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חדש בטבע
קוֹר ִאים ְסלָ ִעים .בֵּ ין
נִמצָ ִאים עַ ל גִּ ְבעָ ה .הַ גִּ ְבעָ ה עֲשׂוּיָה כִּ ְמעַ ט כֻּלָּ הּ ֵמאֲ בָ נִ ים .לָ אֲ בָ נִ ים הַ גְּ דוֹלוֹת ְ
אֲ נ ְַחנוּ ְ
הסדנא
חדשות
הַ ְסּלָ עִ ים יֵשׁ אֲ בָ נִ ים ְקטַ נּוֹת וַאֲ ָדמָ ה.
הַ ִאם כָּל הָ אֲ בָ נִ ים דּוֹמוֹת?
ַמ ָמּשׁ ל ֹא! יֵשׁ סוּגִ ים ַר ִבּים ֶשׁל אֲ בָ נִ ים.
נִּמצָ א ְבּבֶ טֶ ן כַּדּוּר
פּוֹררוּ ֵמהַ סֶּ לַ ע .יֵשׁ ְסלָ עִ ים ֶשׁנּוֹצְ רוּ מֵ הַ חֹ ֶמר ֶשׁ ְ
הָ אֲ בָ נִ ים הֵ ם חֲ לָ ִקים ְקטַ נִּ ים ֶשׁ ִה ְת ְ
קוֹר ִאים "סַ ְלעֵ י יְסוֹד" " .בַּ זֶּלֶ ת" ",טוּף" וּ"גְ ָרנִ יט" הֵ ם סַ ְלעֵ י יְסוֹדִ .בּגְ בָ עוֹת אֵ ין
הָ אֶ ֶרץ .לַ ְסּלָ ִעים הָ אֵ לֶּ ה ְ
פּוֹררוּ ִמ ְסּלָ עִ ים שנוֹצרוּ ְבּתוֹ הַ יָּם.
נִּמצָ א ִבּגְ בָ עוֹת ִה ְת ְ
ְסלָ ִעים כָּאֵ לּוּ .הָ אֲ בָ נִ ים ֶשׁ ְ
נִמעֲכוּ ְבּמֶ ֶשׁ הָ מוֹן
ְשׁ ְקעוּ בַּ יָּם .הַ חֹ מָ ִרים הָ אֵ לּוּ ְ
הֵ ם נוֹצְ רוּ ֵמחֹ ָמ ִרים שׁ ֶָשּׁ ְקעוּ בַּ יָּם אוֹ ֵמחַ יּוֹת ֶשׁ ֵמּתוּ ו ָ
קוֹר ִאים " ַס ְלעֵ י ִמ ְשּׁ ַקע".
ָשׁנִ ים עַ ד ֶשׁהָ ְפכוּ ִל ְהיוֹת ָק ִשׁים כְּ מוֹ סֶ לַ ע .לַ ְסּלָ ִעים הָ אֵ לֶּ ה ְ
קוֹר ִאים ְלזֶה " ְמאֻ בָּ ן".
נִשׁ ְמ ָרה ְבּתוֹ הַ סֶּ לַ עְ .
צוּרה ֶשׁל חַ יָּה ֶשׁ ֵמּ ָתה ְ
ִל ְפעָ ִמיםָ ,
ְכוֹלים ִל ְהיוֹת ָק ִשׁים אוֹ ַרכִּ ים.
יֵשׁ כּ ַָמּה סוּגִ ים ֶשׁל סַ ְלעֵ י ִמ ְשּׁ ַקע .הֵ ם י ִ
ְכוֹלים ְלנַסּוֹת ְלגַלּוֹת אֵ יזֶה סוּג אֶ בֶ ן ִהיא.
אתם אֶ בֶ ן אַ ֶתּם י ִ
ִאם ְמצָ ֶ
ִבּ ְשׁ ִביל זֶה צָ ִרי ִל ְשׁבֹּר אֶ ת הָ אֶ בֶ ן ְבּאֶ ְמצַ ע ִעם פַּ ִטּישׁ ו ְִל ְבדֹּק עַ ד כּ ַָמּה ִהיא חֲ ז ָָקה.
ַנִּראֶ ה זֶה " ִק ְירטוֹן".
פֹּרן -כּ ְ
ִאם ִהיא ַרכָּה ְמּאֹ ד וְאֶ ְפ ָשׁר לַ עֲשׂוֹת בָּ הּ חָ ִריץ ְבּעֶ זְ ַרת הַ צִּ ֶ
ִאם ִהיא ַדּי ָק ֶשׁה וְאֶ ְפ ָשׁר לַ עֲשׂוֹת בָּ הּ חָ ִריץ ַרק ִעם מַ ְסמֵ ר -כַּנִּ ְראֶ ה זֶה "אֶ בֶ ן גִּ יר".
ִאם ִהיא ָק ָשׁה ְמּאֹ ד וַאֲ ִפלּוּ מַ ְסמֵ ר
ל ֹא מַ צְ ִליחַ לַ עֲשׂוֹת חָ ִריץ -כַּנִּ ְראֶ ה זוֹ
"אֶ בֶ ן צֹר" .מֵ אֶ בֶ ן צֹר עָ שׂוּ ִל ְפנֵי הָ מוֹן
ָשׁנִ ים סַ כִּ ינִ ים ְוכֵלִ ים.
אתם?
משימה :חַ ְפּשׂוּ סוּגִ ים שׁוֹנִ ים ֶשׁל אֲ בָ נִ ים .אֵ יזֶה אֲ בָ נִ ים ְמצָ ֶ
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חדשות הסדנא
ִאילָ ִעי ְמ ַספֵּ ר עַ לַ :הפַּ ְסיוֹן.
וּמיוּעָ ִרים.
בוֹהים ֶ
זוֹרים גְּ ִ
גִּ ידּוּלְ :בּאֶ ִ
אוֹכֵל :זְ ָרעִ ים ,פֵּ ירוֹת ,י ְָרקוֹת וַחֲ ָר ִקים.
ַמ ְחלָ ָקה :עוֹפוֹת
ִס ְד ָרהַ :ת ְרנֶגוֹלָ ִאים
ִמ ְשׁפָּ חָ ה :פָ ְסיוֹנִ יִים.
ידע נוֹסָ ף עַ ל ַהפַּ ְסיוֹן:
ֵמ ָ
נְּקבָ ה
יוֹתר ֵמהַ ֵ
הַ זָּ כָר הָ דוּר ֵהַ נְּ ֵקבָ ה מַ ִטּילָ ה ִמ ְספָּ ר ָרב ֶשׁל בֵּ יצִ יםישׁית ֵמ ַהפַּ ְסיוֹן:
חֲ וָויָה ִא ִ
בּוֹקעַ גּוֹזָל ֶשׁל פַּ ְסיוֹן ֵמהַ בֵּ יצָ ה.
ֵ
יתי אֵ י
ָ -ר ִא ִ

חדשות בארץ ועולם
ִשׂ ָראֵ ל
סוּג חָ ָדשׁ ֶשׁל קוֹרוֹנָה ְבּי ְ
חוּקּים ֶשׁל
ִלפְ נֵי כַּמָּ ה ָשׁבוּעוֹת ִמ ְשׂ ַרד הַ ְבּ ִריאוֹת אָ מַ ר ֶשׁאֶ פְ ָשׁר ְלהַ ְפ ִסיק לָ לֶ כֶת עִ ם ַמסֵּ יכוֹת .כָּל הַ ִ
הַ קּוֹרוֹנָה ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל נִ ְפ ְסקוּ .הַ ְרבֵּ ה ְמאוֹד אֲ נ ִָשׁים ִבּ ְמ ִדינַת י ְִשׂ ָראֵ ל ֶמחוּסָ נִ ים .כִּ ְמעַ ט וְל ֹא הָ יוּ חוֹלִ ים
חֲ ָד ִשׁים ְבּקוֹרוֹנָה .הַ ְרבֵּ ה אֲ נ ִָשׁים ִה ְרגִּ ישׁוּ ֶשׁ ְמּ ִדינַת י ְִשׂ ָראֵ ל ִה ְב ִריאָ ה ֵמהַ קּוֹרוֹנָה ְלג ְַמ ֵרי.
בַּ ָשּׁבוּעַ ֶשׁעָ בָ ר ִה ְתגַּלָּ ה ִבּ ְמ ִדינַת י ְִשׂ ָראֵ ל סוּג חָ ָדשׁ ֶשׁל קּוֹרוֹנָה.
קוֹר ִאים גַּם וִירוּס.
הַ קּוֹרוֹנָה ִהיא מָ חֲ לָ ה .מַ חֲ לַ ת הַ קּוֹרוֹנָה עוֹבֶ ֶרת בֵּ ין אֲ נ ִָשׁים עַ ל י ְֵדי נָגִ יףִ .לנְ גִ יף ְ
הַ וִּ ירוּס עוֹבֵ ר בֵּ ין הָ אֲ נ ִָשׁים וּמַ ְד ִבּיק אוֹתָ ם ְבּקוֹרוֹנָה .כְּ ֶשׁהַ וִּ ירוּס עוֹבֵ ר בֵּ ין אֲ נ ִָשׁים שׁוֹנִ ים הוּא ִמ ְשׁ ַתּנֶּה.
רוֹב הַ ְפּעָ ִמים הַ ִשּׁינּוּי ֶשׁל הַ וִּ ירוּס הוּא ִשׁינּוּי ָקטָ ןִ .ל ְפעָ ִמים ,אַ חֲ ֵרי ֶשׁהַ וִּ ירוּס עוֹבֵ ר אֵ צֶל הֲ מוֹן אֲ נ ִָשׁים
הַ ִשּׁינּוּי הוּא גָּדוֹלְ .בּמַ צַּ ב ָכּזֶה נוֹצָ ר סוּג שׁוֹנֶה ֶשׁל הַ מַּ חֲ לָ ה .גַּם הַ וִּ ירוּס ֶשׁל הַ קּוֹרוֹנָה ִה ְשׁ ַתּנָּה .עַ כְ ָשׁיו
קוֹר ִאים 'זַן ֶדּ ְל ָתּא'.
ִהגִּ יעַ לָ אָ ֶרץ סוּג חָ ָדשׁ ֶשׁל וִירוּס הַ קּוֹרוֹנָהְ .לסוּג הַ זֶּה ְ
ִבּ ְמ ִדינַת י ְִשׂ ָראֵ ל הַ ְרבֵּ ה אֲ נ ִָשׁים ִה ְתחֵ ְסנוּ ְלקוֹרוֹנָה .הַ ִחיסּוּן מָ גֵן עַ ל הַ ֶמּחוּסָ נִ ים ִמנְּ גִ יף הַ קּוֹרוֹנָה .עַ כְ ָשׁיו
יֵשׁ ֶשׁאֵ לָ ה .הַ ִחיסּוּן מָ גֵן גַּם מנְ גִ יף הַ קּוֹרוֹנָה אַ חֲ ֵרי הַ ִשּׁינּוּי? הַ ִחיסּוּן מָ גֵן גַּם מזַן ֶדּ ְל ָתּא? ִמ ְשׂ ַרד
הַ ְבּ ִריאוֹת בָּ ַדק אֶ ת הַ ְשּׁאֵ לוֹת הָ אֵ לּוִּ .מ ְשׂ ַרד הַ ְבּ ִריאוֹת גִּ ילָ ה ֶשׁהַ ִחיסּוּן עוֹזֵר גַּם ֶנגֶד זַן ֶדּ ְל ָתּא .אֲ בָ ל
ע ֲַדיִין יֵשׁ ְבּעָ יָה .זַן ֶדּ ְל ָתּא הוּא וִירוּס ְמאוֹד ְמאוֹד ְמ ַדבֵּ קִ .בּ ְמ ִדינַת י ְִשׂ ָראֵ ל יֵשׁ ע ֲַדיִין הַ ְרבֵּ ה אֲ נ ִָשׁים ל ֹא
מֶ חוּסָ נִ ים .כְּ ֵדי ֶשׁאֲ נ ִָשׁים ל ֹא י ִָדּ ְבקוּ ְבּקוֹרוֹנָה ִמ ְשׂ ַרד הַ ְבּ ִריאוֹת הֶ ְח ִליט ֶשׁצָּ ִרי לַ חֲ זוֹר ִל ְלבּוֹשׁ ַמסֵּ יכוֹת.
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ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ּ ׁ ָשב ּוע
חומש:
נשא

בראשית
בהעלותך

שמות
שלח

ויקרא
קורח

במדבר
חוקת

בלק

דברים
פנחס

"פּ ְנחָ ס בֵּ ן אֶ ְלעָ זָר הַ כֹּהֵ ן הָ ַרג אֶ ת הָ ִאישׁ הַ יִּ ְשׂ ְראֵ לִ י וְהָ ִא ָשּׁה הַ ִמ ְדיָי ִנית .הוּא ִה ְרגִּ יעַ
ֹשׁהִ :
ה' אוֹמֵ ר ְלמ ֶ
ֲשׂה הַ זֶּה -הוּא ,וְהַ בָּ נִ ים ֶשׁלּוְֹ ,וכָל הַ צֶּאֱ צָ ִאים
אֶ ת הַ כַּעַ ס הַ גָּדוֹל ֶשׁכָּעַ ְס ִתּי עַ ל עַ ם י ְִשׂ ָראֵ לִ .בּזְ כוּת הַ מַּ ע ֶ
ֶשׁלּוֹ -י ְִהיוּ כֹּהֲ נִ ים".
ֹשׁה:
*ה' אוֹמֵ ר ְלמ ֶ
"צָ ִרי ִל ְס ֹפּר אֶ ת כָּל הַ גְּ בָ ִרים ְבּעַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל .עוֹד ְמעַ ט נִכְ נ ִָסים לְ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל .צָ ִרי לָ ֵתת ְל ָכל
ִמ ְשׁפָּ חָ ה חֵ לֶ ק ְונַחֲ לָ ה ְבּאֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל".
ֹשׁה אוֹמֵ ר לָ אֶ ְלעָ זָר הַ כֹּהֵ ן ִל ְספֹּר אֶ ת כָּל הַ גְּ בָ ִרים ְבּעַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל.
מ ֶ
בַּ ְסּ ִפ ָירה ָמצְ אוּ ֶשׁכָּל הַ גְּ בָ ִרים ֶשׁיָּצְ אוּ ִמ ִמּצְ ַריִם כְּ בָ ר מֵ תוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר.
ֹשׁה ,יהֹ שוּעַ בֵּ ן נוּן ְוכֶלֶ ב בֵּ ן ְי ֻפנֶּה נ ְִשׁאֲ רוּ בַּ חַ יִּ ים.
ִמכָּל הַ גְּ בָ ִרים ֶשׁיָּצְ אוּ ִמ ִמּצְ ַריִם ַרק מ ֶ
אוֹמרוֹת:
ֹשׁה ַמגִּ יעוֹת  5בָּ נוֹת .הֵ ן ְ
*אֶ ל מ ֶ
"אֲ נ ְַחנוּ בָּ נוֹת ֶשׁל ִאישׁ בַּ ֵשּׁם צְ לָ ְפחָ ד .אַ בָּ א ֶשׁלָּ נוּ מֵ ת וְאֵ ין לוֹ בָּ נִ יםִ .אם ל ֹא י ְִתּנוּ לוֹ ַנחֲ לָ ה -הַ ִמּ ְשׁפָּ חָ ה
ֶשׁלּוֹ ִתּ ְמחַ ק מֵ הַ ִמּ ְשׁפָּ חוֹת ֶשׁל עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל.
ִשּׁאֵ ר".
ֵתּן לָ נוּ אֶ ת הַ נַּחֲ לָ ה ֶשׁהוּא הָ יָה צָ ִרי ְל ַקבֵּ לָ .כּ ֵשׁם הַ ִמּ ְשׁפָּ חָ ה ֶשׁל אַ בָּ א ֶשׁלָּ נוּ י ָ
ֹשׁה אוֹמֵ ר:
מ ֶ
יוֹדעַ מָ ה הַ ְתּשׁוּבָ ה לַ ְשּׁאֵ לָ ה הַ זּ ֹאת .אֲ נִ י אֶ ְשׁאַ ל אֶ ת ה'".
אֲ נִ י ל ֹא ֵ
ֹשׁה שׁוֹאֵ ל אֶ ת ה'.
מ ֶ
יוֹרשׁוֹת אֶ ת
צוֹדקוֹתִ -אם אָ ָדם ֵמת וְאֵ ין לוֹ בָּ נִ ים -הַ בָּ נוֹת ֶשׁלּוֹ ְ
"בּנוֹת צְ לָ ְפחָ ד ְ
ֹשׁהְ :
ה' אוֹמֵ ר לְ מ ֶ
הַ נַּחֲ לָ ה".
"הגִּ יעַ הַ זְּ ַמן ֶשׁ ְלּ לָ מוּת .עֲלֵ ה עַ ל הָ הָ ר הַ גָּבוֹהַּ הַ זֶּה ,ו ְִת ְראֶ ה ֵמ ָרחוֹק אֶ ת אֶ ֶרץ
ֹשׁהִ :
*ה' אוֹמֵ ר ְלמ ֶ
וּתמַ נֶּה אוֹתוֹ ְלמַ נ ְִהיג ִבּ ְמקוֹמֵ ".
י ְִשׂ ָראֵ לַ .קח אֶ ת יְהוֹשֻׁ עַ בֵּ ן נוּן ְ
עוֹשׂה אֶ ת מָ ה ֶשׂה' אוֹמֵ ר-
ֶ
ֹשׁה
מ ֶ
נְהיג ֶשׁל עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל.
הוּא ַמ ְס ִמי אוֹתוֹ ִל ְהיוֹת הַ מַּ ִ
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