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  ַהַּצָּלף 

  ַּבָּׁשבּועֹות ָהַאֲחרֹוִנים ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ִּבְגָבעֹות ֶאת ַהַּצָּלף ּפֹוֵרַח. 

  .צֹוֵמַח ְּבִעָּקר ְּבִצֵּדי ַהֶּדֶר אֹו ַעל ִקירֹות ֶאֶבן ּוְגֵדרֹותַהַּצָּלף ַהּקֹוָצִני הּוא ִׂשיַח ָּגדֹול. ַהִּׂשיַח ַהֶּזה  

 .ַּבֹחֶרף ַהַּצָּלף ַהּקֹוָצִני ַּבַּׁשֶּלֶכת. ַּבַּקִיץ הּוא ַמְצִמיַח ֲעָנִפים ֲאֻרִּכים ְוָעִלים

ִּבגְ  ְּפִניָמה.  ְמֻעָּקִמים  ַהּקֹוִצים  ְּמֹאד.  ֲחָזִקים  קֹוִצים  ֵיׁש  ָהֲעָנִפים  ֶאְפָׁשר  ַעל  ַהּקֹוִצים  ֶׁשל  ַהּצּוָרה  ַלל 
 .ְלַהְכִניס ֶאת ַהָּיד ְּבַקּלּות ְלתֹו ַהִּׂשיַח ֲאָבל ָקֶׁשה ְמאֹוד ְלהֹוִציא אֹוָתּה

ְוַעּמּוד ֵעִלי  ם  ַה"ַּצָּלף ַהּקֹוָצִני" ּפֹוֵרַח ָּכל ַהַּקִיץ. ֵיׁש לֹו ְּפָרִחים ְלָבִנים ְּגדֹוִלים. ְּבֶאְמַצע ָּכל ֶּפַרח ֵיׁש ַאְבָקִני
כ ּפֹוֵרַח  הּוא  ַהָּצֳהַרִים.  ַאַחר  ִּבְׁשעֹות  ִנְפַּתח  ַהֶּפַרח  ָוֹרד.  ִלְקַראת    17ְּבֶצַבע  ְלָמֳחָרת  ְוִנְסַּגר  ְׁשעֹות 

 .ַהָּצֳהַרִים. ִּבְׁשעֹות ַהָּצֳהַרִים ַהַחּמֹות ַהְּפָרִחים ְסגּוִרים. ַלְּפָרִחים ֶׁשל ַהַּצָּלף ֵיׁש ֵריַח ָחָזק 

ֵמֶהם    ֵני ַהְּפִריָחה ַהֶּפַרח ִנְמָצא ְּבתֹו ִנָּצן ְּבצּוַרת ַּכְפּתֹור. ֶאת ַהִּנָּצִנים ָהֵאּלּו ֶאְפָׁשר ִלְקֹטף ּוְלָהִכין ִלפְ 
ּוְלָהִכין מִ  ִלְקֹטף  ֶאְפָׁשר  ַּגם אֹותֹו  ָקָטן.  ְמָלְפפֹון  ֶׁשל  ֵיׁש צּוָרה  ַהַּצָּלף ַהּקֹוָצִני  ֶׁשל  ַלְּפִרי  ֶּמּנּו  ֲחמּוִצים. 

 .ֲחמּוִצים 

   ִלְפֵני  -ַהּיֹום ֵיׁש ָלנּו ַהְרֵּבה סּוִגים ֶׁשל ֵּפרֹות ְוַתְבִליִנים 

  ַהְרֵּבה ָׁשִנים ָהיּו ְמַעט. ְּכֶׁשָהיּו ְמַעט ֵּפרֹות ֲאָנִׁשים 

ִלְקֹטף ְּפָרִחים ּוֵפרֹות ֶׁשל  ִהְתַאְּמצּו ְּמֹאד ִלְקֹטף ֶאת ֵּפרֹות ַהָּבר. ָהיּו ֲאָנִׁשים ֶׁשָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלֶהם ָהְיָתה   
 .ַצָּלף

"ַרִּבי    ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשאֹוְמִרים ֶׁשַּלִּמְקצֹוַע ַהֶּזה ָהָיה ֵׁשם. ָקְראּו לֹו "ַקָּפר". ְלֶאָחד ֵמַחְכֵמי ַהִּמְׁשָנה קֹוְרִאים 
 ."ֶאְלָעָזר ַהַּקָּפר

ַהַּצָּלף ַחִּיים סּוִגים ׁשֹוִנים ֶׁשל חֲ  ֶהָעִלים ֶׁשל  ְזָחִלים ֶׁשל ַהַּפְרַּפר    .ָרִקים ַעל  ַהִּׂשיַח  ִלְמצֹא ַעל  ֶאְפָׁשר 
  .""ַלְבִנין ַהַּצָּלף". ַעל ַהַּצָּלף ֵיׁש ַּגם ִּפְׁשֵּפׁש ִצְבעֹוִני ֶׁשִּנְקָרא "ִּפְׁשֵּפׁש ַהַּצָּלף

  

  ְמִׂשיָמה: ַחְּפׂשּו ֶאת ַהַּצָּלף 
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  הסדנא חדשות 

  

  

  ֻּתִּכי ְּדָרָרה ִאיָלעי ְמַסֵּפר ַעל:  

  עֹופֹות ַמְחָלָקה: 

  ֻּתִּכִּיים  ִסְדָרה: 

  ְּדַרָּרִאים ִמְׁשָּפָחה: 

  ָׁשָנה ַּבֶּטַבע.  30י( ִּבְכלּוב), ְוַעד ָׁשָנה ִּבְתַנאי ֶׁשבִ  15-20ֹאֶר ַחִּיים: 

  ֵּפרֹות ּוְזָרִעים. ָמזֹון:  

  ַהֹּיַדַעת? 

ַּבַעת ְׁשֹחָרה ִמָּסִביב ַלַּצָּואר ְוִאּלּו  ַהֶהְבֵּדל ַּבַּמְרֶאה ֵּבין ָזַכר ֵלְּנֵקָבה ֵאֶצל ַהְּדָררֹות הּוא ֶׁשַּלָּזָכר ֵיׁש טַ -
  ַלְּנֵקָבה ֵאין. 

  ַלְּדָרָרה ְצָעקֹות ֲחָזקֹות ְמאֹוד. -

ַהְּדָרָרה ָּבא ֵאַלי ְוִהְתַיֵּׁשב ִלי ַעל ַהָּכֵתף. ַהְּכלּוב ֶׁשל ַהְּדָררֹות ָנִקי ְּבֶדֶר ְּכָלל ְוָלֵכן ֲאִני  ֲחָוָיה ִאיִׁשית: 
  ד אֹוֵהב ַלֲעבֹ 

  

  . ָּכְתבּו ִׁשיָרה ִּכַּנְרִּתי ְוֹנַעם ַמְנֶּדְלָּבאּום ִמּיּוׇבִלים   -ַהְּזָחִלים ֶׁשָּלנּו 

  ֵּביִצים ָּבְקעּו ְוַהְּזָחִלים ָּגְדלּו.  ָמָצאנּו ַעל ַהֵּפיָגם ְזָחִלים ּוֵביִצים ֶׁשל ְזַנב ְסנּוִנית. הַ 

  ֵחֶלק ֵמַהְּזָחִלים ְּכָבר ֶנֶהְפכּו ִלְגָלִמים ְוֶאָחד ְּכָבר ָהַפ ְלַפְרַּפר.  

  ָיֹרק ָּבִהיר.   ֵיׁש ָלנּו ֻׁשַּמר ַּבִּגָּנה ֶׁשל ַהִּכָּתה ּוָמָצאנּו ַעל ַהֻּׁשָּמר ְׁשֵני ְזָחִלים ְּבֶצַבע 

ֶׁשְּכֶׁשְּזָחִלים אֹוְכִלים ֻׁשַּמר ָאז ַהֶּצַבע ֶׁשָּלֶהם הֹוֵפ ְלָיֹרק ָּבִהיר, לֹא ְּכמֹו ְׁשָאר ַהְּזָחִלים, ִּכי    ִמֶּזהֵהַבּנּו  

  ִלְׁשָאר ַהְּזָחִלים ֵיׁש ֶצַבע ָלָבן ְולֹא ָיֹרק ָּבִהיר.  
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עולםבארץ וב חדשות   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 הבחירות באתיופיה

 לֹא ָׁשָנה ְׁשלֹוִׁשים ִלְפֵני ַעד. ַאְפִריָקה ְּבִמְזַרח ְמִדיָנה ִהיא ֶאְתיֹוְּפָיה. ְּבֶאְתיֹוְּפָיה ְּבִחירֹות ָהיּו ֵׁשִני ְּביֹום

 ְיכֹוִלים ָהיּו לֹא ְּבֶאְתיֹוְּפָיה ָהֶאְזָרִחים. ַהָּצָבא ָהָיה ָׁשם ֶׁשָּׁשַלט ִמי. ְּבֶאְתיֹוְּפָיה ֵּדמֹוְקָרִטי ִׁשְלטֹון ָהָיה

 . ְּבֶאְתיֹוְּפָיה ֵּדמֹוְקָרִטי ְלטֹוןִׁש  ִהְתִחיל ָׁשָנה ְׁשלֹוִׁשים ִלְפֵני. ֶׁשָּלֶהם ַהַּמְנִהיִגים ֶאת ִלְבֹחר

 ַלִּׁשְלטֹון ִהְסִּכיָמה לֹא ָהֶאְתיֹוִּפי ֵמָהָעם ְקבּוָצה. ְּגדֹוָלה ִמְלָחָמה ְּבֶאְתיֹוְּפָיה ֵיׁש ָהַאֲחרֹוָנה ַּבָּׁשָנה

 ַלְמרֹות. ֵמִתים ֲאָנִׁשים ְמאֹוד ַהְרֵּבה. ְזַמן ָהמֹון ְּכָבר ִנְמֶׁשֶכת ַהּזֹאת ַהִּמְלָחָמה. ֶהָחָדׁש ַהֵּדמֹוְקָרִטי

 . ְּבִחירֹות ַלֲעׂשֹות ֶהֱחִליט ֶאְתיֹוְּפָיה ֶׁשל ַהֶּמְמָׁשָלה רֹאׁש, ַהִּמְלָחָמה

 ָלבֹוא ְיכֹוִלים לֹא ֲאָנִׁשים ְמאֹוד ַהְרֵּבה! הֹוְגנֹות לֹא ָהֵאֶּלה ַהְּבִחירֹות: "אֹוְמִרים ַּבְּמִדיָנה ֲאָנִׁשים ַהְרֵּבה

 ."ַהִּמְלָחָמה ִּבְגַלל ְלַהְצִּביעַ 

. ִאּתֹו ַמְסִּכים ֶׁשּלֹא ִמי ְּבָכל ִנְלַחם הּוא. ֵּדמֹוְקָרִטי ֶּבֱאֶמת לֹא ַהֶּזה ַהִּׁשְלטֹון: "ֶׁשאֹוְמִרים ֲאָנִׁשים ַּגם ֵיׁש

 ֶאְפָׁשר ִאי, ַהִּמְלָחָמה ֶאת עֹוֵצר לֹא ֶׁשהּוא ַעד. אֹוָתּה ַלֲעֹצר ָצִרי הּוא. ַלִּמְלָחָמה ַאְחַראי ַהִּׁשְלטֹון

 ".ְּבִחירֹות ַלֲעׂשֹות

 ָהָיה לֹא ַּפַעם ַאף: "ָאַמר הּוא. ָהֵאּלּו ַהְּטָענֹות ַלְמרֹות ְּבִחירֹות ַלֲעׂשֹות ֶהֱחִליט ַהֶּמְמָׁשָלה רֹאׁש

. ַעְכָׁשו ַעד ֶׁשָהָיה ִמָּמה טֹוב יֹוֵתר ֶזה ֲאָבל ְלִהְתַקֵּדם ְלָאן עֹוד ֵיׁש. ֵּדמֹוְקָרִטי ָּכ ָּכל ִׁשְלטֹון ְּבֶאְתיֹוְּפָיה

 ".ְּבִחירֹות ַלֲעׂשֹות ָצִרי
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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 

 ַּבָּלק ֶמֶל מֹוָאב רֹוֶצה ִלְפגֹוַע ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל. ַּבָּלק רֹוֶאה ֶׂשה' עֹוֵזר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָלֶכן הּוא ְמַפֵחד
 .ְלִהָּלֵחם ָּבֶהם

 .ְּבֵׁשם ִּבְלָעם. ַּבָּלק ְמַבֵּקׁש ִמִּבְלָעם ְלַקֵּלל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאלַּבָּלק ׁשֹוֵלַח ְׁשִליִחים ֵאל ָנִביא 

ַאָּתה לֹא ָיכֹול ְלַקֵּלל אֹותֹו". ִּבְלָעם לֹא הֹוֵל ִעם  -ה' אֹוֵמר ְלִבְלָעם: "ַעם ִיְׂשָרֵאל הּוא ַעם ְמבֹוָר
 .ַהְּׁשִליִחים ֶׁשל ַּבָּלק

ל ִּבְלָעם. ַהַּפַעם ה' אֹוֵמר ְלִבְלָעם: "ַאָּתה ָיכֹול ָלֶלֶכת ִעם ַהְּׁשִליִחים ֶׁשל ַּבָּלק ׁשֹוֵלַח עֹוד ְׁשִליִחים אֵ 
 "ַּבָּלק ֲאָבל ַאָּתה ַּתִּגיד ַרק ָמה ֶׁשֲאִני אֹוַמר ְל

 .ִּבְלָעם לֹוֵקַח ֶאת ֲאתֹונֹו ְורֹוֵכב ִעם ַהְּׁשִליִחים ֶׁשל ַּבָּלק

 :ְּדָבִרים מּוְפָלִאיםַּבֶּדֶר קֹוִרים ְׁשֵני 

 .ַמְלָא ה' עֹוֵמד ִעם ֶחֶרב ְׁשלּוָפה ְוחֹוֵסם ְלִבְלָעם ֶאת ַהֶּדֶר ·

 .ה' ַּפָּתח ֶאת ַהֶּפה ֶׁשל ָהָאתֹון ְוִהיא ַמְתִחיָלה ְלַדֵּבר ִעם ִּבְלָעם ·

 .ַעם ִיְׂשָרֵאל ִּבְלָעם ְמָבֵר אֹותֹוה' לֹא נֹוֵתן ְלִבְלָעם ְלַקֵּלל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל. ִּבְמקֹום ְלַקֵּלל ֶאת 

 .ַּבָּלק ּכֹוֵעס ַעל ִּבְלָעם ּוְמָגֵרׁש אֹותֹו

 ַּבָּלק ֵמִבין ֶׁשהּוא לֹא ַיְצִליַח ְלַקֵּלל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל. הּוא ְמַנֶּסה ְלַהִּזיק ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבצּוָרה ַאֶחֶרת.
ב ּוִמְּדָין ְלַהְחִטיא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ַהָּנִׁשים ְמַלְּמדֹות ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבָּלק ְמעֹוֵדד ֶאת ַהָּנִׁשים ֶׁשל מֹואָ 

 .ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדה ָזָרה

ִׁשים ֹמֶׁשה אֹוַמר ְלָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: "ָאסּור ָלֶכם ְלִהְתָקֵרב ְלָנִׁשים מֹוֲאִבּיֹות ּוִמְדָייִניֹות. ְּכֶׁשַאֶּתם ִעם ַהּנָ 
 "ּו ַאֶּתם חֹוְטִאים ָחָטִאים ֲחמּוִריםָהֵאּל

 .ִאיׁש ָחׁשּוב ִמֵּׁשֶבט ִׁשְמעֹון לֹוֵקַח ִאיָּׁשה ִמְדָייִנית ְוִנְכַנס ִאיָּתּה ָלאֹוֶהל -ְּבִדּיּוק ְּכֶׁשֹּמֶׁשה אֹוֵמר ֶאת ֶזה

ְׂשָרֵאל. ִמָּיד ַמְתִחיָלה ַמֵּגיָפה ֹמֶׁשה ְוָכל ַעם ִיְׂשָרֵאל רֹוִאים ֶאת ֶזה ּובֹוִכים. ה' ּכֹוֵעס ְמֹאד ַעל ַעם יִ 
 .ְוַהְרֵּבה ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמִתים

 ִּפְנָחס ִּבן ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן רֹוֶאה ָמה קֹוֶרה. הּוא לֹוֵקַח רֹוַמח ְוהֹוֵרג ֶאת ָהִאיׁש ַהִּיְׂשְרֵאִלי ְוֶאת ָהִאיָּׁשה
 .ה ַמְפִסיָקהַהִּמְדָייִנית. ַהַּכַעס ֶׁשל ה' ִנְרַּגע. ַהַּמֵּגפָ 

 

 



  בס"ד 
 

  תשפ"א  ט"ו תמוז                                                                                        סדנתון 5

בּועפָּ  ָ ת ַהׁשּ ָרׁשַ  

 

 ִחידֹון ְלָפָרַׁשת ָׁשבּוַע. ָּכְתָבה ְּתִחָּיה ֲאִביַחִיל 

 ָלָּמה ָרָצה ָּבָלק ְלַבֵּקׁש ִמִּבְלָעם ֶׁשְּיַקֵּלל ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל?.1

 ָלָּמה ִּבְלָעם ֶּבֶר ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ִקֵּלל?.2

?ָלָּמה ָהָאתֹון ֶׁשל ִּבְלָעם .3  ָסְטָתה ֵמַהֶּדֶר

 ָמה ָּגַרם ָלָאתֹון ִלְפֹּתַח ֶאת ַהֶּפה? .4

 

 

 

תשובות:  

1. ְּכֵדי ֶׁשֵהם ְיֹגְרׁשּו ִמן ָהָאֶרץ.  

2. ִּכי ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵהם ַעם ְמֹבָר ַוה' לֹא ִהְרָׁשה לֹו ְלַקֵּלל.  
3. ִּכי ִהיא ָרֲאָתה ֶאת ַהָּׂשָטן  ַּבֶּדֶר.  
4. ַהַּמּכֹות ֶׁשִּבְלָעם ָנַתן ָלּה.  


