
 בס"ד

 

 תשפ"ב  אדר א' "זי                                                                                       סדנתון 1

  



 בס"ד

 

 תשפ"ב  אדר א' "זי                                                                                       סדנתון 2

 

ארץ ועולםה חדשות    

 ָמה ֶאְפָשר ַלֲעׂשֹות ְכֶשַהְמִחיִרים עֹוִלים?  

ִחיִרים.   מְׁ ל ֲעִליַּת הַּ ה עַּ רָּ ִסדְׁ ִליִשית בַּ ה שְׁ בָּ תָּ  כַּ

ִחיִרים   מְׁ ה הַּ מָּ לָּ ם  גַּ נּו  רְׁ בַּ ִרים. ִהסְׁ בָּ ִחיר ֶשל דְׁ מְׁ ה קֹוֵבעַּ ֶאת הַּ נּו מָּ רְׁ בַּ מֹות ִהסְׁ ּקֹודְׁ בֹות הַּ כַּתָּ בַּ
לּו.   עָּ

חֹות   פָּ נֹות  ִלקְׁ כֹוִלים  יְׁ ֵהם  יֹוֵתר.  ֵלם  שַּ לְׁ ִריִכים  צְׁ ֵהם  עֹוִלים.  ִחיִרים  מְׁ ֶשהַּ אֹוֲהִבים  לֹא  ֲאנִָּשים 
פ ֶזה  ִרים.  בָּ לֹו דְׁ ֶשֵאין  ִמי  בְׁ יֹוֵתר  עֹוד  ת  עַּ פֹוגַּ ִחיִרים  מְׁ ֶשל  ֲעִליָּה  ֶהם.  ֶשלָּ ִיים  חַּ הַּ ֵאיכּות  בְׁ ֹוֵגעַּ 

ִרים.   בָּ ֵבה דְׁ רְׁ נֹות הַּ אֹום הּוא לֹא יָּכֹול ִלקְׁ ֵבה ֶכֶסף. ִפתְׁ רְׁ  הַּ

אַּ  ִרים ֶשהָּ ה. ֵהם אֹומְׁ לָּ שָּ ֶממְׁ ל הַּ ֵבה ֲאנִָּשים ֶשכֹוֲעִסים עַּ רְׁ ִרים ֵיש הַּ בָּ ה ֶשדְׁ לָּ שָּ ֶממְׁ יּות ֶשל הַּ רָּ חְׁ
ה   כֹולָּ ה יְׁ לָּ שָּ ֶממְׁ ה הַּ ִחיִרים. מָּ יּו ֲעִליֹות מְׁ ֹאג ֶשלֹא ִיהְׁ ה ִלדְׁ לָּ שָּ ֶממְׁ ִשים ֵמהַּ ּקְׁ בַּ יּו זֹוִלים. ֵהם מְׁ ִיהְׁ

ֲעׂשֹות?   לַּ

ִחיִרים ֶשל דְׁ  מְׁ יּו הַּ ה ִיהְׁ ה מָּ ֲחִליטָּ ִדינָּה מַּ מְׁ ֶהם הַּ ִדינֹות ֶשבָּ ה לֹא דֹוֶאֶגת  ֵיש מְׁ לָּ שָּ ֶממְׁ ִרים. ִאם הַּ בָּ
יֵַּצר   ִסיקּו לְׁ פְׁ ִשים ֶשיַּ ֵבה ֲאנָּ רְׁ ִויחַּ ֶזה לֹא יֲַּעֹבד. ֶזה יֲַּעֶׂשה ֶנֶזק. ֵיש הַּ יֵַּצר ּומֹוֵכר יַּרְׁ ֹכר. ֶשִמי ֶשמְׁ ִלמְׁ וְׁ

ֲחנּויֹו רּו בַּ כְׁ ל ֵהם לֹא ִימְׁ רּו, ֲאבָּ כְׁ ִימְׁ רּו וְׁ יַּצְׁ ִשים ֶשיְׁ ר  ֵיש ֲאנָּ ִחיר יָּקָּ סֹוד ִבמְׁ רּו ֶאת ֶזה בְׁ כְׁ ת. ֵהם ִימְׁ
ז   ִזיק. אָּ ש מַּ מָּ ֹחר מַּ ֹחר". שּוק שָּ ֶזה "שּוק שָּ ִאים לָּ ִרים. קֹורְׁ ע ֶשֵהם מֹוכְׁ ִדינָּה לֹא ֵתדַּ מְׁ יֹוֵתר. הַּ

ֲעׂשֹות?  ר לַּ שָּ ה ֵכן ֶאפְׁ  מָּ

ִד  מְׁ בַּ ֲאנִָּשים  לַּ ֲעֹזר  לַּ ה  ֶהֱחִליטָּ ֵאל  רָּ ִיׂשְׁ ֶשֶלת  עֹוִלים ֶממְׁ ִחיִרים  מְׁ ֶשהַּ ל  לַּ ִבגְׁ ֶחֶרת.  אַּ ה  צּורָּ בְׁ ינָּה 
ֶזה  ֶכֶסף הַּ ִדינָּה. בַּ מְׁ ִנים לַּ ִדינָּה נֹותְׁ מְׁ ֲאנִָּשים בַּ ֶכֶסף ֶשהָּ חֹות ִמִסים. ִמִסים ֶזה הַּ ח פָּ ִדינָּה ִתּקַּ מְׁ   הַּ

ִד  מְׁ בַּ יּו  ֶשִיהְׁ ִריְך  ֶשצָּ ִרים  בָּ דְׁ הַּ ל  כָּ ֶאת  ה  עֹוׂשָּ ִדינָּה  מְׁ ֹכֶרת הַּ ׂשְׁ מַּ ֵמהַּ ִמים  לְׁ שַּ ֶשמְׁ ִמִסים  ֵיש  ינָּה. 
ִגיִשים  רְׁ מַּ לֹא  ֲאִפלּו  נּו  ֲאנַּחְׁ ִרים.  בָּ דְׁ ֶשּקֹוִנים  כְׁ ִמים  לְׁ שַּ ֶשמְׁ ִמִסים  ֵיש  ה.  ֲעבֹודָּ הָּ ל  עַּ ִלים  בְׁ קַּ ֶשמְׁ

נּו   מְׁ ֶכֶסף ֶשִשלַּ שּוט ֵחֶלק ֵמהַּ ִמים ִמִסים. פָּ לְׁ שַּ נּו מְׁ ה  ֶשֲאנַּחְׁ ִדינָּה ֶהֱחִליטָּ מְׁ ִדינָּה. הַּ מְׁ ִגיעַּ לַּ מֹוֵכר מַּ לַּ
ֵלם  שַּ ֵרְך לְׁ טָּ ן ִיצְׁ רָּ צְׁ יַּ ל ֹאֶכל. הַּ חֹות ִמִסים עַּ יּו פָּ ל ֹאֶכל. ִיהְׁ ִמים עַּ לְׁ שַּ ִמִסים ֶשמְׁ הֹוִריד ֵחֶלק ֵמהַּ לְׁ

ִחיר שֶ  מְׁ חֹות ִמִסים. הַּ ֵלם פָּ שַּ ֵרְך לְׁ טָּ מֹוֵכר ִיצְׁ חֹות ִמִסים. הַּ ִויחּו  פָּ מֹוֵכר יַּרְׁ הַּ ן וְׁ רָּ צְׁ יַּ ֹאֶכל ֶיֶרד. הַּ ל הָּ
ִמִסים   חֹות  פָּ מּו  לְׁ שַּ יְׁ ִנים  טַּ קְׁ ִדים  לָּ יְׁ ֶהם  לָּ ֶשֵיש  ֶשֲאנִָּשים  ה  ֶהֱחִליטָּ ה  לָּ שָּ ֶממְׁ הַּ ר.  בָּ דָּ אֹותֹו 

חִ  מְׁ ֲעִליָּה ֶשל הַּ ֶהם יֹוֵתר ֶכֶסף. הָּ ֶיה לָּ ִלים. ִיהְׁ בְׁ קַּ ֹכֶרת ֶשֵהם מְׁ ׂשְׁ מַּ ֶהם.  ֵמהַּ ע בָּ גַּ חֹות ִתפְׁ  יִרים פָּ

ֲעׂשֹות?  ר לַּ שָּ ה עֹוד ֶאפְׁ  מָּ

ֲעלֹות   הַּ ר לְׁ שָּ בּו ֶשֶאפְׁ שְׁ ִנים ֶשחָּ רָּ ם. ֵיש יַּצְׁ תָּ ִחיִרים סְׁ ֲעִלים מְׁ ִנים מַּ רָּ יַּצְׁ ִרים וְׁ ֶהם מֹוכְׁ ִמים ֶשבָּ עָּ ֵיש פְׁ
ִבים: ֲאנִָּשים לֹא יִָּׂשימּו ֵלב. י. ֵהם חֹושְׁ ִחיִרים יֹוֵתר ִמדַּ נּו    מְׁ ִגיל. ֲאנַּחְׁ רָּ נֹות כָּ ִשיכּו ִלקְׁ ֲאנִָּשים יַּמְׁ

ִחיִרים. ִאם ֲאנִָּשים יִָּׂשימּו ֵלב, יֲַּעלּו  מְׁ רֹות יֲַּעלּו ֶאת הַּ ִמים ֵלב ֲחבָּ ִויחַּ יֹוֵתר. ִאם ֲאנִָּשים לֹא ׂשָּ נַּרְׁ
ִבים.   יָּ ֶשחַּ ק כְׁ ִחיר רַּ מְׁ  ֶאת הַּ

ִׂשים ֵלב?  ה ֶזה אֹוֵמר לָּ  מָּ

הַּ  ֵיש  סּוֶפר  ִמים בַּ עָּ ִלפְׁ זֹוִלים.  יֹוֵתר  ֵיש סּוִגים  וְׁ ִרים  קָּ יְׁ יֹוֵתר  ר. ֵיש סּוִגים  בָּ דָּ ל  ִמכָּ ֵבה סּוִגים  רְׁ
ִמים ֶזה לֹא   עָּ ֵבה פְׁ רְׁ ר, ֲאִני קֹוֶנה ֶאת ֲהִכי טֹוב". הַּ ִבים: "ִאם ֲאִני קֹוֶנה ֶאת ֲהִכי יָּקָּ ֲאנִָּשים חֹושְׁ

אי דַּ סּוֶפר כְׁ ִאים לַּ ֶשבָּ ִחיר הּוא    נָּכֹון. כְׁ מְׁ ִאם הַּ ֲחֹשב הַּ אי לַּ דַּ סּוִגים. כְׁ ִחיִרים ֶשל הַּ מְׁ ֹדק ֶאת הַּ ִלבְׁ
נִ  רָּ צְׁ יַּ הַּ ִרים וְׁ מֹוכְׁ ם. הַּ תָּ ִחיִרים סְׁ מְׁ ֶהם ֶאת הַּ ִרים ֶשֶהֱעלּו לָּ בָּ נּו דְׁ י. ֲאנִָּשים לֹא ִיקְׁ בֹוהַּ ִמדַּ ים  טֹוב אֹו גָּ

מּו ֵלב. ֵהם יֹוִרידּו ֶאת הַּ  ִחיִרים. יִָּבינּו ֶששָּ  מְׁ
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 םץ ועול חדשות האר
 ְבֵרַכת ָדִגים ְבֵעֶמק ֵבית ְשָאן ָהְפָכה ְלִבָצה.   

זֹו ִריְך מָּ גּור בֹו. הּוא צָּ ִית לָּ ִריְך בַּ יֹות. הּוא צָּ ל ִלחְׁ ֵדי ֶשהּוא יּוכַּ ִרים כְׁ בָּ ה דְׁ מָּ ִריְך כַּ י צָּ צּור חַּ ל יְׁ ן  כָּ
נ יֹות. ֲאנַּחְׁ ֵדי ִלחְׁ ִתיָּה כְׁ ִתים ּושְׁ נֹות בֹו בָּ קֹום ִלבְׁ ִתים. ִאם ֵאין מָּ ֵמנּו בָּ צְׁ עַּ ם, בֹוִנים לְׁ דָּ אָּ ֵני הָּ ּו, בְׁ

ֹאֶכל  גּור. ֶאת הָּ ֲאנִָּשים לָּ קֹום לַּ כָּה ֵיש מָּ עּוִתי. כָּ מָּ שְׁ שּוב ּומַּ אֹוד חָּ ֶזה. ֶזה מְׁ קֹום כָּ נֲַּעֶׂשה מָּ
ֹאֶכל ִלים ֶאת הָּ דְׁ גַּ ֲחנּויֹות. מְׁ נּו קֹוִנים בַּ קֹומֹות ֲאֵחִרים.   ֲאנַּחְׁ  ִבמְׁ

ֶיה   ִריכֹות ֶשִיהְׁ יֹות צְׁ חַּ גּור בֹו. הַּ קֹום לָּ צֹא מָּ ִריכֹות ִלמְׁ יֹות צְׁ חַּ ת שֹוֶנה. הַּ צָּ יֹות ֶזה קְׁ חַּ ֵאֶצל הַּ
כּו   ֶזה. ֵהם ֵילְׁ קֹום כָּ ם מָּ מָּ צְׁ עַּ נֹות בְׁ כֹולֹות ִלבְׁ ֶזה ֵהם לֹא יְׁ קֹום כְׁ ֹאֶכל. ִאם ֵאין מָּ ִים וְׁ קֹום מַּ מָּ בַּ

יָּמּותּו. לְׁ  אּו וְׁ צְׁ ִמים ֵהם לֹא ִימְׁ עָּ ֵחר. ִלפְׁ קֹום אַּ ֵפׂש מָּ  חַּ

קֹומֹות   ֵבה מְׁ רְׁ הַּ דֹות. בְׁ עֹוד ׂשָּ ִעים עֹוד וְׁ ִתים. זֹורְׁ עֹוד ֲאנִָּשים. בֹוִנים עֹוד וָּעֹוד בָּ ֶרץ ֵיש עֹוד וְׁ אָּ בָּ
יֹות בֹו.  חַּ קֹום לַּ יֹות מָּ חַּ ר לַּ אַּ  לֹא ִנשְׁ

נּו רֹוִצים ֶשיִ  ר  ֲאנַּחְׁ שָּ ה ֶאפְׁ יֹות בֹו. מָּ קֹום ִלחְׁ ֶהם מָּ ִאיר לָּ שְׁ הַּ ל לְׁ ִמיד ֶזה קַּ ֶרץ. לֹא תָּ אָּ יֹות בָּ יּו חַּ הְׁ
ֲעׂשֹות?   לַּ

נִַּסים   יָּה בֹו. ֵהם מְׁ ה ֶשהָּ ִסים ֶאת מָּ קֹום. ֵהם הֹורְׁ מָּ ֵמש בַּ תַּ ִהשְׁ נִַּסים לְׁ ם מְׁ דָּ ֵני אָּ ִמים בְׁ עָּ ִלפְׁ
ִמים הֵ  עָּ ֵמש בֹו. ִלפְׁ תַּ ִהשְׁ ֲחִזיר ֶאת לְׁ הַּ ר לְׁ שָּ ֵאֶלה ֶאפְׁ ִרים כָּ ִמקְׁ ִלים ֶשֶזה לֹא עֹוֵבד. בְׁ גַּ ם מְׁ

ִיים.  ֲעֵלי חַּ ִיים ֶשל בַּ חַּ ִאים לְׁ קֹום ֶשיַּתְׁ מָּ  הַּ

מֹון   יּו הָּ ה חָּ ִבצָּ ה ֲענִָּקית. בַּ ם ִבצָּ ה שָּ תָּ יְׁ ִנים הָּ ֵני ֲהמֹון שָּ ה. ִלפְׁ חּולָּ ֵעֶמק הַּ ה בְׁ רָּ ֶזה קָּ ר הַּ בָּ דָּ הַּ
ֲחֵרי  חַּ  דֹות. אַּ ׂשָּ ה לְׁ קֹום ֶשלָּ מָּ ֵמש בַּ תַּ ִהשְׁ נּו לְׁ נְׁ ם. ִתכְׁ דָּ אָּ ֵני הָּ ִביל בְׁ ה ִבשְׁ ִבצָּ שּו ֶאת הַּ יֹות. ִיבְׁ

ֶזה   קֹום הַּ מָּ ֲהֹפְך ֶאת הַּ דֹות. ֶהֱחִליטּו לַּ ׂשָּ ְך טֹוִבים לְׁ ל כָּ קֹומֹות לֹא כָּ מְׁ ן ִגלּו ֶשֵחֶלק ֵמהַּ מַּ ה זְׁ מָּ כַּ
ה ֲחזָּרָּ ֶזה.  בַּ ֲאגַּם הַּ יֹות בָּ רּו ִלחְׁ זְׁ יֹות חָּ חַּ הַּ ם, וְׁ ם ֲאגַּ ׂשּו שָּ ה. עָּ ִבצָּ  לְׁ

דֹות טֹוב.   ִגים ֶשלֹא עֹובְׁ ֵרכֹות דָּ ן. ִגילֹו ֶשֵיש בְׁ אָּ ֵעֶמק ֵבית שְׁ ר דֹוֶמה בְׁ בָּ ה דָּ רָּ ֲחרֹון קָּ אַּ ן הָּ מַּ זְׁ בַּ
ֵאלּו לְׁ  ִגים הָּ דָּ ֵרכֹות הַּ ֲהֹפְך ֶאת בְׁ ה ֶהֱחִליטּו לַּ ִבצָּ יֹות יֹוֵתר ִצפֹוִרים. בְׁ כֹוִלים ִלחְׁ ה יְׁ ִבצָּ ה. בְׁ ִבצָּ

ִיים ִאם ֵהם לֹא   חַּ ֲעֵלי הַּ ל בַּ ֹמד עַּ ִללְׁ בֹוא וְׁ כֹוִלים לָּ ִיים. ֲאנִָּשים יְׁ ֲעֵלי חַּ ֵבה בַּ רְׁ יֹות הַּ כֹוִלים ִלחְׁ יְׁ
י  חַּ ִויחּו. לַּ יֹות ִהרְׁ חַּ גַּם הַּ ֲאנִָּשים וְׁ ו גַּם הָּ שָּ כְׁ ִריִעים. עַּ פְׁ כֹוִלים  מַּ ֲאנִָּשים יְׁ יֹות. הָּ קֹום ִלחְׁ ֹות ֵיש מָּ

ִיים.  חַּ ֲעֵלי הַּ ל בַּ ֹמד בֹו עַּ ִללְׁ קֹום יֶָּפה וְׁ נֹות ִממָּ  ֵלהָּ

 
 דיהתוך ויקיפ מ jotpeידי  בתמונה האגם בעמק החולה. צולם על 
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