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 : ַהִצ'יְנִצ'יָלה ַעל ִמְסָפר ִאיָלִעי

רֹום: ְגִדיָלה ֵאזֹור  . ָאֶמִריָקה  דְּ

ִקים :ַמְחָלָקה  . ַהּיֹונְּ

 . הצ'ינצ'יליים :ִמְשָפָחה

עֹוִנים :אֹוֶכל  . ַוֲעָשִבים  ֵזרְּ

 . ָשִנים 11 :ַחִיים ּתֹוֶחֶלת

 

 ? ֲהָיַדְעּתָ 

ִצ'יָלה- ַקַלַחת  ַהִצ'ינְּ ָמה ֶאת  מְּ  . ַבחֹול ָעצְּ

 :ִאיִשי ִסיפּור

ִצ'יָלה- ַטָנה  ַחָּיה ִהיא   ַהִצ'ינְּ ָווה ִעם  ַוֲחמּוָדה קְּ ִעיָמה  ַפרְּ ִהיָזֵהר ָצִריְך  ַאְך, נְּ   ִהיא ַכֲאֶשר - ִמֶמָנה לְּ

ִגיָשה רֹוט ֲעלּוָלה  ִהיא   ֶמאּוֶיֶמת ַמרְּ שֹוְך  ִלשְּ ִלנְּ ַשכִתי ַאַחת  ַפַעם. וְּ ֵדי  ַעל ִננְּ ִצ'יָלה יְּ   ֲאִני  ּוֵמָאז ַהִצ'ינְּ

ָקֵרב ִהירּות ֵאֶליהָ  ִמתְּ  . ִבזְּ
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  חדש בטבע

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    עולםבארץ ובחדשות      

 

  

 

ִשיִלים ַהֵפירֹות  אֹוִרי ַנַחל : ָכַתב.  ַמבְּ

ִשילּו  ָהַאֲחרֹון ַבחֹוֶדש ֵבה ִהבְּ  . ֵפירֹות ַהרְּ

נּו ִפים  ֲאַנחְּ ִחילּו   ֵהם  ֲאָבל  ַהֵפירֹות  ֶאת   ַהּיֹום  קֹוטְּ ֵני   ִהתְּ ֵבה  ִלפְּ ַמן   ַהרְּ רּו  ָהֵעִצים   ֶשל  ֶהָעִלים  ַבחֹוֶרף.  זְּ , ָנשְּ

סֹופֹו  ַאְך ֵלב  ָהֵעִצים  ֵהֵחלּו  ַהחֹוֶרף  ֶשל  בְּ ַלבְּ .  ִניָצִנים  ַגם  ֶהֱעלּו  ֵהם  ֶהָעִלים  ִעם.  ֲחָדִשים  ָעִלים  ֶהֱעלּו  ֵהם.  לְּ

ִחיל ַהגּוש  ֶזה ִניָצִנים ? ִניָצִנים ֶזה  ָמה ִרי  ֶאת   ֶשַמתְּ רּוִשים ַהחֹוָמִרים ֶאת  ֵיש ּובֹו  ַהפְּ ִדיַלת  ַהדְּ ִרי  ִלגְּ .  ַהפְּ

ָאִביב לּו  בְּ ָשיו .  רֹות ֵפי  ָגדְּ לּו  ַהֵפירֹות  ַעכְּ ַמֲאָכל   ּומּוָכִנים  ֶצַבע  ִקיבְּ ַיד  ֶשֵּיֵלְך  ֵמי.  לְּ ִרי  ֲעֵצי  לְּ אֹות   יּוַכל  פְּ   ִלרְּ

ֵשִלים ֵפירֹות  . בְּ

ֵמש: ֵהם ֵפירֹות ֵיש ֶשָבֶהם ָהֵעִצים  ָטִריָנה, ִמשְּ ֵאָנה, ֶנקְּ ָבן, ֶגֶפן , ֶשֶסק , תְּ דְּ  .  וְּתּות דּובְּ

         

 

 

 :ִראשֹון ֵחֶלק -" ַהחֹומֹות  שֹוֵמר" ִמְבָצע 

ָראֵ  צּוַעת ַעָזה ָירּו ִטיִלים ַעל ִישְּ ִלים ֵמרְּ ַחבְּ ָחה ַבָשבּוַע ֶשָעַבר מְּ ָרֵאל ַשלְּ ִדיַנת ִישְּ  ל. מְּ

ָחָמה ַהזֹּאת  ַטָנה. ַהִמלְּ ַחָמה קְּ ָתה ִמלְּ צּוַעת ַעָזה. זֹו ָהּיְּ ִציץ ַמָטרֹות ִברְּ ַהפְּ טֹוִסים לְּ  מְּ

ַצע שֹוֵמר ַהחֹומֹות".  ָאה "ִמבְּ רְּ  ִנקְּ

ָחָמה? ִחיָלה ַהִמלְּ  ֵאיְך ִהתְּ

ִמיד ֶאת ַהשְּ גּון ַהַחַמאס רֹוֶצה לְּ ִטים  ִארְּ גּון ָחָמאס ֶששֹולְּ ֵשי ִארְּ ָרֵאל: ַאנְּ ִדיַנת ִישְּ  מְּ

ָרֵאל. ֵהם רֹוִצים ֶאֶרץ ִישְּ הּוִדים בְּ ִדיָנה ֶשל יְּ ֶיה מְּ צּוַעת ַעָזה ַמֲאִמיִנים ֶשָאסּור ֶשִתהְּ  ִברְּ

גּון ַהַחַמא ִהיִגים ֶשל ִארְּ ָרֵאל. ַהַמנְּ ִדיַנת ִישְּ ִמיד ֶאת מְּ ַהשְּ ָכל ַהֶכֶסף לְּ ִשים בְּ ַתמְּ  ס ִמשְּ

לֹות. ֵהם בֹוִנים  צֹולְּ ִרים ִטיִלים ּוְּ ַיצְּ ָרֵאל. ֵהם מְּ ִדיַנת ִישְּ ַע ִבמְּ גֹּ ַנּסֹות ִלפְּ ִלים לְּ ַקבְּ  ֶשֵהם מְּ

ָהרֹות.  ֵני ֶנֶשק ּוִמנְּ ּסְּ  ַמח ְּ
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עולםב ארץ ובחדשות       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ֵני ְמִתיחּות ָבָהר ַהַבִית: ָרא ִלפְּ יָֻחד ֶשִנקְּ ֶדש מְּ ֹלָשה ָשבּועֹות ָהָיה ָלֲעָרִבים ח ֹּ  שְּ
ֶדש ַהֶזה ֵהם ָצִמים ִמים. ַבחֹּ לְּ ֶדש ָקדֹוש ַלֻמסְּ ֶדש ַהֶזה הּוא הּוא ח ֹּ  "ָרָמאָדאן". ַהח ֹּ

ֶדש ַהֶזה ָהיּו הַ  ח ֹּ ִלים. בְּ ַפלְּ לּו ֶאתּוִמתְּ ַהר ַהַבִית. ֵחֶלק ֵמֶהם ִנצְּ ֵבה ֲעָרִבים ֶשָעלּו לְּ  רְּ

ִתיחּות. רּו מְּ ַהר ַהַבִית ַיצְּ ִרים. ָהִעמּוִתים בְּ ָלִריב ִעם שֹוטְּ ָפֵרַע וְּ ִהתְּ ֵדי לְּ ִפלֹות כְּ  ַהתְּ

ִתיחּות. ָהיּו ֲאָנִשים שֶ  ִגיַע ֶאת ַהמְּ ַהרְּ ִתיחּות.ָהיּו ֲאָנִשים ֶשִנּסּו לְּ ִביר ֶאת ַהמְּ ַהגְּ  ִנּסּו לְּ

ִמים: לְּ ָכל ֲהֻמּסְּ רּו לְּ ִתיחּות. ֵהם ַאמְּ ִביר ֶאת ַהמְּ ַהגְּ ַעָזה ִנּסּו לְּ גּון ַהַחַמאס בְּ ֵשי ִארְּ  ַאנְּ

ַהר ַהַבִית ּופֹו ָנִסים לְּ ָרֵאל ִנכְּ ִרים ֶשל ִישְּ קֹום ָקדֹוש ָלנּו! ַהשֹוטְּ ִעים"ַהר ַהַבִית הּוא מְּ  גְּ

ָלִמים! דֹוִשים ַלֻמסְּ קֹומֹות ַהקְּ ַהר ַהַבִית ּוַבמְּ ַע בְּ גֹּ ָרֵאל רֹוֶצה ִלפְּ ִדיַנת ִישְּ ֻדָשה ֶשלֹו! מְּ  ַבקְּ

ָהֵגן ַעל ַהר ַהַבִית!" ֵדי לְּ ָרֵאל כְּ ִדיַנת ִישְּ ִהָלֵחם ִבמְּ ִריִכים לְּ  ַאֶתם צְּ

יָֻחד: הַ יֹום ְירּוָשַלִים ְסִביבְמִתיחּות  ִביב ַתֲאִריְך מְּ ָתה סְּ ִתיחּות ִבירּוָשַלִים ָקרְּ  יֹום -מְּ

רּור ּיְּ  רּור ָהִעיר ָהַעִתיָקה ִבירּוָשַלִים.ִשח ְּ ִגים ֶאת ִשח ְּ נּו חֹוגְּ  רּוָשַלִים. ַבּיֹום ַהֶזה ֲאַנח ְּ

ָגִלים ָלל ֵיש ַבּיֹום ַהֶזה ִרקּוד דְּ ֶדֶרְך כְּ רֹות ַאלְּ  -בְּ ָעָדה ִבירּוָשַלִים.ַעשְּ  ֵפי ֲאָנִשים עֹוִשים צְּ

ָעָדה עֹוֶבֶרת ֶדֶרְך ָהִעיר ָהַעִתיָקה ִדים. ַהצְּ רֹוקְּ ָרֵאל ּוְּ ֵלי ִישְּ ִניִפים ִדגְּ ִבירּוָשַלִים  ַהצֹוֲעִדים מְּ
ָגִלים הּוא ֵארּועַ  ָלל ִרקּוד ַהדְּ ֶדֶרְך כְּ ֶתל ַהַמֲעָרִבי. בְּ  ַשֵמַח . ּוַמִגיָעה ַלכֹּ

ל  ִתיחּות ִבירּוָשַלִים ָהִרקּוד ַהֶזה ַיכֹּ ַמָצב ֶשל מְּ רֹּםבְּ ִריבֹות  ִלגְּ  ֲעָרִבים ִליהּוִדים. ֵביןִלמְּ

מּו ֶאת  ַבַמָצב ַהֶזה ַקּיְּ טּות: ִאם ּיְּ ַלבְּ ָטָרה ִהתְּ ָתה ַלִמשְּ ָגִלים ָהּיְּ ִריבֹותלְּ  יֵיש ִסכּוִרקּוד ַהדְּ  מְּ
 ֵבין ֲעָרִבים ִליהּוִדים.

לּו ֶאת  ַבטְּ ָגִליםִרקּוד ִאם יְּ ַנַצַחת -ַהדְּ  יעֹוֵדדֶזה . ֶזה ֵיָרֶאה ֶשָהַאִלימּות ֶשל ָהֲעָרִבים מְּ

ַהפְּ   ִעיל עֹוד ַאִלימּות.אֹוָתם לְּ

ָטָרה בַ  ִליטּוִמשְּ קַ  ֶהחְּ לּול ֶשלֹויֵ לְּ ַשנֹות ֶאת ַהַמּסְּ ָגִלים ֲאָבל לְּ  דָהִרקּו -ם ֶאת ִרקּוד ַהדְּ

ִריבֹות ִעם ֲעָרִבים. לּול ֶשבֹו ֵיש ָפחֹות ִסכּוי ִלמְּ ַמּסְּ ר בְּ  ַיֲעבֹּ

ִתיחּות ַהזֹּאת ִאיּום ֶשל ִאְרגּון ַהַחַמאס: ַנֵצל ֶאת ַהמְּ ִליט לְּ ַעָזה ֶהח ְּ גּון ַהַחַמאס בְּ  ִארְּ

גּון ַהַחַמאס הֹוִדיעַ  ָרֵאל. ִארְּ ִדיַנת ִישְּ ַע ִבמְּ גֹּ ֵדי ִלפְּ קּו ֵמַהר ַהַבִית "ִאם לֹּא -: כְּ ַתלְּ  ִתּסְּ

לּו ֶאת  ַבטְּ נּו ִניָרה ִטיִלים ַעלִרקּוד ּותְּ ִהָלֵחם ָבֶכם! ֲאַנח ְּ נּו ֵנֵצא לְּ ָגִלים ֲאַנח ְּ רּוָשַלִים!". ַהדְּ  ּיְּ

ַקֵבל הֹוָראֹות מֵ  ִמְבַצע שֹוֵמר ַהחֹומֹות: ִכיָמה לְּ ָרֵאל ֹלָא ִהּסְּ ִדיַנת ִישְּ גּון ֶהָחָמאס.מְּ  ִארְּ

ַמן  ָרֵאל. ֵחֶלקִרקּוד ַבזְּ ִדיַנת ִישְּ ִחיל ִלירֹות ִטיִלים ַעל מְּ ָגִלים ָחָמאס ִהתְּ ֵמַהִטיִלים  ַהדְּ
עּו ִבירּוָשַלִים.  ַפגְּ

ֵמר  ָרֵאל ֶהֱחִליָטה ֶשָצִריְך ":  ַהחֹומֹותְמִדיַנת ִיְשָרֵאל יֹוֵצאת ְלִמְבַצע "שֹׁ ִדיַנת ִישְּ מְּ
ָהִגיב  ַלֶּיִרי ֶשל ֶהָחָמאס ִליָטה ָלֵצאתלְּ ָרֵאל ֶהח ְּ ִדיַנת ִישְּ גּון  . מְּ ָבִאי ֶנֶגד ִארְּ ָצע צְּ ִמבְּ לְּ

 סַהַחַמא
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בו עפ  ָּ ש    תָּהַׁ ַׁ ש  ר    

 
 

 חומש: 
 

 פרשה:

  

 
 

 

 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

ַשתפ    ך   ר  ַהֲעלֹות    ב  
ָמקֹום. רּו ִמָמקֹום לְּ ָרֵאל ָעבְּ ֵני ִישְּ ִרים ֵאיְך בְּ ַספְּ ָך מְּ ַהֲעלֹותְּ ָפָרַשת בְּ  בְּ

ָרֵאל ָחנּו ֵני ִישְּ ֶשבְּ רֹוֵמם -כְּ ֶשֶהָעָנן ִהתְּ ָכן. כְּ ַע. -ָהָיה ָעָנן ַעל ַהִמשְּ ּסֹּ ִריִכים ִלנְּ ֵני ִישָרֵאל ָהיּו צְּ  בְּ

ָרֵאל ָמַתי ָלזּוז. ֵני ִישְּ ַסֵמן ִלבְּ ֵדי לְּ ַתֵמש ַבֲחצֹוצֹוֶרת כְּ ֶשה ִהשְּ רֹות ֶכֶסף. מֹּ ֶשה ָהיּו ֲחצֹוצְּ מֹּ  לְּ

נֵ  רּו בְּ ַתדְּ ָבִטים ִהסְּ ָכן. ָכל ַהשְּ נֹו ֶאת ַהִמשְּ כּו ַאֲחֵרי ֶהָעָנן. ַבָמקֹום בֹו ָהֳעַנן ָעַצר בְּ ָרֵאל ָהלְּ י ִישְּ

ָכן.  ִמָּסִביב ַלִמשְּ

 ֶפַסח ֵשִני

ָבָעה עָ  ַארְּ ֶדש ִניָסן. בְּ ֵלָמה. ִהִגיַע שּוב ח ֹּ ָבר ָשָנה שְּ ָרֵאל ָהיּו ַבִמדְּ ֵני ִישְּ ַעת בְּ ֶדש ִניָסן ִבשְּ חֹּ ָשר לְּ

ָבן ַהֶפַסח. ִריִבים ֶאת ָקרְּ ָרֵאל ַמקְּ ֵני ִישְּ ַבִים בְּ  ֵבין ָהַערְּ

ָבן. ָרַבת ַהָקרְּ ַהקְּ ַתֵתף בְּ ִהשְּ כֹוִלים לְּ הֹוִרים ּיְּ  ַרק ֲאָנִשים טְּ

ַאת ֵמת. ָהֲאָנִש  ֻטמְּ ֵמִאים בְּ ָרֵאל ָהיּו ֲאָנִשים טְּ ֵני ִישְּ ַמֲחֶנה בְּ ָבן בְּ ִריב ָקרְּ ַהקְּ לּו לְּ ים ָהֵאלּו לֹּא ָיכְּ

ָבן ֶפַסח" ִריב ָקרְּ ַהקְּ נּו רֹוִצים לְּ רּו: "ַגם ֲאַנח ְּ ֶשה. ֵהם ָאמְּ מֹּ  ֶפַסח. ָהֲאָנִשים ָהֵאלּו ָפנּו לְּ

ָבן ַהֶפַסח ָרַבת ָקרְּ ַמן ַהקְּ זְּ ֵמִאים בְּ ֶשה שֹוֵאל ֶאת ה': "ָמה ַיֲעשּו ֲאָנִשים ֶשָהיּו טְּ  ?"מֹּ

ִניָסן ָבָעה ָעָשר בְּ ַארְּ ָבָעה ָעָשר  -ה' אֹוֵמר: "ָאָדם ֶשָטֵמא בְּ ַארְּ ָבן ַהֶפַסח בְּ ִריב ֶאת ָקרְּ ַהקְּ ָיכֹול לְּ

ָבן ֶפַסח. ִפי ָכל ַהֲהָלכֹות ֶשל ָקרְּ ָבן ַהֶזה ַמקִריִבים לְּ ִאָּיר. ֶאת ַהָקרְּ  בְּ

דֹורֹות ִניָסןִמי ֶשלאֹּ יָ  -ַהִדין ַהֶזה הּוא ִדין לְּ ָבָעה ָעָשר בְּ ַארְּ ָבן בְּ ִריב ָקרְּ ַהקְּ חֹוֵגג ֶאת "ֶפַסח  -כֹול לְּ

 ֵשִני".

ֶשה:  ָלשֹון ָהַרע ַעל מֹׁ

ַמֲחַלת  ָים בְּ ֶשה. ה' ָכַעס ֲעֵליֶהם. ה' ֶהֱעִניש ֶאת ִמרְּ ָבִרים ָרִעים ַעל מֹּ רּו דְּ ן ִדבְּ ַאֲהרֹּ ָים וְּ ִמרְּ

ַפֵלל ָעלֶ  ֶשה ִהתְּ ָאה.ַהָצַרַעת. מֹּ ַרפְּ ִהיא ִהתְּ  יָה וְּ

 נשא  במדבר 

 ארא

 מסעי-מטות פינחס בלק  חקת  קרח ח לך של בהעלתך 


