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ׁשּות וקוצים. ַיבְּ ַהָבה, ִהתְּ  ַהצְּ

ִחים   ִחים ִהְצִהיבּו ְוִהְתַיְבשּו. ֹרב ַהְצמָּ ר ִלְראֹות ֶשֵחֶלק ֵמַהְצמָּ ִביב ֶאְפשָּ ֶשִהְתַיְבשּו ֵהם  ִמסָּ

ִחים ְקַטִני ה.ְצמָּ מָּ ֲאדָּ  ם ּוְקרֹוִבים לָּ

ִחים ִהְתַיְבשּו? ה ַהְצמָּ מָּ  לָּ

ִנים. ֵעץ יָֹּכל ִלְחיֹות ֲאִפּלּו   מֹון שָּ נָּה. ַגם ִשיִחים ְיכֹוִלים    500ֵיש ֵעִצים ֶשְיכֹוִלים ִלְחיֹות הָּ שָּ

ֵעִצים ִנים ַרבֹות. הָּ ִרים  ִחיםְוַהִשי  ִלְחיֹות שָּ ִחים.  ַבַקִיץ  ַגם  ְיֻרִקים  ִנְשאָּ  ַהְרֵבה  ֶשַחִיים  ַלְצמָּ

ִנים ָמִחים" קֹוְרִאים שָּ ָנִתִיים  ַרב צְּ  ".  ׁשְּ

ִשים. ֵהם נֹוְבִטים ִבְתִחַּלת   ה ֳחדָּ ִרים. ֵהם ְיכֹוִלים ִלְחיֹות ַכמָּ ֶהם ְקצָּ ִחים ֶשַהַחִיים ֶשּלָּ ֵיש ְצמָּ

ִחים   ִחים  הַהֹחֶרף ּוֵמִתים ַבַקִיץ. ַלְצמָּ ָנַתִים"  ֵאּלּו קֹוְרִאים ְצמָּ נָּה   "ַחד ׁשְּ ִכי ֵהם ַחִיים ַרק שָּ

 ַאַחת. 

ה מָּ ֹהב  ִלְהיֹות ְךהֹופֵ  ֵמת  ֶצַמח לָּ  ?צָּ

ֹרק ֶשל ַהֶצַמח, הַ  לֹורֹוִפיל", ַהֶצַבע ַהיָּ עֹוֵזר ַלֶצַמח ֶלֱאֹכל.  ְכֶשֶצַמח ֵמת הּוא לֹא אֹוֵכל.  "כְּ

ם ְוַהַמִים ַמְפִסיִקים ִלְזֹרם ַבֶצַמח. ַהֶצַמח ִנְשַאר יֵָּבש ּוְצֹהב.   ֹרק ֶנֱעלָּ  ַהֶצַבע ַהיָּ

ִחי ל ַהְצמָּ ה?ֵאיְך כָּ אָּ נָּה ַהבָּ נָּה ַאַחת ַיְמִשיכּו ִלְצֹמַח ְבשָּ  ם ֶשַחִיים ַרק שָּ

ה ְכֶשַהֶצַמח ֵמת, ּוְכֶשיָּבֹוא ַהֶגֶשם ֵהם   מָּ ֲאדָּ ֵאֶּלה נֹוְפִלים לָּ ִעים הָּ ִעים. ַהְזרָּ ִחים ֵיש ְזרָּ ַלְצמָּ

ש ִיְצַמח.    דָּ  ִיְנְבטּו ְוֶצַמח חָּ

ִחים  ֵהם  "ַה"קֹוִצים".  קֹוִצים"  הַהְרבֵ   ֵיש  ַהַקִיץ  ִבְתקּוַפת ֶהם  ֵיש.  ְצמָּ ִשים  לָּ ִלים  ֹשרָּ ִחים   עָּ   ּוְפרָּ

ל  ְכמֹו ִביִקים    ּדֹוֶמה"  ַה"קֹוִצים  ֶשל  ַהֶפַרח.  ֶצַמח  ְלכָּ ִקים ַמאָּ ל ֶפַרח ַאֵחר. ֵיש לֹו צּוף, ַהֲחרָּ ְלכָּ

ִדים.  ִמֵמנֹו אֹותֹו, ּוְגֵדִלים ִעים ְקַטִנים ְוֶנְחמָּ  ְזרָּ

ֵאזֹור  ַהקֹוִצים  ֹרב נּו  בָּ ִכים  ֶשּלָּ ִבים  ִמְשַפַחתלְ   ַשיָּ ל".  ַה"ֻמְרכָּ ֶהם  ֶפַרח  כָּ   ֵמַהְרֵבה   ֻמְרכָּב  ֶשּלָּ

ִחים  . ְקַטִנים ְפרָּ

ִחים ֵאּלּו  ַלְפרָּ ה  ֵיש  הָּ ה   ֶשל  צּורָּ רָּ רֹות  יֹוְצאֹות  ֶשְמַמֶנה  ְקעָּ ר  ִעם  ְלרֹאש  ּדֹוֶמה   ֶזה  .ְשעָּ  ֵשעָּ

 ".  ַקְרֶקֶפת" קֹוְרִאים ַהֶזה ַהֶפַרח ְלצּוַרת . ִצְבעֹוִני

רֹות" ִעים ֵהם ַהֶפַרח ֶשל" ַה"ְשעָּ ֹגל ַבְצבָּ ֹהב וָֹּרד, סָּ  . ְוצָּ

ֵאזֹור נּו בָּ ר ֶשּלָּ ה ִעם" קֹוץ" ַגם  ִלְמצֹא ֶאְפשָּ ה ֵיש  ֶשּלֹו  ְלֶפַרח -ְמיֶֻחֶדת ְפִריחָּ . ַכּדּור ֶשל צּורָּ

ה  ִבְתִחַּלת  ה   הּוא  ַהְפִריחָּ ֵכן.  ִקפֹוד  ְכמֹו  ִנְראָּ ן"  לֹו  קֹוְרִאים  לָּ   ִמְתַכֶסה   הּוא  ְבֶהְמֵשְך".  ִקיפֹודָּ

ִחים  . יִָּפים ְכֻחִּלים ִבְפרָּ
 

 

 

 

 

 

 נשא  שבת פרשת        
:7220: החגיציאת       :2319הדלקת נרות:   

 ןסדנתו



 בס"ד

 

 תשפ"ב ד' סיון                                                                                       סדנתון 2

 

  
 -המשך

ִלים ה  ֵיש"  ַה"קֹוִצים  ֶשל  ֶלעָּ ֶהם  ֵיש  -ְמיֶֻחֶדת  צּורָּ ִמים.  ּדֹוְקִרים  ְשִפיִצים   לָּ  ַהִגְבעֹול  ַגם  ִלְפעָּ

 . ּדֹוְקִרים ְבקֹוִצים ְמֻכֶסה

ִריְך קֹוִצים?   ה ַהֶצַמח צָּ מָּ  לָּ

ִחים ֵאּלּו  ַהְצמָּ ֹהב, ְוַהַחיֹות ְמַחְפשֹות  .  ַבַקִיץ  פֹוְרִחים  הָּ ר צָּ ִביב ְכבָּ   ֹרב .  ֶלֱאֹכל  מהַהֹכל ִמסָּ

 ַהַחיֹות לֹא יֹאְכלּו ֶצַמח ֶשֵיש לֹו קֹוִצים.

 

ִׁשיָלה ַהִחָטה  ַמבְּ

בּועַ  א ְבשָּ ג ֵאת ַנְחֹגג ַהבָּ בּועֹות" חָּ  ".  שָּ

ג בּועֹות ֶלחָּ ה ֵיש שָּ  ".ַהָקִציר ָחגְו"" תֹוָרה ַמָתן ָחג", " ָׁשבּועֹות: "ֵשמֹות ַכמָּ

ה מָּ ג קֹוְרִאים לָּ ג" ַהֶזה ֶלחָּ ִציר  חָּ ִציר ַמְתִחיל ַהֶזה  ַבְזַמן ִכי"? ַהקָּ ה ֶשל ַהקָּ  . ַהִחטָּ

ה ִנִיים ִמִמְשַפַחת ֶצַמח ִהיא ַהִחטָּ  . ַהְּדגָּ

ִחים ה  ִלְצמָּ חָּ ]ִשֹבֶלת"  ְבצּוַרת  ִתְפַרַחת  ֵיש  ַהזֹאת  ַבִמְשפָּ   ֻמְרֶכֶבת   ַהִשֹבֶלת[  תמונה". 

אֹות  ִמְקִלפֹות ִמים .  "מֹוץ"  ֶשִנְקרָּ ָען"  ֶשִנְקֵראת  ֲאֻרכָּה  תֹוֶסֶפת  ֵיש"  ַה"מֹוץ  ִבְקֵצה  ִלְפעָּ . "ַמלְּ

ִחים  ִמְתַחְבִאים  ַהִשֹבֶלת  ֶשל  ַהמֹוִצים  ְבתֹוְך[.  ְתמּונָּה]  ַהְזַמן   ֹרב.  ְיֻרִקים  ְקַטִנים  ְפרָּ

ִחים ִחים  ַהמֹוִצים  ֶעֶרב  ִלְקַראת.  ַהמֹוִצים  ֵבין  ִמְסַתְתִרים  ַהְפרָּ ִנים  ִנְפתָּ ַאְבקָּ   ַהֲעִלי   ְוַעמּוֵדי  ְוהָּ

ִחים  ֶשל ה  יֹוְצִאים   ַהְפרָּ רּוחַ .  ַהחּוצָּ ה  הָּ ה  ֶאת  ַמֲעִבירָּ ַאְבקָּ   ְלֶזה   קֹוְרִאים .  ְלֶפַרח  ִמֶפַרח  הָּ

ָרָיה"  ". ַהפְּ

יָּה ַאֲחֵרי ִעים ַהמֹוִצים ְבתֹוְך צֹוְמִחים ַהַהְפרָּ ה. ְקַטִנים ְזרָּ לָּ ִעים ַבַהְתחָּ . ִויֻרִקים ַרִכים ַהְזרָּ

ב ר ַהֶזה ְבַמַצב ". ָאִביב" קֹוְרִאים ַהֶזה ַלַמצָּ ִעים ֶאת ֶלֱאֹכל ֶאְפשָּ ל ַהְזרָּ ר ִאי ֲאבָּ  ֶאְפשָּ

ה ַאֲחֵרי .ֶקַמח ֵמֵהם ִלְטֹחן ה ֶשל ַהִשֳבִלים יִָּמים ַכמָּ   ְצֻהִבים ִלְהיֹות הֹוְפִכים ַהִחטָּ

ִשים ִלְהיֹות הֹוְפִכים ְוַהַגְרִעיִנים ר ַהֶזה ְבַמַצב. קָּ ה  ֶאת  ִלְקֹצר ֶאְפשָּ ִציר ַאֲחֵרי. ַהִחטָּ  ַהקָּ

ר ֵמַהֶקַמח. ְלֶקַמח טֹוֲחִנים ִניםַהַגְרִעי ֶאת. ַלַגְרִעיִנים ַהמֹוִצים ֵבין ַמְפִריִדים  ֶלֱאפֹות ֶאְפשָּ

בּועֹות ִבְתקּוַפת. ֶלֶחם ה  ֶאת ִלְקֹצר  ַמְתִחיִלים שָּ ֶכן, ַהִחטָּ גה לָּ א  ַהֶזה חָּ ג" ִנְקרָּ  חָּ

ִציר ש ֶשֵבית ַבְזַמן". ַהקָּ יָּה ַהִמְקּדָּ יּו, ַקיָּם הָּ בּועֹות ַמְקִריִבים הָּ ן  ְבשָּ ְרבָּ ה קָּ ד ִמְנחָּ .  ְמיֻחָּ

ה יּו ַהזֹאת  ַבִמְנחָּ פּו ַהֶזה  ַהֶּלֶחם ֶאת. ֶלֶחם ִככָּרֹות ְשֵתי הָּ ֲחנּו ִמֶקַמח אָּ ה ֶשטָּ   ֵמִחטָּ

ה שָּ ה ֲחדָּ ְמחָּ נָּה ֶשצָּ ה. ַהשָּ י" קֹוְרִאים ַהזֹאת ַלִמְנחָּ תֵּ ם ׁשְּ חֶּ  ".  ַהלֶּ
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ָגִלים ִרקּוד ם ַהדְּ ַקיֵּ רֹות ִהתְּ  ָהִאיּוִמים ַלמְּ

בּועַ   ִראשֹון  ְביֹום ִלים  ִרקּוד"  ִהְתַקֵים  ַהשָּ ַלִים  יֹום"  ִלְכבֹוד "  ְּדגָּ ִרקּוד  ִלְפֵני".  ְירּושָּ ה  הָּ ְיתָּ   הָּ

ה ְמִתיחֹות ִבים  ְלֵבין ֵביֵננּו ְגדֹולָּ ֲערָּ ה. הָּ ה מָּ  ?  ִלְמִתיחּות  ַהִסבָּ

ִבים  ְלֵבין  ֵביֵננּו ֲערָּ ה  ֵיש  הָּ מָּ ֵאל  ֶאֶרץ  ַעל  ִמְלחָּ ֵאל  ֶשֶאֶרץ  אֹוְמִרים  ֲאַנְחנּו.  ִיְשרָּ ֶאֶרץ   ִהיא  ִיְשרָּ   הָּ

נּו ִבים.  ֶשּלָּ ֲערָּ ֵאל  ֶשֶאֶרץ  רֹוִצים  הָּ ֶהם  ִתְהֶיה  ִיְשרָּ ִנים  74  ִלְפֵני.  ֶשּלָּ   ֶאת   ֵהַקְמנּו  ֲאַנְחנּו  שָּ

ֵאל  ְמִדיַנת ַמת  ִבְשִביֵלנּו.  ִיְשרָּ ג  יֹום  ִהיא  ַהְמִדינָּה  ֲהקָּ ֶכן.  חָּ  יֹום   ֶאת  חֹוְגִגים  ֲאַנְחנּו   לָּ

אּות ַעְצמָּ ִבים  ֵחֶלק.  הָּ ֲערָּ ַמת  רֹוִאים   ֵמהָּ ֵאל  ְמִדיַנת   ַבֲהקָּ סֹון  ִיְשרָּ ם.  אָּ ַמת   יֹום  ִבְשִבילָּ   ֲהקָּ

צּוב יֹום הּוא ַהְמִדינָּה  .  עָּ

ה מָּ ַמת   ְבִמְלחָּ יּו  ַהְמִדינָּה  ַלֲהקָּ בֹות  הָּ ַלִים  ְקרָּ בֹות  ַבסֹוף.  ִבירּושָּ ַלִים  ַהְקרָּ ה  ְירּושָּ ְיתָּ  הָּ

ה  ִעיר  ֵחִצי  -ְמֻחֶּלֶקת ְיתָּ ִבים  ֶשל   ֵחִציוְ   ַהְיהּוִדים  ֶשל  הָּ ֲערָּ ִבי  ְוַהֹכֶתל  ַהַבִית  ַהר.  הָּ יּו   ַהַמֲערָּ  הָּ

ִבים  ֶשל  ַבֶשַטח ֲערָּ נָּה   55  ִלְפֵני.  הָּ ה   שָּ ְיתָּ ה  עֹוד  הָּ מָּ ה .  ִמְלחָּ מָּ ֵאל  ְמִדיַנת   ַהזֹאת  ְבִמְלחָּ  ִיְשרָּ

ה ל  ֶאת  ִשְחְררָּ ִקים  כָּ ַלִים  ֶשל  ַהֲחלָּ ה  ִהיא.  ְירּושָּ ִבי   ְוַהֹכֶתל  ַהַבִית  ַהר  ֶאת   ַגם  ִשְחְררָּ .  ַהַמֲערָּ

ז ַלִים  ֵמאָּ ַלִים  ִאחּוד  ֶאת  ַלֲחֹגג  ְכֵדי.  ְמֻאֶחֶדת  ִעיר  ִהיא  ְירּושָּ ל  ִמְתַקֵים  ְירּושָּ נָּה   ְבכָּ  ִרקּוד  שָּ

ָגִלים ִבים  ַהְרֵבה.  דְּ ַלִים"  -אֹוְמִרים  ֲערָּ ֶכם  לֹא  ִהיא  ְירּושָּ נּו  ִהיא  -ֶשּלָּ   לֹא   הּוא  ַהַבִית  ַהר!  ֶשּלָּ

דֹוש  ְמקֹום ֶכם   קָּ קֹום  הּוא  -ֶשּלָּ דֹוש  ַהמָּ נּו  ַהקָּ קֹום   ִתְפְגעּו  ִאם!  ֶשּלָּ דֹוש  ַבמָּ נּו  ַהקָּ ל  -לָּ  כָּ

ם  ַהֻמְסְלִמים עֹולָּ ֲחמּו  בָּ ֶכם  ִיּלָּ נָּה!".  בָּ ה  ְבשָּ ְברָּ ִבים  ֶשעָּ ֲערָּ " ִאְימּו  הָּ   ִרקּוד "  ַתֲעשּו  ִאם: 

ִלים םנִ "  ַהְּדגָּ ֶכם  ְלחָּ ִלים  ִרקּוד!".  בָּ ִבים  ִהְתַקֵים  ַהְּדגָּ ֲערָּ ַלִים  ַעל  ִטיִלים  יָּרּו  ְוהָּ  ַהְרֵבה .  ְירּושָּ

ִבים ִרים  ֲערָּ ֵאל  ְמִדיַנת  ְבתֹוְך  ֶשגָּ ֵרעַ   ִהְתִחילּו  ִיְשרָּ  ַהִמְקִרים  ַאֲחֵרי.  ִביהּוִדים  ְוִלְפֹגעַ   ְלִהְתפָּ

ֵאּלּו ע ִהְתִחיל הָּ  ".  ַהחֹומֹות שֹוֵמר"  ִמְבצָּ

נָּה ַלִים  יֹום  ִלְקַראת,  ַהשָּ ה  ַהֶמַתח,  ְירּושָּ לָּ אס  ַאְנֵשי.  שּוב  עָּ מָּ ַזה  ַהחָּ ְמרּו  ְבעָּ ַלִים: "אָּ   ְירּושָּ

ם  ֶשל  ִעיר  לֹא  ִהיא עָּ ַלִים!  ַהְיהּוִדי  הָּ נּו  ִעיר  ִהיא  ְירּושָּ ֶכם  ִנֵתן  לֹא  ֲאַנְחנּו!  ֶשּלָּ   ִרקּוד  ַלֲעשֹות  לָּ

ִלים ַלִים ְּדגָּ ִלים  ִרקּוד ַתֲעשּו ִאם! ִבירּושָּ ַלִים ְבתֹוְך ְּדגָּ ה ַנְתִחיל  ֲאַנְחנּו ְירּושָּ מָּ  !". ִמְלחָּ

ה לָּ ה  ַהֶמְמשָּ ִלים  ִרקּוד.  ְלִאיּוִמים  ַמְקִשיִבים  לֹא  ֲאַנְחנּו : "ֶהְחִליטָּ ִגיל  ִיְתַקֵים  ַהְּדגָּ רָּ   ְביֹום !".  כָּ

ַלִים  ה  ְירּושָּ רָּ ה  ַהִמְשטָּ ְמרּו   ַהשֹוְטִרים.  שֹוְטִרים  ְמֹאד  ַהְרֵבה  ִגְיסָּ טֹות  ִיְהיּו  ֶשּלֹא   שָּ  ֵבין  ְקטָּ

ִבים  ְיהּוִדים ִלים  ִרקּוד  ַאֲחֵרי.  ַלֲערָּ אס  ִאְרגּון  ַהְּדגָּ מָּ א  ֲאַנְחנּו: "ִאֵים  ַהחָּ   ְלִהְתַנֵקם   ֶּדֶרְך  ִנְמצָּ

ֵאל ִבְמִדיַנת  ".ִיְשרָּ
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ִתיחּות     ִאיַראן מּול מְּ

ִתי  ִשְלטֹון  ֵיש  ְבִאיַראן.  ְבַאְסיָּה  מּוְסֶלִמית  ְמִדינָּה  ִהיא  ִאיַראן ה  לֹא  ִאיַראן.  ִקיצֹוִני  ּדָּ  ְקרֹובָּ

ֵאל  ִלְמִדיַנת ל  ִיְשרָּ ה  ֲאבָּ לָּ ּה  ַהֶמְמשָּ ֵאל  ְמִדיַנת  ֶאת  ְלַהְשִמיד  רֹוֶצה  ֶשּלָּ ֵחם  ְכֵדי.  ִיְשרָּ   ְלִהּלָּ

ֵאל  ִבְמִדיַנת ה  ִאיַראן  ְמִדינֹות  ּוְבעֹוד  ִיְשרָּ ן  ֶנֶשק  ְלַפֵתחַ   ְמַנסָּ א  ְמֹאד  ְמֻסכָּ  ֶנֶשק"  ֶשִנְקרָּ

עֹולָּ   ְמִדינֹות".  ַגְרִעיִני ּה  ַהְיֹכֶלת  ֶאת  ֶשַיְגִביל  ְלֶהְסֵכם  ִאיַראן  ִעם  ְלַהִגיעַ   ְמַנסֹות  םבָּ  ְלַפֵתחַ   ֶשּלָּ

כֵּם"  קֹוְרִאים  ַהֶזה  ְלֶהְסֵכם.  ַגְרִעיִני  ֶנֶשק סְּ ִעין  הֶּ   ֶהְסֵכם   ַעל  ַתְחֹתם  ֶשִאיַראן  ַעד".  ַהַגרְּ

ם  ְמִדינֹות  ַהְרֵבה,  ַהַגְרִעין ּה   ְלַשֵתף   ַמְסִכימֹות  לֹא  ְבעֹולָּ ה  ִאתָּ ִלי  ַבְתחּום  ְפֻעּלָּ .  ַהַכְלכָּ

יֹות" אֹו "ִעיצּוִמים" ְלֶזה קֹוְרִאים צְּ קְּ ָכִליֹות ַסנְּ  ."ַכלְּ

ֵאל  ְמִדיַנת ֵלינּו  ְמַאֶיֶמת  ִאיַראן: "אֹוֶמֶרת  ִיְשרָּ ן   ִאיַראן   ֶשל  ַהַגְרִעיִני  ַהֶנֶשק!  ַהְזַמן  ֹכל  עָּ   ְמֻכּוָּ

נּו  ְלַהְשִמיד ה  ֲאַנְחנּו"!  ַהַגְרִעין  ֶהְסֵכם"  ַעל  סֹוְמִכים  לֹא  ֲאַנְחנּו!  אֹותָּ ה  ַנֲעשָּ   ְיכֹוִלים   ֶשֲאַנְחנּו  מָּ

ַני!".  ַגְרִעיִני  ֶנֶשק  ְלַפֵתחַ   ְלִאיַראן  ְלַהְפִריעַ   ְכֵדי ה  ִמיֶשהּו  ִכְשבּוַעִים  ְלפָּ א  ְבִאיש  יָּרָּ בָּ אִני  צָּ  ִאירָּ

ַרג  שּובחָּ  בּועַ .  אֹותֹו  ְוהָּ ר  ְבשָּ בָּ ַגע  ְמֻאיָּש  לֹא  ַטִיס  ְכִלי  ֶשעָּ ל  פָּ ִאי  ְבִמְפעָּ ַרם   ְבִאיַראן  ְצבָּ  ְוגָּ

ה ם  ֲאנִָּשים.  ִלְשֵרפָּ עֹולָּ ֵאל  ֶשְמִדיַנת  אֹוְמִרים  בָּ ִאית  ִיְשרָּ אִנים.  ְלֶזה  ַאְחרָּ : אֹוְמִרים  ַהִאירָּ

ה ְבִמי ִנְתַנֵקם ֲאַנְחנּו" שָּ  ". ֶזה  ֶאת ֶשעָּ

ה  פֹוְגִעים  ַהִעיצּוִמים.  ֶכֶסף  ַהְרֵבה  ְלִאיַראן  עֹוֶלה  ַהֶנֶשק  ְכֵלי  ִפתּוחַ   ֵביְנַתִים לָּ   ֶשל   ַבַכְלכָּ

ֶכן.  ִאיַראן ב   לָּ ִלי  ַהַמצָּ רּועַ   ְבִאיַראן  ַהַכְלכָּ ִחים  גָּ ֶאְזרָּ בּועֹות.  ְרֵעִבים  ְוהָּ ַאֲחרֹוִנים  ְבשָּ  הָּ

נֹות  ִהְתִחילּו ִחים.  ְבִאיַראן  ַהְפגָּ ֶאְזרָּ ה  אֹוְמִרים  ְבִאיַראן  הָּ לָּ "ְלֶמְמשָּ  רֹוִצים  לֹא  ֲאַנְחנּו: 

צֹות  ֶנֶשק  ִבְכֵלי  ֶכֶסף  ֶשַתְשִקיעּו !".  ִבְשִביֵלנּו  ְבֹאֶכל  ֶכֶסף  ֶשַתְשִקיעּו  רֹוִצים  ֲאַנְחנּו !  ּוְפצָּ

נֹות ִעם ְדִעיםיֹו לֹא ֲאַנְחנּו ֵאּלּו ַהַהְפגָּ ה ַעל ַיְשִפיעּו הָּ לָּ  .ִאיַראן  ֶשל ַהֶמְמשָּ

 

ָתה ל ָעלְּ ָראֵּ ִדיַנת ִישְּ    ָהִרִבית ִבמְּ

ה ֶשאֲ  ה. ִהיא רֹוצָּ ה ְבתֹוכָּּה ִתְהֶיה טֹובָּ לָּ ה ֶשַהַכְלכָּ ל ְמִדינָּה רֹוצָּ ִרים, ִהיא כָּ נִָּשים ִיְקנּו ְּדבָּ

יֹוֵתר   כָּה  כָּ ֶכֶסף,  יֹוֵתר  ִיְהֶיה  ַבְמִדינָּה  ַלֲאנִָּשים  כָּה  כָּ ִרים.  ְּדבָּ ִויַיְצרּו  ִיְבנּו  ֶשֲאנִָּשים  ה  רֹוצָּ

כָּה ַגם ַהְמִדינָּה ְתַקֵבל יֹוֵתר ִמִסים ְותּוַכל ִלְצמֹ  בֹוא ַלְמִדינָּה, ְוכָּ ַח ּוְלִהְתַפֵתַח.  ֲאנִָּשים ִיְרצּו לָּ

ֹרב   טֹוב.   עֹוֵבד  לֹא  ִמים  ְפעָּ ַהְרֵבה  ֶזה  ם.  ְבַעְצמָּ ִלים  ִמְפעָּ ִלְבנֹות  ֲחרּו  ֶשבָּ ְמִדינֹות  ֵיש 

ם. ְבַעְצמָּ ִלים  ִמְפעָּ ִלְבנֹות  ֶהם  ֶשּלָּ ִבים  ַלתֹושָּ עֹוְזרֹות  ם  עֹולָּ בָּ נֹוְתנֹות    ַהְמִדינֹות  ַהְמִדינֹות 

ַקַחת   ה  ַלֲאנִָּשים לָּ כָּ ה.    כָּ ֶזה קֹוְרִאים ַהְלוָּאָּ ִנים. לָּ ה שָּ ֶכֶסף ֵמַהְמִדינָּה ּוְלַהֲחִזיר ַאֲחֵרי ַכמָּ

ִרים ְגדֹוִלים יָּכֹול   כָּה ִמי ֶשרֹוֶצה ִלְקנֹות ְּדבָּ ל יָּכֹול ְלַהִשיג ֶכֶסף. כָּ ִמי ֶשרֹוֶצה ִלְבנֹות ִמְפעָּ

כָּה ֲאנִָּשים קֹוִנים ּו ִרים, ְוַהְמִדינָּה ִמְתַפַתַחת.  ְלַהִשיג ֶכֶסף. כָּ  ְמיְַצִרים יֹוֵתר ְּדבָּ
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ָתה ל ָעלְּ ָראֵּ ִדיַנת ִישְּ ְך - ָהִרִבית ִבמְּ ׁשֵּ מְּ  הֶּ

ְקחּו.    ְבֶדֶרְך ל, ְכֶשֲאנִָּשים לֹוִוים ֶכֶסף ֵמַהְמִדינָּה, ֵהם לֹא ַמֲחִזיִרים ַרק ֶאת ַהֶכֶסף ֶשֵהם לָּ ְכלָּ

ל ֵהם ַמֲחִזיִרים יֹוֵתר ֶכֶסף. ַלתֹוֶסֶפת ַהזֹו קֹוְרִאים ִר  ל ְבֶדֶרְך ְכלָּ ה כָּ ִבית. ַהְמִדינָּה ַמֲחִליטָּ

ְרכּו ְלהֹוִסיף. ְבִמִּלים ֲאֵחרֹות   ִיְצטָּ ֲאנִָּשים  ֶכֶסף  ה  ִשים  ַכמָּ ה ֳחדָּ ה    -ַכמָּ ַהְמִדינָּה ַמֲחִליטָּ

יָּה מְ  ה ְמאֹוד ְנמּוכָּה. הָּ ְיתָּ ִרִבית הָּ ַאֲחרֹונֹות הָּ ִנים הָּ אֹוד ַקל ִלְלוֹות ֶכֶסף ֵמַהְמִדינָּה. ִמי  ַבשָּ

ַהְרֵבה   נּו  קָּ ֲאנִָּשים  ַקח.   לָּ ֶשהּוא  ַהֶכֶסף  ֶאת  ַרק  ִכְמַעט  ַהִחיר  ֵמַהְמִדינָּה,  ֶכֶסף  וָּה  ֶשּלָּ

ַתְמִשיְך  ה  לָּ ֶשַהַכְלכָּ ה  ְצתָּ רָּ ְמאֹוד  ַהְמִדינָּה  ִרים.  ְּדבָּ ַהְרֵבה  ֵהִקימּו  ֲאנִָּשים  ִרים.    ְּדבָּ

 ְלִהְתַפֵתַח.  

ִרים ִהְתִחילּו   ַאֲחרֹונָּה ַמֶשהּו ִהְתִחיל ְלִהְשַתנֹות. ַהְמִחיִרים ֶשל ְּדבָּ נָּה הָּ ל  ְבשָּ ֲאבָּ

ה ַעל ֲעִלַית ַהְמִחיִרים. ִסַפְרנּו ֶשַאַחת ַהִסבֹות   בָּ ר ִלְקרֹא ַעל ֶזה ַבַכתָּ ַלֲעלֹות. ֶאְפשָּ

ִרים ַלֲעִלַית ַהְמִחיִרים ִהי צּו ִלְקנֹות יֹוֵתר ְּדבָּ ִרים. ֵהם רָּ צּו ִלְקנֹות ַהְרֵבה ְּדבָּ א ֶשֲאנִָּשים רָּ

י ה ֶשהָּ ִרים.  ֶשְמִחיִרים   ִממָּ ַרם ַלמֹוְכִרים ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהְמִחיר ֶשל ַהמּוצָּ ַלמֹוְכִרים. ֶזה גָּ

יָּה ְרִציִנית.  ַהְרֵבה פְ  ִמים ֶזה  ַתֲהִליְך ֶשַמְתִחיל ְולֹא ִנְגַמר.  עֹוִלים יֹוֵתר ִמַּדי זֹו ְבעָּ עָּ

ר ְלַהֲחִליף, ּדֹוְרִשים   עֹוְבִדים ַהֲחשּוִבים ֶשִאי ֶאְפשָּ ַלַתֲהִליְך ַהֶזה קֹוְרִאים ִאיְנְפַלְציָּה. הָּ

ה ֶשֵהם רֹוִצים. ַהְרבֵ  ֶהם ֶאת ַהַמְשֹכֶרת. ֵהם ַמְצִליִחים ִלְקנֹות ֶאת מָּ ִמים ֶשַיֲעלּו לָּ ה ְפעָּ

ה ֶשֵהם  ר לֹא ְיכֹוִלים ִלְקנֹות ֶאת מָּ ִעים. ֵהם ְכבָּ ש ִנְפגָּ חֹות ֶכֶסף ַממָּ ֶהם פָּ ֲאנִָּשים ֶשֵיש לָּ הָּ

ד לֹא ַיֲעֶלה ֶאת ַהַמְשֹכֶרת.  ֶהם ַאף ֶאחָּ יּו ְרִגיִלים. ְולָּ  הָּ

ה ִמַּדי ר ַלֲעֹצר ִאיְנְפַלְציָּה?  ַהְמִדינָּה  ַהְמִדינָּה ְמאֹוד לֹא אֹוֶהֶבת ִאיְנְפַלְציָּה ְגבֹוהָּ . ֵאיְך ֶאְפשָּ

ִרים,  ְּדבָּ חֹות  ִיְקנּו פָּ ֲאנִָּשים  ִאיְנְפַלְציָּה ַתֲעֹצר. ִאם  ְכֵדי ֶשהָּ חֹות ,  ִיְקנּו פָּ ֶשֲאנִָּשים  ה  רֹוצָּ

 ַהֹמְכִרים לֹא ַיֲעלּו ֶאת ַהְמִחיִרים. ַהְמִחיִרים אּוַלי ֲאִפּלּו ֵיְרדּו. 

ֳחדָּ  ֶאת  בָּ ַלֲעֹצר  ה  רֹוצָּ ַהְמִדינָּה  ַמֵהר.  ה  עֹולָּ ֵאל  ְבִיְשרָּ ִאיְנְפַלְציָּה  הָּ ַאֲחרֹוִנים  הָּ ִשים 

ֶאת  ה  ַמֲעלָּ ֶשִהיא  ה  עָּ ְבַהְפתָּ ה  הֹוִדיעָּ ֵאל  ִיְשרָּ ְמִדיַנת  ַבר   ֶשעָּ בּוַע  שָּ ַמֵהר.  ִאיְנְפַלְציָּה  הָּ

ּה.   ִרִבית ֶשּלָּ  הָּ

ִאיְנְפַלְציָּה?ֵאיְך ֶזה יָּכֹול ַלֲעֹזר ַלֲעצֹ   ר ֶאת הָּ

ִרים, ְולֹא ַיֲעלּו ַמְשכֹורֹות, ֲאַנְחנּו לֹא ִנֵתן   חֹות ְּדבָּ ַהְמִדינָּה אֹוֶמֶרת: "ְכֵדי ֶשֲאנִָּשים ִיְקנּו פָּ

ְגבֹוהָּ  ִרִבית  ְכֶשהָּ יֹוֵתר."  ה  ְגבֹוהָּ ִרִבית  ֵמֶהם  ְנַבֵקש  ֲאַנְחנּו  ַקּלּות.  זֹו  ְבכָּ ַהְלוָּאֹות  ֶהם  ה  לָּ

ֲאנִָּשים בֹוִנים   ִרים.  ְּדבָּ חֹות  פָּ ֲאנִָּשים קֹוִנים  ֵמַהְמִדינָּה.  ֶכֶסף  לֹוִוים  ֲאנִָּשים  חֹות  פָּ יֹוֵתר, 

ַתֲעֹזר  ִרִבית  הָּ ֶשל  ֲעִליָּה  ֶשהָּ ְמַקִּוים  ֲאַנְחנּו  ֶנֱעֶצֶרת.  ִאיְנְפַלְציָּה  הָּ ל  ֲאבָּ ִלים.  ִמְפעָּ חֹות  פָּ

ִאיְנְפַלְציָּה.    ַלֲעֹצר ֶאת הָּ
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ָׁשִיים ָׁשָלה  קְּ מְּ מֶּ  בְּ
בּועֹות ַאֲחרֹוִנים  ַבשָּ ה  ֵיש  הָּ לָּ ִיים  ְלֶמְמשָּ ִיים.  ַהְמִדינָּה  ְבִנהּול  ְקשָּ ֵאּלּו  ַהְקשָּ   ְקשּוִרים   הָּ

ֵאל  ִבְמִדיַנת  ַהִשְלטֹון  ְלצּוַרת ֵאל.  ִיְשרָּ   ֶדמֹוְקַרִטית   ִבְמִדינָּה.  ֶדמֹוְקַרִטית  ְמִדינָּה  ִהיא  ִיְשרָּ
ִחים ֶאְזרָּ ֵאּלּו  ַהְנִציִגים.  ַהְמִדינָּה  ֶאת  ֶשְמַנֲהִלים  ְנִציִגים  בֹוֲחִרים  הָּ ִאים  הָּ י"  ִנְקרָּ רֵּ  ַחבְּ

ת נֶּסֶּ  ".  כְּ
ִרים  ֵאיְך ִחים ?  ַהְכֶנֶסת  ַחְבֵרי  ִנְבחָּ ֶאְזרָּ גֹותְל"  ַמְצִביִעים  הָּ ה".  ִמְפלָּ גָּ ה   ִמְפלָּ   ַהְרֵבה   ֶשִקְבלָּ

ה.  ְכֶנֶסת   ַחְבֵרי  ַהְרֵבה  בֹוֶחֶרת  -קֹולֹות גָּ ה  ִמְפלָּ   ַחְבֵרי   ְמַעט  בֹוֶחֶרת  -קֹולֹות  ְמַעט   ֶשִקְבלָּ
ה. ְכֶנֶסת גָּ ה ִמְפלָּ ה לֹא -קֹולֹות  ְמֹאד ְמַעט  ֶשִקְבלָּ ֵבר ַאף ַמְכִניסָּ  .ְכֶנֶסת  חָּ
ִריְך  ַהְכֶנֶסת  ַחְבֵרי  ֶשִנְבֲחרּו  ַאֲחֵרי ה  ְלַהְרִכיב  צָּ לָּ ד   ְמַבֵקש  ַהְמִדינָּה  נִָּשיא.  ֶמְמשָּ   ֵמֶאחָּ

ה  ְלַהְרִכיב  ַהְכֶנֶסת  ֵמַחְבֵרי לָּ ה.  ֶמְמשָּ לָּ   ֵמֹרב   ְתִמיכָּה   ְלַקֵבל  ְצִריכָּה  ַמְרִכיב  ֶשהּוא  ַהֶמְמשָּ
 .  ַהְכֶנֶסת ֵריַחבְ 

ל ְבֶדֶרְך גֹות ְכלָּ ה  ְלַאף. ְקַטנֹות ַהִמְפלָּ גָּ ה  ַבְכֶנֶסת ֹרב ְלַהִשיג ְכֵדי. ַבְכֶנֶסת ֹרב ֵאין ִמְפלָּ   ַכמָּ
גֹות ה   ְלַשֵתף  ְצִריכֹות  ִמְפלָּ ִקים  ְכֵדי  ְפֻעּלָּ ה  ְלהָּ לָּ ה .  ֶמְמשָּ   קֹוְרִאים   ַהזֹאת  ַלְקבּוצָּ

ָיה"  ". קֹוָאִליצְּ
ל  ְבֶדֶרְך גֹות  ְכלָּ ה  ִמְשַתְתפֹות  ֶשּלֹא  ַהִמְפלָּ לָּ ּה  ְלַהֲחִליף  ְמַנסֹות   ְבֶמְמשָּ   ְקבּוַצת .  אֹותָּ

גֹות ה ֶשִמְתַנֶגֶדת ַהִמְפלָּ לָּ ָיה" ִנְקֵראת ְלֶמְמשָּ  ".אֹוּפֹוִזיצְּ
ל  ְבֶדֶרְך ה  ַמְנִהיג  ְכלָּ גָּ ה  ַהִמְפלָּ ה  ֶשַמְרִכיב  ֶזה  הּוא   רְביֹותֵ   ַהְגדֹולָּ לָּ ִנים .  ִמֶמְמשָּ   ְבשָּ

ַאֲחרֹונֹות ה  הָּ ְיתָּ ֵאל  ַבְמִדיַנת  הָּ יָּה  ִיְשרָּ ה  ִהיא  ַהִּלכּוד  ִמְפֶלֶגת:  ְבעָּ גָּ ה  ַהִמְפלָּ   ְביֹוֵתר   ַהְגדֹולָּ
ל ה   ַמְנִהיג  ֲאבָּ גָּ ִנים ֲאנִָּשים  ַמְסִפיק  ִלְמצֹא  ִהְצִליחַ   לֹא [  ְנַתְניָּהּו  ִבְניִָּמין]  ַהִמְפלָּ   ְלַשֵתף   ֶשמּוכָּ
ה  ִאתֹו ה  ּוְלַהְרִכיב   ְפֻעּלָּ לָּ יּו   ֶזה  ִבְגַלל.  ֶמְמשָּ יּו  ְושּוב  שּוב   ְבִחירֹות  הָּ יֹות  ְוהָּ שֹות  ְבעָּ   ְבִנהּול   קָּ

נָּה  ִלְפֵני.  ַהְמִדינָּה יּו  ְכשָּ ה  ַהַפַעם.  ְבִחירֹות  עֹוד  הָּ רָּ ִליַנפְ   -ַאֵחר  ַמֶשהּו  קָּ יָּה  ֶבֵנט  תָּ   ַמְנִהיג   הָּ
ה  ֶשל גָּ ל   ְקַטנָּה  ִמְפלָּ ַמר  הּוא  ֲאבָּ ד  ַאף  ְזַמן  ַהְרֵבה  ְכַבר: "  אָּ ִקים  ַמְצִליחַ   לֹא   ֶאחָּ ה  ְלהָּ לָּ . ֶמְמשָּ
ה  ְלַשֵתף  ַאְצִליחַ   ֲאִני,  ִהְזַּדְמנּות  ִלי  ִתְתנּו  ִאם גֹות  עֹוד  ִעם  ְפֻעּלָּ ִקים  ִמְפלָּ ה  ּוְלהָּ לָּ ".  ֶמְמשָּ

ל  ְבֶדֶרְך גֹות  ְכלָּ ה  ֶשְמַשְתפֹות  ַהִמְפלָּ גֹות  ֵהן  ְפֻעּלָּ   ְבֹרב   ּדֹומֹות  ֵּדעֹות  ַלֵהן  ֶשֵיש  ִמְפלָּ
ִלי.  ַהנֹוְשִאים ַסף  ֶבֵנט  ַנְפתָּ ה  אָּ לָּ גֹות  ְלֶמְמשָּ גֹות:  ְמֹאד  שֹונֹות  ֶשַּלֵהן  ֶשַהֵּדעֹות  ִמְפלָּ  ִמְפלָּ

גֹות  ִהְתַנֲחֻליֹות  ֶשְבַעד ִבים  ֶשל  ּוִמְפלָּ גֹות.  ֲערָּ ְרבּות  ֶשְבַעד  ִמְפלָּ ה   ֶשל  ִהְתעָּ לָּ   ַהֶמְמשָּ
ה לָּ גֹות  ַבַכְלכָּ ִלי  ֹחֶפש  ֶשְבַעד  ּוִמְפלָּ ַמר  הּוא.  ַכְלכָּ ְמנָּם: "אָּ נּו  ֵיש  אָּ ל   ִויכּוִחים  לָּ   ַגם   ֲאַנְחנּו   ֲאבָּ

ִרים ַהְרֵבה ַעל ַמְסִכיִמים ִרים ִנְתַמֵקד ֲאַנְחנּו !ְּדבָּ ֶהם ַמְסִכיִמים ֶשֲאַנְחנּו ִבְדבָּ  !".  בָּ
ה לָּ ִלי   ֶשל  ְלֶמְמשָּ ְרפּו  ֶבֵנט   ַנְפתָּ ּה  ִהְתַנְגדּו.  ְכֶנֶסת   ַחְבֵרי  61  ִהְצטָּ   ְבַמַצב .  ְכֶנֶסת  ַחְבֵרי  59  לָּ

ה  ֵיש  ַהֶזה לָּ ל   ֹרב   ְלֶמְמשָּ ן  הּוא  ֲאבָּ טָּ ה   ַיַעְזבּו  ְכֶנֶסת   ַחְבֵרי  ֶשְשֵני  ַמְסִפיק.  ְמֹאד  קָּ לָּ   ּוְלֶמְמשָּ
 .  ֹרב ִיְהֶיה לֹא
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ְך ה ֶאת  ְלַנֵהל ְמֹאד ְמֻסבָּ לָּ  : ַהזֹאת ַהֶמְמשָּ
ה לָּ גֹות  יֹוְשבֹות  ְבֶמְמשָּ ה  ַאף.  שֹונֹות  ֵּדעֹות  ִעם  ֲאנִָּשים  ֶשל  ִמְפלָּ גָּ ה  לֹא  ִמְפלָּ  ַלֲעשֹות  ַמְצִליחָּ

ה   ֶאת  ְבִדיּוק ה  ֶשִהיא  מָּ ל.  רֹוצָּ ה  כָּ גָּ ל  ֶשל  ַהַמְצִביִעים.  ְלַוֵתר  ְצִריכָּה  ִמְפלָּ ה  כָּ גָּ : חֹוְשִבים  ִמְפלָּ
גֹות!  ְמַוְתִרים  ֲאַנְחנּו  ַרק" ֲאֵחרֹות  ַהִמְפלָּ ה  ֶאת  ְמַקְבלֹות  הָּ  ַהַמְצִביִעים !".  רֹוצֹות  ֶשֵהן  מָּ

ה בַ   ַהְכֶנֶסת  ְלַחְבֵרי  אֹוְמִרים גָּ ּה  ַבֲחרּו  ֶשֵהם  ִמְפלָּ "בָּ ֶעְקרֹונֹות  ַעל  ִתְתַעְקשּו  לֹא  ִאם :   הָּ
ֶהם ַמֲאִמיִנים ֶשֲאַנְחנּו ֶכם  ִנְבַחר לֹא -בָּ ִרים ְלַמַען ִלְפֹעל רֹוִצים ַהְכֶנֶסת ַחְבֵרי!". שּוב בָּ   ְּדבָּ

ֶהם  ַמֲאִמיִנים  ֶשֵהם ֶהם   ַהבֹוֲחִרים  ְבֵעיֵני  ֵחן  ִלְמצֹא  רֹוִצים  ַגם  ֵהם.  בָּ ל  ֶשּלָּ  ְצִריִכים  ֵהם  ֲאבָּ
ה ְלַשֵתף ש ֶשחֹוְשִבים ֲאנִָּשים ִעם ְפֻעּלָּ  !ַאֶחֶרת ַממָּ

ה"  יִָּמינָּה"  ִמִמְפֶלֶגת  ְכֶנֶסת  ֲחֵבַרת  ְכֹחֶדש  ִלְפֵני ה  לֹא  ֲאִני: "ִאְמרָּ   ִעם   ַלֲעֹבד  ְלַהְמִשיְך  ְיכֹולָּ
ה לָּ ה ֲאִני! ַהזֹאת ַהֶמְמשָּ ּה ְלַשֵתף ַמְפִסיקָּ ה ִאתָּ  ". ְפֻעּלָּ

האַ   ֶשִהיא  ַאֲחֵרי ב  ֶזה  ֶאת  ְמרָּ ַפְך  ַבְכֶנֶסת  ַהַמצָּ   תֹוְמִכים   ְכֶנֶסת  ַחְבֵרי  60  -ֵחִצי  ֵחִצי  ִלְהיֹות  הָּ
ה לָּ ּה  ִמְתַנְגִדים  ְכֶנֶסת  ַחְבֵרי  60ו  ְבֶמְמשָּ ר  ִאי   ַהֶזה  ְבַמַצב .  לָּ ה   ֶאת  ְלֶפֶרק  ֶאְפשָּ לָּ   ַהֶמְמשָּ

ל ה  לֹא  ִהיא  ֲאבָּ בּועַ .  טֹוב  ַלֲעֹבד  ַמְצִליחָּ ה  מר"צ  ִמִמְפֶלֶגת   ְכֶנֶסת  ֲחֵבַרת  ַהשָּ   ֲאִני : "הֹוִדיעָּ
ה לֹא ה ִעם ַלֲעֹבד  ַמְצִליחָּ לָּ ה  ִהיא ִאם ". עֹוֶזֶבת ֲאִני ! ַהזֹאת  ַהֶמְמשָּ ְיתָּ ה הַ  עֹוֶזֶבת  הָּ לָּ   ֶמְמשָּ

ה ְיתָּ ֶרֶקת  הָּ ה  ִהיא  ַבסֹוף.  ִמְתפָּ ְרטָּ ה  ִהְתחָּ ְמרָּ "ְואָּ ר  ִהְשַתְכַנְעִתי:  בָּ   הּוא   טֹוב  ֲהִכי  ֶשַהּדָּ
ה ִלְתֹמְך ְלַהְמִשיְך לָּ  ". ַבֶמְמשָּ

ֶשה ה  ֶאת  ְלַנֵהל  ְמֹאד  קָּ לָּ ל  ַהזֹאת  ַהֶמְמשָּ ֵרק  ִהיא  ִאם  ֲאבָּ ל  ִתְתפָּ רּור  לֹא  ִבְכלָּ   ֶשַיְצִליחּו   בָּ
ִקים ה ְלהָּ לָּ  .   ַאֶחֶרת ֶמְמשָּ
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בו עָּפ  ָּ ש    תָּהַׁ ַׁ ש  ר   

 

   דברים   - במדבר    - ויקרא    - שמות    – בראשית   חומש: 

 
 נשא  פרשה:

 
 

 
 
 
 

 מתנות הנשיאים -נשא

ן. ֵאל ִסְימּו ִלְבנֹות ֶאת ַהִמְשכָּ  ְבֵני ִיְשרָּ

ל  ןְלכָּ נֹות ַלִמְשכָּ יָּה נִָּשיא. ַהְנִשיִאים ֵהִביאּו ַמתָּ ֵאל הָּ ַהְנִשיִאים ֵהִביאּו . ֵשֶבט ֶשל ְבֵני ִיְשרָּ

לֹות.  ֲעגָּ ֲחבּו ֶאת הָּ ר סָּ קָּ ר. ְבֵני ַהבָּ קָּ ר ְבֵני בָּ שָּ לֹות ּוְשֵנים עָּ  ֵשש ֲעגָּ

עֲ  לֹות ִלְבֵני ֵגְרשֹון. הָּ עֹורֹות ֹמֶשה נַָּתן ְשֵתי ֲעגָּ ֶהם ִלְסֹחב ֶאת ַהִכסּוִיים ְוהָּ ְזרּו לָּ לֹות עָּ גָּ

ן.  ֶשל ַהִמְשכָּ

ִשים ְוֶאת  ֹמֶשה ֶהם ִלְסֹחב ֶאת ַהְקרָּ ְזרּו לָּ לֹות עָּ ֲעגָּ ְרִרי. הָּ לֹות ִלְבֵני מָּ נַָּתן ַאְרַבע ֲעגָּ

ן.  ַהְיֵתדֹות ֶשל ַהִמְשכָּ

ה ְבֵני מְרִרי ִקְבלּו יֹוֵתר ֲעגָּ  מָּ  לֹות?לָּ

יּו ַהְרֵבה יֹוֵתר ְכֵבִדים. ִרים ֶשֵהם ְצִריִכים ִלְסֹחב הָּ  ִכי ַהְּדבָּ

ה. לָּ ת לֹא ִקְבלּו ַאף ֲעגָּ  ְבֵני ְקהָּ

לֹות? ת לֹא ִקְבלּו ֲעגָּ ה ְבֵני ְקהָּ מָּ  לָּ

ֵאּלּו ְקדֹוִשים ְמֹאד. ַחיִָּבים ִלְסחֹ  ֲחבּו ֶאת ְכִלי ַהֹקֶדש. ַהֵכִלים הָּ ם ַביָּד. ִכי ֵהם סָּ ב אֹותָּ

לֹות. ם ַעל ֲעגָּ סּור ְלַהִניַח אֹותָּ  אָּ

ִדים. נֹות ְמיֻחָּ ְרבָּ ן קָּ  ִלְכבֹוד ֲחנַֻכת ַהִמְזֵבַח ַהְנִשיִאים ֵהִביאּו ְלִמְשכָּ

ל נִָּשיא ֵהִביא:   כָּ

ה  ב ְמֵלאָּ ֵלא ֹסֶלת, ַכף זָּהָּ ה ֹסֶלת, ַמְזֵרק ֶכֶסף מָּ  ְקֹטֶרת.ַקֲעַרת ֶכֶסף ְמֵלאָּ

ה ְתיִָּשים.  ִלים, ִששָּ ה ַאיָּ ִשים, ִששָּ ה ְכבָּ ר, ִששָּ קָּ ד, ְשֵני ְבֵני בָּ  ַפר ֶאחָּ

ן ֶשּלֹו ְביֹום ַאֵחר.  ְרבָּ ל נִָּשיא ֵהִביא ֶאת ַהקָּ  כָּ

ר יֹום. שָּ נֹות ֶשל ַהְנִשיִאים ִנְמְשכָּה ְשֵנים עָּ ְרבָּ ַבת ַהקָּ  ַהְקרָּ

ה.ַאֲחֵרי ֶשַהנְ  ן ִהְסַתְימָּ ֶהם ֲחנַֻכת ַהִמְשכָּ נֹות ֶשּלָּ ְרבָּ  ִשיִאים ִסְימּו ְלַהְקִריב ֶאת ַהקָּ

ה ה' ִּדֵבר ֶאל ֹמֶשה. ן ִהְסַתְימָּ  ִמיָּד ַאֲחֵרי ֶשֲחנַֻכת ַהִמְשכָּ

יו ִמֵבין ַהְכרּוִבים ֶשַעל ִמְכֶסה ֲארֹון הַ  ַמע ֶאת ה' ְמַדֵבר ֵאלָּ  ְבִרית.ֹמֶשה שָּ

ֵאל.• ְרִכים ֶאת ְבֵני ִיְשרָּ ה ֶשַהֹכֲהִנים ְמבָּ כָּ ה ַהְברָּ ַשת ַנשא ְכתּובָּ רָּ  ְבפָּ


