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   דנתון ס       
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  חדש בטבע   

  חדשות הסדנא

   

  ֶּגֶׁשם  ַעְנֵני

  ַהֶּׁשֶמׁש   -ִמְתַקְּצִרים  ַהָּיִמים  ַּבְּסָתו.  ַלֹחֶרף  ַהַּקִיץ  ֵּבין  ַהַּמֲעָבר  עֹוַנת   הּוא  ַהְּסָתו,  ְסָתו  ַעְכָׁשו
  . ֶּגֶׁשם  ַעְנֵני ַּבָּׁשַמִים ִלְראֹות  ֶאְפָׁשר ִלְפָעִמים. יֹוֵתר ֻמְקָּדם ְוׁשֹוַקַעת  יֹוֵתר ְמֻאָחר זֹוַרַחת 

ָהֲעָנִנים ֵהם ּגּוִׁשים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ַהְרֵּבה ִטּפֹות ְקַטּנֹות ֶׁשל ַמִים אֹו ֶקַרח. ַהִּטּפֹות ֶׁשִּנְמָצאֹות  
  ְפלֹות ְלַמָּטה. ַּבֲעָנִנים ֵהן ָּכל ָּכ ְקַטּנֹות ֶׁשֵהן לֹא נֹו

ַהִּטּפֹות ְּגֵדלֹות. ְּכֶׁשַהִּטּפֹות ְּגדֹולֹות ֵהן נֹוְפלֹות ָעֵלינּו   -ְּבתֹו ֲעָנִנים ִעם ֲהמֹון ֲהמֹון ִטּפֹות 
ְּבֶדֶר ְּכָלל ֶהָעָנן ְּבֶצַבע ָלָבן. ִלְפָעִמים ֵיׁש ָהמֹון ִטּפֹות ְּבָעָנן ְואֹור .  ֵמַהָּׁשַמִים ְוָאז יֹוֵרד ֶּגֶׁשם

  ַהֶּׁשֶמׁש לֹא ַמְצִליַח ַלַעֹבר אֹוָתן. ָאז ֶהָעָנן ִנְרֶאה ָאֹפר אֹו ָׁשֹחר.  

  : ֵׁשמֹות  ָלֶהם ְונֹוְתִנים ַהַּמְּדָעִנים ְמַחְּלִקים ֶאת ָהֲעָנִנים ִלְקבּוצֹות 

  ְתַיֲחִסים ִלְׁשלֹוָׁשה ְּדָבִרים: ֵהם מִ  

  . ֲעָנִנים ְּגבֹוִהים, ֲעָנִנים ְּבֹגַבּה ֵּבינֹוִני, ֲעָנִנים ְנמּוִכים ֹּגַבּה:

  . ִׁשְכָבהַוֲעָנִנים ְּבצּוַרת   ֲעֵרָמהֲעָנִנים ְּבצּוַרת   צּוַרת ֶהָעָנן:

  ְיֹכֶלת ֶהָעָנן ְלהֹוִריד ֶּגֶׁשם. 

  ת: ַהחֹוְקִרים ָנְתנּו ְלֶזה ֵׁשמֹו

". ֲעָנִנים ַאלטֹו" ַלֲעָנִנים ֵּבינֹוִנִּיים ֶאת ַהֵּׁשם " ִצירֹוסַלֲעָנִנים ְּגבֹוִהים ֵהם ָנְתנּו ֶאת ַהֵּׁשם "
  ְנמּוִכים לֹא ִקְּבלּו ֵׁשם ְמיָֻחד.

" ִנְקָרִאים  ֲעֵרָמה  ֶׁשל  ְּבצּוָרה  ִׁשְכָבה  קֹומֹולּוסֲעָנִנים  ֶׁשל  ְּבצּוָרה  ֲעָנִנים  ִנְקָרִאים ". 
  ". ְסַטרטּוס"

  ".ִנימּבּוסָעָנן ֶׁשּמֹוִריד ֶּגֶׁשם ְמֻכֶּנה "

ַהֵּׁשמֹות ֶׁשל ָהֲעָנִנים ֵהם ֵצרּוף ֶׁשל ַהֵּׁשמֹות ָהֵאּלּו. ָּכ ִיְקְראּו ְלָעָנן ִׁשְכָבה ֶׁשּמֹוִריד ֶּגֶׁשם 
    " ְוֶלָעָנן ֲעֵרָמה ָּגבֹוַּה "קֹומֹולּוסִצירּוס".ִנימּבֹוסַטרטּוס"

  . ֶּגֶׁשם ָלנּו ֶׁשּיֹוִרידּו  ֲעָנִנים ַיִּגיעּו ֶׁשְּבָקרֹוב ְמַקִּוים ֲאַנְחנּו

 .ַהּיֹום ַּבחּוץ ֵיׁש ֲעָנִנים  ֵאיֶזה ְלַגּלֹות  ְוָנסּו ַהחּוָצה  ְצאּו :ְמִׂשיָמה
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  שמיטה 

  ִאּסּור   ְוַעל"  ִּבעּור"  ִמְצַות   ַעל  ְנַדֵּבר  ֲאַנְחנּו.  ַהְּׁשִמָּטה  ַעל  לֹוְמִדים  ֲאַנְחנּו   ָׂשָפה   ְּבִׁשעּור
" ְסִפיִחין"   ִאּסּור "  קֹוְרִאים  ַלִּדין.  ַהֶּגֶׁשם  ִּבְגַלל  ְלַבד  ֶׁשְּגֵדָלה  ַהְּתבּוָאה  ֶזה"  ְסִפיִחין". 

  .ַהְסִפיִחין ֶאת  ֶלֱאֹכל ֶׁשָאסּור ֹאַמר ֶזה". ְסִפיִחין

  ? ָאסּור ָלָּמה

 ָאַדם  ְלַהְרִחיק  ְּכֵדי  אֹוָתם  ֶלֱאֹכל  ָאְסרּו  ֲחָכִמים  ֲאָבל  אֹוָתם  ֶלֱאֹכל  ֻמָּתר  ַהּתֹוָרה  ְלִפי  ֶּבֱאֶמת 
 עֹוְבֵרי   ֵהם  ִמי.  ָהֲעֵבָרה  עֹוְבֵרי  ִּבְגַלל  ַהֶּזה  ָהִאּסּור  ֶאת  ֶׁשָּקְבעּו  ֹאַמר  ָהַרְמַּב"ם .  ָהֲעֵבָרה  ִמן

"?  ַהֶּזה ַהְּיבּול ָצַמח ֵאי"  אֹוָתם ְּכֶׁשָּׁשֲאלּו . ַּבֵּסֶתר  ִּבְׁשִמָּטה  ֶׁשָּזְרעּו ֲאָנִׁשים  ֵהם?  הָהֲעֵברָ 
  ". ְלַבד ֶׁשָּגְדלּו ְסִפיִחין  ֵאּלּו: "ֲענּו ֵהם

 ָחל   ֶׁשּלֹא  ְׁשָנִתִּיים   ַרב   ֵּפרֹות   ַרק  ִלְקֹטף   ֶאְפָׁשרּות  ֵיׁש    ֶהְפֵקר   ֶׁשֵהן   ְּבָׂשדֹות  - ִּבעּור  ִמְצַות
. ְזַמן  ַהְרֵּבה  ִלְׁשֹמר  ְוָאסּור  ֶלֱאֹגר  ָיֹכל   ֶׁשַאָּתה  ְלַכּמּות   ְּגבּול   ֵיׁש   ֲאָבל  ספיחין   ִאּסּור   ֲעֵליֶהם

 ֵמַהְּפִרי   ֶלֱאֹכל  ְיכֹולֹות   ֶׁשְּבחּוץ  ַהַחּיֹות  עֹוד  ָּכל  ִלְׁשֹמר  ֻמָּתר?  ִלְׁשֹמר  ֻמָּתר  ְזַמן  ַּכָּמה  ָאז
  . ְּבעֹוָנה  ַרק ְּכלֹוַמר

  " ַהָּׂשֶדה ַחַּית  ְותֹאַכל" ֵמַהָּפסּוק לֹוְמִדים ֶזה ֶאת 

  ? ַהִּבעּור ְזַמן ְּכֶׁשַּמִּגיעַ  עֹוִׂשים ָמה

  . ְלֶהְפֵקר  ְּבחּוץ  ַהְּקטּוָפה ַהְּתבּוָאה ֶאת  ָלִׁשים ָצִרי

  

  

  

  

  

    ָמְצאּו  ְוַּכָנה  ֶׁשֶּקֶדם ַהִּזִּקית

  ַּדּקֹות   5  ְּבֵעֶר  ָלנּו  ָלַקח.  ֶׁשָּמָצאנּו  ִזִּקית  ַעל  ָלֶכם  ְלַסֵּפר   ָרִצינּו.  ְוַּכָנה  ֶקֶדם  ֲאַנְחנּו,  ָׁשלֹום
  .ֵאֶליהָ  ֵלב ָלִׂשים

  ַלִּזִּקית.  ִזִּקית   ָרֲאָתה  ּוִפְתאֹוםבעזרת מקל    ֶׁשָּלּה  ָהֵעץ  ְקִלּפֹות   ֶאת   ִּגְּלָפה   ַּכָנה  -ָּכ  ָהָיה  ֶזה
  . ַהּסֹוף ְוֶזה! ְמֹאד ַמְבִהיל  ָהָיה ֶזה. ָאֹפר ְּבֶצַבע ְמֻׁשְפָׁשף ֶּכֶתם ָעֶליהָ  ְוָהָיה ָיֹרק ֶצַבע ָהָיה
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 חדשות ארץ ועולם 
 

    
  ְּבַלְטִבָיה  ַהָּים ְּבחֹוף ִהְתַּגְּלָתה ַעִּתיָקה ְסִפיָנה

 ִלְפֵני .  ַהַּבְלִטי   ַהָּים  ְלחֹוף  ִנְמֵצאת   ִהיא.  ֵאירֹוָּפה  ַיֶּבֶׁשת   ִמְזָרח  ִּבְצפֹון  ְמִדיָנה  ִהיא   ַלְטִבָיה
  ְּבתֹו  ְקבּוָרה  ָהְיָתה  ַהְּסִפיָנה.  ַעִּתיָקה  ְסִפיָנה  ַלְטִבָיה  ֶׁשל  ַהָּים  ְּבחֹוף  ָמְצאּו  ְזַמן  ַּכָּמה
 חֹוְפִרים   ֵהם.  ַאְרִכיאֹולֹוִגים  ֶׁשִּנְקָרִאים  ַמְּדָעִנים  ְמַגִּלים  ָהַעִּתיקֹות   ֶאת   ְּכָלל  ְּבֶדֶר.  ַהחֹול

 ְלַבּלֹות   ֶׁשָּבא  ָאָדם  -ׁשֹוָנה  ְּבצּוָרה  ִהְתַּגְּלָתה  ַהּזֹאת   ַהְּסִפיָנה.  ַעִּתיקֹות   ּוְמַחְּפִׂשים  ָּבֲאָדָמה
. ַלֲחֹפר  ְוִהְתִחיל  ֶזה  ֶקֶרׁש  ֵאיֶזה  ִלְבֹּדק  ָרָצה  הּוא.  ַהחֹול  ִמּתֹו  ֵמִציץ  ֶקֶרׁש   ָרָאה  ַהָּים  חֹוףּבְ 

. ַלֲחֹפר  לֹו  ַלֲעֹזר  ִהְתִחילּו  ְסִביבֹו  ֹוףחּבַ   ֶׁשָהיּו  ָהֲאָנִׁשים.  ְמֹאד  ָּגדֹול  ֶקֶרׁש   ֶׁשֶּזה  ָרָאה  הּוא
  ִהְצָטְרפּו  ַּבֶהְמֵׁש.  ַעִּתיָקה  ְסִפיָנה  ְקבּוָרה  ֶׁשַּבחֹול  ִּגּלּו  ֵהם,  ִהְתַקְּדָמה  ְּכֶׁשַהֲחִפיָרה

  ְלַגּלֹות   ְּכֵדי  ַמְכִׁשיִרים  ִמיֵני  ְּבָכל  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ְמַנִּסים  ֵהם  ַעְכָׁשו.  ַאְרִכיאֹולֹוִגים  ַּגם  ַלֲחִפיָרה
  . ַהְּסִפיָנה ֶׁשל ֲחָלִקים עֹוד

  ְּבֵחיָפה  ָאָדם ָּפַצע  ַּבר  ֲחִזיר

 ְּכָלל   ְּבֶדֶר  ִּכי  ְמֹאד  מּוָזָרה  ּתֹוָפָעה  זֹוִהי.  ְּבֵחיָפה  ָאָדם  ּוָפַצע  ִהְתִקיף   ַּבר  ֲחִזיר  ַהָּׁשבּועַ 
  - ְלִיּׁשּוב  ִנְכֶנֶסת   ָּבר ַחַּית   ִאם  ַּגם.  ָאָדם  ְּבֵני   ֶׁשל  ְּבִּיׁשּוִבים   ִמְסּתֹוְבבֹות לֹא  ְּגדֹולֹות   ַּבר   ַחּיֹות 
  . ָאָדם ִמְּבֵני ְמַפֶחֶדת  ִהיא ְּכָלל ְּבֶדֶר

  ? ְּבֵחיָפה קֹוֶרה ָמה

  ָאְכלּו   ַהָּבר  ֲחִזיֵרי.  ַּבר  ֲחִזיֵרי  ָׁשִנים  ַאְלֵפי  ְּבֶמֶׁש  ָחיּו  ַּבַּיַער.  ְּבַיַער  ֶׁשֻּמֶּקֶפת   ִעיר  ִהיא  ֵחיָפה
  ַהְרֵּבה  ַּבַּיַער  ָהיּו  לֹא  ְוָלֶכן  ְוֹׁשָרִׁשים  ֵּפרֹות   ַהְרֵּבה  ֵאין  ַּבַּיַער.  ְוֹׁשָרִׁשים  ְּפַקעֹות ,  ֵּפרֹות   ְּבַיַער
  ִעם .  ָלֲאָנִׁשים  ִהְפִריעּו  ְולֹא  ַּבַּיַער  ִנְׁשֲארּו  ַהָּבר  ֲחִזיֵרי  -ִעיר  ַהַּיַער  ְלַיד  ָּבנּו   ַּכֲאֶׁשר.  ַּבר  ֲחִזיֵרי
 ֵהם.  ֶלֱאֹכל  ֶׁשֶאְפָׁשר  ְּפֹסֶלת   ַהְרֵּבה  ִעם  ַּפִחים  ֵיׁש  ָהִעיר  ֶׁשְּבתֹו  ִּגּלּו  ַהָּבר  ֲחִזיֵרי  ַהְּזַמן

  ַהְרֵּבה  ֶׁשָהָיה  ִּבְגַלל.  ֹאֶכל  ַהְרֵּבה  ָמְצאּו  ֵהם.  ַּבַּפִחים  ֹאֶכל  ְלַחֵּפׂש  ָלִעיר  ְלִהָּכֵנס  ִהְתַרְּגלּו
 לֹא   ֵהם .  ָּבִעיר  ְלִהְסּתֹוֵבב  ְרִגיִלים  ָהֵאּלּו  ַהָּבר  ֲחִזיֵרי .  ַּבר  ֲחִזיֵרי  ַהְרֵּבה  ַּבַּיַער  נֹוְלדּו  -ֹאֶכל

 ַהִּמְחָיה   ֵאזֹור  ִהיא  ֶׁשָהִעיר  חֹוְׁשִבים  ֵהם.  ָהָאָדם  ְּבֵני   ֶׁשל  ַלֶּׁשַטח  ִנְכָנִסים  ֶׁשֵהם  חֹוְׁשִבים
  . ָלֶהם ְלַהְפִריעַ  ִנְכָנִסים ָהָאָדם ּוְבֵני ֶׁשָּלֶהם

  .  ָאָדם ְּבֵני ִלְתֹקף ְיכֹוִלים ֵהם ָלֵכן

   יֹוִרים ָהיּו ֵחיָפה ִעיִרַּית   ִמַּטַעם ַּפָּקִחים ַּפַעם

  . ָהִעיר ְּבתֹו ֶׁשִּמְסּתֹוְבִבים ַהָּבר ֲחִזיֵריּבְ 

  . ָּבֶהם  ִלְפֹגעַ  ֶׁשָאסּור אֹוֶמֶרת  ָהִעיִרָּיה ַהּיֹום 

  ְּבַפִחים ִּתְהֶיה  ַהְּפֹסֶלת  ִאם: "אֹוְמִרים ָּבִעיִרָּיה

    ְוֵהם ֹאֶכל ִיְהֶיה לֹא ַהָּבר ַלֲחִזיֵרי -ְסגּוִרים 

  ".ָלִעיר ְלִהָּכֵנס ַיְפִסיקּו

 .   עֹוֵזר  לֹא ֶזה ֵּביְנַתִים 
 



  בס"ד 
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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 

 ְַּבׂשֹוָרה ַעל ֵליָדת ִיְצַחקה 

ַאְבָרָהם יֹוֵׁשב ְּבֶפַתח ָהֹאֶהל. הּוא רֹוֶאה ֲאָנִׁשים ִמְתָקְרִבים. ַאְבָרָהם ַמְזִמין ֶאת 
ָהֲאָנִׁשים ּוְמָאֵרַח אֹוָתם. ֶאָחד ָהֲאָנִׁשים אֹוֵמר ְלַאְבָרָהם: "עֹוד ָׁשָנה ָׁשָרה ֵּתֵלד ֵּבן". 

ְּבִלָּבּה. ה' אֹוֵמר ְלַאְבָרָהם: "ָלָּמה ָׂשָרה ָצֲחָקה? ִהיא לֹא  ָׂשָרה ׁשֹוַמַעת ְוצֹוֶחֶקת
 ַמֲאִמיָנה ֶׂשה' ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַהֹּכל?!". 

 ה' אֹוֵמר: "ַלֵּבן ִיְקְראּו ִיְצַחק".

ְסדֹום 

ה' ִּגָּלה  . ה' ֶהְחִליט ַלֲהֹרס ֶאת ְסדֹום.ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָּגרּו ְּבִעיר ְסדֹום ָהיּו ָרִעים ְּמֹאד
הּוא ִּבֵּקׁש  -ַאְבָרָהם ִנָּסה ְלַהִּציל ֶאת ְסדֹוםְלַאְבָרָהם ֶׁשהּוא ִמְתּכֹוֵנן ַלֲהֹרס ֶאת ְסדֹום. 

ַח ָלֲאָנִׁשים ִּבְסדֹום  . ְמה' ִלְס
ַח ִלְסדֹום ִאם ִיְהיּו ָּבּה ַּכָּמה צַ ַהִּנָּסיֹון ֶׁשל ַאְבָרָהם לֹא ִהְצִליַח.   -ִּדיִקיםה' ִהְסִּכים ִלְס

 ֲאָבל ִּבְסדֹום לֹא ָהיּו ַצִּדיִקים.

 ה' ָׁשַלח ַמְלָאִכים ְלהֹוִציא ֶאת לֹוט ִמְּסדֹום ִלְפֵני ֶׁשָהִעיר ֵּתָהֵרס.לֹוט ָּגר ִּבְסדֹום. 

ֵליָדת ִיְצַחק 

ְוָׁשָרה ָהְיָתה  100ַאְבָרָהם ָהָיה ֵּבן  ְלַאְבָרָהם ְוָׁשָרה נֹוָלד ֵּבן ְּכֶׁשֵהם ָהיּו ְזֵקִנים ְּמֹאד.
 . ַלֵּבן ַהֶּזה ָקְראּו ִיְצַחק. ָעׂשּו לֹו ְּבִרית ִמיָלה ְּבִגיל ְׁשמֹוָנה ָיִמים. 90ַּבת 

הּוא ְיַקֵּבל ֶאת ִּבְרַּכת ה', ֶאת  -ה' ִהְבִטיַח ְלַאְבָרָהם ֶׁשִּיְצַחק ַיְמִׁשי ֶאת ַהֶּדֶר ֶׁשּלֹו
 .ֵאל ְוֵיֵצא ִמֶּמּנּו ַעם ָחׁשּובֶאֶרץ ִיְׂשָר 

 ֲעֵקיַדת ִיְצַחק

 ה' ָאַמר ְלַאְבָרָהם ְלַהֲעלֹות ֶאת ִיְצַחק ְלעֹוָלה.

 ַאְבָרָהם ִהְסִּכים. ָּבֶרַגע ָהַאֲחרֹון ה' ָאַמר ְלַאְבָרָהם לֹא ְלַהְקִריב ֶאת ִיְצַחק.  

 . ה' ָאַמר ְלַאְבָרָהם ְלַהְקִריב ָאִּיל ִּבְמקֹום ִיְצָחק

 ה'  -ה' ָאַמר ְלַאְבָרָהם ֶׁשֶּזה ָהָיה ִנָּסיֹון

 ָּבַדק ַּכָּמה ַאְבָרָהם ַמֲאִמין ּבֹו.

 

 ויחי  ויגש  מקץ


