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   סדנתון       
  מטות מסעי  שבת פרשת

  20:32: שבתיציאת ה   19:29 : הדלקת נרות 

  חדש בטבע  

  חדשות הסדנא

   

 .ִּבְתקּוַפת ַהַּקִיץ ֶאְפָׁשר ִלְמצֹא ַהְרֵּבה ַעְקַרִּבים 

 "ָהַעְקַרִּבים ַׁשָּיִכים ִלְקבּוַצת "ְּפרּוֵקי ָהַרְגַלִים 

 ?ַהֶּזהָלָּמה ֵהם ִקְּבלּו ֶאת ַהֵּׁשם 

ַהּגּוף ֶׁשָּלֶהם ָעטּוף ְּבִכּסּוי ָקִׁשיַח. ַהִּכּסּוי ֶׁשל ַהּגּוף    -ְלַבֲעֵלי ַהַחִּיים ַּבְּקבּוָצה ַהּזֹאת ֵיׁש "ֶׁשֶלד ִחיצֹוִני" 
 ."ְּפרּוֵקי ַרְגַלִיםהּוא ָיכֹול ָלזּוז ַרק ַּבִּמְפָרִקים. לכן קֹוְרִאים להם " -ָּבנּוי ְּכמֹו ִׁשְריֹון ֶׁשל ַאִּביר

ְּכֶׁשַּבַעל ַהַחִּיים ָּגֵדל ְלִהְתַמֵּתַח.  ָיכֹול  ְולֹא  ָּגִמיׁש  ְויֹוֵצא    -ֶׁשֶלד ִחיצֹוִני ָּכֶזה לֹא  ָחָדׁש  הּוא ַמְצִמיַח עֹור 
 ."ִמּתֹו ָהעֹור ַהָּיָׁשן. קֹוְרִאים ְלֶזה "ִהְתָנְׁשלּות 

 .ְכִּביַׁשִנִיםָהַעְקַרִּבים ַׁשָּיִכים ְלִמְׁשַּפַחת ַהעָ 

ַהֶּבֶטן    ֵאֶצל ָּכל ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ְּבִמְׁשַּפַחת ַהָעְכִּביַׁשִנִים ַהּגּוף ְמֻחָּלק ְל"רֹאשָחֵזה" ּו"ֶבֶטן". ֵאֶצל ָהַעְקַרִּבים
ָזָנב". ָהֹעֶקץ ִנְמָצא  ְמֻחֶּלֶקת ְל"ֶבֶטן ִקְדִמית" ּו"ֶבֶטן ֲאחֹוִרית". ַהֶּבֶטן ָהֲאחֹוִרית ָצָרה יֹוֵתר ְוִנְרֵאית ְּכמֹו " 

 .ַּבָּקֶצה ֶׁשל ַהֶּבֶטן ָהֲאחֹוִרית

ַרְגֵלי ֲהִליָכה. ֵיׁש ָלֶהם ַּגם ְׁשֵני זּוגֹות ֶׁשל "ָיַדִים" [חֹוְקֵרי    8ְלָכל ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ַּבִּמְׁשַּפַחת ַהָעְכִּביַׁשִנִים ֵיׁש  
ֵּפי ַהֶּפה, ַהָעְכִּביַׁשִנִים ּתֹוְפִסים ֶאת ָהֹאֶכל ֶׁשָּלֶהם ּוַמְכִניִסים  ַהֶּטַבע קֹוְרִאים ָלֶהם "ַּגֵּפי ֶּפה"]. ְּבֶעְזַרת ּגַ 

 .אֹותֹו ַלֶּפה. ֵאֶצל ָהַעְקַרִּבים זּוג "ָיַדִים" ָּכֵאּלּו ָהַפ ִלְצָבתֹות

ֶּפַתח ַהְּמִחיָלה    - ף ֶׁשּלֹוָהַעְקַרִּבים ּבֹוִנים ְלַעְצָמם ְמִחילֹות. ַהְּמִחיָלה ֶׁשל ָהַעְקָרב ֻמְתֶאֶמת ְלצּוַרת ַהּגּו
 לֹא ָעֹגל ֶאָּלא ּדֹוָמה ְלֶאִליְּפָסה ְּפחּוָסה אֹו ְּבצּוַרת ֲחִצי ִעּגּול.  

ֵהם   ַהְּקִרירֹות  ָהֶעֶרב  ִּבְׁשעֹות  ִּבְסָדִקים.  אֹו  ַּבְמִחילֹות  ִמְסַּתְּתִרים  ָהַעְקַרִּבים  ַהַחּמֹות  ַהּיֹום  ִּבְׁשעֹות 
 .ֶטֶרף ֵּפׂש יֹוְצִאים ַהחּוָצה ְלחַ 

אֹוְכִלים ַּגם יֹוְנִקים ְקַטִּנים. ֵהם ּתֹוְפִסים   ָהַעְקַרִּבים אֹוְכִלים ְּבִעָּקר ְּפרּוֵקי ַרְגַלִים ֲאֵחִרים. ִלְפָעִמים ֵהם
ְּבנַ  אֹותֹו  ְואֹוְכִלים  ָהֶאֶרס  ְּבֶעְזַרת  אֹותֹו  הֹוְרִגים  אֹו  ְמַׁשְּתִקים  ַהְּצָבתֹות,  ְּבֶעְזַרת  ַהֶּטֶרף  ָּכל  .ַחתֶאת 

ִנים  ָהַעְקַרִּבים ַאְרִסִּיים ַוֲעִקיָצה ֶׁשָּלֶהם ַמְכִאיָבה ְּמֹאד. ַרק ֵחֶלק ֵמַהִּמיִנים ֶׁשל ָהַעְקַרִּבים ֶנְחָׁשִבים ְמֻסּכָ 
 .ִלְבֵני ָהָאָדם
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  ָחָדׁש ָּבָאֶרץ ּוָבעֹוָלם 

  

  ִמְׂשֲחֵקי ַהּיּורֹו     
ַלֲאָנִׁשים ֵיׁש ְּדָבִרים ֶׁשֵהם ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות. ֵיׁש ְּדָבִרים ֶׁשֲאָנִׁשים לֹא ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ֲאָבל 
ֵהם אֹוֲהִבים ַלֲעׂשֹות. ַלְּדָבִרים ָּכֵאֶּלה קֹוְרִאים ַּתְחִּביִבים.  ִמְׂשָחִקים ֵהם ַּתְחִּביב. ֲאָנִׁשים 

  ָחִקים ֶׁשֲאָנִׁשים אֹוֲהִבים ְלַׂשֵחק הּוא ִמְׂשַחק ַהַּכּדּוֶרֶגל.  אֹוֲהִבים ְלַׂשֵחק. ֶאָחד ַהִּמְׂש 

ַּכּדּוֶרֶגל הּוא ִמְׂשָחק ֶׁשל ְקבּוָצה. ַּבִּמְׂשָחק  ֵיׁש ְׁשֵּתי ְקבּוצֹות ֶׁשְּמַׁשֲחקֹות זֹו ֶנֶגד זֹו.  ָּכל 
ַלַּׁשַער ֶׁשל ַהְּקבּוָצה ַהְּׁשִנָּיה. ַהְּקבּוָצה ֶׁשּבֹוֶעֶטת ֲהִכי    ְקבּוָצה ְמַנָּסה  ִלְבֹעט ֶאת ַהַּכּדּור 

  ַהְרֵּבה ַּכּדּוִרים ַלַּׁשַער ֶׁשל ַהְּקבּוָצה ַהְּׁשִנָּיה, ְמַנַּצַחת. 

ָמה ֲאָנִׁשים אֹוֲהִבים ְּבַכּדּוֶרֶגל? ֵהם אֹוֲהִבים ָלרּוץ, ֵהם אֹוֲהִבים ִלְבֹעט ְוֵהם אֹוֲהִבים ְלַנֵּצַח. 
ְּכֵדי ֵלָהנֹות יֹוֵתר ֵמַהִּנָּצחֹון עֹוִׂשים טּוְרִניר. ְּבטּוְרִניר ֵיׁש ַהְרֵּבה ְקבּוצֹות. ָּכל ְקבּוָצה ְמַנָּסה  

ֶׁשּיֹותֵ  ַּכָּמה  ָהַאּלּוָפה. ְלַנֵּצַח  ִהיא  ִמְׂשָחִקים  ַהְרֵּבה  ֲהִכי  ֶׁשְּמַנַּצַחת  ַהְּקבּוָצה  ְמַׂשֲחִקים.  ר 
ִהיא לֹא ַרק ְמַנַּצַחת ִמְׂשָחק. ִהיא הֹוֶפֶכת ִלְהיֹות ָהַאּלּוָפה. ַהְּקבּוָצה ֶנֱחֶׁשֶבת ִלְקבּוָצה ֲהִכי  

  טֹוָבה. 

ַּכּדּוֶרֶגל. ְלַׂשֵחק  ַרק  לֹא  אֹוֲהִבים  ֶׁשל   ֲאָנִׁשים  ִּבְקבּוצֹות  ִלְצּפֹות  ֶׁשאֹוֲהִבים  ֲאָנִׁשים  ֵיׁש 
ַׂשְחָקִנים ְמַׁשֲחקֹות ַּכּדּוֶרֶגל.  ֵיׁש ָלֶהם ְקבּוָצה ֶׁשֵהם אֹוֲהִבים. ֵהם צֹוִפים ַּבִּמְׂשָחִקים ֶׁשל 

ַחת. ֵהם ֲעצּוִבים ַהְּקבּוָצה ֶׁשֵהם אֹוֲהִבים. ֵהם ִמְתַרְּגִׁשים ְּכֶׁשַהְּקבּוָצה ֶׁשֵהם אֹוֲהִבים ְמַנּצַ 
ֵהם   ִלְפָעִמים  ַהִּמְׂשָחק.  ֶאת  ִלְראֹות  ְּכֵדי  ַלִּמְגָרׁש  ָּבִאים  ִלְפָעִמים  ֵהם  ַמְפִסיָדה.  ְּכֶׁשִהיא 

  רֹוִאים ֶאת ַהִּמְׂשָחק ַּבֵּטֵלִויְזָיה.  

ם ֶׁשָּבֶהם ַהֹחק ֶׁשְּבָכל  ִּבְקבּוצֹות טֹובֹות ְמַׂשֲחִקים ַׂשְחָקִנים ֵמַהְרֵּבה ֲאָרצֹות. ֵיׁש ַּגם ִמְׂשָחִקי
ְקבּוָצה ְמַׂשֲחִקים ַרק ַׂשְחָקִנים ֵמאֹוָתּה ָהָאֶרץ. זֹו ְקבּוָצה ֶׁשל ַהְּמִדיָנה. קֹוְרִאים ִלְקבּוָצה  
ְלַנֵּצַח. ַהִּנְבָחרֹות רֹוצֹות  ִנְבֶחֶרת. ַהִּנְבָחרֹות ְמַׁשֲחקֹות זֹו מּול זֹו. ַהִּנְבָחרֹות ְמַנּסֹות  ָּכזֹו 

  ֹות ָהַאּלּופֹות.  ִלְהי

ְמַׂשֲחִקים  ְּבִנְבֲחרֹות  ְּבֵאירֹוָּפה.  טֹובֹות  ֲהִכי  ַהִּנְבָחרֹות  ֶׁשל  טּוְרִניר  ֵיׁש  ָהַאֲחרֹון  ַּבֹחֶדׁש 
ִמְׂשַחק  ִיְהֶיה   ַהָּקרֹוב  ִראׁשֹון  ְּביֹום  ְוָיִפים.  ְמַעְנְיִנים  ַהִּמְׂשָחִקים  ְמאֹוד.  טֹוִבים  ַׂשְחָקִנים 

  ֶחֶרת ֶׁשְּמַנַּצַחת ֶאת ַהִּמְׂשָחק ִּתְהֶיה ַאּלּוַפת ֵאָרֶפה. ַהְּגָמר. ַהִּנבְ 



  בס"ד 
 

  תשפ"א  תמוז כ"ו                                                                                        סדנתון 3

בּועפָּ  ָ ת ַהׁשּ ָרׁשַ  

 

 חומש: 
  פרשה: 

  

  
 

 

 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

 מטות מסעי  פנחס בלק  חוקת  קורח   שלח  בהעלותך  נשא במדבר 

 ."ַהָּׁשבּוַע קֹוְרִאים ְׁשֵּתי ָּפָרׁשֹות ָּפָרַׁשת "ַמּטֹות" ּוָפָרַׁשת "ַמְסֵעי

ְּבָפָרַׁשת "ַמּטֹות" ְמֻסָּפר ַעל ַהִּמְלָחָמה ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְדָין. ְּבָפָרַׁשת ַמּטֹות ְמַסְּפִרים ַּגם ַעל 
ַהְּׁשָבִטים ְראּוֵבן ְוַגד ָוֵחִצי ִמֵּׁשֶבט ְמַנֶּׁשה  -ְלִהָּכֵנס ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלַהַּבָּקָׁשה ֶׁשל ַּכָּמה ְׁשָבִטים לֹא 

 .ְמַבְּקִׁשים ְלִהָּׁשֵאר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ַהִּמְזָרִחי

ַּגם ַהְּגבּולֹות ֶׁשל ְּבָפָרַׁשת "ַמְּסֵעי" ְּכתּוִבים ַהַּמָּסעֹות ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר. ַּבָּפָרָׁשה ֻמְזָּכִרים 
 .ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוִדיִנים ְמיָֻחִדים ֶׁשִּיְהיּו ַרק ְּכֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיְכְּבׁשּו ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ָדם ֶנֶדר הּוא ִהְתַחְּיבּות ֵּבין אָ  - ֲהָפַרת ֶנֶדר: ַהָּׁשבּוַע ִנְכֹּתב ַעל ִּדין ְמיָֻחד ֶׁשּמֹוִפיַע ְּבָפָרַׁשת ַמּטֹות
 .ָלה'. ָאָדם ְמֻחָּיב ְלַקֵּים ֶאת ַהְּנָדִרים ֶׁשּלֹו

 .ְּבִמְקֶרה ֶׁשל ְיָלדֹות ְוָנִׁשים ֵיׁש ִּדיִנים ְמיָֻחִדים

 ?ָלָּמה

 .ִּבְזַמן ַהּתֹוָרה ַהֶּגֶבר ֶנְחָׁשב ָלַאְחַראי ַּבַּבִית. ַהָּנִׁשים ָהיּו ַּתַחת ַאֲחָריּותֹו

ת ַאֲחָריּות ַּבֲעָלּה. ַיְלָּדּה אֹו ִאָּׁשה לֹא ְנׂשּוָאה ָהְיָתה ַּתַחת ַאֲחָריּות ַאָּבא ִאָּׁשה ְנׂשּוָאה ָהְיָתה ַּתחַ 
 .ֶׁשָּלּה

 .הּוא ָיכֹול ְלַבֵּטל אֹותֹו -ִאם ָהַאָּבא לֹא ַמְסִּכים ַלֶּנֶדר ֶׁשל ַהַּבת ֶׁשּלֹו

 .ָיכֹול ְלַבֵּטל אֹותֹוהּוא  -ִאם ַהַּבַעל לֹא ַמְסִּכים ַלֶּנֶדר ֶׁשל ִאְׁשּתֹו

 ."קֹוְרִאים ְלֶזה "ְלָהֵפר ֶאת ַהֶּנֶדר

ָמַתי ַאָּבא ָיכֹול ְלָהֵפר ֶאת ַהֶּנֶדר ֶׁשל ִּבּתֹו? ָמַתי ַּבַעל ָיכֹול ְלָהֵפר ֶאת ַהֶּנֶדר ֶׁשל ִאְׁשּתֹו? ִאם הּוא 
 .ִמְתַנֵּגד ַלֶּנֶדר ִמָּיד ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵמַע ָעָליו

ֶזה ֶנְחָׁשב ְּכִאּלּו הּוא ַמְסִּכים ַלֶּנֶדר. ְּבִמְקֶרה ָּכֶזה ָהִאָּׁשה ַחֶּיֶבת ְלַקֵּים  -ִאם הּוא ְמַחֶּכה יֹוֵתר ִמּיֹום
 .ֶאת ַהֶּנֶדר ֶׁשָּלּה

ַּבֲעָלּה אֹו ָאִביָה ֶנְחָׁשב חֹוֵטא. ִאָּׁשה ֶׁשָּנְדָרה ְולֹא ִקְּיָמה ֶאת ַהֶּנֶדר ִּבְגַלל ׁשֶ  -ָאָדם ֶׁשָּנַדר ְולֹא ִקֵּים
 .לֹא ֶנְחֶׁשֶבת חֹוֵטאת -ֵהֵפרּו אֹותֹו

 .ִאָּׁשה ְּגרּוָׁשה אֹו ַאְלָמָנה ֶנְחֶׁשֶבת ַאְחָרִאית ְלַעְצָמּה. ָלֶכן ִהיא ַחֶּיֶבת ְלַקֵּים ֶאת ַהְּנָדִרים ֶׁשָּלּה

 
 לדון לפרשת שבוע. כתבה תחיה אביחיחי

 ? במדיינים להלחם שלח משה אנשים כמה
 ישראל? בני הרגו מדיין מלכי איזה

 ?במדיין מהמלחמה לקחו ישראל בני מה את

תשובות:  

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


