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חדש בטבע
זְ ָר ִעים
וּמ ִתים .אֵ י יִצְ ְמחוּ צְ מָ ִחים חֲ ָד ִשׁים ְבּ ָשׁנָה הַ בָּ אָ ה? הַ צְּ ָמ ִחים
עַ כְ ָשׁו כִּ ְמעַ ט כָּל הַ צְּ ָמ ִחים יְבֵ ִשׁים ֵ
הַ חֲ ָד ִשׁים יִגְ ְדּלוּ ִמזְּ ָרעִ ים ֶשׁנִּ ְמצָ ִאים ְבּתוֹ הָ אֲ ָדמָ ה.
ְכוֹלים לַ עֲשׂוֹת נִ סּוּי-
אַ ֶתּם י ִ
ְקחוּ חֹ פֶ ן אֲ ָד ָמה ֵמהַ גִּ נָּהִ ,שׂימוּ אוֹתוֹ בַּ כְּ ִליַ ,תּ ְשׁקוּ אוֹתוֹ כָּל יוֹם ִבּ ְמעַ ט מַ יִם .הָ אֲ ָדמָ ה צְ ִריכָה לִ ְהיוֹת
קוֹר ִאים ְלזֶה "אֲ ָד ָמה לַ חָ ה" .אַ חֲ ֵרי כּ ַָמּה י ִָמים תּוּכְ לוּ ִל ְראוֹת צְ ָמ ִחים ְקטַ נְ טַ נִ ים יוֹצְ ִאים
ְקצָ ת ְרטֻ בָּ הְ .
קוֹר ִאים "נְבָ ִטים".
מֵ הָ אֲ ָדמָ ה .לַ צְּ ָמ ִחים הַ ְקּטַ נִּ ים הָ אֵ לּוּ ְ
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ְכוֹלים ִל ְראוֹת ִאם כָּל הַ נְּבָ ִטים ֶשׁצָּ ְמחוּ בַּ כְּ ִלי ֶשׁלָּ כֶם הֵ ם ִמסּוּג אֶ חָ ד אוֹ ִמכּ ַָמּה סוּגִ ים.
אַ ֶתּם י ִ
ְכוֹלים ְלנַחֵ שׁ אֵ יזֶה צֶ ַמח יֵצֵ א ֵמהֶ ם כְּ ֶשׁהֵ ם יִגְ ְדּלוּ.
אַ ֶתּם י ִ
הֵ ם יָצְ אוּ ִמזְּ ָרעִ ים ֶשׁהָ יוּ ְבּתוֹ הָ אֲ ָדמָ ה!
אֵ י הַ זְּ ָרעִ ים ִהגִּ יעוּ לַ אֲ ָדמָ ה?
הֵ ם נ ְָפלוּ ֵמהַ צְּ מָ ִחים ֶשׁגּ ְָדלוּ בָּ אֵ זוֹר.
חוּמים
נִראוּ ִ
צֶּמח ְפּ ָר ִחים י ִָפים .אַ חַ ר ָכּ הֵ ם נ ְָבלוּ .הֵ ם ְ
הַ זְּ ָרעִ ים גְּ ֵד ִלים עַ ל הַ צֶּמַ ח .בָּ אָ ִביב פָּ ְרחוּ עַ ל הַ ַ
אֲ בָ ל ְבּתוֹ כָּל פֶּ ַרח יָבֵ שׁ גּ ַָדל ז ֶַרע .בַּ הַ ְתחָ לָ ה הַ זֶּ ַרע הָ יָה ָירֹק ו ְַר ְ .לאַ ט ְלאַ ט הוּא הָ פַ ִל ְהיוֹת ָק ֶשׁה.
ֶשׁם הוּא יַצְ ִמיחַ
ֶשׁם .אַ חֲ ֵרי הַ גּ ֶ
וּלג ֶ
בַּ סּוֹף הוּא נָפַ ל ֵמהַ צֶּ ַמח לָ אֲ ָד ָמהְ .בּתוֹ הָ אֲ ָד ָמה הוּא ְמחַ כֶּה לַ חֹ ֶרף ְ
נֶבֶ ט .הַ נֶּבֶ ט יִגְ ַדּל ְלצֶ מַ ח חָ ָדשׁ.
ְמ ִשׂימָ ה :בָּ צְ עוּ אֶ ת הַ נִּ יסּוּי
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חדשות בארץ ובעולם
יטּפוֹנוֹת ִבּ ְמחוֹז ֵחנַאן
ִשׁ ְ
ְמחוֹז חֵ נַאן הוּא אֵ זוֹר ְבּ ִסין ֶשׁגּ ִָרים בּוֹ ְבּעֵ ֶר ֵמאָ ה ִמ ְלּיוֹן אֲ נ ִָשׁים.
ְבּ ָשׁבוּעַ ֶשׁעָ בָ ר הָ יָה ִבּ ְמחוֹז חֵ נַאן ִשׁיטָּ פוֹן גָּדוֹל .מָ ה זֶה ִשׁיטָּ פוֹן?
יזוֹרים ֶשׁל מַ יִםְ .בּ ֶד ֶר כְּ לָ ל ְבּנֵי הָ אָ ָדם חַ יִּ ים עַ ל הַ יַּבָּ ָשׁה
יזוֹרים ֶשׁל יַבָּ ָשׁה וְאֵ ִ
כַּדּוּר הָ אֶ ֶרץ ְמחוּלָּ ק ְלאֵ ִ
זוֹר ִמים.
זוֹרים ֶשׁל ַמיִם .יֵשׁ נְ חָ ִלים ֶשׁבָּ הֶ ם ַמיִם ְ
ָינוֹסים וּבַ יּ ִָמים יֵשׁ מַ יִם .גַּם ְבּאֶ ְמצַ ע הַ יַּבָּ ָשׁה יֵשׁ אֲ ִ
אוֹקי ִ
וּבָ ְ
וּמכ ִַסּים אֶ ת הַ יַּבָּ ָשׁה .לַ ַמּצָּ ב הַ זֶּה
קוֹרה מַ צַּ ב ֶשׁהַ מַּ יִם יוֹצְ ִאים ֵמהַ ֶשּׁטַ ח ֶשׁלָּ הֶ ם ְ
יֵשׁ גַּם אֲ ג ִַמּיםִ .ל ְפעָ ִמים ֶ
גּוֹרם ְל ִשׁיטָּ פוֹן? ִשׁיטָּ פוֹן יָכוֹל ִל ְקרוֹת ִמכַּמּוּת גְּ דוֹלָ ה ְמאוֹד ְמאוֹד ֶשׁל גְּ ָשׁ ִמים
יטּפוֹן .מָ ה ֵ
קוֹר ִאים ִשׁ ָ
ְ
ֶשׁם ִמ ְתכּ ִַסּים
ֶשׁם ְבּבַ ת אַ חַ ת ,הַ נְּהָ רוֹת ֶשׁאֲ לֵ יהֶ ם הוֹלֵ הַ גּ ֶ
יוֹרד הַ ְרבֵּ ה ְמאוֹד גּ ֶ
יּוֹר ֶדת ְבּבַ ת אַ חַ תִ .אם ֵ
ֶשׁ ֶ
אוֹקיָינוֹס.
קוֹרית בַּ יָּם אוֹ בָּ ְ
ידת אָ ְדמָ ה ְשׁ ֵ
וּמַ ְת ִחילִ ים לַ עֲלוֹת עַ ל הַ יַּבָּ ָשׁהִ .שׁיטָּ פוֹן יָכוֹל ִל ְקרוֹת ִבּגְ לַ ל ְר ִע ַ
קוֹר ִאים 'אֲ סוֹנוֹת ֶטבַ ע' .לָ מָּ ה אָ סוֹן? ִשׁיטָּ פוֹן
ִשׁיטָּ פוֹן יָכוֹל ִל ְקרוֹת ִבּגְ לַ ל סוּפָ הְ .לכָל הַ ִמּ ְק ִרים הָ אֵ לּוּ ְ
עוֹלים עַ ל הַ יַּבָּ ָשׁה ְבּנֵי הָ אָ ָדם
נִמצָ ִאים ְבּנֵי אָ ַדםִ .אם הַ מַּ יִם ִ
יָכוֹל ִל ְהיוֹת ְמאוֹד ְמסוּכָּן .עַ ל הַ יַּבָּ ָשׁה ְ
יְכוֹלִ ים ְל ִהיפָּ גַע.
וּמסוּכָּן .בַּ ַשּׁבָּ ת בָּ עֶ ֶרב ִה ְת ִחיל לָ ֶר ֶדת ִבּ ְמחוֹז
הַ ִשּׁיטָּ פוֹן ְבּ ִסין ָשׁבוּעַ ֶשׁעָ בָ ר הָ יָה ִשׁיטָּ פוֹן ְמאוֹד גָּדוֹל ְ
ֶשׁם הָ יָה ְמאוֹד ְמאוֹד חָ זָק.
ישׁי .הַ גּ ֶ
ֶשׁם ל ֹא ִה ְפ ִסיק לָ ֶר ֶדת עַ ד יוֹם ְשׁ ִל ִ
ֶשׁם חָ זָק ְמאוֹד .הַ גּ ֶ
חֵ נַאן ְבּ ִסין גּ ֶ
ֶשׁם כָּל ָכּ חָ זָק ֶשׁלּ ֹא י ַָרד ְבּ ִסין
ֶשׁם ֶשׁאָ מוּר לָ ֶר ֶדת ְבּ ָשׁנָה ְשׁלֵ מָ ה .זֶה הָ יָה גּ ֶ
לוֹשׁה י ִָמים י ַָרד גּ ֶ
תּוֹ ְשׁ ָ
כְּ בַ ר אֶ לֶ ף ָשׁנָה! כָּל הָ ְרחוֹבוֹת ֶשׁל ְמחוֹז חֵ נַאן ִה ְת ַמ ְלּאוּ מַ יִםִ .ה ְת ִחיל ִשׁיטָּ פוֹן .הַ ִשּׁיטָּ פוֹן הָ יָה ְמאוֹד
בוֹהים כְּ ֵדי ל ֹא ִל ְטבּוֹעַ  .חֵ לֶ ק
ָיבים ִל ְברוֹחַ ְל ְמקוֹמוֹת גְּ ִ
ְמסוּכָּן .חֵ לֶ ק ֵמהָ אֲ נ ִָשׁים הָ יוּ בָּ ְרחוֹבוֹת וְהָ יוּ חַ יּ ִ
יוֹתר ָק ֶשׁה לָ צֵ את
ֵמהָ אֲ נ ִָשׁים הָ יוּ ְבּאֶ ְמצַ ע ִלנְסוֹעַ בָּ ַרכֶּבֶ ת .הָ ַרכֶּבֶ ת ְמאוֹד ְמסוּ ֶכּנֶת ִבּזְ מַ ן ִשׁיטָּ פוֹןֵ .
וּמכַבֵּ י הָ אֵ שׁ ֶשׁל ְמחוֹז חֵ נַאן נִ יסּוּ ְלחַ לֵּ ץ אֶ ת
ֲלוּלים ְל ִהי ָכּנֵס לָ ַרכֶּבֶ ת מַ יִם .הַ ִמּ ְשׁטָ ָרה ְ
ֵמהָ ַרכֶּבֶ ת ַוע ִ
הָ אֲ נ ִָשׁים ֵמהָ ַרכֶּבֶ ת .הֵ ם ִהצְ ִליחוּ ְלחַ לֵּ ץ הַ ְרבֵּ ה אֲ נ ִָשׁים .הַ ְרבֵּ ה אֲ נ ִָשׁים גַּם נִ ְפגְּ עוּ.
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הַ ְרבֵּ ה צ ֹאןֶ ,שׁלַּ נּ ִָשׁים י ְִהיוּ ִתּינוֹקוֹת בַּ בֶּ טֶ ן ,פֵּ ירוֹת עַ ל הָ עֵ צִ ים,
הַ ְרבֵּ ה אוֹכֵל וְעוֹד.
כְּ ֵדי ֶשׁהֵ ם ל ֹא יְפַ חֲ דוּ ֵמהָ עַ ִמּים ֶשׁגּ ִָרים בָּ אָ ֶרץ ְויִזְ כְּ רוּ ֶשׁהַ ֵשּׁם
אוֹתם כְּ מוֹ ִבּיצִ יאַ ת ִמצְ ַריִם
ָ
וּלהַ צִּ יל
יָכוֹל לַ עֲזוֹר לָ הֶ ם ְ
ֹשׁה נִ ְפ ַרד ֵמהֵ ם הוּא רוֹצֶ ה ְלסַ כֵּם אֶ ת כָּל הַ מַּ סָּ ע
כִּ י ִל ְפנֵי ֶשׁמּ ֶ
יתּם.
ֶשׁעָ בָ ר ִא ָ
יוֹתר חַ זֵּק ְוגַם שׁוֹכֵחַ ֶשׁהַ ֵשּׁם הוּא זֶה
כִּ י אָ ַדם שׁוֹכֵחַ ִמי ֵ
נּוֹתן לוֹ כּוֹחַ
ֶשׁ ֵ
צילוםAFP :
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ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ּ ׁ ָשב ּוע
חומש:

בראשית

ויקרא

שמות

במדבר

דברים

פרשה:
דברים

ואתחנן

עקב

ראה

שופטים

כי תצא

כי תבוא

ניצבים

וילך

האזינו

פָּ ָר ַשׁת השבוע -עֵ ֶקב
ֹשׁה.
פָּ ָר ַשׁת "עֵ ֶקב" ִהיא חֵ לֶ ק ִמנְּ אוּם ֶשׁל מ ֶ
ֹשׁה אוֹמֵ ר ִל ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ לִ :אם ִתּ ְשׁ ְמרוּ אֶ ת הַ חֻ ִקּים וְהַ ִמּצְ ווֹת -י ְִהיֶה לָ כֶם טוֹב ְמּאֹ ד:
מ ֶ
י ְִהיוּ לָ כֶם הַ ְרבֵּ ה יְלָ ִדים .הָ אֲ ָד ָמה ִתּ ֵתּן הַ ְרבֵּ ה יְבוּל .הַ ְבּהֵ מוֹת י ְַמ ִליטוּ הַ ְרבֵּ ה צֶ אֱ צָ ִאים .אַ ֶתּם ל ֹא
חוֹלים ְבּ ַמחֲ לוֹת ָקשׁוֹת .אַ ֶתּם ְתּנַצְּ חוּ אֶ ת כָּל הָ אוֹי ְִבים ֶשׁלָּ כֶם.
ִתּ ְהיוּ ִ
אַ ל ְתּפַ חֲ דוּ ְל ִהלָּ חֵ ם עִ ם הָ עַ ִמּים ֶשׁגּ ִָרים ְבּאֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל -ה' ַי ֲעזֹר לָ כֶם ְלנַצֵּ חַ אוֹתָ ם.
אַ חֲ ֵרי ֶשׁ ִתּכְ ְבּשׁוּ אֶ ת אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל -אַ ֶתּם צְ ִריכִ ים לְ הַ ְשׁ ִמיד אֶ ת כָּל הַ ְפּסָ ִלים ֶשׁלָּ הֶ ם.
ֹשׁה אוֹמֵ ר ִל ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
מ ֶ
"ה' ְמבַ ֵקּשׁ ִמכֶּם ִל ְשׁמֹעַ ְבּקוֹלוֹ וְלָ לֶ כֶת ִבּ ְד ָרכָיו.
אַ ֶתּם צְ ִריכִ ים ִלזְ כֹּר אֶ ת הַ חַ סָ ִדים ֶשׁל ה' .אַ ֶתּם צְ ִריכִ ים לַ ֲעבֹד אֶ ת ה'.
ְצוֹד ֶקת".
צוּרה הֲ גוּנָה ו ֶ
אַ ֶתּם צְ ִריכִ ים לֶ אֱ הֹ ב אֶ ת ה' ו ְִל ְהיוֹת נֶאֱ ָמנִ ים לוֹ .אַ ֶתּם צְ ִריכִ ים לְ ִה ְתנַהֵ ג ְבּ ָ
ֹשׁה אוֹמֵ ר ִל ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
מ ֶ
"אַ ֶתּם צְ ִריכִ ים לֶ אֱ הֹ ב אֶ ת ה' ו ְִל ְשׁמֹר אֶ ת הַ חֻ ִקּים ֶשׁלּוֹ.
יעים ְלאֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל.
עוֹד ְמעַ ט אַ ֶתּם מַ גִּ ִ
וּמיֻחֶ ֶדתִ .אם ל ֹא ִתּ ְשׁ ְמרוּ עַ ל הַ ִמּצְ ווֹת -ה' ְיג ֵָרשׁ אֶ ְתכֶם ֵמאֶ ֶרץ
אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ִהיא אֶ ֶרץ טוֹבָ ה ְ
י ְִשׂ ָראֵ ל".
"ק ִריאַ ת ְשׁמַ ע".
סוּקים ֶשׁאֲ נ ְַחנוּ אוֹ ְמ ִרים כָּל יוֹם ִבּ ְ
מוֹפיעִ ים גַּם ְפּ ִ
בַּ פָּ ָר ָשׁה הַ זּ ֹאת ִ
ילים בַּ ִמּלִּ ים:
סוּקים הָ אֵ לּוּ ַמ ְת ִח ִ
הַ פְּ ִ
וֹתי אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמ ַצוֶּה אֶ ְתכֶם הַ יּוֹם:
]י"ג[ וְהָ יָה ִאםָ -שׁמֹעַ ִתּ ְשׁ ְמעוּ אֶ לִ -מצְ ַ
וּבכָל-נ ְַפ ְשׁכֶם".
וּלעָ ְבדוֹ ְבּכָלְ -לבַ ְבכֶם ְ
ְלאַ הֲ בָ ה אֶ ת-ה' אֱ הֵ יכֶם ְ
ִחידוֹן פָּ ָר ַשׁת ָשׁבוּעַ ֶשׁל ְתּ ִחיָה אֲ ִביחַ יִל
חוּקּים וְהַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים?
 .1אֵ ילוּ ְבּ ָרכוֹת י ְִתבָּ ְרכוּ י ְִשׂ ָראֵ ל בָּ אָ ֶרץ ִאם י ְִשׁ ְמרוּ אֶ ת הַ ִ
יסּים ֶשׁהַ ֵשּׁם עָ ָשׂה לְ עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ִבּיצִ יאַ ת ִמצְ ִריִים?
 .2לָ ָמּה מוּזְ כָּר בַּ פָּ ָר ָשׁה הַ נִּ ִ
 .3לָ ָמּה צָ ִרי ְלהַ זְ כִּ יר בַּ פָּ ָר ָשׁה אֶ ת כָּל הַ ְדּבָ ִרים ֶשׁל הַ מַּ סָּ ע ֶשׁל בנ"י בַּ ִמּ ְדבָּ ר?
ֲבוֹדה ז ָָרה?
גּוֹרמֶ ת ְלע ָ
 .4לָ מָּ ה גַּאֲ וָוה ֶ
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