בס"ד

סדנתון
שבת פרשת ואתחנן
הדלקת נרות 19:27 :יציאת השבת20:29 :

חדש בטבע
שֻׁ ַמּר פָּ שׁוּט
הסדנא
חדשות
פּוֹר ִחים בַּ ַקּיִץ נִ ְק ָרא "שֻׁ ָמּר פָּ שׁוּט" .הַ צֶּמַ ח הַ זֶּה גּ ֵָדל בֵּ ין ְסלָ ִעים אוֹ ְבּצַ ד הַ כְּ ִבישׁ .הוּא
אֶ חָ ד הַ צְּ מָ ִחים ֶשׁ ְ
חַ י כּ ַָמּה ָשׁנִ ים וְלָ כֵן הוּא נִ ְק ָרא "צֶ מַ ח ַרב ְשׁנ ִָתי".
קוֹר ִאים גַּם "סוֹכֵך" ,לַ ִמּ ְשׁפָּ חָ ה ֶשׁבָּ הּ כָּל
צוּרה ֶשׁל ִמ ְט ִריָּהְ .ל ִמ ְט ִריָּה ְ
הַ ְפּ ָר ִחים ֶשׁל הַ שֻּׁ ָמּר ְמסֻ ָדּ ִרים ְבּ ָ
"מ ְשׁפַּ חַ ת הסוככיים".
קוֹר ִאים ִ
צּוּרה הַ זּ ֹאת ְ
הַ ְפּ ָר ִחים ְמסֻ ָדּ ִרים בַּ ָ
ְכוֹלים ְלהַ גִּ יעַ לַ גֹּ בַ הּ ֶשׁל ֶ 3מטֶ ר.
הַ שֻּׁ מָּ ר הוּא צֶ מַ ח גָּבוֹהַּ  .הָ ֲענ ִָפים ֶשׁלּוֹ י ִ
נִמצָ ִאים ְבּ ַשׁלֶּ כֶת
נִמצָ א ְבּ ַשׁלֶּ כֶת .רֹב הָ עֵ צִ ים ְ
נוֹשׁ ִרים וְהוּא ְ
כּ ַָמּה חֳ ָד ִשׁים בַּ ָשּׁנָה הֶ עָ ִלים ֶשׁל הַ שֻּׁ ָמּר ְ
נִמצָ א ְבּ ַשׁלֶּ כֶת בֶּ חֳ ָד ִשׁים ֶשׁל הַ ַקּיִץ .בַּ חֹ ֶרף יֵשׁ לוֹ עָ ִלים .בַּ ַקּיִץ הֶ עָ ִלים
בֶּ חֳ ָד ִשׁים ֶשׁל הַ חֹ ֶרףַ .השֻּׁ מָּ ר ְ
עוֹלים.
נוֹשׁ ִרים וְנִ ְשׁאָ ִרים ַרק הַ גִּ ְב ִ
ְ
עוֹלים קוֹלֵ ט אֶ ת אוֹר הַ ֶשּׁמֶ שׁ וְעוֹזֵר לַ צֶּ מַ ח ְליַצֵּ ר ָמזוֹן
עוֹלים ֶשׁל הַ שֻּׁ ָמּר יְרֻ ִקּים .הַ צֶּ בַ ע הַ ָיּרֹק ֶשׁבַּ גִּ ְב ִ
הַ גִּ ְב ִ
גַּם כְּ ֶשׁהֶ עָ ִלים בַּ ַשּׁלֶּ כֶת.
עוֹלים וּבֶ עָ ִלים ֶשׁל הַ שֻּׁ ָמּר יֵשׁ ְרעָ ִלים ֶשׁ ַמּזִּ ִיקים לַ חֲ ָר ִקיםִ .בּגְ לַ ל הָ ְרעָ ִלים הָ אֵ לּוּ רֹב הַ חֲ ָר ִקים ל ֹא
ְבּגִ ְב ִ
אוֹכְ ִלים אֶ ת הֶ עָ ִלים ֶשׁל הַ שֻּׁ מָּ ר .הָ ְרעָ ִלים הָ אֵ לּוּ ל ֹא פּוֹגְ ִעים בַּ זְּ חָ ִלים ֶשׁל פַּ ְרפַּ ר " ָזנָב הַ ְסּנוּנִ ית" ,לָ כֵן
פַּ ְרפַּ ר " ָזנָב הַ ְסּנוּנִ ית" ַמ ִטּיל אֶ ת הַ בֵּ יצִ ים עַ ל צֶ ַמח הַ שֻּׁ מָּ ר.
עוֹלים וְהַ ְפּ ָר ִחים ֶשׁל הַ צֶּמַ ח.
הָ ְרעָ ִלים ֶשׁל הַ שֻּׁ מָּ ר ל ֹא פּוֹגְ ִעים ְבּיוֹנְ ִקים .הַ יּוֹנְ ִקים אוֹכְ ִלים אֶ ת הֶ עָ ִלים הַ גִּ ְב ִ
וּמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים ְבּצֶ ַמח הַ שֻּׁ מָּ ר:
גַּם ְבּנֵי אָ ָדם אוֹכְ ִלים ִ
נִּמצָ א ְבּתוֹ הַ צֶּמַ ח ִמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים לַ ִתּבּוּל הַ ַמּ ְשׁ ֶקה "עַ ָראק".
בַּ נוֹזֵל ֶשׁ ְ
בּנוֹזֵל ָכּזֶה ִמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים גַּם לַ סֻּ כּ ִָריּוֹת "ליקריץ".
ילים.
ְת ְב ִשׁ ִ
בֶּ עָ ִלים ִמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים ְל ִתבּוּל סָ לָ ִטים ו ַ
בַּ זְּ ָר ִעים ִמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים ְל ִתבּוּל לֶ חֶ ם וְעוּגִ יּוֹת.
קוֹר ִאים
הַ שֻּׁ מָּ ר הַ פָּ שׁוּט הוּא צֶמַ ח בָּ ר .יֵשׁ סוּגִ ים ֶשׁל שֻׁ ָמּר ֶשׁגְּ ֵד ִלים בַּ ָשּׂדוֹת וּבַ חֲ ָממוֹת .לַ שֻּׁ ָמּר הַ זֶּה ְ
"שֻׁ ָמּר ְמתֻ ְרבָּ ת".
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חדשות הסדנא
סוּס פּוֹנִ י ַננּ ִָסי ִ -אילָ ִעי:
ַמ ְחלָ ָקה :יוֹנְ ִקים
סוּסיים
ִמ ְשׁפָּ חָ הִ :
תּוֹחלֶ ת חַ יִּ יםָ 25 :שׁנָה.
ֶ
ֲשׂ ִבים.
ָמזוֹן :ע ָ
ִמיּ ֶַדע נוֹסָ ף עַ ל סוּס ַהפּוּנִ י ַה ַנּנּ ִָסי:
יתּ ַקע בַּ גָּרוֹן.
אָ סוּר לָ ֵתת לוֹ ִחיטָּ ה כִּ י הַ ִחיטָּ ה עֲלוּלָ ה ְל ִה ָישׁית ֶשׁל ִאילָ ִעי:
חֲ וָויָה ִא ִ
-פַּ עַ ם אַ חַ ת צִ יּוֹנָה סוּסָ ת הַ פּוֹנִ י ִה ְתנַגְ ָשׁה ְבּסַ ְפסָ ל וְנִ ְק ַרע הַ חֲ בָ ל ֶשׁהָ יָה ָקשׁוּר אֵ לֶ יהָ ְבּפֶ ה.

חדשות בארץ ובעולם
ַחג ַה ָקּ ְרבָּ ן
הַ ָשּׁבוּעַ הַ מֻּ ְס ְל ִמים חוֹגְ גִ ים אֶ ת 'חַ ג הַ ָקּ ְרבָּ ן' .חַ ג הַ ָקּ ְרבָּ ן נִ ְק ָרא גַּם 'הַ חַ ג הַ גָּדוֹל' .חַ ג הַ ָקּ ְרבָּ ן הוּא חַ ג
הוֹלכִ ים ְל ֶמכָּה.
נִּמ ַשׁ אַ ְרבָּ עָ ה י ִָמים .בַּ יּ ִָמים הָ אֵ לֶּ ה – הַ ְרבֵּ ה מֻ ְס ְל ִמים ְ
ֶשׁ ְ
דוֹשׁה ֶשׁל הָ ִא ְסלָ אםְ .בּ ֶמכָּה יֵשׁ
עוּדיתֶ .מכָּה ִהיא הָ ִעיר הַ ְקּ ָ
ָמה יֵשׁ ְבּ ֶמכָּה? מֶ כָּה ִהיא ִעיר בַּ עֲ ַרב הַ סָּ ִ
קוֹר ִאים לָ הּ 'כּ ְַעבָּ ה' .הַ 'כַּעְ בָּ ה' ִהיא כְּ מוֹ ִמזְ בֵּ חַ .
אֶ בֶ ן ְשׁחֹ ָרה ְמיֻחֶ ֶדתְ ,
הוֹלכִ ים ְל ֶמכָּה
קוֹר ִאים 'עוֹלֵ י ֶרגֶל' .גַּם לַ מֻּ ְס ְל ִמים ֶשׁ ְ
הוֹלכִ ים ְל ָמקוֹם ֶשׁ ָקּדוֹשׁ ִבּ ְשׁ ִבילָ ם ְ
לַ אֲ נ ִָשׁים ֶשׁ ְ
תּוֹב ִבים ְס ִביבָ הּ .בַּ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן
וּמ ְס ְ
יעים לַ 'כּ ְַעבָּ ה' ִ
עוֹלים ְל ֶרגֶל מַ גִּ ִ
קוֹר ִאים עוֹלֵ י ֶרגֶלְ .בּחַ ג הַ ָקּ ְרבָּ ן הָ ִ
ְ
עוֹלים לָ ֶרגֶל שׁוֹחֲ ִטים כֶּבֶ שׂ וְאוֹכְ ִלים אוֹתוֹ.
עוֹלים לָ ֶרגֶל צָ ִמים .בַּ יּוֹם הַ ֵשּׁנִ י הָ ִ
הָ ִ
עוֹלים לָ ֶרגֶל? אֵ צֶ ל הַ מֻּ ְס ְל ִמים יֵשׁ ִמצְ וָה חֲ שׁוּבָ ה לַ עֲלוֹת ְלמֶ כָּה .כָּל מֻ ְס ְל ִמי צָ ִרי
לָ ָמּה הַ מֻּ ְס ְל ִמים ִ
עֲליָּה ְלמֶ כָּה ַמזְ כִּ ָירה
לַ עֲלוֹת ְלפָ חוֹת פַּ עַ ם אַ חַ ת בַּ חַ יִּ ים ְל ֶמכָּה .לָ מָּ ה כָּל מֻ ְס ְל ִמי צָ ִרי לַ עֲלוֹת ְל ֶמכָּה? הָ ִ
יוֹתר ְמאֻ חָ ִדים .הָ ע ֲִליָּה ְלמֶ כָּה גַּם
נִהיִים ֵ
לָ אָ ָדם ֶשׁהוּא חֵ לֶ ק ֵמעוֹד הַ ְרבֵּ ה מֻ ְס ְל ִמיםָ .כּכָה הַ מֻּ ְס ְל ִמים ְ
ַמזְ כִּ ָירה לָ אָ ָדם ֶשׁהוּא ל ֹא ַמחֲ ִליט עַ ל הַ כֹּל .אָ ָדם ֶשׁ ַמּגִּ יעַ ְלמָ קוֹם ָקדוֹשׁ הַ ְרבֵּ ה ְפּעָ ִמים נִזְ כַּר ֶשׁיֵּשׁ
אֱ ִהים ֶשׁהוּא ַמחֲ ִליט עַ ל הַ כֹּל.
עוֹלים ְלמֶ כָּה חוֹגְ גִ ים אֶ ת חַ ג הַ ָקּ ְרבָּ ן .הֵ ם צָ ִמים בַּ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן ֶשׁל הַ חַ ג .הֵ ם קוֹנִ ים
גַּם הַ מֻּ ְס ְל ִמים ֶשׁלּ ֹא ִ
ְעוֹשׂים אֲ רוּחָ ה חֲ גִ יגִ ית.
ְבּג ִָדים חֲ ָד ִשׁים .בַּ יּוֹם הַ ֵשּׁנִ י ֶשׁל הַ חַ ג הַ מֻּ ְס ְל ִמים שׁוֹחֲ ִטים כֶּבֶ שׂ ו ִ
לָ ָמּה מֻ ְס ְל ִמים חוֹגְ גִ ים אֶ ת חַ ג הַ ָקּ ְרבָּ ן? הַ מֻּ ְס ְל ִמים ְמסַ ְפּ ִרים ִספּוּר דּוֹמֶ ה לַ עֲ ֵק ַדת יִצְ חָ ק .בַּ ִסּפּוּר
ֶשׁהַ מֻּ ְס ְל ִמים ְמסַ ְפּ ִרים אַ ְב ָרהָ ם כִּ ְמעַ ט עָ ַקד אֶ ת י ְִשׁ ָמעֵ אל .בַּ ִסּפּוּר הַ זֶּ ה אֱ ִהים עָ צַ ר אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם וְאָ מַ ר
לוֹ ל ֹא לַ עֲקֹ ד אֶ ת י ְִשׁ ָמעֵ אלְ .ל ֵזכֶר הַ ִסּפּוּר הַ זֶּ ה הַ מֻּ ְס ְל ִמים חוֹגְ גִ ים אֶ ת חַ ג הַ ָקּ ְרבָּ ן.
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ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ּ ׁ ָשב ּוע
חומש:

בראשית

שמות

במדבר

ויקרא

דברים

פרשה:
דברים

ואתחנן

עקב

ראה

שופטים

כי תצא

כי תבוא

ניצבים

וילך

ברכה

האזינו

ֹשׁה ְמבַ ֵקּשׁ ָמה' ְל ִה ָכּנֵס ְלאֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל
מ ֶ
אוֹתהּ".
ָ
"תּן ִלי לְ ִה ָכּנֵס לְ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ו ְִל ְראוֹת
ַנְתּי ִבּ ְפנֵי ה'ֵ :
"ה ְתחַ נּ ִ
אוֹמרִ :
ֹשׁה ֵ
מ ֶ
נּוֹשׂא הַ זֶּה! אַ ָתּה ל ֹא תּוּכַל ְל ִה ָכּנֵס ְלאֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל!
ה' אָ מַ ר ִליַ " :תּ ְפ ִסיק ְל ַדבֵּ ר ִא ִתּי עַ ל הַ ֵ
אַ ָתּה יָכוֹל לַ עֲלוֹת עַ ל ִפּ ְסגַּת הָ הָ ר הַ גָּבוֹהַּ ו ְִל ְראוֹת אֶ ת אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ ָרחוֹק.
ית".
קוֹמ  .יְהוֹשֻׁ עַ יַכְ נִיס אֶ ת עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל לָ אָ ֶרץ ֶשׁ ָר ִא ָ
אַ חַ ר ָכּ ְתּמַ נֶּה אֶ ת יְהוֹשֻׁ עַ בֵּ ן נוּן ְלמַ נ ְִהיג ִבּ ְמ ְ
ֲבוֹדה ז ָָרה
ע ָ
ֲבוֹדה ז ָָרה.
עוֹב ִדים ע ָ
יבכֶם ְ
ֹשׁה ַמ ְס ִבּיר ִל ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל" :כָּל הָ עַ ִמּים ִמ ְסּ ִב ְ
מ ֶ
לָ כֶם אָ סוּר לַ עֲשׂוֹת אֶ ת זֶה .אַ ֶתּם עַ ם ְמי ֻחָ ד .אַ ֶתּם הָ עָ ם ֶשׁל ה'ַ .רק אֶ ְתכֶם ה' הוֹצִ יא ִמ ִמּצְ ַריִם".
ְשׁ ַמע י ְִשׂ ָראֵ ל -
עֲבוֹדת ה'.
ַ
ֹשׁה ְמ ַדבֵּ ר עַ ל הַ חֲ ִשׁיבוּת ֶשׁל
מ ֶ
וּלהַ אֲ ִמין בּוֹ.
הוּדי לֶ אֱ הֹ ב אֶ ת ה' ְ
סוּקים ֶשׁ ְמּ ַד ְבּ ִרים עַ ל ִה ְתחַ יְּ בוּת ֶשׁל הַ יְּ ִ
יעים ְפּ ִ
בַּ פֶּ ֶרק מוֹפִ ִ
אוֹתם כָּל יוֹם בַּ ְתּפִ לָּ ה.
ָ
אוֹמ ִרים
שׁוּבים ְמּאֹ דְ .
סוּקים הָ אֵ לּוּ חֲ ִ
הַ ְפּ ִ

וּק ַשׁ ְר ָתּם ְלאוֹת עַ ל-י ֶָד וְהָ יוּ ְלטֹ טָ פֹת בֵּ ין עֵ ינֶי .
]ח[ ְ

וּב ְשׁעָ ֶרי .
ית ִ
]ט[ וּכְ ַת ְב ָתּם עַ לְ -מזֻזוֹת בֵּ ֶ
חידון לפרשת שבוע תחיה אביחיל
 .1למה ה' לא מרשה שמשה יעבור את הירדן?
 .2למה משה חיזק את יהושע בן-נון?
 .3למה בני ישראל רצו להיכנס לארץ ישראל?
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 .3כי הם אהבו את ארץ ישראל כי היא הייתה ארץ טובה וקדושה.

וּבקוּמֶ .
וּב ָשׁכְ ְבּ ְ
וּבלֶ כְ ְתּ בַ ֶדּ ֶר ְ ,
ית ְ ,
ַנְתּם ְלבָ נֶי ו ְִדבַּ ְר ָתּ בָּ םְ -בּ ִשׁ ְב ְתּ ְבּבֵ ֶ
]ז[ ו ְִשׁנּ ָ

 .2כדי שיהושע בן-נון יעבור לפני בני-ישראל את הירדן ולא יפחד.

]ו[ וְהָ יוּ הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמצַ וְּ הַ יּוֹם עַ לְ -לבָ בֶ .

 .1הוא קיבל עונש לא להיכנס לארץ בגלל שהוא היכה בסלע.

וּבכָלְ -מאֹ ֶד .
וּבכָל-נ ְַפ ְשׁ ְ
]ה[ וְאָ הַ ְב ָתּ אֵ ת ה' אלקיך ְבּכָלְ -לבָ ְב ְ

ִחידוֹן ְלפָ ָר ַשׁת ָשׁבוּעַ  .כּ ְָתבָ ה ְתּ ִחיָה אֲ ִביחַ יִל

]ד[ ְשׁמַ ע י ְִשׂ ָראֵ ל -ה' אלקינוּ ,ה' אֶ חָ ד.

תשובות :

ְדּבָ ִרים ,פָּ ָר ַשׁת וַאֶ ְתחַ נָּן ,פֶּ ֶרק ו'

