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ֵאִלי - ֶאֶרץ ִאירּוס  רְׂ  ִישְׂ

בּועֹות שָּׁ ֲחרֹוִנים בַּ אַּ ר ִלְפרֹוחַּ  ִהְתִחיל הָּׁ יַּעַּ ִאירּוס בָּׁ ֵאֶרץ הָּׁ  . ִיְשְרֵאִלי-הָּׁ

ִאירּוס ֵאֶרץ לָּׁ ח ֵיׁש ִיְשְרֵאִלי-הָּׁ ד ֶפרַּ ִלים. ְמיֻוחָּׁ עָּׁ ח ֶׁשל לָּׁ ֶפרַּ  ֲעֵלי ' קֹוְרִאים הַּ

ִאירּוס'. ּכֹוֶתֶרת ֵאֶרץ לָּׁ ה ֵיׁש  ִיְשְרֵאִלי-הָּׁ ִרים, ּכֹוֶתֶרת ֲעֵלי ִׁשישָּׁ   ֶׁשְמֻסודָּׁ

ד ְבזּוגֹות ֵשִני מּול ֶאחָּׁ ְך. הַּ ל ֶׁשִנְרֶאה ּכָּׁ ח הּוא ּכֹוֶתֶרת ֲעֵלי זּוג ֶׁשּכָּׁ  ֶפרַּ

ד ּכֹוֶתֶרת ֲעֵלי. ִנְפרָּׁ ִאירּוס ֶׁשל הַּ ֵאֶרץ הָּׁ ע ֵהם ִיְשְרֵאִלי-הָּׁ ן ְבֶצבַּ בַּ ט , לָּׁ  ִּכְמעַּ

קּוף ע . ׁשָּׁ ֶאְמצַּ ּכֹוֶתֶרת ֲעֵלי בָּׁ ס ֵיׁש הַּ הֹוב פַּ  .  צָּׁ

ִאירּוס ֵאֶרץ הָּׁ ח הּוא ִיְשְרֵאִלי-הָּׁ ן ֶפרַּ סּור. מּוגָּׁ ר. אֹותֹו ִלְקטֹוף אָּׁ   ֻמותָּׁ

ֵּכל יו ְלִהְסתַּ לָּׁ  .  ִמֶמנּו ְוֵליֵהנֹות עָּׁ

ה ר ֶאל ְצאּו: ְמִשימָּׁ יַּעַּ ְפשּו, הַּ ה ִסיְפרּו. ִיְשְרֵאִלי-ֶאֶרץ ִאירּוס חַּ   ֲעֵלי ּכַּמָּׁ

 .לֹו ֵיׁש ּכֹוֶתֶרת

ְצאּו ִיְשְרֵאִלי-ֶאֶרץ ִאירּוס)בתמונה(   ִדים ֶׁשמָּׁ ת ְילָּׁ ר ְבִכיתַּ ִלים יַּעַּ  . ֵביּובַּ

      

  

ה  -ַהּלֹוֶטם ֶפַרח בָּ ה ֵמֵאת ַכתָּ ֶלר  אֹורָּ  ִטישְׂ
 

ֲחרֹונָּׁה אַּ ְלנּו  לָּׁ ר ִלְראֹות  ִהְתחַּ עַּ יַּ ח ֶאת  בַּ ֶפרַּ  . 'לֹוֶטם' הַּ

ּלֹוֶטם ח הּוא   הַּ  .  ְפִסיִגי דּו ֶפרַּ

ִחים ְפרָּׁ ּלֹוֶטם ֶׁשל הַּ א   צּוף ְמיַּיְצִרים  ֵאינָּׁם  הַּ ְרֵבה ֶאּלָּׁ ה הַּ ְבקָּׁ ְרֵבה. אַּ ִקים  הַּ ִגיעַּ  אֹוֲהִבים ֲחרָּׁ  .  ֲאֵליֶהם   ְלהַּ

לֹוֶטם  ִחים  סּוֵגי   ְׁשֵני  ֵיׁש   לָּׁ ּלֹוֶטם ,  ְפרָּׁ ְרוָּׁוִני  הַּ מַּ ּלֹוֶטם   הָּׁ ִעיר  ְוהַּ שָּׁ ִדים  ְבִשיִחים  צֹוְמִחים  ֵהם .  הַּ ר .  ִנְפרָּׁ עַּ יַּ   בַּ
עֹות ֶׁשל ן  ְגבָּׁ ר ִלְראֹות  ִניתַּ ּלֹוֶטם ֶאת  ְבִעיקָּׁ ִעיר הַּ שָּׁ  .  הַּ

ּלֹוֶטם ִעיר  הַּ שָּׁ ע הּוא הַּ ִהיר ֶסגֹול ְבֶצבַּ ּלֹוֶטם,  בָּׁ ְרוָּׁוִני  הַּ מַּ ע הָּׁ ן  ְבֶצבַּ בָּׁ    . לָּׁ

לֹוֶטם  ֵיׁש ,    ֲעֵלי   5ו  ּכֹוֶתֶרת  ֲעֵלי   5  לָּׁ ִביעַּ ֶהם   ֵיׁש   ְפִניִמִיים.  3ד  ִחיצֹוִנִיים ְועֹו 2גָּׁ ְרֵבה   לָּׁ ִנים  הַּ ְבקָּׁ ח .  אַּ ֶפרַּ   הַּ
ר ח  ְבתֹור גַּם מּוּכָּׁ ֵפא  ֶצמַּ  . ְמרַּ

ה ר ֵאל   ֵצאּו:  ְמִשימָּׁ עַּ יַּ ְפשּו  הַּ ְרוָּׁוִני לֹוֶטם  ִשיחַּ  ְוחַּ ִעיר לֹוֶטם   ְוִשיחַּ  מָּׁ   . שָּׁ
 

 

ֵאלֹות ַל"ג שְׂ עֹוֶמר לְׂ ה. בָּ בָּ תְׂ ִחיָּה :  כָּ  . ֲאִביַחִיל תְׂ

ה. 1 רָּׁ ְמעָּׁ ְבאּו בַּ אי ּוְבנֹו ִהְתחַּ ר יֹוחַּ ִבי ִׁשְמעֹון בָּׁ ן רַּ ה ְזמַּ נָּׁה 12? ּכַּמָּׁ  ׁשָּׁ

ְזרּו אח''כ ׁשּוב? . 2 ה ְוחָּׁ רָּׁ ְמעָּׁ אי ּוְבנֹו ֵמהַּ ר יֹוחַּ ִבי ִׁשְמעֹון בָּׁ ה יְָּׁצאּו רַּ מָּׁ ם  ֶאת ֶהְחִריבּו  ֶׁשֵהם ֵּכיוָּׁוןלָּׁ עֹולָּׁ   הָּׁ
ֲאֶׁשר ר ּכָּׁל ּכַּ בָּׁ ְּכלּו דָּׁ יו  ֶׁשִהְסתַּ לָּׁ ף עָּׁ  ִנְשרַּ

ֵאל.  3 ם ִיְשרָּׁ אי ּוְבנֹו ֶאת עַּ ר יֹוחַּ ִבי ִׁשְמעֹון בָּׁ אּו רַּ ה רָּׁ מָּׁ ה?    לָּׁ ִין טֹובָּׁ אּו   ֵהם  ִּכיְבעַּ ֵקן  רָּׁ ֲחִזיק   זָּׁ   ְׁשֵתי   ֶׁשמַּ
ִסים ֶׁשל  ֲחִבילֹות ת ִלְכבֹוד  ֲהדַּ בָּׁ  ! ׁשַּ

ה? . 4 ֵגיפָּׁ מַּ א בַּ ִבי ֲעִקיבָּׁ ְלִמיִדים ִנְפְטרּו ְלרַּ ה תַּ  24,000ּכַּמָּׁ
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  חדש בטבע

ל זַּ נָּׁה  טֹוב  מַּ ב ֵלּכָּׁ טַּ ֵבן ְלהּוֶּלֶדת  חָּׁ ר הַּ  ֵגְרׁשֹון  זֹוהַּ

ל זַּ ר טֹוב  מַּ מָּׁ ִדים ְלהּוֶּלֶדת ֶהְקֵׁשר ְלתָּׁ ְנכָּׁ  הַּ

 

ה בָּׁ ְדנַּתֹון  ּכַּתָּׁ סָּׁ ִביהָּׁ   ֵמֵאת לַּ  ֵׁשיזָּׁף אָּׁ

לֹוׁש  ִלְפֵני בּועֹות   ׁשָּׁ ׁש  ֵמִדיחַּ   ִהִגיעַּ   ׁשָּׁ דָּׁ ה  חָּׁ ִדירָּׁ א.  לַּ בָּׁ ֶייֶלת  ֶׁשל   אַּ ְסִביר   ִהִגיעַּ   אַּ נּו  ְלהַּ   לָּׁ
ֵמִדיחַּ  ֶאת  ִמְפִעיִלים  ֵאיְך ת ֶזה. הַּ ְך ְקצָּׁ  .ְמסּובָּׁ

ִריְך ְכִניס  צָּׁ ֵּכִלים   ֶאת  ְלהַּ ר  הַּ ם   ְמסּודָּׁ ל   ִלְלחֹוץ  ִלְזּכֹור  ְוגַּ ְפתֹוִרים  עַּ ּכַּ ְנכֹוִנים  הַּ ט .  הַּ   ְלאַּ
ט  נֹות ּכָּׁל  ְלאַּ בָּׁ ְמדּו  הַּ ְפִעיל לָּׁ ִדיחַּ  ֶאת  ְלהַּ מַּ  .  הַּ

ִדיחַּ  מַּ נּו עֹוֵזר הַּ ל ֶׁשיֹוֵתר לָּׁ ֵּכִלים  ֶאת ִלְׁשטֹוף קַּ ם  הַּ ִהיר יֹוֵתר ְוגַּ ל  ׁשֹוְמרֹות ֲאנְַּחנּו.  מָּׁ   עַּ

ֵמִדיחַּ  ִדי  טֹוב  טֹוב הַּ ֵרס ֶׁשּלֹּא  ּכַּ נּו  ֵיהָּׁ  .  לָּׁ

 

   

ַדר דֹול ַדרְׂ ִחים גְׂ רָּ  פְׂ

יִָּׁמים ֲחרֹוִנים בַּ אַּ ר הָּׁ ֵדי ִלְראּות ֶאְפׁשָּׁ ְרבַּ ה מַּ ר" ֶׁשל ְפִריחָּׁ ְרדַּ ִחים ְגדֹול דַּ ר". "ְפרָּׁ ְרדַּ  ְגדֹול דַּ

ִחים ח הּוא" ְפרָּׁ ן ֶצמַּ ת מּוגָּׁ חַּ ִבים ִמִמְׁשפַּ ֻמְרּכָּׁ סֹוף פֹוֵרחַּ  הּוא. הַּ ִביב  בַּ אָּׁ ת הָּׁ ִיץ ּוְתִחּלַּ קַּ .  הַּ

ה ְפִריחָּׁ ד ְבִצְבֵעי ִהיא ֶׁשּלֹו הַּ  .ּוְלֶבן וָּׁרֹּ

סּוג ַדר בַּ ר ִמיֵני רֹּב.  ִמיִנים 600מ יֹוֵתר ֵיׁש ַדרְׂ ְרדַּ דַּ ִנִיים הַּ ר. קֹוצָּׁ ְרדַּ ִחים ְגדֹול  ְל"דַּ ְפרָּׁ   "הַּ

ט ל בֹוְדִדים קֹוִצים לֹו ֵיׁש. ] קֹוִצים ְוֵאין ִּכְמעַּ ִלים עַּ ִקיִפים ֶהעָּׁ ח ֶאת ֶׁשמַּ ֶפרַּ  .[הַּ

ל ֵאֶצל ִחים ּכָּׁ ְפרָּׁ ת הַּ חַּ ִבים ִמִמְׁשפַּ ֻמְרּכָּׁ ח הַּ ֶפרַּ ת"  ְבֶעֶצם הּוא הַּ חַּ ְרֵבה  -"ִתְפרַּ ִחים הַּ  ְפרָּׁ

ִנים ד ֶׁשפֹוְרִחים ְקטַּ חַּ ֵשִני ְליַּד אַּ ת. הַּ חַּ ִתְפרַּ ר ֶׁשל בַּ ְרדַּ דַּ ל הַּ ח" ּכָּׁ  ֵמֲהמֹון ֻמְרּכָּׁב "ֶפרַּ

ִחים ִנים ְפרָּׁ ִחים. ְקטַּ ֵאּלּו ִלְפרָּׁ ה  ֵיׁש הָּׁ ִאים ְוֵהם ְמֻעֶגֶלת צּורָּׁ ִחים" ִנְקרָּׁ  ".ִצינֹוִרִיים ְפרָּׁ

ר ֵאֶצל ְרדַּ "דַּ ִחים דֹולגְ  הַּ ְפרָּׁ ת" הַּ חַּ ִתְפרַּ ֶּכֶבת הַּ ִחים ֵמרַּ ִחים ְגדֹוִלים ִמְפרָּׁ ִנים ּוְפרָּׁ  . ְקטַּ

ִחים ְפרָּׁ ְגדֹוִלים הַּ ִאים הַּ ת  ְבֶהֵקף ִנְמצָּׁ חַּ ִתְפרַּ ֶהם ֵיׁש. הַּ ע לָּׁ ד ֶצבַּ ק וָּׁרֹּ זָּׁ ִחים. חָּׁ ְפרָּׁ ֵאּלּו לַּ  הָּׁ

ִנים  ֵאין ְבקָּׁ ה אַּ ֲחלָּׁ ִעים ְמיְַּצִרים לֹּא ְוֵהם ְוׁשַּ ה. ְזרָּׁ ְפִקיד מָּׁ תַּ ֶהם הַּ ד בֹוְלִטים ֵהם? ֶׁשּלָּׁ  ְמאֹּ

ר ם ִלְראֹות ְוֶאְפׁשָּׁ ּלּות אֹותָּׁ ִקים" אֹוְמִרים"  ֵהם. ְבקַּ ֲחרָּׁ ִאי" "לַּ ֶכם ְּכדָּׁ בֹוא לָּׁ  ּכָּׁאן ֵיׁש! ְלכָּׁאן לָּׁ

ח ִעים צּוף ִעם ֶפרַּ ִחים!" טָּׁ ְפרָּׁ ֵאּלּו הַּ ֶמת עֹוִשים הָּׁ ח ִפְרסֹּ ֶצמַּ  .לַּ

ִחים ְפרָּׁ ְפִניִמִיים הַּ ִנים ֵהם הַּ ִנים ְלבָּׁ ֶהם. ּוְקטַּ ִנים ֵיׁש לָּׁ ְבקָּׁ ה אַּ ֲחלָּׁ ִקים. ְוׁשַּ ֲחרָּׁ   רֹוִאים ְּכֶׁשהַּ

ֶמת ִפְרֵחי" ֶאת ִפְרסֹּ ִגיִעים" הַּ ח ּומַּ ֶצמַּ ִביִקים ֵהם, לַּ אָּׁ ִחים  ֶאת מַּ ְפרָּׁ ְפִניִמִיים הַּ ִנים הַּ ְקטַּ  .הַּ

ה ְפשּו: ְמִשימָּׁ ר" חַּ ְרדַּ ִחים  ְגדֹול דַּ ְפשּו" ְפרָּׁ ִחים ֶאת חַּ ְפרָּׁ ְגדֹוִלים הַּ ִחים הַּ ְפרָּׁ ִנים ְוהַּ ְקטַּ . הַּ

ְירּו ח ֶאת צַּ ֶפרַּ נּו ְוִׁשְלחּו הַּ ִציּור ֶאת לָּׁ  .הַּ

רּו כְׂ ַדר -זָּ דֹול ַדרְׂ ִחים גְׂ רָּ ן ֶפַרח הּוא פְׂ סּור מּוגָּ אָּ ֹטף וְׂ  .  אֹותֹו ִלקְׂ

 

 idobiצילום : 
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עולםב ארץ ובחדשות       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ַלִים הּומֹות ִבירּושָּ  מְׂ

ִים.  לַּ ְרֵבה ְמהּומֹות ִבירּוׁשָּׁ יּו הַּ ֲחרֹון הָּׁ אַּ בּועַּ הָּׁ שָּׁ  בַּ

ה ֶזה ְמהּומֹות?  מָּׁ

ן. ִאם ֵהם  גָּׁ ּלָּׁ ִמים ֵהם עֹוִשים בַּ ֶשהּו ִלְפעָּׁ ל מַּ ִׁשים ּכֹוֲעִסים עַּ ן. ְּכֶׁשֲאנָּׁ גָּׁ לָּׁ ֶחֶרת ְלבָּׁ ה אַּ ְמהּומֹות ֶזה ִמּלָּׁ
ר לֹּא  צֹוֲעִקים ֶזה ְבֵסֶדר. ֶזה לֹּא ְמהּומֹות. ִאם ֲאנִָּׁׁשים ֲאֵחִרים אֹו ְבִציּוד ֶזה ְּכבָּׁ ֲאנִָּׁׁשים פֹוְגִעים בַּ

ה.  ְבֵסֶדר. ֶזה ְמהּומָּׁ

ְמהּומֹות?   ֵאיְך ִהְתִחילּו הַּ

ְשכּונֹו ִבים. ְבֵחֶלק ֵמהַּ ק ֲערָּׁ ִרים רַּ ְשכּונֹות גָּׁ ֵחֶלק ֵמהַּ ִבים. בַּ ם ֲערָּׁ ם ְיהּוִדים ְוגַּ ִיים גַּ ִים חַּ לַּ ִרים  תִבירּוׁשָּׁ גָּׁ
ִמים  ֵאּלּו קֹוֶרה ֶׁשִּלְפעָּׁ ְשכּונֹות הָּׁ ִבים. בַּ ם ֲערָּׁ ם ְיהּוִדים ְוגַּ ִרים גַּ ְשכּונֹות גָּׁ ק ְיהּוִדים. ְבֵחֶלק ֵמהַּ ֵיׁש רַּ

ִבים.  ֲערָּׁ ְיהּוִדים לָּׁ  ְמִריבֹות ֵבין הַּ

אן'. חֹּ  דָּׁ מָּׁ ֶדׁש 'ֲהרָּׁ ִבים  חֹּ ֲערָּׁ בּועַּ וֵָּׁחִצי ִהְתִחיל ְלרֹּב הָּׁ ִבים. ִלְפֵני ׁשָּׁ ֲערָּׁ ׁשּוב לָּׁ ן'הּוא ְמאֹוד חָּׁ דָּׁ מָּׁ 'רָּׁ ֶדׁש הַּ
ֻמְסְלִמים חֹוְגִגים.  ן' הַּ אדָּׁ 'ְרמַּ ֶדׁש הַּ ה ְבחֹּ ְילָּׁ ל לַּ ִמים. ְבכָּׁ ֻמְסְלִמים צָּׁ ן' הַּ אדָּׁ מָּׁ 'רָּׁ ֶדׁש הַּ  ּכָּׁל יֹום ְבחֹּ

ְרִבים ִהִציקּו ִליהּוִדים תֹוְך ְּכדֵ  ִמים עַּ ה ְפעָּׁ מָּׁ ֲחרֹונֹות ּכַּ אַּ בּועֹות  הָּׁ שָּׁ ְשכּונֹות בַּ ה ְיהּוִדים בַּ מָּׁ ֲחִגיגֹות. ּכַּ י הַּ
ן חֹוְגִגים. ֵחלֶ  ְזמַּ ל הַּ ִבים ִבְׁשכּונָּׁה ּכָּׁ ֲערָּׁ אן הָּׁ דָּׁ מָּׁ ג ֲהרָּׁ ל חַּ ְמרּו: "ִבְגלַּ ִבים אָּׁ ֶהם ְיהּוִדים וֲַּערָּׁ ִרים בָּׁ ק ֶׁשגָּׁ

יְ  ִציק לַּ ם ְלהָּׁ ֲחִגיגֹות ֵהם ְיכֹוִלים גַּ ל הַּ ִבים חֹוְׁשִבים ֶׁשִבְגלַּ ֲערָּׁ ה לֹּא ֵמהָּׁ רָּׁ ִמְׁשטָּׁ ֶהם! הַּ סּור לָּׁ הּוִדים. אָּׁ
ִבים."  ֲערָּׁ ק ֶנֶגד הָּׁ נָּׁה ְוִנְצעַּ ְפגָּׁ ֶהם. נֲַּעֶשה הַּ קֹות ֶׁשּלָּׁ ֲהצָּׁ ֶפֶלת בַּ  ְמטַּ

גֵ  נָּׁה. ִנפָּׁ ְפגָּׁ ה עֹוִשים הַּ ְילָּׁ ּלַּ יֹום בַּ ְתבּו: "הַּ ִׁשים. ֵהם ּכָּׁ ְרֵבה ֲאנָּׁ עֹות ְלהַּ ְלחּו הֹודָּׁ ֵאּלּו ׁשָּׁ ֲאנִָּׁׁשים הָּׁ ְרֵבה ׁש הַּ הָּׁ
ִבים." ֲערָּׁ ְפִגין ֶנֶגד הָּׁ  ֲאנִָּׁׁשים ְונַּ

בִ  ֲערָּׁ נָּׁה ֶנֶגד הָּׁ ְפגָּׁ ה ֵהם עֹוִשים הַּ מָּׁ ְמרּו: "לָּׁ ִבים אָּׁ ֲערָּׁ נָּׁה. ֵחֶלק ֵמהָּׁ ְפגָּׁ ְרֶגֶנת הַּ ְמעּו ֶׁשִמְתאַּ ִבים ׁשָּׁ ֲערָּׁ ים? הָּׁ
ְיהּוִדים".  ם ֶנֶגד הַּ נָּׁה מּולָּׁ ְפגָּׁ ֲעשֹות הַּ ם ֲאנְַּחנּו לַּ  נָּׁבֹוא גַּ

ם. ִאם ְמִדינַּ  ְעתָּׁ ִביעַּ ֶאת דַּ ֲאנִָּׁׁשים ְלהַּ ר לַּ ִטית ֻמתָּׁ ִטית. ִבְמִדינָּׁה ֵדמֹוְקרָּׁ ֵאל ִהיא ְמִדינָּׁה ֵדמֹוְקרָּׁ ת ִיְשרָּׁ
ְפִגיִנים ֵהם ְצִריִכים  ם ְּכֶׁשֲאנִָּׁׁשים ּכֹוֲעִסים ּומַּ נָּׁה. גַּ ְפגָּׁ ֲעשֹות הַּ ֶהם לַּ ר לָּׁ ֶשהּו ֻמתָּׁ ל מַּ ֵהם ּכֹוֲעִסים עַּ

ר עַּ  עַּ ִלְׁשמֹּ סּור ִלְפגֹּ ם ְּכִביׁש. אָּׁ ֲחסֹּ ִמים לַּ ר ִלְפעָּׁ נֹות ֻמתָּׁ ְפגָּׁ ק. ְבהַּ ר ִלְצעֹּ נֹות ֻמתָּׁ ְפגָּׁ ֻחִקים. ְבהַּ ל הַּ
ֻחִקים: ל הַּ ְמרּו עַּ ִים לֹּא ׁשָּׁ לַּ נֹות ִבירּוׁשָּׁ ְפגָּׁ ֲאנִָּׁׁשים ֲאֵחִרים אֹו ִציּוד. ְבהַּ  בַּ

נָּׁה  ְפגָּׁ נֹות. הַּ ְפגָּׁ יּו ְׁשֵתי הַּ ה הָּׁ ְילָּׁ ּלַּ קֹות ְמאֹוד בַּ יּו ְצעָּׁ נֹות הָּׁ ְפגָּׁ הַּ ִבים. ִבְׁשֵתי הַּ נָּׁה ֶׁשל ֲערָּׁ ְפגָּׁ ֶׁשל ְיהּוִדים ְוהַּ
ֵּלט עַּ  ה ְלִהְׁשתַּ ְצִליחָּׁ ה לֹּא הַּ רָּׁ ִמְׁשטָּׁ ִּלימּות. הַּ ְמׁשּו ְבאַּ ֲאנִָּׁׁשים ִהְׁשתַּ נֹות הָּׁ ְפגָּׁ הַּ ל ֲחזָּׁקֹות. ִבְׁשֵתי הַּ

נֹו ְפגָּׁ הַּ נֹות. ְבִעְקבֹות הַּ ְפגָּׁ הַּ ִבים. הַּ ֲערָּׁ ְגעּו בַּ נֹות ְיהּוִדים פָּׁ ְפגָּׁ הַּ ְיהּוִדים. ְבִעְקבֹות הַּ ְגעּו בַּ ִבים פָּׁ  ת ֲערָּׁ

ֲעצֹּר ֶאת ּכָּׁ  ְצִליחַּ לַּ ה תַּ רָּׁ ִמְׁשטָּׁ ִּוים ְמאֹוד ֶׁשהַּ נֹות. ֲאנְַּחנּו ְמקַּ ְפגָּׁ הַּ ֶעֶרב ֶׁשל הַּ ְמהּומֹות לֹּא ֶנֶעְצרּו בָּׁ ל הַּ
ִׁש  ֲאנָּׁ ֲאנִָּׁׁשים ֶׁשפֹוְגִעים בַּ   ים ֲאֵחִרים.הָּׁ
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 בהר אמור קדושים 

ִקים ר ֵיׁש ְׁשֵני ֲחלָּׁ ת ֱאמֹּ ׁשַּ רָּׁ  :ְבפָּׁ

נֹות ְרבָּׁ קָּׁ ֲהִנים ְוהַּ ּכֹּ ת הַּ  א. ְקֻדשַּ

ד ֲהִנים ְצִריִכים ִלְהיֹות ְקדֹוִׁשים ִבְמיֻחָּׁ ּכֹּ ל הַּ דֹוׁש ֲאבָּׁ ִריְך ִלְהיֹות קָּׁ ֵאל צָּׁ ם ִיְשרָּׁ נּו ּכָּׁל עַּ ה ֶׁשּלָּׁ ׁשָּׁ רָּׁ פָּׁ . בַּ
ד ֲהִנים ְּכֵדי ֶׁשִיְהיּו ְקדֹוִׁשים ִבְמיֻחָּׁ ּכֹּ  :ְּכתּובֹות ִמְצוֹות לַּ

ֵרב ְלֵמת ֲהִנים ְלִהְתקָּׁ ּכֹּ סּור לַּ  .אָּׁ

ה ְרׁשָּׁ ה ְוִהְתגָּׁ ה ְנשּואָּׁ ְיתָּׁ ה ֶׁשהָּׁ ֵתן ִעם ִאשָּׁ ֶהם ְלִהְתחַּ סּור לָּׁ  .אָּׁ

קָּׁ  ְקִריב ֶאת הַּ סּור ְלהַּ ֵהן ִעם מּום אָּׁ נֹותְלכֹּ  .ְרבָּׁ

נֹות. ּכֹּ  ְרבָּׁ קָּׁ ל ֵחֶלק ֵמהַּ ֶהם ֶלֱאכֹּ ר לָּׁ ֲהִנים ְקדֹוִׁשים ֻמתָּׁ ּכֹּ ל ֶׁשהַּ נֹות. ִבְגלַּ ְרבָּׁ קָּׁ ְקִריִבים ֶאת הַּ ֲהִנים מַּ ּכֹּ ֵהן הַּ
ֵהן ִעם מּו ם ְבגּוף קֹוְרִאים מּום. ְלכֹּ ֵלם. ִלְפגָּׁ ִריְך ִלְהיֹות ִעם גּוף ׁשָּׁ נֹות צָּׁ ְרבָּׁ קָּׁ ְקִריב ֶאת הַּ סּור ֶׁשמַּ ם אָּׁ

נֹות ְרבָּׁ קָּׁ ל ֶאת הַּ ר לֹו ֶלֱאכֹּ ִגיל ּוֻמתָּׁ ֵהן רָּׁ דֹוׁש ְּכמֹו ּכֹּ ל הּוא קָּׁ נֹות ֲאבָּׁ ְרבָּׁ ְקִריב קָּׁ  .ְלהַּ

ִמְזֵבחַּ ְצִריִכים ִלְהיֹות ְׁשֵלִמים ְבִלי מּום ל הַּ ְקִריִבים עַּ נֹות ֶׁשמַּ ְרבָּׁ קָּׁ ם הַּ  .גַּ

נ ְרבָּׁ ְקִריִבים קָּׁ ִדים מַּ ִנים ְמיֻחָּׁ ִדיםב. ִבְזמַּ  :ֹות ְמיֻחָּׁ

ח ד ְלֶפסַּ ן ְמיֻחָּׁ ְרבָּׁ ְקִריִבים קָּׁ צֹות ּומַּ ה יִָּׁמים. אֹוְכִלים מַּ ג ִׁשְבעָּׁ ח ֵיׁש חַּ  .ְבֶפסַּ

ד ן ְמיֻחָּׁ ְרבָּׁ ד ִעם קָּׁ ִמְזֵבחַּ יַּחַּ ֶמר[ ּוְמִביִאים לַּ ה ]עֹּ ח קֹוְצִרים ְשעֹורָּׁ ִראׁשֹון ֶׁשל ֶפסַּ יֹום הָּׁ ֲחֵרי הַּ ד אַּ  .ִמיָּׁ

יֹום ֶׁשבֹו מְ  בּועֹותֵמהַּ ה ׁשָּׁ ֶמר סֹוְפִרים ִׁשְבעָּׁ עֹּ  .ִביִאים ֶאת הָּׁ

ד ְוֶלֶחם ִבּכּוִרים ן ְמיֻחָּׁ ְרבָּׁ ְקִריִבים קָּׁ ֶזה מַּ ג הַּ חַּ ם בַּ בּועֹות[. גַּ ג ׁשָּׁ ג ]חַּ בּועֹות ֵיׁש חַּ ה ׁשָּׁ ֲחֵרי ִׁשְבעָּׁ  .אַּ

ִדי נֹות ְמיֻחָּׁ ְרבָּׁ ְקִריִבים קָּׁ ג ּומַּ נָּׁה ּוְביֹום ִּכפּור ֵיׁש חַּ שָּׁ צּוםְברֹּאׁש הַּ ִריְך לָּׁ  .ם. ְביֹום ִּכפּור צָּׁ

 ֹּ ְשִמיִני ל יֹום הַּ ל בַּ ג ֲאבָּׁ ְשִמיִני הּוא חַּ יֹום הַּ ם הַּ ה. גַּ ֻסּכָּׁ ה יִָּׁמים יֹוְׁשִבים בַּ ג. ִׁשְבעָּׁ א יֹוְׁשִבים ְבֻסּכֹות ֵיׁש חַּ
ל יֹום  ה. ּכָּׁ בָּׁ ס וֲַּערָּׁ ב ֶאְתרֹוג ֲהדַּ ל לּולָּׁ ְרִכים עַּ ֻסּכֹות ְמבָּׁ ֻסּכָּׁה. בַּ ִדיםבַּ נֹות ְמיֻחָּׁ ְרבָּׁ ְקִריִבים קָּׁ  .ְבֻסּכֹות מַּ
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