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   סדנתון       
  פנחס  שבת פרשת

  20:33: שבתיציאת ה   19:30 : הדלקת נרות 

  חדש בטבע  

  חדשות הסדנא
ים. ֵּבין  ֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים ַעל ִּגְבָעה. ַהִּגְבָעה ֲעׂשּוָיה ִּכְמַעט ֻּכָּלּה ֵמֲאָבִנים. ָלֲאָבִנים ַהְּגדֹולֹות קֹוְרִאים ְסָלעִ 

 .ֲאָבִנים ְקַטּנֹות ַוֲאָדָמהַהְּסָלִעים ֵיׁש 

 ?ַהִאם ָּכל ָהֲאָבִנים ּדֹומֹות 

 .ַמָּמׁש לֹא! ֵיׁש סּוִגים ַרִּבים ֶׁשל ֲאָבִנים

ֵמַהֶּסַלע ֶׁשִהְתּפֹוְררּו  ְקַטִּנים  ֲחָלִקים  ֵהם  ַּכּדּור    .ָהֲאָבִנים  ְּבֶבֶטן  ֶׁשִּנְמָצא  ֵמַהֹחֶמר  ֶׁשּנֹוְצרּו  ְסָלִעים  ֵיׁש 

" . "ַּבֶּזֶלת" ,"טּוף" ּו"ְגָרִניט" ֵהם ַסְלֵעי ְיסֹוד. ִּבְגָבעֹות ֵאין  ַסְלֵעי ְיסֹוד ָהֶאֶרץ. ַלְּסָלִעים ָהֵאֶּלה קֹוְרִאים " 

 .ָהֲאָבִנים ֶׁשִּנְמָצא ִּבְגָבעֹות ִהְתּפֹוְררּו ִמְּסָלִעים שנֹוצרּו ְּבתֹו ַהָּים .ְסָלִעים ָּכֵאּלּו

ַּבָּים אֹו ֵמַחּיֹות ֶׁשֵּמתּו ְוָׁשְקעּו ַּבָּים. ַהֹחָמִרים ָהֵאּלּו ִנְמֲעכּו ְּבֶמֶׁש ָהמֹון    ֶָּׁשְקעּוים ׁש ֵהם נֹוְצרּו ֵמֹחָמִר 

 ."ַסְלֵעי ִמְּׁשַקע ָׁשִנים ַעד ֶׁשָהְפכּו ִלְהיֹות ָקִׁשים ְּכמֹו ֶסַלע. ַלְּסָלִעים ָהֵאֶּלה קֹוְרִאים "

 ". ְמֻאָּבןֵּמָתה ִנְׁשְמָרה ְּבתֹו ַהֶּסַלע. קֹוְרִאים ְלֶזה " ִלְפָעִמים, צּוָרה ֶׁשל ַחָּיה ׁשֶ 

 .ֵיׁש ַּכָּמה סּוִגים ֶׁשל ַסְלֵעי ִמְּׁשַקע. ֵהם ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ָקִׁשים אֹו ַרִּכים 

 .ִאם ְמָצאֶתם ֶאֶבן ַאֶּתם ְיכֹוִלים ְלַנּסֹות ְלַגּלֹות ֵאיֶזה סּוג ֶאֶבן ִהיא 

 . ִלְׁשֹּבר ֶאת ָהֶאֶבן ְּבֶאְמַצע ִעם ַּפִּטיׁש ְוִלְבֹּדק ַעד ַּכָּמה ִהיא ֲחָזָקה ִּבְׁשִביל ֶזה ָצִרי

  ". ִקיְרטֹוןַּכִּנְרֶאה ֶזה " - ִאם ִהיא ַרָּכה ְּמֹאד ְוֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ָּבּה ָחִריץ ְּבֶעְזַרת ַהִּצֹּפֶרן

 . "ֶאֶבן ִּגיר ַּכִּנְרֶאה ֶזה "   -ַרק ִעם ַמְסֵמרִאם ִהיא ַּדי ָקֶׁשה ְוֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ָּבּה ָחִריץ  

  ִאם ִהיא ָקָׁשה ְּמֹאד ַוֲאִפּלּו ַמְסֵמר 

  ַּכִּנְרֶאה זֹו   -לֹא ַמְצִליַח ַלֲעׂשֹות ָחִריץ 

  ". ֵמֶאֶבן ֹצר ָעׂשּו ִלְפֵני ָהמֹון  ֶאֶבן ֹצר"

 .ָׁשִנים ַסִּכיִנים ְוֵכִלים 

 ?ָבִנים. ֵאיֶזה ֲאָבִנים ְמָצאֶתםמשימה: ַחְּפׂשּו סּוִגים ׁשֹוִנים ֶׁשל אֲ 
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  . ַהַּפְסיֹון: ַעל ְמַסֵּפר  ִאיָלִעי

  . ּוֶמיּוָעִרים  ְּגבֹוִהים  ְּבֶאזֹוִרים : ִּגיּדּול

  . ַוֲחָרִקים   ְיָרקֹות,  ֵּפירֹות , ְזָרִעים :אֹוֵכל

  עֹופֹות  : ַמְחָלָקה

  ַתְרֶנגֹוָלִאים  : ִסְדָרה

    . ָפְסיֹוִנִיים :  ִמְׁשָּפָחה 

  : ַהַּפְסיֹון ַעל נֹוָסף  ֵמיָדע 

  ֵמַהְּנֵקָבה  יֹוֵתר  ָהדּור ַהָּזָכר-

  ֵּביִצים  ֶׁשל ָרב  ִמְסָּפר  ַמִּטיָלה ַהְּנֵקָבה-

  : ֵמַהַּפְסיֹון  ִאיִׁשית ֲחָווָיה 

  . ֵמַהֵּביָצה ַּפְסיֹון ֶׁשל  ּגֹוָזל ּבֹוֵקעַ  ֵאי  ָרִאיִתי-

אנחדשות הסד   

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ארץ ועולם בחדשות    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 ְּבִיְׂשָרֵאל קֹורֹוָנה ֶׁשל ָחָדׁש סּוג

 ֶׁשל ַהחּוִּקים ָּכל. ַמֵּסיכֹות ִעם ָלֶלֶכת ְלַהְפִסיק ֶׁשֶאְפָׁשר ָאַמר ַהְּבִריאֹות ִמְׂשַרד ָׁשבּועֹות ַּכָּמה ִלְפֵני

 חֹוִלים ָהיּו ְולֹא ִּכְמַעט. ֶמחּוָסִנים ִיְׂשָרֵאל ִּבְמִדיַנת ֲאָנִׁשים ְמאֹוד ַהְרֵּבה. ִנְפְסקּו ְּבִיְׂשָרֵאל ַהּקֹורֹוָנה

 .ְלַגְמֵרי ֵמַהּקֹורֹוָנה ִהְבִריָאה ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּמִדיַנת ִהְרִּגיׁשּו ֲאָנִׁשים ַהְרֵּבה. ְּבקֹורֹוָנה ֲחָדִׁשים

 . ּקֹורֹוָנה ֶׁשל ָחָדׁש סּוג ִיְׂשָרֵאל ִּבְמִדיַנת ִהְתַּגָּלה ֶׁשָעָבר ַּבָּׁשבּועַ 

. ִוירּוס ַּגם קֹוְרִאים ִלְנִגיף. ָנִגיף ְיֵדי ַעל ֲאָנִׁשים ֵּבין עֹוֶבֶרת ַהּקֹורֹוָנה ַמֲחַלת. ָמֲחָלה ִהיא ַהּקֹורֹוָנה

. ִמְׁשַּתֶּנה הּוא ׁשֹוִנים ֲאָנִׁשים ֵּבין עֹוֵבר ירּוסְּכֶׁשַהּוִ . ְּבקֹורֹוָנה אֹוָתם ּוַמְדִּביק ָהֲאָנִׁשים ֵּבין עֹוֵבר ַהִּוירּוס

 ֲאָנִׁשים ֲהמֹון ֵאֶצל עֹוֵבר ֶׁשַהִּוירּוס ַאֲחֵרי, ִלְפָעִמים. ָקָטן ִׁשיּנּוי הּוא ַהִּוירּוס ֶׁשל ַהִּׁשיּנּוי ַהְּפָעִמים רֹוב

 ַעְכָׁשיו. ִהְׁשַּתָּנה ַהּקֹורֹוָנה ֶׁשל ַהִּוירּוס ַּגם. ַהַּמֲחָלה ֶׁשל ׁשֹוֶנה סּוג נֹוָצר ָּכֶזה ְּבַמַּצב. ָּגדֹול הּוא ַהִּׁשיּנּוי

 . ֶּדְלָּתא' 'ַזן קֹוְרִאים ַהֶּזה ְלסּוג. ַהּקֹורֹוָנה ִוירּוס ֶׁשל ָחָדׁש סּוג ָלָאֶרץ ִהִּגיעַ 

 ַעְכָׁשיו. ַהּקֹורֹוָנה ִמְּנִגיף ַהֶּמחּוָסִנים ַעל ָמֵגן ַהִחיּסּון. ְלקֹורֹוָנה ִהְתֵחְסנּו ֲאָנִׁשים ַהְרֵּבה ִיְׂשָרֵאל ִּבְמִדיַנת

 ִמְׂשַרד? ֶּדְלָּתא ַזןמ ַּגם ָמֵגן ַהִחיּסּון? ַהִּׁשיּנּוי ַאֲחֵרי ַהּקֹורֹוָנה ְנִגיףמ ַּגם ָמֵגן ַהִחיּסּון. ֶׁשֵאָלה ֵיׁש

 ֲאָבל. ֶּדְלָּתא ַזן ֶנֶגד ַּגם עֹוֵזר ֶׁשַהִחיּסּון ִּגיָלה ַהְּבִריאֹות ִמְׂשַרד. ָהֵאּלּו ַהְּׁשֵאלֹות ֶאת ָּבַדק ַהְּבִריאֹות

 לֹא ֲאָנִׁשים ַהְרֵּבה ֲעַדִיין ֵיׁש ִיְׂשָרֵאל ִּבְמִדיַנת. ְמַדֵּבק ְמאֹוד ְמאֹוד ִוירּוס הּוא ֶּדְלָּתא ַזן. ְּבָעָיה ֵיׁש ֲעַדִיין

 .ַמֵּסיכֹות ִלְלּבֹוׁש ַלֲחזֹור ֶׁשָּצִרי ֶהְחִליט ַהְּבִריאֹות ִמְׂשַרד ְּבקֹורֹוָנה ִיָּדְבקּו לֹא יםֶׁשֲאָנִׁש  ְּכֵדי. ֶמחּוָסִנים
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בּועפָּ  ָ ת ַהׁשּ ָרׁשַ  
 

 חומש: 
 

 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

 פנחס בלק  חוקת  קורח   שלח  בהעלותך  נשא

יַע ה' אֹוֵמר ְלֹמֶׁשה: "ִּפְנָחס ֵּבן ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ָהַרג ֶאת ָהִאיׁש ַהִּיְׂשְרֵאִלי ְוָהִאָּׁשה ַהִמְדָייִנית. הּוא ִהְרּגִ 
הּוא, ְוַהָּבִנים ֶׁשּלֹו, ְוָכל ַהֶּצֱאָצִאים  -ִיְׂשָרֵאל. ִּבְזכּות ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזהֶאת ַהַּכַעס ַהָּגדֹול ֶׁשָּכַעְסִּתי ַעל ַעם 

 ."ִיְהיּו ֹּכֲהִנים -ֶׁשּלֹו

 :ה' אֹוֵמר ְלֹמֶׁשה*

ל ָצִרי ִלְסֹּפר ֶאת ָּכל ַהְּגָבִרים ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל. עֹוד ְמַעט ִנְכָנִסים ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ָצִרי ָלֵתת ְלכָ "
 ."ִמְׁשָּפָחה ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

 .ֹמֶׁשה אֹוֵמר ָלֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ִלְסֹּפר ֶאת ָּכל ַהְּגָבִרים ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל

 .ַּבְּסִפיָרה ָמְצאּו ֶׁשָּכל ַהְּגָבִרים ֶׁשָּיְצאּו ִמִּמְצַרִים ְּכָבר ֵמתּו ַּבִּמְדָּבר

 .אּו ִמִּמְצַרִים ַרק ֹמֶׁשה, יֹהשּוַע ֵּבן נּון ְוֶכֶלב ֵּבן ְיֻפֶּנה ִנְׁשֲארּו ַּבַחִּייםִמָּכל ַהְּגָבִרים ֶׁשָּיצְ 

 :ָּבנֹות. ֵהן אֹוְמרֹות 5ֶאל ֹמֶׁשה ַמִּגיעֹות *

ַהִּמְׁשָּפָחה  -ֲחָלהֲאַנְחנּו ָּבנֹות ֶׁשל ִאיׁש ַּבֵּׁשם ְצָלְפָחד. ַאָּבא ֶׁשָּלנּו ֵמת ְוֵאין לֹו ָּבִנים. ִאם לֹא ִיְּתנּו לֹו נַ "
 .ֶׁשּלֹו ִּתְמַחק ֵמַהִּמְׁשָּפחֹות ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל

 ."ֵּתן ָלנּו ֶאת ַהַּנֲחָלה ֶׁשהּוא ָהָיה ָצִרי ְלַקֵּבל. ָּכ ֵׁשם ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשל ַאָּבא ֶׁשָּלנּו ִיָּׁשֵאר

 :ֹמֶׁשה אֹוֵמר

 ."'ה ַהּזֹאת. ֲאִני ֶאְׁשַאל ֶאת הֲאִני לֹא יֹוֵדַע ָמה ַהְּתׁשּוָבה ַלְּׁשֵאלָ 

 .'ֹמֶׁשה ׁשֹוֵאל ֶאת ה

ַהָּבנֹות ֶׁשּלֹו יֹוְרׁשֹות ֶאת  -ִאם ָאָדם ֵמת ְוֵאין לֹו ָּבִנים -ה' אֹוֵמר ְלֹמֶׁשה: "ְּבנֹות ְצָלְפָחד צֹוְדקֹות
 ."ַהַּנֲחָלה

ַעל ָהָהר ַהָּגבֹוַּה ַהֶּזה, ְוִתְרֶאה ֵמָרחֹוק ֶאת ֶאֶרץ ה' אֹוֵמר ְלֹמֶׁשה: "ִהִּגיַע ַהְּזַמן ֶׁשְּל ָלמּות. ֲעֵלה *
 ."ִיְׂשָרֵאל. ַקח ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ֵּבן נּון ּוְתַמֶּנה אֹותֹו ְלַמְנִהיג ִּבְמקֹוֵמ

 -ֹמֶׁשה עֹוֶׂשה ֶאת ָמה ֶׂשה' אֹוֵמר

 .הּוא ַמְסִמי אֹותֹו ִלְהיֹות ַהַּמְנִהיג ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל

 

 


