


כתיבה: זיוה לוריא־מימוני
ייעוץ בעריכה, פדגוגיה ודידקטיקה: בינה גלר־טליתמן

ייעוץ מדעי: פרופ' יצחק שנל, ד"ר איריס גרייצר
 ייעוץ מגדרי: ד"ר צפרירה שחם

התאמות לחמ"ד: רינה גאון
עריכת לשון: יהודית נווה

עיצוב: אמרי זרטל
איורים: טובית אוריאל

תצלומים: זיוה לוריא־מימוני, asap creative, ארכיון רעננה, משפחת עמיעד
לע"מ והצלמים: זולטן קלוגר, שרשל פרנק, הנס פין, מיכה פרי, דוד דור

mapotveod.com :מפות
גרפיקה ועימוד: צמרת שי

הפקה: תמי פרמונט

תודה
לאריאל לבנון על ציורו של אביו מרדכי לבנון בעמוד 107

לסוזי דוד על עבודתו של בעלה ז'אן דוד בעמוד 14
למשפחת שיינפלד על ציורי האב ישעיהו בעמוד 104

לישעיהו בן יליד – על ציוריו בעמודים 187, 204, 230
תודה לדני קרמן על ציורו בעמוד 61

תודה לדורית אפרתי על תצלום הפסל בעמוד 261
תודה למשפחת זלינגר על תמונת החלוץ בעמוד 203

הספר יצא באישור הוועדה לאישור ספרי לימוד במשרד החינוך, אישור מספר 2420 מיום 4.9.11.

לספר נלווה מדריך למורה

© כל הזכויות שמורות לאקו"ם ולמחברים 

 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, 
 לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, 

 אופטי או מכני אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה. 
שימוש מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט

אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל.

הכנה לדפוס: חלפי פתרונות דפוס מתקדמים בע"מ

סידור, עימוד והפקה במפעלי כנרת, זמורה־ביתן, דביר — מוציאים לאור בע"מ
רח' התעשייה 10, אור יהודה, 60212

נדפס בישראל

© תש"עב 2011 כנרת, זמורה־ביתן, דביר — מוציאים לאור בע"מ



א:  ִתיַחת ַהּנֹוׂשֵ ּפְ
 4 ........................................... ּוב ּשׁ קֹורֹות ֵמיָדע ׁשֹוִנים ַעל ַהּיִ ַיַחד ּוְלחּוד ִמּמְ ִלְלֹמד ּבְ

ּוב ְוֵכיַצד?........................................................................... 7 ּשׁ א. ָמה לֹוְמִדים ַעל ַהּיִ
ּוב ........................................................................................................12  ּשׁ ם ַהּיִ ב. ׁשֵ
ּוב .......................................................................................................16 ּשׁ ג. ֵסֶמל ַהּיִ
ּוב ........................................................................................................18 ּשׁ ֶגל ַהּיִ ד. ּדֶ

ּוִבים ֲאֵחִרים .........................................................24 ל ִיּשׁ נּו ְוׁשֶ ּלָ ּוב ׁשֶ ׁשּ א. צּוַרת ַהּיִ
ּוב —  ּשׁ ּיִ ַיַחד ּבַ ים ּבְ ב. ַחּיִ

33...................................................... ים ׁשֹוִנים ּוְקבּוצֹות ֶחְבָרִתּיֹות ׁשֹונֹות      ֲאָנׁשִ
נּו - ְמקֹור ֵמיָדע.......................................................................46  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ת ַהּיִ ג. ַמּפַ
ה......................................................................................................52  ּפָ ד. ִסיָמֵני ַהּמַ
ה .................................................................................................56  ּפָ ּמַ ּוּוִנים ּבַ ה. ַהּכִ
68............................................................................... ה  ּפָ צֹות ַעל ַהּמַ ּבְ ׁשְ ת ַהּמִ ו. ֶרׁשֶ
71................................................................................................. ּוִבית ּשׁ ה ַהּיִ ּפָ ז. ַהּמַ
ּוב ..................................................................................................79  ּשׁ בּולֹות ַהּיִ ח. ּגְ
 83.......................................................................... ּוב?  ּשׁ ל ַהּיִ ַטח ׁשֶ ֶ ֵני ַהּשׁ ט. ָמֵהם ּפְ
ּוב...............................................................................87 ּשׁ ּיִ ְפקּוד ׁשֹוִנים ּבַ י. ֲאזֹוֵרי ּתִ
99............................................... ּוב  ּשׁ ל ַהּיִ ֻרּקֹות ׁשֶ גּוִרים ְוָהֵראֹות ַהּיְ יא. ֲאזֹוֵרי ַהּמְ
138 ................................ ִבים  ּבּור ְלַמַען ַהּתֹוׁשָ קֹוִמית ּומֹוְסדֹות ַהּצִ יב. ָהָרׁשּות ַהּמְ
186 ........................................................................ ֶכם  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ יג. ִסּפּור ּתֹוְלדֹות ַהּיִ
198 ............................................................................ ּוב ְלאֶֹרְך ְזַמן  ּשׁ ּיִ ּנּוִיים ּבַ יד. ׁשִ

נּו?...................................................................... 206 ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ל ַהּיִ ִביָבה ׁשֶ ּסְ א. ָמה ּבַ
ֵאזֹור.................................................. 214 ֵכִנים ּבָ ּוִבים ַהׁשְ ּשׁ ין ַהּיִ ֵרי ּגֹוְמִלין ּבֵ ב. ִקׁשְ

ֵכִנים  ְ ּוִבים ַהׁשּ ּשׁ ג. ִסּפּור ּתֹוְלדֹות ַהִיּ
220 ........................................................................ ָרֵאל  ְרִאי ּתֹוְלדֹות ְמִדיַנת ִיׂשְ    ּבִ

228 ......................................................................... ָרֵאל  א. ִסּפּור ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ
250 .................................................................................. ִדיָנה  ב. ִלְהיֹות ֶאְזְרֵחי ַהּמְ



ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
ים: ֶלֱאסֹף ֵמיָדע  ּבֹו ָאנּו ַחּיִ ּוב ׁשֶ ּשׁ ִלְלֹמד ַלְחקֹר ַעל ַהּיִ  .1

יָדע  ד ֶאת ַהּמֵ ן אֹותֹו, ְלַעּבֵ ן ּוְלַאְרּגֵ קֹורֹות ׁשֹוִנים, ְלַמּיֵ ִמּמְ
ּוב. ּשׁ ּיִ יק ַמְסָקנֹות ַעל ּתֹוָפעֹות ׁשֹונֹות ּבַ ּוְלַהּסִ

יר אֹותֹו. יָדע ֶהָחָדׁש ּוְלַהְסּבִ יג ֶאת ַהּמֵ ְלַהּצִ  .2

ֶהם, ְוַגם  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ָרֵאל לֹוְמִדים ַעל ַהּיִ ְמִדיַנת ִיׂשְ ּתֹות ד ּבִ ְלִמיֵדי ּכִ ּתַ
ּנֹוַעד ִלְכַלל  ה, ׁשֶ ֶפר ַהּזֶ ּסֵ ּוְבֶכם ְוַעל ְסִביָבתֹו. ּבַ ְלְמדּו ַעל ִיׁשּ ם ּתִ ַאּתֶ

רּו ָלֶכם ִלְלֹמד  ים, אּוָלם ֵהם ְיַאְפׁשְ ָלִלּיִ ָבִרים ּכְ ְלְמדּו ּדְ ְלִמיִדים, ּתִ ַהּתַ
יר אֹותֹו טֹוב יֹוֵתר.  ֶכם ּוְלַהּכִ ּלָ ָרִטי ׁשֶ ּוב ַהּפְ ּשׁ ַעל ַהּיִ

ּוִבית,  ּשׁ ה ַהּיִ ּפָ ֶאְמָצעּות ַהּמַ ה ּבְ ּוְבֶכם ֵיָעׂשֶ ּמּוד ַעל ִיּשׁ ֵחֶלק ֵמַהּלִ
ל  ה ּדּוְגָמאֹות ׁשֶ ּמָ גֹות ּכַ ֶפר ֻמּצָ ֵסּ ימֹות ֵחֶקר. ּבַ ּוִבְמׂשִִ

ּוִבים ׁשֹוִנים. ׁשּ ַמּפֹות ִמִיּ



ב ה ּוַמְחׁשֵ ֶרת, ַמּפָ ה ּוַמְחּבֶ יִקּיָ ּתִ
ֶאְספּו  ֶבת) ּוָבּה ּתֶ ם ְמֻמְחׁשֶ ר ּגַ ה (ֶאְפׁשָ יִקּיָ ן ּתִ ָאנּו ַמְמִליִצים ָלֶכם ְלַאְרּגֵ

ּוי.  ל ֵחֶקר ְוִגלּּּּ ֶדֶרך ׁשֶ ּוְבֶכם ּבְ ְלְמדּו ַעל ִיּשׁ ּתִ יָדע ְוַהחֶֹמר ׁשֶ ל ַהּמֵ ֶאת ּכָ
ּוְבֶכם. ֶגת ַעל ִיּשׁ ֶעְזָרָתּה חֹוֶבֶרת אֹו ַמּצֶ א ָהִכינּו ּבְ סֹוף ִלּמּוד ַהּנֹוׂשֵ ּבְ

מֹו ֵכן ֵיׁש  ּוִבים ׁשֹוִנים. ּכְ ְצלּוִמים ּוַמּפֹות ַעל ִיּשׁ יִרים, ּתַ ֶפר ֵיׁש ׁשִ ּסֵ ּבַ
דֹות ְוִסּפּוִרים, ַוֲאָחִדים ֵמֵהם  ָלִלי ַעל ּתֹוָפעֹות ׁשֹונֹות, ַאּגָ ּבֹו ֵמיָדע ּכְ

ַחּלֹון ֵמיָדע.  ִגים ּבְ ֻמּצָ

ְקָלֶסר,  א אֹו ּבִ ֶרת ַהּנֹוׂשֵ ַמְחּבֶ ִתיָבה (ּבְ ימֹות ּכְ ִסיָמן ִלְמׂשִ

ֶבת). ֻמְחׁשֶ ה ַהּמְ יִקּיָ ּתִ אֹו ּבַ

ה. ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ׂשִ ָבה ּוְלִדּיּון ּבְ ִאים ְלַמְחׁשָ ִסיָמן ְלנֹוׂשְ

ימֹות ְיִציָרה. ִסיָמן ִלְמׂשִ

ב. ְחׁשֵ ּמַ עּו ּבַ ַבּצְ ּתְ ימֹות ׁשֶ ִסיָמן ִלְמׂשִ

ֵבית  ה — ּבְ ּתָ ית ִמחּוץ ַלּכִ ַתְצּפִ עּו ּבְ ַבּצְ ּתְ ימֹות ׁשֶ ִסיָמן ִלְמׂשִ

ּוב — ּוְתַרֲאְינּו  ּשׁ גּוִרים ּוַבִיּ ֵאזֹור ַהּמְ ּבְ ְרחֹובֹות ׁשֶ ֶפר, ּבָ ַהּסֵ

ים ׁשֹוִנים. ֲאָנׁשִ

ֵכִנים  ּוִבים ׁשְ ֶכם ּוְלִיּשׁ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ׁש ַלּיִ ּיֵ ְבֶנה ְוַהּצּוָרה ׁשֶ ַעל ַהּמִ  .1
ִביָבה. ּסְ ּבַ

ים  ל ָהֲאָנׁשִ ִעילּות ׁשֶ ּוב ְוַעל ַהּפְ ּשׁ ּיִ ְרּבּות ְוַהֶחְבָרה ּבַ י ַהּתַ ַעל ַחּיֵ  .2
ּוב.  ּשׁ ְלַמַען ַהּיִ

ל ּתֹוָפעֹות  ּלּוי ּוְבִדיָקה ׁשֶ ֵחֶקר: ּגִ
ּוְפָרִטים לֹא ְידּוִעים. ַהֵחֶקר ּדֹוֵרׁש 
ל  רּור ּוְבִדיָקה ׁשֶ יָבה, ּבֵ ֻעּלֹות ֲחׁשִ ּפְ
ִעְקבֹות ָרצֹון  ה ּבְ יָדע ְוהּוא ַנֲעׂשֶ ַהּמֵ

יר  ָלַדַעת, ְלַגּלֹות, ְלָהִבין ּוְלֲהְסּבִ
חֹוְקִרים  ׁשֶ ְלתֹוָפעֹות ׁשֹונֹות. ּכְ

קֹורֹות ׁשֹוִנים,  אֹוְסִפים ֵמיָדע ִמּמְ
יִקים ַמְסָקנֹות.  ִנים אֹותֹו ּוַמִסּ ְמַאְרּגְ



ִביָבה ָהֲאֵחִרים. ּוֵבי ַהּסְ ֶכם ְלִיּשׁ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ין ַהּיִ ּבֵ ִרים ׁשֶ ׁשָ ַעל ַהּקְ  .3
ּוִבים  ּשׁ ּיִ ָרֵאל ּבַ ל ְמִדיַנת ִיׂשְ ִבים ׁשֶ ף ְלֶאְזָרִחים ּוְלתֹוׁשָ ּתָ ׁשֻ ַעל ַהּמְ  .4

ֶהם. ּלָ ֹוִנים ׁשֶ ַהּשׁ

יֶהם  ַנֲהִלים ֶאת ַחּיֵ ים ַהּמְ ים ֲאָנׁשִ ּבֹו ַחּיִ ּוב הּוא ָמקֹום ׁשֶ ִיּשׁ
רּוִתים  ֵ ִבים ָהֲאֵחִרים. ֵהם ֶנֱהִנים ִמּשׁ ֵתאּום ִעם ַהּתֹוׁשָ ּבְ

ְרּבּות ְוִחּנּוְך,  ִבים, ְלֻדְגָמה: ּתַ ִנים ְלָכל ַהּתֹוׁשָ ּתָ ִפים ַהנִּ ּתָ ְמׁשֻ
ּוב  ּשׁ ֵבי ַהּיִ חֹון ּוְבִטיחּות. ּתֹוׁשָ ּטָ ַקת ַמִים ְסִדיָרה, ּבִ יֹון ְוַאְסּפָ ִנּקָ

ים. ִרים ֶחְבָרִתּיִ ִמים ּבֹו ְקׁשָ קֹום ּוְמַקּיְ כּות ַלּמָ ּיָ ים ׁשַ ָחׁשִ
ָפר,  ב, ִקּבּוץ, ּכְ ּוב ׁשֹונֹות: ִעיר, מֹוׁשָ ָרֵאל ֵיׁש צּורֹות ִיּשׁ ִיׂשְ ּבְ

ה.  ִתי ּוִמְצּפֶ ּוב ְקִהּלָ ִיּשׁ

ּוב. ּשׁ ֵדי ִלְלֹמד ַעל ַהּיִ ַדאי ְלֵהָעֵזר ּכְ ָמה ּכְ יעּו ּבְ ַהּצִ  .1
ֶעְזָרָתם?  ֶכם ֵיׁש ַאְרִכּיֹון אֹו מּוֵזאֹון, ָמה ּתּוְכלּו ִלְלמֹד ּבְ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ִאם ּבַ  .2

ז ֵמיָדע ַעל  ּבֹו ְמֻרּכָ ִזי ׁשֶ ֶכם ָמקֹום ֶמְרּכָ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ִאם ֵאין ּבַ  .3
ֵאילּו ְמקֹורֹות ֵמיָדע ֲאֵחִרים ּתּוְכלּו ְלֵהָעֵזר?  ּוב, ּבְ ּשׁ ַהּיִ

ז חֶֹמר ַרב ַעל  ים ֵיׁש ַאְרִכּיֹון אֹו מּוֵזאֹון ּוָבֶהם ְמֻרּכָ ּוִבים ַרּבִ ִיּשׁ ּבְ
ַאְרִכּיֹון ְסָפִרים  ּמּוֵזאֹון אֹו ּבָ ר ִלְמצֹא ּבַ ֶהם ֶאְפׁשָ ּבָ ּוִבים ׁשֶ ּוב. ֵיׁש ִיּשׁ ּשׁ ַהּיִ
ִרים, ְוֵיׁש  ְצלּוִמים ִעם ֶהְסּבֵ בּו ַעל קֹורֹוֵתיֶהם, אֹו ֲאִפּלּו ַאְלּבֹוֵמי ּתַ ְכּתְ ּנִ ׁשֶ

בּות  ְ ית ַהִהְתַיּשׁ ָלִטים ֵמֵראׁשִ ר ִלְמצֹא ֲאָתִרים ּוׁשְ ֶהם ֶאְפׁשָ ּבָ ּוִבים ׁשֶ ִיּשׁ
ּיֹום ֲאָתר  ּוִבים ֵיׁש ּכַ ּשׁ קֹום ּוָמַתי. ְלרֹב ַהּיִ ָמּ ָתֲאִרים ָמה ִהְתַרֵחׁש ּבַ ַהּמְ

ָעָבר ּוַבהֶֹוה. ּוב ּבֶ ּשׁ ה ַעל ַהּיִ ר ִלְלמֹד ַהְרּבֵ ּנּו ֶאְפׁשָ ּמֶ ּמִ ִאיְנֶטְרֶנט, ׁשֶ ּבָ

ִמיַרת  ַאְרִכּיֹון: ָמקֹום ִלׁשְ
עּודֹות ּוִמְסָמִכים ֲחׁשּוִבים.  ּתְ

ּוב ֵיׁש ַאְרִכּיֹון ּובֹו  ָכל ִיּשׁ ּבְ
ּוב  ּשׁ ֵמיָדע ַרב ַעל ּתֹוְלדֹות ַהּיִ

ִדיָנה. ְוַהּמְ

ֶהם  ּבָ מּוֵזאֹון: ִמְבֶנה אֹו ָמקֹום ׁשֶ
ל ְיִצירֹות  ֲערּוכֹות ׁשֶ מֹות ּתַ ִמְתַקּיְ

ֲעֵלי  ל ֲחָפִצים ּבַ צּוגֹות ׁשֶ אֹו ּתְ
גֹון: ְיִצירֹות  ְרּבּוִתי, ּכְ ֵעֶרְך ּתַ

ִלים ַוֲחָפִצים ֵמֶהָעָבר,  נּות, ּכֵ ָאּמָ
ַבע — ֵמעֹוַלם ַהַחי  ִגים ֵמַהּטֶ ֻמּצָ

ע  י ַמּדָ ְועֹוַלם ַהּצֹוֵמַח, ִחּדּוׁשֵ
ְוֶטְכנֹולֹוְגָיה. ֵיׁש מּוֵזאֹוִנים 

גֹון  ִאים ׁשֹוִנים, ּכְ ְמֻיָחִדים ְלנֹוׂשְ
יִגים  ֶהם ַמּצִ ּבָ ע ׁשֶ מּוֵזאֹוִנים ְלַמּדָ
ע, ֵיׁש מּוֵזאֹוִנים  ּדָ י ַהּמַ ֶאת ִחּדּוׁשֵ
יִגים ִמְמָצִאים ֵמֶהָעָבר  ֶהם ַמּצִ ּבָ ׁשֶ

רֹוב, ֵיׁש  ָהָרחֹוק ּוֵמֶהָעָבר ַהּקָ
נּות, ְלִהיְסטֹוְרָיה,  מּוֵזאֹוִנים ְלָאּמָ

ְלֶטַבע, ַלַחי ְוַלּצֹוֵמַח ּוְלעֹוד 
ים ֲאֵחִרים. חּוִמים ַרּבִ ּתְ



ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
נּו. ְחּתֵ ּפַ ֵני ִמׁשְ ּוב ֲעבּוֵרנּו ַוֲעבּור ּבְ ּשׁ ל ַהּיִ יבּותֹו ׁשֶ 1. ַעל ֲחׁשִ

ּלֹו ְוַעל ֵסֶמל ְוֶדֶגל  ֶגל ׁשֶ ֶמל ְוַעל ַהּדֶ ּוב, ַעל ַהּסֵ ּשׁ ם ַהּיִ 2. ַעל ׁשֵ
ָרֵאל. ְמִדיַנת ִיׂשְ

ת  חּוׁשַ א ֶאת ַאֲהָבתֹו ְוֶאת ּתְ יר, ְמַבּטֵ ִ ר ַהּשׁ י ִחיְטַמן, ְמַחּבֵ ֵאיְך ֻעּזִ
ּבֹו הּוא ַחי?  ּוב ׁשֶ ּשׁ ּלֹו ַלּיִ כּות ׁשֶ ּיָ ַ ַהּשׁ

ים  ַמּדּוַע ֲאָנׁשִ
ֵהם  ֵני ׁשֶ חֹוְקִרים? ִמּפְ

ַסְקָרִנים ְורֹוִצים ְלָהִבין 
ּתֹוָפעֹות ּוְדָבִרים 

ים  ְתַרֲחׁשִ ׁשֹוִנים ַהּמִ
רֹוָבה  ִביָבה ַהּקְ ּסְ ּבַ

ֹהֶוה  ְוָהְרחֹוָקה ּבַ
ּוֶבָעָבר, ְורֹוִצים 

בֹות  יג ַמְחׁשָ ְלַהִצּ
ים  ֶלָעִתיד. ֲאָנׁשִ

ְתחּוִמים  חֹוְקִרים ּבִ
ׁשֹוִנים, ְלֻדְגָמה: 

ע, ְרפּוָאה ְוֶחְבָרה,  ַמּדָ
ְרּבּות  צֹוֵמַח ְוַחי, ּתַ

נּויֹות, ָמֵתָמִטיָקה  ְוָאּמָ
ִבים  ְוִהיְסטֹוְרָיה, ַמְחׁשְ

ְוֶטְכנֹולֹוְגָיה.

אן נֹוְלדּו ִלי ְיָלַדי י, ּכָ אן נֹוַלְדּתִ ּכָ
י ָיַדי  ּתֵ ׁשְ יִתי ּבִ ִניִתי ֶאת ּבֵ אן ּבָ ּכָ

ל ֶאֶלף ְיִדיַדי י ְוָכאן ּכָ ה ִאּתִ ם ַאּתָ אן ּגַ ּכָ
ִים — סֹוף ִלְנדּוַדי ִנים ַאְלּפַ ְוַאֲחֵרי ׁשָ

י ְנּתִ יַרי ֲאִני ִנּגַ ל ׁשִ אן ֶאת ּכָ ּכָ
ע ֵליִלי ַמּסָ י ּבְ ְוָהַלְכּתִ

י ְנעּוַרי ֲאִני ֵהַגְנּתִ אן ּבִ ּכָ
י ּלִ ַעל ֶחְלַקת ָהֱאלִֹהים ׁשֶ

י ְלָחִני ֲאִני ָעַרְכּתִ אן ֶאת ׁשֻ ּכָ
ַרח ַרֲעָנן ל ֶלֶחם, ּפֶ ת ׁשֶ ּפַ

י ַתְחּתִ ֵכִנים ֲאִני ּפָ ְ ֶלת ַלּשׁ ּדֶ
א נֹאַמר לֹו — "ָאָהָלן" ּבָ ּוִמי ׁשֶ

י    ַחְקּתִ יִתי, ּפֹה ֲאִני ׂשִ אן ּבֵ ּכָ
ב ָהָהר   ר ַעל ּגַ ֵפָלה ֲאׁשֶ ְ ּשׁ ּבַ

ִתיִתי ַמִים   ֵאר ׁשָ אן ִמן ַהּבְ ּכָ
ר  ְדּבָ ּמִ א ּבַ ׁשֶ י ּדֶ ַתְלּתִ ְוׁשָ

י  יִתי, ּפֹה ֲאִני נֹוַלְדּתִ אן ּבֵ ּכָ
ם  ַפת ַהּיָ ר ַעל ׂשְ יׁשֹור ֲאׁשֶ ּמִ ּבַ
י   ַדְלּתִ ם ּגָ אן ַהֲחֵבִרים ִאּתָ ּכָ

עֹוָלם  ְוֵאין ִלי ׁשּום ָמקֹום ַאֵחר ּבָ

י ִחיְטַמן  ֻעּזִ



ם? ל ֶאָחד ְוָכל ַאַחת ִמּכֶ ֶכם ֲעבּור ּכָ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ַמהּו ַהּיִ
ֶכם אֹו  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ם ַהּיִ אֹוְמִרים ֶאת ׁשֵ ׁשֶ ים ּכְ יׁשִ ם ַמְרּגִ רּו ָמה ַאּתֶ 1. ַסּפְ

ל ֵארּוַע טֹוב ּוְמַעְנֵין.  ׁשֶ ְקׁשֶֹרת ּבְ ְכִלי ּתִ יִרים אֹותֹו ּבִ ַמְזּכִ
ֶכם,  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ִיּ ֵאַרע ּבַ ָבר ְמַעְנֵין ׁשֶ ְתבּו ַעל ֵארּוַע ָחׁשּוב אֹו ַעל ּדָ ּכִ   .2

ירּו ַמּדּוַע.  ּוְבֶכם, ַהְסּבִ ִיׁשּ אֹות ּבְ ַהּגֹוֵרם ָלֶכם ְלִהְתּגָ
ָחה?  ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ֶכם ֲעבּור ּבְ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ַמהּו ַהּיִ  

ֵעיֵניֶהם  ּוב ּבְ ּשׁ ׁש ַלּיִ ּיֵ ָמעּות ׁשֶ ׁשְ ָחה ָמה ַהּמַ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ֲאלּו ֶאת ּבְ ׁשַ  .3
ְבֵריֶהם). ם ְלַהְקִליט ֶאת ּדִ ְבֵריֶהם (ּתּוְכלּו ּגַ ְוִכְתבּו ֶאת ּדִ

ים  ִבים ָהֲאֵחִרים ַחּיִ ם ְוַהּתֹוׁשָ ַאּתֶ
ִרים ֵהִקימּו  ֻבּגָ ּוב. ַהּמְ ּשׁ אֹותֹו ַהּיִ ּבְ
ִכים  יָתם ְוַיְלֵדיֶהם ִמְתַחּנְ ּבֹו ֶאת ּבֵ

ּוְגֵדִלים ּבֹו.
ים  ּבֹו ַחּיִ ּוב הּוא ָמקֹום ׁשֶ ּשׁ ַהּיִ

ּבֹו  ים, ָמקֹום ׁשֶ ְוָגִרים ֲאָנׁשִ
י ֶחְבָרה ְוַתְרּבּות  ִמים ַחּיֵ ִמְתַקּיְ

ִלית — ֵיׁש ְמקֹומֹות  ְלּכָ ִעילּות ּכַ ּוב ֵיׁש ּפְ ּשׁ ּיִ ם. ּבַ ִפים ְלֻכּלָ ּתָ ְמׁשֻ
ַנאי. עֹות ַהּפְ ׁשְ ֲעסּוָקה, ְקִנּיֹות ּוְמקֹומֹות ְלִבּלּוי ּבִ ּתַ

ּוב,  ּשׁ ּיִ ְהֶיה טֹוב ְוָנִעים ִלְחיֹות ּבַ ּיִ ּוב ָחׁשּוב ׁשֶ ּשׁ ֵבי ַהּיִ ְלָכל ּתֹוׁשָ
לֹום, ְיָחִסים טֹוִבים  ְררּו ׁשָ ׂשְ ּיִ ים טֹוָבה, ׁשֶ ְהֶיה ֵאיכּות ַחּיִ ּתִ ׁשֶ
ת  חּוׁשַ ֹרר ּתְ ׂשְ ּתִ טּוַח, ׁשֶ ְהֶיה ּבָ ּיִ ִבים, ׁשֶ ין ַהּתֹוׁשָ ְוָכבֹוד ֲהָדִדי ּבֵ
ְרָנָסה, ּוְסִביָבה  ְרּבּות ְוֶחְבָרה, ּפַ י ּתַ ְהיּו ַחּיֵ ּיִ ְלָוה, ׁשֶ חֹון ְוׁשַ ּטָ  ִבּ

ה ּוְנִעיָמה.  ְנִקּיָ



ל  ּוב ְקָצת ַאֶחֶרת, ּכָ ּשׁ יָרה ֶאת ַהּיִ יר ּוַמּכִ ם ַמּכִ ל ֶאָחד ְוָכל ַאַחת ִמּכֶ ּכָ
צּוָרה ׁשֹוָנה.  ּוב ּבְ ּשׁ ֶאָחד רֹוֶאה ֶאת ַהּיִ

אֹוֲהִבים ַלֲעׂשֹות  ָבִרים ׁשֶ ְלָכל ֶאָחד ּוְלָכל ַאַחת ֵיׁש ִזְכרֹונֹות, ֵיׁש ּדְ
ּוב,  ּשׁ ּיִ ים ּבַ ּוב, ַעל ֲאָנׁשִ ּשׁ לּות ׁשֹוָנה ַעל ַהּיִ ּכְ ּוב. ְלָכל ֶאָחד ֵיׁש ִהְסּתַ ּשׁ ּיִ ּבַ

ִמים ּבֹו. ְתַקּיְ ַעל ְמקֹומֹות ְוַעל ֵארּוִעים ַהּמִ

ּוב? ּשׁ ָמה ָידּוַע ִלי ַעל ַהּיִ
ֵאלֹות: ְ ֲענּו ַעל ַהּשׁ  .1

נּו? הּוא ִעיר אֹו ֲעָיָרה,  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ַהִאם ַהּיִ א. 
ִתי,  ּוב ְקִהּלָ ָפר אֹו ִיּשׁ ב אֹו ִקּבּוץ, ּכְ מֹוׁשָ

ְך. ֶהְמׁשֶ ְך ּבַ ְלְמדּו ַעל ּכָ יִרים, ּתִ אֹו ַאֵחר. ִאם ֵאיְנֶכם ַמּכִ
ִרים אֹו  ּוב? (ְיהּוִדים, ֲעָרִבים, ְמֻבּגָ ּשׁ ֵבי ַהּיִ ִמי ֵהם ּתֹוׁשָ ב. 

ים אֹו ָוִתיִקים...). ְצִעיִרים, עֹוִלים ֲחָדׁשִ
ְכֵנַע. נּו? ַנּסּו ְלׁשַ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ֶכם: ַמּדּוַע ָחׁשּוב ִלְלֹמד ַעל ַהּיִ ְעּתְ יעּו ּדַ 3. ַהּבִ

ים ֲאֵחִרים, ִקְראּו  ה ּוְבַרּבִ ִאים ֵאּלֶ נֹוׂשְ ֶכם ּבְ ּלָ ַדע ׁשֶ ֵדי ְלַהְרִחיב ֶאת ַהּיֶ ּכְ
ֵאלֹות נֹוָספֹות, ִאְספּו ֵמיָדע, ִחְקרּו ְוַהְרִחיבּו  ֲאלּו ׁשְ ִרים, ׁשַ ֶאת ַהֶהְסּבֵ

ֶאת ְיִדיעֹוֵתיֶכם.



ל  א נֹוְסִעים ּכָ ֶהם, ֶאּלָ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ י ֵסֶפר ּבַ ָבּתֵ ֵאיָנם לֹוְמִדים ּבְ ֵיׁש ְיָלִדים ׁשֶ
ֶפר ָהֲאזֹוִרי. ית ַהּסֵ ֵכן — ֶאל ּבֵ ּוב ׁשָ ִיּשׁ ם ּבְ ֻמּקָ ֵבית ֵסֶפר ַהּמְ ּבֶֹקר ִלְלֹמד ּבְ

ּבּוִצים  ּוִבים ׁשֹוִנים: ִמּקִ ּשׁ ֶפר ִמּיִ יִעים ְלֵבית ַהּסֵ ם, ַמּגִ ם ַאּתֶ אּוַלי ּגַ
ָפִרים ְועֹוד. ים ִמּכְ ִתִיּ ׁשּוִבים ְקִהּלָ ִבים, ִמּיִ ּוִמּמֹוׁשָ

ים:  ֶפר ָהֲאזֹוִרּיִ י ַהֵסּ ּתֵ ַעל ָבּ
ֵאזֹור.  ּוִבים ּבָ ּשׁ ף ְלָכל ַהּיִ ּתָ ית ֵסֶפר ֲאזֹוִרי ְמׁשֻ ּבֵ

ֹוִנים. ּוִבים ַהּשׁ ּשׁ יִעים ֵמַהּיִ ים ַמּגִ ֶפר ָהֲאזֹוִרּיִ י ַהּסֵ ָבּתֵ ְלִמיִדים ַהּלֹוְמִדים ּבְ ַהּתַ
ה אֹו  ּלֹו, ַמּפָ ֶ ּוב ֵיׁש ֵסֶמל ִמּשׁ ּוב ׁשֹוֶנה ֵמָהֲאֵחִרים: ְלָכל ִיּשׁ ל ִיּשׁ  ּכָ

ּוב. ּשׁ ְכִנית ַהּיִ ּתָ
ּוב  ָכל ִיּשׁ בּות. ּבְ ְ ְרַקע ְלִהְתַיׁשּ תֹו ַלַקּ ּוב ִסּפּור ׁשֹוֶנה ַעל ֲעִלּיָ ְלָכל ִיּשׁ

ֵבית  ּמּוִדים ּבְ ם — ַהּלִ ף ְלֻכּלָ ּתָ ׁשֻ ֹאֶפן ׁשֹוֶנה, אּוָלם ַהּמְ ים ּבְ ִמְתַנֲהִלים ַהַחּיִ
ּוִבים. ּשׁ ף ְלָכל ַהּיִ ּתָ ׁשֻ ּמְ ֶפר ׁשֶ ַהּסֵ

ית  ית ֵסֶפר ְיסֹוִדי ְוֵיׁש ַהּכֹוֵלל ֲחִטיָבה ֶעְליֹוָנה. ּבֵ ית ֵסֶפר ֲאזֹוִרי ַהּכֹוֵלל ּבֵ ֵיׁש ּבֵ
ית ֵסֶפר. ּוָבם ּבֵ ִיּשׁ ֵאין ּבְ ים ׁשֶ ּוִבים ְקַטּנִ ּשׁ ְלִמיִדים ִמּיִ ֵרת ֶאת ַהּתַ ֶפר ְמׁשָ ַהּסֵ



ְלִמיִדים  יִעים ַהּתַ ּוִבים ַמּגִ נּו ֵמֵאילּו ִיּשׁ ַצּיְ  .1
ֵבית ִסְפְרֶכם. ַהּלֹוְמִדים ּבְ

ֶהם  ּמֵ ּוִבים ׁשֶ ּשׁ ין ַהּיִ וּו: ָמה ַהּדֹוֶמה ּבֵ ְדקּו ְוַהׁשְ ּבִ  .2
ְלִמיִדים ְלֵבית ִסְפְרֶכם ּוָמה  יִעים ַהּתַ ַמּגִ

וֹות  ר ְלַהׁשְ ם? (ֶאְפׁשָ ף ְלֻכּלָ ּתָ ֹוֶנה? ָמה ְמׁשֻ ַהּשׁ
ַטְבָלה). ּבְ

ְלְמדּו  יַצד ּתִ ר ְוַתְכְננּו ּכֵ ִנית ֶאת ַהֶהְסּבֵ ִקְראּו ׁשֵ  .4
ל ַחְבֵריֶכם:  ּוִבים ׁשֶ ּשׁ ּוְבֶכם ְוַעל ַהּיִ ַעל ִיּשׁ

ּוִבים  ּשׁ ֶכם ְוַעל ַהּיִ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ִחְקרּו ְוִלְמדוּּ ַעל ַהּיִ  
ּוב  נּו ֶאת ֶהֳחָמִרים ְלָכל ִיּשׁ מּוִכים, ְוַאְרְגּ ַהּסְ

ִנְפָרד. ּבְ

ֶפת (אֹו  ּתֶ א תּוְכלּו ְלָהִכין חֹוֶבֶרת ְמׁשֻ סֹוף ַהּנֹוׂשֵ ּבְ
יגּו ֶאת ָהֲעבֹודֹות  ּצִ ּה ּתַ ּבָ ֶגת) ׁשֶ ֲערּוָכה, אֹו ַמּצֶ ּתַ

ַיַחד. ֶכם ּבְ ּלָ ׁשֶ

ִריִטים אֹו יֹוֵתר,  ֵני ּפְ ין ׁשְ ִוים ּבֵ ר ַמׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ
ִריִטים )  ְבִחיִנים (ּפְ ַמְחִליִטים ָמה ִיְהיּו ַהּתַ

יֵניֶהם,  ָוָאה, ְמַזִהים ָמה ּדֹוֶמה ּוָמה ׁשֹוֶנה ּבֵ ְלַהׁשְ
ְמיֹון ְלחּוד ּומּוָלן ֶאת  ִזים ֶאת ְנֻקּדֹות ַהּדִ ְמַרּכְ

ִמים. יִקים ַמְסָקנֹות ּוְמַסּכְ ִֹני, ַמּסִ ְנֻקּדֹות ַהּשׁ
ן  ְצלּום ָיׁשָ ין ּתַ ָוָאה ּבֵ ְבִחיִנים ְלַהׁשְ ל: ַהּתַ ְלָמׁשָ

ְגָמה  ּוב: ּדֻ ּשׁ ּיִ ל ֲאָתר ּבַ ְצלּום ָחָדׁש ׁשֶ ְלֵבין ּתַ
ּבֹו  קֹום ׁשֶ ְצלּום, ַהּמָ ִהירּות ַהּתַ ְלַתְבִחיִנים — ֶצַבע, ּבְ

ְצלּום.  ָעה, ּגֶֹדל ַהּתַ ָ ים, ַהּשׁ ם אֹו ָהֲאָנׁשִ ֻצּלַ
ִֹני:  ת ְנֻקּדֹות ַהּשׁ ְמיֹון ְלֻעּמַ ִסּכּום ְנֻקּדֹות ַהּדִ

ְצלּוִמים  ן ֵאין ֶצַבע ּוֶבָחָדׁש ֵיׁש, ַהּתַ ׁשָ ְצלּום ַהּיָ ּתַ ּבַ
ִעיִרים  ים ַהּצְ ָהֲאָנׁשִ א ׁשֶ אֹותֹו ָמקֹום ֶאּלָ מּו ּבְ ֻצּלְ
ְצלּום  ּתַ ִרים ּבַ ים ְמֻבּגָ ן ֵהם ֲאָנׁשִ ׁשָ ְצלּום ַהּיָ ּתַ ּבַ

ה. ּנָ ּתַ קֹום ִהׁשְ ֶהָחָדׁש. ַהּמָ
ים  ָוָאה ֶלָעָבר, ָהֲאָנׁשִ ַהׁשְ ַקת ַמְסָקנֹות: ּבְ ַהּסָ

קֹום  ַאר אֹותֹו ַהּמָ קֹום ִנׁשְ ּנּו, ֲאָבל ַהּמָ ּתַ קֹום ִהׁשְ ְוַהּמָ
ה  ים — ֵאּלֶ ם ָהֲאָנׁשִ ְך ּגַ ִמים, ּכָ ּנּוִיים ְמֻסּיָ ִעם ׁשִ

ִרים יֹוֵתר.  ָבר ְמֻבּגָ ֵהם ּכְ א ׁשֶ ים ֶאּלָ אֹוָתם ָהֲאָנׁשִ
ר  ְצלּוִמים ֶאְפׁשָ ָלִלית ְוִסּכּום: ֵמַהּתַ ַמְסָקָנה ּכְ

ּנּות  ּתַ ּוב ְוִלְבחֹן ֶאת ַהִהׁשְ ּשׁ ל ַהּיִ ִלְלֹמד ַעל ֶהָעָבר ׁשֶ
ִנים. ָ ַמֲהַלְך ַהּשׁ ּבְ



ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
ֶכם. ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ל ַהּיִ מֹו ׁשֶ ַלְחקֹור ְוָלַדַעת ַמהּו ְמקֹור ׁשְ  .1

ָרֵאל ּוְלַהְבִחין  ִיׂשְ ּוִבים ּבְ ל ִיּשׁ מֹות ׁשֶ ִלְקרֹא ֵמיָדע ַעל ׁשֵ  .2
ֶכם. ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ְך ַהּיִ ּיֵ ּתַ מֹות ִמׁשְ ְלֵאיזֹו ְקבּוַצת ׁשֵ

ם.  ּוב ֵיׁש ׁשֵ ְלָכל ִיּשׁ
ִנים.  ַרד ַהּפְ ַעם ִמׂשְ מֹות ִמּטַ ָלל, ַעל ְיֵדי ַוֲעָדה ְלׁשֵ ֶדֶרְך ּכְ ע, ּבְ ּוב ִנְקּבָ ּשׁ ם ַהּיִ ָרֵאל ׁשֵ ִיׂשְ ּבְ

מֹות  ֵ מֹות. ְקבּוַצת ַהּשׁ ר ׁשֵ ֵ ּוִבים ְוֵכן ְלַאּשׁ ּשׁ מֹות ַלּיִ ְפִקיָדּה ִלְקּבַֹע ׁשֵ ּוִבים ּתַ מֹות ְלִיּשׁ ֵ ַוֲעַדת ַהּשׁ
ָנ"ְך אֹו  ּתָ ִרים ּבַ ְזּכָ ּיּות ַהּנִ ם ָמקֹום אֹו ִאיׁשִ מֹות ַעל ׁשֵ ֵ יֹוֵתר ִהיא ְקבּוַצת ַהּשׁ דֹוָלה ּבְ ַהּגְ

ְדעֹוָנה, אֹו  בֹוָרה, ּגִ ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל: ָיֵעל, ּדְ ּוִבים ּבְ ּשׁ גֹון ַהּיִ ָרֵאל, ּכְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ָרֵאל ּבְ תֹוְלדֹות ַעם ִיׂשְ ּבְ
ִליִלית;  ַלִים, אֹו ָהִעיר ָחצֹור ַהּגְ ָהֵרי ְירּוׁשָ ֶמׁש ּבְ ית ׁשֶ ָהִעיר ּבֵ
ַלִים,  מֹו: ְירּוׁשָ רּו, ּכְ ּמְ ּתַ ׁשְ ּנִ יִקים ׁשֶ מֹות ַעּתִ ל ׁשֵ ֵיׁש ְקבּוָצה ׁשֶ

ם  מֹות ַעל ׁשֵ ַבע; ְקבּוָצה ַאֶחֶרת ִהיא ׁשֵ ֵאר ׁשֶ ַעּכֹו, ָיפֹו, ּבְ
אּוֵלי  מֹו: ּגְ ָאֶרץ ּוַבּגֹוָלה, ּכְ הּוִדי ּבָ תֹוְלדֹות ָהָעם ַהּיְ ֵארּוַע ּבְ
בּות;  ָרה, ַאּלֹון ׁשְ ָטאֹות, ַהְרֵאל, ְנִתיב ָהֲעׂשָ יָמן, לֹוֲחֵמי ַהּגֶ ּתֵ
ֲעָלה  ּפָ ּיּות ׁשֶ ם ִאיׁשִ מֹות ַעל ׁשֵ ּה ִנְכָלִלים ׁשֵ ּבָ אֹו ְקבּוָצה ׁשֶ

ְנָיִמיָנה, אֹור  ה, ּבִ מֹו: ֶהְרְצִלּיָ הּוִדי, ּכְ יבּות ָלָעם ַהּיְ ָאֶרץ ְוֵיׁש ָלּה ֲחׁשִ ּוב ּבָ ּשׁ ַרּבֹות ְלַמַען ַהּיִ
ְקָרה; ְוַגם  מֹו: ֲהָרִרית, ְנֵוה ָים, רֹאׁש ַהּנִ צּורֹות ַהּנֹוף, ּכְ עּו ִמּתְ ּפְ ֻהׁשְ מֹות ׁשֶ ֲעִקיָבא. ֵיׁש ְקבּוַצת ׁשֵ

ֶפת. מֹו: ַהְרּדּוף, ַרּקֶ ם ְצָמִחים, ּכְ מֹות ַעל ׁשֵ ְקבּוַצת ׁשֵ
מֹות  ֵ ֶהם ּוַוֲעַדת ַהּשׁ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ם ַהּיִ ֶהְחִליטּו ַעל ׁשֵ ִבים ֵהם ׁשֶ ֶהם ַהּתֹוׁשָ ּבָ ּוִבים ׁשֶ ֵיׁש ִיּשׁ

ָבה ַרֲעָנָנה. מֹו ַהּמֹוׁשָ ָרה אֹותֹו ּכְ ְ ּוִבים ִאּשׁ ְלִיּשׁ



ּוב  ּשׁ ל ַהּיִ מֹו ׁשֶ ְתבּו ָמה ָידּוַע ָלֶכם ַעל ְמקֹור ׁשְ ּכִ   .1
ְררּו ְוִכְתבּו ֶאת  ֶכם. ִאם לֹא ָידּוַע ָלֶכם, ָבּ ּלָ ׁשֶ

יָדע ֶהָחָדׁש.  ַהּמֵ
ּוִבים". ּשׁ מֹות ַהּיִ יָדע "ְמקֹור ׁשְ ַחּלֹון ַהּמֵ ּבְ ר ׁשֶ ֶהְסּבֵ ֵהָעְזרּו ּבַ   .2

ת ְמִדיַנת  ה: ַמּפַ ִסְפֵרי ֵעֶזר ּוְבֶאְמָצִעים ֵאּלֶ יָמה זֹו ּתּוְכלּו ְלֵהָעֵזר ּבְ ְמׂשִ ּבִ
ָרֵאל, ֶלְקִסיקֹון ְלתֹוְלדֹות ַהִצּיֹונּות,  אֹוְגָרִפי, ַאְטַלס ִיׂשְ ָרֵאל, ַאְטַלס ּגֵ ִיׂשְ

אֹל  ם ִלׁשְ ִאיְנֶטְרֶנט. ּתּוְכלּו ַגּ ְדיֹות, ֲאָתִרים ּבָ ִמּלֹון ִעְבִרי, ֶאְנִציְקלֹוּפֶ
ִרים.   ְמֻבּגָ

ך ֶלָעַבר ָהָרחֹוק,  ּיָ יק: ׁשַ ַעּתִ
ן ְמאֹוד. דּום ְוָיׁשָ ַהּקָ

ָמר מֹו ִנׁשְ ְ ּשׁ יק ׁשֶ ּוב ַעּתִ ִיּשׁ
ּוִבים  קּופֹות ׁשֹונֹות: ִיּשׁ יִקים ִמּתְ ּוִבים ַעּתִ ָרֵאל ֵיׁש ִיּשׁ ִיׂשְ ּבְ
קֹום.  ם ַהּמָ יק ְוָלֵכן ִנְקָרִאים ַעל ׁשֵ הּוְקמּו ַעל ָמקֹום ַעּתִ ׁשֶ

ן ָקָרא  ּתֹוָרה: "ַעל ּכֵ ר ּבַ קֹום ִנְזּכָ ַבע. ַהּמָ ֵאר ׁשֶ ְלֻדְגָמה: ּבְ
ֵניֶהם" (ֲאִביֶמֶלְך  עּו ׁשְ ּבְ ם ִנׁשְ י ׁשָ ַבע, ּכִ ֵאר ׁשֶ קֹום ַההּוא ּבְ ַלּמָ
ְך  ֶמׁשֶ ַח ּבְ ּתֵ ּוב ִהְתּפַ ּשׁ ית כא, לא. ַהּיִ ֵראׁשִ ְוַאְבָרָהם). ֵסֶפר ּבְ

ַבע ָלִעיר  ֵאר ׁשֶ ִדיָנה ִנְהְיָתה ּבְ ִנים ּוְלַאַחר ֲהָקַמת ַהּמְ ָ ַהּשׁ
ֶגב. ּנֶ ִזית ּבַ ְרּכָ ַהּמֶ



יָמה זֹו: ְצַפת,  יִקים ֵמְרׁשִ ּוִבים ַעּתִ ל ִיּשׁ מֹות ׁשֶ ה ׁשֵ לֹוׁשָ ׁשְ ֲחרּו ּבִ ּבַ  .1
ַלִים. ָאן, ַיְבֶנה, ְירּוׁשָ ית ׁשְ לֹד, ֵאיַלת, ְטֶבְרָיה, ּבֵ

ַעּמּוד 13). ְגָמה ּבְ ֻדּ ָמם (ֵהָעְזרּו ּבַ ְתבּו ָמה ְמקֹור ׁשְ ּכִ  .2
ה.  ּוִבים ָהֵאּלֶ ּשׁ קּוָפה ַהּיִ ׂשּו ֵמיָדע ְוִכְתבּו ֵמֵאיזֹו ּתְ ַחּפְ  .3

ַאְטָלס. ּבָ ָרֵאל ׁשֶ ת ְמִדיַנת ִיׂשְ ַמּפַ ה ּבְ ּוִבים ָהֵאּלֶ ּשׁ ה ֵמַהּיִ ּמָ רּו ּכַ ַאּתְ  .4

ְתרּו ֶאת ַהִחידֹות. ּפִ  .1
ם ִמי ֲאִני?  ִמי ֲאִני ְוַעל ׁשֵ

ָמם. ְתבּו ׁשְ ְרָמִזים. ּכִ ּוִבים ּבִ מֹות ִיׁשּ ִלְפֵניֶכם ׁשְ

ה. ּנָ ִדי, רֹאׁש ּפִ ֶמׁש, ֵעין ּגֶ ית ׁשֶ ה, ּבֵ ְפָרץ, ֶהְרְצִלּיָ ַפר ָסָבא, רֹאׁש ָהַעִין, ֵעין ַהּמִ ל ָאִביב, ּכְ ְתרֹון ַהִחיָדה: ּתֵ ּפִ

ִוד ר ַז'אן ּדָ יָקה, ִצּיֵ ָהִעיר ַעּכֹו ָהַעִתּ



ָהִכינּו ִחידֹות ְלַחְבֵריֶכם ְוֵהם ָיִכינּו ָלֶכם.   .2
ֲהָנָאה.  ְתרּו אֹוָתן ּבַ ּפִ  

ל  ץ ׁשֶ ּבֵ ׁשְ רּו ּתַ ּוב; ַחּבְ ל ִיּשׁ ם ׁשֶ ְסָמִלים ׁשֵ רּו ּבִ גֹון: ַצּיְ ָהִכינּו ִחידֹות ּכְ  
ָלִדים  ַאר ַהּיְ ְ ׁשּו ִמּשׁ ּוב ּוַבּקְ ל ִיּשׁ ם ׁשֶ ׁשֵ ֲחרּו ּבְ ּוִבים; ּבַ מֹות ִיּשׁ ׁשְ

ֵאלֹות  ָחֵמׁש ׁשְ ּוב ּבְ ּשׁ ם ַהּיִ ְלַגּלֹות ֶאת ׁשֵ
ן אֹו לֹא); ׁשּוָבה ִהיא ּכֵ (ַהּתְ

ה —  ִגיַמְטִרּיָ ּוִבים ּבְ ל ִיּשׁ מֹות ׁשֶ ְתבּו ׁשֵ ּכִ  
ים:  י ִמּלִ ּתֵ ְ ִמי ִמּשׁ ִרים, ְלֻדְגָמה:   ׁשְ ִמְסּפָ ּבְ
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ְתרֹון: רֹאׁש ָהַעִין) (ַהּפִ

ּוב  ּשׁ ל ַהּיִ ם ׁשֶ ֵ ּלֹא ָלְמדּו: ָמה ְמקֹור ַהּשׁ ָלִדים ׁשֶ ירּו ַלּיְ ַהְסּבִ  .1
ם ִמי הּוא ִנְקָרא?) ם ָמה אֹו ַעל ׁשֵ ֶכם? (ַעל ׁשֵ ּלָ ׁשֶ

ָמם הּוא ֵמאֹותֹו ָמקֹור. ְ ּשׁ ּוִבים ׁשֶ ל ִיּשׁ מֹות ׁשֶ ֵני ׁשֵ יגּו עֹוד ׁשְ ַהּצִ  .2
ס ַעל ָמקֹור ׁשֹוֶנה.  ָמם ְמֻבּסָ ְ ּשׁ ּוִבים ׁשֶ ל ִיּשׁ מֹות ׁשֶ ֵני ׁשֵ יגּו ׁשְ ַהּצִ  .3



ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
יָביו ּוַמּדּוַע ִנְבֲחרּו. ֶכם, ַעל ַמְרּכִ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ַעל ֵסֶמל ַהּיִ  .1

ק ַהְחָלַטְתֶכם. ָלֶכם ּוְלַנּמֵ ּוב ׁשֶ ׁשּ יע ֵסֶמל ַלּיִ 2. ְלַהּצִ
ָרֵאל. 3. ַעל ֵסֶמל ְמִדיַנת ִיׂשְ

ִדיָנה  ל ַהּמְ א ֶאת ָהַרְעיֹון ׁשֶ ַבֵטּ ּוב ֵיׁש ֵסֶמל ַהּמְ ְלָכל ְמִדיָנה ּוְלָכל ִיּשׁ
ּוב  ּשׁ ל ַהּיִ ְוׁשֶ

ֶכם. ּתּוְכלּו ִלְמצֹא אֹותֹו ִמְתנֹוֵסס  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ֵסֶמל ַהּיִ ִהְתּבֹוְננּו ּבְ  .1
קֹוִמית  ָהָרׁשּות ַהּמְ עּודֹות אֹו ִמְסָמִכים ׁשֶ ּוב, ַעל ּתְ ּשׁ ֶגל ַהּיִ ַעל ּדֶ
ְגָמה  ֶפר, ְראּו ּדֻ ית ַהּסֵ ירֹות ּבֵ ם ַעל ֶאָחד ִמּקִ אי ּגַ ׁשֹוַלַחת, ּוְבַוּדַ

ל ִסְמִלי ִיׁשּוִבים. ׁשֶ
ֶכם.  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ֵסֶמל ַהּיִ יִבים ֵיׁש ּבְ ַזהּו ֵאילּו ַמְרּכִ א. 

ל ֵסֶמל ַעּכֹו:  ְגָמה ׁשֶ ּדֻ ְתבּו אֹוָתם. ֵהָעְזרּו ּבַ ִכּ ב. 

ל ֵסֶמל ַעּכֹו יִבים ׁשֶ ְגָמה ְלַמְרּכִ ּדֻ
ִאים ֶאת  ַבּטְ ָעה ֲחָלִקים ַהּמְ ב ֵמַאְרּבָ ֵסֶמל ַעּכֹו ֻמְרּכָ

יק ְוָחָדׁש:  ין ַעּתִ ּלּוב ּבֵ ִ ַהּשׁ
ֵמל;  ֶלת ֶאת ַהּנָ יָרה ְמַסּמֶ ִמין ְלַמְעָלה — ַהּסִ ִמּיָ

ם;  יָקה ַעל חֹוף ַהּיָ ה — חֹוַמת ָהִעיר ָהַעּתִ ִמין ְלַמּטָ ִמּיָ
ה;  י ָהִעיר ַהֲחָדׁשָ ּתֵ מֹאל ְלַמְעָלה — ּבָ ִמּשְׂ

ִלים  ִים ַוֲאֻרּבֹות ְמַסּמְ ּנַ י ׁשִ ּלֵ ְלּגַ ה — ּגַ מֹאל ְלַמּטָ ִמּשְׂ
ַחת.  ּתַ ְתּפַ ה ַהּמִ ּיָ ֲעׂשִ ֶאת ַהּתַ



ֶמל? ִאם ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים,  א ַהּסֵ ֶכם ְמַבּטֵ ְעּתְ ֵאילּו ַרְעיֹונֹות ְלּדַ  .2
ְסָפִרים  ּוב אֹו ּבִ ּשׁ ל ַהּיִ ֲאַתר ָהִאיְנֶטְרֶנט ׁשֶ ׂשּו ֵמיָדע ּבַ ַחּפְ

יִרים זֹאת. ְסּבִ ַהּמַ
ֶכם?  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ֶמל ַלּיִ ם ַהּיֹום ַמְתִאים ַהּסֵ ֶכם: ַהִאם ּגַ ְעּתְ יעּו ּדַ ַהּבִ  .3

קּו ַהְחָלַטְתֶכם. יעּו ֵסֶמל ְוַנְמּ ּ ַמּדּוַע? ַהּצִ
יקּו אֹותֹו. ְסָמְך ְוַהְדּבִ ְזרּו ִמּמִ ֶכם אֹו ּגִ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ רּו ֶאת ֵסֶמל ַהּיִ ַצּיְ  .4

ֶפר  י ַהּסֵ ָבּתֵ ָמקֹום ּבֹוֵלט ּבְ ִדיָנה ּבְ ֶכם ּתֹוִלים ֶאת ֵסֶמל ַהּמְ ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ
ים? ּיִ ים ּוְבמֹוְסדֹות ִצּבּור ַמְמַלְכּתִ ִתּיִ יים־ּדָ ְמַלְכּתִ ים ְוַהּמַ ּיִ ְמַלְכּתִ ַהּמַ

ִדיָנה ּכֹוֵלל: ֵסֶמל ַהּמְ
ִנים  ְבַעת ַהּקָ זֹו ְמנֹוַרת ׁשִ ֶמְרּכָ ּבְ ָמֵגן ׁשֶ
ז  ְרּכַ ֶמּ ֵני ַעְנֵפי ַזִית, ּבַ ֵני ְצָדֶדיָה ׁשְ ְ ּוִמּשׁ

ָרֵאל. ם ִיׂשְ ֵ ַהּשׁ
ֵבית  ִנים הּוְצָבה ּבְ ְבַעת ַהּקָ ְמנֹוַרת ׁשִ

ַלִים, ְוִנְלְקָחה ְלרֹוָמא  ירּוׁשָ ׁש ּבִ ְקּדָ ַהּמִ
 2000- ׁש ַעל ְיֵדי ָהרֹוָמִאים ִלְפֵני ּכְ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ְלַאַחר ֻחְרּבָ

נֹוָרה  ב ֶאת ִצּיּור ַהּמְ ּלֵ ָרֵאל ֻהְחַלט ְלׁשַ הּוְקָמה ְמִדיַנת ִיׂשְ ׁשֶ ָנה. ּכְ ׁשָ
ִלים  ִית ְמַסּמְ ַלִים. ַעְנֵפי ַהּזַ ִבּטּוי ְלׁשּוָבּה ִלירּוׁשָ ִדיָנה ּכְ ֵסֶמל ַהּמְ ּבְ

ית). ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ ת נַֹח ּבְ ָרׁשַ לֹום (ְלִפי ִסּפּור ּפָ ָ ִאיָפה ַלּשׁ ְ ֶאת ַהּשׁ



ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
ּבֹות ִלְבִחיָרתֹו. יָביו ְוַעל ַהּסִ ֶכם, ַעל ַמְרּכִ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ֶגל ַהּיִ ַעל ּדֶ  .1

יבּוָתם.  ִדיָנה ְוַעל ֲחׁשִ ּמְ ָגִלים ׁשֹוִנים ּבַ ַעל ּדְ  .2
ְקָרא  ֵמי ַהּמִ ָגִלים ִמּיְ ל ּדְ יבּוָתם ׁשֶ ּבֹות ַלֲחׁשִ ִלְבחֹן ֶאת ַהּסִ  .3

ָנ"ְך) ְוַעד ָיֵמינּו. (ַהּתָ

 

ֲעֵליֶהם  ָגִלים ׁשֶ ם ּדְ ָלל ֵסֶמל (ֵיׁש ּגַ ֶדֶרְך ּכְ ׁש ָעֶליָה ִצּיּור, ּבְ ּיֵ ד ִצְבעֹוִנית ׁשֶ ת ּבַ ּסַ ֶגל הּוא ּפִ ּדֶ
ָמקֹום ּבֹוֵלט ַאֵחר,  לּוי ּבְ הּוא ּתָ בֹוּהַ — אֹו ׁשֶ ֶגל ִמְתנֹוֵפף ַעל ּתֶֹרן — ַעּמּוד ּגָ ּתּוב). ַהּדֶ ֵיׁש ּכִ

ל ַעל ִקיר. ְלָמׁשָ
ִדיָנה,  ּוב, אֹו ַהּמְ ּשׁ ים, ַהֶחְבָרה, ַהּיִ הּות ְוַגֲאָוה ִעם ְקבּוַצת ָהֲאָנׁשִ ֶגל נֹוַעד ִליצֹר ִהְזּדַ ַהּדֶ

ִניִפים אֹותֹו. ַהּמְ
ּפֹוְרָטִאים צֹוֲעִדים  ָיאָדה ַהּסְ ה ְוָהאֹוִליְמּפְ ּיָ ּבִ ּכַ מֹו ַהּמַ ּיֹות, ּכְ יְנְלֻאּמִ ַתֲחרּויֹות ְסּפֹוְרט ּבֵ ְלֻדְגָמה: ּבְ

ֶהם.  ּלָ ִדינֹות ׁשֶ ְגֵלי ַהּמְ ֵהם ְמִניִפים ֶאת ּדִ ׁשֶ ִתיָחה, ּכְ ֶטֶקס ַהּפְ ּבְ
ֵמַדְליֹות עֹוְמִדים ַעל ַהּדּוָכן  ֲחרּויֹות ַהּזֹוִכים ּבְ סֹוף ַהּתַ ּבְ
ֶהם מּוָנף ַעל  ּלָ ִדיָנה ׁשֶ ם ְוֶדֶגל ַהּמְ ִלְצִליֵלי ִהְמנֹון מֹוַלְדּתָ
ֶטֶקס ַהְכָרַזת ֲחִגיגֹות ָהַעְצָמאּות  ְגָמה: ּבְ ַהּתֶֹרן. ְועֹוד ֻדּ

ְגָלִנים,  ן ַהּדַ רֹאׁשָ ּבְ ׁשֶ ָבא ּכְ ַהר ֶהְרְצל צֹוֲעדֹות ְיִחידֹות ַהּצָ ּבְ
ֶהם.  ּלָ ִחיָדה ׁשֶ ְגֵלי ַהְיּ ִניִפים ֶאת ּדִ ַהּמְ

ְגֵלי  ים — ְמִניִפים ֶאת ּדִ ּיִ יְנְלֻאּמִ ֵארּוִעים ּבֵ ם ּבְ ְוָכך ּגַ
אּוָלם. יִבים אֹוָתם ּבָ ִדינֹות ְוַאף ַמּצִ ַהּמְ

לֶהם.  ָת ׁשֶ
ּוָכן 
 ַעל 
ת 

ָלִנים, 

ַלִים ֶגל ַהִעיר ְירּוׁשָ ֶדּ



ִצּיּור): ְכָתב אֹו ּבְ ֲארּו אֹותֹו (ּבִ ֶכם. ּתָ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ֶדֶגל ַהּיִ ִהְתּבֹוְננּו ּבְ  .1
ֶכם ּוְבֵאילּו ֵארּוִעים ְמִניִפים  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ָגִלים ּבַ נּו ֵהיָכן ּתֹוִלים ּדְ ַצּיְ  .2

ּוב. ּשׁ ֶגל ַהּיִ ֶאת ּדֶ
ּוב  ּשׁ ֶגל ַהּיִ ָעָליו ִמְתנֹוֵסס ּדֶ קֹום ׁשֶ מּו ֶאת ַהּמָ ִאם ּתּוְכלּו, ַצּלְ א. 

ֶרת אֹו  ְחּבֶ ּמַ ְצלּום ּבַ בּו ֶאת ַהּתַ ּלְ ְוׁשַ
ֶבת  ֻמְחׁשֶ ה ַהּמְ יִקּיָ ה, אֹו ִסְרקּו ַלּתִ יִקּיָ ּתִ ּבַ

ֶכם. ּלָ ׁשֶ
ָאֶרץ  ֵאילּו ְמקֹומֹות ואירועים ּבָ ּבְ ב. 

ֶגל  יִבים ֶאת ּדֶ ּצִ ּמַ עֹוָלם ְרִאיֶתם ׁשֶ אֹו ּבָ
ְך? ים ּכָ ֶכם ֵהם עוׂשִ ָרֵאל? ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ ִיׂשְ

ָאֶרץ ּוָבעֹוָלם.  ָרֵאל ּבָ ג ֶאת ְמִדיַנת ִיׂשְ ֶגל ְמַיּצֵ ַהּדֶ
ֶנֶסת ָהִראׁשֹוָנה ַעל  ָנת 1949 ֶהְחִליָטה ַהְכּ ׁשְ ִבּ

ֶגל. ָרֵטי ְוצּוַרת ַהֶדּ ּפְ
חֹול  ֶצַבע ּכָ ים ּבְ ִסּ ֵני ּפַ ֶגל ָלָבן ְוָעָליו ׁשְ ֶרַקע ַהֶדּ

ֵעת  ּה ִמְתַעְטִפים ּבְ ּבָ ית ׁשֶ ּלִ ים ֶאת ַהַטּ ְמַיְצִגּ
אֹותֹו ֶצַבע.  ִוד ּבְ ֶגל ָמֵגן ּדָ ז ַהּדֶ ֶמְרּכָ ה. ּבְ ְתִפּלָ

ְמָצא  ּנִ י ִצּיֹוִני ׁשֶ ִוד הּוא ֵסֶמל ְיהּוִדי־ְלֻאּמִ ָמֶגן ּדָ
ֶגל ְמִניִפים  ָאֶרץ. ֶאת ַהּדֶ יִקים ּבָ ֶנֶסת ַעּתִ י ְכּ ָבּתֵ ּבְ

ּוב ּוַבֲחִגיגֹות  ּשׁ ִדיָנה אֹו ַהּיִ ָכל ֵארּוַע של ַהּמְ ּבְ
ִדיָנה  ְגֵלי ַהּמְ ָהַעְצָמאּות. ֶאְזָרִחים ּתֹוִלים ֶאת ּדִ

יָתם ְוַעל ְמכֹוִנּיֹוֵתיֶהם. ַעל ּבֵ

ִרים  ּקֹוׁשְ בֹוהַּ ׁשֶ ּתֶֹרן: מֹוט ּגָ
ְסִפיָנה. ֶגל אֹו ִמְפָרׂש ּבִ ֵאָליו ּדֶ

ָמה ְמֵלָאה,  הּות: ַהְסּכָ ִהְזּדַ
עֹות  ְרָגׁשֹות ּוַבּדֵ פּות ּבָ ּתְ ּתַ ִהׁשְ

בּוָצה אֹו  ל ַהּקְ ל ָהֲאֵחִרים, ׁשֶ ׁשֶ
ַהֶחְבָרה.



ָבִטים ֶנְחְלקּו  ְ ר ַהּשׁ ֵנים ָעׂשָ ֲחֶנה ָעַמד אֶֹהל מֹוֵעד ּוׁשְ ז ַהּמַ ֶמְרּכַ ּבְ
ַמִים.  ָ ע רּוחֹות ַהּשׁ ָגִלים — ְלִפי ַאְרּבַ ָעה ּדְ ָעה ַמֲחנֹות — ַאְרּבָ ְלַאְרּבָ

ְלָכל ַמֲחֶנה ָהָיה 
ּלֹו, ּוְברֹאׁש  ֶגל ׁשֶ ַהּדֶ
ֲחנֹות  ל ֶאָחד ֵמַהּמַ ּכָ

ֶבט,  ָעַמד ׁשֵ
רֹאׁש  ְפֵקד ּכְ ּתִ ׁשֶ
ֲחֶנה ְוהּוא  ַהּמַ
ֶגל.  א ַהּדֶ נֹוׂשֵ

ם ְלָכל  ּגַ
ֶבט ָהָיה  ׁשֵ

הּוא ִצּיּור  ֶגל ְוָעָליו ָהאֹות, ׁשֶ ּדֶ
ֶבט  ל ׁשֵ ל ּכָ ֶגל ׁשֶ ֶבט. ֶצַבע ַהּדֶ ֵ ן ֶאת ַהּשׁ ַצּיֵ ַהּמְ

ֲחָסה לֹו.  ּיֻ ן ׁשֶ ֶצַבע ֶאֶבן ַהחׁשֶ ָהָיה ּכְ

ַבׁש ַהּכֹוֵהן  ּלָ ר ׁשֶ ן — ֵמֵעין ִסּנָ חׁשֶ
ץ 12 ֲאָבִנים  ּבָ דֹול — ָהָיה ְמׁשֻ ַהּגָ

ָגה  ל ַאַחת ֵמֶהן ִיּצְ ּכָ ְיָקרֹות, ׁשֶ
ב  ְכּתַ ּנִ ִפי ׁשֶ ָבִטים (ּכְ ְ ֶאת ַאַחד ַהּשׁ
סּוִקים  ֶרק לט, ּפְ מֹות ּפֶ ֵסֶפר ׁשְ ּבְ
י-יד). ֶצַבע ָהֲאָבִנים ָקַבע ֶאת 

ֶבט. ֵ ל ַהּשׁ ֶגל ׁשֶ ֶצַבע ַהּדֶ

סּוִקים א-ב) ֶרק ב, ּפְ ר ּפֶ ִמְדּבָ (ּבְ



ֶאֶרץ  ר, יֹום ַהַהְכָרָזה ַעל ֲהָקַמת ְמִדיָנה ְיהּוִדית ּבְ ִאּיָ יֹום ה׳ ּבְ ּבְ
ִדיָנה.  ל ַהּמְ אּוִמי ׁשֶ ְקָוה ִיְהֶיה ַהִהְמנֹון ַהּלְ יר ַהּתִ ִ ַהּשׁ ָרֵאל ֻהְחַלט ׁשֶ ִיׂשְ

רּו ַחְבֵרי ”מֹוֶעֶצת ָהָעם“ ֶאת ַהִהְמנֹון. אֹותֹו ַמֲעַמד ׂשָ ּבְ
ִסּיּום  ְפִתיָחה אֹו ּבְ ְטָקִסים ׁשֹוִנים, ּבִ ִרים ּבִ אּוִמי ׂשָ ֶאת ַהִהְמנֹון ַהּלְ

רּו  ְקָוה ֻחּבְ ל ֵארּוִעים ֲחׁשּוִבים, ְועֹוְמִדים ֲעִמיַדת ּדֹום. ִמילֹות ַהּתִ ׁשֶ
ר. ִלי ֶהְרץ ִאיְמּבֶ ַעל ְיֵדי ַנְפּתָ

יַרת ַהִהְמנֹון? ַעת ׁשִ ׁשְ ַמּדּוַע עֹוְמִדים ּדֹום ּבִ  .1
ם ֶאת  ְרּתֶ ם ְוׁשַ ְפּתֶ ּתַ ּתַ ּבֹו ִהׁשְ ֶכם ׁשֶ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ רּו ַעל ֵארּוַע ּבַ ַסּפְ  .2

ַהִהְמנֹון. 

ת ת, ּגֹוֶעׁשֶ ה: רֹוֶעׁשֶ הֹוִמּיָ

ה, ַצד ּנָ ָאה ִהיא ּפִ ְלַפֲאֵתי: ֵפּ

ָקִדיָמה: ְלַצד ִמְזָרח

ִקיָפה ה: ַמׁשְ צֹוִפּיָ

ֶמת  ִים: ַקּיֶ נֹות ַאְלּפַ ת ׁשְ ּבַ
ָנה ִים ׁשָ ַאְלּפַ

ַלִים ָרֵאל, ְירּוׁשָ ִצּיֹון: ֶאֶרץ ִיׂשְ

ר ִלי ֶהְרץ ִאיְמּבֶ ַנְפּתָ

ִניָמה ָבב ּפְ ּלֵ ל עֹוד ּבַ ּכָ
ה ֶנֶפׁש ְיהּוִדי הֹוִמּיָ

ּוְלַפֲאֵתי ִמְזָרח ָקִדיָמה
ה –  ַעִין ְלִצּיֹון צֹוִפּיָ

עֹוד לֹא ָאְבָדה ִתְקָוֵתנּו, 
ִים, נֹות ַאְלּפַ ת ׁשְ ְקָוה ּבַ ַהּתִ
ַאְרֵצנּו, י ּבְ ִלְהיֹות ַעם ָחְפׁשִ

ַלִים. ֶאֶרץ ִצּיֹון ִוירּוׁשָ



ים ְוֵארּוִעים: ּוִבים, ִאיׁשִ ַתֲעִדים ִיּשׁ ּמְ ּבּוִלים ׁשֶ

ָסה ְוהֹוָצָאה ָלאֹור  ָקה: ַהְדּפָ ַהְנּפָ
ֶסף. ָטרֹות ּכֶ ל ּבּוִלים, ׁשְ ׁשֶ

ֶקת  ָרֵאל: ְמַסּפֶ ֶחְבַרת ּדַֹאר ִיׂשְ
ְנק  ירּוֵתי ּבַ ירּות ַהּדַֹאר ְוׁשֵ ֶאת ׁשֵ

ַהּדַֹאר.

ָעֶליָה ִצּיּור  ת ְנָיר ׁשֶ ּסַ ַהּבּול הּוא ּפִ
א ַרְעיֹון, ֵארּוַע אֹו ַהֲעָרָכה  ַבּטֵ ַהּמְ
ן  ֶמת, ּוְמִחירֹו ְמֻצּיָ ּיּות ְמֻסּיֶ ְלִאיׁשִ

ל ַהּבּול  ִצּדֹו ָהֲאחֹוִרי ׁשֶ ה. ּבְ ׁשָ ַהְדּגָ ּבְ
ַבר  ָקתֹו ַעל ּדְ ׁש ְלַהְדּבָ ּמֵ ׁשַ ֶבק ַהּמְ ֵיׁש ּדֶ

ֶרת אֹו  ב, ִאּגֶ ַלח (ִמְכּתָ ָ ּשׁ ּיִ ַהּדַֹאר ׁשֶ
ֲחִביָלה). 

לּום ֲעבּור  ׁשְ ַהּבּול הּוא ֶאְמָצִעי ּתַ
ְבֵרי ּדַֹאר. לַֹח ּדִ ִמׁשְ

ל ְמִדיָנה ֵהם ַהּבּוִלים. יֹום ְלָמֳחָרת  יָמֵני ָהַעְצָמאּות ׁשֶ ֶאָחד ִמּסִ
ר תש"ח,  ִאּיָ יֹום ה' ּבְ ָרֵאל, ּבְ ל ְמִדיַנת ִיׂשְ ַהְכָרַזת ָהַעְצָמאּות ׁשֶ

ה. ִדיָנה ַהֲחָדׁשָ ל ַהּמְ י ַהּדַֹאר ַהּבּוִלים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ָבּתֵ הֹוִפיעּו ּבְ
ִריִטים ָעְזבּו ֶאת  ַהּבְ ַהּבּוִלים ָהִראׁשֹוִנים הּוְכנּו ְזַמן ָמה ִלְפֵני ׁשֶ

ָבר ָהיּו מּוָכִנים. ָהָאֶרץ ְוָלֵכן ְלָמֳחַרת ַהַהְכָרָזה ּכְ
קּוַפת  יִקים ִמּתְ עֹות ַעּתִ רּו ַמְטּבְ ַעל ַהּבּוִלים ָהִראׁשֹוִנים ֻצּיְ

ב:  ָעָבר. ַעל ַהּבּול ִנְכּתַ ּטּוי ְלַעְצָמאּות ָהָעם ּבֶ ְתנּו ּבִ נָּ ֶרד ׁשֶ ַהּמֶ
ְגָמה). ר. (ְראּו ֶאת ַהּדֻ ב ֶהְסּבֵ ׁשֹוָבל ַהּבּול ִנְכּתַ אר ִעְבִרי". ּבְ "ֹדּ

ן אֹוָתם  ים נֹוֲהִגים ֶלֱאסֹף ּבּוִלים, ְלַאְרּגֵ ִרים ִויָלִדים ַרּבִ ְמֻבּגָ
ַאְלּבֹוִמים, ְלַהְחִליף ּבּוִלים ִעם ֲעִמיִתים ְוִלְלֹמד ֵמַהּבּוִלים ַעל  ּבְ

ָאֶרץ ּוָבעֹוָלם.  ים ּבָ ְמִדינֹות, ַעל ֵארּוִעים ְוַעל ִאיׁשִ



ים.  ּוִבים ַרּבִ ם ִיּשׁ יָסה) ּבּוִלים ַעל ׁשֵ יָקה (ִהְדּפִ ָרֵאל ִהְנּפִ ֶחְבַרת ּדַֹאר ִיׂשְ
ְתבּו ָמה ֵיׁש ּבֹו.  ֶכם ּבּול, ּכִ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ יקּו ַלּיִ ִאם ִהְנּפִ  .1

ק ְלַהְחָלַטְתֶכם ַעל  ר ְמֻנּמָ ֶכם ְוִכְתבּו ֶהְסּבֵ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ רּו ּבּול ַלּיִ ַצּיְ  .1
יָביו.  ַמְרּכִ

יֵניֶהם ֶאת  ֲחרּו ִמּבֵ ְתצּוָגה. ּבַ ם ּבִ ְרּתֶ ּיַ ּצִ ִעְרכּו ֶאת ַהּבּוִלים ׁשֶ  .2
ֶכם. ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ֶכם ְנכֹוָנה ֶאת ַהּיִ ִגים ְלַדְעּתְ ַיּצְ ַהּבּוִלים ַהּמְ

רּות ַהּדַֹאר,  ל ׁשֵ ֲאָתר ׁשֶ רּות ַהּבּוָלִאי אֹו ּבָ ֵ ל ַהּשׁ ֲאָתר ׁשֶ ׂשּו ּבָ ַחּפְ  .1
גּוֶגל. יׁשּו "ּבּוִלים" ּבְ ּוִבים אֹו ַרק ַהּקִ ל ִיׁשּ ּבּוִלים ׁשֶ

ּוִבים? ּשׁ ין ִסְמֵלי ַהּיִ ם ׁשִֹני ּבֵ ַמּדּוַע ַקּיָ  .1
ּוב? ׁשּ ּוב ּוְלֶדֶגל ַהּיִ ׁשּ ף ְלֵסֶמל ַהּיִ ּתָ ירּו ָמה ְמׁשֻ ַהְסּבִ  .2

ֶכם? ְעּתְ בּוִלים. ָמה ּדַ ָבר ֵאין צֶֹרְך ּבְ ָיֵמינּו ּכְ ּבְ ֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים ׁשֶ  .3

 



ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
ּבֹות ְלָכְך. ֶכם ְוַעל ַהּסִ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ַעל צּוַרת ַהּיִ א. 

ְבִנים ְוָהִרהּוט ְלִתְפקּוֵדי ָהֵאזֹור. ַטח, ַהּמִ ֶ ַעל ַהְתָאַמת ּגֶֹדל ַהּשׁ ב. 
ֶכם, ֶאת ֲאזֹוֵרי  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ֹוִנים ּבַ יר ֶאת ָהֲאזֹוִרים ַהּשׁ ְלַהּכִ ג. 

ל ֵאזֹור.  ל ּכָ ֹוֶנה ׁשֶ ְרָחִבי ַהּשׁ ּבֹות ָלִאְרּגּון ַהּמֶ ְפקּוד ְוֶאת ַהּסִ ַהּתִ

נּו ּוְסִביָבתֹו"  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ א "ַהּיִ ּתֹות ד ַהּלֹוְמִדים ֶאת נֹוׂשֵ ְלִמיֵדי ּכִ ּתַ
ּוִבים  ּשׁ ּוב ׁשֹוֶנה ִמּיִ ל ִיּשׁ ָרֵאל. ּכָ ְמִדיַנת ִיׂשְ ּוִבים ׁשֹוִנים ּבִ ִיּשׁ ים ּבְ ַחּיִ

ֵהם ָעִרים ְוֵיׁש  ּוִבים ׁשֶ ּלֹו. ֵיׁש ִיׁשּ ֶ ּוב ֵיׁש ִיחּוִדּיּות ִמּשׁ ֲאֵחִרים ּוְלָכל ִיּשׁ
ים ְיהּוִדים, ֲעָרִבים ּוְדרּוִזים. ָפִרים ּוָבֶהם ַחּיִ ֵהם ּכְ ּוִבים ׁשֶ ִיׁשּ

יַצד  ִבים ּבֹוֲחִרים ּכֵ ּוב לֹא ַחְקָלִאית. ַהּתֹוׁשָ ִעיר: צּוַרת ִיּשׁ
ִעיר ֵיׁש ָרׁשּות  ְרֵנס. ּבְ ִלְחיֹות ְוֵהיָכן ָלגּור, ֵהיָכן ַלֲעבֹד ּוְלִהְתּפַ

ִעיר  ִבים ּבְ ר ַהּתֹוׁשָ ּדֹוֶאֶגת ְלִעְנְיֵני ָהִעיר. ִמְסּפַ ְמקֹוִמית ׁשֶ
ָרֵאל הּוא ֵמַעל ְל־20,000. ִיׂשְ ּבְ

ָחה ֵיׁש ֶחְלַקת ֲאָדָמה  ּפָ ּבֹו ְלָכל ִמׁשְ ְפִרי ַחְקָלִאי ׁשֶ ּוב ּכַ ב: ִיּשׁ מֹוׁשָ
ִבים.  ִפים ְלָכל ַהּתֹוׁשָ ּתָ ים ְמׁשֻ ָטִחים ַחְקָלִאּיִ ם ׁשְ ּוַבִית ְוֵיׁש ּגַ

ה ֵמאֹות. רֹות ְלַכּמָ ה ֲעׂשָ ּמָ ין ּכַ ִבים ָנע ּבֵ ר ַהּתֹוׁשָ ִמְסּפַ

ּבֹו  ֶדר ׁשֶ ִאְרּגּון ֶמְרָחִבי: ַהּסֵ
ַטח  ׁשֶ ְבִנים ּבְ ִמים ַהּמִ ְמֻמּקָ

ּקּום  ל: ַהּמִ ם, ְלָמׁשָ ּוְבֶמְרָחב ְמֻסּיָ
ְרחֹוב,  גּוִרים ּבָ ל ִמְבֵני ַהּמְ ׁשֶ
ה  ּיָ ֲעׂשִ ל ִמְבֵני ַהּתַ ּקּום ׁשֶ ַהּמִ

ְרָחִבי  ָלאָכה. ָהִאְרּגּון ַהּמֶ ְוַהּמְ
ים  ל ָהֲאָנׁשִ י ַהּצֶֹרְך ׁשֶ ע ַעל ּפִ ִנְקּבַ

ִביׁש  ל: ּכְ קֹום, ְלָמׁשָ ּמָ ים ּבַ ַהַחּיִ
ז ָהִעיר,  ֶמְרּכַ י ָרָחב ּבְ ָראׁשִ

ים  ֲעֵלי ַחּיִ ּדּוֵלי ּבַ ין ּגִ ַהְפָרָדה ּבֵ
ִקּבּוץ. גּוִרים ּבְ ֵמֵאזֹור ַהְמּ



ין ַהֲחֵבִרים,  ף ּבֵ ּתָ ק ְמׁשֻ ׁשֶ ּבֹו ַהּמֶ ְפִרי ַחְקָלִאי ׁשֶ ּוב ּכַ ִקּבּוץ: ִיּשׁ
ף. ַחְבֵרי  ּתָ ֶפת ְוַהִחּנּוְך ְמׁשֻ ּתֶ ְרּבּוִתית ְמׁשֻ ִעילּות ַהֶחְבָרִתית־ּתַ ַהּפְ

ִעים  ּנּוִיים ּוְמַבּצְ ְכִנּיֹות ְוׁשִ ֲאֵסַפת ֲחֵבִרים ַעל ּתָ ּבּוץ ַמְחִליִטים ּבַ ַהּקִ
ר  ָרֵאל. ִמְסּפַ ְמִדיַנת ִיׂשְ ֶמת ַרק ּבִ ּיֶ ּקַ ּוב ׁשֶ ַיַחד. זֹו צּוַרת ִיּשׁ ּאֹוָתם ּבְ
ים  ה ֵמאֹות (ְמַעּטִ רֹות ְלַכּמָ ה ֲעׂשָ ּמָ ין ּכַ ִקּבּוץ הּוא ּבֵ ִבים ּבְ ַהּתֹוׁשָ

ֶהם ֵמַעל ְל־1,000). ּבָ ִבים ׁשֶ ר ַהּתֹוׁשָ ְסּפַ ּמִ ּבּוִצים ׁשֶ ַהּקִ

ה  ָחה ַחּיָ ּפָ ל ִמׁשְ ּבֹו ּכָ ּוב ָקָטן (לֹא ִעירֹוִני) ׁשֶ ִתי: ִיּשׁ ּוב ְקִהּלָ ִיּשׁ
ִעילּות ַהֶחְבָרִתית־ ם ִהיא ַהּפְ ף ְלֻכּלָ ּתָ ׁשֻ יָה, אּוָלם ַהּמְ ֶאת ַחּיֶ

רֹות  ה ֲעׂשָ ּמָ ל ּכַ ִבים הּוא ׁשֶ ר ַהּתֹוׁשָ ִתית. ִמְסּפַ ְרּבּוִתית־ְקִהּלָ ּתַ
דֹוִלים ּוָבֶהם  ים ּגְ ִתּיִ ּוִבים ְקִהּלָ ה ֵמאֹות ְוֵיׁש ִיׁשּ ּמָ ל ַכּ אֹו ׁשֶ

ִבים. ַאְלֵפי ּתֹוׁשָ

ּוב  ָפר אֹו ִיּשׁ ב אֹו ִקּבּוץ, ּכְ ּוְבֶכם? (ִעיר, מֹוׁשָ נּו, ַמִהי צּוַרת ִיּשׁ ַצְיּ  .1
ִתי?) ְקִהּלָ

ֵאָלה: ְ ֵדי ַלֲענֹות ַעל ַהּשׁ יָדע ּכְ ַחּלֹון ַהֵמּ ִקְראּו ּבְ  .2
ְתבּו ֵאיזֹו ִעיר הּוא — ִעיר  ּוב ִעירֹוִני, ּכִ ּוְבֶכם הּוא ִיּשׁ ִאם ִיּשׁ  

הּוְקָמה ִלְפֵני  יָקה, ִעיר ׁשֶ ה, ִעיר ַעּתִ דֹוָלה אֹו ִעיר ְקַטנָּ ּגְ
הּוְקָמה ְלַאַחר ֲהָקַמת ְמִדיַנת  ִדיָנה, אֹו ִעיר ׁשֶ ֲהָקַמת ַהּמְ

ַנת 1948).  ׁשְ ָרֵאל (ּבִ ִיׂשְ
ב  ּוב הּוא: מֹוׁשָ ְתבּו ֵאיֶזה ִיּשׁ ְפִרי, ּכִ ּוב ּכַ ּוְבֶכם הּוא ִיּשׁ ִאם ִיּשׁ  

ָפר אֹו צּוָרה ַאֶחֶרת.  ִתי אֹו ּכְ ּוב ְקִהּלָ אֹו ִקּבּוץ, ִיּשׁ



ל ַאַחת ִמּצּורֹות  קֹורֹות ׁשֹוִנים ַעל ִמְבֵנה ׁשֶ רּו ֵמיָדע ִמּמְ ַאּתְ  .1
ַפר ֲעָרִבי אֹו ְדרּוִזי. ב, ִקּבּוץ, ּכְ ה: ִעיר, מֹוׁשָ ּוב ֵאּלֶ ִיׁשּ

ם. ַחְרּתֶ ּבְ ּוב ׁשֶ ּשׁ ל צּוַרת ַהּיִ ְבֶנה ׁשֶ ּמִ ְתבּו ָמה ְמֻיָחד ּבַ ּכִ  .2
ה. ּתָ ֶכם ִלְפֵני ַהּכִ ּלָ ַדע ֶהָחָדׁש ׁשֶ יגּו ֶאת ַהּיֶ ַהּצִ  .3

יָדע. ן ֶאת ְמקֹור ַהּמֵ חּו ְלַצּיֵ ּכְ ׁשְ ַאל ּתִ  

ַנַחל ִעירֹון ּוב ִעירֹוִני ֲעָרִבי ּבְ ָעָרה, ִיּשׁ

ל ָעָמל) ִוד (ּתֵ ִקּבּוץ ִניר ּדָ



ָנִעים ְלַהִּכיר — ֲאַנְחנּו ֵמָהִעיר

ם. ֵחיָפה ִהיא  ְרֶמל ּוְלחֹוף ַהּיָ ִעיר ַעל ַהר ַהּכַ
ְרְנִסים  ִבים ֵאיָנם ִמְתּפַ ִדיָנה. רֹב ַהּתֹוׁשָ ּמְ דֹולֹות ּבַ ַאַחת ֶהָעִרים ַהּגְ
רּוִתים  ן ׁשֵ ּתַ ָלאָכה, ִמּמַ ה ּוִמּמְ ּיָ ֲעׂשִ ְסָחר, ִמּתַ א ִמּמִ ֵמַחְקָלאּות ֶאּלָ

ִעיר ֵיׁש  ָרִדים ּוְכָסִפים. ּבָ ִריאּות, ִחּנּוְך, ִמׂשְ רּוֵתי ּבְ מֹו ׁשֵ ים, ּכְ ַלֲאָנׁשִ
עּוָפה. ֵדה ּתְ דֹול ְוַגם ׂשְ ים ַוֲחנּויֹות ַרּבֹות. ֶאְצֵלנּו ֵיׁש ָנֵמל ּגָ ָרִדים ַרּבִ ִמׂשְ

דֹול  ַטח ָהִעיר ּגָ ם. ׁשֶ רֹון, ְלחֹוף ַהּיָ ָ ׁשּ ִעיר ּבַ
ָרִכים ִנְקֵראת  ת ַהּדְ ים. ֶרׁשֶ ים ּוְרחֹובֹות ַרּבִ ִביׁשִ ִעיר ַמֲעֶרֶכת ּכְ ְוֵיׁש ּבָ
י  ּתֵ ל ָהִעיר הּוא ִלְמגּוִרים. ּבָ ַטח ׁשֶ ֶ ת ָהִעיר. רֹב ַהּשׁ ל ַמּפַ ֶלד" ׁשֶ ֶ "ַהּשׁ

ָעָבר  תֹוְלדֹות ָהִעיר. ּבֶ קּופֹות ׁשֹונֹות ּבְ ִגים ּתְ ִעיר ְמַיּצְ גּוִרים ּבָ ַהּמְ
ים. ַהּיֹום ִהיא ִעיר  ִסים ַרּבִ ְרּדֵ ּה ּפַ ָבה ְוָהיּו ּבָ ָהְיָתה ְנַתְנָיה מֹוׁשָ

דֹול. ָיּה ּגָ ֲעׂשִ רּות ְוֵאזֹור ּתַ דֹול ְלַתּיָ ּה ֵאזֹור ּגָ דֹוָלה ְוֵיׁש ּבָ ּגְ

נּו ִהיא  ּלָ ִליל ָהֶעְליֹון. ָהִעיר ׁשֶ ָהֵרי ַהּגָ ִעיר ּבְ
בֹוָהה  ֶהם ֵיׁש ְצִפיפּות ּגְ ּבָ ּה ֲאזֹוִרים ׁשֶ יָקה ְמאֹוד ְוֵיׁש ּבָ ִעיר ַעּתִ

ים  ים ֵיׁש מֹוְסדֹות ִצּבּור ַרּבִ ֲאזֹוִרים ַהֲחָדׁשִ יִקים. ּבָ ל ִמְבִנים ַעּתִ ׁשֶ
ִעיר  ת ְוִחּנּוְך ַרּבֹות. ֵיׁש ּבָ ְרּבּות, ּדָ ִעילּויֹות ּתַ ֶהם ּפְ מֹות ּבָ ּוִמְתַקּיְ

י ָקֶפה). י ָמלֹון, ִמְסָעדֹות ּוָבּתֵ ּתֵ מֹו ּבָ רּות (ּכְ ִמְבִנים ְלַתּיָ

נּו הּוְקָמה  ּלָ ְדרֹום ַהָאֶרץ. ָהִעיר ׁשֶ ִעיר ּבִ
דֹוָלה  ִדיָנה. ַהּיֹום זֹו ִעיר ּגְ יעּו ְלַאַחר ֲהָקַמת ַהּמְ ִהּגִ ה ְלעֹוִלים ׁשֶ ִעיר ֲחָדׁשָ ּכְ
ה ּוְמָלאָכה, ְלִמְסָחר, ְלנֶֹפׁש  ּיָ ים ּוִמְבִנים ְלַתֲעׂשִ ּנִ ּה מֹוְסדֹות ִצּבּור, ּגַ ׁש ּבָ ּיֵ ׁשֶ

ל ָהֵאזֹור. ִבים ִמּכָ רּות ּתֹוׁשָ ל ׁשֵ ִאים ְלַקּבֵ ְוִלְסּפֹוְרט ַוֲאֵליֶהם ּבָ



ַהִּכירּו אֹוָתנּו — ֲאַנְחנּו ִמִּקּבּוץ ּוִמּמֹוָׁשב

נּו  ּלָ ּבּוץ ׁשֶ ִליל. ַהּקִ ִמיׁשֹור חֹוף ַהּגָ ּבְ
ק  ֶמת ֶמׁשֶ ַקּיֶ ּמְ ּתּוִפית ׁשֶ ים ׁשִ ִליל ָהֶעְליֹון. ִקּבּוץ הּוא צּוַרת ַחּיִ ּגָ ּבַ

ְרּבּות ְוַהֶחְבָרה.  י ַהּתַ ִחּנּוְך ּוְבַחּיֵ ָלה, ּבַ ְלּכָ ּכַ פּות ִהיא ּבַ ּתָ ֻ ַחְקָלִאי. ַהּשׁ
ּתּוף. ׁשִ ַיַחד ּבְ ֲחרּו ִלְחיֹות ּבְ ּבָ ִבים ֵהם ֲחֵבִרים ׁשֶ ַהּתֹוׁשָ

ר  ק ְוָכל ֲאׁשֶ ׁשֶ ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל: ַהּמֶ ּבְ
ּדּוֵלי ַחְקָלאּות:  ְרְנִסים ִמּגִ ִבים ִמְתּפַ ם. ֵחֶלק ֵמַהּתֹוׁשָ ְך ְלֻכּלָ ּיָ ּבּוץ ׁשַ ּקִ ּבַ

ְרְנִסים  ים ִמְתּפַ ים. ֲחֵבִרים ַרּבִ דֹות ּוַבֲעֵלי ַחּיִ ִרי ְוׂשָ ּדּול ְיָרקֹות, ֲעֵצי ּפְ ּגִ
רּות.  ּיָ רּוִתים ּוִמּתַ ן ׁשֵ ּתַ ה ּוְמָלאָכה, ִמּמַ ּיָ ֲעׂשִ ְפֲעֵלי ּתַ ִמּמִ

ָטִחים  ְ ֶגב: ַהּשׁ ְצפֹון ַהּנֶ ּבִ
גּוִרים  גּוִרים. ִמְבֵני ַהּמְ דֹוִלים ְוֵהם ִמחּוץ ְלֵאזֹור ַהּמְ ים ּגְ ַהַחְקָלִאּיִ

ְרּבּות  ּבּוץ ֵהם: ֲחַדר ָהֹאֶכל ּוֵבית ַהּתַ ִנְפָרד. מֹוְסדֹות ַהּקִ ִנים ּבְ ְמֻאְרּגָ
י ְיָלִדים  ָבּתֵ ָלִדים ּבְ ָעָבר ָלנּו ַהּיְ ּבּוץ. ּבֶ ז ַהּקִ ֶמְרּכַ ִמים ּבְ ְוֵהם ְמֻמּקָ

י הֹוֵריֶהם. ָבּתֵ ָלִדים ָלִנים ּבְ ֵאזֹור ְמֻיָחד. ַהּיֹום ַהּיְ ְכנּו ּבְ ָ ּשׁ ׁשֶ

ים  ּתִ ין ַהּבָ ָאן: ּבֵ ית ׁשְ ֵעֶמק ּבֵ ּבְ
ּוב.  ּשׁ ִביב ַלּיִ ים ֵהם ִמּסָ ִביׁשִ ּבּוץ ֵיׁש ִמְדָרכֹות ְלהֹוְלֵכי ֶרֶגל ְוַהּכְ ּקִ ּבַ

ּבּוִצים  יִעים ְיָלִדים ִמּקִ ֵאָליו ַמּגִ ֶפר ָהֲאזֹוִרי, ׁשֶ ית ַהּסֵ ֶאְצֵלנּו ִנְמָצא ּבֵ
ֵאזֹור. ים ּבָ ִתּיִ ּדָ

ּנּוי ְוֵחֶלק  ּיֹום ָחל ׁשִ ּכֹל, ֲאָבל ּכַ ים ּבַ ּתּוִפּיִ ּבּוִצים ָהיּו ׁשִ ָעָבר ַהּקִ ּבֶ
ָבִרים ֻמְפָרִטים. ֵמַהּדְ



ב ְלָכל  ּמֹוׁשָ ַלִים: ּבַ ָהֵרי ְירּוׁשָ  ּבְ
ֶלת ֶאת  ּה ִהיא ְמַגּדֶ ּבָ ּה) ׁשֶ ּלָ ָחה ֵיׁש ַנֲחָלה (ֶחְלָקה ׁשֶ ּפָ  ִמׁשְ

ָטִחים  ְ ר ִלְראֹות ֶאת ַהּשׁ ּה. ָלֵכן ֶאְפׁשָ ּלָ ים ׁשֶ ּדּוִלים ַהַחְקָלִאּיִ ַהּגִ
ק  ׁשֶ ּמֶ ָלִדים עֹוְבִדים ּבַ גּוִרים. ַהּיְ י ַהּמְ ים ְקרֹוִבים ְלָבּתֵ ַהַחְקָלִאּיִ
ֶפר ָהֲאזֹוִרי  ֵבית ַהּסֵ ָלִדים לֹוְמִדים ּבְ ָחה. ַהּיְ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ַהַחְקָלִאי ׁשֶ

ים. ִתּיִ ִבים ַהּדָ ְלַיְלֵדי ַהּמֹוׁשָ

ָטִחים  ֶאְצֵלנּו ֵיׁש ׁשְ ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל:  ּבְ
ב ְוֵהם  ִפים ְלָכל ַחְבֵרי ַהּמֹוׁשָ ּתָ ְטֵחי ַחְקָלאּות ְמׁשֻ ים ְוֵיׁש ׁשִ ָרִטּיִ ּפְ
ֶפת. ֵיׁש ָלנּו  ּתֶ ִעילּות ַהֶחְבָרִתית ְמׁשֻ ם ַהּפְ ַיַחד. ּגַ ִדים אֹוָתם ּבְ ְמַעּבְ

ְרֵדי ַהְנָהַלת  ְרּבּות, ִמׂשְ ית ּתַ ֶנֶסת, ּבֵ ית ּכְ מֹו: ּבֵ מֹוְסדֹות ִצּבּור, ּכְ
ב.  ז ַהּמֹוׁשָ ֶמְרּכַ ִמים ּבְ ב. ַהּמֹוָסדֹות ְמֻמּקָ ַהּמֹוׁשָ

ַהִּכירּו אֹוָתנּו — ֲאַנְחנּו ִמִּיּשּׁוב ְקִהָּלִתי 

ּוב  נּו ִנְקָרא ִיּשׁ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ַהּיִ ְחתֹון: ִליל ַהּתַ ּגָ  ּבַ
ִעילּות ַהֶחְבָרִתית־ ּפְ פּות ּבַ ּתָ ל ׁשֻ ר ׁשֶ ָביו ֵיׁש ֶקׁשֶ ִתי ּוֵבין ּתֹוׁשָ ְקִהּלָ

ָחה ּדֹוֶאֶגת ְלַפְרָנָסָתּה.  ּפָ ל ִמׁשְ ְרּבּוִתית. ֲאָבל ּכָ ּתַ

י  ָבּתֵ ָלִדים לֹוְמִדים ּבְ ֹוְמרֹון: ַהּיְ ׁשּ ּבַ
דֹול  ּוב ֶאָחד. ֵחֶלק ּגָ ִיּשׁ ִמים ּבְ ֻמּקָ ִתּיים ַהּמְ ים ַהּדָ ֶפר ָהֲאזֹוִרּיִ ַהּסֵ
ְכַפר ָסָבא  ִעים ּבִ ְרּבּוִתית ֲאַנְחנּו ְמַבּצְ ִלית ְוַהּתַ ְלּכָ ִעילּות ַהּכַ ֵמַהּפְ

מּוָכה. ָהִעיר ַהּסְ



ֻרּבֹו  נּו הּוא ּבְ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ַטח ַהּיִ ׁשֶ רֹון: ׁשָּ ּבַ
ֹוִנים. ֵיׁש  ין ָהֲאזֹוִרים ַהּשׁ ִרים ּבֵ ַחּבְ ים ַהּמְ ִביׁשִ ּוב ֵיׁש ּכְ ּשׁ ּיִ ִלְמגּוִרים. ּבַ

ּוב.   ּשׁ ז ַהּיִ ֶמְרּכַ ָלל ֵהם ּבְ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ ָלנּו מֹוְסדֹות ִצּבּור ֲאָחִדים, ׁשֶ

ַאְהָלן ְוָסָהָלן — ֲאַנְחנּו ִמִּיׁשּוִבים ֲעָרִבים ְוְדרּוִזים ֶׁשַּכּיֹום ֵהם ָעִרים

רֹון: ַהּיֹום ִטיָרה ִהיא  ָ ִמְזַרח ַהׁשּ ּבְ
ּדּוֵלי  ְרְנסּו ִמִגּ ָביו ִהְתּפַ ּתֹוׁשָ ָפר ׁשֶ אן ּכְ ָעָבר ָהָיה ּכָ דֹוָלה, ֲאָבל ּבֶ ִעיר ּגְ

ְדָלה  ה ׁשֹונֹות. ַהּיֹום ָהִעיר ּגָ רּוִתים ּוְבִנּיָ ַחְקָלאּות ּוֵמֲעבֹודֹות ׁשֵ
י ְמָלאָכה  ִניָסה ְלִטיָרה ֵיׁש ֲחנּויֹות ּוָבּתֵ ּכְ דֹות ּתּוִתים. ּבַ ְונֹוְתרּו ׂשְ

ִדים. ה ִמְסּגָ ּמָ ִעיר ֵיׁש ּכַ ים ֵמָהֵאזֹור. ּבָ יִעים ֲאָנׁשִ ֲאֵליֶהם ַמּגִ ים ׁשֶ ַרּבִ

נּו ִהיא ָהִעיר  ּלָ . ָהִעיר ׁשֶ
ְדדּו ִעם ַהּצֹאן.  ּנָ ְדִוים ׁשֶ ּוב ֶקַבע ְלּבֶ ִיׁשּ ְדִוית ָהִראׁשֹוָנה. ִהיא הּוְקָמה ּכְ ַהּבֶ

ים.  ם ַעל ִמְנָהִגים ְמסֹוָרִתּיִ ּנּו ֲאָבל ֲאַנְחנּו ׁשֹוְמִרים ּגַ ּתַ נּו ִהׁשְ ּלָ ים ׁשֶ ַהַחּיִ
ית (ֶאְצֵלנּו  ְחּתִ ּפַ ׁשְ כּות ַהּמִ ּיְ ּתַ י ַהִהׁשְ כּונֹות ַעל ּפִ ׁשְ נּוִיים ּבִ ּוב ּבְ ּשׁ י ַהּיִ ּתֵ ּבָ

ְרֶחֶבת  ָחה ַהּמֻ ּפָ ׁשְ ָרה ַהּמִ גּוִרים ּגָ י ַהּמְ ּתֵ רֹב ּבָ קֹוְרִאים ְלָכְך "ַהָחמּוָלה"). ּבְ
ֵכנּות. ׁשְ ִבְנָין ֶאָחד אֹו ּבִ ּבְ

נּו  ּלָ ָפר ׁשֶ ֵאזֹור ָהִעיר ָנְצַרת: ַהּכְ  ּבְ
ְלִעין  ְקָרא "ּגַ ָפר, ַהּנִ ּכְ ן ּבַ ׁשָ ל ָהֵאזֹור ַהּיָ ם ְלַיד ָנְצָרת. ָהְרחֹובֹות ׁשֶ ְמֻמּקָ

ִבים ְלָהֵגן ַעל  ְך ָיְכלּו ַהּתֹוׁשָ ָעָבר ּכָ י ּבֶ ים ְצפּוִפים, ּכִ ּתִ ָפר", ָצִרים ְוַהּבָ ַהּכְ
ים סֹוְלִלים ְרחֹובֹות ְרָחִבים  ֲאזֹוִרים ַהֲחָדׁשִ ֵני ׁשֹוְדִדים. ַהּיֹום ּבָ ַעְצָמם ִמּפְ
ה ִליָרקֹות  ּנָ גּוִרים ֲעַדִין ֵיׁש ִגּ י ַהּמְ ּתֵ ים. ְלַיד ֵחֶלק ִמּבָ ּתִ ין ַהּבָ ְוֵיׁש ֶמְרָחק ּבֵ

י  ּתֵ ים ֲאָחִדים ֵיׁש ּבָ ּתִ ְרְנגֹולֹות. ְלַיד ּבָ ה ּתַ ּמָ ֲחֵצרֹות ִמְסּתֹוְבבֹות ּכַ ְוַגם ּבַ
ָעִרים  ְרְנִסים ֵמֲעבֹודֹות ׁשֹונֹות ּבֶ ִבים ִמְתּפַ ּיֹום רֹב ַהּתֹוׁשָ ְמָלאָכה. ּכַ

ָעָבר ָהָרחֹוק. ָהָיה ּבֶ מֹו ׁשֶ מּוכֹות ְולֹא ֵמַחְקָלאּות, ּכְ ַהּסְ

ל  ה ׁשֶ ִפּלָ ית ַהּתְ ד: ּבֵ ִמְסּגָ
ְסְלִמים. ַהּמֻ

ל  ה ּוְמִכיָרה ׁשֶ ת ְקִנּיָ ֻעּלַ ַסַחר: ּפְ
ְסחֹורֹות.

ים: ַמֲעֶרֶכת  ִביׁשִ ת ּכְ ֶרׁשֶ
יֵניֶהם. ר ּבֵ ׁש ֶקׁשֶ ּיֵ ים ׁשֶ ִביׁשִ ּכְ

ִקים  ַסּפְ ּמְ ים ׁשֶ ְרְנִסים: ֲאָנׁשִ ִמְתּפַ
ּיּום —  ְלַעְצָמם ֶאת ֶאְמָצֵעי ַהּקִ

ּיּור, ְמגּוִרים, ִחּנּוְך  ָמזֹון, ּדִ
ִריְך.  ּצָ ְוַתְרּבּות ְוָכל ָמה ׁשֶ

ד ְסּגָ ְצִריַח ַהּמִ



יק.  נּו ַעּתִ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ִליל ָהֶעְליֹון: ַהּיִ ּגָ ּבַ
ְרְנסּו ֵמַחְקָלאּות ְוָהיּו ָלנּו  ִהְתּפַ ל ֲעָרִבים נֹוְצִרים ׁשֶ ְכָפר ׁשֶ נֹוַסד ּכִ

ּוב  ּשׁ ּיֹום ַהּיִ ֶמן ַזִית. ּכַ ד ִליִציַרת ׁשֶ י ּבַ ּתֵ ָפר ּבָ ּכְ ים. ּבַ ֵעי ֵזיִתים ַרּבִ ַמּטָ
ָפר  ז ַהּכְ ֶמְרּכַ ִזי ּבְ ד ֶמְרּכָ יִתים מֹוִביִלים ְלֵבית ּבַ הּוא ִעירֹוִני ְוֶאת ַהּזֵ
בֹוּהַ ּובֹוֵלט,  ָמקֹום ּגָ ּוב, ּבְ ּשׁ ז ַהּיִ ֶמְרּכַ ד ֲאֵחִרים. ּבְ י ּבַ ן אֹו ְלָבּתֵ ׁשָ ַהּיָ

ה.  ֵנִסּיָ ֶבת ַהּכְ ִנֶצּ
ִרים  ּיֹום ּגָ ִנים ְוַכּיֹום הּוא מֹוָעָצה ְמקֹוִמית. ּכַ ָ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ ַדל ּבְ ּוב ּגָ ּשׁ ַהּיִ

ד.  ם ִמְסּגָ ם ֻמְסְלִמים ּוְדרּוִזים ְוָלֵכן ֵיׁש ּבֹו ּגַ ּבֹו ּגַ

ְרֶמל:  ַעל ַהּכַ
יעּו ְלָכאן ִמּסּוְרָיה.  ִהּגִ רּוִזים ׁשֶ יק ְוהּוא נֹוַסד ַעל ְיֵדי ּדְ ּוב ַעּתִ ּשׁ ַהּיִ

ית  רּות. ּבֵ ְרְנִסים ֵמַחְקָלאּות, ְמָלאכֹות, ִמְסָחר ְוַתּיָ ִבים ִמְתּפַ ַהּתֹוׁשָ
נּו הּוא ַהִחיְלֶווה ְוהּוא לֹא ּבֹוֵלט. ּלָ ה ׁשֶ ִפּלָ ַהּתְ

ים ֲעָרִבים ֻמְסְלִמים, ֲעָרִבים  ְצפֹון ָהָאֶרץ ַחּיִ ּבִ עּוִטים ׁשֶ ּוֵבי ַהּמִ ִיׁשּ ּבְ
מֹו  רּוִזים ּכְ ִבים ֵהם ּדְ ֶהם ַהּתֹוׁשָ ּבָ ּוִבים ׁשֶ נֹוְצִרים ּוְדרּוִזים. ֵיׁש ִיׁשּ

עּוט. רּוִזים ֵהם ַהּמִ ַהּדְ ּוִבים ׁשֶ ְרֶמל ְוֵיׁש ִיׁשּ ְלַית ֶאל ּכַ ּוב ּדַ ׁשּ ּיִ ּבַ

אֹות: ֵאלֹות ַהּבָ ְ ּוב, ֲענּו ַעל ַהּשׁ ּשׁ יָדע ַעל צּורֹות ַהּיִ ְקָראֶתם ֶאת ַהּמֵ
ֻיָחִדים"  ַאְפְיִנים ַהּמְ יָמה: "ַהּמְ ְרׁשִ ִטים ּבָ ּפָ ׁשְ ִקְראּו ֶאת ַהּמִ  .1

ַעּמּוד 32).  (ּבְ
ימּו ֵלב: ְלָכל צּוַרת  ט. ׂשִ ּפָ ל ִמׁשְ ּוב ַמְתִאים ּכָ נּו ְלֵאיזֹו צּוַרת ִיּשׁ ַצּיְ  .2

ְתִאיִמים  ַמּ ַאְפֵין ֶאָחד ְוֵכן ֵיׁש ְמַאְפְיִנים ׁשֶ ּוב ֵיׁש יֹוֵתר ִמּמְ ִיּשׁ
ּוב ַאַחת.  ְליֹוֵתר ִמּצּוַרת ִיּשׁ

ל  ה ׁשֶ ִפּלָ ית ַהּתְ ה: ּבֵ ֵנִסּיָ ּכְ
ַהּנֹוְצִרים.

חֹות ֵמָהרֹב.   ִמעּוט - ּפָ
ים  ָנה ִלְקבּוַצת ֲאָנׁשִ ּוָ ַהּכַ
תֹוְך  ה ּבְ ְתּגֹוֶרֶרת ְוַחּיָ ּמִ ׁשֶ

ַדת,  ה ּבְ ּנָ ֹוָנה ִמּמֶ ּשׁ ה ׁשֶ ֻאְכלּוִסּיָ
ּיּות ּוְבִמְנָהִגים. ְלֻאִמּ ַתְרּבּות, ּבִ ּבְ



ֻיָחִדים  ַאְפְיִנים ַהּמְ ַהּמְ  
ֻרּבֹו ַלֲאזֹוֵרי ְמגּוִרים. ּוב ְמֹיָעד ּבְ ּשׁ ַטח ַהּיִ ׁשֶ א. 

גּוִרים. דֹוִלים ְוֵהם ִמחּוץ ְלֵאזֹור ַהּמְ ים ּגְ ָטִחים ַהַחְקָלִאּיִ ְ ַהּשׁ ב. 
ּוב ֵהם ִלְמגּוִרים, ְלִמְסָחר  ּשׁ ּיִ ָטִחים ּבַ ְ ַהּשׁ  ג. 

ה, ְלַתְחּבּוָרה.  ּיָ ּוְלַתֲעׂשִ
ָעָבר. נּו ּבֶ ְך ּבָ י ּכָ ּוב ְצפּוִפים ּכִ ּשׁ י ַהּיִ ּתֵ ּבָ ד. 

ְפִעילּות ֶחְבָרִתית  ִבים הּוא ּבִ ין ַהּתֹוׁשָ ּתּוף ּבֵ ִ ַהּשׁ ה. 
ְוַתְרּבּוִתית.

ּנּוִיים. ּיֹום ָחלּו ׁשִ ף, ּכַ ּתָ ָעָבר ַהּכֹל ָהָיה ְמׁשֻ ּבֶ ו. 
ּוב ֵהם לֹא ְלַחְקָלאּות. ּשׁ ּיִ ָטִחים ּבַ ְ ַהּשׁ ז. 

ֵבית ֵסֶפר ֲאזֹוִרי. ּוב לֹוְמִדים ּבְ ּשׁ ַיְלֵדי ַהּיִ ח. 
י. ְחּתִ ּפַ ׁשְ ק ַהַחְקָלִאי ַהּמִ ׁשֶ ּמֶ ָלִדים עֹוְבִדים ּבַ ַהּיְ ט. 

ֶפת.  ּתֶ ִליָנה ְמׁשֻ ָלִדים ָלנּו ּבְ ָעָבר ַהּיְ ּבֶ י. 
ּוב. ּשׁ ז ַהּיִ ֶמְרּכַ ִמים ּבְ ּבּור ְמֻמּקָ מֹוְסדֹות ַהּצִ יא. 

ה ְלֵעָדה ַאַחת. ִפּלָ ית ּתְ ָעָבר ָהָיה ַרק ּבֵ ּבֶ יב. 
ף. ּתָ ֲחַדר אֶֹכל ְמׁשֻ ַיַחד ּבַ ּוב אֹוְכִלים ּבְ ּשׁ ֵבי ַהּיִ ּתֹוׁשָ יג. 

ים. י, מֹוְסדֹות ִצּבּור ַרּבִ ים, ָנֵמל ַיּמִ ים ַרּבִ ִביׁשִ ּוב ֵיׁש ּכְ ּשׁ ּיִ ּבַ יד. 
כּוַנת  ׁשְ ִבְנָין ֶאָחד אֹו ּבִ ה ּבְ ְרֶחֶבת ַחּיָ ָחה ַהּמֻ ּפָ ׁשְ ַהּמִ  טו. 

ְמגּוִרים ַאַחת.
ֶכם.  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ר ִאם הּוא ַמְתִאים ְלצּוַרת ַהּיִ ְדקּו ֶאת ַהֶהְסּבֵ ּבִ  .3

ָרִטים — הֹוִסיפּו. ִאם ֵיׁש ָטעּויֹות —   ִאם ֲחֵסִרים ּפְ
נּו אֹוָתן. ּקְ ּתַ

ִגים"  ים ּוֻמּשָׂ "ֵבאּוֵרי ִמּלִ ּוב ּבְ ּשׁ יר ֶאת צּורֹות ַהּיִ ַנּסּו ְלַהְגּדִ  .4
ָרה ְצִריָכה ִלְהיֹות  ימּו ֵלב: ַהַהְגּדָ ָראֶתם. ׂשִ ּקְ ִמין, ְלִפי ָמה ׁשֶ ִמּיָ ׁשֶ

ְמקֹורֹות ֵמיָדע נֹוָסִפים. ְקָצָרה. ּתּוְכלּו ְלֵהָעֵזר ּבִ

ּוב ִעירֹוִני:  ִיּשׁ

ב:  מֹוׁשָ

ִקּבּוץ:

ִתי:  ּוב ְקִהּלָ ִיּשׁ

ָפר ְוָכֵעת  ּוב ֲעָרִבי, ָהָיה ּכְ ִיׁשּ
ּוב ִעירֹוִני:  ִיּשׁ



ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
יֵניֶהן  ף ְוַהּדֹוֶמה ּבֵ ּתָ ׁשֻ ּוב, ַעל ַהּמְ ּשׁ ּיִ ַעל ְקבּוצֹות ֶחְבָרִתּיֹות ּבַ  .1

ל ַאַחת ֵמֶהן. ל ּכָ חּוִדּיּות ׁשֶ ְוַעל ַהּיִ
בּוצֹות  ין ַהּקְ ִבים ְוַעל ַרב־ִקּיּום ּבֵ ין ַהּתֹוׁשָ ִרים ּבֵ ַעל ְקׁשָ  .2

ּוב. ּשׁ ּיִ ֹונֹות ּבַ ַהּשׁ
נּו  י ָהֲאֵחִרים ֵמִאּתָ ַלּפֵ בֹוד ּכְ ל ּכָ ַח ְרִגיׁשּות ְוַיַחס ׁשֶ ְלַפּתֵ  .3

נּו ּוִבְכָלל.  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ּבַ

ים ׁשֹוִנים  ִבים ַוֲאָנׁשִ ים ּתֹוׁשָ ָרֵאל ַחּיִ ְמִדיַנת ִיׂשְ ּוב ּבִ ָכל ִיּשׁ ּבְ
לּויֹות. ִהיא הּוְקָמה ַעל ְיֵדי  ל ִקּבּוץ ּגָ ָרֵאל ִהיא ְמִדיָנה ׁשֶ ְמִדיַנת ִיׂשְ
ּה ֶחְבָרה ּוְמִדיָנה  נּו אֹוָתּה ְוֵהִקימּו ּבָ ָרֵאל, ּבָ ָעלּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ְיהּוִדים ׁשֶ

בּות  ְ ק חֹק ַהּשׁ ִדיָנה ֻחּקַ מֹוְקָרִטית. ְלַאַחר ֲהָקַמת ַהּמְ ְיהּוִדית ְוּדֵ
ְמִדיַנת  ֵלט ּבִ ל ְיהּוֵדי ָהעֹוָלם יּוְכלּו ַלֲעלֹות ּוְלִהּקָ ּכָ הּוא חֹק ַהּקֹוֵבַע ׁשֶ

ָרֵאל. ִיׂשְ
ֵבל.  ל ְקצֹות ּתֵ עֹוִלים ִמּכָ יָכה ִלְקלֹט ְיהּוִדים ׁשֶ ִדיָנה ַמְמׁשִ ַהּמְ

ל  ַיַחד ׁשֶ ים ּבְ ַרב־ִקּיּום: ַחּיִ
ֹוִנים ֵאּלּו  ים ַהּשׁ ים ַרּבִ ֲאָנׁשִ

בֹוד ֲהָדִדי  ֵמֵאּלּו, ּתֹוְך ּכָ
ה. י ֵאּלֶ ַלּפֵ ה ּכְ ְוסֹוְבָלנּות ֵאּלֶ



לּויֹות ה ְיהּוִדית ּוְלִקּבּוץ ּגָ תּוָחה ַלֲעִלּיָ ֵהא ּפְ ָרֵאל ּתְ ְמִדיַנת ִיׂשְ
ְבָעה ִמיְליֹון  ַנת 2011 ֵמַעל ְלׁשִ ׁשְ ָרֵאל מֹוָנה ּבִ ת ִיׂשְ ֻאְכלּוִסּיַ

ים,  ָבִרים ְוָנׁשִ ֵני ֹנַער, ּגְ ִדיָנה ֵהם ְיָלִדים, ּבְ ֵבי ַהּמְ ִבים. ּתֹוׁשָ ּתֹוׁשָ
ִדיָנה ְוֶאְזָרֶחיָה ֶנְחָלִקים ִליהּוִדים  ֵבי ַהּמְ ים. ּתֹוׁשָ יׁשִ ִרים ּוְקׁשִ ְמֻבּגָ

ִדינֹות ַרּבֹות ְוִליִליֵדי ָהָאֶרץ — ְיהּוִדים, ֲעָרִבים  ָעלּו ָלָאֶרץ ִמּמְ ׁשֶ
ּוְדרּוִזים.

ָכל  ים. ּבְ ים ְוַכְפִרּיִ ּוִבים ִעירֹוִנּיִ ִיּשׁ ים ּבְ ֶביָה ַחּיִ ִדיָנה ְותֹוׁשָ ֶאְזְרֵחי ַהּמְ
ה. ּבֹו ִהיא ַחּיָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ֶנת ְוִיחּוִדית ַלּיִ ה ְמֻגּוֶ ה ֻאְכלּוִסּיָ ּוב ַחּיָ ִיּשׁ

ים  ים) ְוֵיׁש ִחּלֹוִנּיִ ִתּיִ ים ׁשֹוְמֵרי ִמְצוֹות (ּדָ ּוב ֵיׁש ֲאָנׁשִ ּשׁ ֵבי ַהּיִ ין ּתֹוׁשָ ּבֵ
ה  ים ֵאּלֶ ֶהם ַחּיִ ּבָ ּוִבים ׁשֶ ת, ֵיׁש ִיּשׁ ֵאיָנם ׁשֹוְמִרים ֶאת ִמְצוֹות ַהּדָ ׁשֶ
ֵרי  ֵני ֵעדֹות ׁשֹונֹות ְוֵכן ְמַהְגּ ה ְיהּוִדים ַוֲעָרִבים, ְיהּוִדים ּבְ ַצד ֵאּלֶ ּבְ

ִדינֹות ׁשֹונֹות. ֲעבֹוָדה ְוֶאְזָרִחים ִמּמְ

 
ִבים. ָמה ָידּוַע ָלֶכם ַעל  ל ּתֹוׁשָ ּוב ֵיׁש ִמְגָון ׁשֶ ָכל ִיּשׁ ּבְ  .1

אּור  ּתֵ מֹו ּבַ ֶנת ּכְ ם ִהיא ְמֻגּוֶ ּוְבֶכם? (ַהִאם ּגַ ת ִיּשׁ ֻאְכלּוִסּיַ
ָראֶתם?) ּקְ ׁשֶ

רֹות  ֶהם ּגָ ּבָ ֶכם ׁשֶ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ַהִאם ָידּוַע ָלֶכם ַעל ֲאזֹוֵרי ְמגּוִרים ּבַ  .2
כּוָנה  בּוצֹות ֲאֵחרֹות? (ְלֻדְגָמה: ׁשְ ִנְפָרד ִמּקְ ְקבּוצֹות ֶחְבָרִתּיֹות ּבְ
ָמה  רּו ּבְ ל זּוגֹות ְצִעיִרים). ַסּפְ ִתּיֹות אֹו ֵאזֹור ׁשֶ חֹות ּדָ ּפָ ל ִמׁשְ ׁשֶ
ה ּדֹוֶמה ֵאזֹור ְמגּוֵריֶהם ַלֲאזֹוֵרי ְמגּוִרים ֲאֵחִרים  ּמֶ ׁשֹוֶנה אֹו ּבַ

ּוב. ּשׁ ּיִ ּבַ

ים  ם ִלְכַלל ָהֲאָנׁשִ ה: ׁשֵ ֻאְכלּוִסּיָ
ת  ם. ֻאְכלּוִסּיַ ָמקֹום ְמֻסּיָ ּבְ

ֶפר. ית ַהּסֵ ּוב, ּבֵ ּשׁ ִדיָנה, ַהּיִ ַהּמְ

ׁשֹוְמֵרי ִמְצוֹות: ְיהּוִדים 
ִמיַרת ִמְצוֹות  יִדים ַעל ׁשְ ְקּפִ ּמַ ׁשֶ

ת,  ּבָ ִמיַרת ׁשַ מֹו ׁשְ ַהּתֹוָרה, ּכְ
ַבת ָהֵרע (ָחֵבר). ְוַאהֲַ

ל  לּויֹות: ֲהָבַאת ּכָ ִקּבּוץ ּגָ
לּויֹות ׁשֹונֹות  הּוִדים ִמּגָ ַהּיְ
ָרֵאל. ְמִדיַנת ִיׂשְ ְוִקּבּוָצם ּבִ

ף ָלעֹוָלם. ם ִנְרּדָ ֵבל: ׁשֵ ּתֵ



נּו ַמהּו  ִאיְנֶטְרֶנט ְוַצּיְ ּוְבֶכם ּבָ ל ִיּשׁ יָדע ׁשֶ ֲאַתר ַהֵמּ ִהְתּבֹוְננּו ּבַ  .1
ֶכם. ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ב ָהֻאְכלּוִסָיּה ּבַ ֶהְרּכֵ

גּות  ּלְ יג ֶאת ִהְתּפַ ּצִ ים ַהּמַ ְרׁשִ ים, ַסְרְטטּו ּתַ ִרּיִ ִאם ֵיׁש ְנתּוִנים ִמְסּפָ  .2
ְגָמה. ּדֻ יִלים ֵהָעְזרּו ּבַ ה. ְלִפי ּגִ ָהֻאְכלּוִסּיָ

בּו ַמּדּוַע. עּוט? ִחׁשְ ִבים? ִמי ַהּמִ נּו: ִמי ֵהם רֹב ַהּתֹוׁשָ ַצּיְ  .3

ה  גּות ָהֻאְכלּוִסּיָ ּלְ ל ִהְתּפַ ים ׁשֶ ְגָמה ְלַתְרׁשִ  ּדֻ
ּוב ּשׁ ּיִ יִלים ּבְ ְלִפי ּגִ

ִבים 73,930: ר ַהּתֹוׁשָ סה"כ ִמְסּפַ

כּונֹות ׁשֹונֹות. אּוָלם ֵיׁש  ְרחֹובֹות ׁשֹוִנים ּוִבׁשְ ִרים ּבִ ּוב ּגָ ּשׁ ֵבי ַהּיִ ּתֹוׁשָ
ֶמת.  כּוָנה ְמֻסּיֶ ׁשְ ם אֹו ּבִ ְרחֹוב ְמֻסּיָ ִזים ּבִ ְתַרּכְ ּמִ ִבים ׁשֶ  ּתֹוׁשָ

ים  ִבים ֵהם זּוגֹות ְצִעיִרים, עֹוִלים ֲחָדׁשִ ֶהן ַהּתֹוׁשָ ּבָ כּונֹות ׁשֶ ְלֻדְגָמה: ׁשְ
ים. ִתּיִ אֹו ּדָ
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ת ָהרֹוב.  ִמעּוט: ֵחֶלק ָקטֹן ְלֻעּמַ
ה ּוַבֲעַלת  ְקבּוָצה ֶחְבָרִתית ְקַטּנָ

ִבים. אִֹפי ׁשֹוֶנה ֵמרֹב ַהּתֹוׁשָ



 

ין  פֹות ּבֵ ּתָ ִעילּויֹות ְמׁשֻ ִרים אֹו ַעל ּפְ ְתבּו ָמה ָידּוַע ָלֶכם ַעל ְקׁשָ ּכִ  .1
ֶכם.  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ְקבּוצֹות ׁשֹונֹות ּבַ

ין ְקבּוצֹות ׁשֹונֹות. ִאם  ָעיֹות ּבֵ ֶהם ּבְ ים ֵיׁש ּבָ ִעּתִ ּלְ ּוִבים ׁשֶ ֵיׁש ִיּשׁ  .2
ֶכם:  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ֶזה ּבַ ב ּכָ ָידּוַע ָלֶכם ַעל ַמּצָ

ָעָיה. רּו ַעל ָהֵארּוַע, ְוַעל ַהּבְ ַסּפְ א. 
ּטּוי?  ָעָיה ִליֵדי ּבִ ָאה ַהּבְ יַצד ּבָ ּכֵ ב. 

ֵדי ִלְפּתֹר אֹוָתה?  ה ּכְ ָמה ַנֲעׂשֶ ג. 

ֵני  ין ּבְ ים ּבֵ ִעְקבֹות ְיָחִסים ָקׁשִ ּבְ

ִעיר ָיְזמּו  ים ּבָ ים ְלִחּלֹוִנּיִ ִתּיִ ֹנַער ּדָ

ף,  ּתָ נּועֹות ַהּנַֹער ֵמיָזם ְמׁשֻ ַחְבֵרי ּתְ

פֹות  ּתָ ִעילּויֹות ְמׁשֻ מּו ּפְ ְלִפיו ִיְתַקּיְ

ִנים  ל ָאּמָ גֹון הֹוָפעֹות ׁשֶ ׁשֹונֹות, ּכְ

י  ׁשֵ ּוִמְפּגְ ים,  ִתּיִ ּדָ ְוֹלא  ים  ִתּיִ ּדָ

ה  ירּו ֵאּלֶ ּבֹו ַיּכִ ִפים ׁשֶ ּתָ יַח ְמׁשֻ ׂשִ

ים  ִרּיִ ָהִעּקָ ִנים  ַאְרּגְ ַהּמְ ה.  ֵאּלֶ ֶאת 

נּוַעת ַהּצֹוִפים  יָזם ֵהם ּתְ ל ַהּמֵ ׁשֶ

ים)  ֵני ֹנַער ִחּלֹוִנּיִ ּוַמֲחנֹות עֹוִלים (ּבְ

ֵני ֹנַער  ֵני ֲעִקיָבא (ּבְ ַיַחד ִעם ּבְ ּבְ

ּתּוף  ּוְבׁשִ יָבה,  ׁשִ ַהּיְ ְוַרב  ים)  ִתּיִ ּדָ

מֹוֶעֶצת ָהִעיר.

ין  יָזם: ֵקרּוב ְלָבבֹות ּבֵ ַרת ַהּמֵ ַמּטְ

ָהִעיר  אֹוָתּה  ּבְ ִרים  ּגָ ׁשֶ ֹנַער  ֵני  ּבְ

ְוִקּיּום  ם,  ּיָ ַהּקַ ַתח  ַהּמֶ ְוִצְמצּום 

ּוְפִעילּויֹות  ף  ּתָ ְמׁשֻ יַח  ּדּו־ׂשִ

ְתְרמּו  ּיִ ׁשֶ פֹות  ּתָ ְמׁשֻ ְרּבּוִתּיֹות  ּתַ

ֵני ַהּנַֹער ְוַתְלִמיֵדי  ין ּבְ ְלַרב־ִקּיּום ּבֵ

ֶפר. י ַהּסֵ ּתֵ ּבָ

רֹון ָ ּשׁ נּו ּבַ ְבּתֵ ּתַ ּכַ

קֹומֹון ָהִעיר, יּוִלי 2009 ּמְ ְרְסָמה ּבַ ִהְתּפַ ָבה ׁשֶ ּתָ י ּכַ ַעל ּפִ

ְפָעל אֹו  ּמִ ְכִנית ׁשֶ ֵמיָזם: ּתָ
ל ָעָליו ְלִבּצּוַע  מֹוָסד יֹוֵזם ּוְמַקּבֵ

רֹוֶיְקט). לֹוֲעִזית: ּפְ (ּבְ

ל  נּוַעת נַֹער: ִאְרּגּון ׁשֶ ּתְ
ֵני נַֹער ִויָלִדים ִלְפִעילּות  ּבְ

ֶחְבָרִתית.

ים. ִתּיִ ֵאיָנם ּדָ ים: ׁשֶ ִחּלֹוִנּיִ

בֹוהַּ  ית ֵסֶפר ּגָ יָבה: ּבֵ ְיׁשִ
ִתית — ָלה ְיהּוִדית־ּדָ ּכָ  ְלַהׂשְ

ְלמּוד. ר ְלִלּמּוד ּתַ ִעּקָ  ּבְ



ְגָמה  יָגה ּדֻ ּצִ ּמַ ַעּמּוד 36) ׁשֶ ָבה ֵמָהִעּתֹון (ּבְ ּתָ ִקְראּו ֶאת ַהּכַ  .1
ּוב. ּשׁ ִיּ ֶפת ּבַ ּתֶ ִלְפִעילּות ְמׁשֻ

ּוב"? ּשׁ ּיִ ִבים ּבַ א: "ַהּתֹוׁשָ ָבה ָקׁשּור ְלנֹוׂשֵ ּתָ ּכַ ְרטּו: ָמה ּבַ ּפָ  .2
ין  ִרים ּבֵ ׁשָ ם ֶאת ַהּקְ יָזם ָעׂשּוי ְלַקּדֵ ה ְלַדֲעְתֶכם ַהּמֵ ֵאיזֹו ִמּדָ ּבְ  .3

קּו. ים? ַנּמְ ים ַלִחּלֹוִנּיִ ִתּיִ ֵני ַהּנַֹער ַהּדָ ּבְ
ֵני ַרְעיֹונֹות נֹוָסִפים (ֲחלּופֹות) ְלִהְתמֹוְדדּות ִעם  יעּו ׁשְ ַהּצִ  .4

ֶכם: ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ה ּבַ ין ְקבּוצֹות ֻאְכלּוִסּיָ ַמְחלֹוקֹות ּבֵ
קּו ַמּדּוַע ִהיא ִנְרֵאית ָלֶכם יֹוֵתר  ַאַחת ֵמֶהן ְוַנּמְ ֲחרּו ּבְ ּבַ א. 

ַמְתִאיָמה. 
ְהֶיה  ּתִ ֶפת ׁשֶ ּתֶ ָעה ְמׁשֻ יעּו ַהּצָ וּו ִעם ַחְבֵריֶכם ְוַהּצִ ַהׁשְ ב. 

ְלִמיִדים. ֶלת ַעל רֹב ַהּתַ ְמֻקּבֶ

ֲחלּופֹות: ַלְחׁשֹב אֹו ִלְבחֹר 
הּו ַאֵחר — ְלַהְחִליף.  ֶ ַמּשׁ ּבְ

רּות ַאֶחֶרת. ֶאְפׁשָ



קֹומֹון ָהִעיר, 5.9.2007. ּמְ ְרְסָמה ּבַ ִהְתּפַ ָבה ׁשֶ ּתָ י ּכַ ַעל ּפִ

ה ַלַהב  נּו ֲאִבּיָ ְבּתֵ ּתַ ֵמֵאת ּכַ

כּוַנת  ֵרי ׁשְ ּיָ ּדַ בּועֹות ׁשֶ ה ׁשָ ּמָ ֶזה ּכַ

ִקים  ֲחלּו ים  ׁשִ רֹו ּבְ ַה ְבַעת  ּגִ

ר ִלְפִתיַחת ָמעֹון  ֶקׁשֶ ֵדעֹוֵתיֶהם ּבְ ּבְ

לּויֹות ַקּלֹות.  ֲעֵלי ֻמְגּבָ ים ּבַ ַלֲאָנׁשִ

ה  ָיְזָמָתם ָלִעיִרּיָ נּו ּבְ ִבים ּפָ ה ּתֹוׁשָ ּמָ ּכַ

דּוָתם ְלָכְך. יעּו ִהְתַנּגְ ְוִהּבִ

ִבים ֲאֵחִרים הֹוִדיעּו  ָתם, ּתֹוׁשָ ְלֻעּמָ

דּות  ל ִהְתַנּגְ ֵאין ָלֶהם ּכָ ה ׁשֶ ָלִעיִרּיָ

ָלל. ם ּכְ ְעּתָ ה לֹא ָהְיָתה ַעל ּדַ ִנּיָ ְוַהּפְ

ִדים, ָאַמר י'  ְתַנּגְ יָחה ִעם ַהּמִ ׂשִ ּבְ

בּוָצה: "ֲאַנְחנּו  ג ֶאת ַהּקְ ַיּצֵ ֵלִוי, ַהּמְ

ׁשּו ֶאת  ָלֵדינּו ִיְפּגְ ּיְ לֹא מּוָכִנים ׁשֶ

ְרֶאה  י ַהּמַ ְרחֹוב, ּכִ ה ּבָ ים ָהֵאּלֶ ָהֲאָנׁשִ

ַמְפִחיִדים  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ְוַהִהְתַנֲהגּות 

ֵעֶרְך  ֵכן,  מֹו  ּכְ ים.  ְקַטּנִ ְיָלִדים 

ְגַלל ֶזה." נּו ֵיֵרד ּבִ ּלָ ירֹות ׁשֶ ַהּדִ

ֶגת  ַיּצֶ ּמְ ׂשֹוַחְחנּו ִעם רּוָחָמה ָלבֹון ׁשֶ

יִמים ִלְפִתיַחת  ְסּכִ ּמַ ֵכִנים ׁשֶ ְ ֶאת ַהּשׁ

ה  עֹון, ְוִהיא ָאְמָרה: "זֹו ּבּוׁשָ ַהּמָ

ים  ה ֲאָנׁשִ ד ְלָכְך. ֵאּלֶ ה ְלִהְתַנּגֵ ְוֶחְרּפָ

ַיֲעׂשּו  ְוֹלא  ָעׂשּו  ּלֹא  ׁשֶ טֹוִבים 

ה  ִהּלָ ָבר ְלִאיׁש. ֵהם ֵחֶלק ֵמַהּקְ ּדָ

ָלם  נּו ְוָעֵלינּו ְלַקּבְ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּוֵמַהּיִ

ֵכִנים. ֲאַנְחנּו ִויָלֵדינּו ְצִריִכים  ׁשְ ּכִ

י ָהֲאֵחִרים  ַלּפֵ ְלַגּלֹות ַיַחס ִחּיּוִבי ּכְ

נּו." ֹוִנים ֵמִאּתָ ּשׁ ׁשֶ

ה ָמְסָרה: "ָהִעיר ִהיא  ּדֹוֶבֶרת ָהִעיִרּיָ

ִבים  ל ַהּתֹוׁשָ ל ּכָ גּוִרים ׁשֶ ְמקֹום ַהּמְ

ַיַחד ִויַגּלּו ַיַחס  ם ִיְחיּו ּבְ ּלָ ּכֻ ְוָחׁשּוב ׁשֶ

ה.  ה ְלֵאֶלּ ל סֹוְבָלנּות ְוָכבֹוד ֵאּלֶ ׁשֶ

לּויֹות ֵאיָנם  ְגּבָ ֲעֵלי ַהּמֻ ִרים ּבַ ּיָ ַהּדַ

ְתַיֵחס  ּנִ יִקים ְלִאיׁש, ְוָראּוי ׁשֶ ַמּזִ

עֹות ְקדּומֹות ּוְללֹא  ֲאֵליֶהם ְללֹא ּדֵ

ף  ּתֵ יר אֹוָתם ּוְנׁשַ א ַנּכִ ַהְכָללֹות, ֶאּלָ

ה." ִהּלָ י ַהּקְ ַחּיֵ אֹוָתם ּבְ

ן ְזכּות  סֹוְבָלנּות: ַמּתַ
ֵדעֹוֵתיֶהם  ַלֲאֵחִרים ְלַהְחִזיק ּבְ
ּוְבִמְנֲהֵגיֶהם. ַהֲאָזָנה ִלְדָבִרים 
ם ִאם ֵאיָנם ְנִעיִמים ְונֹוִחים. ּגַ

ׁש  ּיֵ ָעה ְקבּוָעה ׁשֶ ָעה ְקדּוָמה: ּדֵ ּדֵ
ֶמת  ה ְמֻסּיֶ ים ַעל ֻעְבּדָ ַלֲאָנׁשִ

ל:  ְדקּו אֹוָתּה, ְלָמׁשָ ּבָ ִלי ׁשֶ ִמּבְ
ָבִנים טֹוִבים  ים ַהּלְ ָהֲאָנׁשִ

חִֹרים. זֹו  ְ ים ַהּשׁ יֹוֵתר ֵמָהֲאָנׁשִ
ָעה לֹא ְנכֹוָנה ְוִהיא ּפֹוַגַעת  ּדֵ

רֹוִצים  ּוַמֲעִליָבה. ֵיׁש ׁשֶ
ְקבּוָצה  ים אֹו ּבִ ֲאָנׁשִ ִלְפּגַֹע ּבַ
ֵדעֹות  ּוִמְתַיֲחִסים ֲאֵליֶהם ּבְ

ִמיד  ם ּתָ ל: ַאּתֶ ְקדּומֹות. ְלָמׁשָ
הּו לֹא מֹוֵצא  ֶ ּשׁ ּמַ ׁשֶ יִצים ּכְ ַמְרּבִ

יִמים. ם ַאּלִ ֵעיֵניֶכם, ַאּתֶ ֵחן ּבְ

ֱאַמר  ּנֶ ָלִלי ׁשֶ ט ּכְ ּפָ ַהְכָלָלה: ִמׁשְ
ִלי ְלִהְתַיֵחס  ב ִמּבְ אֹו ִנְכּתַ

ּוב  ּשׁ ּיִ ל: ּבַ ִלְפָרִטים ׁשֹוִנים, ְלָמׁשָ
ִמים  ּלְ ים ְמׁשַ ל ָהֲאָנׁשִ נּו ּכָ ּלָ ׁשֶ

ים.  ִמּסִ



ָראֶתם? ְקּ ָבה ׁשֶ ּתָ ּכַ ֶגת ּבַ ּצֶ ָעָיה ַהֻמּ ָמה ַהּבְ  .1
ל  ל י' ֵלִוי אֹו ׁשֶ ְכֵנַע ֶאְתֶכם: ׁשֶ קּו: ֵאיֶזה ִנּמּוק ְמׁשַ ְרטּו ְוַנּמְ ּפָ  .2

רּוָחָמה ָלבֹון? 
ם? ְכּתֶ ּמַ ם יֹוְדִעים ִמי צֹוֵדק ּוִמי לֹא. ַעל ָמה ִהְסּתַ ירּו ֵאיְך ַאּתֶ ַהְסּבִ  .3

דּות  ִהְתַנּגְ ָעה ּבַ ֵאיזֹו ְזכּות ִנְפּגְ  .1
כּוָנה?  ְ ּשׁ עֹון ּבַ ִלְפִתיַחת ַהּמָ
יׁשּו  ָעה: ָמה ַיְרּגִ יעּו ּדֵ ַהּבִ  .2

חֹוֵתיֶהם  ּפְ ים ּוְבֵני ִמׁשְ ָהֲאָנׁשִ
ָבה?  ּתָ ְקִריַאת ַהּכַ ּבִ

ב ָלִעּתֹון ּובֹו  ְתבּו ִמְכּתָ ּכִ  .3
ָעָיה.  רּויּות ׁשֹונֹות (ֲחלּופֹות) ְלִפְתרֹון ַהּבְ יעּו ֶאְפׁשָ ַהּצִ

ף ָתּ ַבִית ְמׁשֻ ֵכנּות ּבְ ׁשְ

ית ִלְרכּוׁש,  ְזכּות: ְרׁשּות ֻחּקִ
מֹו  ִהיא. (ּכְ ְלׁשֶ ה ּכָ ְלָכבֹוד ּוְלְפֻעּלָ

כּות ַלֲעבֹוד ְוִלְלמֹוד). ַהּזְ



ְתַיֵחס  ּנִ ה: "ָראּוי ׁשֶ ַעּמּוד 38) ָאְמָרה ּדֹוֶבֶרת ָהִעיִרּיָ ָבה (ְבּ ּתָ ּכַ ּבַ  .1
עֹות ְקדּומֹות ּוְללֹא ַהְכָללֹות."   ֲאֵליֶהם ְללֹא ּדֵ

ירּו ָמה  ִגים" ְוַהְסּבִ ים ּוֻמּשָׂ "ֵבאּוֵרי ִמּלִ רּוׁש ּבְ ִקְראּו ֶאת ַהּפֵ
א? ה ַלּנֹוׂשֵ ים ֵאּלֶ ּטּוּיִ ל ּבִ ר ׁשֶ ׁשֶ ַהּקֶ

ַהְכָללֹות  ִרים ּבְ ְתַיֲחִסים אֹו ְמַדּבְ ּמִ ם ׁשֶ ַמְעּתֶ ֶכם ׁשְ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ַהִאם ּבַ  .2
ְך? ֶכם ַעל ּכָ ְעּתְ ן, ַעל ִמי? ָמה ּדַ ים? ִאם ּכֵ ַעל ְקבּוַצת ֲאָנׁשִ

ֵטי  ּפְ נּו ֵאילּו ֵמֶהם ֵהם ִמׁשְ ִטים ְוַצּיְ ּפָ ׁשְ יַמת ַהּמִ ִקְראּו ֶאת ְרׁשִ  .1
ָעה ְקדּוָמה. ֵטי ּדֵ ּפְ ַהְכָלָלה ְוֵאילּו ֵהם ִמׁשְ

ט? ּוָמה ָיכֹול ְלַהֲעִליב ְוִלְפּגַֹע  ּפָ ָכל ִמׁשְ ירּו: ָמה לֹא ָנכֹון ּבְ ַהְסּבִ  .2
ִטים? ּפָ ׁשְ ֵחֶלק ֵמַהּמִ ּבְ

ֲעַלִים ֲעׂשּויֹות ֵמעֹור. ל ַהּנַ ּכָ א. 
נֹות לֹא. ּדּוֶרֶגל ְוַהּבָ ֵחק ּכַ ִנים אֹוֲהִבים ְלׂשַ ַהּבָ ב. 

ם. ר ִאּתָ ר ְלַדּבֵ ִרים ִעְבִרית ְוִאי ֶאְפׁשָ ים לֹא ְמַדּבְ ָהעֹוִלים ַהֲחָדׁשִ ג. 
ִית. עּוֵרי ּבַ ְיָלִדים לֹא אֹוֲהִבים ְלָהִכין ׁשִ ד. 
ְרחֹוב.  יֹון ּבָ ּקָ ֵהר ִמּפֹוֲעֵלי ַהּנִ ָצִריְך ְלִהּזָ ה. 

יז אֹוִתי. ֵהם רֹוִצים ְוֶזה ַמְרּגִ ל ָמה ׁשֶ ִליָלִדים ָנִכים נֹוְתִנים ּכָ ו. 
ה ּוִבְגַלל ֶזה ֵאין  ה ֶאת ֵאּלֶ הּוִדים ׂשֹוְנִאים ֵאּלֶ ָהֲעָרִבים ְוַהּיְ ז. 

לֹום. ִסּכּוי ְלׁשָ
ים. יׁשִ ׁשִ לּויֹות ּוִמּקְ ֲעֵלי ֻמְגּבָ ים ּבַ ְיָלִדים ְמַפֲחִדים ֵמֲאָנׁשִ ח. 



ְבֲחרּו. ּתִ ִטים ׁשֶ ּפָ ה ִמׁשְ לֹוׁשָ ח ׁשֹוֶנה ִלׁשְ רּו ֻנּסָ ַחּבְ  .3
ָלִדים אֹו  ּיְ ְגָמאֹות ְלֵדָעה ְקדּוָמה אֹו ְלַהְכָלָלה ׁשֶ י ּדֻ ּתֵ ָהִביאּו ׁשְ  .4

ם, אֹו  ָרה ָלֶכם ַוֲאַמְרּתֶ ּקָ ים נֹוֲהִגים לֹוַמר, אֹו ׁשֶ  ֲאָנׁשִ
ָאְמרּו ָלֶכם? ׁשֶ

ַהְכָללֹות אֹו  ִרים ּבְ ַדּבְ ּמְ יעּו: ָמה ּתֹאְמרּו ִליָלִדים ׁשֶ בּו ְוַהּצִ ִחׁשְ  .5
הּו. ְלׁשֶ א אֹו ִעְנָין ּכָ ָעה ְקדּוָמה ַעל נֹוׂשֵ יִעים ּדֵ ַמּבִ



ִבים ֲעָרִבים  ַנת 1948, ָעְזבּו ּתֹוׁשָ ׁשְ ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות ּבִ ּבְ
ִעְקבֹות  ַרח) ּבְ ֶהן ָחיּו (ֶחְלָקם ּגַֹרׁש ְוֶחְלָקם ּבָ ּבָ ֶאת ֶהָעִרים ׁשֶ
ִדינֹות  ּמְ ְפִליִטים ּבַ ִחיָמה. ֵהם ָעְברּו ִלְחיֹות ּכִ ִהְתָקְרבּות ַהּלְ

ֲארּו  ׁשְ ּנִ ן, ְלָבנֹון, סּוְרָיה, ִמְצַרִים). ָהיּו ׁשֶ ֵכנֹות (ַמְמֶלֶכת ַיְרּדֵ ְ ַהּשׁ
ֶהן ְיהּוִדים  ים ּבָ ַחּיִ ה ֵהן ָעִרים ְמעָֹרבֹות, ׁשֶ ִעיָרם. ֶהָעִרים ָהֵאּלֶ ְבּ

ַלִים, ָיפֹו. ל: ֵחיָפה, ַעּכֹו, לֹד, ַרְמָלה, ְירּוׁשָ ַוֲעָרִבים, ְלָמׁשָ
ל ָהעֹוָלם,  ים ִמּכָ יעּו עֹוִלים ַרּבִ ִהּגִ ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ֵמָאז ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ

יעּוט.  ִבים ְוָהֲעָרִבים ֵהם ַהּמִ הּוִדים ֵהם רֹב ַהּתֹוׁשָ ַהּיְ
ם  ּלָ ּכֻ ּום ׁשֶ ם, ִמּשׁ ּלָ ל ֻכּ כּויֹות ׁשֶ מֹר ַעל ַהּזְ ה ּדֹוֶאֶגת ִלׁשְ ָהִעיִרּיָ
ִפים  ּתְ ּתַ מֹוֶעֶצת ָהִעיר ִמׁשְ ִדיָנה. ּבְ ֵבי ָהִעיר ְוֶאְזָרֵחי ַהְמּ ּתֹוׁשָ

ִבים  ל ַהּתֹוׁשָ הּוִדים ּוְנִציִגים ׁשֶ ִבים ַהּיְ ל ַהּתֹוׁשָ ְנִציִגים ׁשֶ
ִעילּויֹות ׁשֹונֹות.  מֹות ּפְ ִבים ִמְתַקּיְ ין ַהּתֹוׁשָ ָהֲעָרִבים. ּבֵ

ֵחיָפה, ִעיר ְמעֶֹרֶבת

דֹול, יֹוֵתר  רֹב: ַהֵחֶלק ַהּגָ
ֶכם  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ל: ּבַ ֵמֵחִצי, ְלָמׁשָ
ים  ִמים ִמּסִ ּלְ ִבים ְמׁשַ רֹב ַהּתֹוׁשָ

ָרֵאל  ְמִדיַנת ִיׂשְ הֹוָרַאת ֶקַבע. ּבִ ּבְ
רֹב ָהֶאְזָרִחים ֵהם ְיהּוִדים.

ָטן. ְקבּוָצה  ִמעּוט: ַהֵחֶלק ַהּקָ
ְתּגֹוֶרֶרת  ִתית ַהּמִ ֶחְבָרִתית אֹו ּדָ

ֲעַלת אִֹפי  ה ּבַ תֹוְך ֻאְכלּוִסּיָ ּבְ
ְמִדיָנה ֵיׁש  ל: ּבַ ׁשֹוֶנה, ְלָמׁשָ

ְקבּוצֹות ִמעּוט שֹונֹות: ֲעָרִבים 
ֻמְסְלִמים, ֲעָרִבים נֹוְצִרים, 

רּוִזים. ּדְ

ְרחּו  ּבָ ים ׁשְ ִליִטים: ֲאָנׁשִ ּפְ
ָנה. קֹום ַסּכָ ִמּמְ



קֹומֹון ֵחיָפה, 1998 ּמְ ְרְסָמה ּבַ ִהְתּפַ ָבה ׁשֶ ּתָ י ּכַ ַעל ּפִ

נַֹער  ֵני  ּבְ  200 ְגׁשּו  ִיּפָ ָבט  ׁשְ ּבִ ט"ּו  ּבְ ִטיעֹות  ַהנְּ ַחג   ִלְקַראת 
ּוִבים  ּשׁ ים ְוַגם ִמּיִ ים ְוַעְרִבּיִ י ֵסֶפר ְיהּוִדּיִ ָבּתֵ ֵחיָפה, ַהּלֹוְמִדים ּבְ ּבְ
ְלָקֵרב  ים  ׁשִ ְפּגָ ַהּמִ ַרת  ַמּטְ פֹות.  ּתָ ְמׁשֻ ִלְפִעילּויֹות  ֵכִנים,   ׁשְ
ּתּוף  ׁשִ ים ּבְ ּה ַחּיִ ּבָ ִעיר ׁשֶ ֵאר ּבָ ָ ּשׁ ּתִ ֶפת ׁשֶ ּתֶ ְלָבבֹות ְוִליצֹר ְיִציָרה ְמׁשֻ

ְיהּוִדים ַוֲעָרִבים. 
ָבר  ּכְ ֶכת  ִנְמׁשֶ ִעילּות  ַהּפְ
א  ָנה ַהּנֹוׂשֵ ָ ִנים ְוַהּשׁ ה ׁשָ ּמָ ּכַ
ִמיַרת  ׁשְ הּוא  ִזי  ְרּכָ ַהּמֶ
ִעיר  ּבָ ה  ְיֻרּקָ ְסִביָבה 
ִנְבֲחָרה  ָלֵכן  ּוִבְסִביָבָתּה. 
ט"ּו  ִלְקַראת  ִעילּות  ַהּפְ

ִטיעֹות. ָבט, ַחג ַהּנְ ׁשְ ּבִ
ְרִביִעּיֹות  ֵני ַהּנַֹער ִיְפֲעלּו ּבִ ּבְ
ֵני  ׁשְ ה  ְרִביִעּיָ ָכל  ּבְ ׁשֶ ּכְ
ֵני ֲעָרִבים. ֵהם  ְיהּוִדים ּוׁשְ
רּו  ר ִויַצּיְ ַיְחִליטּו ָמה ְלַצּיֵ
ִציָרה ִיְתלּו  ַיַחד. ֶאת ַהּיְ ּבְ

ּתּוף  ׁשִ י  ּכִ ים,  ְמַקּוִ ִנים  ַאְרּגְ ַהּמְ ה.  ָהִעיִרּיָ ְנַין  ּבִ ְלַיד  דֹול  ּגָ ִקיר  ַעל 
עֹות  ּדֵ ְלִחּלּוֵפי  ית,  ִאיׁשִ רּות  ְלֶהּכֵ ִסיס  ּבָ ִיּצֹר  נּוִתי  ָהָאּמָ ה  ֻעּלָ ַהּפְ

ְרּבּויֹות ּוָמסֹרֹות ׁשֹונֹות. ַרת ּתַ ּוְלַהּכָ



ל  תּוָבה ַהַהְכָרָזה ׁשֶ ּבֹו ּכְ ָרֵאל ׁשֶ ל ְמִדיַנת ִיׂשְ ְסָמְך ֶהָחׁשּוב ׁשֶ ַהּמִ
ר תש"ח, ִאּיָ יֹום ה' ּבְ יָבָתּה ַהֲחִגיִגית ּבְ ׁשִ  מֹוֶעֶצת ָהָעם ִמּיְ

ָבה ַהַהְכָרָזה ַעל ֲהָקַמת ְמִדיַנת  ה ִנְכּתְ ִגּלָ ּמְ ַמאי 1948. ּבַ 14 ּבְ
ָרֵאל - ַהְכָרַזת ָהַעְצָמאּות — ְוָעֶליָה ֲחתּוִמים 37 ַחְבֵרי  ִיׂשְ

ן־ּגּוְריֹון. ִוד ּבֶ ם ּדָ מֹוֶעֶצת ָהָעם, ּוְברֹאׁשָ

אֹוָרם  ּלְ ה ׁשֶ ִדיָנה ַהֲחָדׁשָ ל ַהּמְ סֹוד ׁשֶ  ֶעְקרֹונֹות ַהּיְ
ָרֵאל  ְפַעל ְמִדיַנת ִיׂשְ ּתִ

ְמִדיָנה  ָרֵאל ּכִ ל ְמִדיַנת ִיׂשְ ַרת ָאְפָיּה ׁשֶ ִסים ֶאת ַהְגּדָ ה ְמַבּסְ ֶעְקרֹונֹות ֵאּלֶ
ְיהּוִדית ְוֵדמֹוְקָרִטית.

לּויֹות. ה ְיהּוִדית ּוְלִקּבּוץ ּגָ תּוָחה ַלֲעִלּיָ ֵהא ּפְ ָרֵאל ּתְ ְמִדיַנת ִיׂשְ  
ֶביָה. ל ּתֹוׁשָ ּתּוַח ָהָאֶרץ ְלטֹוַבת ּכָ קֹד ַעל ּפִ ׁשְ ָרֵאל ּתִ ְמִדיַנת ִיׂשְ  

לֹום ְלאֹור  ָ ֶדק ְוַהּשׁ ֶתת ַעל ְיסֹודֹות ַהֵחרּות, ַהּצֶ ּתֶ ֵהא ֻמׁשְ ָרֵאל ּתְ ְמִדיַנת ִיׂשְ  
ָרֵאל. ל ְנִביֵאי ִיׂשְ ֲחזֹוָנם ׁשֶ

מּור ְלָכל ֶאְזָרֶחיָה  ְויֹון ְזכּויֹות ֶחְבָרִתי ּוְמִדיִני ּגָ ם ׁשִ ַקּיֵ ָרֵאל ּתְ ְמִדיַנת ִיׂשְ  
ַזע ּוִמין. ת, ּגֶ ל ּדָ ִלי ֶהְבּדֵ ּבְ

ת, ַמְצּפּון, ָלׁשֹון, ִחּנּוְך ְוַתְרּבּות. ְבִטיַח חֶֹפׁש ּדָ ָרֵאל ּתַ ְמִדיַנת ִיׂשְ  
תֹות. ים ְלָכל ַהּדָ דֹוׁשִ קֹומֹות ַהּקְ מֹר ַעל ַהּמְ ׁשְ ָרֵאל ּתִ ְמִדיַנת ִיׂשְ  

ת ָהֻאּמֹות  ל ְמִגַלּ ְהֶיה ֶנֱאָמָנה ְלֶעְקרֹונֹוֶתיָה ׁשֶ ָרֵאל ּתִ ְמִדיַנת ִיׂשְ  
ֻאָחדֹות. ַהּמְ



ָבה  ּתָ ַעּמּוד 42 ְוֶאת ַהּכַ ַחּלֹון ֵמיָדע", ְבּ יָדע "ּבְ ְקָראֶתם ֶאת ַהּמֵ  .1
ֵני נַֹער ְיהּוִדים ַוֲעָרִבים"  ין ּבְ ָבט ּבֵ ׁשְ ף ְלט"ּו ּבִ ּתָ "ֵמיָזם ְמׁשֻ

ַעּמּוד 43). (ְבּ
רּו?  ְזּכְ ּנִ ָעִרים ׁשֶ ִדיָנה ּבֶ ה ְלַאַחר ֲהָקַמת ַהּמְ ּנָ ּתַ נּו: ָמה ִהׁשְ ַצּיְ א. 

תּוִבים  ָרֵאל" ַהּכְ ל ְמִדיַנת ִיׂשְ סֹוד ׁשֶ ה ֵמ"ֶעְקרֹונֹות ַהּיְ ּמָ ִקְראּו ּכַ ב. 
ִעיִפים ֵמָהֶעְקרֹונֹות  ת ָהַעְצָמאּות, ְוַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּסְ ְמִגּלַ ּבִ

ָבה. ּתָ ְתִאיִמים ַלּכַ ּמַ ׁשֶ
ֵני נַֹער ְיהּוִדים ְוֲעָרִבים,  ין ּבְ ים ּבֵ ׁשִ ִדים ְלִמְפּגָ ְתַנּגְ ּמִ ים ׁשֶ ֵיׁש ֲאָנׁשִ  .2

ָבט". ׁשְ ף ְלט"ּו ּבִ ּתָ ָבה: "ֵמיָזם ְמׁשֻ ּתָ ּכַ ב ּבַ ְכּתַ נִּ ִפי ׁשֶ ּכְ
יג  לּו ְלַהּצִ ּדְ ּתַ ִפים (ִהׁשְ ּתָ ים ְמׁשֻ ׁשִ ַעד ִמְפּגָ יגּו ִטעּוִנים ּבְ ַהּצִ א. 
ת ָהַעְצָמאּות). ֶעְקרֹונֹות ְמִגּלַ ה ִנּמּוִקים. ּתּוְכלּו ְלֵהָעֵזר ּבְ ּמָ ּכַ
ה ִנּמּוִקים). ּמָ יג ּכַ לּו ְלַהּצִ ּדְ ּתַ ִדים (ִהׁשְ יגּו ִטעּוִנים ִמְתַנּגְ ַהּצִ ב. 

ֶקת.  ית ְמֻנּמֶ ה ִאיׁשִ יעּו ֶעְמָדּ ָהֳעלּו ְוַהּבִ ּמּוִקים ׁשֶ ּנִ ּדּונּו ּבַ ג. 

ל  ֻכּיֹות ׁשֶ ָמרֹות ַהּזְ יַצד ִנׁשְ ּבֹוֶדֶקת ּכֵ ַוֲעָדה ׁשֶ ם ֲחֵבִרים ּבְ ַאּתֶ  .1
ִמים  ֶכם. הּוַטל ֲעֵליֶכם ִלְבּדֹק ִאם ְמַיּשְׂ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ִבים ּבַ ַהּתֹוׁשָ

ָראּוי: ּוב ֶאת ַהְזכּויֹות ּכָ ּשׁ ּיִ ּבַ
ֵאילּו  יעּו ּבְ ְרצֹוְנֶכם ִלְבּדֹק. ְוַהּצִ ּבִ כּויֹות ׁשֶ ל ַהּזְ יָמה ׁשֶ ָהִכינּו ְרׁשִ  

מֹות. ְמקֹומֹות ִלְבּדֹק ִאם ֵהן ְמֻיּשָׂ
ִדיָקה.  ִבים ַעל ַהּבְ ְרְסמּו הֹוָדָעה ַלּתֹוׁשָ ָבִרים, ּפַ ְלַאַחר ְקִביַעת ַהּדְ  .2

רּור. ֹאֶפן ּבָ חּו ֶאת הֹוָדַעְתֶכם ּבְ ַנּסְ

ּוב  ׁשּ ּיִ ּבַ
ַאְחַרִאית ִלְבּדֹֹק 
מֹות  ָ יַצד ְמֻיׂשּ ּכֵ

ִבים  ְזכּויֹות ַהּתֹוׁשָ
ְתרֹונֹות  יַע ּפִ ּוְלַהּצִ
ְוַרְעיֹונֹות ָלָרׁשּות 

ָעדֹות  קֹוִמית. ַהּוְ ַהּמְ
ּוִבים ּפֹוֲעלֹות  ׁשּ ּיִ ּבַ

י חֹק ְוַהֲחֵבִרים  ַעל ּפִ
ֵבי  ֶהן ֵהם ּתֹוׁשָ ּבָ

ּוב. ּשׁ ַהּיִ



ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
ה ֵמיָדע. ּנָ ּוב ּוְלָהִפיק ִמּמֶ ּשׁ ת ַהּיִ ַמּפַ ִלְקרֹא ּבְ  .1

ּוִבית. ּשׁ ה ַהּיִ ּפָ ֶאְמָצעּות ַהּמַ ֶכם ּבְ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ א ּבַ ְלִהְתַמּצֵ  .2
ֶהן ּוְלָהִפיק ֵמֶהן ֵמיָדע. יר ַמּפֹות ֲאֵחרֹות, ִלְקרֹא ּבָ ְלַהּכִ  .3

ֻסְרָטטֹות ַעל ְנָיר;  ּמְ ְרָחב ׁשֶ ּמֶ ל ּתֹוָפעֹות ּבַ אּור ׁשֶ ה ִהיא ּתֵ ַמּפָ
ע  ְקּבַ ִנּ ׁשֶ גֶֹדל  ּבְ ִציאּות  ַהּמְ ֶאת  ַהְקָטָנה  ּבְ ְמָתֲאִרים  ה  ּפָ ּמַ ּבַ
ִמים;  ֻמְסּכָ ִסיָמִנים  ּבְ ַהּתֹוָפעֹות  ֶאת  ִנים  ְמַסּמְ ה  ּפָ ּמַ ּבַ ֵמרֹאׁש; 
י אֶֹרְך  ה ֵיׁש ַקּוֵ ּפָ ּמַ ִנים) ְלִכּוּון ָצפֹון; ּבַ ִנים (ְמַכּוְ ה ְמַצּפְ ּפָ ֶאת ַהּמַ
ר  ֶאְמָצעּוָתּה ַקל ְלַאּתֵ ּבְ צֹות ׁשֶ ּבְ ת ִמׁשְ י רַֹחב ַהּיֹוְצִרים ֶרׁשֶ ְוַקּוֵ

ְמקֹומֹות ְותֹוָפעֹות.
ִנְרִאים  ֵהם  ׁשֶ ִפי  ּכְ ט־ָעל  ַמּבָ ּבְ ָהָאֶרץ  ֵני  ּפְ ֶאת  יָגה  ַמּצִ ה  ּפָ ַהּמַ

ם. ה ֵיׁש ׁשֵ ַמְעָלה, ְלָכל ַמּפָ ִמּלְ



ת מֹוִדיִעין ּפַ ְגָמה ְלֶקַטע ִמַמּ ּדֻ



ֶאֶרץ) ּוב, ּבְ ִיּשׁ א ּבֹו (ּבְ ְרָחב ּוְלִהְתַמּצֵ ּמֶ ר ָמקֹום ּבַ 1. ְלַאּתֵ
ר  ׁשֶ ִלי ִלְהיֹות ּבֹו ּוְלָהִבין ֶאת ַהּקֶ 2. ְלָהִפיק יֶ ָדע ַעל ָמקֹום ִמּבְ

יֵניֶהם?) ר ּבֵ ׁשֶ אן? ָמה ַהֶקּ ה ֶזה ּכָ ֹוִנים (ָלּמָ קֹומֹות ַהּשׁ ין ַהּמְ ּבֵ
ּוב,  ִיּשׁ ן ּבְ כּוָנה אֹו ּגַ ָמקֹום, ְלַתְכֵנן ׁשְ 3. ְלַתְכֵנן ִטּיּול אֹו ִסּיּור ּבְ

ּנּוי. ד ְלׁשִ ּנּוי אֹו ְלִהְתַנּגֵ יַע ׁשִ ְלַהּצִ

ה  ין ִמְקֶרה ְלִסּבָ ְקִרים. ַהְתִאימּו ּבֵ אּוֵרי ַהּמִ ת ּתֵ לׁשֶ ִקְראּו ֶאת ׁשְ  .1
יָדע. ַחּלֹון ַהּמֵ ֶרת ּבְ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ

ִתְכנּון ִמְקֶרה א: ֵאזֹור ָירֹק ּבְ
ס ָהִעיר  נּו ֶאל ְמַהְנּדֵ ּוב, ּפָ ּשׁ ּיִ ֵכִנים ּבַ ה ְרחֹובֹות ׁשְ ּמָ ִבים ִמּכַ ּתֹוׁשָ

ה ִצּבּוִרית ּוָבּה ִמְתָקִנים ִליָלִדים,  נָּ ֵאזֹור ְמגּוֵריֶהם ּגִ ה ְלָהִקים ּבְ ׁשָ ַבּקָ ּבְ
ֵאזֹור ְמגּוֵריֶהם.  ַטח ָירֹק ּבְ ֵעִצים ְוַסְפָסִלים ִלְמנּוָחה. ֵהם רֹוִצים ׁשֶ

ס  ַהְנּדֵ ס ָהִעיר ֶהְרָאה ָלֶהם ַהּמְ יֵניֶהם ְלֵבין ְמַהְנּדֵ ָמה ּבֵ ִהְתַקּיְ ה ׁשֶ ִגיׁשָ ּפְ ּבַ
ת ָהִעיר ְוָאַמר: "ְמֻתְכָנן ֵאזֹור  ים ַעל ַמּפַ ים ָהִעירֹוִנּיִ ּנִ ְכִנּיֹות ַלּגַ ֶאת ַהּתָ

אן."  ה ּכָ ֶכם, ִהּנֵ ּלָ גּוִרים ׁשֶ ֵאזֹור ַהּמְ ה) ּבְ ּנָ ָירֹק (ּגִ



גּוִרים? ֵאזֹור ַהּמְ ִמְקֶרה ב: ָמה ֵיׁש ּבְ
ְפֵני ַהַהְחָלָטה ַהּסֹוִפית  ּלִ יָרה. ֵהם ָקְבעּו ׁשֶ ת ּדִ ׂשֶ ן ְצִבי ְמַחּפֶ ַחת ּבֶ ּפַ ִמׁשְ

ָבִרים  ה ּדְ ּמָ ה ָהִעירֹוִנית ּכַ ּפָ ּמַ קּו ּבַ ְקנּו, ֵהם ִיְבּדְ ּיִ יָרה ׁשֶ ַעל ַהּדִ
גּוִרים:  ֵאזֹור ַהּמְ ֲחׁשּוִבים ָלֶהם ּבְ ׁשֶ

גּוִרים? ָלִדים ְלֵבית ַהּמְ ֶפר ְוַגן ַהּיְ י ַהּסֵ ּתֵ ין ּבָ ְרָחק ּבֵ ַמהּו ַהּמֶ  
ִביָבה?  ּסְ דֹול ּבַ ַהִאם ֵיׁש אּוַלם מֹוָפִעים ְוַחְניֹון ּגָ  

י ְסּפֹוְרט?  י ְמָלאָכה אֹו ִמְגְרׁשֵ ּתֵ רֹוָבה ֵיׁש ּבָ ִביָבה ַהּקְ ּסְ ַהִאם ּבַ  
ז ִמְסָחִרי ָקָטן? ה ִצּבּוִרית ּוֶמְרּכָ נָּ ַהִאם ֵיׁש ּגִ  

ִמְקֶרה ג: ֵאיפֹה מֹוֲעדֹון ַהּנַֹער?
ה ָהִעירֹוִנית:  ְפִרּיָ ִסּ ְרְסָמה ּבַ ִהְתּפַ ְרִויַטל ָקְרָאה ֶאת ַהּמֹוָדָעה ׁשֶ

ר ֶאת מֹוֲעדֹון ַהּנַֹער ְוָלַדַעת  ֵדי ְלַאּתֵ ּוב ּכְ ּשׁ ת ַהּיִ ַמּפַ ְרִויַטל ִהְתּבֹוְנָנה ּבְ
יַע. יַצד ְלַהּגִ ּכֵ

אּוֵרי  ת ּתֵ לׁשֶ ְ ְסגֶּ ֶרת ְלָכל ֶאָחד ִמּשׁ ּמִ ּבַ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַהְתִאימּו ֶאת ַהּמִ  .2 

ֵני ִמְקִרים  ִטים ְיכֹוִלים ְלַהְתִאים ִלׁשְ ּפָ ׁשְ ָראֶתם (ַהּמִ ּקְ ְקִרים ׁשֶ ַהּמִ
אֹו יֹוֵתר): 

ר ָמקֹום,  א, ְלָהִפיק ֵמיָדע, ְלַאּתֵ ְרָחב, ְלִהְתַמּצֵ ּמֶ ְלַתְכֵנן ּבַ
ּנּוי,  יַע ׁשִ ין ְמקֹומֹות, ְלַהּצִ ר ּבֵ ׁשֶ ְלַזהֹות ּוְלָהִבין ֶאת ַהּקֶ

ה  ִנּיָ ל ּבְ ה אֹו ְלִתְכנּון ׁשֶ ד ִלְבִנּיָ ְלַתְכֵנן ַמְסלּול, ְלִהְתַנּגֵ
ִלי ִלְהיֹות ּבֹו. קֹום, ִלְבֹחן ָמקֹום ִמּבְ ּמָ ּבַ



ה: ּפָ ל ַהּמַ ים ׁשֶ ּמּוׁשִ ִ ת ַהּשׁ לׁשֶ ְ אּור ִמְקֶרה ְלָכל ֶאָחד ִמּשׁ רּו ּתֵ ַחּבְ
ְרָחב ּמֶ אּות ּבַ ִהְתַמּצְ  

ִעילּויֹות  ל ִמְבִנים, ּפְ ְרָחב: ִמּקּום ׁשֶ ּמֶ ל ּתֹוָפעֹות ׁשֹונֹות ּבַ ִזהּוי ׁשֶ  
יֵניֶהן. ר ּבֵ ׁשֶ ַקת ַמְסָקנֹות ַעל ַהּקֶ ֶמְרָחִבים ׁשֹוִנים, ְוַהּסָ ְותֹוָפעֹות ּבְ

ְרָחב ּמֶ ִעילּויֹות ׁשֹונֹות ּבַ ְכנּון ּפְ ּתִ  

ֶמת  ה ַקּיֶ ּתֹוָפָעה: ֻעְבּדָ
גֹון: ֵעִצים,  ַבע (ּכְ ּטֶ ְרָחב — ּבַ ּמֶ ּבַ
י ְיֵדי  ַהר, ַנַחל אֹו ָים) אֹו ַמֲעׂשֵ
גֹון: ִמְבִנים, ְרחֹובֹות)  ָאָדם (ּכְ

ִעילּות  גֹון ּפְ ֶחְבָרה (ּכְ אֹו ּבַ
ֶחְבָרִתית, ְלֻדְגָמה: ֵארּוֵעי ַחג, 

ּוב). ֵיׁש  ּשׁ ּיִ ְקִליַטת עֹוִלים ּבַ
ֵהן ְקבּועֹות ְוֵיׁש  ּתֹוָפעֹות ׁשֶ

ּנֹות. ּתֹוָפעֹות ְקבּועֹות  ּתַ ִמׁשְ
ַבע: ָים, ָהִרים.  ּטֶ ּבַ

ַבע:  ּטֶ ּנֹות ּבַ ּתַ ּתֹוָפעֹות ִמׁשְ
פֹון.  ּטָ ְרִעיַדת ֲאָדָמה, ׁשִ

י ְיֵדי ָאָדם  ֵהן ַמֲעׂשֵ ּתֹוָפעֹות ׁשֶ
ִים:  ּתַ קֹות ִלׁשְ ִמְתַחּלְ

ְרָחב ַהִפיִזי — ְסִליַלת  ּמֶ ּבַ
ִביׁש, ֲעִקיַרת חֶֹרׁש,  ּכְ
ְרָחב  ּמֶ ִיעּור ְוִגּנּון; ּבַ

בּות, ְקִליַטת  ַהֶחְבָרִתי — ִהְתַנּדְ
ים, ִקּיּום ֵארּוֵעי  עֹוִלים ֲחָדׁשִ

ְרּבּות. ְסּפֹוְרט אֹו ּתַ

ין ַהּגֶֹדל אֹו  ַחס ּבֵ ה: ַהּיַ ְקֵנה ִמָדּ
ִציאּות,  ּמְ הּו ּבַ ֶ ל ַמּשׁ ָהאֶֹרְך ׁשֶ

ה  ַמּפָ ּלֹו ּבְ ְלֵבין ַהּגֶֹדל ְוָהאֶֹרְך ׁשֶ
ים. ַתְרׁשִ אֹו ּבְ

ם. ה ֵיׁש ׁשֵ ְלָכל ַמּפָ  
ִנים  ֻסּמָ ִריִטים ַהּמְ ר ְלָכל ַהּפְ ה ֵיׁש ִמְקָרא ּובֹו ֶהְסּבֵ ְלָכל ַמּפָ  

ְסָמִלים ּוִבְצָבִעים. ִמים, ּבִ ִסיָמִנים ֻמְסּכָ ה ּבְ ּפָ ּמַ ּבַ
ת  ּנַ ׁשֹוׁשַ ִכּתּוב אֹו ּבְ ֵחץ, ּבְ פֹון (ּבְ ּוּון ַהּצָ ן ּכִ ה ְמֻסּמָ ָכל ַמּפָ ּבְ  

ָהרּוחֹות).
ָעָליו  ַקו ׁשֶ ִרים אֹו ּבְ ִמְסּפָ ן ּבְ ֻצּיָ ּמְ ה (ׁשֶ ה ֵיׁש ְקֵנה ִמּדָ ְלָכל ַמּפָ  

ים). ְרַחּקִ ִנים ֶאת ַהּמֶ ַצּיְ ִרים ַהּמְ ִמְסּפָ
י רַֹחב  י אֶֹרְך ְוַקֵוּ צֹות — ַקּוֵ ּבְ ת ִמׁשְ ה ֵיׁש ֶרׁשֶ ְלָכל ַמּפָ  

ִרים ּוְבאֹוִתּיֹות). ִמְסּפָ ִנים ּבְ ֻסּמָ ּמְ (ׁשֶ
ִעְבִרית,  ּתּוב ּבְ ָרֵאל ַהּכִ ִיׂשְ מֹות (ּבְ ּתּוִבים ְוׁשֵ ה ֵיׁש ּכִ ָכל ַמּפָ ּבְ  

ִלית). ֲעָרִבית ְוַאְנְגּ
ה ָאמּור  ָכל ַמּפָ ּבְ  

ְרסּום  ֲאִריְך ּפִ ְלהֹוִפיַע ּתַ
ה אֹו ַעל  ּפָ ַגב ַהּמַ ה (ּבְ ּפָ ַהּמַ

ד). ּצַ ה ּבַ ּפָ ֵני ַהּמַ ּפְ



ּפֹות?  ף ְלָכל ַהּמַ ּתָ נּו: ָמה ֵאינֹו ְמׁשֻ ּפֹות ְוַצּיְ ף ַלּמַ ּתָ ׁשֻ ִקְראּו ַעל ַהּמְ  .1
יָמה  ְרׁשִ ֵאינֹו מֹוִפיַע ּבָ ֶכם ׁשֶ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ת ַהּיִ ַמּפַ נּו: ָמה ֵיׁש ּבְ ַצּיְ  .2

יָדע?  ַחּלֹון ַהֵמּ ּבְ
יָמה? ְרׁשִ ּבָ ִריִטים ׁשֶ ֶכם ֵמַהּפְ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ת ַהּיִ ַמּפַ נּו: ָמה ֵאין ּבְ ַצּיְ  .3

ּפֹות? ּמַ ִריִטים ַהּמֹוִפיִעים ּבַ ין ַהּפְ ירּו: ַמּדּוַע ֵיׁש ׁשִֹני ּבֵ ַהְסּבִ  .4



ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
ְקָרִאים ִמְקָרא  ִנּ ה, ׁשֶ ּפָ ּמַ ִמים ּבַ ְסּכָ יָמִנים ַהּמֻ יר ֶאת ַהּסִ ְלַהּכִ  .1

ה. ּפָ ַהּמַ
ם. ּוב ְמקֹומֹות ּוְלָהִבין ַמּדּוַע ֵהם ׁשָ ּשׁ ת ַהּיִ ַמּפַ ר ּבְ ְלַאּתֵ  .2

ֶכם. ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ִעילּויֹות ּבַ ה ּפְ ּפָ ְלַתְכֵנן ַעל ַהּמַ  .3
יק  ִמים ֲאֵחִרים ּוְלַהּסִ ִלְקרֹא ֵמיָדע ַעל ִסיָמִנים ֻמְסּכָ  .4

ַטח  ֶ ּשׁ א ּבַ ה, ּוְלִהְתַמּצֵ ּפָ ּמַ ְקִריָאה ּבַ יבּוָתם ּבִ ַמְסָקנֹות ַעל ֲחׁשִ
ה. ּפָ ֶאְמָצעּות ַהּמַ ּבְ

ים:  י ֵסֶפר ֲאזֹוִרּיִ ָבּתֵ ַלּלֹוְמִדים ּבְ
ת  ְלִמיִדים ְוַעל ַמּפַ ל ְקבּוַצת ּתַ ל ּכָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ְלְמדּו ַעל ַמּפֹות ַהּיִ ּתִ

יַצד  ם. ַהְחִליטּו ִעם ַהּמֹוָרה ּכֵ ֶפר ְמֻמּקָ ית ַהּסֵ ּבֹו ּבֵ ּוב ׁשֶ ּשׁ ַהּיִ
ּמּוד. נּו ֶאת ַהּלִ ַאְרּגְ ּתְ

ְחּתֹון ִליל ַהּתַ ָגּ ת ֵאזֹור ּבַ ּפַ ְגָמה ְלֶקַטע ִמַמּ ֻדּ



ּה  ִנים ּבָ ֻסּמָ ִריִטים ַהּמְ ר ְלָכל ַהּפְ הּוא ֶהְסּבֵ ה ֵיׁש ִמְקָרא ׁשֶ ּפָ ַלּמַ
ִסיָמִנים ּוִבְסָמִלים. ּבְ

ַסְרְטֵטי  ּמְ ִמים ּוִבְצָבִעים ׁשֶ ִסיָמִנים ֻמְסּכָ את ּבְ ֻבּטֵ ָפה ַהּמְ ה ֵיׁש ׂשָ ְלָכל ַמּפָ
ה ֶהְחִליטּו ֲעֵליֶהם. ּפָ ַהּמַ

יָמִנים ּכֹוְלִלים:  ַהּסִ
ֹעִבי ּוְבאֶֹרְך ׁשֹוֶנה, ים ּבְ ְגָוִנים ׁשֹוִנים, צּורֹות ׁשֹונֹות: ַקּוִ ְצָבִעים ּבִ

גֶֹדל ּוְבִמּלּוי ׁשֹוֶנה.  ִרּבּוִעים, ּכֹוָכִבים ּוְנֻקּדֹות ּבְ
ה,  ּפָ ם: ִמְקָרא ַהּמַ ׁשֵּ ה קֹוְרִאים ּבַ ּפָ ּמַ ִמים ּבַ ְסּכָ יָמִנים ַהּמֻ ר ַעל ַהּסִ ַלֶהְסּבֵ

ה. ּפָ ַצד ַהּמַ ְוהּוא ְמֻסְרָטט ּבְ



ּוב ּשׁ ת ַהּיִ ַמּפַ ְקָרא ּבְ ַהּמִ
ֶכם:  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ת ַהּיִ ִמְקָרא ַמּפַ ִהְתּבֹוְננּו ּבְ   .1

ל ֶצַבע?  ל ּכָ ְמֻיָחד? ָמה ְמַסּמֵ נּו: ֵאילּו ְצָבִעים ּבֹוְלִטים ּבִ ַצּיְ א. 
ה ְלֵבין ָמה  ּפָ ּמַ ַבע ּבַ ין ַהּצֶ ר ּבֵ ֶכם: ַהִאם ֵיׁש ֶקׁשֶ ְעּתְ יעּו ּדַ ַהּבִ ב. 

ימּו.  ִציאּות? ַהְדּגִ ּמְ ל ּבַ הּוא ְמַסּמֵ ׁשֶ
ים,  ים ִצּבּוִרּיִ ּנִ ֶפר, ּגַ י ַהּסֵ ּתֵ ל: ּבָ יָמִנים ׁשֶ ְקָרא ֶאת ַהּסִ ּמִ רּו ּבַ ַאּתְ   .2

ית ַהּדַֹאר,  ים, ּבֵ ִנּיִ ים, ְרחֹובֹות ִמׁשְ ּיִ ֶנֶסת, ְרחֹובֹות ָראׁשִ י ּכְ ּתֵ ּבָ
קֹוִמית). ה (אֹו ַהּמֹוָעָצה ַהּמְ ית ָהִעיִרּיָ ִמְגַרׁש ְסּפֹוְרט, ּבֵ

יָמִנים  ּה ֶאת ַהּסִ נּו ּבָ מֹו זֹו ְוַאְרּגְ ֶרת ַטְבָלה ּכְ ְחּבֶ ַהֲעִתיקּו ַלּמַ  .3
ְגָמה. ּדֻ ֶכם. ֵהָעְזרּו ּבַ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ת ַהּיִ ּפַ ם ִמּמַ ְנּתֶ ּיַ ּמִ ׁשֶ

ן הָמה ְמַסּמֵ ּפָ ּמַ יָמן ּבַ ַהּסִ

ית ֵסֶפר ּבֵ

ה  ּמָ ְבָלה. ִסְפרּו — ּכַ ּטַ ם ּבַ ַתְבּתֶ ּכְ ה ׁשֶ ִסיָמן ֶאָחד ֵמֵאּלֶ ֲחרּו ּבְ ּבַ  .4
ם ִמְתּגֹוְרִרים? ּה ַאֶתּ ּבָ כּוָנה ׁשֶ ׁשְּ ה ַבּ ּפָ ּמַ ה ֵיׁש ּבַ ֵאּלֶ ִסיָמִנים ּכָ

ים  ֶנֶסת ַרּבִ י ּכְ ּתֵ ּוב. ְלֻדְגָמה: ּבָ ּשׁ ּיִ ְדקּו ֵהיָכן ֵהם ִנְמָצִאים ּבַ ּבִ  .5
בּו ַמּדּוַע? ּוב. ִחׁשְ ּשׁ ּיִ כּוָנה ַאַחת ּבַ ׁשְ ִמים ּבִ ֻמּקָ ַהְמּ

ֶכם,  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ים ּבַ ּיִ ה ְרחֹובֹות ָראׁשִ לֹוׁשָ ל ׁשְ מֹות ׁשֶ ְתבּו ׁשֵ ּכִ  .6
ה?  ּפָ ּמַ ל ּבַ ֶהְבּדֵ ם ּבַ יַצד ִהְבַחְנּתֶ ים. ּכֵ ִנּיִ ה ְרחֹובֹות ִמׁשְ לֹוׁשָ ּוׁשְ

י אֹו ְלַיד  ית ִסְפְרֶכם — ְלַיד ְרחֹוב ָראׁשִ ם ּבֵ ֵאיֶזה ְרחֹוב ְמֻמּקָ ּבְ  .7
ם? יַצד ְקַבְעּתֶ ִני? ּכֵ ְרחֹוב ִמׁשְ

קּו  יעּו ִסיָמִנים ְוַנּמְ ה, ַהּצִ ּפָ ּמַ ֶכם ֲחֵסִרים ִסיָמִנים ּבַ ִאם ְלַדְעּתְ  .8
ַמּדּוַע ֵיׁש ְלהֹוִסיף אֹוָתם. 

ים: ְרחֹובֹות  ּיִ ְרחֹובֹות ָראׁשִ
ים  ִזּיִ ְמקֹומֹות ֶמְרּכָ ָהעֹוְבִרים ּבִ
ּוב. ֶחְלָקם ָארֹוְך ּוְתנּוַעת  ּשׁ ִיּ ּבַ

ֶהם ה עֹוֶבֶרת ּבָ ֵלי ֶרֶכב ַרּבָ ּכְ

ים: ֵאּלּו ְרחֹובֹות  ִנּיִ ְרחֹובֹות ִמׁשְ
ְמקֹומֹות לֹא  ָהעֹוְבִרים ּבִ

ם ֵהם  ֻרּבָ ּוב. ּבְ ּשׁ ִיּ ים ּבַ ִזּיִ ֶמְרּכָ
נּוַעת  ֶהם ּתְ ָצִרים ְולֹא עֹוֶבֶרת ּבָ

ה.  ֵלי ֶרֶכב ַרּבָ ּכְ



ִמים, ָהִביאּו  ִסיָמִנים ֻמְסּכָ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ְמקֹומֹות ֲאֵחִרים ִמׁשְ ם ּבִ 1. ּגַ
ְלֵטי ַהֲחָנָיה).   ׁשִ ים, ּבְ ִביׁשִ ּכְ ב, ַבּ ְחׁשֵ ּמַ ֶכם (ְלֻדְגָמה: ּבַ ּלָ ֶ ְגָמה ִמּשׁ ּדֻ

ֶעְזַרת ְמקֹורֹות ֵמיָדע  ֶכם ֲעֵליֶהם ּבְ ּלָ ַדע ׁשֶ ַהְרִחיבּו ֶאת ַהּיֶ א. 
א. ת ַהּנֹוׂשֵ ִבים ַוֲאֵחִרים), ְוַהְקִלידּו אֹותֹו ְלִתיִקּיַ ׁשֹוִנים (ְמֻמְחׁשָ

ְצלּום אֹו ִצּיּור. ל ּתַ ְגָמה ׁשֶ בּו ּדֻ ּלְ ׁשַ ב. 
ֶגת אֹו  ְבֲחרּו: ָהִכינּו ַמּצֶ ּתִ ֶאְמָצִעים ׁשֶ יָדע ּבְ יגּו ֶאת ַהּמֵ ַהּצִ  .2

ה, אֹו ָהִכינּו ַהְרָצָאה ְלַחְבֵריֶכם. ּתָ יסּו ַעל ְנָיר ְוַהְראּו ַלּכִ ַהְדּפִ

ִלים  ה ַרק ְמַבְלּבְ ּפָ יָמֵני ַהּמַ ּסִ ית טֹוֶעֶנת ׁשֶ ּלִ ּגַ  .1
ָתב ְולֹא  ְהֶיה ַרק ּכְ ּיִ אֹוָתּה. ִהיא ַמֲעִדיָפה ׁשֶ

ִסיָמִנים.
ְך  ה ּכָ ּפָ ֶרְך ְלִלּמּוד ִסיָמֵני ַהּמַ ית ּדֶ יעּו ְלַגּלִ ַהּצִ  

ל. ְלּבֵ ְתּבַ א ּתִ לֹּ ׁשֶ



ת ָהרּוחֹות.  ּנַ ׁשֹוׁשַ ֵחץ אֹו ּבְ פֹון ּבְ ּוּון ַהּצָ ן ּכִ ה ְמֻסּמָ ל ַמּפָ ַעל ּכָ
פֹון.  ֶנת ַלּצָ ִהיא ְמֻכּוֶ ׁשֶ ה ְמַסְרְטִטים ּכְ ּפָ ֶאת ַהּמַ

ּה,  ּלָ ֵחֶלק ָהֶעְליֹון ׁשֶ ה הּוא ּבַ ּפָ ּמַ פֹון ּבַ ַהּצָ ם ׁשֶ ּפֹות ֻמְסּכָ רֹב ַהּמַ ּבְ
פֹון  מֹאל ַלּצָ ה, ַצד ַמֲעָרב ִמּשְׂ ּפָ ל ַהּמַ ְחּתֹון ׁשֶ ֵחֶלק ַהּתַ רֹום ּבַ ַהּדָ

פֹון.  ִמין ַלּצָ ְוַצד ִמְזָרח ִמּיָ

ָצפֹון

רֹום ּדָ

ַמֲעָרב ִמְזָרח

ְצפֹון ִמְזָרח

רֹום ִמְזָרח ּדְ

ְצפֹון ַמֲעָרב

ְדרֹום ַמֲעָרב

ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
ַמִים. ָ ּוּוֵני רּוחֹות ַהּשׁ ֶעְזַרת ּכִ ה ּבְ ּפָ ּמַ א ּבַ ְלִהְתַמּצֵ  .1

ּוּוִנים. י ַהּכִ ּוִבי ַעל ּפִ ּשׁ ְרָחב ַהּיִ ּמֶ ר ְמקֹומֹות ּבַ ְלַאּתֵ  .2
ן ְוֶאְמָצֵעי ִנּוּוט ׁשֹוִנים. ְצּפֵ ַעל ַהּמַ  .3

ֶמׁש. ֶ י ִמּקּום ַהּשׁ ֶעְזַרת ַהּכֹוָכִבים, ּוַבּיֹום — ַעל ּפִ ְיָלה — ּבְ ּלַ ְרָחב; ּבַ ּמֶ אּות ּבַ ַעל ִהְתַמּצְ  .4



פֹון אֹו ֶאת  רּו ֶאת ִסּמּון ַהּצָ ֶכם ְוַאּתְ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ת ַהּיִ ַמּפַ ִהְתּבֹוְננּו ּבְ  .1
ת ָהרּוחֹות. ּנַ ׁשֹוׁשַ

פֹון  נּו ָעֶליָה ֶאת ֵחץ ַהּצָ פֹון, ַסּמְ ֶכם ֵאין ִסיָמן ַלּצָ ּלָ ה ׁשֶ ּפָ ּמַ ִאם ּבַ  .2
ת ָהרּוחֹות. ּנַ אֹו ֶאת ׁשֹוׁשַ

ּוּוִנים  ה ֶאת ַהּכִ ּפָ רֹון ַעל ַהּמַ ִעּפָ ְתבּו ּבְ ְהֶיה ָלֶכם ַקל, ּכִ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ  .3
תּוִבים  ֵהם ּכְ ִפי ׁשֶ ֶנה, ּכְ ׁשְ ּוּוֵני ַהּמִ ים ְוֵכן ֶאת ּכִ ּיִ  ָהָראׁשִ

ת ָהרּוחֹות. ּנַ ׁשֹוׁשַ ּבְ

יַרת ְמִדיַנת  ּיֹום ּבִ רֹוָמא: ִהיא ּכַ
יק ָהְיָתה  ָעָבר ָהַעּתִ ִאיַטְלָיה. ּבֶ
ם רֹוָמא. ׁשֵ ְקְרָאה ּבְ ּנִ ַמְמָלָכה ׁשֶ

פֹון? נֹות ַלּצָ ּפֹות ָהיּו ְמֻכּוָ ָעָבר ַהּמַ ם ּבֶ ַהִאם ּגַ
ן אֹוָתּה ְלִכּוּון ָצפֹון.  לֹוַמר ְלַכּוֵ ה, ּכְ ּפָ ן ֶאת ַהּמַ ַהּיֹום ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ְלַצּפֵ

ּפֹות ָהרֹוִמּיֹות  פֹון? ַהּמַ ּפֹות ַלּצָ נּו ֶאת ַהּמַ ּוְ ּפֹות — ּכִ נּו ֶאת ַהּמַ ָעָבר ִצּפְ ם ּבֶ אּוָלם, ַהִאם ּגַ
יקֹות ָהיּו ְמֻמְזָרחֹות. ָהַעּתִ

נּו אֹוָתן ְלִכּוּון ִמְזָרח. ּוְ ּכִ



א ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה  ֲהדּות; ה' ָאַמר ְלַאְבָרָהם "ׂשָ קֹורֹות ַהּיַ ִקְראּו ִמּמְ
קֹום...".  ִמן ַהּמָ

ַע?  ה ָאמּור ָהָיה ַאְבָרָהם ְלַבּצֵ ֻעּלָ ירּו ֵאיזֹו ּפְ ַהְסּבִ  .1
תּוַח  ל ָאָדם ּפָ יתֹו ׁשֶ אֹוְמִרים: "ְיִהי ּבֵ ׁשֶ ִנים ּכְ ּוְ ירּו ְלָמה ִמְתּכַ ַהְסּבִ  .2

ִלְרָוָחה?"
ם ִאּיֹוב? ֵאיזֹו ִמְצָוה ִקּיֵ  .3

צּוָרה  ְצָוה ּבְ ם ֶאת ַהּמִ ִאּיֹוב ִקּיֵ ְדָרׁש, ׁשֶ יַצד ָאנּו ְמִביִנים, ְלִפי ַהּמִ ּכֵ  .4
ֶלֶמת? ֻמׁשְ

ְקָרא,  רֹום ְלִפי ַהּמִ ה: ַצד ּדָ ֶנְגּבָ
ל  רֹוִמי ׁשֶ ֵחֶלק ַהּדְ ֶגב ִנְמָצא ּבַ ַהּנֶ

ָרֵאל. ִיׂשְ
ם  ְקָרא, ַהּיָ ה: ַמֲעָרב ְלִפי ַהּמִ ַיּמָ
ֲעָרִבי  ֵחֶלק ַהּמַ יכֹון ִנְמָצא ּבַ ַהּתִ

ָרֵאל. ְלִיׂשְ
ְקָרא. ֵקְדָמה: ִמְזָרח ְלִפי ַהּמִ
ֶניָך. ְלַזְרֲעָך: ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ּבָ

ַעל  ַנ"ִכית ׁשֶ יּות ּתַ ִאּיֹוב: ִאיׁשִ
ָנ"ְך. ִאּיֹוב  ּתָ ָמּה ֵיׁש ֵסֶפר ּבַ ׁשְ
ים  ָסַבל ְמאֹוד ֵמֵארּוִעים ָקׁשִ

ה' ַעל ַאף  יְך ְלַהֲאִמין ּבַ ְוִהְמׁשִ
ָעַבר. ֶבל ׁשֶ ַהּסֵ

קֹורֹות  ּמְ ּוּוִנים ּבַ ַעל ּכִ

 
סּוִקים יד-טו) ֶרק יג, ּפְ ית ּפֶ ֵראׁשִ         (ּבְ

ָדה עמ' תק"ל) ֵסֶפר ָהַאּגָ ְרֵקי ָאבֹות א, אדר"נ, ז (ּבְ ּפִ

ה' ִהְבִטיַח ְלַיֲעקֹב:
סּוק יד) ֶרק כח, ּפָ ית ּפֶ ֵראׁשִ (ּבְ

ׂשא ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה - ָצפֹוָנה 
ה ה ְוֵקְדָמה ְוָיָמּ ָוֶנְגּבָ



ּוב ּשׁ ת ַהּיִ ּוּוִנים ַעל ַמּפַ ּכִ
ם  ּבֹו ַאּתֶ ֶכם ְוֶאת ָהְרחֹוב ׁשֶ ּלָ ֶפר ׁשֶ ית ַהּסֵ ה ֶאת ּבֵ ּפָ ּמַ רּו ּבַ ַאּתְ  .1

ִביב ְלָכל ֶאָחד. ל ִמּסָ נּו ַמְעּגָ ִרים ְוַסּמְ ּגָ
ִית  ֶכם ֵמַהּבַ ּלָ ִסיָעה ׁשֶ ּוּון ַהֲהִליָכה אֹו ַהּנְ ה ֶאת ּכִ ּפָ נּו ַעל ַהּמַ ַסּמְ  .2

ֶפר.  ְלֵבית ַהּסֵ
יְתֶכם ְלֵבית  ם הֹוְלִכים אֹו נֹוְסִעים ִמּבֵ ּבֹו ַאּתֶ ּוּון ׁשֶ נּו ַמהּו ַהּכִ ַצּיְ  .3

ה. ַטְבּלָ ֶכם. ֵהָעְזרּו ּבַ ּלָ ה ׁשֶ ּפָ ְסלּול ַעל ַהּמַ נּו ֶאת ַהּמַ ֶפר ְוַסּמְ ַהּסֵ

קֹום ֶאל ָמקֹום ּבֹו עֹוְבִריםִמּמָ ִסיָעהָהְרחֹוב ׁשֶ ּוּון ַהֲהִליָכה אֹו ַהּנְ ּכִ

ַפַעם  ַעם ּבְ י ּפַ יִעים ִמּדֵ ם ַמּגִ ֵאָליו ַאּתֶ ה ָמקֹום ׁשֶ ּפָ ּמַ רּו ּבַ ַאּתְ  .4
ְסלּול ַעל  נּו ֶאת ַהּמַ (ְלחּוִגים, ְלִאּמּוֵני ְסּפֹוְרט אֹו ְלמֹוָפִעים) ְוַסּמְ

ֶכם.  ּלָ ה ׁשֶ ּפָ ַהּמַ
ת ָהרּוחֹות ְוִגְזרּו אֹוָתּה. ָהִניחּו אֹוָתּה  ּנַ רּו ַעל ְנָיר ֶאת ׁשֹוׁשַ ַצּיְ  .5

ֶכם.  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ת ַהּיִ ז ַמּפַ ֶמְרּכַ ּבְ
ֵאלֹות  ְ ּשׁ ּבַ קֹומֹות ׁשֶ רּו ֶאת ַהּמְ ה, ַאּתְ ּפָ ִמְקָרא ַהּמַ ֵהָעְזרּו ּבְ  

ְפֵניֶכם ְוִכְתבּו: ּלִ ׁשֶ
רֹום?  ֶכם? (ּדָ ּלָ ֶפר ׁשֶ ית ַהּסֵ יְתֶכם ִנְמָצא ּבֵ ּוּון ִמּבֵ ֵאיֶזה ּכִ ּבְ  א. 

רֹום־ַמֲעָרב? ָצפֹון אֹו ְצפֹון־ַמֲעָרב אֹו ְצפֹון־ רֹום־ִמְזָרח אֹו ּדְ ּדְ
ז?) ְרּכָ ּמֶ ִמְזָרח? ַמֲעָרב אֹו ִמְזָרח אֹו אּוַלי ּבַ

ִזי  ְרּכָ ֶנֶסת ַהּמֶ ית ַהּכְ ית ִסְפְרֶכם ִנְמָצִאים: ּבֵ ּוּון ִמּבֵ ֵאיֶזה ּכִ ּבְ ב. 
ּדּוֶרֶגל)? ּדּוְרַסל אֹו ִמְגַרׁש ּכַ דֹול)? ִמְגַרׁש ְסּפֹוְרט (ִמְגַרׁש ּכַ (ַהּגָ
ּוב  ּשׁ ל ַהּיִ ֵאיֶזה ַצד ׁשֶ ֶכם? ּבְ ּלָ ֵכִנים ׁשֶ ְ ּוִבים ֵהם ַהּשׁ ֵאילּו ִיּשׁ ג. 

ֶכם ֵהם ִנְמָצִאים? ּלָ ׁשֶ
ת  ֶכם? ְמִסּלַ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ְסִביַבת ַהּיִ י ֵיׁש ּבִ ְחּבּוָרה ָראׁשִ ֵאיֶזה ְנִתיב ּתַ  

ה  ּפָ נּו ַעל ַהּמַ ַסּמְ
ֵני  ָהֲאזֹוִרית ֶאת ׁשְ
ּוב  ּשׁ ּוִבים: ַהּיִ ּשׁ ַהּיִ
ֶפר  ית ַהּסֵ ּבֹו ּבֵ ׁשֶ

ם ְוֶאת  ֶכם ְמֻמּקָ ּלָ ׁשֶ
ֶכם,  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ַהּיִ

ְוִכְתבּו, ְלֻדְגָמה: 
נּו  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ֵמַהּיִ
ִכּוּון  נֹוְסִעים ּבְ

ּוב  ּשׁ ַמֲעָרב ַעד ַלּיִ
ּנּו ּפֹוִנים  ֵכן, ּוִמּמֶ ָ ַהּשׁ
ּוב  ּשׁ רֹום ַלּיִ ְלִכּוּון ּדָ

ית  ם ּבֵ ּבֹו ְמֻמּקָ ׁשֶ
ְתבּו ֶאת  ֶפר. ּכִ ַהּסֵ
ַטְבָלה  ָרִטים ּבְ ַהּפְ

ְגָמה.  ּדֻ מֹו ּבַ ּכְ



ל  ֵאיֶזה ַצד ׁשֶ י? ּבְ עּוָפה, ָנֵמל ַיּמִ ִביׁש ַאְרִצי, ְנַמל ּתְ ֶבת], ּכְ ְרֶזל [ְלַרּכֶ ּבַ
ּוב הּוא ִנְמָצא?  ּשׁ ַהּיִ

ָמם  ַעְנְיִנים ֶאְתֶכם ְוִכְתבּו ֶאת ׁשְ ּמְ ֵני ְמקֹומֹות ׁשֶ ה ׁשְ ּפָ ּמַ רּו ּבַ ַאּתְ  .6
ּוב ֵהם ִנְמָצִאים. ּשׁ ל ַהּיִ ּוְבֵאיֶזה ַצד ׁשֶ

ּוב ְוַעל  ּשׁ ּיִ ֵאלֹות ְלַחְבֵריֶכם ַעל ְמקֹומֹות ּבַ רּו ׁשְ ִמי יֹוֵדַע/ת: ַחּבְ  .7
ֵאלֹות  ְ ם ַעל ַהּשׁ ֶכם ְוַאּתֶ ּלָ ֵאלֹות ׁשֶ ְ ֶהם, ֵהם ַיֲענּו ַעל ַהּשׁ ּלָ ּוּון ׁשֶ ַהּכִ

ל ַחְבֵריֶכם.  ׁשֶ

ַאל  דֹוָלה. ׁשָ ה ָהִעיר ַהּגְ ַיעְנָק'ֶלה ֵמָהִעיר ֶחֶלם ֶהְחִליט ָלֶלֶכת ְלַוְרׁשָ
דֹוָלה, ֱאמֹר  בּוַע ָלִעיר ַהּגְ ָכל ׁשָ ה נֹוֵסַע ּבְ ה ַהּסֹוֵחר: "ֲהֵרי ַאּתָ ֶאת מׁשֶ

ם?" ֶרְך ֵאֵלְך ְלׁשָ ֵאיזֹו ּדֶ ִלי, ּבְ
מֹאָלה."   ְפֶנה ָיִמיָנה אֹו ׂשְ ִכּוּון ָצפֹון. ַאל ּתִ ה: "ֵלְך ּבְ ָעָנה לֹו מׁשֶ
פֹון, ְוֵאיְך ֵאַדע?" יר ַמהּו ַהּצָ י ַמּכִ יב לֹו ַיעְנָק'ֶלה: "ֲאָבל ֵאיֶנּנִ ֵהׁשִ
נּו ַעד ָהִעיר  ּלָ ַער ָהֲעָיָרה ׁשֶ ַ ר, ִמּשׁ ַמן ָיׁשָ ל ַהּזְ ה: "ֵלְך ּכָ ָעָנה לֹו מׁשֶ

מֹאָלה." ְפֶנה ָיִמיָנה אֹו ׂשְ דֹוָלה, ַאל ּתִ ַהּגְ
ֳהַרִים  ַעת ַהּצָ ׁשְ ה. ּבִ הֹוָרה לֹו מׁשֶ ִפי ׁשֶ ְלָמֳחָרת ָיָצא ַיעְנָק'ֶלה ְלַדְרּכֹו ּכְ

ַחְרטֹוָמן  ׁשֶ יָחן ּכְ ַכב ָלנּוַח. אּוָלם ִלְפֵני ֵכן ָחַלץ ַנֲעָליו ְוִהּנִ ף ְוׁשָ ִהְתַעּיֵ
ְתעֹוֵרר ֵיַדע ֶאת  ּיִ ׁשֶ ּכְ ֵדי ׁשֶ עֹות) ּפֹוֶנה ְלִכּוּון ַהֲהִליָכה, ּכְ (ְקֵצה ָהֶאְצּבָ

ם ַיעְנָק'ֶלה ְוָחַלם ֲחלֹום ָיֶפה. דֹוָלה. ִנְרּדַ ה ָהִעיר ַהּגְ ּוּון ַהֲהִליָכה ְלַוְרׁשָ ּכִ
דֹוָלה, ְוֵהִבין ַמּדּוַע  ץ ֵמָהִעיר ַהּגְ ֶרְך ֶאְפַרִים ַהּלֵ אֹותֹו ְזַמן ָעַבר ַעל ַהּדֶ ּבְ

ַחְרטֹוָמן ּפֹוֶנה  ׁשֶ ֲעַלִים ּכְ ְך ֶאת ַנֲעָליו. ָהַפְך ֶאת ַהּנַ יַח ּכָ ַיעְנָק'ֶלה ִהּנִ
א. ּנּו ּבָ ּמֶ ּמִ ּוּון ׁשֶ ֵעת ַלּכִ ּכָ

ִאיָרן. ָנַעל  ְך ִהׁשְ ּכָ ַמח ַעל ׁשֶ ִהְתעֹוֵרר ַיעְנָק'ֶלה ָרָאה ֶאת ַנֲעָליו ְוׂשָ ׁשֶ ּכְ
יַע ְלֶחֶלם,  ִהּגִ ׁשֶ דֹוָלה. ּכְ ה ָהִעיר ַהּגְ אֹוָתן ְוֵהֵחל ִלְצעֹד ְלִכּוּון ַוְרׁשָ
ים ּדֹוִמים ָלִעיר  ּתִ ִלּבֹו: ’'ְמַעְנֵין, ָהְרחֹובֹות ְוַהּבָ ב ּבְ א ְוָחׁשַ ּלֵ ִהְתּפַ

ל  יָרה ׁשֶ ה: ִעיר ַהּבִ ַוְרׁשָ
ְמִדיַנת ּפֹוִלין.

ּפֹוִלין  ל ִעיר ּבְ ָמּה ׁשֶ ֶחֶלם: ׁשְ
הּוִדית ָהֲעָמִמית  סֶֹרת ַהּיְ ּמָ ּבַ ׁשֶ

ם "ִעיר  ֵ ּשׁ ָנֲהגּו ְלַכּנֹות אֹוָתּה ּבַ
ְך  ּנּוָה ּכָ ּכִ ֵכן ׁשֶ ׁשּות". ִיּתָ ּפְ ַהּטִ
ה  ּה ַהְרּבֵ ּלֹא ָהיּו ּבָ ַעל ׁשּום ׁשֶ

י ִמְדָרׁש ְלִלּמּוֵדי ּתֹוָרה  ּתֵ ּבָ
ְלִמיֵדי  ּה ּתַ ן לֹא ָקמּו ּבָ ְוַעל ּכֵ

הּוִדים  א רֹב ַהּיְ ֲחָכִמים, ֶאּלָ
ָעְבדּו ְולֹא ָלְמדּו.

ה לֹא ָחָכם  ֶחְלָמאּות: ַמֲעׂשֶ
מֹו ִלְסלֹל  ָבה, ּכְ ּוְללֹא ַמְחׁשָ

ִביׁש ְלׁשּום ָמקֹום. ּכְ



ם  ִלּבֹו: ’'מּוָזר, ּגַ ב ּבְ נֹוָתיו, ָחׁשַ י ּבְ ּתֵ ּתֹו ּוׁשְ ָרָאה ֶאת ִאׁשְ נּו.'' ּוְכׁשֶ ּלָ ׁשֶ
ה  ּמָ נֹוַתי. ּכַ י ּבְ ּתֵ י ְוִלׁשְ ּתִ נֹות ַהּדֹומֹות ְלִאׁשְ י ּבָ ּתֵ ה ּוׁשְ ָ אן ֵיׁש ִאּשׁ ּכָ

נּו.'' ּלָ דֹוָלה ּדֹוָמה ְלֶחֶלם ׁשֶ ה ָהִעיר ַהּגְ ְרׁשָ ּוַ ׁשֶ
 (נכתב על פי הסיפור "החלמאי שהלך לוורשה", בתוך: חכמי חלם, 

עיבד וערך שלמה אבס, הוצאת עגור, 1992.)

ַטח  ׁשֶ ּוב) אֹו ּבְ ִיּשׁ נּוי (ּבְ ַטח ּבָ ׁשֶ א ּבְ ּוּוִנים ּוְלִהְתַמּצֵ ֵדי ָלַדַעת ֶאת ַהּכִ ּכְ
חֶֹרׁש)  ם, ּבַ חֹוף ַהּיָ ָבעֹות ּוֶבָהִרים, ּבְ ּגְ ֶדה, ּבַ ּשָׂ ֵעת ִטּיּול (ּבַ תּוַח ּבְ ּפָ

ה ֲעָזִרים: ַכּמָ ֶנֱעָזִרים ּבְ
עֹות ַהּיֹום.  ֶמׁש ְלִפי ׁשְ ֶ ד ּבֹו ִנְמֵצאת ַהּשׁ ּצַ ן, ּבַ ַמְצּפֵ ה, ּבְ ַמּפָ ּבְ

ם ַנְוָטן  ׁשֵ יר ִנּוּוט ּבְ מֹו ַמְכׁשִ ִבים, ּכְ ַהּיֹום ֵיׁש ֶאְמָצִעים ְמֻמְחׁשָ
ים  אֹל ֲאָנׁשִ ם ִלׁשְ ר ּגַ "אֹוֵמר" ְלָאן ִלְפנֹות (G.P.S), ְוַכּמּוָבן, ֶאְפׁשָ ׁשֶ

יַע.  ֵאיְך ְלַהּגִ

איור: דני קרמן



פֹון.  ּוּון ַהָצּ יר ַהּמֹוֶרה ֶאת ּכִ ן הּוא ַמְכׁשִ ְצּפֵ ַהּמַ
ּכֹוְתִבים  ת ָהרּוחֹות. ֵיׁש ׁשֶ ּנַ טּוַח, ְוָעָליו ְמֻסְרֶטֶטת ׁשֹוׁשַ ן ֵיׁש לּוַח ָעגֹל ְוׁשָ ְצּפֵ ּמַ ּבַ

ָפה ָהִעְבִרית: צ, ד,  ּשָׂ ֶהן, ּבַ ּלָ אֹוִתּיֹות ָהִראׁשֹונֹות ׁשֶ ַמִים ּבָ ָ מֹות רּוחֹות ַהּשׁ ֶאת ׁשְ
 ,(North) N — ְך: ָצפֹון ִלית, ּכָ ָפה ָהַאְנּגְ ּשָׂ תּובֹות ּבַ ָהאֹוִתּיֹות ּכְ מז', מע', ְוֵיׁש ׁשֶ

.(West) W — ַמֲעָרב ,(East) E — ִמְזָרח ,(South) S — רֹום ּדָ
ּה)  ּלָ ֶבת ַמַחט ַמְגֵנִטית ִמְסּתֹוֶבֶבת (ֵיׁש ַמְגֵנט ַעל ָקֶצה ֶאָחד ׁשֶ ז ַהּלּוַח ִנּצֶ ֶמְרּכַ ּבְ

ְך  פֹון ּכָ ּוּון ַהּצָ אּות, הּוא ַמְרֶאה ַעל ּכִ ׁש ְלִהְתַמּצְ ּמֵ ן ְמׁשַ ְצּפֵ ַהּפֹוָנה ְלִכּוּון ָצפֹון. ַהּמַ
ִלים,  ִאים, ְמַטּיְ ן ֶנֱעָזִרים ַיּמָ ַמְצּפֵ ּוּוִנים. ּבְ ַאר ַהּכִ ֶעְזָרתֹו ִלְמצֹא ֶאת ׁשְ ר ּבְ ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ן ֶאת  פֹון, ֵהם ְיכֹוִלים ְלַכּוֵ י ַהּצָ ְרּכֹו. ַעל ּפִ ה ִלְמצֹא ֶאת ּדַ ֶ ְתַקּשׁ ּמִ ִלים ְוָכל ִמי ׁשֶ ַחּיָ
ִסיָעה ָהָרצּוי ָלֶהם.  ּוּון ַהּנְ ַמְסלּול ַהֲהִליָכה אֹו ֶאת ּכִ

ירּו. ּיֹום? ַהְסּבִ ם ּכַ ן ּגַ ַמְצּפֵ ּמּוׁש ּבְ ִ יבּות ַלּשׁ ֶכם ֵיׁש ֲחׁשִ ַהִאם ְלַדְעּתְ



ן ְוִכְתבּו: ְצּפֵ ִאיְנֶטְרֶנט ֵמיָדע ַעל ַהּמַ ׂשּו ּבָ ַחּפְ
ן? ְצּפֵ ִהְמִציאּו ֶאת ַהּמַ ִמי ָהיּו ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ  .1

ּלֹו? ִרי ׁשֶ ּמּוׁש ָהִעּקָ ִ ְכְללּו אֹותֹו ּוָמה ָהָיה ַהּשׁ ִמי ׁשִ  .2
ן? ְצּפֵ נּוי ַהּמַ יַצד ּבָ ּכֵ  .3

ים ַהֲחֵסרֹות: ּלִ ֶכם ֶאת ַהּמִ ְרְתּ ַמְחַבּ ִלימּו ְבּ 1. ַהׁשְ
ָכל_________. ַצד _______ ּבְ ֶמׁש ׁשֹוַקַעת ּבְ ֶ א. ַהּשׁ

ָרֵאל. ִיׂשְ יֹוֵתר ּבְ ֵאיַלת ִהיא ָהִעיר ַה________ ּבְ ב. 
ל ָאִביב, ַצד ________ ִמֵתּ ַלִים ִנְמֵצאת ּבְ ְירּוׁשָ ג. 

ָרֵאל. ל ְמִדיַנת ִיׂשְ ַצד ________ ׁשֶ ל ָאִביב ִנְמֵצאת ּבְ ּתֵ ד. 
יכֹון נֹוְסִעים ְלִכּוּון _____. ם ַהּתִ נּו ֶאל ַהּיָ ָלּ ֵמַהִיּשּוב ׁשֶ ה. 

ֶמׁש  ֶ נּו ְלִכּוּון ָצפֹון, ַהּשׁ ָלּ שּוב ׁשֶ ּבֶֹקר ֵמַהִיּ י ּבַ ר ָנַסְעּתִ ֲאׁשֶ ּכַ  ו. 
ֶמׁש  ֶ י ַהּשׁ ר ָחַזְרּתִ ֲאׁשֶ ֳהַרִים ּכַ ּצָ ַצד _____. ּבַ ֲעַדִין ָהְיָתה ּבְ

ֶמׁש  ֶ ִקיַעת ַהּשׁ ׁשְ י ּבִ ַצד _______. ּוָבֶעֶרב ִהְתּבֹוַנְנּתִ ָהְיָתה ּבְ
ַצד ________. ּבְ

ִאים: ִטים ַהּבָ ּפָ ׁשְ ָכל ֶאָחד ֵמַהִמּ עּות ּבְ ְתבּו ָמה ַהּטָ ּכִ  .2
ַצד ָצפֹון. ֶמׁש זֹוַרַחת ּבְ ֶ ֶקר ַהּשׁ ָכל ֹבּ רּוִתי ָאְמָרה: ֶאְצֵלנּו ְבּ א. 
ּה ָים. י ֵאין ּבָ ֶמׁש לֹא ׁשֹוַקַעת ּכִ ֶ ַלִים ַהּשׁ ירּוׁשָ ֱאָיל ָאַמר: ּבִ ב. 

ִלים ָאחֹוָרה רֹוִאים ֶאת  ּכְ ּפֹוִנים ְלַצד ָצפֹון ּוִמְסּתַ ׁשֶ ּכְ  ג. 
ַצד ַמֲעָרב.

ב ּפֹוֶנה  רֹום — ַהּגַ ִנים ְלַצד ּדָ עֹוְמִדים ִעם ַהּפָ ׁשֶ ּכְ  ד. 
ְלַצד ִמְזָרח.



ם  ֵאיַלת, ִסְקֵרן אֹוִתי ָלַדַעת ִאם ּגַ ָרה ּבְ ְקּ נּו ּבִ ְחּתֵ ּפַ ׁשְ ִמּ ׁשֶ ָרה: "ּכְ ית ִסּפְ ִלּ ּגַ
י  ַאְלִתּ ְנַתְנָיה ּוְבַבת ָים. ׁשָ ֵחיָפה, ּבִ מֹו ּבְ ַצד ַמֲעָרב ּכְ ֵאיַלת הּוא ּבְ ם ּבְ ַהּיָ
ֵאיֶזה  ַאל אֹוָתְך: ּבְ א ָאַמר: 'לֹא, ֲאָבל ֲאִני ֶאׁשְ ְך ְוַאּבָ א ִאם ֶזה ּכָ ֶאת ַאּבָ
ית  ִלּ י ָמה ַלֲענֹות," הֹוִסיָפה ּגַ ְלִתי ְולֹא ָיַדְעּתִ ְלּבַ ֵאיַלת?' "ִהְתּבַ ם ּבְ ַצד ַהּיָ

ל ֵאיַלת, ָאז ֵאיְך ֲאִני ְיכֹוָלה  ה ׁשֶ ֵאין ִלי ַמּפָ י לֹו ׁשֶ ּסֹוף ָאַמְרִתּ ר, "ּבַ ְלַסֵפּ
ָלַדַעת?" 

ה ֶאת ָהִעיר  ּתָ ִכּ ּבַ יר ׁשֶ ת ַהִקּ ַמּפָ ַאְטָלס אֹו ּבְ ָרֵאל ּבָ ת ִיׂשְ ַמּפַ רּו ּבְ ַאּתְ  .1
ל  ֵאיֶזה ַצד ׁשֶ נּו: ּבְ ֶמת ְוַצּיְ חֹופֹו ִהיא ְמֻמֶקּ ְלּ ֵאיַלת ְוֶאת ַים סּוף ׁשֶ

ִדיָנה ִנְמָצא ַים סּוף? ל ַהּמְ ָהִעיר ְוׁשֶ
ּוּוִנים  פֹון ְוֶאת ַהּכִ ּוּון ַהּצָ ר ָלַדַעת ֶאת ּכִ יַצד ֶאְפׁשָ ֶכם: ּכֵ ְעּתְ ָמה ּדַ  .2

ה? ָהֲאֵחִרים ְללֹא ַמּפָ
ֶמׁש  ֶ יָדע ַעל ַהּשׁ ָעַרְתֶכם, ִקְראּו ֶאת ַהּמֵ ֵדי ִלְבּדֹק ֶאת ַהׁשְ ּכְ  .3

עֹון. ְוַהׁשָּ



ֳהַרִים,  עֹות ַהּצָ עֹות ַהּבֶֹקר, ַעד ׁשְ ִמׁשְּ  
ַצד ִמְזָרח, ָלֵכן  ֶמׁש ּבְ ֶ ֲאַנְחנּו רֹוִאים ֶאת ַהּשׁ
ַמִים  ָ ּשׁ ֶמׁש ּבַ ֶ ּבֹוְדִקים ֵהיָכן רֹוִאים ֶאת ַהּשׁ

ּוּון.  ְויֹוְדִעים ֶאת ַהּכִ
עֹות ַאֲחֵרי  ֳהַרִים ַעד ׁשְ עֹות ַהָצּ ִמׁשְּ  

ְקָדמֹות ֲאַנְחנּו רֹוִאים ֶאת  ֳהַרִים ַהֻמּ ַהָצּ
רֹום.  ַצד ּדָ ֶמׁש ּבְ ֶ ַהּשׁ

ְקָדמֹות, ֲאַנְחנּו  ֳהַרִים ַהֻמּ עֹות ַאַחר ַהָצּ ִמׁשְּ  
ְצפֹון  ַצד ַמֲעָרב אֹו ּבִ ֶמׁש ּבְ ֶ רֹוִאים ֶאת ַהּשׁ

ִהיא ׁשֹוַקַעת.  ַמֲעָרב ַעד ׁשֶ

ּנֹות  ַתּ עֹות ָהאֹור ִמׁשְ ָנה ּוׁשְ ע עֹונֹות ׁשָ ָרֵאל ֵיׁש ַאְרּבַ ִיׂשְ ֶהָעָרה: ּבְ
עֹונֹות  ְך ָבּ עֹות ָהאֹור ְוַהֹחׁשֶ ין ׁשְ ִלים ּבֵ ָכל עֹוָנה. ֵיׁש ֶהְבּדֵ ּבְ

ֵהֵבאנּו ְלֵעיל  ר ׁשֶ ָתו ְוָהָאִביב. ַהֶהְסּבֵ ִיץ, ַהחֶֹרף, ַהְסּ ֹונֹות — ַהַקּ ַהּשׁ
ִיץ. חֶֹרף ּוַבַקּ ׁשֹוֶנה ּבַ



יר ִנּוּוט?   ן אֹו ַמְכׁשִ ר ֵאין ַמְצּפֵ ֲאׁשֶ ְיָלה, ּכַ ּלַ ִאים ּבַ ֵאיְך ִמְתַמְצּ
ים ְלַזהֹות ֶאת  ן ִהְצִליחּו ֲאָנׁשִ ְצּפֵ ְזַמן ַרב ִלְפֵני ַהְמָצַאת ַהַמּ
ְך  ַמִים ַהּבֹוֲהִקים. ּכָ ָ י ּכֹוְכֵבי ַהּשׁ ם ַעל ּפִ ְמקֹוָמם ְוֶאת ַדְרּכָ

ם, ְוַגם  ּיָ ִפינֹות ּבַ ְדמֹוִנים ְלַנֵוּט ֶאת ַהְסּ ִנים ַהַקּ ִהְצִליחּו ַהַסּפָ
ֶעְזַרת ַהּכֹוָכִבים. ַהּכֹוָכב  ם ּבְ ר ְוֶהָהִרים ָמְצאּו ַדְרּכָ ְדּבָ ֵדי ַהּמִ ַנָוּ
ה ֶאת  ּנֶ ֵאינֹו ְמׁשַ פֹון, ׁשֶ ְמֻיָחד הּוא ּכֹוַכב ַהּצָ ַהּזֹוֵהר ְוַהּבֹוֵלט ּבִ

ִנּגּוד ְלכֹוָכִבים ֲאֵחִרים  ְיָלה, ּבְ ַמֲהַלְך ַהּלַ ַמִים ּבְ ָ ּשׁ ְמקֹומֹו ּבַ
ּנּו אֹותֹו "ַהּכֹוָכב  ָיאִנים ּכִ ים ֶאת ְמקֹוָמם. ָהִאיְנְדּ ִנּ ׁשַ ּמְ ׁשֶ

ֵאינֹו ָזז".  ׁשֶ
ֶאְמָצעּות ְקבּוַצת ּכֹוָכִבים  ְדמֹוִנים ִהְבִחינּו ּבֹו ּבְ ָוִנים ַהַקּ ַהּיְ
דֹוָלה. ְלָיָדּה ִנְמֵצאת ְקבּוָצה  ה ַהּגְ ּבָ ם: ַהֻדּ ׁשֵּ ְראּו ָלּה ּבַ ָקּ ׁשֶ

ְך  ָיּ פֹון ׁשַ ה. ּכֹוַכב ַהּצָ ה ַהְקַטָנּ ּבָ ָמּה: ַהֻדּ ה ּדֹוָמה ּוׁשְ ְקַטּנָ
ִלְקבּוָצה זֹו. 

דֹוָלה ה ַהּגְ ּבָ ַהֻדּ

פֹון ּכֹוַכב ַהּצָ

ה ה ַהְקַטָנּ ּבָ ַהֻדּ



ַלְיָלה  תּוַח ּבְ ִרים ְלֵאזֹור ּפָ ּכֹוָכִבים ָרצּוי ָלֵצאת ִעם ְמֻבּגָ ֵדי ִלְצּפֹות ּבַ ּכְ
ים. ּוִבים ִעירֹוִנּיִ ִיּשׁ ם ּבְ ָלל ַקּיָ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ ְללֹא ֲעָנִנים אֹו ִזהּום ֲאִויר, ׁשֶ
יָדע,  ַחּלֹון ַהּמֵ ִרים ּבְ ְזּכָ ּנִ ִאם ְצִפיֶתם ּוְרִאיֶתם ֶאת ַהּכֹוָכִבים ׁשֶ  .1

ֶהם. ִפיֶתם ּבָ ּצְ ׁשֶ רּו ֵהיָכן ֱהִייֶתם ּכְ ַסּפְ

ּוב.  ּשׁ ּיִ ֶפר ּבַ ית ַהּסֵ ִרים ַעל ִמּקּום ּבֵ ֵני ֶהְסּבֵ ן ׁשְ ְלַהּלָ  .1
יֵניֶהם.  וּו ּבֵ ִרים ְוַהׁשְ ֵני ַהֶהְסּבֵ ִקְראּו ֶאת ׁשְ  

ם. ָוָאה ּוְתנּו ָלֶהם ׁשֵ ְבִחיִנים ְלַהׁשְ ַהְחִליטּו ַעל ַהּתַ  .2
ר טֹוב יֹוֵתר. קּו ֵאיֶזה ֶהְסּבֵ ַנּמְ  .3

ּוב. הּוא  ּשׁ ל ַהּיִ ְזָרִחי ׁשֶ ד ַהּמִ ּצַ ם ּבַ ֶפר ְמֻמּקָ ית ַהּסֵ ר א: ּבֵ ֶהְסּבֵ  
ד ָצפֹון  ִנְמָצא ִמּצַ
ד  ָאה. ִמּצַ ְרּפָ ַלּמִ

ֵני  ּלֹו ֵיׁש ׁשְ מֹאל ׁשֶ ׂשְ
ד  י ְיָלִדים ּוִמּצַ ּנֵ ּגַ

ָיִמין ִמְגַרׁש ְסּפֹוְרט. 
ֶפר ֵיׁש  ית ַהּסֵ ְלַיד ּבֵ

ה. ה ְקַטּנָ ֻחְרׁשָ
 

ד ָצפֹון  ר 32. ִמּצַ ֶפר: ְרחֹוב ָהאֶֹרן ִמְסּפָ ית ַהּסֵ ֹתֶבת ּבֵ ר ב: ּכְ ֶהְסּבֵ  
רֹו  ְסּפָ ּמִ ָאה ׁשֶ ְרּפָ ְנַין ַהּמִ ֶפר ּבִ רֹום ְלֵבית ַהּסֵ ד ּדָ ר 30. ִמּצַ ִית ִמְסּפָ ּבַ
ּפֹוְרט  ד ִמְזָרח — ִמְגַרׁש ַהּסְ י ְיָלִדים. ִמּצַ ּנֵ ֵני ּגַ ד ַמֲעָרב — ׁשְ 28, ִמּצַ
פֹון ְלָדרֹום.  ְרחֹוב עֹוֵבר ִמּצָ ה ּבָ יׁשָ ִביׁש ַהּגִ ֶפר. ּכְ ְך ְלֵבית ַהּסֵ ּיָ ַ ַהּשׁ



ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
ה. ּפָ צֹות ַעל ַהּמַ ּבְ ת ִמׁשְ ה ְלִסּמּון ֶרׁשֶ ּבָ ַעל ַהּסִ  .1

ַח  צֹות ּוַמְפּתֵ ּבְ ׁשְ ת ַהּמִ ֶאְמָצעּות ֶרׁשֶ ה ּבְ ּפָ ּמַ ר ְמקֹומֹות ּבַ ְלַאּתֵ  .2
מֹות. ֵ ַהּשׁ

ת  ים ָלֹרַחב ַהּיֹוְצִרים ֶרׁשֶ ים ָלֹאֶרְך ְוַקּוִ ִנים ַקּוִ ה ְמֻסּמָ ּפָ ַעל ַהּמַ
ׁש.  ּמֵ ּתַ ׁשְ צֹות ְלנֹוִחּיּות ַהּמִ ּבְ ִמׁשְ

ִרים ּוְבאֹוִתּיֹות.  ִמְסּפָ נֹות ּבְ צֹות ְמֻסּמָ ּבְ ׁשְ ַהּמִ
ּוב  ּשׁ ּיִ מֹות ְרחֹובֹות ּומֹוָסדֹות ּבַ יַמת ׁשְ ה ֵיׁש ְרׁשִ ּפָ נֹוָסף, ַעל ַהּמַ ּבְ

ִרים ְואֹוִתּיֹות. ם ִמְסּפָ ּוְלִצּדָ

ל  יָמה ׁשֶ ֶניָה) ֶאת ָהְרׁשִ ה אֹו ַעל ּפָ ּפָ ב ַהּמַ ה (ַעל ּגַ ּפָ ּמַ ַזהּו ּבַ  .1
ם  ׁשֵ ֶהן ּבְ יָמה ִנְקֵראת ּבָ ָהְרׁשִ מֹות ָהְרחֹובֹות (ֵיׁש ַמּפֹות ׁשֶ ׁשְ

מֹות). ֵ ַח ַהּשׁ ְקס אֹו ַמְפּתֵ ִאיְנּדֶ
ל:  ר ְואֹות, ְלָמׁשָ ה ֵיׁש ִמְסּפָ ּפָ ּמַ ל ְרחֹוב ּבַ ם ׁשֶ ל ׁשֵ ְלַיד ּכָ

ל ט3, ְרחֹוב ָהֲאָרִזים ח7. ְרחֹוב ָהֵאׁשֶ  

ה: ַהֵחֶלק ָהֲאחֹוִרי  ּפָ ב ַהּמַ ּגַ
ה. ּפָ ל ַהּמַ ׁשֶ

ְדִמי  ה: ַהֵחֶלק ַהּקִ ּפָ ֵני ַהּמַ ּפְ
ָעָליו ִהיא  ה ׁשֶ ּפָ ל ַהּמַ ׁשֶ

ְמסּוְרֶטֶטת.

יַמת ְרחֹובֹות  ְגָמה ִלְרׁשִ  ּדֻ
ּוִבית ה ִיׁשּ ַמּפָ ּבְ



ּוְבֶכם ֶאת  ת ִיּשׁ ַמּפַ ּבְ ְקס ׁשֶ ִאיְנּדֶ יַמת ָהְרחֹובֹות/ּבָ ְרׁשִ רּו ּבִ ַאּתְ  .2
רּו  תּוב ְלָידֹו. (ַאּתְ ְרטּו ָמה ּכָ ֶפר. ּפָ ית ַהּסֵ ּבֹו ִנְמָצא ּבֵ ָהְרחֹוב ׁשֶ

ר? ְקס). ָהָיה ַקל ְלַאּתֵ ִאיְנּדֶ הּוי ּבָ י ַהּזִ אֹותֹו ַעל ּפִ
קֹומֹות ְוָהְרחֹובֹות  יַמת ַהּמְ ְקס ָהְרחֹובֹות ּוִבְרׁשִ ִאיְנּדֶ ִהְתּבֹוְננּו ּבְ  .3

ּוְבֶכם:  ת ִיּשׁ ַמּפַ ּבְ ׁשֶ
ה ְרחֹובֹות.  לֹׁשָ ה מֹוְסדֹות ִצּבּור וׁשְ לֹׁשָ ֲחרּו ׁשְ ּבַ א. 

ל: ג5, ו2). יָמה. (ְלָמׁשָ ְרׁשִ ּמּון ּבָ י ַהּסִ ה ַעל ּפִ ּפָ ּמַ רּו אֹוָתם ּבַ ַאּתְ ב. 
מֹו זֹו ְוִכְתבּו: ֶרת ַטְבָלה ּכְ ְחּבֶ ַמּ ַסְרְטטּו ּבַ ג. 

ה  ָהָיה ַקל אֹו ָקׁשֶ
ִלְמצֹא?

ל  ָהאֹות ׁשֶ
ֶצת ּבֶ ׁשְ ַהּמִ

ֶצת ּבֶ ׁשְ ר ַהּמִ ִמְסּפַ ה ּפָ ּמַ קֹום ּבַ ַהּמָ

ַקל ג 5 ֶפר ית ַהּסֵ ְגָמה: ּבֵ ּדֻ

ים  ׁשִ ְמּ ַתּ נּויֹות ִמׁשְ ּמְ ֵאילּו ְמקֹומֹות אֹו ִהְזּדַ ְגָמה: ּבְ בּו ּוְתנּו ּדֻ ִחׁשְ  .4
י רַֹחב  צֹות אֹו ַקּוֵ ּבְ ת ִמׁשְ ֶעְזַרת ֶרׁשֶ ה ּבְ ִאּתּור ָמקֹום אֹו ְנֻקּדָ ּבְ

ָחק  ִמׂשְ ָמקֹום ְלִבּלּוי, ּבְ ָלִכים", ּבְ ַחק "ַהּמְ ִמׂשְ ְואֶֹרְך? (ְרָמִזים: ּבְ
ְלׁשֹוִני).

ַלֲהָנֲאְתֶכם: 
ֵאיזֹו  ְתבּו ּבְ ּכִ

ֶצת ִנְמָצא  ֶבּ ִמׁשְ
ִריט. ל ּפְ ּכָ

ל  מֹוָסד ִצּבּוִרי: ִאְרּגּון ׁשֶ
י אֹו  ְלּתִ ים (ִעירֹוִני, ֶמְמׁשַ ֲאָנׁשִ

רּוִתים ְלִצּבּור  ּנֹוֵתן ׁשֵ ָרִטי)  ׁשֶ ּפְ
ֵבית  מֹו ִחּנּוְך ּבְ ִבים ּכְ ַהּתֹוׁשָ

ָאה. ְרּפָ ּמִ ֶפר, ִטּפּול ְרפּוִאי ּבַ ַהּסֵ

 



ּוְבֶכם:  ת ִיּשׁ ַמּפַ אּות ּבְ ַחק ִהְתַמּצְ ָהִכינּו ִמׂשְ  .1
ׁשּו ֵמַחְבֵריֶכם  צֹות ּוַבּקְ ּבְ ׁשְ ת ַהּמִ ַהְגִדירּו ְמקֹומֹות ְלִפי ֶרׁשֶ א. 

ם. ְרּתֶ ִהְגּדַ קֹומֹות ׁשֶ ִלְמצֹא ֶאת ַהּמְ
קֹומֹות  ְפִקיִדים ִעם ַחְבֵריֶכם, ּוִמְצאּו ֶאת ַהּמְ ּתַ פּו ּבַ ִהְתַחּלְ ב. 

ירּו. ֵהם ִהְגּדִ ׁשֶ

ים  ל ְמִדינֹות ְמַסְרְטִטים ַקּוִ ַמּפֹות ָהעֹוָלם ּוְבַמּפֹות ׁשֶ ּבְ
י רַֹחב.  י אֶֹרְך ּוְלַקּוֵ ה ְלַקּוֵ ּפָ ִקים ֶאת ַהּמַ ים ּוְמַחּלְ ְמיֹוִנּיִ ּדִ

אּות  ם ִהְתַמּצְ ֵני ָאָדם ְלׁשֵ י ָהאֶֹרְך ְוָהרַֹחב ָקְבעּו ּבְ ֶאת ַקּוֵ
ּפֹות.  ּמַ ּבַ

ְמיֹוִני  הּוא ַקו ּדִ ּדּור ָהָאֶרץ ְמֻסְרָטט ַקו רַֹחב ׁשֶ ת ּכַ ַמּפַ ּבְ
פֹוִני  ֵני ֲחָצִאים — ַהֵחִצי ַהּצְ ּדּור ָהָאֶרץ ִלׁשְ ַהחֹוֶצה ֶאת ּכַ

י הּוא  ֶוה, ּכִ ׁשְ ם: ַקו ַהּמַ ֵ ּשׁ ה ּבַ רֹוִמי, ַקו ֶזה ְמֻכּנֶ ְוַהֵחִצי ַהּדְ
ִוים. ִסיָמנֹו 0. ֵני ֲחָלִקים ׁשָ ּדּור ָהָאֶרץ ִלׁשְ ק ֶאת ּכַ ְמַחּלֵ

הּוא ִיְהֶיה ַקו ָהאֶֹרְך  ֻהְחַלט ׁשֶ ְמיֹוִני ׁשֶ ַקו אֶֹרְך 0 הּוא ַקו ּדִ
ֵני ֲחָצִאים — ַהֵחִצי  ּדּור ָהָאֶרץ ִלׁשְ ק ֶאת ּכַ ֶאֶפס. ַקו ֶזה ְמַחּלֵ

ם ַקו ְגִריִניץ' אֹו  ֵ ּשׁ ה ּבַ ֲעָרִבי – ְוהּוא ְמֻכּנֶ ְזָרִחי ְוַהֵחִצי ַהּמַ ַהּמִ
ַקו אֶֹרְך 0.

ים נֹוָסִפים, ּוְבַיַחד  ִחים ַקּוִ י ָהאֶֹרְך ְוָהרַֹחב 0 ִנְמּתָ יל ְלַקּוֵ ַמְקּבִ ּבְ
ּדּור ָהָאֶרץ. ל ּכַ צֹות) ׁשֶ ּבְ ת ַמֲעלֹות (ִמׁשְ ֵהם יֹוְצִרים ֶרׁשֶ

ִלָיּה ַאְנְגּ ַקו אֶֹרְך 0 הּוא ַקו ְגִריִניץ' ּבְ

ַאְפִריָקה ֶקְנָיה ּבְ ֶוה ּבְ ׁשְ ַקו ַהּמַ



ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
ּה. ה ְוִלְלֹמד ִלְקרֹא ּבָ ּפָ י ַהּמַ ֵני ִצּדֵ יר ֶאת ׁשְ ְלַהּכִ  .1

ּוב  ּשׁ ת ַהּיִ ֶעְזַרת ַמּפַ ֶכם ְוִלְלֹמד ָעָליו ּבְ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ יר ֶאת ַהּיִ ְלַהּכִ  .2
ֶכם. ּלָ ׁשֶ

ן  ם לֹוְמִדים ִאּתָ ַאּתֶ ּפֹות ׁשֶ ַהּמַ
ּוִבּיֹות  ם ַמּפֹות ִיּשׁ ֵ ּשׁ ִנְקָראֹות ּבַ

אֹו ִעירֹוִנּיֹות.
ים (ָעִרים)  ִיׁשּוִבים ִעירֹוִנּיִ ּבְ

ֵהן ִנְקָראֹות ַמּפֹות ִעירֹוִנּיֹות, 
ָפִרים,  ים (ּכְ ּוִבים לֹא ִעירֹוִנּיִ ִיּשׁ ּבְ

ּוִבים  ִבים, ִקּבּוִצים, ִיּשׁ מֹוׁשָ
ים) ֵהן ִנְקָראֹות ַמּפֹות  ִתּיִ ְקִהּלָ

ּוִבּיֹות.  ִיּשׁ
ָאֶרץ ּוָבעֹוָלם ֵיׁש  ּוִבים ּבָ ּשׁ ְלרֹב ַהּיִ
ִריִטים  ֶהן ְמַסְרְטִטים ּפְ ּבָ ַמּפֹות ׁשֶ
את  ה נֹוׂשֵ ּוב ְוָכל ַמּפָ ׁשּ ּיִ ׁשֹוִנים ּבַ

אֹותֹו ִהיא  ּוב ׁשֶ ּשׁ ם ַהּיִ ֶאת ׁשֵ
יָגה. ַמּצִ

ת ֵחיָפה ּפַ ְגָמה ְלֶקַטע ִמַמּ ּדֻ



ּוִבּיֹות: ַמּפֹות ִיּשׁ ים ּבְ ִרּיִ ִריִטים ָהִעּקָ ַהּפְ
ְרֶזל, ְנַמל  ת ּבַ ים, ְמִסּלַ ִנּיִ ים ּוִמׁשְ ּיִ ים ָראׁשִ ִביׁשִ ל: ְרחֹובֹות, ּכְ ְחּבּוָרה, ְלָמׁשָ ְרֵכי ּתַ ּדַ  

י.  עּוָפה אֹו ָנֵמל ַיּמִ ּתְ
גּוִרים, ֲאזֹוֵרי ַהִחּנּוְך  ָלאָכה, ֲאזֹוֵרי ַהּמְ ה ְוַהּמְ ּיָ ֲעׂשִ ל: ֵאזֹור ַהּתַ ֲאזֹוִרים ׁשֹוִנים, ְלָמׁשָ  

ֶהם ֵיׁש  ּבָ מֹו ׁשּוק, ַקְניֹון, ְרחֹובֹות ׁשֶ מֹו אּוִניֶבְרִסיָטה ְוִקְרַית ִחּנּוְך), ֲאזֹוֵרי ִמְסָחר (ּכְ (ּכְ
ֲחנּויֹות ַרּבֹות). 

ֶנֶסת, ַמְתָנ"ס,  י ּכְ ּתֵ י ֵסֶפר, ּבָ ּתֵ ה אֹו ַהּמֹוָעָצה, ּבָ ית ָהִעיִרּיָ ל: ּבֵ ּבּור, ְלָמׁשָ ִמְבֵני ַהּצִ  
ית  ָטָרה, ּבֵ ֲחַנת ִמׁשְ ית חֹוִלים, ּתַ י ְסּפֹוְרט, ּבֵ ַאְטרֹון, אּוַלּמֹות ּוִמְגְרׁשֵ אֹות, אּוַלם ּתֵ ִמְרּפָ

ט. ּפָ ִמׁשְ
ָטִחים ְלַחְקָלאּות, חֹוף ָים. י ִצּבּור, ַיַער, ׁשְ נֵּ ל: ּגַ תּוִחים, ְלָמׁשָ ָטִחים ּפְ ׁשְ  

ל: ַנַחל, ֲאַגם, ָים.  ִמְקֵוי ַמִים, ְלָמׁשָ  

ל ְקבּוָצה ְוִכְתבּו  ִריִטים ִמּכָ ֵני ּפְ ֶכם ׁשְ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ת ַהּיִ ַמּפַ רּו ּבְ ַאּתְ  .1
ן ִצּבּוִרי ְוִכְתבּו  ְרק אֹו ּגַ תּוִחים — ּפַ ָטִחים ּפְ ָמם, ְלֻדְגָמה: ׁשְ ֶאת ׁשְ

ָמם ֶאת ׁשְ



ְגָמה) ה (ְראּו ּדֻ ּפָ ה ְוַגב ַהּמַ ּפָ ֵני ַהּמַ ֵני ְצָדִדים: ּפְ ה ׁשְ ְלָכל ַמּפָ

ה ַוֲענּו ַעל  ּפָ ַגב ַהּמַ ֶכם, ִהְתּבֹוְננּו ּבְ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ת ַהּיִ ְתחּו ֶאת ַמּפַ 1. ּפִ
ֵאלֹות: ְ ַהּשׁ

ה.  ּפָ ב ַהּמַ ם ְיכֹוִלים ְלָהִפיק ִמּגַ ַאּתֶ יָדע ׁשֶ ל ַהּמֵ נּו ֶאת ּכָ ַצּיְ א. 
ְבִחיִנים  י ּתַ ַטְבָלה ַעל ּפִ נּו אֹותֹו ּבְ יָדע ְוַאְרּגְ נּו ֶאת ַהּמֵ ַמּיְ ב. 
ְתבּו ּכֹוֶתֶרת ְלָכל  ְחִליטּו ֲעֵליֶהם. ּכִ ּתַ ִאים) ׁשֶ (ְקבּוצֹות נֹוׂשְ

יַמת ְרחֹובֹות.  ְגָמה: ְרׁשִ א, ּדֻ נֹוׂשֵ
ם ְיכֹוִלים ְלָהִפיק  ַאּתֶ ה: הֹוִסיפּו ֵמיָדע ׁשֶ ּפָ ְפֵני ַהּמַ 2. ִהְתּבֹוְננּו ּבִ

ה. ּפָ ֵני ַהּמַ ִמּפְ
ם  ֵ ָבר ְלַיד ַהּשׁ תּוב עֹוד ּדָ ה? ַהִאם ּכָ ּפָ ם ַהּמַ תּוב ׁשֵ ְדקּו ֵהיָכן ּכָ ּבִ  .3

הּו? ַמּדּוַע? ֶ ר ַמּשׁ אֹו ְמֻצּיָ
ה, ֶזה  ּפָ מֹות ַעל ַהּמַ ּלֹא ֻמְכָרִחים ִלְכּתֹב ׁשֵ ן ׁשֶ יָחה ָטַען ּדָ ׂשִ ְבּ  .4

ל. ַרק ְמַבְלּבֵ
יִמים ִעם  ם ַמְסּכִ ירּו ַמּדּוַע ַאּתֶ ְסּבִ ּבֹו ּתַ ְכֵנַע ׁשֶ ְתבּו ִטעּון ְמׁשַ ּכִ  

ל ָדן.  ד ְלַטֲעָנתֹו ׁשֶ ְתַנּגֵ ּמִ ְתבּו ִטעּון ׁשֶ ן, אֹו ּכִ ל ּדָ ַטֲעָנתֹו ׁשֶ

ה ּפָ ב ַהּמַ ּגַ ה ּפָ ֵני ַהּמַ ּפְ

ה: ַהֵחֶלק ַהֲאחֹוִרי  ּפָ ב ַהּמַ ּגַ
ה ּפָ ל ַהּמַ ׁשֶ

ְדִמי  ה: ַהֵחֶלק ַהּקִ ּפָ ֵני ַהּמַ ּפְ
ָעָליו ִהיא  ה ׁשֶ ּפָ ל ַהּמַ ׁשֶ

ְמסּוְרֶטֶטת.



ר אֹוָתם.  ׁשּו ֵמַחְבֵריֶכם ְלַאּתֵ ּקְ ה. ּבַ ּפָ ּמַ ה ְמקֹומֹות ּבַ לֹוׁשָ ֲחרּו ׁשְ ּבָ  .1
י? ַמּדּוַע?  קׁשִ ַקּלּות אֹו ּבְ רּו אֹוָתם ּבְ ַהִאם ֵהם ִאּתְ

יגּו ִלְפֵניֶכם?  ַחְבֵריֶכם ִהּצִ ר ְמקֹומֹות ׁשֶ ַהִאם ָהָיה ָלֶכם ַקל ְלַאּתֵ  .2
ם. ָמה ֶנֱעַזְרּתֶ ְרטּו ּבְ ּפָ

ה?  ּפָ ִעילּות ַעל ַהּמַ ְפּ ֵעיֵניֶכם ּבַ ְתבּו: ָמה ָמָצא ֵחן ּבְ ּכִ  .3

ֲעִרים  ים ְמׁשַ ֲאָנׁשִ
ׁשּוָבה  ֵדי ָלֵתת ּתְ ּכְ

ֵאָלה.  ִרית ִלׁשְ ֶאְפׁשָ
ֶסת  ּסֶ ָעָרה ִמְתּבַ ַהַהׁשְ
ַעל ֶיַדע קֹוֵדם, ַעל 
ים  יָבה אֹו ְלִעּתִ ֲחׁשִ
ָרה  ּטָ ַעל ִנחּוׁש. ַהּמַ
רּויֹות  יג ֶאְפׁשָ ְלַהּצִ

ָעָיה  ֲאָחדֹות ְלאֹוָתּה ּבְ
ֵאָלה, ְוִלְבחֹן ֶאת  אֹו ׁשְ
ֲאִמּתּוָתּה — ַהִאם ִהיא 

ְנכֹוָנה.

ה ם ַמּפָ ְגָמה ְלׁשֵ ּדֻ



ִעְבִרית  ּה (ּבְ ּלָ ְרסּום ׁשֶ ֲאִריְך ַהּפִ ֶכם ֶאת ּתַ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ת ַהּיִ ַמּפַ רּו ּבְ ַאּתְ  .1
ֶכם?  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ת ַהּיִ ְרְסָמה ַמּפַ ָנה ּפֻ ֵאיזֹו ׁשָ נּו: ּבְ ּוְבלֹוֲעִזית). ַצּיְ

ְרסּוָמּה?  ֲאִריְך ּפִ תּוב ּתַ ה ִיְהֶיה ּכָ ּפָ ַעל ַהּמַ ַמּדּוַע ָחׁשּוב ׁשֶ  .2
ֲאִריְך  יִדים ִלְכּתֹב ּתַ נּו: ַעל ֵאילּו ִמְסָמִכים ֲאֵחִרים ַמְקּפִ ַצּיְ  .3

ְרסּום? ּפִ

יר/ה ּוִמי יֹוֵדַע/ת?  ִמי ַמּכִ
ים ּוְבִסּיּום  ִעּתֹוִנים ַהּיֹוִמּיִ ָכל יֹום ּבָ ה ַמְרִאים ּבְ ְתבּו: ֵאיזֹו ַמּפָ ּכִ  .1

ֵלִויְזָיה? ּטֵ ַהֲחָדׁשֹות ּבַ

ּבֹו  ְרסּום: ַהּמֹוֵעד ׁשֶ ֲאִריְך ּפִ ּתַ
ֶפר  ְסָמְך, ָהִעּתֹון, ַהּסֵ ְרַסם ַהּמִ ּפֻ

ה. ּפָ אֹו ַהּמַ

ָנה  ָ ֲאִריְך ַהּשׁ ֲאִריְך לֹוֲעִזי: ּתַ ּתַ
ָכל ָהעֹוָלם,  הּוג ּבְ ָהֶאְזָרִחית ַהּנָ

ַנת  ַנת 1948, ׁשְ ְלֻדְגָמה: ׁשְ
 .2011

תּוִנים  ִני: ּכֹוֵלל ֶאת ַהּנְ ַעְדּכָ
יָדע  ָהַאֲחרֹוִנים ְוֶאת ַהּמֵ

אֹותֹו  ְרָחב ׁשֶ ּמֶ ם ּבַ ּיָ ּקַ ָהַאֲחרֹון ׁשֶ
י  ּתֵ ְ ֶבת ִמּשׁ ה ֻמְרּכֶ ּלָ ים. ַהּמִ ְמַמּפִ

אן". ים — "ַעד" ְו"ּכָ ִמּלִ



א  ה ּוְלִהְתַמּצֵ ּפָ ּמַ ָבר יֹוְדִעים ִלְקרֹא ּבַ ם ּכְ ַאּתֶ
ּוּוִנים, ְוַגם  ְקָרא ְוַהּכִ ֶאְמָצעּות ַהּמִ ּה ּבְ ּבָ

צֹות ּוְבֶעְזַרת  ּבְ ׁשְ ת ַהּמִ ֶרׁשֶ ר ְמקֹומֹות ּבְ ְלַאּתֵ
מֹות). ֵ ַח ַהּשׁ ְקס (ַמְפּתֵ ָהִאיְנּדֶ

ל  ה ּוְבִלּוּוי ׁשֶ ּפָ ֶעְזַרת ַהּמַ ּוב ּבְ ּשׁ ּיִ ר ּבַ ְצאּו ְלַסּיֵ
ָחה.  ּפָ ֵני ִמׁשְ ִרים — ַהּמֹוָרה אֹו ּבְ ְמֻבּגָ

ִזּיֹות  ֵאלֹות ֶמְרּכָ ה ׁשְ ּמָ ּיֹוְצִאים ְלִסּיּור ֵיׁש ְלַתְכֵנן אֹותֹו. ָהִכינּו ּכַ ִלְפֵני ׁשֶ
אֹות: ֵאלֹות ַהּבָ ְ ְכנּון. ְלֻדְגָמה, ְראּו ֶאת ַהּשׁ ּתִ ַעְזרּו ָלֶכם ּבַ ּיַ ׁשֶ

ת ַהּמֹוָצא ְוַעל  ִמים? ַהְחִליטּו ַעל ְנֻקּדַ ֵמֵהיָכן יֹוְצִאים ְוֵהיָכן ְמַסּיְ  .1
ּיּום. ת ַהּסִ ְנֻקּדַ

ּוב  ּשׁ ּיִ יעּו ֲאָתִרים ּוְמקֹומֹות ּבַ ִרים? ַהּצִ ֵאילּו ֲאָתִרים ְמַבּקְ ּבְ  .2
ֶהם? ם ּבָ ַחְרּתֶ קּו, ַמּדּוַע ּבְ רּו. ַנּמְ ַבּקְ ֶהם ּתְ ּבָ ׁשֶ

ן,  ּוב, ַמְצּפֵ ּשׁ ת ַהּיִ ּיּור ְמֻסְרָטט ַעל ַמּפַ ּיּור: ַמְסלּול ַהּסִ ּיּוד ַלּסִ ַהּצִ
ע נֹוח ִלְכִתיָבה; ֻמְמָלץ ָלַקַחת ַמְצֵלָמה, ִאם ֵיׁש. ִתיָבה, ַמּצָ ֵלי ְכּ ּכְ

ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
ה ְוָלֵצאת ְלִסּיּור  ּפָ ם ַעל ַהּמַ ַמְדּתֶ ּלְ ם ֶאת ָמה ׁשֶ ְלַיּשֵׂ  .1

ֶכם. ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ּבַ
ּוב. ּשׁ ת ַהּיִ ּיּור ַעל ַמּפַ ְלַתְכֵנן ֶאת ַהּסִ  .2

ּוב,  ּשׁ ּיִ ּיּור ּתֹוָפעֹות ׁשֹונֹות ּבַ ַמֲהַלְך ַהּסִ ִלְבחֹן ּבְ  .3
ה. ּפָ ָנן ַעל ַהּמַ יָרן ּוְלַסּמְ ְלַנּסֹות ְלַהְסּבִ



י  ִטיחּות ְוֻחּקֵ ָלֵלי ַהּבְ ידּו ַעל ּכְ ם ְוַהְקּפִ ְכַנְנּתֶ ּתִ ְסלּול ׁשֶ ְלכּו ְלִפי ַהּמַ  .1
ַמַעת. יֹון ְוַעל ִמׁשְ ידּו ַעל ִנּקָ ָרִכים. ַהְקּפִ ּדְ ֲעבּוָרה ּבַ ַהּתַ

יָדע  ַהּמֵ ֵדי ׁשֶ ּוְבֶכם ּכְ ְרחֹובֹות ִיּשׁ ְפָרִטים ׁשֹוִנים ּבִ ִהְתּבֹוְננּו ּבִ  
ּמּוד. ְך ַהּלִ ֶהְמׁשֵ ׁש ֶאְתֶכם ּבְ ּמֵ ְיׁשַ

ֶהם  ּבָ מֹות ָהְרחֹובֹות ׁשֶ ָיר ְוֶאת ׁשְ ָרִטים ַעל ַהנְּ ְתבּו ֶאת ַהּפְ ּכִ  
ם עֹוְבִרים. ַאּתֶ

ֵאלֹות ֵאּלּו:  ִסּיּור ִהְתַיֲחסּו ִלׁשְ ּבְ  .2
ְרחֹובֹות ּוַמּדּוַע ֶזה ְמקֹוָמם? ְבִנים ּבָ ים ַהּמִ ׁשִ ּמְ ְלָמה ְמׁשַ  

ְוָקא ֵהם? ֵאּלּו ְצָמִתים ְמֻרְמָזִרים? ַמּדּוַע ּדַ  
לּויֹות? ים ִעם ֻמְגּבָ ָנִאים ָלֲאָנׁשִ ַהִאם ֵיׁש ּתְ  

ין 1 ְל-5  נּו ִצּיּון ּבֵ ְרחֹובֹות? ּתְ יֹון ּבִ ּקָ ת ַהּנִ ַמה ִמּדַ  
יֹוֵתר). בֹוָהה ּבְ יֹון ַהּגְ ּקָ (5 הּוא ָרַמת ַהּנִ

ה? ַהִאם ֵיׁש ִצְמִחּיָ  
ְוָקא ּבֹו? ֲחרּו ּדַ ַמהּו ִרהּוט ָהְרחֹוב ּוַמּדּוַע ּבָ  

ַהִאם ֵיׁש ְמָכֵלי ִמְחזֹור?  
ן. ָחׁשּוב ָלֶכם ְלַצּיֵ ָרִטים ׁשֶ מּו עֹוד ּפְ ִרׁשְ  

ִטיחּות:  ֲעבּוָרה ְוִלְכָלֵלי ַהּבְ י ַהּתַ ימּו ֵלב ְלֻחּקֵ ׂשִ
ַמַעְבֵרי  ֶהם ַרְמזֹוִרים, אֹו ּבְ ׁש ּבָ ּיֵ ְצָמִתים ׁשֶ ִעְברּו ַרק ּבִ

ִרים ּוְבטּוִחים. ה ֻמְסּדָ ֲחִצּיָ
רֹות. ְלכּו ַרק ַעל ִמְדָרכֹות ְמֻסּדָ

ִרים. ל ְמֻבּגָ ִלּוּוי ׁשֶ ְצאּו ּבְ

ְרחֹוב ְגָמה ִלְפִריִטים ּוְלִרהּוט ּבָ ּדֻ



ּיּור: חּו ַעל ַהּסִ ּוְ ּדַ  .1
ְכנּון?  ם ְלִפי ַהּתִ ַהִאם ֲהַלְכּתֶ א. 
ירּו ַמּדּוַע. יֶתם, ַהְסּבִ ּנִ ִאם ׁשִ

ַהִאם ְמָצאֶתם ֶאת ָהְרחֹובֹות  ב. 
ירּו ַמּדּוַע. ַקּלּות? ַהְסּבִ ּבְ

ּוב ַעל  ּשׁ ּיִ נּו ִצּיּון ָלַאְחָרִאים ּבַ ּתְ  .2
ֶהם  ּבָ ְרחֹובֹות ׁשֶ יֹון ּבָ ּקָ ֶדר ְוַהּנִ ַהּסֵ

קּו ַהְחָלַטְתֶכם. ם. ַנּמְ ְרּתֶ ִסּיַ
ּוב.  ּשׁ יר ֶאת ַהּיִ ֵדי ְלַהּכִ ִבים ָלֵצאת ְלִסּיּור ּכְ י טֹוֵען: לֹא ַחּיָ ִיׁשַ  .3

י? ל ִיׁשַ ּמּוִקים ׁשֶ ָמֶהם ַהּנִ א. 
קּו אֹוָתּה. י ְוַנּמְ ית ְלִיׁשַ ַטֲענּו ַטֲעָנה ֶנְגּדִ ב. 

ב.  ְחׁשֵ ם ְוַהְקִלידּו ַלּמַ ֲאַסְפּתֶ יָדע ׁשֶ ַטְבָלה ֶאת ַהּמֵ נּו ּבְ ַאְרּגְ  .1
ְבִחיִנים  ּיּור ֵהן ַהּתַ ֵעת ַהּסִ ִעיף ּבְ ּסְ ּבַ ֵאלֹות ׁשֶ ְ ימּו ֵלב: ַהּשׁ ׂשִ

ְבָלה. (ְקִריֶטְריֹוִנים) ַלּטַ
ֶהם. ם ּבָ ֱעַזְרּתֶ ֶנּ ְסלּול ׁשֶ ה ְוַהּמַ ּפַ ִסְרקּו ֶאת ַהּמַ  .2

ֶגת  נּו ַמּצֶ ב ְוַאְרּגְ ְחׁשֵ ְצלּוִמים ַלּמַ ם, ַהֲעִבירּו ֶאת ַהּתַ ְמּתֶ ִאם ִצּלַ  .3
ְצלּוִמים  ִלּוּוי ּתַ ֶכם ּבְ ּלָ ְרָאה ֶאת ַמְסלּול ַהֲהִליָכה ׁשֶ ְקָצָרה, ַהּמַ

ם. ְרּתֶ ּקַ ֶהם ּבִ ּבָ קֹומֹות ׁשֶ ִרים ַעל ַהּמְ ְוֶהְסּבֵ

ֶכם ַלֲאָתִרים ֲאָחִדים ּבֹו. ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ת ַהּיִ ְכְננּו ִסּיּור ְלִכָתְתֶכם ַעל ַמּפַ ּתַ  .1



ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
ָרֵאל. ת ִיׂשְ ֵאזֹור ּוְבַמּפַ ּוְבֶכם ּבָ בּולֹות ִיּשׁ ַעל ּגְ  .1

ּוב. ּשׁ ּיִ בּולֹות נֹוָסִפים ּבַ ַרת ּגְ ַהָכּ  .2

ָרד  הּוא ִמׂשְ ִנים, ׁשֶ ַרד ַהּפְ ע ַעל ְיֵדי ִמׂשְ ְקּבַ ּנִ בּול ׁשֶ ּוב ֵיׁש ּגְ ְלָכל ִיּשׁ
ָעָבר,  ּוב. ּבֶ ּפּוט ָהִעיר אֹו ַהִיׁשּ חּום ׁשִ ן ֶאת ּתְ בּול ְמַסּמֵ י. ַהּגְ ְלּתִ ֶמְמׁשַ

חֹוָמה, ּוָבּה ָהיּו  ּוִבים ְוָעִרים ּבְ יף ִיּשׁ ִנים ַרּבֹות, ָנֲהגּו ְלַהּקִ ִלְפֵני ׁשָ
ר ִלְראֹות  ֵנס. ַעד ַהּיֹום ֶאְפׁשָ ל ֶאָחד יּוַכל ְלִהּכָ ּלֹא ּכָ ֵדי ׁשֶ ָעִרים, ּכְ ׁשְ
ַלִים  ירּוׁשָ מֹו ּבִ ָרֵאל, ּכְ ִיׂשְ יפּו ֶאת ֶהָעִרים ּבְ ִהּקִ ִריִדים ֵמַהחֹומֹות ׁשֶ ׂשְ

ִפים  יִקים ֻמָקּ ָעִרים ַרּבֹות ְרָבִעים ַעִתּ ר ִלְראֹות ּבֶ ה ֶאְפׁשָ ֵאירֹוּפָ ּוְבַעּכֹו. ּבְ
חֹוָמה. פֹות ּבְ חֹומֹות. ֲעַדִין ֵיׁש ָעִרים ַרּבֹות ֻמּקָ ּבְ

ּוב.  ִניָסה ְלָכל ִיּשׁ ּכְ ּוב ּבַ ּשׁ ם ַהּיִ ֶלט ִעם ׁשֵ ב ׁשֶ ָיֵמינּו, ֻמּצָ  ּבְ
בֹוּהַ  י עֹוֵבר ְלָיָדם, ֵהִקימּו ִקיר ּגָ ִביׁש ָראׁשִ ּכְ ָאֶרץ, ׁשֶ ים ּבָ ּוִבים ַרּבִ ִיּשׁ ּבְ

ְתלּו ְצָמִחים.  ים ּוְלָידֹו ׁשָ ֵדי ְלַהְפִחית ֶאת ָהְרָעׁשִ ּכְ

ם  בּול: ַקו אֹו ֵאזֹור ֻמְסּכָ ּגְ
ין ָמקֹום ְלָמקֹום,  ְפִריד ּבֵ ַהּמַ

ין ְמִדיָנה  ּוב, ּבֵ ּוב ְלִיּשׁ ין ִיּשׁ ּבֵ
ִלְמִדיָנה.

בּולֹות  תֹוְך ּגְ ַטח ּבְ חּום: ׁשֶ ּתְ
חּום  ל: ּתְ ִרים. ְלָמׁשָ ֻמְגּדָ

ֶפר הּוא  ֵבית ַהּסֵ ָחִקים ּבְ ׂשְ ַהּמִ
ים. ְגָרׁשִ ֶהָחֵצר ְוַהּמִ

תּון  ּפּוט: ֵאזֹור ַהּנָ חּום ׁשִ ּתְ
ְלַסְמכּות ְוַאְחָריּות ַאַחת. 

ּוב הּוא  ּשׁ ַטח ַהּיִ ל: ׁשֶ ְלָמׁשָ
ל  ַסְמכּוָתּה ְוַאְחָריּוָתּה ׁשֶ ּבְ
ל ַהּמֹוָעָצה  ה אֹו ׁשֶ ָהִעיִרּיָ

ל ַהּמֹוָעָצה  קֹוִמית אֹו ׁשֶ ַהּמְ
ָהֲאזֹוִרית.

דֹוָלה ּוָבּה  ת ּגְ ׁשֶ ה: ַיּבֶ ֵאירֹוּפָ
ל: ָצְרַפת,  ְמִדינֹות ַרּבֹות, ְלָמׁשָ

ַוְיץ,  ִאיַטְלָיה, ָיָון, ְסָפַרד, ׁשְ
ֶבְדָיה, רֹוַמְנָיה, ּבּוְלַגְרָיה. ׁשְ

י  ְלּתִ ָרד ֶמְמׁשַ ִנים: ִמׂשְ ַרד ַהּפְ ִמׂשְ
ֻעּלֹות  ר ּפְ ֵ ְפִקיָדיו ְלַאּשׁ ין ּתַ ּבֵ ׁשֶ

ּוִבים. ל ִיּשׁ מֹות ׁשֶ ְמֻסּיָ

ַלִים ל ְירּוׁשָ יָקה ׁשֶ חֹוַמת ָהִעיר ָהַעּתִ



ן  הּוא ְמֻסּמָ צּוָרה ׁשֹוָנה. ֵיׁש ׁשֶ ן ַעל ַמּפֹות ׁשֹונֹות ּבְ ּוב ְמֻסּמָ ּשׁ בּול ַהּיִ ּגְ
ֵאיָנם  ָטִחים ׁשֶ ְ ּוב ַלּשׁ ּשׁ ְטֵחי ַהּיִ ין ׁשִ ַבע ׁשֹוֶנה ַמְפִריד ּבֵ ּצֶ ַקו ְוֵיׁש ׁשֶ ּבְ

ִכים לֹו.  ּיָ ׁשַ

נּו אֹוָתם  ּוב, ַסּמְ ּשׁ בּולֹות ַהּיִ ֶכם ֶאת ּגְ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ת ַהּיִ ַמּפַ רּו ּבְ ַאּתְ  .1
ְזָרח  ּמִ רֹום, ּבַ ּדָ פֹון, ּבַ ּצָ ּוִבים הּוא ּגֹוֵבל ּבַ נּו ִעם ֵאילּו ִיּשׁ ְוַצּיְ

ֲעָרב. ּוַבּמַ
ְתבּו ָמה  ּוִבים ֲאֵחִרים, ּכִ בּול ִעם ִיּשׁ ֵאין ָלֶהם ּגְ ּוִבים ׁשֶ ֵיׁש ִיּשׁ  

בּוָלּה  ְגָמה: ָהִעיר ֵחיָפה — ּגְ ָכל ַצד. ּדֻ ּוב ּבְ ּשׁ בּול ַהּיִ ִנְמָצא ְלַיד ּגְ
יכֹון. ם ַהּתִ פֹוִני ַמֲעָרִבי הּוא ַהּיָ ֲעָרִבי ְוַהּצְ ַהּמַ

בּול?  ּוב ִיְהֶיה ּגְ ָכל ִיּשׁ ּלְ בּו ְוִכְתבּו: ַמּדּוַע ָחׁשּוב ׁשֶ ִחׁשְ  .2

ֶצַבע ָאדֹם ַקו ּבְ ן ּבְ בּול ְמֻסּמָ ית – ַהּגְ ת ָנְצַרת ִעִלּ ַמּפַ בּול ּבְ ִסּמּון ַהּגְ



ּתֹוָרה ר ּבַ בּול ִנְזּכַ ַהּגְ
ה: יעּו ִלְכַנַען ָאַמר ה' ְלמׁשֶ ָרֵאל ִהּגִ ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

סּוִקים ב-ו) ֶרק לד, ּפְ ר ּפֶ ִמְדּבָ (ּבְ

סּוק יב) ֶרק לד, ּפָ ר ּפֶ ִמְדּבָ (ּבְ

ֲעָרב ּמַ ם הּוא ְגבּוָלּה ּבַ ַהּיָ פֹו — ׁשֶ ל ָאִביב ִמּיָ ט ַעל ּתֵ ַמּבָ



רּוִרים  ת ִיְהיּו ּבְ ּבָ ַ בּול ָהֵערּוב ּוְתחּום ַהּשׁ ּגְ ַמּדּוַע ָחׁשּוב ׁשֶ  .1
ִבים? ַלּתֹוׁשָ

בּול  בּול ָהֵערּוב ְוֶאת ּגְ ֶכם ֶאת ּגְ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ת ַהּיִ ִמְקָרא ַמּפַ רּו ּבְ ַאּתְ  .2
ִתית ֵהיָכן  ּמֹוָעָצה ַהּדָ ְמְצאּו, ִהְתַעְנְינּו ּבַ ת. ִאם לֹא ּתִ ּבָ ַ חּום ַהּשׁ ּתְ

בּול. עֹוֵבר ַהּגְ

הּוִדית נֹוְתִנים  סֶֹרת ַהּיְ ֹוְמֵרי ַהּמָ ּשׁ ּנּוי ׁשֶ ת הּוא ּכִ ּבָ חּום ׁשַ ּתְ
ת  ּבָ ר ִליהּוִדים ׁשֹוְמֵרי ׁשַ ּבֹו ֻמּתָ הּוִדי, ׁשֶ ּוב ַהּיְ ּשׁ ּיִ ם ּבַ ְלֵאזֹור ְמֻסּיָ
ִלי ַלֲעבֹר ַעל  לֹוַמר ִמּבְ ת, ּכְ ּבָ ל ׁשַ ִלי ְלַחּלֵ ת, ִמּבְ ּבָ ׁשַ תֹוכֹו ּבְ ָלֶלֶכת ּבְ

ׁשּוב.  קֹום ְלָמקֹום ִמחּוץ ַלּיִ גֹון ַהֲעָבַרת ֲחָפִצים ִמּמָ ֲעֵברֹות, ּכְ
ּוּון  ָלל 1,000 ֶמְטִרים (1 ק"מ) ְלָכל ּכִ ֶדֶרְך ּכְ חּום הּוא ּבְ ַטח ַהּתְ ׁשֶ

ת ְוַעד ְלֵצאָתּה.  ּבָ ַ ִניַסת ַהּשׁ ַטח ָהִעירֹוִני, ִמּכְ ֶ ִמחּוץ ִלְגבּול ַהּשׁ
סּוק כט: "ַאל ֵיֵצא ִאיׁש  ֶרק טז, ּפָ מֹות, ּפֶ ֵסֶפר ׁשְ תּוב ּבְ ּכָ ִפי ׁשֶ ּכְ

ִביִעי." ְ ּיֹום ַהּשׁ קֹומֹו ּבַ ִמְמּ
ּוב ְוהּוא  ּשׁ ִביב ַלּיִ ד ִמּסָ חּום ֵערּוב ִנְמּדַ ת ּוְגבּול ּתְ ּבָ חּום ׁשַ ּתְ

ים לֹא ַיַעְברּו אֹותֹו  ֲאָנׁשִ ֵדי ׁשֶ י ַעּמּוִדים, ּכְ ּבֵ חּוט ַעל ּגַ ן ּבְ ְמֻסּמָ
ׁשֹוֵגג.  ּבְ

ִביב  ּוב ְמִקיִמים ַעּמּוִדים ִמּסָ ּשׁ ִיּ ִתית ּבַ עֹוְבֵדי ַהּמֹוָעָצה ַהּדָ
י  ִ ּשׁ ָכל יֹום ׁשִ יֵניֶהם חּוט. ּבְ ּוב ּומֹוְתִחים ּבֵ ּשׁ גּוִרים ְוַלּיִ ַלֲאזֹוֵרי ַהּמְ
ת.  ּבָ ַ חּום ַהּשׁ בּול ּתְ ינּות ּגְ ּקִ ֳהַרִים ֵהם עֹוְבִרים ּובֹוְדִקים ֶאת ּתַ ּצָ ּבַ

ן  ים ְמֻסּמָ ִבים ׁשֹוְמֵרי ִמְצוֹות ַרּבִ ים ּתֹוׁשָ ֶהם ַחּיִ ּבָ ּוִבים ׁשֶ ִיּשׁ ּבְ
ּוב. ּשׁ ת ַהּיִ ת ַעל ַמּפַ ּבָ חּום ׁשַ ּתְ

ִתית: ַמְחָלָקה  ַהּמֹוָעָצה ַהּדָ
קֹוִמית  ָרׁשּות ַהּמְ אֹו ֲאַגף ּבָ
ת  רּוֵתי ּדָ ַאְחָרִאים ַעל ׁשֵ ׁשֶ

ּוב. ּשׁ ֵבי ַהּיִ ְלתֹוׁשָ

יף ֶאת  בּול ָהֵערּוב: חּוט ַהַמּקִ ּגְ
ּמּוָתר  ים ׁשֶ ן ַלֲאָנׁשִ ּוב ּוְמַסּמֵ ּשׁ ַהּיִ
ת. ּבָ ׁשַ תֹוכֹו ֲחָפִצים ּבְ ְלַטְלֵטל ּבְ



ֵהם ָעְברּו  ים אֹו ִליָלִדים ׁשֶ ים נֹוֲהִגים לֹוַמר ַלֲאָנׁשִ ְלִעּתִ
ה  ּלָ ִנים ַלּמִ ּוְ בּול. ִמְתּכַ ֵאין ָלֶהם ּגְ בּול אֹו ׁשֶ ֶאת ַהּגְ

ל. ָמׁשָ בּול" ּכְ "ּגְ
ּטּוי ”ֵאין ָלֶהם  רּוׁש ַהּבִ ירֹו ֶאת ּפֵ ִאּיּור ְוַהְסּבִ ִהְתּבֹוְננּו ּבָ

ּטּוי.  ְדִגים ֶאת ַהּבִ ּמַ ר ִסּפּור ׁשֶ בּול“. תּוְכלּו ְלַחּבֵ ּגְ

ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
ּוב. ּשׁ ל ַהּיִ ַטח ׁשֶ ֶ ֵני ַהּשׁ יר ֶאת ּפְ ְלַהּכִ  .1

ּוב. ּשׁ ּיִ ה ּבַ ִנּיָ ָרִכים ְוַעל ַהּבְ ַטח ַעל ַהּדְ ֶ ֵני ַהּשׁ ַעת ּפְ ּפָ ִלְבחֹן ֶאת ַהׁשְ  .2
י ְיֵדי ָאָדם.  ֵהן ַמֲעׂשֵ ִציאּות ּתֹוָפעֹות ִטְבִעּיֹות ְותֹוָפעֹות ׁשֶ ּמְ ּוב ּוּבַ ּשׁ ת ַהּיִ ְלַזהֹות ַעל ַמּפַ  .3

ם. ּוב ּוְלָהִבין ַמּדּוַע ֵהן ׁשָ ּשׁ ּיִ ִלְבחֹן ֶאת ִמּקּום ַהּתֹוָפעֹות ּבַ  .4

ֵאזֹור ֲהָרִרי נּוָיה ּבְ ְרִמיֵאל ּבְ ָהִעיר ּכַ



דֹול אֹו  ם (ּגָ ָמקֹום ְמֻסּיָ ְרַקע ּבְ ִמים ַעל ַהּקַ ּיָ ּקַ ָרִטים ׁשֶ ל ַהּפְ ּכָ
מֹו: ָהִרים,  ֵני ָאָדם, ּכְ ֲעׂשּו ַעל ְיֵדי ּבְ ַנּ ים אֹו ׁשֶ ֵהם ִטְבִעּיִ ָקָטן), ׁשֶ

ה ּוְמקֹורֹות ַמִים, ִמְבִנים ּוְדָרִכים.  ָבעֹות, ִמיׁשֹור, ִצְמִחּיָ ּגְ

ם  ּוב ְמֻמּקָ ּשׁ ר ָלַדַעת ִאם ַהּיִ ּוב ֶאְפׁשָ ּשׁ ת ַהּיִ ַמּפַ ֵעת ְקִריָאה ּבְ ּבְ
ַטח  ֶ ֵני ַהּשׁ ר ָלַדַעת ִאם ּפְ ִמיׁשֹור — ֶאְפׁשָ ָבעֹות אֹו ּבְ ַעל ַהר, ַעל ּגְ

ים.  ֵהם ִמיׁשֹוִרּיִ ים אֹו ׁשֶ ּוב ֵהם ֲהָרִרּיִ ּשׁ ל ַהּיִ ׁשֶ
ל  מֹות ׁשֶ ה ׁשֵ ּמָ נֹוף ֲהָרִרי ְוָלֵכן ּכַ נּוִיים ּבְ ּוִבים ַהּבְ ֵיׁש ִיּשׁ

ל:  ַטח, ְלָמׁשָ ֶ ֵני ַהּשׁ ִעיִדים ַעל צּוַרת ּפְ כּונֹות ּוְרחֹובֹות ְמּ ׁשְ
ם  כּונֹות ֵהם ַעל ׁשֵ ה ׁשְ ּמָ ל ּכַ מֹות ׁשֶ ֵ ית, ַהּשׁ ָנְצַרת ִעּלִ ּבְ

כּוַנת  ִביב ָלִעיר, ְלֻדְגָמה: ׁשְ ּסָ ּמִ ֶהָהִרים ְוָהֲעָמִקים ׁשֶ
ם  ׁשֵ כּונֹות ּבְ ַלִים ֵיׁש ׁשְ ירּוׁשָ סּולֹות. ּבִ כּוַנת ֵעֶמק ּכְ בֹור,ׁשְ ַהּתָ

ם,  ם ֵעין ַהּיָ ׁשֵ כּונֹות ּבְ ֵחיָפה ֵיׁש ׁשְ ַהר נֹוף, אֹו רֹוֵמָמה. ּבְ
כּוָנה  ְצַפת ֵיׁש ׁשְ ם. ּבִ ֶרְך ַהּיָ ְקָרא ּדֶ ה, ֵיׁש ְרחֹוב ַהּנִ ּיָ ְרֶמִלּ ּכַ

ַנַען. ם ַהר ּכְ ׁשֵ ּבְ

ר. ַטח ָיׁשָ ִמיׁשֹור: ׁשֶ



ִעיִדים ַעל צּוַרת  כּונֹות ַהּמְ ֶכם ֵיׁש ְרחֹובֹות ּוׁשְ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ִיּ ם ּבַ ַהִאם ּגַ
ְבִעי? ַטח ְוַעל ַהּנֹוף ַהּטִ ֶ ֵני ַהּשׁ ּפְ

כּונֹות  ל ׁשְ מֹות ׁשֶ רּו ׁשֵ ֶכם ְוַאּתְ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ת ַהּיִ ַמּפַ ִהְתּבֹוְננּו ּבְ  .1
ָמם (ְלֻדְגָמה:  ְתבּו ֶאת ׁשְ ְבִעי. ּכִ ָתֲאִרים ֶאת ַהּנֹוף ַהּטִ ּוְרחֹובֹות ַהּמְ

ָבִאים). ם, ֵעֶמק ַהּצְ כּוַנת ַהּיָ ׁשְ
ֶכם,  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ בֹוִהים אֹו ְנמּוִכים ּבַ ִאם ָידּוַע ָלֶכם ַעל ְמקֹומֹות ּגְ  .2
ר  ֲאׁשֶ ֵכר, ּכַ מּוְך (ַנּסּו ְלִהּזָ בֹוַהּ ֵמַהּנָ קֹום ַהּגָ ָמה ׁשֹוֶנה ַהּמָ רּו ּבְ ַסּפְ
ים ְורֹוִאים)? יׁשִ ִים, ָמה ַמְרּגִ ֶרֶגל אֹו רֹוְכִבים ַעל אֹוַפּנַ הֹוְלִכים ּבָ

ֶכם: ֵאילּו  ְעּתְ יעּו ּדַ ַהּבִ  .3
ִיְתרֹונֹות ְוֵאילּו ֶחְסרֹונֹות 

ים  ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ַלַחּיִ
ַטח  ֶ ֵני ַהּשׁ ּצּוַרת ּפְ ּוב ׁשֶ ִיּשׁ ּבְ

זֹאת: ּלֹו ִהיא ּכָ ׁשֶ
 ִמיׁשֹור

 ַהר
ָבעֹות  ּגְ

ל ַהר  ִמְדרֹונֹות ׁשֶ
 ֵעֶמק

 ַעל ַיד חֹוף ָים אֹו ֲאַגם
ַטְבָלה, ְלֻדְגָמה:  ׁשּוָבה ּבְ ן ֶאת ַהּתְ ּתּוְכלּו ְלַאְרּגֵ

ֶחְסרֹונֹות ִיְתרֹונֹות ּצּוַרת  ּוב ׁשֶ ִיּשׁ ים ּבְ ַחּיִ
ַטח ִהיא ֶ ֵני ַהּשׁ ּפְ

ה  חֶֹרף ַקר, ָקׁשֶ ּבַ
ִים ִלְרּכֹב ַעל אֹוַפּנַ

ִיץ  ּקַ נֹוף ָיֶפה, ֲאִויר טֹוב ּבַ ֲהָרִרית

ֵאזֹור ֲהָרִרי נֹוף ּבְ



ְכלֹל  ּיִ ז ְסּפֹוְרט ׁשֶ ם ַעל ִמְדרֹון ָהָהר ֻהְחַלט ְלָהִקים ֶמְרּכַ ֻמּקָ ּוב ַהּמְ ִיּשׁ ּבְ
ִזית — ָצִריְך  ָעָיה ַאַחת ֶמְרּכָ ּיּון ָעְלָתה ּבְ ּדִ ה. ּבַ ִחּיָ ֵרכֹות ׂשְ לֹוׁש ּבְ ׁשָ

ּפּוִעים (ְיִרידֹות ַוֲעִלּיֹות), ּגַֹבּה  גֹון: ׁשִ ַטח, ּכְ ֶ ֵני ַהּשׁ צּורֹות ּפְ ב ּבְ ֵ ְלִהְתַחּשׁ
קֹום ְועֹוד. ַהּמָ

ָעָיה. ה זֹו ּבְ ירּו ָלּמָ ַהְסּבִ  .1
ָעָיה. עֹות ֲחלּוִפּיֹות ְלִפְתרֹון ַהּבְ י ַהּצָ ּתֵ יעּו ׁשְ ּצִ ּתַ ֵדי ׁשֶ נּו ֲאֵליֶכם ּכְ ּפָ  .2

ָעה טֹוָבה יֹוֵתר. קּו אֹוָתן ְוַהְחִליטּו ֵאיזֹו ַהּצָ א. ַנּמְ
ַעְתֶכם.  ים ֶאת ַהּצָ ֵדי ְלַהְדּגִ ם ְיכֹוִלים ְלַסְרֵטט ּכְ ב. ַאּתֶ

ֵאזֹור ֲהָרִרי  ִליל ּבְ ּגָ ּוב ּבַ ִיׁשּ



מֹות  ֶהם ִמְתַקּיְ ּבָ ּוב ֵיׁש ֵאזֹוִרים ׁשֹוִנים ׁשֶ ָכל ִיׁשּ ּבְ
ִעילּויֹות ׁשֹונֹות. ּפְ

ּוב ְוֵיׁש ְרחֹובֹות  ּשׁ ֵבי ַהּיִ ִרים ּתֹוׁשָ ֲאזֹוֵרי ְמגּוִרים ּוָבֶהם ּגָ
ָרִדים ַוֲחֻנּיֹות. ם ִמׂשְ ֶהם ִנְמָצִאים ַגּ ּבָ ׁשֶ

ֵהם  ָגְדָלם ּוִבִמּקּוָמם, ֵיׁש ׁשֶ ֲאזֹוֵרי ִמְסָחר ַוֲעָסִקים ׁשֹוִנים ּבְ
ְניֹוִנים ְוֵיׁש  ּקַ ִזים ּבַ ְתַרּכְ ּוב, ֵיׁש ַהּמִ ּשׁ ז ַהּיִ ֶמְרּכַ ִמים ּבְ ְמֻמּקָ

ֲאזֹוֵרי ְמגּוִרים. ים ּבַ ִזים ְקַטּנִ ׁשּוק ּוְכֶמְרּכָ ַהּמּוָקִמים ּכְ
ה,  ּיָ ֲעׂשִ ין ּתַ ּלּוב ּבֵ ֶהם ֵיׁש ׁשִ ּבָ ֲעסּוָקה ׁשֶ ֲאזֹוֵרי ּתַ

ה ֲעִתיָרה  ּיָ ֲעׂשִ ל ּתַ ל ִמְסָחר ְוׁשֶ ְמָלאָכה ּוְפִעילֹות ׁשֶ
ָרִדים ׁשֹוִנים. ֵמיָדע ּוְבֶטְכנֹולֹוְגָיה (ַהיֶטק) ּוִמׂשְ ּבְ

ּוב  ּשׁ ל ַהּיִ ָרִדים ׁשֶ ֵאזֹוִרים ְמֻיָחִדים ְלמֹוְסדֹות ִצּבּור ּוִמׂשְ
ָכל  ים. ּבְ ָרִטּיִ ַצד מֹוְסדֹות ּפְ ָלה ּבְ ְמׁשָ ל ַהּמֶ ּומֹוְסדֹות ִצּבּור ׁשֶ
ה ֵאזֹוִרים.  ַכּמָ ָמקֹום ֶאָחד אֹו ּבְ ִזים ּבְ ּוב ַהּמֹוָסדֹות ְמֻרּכָ ִיׁשּ

ְתִאים ְלִבּלּוי, ְלֻדְגָמה: חֹוף ָים, ֲאָתר ִהְסטֹוִרי אֹו  ּמַ רּות ִנְמָצִאים ְלַיד ֵאזֹור ׁשֶ ּיָ ֲאזֹוֵרי ּתַ
ֲעסּוָקה. ֵאזֹור ַהּתַ ם ּבְ ּוב, ְוֵיׁש ּגַ ּשׁ ִיּ ים ּבַ ִזּיִ ַאְרֵכיאֹולֹוִגי ּוִבְמקֹומֹות ֶמְרּכָ



ֶהם.  ּבָ ְתָקִנים ׁשֶ ָגְדָלם ּוַבּמִ ֲאזֹוֵרי ְסּפֹוְרט, נֶֹפׁש ּוְפַנאי ׁשֹוִנים ּבְ

ְחּבּוָרה ׁשֹוִנים, ְלֻדְגָמה: ְנֵמִלים (ִנְמֵלי ָים אֹו ִנְמֵלי  ֲאזֹוֵרי ּתַ
ִזית.  ֲחַנת אֹוטֹוּבּוִסים ֶמְרּכָ ֶבת, ּתַ ֲחַנת ַרּכֶ עּוָפה), ּתַ ּתְ

דֹות.  ָלה, ׂשָ ּתָ ע, לּול, ִמׁשְ ס, ַמּטָ ְרּדֵ ֲאזֹוֵרי ַחְקָלאּות, ְלֻדְגָמה: ּפַ
ָהיּו  ּוִבים ׁשֶ ִיּשׁ ים ְוַגם ּבְ ְפִרּיִ ּוִבים ּכַ ִיּשׁ ֲאזֹוֵרי ַחְקָלאּות ֵיׁש ּבְ

ים.  ּוִבים ִעירֹוִנּיִ ים ְוָכֵעת ֵהם ִיּשׁ ָעָבר ַחְקָלִאּיִ ּבֶ

ֶבת ֲחַנת ַרּכֶ ְחּבּוָרה — ּתַ ֵאזֹור ּתַ

ֵדה ּתּות ֵאזֹור ַחְקָלאּות — ׂשְ ע ַמּטָ



ל ִאּיּור (ֵהָעְזרּו  ג ָכּ ְפקּוד ְמַיֵצּ ִאּיּוִרים ְוִכְתבּו ֵאיֶזה ֵאזֹור ִתּ ִהְתּבֹוְננּו ָבּ  .1
ָירּות, ֲאָתר ַאְרִכיאֹולֹוִגי). ְגָמה: ִאיּור א: ֵאזֹור ּתַ יָדע ְלּדֻ ַחּלֹון ּמֵ ּבְ

ג ב  א   

ו ה  ד   

ט ח  ז   

י  



ְפקּוד  רּו ּבֹו ֲאזֹוֵרי ּתִ ּוְבֶכם ְוַאּתְ ת ִיּשׁ ל ַמּפַ ְקָרא ׁשֶ ּמִ ִהְתּבֹוְננּו ּבַ  .1
ֲעסּוָקה,  ה ּוְמָלאָכה אֹו ֵאזֹור ּתַ ּיָ ֲעׂשִ ל: ֵאזֹור ּתַ ׁשֹוִנים, ְלָמׁשָ

ֲאזֹוֵרי ֹנֶפׁש ּוְפַנאי, ֲאזֹוֵרי ִמְסָחר. 
ִנים ָהֲאזֹוִרים?  ֵאילּו ְצָבִעים אֹו ִסיָמִנים ְמֻיָחִדים ְמֻסּמָ נּו: ּבְ ַצּיְ  .2

ר  ּוְבֶכם, ַנּסּו ְלַאּתֵ ת ִיּשׁ ל ַמּפַ ְקָרא ׁשֶ ּמִ ִאם ֵאין ִסּמּון ּבַ
ים  ימּו ֵלב: ְלִעּתִ ה. ׂשִ ּפָ ּמַ ֹוִנים ּבַ ַעְצְמֶכם ֶאת ָהֲאזֹוִרים ַהּשׁ ּבְ

ה ַעְצָמּה. ּפָ ּמַ ם ָהֵאזֹור ּבַ מֹוִפיַע ׁשֵ
יֹוֵתר?  דֹול ּבְ ֶכם הּוא ַהּגָ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ַהֲעִריכּו: ֵאיֶזה ֵאזֹור ּבַ  .3

ַמּדּוַע?
ּוב? ַמּדּוַע? ּשׁ ׁשּוֵלי ַהּיִ ָלל ּבְ ֶדֶרְך ּכְ ְדקּו: ֵאיֶזה ֵאזֹור ִנְמָצא ּבְ ּבִ  .4
ה (אֹו  ּיָ ֲעׂשִ ָלאָכה ְוַהּתַ ּוְבֶכם ֶאת ֵאזֹור ַהּמְ ת ִיּשׁ ַמּפַ רּו ּבְ 5. ַאּתְ

ֲעסּוָקה).  ם ֵאזֹור ּתַ ֵ ּשׁ ּבַ
ם?  ֶכם הּוא ׁשָ ּוב? ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ ּשׁ ּיִ ּלֹו ּבַ ּקּום ׁשֶ ָמה ַהּמִ א. 

ה  ּיָ ֲעׂשִ ֵאזֹור ַהּתַ ְיא טֹוֵען ׁשֶ יֵניֶהם: ּגַ ִני ׂשֹוֲחחּו ּבֵ ְיא ְוׁשָ ּגַ  .6
י ִמְפֲעֵלי  יֹוֵתר, ּכִ דֹול ּבְ ֲעסּוָקה הּוא ָהֵאזֹור ַהּגָ ָלאָכה אֹו ּתַ ְוַהּמְ
הּוא טֹוֶעה, ְוָהֵאזֹור  ִני טֹוֶעֶנת ׁשֶ דֹול. ׁשָ ַטח ּגָ ה ְצִריִכים ׁשֶ ּיָ ֲעׂשִ ּתַ
ים  י ֵיׁש ּבֹו ִמְגָרׁשִ ּפֹוְרט, ּכִ יֹוֵתר הּוא ֵאזֹור ַהּנֶֹפׁש ְוַהּסְ דֹול ּבְ ַהּגָ

ְרק. דֹוִלים ּוּפַ ּגְ
ַעד אֹו ֶנֶגד. יגּו ִנּמּוִקים ּבְ ָענֹות? ַהּצִ י ַהּטְ ּתֵ ֶכם ַעל ׁשְ ְעּתְ ָמה ּדַ



ְתָקִנים ַמְתִאיִמים  ְבִנים ְוַהּמִ ְפקּוד ַהּמִ ֵאזֹור ּתִ ּבְ  .1
ְגָמאֹות  י ּדֻ ּתֵ יגּו ׁשְ ָלל ְלַתְפִקיָדם. ַהּצִ ֶדֶרך ּכְ  ּבְ

ַעּמּוד 87). יָדע ּבְ ַחּלֹון ַהּמֵ (ֵהָעְזרּו ּבְ
ין טּור א  ִטים ְוַהְתִאימּו ּבֵ ּפָ ׁשְ ִקְראּו ֶאת ַהּמִ  .2

ְלטּור ב:

ְפקּוד ְתָקִניםטּור א — ֵאזֹור ַהּתִ ְבִנים ְוַהּמִ טּור ב — ַהּמִ

ה אֹו     ּיָ  א. ֵאזֹור ְמָלאָכה ְוַתֲעׂשִ
ֲעסּוָקה     ּתַ

י אֶֹכל  ּתֵ ָרִדים, ּבָ 1. ֲחנּויֹות, ִמׂשְ
י ָקֶפה    ּוָבּתֵ

י קֹומֹות ב. ֵאזֹור מֹוְסדֹות ִצּבּור ים ַעל קֹומֹות, ַרּבֵ ּתִ  2. ּבָ
ּנֹות     ּוְצמּוֵדי ַקְרַקע, ּגִ

י ְסּפֹוְרט, ַסְפָסִלים, ג. ֵאזֹור ִמְסָחִרי ּנֹות, ִמְגְרׁשֵ  3. ּגִ
   ַנְדֵנדֹות 

ים, ִמְפָעל ִלְתרּופֹות, ד. ֵאזֹור נֶֹפׁש ּוְסּפֹוְרט  4. מּוַסּכִ
פּוס, ִמְסָעדֹות, ֶחְבַרת  ית ּדְ     ּבֵ

ִבים, ַקְניֹון ְכַנת ַמְחׁשְ    ּתָ

ֶנֶסת ה. ֲאזֹוֵרי ְמגּוִרים ית ַהּכְ ּנֹות, ּבֵ ה, ּגִ ְנַין ָהִעיִרּיָ  5. ּבִ
דֹול, אּוַלם ֵארּוִעים    ַהּגָ

ַעּמּוִדים 94-92) ַוֲענּו  בֹות ֵמָהִעּתֹוִנים (ּבְ ּתָ לׁש ַהּכַ ִקְראּו ֶאת ׁשְ  .3
ְך. ֶהְמׁשֵ ֵאלֹות ּבַ ְ ְכָתב ַעל ַהּשׁ ּבִ

ֵאזֹור נֶֹפׁש ּוְפַנאי



ְלִניר ַע ּגַ ֵבנּו ְיהֹוׁשֻ ּתָ ֵמֵאת ּכַ

גּוִרים ֶהָחָדׁש  ִבים ֵמֵאזֹור ַהּמְ ּתֹוׁשָ

ַעל  ִמְתלֹוְנִנים  ָהִעיר  ְצפֹון  ּבִ ׁשֶ

ְיֵדי  ַעל  ְגָרם  ַהּנִ ְסִביָבִתי  ִזהּום 

ַחת  ּפַ ְך ְלִמׁשְ ּיָ ַ נֹוַע" ַהּשׁ מּוָסְך "ַהּמָ

ִבים  לּונֹות ַהּתֹוׁשָ ִעְקבֹות ּתְ ּכֵֹהן. ּבְ

ים ֻהְחַלט  ּוְבִדיַקת ְמַזֲהִמים ְסִביָבִתּיִ

ה ִלְסּגֹר ֶאת ַהּמּוָסְך ְוִלְדרׁש  ִעיִרּיָ ּבָ

ה  ּיָ ֲעׂשִ ָעָליו ְלַהֲעִבירֹו ְלֵאזֹור ַהּתַ ִמּבְ

ִמְזַרח ָהִעיר. ּבְ ׁשֶ

ִדים ְלַהֲעָבָרתֹו  ֲעֵלי ַהּמּוָסְך ִמְתַנּגְ ּבַ

קֹום  ּמָ ַהּמּוָסְך ּפֹוֵעל ּבַ ְוטֹוֲעִנים ׁשֶ

ֵאזֹור ֲעַדִין ָהיּו  ר ּבָ ֲאׁשֶ ִנים, ּכַ 38 ׁשָ

י ְמגּוִרים.  ּתֵ ִסים ְולֹא ּבָ לּוִלים ּוַפְרּדֵ

ים  ִבים ַהֲחָדׁשִ ְלַטֲעָנָתם, ַהּתֹוׁשָ

ל  ְצאּותֹו ׁשֶ קֹום ָיְדעּו ַעל ִהּמָ ּמָ ּבַ

אּו ָלגּור  ּבָ ַהּמּוָסְך עֹוד ִלְפֵני ׁשֶ

ְגרֹם ָלֶהם ֶנֶזק  קֹום. ַהֲעָבָרתֹו ּתִ ּמָ ּבַ

דֹול. י ּגָ ְסּפִ ּכַ

ָבִרים  ַהּדְ ׁשֶ ָאַמר  ָהִעיר  ס  ְמַהְנּדֵ

ְתרֹון  ּפִ ִלְמֹצא  ֵדי  ּכְ ִקים  ִנְבּדָ

ָדִדים.  ְתִאים ְלָכל ַהּצְ ּיַ ׁשֶ

ָבה? ּתָ ּכַ ר ּבַ ְפקּוד ֻמְזּכָ ֵאיֶזה ֵאזֹור ּתִ  .1
ָעָיה  ֶכם נֹוְצָרה ּבְ ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ  .2 

ָבה?  ּתָ ְלִפי ַהּכַ
קּו. ֶכם? ַנְמּ ִמי צֹוֵדק ְלַדְעְתּ  .3



ָבה? ּתָ ּכַ ר ּבַ ְפקּוד ֻמְזּכָ ֵאיֶזה ֵאזֹור ּתִ  .1
ְרק?  ְבִליִנים ְלֵבין ַהּפַ ן ּתַ ין ֲהָקַמת ּגַ ר ּבֵ ׁשֶ ָמה ַהּקֶ  .2

ּבֹו  ֶדר ׁשֶ ִאְרּגּון ֶמְרָחִבי: ַהּסֵ
ַטח  ׁשֶ ְבִנים ּבְ ִמים ַהּמִ ְמֻמּקָ

ּקּום  ל: ַהּמִ ם, ְלָמׁשָ ּוְבֶמְרָחב ְמֻסּיָ
ְרחֹוב,  גּוִרים ּבָ ל ִמְבֵני ַהּמְ ׁשֶ
ה  ּיָ ֲעׂשִ ל ִמְבֵני ַהּתַ ּקּום ׁשֶ ַהּמִ

ְרָחִבי  ָלאָכה. ָהִאְרּגּון ַהּמֶ ְוַהּמְ
ים  ל ָהֲאָנׁשִ י ַהּצֶֹרְך ׁשֶ ע ַעל ּפִ ִנְקּבַ

ִביׁש  ל: ּכְ קֹום, ְלָמׁשָ ּמָ ים ּבַ ַהַחּיִ
ז ָהִעיר,  ֶמְרּכַ י ָרָחב ּבְ ָראׁשִ

ים  ֲעֵלי ַחּיִ ּדּוֵלי ּבַ ין ּגִ ַהְפָרָדה ּבֵ
ִקּבּוץ. גּוִרים ּבְ ֵמֵאזֹור ַהְמּ

ֵמֵאת ְצִבי ֵלב ֲאִרי 

ים  ן ְמֻיָחד ִליָלִדים ְוַלֲאָנׁשִ ה ֵהִקיָמה ָלַאֲחרֹוָנה ּגַ י ָהִעיִרּיָ ֵבנּו נֹוַדע ּכִ ְלַכּתָ

ְרק ָהִעירֹוִני. ּפַ ה, ּבַ ְלקּוֵיי ְרִאּיָ

ַרְיל.  ְכַתב ּבְ ר ּבִ ב ֶהְסּבֵ ל ֶצַמח ֻהּצַ ְבִלין ּוְלַיד ּכָ לּו ִצְמֵחי ּתַ ּתְ ן ִנׁשְ ּגַ ּבַ

ְדָרָכה ּוְבִרּצּוף  ַפת ַהּמִ ִסּמּון ׂשְ ה ּבְ ִביִלים ַמְתִאיִמים ִלְלקּוֵיי ְרִאּיָ ְ ַהּשׁ

ְנֶחה ֶאת ַהּצֹוֲעִדים.  ּמַ ׁשֶ

ַעל  יִרים  ְסּבִ ַהּמַ ַמע  ׁשֶ ִמְתְקֵני  ה  ּמָ ּכַ הּוְקמּו  ן  ּגַ ּבַ ַאֵחר  ָמקֹום   ּבְ

ְרק.  ּפַ ּבַ ָמה ׁשֶ



ָבה? ּתָ ּכַ ר ּבַ ְפקּוד ֻמְזּכָ ֵאיֶזה ֵאזֹור ּתִ  .1
ָבה?  ּתָ ָעָיה ְלִפי ַהּכַ ֶכם נֹוְצָרה ּבְ ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ  .2

ָעָיה? יָעה ִיְפּתֹר ֶאת ַהּבְ ה ַמּצִ ָהִעיִרּיָ ְתרֹון ׁשֶ ַהִאם ַהּפִ  .3

ָרק נּו אֹוָרה ּבָ ְבֵתּ ּתַ ֵמֵאת ּכַ

ְמָצִאים  ּבּור ַהּנִ ֵאי מֹוְסדֹות ַהּצִ ּבָ

ְרּבּות,  ַהּתַ ית  (ּבֵ ָהִעיר  ז  ֶמְרּכַ ּבְ

ה ָהִעירֹוִנית  ְפִרּיָ ה, ַהּסִ ְרֵדי ָהִעיִרּיָ ִמׂשְ

ז ָהְרפּוִאי), ִמְתלֹוְנִנים ַעל  ְרּכָ ְוַהּמֶ

ִבים  ֲחָנָיה. ְלִדְבֵרי ּתֹוׁשָ ַמְחסֹור ּבַ

ׂש ְמקֹום  ים ֵהם ֶנֱאָלִצים ְלַחּפֵ ַרּבִ

ים  ּוְלִעּתִ ַרב  ְזַמן  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ֲחָנָיה 

ְמַאֲחִרים ְלמֹוָפע אֹו ְלרֹוֵפא. 

ִנְמַסר  ָהִעיר  ס  ְמַהְנּדֵ ַרד  ׂשְ ִמּמִ

ה ְמַתְכֶנֶנת ִלְבנֹות ִמְגַרׁש  ָהִעיִרּיָ ׁשֶ

ק ְמקֹומֹות ֲחָנָיה  ַסּפֵ ּיְ דֹול ׁשֶ ֲחָנָיה ּגָ

ְגָרׁש  ַהּמִ ׁשֶ ַעד  ְמכֹוִנּיֹות.  ְלֶאֶלף 

ּוַבֲעֵלי  ה  ָהִעיִרּיָ ין  ּבֵ ם  ֻסּכַ יּוַקם, 

רּו  ַאְפׁשְ ּיְ ׁשֶ ים  ָרִטּיִ ּפְ ַחְניֹוִנים 

ם  ֵבי ָהִעיר ְלַהְחנֹות ֶאת ִרְכּבָ ְלתֹוׁשָ

ְמִחיר ֻמְפָחת.  ּבִ



ֶכם, ַהִאם  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ רּוְתֶכם ִעם ְמקֹומֹות ׁשֹוִנים ּבַ ְסיֹוְנֶכם ְוֶהּכֵ ִמּנִ  .1
ה. ּמֶ וּו ְוִכְתבּו ּבַ ן, ַהׁשְ בֹות? ִאם ּכֵ ּתָ ּכַ ּבַ ְקִרים ׁשֶ ין ַהּמִ ְמיֹון ּבֵ ֵיׁש ּדִ

ְתרֹונֹות  ָעיֹות אֹו ַעל ּפִ קֹוִמית ַעל ּבְ בֹות ֵמָהִעּתֹונּות ַהּמְ ּתָ ׂשּו ּכַ ַחּפְ  .2
ה.  ּתָ ֶכם ְוָהִביאּו ַלּכִ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ְפקּוד ּבַ ׁשּוִרים ַלֲאזֹוֵרי ּתִ ּקְ ׁשֶ

ב  ָעָליו ִנְכּתַ קֹום ׁשֶ ּמּוָבן) ֶאת ַהּמָ ִרים ּכַ ֶחְבַרת ְמֻבּגָ ְצאּו ִלְבּדֹק (ּבְ  .3
ֶקת.  ָבה ֻמְצּדֶ ּתָ ָעה ִאם ַהּכַ יעּו ּדֵ ְוַהּבִ



ּוב ּשׁ ִיּ ִבים ַבּ ּלָ ֲאזֹוִרים ְמׁשֻ
ְפקּוד  ּוב ֵיׁש ֲאזֹוֵרי ּתִ ָכל ִיּשׁ 1. ּבְ

ִבים  ּלָ ֶהם ְמׁשֻ ּבָ ִעילּויֹות ׁשֶ ְבִנים ְוַהּפְ ַהּמִ ׁשֶ
ֶהם  ׁש ּבָ ּיֵ ה. ֵאּלּו ֲאזֹוִרים ׁשֶ ֵאּלֶ ה ּבְ ֵאּלֶ

ְפקּוד  ֵהם ֵמֲאזֹוֵרי ּתִ ִמְתָקִנים ּוִמְבִנים ׁשֶ
ל:  ׁשֹוִנים. ְלָמׁשָ

ֲאזֹוֵרי ְמגּוִרים ֵיׁש ְרחֹובֹות  ּבַ א. 
לֹוַמר: ֵיׁש  אֹות. ּכְ ּנֹות ּוִמְדׁשָ ָרִדים, ִגּ ֶהם ֲחנּויֹות, ִמׂשְ ׁש ּבָ ּיֵ ֲאָחִדים ׁשֶ

ין ִמְתָקִנים  ּלּוב ּבֵ ין ְמגּוִרים, ִמְסָחר, נֶֹפׁש ּוְפַנאי. ֵיׁש ֵערּוב ְוׁשִ ּלּוב ּבֵ ׁשִ
ֵמֲאזֹוִרים ׁשֹוִנים.

ֶהם  ׁש ּבָ ּיֵ ֲעסּוָקה ֵיׁש ְרחֹובֹות ֲאָחִדים ׁשֶ ה ּוְמָלאָכה ּתַ ּיָ ֲעׂשִ ֲאזֹוֵרי ּתַ ּבַ ב. 
י ְסּפֹוְרט). ה ּוִמְגְרׁשֵ ִחּיָ ֵרַכת ׂשְ מֹו ּבְ ֲחנּויֹות ּוִמְתְקֵני ְסּפֹוְרט (ּכְ

ֶהם ַמְפִריִעים ֵאּלּו  ּבָ ְבִנים ׁשֶ ִעילּויֹות ְוַהּמִ ַהּפְ ְפקּוד ׁשֶ ּוב ֵיׁש ֲאזֹוֵרי ּתִ ָכל ִיּשׁ 2. ּבְ
ל:  ַיַחד, ְלָמׁשָ ּלֹא ִיְהיּו ּבְ ְלֵאּלּו ְוָלֵכן ָרצּוי ׁשֶ

ֵבי ֲאזֹוֵרי ְמגּוִרים. ִעילּויֹות ַמְפִריעֹות ְלתֹוׁשָ ה ּוְמָלאָכה ַהּפְ ּיָ ֲעׂשִ ֲאזֹוֵרי ּתַ ּבַ א. 
ִסים) ַמְפִריַע  ִעים ּוַפְרּדֵ דֹות, ַמּטָ ֵאזֹור ַחְקָלאּות (לּוִלים אֹו ְרָפתֹות, ׂשָ ב. 

ִאים ְלמֹוְסדֹות ִצּבּור. ֵבי ֲאזֹוֵרי ְמגּוִרים ְוַגם ַלּבָ ְלתֹוׁשָ

ּוב ִעירֹוִני ְטֵחי ַחְקָלאּות ְלַצד ִיׁשּ ׁשִ



ִבים. ֵאילּו  ּלָ ְפקּוד ְמׁשֻ ּוְבֶכם ְוַזהּו ֲאזֹוִרי ּתִ ת ִיּשׁ ַמּפַ ִהְתּבֹוְננּו ּבְ  .1
ִבים ִזיִהיֶתם? ּלָ ְפקּוד ְמׁשֻ ֲאזֹוִרי ּתִ

ֶהם ֵאיָנן ַמְתִאימֹות ַלֲאזֹוֵרי  ִעילּויֹות ּבָ ַהּפְ נּו ֲאזֹוִרים ׁשֶ ַמּיְ  .2
ֶכם? ְמגּוִרים. ַמּדּוַע ְלַדְעְתּ

דֹול,  ְרק ַהּגָ ם ְוַהּפַ ְקֶרה: ְלַיד חֹוף ַהּיָ אּור ַהּמִ ִקְראּו ֶאת ּתֵ  .3 
ּוב, ֻהְחַלט ְלָהִקים ִמְתָחם  ּשׁ ּיִ ַנאי ּבַ ֵהם ֲאזֹוֵרי ַהֹנֶפׁש ְוַהּפְ ׁשֶ

ֶבת ְוַתֲחַנת  ֲחַנת ַרּכֶ ְכלֹל ּתַ ּיִ דֹול ׁשֶ ְחּבּוָרִתי ּגָ ּתַ
ִזית. אֹוטֹוּבּוִסים ֶמְרּכָ

ֵני ִנּמּוִקים  ַעד. ָהִביאּו ְלָפחֹות ׁשְ יגּו ַטֲעָנה ּבְ ַהּצִ א. 
ְכְנִעים. ְמׁשַ

ֵני  ֶדת ְלָכְך. ָהִביאּו ְלָפחֹות ׁשְ ְתַנּגֶ ּמִ יגּו ַטֲעָנה ׁשֶ ַהּצִ ב. 
ְכְנִעים. ִנּמּוִקים ְמׁשַ

ֵאילּו  ִאּיּוִרים רֹוִאים  נּו ּבְ ִאּיּוִרים ְוַצּיְ ִהְתּבֹוְננּו ּבָ  .4
ִעילּויֹות  בֹות ּוְבֵאילּו ִאּיּוִרים ַהּפְ ּלָ ִעילּויֹות ְמׁשֻ ַהּפְ ׁשֶ

ֶכם. ְעּתְ קּו ּדַ ׁשֹות.  ַנּמְ ִמְתַנּגְ

 

ֵני 

 
ִאיּור ג

ִאיּור ב

ִאיּור א



ּדּוֶרֶגל ְלַיד ֵאזֹור ְמגּוִרים ֶזה  ֲהָקַמת ִמְגַרׁש ּכַ יָחה ׁשֶ ׂשִ יּוַבל ָטַען ְבּ  .1
ן. ַרְעיֹון ְמֻצּיָ

קּו אֹוָתּה. ל יּוַבל ְוַנּמְ יגּו ֶאת ַטֲעָנתֹו ׁשֶ ַהּצִ א. 
קּו אֹוָתּה. ית ְוַנּמְ יגּו ַטֲעָנה ֶנְגּדִ ַהּצִ ב. 

ּוב ּשׁ ּיִ ְפקּוד ּבַ ִחְקרּו ְוִלְמדּו ַעל ֲאזֹוֵרי ּתִ
ְחְקרּו ְוִתְלְמדּו ַעל  ֵעת ּתַ ְפקּוד ׁשֹוִנים. ּכָ ֶכם ֵיׁש ֲאזֹוֵרי ּתִ ּלָ ּוב ׁשֶ ׁשּ ּיִ ּבַ

ּבּור ְוַעל  ֶכם, ַעל ֵאזֹור מֹוְסדֹות ַהּצִ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ גּוִרים ּבַ ֵאזֹור ַהּמְ
ּבּור. תּוִחים ְלטֹוַבת ַהּצִ ָטִחים ַהּפְ ְ ים — ַהּשׁ ֻרּקִ ָהֲאזֹוִרים ַהּיְ

ה  ּיָ ֲעׂשִ ֲעסּוָקה ַהּכֹוְלִלים ּתַ ַעל ָהֲאזֹוִרים ַהּנֹוָסִפים — ֲאזֹוֵרי ַהּתַ
ּוב,  ּשׁ ּיִ ְסָחר ּבַ רּוִתים ׁשֹוִנים, ַעל ַהּמִ ָרִדים נֹוְתֵני ׁשֵ ּוְמָלאָכה, ִמׂשְ
ְחּבּוָרה, ֲאזֹוֵרי ְסּפֹוְרט, נֶֹפׁש ּוְפַנאי, ֲאזֹוֵרי ַחְקָלאּות —  ֲאזֹוֵרי ּתַ
ֶאְספּו ֵמיָדע,  ֵאלֹות, ּתֶ ֲאלּו ׁשְ ׁשְ ל ֵחֶקר ְוִגּלּוי: ּתִ ֶדֶרְך ׁשֶ ְלְמדּו ּבְ ּתִ

יָדע ֶהָחָדׁש  יגּו ֶאת ַהּמֵ יקּו ַמְסָקנֹות ְוַתּצִ ּסִ נּו אֹותֹו, ּתַ ַאְרּגְ ּתְ
ְפָרִקים קֹוְדִמים. ם ּבִ ַמְדּתֶ ּלְ ִפי ׁשֶ ֶכם, ּכְ ּלָ ׁשֶ



ֵאילּו  ְדקּו ּבְ גּוִרים. ּבִ ֶכם ֶאת ֲאזֹוֵרי ַהְמּ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ת ַהּיִ ַמּפַ רּו ּבְ ַאּתְ  .1
יר ַמּדּוַע. ּוְבֶכם ֵאין ֲאזֹוֵרי ְמגּוִרים. ַנּסּו ְלַהְסּבִ ת ִיׁשּ ַמּפַ ְמקֹומֹות ּבְ

ל  ְנָיִנים ִמּכָ ּוב ֵיׁש ּבִ ּשׁ ּיִ גּוִרים ּבַ ָכל ֶאָחד ֵמֲאזֹוֵרי ַהּמְ ּבְ י טֹוֵען ׁשֶ 2. ׁשַ
ַהּסּוִגים. 

ֶכם? ִאם  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ י ַמְתִאיָמה ַלּיִ ל ׁשַ ֲעָנה ׁשֶ ֶכם: ַהִאם ַהּטַ ְעּתְ יעּו ּדַ ַהּבִ  
ְכְנִעים. יגּו ִנּמּוִקים ְמׁשַ ן ְוִאם לֹא, ַהּצִ ּכֵ

ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
גּוִרים  ֲאזֹוֵרי ַהּמְ ְתָקִנים ּבַ ְבִנים ְוַהּמִ  1. ַעל ַהְתָאַמת ַהּמִ

ִבים. ְלָצְרֵכי ַהּתֹוׁשָ
ּבֹות ְלָכְך. ּוב ְוַעל ַהּסִ ּשׁ ּיִ ין ֲאזֹוֵרי ְמגּוִרים ּבַ ֹונּות ּבֵ ַעל ַהּשׁ  .2

ּוב. ּשׁ ל ַהּיִ ֻרּקֹות ׁשֶ ַעל ַהּצֹוֵמַח — ָהֵראֹות ַהּיְ  .3

ְחּתֹון ִליל ַהּתַ ּגָ ְרִמיֵאל ּבָ ִעיר ּכַ ים ְצמּוֵדי ַקְרַקע ַבּ ֵתי ְמגּוִרים ַעל קֹומֹות ּוָבִתּ ּבָ



 (http://maps.google.com) ְנסּו ַלֲאַתר ּגּוֶגל ֶאֶרץ ִהּכָ  .1
לּו  ילּו אֹוָתּה ְוִגְלּ ָרֵאל, ַהְגּדִ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ רּו ֶאת ַמּפַ ִאיְנֶטְרֶנט. ַאּתְ ּבָ

ּוב  ּשׁ ֵעת ּתּוְכלּו ִלְראֹות ֶאת ַהּיִ ּוְבֶכם. ּכָ ל ִיּשׁ יעּו ָלֵאזֹור ׁשֶ ּגִ ּתַ ְך ׁשֶ ּכָ
גּוִרים. ֲאזֹוֵרי ַהּמְ ְבִנים ּבַ ֶכם ְוִלְבֹחן ֶאת סּוֵגי ַהּמִ ּלָ ׁשֶ

ין  וּו ּבֵ ֶכם? ַהׁשְ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ גּוִרים ּבַ יַצד ִנְרִאים ֲאזֹוֵרי ַהּמְ ֲארּו: ּכֵ ּתָ  .2
ֶרת ָלֶכם: ָמה ּדֹוֶמה  ּכֶ ִציאּות ַהּמֻ ְוָין ְלֵבין ַהּמְ ְתמּוַנת ַהּלַ ְרֶאה ּבִ ַהּמַ

ּוָמה ׁשֹוֶנה? 

ֵתל ָאִביב ֲעסּוָקה ְוַלֲאזֹוֵרי ְמגּוִרים ּבְ ְגָמה ַלֲאזֹוֵרי ּתַ ּדֻ



ְבִנים – ִיְתרֹונֹות ְוֶחְסרֹונֹות ַבּה ַהּמִ ֹגּ
ה ַלּגַֹבּה ּוָמה ַהֶחְסרֹונֹות.  ְתרֹונֹות ִלְבִנּיָ ֶכם ַהּיִ ְתבּו ָמֵהם ְלַדְעּתְ ּכִ  .1
ים  ּתִ ה ְצמּוַדת ַקְרַקע? (ּבָ ְתרֹונֹות ּוָמה ַהֶחְסרֹונֹות ִלְבִנּיָ ָמה ַהּיִ  .2

ָרִטית). ה ּפְ ּנָ ים ִעם ּגִ ַחד אֹו ּדּו־קֹוָמִתּיִ
יִעים ַעל ִיְתרֹונֹות ְוֶאת  ְצּבִ ִטים ַהּמַ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ַטְבָלה ֶאת ּכָ ְתבּו ּבְ ּכִ  .3

ל סּוג).  ה ִמּכָ ּמָ יִעים ַעל ֶחְסרֹונֹות (ֵיׁש ּכַ ְצּבִ ה ַהּמַ ֵאּלֶ

ֵעיֵני ַאֵחר. רֹון ּבְ ֵעיֵני ֶאָחד ְוִחּסָ ֵהם ִיְתרֹון ּבְ ִטים ׁשֶ ּפָ ֵיׁש ִמׁשְ
ִטים ּפָ ׁשְ יַמת ַהּמִ ְרׁשִ

דֹול. ַטח ֲאָדָמה לֹא ּגָ חֹות ַרּבֹות ְיכֹולֹות ָלגּור ַעל ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ א. 
ה, ַמֲעִלית).  ּנָ מֹו: ּגִ חֹות (ּכְ ּפָ ה ִמׁשְ ִפים ְלַכּמָ ּתָ רּוִתים ְמׁשֻ ׁשֵ ב. 

ירֹות ְסמּוכֹות. ים ִמּדִ ְרָעׁשִ ג. 
ֲעִלית, ֲחַדר  ְדֵרגֹות ְוַהּמַ ִניָסה, ֲחַדר ַהּמַ ּבּוִרי (ַהּכְ ַטח ַהּצִ ֶ ַהּשׁ ד. 

ם ַאְחָרִאים ְלִנְקיֹונֹו. ִרים ְוֻכּלָ ּיָ ְך ְלָכל ַהּדַ ּיָ ה) ׁשַ ּנָ ה ְוַהּגִ ּפָ ָהַאׁשְ
ֵכִנים עֹוְזִרים ֶזה ָלֶזה. ְ ַהּשׁ ה. 

ָרִטּיּות. ֵכנֹו ְוׁשֹוְמִרים ַעל ּפְ יִרים ִאיׁש ֶאת ׁשְ ִרים לֹא ַמּכִ ּיָ ַהּדַ ו. 
חֹות  ּפָ ׁשְ רּוִתים ַלּמִ נּוי ָקָטן ְונֹוְתִנים ׁשֵ ְנָין ּבָ ָעָליו ַהּבִ ַטח ׁשֶ ֶ ַהּשׁ ז. 

ַרּבֹות.
ָחה. ּפָ ֵיׁש ְמקֹום ֲחָנָיה ְלָכל ִמׁשְ ח. 

דֹול. ה ּתֹוְפִסים ָמקֹום ָגּ ָנּ ִית ְוַהִגּ ַהַבּ ט. 
ְלַבד. ָחה ִבּ ָפּ ׁשְ ֵני ַהִמּ ַאֲחָריּות ְבּ ה ְבּ ָנּ ַהִגּ י. 

ֶכם. ּלָ ֶ ִטים ִמּשׁ ּפָ ְבָלה ִמׁשְ הֹוִסיפּו ַלּטַ  .4

בֹוָהה ה ּגְ ִנָיּ ית קֹומֹות — ּבְ ּבֵ

ִית ְצמּוד ַקְרַקע ּבַ



ֵני  ְ בֹות ְוִסיְסָמאֹות — ְלֶאָחד ִמּשׁ ּתָ ְרסּום" — ּכַ ע ּפִ ָהִכינּו "ַמּסַ  .1
גּוִרים  בֹוָהה אֹו ְלֵאזֹור ַהּמְ ה ַהּגְ ִנּיָ ֲאזֹוֵרי ְמגּוִרים: ְלֵאזֹור ַהּבְ

בּו ַעל ִנּמּוִקים  ים ְצמּוֵדי ַקְרַקע). ִחׁשְ ּתִ מּוָכה (ּבָ ה ַהּנְ ִנּיָ ל ַהּבְ ׁשֶ
ְצלּום. ם ְיכֹוִלים ְלָצֵרף ִאּיּור אֹו ּתַ ְכְנִעים. ַאּתֶ ְמׁשַ

ְכֵנַע  ם ְלַחְבֵריֶכם ְוַנּסּו ְלׁשַ ֵהַכְנּתֶ ְרסּום ׁשֶ ְכִנּיֹות ַהּפִ ַהְראּו ֶאת ּתָ  .2
ה. ַעל ּפֶ אֹוָתם ּבְ

כּונֹות ָוִתיקֹות ְמאֹוד  כּונֹות ְמגּוִרים. ֵיׁש ׁשְ ים ֵיׁש ׁשְ ּוִבים ַרּבִ ִיּשׁ ּבְ
כּונֹות  חֹות ְוֵיׁש ׁשְ כּונֹות ָוִתיקֹות ּפָ ּוב, ֵיׁש ׁשְ ּשׁ ֵמי ֲהָקַמת ַהּיִ ִמּיְ

ים,  ים ֲחָדׁשִ ּתִ ֶהן ּבָ ּיֹום ִנְבנּו ּבָ ּכַ כּונֹות ָוִתיקֹות ׁשֶ ֲחָדׁשֹות. ֵיׁש ׁשְ
ִבים ְצִעיִרים. יעּו ּתֹוׁשָ ְוִהּגִ

ְגָמה ְלֶקַטע  ֻדּ

ת ָנְצַרת  ּפַ ִמּמַ

נֹות  ֻצּיָ ְמּ ית ׁשֶ ִעִלּ

כּונֹות ׁשֹונֹות ה ׁשְ ָבּ

ם  ּכּון — ׁשֵ כּוָנה אֹו ׁשִ ׁשְ
ַיַחד  ְבנּו ּבְ ּנִ ים ׁשֶ ּתִ ִלְקבּוַצת ּבָ
ין  ר ּבֵ ם ְוֵיׁש ֶקׁשֶ ֵאזֹור ְמֻסּיָ ּבְ

ל, ְמקֹום  ִבים (ְלָמׁשָ רֹב ַהּתֹוׁשָ
יל [זּוגֹות ְצִעיִרים],  ָהֲעבֹוָדה, ּגִ
ָאֶרץ [ָוִתיִקים אֹו עֹוִלים  ֶוֶתק ּבָ

כּות  ּיְ ּתַ ִתית [ִהׁשְ ה ּדָ ים], ְנִטּיָ ֲחָדׁשִ
ִתי]). י ֶזֶרם ּדָ ַעל ּפִ



כּונֹות ְוִכְתבּו ֶאת  ל ׁשְ מֹות ׁשֶ ֶכם ׁשֵ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ת ַהּיִ ַמּפַ רּו ּבְ ַאּתְ  .1
ָמן. ׁשְ

ּכּון  כּוָנה אֹו ׁשִ ל ׁשְ ל ּכָ ָמּה ׁשֶ נּו ְלַיד ׁשְ כּונֹות ְוַצּיְ ְ נּו ֶאת ַהּשׁ ַמּיְ  .2
ּוִבים ׁשֹוִנים) ֶאת ִמּקּוָמּה  ִיּשׁ כּונֹות ּבְ ְ ְך קֹוְרִאים ְלֵחֶלק ֵמַהּשׁ (ּכָ
ל  פֹוִני ׁשֶ ד ַהּצְ ּצַ ֶמת ּבַ ֵרת ְמֻמּקֶ כּוַנת ִקְרַית ׁשָ ל: ׁשְ ּוב. ְלָמׁשָ ּשׁ ּיִ ּבַ
ד  ּצַ ם ּבַ ְזָרִחי ְמֻמּקָ ּכּון ַהּמִ ּלֹו. ׁשִ פֹוִני ׁשֶ בּול ַהּצְ ּוב, ְלַיד ַהּגְ ּשׁ ַהּיִ

ּוב.  ּשׁ ל ַהּיִ רֹוִמי ׁשֶ ַהּדְ
ֶמְרָחק ַרב  נּו ֵהן ּבְ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ כּונֹות ּבַ ְ ֲאָלה: "ַמּדּוַע רֹב ַהּשׁ ִאיָלָנה ׁשָ  .3

ּוב?" ּשׁ ז ַהּיִ ְרּכַ ִמּמֶ
ֶכם (ֶרֶמז:  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ְתִאים ַלּיִ ּתַ ֶקת ׁשֶ ׁשּוָבה ְמֻנּמֶ יבּו ְלִאיָלָנה ּתְ ָהׁשִ  
ם ּוְקָראֶתם ַעל  ֲאַסְפּתֶ יָדע ׁשֶ ם ּוַבּמֵ ָבר ְלַמְדּתֶ ּכְ יָדע ׁשֶ ּמֵ ֵהָעְזרּו ּבַ

ֶכם). ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ כּונֹות ּבַ ְ ַהּשׁ
ֵבית  ים ּבְ ׁשִ ֵכִנים ִנְפּגָ ְ ְחּתֹו, ַהּשׁ ּפַ ָרה ִמׁשְ ּה ּגָ ּבָ כּוָנה ׁשֶ ְ ּשׁ ּבַ ר ׁשֶ ִוד ִסּפֵ ּדָ  .4

יֵניֶהם ְוַגם עֹוְזִרים ֶזה ָלֶזה.  ִרים ּבֵ ֶנֶסת ּוָבְרחֹוב. ֵהם ְמַדּבְ ַהּכְ
ּמּוִדים.  ַיַחד ַאֲחֵרי ַהּלִ ֵחק ּבְ ָלִדים נֹוֲהִגים ְלׂשַ ַהּיְ

ִוד? (ֵהָעְזרּו  ר ּדָ ָעֶליָה ִסּפֵ כּוָנה ׁשֶ ְ ּשׁ ִבים ּבַ ף ַלּתֹוׁשָ ּתָ נּו: ָמה ְמׁשֻ ַצּיְ  
ַעּמּוד 105). יָדע ּבְ בְּ ַחּלֹון ַהּמֵ ר ׁשֶ ֶהְסּבֵ ּבַ



ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ ּוב ּבְ ִיּשׁ י ְמגּוִרים ּבְ ֵתּ ר ָבּ יְנֶפְלד ִצּיֵ ְעָיהּו ׁשֵ ר ְיׁשַ ּיָ ׁשּוב — ַהּצַ ּיְ י ְמגּוִרים ּבְ ֵתּ ּבָ

ה ִפּלָ י ְתּ י ְמגּוִרים ּוָבֵתּ ֵתּ ַלִים — ּבָ ר ֶאת ְירּוׁשָ יְנֶפְלד ִצֵיּ ְעָיהּו ׁשֵ ְיׁשַ



כּונֹות  כּוָנה. ֵיׁש ׁשְ ׁשְ הּוְקמּו ּכִ ּוב ִעירֹוִני ֵיׁש ְמקֹומֹות ׁשֶ ָכל ִיׁשּ ּבְ
מֹו זּוגֹות ְצִעיִרים, ָוִתיִקים.  ִבים, ּכְ יל ַהּתֹוׁשָ י ּגִ הּוְקמּו ַעל ּפִ ׁשֶ

ל ָהעֹוִלים  הּוְקמּו ְלִפי ַאְרצֹות ַהּמֹוָצא ׁשֶ כּונֹות ׁשֶ ֵיׁש ׁשְ
ה, ְצפֹון ַאְפִריָקה. מֹו: יֹוְצֵאי ֵארֹוּפָ ים, ּכְ ַהָחָדׁשִ

ים  ִתּיִ ל ּדָ כּוָנה ׁשֶ מֹו: ׁשְ כּות ֶחְבָרִתית, ּכְ ּיְ ּתַ הּוְקמּו ְלִפי ִהׁשְ ֵיׁש ׁשֶ
ל עֹוְבֵדי ִמְפָעל. ְחָרִרים, ׁשֶ ִלים ְמׁשֻ ל ַחּיָ ְוׁשֹוְמֵרי ָמסֶֹרת, ׁשֶ

מֹו  ים, ּכְ ִהְתִאים ַלֲאָנׁשִ ה ׁשֶ ִנּיָ ִסְגנֹון ּבְ הּוְקמּו ּבְ כּונֹות ׁשֶ ֵיׁש ׁשְ
ִפים ַעל קֹומֹות. ּתָ ְנָיִנים ְמׁשֻ ה, ּבִ ּנָ ים ִעם ּגִ ְנָיִנים ַחד־קֹוָמִתִיּ ּבִ
ָרצּו ָלגּור  ים ׁשֶ ֶהן ֲאָנׁשִ זּו ּבָ ִהְתַרּכְ כּונֹות ְמגּוִרים ׁשֶ ם ׁשְ ֵיׁש ּגַ
ֶנֶסת ְמקֹוִמי,  ית ּכְ ז ִמְסָחִרי ָקָטן, ּבֵ ּה ֶמְרּכָ ׁש ּבָ ּיֵ כּוָנה ׁשֶ ׁשְ ּבִ

ֶמת לֹא  ְהֶיה ְמֻמּקֶ כּוָנה ּתִ ַהׁשְּ ר ָרצּו ׁשֶ ית ֵסֶפר ְמקֹוִמי, ּוְבִעּקָ ּבֵ
ְקֵצה ָהִעיר  ְמֵצאת ּבִ ּנִ כּוָנה ׁשֶ ְקֵצה ָהִעיר. ׁשְ א ּבִ ז ָהִעיר ֶאּלָ ֶמְרּכַ ּבְ

ְרָור. ז ִנְקֵראָת ּפָ ֶמְרּכַ ְולֹא ּבְ
כּוָנה ֵאזֹור ְמֻיָחד ּוְמֻרָחק  ְ ָעִרים ֲאָחדֹות, ָהְיָתה ַהּשׁ ָעָבר, ּבֶ ּבֶ
ים  ּוב ּוָבּתִ ּשׁ ַדל ַהּיִ ִנים ּגָ ָ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ ּוב. ְואּוָלם ּבְ ּשׁ ז ַהּיִ ְרּכָ ִמּמֶ

כּונֹות  ְ ָעִרים ַאֲחדֹות הּוְקמּו ַהּשׁ כּוָנה. ּבֶ ְ י ַהּשׁ ּתֵ ים ִנְבנּו ְלַיד ּבָ ַרּבִ
ז. ְרּכָ ֶמּ ּבַ

ים  ִבים ֲחָדׁשִ כּוָנה. ּתֹוׁשָ ְ ים ֶאת ַהּשׁ ִבים ַרּבִ ן, ָעְזבּו ּתֹוׁשָ מֹו ּכֵ ּכְ
כּוָנה  ְ צּו אֹו ִנְבנּו ֵמָחָדׁש. ַהּשׁ ּפְ ים ׁשֻ ים ַרּבִ ּה, ּוָבּתִ ִנְכְנסּו ָלגּור ּבָ

כּונֹות ַרּבֹות ִנְכְנסּו  ׁשְ ָהְיָתה. ּבִ מֹו ׁשֶ ָבר לֹא ּכְ ְדָלה ְוִהיא ּכְ ּגָ
י ָקֶפה ּוִמְסָעדֹות. ָלֵכן  ּתֵ ָרִדים, ּבָ מֹו: ֲחֻנּיֹות, ִמׂשְ ֲעָסִקים, ּכְ

כּונֹות ַהּכֹל  ְ ָהיּו, ּוְברֹב ַהּשׁ ׁשֶ ּנֹוְתרּו ּכְ כּונֹות ׁשֶ ְ ּיֹום, ְמַעּטֹות ַהּשׁ ּכַ
ָהָיה.  ׁשֶ ַאר ּכְ ם ִנׁשְ ֵ ה ְוַרק ַהּשׁ ּנָ ּתַ ִהׁשְ

ַלִים ירּוׁשָ ְבָעה ּבִ כּוַנת ַנֲחַלת ׁשִ ׁשְ



ֶכם  ּלָ ה ׁשֶ ּפָ ּמַ ְדקּו ּבַ ֵאיָנן עֹוד. ּבִ כּונֹות ׁשֶ ר ַעל ׁשְ ִקְראּו ֶאת ַהֶהְסּבֵ  .1
ׂשּו ֵמיָדע  ן, ַחּפְ ה. ִאם ּכֵ ֵאּלֶ כּונֹות ּכָ ֶכם ֵיׁש ׁשְ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ם ּבַ ִאם ּגַ

רּו ֶאת ִסּפּוָרּה.  ה ְוַסּפְ כּונֹות ָהֵאּלֶ ְ ַעל ַאַחת ַהּשׁ
ה,  ּתָ קּוָפה ָהִראׁשֹוָנה — ָהִביאּו ַלּכִ ְצלּוִמים ֵמַהּתְ ִאם ֵיׁש ָלֶכם ּתַ  .2

ּיֹום.  כּוָנה ּכַ ְ ם ֶאת ַהּשׁ ְרׁשּוְתֶכם ַמְצֵלָמה, ְצאּו ְלַצּלֵ ְוִאם ֵיׁש ּבִ
ר.  ִלְוַית ָאָדם ְמֻבּגָ ּמּוָבן, ְצאּו ַרק ּבְ ּכַ

כּוָנה  ְ ּשׁ ּנּוִיים ָחלּו ּבַ ירּו: ֵאילּו ׁשִ ְצלּוִמים ְוַהְסּבִ ין ַהּתַ וּו ּבֵ ַהׁשְ  .3
ֶמיָה ָהִראׁשֹוִנים ְוַעד ַהּיֹום? ִמּיָ

ֵהן ֵחֶלק  כּונֹות ׁשֶ ָאֶרץ ֲאַנְחנּו רֹוִאים ׁשְ ים ּבָ ּוִבים ַרּבִ ִיּשׁ ּיֹום, ּבְ ּכַ
כּונֹות ְקַטּנֹות הּוְקמּו  ִנים, ׁשְ רֹות ׁשָ ָעָבר, ִלְפֵני ַעׂשְ ֵמָהִעיר. אּוָלם ּבֶ

ַח  ּתֵ ּוב ְוִהְתּפַ ַדל ַהִיּשׁ ַמן ּגָ ְך ַהּזְ ֶמׁשֶ ים. ּבְ ים ַעְצָמִאּיִ ּוִבים ְקַטּנִ ִיּשׁ ּכְ
ּוב. ּשׁ ֵחֶלק ֵמַהּיִ כּונֹות צְֹרפּו ֵאָליו ּכְ ְ ְוַהּשׁ

ן,  ָרַמת ּגַ רֹון, ּבְ ָ הֹוד ַהּשׁ ֵחיָפה, ּבְ ֵתל ָאִביב, ּבְ ַלִים, ּבְ ירּוׁשָ ְך ָקָרה ּבִ ּכָ
ָאֶרץ.  ּוְבעֹוד ָעִרים ּבָ

ר ַעל ִמְנָהִגים ְוַעל ֲהַוי  כּונֹות יֹוְדִעים ְלַסּפֵ ׁשְ ָעָבר ּבִ ָחיּו ּבֶ ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ
כּוָנה.  ים ְמֻיָחד ְלָכל ׁשְ ַחּיִ

ן  ְסּתָ ֲחֶזה ּבֻ ַעם, ֵמַהּמַ ל ּפַ ַלִים ׁשֶ ירּוׁשָ כּוָנה ּבִ ְ ְגָמה ַאַחת ִמּשׁ ֵהֵבאנּו ּדֻ
ִדיָנה. ל ַהּמְ י ׁשֶ יא ַהֲחִמיׁשִ ׂשִ ָהָיה ַהּנָ ַתב ִיְצָחק ָנבֹון, ׁשֶ ּכָ י ׁשֶ ְסָפַרּדִ

ְבָעה ַלִים — ַנֲחַלת ׁשִ ירּוׁשָ כּוָנה ּבִ ׁשְ ִסּיּור ּבִ



ַלִים  ירּוׁשָ ֲאִני ּבִ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ יד ָלֶכם, ֲאִני לֹא יֹוֵדַע ֵאיְך, ֲאָבל ּבְ "ָמה ַאּגִ
י  ַלִים. ָעַזְבּתִ ירּוׁשָ י ּבִ ּלִ כּוָנה ׁשֶ ְ כּוָנה, ַלּשׁ ְ י מֹוִבילֹות אֹוִתי ַלּשׁ ּלִ ָהַרְגַלִים ׁשֶ
ר  ַעם ֲאִני חֹוֵזר ְלַבּקֵ ָכל ּפַ ִנים ֲאָבל ּבְ ה ׁשָ ה־ַהְרּבֵ כּוָנה ִלְפֵני ַהְרּבֵ ְ ֶאת ַהּשׁ

ָחֵצר, מּול  ָנה. ּבֶ ִעים ׁשָ י ִלְפֵני ַאְרּבָ ּבֹו נֹוַלְדּתִ ִית ׁשֶ אן ַהּבַ ה ּכָ אֹוָתּה. ִהנֵּ
ָלָבן:  ֶדת ּבְ א ָהְיָתה ְמַסּיֶ ִאּמָ ח ׁשֹוִנים ׁשֶ ַהּבֹור ָהיּו ָלנּו 34 ֲעִציֵצי ּפַ

ֲאִני  ַעם ׁשֶ ה, ַיְסִמין ְועֹוד ָועֹוד. ּוְבָכל ּפַ יּבָ ה, ַנְעַנע, ׁשִ נָּ ם, ִצּפֶֹרן, ׁשֹוׁשַ ּבֹׂשֶ
ְזִמין  ֲאִויר. ֲאִני ׁשֹוֵמַע קֹול ַהּמַ ט ּבָ ֵ ּשׁ ְסִמין ּפֹוֵרַח ְוֵריחֹו ִמְתּפַ ר, ַהּיַ ְמַבּקֵ
ֵהִכיָנה  ּפּוִזים ׁשֶ ת ּתַ ּתֹות ָקֶפה, אֹו ְקָצת ַמִים ִעם ִרּבַ ֵנס ִלׁשְ אֹוִתי ְלִהּכָ

ה לֹא ְלַבד.  ַעם ַאּתָ כּוָנה ַאף ּפַ ְ ּשׁ נּו. ּבַ ּלָ ֵכָנה ׁשֶ ְ ַהּשׁ

ַלִים ירּוׁשָ כּוָנה ּבִ ר ׁשְ ַכי ְלָבנֹון ִצֵיּ ר ָמְרּדְ ָיּ ַהַצּ



ה רֹוֶצה ֶלֱאכֹל ּבּוֵרָקס ִעם  ּדֹוֲאִגים ְלָך, אּוַלי ַאּתָ
ָבר ָמלּוַח? ׁשֹוֶאֶלת  ִרית אֹו ֵאיֶזה ּדָ ִביָנה ּבּוְלּגָ ּגְ

ֵכָנה. ְ ַהּשׁ
ֶפר, חֹוְטִפים  ית ַהּסֵ ֳהַרִים ָהִיינּו חֹוְזִרים ִמּבֵ ַאֲחֵרי ַהּצָ

ל ָאדֹם ְוָרִצים  ֶמן ּוִפְלּפֵ ׁשֶ רּוסֹות ֶלֶחם ְמרּוחֹות ּבְ ה ּפְ ּמָ ּכַ
ַמל  ָכה. ַחׁשְ ֲחִקים ַעד ֶרֶדת ַהֲחׁשֵ ֵחק. ָהִיינּו ְמׂשַ ְלׂשַ

ָנִסים ִמן  ָכל ֶעֶרב ָהָיה מֹוִפיַע ַמְדִליק ַהּפָ לֹא ָהָיה. ּבְ
ק  נּו ִמְתרֹוְצִצים ְסִביבֹו. הּוא ָהָיה ִמְתַעּסֵ ה. ְוֻכּלָ ָהִעיִרּיָ
א  ָהָיה מֹוִריד אֹותֹו ֵמָהַעּמּוד, ְמַמּלֵ ּלּוְקס, ּוְכׁשֶ ָנס, ּבַ ּפָ ּבַ

ֵנְפט ּוִפְתאֹום — אֹור! אֹותֹו ּבְ
ְיָתה, ּבֹוא ֲחִביִבי!  ְרט ּבֹוא ַהּבַ הֹות: ַאְלּבֶ ְמעּו קֹולֹות ָהִאּמָ ד ִנׁשְ ּוִמּיָ

יִכים  ָבר, ַמְמׁשִ עּוִרים!! ַוֲאַנְחנּו — ׁשּום ּדָ ַאְבָרִמיקֹו עֹוד לֹא ֵהַכְנּתָ ׁשִ
ְיָתה!  ֵחק. ְועֹוד ְקִריָאה: מֹושֹוִניקֹו — ָהֹאֶכל ִיְתָקֵרר, ּבֹוא ַהּבַ ְלׂשַ
ּבֹר ְלָך ֶאת ָהֲעָצמֹות! ְיָתה, ֶאׁשְ א: ִאיִזיִקיטֹו ּבֹוא ַהּבַ ל ַאּבָ ְוקֹול ׁשֶ

י  י ַלֲעׂשֹות? ָהַלְכּתִ כּוָנה ִהּכּו אֹוִתי. ָמה ָיכְֹלּתִ ְ ֵני ְיָלִדים ֵמַהּשׁ ׁשְ
ּלֹא  ה ׁשֶ ֻקּדָ כּוָנה הֹוִציא ּפְ ְ א. ַאַמאן ַאַמאן ֶמֶלְך ַהּשׁ י ְלַאּבָ ְרּתִ ְוִסּפַ

ֲחקּו  י, לֹא ׂשִ רּו ִאּתִ ּבְ ין. לֹא ּדִ ֲאִני ַמְלׁשִ בּוַע. ָאַמר ׁשֶ י ְלׁשָ רּו ִאּתִ ְיַדּבְ
בּוַע  ֵפר ֶאת ַהֵחֶרם. ָעַבר ָעַלי ׁשָ ּמֵ י. ֵחֶרם ֻמְחָלט. אֹוי ַוֲאבֹוי ְלִמי ׁשֶ ִאּתִ
ִרים ִלי  כּוָנה ְוׁשָ ְ ל ַהּשׁ ָלִדים ׁשֶ ל ַהּיְ ִפים ּכָ ָכל ֶעֶרב ָהיּו ִמְתַאּסְ נֹוָרא. ּבְ

אֹוד ַמֲעִליִבים. ּמְ יִרים ׁשֶ ַמְקֵהָלה ׁשִ ּבְ
ְך  ה ְוָכל ּכָ כּוָנה ַאַחת ְקַטּנָ ׁשְ ה ּבִ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ב, ּכָ ִלְפָעִמים ֲאִני חֹוׁשֵ

ִנים  ה ׁשָ י ֶאת ֶהָחֵצר ַהּזֹאת ִלְפֵני ַהְרּבֵ י. ָעַזְבּתִ ְרּתִ ה ָקָרה ְולֹא ִסּפַ ַהְרּבֵ
כּוָנה  ְ ּשׁ ל ֵטֵלִויְזָיה. ּבַ ל, ּוָמה ֲאִני רֹוֶאה? ַאְנֵטנֹות ׁשֶ ּכֵ ְוַהּיֹום ֲאִני ִמְסּתַ

ה  ּמָ ּכַ ּנּו, טֹוב ׁשֶ ּתַ ים ִהׁשְ ַמּנִ ַהּזְ ַלִים ֵטֵלִויְזָיה. ֵאיְך ׁשֶ ירּוׁשָ י ּבִ ּלִ ׁשֶ
ֲארּו." ינֹות ְוָהֵריחֹות ִנׁשְ ְנּגִ ֵמַהּמַ

ַלִים ָהיּו ּבֹורֹות  ירּוׁשָ ּבֹור: ּבִ
ִמים — ּבֹורֹות  ׁשָ ַלֲאִגיַרת ֵמי ּגְ

כּוָנה  ָכל ׁשְ ִים ָהיּו ּבְ ַהּמַ
ים. ּתִ ּוְבַחְצרֹות ַהּבָ

ר לֹא  ֲאׁשֶ ָעָבר ּכַ ָנס. ּבֶ לּוְקס: ּפָ
ָנֵסי  ַמל, ִהְדִליקּו ֶאת ּפָ ָהָיה ַחׁשְ

ֵנְפט.  ָהְרחֹוב, ַהּלּוְקס, ּבְ

ר ִעם  ם ֶקׁשֶ ֵחֶרם: ַמְפִסיִקים ְלַקּיֵ
ה. ָעׂשָ ה ׁשֶ ל ַמֲעׂשֶ ׁשֶ ָאָדם ּבְ



י".  ן ְסָפַרּדִ ְסּתָ ֲחֶזה "ּבֻ ְקָראֶתם ֶקַטע ֵמַהּמַ  .1
ְמֻיָחד? ַמּדּוַע? ֵעיֵניֶכם ּבִ ֲחֶזה ָמְצָא ֵחן ּבְ ּמַ אּור ּבַ ֵאיֶזה ּתֵ א.   

ְנָהִגים  ֲחֶזה ְלֵבין ַהִמּ ּמַ ּבַ כּוָנה ׁשֶ ְ ּשׁ ָלִדים ּבַ ין ִמְנֲהֵגי ַהּיְ וּו ּבֵ ַהׁשְ ב. 
ֶכם.  ּלָ גּוִרים ׁשֶ ֲאזֹוֵרי ַהּמְ כּוָנה אֹו ּבַ ְ ּשׁ ֶכם ּבַ ּלָ ׁשֶ

ָמה ּדֹוֶמה ּוָמה ׁשֹוֶנה?  
ָלִדים  י ַהּיְ יר אֹו ִסּפּור ָקָצר ַעל ַחּיֵ ְתבּו ׁשִ ֻעְנָיִנים: ּכִ ַלּמְ  .2

ֵאזֹור ְמגּוֵריֶכם. כּוַנְתֶכם אֹו ּבְ ׁשְ ּבִ

ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
יבּותֹו. ּוב ְוַעל ֲחׁשִ ּשׁ ּיִ ַעל ַהּצֹוֵמח ּבַ

ה  ּמָ כּונֹות אֹו ְלָכל ּכַ ְ ּשׁ ֶכם, ּבַ ּלָ ּוב ׁשֶ ׁשּ ּיִ ּבַ גּוִרים ׁשֶ ֲאזֹוֵרי ַהּמְ ּבַ
ה ּוָבּה ִמְתְקֵני  ה ִצּבּוִרית ְקַטּנָ ּנָ ָחִקים אֹו ּגִ ן ִמׂשְ ְרחֹובֹות ֵיׁש ּגַ

ָחִקים. ְסּפֹוְרט אֹו ִמׂשְ
ל ַהּיֹום,  ֹונֹות ׁשֶ עֹות ַהּשׁ ָ ּשׁ רֹוב ּבַ ֵבי ָהֵאזֹור ַהּקָ יִעים ּתֹוׁשָ ה ַמּגִ ּנָ ַלּגִ

ֳהַרִים ּוָבֶעֶרב. ּבֶֹקר, ַאַחר ַהּצָ ּבַ
ּוב.  ּשׁ ֵבי ַהּיִ ֹיָעד ְלתֹוׁשָ ּמְ ְרק ׁשֶ דֹול אֹו ּפַ ן ּגָ ים ֵיׁש ּגַ ּוִבים ַרּבִ ִיּשׁ ּבְ

ֻהְרֲחבּו ְוֻהְתֲאמּו ְלָצְרֵכי  מּורֹות ֶטַבע ׁשֶ ֵהם ׁשְ ְרִקים ׁשֶ ֵיׁש ּפַ
ּוב. ּשׁ ֵבי ַהּיִ ְמֻיָחד ְלַמַען ּתֹוׁשָ ְכְננּו ּבִ ּתֻ ְרִקים ׁשֶ ּבּור ְוֵיׁש ּפַ ַהּצִ



ִרים! עּו ַרק ִעם ְמֻבּגָ ַבּצְ ִעילּות זֹו ּתְ ּפְ
ֶכם ְלֵבית  ַדְרּכְ ָעִמים — ּבְ ה ּפְ ּמָ ם יֹוְצִאים ָלְרחֹוב ּכַ ָכל יֹום ַאּתֶ ּבְ

ּנּו אֹו  ֶפר ּוַבֲחָזָרה ִמּמֶ ַהּסֵ
ָכה ְסָתם, ְלִהְסּתֹוֵבב.  ּכָ

ְצאּו ְלִסּיּור  ְפִעילּות זֹו ּתֵ ּבִ
ֶכם  ּלָ גּוִרים ׁשֶ ֵאזֹור ַהּמְ ּבְ

ְמקֹומֹות ֲאֵחִרים  ם ּבִ ְואּוַלי ּגַ
ּוב, ְוֶתֶאְספּו ֵמיָדע ַעל  ּשׁ ּיִ ּבַ

קֹום.  ּמָ ּבַ ה ׁשֶ ְמִחּיָ ַהּצִ
ית ְצּפִ ּיּור ְוַהּתַ ִלְקַראת ַהּסִ

ִתיָבה,  ֵלי ּכְ ָהִכינּו ּכְ  
ע נֹוַח ִלְכִתיָבה, ְוִאם  ַמּצָ

ֵיׁש — ָהִביאּו ַמְצֵלָמה.
ְבִחיִנים  י ּתַ ַטְבָלה ַעל ּפִ ן ּבְ ְמָצִאים ּתּוְכלּו ְלַאְרּגֵ ֶאת ַהּמִ  

ְחִליטּו ֲעֵליֶהם. ּתַ ׁשֶ
לּו ֵמַהּמֹוָרה. ַקּבְ יּור ּתְ הֹוָראֹות ַלּסִ

ַטְבָלה אֹו  נּו אֹותֹו ּבְ ּיּור ְוַאְרּגְ ּסִ ם ּבַ ֲאַסְפּתֶ יָדע ׁשֶ מּו ֶאת ַהּמֵ ַסּכְ  .1
ְבֲחרּו. ּתִ ִסּכּום ַאֵחר ׁשֶ ּבְ

ֲאזֹוִרים  ים ֵיׁש ּבָ ים ִצּבּוִרּיִ ּנִ ה ּגַ ּמָ ה ְוִסְפרּו: ּכַ ּפָ ּמַ ְדקּו ּבַ ּבִ  .2 
ם?  ְרּתֶ ֶהם ִסּיַ ָבּ ׁשֶ

ים, ֻחְרׁשֹות  ים ִצּבּוִרּיִ ּנִ ֶכם ּגַ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ֶכם ֵיׁש ּבַ ה ְלַדְעּתְ ֵאיזֹו ִמּדָ ּבְ  .3
יק?  ה? ַהִאם ַמְסּפִ ינֹוִנית אֹו ְמַעּטָ ה, ּבֵ ה ַרּבָ ִמּדָ ֵדרֹות? ּבְ  ּוׂשְ

ׁשּוַבְתֶכם.  קּו ּתְ ַנּמְ

ֵאזֹור ְמגּוִרים ְרחֹוב ּבְ ֵדָרה ּבִ ׂשְ



ָאֶרץ ְמַתְכְנִנים  ּוִבים ׁשֹוִנים ּבָ ִיּשׁ ּבְ  
י ְסּפֹוְרט,  י ְמגּוִרים, ִמְגְרׁשֵ ּתֵ ִלְבנֹות ּבָ

ֲאזֹוִרים  ּלּוי ּבַ י ָמלֹון ַוֲאָתֵרי ּבִ ּתֵ ּבָ
יִחים,  ָבעֹות ְוׂשִ ל חֶֹרׁש ִטְבִעי, ּגְ ׁשֶ

אֹו ְלאֶֹרְך חֹוף ָים. ְמַתְכְנִנים ַלֲעקֹר 
ָטִחים  דֹות ּוׁשְ ִעים, ׂשָ ִסים ּוַמּטָ ְרּדֵ ּפַ

ִדים  ים ִמְתַנּגְ ִבים ַרּבִ ים. ּתֹוׁשָ ַחְקָלִאּיִ
ה.  ְכנּון ַהּזֶ ַלּתִ

ִדים ּוָמה  ירּו: ַמּדּוַע ֵהם ִמְתַנּגְ ַהְסּבִ  .4
ֶהם? ּלָ ּמּוִקים ׁשֶ ַהּנִ

ַתְכְנִנים ִלְבנֹות? ה ַהּמְ ל ֵאּלֶ ּמּוִקים ׁשֶ ירּו: ָמה ַהּנִ ַהְסּבִ א. 
דֹוָלה: ָצִריְך ִלְבנֹות  ָעָיה ּגְ ד ֶאָחד זֹו ּבְ טּות? ִמּצַ ָמה ַהִהְתַלּבְ ב. 

תּוַח  מֹר ַעל ֶמְרָחב ּפָ ִני — ָצִריְך ִלׁשְ ד ׁשֵ ּוב ּוִמּצַ ּשׁ ַח ֶאת ַהּיִ ּוְלַפּתֵ
ּוב. ּשׁ ל ַהּיִ ֻרּקֹות" ׁשֶ ְוַעל ָה"ֵראֹות ַהּיְ

קּו אֹוָתם. ָעָיה ְוַנּמְ ְתרֹונֹות ֲאֵחִרים ַלּבְ יעּו ּפִ ַהּצִ  .5

קּו ֶאת  ָרֵאל ֵהם ִחּלְ ר ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ְדּבָ ּמִ יעּו ְלַאַחר ְנדּוֵדיֶהם ּבַ ָרֵאל ִהּגִ ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ
ה:  רּוְך הּוא ְלמׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָבִטים. ָאַמר ַהּקָ ַנֲחלֹוֵתיֶהם ִלׁשְ

סּוִקים ב-ה) ֶרק לה, ּפְ ר ּפֶ ִמְדּבָ (ּבְ

נּוי, ּוְסִביב  ַטח ּבָ לֹוַמר ׁשֶ ֶבט ֵלִוי ָעִרים — ּכְ ָרֵאל ָנְתנּו ְלׁשֵ ְבֵטי ִיׂשְ  ׁשִ
דֹות אֹו ְלַגן  ּנֹוֲעדּו ְלׂשָ ים ׁשֶ ָפְרׁשִ נּוִיים. ֵיׁש ַהּמְ ֵאיָנם ּבְ ים ׁשֶ ים ִמְגָרׁשִ ִוּיִ ֶהָעִרים ָנְתנּו ַלְלּ

ָנה ְל"נֹוי הּוא ְלִעיר". ַהַכּוָ ים ׁשֶ ָפְרׁשִ יֶ  ֶרק ְוֵיׁש ַהּמְ



ו  ין ַהּצַ ְמיֹון ֵיׁש ּבֵ ֵאיֶזה ּדִ  .1
ָרֵאל ְלֵבין  ה ִלְבֵני ִיׂשְ ל מׁשֶ ׁשֶ

ּיֹום? ּוִבי ּכַ ּשׁ ְכנּון ַהּיִ ַהּתִ
ֶכם אֹו ְלַיד  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ַהִאם ּבַ  .2

תּוִחים,  ָטִחים ּפְ ּוב ֵיׁש ׁשְ ּשׁ ַהּיִ
ּנֹוֲעדּו ְלַרְוַחת  מּורֹות ֶטַבע ׁשֶ ׁשְ

ּבּור, ֻחְרׁשֹות אֹו חֹולֹות? ִאם  ַהּצִ
ֶהם. ּוב ּוָמה ֵיׁש ּבָ ּשׁ ּיִ ְתבּו ֵהיָכן ֵהם ִנְמָצִאים ּבַ ן, ּכִ ּכֵ

ִטיעֹות ִלְפֵני  ַחג ַהּנְ ָעה ּבְ ּטְ ּנִ ָפה, זֹו ׁשֶ טּוִסים ַהּיָ ת ָהֵאיָקִליּפְ ֻחְרׁשַ
ְנָיִנים  נּו ּבִ ְך ֻהְחַלט, ִיּבָ ָנה, ֻמֲעֶמֶדת ַלֲעִקיָרה, ּוִבְמקֹוָמּה, ּכָ ים ׁשָ לֹוׁשִ ׁשְ

יִעים. ֵאֵלינּו ַמּגִ ים ׁשֶ ִבים ַהֲחָדׁשִ ים ַלּתֹוׁשָ ַרּבִ
ְטעּו ֶאת ָהֵעִצים,  ָנּ הֹות ְוָהָאבֹות, ׁשֶ קֹום, ָהִאּמָ ְלאּו ַיְלֵדי ַהּמָ ִהְתּפַ

ים ָעֵלינּו ְוַאף ּתֹוְרִמים  ינּו, ֵהם ְמִצּלִ ְוָאְמרּו: ָהֵעִצים ֵהם ֵחֶלק ֵמַחּיֵ
נּו. ּלָ ִביָבה ׁשֶ ְלֵאיכּות ַהּסְ

ם ַלֲעקֹור ֶאת  ֲאלּו: ַמּדּוַע ֶהְחַלְטֶתּ ּוב ְוׁשַ ּשׁ י ַהּיִ נּו ֶאל ָראׁשֵ ֵהם ּפָ
נּו? ּלָ ָפה ׁשֶ ה ַהּיָ ַהֻחְרׁשָ



ְתרֹון ַאֵחר? ַהִאם ֵאין ּפִ
ן אֹוָתם? ּכֵ ּוֵבנּו ְוֵהיָכן ְנׁשַ ָקרֹוב ְלִיּשׁ יעּו ּבְ ים ַיִגּ יבּו ָלֶהם: עֹוִלים ֲחָדׁשִ ֵהׁשִ
יָתם — ְוֵהיָכן  אן ֶאת ּבֵ ֵנינּו, רֹוִצים ְלָהִקים ּכָ ֵהם ּבָ זּוגֹות ְצִעיִרים, ׁשֶ

יָתם? ַהִאם ִנְדֶחה אֹוָתם? ָיגּורּו? ַהִאם ַעל ַעְנֵפי ָהֵעִצים ִיְבנּו ּבֵ

י ְטָענֹות ֶנְגָדּה. ּתֵ ַעד ַהֲעִקיָרה ּוׁשְ י ְטָענֹות ּבְ ּתֵ יגּו ׁשְ ַהּצִ  .1
ָדִדים. ֵני ַהּצְ ְכֵנַע ֶאת ׁשְ ׁשַ ּיְ ְתרֹון ׁשֶ יעּו ּפִ ַהּצִ  .2

ִחינֹות ׁשֹונֹות.  ָביו ִמּבְ ּוב ּוְלתֹוׁשָ ּשׁ ָמִחים ּתֹוְרִמים ַלּיִ דֹול ְמאֹוד. ַהּצְ ּוב ֵיׁש ֵעֶרְך ּגָ ּשׁ ּיִ ַלּצֹוֵמַח ּבַ
ֵהם ּפֹוְלִטים ַחְמָצן ְוקֹוְלִטים  ְך ׁשֶ ִזהּום ָהֲאִויר ַעל ְיֵדי ּכָ ָמִחים ּתֹוְרִמים ִליִריָדה ּבְ ְלֻדְגָמה: ַהּצְ
ים  ן ְמַכּנִ ִמידֹות ַהחֹום. ַעל ּכֵ ַרַעׁש ּוִליִריָדה ְבּ ם ִליִריָדה ּבְ ְחָמן ַהּדּו־ַחְמָצִני, ְותֹוְרִמים ּגַ ֶאת ַהּפַ

ֻרּקֹות. ם ָהֵראֹות ַהּיְ ֵ ּשׁ ּוב ּבַ ּשׁ ּיִ ֶאת ַהּצֹוֵמַח ּבַ



ְדקּו  ּוב. ּבִ ּשׁ רּוַמת ַהּצֹוֵמַח ַלּיִ ְמקֹורֹות ׁשֹוִנים ַעל ּתְ ׂשּו ֵמיָדע ּבִ ַחּפְ  .1
ָרטּוָרה, ַעל ַרַעׁש, ֵריחֹות  ְמּפֵ ת ַהּטֶ ַעת ַהּצֹוֵמַח ַעל ֲעִלּיַ ּפָ ם ֶאת ַהׁשְ ּגַ
יָדע ַעל  נּו ֶאת ַהּמֵ ִחינֹות. ַאְרּגְ ּוב ְוַעל עֹוד ּבְ ּשׁ ּיִ ְוִזהּום ְסִביָבִתי ּבַ

ְחִליטּו ֲעֵליֶהם. ּתַ ְבִחיִנים ׁשֶ י ּתַ ּפִ
ִבים  ה ְלֵבין ּתֹוׁשָ ין עֹוֵבד ָהִעיִרּיָ ִהְתַנֲהָלה ּבֵ יָחה ׁשֶ 2. ִקְראּו ֶאת ַהּשִׂ
ּוב:  ּשׁ ּיִ ים ּבַ ּנִ ְרחֹוב: ִיְצָחק ֵמְרחֹוב ֶהְרְצל ָאַמר ִלְמַנֵהל ֲאַגף ַהּגַ ּבָ

ָקִלים, ּוְדָקִלים ֵאיָנם נֹוְתִנים ֵצל."  ְרחֹוב ּדְ ם ּבָ "ְנַטְעּתֶ
ָנה  ַכּוָ ים: "ּבְ ּנִ ָעָנה ְמַנֵהל ֲאַגף ַהּגַ  

ִים  י ְצִריַכת ַהּמַ ָקִלים, ּכִ ָנַטְענּו ּדְ
ם לֹא  בֹוָהה ְוֵהם ּגַ ֶהם ֵאיָנּה ּגְ ּלָ ׁשֶ

י ַעד."  יִרים ָעִלים. ֵהם ְיֻרּקֵ ִ ַמּשׁ
ל  ּמּוק ׁשֶ ֶכם: ַהִאם ַהּנִ ְעּתְ יעּו ּדַ ַהּבִ  .3
ְכֵנַע? ַמּדּוַע? ים ְמׁשַ ּנִ ְמַנֵהל ֲאַגף ַהּגַ

ִרים! ל ְמֻבּגָ ִלּוּוי ׁשֶ ַע ּבְ יָמה זֹו ֵיׁש ְלַבּצֵ ְמׂשִ
ּוְבֶכם.  ת ִיּשׁ ּבּוִרּיֹות ַעל ַמּפַ ּנֹות ַהּצִ רּו ֶאת ַהּגִ ַאּתְ א.   .1

ּוב?  ּשׁ ּיִ מֹות ּבַ ֵאילּו ְמקֹומֹות ֵהן ְמֻמּקָ ם? ּבְ ּנֹות ְסַפְרּתֶ ה ּגִ ּמָ ּכַ ב. 
ָמּה.  ְצּפּו ְוִכְתבּו ֶאת ׁשְ ּה ּתִ ּבָ ּבּוִרית ׁשֶ ה ַהּצִ ּנָ ה ֶאת ַהּגִ ּפָ נּו ַעל ַהּמַ ַסּמְ  .2

ֶרְך  ַהּדֶ ימּו ֵלב ְלָכְך ׁשֶ ְלכּו. ׂשִ ֵאילּו ְרחֹובֹות ּתֵ ה ּבְ ּפָ נּו ַעל ַהּמַ ַסּמְ  .3
טּוָחה. ְהֶיה ּבְ ּתִ

ֲאִויר  ְמָצא ּבָ ז ַהּנִ ַחְמָצן: ּגָ
ֵני ָאָדם  יַמת ּבְ ְוֶהְכֵרִחי ִלְנׁשִ

ָמִחים קֹוְלִטים  ים. ַהּצְ ּוַבֲעֵלי ַחּיִ
ְחָמן ַהּדּו־ַחְמָצִני  ֶאת ַהּפַ

ֵמָהֲאִויר ּופֹוְלִטים ֶאת ַהַחְמָצן 
ָלֲאִויר.

ְפָלט  ּנִ ז ׁשֶ ְחָמן ּדּו־ַחְמָצִני: ּגָ ּפַ
ל ְמכֹוִנּיֹות,  ֵעָרה ׁשֶ תֹוָצָאה ִמּבְ ּכְ

ַמל  ֲחנֹות ּכֹוַח ְלִיּצּור ַחׁשְ ּתַ
ים ּוְבֵעת  ה ַרּבִ ּיָ ֲעׂשִ ּוִמְפֲעֵלי ּתַ
ְחָמן  ֵני ָאָדם. ַהּפַ ל ּבְ יָפה ׁשֶ ְנׁשִ

ַדְרֵכי  ַהּדּו־ַחְמָצִני ּפֹוֵגַע ּבְ
ֵני ָהָאָדם ְוהּוא  ל ּבְ יָמה ׁשֶ ׁשִ ַהּנְ

ּדּור  מּות ּכַ ם ּגֹוֵרם ְלִהְתַחּמְ ּגַ
ם  ֵ ּשׁ ִזים ֵאּלּו ִנְקָרִאים ּבַ ָהָאֶרץ. ּגָ

ִזים ְוָהָאָבק  ֵזי ֲחָמָמה. ַהּגָ ּגָ
ִביָבה. ְמַזֲהִמים ֶאת ַהּסְ

ָרטּוָרה: ִמּדֹות חֹם. ֶטְמּפֵ

ִעיר ָקִלים ּבָ ֵדַרת ּדְ ׁשְ



ּוּוַח*.  ֵאזֹור ְמגּוֵריֶכם ְוִכְתבּו ּדִ ּבְ ּבּוִרית ׁשֶ ה ַהּצִ ּנָ ּגִ ּיֹות ּבַ ְצּפִ 4. ִעְרכּו ּתַ
ל: ִמְתָקִנים.  ן, ְלָמׁשָ ּגָ ָמה ִנְמָצא ּבַ א. 

ְתָקִנים. ל: ֶנֶזק ַלּמִ ֵארּוִעים ֲחִריִגים (לֹא ְרִגיִלים), ְלָמׁשָ ב. 
ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ׁשְ ִבים ַהּמִ ּוִבי ַלּתֹוׁשָ ּשׁ ְרק ַהּיִ ה אֹו ַהּפַ ּנָ ַהְתָאַמת ַהּגִ ג. 

ָבם. ְתָקִנים ּוַמּצָ ל: סּוג ַהּמִ ֶהם, ְלָמׁשָ ים ּבָ ַבּלִ ְוַהּמְ
ֶהם  ּלָ ּקּום ׁשֶ ָמִחים ְלִפי ַהּמִ נֹו ֶאת ַהּצְ ְרק: ַמְיּ ּפַ ה אֹו ּבַ ּנָ ּגִ ַהּצֹוֵמַח ּבַ  .5
בֹוִהים  יִחים ְנמּוִכים? ֵהיָכן ֵיׁש ֵעִצים ּגְ ל: ֵהיָכן ֵיׁש ׂשִ ה, ְלָמׁשָ ּנָ ּגִ ּבַ

ם? ְוָקא ׁשָ בּו ַמּדּוע ֵהם ּדַ אֹות? ִחׁשְ ְדׁשָ נֹוְתֵני ֵצל? ֵהיָכן ַהּמִ
ית. ְצּפִ יֵניֶכם ֶאת ַהּתַ ק ּבֵ ְקבּוצֹות ּוְלַחּלֵ ן ּבִ *תּוְכלּו ְלִהְתַאְרּגֵ

יר ִלְצָמִחים  ְגּדִ ּמַ ן. ֵהָעְזרּו ּבַ ּגַ נּו ֵאילּו סּוֵגי ֵעִצים ֵיׁש ּבַ ַצּיְ א. 
ִעים. ּוַבּמֹוָרה ְלַמּדָ

ָחׁשּוב ָלֶכם ִלְכּתֹב. ָרִטים נֹוָסִפים ׁשֶ ְתבּו ּפְ ּכִ ב. 
ה, אֹו ָמקֹום  ּנָ ּבּוִרית אֹו ֵחֶלק ִמּמֶ ה ַהּצִ ּנָ ַסְרְטטּו ֶאת ַהּגִ ג. 

ַעּמּוד 116). ְגָמה ּבְ ֻדּ ְרק (ֵהָעְזרּו ּבְ ּפַ ם ּבַ ְמֻסּיָ
ה.  ּנָ ּגִ ֹוִנים ּבַ ְתָקִנים ְוָלֲאזֹוִרים ַהּשׁ ְתבּו ִמְקָרא ַלּמִ ּכִ ד. 



 

ְרִאיֶתם.  ית ְוֶאת ָמה ׁשֶ ְצּפִ ּתַ ם ּבַ ְמּתֶ ְרׁשַ ְמָצִאים ׁשֶ מּו ֶאת ַהּמִ 1. ַסּכְ
ֵאָלה, אֹו  ַטְבָלה אֹו ִלְכּתֹב ִסּכּום ְלָכל ׁשְ ן ּבְ ם ְיכֹוִלים ְלַאְרּגֵ ַאּתֶ

ֶדֶרְך ַאֶחֶרת. ֲחרּו ַלֲעׂשֹות זֹאת ּבְ ּבַ
ַטְבָלה:  ְמָצִאים ּבְ ְגָמה ְלִאְרּגּון ַהּמִ ּדֻ

ְרג  ּקּום: ְלַיד ְרחֹוב ֵלָאה גֹוְלְדּבֶ ַיאִליק, ַהּמִ ן ּבְ ּבּוִרי — ּגַ ן ַהּצִ ם ַהּגַ ׁשֵ
ִני, 5.4.10  יֹום ׁשֵ ית: 16:00 ּבְ ְצּפִ ַעת ַהּתַ ׁשֹוֶרֶרת, ׁשְ ּוְרחֹוב ָרֵחל ַהּמְ

ֵארּוַע ָחִריג ַהְתָאַמת 
ה ְלָצְרֵכי  ְמִחּיָ ַהּצִ

ִבים ַהּתֹוׁשָ

ַהְתָאַמת 
ְתָקִנים ְלָצְרֵכי  ַהּמִ

ִבים ַהּתֹוׁשָ

מֹות  ׁשְ
ָמִחים ַהְצּ

ְגָמה:   ֻדּ
ֵיׁש ֵעִצים נֹוְתֵני 
ְמקֹומֹות  ֵצל ּבִ

ן.  ּגַ שֹוִנים ּבַ

ְרק ּפַ ה ּבַ ּנָ ּפִ

ה ִצּבּוִרית ָנּ ל ּגִ ְגָמה ְלִסְרטּוט ׁשֶ ּדֻ



יקּו ַמְסָקנֹות: מּו ְוַהּסִ ְמָצִאים ַסּכְ ּום ַהּמִ ְלַאַחר ִרּשׁ  .2
ּנּון ָהַאְחָרִאית ַעל  ה ְלַמְחֶלֶקת ַהּגִ ִנּיָ ב ּפְ ְתבּו ִמְכּתַ ּכִ  .3

ָצאֶתם  ּמְ יגּו ֶאת ָמה ׁשֶ ב ַהּצִ ְכּתָ ּמִ ּוְבֶכם. ּבַ ִיּשׁ ּנֹות ּבְ ַהּגִ
ּפּור.  ַעְתֶכם ְלׁשִ ית ְוֶאת ַהּצָ ְצּפִ ּתַ ּבַ
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ִלְכבֹוד 
ּנּון ְמַנֵהל/ת ֲאַגף ַהּגִ

לֹום ָ ֶפר ַהּשׁ ֵבית ַהּסֵ ה ד ּבְ ּתָ ְלִמיֵדי ּכִ ֵמֵאת: ּתַ

לֹום ַרב ׁשָ
ְרחֹוב ָהַאּלֹון ָחִקים ּבִ ׂשְ ַגן ַהּמִ בּוִרים ּבְ א: ִמְתָקִנים ׁשְ ַהּנֹוׂשֵ

ְתַקן ַנְדֵנדֹות  ִמּ ַגן ָהַאּלֹון ְוָרִאינּו ׁשֶ ְרנּו ּבְ ּקַ ּוב, ּבִ ּשׁ ּיִ ה ּבַ ְמִחּיָ ים ְוַעל ַהּצִ ּנִ ַמֲהַלְך ִלּמּוֵדנּו ַעל ַהּגַ ּבְ
ן לֹא ַמְתִאים ְלֶמֶזג  ַגּ ה ּבַ ְמִחּיָ ֵחֶלק ֵמַהּצִ ם ׁשֶ ֶרת לֹא ֲחָזָקה. ָרִאינּו ּגַ ְרׁשֶ ַ ַהּשׁ ּום ׁשֶ ן ִמּשׁ ְמֻסּכָ

ָקָיה. ַהׁשְ ה ַמִים ּבַ ִזים ַהְרּבֵ ְזּבְ נּו ְוָלֵכן ִמְתּבַ ּלָ ל ָהֵאזֹור ׁשֶ ָהֲאִויר ׁשֶ
ֵעיֵנינּו.  ים ּוְמאֹוד ָמָצא ֵחן ּבְ ּלֹא ַיְפִריעּו ָלֲאָנׁשִ ֵדי ׁשֶ ָלִבים, ּכְ ר ְלַבֲעֵלי ּכְ ן ָמקֹום ְמֻסּדָ ּגַ ָרִאינּו ּבַ

ן. ַגּ ָסִלים ּבַ ה ּפְ ּמָ ֶהֱעִמידּו ּכַ ם ׁשֶ ֵעיֵנינּו ּגַ ָמָצא ֵחן ּבְ
ְתרֹון  בּו ַעל ּפִ יִנים ְוַתְחׁשְ ּקִ ְהיּו ּתַ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְתָקִנים ּכְ קּו ֶאת ַהּמִ ְבּדְ ּתִ ם ׁשֶ ים ִמּכֶ ׁשִ ָאנּו ְמַבּקְ

ַמִים). ָחׁשּוב ַלְחסְֹך ּבְ ה ׁשֶ ּתָ ּכִ ָקָיה (ָלַמְדנּו ּבַ ַהׁשְ כֹון ּבְ ְלִחּסָ
ים ִלְתגּוָבה, ּתֹוָדה ֵמרֹאׁש ּוְמַצּפִ
ה ד2. ּתָ ְלִמיֵדי ּכִ ּתַ



ִאים: ֵאילּו ֵהם? ה נֹוׂשְ ּמָ ה ֵיׁש ּכַ ב ַהּזֶ ְכּתָ ּמִ ּבַ  .1
ָעָיה?  יג ֵהיֵטב ֶאת ַהּבְ רּור ּוַמּצִ ה ּבָ ִנּיָ ב ַהּפְ ֶכם: ַהִאם ִמְכּתַ ְעּתְ ָמה ּדַ  .2

קּו ַמּדּוַע. ַנּמְ
ים ּבֹו ּוָמה  ּנִ ֶכם — ָמה ֲהִייֶתם ְמׁשַ ּלָ ֶ ֶזה ִמּשׁ ב ּכָ ם ִמְכּתָ ַתְבּתֶ ִאּלּו ּכְ  .3

ֲהִייֶתם מֹוִסיִפים?

ָלח? ב ִנׁשְ ְכּתָ ַהּמִ ּוָמה קֹוֶרה ְלַאַחר ׁשֶ



ָחִקים  ַגן ִמׂשְ ָעיֹות ּבְ ִעּתֹון ַעל ּבְ ּכֹוְתִבים ּבָ

ְלִניר ַע ּגַ ֵבנּו ְיהֹוׁשֻ ּתָ קֹומֹון 22.6.07 ֵמֵאת ּכַ ָהִעּתֹון ַהּמְ

יל  "ּגִ ִתיִקים  ַהּוָ כּוַנת  ׁשְ ֵבי  ּתֹוׁשָ

ָצה  ּפְ ה ׁשִ ָהִעיִרּיָ ָעָמל" טֹוֲעִנים ׁשֶ

ְמקֹום  רֹוׁש, אּוָלם ּבִ ן ַהּבְ ָיֶפה ֶאת ּגַ

ְתָקִנים  ַחת ַלּמִ ָמה ִמּתַ חֹול ִהיא ׂשָ

ן. ָחָצץ ְמֻסּכָ

ל  ן ִקּבֵ ָאְמָנם ַהּגַ ִבים טֹוֲעִנים ׁשֶ ַהּתֹוׁשָ

ּפּוץ,  ִ צּוָרה ָיָפה ְמאֹוד ְלַאַחר ַהּשׁ

ְתָקִנים  ַחת ַלּמִ ּתַ ּמִ ֲאָבל ֶהָחָצץ ׁשֶ

ָלִדים ְוגֹוֵרם ְלִלְכלּוְך  ן ֶאת ַהּיְ ְמַסּכֵ

ים  ׁשִ ּלְ ִמְתּגַ ָלִדים  ַהּיְ ּוְלִמְטָרד. 

 ְונֹוְפִלים ְלבֹור ֶהָחָצץ ְוִנְפָצִעים. 

ּזֹוְרִקים ַאְבֵני ָחָצץ  ֵיׁש ְיָלִדים ׁשֶ

ֲאֵחִרים  ְיָלִדים  ִנים  ְמַסּכְ ּוְבָכְך 

ֶפה.  ן ַהּיָ ּוְמַלְכְלִכים ֶאת ַהּגַ

ֵהם רֹוִצים  ִבים אֹוְמִרים ׁשֶ ַהּתֹוׁשָ

ְטֵחי ּגּוִמי,  ְתָקִנים ִמׁשְ ַחת ַלּמִ ִמּתַ

ים  ַגּנִ ּבְ יָחה  ִהּנִ ה  ָהִעיִרּיָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ה  ם ָהִעיִרּיָ ִעיר. ְלַדְעּתָ ֲאֵחִרים ּבָ

ֶהם. ּלָ ן ׁשֶ ּגַ ֶכֶסף ּבַ ָרְצָתה ַלְחסְֹך ּבְ

ֶאת  קּו  ְבּדְ ּיִ ׁשֶ ִנְמַסר  ה   ֵמָהִעיִרּיָ

יַצד  ּכֵ ְוִיְראּו  ִבים  ַהּתֹוׁשָ  ַטֲעַנת 

ר. ּפֵ ר ְלׁשַ ֶאְפׁשָ

ֲעׁשּוִעים ַ ים ְבַגן ַהּשׁ ְיָלִדים ְמַבּלִ



ָעָיה  ַעּמּוד 119) ְוִכְתבּו: ָמה ַהּבְ ִדיָעה ֵמָהִעּתֹון (ּבְ ִקְראּו ֶאת ַהּיְ  .1
יל ָעָמל"? ִתיִקים "ּגִ כּוַנת ַהּוָ ֵבי ׁשְ ל ּתֹוׁשָ ׁשֶ

ִדיָעה מּוָבאֹות ֻעְבּדֹות ְוֵדעֹות.  ּיְ ּבַ  .2
ה.  ֵהם ֻעְבּדָ ִטים ׁשֶ ּפָ ֵני ִמׁשְ ַהֲעִתיקּו ׁשְ א. 

ָעה. ֵהם ּדֵ ִטים ׁשֶ ּפָ ֵני ִמׁשְ ַהֲעִתיקּו ׁשְ ב. 

דֹול? ְרק ֶאָחד ּגָ ּנֹות ַרּבֹות ּוְקַטּנֹות אֹו ּפַ ִגּ
ֲאזֹוֵרי  ּבַ ַטּנֹות ׁשֶ ּנֹות ַהּקְ ל ֶאת ַהּגִ יעּו ְלַבּטֵ ּוִבים ִהּצִ ּשׁ ַאַחד ַהּיִ ּבְ  .1

יעּו  ם ַיּגִ ּוב, ּוְלׁשָ ּשׁ ז ַהּיִ ֶמְרּכַ דֹול ּבְ ְרק ּגָ ְמקֹוָמן ּפַ גּוִרים ּוְלָהִקים ּבִ ַהּמְ
דֹול אֹו  ְרק ֶאָחד ּגָ ֶכם: ָמה ְלַהֲעִדיף — ּפַ ְעּתְ יעּו ּדַ ִבים. ַהּבִ ל ַהּתֹוׁשָ ּכָ

יִמים א' ּו-ב'). ְרׁשִ גּוִרים? (ְראּו ּתַ ֲאזֹוֵרי ַהּמְ ּנֹות ִצּבּוִרּיֹות ּבַ ּגִ
ָעה. יֵעי ַהַהּצָ ְכְנִעים ְלַמּצִ יגּו ִנּמּוִקים ְמׁשַ ַהּצִ  .2



ָעָיה  עֹוָלם נֹוְצָרה ּבְ ָרֵאל ּוִבְמִדינֹות ֲאֵחרֹות ּבָ ִיׂשְ ִנים ָהַאֲחרֹונֹות ּבְ ָ ּשׁ ּבַ
ם  ׁשֶ ר ְיֵמי ַהּגֶ ִמְסּפַ ְגַלל ְיִריָדה ּבְ ְגָרם ּבִ ַמִים ַהּנִ ל ַמְחסֹור ּבְ ה ׁשֶ ָקׁשָ

ּדּור ָהָאֶרץ. מּות ּכַ ִמים ּוִבְגַלל ִהְתַחּמְ ׁשָ ּוְבַכּמּויֹות ַהּגְ
ָפחֹות ַמִים  א ּבְ ּטֵ ְתּבַ ה ַהּמִ ר ַמִים ָקׁשֶ ּבֵ ַמִים יֹוֵצר ַמׁשְ ְחסֹור ּבְ ַהּמַ

ָנה  ל ַהַחי ְוַהּצֹוֵמַח ּוְבַסּכָ ֵני ָהָאָדם, ׁשֶ ל ּבְ ֹוִנים ׁשֶ ָרִכים ַהּשׁ ְזִמיִנים ַלּצְ
ְבִעי. ל ַהּסֹוֵבב ַהּטִ ְך ִקּיּומֹו ׁשֶ ְלֶהְמׁשֵ

ֶרת,  ּנֶ ָקִעים יֹוֵרד ּגַֹבּה ִמְפַלס ֵמי ַהּכִ ׁשְ ַכּמּויֹות ַהּמִ ִריָדה ּבְ תֹוָצָאה ִמּיְ ּכְ
ֶרת  ּנֶ י ַהּכִ ּמֵ ָעָיה ִהיא ׁשֶ ָרֵאל. ַהּבְ ִיׂשְ דֹול ּבְ ִים ַהּגָ ִהיא ַמֲאַגר ַהּמַ ׁשֶ

ֶגד,  ים, ֲאָבל ִמּנֶ ּוִבים ַרּבִ ִצּנֹורֹות ַהּמֹוִביל ָהַאְרִצי ְלִיּשׁ ֻמְזָרִמים ּבְ
מֹו ֵכן,  ִמים. ּכְ ׁשָ ל ִמעּוט ּגְ ִנים ׁשֶ ׁשָ א ֵמָחָדׁש ּבְ ֲאָגר ֵאינֹו ִמְתַמּלֵ ַהּמַ

ָעיֹות  ִגים ְוִצְמֵחי ַמִים ֵמִתים. ּבְ ִים נֹוָצר ִזהּום, ּדָ ר יֹוֵרד ּגַֹבּה ַהּמַ ֲאׁשֶ ּכַ
ִדיָנה. ל ַהּמְ ִים ׁשֶ ַקת ַהּמַ יעֹות ַעל ַאְסּפָ ּפִ ה ַמׁשְ ֵאּלֶ

ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
ִדיָנה. ּוב ְוַעל ַהּמְ ּשׁ ָעתֹו ַעל ַהּיִ ּפָ ַמִים ְוַהׁשְ ְחסֹור ּבְ ַעל ַהּמַ  .1

כֹון.  ְתרֹונֹות ׁשֹוִנים ְלִחּסָ ַעל ּפִ  .2

ּוֵבי ָהֵאזֹור ֶרת ְוִיׁשּ ּנֶ ַהּכִ

ּמּות לֹא  ַמְחסֹור: חֶֹסר, ּכַ
ָרעֹון. ַמְחסֹור נֹוָצר  יָקה, ּגֵ ַמְסּפִ
דֹול)  ל ּגָ ַער (ֶהְבּדֵ ר ֵיׁש ּפַ ֲאׁשֶ ּכַ

ים  ל ָהֲאָנׁשִ ין ָהְרצֹונֹות ׁשֶ ּבֵ
ּמּויֹות  ָלִדים ְלֵבין ַהּכַ ְוַהּיְ

ל:  ִמים. ְלָמׁשָ ּיָ ים ַהּקַ ַאּבִ ׁשְ ְוַהּמַ
ַבר ָמה  ר רֹוִצים ִלְקנֹות ּדְ ֲאׁשֶ ּכַ

ֵדי  ֶסף ּכְ י ּכֶ ִחּיּוִני ֲאָבל ֵאין ּדֵ
ִלְקנֹות אֹותֹו – נֹוָצר ַמְחסֹור.

ב  ָנה, ַמּצָ ב ַסּכָ ר: ַמּצַ ּבֵ ַמׁשְ
ן. ה ּוְמֻסּכָ ָקׁשֶ

ְרָחִבים  סֹוֵבב ִטְבִעי: ַהּמֶ
ל  תּוִחים ַהּכֹוְלִלים ֶאת ּכָ ַהּפְ

ּנּו,  ֵני ָאָדם לֹא ׁשִ ּבְ קֹומֹות ׁשֶ ַהּמְ
ל:  חּו, ְלָמׁשָ ּתְ נּו אֹו ּפִ לֹא ּבָ

ל  חֹוֵפי ָים, ְיָערֹות, ֲאזֹוִרים ׁשֶ
ה ְללֹא ִהְתָעְרבּות ָהָאָדם,  ִצְמִחּיָ

מֹו:  תּוִחים, ּכְ ִמְקֵוי ַמִים ּפְ
ים,  ים ְוַיּמִ ְנָהרֹות ּוְנָחִלים, ֲאַגּמִ

ִבים. ָ ָהִרים ּוְגָבעֹות לֹא ְמֻיּשׁ

ִים  ַהּמֹוִביל ָהַאְרִצי: ִמְפַעל ַהּמַ
ָרֵאל,  ְמִדיַנת ִיׂשְ דֹול ּבִ ַהּגָ

ִהיא  ֶרת, ׁשֶ ּנֶ ֹוֵאב ַמִים ֵמַהּכִ ּשׁ ׁשֶ
ִדיָנה,  ּמְ דֹול ּבַ ִים ַהּגָ ַמֲאַגר ַהּמַ

ַמֲעֶרֶכת  ּוַמֲעִביר אֹוָתם ּבְ
ים  ּוִבים ַרּבִ ִצּנֹורֹות ְלִיּשׁ

ִדיָנה.  ל ַהּמְ ּה ׁשֶ ּה ּוְלָרְחּבָ ְלָאְרּכָ



ִעילּויֹות  ָרֵאל ְוַעל ַהּפְ ִיׂשְ ִים ּבְ ר ַהּמַ ּבֵ רּו ָמה ָידּוַע ָלֶכם ַעל ַמׁשְ ַסּפְ  .1
ָזִקים. ֵדי ְלַצְמֵצם ֶאת ַהּנְ ֶכם ּכְ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ִיּ ֲעׂשֹות ּבַ ּנַ ׁשֶ

ִרי  ִים ָהִעּקָ ַאב ַהּמַ ִהיא ַמׁשְ ֶרת, ׁשֶ ּנֶ רּו ָמה ָידּוַע ָלֶכם ַעל ַהּכִ ַסּפְ  .2
ָרֵאל. ל ְמִדיַנת ִיׂשְ ׁשֶ

ִים  ַאב ַהּמַ ל ַמׁשְ ָעיֹות ׁשֶ ַדע ְוִלְלֹמד ַעל ַהּבְ יר ֶאת ַהּיֶ ֵדי ְלַהֲעׁשִ ּכְ  .3
ֶרת,  ּנֶ ל ְיִריַדת ִמְפַלס ֵמי ַהּכִ ָעָיה ׁשֶ ִדיָנה, ְוַעל ַהּבְ ל ַהּמְ דֹול ׁשֶ ַהּגָ

ְדָיה,  ֶאְנִציְקלֹוּפֶ ל: ּבְ ְמקֹורֹות ׁשֹוִנים, ְלָמׁשָ ׂשּו ֵמיָדע ּבִ ַחּפְ
ִכְתֵבי  ִים, ּבְ ר ַהּמַ ּבֵ ֶרת, ַמׁשְ ּנֶ ׂשּו ֲעָרִכים: ּכִ גּוֶגל. ַחּפְ ִאיְנֶטְרֶנט — ּבַ ּבָ

ע ַאֵחר" ְו"ֶטַבע ְוֶאֶרץ" ּוִבְסָפִרים ׁשֹוִנים,  מֹו "ַמּסָ ֵעת (ַיְרחֹוִנים) ּכְ
ִעים. ַמּדָ ֶכם ּבְ ּלָ ּמּוד ׁשֶ ּכֹוֵלל ֵסֶפר ַהּלִ

ְתׁשּוָבה  ם (ּבִ ְרּתֶ ּפַ ּסִ ָוָאה ְלָמה ׁשֶ ַהׁשְ יָדע ֶהָחָדׁש ּבְ ְדקּו ֶאת ַהּמֵ ּבִ  .4
ּנּו? ַהִאם ֵיׁש ָמה ְלהֹוִסיף ּוְלַהְרִחיב? ׁשַ ֵאָלה 2): ָמה ּתְ ִלׁשְ

ִים ר ַהּמַ ּבֵ ּוב ִעם ַמׁשְ ּשׁ ִהְתמֹוְדדּות ַהּיִ
ּוִבים  ּשׁ ל ַאַחד ַהּיִ קֹומֹון ׁשֶ ּמְ ְרְסָמה ּבַ ִהְתּפַ ִדיָעה ׁשֶ ִקְראּו ֶאת ַהּיְ

ְך. ֶהְמׁשֵ ֵאלֹות ּבַ ְ ַנת תשס"ט, 2009 ַוֲענּו ַעל ַהּשׁ ׁשְ ַעּמּוד 125), ּבִ (ּבְ

ים: אֹוְצרֹות ֶטַבע  ַאּבִ ַמׁשְ
ל אֹוָתם.  ר ְלַנּצֵ ֶאְפׁשָ ׁשֹוִנים ׁשֶ
ַאב ֶטַבע ָחׁשּוב  ַמִים ֵהם ַמׁשְ

ְוִחּיּוִני.

ֹגַבּה  ַטח ָאִפֵקי ּבְ ִמְפָלס: ׁשֶ
ֶרת הּוא  ּנֶ ם. ִמְפַלס ַהּכִ ְמֻסּיָ

ֶרת.  ּנֶ ל ַהּכִ ִים ׁשֶ ֵני ַהּמַ ּגַֹבּה ּפְ

ֶקַטע ֵמַהּמֹוִביל ָהַאְרִצי



י  ּתֵ נּו ִלׁשְ דּו ַלַהְחָלָטה. ִהְתַאְרּגְ ִהְתַנּגְ ים ׁשֶ ּוב ָהיּו ֲאָנׁשִ ּשׁ ּיִ ּבַ  .1
ַעד ְוִנּמּוִקים ֶנֶגד.  יג ִנּמּוִקים ּבְ ּצִ ל ְקבּוָצה ּתַ ְקבּוצֹות: ּכָ

ּמּוק ֶאָחד. ְכְנִעים. יֹוֵתר ִמּנִ יגּו ִנּמּוִקים ְמׁשַ ַהּצִ  .2

ה  ּמָ ה ִלְנקֹט ּכַ ִדיָנה, ְמַתְכֶנֶנת ָהִעיִרּיָ ּמְ ִים ּבַ ק ַהּמַ ֶמׁשֶ ר ּבְ ּבֵ ׁשְ ֵעֶקב ַהּמַ

ַמִים. ֵדי ַלְחסְֹך ּבְ ְצָעִדים ּכְ

ַמִים  ּנֹות ָהִעירֹוִנּיֹות ּבְ קֹות ֶאת ַהּגִ ּנּון ִהְתִחילּו ְלַהׁשְ עֹוְבֵדי ַמְחֶלֶקת ַהּגִ

ה. ל ָהִעיִרּיָ הּור ׁשֶ כֹון ַהּטִ ְמָכִלּיֹות ִמּמְ ִביִאים ּבִ ּמְ ְמֹטָהִרים ׁשֶ

קֹות ֶאת  ה לֹא ְלַהׁשְ ׁשָ ַבּקָ ִבים ּבְ ה ּפֹוָנה ֶאל ַהּתֹוׁשָ ִעיִרּיָ ּנּון ּבָ ַמְחֶלֶקת ַהּגִ

עֹות  ׁשְ א ַרק ּבִ עֹות ַהּיֹום ֶאּלָ ׁשְ יִרים ּבִ ּפִ ַמִים ׁשַ אֹות ּבְ ְדׁשָ ּנֹות ְוַהּמִ ַהּגִ

ַמִים. ֵדי ַלְחסְֹך ּבְ ְיָלה ּכְ ַהּלַ
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ַמִים ְמֹטָהִרים: ֵמי קֹוְלִחין 
ה —ֵאּלּו  ִתּיָ ֵאיָנם ְלׁשְ (ַמִים ׁשֶ

עֹוְבִרים  ָפִכים), ׁשֶ ֵמי ׁשְ
ל ִטהּור  ֲהִליְך ְמֻיָחד ׁשֶ ּתַ
ָקָיה. ָבה ְלָצְרֵכי ַהׁשְ ַוֲהׁשָ

ּבֹו  ְמכֹון ִטהּור: ָמקֹום ׁשֶ
ל  ָפִכים ׁשֶ ְ אֹוְגִרים ֶאת ֵמי ַהּשׁ

ּוב ּוְבֶאְמָצִעים ְמֻיָחִדים  ּשׁ ַהּיִ
ִרים  ְמַטֲהִרים אֹוָתם ּוְמַאְפׁשְ

ָקָיה. ֶהם ְלַהׁשְ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

יִרים: ַמִים  ּפִ ַמִים ׁשַ
קֹורֹות ׁשֹוִנים  ים ִמְמּ ִקּיִ ּנְ

ְוֵאיכּוָתם טֹוָבה. ֵאּלּו ַמִים 
ה, ְלַרְחָצה  ִתּיָ ָהְראּוִיים ִלׁשְ

ָקָיה. ּוְלַהׁשְ



ֵארֹות, ֵמי ַהּמֹוִביל ָהַאְרִצי,  ּוְבֶכם (ּבְ ל ִיׁשּ ִים ׁשֶ ָמֶהם ְמקֹורֹות ַהּמַ  .1
אֹו ֲאֵחִרים).

ְררּו  ְעָינֹות — ּבָ ֵארֹות אֹו ְמּמַ ֶכם ׁשֹוֲאִבים ַמִים ִמּבְ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ִאם ּבַ  .2
ְך. ָבִרים ְוִכְתבּו ַעל ּכָ ִעים ַהּדְ ְצּ יַצד ִמְתּבַ ּכֵ

ָלה. ַלת ֵמי ָים ְוִכְתבּו ָמֶהם ִיְתרֹונֹות ַהַהְתּפָ יגּו ֵמיָדע ַעל ַהְתּפָ ַהּשִׂ  .3

קֹורֹות  יִרים ִמּמְ ּפִ ִלים ַמִים ׁשַ ִדיָנה ְמַקּבְ ּמְ ּוִבים ׁשֹוִנים ּבַ ִיׁשּ ּבְ
ׁשֹוִנים:

ֶאְמָצעּות  ֶרת ּבְ ּנֶ ִלים ַמִים ֵמַהּכִ ים ְמאֹוד ְמַקּבְ ּוִבים ַרּבִ ִיּשׁ  
ְרקֹון. קֹורֹות ַהּיַ ַהּמֹוִביל ָהַאְרִצי ּוִמּמְ

רּו  ְחּפְ ּנֶ ֵארֹות ְמקֹוִמּיֹות ׁשֶ ים ׁשֹוֲאִבים ַמִים ִמּבְ ּוִבים ַרּבִ ִיּשׁ  
הֹום. ַעל ֵמי ּתְ

צּוִיים  ְעָינֹות ּוְנָחִלים ַהּמְ ֹוֲאִבים ַמִים ִמּמַ ׁשּ ּוִבים ׁשֶ ֵיש ִיּשׁ  
ְסִביָבָתם. ּבִ

ים  ׁשִ ּמְ ּתַ יִלים ֵמי ָים ּוְבָכְך ִמׁשְ ים ַמְתּפִ ּוִבים ְמַעּטִ ִיּשׁ  
יִעים  ּגִ ְעָינֹות ַהּמַ ּמַ ֵארֹות אֹו ּבַ ּבְ ֶרת, ַבּ ּנֶ ֵמי ַהּכִ חֹות ּבְ ּפָ

ֲאֵליֶהם.

עֶֹמק ָהֲאָדָמה  ֵאר: ֲחִפיָרה ּבְ ּבְ
הֹום).  יִעים ְלַמִים (ֵמי ּתְ ּגִ ּמַ ַעד ׁשֶ

ֶאְמָצעּות  ִים ׁשֹוֲאִבים ּבְ ֶאת ַהּמַ
ֲעָלה  ית ַהּמַ ַמּלִ ֵאָבה ַחׁשְ ַמׁשְ

ֵני ָהֲאָדָמה ְלִמְתָקן  אֹוָתם ֶאל ּפְ
ִים  ם ָמֳעָבִרים ַהּמַ ָ ְמֻיָחד. ִמּשׁ

ִבים. י ַהּתֹוׁשָ ִצּנֹורֹות ְלָבּתֵ ּבְ

ְקִוים ַעל  הֹום: ַמִים ַהּנִ ֵמי ּתְ
עֶֹמק  ְכַבת ֶסַלע ֲאטּוָמה ּבְ ׁשִ

ָהֲאָדָמה. 

ֵפל — ֲחַסר  ַלת ֵמי ָים: ּתָ ַהְתּפָ
ָלה ִהיא  ַטַעם, לֹא ָמלּוַח. ַהְתּפָ

ּבֹו ַמְפִריִדים  ּתּוַח ֶטְכנֹולֹוִגי ׁשֶ ּפִ
ְך  ִים ְוַעל ְיֵדי ּכָ ַלח ֵמַהּמַ ֶאת ַהּמֶ

ִלים לֹא ְמלּוִחים,  ְתַקּבְ ִים ַהּמִ ַהּמַ
ָקָיה  א ֵהם ַמִים טֹוִבים ְלַהׁשְ ֶאּלָ

יִתי.  ּמּוׁש ּבֵ ּוְלׁשִ

ְרקֹון: ֵמי ַמְעְינֹות  ְמקֹורֹות ַהּיַ
ִאיַבת ַמִים  ְרקֹון ֵהם ָמקֹור ִלׁשְ ַהּיַ
ּוִבים. ִצינֹורֹות ְלִיׁשּ ם ּבְ ְוַהֲעַבְרּתֶ



ַמִים ְוֵכיַצד  כֹון ּבְ יַצד ִמְתמֹוְדִדים ִעם ַהּמּוָדעּות ְלִחּסָ  ּכֵ
ִעים זֹאת? ְמַבּצְ

יַצד ַלְחסְֹך  ִבים ּכֵ ְרְסמּו הֹוָראֹות ְוֵעצֹות ַלּתֹוׁשָ ּוִבים ּפִ ּשׁ ַאַחד ַהּיִ ּבְ
עֹות. ה ֵמַהַהּצָ ּמָ אן מּוָבאֹות ּכַ ָמָמה. ּכָ ְך ַהּיְ ֶמׁשֶ יֶהם ּבְ ָבּתֵ ַמִים ּבְ ּבְ

ַמִים.  כֹון ּבְ ָכל ִאּיּור הֹוָראֹות ְוֵעצֹות ְלִחּסָ ִאּיּוִרים: ּבְ ִהְתּבֹוְננּו ּבָ  .1 
ְתבּו ָנכֹון/לֹא ָנכֹון: ִכּ



ֶפר. ֵבית ַהּסֵ ֵביְתֶכם אֹו ּבְ ַמִים ּבְ כֹון ּבְ ָרִכים נֹוָספֹות ְלִחּסָ יעּו ּדְ ַהּצִ  .2
ִאיְנֶטְרֶנט:  ּוְבֶכם ּבָ ְנסּו ַלֲאַתר ִיּשׁ ִהּכָ  .3

ִים.  רּו ֶאת ַמְחֶלֶקת ַהּמַ ַאּתְ א. 
ם הֹוָראֹות  ּוִבְדקּו ִאם ֵיׁש ׁשָ

ַמִים.  כֹון ּבְ ְוַהְנָחיֹות ְלִחּסָ
ִאם ֵיׁש הֹוָראֹות ְוַהְנָחיֹות,  ב. 

ַהֲעִתיקּו אֹוָתן.
ם  ם ְיכֹוִלים ְלַיּשֵׂ ְדקּו ָמה ַאּתֶ ִבּ ג. 

ֶפר.  ֵבית ַהּסֵ ָחר ּבְ ָבר ִמּמָ ּכְ
כֹון  ל ִחּסָ ה ׁשֶ ֻעּלָ ל ּפְ חּו ַעל ּכָ ּוְ ּדַ  .4

ַע. ם ְלַבּצֵ ִהְצַלְחּתֶ ׁשֶ

ְדִחיפּות  חּו ּבִ ּוְ א ּדַ ָאנָּ
ל  ַלּמֹוֵקד ָהִעירֹוִני ַעל ּכָ

ל ְנִזיַלת ַמִים אֹו  ִמְקֶרה ׁשֶ
ֵדי  ִצּנֹור ַמִים ּכְ יצּוץ ּבְ ּפִ

ָעָיה. ּבְ ל ּבַ ַטּפֵ נְּ ׁשֶ

ְמִדיַנת  רֹוִמי ּבִ ֶנֶגב: ָהֵאזֹור ַהּדְ
ָרֵאל. ֶמֶזג ָהֲאִויר ּבֹו ַחם  ִיׂשְ

ְצפֹון ָהָאֶרץ  ר ּבִ ְוָיֵבׁש יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ
ִים  ָזּה ְוָלֵכן ִהְתַאּדּות ַהּמַ ּוְבֶמְרּכָ

בֹוָהה יֹוֵתר. ּגְ

ִתי ְלַיד  ּוב ְקִהּלָ ְלָהִבים: ִיּשׁ
ַבע. ֵאר ׁשֶ ָהִעיר ּבְ

ֳחָמִרים  ִטהּור: ִנּקּוי ְיסֹוִדי ּבָ
ִאיִרים ִלְכלּוְך ְוִזהּום. ּלֹא ַמׁשְ ׁשֶ

ּיּוב. ָפִכים: ֵמי ּבִ ׁשְ

ִמְחזּור: ַמְחִזיִרים מּוָצר אֹו חֶֹמר 
ּמּוׁש חֹוֵזר.  ׁשּו ּבֹו ְלׁשִ ּמְ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ

ּיּוב  ְך ְמַמְחְזִרים ֶאת ֵמי ַהּבִ ּכָ
ּנֹות. ָקַית ּגִ ּטֹוִבים ְלַהׁשְ ְלַמִים ׁשֶ

ׁשּו  ּמְ ִ ּשׁ ִבים: ַמִים ׁשֶ ַמִים מּוׁשָ
ְלָרְחָצה ּוִלְכִביָסה. ְמַטֲהִרים 
ּנֹות.  ֶהם ּגִ ִקים ּבָ אֹוָתם ּוַמׁשְ

ּמּוׁש. ֲחָזָרה ְלׁשִ יִבים אֹוָתם ּבַ ְמׁשִ
יּוִני 2009 ִעּתֹון, ּבְ ְרְסָמה ּבָ ִהְתּפַ ָבה ׁשֶ ּתָ ּכַ

ָנַתִים  ְ ּשׁ ּבַ ּנֹות  ַהּגִ ר  ִמְסּפַ ל  ֻהְכּפַ פֹוִני  ַהּצְ ֶגב  ּנֶ ּבַ ׁשֶ ְלָהִבים  ּוב  ּשׁ ּיִ ּבַ

ָהַאֲחרֹונֹות.

ִבים  ַמִים מּוׁשָ ת ּבְ ׁשֶ ּמֶ ּתַ קֹוִמית ֵהִקיָמה ְמכֹון ִטהּור ּוִמׁשְ ַהּמֹוָעָצה ַהּמְ

ֻרּקֹות. ָקַית ָהֵראֹות ַהּיְ (ְמֻמְחָזִרים) ְלצֶֹרְך ַהׁשְ

ּנֹות  ּגִ ׁשֹות  ְמַיּבְ ְפָרט,  ּבִ ֶגב  ּוַבּנֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ַרּבֹות  ָרׁשּויֹות  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ

ַנת 2003  ׁשְ ּנֹות. ּבִ ר ַהּגִ ּוב ְלָהִבים ֶאת ִמְסּפַ ּשׁ ּיִ ילּו ּבַ ִצּבּוִרּיֹות, ִהְכּפִ

ִבים  ַהּמּוׁשָ ִים  ַהּמַ ּוְבֶאְמָצעּות  ְלַמִים  ִטהּור  ְמכֹון  ְלָהִבים  ּבִ הּוַקם 

ּוב ָיֹרק.  ְלָהִבים הּוא ִיּשׁ



ִיץ ּקַ ּנֹות ּבַ ָקַית ּגִ ַמִים ְוַהׁשְ ְחסֹור ּבְ ְתרֹון ַאֵחר ִלְבָעַית ַהּמַ ּפִ

ּלֹא  ל ַמְחסֹור, ׁשֶ ְזַמן ׁשֶ ַגת ַמִים ּבִ ָרִכים ְלַהּשָׂ ֵיׁש עֹוד ּדְ  .1
ֵארֹות אֹו  ֶרת, ּבְ ּנֶ מֹו ַהּכִ ִמים, ּכְ ּיָ ים ַהּקַ ְבִעּיִ קֹורֹות ַהּטִ ֵמַהּמְ

ְך. רּו ַעל ּכָ ן, ַסּפְ ְנָחִלים. ַהִאם ָידּוַע ָלֶכם ָמֵהן? ִאם ּכֵ
ַעּמּוד 126)  ָבה (ּבְ ּתָ ּכַ ַמִים ּבַ ְחסֹור ּבְ ְתרֹון ַאֵחר ַלּמַ ִקְראּו ַעל ּפִ  .2

ֶכם. ְעּתְ יעּו ּדַ ֵמָהִעּתֹון ְוַהּבִ

ִבים  ַמִים מּוׁשָ ּמּוׁש ּבְ ִ יִרים ַלּשׁ ּפִ ַמִים ׁשַ ּמּוׁש ּבְ ִ ין ַהּשׁ ָוָאה ּבֵ ִעְרכּו ַהׁשְ
ָוָאה.  ְבִחיִנים ְלַהׁשְ בּו ֶאת ַהּתַ ְכּתְ ּנֹות. ַסְרְטטּו ַטְבָלה ּוָבּה ּתִ ָקַית ּגִ ְלַהׁשְ

ם  ַמְדּתֶ ּלְ ִפי ׁשֶ ַמִים ּכְ ּמּוׁש ּבְ ל ׁשִ ִטים ׁשֹוִנים ׁשֶ ִזְכרּו ְלִהְתַיֵחס ְלֶהּבֵ
ּוְקָראֶתם.



ֵני ִמי ְלָהֵגן ָעֶליָה? ִביָבה ּוִמּפְ ַמּדּוַע ָצִריְך ְלָהֵגן ַעל ַהּסְ  .1
ֶכם?  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ִביָבה ּבַ ֻעּלֹות ַלֲהָגַנת ַהּסְ ָמה ָידּוַע ָלֶכם ַעל ּפְ  .2

ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
ִביָבה.  ַעל ַהחֹק ַלֲהָגַנת ַהּסְ  .1

ֶכם.  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ נּוָיה ּבַ ְבִעית ְוַהּבְ ִביָבה ַהּטִ ֻעּלֹות ַלֲהָגַנת ַהּסְ ַעל ּפְ  .2
ִביָבה.  רּוָמתֹו ַלֲהָגַנת ַהּסְ ּוב ְוַעל ּתְ ּשׁ ּיִ ֹסֶלת ּבַ ַעל ִמְחזּור ּפְ  .3

ה ְיֵדי  ֲעׂשֵ נּוי ִמַמּ דֹול אֹו ָקָטן, ִטְבִעי אֹו ּבָ ִביָבה ִהיא ֶמְרָחב ּגָ ַהּסְ
נּו.  תּוַח אֹו ָסגּור, ָקרֹוב ֵאֵלינּו אֹו ָרחֹוק ֵמִאּתָ ָהָאָדם, ּפָ

ל:  ֵיׁש ְסִביבֹות ַרּבֹות ְמאֹוד ְוׁשֹונֹות זֹו ִמּזֹו, ְלָמׁשָ
מֹו חֹוף ָים,  ים, ּכְ תּוִחים ִטְבִעּיִ ָטִחים ּפְ ל ׁשְ ְסִביבֹות ׁשֶ  
ים. ֲעָמִקים ּוִמיׁשֹוִרים, ַיַער אֹו  ִרּיֹות, ְנָהרֹות, ֲאַגּמִ ִמְדּבָ

חֶֹרׁש, ָהִרים ְמֹיָעִרים אֹו חֹולֹות. 
ְטֵחי ַחְקָלאּות  מֹו ׁשִ י ְיֵדי ָהָאָדם, ּכְ תּוִחים ַמֲעׂשֵ ָטִחים ּפְ ׁשְ  

ְתָנה.  ה אֹו ּכֻ ִסים, ִחּטָ ְרּדֵ ִעים, ּפַ ֶהם ַמּטָ ִלים ּבָ ַגּדְ ּמְ ׁשֶ
ים, ֵיׁש  ְפִרּיִ ּוִבים ּכַ ים ְוִיּשׁ ּוִבים ִעירֹוִנּיִ ֵהן ִיּשׁ ְסִביבֹות ׁשֶ  

ִרים  ֶהן ְמַיּצְ ּבָ ֵני ָאָדם ְוֵיׁש ְסִביבֹות ׁשֶ ִרים ּבְ ֶהן ּגָ ּבָ ְסִביבֹות ׁשֶ
ִמְפָעִלים. מּוָצִרים ּבְ



ּוב  ּשׁ ּיִ תּוחֹות ִטְבִעּיֹות ֵיׁש ּבַ ְתבּו ֵאילּו ְסִביבֹות ּפְ ּכִ  .1
ַחּלֹון  ּבְ ר ׁשֶ ֶהְסּבֵ ְסִביָבתֹו. ֵהָעְזרּו ּבַ ֶכם אֹו ּבִ ּלָ ׁשֶ

ֶכם". ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ִביָבה ּבַ יַדע "ַהּסְ ַהּמֵ
ֶכם ּוְתנּו  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ֹונֹות ּבַ ִביבֹות ַהּשׁ ֲחנּו ֶאת ַהּסְ ּבַ  .2

קּו.  ֶהן. ַנּמְ ּפּוַח ּבָ ת ַהּטִ ִצּיּון ְלִמּדַ
ֵדי  ר ַלֲעׂשֹות ּכְ נּו ָמה ֶאְפׁשָ ִעים, ַצּיְ ִאם ֵיׁש ִמְפּגָ  .3

ּה.   ִעים ִלְחיֹות ּבָ ּנָ ָקם ְוִליצֹר ְסִביָבה ׁשֶ ְלַסּלְ



ִביָבה.  ָעה ְלחֹק ֲהָגַנת ַהּסְ ֶנֶסת ָהָעְלָתה ַהּצָ יבֹות ַהּכְ יׁשִ ּבִ

נֹות  ַצּיְ ים ַהּמְ ּלִ ִביָבה" ֶאת ַהּמִ ָעה ְלחֹק ֲהָגַנת ַהּסְ יקּו ֵמ"ַהַהּצָ 1. ַהְעִתּ
ֶרת ַהחֹק.  ִמְסּגֶ ּבּוִרּיֹות ַלֲעׂשֹות ּבְ ָמה ַעל ָהָרׁשּויֹות ַהּצִ

מֹר ַעל ְסִביָבה ְנאֹוָתה? ַמּדּוַע ָחׁשּוב ִלׁשְ  .2
ְתבּו ָמה ָהָיה  ְבִעית. ִכּ ִביָבה ַהּטִ ּסְ ְגעּו ּבַ ּבֹו ּפָ ִמְקֶרה ׁשֶ ְכרּו ּבְ ִהּזָ  .3

ע ְוֵאיֶזה ֶנֶזק ִנְגַרם? ְפּגָ ַהּמִ
ָתֲאִרים  ּמְ ִדים ׁשֶ ַטְבָלה: ְלֶהּגֵ נּו אֹוָתם ּבְ ִדים ּוַמּיְ ִקְראּו ֶאת ַהֶהּגֵ  .4
ִדים  יִנים; ּוְלֶהּגֵ ִביָבה, ִלְבֵני ָהָאָדם ּוְלִמְגַון ַהּמִ ִעים ְוֶנֶזק ַלּסְ ִמְפּגָ

יִנים: ִביָבה ּוְלִמְגַון ַהּמִ ָתֲאִרים ְמִניַעת ֶנֶזק ַלּסְ ּמְ ׁשֶ

ִביָבה ָגִעים ְוֶנֶזקִמְפָגִעים ְוֶנֶזק ַלּסְ ְמִניַעת ִמּפְ

ְטַרְקטֹורֹון ַעל  ְגָמה: א. ְנָעִרים ָנְסעּו ּבִ ּדֻ
ם. חֹוף ַהּיָ

ָרׁשּויֹות ִצּבּוִרּיֹות: מֹוְסדֹות 
י  י ִעיִרּיֹות ְוָראׁשֵ ִצּבּור, ָראׁשֵ

ּוִבים. ִיּשׁ

ֻעּלֹות אֹו ֵארּוִעים  ָלכֹות: ּפְ ַהׁשְ
ה  ֻעָלּ ָעִתיד ֵעֶקב ּפְ ְקרּו ּבֶ ּיִ ׁשֶ

ֹהֶוה. ַע ּבַ ּצֵ ְתּבַ ּתִ ׁשֶ

ְנאֹוָתה: טֹוָבה, ְראּוָיה.

ל  ַמֲעָרכֹות ֵאקֹולֹוִגּיֹות: ּכָ
ְסִביָבה  ִמים ּבִ ּיָ יִבים ַהּקַ ְרּכִ ַהּמַ

ים —  ְבִעּיִ ָנִאים ַהּטִ ֶמת (ַהּתְ ְמֻסּיֶ
ים  ַקְרַקע, ַמִים, ֲאִויר ּוַבֲעֵלי ַהַחּיִ

יֵניֶהם  ׁש ּבֵ ּיֵ ָמִחים), ׁשֶ ְוַהּצְ
יִעים  ּפִ ים (ֵהם ַמׁשְ ְיָחִסים ֲהָדִדּיִ
ה  ִעים ֵאּלֶ ּפָ ה ּוֻמׁשְ ה ַעל ֵאּלֶ ֵאּלֶ

ַחל  ה). ְלֻדְגָמה: ֶאל ַהּנַ ֵמֵאּלֶ
ּתֹות  ים ִלׁשְ ֲעֵלי ַחּיִ יִעים ּבַ ַמּגִ

ֵדִלים  ַחל ּוְבתֹוכֹו ּגְ ַדת ַהּנַ ְוַעל ּגְ
ים ָמזֹון ְלַבֲעֵלי  ׁשִ ּמְ ׁשַ ְצָמִחים ַהּמְ

ים ֲאֵחִרים.  ַחּיִ

ה לֹוָעִזית,  ֵאקֹולֹוְגָיה: ִמּלָ
ּה: ֵאקֹו — ְסִביָבה,  ּוֵפרּוׁשָ

ַיַחד:  ע. ּבְ לֹוְגָיה — ּתֹוָרה, ַמּדָ
ִביָבה. ִביָבה, ֵחֶקר ַהּסְ ע ַהּסְ ַמּדַ

יִנים  ל ַהּמִ יִנים: ַסְך ּכָ ִמְגַון ַהּמִ
ָמִחים  ים ְוַהּצְ ֲעֵלי ַהַחּיִ ל ּבַ ׁשֶ

ים  עֹוָלם. ֵיׁש ִמיִנים ַרּבִ ּבָ
ִנים ְמאֹוד. ּוְמֻגּוָ

יל  ִאים: ְקבּוצֹות ַהִגּ ַהּדֹורֹות ַהּבָ
ֶכם.  ּלָ ָלִדים ׁשֶ ְלדּו ָלֶכם ְוַלּיְ ּוָ ּיִ ׁשֶ
ים  ָנה. ַסּבִ ב ִל־30 ׁשָ ּדֹור ֶנְחׁשָ

ְוָסְבתֹות, הֹוִרים, ְיָלִדים — ֵהם 
3 דֹורֹות.

יר ֶאת ַהּמּוָדעּות ַלֲהָגָנה  ל חֹק ֶזה ְלַהְגּבִ ָרתֹו ׁשֶ "ַמּטְ
ּקּוִלים  קֹל ׁשִ ב ָרׁשּויֹות ִצּבּוִרּיֹות ִלׁשְ ִביָבה, ּוְלַחּיֵ ַעל ַהּסְ

כּות ִלְסִביָבה ְנאֹוָתה, ִלְמִניָעה  ם ִמּמּוׁש ַהּזְ ים ְלׁשֵ ְסִביָבִתּיִ
ים  ּפּור ֵאיכּות ַהַחּיִ ים, ְלׁשִ ִעים ְסִביָבִתּיִ ל ִמְפּגָ ּוְלִצְמצּום ׁשֶ

ֲעָרכֹות ָהֵאקֹולֹוִגּיֹות ְוַעל ִמְגַון  ִמיָרה ַעל ַהּמַ ִביָבה ְוִלׁשְ ְוַהּסְ
ִאים." ּבּור ּוְלַמַען ַהּדֹורֹות ַהּבָ יִנים, ְלַמַען ַהּצִ ַהּמִ



ל  ֵאזֹור ַהֲהָטָלה ׁשֶ ְטַרְקטֹורֹוִנים ּבְ ם ּבִ ְנָעִרים ָנְסעּו ַעל חֹוף ַהּיָ א. 
ם.  י ַהּיָ ַצּבֵ

הּוַכן ְלָכְך. ֹעֶמר ִהְדִליקּו ְמדּוָרה ַעל ִמְגָרׁש ׁשֶ ַל"ג ּבָ ּבְ ב. 
ר. ְרֵחי ּבַ ָאסּור ִלְקטֹף ּפִ ֶנֶסת חֹוְקקּו חֹק ׁשֶ ּכְ ּבַ ג. 

ַחל.  ּוב ָזְרמּו ַלּנַ ּשׁ ל ַהּיִ ֹוְפִכין ׁשֶ ֵמי ַהּשׁ ד. 
ן ָלֶהם  ּתַ ּנִ עֶֹמר ׁשֶ ל ֵעִצים ִלְמדּוַרת ַל"ג ּבָ ֶזם ׁשֶ ְיָלִדים ֵהִביאּו ּגֶ ה. 

ׁשּוב. ּיִ ֵמֲאַגף ַהּנֹוי ּבַ
ֶפר ֵהִקימּו ׁשֹוְבֵכי  ית ַהּסֵ ַיְלֵדי ּבֵ ו. 

ז ָהָאדֹם.  ִקּנּון ַלּבַ
ֵלל  ִביׁש ֶהָחָדׁש ָאמּור ְלִהּסָ ַהּכְ ז. 
מּוַרת ָהִאירּוִסים. ֶאְמַצע ׁשְ ּבְ

ְברּוָאה  ִביַתת עֹוְבֵדי ַהּתַ ֵעת ׁשְ ּבְ ח. 
בּוַע.  ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ה ּבְ ּפָ ֵחי ָהַאׁשְ ּנּו ֶאת ּפַ לֹא ּפִ

ֲחַנת  דּו ַלֲהָקַמת ּתַ ַמֲעַרב ָהִעיר ִהְתַנּגְ ֵבי ָהְרחֹובֹות ּבְ ּתֹוׁשָ ט. 
ְסִביָבָתם.  דֹוָלה ּבִ ֶבת ּגְ ַרּכֶ

ּנֹוְגעֹות  בֹות ׁשֶ קֹומֹוִנים ְיִדיעֹות ְוַכּתָ ִעּתֹוִנים ּוַבּמְ ׂשּו ּבָ ַחּפְ  .5
ֵכִנים. ָצְרפּו  ְ ּוִבים ַהּשׁ ּשׁ ּיִ ֶכם אֹו ּבַ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ִביָבה ּבַ ַלֲהָגַנת ַהּסְ

ָעָיה. ַמן ִעם ַהּבְ ְך ַהּזְ ֶמׁשֶ ֶכם ְוִעְקבּו ָמה קֹוֶרה ּבְ ְרְתּ ְלַמְחּבַ
ּוב, ְוַנּסּו  ּשׁ ּיִ ִביָבה ּבַ ם ְיכֹוִלים ְלָהֵגן ַעל ַהּסְ יַצד ַאּתֶ יעּו ּכֵ ַהּצִ  .6

ַעְתֶכם.  ם ֶאת ַהּצָ ְלַיּשֵׂ

ִבים  ֻעּלֹות אֹו ַמּצָ ִעים: ּפְ ִמְפּגָ
ּגֹוְרִמים ִלְנָזִקים ּופֹוְגִעים  ׁשֶ

מֹו  ים, ּכְ ִביָבה ּוְבֵאיכּות ַהַחּיִ ּסְ ּבַ
ַרַעׁש ָחָזק, ִזהּום ֲאִויר ּוַמִים.



ל  ֻעּלֹות ׁשֶ ׂשּו ֵמיָדע ַעל ּפְ ּוְבֶכם ְוַחּפְ ל ִיּשׁ ְנסּו ָלֲאָתר ׁשֶ 1. ִהּכָ
ִביָבה. ָרד ַלֲהָגַנת ַהּסְ ׂשְ ַהּמִ

ים.  ֵהם עֹוׂשִ ֻעּלֹות ׁשֶ י ּפְ ּתֵ ְתבּו ַעל ׁשְ 2. ּכִ
ֲאָתר  ׂשּו ּבָ ִביָבה, ַחּפְ ל ֲהָגַנת ַהּסְ ָרד ׁשֶ ֶכם ִמׂשְ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ 3. ִאם ֵאין ּבַ

ֻעּלֹות ׁשֹונֹות  ִביָבה ָהַאְרִצי ֵמיָדע ַעל ּפְ ָרד ַלֲהָגַנת ַהּסְ ׂשְ ל ַהּמִ ׁשֶ
ְוִכְתבּו ַעל ַאַחת ֵמֶהן.

ַגן ִצּבּורי ָלֵלי ִהְתַנֲהגּות ּבְ ּכְ



ה, ז יג) (קֶֹהֶלת ַרּבָ

סּוִקים כה-כו) ֶרק קד, ּפְ ים ּפֶ ִהּלִ (ּתְ

ם ְוִלְבֵני ָאָדם  ּיָ ים ּבַ י ָמקֹום ְלַבֲעֵלי ַחּיִ סּוק: ֵיׁש ּדֵ רּוׁש ַהּפָ ּפֵ
ַבע  ֻיָחִדים הּוא עֹוַלם ַהּטֶ ים ַהּמְ ֲעֵלי ַהַחּיִ ַפע ּבַ ְוִלְפֻעּלֹוֵתיֶהם. ׁשֶ

ֵני ָהָאָדם  ַיַחד ִעם ּבְ ם ּבְ ּלֹו ְוהּוא ָיכֹול ְלִהְתַקּיֵ ֶ ים ִמּשׁ אי ְלַחּיִ ַהַזּכַ
ִהי.  ְלׁשֶ ְללֹא ַהְפָרָעה ּכָ

סּוק כג)  ֶרק יט, ּפָ ְקָרא ּפֶ (ַוּיִ

ְמְצאּו  ּתִ י ׁשֶ ָרֵאל: ַאף ַעל ּפִ רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ָאַמר ָלֶהם ַהָקּ
א ֱהיּו  ע, ֶאּלָ ב ְולֹא ִנּטַ ל טּוב לֹא ּתֹאְמרּו ֵנׁשֵ אֹוָתּה ְמֵלָאה ּכָ

ְטעּו  ּנָ ם ּוְמָצאֶתם ְנִטיעֹות ׁשֶ ְכַנְסּתֶ ִנּ ם ׁשֶ ׁשֵ ְנִטיעֹות, ּכְ ְזִהיִרים ּבִ
ם ֱהיּו נֹוְטִעים ַלֲאֵחִרים. ֲאֵחִרים, ַאף ַאּתֶ

ים, ח) ְנחּוָמא, ְקדֹוׁשִ (ִמְדַרׁש ּתַ

ים ֲחָרִקים.  ַרּבִ ֶרֶמׂש: ֶחֶרק, ּבְ

ָנ"ְך  ַפת ַהּתָ ׂשְ כּון: ֵיְלכּו. ּבִ ְיַהּלֵ
ֵהן  ב ַעל ָהֳאִנּיֹות ׁשֶ ִנְכּתַ

ָיֵמינּו אֹוְמִרים  ם. ּבְ ּיָ כֹות ּבַ ְמַהּלְ
ם. ּיָ ָהֳאִנּיֹות ַמְפִליגֹות ּבַ ׁשֶ



ֶרת ֶאת  ְחּבֶ רּוָרה. ַהֲעִתיקּו ַלּמַ ה ֵיׁש ַאְזָהָרה ּבְ ֵסֶפר קֶֹהֶלת ַרּבָ 1. ּבְ
ירּו ַמּדּוַע ַמְזִהיִרים. ָהַאְזָהָרה ְוַהְסּבִ

נּו ָמה  ַעּמּוד 130 ְוַצּיְ ִביָבה ּבְ ָעה ְלחֹק ֲהָגַנת ַהּסְ 2. ִקְראּו ֶאת ַהַהּצָ
ֲהדּות. קֹורֹות ַהּיַ סּוִקים ִמּמְ ינֹו ְלֵבין ַהּפְ ר ּבֵ ׁשֶ ַהּקֶ

ִבים  דּו ֶאת ַהּתֹוׁשָ ּה ְיַלּמְ ּבָ ִעילּות ׁשֶ ּוִבים ֶהְחִליטּו ִליזֹם ּפְ ּשׁ ַאַחד ַהּיִ ּבְ
ֹסֶלת  נֹוָסף ְלִמְחזּור ּפְ ֵאִרּיֹות ָמזֹון ְוֶגֶזם, ּבְ ָכְך ְלַמְחֵזר ׁשְ ֻעְנָיִנים ּבְ ַהּמְ

יִתית. ּבֵ
ירּו  ּה ַיְסּבִ ּבָ קֹוִמי הֹוָדָעה ַעל ִקּיּום ַסְדָנה, ׁשֶ ִעּתֹון ַהּמְ ְרְסמּו ּבָ ֵהם ּפִ

ה  ּנָ ֵאִרּיֹות ָמזֹון ְוֶגֶזם ֵמַהּגִ יַצד ְלַמְחֵזר ׁשְ ִבים ּכֵ ימּו ַלּתֹוׁשָ ְוַיְדּגִ
ה. ּנָ ּון ַהּגִ ׁש ְלִדּשׁ ּמֵ ְלקֹוְמּפֹוְסט. ַהּקֹוְמּפֹוְסט ְיׁשַ

ְרִויַח. ִביָבה ּתַ ִבים ַיְרִויחּו ְוַהּסְ ַהּתֹוׁשָ

סֶֹלת ּוְגרּוָטאֹות  ִמְחזֹור ִנּצּול ּפְ
ּמּוׁש ֵמָחָדׁש ְלַאַחר ִעּבּוד.  ְלׁשִ

ּיֹות  ּקִ ְקּבּוִקים ְוׂשַ ְלֻדְגָמה: ּבַ
ַלְסִטיק, ְנָיר ִעּתֹון ִמּפְ

ר  ֻיּצָ קֹוְמּפֹוְסט: ֶזֶבל ַהּמְ
ֵאִרּיֹות ָמזֹון.  ְ ָמִחים ּוִמּשׁ ִמּצְ
ׁש ְלִזּבּול  ּמֵ ַהּקֹוְמּפֹוְסט ְמׁשַ

ה. ּנָ ַהּגִ

ְזמּו אֹוָתם.  ּגָ ֶזם: ְצָמִחים ׁשֶ ּגֶ
ֶזם  ים ֶאת ַהּגֶ ּנֹות ְמַפּנִ ֲעֵלי ַהּגִ ּבַ

ים. ּתִ ִמחּוץ ְלַחְצרֹות ַהּבָ

ן: חֶֹמר (ֶזֶבל) ְלִטּיּוב  ׁשֶ ּדֶ
ָמִחים.  ְרַקע ְוַהּצְ ַחת ַהּקַ ּבָ ְוַהׁשְ

ִנים ֶאת  ְ ַהַחְקָלִאים ְמַדׁשּ
דֹות. ַהּשָׂ



ְרִויַח?" ִביָבה ּתַ ִבים ַיְרִויחּו ְוַהּסְ ֶכם: "ַהּתֹוׁשָ ָנה, ְלַדְעּתְ ּוָ ְלָמה ַהּכַ  .1
ֵאִרּיֹות ָמזֹון?  ַמְחֵזר ׁשְ ּתְ ָחה ׁשֶ ּפָ ל ִמׁשְ ב ּכָ ֶכם ָצִריְך ְלַחּיֵ ַהִאם ְלַדְעּתְ  .2

קּו ַמּדּוַע. ַנּמְ

 

ֹסֶלת ְוִקְראּו ֶאת  ִאיְנֶטְרֶנט ֵמיָדע ַעל ִמְחזּור ּפְ ֲאָתִרים ּבָ ׂשּו ּבַ ַחּפְ  .1
יָדע. ַהּמֵ

ל חֶֹמר ֶאָחד. ֶגת ַעל ִמְחזּור ׁשֶ ָהִכינּו ַמּצֶ  .2
ם ְיכֹוִלים  יַצד ַאּתֶ ירּו ּכֵ ֶגת ִלְפֵני ַחְבֵריֶכם ְוַהְסּבִ ּצֶ יגּו ֶאת ַהּמַ ַהּצִ  .3

ֶכם. ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ְחזּור ּבַ ַהְצָלַחת ַהּמִ ַע ּבְ ְלַסּיֵ

ַלְסִטיק ְלִמְחזּור ְקּבּוֵקי ּפְ ִמְתַקן ְלִאּסּוף ּבַ



יָבה ְסִביָבִתית.  ִאים ֲחׁשִ ִאים ְמַבּטְ ִטים ְוָהִאּיּוִרים ַהּבָ ּפָ ׁשְ ַהּמִ  .1
ר). ין אֹות ְלִמְסּפָ ִטים ְלֵבין ָהִאּיּוִרים: (ַהְתִאימּו ּבֵ ּפָ ׁשְ ין ַהּמִ ַהְתִאימּו ּבֵ

.1

.2

.3

.4

ּכֹל. ַבע ָקׁשּור ּבַ ּטֶ ַהּכֹל ּבַ א. 

ּּּ

ָמעֹו  ְזּבּוז ַהּיֹום — ַמׁשְ ּבִ ב. 
ָעִתיד. ַמְחסֹור ּבֶ

ִרי  א ּפְ ּשָׂ הֶֹוה — ּתִ ָקָעה ּבַ ַהׁשְ ג. 
ָעִתיד. ּבֶ

ִביָבה,  יַע ַעל ַהּסְ ּפִ ָהָאָדם ַמׁשְ ד. 
ה ְוַאְחַראי  ּנָ ע ִמּמֶ ּפָ ֻמׁשְ

ֻעּלֹוָתיו. ְלתֹוְצאֹות ּפְ



ְרסּום ָלַרְעיֹונֹות  ָעה ְוָהִכינּו ּפִ ין ָהַאְרּבָ ִטים ִמּבֵ ּפָ ִני ִמׁשְ ׁשֵ ֲחרּו ּבִ ּבָ  .2
ִצּיּור. ְכָתב אֹו ּבְ ר ּבִ ֶהם. ֶאְפׁשָ ִעים ּבָ ּבָ ַהּמֻ

ָרִחים מּוָגן ְלַיד רֹאֹש ָהַעִין ֵדה ּפְ ׂשְ

ַלח ֵאזֹור ַים ַהֶמּ מּוַרת ֶטַבע ְבּ ׁשְ



ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
ה, מֹוָעָצה  מֹו: ִעיִרּיָ ּוב (ּכְ ּשׁ ל ַהּיִ קֹוִמית ׁשֶ ַעל ָהָרׁשּות ַהּמְ

ְפִקיֶדיָה  ּוב) ְוַעל ּתַ ּשׁ ְמקֹוִמית, מֹוָעָצה ֲאזֹוִרית אֹו ַוַעד ַהּיִ
יָנּה ְלֵבין  ֵרי ַהּגֹוְמִלין ּבֵ ִבים ְוַעל ִקׁשְ ּוְפֻעּלֹוֶתיָה ְלַמַען ַהּתֹוׁשָ

ִבים. ַהּתֹוׁשָ

ְבֵרי ַהּדַֹאר  ֶפר, מֹוִציא ִעּדֹו ֶאת ּדִ ית ַהּסֵ ׁשּובֹו ִמּבֵ ָכל יֹום ּבְ ּבְ
ַעם ַאַחת  ָבה, 'אּוַלי ּפַ ֵמַהּתֵ

ב  ב?' חֹוׁשֵ ל ִמְכּתָ ם ֲאִני ֲאַקּבֵ ּגַ
ם ַהּיֹום הּוא הֹוִציא  ִעּדֹו. ּגַ
ִבים  ְכּתָ ֶאת ַהּדַֹאר ּוֵבין ַהּמִ

ְוַההֹוָדעֹות ְלהֹוָריו הּוא ָרָאה 
ה. הּוא ָהָיה  הֹוָדָעה ֵמָהִעיִרּיָ

ַסְקָרן ְמאֹוד, ָלֵכן ֵהִציץ ְוָרָאה 
ה ְלהֹוָריו,  ּמֹוִדיִעים ֵמָהִעיִרּיָ ׁשֶ

ֲעֵליֶהם ִלְרׁשֹם ֶאת ֲאחֹותֹו ֵמַרב ְלַגן ְיָלִדים ִעירֹוִני.  ׁשֶ
ה ְלַגן  ל ָהִעיִרּיָ ר ׁשֶ ׁשֶ ַאל ֶאת ִאּמֹו: "ָמה ַהּקֶ ְכַנס ְלֵביתֹו ׁשָ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ֵלְך  ן ִהיא ּתֵ ם ַמְחִליִטים ְלֵאיֶזה ּגַ ל ֵמַרב? ֲהֵרי ַאּתֶ ָלִדים ׁשֶ ַהּיְ

ִהיא  הֹוָדָעה ְוֶהְרֲאָתה ְלִעּדֹו ׁשֶ ה." ִאּמֹו ִהְתּבֹוְנָנה ּבַ ְולֹא ָהִעיִרּיָ
ים  ים ָהִעירֹוִנּיִ ּנִ ַאְחַראי ַלּגַ ה, ָהֲאַגף ׁשֶ ִעיִרּיָ ְלָחה ֵמֲאַגף ַהִחּנּוְך ּבָ ִנׁשְ

ה ָהִייָת  ַאּתָ ׁשֶ ם ּכְ ְך ָהָיה ּגַ ׁש. "ּכָ יל ׁשֵ ע ַעד ּגִ יל ַאְרּבַ ִליָלִדים ִמּגִ
קֹוִמית  ִהיא ָהָרׁשּות ַהּמְ ה ׁשֶ ְפִקיֵדי ָהִעיִרּיָ ן," ָאְמָרה. "ּתַ ִגיל ַהּגַ ּבְ
ַח אֹוָתּה ְוִליֹצר  ֵבי ָהִעיר, ְלַפּתֵ רּוִתים ׁשֹוִנים ְלתֹוׁשָ נּו, ָלֵתת ׁשֵ ּלָ ׁשֶ

ְלטֹון, מֹוָסד ֻמְסָמְך  ָרׁשּות: ׁשִ
ְלַנֵהל ִמְסֶגֶרת ִצּבּוִרית.

ה רֹאׁש,  ָלּ ם ָרׁשּות ִנְגַזר ֵמַהִמּ ֵ ַהּשׁ
ים ָהעֹוְמִדים  לֹוַמר: ָהֲאָנׁשִ ּכְ
ּוב, ְמַנֲהִלים ֶאת  ּשׁ רֹאׁש ַהּיִ ּבְ
ִבים,  י ַהּתֹוׁשָ ל ַהּנֹוֵגַע ְלַחּיֵ ּכָ

ּוב  ּשׁ ְתחּות ַהּיִ ְודֹוֲאִגים ְלִהְתּפַ
ים. ְתחּוִמים ַרִבּ ּבִ

קֹוִמית: ִהיא ִאְרּגּון  ָהָרׁשּות ַהּמְ
ֵבי  ירֹות ְלתֹוׁשְ ְפִקידֹו ָלֶתת ׁשֵ ּתַ ׁשֶ

ּוב. ּשׁ ַהּיִ



ֶתר ָעֶליָה  ין ַהּיֶ נּו. ּבֵ ּלָ ִעיר ׁשֶ ִבים ּבָ י ַהּתֹוׁשָ ָנִאים טֹוִבים ְלַחּיֵ ּתְ
ים  ַגּנִ ָלִדים ּבְ ל ַהּיְ ּום ּכָ ָלִדים ּוְלִרּשׁ ִלְדֹאג ְלִחּנּוְך ַהּיְ

ַמְתִאיִמים." 
ֵהִעיד ַעל חֶֹסר ֲהָבָנה:  ט ׁשֶ ִאּמֹו ַמּבָ ִעּדֹו ָנַעץ ּבְ

ַאל. רּוִתים שֹוִנים'?" ׁשָ ָנה ’ׁשֵ ּוָ "ְלָמה ַהּכַ
יָחה  ֶלת ְוַהּשִׂ ֲעמֹון ַהּדֶ אֹותֹו ָהֶרַגע ִצְלֵצל ּפַ ּבְ

ִנְפְסָקה.

נּו ְלִעּדֹו? ּתְ ּתִ ר ׁשֶ ׁשּוָבה אֹו ַהֶהְסּבֵ ָמה ַהּתְ  .1
רּוִתים  ֶכם? ֵאילּו ׁשֵ ּלָ קֹוִמית ׁשֶ ָמה ָידּוַע ָלֶכם ַעל ָהָרׁשּות ַהּמְ  .2

ִבים? ִהיא נֹוֶתֶנת ַלּתֹוׁשָ

ר ִעם  ֶכם ֶקׁשֶ ְחּתְ ּפַ ּבֹו ָהָיה ִלְבֵני ִמׁשְ ב ׁשֶ ְכרּו ְוִכְתבּו ַעל ַמּצָ ִהּזָ  .1
ים  ל: ִעם ֲאָנׁשִ ֶכם, ְלָמׁשָ ּלָ קֹוִמית ׁשֶ ָרׁשּות ַהּמְ ְפִקיִדים ּבָ ֲעֵלי ּתַ ּבַ
ּפּור  ְפִקיִדים ָהַאְחָרִאים ַעל ׁשִ ֲעֵלי ּתַ ַמְחֶלֶקת ַהִחּנּוְך אֹו ִעם ּבַ ּבְ

ּוב. ּשׁ ֵני ַהּיִ ּפְ

ָרֵאל, ְיהּוִדי, ֲעָרִבי ּוְדרּוִזי ֵיׁש ָרׁשּות  ְמִדיַנת ִיׂשְ ּוב ּבִ ָכל ִיּשׁ ּבְ
ָפר.  ּוב — ִעיר אֹו ּכְ ּשׁ רֹאׁש ַהּיִ ִהיא ִאְרּגּון ָהעֹוֵמד ּבְ ְמקֹוִמית ׁשֶ

י  ַלּפֵ ָביו ּכְ ּוב ְותֹוׁשָ ּשׁ קֹוִמית ַאְחָרִאית ְלִעְנְיֵני ַהּיִ ָהָרׁשּות ַהְמּ
ִדיָנה. ַהַהְחָלָטה ִאם  ּמְ ִזי ּבַ ְרּכָ ְלטֹון ַהּמֶ ִ ִהיא ַהּשׁ ָלה, ׁשֶ ְמׁשָ ַהּמֶ

ִבים. ר ַהּתֹוׁשָ ַעת ְלִפי ִמְסּפַ ּוב ִעירֹוִני הּוא ִעיר ִנְקּבַ ִיּשׁ



ּוב ֵיׁש ָרׁשּות ְמקֹוִמית  ָכל ִיּשׁ ּבְ
ָעִרים  ְגָמה: ּבְ ה. ּדֻ דֹוִלים ִנְקֵראת ָהָרׁשּות ִעיִרּיָ ים ּגְ ּוִבים ִעירֹוִנּיִ ִיׁשּ ּבְ

מֹוָנה,  ַפר ָסָבא, חֹולֹון, ִקְרַית ׁשְ ֵדרֹות, ֻאם ַאל-ַפְחם, ּכְ ן, ׂשְ מֹו ָרַמת ּגַ ּכְ
ָאן, ֲחֵדָרה, ֲעָרד, מֹוִדיִעין,  ית ׁשְ ַסְכִנין, ּבֵ

ְרֶמל, ַרַהט. ֲאִריֵאל, ַדְלָית ֶאל ּכַ

ֵאיָנם  ים ׁשֶ ים ְקַטּנִ ּוִבים ִעירֹוִנּיִ ִיׁשּ ּבְ
ב, ָהָרׁשּות ִנְקֵראת מֹוָעָצה  ִקּבּוץ אֹו מֹוׁשָ

ְנָיִמיָנה, ְירֹוָחם,  ְמקֹוִמית, ְלֻדְגָמה: ּבִ
ִלין אֹו  ַפר יֹוָנה, ִעיּבְ ָנא, ַקְצִרין, ּכְ ַפר ּכָ ּכְ

ִקיִעין.  לֹוִמי, ּפְ ׁשְ
ב, ִקּבּוץ  מֹו מֹוׁשָ ְפִרִיּים ּכְ ּוִבים ּכַ ִיׁשּ ּבְ
ִתי ִנְקֵראת ָהָרׁשּות ַוַעד  ּוב ְקִהָלּ אֹו ִיּשׁ

ּוִבים  ּוב ְוֵיׁש ִיּשׁ ּשׁ ּוב אֹו ַהְנָהַלת ַהּיִ ּשׁ ַהּיִ
יא,  ׂשִ ַפר ַהּנָ ִקּבּוִצים — ּכְ ל: ּבְ ירּות, ְלָמׁשָ ֶהם ָהָרׁשּות ִנְקֵראת ַמְזּכִ ּבָ ׁשֶ

ַפר  ִבים — ּכְ מֹוׁשָ ִציב, אֹו ָיְטְבָתה. ּבְ ְקָרה, ֵעין ַהָנּ ָיקּום, רֹאׁש ַהִנּ
ִליִלית, אֹו  ית ֶלֶחם ַהְגּ ית יֹוֵסף, ּבֵ ַע, ֲאִביִבים, ּבֵ ַפר ְיהֹוׁשֻ ָהרֹוֶא"ה, ּכְ

ית ֵאל,  ִתִיים — ְלָהִבים, ֲהָרִרית, אֹוָרִנית, ּבֵ ּוִבים ְקִהָלּ ִיּשׁ ֵעין ַיַהב. ּבְ
בּות, ָעְפָרה.  ַאּלֹון ׁשְ

ים  ְפִרּיִ ּוִבים ּכַ ר ִיׁשּ ְלִמְסּפַ
ים ֵיׁש מֹוָעָצה  ִתּיִ ּוְקִהּלָ

מֹו: ֵעֶמק ֵחֶפר,  ֲאזֹוִרית, ּכְ
ָמר,  ְלּבַֹע, ָלִכיׁש, ּתָ ַהּגִ

ן ֶאל ַמְרג',  ְסּתָ ׁשֹוְמרֹון, ּבֻ
ב. ּגָ ִמׂשְ

מֹוָעצה ֲאזֹוִרית: ְרׁשּות ִצּבּוִרית 
ּבֹו  דֹול ׁשֶ ֶרֶתת ֵאזֹור ּגָ ַהְמׁשָ

ים  ים ְקַטּנִ ְפִרּיִ ִנְכָלִלים ִיׁשּוִבים ּכַ
ָפִרים  ִבים, ּכְ (ִקּבּוִצים ּומֹוׁשָ

ים). ִתּיִ ּוִבים ְקִהּלָ ְוִיּשׁ



ּוִבים ְיהּוִדים  ל ִיּשׁ מֹות ׁשֶ יָמה ִנְמנּו ׁשֵ ְרׁשִ ּבָ ּוִבים ׁשֶ ּשׁ ין ַהּיִ ּבֵ  .1
ירּו ַמּדּוַע ַהְגָדַרת ָהָרׁשּות  ְוִיׁשּוִבים ַעְרִבים ּוְדרּוִזים. ַהְסּבִ

ּוִבים? ּשׁ קֹוִמית ֵזָהה ְלָכל ַהּיִ ַהּמְ
ּוב  ּשׁ ְך ַהּיִ ָיּ נּו ְלֵאיזֹו ְקבּוָצה ׁשַ יָדע, ַצּיְ ָראֶתם ֶאת ַהּמֵ ּקְ ְלַאֵחר ׁשֶ  .2

ּלֹו? קֹוִמית ׁשֶ ֶכם. ַמִהי ָהָרׁשּות ַהְמּ ּלָ ׁשֶ
ל ְיׁשּוִבים, ְיהּוִדים, ַעְרִבים ּוְדרּוִזים,  מֹות ׁשֶ ֵני ׁשֵ הֹוִסיפּו ׁשְ  .3

ָהָרׁשּות  יִרים, ׁשֶ ם ַמּכִ ַאּתֶ ֵאּלּו ׁשֶ ּוְבֶכם, אֹו ּכָ ֵכִנים ְלִיׁשּ ְ ַהּשׁ
ֶכם. תּוְכלּו  ּלָ ֶכם אֹו ֵזָהה ְלׁשֶ ּלָ ֶ ֶהם ׁשֹוָנה ִמּשׁ ּלָ קֹוִמית ׁשֶ ַהּמְ

ָרֵאל, מֹוֲעצֹות  ִיׂשְ ִחים: ָעִרים ּבְ ּנָ ִאיְנֶטְרֶנט ֶאת ַהּמֻ גּוֶגל ּבָ ׂש ּבַ ְלַחּפֵ
ּוב ְקִהיָלִתי, מֹוָעָצה ֲאזֹוִרית.  ִבים, ִקּבּוִצים, ִיׁשּ ְמקֹוִמּיֹות, מֹוׁשָ

ִזּיֹות ַהּדֹוֲאגֹות ְלָכל ֶאְזְרֵחי  ָרֵאל ֵיׁש ָרׁשּויֹות ֶמְרּכָ ְמִדיַנת ִיׂשְ ּבִ
ּוֶביָה.  ֶביָה ּוְלִיׁשּ ִדיָנה, ְלתֹוׁשָ ַהּמְ

ֶנֶסת  ּכְ חֹוֶקֶקת, ְלֻדְגָמה: ּבַ ֶנֶסת ֵהם ָהָרׁשּות ַהְמּ ַחְבֵרי ַהּכְ
חֹוְקקּו חֹק ִחּנּוְך חֹוָבה.

ָלה ֵהם ָהָרׁשּות  ְמׁשָ ְרֵדי ַהּמֶ ִמׂשְ ָלה ְוָכל ָהעֹוְבִדים ּבְ ְמׁשָ ֵרי ַהּמֶ ׂשָ
ַרד ַהִחּנּוְך ּדֹוֲאִגים  ֵרי ַהִחּנּוְך ְועֹוְבֵדי ִמׂשְ ַעת, ְלֻדְגָמה: ׂשָ ַבַצּ ַהְמּ

ן ְיָלִדים  ָלִדים ִיְלְמדּו ִמּגַ ל ַהּיְ ּכָ ִדיָנה ּוְלָכְך ׁשֶ ְמּ ֶפר ּבַ י ַהּסֵ ְלָבֵתּ
ִנים ֶאת  ְכִנּיֹות ִלּמּוִדים ּוְמַמְמּ יכֹון. ֵהם ְמִכיִנים ּתָ ְוַעד ַהּתִ

ַמֲעֶרֶכת ַהִחּנּוְך. 



ּוב  ּשׁ ּוב ַוֲחֵבֶריָה ֵהם ִנְבֲחֵרי ַהּיִ ּשׁ ָרׁשּות ְמקֹוִמית ִהיא ַהְנָהַלת ַהּיִ
ְבֲחרּו ְלַתְפִקיָדם ֶזה. ּנִ ׁשֶ

ְבִחירֹות  ִבים ּבִ ּוב ִנְבָחִרים ַעל ְיֵדי ַהּתֹוׁשָ ּשׁ ַחְבֵרי ַהְנָהַלת ַהּיִ
ִבים  ִגים ֶאת ַהּתֹוׁשָ ִנים. ֵהם ְמַיְצּ ֶדמֹוְקַרִטּיֹות ַאַחת ְלָחֵמׁש ׁשָ

ּוב.  ּשׁ ל ַהְנָהַלת ַהּיִ ּיּוִנים ּוִבְפִעילּות ׁשֶ ִדּ ּבַ
קֹוִמית : ּבּור ָלָרׁשּות ַהּמְ ְפִקיד ִנְבֲחֵרי ַהּצִ ּתַ

ּוָבם. ֵהם ְמחֹוְקִקים  ִיׁשּ ּוב ֵהם ָהָרׁשּות ַהְמחֹוֶקֶקת ּבְ ּשׁ ִנְבֲחֵרי ַהּיִ  
ים  ָביו ּוְמַפְרְסִמים אֹוָתם. ַהֻחּקִ ׁשּוב ּוְלתֹוׁשָ ים ַהּנֹוְגִעים ַלּיִ ֻחּקִ

ים. י ֵעֶזר ִעירֹוִנּיִ ִנְקָרִאים: ֻחּקֵ
ֻעּלֹות ְלַמַען  ּפְ  

ּוב, ֵהם  ּשׁ ֵבי ַהּיִ ּתֹוׁשָ
ר ִעם  ִמים ֶקׁשֶ ְמַקּיְ

ִבים ְוַאֲחָרִאים  ַהּתֹוׁשָ
ּוב  ּשׁ ְלִפּתּוַח ַהּיִ

ִטים ׁשֹוִנים. ֵמֶהּבֵ

ים. חֹוֶקֶקת. ֵהם ְמחֹוְקִקים ֻחּקִ ֵהם ָהָרׁשּות ַהּמְ ֶנֶסת ׁשֶ ּבֹו ּפֹוֲעִלים ַחְבֵרי ַהּכְ ַלִים ׁשֶ ירּוׁשָ ָרֵאל ּבִ ֶנֶסת ִיׂשְ ְנָין ּכְ ּבִ

ל  מֹוְקַרְטיֹות: ּכָ ִחירֹות ֵדּ ּבְ
יל 17  ּוב ִמִגּ ּשׁ ֵבי ַהּיִ ּתֹוׁשָ

ִאי  י ַוֲחׁשָ ֹאֶפן ָחְפׁשִ ּבֹוֲחִרים ּבְ
גּו אֹוָתם  ַיְצּ ּיְ ים ׁשֶ ֶאת ָהֲאָנׁשִ

קֹוִמית.  ָרׁשּות ַהּמְ ּבָ

ְלטֹון ָהָעם  מֹוְקַרְטָיה: ׁשִ ּדֵ
ָוִנית: ֵדמֹוס – ַעם, ְקַרְטָיה  (ִמְיּ
ָיָון ֵהֵחל ִלְפעֹול  ְלטֹון; ּבְ – ׁשִ

מֹוְקָרִטי).  ְלטֹון ֵדּ ָלִראׁשֹוָנה ׁשִ

ים  ּבּור: ָהֲאָנׁשִ ִנְבֲחֵרי ַהּצִ
ֵרת  יגּו ֻמֲעָמדּות ְלׁשָ ִהִצּ ׁשֶ

ּוב  ּשׁ ַתְפִקיד ַחְבֵרי מֹוֶעֶצת ַהּיִ ּבְ
ִבים. ְוִנְבֲחרּו ַעל ְיֵדי ַהּתֹוׁשָ

ל ֶאָחד  ִאית: ּכָ ִחיָרה ֲחׁשָ ּבְ
ְוַאַחת ּבֹוֲחִרים ֵמֲאחֹוֵרי ְמִחיָצה 
ּבּור.  יָרה אֹוָתם ֵמֵעין ַהּצִ ְסִתּ ַהַמּ

ֲחרּו.  ָמה ּבָ ִאיׁש ֵאינֹו יֹוֵדַע ּבְ



ִבים, ִאְרּגּון  ַהְחָלָטה ַעל ֲהָקַמת מֹוְסדֹות ִצּבּור ְלַמַען ַהּתֹוׁשָ  
ִרים  ְרּבּות ּוְסּפֹוְרט ְלַמַען ְיָלִדים ּוְבֵני ֹנַער, ְמֻבּגָ ֻעּלֹות ּתַ ּפְ

ְוֶאְזָרִחים ָוִתיִקים 
ים  (ִגְמָלִאים — ֲאָנׁשִ

ְרׁשּו  ּפָ ִרים ׁשֶ ְמֻבּגָ
ל ִגיָלם).  ׁשֶ ֵמֲעבֹוָדָתם ּבְ

ַהְחָלָטה ַעל ּגַֹבּה ַתְקִציב   
קֹוִמית  ָהָרׁשּות ַהּמְ

מֹו: ְלִחּנּוְך,  ֹונֹות ְלִפי ִסְדֵרי ֲעִדיפּות, ּכְ ְחָלקֹות ַהּשׁ ָקתֹו ַלַמּ ַוֲחֻלּ
י ִצּבּור. ּנֵ ְרק אֹו ּגַ ים, ְלִפּתּוַח ּפַ ְלַתְרּבּות, ְלִפּתּוַח ֲאזֹוִרים ֲחָדׁשִ

מּו. ְלּ ִבים ְיׁשַ ַהּתֹוׁשָ ים ׁשֶ ַהְחָלָטה ַעל ּגַֹבּה ַהִמִסּ  
ְכנּון ֲאזֹוֵרי  מֹו: ִתּ ּיֹות, ּכְ ִתּ ׁשְ ּוב — ִתְכנּון ּוִפּתּוַח ַתּ ּשׁ ִתְכנּון ַהּיִ  
ּפּור ֲאָתִרים ּוִמְבִנים  ים, ׁשִ ָטִחים ֲחָדׁשִ ּתּוַח ׁשְ ים, ּפִ ִנָיּה ֲחָדׁשִ ּבְ

ְחּבּוָרה,  ְרֵכי ּתַ ּתּוַח ַדּ ִמים, ּפִ ַקּיָ
י  ים ְוַגֵנּ י ֵסֶפר ֲחָדׁשִ ּתֵ ְכנּון ּבָ ִתּ
ִים  ְכנּון ַמַעְרכֹות ַהּמַ ִצּבּור, ִתּ

ְכנּון ַמַעְרכֹות  ּיּוב, ִתּ ְוַהּבִ
ְדָרכֹות  ים, ַהִמּ ִביׁשִ ַהּכְ

ּיֹות  ּתִ ׁשְ ּתּוַח ּתַ ְוַהַחְניֹוִנים, ּפִ
ְקׁשֶֹרת. ּתִ

ים אֹו  ַאְחָריּות ָלֲאַגּפִ  
ל  ֲעדֹות ׁשֶ ְחָלקֹות אֹו ַלּוַ ַלּמַ

קֹוִמית, ְוַהְבָטַחת  ָהָרׁשּות ַהּמְ
ּוב ַעל  ּשׁ ֵבי ַהּיִ רּות ְלתֹוׁשָ ן ׁשֵ ַמּתַ

י ַהַהְחָלטֹות.  ּפִ

ִים  ּיֹות: ַמַעְרכֹות ַהּמַ ִתּ ׁשְ ַתּ
ים,  ִביׁשִ ַמל, ַהּכְ ּיּוב, ַהַחׁשְ ְוַהּבִ

ְדָרכֹות ְוַהַחְניֹוִנים,  ַהִמּ
ְקׁשֹוֶרת.  ּתִ

חֹוֶקֶקת  ְמּ חֹק ֵעֶזר ִעירֹוִני: חֹק ׁשֶ
ר  ֶקׁשֶ קֹוִמית ּבְ ָהָרׁשּות ַהּמְ

ָביו. ַהחֹק ַחָיּב  ּוב ּוְלתֹוׁשָ ּשׁ ַלּיִ
ר ַעל ְיֵדי ַחְבֵרי  ִלְהיֹות ְמֻאׁשָּ
קֹוִמית  מֹוֶעֶצת ָהָרׁשּות ַהּמְ

ִמְקֶרה  ִנים (ּבְ ר ַהּפָ ְוַעל ְיֵדי ׂשַ
ּורֹו). ְדָרׁש ִאׁשּ ִנּ ׁשֶ

ים  ים ֵהם ַהֻחִקּ י ֵעֶזר ִעירֹוִנּיִ ֻחֵקּ
ִבים ַרק ֶאת ָהָרׁשּות ְוֶאת  ַחְיּ ְמּ ׁשֶ

ּוב. ּשׁ ֵבי ַהּיִ ּתֹוׁשָ



ּפּור ֵאיכּות  ּוב ְלׁשִ ּשׁ ּיִ ִביָבה ּבַ ִעילּויֹות ׁשֹונֹות ְלַמַען ֵאיכּות ַהּסְ ּפְ  
ַחֵיי ַהּיֹום-יֹום ְוֶלָעִתיד, ְלַמַען ַהּדֹורֹות  ִבים ּבְ ל ַהּתֹוׁשָ ים ׁשֶ ַהַחּיִ

ִאים. ַהּבָ

ג ֶאת ַהְנָהַלת  ַיּצֵ נּו ִלְקבּוצֹות ְקַטּנֹות ְוָכל ְקבּוָצה ּתְ ִהְתַאְרּגְ  .1
ּוב. ּשׁ ַהּיִ

ּבּור  ֶהְחִליטּו ִנְבֲחֵרי ַהּצִ ַאַחת ֵמַהַהְחָלטֹות ׁשֶ ְבַחר ּבְ ל ְקבּוָצה ּתִ ּכָ  .2
ַעּמּוד 143). (ְראּו ּבְ

יָמה  ֶכם (ֵמָהְרׁשִ ּלָ ּוב ׁשֶ ׁשּ ָחׁשּוב ָלֶכם ְוַלּיִ א ֶאָחד ׁשֶ ׂשֹוֲחחּו ַעל נֹוׂשֵ  .3
ם אֹותֹו. ָרִכים ְלַיּשֵׂ יעּו ּדְ ַעּמּוד 143) ְוַהּצִ ּבָ ׁשֶ

ְפִקיִדים ָהַאֲחָרִאים ְלַנֵהל ֶאת ִעְנְיֵני  ֲעֵלי ּתַ ָכל ָרׁשּות ְמקֹוִמית ֵיׁש ּבַ ּבְ
ים  ּבּור ְמחֹוְקִקים ֻחּקִ ִבים. ִנְבֲחֵרי ַהּצִ רּות ַלּתֹוׁשָ ּוב ְוָלֵתת ׁשֵ ּשׁ ַהּיִ

ּוב. ּשׁ ִבים ְוַהּיִ ִלים ַהְחָלטֹות ְלַמַען ַהּתֹוׁשָ ּוְמַקּבְ
ִעים ֶאת  ַבּצְ ּמְ ְפִקיִדים ׁשֶ ֲעֵלי ּתַ קֹוִמית עֹוְבִדים ּבַ ָרׁשּות ַהּמְ ּבָ

ָנה. ָ ָכל ַהּשׁ ִבים ּבְ רּות ַלּתֹוׁשָ ַהַהְחָלטֹות ְונֹוְתִנים ׁשֵ
קֹוִמית — ֵהם  ּבּור ְועֹוְבֵדי ָהָרׁשּות ַהּמְ ְפִקיִדים — ִנְבֲחֵרי ַהּצִ ֲעֵלי ַהּתַ ּבַ

ים,  ִבים ָוִתיִקים ְועֹוִלים ֲחָדׁשִ ים ּוְגָבִרים, ּתֹוׁשָ ים ׁשֹוִנים: ָנׁשִ ֲאָנׁשִ
ִרים ּוְצִעיִרים. ְמֻבּגָ

ָרׁשּות ְמקֹוִמית ַאַחת. ְפִקיִדים ּבְ ְגָמה ַלֲחלּוַקת ַהּתַ ִלְפֵניֶכם ּדֻ

ים  ים: ֻחּקִ י ֵעֶזר ִעירֹוִנּיִ ֻחּקֵ
קֹוִמית ְמחֹוֶקֶקת  ָהָרׁשּות ַהּמְ ׁשֶ

ּוב. ְלִיׁשּ

ּום ַהחֹק אֹו  ֲאִכיָפה: ִמּמּוׁש ְוִיׂשּ
כַֹח. ָנה ּבְ ּקָ ַהּתַ



ָרׁשּות ְמקֹוִמית ְפִקיִדים ּבְ ת ּתַ ים ֲחֻלּקַ ְרׁשִ ּתַ

קֹוִמית  רֹאׁש ָהָרׁשּות ַהּמְ
ה אֹו מֹוָעָצה) (רֹאׁש ִעיִרּיָ

ּיּוֵני  ז ֶאת ּדִ ּוב ּוְמַרּכֵ ּשׁ ַאְחַראי ַעל ִנהּול ַהּיִ
ּוב ּשׁ מֹוֶעֶצת ַהּיִ

ה,  ַחְבֵרי מֹוֶעֶצת ָהָרׁשּות, מֹוֶעֶצת ָהִעיִרּיָ
קֹוִמית אֹו ַהּמֹוָעָצה ַהּמְ

ִבים  ׁשּוִרים ַלּתֹוׁשָ ִאים ׁשֹוִנים ַהּקְ נֹוׂשְ ִנים ּבְ ּדָ
ים  י ֵעֶזר ִעירֹוִנּיִ ּוב – ְמחֹוְקִקים ֻחּקֵ ּשׁ ְוַלּיִ

ִלים ַהְחָלטֹות ּוַמֲעִביִרים אֹוָתן ְלִבּצּוַע  ְמַקּבְ
קֹוִמית ְלעֹוְבֵדי ָהָרׁשּות ַהּמְ

ּוב. ְלֻדְגָמה: ּשׁ ְתִאיִמים ְלָצְרֵכי ַהּיִ ּמַ ים ׁשֶ ַמְחָלקֹות ַוֲאַגּפִ
ָסִפים,  חֹון, ּכְ ּטָ ּיֹות, ַמִים ְוַתְחּבּוָרה, ּבִ ּתִ ׁשְ ּוב, ּתַ ּשׁ ֵני ַהּיִ ּפּור ּפְ ִחּנּוְך ְוַתְרּבּות, ׁשִ

נּון. ָסה, נַֹער, ְסּפֹוְרט, ּגִ ִטים, ַהְנּדָ ּפָ ְברּוָאה, ִמׁשְ ּתַ

קֹוִמית עֹוְבֵדי ָהָרׁשּות ַהּמְ
ִבים,  רּוִתים ַלּתֹוׁשָ  נֹוְתִנים ׁשֵ

ים ַמְחָלקֹות אֹו ֲאַגּפִ ֶנת ּבְ ָהָרׁשּות ְמֻאְרּגֶ

קֹוִמית עֹוְבֵדי ָהָרׁשּות ַהּמְ

קֹוִמית ּבּור ָלָרׁשּות ַהּמְ ִנְבֲחֵרי ַהּצִ

ִמְקָרא



ֵעי ַהַהְחָלטֹות ְגָמאֹות ְלַתְפִקיִדי ְמַבּצְ ה ּדֻ ּמָ ּכַ
ַרת  יֹון, ַהְדּבָ ל: ִנּקָ ְתחּוִמים ׁשֹוִנים, ְלָמׁשָ ִבים ּבִ רּות ַלּתֹוׁשָ ן ׁשֵ ַמּתַ  

ת, ִסּיּוַע  רּוֵתי ּדָ ְרּבּות, ׁשֵ ֻעּלֹות ּתַ ִלים, ּפְ חֹון, ִחּנּוְך ַמׁשְ ּטָ יִקים, ּבִ ַמּזִ
ּוב. ׁשּ ּיִ ים ּוְלָנִכים, ִטּפּוַח ַהּצֹוֵמַח ּבַ יׁשִ ִלְקׁשִ

יטּוט  ל: ֶלֱאסֹור ַעל ׁשִ חֹוְקקּו, ְלָמׁשָ ֹוִנים ׁשֶ י ָהֵעֶזר ַהּשׁ ֲאִכיַפת ֻחֵקּ  
ֶדר  ָעִלים; ִלְמֹנַע ַהְפָרַעת ַהּסֵ ֲעֵליֶהם ְוִלְקנֹוס ֶאת ַהּבְ ָלִבים ְללֹא ּבַ ּכְ

ֻאָחרֹות. ְיָלה ַהְמּ עֹות ַהּלַ ׁשְ גּוִרים ּבִ ֲאזֹוֵרי ַהּמְ ּבָ
ל:  ּוב, ְלָמׁשָ ּשׁ ֶהְחִליטּו ֲעֵליֶהן ִנְבֲחֵרי ַהּיִ ּצּוַע ַהַהְחָלטֹות ׁשֶ ּבִ  

ים  ְרּבּות ְוִחּנּוְך – ִקּיּום ֵארּוֵעי ְסּפֹוְרט ִיׁשּוִבִיּ ְתחּום ּתַ ַהְחָלטֹות ּבִ
ים, ַקְיָטנֹות  ַחִגּ ִבים ּבַ ָנה, ִאְרּגּון ֵארּוִעים ִלְכַלל ַהּתֹוׁשָ ָכל ׁשָ ּבְ

ה.  ֻחְפׁשָ ָלִדים ּבַ ַלּיְ
ְחּבּוָרה ְיִעיָלה  ת ּתַ ּוב ּוִפּתּוַח ֶרׁשֶ ּשׁ ּיִ ִנָיּה ּבַ ְתחּום ַהּבְ ַהְחָלָטה ּבִ  

ִביָבה ּוַמִים,  ְתחּום ֵאיכּות ַהּסְ ִבים; ַהְחָלָטה ּבִ ְלַמַען ַהּתֹוׁשָ
ִדיַקת ֵאיכּות ֵמי  ל: ֲהָקַמת ָמכֹון ְלִטהּור ֵמי קֹוְלִחין, ּבְ ְלָמׁשָ

ִמְקֶרה ַהּצֶֹרְך.  ּפּוָרם ּבְ ֹאֶפן ָקבּוַע ְוׁשִ ִתָיּה ּבְ ַהׁשְּ



 
ֻעּלֹוֶתיָה ְלַמַען  קֹוִמית ְוַעל ּפְ ר ַעל ָהָרׁשּות ַהּמְ ִקְראּו ֶאת ַהֶהְסּבֵ  .1

ַעּמּוד 144.  ִבים ּבְ ַהּתֹוׁשָ
ה:  ֻעּלָ ְגָמה ְוִכְתבּו ְלָכל ּפְ ּדֻ מֹו ּבַ ַסְרְטטּו ַטְבָלה ּכְ  .2

קֹוִמית אֹו עֹוְבֵדי  ַע — ִנְבֲחֵרי ָהָרׁשּות ַהּמְ ַבּצֵ ִמי ַמְחִליט ּוִמי ַהּמְ  
ְגָמה. ּדֻ קֹוִמית? ֵהָעְזרּו ּבַ ָהָרׁשּות ַהּמְ

ַע? ִמי ַמְחִליט ּוִמי ְמַבּצֵ
ית ֵסֶפר ָחָדׁש  קֹוִמיתֲהָקַמת ּבֵ ִנְבֲחֵרי ָהָרׁשּות ַהּמְ

ּוב  ּשׁ ּיִ ן ִצּבּוִרי ּבַ קֹוִמיתִטּפּוַח ּגַ עֹוְבֵדי ָהָרׁשּות ַהּמְ

יָרה ִבים (ּגַֹבּה ָהַאְרנֹוָנה) ְלִפי ּגֶֹדל ַהּדִ מּו ַהּתֹוׁשָ ּלְ ים ְיׁשַ ה ִמּסִ ּמָ ּכַ

ים ּסִ ת ַהּמִ ִבּיַ ּגְ

ים ִרּסּוס ְמקֹור ַמִים ִעם ַיּתּוׁשִ

ֶנֶסת ית ּכְ ְמָלִאים, ּבֵ ֲהָקַמת ִמְבֵני ִצּבּור, מֹוֲעדֹון ַלּגִ

ּוב ּשׁ ַהְחָלָטה ַעל ֵארּוֵעי יֹוֵבל ַהּיִ

ּבּוִרי ּוָבְרחֹובֹות ן ַהּצִ ּגַ ְפָסִלים ּבַ ְקִביַעת ִמּקּום ַהּסַ

ִאְרּגּון ֲחִגיגֹות ַהּיֹוֵבל ּוְבִחיַרת ַהּמֹוָפִעים

ָלִבים ְללֹא ְרצּוָעה ְוִסיָמן ֲהָטַלת ְקָנס ְלַבֲעֵלי ּכְ

ּוב ּשׁ ֵבי ַהּיִ ת ְסָכְך ְלֻסּכֹות ְלתֹוׁשָ ֲחֻלּקַ

ִבים ַמִים מּוׁשָ ים ּבְ ּבּוִרּיִ ים ַהּצִ ּנִ ָקַית ַהּגַ ַהְחָלָטה ַעל ַהׁשְ

ה  ִסּמּון ַמַעְבֵרי ֲחִצּיָ



ה  ְבָחִרים ִמּזֶ ּוב ַהּנִ ּשׁ ְפִקיד ַחְבֵרי מֹוֶעֶצת ַהּיִ ָמה ׁשֹוֶנה ּתַ ירּו ּבְ ַהְסּבִ   .3
ּוב? ּשׁ ּיִ ל עֹוְבֵדי ַהּמֹוָעָצה ּבַ ׁשֶ

ִבים  ל ַהּתֹוׁשָ ר ׁשֶ ׁשֶ יעּו ַעל ַהּקֶ ְצּבִ ּבֹו ּתַ אּור ִמְקֶרה ׁשֶ ְתבּו ּתֵ ּכִ  .1
ְמיֹון אֹו ְלָתֵאר  ר ֵמַהּדִ ם ְיכֹוִלים ְלַחּבֵ קֹוִמית. ַאּתֶ ִעם ָהָרׁשּות ַהּמְ

דּוַע ָלֶכם. ּיָ ִמְקֶרה ׁשֶ

יּנּון ח ֲאַגף ַהּגִ ַטּפֵ ּמְ ִעיר ׁשֶ ה ּבָ חּוְרׁשָ

ַהְפָגָנה



קֹוִמית ּפֹוֶעֶלת  קֹוִמית — ְוָהָרׁשּות ַהּמְ ָהֶאְזָרִחים ּפֹוִנים ָלָרׁשּות ַהּמְ
ּוב. ּשׁ ֵבי ַהּיִ ְלַמַען ָהֶאְזָרִחים — ּתֹוׁשָ

ִבים  ְפִקיד ַהּתֹוׁשָ ּתַ קֹוִמית  ְפִקיד ִנְבֲחֵרי ָהָרׁשּות ַהּמְ ּתַ
ים ֻמּנִ ְועֹוְבֶדיָה ַהּמְ

ְבָחִרים ָלָרׁשּות  ּבֹוֲחִרים ֶאת ַהּנִ
ִנים) ָכל ָחֵמׁש ׁשָ ַעם ּבְ קֹוִמית (ּפַ ַהּמְ

ִבים  ר ִעם ַהּתֹוׁשָ ֶקׁשֶ ִנְמָצִאים ּבְ
ָכל יֹום,  ִבים ּבְ רּות ַלּתֹוׁשָ ְונֹוְתִנים ׁשֵ
ִבים  ִעילּויֹות ְלַמַען ַהּתֹוׁשָ יֹוְזִמים ּפְ

ּוְלַרְוָחָתם

ים  י ַהֻחּקִ ִמְתַנֲהִגים ַעל ּפִ
ים  ָהִעירֹוִנּיִ

ים ַעל  ים ָהִעירֹוִנּיִ אֹוְכִפים ֶאת ַהֻחּקִ
ֶהְתֵאם ַעל ְיֵדי  ּלֹא ִהְתַנֲהגּו ּבְ ִמי ׁשֶ
ַאְזָהָרה, ֲהָטַלת ְקָנס, אֹו ַהְזָמָנה 

ִטי ּפָ ְלִדּיּון ִמׁשְ

ֲעֵלי  יר ֶאל ּבַ ֹאֶפן ָיׁשִ ּפֹוִנים ּבְ
ים  ֻמּנִ ְבָחִרים ְוַהּמְ ְפִקיִדים ַהּנִ ַהּתַ

ה  ׁשָ ּקָ ל: ּבַ ְבָעיֹות ׁשֹונֹות, ְלָמׁשָ ּבִ
עֹות  ּקֶֹרת, ַהּצָ לּוָנה אֹו ּבִ ְלֶעְזָרה, ּתְ
ַעת ּתֹוָדה ַעל ִטּפּול ָראּוי ּנּוי, ַהּבָ ְלׁשִ

ּבּור, ּבֹוְדִקים  יִבים ִלְפִנּיֹות ַהּצִ ַמְקׁשִ
ה ּוְבֶהְתֵאם  ׁשָ ּקָ לּוָנה אֹו ַהּבַ ֶאת ַהּתְ

יִעים  יִרים ּוַמּצִ ַנֲעִנים ָלֶהן, ַמְסּבִ
ר לֹא ְיכֹוִלים  ֲאׁשֶ ים ּכַ ְתרֹונֹות ֲחלּוִפּיִ ּפִ

ְלֵהָענֹות

חֹות  ּבָ ׁשְ ּקֶֹרת אֹו ּתִ ַמֲעִביִרים ּבִ
ִעילּות  י ַעל ּפְ ֻפְמּבִ יר אֹו ּבְ ֹאֶפן ָיׁשִ ּבְ

ָרׁשּות  ְבָחִרים אֹו ָהעֹוְבִדים ּבָ ַהּנִ
ֵלי  ֶאְמָצעּות: ּכְ קֹוִמית ּבְ ַהּמְ

ְקׁשֶֹרת (ִעּתֹוִנים, ַרְדיֹו, ֵטֵלִויְזָיה  ַהּתִ
יִנים ִתית, ִאיְנֶטְרֶנט), אֹו ַמְפִגּ ְקִהּלָ

ֶהְתֵאם  ׁשֹוְמִעים, קֹוְרִאים ּוְמִגיִבים ּבְ
ּקֶֹרת ַלּבִ

ה ָהֶאְזָרִחים  ּבָ ֶרְך ׁשֶ ָנה: ּדֶ ַהְפּגָ
ים  ם ּוִמְתַנְגּדִ ְעּתָ יִעים ּדַ ַמּבִ

ל ָרׁשּויֹות  ְלַהְחָלטֹות ׁשֶ
ָנה  ְלטֹון. ְלִקּיּום ַהְפּגָ ַהׁשִּ

ָטָרה.  יֹון ֵמַהִמׁשְ ָ ָצִריְך ִרׁשּ
יִעים  ֶהן ַמּבִ ּבָ נֹות ׁשֶ ֵיׁש ַהְפּגָ

ִמיָכה ְוִעידּוד. ּתְ



ין  ֵרי ּגֹוְמִלין ּבֵ ט: ִקׁשְ ּפָ ׁשְ ם ֶאת ַהּמִ ירּו ִליָלִדים ְצִעיִרים ִמּכֶ ַהְסּבִ  .1
ִבים. קֹוִמית ְלֵבין ַהּתֹוׁשָ ָהָרׁשּות ַהּמְ

ל  סֹוף ּכָ ּבְ ֵאלֹות ׁשֶ ְ ִאים ַוֲענּו ַעל ַהּשׁ ָטִעים ַהּבָ ֵני ַהּקְ ִקְראּו ֶאת ׁשְ  .2
ֶאָחד ֵמֶהם.

ְקֵצה  ּבִ ים ׁשֶ ים ּוְמַצּפִ ִרים ְמַחּכִ ים ְוַהַדּיָ ְרחֹוב ָקָטן ֵאין ֵעִצים ַרּבִ ּבִ
ה  ּמָ ה ָלֶהם: ִלְפֵני ּכַ ם ַהְבָטַחת ָהִעיִרּיָ ֵ ּשׁ ְתּגַ ֵמם, ּתִ ָ ְגָרׁש ַהּשׁ ּמִ ָהְרחֹוב ּבַ

ּבֹו ָינּוחּו  ְהֶיה ָמקֹום ׁשֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ ן ִצּבּוִרי ָקָטן, ּכְ ִנים ֻהְבַטח ָלֶהם ּגַ ׁשָ
ֵכִנים.  ְ ָלִדים ְוַהּשׁ ִויַבּלּו ַהּיְ

דֹול  ַרְקטֹור ּגָ ּטְ ׁשֶ ֵרי ָהְרחֹוב, ּכְ ּיָ בֶֹקר ֶאָחד ֻהְפְרָעה ְמנּוַחת ּדַ אּוָלם, ּבְ
ִהּיֹות ֵהֵחל ֶאת  דֹול ּוְללֹא ׁשְ ַרַעׁש ּגָ ְגָרׁש ָהֵריק ּבְ ְוָצהֹב ִנְכַנס ֶאל ַהּמִ

ַטח ַלְחּפֹר ְוַלְחצֹב. ֶ ַהּשׁ
ְמהּו  אן?" ּתָ ִרים ְוָיְצאּו ָלְרחֹוב: "ָמה ִמְתַרֵחׁש ּכָ ּיָ ָנָתם ַהּדַ ְ ֵנעֹורּו ִמּשׁ

ֻתְכָנן?"  ּמְ ן ּכַ ים? ַהִאם ְמִקיִמים ֶאת ַהּגַ ֲאלּו, "ָמה עֹוׂשִ ְוׁשָ
ְקָדן, ְוהֹוִסיף: "לֹא ְמִקיִמים  ַ ַרְקטֹוִריְסט ַהּשׁ ַמּה ַהּטְ ן?" ּתָ "ֵאיֶזה ּגַ
אן ְמִקיִמים ִמְגַרׁש ֲחָנָיה ַלּקֹוִנים  ם לֹא נֹוְטִעים ֵעִצים. ּכָ ן, ּגַ אן ּגַ ּכָ

רֹוב." ִנּיֹות ַהּקָ ז ַהּקְ יִעים ְלֶמְרּכַ ִגּ ַמּ ׁשֶ
ֵסֶדר, ֵאין ָלֶזה ְסִליָחה,  ִרים ְוָאְמרּו ֶזה ָלֶזה: "ֶזה לֹא ּבְ ּיָ ּתֹוְממּו ַהּדַ ִהׁשְ

ְכחּו ֶאת ַהְבָטָחָתם: ה ׁשָ ִעיִרּיָ ֵאיְך ּבָ
ן ַיְתִקינּו ִמְתְקֵני  יִחים, ּוַבּגַ ְתלּו ֵעִצים ְוׂשִ ָ ן, ִיּשׁ ְגָרׁש ָהֵריק יּוַקם ּגַ ּמִ ’ּבַ

ִבים'?!" ָחִקים ֲעבּור ַיְלֵדי ַהּתֹוׁשָ ִמׂשְ
אֹל ָמה ָקָרה, ְוַכּמּוָבן,  ה, ִלׁשְ ב ָלִעיִרּיָ ד ֶהְחִליטּו ִלְכּתֹב ִמְכּתָ ִמּיָ

ָמה. ּלֹא ֻקּיְ ְלִהְתלֹוֵנן ַעל ַהַהְבָטָחה ׁשֶ



ַדאי ָלֶהם  ֶכם: ְלִמי ּכְ ְעּתְ ָמה ּדַ א. 
ׁשּוַבְתֶכם  קּו ֶאת ּתְ ה? ַנּמְ ִעיִרּיָ ִלְפנֹות ּבָ

ַעּמּוד  ֵרי ַהּגֹוְמִלין ּבְ ַטְבַלת ִקׁשְ (ֵהָעְזרּו ּבְ
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ה,  יַצד ִלְפנֹות ָלִעיִרּיָ ַהְמִליצּו ָלֶהם ּכֵ ב. 
ָתם.  ִנּיָ חּו ֶאת ּפְ ַנּסְ

ּה חּוִמי. ְלּבָ ל ִעם ּכַ ְרק ְלַטּיֵ ִמְרָים ָיְצָאה ֶאל ַהּפַ
ִלי  ָבה, ּוחּוִמי יּוַכל ָלרּוץ ְללֹא ַמְחסֹום ּוְרצּוָעה ִמּבְ דֹול, ָחׁשְ ְרק ּגָ ַהּפַ

ְלַהְפִריַע.
ה ָקַפץ. חּוִמי ָרץ, ְקָצת ָנַבח, ְוַאֲחֵרי ִצּפֹור ְקַטּנָ

ה ָצץ. ל ָהִעיִרּיָ ח ׁשֶ ּקָ י ִנְרֶאה, ּפַ ְלּתִ קֹום ּבִ ְלֶפַתע, ִמּמָ
ד. ֲעצֹר ִמּיָ ּתַ ְרָים ׁשֶ ׁש ִמּמִ הּוא ָחַבׁש ּכֹוַבע ִעם ֵסֶמל ְמֻיָחד ּוִבּקֵ

יו ּוְללֹא ְרצּוָעה?  ֶלב ְללֹא ַמְחסֹום ַעל ּפִ ח: "ַמּדּוַע ַהּכֶ ּקָ ָאַמר ַהּפַ
ה."  ֶקל ְקָנס ָלִעיִרּיָ ם 300 ׁשֶ ּלֵ ָעַלִיְך ְלׁשַ

יׁש, ֲאָבל ֲהֵרי לֹא ִהְפַרְענּו  ָעה ְוָאְמָרה: "ָאֵכן ֵעֶסק ּבִ ִמְרָים ֻהְפּתְ
רּוַע. ֶלב טֹוב ְולֹא ּפָ ְרק ֵריק ֵמָאָדם, ְוַגם חּוִמי ּכֶ ְלִאיׁש. ַהּפַ



ָנס  ר ַעל ַהּקְ ַוּתֵ ֵאין ַהְפָרָעה, אּוַלי ּתְ יָון ׁשֶ ח, ּכֵ ּקָ ה, ֲאדֹוִני ַהּפַ ׁשָ ַבּקָ "ּבְ
ְסַלח." ַעם ּתִ ְוַהּפַ

מֹר ַעל  ִריְך ִלׁשְ ּצָ ָלִטים? ֵאיֵנְך יֹוַדַעת ׁשֶ ח: "ֵאיֵנְך קֹוֵראת ׁשְ ּקָ ַאל ַהּפַ ׁשָ
ים?"  ַהֻחּקִ

אן  ֶלט? ֵהיָכן ַההֹוָרָאה? ֵאין ּכָ ֶ ּתֹוְמָמה ִמְרָים ְוָאְמָרה: "ֵהיָכן ַהּשׁ ִהׁשְ
ה ִצּפֹוִרים." ֶלב, ֲאִני ְוַכּמָ ים ְוַאף לֹא ְיָלִדים, ַרק ַהּכֶ ָבר, ֲאִפּלּו לֹא ֲאָנׁשִ ּדָ

ד  ְתַנּגֵ ּמִ ח ְוִטעּון ׁשֶ ּקָ ל ַהּפַ ֵני ִטעּוִנים: ִטעּון ִלְזכּותֹו ׁשֶ יגּו ׁשְ ַהּצִ א. 
ִלְדָבָריו.

ח אֹו ִמְרָים?  ּקָ ֶכם: ִמי צֹוֵדק — ַהּפַ ְעּתְ ָמה ּדַ ב. 

ַעּמּוד 145  קֹוִמית, ּבְ יַצד ּפֹוֶעֶלת ָהָרׁשּות ַהּמְ ים ּכֵ ְרׁשִ ַתּ ִהְתּבֹוְננּו ּבַ  .1
ִבים ׁשֹוִנים  ֲעִסיִקים ּתֹוׁשָ ִאים ַהּמַ ָעיֹות ְונֹוׂשְ יָמה ּבְ  ּוָבְרׁשִ

ַעּמּוד 153).  (ּבְ
נּו  א. ַצּיְ ָעָיה אֹו ַהּנֹוׂשֵ ם ַהּבְ מֹו זֹו ְוִכְתבּו ֶאת ׁשֵ ַסְרְטטּו ַטְבָלה ּכְ  .2

ֵעת ַהּצֶֹרְך.  ִבים ּבְ ְלֵאיזֹו ַמְחָלָקה ִיְפנּו ַהּתֹוׁשָ
 

ִבים ֵאֶליָה ִיְפנּו ַהּתֹוׁשָ ְחָלָקה ׁשֶ ַהּמַ א ָעָיה אֹו ַהּנֹוׂשֵ ַהּבְ



ִבים ׁשֹוִנים ֲעִסיִקים ּתֹוׁשָ ִאים ַהּמַ ָעיֹות ְונֹוׂשְ ּבְ
ים, ֵהם  ת ַיּתּוׁשִ ְרחֹוב ֵיׁש ַמּכַ ּבָ  א. 

ַמְטִריִדים ְועֹוְקִצים.
ה ִלְנִטיַעת ֵעִצים ְלַיד ִמְגַרׁש  ׁשָ ּקָ ּבַ ב. 

ְרחֹוב. ַהֲחָנָיה ּבָ
ִיץ  ֻעּלֹות ַקְיָטנֹות ַהּקַ ּתֹוָדה ַעל ּפְ  ג. 

ָלִדים. ל ַהּיְ ׁשֶ
ים רֹוִצים ִלְרׁשֹם  ִבים ֲחָדׁשִ ּתֹוׁשָ ד. 

ּוב. ּשׁ ּיִ ֶפר ּבַ י ַהּסֵ ֶאת ַיְלֵדיֶהם ְלָבּתֵ
ְרחֹוֵבנּו ְמֻלְכָלְך ְוֵאין  ִמְגַרׁש ַהֲחָנָיה ּבִ  ה. 

ַמן. ּזְ ים ּבַ ְמַנּקִ
ַפל ְוָחַסם ֶאת  ּנָ ל ָהֵעץ ׁשֶ ּנּוי ָמִהיר ׁשֶ ּתֹוָדה ַעל ּפִ ו. 

ִביׁש. ַהּכְ
ּוב ּשׁ ּיִ ַהֲעָרָכה ְותֹוָדה ַעל ִאְרּגּון ֵארּוֵעי ּפּוִרים ּבַ ז. 

ִבים  ְכּתָ ְמדֹור ַהִמּ ֶכם — ּבִ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ קֹומֹוִנים ּבַ ִאְספּו ֵמיָדע ִמּמְ  .3
ה: ַהֲעָרָכה  ִאים ָהֵאּלֶ ּוב ַעל ַהּנֹוׂשְ ּשׁ ל ַהּיִ ּוֵמֲאַתר ָהִאיְנֶטְרֶנט ׁשֶ

ִבים ָלָרׁשּות  ל ּתֹוׁשָ ׁשֹות ׁשֶ ּקָ ָעיֹות אֹו ּבַ לּונֹות, ּבְ ַוֲאִמיַרת ּתֹוָדה, ּתְ
חּוִמים ׁשֹוִנים. גֹות ּתְ ַיּצְ ּמְ ִנּיֹות ׁשֶ ְתבּו ּפְ קֹוִמית. ּכִ ַהּמְ



ּוב.  ּשׁ ִבים ֶאת ְנִציֵגיֶהם ְלמֹוֶעֶצת ַהּיִ ָרֵאל ּבֹוֲחִרים ַהּתֹוׁשָ ְמִדיַנת ִיׂשְ ּבִ
קֹוִמית ִנְבָחִרים ַעל  ַחְבֵרי ָהָרׁשּות ַהּמְ

מֹוְקָרִטּיֹות  ְבִחירֹות ּדֵ ִבים ּבִ ְיֵדי ַהּתֹוׁשָ
ִגים ֶאת  ִנים. ֵהם ְמַיּצְ ַאַחת ְלָחֵמׁש ׁשָ
ל  ִדּיּוִנים ּוִבְפִעילּויֹות ׁשֶ ִבים ּבְ ַהּתֹוׁשָ

קֹוִמית. ָהָרׁשּות ַהּמְ

 
 

ּטֹוֲעִנים  ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ים ּבַ ֵיׁש ֲאָנׁשִ
ְזּבּוז ְוָצִריְך ְלַמּנֹות  ִחירֹות ֵהן ּבִ ַהּבְ ׁשֶ

ּוב. ּשׁ ִזית ַלּיִ ַהְנָהָלה ֶמְרּכָ
ֶכם ַעל ֲאִמיָרה זֹו?  ְעּתְ ָמה ּדַ  .1

ה  ים ָהֵאּלֶ ֵאילּו ִנּמּוִקים ָהֲאָנׁשִ ּבְ
ׁש? ּמֵ ּתַ ְיכֹוִלים ְלִהׁשְ

ִחיַרת  ַעד ּבְ ּמּוִקים ּבְ ָמֵהם ַהּנִ  .2
ְנִציִגים? 

ָדִדים. ֵני ַהּצְ ְכֵנַע ֶאת ׁשְ ֵברּור ְוַנּסּו ְלׁשַ יגּו אֹוָתּה ּבְ ֶכם? ַהּצִ ְעּתְ ָמה ּדַ  .3

מֹוְקָרִטי  ְלטֹון ּדֵ ִ ּה ַהּשׁ ּבָ ְמִדיָנה ׁשֶ ּבִ
יָגה  ל ִמְפָלָגה ַמּצִ ֵיׁש ִמְפָלגֹות. ּכָ

תּוִבים  ע ּובֹו ּכְ ְפֵני ַהּבֹוֲחִרים ַמּצָ ּבִ
ְכִנּיֹות  רֹוֶתיָה ְוֵכן ַהּתָ ַרְעיֹונֹוֶתיָה ּוַמּטְ

ֵחר  ּבָ ר ִהיא ּתִ ְלִבּצּוַע ִאם ְוַכֲאׁשֶ
ִדיָנה. ּוב אֹו ֶאת ַהּמְ ּשׁ ְלַהְנִהיג ֶאת ַהּיִ

מֹוְקָרִטּיֹות  ְבִחירֹות ּדֵ ּבִ
ּוב ְוֶאְזָרֵחי  ּשׁ ֵבי ַהּיִ ּתֹוׁשָ
ֹאֶפן  ִדיָנה ּבֹוֲחִרים ּבְ ַהּמְ

י ֶאת ְנִציֵגיֶהם  חֹוְפׁשִ
קֹוִמית אֹו  ָלָרׁשּות ַהּמְ

ֵדי  ָרֵאל ּכְ ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ
ּוב  ּשׁ י ַהּיִ ַנֲהלּו ֶאת ַחּיֵ ּיְ ׁשֶ

ָביו אֹו ֶאת  ְותֹוׁשָ
ִדיָנה ְוֶאְזָרֶחיָה. ַהּמְ

ל  ֶנת ׁשֶ ִמְפָלָגה: ְקבּוָצה ְמֻאְרּגֶ
ׁש ָלֶהם ַרְעיֹונֹות  ּיֵ ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ

ְוָתְכִנּיֹות ְוֵהם ְמֻעְנָיִנים 
ֵחר ְלָרׁשּות  יַע ּוְלִהּבָ ּפִ ְלַהׁשְ

ִדיָנה.  ּוב אֹו ַהּמְ ּשׁ ַהּיִ

ִחירֹות לּוַח ּבְ



ֳעָמִדים  ְבֵרי ַהּמָ ע, ׁשֹוְמִעים ֶאת ּדִ ּצָ ַהּבֹוֲחִרים קֹוְרִאים ֶאת ַהּמַ
ֵאיזֹו ִמְפָלָגה ִלְבחֹר. ִטים ּבְ ּוִמְתַלּבְ

ּוב ּשׁ ִחירֹות ְלָרׁשּות ַהּיִ ּבְ י ִמְפָלגֹות ּבַ ּתֵ ל ׁשְ ְגָמה ְלַתֲעמּוָלה ׁשֶ ּדֻ

ְהֶיה  ּתִ ִביָבה ְוָחׁשּוב ׁשֶ י ָלנּו ֲחׁשּוָבה ַהּסְ ֲעֵדנּו ּכִ יעּו ּבַ ַהְצּבִ
ּוב! ּשׁ ּיִ ים ּבַ ֵאיכּות ַחּיִ

ִביָבה  ים ְוַהּסְ ֵאיכּות ַהַחּיִ ִבים ׁשֶ ָאנּו קֹוְרִאים ְלָכל ַהּתֹוׁשָ
ֲעֵדנּו! יַע ּבַ ֲחׁשּוָבה ָלֶהם ְלַהְצּבִ



ה? יעּו? ָלּמָ ְצּבִ ע ּתַ ּצָ יגּו ֶאת ַהּמַ ִהּצִ ִים ׁשֶ ּתַ ְ ַעד ֵאיזֹו ִמְפָלָגה ֵמַהּשׁ ּבְ  .1
יִמים ִעם  ֵאיָנם ַמְסּכִ ּוב, ׁשֶ ּשׁ ֵבי ַהּיִ ֶכם ְצִריִכים ּתֹוׁשָ יַצד ְלַדְעּתְ ּכֵ  .2

קֹוִמית ִלְנהֹג? ָמה ֵהם ְיכֹוִלים  י ָהָרׁשּות ַהּמְ ל ָראׁשֵ ֻעּלֹות ׁשֶ ּפְ
ֶכם. ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ָרה ּבַ ּקָ ְגָמה ֵמֵארּוַע ׁשֶ ַלֲעׂשֹות? ָהִביאּו ּדֻ

־

ּוֵבנּו:  ִיּשׁ ּבְ ִבים  ַהּתֹוׁשָ ל  ּכָ ֶאת  ִגים  ְמַיּצְ ֲחֵבֶריָה  ׁשֶ ִמְפָלָגה  ָאנּו 
ים  ֲחָדׁשִ עֹוִלים  ְוִגְמָלִאים,  ְצִעיִרים  ים,  ִתּיִ ּדָ ֵאיָנם  ְוׁשֶ ים  ִתּיִ ּדָ

לּויֹות. ים ּוְגָבִרים, ָנִכים ּוַבֲעֵלי ֻמְגּבָ ּוָוִתיִקים, ָנׁשִ
ם. ָלּ ֲאַנְחנּו ִנְפַעל ְלַמַען ּכֻ

 
ִבים  ין ַהּתֹוׁשָ ָחִסים ּבֵ ַהּיְ ִבים ׁשֶ ָאנּו קֹוְרִאים ְלָכל ַהּתֹוׁשָ  

ֲעֵדנּו! יעּו ּבַ ּוֵבנּו ֲחׁשּוִבים ָלֶהם — ַהְצּבִ ִיּשׁ ּבְ



ֵאלֹות ְ ְקִרים ַוֲענּו ַעל ַהּשׁ אּוֵרי ַהּמִ ִקְראּו ֶאת ּתֵ
ָרׁשּות  ְפִקיִדים ּבָ ל ֶאת ַהּתַ ה ָצִריְך ְלַפּצֵ ֲאָלה: ”ָלּמָ ֶאְפָרת ׁשָ  .1

ים ְוֵיׁש  ְחִליִטים ּוְמחֹוְקִקים ֻחּקִ ּמַ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ה ֵיׁש ּכָ קֹוִמית? ָלּמָ ַהּמְ
עּוִרים  ִעים ֶאת ַהַהְחָלטֹות? ֲאִני ַמְחִליָטה ְלָהִכין ׁשִ ַבּצְ ּמְ ֲאֵחִרים ׁשֶ

ַעת ֶאת ַהַהְחָלָטה." ם ְמַבּצַ ֳהַרִים ַוֲאִני ּגַ ּצָ ּבַ
ל. ירּו ְלֶאְפָרת ֶאת ַהֶהְבּדֵ ַהְסּבִ  

ה ִלְבנֹות  יָעה ְמַנֶהֶלת ֲאַגף ַהִחּנּוְך ְלרֹאׁש ָהִעיִרּיָ ַאַחת ֶהָעִרים ִהּצִ ּבְ  .2
ְסּפֹוְרט.  ִנים ּבִ ְלִמיִדים ִמְצַטּיְ ר ּתַ ִעּקָ ְלְמדּו ּבֹו ּבְ ּיִ ית ֵסֶפר ׁשֶ ּבֵ

ָלה. יַבת מֹוֶעֶצת ָהִעיר ְולֹא ִהְתַקּבְ ָעה הּוְבָאה ִליׁשִ ַהַהּצָ
ֶכם ָהָיה ַעל ְמַנֶהֶלת ֲאַגף ַהִחּנּוְך ְלַהֲעִביר ֶאת  ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ א. 

ָעָתּה ְלרֹאׁש ָהִעיר ְוהּוא ֶהֱעִביָרּה ְלמֹוֶעֶצת ָהִעיר? ַהּצָ
ִבים ְלרֹאׁש ַהּמֹוָעָצה  נּו ַהּתֹוׁשָ ּוב ּפָ ִיּשׁ כּוַנת ְמגּוִרים ּבְ ׁשְ ּבִ ב. 

לּו ֶאת  ַבּטְ ּיְ קֹוִמית ׁשֶ קֹוִמית ּוְלַחְבֵרי ַהּמֹוָעָצה ַהּמְ ַהּמְ
כּוָנה. ׁשְּ ּבַ ִמְגַרׁש ָהֵריק ׁשֶ ַהְחָלָטָתם ִלְבנֹות ִמְגַרׁש ֶטִניס ּבְ

ס ָהִעיר? ִבים ֲאֵליֶהם ְולֹא ֶאל ְמַהְנּדֵ נּו ַהּתֹוׁשָ ַמּדּוַע ּפָ ג. 
ִבים? ּבּור ַמְחִליִטים ֲעבּור ַהּתֹוׁשָ ה ִנְבֲחֵרי ַהּצִ ירּו, ָלּמָ ַהְסּבִ ד. 



ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
ָעָבר ְוַכּיֹום. ּוְבֶכם ּבֶ י ִיּשׁ ַעל ַהְנָצַחת ָראׁשֵ  .1

ל  ָמם ׁשֶ ְקָרִאים ַעל ׁשְ ּוב ַהּנִ ּשׁ ּיִ ים ּבַ ַעל ְרחֹובֹות, מֹוָסדֹות ְוַגּנִ  .2
ים ׁשֹוִנים.  ִאיׁשִ

קֹוִמית ֵמֶהָעָבר ְוַעד ַהּיֹום  י ָהָרׁשּות ַהּמְ יגּו ֵמיָדע ַעל ָראׁשֵ 1. ַהּשִׂ
ֲהנּו.  ֶהן ּכִ ּבָ ִנים ׁשֶ ָ י ַהּשׁ נּו אֹותֹו ַעל ּפִ ְוַאְרּגְ

ם  מֹות ְרחֹובֹות ּומֹוְסדֹות ִצּבּור ַעל ׁשֵ ּוְבֶכם ׁשְ ת ִיּשׁ ַמּפַ רּו ּבְ 2. ַאּתְ
ּוב.  ּשׁ י ַהּיִ ָראׁשֵ

ִעיִרּיֹות ּוְבָרׁשּויֹות ְמקֹוִמּיֹות נֹוֲהִגים ִלְקרֹא ִלְרחֹובֹות  ּוִבים, ּבְ ִיּשׁ ּבְ
ָעָבר ּוְבָכְך ְלַהְנִציַח  ּוב ּבֶ ּשׁ י ַהּיִ ים ְוָראׁשֵ ם ִאיׁשִ ּוְלמֹוְסדֹות ִצּבּור ַעל ׁשֵ

ִדיָנה. ּוב ְוַהּמְ ּשׁ ָמם ּוָפֳעָלם ְלַמַען ַהּיִ ֶאת ׁשְ
ַפר ָסָבא. ל: ְכּ ְגָמה ַאַחת ׁשֶ ֶגת ֻדּ אן ֻמֶצּ ּכָ

ִנְבַחר  ל רֹאׁש ָהִעיר ְזֵאב ֶגֶלר ׁשֶ מֹו ׁשֶ ְכַפר ָסָבא ֻהְנַצח ׁשְ ּבִ
ִנים  ָ ין ַהּשׁ ַפר ָסָבא ּוָפַעל ּבֵ ל ּכְ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ְלרֹאׁש ָהִעיר ַהּשׁ

ם  מֹו ִנְקְראּו ְרחֹוב ֶגֶלר, ַמְתָנ"ס ַעל ׁשֵ 1965–1983. ַעל ׁשְ
ַח ְזֵאב ֶגֶלר  תֹו ִטּפֵ ֻהּנָ ֵעת ּכְ ן ְזֵאב. ּבְ ם ּגַ ׁשֵ ְזֵאב ֶגֶלר ְוַגן ִצּבּוִרי ּבְ

ְרּבּות,  ַח ֶאת ַהּתַ ּתֵ אֶֹפן ְמֻיָחד, ּפִ ִעיר ּבְ ֶאת ַמֲעֶרֶכת ַהִחּנּוְך ּבָ
דֹול, הּוְקמּו  ְרּבּות ּגָ ִנים ִעם ֵהיַכל ּתַ ית ָיד ַלָבּ ּוִבְזַמּנֹו הּוַקם ּבֵ

ָחה ְמאֹוד. ְזֵאב ֶגֶלר ָנַהג  ּתְ ְדָלה ְוִהְתּפַ כּונֹות ְוָהִעיר ּגָ ְ ּשׁ ַמְתָנ"ִסים ּבַ



ֵבית ַהחֹוִלים ֵמִאיר ּוְכמֹו ֵכן,  ִזים ּבְ ּפָ ֻאׁשְ י ֶאת ַהּמְ ִ ּשׁ י יֹום ׁשִ ר ִמּדֵ ְלַבּקֵ
יָעה ָלִעיר. ִהּגִ ה ׁשֶ ָחה ֲחָדׁשָ ּפָ ל ִמׁשְ י ּכָ אֶֹפן ִאיׁשִ ל ּבְ ִקּבֵ

כּונֹות,  ל ְרחֹובֹות, ׁשְ מֹות ׁשֶ ֶכם ְוִכְתבּו ׁשֵ ּלָ ה ׁשֶ ּפָ ַגב ַהּמַ ִהְתּבֹוְננּו ּבְ  .1
ים  ְנִציִחים ִאיׁשִ ּמַ ֶכם, ׁשֶ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ מֹוְסדֹות ִצּבּור ְוִאְרּגּוִנים ּבַ

ּוב. ּשׁ ִדיָנה ְוַהּיִ ֲעלּו ְלַמַען ַהּמְ ּפָ ְוִאְרּגּוִנים ׁשֶ
ם ”ְרחֹוב ֶהְרְצל", ְרחֹוב  ׁשֵ ים ְרחֹוב ּבְ ּוִבים ַרּבִ ִיּשׁ ם ּבְ ַמּדּוַע ַקּיָ  .2

ן ּגּוְריֹון"?  ”ּבֶ



ם ְרחֹוב ָהַעְצָמאּות  דּו ְלַהְחִליף ֶאת ׁשֵ ּוִבים ִהְתַנּגְ ּשׁ ַאַחד ַהּיִ ּבְ  .1
ֶרת.  ּיּות ֻמֶכּ ם ִאיׁשִ ִלְרחֹוב ַעל ׁשֵ

ַעד  ְכְנִעים ּבְ דּוָתם ְוִנּמּוִקים ְמׁשַ ְכְנִעים ְלִהְתַנּגְ ְתבּו ִנּמּוִקים ְמׁשַ ּכִ  
ַהַהְחָלָטה. 

ִאים ׁשֹוִנים  ל נֹוׂשְ יָמה ׁשֶ ּוְבֶכם ְוָהִכינּו ְרׁשִ ת ִיּשׁ ַמּפַ ִהְתּבֹוְננּו ּבְ  .2
ְבִחיִנים.  מֹות ַהּתַ ָמם ִנְקָרִאים ְרחֹובֹות. ַהְחִליטּו ַעל ׁשְ ַעל ׁשְ ׁשֶ

ָאֶרץ, ֵעִצים). ְגָמה: ְמקֹומֹות ּבָ (ּדֻ
ּוב. ּדּונּו  ּשׁ ם ֲחֵבֵרי ַהְנָהַלת ַהּיִ ְפִקיִדים: ַאּתֶ ָחק ּתַ ִמׂשְ ֲחקּו ּבְ ׁשַ  .3
ּיּון. סֹוף ַהּדִ יעּו ּבְ ַעד ְוֶנֶגד ְוַהְצּבִ עֹות ּבְ יעּו ּדֵ ם, ַהּבִ א ְמֻסּיָ נֹוׂשֵ ּבְ



ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
קֹוִמית ְמחֹוֶקֶקת. ָהָרׁשּות ַהּמְ ים ׁשֶ ל ַהֻחּקִ יבּוָתם ׁשֶ ַעל ֲחׁשִ  .1

ים. ים ְמקֹוִמּיִ ת ֻחּקִ ִדיָנה ְלֻעּמַ י ַהּמְ ַעל ֻחּקֵ  .2
ים. ְרֵכי ֲאִכיַפת ַהֻחּקִ ַעל ּדַ  .3

ָרׁשּות  ּבָ ּבּור ׁשֶ ִנְבֲחֵרי ַהּצִ
קֹוִמית ַמְחִליִטים ַהְחָלטֹות  ַהּמְ
ׁשֹונֹות ּוֵביֵניֶהן ֵהם ְמחֹוְקִקים 

ים ׁשֹוִנים.  י ֵעֶזר ִעירֹוִנּיִ ֻחּקֵ
ּוב  ׁשּ ִיּ ָעיֹות ּבַ ּבְ ִנים ּבַ ֵהם ּדָ

ים  ּוַבּצֶֹרְך ְלחֹוֵקק ֻחּקִ
ּיּון  ים. ְלַאַחר ַהּדִ ֲחָדׁשִ

ם ֵהם  ָעה ְלחֹק ְמֻסּיָ ַהּצָ ּבַ
יִעים ַעל ַהַהְחָלָטה, ּוְלִפי  ַמְצּבִ
ִרים ֶאת ַהחֹק.  ְ ָהרֹב — ְמַאּשׁ
ּור  ֶאת ַהחֹק ַמֲעִביִרים ְלִאּשׁ

ל  ָרד ׁשֶ ִנים (ִמׂשְ ַרד ַהּפְ ִמׂשְ
ּור  ָלה). ְלַאַחר ָהִאּשׁ ְמׁשָ ַהּמֶ
ִנים ְמַפְרְסִמים  ר ַהּפְ ל ׂשַ ׁשֶ
ל  ּכָ ֵדי ׁשֶ ים ּכְ ַרּבִ ֶאת ַהחֹק ּבָ

יו.  ִבים ִיְנֲהגּו ַעל ּפִ ַהּתֹוׁשָ
ְכַפר ָסָבא חֹוְקקּו חֹק  ְגָמה: ּבִ ּדֻ

ִנים ָוַמְעָלה.  עּו ִלְפֵני 50 ׁשָ ְטּ ּנִ ָהאֹוֵסר ִלְכרֹת אֹו ַלֲעקֹר ֵעִצים ׁשֶ

ִית הּוא ֵעץ מּוָגן ֵעץ ַהּזַ



ה ִסּבֹות: ּמָ ּכַ
ּנֹוְבעֹות ֵמַהּצֶֹרְך  ֵיׁש ִסּבֹות ׁשֶ  
ּוב, ְלֻדְגָמה: ּשׁ ֵבי ַהּיִ ל ּתֹוׁשָ ׁשֶ

עֹות ַהְמנּוָחה. ׁשְ ְמִניָעת ַרַעׁש ּבִ  

ְרֵכי  ּנֹוְבעֹות ִמּצָ ֵיׁש ִסּבֹות ׁשֶ  
קֹוִמית, ְלֻדְגָמה:  ָהָרׁשּות ַהּמְ
יבּות  ֲעֵלי ֲחׁשִ ִתים ּבַ ּמּור ּבָ ׁשִ  

ׁשּוב. ַלּיִ

ָעיֹות  ּנֹוְבעֹות ִמּבְ ֵיׁש ִסּבֹות ׁשֶ  
ּוב  ּשׁ ׁשּורֹות ַלּיִ ּקְ ְוסּוְגיֹות ׁשֶ
כֹון  ִדיָנה. ְלֻדְגָמה: ִחָסּ ְוַלּמְ

ַמִים. ּבְ

 

ֶכם.  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ים ּבַ יעוּּ ִסּבֹות נֹוָספֹות ַלֲחִקיַקת ֻחּקִ ַהּצִ  .1
י  ים — ֻחּקֵ ּוִבּיִ ים ִיּשׁ י ְמִדיָנה ְלֻחּקִ ין ֻחּקֵ ִֹני ּבֵ ָמה ְלַדֲעְתֶכם ַהּשׁ  .2

ים? ֵעֶזר ִעירֹוִנּיִ
ים.  י ֵעֶזר ִעירֹוִנּיִ י ְמִדיָנה ְוַעל ֻחּקֵ יָדע ַעל ֻחּקֵ ִקְראּו ֶאת ַהּמֵ  .3

י  יָדע ַעל ּפִ נּו ֶאת ַהּמֵ ָוה ְוַאְרּגְ א). ִעְרכּו ַטְבָלה ַמׁשְ ַעּמּוד ַהּבָ (ּבָ
ְחִליטּו ֲעֵליֶהם. ּתַ ְבִחיִנים ׁשֶ ּתַ

ּמּור ִית ְלׁשִ ּבַ



חֹוְקִקים. ית ַהּמְ ִהיא ּבֵ ַלִים, ׁשֶ ירּוׁשָ ֶנֶסת ּבִ ְמִליַאת ַהּכְ

ִדיָנה ּוִמי אֹוֵכף אֹוָתם? י ַהּמְ ָמֵהם ֻחּקֵ
ל  ֶנֶסת ְמחֹוְקִקים ֲעבּור ּכָ ַחְבֵרי ַהּכְ ים ׁשֶ י ְמִדיָנה ֵהם ַהֻחּקִ ֻחּקֵ

ל ָהֶאְזָרִחים  ִבים ֶאת ּכָ ֶביָה, ְוֵהם ְמַחּיְ ִדיָנה ְותֹוׁשָ ֶאְזְרֵחי ַהּמְ
ִדיָנה.  ּמְ ִבים ּבַ ְוַהּתֹוׁשָ

ט  ּפָ י ִמׁשְ ּתֵ ָטָרה, ּבָ ֶאְמָצעּות ִמׁשְ ים ּבְ ִדיָנה אֹוֶכֶפת ֶאת ַהֻחּקִ  ַהּמְ
ְוָרׁשּויֹות ׁשֹונֹות.

ִבים  ִדיָנה ַחּיָ ּמְ ָלִדים ּבַ ל ַהּיְ ּבֹו ּכָ ְלֻדְגָמה: חֹק ִחּנּוְך חֹוָבה ׁשֶ
ִדיָנה אֹוֶכֶפת ֶאת ַהחֹק ַעל ְיֵדי ֲהָקַמת  י ֵסֶפר. ַהּמְ ָבּתֵ ִלְלֹמד ּבְ

ַבת מֹוִרים ְלַתְלִמיִדים. י ֵסֶפר ְוַהּצָ ּתֵ ּבָ

ֲאִכיָפה: ִמּמּוׁש ַהחֹק 
ְוַהְפָעָלתֹו.



ְרְסִמים  י ָהֵעֶזר ָהִעירֹוִנִיּים ִמְתּפַ ֻחּקֵ
קֹוִמי  ְלטֹון ַהּמְ ִ ל ַהּשׁ ֲאָתר ׁשֶ ּבָ

ל ָהָרשּויֹות  ּוָבֲאָתִרים ׁשֶ
ִאיְנֶטְרֶנט. קֹוִמּיֹות ּבָ ַהּמְ

ְגָמה ְלחֹק ֵעֶזר ֵמָהִעיר:  ִלְפֵניֶכם ּדֻ
אֹור ְיהּוָדה. 

ְלַבד. ָרִטים ֲאָחִדים ּבִ ַהחֹק ָארְֹך ְוָכאן הּוְבאּו ּפְ

חֹק ֵעֶזר ְלאֹור ְיהּוָדה (ֲהָגָנה ַעל ַהּצֹוֵמַח), תשכ"ו־1966
תשכ"ו (3.3.1966),  עמ' 1024 פורסם:   ק"ת 1847,     

קֹוִמית  קֹוִמּיֹות, ַמְתִקיָנה ַהּמֹוָעָצה ַהּמְ ת ַהּמֹוָעצֹות ַהּמְ תֶֹקף ַסְמכּוָתּה ְלִפי ְסִעיִפים 22, 32 ו־42 ִלְפֻקּדַ ּבְ
אֹור ְיהּוָדה חֹק ֵעֶזר ֶזה:

רֹות ַהְגּדָ
חֹק ֵעֶזר ֶזה - ּבְ   .1

קֹוִמית אֹור ְיהּוָדה; "ַהּמֹוָעָצה" -ַהּמֹוָעָצה ַהּמְ
"רֹאׁש ַהּמֹוָעָצה" 

ל ֵחֶלק ֵמֶהם; ַגן, אֹו ּכָ ְרחֹוב אֹו ּבְ טּוַע אֹו ַהּצֹוֵמַח ּבָ ב, ַהּנָ ַרח אֹו ֵעׂשֶ ִריָחה, ּפֶ ן, ּפְ יַח, ִנּצָ ִתיל, ׂשִ "ֶצַמח"  - ֵעץ, ׁשְ
ְרׁשּות  ַעד ַהְחָזָקָתּה, ְוָכל ָמקֹום ַאֵחר ּבִ ַהּמֹוָעָצה ַאְחָרִאית ּבְ ה ׁשֶ ּנָ ֵדָרה, ּגִ ה אֹו ׂשְ ן ִצּבּוִרי, ֻחְרׁשָ ן" - ּגַ "ּגַ

דּור; ֵאיֶנּנּו ּגָ דּור ּוֵבין ׁשֶ הּוא ּגָ ין ׁשֶ ָמִחים ְנטּוִעים אֹו צֹוְמִחים ּבֹו, ּבֵ ּצְ ים ׁשֶ ָהַרּבִ
ְתחּום  ְמָצִאים ּבִ ַבֲעלּות ַהּמֹוָעָצה, ְוָכל ָמקֹום ִצּבּוִרי, ַהּנִ ּבְ ר ּוִמְגָרׁש ׁשֶ ּכָ "ְרחֹוב" - ְרחֹוב, ְלַרּבֹות ְרָחָבה, ּכִ

ַהּמֹוָעָצה.

ים ְרׁשּות ָהַרּבִ ְצָמִחים ּבִ ִגיָעה ּבִ ּפְ
ּנּו  ִמידֹו ְוֹלא ָיִסיר ִמּמֶ עֹו, ֹלא ַיׁשְ ִחיתֹו, ֹלא ִיְגְדּ ַגן, ֹלא ַיׁשְ ְרחֹוב אֹו ּבְ ֹלא ַיֲעֹקר ָאָדם ֶצַמח ּבָ   
ּנּו ֲעָנִפים אֹו ָעִלים, ֹלא ִיְדֹרְך  ָרִחים, ֹלא ִיְתלׁש ִמּמֶ רֹות אֹו ּפְ ּנּו ּפֵ תֹו, ֹלא ִיְקֹטף ִמּמֶ ֶאת ְקִלּפָ

ְרׁשּות ֹראׁש ַהּמֹוָעָצה ּוְלִפי הֹוָראֹוָתיו. א ּבִ ֹאֶפן ַאֵחר, ֶאּלָ יקֹו ּבְ ָעָליו ְוֹלא ַיּזִ

ים ֳעָנׁשִ
ים,* ּוְבִמְקֶרה  ָקִלים ֲחָדׁשִ ינֹו — ְקָנס 600 ׁשְ ָהעֹוֵבר ַעל הֹוָרָאה ֵמהֹוָראֹות חֹק ֵעֶזר ֶזה, ּדִ
ֶכת  ּבֹו ִנְמׁשֶ ל יֹום ׁשֶ ַעד ּכָ ים* ּבְ ָקִלים ֲחָדׁשִ ינֹו — ְקָנס נֹוָסף 24 ׁשְ ֶכת, ּדִ ל ֲעֵבָרה ִנְמׁשֶ ׁשֶ
ָעתֹו  ְכָתב ֵמֵאת רֹאׁש ַהּמֹוָעָצה, אֹו ְלַאַחר ַהְרׁשָ ְמְסָרה לֹו ָעֶליָה הֹוָדָעה ּבִ ּנִ ָהֲעֵבָרה ְלַאַחר ׁשֶ

ין. ּדִ ּבַ
ר. ֵ * ִנְתַאּשׁ

ָינּוָאר 1966)  ָבט תשכ"ו (27 ּבְ ׁשְ ו' ּבִ

ן ּפֹוָרת ַכי ּבֶ יָרא                                                 ָמְרּדְ ּפִ ה ׁשַ ים מׁשֶ ַחּיִ

קֹוִמית  ִנים                                                  רֹאׁש ָהָרׁשּות ַהּמְ ר ַהּפְ     ׂשַ



ֵאלֹות: ְ ִקְראּו ֶאת ַהחֹק ַוֲענּו ַעל ַהׁשּ
ִתיַח  ּפָ ִגים ּבַ ָ ל ֻמׂשּ רֹות ׁשֶ ֶכם ֵיׁש ַהְגּדָ ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ  .1

ַלחֹק?
ה ֶלֱאכֹף ֶאת ַהחֹק? ֶנת ָהִעיִרּיָ ּוֶ יַצד ִמְתּכַ נּו: ּכֵ ַצּיְ  .2

נּו: ִמי ָחתּום ַעל ַהחֹק? ַמּדּוַע? ַזהּו ְוַצּיְ  .3
ַמע ַלחֹק?  ָ ּלֹא ִיּשׁ ְרטּו: ָמה ִיְקֶרה ְלִמי ׁשֶ ּפָ  .4

קֹוִמית  ָהָרׁשּות ַהּמְ ּבֹות ׁשֶ יקּו: ָמֵהן ַהּסִ ַהּסִ  .5
ַעּמּוד 162) ר ְבּ ֶהְסֵבּ ה? (ֵהָעְזרּו ּבַ חֹוְקָקה ֶאת ַהחֹק ַהּזֶ

ְרק ּפַ ֵעִצים ּבַ

 

סּוק א) ֶרק ו, ּפָ ָבִרים ּפֶ (ּדְ

ף פג, ַעּמּוד א) ָבא ָקָמא, ּדַ (ּבָ

"ם, ְנִזיִקין יג, כג) (ַרְמּבָ

ֶרק ג, ב) ָבא ָקָמא, ּפֶ (ּבָ



ַטע  רּוׁש ַלּקֶ ל ּפֵ ִאים ְוַהְתִאימּו ּכָ ים ַהּבָ רּוׁשִ ת ַהּפֵ לׁשֶ ִקְראּו ֶאת ׁשְ  .1
ֲהדּות". קֹורֹות ַהּיַ ּמְ ְבּ ְתִאים ׁשֶ ַהּמַ

ִמיָרה  ְ ֶלב ַהּשׁ ִרים ֶאת ּכֶ ן ְוָלֵכן קֹוׁשְ ִמיָרה ְמֻסּכָ ֶלב ׁשְ רּוׁש: ּכֶ ַהּפֵ  
ִלים אֹותֹו  ר ְמַגּדְ ֲאׁשֶ ים, אּוָלם ּכַ ֲאָנׁשִ ע ּבַ ּלֹא ִיְפּגַ ֵדי ׁשֶ ּיֹום ּכְ ּבַ

מֹר  ׁשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְיָלה ּכְ ּלַ ְחְרִרים אֹותֹו ּבַ ֵאזֹור ְסָפר — ְמׁשַ ּבְ ּוב ׁשֶ ִיּשׁ ּבְ
ּוב. ּשׁ ִית אֹו ַעל ַהּיִ ַעל ַהּבַ

ְחיּו ְלִפי  ָרֵאל — ּתִ ְבַטַחת — ֶאֶרץ ִיׂשְ ָאֶרץ ַהּמֻ רּוׁש: ּבָ ַהּפֵ  
ַמֲעַמד ַהר ִסיַני. נּו ּבְ ּתְ ּנִ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ ים ְוַהּמִ ַהֻחּקִ

ֵדהּו ְלֶדֶרְך אֹו ְלָמקֹום  רּוׁש: לֹא ִיְזֹרק ָאָדם ֲאָבִנים ִמּשָׂ ַהּפֵ  
ל  ע ְוִזהּום ׁשֶ ֵדי ִלְמֹנַע ִמְפּגָ ְך לֹו, ּכְ ּיָ ּבּור ְוֵאינֹו ׁשַ ְך ַלּצִ ּיָ ַ ּשׁ ׁשֶ

ים. ִהיא ְרׁשּות ָהַרּבִ ּבּוִרית ׁשֶ ִביָבה ַהּצִ ַהּסְ

ת אֹוָתּה  ּה: ָלֶרׁשֶ ּתָ ְלִרׁשְ
ּה. ב ּבָ ֵ ּוְלִהְתַיּשׁ

ֵני  ין ׁשְ בּול ּבֵ ְסָפר: ֵאזֹור ּגְ
ּוִבים אֹו ְמִדינֹות.  ִיּשׁ

ֶפת  ה ִנְרּדֶ ֶלת: ִמּלָ ְלׁשֶ ׁשַ
ֶרת. ְרׁשֶ ְלׁשַ

ֶדה. ל: ְלַפּנֹות ֲאָבִנים ֵמַהּשָׂ ְלַסּקֵ

ְך  ּיָ ַ ּשׁ ים: ֶמְרָחב ׁשֶ ְרׁשּות ָהַרּבִ
ּבּור. ַלּצִ

ָרִטי  ְרָחב ַהּפְ ִחיד: ַהּמֶ ְרׁשּות ַהּיָ
ָחה. ּפָ ל ָאָדם אֹו ִמׁשְ ׁשֶ

ק: ִנְגַרם לֹו ֶנֶזק. ֻהּזַ

ים ְרׁשּות ָהַרִבּ סֶֹלת ּבִ ּפְ



ָלׁשֹון  תּובֹות ּבְ ים ּכְ א ְרׁשּות ָהַרּבִ נֹוׂשֵ ִהְתִקינּו ָחָז"ל ּבְ נֹות ׁשֶ ּקָ ַהּתַ  .2
ִני).  ֵ ׁש ַהׁשּ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ַאֲחֵרי ֻחְרּבַ ָנה ׁשֶ ׁשְ קּוַפת ַהּמִ ָנִאית (ִמּתְ ִמׁשְ

ֹוֵפְך ַמִים  ָנה ָהַאֲחרֹוָנה: "ַהּשׁ ּקָ ֶכם ֶאת ַהּתַ ּלָ ים ׁשֶ ִמּלִ ירּו ּבְ ַהְסּבִ
ב  ֶהם ָאָדם ַאֵחר — ַחּיָ ק ּבָ ים ְוֻהּזַ ְרׁשּות ָהַרּבִ ּבִ

ִנְזקֹו."  ם ּבְ ּלֵ את ּוְלׁשַ ָלׂשֵ

ִכְתֵבי ַהּקֶֹדׁש  ים ּוִמְצוֹות ּבְ ִאם ָידּוַע ָלֶכם ַעל ֻחּקִ
ְלמּוד,  ְרֵקי ָאבֹות, ַהּתַ ֲהדּות (ּפִ ּוִבְמקֹורֹות ַהּיַ

ְתַיֲחִסים ְלִהְתַנֲהגּות  ּמִ ָנ"ְך) ׁשֶ ָניֹות ְוֵסֶפר ַהּתָ ִמׁשְ
ים  ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, אֹו ְלִהְתַנֲהגּות ָהֲאָנׁשִ ּבֵ ׁשֶ

ירּו ֶאת  ה ְוַהְסּבִ ּתָ ְגָמאֹות ַלּכִ ּוְבֶכם — ָהִביאּו ּדֻ ִיּשׁ ּבְ
א.  ר ַלּנֹוׂשֵ ׁשֶ ַהּקֶ

ָחׁשּוב  א ׁשֶ בּו ַעל נֹוׂשֵ ּוְבֶכם חֹק ֵעֶזר ָחָדׁש. ִחׁשְ יעּו ְלַהְנָהַלת ִיׁשּ ַהּצִ
חֹו ָלָרׁשּות  ּלְ יַצד ֶלֱאכֹף אֹותֹו ְוׁשִ ְתבּו ּכֵ חּו ֶאת ַהחֹק, ּכִ ָלֶכם. ַנְסּ

ַעְתֶכם. ְמַעְנֵין ָמה ַיֲענּו ָלֶכם. קֹוִמית ֶאת ַהּצָ ַהּמְ



ּבּור.  ל מֹוְסדֹות ַהּצִ ָלִטים ׁשֶ ְ ל ַהּשׁ ְצלּוִמים ׁשֶ ּתַ ִהְתּבֹוְננּו ּבַ  .1
ְבִחיִנים  י ּתַ ָלִטים ַעל ּפִ ְ ְצלּוֵמי ַהּשׁ נּו ֶאת ּתַ ַסְרְטטּו ַטְבָלה ּוַמּיְ א. 

ְחִליטּו ֲעֵליֶהם.  ּתַ ׁשֶ
יקּו: ָמה  ַעּמּוד 169 ְוַהּסִ ִדיעֹות ֵמָהִעּתֹונּות ְבּ לׁש ַהּיְ ִקְראּו ֶאת ׁשְ  .2

ִדיעֹות? לׁש ַהּיְ ׁשְ ּבִ ף ׁשֶ ּתָ ׁשֻ א ַהּמְ ַהּנֹוׂשֵ

ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
ְפִקיָדם  ּוב ְוַעל ּתַ ּשׁ ּיִ ים ּבַ ַעל מֹוָסדֹות ְוִאְרּגּוִנים ִצּבּוִרּיִ  .1

ִבים. רּות ַלּתֹוׁשָ ן ׁשֵ ַמּתַ ּבְ
רּות  ֵ ּוב ְלֵבין ַהּשׁ ּשׁ ּיִ ל ַהּמֹוָסדֹות ּבַ ין ִמּקּוָמם ׁשֶ ר ּבֵ ׁשֶ ַעל ַהּקֶ  .2

ֵהם נֹוְתִנים. ׁשֶ
רּות. ֵ ל נֹוְתֵני ַהּשׁ רּות ְוׁשֶ ֵ ֵלי ַהּשׁ ל ְמַקּבְ ַעל ְזכּויֹות ְוחֹובֹות ׁשֶ  .3



רּוְך נּו ָרֵחל ּבָ ְבּתֵ ּתַ ֵמֵאת ּכַ

י ָרׁשּויֹות ְקַטּנֹות  נּו ָראׁשֵ ָלַאֲחרֹוָנה ִהְתַאְרּגְ
ַרד  רֹום ּוָפנּו ְלִמׂשְ ּדָ ים ּבַ ְפִרּיִ ּוִבים ּכַ י ִיּשׁ ְוָראׁשֵ
ִקימּו  ּיָ ה ׁשֶ ׁשָ ַבּקָ ִריאּות ּוְלֻקּפֹות ַהחֹוִלים ּבְ ַהּבְ
ִנים  ְמַצּיְ ֵהם  ָתם  ְפִנּיָ ּבִ חֹוִלים.  ית  ּבֵ ֵאזֹור  ּבָ
י חֹוִלים  ּתֵ ל ּבָ ְזָקִקים ְלִטּפּול ׁשֶ ים ַהּנִ ָהֲאָנׁשִ ׁשֶ

ְקלֹון אֹו  ַאׁשְ ֶנֱאָלִצים ִלְנסַֹע ְלֵבית ַהחֹוִלים ּבְ
ית  ְסּפִ הֹוָצָאה ּכַ רּוְך ּבְ ָבר ּכָ ַבע ְוַהּדָ ְבֵאר ׁשֶ ּבִ

דֹוָלה ּוְבִבְזּבּוז ְזַמן ַרב ַעל ְנִסיעֹות.  ּגְ
ִבים  ר ַהּתֹוׁשָ ְסּפַ ּמִ יבּו ׁשֶ ִריאּות ֵהׁשִ ַרד ַהּבְ ִמִמׂשְ
ית חֹוִלים נֹוָסף. ִתיַחת ּבֵ יק ּפְ ֵאזֹור ֵאינֹו ַמְצּדִ ּבָ

ִוד ַאּלֹוִני ּוִמיָרה ַיַהב ֵבינּו ּדָ ּתָ ֵמֵאת ּכַ

ט  ּפָ ׁשְ ית ַהּמִ ֶטֶקס ֲחִגיִגי ּבֵ יֹום ְרִביִעי ֶנְחַנְך ּבְ ּבְ
ַרד  ְלִמׂשְ הֹוָדה  ָהִעיר  ֹראׁש  ִעיר.  ּבָ ֶהָחָדׁש 
ּצּוַע.  ַהּבִ ְוַעל  ַהַהְחָלָטה  ַעל  ִטים  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ֶהם  ּבָ ִמים ׁשֶ יר ֶאת ַהּיָ תֹו הּוא ִהְזּכִ ְרּכָ ִדְבֵרי ּבִ ּבְ
ַלת  דֹוָלה ְלַקּבָ ֵבי ָהִעיר ָנְסעּו ָלִעיר ַהּגְ ּתֹוׁשָ

רּות  ֵ ל ֶאת ַהּשׁ ֵעת ֵהם ִיְזּכּו ְלַקּבֵ רּות, ַאְך ּכָ ׁשֵ
ָנה  ן ַאֲהֹרן, ִצּיְ יָזה ּבֶ ֹוֶפֶטת ַעּלִ ִעיָרם". ַהּשׁ ּבְ
ּום  אן ִמּשׁ ח ּכָ ט ִנְפּתַ ּפָ ׁשְ ית ַהּמִ ְדָבֶריָה: "ּבֵ ּבִ
רּות  יַע ׁשֵ ֶביָה ַמּגִ ְדָלה ְמאֹוד ּוְלתֹוׁשָ ָהִעיר ּגָ ׁשֶ

קֹום." ּמָ ִטי ּבַ ּפָ ִמׁשְ

ְרְמִלי ֵבנּו ְיהּוָדה ּכַ ּתָ ֵמֵאת ּכַ

ִתיק  ֶפר ַהּוָ ית ַהּסֵ ְלִמיֵדי ּבֵ ל ּתַ חֹות ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ּבְ
לּו  ּבְ ּקִ ה, ְלַאַחר ׁשֶ ים" זֹוֲעִמים ַעל ָהִעיִרּיָ רֹוׁשִ "ּבְ
ַנת  סֹוף ׁשְ ֶפר ּבְ ית ַהּסֵ הֹוָדָעה ַעל ְסִגיַרת ּבֵ
ְלִמיִדים  ֵני ּתַ ל ׁשְ ם ׁשֶ ּמּוִדים ַהּנֹוְכִחית. ָיֵעל, ִאּמָ ַהּלִ
ֶפר  ֵבית ַהּסֵ י ּבְ ֶעֶצב ּוְבַכַעס: "ֲאִני ָלַמְדּתִ ָאְמָרה ּבְ
ה עֹוְמִדים ִלְסּגֹר  ְוָכֵעת ְיָלַדי לֹוְמִדים ּבֹו ְוִהּנֵ

ְלִמיִדים." מֹוָסד ּכֹה ָחׁשּוב ַלהֹוִרים ְוַלּתַ

ִמים  ְרׁשָ ְלִמיִדים ַהּנִ ר ַהּתַ ְסּפַ ּמִ ה ִנְמַסר ׁשֶ ֵמָהִעיִרּיָ
ּום  ִנים ָהַאֲחרֹונֹות, ִמּשׁ ָ ּשׁ ֶפר יֹוֵרד ּבַ ְלֵבית ַהּסֵ

ִרים. ִבים ְמֻבּגָ גּוִרים רֹב ַהּתֹוׁשָ ֵאזֹור ַהּמְ ּבְ ׁשֶ
ִיְלְמדּו  ה  ַהֲחָדׁשָ ּמּוִדים  ַהּלִ ַנת  ׁשְ ת  ְתִחּלַ ּבִ
ֶפר "ַאּלֹוִנים",  ֵבית ַהּסֵ ים" ּבְ רֹוׁשִ ְלִמיִדים ִמ"ּבְ ַהּתַ
ְדַאג  ה ּתִ ֵכן. ָהִעיִרּיָ ּום ׁשָ ֵאזֹור ִרּשׁ ְמָצא ּבְ ַהּנִ

ְלִמיִדים. עֹות ַלּתַ ְלַהּסָ



ּבּוִרי ָחׁשּוב  ירּו: ַמּדּוַע ַהּמֹוָסד ַהִצּ ָבה ַאַחת ְוַהְסּבִ ַכּתָ ֲחרּו ּבְ ּבַ  .3
ִבים?  ְלּתֹוׁשָ

ְתבּו ֵאילּו מֹוָסדֹות  יַמת ַהּמֹוָסדֹות ְוָהִאְרּגּוִנים: ּכִ ְרׁשִ ִהְתּבֹוְננּו ּבִ  .4
ּוְבֶכם ְוֵאילּו לֹא. ִיׁשּ ּפֹוֲעִלים ּבְ
יַמת ַהּמֹוָסדֹות ְוָהִאְרּגּוִנים ְרׁשִ

ית  ן ְיָלִדים, ּבֵ ְנִקים, ּגַ ּוִבית, ּבַ ָאה ִיּשׁ ית חֹוִלים ֲאזֹוִרי, ִמְרּפָ ּבֵ
ית  ה (ּבֵ ִפּלָ י ּתְ ּתֵ יכֹון, אּוִניֶבְרִסיָטה, ּבָ ית ֵסֶפר ּתִ ט, ּבֵ ּפָ ִמׁשְ
ֲחַנת ָמֵגן  ה, ּתַ ה), ֲחנּויֹות ַרּבֹות, ָהִעיִרּיָ ֵנִסּיָ ד, ּכְ ֶנֶסת, ִמְסּגָ ּכְ

י ְסּפֹוְרט, ִאְצַטְדיֹון, ֵהיַכל  ְרּבּות, ִמְגְרׁשֵ ִוד ָאדֹם, מֹוֲעדֹון ּתַ ּדָ
ּוב,  ּשׁ ירּות ַהּיִ אֹות ִמְקצֹוִעּיֹות, ַמְזּכִ נּויֹות, ַקְניֹון, ִמְרּפָ ָאּמָ

ְרֵדי ַמס ַהְכָנָסה, ְסִניף ּדַֹאר  ה, ִמׂשְ ִחּיָ ֵרַכת ׂשְ ִזי, ּבְ ּדַֹאר ֶמְרּכָ
ה, מּוֵזאֹון,  ית ֵסֶפר ְיסֹוִדי, ִסְפִרּיָ ָטָרה, ּבֵ ֲחַנת ִמׁשְ ְמקֹוִמי, ּתַ

ֶבת. ֲחַנת ַרּכֶ ְרק, ּתַ ית קֹוְלנֹוַע, ּפַ ּבֵ

ֶבת ֲחַנת ַרּכֶ ּתַ



ּבּור  ֶכם ֶאת מֹוְסדֹות ַהּצִ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ת ַהּיִ נּו ַעל ַמּפַ ַסּמְ  .1
ִרים  ם ְמַבּקְ ַאּתֶ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ּוב ְוַגם ּכָ ּשׁ ּיִ יִרים ּבַ ם ַמּכִ ַאּתֶ ׁשֶ

ֶהם.  ּבָ
ּבּור.  ם ֶאת מֹוְסדֹות ַהּצִ ְנּתֶ ָעֶליָה ִסּמַ ה ׁשֶ ּפָ ּמַ ִהְתּבֹוְננּו ּבַ  .2

ר ַהּמֹוָסדֹות:  נּו ְוִסְפרּו ֶאת ִמְסּפַ ַמּיְ
ה  ּפָ ּמַ חֹוְזִרים ּומֹוִפיִעים ּבַ מֹוְסדֹות ִצּבּור ׁשֶ א.  

ה ֲאזֹוִרים  ַכּמָ ַעם ַאַחת ְוֵהם ִנְמָצִאים ּבְ יֹוֵתר ִמּפַ
ּוב.  ּשׁ ּיִ ּבַ

י ֵסֶפר). ּתֵ ְגָמה: ּבָ ים ֵמֶהם (ּדֻ ׁש ַרּבִ ּיֵ מֹוָסדֹות ׁשֶ ב.  
ַנִים ְוֵהם ִנְמָצִאים  ׁש ֵמֶהם ַרק ֶאָחד אֹו ׁשְ ּיֵ מֹוְסדֹות ִצּבּור ׁשֶ ג.  

ָטָרה). ֲחַנת ִמׁשְ ְגָמה: ּתַ ָמקֹום ֶאָחד (ּדֻ ַרק ּבְ

כּוָנִתי ְסִניף ּדַֹאר ׁשְ

ְגָמה ְלמֹוְסדֹות ִצּבּור ּדֻ



ל  דֹול אֹו ָקָטן) ׁשֶ ר (ּגָ ְסּפָ ין ַהּמִ ר ּבֵ יקּו: ַהִאם ֵיׁש ֶקׁשֶ ַהּסִ  .3
קֹום  ל ַהּמָ ְדלֹו ׁשֶ ּוב ְלֵבין ּגָ ּשׁ ּיִ ים ּבַ ּבּוִרּיִ ַהּמֹוָסדֹות ְוָהִאְרּגּוִנים ַהּצִ

ר? ׁשֶ ן, ָמה ַהּקֶ ּבֹו ֵהם ִנְמָצִאים? ִאם ּכֵ ׁשֶ
ל ִעיָרם  רֹוִמי ׁשֶ ֵאזֹור ַהּדְ ּבָ ַאַחת ֶהָעִרים ָטֲענּו ׁשֶ ִבים ּבְ ּתֹוׁשָ  .4

ים ֵמרֹאׁש  ׁשִ ְרּבּות, נֶֹפׁש ּוְפַנאי. ֵהם ְמַבּקְ ֵאין מֹוְסדֹות ּתַ ְמַעט ׁשֶ ּכִ
יגּו ֶאת ִנּמּוֵקי  ֵאּלּו. ַהּצִ ֲאזֹוָרם מֹוְסדֹות ּכָ ם ּבַ ה ְלָהִקים ּגַ ָהִעיִרּיָ

ִצְדָקָתם. ְכֵנַע ֶאת רֹאׁש ָהִעיר ּבְ ֵדי ְלׁשַ ִבים ּכְ ַהּתֹוׁשָ
ָתם?  ְפִנּיָ ב ּבִ ֵ ה ָצִריְך ְלִהְתַחּשׁ ֶכם: ַהִאם רֹאׁש ָהִעיִרּיָ ְעּתְ יעּו ּדַ ַהּבִ  .5

ַמּדּוַע? 

ִבים, ִזהּום ֲאִויר ְוַרַעׁש,  ִגים: ְנִגיׁשּות ְלָכל ַהּתֹוׁשָ ּשָׂ ּמֻ ֵהָעְזרּו ּבַ
ִלים  ַקּבְ ים ַהּמְ ר ָהֲאָנׁשִ ָמקֹום, ִמְסּפַ כֹון ּבְ ֲחָנָיה, נֹוִחּיּות, ְזַמן, ִחּסָ
נּויֹות, ָרחֹוק  ּמְ ְויֹון ִהְזּדַ ֹאֶפן ָקבּוַע, ֶמְרָחק ַרב. ְזכּויֹות, ׁשִ רּות ּבְ ׁשֵ

ֵמ... ָקרֹוב ְל...)

ית ִלְרכּוׁש,  ְזכּות: ְרׁשּות ֻחּקִ
מֹו  ִהיא. (ּכְ ְלׁשֶ ה ּכָ ְלָכבֹוד ּוְלְפֻעּלָ

כּות ַלֲעבֹוד ְוִלְלמֹוד). ַהּזְ



ית  ַבד ּבֵ ֶכם? (ִמּלְ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ם ּבַ ְרּתֶ ּקַ ֵאיֶזה מֹוַסד ִצּבּור ּבִ ְתבּו: ּבְ ּכִ  .1
ּקּור? ַרת ַהּבִ ם? ָמה ָהְיָתה ַמּטְ ְרּתֶ ּקַ ם ָמה ּבִ נּו: ְלׁשֵ ֶפר). ַצּיְ ַהּסֵ

רֹוָבה) ְוִאְספּו  ִביָבה ַהּקְ ּסְ ּבַ ּבּור (ׁשֶ ֶאָחד ִמּמֹוְסדֹות ַהּצִ ֲחרּו ּבְ ּבַ  .2
ימֹות ּדֹומֹות. ַהְנָחיֹות  ׂשִ ם יֹוְדִעים ִמּמְ ַאּתֶ ִפי ׁשֶ ָעָליו ֵמיָדע, ּכְ

לּו ֵמַהּמֹוָרה. ַקּבְ ּתְ

ימּו. "ם ְלָיֵמינּו? ַהְדּגִ ַבע ָהַרְמּבָ ּקָ ין ַהֲהָלכה ׁשֶ ְמיֹון ּבֵ ַהִאם ֵיׁש ּדִ

ה) ִפּלָ "ם, ִהְלכֹות ּתְ (ַרְמּבָ

כּוָנִתי ֶנֶסת ׁשְ ית ּכְ ּבֵ



מֹוַסד ִצּבּור נֹות, ְזכּויֹות ְוחֹובֹות ּבְ ָלִלים ְוַתּקָ ּכְ
אּור ֵאלֹות ַאֲחֵרי ּכֹל ּתֵ ְ ְקֶרה ַוֲענּו ַעל ַהּשׁ אּוֵרי ַהּמִ ַעת ּתֵ ִקְראּו ֶאת ַאְרּבַ

רּות"?  ֵ ר ֶאת ַהּשׁ ּפֵ ִבים ְלׁשַ ָנה "ֵהם ַחּיָ ּוָ ְלָמה ַהּכַ  .1

ְדִריְך לֹא ְלַאֵחר? ַמּדּוַע ּדֹוֵרׁש ַהּמַ  .2

ַמן ָיָקר  ֵרָרה — ַהּזְ ֵאין ּבְ
ים יֹוֵתר  ָבר ְמַחּכִ יַע, ֲאַנְחנּו ּכְ "אּוף, ּתֹוִרי לֹא ַמּגִ

ְך ִהְתלֹוְנָנה  ָעה, ִנְמַאס ִלי! ֲאִני הֹוֶלֶכת!" ּכָ ָ ִמּשׁ
ָאה. ְרּפָ ּמִ ָתה ְלתֹוָרּה ּבַ ִחּכְ ֵעת ׁשֶ ִמיַכל ּבְ

ין  א, "ָעֵלינּו ְלַהְמּתִ ִתי," ָאְמָרה ִאּמָ ֵרָרה, ַיְלּדָ "ֵאין ּבְ
ָאה." ְרּפָ ּמִ ָכה ֶזה ּבַ יַע ּתֹוֵרנּו, ּכָ ּגִ ּיַ ַסְבָלנּות ַעד ׁשֶ ּבְ

ְסְלִחי ִלי,  ַכַעס: "ּתִ ְפָסל ֵהִגיב ּבְ ב ְלָיָדן ַעל ַהּסַ ׁשַ ּיָ ָהִאיׁש ׁשֶ
ֵרָרה  ֵאין ּבְ ָכְך ׁשֶ ְך, ֲאָבל ַאּתְ לֹא צֹוֶדֶקת ּבְ ּתֵ ְך ִעם ּבִ ּלָ יָחה ׁשֶ ּשִׂ ֲאִני ִמְתָעֵרב ּבַ ֶבֶרת, ַעל ׁשֶ ּגְ

ֶהם." ּלָ רּות ׁשֶ ֵ ר ֶאת ַהּשׁ ּפֵ ִבים ְלׁשַ נּו ָיָקר ְוֵהם ַחּיָ ּלָ ַמן ׁשֶ ִריְך ְלַחּכֹות ְזַמן ַרב. ַהּזְ ּצָ ְוׁשֶ

ָאז ָמה ִאם ִאַחְרנּו?
ר  ֲאׁשֶ ְתָנ"ס. ּכַ ּמַ ִבים ּבַ ִליַאת ְורֹוִני ָהְלכּו ְלחּוג ַמְחׁשְ

עּור ִהְתִחיל. ִ ֵהן ִאֲחרּו ְוַהּשׁ ֵרר ָלֶהן ׁשֶ יעּו ִהְתּבָ ִהּגִ
עּור,  ִ ים ְלַהְכִניס אֹוָתן ַלּשׁ ְדִריְך לֹא ִהְסּכִ ן ַהּמַ ּדָ

ָלֵלי ַהחּוג — ָאסּור ְלַאֵחר. ֵהן  ִפי ּכְ ּלְ ּום ׁשֶ ִמּשׁ
ֲעסּו ְוָאְמרּו ְלהֹוֵריֶהן: "ָאז ָמה ִאם ִאַחְרנּו?"  ּכָ

ל ִליַאת ָאְמָרה: "ַאּתְ לֹא ְצִריָכה ִלְכעֹס.  ּה ׁשֶ ִאּמָ
ָתּה ָאַמר ָאִביָה:  ָלִלים." ְלֻעּמָ ַאּתְ ִאַחְרּתְ ְוֵאּלּו ַהּכְ

ים." ְך ֻנְקׁשִ ל ּכָ ב, לֹא ָצִריְך ִלְהיֹות ּכָ ֵ ר ְלִהְתַחּשׁ "ֶאְפׁשָ



ְמרּו ַעל  ָלִדים ִיׁשְ ּיְ ֵדי ׁשֶ ְנק ַלֲעׂשֹות ּכְ יַע ִלְמַנֲהֵלי ַהּבַ ר ְלַהּצִ ָמה ֶאְפׁשָ  .3
בֹוָאם ִעם הֹוֵריֶהם? ֶקט ּבְ ֶ ַהּשׁ

ְזכּותֹו? ַגע ּבִ ָעה? ִמי ּפָ ל יּוַבל ִנְפּגְ ֵאיזֹו ְזכּות ׁשֶ  .4
ֶכם  ְחּתְ ּפַ ֵני ִמׁשְ ל ּבְ ּבֹו ְזכּוְתֶכם אֹו ְזכּות ׁשֶ ִאם ָקָרה ָלֶכם ִמְקֶרה ׁשֶ  .5

ָעה. רּו ָמה ָקָרה ְוֵאיזֹו ְזכּות ִנְפּגְ מֹוָסד ִצּבּוִרי, ַסּפְ ָעה ּבְ ִנְפּגְ
ר ָהָיה ַאֶחֶרת? יעּו ֵאיְך ֶאְפׁשָ ַהּצִ  

פֹס אֹוִתי! ּתְ
ָבה  ְנק. ָהֵאם ִהְתַעּכְ ם ַלּבַ אל ְוָאִבי ָהְלכּו ִעם ִאּמָ ִנּיֵ ּדָ

אל ָאַמר ְלָאִבי:  ִנּיֵ ַעְממּו. ּדָ ּתַ ָלִדים ִהׁשְ ּוֵביְנַתִים ַהּיְ
ד ִהְתִחיל  פֹס אֹוִתי!" ּוִמּיָ תֹוֶפֶסת, ּתְ ֵחק ּבְ ”ּבֹוא ְנׂשַ

אֹות,  ּסְ ר ֵמֲאחֹוֵרי ּכִ ּתֵ ְנק, ְלִהְסּתַ תֹוְך ַהּבַ ָלרּוץ ּבְ
ְצִליַח!" קֹול: "לֹא ּתַ ִלְצעֹק ּבְ

אל: "ֶיֶלד,  ְנק ָאַמר ְלָדִנּיֵ ּבַ ִקיִדים ָהעֹוְבִדים ּבַ ַאַחד ַהּפְ
ה ַמְפִריַע ָלנּו ַלֲעבֹד." ָחִקים, ַאּתָ אן לֹא ִמְגַרׁש ִמׂשְ ְרִעיׁש, ּכָ ַאל ּתַ

יְך ָלרּוץ ְוִלְצעֹק.  ת, הּוא ִהְמׁשִ אל ֶזה לֹא ָהָיה ִאְכּפַ ְלָדִנּיֵ

ה יׁשָ ְדֵרגֹות ֵאין ּגִ ְגַלל ַהּמַ ּבִ
י הּוא  ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ים. ּבְ ּלִ ְלּגַ א ּגַ ּסֵ ֶעְזַרת ּכִ ַע ּבְ ְתַנּיֵ יּוַבל הּוא ָנֶכה ַהּמִ

ְלָחה  ׁשְ ּנִ ל ֲחִביָלה ׁשֶ ֵדי ְלַקּבֵ כּוָנִתי ּכְ ְ יַע ִלְסִניף ַהּדַֹאר ַהּשׁ ִהּגִ
ח אֹוָתּה ֲעבּורֹו: ”ֲאִני לֹא  ּקַ ּיִ ֵכנֹו עֹוֵדד ׁשֶ ְ ׁש ִמּשׁ ּקֵ ֵאָליו. הּוא ּבִ
ּמּוָבן, ְוָאַמר  ים, ּכַ ְדֵרגֹות." עֹוֵדד ִהְסּכִ ְגַלל ַהּמַ ֵנס ּבִ ָיכֹול ְלִהּכָ

ה  יׁשָ ֵאין ְלָנִכים ּגִ ֵסֶדר ׁשֶ ִלְפִקיד ַהּדַֹאר: ”ֶזה ְמאֹוד לֹא ּבְ
ְלָכאן."



כּויֹות  מֹר ַעל ַהּזְ ּנֹוֲעדּו ִלׁשְ נֹות ׁשֶ ָלִלים ְוַתּקָ ָכל מֹוָסד ִצּבּוִרי ֵיׁש ּכְ ּבְ
רּות. ֵ ל נֹוְתֵני ַהּשׁ רּות ְוׁשֶ ֵ ֵלי ַהּשׁ ל ְמַקּבְ ְוַהחֹובֹות ׁשֶ

ְמָצִאים  ּנִ ים ְמֻיָחִדים ׁשֶ ָלִטים ּוְבַדּפִ ׁשְ תּוִבים ּבִ נֹות ּכְ ּקָ ָלִלים ְוַהּתַ ַהּכְ
קֹום. ְלֻדְגָמה:  ּמָ ּבַ

רּות ּוְלנֹוְתֵני  ֵלי ׁשֵ ַטְבָלה ֵאּלּו ְזֻכּיֹות ְוחֹובֹות ֵיׁש ִלְמַקּבְ ְתבּו ּבְ ּכִ  .1
ֶרת). ְחּבֶ ְבָלה ַלַמּ ּוְבֶכם (ַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּטַ ִיׁשּ מֹוְסדֹות ִצּבּור ּבְ רּות ּבְ ׁשֵ

ֶקט! ֶ מֹר ַעל ַהּשׁ ָנא ִלׁשְ

ּון ָאסּור! ָהִעּשׁ

ַאֲחִרים ַמְפִסיִדים ֶאת ּתֹוָרם! ק! ַהּמְ ָנא ְלַדּיֵ

מֹר ַעל ַהּתֹור ִלׁשְ ה ִתּיָ ֵאין ְלַהְכִניס ָמזֹון ּוׁשְ

עֹות 7:00־9:00, ָ ין ַהּשׁ לֹות ּבֵ ִדיקֹות ִמְתַקּבְ ּבְ
ִקיִדים ִהְתַיֲעצּו ִעם ַהּפְ

ּבּוִרי ל ַהּמֹוָסד ַהּצִ ֻכּיֹות ׁשֶ ַהּזְ
רּות ֵלי ַהׁשֵּ ְמַקּבְ

ל  ַהחֹובֹות ׁשֶ
רּות ֵלי ַהׁשֵּ ְמַקּבְ

ל  ֻכּיֹות ׁשֶ ַהּזְ
רּות נֹוְתֵני ַהׁשֵּ

ל  ַהחֹובֹות ׁשֶ
רּות נֹוְתֵני ַהׁשֵּ

מֹוֲעדֹון במתנ"ס אֹו ּבְ

ָאה ְרּפָ ּמִ ּבַ

ה ִחּיָ ְבֵרַכת ַהּשְׂ ּבִ

ֶנֶסת ֵבִית ַהּכְ ּבְ

מֹוָסד ֲאֵחר  ּבְ
ּוְבֶכם ִיׁשּ ּבְ



ֶהם  ּלָ כּויֹות ׁשֶ ר ַהּזְ ֲאׁשֶ רּות ּכַ ֵ ֵלי ַהּשׁ ָמה ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ְמַקּבְ  .2
עֹות? ִנְפּגָ

ֵאיֶזה  יקּו ּבְ נּויֹות. ַהּסִ ּמְ ְויֹון ִהְזּדַ ק חֹק ׁשִ ָרֵאל ֻחּקַ ְמִדיַנת ִיׂשְ ּבִ  .3
ִמיָרה ַעל ַהחֹק?  ָראֶתם ֵיׁש ִאי ׁשְ ּקְ ְקִרים ׁשֶ אּור ִמְקֶרה ֵמַהּמִ ּתֵ

ׁשּוַבְתֶכם. קּו ּתְ ַנּמְ
ְויֹון  כּות ְלׁשִ ּזְ ִמיָרה אֹו ִלְפִגיָעה ּבַ ְגָמה ַאַחת ִלׁשְ ְתבּו ּדֻ ּכִ  .4

ֶכם. ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ נּויֹות ּבַ ּמְ ִהְזּדַ

רּות ַהּטֹוב ְלמֹוַסד ִצּבּוִרי  ֵ ַרס ַהּשׁ הּוַטל ֲעֵליֶכם ְלַהֲעִניק ֶאת ּפְ  .1
טּו. ּפְ ׁשְ ִפיֶהם ּתִ ּלְ ְבִחיִנים ׁשֶ ֶכם. ַהְחִליטּו ָמֵהם ַהּתַ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ּבַ

ּיּוִנים. ַהְראּו  ֵרי ַהּצִ ִעּקָ דּו ּבְ ְתַמּקְ עּוָדה ַלּמֹוָסד ַהּזֹוֶכה ְוהִִ ָהִכינּו ּתְ  .2
ם ָלֶהם. ֶהֱעַנְקּתֶ עּוָדה ׁשֶ ָלעֹוְבִדים ֶאת ַהּתְ

 

ַדאי ָלַדַעת ּכְ
ל  ִאים ְלַקּבֵ ָהֶאְזָרִחים ַזּכָ
ָאה  ְרּפָ ּמִ ִטּפּול ְרפּוִאי ּבַ
ִכים ַרק  ּיָ ֵאֶליָה ֵהם ׁשַ ׁשֶ
ים  לּום ִמּסִ ׁשְ ְלַאַחר ּתַ

ת ַהחֹוִלים.  ְלֻקּפַ
ְתָנ"ס  ּמַ ם ּבַ ּגַ

רּות ַרק  ִלים ׁשֵ ְמַקּבְ
ִמים  ּלְ ר ְמׁשַ ֲאׁשֶ ּכַ

פּות ְוָכְך  ּתְ ּתַ ֵמי ִהׁשְ ּדְ
ּבּור  רֹב מֹוְסדֹות ַהּצִ ּבְ
ּוב.  ּשׁ ּיִ רּות ּבַ ֵ נֹוְתֵני ַהּשׁ
רּות  ֵ ָלל, ַהּשׁ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ
ן  מֹוָסד ִצּבּוִרי ִנּתָ ּבְ

לּום.  ְתמּוָרה ְלַתׁשְ ּבִ
לּום  ׁשְ ים ַהּתַ ְלִעּתִ

ָאנּו  ים ׁשֶ ּסִ הּוא ֵמַהּמִ
ִדיָנה אֹו  ִמים ַלּמְ ּלְ ְמׁשַ

קֹוִמית  ָלָרׁשּות ַהּמְ
ֶאְמָצעּות  ים ּבְ ּוְלִעּתִ
יר ֲעבּור  לּום ָיׁשִ ׁשְ ּתַ

רּות. ֵ ַהּשׁ

ְויֹון  ִחיד ּוְזכּויֹות ַהֶחְבָרה, ׁשִ ים: ְזכּויֹות, ְזכּויֹות ַהּיָ ּלִ ּמִ ֵהָעְזרּו ּבַ
מֹוְקָרִטית. ְויֹון, חֹק, חֹוָבה, ֶחְבָרה ּדֵ ְוִאי ׁשִ

ְמנּויֹות:  ְויֹון ִהְזּדַ  חֹק ׁשִ
ם ֵיׁש  ֻכָלּ ּלְ ּקֹוֵבע ׁשֶ חֹק ׁשֶ
ל  ָוה. ְלָמׁשָ נּות ׁשָ ּמְ ִהְזּדַ

ּמּוִדים. ִלּ ֲעבֹוָדה, ּבַ ּבָ



ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
ּוב. ּשׁ ּיִ ִעילּות ּבַ ל ּפְ ְבִחיָרה ׁשֶ ּקּוִלים ּבִ ַעל ׁשִ  .1

ֶהְתֵאם. ל ַהְחָלָטה ּבְ ַלְחׁשֹב ַעל ֲחלּופֹות ּוְלַקּבֵ  .2

ִנים  ַאְרּגְ ּמְ ֶכם ּפֹוֲעִלים מֹוָסדֹות ְוִאְרּגּוִנים ׁשֹוִנים ׁשֶ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ּבַ
ּמּוִדים ּוַבֻחְפׁשֹות. ַעל  ַנת ַהּלִ ַמֲהַלְך ׁשְ ְלִמיִדים ּבְ ִעילּויֹות ַלּתַ ּפְ

ם.  ּלֵ ְפִעילּויֹות ֵיׁש ְלׁשַ ְלִמיִדים ּבִ ל ַהּתַ פּות ׁשֶ ּתְ ּתַ ַהִהׁשְ
ָמה  ִעילּויֹות, אּוָלם ַהַהְחָלָטה ּבְ ְיָטנֹות ְוַלּפְ ים ַלּקַ ְלִמיִדים ְמַחּכִ ַהּתַ

ה. ִלְבחֹר ֵאיָנּה ַקּלָ

ְלָכל ֶאָחד ּוְלָכל ַאַחת ֵיׁש ְרצֹונֹות ַלֲעׂשֹות אֹו 
ְפֻעּלֹות  ף ּבִ ּתֵ ּתַ ָבִרים ׁשֹוִנים אֹו ְלִהׁשְ ִלְקנֹות ּדְ

ׁשֹונֹות.
ּקּוֵלי ְזַמן,  ים, ׁשִ ּיִ ְסּפִ ּקּוִלים ּכַ ם ׁשִ ֲאָבל, ֵיׁש ּגַ

ִריאּות ִויכֶֹלת.  ּבְ
ֶסף ּוְזַמן  י ּכֶ ִמיד ֵיׁש ּדֵ ָעָיה: לֹא ּתָ אן ַהּבְ ּכָ

כֹוִלים ַלֲענֹות ַעל ָהְרצֹונֹות,  ּיְ ׁשֶ
ר  ְוָאז — ָצִריְך ַלְחׁשֹב ּוְלַהְחִליט ַעל ָמה ְלַוּתֵ

ֵאילּו ֲחלּופֹות ִלְבחֹר. ְוֶאת ָמה ְלַהֲעִדיף. ּבְ
ָבר ַאֵחר, ֲאַנְחנּו  ת ּדָ ַבר ָמה ְוִלְבֹחר ּבֹו ְלֻעּמַ בֹוֵאנּו ְלַהֲעִדיף ּדְ ּבְ

ּקּוִלים ׁשֹוִנים: ִבים ּוַמֲעִלים ׁשִ חֹוׁשְ
י ַהּצֶֹרְך? ֶסף ּדֵ ה ַיֲעֶלה? ֵיׁש ָלנּו ּכֶ ּמָ ים — ּכַ ּיִ ְסּפִ ּקּוִלים ּכַ ׁשִ  
עֹות? ַמהּו  ים, ׁשָ ֵאילּו ָיִמים, ֳחָדׁשִ ּקּוֵלי ְזַמן — ָמַתי, ּבְ ׁשִ  

ַמן? ְך ַהּזְ ֶמׁשֶ

ֲחלּופֹות: ַלְחׁשֹב אֹו ִלְבחֹר 
הּו ַאֵחר — ְלַהְחִליף.  ֶ ַמּשׁ ּבְ

רּות ַאֶחֶרת. ֶאְפׁשָ



יַע) קֹום. (ַקל ְונֹוַח ְלַהּגִ ּקּוֵלי ָמקֹום — ֵאיפֹה? ְנִגיׁשּות ַלּמָ ׁשִ  
ִפים? ִמי ַאְחַראי? ִמי  ּתְ ּתַ ׁשְ ים — ִמי ַהּמִ ּקּוִלים ֶחְבָרִתּיִ ׁשִ  

ְפִקיִדים? ֲעֵלי ַהּתַ ּבַ

 
הּו. ָמֵהם  ְלׁשֶ ָבר ּכָ ְבִחיַרת ּדָ ם ּבִ ְטּתֶ ּבֹו ִהְתַלּבַ רּו ַעל ִמְקֶרה ׁשֶ ַסּפְ  .1

ֶכם? ּלָ ִחיָרה ׁשֶ ּקּוֵלי ַהּבְ ׁשִ
ּקּוֵלי ַהֲעָדָפה ּוְבִחיָרה. יג ׁשִ ּצִ ֲעִלילֹון ַהּמַ ִהְתּבֹוְננּו ּבָ  .2

מֹו  מּויֹות (ּכְ ל ַאַחת ֵמַהּדְ ל ּכָ ִחיָרה ׁשֶ ּקּוֵלי ַהּבְ ְתבּו ָמֵהם ׁשִ ּכִ א. 
ֶסף, ָמקֹום, ֶחְבָרה). ְזַמן, ּכֶ

ֲעִלילֹון. מּויֹות ּבָ רּו ִסּפּור ָקָטן ְלַאַחת ֵמַהּדְ ַחּבְ ב. 

ְבִחיִנים: ֲחלּוָקה ִלְקבּוצֹות אֹו  ּתַ
יֵניֶהם ְבִחיִנים ּבֵ ּמַ ְקִריֶטְריֹוִנים ׁשֶ



ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
ה. ִהּלָ ֶחְבָרה ּוַבְקּ ּוב — ּבַ ּשׁ ּיִ בּות ּבַ ַעל ֵעֶרְך ַהִהְתַנּדְ  .1

ּוב. ּשׁ ּיִ ִבים ּבַ ל ְיָלִדים ְלַמַען ּתֹוׁשָ בּוִתּיֹות ׁשֶ ֻעּלֹות ִהְתַנּדְ ַעל ּפְ  .2

ּוב  ּשׁ ּיִ ִבים ּבַ ְתַנּדְ ּמִ ים ׁשֶ רּו: ָמה ָידּוַע ָלֶכם ַעל ִאְרּגּוִנים ְוַעל ֲאָנׁשִ ַסּפְ
ים אֹו ִאְרּגּוִנים? ֶכם? ֲאָנׁשִ ּלָ ׁשֶ

ִבים? ִבים ּוַמּדּוַע ִמְתַנּדְ ִבים, ְלָמה ִמְתַנּדְ ִמי ִמְתַנּדְ
ָרֵאל ֵיׁש ִאְרּגּוֵני  ְמִדיַנת ִיׂשְ ּבִ

ֶהם  ּפֹוֲעִלים ּבָ ים ׁשֶ ִבים ַרּבִ ִמְתַנּדְ
ֵני  ים, ּבְ ָבִרים ְוָנׁשִ ים — ּגְ ֲאָנׁשִ
ּמּוָכִנים ִלְתֹרם  ֹנַער ִויָלִדים ׁשֶ

ים ׁשֹוִנים  ַע ַלֲאָנׁשִ ם ּוְלַסּיֵ ַמּנָ ִמּזְ
ּה, ִמּתֹוְך  ּלָ ּוְלַמַען ַהֶחְבָרה ּכֻ

ָכר.  ַלת ׂשָ ָרצֹון ּוְללֹא ַקּבָ
ֶכם ֵיׁש ִאְרּגּוֵני  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ם ּבַ ּגַ

ְתחּוִמים  ִבים ַהּפֹוֲעִלים ּבִ ִמְתַנּדְ
ׁשֹוִנים. 

ּפֹוֲעִלים  ִבים ׁשֶ בּות ְוֵיׁש ִמְתַנּדְ ִאְרּגּוֵני ִהְתַנּדְ ִבים ּפֹוֲעִלים ּבְ ְתַנּדְ רֹב ַהּמִ
ֹאֶפן ַעְצָמִאי. ּבְ

ל  ּוב ְוׁשֶ ּשׁ ל ַהּיִ ים ׁשֶ חּוֵמי ַהַחּיִ ָכל ּתְ ת ּבְ ׁשֶ ִבים ֻמְרּגֶ ְתַנּדְ ל ַהּמִ ָתם ׁשֶ ֻעּלָ ּפְ
ִדיָנה, ְלֻדְגָמה:  ַהּמְ



מֹו  ִאְרּגּוִנים ּכְ ֲעֵלי ְצָרִכים ְמֻיָחִדים — ּבְ ְתחּום ָהֶעְזָרה ִליָלִדים ּבַ ּבִ  
ָרה.  ֶלד, ַיד ׂשָ ְמָחה ַלּיֶ ִרים, ׂשִ ָאִקי"ם, ִאְרּגּון ְלַמַען ִעּוְ

ל.  ַעד ְלַמַען ַהַחּיָ מֹו ַהּוַ ִאְרּגּון ּכְ ִלים — ּבְ ְלַמַען ַחּיָ  
ָטָרה. ׁשְ ָמר ָהֶאְזָרִחי ּוַבּמִ ׁשְ ּמִ ּוב — ּבַ ּשׁ ּיִ חֹון ּבַ ּטָ ִמיַרת ַהּבִ ִלׁשְ  

ִוד ָאדֹום. ָמֵגן ּדָ ִסּיּוַע ְלחֹוִלים ּוְלָנִכים — ּבְ ּבְ  
ְרָטן.  ּסַ ְלָחָמה ּבַ ּמִ ַהְתָרָמה ְלַמַען ִקּדּום ַהֶמְחָקר ּבַ ּבְ  

ּיֹון.  מֹו ִאְרּגּון ֵעֶזר ִמּצִ ִית ְלַמַען ִנְזָקִקים — ּכְ ִאּסּוף ָמזֹון ְוִצּיּוד ַלּבַ ּבְ  
ִביָבה  מֹו ׁשֹוְמֵרי ַהּסְ ִאְרּגּוִנים ּכְ ִביָבה — ּבְ ּפּור ֵאיכּות ַהּסְ ְלַמַען ׁשִ  

ַבע. אֹו ַהֶחְבָרה ַלֲהָגַנת ַהּטֶ
ים.  ֲעֵלי ַחּיִ ת ַצַער ּבַ מֹו ֲאֻגּדַ ִאְרּגּון ּכְ ים — ּבְ ֲעֵלי ַחּיִ ְלַמַען ּבַ  

ֵרי ֲעבֹוָדה ְוַיְלֵדיֶהם.  ִליִטים ּוְמַהְגּ ְלַמַען ּפְ  

ֶכם: ִקְראּו  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ִבים ּבַ ֵני ִאְרּגּוֵני ִמְתַנּדְ ׂשּו ֵמיָדע ַעל ׁשְ 1. ַחּפְ
ׂשּו ֵמיָדע  ָחה, אֹו ַחּפְ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ֲאלּו ֶאת ּבְ קֹומֹוִנים, אֹו ׁשַ ּמְ ּבַ

ּוב ְוִכְתבּו ֲעֵליֶהם. ּשׁ ל ַהּיִ ֲאַתר ָהִאיְנֶטְרֶנט ׁשֶ ּבַ

ל  ָמר ֶאְזָרִחי: ִאְרּגּון ׁשֶ ִמׁשְ
ּוב. ּשׁ ִמיָרה ַעל ַהּיִ ִבים ִלׁשְ ִמְתַנּדְ

עֹוְזִבים  ים ׁשֶ ִרים: ֲאָנׁשִ ְמַהְגּ
ּוב  ּשׁ ם אֹו ֶאת ַהּיִ ֶאת מֹוַלְדּתָ

ים ְועֹוְבִרים ִלְחיֹות  ּבֹו ֵהם ַחּיִ ׁשֶ
ְמִדיָנה אֹו  ְרֵנס ּבִ ְוַלֲעבֹד ּוְלִהְתּפַ

ּוב ַאֵחר.  ִיּשׁ ּבְ

ְרחּו  ּבָ ים ׁשֶ ִליִטים: ֲאָנׁשִ ּפְ
ָנה  ל ַסּכָ ּבֹות ׁשֶ ִדינֹוֵתיֶהם ִמּסִ ִמּמְ

יֶהם. ְלַחּיֵ



ֲהדּות.  ּיַ יֹוֵתר ּבַ ִתיָנה ְוָהֶעְזָרה ַלֲאֵחִרים הּוא ֵעֶרְך ָחׁשּוב ּבְ ֵעֶרְך ַהּנְ
ְדָרִכים ׁשֹונֹות: ְצָרָכיו ּבִ ב ּבִ ֵ ל ָאָדם מּוֶטֶלת ַהחֹוָבה ְלֵהיִטיב ִעם ַהּזּוָלת ּוְלִהְתַחּשׁ ַעל ּכָ

ן  ן ְצָדָקה, ַמּתַ ָסִפים - ְלֻדְגָמה: ַמּתַ ן ּכְ ַמּתַ ֶעְזָרה ּבְ  
ְרָנָסה ְוַאף  ן ּפַ ִריְך, ַמּתַ ּצָ ן ַהְלָוָאה ְלִמי ׁשֶ ר, ַמּתַ ַמֲעׂשֵ

ׁש). ֵדי לֹא ְלַבּיֵ ֶתר (ּכְ ּסֵ ן ּבַ ַמּתַ
ּקּור חֹוִלים, ֶעְזָרה  ית - ְלֻדְגָמה: ּבִ ֶעְזָרה ַמֲעׂשִ  
מֹו ָנִכים, חֹוִלים אֹו  ְפִעילּוָתם (ּכְ ִלים ּבִ ְלֻמְגּבָ

ים), ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ִלּוּוי ְלֵבית חֹוִלים, ֲהָכַנת  יׁשִ ְקׁשִ
ִמיָרה ַעל  ִלים אֹו ְלִנְזָקִקים, ׁשְ ֲארּוחֹות ַחּמֹות ְלַחּיָ

ּוב. ּשׁ ַהּיִ
ה  ׁשָ ה ְוָלֵתת ָלֶהם ַהְרּגָ ב ָקׁשֶ ַמּצָ ים ּבְ ִדּבּור - ְלֻדְגָמה: ְלעֹוֵדד ֲאָנׁשִ ֶעְזָרה ּבְ  

ּמּוִדים ְלַתְלִמיִדים  ּלִ ים, ֶעְזָרה ּבַ ׁשִ ל ַהַחּלָ חֹון ָהַעְצִמי ׁשֶ ּטָ טֹוָבה, ִנחּום ְוִחּזּוק ַהּבִ
ים. ים אֹו ְלעֹוִלים ֲחָדׁשִ ִ ִמְתַקּשׁ

ָחָז"ל ָאְמרּו:

ֶרק א, ב)  (ָאבֹות, ּפֶ

ָאה א, א) ְלִמי, ּפֵ (ְירּוׁשָ

ָמ"ח. בֹות: ּגְ י ּתֵ ִמילּות ֲחָסִדים ּוְבָראׁשֵ ם ּגְ ֵ ּשׁ ם ּבַ ֻעּלֹות ֵאּלּו ִנְקָראֹות ּגַ ּפְ
ְוֶנֱאַמר:

י ֲעִקיָבא) ַרּבִ (אֹוִתּיֹות ּדְ



בּות ְוַעל ָהֶעְזָרה ַלּזּוַלת.  ר ַעל ַהִהְתַנּדְ ְקָראֶתם ֶאת ַהֶהְסּבֵ  .1
בּו  בּות ְוִחׁשְ יעּו ַרְעיֹונֹות ְלִהְתַנּדְ ב? ַהּצִ ְרצּו ְלִהְתַנּדֵ ֶכם? ּתִ ּוָמה ִאּתְ  

ׁשּו אֹוָתם. ַמּמְ יַצד ּתְ ּכֵ
ִמילּות ֲחָסִדים ּוְצָדָקה.  ְבֵרי ָחָז"ל ַעל ֲעבֹוָדה, ּגְ ְקָראֶתם ֶאת ּדִ  .2

ָבִרים? ת ַהּדְ לׁשֶ ין ׁשְ ר ּבֵ ם ֶקׁשֶ ֶכם ַקּיָ ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ
ָאנּו לֹוְמִדים  א ׁשֶ ה ַלּנֹוׂשֵ יקּו: ֵאיְך ְקׁשּוִרים ָהַרְעיֹונֹות ָהֵאּלֶ ַהּסִ  .3

י? ֹאֶפן ִאיׁשִ נּו ּוִבְסִביָבתֹו", ַוֲעֵליֶכם ּבְ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ "ַבּ
ל ְיָלִדים  בּות ׁשֶ ִרים ַעל ִהְתַנּדְ ַסּפְ ִאים ַהּמְ ָטִעים ַהּבָ ִקְראּו ֶאת ַהּקְ  .4

ְקָוה. ֶפַתח ּתִ י ֵסֶפר ּבְ ּתֵ ֵני ּבָ ׁשְ ּבִ
ֵעיֵניֶכם ְוַהְמִליצּו  בּות ָמְצאּו ֵחן ּבְ ִעילּויֹות ִהְתַנּדְ נּו ֵאילּו ּפְ ַצּיְ  

קּו ַמּדּוַע. ֲעֵליֶהן ְלֵבית ִסְפְרֶכם. ַנּמְ

ֵבית ֵסֶפר ָהָדר בּות ּבְ ִהְתַנּדְ
בּו  ְלִמיִדים, ִהְתַנּדְ ּתּוף מֹוֶעֶצת ַהּתַ ׁשִ ּתֹות ד–ו, ּבְ ְלִמיִדים ִמּכִ ּתַ

י  ּנֵ ּוב, ּגַ ּשׁ ּיִ כּונֹות ּבַ ה ּוְבִריָאה ְוִטּפּוַח ׁשְ ִמיָרה ַעל ְסִביָבה ְנִקּיָ ִלׁשְ
י ִצּבּור ׁשֹוִנים. ְיָלִדים ְוַגּנֵ

חּוִמים: ה ּתְ ַכּמָ ָאה ּבְ ּטְ ֶהם ִהְתּבַ ּלָ ִעילּות ׁשֶ ַהּפְ
ה. ִתּיָ ְקּבּוֵקי ׁשְ ִמְחזּור ְוִאּסּוף ּבַ  

ֶפר. ֵבית ַהּסֵ יֹון ּבְ ֲחרּות ִנּקָ ּתַ  
ִריאּות. א ּבְ נֹוׂשֵ ים ּבְ ּנִ כּוַנת ּגַ ֵבי ׁשְ תּוַח ְלתֹוׁשָ ִאְרּגּון יֹום ּפָ  

כּוָנה. ְ ֵני ַהּשׁ ּפּור ּפְ ִעילּות ְלׁשִ ּפְ  



ִנים ֶפר ָיד ַלָבּ ֵבית ַהּסֵ בּות ּבְ ִהְתַנּדְ
חּוִמים: ה ּתְ ַכּמָ ה ּבְ ִהּלָ ֲעלּו ְלַמַען ַהּקְ ְלִמיִדים, מֹוִרים ְוהֹוִרים ּפָ ּתַ

ֵבית הֹוִרים.  ים ּבְ יׁשִ ְפֵני ְקׁשִ הֹוָפָעה ּבִ  
רּומֹות ְלִנְזָקִקים. ּתְ  

ִבים. ִלּמּוד ַמְחׁשְ ים ּבְ יׁשִ ָיד — ְיָלִדים חֹוְנִכים ְקׁשִ ָיד־ּבְ  
ְמֵצאת  טּוִסים ַהּנִ ת ֵאיָקִליּפְ ִצים ֻחְרׁשַ ֶפר ְמַאּמְ ית ַהּסֵ ְלִמיֵדי ּבֵ ּתַ  

ּוב.  ּשׁ ְקֵצה ַהּיִ ּבִ

ים  סֹוִדּיִ ֶפר ַהּיְ י ַהּסֵ ּתֵ ים, ּבָ אַֹרח ַחּיִ בּות ּכְ ב, ִהְתַנּדְ יִכים ִעם קֹול ַהּלֵ י: "ַמְמׁשִ ב ַעל ּפִ (ִנְכּתַ
ת ֵמָאָדם ְלָאָדם.) ְקָוה ַוֲאֻגּדַ ַתח ּתִ ת ּפֶ רֹוִרי, ִסיָון תשס"ז, ִעיִרּיַ ְקָוה", ָעְרָכה ָיֵעל ּדְ ֶפַתח ּתִ ּבְ

ָאֶרץ ְלַהֲעָרָכה ַעל  קֹומֹות ׁשֹוִנים ּבָ ִבים ִמּמְ ָנה זֹוִכים ִמְתַנּדְ ָכל ׁשָ ּבְ
ִדיָנה. יא ַהּמְ ׂשִ ָתם ִמּנְ ֻעּלָ ּפְ

ַנת תשס"ח ִבים ִלׁשְ ְתַנּדְ יא ַלּמִ ׂשִ ֵלי אֹות ַהּנָ ָרכֹות ִלְמַקּבְ ּבְ
ָרֵאל  ִיׂשְ בּות ּבְ ית ְלִהְתַנּדְ ֻאּמִ ִדיָנה ְוַהּמֹוָעָצה ַהּלְ יא ַהּמְ ית ְנׂשִ ּבֵ

ב. ְתַנּדֵ יא ַלּמִ ׂשִ ֵלי אֹות ַהּנָ ְמָבְרִכים ֶאת ְמַקּבְ



ִבים ֲחׁשּוִבים ְמאֹוד  ְתַנּדְ ִאְרּגּוֵני ַהּמִ ים ַהּטֹוֲעִנים ׁשֶ ֵיׁש ֲאָנׁשִ  .1
ַעד  ֵני ִטעּוִנים ּבְ יגּו ׁשְ ה. ַהּצִ ִדיָנה ְוַלֶחְבָרה ַרּבָ ּוְתרּוָמָתם ַלּמְ

ֶעְמָדה זֹו.



ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
ֵמי ֲהָקָמתֹו ְוַעד ַהּיֹום.  ּוְבֶכם ִמּיְ יר ֶאת ִסּפּור ּתֹוְלדֹות ִיּשׁ ְלַהּכִ  .1

ים  ֳעָלם ְוַעל ִאיׁשִ ּוב, ַעל ּפָ ּשׁ ֵהִקימּו ֶאת ַהּיִ ים ׁשֶ ַעל ָהֲאָנׁשִ  .2
ָביו. ּוב ְותֹוׁשָ ּשׁ יֶהם ְלִפּתּוַח ַהּיִ ַמֲעׂשֵ ְרמּו ּבְ ּתָ ּוְקבּוצֹות ׁשֶ

ּוב  ּשׁ ׁשּוִרים ְלתֹוְלדֹות ַהּיִ ּקְ יר ִמְבִנים, ֲאָתִרים ְוֵעִצים ׁשֶ ְלַהּכִ  .3
ר ֶאת ִסּפּוָרם.  ּמּוָרם ּוְלַסּפֵ ֶכם, ִלְבחֹן ֶאת ׁשִ ּלָ ׁשֶ

ַרת  י ָאׁשְ ְמִרית אֹור, ַלַחן: קֹוּבִ ים: ׁשִ ִמּלִ

ָקִלים ֵדַרת ַהּדְ ׂשְ ֶרְך עֹוד עֹוֶבֶרת ּבִ ַהּדֶ

מֹו ָאז ֵריחֹות ְסָמַדר עֹוִלים —  ִסים, ּכְ ְרּדֵ ּוִמן ַהּפַ

דֹות ין ַהּשָׂ ּה ּבֵ ֶלת ְלִאּטָ ּתֶ ֶבת ִמְתּפַ ַרּכֶ

ִרים ֶאת ַהּסֹודֹות. ּמְ ִית ְמׁשַ ֲעֵצי ַהּזַ

ִפים ָירֹק ים ֲעַדִין ֻמּקָ ים ַרּבִ ּתִ ּבָ

יַח ֵמָרחֹוק. ּגִ ְרֶמל ָעַלִיְך עֹוד ַמׁשְ ְוַהּכַ

דֹות ּגָ א ּבַ ׁשֶ אִדי ְוַהּדֶ ּוָ ּבַ ִים ׁשֶ ַהּמַ

דֹות. טֹוִוים ָעַלִיְך ֶאֶלף ַאּגָ

ָבה, ַנִיְך מֹוׁשָ יִטי ּוְרִאי ֶאת ּבָ ָאז ַהּבִ

ַגֲאָוה א ּבְ נּו ַאט־ַאט ִמְתַמּלֵ ֵאיְך ִלּבֵ

ָבר ָנה ָעְברּו ּכְ ְבִעים ׁשָ י ׁשִ ּכִ

ֲאָבל ַאּתְ עֹוד ֲאהּוָבה — 

יר ַאֲהָבה. ׁשִ אן ּבְ יב ָלְך ּכָ ָאז ָנׁשִ

ל ָהעֹוָלם ְצֵוי ּכָ ְענּו ַעד ֵאַלִיְך ִמּקַ ִהּגַ

ָלם. ׁשְ ְך ָמָצאנּו ֶאת ַהּיִֹפי ַהּמֻ ְוַדְוָקא ּבָ

ְוִאם ַאּתְ ֲעצּוָבה ְקָצת ְוִאם ַאּתְ ֲעֵיָפה — 

ֲעַדִין ַאּתְ ֲהִכי ָיָפה.

רֹוב ּוֵמָרחֹוק, ְענּו ַעד ֵאַלִיְך ִמּקָ ִהּגַ

יֵנינּו הּוא ָלַעד ְוהּוא ָעמֹק ר ּבֵ ׁשֶ ַהּקֶ

ְקָוה —  ִית ְוַאּתְ ָלנּו ּתִ י ָלנּו ַאּתְ ַהּבַ ּכִ

ַחת טֹוָבה. יב טֹוָבה ּתַ ְוָלְך ָנׁשִ

ָבה... ַנִיְך, מֹוׁשָ יִטי ּוְרִאי ֶאת ּבָ ָאז ַהּבִ



ֶעְזַרת ִציָטטֹות  ׁשֹוֶרֶרת? הֹוִכיחּו ּבֶ ְתָבה ַהּמְ ּוב ּכָ ַעל ֵאיזֹו צּוַרת ִיּשׁ  .1
יר. ִ ֵמַהּשׁ

ּוָבּה? ׁשֹוֶרֶרת ֶאת ַיֲחָסּה ְלִיּשׁ יַצד ְמָתֶאֶרת ַהּמְ ּכֵ  .2
ה. ַהֲעִתיקּו  ס ַחּנָ ְרּדֵ ָבה ּפַ ּמֹוׁשָ ּנּוִיים ּבַ ִ ֶרת ַעל ַהּשׁ ׁשֹוֶרֶרת ְמַסּפֶ ַהּמְ  .3

ט ַמְתִאים. ּפָ ֶרת ִמׁשְ ְחּבֶ ַלּמַ
ָבה? ֵבי ַהּמֹוׁשָ יעּו ּתֹוׁשָ ֵמֵהיָכן ִהּגִ  .4

 

ן־ָיִליד  ְעָיהּו ּבֶ ר ְיׁשַ ָבה. ִצּיֵ ָהאֹוטֹוּבּוס אֹוֵסף נֹוְסִעים ֵמַהּמֹוׁשָ

ּוב ַחְקָלִאית  ָבה: צּוַרת ִיּשׁ מֹוׁשָ
ִאְפְיָנה ֶאת  ָרִטית ׁשֶ – ּפְ

ָרֵאל ִלְפֵני  ֶאֶרץ ִיׂשְ בּות ּבְ ְ ַהִהְתַיּשׁ
מֹו: ֵנס ִצּיֹוָנה,  ִדיָנה, ּכְ ֲהָקַמת ַהּמְ

ה,  ּנָ ְקָוה, רֹאׁש ּפִ ַתח ּתִ ֵדָרה, ּפֶ ּגְ
בֹות  ִזְכרֹון ַיֲעקֹב. ֵחֶלק ֵמַהּמֹוׁשָ

ל ִעיר. לּו ַמֲעָמד ׁשֶ ִקּבְ



ּוב ָעָלה ַעל  ל ִיּשׁ ּלֹו, ּכָ ֶ ָרֵאל ֵיׁש ִסּפּור ִיחּוִדי ִמּשׁ ְמִדיַנת ִיׂשְ ּוב ּבִ ְלָכל ִיּשׁ
ְתקּוָפה ׁשֹוָנה ּוְבַתֲאִריְך ׁשֹוֶנה. ּבֹות ׁשֹונֹות, ּבִ ְרַקע ִמּסִ ַהּקַ

ִהְצָטְרפּו ֵאָליו  ֶכם ְוַלֲאֵחִרים ׁשֶ ָלּ ּוב ׁשֶ ּשׁ ֵהִקימּו ֶאת ַהּיִ ים ׁשֶ ָלֲאָנׁשִ
ִלים, ְוֵעדּויֹות  ְצלּוִמים, ִמְסָמִכים, ּכֵ ִנים ֵיׁש ִסּפּוִרים, ּתַ ָ ַמֲהַלְך ַהּשׁ ּבְ

ה.  ְכָתב ּוְבַעל ּפֶ ּבִ
יָדע  נּו ֶאת ַהּמֵ ים ּוְתַאְרּגְ ַרְאְינּו ֶאת ָהֲאָנׁשִ ׂשּו ֵמיָדע, ּתְ ַחּפְ ם ּתְ ַאּתֶ

ֶכם. ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ר ִסּפּור ַהּיִ ּבֹו ְיֻסּפַ ְלַאְלּבֹום ׁשֶ



ֶכם? ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ָמַתי, ֵאיְך, ַמּדּוַע ְוַעל ְיֵדי ִמי הּוַקם ַהּיִ

ּוְבֶכם? רּו: ָמה ָידּוַע ָלֶכם ַעל ֲהָקַמת ִיּשׁ ַסּפְ  .1
ֶהם. ר ְלֵהָעֵזר ּבָ ֶאְפׁשָ יעּו ְמקֹורֹות ֵמיָדע ׁשֶ בּו ְוַהּצִ ִחׁשְ  .2

ֶאְספּו ֵמיָדע ַעל  ֶפֶרק ֶזה ּתֶ ּבְ
ַתֲהִליְך  ּוְבֶכם, ּבְ ּתֹוְלדֹות ִיּשׁ

ם.  ַמְדּתֶ ּלְ ִפי ׁשֶ ל ֵחֶקר ְוִגּלּוי ּכְ ׁשֶ
ְלַבד: יְרֶכם ּבִ ְלַהְזּכִ
ֵאלֹות. ֲאלּו ׁשְ 1. ׁשַ

ֶכם  ּלָ ֵאלֹות ׁשֶ ְ נּו ֶאת ַהּשׁ ַאְרּגְ  .2
ְחִליטּו ֲעֵליֶהן. ּתַ ְבִחיִנים) ׁשֶ ִלְקבּוצֹות (ּתַ

נּו אֹותֹו. קֹורֹות ׁשֹוִנים ְוַאְרּגְ יָדע ִמּמְ ִאְספּו ֶאת ַהּמֵ  .3
ׁש  ּמֵ ם ְיכֹולֹות ְלׁשַ ַתְבּתֶ ּכְ ֵאלֹות ׁשֶ ְ ָרִקים. ַהּשׁ י ּפְ בּו ַעל ָראׁשֵ ִחׁשְ  .4

ים.  ִרּיִ ָבִרים ָהִעּקָ ְתבּו ֶאת ַהּדְ ֶרק ּכִ ָכל ּפֶ ָרִקים. ּבְ י ּפְ ָראׁשֵ  ּכְ
ֲאִריְך — ָחׁשּוב לֹא  יָדע ְוִאם ֵיׁש ּתַ ם ְמקֹור ַהּמֵ ִזְכרּו ִלְכּתֹב ֶאת ׁשֵ

ּכַֹח. ִלׁשְ
ֵאלֹות  ְ ׁשּובֹות ַלּשׁ ם ּתְ ְלּתֶ יָדע ְוִקּבַ ם ֶאת ַהּמֵ ְנּתֶ ִאְרּגַ ְלַאַחר ׁשֶ  .5
ָרִקים.  תֹוְך ַהּפְ ָרִטים ּבְ ין ַהּפְ ב ּבֵ ּלֵ ם, ַהְתִחילּו ְלׁשַ ַאְלּתֶ ְ ּשׁ ׁשֶ

ּוְבֶכם.  ל ִיּשׁ ּפּור ׁשֶ ְתבּו ֶאת ַהּסִ לֹוַמר: ּכִ ּכְ
ר ׁשֹוֶנה.  ם ָמקֹור ַאֵחר ְוַגם ֶהְסּבֵ ל ְמקֹור ֵמיָדע ֶאָחד ֵיׁש ּגַ מּול ּכָ  

יֵניֶהם.  ב ּבֵ ּלֵ ה ְמקֹורֹות ּוְלׁשַ ּמָ ָרצּוי ְלָהִביא ּכַ
ַעּמּוד 192).  ּלּובוֹֹ (ּבְ יָדע ְוׁשִ ְגָמה ִלְכִתיַבת ַהּמֵ ִקְראּו ֶאת ַהּדֻ  



ַאְלּבֹום אֹו  ּוְבֶכם ּבְ ל ִיּשׁ ּפּור ׁשֶ יגּו ֶאת ַהּסִ ִתיָבה, ַהּצִ ִסּיּום ַהּכְ ּבְ  .6
ֶבת. ֶגת ְמֻמְחׁשֶ ַמּצֶ ִעּתֹון אֹו ּבְ חֹוֶבֶרת, ּבְ ּבְ

נּו ַלֲהָקַמת ֲחַדר ִראׁשֹוִנים  ֶפר ִהְתַאְרּגְ ֵבית ַהּסֵ ּתֹות ד ּבְ ְלִמיֵדי ּכִ ּתַ  .7
ֶפר.  ֵבית ַהּסֵ ּבְ

ִלים,  יעּו ָמה ִיְכלֹל ֲחַדר ָהִראׁשֹוִנים, ְלֻדְגָמה: ֵאילּו ּכֵ ַהּצִ א. 
ְצלּוִמים, ֲחָפִצים, ֶטְקְסִטים? ּתַ

ָכִנים  קּופֹות אֹו ַעל ָהֵארּוִעים, ַעל ַהּתְ ַהְחִליטּו ַעל ַהּתְ ב. 
ֲחַדר  ְהֶיה ָלֶהם ִיּצּוג ּבַ ּיִ בּוצֹות ׁשֶ ים אֹו ַהּקְ ְוַעל ָהִאיׁשִ

ֶכם. ּלָ ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ
ִמיַע, ִלְראֹות ְוַלְחוֹות  ֹמַע ּוְלַהׁשְ ָחה ִלׁשְ ּפָ ֵני ִמׁשְ ַהְזִמינּו ּבְ ג. 

ּוְבֶכם. ֶכם ֶאת ִסּפּור ּתֹוְלדֹות ִיּשׁ ִאּתְ

ּמֹוֵזיאֹון ִלים ּבַ צּוַגת ּכֵ ּתְ

אּוִרים ְלאֹותֹו ֵארּוַע ֵני ּתֵ ְצַרִים — ׁשְ ָעלּו ָלָאֶרץ ִמּמִ ִבים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ְ ְתַיּשׁ ַהּמִ
ַנת 1951.  ל ׁשְ ה ׁשֶ ׁשֶ חֶֹרף ַהּקָ ּוב ּבַ ּשׁ יעּו ַלּיִ דֹוָלה. ֵהם ִהּגִ ה ַהּגְ ֲעִלּיָ יעּו ּבָ ִבים ִהּגִ ְ ְתַיּשׁ ַהּמִ

ה ְמאֹוד.  ַהְתָחָלה ָהָיה ָלֶהם ָקׁשֶ ּבַ
ם ָחָזק  ׁשֶ ב ָיַרד ּגֶ ּבֹו הּוַקם ַהּמֹוׁשָ ְקָוה ָלֵאזֹור ׁשֶ ַתח ּתִ ַסְענּו ִמּפֶ ּנָ ּיֹום ׁשֶ ָרה: "ּבַ ָרה ִסּפְ ָסְבָתא ׂשָ

ְצַרִים, לֹא ָהִיינּו ְרִגיִלים  ְענּו ִמּמִ ִהּגַ ה ַוֲאַנְחנּו, ׁשֶ ָנה ַהחֶֹרף ָהָיה ָקׁשֶ אֹוָתּה ׁשָ ְוָהָיה ַקר ְמאֹוד. ּבְ
ֶזה." ְלֶמֶזג ֲאִויר ּכָ

ר ִסּפּור ׁשֹוֶנה ְקָצת:  ַסּפֵ ּמְ ַעל אֹותֹו ִמְקֶרה ֵיׁש ְמקֹור ֵמיָדע ַאֵחר ׁשֶ
ַמְחנּו  ָלִדים ׂשָ ר: "ֲאַנְחנּו ַהּיְ ָהָיה ֶיֶלד, ִסּפֵ א ִיְצָחק, ׁשֶ ַסּבָ

ַעם לֹא יֹוֵרד  ַאף ּפַ ְמַעט ׁשֶ ִמְצַרִים ּכִ י ּבְ ם, ּכִ ׁשֶ ְמאֹוד ַעל ַהּגֶ
כֹוִנּיֹות  ָלִדים ָקְפצּו ֵמַהּמְ ל ַהּיְ ְענּו, ּכָ ִהּגַ ׁשֶ ד ּכְ ם. ָלֵכן, ִמָיּ ׁשֶ ּגֶ
ָהיּו ֲעֵיפֹות ֲאִפּלּו לֹא  הֹות ׁשֶ ִים ְוָהִאּמָ לּוִלּיֹות ַהּמַ ְוָרצּו ִלׁשְ

ְמחּו אֹוָתנּו." ם ְוַהּבֹץ ׂשִ ׁשֶ ָצֲעקּו ָעֵלינּו. ַהּגֶ
ָרה ְעּבָ ּמַ ּבַ



ּפּור  ִתיַבת ַהּסִ ַתֲהִליְך ּכְ נּו ָמה ּבְ ִעילּות ַהֵחֶקר ְוַצּיְ ְחְזרּו ֶאת ּפְ ׁשַ  .1
ּוְבֶכם: ל ִיּשׁ ׁשֶ

ָהָיה ְמַעְנֵין? א. 
ה? ָהָיה ָקׁשֶ ב. 

ל  ִעילּות ׁשֶ ּפְ י ּבַ ּלִ ַדע ׁשֶ ָמה הֹוִסיף ַלּיֶ ג. 
יָדע? ַמּדּוַע? ּלּוב ַהּמֵ ׁשִ

ּלֹא ָלַמד ַעל  ר ְלִמי ׁשֶ ָמה ֲאַסּפֵ  .2
נּו?  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּתֹוְלדֹות ַהּיִ

ָבה ְרחֹובֹות - 1909 ּמֹוׁשָ ַהּפֹוֵעל-ׁשֹוֵמר ּבַ

ִעיָרה - 1909 ָבה ְרחֹובֹות ַהּצְ ּמֹוׁשָ ְקבּוַצת ַהּנֹוְטִעים ּבַ



ה,  יָקה, ָוִתיָקה אֹו ֲחָדׁשָ ִעיר ַעּתִ ְפִרי, ּבְ ּוב ִעירֹוִני אֹו ּכַ ָכל ִיּשׁ ְמַעט ּבְ ּכִ
ִתי ֵיׁש ִמְבִנים ַוֲאָתִרים  ִהּלָ ּוב ַהּקְ ּשׁ ּיִ ָפר אֹו ּבַ ּכְ ב, ּבַ ּבּוץ ּוַבּמֹוׁשָ ּקִ ּבַ

ִנים ְמאֹוד. יִקים אֹו ְיׁשָ ַעּתִ
ים  ׁשִ ּמְ רּו אֹוָתם ְוָכֵעת ֵהם ְמׁשַ ּמְ ְחְזרּו ְוׁשִ ִ ּשׁ ֵיׁש ִמְבִנים ַוֲאָתִרים ׁשֶ

ֲאָתר ְלִבּקּוִרים.  מּוֵזאֹון אֹו ּכַ ּכְ
ר  ּמֵ ם ִמְבִנים ַוֲאָתִרים ֻמְזָנִחים ּוִמְתּפֹוְרִרים, ְוָצִריְך ְלׁשַ אּוָלם ֵיׁש ּגַ

ץ אֹוָתם.  ּפֵ ּוְלׁשַ
ּוב  ּשׁ ּיִ ִמים ּבַ ִנים ְמאֹוד ְמַקּיְ ׁשָ יִקים אֹו ַהּיְ ְבִנים ָהַעּתִ ר ֶאת ַהּמִ ּמֵ ֵדי ְלׁשַ ּכְ

ֻיָחִדים.  ְבִנים ַהּמְ ּמּור ַהּמִ ְפִקיָדם ִלְדאֹג ְלׁשִ ּתַ ים ׁשֶ ל ֲאָנׁשִ ַוֲעָדה ׁשֶ
ּמּור ֲאָתִרים: ּבֹות ְלׁשִ ַהּסִ

ֶכם,  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ּמּור ּבַ ִאם ָידּוַע ָלֶכם ַעל ֲאָתִרים אֹו ִמְבִנים ְלׁשִ  .1
רּו ֲעֵליֶהם. ַסּפְ

רּו ָעֶליָה. ֶרת, ַסּפְ ּמֶ ֵאיָנּה ְמׁשַ ִעילּות ׁשֶ ִאם ָידּוַע ָלֶכם ַעל ּפְ  .2

ע ַהחֹוֵקר ֶאת  ִהיְסטֹוְרָיה: ַמּדָ
ָרה  ּקָ ל ָהֵארּוִעים ְוָכל ָמה ׁשֶ ּכָ

ָעָבר — ּתֹוְלדֹות ְמִדינֹות,  ּבֶ
ָאֶרץ ּוָבעֹוָלם.  ּוִבים ּבָ ים ְוִיּשׁ ַעּמִ

ּוִבים,  ּשׁ ֵחֶקר ּתֹוְלדֹות ַהּיִ
ִדינֹות ְוָהֵארּוִעים ִנְקָרא  ַהּמְ
ם ִהיְסטֹוְרָיה.  ֵ ּשׁ ם הּוא ּבַ ּגַ

ַהִהיְסטֹוְריֹוִנים חֹוְקִרים ָמה 
ְמקֹומֹות ׁשֹוִנים, ָמַתי  ָקָרה ּבִ

ֲעלּו,  ּפָ ים ׁשֶ ָקָרה, ִמי ָהיּו ָהֲאָנׁשִ
ּבֹות ָלֵארּוִעים  ָמה ָהיּו ַהּסִ
ְוֵכיַצד ִהְתַנֲהלּו ָהֵארּוִעים. 

ל ֵחֶפץ, ִמְבֶנה  ּפּוץ ׁשֶ ְחזּור: ׁשִ ׁשִ
ּבֹו  ב ׁשֶ אֹו ֲאָתר ְוַהְחָזָרתֹו ְלַמּצָ

ְחזּור  ה ׁשִ ּלָ ָעָבר. ַהּמִ ָהָיה ּבֶ
ה ֲחָזָרה.  ּלָ ִנְגֶזֶרת ֵמַהּמִ

ָאָגה ְלִקּיּומֹו  ּמּור: ּדְ ׁשִ
ל  ל ִמְבֶנה אֹו ׁשֶ ֵלמּותֹו ׁשֶ ְוִלׁשְ
ַעל ֲאָתר  ֲאָתר ְוַהְכָרָזה ָעָליו ּכְ
ְחְזרּו  ִ ּשׁ מּור ּומּוָגן, ְלַאַחר ׁשֶ ׁשָ

צּו אֹותֹו. ּפְ ְוׁשִ

ם ַלָעד  ְתַקֵיּ ִיּ ר־ְקָיָמא: ׁשֶ ּבָ
— ְלָתִמיד.

ָאֶרץ  ֲאָתִרים  בּות ּבָ ְ ׁשּוִרים ַלִהְתַיּשׁ  ֲאָתֵרי ֶטַבע ְונֹוף ַהּקְ
יבּות ִהיְסטֹוִרית  יִקים)  ֲחׁשִ ים (ֲאָתִרים ַעּתִ  ַאְרֵכאֹולֹוִגּיִ

ָרה  ּגָ ר־ְקָיָמא  ִמְבֶנה ׁשֶ ּמּור ּבַ ׁשּוִרים ְלׁשִ  ֲאָתֵרי ֶטַבע ְונֹוף ַהּקְ
ית  ִמְבִנים  יבּות ְלֻאּמִ ַעל ֲחׁשִ ּיּות ְמֻפְרֶסֶמת  ֲאָתר ּבַ ּבֹו ִאיׁשִ

יבּות ְמקֹוִמית  ַעל ֲחׁשִ ִחיָנה ַאְדִריָכִלית  ֲאָתר ּבַ  ְמֻיָחִדים ִמּבְ
ה אֹו ֵעץ ָנִדיר ְוִיחּוִדי ָלֵאזֹור  ֻחְרׁשָ



ְחְזרּו ֲאָתִרים ָוִתיִקים  ּוִבים ׁשֹוִנים ׁשִ ִיּשׁ ּבְ
תּוַח ְוַלֲאָתר ְלִבּקּור  ְוָהְפכּו אֹוָתם ְלמּוֵזאֹון ּפָ

ּוְלִלּמּוד.

ן  ׁשָ ֵאזֹור ַהּיָ ִרים ְלִסּיּור ּבָ ל ְמֻבּגָ ִלּוּוי ׁשֶ ְצאּו ּבְ
ֵדי ֶלֱאסֹף ֵמיָדע ַעל  ּוב ּכְ ּשׁ ל ַהּיִ ִתיק ׁשֶ ְוַהּוָ

יִקים.  ִמְבִנים ְוַעל ֲאָתִרים ָוִתיִקים אֹו ַעּתִ
ּוב,  ּשׁ ת ַהּיִ ֶכם ֶאת ַמּפַ ְקחּו ִאּתְ  .1

ע ִלְכִתיָבה ּוְנָיר,  ַמּצָ
ִתיָבה ּוְלִמי  ֵלי ּכְ ּכְ
ם  ר ּגַ ׁש — ֶאְפׁשָ ּיֵ ׁשֶ

ַמְצֵלָמה.
רֹאׁש  ְתבּו ּבְ ּכִ  .2
ם  ָיר ֶאת ׁשֵ ַהּנְ

ֶהם  ּבָ ָהְרחֹובֹות ׁשֶ
ִרים ְוֶאת  ם ְמַסּיְ ַאּתֶ

ּיּור. ֲאִריְך ַהּסִ ּתַ
ִנים.  ְנָיִנים ְיׁשָ ְנָין אֹו ּבִ רּו ּבִ ּוב ֶאת ָהְרחֹוב. ַאּתְ ׁשּ ת ַהּיִ נּו ַעל ַמּפַ ַסּמְ  .3

ה.  ּפָ נּו אֹותֹו ַעל ַהַמּ ְנָין ְוַסּמְ ר ַהּבִ ְתבּו ֶאת ִמְסּפַ ּכִ
מֹו  ם, ִאְספּו ֵמיָדע ּכְ ָבר ְלַמְדּתֶ ּכְ ִפי ׁשֶ ית, ּכְ ֵאלֹות ְלַתְצּפִ ָהִכינּו ׁשְ  .4
יקּו ַמְסָקנֹות. מּו ְוַהּסִ ּיֹות קֹוְדמֹות ְוַכּמּוָבן, ַסּכְ ַתְצּפִ יֶתם ּבְ ֲעׂשִ ׁשֶ

ת  ּמּור ֲאָתֵרי מֹוֶרׁשֶ ל "ַהּמֹוָעָצה ְלׁשִ ֲאָתר ׁשֶ ּמּור ֲאָתִרים" ִקְראּו ּבָ ֵמיָדע נֹוָסף ַעל "ׁשִ

ְתׁשּוַבְתֶכם. יָדע ּבִ ּמֵ ָרֵאל". ֵהָעְזרּו ּבַ ִיׂשְ

ּמּור ֲאָתֵרי  ַהּמֹוָעָצה ְלׁשִ
ָרֵאל יֹוֶזֶמת  ת ִיׂשְ מֹוֶרׁשֶ
ַעת  ּמּור ֲאָתִרים ּוְמַסּיַ ׁשִ

ר ֶאת  ּמֵ ּוִבים ְלׁשַ ְלִיּשׁ
ים  ָהֲאָתִרים ַהִהיְסטֹוִרּיִ

יבּות.  ֲעֵלי ַהֲחׁשִ ּבַ
ר ַמְחִליִטים ַעל  ֲאׁשֶ ּכַ

ּמּור,  ַעל ֲאָתר ְלׁשִ ֲאָתר ּכְ
ֹתֶבת  ֶלט ּובֹו ּכְ יִבים ׁשֶ ַמּצִ
ָתֶאֶרת ֶאת ָהֲאָתר ּוָמה  ַהּמְ

ָעָבר. ָהָיה ּבֹו ּבֶ ׁשֶ

ל ָעָמל ִוד - ּתֵ ִקּבּוץ ִניר ּדָ ן ּבְ ׁשָ ִים ַהּיָ ל ַהּמַ ִמְגּדָ



ָעִדיף ַלֲהרֹס  ֵיׁש ָהאֹוְמִרים ׁשֶ
ִנים ְוִלְבנֹות  ִמְבִנים ְיׁשָ

ים.  ְנָיִנים ֲחָדׁשִ ְמקֹוָמם ּבִ ּבִ
ים ָהאֹוְמִרים  ֶגד, ֵיׁש ֲאָנׁשִ ִמּנֶ
ְחֵזר ֶאת  ר ּוְלׁשַ ּמֵ ָחׁשּוב ְלׁשַ ׁשֶ

ִנים. ׁשָ ְבִנים ַהּיְ ַהּמִ
י  ּתֵ יֵניֶכם ַעל ׁשְ ּדּונּו ּבֵ

ּמּור  ַעד אֹו ֶנֶגד ׁשִ עֹות: ּבְ ַהּדֵ
יִקים ּוָוִתיִקים. ִמְבִנים ַעּתִ

ֶכם  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ּמּור ּבַ ר ַלֲהִריָסה מּול ׁשִ ֶקׁשֶ ּיּון ּבְ ִאם ָידּוַע ָלֶכם ַעל ּדִ  .1
ָחה,  ּפָ ׁשְ ְבֵני ַהּמִ ְך. ּתּוְכלּו ְלֵהָעֵזר ּבִ ְגָמאֹות ְוִכְתבּו ַעל ּכָ ָהִביאּו ּדֻ

ִתית. ִהּלָ ֵלִויְזָיה ַהּקְ ֲערּוץ ַהּטֵ ְמקֹומֹוִנים אֹו ּבַ ּבִ
ר  ּמֵ ּוְבֶכם: "ָחׁשּוב ְלׁשַ ל ִיּשׁ קֹוִמי ׁשֶ ָבה ָלִעּתֹון ַהּמְ ּתָ ְתבּו ּכַ ּכִ  .2

ירּו ְוַנּסּו  ָבה ַהְסּבִ ּתָ ּכַ ּוֵבנּו". ּבַ ִיּשׁ יִקים ּבְ ִנים ְוַעּתִ ֲאָתִרים ְיׁשָ
ֶכם.  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ּמּור ֲאָתִרים ּוִמְבִנים ּבַ ׁשִ ּבְ יבּות ׁשֶ ְכֵנַע ָמה ַהֲחׁשִ ְלׁשַ

ל  ְמקֹומֹון: ִעּתֹון ְמקֹוִמי ׁשֶ
ּיֹוֵצא  ל ָהֵאזֹור ׁשֶ ָהִעיר אֹו ׁשֶ

י  ִ ּשׁ יֵמי ׁשִ בּוַע ּבִ ָלאֹור ַאַחת ְלׁשָ
בֹות  ּתָ ְרסֹומֹות, ּכַ ּובֹו ֵיׁש ּפִ

ּוב  ּשׁ ּיִ ה ּבַ ֲעׂשֶ ִויִדיעֹות ַעל ַהּנַ
ֵכִנים. ּוִבים ׁשְ ּוְבִיּשׁ

ִתית:  ֲערּוץ ֵטֵלִויְזָיה ְקִהּלָ
ּוִבים ֵיׁש ָערּוץ  ּשׁ רֹב ַהּיִ ּבְ

ִתית  ִהּלָ ֵלִויְזָיה ַהּקְ ל ַהּטֵ ׁשֶ
ִבים  ְפָעל ַעל ְיֵדי ּתֹוׁשָ ַהּמֻ

ים  ּוִבים ַרּבִ ִיּשׁ בּות. ּבְ ִהְתַנּדְ ּבְ
ִתי  ִהּלָ ַמְפִעיִלים ֶאת ֶהָערּוץ ַהּקְ

ִרים  ים ְמֻבּגָ ְמָלִאים — ֲאָנׁשִ ּגִ
ֵני  ְרׁשּו ֵמָהֲעבֹוָדה, ְוֵכן ּבְ ּפָ ׁשֶ

ִבים ֲאֵחִרים.  נַֹער ְותֹוׁשָ

ֵתל ָאִביב ְנָין ָחָדׁש ּבְ מּור, ְלַצד ּבִ ִמְבֶנה ׁשָ



  
ּיּור ַעל  ּסִ ם ּבַ ֲאַסְפּתֶ יָדע ׁשֶ 1. ַהְקִלידּו ֶאת ַהּמֵ

ּמּור. ֹיָעִדים ְלׁשִ ּמְ ִנים ׁשֶ ׁשָ ְבִנים ַהּיְ ַהּמִ
ֶכם. ּלָ ה ׁשֶ יִקּיָ ְצלּוִמים ַלּתִ ִסְרקּו ֶאת ַהּתַ  .2

ּמּור  ֲאָתֵרי ִאיְנֶטְרֶנט ֵמיָדע ַעל ׁשִ ׂשּו ּבַ ַחּפְ  .3
ְפָרט.  ֶכם ּבִ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ְכָלל ּוַבּיִ ִמְבִנים ּבִ

ּמּור  ל "ַהּמֹוָעָצה ְלׁשִ ֲאָתִרים ׁשֶ ֵהָעְזרּו ּבָ
ל  ָרֵאל" ּוָבֲאָתר ׁשֶ ת ִיׂשְ ֲאָתֵרי מֹוֶרׁשֶ

ִביָבה". "ַהֶחְבָרה ַלֲהָגַנת ַהּסְ
יָדע ֶהָחָדׁש  ֶכם ֶאת ַהּמֵ ּלָ ים ׁשֶ ּלִ ּמִ ְתבּו ּבַ ּכִ  .4

ַעְנֵין ֶאְתֶכם. ּמְ ׁשֶ

ֵתל ָאִביב ּמּור ּבְ ִית ְלׁשִ ּבַ



ּוְבֶכם.  ִיׁשּ צּו ֲאָתר ּבְ ַאּמְ  .1
ִאְספּו ֵמיָדע ַעל ָהֲאָתר, 

ְכִנית  ְתבּו אֹותֹו ְוָהִכינּו ּתָ ּכִ
ית ְלִטּפּוחֹו.   ַמֲעׂשִ

ָלִטים ַמְתִאיִמים  ָהִכינּו ׁשְ
ֶהם ִסּפּור ָהֲאָתר. ּבָ ׁשֶ

ר ִעם  ָחׁשּוב ִליצֹור ֶקׁשֶ  
קֹוִמית  ָהָרׁשּות ַהּמְ

ם. ּוְלִהְתָיֵעץ ִאּתָ
ּמּור  ל "ַהּמֹוָעָצה ְלׁשִ ִדיעֹון ׁשֶ ּיְ ְרְסָמה ּבַ ִהְתּפַ ִדיָעה ׁשֶ ִקְראּו ֶאת ַהּיְ   .2

ָרֵאל:"*  ִיׂשְ ת ּבְ ֲאָתֵרי מֹוֶרׁשֶ

על פי "אתרים" ידיעון של המועצה לשימור אתרי מורשת ישראל, גיליון מס' 44,   *
אלול תשס"ט, אוגוסט 2009.

כּוָנה;  הּוִדי: רַֹבע — ׁשְ ָהרַֹבע ַהּיְ
ְצַפת ָהיּו ֲאזֹוֵרי ְמגּוִרים ׁשֹוִנים  ּבִ

ם  ֵ ׁשּ ּנֹוָדע ּבַ ּוָבֶהם ָהָיה ֵאזֹור ׁשֶ
רּו  ּגָ יָון ׁשֶ הּוִדים" ּכֵ  "רַֹבע ַהּיְ

ּבֹו ְיהּוִדים.

 סֹוֵפר ְסָת"ם: ּכֹוֵתב ִסְפֵרי 
ּתֹוָרה ּוְמזּוזֹות.

ְתקּוָפה  ְמאָֹרעֹות 1936: ּבִ
יֵדי  ָאֶרץ ָהָיה ּבִ ְלטֹון ּבָ ִ זֹו ַהּשׁ

דּו  ִהְתַנּגְ ִריִטים, ַוֲעָרִבים ׁשֶ ַהּבְ
לּו  הּוִדית ִהְתַנּפְ בּות ַהּיְ ְ ַלִהְתַיּשׁ
ְמקֹומֹות ׁשֹוִנים  ַעל ְיהּוִדים ּבִ

ֶהם ָקׁשֹות. ָאֶרץ ּוָפְגעּו ּבָ ּבָ

ית  ב ּבֵ ּמּור, ִנּצָ ֵאזֹור ִהיְסטֹוִרי ְלׁשִ ְכֶרֶזת ּכְ ְצַפת, ַהּמֻ יָקה ּבִ ִעיר ָהַעּתִ ּבָ

ָאה ַה־20.  ת ַהּמֵ ְתִחּלַ הּוַקם ּבִ ַחת אּוְנֶגר ׁשֶ ּפַ ִמׁשְ

ְמאָֹרעֹות  ְחּתֹו. ּבִ ּפַ ִית ִעם ִמׁשְ ּבַ ַחי ּבַ ר אּוְנֶגר ָהָיה סֹוֵפר ְסָת"ם ׁשֶ ַאְלּתֶ

הּוִדי  ִהְתִקיפּו ֶאת ָהרַֹבע ַהּיְ ָחה ַעל ְיֵדי ּפֹוְרִעים ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ 1936 ִנְרְצחּו ּבְ

ּמּור. ִמְבֶנה ְלׁשִ ְבֶנה ּכְ ִנים ֻהְכַרז ַהּמִ ה ׁשָ ּמָ יָקה. ִלְפֵני ּכַ ִעיר ָהַעּתִ ּבָ

קֹום  ּמָ טּוׁש, ְמֻעְנָין ַלֲהרֹס אֹותֹו ְוִלְבנֹות ּבַ ְנָין ַהּנָ ָנה ֶאת ַהּבִ ּקָ א"מ, ָהָאָדם ׁשֶ

ת  ּמּור ֲאָתֵרי מֹוֶרׁשֶ ן. ַהּמֹוָעָצה ְלׁשִ ׁשָ ְבֶנה ַהּיָ ְמקֹום ַהּמִ ירֹות ֲחָדׁשֹות ּבִ ּדִ

ִדים ְלָכְך. ְצַפת ִמְתַנּגְ ים ּבִ ִבים ַרּבִ ָרֵאל ְותֹוׁשָ ִיׂשְ



ְנָין? ָנה ֶאת ַהּבִ ּקָ ֶכם ִיְטַען א"מ, ָהָאָדם ׁשֶ ָמה ְלַדְעְתּ א. 
ירֹות ֲחָדׁשֹות  ת ּדִ ִדים ִלְבִנּיַ ְתַנּגְ ֶכם ִיְטֲענּו ַהּמִ ָמה ְלַדְעְתּ ב. 

קֹום?  ּמָ ּבַ
יַע יֹוֵתר  ר ְלַהּצִ ָעָיה. ֶאְפׁשָ ְכַנַעת ְלִפְתרֹון ַהּבְ ָעה ְמׁשַ יעּו ַהּצָ ַהּצִ ג. 

ָעה ַאַחת. ֵמַהּצָ

ל־ָאִביב ל ּתֵ יָה ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ּתֶ ּבָ



ְתָבה ֵלָאה ָנאֹור ּכָ

טּוס ֶאָחד ֶהְרָאה ִלי   ֵעץ ֵאיָקִליּפְ
ֶרְך ֶאת ַהּדֶ

ָהִייִתי ּתֹוָעה. ׁשֶ ִמיד ּכְ ּתָ
ּוּון ֶדת ֶאת ַהּכִ ָבר ָאז ָהִייִתי ְמַאּבֶ ּכְ

ָעה. ָ ְוׁשֹוַכַחת ֶאת ַהּשׁ
ֵעֶרְך כּוָנה ּבְ ְ ֶאְמַצע ַהּשׁ הּוא ָהָיה עֹוֵמד ּבְ

ִים. ְרּכַ יעּו לֹו ַעד ַהּבִ ים ִהּגִ ּתִ ְוָכל ַהּבָ
ֶרְך ו ֲאִני לֹא מֹוֵצאת ֶאת ַהּדֶ ִאם ַעְכׁשָ

יְנַתִים. ְרתּו אֹותֹו ּבֵ ּכָ ְגַלל ׁשֶ ֶזה ּבִ
ָהָיה לֹו ֵלב ִעם ֵחץ ָחרּות ָעמֹק

ים. ַוֲהמֹון ָעָליו ְיֻרּקִ
ָהִיינּו ְקרֹוִבים, ׁשֶ ֲאַנְחנּו לֹא ָרִאינּו אֹותֹו ּכְ

ָהִיינּו ְרחֹוִקים. ׁשֶ ַרק ּכְ
טּוס ֶאָחד ֶהְרָאה ִלי   ֵעץ ֵאיָקִליּפְ

ֶרְך, ֶאת ַהּדֶ
ּכּון. ם ׁשִ נּו ׁשָ ו ּבָ ַעְכׁשָ

ֵמָאז ֲאַנְחנּו ִמְסּתֹוְבִבים ּוִמְסּתֹוְבִבים, 
ּוּון. ְרֶאה ָלנּו ֶאת ַהּכִ ּיַ ְוֵאין ִמי ׁשֶ

ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
ים,  ִהְתַרֲחׁשּו, ִמְתַרֲחׁשִ ּנּוִיים ׁשֶ ַעל ׁשִ  .1

ֶכם. ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ְוִיְתַרֲחׁשּו ּבַ
ִביָבה, ַעל  ּנּוִיים ַעל ַהּסְ ִ ַעת ַהּשׁ ּפָ ַעל ַהׁשְ  .2

ִבים. ּוב ְוַעל ַהּתֹוׁשָ ּשׁ צּוַרת ַהּיִ
ִבים,  ּתֹוׁשָ ִלי ִלְפּגַֹע ּבַ ּנֹות ִמּבְ ר ְלׁשַ יַצד ֶאְפׁשָ ּכֵ  .3

ת. ּמּור ֲאָתֵרי מֹוֶרׁשֶ ִביָבה ּוְבׁשִ ּסְ ּבַ



ׁשֹוֶרֶרת? ַעת ַהּמְ ְעּגַ ְלָמה ִמְתּגַ  .1
ׁשֹוֶרֶרת? ָעָליו ּכֹוֶתֶבת ַהּמְ ּנּוי ׁשֶ ִ ר ִלְמנַֹע ֶאת ַהּשׁ ַהִאם ֶאְפׁשָ  .2

ֲעסּוָקה  ְתחּום ַהּתַ דֹוִלים ּבִ ּנּוִיים ּגְ ִדיָנה ָחלּו ׁשִ ּמְ ּוב ּבַ ָכל ִיׁשּ ּבְ
עֹוָלם. ָאֶרץ ּוִבְמקֹומֹות ׁשֹוִנים ּבָ ְך ָקָרה ּבָ ִבים, ּכָ ל ַהּתֹוׁשָ ׁשֶ

ים ֵמַחְקָלאּות  ְפִרּיִ ּוִבים ַהּכַ ׁשּ ּיִ ים ּבַ ים ַרּבִ ְרְנסּו ֲאָנׁשִ ָעָבר: ִהְתּפַ ּבֶ
ִבים.  רּוִתים ַלּתֹוׁשָ ן ׁשֵ ּתַ ָרן ֲעבֹוַדת ָיַדִים ּוִמּמַ ִעּקָ ָלאכֹות ׁשֶ ּוִמּמְ

ה  ּיָ ַתֲעׂשִ ֲעבֹוָדה, ּבְ ים ּבַ ים ַרּבִ ְרְנסּו ֲאָנׁשִ ים ִהְתּפַ ּוִבים ִעירֹוִנּיִ ִיׁשּ ּבְ
י לֹא ָהיּו  ה ּכִ ִהְצִריכּו ֲעבֹוַדת ָיַדִים ַרּבָ ּוִבְמָלאכֹות ׁשֹונֹות ׁשֶ

ְמכֹונֹות ַרּבֹות. קֹוְרִאים ְלָכְך: ֲעבֹוָדה ֲעִתיַרת ָיַדִים עֹוְבדֹות 
ת ָיַדִים עֹוְבדֹות). (ְמֻרּבַ

חּות  ּתְ ֲעסּוקֹות ֵעֶקב ִהְתּפַ ַתּ דֹול ּבַ ּנּוי ּגָ ִנים ָחל ׁשִ ָ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ ּבְ
ִבים  ּתּוַח ָהֵאֶלְקְטרֹוִניָקה, ּוִפּתּוִחים ְמֻמְחׁשָ ְכנֹולֹוְגָיה, ּפִ ַהּטֶ

ְחּבּוָרה  ּתַ ְקׁשֶֹרת, ּבַ ּתִ ָלאָכה, ּבַ ְמּ ה, ּבַ ּיָ ֲעׂשִ ַתּ ר ּבַ חּום ּוְבִעּקָ ָכל ּתְ ּבְ
ּיֹות ֲעִתירֹות  ֲעׂשִ ּיֹות ֵאּלּו קֹוְרִאים: ּתַ ּוַבַחְקָלאּות. ְלַתֲעׂשִ

ים  ל ָהֲאָנׁשִ ַדע ׁשֶ סֹות ַעל ַהּיֶ ּסְ י ֵהן ִמְתּבַ ֶיַדע, ּכִ ירֹות ּבְ — ֲעׁשִ
רּופֹות ְוֶאת  כֹונֹות ֶאת ַהּתְ ִחים ֶאת ַהּמְ ּלֹוְמִדים ּוְמַפּתְ ׁשֶ

תֹוָצָאה  ֵני ָהָאָדם. ּכְ ל ּבְ ּמּוׁש יֹוְמיֹוִמי ׁשֶ ָהֵאֶלְקְטרֹוִניָקה ְלׁשִ
ֶהם: ֵהם  ּלָ ּנּו ֶאת צּוַרת ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ים ׁשִ ים ַרּבִ ְך ֲאָנׁשִ ִמּכָ
ל  ׁשֶ ֶרְך ָהֲעבֹוָדה ּבְ ּנּו ֶאת ּדֶ ִהְכִניסּו ִמְחׁשּוב ּוְמכֹונֹות, ׁשִ

ֶרת ַלֲעבֹד ֵמָרחֹוק.  ַאְפׁשֶ ֶבת ַהּמְ ֻמְחׁשֶ ְקׁשֶֹרת ַהּמְ ּתִ ּמּוׁש ּבַ ִ ַהּשׁ
ִבים  ֵהם יֹוׁשְ ׁשֶ ְמִדינֹות ׁשֹונֹות ּכְ ים עֹוְבִדים ּבִ ּיֹום ֲאָנׁשִ ּכַ

ֶהם. ּלָ ָרִדים ׁשֶ ׂשְ ּמִ ֵביָתם אֹו ּבַ ּבְ

ה ִרָיּ ּגָ ּנַ ּבַ

ִיׁש ְמכֹוַנת ַדּ

ֶדה ָ ׂשּ ָחִריש ּבַ

ָעָבר ְך ָעְבדּו ּבֶ ּכָ



קּופֹות  י ּתְ ֵתּ ְ ּוב ִמּשׁ ּשׁ ִיּ ל ְרחֹוב ּוִמְבֵנה ִצּבּור ּבַ ְצלּוִמים ׁשֶ ִלְפֵניֶכם ּתַ  .1
ׁשֹונֹות.

קֹום  ּמָ ָחלּו ּבַ ּנּוִיים ׁשֶ ִ ְצלּוִמים ּוָפְרטּו ָמֵהם ַהּשׁ ּתַ ִהְתּבֹוְננּו ּבַ
ַעּמּוד 11). ִוים" ּבְ ר "ֵאיְך ַמׁשְ ֶהְסּבֵ ם (ֵהָעְזרּו ּבַ ֻצּלָ ַהּמְ

ַנת 2008 ׁשְ ה ּבִ ַרֲעַנָנּ י ּבְ ָהְרחֹוב ָהָראׁשִ

ַנת 1928 ְ ִשׁ ה ּבִ ַרֲעַנָנּ י ּבְ ָהְרחֹוב ָהָראׁשִ

ֵבית נַֹער ׁש ּכְ ּמֵ ְנָין ְמׁשַ ּיֹום ַהּבִ ּכַ

ָבה ּמֹוׁשָ יכֹון ָהִראׁשֹון ּבַ ֶפר ַהּתִ ית ַהֵסּ ּבֹו ָהָיה ּבֵ ֵגן ׁשֶ ית ַהָמּ ּבֵ



ְסִביָבתֹו  ֶכם, ּבִ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ֲעסּוָקה ּבַ ְמקֹורֹות ַהּתַ ּנּוִיים ָחלּו ּבִ ֵאילּו ׁשִ  .2
ָעָבר ּוָמה ַהּיֹום?  ִרים ָלֶכם? ָמה ָהָיה ּבֶ ּכָ ֵכִנים ַהּמֻ ּוִבים ׁשְ ּוְבִיׁשּ

ְקׁשֶֹרת? ְחּבּוָרה, ּתִ ה, ַחְקָלאּות, ּתַ ּיָ ֲעׂשִ ְלֻדְגָמה: ּתַ
ִנים ָהַאֲחרֹונֹות. ָהיּו  ָ ַמֲהַלְך ַהּשׁ ּנּוִיים ּבְ ּוב ָוִתיק ִהְתחֹוְללּו ׁשִ ִיּשׁ ּבְ  .3

ֵדל  ּוב ּגָ ּשׁ ַהּיִ ּטֹוב ׁשֶ ֲענּו ׁשֶ ּטָ ּנּוִיים ְוָהיּו ׁשֶ ִ דּו ַלּשׁ ִהְתַנּגְ ִבים ׁשֶ ּתֹוׁשָ
ּנּוִיים: ִ ּוב ַלּשׁ ּשׁ ּיִ ִבים ּבַ ֵני ּתֹוׁשָ ל ׁשְ גּובֹות ׁשֶ ה. ִקְראּו ּתְ ּנֶ ּתַ ּוִמׁשְ

ַעד ֲאִני ּבְ
יעּו  ִהּגִ ּוב. ִהיא טֹוֶעֶנת ׁשֶ ּשׁ ּיִ ָחלּו ּבַ ּנּוִיים ׁשֶ ִ סֹוִדי, ְמָבֶרֶכת ַעל ַהּשׁ ֶפר ַהּיְ ית ַהּסֵ ִמְרָים, ְמַנֶהֶלת ּבֵ

חּו  ּוב, ִנְפּתְ ּשׁ ּיִ ים מֹוְצִאים ֲעבֹוָדה ּבַ ים, ֲאָנׁשִ ים, ֵיׁש ְיָלִדים ַרּבִ זּוגֹות ְצִעיִרים ְועֹוִלים ֲחָדׁשִ
ים  י ִצּבּור ַרּבִ ּנֵ ים ֻהְרֲחבּו, הּוְקמּו ּגַ ִביׁשִ ַנאי, ַהּכְ עֹות ַהּפְ ׁשְ ֲחנּויֹות ַרּבֹות ּוְמקֹומֹות ְלִבּלּוי ּבִ

ר — ִהיא אֹוֶמֶרת — ֵיׁש ָלנּו  ִעּקָ ְרּבּות. ַאְך ּבְ ֻעּלֹות ּתַ ז ְסּפֹוְרט ָחָדׁש ְוֵיׁש ִמְגַון ּפְ ח ֶמְרּכַ ְוַגם ִנְפּתַ
ּנּוִיים. ִ ה ְמאֹוד ֵמַהּשׁ ֶנת ְמאֹוד. ֲאִני ְמֻרּצָ ֶחְבָרה ְמֻגּוֶ

ֲאִני ֶנֶגד
ִעים  ּטָ ּמַ יָון ׁשֶ י, ִמּכֵ ּוב ָהָיה ָמִהיר ִמּדַ ּשׁ ל ַהּיִ ּדּול ׁשֶ ַהּגִ ב ׁשֶ דֹוָלה, חֹוׁשֵ ָלה ּגְ ּתָ ַעל ִמׁשְ ּגֹוָלן, ּבַ

ים  ְרֵכי ֶהָעָפר ִנְהיּו ִלְכִביׁשִ י ְמגּוִרים. הּוא אֹוֵמר: "ּדַ ּתֵ ְתלּו" ּבָ ִסים ֶנֶעְקרּו ּוִבְמקֹוָמם "ׁשָ ּוַפְרּדֵ
ים  ִבים ַרּבִ יעּו ּתֹוׁשָ כֹוִנּיֹות ָהַרּבֹות ְמַזֲהמֹות ֶאת ָהֲאִויר ְוגֹוְרמֹות ְלַרַעׁש. ִהּגִ חִֹרים ְוַהּמְ ׁשְ

ם ְיָלַדי.  י ּובֹו נֹוְלדּו ּגַ ּבֹו נֹוַלְדּתִ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ים ּבַ יר ֶאת ָהֲאָנׁשִ ְמַעט לֹא ַמּכִ ָבר ּכִ ְמאֹוד ְוָכֵעת ֲאִני ּכְ
ֶפה  ּפֹוְרט ַהּיָ ז ַהּסְ ֶמְרּכַ ֲחנּויֹות ֵיׁש ּתֹוִרים. ּבְ דֹוָלה, ּבַ ִפיפּות ּגְ ים ְוַהּצְ ֶפר ֵיׁש ְיָלִדים ַרּבִ ֵבית ַהּסֵ ּבְ
ֲעבּור  ִמים ּבַ ּלְ לּום ְוָכֵעת ְמׁשַ ׁשְ ִנים ְללֹא ּתַ ׁשָ ּפֹוְרט ַהּיְ י ַהְסּ ֵחק ַעל ִמְגְרׁשֵ ָעָבר ָנַהְגנּו ְלׂשַ ָצפּוף. ּבֶ

ָעָבר." ָהָיה ּבֶ ָטן ׁשֶ ּוב ַהּקָ ּשׁ ַע ַלּיִ ְעּגֵ ִניָסה. ֲאִני ִמְתּגַ ּכְ



ְרמּו  ּגָ יִגים ִסּבֹות ְותֹוָצאֹות ׁשֶ ִבים, ִמְרָים ְוגֹוָלן, ַמּצִ ֵני ַהּתֹוׁשָ ׁשְ  .4
ְבָלה ִסּבֹות ְותֹוָצאֹות. ּטַ נּו ּבַ ּוב. ַמּיְ ּשׁ ּיִ ּנּוִיים ּבַ ְלׁשִ

ְגָמה ְלַטְבַלת ִסּבֹות ְותֹוָצאֹות: ּדֻ

ַהּתֹוָצאֹות ה ּבָ ַהּסִ

ִסְגנֹון  כּונֹות ְמגּוִרים ֲחָדׁשֹות ּבְ ִנְבנּו ׁשְ
ה ׁשֹוִנים. ִנּיָ ה ָחָדׁש ּוְבָחְמֵרי ּבְ ִנּיָ ּבְ

ז  ְרּכַ כּונֹות ֲחָדׁשֹות ְרחֹוקֹות ִמּמֶ ִנְבנּו ׁשְ
ֶהן. ִבים ָעְברּו ָלגּור ּבָ ּוב ְותֹוׁשָ ּשׁ ַהּיִ

ים (עֹוִלים  ים ַרּבִ ּוב ֲאָנׁשִ ּשׁ יעּו ַלּיִ ִהּגִ
ים ַוֲאֵחִרים) ְוָהָיה ָצִריְך ִלְבנֹות  ֲחָדׁשִ

י ְמגּוִרים. ּתֵ ִביָלם ּבָ ׁשְ ּבִ

ס ֶנְעָקר ּוִבְמקֹומֹו ִמְגַרׁש ֲחָנָיה ְרּדֵ ַהּפַ



י ָהֲעָמדֹות  ּתֵ יגּו ֶאת ׁשְ זּוג ַהּצִ נּו ְלזּוגֹות. ּבְ ֵעת, ִהְתַאְרּגְ ּכָ  .5
ֵני ִנּמּוִקים ְלָפחֹות.  קּו ׁשְ ֹונֹות — ַנּמְ ַהּשׁ

לֹוַמר יֹוֶצֶרת  עֹות — ּכְ י ַהּדֵ ּתֵ ין ׁשְ ֶבת ּבֵ ּלֶ ׁשַ ּמְ ָעה ׁשֶ יעּו ּדֵ בּו ְוַהּצִ ִחׁשְ
ימּו ֵלב  ָדִדים. ׂשִ ֵני ַהּצְ ם ַעל ׁשְ ְהֶיה ֻמְסּכָ ּיִ רּות ְלִפְתרֹון ׁשֶ ֶאְפׁשָ

ָדִדים. ֵני ַהּצְ ְכְנעּו ֶאת ׁשְ ּמּוִקים ְיׁשַ ַהּנִ ׁשֶ
ּנּוִיים.  ֶכם ִהְתחֹוְללּו ׁשִ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ם ּבַ ּגַ  .6

יעּו. ְלֻדְגָמה:  ּפִ ּנּוִיים ְוַעל ָמה ִהׁשְ נּו ֵהיָכן ִהְתַרֲחׁשּו ׁשִ ַצּיְ א. 
ּוב,  ׁשּ ַעל ִמְבֵנה ַהִיּ

ְררּו:  ה, ּבָ ִנּיָ ְוַעל ַהּבְ
ַהִאם ִנְגַרם ֶנֶזק 

ְבִעית אֹו  ִביָבה ַהּטִ ַלּסְ
ָלֲאָתִרים?

ֲחרּו ָמקֹום  ּבַ ב. 
ֶכם ְוַדְמְינּו  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ּבַ

ּנּוִיים נֹוָסִפים  ׁשִ
עֹוד 50  ְהיּו ּבְ ּיִ ׁשֶ

ם ְיכֹוִלים  ִנים. ַאּתֶ ׁשָ
ר, ִלְכּתֹב אֹו  ְלַצּיֵ

ֶגם. ִלְבנֹות ּדֶ
דֹות ֵעין ֲחרֹוד (1936) ׂשְ ָחלּוץ ּבִ



 

ית ַהּקֹוְלנֹוַע  ֵבּ

ד ּיָ ן־ָיִליד: ַהּכֹוֶבֶסת ּבַ ְעָיהּו ּבֶ ן ְיׁשַ ָהָאּמָ

ָעָבר ְך ָהָיה ּבֶ ים — ּכָ ָהיּו ְזַמּנִ



יק.  ן אֹו ָהַעּתִ ׁשָ ִתיק, ַהּיָ ּוְבֶכם ֶאת ָהֵאזֹור ַהּוָ ת ִיּשׁ ַמּפַ ַזהּו ּבְ  .1 
יַצד ִזִהיֶתם? ּכֵ

ן אֹו  ׁשָ ִתיק, ַהּיָ ּוב ַהּוָ ּשׁ ל ַהּיִ ז ׁשֶ ְרּכָ ָרִטים ׁשֹוֶנה ַהּמֶ ֵאילּו ּפְ ְרטּו: ּבְ ּפָ  
ים (ְלֻדְגָמה: רַֹחב ָהְרחֹובֹות, צּוָרָתם  יק ִמן ָהֲאזֹוִרים ַהֲחָדׁשִ ָהַעּתִ

ְבִנים, ִמּקּום ִמְבֵני ִצּבּור)? ּוְצִפיפּות ַהּמִ
ּוב (ְלַמֲעָרב אֹו ְלִמְזָרח, ְלָצפֹון  ּשׁ ַח ַהּיִ ּתֵ ּוּוִנים ִהְתּפַ ְדקּו ְלֵאילּו ּכִ ּבִ  .2

ה?  ֶכם ְלִכּוּוִנים ֵאּלֶ אֹו ְלָדרֹום)? ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ
ל ָאִביב לֹא  ַח? (ְלֻדְגָמה: ּתֵ ּתֵ ּוב לֹא ִהְתּפַ ּשׁ ּוּוִנים ַהּיִ ְלֵאילּו ּכִ   

ם). ָחה ְלַמֲעָרב ֶאל ּתֹוְך ַהּיָ ּתְ ִהְתּפַ
ִחיַנת  ּוב ִמּבְ ּשׁ ֲעסּוָקה ְוַעל ַהּיִ ּנּוי ַעל ַהַתּ ִ יַע ַהּשׁ ּפִ מּו: ֵאיְך ִהׁשְ ַסּכְ  .3

ְפקּוד? ְבִנים, ָהְרחֹובֹות ַוֲאזֹוֵרי ַהּתִ ַהּמִ



ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
ְסִביַבת  ַבע ּבִ י ַהּטֶ ַאּבֵ ְבִעי ְוֶאת ַמׁשְ ְלַזהֹות ֶאת ַהּנֹוף ַהּטִ  .1

ֶכם ּוַבֲאזֹוְרֶכם. ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ַהּיִ
י ֶטַבע  ַאּבֵ ּמּור ֲאָתֵרי נֹוף ּוַמׁשְ ָעיֹות ּוִפְתרֹונֹות ְלִפּתּוַח ּוְלׁשִ ּבְ  .2

ֶכם. ּלָ ִביָבה ׁשֶ ֵאזֹור ּוַבּסְ ּבָ

ּוְבֶכם  ֶכם ּוִבְסִביַבת ִיּשׁ ּלָ ֵאזֹור ׁשֶ רּו ֵאילּו ּתֹוָפעֹות ִטְבִעּיֹות ֵיׁש ּבָ ַסּפְ
מֹו: ָהִרים  ַטח, ּכְ ֵני ׁשֶ מֹו: ָים אֹו ְנָחִלים; ּפְ  (ְלֻדְגָמה: ּגּוֵפי ַמִים, ּכְ
מֹו:  ר, ִמיׁשֹור ּוְגָבעֹות; נֹוֵפי צֹוֵמַח, ּכְ ְדּבָ ּמִ יּונֹות) ּבַ  אֹו חֹוִלּיֹות (ּדְ

ַיַער אֹו חֶֹרׁש).

ָבעֹות ְוחֶֹרׁש ל ּגְ נֹוף ׁשֶ

ה  ּתֹוָפָעה: ִהְתַרֲחׁשּות, ֻעְבּדָ
ֶחְבָרה.  ַבע אֹו ּבַ ּטֶ אֹו ֶעֶצם ּבַ
מֹו ַהר,  ֵיׁש ּתֹוָפעֹות ֶטַבע ּכְ

ם ָחָזק, ְוֵיׁש ּתֹוָפעֹות  ׁשֶ ָים, ֶגּ
ּוב אֹו  מֹו ִיׁשּ ֶחְבָרִתּיֹות ּכְ

ֲחִגיגֹות. ֵיׁש ּתֹוָפעֹות ְקבּועֹות 
ּנֹות. ּתַ ְוֵיׁש ּתֹוָפעֹות ִמׁשְ



ּוְבֶכם?  נּו: ֵהיָכן ִנְמָצא ִיּשׁ ּוְבֶכם, ְוַצּיְ ת ִיּשׁ ַגב ַמּפַ ִהְתּבֹוְננּו ּבְ  .1
ִמיׁשֹור חֹוף  ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל, ּבְ רֹון, ּבְ ָ ּשׁ ְחּתֹון, ּבַ ִליל ּתַ ּגָ (ְלֻדְגָמה: ּבַ

ּכֹול) ֶחֶבל ֶאׁשְ ְרֶמל, ּבְ ַהּכַ
ה? (צּורֹות נֹוף  ּפָ ּמַ נֹות ּבַ ְדקּו ְוִכְתבּו: ֵאילּו ּתֹוְפעֹות ֶטַבע ְמֻצּיָ ּבִ  .2

ְבָעה; ּגּוֵפי ַמִים,  גֹון ָהִרים אֹו ֲעָמִקים, ִמיׁשֹור אֹו ּגִ ְוֲאָתֵרי ֶטַבע, ּכְ
ּוְבֶכם  גֹון: ַיַער אֹו חֶֹרׁש). ַהִאם ִיּשׁ גֹון: ָים אֹו ַנַחל; נֹוִפי צֹוֵמַח, ּכְ ּכְ
ּוב אֹו ּגֹוְבלֹות  ּשׁ ַבע, אֹו אּוַלי ֵהן ֵחֶלק ֵמַהּיִ ְמֻרָחק ִמּתֹוְפעֹות ַהּטֶ

ּוב). ׁשּ ְגבּול ַהּיִ ּבֹו? (ּבְ

ָרֵאל ׁשְ ּיִ נֹוֵפי ֶטַבע ּבְ



ֵאזֹור? ַבע ּבָ ֶכם ֵמֲאָתֵרי ַהֶטּ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ֵאילּו ִיְתרֹונֹות ֵיׁש ַלּיִ  .3

ְבִעי,  אֹוד אֹוֲהִבים ֶאת ַהּנֹוף ַהּטִ ּמְ ֶכם ׁשֶ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ִבים ּבַ ֵיׁש ּתֹוׁשָ
ִביָבה ּוִמְתּכֹוְנִנים ַלֲעבֹר  ָנֵאי ַהּסְ ל ּתְ ׁשֶ ּסֹוְבִלים ּבְ ִבים ׁשֶ אּוָלם ֵיׁש ּתֹוׁשָ

ְלָמקֹום ַאֵחר.
ֵאזֹור. ה ָלֶהם ִלְחיֹות ּבָ ׁשֶ ּקָ ל ִמי ׁשֶ ֵני ִטעּוִנים ׁשֶ יגּו ְלָפחֹות ׁשְ ַהּצִ  .4
ְדקּו ֶאת ַעְצְמֶכם: ַהִאם  ֵאזֹור. ּבִ ֵאר ּבָ ָ ְכֵנַע אֹוָתם ְלִהּשׁ ַנּסּו ְלׁשַ  .5

ּנּו? ׁשַ יק? ָמה ּתְ ְכְנִעים ַמְסּפִ ֶכם ְמׁשַ ּלָ ּמּוִקים ׁשֶ ַהּנִ



א: ּפּור ַהּבָ ִקְראּו ֶאת ַהּסִ

ֵקִטים, ַהּזֹוְרִמים  ְ ַחל ַהּשׁ טּוס, ֵמי ַהּנַ ת ָהֵאיָקִליּפְ "ֻחְרׁשַ
ים ִמְסּתֹור ְלִצּפֹוִרים  ׁשִ ּמְ מּוכֹות, ּוְמׁשַ ָבעֹות ַהּנְ ין ַהּגְ ּבֵ

בֹוִהים יֹוְצִרים  ֶנה ַהּגְ ֶטל ְוִגְבעֹוֵלי ַהּקָ יֵחי ַהּפֶ ַוֲחָרִקים, ׂשִ
ל  זֹות ְוַהּצֵ ִלים, ַקְרֵני ָהאֹור ְמַפּזְ ַטּיְ ַמֲחבֹוא מּוָצל ַלּמְ
ל  רּוׁש ֶהָעִלים — ּכָ ּפֹוִרים ְוִרׁשְ יֹוֵצר צּורֹות, ִצּיּוץ ַהּצִ

י. ְחּתִ ּפַ ה ֵהם נֹוף ַיְלדּוִתי, ַהּנֹוף ָהָאהּוב ָעַלי ְוַעל ִמׁשְ ֵאּלֶ
ים,  יעּו ֲאָנׁשִ ה, ִהּגִ ֲעׁשָ ְבָעה ּגָ ל ַהּגִ יֹום ֶאָחד ּכָ ה ּבְ ְוִהּנֵ

ה. ֻחְרׁשָ ִנְכְנסּו ְוָיְצאּו ּבַ
ַחל  ְכִנּיֹות, ְוֶהְחִליטּו: ֶאת ֵמי ַהּנַ ֵהם ָמְדדּו ְוָעׂשּו ּתָ

ִצּנֹור —  ים ּבְ ּכִ ִים ַהּזַ ָצִריְך ְלַהּטֹות, ְלַהְזִרים ֶאת ַהּמַ
דֹות. ִסים ְוַהּשָׂ ְרּדֵ קֹות ֶאת ַהּפַ ּוְלַהׁשְ

ֶטל  ֶנה ְוַהּפֶ ֵהם ֵהֵחּלּו ַלְחּפֹר ְוַלֲעקֹר ֶאת ִצְמֵחי ַהּקָ
ם ָעַמד. ַדְרּכָ ּבְ יַח ְוֶצַמח ׁשֶ ַהּקֹוָצִני ְוָכל ׂשִ

ְמעּו  ם ְמהּוַמת ֱאלִֹהים, ְוִנׁשְ ְרָצה ׁשָ ּוְבַבת ַאַחת, ּפָ
יֶהן ָחְרבּו ָלַעד.  ּנֵ ּקִ ל ִצּפֹוִרים ׁשֶ קֹולֹות ִצּיּוץ ָרִמים ׁשֶ
ּפֹוִרים  ַחל ְוַהּצִ ְכִנית, ּוֵמי ַהּנַ ָעה ְלִפי ַהּתָ ּצְ ָהֲעבֹוָדה ּבֻ

ֶנֶעְלמּו ְלָתִמיד.
ר ַאֶחֶרת?"  ַוֲאִני — ּתֹוָהה, ְנבֹוָכה ְוכֹוֶעֶסת: ַהִאם ָהָיה ֶאְפׁשָ

ֵאָלָתּה: "ַהִאם ָהָיה  ׁשְ ֶרת ּבִ ַסּפֶ ֶכם: ַהִאם צֹוֶדֶקת ַהּמְ ְעּתְ יעּו ּדַ ַהּבִ  .1
ׁשּוַבְתֶכם. קּו ּתְ ר ַאֶחֶרת"? ַנּמְ ֶאְפׁשָ

ַחל ַדת ַהּנַ יִחים ַעל ּגְ ׂשִ

ן ְרֵדּ ֶסֶכר ַעל ַהַיּ



ּנּוי?  ִ ְגַלל ַהּשׁ ֵרם ּבִ ָעיֹות ֲעלּולֹות ְלִהּגָ ֵאילּו ּבְ  .2
דֹוֵתיֶהם, ָטֲענּו  ָקַית ׂשְ ַחל ְלַהׁשְ ִהּטּו ֶאת ֵמי ַהנַּ ּוב ׁשֶ ּשׁ ֵבי ַהּיִ ּתֹוׁשָ  .3

ִים  ּמַ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ִאים ְלִהׁשְ ָ ֶהם ְוֵהם ַרּשׁ ּלָ ַטח ׁשֶ ֶ ּשׁ ַחל זֹוֵרם ּבַ ַהּנַ ׁשֶ
ר ֵהם זֹוְרִמים  ֲאׁשֶ ִזים ּכַ ְזּבְ ַחל ִמְתּבַ יָלא ֵמי ַהּנַ ְלָצְרֵכיֶהם. ִמּמֵ

דֹות.  ָקַית ַהּשָׂ ים ְלצֶֹרְך ַהׁשְ ֵעת, ֵהם ַיְחְסכּו ַמִים ַרּבִ ם, ְוִאּלּו ּכָ ַלּיָ
ַחל ֵאינֹו ַרק  ַהּנַ ֵאזֹור, ׁשֶ ּוִבים ֲאֵחִרים ּבָ ֵבי ִיּשׁ ָתם ָטֲענּו ּתֹוׁשָ ְלֻעּמָ
ְך ְלָכל ָהֵאזֹור  ּיָ ַ ָאב ִטְבִעי ְוֵעֶרְך ֶטַבע ַהּשׁ א הּוא ַמׁשְ ֶהם, ֶאּלָ ּלָ ׁשֶ

ִדיָנה. ְוַאף ַלּמְ
יגּו ִנּמּוִקים  ֶלת ֲעֵליֶכם ְוַהּצִ ירּו ֵאיזֹו ַטֲעָנה ְמֻקּבֶ ַהְסּבִ א. 

ְכְנִעים. ְמׁשַ
ָעָיה.  ְתרֹונֹות ַלּבְ ה ּפִ ּמָ יעּו ּכַ ַהּצִ ב. 

ִעילּות  ְקׁשֶֹרת ֲאֵחִרים ֵמיָדע ַעל ּפְ ְכֵלי ּתִ קֹומֹוִנים אֹו ּבִ ּמְ ׂשּו ּבַ ַחּפְ  .4
מֹר ּוְלָהֵגן  ֵדי ִלׁשְ ְבֲחרּו ּכְ ּנִ ְתרֹונֹות ׁשֶ ְבִעי, ַעל ַהּפִ ּנֹוף ַהּטִ ָהָאָדם ּבַ
מּוַרת  ִביׁש 6, ׁשְ מֹו: ּכְ מֹות ּכְ גּוֶגל ׁשֵ יׁשּו ּבְ ַבע. (ַהּקִ ַעל ֶעְרֵכי ַהּטֶ

ֵאיַלת,  ים ּבְ מּוַרת ָהַאְלֻמּגִ ַלח, ׁשְ ׂשֹור, ָמצּוק ַהחֹוף, ַים ַהּמֶ ַנַחל ַהּבְ
ְקָרה). רֹאׁש ַהּנִ ָקרֹות ּבְ ַהּנְ

ם. ָיה: ַהְפָנָיה ְלִכּוּון ְמֻסּיָ ַהּטָ

ר  ֶאְפׁשָ ָאב: אֹוַצר ֶטַבע ׁשֶ ַמׁשְ
לֹו. ְלַנּצְ

י ֶטַבע: ּתֹוָפעֹות  ַאּבֵ ַמׁשְ
ִלים  ֵני ָהָאָדם ְמַנּצְ ּבְ ִטְבִעּיֹות ׁשֶ
ה,  מֹו: חֹול ִלְבִנּיָ ְלָצְרֵכיֶהם, ּכְ

ים ׁשֹוִנים ּמּוׁשִ ֵעִצים ְלׁשִ

ֶעְרֵכי ֶטַבע: ּתֹוָפעֹות ֶטַבע 
ל  ׁשֶ מֹור ֲעֵליֶהן ּבְ ִריְך ִלׁשְ ּצָ ׁשֶ

ּבֹו  קֹום ׁשֶ ָמּ יבּוָתן ְוִקּיּוָמן ּבַ ֲחׁשִ
מֹו ַנַחל זֹוֵרם,  ֵהן ִנְמָצאֹות, ּכְ

ה. חֹוף ָים, חְֹרׁשָ

ִדי מּוָרת ֵעין ּגֶ ׁשְ ַלח ּבִ ְקַעת ָים ַהּמֶ ֵאזֹור ּבִ ָיֵעל ּבְ



ַעּמּוד 212). אן ּוּבְ ים (ּכָ ִעּתֹוִנים ָהֲאזֹוִרּיִ ְרְסמּו ּבָ ִהְתּפַ בֹות ׁשֶ ּתָ ִקְראּו ֶאת ַהּכַ

ן ֵלִוי ֵבנּו ּדָ ּתָ ֵמֵאת ּכַ

ֵכִנים ָלִעיר  ְ ּבּוִצים ַהּשׁ ִבים ְוַהּקִ ֵבי ַהּמֹוׁשָ ּתֹוׁשָ
ְחּבּוָרה  ַרד ַהּתַ נּו ְלִמׂשְ ֲאזֹוָרם ּפָ ּבַ ִזית ׁשֶ ְרּכָ ַהּמֶ
ִהיר  ִביׁש ַהּמָ ל ֶאת ְסִליַלת ַהּכְ ה ְלַבּטֵ ׁשָ ַבּקָ ּבְ
ַלֲעֹבר  ֻתְכָנן  ַהּמְ דֹול  ַהּגָ ְחָלף  ַהּמֶ ַוֲהָקַמת 
ים  ָטִחים ַהַחְקָלִאּיִ ְ יֶהם ּוְבתֹוְך ַהּשׁ ּתֵ ְלַיד ּבָ

ֶהם.  ּלָ ׁשֶ
ֵכָנה  ְ רֹאׁש ָהִעיר ַהּשׁ ִבים טֹוֲעִנים ׁשֶ ֵבי ַהּמֹוׁשָ ּתֹוׁשָ
ִביׁש  ְסְללּו ֶאת ַהּכְ ּיִ ְחּבּוָרה ׁשֶ ַרד ַהּתַ ָנה ְלִמׂשְ ּפָ

ים  ר ֶאת ַהּנֹוְסִעים ָהַרּבִ ִעּקָ ׁש ּבְ ּמֵ ׁשַ ּיְ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ה. ֵהם טֹוֲעִנים  ּנָ ְכָנִסים ֶאל ָהִעיר ְויֹוְצִאים ִמּמֶ ַהּנִ
ר  ְגרֹם ָלֶהם ִזהּום ְסִביָבִתי ִנּכָ ִביׁש ּתִ ִליַלת ַהּכְ ּסְ ׁשֶ
ָטִחים  ְ ּשׁ ע ּבַ ְפּגַ יֶהם, ְוֵכן ּתִ ֵאיכּות ַחּיֵ ע ּבְ ְוִתְפּגַ
ִדים  ֵהם ְמַעּבְ דֹות ׁשֶ ִסים ּוַבּשָׂ ְרּדֵ ּפַ תּוִחים, ּבַ ַהּפְ

ים ֵראֹות ְיֻרּקֹות ָלֵאזֹור. ּוְמַהּוִ
ָענֹות  ַהּטְ י  ּכִ ִנְמַסר  ְחּבּוָרה  ַהּתַ ַרד  ׂשְ ִמּמִ

ם. ֶהְקּדֵ ׁשּוָבה ּבְ ֵסר ּתְ קֹות ְוִתּמָ ִנְבּדָ

ל ֵלב נּו ִעְנּבָ ְבּתֵ ּתַ ֵמֵאת ּכַ

ִמים ְלָהִקים ַמֲעָגן  ל ְקבּוַצת ַיּזָ ה ׁשֶ ְכִנית ֲחָדׁשָ ּתָ
י ָמלֹון ַעל ְרצּוַעת  ּתֵ ה ּבָ לֹוׁשָ ְלִסירֹות (ָמִריָנה) ּוׁשְ
ל ָים,  ּבּוץ ּתֵ ִריֵאל ְלֵבין ַהּקִ ב ּפְ ין ַהּמֹוׁשָ ּבֵ ַהחֹוף ׁשֶ
ֵכִנים  ְ ּוִבים ַהּשׁ ּשׁ ֵבי ַהּיִ ל ּתֹוׁשָ ֲעָסם ׁשֶ ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ּכַ
ָבִנים  ַעל ַהחֹולֹות ַהּלְ ֶפה ּבַ ל חֹוְבֵבי ַהחֹוף ַהּיָ ל ּכָ ְוׁשֶ

ים. ַטּנִ ְפְרצֹוִנים ַהּקְ ְוַהּמִ
ַטח ִצּבּוִרי  ַהחֹוף הּוא ׁשֶ ִדים טֹוֲעִנים ׁשֶ ְתַנּגְ ַהּמִ

ָבִנים  חֹולֹות ַהּלְ ע ּבַ יָזם ֶהָחָדׁש ִיְפּגַ ם ְוַהּמֵ ְך ְלֻכּלָ ּיָ ַ ַהּשׁ
י  ֲעָבר ַהָחְפׁשִ ם, ְוַיְחסֹם ֶאת ַהּמַ ּלָ ל ּכֻ ָאב ׁשֶ ֵהם ַמׁשְ ׁשֶ

ָרִטי. ָאב ִצּבּוִרי ְולֹא ּפְ ם הּוא ַמׁשְ ּגַ ם, ׁשֶ ַלּיָ
ַע  ַסּיֵ ּיְ ִביָבה ׁשֶ ָרד ַלֲהָגַנת ַהּסְ ׂשְ נּו ַלּמִ ִדים ּפָ ְתַנּגְ ַהּמִ
ָרד ִנְמַסר  ׂשְ ֵזָרה. ֵמַהּמִ ָיָדם ְלַהֲעִביר ֶאת רַֹע ַהּגְ ּבְ

ק. ָבר ִנְבּדָ י ַהּדָ ּכִ



ן ַאְבָרָהם נּו ָיֵעל ּבֶ ְבּתֵ ּתַ ֵמֵאת ּכַ

ְבִדיקֹות  ּבִ ִריאּות ִנְמַסר ׁשֶ ַרד ַהּבְ ׂשְ ִמּמִ
ה  ֵבי ָהֵאזֹור ִנְמְצָאה ֲעִלּיָ ֶעְרכּו ְלתֹוׁשָ ּנֶ ׁשֶ
ִרים  ַתֲחלּוַאת ַמֲחַלת ֵראֹות ֵאֶצל ְמֻבּגָ ּבְ

ְפָעל.  מּוִכים ַלּמִ ּוִבים ַהּסְ ּשׁ ּיִ ִויָלִדים ּבַ
ְפָעל  ְרׁשּו ֵמַהְנָהַלת ַהּמִ ּוִבים ּדָ ּשׁ י ַהּיִ ָראׁשֵ
ָרד  ׂשְ נּו ַלּמִ הּום ְוֵכן ּפָ ְתרֹון ַלּזִ ְמְצאּו ּפִ ּיִ ׁשֶ

עּו ָלֶהם.  ַסּיְ ּיְ ה ׁשֶ ׁשָ ַבּקָ ִביָבה ּבְ ַלֲהָגַנת ַהּסְ
ֵהם  ִביָבה ִנְמַסר ׁשֶ ָרד ַלֲהָגַנת ַהּסְ ׂשְ ֵמַהּמִ
תֹוְך חֶֹדׁש ֲעֵליֶהם  ּבְ ְפָעל ׁשֶ הֹוִדיעּו ַלּמִ

ֵגר.  ְפָעל ִיּסָ ַהּמִ ְתרֹון אֹו ׁשֶ ִלְמצֹא ּפִ
ֵהם ּפֹוֲעִלים ִלְמִניַעת  ְפָעל ָמַסר ׁשֶ ּדֹוֵבר ַהּמִ

ִזהּום ָהֲאִויר.

ל ְוָרִוית ֲעַזְרָיהּו ִוד ּגַ ֵבינּו ּדָ ּתָ ֵמֵאת ּכַ

ֵדי  ֵכִנים ִהְתַאֲחדּו ּכְ ּוִבים ׁשְ ה ִיּשׁ לֹוׁשָ ׁשְ
ְבִעית  ה ַהּטִ ְמִחּיָ ר ֶאת ַהחֶֹרׁש ְוֶאת ַהּצִ ּמֵ ְלׁשַ
נּו  יֵניֶהם. ֵהם ִהְתַאְרּגְ ּבֵ ָבעֹות ׁשֶ ַעל ַהּגְ ׁשֶ
ה ַעל  ִנּיָ ֵדי ִלְמנַֹע ּבְ ֶפת ּכְ ּתֶ ׁשֻ ִעילּות ַהּמְ ַלּפְ
ְבִעית. עֶֹפר  ה ַהּטִ ְמִחּיָ ָבעֹות ַוֲעִקיַרת ַהּצִ ַהּגְ
ּנֹוַדע  בּוָצה, ָמַסר ׁשֶ ִסיָמן טֹוב, ְנִציג ַהּקְ

ן ֵארּוִעים  ְכִנּיֹות ַלֲהָקַמת ּגַ ָלֶהם ַעל ּתָ
ְרַקע,  ּקַ ּבַ ע  ִיְפּגַ ה  ּזֶ ׁשֶ ּוָברּור  ְוִציֵמִרים 
ִמיָכה  ִלים ּתְ ה ּוַבּנֹוף. ֵהם ְמַקּבְ ְמִחּיָ ּצִ ּבַ
ָהִאיְנֶטְרֶנט  י  ִמּגֹוְלׁשֵ ְרָחָבה  ִצּבּוִרית 

ּוֵבי ָהֵאזֹור. ּוֵמַהְנָהלֹות ִיּשׁ



בֹות. ּתָ ְתִאים ַלּכַ ַיּ ָלִלי ׁשֶ ם ּכְ רּו ׁשֵ ַחּבְ  .2
ֶכם —  ּלָ ֵאזֹור ׁשֶ ָעָיה ּדֹוָמה ּבָ ִאם ָידּוַע ָלֶכם ַעל ּבְ  .3
ְתרֹונֹות  ָעָיה ְוֵאילּו ּפִ ְתבּו ַמהּו ָהֵארּוַע: ָמה ַהּבְ ּכִ

עּו? ֻהּצְ
ל  ֲעֵלי ִעְנָין ָהרֹוִצים ְלַנּצֵ ין ּבַ ִמיִדי ּבֵ ם ַמֲאָבק ּתְ ַקּיָ  .2

ֻעְנָיִנים ְלָהֵגן  ה ַהּמְ ַבע ְלֵבין ֵאּלֶ י ַהּטֶ ַאּבֵ ֶאת ַמׁשְ
ֲעֵליֶהם. 

בֹות  ּתָ ּכַ ִגים ּבַ ּצָ אּוִרים ַהּמֻ ֶאָחד ֵמַהּתֵ ֲחרּו ּבְ ּבַ א. 
ַעּמּוִדים 212-211,  ּבְ
ה ִטעּוִנים  ּמָ יגּו ּכַ ְוַהּצִ

ֲעֵלי ָהִעְנָין.  ל ּבַ ְכְנִעים ׁשֶ ְמׁשַ
ֵני ִטעּוִנים  יגּו ׁשְ ַהּצִ ב. 

ָרד  ׂשְ ל ַהּמִ ְכְנִעים ׁשֶ  ְמׁשַ
ל  ִביָבה אֹו ׁשֶ ַלֲהָגַנת ַהּסְ

ל  ַבע ְוׁשֶ ַהֶחְבָרה ַלֲהָגַנת ַהּטֶ
ּבּור.  ַהּצִ

ֵני ָהָאָדם. ֵיׁש  ַבע ְלַמַען טֹוָבת ּבְ ִריְך ְלָהֵגן ַעל ַהּטֶ ּצָ ֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים ׁשֶ
ַבע ְלַמַען ַעְצמֹו. ָצִריְך ְלָהֵגן. ַעל ַהּטֶ ַהּטֹוֲעִנים ׁשֶ

ֶכם, ִמי צֹוֵדק ּוַמּדּוַע? ְעּתְ ָמה ּדַ

ּוב  ׁשּ ׁשּוֵלי ַהִיּ תּוַח ּבְ ַטח ּפָ ד — ׁשֶ ֶדה לֹא ְמֻעּבָ ׂשָ

ְלּבֹוע ַעל ַהר ַהּגִ

עּוְנָיִנים  ּמְ ים ׁשֶ ֲעֵלי ִעְנָין: ֲאָנׁשִ ּבַ
ַגת  ְדַבר ָמה ּופֹוֲעִלים ְלַהּשָׂ ּבִ

ָרה. ּטָ ַהּמַ



ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
ֶכם. ּלָ ֵכִנים ׁשֶ ּוִבים ַהׁשְּ ּשׁ ַעל ַהּיִ  .1

ֵכִנים.  ְ ּוִבים ַהּשׁ ּשׁ ין ַהּיִ ֵרי ּגֹוְמִלין ּבֵ ַעל ִקׁשְ  .2
ת ָהָאֶרץ. ָהֵאזֹור ַעל ַמּפַ  .3

ָמם. נּו ֶאת ׁשְ יִרים? ַצּיְ ם ַמּכִ ֵכִנים ַאּתֶ ּוִבים ׁשְ ֵאילּו ִיּשׁ  .1
ִרים ִעם  ִמים ְקׁשָ ֶכם ְמַקּיְ ְחּתְ ּפַ ֵני ִמׁשְ ם אֹו ּבְ רּו ִאם ַאּתֶ ַסּפְ  .2

ים, ְקִנּיֹות,  ּיִ ִרים ִאיׁשִ מֹו: ְקׁשָ ֵכִנים, ּכְ ְ ּוִבים ַהּשׁ ּשׁ ַאַחד ַהּיִ ים ּבְ ֲאָנׁשִ
ִעילּות נֶֹפׁש ּוְפַנאי. ֲעבֹוָדה, ִלּמּוִדים, ּפְ



מֹות  ִדיָנה ְוִכְתבּו ֶאת ׁשְ ת ַהּמְ ּוב ּוְבַמּפַ ּשׁ ת ַהּיִ ַגב ַמּפַ ִהְתּבֹוְננּו ּבְ  .1
ְרטּו ַמִהי  ָמם ּפָ ֶכם. ְלַיד ׁשְ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ֵכִנים ַלּיִ ְ ּוִבים ַהּשׁ ּשׁ ל ַהּיִ ּכָ

ָפר ֲעָרִבי אֹו  ב, ּכְ ְפִרי (ִקּבּוץ, מֹוׁשָ ּוב ִעירֹוִני, ּכַ ּוִבים: ִיּשׁ ּשׁ צּוַרת ַהּיִ
ִתי), ַאֵחר.  ּוב ְקִהּלָ רּוִזי, ִיּשׁ  ּדְ

ְגָמה: ָהִעיר ַנֲהִרָיּה.  ּדֻ ֵהָעְזרּו ּבַ

ֵכִנים ְ ּוִבים ַהּשׁ ּשׁ ם ַהּיִ ֵכִניםׁשֵ ְ ּוִבים ַהּשׁ ּשׁ צּוַרת ַהּיִ

לֹוִמי ִעירֹוִני ְיהּוִדיׁשְ

ר ַהִזיו ׁשֶ ִקּבּוץַסַער, ֶעְברֹון, ּגֶ

ִעירֹוִני ֲעָרִביַמְזָרָעה

ה ֵבי ִציֹון, ֶרְגּבָ בׁשָ מֹוׁשָ

לֹוִמית ִתיׁשְ ּוב ְקִהּלָ ִיּשׁ

ים  ְפִרּיִ ּוִבים ּכַ ה ִיּשׁ ֶכם ְוַכּמָ ָלּ ֵאזֹור ׁשֶ ים ּבָ ּוִבים ִעירֹוִנּיִ ה ִיּשׁ ּמָ ִסְפרּו: ּכַ  .2
רּוִזי) ָמה ָהרֹב?  ָפר ֲעָרִבי אֹו ּדְ ִתי, ּכְ ּוב ְקִהּלָ ב, ִיּשׁ מֹו ִקּבּוץ, מֹוׁשָ (ּכְ

ֶכם ְלֵבין  ּלָ ֵאזֹור ׁשֶ ּוִבים ּבָ ּשׁ ין רֹב ַהּיִ ר ּבֵ ֶכם, ַהִאם ֵיׁש ֶקׁשֶ ְעּתְ ְלִפי ּדַ  .3
ל ָהֵאזֹור?  ַטח ׁשֶ ֶ ֵני ַהּשׁ ּפְ



ּוִבים  ין ִיׁשּ ִרים ּבֵ ְגָמה ִלְקׁשָ ְתבּו ּדֻ ּכִ  .1
ֲאזֹוְרֶכם. ּבַ

ְקִרים  אּוֵרי ַהּמִ ִקְראּו ֶאת ּתֵ  .2
ְך. ֶהְמׁשֵ ֵאלֹות ּבַ ְ ְוִהְתַיֲחסּו ַלּשׁ

אּוֵרי ִמְקִרים ּתֵ  
ּדּוְרַסל  י ְקבּוצֹות ּכַ ּתֵ י ׁשְ ָראׁשֵ א. 
ֵכנֹות ֶהְחִליטּו  ְ ל ֶהָעִרים ַהּשׁ ׁשֶ

ְלִהְתַאֵחד ּוְלָהִקים ִנְבֶחֶרת 
ְרכּו ַעל  ּבֵ ַאַחת ֲחָזָקה. ָהיּו ׁשֶ

דּו. ִהְתַנּגְ ַהַהְחָלָטה ְוָהיּו ׁשֶ
ֵכִנים  ְ ּוִבים ַהּשׁ ּשׁ ין ַהּיִ ּבֵ ב. 

ר  ֶקׁשֶ ִהְתעֹוְרָרה ַמְחלֶֹקת ּבְ
ִקּצּור  ִסים ּכְ ְרּדֵ ין ַהּפַ ּבֵ ַדְרֵכי ֶהָעָפר ׁשֶ ן ַמֲעָבר ִלְכֵלי ֶרֶכב ּבְ ְלַמּתַ

ּוב ַהַחְקָלִאי ֶהְחִליָטה  ּשׁ י. ַהְנָהַלת ַהּיִ ִביׁש ָהָראׁשִ ֶרְך ַלּכְ ּדֶ
ֲעסּו ְמאֹוד. ֵבי ָהִעיר ּכָ ֲעָבר. ּתֹוׁשָ ַלְחסֹם ֶאת ַהּמַ

ם ֶעְזָרה  ִרים ׁשֹוִנים ּוֵביֵניֶהם ּגַ ִמים ְקׁשָ ים ִמְתַקּיְ ין ֲאָנׁשִ ּבֵ
ם  ְך ּגַ ה. ּכָ ה ְלֵאּלֶ ִעים ֵאּלֶ ים עֹוְזִרים, ּתֹוְרִמים ּוְמַסּיְ ֲהָדִדית. ֲאָנׁשִ

ִעילּויֹות  מֹות ּפְ ֶהם ִמְתַקּיְ ּבָ ים ׁשֶ ִרים ֲהָדִדּיִ ין ִיׁשּוִבים ֵיׁש ְקׁשָ ּבֵ
ֲעסּוָקה. ַעְנֵפי ּתַ ְחּבּוָרה אֹו ּבְ ּתַ ַתְרּבּות, ּבְ ִחּנּוְך, ּבְ מֹו ּבְ פֹות ּכְ ּתָ ְמׁשֻ



ה  ׁשָ ַבּקָ נּו ּבְ ּוב ֲעָרִבי ָקָטן ּפָ י ִיּשׁ ָראׁשֵ ג. 
ֶפר  ֵבית ַהּסֵ ּוב ּבְ ּשׁ ב ֶאת ַיְלֵדי ַהּיִ ּלֵ ְלׁשַ
ּבֹו לֹוְמִדים ַיְלֵדי  סֹוִדי ָהֲאזֹוִרי, ׁשֶ ַהּיְ

ּמֹוָעָצה  ֲאזֹוָרם. ּבַ ים ּבַ הּוִדּיִ ּוִבים ַהּיְ ּשׁ ַהּיִ
ִחּיּוב ְוָהיּו  ָראּו זֹאת ּבְ ָהֲאזֹוִרית ָהיּו ׁשֶ

דּו. ִהְתַנּגְ ׁשֶ
ר  ְסּדָ ם ַהּמֻ חֹוף ַהּיָ מֹוֶעֶצת ָהִעיר, ׁשֶ ד. 

ֵבי  ר ְלתֹוׁשָ ְטָחּה, ֶהְחִליָטה ְלַאְפׁשֵ ׁשִ הּוא ּבְ
בֹוָאם ְלחֹוף  לּום ּבְ ׁשְ ִניָסה ַוֲחָנָיה ְללֹא ּתַ ֵכִנים ּכְ ְ ּוִבים ַהּשׁ ּשׁ ַהּיִ

דּו  ִהְתַנּגְ ְרכּו ְוָהיּו ׁשֶ ּבֵ ִבים ׁשֶ ִעיר ָהיּו ּתֹוׁשָ ר. ּבָ ְסּדָ ם ַהּמֻ ַהּיָ
ר. ַלֶהְסּדֵ

ל  ין ַהּמֹוָעָצה ָהֲאזֹוִרית ׁשֶ ף הּוַקם ּבֵ ּתָ ּיּוב ְמׁשֻ ִמְפַעל ּבִ ה. 
ל  לֹוׁש מֹוָעצֹות ְמקֹוִמּיֹות ׁשֶ ּבּוִצים ְלׁשָ ִבים ְוַהּקִ ַהּמֹוׁשָ
הּוִדים.  ֵכִנים — ָהֲעָרִבים ְוַהּיְ ְ ים ַהּשׁ ּוִבים ָהִעירֹוִנּיִ ּשׁ ַהּיִ

ִביָבה  ּסְ ִגיָעה ּבַ ֵדי ִלְמֹנַע ּפְ ַיַחד ּכְ ּוִבים ֶהְחִליטּו ִלְפעֹל ּבְ ּשׁ ַהּיִ
ְך,  ִבים ְמָבְרִכים ַעל ּכָ ֵדי ְלַצְמֵצם ֲעלּויֹות. רֹב ַהּתֹוׁשָ ְוֵכן ּכְ

ה. ֻעָלּ ּתּוף ּפְ ִדים ְלׁשִ ְתַנּגְ ּמִ ם ׁשֶ אּוָלם ֵיׁש ּגַ



ל  ט ׁשֹונֹות ׁשֶ יגּו ְנֻקּדֹות ַמּבָ אּוֵרי ִמְקֶרה, ְוַהּצִ ֵני ּתֵ ׁשְ ֲחרּו ּבִ ּבַ  .3
ַעד)  ִבים (ּבְ ַחּיְ אּוִרים, ֶאת ַצד ַהּמְ ֵני ַהּתֵ ְ ָכל ֶאָחד ִמּשׁ ל ַצד ּבְ ּכָ

ִדים. ְתַנּגְ ְוֶאת ַצד ַהּמִ
יגּו  ֹונֹות ְוַהּצִ עֹות ַהּשׁ ין ַהּדֵ ָרה ּבֵ ׁשָ בּו ַעל ְמִציַאת ּפְ ִחׁשְ  .4

אֹוָתּה.

ִאים ְוַהְתִאימּו  ְקִרים ַהּבָ ׁשּוִרים ַלּמִ ִדים ַהּקְ ִקְראּו ֶאת ַהֶהּגֵ  .1
דֹות  ְתַנּגְ ּמִ עֹות ׁשֶ ֵרי ּגֹוְמִלין אֹו ַלּדֵ בֹות ִקׁשְ ַחּיְ ּמְ עֹות ׁשֶ אֹוָתם ַלּדֵ

ֵרי ּגֹוְמִלין. ְלִקׁשְ
יֵנינּו. ף ָחָדׁש ּבֵ ח ּדַ נּו ְוִנְפּתַ ּלָ עֹות ׁשֶ ה ֶאת ַהּדֵ ּנֶ ׁשַ ּנְ ַמן ׁשֶ יַע ַהּזְ ִהּגִ א. 
ּתּוף. ה ְלׁשִ יבּות ַרּבָ ָבִרים ֵיׁש ֲחׁשִ ל ַהּדְ ִדיָקה ְיסֹוִדית ׁשֶ ְלַאַחר ּבְ ב. 

ָבר  ר ִלְסמְֹך ֲעֵליֶהם, ֵהם ְיכֹוִלים ְלַאְכֵזב אֹוָתנּו, ֶזה ּכְ ִאי ֶאְפׁשָ ג. 
ָעָבר. ָקָרה ּבֶ

נּו. ִבים ּבָ ְ ַעם לֹא ִמְתַחּשׁ ִטים ְוַאף ּפַ ּלְ ּתַ ִמיד ִמׁשְ ֵהם ּתָ ד. 
נּו. ּלָ ה ְלַמַען ּכֻ ֻעּלָ ף ּפְ ּתֵ ׁשַ ּנְ ֵכִנים ְוָלֵכן ָחׁשּוב ׁשֶ ֲאַנְחנּו ׁשְ ה. 

נּו  ּטּוי ְלֵדעֹות ְקדּומֹות ּוַהְכָללֹות. ַצּיְ ֵהם ּבִ ִדים ֵיׁש ׁשֶ ין ַהֶהּגֵ ּבֵ  .2
קּו ַמּדּוַע. ֵאילּו, ְוַנּמְ



ּבֹו ִנְמָצא  רּו ֶאת ָהֵאזֹור ׁשֶ ַאְטָלס. ַאּתְ ָרֵאל ּבָ ת ִיׂשְ ַמּפַ ִהְתּבֹוְננּו ּבְ  .1
אֹות:  ּוְבֶכם ּוַפֲעלּו ְלִפי ַהַהְנָחיֹות ַהּבָ ִיּשׁ

ֶכם. ְלֻדְגָמה:  ּלָ ּבֹו ִנְמָצא ָהֵאזֹור ׁשֶ ּוּון ׁשֶ ה ֶאת ַהּכִ ּפָ ּמַ ִמְצאּו ּבַ א. 
ז, ִמְזָרח אֹו ַמֲעָרב. רֹום, ֶמְרּכָ ָצפֹון, ּדָ

ּוְבֶכם.  ּבֹו ׁשֹוֵכן ִיּשׁ ם ֶחֶבל ָהֶאֶרץ ׁשֶ נּו ַמהּו ׁשֵ ַצּיְ ב. 
ָאן,  ית ׁשְ ְלֻדְגָמה: ֵעֶמק ּבֵ  

ֶגב  ְרֶמל, ַהּנֶ חֹוף ַהּכַ
רֹון. ָ פֹוִני, ַהּשׁ ַהּצְ

מֹות ֶהָעִרים  ְתבּו ֶאת ׁשְ ּכִ ג. 
ֵאזֹור  ִזּיֹות ּבָ ְרּכָ ַהּמֶ

ֶכם. ּלָ ׁשֶ
ֶכם  ּלָ ת ָהֵאזֹור ׁשֶ ַמּפַ רּו ּבְ ַאּתְ  .2

ית  ית ֵסֶפר ֲאזֹוִרי, ּבֵ ּבֵ
ּוֵבי  ף ְלִיּשׁ ּתָ ׁשֻ ּמְ חֹוִלים ׁשֶ

ָהֵאזֹור, אֹו מֹוְסדֹות ִצּבּור 
ָמם.  נּו ָמה ׁשְ ים, ְוַצּיְ ֲאזֹוִרּיִ

ִמים? ְוֵהיָכן ֵהם ְמֻמּקָ
ִריאּות אֹו ִמְפָעִלים  ֶכם, ַמּדּוַע ְמִקיִמים מֹוְסדֹות ִחּנּוְך, ּבְ 3. ְלַדַעְתּ

ֵאזֹור? ים ּבָ ּוִבים ַרּבִ ִפים ְלִיּשׁ ּתָ ְמׁשֻ
ְרְסמּו אֹותֹו  ֶכם אֹו ּפַ ּלָ ִביָבה ׁשֶ עּוַדת ִזהּוי ָלֵאזֹור ְוַלְסּ ָהִכינּו ּתְ  .4

ל ַרְעיֹון ְמקֹוִרי ְוָיֶפה  רּו, אֹו ּכָ ַחּבְ ּתְ יר אֹו ִסְסָמה ׁשֶ ֶאְמָצעּות ׁשִ ּבְ
ֶכם. ַדְעּתְ עֹוֶלה ּבְ ׁשֶ

ֶחֶבל ֶאֶרץ: ֵחֶלק ֶאֶרץ 
ֹוֶנה ֵמֶחְלֵקי ָהָאֶרץ  ּשׁ ׁשֶ

ָהֲאֵחִרים. ֵחֶלק ֶזה ְמֻיָחד 
ּבֹו ּוַבּנֹוף  נֹוף ַהִטְבִעי ׁשֶ ּבְ

ּוִבים). ְלֶחֶבל  ּשׁ י (ַהּיִ ָהֱאנֹוׁשִ
ִעיד ַעל  ּמֵ ם ׁשֶ ָהָאֶרץ ֵיׁש ׁשֵ

ַהּנֹוף. ְלֻדְגָמה: ָרַמת ַהּגֹוָלן. 
ִליל  ְרֶמל, ַהּגָ ִמיׁשֹור חֹוף ַהּכַ

ָהֶעְליֹון, ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל, 
ָהֲעָרָבה. 



ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
ֵאזֹור. ֵכִנים ּבָ ְ ּוִבים ַהּשׁ ּשׁ יר ֶאת ִסּפּור ּתֹוְלדֹות ַהּיִ ְלַהּכִ  .1
ִדיָנה  ׁשּוִרים ְלתֹוְלדֹות ַהּמְ ּקְ ֵאזֹור ׁשֶ יר ֲאָתִרים ּבָ ְלַהּכִ  .2

ּמּוָרם. ְוָהֵאזֹור ְוִלְפעֹל ְלׁשִ

ּוב ֵיׁש  ֶכם. ְלָכל ִיּשׁ ָלּ ִביָבה ׁשֶ ּסְ ם ּבַ ּוִבים ְוָכְך ּגַ ָרֵאל ֵיׁש ִמְגַון ִיּשׁ ְמִדיַנת ִיׂשְ ּבִ
ּלֹו.  ים ׁשֶ בּות ּבֹו, ַעל ֲהָקָמתֹו ְוַעל ַהַחּיִ ְ ית ַהִהְתַיּשׁ ק ַעל ֵראׁשִ ִסּפּור ְמַרּתֵ
ּפּוִרים ׁשֹוִנים ּוְמֻיָחִדים, ְמעֹוְרֵרי ַסְקָרנּות ְוִעְנָין, אּוָלם ִלְפָעִמים  ַהּסִ

ּפּור ֶעֶצב ְוַצַער  ּסִ זּור ּבַ ׁשָ
ים ֶאת  ים ׁשֹוְמִעים ְוָחׁשִ ּוְלִעּתִ

ר.  ֲאָוה ְוָהאׁשֶ ְמָחה, ַהּגַ ַהּשִׂ
ל  ּפּוִרים ֵהם ׁשֶ ַהּסִ

ֵהִקימּו ּוָבנּו  ים ׁשֶ ָהֲאָנׁשִ
ים  ל ָהֲאָנׁשִ ּוב, ְוׁשֶ ּשׁ ֶאת ַהּיִ

ִהְצָטְרפּו ּוָבאּו ִלְחיֹות ִעם  ׁשֶ
ּוב. ְלָכל  ּשׁ ּיִ חֹוֵתיֶהם ּבַ ּפְ ִמׁשְ

ַיַחד ִמְצָטְרִפים  ם ּבְ ּוב, ְוֻכּלָ ּשׁ ּיִ ים ֵיׁש ִסּפּוִרים ַעל ְרָגִעים ׁשֹוִנים ּבַ ָהֲאָנׁשִ
ֶרת  ְרׁשֶ ׁשַ ּוב ְוֵהם ֻחְלָיה ַאַחת ּבְ ּשׁ ל ַהּיִ פֶֹאֶרת ׁשֶ ה ַהּמְ ּיָ ְלִסּפּור ָהֲעׂשִ

ִדיָנה. ָאֶרץ ּוַבּמְ ה ּבָ ִנּיָ בּות ְוַהּבְ ְ ִסּפּוֵרי ַהִהְתַיּשׁ

ֵכִנים ָלֶכם  ּוִבים ׁשְ ל ִיּשׁ ְחְקרּו ִסּפּוִרים ְוֵארּוִעים ׁשֶ ֶפֶרק ֶזה ּתַ ּבְ
ֶרְך ַלֲהָקָמָתּה.  ָרֵאל ּוַבּדֶ ל ְמִדיַנת ִיׂשְ ִמּתֹוְלדֹות ִקּיּוָמּה ׁשֶ

ְרחֹובֹות, 1909 ס ּבִ ְרּדֵ ֹוְמִרים ַעל ּפַ ַהּפֹוֲעִלים ַהׁשּ



זּוגֹות יָמה ּבְ ְמׂשִ
ֶגת  הּוַטל ֲעֵליֶכם ְלָהִכין חֹוֶבֶרת אֹו ַמּצֶ  .1

ִביָבה  ּסְ ּוִבים ּבַ ּה ִיְהֶיה ִיּצּוג ְלִיּשׁ ּבָ ׁשֶ
ּוְבֶכם. רֹוָבה ְלִיׁשּ ַהּקְ

ף ֵמיָדע ַעל ַאַחת  ל זּוג ָיִכין ּדַ ּכָ א. 
ְסִביַבְתֶכם.  ּוִבים ּבִ ּשׁ ִמּצּורֹות ַהּיִ

ת  ַמּפַ ּוְבֶכם אֹו ּבְ ת ִיּשׁ ַגב ַמּפַ ֵהָעְזרּו ּבְ
ָרֵאל. ִיׂשְ

קּוַפת ֲהָקַמת  ְתבּו ֶאת ּתְ ף ּכִ ּדַ ּבַ ב. 
יעּו ָהעֹוִלים ּוְבֵאיזֹו  ּוב, ֵמֵהיָכן ִהּגִ ּשׁ ַהּיִ
ִדיָנה ּוְלַאַחר  קּוָפה (ִלְפֵני ֲהָקַמת ַהּמְ ּתְ

ֲהָקָמָתה).
ֵאילּו  ְקָצָרה. ְוִכְתבּו ּבְ ְתבּו אֹותֹו ּבִ ִאם ֵיׁש ִסּפּור ְמַעְנֵין ּכִ ג. 

ְך. ם ּכָ ם ְלׁשֵ ְמקֹורֹות ֵמיָדע ֶנֱעַזְרּתֶ
ּוב  ִגים צּורֹות ִיּשׁ ַיּצְ ּמְ ּוִבים ׁשֶ ָעה ִיׁשּ ל ַאְרּבָ ִקְראּו ֶאת ִסּפּוָרם ׁשֶ  .2
ּנֹוְסדּו ְלַאַחר  ה ׁשֶ ִדיָנה ְוָכֵאּלֶ ּנֹוְסדּו ִלְפֵני ֲהָקַמת ַהּמְ ׁשֹונֹות ְוׁשֶ

ַעּמּוִדים 225, 226, 227). יָדע ּבְ ּמֵ ֲהָקָמָתּה. (ֵהָעְזרּו ּבַ
ָרֵאל:  ּנֹוְסדּו ִלְפֵני ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ ּוִבים ׁשֶ ּשׁ ַהּיִ  

ַפר ָסָבא.  מֹו ּכְ ל ִעיר, ּכְ ָלה ַמֲעָמד ׁשֶ ּבְ ּקִ ָבה ָוִתיָקה ׁשֶ מֹוׁשָ  
ל ָאִביב. ָהִעיר ָהִעְבִרית ָהִראׁשֹוָנה — ּתֵ  

מֹו  ל. ּכְ יַטת חֹוָמה ּוִמְגּדָ ׁשִ הּוְקמּו ּבְ ִבים ׁשֶ ִקּבּוִצים אֹו מֹוׁשָ  
ִוד. ל ָעָמל — ִניר ּדָ ּתֵ

הּוְקָמה ַעל ְיֵדי עֹוִלים ְלַאַחר  ה ְלעֹוִלים ׁשֶ ְתבּו ַעל ִעיר ֲחָדׁשָ ּכִ  .3
ֶמׁש.  ית ׁשֶ מֹו ּבֵ יק – ּכְ ָמקֹום ַעּתִ ִדיָנה ּבְ ֲהָקַמת ַהּמְ



ְלֻדְגָמה: 
ְכַפר ָסָבא  ִבים ּבִ ר ַהּתֹוׁשָ ּדּול ִמְסּפַ יג ֶאת ֶקֶצב ּגִ ּצִ ים ַהּמַ ְרׁשִ ּתַ

ִנים ָ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ ּבְ

ַנת  ׁשְ ֲעַמִים: ּבִ ַפר ָסָבא נֹוְסָדה ּפַ ָבה ּכְ ַהּמֹוׁשָ
ָרה  ַנת 1903 ֶנְחּפְ 1895 ִנְקְנָתה ָהֲאָדָמה ּוִבׁשְ

ים.  ּתִ ֵאר ָהִראׁשֹוָנה ְוֵהֵחּלּו ִלְבנֹות ּבָ ַהּבְ
ִרי ָהָדר,  ּדּול ֲעֵצי ּפְ ְרְנסּו ִמּגִ ִבים ִהְתּפַ ְ ְתַיּשׁ ַהּמִ

ק ְוִגּדּוִלים ֲאֵחִרים. ַטּבָ
ב  ֵ יעּו ְלִהְתַיּשׁ ים ִהּגִ ים ַרּבִ ָבה, ֲאָנׁשִ ְדָלה ַהּמֹוׁשָ ִנים ּגָ ָ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ ּבְ

ָאֶרץ,  ּוִבים ׁשֹוִנים ּבָ ּשׁ ִבים ִמּיִ ים ְותֹוׁשָ ּה, עֹוִלים ֲחָדׁשִ ְוִלְחיֹות ּבָ
ים,  חּו מֹוְסדֹות ִצּבּור ַרּבִ ים, ִנְפּתְ ים ַרּבִ ּתִ ְיָלִדים נֹוְלדּו, ִנְבנּו ּבָ

י ָקֶפה  ּתֵ ָרִדים, ּבָ חּו ֲחנּויֹות, ִמׂשְ דֹול ְוִנְפּתְ ה ּגָ ּיָ ֲעׂשִ הּוַקם ֵאזֹור ּתַ
ַנאי.  עֹות ַהּפְ ׁשְ ים ָיִפים ּוְמקֹומֹות ְלִבּלּוי ּבִ ּנִ ּוִמְסָעדֹות, ִנְבנּו ּגַ

ָפר ָסָבא ְלִעיר. ַנת 1961 ֻהְכְרָזה ּכְ ׁשְ ּבִ

ִדיָנה ִלְפֵני ֲהָקַמת ַהּמְ

ִדיָנה ְלַאַחר ֲהָקַמת ַהּמְ
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ּוב ַחְקָלִאית  ָבה: צּוַרת ִיּשׁ מֹוׁשָ
ִאְפְיָנה ֶאת  ָרִטית ׁשֶ – ּפְ

ָרֵאל ִלְפֵני  ֶאֶרץ ִיׂשְ בּות ּבְ ְ ַהִהְתַיּשׁ
מֹו: ֵנס ִצּיֹוָנה,  ִדיָנה, ּכְ ֲהָקַמת ַהּמְ

ה,  ּנָ ְקָוה, רֹאׁש ּפִ ַתח ּתִ ֵדָרה, ּפֶ ּגְ
בֹות  ִזְכרֹון ַיֲעקֹב. ֵחֶלק ֵמַהּמֹוׁשָ

ל ִעיר. לּו ַמֲעָמד ׁשֶ ִקּבְ



י  ים ִעְבִרית ִראׁשֹוָנה ַעל ּפִ ִנּ כּוַנת ּגַ ׁשְ ַנת 1909 ּכְ ׁשְ ל ָאִביב הּוְקָמה ּבִ ּתֵ
יָקה. ל ֶהְרֶצל. ִהיא הּוְקָמה ַעל ַהחֹולֹות ִמחּוץ ְלָיפֹו ָהַעּתִ ֲחזֹונֹו ׁשֶ
ֵתל ָאִביב, ַעל  ים ָהִראׁשֹוִנים ּבְ ַמּנִ ר ִלְלֹמד ַעל ַהּזְ ְצלּום ֶאְפׁשָ ֵמַהַתּ

ה ָועֹוד. ְמִחּיָ ים, ַעל ָהְרחֹובֹות, ַעל ַהּצִ ּתִ ַהּבָ
ָחה ַמֵהר ְמאֹוד. ֵיׁש  ּתְ ְדָלה ְוִהְתּפַ ָתה, ּגָ ּנְ ּתַ ה ִהׁשְ ַטּנָ ל ָאִביב ַהְקּ ּתֵ

ָמּה הּוא  ּיֹום ׁשְ ם "ִעיר ְללֹא ַהְפָסָקה". ּכַ ֵ ּשׁ ים אֹוָתּה ּבַ ַכנִּ  ַהּמְ
י ָהָרׁשּויֹות ְוזֹו ִעיר  ּתֵ ין ׁשְ ָחל ִאחּוד ּבֵ ּום ׁשֶ ל ָאִביב־ָיפֹו, ִמּשׁ ּתֵ

ִדיָנה. ֵבי ָהֵאזֹור ְוַהּמְ ִזית ְלתֹוׁשָ ְרּכָ דֹוָלה ּוֶמּ ַאַחת ּגְ

יֹום פֹו ּכַ ל ָאִביב ִמּיָ ט ַעל ּתֵ ַמּבָ

ִנים ָהִראׁשֹונֹות ָ ּשׁ ל ָאִביב ּבַ ל ּתֵ ְצלּום ׁשֶ ַתּ



ָכל  ִבים ּבְ ִנים 1939-1936 הּוְקמּו 55 ִקּבּוִצים ּומֹוׁשָ ָ ין ַהּשׁ ּבֵ
יֹום ֶאָחד  ּוב ֵהִקימּו ּבְ ׁשּ ל. ּבֹוֵני ַהּיִ יַטת חֹוָמה ּוִמְגּדָ ׁשִ ָהָאֶרץ ּבְ

ְפֵני  ֵגן ּבִ ָיּ ֵדי ׁשֶ חֹוָמה ִמּלּוחֹות ֵעץ ּוֵבין ַהּלּוחֹות ִהְכִניסּו ָחָצץ, ּכְ
ּדּוֵרי רֹוִבים. ּכַ

ֶדֶרְך זֹו  ה ְצִריִפים. ּבְ בֹוּהַ ְוַכּמָ ִמיָרה ּגָ ל ׁשְ ז ֶהֱעִמידּו ִמְגּדַ ְרּכַ ֶמּ ּבַ
ִריִטים ַעל  ל ַהּבְ ֶנֶגד ָהִאּסּור ׁשֶ ָכל ָהָאֶרץ, ּכְ ים ּבְ ּוִבים ַרּבִ ֵהִקימּו ִיׁשּ

ָרֵאל. ֶאֶרץ ִיׂשְ ּוִבים ְיהּוִדים ּבְ ֲהָקַמת ִיׁשּ
ִוד,  ל ָעָמל — ִניר ּדָ ל הּוא ּתֵ ּוב ָהִראׁשֹון ְלחֹוָמה ּוִמְגּדָ ּשׁ ַהּיִ

ָאן. ית ׁשְ ֵעֶמק ּבֵ ּבְ ׁשֶ

ָרֵאל  ִריִטי: ֶאֶרץ ִיׂשְ ְלטֹון ּבְ ׁשִ
ְרָיה  ָהְיָתה ֵחֶלק ֵמָהִאיְמּפֶ

ָבא  ּה ַהּצָ ַלט ּבָ ִריִטית ְוׁשָ ַהּבְ
ִלי), ַעד ַהַהְכָרָזה  ִריִטי (ָהַאְנְגּ ַהּבְ

אּו"ם. ִדיָנה ּבָ ַעל ֲהָקַמת ַהּמְ

ְלּבֹוַע ל ָהִראׁשֹוִנים ְלַרְגֵלי ַהר ַהּגִ ְגּדָ ֲחֶנה ְוַהּמִ ל, ַהַמּ ל ָעָמל) - ִראׁשֹון ְלחֹוָמה ּוִמְגּדָ ִוד (ּתֵ ִקּבּוץ ִניר ּדָ



ָרֵאל  ִיׂשְ ְתקּופֹות ׁשֹונֹות ּבְ ּנֹוְסדּו ּבִ לׁש צּורֹות ָיׁשּוב ׁשֶ ל ׁשָ ְקָראֶתם ׁשֶ
ִדיָנה ִלְפֵני ֲהָקַמת ַהּמְ

הּוְכְרָזה ְלִעיר. ָבה ׁשֶ ַעל מֹוׁשָ  
כּוָנה. ׁשְ ּנֹוְסָדה ּכִ ַעל ָהִעיר ָהִעְבִרית ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ  

ל. יַטת חֹוָמה ּוִמְגּדָ ׁשִ ּנֹוַסד ּבְ ַעל ִקּבּוץ ׁשֶ  
ּוב ָהֵאּלּו,  ּשׁ ּוִבים ֵמַאַחת צּורֹות ַהּיִ ּוְבֶכם ֵיׁש ִיׁשּ ֵכנּות ִיׁשּ ׁשְ ִאם ּבִ  .1
ׂשּו ָעָליו  ֶאָחד ֵמֶהם. ַחּפְ ֲחרּו ּבְ ִדיָנה, ּבַ ּנֹוְסדּו ִלְפֵני ֲהָקַמת ַהּמְ ׁשֶ

ּוב. ּשׁ ְקָצָרה ֶאת ּתֹוְלדֹות ַהּיִ ֵמיָדע ְוִכְתבּו ּבִ
ֶכם. ְרּתְ ְצלּוִמים ְוַצְרפּו ְלַמְחּבַ ְמקֹורֹות ֵמיָדע ׁשֹוִנים ּתַ ׂשּו ּבִ ַחּפְ  .2

ּוֵבי  מֹו ִיּשׁ ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות (ּכְ ֱעַזב ּבְ נֶּ ּוב ׁשֶ ִיּשׁ ים ּבְ ם ַחּיִ ִאם ַאּתֶ  .3
הּוַקם ֵמָחָדׁש  ֶזה, ׁשֶ ּוב ָכּ ֵכנּוְתֶכם ִיּשׁ ׁשְ ּגּוׁש ֶעְציֹון), אֹו ִאם ֵיׁש ּבִ

ֻיָחד  ּפּור ַהּמְ רּו ֶאת ַהּסִ ִמים (1967), ַסּפְ ת ַהּיָ ׁשֶ ְלַאַחר ִמְלֶחֶמת ׁשֵ
ְמקֹורֹות ֵמיָדע ׁשֹוִנים. ּלֹו. ֵהָעְזרּו ּבִ ׁשֶ

ים  יעּו ֵאֶליָה עֹוִלים ַרּבִ ַנת 1948 ִהּגִ ׁשְ ִדיָנה ּבִ ד ְלַאַחר ֲהָקַמת ַהּמְ ִמּיָ
י  דֹוָלה", ּכִ ה ַהּגְ ם "ָהֲעִלּיָ ֵ ּשׁ ָתה ּבַ ּנְ ה זֹו ּכֻ ל ְקצֹות ָהעֹוָלם. ֲעִלּיָ ִמּכָ
ַבע ֵמאֹות ֶאֶלף (700,000)  ִנים ָעלּו ָלָאֶרץ ֵמַעל ִלׁשְ לׁש ׁשָ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ּבְ
אֹותֹו  ָאֶרץ ּבְ ָחיּו ּבָ הּוִדים ׁשֶ ִבים ַהּיְ ר ַהּתֹוׁשָ ְסּפַ עֹוִלים — יֹוֵתר ִמּמִ
ִליִטים  ים ֵמֶהם ָהיּו ּפְ ֵבל, ַרּבִ ל ְקצֹות ּתֵ יעּו ִמּכָ ַמן. ָהעֹוִלים ִהּגִ ַהּזְ

פֹון ַאְפִריָקה. ה, ֵמַאְסָיה ּוִמּצְ ֵמֵאירֹוּפָ
ה  ְתִחּלָ ָהָיה ָצִריְך ִלְדאֹג ָלֶהם ִלְמגּוִרים ּוְלַפְרָנָסה. ָלֵכן ֵהִקימּו ּבִ

ּוב  ּשׁ ַנת 1950 הּוַקם ַהּיִ ׁשְ ַמֲעָבר). ּבִ י, ְמגּוִרים ּבְ רֹות (ָמקֹום ְזַמנִּ ַמְעּבָ

ֶפת ְלעֹוָלם ה ִנְרּדֶ ֵבל: ִמּלָ ּתֵ



יעּו ֵמִעיָרק  ֶמׁש. רֹב ָהעֹוִלים ִהּגִ ית ׁשֶ ָהִעירֹוִני ֶהָחָדׁש ָהִראׁשֹון ְלעֹוִלים ּבֵ
רֹוקֹו ּוֵמַאְלִג'יר.  פֹון ַאְפִריָקה, ִמּמָ יעּו ִמּצְ ִהּגִ ם ׁשֶ ּוֵמרֹוַמְנָיה ְוָהיּו ּגַ

רֹות ָעִרים ֲחָדׁשֹות ְלעֹוִלים ה ַעׂשְ ּמָ ן הּוְקמּו ּכַ ְלַאַחר ִמּכֵ
ָרה ְוֶחְלָקן  ְעּבָ ּבֹו ָהְיָתה ַהּמַ קֹום ׁשֶ ּמָ ָכל ָהָאֶרץ. ֶחְלָקן הּוְקמּו ּבַ ּבְ

ִנְבנּו ֵמָחָדׁש. 
ים  ּוִבים ָהִעירֹוִנּיים ַהֲחָדׁשִ ּשׁ ֲהָקַמת ַהּיִ רֹות ָהיּו ּבַ י ַמּטָ ּתֵ ׁשְ

הּוְקמּו  ְלעֹוִלים:   ׁשֶ
פּוצֹות  ין ָהעֹוִלים ֵמַהּתְ ג ּבֵ ים ּוְלַמּזֵ ב ֶאת ָהעֹוִלים ַהֲחָדׁשִ ֵ ְלַיּשׁ  

ִדינֹות ׁשֹונֹות. ָעלּו ָלָאֶרץ ִמּמְ ּוִבים עֹוִלים ׁשֶ ּשׁ ּיִ ֹונֹות. ָלֵכן ָהיּו ּבַ ַהּשׁ

ָכל ַרֲחֵבי ָהָאֶרץ.  ה ּבְ ר ֶאת ָהֻאְכלּוִסּיָ ִדיָנה ּוְלַפּזֵ ַח ֶאת ַהּמְ ְלַפּתֵ  
הּוְקמּו:  ים ְלעֹוִלים ׁשֶ ּוִבים ִעירֹוִנּיים ֲחָדׁשִ ִיּשׁ

ימֹוָנה, ֵאיַלת,  רֹום הּוְקמּו ֶהָעִרים: ְירֹוָחם, ִקְרַית ַמְלָאִכי, ּדִ ֶגב ּוַבּדָ ּנֶ ּבַ
ת. ה ָרמֹון, ְנִתיבֹות, ִקְרַית ַגּ ֵדרֹות, ֳאָפִקים, ִמְצּפֵ ׂשְ

ִליִלית,  ָאן, ָחצֹור ַהּגְ ית ׁשְ ית, ּבֵ לֹוִמי, ָנְצַרת ִעּלִ פֹון הּוְקמּו ׁשְ ִליל ּוַבּצָ ּגָ ּבַ
מֹוָנה. ל ָהֵעֶמק, ִקְרַית ׁשְ ָיְקְנָעם, ִמְגּדַ

ז ָהָאֶרץ הּוְקמּו ֶהָעִרים: אֹור ֲעִקיָבא, ַיְבֶנה, לֹד, אֹור ְיהּוָדה,  ֶמְרּכַ ּבְ
ֶמׁש, ְיהּוד. ית ׁשֶ ּבֵ

ָרה ְעּבָ ּמַ ְצִריפֹוִנים ּבַ

ֶמׁש ית ׁשֶ ֵסֶמל ָהִעיר ּבֵ



ל ִעיר.  לּו ַמֲעָמד ׁשֶ ִנים ְוִקּבְ ָ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ חּו ּבְ ּתְ ְדלּו ְוִהְתּפַ ּוִבים ּגָ ּשׁ ל ַהּיִ ּכָ
ים. ִבים ַרּבִ ֶהן ּתֹוׁשָ ים ּבָ ַחּיִ ּיֹום ֵאּלּו ָעִרים ָיפֹות ׁשֶ ּכַ

ה  ם ָהֲעִלּיָ ׁשֵ ִדיָנה ּבַ ה ְלַאַחר ֲהָקַמת ַהּמְ ים ֶאת ָהֲעִלּיָ ַכּנִ ֵיׁש ַהּמְ  .1
דֹוָלה. ַמּדּוַע? ַהּגְ

ים ְלעֹוִלים (ֲעָירֹות  ּוִבים ֲחָדׁשִ ֲהָקַמת ִיּשׁ ָעיֹות ָרצּו ִלְפּתֹר ּבַ ֵאילּו ּבְ  .2
ִדיָנה?  ִבים) ְלַאַחר ֲהָקַמת ַהּמְ ּומֹוׁשָ

ְגָמה. ֶכם? ָהִביאּו ּדֻ ַהִאם ִהְצִליחּו ְלַדְעּתְ  .3

ים  ּוִבים ֲחָדׁשִ ִיּשׁ הּוְקמּו ּכְ ֲאזֹוְרֶכם ׁשֶ ּוִבים ּבַ ַהִאם ָידּוַע ָלֶכם ַעל ִיּשׁ  .1
ים ָלעֹוִלים?  ִבים ֲחָדׁשִ ְלעֹוִלים אֹו מֹוׁשָ

ּוְבֶכם  ת ִיּשׁ ַגב ַמּפַ ָמם. ֵהָעְזרּו ּבְ ְתבּו ֶאת ׁשְ ּכִ
ם ְלַהְקִליד  ָרֵאל. ּתּוְכלּו ּגַ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַמּפַ אֹו ּבְ

ל  גּוֶגל ”ָעִרים ֲחָדׁשֹות ְלעֹוִלים" ּוְלַקּבֵ ּבְ
ֵמיָדע.

ֵבית  בּות ּבְ ְ ָמה ׁשֹוָנה ַהִהְתַיּשׁ ירּו: ּבְ ַהְסּבִ  .2
ְכַפר ָסָבא  ֵתל ָאִביב, ּבִ בּות ּבְ ְ ֶמׁש ֵמַהִהְתַיּשׁ ׁשֶ
ֵהִקימּו  ים ׁשֶ ִוד? (ָהֲאָנׁשִ ֵתל ָעָמל — ִניר ּדָ אֹו ּבְ

ַמן). ּוב ְוַהּזְ ּשׁ ּוב, צּוַרת ַהּיִ ּשׁ ּבֹות ַלֲהָקַמת ַהּיִ ּוב, ַהּסִ ּשׁ ֶאת ַהּיִ
ְתבּו  ה ְלעֹוִלים, ּכִ ִעיר ֲחָדׁשָ הּוַקם ּכְ ּוב ׁשֶ ִיּשׁ ים ּבְ ם ַחּיִ ִאם ַאּתֶ  .3

רּו ָלֶהם ַעל  ִקּבּוץ ְוַסּפְ ב אֹו ּבְ מֹוׁשָ ִרים ּבְ ּגָ ב ִליָלִדים ׁשֶ ִמְכּתָ
ֶכם.  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ים ּבַ ַהַחּיִ

ה ְלעֹוִלים ִעיר ֲחָדׁשָ ִליִלית הּוְקָמה ּכְ ָחצֹור ַהְגּ



ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
ָרֵאל ים ַעל ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ ל ֲאָנׁשִ ִסּפּוִרים ׁשֶ

ִדיָנה? ַמּדּוַע ֲחׁשּוָבה ָהְיָתה  ָמה ָהָיה ִלְפֵני ַהַהְכָרָזה ַעל ֲהָקַמת ַהּמְ
ַהַהְכָרָזה? 

ַמע ַעל  ִלְקַראת ֵארּוֵעי יֹום ָהַעְצָמאּות ַהּמֹוָרה ָרִוית ָאְמָרה "ַהּיֹום ִנׁשְ
ָאֶרץ,  ְלטּו ּבָ ִריִטים ׁשָ ּה ַהּבְ ּבָ קּוָפה ׁשֶ ּתְ ִדיָנה ּבַ ֲאָבק ַלֲהָקַמת ַהּמְ ַהּמַ

ל ֶאְלָעד."  י ְמַנֵחם, ָסבֹו ׁשֶ ִמּפִ
אן.  ְלטּו ּכָ ִריִטים ׁשָ ר ַהּבְ ֲאׁשֶ ָאֶרץ ּכַ י ּבָ ר: "נֹוַלְדּתִ א ְמַנֵחם ִסּפֵ ַסּבָ

אן ְואֹוְסִרים  ים ּכָ ֵהם ְמַנֲהִלים ֶאת ַהַחּיִ י ׁשֶ ִגיְלֶכם ֵהַבְנּתִ ָהִייִתי ּבְ ׁשֶ "ּכְ
ֵני  ּוִבים ּוְלָהֵגן ַעל ַעְצָמם ִמּפְ ַעל ְיהּוִדים ַלֲעלֹות ָלָאֶרץ, ִלְבנֹות ִיּשׁ

דּו  ָאֶרץ ִהְתַנּגְ ים ּבָ ים ַרּבִ ים. ֲאָנׁשִ הּוִדּיִ ּוִבים ַהּיְ ׁשּ לּו ַלּיִ ִהְתַנּכְ ָהֲעָרִבים ׁשֶ
ָאֶרץ ָרָצה ַעְצָמאּות, הּוא ָרָצה  הּוִדי ּבָ ּוב ַהּיְ ּשׁ י ַהּיִ ִריִטי ּכִ ְלטֹון ַהּבְ ִ ַלּשׁ

נּו  ק ְוִהְתַאּמְ ִלים), ְוָלֵכן ָאְגרּו ֶנׁשֶ ִריִטים (ָהַאְנּגְ ְלטֹון ַהּבְ ִ ְחֵרר ִמּשׁ ּתַ ְלִהׁשְ
ִריִטים.  ִלים ַהּבְ ֹוְטִרים ְוַהַחּיָ ֶנֶגד ַהׁשּ

ָסה  ּנְ י ּבֹו ִהְתּכַ ַנת 1947 ּכִ ׁשְ ר ּבִ נֹוֶבְמּבֶ יֹום כ"ט ּבְ "יֹום ְמֻיָחד ָהָיה ּבְ
ֻאָחדֹות)  ִרית ֲאֵסַפת ָהאּו"ם (ָהֻאּמֹות ַהּמְ ַאְרצֹות ַהּבְ ּבְ ְניּו יֹוְרק ׁשֶ ּבִ

ט  ְנּדָ יעּו ַעל ִסּיּום ַהּמַ ּה, ִהְצּבִ פֹות ּבָ ּתְ ּתַ ׁשְ ִדינֹות ַהּמִ ּוְנִציֵגי ַהּמְ
י ְמִדינֹות: ְמִדיָנה  ּתֵ ת ָהָאֶרץ ִלׁשְ ָרֵאל ְוַעל ֲחֻלּקַ ֶאֶרץ ִיׂשְ ִריִטי ּבְ ַהּבְ
ַלִים ּוִבְסִביָבָתּה. ירּוׁשָ י ּבִ יְנְלֻאּמִ ְיהּוִדית, ְמִדיָנה ֲעָרִבית ְוֵאזֹור ּבֵ

ֶאֶרץ  הּוִדי ּבְ ְהֶיה ָלנּו ְמִדיָנה ָלָעם ַהּיְ ה ּתִ ְך, ִהּנֵ ל ּכָ ְמחּו ּכָ הּוִדים ׂשָ "ַהּיְ
לּו  ּלְ ִנים ַרּבֹות ִהְתּפַ נּו. ׁשָ ּלָ ֶ ה, ַאְך ְמִדיָנה ְיהּוִדית ִמּשׁ ָרֵאל. ָאְמָנם ְקַטּנָ ִיׂשְ

ְללּו: ִהְתּפַ ה ׁשֶ ִפָלּ ַהְתּ
מֹוֶנה  ת ׁשְ ִפּלַ ִמּתֹוְך ּתְ

ֵרה (ֲעִמיָדה)   ֶעׂשְ
ה: ִפּלָ ִסּדּור ַהּתְ ּבְ



ּה  ֲאפּו ַלֲעלֹות ָלָאֶרץ ּוְלָהִקים ּבָ ָרֵאל. ֵהם ׁשָ ְיהּוִדים ָלׁשּוב ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
ה  ְכִנית ַהֲחֻלּקָ ָלה ֶאת ּתָ הּוִדית ִקּבְ ְנִהיגּות ַהּיְ ְמִדיָנה ְיהּוִדית. ַהּמַ

ל אֹוָתּה ְוֶהְחִליָטה ַעל ַמֲאָבק ֶנֶגד  ָדה ְלַקּבֵ ְנִהיגּות ָהֲעָרִבית ִהְתַנּגְ ְוַהּמַ
ִבים ָהֲעָרִבים לֹא ָהיּו  ָאֶרץ. "ַהַהְנָהָגה ָהֲעָרִבית ְוַהּתֹוׁשָ הּוִדי ּבָ ּוב ַהּיְ ּשׁ ַהּיִ

ְטָחּה."  ל ׁשִ ת ָהָאֶרץ ְוָדְרׁשּו ֶאת ּכָ ימּו ַלֲחֻלַקּ ים, ֵהם לֹא ִהְסּכִ ְמֻרּצִ
ַאל ּגֹוָלן. יֶתם?" ׁשָ "ָמה ֲעׂשִ

ל לֹוֲחִמים  נּו ְקבּוצֹות ׁשֶ ָאֶרץ ִהְתַאְרּגְ ר: "ּבָ יְך ְמַנֵחם ְלַסּפֵ ִהְמׁשִ
רֹות  ְחָתּ ִריִטים. ַהּמַ ִלים ַהּבְ ֵדי ְלָגֵרׁש ֶאת ַהַחּיָ רֹות ׁשֹונֹות ּכְ ַמְחּתָ ּבְ

ָהיּו: ַהֲהָגָנה, ֶאֶצ"ל ְוֶלִח"י. 
ל  בֹות ׁשֶ י ּתֵ ל ַהֲהָגָנה), הּוא ָראׁשֵ ָבִאי ׁשֶ ְלַמ"ח (ַהּכֹח ַהּצְ ם ּפַ ֵ "ַהּשׁ

ל: ִאְרּגּון ְצָבִאי  בֹות ׁשֶ י ּתֵ ם ֶאֶצ"ל הּוא ָראׁשֵ ֵ ֻלּגֹות ַמַחץ. ַהּשׁ ּפְ
ָרֵאל." ל לֹוֲחֵמי ֵחרּות ִיׂשְ בֹות ׁשֶ י ּתֵ ם ֶלִח"י הּוא ָראׁשֵ ֵ י, ְוַהּשׁ ְלֻאּמִ

ּמּוִדים  רּו ַעל ַהּלִ ּתְ ּוִ חּוִרים ּוַבחּורֹות ְצִעיִרים ׁשֶ ְלַמ"ח ָהיּו ּבַ "לֹוֲחֵמי ַהּפַ
ילֹות  ִבים, ּוַבֵלּ ּבּוִצים ּוַבּמֹוׁשָ ּקִ ּיֹום ּבַ ְלַמ"ח. ֵהם ָעְבדּו ּבַ סּו ַלּפַ ּיְ ְוִהְתּגַ

ק." ְכֵלי ֶנׁשֶ נּו ּבִ ִהְתַאּמְ
ילֹות?"  ּלֵ נּו ּבַ ה ֵהם ִהְתַאּמְ ַאל: "ָלּמָ יַע ְוׁשָ ִליאֹור ִהְצּבִ

ק. לֹוֲחֵמי  ׁשֶ חּו ֵמֶהם ֶאת ַהּנֶ ִלים ִיּקְ ָהַאְנּגְ ׁשּו ׁשֶ ְמַנֵחם ָעָנה: "ֵהם ָחׁשְ
ין  ֶהם ִיְהֶיה ַמֲאָבק ּבֵ ּבָ ִבים ׁשֶ נּו ִלְקַראת ַמּצָ רֹות ִהְתַאּמְ ְחּתָ ַהּמַ

ָאֶרץ. ָחיּו ּבָ הּוִדים ְלֵבין ָהֲעָרִבים ׁשֶ ַהּיְ
ַרת  ׁשּור ְלַהְסּתָ ּקָ קּוָפה ׁשֶ רֹון ֶאָחד ֵמאֹוָתּה ּתְ ר ָלֶכם ִזּכָ "ֲאַסּפֵ

ִריִטים ִמְתּכֹוְנִנים  ַהּבְ יָעה ְיִדיָעה ׁשֶ י ִהּגִ ַדְלּתִ ּבֹו ּגָ ּבּוץ ׁשֶ ּקִ ק: לַַ ׁשֶ ַהּנֶ
ְמקֹומֹות  ּוִבים, ּבִ ּשׁ ָעִרים ּוַבִיּ ּבּוִצים, ּבֶ ָכל ַהּקִ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ַלֲערְֹך ִחּפּוׂש ּבְ

ק.  יִרים ֶנׁשֶ ם ָאנּו ַמְסּתִ ַדְעּתָ ּלְ ׁשֶ
ֵדי  ֵכן, ֵעין ֲחרֹוד, ּכְ ָ ּבּוץ ַהּשׁ י ַלּקִ ּלִ ּבּוץ ׁשֶ ּבֶֹקר ָיְצאּו רֹב ַחְבֵרי ַהּקִ "ָלֵכן, ּבַ

ָלִדים  דֹול. ֲאַנְחנּו ַהּיְ ק ַהּגָ ׁשֶ ְך ָקְראּו ְלַמְחּבֹוא ַהּנֶ ִליק, ּכָ ְלָהֵגן ַעל ַהְסּ
בֹוֵהי קֹוָמה  ִריִטים, ּגְ ִלים ּבְ יעּו ַחּיָ ָלִדים. ְלֶפַתע ִהּגִ ֵבית ַהּיְ ַאְרנּו ּבְ ִנׁשְ

ֶסֶמל ַהֲהָגָנה

ָנה  ּוָ ּוב ָהִעְבִרי: ַהּכַ ּשׁ ַהּיִ
ּוִבים  ּשׁ ּיִ ָחיּו ּבַ הּוִדים ׁשֶ ַלּיְ
ָרֵאל. ֶאֶרץ ִיׂשְ ים ּבְ הּוִדּיִ ַהּיְ

ן  ּתַ ִנּ ּנּוי ׁשֶ ִריִטי: ַהּמִ ט ַהּבְ ְנּדָ ַהּמַ
לֹט ַעל ֶאֶרץ  ִריִטים ִלׁשְ ַלּבְ

ָרֵאל ַעל ְיֵדי ָהאּו"ם. ִיׂשְ
ֻאָחדֹות:  ֲעֶצֶרת ָהֻאּמֹות ַהּמְ

ל ְמִדינֹות  ָהִאְרּגּון ָהעֹוָלִמי ׁשֶ
סּות  ּנְ ָהעֹוָלם. ֲעֶצֶרת — ִהְתּכַ

ְלִדּיּון.
י  יְנְלֻאּמִ ִאְרּגּון ָהאּו"ם: ִאְרּגּון ּבֵ

ִדינֹות ָהַעְצָמִאּיֹות  ל ַהּמְ ל ּכָ ׁשֶ
עֹוָלם. ּבָ



דֹול ְוִהְתִחילּו  ֶחֶדר ֶאָחד ּגָ צּו אֹוָתנּו ּבְ רֹוִבים. ֵהם ִקּבְ ים ּבְ ַוֲחמּוׁשִ
ק. ִחּפּוׂש ַאַחר ֶנׁשֶ ּבֹר ִקירֹות ְוָרִהיִטים ּבְ ל ָהְרָצפֹות ְוִלׁשְ ְלָהִרים ֶאת ּכָ
ֵני ֲחֵבִרים ֶנֶהְרגּו  ְ ּשׁ ֵרר ׁשֶ ְיָתה ִהְתּבָ ל ַהֲחֵבִרים ָחְזרּו ַהּבַ ּכָ ׁשֶ ֶעֶרב ּכְ ּבָ
ל  ה ָאבֹות ׁשֶ ִריִטים. ָהיּו ֵאּלֶ ִלים ַהּבְ ל ַהַחּיָ ִרּיֹות ׁשֶ ֵעין ֲחרֹוד ֵמַהּיְ ּבְ

ת  ּבָ ַ ל אּוִרי. ֶאת ַהׁשּ א ׁשֶ ית ְוַאּבָ ל ׁשּוַלּמִ א ׁשֶ י, ַאּבָ ּלִ ה ׁשֶ ּתָ ְיָלִדים ֵמַהּכִ
ָמָמה. ְרָרה ּדְ ּתָ ה ִהׂשְ ּתָ ּכִ חֹוָרה". ּבַ ת ַהׁשְ ּבָ ַ ם: "ַהׁשּ ׁשֵ ּנּו ּבְ ּכִ

ִריִטי  ל ַהּבְ ַמאי 1948 ָעַזב ַהַחּיָ ר תש"ח, 14 ּבְ ִאּיָ ת, ה' ּבְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ "ּבְ
ְלטֹון  דֹוָלה, סֹוף־סֹוף ְולֹא עֹוד ׁשִ ְמָחה ּגְ ָהַאֲחרֹון ֶאת ָהָאֶרץ ְוָהְיָתה ׂשִ

ָאֶרץ. ָזר ּבָ
ן־ּגּוְריֹון ּוִמְנֶהֶלת ָהָעם ַעל ֲהָקַמת  ִוד ּבֶ אֹותֹו ֶעֶרב ִהְכִריזּו ּדָ "עֹוד ְבּ

ל ֲאבֹות  ְנָיִמין ְזֵאב ֶהְרְצל ְוׁשֶ ל ּבִ י ֲחזֹונֹו ׁשֶ קּום ַעל ּפִ ּתָ ָרֵאל, ׁשֶ ְמִדיַנת ִיׂשְ
ר 1947.  נֹוֶבְמּבֶ כ"ט ּבְ אּו"ם ּבְ ּיֹונּות, ְוַעל ְיסֹוד ַהַהְחָלָטה ּבָ ּוַמְנִהיֵגי ַהּצִ

ָרֵאל.  קֹול ִיׂשְ ַרְדיֹו ּבְ ר ּבָ ּדַ ל ָאִביב ְוׁשֻ ּתֵ ם ּבְ "ֶטֶקס ַהַהְכָרָזה ִהְתַקּיֵ
ְמָחה  ָאֶרץ, ַהּשִׂ ּוִבים ּבָ ּשׁ ָכל ַהּיִ ִרּקּוִדים ְבּ ְרצּו ּבְ ֲהמֹוֵני ְיהּוִדים ּפָ

דֹולֹות. ׁשּות ָהיּו ּגְ ְוַהִהְתַרּגְ
י ָלֶכם,  ְרּתִ ּפַ ּסִ מֹו ׁשֶ י ּכְ ְרָצה ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות, ּכִ "ְלָמֳחָרת ּפָ

ים ְוֵהם  ֵני ָהַעּמִ ת ָהָאֶרץ ִלׁשְ יָמה ַלֲחֻלּקַ ְנִהיגּות ָהֲעָרִבית לֹא ִהְסּכִ ַהּמַ
ל ָהָאֶרץ. ְוִלְמֹנַע ֲהָקַמת ְמִדיָנה ְיהּוִדית." ָרצּו ֶאת ּכָ

ְלַמ"ח ֶסֶמל ַהּפַ

ֻעּלֹות ֶנֶגד  ֶרת: ּפְ ַמְחּתֶ
ְלטֹונֹות. ִ ַהׁשּ

ִמְנֶהֶלת ָהָעם: 13 ֲחֵבִרים 
ית ִלְפֵני  ָלה ְזַמּנִ ֶמְמׁשָ ֲהנּו ּכְ ּכִ ׁשֶ

ִדיָנה. ֲהָקַמת ַהּמְ

ִדיָנה ַרְדיֹו ַעל ַהְכָרַזת ַהּמְ ֲאִזיִנים ַלֲחָדׁשֹות ּבָ ַמּ ים ׁשֶ ר ֲאָנׁשִ ן־ָיִליד ִצּיֵ ְעָיהּו ּבֶ ְיׁשַ



א ְמַנֵחם. ל ַסָבּ ּפּור ׁשֶ ְקָראֶתם ֶאת ַהּסִ
ַמת  יבּות ַהְסּכָ הּוִדי ֶאת ֲחׁשִ ּוב ַהּיְ ּשׁ ירּו: ַמּדּוַע ֵהִבין ַהּיִ ַהְסּבִ  .1

ים ַלַהְחָלָטה? י ְמִדינֹות ְוִהְסּכִ ּתֵ ת ָהָאֶרץ ִלׁשְ אּו"ם ַלֲחֻלּקַ ִדינֹות ּבָ ַהּמְ
ָרֵאל? עֹוָלם ַעל ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ הּוִדים ָבּ ְמחּו ַהּיְ ירּו: ַמּדּוַע ׂשָ ַהְסּבִ  .2

ָהיּו  ִרים ׁשֶ ָחה אֹו ַעל ֲחֵבִרים ּוַמּכָ ּפָ ֵני ִמׁשְ ִאם ָידּוַע ָלֶכם ַעל ּבְ  .3
ְקָצָרה ֶאת ִסּפּוָרם. אֹותֹו ְזַמן, ִרְאְינּו אֹוָתם ְוִכְתבּו ּבִ ָאֶרץ ּבָ ּבְ

 
ִגים:  ּשָׂ גּוֶגל ַעל ַהּמֻ רּו ֵמיָדע ּבְ ַאּתְ  .1
ה,  ְכִנית ַהֲחֻלּקָ ר, ּתָ נֹוֶבְמּבֶ כ"ט ּבְ

ְלַמ"ח, ֲהָגָנה, ֶאֶצ"ל, ֶלִח"י. ּפַ

 
ּקּור ִויְרטּוָאִלי  ֶכם אֹו ִעְרכּו ּבִ ְחּתְ ּפַ ֵני ִמׁשְ ר ִעם ּבְ ּתּוְכלּו ְלַבּקֵ   .1

אּוַלם  ֵתל ָאִביב, ּבְ ּבְ ֵהיַכל ָהַעְצָמאּות ׁשֶ ֲאָתֵרי ָהִאיְנֶטְרֶנט) ּבְ (ּבַ
ן ּגּוְריֹון  ִוד ּבֶ יַצד ִהְכִריזּו ּדָ ְמעּו ּכֵ ְראּו ְוִתׁשְ ם ּתִ ִדיָנה. ׁשָ ַהְכָרַזת ַהּמְ

הּוִדית ָהַעְצָמִאית. ִדיָנה ַהּיְ ּוִמְנֶהֶלת ָהָעם ַעל ֲהָקַמת ַהּמְ
ל מּוֵזאֹון ַהֲהָגָנה, מּוֵזאֹון  ֲאָתֵרי ָהִאיְנֶטְרֶנט ׁשֶ ר ּבַ ּתּוְכלּו ְלַבּקֵ   .2

ֵתל ָאִביב. ּומּוֵזיאֹון  ם ּבְ ּתָ ָלׁשְ ְלַמ"ח ּוְבֵבית ָהֶאֶצ"ל, ׁשְ ַהּפַ
ּמּוֵזיאֹון  נּו ָמה ְמֻיָחד ּבַ ַלִים. ַצּיְ ירּוׁשָ רֹות ּבִ ְחּתָ ֲאִסיֵרי ַהּמַ

ֶהם. ר ּבָ ֶכם ְלַבּקֵ ְחּתְ ּפַ יעּו ִלְבֵני ִמׁשְ ם. ַהּצִ ְרּתֶ ּקַ ּבִ ׁשֶ



ל ִאיִריס.  ית, ּדֹוָדָתּה ׁשֶ ה ִעם ׁשּוַלּמִ ּתָ ה ַהּכִ ׁשָ יֹום ְרִביִעי ִנְפּגְ ּבְ
ל ִאיִריס,  ית ּדֹוָדָתּה ׁשֶ ּוַלּמִ ׁשּ ַהּמֹוָרה ָרִוית ָאְמָרה: "נֹוַדע ָלנּו, ׁשֶ

ְלטֹון  ְזַמן ׁשִ יָעה ָלָאֶרץ ּבִ ִהּגִ יִלים ׁשֶ ת ַמְעּפִ ֳאִנּיַ ה ּבָ ָהְיָתה ַיְלּדָ
ּה." ּלָ ּפּור ׁשֶ ַמע ֶאת ַהּסִ ִריִטים. ַהּיֹום ִנׁשְ ַהּבְ

ֹוָאה, ַעל ַמֲחנֹות  ם ַעל ַהּשׁ ַמְעּתֶ ה ֶאת ִסּפּוָרּה: "ׁשְ ית, ֵהֵחּלָ ׁשּוַלּמִ
ים  הּוְנַגְרָיה ּוִבְמקֹומֹות ַרּבִ ּפֹוִלין, ּבְ ָטאֹות ּבְ ָמָדה ְוַעל ַהּגֶ ַהַהׁשְ

ִמים  ַאַחד ַהּיָ ְלָחָמה. ּבְ ְזַמן ַהּמִ ּפֹוִלין ּבִ ה ּבְ ה. ָהִייִתי ַיְלּדָ ֵאירֹוּפָ ּבְ
ְרָמִנים  ּבֹו ַהּגֶ ים ְלַמֲחֵנה ִרּכּוז ׁשֶ י ִעם הֹוַרי ִויהּוִדים ַרּבִ ִנְלַקְחּתִ

ה, ְוִהְרִעיבּו אֹוָתנּו.  ִרים ָקׁשֶ ֻבּגָ ְמרּו ָעֵלינּו, ֶהֱעִבידּו ֶאת ַהּמְ אִצים ׁשָ ַהָנּ
ר ָלֶכם ָמה ָקָרה ְלַאַחר  ֲחֶנה ָאִבי ֵמת. ֲאָבל ַהּיֹום ֲאַסּפֵ ּמַ ּבַ

ים  ִליִטים ַרּבִ י ְוִעם עֹוד ּפְ ְלָחָמה. ָיָצאִתי ִעם ִאּמִ ָמה ַהּמִ ּיְ ִהְסּתַ ׁשֶ
י  ּבֵ ֶרֶגל ְוַעל ּגַ ָרֵאל. ִהְתַחְלנּו ִלְנּדֹד ּבָ ֵנינּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּפָ ׁשֶ ֲחֶנה ּכְ ֵמַהּמַ

ָלִגים  ָפִרים, ָחִצינּו ָהִרים ֻמׁשְ יָערֹות ּוֵבין ּכְ ָעְברּו ּבִ ְדָרִכים ׁשֶ ֲעָגלֹות, ּבִ
יכֹון. ם ַהּתִ ְענּו ְלִאיַטְלָיה ַעל חֹוף ַהּיָ ִהּגַ ַעד ׁשֶ

מֹונּו.  ְבלּו ּכָ ּסָ ֲחנֹות ׁשֶ ים ִנּצֹוֵלי ַהּמַ פּו ְיהּוִדים ַרּבִ ִאיַטְלָיה ִהְתַאּסְ "ּבְ
ָרֵאל ֶהֱעלּו אֹוָתנּו  ים ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ר ֲאָנׁשִ ֲאׁשֶ נּו ָהָיה ּכַ ּלָ ר ׁשֶ ָ ֻאּשׁ ַהּיֹום ַהּמְ

ּה ְלֵחיָפה.  ְפִליג ּבָ ּנַ ֵדי ׁשֶ ה ּכְ ַעל ֳאִנּיָ
י ָהָיה ָמקֹום ְלִהְסּתֹוֵבב.  ה. ָהָיה ָצפּוף ְמאֹוד ּוְבקׁשִ "ַהַהְפָלָגה ָהְיָתה ָקׁשָ

יקּו, לֹא  ה לֹא ִהְסּפִ ִתּיָ ים ֵמֵעץ. אֶֹכל ּוֵמי ׁשְ ׁשִ ְרּגָ ַכְבנּו ַעל ּדַ ַמן ׁשָ רֹב ַהּזְ
ְלנּו  ּצַ ּנִ ַמְחנּו ׁשֶ ה, ֲאָבל ׂשָ ל ָהֳאִנּיָ נּוָדה ׁשֶ ל ּתְ ָהָיה נֹוַח, ֵהֵקאנּו ִעם ּכָ

ָרֵאל. ֲאַנְחנּו ַמְפִליִגים ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ר ׁשֶ ְלָחָמה ּוְבִעּקָ ֵמַהּמִ
ְענּו ַלחֹוף! ָנא ְלִהְתּכֹוֵנן  ה ְקִריָאה: 'ִהּגַ ֳאִנּיָ ְמָעה ּבָ "ֶעֶרב ֶאָחד ִנׁשְ

ִלים  ַהַחּיָ ֵדי ׁשֶ ְך, ּכְ ֶקט! ִיְהֶיה חׁשֶ ְמרּו ַעל ׁשֶ ה! ׁשִ ִליִריָדה ִמן ָהֳאִנּיָ
ִריִטים לֹא ְיַגּלּו אֹוָתנּו.'  ַהּבְ

ִריִטים  ַהּבְ ָהיּו ֳאִנּיֹות ׁשֶ י ָאְמרּו ׁשֶ סּו אֹוָתנּו, ּכִ ְתּפְ ּיִ י ְמאֹוד ׁשֶ ַחְדּתִ "ּפָ
ה. ֶהְחִזירּו ְלֵאירֹוּפָ

ָרֵאל  ה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ָלה: ֲעִלּיָ ַהְעּפָ
ְתקּוַפת  ִניָסה ּבִ יֹון ּכְ ִלי ִרׁשְ ּבְ

ִריִטי. ט ַהְבּ ְנּדָ ַהַמּ

קֹום ְלָמקֹום  ְנדּוִדים: ַמֲעָבר ִמָמּ
ִית. ְללֹא ּבַ

ה. ֵאירֹוּפָ ִאיַטְלָיה: ְמִדיָנה ּבְ

ֱאָלִצים  ּנֶ ים ׁשֶ ִליִטים: ֲאָנׁשִ ְפּ
יֶהם ְוֶאת ַאְרָצם  ּתֵ ַלֲעזֹב ֶאת ּבָ

ים  ׂשִ דֹוָלה ּוְמַחּפְ ָנה ּגְ ַעת ַסּכָ ׁשְ ּבִ
ַמֲחֶסה.



לּום. ְלֶפַתע ָצץ מּוִלי  ְך ֻמְחָלט, לֹא ָרִאינּו ּכְ ַרר חׁשֶ ה ָעְגָנה, ׂשָ ָהֳאִנּיָ ׁשֶ "ּכְ
ִים.  ּמַ ּבֹו ְוֵהֵחל ָלֶלֶכת ּבַ א אֹוִתי ַעל ּגַ ַפס אֹוִתי ְוָנׂשָ ֶבר ָצִעיר, הּוא ּתָ ּגֶ

י  ׁשִ ְפּגְ יַע ַלחֹוף ּתִ ּגִ ּנַ ׁשֶ ָיַדִים טֹובֹות. ּכְ ה, ַאּתְ ּבְ ַלַחׁש: 'ַיְלּדָ הּוא ָאַמר ִלי ּבְ
ִמיִעי קֹול!'  ׁשְ ו — ַאל ּתַ ְך, ְוַעְכׁשָ ּלָ א ׁשֶ ֶאת ִאּמָ
י  ּבֹו. ִמּדֵ ִים ַוֲאִני ַעל ּגַ תֹוְך ַהּמַ "הּוא ָהַלְך ּבְ
ׁש עֹוד  אֹור ַחּלָ ר ִלְראֹות ּבְ ַעם ָהָיה ֶאְפׁשָ ּפַ
ב ְיָלִדים  מֹוהּו, סֹוֲחִבים ַעל ַהּגַ חּוִרים ּכָ ּבַ

ם  ְך ּגַ ִים, ּכָ ּמַ ִרים ָצֲעדּו ּבַ ֻבּגָ ּוְזֵקִנים. ַהּמְ
י. ּלִ א ׁשֶ ִאּמָ

ים  ָגִדים ְיֵבׁשִ ְענּו ַלחֹוף, ָנְתנּו ָלנּו ּבְ ִהּגַ ׁשֶ "ּכְ
ים,  ּנִ יֵניֶהם זּוג ִמְכָנַסִים ְמׁשֻ ְלַהְחָלָפה, ּבֵ

ִרי.'  ַדּבְ ְוָאְמרּו ִלי: 'ַהס! ַאל ּתְ
ְתנּו ָלּה. ֵהם ָרצּו  ּנָ יָעה ְוַגם ִהיא ֶהְחִליָפה ִלְבָגִדים ׁשֶ א ִהּגִ ם ִאּמָ "ּגַ
ר  ֶטְנּדֶ ה. ּבְ ִליִטים ֵמֵאירֹוּפָ מֹו ּפְ ֵבי ָהָאֶרץ ְולֹא ּכְ מֹו ּתֹוׁשָ ָרֶאה ּכְ ּנֵ ׁשֶ

ַחת ֶאְלָעָזר. ֵהם  ּפַ ָלה אֹוָתנּו ִמׁשְ ם ִקּבְ ב ְוׁשָ דֹול ֵהִביאּו אֹוָתנּו ַלּמֹוׁשָ ּגָ
ּבֶֹקר  ָחר ּבַ ּמָ ִמיכֹות ַחּמֹות ְואֶֹכל ַחם ְוָאְמרּו ׁשֶ ָנְתנּו ָלנּו ִמּטֹות, ׂשְ

סּו  ִלים לֹא ִיְתּפְ ָהַאְנּגְ ֵדי ׁשֶ חּו אֹוָתנּו ְלָמקֹום ַאֵחר, ּכְ ָיבֹואּו ְוִיּקְ
ִאם  ֵדי ׁשֶ ִעְבִרית, ּכְ ִטים ּבְ ּפָ ֵני ִמׁשְ דּו אֹוָתנּו לֹוַמר ׁשְ אֹוָתנּו. ֵהם ִלּמְ
ֶאֶרץ  אן ּבְ ים ּכָ יד: 'ֲאַנְחנּו ַחּיִ סּו אֹוָתנּו, ַנּגִ ִריִטים ִיְתּפְ ִלים ַהּבְ ַהַחּיָ

ב.' ּמֹוׁשָ נּו ּבַ ּלָ ִית ׁשֶ נּו ָלנּו ַלְחזֹר ַלּבַ ִני — 'ּתְ ֵ ט ַהּשׁ ּפָ ׁשְ ָרֵאל,' ְוַהּמִ ִיׂשְ
ּלֹא ְלָכל  ַרְדיֹו ׁשֶ ַמְענּו ּבָ ָאֶרץ ָהָיה ֶנֱהָדר. ְלָמֳחָרת ׁשָ ְיָלה ָהִראׁשֹון ּבָ ַהּלַ
ִלים  ִלים ַאְנּגְ יעּו ַחּיָ ם, ִהּגִ ָ ַסְענּו ִמּשׁ ּנָ ל. ְלַאַחר ׁשֶ ה ָהָיה ַמּזָ נֹוְסֵעי ָהֳאִנּיָ

ֲעָצר  ִליִטים. ֵהם ֶהֱעִבירּו אֹוָתם ְלַמֲחֵנה ַהּמַ ה ּפְ ּמָ ַלחֹוף ְוָתְפסּו ּכַ
נֹות  ָהיּו ַהְפּגָ דֹול. ְמֻאָחר יֹוֵתר נֹוַדע ָלנּו ׁשֶ ל ּגָ ַעְתִלית. ָלנּו ָהָיה ַמּזָ ּבְ

ְסָמה ָהְיָתה:  ִריִטי ְוַהּסִ ְלטֹון ַהּבְ ִ ְרחֹובֹות ֶהָעִרים ֶנֶגד ַהּשׁ ּבִ
ָרֵאל!" ית ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ה ָחְפׁשִ "ַהְרׁשּו ֲעִלּיָ

חֹוֵפי ָהָאֶרץ יִלים ּבְ הֹוָרַדת ַמְעּפִ



 

ֶהן  ּבָ ָרִכים ׁשֶ יִלים ְוֶאת ַהּדְ ְעּפִ ל ַהּמַ ִיים ׁשֶ ׁשָ נּו ֶאת ַהּקְ ַמּיְ  .1
ׁש  ְגָמה: ֲחׁשַ ְבִחיִנים. ּדֻ ר ֲעֵליֶהם. ַהְחִליטּו ַעל ּתַ ּבֵ ַנּסּו ְלִהְתּגַ

סּו אֹוָתם. ִריִטים ִיְתּפְ ַהּבְ ׁשֶ
ְלטֹון  ִ ָאֶרץ, ַלּשׁ ָחיּו ּבָ הּוִדים, ׁשֶ דּו ַהּיְ ָרִכים ִהְתַנּגְ ֵאילּו ּדְ נּו: ּבְ ַצּיְ  .2

ָרֵאל? ת ְיהּוִדים ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַנע ֲעִלּיַ ּמָ ִריִטי ׁשֶ ַהּבְ
ָלה. ַמּדּוַע  קּו ְלֵזֶכר ֵארּוֵעי ַהַהְעּפָ ֻהְנּפְ ּבּוִלים ׁשֶ ִהְתּבֹוְננּו ּבַ  .3

יק אֹוָתם? ְלַדֲעְתֵכם ֻהְחַלט ְלַהְנּפִ

ָלה יר ּוְבֶזֶמר ַעל ַהַהְעּפָ ׁשִ ּבְ
ים  יִרים ַרּבִ בּו ׁשִ ָלה ִנְכּתְ קּוָפה ַהּזֹאת ְוַעל ֵארּוֵעי ַהַהְעּפָ ַעל ַהּתְ

יר "עֹוִלים". ִ ּוֵביֵניֶהם ַהּשׁ
יר. ִ ירּו ֶאת ַהּשׁ יָנה ְוׁשִ ְנּגִ יר ֶאת ַהּמַ 4. ִלְמדּו ָלׁשִ

ת ׁשֶ אי ְסִפיָנה ּגֹוׁשֶ ֲחׁשַ ּבַ
ם ּגֹוֵעׁש, חֹר, ַהּיָ ַלִיל ׁשָ

ת ְמִעי ַאְדַמת מֹוֶרׁשֶ הֹוי ׁשִ
ן ָעֵיף. ב ֵאַלִיְך ּבֵ ׁשָ

ת ׁשֶ אי ְסִפיָנה ּגֹוׁשֶ ֲחׁשַ ּבַ
ם ֵלב הֹוֵלם ִתְקָוה ׁשָ ּבְ

ת  ְמִעי ַאְדַמת מֹוֶרׁשֶ הֹוי ׁשִ
ן חֹוֵלם. ב ֵאַלִיְך ּבֵ ׁשָ

אי עֹוִלים ַאַחי ֲחׁשַ ּבַ
ת ַעל ַאְדַמת מֹוֶרׁשֶ

ת ּוְבָאְזָנם ִהיא עֹוד לֹוֶחׁשֶ
ּכֹה ֶלָחי! ּכֹה ֶלָחי!

לֹום ּפֹוְסטֹוְלְסִקי ְנָהר, ַלָחן: ׁשָ ִמִלים: ִיְצָחק ׁשֶ



ת,  ׁשֶ אי, ּגֹוׁשֶ ֲחׁשַ ים: ּבַ ּלִ רּוׁש ַהּמִ ּלֹון ְוִכְתבּו ֶאת ּפֵ ּמִ 1. ִהְתּבֹוְננּו ּבַ
ת. ַאְדַמת מֹוֶרׁשֶ

יר? ִ ּשׁ ִית ּבַ ָכל ּבַ אי חֹוֶזֶרת ּבְ ֲחׁשַ ה ּבַ ּלָ ַמּדּוַע ַהּמִ  .2
ן  ב ֵאַלִיְך ּבֵ ן ָעֵיף, ׁשָ ב ֵאַלִיְך ּבֵ ים "ׁשָ ּלִ ּמִ ׁשֹוֵרר ּבַ ן ַהּמְ ּוֵ ְלָמה ִמְתּכַ  .3

חֹוֵלם"?
יר? ּוְבֵאיֶזה ָמקֹום  ִ ּשׁ ְמָחה ּבַ ְקָוה ְוׂשִ ֵלאֹות ּתִ ים ַהּמְ ּלִ ֵאילּו ֵהן ַהּמִ  .4

יר? ַמּדּוַע? ִ ּשׁ מֹות ּבַ ֵהן ְמֻמּקָ

י  ְסָפִרים, ִמּפִ ְמקֹורֹות ֵמיָדע ֲאֵחִרים (ּבִ גּוֶגל אֹו ּבִ רּו ּבְ ַאּתְ  .1
ְרל  ָלה: ַעל ָהֳאִנּיֹות ֶאְקסֹודּוס, ּבֶ ים) ֵמיָדע ַעל ַהַהְעּפָ ֲאָנׁשִ

ל ֳאִנּיֹות ֲאֵחרֹות.  מֹות ׁשֶ ֵצֶנְלסֹון ְוׁשֵ ּכָ
ְתבּו ַעל ָמה  ֶכם. ִכּ ּלָ ַדע ׁשֶ ה ַאַחת ְוַהְרִחיבּו ֶאת ַהּיֶ ֳאִנּיָ ֲחרּו ּבָ ּבַ  .2

יִלים.  ְעּפִ ָרה ַלּמַ ּקָ ׁשֶ



רּו  ֵחיָפה. ַאּתְ ָלה ּבְ ל מּוֵזאֹון ַהַהְעּפָ ֲאַתר ָהִאיְנֶטְרֶנט ׁשֶ ר ּבַ ּתּוְכלּו ְלַבּקֵ  .1
ִתיָחה. עֹות ַהּפְ תֶֹבת ְוֶאת ׁשְ גּוֶגל ֶאת ַהּכְ ּבְ

דּוַע ָלֶהם. ָחה ַעל ַהּיָ ּפָ ֵני ִמׁשְ ּתּוְכלּו ְלַרְאֵין ּבְ  .2

ָאֶרץ  הּוִדי ּבָ ּוב ַהּיְ ּשׁ ָעׂשּו ַחְבֵרי ַהְנָהַגת ַהּיִ ֻעּלֹות ׁשֶ לֹוׁש ּפְ ֲארּו ׁשָ ּתָ  .1
ִריִטי.  ט ַהּבְ ְנּדָ ְלטֹון ַהּמַ הּוִדים ֶנֶגד ׁשִ ִבים ַהּיְ ְוַהּתֹוׁשָ

יִלים.  ת ַמְעּפִ ֳאִנּיַ ָעלּו ַאְרָצה ּבָ ל ְיָלִדים ׁשֶ ֵנס ְלעֹוָרם" ׁשֶ ַנּסּו "ְלִהּכָ  .2
ם. ּתֶ ׁשְ ם אֹו ִהְרּגַ ְבּתֶ ַהְפָלָגה, ָמה ֲחׁשַ רּו ָמה ָעַבר ֲעֵליֶכם ּבַ ַסּפְ



ל יֹוָתם. ַהּמֹוָרה  א ׁשֶ א ַרּבָ ַכי, ַסּבָ א ָמְרּדְ ה ַסּבָ ּתָ יַע ַלּכִ י ִהּגִ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ּבְ
כּור ָלֶכם, ְלָמֳחָרת ַהַהְכָרָזה  ּזָ ׁש, ְוָאְמָרה: "ּכַ ְפּגָ ְתָחה ֶאת ַהּמִ ָרִוית ּפָ

ים  ַכּנִ ׁש ַהּמְ ּיֵ ְרָצה ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות, ׁשֶ ָרֵאל. ּפָ ַעל ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ
ְחרּור אֹו ִמְלֶחֶמת ַהּקֹוְמִמּיּות.  ִ אֹוָתּה ִמְלֶחֶמת ַהּשׁ

ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות."  ַכי ַעל ֶחְלקֹו ּבְ א ָמְרּדְ ר ָלנּו ַסּבָ ַהּיֹום ְיַסּפֵ

ָאבֹוא,  ׁש ׁשֶ ּקֵ ּיֹוָתם ּבִ ׁשֶ ַתח ְוָאַמר: "ּכְ ׁש ְמאֹוד, ּפָ ַכי ִהְתַרּגֵ א ָמְרּדְ ַסּבָ
ּבֹור  ה ְקָרבֹות ְולֹא ָהִייִתי ּגִ ַכּמָ י ַרק ּבְ ְפּתִ ּתַ ּתַ ֲאִני ִהׁשְ י לֹו ׁשֶ ָאַמְרּתִ

י. ּנִ ּבֹוִרים יֹוֵתר ִמּמֶ דֹול, ָהיּו ּגִ ּגָ
י ׁשֹוֶנה ְקָצת.  ּלִ ּפּור ׁשֶ ֲאָבל ַהּסִ

ה ִהְתָקְרָבה ְלחֹוֵפי ָהָאֶרץ  ָהֳאִנּיָ ׁשֶ י ָלָאֶרץ ֵמרֹוַמְנָיה, ֲאָבל ּכְ "ִהְפַלְגּתִ
ר  ִפיָנה ַהְיׁשֵ ִריִטּיֹות ְוהֹוִבילּו ֶאת ַהּסְ ָעְצרּו אֹוָתנּו ְסִפינֹות ִמְלָחָמה ּבְ
ֲעָצר. ֲאִפּלּו לֹא ָנְתנּו ָלנּו ִלְראֹות ֶאת חֹוֵפי  ָלִאי ַקְפִריִסין, ְלַמֲחֵנה ַהּמַ
ִדיָנה.   ָחַלְמנּו ֲעֵליֶהם. ֶזה ָהָיה ִלְפֵני ַהַהְכָרָזה ַעל ֲהָקַמת ַהּמְ ָהָאֶרץ ׁשֶ
ים ְצִעיִרים  ֵני ֲאָנׁשִ ֲעָצר ׁשְ ַמֲחֵנה ַהּמַ נּו ּבְ ּלָ יעּו ַלֶחֶדר ׁשֶ "ַלְיָלה ֶאָחד ִהּגִ

ל ָאִביב מּוֵזיאֹון ּתֵ ִדיָנה ּבְ ֶטֶקס ַהְכָרַזת ַהּמְ

יכֹון ָקרֹוב  ם ַהּתִ ּיָ ַקְפִריִסין: ִאי ּבַ
ִריִטים  ֵאָליו ַהּבְ ָרֵאל, ׁשֶ ְלִיׂשְ

יִלים ְלַאַחר  ְעּפִ ְרׁשּו ֶאת ַהּמַ ּגֵ
ה. ִנּיָ ְ ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהּשׁ



ַיַחד  ִסיָרה ְלחֹוֵפי ָהָאֶרץ ּבְ ְבַרח ּבְ ּנִ יעּו ָלנּו ׁשֶ ֵמָהָאֶרץ ְוִהּצִ
ָגִדים ָעֵלינּו ּוְללֹא ַנֲעַלִים, ָיָצאנּו  ַרק ַהּבְ ׁשֶ ינּו, ּכְ ם. ְוָכְך ָעׂשִ ִאּתָ

ם.  ּיָ ָתה ָלנּו ּבַ ִחּכְ ֵדר ֶאל ִסיָרה ׁשֶ ּגָ ֶרְך חֹר ּבַ ֶקט ּוָבַרְחנּו ּדֶ ׁשֶ ּבְ
ָעה ִמּפֹוִלין. ָהִעְבִרית  חּוִרים ֵמרֹוַמְנָיה ְוַאְרּבָ ה ּבַ לֹוׁשָ ָהִיינּו ׁשְ

ֵגרּוׁש  ף ּבְ ּתֵ ּתַ נּו לֹא ָהְיָתה טֹוָבה, ֲאָבל ָרִצינּו ְלִהׁשְ ּלָ ׁשֶ
ם  יָרה ְוׁשָ ִחינּו ֶאל ַהּסִ ַאְרֵצנּו. ׂשָ ִריִטים ֵמָהָאֶרץ ְוִלְחיֹות ּבְ ַהּבְ

ְמׁשֹוִטים  חּוִרים ֲאֵחִרים ּוְבַיַחד ָחַתְרנּו ּבִ ֵני ּבַ ִחּכּו ָלנּו ׁשְ
ָגִדים  ְתנּו ָלנּו ּבְ ּנָ ים ׁשֶ ם ִחּכּו ָלנּו ֲאָנׁשִ ַיד ֲחֵדָרה. ׁשָ ּלְ ַלחֹוף ׁשֶ
ה, ּוָפְרָצה  ן ַהְרּבֵ ְקנּו ְלִהְתַאּמֵ ְלַמ"ח. לֹא ִהְסּפַ ְסנּו ַלּפַ ּיַ ד ּגֻ ק, ּוִמּיָ ְוֶנׁשֶ

ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות. 
ֶהם. ָהֶאָחד הּוא  י ּבָ ְפּתִ ּתַ ּתַ ִהׁשְ ֵני ְקָרבֹות ׁשֶ ר ָלֶכם ַעל ׁשְ ַחְרִתי ְלַסּפֵ "ּבָ

י ָמלֹון ְוזֹו ִעיר ָיָפה, ֲאָבל  ּתֵ ֵאיַלת ּבָ ְחרּור ֵאיַלת. ַהּיֹום ֵיׁש ּבְ ָרב ְלׁשִ ַהּקְ
ְצִרים. ל ַהּמִ ה ׁשֶ ַרׁש ְוֶעְמּדָ ם אּום ַרׁשְ ׁשֵ ִגים ּבְ ּיָ ַפר ּדַ ם ּכְ ָאז ָהָיה ׁשָ

ָרִכים,  ְדָרִכים לֹא ּדְ ר, ּבִ ְדּבָ ֵלי ֶרֶכב ְוָנַסְענּו ְלאֶֹרְך ַהּמִ "ָעִלינּו ַעל ּכְ
יַע ְלחֹוף ַים סּוף,  ֵדי ְלַהּגִ ּכְ
ָאז ִנְקָרא  ְלִמְפַרץ ֵאיַלת ׁשֶ
ָעִמים  לֹמֹה. ָהיּו ּפְ ִמְפַרץ ׁשְ

ֵלי ָהֶרֶכב ִנְתְקעּו ְוֶנֱאַלְצנּו  ּכְ ׁשֶ
ַדִים, ֲאָבל  ּיָ ִלְדחֹף אֹוָתם ּבַ

ְרנּו.  לֹא ִוּתַ
ְענּו ַלחֹוף ָרִאינּו  ִהּגַ ׁשֶ "ּכְ

ה  ְצִרית ְנטּוׁשָ ה ַהּמִ ָהֶעְמּדָ ׁשֶ
ְרחּו.  ְצִרים ּבָ ִלים ַהּמִ י ַהַחּיָ ּכִ

ֶגל  ֶהְחַלְטנּו ְלָהִניף ֶאת ּדֶ
ֵדי ְלַהְראֹות ְלָכל  ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ

נּו.  ּלָ קֹום ׁשֶ ַהּמָ ָהעֹוָלם ׁשֶ

ָצָבא. ה: ְיִחיָדה ּבַ ֻלּגָ ּפְ

ְדרֹום ָהָאֶרץ,  ם ּבִ ַים סּוף: ַהּיָ
ֵאיַלת ִנְמֵצאת ְלחֹופֹו.

ַקְפִריִסין ֲעָצר ּבְ ַמֲחֵנה ַהַמּ ֲחִגיַגת ֻסּכֹות ּבְ

ּבּוׁש ֵאיַלת יֹו ִעם ּכִ ֶגל ַהּדְ ֲהָנַפת ּדֶ



ְדיֹו,  ֶמל ּבִ דֹול ֶאת ַהּסֵ ד ָלָבן ּגָ ְרנּו ַעל ּבַ ֶגל. ָלֵכן ִצּיַ ֲאָבל לֹא ָהָיה ָלנּו ּדֶ
ַמְרס  יֹום 10 ּבְ יֹו. ּבְ ֶגל ַהּדְ ם ּדֶ ׁשֵ ְך ָנֲהגּו ְלַכּנֹות אֹותֹו ֵמָאז ּבְ ל ּכָ ּוְבׁשֶ

ְחְרָרה ֵאיַלת'  ַנת 1949 ׁשֻ ׁשְ ּבְ
ִלים  י ּבֹו: ֵצְרפּו אֹוָתנּו, ַהַחּיָ ְפּתִ ּתַ ּתַ ִהׁשְ ר ָלֶכם ַעל ְקָרב נֹוָסף ׁשֶ "ֲאַסּפֵ

ֶגב."  ְצפֹון ַהּנֶ ּבִ ה. ׁשֶ ְצָאה ְלֶעְזַרת ִקּבּוץ ֶנְגּבָ ּיָ ה ׁשֶ ֻלּגָ ים, ַלּפְ ָהעֹוִלים ַהֲחָדׁשִ
ם ַטְנק ִמְצִרי." ה, ֵיׁש ׁשָ ֶנְגּבָ יָעה ְוָאְמָרה: "ֲאִני ָהִייִתי ּבְ אל ִהְצּבִ ִנּיֵ ּדָ
יז ֶאת  ְצִרי ִהְפּגִ ָבא ַהּמִ ר: "ַהּצָ יְך ְלַסּפֵ ַכי, ְוִהְמׁשִ "ָנכֹון," ָאַמר ָמְרּדְ

ֵדי ַלֲעזֹר  ּבּוץ ּכְ ְענּו ֶאל ַהּקִ ָליו ָיְצאּו ִלְכּבׁש אֹותֹו. ִהּגַ ּבּוץ ְוַחּיָ ַהּקִ
ז ְוָהָיה  ּבּוץ ֻהְפּגַ ְך ְזַמן ַרב ַהּקִ ֶמׁשֶ קֹום. ּבְ ֵחם ַעל ַהּמָ ַלֲחֵבָריו ְלִהּלָ
ִים  ל ַהּמַ י. ִמְגּדַ ְבּתִ ּה ָיׁשַ ּבָ ה ׁשֶ ן ְלָהִרים ֶאת ָהרֹאׁש ֵמָהֶעְמּדָ ְמֻסּכָ

ִלים  ֲעָמדֹות ְוָיִרינּו ָעל ַהַחּיָ ְבנּו ּבָ ׁשַ ּיָ ַכּדּוִרים. ֲאִני זֹוֵכר ׁשֶ ּלֹו ּבְ ב ּכֻ ֻנּקַ
ה.  ֵדי ִלְכּבׁש ֶאת ֶנְגּבָ ְנִקים ּכְ מּו ַאֲחֵרי ַהּטַ ִהְתַקּדְ ְצִרים ׁשֶ ַהּמִ

ְצִרים  ִלים ַהּמִ ּבּוץ ְוָכל ַהַחּיָ ֲעֵרי ַהּקִ יַע ְלׁשַ ַרץ ְוִהּגִ ְנק ָהִראׁשֹון ּפָ "ַהּטַ
ה אֶֹמץ ֵלב ְוָלַקח ִרּמֹון ָיד, ָזַחל  ּלָ ּבּוץ ּגִ ַאֲחָריו. ְוָאז ֶאָחד ֵמַחְבֵרי ַהּקִ

ְצִרים  ִלים ַהּמִ ַהַחּיָ ׁשֶ ע ְוֶנֱעַצר. ּכְ ְנק ִנְפּגַ ְנק. ַהּטַ ְוָזַרק אֹותֹו ַעל ַהּטַ
ה.  ָלה ֶנְגּבָ ע ֵהם ִהְסּתֹוְבבּו ְוָנסֹוגּו. ְוָכְך ִנּצְ ֶהם ִנְפּגַ ּלָ ְנק ׁשֶ ַהּטַ ָראּו ׁשֶ

י."  ּלִ ֵני ֲחֵבִרים ׁשֶ ה לֹוֲחִמים ְוַגם ׁשְ ה ֶנֶהְרגּו ַהְרּבֵ ְקָרבֹות ֶנְגּבָ ּבִ
 "? ַחְדּתָ א!" ָאַמר יֹוָתם, "לֹא ּפָ ּבֹור, ַסּבָ ה ּגִ "ַאּתָ

ְלָחָמה ָהְיָתה  ַהּמִ ם יֹוְדִעים ׁשֶ ַכי ָהָיה ָנבֹוְך, ְוַרק הֹוִסיף: "ַאּתֶ ָמְרּדְ
ְחֵרר ֶאת ָהִעיר  ֵדי ְלׁשַ ַלִים ּכְ ֶרְך ִלירּוׁשָ ּדֶ ָכל ָהָאֶרץ, ָהיּו ְקָרבֹות ּבַ ּבְ

ֵעֶמק  ִליל, ּבְ ּגָ ם ּבַ ים ּגַ ָהְיָתה ְנתּוָנה ּבֹו. ָהיּו ְקָרבֹות ָקׁשִ צֹור ׁשֶ ֵמַהּמָ
ל ָהָאֶרץ ָהְיָתה  ֶגב. ּכָ ּנֶ ז ָהָאֶרץ ְוַכּמּוָבן ּבַ ֶמְרּכַ גּוׁש ֶעְציֹון, ּבְ ן, ּבְ ְרּדֵ ַהּיַ

ְך ִהְצַלְחנּו ְלָהִקים ְמִדיָנה ְיהּוִדית  ֲחִזית ְוָכל ָהָעם ָהָיה ָצָבא. ֲאָבל ּכָ
ְעּגּוֵעי ָהָעם  ים ֶאת ַהֲחלֹום ְוֶאת ּגַ ָרֵאל, ְלַהְגׁשִ ֶאֶרץ ִיׂשְ הּוִדי ּבְ ָלָעם ַהּיְ

לּות ִלְמִדיָנה ְיהּוִדית ַעְצָמִאית."  ן ְוַהּגָ הּוִדי ֵמָאז ַהֻחְרּבָ ַהּיְ
ָלִדים. ְצלּוִמים ֲאָחִדים ְוֶהְרָאה ַלּיְ ַכי הֹוִציא ּתַ ָמְרּדְ

ּבֹו ָהיּו  ה: ָמקֹום ׁשֶ ֶעְמּדָ
ַהּלֹוֲחִמים.

ָבא  ֵלי ַהּצָ ָנה ְלַחּיָ ּוָ ְצִרים: ַהּכַ ַהּמִ
ְצִרי. ַהּמִ

ּצּוָרתֹו  ק ׁשֶ ִלי ֶנׁשֶ ִרּמֹון ָיד: ּכְ
ִרּמֹון ּוְבתֹוכֹו ֵיׁש חֶֹמר ֶנֶפץ.  ּכְ

זֹוְרִקים ֶאת ָהִרּמֹון ְוהּוא 
ִמְתּפֹוֵצץ.

ְדרֹום ָהָאֶרץ. ֶנֶגב: ֶחֶבל ֶאֶרץ ּבִ

נּוָעה ְלָאחֹור.  ְנִסיָגה: ּתְ
ָבא עֹוֵזב ֶאת  ַהּצָ ׁשֶ ִמְלָחָמה, ּכְ ּבְ
ֲחָזָרה הּוא ָנסֹוג  ָרב ּופֹוֶנה ּבַ ַהּקְ

ְלָאחֹור.



ל ָהָעם ָצָבא". ל ָהָאֶרץ ֲחִזית — ּכָ ְסָמה: "ּכָ ירּו ֶאת ַהּסִ ַהְסּבִ  .1
ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות. ַמּדּוַע?  ה ִנְהְיָתה ֵסֶמל ּבְ ֶנְגּבָ  .2

ַלִים ְוַעל  ֶרְך ִלירּוׁשָ ּדֶ ָרבֹות ּבַ ֻעְנָיִנים: ִאְספּו ֵמיָדע ַעל ַהְקּ ַלּמְ  .3
ְגבּוָרה לֹוֲחֵמי ַמְחֶלֶקת ַהל"ה 35 לֹוֲחִמים  ּבֹו ִנְלֲחמּו ּבִ ָרב ׁשֶ ַהְקּ

ּוֵבי ּגּוׁש ֶעְציֹון. יל ֶאת ִיׁשּ ם ְלַהִצּ ַדְרּכָ ְוֶנֶהְרגּו ּבְ

ָמה ָידּוַע ָלֶכם ַעל ּתֹוְצאֹות ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות?  .1
ים?  ִדיָנה — ְיהּוִדים ַוֲעָרִבים — ָהיּו ְמֻרּצִ ּמְ ִבים ּבַ ל ַהּתֹוׁשָ ַהִאם ּכָ  .2

ַמּדּוַע?

ָבא  ל ַהּצָ ְדִמי ׁשֶ ו ַהּקִ ֲחִזית: ַהּקַ
ְלָחָמה. ּמִ ּבַ

ּבֹו ָהאֹוֵיב סֹוֵגר  ב ׁשֶ ָמצֹור: ַמּצָ
ר  ּוב ְוֵאינֹו ְמַאְפׁשֵ ּשׁ ַעל ַהּיִ

ת,  ְחמׁשֶ ִניַסת ָמזֹון, ַמִים, ּתַ ּכְ
ים. ָחְמֵרי ְרפּוָאה ּוַמֲעַבר ֲאָנׁשִ



ת ָהָאֶרץ  ימּו ַלֲחֻלּקַ ֵבי ָהָאֶרץ לֹא ִהְסּכִ כּור ָלֶכם, ָהֲעָרִבים ּתֹוׁשָ ּזָ ּכַ
י ְמִדינֹות — ְמִדיָנה ְיהּוִדית ַעְצָמִאית ּוְמִדיָנה ֲעָרִבית ַעְצָמִאית  ּתֵ ִלׁשְ
ָכל  ְלָחָמה ִהְתחֹוְלָלה ּבְ ִמְלָחָמה. ַהִמּ ְתחּו ּבְ ָרֵאל. ָלֵכן ֵהם ּפָ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ

ָהָאֶרץ מּול ָחֵמׁש ְמִדינֹות ֲעָרִבּיֹות: ְלָבנֹון, סּוְרָיה, ַמְמֶלֶכת ֵעֶבר 
ֵבי ָהָאֶרץ.  ן, ִמְצַרִים, ִעיָרק ְוֵכן ָהֲעָרִבים ּתֹוׁשָ ְרּדֵ ַהּיַ

ה. ה ַוֲאֻרּכָ ָנַתִים ְוזֹו ָהְיָתה ִמְלָחָמה ָקׁשָ ְלָחָמה ָאְרָכה ׁשְ ַהּמִ
ַח ְוֵיׁש  ַנּצֵ ּמְ ים ַוֲעצּוִבים, ֵיׁש ִמי ׁשֶ ָבִרים ָקׁשִ ים ּדְ ִמְלָחָמה ִמְתַרֲחׁשִ ּבְ

ָרבֹות ֶנֶהְרגּו  ְזַמן ַהּקְ ִעים. ּבִ ָדִדים ִנְפּגָ ֵני ַהּצְ ְפִסיד. ֲאָבל ׁשְ ּמַ ִמי ׁשֶ
ּוִבים  ים, ֶנֶעְזבּו ִיּשׁ ים ַוֲהרּוִגים ְיהּוִדּיִ ים. ָהיּו ֲהרּוִגים ֲעָרִבּיִ ֲאָנׁשִ

ים.  ּוִבים ֲעָרִבּיִ ים ְוִיּשׁ ְיהּוִדִיּ
ּבֹות  ׁשּוֵביֶהם ִמּסִ ְרחּו ִמּיִ ים ּבָ ים ַרּבִ ִבים ֲעָרִבּיִ ְלָחָמה ּתֹוׁשָ ְזַמן ַהּמִ ּבִ
עּו  הּוִדים ִיְפּגְ ַהּיְ ׁשּו ׁשֶ י ָחׁשְ ְלָחָמה ּכִ ַחד ַהּמִ ְרחּו ִמּפַ ׁשֹונֹות: ֶחְלָקם ּבָ

ים  ְנִהיִגים ָהֲעָרִבּיִ ְמעּו ִלְקִריַאת ַהּמַ י ִנׁשְ ְרחּו ּכִ ּבָ ֶהם ְוָהיּו ׁשֶ ּבָ
ָקרֹוב,  ּבְ ן ֵהם ַמְבִטיִחים ָלֶהם ׁשֶ ּכֵ ית, ׁשֶ יֶהם ְזַמנִּ ּתֵ ְלִהְתַרֵחק ִמּבָ

יֶהם.  הּוִדים, ֵהם ַיְחְזרּו ְלָבּתֵ חּו ֶאת ַהּיְ ֵהם ְיַנּצְ ׁשֶ ְלָחָמה, ּכְ ְלַאַחר ַהּמִ
ּוָבם.  ּשׁ יֶהם ּוִמּיִ ּתֵ ָרבֹות ּגְֹרׁשּו ִמּבָ ֵעת ַהּקְ ּבְ ִבים ׁשֶ ָהיּו ּתֹוׁשָ

ֲאֵליֶהן  ִדינֹות ָהֲעָרִבּיֹות ׁשֶ ּמְ ָעְזבּו ֶאת ָהָאֶרץ ָהיּו ִלְפִליִטים ּבַ ָהֲעָרִבים ׁשֶ
ם. ים ׁשָ ִליִטים, ְוֶחְלָקם ֲעַדִין ַחּיִ ַמֲחנֹות ּפְ נּו ּבְ ּכְ ם ֵהם ׁשֻ יעּו, ְוׁשָ ִהּגִ
ָרֵאל. ָאֶרץ ֵהם ֶאְזְרֵחי ְמִדיַנת ִיׂשְ ֲארּו ּבָ ׁשְ ּנִ ים ׁשֶ ִבים ָהֲעָרִבּיִ ַהּתֹוׁשָ

ין ְמִדיַנת  מּו ּבֵ ְחְתּ ּנֶ ק ׁשֶ ִביַתת ֶנׁשֶ ֵמי ׁשְ ֶהְסּכֵ ָמה ּבְ ּיְ ְלָחָמה ִהְסּתַ ַהּמִ
ן, ְלָבנֹון ְוסּוְרָיה. ע ְמִדינֹות ֲעָרִבּיֹות: ִמְצַרִים, ַיְרּדֵ ָרֵאל ְלֵבין ַאְרּבַ ִיׂשְ

בֹות  י ּתֵ אּו"ם: ָראׁשֵ
ל — ֻאּמֹות ְמֻאָחדֹות. ָהִאְרּגּון  ׁשֶ

ִדינֹות  ל רֹב ַהּמְ ָהעֹוָלִמי ׁשֶ
עֹוָלם. ּבָ

ִדיָנה  ֵבי ַהּמְ ֶאְזָרִחים: ּתֹוׁשָ
ל  ׁש ָלֶהם ְזכּויֹות ְוחֹובֹות ׁשֶ ּיֵ ׁשֶ

ִדיָנה. ֵהם ְיכֹוִלים ִלְבחֹר  ַהּמְ
ֶנֶסת. ֵחר ַלּכְ ּוְלִהּבָ



בּולֹות ָהָאֶרץ  ק (1949) רֹוִאים ֶאת ּגְ ׁשֶ ִביַתת ַהּנֶ ֵמי ׁשְ ת ֶהְסּכְ ַמּפַ ּבְ
י ַהְחָלַטת  ת ָהָאֶרץ ַעל ּפִ ְלַאַחר ִסּיּום ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות ַוֲחֻלַקּ

ר 1947. נֹוֶבְמּבֶ כ"ט ּבְ ָהאּו"ם ּבְ
ק 1949", ְוִכְתבּו:  ׁשֶ ִביַתת ַהּנֶ ֵמי ׁשְ ת ֶהְסּכֵ "ַמּפַ ִהְתּבֹוְננּו ּבְ  .1

ִדינֹות  ל ַאַחת ֵמַהּמְ ָרֵאל ִנְמֵצאת ּכָ ל ְמִדיַנת ִיׂשְ ּוּון ׁשֶ ֵאיֶזה ּכִ ּבְ
ָרֵאל. ְלֲחמּו ֶנֶגד ִיׂשְ ּנִ ׁשֶ

ְתבּו  לֹום? ּכִ ֵמי ׁשָ מּו ֶהְסּכֵ ֵכנֹות ֶנְחּתְ י ְמִדינֹות ֲעָרִבּיֹות ׁשְ ּתֵ ִעם ֵאילּו ׁשְ  .2
ָמן. ֲאלּו אֹו ִקְראּו ְוִכְתבּו ֶאת ׁשְ ָמן ְוִאם ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים — ׁשַ ֶאת ׁשְ

י  ם ְזַמּנִ ק: ֶהְסּכֵ ִביַתת ֶנׁשֶ ׁשְ
ְלַהְפָסַקת ִמְלָחָמה.

ק 1949 ׁשֶ ִביַתת ַהּנֶ ֵמי ׁשְ ת ֶהְסּכְ ַמּפַ
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ן, ִהְתַעְנְינּו  ּוְבֶכם נֹוַסד ִלְפֵני ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות? ִאם ּכֵ ַהִאם ִיּשׁ  .1
ה. ּתָ ּכִ רּו ּבַ ְלָחָמה ְוַסּפְ ֵעת ַהּמִ ּוב ּבְ ּשׁ ִיּ ָמה ָקָרה ּבַ

ְזַמן ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות:  ֶכם ֵהיָכן ָהיּו ּבִ ְחּתְ ּפַ ֵני ִמׁשְ ֲאלּו ֶאת ּבְ ׁשַ  .2
פּו  ּתְ ּתַ ָתא ִהׁשְ א אֹו ָסְבָתא ַרּבְ א ַרּבָ ָמה ָעׂשּו? אּוַלי ַסּבָ

ִמְלָחָמה זֹו? ּבְ
ה  ּתָ ר ַלּכִ ָחה ְלַסּפֵ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ְתבּו ִסּפּור ֶאָחד אֹו ַהְזִמינּו ֶאָחד ִמּבְ ּכִ  .3

ְלָחָמה. ְזַמן ַהּמִ יו ּבִ ַעל ַמֲעׂשָ
ה  ֵאֶלּ ָחה ּכָ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ל ּבְ ין ַהֲחֵבִרים ׁשֶ ֶכם אֹו ּבֵ ְחּתְ ּפַ ִמׁשְ ִאם ֵיׁש ּבְ  .4
רּו ָלֶכם  ַסּפְ ּיְ ׁשּו ׁשֶ ּקְ ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות, ּבַ ְפְצעּו ּבְ ּנִ ֶהְרגּו אֹו ׁשֶ ֶנּ ׁשֶ

יַצד ַמְנִציִחים ֶאת ַהּנֹוְפִלים? יַצד ְוֵאיפֹה ֶזה ֵאַרע. ּכֵ ּכֵ
ְמקֹורֹות ׁשֹוִנים,  ׂשּו ֵמיָדע ּבִ י, ַחּפְ ם ִסּפּור ִאיׁשִ ַמְעּתֶ ִאם לֹא ׁשְ  .5
ּוְבֶכם. ִיׁשּ ֲאַתר ַהַהְנָצָחה ּבְ ֲאָתֵרי ִאיְנֶטְרֶנט אֹו ּבַ ְסָפִרים ּבַ מֹו ּבִ ּכְ

ָרָתן  ּטְ ּמַ ֻעּלֹות ׁשֶ ַהְנָצָחה: ּפְ
יר ֶאת ַהּנֹוְפִלים  ְלַהְזּכִ

ָרֵאל. ִמְלֲחמֹות ִיׂשְ ּבְ

ֶהְרגּו ֶנּ ְרָטה ְלֵזֶכר ַהּלֹוֲחִמים ׁשֶ ַנת תשי"א (1950) ְלַיד ַהַאְנַדּ ׁשְ ַרֲעָנָנה ּבִ רֹון ּבְ ּכָ ֶטֶקס יֹום ַהִזּ



ִמְלֶחֶמת  ֶהְרגּו ּבְ ּנֶ ים ַמְנִציִחים ֶאת ֵזֶכר ַהּלֹוֲחִמים ׁשֶ ּוִבים ַרּבִ ִיׁשּ ּבְ
ית ָיד ְלָבִנים ּוְבַאְנָדְרָטאֹות  ת ּבֵ ְבִנּיַ רֹון, ּבִ ָהַעְצָמאּות ַבֲאָתֵרי ִזּכָ

ָסִלים  ְלִזְכָרם) (ּפְ

ַהְכָרַזת  לּו ּבְ ִזּיֹות ִהְתַקּבְ ה ַהְחָלטֹות ֶמְרּכָ ּמָ ּכַ
ד  מּו ִמּיָ ת ָהַעְצָמאּות ְוֵהן ֻיׂשְּ ְמִגּלַ בּו ּבִ ִדיָנה ְוִנְכּתְ ַהּמְ

ַמֲהָלָכּה.  ְלָחָמה ְוַאף ּבְ ְלַאַחר ַהּמִ
ִדיָנה  ֶטֶקס ַהְכָרַזת ַהּמְ ן־ּגּוְריֹון ִהְקִריא אֹוָתּה ּבְ ִוד ּבֶ ּדָ

ַמאי 1948. ׁש"ח, 14 ּבְ ר ּתַ ִאּיָ י, ה' ּבְ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ּבְ
ָפְרִטים ֶאת ְזכּותֹו  ּמְ ה ֲחָלִקים ׁשֶ ָ ה ֲחִמּשׁ ְמִגּלָ ּבִ

ָרֵאל,  הּוִדי ַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ ל ָהָעם ַהּיְ ַהִהְסטֹוִרית ׁשֶ
ִדיָנה  ל ַהּמְ ִדיָנה, ֶעְקרֹונֹוֶתיָה ׁשֶ ַהְכָרָזה ַעל ֲהָקַמת ַהּמְ

נֹות  ּוָ ה ֶאל ְמִדינֹות ָהעֹוָלם ְוַהְצָהַרת ּכַ ִנּיָ ה, ּפְ ַהֲחָדׁשָ

ַע ְכַפר ְיהֹוׁשֻ ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות ּבִ ְרָטה ְלֵזֶכר ַהּנֹוְפִלים ּבְ ָלה ַאְנּדַ ְסּ ְנְסִקי ּפִ ְתָיה ִליׁשַ ּבַ



ין ְמִדינֹות ָהעֹוָלם. ב ּבֵ ּלֵ ּתַ ִדיָנה ְלִהׁשְ ל ַהּמְ ׁשֶ
ל  ה מֹוִפיעֹות ֲחִתימֹוֵתיֶהם ׁשֶ ִגּלָ סֹוף ַהּמְ ּבְ

ֲחֵבֵרי מֹוֶעֶצת ָהָעם.

ל ְמִדיַנת  נֹות ׁשֶ ּוָ ִים ֵמַהְצָהרֹות ַהּכַ ּתַ ה ׁשְ ִהנֵּ
ָרֵאל: ִיׂשְ

ִעיָרה חֹוְקָקה ֶאת  ִדיָנה ַהּצְ  1. ַהּמְ
הּוִדים ַלֲעלֹות  ר ְלָכל ַהּיְ ַאְפׁשֵ בּות ַהּמְ ְ חֹק ַהּשׁ

ֶאְזָרִחים  ּה ּכְ ָרֵאל ְוִלְחיֹות ּבָ ִלְמִדיַנת ִיׂשְ
מֹוְקָרִטית. הּוִדית ְוַהּדֵ ָרֵאל ַהּיְ ְמִדיַנת ִיׂשְ ּבִ

ַמֲהָלָכּה,  ְלָחָמה, ְוַאף ּבְ ד ְלַאַחר ּתֹם ַהּמִ ִמּיָ
ִליִטים ְיהּוִדים  ל ּפְ דֹוָלה ׁשֶ ה ּגְ ָהְיָתה ֲעִלּיָ

ה  ִדינֹות ֵאירֹוּפָ ל ָהעֹוָלם, ַמֲחִציָתם ִמּמְ ִמּכָ
ִדינֹות  ֹוָאה, ּוַמֲחִציָתם ִמּמְ ַאַחר ַהּשׁ ּלְ ׁשֶ

ְצפֹון ַאְפִריָקה ְוַאְסָיה, ְלֻדְגָמה ַאְלִג'יר,  ּבִ
יָמן, ִעיָרק, ִמְצַרִים ּוְמִדינֹות ַעְרִבּיֹות ֲאֵחרֹות. ּתֵ

ְעָיהּו: ִביא ְיׁשַ א ַהּנָ ּבָ ּנִ ִפי ׁשֶ ּכְ

מֹר ַעל  ׁשְ ּתִ מֹוְקָרִטית, ׁשֶ ָרֵאל ִהיא ְמִדיָנה ְיהּוִדית־ּדֵ 2. ְמִדיַנת ִיׂשְ
בּו  ָבִרים ֵאּלּו ִנְכּתְ ּה. ּדְ ים ּבָ ים ַהַחּיִ ל ָהֲאָנׁשִ ל ּכָ בֹוָדם ּוְזכּויֹוֵתיֶהם ׁשֶ ּכְ

ת ָהַעְצָמאּות.  ְמִגּלַ ּבִ

סּוק יח) ֶרק מט, ּפָ ְעָיהּו ּפֶ (ְיׁשַ

ת ָהַעְצָמאּות ְמִגּלַ



ָכל ְמִדיָנה ַעְצָמִאית, ָקְבָעה ְוחֹוְקָקה  ִעיָרה, ּכְ ָרֵאל ַהּצְ ְמִדיַנת ִיׂשְ
ְמִדיָנה ְיהּוִדית  ָאֶרץ ּוָבעֹוָלם ּכִ ִגים אֹוָתּה ּבָ ַיּצְ ּמְ ים ׁשֶ ה ֻחּקִ ּמָ ּכַ

ְוֵדמֹוְקָרִטית:
ל מֹוְסדֹות  ִמית ׁשֶ ָפה ָהִרׁשְ ָפה ָהִעְבִרית ִהיא ַהּשָׂ ַהּשָׂ  

ֶפר  י ַהּסֵ ָבּתֵ ֶפר. ּבְ י ַהּסֵ ָבּתֵ ּמּוד ּבְ ַפת ַהּלִ ִדיָנה ְוִהיא ׂשְ ַהּמְ
ּמּוד ִהיא ֲעָרִבית ְוִעְבִרית. ַפת ַהּלִ ים ׂשְ ָהַעְרִבּיִ

ִלי ֶהְרץ  ר ַנְפּתָ ִחּבֵ ְקָוה" ׁשֶ ִדיָנה הּוא "ַהּתִ ל ַהּמְ ַהִהְמנֹון ׁשֶ
ַאְרצֹו  הּוִדי ִלְחיֹות ּבְ ל ָהָעם ַהּיְ ְקָוה ׁשֶ ַעת ַהּתִ ר ּובֹו ֻמּבַ ִאיְמּבֶ

ַלִים ָלַעד. - ֶאֶרץ ִצּיֹון ִוירּוׁשָ
ֵני  ְ ִנים ּוִמּשׁ ְבַעת ַהּקָ ִדיָנה ֵיׁש ָמֵגן ְוָעָליו ְמנֹוַרת ׁשִ ֵסֶמל ַהּמְ ּבְ

ָרֵאל.  תּוב: ִיׂשְ ה ּכָ יָה ַעְנֵפי ַזִית. ְלַמּטָ ִצּדֶ
ֵני  ְ ית: ִמּשׁ ּלִ ל ֶאת ַהּטַ ֶגל ְמַסּמֵ חֹל ָלָבן. ַהּדֶ ִצְבֵעי ּכָ ָרֵאל ּבְ ֶגל ִיׂשְ ּדֶ

אֹותֹו ֶצַבע. ִוד ּבְ ז ָמֵגן ּדָ ְרּכָ ֶהה ּוַבּמֶ ֵכֶלת ּכֵ ֶצַבע ּתְ ים ּבְ ּסִ יו ּפַ ִצּדָ
ִרים ֵארּוִעים ֲחׁשּוִבים  ָרֵאל ְמֻצּיָ ַעל ּבּוֵלי ִיׂשְ

ֲעלּו ְלַמַען  ּפָ ים ּוְקבּוצֹות ׁשֶ ִדיָנה, ִאיׁשִ ּמְ ּבַ
ִדיָנה ְוַהֶחְבָרה ְועֹוד. ַעל ַהּבּוִלים  ַהּמְ

ָרֵאל. תּוב ִיׂשְ ּכָ
ִדיָנה  ַהּמְ ֶסף ׁשֶ ַעל ַהּכֶ

ים  ִרים ִאיׁשִ יָסה ְמֻצּיָ ִהְדּפִ
ִדיָנה  ֲעלּו ְלַמַען ַהּמְ ּפָ ׁשֶ
יֵאי  מֹו ְנׂשִ ְוַתְרּבּוָתּה ּכְ

י  ִדיָנה, סֹוְפִרים ְוָראׁשֵ ַהּמְ
ָלה. ֶמְמׁשָ

ם  ם ֲחשוִב ִע
ֲעלּו ְלַמַען 

ּבּוִלים ּבּוִלים 



ָרֵאל ְמִדיַנת ִיׂשְ ים ּוְזכּויֹות ּבִ ֻחּקִ
ים ֲחׁשּוִבים  ֶנֶסת ְמחֹוְקִקים ֻחּקִ ַחְבֵרי ַהּכְ

ְוׁשֹוִנים.
בֹוד  ים חֹוַקק ַהחֹק ֶהָחׁשּוב: חֹק ּכְ ין ַהֻחּקִ ּבֵ

ֵני ָהָאָדם ֵיׁש  ָמעֹו: ְלָכל ּבְ ׁשְ ּמַ ָהָאָדם ְוֵחרּותֹו ,ׁשֶ
ְזכּות ְלָכבֹוד.

ָמָעּה: ְלָכל ָאָדם ֵיׁש  ׁשְ ּמַ ית ׁשֶ ְלֵחרּות ִאיׁשִ
כּות ְלֵמיָדע  ת, ַהּזְ ָבה ּוִבּטּוי, חֶֹפׁש ָדּ חֶֹפׁש ַמְחׁשָ

נּות, חֶֹפׁש  ָעה ַעְצִמית, חֶֹפׁש ְלִהְתַאְרּגְ ַעת ּדֵ ּוְלַהּבָ
נּוָעה ְוחֶֹפׁש ַלֲעסֹק ְלִפי ְרצֹונֹו, ְזכּות ִלְחיֹות  ּתְ

ֵחר ְלַתְפִקיִדים ׁשֹוִנים ,ְלַהְנָהַגת  ָכל ָמקֹום, ְזכּות ִלְבחֹר ּוְלִהּבָ ּבְ
ִדיָנה. ּוב ְוַהּמְ ּשׁ ַהּיִ

ל  ֵלמּות ַהּגּוף ׁשֶ ים ְוִלׁשְ כּות ְלַחּיִ ִדיָנה ׁשֹוֶמֶרת ַעל ַהּזְ ַהּמְ
לֹומֹו  כּות ְלִקְנָין (ְרכּוׁשֹו), ִלׁשְ ֶמת ַהּזְ ל ָאָדם. ְלָכל ָאָדם ַקּיֶ ּכָ

י. ּוְלִבְטחֹונֹו ָהִאיׁשִ
ָטָרה,  ׁשְ ּזֹו ַהּמִ ִניִמי ׁשֶ חֹון ּפְ ּטָ ל ּבִ ִדיָנה ֵהִקיָמה ַמֲעֶרֶכת ׁשֶ ַהּמְ

ט  ּפָ ׁשְ י ַהּמִ ּתֵ ִדיָנה ּוַמֲעֶרֶכת ּבָ בּולֹות ַהּמְ ֹוֵמר ַעל ּגְ ּשׁ ָצָבא ׁשֶ
ים. ְפִקיָדּה ֶלֱאכֹף ֶאת ַהֻחּקִ ּתַ ׁשֶ

ים,  ר ְלָכל ָהֲאָנׁשִ ַאְפׁשֵ ּמְ נּויֹות הּוא חֹק ׁשֶ ּמְ ְויֹון ִהְזּדַ כּות ְלׁשִ ַהּזְ
ְמקֹום  וֹות ּבִ נּויֹות ׁשָ ּמְ ים ְוִלְגָבִרים, ִהְזּדַ ִליהּוִדים ַוֲעָרִבים, ְלָנׁשִ
יַע ְלָכל  רּות ְלַהּגִ ֶאְפׁשָ ְפִעילּויֹות ׁשֹונֹות, ּבָ ּמּוִדים, ּבִ ּלִ ָהֲעבֹוָדה, ּבַ

לּויֹות ְועֹוד.  מֹו ְלָנִכים, ְלַבֲעֵלי ֻמְגּבָ ָמקֹום, ּכְ
כּות ְלָכל ַיְלֵדי  ֲעִניק ֶאת ַהּזְ ּמַ ֶנֶסת חֹוְקקּו חֹק ִחּנּוְך חֹוָבה ׁשֶ ּכְ ּבַ
רּות  ֲעִניק ְלָכל ָהֶאְזָרִחים ֶאְפׁשָ ּמַ ִריאּות ׁשֶ ָרֵאל ִלְלֹמד. חֹק ּבְ ִיׂשְ

ִריאּות. ל ִטּפּול ּבְ ְלַקּבֵ



ֵני  ל ּבְ ל ּכָ כּויֹות ׁשֶ ים ַעל ַהּזְ ִגּנִ ים ַהּמְ ְהיּו ֻחּקִ ּיִ ַמּדּוַע ָחׁשּוב ׁשֶ  .1
ִדיָנה? ּמְ ָהָאָדם ּבַ

יַצד ׁשֹוְמִרים  ְגָמה ּכֵ ָהִביאּו ּדֻ  .2
ֵלמּות ַהּגּוף  ים ְוִלׁשְ כּות ְלַחּיִ ַעל ַהּזְ

ָרֵאל? ְמִדיַנת ִיׂשְ ּבִ
כּות  ָעה: ַהּזְ ֶכם ַעל ַהּדֵ ְעּתְ ָמה ּדַ  .3

ּטּוי ּגֹוֶרֶמת  ָעה ְוחֶֹפׁש ַהּבִ ַעת ּדֵ ְלַהּבָ
ִדיָנה. ּוב ְוַלּמְ ּשׁ ֶנֶזק ַלּיִ

ְעָיהּו ְלַאַחר ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות?  ל ְיׁשַ ָמה ְנבּוָאתֹו ׁשֶ ְ ּשׁ יַצד ִהְתּגַ ּכֵ  .1
תֹות  ים ְלָכל ַהּדָ דֹוׁשִ קֹומֹות ַהּקְ מֹר ַעל ַהּמְ ַמּדּוַע ָחׁשּוב ִלׁשְ  .2

ת ָהַעְצָמאּות ֶזה ָקׁשּור? ְמִגּלַ ּוְלֵאילּו ַהְחָלטֹות ּבִ

רּו ִצּיּור ַמְתִאים ְלֵארּוֵעי יֹום  ַצּיְ  .1
ִדיָנה, אֹו ִצּיּור  ל ַהּמְ ָהַעְצָמאּות ׁשֶ

ׁשּור ְלִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות. ּקָ ׁשֶ
ֲאָבק  יר אֹו ִסּפּור ַעל ַהּמַ ְתבּו ׁשִ ּכִ  .2

ָרֵאל. ְלַעְצָמאּות ְמִדיַנת ִיׂשְ
ה ַאְלּבֹוִמים ּוְתמּונֹות  ּתָ ָהִביאּו ַלּכִ  .3

יגּו  ַעל ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות ְוַהּצִ
אֹוָתם ִלְפֵני ַחְבֵריֶכם.

ל ַזִית לֹום: יֹוָנה ִעם ָעֶלה ׁשֶ ָ ֵסֶמל ַהׁשּ



י  ּתֵ ת ָהָאֶרץ ִלׁשְ אּו"ם ַעל ֲחֻלּקַ ָעה ּבָ ַהְצּבָ ר1947, ּבַ נֹוֶבְמּבֶ יֹום כ"ט ּבְ ּבְ
ַעד 33  יעּו ּבְ הּוִדים ּוְמִדיָנה ָלֲעָרִבים — ִהְצּבִ ְמִדינֹות — ְמִדיָנה ַלּיְ

יעּו ֶנֶגד. 10 ְמִדינֹות ִנְמְנעּו.  ְמִדינֹות ּו־13 ְמִדינֹות ִהְצּבִ
ת ָהָאֶרץ  הּוִדים ַלַהְחָלָטה ַעל ֲחֻלּקַ גּוַבת ַהּיְ ין ּתְ ָוָאה ּבֵ ִעְרכּו ַהׁשְ  .1

ְבִחיִנים. גּוַבת ָהֲעָרִבים. ַהְחִליטּו ַעל ַהּתַ ְלֵבין ּתְ
ד ְלָמֳחָרת ַהַהְכָרָזה ַעל ֲהָקַמת ְמִדיַנת  ְרָצה ִמּיָ ְלָחָמה ּפָ ַהּמִ  .2

ירּו ַמּדּוַע ִהיא ִנְקְרָאה ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות אֹו  ָרֵאל. ַהְסּבִ ִיׂשְ
ְחרּור.  ִ ִמְלֶחֶמת ַהּשׁ

ה ְלעֹוִלים;  לּויֹות; ִעיר ֲחָדׁשָ ִגים: ִקּבּוץ ּגָ ּשָׂ ירּו ֶאת ַהּמֻ ַהְסּבִ  .3
ת. ׁשֶ ָפה ִמְתַחּדֶ ָלה; ׂשָ ַהְעּפָ

ָרֵאל ָהַעְצָמִאית. ָרָזה ִלְמִדיַנת ִיׂשְ רּו ּבּול אֹו ּכְ ַצּיְ  .4



ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
ִדיָנה.  ף ְלָכל ֶאְזְרֵחי ַהּמְ ּתָ ׁשֻ ַעל ַהּמְ  .1

ָרִכים  ִדיָנה ְוַעל ּדְ ּמְ ין ְקבּוצֹות ּבַ ָעיֹות ּוַמְחלֹוקֹות ּבֵ ַעל ּבְ  .2
ְלִפְתרֹוָנן.

ִמיָרה ַעל  ִפים ְלַצד ׁשְ ּתָ ָבִרים ְמׁשֻ ֶביָה ֵיׁש ּדְ ִדיָנה ּוְלתֹוׁשָ ְלֶאְזְרֵחי ַהּמְ
כּות  ּיְ ּתַ ִכים ִלְקבּוצֹות ׁשֹונֹות, ַאְך ְקבּוַצת ַהִהׁשְ ּיְ ּתַ ם ִמׁשְ ּלָ ִיחּוִדּיּות. ּכֻ

ָרֵאל. ל ָהֶאְזָרִחים ִהיא ְמִדיַנת ִיׂשְ ל ּכָ יֹוֵתר ׁשֶ דֹוָלה ּבְ ַהּגְ

 
ְרֵאִלים ְוַהִאם  ִיׂשְ ף ָלנּו ּכְ ּתָ ֵאָלה: ָמה ְמׁשֻ ְ ּשׁ ּיּון ּבַ ם ּדִ ה ד ִהְתַקּיֵ ִכּתָ ּבְ

נּו. ּלָ ל ּכֻ כּות ׁשֶ ּיָ ַ ִדיָנה ִהיא ְקבּוַצת ַהּשׁ ַהּמְ
ים אֹו  ל ֲאָנׁשִ מֹות ׁשֶ ְתבּו ׁשֵ ֶכם? (ּכִ ּלָ כּות ׁשֶ ּיָ ַ ְקבּוצֹות ַהּשׁ ִמי ּבִ  .1
ם ְיכֹוִלים ְלַסְרֵטט ְלִפי ֲהָבַנְתֶכם ֶאת  ְקבּוצֹות ׁשֹונֹות). ַאּתֶ

ֶכם. ּלָ כּות ׁשֶ ּיָ ַ ֵלי ַהּשׁ ַמְעּגְ
ַאְפֵין אֹוָתּה. ּתּוְכלּו ְלָצֵרף  ּיְ כּות ִסיָמן ׁשֶ ּיָ ָצְרפּו ְלָכל ְקבּוַצת ׁשַ  .2

יר אֹו ִסְסָמה.  ְצלּום, ֵסֶמל אֹו ׁשִ ִצּיּור אֹו ּתַ
ֶכם  ּלָ כּות ׁשֶ ּיָ ַ ף ְלָכל ְקבּוצֹות ַהּשׁ ּתָ ׁשֻ י ַהּמְ יקּו ַמְסָקָנה ְלַגּבֵ ַהּסִ  .3

ָלִלי ֶאָחד.  ט ּכְ ּפָ ִמׁשְ ְוִכְתבּו זֹאת ּבְ



ר  ׁשֶ ירּו ֶאת ַהּקֶ ֲהדּות ְוַהְסּבִ קֹורֹות ַהּיַ ּטּוִטים ִמּמְ ִקְראּו ֶאת ַהּצִ  .1
א. ֶהם ַלּנֹוׂשֵ ּלָ ׁשֶ

דּו  ּבֹו ֶאְזָרִחים ֶנְחְלצּו ְלֶעְזָרה אֹו ִהְתַנּגְ ְגָמה ְלִמְקֶרה ׁשֶ ָהִביאּו ּדֻ  .2
בּוי). ל ׁשָ ירּוְתרֹום, ַחּיָ ִ ָרה (ְלֻדְגָמה: ַהׁשּ ּקָ ְלָמה ׁשֶ

ִנים ָהַאֲחרֹונֹות, ְלֻדְגָמה:  ָ ּשׁ ָרה ּבַ ּקָ ְתבּו ַעל ֵארּוַע ֶאָחד ׁשֶ ּכִ  .3
ז  ְרּכָ ִבים ֵמַהּמֶ תֹוׁשָ פֹון ּבְ ֵבי ַהּצָ ה ֶנֶעְזרּו ּתֹוׁשָ ִנּיָ ְ ִמְלֶחֶמת ְלָבנֹון ַהּשׁ ּבְ
ֵבי  תֹוׁשָ רֹום ּבְ ֵבי ַהּדָ רֹום, ּוְבִמְבַצע עֹוֶפֶרת ְיצּוָקה ֶנֶעְזרּו ּתֹוׁשָ ְוַהּדָ

פֹון. ז ְוַהּצָ ְרּכָ ַהּמֶ

ְקָרא כו,לז)  ֵפרּוׁשֹו ְלִמְדַרׁש ָסְפָרא ַעל ַוּיִ "י ּבְ (ָרׁשִ

סּוק ו) ֶרק מא, ָפּ ְעָיהּו ֶפּ (ְיׁשַ





רּו ָמה  ַעּמּוד ַהּקֹוֵדם ְוַסּפְ ּבָ ֵארּוַע ֶאָחד ֵמָהֵארּוִעים ׁשֶ ֲחרּו ּבְ ּבַ  .1
ָידּוַע ָלֶכם ָעָליו.

ָאתּוָנה —  ָיאָדה ּבְ אֹוִליְמּפְ ֵמַדְלַית ָזָהב ּבָ ל ְפִריְדַמן ָזָכה ּבְ ּגַ ׁשֶ ּכְ  .2
ָאֶרץ.  דֹוָלה ּבָ ְמָחה ּגְ  ָהְיָתה ׂשִ

יִרים אֹותֹו. נּו לֹא ַמּכִ ירּו ַמּדּוַע, ֲהֵרי ֻרּבֵ ַהְסּבִ
ֲאָגה  ה ּדָ ָלּ ִדיָנה ּכֻ ֹהּדֹו, ַהּמְ ּבְ "ד ׁשֶ ֵבית ָחּבָ ָרה ּבְ ּקָ ה ׁשֶ ִפּגּוַע ָקׁשֶ ּבְ  .3

יִרים  הֹוָריו ֶנֶהְרגּו. ֲהֵרי ֲאַנְחנּו לֹא ַמּכִ ל ְלַאַחר ׁשֶ ּצַ ּנִ ָטן ׁשֶ ֶלד ַהּקָ ַלּיֶ
ת? אֹוָתם. ַמּדּוַע ָהָיה ָלנּו ִאְכּפַ

רֹון ְלַחְלֵלי ַצַה"ל.  ּכָ ֹהּדֹו ָחל יֹום ַהּזִ לּו ּבְ י ִטּיְ ּיֹוָאב ְוַטּלִ ְזַמן ׁשֶ ּבִ  .4
ְרָפִתים  רֹון ֵהם ֻהְזְמנּו ְלַבּלֹות ִעם ַחְבֵריֶהם ַהּצָ ּכָ ֶעֶרב ַהּזִ ּבְ

ל ִניקֹול. ּה ׁשֶ ְדּתָ ה ִלְכבֹוד יֹום ֻהּלַ ְמִסּבָ ּבִ
י ֶזה  ים ּכִ ָהֶעֶרב ֵהם ֵאיָנם ְמַבּלִ ירּו ְלַחְבֵריֶהם ׁשֶ י ְויֹוָאב ִהְסּבִ ַטּלִ  

רֹון ְלַחְלֵלי ַצַה"ל.  ּכָ יֹום ַהּזִ
ּה ָאְמָרה: "ֲאָבל  ְדּתָ ָרְצָתה ַלְחּגֹג ִעם ֲחֵבֶריָה ֶאת יֹום ֻהּלַ ִניקֹול, ׁשֶ

ֹהּדֹו." ם ּבְ ָרֵאל, ַאּתֶ ִיׂשְ ם לֹא ּבְ ַאּתֶ
י?  ֶכם צֹוֵדק — ִניקֹול אֹו יֹוָאב ְוַטּלִ  ִמי ְלַדְעּתְ

קּו ַמּדּוַע. ַנּמְ
ִאים  ִדיָנה ּגֵ ֶכם: ַמּדּוַע ֶאְזְרֵחי ַהּמְ ְעּתְ ָמה ּדַ  .5

ל אֹו  ְפַרס נֹוּבֶ ְרֵאִלים ָזכּו ּבִ ׂשְ ָעִנים ַהּיִ ּדְ ַהּמַ ׁשֶ ּכְ
ְפָרס ָחׁשּוב  ְרֵאִלי זֹוֶכה ּבִ אי ִיׂשְ ַמּ ל ּבַ ְרטֹו ׁשֶ ּסִ ׁשֶ ּכְ

ֹאֶפן  יִרים אֹוָתם ּבְ עֹוָלם? ֲהֵרי ֲאַנְחנּו לֹא ַמּכִ ּבָ
י? ִאיׁשִ

ֶפר  סּוק ִמּסֵ ֶרק ְוַלּפָ ר ְלכֹוֶתֶרת ַהּפֶ ֵ יקּו ֵאיְך ֶזה ִמְתַקּשׁ ַהּסִ  .6
ַעּמּוד 245)? ְעָיהּו (ְבּ ְיׁשַ

ָרֵאל ֵסֶמל ְמִדיַנת ִיׂשְ



ָכל יֹום  ָהֶאְזָרִחים ֶנֱהִנים ֵמֶהם ּבְ ים ׁשֶ ים, ֵמֶהם ֻחּקִ ים ַרּבִ ֵיׁש ֻחּקִ
ים  ִמיד ָהֶאְזָרִחים ְמֻרּצִ יִלים ְולֹא ּתָ ְגּבִ ּמַ ים ׁשֶ ּוְבָכל ָמקֹום, ּוֵמֶהם ֻחּקִ

י ֵהם ְלַמֲעֵננּו  ת ָלֶהם, ּכִ ֵמֶהם, ֲאָבל חֹוַבת ָהֶאְזָרִחים ְלִהְתַנֵהג ּוְלַצּיֵ
ִדיָנה. ּמְ ּוְלַמַען ַהֶחְבָרה ּבַ

ל  יַמת ַהּתֶֹכן ׁשֶ ים ׁשֹוִנים. ְלָהָלן ְרׁשִ ָרֵאל ֵיׁש ֻחּקִ ְמִדיַנת ִיׂשְ ּבִ
ים: ָרה ֻחּקִ ֲעׂשָ

חּו. ּתְ ְלְמדּו ְוִיְתּפַ ִיּ ָרֵאל ׁשֶ חֹק ְלַמַען ַיְלֵדי ִיׂשְ א. 
ִרים ִויָלִדים. ִריאּות ָהֶאְזָרִחים — ְמֻבּגָ חֹק ְלַמַען ּבְ ב. 

ְרַקע.  ִים ְוַהּקַ חֹק ַלֲהָגַנת ַהַחי ְוַהּצֹוֵמַח, ָהֲאִויר, ַהּמַ ג. 
ֲעבֹוָדה ּוְבַפְרָנָסה ּוַבִלּמּוִדים,  ָוה ּבָ ם ֵיׁש ְזכּות ׁשָ חֹק ְלִפיו ְלֻכּלָ ד. 

ה. ָ יָמה ְלֶגֶבר ּוְלִאּשׁ ֶמת ּוְבָכל ְמׂשִ ְפִעילּות ְמֻסּיֶ פּות ּבִ ּתְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ
ִרים ִלְבחֹר ֶאת ִנְבֲחֵריֶהם  ר ִלְצִעיִרים ְוִלְמֻבּגָ ַאְפׁשֵ חֹק ַהְמּ ה. 

ּוב. ּשׁ ִדיָנה ְוַהּיִ ְלַהְנָהַגת ַהּמְ
ֶסף ַעל ָהְרָוִחים  ם ּכֶ ּלֵ ִבים ְלׁשַ חֹק ְלִפיו ָהֶאְזָרִחים ַחּיָ ו. 

ִעְסֵקיֶהם. ֲעבֹוָדָתם אֹו ּבְ ֵמַהַהְכָנָסה ּבַ
עֹוָלם ַיֲעלּו  הּוִדים ּבָ ל ַהּיְ ּכָ ֵדי ׁשֶ ִדיָנה ּכְ חֹוְקָקה ַהּמְ חֹק ָחׁשּוב ׁשֶ ז. 

ּה. ֵאֶליָה ְוִיְחיּו ָבּ
ֵרת  יל 18) ְלׁשָ ִדיָנה — ִחּיּוב ַהּבֹוְגִרים (ֵמַעל ּגִ ּמְ חֹק ָחׁשּוב ּבַ ח. 

י־ֶאְזָרִחי. רּות ְלֻאּמִ ׁשֵ ִדיָנה ְוִלְתרֹם ְלַמֲעָנּה ּבְ ַצַה"ל, ְלָהֵגן ַעל ַהּמְ ּבְ
ים  ל ֲאָנׁשִ בֹוָדם ְוַעל ֵחרּוָתם ׁשֶ מֹר ּוְלָהֵגן ַעל ּכְ ּנֹוַעד ִלׁשְ חֹק ָחׁשּוב ׁשֶ ט. 

ב ּוְבָכל ְזַמן ּוְלָהֵגן ָעל ְזכּויֹוֵתיֶהם.  ָכל ַמּצָ ָכל ָמקֹום, ּבְ ִויָלִדים ּבְ
ָרֵאל.  יַרת ִיׂשְ ַלִים ִהיא ּבִ י. ְירּוׁשָ

ר  חֹק: הֹוָרָאה ַהּקֹוַבַעת ָמה ֻמּתָ
ב ֶאת  ַחּיֵ ין ַהּמְ ּוָמה ָאסּור. ּדִ

ם. ּלָ ּכֻ



ל  יַמת ַהּתֶֹכן ׁשֶ "ְרׁשִ ְלָכל חֹק ּבִ  .1
ם.  ים" ֵיׁש ׁשֵ ָרה ֻחּקִ ֲעׂשָ   

ים? ְלֻדְגָמה:  ל ַהֻחּקִ מֹות ׁשֶ ֵ  ָמֵהם ַהּשׁ
ּבּור. ִריאּות ַהּצִ חֹק ב — חֹק ּבְ

ים ָהְרׁשּוִמים  מֹות ַהֻחּקִ ין ׁשְ ַהְתִאימּו ּבֵ  
יָמה: ְרׁשִ ּבָ ים ׁשֶ ֶרת ַלֻחּקִ ְסּגֶ ּמִ ּבַ

ְגָמה ְלָכל חֹק - ֵאיְך  יָמה. ָהִביאּו ּדֻ ים ֵמָהְרׁשִ ֵני ֻחּקִ ֲחרּו ׁשְ ַבּ  .2
ִעים אֹותֹו?  ְמַבְצּ

ים מֹות ַהֻחּקִ ׁשְ
בּות, חֹק ִחּנּוְך חֹוָבה, חֹק  ְ ִביָבה, חֹק ַהּשׁ  ַהחֹק ַלֲהָגַנת ַהּסְ

בֹוד ָהָאָדם ְוֵחרּותֹו,  נּויֹות, חֹק ּכְ ּמְ ְויֹון ִהְזּדַ ֶלד, חֹק ׁשִ ְזכּויֹות ַהּיֶ
ית  ִחיָרה ַהָחְפׁשִ ּבּור, חֹק ַהּבְ ִריאּות ַהּצִ ים, חֹק ּבְ לּום ִמּסִ ׁשְ חֹק ּתַ
ָרֵאל,  יַרת ִיׂשְ ַלִים ּבִ קֹוִמּיֹות, חֹק ְיסֹוד ְירּוׁשָ ֶנֶסת ְוָלָרׁשּויֹות ַהּמְ ַלּכְ

י־ֶאְזָרִחי. רּות ְלֻאּמִ ּיּוס חֹוָבה ְלַצַה"ל אֹו ְלׁשֵ חֹק ּגִ



ִמְקֶרה א:
ּיּול,  ְלּבֹוַע ָחְזרּו ְלֵביָתם ִמּטִ ַחת ּגִ ּפַ ֵני ִמׁשְ ר ּבְ ֲאׁשֶ י, ּכַ יֹום ֲחִמיׁשִ ּבְ

נּו?  ְרצּו ְלִדיָרָתם ְוָגְנבּו ְרכּוׁש ַרב. ְלִמי ּפָ ִבים ּפָ ּנָ ּגַ ֵרר ָלֶהם ׁשֶ ִהְתּבָ
ִמְקֶרה ב:

ְדַבר ִזהּום ְסִביָבִתי ֵמַאְנֵטנֹות  ֵדי ְלַהְרִחיב ֶאת ַהחֹק ּבִ נּו ּכְ ֶאְזָרִחים ִהְתַאְרּגְ
נּו?   ֲאזֹוֵרי ְמגּוִרים. ְלִמי ּפָ ֵדי ִלְמנַֹע ֶאת ֲהָקָמָתן ּבַ ֵלפֹון ּכְ ל ֶחְברֹות ַהֵטּ ׁשֶ

ְבָחר —  חֹוְקִקים הּוא ַהּמֹוָסד ַהּנִ ית ַהּמְ ּבֵ
ֶנֶסת.  ֶנֶסת, ּובֹו ֲחֵבִרים 120 ַחְבֵרי ּכְ  ַהּכְ

ְבִחירֹות  ּבּור ּבִ ֶנֶסת ִנְבֲחרּו ַעל ְיֵדי ַהּצִ ַחְבֵרי ַהּכְ
ג ֶאת ָהֶאְזָרִחים  ּיֹות ְוַתְפִקיָדם ְלַיּצֵ ָחְפׁשִ

ְרּגֹות  ים ּוִבְקִביַעת ּדַ ַהְחָלטֹות ּוַבֲחִקיַקת ֻחּקִ ּבְ
ים.  ים ַעל ִאי ִצּיּות ַלֻחּקִ ָהֳעָנׁשִ

ט.  ּפָ ׁשְ ָבא) ּוַמֲעֶרֶכת ַהּמִ ָטָרה ְוַהּצָ ׁשְ חֹון (ַהּמִ ּטָ יֵדי ּכֹוחֹות ַהּבִ ית ּבִ ים ַנֲעׂשֵ ֲאִכיַפת ַהֻחּקִ
ָהֶאְזָרִחים ִיְחיּו  ִדיָנה ְוִלְדאֹג ׁשֶ ּמְ ֶדר ּבַ מֹר ַעל ַהּסֵ ָרֵאל ַאְחָרִאית ִלׁשְ ֶטֶרת ִיׂשְ  ִמׁשְ

ִבְטָחה ּוְבָכבֹוד.  ּבְ
ׁשּויֹות ִעם ָהאֹוְיִבים.  ְפֵני ֵארּוֵעי ִמְלָחָמה ְוִהְתַנּגְ ִדיָנה ּוֵמֵגן ּבִ בּולֹות ַהּמְ ָבא ׁשֹוֵמר ַעל ּגְ ַהּצָ

ם  יַצד ְלַהֲעִניׁשָ ים ְוִלְבחֹן ּכֵ ְמרּו ַעל ַהֻחּקִ ּלֹא ׁשָ ּפֹט ֶאת ִמי ׁשֶ ט ַאְחָרִאית ִלׁשְ ּפָ ׁשְ ַמֲעֶרֶכת ַהּמִ
ָתם.  ֻעּלָ יֶהם ְוֶדֶרְך ּפְ ּנֹות ֶאת ַמֲעׂשֵ ר ָלֶהם ְלׁשַ אֹו ְלַאְפׁשֵ



ִמְקֶרה ג:
חֹק ֶנֱעַצר  ר ּבַ ּתָ בֹוָהה ֵמַהּמֻ ְמִהירּות ּגְ ַנָהג ָנַסע ּבִ

ִעְנָין  ל ַהְזָמָנה ְלִדּיּון ּבְ ָטָרה ְוִקּבֵ ׁשְ ַעל ְיֵדי ַהּמִ
ּלֹו?  ָעָיה ׁשֶ ּבְ ל ּבַ ֶזה. ִמי ְיַטּפֵ

ִמְקֶרה ד:
ּבּור  ָכל ִמְבֵני ַהּצִ ּבְ ִכים ּדֹוֵרׁש ׁשֶ ִאְרּגּון ַהּנָ

ים ִעם  ְתִאימּו ַלֲאָנׁשִ ּיַ ָנִאים ׁשֶ ִדיָנה ִיְהיּו ּתְ ּמְ ּבַ
לּויֹות. ְלִמי ִיְפנּו? ֻמְגּבָ

ִמְקֶרה ה:
ֵאזֹור ְמגּוִרים.  יתֹו ּבְ ה ְלַיד ּבֵ ִרּיָ ְלַאֲהרֹן ֵיׁש ַנּגָ
ה, ַאְך  ִרּיָ ּגָ ֲעִביר ֶאת ַהּנַ ּיַ נּו ֵאָליו ׁשֶ ֵכִנים ּפָ ְ ַהּשׁ

הּום  הּוא ֵסֵרב. ֵהם סֹוְבִלים ֵמָהַרַעׁש ּוִמּזִ
ָהֲאִויר. ָמה ֵהם ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות? ְלִמי ִלְפנֹות? 

נּו  ְקֶרה (א-ה) ְוַצּיְ אּוֵרי ַהּמִ ִקְראּו ֶאת ּתֵ  .1
ְקִרים  ָכל ַאַחד ֵמַהִמּ ָעָיה ּבְ ּבְ ל ּבַ ִמי ְיַטּפֵ

ל ֶעְזָרה  ֵדי ְלַקּבֵ ים ִיְפנּו ּכְ ּוְלִמי ָהֲאָנׁשִ
קּו ַהְחָלַטְתֶכם. ָעָיָתם. ַנּמְ ְוִלְפּתֹר ֶאת ּבְ

רּו ּכֹוֶתֶרת ְלָכל ִמְקֶרה. ַחּבְ  .2



ֶפֶרק ֶזה? ְלְמדּו ּבְ ָמה ּתִ
ִדיָנה ּוְבָכל ָמקֹום. ּמְ ַחס ַלֲאֵחִרים ּבַ ַעל ַהּיַ  .1

ִדיָנה. ֵבי ַהּמְ ין ּתֹוׁשָ ָכבֹוד ּוְבֶעְזָרה ֲהָדִדית ּבֵ סֹוְבָלנּות, ּבְ ַעל ַהּצֶֹרְך ּבְ  .2
ִדיָנה. ּמְ ים ּבַ ים ַהַחּיִ ִמיַרת ַהְזּכּויֹות ְלָכל ָהֲאָנׁשִ ַעל ׁשְ  .3

ה ֵהן ִמְתלֹוְננֹות,  ִדיָעה ָאַמר: "ֲאִני לֹא ֵמִבין ָלּמָ יב ַלּיְ ִהְקׁשִ רֹור ׁשֶ ּדְ
ָרֵאל." ְמִדיַנת ִיׂשְ אּוִניֶבְרִסיָטה ִעְבִרית ּבִ ֲהֵרי ֵהן לֹוְמדֹות ּבְ

נּו ֵיׁש ֶאְזָרִחים ֲעָרִבים  ּלָ ִדיָנה ׁשֶ ּמְ יָבה לֹו: "ָנכֹון, ֲאָבל ּבַ זַֹהר ֵהׁשִ
ם ִסְפרּות ֲעָרִבית." ּוְדרּוִזים ּוְזכּוָתם ִלְלֹמד ּגַ
ָתן? ַמּדּוַע? ְפִנּיָ טּוֶדְנִטּיֹות צֹוְדקֹות ּבִ ַהִאם ַהּסְ  .1
זַֹהר? ַמּדּוַע? ְדרֹור אֹו ּבְ ם ּתֹוְמִכים: ּבִ ִמי ַאּתֶ ּבְ  .2

ת ָהַעְצָמאּות  ְמִגּלַ רֹות ּבִ ִדיָנה ּוֵמַהַהְגּדָ י ַהּמְ ַעל ֵאיֶזה חֹק ֵמֻחּקֵ  .1
ַעּמּוִדים 255-254). יָדע ּבְ ּמֵ טּוֶדְנִטּיֹות? (ֵהָעְזרּו ּבַ סֹות ַהּסְ ּסְ ִמְתּבַ

ים ִעם ַהְנָהַלת ָהאּוִניֶבְרִסיָטה ְוִעם  ׁשִ ִאּלּו ֲהִייֶתם ִנְפּגָ  .2
יִעים ָלֶהם? טּוֶדְנִטּיֹות — ָמה ֲהִייֶתם ַמּצִ ַהּסְ

ַרְדיֹו: ָרֵאל ּבָ קֹול ִיׂשְ ָרה ּבְ ְדּ ֻ ּשׁ ְיִדיָעה ׁשֶ
ְתלּוָנה ַעל  נּו ְלַהְנָהַלת ָהאּוִניֶבְרִסיָטה ּבִ לֹוׁש ְסטּוֶדְנִטּיֹות ֲעָרִבּיֹות ּפָ ׁשָ

ְפרּות ָהֲעָרִבית. ּסִ עּוִרים ּבַ ֵאין ׁשִ ְמַעט ׁשֶ ֶרת ִלּמּוֵדי ִסְפרּות ּכִ ִמְסּגֶ ּבְ ְך ׁשֶ ּכָ
ָתן. ִנּיָ ְבֲחנּו ֶאת ּפְ ּיִ יבּו ׁשֶ ֵמַהְנָהַלת ָהאּוִניֶבְרִסיָטה ֵהׁשִ



ְבֵרי ָחָז"ל.  ָנ"ְך ּוִמּדִ סּוִקים ֵמַהּתָ ִקְראּו ֶאת ַהּפְ  .3
ְרְסמּו  ִהְתּפַ ִדיעֹות ׁשֶ י ַהּיְ ּתֵ יֵניֶהם ְלֵבין ׁשְ ר ּבֵ ׁשֶ ירּו: ָמה ַהּקֶ ַהְסּבִ  

ְקׁשֶֹרת? ּתִ ּבַ
ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו. ֵאילּו ֵמֶהן ּדֹומֹות  ּבֵ ה ֵיׁש ִמְצוֹות ׁשֶ ְפסּוִקים ֵאּלֶ ּבִ  .4

ַעּמּוִדים 255-254?  ָראֶתם ֲעֵליֶהם ּבְ ּקְ ִדיָנה ׁשֶ י ַהּמְ ְלֻחּקֵ

ְרֵקי ָאבֹות, ב, י) (ּפִ

סּוק ח)  ֶרק יג, ָפּ ית ֶפּ ֵראׁשִ (ּבְ

ְרֵקי ָאבֹות א, טו) (ּפִ

סּוק כד)  ֶרק ד, ָפּ ֵלי ֶפּ (ִמׁשְ

ת לא, עא) ּבָ (ׁשַ

ל  ֵדִני ּכָ ׁש: ”ַלּמְ ל ָאָדם ָנְכִרי (ָזר) ּוִבּקֵ א ִלְפֵני ִהּלֵ יֹום ֶאָחד ּבָ
ד  ל ַנֲעָנה ִמּיָ ֲאִני עֹוֵמד ַעל ֶרֶגל ַאַחת." ִהּלֵ ׁשֶ ּה ּכְ ּלָ ַהּתֹוָרה ּכֻ
ל  ה ַלֲחֵבְרָך, זֹו ִהיא ּכָ ֲעׂשֶ נּוא ָעֶליָך ַאל ּתַ ּשָׂ ְוָאַמר: ”ָמה ׁשֶ

ְלַבד - ֵלְך ּוְלַמד." רּוׁש ָלֶזה ּבִ ֶתר הּוא ּפֵ ל ַהּיֶ ּה, ּכָ ּלָ ַהּתֹוָרה ּכֻ
ת לא, עא) ּבָ (ׁשַ



ְרֵכי ִהְתַנֲהגּות ִגים — ֲעָרִכים — ּדַ ֻמּשָׂ

ִגים, ֲעָרִכים ְוַדְרֵכי  ר ֻמּשָׂ ס ַעל ִמְסּפָ ּסֵ ְתּבַ ּיִ אּור ִמְקֶרה ׁשֶ רּו ּתֵ ַחּבְ  .1
ְפסּוִקים  ֶרת. ּתּוְכלּו ְלֵהָעֵזר ּבִ ְסּגֶ ּמִ ּבַ יָמה ׁשֶ ְרׁשִ ִהְתַנֲהגּות ּבָ

ֲהדּות. קֹורֹות ַהּיַ ִמּמְ

ם. ְעּתָ ם ִלְפֵני ַחְבֵריֶכם ְוַהֲאִזינּו ַלֲחַוות ּדַ ַתְבּתֶ ּכְ יגּו ֶאת ָמה ׁשֶ ַהּצִ  .2
ל ַחְבֵריֶכם?  ַעת ׁשֶ ת ַהּדַ אּור ְלַאַחר ַחּוַ נּו ֶאת ַהּתֵ ַתּקְ ַהִאם ּתְ  .3

יַצד? ַמּדּוַע? ּכֵ

סּות,  ּיְ לֹום, ִהְתּפַ בֹוד ָהָאָדם, ׁשָ סֹוְבָלנּות, ְזכּויֹות ָאָדם, ּכְ
עֹות ׁשֹונֹות,  ין ּדֵ ׁש ּבֵ ָרה, ְנֻקּדֹות ִמְפּגָ ׁשָ ַמְחלֶֹקת ּוְמִציַאת ּפְ

ָעה, ִוּתּור  ּנּוי ּדֵ רּוד, ׁשִ ת ּפֵ ּתּוף ְלֻעּמַ ָמה, ׁשִ ַהְסּכָ



ָלה ּדֹוִרית ֶאְפָרִתי ְסּ רֹוְקִדים הֹוָרה, ּפִ

ֵלָאה ָנאוֹר 

ר. ַוּתֵ ה ּתְ ר ְוַאּתָ ֲאִני ֲאַוּתֵ
חֹות אֹו יֹוֵתר. ּפָ

לֹום ָקָטן, ה ׁשָ ּבֹואּו ַנֲעׂשֶ
לֹא ִנְצַעק, לֹא ָנִריב.

ר,  ַיַחד, ְנַדּבֵ ב ּבְ ׁשּוט ֵנׁשֵ ּפָ
יב. אֹו ַנְקׁשִ

דֹול ְך ּגָ ל ּכָ לֹום ּכָ אּוַלי ֶזה לֹא ׁשָ
ׁשּוט ְוָרִגיל. הּוא ּפָ

הּו ם ֵאיְכׁשֶ לֹום ָצִריְך ּגַ ל ׁשָ ַאְך ּכָ
ְלַהְתִחיל.

לֹום ָקָטן ה ׁשָ ּבֹואּו ַנֲעׂשֶ
י. ה ִאּתִ ָך, ַאּתָ ֲאִני ִאּתְ

לֹום ָקָטן ה ׁשָ ּבֹואּו ַנֲעׂשֶ
י. לֹום ָקָטן ֲאִמּתִ ׁשָ

לֹום ָקָטן, ה ׁשָ ּבֹואֹו ַנֲעׂשֶ
לֹום עֹוָלִמי. לֹא ׁשָ

לֹום ָקָטן ה ׁשָ ְראּו ֲאִני עֹוׂשֶ ּתִ
ִעם ַעְצִמי.

ְכָלל ֲאִני לֹא ֶאְכַעס ּבִ
ִאם אּוַכל.

יז ַאף ֶאָחד ֲאִני לֹא ַאְרּגִ
ְמֻיָחד.  ּבִ



לֹום ָקָטן" ְלֵבין  ה ׁשָ יר "ּבֹואּו ַנֲעׂשֶ ִ ין ַהּשׁ ר ּבֵ ׁשֶ ירּו ָמה ַהּקֶ ַהְסּבִ  .1
ֶרק. א ַהּפֶ נֹוׂשֵ

ר  ִמְסּפָ ׂש עֹוְבִדים ּבְ ּה הּוא ְמַחּפֵ ּבָ ְרֵסם מֹוָדָעה ׁשֶ דֹול ּפִ ִמְפָעל ּגָ  .2
א:  ט ַהּבָ ּפָ ׁשְ  ִמְקצֹועֹות. ֵהם הֹוִסיפּו ֶאת ַהּמִ

ֵאיָנם ְיהּוִדים."  יל 40, ָנִכים ּוִמי ׁשֶ ים ֵמַעל ּגִ לּו ֲאָנׁשִ "לֹא ִיְתַקּבְ
ְפָעל.  ַגע ַהּמִ ים ּפָ ל ֲאָנׁשִ ֵאילּו ְזכּויֹות ׁשֶ נּו ּבְ ַצּיְ  א. 

ׁשּוַבְתֶכם. קּו ּתְ ַנּמְ
ָעה, ָמה ֵהם ְיכֹוִלים  כּוָתם ָהִראׁשֹוִנית ִנְפּגְ ּזְ יעּו ְלִמי ׁשֶ ַהּצִ ב. 

ֵדי ְלָהֵגן ַעל ְזכּוָתם ְלִהְתמֹוֵדד ַעל ְמקֹום ֲעבֹוָדה?  ַלֲעׂשֹות ּכְ
י ֲחלּופֹות אֹו יֹוֵתר. ּתֵ יעּו ׁשְ ַהּצִ

ָנה:  ּוָ ירּו ְלָמה ַהּכַ ַהְסּבִ  .3 
ְמָחה ּוְבֵעת ָצָרה? ֵעת ׂשִ ִדיָנה — ּבְ ִלְהיֹות ֶאְזְרֵחי ַהּמְ

א ְתֵבי ִחיָדה ְלִסּיּום ַהּנֹוׂשֵ ּכִ
ִאים  ל ִחיָדה ְקׁשּוָרה ְלנֹוׂשְ ֲעֵליֶכם ִלְפּתֹר. ּכָ ְתֵבי ִחיָדה ׁשֶ ִלְפֵניֶכם ּכִ

רּו ֶאת  ְכרּו ְוִתְפּתְ ּזָ ֶפר — ּתִ ּסֵ פּו ּבַ ַדְפּדְ ֶרק. ִאם ּתְ ָכל ֶפּ ְלְמדּו ּבְ ּנִ ׁשֹוִנים ׁשֶ
ַהִחידֹות.



ים* ָרֵאל ְוַעל ִאיׁשִ ִיׂשְ ִחידֹות ַעל ְמקֹומֹות ּבְ

ר 1 ִחיָדה ִמְסּפָ
ה. ְבׁשָ ֶגב אֹוָתּה ּכָ ַרׁש ָלּה ָקְראּו, ֲחִטיַבת ַהּנֶ אּום ַרׁשְ

ם ְלַרֲאָוה. ג ׁשָ ַגֲאָוה ְוֻהּצַ יֹו הּוַנף ּבְ ֶגל ַהּדְ ּדֶ
ים ׂשֹוִחים  ִגים ִצְבעֹוִנּיִ ַמִים ְוּדָ ָ ים ַהּשׁ ֻחּלִ ּה ּכְ רֹוִמית, ּבָ זֹוִהי ִעיר ּדְ

ִים. ּמַ ם ּבַ ׁשָ
ם קֹוִנים. ִפים ְוׂשֹוִחים ּוְללֹא ָמָע"מ ׁשָ ּזְ ּתַ ם ִמׁשְ חֹוף ַהּיָ ּבְ

ם? ם ַהּיָ ם ָהִעיר? ַמהּו ׁשֵ ַמהּו ׁשֵ

ר 2 ִחיָדה ִמְסּפָ
ִחיָדה ִעם ַמִים ְמתּוִקים,  ה ַהּיְ ּמָ ָרֵאל ַהּיַ ִיׂשְ  ּבְ

יִפים. ִליל ְוַהּגֹוָלן אֹוָתּה ַמּקִ ָהֵרי ַהּגָ
יַע ֵאֶליָה ְצִריִכים ָלֶרֶדת. ֻיֶחֶדת ּוְכֵדי ְלַהּגִ ְגַלל צּוָרָתּה ַהּמְ ְך ּבִ ִנְקֵראת ּכָ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ִים ֶהָחׁשּוב ּבְ ִהיא ְמקֹור ַהּמַ
ֵהר. ִבים ְלִהּזָ ים ָלּה ְוָלֵכן ַחּיָ ים ֲאֻדּמִ ַקּוִ

ִלים. ים ּוְמַטּיְ ה נֹוְפׁשִ יִעים ֵאֶליָה ַהְרּבֵ ים ּוַמּגִ ים ּוְכֻחּלִ ֵמיֶמיָה ַזּכִ
ים? ים ָהֲאֻדּמִ ּוִ ה? ּוָמֵהם ַהּקַ ּמָ ם ַהּיַ ַמהּו ׁשֵ

ר 3: ִחיָדה ִמְסּפָ
ַאב. ם ׁשָ ָ ים ִמּשׁ ב ְוֶאת ְמקֹור ַהַחּיִ ם ָיׁשַ ה ׁשָ ֲאִבי ָהֻאּמָ

ָלה,  ּכָ ית חֹוִלים ּומֹוָסד ְלַהׂשְ ם ּבֵ ִזית ּוְגדֹוָלה, ׁשָ רֹום, ֶמְרּכָ ּדָ ִעיר ּבַ
ּה לֹוְמִדים. ים ּבָ ְלִמיִדים ַרּבִ ִדים, ּתַ ם ְמַלּמְ בֹוִהים ׁשָ ִלּמּוִדים ּגְ

בֹוָהה? ָלה ּגְ ּכָ ם ַהּמֹוָסד ְלַהׂשְ ם ָהִעיר? ׁשֵ ַמהּו ׁשֵ

ִוי ָמר ַהּלֵ ָרה: ּתָ *ִחּבְ



ר 4: ִחיָדה ִמְסּפָ
ם ִסְפרֹו  י, ַעל ׁשֵ ְלטֹון ַהּטּוְרִקים הּוַקְמּתִ ְתקּוַפת ׁשִ  ּבִ

ִדיָנה ִנְקֵראִתי. ל חֹוֵזה ַהּמְ ׁשֶ
ִזית  ְרּכָ דֹוָלה ְוַלּמֶ י ַלּגְ ִנים ָהַפְכּתִ ָ ן ְוִעם ַהּשׁ ם ָחָדׁש ְוַגם ָיׁשָ ִמי ּגַ ׁשְ ּבִ

ן. ּלָ ִמּכֻ
ַאְטָראֹות, מּוֵזאֹוִנים  ים, ּתֵ י ִמְסָחר ַרּבִ ִזים ִמְפָעִלים ּוָבּתֵ י ְמֻרּכָ ּבִ

ּומֹוָסדֹות ֲחׁשּוִבים.
מֹו ִנְקֵראִתי? ַעל ׁשְ ֶפר ׁשֶ ם ַהּסֵ ִמי? ַמהּו ׁשֵ ַמהּו ׁשְ

ר 5: ִחיָדה ִמְסּפָ
דּוַע"  ִדיב ַהּיָ ְנַקאי ְיהּוִדי ְוַנְדָבן ְמֻפְרָסם, "ַהּנָ  ּבַ

בֹות  מֹוׁשָ ַמְך ּבְ ל ֲאָדמֹות ָקָנה, ּתָ ם. ַאְלֵפי ּדּוָנִמים ׁשֶ ּלָ ּנּו אֹותֹו ּכֻ ּכִ
ְרֵמי  ִין ְוֶאת ּכַ ת ַהּיַ ּיַ ֲעׂשִ ַח ֶאת ּתַ ּתֵ ָנה. ּפִ ִנְזָקקֹות ַוֲחָדׁשֹות ּבָ

ָנה ְיָקִבים ְוֵהִקים ִמְפָעִלים ׁשֹוִנים. ָהֲעָנִבים, ּבָ
ת ֶקֶבר  ֲאֻחּזַ מֹו ִנְקָרִאים, ְוהּוא ָטמּון ּבַ ָאֶרץ ַעל ׁשְ ים ּבָ ְרחֹובֹות ַרּבִ

ִדיב. ָרַמת ַהּנָ ּבְ
ֶבר? ת ַהּקֶ ּוב ִנְמֵצאת ֲאֻחּזַ ִמי ָהִאיׁש? ְלַיד ֵאיֶזה ִיׁשּ

ר 6: ִחיָדה ִמְסּפָ
ִריִטים ֶנֱאַבק. ְלטֹון ַהּבְ רֹאׁש ִאְרּגּון ָהֶאֶצ"ל ָעַמד ּוְבׁשִ ּבְ
יט. לֹום הֹוׁשִ יִעית ְוָיד ְלׁשָ ׁשִ ָלה ַהּתְ ְמׁשָ רֹאׁש ַהּמֶ ֵהן ּבְ ּכִ

ל ִסְכסּוְך ַאְכָזִרי. ִנים ׁשֶ ְצִרי ְלַאַחר ׁשָ יא ַהּמִ ׂשִ ֵאֵרַח ֶאת ַהּנָ

ים ֲחלֹום. לֹום ּוְבָכְך ִהְגׁשִ ם ׁשָ ְצִרים ַעל ֶהְסּכֵ ָחַתם ִעם ַהּמִ
ְצִרי? יא ַהּמִ ׂשִ ִמי ָהִאיׁש? ּוִמי ַהּנָ



ר 7  ִחיָדה ִמְסּפָ
ִביא  ר ַהּנָ ּתֵ ּה ִהְסּתַ ין ָירֹק ְלָכחֹל, ּבָ  ָהִעיר ׁשֹוֶכֶנת ּבֵ

ּה ִעְבִרית ַוֲעָרִבית,  ּדֹוְבִרים ּבָ ַהּכֹל ָיכֹול. ִעיר ְמעֶֹרֶבת ׁשֶ
ית. ְחּתִ ֶבת ּתַ ֶבל ְוַרּכֶ דֹול ָלּה, ַרּכֶ ָנֵמל ּגָ

י. ָלה ְוַיּמִ ִני, ַהְעּפָ ים: ָיּפָ ן ִצּבּוִרי ְוַגן ַחּיֹות ִלּמּוִדי, מּוֵזאֹוִנים ַרּבִ ּגַ
ׁש  ז עֹוָלִמי ּובֹו ִמְקּדָ ין ְרחֹובֹות ּוִמְפָלִסים ּוֶמְרּכָ רֹות ּבֵ ַמְדֵרגֹות ְמַחּבְ

ים ַמְרִהיִבים. ְוַגּנִ
חֹל? רֹק ּוַמהּו ַהּכָ ם ָהִעיר? ַמהּו ַהּיָ ָמה ׁשֵ

ׁש?  ְקּדָ ִביא? ּוַמהּו ַהּמִ ִמיהּו ַהּנָ

ר 8  ִחיָדה ִמְסּפָ
ִנים,  ּה ִלְפֵני 3 ֲאָלִפים ׁשָ ַחר ּבָ ֶלְך ּבָ ִוד ַהּמֶ ּדָ

ְצִחית ּוָבּה ִמְבִנים ֲחׁשּוִבים. ָהִעיר ַהּנִ
ים  ׁשִ ֻמְסְלִמים, נֹוְצִרים ִויהּוִדים אֹוָתּה ְמַקּדְ
ָמִעים. פֹות ַרּבֹות ִנׁשְ ּוְבִסְמְטאֹוֶתיָה ְצִליֵלי ׂשָ

כּונֹות ָלּה ַרּבֹות:  ל ָזָהב ּוׁשְ ִעיר ׁשֶ
ֶרם ְוַגם ָרמֹות. ית ַהּכֶ ְבָעה ּבֵ ַנֲחַלת ׁשִ

ּיֹות ּוָבּה ְוָעֶליָה ֶנֱאָמִרים  נּוָיה ְלַתְלּפִ זֹוִהי ִעיר ַהּבְ
ים ּוְתִפּלֹות. ִהּלִ ִמְזמֹוֵרי ּתְ

ָרֵאל. ִעיר זֹו ִהיא                ְמִדיַנת ִיׂשְ
ם ָהִעיר? ָמה ׁשֵ



ר 9  ִחיָדה ִמְסּפָ
ֱאמּוָנה: ָנה ְוָעָלה ָלָאֶרץ ָחדּור ּבֶ רּוְסָיה ִלְפֵני 150 ׁשָ נֹוַלד ּבְ

יז  ה ִהְרּגִ ּזֶ ּבּור, ַלְמרֹות ׁשֶ ׁשֹון קֶֹדׁש ִלְלׁשֹון ּדִ ַלֲהפְֹך ֶאת ָהִעְבִרית ִמּלְ
ּבּור. דֹול ֵמַהּצִ ֵחֶלק ּגָ

ר ִמּלֹון ְוָכַתב ַמֲאָמִרים,  ים, ִחּבֵ ׁש ְוִהְמִציא ִמּלִ ִחּדֵ
ְך לֹו ָאנּו קֹוְרִאים.  ָפה ָהִעְבִרית" ּכָ ה ַהּשָׂ "ְמַחּיֶ

ם  ֵ ּשׁ ָזָכה ִלְראֹות ֶאת ֲחלֹומֹו ִמְתּגַ
ם. ֲעַלת ׁשֵ ּיּות ּבַ ִאיׁשִ יר ּבֹו ּכְ ְואּוֶנְסקֹו ִהּכִ

ִמי ָהִאיׁש?

ר 10: ִחיָדה ִמְסּפָ
אן ה ָהְיָתה ּכָ ה ָלָאֶרץ ָעָלה ְולֹא ַקּלָ ִנּיָ ְ ה ַהּשׁ ֲעִלּיָ ּבָ

ִליל ּוִביהּוָדה  בֹות ַהּגָ מֹוׁשְ ׁשּוט ָעַבד ּבְ פֹוֵעל ּפָ ַהַהְתָחָלה. ּכְ
ִדיָנה.  ַעל ַרּבֹות ַלֲהָקַמת ַהּמְ ְך ּפָ ְוַאַחר ּכָ

ֲהָקַמת ַצַה"ל  ָלה, ָעַסק ּבַ חֹון ְורֹאׁש ֶמְמׁשָ ּטָ ר ּבִ ָהָיה ׂשַ
ה. ְקִליַטת ֲעִלּיָ ְוַגם ּבִ

ֹוֵמם. ֶגב ַהּשׁ ּנֶ ב ּבַ ֵ ּתֹו ְלִהְתַיּשׁ ַרׁש, ֶהְחִליטּו הּוא ְוִאׁשְ ּפָ ְלַאַחר ׁשֶ
ת ֶקֶבר  ֲאֻחּזַ ית ּבַ ַהְלָוָיה ַמְמַלְכּתִ הּוָבא ִלְמנּוַחת עֹוָלִמים ּבְ

ּכֹה ָאַהב. ֶגב ׁשֶ ֶנּ ִקּבּוץ ּבַ ית ּבְ ְחּתִ ּפַ ִמׁשְ
ֶבר? ת ַהּקֶ ִמי ָהִאיׁש? ֵהיָכן ִנְמֵצאת ֲאֻחּזַ



ר 11 ִחיָדה ִמְסּפָ
ד ְמַפּקֵ יְך ּכִ ְלַמ"ח, ִהְמׁשִ ּפַ ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות ּבַ  ָלַחם ּבְ

חֹון ְצָבִאי. ד ַעל ִנּצָ ּקֵ ַנת 1967 ּפִ ִביִעי, ּוִבׁשְ ְ "ל ַהּשׁ ַצַה"ל ְוָכָרַמְטּכַ ּבְ
יָנִאים.  ּתִ ֶלׂשְ לֹום ָחַתם ִעם ַהּפָ ֵמי ׁשָ ָלה ְוַעל ֶהְסּכֵ רֹאׁש ֶמְמׁשָ ֵהן ּכְ ּכִ

ל ֲהמֹוִנים,  ִמיָכה ׁשֶ ֵצאתֹו ֵמֲעֶצֶרת ּתְ ת, ּבְ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ּבְ
ַגּבֹו ְוָגַרם ְלמֹותֹו. ח ָיָרה ּבְ ד ְלַדְרּכֹו, ֵמֶאְקּדָ ִהְתַנּגֵ רֹוֵצַח ְיהּוִדי ׁשֶ
לֹום. ל ׁשָ ם ַמְנִהיג ׁשֶ ָהָיה לֹו ֲחלֹום, ִלְהיֹות ּגַ ּום ׁשֶ ָנַפל ָחָלל ִמּשׁ

ֲעֶצֶרת? ְסָמה ּבָ ִמי ָהִאיׁש? ָמה ָהְיָתה ַהּסִ
ל? ָרס ָחׁשּוב ִקּבֵ ֵאיֶזה ּפְ



ִדיָנה,  ּוְבֶכם ְוֶאְזְרֵחי ַהּמְ ֵבי ִיּשׁ יכּו ִלְהיֹות ּתֹוׁשָ ְמׁשִ ְלִמיִדים ּתַ ם ַהּתַ ַאּתֶ
ם. ַמְדּתֶ ּלְ י ָהַרְעיֹונֹות ְוָהֲעָרִכים ׁשֶ יכּו ִלְפעֹל ַעל ּפִ ְמׁשִ ּתַ

ְפֲעלּו  לֹום ָקָטן", ּתִ ים "ׁשָ עֹוְזִרים ְועֹוׂשִ יכּו ִלְהיֹות ֲחֵבִרים ׁשֶ ַהְמׁשִ
ה  ּפָ ֶכם ִעם ַהּמַ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ א ּבַ יכּו ְלִהְתַמּצֵ ָביו, ְוַהְמׁשִ ּוב ְותֹוׁשָ ּשׁ ְלַמַען ַהּיִ

תּוְכלּו.  ל ׁשֶ ֹכָ ים ּכְ ּוב ְמקֹומֹות ֲחָדׁשִ ּשׁ ּיִ ּוִבְלָעֶדיָה, ּוְלַגּלֹות ּבַ
ֶכם ְואּוַלי ַאף ִלְתרֹם  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ יכּו ֶלֱאסֹף ֵמיָדע ַעל ּתֹוְלדֹות ַהּיִ ַהְמׁשִ

ּוִבי אֹו ַלֲחַדר ִראׁשֹוִנים,  ּשׁ ֶכם ַלּמּוֵזאֹון ַהּיִ ּלָ ְמָצִאים ׁשֶ ַדע ְוַהּמִ ֶאת ַהּיֶ
יעּו ְלָהִקים. ִאם ֵיׁש, ְוִאם ֵאין — ַהּצִ

יֶתם. ם ְוִגּלִ ם, ֲחַקְרּתֶ ם ְלַמְדּתֶ י ַאּתֶ ֶכם, ּכִ ּלָ ה ֵהם ׁשֶ ל ֵאּלֶ ּכָ

ַיַחד ִעם ַהּמֹוָרה ַעל ִסּיּום  ל ִלּמּוד — ַהְחִליטּו ּבְ ָכל ִסּיּום ׁשֶ ּוְכמֹו ּבְ
ּוְבֶכם. י ִיּשׁ ָחה ְוֶאת ָראׁשֵ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ פּו ֶאת ּבְ ּתְ א, ׁשַ ל ַהּנֹוׂשֵ ָיֶפה ׁשֶ
ם  ֹמַע ִמּכֶ ַמח ִלׁשְ ֲעבּוְרֶכם, ִנׂשְ ֶפר ּבַ ַתְבנּו ֶאת ַהּסֵ ּכָ ְוַגם ֲאַנְחנּו, ׁשֶ

ֶכם. ּלָ ֲחָויֹות ׁשֶ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ
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