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 קֹוָרִנית  - ָחָדׁש ַּבֶּטַבע

ְּפָרִחים   ֵיׁש  ְּמֹאד  ַהַחם  ַּבַּקִיץ  ַּגם  ִהְתַיְּבׁשּו.  ַּבֹחֶרף  ְיֻרִּקים  ֶׁשָהיּו  ַהְּצָמִחים  ָּכל  ַחם.  ֶׁשַּמְצִליִחים  ַּבַּקִיץ 

ְנמּוִכי  ִׂשיִחים  ֵאּלּו  ּפֹוְרִחים.  ִׂשיִחים  ִלְראֹות  ּתּוְכלּו  ַהֶּדֶר  בַּצד  ַהְּגָבעֹות  ַעל  ִּתְסַּתְּכלּו  ִאם  ם  ִלְפֹרַח. 

 .ְּבצּוָרה ֶׁשל ָּכִרית. ֵהם ּפֹוְרִחים ְּבֶצַבע ָסֹגל. ַלִּׂשיַח ַהֶּזה קֹוְרִאים קֹוָרִנית

ח ֶׁשל קֹוָרִנית ְוִתְסַּתְּכלּו ָעָליו ִמָּקרֹוב ּתּוְכלּו ִלְראֹות ֶאת ַהּצּוָרה ֶׁשּלֹו. ִנְרָאה ְּכִאּלּו ַלֶּפַרח  ִאם ִּתְקְטפּו ֶּפרַ 

 ."ֵיׁש ְׁשֵּתי "ְׂשָפַתִים". ִּבְגַלל ַהּצּוָרה ֶׁשל ַהֶּפַרח ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ֶׁשהּוא ִמ"ִּמְׁשַּפַחת ַהִׂשְפָתִנִיים

 :ַהִּׂשיַח ֶׁשל ַהּקֹוָרִנית ָנמּו ְוִלְפָעִמים לֹא ָׂשִמים ֵלב ֵאָליו ֲאָבל הּוא ָחׁשּוב ְּמֹאד 

ְבִלין  לָעִלים ֶׁשל ַהּקֹוָרִנית ֵיׁש ֵריַח ָחִריף ְוָנִעים. ֵמֶהָעִלים ָהֵאּלּו ְמִכיִנים ַּתְבִלין ֶׁשִּנְקָרא "ִטיִמין". ֶאת ַהּתַ 

 .הַהֶּזה ָׂשִמים ַעל ִּפיצָ 

ְמַבְּׁשִלים אֹוָתם ַּבַּמִים רֹוְתִחים. מֹוִסיִפים ְּדַבׁש    -   ֶּבָעִלים ֶׁשל ַהּקֹוָרִנית ִמְׁשַּתְּמִׁשים ִּבְרפּוָאה ִטְבִעית 

 .ְוׁשֹוִתים. ַהַּמְׁשֶקה ַהֶּזה עֹוֵזר ְלַהְבִריא ְמִּׁשעּול ּוְכֵאֵבי ֶּבֶטן 

מּו ִלְפֹרַח.  יבֹוִרים. ִהיא ּפֹוַרַחת ְּבעֹוָנה ָּבּה ֹרב ִּפְרֵחי ַהָּבר ְּכָבר ִסּיְ ַהּקֹוָרִנית ֲחׁשּוָבה ְּמֹאד ְלְמַגְּדֵלי ַהְּד 

ַהּצּוף  ַּבָּׂשדֹות ֵאין ַהְרֵּבה ְּפָרִחים וַהְּדבֹוִרים ְמִכינֹות ְּדַבׁש ְּבִעָּקר ִמִּפְרֵחי קֹוָרִנית. ַהְּדבֹוִרים ְמִכינֹות מֵ 

 .ָחד וְמיֻ ֶׁשל ַהּקֹוָרִנית ְּדַבׁש ָטִעים ּו
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  ַּגל ֹחם ַּבִּמְזָרח ַהִּתיכֹון.

ֲאַנְחנּו ְּכָבר ְּבֶאְמַצע ַהַּקִיץ. ֵיׁש ָיִמים ַחִּמים יֹוֵתר ְוֵיׁש ָיִמים ָקִרים יֹוֵתר.  ַהָּׁשבּוַע הּוא ָׁשבּוַע  
ַחם. ַהָּיִמים ַהְּקרֹוִבים ִיְהיּו עֹוד יֹוֵתר ַחִּמים. ְּבָיִמים ַחִּמים, ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ָּפׁשּוט ִנְׁשָאִרים 

ַמְד  ֵהם  ֲאַנְחנּו ִמְׁשַּתְּמִׁשים ַּבַּבִית.  ַהַּמְזָגן  ֶאת  ְלַהְפִעיל  ְּכֵדי  ֵמַהֹּקר.   ְוֶנֱהִנים  ַמְזָגן  ִליִקים 
  ְּבַחְׁשַמל. ֶאת ַהַחְׁשַמל ְמַיְּצִרים ְּבַתֲחנֹות ֹּכַח. ְמַיְּצִרים ַּגם ְקָצת ַחְׁשַמל ֵמַהֶּׁשֶמׁש.  

ַחְּמִמים ַמִים ְּבֶעְזַרת ֵאׁש. ַהַּמִים הֹוְפִכים ְלֵאִדים. ָמה קֹוֶרה ְּבַתֲחַנת ַהֹּכַח? ְּבַתֲחַנת ַהֹּכַח מְ 
ָהֵאִדים ְמסֹוְבִבים טּוְרִּביָנה. ַהִּסּבּוב ַהֶּזה יֹוֵצר ֶאת ַהַחְׁשַמל. ְּכֵדי ְלַחֵּמם ֶאת ַהַּמִים ֲאַנְחנּו 

  ְצִריִכים ֶּדֶלק.  

ְלַיד   ִיְׂשָרֵאל ִנְמֵצאת ַּבִּמְזָרח ַהִּתיכֹון.  ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש ְמִדינֹות ַעְרִבּיֹות ֵּביֵניֶהן ְמִדיַנת  ְמִדיַנת 
יֹוֵתר   ַהְרֵּבה  ַחם  ָהַעְרִבּיֹות  ַהְּמִדינֹות  ְּבֹרב  ַהָּסעּוִדית.  ַוֲעַרב  ִעיָרק  ַיְרֵּדן,  סּוְרָיה,  ְלָבנֹון, 

ֶר ְּכָלל ַמְפִעיִלים ַמְזָגן.  ֵמֲאֶׁשר ְּבִיְׂשָרֵאל. ֵאי ַּבְּמִדינֹות ָהַעְרִבּיֹות ִמְסַּתְּדִרים ַּבֹחם? ְּבדֶ 
ִנְגַמר  ִּבְלָבנֹון  ַחְׁשַמל.   ַמְסִּפיק  ָלֶהם  ֵאין  ָהַעְרִבּיֹות.  ֵמַהְּמִדינֹות  ְּבֵחֶלק  ְּבָעָיה  ֵיׁש  ַהָּׁשָנה 

ְלָהִכין   ַהֶּכֶסף ֶׁשל ַהְּמִדיָנה. ֵאין ִּבְלָבנֹון ֶּדֶלק. ֵאין ֵאי ְלַהְפִעיל ֶאת ַּתֲחַנת ַהֹּכַח. ֵאין ֵאי
ְלָבנֹון ּכֹוֲעִסים ְמאֹוד. ֵהם  ָלֵכן ִּבְלָבנֹון ֵאין ֵאי ְלָקֵרר ֶאת ַהַּבִית. ַהּתֹוָׁשִבים ֶׁשל  ַחְׁשַמל. 
ּכֹוֲעִסים ַעל ַהֶּמְמָׁשָלה. ֵהם חֹוְׁשִבים ֶׁשִאם ַלֶּמְמָׁשָלה ָהָיה ִאְכַּפת ֵמֶהם ִהיא ָהְיָתה מֹוֵצאת 

  ְוֶדֶלק. ֶּדֶר ְלַהִּׂשיג ֶּכֶסף 

  .  ַּגם ְּבִעיָראק ֵיׁש ְּבָעָיה ִעם ַהַחְׁשַמל. ְּבִעיָרק ֵיׁש ָהמֹון ֶּדֶלק

  ַּתֲחנֹות ֹּכַח. ֵיׁש ַמֲאָגִרים ְּגדֹוִלים ֶׁשל ֵנְפט. ֲאָבל ְּבִעיָרק ֵאין ַמְסִּפיק  

  ֵמִאיָרן. ַהַחְׁשַמל  –ֵחֶלק ֵמַהַחְׁשַמל ֶׁשל ִעיָרק ַמִּגיַע ֵמֶאֶרץ ַאֶחֶרת 

  ַחְׁשַמל. ַּבְּזַמן ָהַאֲחרֹון   ּוַמֲעִביר ֶּדֶר ַהִּמְדָּבר,ְּבחּוֵטי ַחְׁשַמל  ֵבר עֹו

  ִלְפֹּגַע ַּבְּמִדיָנה. ֵהם חֹוְׁשִבים : "ִאם ַנִּסים מְ ְּבִעיָרק ֵטרֹוִריְסִטים 

  ה. . ֻּכָּלם ִיְכֲעסּו ַעל ַהֶּמְמָׁשלָ ַּבָּלאָגןִיְהֶיה  לֹא ִיְהֶיה ַחְׁשַמל,ַּבְּמִדיָנה  

  ַהֶּמְמָׁשָלה". ַהֵּטרֹוִריְסִטים ִהִּפילּו ֶאת ַעּמּוֵדי ִיְהֶיה ַקל ְלַנֵּצַח ֶאת 

  ֵהם ָקְרעּו ֶאת ַהחּוִטים. ַעְכָׁשו ֵאין ֵאי ְלַהֲעִביר ַחְׁשַמל ְלִעיָרק. ַהַחְׁשַמל. 

  ֵאין ַחְׁשַמל ְוֵאין ַמְזָגן. 

  

ִיְׂש  ִּבְמִדיַנת  ַחִּיים  ֶׁשֲאַנְחנּו  טֹוב  ֵיׁשַּכָּמה  ִיְׁשַאל  ִּבְמִדיַנת  ֶאְפָׁשר  ָרֵאל.  ַהּיֹום.  ָּכל  ַחְׁשַמל   
  .ְלַהְדִליק ַמְזָגן ְולֹא ִלְסֹּבל ֵמַהֹחם
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תשובות :   

ִחידֹון ְלָפָרַׁשת  ָׁשבּועַ    . ָּכְתָבה ְּתִחָיה  ֲאִביַחִיל   

1 . 40 ָׁשָנה   

2 . ִּכי הּוא לֹא ָיכֹול ְלַבד ָלֵׂשאת ֶאת ָהָעם.  

3 . ִמָּכל ֵׁשֶבט  

4 . ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ְיַפֲחדּו ֵמַהְּכִניָסה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל  
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בּועפָּ  ָ ת ַהׁשּ ָרׁשַ  

 

 חומש: 
    פרשה:

  

  
 

 

 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

 וילך  ניצבים  כי תבוא  כי תצא  שופטים  ראה  עקב  ואתחנן  דברים 

 .ִיְׂשָרֵאלְּבָפָרַׁשת "ְּדָבִרים" ֹמֶׁשה ְמָתֵאר ְּדָבִרים ֶׁשָּקרּו ְלַעם 

 :ׁשֹוְפִטים

 :ִּבְתִחַּלת ַהָּפָרָׁשה ֹמֶׁשה ְמַסֵּפר ַעל ִמּנּוי ַהּׁשֹוְפִטים

ַּבַהְתָחָלה ֹמֶׁשה ָהָיה ַהּׁשֹוֵפט ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל. ָּכל ָהֲאָנִׁשים ִהִּגיעּו ֵאָליו ְלִמְׁשָּפט. ַּבֶהְמֵׁש ֹמֶׁשה 
 -ֹוְפִטים: "ַאֶּתם ִּתְׁשְּפטּו ֶאת ָהָעם. ִאם ַאֶּתם לֹא יֹוְדִעים ָמה ַהִּדיןְמַמֶּנה ׁשֹוְפִטים. ֹמֶׁשה אֹוֵמר ַלּׁש

 "ָּתבֹואּו ֵאַלי

 :ְמַרְּגִלים

ְמַרְּגִלים ִלְבֹּדק ֶאת ָהֶאֶרץ. ַהְּמַרְּגִלים חֹוְזִרים ּוְמִביִאים ִאָּתם ֵּפרֹות ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.  12ֹמֶׁשה ׁשֹוֵלַח 
 ."ִרים ְלָכל ָהָעם: "ָהָאֶרץ טֹוָבה ֲאָבל ִאי ֶאְפָׁשר ִלְכֹּבׁש אֹוָתּה. ָהָעם ָׁשם ָחָזק ִמַּדיַהְּמַרְּגִלים ְמַסּפְ 

 :ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהְּמַרְּגִלים ְוִנְבָהִלים. ֵהם ּבֹוִכים ְואֹוְמִרים

 "!ַלֲחֹזר ְלִמְצַרִיםלֹא ַנְצִליַח ִלְכֹּבׁש ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל! ָעִדיף ָלנּו "

 ."!ֹמֶׁשה אֹוֵמר ָלֶהם: "ַאל ְּתַפֲחדּו! ה' ַיֲעֹזר ָלֶכם ִלְכֹּבׁש ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

 .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ַמְקִׁשיִבים ְלֹמֶׁשה

ָהָיה ְמֻבָּגר ִּבְזַמן ְיִציַאת ָׁשָנה ְּבִמְדָּבר. ָּכל ִמי ׁשֶ  40ֵהם ֵיְלכּו  -ה' ּכֹוֵעס ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוַמֲעִניׁש אֹוָתם
 .ִמְצַרִים ָימּות ַּבִּמְדָּבר

ִמְתָקְרִבים ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל: ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמְתָקְרִבים ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ֵהם ִמְתָקְרִבים ְלֶאֶרץ ֶאֹּדם. ה' לֹא 
ַבְּקִׁשים ְמֶאֹדם ְרׁשּות ַלֲעֹבר ְּבֶאֶרץ ֶׁשָּלֶהם. ַמְרֶׁשה ָלַעם ִיְׂשָרֵאל ְלִהָּלֵחם ְּבֶאדֹום. ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל מְ 

 .ַהֶאֹדִּמים לֹא ַמְרִׁשים. ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל עֹוִׂשים ִעּקּוף ְוהֹוְלִכים ִמָּסִביב ְלֶאֶרץ ֶאדֹום

ּמון ּומֹוָאב. ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמְתָקְרִבים ְלַעּמון ּומֹוָאב. ה' לֹא ַמְרָׁשה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִהָּלֵחם ְּבעַ 
 .עֹוְקִפים ֶאת ָהֲאָרצֹות ֶׁשָּלֶהם

יחֹון ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַמִּגיִעים ְלֶאֶרץ ָהֱאמֹוִרי. ֵהם ְמַבְּקִׁשים ִמִּסיחֹון ֶמֶל ָהֱאמֹוִרי ְרׁשּות ַלֲעֹבר ְּבַאְרצֹו. סִ 
 ֹוְבִׁשים ֶאת ָהֶאֶרץלֹא ַמְסִּכים. ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִנְלָחִמים ֶנְגּדֹו וּכ

 ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִנְלָחִמים ַּגם ֶנֶגד עֹוג ֶמֶל ַהָּבָׁשן .ֶׁשּלֹו 

 .ְוכֹוְבִׁשים ֶאת ָּכל ָהֶאֶרץ ֶׁשּלֹו 

 ְּׁשִבים ָּבֲאָרצֹותיַהְּׁשָבִטים ְראּוֵבן, ַּגד ָוֵחִצי ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה ִמְתיַ 

 .ָהֵאּלּו 

 

 ברכה האזינו 


