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 חדש בטבע   

  חדשות הסדנא 
ִריַחת  ָאִביב  פְּ

ו ִביב ַעְכשָׁ ִחים ֲהמֹוֵני ֵיש ּוַבחּוץ אָׁ  .ְפרָׁ

ה ו פֹוֵרחַ  מָׁ  ?  ַעְכשָׁ

ִנּיֹות :ֲאֻדִמים ה ְבסֹוף ַהַכלָׁ ם.  ַהְפִריחָׁ  .ְדמּוִמיֹות ִלְפֹרחַ  ִהְתִחילּו ִבְמקֹומָׁ

ֻהִבים ה, ֲאִרי ֵשן, ַסְביֹון :צְּ ְרֵני ְכֵתמָׁ תּול ְוִצפָׁ ל. ֶהחָׁ ֶדה ַחְרדָׁ  .ַהשָׁ

ֻרִדים ְרִנית,  ִנְזִמית, ַרְך ֵגַרְניּום, ַרֶקֶפת :וְּ ב, ִמְצִרית ִצפָׁ ִני ַסְחלָׁ ב, ַפְרְפרָׁ  . ֲאנָׁטֹוִלי ַסְחלָׁ

ֻחִלים קֹור :כְּ ה מָׁ דֹול ֲחִסידָׁ רֹון, גָׁ צּוי ַצהָׁ ה  נּוֵניַאה, מָׁ ִנית, ֵקהָׁ ֶדה  ַמְרגָׁ ן, ַהשָׁ צּוי ַכדָׁ  .מָׁ

ָבִנים  .ְמצּויָׁה ַזְמזּוִמית :לְּ

ר בּוַע ֶאְפשָׁ ֶשה ִלְמצֹא   ִלְראֹות  ַגם  ַהשָׁ ִחים ְנמּוִכים ֶשקָׁ ַהְרֵבה ְדבֹוַרִניֹות. ַהְדבֹוַרִניֹות ֵהן ְפרָׁ
ם.    אֹותָׁ

ִנית ִהיא ֶפַרח ֶשִמְתַחֵפׂש לִ  ה. ַהְדבֹוִרים רֹואֹות  ְד ַהְדבֹורָׁ ּה ַגם ֵריַח ֶשל ְדבֹורָׁ ה. ֵיש לָׁ בֹורָׁ
ה. כְ  ה ֲחֵברָׁ ּה ְוחֹוְשבֹות ֶשִהיא ְדבֹורָׁ ְרבֹות  אֹותָׁ ִקים ַלַגב  לַ ֶשַהְדבֹוִרים ִמְתקָׁ ִנית ִנְדבָׁ ְדבֹורָׁ

ִחים ֲאֵחִרים.   ִנים ִלְפרָׁ ִנית ְלַהֲעִביר ַאְבקָׁ ה ַהְדבֹורָׁ ְך ַמְצִליחָׁ ה. כָׁ  ֶשַלֵהן ַגְרְגֵרי ַאְבקָׁ

ה צּוף ִמּתֹוְך ֶפַרח.  ַבּיַ  ה שֹותָׁ ש ְכמֹו ְדבֹורָׁ ִנית ִנְרֵאית ַממָׁ ר ִלְמצֹא  ַהְדבֹורָׁ נּו ֶאְפשָׁ ַער ֶשלָׁ
ִד  ִנית  ְדבֹורָׁ ֶשל  ִחים  ְפרָׁ ְמַעט  ה,  ְשחּומָׁ ִנית  ְדבֹורָׁ ֶשל  ִחים  ְפרָׁ  ִבְמקֹומֹות.  רמּוסָׁ נְ יַהְרֵבה 

ר  ַבַּיַער  ְמֻסּיִָׁמים ִחים   ִלְמצֹא  ֶאְפשָׁ ִנית  ֶשל  ְפרָׁ ה  ְדבֹורָׁ ל.  ַהְקִטיפָׁ ִנית  ְרֵחיפִ   כָׁ ִנים  ַהְדבֹורָׁ   . מּוגָׁ
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   בטבע חדש

ָכל ָהָאֶרץ?  ַמן בְּ אֹותֹו זְּ ִחים בְּ ָרִחים לֹא פֹורְּ  ָלָמה ַהפְּ

ַתי ִלְפֹרַח? -אֹו ִחים יֹוְדִעים מָׁ  ֵאיְך ַהְפרָׁ

ש ַבֶטבַ  דָׁ ה ֶשחָׁ בּוַע ֲאַנְחנּו כֹוְתִבים ַעל מָׁ ל שָׁ עֹות ֶשְבגּוש ֶעְציֹון.  כָׁ ע  ֶאת ַהַסְדנָׁתֹון כֹוְתִבים ִבְגבָׁ
בּועַ  שָׁ ו ְבאֹותֹו  ַעְכשָׁ ֶשפֹוְרִחים  ִחים  ַהְפרָׁ ַעל  ְמַסְפִרים  ֲאַנְחנּו  ִביב  אָׁ ּובָׁ ַבֹחֶרף  ִמים  ְפעָׁ ַהְרֵבה   .

עֹות .    ִבְגבָׁ

ה, ֵהם לֹא   ִרים ְבגּוש ֶעְציֹון. ְכֶשֵהם יֹוְצִאים ַהחּוצָׁ ִדים ֶשקֹוְרִאים ֶאת ַהַסְדנָׁתֹון לֹא גָׁ ַהְרֵבה ֵמַהְּילָׁ
ִמיד רֹוִאים ִנּיֹות ֲעַדִין פֹוְרחֹות.   ּתָׁ ַתְבנּו ֶשַהַכלָׁ בּוַע כָׁ ִחים ֶשֲעֵליֶהם כָׁתּוב ַבַסְדנָׁתֹון. ַהשָׁ ֶאת ַהְפרָׁ

ר ִסְּימּו ֶאת ְּתקּו  ִנּיֹות ְכבָׁ ֶהם ַהַכלָׁ ֶרץ בָׁ אָׁ ה ֶזה קֹוֶרה? ֵיש ְמקֹומֹות בָׁ מָׁ ֶהם. לָׁ ה ֶשלָׁ  ַפת ַהְפִריחָׁ

ה  מָׁ ִבין לָׁ ַתי ִלְפֹרַח. ְכֵדי ְלהָׁ ִחים יֹוְדִעים מָׁ ַדַעת ֵאיְך ַהְפרָׁ  ֶזה קֹוֶרה ֲאַנְחנּו ְצִריִכים לָׁ

ֲאַנְחנּו  ַהַּתֲאִריְך.  ה  מָׁ יֹוְדִעים  ֲאַנְחנּו  נָׁה.  שָׁ ְולּוַח  עֹון  ְלִפי שָׁ נּו  ֶשלָׁ נָׁה  ַהשָׁ ֶאת  ְמַתְכְנִנים     ֲאַנְחנּו  
ִרים ְלִפי ַהַּתֲאִר  ה  ְיכֹוִלים ִלְקֹבַע ְדבָׁ כָׁ ֵּתי ַהֵסֶפר יֹוְצִאים ְלֹחֶפש ְבאֹותֹו יֹום. כָׁ ל בָׁ כָׁה כָׁ כָׁל   ם  גַ יְך. כָׁ

ֵאל חֹוֵגג ֶאת ֶפַסח ְבאֹותֹו ַהּיֹום.   ַעם ִיְׂשרָׁ

ה  נָׁה. ֵהם לֹא יֹוְדִעים מָׁ ִחים ֵאין לּוַח שָׁ ַתי ִלְפֹרַח?  ַלְפרָׁ  ַהַּתֲאִריְך. ֵאיְך ֵהם ֵיְדעּו מָׁ

בִ  אָׁ ִביב. בָׁ אָׁ ִחים טֹוב ִלְפֹרַח בָׁ ַתי ִלְפֹרַח. ְלֹרב ַהְפרָׁ ַדַעת מָׁ ד ֶשעֹוֵזר לֹו לָׁ נֹון ְמיֻחָׁ ל ֶפַרח ֵיש ַמְנגָׁ יב  ְלכָׁ
ר יַָׁרד ְונַָׁתן ְלֶצַמח ֹכַח ִלְפֹרַח, ַוֲעַדִין לֹא ְמאֹוד חַ  ִחים. ַהֶגֶשם ְכבָׁ  ם ְוַהֶשֶמש עֹוד לֹא פֹוַגַעת ִבְפרָׁ

ֵאֶלה.  ה ַמְנְגנֹוִנים כָׁ  ֵיש ַכמָׁ

עֹות ָהאֹור אֹור.  ַבֹחֶרף  ֵיש   –  ִזהּוי שְּ ֶהם ִלְפֹרַח ֶזה ַהִשּנּוי ִבְשעֹות הָׁ ה ֶשגֹוֵרם לָׁ ִחים ֶשמָׁ ֵיש ְפרָׁ
עֹות ֶשל אֹור. ֵמֶאְמַצע ַהֹחֶרף חֹות שָׁ ל יֹום ִיְהֶיה     פָׁ ה ִלְגֹדל. כָׁ אֹור ַמְתִחילָׁ ַהַכמּות ֶשל ְשעֹות הָׁ

ְלַהְתִחיל  לֹו  ֶשגֹוֵרם  ֹחֶמר  ַהֶפַרח  ְבתֹוְך  נֹוַצר  ֶשל אֹור  עֹות  ַמְסִפיק שָׁ ְכֶשֵּיש  אֹור.  ְשעֹות  יֹוֵתר 
 ִלְפֹרַח.

ֵאל ֵאין ִכְמַעט ֶהְבֵדִלים ְבֹאֶרְך   ַהּיֹום ֵבין ְמקֹומֹות שֹוִנים. ַגם ְבחֹוף ַהּיָׁם, ְוַגם ַבֶחְרמֹון  ְבֶאֶרץ ִיְׂשרָׁ
ֶהם ִלְפֹרַח ִיְצְמחּו ְבאֹותֹו   ִרי ֶשגֹוֵרם לָׁ ִעקָׁ נֹון הָׁ ִחים ֶשֶזה ַהַמְנגָׁ ְזַמן  ֹאֶרְך ַהּיֹום הּוא אֹותֹו ֹאֶרְך. ְפרָׁ

ֶרץ.  אָׁ ל הָׁ  ְבכָׁ

ח. בַ  ְך ֻמְצלָׁ ל כָׁ ל ֶזה לֹא כָׁ ְזַמן ֶשְבחֹוף ַהּיָׁם ַחִמים ְונִָׁעים ַבֶחְרמֹון ֲעַדִין ֵיש ֶשֶלג. ֶזה לֹא ְזַמן  ֲאבָׁ
נֹון ַאֵחר.   ֶהם ַמְנגָׁ ִחים ֶשֵּיש לָׁ ֵכן  ֵיש ְפרָׁ נֹון ָמנֹות ֹקרטֹוב ִלְפֹרַח ְבֶחְרמֹון. לָׁ גְּ  .ַמנְּ

ֵאלּו ְצִריִכים ֶשִּיְהיֶ   ֵאיְך ֶזה עֹוֵבד? ִחים הָׁ ז  ַהְפרָׁ ְך ְזַמן ַחם ְוַרק אָׁ ֶהם ַהְרֵבה ְזַמן ַקר ְוַאַחר כָׁ ה  לָׁ
יָׁה  ִחים ֵיְדעּו ֶשעֹוד לֹא ִהִגיַע ַהְזַמן ִלְפֹרַח, ִכי לֹא הָׁ ֵהם פֹוְרִחים.  ְכֶשַחם ִבְתִחַלת ַהֹחֶרף ַהְפרָׁ

בּוַע ַחם ְבֶאְמַצע ַהֹחֶרף ַהְפרָׁ  יָׁה  ַמְסִפיק ַקר. ַגם ִאם ִיְהֶיה שָׁ ֵאֶלה עֹוד לֹא ִיְפְרחּו ִכי לֹא הָׁ ִחים הָׁ
ה   ֵאֶלה ְיַחכּו ִלְתקּופָׁ ִחים הָׁ ר ַהְרֵבה ְזַמן ַקר, ַהְפרָׁ יָׁה ְכבָׁ ַבר ֹרב ַהֹחֶרף ְוהָׁ ַמְסִפיק ַקר. ַאֲחֵרי ֶשעָׁ

ה ְוַיְתִחילּו ִלְפֹרַח.   ַחמָׁ

ה ַעל   בָׁ נָׁהִסַפְרנּו ַבַכּתָׁ יָׁה ַהשָׁ ר ְבֶאְמַצע ַהֹחֶרף ֵיש    ,ַהֶשֶלג ֶשהָׁ ִרים ַקר יֹוֵתר. ְלַיד ַהּיָׁם ְכבָׁ ֶשְבהָׁ
יִָׁמים   ֶשַמִגיִעים  ַעד  ְזַמן  יֹוֵתר  לֹוֵקַח  ִרים  ֶבהָׁ ִלְפֹרַח.  ַמְתִחיִלים  ִחים  ְוַהְפרָׁ ַחִמים,  יִָׁמים  ַמְסִפיק 

ִחים.  ז ִיְפְרחּו ַהְפרָׁ ֵאֶלה. ַרק אָׁ  כָׁ

ִר  ֶבהָׁ ִנְמֵצאת  עֹות  פֹוְרִחים  ְגבָׁ ו  ֶשַעְכשָׁ ִחים  ֵמַהְפרָׁ ֵחֶלק  ֵכן  לָׁ ר.  ְמֻאחָׁ פֹוְרִחים  ּה  בָׁ ִחים  ַהְפרָׁ ים. 
ֵצר.  ר לֹא פֹוְרִחים ֶאְצְלֶכם ֶבחָׁ עֹות, ְכבָׁ  ִבְגבָׁ
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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 

ָרא.  ִיקְּ רֹא  ַבֻחָמש וְּ נּו ִלקְּ ַחלְּ  ַהָשבּוַע ִהתְּ

ה יִָׁמים  רּו ְבֶמֶשְך ַכמָׁ ִרים ֶשקָׁ ר ַעל ַהְדבָׁ א ְמֻספָׁ ש ְוִיְקרָׁ ן.  –ַבֻחמָׁ נּו ֶאת ַהִמְשכָׁ  ַהּיִָׁמים ֶשבָׁ

א ֵיש ַהְרֵבה ֻחִקים ֶשַמְסִביִרים ֵאיְך עֹוְבִדים אֶ  ש ְוִיְקרָׁ ן ּוִמי יָֹׁכל ְבֻחמָׁ ת ה' ַבִמְשכָׁ
ן. ֵרב ַלִמְשכָׁ  ְלִהְתקָׁ

נֹות. ְרבָׁ א ֵיש ַהְרֵבה ֻחִקים ֶשְקשּוִרים ַלקָׁ ש ְוִיְקרָׁ נֹות. ְבֻחמָׁ ְרבָׁ ן ִהְקִריבּו קָׁ  ְבִמְשכָׁ

ָבנֹות: ֻדָבר ַעל ֲחִמָשה סּוִגים ֶשל ָקרְּ  ַבָפָרָשה ֶשָלנּו מְּ

ָבן עֹוָלה ה  -ָקרְּ עֹולָׁ ן הָׁ ְרבָׁ ּה'. ִבְגַלל ֶשקָׁ ם נֹוֵתן לָׁ דָׁ אָׁ נָׁה ֶשהָׁ ן ַהֶזה הּוא ְכמֹו ַמּתָׁ ְרבָׁ ַהקָׁ
ם ֶלֱאֹכל שּום ֵחֶלק ִמֶמּנּו.  דָׁ סּור ִלְבֵני אָׁ ּה' הּוא ִנְׂשַרף ֻכלֹו. אָׁ ה לָׁ נָׁה ְגמּורָׁ  הּוא ַמּתָׁ

ָחה ָבן ִמנְּ ה ִנְׂשַרף ַעל  -ָקרְּ ן ַהִמְנחָׁ ְרבָׁ ּה'. ֵחֶלק ִמקָׁ ה לָׁ ן ַהֶזה הּוא ֶדֶרְך ְלַהִגיד ּתֹודָׁ ְרבָׁ ַהקָׁ
ה ְמִביִאים ִמן ַהּצֹוֵמַח.   ן ַהִמְנחָׁ ְרבָׁ ה ַהֹכֵהן אֹוֵכל. ֶאת קָׁ ן ַהִמְנחָׁ ְרבָׁ  ַהִמְזֵבַח. ֵחֶלק ִמקָׁ

ַלִמים ָבן שְּ ן ְשַלִמים הּו -ָקרְּ ְרבָׁ ה אֹוֵכל ֵחֶלק ִמֶמּנּוקָׁ בָׁ ל ִמי ֶשִמְשַּתֵּתף ַבַהְקרָׁ ן ֶשכָׁ ְרבָׁ . א קָׁ
ם ֶשֵהִביא  דָׁ אָׁ ן ִנְׂשַרף ַעל ַהִמְזֵבַח. ֵחֶלק ְמַקֵבל ַהֹכֵהן ְוֵחֶלק אֹוֵכל הָׁ ְרבָׁ  .אותוֵחֶלק ֵמַהקָׁ

ָבן ָחָטאת ם חֹוֵטא. ֶזה ְכִאלּו הּוא ִקלְ  -ָקרְּ דָׁ ִמים ֵבן אָׁ ֶזה ִלְפעָׁ ֵקל ַמֶשהּו. ְבִמְקֶרה כָׁ
ן ַהֶזה ְמַכֵפר ַעל ֵחְטא ְרבָׁ ן ְכֵדי ְלַתֵקן. קֹוְרִאים ְלֶזה ְלַכֵפר. ִבְגַלל ֶשַהקָׁ ְרבָׁ  -ַמְקִריִבים קָׁ

גָׁ  נָׁה. ]ִבְשגָׁ א ְבִלי ַכּוָׁ טָׁ ם ֶשחָׁ דָׁ ן ֶשֵמִביא אָׁ ְרבָׁ את הּוא קָׁ טָׁ ן חָׁ ְרבָׁ את. קָׁ טָׁ  ה[.קֹוְרִאים לֹו חָׁ

ָבן ָאָשם ם.   -ָקרְּ שָׁ ן אָׁ ְרבָׁ ם ַמְקִריב קָׁ ִאים ְשִמי ֶשעֹוֶׂשה אֹותָׁ טָׁ  יֵש חָׁ

ת -"ָזכֹור" ָפָרַשת ה ִסְפֵרי ְשֵני ַהְכֶנֶסת ְבֵבית יֹוִציאּו ַהַשבָׁ ד. ּתֹורָׁ  ֶאת ִיְקְראּו ְבֶאחָׁ
ַשת רָׁ א פָׁ ַשת" ֶאת ִיְקְראּו ַבֵשִני. ְוִיְקרָׁ רָׁ כֹור פָׁ ַשת"בְ ". זָׁ רָׁ כֹור פָׁ  ַחּיִָׁבים ֶשֲאַנְחנּו כָׁתּוב "זָׁ

ֵלק ֶאת ְלַהְשִמיד  .ֲעמָׁ

ה מָׁ ֵלק ֶאת ְלַהְשִמיד ַחּיִָׁבים לָׁ ֵאל ְכֶשְבֵני ?ֲעמָׁ ֶלֶכת ְוִהְתִחילּו ִמִמְצַרִים ֵיְצאּו ִיְׂשרָׁ  לָׁ
ר א ֵמַעם ֲאנִָׁשים, ְבִמְדבָׁ ֵלק ֶשִּנְקרָׁ  ַהחֹוִלים ַעל ִהְתַנְפלּו ֵהם. ֲעֵליֶהם ְתַנְפלּוהִ  ֲעמָׁ

ִשים ֵאל ְבַעם ְוַהַחלָׁ ַזר ה'. ִיְׂשרָׁ ֵאל ִלְבֵני עָׁ ֵלק ֶאת ְלַנֵּצחַ  ִיְׂשרָׁ ַמר ה' ְבֶהְמֵשְך. ֲעמָׁ  ְלַעם אָׁ
ֵאל ה ֶאת ִלְזֹכר ַחּיִָׁבים ַאֶּתם: "ִיְׂשרָׁ ֵלק מָׁ ה ֶשֲעמָׁ ׂשָׁ ֶכם עָׁ ר לָׁ  ְלֶאֶרץ ְכֶשַּתִגיעּו. ְבִמְדבָׁ
ֵאל ֵחם ַחּיִָׁבים ַאֶּתם, ִיְׂשרָׁ ֵלקבְ  ְלִהלָׁ ל ".אֹותֹו ּוְלַהְשִמיד ַעמָׁ נָׁה ְבכָׁ ת, שָׁ ַני ַבַשבָׁ  ֶשְלפָׁ
ַשת" ֶאת קֹוְרִאים ֲאַנְחנּו פּוִרים רָׁ  ".זָׁכֹור פָׁ

ה מָׁ ַשת" ֶאת קֹוְרִאים לָׁ רָׁ כֹור פָׁ ֵלק ?פּוִרים ִלְפֵני" זָׁ ֵאל ַעם ַעל ִהְתַנֵפל ֲעמָׁ ִרּיֹות ִיְׂשרָׁ . ְבַאְכזָׁ
ֵלק ֵאל םַעמ ַעל ִהְתַנֵפל ֲעמָׁ ה ְבִלי ִיְׂשרָׁ  .ִסבָׁ

ן ַגם מָׁ ה הָׁ צָׁ ל ֶאת ַלֲהֹרג רָׁ ה שּום ְבִלי ַהְּיהּוִדים כָׁ ִמים. ֻמְצֶדֶקת ִסבָׁ ן אֹוְמִרים ֲחכָׁ מָׁ  ֶשהָׁ

 בחוקותי 
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תָָּּפ  ָּ ַׁ ש  בו עָּר  ש    -ָּהמשךָָָּּּהַׁ  
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ָחָמה ָרִאיָנה ַהִמלְּ אּוקְּ ֶשֶכת בְּ  ִנמְּ

רּוִסים ֵחם  ַמְמִשיִכים  הָׁ ִאינָׁה  ֶאת  ִלְכֹבש  ְוַלּנָׁסֹות  ְלִהלָׁ רּוִסים.  אּוְקרָׁ ִלים  יֹוֵתר  ַהְרֵבה  ֵיש  לָׁ  ַחּיָׁ
ל ֶנֶשק ּוְכֵלי ִמים האוקראינים ֲאבָׁ ֵגן ְכֵדי ְבֹאֶמץ ִנְלחָׁ ֶרץ ַעל ְלהָׁ אָׁ ֶהם הָׁ  .ֶשלָׁ

ִרים ִאינָׁה  ַהְּצִעיִרים  ַהְגבָׁ ִרים  ְבאּוְקרָׁ ֵחם  ּוְמַנִסים  ִנְשאָׁ רּוִסים  ְלִהלָׁ ִדים ,  ַהּנִָׁשים.  בָׁ  ַהְּילָׁ
ִּתים  ֶאת   ַלֲעֹזב  ְמַנִסים  ְוַהְזֵקִנים ֶהם  ַהבָׁ בֹות  ֵמֲאזֹוֵרי  ְוִלְבֹרחַ   ֶשלָׁ ֲאנִָׁשים.  ַהְקרָׁ   ֶשבֹוְרִחים  הָׁ
ִּתים ֶהם  ֵמַהבָׁ ה  ִבְגַלל  ֶשלָׁ מָׁ ִליִטים"  קֹוְרִאים  ַהִמְלחָׁ עֹונָׁה   ִבְגַלל".  פְּ   ְמֹאד   ַקר  ַהזֹאת   ֶשבָׁ
ה ְרחּו ַהְפִליִטים, ְבֵאירֹופָׁ ִאינָׁה ֶשבָׁ  .ְמֹאד סֹוְבִלים ֵמאּוְקרָׁ

ֵאזֹור  ַהְמִדינֹות ִאינָׁה  ֶשל  בָׁ ֶהם  נֹוְתנֹות  ןהֵ .  ַלְפִליִטים  ַלֲעֹזר  ְמַנסֹות   אּוְקרָׁ קֹום  ֹאֶכל  לָׁ  ַחם  ּומָׁ
גּור  ְויֵָׁבש ֵאל  ִלְמִדיַנת  ַגם.  ְרפּוִאי  ִטפּול  ְיַקְבלּו  ֶשַהְפִליִטים  דֹוֲאגֹות  ֵהן.  בֹו  לָׁ   ִהִגיעּו   ִיְׂשרָׁ

ִאינָׁה ְפִליִטים ֵאל ְמִדיַנת. ֵמאּוְקרָׁ ה ִיְׂשרָׁ ֵאלּו ַלְפִליִטים ַלֲעֹזר ְמַנסָׁ  .הָׁ

צֹות ב  ְוַהְמִדינֹות  ַהְבִרית  ֲארָׁ ה  ְבַמֲערָׁ רּוִסים"  :אֹוְמרֹות  ֵאירֹופָׁ ְקפּו  ֵהם!  ְבֵסֶדר  לֹא  הָׁ  ֶאת   ּתָׁ
ִאינָׁה ה   ְבִלי  אּוְקרָׁ ֵאלּו  ַהְמִדינֹות ".  ִסבָׁ ַגּנֹות"  הָׁ ָיה  ֶאת  מְּ ֵאלּו  ַהְמִדינֹות".  רּוסְּ   רַלֲעזֹ   ְמַנסֹות  הָׁ

ִאינָׁה ִאינָׁה  ִלְשֹלחַ   ְמַנסֹות  ֵהן.  ְלאּוְקרָׁ ִאיִנים  ֶשַּיֲעֹזר  ְוִצּיּוד  ֶכֶסף ,  ְּתרּופֹות,  ֹאֶכל  ְלאּוְקרָׁ   ַלאּוְקרָׁ
ֵגן ם  ַעל  ְלהָׁ צֹות.  ַעְצמָׁ ב  ּוְמִדינֹות  ַהְבִרית  ֲארָׁ ה  ַמֲערָׁ ִרים  ַלֲעׂשֹות  ֶהְחִליטּו  ֵאירֹופָׁ   ֶשִּיְפְגעּו   ְדבָׁ

ה לָׁ ַהִטיל" ְלֶזה קֹוְרִאים. רּוְסיָׁה ֶשל ַבַכְלכָׁ יֹות לְּ צְּ קְּ ָיה ַעל ַסנְּ  ".רּוסְּ

ֵאל  ְמִדיַנת ה.  רּוְסיָׁה  ֶאת   ְמַגּנָׁה  לֹא  ִיְׂשרָׁ לָׁ ֵאל  ְמִדיַנת  ֶשל  ַהֶמְמשָׁ  ְבֵסֶדר   לֹא  ֶזה:  אֹוֶמֶרת  ִיְׂשרָׁ
ל  ֲאֵחרֹות ְמִדינֹות ַעל ְלִהְתַנֵפל ֵרב רֹוִצים לֹא ֲאַנְחנּו ֲאבָׁ נּו לֹא ֶשהּוא  ְבִסְכסּוְך ְלִהְתעָׁ  ". ֶשלָׁ

ה לָׁ ֵאל  ַבְמִדיַנת   ַהֶמְמשָׁ ה  ֶאת  ְלַהְפִסיק  ַלֲעֹזר  ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו : "אֹוֶמֶרת  ִיְׂשרָׁ מָׁ   ְבֶדֶרְך   ַהִמְלחָׁ
נּו  -ַאֶחֶרת ִסים  ֵיש  לָׁ ִאינָׁהאּוְק   ִעם  ְוַגם   רּוְסיָׁה  ִעם  ַגם  טֹוִבים  ְיחָׁ   ַלֲעֹזר  ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו.  רָׁ

ִאינָׁה ְלרּוְסיָׁה ה ֶאת ְלַסֵּים ֵאיְך ְלַהְסכָׁמֹות ְלַהִגיעַ  ְואּוְקרָׁ מָׁ ַתּוְֵּך" ְלֶזה קֹוְרִאים. ַהִמְלחָׁ ין  לְּ  בֵּ
י נֵּ ָדִדים  שְּ ֵאל  ְמִדיַנת".  ַהצְּ ה  ִיְׂשרָׁ ִאינָׁה  רּוְסיָׁה  ֵבין  ְלַתֵּוְך  ְמַנסָׁ ֶוְך  ְכֵדי.  ְלאּוְקרָׁ   ְשֵני   ֵבין  ַלּתָׁ

ִדים ה  רֹאש  ַהְּצדָׁ לָׁ ִלי ,  ַהֶמְמשָׁ ש  הּוא.  ְלרּוְסיָׁה  נַָׁסע,  ֶבֶנט  ַנְפּתָׁ ם  ִנְפגָׁ , רּוְסיָׁה  נִָׁׂשיא  ִעם  שָׁ
ִדיִמיר ְך ַאַחר. פּוִטין ְולָׁ ה רֹאש כָׁ לָׁ ִלי, ַהֶמְמשָׁ ִאינָׁה נִָׁׂשיא ִעם ִדֵבר, ֶבֶנט ַנְפּתָׁ  .אּוְקרָׁ

ִאינָׁה  ְונִָׁׂשיא  רּוְסיָׁה  נִָׁׂשיא ְמרּו  אּוְקרָׁ ֵאל  ֶמְמֶשֶלת  ֶשרֹאש  ְמֹאד  ְׂשֵמִחים  ֶשֵהם  אָׁ  ְמַנֶסה  ִיְׂשרָׁ
 . ַלֲעֹזר

 

 

ן  ַגם מָׁ ה   הָׁ צָׁ ל   ֶאת  ַלֲהֹרג  רָׁ ה  שּום  ְבִלי  ַהְּיהּוִדים  כָׁ ִמים.  ֻמְצֶדֶקת  ִסבָׁ ן  אֹוְמִרים  ֲחכָׁ מָׁ יָׁה   ֶשהָׁ  הָׁ
ִנים ִנים  ֶשל  ֵמַהבָׁ ֵלִקים  ֶשל  ַהבָׁ ֵאל  ַעם  ִעם  ֶשִּנְלֲחמּו  ַהֲעמָׁ . ִמְצִרִיים  ְיִציַאת  ִבְזַמן   ִיְׂשרָׁ

ַשת"  ֶאת  קֹוְרִאים  ְכֶשֲאַנְחנּו רָׁ כֹור  פָׁ ִרים  ֲאַנְחנּו   "זָׁ ל  ֶשלֹא  ִנְזכָׁ ֲאנִָׁשים  כָׁ   ֲאַנְחנּו .  טֹוִבים  הָׁ
ִרים נּו  ַלֲהֹרג  ֶשרֹוִצים  ֲאנִָׁשים  ֶשֵּיש  ִנְזכָׁ ִׂשינּו  ְבִלי  אֹותָׁ ֶהם  ֶשעָׁ ֵאלּו   ַבֲאנִָׁשים.  ַרע  ַמֶשהּו   לָׁ   הָׁ

נּו ֵיש ֵחם ִמְצוָׁה לָׁ נּו עֹוֵזר ה' . ְלִהלָׁ ֵחם  לָׁ ֵאלּו ַבֲאנִָׁשים ְלִהלָׁ  . הָׁ

 


