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  חדשות הסדנא
  

 

ם גֶּ ן דֶּ כָּ שְׁ  ַהמִּ

ים יִּ ָנתִּ שְׁ נּו ָהַאֲחרֹונֹות בִּ ים  ֲאַנחְׁ דִּ ם ֲהָכַנת ַעל עֹובְׁ גֶּ ָכן דֶּ שְׁ ֵני. מִּ פְׁ ַסח לִּ ינּו פֶּ  אֹותֹו ָבנִּ
ָבעֹות גְׁ ָשבּועֹות. בִּ ים  בְׁ נּו ָהַאֲחרֹונִּ ַחלְׁ תְׁ ים הִּ ָהקִּ ת לְׁ ָכן אֶּ שְׁ ָבֵתי ַהמִּ ר בְׁ ים ֵספֶּ . ֲאֵחרִּ
ֵני ַהָשבּועַ  פְׁ לִּ ם וְׁ בּוַעיִּ ינּו שְׁ ת ָבנִּ ָכן אֶּ שְׁ ֵבית ַהמִּ ר בְׁ ית" ֵספֶּ   אי"ה ֵנֵצא  ַהָבא ַבָשבּועַ ". ֵראשִּ
ים ָהקִּ ת לְׁ ָכן אֶּ שְׁ ֵבית ַהמִּ ר  בְׁ שּוב ַהֵספֶּ ית" ַביִּ  ". אֹוַרנִּ

ַסֵפר ַעל ַהֲהָקָמה:   יל מְׁ  גִּ

ינּו   ָבנִּ ית.  ֵראשִּ ר  ֵספֶּ ֵבית  בְׁ ּנּו  נׇהיִּ ַשמְׁ ָכְך  ַאֵחר  ַהָפרֹוכֶּת.  וְׁ ָהָארֹון  ם  עִּ ָכן  שְׁ ַהמִּ ת  ת  אֶּ אֶּ ּו 
ים  ידִּ מִּ ַלַתלְׁ עּודֹות  תְׁ נּו  יַלקְׁ חִּ ָכְך  ַאֵחר  יעֹות.  רִּ ַהיְׁ וְׁ ים  ָרשִּ ַהקְׁ ם  עִּ י  תִּ ָעַזרְׁ י  ֲאנִּ יעֹות  רִּ ַהיְׁ

ת זֶּה.  י אֶּ תִּ י ָאַהבְׁ דּו. זֶּה ָהָיה ֵכיף. ֲאנִּ ָעבְׁ  שֶּ
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 הסדנאת ודשח

  
 

ל ֵקן נָּה שֶּ   ַבַיַער ַמיְׁ

ַיד ר ֵבית לְׁ ים ֵספֶּ יֵדי. ַיַער ֵיש יּוָבלִּ מִּ תֹות ַתלְׁ לב -א כִּ ים שֶּ ים יּוָבלִּ אִּ ָכל. ַלַיַער יֹום ָכל יֹוצְׁ  לְׁ
יד מִּ ָּנה ֵיש ַתלְׁ לֹו" פִּ יד. ַבַיַער" שֶּ מִּ ַבֵקר ַהַתלְׁ ָּנה מְׁ פִּ לֹו בְׁ  ָחָדש ָמה ּובֹוֵדק אֹוָתּה חֹוֵקר, שֶּ

ֹנַעם. ָבּה ָבאּום לְׁ ֵדלְׁ ָתה ַמנְׁ כִּ ָּנה ֵיש ב'  מִּ יֶּנֶּת פִּ ַענְׁ ַלת.  מְׁ חִּ תְׁ ף בִּ חּו ַהֹחרֶּ ים ָבּה ָפרְׁ יסִּ קִּ .  ַנרְׁ
ֵני פְׁ ם לִּ בּוַעיִּ ָלב ָבּה ָפַרח שְׁ יָֻחד ַסחְׁ ָרא מְׁ קְׁ ּנִּ ָתן" שֶּ פְׁ יָאה ָמָצא ֹנַעם ַהָשבּועַ ". שִּ צִּ   מְׁ

ת דֶּ יֻחֶּ ם ןקֵ  -מְׁ ים עִּ יחַ  ַעל ָהָיה ַהֵקן. ֵביצִּ ַחר שִּ ים 3 בֹו ָהיּו. ֵאשְׁ ַחלֹות ֵביצִּ ַחלְׁ ם כְׁ ֻקדֹות עִּ  נְׁ
 .ֲאֹפרֹות

ֵאיזֶּה: "ָלַדַעת ָרָצה ֹנַעם פֹור לְׁ ת ָשַאל הּוא"? ַשָיְך ַהֵקן  צִּ ָתא אֶּ ָתא. נֹוָעה  ָסבְׁ   ֹנָעה  ָסבְׁ
ָרה ה ָאמְׁ זֶּ ל ֵקן שֶּ ָנה שֶּ  .  ַמיְׁ

יא המיינה פֹור הִּ ית צִּ יא. ֵבינֹונִּ ָצת הִּ ַטָּנה יֹוֵתר קְׁ יֹוָנה  קְׁ ַבע. מִּ ָלּה ַהצֶּ  ֵיש. ָשֹחר -חּום  שֶּ
ים ָצֹהב ַמקֹור ָלּה ָתמִּ ים ּוכְׁ ָבנִּ ם  ַעל לְׁ ָנַפיִּ יא. ַהכְׁ ת ָחַכָמה הִּ דֶּ לֹומֶּ יא. ַמֵהר וְׁ  יֹוַדַעת הִּ

ַחקֹות יא קֹולֹות לְׁ הִּ פֹור. שֹוַמַעת שֶּ יַנה צִּ יָעה ַהָמיְׁ גִּ ָרֵאל הִּ שְׁ יִּ ֵני לְׁ פְׁ ים ַכָמה לִּ . ָשנִּ
ָחָלה ַהתְׁ בּו בְׁ ה ָחשְׁ זֶּ ָמד שֶּ ֹאד נֶּחְׁ ֵיש  מְׁ פֹור שֶּ ָרֵאל ֲחָדָשה צִּ שְׁ יִּ ֵשְך. בְׁ מְׁ הֶּ לּו בְׁ יא גִּ הִּ ין שֶּ  מִּ

ָטן פֹוֵלש ַתלְׁ  . שְׁ

ינֹות פֹות ַהָמיְׁ ים תֹוקְׁ רִּ פֳּ גָ  ֲאֵחרֹות צִּ שֹותּומְׁ ים אֹוָתן רְׁ ּנִּ ם ֵמַהקִּ ָלהֶּ פֹות ֵהן. שֶּ ים טֹורְׁ  ֵביצִּ
ים גֹוָזלִּ ים. וְׁ ם ַבֲאזֹורִּ ֵבה ֵיש ָבהֶּ ינֹות ַהרְׁ ים ַמיְׁ רִּ פֳּ ַמָעטֹות ָהֲאֵחרֹות ַהצִּ תְׁ  . מִּ

ֹמעַ  ָשַמח לֹא ֹנַעם שְׁ ָּנה לִּ ַבפִּ לֹו" שֶּ ל ֵקן ֵיש" שֶּ ינֹות שֶּ יּו  ָרָצה לֹא הּוא. ַמיְׁ הְׁ יִּ ינֹות עֹוד שֶּ  ַמיְׁ
ָבעֹות גְׁ יט ֹנַעם. בִּ לִּ חְׁ הּוא הֶּ ת שֹוֵבר שֶּ ים אֶּ ַבֵקן ַהֵביצִּ  . שֶּ
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  חדש בטבע     

ת  ָחַטב ֵלָכָנה  טֹוב  ַמַזל דֶּ הּולֶּ שֹון  זֹוַהר ַהֵבן לְׁ  ֵגרְׁ

ָתָמר טֹוב  ַמַזל ֵשר לְׁ קְׁ ת הֶּ דֶּ הּולֶּ ים לְׁ ָכדִּ  ַהּנְׁ

 

ַנתֹון  ַכָתָבה יהָ   ֵמֵאת ַלָסדְׁ  ֵשיָזף ָאבִּ

ֵני פְׁ יעַ   ָשבּועֹות   ָשלֹוש  לִּ גִּ יחַ   הִּ יָרה  ָחָדש  ֵמדִּ ל   ַאָבא.  ַלדִּ ת  שֶּ ילֶּ יעַ   ַאיֶּ גִּ יר   הִּ בִּ ַהסְׁ   ָלנּו  לְׁ
ים  ֵאיְך ילִּ עִּ פְׁ ת  מִּ יחַ  אֶּ ָצת זֶּה. ַהֵמדִּ סּוָבְך קְׁ  .מְׁ

יְך יס  ָצרִּ נִּ ַהכְׁ ת  לְׁ ים   אֶּ סּוָדר  ַהֵכלִּ ַגם   מְׁ כֹור  וְׁ זְׁ חֹוץ  לִּ לְׁ ים  ַעל   לִּ תֹורִּ ים  ַהַכפְׁ כֹונִּ ַאט .  ַהּנְׁ   לְׁ

ַאט  דּו  ַהָבנֹות ָכל  לְׁ יל ָלמְׁ עִּ ַהפְׁ ת  לְׁ יחַ  אֶּ  .  ַהַמדִּ

יחַ  יֹוֵתר ָלנּו עֹוֵזר ַהַמדִּ טֹוף ַקל שֶּ שְׁ ת לִּ ים  אֶּ ַגם  ַהֵכלִּ יר יֹוֵתר וְׁ נּו.  ָמהִּ רֹות ֲאַנחְׁ   ַעל  שֹומְׁ
יחַ  י  טֹוב  טֹוב ַהֵמדִּ לֹא  ַכדִּ  .  ָלנּו  ֵיָהֵרס שֶּ

 

 

  

 

ים חֹונִּ רְׁ ל פִּ ֹפר  עֹוֵרב שֶּ  אָּ

ֹאד ָחָזק ַרַעש ָהָיה ַהָשבּועַ  ן ֲעֵצי ַעל מְׁ ַיד ָהֹארֶּ לְׁ ה ֵבית שֶּ י. ַהָקפֶּ ָקֵרב מִּ תְׁ הִּ ֵיש ָרָאה שֶּ  שֶּ
ל ַלֲהָקה ָשם ים שֶּ בִּ ים עֹורְׁ יב ָעפּו ֵהם. ֲאֹפרִּ ן ֲעֵצי ָסבִּ חּו ָהֹארֶּ ָצרְׁ קֹוֵלי וְׁ י. קֹולֹות בְׁ  מִּ

בֹוֵנן תְׁ הִּ ַעל ָרָאה טֹוב שֶּ רחֹון עֹוֵמד ָנמּוְך  ָעָנף שֶּ ל פִּ  . ָאֹפר עֹוֵרב שֶּ

יהּו עֹוֵרב מִּ ֹפר הָּ אָּ רחֹון" זֶּה ּוָמה הָּ  "?פִּ

פֹור הּוא ָהָאֹפר ָהעֹוֵרב ית צִּ ַבע ֵבינֹונִּ צֶּ ָאֹפר ָשֹחר בְׁ  .וְׁ

הּוא ָגדֹול ַמקֹור לֹו ֵיש ל" וְׁ פֹור הּוא ָהָאֹפר ָהעֹוֵרב". ָכל ֹאכֶּ ַקלּות לֹוֵמד הּוא. ָחַכָמה צִּ   בְׁ
ָשר פְׁ אֶּ ַלֵמד וְׁ ַדֵבר אֹותֹו לְׁ לּו לְׁ ֹפר ַוֲאפִּ סְׁ  .לִּ

פֹור הּוא ָהָאֹפר ָהעֹוֵרב ית צִּ רּותִּ ַלֲהקֹות ַחי הּוא. ַחבְׁ ֵרי בְׁ ַחבְׁ ים ַהַלֲהָקה וְׁ רִּ ים שֹומְׁ רִּ עֹוזְׁ   וְׁ
ָחד י אֶּ  .ַלֵשנִּ

קּוַפת תְׁ ינּון בִּ ים ַהקִּ בִּ ים ָהעֹורְׁ ים ָהֲאֹפרִּ ָראֵשי ֵקן בֹונִּ ים בְׁ ים ָהֵעצִּ בֹוהִּ  .ַהגְׁ

ים ֵהם ילִּ טִּ ֵקן מְׁ ים בְׁ ים ֵביצִּ רִּ דֹוגְׁ ם וְׁ ים. ֲעֵליהֶּ ים ֵמַהֵביצִּ עִּ ים בֹוקְׁ ים גֹוָזלִּ ַטּנִּ ים. קְׁ  ַהגֹוָזלִּ
ים עִּ ים בֹוקְׁ ים ָעֻרמִּ רִּ וְׁ עִּ ים  ֵהם. וְׁ עִּ ֹתחַ  יֹודְׁ פְׁ ה לִּ ַבֵקש ָגדֹול פֶּ ים ּולְׁ ל ֵמַההֹורִּ ים ֵהם. ֹאכֶּ ֵדלִּ  גְׁ

ים ֵהם ָשבּועַ  ַאֲחֵרי. ַמֵהר חִּ ם פֹותְׁ ים ֵעיַניִּ ילִּ חִּ ָגֵדל ּוַמתְׁ ְך. נֹוצֹות לְׁ שֶּ מֶּ ַמן ָכל בְׁ ה ַהזְׁ   ַהזֶּ
ים ֵהם בִּ תֹוְך יֹושְׁ ים .ַהֵקן בְׁ ם ַההֹורִּ ָלהֶּ ים שֶּ ילִּ יםו אֹוָתם ַמֲאכִּ ָכל דֹוֲאגִּ ֵהם ָמה לְׁ ים שֶּ יכִּ רִּ  .צְׁ

ים ָשבּועֹות 4 ַאֲחֵרי ים ַהגֹוָזלִּ יעִּ ַלב ַמגִּ שְׁ חֹון"הַ  לִּ רְׁ ַלב".  פִּ שְׁ ה בִּ ם ַהזֶּ ל ָהֵעיַניִּ ים שֶּ   ַהגֹוָזלִּ
קּוחֹות ם ַהּנֹוצֹות, פְׁ ָלהֶּ לּו שֶּ ים  ֵהם, ָגדְׁ כֹולִּ ֹפץ יְׁ קְׁ לּו לִּ ָצת ַוֲאפִּ ים ֵהם . ָלעּוף קְׁ ילִּ חִּ  ַמתְׁ

ים לֹא עֹוד ֵהם ֲאָבל ֵמַהֵקן ָלֵצאת עִּ ַתֵדר יֹודְׁ סְׁ הִּ ַבד לְׁ ַלב. לְׁ שְׁ ה בִּ ים ַהזֶּ ים ַהגֹוָזלִּ   ֲחשּופִּ
ֵבה ים ֵהם -ַסָכנֹות ַלַהרְׁ ֻגָשמִּ ים ָולֹא מְׁ יק ָעפִּ פִּ ים לֹא ֵהם. טֹוב ַמסְׁ עִּ יג  יֹודְׁ ַהשִּ ָמם לְׁ ַעצְׁ  לְׁ

ל ָזֵהר ֹאכֶּ הִּ ים ּולְׁ פִּ ֹטרְׁ חּוץ ֵהם. מִּ ֵקן מִּ ן ֲאָבל לְׁ ים ֲעַדיִּ קּוקִּ ָרה זְׁ זְׁ עֶּ ל ַוֲהָגָנה לְׁ ים שֶּ  ַההֹורִּ
ם ָלהֶּ ים. שֶּ בִּ ים ָהעֹורְׁ ים  ָהֲאֹפרִּ רִּ ה שֹומְׁ ים ַעל ָיפֶּ חֹונִּ רְׁ ם ַהפִּ ָלהֶּ ם -שֶּ חֹון אִּ רְׁ   קֹוֵפץ ָכזֶּה פִּ
ַקע ַקרְׁ ים, לְׁ ים ַההֹורִּ בִּ תֹובְׁ סְׁ יבֹו  מִּ בִּ ים סְׁ יפִּ קִּ י ָכל ּוַמתְׁ ָקֵרב מִּ תְׁ מִּ ים. ֵאָליו שֶּ ָעמִּ פְׁ  ָכל לִּ

ֵרי ים ַהַלֲהָקה ַחבְׁ רִּ ָהֵגן עֹוזְׁ חֹון ַעל לְׁ רְׁ ְך. ַהפִּ שֶּ מֶּ ם בְׁ ינּו יֹוַמיִּ ת ָראִּ ים אֶּ ל ַההֹורִּ חֹון שֶּ רְׁ   ַהפִּ
ים לִּ ַטפְׁ ם ַאֲחֵרי. בֹו מְׁ מּו ֵהם יֹוַמיִּ לְׁ ָתֵכן. ֵמָהֵאזֹור נֶּעֶּ ֹאד יִּ הּוא מְׁ ה ָלעּוף ָלַמד שֶּ   ָיפֶּ
ָטֵרף צְׁ הִּ ַלֲהַקת וְׁ ים  לְׁ בִּ ָבעֹות  ָהעֹורְׁ גְׁ   .בִּ
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שֹות ינָּת ֲחדָּ פִּ הָּ נֹון:  ַחי מֶּ 'ה ַארְׁ קֶּ לֹומְׁ  ֵמֵאת שָּ

יטּו   לִּ מְׁ הִּ ֵתי ָחמּוסֹות שֶּ ֵהם   10ַהָשבּוַע ָהיּו ָלנּו שְׁ ַקּוֶּוה שֶּ י מְׁ ים, ֲאנִּ אֹוד ֲחמּודִּ ים, ֵהם מְׁ גּורִּ

לּו וְׁ  דְׁ גְׁ ים.יִּ יאִּ רִּ יּו בְׁ הְׁ  יִּ

 

עֹות", ַהָּנָחש ָהָיה ָתקּוַע  בְׁ סּוג "ַזֲעָמן ַמטְׁ ָסן ָנָחש מִּ יַּנת ַהַחי ָמָצא ַבַמחְׁ וֶּות פִּ אשֹון צֶּ יֹום רִּ בְׁ

יּוָחד   ן מְׁ מֶּ ַרת שֶּ זְׁ עֶּ ת ַהָּנָחש בְׁ רּו אֶּ רֶּ יחְׁ ָנוֶּוה שִּ וְׁ י  ידִּ ים, דִּ ָברִּ ת ַעכְׁ כֹודֶּ ַמלְׁ ירּו אֹותֹו בְׁ אִּ שְׁ הִּ וְׁ

ם   ַאתֶּ ַבע,  ָלטֶּ אֹותֹו  ירּו  זִּ ַיחְׁ ֵהם  טֹוב  יֹוֵתר  יש  גִּ ַירְׁ הּוא  שֶּ ַאֲחֵרי  שּות,  אֹושְׁ תְׁ הִּ לְׁ בטרריום 

אֹות אֹותֹו. רְׁ לִּ יַּנת ַחי וְׁ פִּ ים ָלבֹוא לְׁ ָמנִּ  מּוזְׁ

 

ן טָּ יּום טֹוֵרף ַסרְׁ ַורְׁ ַאקְׁ ם  ֵמי בְׁ  ַהיָּ

ַּנת פִּ יּום ֵיש ַהַחי בְׁ ַורְׁ ָזַקת. ָים-ימֵ  ַאקְׁ יּום ַאחְׁ ַורְׁ יא ָים-ֵמי ַאקְׁ ה ֲעבֹוָדה הִּ ת ָקשֶּ דֶּ יֻחֶּ :  ּומְׁ
ם ים ַהַמיִּ יכִּ רִּ יֹות צְׁ הְׁ ים לִּ ימִּ ים ֵהם. ַחמִּ יכִּ רִּ יֹות צְׁ הְׁ ים לִּ לּוחִּ יַדי יֹוֵתר לֹא ֲאָבל מְׁ יְך, מִּ   ָצרִּ
יֹות הְׁ ם לִּ יק ָבהֶּ פִּ ָצן ַמסְׁ ים  ֵהם, ַחמְׁ יכִּ רִּ ֹרם צְׁ זְׁ מֹו לִּ  . ַהָים ַגֵלי כְׁ

יּום ַורְׁ מֹו הּוא ָהַאקְׁ יּום. ָקָטן עֹוָלם כְׁ ַורְׁ ַאקְׁ ָלנּו בְׁ ים שֶּ ים  ַחיִּ ֵבי, ָים-שֹוַשנֹות, ָדגִּ , ָים-כֹוכְׁ
ים ֻמגִּ ים ַאלְׁ ָטנִּ ַסרְׁ ים וְׁ ים. שֹונִּ ַחיִּ שֶּ עֹוָלם  כְׁ ֻשָתף בְׁ ָקָטן מְׁ ים ,וְׁ צּורִּ ים ַהיְׁ ים ַהַחיִּ יכִּ רִּ   ָלֵתת צְׁ

ָחד ָמקֹום י אֶּ ר. ַלֵשנִּ ין ַכֲאשֶּ ָחד מִּ ַתֵלט אֶּ שְׁ יַדי יֹוֵתר מִּ ים פֹוֵגעַ  הּוא -מִּ ינִּ ים ַבמִּ  .ָהֲאֵחרִּ

ֵני פְׁ ָשָנה לִּ נּו כְׁ ַחלְׁ תְׁ אֹות הִּ רְׁ יּום לִּ ַורְׁ ָלנּו ָבַאקְׁ צּור שֶּ י יְׁ ָרא ַימִּ קְׁ ּנִּ ָיה" שֶּ ָטסְׁ יפְׁ ָיה". אִּ ָטסְׁ יפְׁ   ַהאִּ
יא ל סּוג הִּ צּוַרת גּוף ָלּה ֵיש. ָים שֹוַשַּנת שֶּ ּנֹור בְׁ ַצע. צִּ מְׁ אֶּ ַתח ֵיש ַהגּוף בְׁ ְך .פֶּ רֶּ ַתח דֶּ  ַהפֶּ
ה יא ַהזֶּ יָסה הִּ נִּ ת ַמכְׁ ל  אֶּ יָאה ָהֹאכֶּ ת ּומֹוצִּ ת  אֶּ ֹסלֶּ יב . ַהפְׁ ָסבִּ רֹועֹות ָלּה ֵיש ַלגּוף מִּ  זְׁ

ישֹות מִּ ָיה לֹא. גְׁ ָטסְׁ יפְׁ ת ַהאִּ פֶּ ָלּה ַהָמזֹון ַאֲחֵרי רֹודֶּ יא. שֶּ ת הִּ בֶּ ַישֶּ תְׁ ַלע ַעל מִּ   ּופֹוַתַחת סֶּ
ת רֹועֹות אֶּ ישֹות ַהזְׁ מִּ ָלּה ַהגְׁ ָרָתן. שֶּ זְׁ עֶּ יא בְׁ ַסּנֶּנֶּת הִּ ת מְׁ ָמּה ּומֹוֵצאת ַהָים ֵמי אֶּ ַעצְׁ ל לְׁ .  ֹאכֶּ

יא ָיה הִּ ָטסְׁ יפְׁ צּור ַהאִּ ֵין יְׁ ַענְׁ יא ֲאָבל מְׁ ת הִּ מֶּ ָעיֹות גֹורֶּ בְׁ יא -לִּ ַרָבה הִּ תְׁ ֹאד ַמֵהר  מִּ  מְׁ
ת טֶּ ַתלֶּ שְׁ יּום ָכל ַעל ּומִּ ַורְׁ ָתה. ָהַאקְׁ ָהיְׁ שֶּ ָיה ַאַחת ָלנּו כְׁ ָטסְׁ יפְׁ ָּנה  נֱֶּהֵנינּו -אִּ מֶּ ָהיּו. מִּ שֶּ   ָלנּו כְׁ

נּו 10 ה ָחַשבְׁ זֶּ ָמד שֶּ ָשו. נֶּחְׁ רֹות ָלנּו ֵיש ַעכְׁ שְׁ ֵהן עֶּ ָטסיֹות וְׁ יפְׁ נֹות לֹא אִּ ים ָמקֹום נֹותְׁ יצּורִּ  לִּ
ים יּום ֲאֵחרִּ ַורְׁ ַאקְׁ ים ָמה. בְׁ  ? עֹושִּ

ָחד סּוג ֵיש ל אֶּ ָטן שֶּ אֹוֵכל ַסרְׁ ת שֶּ ָטסיֹות אֶּ יפְׁ ם. ַהאִּ ם אִּ יִּ ת ָשמִּ ָטן אֶּ ה ַהַסרְׁ יּום ַהזֶּ ַורְׁ ַאקְׁ   ,בְׁ
ֵהן ַעד אֹוָתן אֹוֵכל הּוא ֵני. נֱֶּעָלמֹות שֶּ פְׁ ם לִּ בּוַעיִּ הּו שְׁ ישֶּ ֵתל מִּ יב בְׁ ים ָמַכר ָאבִּ ָטנִּ  ַסרְׁ

ה ֵמַהסּוג נּו. ַהזֶּ ֵתל ָנַסעְׁ יב  לְׁ ינּו ָאבִּ ָקנִּ ים וְׁ ָטנִּ ָשו. ַסרְׁ ים ֵהם ַעכְׁ יּום ָגרִּ ַורְׁ ַאקְׁ ים בְׁ לִּ אֹוכְׁ ת וְׁ  אֶּ
ָטסיֹות יפְׁ ה ָמה. ַהאִּ ָקרֶּ ֵהם יִּ שֶּ מּו כְׁ ַסיְׁ ֱאֹכל יְׁ ת לֶּ ָטסיֹות ֹכל אֶּ יפְׁ נּו? ַהאִּ ֹכר ֲאַנחְׁ מְׁ ת נִּ   אֶּ

ים ָטנִּ הּו ָהֵאלּו ַהַסרְׁ ישֶּ מִּ י. לְׁ נֶּה מִּ קְׁ הּו? אֹוָתם  יִּ ישֶּ ֵיש מִּ יַדי יֹוֵתר לֹו שֶּ ָטסיֹות   מִּ יפְׁ אִּ
יּום ַורְׁ ַאקְׁ  .בְׁ
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ב עַ  ַהצָּ הֹושֻׁ א יְׁ יּול  יָּצָּ טִּ  לְׁ

ַּנת פִּ ָלנּו ַהַחי בְׁ ֵבה ֵיש שֶּ ים ַהרְׁ ל  סּוגִּ ָעֵלי שֶּ ים בְׁ ק. ַחיִּ ים ֵמֵהם ֵחלֶּ טִּ ים  בֹולְׁ יָֻחד ּוֻמָכרִּ מְׁ . בִּ
הֹוֻשעַ " ַהָצב ַבֲעֵלי ַאַחד הּוא" יְׁ ים מִּ ֻכָלם ַהַחיִּ ים שֶּ ירִּ הֹוֻשעַ . ַמכִּ י ָצב הּוא יְׁ   ָגדֹול סּוַדנִּ
ֹאד ָחֵצר ָקָטן ַביִּת לֹו ֵיש. מְׁ ל בֶּ ַּנת שֶּ תֹוְך. ַהַחי פִּ נֹוַרת לֹו ֵיש ַהַביִּת בְׁ מּום  מְׁ עֹות. חִּ שְׁ   בִּ
ים ַלֲעשֹות אֹוֵהב הּוא ַהיֹום יּורִּ ַּנת סִּ פִּ ַקר. ַהַחי בְׁ שֶּ ָחֵמם הּוא -ַבחּוץ כְׁ תְׁ לֹו ַבַביִּת מִּ .  שֶּ

ַחם שֶּ חּוץ כְׁ ַחֵפש הּוא בְׁ ַּנת מְׁ ה אֹו  ֵצל פִּ ַנסֶּ ַגֵּנב מְׁ תְׁ הִּ תֹוְך לְׁ נֶּה לְׁ בְׁ ֻמָזג ַהמִּ   ַבַשָבת. ַהמְׁ
גּו ֻצּוֶּה ַבר ָחגְׁ י מְׁ ֵארִּ בְׁ יץ לִּ קֹובִּ שְׁ רְׁ ָשָעה.  הֶּ ם  12 בְׁ ַריִּ ָצהֳּ ים בְׁ חִּ יעּו ָהאֹורְׁ גִּ יּור הִּ סִּ ַּנת לְׁ פִּ   בְׁ
ַיד. ַהַחי יָסה ַשַער לְׁ נִּ הֹוֻשעַ  ַהָצב ָרַבץ ַהכְׁ ַתֵכל יְׁ סְׁ הִּ ם וְׁ ַמָבט ֲעֵליהֶּ סֹוף. ָעֵיף בְׁ יּור בְׁ   ַהסִּ

ינּו ַהחּוָצה ָיָצאנּו לִּ גִּ הּוא וְׁ  !  נֱֶּעַלם שֶּ

ָיד נּו מִּ ַחלְׁ תְׁ ים הִּ פּושִּ ַתֵתר הּוא אּוַלי -חִּ סְׁ ַאַחת  מִּ ּנֹות בְׁ פִּ ָחֵצר  מִּ  ! לֹא? הֶּ

ַחֵבא הּוא אּוַלי תְׁ ַתַחת מִּ ֵרגֹות מִּ ַמדְׁ  ! לֹא? לְׁ

 ?ָצה ַהחּו ָיָצא הּוא אּוַלי

ינּו סִּ ֹשב נִּ ם -ַלחְׁ ינּו אִּ יֹוֵצא ָצב ָהיִּ ַּנת  שֶּ פִּ יֹום ַהַחי מִּ ָאן -ָשָרב בְׁ ינּו לְׁ ים ָהיִּ כִּ  ? הֹולְׁ

ָצא הּוא אּוַלי מְׁ ָטח  נִּ שְׁ מִּ ב בְׁ ַיד ָהֵעשֶּ ָסל לְׁ  ! לֹא? ַהַספְׁ

ֱאֹכל ָהַלְך הּוא אּוַלי ד לֶּ רֶּ ַּנת תֶּ גִּ ק בְׁ רֶּ  ! לֹא? ַהיֶּ

ַחֵבא אּוַלי תְׁ ַתַחת מִּ יֵחי מִּ שִּ יּום לְׁ  ! לֹא? ַהֵגָרנְׁ

נּו ָשָעה ַאֲחֵרי ַלטְׁ חְׁ יק הֶּ סִּ ַהפְׁ ת לְׁ ים אֶּ פּושִּ ַלֲחֹזר ַהחִּ ָקֵרר וְׁ תְׁ יִּ שֶּ  . ַבחּוץ כְׁ

ם ַאַחר 4בְׁ  ַריִּ נּו ַהָצהֳּ ַפשְׁ ָשָעה.  אֹותֹו ָמָצאנּו לֹא  -שּוב חִּ ם ַאַחר 6 בְׁ ַריִּ ת ָראּו ַהָצהֳּ  אֶּ
הֹוֻשעַ  ַטֵיל יְׁ ָשה מְׁ ֻחרְׁ ַיד בְׁ ָרש לְׁ גְׁ ט מִּ פֹורְׁ  .ַהסְׁ

ַלַחת שְׁ ָאה מִּ יר ָיצְׁ זִּ ַהחְׁ ל ַלֲחַצר אֹותֹו לְׁ ַּנת שֶּ הֹוֻשעַ . ַהַחי פִּ ה יְׁ אֶּ ָיד ַלֲחֹזר ָשֵמחַ  ַנרְׁ  ָיָצא ּומִּ
יּור סִּ ָחֵצר לְׁ  .בֶּ
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סֹון ירֹון אָּ מֶּ  בְׁ

טִּ  יֹום פְׁ ַטר. בְׁ פְׁ עֹון ַבר יֹוַחאי נִּ מְׁ י שִּ ר הּוא ַהיֹום בֹו ַרבִּ ר. ָלג ָבֹעמֶּ ָעַבר ָהָיה ָלג ָבֹעמֶּ יָרה ַבָשבּוַע שֶּ

ירֹון. ָכל ָשנָ  מִּ עֹון ַבר יֹוַחאי ָקבּור בְׁ מְׁ י שִּ לּוָלא'. ַרבִּ ים 'הִּ אִּ ָבה קֹורְׁ סִּ ָבה. ַלמְׁ סִּ ים מְׁ יק עֹושִּ ל ַצדִּ ה שֶּ

יקִּ  לִּ דְׁ ים. ֵהם מִּ ים ָהמֹון ֲהמֹון ֲאָנשִּ יעִּ לּוָלא ַמגִּ ל ַההִּ ֵמרֹון. אֶּ אֹוד בְׁ דֹוָלה מְׁ לּוָלא גְׁ ר ֵיש הִּ ָלג ָבֹעמֶּ ים בְׁ

ים. לִּ ַפלְׁ תְׁ ים ּומִּ נִּ ַנגְׁ ים, מְׁ דּורֹות, ָשרִּ  מְׁ

ֹדל ָצא ַבָצפֹון. ֵמרֹון הּוא לֹא יִּשּוב גְׁ מְׁ ּנִּ עֹון ַבר יֹוַחאי ֵיש ֵמרֹון הּוא יִּשּוב שֶּ מְׁ י שִּ ל ַרבִּ ר שֶּ בֶּ ַיד ַהקֶּ . לְׁ

אֹוד ָצפּוף. אֹוד מְׁ לּוָלא מְׁ הִּ ים לְׁ ים ֲאָנשִּ יעִּ ַמגִּ שֶּ ים. ָכל ָשָנה כְׁ ָשנִּ ים יְׁ נִּ בְׁ  מִּ

ֵבה  ַלל ַהקֹורֹוָנה. ַהָשָנה ַהרְׁ גְׁ ֵמרֹון בִּ לּוָלא בְׁ ָתה הִּ ָרה לֹא ָהיְׁ ָעבְׁ ָשָנה שֶּ יַע בְׁ ַהגִּ ים ָרצּו לְׁ אֹוד ֲאָנשִּ מְׁ

לָ  לּוָלא ַבַליְׁ הִּ ים לְׁ יעִּ ים ַמגִּ ק ֵמָהֲאָנשִּ י. ָכל ָשָנה ֵחלֶּ שִּ יֹום שִּ ָתה בְׁ לּוָלא ָהיְׁ לּוָלא. ַהָשָנה ַההִּ הִּ ק לְׁ ֵחלֶּ ה וְׁ

לַ  יעּו בְׁ גִּ ים הִּ ַאֲחֵרי. ַהָשָנה ָכל ָהֲאָנשִּ ר שֶּ ֹבקֶּ לּוָלא בְׁ הִּ ים לְׁ יעִּ ָתה ַשָבת.ַמגִּ ר ָהיְׁ י ַבֹבקֶּ ָלה כִּ  יְׁ

ים ָדֲחפּו ַאַחד ַאתְׁ  אֹוד. ֲאָנשִּ ים. ָהָיה ָצפּוף מְׁ ף ֲאָנשִּ לֶּ ְך ֵמָאה אֶּ ֵערֶּ לּוָלא בְׁ הִּ ָלה ָהיּו בְׁ ַלת ַהַליְׁ חִּ תְׁ  בִּ

ֻסכָ  אֹוד מְׁ יֹות   מְׁ הְׁ ה ָהַפְך לִּ ֹפל. זֶּ ילּו לִּ חִּ תְׁ ים הִּ יפּות ֲאָנשִּ פִּ י. ֵמֹרב צְׁ ָטָרה ַהֵשנִּ שְׁ עּו. ַהמִּ צְׁ פְׁ ים נִּ ן. ֲאָנשִּ

מַ  ֵבה זְׁ יַע. ָלַקח ַהרְׁ ַהגִּ יחּו לְׁ לִּ צְׁ אֹוד ָצפּוף. ֵהם לֹא הִּ ים ֲאָבל ָהָיה מְׁ צּועִּ ל ַהפְׁ יַע אֶּ ַהגִּ סּו לְׁ ים נִּ שִּ חֹובְׁ ן וְׁ

ֵבה גּו. ַהרְׁ רְׁ ים נֶּהֶּ ֵבה ֲאָנשִּ ים. ַהרְׁ צּועִּ ל ָכל ַהפְׁ יַע אֶּ ַהגִּ יחּו לְׁ לִּ צְׁ הִּ עּו. ַעד שֶּ צְׁ פְׁ ים נִּ אֹוד ֲאָנשִּ  מְׁ

ת ָכל  ָרה אֶּ ָטָרה ָעצְׁ שְׁ ָתה. ַהמִּ ַלֲחֹזר ַהַביְׁ ת ֵמרֹון וְׁ ים ַלֲעֹזב אֶּ ָכל ָהֲאָנשִּ ָאה לְׁ ָטָרה ָקרְׁ שְׁ ַהמִּ

ָשם יַע לְׁ ַהגִּ ם לֹא לְׁ ָרה ָלהֶּ ָאמְׁ ֵמרֹון וְׁ ְך לְׁ רֶּ ים ַבדֶּ  ָהאֹוטֹובּוסִּ

יָנה  דִּ יּוק ָהָיה ַאֲחֵרי ָהָאסֹון ַהמְׁ דִּ קּו ָמה בְׁ דְׁ בְׁ יִּ ים שֶּ יּו ֲאָנשִּ הְׁ ת. ַבַּוֲעָדה יִּ דֶּ יֻחֶּ ים ַוֲעָדה מְׁ ָהקִּ יָטה לְׁ לִּ חְׁ הֶּ

מֹ  לְׁ ָשר לִּ פְׁ יֶּה אֶּ הְׁ יּוק ָקָרה, יִּ דִּ ָצא ָמה בְׁ מְׁ ַהַּוֲעָדה תִּ ה. ַאֲחֵרי שֶּ זֶּ ָאֵשם בְׁ הּו שֶּ ם ֵיש ַמשֶּ אִּ ֵמרֹון וְׁ ד בְׁ

ל הִּ ָזֵהר בְׁ הִּ  ּוָלא ָשָנה ַהָבָאה.ֵאיְך לְׁ
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בו עפ  ָּ ש    תָּהַׁ ַׁ ש  ר    
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 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

מצורע תזריע שמיני צו ויקרא 
 שרה

אחרי 
 מות

 בהר  אמור קדושים 

בּועַ  ַשת שָּ רָּ ַהר -פָּ ֹקַתי -בְׁ חֻׁ  בְׁ

ֵתי ָפָרשֹות: ָפָרַשת " ים שְׁ אִּ ַהרַהָשבּוַע קֹורְׁ ֻחֹקַתיבְׁ  ."" ּוָפָרַשת "בְׁ

ַהרָפָרַשת "  "בְׁ

ה  ֹמשֶּ ה' ָאַמר לְׁ ים שֶּ ינִּ ים דִּ ָכרִּ ַהרַבָפָרָשה ֻמזְׁ יַני בְׁ  :סִּ

יֹוֵבל ה וְׁ טָּ מִּ  שְׁ

ָרֵאל שְׁ ץ יִּ רֶּ אֶּ ים ַרק בְׁ מִּ ֵמַקיְׁ ת שְׁ דֶּ יֻחֶּ ָוה מְׁ צְׁ יא מִּ ָטה הִּ מִּ  .שְׁ

ית ָצרִּ  יעִּ בִּ ים. ַבָשָנה ַהשְׁ ים ֵשש ָשנִּ דִּ ַעבְׁ ָרֵאל מְׁ שְׁ ץ יִּ רֶּ ל אֶּ ת ָהֲאָדָמה שֶּ ת ֲעבֹוַדת אֶּ יְך ַלֲעֹזב אֶּ

 .ָהֲאָדָמה

ַשְך  7ָכל  מְׁ ה נִּ זֹור ַהזֶּ ָחד. ַהַמחְׁ זֹור אֶּ ַמחְׁ פֹות לְׁ ָטרְׁ צְׁ ָטה מִּ מִּ נֹות שְׁ זֹור ָכזֶּה  49שְׁ סֹוף ָכל ַמחְׁ ים. בְׁ ָשנִּ

ת דֶּ יֻחֶּ  .ֵיש ָשָנה מְׁ

יא ַהשָ  ַנת ַהיֹוֵבל הִּ ַנת יֹוֵבל". שְׁ ֵראת "שְׁ קְׁ יםַהָשָנה ַהזֹאת נִּ שִּ  .ָנה ַהֲחמִּ

ים ָעלִּ רֹות ַלבְׁ רּו חֹוזְׁ כְׁ מְׁ ּנִּ ַנת ַהיֹוֵבל ָהֲאָדמֹות שֶּ שְׁ ַקע. בִּ ת ַהַקרְׁ ים אֶּ דִּ ַעבְׁ ַנת ַהיֹוֵבל לֹא מְׁ שְׁ  .בִּ

ָפָרַשת " ַהרבְׁ רּו. קֹורְׁ בְׁ כְׁ מְׁ ּנִּ ים שֶּ ָקעֹות ּוָבתִּ נֹות ֵמָחָדש ַקרְׁ קְׁ ָשרּות לִּ פְׁ ים ַגם ַעל ָהאֶּ רִּ ַדבְׁ זֶּה " מְׁ ים לְׁ אִּ

ים אּוַלת ָבתִּ ַקע" ּו"גְׁ אּוַלת ַקרְׁ  .""גְׁ

חּוקֹוַתי ַשת "בְׁ רָּ  "פָּ

ֵדש" קְׁ  "הֶּ

ֵדש קְׁ יֵני "הֶּ דִּ ת ַגם בְׁ קֶּ חּוקֹוַתי עֹוסֶּ  ."ָפָרַשת בְׁ

ֵדש קְׁ  ?"ָמה זֶּה "הֶּ

ָדש קְׁ ֵבית ַהמִּ ָכן אֹו לְׁ שְׁ ָאָדם נֹוֵתן ַלמִּ  .ַמָתָנה שֶּ

ים ָבהֶּ  רִּ קְׁ ֵהָמהֵיש מִּ ים בְׁ ישִּ דִּ ם ַמקְׁ ים ָבהֶּ רִּ קְׁ ַקע. ֵיש מִּ ים ַקרְׁ ישִּ דִּ  .ם ַמקְׁ

ף ים ָלֵתת כֶּסֶּ בִּ ַחיְׁ תְׁ ם מִּ ים ָבהֶּ רִּ קְׁ  .ֵיש מִּ

ים ֻסָבכִּ ֵדש מְׁ קְׁ ל הֶּ ים שֶּ ינִּ  :ַהדִּ

ֵהָמה  ָכן בְׁ שְׁ ה ָלֵתת ַלמִּ ַאַחר ָכְך רֹוצֶּ ֵהָמה וְׁ יש בְׁ דִּ ם ָאָדם ַמקְׁ ין אִּ תָמה ַהדִּ רֶּ  ?ַאחֶּ

נֹות אֹוָתּה ַבֲחָזָרה קְׁ ה לִּ ַאַחר ָכְך רֹוצֶּ ַקע וְׁ יש ַקרְׁ דִּ ם ָאָדם ַמקְׁ ה אִּ  ?ָמה קֹורֶּ

ים ַכָמה  עִּ י". ֵאיְך קֹובְׁ לִּ ל ַהֵבן שֶּ ְך שֶּ ת ָהֵערֶּ ָדש אֶּ קְׁ ַחֵיב ָלֵתת ַלמִּ תְׁ י מִּ ם ָאָדם אֹוֵמר: "ֲאנִּ ה אִּ ָמה קֹורֶּ
יְך ָלֵתת?  ף הּוא ָצרִּ ל ָאָדםכֶּסֶּ ְך שֶּ ים ָמה ָהֵערֶּ עִּ  ?ֵאיְך קֹובְׁ

ֵאלֹות ָהֵאלּו ים ַבשְׁ קִּ  .ַבָפָרָשה עֹוסְׁ
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