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 ָקָרה, ֶקַרח ּוְנִטיִפי ֶקַרח.  

ד הַ  יָּׁה ֶאחָּׁ בּוַע הָּׁ נָּׁהַהשָּׁ ִרים ַבשָּׁ ילֹות ַהקָּׁ ַלִים ִיְהֶיה  .  לֵּ ְמרּו ֶׁשִבירּוׁשָּׁ ׁשֹות אָּׁ   ַמֲעלֹות.  0ַבֲחדָּׁ
ל    ַמֲעלֹות ַמִים הֹוְפִכים ַלֶקַרח.  0בְ  יָּׁה ֶאֶפס ַמֲעלֹות. ְבכָּׁ ַלִים הָּׁ קֹום ִבירּוׁשָּׁ ל מָּׁ ל לֹא ְבכָּׁ ֲאבָּׁ

ר.   הָּׁ הָּׁ מֵּ ר  יֹותֵּ ַקר  ת  ְקצָּׁ ִיְהֶיה  ֶמק  עֵּ בָּׁ ל  ְכלָּׁ ְבֶדֶרְך  ַאֶחֶרת.  ת  ְקצָּׁ ה  טּורָּׁ רָּׁ ַהֶטְמפֵּ קֹום  מָּׁ
ִתים ַחמִ  ֲאִויר. בָּׁ הָּׁ ר מֵּ ִרים יֹותֵּ ִחים, קָּׁ א ִמְׁשטָּׁ ִנְמצָּׁ קֹום  ל מָּׁ ן לֹא ְבכָּׁ כֵּ לָּׁ ֲאִויר.   הָּׁ ר מֵּ ים יֹותֵּ

 ֶקַרח. 

ֲאִויר   -  ָקָרה ִמיד יֵּׁש ַמִים ַבחּוץ.   ְבתֹוְך הָּׁ ִריְך ֶׁשִיְהיּו ַמִים ַבחּוץ. לֹא תָּׁ ר ֶקַרח צָּׁ צֵּ י ֶׁשִיּוָּׁ ְכדֵּ
ם הֹוְפִכים  ַקר הֵּ ח  ִמְׁשטָּׁ ַהַמִים פֹוְגִׁשים  ִדים ֶׁשל  אֵּ ְכֶׁשהָּׁ ַמִים.  ִדים ֶׁשל  אֵּ ת  ְקצָּׁ יֵּׁש  ִמיד  תָּׁ

הַ  ֶׁשל  ַהֶזה  ַלּסּוג  ֶקַרח.  ֶׁשל ִלְהיֹות  ׁשֹות  ְׁשמָּׁ ַעל  אֹותֹו  ִלְמצֹא  נּוַכל  ה.  רָּׁ קָּׁ קֹוְרִאים  ֶקַרח 
ה   ְיתָּׁ בּוַע הָּׁ ַלִים. ַהשָּׁ ה לֹא ַרק ִבירּוׁשָּׁ רָּׁ ר ִלְמצֹא קָּׁ ְמכֹוִניֹות, ַעל ַהֶדֶׁשא, אֹו ַעל ַהְכִביׁש. ֶאְפׁשָּׁ

ה?   רָּׁ יְך ֶזה קָּׁ ה ַגם ְלַיד ַהיָּׁם. אֵּ רָּׁ  קָּׁ

יֹותֵּ  ְרִרים  ִמְתקָּׁ ִחים  ַעל  ִמְׁשטָּׁ מֵּ יָּׁה  הָּׁ ַהיָּׁם  ְלַיד  ֲאִויר  הָּׁ ֲאִויר.  הָּׁ מֵּ ַהִמְׁש   0ר  ִחים ַמֲעלֹות.  טָּׁ
ִפים. ַמֲעלֹות. 0ִהִגיעּו לְ  ה ַגם ְבֶפַתח ִתְקוָּׁה ּוִבְמקֹומֹות נֹוסָּׁ רָּׁ יָּׁה ִלְמצֹא קָּׁ ר הָּׁ ן ֶאְפׁשָּׁ כֵּ  לָּׁ

ֲאִויר ִהִגיַע לְ   -   ְשלּוִלּיֹות קֹוְפאֹות  קֹום בֹו הָּׁ ֶעְליֹונָּׁה ַמֲעלֹות וְ   0ְבמָּׁ ה הָּׁ יּו ְׁשלּוִליֹות ַהִשְכבָּׁ הָּׁ
ל  ל לֹא כָּׁ יָּׁה ִלְמצֹא ִכּסּוי ַדק ֶׁשל ֶקַרח ַעל ַהְשלּוִלית.  ְבֶדֶרְך ְכלָּׁ ר הָּׁ ה. ֶאְפׁשָּׁ ְפאָּׁ ֶהם קָּׁ ֶׁשלָּׁ

א ַרק ִכּסּוי ַדק ֶׁשל ֶקַרח. ִאם ֹרב ַהַלְילָּׁ  ן ִנְמצָּׁ כֵּ ן. לָּׁ טָּׁ ֶלק קָּׁ פּוא. ַרק חֵּ ה קָּׁ יָּׁה ִמַתַחת  ַהַלְילָּׁ ה הָּׁ
ר.   0לְ  ֶבה יֹותֵּ א ִכּסּוי עָּׁ  ַמֲעלֹות ִנְמצָּׁ

ה    -   ְנִטיֵפי ֶקַרח מָּׁ ִצים. לָּׁ עֵּ י ֶקַרח ַעל הָּׁ ר ִלְראֹות ִהיא ְנִטיפֵּ ה ְמאֹוד ְמַעְנֶיֶנת ֶׁשֶאְפׁשָּׁ עָּׁ תֹופָּׁ
ִצים? עֵּ י ֶקַרח ַעל הָּׁ  יֵּׁש ְנִטיפֵּ

ֶלה,   אֵּ ִרים ְבִלי ֲענִָּׁנים. ְביִָּׁמים כָּׁ ִרים ִעם ֲענִָּׁנים. יֵּׁש יִָּׁמים ְמאֹוד קָּׁ ַהֶשֶמׁש זֹוַרַחת  יֵּׁש יִָּׁמים קָּׁ

פּוא.ַבֹבֶקר.  ֲאִויר ֲעַדִין קָּׁ ִצים. הָּׁ עֵּ  ִהיא ְמַחֶמֶמת ֶאת הָּׁ

ה. ִהיא נֹוֶזֶלת   ה ְנַמּסָּׁ רָּׁ ה. ַהקָּׁ רָּׁ ִצים  יֵּׁש קָּׁ עֵּ  ְבתֹוְך הָּׁ

ֲאִויר ֲעַדִין ַקר ְמאֹוד. ִטפֹות ַהַמִים  ַהחּוצָּׁ   ה. ַבחּוץ, הָּׁ

ץ.  הֹוְפכֹות ִלְהיֹות ֶקַרח.  עֵּ הָּׁ  עֹוד ִטפֹות נֹוְזלֹות מֵּ

ם.  ם קֹוְפאֹות ְבַעְצמָּׁ ם נֹוְזלֹות ַעל ַהֶקַרח . הֵּ  הֵּ

ל. ִנְהֶיה נִָּׁטיף ֶקַרח יֶָּׁפה.  דֵּ ל ְוגָּׁ דֵּ  ַהֶקַרח גָּׁ
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 ַהר ַהַגַעש הֹוְנָגּה טֹוְנָגה  ִהְתָפֵרץ   

ֶרץ יֵּׁש ֶסַלע.   אָּׁ ֶלק ַהִחיצֹוִני ֶׁשל ַכדּור הָּׁ ֶרץ. ַבחֵּ אָּׁ  ֲאַנְחנּו ַחִיים ַעל ַכדּור הָּׁ

ֶׁשה ְכמֹו ֶסַלע. ִהיא  ה לֹא קָּׁ ה ִהיא ֹחֶמר ַחם ְמאֹוד. ַהַמְגמָּׁ ה.  ַמְגמָּׁ ִמַתַחת ַלֶּסַלע יֵּׁש ַמְגמָּׁ

 נֹוְזִלית.

ה. ַהּסֶ  ְלַמְעלָּׁ ַלֲעלֹות  ה  ה ְמַנּסָּׁ ה  ַהַמְגמָּׁ ה ְגבֹוהָּׁ ֶהם ַהַמְגמָּׁ יֵּׁש ְמקֹומֹות בָּׁ ּה.  ן לָּׁ ַלע לֹא נֹותֵּ

ה דֹוֶחֶפת ֶאת   ִמים ַהְמַגמָּׁ ֶלה ִלְפעָּׁ אֵּ ר. ִבְמקֹומֹות כָּׁ ֶהם ַהֶּסַלע ַדק יֹותֵּ ר. יֵּׁש ְמקֹומֹות בָּׁ יֹותֵּ

ֶזה קֹוְרִאים ַהר גַ  ׁש. ְלַהר כָּׁ דָּׁ ה. ִהיא יֹוֶצֶרת ַהר חָּׁ ִעים ְלַמְעלָּׁ  ַעׁש. ַהְּסלָּׁ

ה. קֹוְרִאים  ר ַהַגַעׁש. ִהיא ִנְׁשֶפֶכת ַהחּוצָּׁ את ַמהֵּ ה לֹוֶחֶצת ְמאֹוד. ִהיא יֹוצֵּ ִמים ַהַמְגמָּׁ ִלְפעָּׁ

ְרצּות ֶׁשל ַהר ַגַעׁש.  ֶזה ִהְתפָּׁ  לָּׁ

אֹוְקיָּׁינֹוס. י ַגַעׁש ְבתֹוְך הָּׁ רֵּ ה הָּׁ ם. יֵּׁש ַהְרבֵּ עֹולָּׁ ל ִמינֵּי ְמקֹומֹות בָּׁ י ַגַעׁש ְבכָּׁ רֵּ י   יֵּׁש הָּׁ רֵּ ֶאת הָּׁ

דֹול  ֹמק ְבתֹוְך ַהיָּׁם. ִעם ַהר ַהַגַעׁש ְמאֹוד גָּׁ ם עָּׁ ל לֹא ִנְרֶאה. הֵּ אֹוְקיָּׁינֹוס ְבֶדֶרְך ְכלָּׁ ַהַגַעׁש בָּׁ

ֶצה ֶׁשלֹו.  ִנְרֶאה ֶאת ַהקָּׁ

ה. יֵּ  י ַגַעׁש. קֹוְרִאים לֹו ֶרֶכס טֹוְנגָּׁ רֵּ ה הָּׁ זֹור ִעם ַהְרבֵּ ט יֵּׁש אֵּ קֵּ אֹוְקיָּׁינֹוס ַהשָּׁ ה  בָּׁ ׁש בֹו ַהְרבֵּ

ְפכּו ִלְהיֹות ִאי.   ַהַמִים ְוהָּׁ ְצאּו מֵּ ִרים ֶׁשיָּׁ ִרים ִמַתַחת ַלַמִים. יֵּׁש בֹו ַגם הָּׁ  הָּׁ

ַפְך ִלְהיֹות ִאי. הּוא    25ִלְפנֵּי   ַדל ְוהָּׁ יָּׁה ַהר ַגַעׁש ֶׁשגָּׁ ה. ֶזה הָּׁ ׁש ְבֶרֶכס טֹוְנגָּׁ דָּׁ ִנים נֹוַלד ִאי חָּׁ ׁשָּׁ

ם הֹוְנגָּׁ  ל ֶאת ַהשֵּ ה. ִקבֵּ  ּה טֹוְנגָּׁ

ה.   ְרצּות ְמאֹוד ְגדֹולָּׁ ה ִהְתפָּׁ ְיתָּׁ ץ. זֹו הָּׁ רֵּ ה ִהְתפָּׁ ּה טֹוְנגָּׁ ַאֲחרֹונָּׁה  ַהר ַהַגַעׁש הֹוְנגָּׁ ת הָּׁ ַבַשבָּׁ

ה   שָּׁ ל. ַהִפיצּוץ עָּׁ לָּׁ ֶהחָּׁ אּו מֵּ נָּׁן רָּׁ ֶפר. ֶאת ֶהעָּׁ נָּׁן ֲענָּׁק ֶׁשל אֵּ ה עָּׁ שָּׁ ץ. הּוא עָּׁ ר כֻּלֹו ִהְתפֹוצֵּ הָּׁ הָּׁ

ְמעּו ְבֶמְרחָּׁ  ר מִ ַרַעׁש ֶׁששָּׁ  ק"מ.   10,000ק ֶׁשל יֹותֵּ

ן.  ה ְוַיפָּׁ ִריקָּׁ מֵּ זָּׁק ְבַמִים. ַהַגל ִהִגיַע ַעד אָּׁ ה ַגל ְמאֹוד חָּׁ ְשתָּׁ ַהִהְתפֹוְצצּות ֶׁשל ַהר ַהַגַעׁש עָּׁ

ה ַגל ְבֹגַבּה ֶׁשל  שָּׁ ֶזה קֹוְרִאים צּונָּׁאִמי.  2הּוא עָּׁ  ֶמֶטר. ְלַגל כָּׁ

קֹום   ץ. ְבמָּׁ ִתיד ִיְצַמח ַהר ַהַגַעׁש ִהְתפֹוצֵּ ה טֹוְנגָּׁה ׁשּוב יֵּׁש יָּׁם. אּוַלי ֶבעָּׁ יָּׁה ַהר הֹוְנגָּׁ ֶׁשבֹו הָּׁ

ׁש.  דָּׁ ם ַהר ַגַעׁש חָּׁ  ׁשָּׁ

 .ִמְבַצע ּדֹוגֹו

ֶלק ִמ"ִמְבַצע בְ  יָּׁה חֵּ אֶפל.  ֶזה הָּׁ לָּׁ ְכלּו פָּׁ ֶרץ אָּׁ אָּׁ ה ְמאֹוד ֲאנִָּׁׁשים בָּׁ  ."דֹוגֹויֹום ְׁשִליִׁשי ַהְרבֵּ

ה ֶזה ִמְבַצע   ?דֹוגֹומָּׁ

ֶרְך  ה   80ִלְפנֵּי ְבעֵּ ְצתָּׁ ה ַהנָּׁאִצית רָּׁ גָּׁ ה ַהנָּׁאִצית. ַהִמְפלָּׁ גָּׁ ה ַהִמְפלָּׁ ְלטָּׁ נָּׁה  ְבֶגְרַמְניָּׁה ׁשָּׁ ׁשָּׁ

ם ְלִהְׁשַתלֵּ  עֹולָּׁ ְראּו "ִמְלֶחֶמת הָּׁ ה קָּׁ מָּׁ ה. ַלִמְלחָּׁ ה ְגדֹולָּׁ מָּׁ ְתחּו ְבִמְלחָּׁ ם פָּׁ ה. הֵּ ירֹופָּׁ ט ַעל אֵּ

ה ירֹופָּׁ ה ַעל ֹרב אֵּ   .ַהְשִניָּׁה". ֶגְרַמְניָּׁה ִהְׁשַתְלטָּׁ

ה מַ  ִקימָּׁ ל ַהְיהּוִדים. ִהיא הֵּ ה ַלֲהֹרג ֶאת כָּׁ ְצתָּׁ ה ַהנָּׁאִצית ְבֶגְרַמְניָּׁה רָּׁ גָּׁ ֶהם ַהִמְפלָּׁ ֲחנֹות בָּׁ

ה ְמאֹוד  ה ִבְמקֹומֹות ׁשֹוִנים. ַהְרבֵּ ר ַהְיהּוִדים ַלֲעבֹודָּׁ ה ֶאת ְׁשאָּׁ ְרגּו ְיהּוִדים. ִהיא ִנְצלָּׁ הָּׁ

לּו אֵּ תּו ַבַמֲחנֹות הָּׁ   .ְיהּוִדים מֵּ

יּו ְיהּוִדים ֶׁשִנְצלּו   .הָּׁ

ִוד ֶליְ  ם דָּׁ יָּׁה ֶיֶלד ְבׁשֵּ ִנים הָּׁ ם ׁשָּׁ ְראּו לֹו ְבהּוְנַגְריָּׁה ְבאֹותָּׁ ם קָּׁ ה דֹוגֹוְטֶנר. כֻּלָּׁ א ֶׁשלֹו ִסְפרָּׁ . ִאמָּׁ

ִניֹות ֲעגֻּלֹות ַעל  לֹות ַלְחמָּׁ ל ְגדֵּ אֵּ ה לֹו ֶׁשְבֶאֶרץ ִיְשרָּׁ ל. ִהיא ִסְפרָּׁ אֵּ ה ַעל ֶאֶרץ ִיְשרָּׁ לֹו ַהְרבֵּ

ְלחּו ֶאת  ם ׁשָּׁ ְבׁשּו ֶאת הּוְנַגְריָּׁה הֵּ ִנים כָּׁ ִצים.  ְכֶׁשַהֶגְרמָּׁ עֵּ ה ֶׁשלֹו ְלַמֲחנֹות.   דֹוגֹוהָּׁ חָּׁ ְוַהִמְׁשפָּׁ

י  ִנים, ְבַתֲאִריְך  77ִלְפנֵּ ל ִמי ֶׁשִנְׁשַאר   18ׁשָּׁ ִנים ֶהֱחִליטּו ַלֲהֹרג ֶאת כָּׁ ר, ַהֶגְרמָּׁ ְביָּׁנּואָּׁ

ה ְמאֹוד  דֹוגֹוַבַמֲחֶנה ֶׁשל  תּו ַהְרבֵּ ה ַהזֹו מֵּ דָּׁ כָּׁה. ַבְצעָּׁ ּה ֲארֻּ ם ְלַצֲעדָּׁ ם הֹוִציאּו אֹותָּׁ . הֵּ

יָּׁה  ִׁשים הּוא הָּׁ ל הּוא ִהְצִליַח ִלְשֹרד. ַבְזַמִנים ַהקָּׁ ֶׁשה ְלדֹוגֹו. ֲאבָּׁ יָּׁה ְמאֹוד קָּׁ ֲאנִָּׁׁשים. ֶזה הָּׁ

ל אֵּ א ֶׁשלֹו ַעל ֶאֶרץ ִיְשרָּׁ ר ַבִּספּוִרים ֶׁשל ִאמָּׁ   .ִנְזכָּׁ

ד הּוא רָּׁ  דֹוגֹו ל. יֹום ֶאחָּׁ אֵּ ה ְלֶאֶרץ ִיְשרָּׁ לָּׁ אֶפל. ֶזה ִהְזִכיר לֹו ִנְׁשַאר ַבַחִיים. הּוא עָּׁ לָּׁ ה פָּׁ אָּׁ

ִניֹות ֲעגֻּלֹות.   ה ְכמֹו ַלְחמָּׁ אֶפל ִנְראָּׁ לָּׁ א ֶׁשלֹו. ַהפָּׁ ֶהֱחִליט ַלְחֹגג  דֹוגֹוֶאת ַהִּספּור ֶׁשל ִאמָּׁ

א ַלְצעָּׁ  ם. הּוא ֶהֱחִליט ַלְחֹגג ֶאת ֶזה ַביֹום ֶׁשבֹו הּוא יָּׁצָּׁ עֹולָּׁ ה.  ֶאת ֶזה ֶׁשִנְׁשֲארּו ְיהּוִדים בָּׁ דָּׁ

אֶפל ַביֹום ַהֶזה לָּׁ   .הּוא ֶהֱחִליט ֶלֱאֹכל פָּׁ

ה ֶׁשל  ְרפּו ַלֲחִגיגָּׁ י ֲאנִָּׁׁשים ִהְצטָּׁ ַאֲחרֹונֹות ַאְלפֵּ ִנים הָּׁ אֶפל ְביֹום דֹוגֹוַבשָּׁ לָּׁ ם אֹוְכִלים פָּׁ . הֵּ

לָּׁ  ב פָּׁ ג  ְואֹוהֵּ ל ַחי, חֹוגֵּ אֵּ ְרִפים ֶׁשֶלט ֶׁשבֹו כָּׁתּוב "ַעם ִיְשרָּׁ ם ְמצָּׁ   ."אֶפלַהֶזה. הֵּ

ִדים ֶאת ַהִּספּור ֶׁשלֹו.   ַבְתמּונָּׁה רֹוִאים ר ַלְילָּׁ  ֶאת דֹוגֹו ְמַספֵּ

ם   benbaruchֶאת ַהְתמּונָּׁה ִצלֵּ
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 ות ארץ ועולם חדש
 

 ַהר ַהַגַעש הֹוְנָגּה טֹוְנָגה  ִהְתָפֵרץ 

ֶרץ יֵּׁש ֶסַלע.   אָּׁ ֶלק ַהִחיצֹוִני ֶׁשל ַכדּור הָּׁ ֶרץ. ַבחֵּ אָּׁ  ֲאַנְחנּו ַחִיים ַעל ַכדּור הָּׁ

ֶׁשה ְכמֹו ֶסַלע. ִהיא  ה לֹא קָּׁ ה ִהיא ֹחֶמר ַחם ְמאֹוד. ַהַמְגמָּׁ ה.  ַמְגמָּׁ ִמַתַחת ַלֶּסַלע יֵּׁש ַמְגמָּׁ

 נֹוְזִלית.

ה. ַהּסֶ  ְלַמְעלָּׁ ַלֲעלֹות  ה  ה ְמַנּסָּׁ ה  ַהַמְגמָּׁ ה ְגבֹוהָּׁ ֶהם ַהַמְגמָּׁ יֵּׁש ְמקֹומֹות בָּׁ ּה.  ן לָּׁ ַלע לֹא נֹותֵּ

ה דֹוֶחֶפת ֶאת   ִמים ַהְמַגמָּׁ ֶלה ִלְפעָּׁ אֵּ ר. ִבְמקֹומֹות כָּׁ ֶהם ַהֶּסַלע ַדק יֹותֵּ ר. יֵּׁש ְמקֹומֹות בָּׁ יֹותֵּ

ֶזה קֹוְרִאים ַהר גַ  ׁש. ְלַהר כָּׁ דָּׁ ה. ִהיא יֹוֶצֶרת ַהר חָּׁ ִעים ְלַמְעלָּׁ  ַעׁש. ַהְּסלָּׁ

ה. קֹוְרִאים  ר ַהַגַעׁש. ִהיא ִנְׁשֶפֶכת ַהחּוצָּׁ את ַמהֵּ ה לֹוֶחֶצת ְמאֹוד. ִהיא יֹוצֵּ ִמים ַהַמְגמָּׁ ִלְפעָּׁ

ְרצּות ֶׁשל ַהר ַגַעׁש.  ֶזה ִהְתפָּׁ  לָּׁ

אֹוְקיָּׁינֹוס. י ַגַעׁש ְבתֹוְך הָּׁ רֵּ ה הָּׁ ם. יֵּׁש ַהְרבֵּ עֹולָּׁ ל ִמינֵּי ְמקֹומֹות בָּׁ י ַגַעׁש ְבכָּׁ רֵּ י   יֵּׁש הָּׁ רֵּ ֶאת הָּׁ

דֹול  ֹמק ְבתֹוְך ַהיָּׁם. ִעם ַהר ַהַגַעׁש ְמאֹוד גָּׁ ם עָּׁ ל לֹא ִנְרֶאה. הֵּ אֹוְקיָּׁינֹוס ְבֶדֶרְך ְכלָּׁ ַהַגַעׁש בָּׁ

ֶצה ֶׁשלֹו.  ִנְרֶאה ֶאת ַהקָּׁ

ה. יֵּ  י ַגַעׁש. קֹוְרִאים לֹו ֶרֶכס טֹוְנגָּׁ רֵּ ה הָּׁ זֹור ִעם ַהְרבֵּ ט יֵּׁש אֵּ קֵּ אֹוְקיָּׁינֹוס ַהשָּׁ ה  בָּׁ ׁש בֹו ַהְרבֵּ

ְפכּו ִלְהיֹות ִאי.   ַהַמִים ְוהָּׁ ְצאּו מֵּ ִרים ֶׁשיָּׁ ִרים ִמַתַחת ַלַמִים. יֵּׁש בֹו ַגם הָּׁ  הָּׁ

ַפְך ִלְהיֹות ִאי. הּוא    25ִלְפנֵּי   ַדל ְוהָּׁ יָּׁה ַהר ַגַעׁש ֶׁשגָּׁ ה. ֶזה הָּׁ ׁש ְבֶרֶכס טֹוְנגָּׁ דָּׁ ִנים נֹוַלד ִאי חָּׁ ׁשָּׁ

ם הֹוְנגָּׁ  ל ֶאת ַהשֵּ ה. ִקבֵּ  ּה טֹוְנגָּׁ

ה.   ְרצּות ְמאֹוד ְגדֹולָּׁ ה ִהְתפָּׁ ְיתָּׁ ץ. זֹו הָּׁ רֵּ ה ִהְתפָּׁ ּה טֹוְנגָּׁ ַאֲחרֹונָּׁה  ַהר ַהַגַעׁש הֹוְנגָּׁ ת הָּׁ ַבַשבָּׁ

ה   שָּׁ ל. ַהִפיצּוץ עָּׁ לָּׁ ֶהחָּׁ אּו מֵּ נָּׁן רָּׁ ֶפר. ֶאת ֶהעָּׁ נָּׁן ֲענָּׁק ֶׁשל אֵּ ה עָּׁ שָּׁ ץ. הּוא עָּׁ ר כֻּלֹו ִהְתפֹוצֵּ הָּׁ הָּׁ

ְמעּו ְבֶמְרחָּׁ  ר מִ ַרַעׁש ֶׁששָּׁ  ק"מ.   10,000ק ֶׁשל יֹותֵּ

ן.  ה ְוַיפָּׁ ִריקָּׁ מֵּ זָּׁק ְבַמִים. ַהַגל ִהִגיַע ַעד אָּׁ ה ַגל ְמאֹוד חָּׁ ְשתָּׁ ַהִהְתפֹוְצצּות ֶׁשל ַהר ַהַגַעׁש עָּׁ

ה ַגל ְבֹגַבּה ֶׁשל  שָּׁ ֶזה קֹוְרִאים צּונָּׁאִמי.  2הּוא עָּׁ  ֶמֶטר. ְלַגל כָּׁ

קֹום   ץ. ְבמָּׁ ִתיד ִיְצַמח ַהר ַהַגַעׁש ִהְתפֹוצֵּ ה טֹוְנגָּׁה ׁשּוב יֵּׁש יָּׁם. אּוַלי ֶבעָּׁ יָּׁה ַהר הֹוְנגָּׁ ֶׁשבֹו הָּׁ

ׁש. דָּׁ ם ַהר ַגַעׁש חָּׁ ה  ׁשָּׁ ה טֹוְנגָּׁ ְרצּות קֹוֶדֶמת ֶׁשל ַהר הֹוְנגָּׁ  . ַבְתמּונָּׁה, ִהְתפָּׁ

 

 

 Zealand's Ministry of Foreign Affairs and Trade, released on Januaryילום:צ
15, 2015 



 בס"ד 

 

 תשפ"ב  י"ט                                                                                        סדנתון 4

  

בו עפ  ָּ ש    תָּהַׁ ַׁ ש  ר   

 

 חומש: 

   פרשה:

 

 
 

 

 

 

 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

 כי תשא  תצוה תרומה ו משפטים  יתרו בשלח  בא  וארא  שמות 

 ָהֵעָצה ֶשל ִיְתרֹו

ִנים.  יּו ַגם ְׁשנֵּי בָּׁ ה ִהיא ִאְׁשתֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה. ְלֹמֶׁשה הָּׁ ה. ִצפֹורָּׁ א ֶׁשל ִצפֹורָּׁ ִיְתרֹו הּוא ַאבָּׁ

ְרׁשֹום  ה גֵּ ְרׁשֹום" ֶו"ֱאִליֶעְזר". ִצפֹורָּׁ ֶהם "גֵּ ְראּו לָּׁ ְמעּו ֶׁשְבנֵּי קָּׁ ם ׁשָּׁ יּו ְבִמְדיָּׁן. הֵּ ֶוֱאִליֶעְזר הָּׁ

א ֶׁשל  ר. ִיְתרֹו, ַאבָּׁ ל ַבִמְדבָּׁ אֵּ י ִיְשרָּׁ ף ִלְבנֵּ רֵּ ם ֶהְחִליטּו ְלִהְצטָּׁ ל יְָּׁצאּו ִמִמְצַרִים. הֵּ אֵּ ִיְשרָּׁ

ַח ִלְראֹות ֶאת ִיְתרֹו. הּוא עֹוֶשה לִ  מֵּ ם ֶאל ֹמֶׁשה. ֹמֶׁשה שָּׁ ִביא אֹותָּׁ ה הֵּ ה ִצפֹורָּׁ ְכבֹודֹו ְסעּודָּׁ

 .ֲחִגיִגית

ר  ֶעֶרב. ִיְתרֹו אֹומֵּ ַהֹבֶקר ַעד הָּׁ ם מֵּ עָּׁ ט ֶאת הָּׁ ת ַבֹבֶקר ִיְתרֹו רֹוֶאה ֶאת ֹמֶׁשה ׁשֹופֵּ ֳחרָּׁ ְלמָּׁ

ם". ִיְתרֹו ַמִציַע ְלֹמֶׁשה  עָּׁ ל הָּׁ ד לֹא יָֹּׁכל ִלְׁשֹפט ֶאת כָּׁ ם ֶאחָּׁ דָּׁ ְלֹמֶׁשה: "ֶזה לֹא טֹוב! ֶבן אָּׁ

ה ֶׁשל ִיְתרֹוִלְבֹחר עֹוד ׁשֹו צָּׁ עֵּ ל ֶאת הָּׁ  .ְפִטים ֶׁשַיַעְזרּו לֹו. ֹמֶׁשה ְמַקבֵּ

ה ן תֹורָּׁ  ַמתָּׁ

ם ַמִגיִעים ְלַהר ִסיִני.  י ַלֲעֹבד ֶאת ה'. ַבֹחֶדׁש ַהְשִליִׁשי הֵּ ל יְָּׁצאּו ִמִמְצַרִים ְכדֵּ אֵּ י ִיְשרָּׁ ְבנֵּ

ל ִלְקַראת ַהְבִרית ִעם אֵּ י ִיְשרָּׁ ִכין ֶאת ְבנֵּ ל ִמְתכֹוְנִנים ְבֶמֶׁשְך  ֹמֶׁשה מֵּ אֵּ י ִיְשרָּׁ ה'. ְבנֵּ

ִקים ְוקֹול  ִעים ִמֶמנּו קֹולֹות ּוְברָּׁ ן, ִנְׁשמָּׁ ׁשָּׁ א עָּׁ ר ִמְתַמלֵּ הָּׁ ה יִָּׁמים. ַביֹום ַהְשִליִׁשי הָּׁ ְׁשלֹוׁשָּׁ

ל ׁשֹוְמִעים ֶאת ֲעֶשֶרת ַהִדְברֹות. ֹמֶׁשה עֹוֶלה ְלַהר ִסיִני  אֵּ י ִיְשרָּׁ ר. ְבנֵּ ל ֶאת ׁשֹופָּׁ ְלַקבֵּ

ה ִעים ַלְילָּׁ ִעים יֹום ְוַאְרבָּׁ  .לּוחֹות ַהְבִרית. ֹמֶׁשה ִנְׁשַאר ְבַהר ִסיִני ַאְרבָּׁ

 :ֲעֶשֶרת ַהִדִברֹות

ֹנִכי ה' א יְך.-אָּׁ  ְלהֵּ

ַני. -לֹא ִיְהֶיה ְלָך א  ִרים ַעל פָּׁ  לִהִים ֲאחֵּ

ם ה' א א ֶאת ׁשֵּ ְוא. -לֹא ִתשָּׁ יְך ַלשָּׁ  ְלהֵּ

ת ְלַקְדׁשֹו.  ֹכר ֶאת יֹום ַהַשבָּׁ  זָּׁ

ִביְך ְוֶאת ִאְמָך. ד ֶאת אָּׁ  ַכבֵּ

 ְרַצח. לֹא ִתְנַאף.לֹא ִת  

נֵּב.   לֹא ִתגָּׁ

ֲעָך ַעד ֶׁשֶקר.   לֹא ַתֲעֶנה ְברֵּ

 .לֹא ַתְחֹמד 

 

 פקודי  ויקהל 


