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 חדש בטבע   

 חדשות הסדנא 

  

ֵקד ּפֹוֵרחַ   ַהשָּׁ
בּועַ  ר  ַהשָּׁ ה  ְמֻכִסים  ֵעִצים  ִלְראֹות  ֶאְפשָּׁ נָּׁה   ִבְפִריחָּׁ ה  ְלבָּׁ ֵקד   ֲעֵצי  ֵהם  ֵאּלּו .  ְצפּופָּׁ   ַהשָּׁ

עֹונָּׁה ֶשּפֹוְרִחים  . ַהזֹּאת בָּׁ
ו ִביב   ְתִחַּלת  ַעְכשָּׁ אָּׁ ֵעִצים  רֹּב .  הָּׁ ֲענִָּׁפים  .ְבַשֶּלֶכת  ֲעַדִין  ַהְנִשיִרים  הָּׁ ֶהם  הָּׁ  ְבִלי   ַעֻרִמים  ֶשּלָּׁ
ִלים ר ִלְראֹות ֶשַהֶצַבע.  עָּׁ ֲענִָּׁפים, ֶאְפשָּׁ נָּׁף שֹוֶנה   ֶשל  ִאם ִמְסַתְכִלים טֹוב ַעל הָּׁ   ְתִחַּלת ֶהעָּׁ

ְקֵצה    ֵמַהֶצַבע נָּׁף.הַ ֶשל  נָּׁף  ְלֵחֶלק  עָּׁ . ֲאַדְמַדם  ֶצַבע  ֵיש  ַאֵחר  ְלֵחֶלק.  חּום  ֶצַבע  ֵיש  ֵמֶהעָּׁ
נָּׁף   הּוא   ַהחּום  ַהֵחֶלק נָּׁה   ֶהעָּׁ ה  ִמשָּׁ ְברָּׁ ְרִכים ִבְזַמן  .  ֶשעָּׁ ֵעִצים ַהְנִשיִרים ְגֵדִלים ּוִמְתאָּׁ ַעְנֵפי הָּׁ

הלַ ַהַשֶּלֶכת.  ִעיר ֵיש ְקִלּפָּׁ נָּׁף ַהצָּׁ ה עָּׁ קָּׁ  . ֲאַדְמַדםֶצַבע וְ  יֹוֵתר ֲחלָּׁ
ִנים.   נָּׁף ִמן ְבִליטֹות ְקַטּנֹות. ֵאּלּו ַהִּנצָּׁ ר ִלְראֹות ַעל ֶהעָּׁ  ְכֶשִמְתבֹוְנִנים ִבְתׂשּוֶמת ֵלב ֶאְפשָּׁ

ַח.   ַתח ְוַיְתִחיל ִלְצמֹּ ֶלה אֹו ֶּפַרח. ְכֶשַיִגיַע ַהְזַמן ַהּנָּׁכֹון הּוא ִיּפָּׁ נָּׁף, עָּׁ ל עָּׁ ן ְמֻקּפָּׁ ל ִנצָּׁ ְבתֹוְך כָּׁ
ִשים. ִלים ֲחדָּׁ ִראשֹוִנים עָּׁ ִנים הָּׁ ֵעִצים ַהְנִשיִרים ֵיְצאּו ֵמַהִּנצָּׁ  ֵאֶצל ֵחֶלק ֵמהָּׁ

 
ְבַשֶּלֶכת א  ִנְמצָּׁ ֵקד  ַהשָּׁ ֵעץ  ִנים  ַגם  ַהִּנצָּׁ ֶרף  ַהחֹּ ְבֶאְמַצע  ִנים.  ְבִנצָּׁ ְמֻכֶסה  ֵקד  ַהשָּׁ ֵעץ  ַגם   .

ִלים יֹוְצִאים ֵקד ּפֹוֵרַח ִלְפֵני ֶשֶהעָּׁ ִחים. ִבְגַלל ֶשֵעץ ַהשָּׁ ִחים ְויֹוְצִאים ֵמֵהם ְּפרָּׁ ִלים   -ִנְפתָּׁ ֶהעָּׁ
ֵעץ בֹולֶ  ה ֶשל הָּׁ ִחים ְוַהְּפִריחָּׁ ד. לֹּא ַמְסִתיִרים ֶאת ַהְּפרָּׁ  ֶטת ְמאֹּ

ֶהם ֵריַח טֹוב. ַהְרֵבה   ֶאְמַצע. ֵיש לָּׁ ב בָּׁ הֹּ ִנים ִעם צּוף צָּׁ ֵקד יִָּׁפים ְמאֹוד, ְלבָּׁ ִחים ֶשל ַהשָּׁ ַהְּפרָּׁ

אֹות ְלַחֵּפׂש צּוף. ֵהם עֹוְברֹות ִמֶּפַרח ְלֶפַרח ְואֹוְספֹות  ֵריַח ַהּטֹוב ּובָּׁ ְדבֹוִרים ְמִריחֹות ֶאת הָּׁ

ה ִמֶּפַרח ְלֶפַרח.    צּוף. ֵהם ַגם ַמֲעִבירֹות ַאְבקָּׁ  ֶאת הָּׁ
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ִאינָּׁה. ן רּוְסיָּׁה  ְלאּוְקרָּׁ ה בֶּ מָּׁ  ִמְלחָּׁ

ִאינָּׁה.   ַבר ִסַּפְרנּו ַעל ַהְמִתיחּות ֵבין רּוְסיָּׁה ְלאּוְקרָּׁ בּוַע ֶשעָּׁ  ְבשָּׁ
ה  ל ֶזה לֹּא מָּׁ ֵחם. ֲאבָּׁ ַמר ֶשַהְמִדינָּׁה ֶשּלֹו לֹּא ִמְתכֹוֶנֶנת ְלִהּלָּׁ ּפּוִטין, ַהּנִָּׁׂשיא ֶשל רּוְסיָּׁה אָּׁ

ַח בַ  ֹּאת ִלְפתֹּ ל ז ַשב. הּוא ִתְכֵנן ְבכָּׁ ה.  ֶשהּוא ֶבֱאֶמת חָּׁ מָּׁ  ִמְלחָּׁ
ה? מָּׁ ַתח ַבִמְלחָּׁ  ֵאיְך ּפּוִטין ּפָּׁ

ה ְולֹּא ְלרּוְסיָּׁה.  אּוְקַראְינָּׁה   ה ְלֵאירֹוּפָּׁ ה ִלְהיֹות ְקשּורָּׁ ִסַּפְרנּו ֶשְמִדיַנת אּוְקַראְינָּׁה  ֶהֱחִליטָּׁ
שֶ  ֲאנִָּׁשים  ֵמהָּׁ ֵחֶלק  ֲאנִָּׁשים.  ַהְרֵבה  ּה  בָּׁ ִרים  גָּׁ ְמאֹוד.  ה  ְגדֹולָּׁ ְמִדינָּׁה  ַבֲאזֹוִרים  ִהיא  ִרים  גָּׁ

ֵאר ְקשּוִרים ְלרּוְסיָּׁה. ֵהם   צּו ְלִהשָּׁ ה. ֵהם רָּׁ טָּׁ ֶשְקרֹוִבים ְלרּוְסיָּׁה, לֹּא ִהְסִכימּו ִעם ַהַהְחלָּׁ
ֲאזֹוִרים  ר לֹּא ֵחֶלק ֵמאּוְקַראְינָּׁה.  ֵהם ֶהֱחִליטּו ֶשֵהם ְמִדינָּׁה ִנְפֶרֶדת.  לָּׁ הֹוִדיעּו ֶשֵהם ְכבָּׁ

ֵאֶּלה קֹוְרִאים "  דֹוֵנְצק" ְו"לּוֶהְנְסק" הָּׁ
ד יָּׁכֹול  ְלַהֲחִליט  ל ֶאחָּׁ כָּׁה ְלַהְחִליט לֹּא ִלְהיֹות ֵחֶלק ִמְמִדינָּׁה? ַהִאם כָּׁ ם כָּׁ ר ְסתָּׁ ַהִאם ֶאְפשָּׁ

 ִלְהיֹות ְמִדינָּׁה ִנְפֶרֶדת?  
ְגדֹולָּׁ  ְמאֹוד  יָּׁה  ְבעָּׁ ִתְהֶיה  ִנְפֶרֶדת,  ְמִדינָּׁה  ִלְהיֹות  ְך  ַלֲהפֹּ יּוַכל  ד  ֶאחָּׁ ל  כָּׁ ַּפַעם ִאם  ל  כָּׁ ה. 

ה ֶשהּוא רֹוֶצה.  ּה מָּׁ ה ְוַיֲעֶׂשה בָּׁ שָּׁ  ֶשִמיֶשהּו לֹּא ַיְסִכים ִעם ַמֶשהּו הּוא יִָּׁקים ְמִדינָּׁה ֲחדָּׁ
ַמְסִכים.    לֹּא  ם  עֹולָּׁ הָּׁ ִנְפֶרֶדת,  ְמִדינָּׁה  ִלְהיֹות  ְך  ַלֲהפֹּ ַמֲחִליט  ֶשִמיֶשהּו  ל  ְכלָּׁ ְבֶדֶרְך  ֵכן,  לָּׁ

נֹות    אּוְקַראְינָּׁה ְמאֹוד ם לֹּא מּוכָּׁ ֲאנִָּׁשים ִמדֹוֵנְצק ְולֹוֲהַנְסק.  רֹּב ַהְמִדינֹות ְבעֹולָּׁ ה ַעל הָּׁ ֲעסָּׁ כָּׁ
ֵרד   צּו ְלִהּפָּׁ ִבים   ִמדֹוֵנְצק ְולֹוֲהַנְסק ֶשרָּׁ ה ַלתֹושָּׁ ְזרָּׁ ֶשֵהם ִיְהיּו ְמִדינָּׁה ִנְפֶרֶדת. רּוְסיָּׁה ְמאֹוד עָּׁ

ֶהם ֶכסֶ  ה לָּׁ ֵאֶּלה  ֵמאּוְקַראְינָּׁה. ִהיא ֵהִביאָּׁ ֲאנִָּׁשים הָּׁ ה ֵבין הָּׁ מָּׁ ה ִמְלחָּׁ ף ּוְכֵלי ֶנֶשק. ִהְתִחילָּׁ
ַלֲעׂשֹות   ֶהֱחִליטּו  ַבסֹוף  ה.  שָּׁ קָּׁ ה  מָּׁ ִמְלחָּׁ ה  ְיתָּׁ הָּׁ זֹו  אּוְקַראְינָּׁה.   ְמִדיַנת  ֶשל  א  בָּׁ ַהצָּׁ ְלֵבין 

ַקת ֵאש.   ַהְפסָּׁ
ֵאֶּלה ֲאזֹוִרים הָּׁ בּוַע ּפּוִטין הֹוִדיַע ֶשהּוא ַמִכיר בָּׁ ַמר ֶשהּוא יֵָּׁגן   ַהשָּׁ דֹות. הּוא אָּׁ ִכְמִדינֹות ִנְפרָּׁ

ִאינָּׁה.  ַמר ֶאת ֶזה ְכֵדי ֶשִיְהֶיה לֹו ֵתרּוץ ִלְפֹלש ְלאּוְקרָּׁ ל ְמִחיר. ַכִּנְרֶאה הּוא אָּׁ  ֲעֵליֶהם ְבכָּׁ
ֵחם ִעם אּוְקַראְינָּׁה ה ְלִהּלָּׁ ה ֵבין יֹום ְרִביִעי ַלֲחִמיִשי רּוְסיָּׁה ִהְתִחילָּׁ רּוִסים לֹּא ַרק  ַבַּלְילָּׁ . הָּׁ

ִרים ְבאּוְקַרְינָּׁה. ֵהם ִהְכִניסּו    ֲאזֹוִרים ֶשל דֹוֵנְצק ְולֹוֲהַנְסק. ֵהם ִהְפִציצּו ַהְרֵבה עָּׁ ְמִגִּנים ַעל הָּׁ
ה ֶשל  ה ִכּוּוִנים  ְלַהְרֵבה ֲאזֹוִרים אּוְקַראְינָּׁה. ֵהם תֹוְקִפים ֶאת ִעיר  ַהִבירָּׁ א ִמַכמָּׁ בָּׁ ִלים ְוצָּׁ ַחיָּׁ

 אּוְקַראְינָּׁה. 
ה. ַהְמִדינֹות ַהְשֵכנֹות ֶשל אּוְקַראְינָּׁה עֹוד לֹּא  מָּׁ ִאיִנים ְבֶאְמַצע ִמְלחָּׁ אּוְקרָּׁ רּוִסים ְוהָּׁ ו  הָּׁ ַעְכשָּׁ
ד רּוְסיָּׁה ִמְתַנֶהֶגת   ה. ִמַצד ֶאחָּׁ ִאינָּׁה.  זֹו ִהְתַלְבטּות ְמאֹוד ְגדֹולָּׁ ר ְלאּוְקרָּׁ ֶהֱחִליטּו  ַהִאם ַלֲעזֹּ

ַח בְ  ַח ֶהְסֵכִמים לֹּא עֹוְזִרים. ֵהם ְמֵפִרים ֶאת ְבכֹּ ה.  ְכֶשֲאנִָּׁשים ִמְשַתְמִשים ְבכֹּ ה טֹובָּׁ ִלי ִסבָּׁ
ַח. ֵמַהַצד ַהֵשִני  ם ַגם ְבכֹּ ה. ַחיִָּׁבים ְלִהְשַתֵמש ֶנְגדָּׁ ִמים ֵאין ְבֵררָּׁ ַהֶהְסֵכִמים שּוב וָּׁשּוב. ִלְפעָּׁ

אֹוהֲ  לֹּא  ַהְמִדינֹות  ר  מֹות.  ְשאָּׁ ַבִמְלחָּׁ ְלִהְשַתֵתף  אֹוֶהֶבת  לֹּא  ֵהם  ַח.  ְבכֹּ ְלִהְשַתֵמש  בֹות 
ם ַמְפִסיִדים. ֵהם ַמֲעִדיפֹות ִלְמצ מֹות ֻכּלָּׁ ה.  ְבִמְלחָּׁ מָּׁ ֹּא ִמְלחָּׁ  ֹּא ִּפְתרֹון ֶשהּוא ל

ְגעּו ַהְרֵבה ֲאנִָּׁשי ֹּא ִיּפָּׁ  ם.  ְנַקֶּוה ֶשִיְמְצאּו ִּפְתרֹון טֹוב. ְנַקֶּוה ֶשּל
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ן  ַמת ַהִמְשכָּׁ  ְּפרֹוֵיְקט ֲהקָּׁ
ן.   ַמת ַהִמְשכָּׁ ַאֲחרֹונֹות לֹוְמִדים ַעל ֲהקָּׁ בּוַע הָּׁ שֹות ַהשָּׁ רָּׁ  ְבפָּׁ
יָּׁה בַ  ֵאל הָּׁ ר ֶשְכֶשַעם ִיְׂשרָּׁ ה ְמֻסּפָּׁ ן? ַבתֹורָּׁ יָּׁה ַהִמְשכָּׁ ה הָּׁ קֹום  מָּׁ יָּׁה נֹוֵדד ִממָּׁ ר הּוא הָּׁ ִמְדבָּׁ

ֵכן   קֹום. לָּׁ ִמיד ְבאֹותֹו מָּׁ ש ִנְשַאר תָּׁ ש.  ֵבית ִמְקדָּׁ ִקים ֵבית ִמְקדָּׁ יָּׁה ְלהָּׁ ר הָּׁ קֹום. ִאי ֶאְפשָּׁ ְלמָּׁ
ֵרק ֶשֶאפְ  ש ִמְתּפָּׁ יָּׁה ִמְקדָּׁ ן הָּׁ ן. ַהִמְשכָּׁ ֶהם ִמְשכָּׁ ִקים לָּׁ ֵאל ְלהָּׁ ר ְלַהֲעִביר  ה' ִצּוָּׁה ֶאת ְבֵני ִיְׂשרָּׁ שָּׁ

קֹום.  קֹום ְלמָּׁ ר.ִממָּׁ אָּׁ דֹול ּוְמאֹוד ְמפֹּ יָּׁה ְמאֹוד גָּׁ  הּוא הָּׁ
ן ב ַעל ַהִמְשכָּׁ נּו ַלֲחשֹּ ֶשה לָּׁ ר ֶשֲאַנְחנּו לֹּא . ַהיֹום קָּׁ בָּׁ  ֶזה דָּׁ

יָּׁה ִנְרֶאה.. ַמִכיִרים נּו ְלַדְמֵין ֵאיְך הּוא הָּׁ ֶשה לָּׁ נּו   קָּׁ ֶשה לָּׁ  קָּׁ
יָּׁה ן. ְלַהְרִגיש ֵאיְך הָּׁ ִבין ֵאיְך הּוא ְבתֹוְך ַהִמְשכָּׁ ֶשה ְלהָּׁ  קָּׁ

נּוי, ְוֵאיְך ֵהִקימּו ּוֵפְרקּו אֹותֹו. יָּׁה בָּׁ ִבין הָּׁ  ּוְלַהְרִגיש ְכֵדי ְלהָּׁ
ד  ן ֶהֱחִליטּו ְבַסְדַנת ִשּלּוב ִלְבנֹות ֶדֶגם ְמיֻחָּׁ  ֶאת ַהִמְשכָּׁ

ן.   ֶשל ַהִמְשכָּׁ
ד ְבֶדֶגם?  ה ְמיֻחָּׁ  מָּׁ

יָּׁה    ַהֶדֶגם הָּׁ ֵאיְך הּוא  ְוִלְראֹות  ְבתֹוכֹו,  ֵנס  ּוְלִהכָּׁ אֹותֹו  ִלְבנֹות  ִיְהֶיה  ר  ֶשֶאְפשָּׁ ה  ְבצּורָּׁ נּוי  בָּׁ
קֹום   ִזיז ֶאת ַהֶדֶגם ִממָּׁ ר ַגם ְלהָּׁ ה ֶשִיְהֶיה ֶאְפשָּׁ נּוי  ְבצּורָּׁ ל ַהֶדֶגם בָּׁ ִנְרֶאה ַגם ִמִבְפִנים. ֲאבָּׁ

קֹום.   ְלמָּׁ
ִריְך  ְכֵדי ִלְבנֹות ֶדגֶ  ם ִלְבנֹות ֶדֶגם. צָּׁ ר ְסתָּׁ קֹום, ִאי ֶאְפשָּׁ קֹום ְלמָּׁ ר ְלַהֲעִביר ִממָּׁ ם  ֶשֶאְפשָּׁ

ה. ְבַסְדַנת ִשּלּוב   רָּׁ ה ְלֵפרּוק ּוְלַהֲעבָּׁ ה ֶשִתְהֶיה ַקּלָּׁ ִריְך ִלְבנֹות אֹותֹו ְבצּורָּׁ ְלַהְקִטין אֹותֹו. צָּׁ
ם ִיְבנּו ֶאת ַהִמְש  ִדים ְבַעְצמָּׁ צּו ֶשְילָּׁ ִריְך ֶשַהֶדֶגם ִיְהֶיה ַקל ְמאֹוד. רָּׁ יָּׁה צָּׁ ֵכן הָּׁ ן. לָּׁ  כָּׁ

ֲאנִָּׁשים ִמַסְדַנת ִשּלּוב  ִלְבנֹות ֶאת ַהֶדֶגם, הָּׁ ֶשִסְימּו  ַאֲחֵרי  נָּׁה.  ִלְבנֹות ֶאת ַהֶדֶגם שָּׁ ַקח  לָּׁ
ֵתי ֵסֶפר. ֵהם ְמִקיִמים ֶאת ַהֶדֶגם ַהֶזה ִעם ֵתי ַהֵסֶפר.   נֹוְסִעים  ִעם ַהֶדֶגם ַהֶזה ְלבָּׁ ִדים ִמבָּׁ ְילָּׁ

יו, ִנְכנִָּׁסים ְלתֹוכֹו ְוֶנֱהִנים.  תֹוְך ְכֵדי ֶזה ֵהם לֹוְמִדים   לָּׁ ן, לֹוְמִדים עָּׁ ִדים  בֹוִנים ֶאת ַהִמְשכָּׁ ַהְילָּׁ
ִרים ְועֹוְבִדים ְבַסְדַנת ִשּלּוב. ִדים ֶשגָּׁ ֲאנִָּׁשים ַהְמיֻחָּׁ  ְלַהִכיר ֶאת הָּׁ

 



 בס"ד

 

 תשפ"ב כ"ד אדר א'                                                                                        סדנתון 4

בו עָּפ  ָּ ש    תָּהַׁ ַׁ ש  ר   
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 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

 כי תשא  תצוה תרומהו משפטים יתרו  בשלח בא וארא שמות

 ַוַיְקֵהל

ֵאל ְבֵני ן ְמִביִאים ִיְשרָּׁ ִרים ַלִמְשכָּׁ  ֹחמָּׁ

ֵאל ה' אֹוֵמר ִלְבֵני ן. ַאֶתם ִצּוָּׁה ה'" :ִיְׂשרָּׁ ִביא: ְצִריִכים ִלְבנֹות ִמְשכָּׁ ה ְלהָּׁ ב, , ֲעֵצי ִשיטָּׁ זָּׁהָּׁ

ֶשת, ן, ֶצֶמר ּוַפְרוֹות, ֶכֶסף ּוְנחֹּ ַע ֶאת ַהַבִדים. ִּפְשתָּׁ ִני ִלְצבֹּ ן ְושָּׁ מָּׁ ִנים  ִצְבֵעי ְתֵכֶלת, ַאְרגָּׁ ֲאבָּׁ

רֹות  ְיקָּׁ

ִמים. ִנים ּוְבשָּׁ ֶכם אֹוֵמר לֹּא ֲאִני ְשמָּׁ ה לָּׁ ִביא ַכמָּׁ ל .ְלהָּׁ ד כָּׁ ה ִיֵתן ֶאחָּׁ    ".יָּׁכֹול ֶשהּוא מָּׁ

ַחר ה' ה ַעל ַאְחַראי ִלְהיֹות אּוִרי ֶבן ִבְבַצְלֵאל בָּׁ ֲעבֹודָּׁ ן. הָּׁ יָּׁה ֶשּלֹו ַהְסגָּׁ ב הָּׁ ֳהִליאָּׁ  ֵבן אָּׁ

ְך מָּׁ  ".ֲאִחיסָּׁ

ֶשה ל ִבֵקש מֹּ ֲאנִָּׁשים ִמכָּׁ ִרים הָּׁ ר ְלִהְתַגֵיס ַהֻמְכשָּׁ ה ְוַלֲעזֹּ  .ַבֲעבֹודָּׁ

ֵאל ְבֵני ִביא ִמיָּׁד ִהְתִחילּו ִיְׂשרָּׁ ִרים ְלהָּׁ מָּׁ ִנים .חֹּ מָּׁ אָּׁ ְספּו הָּׁ ִרים ֶאת אָּׁ מָּׁ ד ְוִהְתִחילּו ַהחֹּ  .ַלֲעבֹּ

ה ְזַמן ַאֲחֵרי ִנים מָּׁ מָּׁ אָּׁ ְזרּו הָּׁ ֶשה חָּׁ ְמרּו ְלמֹּ ִרים ִמֵדי יֹוֵתר ֵיש" :לֹו ְואָּׁ מָּׁ ִריְך לֹּא! חֹּ ל צָּׁ ְך כָּׁ  כָּׁ

 !".ַהְרֵבה

ֶשה ִביא ַתְפִסיקּו: "מֹוִדיעַ  מֹּ ן ְתרּומֹות ְלהָּׁ  !".ִמַדי יֹוֵתר ֵיש! ַלִמְשכָּׁ

נּו ֶשל ֶאת ַהִקירֹות ן בָּׁ ה ְמֻצִּפים  ַהִמְשכָּׁ יּו ֵמֲעֵצי ִשיטָּׁ ִשים הָּׁ ִשים ֲאֻרִכים. ַהְקרָּׁ ִמְקרָּׁ

ב. הָּׁ  ַבזָּׁ

ל ֶקֶרש ֲעמַ  ִנים כָּׁ ֵשני ְבְבִריִחים . ִמֶכֶסףד ַעל ְשֵני ֲאדָּׁ ד לָּׁ ִרים ֶאחָּׁ יּו מחּובָּׁ ִשים הָּׁ ַהְקרָּׁ

עֹות. ד ַלֵשִני ְויְָּׁצרּו ִקירֹות ּוַבַּטבָּׁ ן ִהְתַחְברּו ֶאחָּׁ ִשים ֶשל ַהִמְשכָּׁ  . ַהְקרָּׁ

ן יָּׁה ַהִמְשכָּׁ  .תִמְתַנְדבֹו נִָּׁשים ֵהִכינּו ַהְיִריעֹות ֶאת. ַבד ִביִריעֹות ְמכוֵסה הָּׁ

ן יּו ַלִמְשכָּׁ ה הָּׁ יָּׁה ֵמחּוֵטי :ִכּסּוִיים ְשלֹושָּׁ ִראשֹון הָּׁ ן ַהִכסּוי הָּׁ בּועַ  ֶצֶמר ִעם ִּפְשתָּׁ  ְבִצְבֵעי צָּׁ

ִני. ַעל הַ  ן ְותֹוַלַעת שָּׁ מָּׁ א ֶשל ְכרּוִבים.  כיסויְתֵכֶלת, ַאְרגָּׁ ה דּוגמָּׁ ְיתָּׁ  הָּׁ

יָּׁה ַהֵשִני ַהִכסּוי ׂשּוי הָּׁ  .ִעִזים ִמֶצֶמר עָּׁ

יָּׁה ַהְשִליִשי ַהִכסּוי ִלים ֵמעֹורֹות הָּׁ ִשים ְועֹורֹות ֲאֻדִמיםמ ַאיָּׁ   .ְתחָּׁ

ן ֶשל ַהֶּפַתח יָּׁה ַהִמְשכָּׁ ה ַבד ִביִריַעת ְמֻכֶסה הָּׁ ְך" ֶשִּנְקְראָּׁ סָּׁ ֶאְמַצע". מָּׁ ן בָּׁ ה ַהִמְשכָּׁ ְיתָּׁ  הָּׁ

ה ַבד ְיִריַעת ֹרכֶּת" ֶשִּנְקְראָּׁ  ". ּפָּׁ

רֶֹּכת ה ַהּפָּׁ ן ֶאת ִחְּלקָּׁ ִקים ְשֵני ַהִמְשכָּׁ ד ֵחֶלק. ֲחלָּׁ א ֶאחָּׁ ש" ִנְקרָּׁ א ַהֵשִני ַהֵחֶלק" ֹקדֶּ  ִנְקרָּׁ

ש" ִשים ֹקדֶּ דָּׁ ֶדש".  ַהקֳּ ְמדּו ַבקֹּ ן עָּׁ ְלחָּׁ ם שֻׁ חֶּ ִנים לֶּ ת ִמְזֵבחַ , ַהּפָּׁ ב ְמנֹוַרתּו ַהְקֹטרֶּ הָּׁ  .ַהזָּׁ

ֶדש ִשים ְבקֹּ ַמד ַהֳקדָּׁ   .ַהְבִרית ֲארֹון עָּׁ
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