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 יתִנָּלַּכ

ר   בּוַע ֶאְפשָּׁ ִחיםְכַבר    ַהשָּׁ ר      .  ִלְראֹות ְפרָּׁ פֹות ְוִעיִריֹות,  ְכַבר    ֶאְפשָּׁ ְוַגם ִהְתִחילּו ִלְראֹות ַרקָּׁ
ִנּיֹות. הַ ִלְפֹרַח   ַכלָּׁ

ל ְבֶדֶרְך ֶלה ְמַצְּיִרים ֲאַנְחנּו ְכלָּׁ ה עָּׁ זֹאת ְבצּורָּׁ  :כָּׁ

ִלים  ֵיש ה  ִעם  עָּׁ ַזר  ִמיֶשהּו  ְכִאלּו  ִנְרִאים  ֵהם.  ַאֶחֶרת  צּורָּׁ ם  גָּׁ ַרִים  ִעם  אֹותָּׁ ֵכן.  ִמְספָּׁ   קֹוְרִאים  לָּׁ
ֶהם ֶלה" לָּׁ ז עָּׁ  ". רוגָּׁ

ִנית ֵיש    .ָעִלים ְגזּוִריםַלַכלָּׁ

 

 

 

 

ִנית  ֶשל  ַהִגְבעֹול  ַעל ִלים  ֵיש  ַלֶפַרח  ִמַתַחת. ֶפַרח  ֵיש  ַהַכלָּׁ ִלים.  אֹותֹו ֶשעֹוְטִפים עָּׁ ֵאלּו  ֶלעָּׁ  הָּׁ
ִנית ".ָגִביע   ָעֵלי" קֹוְרִאים ֵלי ֵיש ַלַכלָּׁ ִביעַ  עָּׁ  . ְגזּוִרים גָּׁ

קֹוְר  ַהֶפַרח  ֶשל  ִלים  ּכֹוֶתֶרתִאים  ֶלעָּׁ ִנית  ָעֵלי  ַלַכלָּׁ עֹות   ֶשפֹוַרַחת.  כֹוֶתֶרת   ִבְגבָּׁ ֵלי  עָּׁ ֵיש 
ֹחר שָּׁ ְבֶצַבע  ִעגּול  ֵיש  ַהֶפַרח  ֶאְמַצע  בָּׁ ֵלי  -ֲאֻדִמים.  עָּׁ ֶאת  ַבֲעִדינּות  ְמַלְטִפים  ִאם  ֹחל.  כָּׁ

ה.    ִנית ַמְרִגיִשים ְכִאלּו ְמַלְטִפים ַבד ְקִטיפָּׁ  ַהכֹוֶתֶרת ֶשל ַהַכלָּׁ

נּו ֲאֻדמֹות ֵאזֹור ֶשלָּׁ ִנּיֹות בָּׁ נֹות, ּוְוֻרּדֹות    ַהַכלָּׁ ִנּיֹות ְלבָּׁ ֶרץ ֵיש ַכלָּׁ אָּׁ ֲאזֹוִרים ֲאֵחִרים ֶשל הָּׁ ל בָּׁ ֲאבָּׁ
 ְסֻגלֹות ּוְכֻחלֹות.
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ֶפל  ָתָבה ֵמֵאת צּוִרי א  ְרֵטִמיס / ּכ   ֶהְסֵּכֵמי א 

ֵאל ַעל ֶהְסֵכם ַאְרֵטִמיס. ה ִיְשרָּׁ ְתמָּׁ ַבר חָּׁ בּוַע ֶשעָּׁ  ין ְלֻאִמי.  ַהֶהְסֵכם הּוא ֶהְסֵכם בֵ  ְבשָּׁ

ה ְמִדינֹות ְבנֹוֵשא ְמֻסּיָּׁם.  ה ֶזה ֶהְסֵכם ֵבין ְלֻאִמי? ֶהְסֵכם ֵבין ְלֻאִמי ֶזה ֶהְסֵכם ֶשל ַכמָּׁ  מָּׁ

ל.  לָּׁ ה ְלֵחֶקר ֶהחָּׁ רֹוב ִתְשַתֵתף    ֶהְסֵכם 'ַאְרֵטִמיס' הּוא ֶהְסֵכם ַעל ִשתּוף ְפֻעלָּׁ ר ַבִנּסּוי ַהקָּׁ ְכבָּׁ

ה ִיְשְרֵאִלית ַהְמצָּׁ  ל.   -אָּׁ לָּׁ ֵגן ִמְפֵני ְקִריַנת חָּׁ  ֲחִליַפת מָּׁ

ה ֵפרּוש ַהֵשם 'ַאְרֵטִמיס'? ַאְרֵטִמיס ִהיא ֵאֶלה ֵמַהִמיתֹולֹוְגיָּׁה ַהְּיוִָּׁנית. ַהְּיוִָּׁנים ַהְקדּוִמים  מָּׁ

ֵרַח.   ֶהֱאִמינּו ֶשַאְרְטִמיס ִהיא ֵאַלת ַהּיָּׁ

בְ  ה  ְיתָּׁ הָּׁ ֵרַח  ַהּיָּׁ ַעל  ֶּדֶרְך  ִני  ֵמִריקָּׁ אָּׁ ֶשַאְסְטרֹונָּׁאּוט  ַאֲחרֹונָּׁה  הָּׁ ֶשל    .1972ַהַפַעם  ה  רָּׁ ַמטָּׁ

ִראשֹונָּׁה ַאְסְטרֹונָּׁאּוִטית. ֵרַח ְבַפַעם הָּׁ ִנים ֵתֵלְך ַעל ַהּיָּׁ ה שָּׁ  ַהְפרֹוֵיְקט ִהיא ֶשְבעֹוד ַכמָּׁ

 

ֶלה ֲאָרצֹות:   ִאְלִעי ְמג 

צֹות שֹונֹות ֶשְמַעְנְינֹות אֹוִתי.  ִמֵּדי ַפעַ   ם ֶאְכֹתב כָּׁאן ְבַסְדנָּׁתֹון ַעל ֲארָּׁ

ִציִתי ִלְכֹתב ַעל   . ץיִ ְשו  ַהּיֹום רָּׁ

ְרַפת ְוִאיַטְליָּׁה.-ְמִדינֹות ְשֵכנֹות  אֹוְסְטִרּיָּׁה, ֶגְרַמְניָּׁה, צָּׁ

ֹדם. -ֶּדֶגל ֶרַקע אָּׁ ן ּובָּׁ בָּׁ ב לָּׁ  ַהֶּדֶגל ֶשל ְשֶוְדיָּׁה ְצלָּׁ

ִתית ְוִאיַטְלִקית.   -פֹותשָּׁ  ְרפָּׁ ִנית, צָּׁ ִרים ְמַדְבִרים ְבֶגְרמָּׁ  ִאם ִנַּסע ִלְשַוְיץ ִנְשַמע ֶאת ַהְשֶוְיצָּׁ

ה ה ֶשל ְשַוְיץ ִהיא ֵבְרן.-ִעיר ִבירָּׁ  ִעיר ַהִבירָּׁ

ִמים ג -ְמקֹומֹות ְמֻפְרסָּׁ בֹוַה ּוֻמְשלָּׁ ִרים גָּׁ ֲאלָּׁ -ִבְשַוְיץ ֵיש ֶרֶכס הָּׁ ֵרי הָּׁ  ִפים.  הָּׁ

ה ִאיִשית ִפים ַגם ִכי ַקר ְוַגם ִכי ֲאִני יָּׁכֹול ִלֹפל-ְבִנימָּׁ ִייִתי ְמֻעְניָּׁן ְלַנּסֹות ְסִקי ַבֲאלָּׁ  .לֹא הָּׁ

ד     ְסָפר 

ל. ֵמֵעֶבר ַלּיָּׁם ַהִתיכֹון-ְמִדינֹות ְשֵכנֹות ְרַפת פֹוְרטּוגָּׁ רֹוקֹו ְוַאְלִג'יְריָּׁה. -צָּׁ  מָּׁ

רַ  -ֶּדֶגל ַרד.ַהֶּדֶגל ֶשל ְספָּׁ יו ֵסֶמל ְספָּׁ לָּׁ ֹהב ּוְשֵני ַפִּסים ֲאֻדִמים ְועָּׁ ִעים צָּׁ  ד ֻמְרכָּׁב ֵמַהְצבָּׁ

פֹות ִנית ּוַבאְסִקית.  -שָּׁ לָּׁ ה ַהְקטָּׁ פָּׁ ף ַהשָּׁ ִרְשִמית. ְבנֹוסָּׁ ה הָּׁ פָּׁ ַרִּדית ִהיא ַהשָּׁ ה ַהְּספָּׁ פָּׁ  ַהשָּׁ

ה ַרד ִהיא ַמְדִריד. -ִעיר ִבירָּׁ ה ֶשל ְספָּׁ  ִעיר ַהִבירָּׁ

ֶמְנקֹו.-ּותַתְרב ֶמְנקֹו ְוִרקּוד ַהְפלָּׁ ַרד ִהְמִציאּו ֶאת מּוִזיַקת ַהְפלָּׁ  ִבְספָּׁ

דֹור טָּׁ ִני.  -מָּׁ ֹדם הּוא ַעְצבָּׁ ֹדם. ְכֶששֹור רֹוֶאה ֶצַבע אָּׁ ִדין אָּׁ ֶרה ְבשֹור ִעם סָּׁ ם ֶשִמְתגָּׁ דָּׁ  אָּׁ

ה ִאיִשית ה  -ְבִנימָּׁ רָּׁ ה ְלהֹוִפיַע ִעם ִגיטָּׁ ִייִתי רֹוצָּׁ ַרִּדית.הָּׁ  ְספָּׁ
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 ֶהְמֵשְך ִספּור ָהֲעִלָיה ֶשִלי ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל. 

ו   ֵאל, ְוַעְכשָּׁ ִליִתי  ְלֶאֶרץ ִיְשרָּׁ ה ֶשל ַהִּספּור ֵאיְך עָּׁ לָּׁ ֶכם ֶאת ַהַהְתחָּׁ ַבר ִסַפְרִתי לָּׁ בּוַע ֶשעָּׁ ְבשָּׁ

 ֲאִני ֲאַמֵשְך:

ִשים ַבֹכֶתל, לְ  ִקים לָּׁ ְתבּו ְפתָּׁ א ֶשִלי כָּׁ ח ֶשִלי ְוַאבָּׁ ֵאל אָּׁ א  ִלְפֵני ֶשנַָּׁסְענּו ְלִבקּור ְבֶאֶרץ ִיְשרָּׁ ַאבָּׁ

יָּׁה ַמְצִחיק.  ִדים. ֶזה הָּׁ יו ִבְשֵני ַהְצדָּׁ לָּׁ ן ְוהּוא כַָּׁתב עָּׁ טָּׁ ש קָּׁ יָּׁה ֶפֶתק ַממָּׁ  ֶשִלי הָּׁ

ֶשִלי  א  ְוִאמָּׁ ה  ַאְפִריקָּׁ ִלְדרֹום  ַזְרנּו  חָּׁ א  ְוִאמָּׁ ֲאִני  ֵאל,  ִיְשרָּׁ ְבֶאֶרץ  בּוַע  שָּׁ ֶשל  ַהִבקּור  ַאֲחֵרי 

ְלַספֵ  ה  ְיכֹולָּׁ "ַאְת  ה:  ְמרָּׁ אֹוִתי אָּׁ ֲאלּו  שָּׁ ם  ְוֻכלָּׁ ַבמֹוֲעדֹון,  ַקְמִתי  עֹוִלים".  ֶשֲאַנְחנּו  ם  ְלֻכלָּׁ ר 

ה לֹא יַָּׁדְעִתי  לָּׁ ִעים ּוַבַהְתחָּׁ ש ֻמְפתָּׁ יּו ַממָּׁ "ְלֵאיֹפה ַאְת הֹוֶלֶכת? ְלֵאיֹפה ַאְת הֹוֶלֶכת?", ֵהם הָּׁ

א אָּׁ  ְוִאמָּׁ א  ְזַמן ַאבָּׁ ת  ל ַאֲחֵרי ְקצָּׁ ן, ֲאבָּׁ נּו  ְבִדּיּוק ְלאָּׁ יּו לָּׁ ִלי ֶשַנֲעֹבר ְלֵבית ֶשֶמש. הָּׁ   2ְמרּו 

ח ֶשִלי, ֹמֶשה,  נּו. ְכֶשאָּׁ בֹוא ִאתָּׁ ד יּוַכל לָּׁ ַמר ֶשַרק ֶאחָּׁ א ֶשִלי אָּׁ ה ְוַאבָּׁ ִבים ִבְדרֹום ַאְפִריקָּׁ ְכלָּׁ

ִבים ֶשקֹוְרִאים לֹו "ְזִריזֹו" ְלמִ  ד ַהְכלָּׁ ִביא ֶאת ֶאחָּׁ ִריְך ְלהָּׁ ַמר ִלי ֶשצָּׁ ִכיִתי אָּׁ יֶשהּו ַאֵחר, ֲאִני בָּׁ

טֹוס. הּוא   נּו ְבמָּׁ בֹוא ִאתָּׁ ֵקן הּוא לֹא יָּׁכֹול לָּׁ ש זָּׁ ל יַָּׁדְעִתי ֶשִבְגַלל ֶשהּוא ַממָּׁ ַהְרֵבה ְזַמן. ֲאבָּׁ

ה ַהְשִנּיָּׁה   ֶשה. ַהַכְלבָּׁ ן ְוֶזה ִיְהֶיה לֹו קָּׁ קָּׁ ֵמן ְוזָּׁ נּו.  אֲ -שָּׁ ה ִאתָּׁ אָּׁ ה ִליִלי, בָּׁ ִאים לָּׁ רָּׁ ל ִבְשִביל  קָּׁ בָּׁ

ה ְצִריכָּׁה ַהְרֵבה ְבִדיקֹות.  ְיתָּׁ בֹוא, ִהיא הָּׁ  לָּׁ

ַלְכנּו ַלַבִית ֶשל  ַבר ַמֵהר ְמאֹוד. הָּׁ נָּׁה אֹותֹו עָּׁ ל ִמי ֶשקָּׁ נּו , ֲאבָּׁ ַכְרנּו ֶאת ַהַבִית ֶשלָּׁ ֲאַנְחנּו מָּׁ

נּו.    ה ֶשלָּׁ א )ע"ה( ַעד ַהַתֲאִריְך ֶשל ַהִטיסָּׁ א ְוַסבָּׁ ְבתָּׁ  סָּׁ

ד ְבסֹוף ַהִּספּורְכדַ  א, ִכי ֵיש ַמֶשהּו ְמיֻחָּׁ בּוַע ַהבָּׁ ֶכם ְלַחכֹות ַעד שָּׁ  . אי לָּׁ
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ֲהִרים.    ד ֶשֶלג ב   ָיר 

ה יַָּׁרד ֶשֶלג ַבֲהִרים.  בּוַע ְביֹום ְרִביִעי ַבַלְילָּׁ  ַהשָּׁ

 ֵמֵאיֹפה ִהִגיַע ַהֶשֶלג? 

ה ֲענִָּׁנים  ה ִאתָּׁ ה ְמִביאָּׁ ה ְבֵאזֹור ַהּיָּׁם ַהִתיכֹון. ַהּסּופָּׁ ַאֲחרֹון ֵיש סּוַפת ֹחֶרף ְגדֹולָּׁ בּוַע הָּׁ ַבשָּׁ

ה עֹוֶבֶרת ִממָּׁ  ה ְבטּוְרִקּיָּׁה.  ַוֲאִויר ַקר ְמאֹוד.  ַהּסּופָּׁ ְיתָּׁ ה יִָּׁמים ִהיא הָּׁ קֹום. ִלְפֵני ַכמָּׁ קֹום ְלמָּׁ

יּו ַחּיֹות  ְך ַקר ֶשהָּׁ ל כָּׁ יָּׁה כָּׁ יָּׁה ַקר ְמאֹוד. ְבטּוְרִקּיָּׁה יַָּׁרד ַהְרֵבה ְמאֹוד ֶשֶלג. הָּׁ ְבטּוְרִקּיָּׁה הָּׁ

ֶהם ְפאּו תֹוְך ְכֵדי ֲהִליכָּׁה. ִהְתַפְרְסמּו ְתמּונֹות ֶשלָּׁ ם.   ֶשקָּׁ עֹולָּׁ  בָּׁ

ֵאל. ַבֹבֶקר ֶשל יֹום ְרִביִעי  ה ְלִיְשרָּׁ ֶעֶרב ִהיא ִהִגיעָּׁ ֵאל. ְביֹום ְרִביִעי בָּׁ זָּׁה ְלִכּוּון ִיְשרָּׁ ה זָּׁ ַהּסּופָּׁ

ה  ֳהַרִים ַהּסּופָּׁ ֲענִָּׁנים. ַבצָּׁ ְבִלי  יּו  ַמִים הָּׁ יָּׁה ְמאֹוד ַקר. ַהשָּׁ ֶגֶשם. לֹא הָּׁ ל  יַָּׁרד ִבְכלָּׁ עֹוד לֹא 

ֶרֶדת ִהִגיעָּׁ  ֶרֶדת ֶגֶשם. ַבֲהִרים ִהְתִחיל לָּׁ ֲענִָּׁנים ִהִגיעּו. ִהְתִחיל לָּׁ יָּׁה ַקר ַבחּוץ. הָּׁ ה. ִפְתאֹום הָּׁ

 ֶשֶלג. 

ֲהִרים?  ק ב  ד ֶשֶלג ר   ָלָמה ָיר 

נֹופְ  ֵהם  ַמְסִפיק  ְגֵדִלים  ַהֶשֶלג  ְפִתיֵתי  ַכֲאֶשר  ְמאֹוד.   ִרים  קָּׁ ַבֲענִָּׁנים  נֹוַצר  ִלים ַהֶשֶלג 

ה ֵהם   מָּׁ ֲאדָּׁ ַמִגיִעים לָּׁ ֲאִויר. ַעד ֶשֵהם  ְנַמִּסים בָּׁ ֲאִויר ַחם ֵהם   ה. ִאם  הָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ ֲענִָּׁנים לָּׁ ֵמהָּׁ

ז ֲאַנְחנּו רֹוִאים  ה. אָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ ֲאִויר ַקר  ַהֶשֶלג ַמְצִליַח ְלַהִגיַע לָּׁ ם ֶגֶשם. ִאם הָּׁ הֹוְפִכים ִלְהיֹות ְסתָּׁ

 ֶאת ַהֶשֶלג יֹוֵרד. 

יָּׁה ַמְסִפיק ְבֶדֶרְך ִרים הָּׁ ִנים ִעם ֶשֶלג. ֶבהָּׁ ה ֲענָּׁ ה ִאתָּׁ ה ֵהִביאָּׁ ִרים.  ַהּסּופָּׁ ל ַקר יֹוֵתר ֶבהָּׁ  ְכלָּׁ

ה. מָּׁ ֲאדָּׁ ֲענִָּׁנים ְוִהְצִליַח ְלַהִגיַע לָּׁ  ַקר. ַהֶשֶלג יַָּׁרד ֵמהָּׁ

ַפְך   ֲאִויר הּוא ִהְפִשיר ְוהָּׁ ֲענִָּׁנים. בָּׁ יָּׁה ַחם יֹוֵתר. ַהֶשֶלג יַָּׁרד ֵמהָּׁ ֲאִויר הָּׁ ִבְמקֹומֹות ְנמּוִכים הָּׁ

ם ֶגֶשם.     ִלְהיֹות ְסתָּׁ

ְבִלי   ה  מָּׁ ֲאדָּׁ הָּׁ ַעל   ֵרם  ְלֵהעָּׁ ַמְצִליַח  ַהֶשֶלג  ֶשֶלג,  ַמְסִפיק  ְויֹוֵרד  ֲאִויר,  בָּׁ ַקר  ַמְסִפיק  ִאם 

יַָּׁרד  ְלִהנָּׁמֵ  בּוַע  ַהשָּׁ ְמאֹוד.   ד  ְמיֻחָּׁ ַמְרֶאה  ֶזה  ִחים.  ְוַהְצמָּׁ ה  מָּׁ ֲאדָּׁ הָּׁ ֶאת  ְמַכֶּסה  ַהֶשֶלג  ס.  

יָּׁה ַגם ַמְסִפיק ַקר. ַהֶשֶלג ִהִגיַע ְלֹגַבה ֶשל ְבֵעֶרְך   ַלִים.   20ַמְסִפיק ֶשֶלג. הָּׁ  ֶסְנִטיֵמֶטר ִבירּושָּׁ

ל לֹא ַמְפִריַע ְלַחִּיים. ֵיש ְמַפְלסֹות ֶששֹוְמרֹות   ֵיש ְמִדינֹות ֶשְמאֹוד ְרִגילֹות ְלֶשֶלג. ַהֶשֶלג ִבְכלָּׁ

ִדים  ַעל ַהְכִביִשים ְפתּוִחים. ֲאנִָּׁשים יֹוְדִעים ֵאיְך ִלְנֹהג ַבֶשֶלג. ֵיש ַלְמכֹוִנּיֹות ַגְלַגִלים ְמיֻחָּׁ

ֵתי ַהֵּסֶפר ַמְמִשיִכים ִלְפֹעל  . ְלֶשֶלג. בָּׁ

ל ִבְגַלל   ֵכן ֲאנִָּׁשים ְמאֹוד ְשֵמִחים ַבֶשֶלג. ֲאבָּׁ ֵאל לֹא ְרִגיִלים ְלֶשֶלג. ֶזה ְמאֹוד נִָּׁדיר. לָּׁ ְבִיְשרָּׁ

עֹות. ַבֵתי   ה שָּׁ ֶהם ַכמָּׁ ר ִלְנֹסַע בָּׁ ִרים. ִאי ֶאְפשָּׁ ֶזה ַהֶשֶלג ַגם ַמְפִריַע ַלַחִּיים.  ַהְכִביִשים ִנְסגָּׁ

ִרים. ַהֵּסֶפר ְסגּו  ִרים.  ֶזה הֹוֵפְך ִלְהיֹות יֹום ֶשל ַחג. ַחג ַהֶשֶלג. ַחג ֶשחֹוְגִגים ַרק ֶבהָּׁ
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ת ֲאָדָמה ְבִיְשָרֵאל   .ְרִעיד 

ה מָּׁ ה ְרִעידֹות ֲאדָּׁ ֵאל ַכמָּׁ יּו ְבִיְשרָּׁ בּוַע הָּׁ   .ַהשָּׁ

ה מָּׁ ה גֹוֵרם ִלְרִעידֹות ֲאדָּׁ  ?מָּׁ

ְך. ַכּדּור  ת יֹוֵתר ְמֻסבָּׁ ל ֶזה ְקצָּׁ דֹול. ֲאבָּׁ ֶרץ ְבתֹור גּוש ֶסַלע גָּׁ אָּׁ ְרִגיִלים ַלֲחֹשב ַעל ַכּדּור הָּׁ
לּוחֹות.    קֹוְרִאים  ֵאֶלה  הָּׁ ֶסַלע  ַלֲחִתיכֹות  ֶסַלע.  ֲחִתיכֹות  ֵמַהְרֵבה  ֻמְרכָּׁב   ֶרץ  אָּׁ לּוחֹות  הָּׁ

ֵאֶלה ֻמנָּׁחִ ֶטְקטֹוִנִיים ה ִהיא  ים עַ . ַהלּוחֹות הָּׁ ה. ַהַמְגמָּׁ נֹוְזִלית. ִהיא לֹא ִנְשֶאֶרת  ל ַהַמְגמָּׁ

ֵאֶלה ה ְמִזיזָּׁה ֶאת ַהלּוחֹות הָּׁ קֹום. ַהַמְגמָּׁ ד ַבֵשִני. ֵהם   .ַבמָּׁ ִעים ֶאחָּׁ ִמים ַהלּוחֹות ִנְתקָּׁ ִלְפעָּׁ

זָּׁק. ֵהם גֹוְרִמים   ד ֶאת ַהֵשִני. ֵהם ּדֹוֲחִפים ְמאֹוד חָּׁ ֶהםּדֹוֲחִפים ֶאחָּׁ וֹות ֶשלָּׁ ְלִהְתרֹוֵמם.   ִלְקצָּׁ
כָּׁה נֹוְצִרים כָּׁה ַגם נֹוַצר ַהר ַהֶחְרמֹון  כָּׁ ִרים.  כָּׁ ד ַמְפִריַע ְללּוַח ַאֵחר    .הָּׁ ִמים לּוַח ֶאחָּׁ ִלְפעָּׁ

ז ְודֹוֵחף.לָּׁ ּדֹוֵחף  ַהלּוַח  ֶשבֹו    ּוז.  ְלֶרַגע  גֹוֶרֶמת  ַהלּוחֹות  ֶשל  ה  ַהְּדִחיפָּׁ ִמים  ה  ִלְפעָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ הָּׁ

   .רֹוֶעֶדת

ת ַרַעד א. ַמְרִגיִשים ְקצָּׁ ש לֹא נֹורָּׁ ה. ֶזה ַממָּׁ שָּׁ ה ַחלָּׁ ִמים רֹוֶעֶדת ְרִעידָּׁ ה ִלְפעָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ   .הָּׁ

ֵרס, ְכִביִשים   ִתים ְיכֹוִלים ְלֵההָּׁ ה רֹוֶעֶדת ַהְרֵבה. ֶזה  עֹוֶשה ַהְרֵבה ֶנֶזק. בָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ ִמים הָּׁ ִלְפעָּׁ

ֵדק, ִרים ְיכֹוִלים ְלִהּסָּׁ   .ְועֹוד ַהְרֵבה ְּדבָּׁ

ת ֲאָדָמה ֲחָזָקה  ?ֵאיְך יֹוְדִעים ִאם ְרִעיד 

ַלַמְכִשיר   קֹוְרִאים  ה.  מָּׁ ֲאדָּׁ הָּׁ ֶשל  ה  ְרִעידָּׁ הָּׁ ֶאת  ֶשמֹוֵדד  ד  ְמיֻחָּׁ ַמְכִשיר  ִהְמִציאּו  ַהחֹוְקִרים 
בֹוְדִקי ֵהם  ֶרץ.  אָּׁ בָּׁ ֵאֶלה  כָּׁ ַמְכִשיִרים  ַהְרֵבה  ֵיש  ף.  ֵהם  ִסְּסמֹוְגרָּׁ רֹוֶעֶדת.  ה  מָּׁ ֲאדָּׁ הָּׁ ִאם  ם 

ה ה ַמְשִפיעָּׁ ְרִעידָּׁ חֹוק הָּׁ ה רָּׁ ה רֹוֶעֶדת. ֵהם בֹוְדִקים ַעד ַכמָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ זָּׁק הָּׁ ה חָּׁ   .בֹוְדִקים ַכמָּׁ

ִצּיּון  ה.  ֶזה ִצּיֹוִנים ְמַבְלְבִלים.  ֶזה לֹא ְכמֹו  ה ִצּיֹון ְלִפי ַהֹחֶזק ֶשלָּׁ ל ְרִעידָּׁ ֵהם נֹוְתִנים ְלכָּׁ
ִגי זָּׁק ִפי  רָּׁ .  ְבִצּיּוִנים ֶשל ְרִעידֹות 2ַהִצּיּון ֶשלֹו הּוא ִפי    2ל.   ֲאַנְחנּו ְרִגיִלים ֶשִאם ִמֶשהּוא חָּׁ

ה ִפי   רָּׁ ה ֲחזָּׁ נּו ֶשִהְרִעידָּׁ ל ֲעִלּיָּׁה ֶשל ִמְסַפר ְמַסֶפֶרת לָּׁ ה כָּׁ מָּׁ ה ְבִצּיֹון  2ֲאדָּׁ ה ִפי    5. ְרִעידָּׁ קָּׁ ֲחזָּׁ

ה ְבִצּי 2   .4ֹון ֵמְרִעידָּׁ

ן ֶזה ְבֵעֶמק ַהַּיְרֵּדן. ְבֵעֶמק ַהַּיְרֵּדן ֵיש ִמְפגָּׁש ן. ֵבית ְשאָּׁ יּו ְבֵאזֹור ֵבית ְשאָּׁ ֶרץ הָּׁ אָּׁ ְרִעידֹות בָּׁ  הָּׁ

ה מָּׁ ם ְרִעידֹות ֲאדָּׁ   .ֶשל ְשֵני לּוחֹות ֶטְקטֹוִנִּיים. ֶזה ֶהְגיֹוִני ֶשִּיְהֶיה שָּׁ

ֲחזָּׁ  יּו  הָּׁ לֹא  ֶרץ  אָּׁ בָּׁ ְרִעידֹות  מִ הָּׁ חֹות  פָּׁ ֶשל  ִצּיֹון  ִקְבלּו  ֵהם  ר  4קֹות.  ֶשֶאְפשָּׁ ה  ְרִעידָּׁ ֶזה   .
יּו עֹוד ְרִעידֹות ְקַטנֹות  ִראשֹונָּׁה הָּׁ ה הָּׁ ְרִעידָּׁ ה.  ַאֲחֵרי הָּׁ ל לֹא ַמִזיקָּׁ ל ִהיא ִבְכלָּׁ ְלַהְרִגיש, ֲאבָּׁ

ר ְלַהְרִגיש יָּׁה ֶאְפשָּׁ ם ְבֹקִשי הָּׁ   .יֹוֵתר. אֹותָּׁ

ת ֲאָדָמהָמה עֹוִשים ְּכשֶ   ?ֵיש ְרִעיד 

ה   מָּׁ ֲאדָּׁ ְרִעיַדת  ִתְהֶיה  ִאם  ה.  מָּׁ ֲאדָּׁ ְרִעידֹות  ַעל  ִיְּדעּו  ֶשֲאנִָּׁשים  ּדֹוֲאִגים  ֵאל,  ִיְשרָּׁ ִבְמִדיַנת 

ה מָּׁ ֲאדָּׁ ְרִעיַדת  ֶשֵּיש  ַיִגידּו  ה  קָּׁ ַאְזעָּׁ בָּׁ ה.  קָּׁ ַאְזעָּׁ ִתְהֶיה  ה  קָּׁ ִריְך  .ֲחזָּׁ צָּׁ ה  מָּׁ ֲאדָּׁ ְרִעיַדת  ְכֶשֵּיש 

ִמְבֶנה   ְבתֹוְך  ִאים  ִנְמצָּׁ ִאם  תּוַח.  פָּׁ ְלֶשַטח  יֹוְצִאים  ר  ֶאְפשָּׁ ִאם  נֹוְפִלים.  ִרים  ִמְּדבָּׁ ֵהר  ְלִהזָּׁ
ַעל ִרים  ְּדבָּׁ ִיְפלּו  ֶשלֹא  ִבְשִביל  ן,  ַלֻשְלחָּׁ ִמַתַחת  ִנְכנִָּׁסים  "ד  מָּׁ מָּׁ ֵאין  ִאם  "ד.  מָּׁ ְלמָּׁ  ִנְכנִָּׁסים 

רֹאש    .הָּׁ
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ֵסֶפר ִבידּוִדים ְבָבֵתי ה    .ִנְגָמִרים ה 

ְבקֹורֹונָּׁה.   ִנְדְבקּו  ִדים  ְילָּׁ ַהְרֵבה  ֶשה.  קָּׁ ְמאֹוד  יָּׁה  הָּׁ ַהֵּסֶפר  ֵתי  ְבבָּׁ ַאֲחרֹוִנים  הָּׁ בּועֹות  ַבשָּׁ
יָּׁה ְמאֹוד   ל ַהְזַמן ְבִבידּוד. ֶזה הָּׁ יּו ִכְמַעט כָּׁ ִדים ֶשלֹא ִהְתַחְּסנּו ְולֹא ִנְדְבקּו ְבקֹורֹונָּׁה, הָּׁ ַהְּילָּׁ

ֶשה.  נֹות ַהאֹוִמיְקרֹון ְביֹוםַאַבל קָּׁ בּוַע ִהְשַתנּו ַתקָּׁ  .ֲחִמיִשי ַהשָּׁ

ַיְדִביקּו ֲאנִָּׁשים  צּו ֶשחֹוִלים  ִוירּוס ַהקֹורֹונָּׁה. לֹא רָּׁ ַאֲחרֹונֹות ִנּסּו ַלֲעֹצר ֶאת  וֵָּׁחִצי הָּׁ נָּׁה  ַבשָּׁ
ל ַבקֹורֹונָּׁה ֵיש    יָּׁה חֹוֶלה ִנְשַאר ַבַבִית. ֲאבָּׁ ֲאנִָּׁשים ֶשִנְדְבקּו ְולֹא ַמְרִגיִשים  ֲאֵחִרים. ִמי ֶשהָּׁ

ֲאנִָּׁשים,  ַהְרֵבה  יְֻדְבקּו  ֶשלֹא  ְכֵדי  ֲאֵחִרים.   ֲאנִָּׁשים  ְלַהְדִביק  ְיכֹוִלים  ֲעַדִין  ֵהם  ֶזה.  ֶאת 

ה ַעל ִבידּוִדים ה ֶהֱחִליטָּׁ לָּׁ   .ַהֶמְמשָּׁ

ֵבק ִנכְ  יָּׁכֹול ְלִהּדָּׁ יָּׁה  ַגש חֹוֶלה ְוהָּׁ ל ִמי ֶשפָּׁ יִָּׁמים הּוא לֹא פֹוֵגש  כָּׁ ה  נָּׁס ְלִבידּוד. ְבֶמֶשְך ַכמָּׁ
כָּׁה לֹא ִנְדְבקּו ַהְרֵבה   ר ִלְבֹּדק ִאם הּוא ִנְדַבק אֹו לֹא.  כָּׁ ֵאֶלה ֶאְפשָּׁ ֲאנִָּׁשים ֲאֵחִרים. ַבּיִָּׁמים הָּׁ

  .ֲאנִָּׁשים

ַבֻחִקי ִשנּוִיים  ַהְרֵבה  יּו  הָּׁ ַאֲחרֹוִנים  הָּׁ וֵָּׁחִצי  נָּׁה  ֶאת  ְבשָּׁ ִבְטלּו  בּוַע  ַהשָּׁ ַהִבידּוִדים.  ֶשל  ם 

ֵתי ֵסֶפר ּוְבַגִנים   .ַהִבידּוד ְבבָּׁ

ֻחִקים  ?ָלָמה ִשּנּו ֶאת ה 

ש ֶשל קֹורֹונָּׁה. ַהֵשם ֶשלֹו הּוא אֹוִמיְקרֹון. ַהאֹוִמיְקרֹון ַמְדִביק   דָּׁ ַאֲחרֹוִנים ֵיש ַזן חָּׁ ְדַשִים הָּׁ ַבחָּׁ
ל ַהְזַמן ַהְרֵבה יֹוֵתר אֲ  ן. ֲהמֹון ֲאנִָּׁשים ִנְדְבקּו ְבאֹוִמיְקרֹון.  כָּׁ חֹות ְמֻסכָּׁ נִָּׁשים. ַהאֹוִמיְקרֹון פָּׁ

ל ַהְזַמן. ֵהם לֹא לֹוְמִדים. ֵהם   ִאים ְבִבידּוד ִכְמַעט כָּׁ ִדים ִנְמצָּׁ ִשים. ַהְּילָּׁ פֹוְגִשים חֹוִלים ֲחדָּׁ

ִעיםלֹא פֹוְגִשים ֲחֵבִרים. ֵהם ְמאֹוד ִנפְ    .גָּׁ

ֶזה   לָּׁ קֹוְרִאים  ֲאנִָּׁשים.  ַעל  ֵגן  ְלהָּׁ א  בָּׁ ְזִהירּותַהִבידּוד  ֵיש ֶאְמָצִעי  ְזִהירּות  ִעי  ֶאְמצָּׁ ל  ְלכָּׁ  .
ֶאְמְצֵעי   ֵאם  הָּׁ ה:  ְשֵאלָּׁ ֵיש  ְזִהירּות  ִעי  ֶאְמצָּׁ ֶשקֹוְבִעים  ִלְפֵני  ַלַחִּיים.   ַמְפִריַע  הּוא  ְמִחיר. 

ל ַהְזַמןַהְזִהירּות יֹוֵתר עֹוֵזר אֹו  ה ַהזֹו כָּׁ ה שֹוֶאֶלת ֶאת ַהְשֵאלָּׁ לָּׁ   .יֹוֵתר ַמְפִריַע?  ַהֶמְמשָּׁ

ה  ְיתָּׁ ה הָּׁ ה ַהזֹו. ַהְתשּובָּׁ ה ֶאת ַהְשֵאלָּׁ ֲאלָּׁ ה שָּׁ לָּׁ  :ַהֶמְמשָּׁ

ן חֹות ְמֻסכָּׁ  .ַהאֹוִמיְקרֹון פָּׁ

ִעים ִדים ְמאֹוד ִנְפגָּׁ   .ַהְּילָּׁ

ו הּוא ַמִזי ִדים ַעְכשָּׁ   .קִבידּוד ִלילָּׁ

ֵתי ֵסֶפר ְוַגִנים   .ִבְגַלל ֶזה ֶהֱחִליטּו ְלַבֵטל ֶאת ַהִבידּוִדים ְבבָּׁ

ִשים ֲאֵחִרים ְצִריִכים ִבידּוד. אּוַלי ַבֶהְמֵשְך ִיְבְטלּו ֶאת   ה עֹוד ִמְתַלֶבֶטת ַהִאם ֲאנָּׁ לָּׁ ַהֶמְמשָּׁ

ם   .ַהִבידּוד ְלֻכלָּׁ

 ?ֵאיֶזה ֶאְמָצֵעי ְזִהירּות ִיָשֵאר

בּוַע הַ  ל ֲעַדִין ַיֲעשּו ְבִדיקֹות. ַפֲעַמִים ְבשָּׁ ה ַבַבִית.  ִבידּוִדים לֹא ִיְהיּו. ֲאבָּׁ ִדים ַיֲעשּו ְבִדיקָּׁ ְּילָּׁ
ה יִָּׁמים. ִאם ֵהם לֹא ִנְדְבקּו ֵהם יָּׁבֹואּו ְלֵבית ַהֵּסֶפר ֲארּו ַבַבִית ַכמָּׁ  .ִאם ֵהם ִנְדְבקּו ֵהם ִישָּׁ
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 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

 כי תשא  תצוה תרומהו משפטים יתרו  בשלח בא וארא שמות

 פרשת  משפטים

ֵאל. ַהֻחִקים ַעם ִיְשרָּׁ ִטים ְכתּוִבים ַהְרֵבה ֻחִקים ֶשה' נַָּׁתן לָּׁ ַשת ִמְשפָּׁ רָּׁ ֵאֶלה קֹוְבִעים  ְבפָּׁ הָּׁ
ר ַעל ַהְרֵבה נֹוְשִאים. ה ְמֻדבָּׁ שָּׁ רָּׁ ד ֶאל ַהֵשִני.  ַבפָּׁ ִריְך ְלִהְתַנֵהג ֶאחָּׁ  ֵאיְך צָּׁ

 ִנְלַמד ַעל ְשֵני נֹוְשִאים:

ְלָמָנה.1 ָיתֹום ְוָלא  ֵגר ל   ְלִהְתי ֵחס ָיֶפה ל 

ֵגנּו  ִקים ֶשּיָּׁ ה ֲחזָּׁ חָּׁ ֶהם ְקרֹוֵבי ִמְשפָּׁ ִשים. ֵאין לָּׁ נָּׁה ֵהם ַחלָּׁ ַאְלמָּׁ ִני, ַהֵגר, ַהּיָּׁתֹום ְוהָּׁ ֶהעָּׁ
ה ַלֲהֹפְך  ה ְיכֹולָּׁ ְיתָּׁ ְבדּו ְבִמְצַרִים הָּׁ ֵאל עָּׁ ֶהם. ֲעבֹוַדת ַהֶפֶרְך ֶשְבֵני ִיְשרָּׁ ֲעֵליֶהם. ַקל ִלְפֹגַע בָּׁ

ִרִּיים. ֵהם ם ְלַאְכזָּׁ ִשים ְבִמְצַרִים,  אֹותָּׁ ִיינּו ַחלָּׁ ַבְלנּו ְכֶשהָּׁ יּו ְיכֹוִלים לֹוַמר: "ְכמֹו ֶשֲאַנְחנּו סָּׁ הָּׁ
זֹאת.  נּו ִיְסְבלּו". ה' לֹא ַמְרֶשה ִהְתַנֲהגּות כָּׁ ִאים ִאתָּׁ ִשים ֶשִנְמצָּׁ ְך ַגם ַהֵגִרים ְוַהַחלָּׁ ה' כָּׁ

לָ  ח  ָּוה ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ִלְדֹאג ל  ה ִמְצֹוות ְלטֹוַבת ַהֵגר ִשים. ְמצ  נּו ֵיש ַכמָּׁ ה ֶשלָּׁ שָּׁ רָּׁ ַבפָּׁ
נָּׁה. ַאְלמָּׁ  ַהּיָּׁתֹום ְוהָּׁ

ָפָרשה ֶתם קֹוְרִאים ֶאת ה  ְלָמָנה -ִאם א  ָיתֹום ְוָלא  ֵגר ל   ָנסּו ִלְמצֹא ֻחִקים ֶשעֹוְזִרים ל 

ֲעשֹות ִמְשָפט הֹוֵגן.2  ל 

ִטים ֵיש כַ  ַשת ִמְשפָּׁ רָּׁ ט הֹוֵגן?ְבפָּׁ ה ֶזה ִמְשפָּׁ ט הֹוֵגן.  מָּׁ ה ֻחִקים ַעל ִמְשפָּׁ  מָּׁ

ד  ִריב ְלַקֵלל אֹו ַלֲהֹרג ֶאחָּׁ ד ִעם ַהֵשִני. ֵהם ְיכֹוִלים לָּׁ ִמים ֲאנִָּׁשים לֹא ַמְסִכיִמים ֶאחָּׁ ִלְפעָּׁ
ֶלֶכת ְלֵבי. ֶאת ַהֵשִני ֵאֶלה ִהיא לָּׁ יֹות כָּׁ ֵתת ַהֶּדֶרְך ַהְמֻסֶּדֶרת ִלְפֹתר ְבעָּׁ ט ְולָּׁ ת ַהִמְשפָּׁ

 ַלשֹוְפִטים ְלַהְחִליט.

ִמְשָפט ֵיש: ֲעֵלי ִדין ְבֶדֶרְך ְּכָלל ב    שֹוְפִטים ֵעִדים ,ב 

ִריְך ַלֲעשֹות ְבכָּׁל  ה צָּׁ נּו ֻחִקים ֶשקֹוְבִעים מָּׁ ַהשֹוְפִטים ַמְחִליִטים ְלִפי ַהֹחק. ה' נַָּׁתן לָּׁ
 ִמְקֶרה.

ִגיע  ְלִד  ֵהל ִמְשָפט הֹוֵגןְּכֵדי ְלה   :ין ֶצֶדק ָצִריְך ְלנ 

ֱאֶמת.  ַבֲעֵלי ַהִּדין ְצִריִכים לֹוַמר ֶאת הָּׁ

ֱאֶמת. ֵעִדים ְצִריִכים לֹוַמר ֶאת הָּׁ  הָּׁ

ִריְך ִלְפֹסק ְלִפי ַהִּדין.  ַהשֹוֵפט צָּׁ

נֹות אֹו ֶכֶסף ְכֵדי ְלַהְחִליט ְלטֹוַבת ִמיֶשהּו סּור ַלשֹוֵפט ְלַקֵבל ַמתָּׁ  ]ֹשַחד[. אָּׁ

ָפָרָשה ֶתם קֹוְרִאים ֶאת ה  ל ִמְשָפט הֹוֵגן. -ִאם א  ְבִרים ע  ֻחִקים ֶשְמד   ָנסּו ִלְמצֹא ֶאת ה 
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