמה בְּ

ה ַחִיים ָהֲאָדָמה ְבתֹוְך. ָהֲאָדָמה ֶאת ַמְרִטיב ַהֶגֶשם. ִהִגיעַ  ַהֹחֶרף  ֹרב .ְקַטִנים ְיצּוִרים ַהְרבֵּ
ּלּו ַהְיצּוִרים ם ַהַקִיץ ֶשל ַהַחִמים ַבָיִמים. ּוְרִטיבּות ֹחֶשְך אֹוֲהִבים ָהאֵּ  ָעֹמק ִמְתַחְבִאים הֵּ

ם ְבֹחֶרף. ָהֲאָדָמה ְבתֹוְך י ּוִמְתָקְרִבים עֹוִלים הֵּ  .ָהֲאָדָמה ִלְפנֵּ

ד י ַאחֵּ ּלּו ַהַחִיים ִמַבֲעלֵּ את ָהֲאָדָמה ּתֹוַלַעת הּוא ָהאֵּ ַחי ַהַשְלשֹול  ".ִשְלשּול" ַגם ֶשִנְקרֵּ
  ֹחָמִרים אֹוְרָגִנִיים ֶשִנְמָצִאים ְבתֹוְך ָהֲאָדָמה.ניזון מהּוא  ִבְמִחילֹות ְבתֹוְך ָהֲאָדָמה.

ין ַרְגַלִים. ר ִמָמקֹו ַלַשְלשֹול אֵּ יְך הּוא עֹובֵּ  ם ְלָמקֹום?אֵּ

חַ  הּוא ָזז ְכֶשהּוא .ְשִריִרים ִמַטָבעֹות ֻמְרָכב ֶשּלֹו ַהגּוף ץ מֹותֵּ  .ֶשּלֹו ַהְשִריִרים ֶאת ּוְמַכּוֵּ

ין ִשַנִים. ה ַהגּוף יֵּש לֹו ֶפה. ַהֶפה ֻמָקף ִבְשִריִרים ֲחָזִקים. ְבֶעְזַרת  ַלַשְלשֹול אֵּ ִבְקצֵּ
ס ֶאת ָהֹאֶכל.ַהְשִריִרים  ּלּו הּוא לֹועֵּ ש  ָהאֵּ ר ֶדֶרְך ְמִעי ָאֹרְך. ַהַשְלשֹול ִמְשַּתמֵּ ָהֹאֶכל עֹובֵּ

ית  ִני ֶשל ַהגּוף. ַהְפֹסֶלת ִנְראֵּ ַבֹחָמִרים ַהְמִזיִנים ּומֹוִציא ֶאת ַהְפֹסֶלת ֶדֶרְך ֶפַתח ַבַצד ַהשֵּ
י ֲאָדָמה ְקַטִנים. רּורֵּ ר ֶאת ַהשַ  ְכמֹו פֵּ י ֶשַהַשְלשֹול פֹורֵּ ר ֶאת ָהֲאָדָמה. ַאֲחרֵּ ְלשֹול ְמפֹורֵּ

ר.  ָהֲאָדָמה ַהְצָמִחים צֹוְמִחים טֹוב יֹותֵּ

ֶלק ְמַהַשְּלשֹוִלים יֵּש ַפס עֹור ָעֶבה ֶשַמִקיף ֶאת ַהגּוף ֶשָּלֶהם.  ְלחֵּ

 ֹ י ָהְרִבָיה ֶשָּלֶהם.ַהַפס ַהֶזה ִנְרָאה ְכמֹו ֲחגֹוָרה. ַבֲחגֹוָרה ַהז ָברֵּ  את ִנְמָצִאים אֵּ

ָבה יִציֹות. -ָכל ַשְלשֹול הּוא ַגם ָזָכר ְוַגם ְנקֵּ י ֶזַרע ְוַגם בֵּ  יֵּש לֹו ַגם ָּתאֵּ

י ה ֶאָחד ֹכל -ִנְפָגִשים ַשְּלשֹוִלים ְכֶשְשנֵּ ִני ֶאת ַמְפרֵּ י. ַהשֵּ ֶהם ֶאָחד ֹכל -ַהַהְפָרָיה ַאֲחרֵּ  מֵּ
יִצים ְבתֹוְך ָהֲאָדָמה. כֹוליָ   ְלַהִטיל בֵּ

ָחָדש. -ְמיֶֻחֶדת ְּתכּוָנה יֵּש ַהַשְלשֹול ֶשל ַלגּוף ַהגּוף הּוא ָיכֹול ִלְצֹמַח מֵּ ֶלק מֵּ  ִאם ַנְחֹּתְך לֹו חֵּ

ש ְוָלמּות. ַהגּוף ֶשל ַהַשְלשֹולים ָרִגיש.  ִאם ַחם ִמַדי הּוא ָיכֹול ְלִהְתַיבֵּ

ַהֹחם הּוא ִנְמָצא ְבתֹוְך ָהֲאָדָמה.ְכדֵּ  ר מֵּ  י ְלִהָשמֵּ

 ַבֹחֶרף הּוא עֹוֶלהו ַבַקִיץ הּוא ִנְמָצא ָעֹמק ְבתֹוְך ָהֲאָדָמה 

י ָהֲאָדָמה.   ב ִלְפנֵּ  ּוִמְתָקרֵּ
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ָרֵאל ַהֲחִמיִׁשי הקורונה ַגל ִישְּ  בְּ

ט ָהַאֲחרֹוִנים ְבָשבּועֹות ל ִהְתַפשֵּ  הּוא ַהֶזה ַהסּוג. ַהקֹורֹוָנה ְנִגיף ֶשל ָחָדש סּוג ְבִיְשָראֵּ
ק ר ִנְדְבקּו ֶשָעָבר ָשבּועַ  ְבסֹוף .ְמֹאד ְמַדבֵּ י. ֶאָחד ְביֹום ִאיש מ יֹותֵּ ט לֹא ֶשַהְנִגיף ְכדֵּ  ,ִיְתַפשֵּ

י. ְלִבדּוד ְלִהָכנֵּס ָצִריְך חֹוֶלה ְלַיד ֶשָהָיה ִמי ָכל את ְכדֵּ  ְבִדיַקת ַלֲעשֹות ָצִריְך ִמִבדּוד ָלצֵּ
י ְכֶשֶעְשרֹות. קֹורֹוָנה אֹות, יֹום ְבָכל ִנְדָבִקים ֲאָנִשים ַאְלפֵּ י מֵּ ק ָבִאים ֲאָנִשים ַאְלפֵּ  ְלִהָבדֵּ

ֶכל. יֹום ְבָכל ה ָכְך ְכשֵּ ק ָבִאים ֲאָנִשים ַהְרבֵּ ה: ְבָעיֹות ַמְתִחילֹות ְלִהָבדֵּ  עֹוְמִדים ֲאָנִשים ַהְרבֵּ
ה ם. ִלְבִדיקֹות ַבּתֹור ְזַמן ַהְרבֵּ ק ִויכֹוִלים ַבְצִפיפּות עֹוְמִדים הֵּ ִני ַאַחד ְלִהָדבֵּ ַהשֵּ . מֵּ

ר ַהְבִדיקֹות ָכל ֶאת ִלְבֹדק ַמְסִפיקֹות לֹא ַהַמְעָבדֹות ה ְועֹובֵּ  ַהְבִדיָקה ִמִבצּועַ  ְזַמן ְמֹאד ַהְרבֵּ
 .ַהְּתשּוָבה ְלַקָבַלת ְוַעד

י ת ְלָהִבין ְכדֵּ י ֶשיֵּש ְלַדַעת ָצִריְך ַהְבָעָיה אֵּ י ְשנֵּ  :ְבִדיקֹות סּוגֵּ

את ָהִראשֹוָנה ַהְבִדיָקה ִדיַקת ִנְקרֵּ  ֹחֶמר ְקָצת לֹוְקִחים ַהזֹאת ַבְבִדיָקה . ָאר. ִסי. ִפי בְּ
 בֹו יֵּש ִאם בֹוְדִקים ַבַמְעָבָדה .ַלַמְעָבָדה שֹוְלִחים ַהֶזה ַהֹחֶמר ֶאת. ֶשָּלנּו ָבַאף ֶשִנְמָצא

ה ָצִריְך ֲאָבל ְמדּויֵֶּקת ַהזֹאת ַהְבִדיָקה. קֹורֹוָנה ְנִגיִפי י ַהְרבֵּ  ֶשְיַטְפלּו ַמְעָבָדה עֹוְבדֵּ
חַ  ִבְבִדיקֹות ה ְולֹוקֵּ ל ְזַמן ַהְרבֵּ חַ  .ְּתשּוָבה ְלַקבֵּ ה ְכֶשּלֹוקֵּ  ְּתשּוָבה ֶשְמַקְבִלים ַעד ְזַמן ַהְרבֵּ
ל ַמְסִפיִקים לֹא ִלְפָעִמים  ְבִסכּון ַבֲאָנִשים ַבְזַמן ְלַטפֵּ

את ַהְשִנָיה ַהְבִדיָקה ִדיַקת ִנְקרֵּ ִטיֵגן בְּ ל לֹוְקִחים. ַאנְּ  ָהיּו ַפַעם. "ַמטֹוש" ֶשִנְקָרא ַמקֵּ
ִעים ִניִמי ַבֵחֶלק ִאּתֹו נֹוגְּ ָגַעת ָצִריְך ַהּיֹום. ָהַאף ֶׁשל ַהפְּ ִניִמי ַבֵחֶלק לְּ ֵני ֶׁשל ַהפְּ  ׁשְּ

ִחיַרִים ַגם ַהנְּ תֹוְך וְּ ל ִעם ִלְכִלי ַהָמטֹוש ֶאת ַמְכִניִסים ָכְך ַאַחר .ַהָגרֹון בְּ  ְמַטְפְטִפים ,נֹוזֵּ
ל ַהנֹוזֵּ י ִאם. ַדקֹות 15 ּוְמַחִכים ְבִדיָקה ֶעְרַכת ַעל מֵּ  -ֶאָחד ַפס ַרק רֹוִאים ַדקֹות 15 ַאֲחרֵּ
 .ְבקֹורֹוָנה חֹוֶלה ַאָּתה ַכִנְרֶאה -ַפִסים 2 רֹוִאים ִאם. בקֹורֹוָנה חֹוֶלה לֹא ַאָּתה ַכִנְרֶאה

ר ַהּתֹוָצָאה ֶאת ְמַקְבִלים ֲאָבל ְמֻדֶיֶקת ָפחֹות ַהזֹאת ַהְבִדיָקה  ָצִריְך לֹא ,ְבנֹוָסף. ְמֹאד ַמהֵּ
י ָצִריְך ְולֹא ְלַמְעָבָדה ַהְבִדיָקה ֶאת ִלְשֹלחַ   ַהזֹאת ַהְבִדיָקה ֶאת. ָבּה ֶשְיַטְפלּו ַמְעָבָדה עֹוְבדֵּ
 .ְבַבִית ְלַבד ַלֲעשֹות ַגם ֶאְפָשר

י ְלַיד ֶשָהיּו ָהֲאָנִשים ָכל ֶאת ִלְבֹדק ַנְצִליחַ  לֹא ֲאַנְחנּו": ָאְמרּו ְבֶמְמָשָלה ַהֻמְמִחים  חֹולֵּ
ּלּו ַהְבִדיקֹות ֶאת ִנְשֹמר ֲאַנְחנּו .[ָאר ִסי.ִפי ְבִדיקֹות] ַהְמֻדָיקֹות ַבְבִדיקֹות קֹורֹוָנה  ַרק ָהאֵּ

ם ַלֲאָנִשים אֹו ַהְמֻבָגִרים ַלֲאָנִשים ל ְבִסכּון ֶשהֵּ ַחָּלה ְלַקבֵּ ם ָכְך. ָקָשה מֵּ ל יּוְכלּו הֵּ  ְלַקבֵּ
ִרים ָהֲאָנִשים. ֶקֶצר ִבְזַמן ְמֻדָיקֹות ְּתשּובֹות ִדיקֹות] ְמִהירֹות ְבִדיקֹות ַיֲעשּו ָהֲאחֵּ  בְּ
ִטיֵגן  ֲעבּוָרם ְמֻסֶכֶנת ָכְך ָכל לֹא ַהזֹאת ַהַמֲחָלה ֲאָבל ְמֻדָיק ֲהִכי לֹא ֶשֶזה יֹוְדִעים ֲאַנְחנּו. [ַאנְּ

 ."ְמֻדֶיֶקת ְּתשּוָבה ֶשְיַקְבלּו ָחשּוב ָפחֹות ְוָלֶכן

 ֲאָנִשים ַכָמה ָלַדַעת ֶאְפָשר ִאי - ְמֻדָיקֹות ָפחֹות ִבְבִדיקֹות ִנְבָדִקים ָהֲאָנִשים ֶשֹרב ִבְגַלל
ב ָלִשים ֶאְפָשר. יֹום ְבָכל ִנְדְבקּו ש ּוְלַנסֹות ָקֶשה חֹוִלים ֲאָנִשים ַכָמה לֵּ  ַכָמה ֶזה ְלִפי ְלַנחֵּ
 ַהְזַמן ָכל ַהקֹורֹוָנה ַמֲחַלת. ֲחָדָשה ַמֲחָלה ִהיא ַהקֹורֹוָנה ַמֲחַלת .יֹום ְבָכל ִנְדְבקּו ֲאָנִשים

ד ַהטֹוָבה ַהֶדֶרְך ַמִהי ָלַדַעת ְמֹאד ָקֶשה ָלֶכן. ֲחָדשֹות צּורֹות ְמַפַּתַחת . ִאָּתּה ְלִהְתמֹודֵּ
ל ְצִריָכה ַהֶמְמָשָלה ַהֶזה ְבַמַצב  ֲאַנְחנּו .ּוְמֻסָבכֹות ָקשֹות ַהְחָלטֹות ַהְזַמן ָכל ְלַקבֵּ

ל ֶשַהֶמְמָשָלה ִמְתַפְּלִלים  .ַהְנכֹונֹות ַהַהְחָלטֹות ֶאת ְּתַקבֵּ
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ב גֶּ דּוִאים ַלִמְשָטָרה ִבְגַלל ְנִטיעֹות ַבנֶּ ין ַהבֵּ  ְמִריבֹות בֵּ

ח   אַּ בּועֹות הָּׁ שָּׁ ֵאזֹור בַּ ִרים בָּׁ ֵבדּוִאים ֶשגָּׁ ֶנֶגב. הַּ ת ֵעִצים בַּ עַּ ֵאל נֹוטַּ ֶיֶמת ְלִיְשרָּׁ רֹוִנים ֶקֶרן קַּ

ְנִטיעֹות. ֹצר ֶאת הַּ ע  בּו ֶאת ֶזה ְוִנּסּו לַּ ה   לֹא אָּׁ

ֶיֶמת?  ה ֶזה ֶקֶרן קַּ  מָּׁ

ֵאל. ְבֶאֶרץ   י ְבֶאֶרץ ִיְשרָּׁ יָּׁה חַּ ֵאל הָּׁ ם ִיְשרָּׁ ִנים עַּ ְלֵפי שָּׁ ְלטּו ְיהּוִדים. ִלְפֵני  ִלְפֵני אַּ ֵאל שָּׁ ִיְשרָּׁ

ֶרץ.  אָּׁ ְיהּוִדי בָּׁ ִשְלטֹון הַּ ִנים ִהְפִסיק הַּ ִים שָּׁ ְלפַּ  ְבֵעֶרְך אַּ

ִים   ְלפַּ ט אַּ ֵחרֹות ְלִכְמעַּ צֹות א  רָּׁ א  ְברּו לַּ ְיהּוִדים עָּׁ ֵאל. הַּ ְיהּוִדים ִלְחיֹות ְבֶאֶרץ ִיְשרָּׁ לֹא נְָּׁתנּו לַּ

ּזֹו ה הַּ ְתקּופָּׁ נָּׁה. לַּ לּות.   שָּׁ גָּׁ  קֹוְרִאים הַּ

ֵאל.  120ִלְפֵני ְבֵעֶרְך  ֹזר ְלֶאֶרץ ִיְשרָּׁ ח  ְיהּוִדים ֶהֱחִליטּו ְלנַּּסֹות לַּ ִנים הַּ  שָּׁ

ֶהם  יָּׁה לָּׁ לּו לֹא הָּׁ ְיהּוִדים עָּׁ ם ְכֶשהַּ ּלּות. ְוגַּ לֹות ְבקַּ ע  ְיהּוִדים לַּ ל. לֹא נְָּׁתנּו לַּ יָּׁה לֹא קַּ ֶזה הָּׁ

מֹות הָּׁ  דָּׁ א  גּור.  הָּׁ מֹות  ֵאיֹפה לָּׁ דָּׁ ְיהּוִדים ִהְתִחילּו ִלְקנֹות א  ם. הַּ רּו שָּׁ ְרִבים ֶשגָּׁ עַּ יָּׁכּות לָּׁ יּו שַּ

יָּׁה  הָּׁ רֹות ְמאֹוד.  ְיקָּׁ יּו  מֹות הָּׁ דָּׁ א  אּות.  הָּׁ ְקלָּׁ חַּ ֵדל  ְלגַּ ְוֵאיֹפה  גּור  לָּׁ ֵאיֹפה  ֶהם  לָּׁ ֶשִיְהֶיה  ְכֵדי 

מֹות.   דָּׁ א  ֶשה ִלְקנֹות ֶאת  הָּׁ  קָּׁ

ִלְקנֹות  ְצִליחַּ  ְלהַּ ְקִניַּת    ְכֵדי  ל   עַּ ִאי  ְחרָּׁ אַּ ֶשִיְהֶיה  ִאְרגּון  ִקים  ְלהָּׁ ֶהֱחִליטּו  מֹות  דָּׁ א  הָּׁ ֶאת 

ֵאל". ֶיֶמת ְלִיְשרָּׁ ְראּו  "ֶקֶרן קַּ ֶּזה קָּׁ ִאְרגּון הַּ מֹות. לָּׁ דָּׁ א   הָּׁ

ֵאל ֶיֶמת ְלִיְשרָּׁ קַּ ֶקֶרן הַּ ְרמּו ֶכֶסף לַּ ם תָּׁ עֹולָּׁ ל הָּׁ ה  ְיהּוִדים ִמכָּׁ ֶיֶמת ִחְּלקָּׁ . ֶקֶרן  ְבֻקפֹות ֶשֶקֶרן קַּ

אֵ  ְלִיְשרָּׁ ֶיֶמת  ְלִישּוִבים קַּ ם  אֹותָּׁ ְונְָּׁתנָּׁה  עֹות  ְרקָּׁ קַּ לַּ ה  גָּׁ ְדאָּׁ ִהיא  מֹות.  דָּׁ א  הָּׁ ֶאת  ה  ְנתָּׁ קָּׁ ל 

 ְיהּוִדִיים. 

מֹות ִהיא  דָּׁ א  מֹות. ְבֵחֶלק ֵמהָּׁ דָּׁ ה א  ְנתָּׁ ֵאל קָּׁ ֶיֶמת ְלִיְשרָּׁ נָּׁה ֶקֶרן קַּ ִמִשים שָּׁ ט ח  ְבֶמֶשְך ִכְמעַּ

מֹות הִ  דָּׁ א  ה ִישּוִבים. ְבֵחֶלק ֵמהָּׁ ִאִיים. ֵהִקימָּׁ ְקלָּׁ ה ִגדּוִלים חַּ ה ֵעִצים ְוִגְדלָּׁ  יא  נְָּׁטעָּׁ
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ם ל ועו ץרחדשות א   
 

ה ֵהם נֹוְטִעים ֵעִצים? מָּׁ  לָּׁ

ְפִקיד ֶשל  תַּ ו הַּ ְכשָּׁ מֹות. עַּ דָּׁ ִריְך ִלְקנֹות א  יָּׁה צָּׁ ר לֹא הָּׁ ֵאל ְכבָּׁ ֵרי ֶשֵהִקימּו ֶאת ְמִדינַּת ִיְשרָּׁ ח  אַּ

ְר  קַּ ל הַּ יָּׁה ִלְשֹמר עַּ ֵאל הָּׁ ֶיֶמת ְלִיְשרָּׁ ע?  ֶקֶרן קַּ ְרקַּ קַּ ל הַּ ִריְך ִלְשֹמר עַּ ה צָּׁ ע.   ִממָּׁ  קַּ

ְמש ִתים ְולֹא ִיְשתַּ ּה בָּׁ ִריְך ִלְשֹמר ֶשּלֹא ִיְבנּו בָּׁ ע, צָּׁ ְרקַּ קַּ ִתיד בַּ ֵמש ֶבעָּׁ ּו  ְכֵדי ֶשיּוְכלּו ְלִהְשתַּ

ֵאל  ֶיֶמת ְלִיְשרָּׁ ע ֶקֶרן קַּ ְרקַּ קַּ ל הַּ ֶשה ִלְשֹמר. ְכֵדי ִלְשֹמר עַּ ה קָּׁ ע ֵריקָּׁ ְרקַּ ל קַּ ּה ְבִלי ְרשּות.  עַּ בָּׁ

ת  עַּ רֹות.  נֹוטַּ ֶליהָּׁ ְיעָּׁ  עָּׁ

 

ֵבדּוִאים? ְפִריעַּ לַּ ה ֶזה מַּ מָּׁ  לָּׁ

 

יּו נֹוְדִדים   ר רֹוֵעי צֹאן. ֵהם הָּׁ יּו ְבִעקָּׁ ֵאל. ֵהם הָּׁ ִנים ְבֶאֶרץ ִיְשרָּׁ ְרֵבה שָּׁ ר הַּ ִיים ְכבָּׁ ֵבדּוִאים חַּ הַּ

ֶהם ֵעֶשב ֶשהָּׁ  ְפִשים ְמקֹומֹות ֶשֵיש בָּׁ יּו ְמחַּ קֹום. ֵהם הָּׁ קֹום ְלמָּׁ ֶהם ִממָּׁ ִשים ֶשּלָּׁ ְכבָּׁ ִעִּזים ְוהַּ

 ְיכֹוִלים ֶלֱאֹכל. 

יּו   ֵבדּוִאים ֵהם ֵאּלּו ֶשחָּׁ ל הַּ בָּׁ ֵחִרים. א  נִָּׁשים א  א  ִכים לַּ יָּׁ יּו שַּ ֵבדּוִאים הָּׁ יּו הַּ ֶהם חָּׁ זֹוִרים ֶשבָּׁ א  הָּׁ

ח.   ֶשטַּ  בַּ

לֹא ִהיא  ֶנֶגב.  בַּ מֹות  דָּׁ א  הָּׁ ֶאת  ה  ְנתָּׁ קָּׁ ֵאל  ְלִיְשרָּׁ ֶיֶמת  קַּ ֵבדּוִאים.   ֶקֶרן  ֵמהַּ ם  אֹותָּׁ ה  ְנתָּׁ קָּׁ

ה  מָּׁ דָּׁ א  ם ִאם הָּׁ ְמרּו "גַּ סּו. ֵהם אָּׁ ע  ֵבדּוִאים ְמאֹוד כָּׁ ֵבדּוִאים.  הַּ יָּׁכּות לַּ יּו שַּ מֹות לֹא הָּׁ דָּׁ א  הָּׁ

נּו".   ּה. ִהיא ֶבֱאֶמת ֶשּלָּׁ ִיים בָּׁ נְַּחנּו ֵאֶּלה ֶשחַּ ֹחק, א  ל ִפי הַּ נּו עַּ ֶיֶכת לָּׁ  לֹא שַּ

ְרֵבה   ְברּו הַּ קֹום. עָּׁ נָּׁה ְבאֹותֹו מָּׁ שָּׁ ל הַּ ִיים כָּׁ ו ֵהם חַּ ְכשָּׁ ֵבדּוִאים ִהְפִסיקּו ִלְנֹדד. עַּ ִנים. הַּ שָּׁ

ה   ֵאל רֹוצָּׁ ֶיֶמת ְלִיְשרָּׁ ֵאל. ֶקֶרן קַּ ֶיֶמת ְלִיְשרָּׁ יָּׁכֹות ְלֶקֶרן קַּ מֹות  ְבֵאזֹור ֶשל ֵחֶלק ֵמֶהם שַּ דָּׁ א  הָּׁ

ֵבדּואִ  הַּ ֵעִצים.   מֹות  דָּׁ א  הָּׁ ל  עַּ ֶתם  ִלְנֹטעַּ  אַּ נּו!  ֶשּלָּׁ ע  ְרקַּ קַּ הַּ "זֹו  אֹוְמִרים:  ֵהם  ִסים.  כֹוע  ים 

ִנינּו  נְַּחנּו קָּׁ ֵאל אֹוֶמֶרת "א  ֶיֶמת ְלִיְשרָּׁ ֶליהָּׁ ֵעִצים".  ֶקֶרן קַּ ת עָּׁ עַּ טַּ ֶכם לָּׁ סּור לָּׁ ּה! אָּׁ ם אֹותָּׁ נְַּבתָּׁ גַּ

נַּ  ֵליֶהם. א  נּו ִלְשֹמר ע  ְפִקיד ֶשּלָּׁ תַּ ֵאֶּלה. ֶזה הַּ מֹות הָּׁ דָּׁ א  ֵליֶהם ֵעִצים" ֶאת הָּׁ ע ע   ְחנּו ִנטַּ

ל  עַּ ִלְשֹמר  אּו  בָּׁ שֹוְטִרים  ִנים.   בָּׁ א  ֵליֶהם  ע  ְרקּו  זָּׁ ֵהם  ְבנֹוְטִעים.  ִלְפֹגעַּ  ִנּסּו  ֵבדּוִאים  הַּ

ְרפּו ְמכֹוִנית ֶשל ִעתֹונַּאי.  ִפּלּו שָּׁ שֹוְטִרים. ֵהם א  ל הַּ ִנים עַּ בָּׁ ְרקּו א  ֵבדּוִאים זָּׁ נֹוְטִעים. הַּ  הַּ

ה ה ֶהְמֵשְך? מָּׁ  ֹוֵלְך ִלְקרֹות בַּ

ֵבדּוִאים  הַּ ל  בָּׁ א  ֶיֶמת.  קַּ ְלֶקֶרן  יָּׁכֹות  שַּ מֹות  דָּׁ א  הָּׁ ֶנֶגב.  בַּ ִיים  חַּ ֵבדּוִאים  הַּ ם  ְוגַּ ְיהּוִדים  הַּ ם  גַּ

ִּוים נְַּחנּו ְמקַּ ד חֹוֵשב ֶשהּוא צֹוֵדק. א  ל צַּ ִדים לֹא רֹוֶצה ְלוֵַּתר. כָּׁ ְצדָּׁ ד ֵמהַּ ף ֶאחָּׁ ם. אַּ ִרים שָּׁ  גָּׁ

בֹוד.  ֵבדּוִאים ִלְחיֹות ְבכָּׁ ם ִיֵתן לַּ ל גַּ בָּׁ מֹות, א  דָּׁ א  ל  הָּׁ ֵצא ִפְתרֹון ֶשִיְשֹמר עַּ  ֶשִימָּׁ

 

 



 בס"ד

 

 תשפ"ב ב שבט"י                                                                                       סדנתון 4

בו עפ  ָּ ש    תָּהַׁ ַׁ ש  ר   

 

 חומש: 
  פרשה:

 

 
 

 

 תמונות: 

 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

ָים סּוף ַרִים לְּ  ִמִמצְּ

ל יֹוְצִאים ִמִמְצַרִים. י ִיְשָראֵּ ם ְבנֵּ ל ְלֶאֶרץ הֹוְלִכים הֵּ  .ִיְשָראֵּ

ם ִעם ַהְפִליְשִתים. אֹוָתםה' מֹוִביל  י ֶשּלֹא ִיְצָטְרכּו ְלִהָּלחֵּ  ְבֶדֶרְך ֲאֻרָכה ְכדֵּ

ף.  ֹמֶשה ַמֲעֶלה ֶאת ֲעָצמֹות יֹוסֵּ

ש ַבַּלְיָלה.ה'  ל ְבַעמּוד ָעָנן ְביֹום ְוַעמּוד אֵּ י ִיְשָראֵּ י ְבנֵּ ְך ִלְפנֵּ  הֹולֵּ

ִריַעת ָים סּוף  קְּ

י י ַאֲחרֵּ ל ֶשְבנֵּ ט ַפְרֹעה -ִמִמְצַרִים ָיְצאּו ִיְשָראֵּ ר הּוא. ִהְתָחרֵּ י ֶאת ָשַלְחנּו ָלָמה: "אֹומֵּ  ְבנֵּ

ל  ?"ַעְכָשו ֶשָּלנּו ָהֲעָבִדים ִיְהיּו ִמי? ִיְשָראֵּ

ל. י ִיְשָראֵּ י ְבנֵּ  ַפְרֹעה ַמְחִליט ִלְרֹדף ַאֲחרֵּ

ָים סּוף. ִחים ַעד ֶׁשֵהם ַמִגיִעים לְּ ָרֵאל בֹורְּ ֵני ִישְּ  בְּ

ל צֹוֲעִקים ְלֹמֶשה י ִיְשָראֵּ אתָ  ָלָמה: "ְבנֵּ    – ?!"ִמְצַרִים אֹוָתנּו הֹוצֵּ

ל ָלה'.  ֹמֶשה ִמְתַפּלֵּ

ר ה' ַעל ֶשְּלָך ַהַמֶטה ֶאת ָּתִרים: ְלֹמֶשה אֹומֵּ  ".ִלְשַנִים ִיְבַקע ְוַהָים -סּוף ָים מֵּ

ַעל ָים ִרים ֶאת ָידֹו מֵּ ש  סּוף ְוַהַמִים ִנְבָקִעים.-ֹמֶשה מֵּ -ְבֶאְמַצע ָים סּוף יֵּש ָמקֹום ָיבֵּ

ִרים ַבַּיָבָׁשה. ַיָבָשה. ָרֵאל עֹובְּ ֵני ִישְּ  בְּ

ל.ַהִמְצִרים  י ִיְשָראֵּ י ְבנֵּ ִעים. רֹוְדִפים ַאֲחרֵּ ֵהם טֹובְּ ִרים וְּ ַגר ַעל ַהִמצְּ ל  ַהָּים ִנסְּ י ִיְשָראֵּ ְבנֵּ

 ָשִרים ֶאת "ִשיַרת ַהָים".

 

 פקודי ויקהל כי תשא תצוה תרומהו משפטים יתרו בשלח בא וארא שמות


