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 חדש בטבע   

 חדשות הסדנא 

  

ִרים חֹוְרפֹות   ִצפֳּ

ֶמֶׁשְך ָכל   ָצאֹות ָכאן בְּ ִרים ֶׁשִנמְּ ִרים. ֵיׁש ִצפֳּ ֵבה סּוֵגי ִצפֳּ ָרֵאל ֵיׁש ַהרְּ ֶאֶרץ ִישְּ נּו  בְּ ַהָשָנה. ֲאַנחְּ
ִאים  ִרים ָהֵאּלּו "לַ קֹורְּ ִרים ְיִציבֹותִצפֳּ  ".  ִצפֳּ

ִאים ָלֶהם " נּו קֹורְּ ִדיָדה. ֲאַנחְּ ַמֲהַלְך ַהנְּ ָרֵאל בְּ רֹות ֶדֶרְך ֶאֶרץ ִישְּ ִרים ֶׁשעֹובְּ ִרים ֵיׁש ִצפֳּ ִצפֳּ
 ". חֹוְלפֹות

קּוַפת ֶאֶרץ ַרק ִבתְּ ָצאֹות בְּ ִרים ֶׁשִנמְּ ִאים ָלֶהם "   ֵיׁש ִצפֳּ נּו קֹורְּ ִרים חֹוְרפֹותַהֹחֶרף. ֲאַנחְּ  ".  ִצפֳּ

ִאים ָלֶהם " קּוַפת ַהַקִיץ. קֹורְּ ֶאֶרץ ַרק ִבתְּ ָצאֹות בְּ ִרים ֶׁשִנמְּ ִרים ְמַקְיצֹותֵיׁש ִצפֳּ  ".ִצפֳּ

ֵפָרטּורֹות ַהנֹוחֹות  ַהֶטמְּ ֶנֱהנֹות מְּ ֵהן  ָרֵאל ֵמֵאירֹוָפה.  ִישְּ ַמִגיעֹות לְּ ִרים ַהחֹורפֹות  ֹרב ַהִצפֳּ
רֹות  חֹוזְּ וְּ ַהֹחֶרף  ֶמֶׁשְך  בְּ ָכאן  ָארֹות  ִנׁשְּ ֵהן  ַהֹחֶרף.  קּוַפת  ִבתְּ ָכאן  ֶׁשֵיׁש  ַהָמזֹון  ּוִמֶשַפע 

קּוַפת ָהָאִביב. ֵאירֹוָפה ִבתְּ    לְּ

ִצפֹור  הּוא  ֶהָחֶזה  ָאֹדם  ֶהָחֶזה".  "ָאֹדם  ִהיא  יֹוֵתר  בְּ ָכרֹות  ַהמֻּ החורפות  ִרים  ַהִצפֳּ ַאַחת 
ָחֶזה ֶׁשָּלּה ֵיׁש ֶצַבע ָאֹדם ִהיָרה. ַלָפִנים ּולְּ ַגָּלה. ַהַגב ֶׁשָּלּה חּום ָאֹפר, ַהֶבֶטן בְּ ַטָנה ַוֲעַגלְּ - קְּ

ָאֹדם ֶהָחֶזה ֵיׁש   ָלל הּוא  ָכֹתם ָחָזק. לְּ ֶדֶרְך כְּ ָקָצר. הּוא אֹוֵכל ֲחָרִקים ּוֵפרֹות. בְּ ַמקֹור ַדק וְּ
ַבְך ַהִשיִחים.  ַתֵתר ִבסְּ  ִמסְּ

ֶכֶרת ָפחֹות  ,ִצפֹור נֹוֶסֶפת רּוִשים  ָמצּוי".    ִהיא "ָפרּוש  .מֻּ ַטנֹות  ִצפֹוִרים  ֵהם  ַהפְּ ַגּלֹות  קְּ . ַוֲעַגלְּ
רּוִשים  ֶׁשל  ַהֹגֶדל רֹור  ִצפֹוֵרי  ֶׁשל  ַלֹגֶדל  דֹוֶמה  ַהפְּ ָעֶבה  ָקָצר  ָמקֹור  ָלֶהם  ֵיׁש.  דְּ ֵהם  וְּ לֹות   וְּ  אֹוכְּ

ָרִעים ֵני  ֵיׁש  ַהָמצּוי  ַלָפרּוש.  זְּ ָבִנים  ַפִסים  ׁשְּ מֹו]  ַהָכָנף  ַעל  לְּ ָרגֹות  כְּ ָמעּות [.  ַרָב"ט  ֶׁשל  דְּ   ַמׁשְּ
ָלה  ַהִצפֹור  ָלָמה ".  עֹוֵזב"  ִהיא"  ָפרּוש"  ַהֵשם רּוִשים?  ַהֶזה  ַהֵשם  ֶאת   ִקבְּ   ִצפֹוִרים  ֵהם  ַהפְּ

דֹות ָכִרים   ֲאָבל  נֹודְּ ֵקבֹות  ַהזְּ ַהנְּ ִדים  וְּ ָרד  נֹודְּ ִנפְּ ֵקבֹות.  בְּ אֹות  ַהנְּ ִדיָדה  יֹוצְּ ָדם  ַלנְּ קְּ , יֹוֵתר  מֻּ
דֹות רֹות  יֹוֵתר  ָרחֹוק  נֹודְּ חֹוזְּ ֵאירֹוָפה  וְּ ָחר  לְּ אֻּ לַ .  יֹוֵתר  מְּ סּוג  לִבגְּ ֵקבֹות   ַהֶזה  ַהִצפֹוִרים  ֶׁשבְּ   ַהנְּ
בֹות ָכִרים ֶאת עֹוזְּ ֶמֶׁשְך ַהזְּ לּו ֵהם, ַהֹחֶרף לְּ רּוִשים" ַהֵשם ֶאת  ִקבְּ  ".פְּ

עֹוַנת ָכִרים ַהִחזּור בְּ קֹול ָׁשִרים ַהזְּ ֵדי בְּ ֹׁשְך כְּ ֵקבֹות ֶאת ִלמְּ  .  ַהנְּ

ָיָפה ֲחָזָקה ַהָפרּוש ֶׁשל ַהִשיָרה נּו. וְּ ִעים לֹא ֲאַנחְּ   ֶאת ׁשֹומְּ

רּוִשים ִכי ַהזֹאת ַהִשיָרה ָצִאים לֹא ַהפְּ    ָבעֹוָנה ָכאן ִנמְּ

ַראת -ַהזֹאת רּוִשים והקינון ַהִחזּור עֹוַנת  ִלקְּ ִרים  ַהפְּ  חֹוזְּ

ֵאירֹוָפה   .לְּ

 

 

 ָאֹדם ֶהָחֶזה

 ָמצּוי ָפרּוש
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 ִמי קֹוֵבַע ֶאת ַהְמִחיִרים?  -ֲעִלַית ְמִחיִרים   

ֵבה סּוִגים ֶׁשל   ִחיר ֶׁשל ַהרְּ ָבִרים עֹוִלים. ָעָלה מְּ ֵבה דְּ ִחיִרים ֶׁשל ַהרְּ ַבָשבּועֹות ָהַאֲחרֹוִנים מְּ
ִנים ֶׁשהַ  לֹונְּ ֵבה ֲאָנִׁשים ִמתְּ ִחיר ֶׁשל ַהֶדֶלק.  ַהרְּ ָקִרים  ֹאֶכל. ַהָשבּוַע ַגם ָעָלה ַהמְּ ִחיִרים יְּ מְּ

 ִמַדי. 

ָבִרים.  ִחיִרים ֶׁשל דְּ קּו ִבמְּ ַרת ַכָתבֹות ֶׁשַיַעסְּ רֹוִבים  ִסדְּ ֵמַהִסָבה ַהזֹו  ַנֲעֶשה ַבָשבּועֹות ַהקְּ
ָׁשר  ָקִרים ִמַדי?  ַהִאם ֶזה טֹוב אֹו ַרע? ָמה ֶאפְּ יְּ ִחיִרים  ִחיִרים עֹוִלים? ַהִאם ַהמְּ ָלָמה מְּ

 ֹות ִעם ֶזה? ַלֲעש

זֹול.   ַעל ָיָקר וְּ ָבִרים, וְּ ִחיר ֶׁשל דְּ ֹתב ַעל מְּ  ַהָשבּוַע ִנכְּ

 ָמה ֶזה ָיָקר?

ִרים ֶׁשהּוא ָיָקר. נּו אֹומְּ ֶׁשַמֶשהּו עֹוֶלה יֹוֵתר ֲאַנחְּ  כְּ

 ָמה ֶזה זֹול?  

ִרים ֶׁשהּוא זֹול. נּו אֹומְּ ֶׁשַמֶשהּו עֹוֶלה ָפחֹות ֲאַנחְּ  כְּ

 הּו ָיָקר ִמַדי? ָמַתי ַמשֶ 

ִחיר ֶׁשּלֹו הּוא יֹוֵתר ִמָמה ֶׁשֲאִני   ַׁשֵּלם ָעָליו ֶכֶסף, ֲאָבל ַהמְּ ִאם ֲאִני רֹוֶצה ַמֶשהּו, ּומּוָכן לְּ
ַׁשֵּלם ָעָליו,    ִגיד ֶׁשהּוא ָיָקר ִמַדי.י יָ נִ אַ מּוָכן לְּ

 ַהִאם ֵיׁש ָדָבר ֶׁשהּוא ָיָקר ִמַדי ְלֻכָלם? 

ַמָמׁש   ֶׁשעֹוָלה  ֶזה  ִליָדה  גְּ ַעל  ַנֲחֹׁשב  ָברּור. בֹואּו  ָתלּוי    8לֹא  ִמַדי?  ָקָרה  יְּ ִהיא  ָקִלים.  ׁשְּ
ֶיה ָלֶהם ָיָקר ִמַדי. ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשּלֹא  ֵבה ֶכֶסף. ֶזה ִיהְּ ִביל ִמי. ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשֵאין ָלֶהם ַהרְּ ִבׁשְּ

יּו מ ִליָדה. ֵהם לֹא ִיהְּ אֹוד רֹוִצים גְּ ֶרה מְּ ֶיה ִיקְּ ִליָדה ִתהְּ ִליָדה. ַהגְּ ֵבה ַעל גְּ ַׁשֵּלם ַהרְּ ּוָכִנים לְּ
ִביָלם.   ִמַדי ִבׁשְּ

ִביל ֲאֵחִרים.   ַעט ָכל ָדָבר לֹא ָיָקר ִבׁשְּ ִביל ֵחֶלק ֵמָהֲאָנִׁשים.  ִכמְּ ַעט ָכל ָדָבר ָיָקר ִמַדי ִבׁשְּ  ִכמְּ

 ִמי קֹוֵבַע ֶאת ַהְמִחיִרים?

ֵדי   ָלל ֲהֹמֵכר כְּ ֶדֶרְך כְּ ָבִרים. בְּ ִחיר ֶׁשל דְּ ָהִבין ִמי קֹוֵבַע מְּ ִחיִרים ָעלּו ָצִריְך לְּ ָהִבין ָלָמה ַהמְּ לְּ
ֹכר ֶאת ִחיר ִלמְּ ֵאיֶזה מְּ  ַמֲחִליט בְּ

ַׁשֵּלם? אֹו ֶׁשֶזה ָיָקר ִמדַ   ִחיר ֶׁשֲאִני מּוָכן לְּ נֹות בֹוֵדק: ֶזה מְּ ָבִרים. ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלקְּ י? ִאם  ַהדְּ
ֶנה.   ִחיר  ָיָקר ִמַדי הּוא  לֹא ִיקְּ ֶנה. ִאם ֶזה מְּ ֵסֶדר הּוא ִיקְּ ִחיר בְּ  ֶזה מְּ

ֶיה ָיָקר. הּוא   נּו לֹא מּוָכִנים ֶׁשַהָדָבר ַהֶזה ִיהְּ ִדיָנה ֶהֱחִליָטה: ֲאַנחְּ ֵיׁש ַכָמה מּוָצִרים ֶׁשַהמְּ
יֹות זֹול.  ַחָיִבים ֶׁשָכל ָאָדם יּוכַ  נֹות אֹותֹו. ַחָיב ִלהְּ  ל ִלקְּ

ִדיָנה   ֹבַע ַלמּוָצר. ַהמְּ ָתר  ִלקְּ ֶיה מֻּ ִחיר ֲהִכי ָגבֹוַּה ֶׁשִיהְּ ִליָטה ָמה ַהמְּ ִדיָנה ַמחְּ  ְמַפַקַחת ַהמְּ
ִאים ַלמּוָצִרים ָהֵאֶּלה מּוָצִרים בִ  ִחיר. קֹורְּ  .  ְמִחיר ְמֻפָקח ַעל ַהמְּ

ֶׁשֶהָחָלב ָרֵאל ֶהֱחִליָטה  ִישְּ ִדיַנת  ֶׁשַהֶּלֶחם   מְּ ָקח. ִהיא ֶהֱחִליָטה  פֻּ ִחיר מְּ יּו ִבמְּ ִיהְּ ַהֵביִצים  וְּ
ֶדֶלק. ִחיר ָקבּוַע לְּ ָרֵאל ֵיׁש ַגם מְּ ִדיַנת ִישְּ ָקח. ִבמְּ פֻּ ִחיר מְּ יּו ִבמְּ ִבינֹות  ִיהְּ ַהגְּ  וְּ
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 ֶאְסֵתר פֹוַלאְרד ִנְפְטָרה 

ָרֵאל  ִישְּ ַרֵגל ֶׁשל  ד ָהָיה מְּ יֹוָנָתן פֹוַלארְּ ד.  תֹו ֶׁשל יֹוָנָתן פֹוַלארְּ ָתה ִאׁשְּ ָהיְּ ד  ֵתר פֹוַלארְּ ֶאסְּ
ִבים ֶׁשָּלּה.  מֹוֵדד ִעם ָהאֹויְּ ִהתְּ ָרֵאל לְּ ִדיַנת ִישְּ ִרית. הּוא ָאַסף ֵמיָדע ֶׁשָעַזר ִלמְּ צֹות ַהבְּ ַארְּ בְּ

צֹות ַהבְּ  ַארְּ לֹוִׁשים ָׁשִנים ַבֶכֶלא.   ִגּלּו אֹותֹו בְּ  ִרית. ָשמּו אֹותֹו ַבֶכֶלא. הּוא ָהָיה ׁשְּ

ֵני   ֶמֶׁשְך ָחֵמׁש ָׁשִנים הּוא לֹא ָהָיה ָיכֹול ַלֲעלֹות    6ִלפְּ ד. בְּ רּו ֶאת יֹוָנָתן פֹוַלארְּ רְּ ָׁשִנים  ִׁשחְּ
ֶאֶרץ יִ  ׁשּו לֹו ַלֲעלֹות לְּ ֵני ָׁשָנה ִהרְּ ָרֵאל. ִלפְּ ֶאֶרץ ִישְּ ֶאֶרץ  לְּ ֵתר ָעלּו לְּ תֹו ֶאסְּ ִאׁשְּ ָרֵאל.  יֹוָנָתן, וְּ שְּ

ָרֵאל.    ִישְּ

ָרה ִבירּוָׁשַלִים. בְּ ד. ִהיא ִנקְּ תֹו ֶׁשל יֹוָנָתן פֹוַלארְּ ֵתר, ִאׁשְּ ָרה ֶאסְּ טְּ  ַהָשבּוַע ִנפְּ

 

 ַהחֹוִתים יֹוִרים ִטיִלים ַעל ִאחּוד ָהֵאִמירּויֹות 

ִדינָ  ִדיָנה  ִאחּוד ָהֵאִמירּויֹות זֹו מְּ ִבית. ִהיא מְּ ִדיָנה ַערְּ ִסי. ִהיא מְּ ַיד ַהָים ַהַפרְּ ֵצאת  לְּ ה ֶׁשִנמְּ
ֵכם ָׁשלֹום.   מּו ַעל ֶהסְּ ִאחּוד ָהֵאִמירּויֹות  ָחתְּ ָרֵאל וְּ ִדיַנת ִישְּ ֵני ָׁשָנה ָוֵחִצי מְּ אֹוד ֲעִׁשיָרה. ִלפְּ  מְּ

ִדינֹו מְּ ֶׁשל  בּוָצה  ִמקְּ ֵחֶלק  ִהיא  ָהֵאִמירּויֹות  ִאיָראן  ִאחּוד  לְּ ָלֵתת  לֹא  ַנסֹות  מְּ ַיַחד  ֶׁשבְּ ת 
ָרֵאל   ִאיָראן. זֹו ַאַחת ֵמַהִסבֹות  ֶׁשִישְּ ִדים לְּ ַנגְּ ָרֵאל ִמתְּ ַתֵּלט ַעל ֲאָרצֹות ֲאֵחרֹות.  ַגם ִישְּ ִהׁשְּ לְּ

ֵכם ָׁשלֹום.  מּו ַעל ֶהסְּ ִאחּוד ָהֵאִמירּויֹות  ָחתְּ  וְּ

בֵ  ָבר ַהרְּ ָחָמה כְּ ֵתיָמן ֵיׁש ִמלְּ ִאים בְּ בּוָצה ֶׁשקֹורְּ ֶחֶמת ֶנֶגד קְּ ָׁשָלה ֶׁשל ֵתיָמן ִנלְּ ה ָׁשִנים. ַהֶממְּ
ִאיָראן   ֶׁשל  ִליִחים  ׁשְּ ֶעֶצם  בְּ ֵהם  ַהחֹוִתים  ַלחֹוִתים.  ִרים  עֹוזְּ ָהִאיָראִנים  "ַהחֹוִתים".   ָלּה 

ָחָמה ַהזֹו.    ַבִמלְּ

ִדינֹות   ַהמְּ ֶׁשל  בּוָצה  ַהקְּ וְּ ָהֵאִמירּויֹות  ֵהם   ִאחּוד  ֵתיָמן.  בְּ ָחָמה  ַלִמלְּ פּו  ָטרְּ ִהצְּ ֶׁשִאָתּה 
ָחִמים ֶנֶגד ַהחֹוִתים. ֵתיָמן. ֵהם ִנלְּ ֹלט בְּ חּו ִאיָראן ִתׁשְּ ַנצְּ ִבים ֶׁשִאם ַהחֹוִתים יְּ  חֹוׁשְּ

ִביל ִבׁשְּ ָרחֹוק.  אֹוד  ֶזה מְּ ָהֵאִמירּויֹות.  ִאחּוד  לְּ ִמֵתיָמן  ִטיִלים  ֶׁשָגרּו  ֶזה   ַהָשבּוַע ַהחֹוִתים 
לּו ֵמִאיָראן.    אֹוד טֹוִבים. ֶאת ַהִטיִלים ֵהם ִקבְּ  ָצִריְך ִטיִלים מְּ

ַהִפיל ֶאת ַהִטיִלים.   ִליָחה לְּ  ִאחּוד ָהֵאִמירּויֹות ִהצְּ

  

 ְנִשיא ְמִדיַנת ִיְשָרֵאל ִבֵקר ְבדּוַבאי.

ִאחּוד ָהֵאִמירּויֹות טֹובִ  ָרֵאל וְּ ִדיַנת ִישְּ ָחִסים ֵבין  מְּ ָרֵאל  ַהיְּ ִדיַנת ִישְּ ִשיא מְּ אֹוד. ַהָשבּוַע נְּ ים מְּ
ִאחּוד ָהֵאִמירּויֹות. זֹו ַפַעם ִראׁשֹוָנה ֶׁשַהָנִשיא ֶׁשל  דּוַבאי ֶׁשבְּ ִבקּור בְּ צֹוג, ָטס לְּ , בּוִז'י ֶהרְּ

דּוַבאי. דּוַבאי ִהיא ֵחֶלק ֵמִאחּוד ָהֵאמִ  ִבקּור בְּ ָרֵאל ַמִגיַע לְּ ִדיַנת ִישְּ  ירּויֹות. מְּ

ִאחּוד  ַעל  ִטיִלים  ָירּו  ַהחֹוִתים  ִחיד.    ַמפְּ ָדָבר  ָקָרה  דּוַבאי,  בְּ ָהָיה  ֶׁשַהָנִשיא  ַמן  ִבזְּ
ָרֵאל. ִאחּוד ָהֵאִמירּויֹות ִהִפיל ֶאת ַהִטיִלים. ֵהם   ִחיד ֶאת ִישְּ ַהפְּ ָהֵאִמירּויֹות. אּוַלי ֵהם ִנסּו לְּ

עּו ַבַמָטרֹות ֶׁשּלָ  רֹות ַהֶיִרי ַהָנִשיא לֹא ִבֵטל ֶאת ַהִבקּור. לֹא  ָפגְּ  ֶהם. ַלמְּ
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 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

 כי תשא  תצוה תרומה  משפטים יתרו  בשלח בא וארא שמות

 ְתרּוָמה ָפָרַׁשת

ָכן. נֹות ִמׁשְּ ֹמֶׁשה ִלבְּ ָכן" ה' אֹוֵמר לְּ ַבִית ַאֵחר ֵׁשם ֶזה" ִמׁשְּ ֶדֶרְך. לְּ ָלל בְּ ֵני ָגִרים ַבַבִית כְּ  בְּ
ָכן. ָאָדם ָנה ַבִית הּוא ַהִמׁשְּ בֹוד ֶׁשִנבְּ  .ה' ִלכְּ

ָכן ָהיּו ֵכִלים תֹוְך ַהִמׁשְּ  .בְּ

תֹוְך ֱהיּו ֵכִלים ֵאיֶזה  ָכן בְּ  ?ַהִמׁשְּ

ָפה ֵעץ ֵתַבת: ַהְבִרית ֲארֹון צֻּ ָזָהב מְּ ִרית ַלֲארֹון. בְּ ָרא ַהִכסּוי. ָזָהב ִכסּוי ָהָיה ַהבְּ  ִנקְּ
יֹות ָהיּו ַהִכסּוי ַעל". ַכפֹוֶרת" מֻּ רּוִבים ֶׁשל דְּ   . כְּ

ָחן: ֻׁשְלָחן לְּ ָפה ֵעץ ׁשֻּ צֻּ ָזָהב מְּ ָחן ֵמַעל. בְּ לְּ  ֶלֶחם ִהִניחּו ַהַמָדִפים ַעל. ַמָדִפים ָהיּו ַהשֻּ
יָֻּחד ָרא מְּ  ".ַהָפִנים ֶלֶחם" ֶׁשִנקְּ

נֹוָרה: ְמנֹוָרה נֹוָרה. ָטהֹור ִמָזָהב ֲעשּוָיה מְּ ָעה ָהיּו ִלמְּ נֹוָרה ֶאת. ָקִנים ִׁשבְּ ִליקּו ַהמְּ  ִהדְּ
ֶׁשֶמן ָקה ִהיא. ַזִית בְּ ַמן ָכל ַדלְּ  .ַהזְּ

ֵבחַ : ַהְקֹטֶרת ִמְזֵבחַ  ֵבחַ  ַעל. ִמָזָהב ָעשּוי ָקָטן ִמזְּ פּו ַהֶזה ַהִמזְּ ֵחי ָשרְּ ָשִמים ִצמְּ . בְּ
ֵחי ָשִמים ִמִצמְּ ָעָׁשן. טֹוב ֵריחַ  ִעם ַעֵשן ָעָלה ַהבְּ ִאים ָכֶזה לְּ  ".ְקֹטֶרת" קֹורְּ

ָתה ָחֵצר. ָכן ָהיְּ  ִמָסִביב ַלִמׁשְּ

ֵבחַ  ַעל .ָהעֹוָלהִמְזֵבַח ֶבָחֵצר ָעַמד  ִריבּו ָהעֹוָלה ִמזְּ ָבנֹות ִהקְּ כּו  .ָקרְּ ָרֵאל ָהלְּ ֵני ִישְּ בְּ
ָבר. ִמדְּ דּו ֵהם בְּ ָאן ָלֶלֶכת. .ָנדְּ ָאה ָלֶהם לְּ  -ַבָמקֹום בֹו ַעמּוד ֶהָעָנן ָעַצר ַעמּוד ֶהָעָנן ֶהרְּ

ָכן.  ָבנּו ֶאת ַהִמׁשְּ

ַקּלּות. ָפֵרק בְּ ִהתְּ ַקּלּות ּולְּ ִהָבנֹות בְּ יֹות ָחָזק, לְּ ָכן ָהָיה ָצִריְך ִלהְּ  ַהִמׁשְּ

ָכן ֶׁשל ַהִקירֹות ָרִׁשים ֲעשּוִיים ָהיּו ַהִמׁשְּ ָכן ֶׁשל ַהַגג. ִמקְּ ָרוֹות ַבִדים ִכסּוי ָהָיה ַהִמׁשְּ  . ּופְּ

ט[ פֹורְּ ֵעֶרְך ַבֹגַבּה ֶׁשל אּוָלם סְּ אֹוד ]בְּ ִכים מְּ ָרִׁשים ָהיּו ֲארֻּ  ַהקְּ

ָכן ֶׁשֶהֱעִמידּו ֶאת ַהִמׁשְּ רּו ֶאָחד ַלֵשִני ,כְּ ַחבְּ ָרִׁשים ִהתְּ  ַהקְּ

ַרת  ֶעזְּ ֶנה  .ְבִריִחיםבְּ   ַבַבִדיםַאַחר ָכְך ִכסּו ֶאת ַהִמבְּ

ֶהֱעִמידּו אֶ  ּוַבַפְרָוה  ת ַהֵכִלים ַבָמקֹום.וְּ

לּו ֶאת חּו ֶאת ַהֵכִלים ִקפְּ רֹוֵמם, ָלקְּ  ַכֲאֶׁשר ֶהָעָנן ִהתְּ

ִריעֹות ֹדד. ַהיְּ ִׁשיכּו ִלנְּ ִהמְּ ָרִׁשים וְּ ֶנה ַהקְּ קּו ֶאת ִמבְּ   ֵפרְּ

ַנת ִׁשּלּוב.  ַסדְּ ָכן ֶׁשֵהִכינּו בְּ מּוָנה ֶדֶגם ַהִמׁשְּ  ִבתְּ

ַרֲחֵבי ָהָאֶרץ. ָבֵתי ֵסֶפר בְּ ִקיִמים בְּ  ֶאת ַהֶדֶגם מְּ
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