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   סדנתון       
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  20:12 : שבתיציאת ה   19:09 : הדלקת נרות 

   חדש בטבע  

  ִיְׂשְרֵאִלי -ֶאֶרץ  ִאירּוס

  .ִיְׂשְרֵאִלי-ָהֵאֶרץ ָהִאירּוס ָּבַיַער ִלְפרֹוחַ  ִהְתִחיל ָהַאֲחרֹוִנים ַּבָּׁשבּועֹות

 ֲעֵלי' קֹוְרִאים ַהֶּפַרח ֶׁשל ָלָעִלים. ְמיֻוָחד ֶּפַרח ֵיׁש ִיְׂשְרֵאִלי-ָהֵאֶרץ  ָלִאירּוס

  ֶׁשְּמֻסוָּדִרים,  ּכֹוֶתֶרת  ֲעֵלי ִׁשיָּׁשה  ֵיׁש ִיְׂשְרֵאִלי-ָהֵאֶרץ ָלִאירּוס'. ּכֹוֶתֶרת 

 ֶּפַרח  הּוא ּכֹוֶתֶרת  ֲעֵלי זּוג  ֶׁשָּכל  ֶׁשִּנְרֶאה ָּכ. ַהֵּׁשִני מּול ֶאָחד ְּבזּוגֹות 

  ִּכְמַעט, ָלַבן ַבעְּבצֶ  ֵהם ִיְׂשְרֵאִלי-ָהֵאֶרץ   ָהִאירּוס ֶׁשל  ַהּכֹוֶתֶרת  ֲעֵלי. ִנְפָרד

  . ָצהֹוב ַּפס ֵיׁש ַהּכֹוֶתֶרת   ֲעֵלי ָּבֶאְמַצע. ָׁשקּוף

  ֻמוָּתר. אֹותֹו ִלְקטֹוף ָאסּור. מּוָגן ֶּפַרח הּוא ִיְׂשְרֵאִלי-ָהֵאֶרץ ָהִאירּוס

  .  ִמֶּמּנּו ְוֵליֵהנֹות  ָעָליו ְלִהְסַּתֵּכל

 ֲעֵלי ַּכָּמה ִסיְפרּו. ִיְׂשְרֵאִלי-ֶאֶרץ  ִאירּוס ַחְּפׂשּו, ַהַּיַער ֶאל ְצאּו: ְמִׂשיָמה

  . לֹו ֵיׁש ּכֹוֶתֶרת 

  .ֵּבּיּוַבִלים ַיַער ְּבִכיַּתת  ְיָלִדים ֶׁשָּמְצאּו  ִיְׂשְרֵאִלי-ֶאֶרץ ִאירּוס(בתמונה)  

  חדשות הסדנא      

    

  יםִצ ֹקו  
 ."קֹוִצים" ָהַרָּבה ֵיׁש ַהַּקִיץ  ִּבְתקּוַפת

 .ֶצַמח  ְלָכל ְּכמֹו  ּוְפָרִחים   ָעִלים ׁשֹוָרִׁשים  ָלֶהם ֵיׁש . ְצָמִחים   ֵהם ַהּקֹוִצים

    ַהֲחָרִקים , צּוף  לֹו  ֵיׁש . ַאֵחר ֶּפַרח  ְלָכל ּדֹוֶמה הקוצים  ֶׁשל  ַהֶּפַרח

 .ְוֶנְחָמִדים ְקַטִּנים ְזָרִעים ִמֶּמּנּו  ּוְגֵדִלים ,  אֹותֹו ָמַאִביִקים

  ְּפָרִחים   ֵמַהְרֵּבה  מּוְרָּכב   ֶׁשָּלֶהם  ֶּפַרח   ָּכל".  ַה"ֻּמְרָּכִבים   ְלִמְׁשַּפַחת   ַׁשָּייִכים  ֶׁשָּלנּו  ָּבֵאזֹור   ַהּקֹוִצים   רֹוב
 .ְקַטִּנים

  ְלצּוַרת .  ִצְבעֹוִני   ֵׂשיָער   ִעם  ְלרֹאׁש  ּדֹוָמה   ֶזה.  ְׂשָערֹות   יֹוְצאֹות  ֶׁשִּמֶּמָּנה  ְקָעָרה  ֶׁשל  צּוָרה  ֵיׁש  ָהֵאּלּו  ַלְּפָרִחים 
 ."ַקְרֶקֶפת"  קֹוְרִאים ַהֶּזה ַהֶּפַרח

 .ְוָצהֹוב  ָורֹוד , ָסגֹול  ַּבְּצָבִעים  ֵהם  ַהֶּפַרח  ֶׁשל" ַה"ְׁשָערֹות

" ַּבְרָקן"  ַהּסּוִגים   ֶאת  ִלְמצֹוא  ֶאְפָׁשר   ֶׁשָּלנּו   ָּבֵאזֹור  "ְּגִדיָלן",  " קינרס ",  "חֹוחַ ",  "ַּדְרַּדר",  "  קּוְרָטם" 
  ".  וחרחבינה

  ִּבְתִחיַּלת.  ַּכּדּור   ֶׁשל   צּוָרה  ֵיׁש  ֶׁשּלֹו   ְלֶפַרח   -ְמיּוֶחֶדת  ְּפִריָחה  ִעם "  קֹוץ "  ַּגם   ִלְמצֹוא   ֶאְפָׁשר   ֶׁשָּלנּו   ְּבֵאזֹור 
  ְּכחּוִּלים   ִּבְפָרִחים   ִמְתַּכֶּסה   הּוא  ְּבֶהְמֵׁש ".  קיפדן "  לֹו  קֹוְרִאים   ָלֶכן .  ִקיּפֹוד   ְּכמֹו  ַנְרֶאה   הּוא   ַהְּפִריָחה 

 .ָיִפים

  ְמכּוָּסה   ַהִּגְבעֹול   ַּגם   ִלְפָעִמים .  ּדֹוְקִרים  שפיצים   ָלֶהם  ֵיׁש   - ְמיּוֶחֶדת  צּוָרה   ֵיׁש"  ַה"ּקֹוִצים  ֶׁשל   ְלָעִלים 
 .ּדֹוְקִרים ְּבקֹוִצים

 ?ָצִרי קֹוִצים  ַהֶּצַמחָלָּמה 

. ַהֹּכל ִמָּסִביב ְּכָבר ָצֹהב, ְוַהַחּיֹות ְמַחְּפׂשֹות מה ֶלֱאֹכל. ֹרב ַהַחּיֹות לֹא  ַּבַּקִיץ   ּפֹוְרִחים   ָהֵאּלּו   ַהְּצָמִחים
 .ׁש לֹו קֹוִציםיֹאְכלּו ֶצַמח ֶׁשּיֵ 
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 ?ָצִרי קֹוִצים  ַהֶּצַמחָלָּמה 

. ַהֹּכל ִמָּסִביב ְּכָבר ָצֹהב, ְוַהַחּיֹות ְמַחְּפׂשֹות מה ֶלֱאֹכל. ֹרב ַהַחּיֹות לֹא  ַּבַּקִיץ  ּפֹוְרִחים   ָהֵאּלּו   ַהְּצָמִחים
 .יֹאְכלּו ֶצַמח ֶׁשֵּיׁש לֹו קֹוִצים

 .ֵיׁש ַחּיֹות ֶׁשַּמְצִליחֹות ֶלֱאֹכל ֶאת ַהְּצָמִחים ָהֵאּלּו ַלְמרֹות ַהּקֹוִצים

 .ֶׁשַהָּמקֹור ֶׁשָּלּה ַמָּמׁש ֻמְתָאם ֶלֱאֹכל ֶאת ַהְּזָרִעים ֶׁשָּלֶהם ֵיׁש ִצּפֹור 

ִהיא ִנְמֵצאת ִּבְׁשָטִחים ְּפתּוִחים ִעם ָׂשדֹות ֶׁשל "קֹוִצים" ִמִּמְׁשַּפַחת ַהֻּמְרָּכִבים. ִּבְגַלל ֶׁשִהיא אֹוֶכֶלת  
  קֹוִצים ַהֵּׁשם ֶׁשָּלּה הּוא "חֹוִחית".  

 ָיָפה ֹור ַהחֹוִחית ִהיא ִצּפ 

. ֵיׁש ָלּה ַּגם קֹול ָיֶפה ְּמֹאד. ִּבְגַלל ַהְּתכּונֹות ָהֵאּלּו ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ָצִדים חֹוִחיֹות ּומֹוְכִרים אֹוָתן  ִּבְמיּוָחד  
 .ְּכַחּיֹות ַמְחָמד 

 :ְלחֹוִחית ֵיׁש עֹוד ְּבָעיֹות

 .ֵיׁש ָּפחֹות ָׂשדֹות ְּפתּוִחים ִעם קֹוִצים

 .ּו ִמיִנים ֲחָדִׁשים ֶׁשל ִצֳּפִרים. ַהִּמיִנים ָהֵאּלּו ֲחָזִקים יֹוֵתר ְולֹא נֹוְתִנים ְלחֹוִחית ְלִהְתַרּבֹותָלֵאזֹור ָּפְלׁש 

 .ַּבָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות ַהחֹוִחית ִּכְמַעט ֶנֶעְלָמה ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
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  ְּבִמְלֶחֶמת   ְירּוָׁשַלִים  ֶאת  ָּכַבׁש  ֶׁשַהָּצָבא  חֹוְגִגים   ֶׁשּבֹו  יֹום  הּוא  ְירּוָׁשַלִים  יֹום.  ְירּוָׁשַלִים  יֹום  ָהָיה,  ֵׁשִני  ְּביֹום
  ַהר   ַעל  ֶׁשָהיּו   ֲעָרִבים ,  ְירּוָׁשַלִים  ְּביֹום .  ִלירּוָׁשַלִים  ֲאָנִׁשים  ֲהמֹון   ַמִּגיִעים  ְירּוָׁשַלִים  ְּביֹום.  ַהָּיִמים   ֵׁשֶׁשת
  יֹום   ִלְכבֹוד   ְלכֹוֶתל  ֶׁשִהִּגיעּו  ַּבֲאָנִׁשים  ִלְפגֹועַ   ִניּסּו   ֵהם.  ְיהּוִדים  ַעל  ְוִזיּקּוִקים  ֲאָבִנים  ִלְזרֹוק  ִהְתִחילּו  ַהַּבִית

  .  אֹוָתם  ַלֲעצֹור  ִניְּסָתה  ַהִּמְׁשָטָרה . ְּגדֹולֹות  שריפות ֲעׂשּו   ֵהם. ְירּוָׁשַלִים

.  ִיְׂשָרֵאל  ְמִדיַנת ֶנֶגד  ֶׁשּפֹוַעל ִאְרּגּון  הּוא  ָהַחַמאס  ִאְרּגּון . ''ָחַמאס' ֶׁשִּנְקָרא  ִאְרּגּון  ֵיׁש  ַעָּזה  ִּבְרצּוַעת

  ּתֹוִציאּו  לֹא  ִאם: "ַלָּצָבא הֹוָדָעה  ָׁשְלחּו  ָהַחַמאס ַאְנֵׁשי  ְירּוָׁשַלִים ְּביֹום

  ֶאת   הֹוִציא  לֹא   ַהָּצָבא!".  ָּבֶכם   ניפגע,  ֵׁשׁש  ַהָּׁשָעה   ַעד   ַהַּבִית  ֵמַהר   ַהְּיהּוִדים   ְוַהַחָּייִלים  ַהּׁשֹוְטִרים   ָּכל   ֶאת
.  ְירּוָׁשַלִים  ְלִכיּוּון   ִטיִלים   ָזְרקּו   ָהַחַמאס ,  ֵׁשׁש   ַהָּׁשָעה  ַאֲחֵרי  ַּדּקֹות  ַּכָּמה .  ַהַּבִית   ֵמַהר  ְוַהַחָּייִלים   ַהּׁשֹוְטִרים 

    ְלִהְתָּפְרעּות   ֵהם  ַּגם  ִהְצָטְרפּו  ָּבָאֶרץ  ְמקֹומֹות  ַּבַהְרֵּבה ֲעָרִבים 

  ְמַנִּסים  ָהָאֶרץ  ְּבָכל ְוַהָּצָבא  ַהִּמְׁשָטָרה. ִּביהּוִדים  ּוָפְגעּו 

  . ַהְּיהּוִדים  ַעל   ְוׁשֹוְמִרים ַהִהְתָּפְרעּויֹות ֶאת  ַלֲעצֹור  

 ְּכָבר יֹוֵתר ִמְּׁשבּוַע ֶׁשֵּיׁש ִהְתָּפְרעּויֹות ֶׁשל ֲעָרִבים ִּבירּוָׁשַלִים. ֵאי ִהְתִחילּו ַהִהְתָּפְרעּויֹות? 

ְירּוָׁשַלִים.  ִּבירּוָׁשַלִים ֵיׁש ְׁשכּוָנה ֶׁשּקֹוְרִאים ָלּה ֵׁשיח'' ַג'ַראח. ֵׁשיח' ַג'ַראח ִהיא ְׁשכּוָנה ֲעָרִבית ְּבִמְזַרח 
ח  ִלְפֵני ֲהָקַמת ַהְּמִדיָנה ָּגרּו ְּבֵׁשיח' ַג'ַראח ְיהּוִדים. ְּבִמְלֶחֶמת ַהִּׁשְחרּור ֶהַּיְרֵּדִנים ָּכְבׁשּו ֶאת ִמְזרַ 

ים ְיהּוִדים  ְירּוָׁשַלִים. ֵׁשיח' ַג'ַראח ָהְפָכה ִלְהיֹות ְׁשכּוָנה ֲעָרִבית. ַּבָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות, ָּפנּו ַּכָּמה ֲאָנִׁש 
ֵאּלּו  ְלֵבית ִמְׁשָּפט. ֵהם ָאְמרּו: "ַהָּבִּתים ָהֵאּלּו ֶׁשָּלנּו. ֲאַנְחנּו ָקִנינּו אֹוָתם. ָהֲעָרִבים ֶׁשָּגִרים ַּבָּבִּתים הָ 

נּו ֵמָאז  ָהֲעָרִבים ִּבְׁשכּוַנת ֵׁשיח' ַג'ַראח ָאְמרּו: "ַהְּׁשכּוָנה ַהּזֹאת ִהיא ַהַּבִית ֶׁשּלָ  ְצִריִכים ָלֶלֶכת."
ט  ִמְלֶחֶמת ַהִּׁשְחרּור. ְּכָבר ָהמֹון ָׁשִנים. ִאי ֶאְפָׁשר ִּפְתאֹום ָלַקַחת אֹוָתנּו ֵמַהַּבִית ֶׁשָּלנּו. ְלֵבית ַהִּמְׁשּפָ 

ה  ֶלַקח ָהמֹון ְזַמן ְלַהְחִליט ִמי צֹוֵדק. ִלְפֵני ַּכָּמה ֳחָדִׁשים ֵּבית ַהִּמְׁשָּפט ֶהְחִליט. ַהַהְחָלָטה ָהְיתָ 
ם ְיכֹוִלים  ֶׁשַהָּבִּתים ַׁשָּיִכים ַלְּיהּוִדים ֶׁשָּקנּו אֹוָתם. ַהּׁשֹוְפִטים ָאְמרּו ָלַעְרִבים ֶׁשָּגִרים ַהּיֹום ַּבָּבִּתים: ַאּתֶ 

ים ָלֶהם.  ְלִהָּׁשֵאר ַּבָּבִּתים ֶׁשָּלֶכם ֲאָבל ַאֶּתם ְצִריִכים ְלַׁשֵּלם ְׂשַכר ִּדיָרה ַלְּיהּוִדים ֶׁשַהָּבִּתים ַׁשָּיכִ 
ָהַעְרִבים לֹא ִהְסִּכימּו ְּבֵבית ַהִּמְׁשָּפט ֶאְּמרּוָאם ַאֶּתם לֹא מּוָכִנים ְלַׁשֵּלם ְׂשַכר ִּדיָרה ַאֶּתם ְצִריִכים  

 ְלַפּנֹות ֶאת ַהָּבִּתים!! 

ֵגן! ִנְפַּגע ַּבְּיהּוִדים,  ָהֲעָרִבים ָּכֲעסּו ְמאֹוד. ֵחֶלק ֵמָהֲעָרִבים ָאְמרּו: "ֲאַנְחנּו לֹא ַמְסִּכיִמים! ֶזה לֹא הֹו
 ַנְרֶאה ָלֶהם ָמה ֶזה!" 

ית  ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו חֹוֵׁשב ֶׁשַהַהְחָלָטה ֶׁשל ֵּבית ִמְׁשָּפט לֹא צֹוֶדֶקת ֻמָּתר לֹו ִלְכֹעס. ֻמָּתר לֹו ַּגם ְלַבֵּקׁש ִמּבֵ 
ֶׁשחֹוְׁשִבים ֶׁשֵּבית ַהִּמְׁשָּפט ָטָעה, ָצִרי  ַהִּמְׁשָּפט ִלְבֹּדק ׁשּוב ִמי צֹוֵדק. קֹוְרִאים ְלֶזה 'ִעְרעּור'. ַּגם ּכְ 

 ְלַהְקִׁשיב ַלֻחִּקים ֶׁשל ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל. 

ֵחֶלק ֵמָהֲעָרִבים לֹא ִהְקִׁשיבּו ַלֻחִּקים ֶׁשל ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל. ֵהם ִהְתִחילּו ִלְפֹּגַע ִּביהּוִדים. ֵהם ָזְרקּו  
ְמכֹוִנּיֹות ֶׁשל ְיהּוִדים. ַהִּמְׁשָטָרה ִנְּסָתה ַלֲעֹצר ֶאת ַהַּבָּלָאָגן. ִנְפְצעּו  ֲאָבִנים ַעל ׁשֹוְטִרים, ָׂשְרפּו 

 ׁשֹוְטִרים ְוַהְרֵּבה ְמאֹוד ֲעָרִבים. 



  בס"ד 
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בּועפָּ  ָ ת ַהׁשּ  ָרׁשַ

 חומש: 
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בּועפָּ  ָ ת ַהׁשּ ָרׁשַ   

  

  
 

 

 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

 מסעי -מטות פינחס בלק  חקת  קרח שלך   בהעלתך  נשא במדבר 

 .ַהָּׁשבּוַע ִהְתַחְלנּו ִלְקרֹא ַּבֻחָּמׁש ַּבִּמְדָּבר. ֻחַּמׁש ַּבִּמְדָּבר הּוא ַהֻחָּמׁש ָהְרִביִעי 

   .ַּבִּמְדָּברְּבֻחָּמׁש ַּבִּמְדָּבר ְמֻסָּפר ַעל ְּדָבִרים ֶׁשָּקרּו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכֶׁשֵהם ָנְדדּו 

ל אֹו ַלֲעֹבד  ְּכֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָנְדדּו ַּבִּמְדָּבר הם ָהיּו ְמֻאְרָּגִנים. ָּכל ֶּגֶבר ָיַדע ִאם ַהַּתְפִקיד ֶׁשּלֹו ִלְהיֹות ַחּיָ 
ה ֹמֶׁשה ְמַאְרֵּגן ֶאת ְּבֵני  ַּבִּמְׁשָּכן. ְלָכל ֵׁשֶבט ָהָיה ָמקֹום ָקבּוַע ִלְבנֹות ּבֹו ֶאת ָהֹאָהִלים. ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ֶאת זֶ 

 .ִיְׂשָרֵאל. הּוא סֹוֵפר אֹוָתם ּוְמַחֵּלק ָלֶהם ַּתְפִקיִדים

  ה' אֹוֵמר ְלֹמֶׁשה ִלְסֹּפר ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ֹמֶׁשה סֹוֵפר ֶאת ָּכל ִמי ֶׁשָּיֹכל ִלְהיֹות  סֹוְפִרים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ·
 .20ָּכל ַהְּגָבִרים ֵמַעל ִּגיל  ?ִמי ָיֹכל ִלְהיֹות ַחָּיל .ַחָּיל

  .ֹמֶׁשה לֹא סֹוֵפר ֶאת ַהְּגָבִרים ִמֵּׁשֶבט ֵלִוי ִּכי ֵיׁש ָלֶהם ַּתְפִקיד ַאֵחר 

 ַהֹּכֲהִנים ְוַהְּלִוִּיים ַמֲחִליִפים ֶאת ַהְּבכֹוִרים  ·

ָהיּו ְקדֹוִׁשים ָלּה'. ֵמַהּיֹום ַהֹּכֲהִנים ְוַהּלֹוִוים ִיְהיּו ְקדֹוִׁשים ָלּה'.    ה' אֹוֵמר ְלֹמֶׁשה: ַעד ַעְכָׁשו ַהְּבכֹוִרים  ·
 .ַהֹּכֲהִנים ְוַהְּלִוִּיים ַיֲחִליפּו ֶאת ַהְּבכֹוִרים 

ים ַהְּבכֹוִרים.  ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַהְחָלָפה ֹמֶׁשה סֹוֵפר ֶאת ָּכל ַהֹּכֲהִנים ְוַהְּלִוִּיים. ֹמֶׁשה סֹוֵפר ֶאת ָּכל ַהָּבנִ 
 .ַהָּבִנים ַהְּבכֹוִרים ְמַׁשְּלִמים ֶּכֶסף ַלֹּכֲהִנים - ֵיׁש יֹוֵתר ָּבִנים ְּבכֹוִרים. ֹמֶׁשה עֹוֶׂשה ֶטֶקס ִּפְדיֹון

 .ַהֹּכֲהִנים ְוַהְּלִוִּיים עֹוְבִדים ַּבִּמְׁשָּכן ·

 .ם ַּתְפִקיִדים ְקבּוִעים ְּכֶׁשַהֹּכֲהִנים ְוַהְּלִוִּיים עֹוְבִדים ַּבִּמְׁשָּכן ֵיׁש ָלהֶ 

 .ַהַּתְפִקיד ֶׁשל ַהֹּכֲהִנים הּוא ְלַהְקִריב ָקְרָּבנֹות

ּוְלַהְרִּכי  ְלָפֵרק  הּוא  ַהְּלִוִּיים  ֶׁשל  ַהַּתְפִקיִדים  ֶאָחד  ּבֹו.  ּוְמַטְּפִלים  ַהִּמְׁשָּכן  ַעל  ׁשֹוְמִרים  ֶאת  ַהְּלִוִּיים  ב 
 -ת ַהְּלִוִּיים ָהָיה ַּתְפִקיד ָקבּועַ ְלָכל ַאַחת ִמִּמְׁשָּפחֹו .ַהִּמְׁשָּכן

 .ְּבֵני ֵּגְרׁשֹון ָהיּו ַאְחָרִאים ַעל ַהַּבִּדים ְוַהְּיִריעֹות 

 .ְּבֵני ּמְרִרי ָהיּו ַאְחָרִאים ַעל ַקְרֵׁשי ַהִּמְׁשָּכן, ַעּמּוֵדי ֶהָחֵצר, ַהֲחָבִלים ְוַהְּיֵתדֹות

ִּבְכֵלי ַהִּמְׁשָּכן. ַהֵּכִלים ָהֵאּלּו ְקדֹוִׁשים ְמאֹוד. ָהָיה ָאסּור ָלֶהם ָלַגַעת ַּבֵּכִלים  ְּבֵני ִמְׁשַּפַחת ְקָהת ִטְּפלּו  
ַהֹּכֲהִנים ִּכּסּו ֶאת ְּכִלי ַהֹּקֶדׁש ְּבִכּסּוִיים ְמיָֻחִדים. ַרק    ?ֵאי ֵהם ָסֲחבּו ֶאת ַהֵּכִלים.ָהֵאּלּו אֹו ִלְראֹות אֹוָתם 

ַּפַחת ְקָהת ִנְכְנסּו. ְלָכל ְּכִלי ָהיּו מֹוטֹות ְמיָֻחִדים ְּכֵדי ָלֵׂשאת אֹותֹו. ְּבֵני ִמְׁשַּפַחת ְקָהת ַאַחר ָּכ ְּבֵני ִמְׁש 
 .ָהִרימּו ֶאת ַהֵּכִלים ְּבֶעְזַרת ַהּמֹוטֹות

 .ֹו ְלַיד ַהִּמְׁשָּכן ֵׁשֶבט ֵלִוי ָּבָנה ֶאת ָהֹאָהִלים ֶׁשּל ·.ַהִּמְׁשָּכן ָעַמד ָּבֶאְמַצע ַהַּמֲחֶנה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ·

  .ְלָכל ֵׁשֶבט ָהָיה ָמקֹום ָקבּועַ  ·.ַהְּׁשָבִטים ָהֲאֵחִרים ָּבנּו ֶאת ָהֹאָהִלים ֶׁשָּלֶהם ִמָּסִביב ·


