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ל' ִּבְׁשָבט ׀ יֹום ַהִּמְׁשָּפָחה ׀ ַּדף ַחְברּוָתא

עֹוְזִרים 
ְודֹוֲאִגים 
ַּבִּמְׁשָּפָחה

ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ַחִּיים ְּבִמְׁשָּפחֹות
ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ֲחׁשּוִבים ָלנּו, ַוֲאַנְחנּו ִמְׁשַּתְּדִלים ַלֲעֹזר ְוִלְדֹאג ֶזה ָלֶזה. ַּגם ֵחֶלק ִמַּבֲעֵלי 

ַהַחִּיים ַחִּיים ְּבִמְׁשָּפחֹות. 

?  ִדיּון !
ַּבֲחרּו ְּתמּוָנה ֶׁשַאֶּתם אֹוֲהִבים ּוְתנּו ָלּה ֵׁשם.  »

ַהְסִּבירּו ֵּכיַצד ַהְּדָאָגה ֶׁשל ַההֹוִרים ַלֶּצֱאָצִאים ֶׁשָּלֶהם ָּבָאה ִליֵדי ִּבּטּוי ַּבְּתמּוָנה ֶׁשְּבַחְרֶּתם.  »

ַההֹוִרים ּדֹוֲאִגים ְלֶצֱאָצֵאיֶהם

ַּבּתֹוָרה ְמֹתָאר ֵּכיַצד ַהֶּנֶׁשר ּדֹוֵאג ְלגֹוָזָליו:

ר ָיִעיר ִקּנֹו )ְּכֶׁשַהֶּנֶׁשר ַמִּגיַע ַלֵּקן, הּוא ַמְׁשִמיַע קֹולֹות ֻמָּכִרים  ֶנֶשׁ כְּ
 ְּכֵדי ֶׁשַהּגֹוָזִלים ֹלא ִיָּבֲהלּו(

 ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף )ַהֶּנֶׁשר ָעף ֵמַעל ַהֵּקן ְוׁשֹוֵמר ַעל ּגֹוָזָליו(
ֵׂאהּו ַעל ֶאְבָרתֹו )ַהֶּנֶׁשר ַמֲעִביר ֶאת  ֵחהּו ִישָּ ָנָפיו ִיקָּ ִיְפרֹׂש כְּ

ּגֹוָזָליו ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ְּכֶׁשֵהם ְיׁשּוִבים ַעל ְּכָנָפיו(
)ְּדָבִרים, ֶּפֶרק ל"ב, ָּפסּוק י"א(

ִׂשימּו ♥: ַּכִּנְרֶאה, ָמה ֶׁשִּנְקָרא ַּבִּמְקָרא 'ֶנֶׁשר' הּוא ְלַמֲעֶׂשה, ַעל ִּפי ַהִהְתַנֲהגּות 
ַהְּמֹתֶאֶרת, ֵעיט ְסָלִעים. 

?  ִדיּון !

רֹב ָהעֹופֹות ַמֲעִביִרים ֶאת ַהּגֹוָזִלים ֶׁשָּלֶהם ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ְּבֶאְמָצעּות ָהַרְגַלִים, ְוִאּלּו ַהֶּנֶׁשר 
ַמֲעִביר אֹוָתם ַעל ְּכָנָפיו. 

ַמּדּוַע, ְלַדְעְּתֶכם, נֹוֲהִגים ָּכְך ָהעֹופֹות?  »
ַמּדּוַע נֹוֵהג ָּכְך ַהֶּנֶׁשר?  »

ַּגם ַהֲחָכִמים ָחְׁשבּו ַעל ְׁשֵאָלה זֹו, ְוֹזאת ְּתׁשּוָבָתם: 

ֹרב ָהעֹופֹות ְמַפֲחִדים ֵמַהֶּנֶׁשר, ִמֵּכיָון ֶׁשהּוא ָעף ְמאֹוד ָּגבֹוַּה ְוָעלּול ִלְפֹּגַע 
ַּבּגֹוָזִלים ֶׁשָּלֶהם ִמְּלַמְעָלה. ְּכֵדי ְלָהֵגן ֲעֵליֶהם, ֹרב ָהעֹופֹות ַמֲעִביִרים ֶאת 

 ַהּגֹוָזִלים ֶׁשָּלֶהם ִמַּתַחת ְלגּוָפם ּוַמְחִזיִקים ָּבֶהם ָּבְרָגִלים.
ַהֶּנֶׁשר ֵאינֹו ְמַפֵחד ֵמעֹופֹות ֲאֵחִרים, ִּכי הּוא ַּגם ָחָזק ְוַגם ָעף ָּגבֹוַּה, ֲאָבל 

 הּוא ְמַפֵחד ִמַּצָּיִדים ֶׁשּיֹוִרים ִחִּצים ִמְּלַמָּטה ַוֲעלּוִלים ִלְפֹּגַע ְּבגֹוָזָליו. 
ְּכֵדי ְלָהֵגן ֲעֵליֶהם, הּוא ַמֲעִביר אֹוָתם ַעל ַהְּכָנַפִים ֶׁשּלֹו.

ְכָּתא ְדַבֹחֶדׁש, ָּפָרָׁשה ב'.( )ַעל ִּפי ְמִכיְלָּתא ְּדַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל, ִיְתרֹו, ַמסֶּ

ַצְּירּו ְּבַמְחְּברֹוֵתיֶכם ֵּכיַצד ַמֲעִביר ַהֶּנֶׁשר ֶאת ּגֹוָזָליו   » 
ְוֵכיַצד ַמֲעִביִרים ְׁשַאר ָהעֹופֹות ֶאת ּגֹוְזֵליֶהם.

?  ִדיּון !
ֵּכיַצד ַההֹוִרים ֶׁשָּלֶכם ּדֹוֲאִגים ֶׁשַּתְרִּגיׁשּו ְּבטּוִחים?  »

ְּבֶדֶרְך ְּכָלל, הֹוִרים ּדֹוֲאִגים ְלַיְלֵדיֶהם.   » 
ַהִאם ַאֶּתם ְיכֹוִלים ַלְחׁשֹב ַעל ִמְקִרים ֶׁשָּבֶהם ְיָלִדים ְיכֹוִלים ִלְדֹאג ְלהֹוֵריֶהם ְוַלֲעזֹר ָלֶהם?

ְלַדֵּבר ִעם ַההֹוִרים

ָׁשָעה ֵּבין ָיֹרק ְלָסֹגל / ִמיָרה ֵמִאיר 

ָהֶעֶרב ָיַרד לֹו,

ָצַבע ֶאת ַהֹּכל

ְּבֶצַבע ָּכֶזה – ֵּבין ָירֹק ְלָסֹגל. 

ִנְהָיה ְקָצת ָקִריר, ְמֻאָחר ְּכָבר ַעְכָׁשו,

ַמִים קֹוֵרץ לֹו ּכֹוָכב. ִּבְמרֹום ַהּׁשָ

ִביל, ֵּבין יֹום ְלֵבין ֵליל, ְוָכאן ַעל ַהּׁשְ

ֲאִני ִעם ַאָּבא ְמַטֵּיל.

ָעה ֵּבין ָירֹק ְלָסגֹל  טֹוָבה ַהּׁשָ

ָעה ֶׁשל ּכֹוָכב.  טֹוָבה ַהּׁשָ

ִעם ַאָּבא ֶאְפָׁשר ְלַדֵּבר ַעל ַהֹּכל

ִּכי ֵיׁש לֹו ְּפַנאי ִּבְׁשִביִלי ַעְכָׁשו.

ֶאְפָׁשר ְלַסֵּפר לֹו ֲחלֹום ֶׁשָחַלְמִּתי,

ֲחלֹום ַמְפִחיד ְונֹוָרא,

ְוֶאְפָׁשר ַּגם ִלְׁשֹאל

ַעל ַהְּקָרב ַהָּגדֹול,

?  ִדיּון !

יר אֹוֲהִבים ְלַדֵּבר ִעם ַאָּבא ֶׁשָּלֶהם ַעל ָּכל ִמיֵני נֹוְׂשִאים.  ַהֶּיֶלד אֹו ַהַּיְלָּדה ַּבּׁשִ  » 
ִעם ִמי ַאֶּתם אֹוֲהִבים ְלַדֵּבר ַּבִּמְׁשָּפָחה, ְוַעל ֵאילּו נֹוְׂשִאים?

יחֹות ַלַהְרָּגָׁשה ֶׁשּדֹוֲאִגים ְועֹוְזִרים ֶזה ָלֶזה ַּבִּמְׁשָּפָחה? ֵּכיַצד ּתֹוְרמֹות ַהּׂשִ  »

ָעה ֶׁש"ֵּבין ָירֹק ְלָסֹגל".  יר, ַהְּזַמן ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר ְלׂשֹוֵחַח הּוא ַהּׁשָ ַּבּׁשִ  » 
ַמהּו ַהְּזַמן ַהַּמְתִאים ְלִׂשיחֹות ֶאְצְלֶכם ַּבִּמְׁשָּפָחה?

ְּפִעילּות ִסּכּום
ַּבֲחרּו ִמְקֶרה ֶׁשּבֹו עֹוְזִרים ְודֹוֲאִגים ֶזה ָלֶזה ֶאְצְלֶכם ַּבִּמְׁשָּפָחה.   »

ָהִכינּו ֲעִלילֹון )קֹוִמיְקס( ֶׁשְּמָתֵאר ֶאת ַהִּמְקֶרה ֶׁשְּבַחְרֶּתם.  »
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ֶנֶׁשר )ֵעיט ְסָלִעים( ְוגֹוָזִלים

ְוֵאיְך ֶזה,

ְּבֶעֶצם,

ָקָרה.

ֶאְפָׁשר ְלַבֵּקׁש ֶׁשַּיְסִּביר ִלי ָּפׁשּוט

ַעל ִטיִלים ְוַעל ֲחָלִלית,

ְוֶאְפָׁשר ְלַסֵּפר לֹו ַעל ָּגִדי ְורּות

ְוַעל ַהִּמְׂשָחק ַּבְּפֻעָּלה ַהֵּליִלית.

ְּבֶמֶׁשְך ַהּיֹום ַהּכֹל ֲעסּוִקים

ְוָרִצים, ְוָהַרַעׁש ָּגדֹול.

ְּבֶמֶׁשְך ַהּיֹום ִּבְכָלל ֹלא זֹוְכִרים

ֶׁשֵּיׁש ִמין ָׁשָעה, ֵּבין ָירֹק ְלָסֹגל.

ְּבֶמֶׁשְך ַהּיֹום ָּפׁשּוט ׁשֹוְכִחים

ֶׁשַּיִּגיַע ָהֶעֶרב, ְוֶאְפָׁשר ִיְהֶיה 

ְּבֶׁשֶקט

ְלַדֵּבר

ַעל ַהֹּכל.


