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חדשות הארץ ועולם
חֲ ָדׁשֹות ִּב ְקצָ ָרה:

אּוק ַר ְינָה
הַ ִּמ ְלחָ ָמה ְב ְ
יטים
ְפ ִּל ִּ
רּוסים פָׁ ְּלשּו ְּלתֹוְך
אּוק ָׁר ִּאינָׁה .הָׁ ִּ
רּוסיָׁה לְּ ְּ
כְּ מֹו ֶׁש ִּספַּ ְּרנּו ְּב ָׁשבּועַּ ֶׁשעָׁ בַּ ר ,יֵש ִּמלְּ חָׁ מָׁ ה בֵ ין ְּ
אּוק ַּר ְּינָׁה .יֵש
ּתֹוש ִּבים ְּב ְּ
ָׁ
אּוק ַּר ְּינָׁה .הֵ ם פֹוגְּ עִּ ים ְּבהַּ ְּרבֵ ה
אּוק ַּרא ְּינָׁה .הֵ ם מַּ פְּ צִּ יצִּ ים עָׁ ִּרים ְּב ְּ
ְּ
ּתֹוש ִּבים
ָׁ
אּוק ַּר ְּינָׁה ֶׁשנֶׁהֱ ַּרס לָׁ הֶׁ ם הַּ בַּ יִּת וְּאֵ ין לָׁ הֶׁ ם אֵ יפֹה לָׁ גּור .יֵש הַּ ְּרבֵ ה
ּתֹוש ִּבים ְּב ְּ
ָׁ
הַּ ְּרבֵ ה
אּוק ַּר ְּינָׁה ֶׁש ְּמאֹוד ְּמפַּ חֲ ִּדיםְּ ,ול ֹא רֹוצִּ ים לְּ ִּה ָׁשאֵ ר בַּ בַּ יִּת ֶׁשלָׁ הֶׁ ם.
ְּב ְּ
ּומחַּ פְּ ִּשים מָׁ קֹום אַּ חֵ ר .הַּ ְּרבֵ ה מֵ הֶׁ ם ְּמנ ִַּּסים לַּ ֲעבֹר
בֹור ִּחים מֵ הַּ בַּ יִּת ֶׁשלָׁ הֶׁ ם ְּ
ְּ
הֵ ם
קֹור ִּאים
בֹור ִּחים מֵ הַּ בַּ יִּת ֶׁשלָׁ הֶׁ ם ִּבגְּ לַּ ל ִּמ ְּלחָׁ ָׁמה ְּ
אּוק ַּרא ְּינָׁה לַּ אֲ ָׁרצֹות אֲ חֵ רֹות .לַּ אֲ נ ִָּׁשים ֶׁש ְּ
ֵמ ְּ
יטים ְּל ִּה ְּס ַּּת ֵדר
יטים ְּמחַּ פְּ שֹות ֶׁד ֶׁרְך לַּ ֲעזֹר לַּ פְּ לִּ ִּ
יטים" .הַּ ְּמ ִּדינֹות ֶׁשאֵ לֵ יהֶׁ ם מַּ גִּ יעִּ ים הַּ פְּ לִּ ִּ
"פ ִּל ִּ
ְּ
עַּ ד ֶׁשהֵ ם יּוכְּ לּו לַּ חֲ זֹר לַּ בַּ יִּת ֶׁשלָׁ הֶׁ ם.
אּוק ַּר ְּינָׁה .הֵ ם ְּמחַּ פְּ ִּשים ְּד ָׁרכִּ ים לְּ הַּ גִּ יעַּ לְּ אֶׁ ֶׁרץ י ְִּּש ָׁראֵ ל .זֶׁה
צָׁאים ְּב ְּ
נִּמ ִּ
יֵש גַּם י ְִּּש ְּראֵ לִּ ים ֶׁש ְּ
יחים ֶׁשל חַּ בָׁ "ד
טֹובים ֶׁשעֹוזְּ ִּרים לָׁ הֶׁ ם לְּ נַּסֹות לְּ הַּ גִּ יעַּ לָׁ אָׁ ֶׁרץְּ .שלִּ ִּ
ל ֹא ַּקל .יֵש הַּ ְּרבֵ ה אֲ נ ִָּׁשים ִּ
ְּבבָׁ ֵּתי חַּ בָׁ "ד ְּמאֹוד עֹוזְּ ִּרים לָׁ הֶׁ ם.

ִּמ ְלחָ ָמה כ ְַלכ ִָּלית
כְּ מֹו ֶׁש ִּספַּ ְּרנּו ָׁשבּועַּ ֶׁשעָׁ בַּ רְּ ,מ ִּדינֹות אֵ ירֹופָׁ ה וְּאַּ ְּרצֹות הַּ ְּב ִּרית ל ֹא ָׁרצּו לְּ ִּה ָׁכנֵס לַּ ִּמ ְּלחָׁ ָׁמה.
ישה כָׁזֹו ִּהיא ל ֹא טֹובָׁ ה .מָׁ ה הֵ ם כֵן הֶׁ חֱ ִּליטּו
רּוס יָׁה ֶׁשפְּ לִּ ָׁ
אֲ בָׁ ל חָׁ שּוב לִּ ְּמ ִּדינֹות לְּ הַּ ְּראֹות לְּ ְּ
רּוסיָׁה
ְּ
רּוסיָׁה .הֶׁ חֱ לִּ יטּו לִּ פְּ גֹ עַּ בַּ כַּלְּ כָׁלָׁ ה ֶׁשל
ְּ
לַּ עֲשֹות? הֵ ן הֶׁ חֱ לִּ יטּו לִּ פְּ גֹ עַּ בַּ כַּלְּ כָׁלָׁ ה ֶׁשל
ְּבכ ַָּׁמה ְּד ָׁרכִּ ים:
רּוסים לְּ ִּה ְּש ַּּתמֵ ש ְּבדֹולָׁ ִּרים .דֹולָׁ ר הּוא הַּ מַּ ְּטבֵ עַּ ֶׁשל אַּ ְּרצֹות הַּ ְּב ִּרית.
ל ֹא לָׁ ֵתת לָׁ ִּ
•
בָׁ עֹולָׁ ם ,אֶׁ ת רֹב הַּ ְּדבָׁ ִּרים ֶׁשמֹוכְּ ִּרים בֵ ין ְּמ ִּדינֹות מֹוכְּ ִּרים ְּבדֹולָׁ ִּריםְּ .ל ִּמי ֶׁשל ֹא יָׁכֹול
ְּל ִּה ְּש ַּּתמֵ ש ְּבדֹולָׁ ִּרים ָׁק ֶׁשה ְּמאֹוד לִּ ְּקנֹות ְּדבָׁ ִּרים.
רּוסיָׁה.
רּוסיָׁה אֹו לִּ ְּמכֹר לְּ ְּ
הֶׁ חֱ לִּ יטּו ֶׁשיִּ ְּהיּו הַּ ְּרבֵ ה ְּדבָׁ ִּרים ֶׁשאָׁ סּור לִּ ְּקנֹות מֵ ְּ
•
רּוסיָׁה ֶׁשנ ְִּּמצָׁא בָׁ אֲ ָׁרצֹות
ְּמ ִּדינֹות אֵ ירֹופָׁ ה וְּאַּ ְּרצֹות הַּ ְּב ִּרית הֶׁ חֱ ִּרימּו הַּ ְּרבֵ ה כֶׁסֶׁ ף ֶׁשל ְּ
•
רּוסיָׁה ל ֹא יְּכֹולָׁ ה לְּ ִּה ְּש ַּּתמֵ ש בַּ כֶׁסֶׁ ף הַּ זֶׁה.
ֶׁשלָׁ הֶׁ ם .עַּ כְּ ָׁשו ְּ
מֹוק ָׁר ִּטיֹות
יֹודעִּ ים .הַּ ְּרבֵ ה ְּמאֹוד פְּ עָׁ ִּמים ִּב ְּמ ִּדינֹות ל ֹא ֵד ְּ
הַּ ִּאם זֶׁה ַּי ֲעזֹר? אֲ נ ְַּּחנּו ל ֹא ְּ
שּוטים .הַּ מֶׁ ְּמ ָׁשלָׁ ה ַּמ ְּמ ִּשיכָׁה
ִּ
ִּמ ְּלחָׁ מָׁ ה כַּלְּ כָׁלִּ ית ל ֹא עֹוז ֶֶׁׁרתִּ .היא פֹוגַּעַּ ת בָׁ אֲ נ ִָּׁשים הַּ פְּ
ְּל ִּה ְּתנַּהֵ ג כ ָָׁׁרגִּ יל.
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ְמ ַטפֶּ לֶּ ת ְבגַ ן הַ חַ ּיֹות הַ ָתנָכִּ "י נִּ ְפצְ עָ ה ִּבזְ ַמן הַ אֲ כָלַ ת נ ֵָמר.
עֹושים אֶׁ ת זֶׁה כְּ ֵדי ִּל ְּלמֹד עֲלֵ יהֶׁ ם,
ּותצּוגֹותִּ .
לּובים ְּ
יקים חַּ יֹות ִּבכְּ ִּ
ְּב ַּגנֵי חַּ יֹות בָׁ עֹולָׁ ם ,מַּ חֲ זִּ ִּ
ו ְִּּל ְּשמֹר עֲלֵ יהֶׁ ם .כַּאֲ ֶׁשר חַּ יֹות ל ֹא בַּ טֶׁ בַּ ע צָׁ ִּריְך לִּ ְּדאֹג לָׁ הֶׁ ם .לְּ כָׁל חַּ ָׁיה ְּבגַּן הַּ חַּ יֹות יֵש ְּמטַּ פֵ ל
אֹותּה וְּלִּ ְּדאֹ ג לָׁ ּה.
ָׁ
ֶׁשאַּ ְּח ַּראי לְּ הַּ אֲ כִּ יל
חֵ לֶׁ ק מֵ הַּ חַּ יֹות ְּב ַּגנֵי הַּ חַּ יֹות ְּמסֻ כָׁנֹות .הַּ ְּמטַּ פְּ לִּ ים צְּ ִּריכִּ ים לָׁ ַּדעַּ ת אֵ יְך לְּ טַּ פֵ ל בָׁ הֶׁ ם ְּב ִּלי
ְּל ִּה ְּס ַּּתכֵן .לִּ פְּ עָׁ ִּמים קֹורֹות ַּּת ָׁקלֹות וְּאֶׁ חָׁ ד הַּ ְּמטַּ פְּ לִּ ים ִּנפְּ גַּע .הַּ ָׁשבּועַּ בַּ זְּ ַּמן ֶׁש ְּמטַּ פֶׁ לֶׁ ת
אֹותּה .לָׁ ְּקחּו
ָׁ
ירּושלַּ יִּם ,אֶׁ חָׁ ד הַּ נְּמֵ ִּרים נ ַָּׁשְך
ָׁ
הֶׁ אֱ כִּ ילָׁ ה אֶׁ ת הַּ נְּמֵ ִּרים ְּבגַּן הַּ חַּ יֹות הַּ ָּׁתנָׁכִּ י ִּב
אֶׁ ת הָׁ עֹובֶׁ ֶׁדת ִּמיָׁד לַּ בַּ יִּת חֹולִּ ים .עַּ כְּ ָׁשו צָׁ ִּריְך לְּ הָׁ ִּבין אֵ יְך זֶׁה ָׁק ָׁרהָׁ .צ ִּריְך ִּל ְּלמֹד ִּמ ִּמ ְּק ִּרים
יֹותר.
צּורה ְּבטּוחָׁ ה ֵ
כָׁאֵ לֶׁ ה אֵ יְך לְּ טַּ פֵ ל ְּבחַּ יֹות ְּב ָׁ
ְׁשאֵ ִּרית ֶּׁשל ִּטיל ִּסינַי ִּת ְפגַ ע כַנִּ ְראֶּ ה בַ ּי ֵָרחַ .
כְּ ֵדי לָׁ טּוס לֶׁ חָׁ לָׁ ל צָׁ ִּריְך חֲ לָׁ לִּ יֹות ו ְִּּטילִּ ים גְּ דֹולִּ ים .הַּ ִּטילִּ ים מֻ ְּרכ ִָּׁבים מֵ הַּ ְּרבֵ ה חֲ לָׁ ִּקים וְּהַּ ְּרבֵ ה
ֵמיכ ִָּׁלים ֶׁשל ֶׁדלֶׁ ק .אֲ נ ְַּּחנּו רֹוצִּ ים ֶׁשהַּ חֲ לָׁ ִּקים ֶׁשל הַּ ִּטילִּ ים י ְַּּחזְּ רּו לְּ כַּדּור הָׁ אָׁ ֶׁרץ .יֵש חֲ לָׁ ִּקים
קֹור ִּאים לָׁ הֶׁ ם
ֶׁשל ִּטילִּ ים ֶׁשל ֹא חֹו זְּ ִּרים לְּ כַּדּור הָׁ אָׁ ֶׁרץ .הֵ ם מַּ ְּמ ִּשיכִּ ים לְּ ִּה ְּסּתֹובֵ ב בַּ חֲ לַּ לְּ .
"פסֹלֶׁ ת חָׁ לָׁ ל".
ְּ
ְּפסֹלֶׁ ת חָׁ לָׁ ל יְּכֹולָׁ ה לַּ עֲשֹות הַּ ְּרבֵ ה צָׁ רֹותִּ .היא יְּכֹולָׁ ה לִּ פֹל בַּ חֲ ז ָָׁׁרה לְּ כַּדּור הָׁ אָׁ ֶׁרץ ו ְִּּלגְּ רֹם
אֹותםִּ .היא יְּכֹולָׁ ה לְּ ִּה ְּסּתֹובֵ ב הֲ מֹון זְּ ַּמן
ָׁ
ֶׁנזֶׁקִּ .היא יְּכֹולָׁ ה לִּ פְּ גֹ עַּ ְּבלַּ ְּויָׁנִּ ים ּובַּ חֲ לָׁ לִּ יֹות וְּלַּ הֲ רֹס
בַּ חֲ לַּ ל.
ִּל ְּפנֵי ָׁ 7שנִּ ים ָׁראּו גּוש גָׁדֹול ֶׁשל פְּ סֹלֶׁ ת חָׁ לָׁ ל עָׁ ף בֶׁ חָׁ לָׁ ל .הֶׁ חֱ לִּ יטּו לַּ עֲקֹ ב אַּ חֲ ָׁריו ו ְִּּל ְּראֹות
ֶׁשהּוא ל ֹא פֹוגֵעַּ ְּבשּום ָׁדבָׁ ר .נִּסּו לְּ גַּלֹות מֵ אֵ יפֹה ִּהגִּ יעַּ הַּ גּוש הַּ זֶׁהַּ .כ ִּנ ְּראֶׁ ה זֶׁה ְּשאֵ ִּרית ֶׁשל
ִּטיל ִּסינַּי ֶׁשהֵ ִּטיס ְּדבָׁ ִּרים לֶׁ חָׁ לָׁ ל .הַּ מַּ ְּדעָׁ נִּ ים ִּח ְּשבּו אֶׁ ת הַּ מַּ ְּסלּול ֶׁשל הַּ ִּטיל הַּ זֶׁה וְּגִּ לּו ֶׁשהּוא
קֹור ִּאים אֶׁ ת הַּ כ ַָּּׁתבָׁ ה
כַּנִּ ְּראֶׁ ה יִּפְּ גַּע בַּ י ֵָׁרחַּ  .הַּ ָׁשבּועַּ הֵ ִּטיל הָׁ יָׁה אָׁ מּור לִּ פְּ גֹ עַּ בַּ י ֵָׁרחַּ ( .כְּ ֶׁשאַּ ֶּׁתם ְּ
ֲשה עַּ ל הַּ י ֵָׁרחַּ מַּ כְּ ֵּתש גָׁדֹול וִּיפַּ זֵ ר
חֹוש ִּבים ֶׁשהּוא ַּיע ֶׁ
ְּ
יָׁכֹול ִּל ְּהיֹות ֶׁשהּוא כְּ בָׁ ר פָׁ גַּע בַּ י ֵָׁרחַּ ).
הַּ ְּרבֵ ה אָׁ בָׁ ק.

 3סדנתון

א' אדר ב' תשפ"ב

בס"ד

ע
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במדבר
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דברים
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שמות

פרשה:
וארא

בא

 4סדנתון

בשלח

יתרו

משפטים

ותרומה

תצוה

כי תשא

א' אדר ב' תשפ"ב

פקודי

