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חדש בטבע
ִבּ ְתקוּפַ ת הַ ַקּיִץ אֶ ְפ ָשׁר ִל ְמצ ֹא הַ ְרבֵּ ה ﬠַ ְק ַר ִבּים.
הסדנא
חדשות
רוּקי הָ ַרגְ לַ יִם"
"פּ ֵ
הָ ﬠַ ְק ַר ִבּים ַשׁיָּכִ ים ִל ְקבוּצַ ת ְ
לָ ָמּה הֵ ם ִק ְבּלוּ אֶ ת הַ ֵשּׁם הַ זֶּה?
"שׁלֶ ד ִחיצוֹנִ י" -הַ גּוּף ֶשׁלָּ הֶ ם ﬠָ טוּף ְבּכִ סּוּי ָק ִשׁיחַ  .הַ כִּ סּוּי ֶשׁל הַ גּוּף
ְלבַ ﬠֲלֵ י הַ חַ יִּ ים בַּ ְקּבוּצָ ה הַ זּ ֹאת יֵשׁ ֶ
רוּקי ַרגְ לַ יִם".
קוֹר ִאים להם " ְפּ ֵ
בָּ נוּי כְּ מוֹ ִשׁ ְריוֹן ֶשׁל אַ ִבּיר -הוּא יָכוֹל לָ זוּז ַרק בַּ ִמּ ְפ ָר ִקים .לכן ְ
ֶשׁלֶ ד ִחיצוֹנִ י ָכּזֶה ל ֹא גּ ִָמישׁ וְל ֹא יָכוֹל ְל ִה ְתמַ ֵתּחַ  .כְּ ֶשׁבַּ ﬠַ ל הַ חַ יִּ ים גּ ֵָדל -הוּא מַ צְ ִמיחַ עוֹר חָ ָדשׁ וְיוֹצֵ א
"ה ְתנ ְָשׁלוּת".
קוֹר ִאים ְלזֶה ִ
ָשׁןְ .
ִמתּוֹ הָ עוֹר הַ יּ ָ
ישׁנִ יִם.
הָ ﬠַ ְק ַר ִבּים ַשׁיָּכִ ים ְל ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ ﬠָ כְ ִבּ ַ
ישׁנִ יִם הַ גּוּף ְמחֻ לָּ ק ְל"ר ֹאשחָ זֵה" וּ"בֶ טֶ ן" .אֵ צֶ ל הָ ﬠַ ְק ַר ִבּים הַ בֶּ טֶ ן
אֵ צֶ ל כָּל בַּ ﬠֲלֵ י הַ חַ יִּ ים ְבּ ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ ﬠָ כְ ִבּ ַ
נִמצָ א
יוֹתר וְנִ ְראֵ ית כְּ מוֹ " ָזנָב" .הָ עֹ ֶקץ ְ
חוֹרית צָ ָרה ֵ
חוֹרית" .הַ בֶּ טֶ ן הָ אֲ ִ
ְמחֻ לֶּ ֶקת ְל"בֶ טֶ ן ִק ְד ִמית" וּ"בֶ טֶ ן אֲ ִ
חוֹרית.
בַּ ָקּצֶ ה ֶשׁל הַ בֶּ טֶ ן הָ אֲ ִ
]חוֹק ֵרי
ְ
ישׁנִ יִם יֵשׁ ַ 8רגְ לֵ י הֲ ִליכָה .יֵשׁ לָ הֶ ם גַּם ְשׁנֵי זוּגוֹת ֶשׁל "י ַָדיִם"
ְלכָל בַּ ﬠֲלֵ י הַ חַ יִּ ים בַּ ִמּ ְשׁפַּ חַ ת הַ ﬠָ כְ ִבּ ַ
יסים
תּוֹפ ִסים אֶ ת הָ אֹ כֶל ֶשׁלָּ הֶ ם וּמַ כְ נִ ִ
ישׁנִ יִם ְ
קוֹר ִאים לָ הֶ ם "גַּפֵּ י פֶּ ה"[ְ .בּﬠֶ זְ ַרת ַגּפֵּ י הַ פֶּ ה ,הַ ﬠָ כְ ִבּ ַ
הַ טֶּ בַ ע ְ
אוֹתוֹ לַ פֶּ ה .אֵ צֶ ל הָ ﬠַ ְק ַר ִבּים זוּג "י ַָדיִם" כָּאֵ לּוּ הָ פַ ִלצְ בָ תוֹת.
צוּרת הַ גּוּף ֶשׁלּוֹ -פֶּ ַתח הַ ְמּ ִחילָ ה
הָ ﬠַ ְק ַר ִבּים בּוֹנִ ים ְלﬠַ צְ מָ ם ְמ ִחילוֹת .הַ ְמּ ִחילָ ה ֶשׁל הָ ﬠַ ְק ָרב מֻ ְתאֶ ֶמת ְל ַ
צוּרת חֲ צִ י ִﬠגּוּל.
יפּסָ ה ְפּחוּסָ ה אוֹ ְבּ ַ
דּוֹמה ְלאֶ ִל ְ
ל ֹא ﬠָ גֹ ל אֶ לָּ א ָ
ִבּ ְשׁעוֹת הַ יּוֹם הַ חַ מּוֹת הָ ﬠַ ְק ַר ִבּים ִמ ְס ַתּ ְתּ ִרים בַּ ְמ ִחילוֹת אוֹ ִבּ ְס ָד ִקיםִ .בּ ְשׁעוֹת הָ ﬠֶ ֶרב הַ ְקּ ִרירוֹת הֵ ם
יוֹצְ ִאים הַ חוּצָ ה ְלחַ פֵּ שׂ טֶ ֶרף.
תּוֹפ ִסים
ְ
רוּקי ַרגְ לַ יִם אֲ חֵ ִריםִ .ל ְפﬠָ ִמים הֵ ם אוֹכְ ִלים גַּם יוֹנְ ִקים ְקטַ נִּים .הֵ ם
הָ ﬠַ ְק ַר ִבּים אוֹכְ ִלים ְבּﬠִ ָקּר ְפּ ֵ
הוֹרגִ ים אוֹתוֹ ְבּﬠֶ זְ ַרת הָ אֶ ֶרס וְאוֹכְ ִלים אוֹתוֹ ְבּ ַנחַ ת.כָּל
אֶ ת הַ טֶּ ֶרף ְבּﬠֶ זְ ַרת הַ צְּ בָ תוֹתְ ,מ ַשׁ ְתּ ִקים אוֹ ְ
הָ ﬠַ ְק ַר ִבּים אַ ְר ִסיִּ ים ַוﬠ ֲִקיצָ ה ֶשׁלָּ הֶ ם מַ כְ ִאיבָ ה ְמּאֹ דַ .רק חֵ לֶ ק ֵמהַ ִמּינִ ים ֶשׁל הָ ﬠַ ְק ַר ִבּים נ ְֶח ָשׁ ִבים ְמסֻ ָכּנִ ים
ִל ְבנֵי הָ אָ ָדם.

 1סדנתון

כ"ו תמוז תשפ"א

בס"ד

חָ דָ שׁ בָּ אָ ֶרץ וּבָ עוֹלָם
ִמ ְשׂחֲ ֵקי הַ יּוּרוֹ
לַ אֲ נ ִָשׁים יֵשׁ ְדּבָ ִרים ֶשׁהֵ ם צְ ִריכִ ים לַ ﬠֲשׂוֹת .יֵשׁ ְדּבָ ִרים ֶשׁאֲ נ ִָשׁים ל ֹא צְ ִריכִ ים לַ ﬠֲשׂוֹת אֲ בָ ל
יביםִ .מ ְשׂחָ ִקים הֵ ם ַתּ ְח ִבּיב .אֲ נ ִָשׁים
קוֹר ִאים ַתּ ְח ִבּ ִ
הֵ ם אוֹהֲ ִבים לַ ﬠֲשׂוֹת .לַ ְדּבָ ִרים כָּאֵ לֶּ ה ְ
ַדּוּרגֶל.
אוֹהֲ ִבים ְל ַשׂחֵ ק .אֶ חָ ד הַ ִמּ ְשׂחָ ִקים ֶשׁאֲ נ ִָשׁים אוֹהֲ ִבים ְל ַשׂחֵ ק הוּא ִמ ְשׂחַ ק הַ כּ ֶ
ַדּוּרגֶל הוּא ִמ ְשׂחָ ק ֶשׁל ְקבוּצָ ה .בַּ ִמּ ְשׂחָ ק יֵשׁ ְשׁ ֵתּי ְקבוּצוֹת ֶשׁ ְמּ ַשׁחֲ קוֹת זוֹ ֶנגֶד זוֹ .כָּל
כּ ֶ
ְקבוּצָ ה ְמנַסָּ ה ִל ְבעֹ ט אֶ ת הַ כַּדּוּר לַ ַשּׁﬠַ ר ֶשׁל הַ ְקּבוּצָ ה הַ ְשּׁנִ יָּה .הַ ְקּבוּצָ ה ֶשׁבּוֹﬠֶ טֶ ת הֲ כִ י
ַדּוּרים לַ ַשּׁﬠַ ר ֶשׁל הַ ְקּבוּצָ ה הַ ְשּׁנִ יָּהְ ,מ ַנ ַצּחַ ת.
הַ ְרבֵּ ה כּ ִ
ַדּוּרגֶל? הֵ ם אוֹהֲ ִבים לָ רוּץ ,הֵ ם אוֹהֲ ִבים ִל ְבעֹ ט וְהֵ ם אוֹהֲ ִבים ְלנַצֵּ חַ .
ָמה אֲ נ ִָשׁים אוֹהֲ ִבים ְבּכ ֶ
טוּרנִ יר יֵשׁ הַ ְרבֵּ ה ְקבוּצוֹת .כָּל ְקבוּצָ ה ְמנַסָּ ה
טוּרנִ ירְ .בּ ְ
עוֹשׂים ְ
יוֹתר ֵמהַ ִנּצָּ חוֹן ִ
כְּ ֵדי לֵ הָ נוֹת ֵ
יּוֹתר ְמ ַשׂחֲ ִקים .הַ ְקּבוּצָ ה ֶשׁ ְמּנַצַּ חַ ת הֲ כִ י הַ ְרבֵּ ה ִמ ְשׂחָ ִקים ִהיא הָ אַ לּוּפָ ה.
ְלנַצֵּ חַ כּ ַָמּה ֶשׁ ֵ
ִהיא ל ֹא ַרק ְמנַצַּ חַ ת ִמ ְשׂחָ קִ .היא הוֹפֶ כֶת ִל ְהיוֹת הָ אַ לּוּפָ ה .הַ ְקּבוּצָה נֶחֱ ֶשׁבֶ ת ִל ְקבוּצָ ה הֲ כִ י
טוֹבָ ה.
ַדּוּרגֶל .יֵשׁ אֲ נ ִָשׁים ֶשׁאוֹהֲ ִבים ִלצְ פּוֹת ִבּ ְקבוּצוֹת ֶשׁל
אֲ נ ִָשׁים אוֹהֲ ִבים ל ֹא ַרק ְל ַשׂחֵ ק כּ ֶ
צוֹפים בַּ ִמּ ְשׂחָ ִקים ֶשׁל
ַדּוּרגֶל .יֵשׁ לָ הֶ ם ְקבוּצָ ה ֶשׁהֵ ם אוֹהֲ ִבים .הֵ ם ִ
ַשׂ ְח ָקנִ ים ְמ ַשׁחֲ קוֹת כּ ֶ
ֲצוּבים
הַ ְקּבוּצָ ה ֶשׁהֵ ם אוֹהֲ ִבים .הֵ ם ִמ ְת ַרגְּ ִשׁים כְּ ֶשׁהַ ְקּבוּצָ ה ֶשׁהֵ ם אוֹהֲ ִבים ְמנַצַּ חַ ת .הֵ ם ﬠ ִ
ידה .הֵ ם ִל ְפﬠָ ִמים בָּ ִאים לַ ִמּגְ ָרשׁ כְּ ֵדי ִל ְראוֹת אֶ ת הַ ִמּ ְשׂחָ ק .לִ פְ ﬠָ ִמים הֵ ם
כְּ ֶשׁ ִהיא ַמ ְפ ִס ָ
רוֹאים אֶ ת הַ ִמּ ְשׂחָ ק בַּ טֵּ לֵ וִיזְ יָה.
ִ
ִבּ ְקבוּצוֹת טוֹבוֹת ְמ ַשׂחֲ ִקים ַשׂ ְח ָקנִ ים ֵמהַ ְרבֵּ ה אֲ ָרצוֹת .יֵשׁ גַּם ִמ ְשׂחָ ִקים ֶשׁבָּ הֶ ם הַ חֹ ק ֶשׁ ְבּכָל
קוֹר ִאים ִל ְקבוּצָה
אוֹתהּ הָ אָ ֶרץ .זוֹ ְקבוּצָ ה ֶשׁל הַ ְמּ ִדינָהְ .
ְקבוּצָה ְמ ַשׂחֲ ִקים ַרק ַשׂ ְח ָקנִ ים ֵמ ָ
כָּזוֹ נ ְִבחֶ ֶרת .הַ נִּ ְבחָ רוֹת ְמ ַשׁחֲ קוֹת זוֹ מוּל זוֹ .הַ נִּ ְבחָ רוֹת ְמנַסּוֹת ְלנַצֵּ חַ  .הַ נִּ ְבחָ רוֹת רוֹצוֹת
לִ ְהיוֹת הָ אַ לּוּפוֹת.
נִבחֲ רוֹת ְמ ַשׂחֲ ִקים
טוּרנִ יר ֶשׁל הַ נִּ ְבחָ רוֹת הֲ כִ י טוֹבוֹת ְבּאֵ ירוֹפָּ הְ .בּ ְ
בַּ חֹ ֶדשׁ הָ אַ חֲ רוֹן יֵשׁ ְ
טוֹבים ְמאוֹד .הַ ִמּ ְשׂחָ ִקים ְמﬠַ נְ יְנִ ים ְוי ִָפיםְ .בּיוֹם ִראשׁוֹן הַ ָקּרוֹב י ְִהיֶה ִמ ְשׂחַ ק
ִ
ַשׂ ְח ָק ִנים
הַ גְּ ָמר .הַ נִּ ְבחֶ ֶרת ֶשׁ ְמּנַצַּ חַ ת אֶ ת הַ ִמּ ְשׂחָ ק ִתּ ְהיֶה אַ לּוּפַ ת אֵ ָרפֶ ה.
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מטות מסעי

"מ ְסﬠֵ י".
קוֹר ִאים ְשׁ ֵתּי פָּ ָרשׁוֹת פָּ ָר ַשׁת "מַ טּוֹת" וּפָ ָר ַשׁת ַ
הַ ָשּׁבוּﬠַ ְ
"מטּוֹת" ְמסֻ פָּ ר ﬠַ ל הַ ִמּ ְלחָ ָמה ֶשׁל ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּ ִמ ְדיָןְ .בּפָ ָר ַשׁת מַ טּוֹת ְמסַ ְפּ ִרים גַּם ﬠַ ל
ְבּפָ ָר ַשׁת ַ
ַשּׁה
הַ בַּ ָקּ ָשׁה ֶשׁל כּ ַָמּה ְשׁבָ ִטים ל ֹא לְ ִה ָכּנֵס ְלאֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל -הַ ְשּׁבָ ִטים ְראוּבֵ ן ְוגַד וָחֵ צִ י ִמ ֵשּׁבֶ ט ְמנ ֶ
ְמבַ ְקּ ִשׁים ְל ִה ָשּׁאֵ ר ְבּﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן הַ ִמּזְ ָר ִחי.
תוּבים הַ ַמּסָּ עוֹת ֶשׁל ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ ִמּ ְדבָּ ר .בַּ פָּ ָר ָשׁה מֻ זְ כּ ִָרים גַּם הַ גְּ בוּלוֹת ֶשׁל
"מ ְסּﬠֵ י" כְּ ִ
ְבּפָ ָר ַשׁת ַ
אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ו ְִדינִ ים ְמי ֻחָ ִדים ֶשׁיִּ ְהיוּ ַרק כְּ ֶשׁ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל יִכְ ְבּשׁוּ אֶ ת אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל.
מּוֹפיﬠַ ְבּפָ ָר ַשׁת מַ טּוֹת :הֲ פָ ַרת נ ֶֶדר  -נ ֶֶדר הוּא ִה ְתחַ יְּ בוּת בֵּ ין אָ ָדם
הַ ָשּׁבוּﬠַ נִ כְ תֹּב ﬠַ ל ִדּין ְמיֻחָ ד ֶשׁ ִ
לָ ה' .אָ ָדם ְמחֻ יָּב לְ ַקיֵּם אֶ ת הַ נּ ְָד ִרים ֶשׁלּוֹ.
ְבּ ִמ ְק ֶרה ֶשׁל יְלָ דוֹת ְונ ִָשׁים יֵשׁ ִדּינִ ים ְמי ֻחָ ִדים.
לָ מָּ ה?
תּוֹרה הַ גֶּבֶ ר נ ְֶח ָשׁב לָ אַ ְח ַראי בַּ בַּ יִת .הַ נּ ִָשׁים הָ יוּ ַתּחַ ת אַ חֲ ָריוּתוֹ.
ִבּזְ ַמן הַ ָ
ִא ָשּׁה נְשׂוּאָ ה הָ י ְָתה ַתּחַ ת אַ חֲ ָריוּת בַּ ﬠֲלָ הּ .י ְַל ָדּהּ אוֹ ִא ָשּׁה ל ֹא נְשׂוּאָ ה הָ י ְָתה ַתּחַ ת אַ חֲ ָריוּת אַ בָּ א
ֶשׁלָּ הּ.
ִאם הָ אַ בָּ א ל ֹא מַ ְסכִּ ים לַ נּ ֶֶדר ֶשׁל הַ בַּ ת ֶשׁלּוֹ -הוּא יָכוֹל ְלבַ טֵּ ל אוֹתוֹ.
ִאם הַ בַּ ﬠַ ל ל ֹא מַ ְסכִּ ים לַ נּ ֶֶדר ֶשׁל ִא ְשׁתּוֹ -הוּא יָכוֹל ְלבַ טֵּ ל אוֹתוֹ.
"להָ פֵ ר אֶ ת הַ נּ ֶֶדר".
קוֹר ִאים ְלזֶה ְ
ְ
ָמ ַתי אַ בָּ א יָכוֹל ְלהָ פֵ ר אֶ ת הַ נּ ֶֶדר ֶשׁל ִבּתּוֹ? מָ ַתי בַּ ﬠַ ל יָכוֹל ְלהָ פֵ ר אֶ ת הַ נּ ֶֶדר ֶשׁל ִא ְשׁתּוֹ? ִאם הוּא
ִמ ְת ַנגֵּד לַ נּ ֶֶדר ִמיָּד כְּ ֶשׁהוּא שׁוֹמֵ ﬠַ ﬠָ לָ יו.
יוֹתר ִמיּוֹם -זֶה נ ְֶח ָשׁב כְּ ִאלּוּ הוּא מַ ְסכִּ ים לַ נּ ֶֶדרְ .בּ ִמ ְק ֶרה ָכּזֶה הָ ִא ָשּׁה חַ יֶּבֶ ת ְל ַקיֵּם
ִאם הוּא ְמחַ כֶּה ֵ
אֶ ת הַ נּ ֶֶדר ֶשׁלָּ הּ.
אָ ָדם ֶשׁנּ ַָדר וְל ֹא ִקיֵּם -נ ְֶח ָשׁב חוֹטֵ אִ .א ָשּׁה ֶשׁנּ ְָד ָרה וְל ֹא ִקיְּ מָ ה אֶ ת הַ נּ ֶֶדר ִבּגְ לַ ל ֶשׁבַּ ﬠֲלָ הּ אוֹ אָ ִביהָ
הֵ פֵ רוּ אוֹתוֹ -ל ֹא נ ְֶח ֶשׁבֶ ת חוֹטֵ את.
רוּשׁה אוֹ אַ ְלמָ נָה נ ְֶח ֶשׁבֶ ת אַ ְח ָר ִאית לְ ﬠַ צְ ָמהּ .לָ כֶן ִהיא חַ יֶּבֶ ת לְ ַקיֵּם אֶ ת הַ ְנּ ָד ִרים ֶשׁלָּ הּ.
ִא ָשּׁה גְּ ָ

תשובות:

 3סדנתון

12,000 .1
 .2אוי ,רקם ,צור ,חור ,רבע
 .3שלל ,טף  ,ונשים

חידון לפרשת שבוע .כתבה תחיה אביחיל
כמה אנשים משה שלח להלחם במדיינים?
איזה מלכי מדיין הרגו בני ישראל?
את מה בני ישראל לקחו מהמלחמה במדיין?

כ"ו תמוז תשפ"א

