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   ן  סדנתו       
  וישלח  שבת פרשת  

   17:17:  שבת יציאת ה16:18      : הדלקת נרות 

  חדש בטבע   

  חדשות הסדנא 

   

  ַנַחל אּוִרי   -ַּפְרַּפר ָזָנב ְסנּוִנית
ַהְרֵּבה  ָׁשבּועֹות ָהַלְכִּתי ְלַיד ִׂשיַח ַהֵּפיָגם ֶׁשְּלַיד ַהִּמְטָּבִחים. ַעל ַהִּׂשיַח ָהיּו ִלְפֵני ַּכָּמה 

ָּכֹתם ֲאָבל ָהיּו ָׁשם ַּגם ְזָחִלים ְּגדֹוִלים ְּבִצְבֵעי ָיֹרק  -ְזָחִלים. ֻרָּבם ָהיּו ְקַטִּנים ְּבֶצַבע ֹחם
ָּכֹתם ְוָׁשֹחר. ַּגם ַהְּקַטִּנים ְוַגם ַהְּגדֹוִלים ָהיּו ְזָחִלים ֶׁשל ְזַנב ְסנּוִנית. ֵהם ִנְראּו ׁשֹוִנים 

  ְתַּבְּגרּות ֶׁשָּלֶהם.ִּבְגַלל ְׁשַלֵּבי ַההִ 

ֲאִני ָלַקְחִּתי אֹוָתם ַהַּבְיָתה, ַׂשְמִּתי אֹוָתם ְּבֻקְפָסא ְוָנַתִּתי ָלֶהם ָעַלי ֵּפיָגם. ַּגם ַהְּקַטִּנים 
  ְוַגם ַהְּגדֹוִלים ָאְכלּו ְוָגְדלּו ְוֶאָחד ַהְּגדֹוִלים ִהְתַּגֵּלם.

הּוא טֹוֶוה ְסִביב ַעְצמֹו חּוִטים ְוִנָּסה ְלִהָּדֵחס ִעם ֵחֶלק ֵמַהּגּוף ְּפִניָמה. ַּכֲעֹבר ַּכָּמה ָׁשבּועֹות  
ְלַאט. ַּבַהְתָחָלה ָחַׁשְבִּתי ֶׁשֶּזה ג'ּוק   ֶאָּלא ָהַל  יֹוֵצא ֵמַהֹּגֶלם. הּוא לֹא ָעף  ָרִאיִתי ַּפְרַּפר 

ה ַהַּפְרַּפר. ַאֲחֵרי ֶׁשהּוא ָיָצא הּוא ִהְתִחיל ַלֲעׂשֹות ְמִתיחּות ְלָכל ְוָלַקח ִלי ְזַמן ְלָהִבין ֶׁשּזֶ 
ַרּכ ָהיּו  ֶׁשּלֹו  ַהְּכָנַפִים  ַלַחִּיים.  ָהֵאָבִרים  ֶאת  ְלַהְרִּגיל  ְּכֵדי  ַהּגּוף  ֲאָבל ֶחְלֵקי  ּוְמֻקָּמטֹות  ֹות 

 מּוָכנֹות ִלְתעּוָפה. ַרק ַאֲחֵרי ַּכָּמה ָׁשעֹות הּוא  ַאֲחֵרי ַּכָּמה ַּדּקֹות ֵהן ִהְתַיְּׁשרּו ִהְתַקּׁשּו ְוָהיּו
  ָעף. 

  

  ָהֵאֶּלה ֵעץ ַעל עפצים

 ָהֵאָלה   ֶׁשל  ָהֲעָנִפים  ַעל  ִלְראֹות   ְפָׁשראֶ   ָנְׁשרּו  ֶׁשֶהָעִלים   ַאֲחֵרי.  ְּבַׁשֶּלֶכת   ַעְכָׁשו  ָהֵאָלה  ֲעֵצי
.  ְקַטָּנה  ְּכִניָמה  ִהְתַיְּׁשָבה  ָהֵאָלה   ֵעץ   ַעל.  ָעַפִצים  ֵאּלּו  ֵּפרֹות  לֹא  ֵאּלּו.  ֲאֻדּמֹות "  ַּבָּננֹות "  ִמן

  . ְמאֹוד ִהְתַנֵּפחַ   ֶהָעֶלה. ָהֵאָלה ֶׁשל ֶהָעֶלה ֶאת  ָעְקָצה ִהיא

 ֶלָעִלים.  ִּבְפִנים  ָּגרּו   ֶׁשָלּה  ַהִּתינֹוקֹות   ְוָכל  ֵּביִצים  ִהִּטיָלה  ַהְּכִניָמה   ַהַּנפּוחַ   ֶהָעֶלה  תֹוּבְ 
  .  "ָעַפִצים" קֹוְרִאים ָּכֵאּלּו ְנפּוִחים

 ֵמֶהם   ֵחֶלק.  ֶּבָעַפִצים  ָמֵלא ֶׁשהּוא  ִּתְראּו, ַהָּקֶפה ְלֵבית  ִמַּתַחת   ָהֵאָלה ֵעץ   ַעל ִּתְסַּתְּכלּו  ִאם
  . ֵמֶהָעָפץ  ְוָיְצאּו ָּגְדלּו ַהְּקַטּנֹות  ַהְּכִנימֹות, ֵריִקים ְּכָבר

  ָּבֲעִדינּות ָּכֶזה   ָעָפץ ִּתְׁשְּברּו ִאם  .ְמֵלִאים ֲעַדִין ֲאֵחִרים

  .ְקַטּנֹות  ִּבְכִנימֹות  ָמֵלא  ֶׁשהּוא ִלְראֹות  ּתּוְכלּו

    ְזכּוִכית   ָלַקַחְּת  ֶאְפָׁשר יֹוֵתר טֹוב   אֹוָתן ִלְראֹות  ְּכֵדי

  .ְלִמיָדה ֵמֲחַדר ַמְגֶּדֶלת 

 
 Hans Stieglitzצילום: 
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  חדשות ארץ ועולם

 

 
  

  

  ֵאי עֹוְצִרים ֶאת ִהְתַחְּממּות ַּכּדּור ָהָאֶרץ? ֶהְמֵׁש ִמָּׁשבּוַע ֶׁשָעַבר 

יֹוֵרד  ֶזה  ֶׁשִּבְגַלל  חֹוְׁשִבים  ַמְּדָעִנים  ִמְתַחֵּמם.  ָהָאֶרץ  ַּכּדּור  ָהַאֲחרֹונֹות  ַהָּׁשִנים  ְּבֶעְׂשרֹות 
ָּפחֹות ֶּגֶׁשם. ֵהם חֹוְׁשִבים ֶׁשִּבְגַלל ֶזה ֵיׁש יֹוֵתר סּופֹות ְוִׁשְטפֹונֹות. ַמְּדָעִנים ְמַפֲחִדים ֶׁשעֹוד 

  ָעִרים ֶׁשִּנְמָצאֹות ְלַיד ַהחֹוף. ִויַכּסּוְמַעט ֵמי ַהָּים ַיֲעלּו 

 ְיַׁשּנּוֵיׁש ַמְּדָעִנים ֶׁשאֹוְמִרים: "ַּכּדּור ָהָאֶרץ ִמְתַחֵּמם ִּבְגַלל ְּבֵני ָהָאָדם. ַרק ִאם ְּבֵני ָהָאָדם  
  ֶאת ַהִהְתַנֲהגּות ֶׁשָּלֶהם הּוא ַיְפִסיק ְלִהְתַחֵּמם."

  ָמה ְּבֵני ָהָאָדם ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות? 
ָהֵעִצים ַּבְּיָערֹות ְמַיְּצִרים ַחְמָצן. ַהַחְמָצן ַמִּגיַע ָלֲאִויר   - ִלְנֹטַע ֵעִצים ּוְלַהְפִסיק ִלְכרֹות ְיָערֹות 

  ֶׁשעֹוֵטף ֶאת ַּכּדּור ָהָאֶרץ. ַהַחְמָצן ָּבֲאִויר ׁשֹוֵמר ֶׁשַּכּדּור ָהָאֶרץ לֹא ִמְתַחֵּמם. 
ְלִהְׁשַּתֵּדל ֶׁשַּכָּמה ֲאָנִׁשים ִיְּסעּו    -יעֹות ְמיָֻּתרֹות. ְּכֶׁשּנֹוְסִעיםַלֲחֹס ְּבַחְׁשַמל. לֹא ִלְנֹסַע ִּבְנסִ 

  ִּבְכֵלי ֶרֶכב ֶאָחד.  
ֵמֵאֶנְרִּגָּיה   ֶׁשְּמיָֻּצר  ְּבַחְׁשַמל  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶזה  ִּבְמקֹום  ְּבַגז.  אֹו  ְּבֶדֶלק  ָּפחֹות  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש 

  ֵמַהֶּׁשֶמׁש אֹו ֵמֵאֶנְרִּגָּיה ֶׁשַּמִּגיָעה ֵמָהרּוַח.ֶׁשַּמִּגיָעה  
ִלְוִעיַדת ָהַאְקִלים ִּבְגַלְזּגֹו ִהִּגיעּו ַמְנִהיִגים ֵמַהְרֵּבה ְמִדינֹות. ֵהם ָהיּו ֻמְדָאִגים ִמֶּזה ֶׁשַּכּדּור 

ַהַּתֲהִלי ֶאת  ִלְמֹנַע  ֵאי  ְּדָרִכים  ִלְמצֹא  ִנּסּו  ֵהם  ִמְתַחֵּמם.  ֶמְמֶׁשֶלת  ָהָאֶרץ  רֹאׁש  ַהֶּזה.   
ת ִיְׂשָרֵאל ַנְפָּתִלי ֵּבֶנט ָאַמר ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִמְתַחֶּיֶבת ְלִהְׁשַּתֵּמׁש יֹוֵתר ְּבֵאֶנְרִּגַּית ֶׁשֶמׁש ְורּוַח ּוָפחֹו

  ְּבֶדֶלק ִמֵּנְפט אֹו ְּבַגז. 

ּוִמְׁשַּתְּמׁשֹות ַּבֲהִכי ַהְרֵּבה ֶּדֶלק ְוַגז  ַהְּבָעָיה ִהיא ֶׁשַהְּמִדינֹות ֶׁשּכֹוְרתֹות ֲהִכי ַהְרֵּבה ְיָערֹות  
  לֹא ִהִּגיעּו ַלְּוִעיָדה 

לֹא ָּבטּוַח ֶׁשַהְּמִדינֹות ֶׁשִהְבִטיחּו ַלֲחֹס ְּבֶדֶלק אֹו ְּבַגז ַיְצִליחּו ְלַקֵּים ֶאת ַהַהְבָטָחה    -ְּבנֹוָסף 
  ֶׁשָּלֶהן. 

ַהִּׁש  ֶאת  ְלַהְפִחית  יּוְכלּו  ֶׁשַהְּמִדינֹות  ֶאת  ְּכֵדי  ְלַׁשּנֹות  ְצִריִכים  ֲאָנִׁשים  ּוְבֶדֶלק  ְּבַגז  ּמּוׁש 
ַהֶהְרֵּגִלים ֶׁשָּלֶהם. ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ַמְבִטיִחים "ֲאַנְחנּו ְנַׁשֶּנה ֶאת ַהֶהְרֵּגִלים ֶׁשָּלנּו" ֲאָבל ָקֶׁשה  

 ְלַׁשּנֹות ָהַרְגַלִים ְוַהְרֵּבה ְּפָעִמים ֲאָנִׁשים לֹא ַמְצִליִחים. 
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בּועפָּ  ָ ת ַהׁשּ ָרׁשַ  

 

 חומש: 
    פרשה:

  

  
 

 

 תמונות:  

 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

 וישב  וישלח  ויצא  תולדות  שרה חיי   וירא  לך לך  נח בראשית 

ַיֲעֹקב ִמְתּכֹוֵנן ִלְפִגיָׁשה ִעם ֵעָׂשו 

ַיֲעֹקב חֹוֵזר ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי ַהְרֵּבה ָׁשִנים. הּוא ׁשֹוֵלַח ְׁשִליִחים ֶאל ֵעָׂשו ּוְמַסֵּפר לֹו 
ֶׁשהּוא חֹוֵזר ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ֵעָׂשו יֹוֵצא ִלְקַראת ַיֲעֹקב ְוִאּתֹו ַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש. ַיֲעֹקב 

ב ֶׁשֵעָׂשו ֲעַדִין זֹוֵכר ֶאת ְּגֵנַבת ַהְּבָרכֹות. ַיֲעֹקב ְמַפֵחד ְמַפֵחד ְמאֹוד ֵמֵעָׂשו. ַיֲעֹקב חֹוׁשֵ 
 ְׁשֵעָׂשו רֹוֶצה ַלֲהֹרג אֹותֹו. הּוא ִמְתַּפֵּלל ָלּה' ּוְמַבֵּקׁש ַמְּמנּו ְלַהִּציל אֹותֹו ֵמֵעָׂשו. 

ת ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשּלֹו ֶאת . הּוא ַמֲעִביר אֶ ַיֲעֹקב ׁשֹוֵלַח ְלֵעָׂשו ַמָּתנֹות ְּכֵדי ְׁשֵעָׂשו ִיְסַלח לֹו
 ַהַּיְרֵּדן ַּבַּלְיָלה. 

ִקים  ַיֲעֹקב ֶנֱאַבק ְּבִאיׁש ָהֱא

ִקים ֶנֱאַבק ִאּתֹו ַעד ֲעלֹות ַהַּׁשַחר.   ִקים ַיֲעֹקב ִנְׁשַאר ְלַבּדֹו ְּבַלְיָלה. ִאיׁש ָהֱא ִאיׁש ָהֱא
 ַּמֲאָבק ַיֲעֹקב ִנְׁשַאר צֹוֵלַע.. ִּבְגַלל הַ "ִיְׂשָרֵאל" -נֹוֵתן ְלַיֲעֹקב ֵׁשם ָחָדׁש

ַיֲעֹקב ִנְפַּגׁש ִעם ֵעָׂשו 

 ֶאת ְלַחֵּלק ִלי ְּכַדאי: "אֹוֵמר ַיֲעֹקב. ֲחָלִקים ִלְׁשֵני ֶׁשּלֹו ַהַּמֲחֶנה ֶאת ְלַחֵּלק ַמְחִליט ַיֲעֹקב
ֵעָׂשו " . בסוף ִּתָּׁשֵאר ַהְּׁשִנָּיה -ַאַחת ְקבּוָצה ִיְתַנֵּפל ֵעַׁשו ִאם ָּכ. ְקבּוצֹות ִלְׁשֵּתי ַהַּמֲחֶנה
. ַיֲעֹקב, ַהָּנִׁשים ְוַהְּיָלִדים ֵהם ִמְתַחְּבִקים -ַיֲעֹקב ְוֵעָׂשו ִנְפָּגִׁשים. ֵהם לֹא ִנְלָחִמיםִהִּגיַע. 

ו ַמְזִמין ֶׁשּלֹו ִנָּגִׁשים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְלֵעָׂשו. ַיֲעֹקב ְמַבֵּקׁש ֵמֵעָׂשו ָלַקַחת ֶאת ַהַּמָּתנֹות. ֵעׂשָ 
ֶאת ַיֲעֹקב ְלגּור ִאּתֹו ָּבָאֶרץ ֶׁשּלֹו. ַיֲעֹקב אֹוֵמר ֶׁשהּוא לֹא ָיֹכל ָלֶלֶכת ַמֵהר, ֲאָבל הּוא ָיבֹוא 

 . ַיֲעֹקב ַמִּגיַע ִלְּׁשֶכם, קֹוֶנה ֶחְלַקת ָׂשֶדה ּוֵמִקים ָׁשם ִמְזֵּבַח ָלּה'.ַאַחר ָּכ

 ָרֵחל ֵמָתה

 ַיֲעֹקב עֹוֵזב ֶאת ְׁשֶכם. 

 ַּבֶּדֶר ָרֵחל ְצִריָכה ָלֶלֶדת. 

 ִּבְנָיִמין.ִהיא יֹוֶלֶדת ֶאת 

  ָרֵחל ֵמָתה ַּבֵּלָדה. 

 ֶלֶחם. -ָקְברּו אֹוָתּה ְלַיד ֵּבית

 

 ויחי  ויגש  מקץ


