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ע בַּ טֶּ  ִזִקית  -ָחָדׁש בַּ

ִאינּו  בּוַע רָּׁ ה ִזיִקיֹות.ַהשָּׁ    ִהיא ַחיָּׁה ְמיֶֻחֶדת ְבִמינָּּׁה: ַהִזִקית ַהְרבֵּ

ם ַלִטיפּוס: ּה ּגּוף ֻמְתאָּׁ    יֵּׁש לָּׁ

ֹרְך.  נָּׁב אָּׁ ּה ַאְרַבע ַרְגַלִים ְוזָּׁ  יֵּׁש לָּׁ

ּה  ה ֶׁשעֹוֶזֶרת לָּׁ רֹות זֹו ְלזֹו ַבּצּורָּׁ ּה ְמֻחבָּׁ ַרְגַלִים ֶׁשלָּׁ  ִלְתֹפס ֶאְצְבעֹות הָּׁ

נָּׁף.   ֶאת ֶהעָּׁ

זָּׁק ְמֹאד. ַהזָּׁ  נָּׁב חָּׁ ּה זָּׁ ּהיֵּׁש לָּׁ ל ְוַלֲעֹזר לָּׁ ּה יָּׁכֹול ְלִהְתַּגְלּגֵּ  ִזיק  ְלַהחֲ  נָּׁב ֶׁשלָּׁ

נָּׁף.   ֶאת ֶהעָּׁ

ֲחִליָפה ְצָבִעים:   ִהיא מַּ

ד: עֹור ֶׁשל ַהִזִקית יֵּׁש ִמְבֶנה ְמיֻחָּׁ    ַהּגּוף ֶׁשל ַהִזִקית ְמכוֶסה ְבַקְשַקִשים.  לָּׁ

ִעים.  ה ְצבָּׁ ִאים ְקַטִנים ְבַכמָּׁ עֹור ֶׁשל ַהִזִקית תָּׁ ף יֵּׁש בָּׁ ה ְׁשכָּׁבֹות. ְבנֹוסָּׁ שּוי ִמַכמָּׁ ּה עָּׁ עֹור ֶׁשלָּׁ  הֵּ

ּה.   ה ְלַׁשנֹות ֶאת ַהֶּצַבע ֶׁשלָּׁ ד ַהֶזה ַהִזִקית ְיכֹולָּׁ עֹור ַהְמיֻחָּׁ  ִבְגַלל ִמְבֶנה הָּׁ

ה ִסבֹות: ַהִזִקית ְמַׁשנָּׁה ֶאת ַהֶּצַבע ׁשֶ  ּה ִמַכמָּׁ  לָּׁ

ִלים ְיֻרִקים ין עָּׁ ה: ְכֶׁשַהִזִקית בֵּ ה  -ַהְסוָּׁאָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ ּה ֶצַבע יָֹּׁרק. ְכֶׁשִהיא ַעל הָּׁ ֹפר.   -יֵּׁש לָּׁ ְך לאָּׁ ּה הֹופֵּ ַהֶּצַבע ֶׁשלָּׁ

ֹהב.  ִׁשים ִהיא ְבֶצַבע צָּׁ ִבים ְיבֵּ ין ֲעשָּׁ  ְכֶׁשִהיא בֵּ

ה: ְכֶׁשַהִזִקית ְמַפֶחֶדת  דָּׁ זָּׁק. ַהְפחָּׁ ֹחר חָּׁ ְך ִלְהיֹות ׁשָּׁ ּה הֹופֵּ  אֹו כֹוֶעֶסת ַהֶּצַבע ֶׁשלָּׁ

ה.  ה ֲחזָּׁקָּׁ ּה ְונֹוֶׁשֶפת ְנִׁשיפָּׁ ר ִהיא פֹוַתַחת ֶאת ַהֶפה ֶׁשלָּׁ ּה עֹוד יֹותֵּ אֹוְיִבים ֶׁשלָּׁ י ְלַהְפִחיד ֶאת הָּׁ  ְכדֵּ

ֶלק ַהְפִניִמי ֶׁשל ַהפֶ   ּה. ְכֶׁשִהיא פֹוַתַחת ֶאת ַהֶפה רֹוִאים ֶאת ַהחֵּ  ה ֶׁשלָּׁ

ׁש ַמְפִחיד..   ֹדם. ֶזה ַממָּׁ ֶלק ַהֶזה יֵּׁש ֶצַבע אָּׁ  ַלחֵּ

רֹות. יִתְקֹׁשֶרת: ַהזִ  ר ִעם ִזיִקיֹות ֲאחֵּ י ְלַתְקׁשֵּ ּה ְכדֵּ  ִקית ְמַׁשנָּׁה ֶאת ַהֶּצַבע ֶׁשלָּׁ

ה ֶצַבע  יִצים ִהיא ַמֲחִליפָּׁ נָּׁה ְלַהִטיל בֵּ ה מּוכָּׁ בָּׁ כָּׁ -ְכֶׁשִזִקית ְנקֵּ . כְָּׁך ַהזָּׁ ר ַאֲחֶריהָּׁ ַע ֶׁשֶזה ַהְזַמן ְלַחזֵּ  ר יֹודֵּ

ה ַמֲחִליף ֶצַבע בָּׁ י ְנקֵּ ר ַאֲחרֵּ כָּׁר ֶׁשְמַחזֵּ ה.  - זָּׁ בָּׁ ם ַעל ַהְנקֵּ  כְָּׁך הּוא עֹוֶשה רֹוׁשֵּ

 :
ם

לו
צי

p
B

e
n
n
y
T

ra
p

 
 

 :
ם

לו
צי

 
p

S
te

ff
e
n
 T

e
m

 



 בס"ד 

 
 

 תשפ"א  י"א אייר                                                                                         סדנתון 2
 

 חדש בטבע

 

   

ם ַקר  .ְלכָּׁל ַהַחיֹות ַבִמְׁשַפַחת ַהזֹוֲחִלים יֵּׁש עֹור ְמכוֶסה ְבַקְשַקִשים ְודָּׁ

ם ַקר ה ֶזה "דָּׁ  ?"מָּׁ

ִריְך ִלְהיֹות נִָּׁעים. לֹא ַחם ִמַדי ְולֹא ַקר ִמַדי ם צָּׁ ם. ַהדָּׁ ם דָּׁ ה ַחיֹות זֹורֵּ  .ְבתֹוְך ַהּגּוף ֶׁשל ַהְרבֵּ

לּו  אֵּ הָּׁ ן. ַהַחיֹות  ֶׁשַלהֵּ ם  ן ְמַחְממֹות ֶאת ַהדָּׁ ְבֹחֶרף הֵּ ם.  ֶׁשל ַעְצמָּׁ ם  ם ֶאת ַהדָּׁ ְלַחמֵּ ַחיֹות שְיכֹולֹות  יש 

ִלְהיֹו ַליֹוְנִקים  ְיכֹולֹות  ַחם".  ם  דָּׁ ִעם  "ַחיֹות  קֹוְרִאים  ֲאַנְחנּו  ַהֶזה  ַהּסּוג  מֵּ ַלַחיֹות  ַבֹחֶרף.  ַּגם  ַבחּוץ  ת 

ם ַחם ִרים יֵּׁש "דָּׁ  ."ְוַלִּצפֳּ

ם ְצִריִכים ַמֶשהּו ִמַבחּוץ ֶׁשְיַחמֵּ  ם. הֵּ ם ֶׁשל ַעְצמָּׁ ם ֶאת ַהדָּׁ י ַחִיים שלֹא ְיכֹוִלים ְלַחמֵּ לֵּ ֶהם ֶאת  יֵּׁש ְבעָּׁ ם לָּׁ

ם ַקר ם ַקר". ַלזֹוֲחִלים יֵּׁש "דָּׁ ַהּסּוג ַהֶזה ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים "ַחיֹות ִעם דָּׁ ם. ַלַחיֹות מֵּ  ."ַהדָּׁ

ם לֹא  ם ְוהֵּ ֶהם ֶאת ַהדָּׁ ם ֶׁשל ַהזֹוֲחִלים. ַבֹחֶרף ַהֶשֶמׁש לֹא ְמַחֶמֶמת לָּׁ ַבֶטַבע ַהֶשֶמׁש ְמַחֶמֶמת ֶאת ַהדָּׁ

 .ִלְהיֹות ַבחּוץְיכֹוִלים 

ה ַהזֹוֲחִלים עֹוִשים ַבֹחֶרף  ?מָּׁ

ה מָּׁ ם ִמְתַחְבִאים ִבְמקֹומֹות ַחִמים ִמַתַחת ַלֲאדָּׁ  .הֵּ

ב ַבחּוץ. ִבְתחִ  ם ְיכֹוִלים ְלִהְסתֹובֵּ ם ֶׁשל ַהזֹוֲחִלים ְוהֵּ ה. ַהֶשֶמׁש ְמַחֶמֶמת ֶאת ַהדָּׁ ַלת  ַבַקִיץ ַהֶשֶמׁש ַחמָּׁ

ַהז  ִבים,  ַהַקִיץ  ַהּצָּׁ ֶאת  רֹוִאים  ׁשּוב  ֲאַנְחנּו  ַהַקִיץ  ִבְתִחַלת  ד  ִמיָּׁ ֶהם.  ֶׁשלָּׁ ַהַמְחבֹוא  מֵּ יֹוְצִאים  ֹוֲחִלים 

ִׁשים אֹות, ַהִזיִקיֹות ְוַהְנחָּׁ  .ַהְלטָּׁ

ִלים ׁשֹוִנים ִעים ּוְגדָּׁ ה: ַחְפשּו ְוַצְלמּו ִזיִקיֹות ִבְצבָּׁ  .ְמִשימָּׁ

ב  ּה -ִשימּו לֵּ ּה אֹו ְלַהְפִריַע לָּׁ סּור ִלְפֹגַע בָּׁ  .ַהִזִקית ִהיא ַחיָּׁה מּוֶגֶנת. אָּׁ
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אּום ְשָפָתן ָמצּוי.  ת: ֹנַעם ַמְנֶדְלבָּׁ אֵּ ה מֵּ בָּׁ  ַכתָּׁ

אִתי ֶפַרח ֶׁשלֹא  ִבְתִחיַלת ְזַמן   צָּׁ ֶליהָּׁ ּומָּׁ ַלְכִתי ַלִפינָּׁה ֶׁשִלי ַבַיַער. ִהְסַתַכְלִתי עָּׁ ִפינֹות הָּׁ

נּו.  ה ֶׁשלָּׁ ַלְכנּו ִלְׁשלֹוִמית ַהמֹורָּׁ יְך קֹוְרִאים לֹו. ֲאִני ְוצּוִרי הָּׁ  יֹוְדִעים אֵּ

יְך קֹוְרִאי  ה אֵּ ה ִהיא ַּגם לֹא יְָּׁדעָּׁ ה ְלַמְלכָּׁה  ְכֶׁשְשלֹוִמית ִהִּגיעָּׁ ם ַלֶפַרח. ְׁשלֹוִמית ִסיְפרָּׁ

ה ֶאת   ה ַלִפינָּׁה ְוִהיא ִציְלמָּׁ אָּׁ ה בָּׁ נּו. ַמְלכָּׁה ִרְבקָּׁ ה ֶׁשלָּׁ ירּות ַבִכיתָּׁ ה ַהַבת ׁשֵּ ִרְבקָּׁ

ִחים ְלִפי ַהְתמּונָּׁה   מֹות ֶׁשל ְפרָּׁ ַהֶפַרח ְבתֹוְכנָּּׁה ְמיֻוֶחֶדת ֶׁשיֹוַדַעת ְלַזהֹות ׁשֵּ

ן ִנְרֶאה  ֶׁשְמַצְלמִ  תָּׁ צּוי". ַהְׁשפָּׁ ן מָּׁ תָּׁ ה ֶׁשקֹוְרִאים ַלֶפַרח ַהֶזה "ְשפָּׁ ְמרָּׁ ים ְוַהתֹוְכנָּּׁה אָּׁ

ׁשֹון ֲאֻרוכָּׁה ּוֶפַתח ֶׁשִנְרֶאה ְכמֹו   ִני. יֵּׁש לֹו לָּׁ ל הּוא ְבֶצַבע ַאְרְּגמָּׁ ב ֲאבָּׁ ְכמֹו ֶצַמח ַהַּסְחלָּׁ

ה  תּוַח. ֲאִני ּוַמְלכָּּׁה ִרְבקָּׁ גֹול ּופָּׁ צּוי ִבְגַלל  ֶפה, עָּׁ ן מָּׁ תָּׁ חֹוְׁשִבים ֶׁשקֹוְרִאים ַלֶפַרח ְשפָּׁ

תּוַח ֶׁשלֹו.   ַהֶפה ַהפָּׁ
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ֲחֵרי מּות ת אַּ י מֹות ּוְקדֹוִׁשים. ָפָרׁשַּ ׁשֹות: ַאֲחרֵּ רָּׁ י פָּׁ בּוַע ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים ְׁשתֵּ  ַהשָּׁ

יְך  ִבְתִחַלת ן. כָּׁתּוב אֵּ נּו ֶאת ַהִמְׁשכָּׁ ל בָּׁ אֵּ י ִיְשרָּׁ יְך ְבנֵּ ן. כָּׁתּוב אֵּ ַמת ַהִמְׁשכָּׁ ר ַעל ֲהקָּׁ א ְמֻספָּׁ ׁש ְוִיְקרָּׁ ֻחמָּׁ

ִביב ַלִמְׁשכָּׁ  ְמדּו ִמּסָּׁ ל עָּׁ אֵּ י ִיְשרָּׁ נֹות. ַביֹום ַהְשִמיִני כָּׁל ְבנֵּ ְרבָּׁ ה יִָּׁמים ִהְקִריבּו קָּׁ ְסַתְכלּו. ן ְוִה ְבֶמֶׁשְך ִׁשְבעָּׁ

ִנים ֶׁשל ַאֲהֹרן, ב ַוֲאִביהּו, ְׁשנֵּי ַהבָּׁ דָּׁ ן. ַביֹום ַהֶזה, נָּׁ ד ַעל ַהִמְׁשכָּׁ נָּׁן ה' יֹורֵּ יְך עָּׁ ם ִחכּו ִלְראֹות אֵּ ִנְכְנסּו  הֵּ

ן ֶשה' לֹא ִצּוָּׁה. ְרבָּׁ ן ְוִהְקִריבּו קָּׁ  ַלִמְׁשכָּׁ

ם ה אֹותָּׁ ְרפָּׁ ׁש שָּׁ אֵּ ַמִים, הָּׁ ׁש ִמן ַהשָּׁ ַלח אֵּ דֹול. ה' ׁשָּׁ סֹון ּגָּׁ יָּׁה אָּׁ תּו. ֶזה הָּׁ ם מֵּ  ְוהֵּ

ם  ן ְלִהכָּׁנֵּס ְסתָּׁ סּור ַלֹכהֵּ סֹון כֶָּׁזה לֹא ִיְקֶרה ׁשּוב: אָּׁ י ֶׁשאָּׁ ה עֹוִשים ְכדֵּ י מֹות כָּׁתּוב מָּׁ ַׁשת ַאֲחרֵּ רָּׁ ְבפָּׁ

ן דֹוׁש ֶׁשל ַהִמְׁשכָּׁ ֶלק ַהקָּׁ כָּׁה ַלחֵּ דֹוׁש ַבִמְׁש  -כָּׁ קֹום ֲהִכי קָּׁ ן ִנְכַנס ְלמָּׁ ׁש ַהֹכהֵּ ן ַרק ְביֹום ִכפּור. הּוא לֹובֵּ כָּׁ

נֹות ְמיֻ  ְרבָּׁ ִדים ּוַמְקִריב קָּׁ ִדים ְמיֻחָּׁ ִדים.וְבגָּׁ  חָּׁ

ת ְקדֹוִׁשים:  ָפָרׁשַּ

לּו הּוא ִיְהֶיה ַעם  אֵּ ל ִיְׁשֹמר ַעל ַהִמְצוֹות הָּׁ אֵּ ה ִמְצוֹות. ִאם ַעם ִיְשרָּׁ ַׁשת ְקדֹוִׁשים ְכתּובֹות ַהְרבֵּ רָּׁ ְבפָּׁ

דֹוׁש.  קָּׁ

דֹוׁש?ַעל אֵּ  י ִלְהיֹות ַעם קָּׁ ִריְך ִלְׁשֹמר ְכדֵּ נֹות  יֶזה ִמְצוֹות צָּׁ ְרבָּׁ ל ּוְלַהְקִריב קָּׁ ִריְך ְלִהְתַפלֵּ ל צָּׁ אֵּ ַעם ִיְשרָּׁ

ֱאִליִלים. ַלה'. נֹות לָּׁ ְרבָּׁ ל ְלַהְקִריב קָּׁ אֵּ סּור ְלַעם ִיְשרָּׁ  אָּׁ

ִריְך ְלַהְקִפיד ַעל כָּׁל הַ  נֹות ַלה' צָּׁ ְרבָּׁ ִלים.ְכֶׁשַמְקִריִבים קָּׁ  ֻחִקים ְוַהְכלָּׁ

ה.  ל ְצִריִכים ִלְהיֹות ִבְקֻדשָּׁ אֵּ ֲאנִָּׁׁשים ְבַעם ִיְשרָּׁ י ַהִמין ֶׁשל הָּׁ  ַיֲחסֵּ

ה.• חָּׁ ַהִמְׁשפָּׁ י ִמין ִעם ֲאנִָּׁׁשים מֵּ סּור ְלַקיֵּם ַיֲחסֵּ  אָּׁ

עֹוְבִדים ֶאת • ם לָּׁ ִריְך ְלַׁשלֵּ סּור ְלַרמֹות ְכֶׁשקֹוִנים ּומֹוְכִרים. צָּׁ  ַהַמְשֹכֶרת ַבְזַמן.אָּׁ

ֶהם.• ִציק לָּׁ סּור ְלהָּׁ ם. אָּׁ סּור ִלְשנֹא אֹותָּׁ ג ַבֲהִגינּות ּוִבְנִעימּות ַלֲאנִָּׁׁשים. אָּׁ ִריְך ְלִהְתַנהֵּ  צָּׁ

ִנים. • ד ֶאת ַההֹוִרים ְוַהְזקֵּ ִריְך ְלַכבֵּ ִׁשים. צָּׁ סּור ִלְפֹגַע ְבַחלָּׁ  אָּׁ

ֲעִנִיים• ִריְך ַלֲעֹזר לָּׁ ת. ְכֶׁשקֹוְצִרים -צָּׁ ֶהם ְקצָּׁ ִריְך ְלַהְׁשִאיר לָּׁ ה צָּׁ  ֶאת ַהְתבּואָּׁ

ִנים.• ה ׁשָּׁ ִריְך ְלַחכֹות ַכמָּׁ ל לֹא אֹוְכִלים ֶאת ַהְפִרי ִמיָּׁד. צָּׁ אֵּ ץ ְבֶאֶרץ ִיְשרָּׁ  ְכֶׁשנֹוְטִעים עֵּ

י ַמֲאכָּׁל ִמּסּוִגים ׁשֹוִנים.• ד ִצְמחֵּ קֹום ֶאחָּׁ סּור ִלְזֹרַע ְבמָּׁ  אָּׁ

סּור ִלְלֹבׁש • ן.אָּׁ י ִפְׁשתָּׁ חּוטֵּ י ֶצֶמר ְוַגם מֵּ חּוטֵּ שּוי ַּגם מֵּ  ֶבֶגד ֶׁשעָּׁ

ל לֹא  ִבין. יֵּׁש ִמְצוֹות ֶׁשֲאַנְחנּו ִבְכלָּׁ נּו ְלהָּׁ ֶׁשה לָּׁ ַהִמְצוֹות קָּׁ ֶלק מֵּ ִבין. חֵּ נּו ְלהָּׁ ַהִמְצוֹות ַקל לָּׁ ֶלק מֵּ חֵּ

י  ְמִביִנים. דֹוׁש.ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְׁשֹמר ַעל כָּׁל ַהִמְצוֹות ְכדֵּ  ִלְהיֹות ַעם קָּׁ

 


