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 חדש בטבע  

ִנים  ַעְכִביִשים    ם ְמסּוכָּ דָּ אָּ  .לָּ

ָרֵאל ִישְּ ֵני ֵיׁש בְּ ִביִׁשים סּוֵגי  ׁשְּ סּוָכִנים ַעכְּ מְּ ֵני ׁשֶׁ  :ָהָאָדם ִלבְּ

נָּה ה ַאְלמָּ  :ְשחֹורָּ

ִביִׁשים ָמָנה" ִמּסּוג  ַעכְּ חֹוָרה ַאלְּ ת  טֹוִוים" ׁשְּ ׁשֶׁ ל רֶׁ ִביִקים  ֲחָזִקים  קּוִרים ׁשֶׁ תֹוְך. ּודְּ ת  בְּ ׁשֶׁ   בֹוִנים ֵהם ָהרֶׁ

ל" ִמין ַחֵבא  ָהַעָכִביׁש". אֹוהֶׁ ל"בְּ  ִמתְּ ר". אֹוהֶׁ ַכד ַחִיים  ַבַעל ַכֲאׁשֶׁ ל יֹוֵצא ָהַעָכִביׁש – ָבּקּוִרים ִנלְּ   ֵמָהאֹוהֶׁ

הֹוֵרג ת  וְּ ף אֶׁ רֶׁ  .ַהטֶׁ

ָמָנה  חֹוָרה ָלַאלְּ ן ֵיׁש ַהשְּ טֶׁ ַלִיים  ֲעגּוָלה בֶׁ ַרגְּ ֵקָבה . ֲארּוכֹות וְּ ֵבה ַהנְּ דֹוָלה יֹוֵתר ַהרְּ ַהָזָכר. ֵמַהָזָכר גְּ ׁשֶׁ   כְּ

ַנָּסה ַדֵּווג מְּ ִהזְּ ֵקָבה  ִעם  לְּ ִהיָזֵהר ָצִריְך  הּוא -ַהנְּ ֹאד לְּ כֹוָלה ִהיא ִכי  מְּ רֹוף יְּ ָעִמים  ָהַרָבה.  אֹותֹו ִלטְּ   ִהיא פְּ

ִליָחה  ָמָנה" ַהֵשם  ָבא ִמָכאן . ַמצְּ ִעיִרים ". ַאלְּ ַהצְּ ׁשֶׁ ל כְּ ָמָנה ׁשֶׁ חֹוָרה  ָהַאלְּ ִעים ַהשְּ   ֵהם ֵמַהֵביִצים בֹוקְּ

עֹוִנִיים ֹאד ִצבְּ חֹוִרים -מְּ קּודֹות ִעם  ׁשְּ ָבנֹות  נְּ הּובֹות, לְּ  .ַוֲאדּומֹות, צְּ

ֵהם ׁשֶׁ ִרים כְּ ַבגְּ ַאר ַהָזָכר -ִמתְּ עֹוִני ִנׁשְּ ֵקָבה ִצבְּ ַהנְּ כֶׁת וְּ יֹות   הֹופֶׁ חֹוָרה ִלהְּ  .ׁשְּ

י ֲאזֹורֶׁ ָבר בֶׁ ץ ַהִמדְּ רֶׁ אֶׁ ָרֵאל  בְּ ל סּוג  ֵיׁש ִישְּ ָמָנה ׁשֶׁ חֹוָרה ַאלְּ ם ִעם  ׁשְּ ן ַעל ָאדֹום  כֶׁתֶׁ טֶׁ  .ַהבֶׁ

ִלים ִאם ַקבְּ ִׁשיָכה  מְּ ֵקָבה נְּ ת ִמנְּ רֶׁ ל בֹוגֶׁ ָמָנה  ׁשֶׁ חֹוָרה ַאלְּ יֹות  ָיכֹול זֶׁה  -ׁשְּ סּוָכן ִלהְּ ִׁשיָכה.  מְּ ל ַהנְּ   ׁשֶׁ

ָמָנה חֹוָרה ָהַאלְּ ִפיָעה   ַהשְּ כֶׁת ַעל ַמׁשְּ ס.  ֲעַצִבים   הָ  ַמֲערֶׁ רֶׁ ַכֵּווץ  ָהאֶׁ ת  מְּ ִריִרים אֶׁ גֹוֵרם ַהשְּ ֵאִבים  וְּ   ִלכְּ

ִרים. ֲחָזִקים ִמקְּ ִדיִרים בְּ ֹאד נְּ ִׁשיָכה  מְּ ל נְּ ָמָנה ׁשֶׁ חֹוָרה ַאלְּ כֹוָלה  ׁשְּ רֹום יְּ ָמוֶׁות  ִלגְּ  .לְּ

ן שָּ ִאים] חּום שֻׁ ַּסן  ַגם לֹו   קֹורְּ  :[חּום ֲארְּ

ַבע  ָגדֹול  לֹא ַעָכִביׁש צֶׁ ִאים.  חּום בְּ ָשן"  לֹו קֹורְּ  . ֵעיַנִיים ֵׁשׁש לֹו ֵיׁש ִכי" ׁשֻׁ

ִאים  ַּסן" לֹו קֹורְּ ִסי הּוא  ִכי " ֲארְּ  .ַארְּ

ה  ָהַעָכִביׁש ַחֵבא אֹוֵהב  ַהזֶׁ ִהתְּ קֹומֹות  לְּ ֵקִטים ִבמְּ ַחִמיִמים   ׁשְּ  .  וְּ

עֹות ָפִעיל  הּוא ָלה ִבׁשְּ  . ַהַליְּ

ִגיׁש הּוא   ִאם ַרק  נֹוֵׁשְך הּוא   ִקיִפים ַמרְּ ַמתְּ ס .אֹותֹו ׁשֶׁ רֶׁ ל  ָהאֶׁ ָשן ׁשֶׁ ִריָׁשה  גֹוֵרם ַהשֻׁ ִהיָרה ִלקְּ ל  מְּ   ׁשֶׁ

רֹום ָיכֹול  זֶׁה. ַהָדם ק   ִלגְּ נֶׁמֶׁ  .ּוָדַלקֹות ִדימּוִמים, לְּ

רֹות רֹוב ַלמְּ ִביִׁשים ׁשֶׁ סּוָכִנים לֹא ָהַעכְּ ֵני  מְּ ָדִאי -ָהָאָדם ִלבְּ ִהיָזֵהר כְּ לֹא לְּ ָגַעת   וְּ ַחיֹות לְּ נּו בְּ ֲאַנחְּ   לֹא  ׁשֶׁ

 .ַמִכיִרים
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 חדשות 

 : אילעי של הפינה 

עֹות  ַזֲעָמן בְּ  ַמטְּ

ַרִים ֵמֵאזֹור: ִגידּול ֵאזֹור ַעד ָיָוון, ִמצְּ ָטן וְּ סְּ ץ ָמצּוי  ָקַזחְּ ָכל ָבָארֶׁ  . ַהִתיכֹוִני   ַהָים ֵאזֹור  בְּ

ָלָקה  . ַהזֹוֲחִלים: ַמחְּ

ָפָחה  . ָהַזָעַמִנִיים: ִמׁשְּ

ִמים: ָמזֹון סְּ ַכרְּ ָטאֹות, מְּ ַרִבים, לְּ ָחִׁשים ָנָדִלים, ַעקְּ  . ֲאֵחִרים ּונְּ

ַמן ִעילּות זְּ  . ַביֹום: פְּ

ָרִטים  : נֹוָסִפים  פְּ

ִסי ֵאינֹו   ַהַזֲעָמן-  . ַארְּ

ה- ַפע ַלָנָחׁש דֹומֶׁ ִסי ַהצֶׁ  . ָהַארְּ

ת תֹוֵפס  ַהַזֲעָמן- ף  אֶׁ רֶׁ חֹוֵנק ַהטֶׁ ַרת אֹותֹו וְּ זְּ עֶׁ  . ָהָארֹוְך גּופֹו בְּ

 : ִאיִׁשי ִסיפּור

ִתי  ַהַזֲעָמן  ִעם  ַלֲעבֹוד ִלי  ָיָצא  ִסיַפקְּ לּוב ּוַמִים אֹוֵכל לֹו וְּ ת  ִהִניחַ  ִדיִדי ַאַחת  ַפַעם. ַלכְּ ִביִבי  ַהַזֲעָמן  אֶׁ   ִמּסְּ
ִתי הֹוַרדְּ ִהירּות ּו ַמֵהר אֹותֹו  וְּ ִתי  ִכי  ִבזְּ נֹו ָפַחדְּ  . ִממֶׁ

 

ן  ַמת ַהִמְשכָּ  ְפרֹוֵיְקט ֲהקָּ

בָ  תֹוְך גְּ ָבִרים קֹוִרים בְּ ִנים. ֹרב ַהדְּ יְּ ַענְּ ָבִרים מְּ ֵבה דְּ ַנת ִׁשלּוב עֹוָשה ַהרְּ אֹוד  ַסדְּ ֵין מְּ ַענְּ עֹות. ֵיׁש ָדָבר מְּ

ת ֲהָקַמת   ָבעֹות. עֹוִשים אֶׁ חֹוִקים ִמגְּ קֹומֹות רְּ קֹומֹות ֲאֵחִרים. ַגם ִבמְּ ַנת ִׁשלּוב עֹוִשים ִבמְּ ַסדְּ בְּ ׁשֶׁ

ת ָלם אֶׁ צְּ ץ, ּוֵמִקים אֶׁ ר ָבָארֶׁ ָבֵתי ֵספֶׁ ַנת ִׁשלּוב נֹוֵסַע לְּ ִדים ִמַּסדְּ וֶׁת עֹובְּ ָכן. צֶׁ וֶׁת    ַהִמׁשְּ ָכן. ַהָשבּוַע צֶׁ ַהִמׁשְּ

ָכן.  זֶׁה ָהָיה   ת ַהִמׁשְּ ָלִדים אֶׁ ַיַחד ִעם ַהיְּ ר ֵהם ָבנּו בְּ ֵבית ַהֵּספֶׁ דּוֵאל. בְּ פְּ ר בְּ ֵבית ֵספֶׁ ָכן ָנַסע לְּ ִמׁשְּ

אֹוד.   ַרֵגׁש מְּ  מְּ

א ָתה ֲחָוָיה מְּ זֹו ָהיְּ רּו ׁשֶׁ ׁשּו. ֵהם ָאמְּ ַרגְּ ר ִהתְּ ם  מֹוִרים ִמֵבית ַהֵּספֶׁ ה ָגַרם ָלהֶׁ זֶׁ רּו ׁשֶׁ ת. ֵהם ָאמְּ דֶׁ יֻׁחֶׁ ֹוד מְּ

ָדׁש.   ת ֵבית ַהִמקְּ צֹות אֶׁ  ִלרְּ

ת  ָהִקים אֶׁ ָכן הֹוֵלְך לְּ וֶׁת ִמׁשְּ ר ִבירּוָחםַבַפַעם ַהָבָאה צֶׁ ֵבית ֵספֶׁ ָכן בְּ  . ַהִמׁשְּ
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  חדשות 

 פה באזור:ישר

ַיד ַבת ַעִין. ַהשְּ  אֹוד לְּ דֹוָלה מְּ ֵרָפה גְּ יָתה שְּ ָצֳהַרִיים ָהיְּ יֹום ִראׁשֹון בְּ ִמַתַחת  בְּ ִחיָלה ִמַיַער ׁשֶׁ ֵרָפה ִהתְּ

ִליחּו   ַכֵבי ָהֵאׁש לֹא ִהצְּ ָלה ּומְּ ריָפה. ָהֵאׁש ָגדְּ ת ַהשְּ ַכבֹות אֶׁ ַכֵבי ֵאׁש ּוַמּסֹוִקים ִניּסּו לְּ ַבת ַעִין. מְּ לְּ

ֲאָנִׁשים אָ  ַגע בְּ ָהֵאׁש לֹא ִתפְּ ִביל ׁשֶׁ ַכבֹות אֹוָתּה. ִבׁשְּ יָה ּולְּ ַתֵלט ָעלֶׁ ִהׁשְּ ַבתלְּ ָגִרים בְּ רּו ָלֲאָנִׁשים ׁשֶׁ ַעִין  -מְּ

ל גְּ  ַקֵדם ַלַיַער ׁשֶׁ ָהֵאׁש ִתתְּ ׁשּו ׁשֶׁ ַכֵבי ָהֵאׁש ָחׁשְּ ֹדל ּומְּ ִׁשיָכה ִלגְּ ַפנֹות ֵמַהָבִתים. ָהֵאׁש ִהמְּ ִהתְּ ָבעֹות.  ב' לְּ

ִדיָרה הָ  ָפָחה וְּ ִפינּוי. ָכל ִמׁשְּ כֹוֵנן לְּ ִהתְּ ִפינּוי. הֹוִדיעּו ַלִיישּוב לְּ ֵגן לְּ ַארְּ ִהתְּ ִריָכה לְּ יָתה צְּ  יְּ

ת:  רֶׁ ַספֶׁ  ָנוֶׁוה ַהַבת ֵׁשירּות מְּ

נּו ַנסְּ ה ַהצֹוֵרְך. ִהכְּ רֶׁ ִמקְּ ִפינּוי בְּ ת ַהַחיֹות לְּ ָהִכין אֶׁ ֵדי לְּ נּו ַלִפיַנת ַחי כְּ ִׁשיָרה נכטשטרן ָהַלכְּ ת   "ֲאִני וְּ אֶׁ

ְך ָכַלל ִבכְּ  רֶׁ דֶׁ ָצאֹות בְּ ִנמְּ ִחיָבה.  ַהַחיֹות ׁשֶׁ ַקִלים ִלסְּ ַטִנים וְּ לּוִבים יֹוֵתר קְּ תֹוְך כְּ ֵבִדים לְּ דֹוִלים ּוכְּ לּוִבים גְּ

ָכל ָחָיה לְּ  ִאים לְּ לּוב ַמתְּ צֹוא כְּ ִריכֹות ִלמְּ לּוִבים ַהֲחָדִׁשים. ָהִיינּו צְּ אֹוֵכל ַבכְּ ם ַמִים וְּ נּו ָלִׁשים ָלהֶׁ ִפי  ָדַאגְּ

ָלּה.  ַהצֹוֵרְך ׁשֶׁ  ַהגֹוֵדל וְּ

ַלֵהן, ַאֵחר ָכְך ִד ָברּו ִגיִלים ׁשֶׁ לּוִבים ָהרְּ יֹום ֵׁשִני ַלכְּ ת ָכל ַהַחיֹות בְּ נּו אֶׁ ַזרְּ חְּ יִדי  ְך ה' לֹא ָהָיה ִפינּוי, הֶׁ

ַׁשֵפר ַלַפַעם ַהָבָאה.  ָׁשר לְּ פְּ נּו ָמה אֶׁ ָחַׁשבְּ נּו וְּ  ַוֲאִני ָיַׁשבְּ

ה  רֶׁ ה ָכזֶׁה לֹא ִיקְּ רֶׁ ִמקְּ ַקִּווים ׁשֶׁ נּו מְּ ָיה מּוָכִנים יֹוֵתר." ֲאַנחְּ נּו ִנהְּ  עֹוד ַפַעם, ֲאָבל ִאם ֵכן, ֲאַנחְּ

 

 

 

 

 

 

ר ִלְכבֹוד ַהַקִיץ  ה ַאְדלֶׁ ִצֵּייר ֹמשֶׁ  ִצּיּור שֶׁ
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ֵני  ָׁשָלה. ִלפְּ מְּ ָהִקים מֶׁ ִליַח לְּ הּוא ִהצְּ ת ָיִאיר ַלִפיד ָאַמר ַלָנִשיא ׁשֶׁ נֶׁסֶׁ ָדִׁשים ָהיּו ַכָמה חֳ ַהָשבּוַע ָחֵבר ַהכְּ

ִחירֹות ת.   בְּ נֶׁסֶׁ ָהִקים ַלכְּ ֵבה ֲאָנִׁשים, ָצִריְך לְּ ִביעּו ָלּה ֲהִכי ַהרְּ ִהצְּ ָלָגה ׁשֶׁ ִחירֹות, רֹאׁש ַהִמפְּ ַאֲחֵרי ַהבְּ

ָׁשָלה.  מְּ ל ָכל ַהשָ מֶׁ ַנֵהל ׁשֶׁ חּוִמים ַהשֹוִנים. ַהמְּ ַמֲחִליִטים ַעל ַהתְּ ָׁשָלה ֵיׁש ָשִרים ׁשֶׁ מְּ ִרים הּוא "רֹאׁש ַבמֶׁ

ָׁשָלה" מְּ דֵ ַהמֶׁ ָפחֹות . כְּ ָׁשָלה ָצִריְך לְּ מְּ ָהִקים מֶׁ ת ָבּה  61י לְּ בֶׁ ִכימּו ָלׁשֶׁ ַיסְּ ת ׁשֶׁ נֶׁסֶׁ ֵרי כְּ ָיַחדַחבְּ ֵבה בְּ . ַהרְּ

ם. ֵהם  דֹוִמים ָלהֶׁ ת ֲאֵחִרים ׁשֶׁ נֶׁסֶׁ ֵרי כְּ ָׁשָלה ַרק ִעם ַחבְּ מְּ ת ַבמֶׁ בֶׁ ִכיִמים ָלׁשֶׁ ת ַמסְּ נֶׁסֶׁ ֵרי כְּ ָעִמים ַחבְּ פְּ

ָׁשָלה מְּ ִרים: "ַהמֶׁ נּו, לֹא  אֹומְּ ַמָמׁש ׁשֹוִנים ִממֶׁ ָׁשָלה ִעם ֲאָנִׁשים ׁשֶׁ מְּ מֶׁ ִדיָנה. ִאם ֵנֵׁשב בְּ ַנֵהל מְּ ִריָכה לְּ צְּ

ָבִרים ֲאֵחִרים. זֶׁה לֹא ַיֲעבֹוד".  ה ַלֲעשֹות דְּ צֶׁ ָחד ִירְּ ִדיָנה. ָכל אֶׁ ַנֵהל מְּ ִליַח לְּ  ַנצְּ

ֵני ַכָמה חֳ  ָהיּו ִלפְּ ִחירֹות ׁשֶׁ יָ ַבבְּ יֹוֵתר. ַהָנִשיא ָנַתן ָדִׁשים ִבנְּ דֹוָלה בְּ ָלָגה ַהגְּ רֹאׁש ַהִמפְּ ָיהּו ָעַמד בְּ ַתנְּ ִמין נְּ

ֱאסֹוף  ָיהּו ִניָּסה לֶׁ ַתנְּ ָׁשָלה. נְּ מְּ ָהִקים מֶׁ ָיהּו לְּ ַתנְּ ָיִמין נְּ ִבנְּ לֹא  61לְּ ָׁשָלה וְּ מְּ בּו ִאיתֹו ַבמֶׁ ֵיׁשְּ ת ׁשֶׁ נֶׁסֶׁ ֵרי כְּ ַחבְּ

ִליַח.   ִהצְּ

ָיה ַתנְּ נְּ ִליַח, ַהָנִשיא ִביֵּקׁש מִ ַאֲחֵרי ׁשֶׁ ֱאסֹוף  ָיִאירּו לֹא ִהצְּ ִליַח לֶׁ ָׁשָלה. ָיִאיר ַלִפיד ִהצְּ מְּ ָהִקים מֶׁ ַלִפיד לְּ

ת 61 נֶׁסֶׁ ֵרי כְּ ֹמְך ַחבְּ ִכימּו ִלתְּ ַיסְּ ָׁשָלה ׁשֶׁ מְּ לֹו ַבמֶׁ ָׁשָלה ׁשֹוִנים ׁשֶׁ מְּ מֶׁ ָיִאיר ַלִפיד ָאַסף לְּ ת ׁשֶׁ נֶׁסֶׁ ֵרי ַהכְּ . ַחבְּ

אֹוד  ָחדמְּ ת ָדִתִיים  אֶׁ נֶׁסֶׁ ֵרי כְּ ת ֲעָרִבים. ֵיׁש ָׁשם ַחבְּ נֶׁסֶׁ ֵרי כְּ ַחבְּ הּוִדים וְּ ת יְּ נֶׁסֶׁ ֵרי כְּ ֵמַהֵשִני. ֵיׁש ָׁשם ַחבְּ

ַנפְּ  מֹאָלִנים. ָיִאיר ַלִפיד וְּ ת שְּ נֶׁסֶׁ ֵרי כְּ ַחבְּ ָמִנִיים וְּ ת יְּ נֶׁסֶׁ ֵרי כְּ ת ִחילֹוִנים. ֵיׁש ָׁשם ַחבְּ נֶׁסֶׁ ֵרי כְּ ַחבְּ  ֵבנֶׁטָתִלי וְּ

ָנַתִיים.מֲעשּו תֹוָרנּות יַ  ָׁשָלה ׁשְּ מְּ יֶׁה רֹאׁש מֶׁ ָחד ִיהְּ ָׁשָלה. ָכל אֶׁ מְּ יֶׁה רֹאׁש מֶׁ  י ִיהְּ

תַ  ִדיָנה ַבֲחרּו ִבנְּ ֵבה ֲאָנִׁשים ַבמְּ ִרים: "ֲהִכי ַהרְּ ָׁשָלה ַהזֹאת. ֵהם אֹומְּ מְּ ִדים ַלמֶׁ ַנגְּ ִמתְּ ָיהּו. ֵיׁש ֲאָנִׁשים ׁשֶׁ נְּ

ַתנְּ  נְּ ִרים: זֶׁה לֹא הֹוֵגן ׁשֶׁ ָׁשָלה. ֵהם אֹומְּ מְּ ֵמִחים ַבמֶׁ אֹוד שְּ מְּ ָׁשָלה!". ֵיׁש ֲאָנִׁשים ׁשֶׁ מְּ יֶׁה רֹאׁש מֶׁ ָיהּו לֹא ִיהְּ

אֹו ִליַח ִלדְּ ָחד ֵמַהֵשִני ַתצְּ שֹוִנים אֶׁ ָׁשָלה ִעם ֲאָנִׁשים ׁשֶׁ מְּ ָׁשָלה ִעם ֲאָנִׁשים ׁשֹוִנים! מֶׁ מְּ ג "סֹוף סֹוף ֵיׁש מֶׁ

ה ָלּה ָבָעםֲחָלִקים ׁשֹוִנים לְּ  דֹומֶׁ ק ׁשֶׁ לֹא ַרק ַלֵחלֶׁ ָיהּו ָהָיה וְּ ַתנְּ ָיִמין נְּ ִרים: "ִבנְּ אֹומְּ ." ֵיׁש ַגם ֲאָנִׁשים ׁשֶׁ

יֶׁה רֹאׁש  ִיהְּ ַמן. ָצִריְך ׁשֶׁ ֵבה זְּ ָחד ָכל ָכְך ַהרְּ ָׁשָלה אֶׁ מְּ ָׁשָלה ָהמֹון ָׁשִנים. זֶׁה לֹא טֹוב רֹאׁש מֶׁ מְּ רֹאׁש מֶׁ

ָׁשָלה ָחָדׁש. ַלִפיד ּו מְּ ָיהּו." ֵבנֶׁטמֶׁ ַתנְּ ת נְּ  ַיֲחִליפּו אֶׁ

ָחֵרט, ַבָשבּוַע ַהָבא  ָׁשָלה לֹא ִיתְּ מְּ ת ַבמֶׁ נֶׁסֶׁ ֵרי ַהכְּ ִחיל ַלֲעֹבד.ִאם ַאף ַאַחד ֵמַחבְּ ָׁשָלה ַהֲחָדָׁשה ַתתְּ מְּ  ַהמֶׁ
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 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

שלח   בהעלותך נשא  במדבר
 לך

 מטות מסעי פנחס בלק  חוקת קורח 

ָרֵאל ל ַעם ִישְּ ִהיג ׁשֶׁ ה ָהָיה ַהַמנְּ  .ֹמׁשֶׁ

ֹחר ה ִלבְּ ֹמׁשֶׁ יֹות  ה' ָאַמר לְּ ל ַאֲהֹרן ִלהְּ ָפָחה ׁשֶׁ ֹחר ַבִמׁשְּ ה ִלבְּ ֹמׁשֶׁ ָכן. ה' ָאַמר לְּ ט ֵלִוי ַלֲעֹבד ַבִמׁשְּ ֵׁשבֶׁ בְּ

 .ֹכֲהִנים

ה  ִצים ִמזֶׁ רֻׁ ִהיג. ֵהם לֹא ָהיּו מְּ ה הּוא ַהַמנְּ ֹמׁשֶׁ ה ׁשֶׁ ִצים ִמזֶׁ רֻׁ לֹא ָהיּו מְּ ָרֵאל ֲאָנִׁשים ׁשֶׁ ַעם ִישְּ ַרק ָהיּו בְּ ׁשֶׁ

ל ַאֲהֹרן ֹכֲהִנים ֲאָנִׁשים ָפָחה ׁשֶׁ ַרק ַהִמׁשְּ ה ׁשֶׁ ִצים ִמזֶׁ רֻׁ ָכן. ֵהם לֹא ָהיּו מְּ ִמׁשְּ ִדים בְּ ט ֵלִוי עֹובְּ  .ִמֵשבֶׁ

ל  ה. אֶׁ ל ֹמׁשֶׁ ִהיגּות ׁשֶׁ ִכימּו ַלַמנְּ לֹא ִהסְּ ל ֲאָנִׁשים ׁשֶׁ בּוָצה ׁשֶׁ ה. הּוא ָאַסף קְּ ל ֹמׁשֶׁ ן דֹוד ׁשֶׁ ֹקַרח ָהָיה בֶׁ

פ ָטרְּ ֹקַרח ֹקַרח ִהצְּ פּו לְּ ָטרְּ ִהצְּ בּוַצת ָהֲאָנִׁשים ׁשֶׁ ָכן. ִלקְּ ַלֲעֹבד ַבִמׁשְּ יֹות ֹכֲהִנים וְּ ָרצּו ִלהְּ ּו ַגם ֲאָנִׁשים ׁשֶׁ

ל ֹקַרח ִאים " ָהֵעָדה ׁשֶׁ  ."קֹורְּ

עַ  ָחד בְּ ל ָכל אֶׁ ַדֵבר אֶׁ דֹוִׁשים! ה' ָיכֹול לְּ ה: "ָכל ָהֵעָדה קְּ ֹמׁשֶׁ רּו לְּ לֹו ָאמְּ ָהֵעָדה ׁשֶׁ ָרֵאל! ָלָמה ֹקַרח וְּ ם ִישְּ

ָך  לְּ ָקא ָאח ׁשֶׁ ָכן? ָלָמה ַדוְּ ִדים ַבִמׁשְּ ָך עֹובְּ לְּ ט ׁשֶׁ ֵני ַהֵשבֶׁ ָקא בְּ ִהיג? ָלָמה ַדוְּ ָקא ַאָתה ַהַמנְּ  ." ?ֹכֵהןַדוְּ

ת ִמי הּוא בֹוֵחר! ִליט אֶׁ ל ה'? ה' ַיחְּ יֹות ֹכֲהִנים ׁשֶׁ ם רֹוִצים ִלהְּ ם: "ַאתֶׁ ה אֹוֵמר ָלהֶׁ ר  ֹמׁשֶׁ ָמָחר ַבֹבקֶׁ

ת. ַגם ַאֲהֹרן ַיֲחִזיק ָמֲחָתה ִעם  ֹטרֶׁ ָחד ִמכֶׁם ַיֲחִזיק ָמֲחָתה ִעם קְּ ל מֹוֵעד. ָכל אֶׁ ֹאהֶׁ ִניָסה לְּ דּו ַבכְּ ַתַעמְּ

ת ֹטרֶׁ ַקֵבל קְּ ה לְּ ִליט ִמִמי הּוא רֹוצֶׁ ת. ה' ַיחְּ ֹטרֶׁ  ."!קְּ

ִמי ה'  ֹדק בְּ ַמן ִלבְּ ר ִהִגיַע ַהזְּ ָמֳחָרת ַבֹבקֶׁ  .בֹוֵחרלְּ

ָכן ַאֵּסף ִמָּסִביב ַלִמׁשְּ ָרֵאל ִהתְּ  .ָכל ַעם ִישְּ

ת ֹטרֶׁ ֱחִזיק ַבָיד ָמֲחָתה ִעם קְּ ָחד ָעַמד ַאֲהֹרן. הּוא הֶׁ ַצד אֶׁ  .בְּ

דּו  ת 250ַבַצד ַהֵשִני ָעמְּ ֹטרֶׁ ֱחִזיק ַבָיד ָמֲחָתה ִעם קְּ ָחד הֶׁ אּוֵבן. ָכל אֶׁ ט רְּ  .ִאיׁש ִמֵשבֶׁ

אֹום ָעָנן  ָכןִפתְּ בֹוד ה' ָיַרד ַעל ַהִמׁשְּ  .כְּ

ם ִתָשֲאר ַרק ַאתֶׁ ָׁשו וְּ ֵנן ַלֲהֹרג אֹוָתם ַעכְּ ַתכְּ אּו ִמתֹוְך ָהֵעָדה ַהזֹאת! ֲאִני מְּ ַאֲהֹרן: "צְּ ה וְּ ֹמׁשֶׁ ּו ה' ָאַמר לְּ

 "!ַבַחִיים

ָכל ַעם ַגע בְּ רּו ָלה': "ַאל ִתפְּ ָאמְּ ם וְּ ֵניהֶׁ לּו ַעל פְּ ַאֲהֹרן ָנפְּ ה וְּ ל ֲאָנִׁשים  ֹמׁשֶׁ א ׁשֶׁ ַלל ֵחטְּ ָרֵאל ִבגְּ ִישְּ

ִדים  ."!בֹודְּ

ה דּו מּול ֹמׁשֶׁ מְּ אּו ֵמָהֹאָהִלים. ֵהם נֶׁעֶׁ ם ָיצְּ ָלהֶׁ ָפָחה ׁשֶׁ ֵני ַהִמׁשְּ ָכל בְּ  .ֹקַרח, ָדָתן ַוֲאִביָרם וְּ

ָׁשִעים ָהֵאלּו!  ַרֲחקּו ֵמָהֲאָנִׁשים ָהרְּ ָרֵאל: "ִתתְּ ֵני ִישְּ ָכל בְּ ה ָאַמר לְּ ַיַחד ֹמׁשֶׁ ם ָתמּותּו בְּ ַאתֶׁ ָדִאי ׁשֶׁ לֹא כְּ

ַרֲחקּו ָרֵאל ִהתְּ ֵני ִישְּ  .ִאָתם!". בְּ

ָרֵאל. ֹקַרח, ָדָתן ַוֲאִביָרם לֹא  ת ַעם ִישְּ ִהיג אֶׁ ַהנְּ ה' ָבַחר ִבי לְּ ה ָכאן יֹוִכיַח שֶׁ רֶׁ ִיקְּ ה ָאַמר: "ָמה ׁשֶׁ ֹמׁשֶׁ

ָמוֶׁת ָרִגיל ַלע אֹותָ  -ָימּותּו בְּ  ."!םָהֲאָדָמה ִתבְּ
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ַדֵבר ה ִסֵים לְּ ֹמׁשֶׁ ַגע ׁשֶׁ ָחה. ֹקַרח, -ָברֶׁ תְּ כּוׁש  ָהֲאָדָמה ִנפְּ ָהרְּ ם וְּ ָלהֶׁ ָפחֹות ׁשֶׁ ָדָתן ַוֲאִביָרם, ַהִמׁשְּ
עּו ָבֲאָדָמה לְּ ם, ִנבְּ ָלהֶׁ  .ׁשֶׁ

ָאה ֵאׁש ֵמַהָשַמִים ת  ִמָיד ַאַחר ָכְך ָיצְּ ָפה אֶׁ ָשרְּ ת 250וְּ ֹטרֶׁ תֹות ַהּקְּ ת ַמחְּ ֱחִזיקּו אֶׁ הֶׁ  .ָהֲאָנִׁשים ׁשֶׁ

ַאֲהֹרן ה וְּ נּו ַעל ֹמׁשֶׁ לֹונְּ ָרֵאל ִהתְּ ֵני ִישְּ ר ָכל בְּ ָמֳחָרת ַבֹבקֶׁ  :לְּ

ָרֵאל" ֵבה ֲאָנִׁשים ִמִישְּ כֶׁם ֵמתּו ַהרְּ ַללְּ  "!ִבגְּ

עָ  ל מֹוֵעד וְּ ַתח ֹאהֶׁ פֶׁ דּו בְּ ַאֲהֹרן ָעמְּ ה וְּ ָכןֹמׁשֶׁ בֹוד ה' יֹוֵרד ַעל ַהִמׁשְּ  .ָנן כְּ

ָׁשו ה ַלֲהֹרג אֹוָתם ַעכְּ אּו ִמתֹוְך ָהֵעָדה ַהזֹאת! ֲאִני רֹוצֶׁ ַאֲהֹרן: "צְּ ה וְּ ֹמׁשֶׁ  "!ה' אֹוֵמר לְּ

ִחיל ַמֵגָפה ָׁשו ַתתְּ ַעכְּ ה ֵמִבין ׁשֶׁ ם. ֹמׁשֶׁ ֵניהֶׁ ִלים ַעל פְּ ַאֲהֹרן נֹופְּ ה וְּ  .ֹמׁשֶׁ

ַאֲהֹרן: "קַ  ָרֵאל! אּוַלי הּוא אֹוֵמר לְּ ֵני ִישְּ ל בְּ רּוץ אֶׁ ֵבַח וְּ ת, ַקח ֵאׁש ֵמַהִמזְּ ֹטרֶׁ ח ַמֵהר ָמֲחָתה ִעם קְּ
 ֹ ת ַהַמֵגָפה. ַבַמֵגָפה ַהז ִליַח ַלֲעֹצר אֶׁ ָרֵאל ּוַמצְּ ֵני ִישְּ ל בְּ ת ַהַמֵגָפה". ַאֲהֹרן ָרץ אֶׁ ִליַח ַלֲעֹצר אֶׁ את ַתצְּ

 .ֲאָנִׁשים 14,700ֵמתּו 

ט הּוא בֹוֵחרַאַחר ָכְך ה ֵאיזֶׁה ֵׁשבֶׁ ָרֵאל בְּ ָכל ַעם ִישְּ אֹות לְּ ַהרְּ ִליט לְּ חְּ  .' הֶׁ

ָכן. עַ  ת ָכל ַהַמטֹות ַבִמׁשְּ ָרֵאל. ַתִניַח אֶׁ ֵני ִישְּ ל בְּ ט ׁשֶׁ ָחד ִמָכל ֵׁשבֶׁ ה אֶׁ ה: "ִתַּקח ַמטֶׁ ֹמׁשֶׁ ל ה' ָאַמר לְּ
ֲאִני בֹוֵחר בֹו ט ׁשֶׁ ל ַהֵשבֶׁ ה ׁשֶׁ מְּ  -ַהַמטֶׁ ָרִחיםִיצְּ  ."חּו ָעִלים ּופְּ

ה רֹואֶׁ ָכן וְּ ַנס ַלִמׁשְּ ה ִנכְּ ר ֹמׁשֶׁ ָמֳחָרת ַבֹבקֶׁ ה' ָאַמר. לְּ ת ָמה שֶׁ ה אֶׁ ה עֹושֶׁ ל ַאֲהֹרן ָפַרח  -ֹמׁשֶׁ ה ׁשֶׁ ַהַמטֶׁ

ֵקִדים הֹוִציא ׁשְּ  .וְּ

ה שה' ָבַחר ָרֵאל רֹואֶׁ ָכן. ָכל ַעם ִישְּ ה ַאֲהֹרן ֵמַהִמׁשְּ ת ַמטֶׁ ה מֹוִציא אֶׁ ט ֵלִוי ֹמׁשֶׁ ֵׁשבֶׁ  .בְּ

 

ה ְתִחיָּה ֲאִביַחִיל ְתבָּ כָּ בּוַע שֶׁ ַשת שָּ רָּ  ִחידֹון ַעל פָּ

ַנֵשא ָלָמה קֹוַרח.1 ה ֵמַעל ִהתְּ ַאֲהרֹון ֹמׁשֶׁ  ?וְּ

ה ָלַקַחת ָרָצה הּוא ִכי  ת ִמֹמׁשֶׁ ָהָגה אֶׁ  .ַהַהנְּ

ה ַהִניּסּוי ָמה.2 ֹמׁשֶׁ ִביל ַלֲעשֹות ָרָצה ׁשֶׁ אֹות ִבׁשְּ ַהרְּ ִמי לְּ ַחר ַהֵשם בְּ    ?ִיבְּ

ִריִכים ַוֲעָדתֹו קֹוַרח ִריב צְּ ַהקְּ ת לְּ טֹורֶׁ תֹות ַעל קְּ ָמֳחָרת ַמחְּ ר ּולְּ בֹוקֶׁ ַגלּו בְּ ִמי יְּ  .ָבַחר ַהֵשם בְּ

ה ָלָמה.3  ? ַוֲעָדתֹו קֹוַרח ַעל ַכַעס ֹמׁשֶׁ

יֹות ֵהם ָרצּו ִכי ַגם ֹכֲהִנים ַגם ִלהְּ ִוִים וְּ  לְּ

ִבים ָלבֹוא.4 ָסרְּ ה ָלָמה ָדָתן ַוֲאִביָרם מְּ ֹמׁשֶׁ  ?לְּ

ִרים ֵהם ִכי  ה אֹומְּ ֹמׁשֶׁ לֹא לְּ הּוא ַרק ׁשֶׁ ַרִים אֹוָתם הֹוִציא ׁשֶׁ ָבר ָלמּות ִמִמצְּ ִמדְּ ָׁשיו הּוא בְּ ה ַגם ַעכְּ  רֹוצֶׁ

ַתֵלט ִהׁשְּ ם לְּ  .ֲעֵליהֶׁ

 


