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 ַהֹחֶרף עֹוד לֹא ִנְגַמר 
ֶדׁש ֶמֶרץ ֲאַנְחנּו ְכָבר ְבֶאְמַצע ֹחֶדׁש ֲאָדר. ֲאַנְחנּו ַגם ְבֶאְמַצע ֹחֶדׁש ֶמֶרץ.  ְבֶדֶרְך ְכָלל ְבחֹ 

ָנִעים ַבחּוץ. ִלְפָעִמים יֹוֵרד ֶגֶׁשם. ַהָשָנה ָקָרה ָדָבר ְמאֹוד ְמיָֻחד. ֲאַנְחנּו ְבֶאְמַצע ֹחֶדׁש ֶמֶרץ 
 ַוֲעַדִין ַקר ְמאֹוד. ֲעַדִין יֹוֵרד ֶגֶׁשם. ַבחּוץ ַמְרִגיׁש ְכמֹו ְבֶאְמַצע ַהֹחֶרף. 

 ִין ַקר? ָלָמה ֲעדַ  ֵמֵאיֹפה ַמִגיַע ַהֹקר? 
ַכדּור ָהָאֶרץ ִנְמָצא ַבֲחַלל. ַהַחָלל ַקר ְמאֹוד. ַהֶשֶמׁש ַחָמה ְמאֹוד. ַהֶשֶמׁש ְמַחֶמֶמת ֶאת  

 ַכדּור ָהָאֶרץ. ֲאָבל ִהיא לֹא ְמַחֶמֶמת ֶאת ָכל ַכדּור ָהָאֶרץ ְבאֹוָתּה ִמָדה. 
ִנְמָצא ְבַקו ַהַמְׁשֶוה ּוִמְסַתֵכל  ַלָשַמִים יּוַכל ִלְראֹות ַהֶשֶמׁש  ִנְמֵצאת מּול ַקו ַהַמְׁשֶוה. ִמי ׁשֶ 

ֶאת ַהֶשֶמׁש ִכְמַעט ְבֶאְמַצע ַהָשַמִים.  ַקְרֵני ַהֶשֶמׁש ּפֹוְגעֹות ָיָׁשר ְבֵאזֹור ַקו ַהַמְׁשֶוה. ֵהם 
ְממֹות ְמאֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה ְבֵאזֹור ְמַחְממֹות ְמאֹוד ֶאת ָהֲאִויר ְבֵאזֹור ַקו ַהַמְׁשֶוה. ֵהם ְמחַ 

 ַקו ַהַמְׁשֶוה. 
ַבֹקֶטב, ַהֶשֶמׁש ִנְמֵצאת ַבַצד. ִהיא ַאף ַּפַעם לֹא ַמִגיָעה ְלֶאְמַצע ַהָשַמִים. ַקְרֵני ַהֶשֶמׁש 

ָדָמה. ָהֲאִויר ַבֹקֶטב  ּפֹוְגעֹות ַבֲאַלְכסֹון ְבֵאזֹור ַהֹקֶטב. ֵהם ְמַחְממֹות ָּפחֹות ֶאת ָהֲאִויר ְוָהאֲ 
 ַמָמׁש ַקר. ַגם ָהֲאָדָמה ַבֹקֶטב ָקָרה ְמאֹוד.

ָלֲאִויר   גֹוֵרם  ַהִסיבּוב  ַבָמקֹום.  ֶאָחד  ִסיבּוב  עֹוֶשה  הּוא  יֹום  ָכל  ִמְסתֹוֵבב.  ָהָאֶרץ  ַכדּור 
ָזִזים ִמָמקֹום ְלָמקֹום. ְכׁשֶ  ְוַהַקר  ֲאִויר ַהַקר ַמִגיַע ְלִיְשָרֵאל, ַקר. ְלִהְסתֹוֵבב. ָהֲאִויר ַהַחם 

עֹונֹות. ַבַקִיץ ִכְמַעט ָתִמיד ַמִגיַע   4ְכֶׁשֲאִויר ַחם ַמִגיַע ְלִיְשָרֵאל, ִנְהָיה ַחם. ְבִיְשָרֵאל ֵיׁש  
ָבָאִבי ְלִיְשָרֵאל.  ַקר  ֲאִויר  ַמִגיַע  ָתִמיד  ִכְמַעט  ַבֹחֶרף  ְלִיְשָרֵאל.  ַחם  ֵיׁש ֲאִויר  ּוַבְסָתו  ב 

ִלְפָעִמים ֲאִויר ַקר ְוִלְפָעִמים ֲאִויר ַחם. ָלֵכן ָבעֹונֹות ָהֵאֶלה ֶמֶזג ָהֲאִויר ִמְׁשַתֶנה ִמּיֹום ְליֹום.  
ַהַקר  ָלֲאִויר  ָגַרם  ָהֲאִויר,  ְבִזְרֵמי  ַמֶשהּו  ֲחִסיָמה.  ָלּה  ֶׁשקֹוְרִאים  תֹוָפָעה  ָקְרָתה  ַהָשָנה 

ְבֵאזֹור ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ְולֹא ָלזּוז. ִבְמקֹום ֶׁשֶמֶזג ָהֲאִויר ִיְׁשַתֶנה, ְוִלְפָעִמים ִיְהֶיה ַחם  ְלִהָתַקע
ְוִלְפָעִמים ַקר, ִנְׁשַאְרנּו ִכְמַעט ָכל ַהֹחֶדׁש ַעם ֲאִויר ַקר ְמאֹוד. ָהיּו ְמקֹומֹות ָבָאֶרץ ֶׁשֲאִפלּו 

 ָיַרד ָבֶהם ֶׁשֶלג. 
ּוַמְחְׁשִבים   ֲאָנִׁשים  ַהְרֵבה  ָהֲאִויר.  ִזְרֵמי  ַעל  ֶׁשַמְׁשִּפיַע  ָמה  ָכל  ֶאת  ְלָהִבין  ְמֻסָבְך  ְמאֹוד 
ָהָאָדם   ְבֵני  ַהּיֹום  ֵמֵטאֹורֹולֹוְגָיה.  קֹוְרִאים  ַהֶזה  ַהֶמְחָקר  ִלְתחּום  ֶזה.  ֶאת  ְלָהִבין  ְמַנִסים 

ִיְקֶרה ְלִזְרֵמי ּוְלֶמֶזג ָהֲאִויר ַבָּיִמים ַהְקרֹוִבים .  ִהְצִליחּו ִלְבנֹות ַמְחְׁשִבים ֶׁשמְ  ַנֲחִׁשים ָמה 
ַלִנחּוׁש ַהֶזה קֹוְרִאים  ַתֲחִזית. ַהַתֲחִזית ַהּיֹום ְמַדֶבֶרת ַעל ֶזה ֶׁשָשבּוַע ַהָבא ָהֲאִויר ַהַקר  

 ִביב ְוַהָּיִמים ַהַחִמים. ַיֲעֹזב ֶאת ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל. ְכֶׁשֶזה ִיְקֶרה ַיִגיעּו ָהאָ 
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   ַהְלָוָיה ָלַרב ַחִיים ַקְנֶיְבְסִקי

 ְביֹום ִׁשִשי ֶׁשָעַבר ִנְפַטר ָהַרב ַחִּיים ַקְנֶיְבְסִקי. 

ָיה ְמאֹוד ְמֻבָגר. הּוא ָהָיה ָהַרב ַחִּיים ַקְנֶיְבְסִקי ָגר ִבְבֵני ָבָרק. הּוא ָהָיה ַרב ֲחֵרִדי. הּוא הָ 

ְמאֹוד ָחָכם. הּוא ָלַמד ַהְרֵבה תֹוָרה. ַהְרֵבה ֲחֵרִדים ֶהֱעִריכּו אֹותֹו ְמאֹוד. ֵהם ָחְׁשבּו ֶׁשָאָדם 

ֶׁשָלַמד ַהְרֵבה תֹוָרה ָיכֹול  ַלֲענֹות ָלֶהם ַעל ְׁשֵאלֹות ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַבתֹוָרה. ֵהם ָחְׁשבּו ֶׁשָאָדם  

ָהַרב ׁשֶ  ֵאֶצל  ִלְלֹמד  ָבאּו  ֲאָנִׁשים  ַהְרֵבה  ַהְחָלטֹות.  ְלַקֵבל  ַלֲעֹזר  ָיכֹול  תֹוָרה  ַהְרֵבה  ָלַמד 

ָבאּו   ְוָשִרים  ְכֶנֶסת  ַחְבֵרי  ַגם  ַקְנֶיְבְסִקי.  ָהַרב  ִעם  ְלִהְתַיֵעץ  ָבאּו  ֲאָנִׁשים  ֲהמֹון  ַקְנֶיְבְסִקי. 

 יַע ָכָכה ַעל ַהְרֵבה ַהְחָלטֹות ֶׁשִהְתַקְבלּו ַבֶמְמָׁשָלה.  ְלִהְתַיֵעץ ִאתֹו. הּוא ִהְׁשּפִ 

.  ָנהּוג ֶׁשִאם ִמיֶׁשהּו  94ְביֹום ִׁשִשי ִלְפֵני ַׁשָבת ִנְפַטר ָהַרב ַחִּיים ַקְנֶיְבְסִקי. הּוא ָהָיה ֶבן  

אׁשֹון. ֲהמֹון ֲאָנִׁשים ֶהֱעִריכּו ֶאת ָהַרב ֶׁשַמֲעִריִכים ִנְפַטר, ָבִאים ַלְלָוָיה. ַהְלָוָיה ָהְיָתה ְביֹום ִר 

ַּית ַקְנֶיְבְסִקי. ֲהמֹון ֲאָנִׁשים ָרצּו ְלַהִגיַע ַלְלָוָיה. ָקֶׁשה ִלְסֹּפר ַכָמה ֲאָנִׁשים ִהִגיעּו ַלְלָוָיה. ְבִעיִר 

ֶׁשִהִגיעּו   ָאְמרּו  ָבָרק  ֲאֵחִרים ח  750ְבֵני  ִבְמקֹומֹות  ֲאָנִׁשים.  ֶׁשָהיּו ַרק  ֶאֶלף    350ֹוְׁשִבים 

ֲאָנִׁשים ִבְמִדיָנה   20ֶאֶלף ֲאָנִׁשים. ְבָכל ִמְקֶרה ֶזה ֲהמֹון ֲאָנִׁשים.  ֶזה אֹוֵמר ֶׁשֶאָחד  ִמָכל  

 ָהָיה ִבְלָוָיה )ְבֵעֶרְך(.

ׁשֶ  ָחְׁשבּו  ֵהם  ַלְלָוָיה.  ֲאָנִׁשים  ֲהמֹון  ְלַהִגיַע  ֶׁשהֹוְלִכים  ָיְדעּו  ְמכֹוִנּיֹות ַבִמְׁשָטָרה  ָהמֹון 

ַע ְואֹוטֹובּוִסים ְיַנסּו ְלַהִגיַע. ֵהם ָּפֲחדּו ֶׁשַהְכִביִׁשים ְיַחְסמּו. ֵהם ָּפֲחדּו ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִיְהֶיה ְלַהִגי

, ַהִמְׁשָטָרה ְלָבֵתי חֹוִלים ָבָאֶרץ. ְכֵדי ֶׁשֶאְפָׁשר ִיְהֶיה ְלִהְׁשַתֵמׁש ַבְכִביִׁשים ְלַמָטרֹות ְדחּופֹות

ָרצּו  לֹא  ֲאָנִׁשים  ַהְרֵבה  ַבַבִית.  ְלִהָשֵאר  ַבְכִביִׁשים,  ִלסֹוַע  ַחָּיִבים  ֶׁשלֹא  ֵמֲאָנִׁשים  ַבָקָׁשה 

 ֹ ְוַהֶמְרָכז ֶהֱחִליטּו ל ְוַגִנים ְבֵאזֹור ְבֵני ָבָרק  ְוִנְׁשֲארּו ַבַבִית. ְבָבֵתי ֵסֶפר  א ַלֲעֹמד ַבְּפָקִקים 

ְלַקֵּים ִלמּוִדים. ַהְרֵבה ֲאָנִׁשים ִהִגיעּו ַלְלָוָיה. ַהְרֵבה ֲאָנִׁשים ִהְרִגיׁשּו ֶאת ַהְלָוָיה ִבְדָרִכים 

 ֲאֵחרֹות. 

 ַהְלָוָיה ָהְיָתה ֶאָחד ָהֵארּוִעים ֶׁשָהיּו ָבֶהם ֲהִכי ַהְרֵבה ֲאָנִׁשים ַבִהְסטֹוְרָיה ֶׁשל ַהְמִדיָנה

 
 טיקה מתוך ויקיפדיה צילום: אילן קוס
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 ֲחָדׁשֹות ִבְקָצָרה 

ית חֹוִלים ָשֶדה ְבאּוְקַרְיָנה.   בֵּ

ִבְזַמִנים ָבֶהם ֵיׁש ַהְרֵבה חֹוִלים, ָצִריְך עֹוד ָבֵתי חֹוִלים. ִלְבנֹות ֵבית חֹוִלים ָחָדׁש לֹוֵקַח ַהְרֵבה  

ָבתֵ  ַהזֹו, ֵיׁש  ַהְבָעָיה  ִלְפֹתר ֶאת  ְכֵדי  ָׁשִנים.  ֵבית ְמאֹוד  ֵבית חֹוִלים ָשֶדה, הּוא  י חֹוִלים ָשֶדה. 

 חֹוִלים ְבֹאָהִלים ֶׁשַקל ְמאֹוד ִלְבנֹות ּוְלַהְפִעיל. 

ְמִדיַנת ִיְשָרֵאל טֹוָבה ִבְבִנַּית ָבֵתי חֹוִלים ָשֶדה. ַהְרֵבה ְּפָעִמים ִהיא ׁשֹוַלַחת ֵבית חֹוִלים ָשֶדה  

קֹומֹות ָבעֹוָלם ָבֶהם ָצִריְך ֶעְזָרה. ְמִדיַנת ִיְשָרֵאל רֹוָצה ַלֲעֹזר ְלאּוְקַראְיָנה. ְוֶצֶות ֶׁשל רֹוְפִאים, ִלמְ 

 ַהָשבּוַע ְמִדיַנת ִיְשָרֵאל ָׁשְלָחה ֵבית חֹוִלים ָשֶדה ְלאּוְקָרִאיָנה. 

ר ֶׁשַבע  ִפּגּוַע ִבְבאֵּ

ֲאָנִׁשים.   4ַבע. ְמַחֵבל ֵבדּוִאי ִמְכַפר ַבֶנֶגב ָדַקר ְוָהַרג  ְביֹום ְׁשִליִׁשי ָהָיה ִּפגּוַע ְדִקיָרה ִבְבֵאר ׁשֶ 

ֲאָנִׁשים ָקֶׁשה. ַהְמַחֵבל ָהָיה ְמאֹוד ִקיצֹוִני. הּוא ָרָצה ְלִהְצָטֵרף ְלִאְרגּון ְדַאַעש.    2הּוא ָּפַצע עֹוד  

ים. ָאסּור ִבְמִדיַנת ִיְשָרֵאל ִלְהיֹות ֵחֶלק ֵמִאְרגּון ִאְרגּון ְדַאַעש הּוא ִאְרגּון ֶׁשּפֹוֵגַע ְבַהְרֵבה ֲאָנִׁש 

ְדַאַעש. ַהִמְׁשָטָרה ָגְלָתה ֶׁשהּוא רֹוֶצה ְלִהְצָטֵרף ָלִאְרגּון. ַהִמְׁשָטָרה ָעְצָרה אֹותֹו. ֵבית ַהִמְׁשָּפט  

ר. הּוא לֹא ִׁשָנה ֶאת ַדְעתֹו. הּוא ָיָצא  ָׁשִנים. ֶזה לֹא ָעזַ   5ָׁשַלח אֹותֹו ַלֶכֶלא.  הּוא ָיַׁשב ַבֶכֶלא  

 ֵמַהֶכֶלא ּוִבֵצַע ִּפגּוַע נֹוָרא.  

ֹקֶדם   ִהְסִּפיק  ְלַצֲעֵרנּו הּוא  ְוַלֲעֹצר אֹותֹו.  ַבְמַחֵבל  ִלירֹות  ִהְצִליחּו  ַהִּפגּוַע  ְבֵאזֹור  ֶׁשָהיּו  ֲאָנִׁשים 

 ִלְפֹגַע ַבֲאָנִׁשים.  

ם ֶסָמְנְטַעל ִמְשָחק ָחָדׁש בְ   ׁשֵּ

ִלְפֵני ֹחֶדׁש ִּפְרְסמּו ִמְשָחק ָחָדׁש ָבִאיְנֶטְרֵנט.  ַלִמְשָחק קֹוְרִאים ֶסָמְנְטַעל. ַבִמְשָחק ַהֶזה ָצִריְך  

 ְלַגלֹות ִמָלה ִנְסֶתֶרת. ֵאיְך ַהִמְשָחק עֹוֵבד? 

ף ַבִמְשָחק  כֹוֵתב ִמָלה. ַהַמְחֵׁשב ְמַנֶסה ְלַסֵּפר  ָכל יֹום ֵיׁש ִמָלה ִנְסֶתֶרת ַאֶחֶרת. ִמי ֶׁשִמְׁשַתתֵ 

ִמִלים   ְמַנֶסה  ַהִמְׁשַתֵמׁש  ִצּיּון.  ְבֶעְזַרת  ֶזה  ֶאת  ְמַסֵּפר  הּוא  ַלִמָלה.  ְקרֹוָבה  ַהִמָלה  ַכָמה  ַעד 

ִלְלֹמד ָּפחֹות אֹו יֹוֵתר ְבֵאיֶזה נֹוֵשא   ֲאֵחרֹות.  ְלִפי ַהִצּיּוִנים ֶׁשהּוא ְמַקֵבל ֵמַהַמְחֵׁשב הּוא  ְמַנֶסה

 ַהִמָלה ַהִנְסֶתֶרת.  ָכָכה הּוא ָיכֹול ְלַנסֹות ְלִהְתָקֵרב ַלִמָלה ַהִנְסֶתֶרת. 

 ֵאיְך ַהַמְחֵׁשב  יֹוֵדַע ַכָמה ַהִמָלה ְקרֹוָבה?

בֹוֵדק ֵאיזֹו ִמִלים ִנְמָצאֹות ַאַחת ְלַיד ַהְשִנָּיה. ִאם    ַהַמְחֵׁשב בֹוֵדק ַהְרֵבה ֲעָרִכים ְבִויִקיֶּפְדָיה. הּוא 

ְלאֹוָתם ְדָבִרים. ֶזה  ְבַיַחד, ַהַמְחֵׁשב  חֹוֵׁשב ֶׁשֵהם ְקׁשּורֹות  ְבַהְרֵבה ְמקֹומֹות  ִמִלים ִנְמָצאֹות 

 .  ָכאןֵנס ֵאָליו ַמֲחָׁשָבה ְמאֹוד ֲחָכָמה, ְוֶזה ִמְשָחק ְמאֹוד ְמַעְנֵין. ֶאְפָׁשר ְלִהכָ 

ָחׁשּוב ָלַדַעת ֶׁשלֹא ָתִמיד ַהַמְחֵׁשב חֹוֵׁשב ְבצּוָרה טֹוָבה.  ִלְפָעִמים ַהַמְחֵׁשב ַיֲחֹׁשב ֶׁשִמִלים ְמאֹוד  

מְ  לֹא  ֵהם  ְכֶנֶסת  ְוַהִמָלה  ַבִית  ַהִמָלה  ְלֻדְגָמא  ְבַיַחד.   ָבֶהם  ֶׁשִמְׁשַתְמִׁשים  ִבְגַלל  אֹוד  ְקרֹובֹות 

ָבֶהם ִמְׁשַתְמִׁשים  ֲאָבל  ַלְשִנָּיה.  ַאַחת  ְמאֹוד   ְקׁשּורֹות  ֶׁשֵהם  ַיֲחֹׁשב  ַהַמְחֵׁשב  ְבַיַחד.  ַהְרֵבה 

 ְקׁשּורֹות.  

 ְבַהְצָלָחה 

https://semantle-he.herokuapp.com/
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בו עָּפ  ָּ ש    תָּהַׁ ַׁ ש  ר   

 

 חומש: 

  פרשה:

 

 
 

 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

אחרי  מצורע תזריע שמיני צו ויקרא 
 מות

 בהר אמור קדושים 

 פרשת שמיני
 ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִמלּוִאים

 ִסְּימּו ִלְבנֹות ֶאת ַהִמְׁשָכן.ְבֵני ִיְשָרֵאל 
 ְבֶמֶׁשְך ִׁשְבָעה ָיִמים ַאֲהֹרן ְוַהָבִנים ֶׁשלֹו ָהיּו ַבִמְׁשָכן.

ְבָכל ַהָּיִמים ָהֵאלּו ֹמֶׁשה ִהְקִריב ֶאת ַהָקְרָבנֹות. ֵאלּו ָהיּו ָקְרָבנֹות ְמיָֻחִדים ְלַהְקָדַׁשת 
 ַהִמְׁשָכן ְוַהֹכֲהִנים.

 ִמים ָהֵאלּו ָקְראּו "ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִמלּוִאים".ַלּיָ 
 ַבּיֹום ַהְשִמיִני ְבֵני ִיְשָרֵאל ִהְתַאְספּו מּול ַהִמְׁשָכן.

 ַבּיֹום ַהְשִמיִני ַאֲהֹרן ִהְקִריב ֶאת ַהָקְרָבנֹות.
 ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֵבְרכּו ֶאת ַעם ִיְשָרֵאל.

 ַאֲהֹרן ִהִניַח ֶאת ַהָבָשר ֶׁשל ַהָקְרָבנֹות ַעל ַהִמְזֵבַח.
 ֵאׁש ָיְרָדה ֵמַהָשַמִים ְוָשְרָפה ֶאת ַהָבָשר ֶׁשַעל ַהִמְזֵבַח.

 ְבֵני ִיְשָרֵאל ָראּו ֶאת ֶזה ְוִהְתַרְגׁשּו ְמֹאד.
 ַעל ְּפֵניֶהם ְוֵהִריעּו. מֹות ָנָדב ַוֲאִביהּוֵהם ָנְפלּו 

 ְלַאֲהֹרן ָהיּו ַאְרָבָעה ָבִנים: 
 ָנָדב, ֲאִביהּוא, ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר. 

 -ְבֶאְמַצע ֶטֶקס ֲחנַֻכת ַהִמְׁשָכן ָקָרה ָאסֹון
 ׁש ָזָרה.ָנָדב ַוֲאִביהּוא ָלְקחּו ֶאת ַהַמְחתֹות ֶׁשָלֶהם ְוֵהִביאּו ְלִמְזֵבַח אֵ 

 ִמָּיד ָיְרָדה ֵאׁש ֵמַהָשַמִים ְוָשְרָפה ֶאת ָנָדב ַוֲאִביהּוא.
 ַאֲהֹרן, ַהִמְׁשָּפָחה ֶׁשלֹו ְוָכל ַעם ִיְשָרֵאל ִהְתַאְבלּו ַעל ַהָמֶות ֶׁשל ְבֵני ַאֲהֹרן. 

 
 ֶׁשָאסּור ֶלֱאֹכל. ַבָּפָרָׁשה ַגם ְמֻסָּפר ַעל ַהַחּיֹות ֶׁשֻמָתר ֶלֱאֹכל ְוַעל ַהַחּיֹות

 

 בחוקותי 

 .  דנתון פורסם סבשבועות הקרובים לא י 
 נשוב לאחר הפסחו אירועים מיוחדים אם לא יהי


