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ארץ ועולםה חדשות   
 

  
ְקָצָרה:  ֲחָדׁשֹות בִּ

ְלָחָמה ְבאּוְקַרְיָנה  ַהמִּ

ים  יטִּ  ְפלִּ

תֹוְך  שּו לְּ לְּ ים פָׁ רּוסִּ ינָׁה. הָׁ אִּ רָׁ אּוקְּ יָׁה לְּ ה ֵבין רּוסְּ מָׁ חָׁ לְּ ר, ֵיש מִּ בַּ עָׁ בּועַּ שֶׁ שָׁ נּו בְּ רְּ פַּ סִּ מֹו שֶׁ כְּ
נָׁה.  ֵיש  יְּ רַּ אּוקְּ ים בְּ בִּ ֵבה ּתֹושָׁ רְּ הַּ ים בְּ עִּ נָׁה. ֵהם פֹוגְּ יְּ רַּ אּוקְּ ים בְּ רִּ ים עָׁ יצִּ צִּ פְּ נָׁה. ֵהם מַּ איְּ רַּ אּוקְּ

ים בִּ ֵבה ּתֹושָׁ רְּ ים   הַּ בִּ ֵבה ּתֹושָׁ רְּ גּור. ֵיש הַּ ם ֵאיֹפה לָׁ הֶׁ ֵאין לָׁ יִּת וְּ בַּ ם הַּ הֶׁ ס לָׁ נֱֶׁהרַּ נָׁה שֶׁ יְּ רַּ אּוקְּ בְּ
ם.   הֶׁ לָׁ יִּת שֶׁ בַּ ֵאר בַּ שָׁ הִּ ים לְּ לֹא רֹוצִּ ים, וְּ ֲחדִּ פַּ אֹוד מְּ מְּ נָׁה שֶׁ יְּ רַּ אּוקְּ  בְּ

בֵ  רְּ הַּ ֵחר.  אַּ קֹום  מָׁ ים  שִּ פְּ חַּ ּומְּ ם  הֶׁ לָׁ שֶׁ יִּת  בַּ ֵמהַּ ים  חִּ בֹורְּ ֲעֹבר  ֵהם  לַּ ים  נַּסִּ מְּ ם  ֵמהֶׁ ה 
ים   אִּ ה קֹורְּ מָׁ חָׁ לְּ ל מִּ לַּ גְּ ם בִּ הֶׁ לָׁ יִּת שֶׁ בַּ ים ֵמהַּ חִּ בֹורְּ ים שֶׁ ֲאנָׁשִּ צֹות ֲאֵחרֹות. לַּ ֲארָׁ נָׁה לַּ איְּ רַּ ֵמאּוקְּ

דֵ  ּתַּ סְּ הִּ ים לְּ יטִּ לִּ פְּ ֲעֹזר לַּ ְך לַּ רֶׁ שֹות דֶׁ פְּ חַּ ים מְּ יטִּ לִּ פְּ ים הַּ יעִּ גִּ ם מַּ ֵאֵליהֶׁ ינֹות שֶׁ דִּ מְּ ים". הַּ יטִּ לִּ ר "פְּ
ם.  הֶׁ לָׁ יִּת שֶׁ בַּ ֲחֹזר לַּ לּו לַּ ֵהם יּוכְּ ד שֶׁ  עַּ

ֵאל. זֶׁה  רָׁ שְּ יִּ ץ  רֶׁ אֶׁ יעַּ לְּ גִּ הַּ ים לְּ כִּ רָׁ ים דְּ שִּ פְּ חַּ נָׁה. ֵהם מְּ יְּ רַּ אּוקְּ ים בְּ אִּ צָׁ מְּ נִּ ים שֶׁ ֵאלִּ רְּ שְּ יִּ ם  ֵיש גַּ
רֶׁ  אָׁ יעַּ לָׁ גִּ הַּ נַּסֹות לְּ ם לְּ הֶׁ ים לָׁ רִּ עֹוזְּ ים שֶׁ ים טֹובִּ ֵבה ֲאנָׁשִּ רְּ ל. ֵיש הַּ "ד לֹא קַּ בָׁ ל חַּ ים שֶׁ יחִּ לִּ ץ.  שְּ

ם.  הֶׁ ים לָׁ רִּ אֹוד עֹוזְּ "ד מְּ בָׁ ֵּתי חַּ בָׁ  בְּ

 

 

 

 

ית  ְלָחָמה ַכְלָכלִּ  מִּ

ה.   מָׁ חָׁ לְּ מִּ ֵנס לַּ כָׁ הִּ צּו לְּ ית לֹא רָׁ רִּ בְּ צֹות הַּ רְּ אַּ ה וְּ ינֹות ֵאירֹופָׁ דִּ ר,  מְּ בַּ עָׁ בּועַּ שֶׁ נּו שָׁ רְּ פַּ סִּ מֹו שֶׁ כְּ
רּוסְּ  אֹות לְּ רְּ הַּ ינֹות לְּ דִּ מְּ שּוב לִּ ל חָׁ יטּו  ֲאבָׁ ֱחלִּ ה ֵהם ֵכן הֶׁ ה.  מָׁ יא לֹא טֹובָׁ זֹו הִּ ה כָׁ ישָׁ לִּ פְּ יָׁה שֶׁ

יָׁה   רּוסְּ ל  שֶׁ ה  לָׁ כָׁ לְּ כַּ בַּ ֹגעַּ  פְּ לִּ יטּו  ֱחלִּ הֶׁ יָׁה.   רּוסְּ ל  שֶׁ ה  לָׁ כָׁ לְּ כַּ בַּ ֹגעַּ  פְּ לִּ יטּו  ֱחלִּ הֶׁ ֵהן  ֲעשֹות?  לַּ
ים: כִּ רָׁ ה דְּ כַּמָׁ  בְּ

ים • רִּ דֹולָׁ ֵמש בְּ ּתַּ שְּ הִּ ים לְּ רּוסִּ ֵתת לָׁ ית.  לֹא לָׁ רִּ בְּ צֹות הַּ רְּ ל אַּ ֵבעַּ שֶׁ טְּ מַּ ר הּוא הַּ .  דֹולָׁ
יָׁכֹול   לֹא  שֶׁ י  מִּ לְּ ים.  רִּ דֹולָׁ בְּ ים  רִּ מֹוכְּ ינֹות  דִּ מְּ ֵבין  ים  רִּ מֹוכְּ שֶׁ ים  רִּ בָׁ דְּ הַּ ֹרב  ת  אֶׁ ם,  עֹולָׁ בָׁ

ים. רִּ בָׁ נֹות דְּ קְּ אֹוד לִּ ה מְּ שֶׁ ים קָׁ רִּ דֹולָׁ ֵמש בְּ ּתַּ שְּ הִּ  לְּ

ֵבה • רְּ יּו הַּ הְּ יִּ יטּו שֶׁ ֱחלִּ יָׁה. הֶׁ רּוסְּ ֹכר לְּ מְּ יָׁה אֹו לִּ נֹות ֵמרּוסְּ קְּ סּור לִּ אָׁ ים שֶׁ רִּ בָׁ  דְּ

צֹות   • ֲארָׁ א בָׁ צָׁ מְּ נִּ יָׁה שֶׁ ל רּוסְּ ף שֶׁ סֶׁ ֵבה כֶׁ רְּ ימּו הַּ ֱחרִּ ית הֶׁ רִּ בְּ צֹות הַּ רְּ אַּ ה וְּ ינֹות ֵאירֹופָׁ דִּ מְּ
ה.  זֶׁ ף הַּ סֶׁ כֶׁ ֵמש בַּ ּתַּ שְּ הִּ ה לְּ כֹולָׁ יָׁה לֹא יְּ ו רּוסְּ שָׁ כְּ ם. עַּ הֶׁ לָׁ  שֶׁ

ם אִּ יֹות    הַּ טִּ רָׁ ֵדמֹוקְּ לֹא  ינֹות  דִּ מְּ בִּ ים  מִּ עָׁ פְּ אֹוד  מְּ ֵבה  רְּ הַּ ים.  עִּ יֹודְּ לֹא  נּו  ֲאנַּחְּ יֲַּעֹזר?  זֶׁה 
יכָׁה  שִּ מְּ מַּ ה  לָׁ שָׁ מְּ מֶׁ הַּ ים.  שּוטִּ פְּ הַּ ים  ֲאנָׁשִּ בָׁ ת  עַּ פֹוגַּ יא  הִּ ת.  רֶׁ עֹוזֶׁ לֹא  ית  לִּ כָׁ לְּ כַּ ה  מָׁ חָׁ לְּ מִּ

יל.   גִּ רָׁ נֵַּהג כָׁ תְּ הִּ  לְּ
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  חדשות ה ארץ ועולם

ת ְבַגן ַהַחּיֹו   לֶּ ְזַמן ַהֲאָכַלת ָנֵמר.  ְמַטפֶּ ְפְצָעה בִּ "י נִּ  ת ַהָתָנכִּ

ם,  ֹמד ֲעֵליהֶׁ לְּ ֵדי לִּ ת זֶׁה כְּ ים אֶׁ צּוגֹות. עֹושִּ ים ּותְּ לּובִּ כְּ יֹות  בִּ ים חַּ יקִּ ֲחזִּ ם, מַּ עֹולָׁ יֹות בָׁ ֵני חַּ גַּ בְּ
יָׁ  ל חַּ כָׁ ם.  לְּ הֶׁ ֹאג לָׁ דְּ יְך לִּ רִּ ע צָׁ בַּ טֶׁ יֹות לֹא בַּ ר חַּ ֲאשֶׁ ם. כַּ ֹמר ֲעֵליהֶׁ שְּ לִּ ֵפל  וְּ טַּ יֹות ֵיש מְּ חַּ ן הַּ גַּ ה בְּ

ּה.  ֹאג לָׁ דְּ לִּ ּה וְּ יל אֹותָׁ ֲאכִּ הַּ אי לְּ רַּ חְּ אַּ  שֶׁ

י   לִּ בְּ ם  הֶׁ בָׁ ֵפל  טַּ לְּ ֵאיְך  ת  עַּ דַּ לָׁ ים  יכִּ רִּ צְּ ים  לִּ פְּ טַּ מְּ הַּ נֹות.  ֻסכָׁ מְּ יֹות  חַּ הַּ ֵני  גַּ בְּ יֹות  חַּ ֵמהַּ ק  ֵחלֶׁ
טַּ  מְּ הַּ ד  חָׁ אֶׁ וְּ לֹות  קָׁ ּתַּ קֹורֹות  ים  מִּ עָׁ פְּ לִּ ֵכן.  ּתַּ סְּ הִּ ת  לְּ לֶׁ פֶׁ טַּ מְּ שֶׁ ן  מַּ זְּ בַּ בּועַּ  שָׁ הַּ ע.  גַּ פְּ נִּ ים  לִּ פְּ

חּו  קְּ ּה. לָׁ ְך אֹותָׁ ים נָׁשַּ ֵמרִּ נְּ ד הַּ חָׁ ם,  אֶׁ יִּ לַּ ירּושָׁ י בִּ נָׁכִּ ּתָׁ יֹות הַּ חַּ ן הַּ גַּ ים בְּ ֵמרִּ נְּ ת הַּ ה אֶׁ ילָׁ ֱאכִּ הֶׁ
ה. צָׁ  רָׁ ין ֵאיְך זֶׁה קָׁ בִּ הָׁ יְך לְּ רִּ ו צָׁ שָׁ כְּ ים. עַּ יִּת חֹולִּ בַּ יָׁד לַּ ת מִּ דֶׁ עֹובֶׁ ת הָׁ ים אֶׁ רִּ קְּ מִּ ֹמד מִּ לְּ יְך לִּ רִּ

ה יֹוֵתר. טּוחָׁ ה בְּ צּורָׁ יֹות בְּ חַּ ֵפל בְּ טַּ ה ֵאיְך לְּ ֵאלֶׁ  כָׁ

 

ה ַבָּיֵרַח.   ְראֶּ ְפַגע ַכנִּ יַני תִּ יל סִּ ל טִּ ית ׁשֶּ  ְׁשֵארִּ

ֵבה  רְּ הַּ ים וְּ קִּ ֵבה ֲחלָׁ רְּ ים ֵמהַּ בִּ כָׁ ים ֻמרְּ ילִּ טִּ ים. הַּ דֹולִּ ים גְּ ילִּ טִּ יֹות וְּ לִּ יְך ֲחלָׁ רִּ ל צָׁ לָׁ חָׁ טּוס לֶׁ ֵדי לָׁ כְּ
ים  קִּ ץ. ֵיש ֲחלָׁ רֶׁ אָׁ דּור הָׁ כַּ רּו לְּ זְּ ים יַּחְּ ילִּ טִּ ל הַּ ים שֶׁ קִּ ֲחלָׁ הַּ ים שֶׁ נּו רֹוצִּ ק. ֲאנַּחְּ לֶׁ ל דֶׁ ים שֶׁ לִּ ֵמיכָׁ

לֹא חֹו ים שֶׁ ילִּ טִּ ל  ם שֶׁ הֶׁ לָׁ ים  אִּ ל. קֹורְּ ֲחלַּ ּתֹוֵבב בַּ סְּ הִּ לְּ ים  יכִּ שִּ מְּ ץ. ֵהם מַּ רֶׁ אָׁ דּור הָׁ כַּ לְּ ים  רִּ זְּ
ל".  לָׁ ת חָׁ ֹסלֶׁ  "פְּ

ֹרם   גְּ לִּ וְּ ץ  רֶׁ אָׁ כַּדּור הָׁ לְּ ה  ֲחזָׁרָׁ בַּ ֹפל  לִּ ה  כֹולָׁ יְּ יא  רֹות. הִּ ֵבה צָׁ רְּ ֲעשֹות הַּ לַּ ה  כֹולָׁ יְּ ל  לָׁ חָׁ ת  ֹסלֶׁ פְּ
ים יָׁנִּ וְּ לַּ ֹגעַּ בְּ פְּ ה לִּ כֹולָׁ יא יְּ ן    נֶׁזֶׁק. הִּ מַּ ּתֹוֵבב ֲהמֹון זְּ סְּ הִּ ה לְּ כֹולָׁ יא יְּ ם. הִּ ֲהֹרס אֹותָׁ לַּ יֹות וְּ לִּ ֲחלָׁ ּובַּ

ל.    ֲחלַּ  בַּ

ֵני   פְּ אֹות   7לִּ רְּ לִּ וְּ יו  ֲחרָׁ ֲעֹקב אַּ יטּו לַּ ֱחלִּ ל. הֶׁ לָׁ חָׁ ף בֶׁ ל עָׁ לָׁ ת חָׁ ֹסלֶׁ ל פְּ דֹול שֶׁ אּו גּוש גָׁ ים רָׁ נִּ שָׁ
לֹות מֵ  גַּ סּו לְּ ר. נִּ בָׁ שּום דָׁ הּוא לֹא פֹוֵגעַּ בְּ ל שֶׁ ית שֶׁ ֵארִּ ה זֶׁה שְּ אֶׁ רְּ נִּ ה. כַּ זֶׁ גּוש הַּ יעַּ הַּ גִּ ֵאיֹפה הִּ

הּוא   לּו שֶׁ גִּ ה וְּ זֶׁ יל הַּ טִּ ל הַּ לּול שֶׁ סְּ מַּ ת הַּ בּו אֶׁ שְּ ים חִּ נִּ עָׁ דְּ מַּ ל.  הַּ לָׁ חָׁ ים לֶׁ רִּ בָׁ יס דְּ ֵהטִּ ינַּי שֶׁ יל סִּ טִּ
גֹ  פְּ מּור לִּ יָׁה אָׁ יל הָׁ בּועַּ ֵהטִּ שָׁ . הַּ ֵרחַּ יָׁ ע בַּ גַּ פְּ ה יִּ אֶׁ רְּ נִּ ה  כַּ בָׁ כַּּתָׁ ת הַּ ים אֶׁ אִּ ם קֹורְּ ּתֶׁ אַּ שֶׁ . )כְּ ֵרחַּ יָׁ עַּ בַּ

ֵזר   יפַּ דֹול וִּ ֵּתש גָׁ כְּ ֵרחַּ מַּ יָׁ ל הַּ ה עַּ הּוא יֲַּעשֶׁ ים שֶׁ בִּ (.  חֹושְּ ֵרחַּ יָׁ ע בַּ גַּ ר פָׁ בָׁ הּוא כְּ יֹות שֶׁ הְּ יָׁכֹול לִּ
ק.     בָׁ ֵבה אָׁ רְּ  הַּ
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בו עָּפ  ָּ ש    תָּהַׁ ַׁ ש  ר   

 

 חומש: 

  פרשה:

 

 
 

 

 

 

 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

 שמות

 כי תשא  תצוה תרומהו משפטים יתרו  בשלח בא וארא

 פקודי  ויקהל


