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   סדנתון       
  עקב  שבת פרשת  

  20:19: שבתיציאת ה   19:18 : הדלקת נרות 

 חדש בטבע  

  

  חדשות הסדנא

   

 ְזָרִעים 

ַהְּצָמִחים    ַעְכָׁשו  ַהָּבָאה?  ְּבָׁשָנה  ֲחָדִׁשים  ְצָמִחים  ִיְצְמחּו  ֵאי  ּוֵמִתים.  ְיֵבִׁשים  ַהְּצָמִחים  ָּכל  ִּכְמַעט 

 .ַהֲחָדִׁשים ִיְגְּדלּו ִמְּזָרִעים ֶׁשִּנְמָצִאים ְּבתֹו ָהֲאָדָמה

 -ַאֶּתם ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ִנּסּוי

יֹות  ְקחּו ֹחֶפן ֲאָדָמה ֵמַהִּגָּנה, ִׂשימּו אֹותֹו ַּבְּכִלי, ַּתְׁשקּו אֹותֹו ָּכל יֹום ִּבְמַעט ַמִים. ָהֲאָדָמה ְצִריָכה ִלהְ 

ְקָצת ְרֻטָּבה. קֹוְרִאים ְלֶזה "ֲאָדָמה ַלָחה". ַאֲחֵרי ַּכָּמה ָיִמים ּתּוְכלּו ִלְראֹות ְצָמִחים ְקַטְנַטִנים יֹוְצִאים  

 ."ֲאָדָמה. ַלְּצָמִחים ַהְּקַטִּנים ָהֵאּלּו קֹוְרִאים "ְנָבִטיםֵמהָ 

 .ַאֶּתם ְיכֹוִלים ִלְראֹות ִאם ָּכל ַהְּנָבִטים ֶׁשָּצְמחּו ַּבְּכִלי ֶׁשָּלֶכם ֵהם ִמּסּוג ֶאָחד אֹו ִמַּכָּמה סּוִגים 

 .ַאֶּתם ְיכֹוִלים ְלַנֵחׁש ֵאיֶזה ֶצַמח ֵיֵצא ֵמֶהם ְּכֶׁשֵהם ִיְגְּדלּו

 !ֵהם ָיְצאּו ִמְּזָרִעים ֶׁשָהיּו ְּבתֹו ָהֲאָדָמה 

 ?ֵאי ַהְּזָרִעים ִהִּגיעּו ַלֲאָדָמה

 .ֵהם ָנְפלּו ֵמַהְּצָמִחים ֶׁשָּגְדלּו ָּבֵאזֹור 

ֵהם ִנְראּו חּוִמים  ַהְּזָרִעים ְּגֵדִלים ַעל ַהֶּצַמח. ָּבָאִביב ָּפְרחּו ַעל ַהֶּצַמח ְּפָרִחים ָיִפים. ַאַחר ָּכ ֵהם ָנְבלּו.  

. ְלַאט ְלַאט הּוא ָהַפ ִלְהיֹות קָ  ֶׁשה.  ֲאָבל ְּבתֹו ָּכל ֶּפַרח ָיֵבׁש ָּגַדל ֶזַרע. ַּבַהְתָחָלה ַהֶּזַרע ָהָיה ָיֹרק ְוַר

ֶּגֶׁשם הּוא ַיְצִמיַח  ַּבּסֹוף הּוא ָנַפל ֵמַהֶּצַמח ָלֲאָדָמה. ְּבתֹו ָהֲאָדָמה הּוא ְמַחֶּכה ַלֹחֶרף ּוְלֶגֶׁשם. ַאֲחֵרי הַ 

  .ֶנֶבט. ַהֶּנֶבט ִיְגַּדל ְלֶצַמח ָחָדׁש

  ַהִּניּסּוי  ֶאת  ָּבְצעּו: ְמִׂשיָמה
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עולם ב ארץ ובדשות ח  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ֵחַנאן  ִּבְמחֹוז  ִׁשיְּטפֹונֹות

  . ֲאָנִׁשים   ִמְּליֹון ֵמָאה ְּבֵעֶר  ּבֹו  ֶׁשָּגִרים  ְּבִסין ֵאזֹור  הּוא  ֵחַנאן ְמחֹוז

  ? ִׁשיָּטפֹון ֶזה ָמה.  ָּגדֹול  ִׁשיָּטפֹון ֵחַנאן   ִּבְמחֹוז ָהָיה ֶׁשָעָבר  ְּבָׁשבּועַ 

 ַהַּיָּבָׁשה  ַעל   ַחִּיים   ָהָאָדם  ְּבֵני  ְּכָלל   ְּבֶדֶר .  ַמִים  ֶׁשל  ְוֵאיזֹוִרים  ַיָּבָׁשה  ֶׁשל   ְלֵאיזֹוִרים  ְמחּוָּלק  ָהֶאֶרץ   ַּכּדּור 

ַּגם ְּבֶאְמַצע ַהַּיָּבָׁשה ֵיׁש ֲאזֹוִרים ֶׁשל ַמִים. ֵיׁש ְנָחִלים ֶׁשָּבֶהם ַמִים זֹוְרִמים.    . ַמִים  ֵיׁש   ּוַבָּיִמים  ּוָבאֹוְקָיינֹוִסים

 ַהֶּזה  ַלַּמָּצב .  הַהַּיָּבׁשָ   ֶאת   ּוְמַכִּסים  ֶׁשָּלֶהם  ֵמַהֶּׁשַטח  יֹוְצִאים  ֶׁשַהַּמִים  ַמַּצב  קֹוֶרה  ִלְפָעִמים  ֵיׁש ַּגם ֲאַגִּמים. 

  ְּגָׁשִמים   ֶׁשל   ְמאֹוד   ְמאֹוד   ְּגדֹוָלה  ִמַּכּמּות   ִלְקרֹות   ָיכֹול  ִׁשיָּטפֹון ?  ְלִׁשיָּטפֹון  ּגֹוֵרם   ָמה .  ִׁשיָּטפֹון  קֹוְרִאים 

  ִמְתַּכִּסים  ַהֶּגֶׁשם   הֹוֵל   ֶׁשֲאֵליֶהם  ַהְּנָהרֹות,  ַאַחת  ְּבַבת  ֶּגֶׁשם   ְמאֹוד   ַהְרֵּבה  יֹוֵרד   ִאם .  ַאַחת   ְּבַבת  ֶׁשּיֹוֶרֶדת 

.  ָּבאֹוְקָיינֹוס  אֹו  ַּבָּים   ְׁשקֹוֵרית   ָאְדָמה  ְרִעיַדת  ִּבְגַלל  ִלְקרֹות  ָיכֹול  ִׁשיָּטפֹון .  ַהַּיָּבָׁשה  ַעל  ַלֲעלֹות  ּוַמְתִחיִלים 

  ִׁשיָּטפֹון ?  ָאסֹון   ָלָּמה.  ֶטַבע'  'ֲאסֹונֹות   קֹוְרִאים  ָהֵאּלּו  ַהִּמְקִרים   ְלָכל.  סּוָפה  ִּבְגַלל  ִלְקרֹות  ָיכֹול  ִׁשיָּטפֹון

  ָהָאָדם   ְּבֵני  ַהַּיָּבָׁשה  ַעל  עֹוִלים  ַהַּמִים  ִאם.  ָאַדם  ְּבֵני  ִנְמָצִאים  ַהַּיָּבָׁשה  ַעל.  ְמסּוָּכן  ְמאֹוד   ִלְהיֹות  ָיכֹול

  . ְלִהיָּפַגע ְיכֹוִלים 

  ִּבְמחֹוז   ָלֶרֶדת  ִהְתִחיל  ָּבֶעֶרב  ַּבַּׁשָּבת.  ּוְמסּוָּכן   ָּגדֹול   ְמאֹוד   יָּטפֹון ִׁש   ָהָיה  ֶׁשָעָבר   ָׁשבּועַ   ְּבִסין   ַהִּׁשיָּטפֹון 

.  ָחָזק  ְמאֹוד   ְמאֹוד   ָהָיה  ַהֶּגֶׁשם.  ְׁשִליִׁשי   יֹום   ַעד   ָלֶרֶדת  ִהְפִסיק  לֹא  ַהֶּגֶׁשם.  ְמאֹוד   ָחָזק  ֶּגֶׁשם  ְּבִסין  ֵחַנאן

  ְּבִסין   ָיַרד   ֶׁשּלֹא  ָחָזק  ָּכ  ָּכל  ֶּגֶׁשם   ָהָיה  ֶזה .  ְׁשֵלָמה  ְּבָׁשָנה  ָלֶרֶדת  ֶׁשָאמּור  ֶּגֶׁשם  ָיַרד   ָיִמים   ְׁשלֹוָׁשה  ּתֹו

  ְמאֹוד   ָהָיה  ַהִּׁשיָּטפֹון.  ִׁשיָּטפֹון   ִהְתִחיל.  ַמִים  ִהְתַמְּלאּו  ֵחַנאן  ְמחֹוז  ֶׁשל  ָהְרחֹובֹות  ָּכל!  ָׁשָנה  ֶאֶלף  ְּכַבר

  ֵחֶלק .  ִלְטּבֹועַ   לֹא  ְּכֵדי  ְּגבֹוִהים  ְלְמקֹומֹות  ִלְברֹוחַ   ַחָּייִבים  ְוָהיּו   ָּבְרחֹובֹות  ָהיּו  ֵמָהֲאָנִׁשים   ֵחֶלק.  ְמסּוָּכן

  ָלֵצאת  ָקֶׁשה  יֹוֵתר .  ִׁשיָּטפֹון   ִּבְזַמן   ְמסּוֶּכֶנת   ְמאֹוד   ָהַרֶּכֶבת.  ָּבַרֶּכֶבת  ִלְנסֹועַ   ְּבֶאְמַצע   ָהיּו  ֵמָהֲאָנִׁשים

  ֶאת   ְלַחֵּלץ  ִניּסּו   ֵחַנאן   ְמחֹוז   ֶׁשל  ָהֵאׁש   ּוְמַכֵּבי   ַהִּמְׁשָטָרה.  ַמִים  ָלַרֶּכֶבת  ְלִהיָּכֵנס  ֲעלּוִלים וַ   ֵמָהַרֶּכֶבת

  . ִנְפְּגעּו   ַּגם  ֲאָנִׁשים ַהְרֵּבה. ֲאָנִׁשים ַהְרֵּבה ְלַחֵּלץ ִהְצִליחּו  ֵהם . ֵמָהַרֶּכֶבת  ָהֲאָנִׁשים

 

תשובות :   

1. ַהְרֵּבה צֹאן, ֶׁשַּלָּנִׁשים ִיְהיּו ִּתינֹוקֹות ַּבֶּבֶטן, ֵּפירֹות ַעל ָהֵעִצים, 
ַהְרֵּבה אֹוֵכל ְועֹוד.  

2. ְּכֵדי ֶׁשֵהם לֹא ְיַפֲחדּו ֵמָהַעִּמים ֶׁשָּגִרים ָּבָאֶרץ ְוִיְזְּכרּו ֶׁשַהֵּׁשם 
ָיכֹול ַלֲעזֹור  ָלֶהם ּוְלַהִּציל אֹוָתם ְּכמֹו ִּביִציַאת ִמְצַרִים  

3. ִּכי ִלְפֵני ֶׁשֹּמֶׁשה ִנְפַרד ֵמֵהם הּוא רֹוֶצה ְלַסֵּכם ֶאת ָּכל ַהַּמָּסע 
ֶׁשָעָבר ִאיָּתם.  

4. ִּכי ָאַדם ׁשֹוֵכַח ִמי יֹוֵתר ַחֵּזק ְוַגם ׁשֹוֵכַח ֶׁשַהֵּׁשם הּוא ֶזה 
ֶׁשּנֹוֵתן לֹו ּכֹוחַ   

 AFPצילום: 
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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 

 ֵעֶקב -ָּפָרַׁשת השבוע

 .ֹמֶׁשהָּפָרַׁשת "ֵעֶקב" ִהיא ֵחֶלק ִמְּנאּום ֶׁשל 

 :ִיְהֶיה ָלֶכם טֹוב ְּמֹאד -ִאם ִּתְׁשְמרּו ֶאת ַהֻחִּקים ְוַהִּמְצוֹות :ֹמֶׁשה אֹוֵמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ַהְרֵּבה ְיבּול. ַהְּבֵהמֹות ַיְמִליטּו ַהְרֵּבה ֶצֱאָצִאים. ַאֶּתם לֹא  ִיְהיּו ָלֶכם ַהְרֵּבה ְיָלִדים. ָהֲאָדָמה ִּתֵּתן
 .ִּתְהיּו חֹוִלים ְּבַמֲחלֹות ָקׁשֹות. ַאֶּתם ְּתַנְּצחּו ֶאת ָּכל ָהאֹוְיִבים ֶׁשָּלֶכם

 .ַח אֹוָתםה' ַיֲעֹזר ָלֶכם ְלַנּצֵ  -ַאל ְּתַפֲחדּו ְלִהָּלֵחם ִעם ָהַעִּמים ֶׁשָּגִרים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

 .ַאֶּתם ְצִריִכים ְלַהְׁשִמיד ֶאת ָּכל ַהְּפָסִלים ֶׁשָּלֶהם -ַאֲחֵרי ֶׁשִּתְכְּבׁשּו ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

 :ֹמֶׁשה אֹוֵמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

 .ה' ְמַבֵּקׁש ִמֶּכם ִלְׁשֹמַע ְּבקֹולֹו ְוָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו"

 .'ַהַחָסִדים ֶׁשל ה'. ַאֶּתם ְצִריִכים ַלֲעֹבד ֶאת הַאֶּתם ְצִריִכים ִלְזֹּכר ֶאת 

 ".ַאֶּתם ְצִריִכים ֶלֱאֹהב ֶאת ה' ְוִלְהיֹות ֶנֱאָמִנים לֹו. ַאֶּתם ְצִריִכים ְלִהְתַנֵהג ְּבצּוָרה ֲהגּוָנה ְוצֹוֶדֶקת

 :ֹמֶׁשה אֹוֵמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

 .ֻחִּקים ֶׁשּלֹוַאֶּתם ְצִריִכים ֶלֱאֹהב ֶאת ה' ְוִלְׁשֹמר ֶאת הַ "

 .עֹוד ְמַעט ַאֶּתם ַמִּגיִעים ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ה' ְיָגֵרׁש ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ  -ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִהיא ֶאֶרץ טֹוָבה ּוְמיֶֻחֶדת. ִאם לֹא ִּתְׁשְמרּו ַעל ַהִּמְצוֹות
 ."ִיְׂשָרֵאל

 ."ְמִרים ָּכל יֹום ִּב"ְקִריַאת ְׁשַמעַּבָּפָרָׁשה ַהּזֹאת מֹוִפיִעים ַּגם ְּפסּוִקים ֶׁשֲאַנְחנּו אֹו

 :ַהְּפסּוִקים ָהֵאּלּו ַמְתִחיִלים ַּבִּמִּלים

 :ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום-ָׁשֹמַע ִּתְׁשְמעּו ֶאל-ג] ְוָהָיה ִאם"י[

ֵהיֶכם ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל-ְלַאֲהָבה ֶאת  ."ַנְפְׁשֶכם-ְלַבְבֶכם ּוְבָכל-ה' ֱא

 ֲאִביַחִיל ְּתִחָיה ֶׁשל ָׁשבּועַ  ָּפָרַׁשת ִחידֹון

 ֵאילּו ְּבָרכֹות ִיְתָּבְרכּו ִיְׂשָרֵאל ָּבָאֶרץ ִאם ִיְׁשְמרּו ֶאת ַהחּוִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים?. 1

 ָלָּמה מּוְזָּכר ַּבָּפָרָׁשה ַהִּניִּסים ֶׁשַהֵּׁשם ָעָׂשה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ִּביִציַאת ִמְצִרִיים?   .2

 ָלָּמה ָצִרי ְלַהְזִּכיר ַּבָּפָרָׁשה ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשל ַהַּמָּסע ֶׁשל בנ"י ַּבִּמְדָּבר? .3

 ָלָּמה ַּגֲאָווה ּגֹוֶרֶמת ְלֲעבֹוָדה ָזָרה? . 4

 ברכה האזינו 


