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  חדש בטבע  

   

 ?ַעְכָׁשיו  ּפֹוֵרחַ  ָמה
  ְמכּוִּסים  ַהָּׂשדֹות.  ִהְתַייְּבׁשּו"  ְׁשָנַתִיים   ֶה"ָחד   ַהְּצָמִחים  רֹוב.  ָנְבלּו   ְּכָבר  ַהְּפָרִחים  רֹוב.  ַקִיץ  ַעְכָׁשיו

 .ְוַהחֹום ַהּיֹוֶבׁש ַלְמרֹות ֶׁשּפֹוְרִחים ָּבר ִצְמִחי ַּכָּמה  ֵיׁש. ְיֵבִׁשים  ְּבֲעָׂשִבים
 ַהַּמְצֵּפן  ָחַסת 
 .ַהַּקִיץ ְּבֶאְמַצע ֶׁשּפֹוְרִחים ַהְּצָמִחים  ֶאָחד  ִהיא  ַהַּמְצֵּפן  ָחַסת
 ?ָחָסה  ָלּה קֹוְרִאים ָלָּמה

 .אֹוְכִלים  ֶׁשֲאַנְחנּו ַהַחָּסה ֶאת  ִּפיְּתחּו ַהֶּזה ֶׁשֶמָהֶצַמח חֹוְׁשִבים  ֶטַבע חֹוְקֵרי 
 ?"ַמְצֵּפן "  ָלּה קֹוְרִאים ָלָּמה
 -ַהַחָּסה ֶׁשל  ֶהָעִלים צֹוְמִחים  ָּבּה ַלּצּוָרה  ָקׁשּור ַהֶּזה ַהֵּׁשם
ָהֲאָדָמה.   ַעל   ְּבִעיּגּול  ְמסּוָּדִרים   ֶהָחָסה  ֶׁשל   ֶהָעִלים   ַּבחֹוֶרף .  ַּבחֹוֶרף  ִלְצמֹוחַ   ַמְתִחיָלה   ַהַּמְצֵּפן   ָחַסת

   .אֹוָתם ֶלֱאכֹול  ְוֶאְפָׁשר  ַרִּכים   ֶהָעִלים  ַּבחֹוֶרף ."] ָעִלים   ׁשֹוַׁשַּנת "  ְלֶזה [קֹוְרִאים 
  ְמסּוָּדִרים   ַהְּפִריָחה  ַעּמּוד   ַעל  ֶהָעִלים .  ָעִלים   ִעם  ְּפִריָחה  ַעּמּוד   ַמְצִמיָחה  ַהַּמְצֵּפן  ָחַסת   ַהַּקִיץ  ִלְקַראת
   .ְוָדרֹום ָצפֹון ְלִכיּוּון  ֵחץ  ְּכמֹו ַמְצִּביִעים  ֵהם - ְמיּוֶחֶדת ְּבצּוָרה
  יֹוֵתר   ְולֹא   ִמיַדי  ָּפחֹות  לֹא  -ַמְסִּפיָקה  ּצּוָרה ּבְ   ֶׁשֶמׁש  אֹור  ְלַקֵּבל  ַלֶּצַמח   עֹוֶזֶרת   ֶהָעִלים  ֶׁשל   ַהּזֹאת  ַהּצּוָרה

 .ִמיַדי
  ִּכְמַעט   ֵהם.  ֶעֶרב  ְוִלְקַראת  ַּבּבֹוֶקר  ֶׁשֶמׁש  אֹור   ַהְרֵּבה  ְמַקְּבִלים  ֵהם   ַהּזֹאת  ַּבּצּוָרה  סּוָּדִריםמְ   ְּכֶׁשֶהָעִלים

 .  ַהָּצֳהַרִים ֶׁשל  ַהַחּמֹות ַּבָּׁשעֹות  ֶׁשֶמׁש אֹור   ְמַקְּבִלים לֹא
"  ַהֻּמְרָּכִבים   ַל"ִּמְׁשַּפַחת  ַׁשֶּייֶכת  ֶהָחָסה.  ִלְפרֹוחַ   ַמְתִחיָלה  ְוֶהָחָסה  ִלְנבֹול  ַמְתִחיִלים  ֶהָעִלים  ַּבֶהְמֵׁש
  .ְּכֵתָמהְולַ   ַלַּסְביֹון ּדֹוֶמה ֶׁשָּלּה ְוַהֶּפַרח 

  ְּבֶעְזַרת   ְּברּוחַ   ָעִפים  ַהְּזָרִעים .  ָּבֶעֶרב   ְונֹוֵבל   ַּבּבֹוֶקר  ִנְפַּתח  הּוא.  ָצהֹוב   ֶצַבע  ֵיׁש "  ַהַּמְצֵּפן   ָחַסת "  ֶׁשל   ַלֶּפַרח
 .ְלָבָנה ִציִצית

   . ְּכחֹול  ַּבֶּצַבע ֶׁשּפֹוֵרחַ  ָחָסה ֶׁשל  סּוג עֹוד  ֵיׁש

 "  ְּפָרִחים  ְּכחּוַלת  ָחָסה"  קֹוְרִאים  ַהּזֹאת  ֶלָחָסה 

  

 צילום: איתן פרמן
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חדשות ארץ ועולם    
  

  

  
 
   

 ֲחָדָׁשה ֶמְמָׁשָלה

. ְּבֵנט ַנְפָּתִלי הּוא ֶהָחָדׁש ַהֶּמְמָׁשָלה רֹאׁש ַעְכָׁשיו. ַלֲעבֹוד ַהֲחָדָׁשה ַהֶּמְמָׁשָלה ִהְתִחיָלה ִראׁשֹון ְּביֹום

 ְּדָבִרים ַהְרֵּבה ָלֶהם ֵיׁש ֲחָדָׁשה ֶמְמָׁשָלה ְּכֶׁשִּנְכְנָסה ַעְכָׁשיו. ֶמְמָׁשָלה ָהְייָתה ֶׁשּלֹא ְזַמן ַהְרֵּבה ְּכַבר

 ַהְרֵּבה ֶׁשְּמַחִּכים ְּדָבִרים ַהְרֵּבה ְלַקֵּדם ַּתְצִליחַ  ַהֲחָדָׁשה ֶׁשַהֶּמְמָׁשָלה ְמַקִּווים ֲאַנְחנּו. ַלֲעׂשֹות ְּדחּוִפים

 . ְזַמן

 

 ע"מחיון, לוא: אבי צילום

 ֶריפֹותְׂש 

, ְירּוָׁשַלִים ְּבֵאזֹור ָהיּו ַהְּׂשֵרפֹות רֹוב. ָּבָאֶרץ ְמקֹומֹות ְּבַהְרֵּבה ְּגדֹולֹות ְׂשֵרפֹות ֵיׁש ָהַאֲחרֹוִנים ַּבָּׁשבּועֹות

 ִלְפֵני עֹוד אֹוָתן ּוְלַכּבֹות ֲעֵליֶהן ְלִהְׁשַּתֵּלט ַמְצִליִחים ֵאׁש ְמַכֵּבי ֵמַהְּׂשֵרפֹות ֵחֶלק. ָעִציֹון ְוגּוׁש ׁשֹוְמרֹון

 ְמאֹוד ִלְהיֹות ֲעלּולֹות ָּכֵאֶּלה ְׂשֵרפֹות. ְלַכּבֹות ְזַמן יֹוֵתר לֹוֵקחַ  ֵאׁש ֶׁשִּלְמַכֵּבי ְׂשֵרפֹות ֵיׁש. ְּגֵדלֹות ֶׁשֵהן

 . ַאֵחר ְלָמקֹום ִלְנסֹועַ  ְׂשֵרָפההַ  ְלַיד ֶׁשָּגִרים ַלֲאָנִׁשים אֹוֶמֶרת ַהִּמְׁשָטָרה ְּגֵדָלה ְּכֶׁשַהְּׂשרֵיָפה. ְמסּוָּכנֹות

 ִהְתִחילּו ֶׁשַהְּׂשֵרפֹות חֹוֶׁשֶבת ַהִּמְׁשָטָרה. ְיָערֹות ְמאֹוד ַהְרֵּבה ָׂשְרפּו ָהַאֲחרֹוִנים ַּבָּׁשבּועֹות ַהְּׂשֵרפֹות

 .ַהְּׂשֵרפֹות ֶאת ֶׁשִהְתִחילּו ָהֲאָנִׁשים ֶאת ִלְתּפֹוס ְמַנָּסה ַהִּמְׁשָטָרה. ֵמַהָּצתֹות
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בּועפָּ  ָ ת ַהׁשּ ָרׁשַ  

 

 חומש: 
  פרשה: 

  

  
 

 

 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

 מטות מסעי  פנחס בלק  חוקת  קורח שלח   בהעלותך  נשא במדבר 

 ּוִמְתָקְרִבים ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.ַּבָּפָרָׁשה ֶׁשָּלנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַמְמִׁשיִכים ּבַמָּסע ַּבִּמְדָּבר 

 ַהֶּדֶר ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל עֹוֶבֶרת ֶּדֶר ֶׁשַטח ֶׁשל ְמִדינֹות ֲאֵחרֹות.

 .ֱאדֹוםְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַמִּגיִעים ַלְּגבּול ֶׁשל ֶאֶרץ 

 .ֱאדֹוםֹמֶׁשה ׁשֹוֵלַח ְׁשִליִחים ְלַבֵּקׁש רׁשּות ַמֲעָבר ִמֶּמֶל 

 :ֱאדֹוםֹמֶׁשה אֹוֵמר ְלֶמֶל 

 לֹא ִנַּקח ִממך ׁשּום ָּדָבר, לֹא ַמִים ְולֹא אֹוכל, ֲאַנְחנּו ְמַבְּקִׁשים ַרק ַלֲעֹבר.

 עֹוֶנה: ֱאדֹוםֶמֶל 

 ם!ַּדְרֵּכנּו, ִנלחם ָּבכֶ  לֹא! ִאם ַּתַעְברּו

 ֹמֶׁשה ַמְמִׁשי ְלַבֵּקׁש:

 ֲאִני מּוָכן לָׁשֵלם ַעל ַהַּמִים ֶׁשִּנְׁשֶּתה. 

 לֹא ַמְסִּכים. הּוא אֹוֵסף ֶאת ַהָּצָבא ּוִמְתּכֹוֵנן לִּמְלָחָמה ֶנֶגד ִיְׂשָרֵאל. ֱאדֹוםֶמֶל 

ם ַמִּקיִפים ֶאת ַהְּמִדיָנה ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִּתְהֶיה ִמְלָחָמה. הֵ  ֱאדֹוםְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמְתַרֲחִקים מֵ 

 בָמקֹום ַלֲעֹבר דרך ַהְּגבּול ֶׁשָּלֶהם.

, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַמִּגיִעים ִלְגבּול ְמִדיָנה ֶׁשִּנְקֵראת 'אמורי' ְוַלֶּמֶל ֶׁשָּלֶהם  ּבֶהְמֵׁש ַהֶּדֶר

 קֹוְרִאים 'סיחון'.

 ֹמֶׁשה ׁשֹוֵלַח ׁשּוב ְׁשִליִחים ּוְמַבֵּקׁש ַלֲעֹבר.

 סיחון לֹא ַמְסִּכים ַלַּבָּקָׁשה ְויֹוֵצא ִמָּיד ְלִמְלָחָמה ֶנֶגד ִיְׂשָרֵאל.

 ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִנְלָחִמים ּבֹו ּומנצִחים. ֵהם ּכֹוְבִׁשים ֶאת ְמִדיַנת ה'אמורי'.

 ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַמְמִׁשיִכים ְלִהְתַקֵּדם ּבֶדֶר ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

 


