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חדש בטבע
קוֹרנִ ית
חָ ָדשׁ בַּ ֶטּבַ עָ -
חדשות הסדנא

יחים
בַּ ַקּיִץ חַ ם .כָּל הַ צְּ ָמ ִחים ֶשׁהָ יוּ יְרֻ ִקּים בַּ חֹ ֶרף ִה ְתי ְַבּשׁוּ .גַּם בַּ ַקּיִץ הַ חַ ם ְמּאֹ ד יֵשׁ ְפּ ָר ִחים ֶשׁ ַמּצְ ִל ִ

יחים נְ מוּכִ ים
פּוֹר ִחים .אֵ לּוּ ִשׂ ִ
יחים ְ
ִל ְפרֹחַ ִ .אם ִתּ ְס ַתּכְּ לוּ עַ ל הַ גְּ בָ עוֹת בצַּ ד הַ ֶדּ ֶר תּוּכְ לוּ ִל ְראוֹת ִשׂ ִ
קוֹרנִית.
קוֹר ִאים ָ
פּוֹר ִחים ְבּצֶ בַ ע סָ גֹ ל .לַ ִשּׂיחַ הַ זֶּה ְ
צוּרה ֶשׁל כּ ִָרית .הֵ ם ְ
ְבּ ָ
צּוּרה ֶשׁלּוֹ .נִ ְראָ ה כְּ ִאלּוּ לַ פֶּ ַרח
קוֹרנִ ית ו ְִת ְס ַתּכְּ לוּ עָ לָ יו ִמ ָקּרוֹב תּוּכְ לוּ ִל ְראוֹת אֶ ת הַ ָ
ִאם ִתּ ְק ְטפוּ פֶּ ַרח ֶשׁל ָ
"מּ ְשׁפַּ חַ ת הַ ִשׂ ְפ ָתנִ יִים".
אוֹמ ִרים ֶשׁהוּא ִמ ִ
צּוּרה ֶשׁל הַ פֶּ ַרח אֲ נ ְַחנוּ ְ
"שׂפָ ַתיִם"ִ .בּגְ לַ ל הַ ָ
יֵשׁ ְשׁ ֵתּי ְ
קּוֹרנִ ית נָמוּ ו ְִל ְפעָ ִמים ל ֹא ָשׂ ִמים לֵ ב אֵ לָ יו אֲ בָ ל הוּא חָ שׁוּב ְמּאֹ ד:
הַ ִשּׂיחַ ֶשׁל הַ ָ
ימין" .אֶ ת הַ ַתּ ְב ִלין
"ט ִ
קּוֹרנִית יֵשׁ ֵריחַ חָ ִריף ְונ ִָעיםֵ .מהֶ עָ ִלים הָ אֵ לּוּ ְמכִ ינִ ים ַתּ ְב ִלין ֶשׁנִּ ְק ָרא ִ
לעָ ִלים ֶשׁל הַ ָ
הַ זֶּ ה ָשׂ ִמים עַ ל פִּ יצָ ה.
יפים ְדּבַ שׁ
מוֹס ִ
ִ
רוֹת ִחים.
אוֹתם בַּ מַּ יִם ְ
ָ
קּוֹרנִ ית ִמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים ִבּ ְרפוּאָ ה ִט ְב ִעית ְ -מבַ ְשּׁ ִלים
בֶּ עָ ִלים ֶשׁל הַ ָ
ְשׁוֹתים .הַ ַמּ ְשׁ ֶקה הַ זֶּ ה עוֹזֵר ְלהַ ְב ִריא ְמ ִשּׁעוּל וּכְ אֵ בֵ י בֶּ טֶ ן.
ו ִ
פּוֹרחַ ת ְבּעוֹנָה בָּ הּ רֹב ִפּ ְרחֵ י הַ בָּ ר כְּ בָ ר ִסיְּ ימוּ ִל ְפרֹחַ .
בוֹריםִ .היא ַ
קּוֹרנִית חֲ שׁוּבָ ה ְמּאֹ ד ְל ְמג ְַדּלֵ י הַ ְדּ ִ
הַ ָ
בוֹרים ְמכִ ינוֹת ֵמהַ צּוּף
קוֹרנִ ית .הַ ְדּ ִ
בוֹרים ְמכִ ינוֹת ְדּבַ שׁ ְבּ ִע ָקּר ִמ ִפּ ְרחֵ י ָ
בַּ ָשּׂדוֹת אֵ ין הַ ְרבֵּ ה ְפּ ָר ִחים והַ ְדּ ִ
קּוֹרנִ ית ְדּבַ שׁ טָ עִ ים וּ ְמיֻוחָ ד.
ֶשׁל הַ ָ
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חדשות בארץ ובעולם
גַּל חֹ ם בַּ ִמּזְ ָרח הַ ִתּיכוֹן.

חדשות הסדנא

יוֹתר .הַ ָשּׁבוּעַ הוּא ָשׁבוּעַ
יוֹתר ְויֵשׁ י ִָמים ָק ִרים ֵ
אֲ נ ְַחנוּ כְּ בָ ר ְבּאֶ ְמ ַצע הַ ַקּיִץ .יֵשׁ י ִָמים חַ ִמּים ֵ
יוֹתר חַ ִמּיםְ .בּי ִָמים חַ ִמּים ,הַ ְרבֵּ ה אֲ נ ִָשׁים פָּ שׁוּט נִ ְשׁאָ ִרים
רוֹבים י ְִהיוּ עוֹד ֵ
חַ ם .הַ יּ ִָמים הַ ְקּ ִ
בַּ בַּ יִת .הֵ ם מַ ְד ִל ִיקים ַמזְ גָן ְונֶהֱ נִ ים ֵמהַ קֹּ ר .כְּ ֵדי ְלהַ ְפ ִעיל אֶ ת הַ ַמּזְ גָן אֲ נ ְַחנוּ ִמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים
ְבּחַ ְשׁ ַמל .אֶ ת הַ חַ ְשׁ ַמל ְמיַצְּ ִרים ְבּ ַתחֲ נוֹת ֹכּחַ ְ .מיַצְּ ִרים גַּם ְקצָ ת חַ ְשׁמַ ל ֵמהַ ֶשּׁ ֶמשׁ.
קוֹרה ְבּ ַתחֲ נַת הַ ֹכּחַ ? ְבּ ַתחֲ נַת הַ כֹּחַ ְמחַ ְמּ ִמים ַמיִם ְבּעֶ זְ ַרת אֵ שׁ .הַ ַמּיִם הוֹפְ כִ ים ְלאֵ ִדים.
ָמה ֶ
טוּר ִבּינָה .הַ ִסּבּוּב הַ זֶּ ה יוֹצֵ ר אֶ ת הַ חַ ְשׁ ַמל .כְּ ֵדי ְלחַ ֵמּם אֶ ת הַ ַמּיִם אֲ נ ְַחנוּ
סוֹב ִבים ְ
הָ אֵ ִדים ְמ ְ
צְ ִריכִ ים ֶדּלֶ ק.
נִמצֵ את בַּ ִמּזְ ָרח הַ ִתּיכוֹןְ .ליַד ְמ ִדינַת י ְִשׂ ָראֵ ל יֵשׁ ְמ ִדינוֹת עַ ְר ִביּוֹת בֵּ ינֵיהֶ ן
ְמ ִדינַת י ְִשׂ ָראֵ ל ְ
יוֹתר
עוּדיתְ .בּרֹב הַ ְמּ ִדינוֹת הָ עַ ְר ִביּוֹת חַ ם הַ ְרבֵּ ה ֵ
סוּריָה ,י ְַר ֵדּןִ ,ע ָירק ַוע ֲַרב הַ סָּ ִ
ְלבָ נוֹןְ ,
ֵמאֲ ֶשׁר ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל .אֵ י בַּ ְמּ ִדינוֹת הָ עַ ְר ִביּוֹת ִמ ְס ַתּ ְדּ ִרים בַּ חֹ ם? ְבּ ֶד ֶר כְּ לָ ל מַ פְ ִעילִ ים ַמזְ גָן.
הַ ָשּׁנָה יֵשׁ ְבּעָ יָה ְבּחֵ לֶ ק ֵמהַ ְמּ ִדינוֹת הָ עַ ְר ִביּוֹת .אֵ ין לָ הֶ ם ַמ ְס ִפּיק חַ ְשׁ ַמלִ .בּלְ בָ נוֹן נִ גְ ַמר
הַ כֶּסֶ ף ֶשׁל הַ ְמּ ִדינָה .אֵ ין ִבּ ְלבָ נוֹן ֶדּלֶ ק .אֵ ין אֵ י ְלהַ ְפ ִעיל אֶ ת ַתּחֲ נַת הַ כֹּחַ  .אֵ ין אֵ י לְ הָ כִ ין
תּוֹשׁ ִבים ֶשׁל ְלבָ נוֹן כּוֹע ֲִסים ְמאוֹד .הֵ ם
ָ
חַ ְשׁ ַמל .לָ כֵן ִבּ ְלבָ נוֹן אֵ ין אֵ י ְל ָק ֵרר אֶ ת הַ בַּ יִת .הַ
חוֹשׁ ִבים ֶשׁ ִאם לַ ֶמּ ְמ ָשׁלָ ה הָ יָה ִאכְ פַּ ת ֵמהֶ ם ִהיא הָ י ְָתה מוֹצֵ את
כּוֹע ֲִסים עַ ל הַ ֶמּ ְמ ָשׁלָ ה .הֵ ם ְ
ֶדּ ֶר ְלהַ ִשּׂיג כֶּסֶ ף ו ְֶדלֶ ק.
גַּם ְבּ ִע ָיראק יֵשׁ ְבּעָ יָה ִעם הַ חַ ְשׁ ַמלְ .בּ ִע ָירק יֵשׁ הָ מוֹן ֶדּלֶ ק.
דוֹלים ֶשׁל נ ְֵפט .אֲ בָ ל ְבּ ִע ָירק אֵ ין ַמ ְספִּ יק ַתּחֲ נוֹת כֹּחַ .
יֵשׁ ַמאֲ ג ִָרים גְּ ִ
חֵ לֶ ק ֵמהַ חַ ְשׁ ַמל ֶשׁל ִע ָירק ַמגִּ יעַ ֵמאֶ ֶרץ אַ חֶ ֶרת – ֵמ ִא ָירן .הַ חַ ְשׁ ַמל
וּמע ֲִביר חַ ְשׁ ַמל .בַּ זְּ מַ ן הָ אַ חֲ רוֹן
עוֹבֵ ר ְבּחוּטֵ י חַ ְשׁ ַמל ֶדּ ֶר הַ ִמּ ְדבָּ רַ ,
"אם
חוֹשׁ ִבים ִ :
ְ
יס ִטים ְבּ ִע ָירק ְמנ ִַסּים ִל ְפגֹּ עַ בַּ ְמּ ִדינָה .הֵ ם
רוֹר ְ
טֵ ִ
בַּ ְמּ ִדינָה ל ֹא י ְִהיֶה חַ ְשׁמַ ל ,י ְִהיֶה בַּ לָּ אגָן .כֻּלָּ ם יִכְ עֲסוּ עַ ל הַ ֶמּ ְמ ָשׁלָ ה.
מּוּדי
יס ִטים ִהפִּ ילוּ אֶ ת עַ ֵ
רוֹר ְ
י ְִהיֶה ַקל לְ נַצֵּ חַ אֶ ת הַ ֶמּ ְמ ָשׁלָ ה" .הַ טֵּ ִ
חוּטים .עַ כְ ָשׁו אֵ ין אֵ י ְלהַ ע ֲִביר חַ ְשׁמַ ל ְל ִע ָירק.
הַ חַ ְשׁ ַמל .הֵ ם ָק ְרעוּ אֶ ת הַ ִ
אֵ ין חַ ְשׁמַ ל וְאֵ ין ַמזְ גָן.
כּ ַָמּה טוֹב ֶשׁאֲ נ ְַחנוּ חַ יִּ ים ִבּ ְמ ִדינַת י ְִשׂ ָראֵ לִ .בּ ְמ ִדינַת י ְִשׁאַ ל יֵשׁ חַ ְשׁ ַמל כָּל הַ יּוֹם .אֶ ְפ ָשׁר
ְלהַ ְד ִליק ַמזְ גָן וְל ֹא ִל ְסבֹּל ֵמהַ חֹ ם.
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תשובות :
ִחידוֹן ְלפָ ָר ַשׁת ָשׁבוּעַ  .כּ ְָתבָ ה ְתּ ִחיָה אֲ ִביחַ יִל
ָ 40 .1שׁנָה
 .2כִּ י הוּא ל ֹא יָכוֹל ְלבַ ד לָ ֵשׂאת אֶ ת הָ עָ ם.
ִ .3מכָּל ֵשׁבֶ ט
 .4כְּ ֵדי ֶשׁלּ ֹא יְפַ חֲ דוּ מֵ הַ כְּ נִ יסָ ה ְלאֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל

בס"ד
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ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ּ ׁ ָשב ּוע
חומש:

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

פרשה:
דברים

ואתחנן

עקב

ראה

שופטים

כי תצא

כי תבוא

ניצבים

וילך

האזינו

ברכה

ֹשׁה ְמ ָתאֵ ר ְדּבָ ִרים ֶשׁ ָקּרוּ ְלעַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל.
"דּבָ ִרים" מ ֶ
ְבּפָ ָר ַשׁת ְ
שׁוֹפ ִטים:
ְ
שּׁוֹפ ִטים:
ֹשׁה ְמסַ פֵּ ר עַ ל ִמנּוּי הַ ְ
ִבּ ְת ִחלַּ ת הַ פָּ ָר ָשׁה מ ֶ
ֹשׁה
ֹשׁה הָ יָה הַ שּׁוֹפֵ ט ֶשׁל עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל .כָּל הָ אֲ נ ִָשׁים ִהגִּ יעוּ אֵ לָ יו ְל ִמ ְשׁפָּ ט .בַּ הֶ ְמ ֵשׁ מ ֶ
בַּ הַ ְתחָ לָ ה מ ֶ
יוֹדעִ ים מָ ה הַ ִדּין-
וֹפ ִטים" :אַ ֶתּם ִתּ ְשׁ ְפּטוּ אֶ ת הָ עָ םִ .אם אַ ֶתּם ל ֹא ְ
אוֹמר לַ שּׁ ְ
ֵ
ֹשׁה
ְממַ נֶּה שׁוֹפְ ִטים .מ ֶ
ָתּבוֹאוּ אֵ לַ י"
ְמ ַרגְּ ִלים:
יאים ִא ָתּם פֵּ רוֹת ֵמאֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל.
וּמ ִב ִ
ֹשׁה שׁוֹלֵ חַ ְ 12מ ַרגְּ ִלים ִל ְבדֹּק אֶ ת הָ אֶ ֶרץ .הַ ְמּ ַרגְּ ִלים חוֹזְ ִרים ְ
מ ֶ
הַ ְמּ ַרגְּ ִלים ְמסַ ְפּ ִרים ְלכָל הָ עָ ם" :הָ אָ ֶרץ טוֹבָ ה אֲ בָ ל ִאי אֶ ְפ ָשׁר לִ כְ בֹּשׁ אוֹתָ הּ .הָ עָ ם ָשׁם חָ זָק ִמ ַדּי".
ְאוֹמ ִרים:
ְנִבהָ לִ ים .הֵ ם בּוֹכִ ים ו ְ
שׁוֹמעִ ים אֶ ת הַ ְמּ ַרגְּ לִ ים ו ְ
ְ
ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל
"ל ֹא נַצְ ִליחַ לִ כְ בֹּשׁ אֶ ת אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל! עָ ִדיף לָ נוּ לַ חֲ זֹר ְל ִמצְ ַריִם"!
ֹשׁה אוֹמֵ ר לָ הֶ ם" :אַ ל ְתּפַ חֲ דוּ! ה' יַעֲ זֹר לָ כֶם לִ כְ בֹּשׁ אֶ ת אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל!".
מ ֶ
ֹשׁה.
יבים ְלמ ֶ
ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא מַ ְק ִשׁ ִ
וּמ ֲע ִנישׁ אוֹתָ ם -הֵ ם י ְֵלכוּ ָ 40שׁנָה ְבּ ִמ ְדבָּ ר .כָּל ִמי ֶשׁהָ יָה ְמבֻ גָּר ִבּזְ ַמן יְצִ יאַ ת
ה' כּוֹעֵ ס עַ ל ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ַ
ִמצְ ַריִם יָמוּת בַּ ִמּ ְדבָּ ר.
ִמ ְת ָק ְר ִבים ְלאֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ לְ :בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ְת ָק ְר ִבים ְלאֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל .הֵ ם ִמ ְת ָק ְר ִבים ְלאֶ ֶרץ אֶ דֹּם .ה' ל ֹא
ַמ ְר ֶשׁה לָ עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ְל ִהלָּ חֵ ם ְבּאֶ דוֹםְ .בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְמבַ ְקּ ִשׁים ְמאֶ דֹם ְרשׁוּת לַ עֲ בֹר ְבּאֶ ֶרץ ֶשׁלָּ הֶ ם.
עוֹשׂים עִ קּוּף וְהוֹלְ כִ ים ִמסָּ ִביב לְ אֶ ֶרץ אֶ דוֹם.
הַ אֶ ד ִֹמּים ל ֹא מַ ְר ִשׁיםְ .בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִ
ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ְת ָק ְר ִבים ְלעַ מּון וּמוֹאָ ב .ה' ל ֹא מַ ְר ָשׁה ִל ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְל ִהלָּ חֵ ם ְבּעַ מּון וּמוֹאָ בְ .בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל
עוֹקפִ ים אֶ ת הָ אֲ ָרצוֹת ֶשׁלָּ הֶ ם.
ְ
מוֹרי ְרשׁוּת לַ ֲעבֹר ְבּאַ ְרצוִֹ .סיחוֹן
מוֹרי .הֵ ם ְמבַ ְקּ ִשׁים ִמ ִסּיחוֹן מֶ לֶ הָ אֱ ִ
יעים ְלאֶ ֶרץ הָ אֱ ִ
ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ַמגִּ ִ
וֹב ִשׁים אֶ ת הָ אֶ ֶרץ
ל ֹא מַ ְסכִּ יםְ .בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל נִ ְלחָ ִמים נֶגְ דּוֹ וכּ ְ
ֶשׁלּוְֹ .בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל נִלְ חָ ִמים גַּם ֶנגֶד עוֹג מֶ לֶ הַ בָּ ָשׁן
ְכוֹב ִשׁים אֶ ת כָּל הָ אֶ ֶרץ ֶשׁלּוֹ.
ו ְ
הַ ְשּׁבָ ִטים ְראוּבֵ ן ,גַּד וָחֵ צִ י ֵשׁבֶ ט ְמנ ֶַשּׁה ִמ ְת ַיי ְשּׁ ִבים בָּ אֲ ָרצוֹת
הָ אֵ לּוּ 4 .סדנתון

ז' אב תשפ"א

