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  ַׁשֶּלֶכת ַּבֶּכֶרם 
. נֹוְׁשִרים ָהֵאּלּו ָהֵעִצים ֶׁשל ֶהָעִלים ַּבֹחֶרף -ֵמָהֵעִצים ֵחֶלק ֵאֶצל ּתֹוָפָעה   ִהיא ַהַּׁשֶּלֶכת 

  אֹו ָּכֹתם, ְלָצֹהב ִמָּיֹרק הֹוֵפ ַהֶּצַבע. ֶׁשָּלֶהם  ַהֶּצַבע  ֶאת  ְמַׁשִּנים ֶהָעִלים  ַהְּנִׁשיָרה ִלְפֵני
  .ָאֹדם

 ֶׁשל ֶהָעִלים ַהּזֹאת  ַּבְּתקּוָפה" ְנִׁשיִרים ֵעִצים"  קֹוְרִאים ֲאַנְחנּו ְּבַׁשֶּלֶכת  ֶׁשִּנְמָצִאים ָלֵעִצים
  ְּכֻתִּמים.  אֹו ֻדִּמיםאֲ , ְצֻהִּבים ְצָבִעים ְמַקְּבִלים ַהְנִׁשיִרים ָהֵעִצים

  ְּכֶׁשִּמְסַּתְּכִלים ַעל ְּכָרִמים ְּבִצְבֵעי ַׁשֶּלֶכת רֹוִאים ּתֹוָפָעה ְמיֶֻחֶדת: 

  ֵיׁש ְּכָרִמים ֶׁשֶהָעִלים ֶׁשָּלֶהם ְּבֶצַבע ָצֹהב. ֵיׁש ְּכָרִמים ֶׁשֶהָעִלים ֶׁשָּלֶהם ְּבֶצַבע ָאֹדם.

ׁשּוָרה ֲאֻדָּמה, ׁשּוָרה  :ׁשֹוִנים ִּבְצָבִעים  ׁשּורֹות   ֶּכֶרם  ִלְראֹות ְּבאֹותֹוִלְפָעִמים ֶאְפָׁשר ֲאִפּלּו 
  ְצֻהָּבה... 

  ָלָּמה ֶזה קֹוֶרה? 

  ֵיׁש סּוִגים ׁשֹוִנים ֶׁשל ֲעָנִבים. ֵיׁש ֲעָנִבים ְיֻרִּקים ְוֵיׁש ֲעָנִבים ְסֻגִלים.

ְּבִׂשיַח ֶׁשל ָהֲעָנִבים ַהְּסֻגִלים ִיְהיּו ֲעֵלי ַׁשֶּלֶכת ֲאֻדִּמים. ְּבִׂשיַח ֶׁשל ָהֲעָנִבים ַהְּיֻרִּקים ִיְהיּו 
  ֲעֵלי ַׁשֶּלֶכת ְצֻהִּבים. 

ַאֲחֵרי ֶׁשָּכל ֶהָעִלים ִיְּפלּו ָהֲעָנִפים ִיָּׁשֲארּו ַעֻרִמים. ֶאְפָׁשר ַלְחֹׁשב ֶׁשֵהם ֵמִתים ֲאָבל ֵהם 
ַעל ֹּכל ָעָנף ָיָׁשן צֹוְמחֹות ְּבִליטֹות ְקַטּנֹות. ָהֲאָנִׁשים   .ֹחֶרף ְּבַתְרֵּדַמת  ֵהם ַרק ְיֵׁשִנים.

  ֶׁשעֹוְבִדים ְּבֶכֶרם קֹוְרִאים ָלֶהם "ֵעיַנִים". ְּבָכל ַעִין ָּכזֹאת ָּגֵדל ָעָנף ָחָדׁש. 
ָהֲאָנִׁשים   -ם. ְּכֵדי ֶׁשַהֶּגֶפן ִּתְגַּדל טֹוב יֹוֵתרָהֲעָנִבים ְּגֵדִלים טֹוב יֹוֵתר ַעל ָהֲעָנִפים ַהֲחָדִׁשי

ֶׁשעֹוְבִדים ְּבֶכֶרם חֹוְתִכים ֶאת ָהֲעָנִפים ַהְּיָׁשִנים ְונֹוְתִנים ָמקֹום ִלְצִמיָחה ֶׁשל ֲעָנִפים 
  ֲחָדִׁשים.

ְרִאים "ֶּגֶזם" אֹו  ַלֲעבֹוָדה ַהּזֹאת קֹוְרִאים "ִּגּזּום" אֹו "ְזִמיָרה". ַלֲעָנִפים ֶׁשֶּנְחְּתכּו קֹו
  "ְזמֹורֹות". 

  . ְוִלְזמֹור ִלְגֹזם ָלנּו ָאסּור ַהְּׁשִמָּטה ִּבְׁשַנת 
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  ֲחִליֵאִלי נַ 

  

  עֹוְברֹות ֵמַעל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִמיְליֹוֵני ִצֳּפִרים נֹוְדדֹות.  ַּבְּסָתו
  ֵחֶלק ָּגדֹול ֵמַהִּצֳּפִרים עֹוְברֹות ֵמַעל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַּבֶּדֶר 

  ְלַאְפִריָקה. ֵיׁש ִצֳּפִרים ֶׁשִּנְׁשָארֹות ָּכל ַהֹחֶרף ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 
ד ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ִּתְראּו ִצֳּפִרים ְקַטּנֹות. ַהֶּצַבע ֶׁשַּלֵהן ָׁשֹחר ָלָבן ִאם ִּתְסַּתְּכלּו ַעל ַהְּכִביׁש ְליַ 

ֶׁשַּלֵהן   ַהָּמקֹור   . ָאֹר ָזָנב  ַלֵהן  ֲחָרִקים   ָקַצרְוֵיׁש  ְואֹוְכלֹות  ְלָמקֹום  ִמָּמקֹום  ָרצֹות  ֵהן  ְוָחד. 
  . "ַנֲחִליֵאִלי" ְקַטִּנים. ַלִּצֳּפִרים ָהֵאּלּו קֹוְרִאים 

ְמַקְּנִנים ְלַיד ְנָחִלים ְּבֵאירֹוָּפה. ְּבֹחֶרף ֵהם נֹוְדִדים ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ֵהם ַחִּיים   ַהַנֲחִליֵאִלים
  ְּבזּוגֹות. ָּכל זּוג ּבֹוֵחר ֶׁשַטח, ּוַמְחִליט ֶׁשּזֹו ַהַּנֲחָלה ֶׁשּלֹו. 

ָּכל ַנֲחִליֵאִלי ַאֵחר ֶׁשְּמַנֶּסה ְלִהְתָקֵרב.   ַהַנֲחִליֵאִלים ׁשֹוְמִרים ַעל ַהַּנֲחָלה ֶׁשָּלֶהם ּוְמָגְרִׁשים
ִלְפָעִמים ַהַנַחִליֵאִלים ִמְתַנְּפִלים ַעל ַמְראֹות ֶׁשל ְמכֹוִנּיֹות. ֵהם רֹוִאים ֶאת ַעְצָמם ַּבַּמְרָאה 

 ְוחֹוְׁשִבים ֶׁשֶּזה ַנֲחִליֵאִלי ַאֵחר ֶׁשִּנְכַנס ַלֶּׁשַטח ֶׁשָּלֶהם. 
 יב ַהַנֲחִליֵאִלים חֹוְזִרים ְלֵאירֹוָּפה.ְּכֶׁשַּמִּגיַע ָהָאבִ 

ִנְקָרא "ַנֲחִליֵאִלי   ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלְלֶאֶרץ ַמִּגיִעים ַּכָּמה סּוִגים ֶׁשל ַנֲחִליֵאִלים. ַהּסּוג ֶׁשרֹוִאים  
  ָלָבן". ֵיׁש ַּגם ַנֲחִליֵאִלים ְצֻהִּבים.

  
  ֵעִצים  ַחְכִליִלית

  ִלְראֹות  ַמְצִליִחים  ַעִין  ַחֵּדי  ַרק  ְוָלֶכן  ְוָׁשְקָטה  ַּבְיָׁשִנית   ִהיא.  ִּבְמיָֻחד  ָיָפה  ִצּפֹור  ִהִּגיָעה  ַהָּׁשבּועַ 
  ". ֵעִצים ַחְכִליִלית " ִנְקֵראת  ַהּזֹאת ַהִּצּפֹור. אֹוָתּה
  ? "ַחְכִליִלית " ָלּה קֹוְרִאים ָלָּמה

 ַהַחְכִליִלית ".  ָאֹדם"  ִהיא"  ַחְכִליִלי"  ַהִּמָּלה  ַמְׁשָמעּות   ַהִּמָּלה  ָהַעִּתיָקה  ָהִעְבִרית   ְּבָׂשָפה
 קֹוְרִאים   ֵעִצים  ֵּבין  ָחָיה  ֶׁשִהיא  ִּבְגַלל.  ּבֹוֵלט  ָאֹדם  ַּבֶּצַבע  ָזָנב  ָלּה  ֵיׁש  ִּכי  ַהֶּזה   ַהֵּׁשם  ֶאת   ִקְּבָלה

  ". ֵעִצים ַחְכִליִלית " ָלּה
  . ֲחָרִקים אֹוֶכֶלת  ִהיא. ְקַטָּנה ִצּפֹור ִהיא  ָהֵעִצים ַחְכִליִלית 

  . ָאֹדם ָזָנב ִעם ָּבִהיר חּום ֶצַבע ֵיׁש ָהֵעִצים ַחְכִליִלית ֶׁשל ַלְּנֵקָבה 
  . ְוָאֹדם ָׁשֹחר ,ָלָבן ,חּום ְּבִצְבֵעי ּוַמְרִׁשים ִצְבעֹוִני ַהָּזָכר 

  . ְלַאְפִריָקה נֹוְדדֹות   ֵהן ְּבֹחֶרף. ְּבֵאירֹוָּפה  ְמַקְּננֹות  ַהַחְכִליִליֹות 
  .ּוִבְסָתו ְּבָאִביב ְּבִעָּקר אֹוָתן רֹוִאים ֲאַנְחנּו. ְּבִיְׂשָרֵאל  עֹוְברֹות  ֵהן ְּבֶדֶר
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 חדשות ארץ ועולם 

  ? ָהֲעָרִבים  ֶׁשל  ַלִּיׁשּוִבים  ְלִהָּכֵנס  רֹוָצה  לֹא  ַהִּמְׁשָטָרה  ָלָּמה 

  ] ֶׁשָעָבר  ִמְּׁשבּועַ   ֶהְמֵׁש[ 

  ַחִּיים  ַהְּיהּוִדי  ָהָעם  ְמִדיַנת  ֶׁשּזֹאת  ַלְמרֹות.  ַהְּיהּוִדי  ָהָעם  ֶׁשל  ְמִדיָנה  ִהיא  ִיְׂשָרֵאל  ְמִדיַנת
  .  ַהמּוְסֵלִמית  ְּבָדת  ֵמָאִמיִנים  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְמִדיַנת  ֶׁשַחִּיים  ָהֲעָרִבים  ֹרב.  ֲעָרִבים  ַּגם  ָּבּה

  ְלַעם  ַׁשָּיִכים  ֵהם  ֵׁשִני  ִמַּצד.  ִיְׂשָרֵאל  ְמִדיַנת  ֶאְזְרֵחי  ֵהם  ֶאָחד  ִמַּצד-  ְמֻסָּב  ֶׁשָּלֶהם  ַהַּמָּצב
  ַׁשָּיִכים  לֹא  ַמְרִּגיִׁשים  ֵהם  ֶׁשִּלְפָעִמים  ְלָכ  ֵמִביא  ַהֶּזה  ַהַּמָּצב.  ַאֶחֶרת  ָּדת  ָלֶהם  ְוֵיׁש  ַאֵחר

  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּגִרים  ָהֲעָרִבים  ְּפָעִמים  ַהְרֵּבה".  ִנּכּור "קֹוְרִאים  ַהּזֹאת  ִלְתחּוָׁשה.  ַלְּמִדיָנה
  . ֵמַהְּמִדיָנה  ִנּכּור  ַמְרִּגיִׁשים

  . ַהִּמְׁשָטָרה  ֶׁשל  ַלֲעבֹוָדה  ַמְפִריעַ   ֶזה,  ֵמַהְּמִדיָנה  ִנּכּור  ֵמְרִגיִׁשים  ְּכֶׁשֲאָנִׁשים

  ֶׁשל  ִהיא  ַהִּמְׁשָטָרה.  ַלִּמְׁשָטָרה  ִלְפנֹות  ָלנּו  ְּכַדאי  לֹא: "אֹוְמִרים  ֵהם  ָּבֶהם  ּפֹוֵגעַ   ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו
  ". ָלנּו  ַּתֲעֹזר  לֹא  ִהיא.  ַהְּיהּוִדים

  רֹוִצים  לֹא  ֲאַנְחנּו.  ַלִּמְׁשָטָרה  ַנִּגיד  לֹא: "אֹוְמִרים  ֵהם  ְּפַׁשִעים  עֹוִׂשים  ֲעָרִבים  רֹוִאים  ֵהם  ִאם
  ". ֶׁשָּלנּו  ֵמָהָעם  ֲאָנִׁשים  ִּתְתֹּפס  ַהְּיהּוִדים  ֶׁשל  ֶׁשַהִּמְׁשָטָרה

  ְּכִאּלּו  ְלׁשֹוְטִרים  ִמְתַיֲחִסים  ֲאָנִׁשים  ַהְרֵּבה,  ַּבְּבָעיֹות  ְלַטֵּפל  ֲעָרִבי  ִלְכָפר  ָּבָאה  ְּכֶׁשִּמְׁשָטָרה
  . ַלֲעֹבד  ַלִּמְׁשָטָרה  ּוַמְפִריִעים  ֶׁשָּלֶהם  אֹוְיִבים  ֵהם

:  אֹוְמִרים  ַּבִּמְׁשָטָרה.  ָהֲעָרִבים  ֵמָהֶאְזָרִחים  ִנּכּור  ַמְרִּגיִׁשים  ַּבִּמְׁשָטָרה  ַּגם  ִלְפָעִמים
  ְלַטֵּפל  ַאֶחֶרת  ְוֶדֶר  ַאֶחֶרת  ַּתְרּבּות  ָלֶהם  ֵיׁש.  ַאֶחֶרת  ִלְקבּוָצה  ַׁשָּיִכים  ָהֲעָרִבים  ָהֶאְזָרִחים"

  ִנָּכֵנס  ֲאַנְחנּו  ִאם  ֲאָבל  ַהֻחִּקים  ֶאת  ֶׁשְּיַקְּימּו  ִלְדֹאג  הּוא  ֶׁשָּלנּו  ֶׁשַהַּתְפִקיד  ָנכֹון.  ִּבְבָעיֹות
  ַּבֶּדֶר  ֶׁשָּלֶהם  ַהְּבָעיֹות  ֵאת  ִיְפְּתרּו  ֶׁשֵהם  ָעִדיף.  אֹוָתנּו  ְוַיֲאִׁשימּו  ָעֵלינּו  ִיְכֲעסּו-  ַלְּכָפִרים
  ". ֶׁשָּלֶהם

  ָהֲאָנִׁשים-  ּפֹוְׁשִעים  ַהְרֵּבה  ְּכֶׁשֵּיׁש.  ּפֹוְׁשִעים  ַהְרֵּבה  ֵיׁש-  ִּבְבָעיֹות  ְמַטֶּפֶלת  לֹא  ְּכֶׁשַהִּמְׁשָטָרה
.  ְּבַעְצָמם  ַּבְּבָעיֹות  ְלַטֵּפל  ּוְמַנִּסים  ֶנֶׁשק  קֹוִנים  ֲאָנִׁשים  ַהְרֵּבה  ָּכֶזה  ְּבַמַּצב.  ֵמֵהם  ְמַפֲחִדים

  .  ָהֲעָרִבים  ֶׁשל  ִּבְכָפִרים  ֶרַצח  ּוִמְקֵרי  ִסְכסּוִכים  ְלַהְרֵּבה  ֵמִביא  ֶזה

  ַהּפֹוְׁשִעים  ֶאת  ֶלֱאֹסר  ְמַנָּסה  ַהִּמְׁשָטָרה הזאת:  ַּבְּבָעָיה  ְלַטֵּפל  ְמַנָּסה  ִיְׂשָרֵאל  ְמִדיַנת  ַעְכָׁשו
 . ָהֲעָרִבים  ֶׁשל  ֵמַהְּכָפִרים  ַהֶּנֶׁשק  ְּכֵלי  ֶאת  ְוֶלֱאֹסף
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 חדשות ארץ ועולם 
 

  

  

   

  ֵיׁש ַּתְקִציב ִלְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל 

ָּכל ְמִדיָנה ְצִריָכה ִלְדֹאג ַלֲאָנִׁשים ֶׁשָּגִרים ָּבּה. ִהיא ּדֹוֶאֶגת ְלָבֵּתי ֵסֶפר ּוְלָבֵּתי חֹוִלים. ִהיא 
ּוְׂשדֹות ְּתעּוָפה. ִהיא ּדֹוֶאֶגת ְלִבָּטחֹון. ִהיא ּדֹוֶאֶגת ֶׁשִּיְהֶיה ַלֲאָנִׁשים ֹאֶכל.   ּדֹוֶאֶגת ִלְכִביִׁשים

  ְּכֵדי ִלְדֹאג ְלָכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַהְּמִדיָנה ְצִריָכה ֶּכֶסף.  

  ֵמֵאיֹפה ֵיׁש ֶּכֶסף ַלְּמִדיָנה? 

ָנִׁשים ֶׁשָּגִרים ָּבּה: "ְּכֵדי ֶׁשֲאִני אּוַכל ַלֲעֹזר ָלֶכם, ַהְּמִדיָנה ֹּגַבּה ִמִּסים. ַהְּמִדיָנה אֹוֶמֶרת ָלאֲ 
ַאֶּתם ְצִריִכים ָלֵתת ֵחֶלק ֵמַהֶּכֶסף ֶׁשַאֶּתם ַמְרִויִחים. ָאז ְּכֶׁשָאָדם ְמַקֵּבל ַמְׂשֹּכֶרת הּוא נֹוֵתן  

ַלְּמִדיָנה. ַּגם ְּכֶׁשָאָדם קֹוֶנה ַּבּסּוֶּפר הּוא נֹוֵתן   ֵחֶלק ֵמַהֶּכֶסף ֶׁשהּוא ִׁשֵּלם ֵחֶלק ֵמַהֶּכֶסף  
  ַלְּמִדיָנה. 

  ֵאי ַהְּמִדיָנה ִמְׁשַּתֶּמֶׁשת ַּבֶּכֶסף ַהֶּזה?  

ָּכל ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶּכֶסף ָצִרי ְלַתְכֵנן ֵאי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו. ִאם לֹא ְמַתְכְנִנים ֵאי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  
ַהְרּבֵ  ִלְקרֹות  ְיכֹולֹות  ַּבֶּכֶסף.  ְּבֶכֶסף  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ֵאי  ְלַתְכֵנן  ְצִריָכה  ְמִדיָנה  ַּגם  ָצרֹות.  ה 

ֶׁשרֹוִצים   ְּדָבִרים  ַהְרֵּבה  ֵיׁש  ַּתְקִציב.  ְלַתְכֵנן  ַקל  לֹא  ֶזה  ַּתְקִציב.  קֹוְרִאים  ַהֶּזה  ַלִּתְכנּון 
ְבֹחר ָמה ַלֲעׂשֹות ּוָמה לֹא.  קֹוְרִאים ַלֲעׂשֹות. ֵאין ַמְסִּפיק ֶּכֶסף ְלָכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה.  ָצִרי לִ 

  ָלֶזה ִסְדֵרי ֲעִדיפּויֹות.  

  ֵאי ַמֲחִליִטים ֵמֶהם ִסְדֵרי ָהֲעִדיפּויֹות? 

ִּבְמִדינֹות ֶׁשָּבֶהן ֵיׁש ֶמֶל ֶזה ְמאֹוד ַקל. ַהֶּמֶל ַמֲחִליט ָמה יֹוֵתר ָחׁשּוב. ִּבְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל 
יִ  ְמִדיַנת   . ֶמֶל ֶׁשֹרב  ֵאין  ָמה  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ְמַנִּסים  ְּבֵדמֹוְקַרְטָיה  ֵּדמֹוְקַרְטָיה.   ִהיא  ְׂשָרֵאל 

ָהֲאָנִׁשים ַּבְּמִדיָנה רֹוִצים.  ְּכֵדי ָלַדַעת ָמה ֹרב ָהֲאָנִׁשים רֹוִצים ֵיׁש ְּבִחירֹות. ַּבְּבִחירֹות  ָּכל 
ת ָמה ֶׁשהּוא רֹוֶצה.  ָּכל ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ָאָדם ּבֹוֵחר ֲאָנִׁשים ֶׁשהּוא חֹוֵׁשב ֶׁשֵהם רֹוִצים אֶ 

ַמִּגיִעים ַלְּכֶנֶסת. ַּבְּכֶנֶסת עֹוִׂשים ַהְצָּבָעה. ִאם ֹרב ַהֲחֵבִרים ַּבְּכֶנֶסת ַמְסִּכיִמים ַעל ַמֶּׁשהּו,  
  ַּכִּנְרֶאה ֶזה ָמה ֶׁשֹרב ָהֲאָנִׁשים ַּבְּמִדיָנה רֹוִצים. 

  ֵאי ֶזה עֹוֵבד? 

ְלַדְעָּתּה  ַהֶּמְמָׁשלָ  ּוָמה  יֹוֵתר חֹוֵׁשב  ְלַדְעָּתּה  ָמה  ַלַּתְקִציב. ִהיא חֹוֶׁשֶבת  ַהָּצָעה  ְמִכיָנה  ה 
ָּפחֹות ָחׁשּוב. ִהיא ּבֹוֶדֶקת ַּכָּמה ֶּכֶסף ִיְהֶיה ַּבְּמִדיָנה. ִהיא ַמִּציָעה ֵאי ְלַחֵּלק ֶאת ַהֶּכֶסף  

ֶאת   ַהֶּמְמָׁשָלה אֹוֶסֶפת  ַהְּמִדיָנה.   ַהָּתְכִנית  ֶׁשל  ֶאת  ָלֶהם  ַמְסִּביָרה  ִהיא  ַהְּכֶנֶסת.  ַחְבֵרי 
ְלַהְתִחיל  ֶאְפָׁשר  ַמְסִּכיִמים    ָהֹרב  ִאם  ַהְצָּבָעה.   עֹוִׂשים  ַהְּכֶנֶסת  ַחְבֵרי  ֵהִכיָנה.  ֶׁשִהיא 

  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֶכֶסף. ִאם לֹא, ָצִרי ְלַהְתִחיל ַהֹּכל ֵמָחָדׁש.  

נֹות לֹא ָהְיָתה ָלנּו ֶמְמָׁשָלה ְמֻסֶּדֶרת. ָהָיה ָלנּו ַהְרֵּבה ְּבִחירֹות. לֹא ָהְיָתה  ַּבָּׁשִנים ָהַאֲחרֹו
  ֶמְמָׁשָלה ְמֻסֶּדֶרת ֶׁשָּתִכין ָּתְכִנית ֶׁשל ַּתְקִציב. 

ׁש ָוֵחִצי ָׁשִנים  ַהֶּמְמָׁשָלה ִהְצִליָחה ְלַהְחלִ  יט ֵאי  ָׁשבּוַע ֶׁשָעַבר ָקָרה ָּדָבר ָחׁשּוב. ַאֲחֵרי ָׁש
ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֶכֶסף. ַחְבֵרי ַהְּכֶנֶסת ִהְצִּביעּו ְּבַעד ַהַהָּצָעה ֶׁשל ַהֶּמְמָׁשָלה. ֵיׁש ִלְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל 

 ַּתְקִציב. ְנַקֶּוה ֶׁשַהַּתְקִציב ַיֲעֹזר ִלְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ַהְרֵּבה ְּדָבִרים טֹוִבים.
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ץ ועולם ר אחדשות   
   ִּבְגָלְזגֹו ָהַאְקִלים ְוִעיַדת   

  ִהְׁשַּתְּתפּו   ַּבְווִעיַדה.  ְׁשִּבְסקֹוְטָלְנד  ִּבְגַלְזגֹו  עֹוָלִמית   ַאְקִלים  ְוִעיַדת  ָהְיָתה  ֶׁשָעָבר   ְּבָׁשבּועַ 
  ִהְׁשַּתֵּתף ,  ִיְׂשָרֵאל  ֶמְמֶׁשֶלת   רֹאׁש,  ֶּבֵנט  ַנְפָּתִלי  ַּגם.  ְּבעֹוָלם  ְמִדינֹות   ֵמַהְרֵּבה  ַמְנִהיִגים
  ַהִהְתַחְּממּות   ֶאת  ְלַהְקִטין  ְּדָרִכים  ִלְמצֹא  ִנּסּו   ָהעֹוָלִמית   ָהַאְקִלים  ִבְווִעיַדת .  ַהּזֹאת   ַּבְווִעיַדה

  . ָהֶאֶרץ ַּכּדּור ֶׁשל

  ? ָהָאֶרץ ַּכּדּור ֶׁשל ִהְתַחְּממּות ַעל ְלַדֵּבר ְּכֵדי ִמְתַאְּסִפים ָהעֹוָלם ִמָּכל ַמְנִהיִגים ָלָּמה

  ָהָאֶרץ  ַּכּדּור  ֶׁשל  ְוַהֹחם  ָהאֹור.  ַהֶּׁשֶמׁש  ָסִביב   ֶׁשִּמְסּתֹוֵבב   ֶלֶכת   ּכֹוַכב  הּוא   ָהָאֶרץ  ַּכּדּור
  .  ֵמַהַּׁשָּמׁש ַמִּגיִעים

 ַּכּדּור   ֶאת  עֹוֶטֶפת   ָהַאְטמֹוְסֵפָרה.  ַאְטמֹוְסֵפָרה  ֶׁשִּנְקֵראת   ֲאִויר  ְּבִׁשְכַבת   ָעטּוף  ָהָאֶרץ  ַּכּדּור
  ַקר  ְולֹא  ַּבּיֹום  ִמיַדי  ַחם  ִיְהֶיה  לֹא  ָהֶאֶרץ   ֶׁשַּכּדּור   ֶמֶרת ׁשֹו  ָהַאְטמֹוְסֵפָרה.  ְׂשִמיָכה  ְּכמֹו  ָהֶאֶרץ
  .ַּבַּלְיָלה ִמיַדי

 ִיְהֶיה   ָמה   קֹוְבִעים  ָהַאְטמֹוְסֵפָרה  ֶׁשל  ְוַהֲהָגָנה  ֵמַהֶּׁשֶמׁש  ָהָאֶרץ  ַּכּדּור  ֶׁשל  ַהְּמֻדָּיק  ַהֶּמְרָחק
  . ָהָאֶרץ ַּכּדּור ְּפֵני ַעל ָהֲאִויר ֶמֶזג

.  יֹוֵתר  ַחם  ִנְהֶיה  ְמקֹומֹות   ַּבַהְרֵּבה .  ִמְׁשַּתֶּנה  ָהָאֶרץ  ְּבַכּדּור  ָהֲאִויר  ֶמֶזג  ָהַאֲחרֹונֹות   ַּבָּׁשִנים
 ֶׁשל   ֶהָחִמים   ַּבֲאזֹוִרים.  ְלַהְפִׁשיר  ַמְתִחיִלים  ַהְּקְרחֹוִנים  ָהָאֶרץ  ַּכּדּור  ֶׁשל  ַהָּקִרים  ַּבֲאזֹוִרים

  . ְוסּופֹות  ְסָערֹות   יֹוֵתר ֵיׁש. ֶּגֶׁשם ָּפחֹות  יֹוֵרד ָהָאֶרץ ַּכּדּור

.  ִמְׁשָּתָנה  אֹותֹו  ֶׁשעֹוֶטֶפת   ָהֲאִויר  ִׁשְכַבת   ִּכי  ִמְתָחֵמם  ָהָאֶרץ  ֶׁשַּכּדּור  חֹוְׁשִבים  ַהַּמְּדָעִנים
. ְמנֹוִעים  ֵיׁש  ֵאּלּו הָ   ַלְּמכֹונֹות .  ְמכֹונֹות   ְּבַהְרֵּבה  ִמְׁשַּתְּמִׁשים   ָהָאָדם  ְּבֵני:  אֹוְמִרים  ַהַּמְּדָעִנים
 ֹחָמִרים   ֵיׁש  ָהֵאּלּו  ְּבַגִזים.  ַּגִזים  ָלֲאִויר  ַמִּגיִעים,  ִנְׂשַרף  ְּכֶׁשַהֶּדֶלק.  ֶּדֶלק  ׂשֹוְרִפים  ַהְּמנֹוִעים
  .ָהָאֶרץ ַּכּדּור ֶאת ֶׁשעֹוֶטֶפת  ָהֲאִויר  ִׁשְכַבת  ֶׁשל ַהֶהְרֵּכב  ֶאת  ֶׁשְּמַׁשִּנים

  ַיְפִסיקּו  לֹא  ָהָאָדם  ְּבֵני  ִאם.  ָהָאָדם  ְּבֵני  ִּבְגַלל  ִמְתָחֵמם  ָהָאֶרץ  ַּכּדּור:  אֹוְמִרים  ַהַּמְּדָעִנים
  ָהָאֶרץ  ַּכּדּור  ִאם.  יֹוֵתר  עֹוד  ִיְתַחֵּמם  ָהָאֶרץ  ַּכּדּור  -ֶּדֶלק  ֶׁשּׂשֹוְרִפים  ִּבְמנֹוִעים  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש

  .ּבֹו ִלְחיֹות  ָאַדם ִלְבֵני ֶׁשְּמֻסָּכן ְלָמקֹום ֲהֹפיַ  הּוא  -יֹוֵתר עֹוד ִיְתַחֵּמם

  ? ְלִהְתַחֵּמם ַיְפִסיק ָהָאֶרץ  ֶׁשַּכּדּור ְּכֵדי  ַלֲעׂשֹות  ֶאְפָׁשר ָמה

 .. ַהָּבא  ַּבָּׁשבּועַ  ְנַדֵּבר ֶזה ַעל
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בּועפָּ  ָ ת ַהׁשּ ָרׁשַ  

 

 חומש: 
    פרשה:

  

  
 

 

 תמונות:  

 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

 וישב  וישלח  ויצא  תולדות  שרה חיי   וירא  לך לך  נח בראשית 

 ַיֲעֹקב ִמְתַחֵּתן

ַיֲעֹקב ִהִּגיַע ִיְצַחק ְוִרְבָקה ָרצּו ֶׁשַּיֲעֹקב ִיְתַחֵּתן ִעם ִאָּׁשה ֵמַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשל ִרְבָקה. 
 , ָאח ֶׁשל ִרְבָקה.ְלָחָרן ּוָפַגׁש ֶאת ָלָבן

ָרֵחל.  -ַיֲעֹקב ָרָצה ְלִהְתַחֵּתן ִעם ַהַּבת ַהְּצִעיָרה ָרֵחל.וְ ֵלָאה  -ְלָלָבן ָהיּו ְׁשֵּתי ָּבנֹות 
ַיֲעֹקב ִהְסִּכים ַלֲעֹבד ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּתן ִעם ָרֵחל. ַאֲחֵרי ֶׁשַבע ָׁשִנים ָלָבן ִרָּמה 

 הּוא ָנַתן לֹו ֶאת ֵלָאה.  -ֶאת ַיֲעֹקב

 ן ָאַמר ְלַיֲעֹקב: "ֶאְצֵלנּו, ַהַּבת ַהְּבכֹוָרה ִמְתַחֶּתֶנת ִלְפֵני ַהַּבת ַהְּצִעיָרה!".ָלבָ 

 ַיֲעֹקב ָעַבד עֹוד ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּכֵדי ְלַקֵּבל ַּגם ֶאת ָרֵחל. 

 ַיֲעֹקב ָאַהב  ֶאת ָרֵחל יֹוֵתר ִמֵּלָאה. 

 ַהָּבִנים ֶׁשל ַיֲעֹקב

 . ה' ָנַתן ַרק ְלֵלָאה ָּבִניםת ָרֵחל יֹוֵתר ִמֵּלָאה. ה' ָרָאה ֶׁשַּיֲעֹקב אֹוֵהב אֶ 

 ִּבְלָהה ָרֵחל ְמאֹוד ָרְצָתה ְלַגֵּדל ֶיֶלד. ִהיא ִּבְּקָׁשה ִמַּיֲעֹקב ְלִהְתַחֵּתן ִעם ַהִּׁשְפָחה ֶׁשָּלּה
ב ְׁשֵני ָּבִנים. ַּגם ֵלָאה ְּכֵדי ֶׁשִּבְלָהה ֵּתֵלד ְיָלִדים ְוָרֵחל ְּתַגֵּדל אֹוָתם. ִּבְלָהה ַיְלָּדּה ְלַיֲעקֹ 

 . ִזְלָּפה ַיְלָּדּה ְלַיֲעֹקב ְׁשֵני ָּבִנים. ִזְלָּפהִּבְּקָׁשה ִמַּיֲעֹקב ֶׁשִּיְתַחֵּתן ִעם ַהִּׁשְפָחה ֶׁשָּלּה 

 ַּבּסֹוף ָרֵחל ַיְלָּדּה ֵּבן ֶאָחד. ִהיא ָקְרָאה לֹו יֹוֵסף. 

 ַיֲעֹקב חֹוֵזר ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
הּוא ְמַבֵּקׁש ִמָּלָבן ֶאת ַהַּמְׂשֹּכֶרת ֶׁשּלֹו ַעל ָּכל  ַיֲעֹקב ַמְחִליט ַלֲחֹזר ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

 ים ּוְכָבִׂשים. ַיֲעֹקב ָהָיה ָעִׁשיר. ַהָּׁשִנים ֶׁשהּוא ָעַבד ֶאְצלֹו. ָלָבן נֹוֵתן לֹו ִעּזִ 
ָלָבן ִּגָּלה ַיֲעֹקב ַּפַחד ֶׁשָּלָבן לֹא ִיֵּתן לֹו ַלֲחֹזר ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. הּוא ֶהְחִליט ִלְבֹרַח ִמָּלָבן. 

אֹותֹו ֶׁשּלֹא  ָלָבן ִהִּׂשיג ֶאת ַיֲעֹקב. ה' ִהְתַּגָּלה ַלָּלָבן ְוִהְזִהיר ֶׁשַּיֲעֹקב ָּבַרח ְוָרַדף ַאֲחָריו.
 ִיְפַּגע ְּבַיֲעֹקב. ַיֲעֹקב ְוָלָבן ִנְפְרדּו . ַיֲעֹקב ִהְמִׁשי ְּבֶדֶר ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

 

 ויחי  ויגש  מקץ


