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 חדש בטבע  

  חדשות הסדנא
  ִעיִרית

ַרח ָחָדׁש ְצאּו ְלַטיֵּל ַבחּוץ, תּוְכלּו ִלְראֹות פֶּ ִעיִרית. ָלִעיִרית יֵּׁש ָעִלים ְיֻרִקים ֲאֻרִכים   -ִאם תֵּ

ַבע ָלָבן ם ְבצֶּ ָלּה פֹוְרִחים ַעל ַעּמּוד ָגבֹוַּה. הֵּ ל ָהִעיִרית ּדֹוִמים   -ְוַהְפָרִחים ׁשֶּ ָוֹרד. ַהְפָרִחים ׁשֶּ

חָ  הֶּ ל  ׁשֶּ ִמְׁשָפָחהַלְפָרִחים  אֹוָתּה  מֵּ ם  ְוהֵּ ם   -  ָצב  ָלהֶּ קֹוְרִאים  ָלָּמה  ַהּׁשֹוַׁשִנִיים.  ִמְׁשַפַחת 

ַרח יֵּׁש ִׁשָּׁשה ָעִלים.   ָעִלים.  ׁשֹוַׁשִנִיים? ִכי ְלָכל פֶּ ת הֶּ ַרח ְוִסְפרֹו אֶּ ַחְפׂשּו ִעיִרית, ִהְסַתְכלּו ַבפֶּ

ם ַמִכיִרים עֹוד ְפָרִחים ִמּמִ        ?ְׁשַפַחת ַהּׁשֹוַׁשִנִיים ַהִאם ַאתֶּ

ָעִלים ַהֲחָדִׁשים.  ם צֹוְמִחים הֶּ הֵּ  ָלִעיִרית יֵּׁש ֹׁשָרִׁשים ְמעּוִבים. ְבתֹוָכם ִנְׁשָמר ָמזֹון ּומֵּ

ַוֲאֻרִכים ַּדִקים  ָהִעיִרית  ל  ׁשֶּ ָעִלים  ַגם  הֶּ יֵּׁש  ָעִלים  הֶּ ְבתֹוְך  ָרִעיל.  ל  נֹוזֵּ יֵּׁש  ָעִלים  הֶּ ְבתֹוְך   .

לּו ָהִעִזים ְוַהְכָבִׂשים   אֹוכֵּל אֹוָתם. ִבְגַלל ַהְתכּונֹות ָהאֵּ פֹוְגעֹות ְבִמי ׁשֶּ ְמָחִטים ְקַטנֹות ְמאֹוד ׁשֶּ

י ָהִעיִרית.   ת ֲעלֵּ  לֹא אֹוְכלֹות אֶּ

 

 

 

 ְשָרֵאל ֹחֶרף ַקר ְוָגׁשּום ְביִ 

ג  זֶּ מֶּ ָהַאֲחרֹוִנים  ַבָחְדַׁשִים  ם.  ׁשֶּ גֶּ ָיַרד  לֹא  ְוִכְמַעט  ׁש  ְוָיבֵּ ַחם  ָהָיה  ַהָּׁשָנה  ף  ַהֹחרֶּ ִבְתִחַלת 

ם. ְבָרַמת ַהגֹוָלן ּוְבָהִרים ַהְגבֹוִהים ָיַרד  ׁשֶּ ה גֶּ ָהֲאִויר ִהְׁשַתָנה. ִהְתִחיל ִלְהיֹות ַקר ְוָיַרד ַהְרבֵּ

בִ  ג.   לֶּ ׁשֶּ ַבָצפֹון  ַגם  ַבְנָחִלים  ַהַּמִים  ִבְנָחִלים.  זֹוְרִמים  ַמִים  ה  ַהְרבֵּ לּו  ָהאֵּ ַהְגָׁשִמים  ְגַלל 

ג. ֲאָנִׁשים ִמָכל  לֶּ ה ׁשֶּ ְרמֹון ָיַרד ַהְרבֵּ את ְבעֹוד ְועֹוד ַמִים. ַבחֶּ ת ִמְתַמלֵּ ת. ַהִכנֶּרֶּ ַמִגיִעים ַלִכנֶּרֶּ

ץ ַמִגיִעים ִלְגֹלׁש ַבּׁשֶּ  ְרמֹון. ָהָארֶּ ל ַהחֶּ ג ׁשֶּ  לֶּ

י ַכָלִניֹות.    אֵּ ם ָעַזר ַלַכָלִניֹות ִלְפֹרַח. יֵּׁש ֲאזֹוִרים ְמלֵּ ׁשֶּ ב ַהגֶּ  ַבנֶּגֶּ

ב.   ְסִטיָבל ִבְצפֹון ַהנֶּגֶּ  ַבָּׁשבּועֹות ַהְקרֹוִבים יֵּׁש פֶּ

ל ַהַכָלִניֹות.   ַבע ׁשֶּ  קֹוְרִאים לֹו "ְּדרֹום ָאֹדם" ִבְגַלל ַהצֶּ

ת ַהַכָלִניֹות.ַהְרבֵּ  י ִלְראֹות אֶּ ְסִטיָבל, ְכדֵּ    ה ֲאָנִׁשים ַמִגיִעים ַלפֶּ
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ארץ ועולם החדשות   

 ַהִמְׁשָטָרה ָפְרָצה ְלֶפֶלאפֹוִנים ֶׁשל ֲאָנִׁשים ְבִלי ִסָבה.   

ַאְחָרִאית  ַהִּמְׁשָטָרה  ָחׁשּוב.  ְמאֹוד  ַתְפִקיד  יֵּׁש  ַלִּמְׁשָטָרה  ִמְׁשָטָרה.  יֵּׁש  ְמִדיָנה  ְבָכל 
ל ַהְּמִדיָנה.  ָמה ַהִּמְׁשָטָרה ְיכֹוָלה ַלֲעׂשֹות?  ֲאָנִׁשים ִיְׁשְמרּו ַעל ַהֹחק ׁשֶּ  ׁשֶּ

ת ַמֲחִליָטה ַעל ֻחִקים. ִאם   ל ַהְכנֶּסֶּ ת קֹוַבַעת ֹחק ָחָדׁש, ִהיא ְצִריָכה  ִבְמִדיַנת ִיְׂשָראֵּ ַהְכנֶּסֶּ
ַהִּמְׁשָטָרה  ָעַבר ַעל ַהֹחק. ִהיא ַמֲחִליָטה ַהִאם יֵּׁש ְקָנס ׁשֶּ יזֶּה ֹענֶּׁש ִיְהיֶּה ְלִמי ׁשֶּ ְלַהְחִליט אֵּ

ית ִמְׁשָפט.   ת ְבבֵּ ְפָׁשר ִיְהיֶּה ָלתֵּ יזֶּה ֹענֶּׁש אֶּ ת. ִהיא ַמֲחִליָטה אֵּ  תּוַכל ָלתֵּ

ָהֹענֶּׁש  ִאם ָאָדם עָ  ֱחִליָטה ׁשֶּ ת הֶּ ַהְכנֶּסֶּ ָרה ׁשֶּ ת. ִאם זֹו ֲעבֵּ בֶּ ַבר ַעל ַהֹחק ַהִּמְׁשָטָרה ִמְתָערֶּ
ית ַהִּמְׁשָפט   ָעַבר ַעל ַהֹחק. ִאם לֹא, ַרק בֵּ ת ִמי ׁשֶּ ֲעִניָׁשה אֶּ יָה הּוא ְקָנס, ַהִּמְׁשָטָרה מֵּ ָעלֶּ

ית ַהִּמְׁשָפט יּוַכל בֵּ י ׁשֶּ ת ֹענֶּׁש. ְכדֵּ ָלַדַעת ָמה ָקָרה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ֲחִקיָרה. ַהַתְפִקיד    יּוַכל ָלתֵּ
ל ַהִּמְׁשָטָרה הּוא ַלֲעׂשֹות ֲחִקיָרה.  ׁשֶּ

יְך עֹוִׂשים ֲחִקיָרה?   אֵּ

ת אֹוָתם ָמה ָקָרה.   לֶּ ה ְּדָרִכים ַלֲחֹקר. ַהִּמְׁשָטָרה ַמְזִמיָנה ֲאָנִׁשים ְוׁשֹואֶּ ַלִּמְׁשָטָרה יֵּׁש ַהְרבֵּ
ְצָבעֹות.   ֱאֹסף ְטִביעֹות אֶּ ַׁשע. ִהיא ְיכֹוָלה לֶּ ִנְׁשֲארּו ִבְמקֹום ַהפֶּ ׂש ְּדָבִרים ׁשֶּ ִהיא ְיכֹוָלה ְלַחפֵּ

ׁש ל ֲאָנִׁשים.  ִהיא ְיכֹוָלה ְלִהְׁשַתּמֵּ מֹות. ִהיא ְיכֹוָלה ְלַהְקִׁשיב ַלִשיחֹות ּוְלהֹוָדעֹות ׁשֶּ  ְבַמְצלֵּ

י לֹא ִלְפֹגַע ְסָתם ַבֲאָנִׁשים, ָאסּור ַלִּמְׁשָטָרה   ה ְיכֹוִלים ִלְפֹגַע ַבֲאָנִׁשים. ְכדֵּ לֶּ ַהַּמֲעִׂשים ָהאֵּ
ה ְסָתם לֶּ ַהְּדָרִכים ָהאֵּ ק מֵּ לֶּ ׁש ְבחֵּ ַהְּדָרִכים, ַהִּמְׁשָטָרה ְלִהְׁשַתּמֵּ ק מֵּ לֶּ ׁש ְבחֵּ י ְלִהְׁשַתּמֵּ . ְכדֵּ

ְך  רֶּ ׁש ַבּדֶּ ט ָלָּמה ִהיא רֹוָצה ְלִהְׁשַתּמֵּ ט. ַהִּמְׁשָטָרה ַמְסִביָרה ַלּׁשֹופֵּ ל ׁשֹופֵּ ְצִריָכה ִאּׁשּור ׁשֶּ
ר. ִאם הַ  ֲאׁשֶּ ַהִסָבה ִהיא טֹוָבה, הּוא מֵּ ב ׁשֶּ ט חֹוׁשֵּ ַהִסָבה ַהזֹו. ִאם ַהּׁשֹופֵּ ב ׁשֶּ ט חֹוׁשֵּ ּׁשֹופֵּ

ה, ָאסּור ַלִּמְׁשָטָרה   ה. ִבְגַלל זֶּ לֶּ ׁש ַבְּדָרִכים ָהאֵּ לֹא ַמְסִפיק טֹוָבה, ָאסּור ַלִּמְׁשָטָרה ְלִהְׁשַתּמֵּ
ל ֲאָנִׁשים, ְבִלי ִאּׁשּור.    אפֹון ׁשֶּ לֶּ  ְלַהְקִׁשיב ְוִלְראֹות ְּדָבִרים ִמפֶּ

ַהִּמְׁשָטרָ  ַגם  ִהְׁשַתְּמָׁשה  ִלְפָעִמים  ַהִּמְׁשָטָרה  ׁשֶּ ִגלּו  ַהָּׁשבּוַע  ָאסּור.  ׁשֶּ ְּדָבִרים  עֹוָׂשה  ה 
ֱאִׁשימּו   לֹא הֶּ ת זֶּה ַגם ַלֲאָנִׁשים ׁשֶּ ִהיא ָעְׂשָתה אֶּ ל ֲאָנִׁשים ְבִלי ִאּׁשּור. ִגילֹו ׁשֶּ אפֹוִנים ׁשֶּ לֶּ ְבפֶּ

קֹוִרי ִאם  ָחמּור.  ְמאֹוד  זֶּה  ָּדָבר.  ְבׁשּום  ַיֲאִמינּו  אֹוָתם  לֹא  ֲאָנִׁשים  ה,  לֶּ ָכאֵּ ְּדָבִרים  ם 
 ַלִּמְׁשָטָרה. ִאם ֲאָנִׁשים לֹא ַיֲאִמינּו  ַלִּמְׁשָטָרה זֶּה  ִיְפַגע ְמאֹוד ַבְּמִדיָנה. 

ָמה  ִיְבֹּדק  ַעְכָׁשו   ִמי  ֻחִקִיים.  לֹא  ְּדָבִרים  ת  רֶּ חֹוקֶּ ַהִּמְׁשָטָרה  ְכָלל  ְך  רֶּ ְבדֶּ ָקָרה?  ת  ֱאמֶּ בֶּ
ַיְחְׁשבּו ַהּמִ  ם  הֵּ ַלִּמְׁשָטָרה.  ַיֲאִמינּו  לֹא  ָהֲאָנִׁשים  ָקָרה.  ָמה  ִלְבֹּדק  ְיכֹוָלה  לֹא  ְׁשָטָרה 

ת  זֶּה.    ַיְחְקרּו אֶּ ַהִּמְׁשָטָרה ׁשֶּ לֹא מֵּ ל ֲאָנִׁשים ׁשֶּ ן ִתְהיֶּה ְקבּוָצה ׁשֶּ ת. ָלכֵּ רֶּ ַהִּמְׁשָטָרה ְמַׁשקֶּ ׁשֶּ
ת ָקָרה. ְנַקּוֶּה  ִלְקבּוָצה ָכזֹו קֹוְרִאים ַוֲעַדת ֲחִק  ֱאמֶּ ה ָמה בֶּ ַּוֲעַדת ַהֲחִקיָרה ְתַגלֶּ יָרה.  ְנַקּוֶּה ׁשֶּ
ה ׁשּוב. לֶּ לֹא ִיְקרּו ִמְקִרים ָכאֵּ  ׁשֶּ
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  חדשות הארץ ועולם

 ְמַנִסים ְלַהִציל ֶאת ִריַאן   

ְך  ׁשֶּ י ֲאָנִׁשים ָבעֹוָלם ִחכּו ָלַדַעת ַהִאם ַיְצִליחּו ְלַהִציל ְבמֶּ ָעַבר ִמיְליֹונֵּ ַכָּמה ָיִמים ְבָׁשבּוַע ׁשֶּ
ד ִריַאן. ת ַהיֶּלֶּ  אֶּ

ן יָ הַ  ִריַאן ד בֶּ ר   5ה יֶּלֶּ ָעַבר הּוא ָנַפל ִלְבאֵּ ָגר ִבְכָפר ָקָטן ִבְצפֹון ָמרֹוקֹו. ְביֹום ְׁשִליִׁשי ׁשֶּ ׁשֶּ
ר מִ ָצָרה ַוֲעמֻ  ר ָהָיה יֹותֵּ ל ַהְבאֵּ ק ׁשֶּ ר   30ָקה. ָהֹעמֶּ י ַהְבאֵּ ר. הּוא ָצַעק ִמַּמֲעַמקֵּ טֶּ מֶּ

ָליו. ֲאָנִׁשים  לֹו ָׁשְמעּו אֹותֹו ֲאָבל לֹא ִהְצִליחּו ְלַהִגיַע אֵּ "תֹוִציאּו אֹוִתי ִמָכאן!". ַההֹוִרים ׁשֶּ
ת  י ַלֲעֹזר ְלהֹוִציא אֶּ זֹור ִהִגיעּו ְכדֵּ ר. ַבַהְתָחָלה ִנסּו ִלְקֹׁשר ִאיׁש  ִמָכל ָהאֵּ ַהְבאֵּ ִריַאן מֵּ

את. זֶּה לֹא ִהְצִליַח:   יּוַכל ַלֲעֹזר לִריַאן ָלצֵּ י ׁשֶּ ר ְכדֵּ ל ּוְלהֹוִריד אֹותֹו ְלַקְרָקִעית ַהְבאֵּ בֶּ ְלחֶּ
י ַלעֲ  ן ָאָדם ְמֻבָגר לֹא ָיכֹול ַלֲעֹבר ְבתֹוָכּה. ְכדֵּ ר ָהְיָתה ָצָרה ְמֹאד ּובֶּ ֹזר לִריַאן  ַהְבאֵּ

י ִלְראֹות  ּמֹוִביל ַחְמָצן. ְכדֵּ ל, ַמִים ְוִצנֹור ׁשֶּ ר ֹאכֶּ ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד הֹוִרידּו ְלַקְרָקִעית ַהְבאֵּ
ל  ר. ַהְתמּונֹות ׁשֶּ ל ָאֹרְך ְוהֹוִרידּו אֹותֹו ְלַקְרָקִעית ַהְבאֵּ בֶּ פֹון ְלחֶּ לֵּ ָמה ָׁשלֹום ָריֵּאן ָקְׁשרּו טֵּ

ד ַהָקָטן ׁשֶּ  ת ַהיֶּלֶּ ר ִהְתַפְרְסמּו ְבָכל ָהעֹוָלם. ִמיְליֹונֵּי ֲאָנִׁשים ָראּו אֶּ ָלכּוד ְבַקְרָקִעית ַהְבאֵּ
ר ָהֲעֻמָקה.   ַהְבאֵּ ת ִריַאן מֵּ ץ אֶּ ֱחִליט ַלֲעֹזר ַלִּמְׁשָפָחה ְלַחלֵּ ְך ָמרֹוקֹו הֶּ לֶּ לּו. מֶּ ַהְתמּונֹות ָהאֵּ

ה ְטַרְקטֹוִרים ְגדֹוִלים. י ְלַהִגיַע ְלַקְרָקִעית  הּוא ִגיֵּס ַהְרבֵּ ַהְטַרְקטֹוִרים ָחְפרּו ָבֲאָדָמה ְכדֵּ
ר לֹא  ן ַהְבאֵּ ֹּדפֶּ י ׁשֶּ לּו ָהָיה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ִבְזִהירּות ְגדֹוָלה ְכדֵּ ת ַהֲחִפירֹות ָהאֵּ ר. אֶּ ַהְבאֵּ

ל ִנְסיֹונ י ַאְרָבָעה ָיִמים ׁשֶּ ד. ַאֲחרֵּ ת ַהיֶּלֶּ ט ְוִתְקֹבר אֶּ י ַהַהָצָלה  ִתְתמֹוטֵּ ֹות ִחלּוץ, ִצְותֵּ
י ַהְכָפר ּוִמיְליֹונֵּי ֲאָנִׁשים  לֹו, ַאְנׁשֵּ ד. ַההֹוִרים ׁשֶּ ל ַהיֶּלֶּ ב אֶּ ָבעֹוָלם ִחכּו   ִהְצִליחּו ְלִהְתָקרֵּ
ד?"   ת ַהיֶּלֶּ ם ַיְצִליחּו ְלַהִציל אֶּ ם ִהִגיעּו ַבְזַמן? ַהִאם הֵּ  ִלְראֹות: "ַהִאם הֵּ

 ל ֻכָלם ַהְּמַחְלִצים ִהִגיעּו ְמֻאָחר ִמַּדי.ְלַצֲעָרם ַהָגדֹול ׁשֶּ 

ת.     ת ִריַאן ַהָקָטן מֵּ י ַהַהָצָלה ָמְצאּו אֶּ  ִצְותֵּ

 ָלָמה ַהְמִחיִרים עֹוִלים? 

ִכינּו  לֹא הֵּ ר ְוקֹוִנים ַפְסָטה, ָחׁשּוב ָלַדַעת ׁשֶּ ֲאַנְחנּו הֹוְלִכים ְלסּופֶּ ְכׁשֶּ
ת ַהפַ  ִכינּו ְבִמְפַעל. ֲאָבל ַגם ַבִּמְפָעל אֶּ ת ַהַפְסָטה הֵּ ר. אֶּ ְסָטה ַבסּופֶּ

ִביאּו   ַמח הֵּ ת ַהקֶּ ִכינּו ַבִּמְפָעל. אֶּ ַמח לֹא הֵּ ת ַהקֶּ ת ַהֹכל. אֶּ לֹא ָעׂשּו אֶּ
ְלַתֲחַנת   ַהִחָטה  ִהִגיָעה  יֹפה  אֵּ ּומֵּ אֹותֹו.  ִכיָנה  הֵּ ׁשֶּ ַמח  קֶּ ִמַטֲחַנת 

ַמח?   ה  ַהחִ ַהקֶּ ַהְרבֵּ ה.   ַבָשדֶּ אֹוָתּה  ל  ִגּדֵּ ׁשֶּ ַהַחְקַלאי  מֵּ ִהִגיָעה  ָטה 
ץ   רֶּ ְבאֶּ ִנְמָצא  הּוא  ל.  ִיְׂשָראֵּ ִבְמִדיַנת  ִנְמָצא  לֹא  ַהַחְקָלִאי  ְפָעִמים 
ר אֹוָתּה   ת ַהִחָטה . הּוא ֹקצֶּ ל אֶּ ר ַלָים. ַהַחְקָלִאי ְמַגּדֵּ בֶּ עֵּ ת, מֵּ רֶּ ַאחֶּ

ְלִמְׁשלֹו אֹוָתּה  ִכין  ְגדֹולֹות.  ּומֵּ ֳאִניֹות  ַעל  ַמֲעִלים  ַהִחָטה  ת  אֶּ ַח. 
ל. ַבְנָמִלים   ץ ִיְׂשָראֵּ רֶּ ל אֶּ ִלים ׁשֶּ ת ַהָים ּוַמִגיעֹות ַלְנמֵּ ָהֳאִניֹות חֹוצֹות אֶּ
ַהְסִפיָנה ּוַמִסיִעים אֹוָתּה ְבַמָשִאית ְלַתֲחַנת   ת ַהִחָטה מֵּ מֹוִריִדים אֶּ

ַמח ַהקֶּ ְבַתֲחַנת  ַמח.  ת    ַהקֶּ ּוַמֲעִלים אֶּ ַמח,  ְלקֶּ ַהִחָטה  ת  הֹוְפִכים אֶּ
ת   אֶּ ְמִכיִנים  ַבִּמְפָעל  ַלִּמְפָעל.  אֹוָתּה  ַתִסיַע  ׁשֶּ ַלַּמָשִאית  ַמח  ַהקֶּ
לֹוַקַחת אֹוָתּה ַלֲחנּות.   ת ַהַפְסָטה ְלַמָשִאית ׁשֶּ  ַהַפְסָטה  ּוַמֲעִלים אֶּ
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ארץ ועולם החדשות   

 
  

 ?ֶהְמֵׁשְך ַהַכָתָבה  –  ָלָמה ַהְמִחיִרים עֹוִלים

ֲאַנְחנּו קֹוִנים עכִ  ָּדָבר ׁשֶּ ָכל  ת.  ְמַעט  רֶּ ץ ַאחֶּ רֶּ ר ְבאֶּ ְוִכְמַעט ָתִמיד הּוא עֹובֵּ ָכזֹו,  ְך  רֶּ ר ּדֶּ ֹובֵּ
ק  לֶּ חֵּ ִלְקנֹות  ִהְפִסיקּו  ם  הֵּ ַחִיים.  ם  הֵּ ָבּה  ְך  רֶּ ַהּדֶּ ת  אֶּ ִׁשנּו  ֲאָנִׁשים  ַהקֹורֹוָנה  ִבְתִחַלת 

ן ְכָלִלי ָקנ ִרים. ְבֹאפֶּ ם ִהְתִחילּו ִלְקנֹות ְּדָבִרים ֲאחֵּ ַהְּדָבִרים. הֵּ ּו ָפחֹות ְּדָבִרים. ַבֲחָברֹות מֵּ
ם ִהְתכֹוְננּו ָלזֶּה  ם ָרצּו ְלִהְתכֹונֵּן ָלזֶּה. הֵּ ְך ְלִהְׁשַתנֹות. הֵּ הּו הֹולֵּ ַּמּׁשֶּ ִבינּו ׁשֶּ ל ַהְסִפינֹות הֵּ ׁשֶּ

את, ֲאָבל ָהֲאָנִׁשים כְ  ִיְׁשַתְּמׁשּו ְבָפחֹות ֳאִניֹות. ָעַבר ְזַמן. ַהקֹורֹוָנה עֹוד ִנְמצֵּ ָבר יֹוְצִאים  ׁשֶּ
ְברֹות ַהְסִפינֹות  ת ָכל ַהְסִפינֹות. ֲאָבל ְלחֶּ ַהַבִית ְוָחְזרּו ִלְקנֹות ָכָרִגיל. ִפְתאֹום ְצִריִכים אֶּ מֵּ
ן. ַעְכָׁשו ְמֻסָבְך ְמאֹוד ְלַהֲעִביר  ָלהֶּ ׁש ְבָכל ַהְסִפינֹות ׁשֶּ ְפָׁשר ִיְהיֶּה ְלִהְׁשַתּמֵּ אֶּ ַח ְזַמן ַעד ׁשֶּ לֹוקֵּ

ה לֹוְקחֹות ְּדבָ  לֶּ רֹות ְלַהֲעִביר ְּדָבִרים. ַהְּדָרִכים ָהאֵּ ץ. ְמַחְפִׂשים ְּדָרִכים ֲאחֵּ רֶּ ץ ְלאֶּ רֶּ אֶּ ִרים מֵּ
ר   ה יֹותֵּ ה ַהְרבֵּ ץ עֹולֶּ ץ ָלָארֶּ רֶּ אֶּ ר.  ְלַהֲעִביר ְּדָבִרים מֵּ ה ְיָקרֹות יֹותֵּ לֶּ ר ְזַמן. ַהְּדָרִכים ָהאֵּ יֹותֵּ

ַמְזִמין    ַהִּמְפָעל  ְכׁשֶּ ף.  סֶּ ה  כֶּ רֹוצֶּ ֲעַדִין  ַהִּמְפָעל  ר.  יֹותֵּ ם  ְמַׁשלֵּ הּוא  ת  רֶּ ַאחֶּ ץ  רֶּ אֶּ מֵּ הּו  ַמּׁשֶּ
ף ַעל ַהּמּוָצר.  סֶּ ר כֶּ ׁש יֹותֵּ ף. ַהִּמְפָעל ְמַבקֵּ סֶּ  ְלַהְרִויַח כֶּ

ר ְמֻסָבְך. ֲאַנְחנּו ַמֲעִביִרים מּוָצר ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ִעם ְסִפיָנה אֹו ַמָשִאית.  ֲאָבל זֶּה ֲאִפלּו יֹותֵּ
ק? לֶּ יֹפה ַמִגיַע ַהּדֶּ אֵּ י ִלְפֹעל. מֵּ ק ְכדֵּ לֶּ  ַהַּמָשִאית ְוַהְסִפיָנה ְצִריכֹות ּדֶּ

ת ַהנְֵּפט ׁשֹואֲ  ק ְמַיְצִרים ִמנְֵּפט. אֶּ לֶּ ת ַהּדֶּ ת ַהנְֵּפט  אֶּ רֹות נְֵּפט. אֶּ ִבים ִמתֹוְך ָהֲאָדָמה ִבְבאֵּ
ָנְסעּו   לֹא  ִכְמַעט  ֲאָנִׁשים  ַהקֹורֹוָנה  ִהְתִחיָלה  ְכׁשֶּ ק.  לֶּ ְלדֶּ ְוהֹוְפִכים  ָהעֹוָלם  ְלָכל  ׁשֹוְלִחים 

ת ַהנְֵּפט ִנסּו ִלְמֹכר ּׁשֹוֲאבֹות אֶּ ְוִכְמַעט לֹא ָטסּו. ַהֲחָברֹות ׁשֶּ ְוִכְמַעט ַאף   ִבְמכֹוִניֹות  אֹותֹו 
ף   סֶּ ם ְמַׁשְלמֹות כֶּ ת ַהנְֵּפט ָהְיָתה ְבָעָיה. הֵּ ּׁשֹוֲאבֹות אֶּ ָחד לֹא ָרָצה ִלְקנֹות. ַלֲחָברֹות ׁשֶּ אֶּ
ה   רֹות עֹולֶּ ת ַהְבאֵּ ת ַהנְֵּפט. ַגם ְלַהְפִעיל אֶּ ף ִבְׁשִביל ִלְׁשֹמר אֶּ סֶּ ם ְמַׁשְלמֹות כֶּ ָלעֹוְבִדים. הֵּ

ם לֹא מַ  ף. הֵּ סֶּ ַעְכָׁשו לֹא כֶּ ִבינּו ׁשֶּ ם הֵּ ַהַּמָצב ִהְׁשַתָנה. הֵּ ִבינּו ׁשֶּ ְברֹות ַהנְֵּפט הֵּ ְרִויחֹות. ְבחֶּ
נְֵּפט  ָפחֹות  ִלְׁשֹאב  ֱחִליטּו  הֶּ ם  הֵּ ִיַקח.  זֶּה  ְזַמן  ַכָּמה  ָיְדעּו  לֹא  ם  הֵּ נְֵּפט.  ה  ַהְרבֵּ ִיְצָטְרכּו 

רֹות.   ַהְבאֵּ ק מֵּ לֶּ ם ָסְגרּו חֵּ ָהֲאָדָמה. הֵּ  מֵּ

ְברֹות ַהנְֵּפט  ַעכְ  ין ַמְסִפיק נְֵּפט. ְבחֶּ ָׁשו  ֲאָנִׁשים ָחְזרּו ִלסֹוַע ְוָלטּוס. ִפְתאֹום ְצִריִכים נְֵּפט. אֵּ
ין ָלנּו ַמְסִפיק   יְנַתִים אֵּ רֹות, ֲאָבל זֶּה ִיַקח ְזַמן. בֵּ ת ַהְבאֵּ ָחָדׁש אֶּ אֹוְמִרים: "ֲאַנְחנּו ִנְפַתח מֵּ

ת ַהנְֵּפט לְ  ן אֶּ י ְלָהִביא נְֵּפט. ִנתֵּ ק ָעָלה ְבָכל ָהעֹוָלם. ְכדֵּ לֶּ ל ַהּדֶּ ר"  ַהְּמִחיר ׁשֶּ ם יֹותֵּ ְיַׁשלֵּ ִמי ׁשֶּ
ר ְלָהִביא   ה יֹותֵּ ק ַלַּמָשִאיֹות. ַעְכָׁשו עֹולֶּ לֶּ ק ַלְסִפיָנה, ְודֶּ לֶּ ק. ּדֶּ לֶּ ה ּדֶּ ר ָצִריְך ַהְרבֵּ ַפְסָטה ְלסּופֶּ

ר. ִבְגַלל זֶּה ַהְּמ  ת ַהַפְסָטה ְלסּופֶּ ה  אֶּ ל ִכְמַעט ָכל ָּדָבר ָעָלה. ַבַכָתָבה ַהָבָאה ְנַנסֶּ ִחיר ׁשֶּ
ְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ִעם זֶּה.   ְלַגלֹות ָמה אֶּ
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בו עָּפ  ָּ ש    תָּהַׁ ַׁ ש  ר   

 

 חומש: 

  פרשה:

 

 
 

 

 

 

 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

 כי תשא  תצוה תרומהו משפטים יתרו  בשלח בא וארא שמות

 ְבָגִדים ְמַיֲחִדים ַלֹכֲהִנים 

 

ם ְבָגִדים ְמיָֻחִדים:  ַלֹכֲהִנים ָהָיה ַתְפִקיד ְמיָֻחד ה ָהיּו ָלהֶּ  ַבִּמְׁשָכן. ִבְגַלל ַהַתְפִקיד ַהזֶּ

ן,  פֹוד, ֹחׁשֶּ ץ, ַאְבנֵּט, ְמִעיל, אֵּ ן ַהָגדֹול[ ָלַבׁש: ִמְכָנַסִים, ְכֹתנֶּת ַתְׁשבֵּ ן ]ַהֹכהֵּ ַאֲהֹרן ַהֹכהֵּ

ת, ִציץ.   ִמְצנֶּפֶּ

ל  -ִהְתבֹוְננּו ַבְתמּונֹות ם ׁשֶּ ד? ָמה ַהּׁשֵּ גֶּ  ָכל בֶּ

י ַבד, ַאְבנֵּט ְכֹתנֶּת, ִמְגַבַעת.  ל ַאֲהֹרן ]ֹכֲהִנים ְרִגיִלים[ ָלְבׁשּו: ִמְכְנסֵּ  ַהָבִנים ׁשֶּ

 ַהְקָּדַׁשת ַהֹכֲהִנים 

ם ָהְפכּו ַלֲאָנִׁשים ְקדֹוִׁשים.  ַעד ִלְבִנַית ַהִּמְׁשָכן ַהֹכֲהִנים ָהיּו ֲאָנִׁשים ְרִגיִלים. ִפְתאֹום הֵּ

ת זֶּה? אֵּ  יְך ָעׂשּו אֶּ ת ַהֹכֲהִנים. אֵּ ׁש אֶּ ְך ְלָאָדם ָקדֹוׁש? ה' ִצָּוה ְלַקּדֵּ ן ָאָדם ָרִגיל הֹופֵּ יְך בֵּ

ן  מֶּ ם ׁשֶּ יהֶּ ת ַהֹכֲהִנים ִבְבָגִדים ְמיָֻחִדים ּוָמְרחּו ֲעלֵּ ִהְקִריבּו ָקְרָבנֹות ְמיָֻחִדים, ִהְלִביׁשּו אֶּ

 ְמיָֻחד. 

ת הַ  ִקְּדׁשּו אֶּ י ׁשֶּ ם ְיכֹוִלים ְלַהְקִריב ָקְרָבנֹות. -ֹכֲהִניםַאֲחרֵּ  ַרק הֵּ

 

 פקודי  ויקהל


