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  חדש בטבע  

  חדשות הסדנא

   

  ְוַרַעם  ָּבָרק
ְזַמן .  ְוסֹוֲעִרים  ְּגׁשּוִמים  ָיִמים  ָהיּו   ַהָּׁשבּועַ  ְּבָיִמים ְּגׁשּוִמים ַּבֹחֶרף ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ְּבָרִקים. 

ַהְרֵּבה ְמֹאד ְּבָרִקים   -ָקָצר ַאַחר ָּכ ׁשֹוְמִעים ֶאת ָהַרַעם. ִלְפָעִמים יֵׁש "ְסָערֹות ְּבָרִקים"
  ַאֲחֵרי ַהֵּׁשִני.  ֶאָחדֶׁשַּמִּגיִעים 

  ֵאי נֹוְצִרים ַהָּבָרק ְוָהַרַעם?

נֹוָצר ְּבתֹו ַעְנֵני ְסָעָרה ְּגדֹוִלים [ ַלֲעָנִנים ָהֵאּלּו קֹוְרִאים "קֹוְמלֹוִניְמּבּוִסים"]. ְּבתֹו  ַהָּבָרק  
ְּכֵדי  ָלֲאָדָמה.  ְלַהִּגיַע  ׁשֹוֵאף  ַהֶּזה  ַהַחְׁשַמִּלי  ַהִּמְטָען  ַחְׁשַמִּלי.  ִמְטָען  נֹוָצר  ָהֵאּלּו  ָהֲעָנִנים 

  ל עֹוֵבר ֶּדֶר ָהֲאִויר.ְלַהִּגיַע ַלֲאָדָמה ַהַחְׁשמַ 
ַּבֲאִויר עֹוֵבר  ַהַחְׁשַמִּלי  ְלַהִּגיַע    - ְּכֶׁשַהֶּזֶרם  ָיֹכל  ָהֲאִויר  ֶׁשל  ַהֹחם  ְמֹאד.  ִמְתָחֵמם  ָהֲאִויר 

  ְּבַתֲהִלי ַהֶּזה נֹוָצר אֹור. ָהאֹור ַהֶּזה הּוא ַהָּבָרק ֶׁשֲאַנְחנּו רֹוִאים.  ַמֲעלֹות!  30,000ל
ָהֲאִויר ִמְתַּפֵּׁשט ִּבְמִהירּות. ֶזה יֹוֵצר ִמין ִּפיצּוץ. ַהִּפיצּוץ   -ַהִחּמּום ַהָּמִהיר ֶׁשל ָהֲאִוירִּבְגַלל  

  ַהֶּזה עֹוֶׂשה ֶאת ַהּקֹול ֶׁשל ָהַרַעם. 
ָּכ   ַאַחר  ְוַרק  ַהָּבָרק  ֶאת  רֹוִאים  ֹקֶדם  ֲאַנְחנּו  ָלָּמה  ַאַחת.  ְּבַבת  נֹוְצִרים  ְוָהַרַעם  ַהָּבָרק 

  ֹוְמִעים ֶאת ָהַרַעם? ׁש

ָהאֹור ְוַהּקֹול ָיְצאּו ְּבַיַחד ֲאָבל ָהאֹור ִהִּגיַע ֵאֵלינּו   ִּכי אֹור ִמְתַקֵּדם ַהְרֵּבה יֹוֵתר ַמֵהר ִמּקֹול!
  ֹקֶדם.

  ַלֶּגֶׁשם  ֶׁשְּקׁשּורֹות ּוְבָרכֹות ְּתִפּלֹות

 ֲאָנִׁשים  -ֶּגֶׁשם  ַמְסִּפיק  ָיַרד  ְּכֶׁשּלֹא.  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ָחׁשּוב   ָהָיה  ַהֶּגֶׁשם  ַּפַעם.  ְמֹאד  ָחׁשּוב  ַהֶּגֶׁשם
  . ְוָצֵמא ֵמָרָעב ֵמתּו

  . ַלֶּגֶׁשם ֶׁשְּקׁשּורֹות   ְּתִפּלֹות   ָקבּועַ  ְּבֹאֶפן אֹוְמִרים ֲאַנְחנּו
  ּומֹוִריד   ָהרּוחַ   ֵמִׁשיב"  ַהִּמִּלים  ֶאת  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת   מֹוִסיִפים  ֲאַנְחנּו   ַהֹחֶרף  ֵמָחְדֵׁשי
  ". ִלְבָרָכה ּוָמָטר ַטל  ֵּתן" ו" ַהַּגֶׁשם

" ְמָבְרִכים  ֲאַנְחנּו  ָּבָרק  רֹוִאים  ְּכֶׁשֲאַנְחנּו   עֹוֶׂשה,  ָהעֹוָלם  ֶמֶל  אלוקינו,  ה'  ַאָּתה  ָּברּו: 
  ". ְּבֵראִׁשית   ַמֲעֶׂשה

"ְמָבְרִכים  ֲאַנְחנּו  ַרַעם  ׁשֹוְמִעים  ְּכֶׁשֲאַנְחנּו   ֶׁשֹּכחֹו,  ָהעֹוָלם  ֶמֶל  אלוקינו,  ה'  ַאָּתה  ָּברּו: 
  ". עֹוָלם ָמֵלא  ּוְגבּוָרתֹו
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  " ַּכְרֶמל" ַהְּסָעָרה - ְוסֹוֵער  ָּגׁשּום ָׁשבּועַ    

. ְּגָׁשִמים  ָיְרדּו  לֹא  ִּכְמַעט  ִּכְסֵלו  סֹוף  ַעד.  ְויֵָבׁש  ַחם  ָהָיה  ָהֲאִויר  ֶמֶזג   ַהֹחֶרף  ִּבְתִחַּלת 
 ֶמֶזג ":  ָאְמרּו  ַהַחַּזִאים  ֶׁשָעָבר  ָּׁשבּועַ   ִּבְתִחַּלת .  ֶּגֶׁשם  ָלֶרֶדת   ִהְתִחיל  ָהַאֲחרֹוִנים  ַּבָּׁשבּועֹות 

  ִיְנְׁשבּו!  ּוְרָעִמים  ְּבָרִקים  סּופֹות   ִיְהיּו !  ּוָבָרד  ֶּגֶׁשם  ְמֹאד   ַהְרֵּבה  ֵיֵרד.  ַקר  ִיְהֶיה   ַהָּׁשבּועַ   ָהֲאִויר
  ַהָּׁשָנה.  ְסָעָרה  ִּתְהֶיה  זֹאת   -ָּגׁשּום  ֲאִויר  ֶמֶזג  ְסָתם  ִיְהֶיה   לֹא  ֶזה!  ְמֹאד  ֲחָזקֹות  רּוחֹות 

". ַּכְרֶמל"  ַהֵּׁשם  ֶאת   ַהּזֹאת   ַלְּסָעָרה  ָנַתּנּו  ַהַחַּזִאים.  ֵׁשם  ְסָעָרה   ְלָכל  םש  ָלֵתת   ִהְתִחילּו
  ְוַגּגֹות   ִלֹּפל  ְיכֹוִלים  ֵעִצים  ִּבְסָעָרה.  ְמכֹוִנּיֹות   ְוַלֲהֹפ  ַהָּבִּתים  ֶאת   ְלָהִציף  ָיֹכל  ַהֶּגֶׁשם  ִּבְסָעָרה
 ִהְתִחיל   ַהּסֹוֵער  ָהֲאִויר  ֶמֶזג.  ּוְלִהָּזֵהר  ַלְּסָעָרה  ְלִהְתּכֹוֵנן  ֵמָהֲאָנִׁשים  ִּבְּקׁשּו  ָלֶכן.  ָלעּוף  ְיכֹוִלים

 ַעּמּוֵדי   אֹו  ֵעִצים  ָנְפלּו  ְמקֹומֹות   ְּבַכָּמה.  ָהָאֶרץ  ִּבְצפֹון  ְּבִעָּקר  אֹותֹו  ִהְרִּגיׁשּו.  ְּבֹבֶקר  ֵׁשִני  ְּביֹום
  . ְסָעָרה  ָהְיָתה לֹא ֲאָבל ְוָגׁשּום ַקר ָהָיה עציון  ְּבגּוׁש. ֶׁשֶלג ָיַרד ַּבֶחְרמֹון  .ַחְׁשַמל

  !" ְסָעָרה לֹא ִּבְכָלל זֹאת ! אֹוָתנּו ִהְפִחידּו ְסָתם: "ָאְמרּו ֲאָנִׁשים ַהְרֵּבה

  ִמְׁשָּתָנה   הּוא  ִלְפָעִמים.  ָהֲאִויר  ֶמֶזג  ִיְהֶיה  ְּבִדּיּוק  ָמה  ָלַדַעת   ֶאְפָׁשר  ֵאי :  אֹוְמִרים  ַהַחַּזִאים
  ". ִיְפְּגעּו לֹא  ֶׁשֲאָנִׁשים  ְּכֵדי ֵמרֹאׁש ְלַהְזִהיר ֵמֲעִדיִפים ֲאַנְחנּו. ָהַאֲחרֹון ְּבֶרַגע

  

  ִּפּגּוַע ְיִרי ִּבְצפֹון ַהּׁשֹוְמרֹון 
ַהִּיּׁשּוב "ֹחֶמׁש". ֵמַהְּיִרּיֹות  ְּביֹום ֲחִמיִׁשי ֶׁשָעָבר ָהָיה ִּפּגּוַע ְיִרי. ְמַחְּבִלים ָירּו ַעל ְמכֹוִנית ְלַיד  

ָהֵאּלּו ֶנֱהַרג ְיהּוָדה ִּדיֶמְנְטָמן. ַהְּמַחְּבִלים ָּבְרחּו ֲאָבל ַהָּצָבא ִהְצִליַח ְלַגּלֹות ִמי ֵהם ְוִלְתֹּפס 
  אֹוָתם. 

ַּבּיְ  ִאּתֹו  ַיַחד  ֶׁשָּלְמדּו  ַהֲחֵבִרים  ֻחָּמׁש.  ִּביִׁשיַבת  ְלַמד  ִּדיֶמְנְטָמן  ָאְמרּו: ְיהּוָדה  ִׁשיָבה 
ְּכֵדי  יֹוֵתר!"  ֲאַנְחנּו ִנְתַחֵּזק עֹוד  ֲאַנְחנּו לֹא ְמַפֲחִדים!  ֲאָבל  ְלָגֵרׁש אֹוָתנּו  ָרצּו  "ַהְּמַחְּבִלים 
ְלַחֵּזק ֶאת ַהְּיִׁשיָבה ֵהם ָּבנּו ַמֵהר עֹוד ְׁשֵני ִמְבִנים. ְּבָצָבא ָאְמרּו: "ָּבִניֶתם ֶאת ַהִּמְבִנים 

ְּבִלי ַהָּצָבא   ָהֵאּלּו  ִראׁשֹון  ְּביֹום  אֹוָתם!".  ַלֲהֹרס  ָצִרי  ֻחִּקִּיים!  לֹא  ָהֵאּלּו  ַהִּמְבִנים  ִאּׁשּור! 
   ָהַרס ֶאת ַהִּמְבִנים ָהֵאּלּו.

 

חומש נמצאת בראש    אזור חומש.
     ovedcלום: צי ההר.
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  ְּבִיְׂשָרֵאל  ִמְתַּפֵּׁשט  קֹורֹוָנה ֶׁשל  ָחָדׁש סּוג -קֹורֹוָנה

  קֹורֹוָנה" ִנְקָרא ַהֶּזה  ַהּסּוג. ַהקֹורֹוָנה ְנִגיף ֶׁשל ָחָדׁש סּוג ַעל ָּכַתְבנּו ֶׁשָעָבר ְּבָׁשבּועַ 
 ֶׁשל ָהִראׁשֹוִנים ַהִּמְקִרים ֶאת  .ְמֹאד ְמַדֵּבק ַהֶּזה  ֶׁשַהּסּוג חֹוְׁשִבים ַהַּמְּדָעִנים ". אֹוִמיְקרֹון

  ְּבַהְרֵּבה  ַהקֹורֹוָנה ֶׁשל ַהֶּזה  ַהּסּוג ֶאת  ִּגּלּו ֵמָאז. ַאְפִריָקה ִּבְדרֹום ִּגּלּו אֹוִמיְקרֹון קֹורֹוָנה
  ִּבְמִדיַנת . אֹוִמיְקרֹון קֹורֹוָנהב ֶׁשחֹוִלים ֲאָנִׁשים ִּגּלּו ִיְׂשָרֵאל ִּבְמִדיַנת  ַּגם. ָּבעֹוָלם ֲאָרצֹות 
 ְמַנִּסים ֲאַנְחנּו. ְלִיְׂשָרֵאל  ַהֶּזה ּסּוגהַ   ְּכִניַסת  ֶאת  ַלֲעֹצר ַנְצִליחַ  לֹא ֲאַנְחנּו: "ָאְמרּו ִיְׂשָרֵאל
  ִנְדְּבקּו ְּבִיְׂשָרֵאל אֹוִמיְקרֹון קֹורֹוָנהב ַהחֹוִלים ָּכל  ִּכְמַעט. ְלַאט יֹוֵתר  ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיָּכֵנס

  קֹורֹוָנה -ֲאֵחרֹות ִלְמִדינֹות  ִלְנֹסעַ  ַלֲאָנִׁשים ַנְרֶׁשה לֹא ִאם. ֲאֵחרֹות  ִּבְמִדינֹות  ַּבַּמֲחָלה
  . ָּבעֹוָלם ְמִדינֹות  ְלַהְרֵּבה ָלטּוס  ָאסּור ֵמַעְכָׁשו ָלֶכן". ְלַאט יֹוֵתר ִּתְתַּפֵּׁשט  אֹוִמיְקרֹון

  ?  ְלַאט ִיְׂשָרֵאל ִלְמִדיַנת  ִּתָּכֵנס אֹוִמיְקרֹון קֹורֹוָנה ש  ָחׁשּוב ָלָּמה

  .  ְלִהְתַאְרֵּגן ְזַמן ַמְסִּפיק  ָלנּו ֶׁשִּיְהֶיה ְּכֵדי

  ? קֹורֹוָנה ֶׁשל  ָחָדׁש סּוג ִלְקַראת  ִמְתַאְרְּגִנים ֵאי

 ְסגּוִרים  ִּבְמקֹומֹות  ְלִהְצטֹוֵפף לֹא, ּוְלִהָּזֵהר ַהְּכָלִלים ַעל ְלַהְקִּפיד ָהֲאָנִׁשים ֶאת  ַמְרִּגיִלים
  . ַמֵּסכֹות  ַעל ּוְלַהְקִּפיד

  ֶׁשעֹוד ָחׁשּוב אֹוִמיְקרֹון  קֹורֹוָנה ִעם טֹוב ְלִהְתמֹוֵדד ְּכֵדי: "ַּגם ָאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ִּבְמִדיַנת 
  ".  קורונה ֶנֶגד ִחּסּון ְיַקְּבלּו ֲאָנִׁשים

 ֲאָבל אֹוִמיְקרֹון בקֹורֹוָנה ַהְדָּבָקה מֹוְנִעים ָּפחֹות  ֶׁשַהִחּסּוִנים ַּכִּנְרֶאה? ָחׁשּוב  ֶזה ָלָּמה
 חֹוְׁשִבים ַהְּבִריאֹות  ְּבִמְׂשַרד. ָקֶׁשה ַמֲחָלה ְמַקְּבִלים לֹא ְמחּוָסִנים ֲאָנִׁשים ַהִּמְקִרים ְּבֹרב
 ְמֹאד לֹא ֲאָבל ַמְטִריָדה ִּתְהֶיה   ַהקֹורֹוָנה ַמֲחַלת  -ִחּסּון  יַקְּבלּו ֲאָנִׁשים ְמֹאד ַהְרֵּבה ֶׁשֵאם

 ִּגיל ֵמַעל ִליָלִדים ַּגם קֹורֹוָנה ֶנֶגד ִחּסּוִנים ָלֵתת  ִהְתִחילּו ָהַאֲחרֹוִנים ְּבָׁשבּועֹות. ְמֻסֶּכֶנת 
 ִיְׂשָרֵאל  ִּבְמִדיַנת . ִחּסּוִנים ְׁשֵני ַרק ְמַקְּבִלים ְיָלִדים. ִחּסּוִנים 3 ְמַקְּבִלים ַהְּמֻבָּגִרים. 5

  . ַהְּיָלִדים ֶאת  ְלַחֵסן ַההֹוִרים ֶאת  ְלעֹוֵדד ְמַנִּסים

 רֹוִצים  ֶׁשּלֹא  ֲאָנִׁשים  ֵיׁש.  קורונה   ֶנֶגד  ְלִהְתַחֵּסן  רֹוִצים  ֶׁשּלֹא  ֲאָנִׁשים  ִיְׂשָרֵאל  ת ִּבְמִדינַ   ֵיׁש
  ְלַׁשְכֵנעַ   ְמַנִּסים  ֲאַנְחנּו: "אֹוְמִרים  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְמִדיַנת .  קֹורֹוָנה  ֶנֶגד  ִיְתָחְסנּו  ֶׁשָּלֶהם  ֶׁשַהְּיָלִדים

 ָמה   עֹוֶׂשה   ֶאָחד  ָּכל  ַּבּסֹוף.  ֶאָחד  ַאף  ְלַהְכִריחַ   ֶאְפָׁשר  ִאי  ֲאָבל  ִחּסּון  ְלַקֵּבל  ָהֲאָנִׁשים  ֶאת 
 ". ַמְחִליט  ֶׁשהּוא



  בס"ד 
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בּועפָּ  ָ ת ַהׁשּ ָרׁשַ  

 

 חומש: 
    פרשה:

  

  
 

 

 

 

 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

 כי תשא  תצוה תרומה ו משפטים  יתרו  בשלח  בא  וארא  שמות 

 ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל עֹוְבִדים ֲעבֹוַדת ֶּפֶר ְּבִמְצַרִים

ְּבִמְצַרִים ֵיׁש ֶמֶל . ָּגדֹול ְלַעם ְוהֹוְפִכים ִמְתַרִּבים ֵהם. ְּבִמְצַרִים ִנְׁשָאִרים ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני
.. ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת אֹוֵהב לֹא ֶהָחָדׁש ַהֶּמֶלָחָדׁש.   הּוא ַמֲעִביד ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֶפֶר

ְלַהְׁשִלי ֶאת  ְמַצֶּוה הּוא. ִּתינֹוקֹות ַהְרֵּבה ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ֶׁשִּיְהיּו רֹוֶצה לֹאֶמֶל ִמְצַרִים 
 ַהָּבִנים ַלְּיאֹור. 

 נֹוָלד ֹמֶׁשה
 ְלַהִּציל ָרְצָתה ַהִּתינֹוקִאָּמא ֶׁשל . הִּתינֹוק ֵלִוי ִמֵּׁשֶבט ְוִאָּׁשה ְלִאיׁש נֹוָלד ַהֶּזה ַּבְּזַמן
 ֶאת ּפֹוַתַחת ִהיא. ַהֵּתָבה ֶאתָׂשָמה אֹותֹו ְּבֵתָבה ַּבְּיאֹור. ַּבת ַּפְרֹעה מֹוֵצאת  ִהיא. אֹותֹו

ֹמֶׁשה ָּגֵדל ֵאֶצל ַּבת ". ֹמֶׁשה" ַלִּתינֹוק קֹוֵראת ִהיא. ִּתינֹוק ְּבתֹוָכּה ְורֹוָאה ַהֵּתָבה
  ַּפְרֹעה.

 ה' ׁשֹוֵלַח ֶאת ֹמֶׁשה ְלהֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים

 ֹמֶׁשה הֹוֵרג ִמְצִרי ֶׁשִהָּכה ִעְבִרי. הּוא ּבֹוֵרַח ְלִמְדָין ּוִמְתַחֵּתן ִעם ִצּפֹוָרה ַּבת ִיְתרֹו.

 ָהֲעבֹוָדה ַהָּקָׁשה. ה' ׁשֹוֵמַע ֶאת ַצֲעָקָתם.ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל צֹוֲעִקים ָלּה' ִּבְגַלל 

 ה' ׁשֹוֵלַח ֶאת ֹמֶׁשה ְלהֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים.

 ֹמֶׁשה חֹוֵזר ְלִמְצַרִים ּופֹוֵגׁש ֶאת ַאֲהֹרן.

ה'. ַּפְרֹעה לֹא ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ְמַבְּקִׁשים ִמַּפְרֹעה ְלַׁשֵּלַח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעֹבד ֶאת 

 . ָקָׁשהַּפְרֹעה נֹוֵתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעבֹוָדה עֹוד יֹוֵתר  ַמְסִּכים.

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמְתלֹוְנִנים ְלֹמֶׁשה. ֹמֶׁשה ָעצּוב. הּוא ׁשֹוֵאל ֶאת ה': "ָלָּמה ֲהֵרֹעָתה ָלַעם 

                                                               ַהֶּזה? ָלָּמה ֶזה ֶׁשַּלֲחָתִני"?                           

ה' ׁשֹוֵלַח ֶאת ֹמֶׁשה ְלַהְבִטיַח ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְגַאל אֹוָתם ְוַיֲעֶלה אֹוָתם ְלֶאֶרץ ְּכָנַען.  ְּבֵני 

 ִיְׂשָרֵאל לֹא ׁשֹוְמִעים ֶאל ֹמֶׁשה ִמֹּקֶצר רּוַח ַוֲעבֹוָדה ָקָׁשה.

 ּוְלַפְרֵסם ַהִּצּיּוִרים ֶאת ְלַקֵּבל ִנְׂשַמח. ָּכאן ֶׁשָּכתּוב ָמה ַעל ִצּיּוִרים ְלַצֵּיר ֻמְזָמִנים ַאֶּתם

 .בסדנתון אֹוָתם

 

 פקודי  ויקהל 


