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חדשות הסדנא
ֶּדגֶּ ם ַה ִּמ ְׁשכָּן
עֹוב ִּדים עַ ל הֲ ָכנַת ֶּדגֶּם ִּמ ְׁשכָן .לִּ פְׁ נֵי פֶּ סַ ח בָ נִּינּו אֹותֹו
ִּב ְׁשנ ִָּתיִּ ים הָ אַ חֲ רֹונֹות אֲ נ ְַׁחנּו ְׁ
ִּבגְׁ בָ עֹותְׁ .ב ָשבּועֹות הָ אַ חֲ רֹונִּ ים ִּה ְׁתחַ לְׁ נּו לְׁ הָ ִּקים אֶּ ת הַ ִּמ ְׁשכָן ְׁבבָ ֵתי סֵ פֶּ ר אֲ חֵ ִּרים.
אשית" .בַ ָשבּועַ הַ בָ א ֵנצֵא אי"ה
הַ ָשבּועַ וְׁלִּ פְׁ נֵי ְׁשבּועַ יִּם בָ נִּ ינּו אֶּ ת הַ ִּמ ְׁשכָן ְׁבבֵ ית סֵ פֶּ ר " ֵר ִּ
אֹורנִּ ית".
ְׁלהָ ִּקים אֶּ ת הַ ִּמ ְׁשכָן ְׁבבֵ ית הַ סֵ פֶּ ר בַ יִּ שּוב " ַ
גִּ יל ְׁמסַ פֵ ר עַ ל הַ הֲ ָקמָ ה:
אשית .בָ נִּ ינּו אֶּ ת הַ ִּמ ְׁשכָן עִּ ם הָ אָ רֹון וְׁהַ פָ רֹוכֶּת .אַ חֵ ר כְָך ַש ְׁמנּו אֶּ ת
הׇ יִּּנּו ְׁבבֵ ית סֵ פֶּ ר ֵר ִּ
הַ יְׁ ִּריעֹות אֲ נִּי עָ ז ְַׁר ִּתי עִּ ם הַ ְׁק ָר ִּשים וְׁהַ יְׁ ִּריעֹות .אַ חֵ ר כְָך ִּחילַ ְׁקנּו ְׁתעּודֹות לַ ַת ְׁל ִּמ ִּידים
ֶּשעָ ְׁבדּו .זֶּה הָ יָה כֵיף .אֲ נִּ י אָ הַ ְׁב ִּתי אֶּ ת זֶּה.

 1סדנתון

כ"ה אייר תשפ"א

בס"ד

חדשות הסדנא
ֵקן ֶּשל ַמיְׁ נָּה בַ יַעַ ר
ידי כִּ תֹות א-ב ֶּשל יּובָ לִּ ים יֹוצְׁ ִּאים כָל יֹום לַ יַעַ רְׁ .לכָל
ְׁליַד בֵ ית סֵ פֶּ ר יּובָ לִּ ים יֵש יַעַ רַ .תלְׁ ִּמ ֵ
ּובֹודק ָמה חָ ָדש
ֵ
אֹותּה
ָ
חֹוקר
ַת ְׁל ִּמיד יֵש פִּ ּנָה " ֶּשלֹו" בַ יַעַ ר .הַ ַתלְׁ ִּמיד ְׁמבַ ֵקר ְׁבפִּ ּנָה ֶּשלֹוֵ ,
יסים.
בָ ּהְׁ .לנֹעַ ם מַ נְׁ ֵדלְׁ בָ אּום ִּמכִּ ָתה ב' יֵש פִּ ּנָה ְׁמעַ נְׁ ֶּינֶּתִּ .ב ְׁת ִּחלַ ת הַ חֹ ֶּרף פָ ְׁרחּו בָ ּה נ ְַׁר ִּק ִּ
ּנִּק ָרא " ִּשפְׁ ָתן" .הַ ָשבּועַ נֹעַ ם מָ צָא ְׁמצִּ יאָ ה
ִּל ְׁפנֵי ְׁשבּועַ יִּם פָ ַרח בָ ּה סַ ְׁחלָ ב ְׁמיֻחָ ד ֶּש ְׁ
ְׁמיֻחֶּ ֶּדתֵ -קן עִּ ם בֵ יצִּ ים .הַ ֵקן הָ יָה עַ ל ִּשיחַ אֵ ְׁשחַ ר .הָ יּו בֹו  3בֵ יצִּ ים כְׁ חַ לְׁ חַ לֹות ִּעם נ ְֻׁקדֹות
אֲ פֹ רֹות.
נֹעַ ם ָרצָה לָ ַדעַ ת" :לְׁ אֵ יזֶּה צִּ פֹור הַ ֵקן ַשיְָך"? הּוא ָשאַ ל אֶּ ת סָ ְׁב ָתא נֹועָ ה .סָ ְׁב ָתא נֹעָ ה
אָ ְׁמ ָרה ֶּשזֶּה ֵקן ֶּשל מַ יְׁ נָה.
יֹותר ְׁקטַ ּנָה ִּמיֹונָה .הַ ֶּצבַ ע ֶּשלָ ּה חּוםָ -שחֹ ר .יֵש
המיינה ִּהיא צִּ פֹור בֵ ינֹונִּ יתִּ .היא ְׁקצָ ת ֵ
יֹודעַ ת
לָ ּה ַמקֹור צָהֹ ב ּוכְׁ ָת ִּמים לְׁ בָ נִּ ים עַ ל הַ כְׁ נָפַ יִּםִּ .היא חָ כַמָ ה וְׁלֹומֶּ ֶּדת מַ הֵ רִּ .היא ַ
ְׁלחַ קֹות קֹולֹות ֶּש ִּהיא שֹומַ עַ ת .צִּ פֹור הַ מָ יְׁינַה ִּהגִּ יעָ ה לְׁ י ְִּׁש ָראֵ ל לִּ פְׁ נֵי כַמָ ה ָש ִּנים.
ְׁבהַ ְׁתחָ לָ ה חָ ְׁשבּו ֶּשזֶּה נ ְֶּׁחמָ ד ְׁמאֹ ד ֶּשיֵש צִּ פֹור חֲ ָד ָשה ְׁבי ְִּׁש ָראֵ לְׁ .בהֶּ ְׁמ ֵשְך גִּ לּו ֶּש ִּהיא ִּמין
פֹולֵ ש ְׁש ַתלְׁ טָ ן.
טֹורפֹות בֵ יצִּ ים
אֹותן מֵ הַ ִּק ִּּנים ֶּשלָ הֶּ ם .הֵ ן ְׁ
ָ
ּומ ָג ְׁרשֹות
תֹוקפֹות צִּ פ ֳִּּרים אֲ חֵ רֹות ְׁ
הַ ָמיְׁינֹות ְׁ
זֹורים בָ הֶּ ם יֵש הַ ְׁרבֵ ה מַ יְׁ ינֹות הַ צִּ פ ֳִּּרים הָ אֲ חֵ רֹות ִּמ ְׁתמַ עָ טֹות.
וְׁגֹוז ִָּלים .בַ אֲ ִּ
נֹעַ ם ל ֹא ָשמַ ח לִּ ְׁשמֹעַ ֶּשבַ פִּ ּנָה " ֶּשלֹו" יֵש ֵקן ֶּשל מַ יְׁ ינֹות .הּוא ל ֹא ָרצָה ֶּשיִּ ְׁהיּו עֹוד ַמיְׁ ינֹות
ִּבגְׁ בָ עֹות .נֹעַ ם הֶּ ְׁחלִּ יט ֶּשהּוא שֹובֵ ר אֶּ ת הַ בֵ יצִּ ים ֶּשבַ ֵקן.
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חדש בטבע
ַמזַל טֹוב לֵ ָכנָה חָ טַ ב ְׁלהּולֶּ ֶּדת הַ בֵ ן זֹוהַ ר ג ְֵׁרשֹון
ַמזַל טֹוב ְׁל ָת ָמר הֶּ ְׁק ֵשר ְׁלהּולֶּ ֶּדת הַ ְּׁנכ ִָּדים

עֹורב אָּ פֹ ר
ִּפ ְׁרחֹונִּ ים ֶּשל ֵ
הַ ָשבּועַ הָ יָה ַרעַ ש חָ זָק ְׁמאֹ ד עַ ל עֲצֵ י הָ אֹ ֶּרן ֶּשלְׁ יַד בֵ ית הַ ָקפֶּ הִּ .מי ֶּש ִּה ְׁת ָק ֵרב ָראָ ה ֶּשיֵש
כ ַָתבָ ה לַ סָ ְׁדנַתֹון ֵמאֵ ת אָ ִּביהָ ֵשיזָף
עֹור ִּבים אֲ פֹ ִּרים .הֵ ם עָ פּו סָ ִּביב עֲצֵ י הָ ֹא ֶּרן ְׁו ָצ ְׁרחּו ְׁבקֹולֵ י קֹולֹותִּ .מי
ָשם לַ הֲ ָקה ֶּשל ְׁ
פתרִּ .הגִּ יעַ ְׁלהַ ְׁס ִּביר לָ נּו
ֶּילֶּ
י
אַ
ל
ש
ֶּ
א
בָ
אַ
.
ה
יר
ָ
ד
ִּ
לַ
ש
ד
ָ
חָ
יחַ
ד
ִּ
מ
ֵ
יעַ
גִּ
ה
ִּ
בּועֹות
ש
ָ
ש ִּה ְׁתבֹו ִּלנֵן ְׁפנֵי ָש
עֹורב אָ ֹ
לֹוש ה ֶּשעַ ל עָ נָף נָמּוְך עֹומֵ ד פִּ רחֹון ֶּשל ֵ
טֹוב ָראָ
ֶּ
ילים אֶּ ת הַ ֵמ ִּדיחַ  .זֶּה ְׁקצָת ְׁמסּובָ ְך.
אֵ יְך ִּמ ְׁפ ִּע ִּ
עֹוריְךב ְׁלהָּהַ כְׁאָּנפֹ
ִּמיהּו הָּ צָ ִּר ֵ
תֹורים הַ ּנְׁכֹונִּים .לְׁ אַ ט
"?גַם ִּלזְׁ כֹור ִּל ְׁלחֹוץ עַ ל הַ כ ְַׁפ ִּ
רחֹוןר ְׁו
סּוד
פמ ָ
ִּיסר אֶּּומָת ההַ כז ִֵּלֶּהים" ִּ ְׁ
שדחֹיחַר .וְׁאָ פֹ ר.
יתיל ְׁבאֶּצֶּבַ
הּוא צִּ
הָ ֵ
ע ַמ ָ ִּ
ת הַ
ינֹונִּ ְׁפ ִּע
פֹורדּובֵ ְׁלהַ
נֹות לָ ְׁמ
עֹורב ְׁלהָאַאָטפֹכרָל הַ בָ
הּוא ְׁ
ירַ.מָ אֲהנְַׁ .חנּו
יֹותר
הּוא צִּ ֵ
ים ְׁוגַם
ָל ִּל
כל
ר ַק
ֵר לָ נּו
קֹורדיחַג עֹו
יֵש לֹו מַ הַ ַמ ִּ
רֹותד עַ ְׁבל ַקלּות
לֹומ
שֹומ ֵ
הכ
פֹורָמ ִּחָ
עֹוראֶּבתהָהַאָכ ִּפֵֹל ר
"ְׁ .שהָטֹוף ֵ
יֹותֶּל
שאֹ ֵכ
ְׁהּוא ֶּ"
ָדֹולז ו
נּו..
מ ִּדמֵיחַד טֹוב
טֹוב ַדכבֵ ִַּדיר ו ֶּשַאֲלפִֹּא ילּוֵהָ ֵלִּר ְׁסס לָפֹ ר
אֹותֹו לְׁ
וְׁאֶּ ְׁפ ָשר הַלְׁ ֵלַ
שֹומ ִּרים וְׁעֹוזְׁ ִּרים
ְׁ
רּותית .הּוא חַ י ְׁבלַ הֲ קֹות וְׁחַ ְׁב ֵרי הַ לַ הֲ ָקה
עֹורב הָ אָ פֹ ר הּוא צִּ פֹור חַ ְׁב ִּ
הָ ֵ
אֶּ חָ ד לַ ֵשנִּ י.
בֹוהים.
אשי הָ עֵ צִּ ים הַ גְׁ ִּ
עֹור ִּבים הָ אֲ פֹ ִּרים בֹונִּ ים ֵקן ְׁב ָר ֵ
ִּב ְׁתקּופַ ת הַ ִּקינּון הָ ְׁ
בֹוקעִּ ים גֹוזָלִּ ים ְׁקטַ ִּּנים .הַ גֹוז ִָּלים
הֵ ם ְׁמ ִּטילִּ ים ְׁב ֵקן בֵ יצִּ ים וְׁדֹוגְׁ ִּרים עֲלֵ יהֶּ ם .מֵ הַ בֵ יצִּ ים ְׁ
הֹורים ֹאכֶּל .הֵ ם גְׁ ֵד ִּלים
יֹודעִּ ים לִּ פְׁ תֹחַ פֶּ ה גָדֹול ּולְׁ בַ ֵקש מֵ הַ ִּ
בֹוק ִּעים עָ רֻ ִּמים וְׁעִּ ו ְִּׁרים .הֵ ם ְׁ
ְׁ
פֹות ִּחים עֵ י ַניִּם ּומַ ְׁת ִּחילִּ ים לְׁ ג ֵָדל נֹוצֹותְׁ .במֶּ ֶּשְך כָל הַ זְׁ ַמן הַ זֶּה
ַמהֵ ר .אַ חֲ ֵרי ָשבּועַ הֵ ם ְׁ
אֹותם ודֹואֲ גִּ ים לְׁ כָל מָ ה ֶּשהֵ ם צְׁ ִּריכִּ ים.
ָ
הֹורים ֶּשלָ הֶּ ם מַ אֲ כִּ ילִּ ים
יֹוש ִּבים ְׁבתֹוְך הַ ֵקן .הַ ִּ
הֵ ם ְׁ
אַ חֲ ֵרי ָ 4שבּועֹות הַ גֹוזָלִּ ים מַ גִּ יעִּ ים לִּ ְׁשלַ ב הַ " ִּפ ְׁרחֹון"ִּ .ב ְׁשלַ ב הַ זֶּה הָ עֵ י ַניִּם ֶּשל הַ גֹוז ִָּלים
ילים
ְׁפקּוחֹות ,הַ ּנֹוצֹות ֶּשלָ הֶּ ם ג ְָׁדלּו ,הֵ ם יְׁכֹולִּ ים לִּ ְׁקפֹ ץ וַאֲ פִּ לּו ְׁקצָת לָ עּוף .הֵ ם ַמ ְׁת ִּח ִּ
שּופים
יֹודעִּ ים לְׁ ִּה ְׁס ַת ֵדר לְׁ בַ דִּ .ב ְׁשלַ ב הַ ֶּזה הַ גֹוזָלִּ ים חֲ ִּ
לָ צֵאת מֵ הַ ֵקן אֲ בָ ל הֵ ם עֹוד ל ֹא ְׁ
יֹודעִּ ים לְׁ הַ ִּשיג ְׁלעַ צְׁ ָמם
לַ הַ ְׁרבֵ ה סַ כָנֹות -הֵ ם ְׁמג ָֻש ִּמים ָול ֹא עָ פִּ ים מַ ְׁספִּ יק טֹוב .הֵ ם ל ֹא ְׁ
הֹורים
קּוקים לְׁ עֶּ זְׁ ָרה וַהֲ ָגנָה ֶּשל הַ ִּ
אֹ כֶּל ּולְׁ ִּהזָהֵ ר ִּמטֹ ְׁרפִּ ים .הֵ ם ִּמחּוץ לְׁ ֵקן אֲ בָ ל ע ֲַדיִּן זְׁ ִּ
שֹומ ִּרים יָפֶּ ה עַ ל הַ פִּ ְׁרחֹו ִּנים ֶּשלָ הֶּ םִּ -אם פִּ ְׁרחֹון ָכזֶּה קֹופֵ ץ
ְׁ
עֹור ִּבים הָ אֲ פֹ ִּרים
ֶּשלָ הֶּ ם .הָ ְׁ
תֹוב ִּבים ְׁס ִּביבֹו ּומַ ְׁת ִּקיפִּ ים כָל ִּמי ֶּש ִּמ ְׁת ָק ֵרב אֵ לָ יו .לִּ פְׁ עָ ִּמים כָל
הֹורים ִּמ ְׁס ְׁ
ְׁל ַק ְׁר ַקע ,הַ ִּ
הֹורים ֶּשל הַ ִּפ ְׁרחֹון
חַ ְׁב ֵרי הַ לַ הֲ ָקה עֹוזְׁ ִּרים לְׁ הָ גֵן עַ ל הַ פִּ ְׁרחֹוןְׁ .במֶּ ֶּשְך יֹומַ יִּם ָר ִּאינּו אֶּ ת הַ ִּ
ְׁמטַ ְׁפ ִּלים בֹו .אַ חֲ ֵרי יֹומַ יִּם הֵ ם נֶּעֶּ לְׁ מּו מֵ הָ אֵ זֹור .י ִָּתכֵן ְׁמ ֹאד ֶּשהּוא לָ מַ ד לָ עּוף יָפֶּ ה
עֹור ִּבים ִּבגְׁ בָ עֹות.
ו ְִּׁהצְׁ טָ ֵרף לְׁ לַ הֲ ַקת הָ ְׁ
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לֹומ ֶּק'ה אַ ְׁרנֹון:
חֲ ָּדשֹות ֶּמהָּ ִּפינָּת חַ י ֵמאֵ ת ָּש ְׁ
מּודים ,אֲ נִּי ְׁמ ַקּוֶּוה ֶּשהֵ ם
גּורים ,הֵ ם ְׁמאֹוד חֲ ִּ
הַ ָשבּועַ הָ יּו לָ נּו ְׁש ֵתי חָ מּוסֹות ֶּש ִּה ְׁמלִּ יטּו ִּ 10
יאים.
יִּגְׁ ְׁדלּו ְׁוי ְִּׁהיּו ְׁב ִּר ִּ
ְׁביֹום ִּראשֹון צֶּ וֶּות פִּ יּנַת הַ חַ י מָ צָא בַ מַ ְׁחסָ ן נָחָ ש ִּמסּוג " ַזעֲמָ ן מַ ְׁט ְׁבעֹות" ,הַ ּנָחָ ש הָ יָה ָתקּועַ
יח ֶּררּו אֶּ ת הַ ּנָחָ ש ְׁבעֶּ זְׁ ַרת ֶּשמֶּ ן ְׁמיּוחָ ד ו ְִּׁה ְׁש ִּאירּו אֹותֹו
כֹודת עַ כְׁ בָ ִּריםִּ ,ד ִּידי ְׁו ָנוֶּוה ִּש ְׁ
ְׁב ַמ ְׁל ֶּ
יֹותר טֹוב הֵ ם י ְַׁחזִּ ירּו אֹותֹו לָ טֶּ בַ ע ,אַ ֶּתם
אֹוששּות ,אַ חֲ ֵרי ֶּשהּוא י ְַׁרגִּ יש ֵ
בטרריום לְׁ ִּה ְׁת ְׁ
מּוזְׁ ָמנִּ ים לָ בֹוא לְׁ פִּ יּנַת חַ י וְׁלִּ ְׁראֹות אֹותֹו.
טֹורף ְׁבאַ ְׁקו ְַׁריּום ֵמי הַ יָּם
ַס ְׁר ָּטן ֵ
ּומיֻחֶּ ֶּדת:
ֲבֹודה ָק ֶּשה ְׁ
ְׁב ִּפּנַת הַ חַ י יֵש אַ ְׁקו ְַׁריּום מֵ י-יָם .אַ ְׁחז ַָקת אַ ְׁקו ְַׁריּום מֵ י-יָם ִּהיא ע ָ
ידיָ ,צ ִּריְך
יֹותר ִּמ ַ
לּוחים אֲ בָ ל ל ֹא ֵ
ימים .הֵ ם צְׁ ִּריכִּ ים לִּ ְׁהיֹות ְׁמ ִּ
הַ ַמיִּם צְׁ ִּריכִּ ים לִּ ְׁהיֹות חַ ִּמ ִּ
ִּל ְׁהיֹות בָ הֶּ ם מַ ְׁספִּ יק חַ ְׁמצָ ן ,הֵ ם צְׁ ִּריכִּ ים לִּ זְׁ רֹם כְׁ מֹו גַלֵ י הַ יָם.
שֹושנֹות-יָם ,כֹוכְׁ בֵ י-יָם,
ַ
הָ אַ ְׁקו ְַׁריּום הּוא כְׁ מֹו עֹולָ ם ָקטָ ןְׁ .באַ ְׁקו ְַׁריּום ֶּשלָ נּו חַ יִּ ים ָדגִּ ים,
צּורים הַ חַ יִּ ים צְׁ ִּריכִּ ים לָ ֵתת
אַ ְׁלמֻ גִּ ים וְׁסַ ְׁרטָ נִּ ים שֹונִּ ים .כְׁ ֶּשחַ יִּ ים ְׁבעֹולָ ם ְׁמשֻ ָתף ו ְָׁקטָ ן ,הַ יְׁ ִּ
ידי -הּוא פֹוגֵעַ בַ ִּמי ִּנים הָ אֲ חֵ ִּרים.
יֹותר ִּמ ַ
ָמקֹום אֶּ חָ ד לַ ֵשנִּ י .כַאֲ ֶּשר ִּמין אֶּ חָ ד ִּמ ְׁש ַתלֵ ט ֵ
יפטָ ְׁסיָה
ִּל ְׁפנֵי כְׁ ָשנָה ִּה ְׁתחַ לְׁ נּו לִּ ְׁראֹות בָ אַ ְׁקו ְַׁריּום ֶּשלָ נּו יְׁצּור י ִַּמי ֶּשּנ ְִּׁק ָרא " ִּאיפְׁ טָ ְׁסיָה" .הַ ִּא ְׁ
צּורת צִּ ּנֹורְׁ .באֶּ ְׁמ ַצע הַ גּוף יֵש פֶּ ַתחֶּ .ד ֶּרְך הַ פֶּ ַתח
שֹושּנַת יָם .יֵש לָ ּה גּוף ְׁב ַ
ַ
ִּהיא סּוג ֶּשל
הַ זֶּה ִּהיא מַ כְׁ נִּ יסָ ה אֶּ ת הָ אֹ כֶּל ּומֹוצִּ יאָ ה אֶּ ת הַ פְׁ סֹלֶּ תִּ .מסָ ִּביב לַ גּוף יֵש לָ ּה זְׁ רֹועֹות
ּופֹותחַ ת
ַ
רֹודפֶּ ת אַ חֲ ֵרי הַ מָ זֹון ֶּשלָ ּהִּ .היא ִּמ ְׁתי ֶַּשבֶּ ת עַ ל סֶּ לַ ע
גְׁ ִּמישֹות .הַ ִּאיפְׁ טָ ְׁסיָה ל ֹא ֶּ
אֶּ ת הַ זְׁ רֹועֹות הַ גְׁ ִּמישֹות ֶּשלָ ּהְׁ .בעֶּ זְׁ ָר ָתן ִּהיא ְׁמסַ ֶּּננֶּת אֶּ ת מֵ י הַ יָם ּומֹוצֵאת ְׁלעַ צְׁ ָמּה ֹאכֶּל.
גֹורמֶּ ת לִּ ְׁבעָ יֹותִּ -היא ִּמ ְׁת ַרבָ ה מַ הֵ ר ְׁמ ֹאד
יפטָ ְׁסיָה ִּהיא יְׁצּור ְׁמעַ נְׁ יֵן אֲ בָ ל ִּהיא ֶּ
הַ ִּא ְׁ
ּומ ְׁש ַתלֶּ טֶּ ת עַ ל כָל הָ אַ ְׁקו ְַׁריּום .כְׁ ֶּשהָ י ְָׁתה לָ נּו ִּאיפְׁ טָ ְׁסיָה אַ חַ ת -נֶּהֱ נֵינּו ִּממֶּ ּנָה .כְׁ ֶּשהָ יּו לָ נּו
ִּ
יצּורים
נֹותנֹות ָמקֹום ִּל ִּ
 10חָ ַש ְׁבנּו ֶּשזֶּה נ ְֶּׁחמָ ד .עַ כְׁ ָשו יֵש לָ נּו עֶּ ְׁשרֹות ִּאיפְׁ טָ סיֹות וְׁהֵ ן ל ֹא ְׁ
עֹושים?
אֲ חֵ ִּרים ְׁבאַ ְׁקו ְַׁריּום .מָ ה ִּ
יֵש סּוג אֶּ חָ ד ֶּשל סַ ְׁרטָ ן ֶּשאֹוכֵל אֶּ ת הַ ִּאיפְׁ טָ סיֹותִּ .אם ָש ִּמיִּם אֶּ ת הַ סַ ְׁרטָ ן הַ זֶּה ְׁבאַ ְׁקו ְַׁריּום,
ישהּו ְׁב ֵתל אָ ִּביב מָ כַר סַ ְׁרטָ ִּנים
אֹותן עַ ד ֶּשהֵ ן ֶּנעֱלָ מֹות .לִּ פְׁ נֵי ְׁשבּועַ יִּם ִּמ ֶּ
ָ
הּוא אֹוכֵל
ֵמהַ סּוג הַ זֶּה .נָסַ עְׁ נּו לְׁ ֵתל אָ ִּביב ו ְָׁקנִּ ינּו סַ ְׁרטָ נִּ ים .עַ כְׁ ָשו הֵ ם ג ִָּרים ְׁבאַ ְׁקו ְַׁריּום וְׁאֹוכְׁ ִּלים אֶּ ת
יפטָ סיֹות .מָ ה י ִָּק ֶּרה כְׁ ֶּשהֵ ם יְׁסַ יְׁ מּו לֶּ אֱ כֹל אֶּ ת כֹל הַ ִּאיפְׁ טָ סיֹות? אֲ נ ְַׁחנּו נ ְִּׁמכֹר אֶּ ת
הַ ִּא ְׁ
יפטָ סיֹות
ידי ִּא ְׁ
יֹותר ִּמ ַ
ישהּו ֶּשיֵש לֹו ֵ
אֹותם? ִּמ ֶּ
ָ
ישהּוִּ .מי י ְִּׁקנֶּה
הַ סַ ְׁרטָ נִּ ים הָ אֵ לּו לְׁ ִּמ ֶּ
ְׁבאַ ְׁקו ְַׁריּום.
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ַהצָּ ב יְׁהֹושֻׁ עַ יָּצָּ א ְׁל ִּטיּול
ְׁב ִּפּנַת הַ חַ י ֶּשלָ נּו יֵש הַ ְׁרבֵ ה סּוגִּ ים ֶּשל ְׁבעָ לֵ י חַ יִּ ים .חֵ לֶּ ק מֵ הֵ ם בֹולְׁ ִּטים ּומֻ כ ִָּרים ִּב ְׁמיֻחָ ד.
סּוד ִּני גָדֹול
הַ צָב "יְׁהֹושֻ עַ " הּוא אַ חַ ד ִּמבַ עֲלֵ י הַ חַ יִּ ים ֶּשכֻלָ ם מַ כִּ ִּירים .יְׁהֹושֻ עַ הּוא צָב ַ
נֹורת ִּחמּוםִּ .ב ְׁשעֹות
ְׁמאֹ ד .יֵש לֹו בַ יִּת ָקטָ ן בֶּ חָ צֵ ר ֶּשל פִּ ּנַת הַ חַ יְׁ .בתֹוְך הַ בַ יִּת יֵש לֹו ְׁמ ַ
יּורים ְׁבפִּ ּנַת הַ חַ י .כְׁ ֶּש ַקר בַ חּוץ -הּוא ִּמ ְׁתחָ מֵ ם בַ בַ יִּת ֶּשלֹו.
הַ יֹום הּוא אֹוהֵ ב לַ עֲשֹות ִּס ִּ
כְׁ ֶּשחַ ם ְׁבחּוץ הּוא ְׁמחַ פֵ ש פִּ ּנַת צֵל אֹו ְׁמנַסֶּ ה לְׁ ִּה ְׁת ַגּנֵב לְׁ תֹוְך הַ ִּמ ְׁבנֶּה הַ ְׁממֻ זָג .בַ ַשבָ ת
אֹור ִּחים ִּהגִּ יעּו ְׁל ִּסיּור ְׁב ִּפּנַת
קֹוביץְׁ .ב ָשעָ ה ְׁ 12בצָהֳּ ַריִּם הָ ְׁ
חָ גְׁ גּו בַ ר ְׁמ ֻצּוֶּה לִּ ְׁבאֵ ִּרי הֶּ ְׁר ְׁש ִּ
הַ חַ י .לְׁ יַד ַשעַ ר הַ כְׁ נִּ יסָ ה ָרבַ ץ הַ צָב יְׁהֹושֻ עַ ו ְִּׁה ְׁס ַתכֵל עֲלֵ יהֶּ ם ְׁבמַ בָ ט עָ יֵףְׁ .בסֹוף הַ ִּסיּור
יָצָאנּו הַ חּוצָה וְׁגִּ לִּ ינּו ֶּשהּוא ֶּנעֱלַ ם!
פּושים -אּולַ י הּוא ִּמ ְׁס ַת ֵתר ְׁבאַ חַ ת ִּמפִּ ּנֹות הֶּ חָ ֵצר? ל ֹא!
ִּמיָד ִּה ְׁתחַ לְׁ נּו ִּח ִּ
אּולַ י הּוא ִּמ ְׁתחַ בֵ א ִּמ ַתחַ ת לְׁ מַ ְׁד ֵרגֹות? ל ֹא!
אּולַ י הּוא יָצָא הַ חּוצָה?
נִּ ִּסינּו לַ ְׁחשֹבִּ -אם הָ יִּינּו צָב ֶּשיֹוצֵא ִּמפִּ ּנַת הַ חַ י ְׁביֹום ָש ָרב -לְׁ אָ ן הָ יִּינּו הֹולְׁ כִּ ים?
נִּמצָא ְׁב ִּמ ְׁשטָ ח הָ עֵ ֶּשב לְׁ יַד הַ סַ פְׁ סָ ל? ל ֹא!
אּולַ י הּוא ְׁ
אּולַ י הּוא הָ לַ ְך לֶּ אֱ כֹל ֶּת ֶּרד ְׁבגִּ ּנַת הַ י ֶֶּּרק? ל ֹא!
אּולַ י ִּמ ְׁתחַ בֵ א ִּמ ַתחַ ת לְׁ ִּשיחֵ י הַ ג ֵָרנְׁ יּום? ל ֹא!
פּושים וְׁלַ חֲ זֹר כְׁ ֶּשיִּ ְׁת ָק ֵרר בַ חּוץ.
אַ חֲ ֵרי ָשעָ ה הֶּ ְׁחלַ ְׁטנּו לְׁ הַ פְׁ ִּסיק אֶּ ת הַ ִּח ִּ
ְׁב 4אַ חַ ר הַ צָ הֳּ ַריִּם ִּחפַ ְׁשנּו שּוב -ל ֹא מָ צָאנּו אֹותֹוְׁ .ב ָשעָ ה  6אַ חַ ר הַ צָהֳּ ַריִּם ָראּו אֶּ ת
פֹורט.
יְׁהֹושֻ עַ ְׁמטַ יֵל ְׁבחֻ ְׁר ָשה לְׁ יַד ִּמגְׁ ָרש הַ ְׁס ְׁ
ּומיָד ָיצָא
ִּמ ְׁשלַ חַ ת יָצְׁ אָ ה לְׁ הַ ְׁחזִּ יר אֹותֹו לַ חֲ צַ ר ֶּשל פִּ ּנַת הַ חַ י .יְׁהֹושֻ עַ נ ְַׁראֶּ ה ָשמֵ חַ לַ חֲ זֹר ִּ
ְׁל ִּסיּור בֶּ חָ צֵ ר.
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חדשות בארץ ובעולם
אָּ סֹון ְׁב ֶּמירֹון
ירה
נִּפ ַטרְׁ .ביֹום פְׁ ִּט ָ
בַ ָשבּועַ ֶּשעָ בַ ר הָ יָה לָ ג בָ ע ֶֹּמר .לָ ג בָ ע ֶֹּמר הּוא הַ יֹום בֹו ַר ִּבי ִּש ְׁמעֹון בַ ר יֹוחַ אי ְׁ
'הלּולָ א'ַ .ר ִּבי ִּש ְׁמעֹון בַ ר יֹוחַ אי ָקבּור ְׁב ִּמירֹון .כָל ָש ָנה
קֹור ִּאים ִּ
עֹושים ְׁמ ִּסבָ ה .לַ ְׁמ ִּסבָ ה ְׁ
ֶּשל ַצ ִּדיק ִּ
יקים
יעים הָ מֹון הֲ מֹון אֲ נ ִָּשים .הֵ ם ִּמ ְׁד ִּל ִּ
ְׁבלָ ג בָ ע ֶֹּמר יֵש ִּהלּולָ א גְׁ דֹולָ ה ְׁמאֹוד ְׁב ֵמרֹון .אֶּ ל הַ ִּהלּולָ א ַמגִּ ִּ
ּומ ְׁתפַ ְׁל ִּלים.
ְׁמדּורֹותָ ,ש ִּריםְׁ ,מנַגְׁ נִּים ִּ

יֹוחאי יֵש
מֵ רֹון הּוא יִּשּוב ֶּשּנ ְִּׁמ ָצא בַ ָצפֹוןֵ .מרֹון הּוא ל ֹא יִּשּוב גְׁ דֹל ְׁ .ליַד הַ ֶּקבֶּ ר ֶּשל ַר ִּבי ִּש ְׁמעֹון בַ ר ַ
יעים אֲ נ ִָּשים ְׁל ִּהלּולָ א ְׁמאֹוד ְׁמאֹוד צָפּוף.
ְׁשנִּים .כָל ָשנָה כְׁ ֶּש ַמגִּ ִּ
ִּמ ְׁבנִּים י ָ
ְׁתה ִּהלּולָ א ְׁב ֵמרֹון ִּבגְׁ לַ ל ַהקֹורֹונָה .הַ ָשנָה הַ ְׁרבֵ ה ְׁמאֹוד אֲ נ ִָּשים ָרצּו לְׁ הַ גִּ יעַ
ְׁב ָשנָה ֶּשעָ ְׁב ָרה ל ֹא ָהי ָ
יעים ְׁל ִּהלּולָ א בַ לַ יְׁלָ ה וְׁחֵ לֶּ ק
לְׁ ִּהלּולָ א .הַ ָשנָה הַ ִּהלּולָ א הָ י ְָׁתה ְׁביֹום ִּש ִּשי .כָל ָשנָה חֵ לֶּ ק ֵמ ָהאֲ נ ִָּשים ַמגִּ ִּ
מַ גִּ יעִּ ים ְׁל ִּהלּולָ א ְׁבב ֶֹּקר ֶּשאַ חֲ ֵרי .הַ ָשנָה כָל הָ אֲ נ ִָּשים ִּהגִּ יעּו ְׁבלַ יְׁלָ ה כִּ י בַ ב ֶֹּקר ָהי ְָׁתה ַשבָ ת.
ִּב ְׁת ִּחלַ ת הַ לַ יְׁלָ ה הָ יּו ְׁב ִּהלּולָ א ְׁבעֵ ֶּרְך ֵמאָ ה אֶּ לֶּ ף אֲ נ ִָּשיםָ .היָה צָפּוף ְׁמאֹוד .אֲ נ ִָּשים ָדחֲ פּו אַ חַ ד אַ ְׁת
הַ ֵשנִּיֵ .מרֹב צְׁ ִּפיפּות אֲ נ ִָּשים ִּה ְׁת ִּחילּו ִּלפֹ ל .זֶּה הָ פַ ְך ִּל ְׁהיֹות ְׁמאֹוד ְׁמסֻ ָכן .אֲ נ ִָּשים נִּפְׁ צְׁ עּו .הַ ִּמ ְׁשטָ ָרה
צּועים אֲ בָ ל הָ יָה ְׁמאֹוד צָ פּוף .הֵ ם ל ֹא ִּהצְׁ ִּליחּו ְׁלהַ גִּ יעַ  .לָ ַקח הַ ְׁרבֵ ה זְׁ מַ ן
ְׁחֹוב ִּשים נִּסּו ְׁלהַ גִּ יעַ אֶּ ל הַ ְׁפ ִּ
ו ְׁ
צּועיםַ .ה ְׁרבֵ ה אֲ נ ִָּשים נֶּהֶּ ְׁרגּו .הַ ְׁרבֵ ה ְׁמאֹוד אֲ נ ִָּשים נִּפְׁ צְׁ עּו.
עַ ד ֶּש ִּהצְׁ ִּליחּו ְׁלהַ גִּ יעַ אֶּ ל כָל הַ ְׁפ ִּ

הַ ִּמ ְׁשטָ ָרה ָק ְׁראָ ה ְׁלכָל ָהאֲ נ ִָּשים לַ ֲעזֹב אֶּ ת ֵמרֹון וְׁלַ חֲ זֹר הַ בַ י ְָׁתה .הַ ִּמ ְׁשטָ ָרה עָ צְׁ ָרה אֶּ ת כָל
אֹוטֹובּוסים בַ ֶּד ֶּרְך ְׁל ֵמרֹון וְׁאָ ְׁמ ָרה לָ הֶּ ם ל ֹא ְׁלהַ גִּ יעַ ְׁל ָשם
ִּ
הָ
אַ חֲ ֵרי הָ אָ סֹון הַ ְׁמ ִּדינָה הֶּ ְׁח ִּליטָ ה ְׁלהָ ִּקים ַוע ֲָדה ְׁמיֻחֶּ ֶּדת .בַ ַּוע ֲָדה י ְִּׁהיּו אֲ נ ִָּשים ֶּשיִּ ְׁב ְׁדקּו מָ ה ְׁב ִּדיּוק הָ יָה
מד
ְׁבמֵ רֹון ו ְִּׁאם יֵש ַמ ֶּשהּו ֶּשאָ ֵשם ְׁבזֶּה .אַ חֲ ֵרי ֶּשהַ ַּוע ֲָדה ִּת ְׁמצָ א ָמה ְׁב ִּדיּוק ָק ָרה ,י ְִּׁהיֶּה אֶּ פְׁ ָשר לִּ לְׁ ֹ

אֵ יְך לְׁ ִּהזָהֵ ר ְׁב ִּהלּולָ א ָשנָה הַ בָ אָ ה.

צילום :משטרת ישראל
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תָּהשבוע
פָּר ַׁש ַׁ
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קדושים

אמור

בהר

בחוקותי

פָּ ָּר ַשת ָּשבּועַ ְׁ -בהַ רְׁ -בחֻׁ קֹ ַתי
"בחֻ קֹ ַתי".
קֹור ִּאים ְׁש ֵתי פָ ָרשֹות :פָ ָר ַשת " ְׁבהַ ר" ּופָ ָר ַשת ְׁ
הַ ָשבּועַ ְׁ

פָ ָר ַשת " ְׁבהַ ר"
ֹשה ְׁבהַ ר ִּסינַי:
בַ פָ ָר ָשה מֻ זְׁ כ ִָּרים ִּדינִּים ֶּשה' אָ ַמר ְׁלמ ֶּ

ְׁש ִּמ ָּטה וְׁיֹובֵ ל
ְׁש ִּמטָ ה ִּהיא ִּמצְׁ וָה ְׁמיֻחֶּ ֶּדת ְׁש ֵמ ַקיְׁ ִּמים ַרק ְׁבאֶּ ֶּרץ י ְִּׁש ָראֵ ל.
ֲבֹודת
יעית צָ ִּריְך לַ ֲעזֹב אֶּ ת ע ַ
אֶּ ת ָהאֲ ָד ָמה ֶּשל אֶּ ֶּרץ י ְִּׁש ָראֵ ל ְׁמעַ ְׁב ִּדים ֵשש ָשנִּים .בַ ָשנָה הַ ְׁש ִּב ִּ
הָ אֲ ָד ָמה.
נִּמ ַשְך ָ 49שנִּיםְׁ .בסֹוף כָל מַ ְׁחזֹור ָכזֶּה
כָל ְׁ 7שנֹות ְׁש ִּמטָ ה ִּמצְׁ טָ ְׁרפֹות ְׁל ַמ ְׁחזֹור אֶּ חָ ד .הַ ַמ ְׁחזֹור הַ זֶּה ְׁ
יֵש ָשנָה ְׁמיֻחֶּ ֶּדת.
"שנַת יֹובֵ ל"ְׁ .שנַת הַ יֹובֵ ל ִּהיא הַ ָשנָה הַ חֲ ִּמ ִּשים.
הַ ָשנָה הַ ז ֹאת נ ְִּׁק ֵראת ְׁ
ּנִּמכְׁ רּו חֹוזְׁ רֹות לַ ְׁבעָ לִּ ים.
ִּב ְׁשנַת הַ יֹובֵ ל ל ֹא ְׁמעַ ְׁב ִּדים אֶּ ת הַ ַק ְׁר ַקעִּ .ב ְׁשנַת הַ יֹובֵ ל הָ אֲ ָדמֹות ֶּש ְׁ
קֹור ִּאים לְׁ זֶּה
ּנִּמכְׁ רּוְׁ .
ְׁבפָ ָר ַשת " ְׁבהַ ר " ְׁמ ַד ְׁב ִּרים גַם עַ ל ָהאֶּ ְׁפ ָשרּות ִּל ְׁקנֹות ֵמחָ ָדש ַק ְׁר ָקעֹות ּובָ ִּתים ֶּש ְׁ
"גְׁ אּולַ ת ַק ְׁר ַקע" ּו"גְׁ אּולַ ת בָ ִּתים".

חּוקֹותי"
ַ
"ב
פָּ ָּר ַשת ְׁ
"הֶּ ְׁק ֵדש"
"ה ְׁק ֵדש".
חּוקֹותי עֹוסֶּ ֶּקת גַם ְׁב ִּדינֵי ֶּ
ַ
פָ ָר ַשת ְׁב
"ה ְׁק ֵדש?"
מָ ה זֶּה ֶּ
נֹותן לַ ִּמ ְׁשכָן אֹו ְׁלבֵ ית הַ ִּמ ְׁק ָדש.
מַ ָתנָה ֶּשאָ ָדם ֵ
ישים ְׁבהֵ ָמה.
ישים ַק ְׁר ַקע .יֵש ִּמ ְׁק ִּרים בָ הֶּ ם ַמ ְׁק ִּד ִּ
יֵש ִּמ ְׁק ִּרים בָ הֶּ ם ַמ ְׁק ִּד ִּ
יֵש ִּמ ְׁק ִּרים בָ הֶּ ם ִּמ ְׁתחַ יְׁ ִּבים לָ ֵתת כֶּסֶּ ף.
הַ ִּדינִּים ֶּשל הֶּ ְׁק ֵדש ְׁמסֻ בָ כִּ ים:
מָ ה הַ ִּדין ִּאם אָ ָדם ַמ ְׁק ִּדיש ְׁבהֵ ָמה וְׁאַ חַ ר כְָך רֹוצֶּה לָ ֵתת לַ ִּמ ְׁשכָן ְׁבהֵ ָמה אַ חֶּ ֶּרת?
אֹותּה בַ חֲ ז ָָרה?
קֹורה ִּאם אָ ָדם ַמ ְׁק ִּדיש ַק ְׁר ַקע וְׁאַ חַ ר כְָך רֹוצֶּה ִּל ְׁקנֹות ָ
מָ ה ֶּ
קֹובעִּ ים כ ַָמה
אֹומר" :אֲ נִּי ִּמ ְׁתחַ יֵב לָ ֵתת לַ ִּמ ְׁק ָדש אֶּ ת ָהעֵ ֶּרְך ֶּשל הַ בֵ ן ֶּש ִּלי" .אֵ יְך ְׁ
קֹורה ִּאם אָ ָדם ֵ
מָ ה ֶּ
קֹוב ִּעים ָמה הָ עֵ ֶּרְך ֶּשל אָ ָדם?
כֶּסֶּ ף הּוא ָצ ִּריְך לָ ֵתת? אֵ יְך ְׁ
עֹוס ִּקים בַ ְׁשאֵ לֹות הָ אֵ לּו.
בַ פָ ָר ָשה ְׁ
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