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  חדש בטבע   

  חדשות הסדנא 

   

  : ָחָצב
  ָצִביםחָ   ִלְראֹות  ֶאְפָׁשר  ֲעַדִין  ַעְכָׁשו  ַּגם  ֲאָבל  ֵמֹחֶדׁש   יֹוֵתר  ִלְפֵני  ִלְפֹרחַ   ִהְתִחיל  ֶהָחָצב

  :ֶהָחָצב ַעל ּכֹוֶתֶבת אביחל ְּתִחָיה. ּפֹוְרִחים

  .עֹוָנִתִּיים ְוַחד עֹוָנִתִּיים ָרב  ְּפָרִחים ְוַגם ְּפָרִחים ֶׁשל  סּוִגים ָמֵלא ֵיׁש

 י ִלְפנֵ   ְוַהַּמִים  ַהָּמזֹון  ֶאת  אֹוֵגר  הּוא.  ַּבְּסָתו  ּפֹוֵרחַ   הּוא".  ָחָצב"  ֶׁשִּנְקָרא  ַהֶּפַרח  ֶאת  ַּגם   ֵיׁש
  .ָּגדֹול  ֶׁשהּוא  ֶׁשּלֹו ַהָּבָצל ִּבְזכּות  ַהְּגָׁשִמים עֹוַנת 

  . ַמִים  ְלָחָצב  ֶׁשִּיְּתנּו   ְּגָׁשִמים  ַוֲחֵסִרים  ַהַּקִיץ  ַאֲחֵרי  ַמִּגיעַ   ַהְּסָתו  ִּכי ?  ַּבְּסָתו  ִלְפֹרחַ   ָקֶׁשה  ָלָּמה

עַ , ָּגִנית ְר מַ : ְלָמָׁשל, ֶׁשִּגִּליִתי ְּפָרִחים ֶׁשל ֲחָדִׁשים סּוִגים ֵיׁש  ֶנְחָׁשִבים ֵהם. ְוַרֶּקֶפת  ָהֲאִרי  ְו
  . ְלֹיִפי ֶׁשַּמְתִאיִמים נֹוי ְלִפְרֵחי

  

  ֶּבן ָחָצב ִסְתָווִני 

ֵחֶלק ִמִּצְמֵחי ַהָּבָצל ְוַהְּפַקַעת נֹוְבִטים ָּבָאִביב. ֵחֶלק ִמִּצְמֵחי ַהָּבָצל ְוַהְּפַקַעת נֹוְבִטים ִמָּיד 
  ִלְפֵני ַהֶּגֶׁשם ָהִראׁשֹון.  -ׁשֹון. ְמַעט ְצָמִחים נֹוְבִטים ַּבְּסָתו ַאֲחֵרי ַהֶּגֶׁשם ָהִרא 

  ֶּבן ָחָצב ִסְתָווִני הּוא ֶּפַרח ָּכֶזה.
יֹוֵצא ַעּמּוד ּבֶ  ֵמַהְּפַקַעת  ְקַטְנַטָּנה.  ְּפַקַעת  לֹו  ֵיׁש  ְּמֹאד.  ָקָטן  ֶּפַרח  ַהִסְתָווִני הּוא  ֶהָחָצב  ן 

ַהְּפִריָחה ֵיׁש ְּפָרִחים ְקַטִּנים ַּבֶּצַבע ָוֹרד. הּוא ִנְרָאה ְּכמֹו ָחָצב ִּתינֹוק  ְּפִריָחה ָקָטן. ַעל ַעּמּוד  
   ב.ֶּבן ָחצָ ָלֵכן קֹוְרִאים לֹו 

ִנְקָרִאים "ָעֵלי ּכֹוֶתֶרת".   ַהִּצְבעֹוִנִּיים ֶׁשּלֹו  ֶהָעִלים  ִסְתַווִני".  ִהְתּבֹוְננּו ְּבֶפַרח ֶׁשל "ֵּבן ָחָצב 
  ח יֹוְצִאים ִּגְבעֹוִלים ְקַטְנַטִנים. ַּבָּקֶצה ֶׁשל ָּכל ִּגְבעֹול ֵמֶאְמַצע ַהֶּפרַ 

  ֶהה. ַהָגְרִגִרים ָהֵאּלּו ִנְקָרִאיםָּכֶזה ֵיׁש ַּגְרֵּגר ָקָטן ְּבֶצַבע ָסֹגל ּכֵ 

  "ַאְבָקִנים".  

  ַנּסּו ִלְמצֹא ֶּפַרח ֶׁשל ֵּבן ָחָצב. הּוא ִנְמָצא ְּבָכל ָמקֹום ֲאָבל הּוא  

   ִרי ַעִין ַחָּדה ְּכֵדי ִלְראֹות אֹותֹו.ֹאד. צָ ָקָטן ּמְ 

  
 
 צילום: שומבלע 
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  ֶּבָעָנן: ֶקֶׁשת 

ִּפְתאֹום  ַהֶּׁשֶמׁש.  ְלַחֵּפׂש ֶאת  ִמְסַּתְּכִלים ַהחּוָצה  ֶּגֶׁשם.  יֹוֵרד  ַּפַעם  ִמֵּדי  ֲעָנִנים.  ֵיׁש  ַּבחּוץ 
ִים ֵיׁש ִּפְתאֹום ְצָבִעים ָיִפים, ְּבצּוָרה ֶׁשל ֲחִצי רֹוִאים ַּבחּוץ ָּדָבר ְמאֹוד ָיֶפה. ְּבֶאְמַצע ַהָּׁשמַ 

  ם ָהֵאֶּלה קֹוְרִאים ֶקֶׁשת ֶּבָעָנן. ִעּגּול.  ַלְּצָבִעי

  ֵאי נֹוֶצֶרת ֶקֶׁשת ֶּבָעָנן?

ים. ְּכֶׁשֵהם ֵמַהֶּׁשֶמׁש יֹוֵצא אֹור ּוַמִּגיַע ְלַכּדּור ָהָאֶרץ. ְּבתֹו ָהאֹור ֶׁשל ַהֶּׁשֶמׁש ֵיׁש ַהְרֵּבה ְצָבעִ 
ָלָבן. ִלְפָעִמים , ְּכֶׁשאֹור ׁשֶ  ל ַהֶּׁשֶמׁש ּפֹוֵגׁש ִטּפֹות ַמִים, ַהִּטּפֹות  ְּבַיַחד ֵהם ִנְרִאים ְּבֶצַבע 

  ַמִים ׁשֹוְברֹות ֶאת ָהאֹור ּוְמַחְּלקֹות אֹותֹו ַלְּצָבִעים ֶׁשּלֹו.  

ַּמְׁשָקה ֶאת ַהֶּדֶׁשא. ִמָּסִביב ַלַּמְמֵטָרה  ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ֶאת ֶזה ִלְפָעִמים ְלַיד ַהַּמְמֵטָרה ׁשֶ 
  ִויר. ֵיׁש ְצָבִעים ָּבאֲ  ִּפְתאֹום

ְּכֶׁשּיֹוֵרד ֶּגֶׁשם, ִלְפָעִמים ַהֶּׁשֶמׁש ּפֹוַגַעת ְּבִטּפֹות ַהֶּגֶׁשם. ִאם ֶזה קֹוֶרה, ַהִּטּפֹות ׁשֹוְברֹות  
ב. ִמי ֶׁשעֹוֵמד ֵמָרחֹוק יּוַכל ִלְראֹות ְּבֶאְמַצע  ֶאת אֹור ַהֶּׁשֶמׁש ַלְּצָבִעים ֶׁשֵּמֶהם ָהאֹור ֻמְרּכָ 

  ן.  ַהָּׁשַמִים ֶקֶׁשת ֶּבָענָ 

  ָמַתי ִנְרֶאה ֶקֶׁשת?  

יֹוֵרד ֶּגֶׁשם. ְּבֶאְמַצע ַהֹחֶרף לֹא ִנְרֶאה ֶקֶׁשת ִּכי  ַּבַּקִיץ ְּבֶדֶר ְּכָלל לֹא ִנְרֶאה ֶקֶׁשת ִּכי לֹא 
ִמים ַהָּׁשַמִים ְמֵלִאים ַּבֲעָנִנים, ְואֹור ַהֶּׁשֶמׁש לֹא ַמִּגיַע ַלִּטּפֹות. ִּבְתִחַּלת ַהֹחֶרף ּוְבסֹופֹו ִלְפעָ 

ַהֶּקֶׁשת.   ֶאת  ְמֻכִּסים  ִנְרֶאה  ַהָּׁשַמִים  ָּכל  לֹא  ֲאָבל  ֶּגֶׁשם,  יֹוֵרד  ַּגם  ָּבֶהם  ְּבָיִמים  ִּבְמיָֻחד 
  ָר ְלַחֵּפׂש ֶאת ַהֶּקֶׁשת.    ָּבֲעָנִנים. ְּביֹום ָּכֶזה ִאם יֹוְצִאים ַהחּוָצה ֶאְפׁש

ה ְמַסְּפִרים ָלנּו ָעֶליָה.  ַאֲחֵרי ַהֶּקֶׁשת.  ְּכָבר ַּבּתֹורָ ְּבֵני ָהָאָדם ַמִּכיִרים ְּכָבר ַהְרֵּבה ָׁשִנים ֶאת  
ַהַּמּבּול ה' ַמְבִטיַח ְלֹנַח ֶׁשּלֹא ִיְהֶיה עֹוד ַמּבּול. ָיַרד ֶּגֶׁשם ַּבחּוץ. ֲאָבל ַרק ְקָצת. ַהָּׁשַמִים לֹא 

לֹו ׁשֶ  ְוָאַמר  ַהֶּקֶׁשת  ֶאת  ְלֹנַח  ֶהְרָאה  ַּבֲעָנִנים. ה'  ְמֵלִאים  ִיהְ ָהיּו  ֶׁשּלֹא  ַהִּסיָמן  עֹוד ֶּזה  ֶיה 
  ַמּבּול.

ָּכל ַּפַעם ֶׁשֲאַנְחנּו רֹוִאים ֶקֶׁשת ֲאַנְחנּו ִנְזָּכִרים ְּבַהְבָטָחה ֶׁשל ה' ְלֹנַח. ָלֵכן ֵיׁש ְּבָרָכה ְמיֶֻחֶדת 
זֹוֵכר ָהעֹוָלם  ֶמֶל  ֵקינּו  ֱא ה'  ַאָּתה  "ָּברּו  ֶקֶׁשת:  רֹוִאים  ִאם  ְוֶנֱאָמן   ֶׁשְּמָבְרִכים  ַהְּבִרית 

 יתֹו ְוַקָּים ְּבַמֲאָמרֹו"ִּבְבִר 
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 חדשות ארץ ועולם 
  ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל נֹוֶתֶנת ַמִים ְלַמְמֶלֶכת ַיְרֵּדן   

ָּבעֹוָלם ֵיׁש ֲאזֹוִרים ִעם יֹוֵתר ֶּגֶׁשם ְוִעם ָּפחֹות ֶּגֶׁשם. ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ִנְמֵצאת ַּבִּמְזָרח ַהִּתיכֹון. 
ַהְּמִדינֹות ֶׁשִּנְמָצאֹות ַּבִּמְזָרח ַהִּתיכֹון ֵיׁש ֶאְתָּגר: ֵאי ַּבִּמְזָרח ַהִּתיכֹון ֵיׁש ָּפחֹות ֶּגֶׁשם. ְלָכל  

ִיְהיּו ַמְסִּפיק ַמִים ְּכֵדי ֶׁשֻּכָּלם ִיְׁשּתּו. ִּבְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל, יֹוֵרד ֶּגֶׁשם, ֲאָבל לֹא ָהמֹון. ֵמַהֶּגֶׁשם 
ְּמִדיָנה. ְּבֶמֶׁש ַהְרֵּבה ָׁשִנים ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ַמְסִּפיק ַמִים ִּבְׁשִביל ָּכל ָמה ֶׁשָּצִרי ּבַ   ְלַבד ֵאין

ַמִים  הֹוִביָלה  ִהיא  ָלֲאָדָמה.  ִמַּתַחת  ַמִים  ָׁשֲאָבה  ִהיא  ַמִים.  יֹוֵתר  ְלַהִּׂשיג  ְּדָרִכים  ָמְצָאה 
ב ְוִהְׁשְקָתה ִאָּתם  ִרים ֶׁשֵאין ָּבֶהם ַמִים. ִהיא ִטֲהָרה ֵמי ִּבּיּוֵמֲאזֹוִרים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ַמִים, ַלֲאזֹו

ְצָמִחים. אּוַלי ַהָּדָבר ֲהִכי ָחׁשּוב ֶׁשְּמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ָעְׂשָתה ֶזה ְלַהְתִּפיל ֵמי ָים. ְלַהְתִּפיל, ֶזה  
ר ִלְׁשּתֹות.  ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל לֹוַקַחת  ָלַקַחת ַמִים ְמלּוִחים ֵמַהָּים ְוַלֲהֹפ אֹוָתם ְלַמִים ֶׁשֶאְפׁשָ 

ַמִים   ַמִים ָחֵסר  לֹא  ָּכָכה  ַמִים.  ֲהמֹון  ֵיׁש  ַהִּתיכֹון  ַּבָּים  אֹוָתם.  ּוַמְתִּפיָלה  ַהִּתיכֹון  ֵמַהָּים 
  ִּבְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל. 

ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש ֶאת אֹוָתּה ַהְּבָעיָ  ה. ֲאָבל ַהְּׁשֵכנֹות ֶׁשל ְמִדיַנת ַלְּמִדינֹות ַהְּׁשֵכנֹות ֶׁשל ְמִדיַנת 
ִהְצִליחּו ִלְמצֹא ִּפְתרֹונֹות ָּכל ָּכ טֹוִבים. ְלֵחֶלק ֵמַהְּמִדינֹות ֵאין ָים. ְלֵחֶלק ֵמֶהן ִיְׂשָרֵאל לֹא  

  ֵאין ַמְסִּפיק ֶּכֶסף ְּכֵדי ְלַהְתִּפיל. ְלֵחֶלק ֵמֶהן ֵאין ַמְסִּפיק ֶיַדע ְּכֵדי ְלַהְתִּפיל.  

ַיְרּדֵ ִמִּמְזרָ  ַמְמֶלֶכת  ִנְמֵצאת  ִיְׂשָרֵאל  ִלְמִדיַנת  ֵאין ָּבּה  ח  ַּבִּמְדָּבר.  ִנְמֵצאת  ַיְרֵּדן  ַמְמֶלֶכת  ן. 
ִּכְמַעט ַמִים. ֵיׁש ָּבּה ֵחֶלק ְמאֹוד ָקָטן ֶׁשל ָים ְוהּוא ַמָּמׁש ַּבָּקֶצה ֶׁשל ַהְּמִדיָנה. ִלְמִדיַנת ַיְרֵּדן 

  ָחֵסר ַהְרֵּבה ַמִים.  

ָרֵאל ָחְתמּו ַעל ֶהְסֵּכם ָׁשלֹום. ֵחֶלק ֵמַהְּתָנִאים ַהְרֵּבה ָׁשִנים, ַמְמֶלֶכת ַיְרֵּדן ּוְמִדיַנת ִיְׂש ִלְפֵני  
  ַּבֶהְסֵּכם ָהיּו ֶׁשְּמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ִּתֵּתן ָּכל ָׁשָנה ַמִים ְלַמְמֶלֶכת ַיְרֵּדן. 

ְדָלה. ֲאָבל ֵיׁש ָלּה יֹוֵתר ַמִים. ַּגם ַמְמֶלֶכת ַיְרֵּדן ּגָ ָעְברּו ַהְרֵּבה ָׁשִנים. ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ָּגְדָלה.  
ְלַמְמֶלֶכת ַיְרֵּדן ֵאין יֹוֵתר ַמִים. ַמְמֶלֶכת ַיְרֵּדן ְצִריָכה יֹוֵתר ַמִים. ִלְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש יֹוֵתר 

  . 2עֹוד ַמִים. ִּפי  ַמִים. ַהָּׁשבּוַע ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ֶהֱחִליָטה ָלֵתת ְלַמְמֶלֶכת ַיְרֵּדן

ְמִדיַנת ַיְרֵּדן ָעׂשּו     -ה טֹוב ָלֵתת ְלַיְרֵּדן ַמִים. ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשחֹוְׁשִבים  לֹא ֻּכָּלם חֹוְׁשִבים ֶׁשּזֶ 
  ִאָּתנּו ֶהְסֵּכם ָׁשלֹום, ֲאָבל ֵהם ֲעַדִין לֹא אֹוֲהִבים אֹוָתנּו.  ֵאין ָלנּו ֲהמֹון ַמִים. לֹא ְּכַדאי ֶׁשִּנָּתן

ֶכת ַיְרֵּדן ִיְהֶיה ָחֵסר ַמִים ַהַּמָּצב ָׁשם ִיְהֶיה ַרע  ִאם ְלַמְמלֶ   –אֹוָתם. ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשחֹוְׁשִבים  
ׁש  ְמאֹוד. ָהֲאָנִׁשים ִיְסְּבלּו. ִיְהֶיה ָּבָלָגן. ִאם ְּבַיְרֵּדן ִיְהֶיה ָּבָלָגן, ַּגם ֲאַנְחנּו ִנְסֹּבל ִמֶּזה.  ָלנּו יֵ 

  אי ֶׁשִּנֵּתן ָלֶהם ַמִים.ַוֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ָלֵתת אֹוָתם ְלַיְרֵּדן. ְּכדַ ַמְסִּפיק ַמִים 
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  " ָפאְלַמה ָלּה" ָּבִאי  ַּגַעׁש  ַהר ִהְתָּפְרצּות

  הּוא   הּזֶ הַ   ָהִאי.  ַאְפִריָקה  ֶׁשל  ַהחֹוִפים  מּול  ֶׁשִּנְמָצא  ִאי  הּוא"  ָפאְלַמה  ָלּה"  ָהִאי
  ". ַהַקָנִרִיים ָהִאִּיים" ֶׁשִּנְקֵראת  ִאִּיים ִמְּקבּוַצת  ֵחֶלק

  קֹוְמָּבַרה"   ַהַּגַעׁש   ַהר   - ּוְמֻסָּכן  ַמְפִחיד  ַמֶּׁשהּו  ַהֶּזה  ְּבִאי  ָקָרה  ָהַאֲחרֹוִנים   ְּבָׁשבּועֹות
  ?  ִמְתָּפֵרץ  הּוא ְוָלָּמה ַּגַעׁש ַהר ֶזה ָמה . ִהְתָּפֵרץ" ִויַאֶחה

  ְמֻכֶּסה  ָהֶאֶרץ  ִמַּכּדּור  ֵחֶלק".  ָהָאֶרץ  ַּכּדּור"   ֶׁשִּנְקָרא  ֶלֶכת   ּכֹוַכב  ְּפֵני  ַעל  ַחִּיים  נּוֲאַנחְ 
  ִלְקִלַּפת  ִמַּתַחת .  ֶסַלע  ֶׁשל  ְקִלָּפה  ֵיׁש  ְלָים   אֹו  ַלֲאָדָמה  ִמַּתַחת .  ְּבָים  אֹו  ַּבֲאָדָמה

  ".  ָלָבה" ְקָראּנִ ׁשֶ   רֹוֵתחַ  נֹוֵזל ֵיׁש ָהֶאֶרץ ַּכּדּור ֶׁשל  ַהֶּסַלע

.  ַהחּוָצה  ָלֵצאת   ְיכֹוָלה  לֹא  ֶׁשִהיא  ָּכ  ַהָּלָבה  ֶאת   עֹוֶצֶרת   ַהֶּסַלע  ְקִלַּפת   ְּכָלל  ְּבֶדֶר
 ָלֵצאת   ַמְצִליָחה  ְוַהָּלָבה  ָהֶאֶרץ  ַּכּדּור  ִּבְקִלַּפת   ְסָדִקים  ֵיׁש  ְּבעֹוָלם  ְמקֹומֹות   ְּבַכָּמה

  ִלְפָעִמים .  ּוִמְתַקָּׁשה  ִמְתָקֶרֶרת   ִהיא  ָהֶאֶרץ  ַּכּדּור  ּתֹומִ   יֹוֵצאת   ְּכֶׁשַהָּלָבה.  ַהחּוָצה
  ְּבנּוִיים  ַהַּגַעׁש   ֲהֵרי".  ַּגַעׁש  ָהֵרי"  ֶׁשִּנְקָרִאים  ְמיָֻחִדים  ָהִרים  יֹוֶצֶרת   ַהּזֹאת   ַהָּלָבה
  ֵמָהֵרי   ְּבֵחֶלק".  עַ "   ְקָראֶׁשּנִ   ַּפָּתח  ֵיׁש  ָהָהר  ְּבֶאְמַצע".  ַּבֶּזֶלת"  ֶׁשִּנְקָרא  ָׁשֹחר  ִמֶּסַלע
עַ   ַהַּגַעׁש ".  ָּכבּוי   ַּגַעׁש  ַהר"   קֹוְרִאים  ָּכֶזה  ַּגַעׁש  ְלַהר.  ַוֲאָדָמה  ִּבְסָלִעים  ָסתּום  ַה
עַ   ַהַּגַעׁש  ֵמָהֵרי  ְּבֵחֶלק  קֹוְרִאים   ָּכֶזה   ַּגַעׁש   ְלַהר.  רֹוַתַחת   ָלָבה  ֵיׁש  ּוְבתֹוכֹו  ָּפתּוחַ   ַה

 ַּגם  ּפֹוֵלט  ָּפִעיל  ַּגַעׁש  ַהר.  ָלָבה  זֹוֶרֶמת   ָּפִעיל  ַּגַעׁש  ַהר  תֹוּבְ ".  ָּפִעיל   ַּגַעׁש  ַהר"
  ַהָּלָבה   ִעם  ְּבַיַחד.   ָהָהר  ִמּתֹו   ַהחּוָצה  ִמְתָּפֶרֶצת   ַהָּלָבה  ִלְפָעִמים.  ְוַגִזים  ֵאֶפר

  ".  ַּגַעׁש ַהר ִהְתָּפְרצּות" ְלֶזה קֹוְרִאים. ֵאֶפר ֶׁשל ֲעָנִנים ַּגם ִמְתָּפְרִצים
 ִמְּסָדִקים .ָׁשבּועֹות  ִּכְׁשלֹוָׁשה ִלְפֵני ְלִהְתָּפֵרץ ִויַאֶחה ִהְתִחיל קֹוְמָּבַרה ַהַּגַעׁש ַהר

.  ַהָּים ְלֵעֶבר ָהָהר ְּבמֹוָרד ָזְרָמה  ַהָּלָבה.  רֹוַתַחת  ָלָבה  ִלְזֹרם ִהְתִחיָלה ָּבָהר
  ָלּה" ְּבִאי ַהּתֹוָׁשִבים  .ת דֹו ׂשָ  ְוַהְרֵּבה ָּבִּתים  600מ יֹוֵתר ָהְרָסה ִהיא ְּבֶדֶר

.  ְּגדֹוָלה ִּבְמִהירּות  ִּתְתָקֵרר ִהיא ְלָים ַּתִּגיעַ  ׁשְּכֶׁשַהָלָבה  חֹוְׁשִׁשים" פאלמה
 רְלַׁשְחרֵ  ְיכֹוִלים ַהִּפיצּוִצים. ְלִפיצּוִצים ִלְגֹרם ְיכֹוָלה ָלָבה ֶׁשל ְמִהיָרה ִהְתָקְררּות 

 ְוסֹוְגִרים ַּבָּבִּתים ִמְסַּתְּגִרים  ְּבִאי ַהּתֹוָׁשִבים ִמַּסָּכנֹות  עָּמנַ ְלהִ  ְּכֵדי. ָרִעיל ַּגז ַלֲאִויר
  . ַהְּנָזִקים ֶאת  ְלֶתֶקן ְיַנּסּו ,ִּתָּפֵסק ַהַּגַעׁש  ַהר ֶׁשִהְתָּפְרצּות   ַאֲחֵרי. ַהַחּלֹונֹות  ֶאת 
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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 

 .ָאִבינּו ַאְבָרָהם ֶׁשל ַהִּסּפּור ֶאת ְמַסֶּפֶרת" ְל ֵל" ָּפָרַׁשת

 :ְּכָנַען ְלֶאֶרץ ַמִּגיעַ  ַאְבָרם

 ְּפָסִלים עֹוְבֵדי ֶׁשל ְלִמְׁשָּפָחה נֹוָלד ַאְבָרם". ַאְבָרם" ִנְקָרא הּוא ָצִעיר ָהָיה ַאְבָרָהםְּכׁשֶ 
. ֶׁשּלֹו ַהִּמְׁשָּפָחה ְוֶאת ֶׁשּלֹו ָהֶאֶרץ ֶאת ַלֲעֹזב ַאְבָרם ַעלציוה  ה'. ָּבּה' ְלַהֲאִמין ָּבַחר ֲאָבל

 ָׂשַרי ֶאת לֹוֵקחַ  הּוא. ָלה' ַמְקִׁשיב ַאְבָרם". ְל ֶאהַאְר  ֶׁשֲאִני ָהֶאֶרץ ֶאל ֵל" לֹו אֹוֵמר ה'
 הּוא ַּבּסֹוף. ָלֶלֶכת ּוַמְתִחיל ֶׁשּלֹו ָהְרכּוׁש ָּכל ְוֶאת ֵאָליו ֶׁשִהְתַלּוּו ָהֲאָנִׁשים ָּכל ֶאת, ִאְׁשּתֹו
 .ְּכָנַען ְלֶאֶרץ ַמִּגיעַ 

 :ַהְּבָתִרים ֵּבין ְּבִרית

 .ְוִצּפֹור ַאָּיל ֵעז, ֶעְגָלה ָלַקַחת ְלַאְבָרם אֹוֵמרה'  -יתְּבִר  ַאְבָרם ִעם ּכֹוֵרת ה'

 .חֹוֵת לֹא הּוא ַהִּצּפֹור ֶאת. ְוָהַאָּיל ָהֵעז ָהֶעְגָלה ֶאת חֹוֵת ַאְבָרם

 .ַהְּׁשִנָּיה מּול ַאַחת ַהֲחִתיכֹות ֶאת ַמִּניחַ  ַאְבָרם

 .ְרֵּדָמהּתַ  ָעָליו נֹוֶפֶלת ִּפְתאֹום

 :לֹו ַמרוְואָ  וֵאָלי מתגלה ה'

 ִּבְרכּוׁש ֵמָהַעְבדּות ֵיְצאּו ֵהם ָּכ ַאַחר ֲאָבל ָׁשִנים ֲהמֹון ֲעָבִדים ִיְהיּו ֶׁשְּל ַהֶּצֱאָצִאים"
 ".ֹעֶנׁש ְיַקֵּבל אֹוָתם ֶׁשַּיֲעִביד ָהָעם. ָּגדֹול

 .ַחּיֹותהַ  ֶחְלֵקי ֵּבין ֶׁשעֹוֵבר ֵאׁש ַלִּפיד רֹוֶאה ְוַאְבָרם ַּבחּוץ ֹחֶׁש ֵיׁש
 ֵּבין ְּבִרית" ִנְקֵראת ַהּזֹאת ַהְּבִרית. ֶׁשּלֹו ִּתְהֶיה ְּכָנַען ֶאֶרץ ֶׁשָּכל ְלַאְבָרם ַמְבִטיחַ  ה'

 ".ַהְּבָתִרים

 :ְוָׂשַרי ְלַאְבָרם ֲחָדִׁשים ְוֵׁשמֹות ִיְׁשָמֵעאל ַלָּדת, ִמיָלה ְּבִרית

 .עֹוִׂשים ְוִיְׁשָמֵעאל ֶׁשַאְבָרָהם ַהִּמיָלה ְּבִרית ַעלו ִיְׁשָמֵעאל ַלָּדת ַעל ְמֻסָּפר ַהָּפָרָׁשה ְּבסֹוף
 ְוָׂשַרי" ַאְבָרָהם" ִנְקָרא ַאְבָרם: ֲחָדִׁשים ָׂשמֹות ְוָׂשַרי ְלַאְבָרם נֹוֵתן ה' ַהּזֹאת ַּבָּפָרָׁשה
 ".ָׁשָרה" ִנְקֵראת

 

 ויחי  ויגש  מקץ


