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  בטבעחדש   

  חדשות הסדנא
 ְנָבִטים 

. ְקַטִּנים  ָּבר  ִצְמֵחי  ָהמֹון  ִלְצֹמחַ   ִהְתִחילּו  ָּבֲאָדָמה.  ָהִראׁשֹוִנים  ַהְּגָׁשִמים  ֵמָאז  ְׁשבּוַעִים  ִעְברּו
  ". ְנָבִטים" קֹוְרִאים ָהֵאּלּו ַהְּקַטִּנים ַלְּצָמִחים

  ? ָהֵאּלּו ַהְּנָבִטים ָּכל ְלָכאן ִהִּגיעּו ֵמֵאיֹפה

יֹוֵרד  ַהֹחֶרף  ִּבְתִחַּלת  ְיֵבִׁשים.  ְזָרִעים  ֵיׁש  ַהְּיֵבָׁשה  ָהֲאָדָמה  ְּבתֹו  ְיֵבָׁשה.  ָהֲאָדָמה  ַּבַּקִיץ 
ֶּגֶׁשם. ַהַּמִים ַמְרִטיִבים ֶאת ָהֲאָדָמה ְוֶאת ַהְּזָרִעים. ַאֲחֵרי ֶׁשַהְּזָרִעים ִנְרָטִבים ֵהם ַמְתִחיִלים  

 ִלְצֹמַח. 
ִאם   ֶנֶבט.ַלֶּצַמח ַהָּקָטן קֹוְרִאים    .ָעִלים ְקַטִּנים ִעם  ְוִגְבעֹול ָקָטן    ֹׁשֶרׁש ָקָטןִמָּכל ֶזַרע יֹוֵצא  

  .ְנָבִטים ִּתְסַּתְּכלּו ַעל ָהֲאָדָמה ִּתְראּו ַהְרֵּבה 

  ֵאיֹפה ָהיּו ַהֹּׁשֶרׁש ְוַהָעִלים ֹקֶדם? ֵהם ָהיּו ְמֻקָּפִלים ְּבתֹו ַהֶּזַרע. 

ַהֹּׁשֶרׁש ָצַמח ְלתֹו ָהֲאָדָמה ְוֶהָעִלים ָעלּו ֵמַעל ָהֲאָדָמה.   - ֶׁשַהֶּזַרע ִנְרַטב ֵהם ָיְצאּו ַהחּוָצהּכְ 
 ַהְּקִלָּפה ָהֵריָקה ֶׁשל ַהֶּזַרע ִנְׁשָאָרה ַּבַּצד.

ן ִעם ַהֹּׁשֶרׁש, ַהָעִלים ּתּוְכלּו ְלהֹוִציא ֶאת ַהֶּנֶבט ַהָּקטָ   -ִאם ַּתְחְּפרּו ְּבתֹו ָהֲאָדָמה ַּבֲעִדינּות 
ְוַהְּקִלָּפה ֶׁשל ַהֶּזַרע. ִאם ִּתְסַּתְּכלּו ַעל ַהְּנָבִטים ּתּוְכלּו ִלְראֹות ֶׁשְּלֵחֶלק ֵמַהְּנָבִטים ֵיׁש ָעֶלה 

  , ְוַלֵחֶלק ֵיׁש ְׁשֵני ָעִלים.ֶאָחד

קֹוְרִאים   ֵמָהֲאָדָמה  ֶׁשּיֹוְצִאים  ָהִראׁשֹוִנים  ְמיֶֻחֶדת. .  "ְפִסיִגים" ֶלָעִלים  צּוָרה  ָלֶהם  ֵיׁש 
ְלִעִּתים ְקרֹובֹות ַהּצּוָרה ֶׁשל ַהְּפִסיִגים ׁשֹוָנה ֵמַהּצּוָרה ֶׁשל ֶהָעִלים ָהֲאֵחִרים. ַלְּצָמִחים ֶׁשֵּיׁש  

" ְּפִסיִגים קֹוְרִאים  ְׁשֵני  ְּפִסיִגִיים"ָלֶהם  ֶאָחד ְצָמִחים ּדּו  ְּפִסיג  ָלֶהם ַרק  ֶׁשֵּיׁש  ַלְּצָמִחים   .
  ". ְצָמִחים ַחד ְּפִסיִגִייםְרִאים "קֹו

  ְנָבִטים  ְלַחֵּפׂש ַנּסּו.  ְנָבִטים  ֶׁשל ׁשֹוִנים סּוִגים  ְוַחְּפׂשּו  ַהחּוָצה ְצאּו

 ".ְּפִסיִגִיים  ּדּו"  ּו"ְנָבִטים" ְּפִסיִגִיים  ַחד" 
  

  ִצְמֵחי ָּבָצל ּוְפַקַעת 

ְּפָרִחים. ֵאי ַהְּצָמִחים   ּוְמַעט  ְקַטִּנים  ְנָבִטים  ַּבְּתקּוָפה ַהּזֹאת ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִלְמצֹא ַהְרֵּבה
  ָהֵאּלּו ִהְסִּפיקּו ַלָּגֵדל ְּפָרִחים ְזַמן ָקָצר ַאֲחֵרי ְּתִחַּלת ַהְּגָׁשִמים? 

  אֹו ְּפַקַעת.  ָצלַלְּצָמִחים ָהֵאּלּו ֵיׁש ּבָ 
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ָהֵאּלּו  ַלְּצָמִחים  קֹוְרִאים  ֲאַנְחנּו  ְלַגְמֵרי.  ֶׁשֵּמִתים  ְצָמִחים  ֵיׁש  ִמְתַיְּבִׁשים.  ַהְּצָמִחים  ַּבַּקִיץ 
  ְצָמִחים ַחד ְׁשָנִתִּיים. 

ֵחֶלק   ֵיׁש  ַלֲאָדָמה  ִמַּתַחת  ָהֲאָדָמה ֵמת.  ֵמַעל  ֶׁשִּנְמָצא  ַהֵחֶלק  ַרק  ֵמַהְּצָמִחים  ֵחֶלק  ֵאֶצל 
 ָּבָצל. אֹו ְּפַקַעת ֶׁשִּנְׁשַאר ַחי. ַלֵחֶלק ַהֶּזה קֹוְרִאים 

ֶׁשְּמַחֶּכה ַלְּזַמן ִנָּצן  ֵיׁש    ַּבְּפַקַעת אֹו ַּבָּבָצל ֵיׁש ֹאֶכל ֶׁשַהֶּצַמח ָאַסף ַּבֹחֶרף. ַּבְּפַקַעת אֹו ַּבָּבָצל
  ַהַּמְתִאים ִלְגֹּדל ְוִלְצֹמַח. 

ַהֶּגֶׁשם ָהִראׁשֹון ֵמִעיר ֶאת ַהִּנָּצן ֶׁשִּנְמָצא ַּבְּפַקַעת. ַהִּנָּצן ִמְתעֹוֵרר ְוצֹוֵמַח ִּבְמִהירּות. הּוא  
זֹון ֶׁשִּנְמָצא ַּבְּפַקַעת עֹוֵזר לֹו ִלְגֹּדל ַמֵהר ִמְׁשַּתֵּמׁש ַּבָּמזֹון ֶׁשָּׁשמּור ַּבְּפַקַעת ְּכֵדי ִלְגֹּדל. ַהּמָ 

  ְוִלְצֹמַח ִלְפֵני ָּכל ְׁשַאר ַהְּצָמִחים.

  ֵאיֶזה ִּפְרֵחי ָּבָצל ּוְפַקַעת ֲאַנְחנּו רֹוִאים ַעְכָׁשו? 

    ". ִּסְתָוִניתִמָּיד ַאֲחֵרי ַהְּגָׁשִמים ָּפְרָחה ַה"

    .ַּכְרֻּכִּמיםַעְכָׁשו ּפֹוְרִחים הַ 

. ַּבַּיַער ִהְתִחילּו ִלְפֹרַח ִיְׂשְרֵאִלי  ֶאֶרץ  ִאירּוסּוְפָרִחים ֶׁשל    ַרֶּקֶפתֶאְפָׁשר ִלְראֹות ַּגם ִּפְרֵחי  
  . ַנְרִקיִסים

  ".ַהּיֹוֶרה ְּבֵני" קֹוְרִאים  ֲאַנְחנּו ָהִראׁשֹון ַהֶּגֶׁשם ַאֲחֵרי ֶׁשּצֹוְמִחים ְוַהְּפַקַעת  ַהָּבָצל ְלִצְמֵחי

  ? ִלְמצֹא ִהְצַלְחֶּתם ְצָמִחים ֵאיֶזה. ּפֹוְרִחים ּוְפַקַעת ָּבָצל ִצְמֵחי ְלַחֵּפׂש ְצאּו

  

  

  

 ַּכְרֻּכִּמים ִאירּוס ַרֶּקֶפת  

 ִּסְתָוִנית ַנְרִקיִסים
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  ברכות ואיחולים: 

  

  ַהַּכְלִּבָּיה  ְּפִתיַחת

 ַמְתִאיִמים  ָהֵאּלּו  ַהֵּסֶפר  ָּבֵּתי".  יּוַבִּלים"וְ "  ִׁשּלּוב  ַסְדַנת "  -ֵסֶפר  ָּבֵּתי  ְׁשֵני   ּפֹוֲעִלים  ִּבְגָבעֹות 
. ַחי  ּוִפַּנת   ִּדיר,  ֻאְרָוה  ֵיׁש  ַהֵּסֶפר  ֵּבית   ְּבִמְתַחם.  ַחִּיים  ַּבֲעֵלי  ֶׁשאֹוֲהִבים  ְלַתְלִמיִדים  ִּבְמיָֻחד

 ַחִּיים  ְּבַבֲעֵלי  ּוְלַצּפֹות   ַּבַּיַער  ְלַטֵּיל  ְיכֹוִלים  ְוַהַּתְלִמיִדים  ִטְבִעי  ַיַער  ְּבתֹו  ִנְמָצִאים  ַהֵּסֶפר  ָּבֵּתי
 מֹוִרים   ִעם  ַהֵּסֶפר  ְלֵבית   ֶׁשָּבִאים  ְּכָלִבים  ֵיׁש.  ְּכָלִבים  ַהְרֵּבה  ַּגם  ֵיׁש  ַהֵּסֶפר   ְּבָבֵּתי.  ׁשֹוִנים

 ְפֶרְנֶקל   ִּגיַלת .  ֶסְנִּדי  ֶאת   ֵמִביא  ֶּקֶׁשרה  ִהֵּלל.  ֵּבָלה  ֶאת   ַהֵּסֶפר  ְלֵבית   ְמִביָאה  ֹנָעה.  ְוַתְלִמיִדים
 ַהְּכָלִבים  .ַּגְמָּבה ֶאת  ְמִביָאה ַוֲעֶטֶרת  ְלִביָבה ֶאת   ֵמִביא ִּגיִלי ִלְפָעִמים.  ִסיְמָּבה ֶאת  ְמִביָאה

  ִאָּתם   ְמַׂשֲחִקים,  אֹוָתם  ְמַלְּטִפים  ְוַהַּתְלִמיִדים  ֵסֶפר  ֵּבית   ֶׁשל  יֹום  ַהּיֹום  ֵמַחֵּיי  ֵחֶלק  ֵהם
 ְוהֹוְפִכים  ַהֵּסֶפר  ְלֵבית   מֹוִסיִפים  ֶׁשַהְּכָלִבים  ַמְרִּגיִׁשים  ֲאַנְחנּו.  ְלִטּיּוִלים  אֹוָתם  ּומֹוִציִאים

  .יֹוֵתר ְוֶנְחָמד ְמַעְנֵין ְלָמקֹום אֹותֹו

 ַהְּכָלִבים   ִעם  ַהִּטּפּוִלית   ָהֲעבֹוָדה  ֶאת .  ְּכָלִבים  ִעם   ִטּפּוִלית   ֲעבֹוָדה  ַּגם   ֵיׁש   ַהֵּסֶפר  ְּבֵבית 
  . ְמיָֻחד ִאּמּון ֶׁשָעְברּו ְּכָלִבים ֵהם ַהְּכָלִבים ַּגם.  ַהֶּזה ַהִּמְקצֹועַ  ֶאת  ֶׁשָּלְמדּו  ֲאָנִׁשים עֹוִׂשים

  ? ִטּפּוִלית   ַּכְלָבנּות בַ  ָהעֹוְבִדים ִמיֵהם

  כיתת הבנות.   ִעם  עֹוֶבֶדת   ֹזַהר .ַּבְמָּבה ַהֶּכֶלב  ִעם רֻקְבלְ  ֹזַהר

  . הכיתות  ִעם עֹוֵבד ַּגְיא. ִּפְלֵּפל ַּכְלָּבההַ  ִעם ְּבאּוָמן ַּגְיא

  

  

 פלפל

 בלה
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 ּוְמַלֵּמד   ִּבְקבּוצֹות   עֹוֵבד  ִּתייאִ .  ספלינטר  רייצ׳ל, רוס, פיבי, צ׳נדלר  ַהְּכָלִבים  ִעם  יצקן  ִּתייאִ 

  . ַהְּכָלִבים ֶאת  לאלף ִדיםַהְּילִ  ֶאת 

. ְיָלִדים  ִעם  ַלֲעבֹוָדה  ִּבְמיָֻחד  ְמֻאָּלִפים  ֵהם.  ִויִדידּוִתִּיים  ֲחָכִמים  ְּכָלִבים  ֵהם  ָהֵאּלּו  ַהְּכָלִבים
  .ְמיָֻחִדים ַּתֲעלּוִלים ְלַבֵּצעַ  יֹוְדִעים ֵמֶהם ֵחֶלק

 ְוָהיּו  ַלֶחֶדר ֵמֶחֶדר ָעְברּו  ְוַהְּכָלִבים  ַהְּמַטְּפִלים. ָקבּועַ  ָמקֹום  ָהָיה  לֹא ַהְּכָלִבים  ִעם  ַלֲעבֹוָדה
  .ּוְבָלָגאן ִלְכלּו  עֹוִׂשים  ֶׁשַהְּכָלִבים ָּכ לע  ְּתלּונֹות  ַהְרֵּבה

 ַהִּתְפעּול  ֵאזֹור  ְלַיד.  ַלְּכָלִבים  ֲעבֹוָדה  ִמְתַחם  ִלְפֹּתחַ   ֶהְחַלְטנּו  ַהּזֹאת   ַהְּבָעָיה  ֶאת   ִלְפֹּתר  ְּכֵדי
 ֲאַנְחנּו.  ַהְּכָלִבים  ִעם  ִלְפִעילּות   ַמְתִאיִמים  ְוֶהָחֵצר  ַהֶחֶדר  .ְמֻגֶּדֶרת   ָחֵצר  ִעם  ֶחֶדר  ָּבִנינּו

  .ַהְּכָלִבים ִעם ָהֲעבֹוָדה ְּתחּום  ֶאת  ּוְלַפֵּתחַ   ְלַהְמִׁשי ָלנּו ַיֲעֹזר ַהֶּזה ֶׁשַהִּמְתָחם ְמַקִּוים

ַּגְמָּבה
. 
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  . קֹורֹוָנה ֶׁשל  ָחָדׁש ַזן   

 ַּגם ֵיׁש. ָחלּו ֲאָנִׁשים ַהְרֵּבה. ַהּקֹורֹוָנה ַמֵּגַפת  ִעם ִמְתמֹוֵדד ָהעֹוָלם ָהַאֲחרֹונֹות  ָוֵחִצי ְּבָׁשָנה
  . ִהְׁשַּתּנּו  ֻּכָּלנּו ֶׁשל ַהַחִּיים. ֶׁשֵּמתּו   ֲאָנִׁשים ַהְרֵּבה

  ? ַהּקֹורֹוָנה זֹו ָמה

.  ְּבִמיְקרֹוְסקֹוּפ  ַרק   אֹותֹו  ִלְראֹות   ֶאְפָׁשר.  ְמאֹוד  ָקָטן   ָּדָבר  ֶזה   ְנִגיף.  ְנִגיף  ִהיא   ַהּקֹורֹוָנה
  ְּכָכל.  ְנִגיִפים  ְלַהְרֵּבה  הֹוֵפ  ָקָטן  ְנִגיף  ָּכל.   ִמְתַרֶּבה  הּוא   ַהּגּוף   ְלתֹו  ִנְכַנס   ְּכֶׁשַהְּנִגיף

  ֵיׁש  ַּבּגּוף   קֹורֹוָנה  ֶׁשל  ְנִגיִפים  ִמַּדי  יֹוֵתר  ִיְהיּו  ִאם .  ַּבּגּוף  ְנִגיִפים  יֹוֵתר  ֵיׁש  ַהְּזַמן  ֶׁשעֹוֵבר
  . ְלִהָּפַגע ֶׁשְּיכֹוִלים ַּבּגּוף ֲחָלִקים

 ֲאַנְחנּו  ַּבְּנִגיִפים  ִנְלַחם  ְּכֶׁשַהּגּוף.  ַּבְּנִגיִפים  ִנְלָחם  ַהּגּוף.  ַהְּנִגיִפים  ֶאת   ַמְרִּגיׁש  ַהּגּוף
  .ְּבִריִאים ׁשּוב  ַמְרִּגיִׁשים ֲאַנְחנּו ַהְּנִגיף ֶאת  ְמַנֵּצחַ  ְּכֶׁשַהּגּוף. חֹוִלים ַמְרִּגיִׁשים

. ַהּקֹוְדִמים  ֵמַהְּנִגיִפים  ַאֵחר  ְקָצת  ְנִגיף   ֵיׁש  ַּפַעם  ִמֵּדי.  ִמְׁשַּתֶּנה  ַהּקֹורֹוָנה  ֶׁשל  ַהְּנִגיף  ֲאָבל
 ֵיׁש  ִלְפָעִמים.  ַמְׁשָמעּוִתִּיים  ְמאֹוד  לֹא  ַהּקֹורֹוָנה  ֶׁשל  ַהְּנִגיִפים  ֵּבין  ַהֶהְבֵּדִלים   לְּכלָ   ְּבֶדֶר
. ָנִעים  לֹא  ֶזה,  יֹוֵתר  טֹוב  ַמְדִּביק  ְנִגיף  ִאם.  יֹוֵתר  ָמִהיר  ְנִגיף  נֹוַצר  ִלְפָעִמים.  ַמְׁשָמעּוִתי  ִׁשּנּוי
  ֶׁשַהִּׁשּנּוי  קֹורֹוָנה  ֶׁשל  סּוג  ֶׁשֵּיׁש   ִּגּלּו  ֳחָדִׁשים  ַּכָּמה  ִלְפֵני.   ֲאָנִׁשים  יֹוֵתר  ְלַהְדִּביק  ָיכֹול  הּוא
  יֹוֵתר  ִהְדִּביָקה ֶּדַלָּתא  ַהּקֹורֹוָנה". ֶּדַלָּתא  ֹקֹרָנה" ַהּקֹורֹוָנה ֶׁשל  ְלסּוג   ָקְראּו. ַמְׁשָמעּוִתי  ֶׁשּלֹו

 ַהָּיִחיד   ַהּסּוג  ִלְהיֹות   ָהְפָכה  ֶׁשִהיא  ֲאָרצֹות   ָהיּו.   ֲאָנִׁשים  ְמאֹוד  ַהְרֵּבה  ִהְדִּביָקה  ִהיא.  ַמֵהר
  . ַהּקֹורֹוָנה ֶׁשל

.  יֹוֵתר  ַמְדִּביק  הּוא  ַהִאם  יֹוְדִעים  לֹא.  ַמְבִהיל  ֶזה  קֹורֹוָנה  ֶׁשל  ָחָדׁש  סּוג  ֶׁשְּמַגִּלים  ַּפַעם  ָּכל
 ֶׁשעֹוֵבר  ַאֲחֵרי.   ִמֶּמּנּו  ְמִגִּנים  ַהִחּסּוִנים  ִאםהַ   יֹוְדִעים  לֹא.  יֹוֵתר  ְמֻסָּכן  הּוא   ַהִאם  יֹוְדִעים  לֹא

  . ֶּדַלָּתא ִמּסּוג ִמּקֹורֹוָנה  ַּגם ֵמֵגן  ֶׁשַהִחּסּון יֹוְדִעים ַהּיֹום. ְּדָבִרים יֹוֵתר לֹוְמִדים ַהְּזַמן

ָׁשה   ִלְפֵני   ָלּה   קֹוְרִאים .  קֹורֹוָנה  ֶׁשל  ָחָדׁש   סּוג  ָמְצאּו   ְּבַאְפִריָקה  חֹוְקִרים  ָׁשבּועֹות   ְׁש
 ְּדָבִרים  ְּבַכָּמה  ׁשֹוֶנה  ָהָיה  הּוא .  ַהחֹוְקִרים  ֶאת   ִהְטִריד  ַהֶּזה  ַהּסּוג".  אֹוִמיְקרֹון  קֹורֹוָנה"

.  יֹוֵתר  ִנְזָהִרים  קֹורֹוָנה  ֶׁשל  ָחָדׁש   סּוג  ֶׁשְּמַגִּלים  ָּבֶרַגע .   יֹוֵתר  ְלַהְדִּביק  לֹו  ִלְגֹרם  ֶׁשְּיכֹוִלים
 ֶׁשּלֹוְמִדים   ִלְפֵני  ָלָאֶרץ  ִיָּכֵנס  ַהֶּזה  ֶׁשַהּסּוג  ָרְצָתה  לֹא  ִהיא.  ְלִהָּזֵהר  ֶהֱחִליָטה  ִיְׂשָרֵאל  ְמִדיַנת 

  .יֹוֵתר ָעָליו

 ֶהֱחִליָטה  ִיְׂשָרֵאל  ְמִדיַנת .  ָלָאֶרץ  ֶׁשִּנְכַנס  ִמי  ָּכל  ֶאת   יֹוֵתר  טֹוב  ִלְבֹּדק  ֶהֱחִליָטה  ִיְׂשָרֵאל  ְמִדיַנת 
 ְלִהָּזֵהר  טֹוב  ְזַמן  ֶזה  ֶׁשַעְכָׁשו  ֶהֱחִליָטה  ִיְׂשָרֵאל  ְמִדיַנת.  ֲאֵליֶהם  ָלטּוס  ֶׁשָאסּור  ְמִדינֹות   ֶׁשֵּיׁש

  ֶׁשהּוא  ּוְמַקִּוים,  ַהּקֹורֹוָנה  ֶׁשל  ַהֶּזה  ַהּסּוג  ַעל  עֹוד  ִלְלֹמד  ְמַחִּכים  ֲאַנְחנּו.   ָהָאֶרץ  ְּבתֹו  ַּגם
 .ֶנֶזק  ַהְרֵּבה ַיֲעֶׂשה לֹא



  בס"ד 
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בּועפָּ  ָ ת ַהׁשּ ָרׁשַ  

 

 חומש: 
    פרשה:

  

  
 

 

 

 

 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

 וישב  וישלח  ויצא  תולדות  שרה חיי   וירא  לך לך  נח בראשית 

 ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשהַיֲעֹקב ְמָבֵר ֶאת 

ְמַנֶּׁשה ַיֲעֹקב ָהָיה ָזֵקן ְוחֹוֶלה. יֹוֵסף ָּבא ְלַבֵּקר ֶאת ַיֲעֹקב. יֹוֵסף ֵהִביא ֶאת ַהָּבִנים ֶׁשּלֹו 
ֵהם ֵיָחְׁשבּו ְּכמֹו ָּבִנים ֶׁשל ַיֲעֹקב  -ְּבָרָכה ְמיֶֻחֶדת ְוֶאְפַרִים . ַיֲעֹקב נֹוֵתן ִלְמַנֶּׁשהֶאְפַרִיםוְ 

ָהָיה ַהְּבכֹור. ַיֲעֹקב ָנַתן ֶׁשְּמַנֶּׁשה ִויַקְּבלּו ָמקֹום ְמיָֻחד ִמֶּׁשָּלֶהם ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.  ַלְמרֹות 
 ְּבָרָכה טֹוָבה יֹוֵתר.  ְלֶאְפַרִים

ֹוֵאל אֹוִתי ִמָּכל ַרע ְיָבֵר ֶאת ַהְּנָעִרים ְוִיְקָרא ָּבֶהם "ַהַּמְלָא ַהּגַיֲעֹקב ֶּבֶר אֹוָתם: 
ַּגם ַהּיֹום הֹוִרים  ָהָאֶרץ". ְׁשִמי ְוָׂשם ֲאבֹוַתי ַאְבָרָהם ְוִיְצַחק ְוִיְדגּו ָלֹרב ִּבְקָרב

 ְמָבְרִכים ֶאת ַהָּבִנים ֶׁשָּלֶהם ַּבְּבָרָכה ַהּזֹאת. 

 ֹוַיֲעֹקב ִנְפַרד ֵמַהָּבִנים ֶׁשּל

ַיֲעֹקב קֹוֵרא ַלָּבִנים ֶׁשּלֹו ְוִנְפָרד ֵמֶהם. ֵחֶלק ֵמַהָּבִנים ְמַקְּבִלים ְּבָרָכה. ֵיׁש ָּבִנים ֶׁשִּקְּבלּו 
ְנִזיָפה. [ַאֶּתם ְיכֹוִלים ִלְקרֹא  אֹו ְלַבֵּקׁש ִמַּמֶּׁשהּו ֶׁשַּיְקִריא ָלֶכם ֶאת ִּדְבֵרי ַיֲעֹקב ּוְלָנסֹות 

 ָכה אֹו ְנִזיָפה.]ְלָהִבין ִאם זֹו ְּברָ 

 ַיֲעֹקב ְמַצֶּוה ֶאת ַהָּבִנים ֶׁשּלֹו ִלְקֹּבר אֹותֹו ִּבְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה.

 ַיֲעֹקב ֵמת. קֹוְבִרים אֹותֹו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּבְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה. 

 יֹוֵסף ֵמת

ִבים ֶׁשּיֹוֵסף ִחָּכה ַעד ֶׁשַּיֲעֹקב ָהַאִחים ֶׁשל יֹוֵסף ְמַפֲחִדים. ֵהם חֹוְׁש  -ַאֲחֵרי ֶׁשַּיֲעֹקב ֵמת
 ָימּות ְּכֵדי ְלִהְתַנֵּקם ָּבֶהם. יֹוֵסף ַמְרִּגיַע אֹוָתם.

יֹוֵסף ֵמת. יֹוֵסף יֹוֵדַע ֶׁשַּפְרֹעה לֹא ַיְרֶׁשה ִלְקֹּבר אֹותֹו ָּבָאֶרץ  -ָעְברּו ַהְרֵּבה ָׁשִנים ַּגם 
 ִיְׂשָרֵאל. 

ּתֹוִציאּו ֶאת ָהֲעָצמֹות ֶׁשּלי ְוִתְּקחּו  –ל: ְּכֶׁשֵּתְצאּו ִמִּמְצַרִים יֹוֵסף ְמַבֵּקׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָראֵ 
 אֹוָתן ִלְקבּוָרה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל". 

 פרשת ויחי היא הפרשה האחרונה בחומש בראשית.

 

 ויחי ויגש  מקץ

 קבר יוסף
 מערת המכפלה

 ידר' אבישי טייכר, מתוך אתר פיקיויק צילום:


