


ה  ִמי ְמַחּכֶ
ְלרֹוֵפא 
ִים? ּנַ ִ ַהּשׁ

 ַּדג ָזָהב

ְּתעּּוַדת ֶזהּּות

ָאז ִמי ֲאִני ְּבֶעֶצם?

ג ָזָהב ם: ּדַ ׁשֵ

ים יֹוִנּיִ ָחה: ַקְרּפְ ּפָ ִמׁשְ

ֵעֶרְך: ֶקֶרס ָזָהב ּבָ ין ׁשֶ ַהּמִ

פּוָצה: ַאְקַוְריּוִמים ּתְ

ָנה. ים: 40 ׁשָ ּתֹוֶחֶלת ַחּיִ

הּוא  ָהַאְקַוְריּום.  ֶׁשל  ַהְּזכּוִכית  ְמִחַּצת  ֶּדֶרְך  ַמִּכיִרים  ָאנּו  ְסִביֵבנּו  ֶׁשַחי  ַהָּזָהב  ַּדג  ֶאת 
ֶנְחַׁשב ְלּפֹוּפּוָלִרי ִּבְמֻיָחד ְּבַאְקַוְריּוִמים ּוְבֵרכֹות נֹוי.

ַּדג ַהָּזָהב ַהָּמצּוי ַּבֶּטַבע הּוא ָּדג ְּבֶצַבע ָאֹפר-ָּכסּוף ַּבַעל ִמְבֵנה ּגּוף ָּפׁשּוט, ַהַחי ְּבַמִים 
ְּבִמְקָצת  ִמְבֵנה ּגּופֹו ׁשֹוֶנה  ַהָּדג.  ְּביֹוֵתר ֶׁשל  ַהָּנפֹוץ  ַהַּזן  ַהָּמצּוי הּוא  ַהָּזָהב  ַּדג  ָקִרים. 
ֵמַהֶּגַזע ַהִּטְבִעי: ּגּופֹו ָמֳאָרְך ּוְסַנִּפיָריו ּוְזָנבֹו ְקָצִרים ַיֲחִסית. ַהָּדג נֹוֶטה ְלָגֶון ָאֹדם-ָזָהב 

ַאְך ָיֹכל ְלהֹוִפיַע ַּגם ְּבֶצַבע ָּכֹחל, ָלָבן ְוָׁשֹחר.

ַאְך  ַּבֶּטַבע,  ק"ג   3 ַעד  ְוִלְׁשֹקל  ס"מ   30-45 ַעד  ֶׁשל  ְלֹאֶרְך  ְלַהִּגיַע  ָיֹכל  ַהָּזָהב  ַּדג 
ִמְתַקֶּׁשה ְלַהִּגיַע ְלֹגֶדל ֶזה ְּבצּוָרתֹו ַהְּמֻבֶּיֶתת, ָּבַאְקַוְריּוִמים.

ַּבֶּטַבע ַחי ַּדג ַהָּזָהב ִּבְנָהרֹות ּוִבְנָחִלים ַעד ֹעֶמק ַמְקִסיָמִלי ֶׁשל 20 ֶמֶטר, ְוִנּזֹון ִמַּסְרָטִנים, 
ֲחָרִקים ְוֶחְלִקיֵקי ַאּצֹות. 

ְּבָׂשרֹו ֶׁשל ַהָּדג ֵאינֹו ָטִעים ּוָמֵלא ְּבִניִמים, ָלֵכן הּוא ֵאינֹו ְמַׁשֵּמׁש ָלֲאִכיָלה ְּבֶדֶרְך ְּכָלל, 
ּוֻמְחָזק ְּבָבִּתים ּוְבִגּנֹות ְּפָרִטּיֹות ְוִצּבּוִרּיֹות ְלֵׁשם נֹוי ִּבְגַלל ִמְגַון ְצָבָעיו ְוצּורֹוָתיו.
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ֲחִמָּׁשה ְּדָבִרים
 ֶׁש)אּּוַלי( ֹלא ְיַדְעֶּתם ָעַלי...

ָנה  ׁשָ יֹוֵתר ִמ-40  ל  ׁשֶ ְלִגיל  יַע  ְלַהּגִ ָיֹכל  ָהב  ַהּזָ ג  ּדַ  -

ל  ָלל ְלִגיל ׁשֶ ֶדֶרְך ּכְ יַע ּבְ ִבי הּוא ַמּגִ ֶ ּשׁ ּבַ עֹוד ׁשֶ ַבע, ּבְ ּטֶ ּבַ

ְלַבד. ִנים ּבִ 6-8 ׁשָ

לֹוׁש  רֹון ָקָצר ְמאֹוד - ׁשָ ָהב ִזּכָ ָדה, ְלַדג ַהּזָ -  ְלִפי ָהַאּגָ

ֵגי ָזָהב זֹוְכִרים  י ּדְ ְלַבד! ַאְך ֶמְחָקִרים ָמְצאּו ּכִ ִנּיֹות ּבִ ׁשְ

ִנים. ים ְוׁשָ ְך ֳחָדׁשִ ֵארּוִעים ְלֶמׁשֶ

ִצּיּוִרים  ּבְ ָהב  ַהּזָ ֵגי  ּדְ ֶאת  ֲעדּו  ּתִ ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים    -

יִנים. ּוְכִתיָבה, ֵהם ַהּסִ

ַאְרֵיה"  מֹו "רֹאׁש  ּכְ ְמֻיָחִדים,  ָזָהב  ֵגי  ּדְ ָנם סּוֵגי  ֶיׁשְ  -

ַרֲעַמת ַאְרֵיה. ח ּכְ ַעל רֹאׁש ְמֻנּפָ ּבַ

ָהב ְלָאֶמִריָקה,  ג ַהּזָ יַע ּדַ ָנה ִהּגִ -150 ׁשָ - ַרק ִלְפֵני ּכְ

ָהב"... ִאיִדיׁש "ְמִדיַנת ַהּזָ ה ּבְ ֻכּנָ ַהּמְ

ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה

ַהִאם ֻמָּתר ְלַהֲאִכיל ֶאת ְּדֵגי ַהָּזָהב ֶׁשָּבַאְקַוְריּום ַהֵּביִתי ְּבַׁשָּבת?

ְּבִגּדּול  ַּתְרְנגֹוִלים  ָּבַאְקַוְריּום,  ָּדִגים  ְּכמֹו  ָעֶליָך",  ֶׁש"ְמזֹונֹוָתיו  ַחִּיים  ַּבַעל  ָּכל  ְלַמֲעֶׂשה, 
ֵּביִתי ְוַכּדֹוֶמה, ֻמָּתר ָלֵתת ָלֶהם ֹאֶכל ְּבַׁשָּבת.

ַּבֲעֵלי ַחִּיים ֶׁשְּזקּוִקים ְלֹאֶכל ַרק ַּפַעם ְּב-24 ָׁשעֹות, ֵיׁש ְלִהְׁשַּתֵּדל ָלֵתת ָלֶהם ֹאֶכל ַמָּמׁש 
ָׁשְכחּו  ִאם  ְּבַׁשָּבת.  אֹוָתם  ְלַהֲאִכיל  ִנְזַּדֵּקק  ֶׁשֹּלא  ָּכְך  ַׁשָּבת,  ְּבמֹוָצֵאי  ּוִמָּיד  ַׁשָּבת  ִלְפֵני 

ָלֵתת ִלְפֵני ַׁשָּבת, ְיכֹוִלים ְלַהֲאִכיל ְּבַׁשָּבת.

ִלְפֵני ֶּפַסח, ֵיׁש ִלְזֹּכר ִלְקנֹות ֹאֶכל ָּכֵׁשר ְלֶפַסח ַלָּדִגים, ִּכי ֹרב ָהֹאֶכל ֶׁשל ְּדֵגי ַהּנֹוי ֵאינֹו 
ָּכֵׁשר ְלֶפַסח.
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ַחּיּות ֲחִסיִדי)ו(ת

ַּבֲעֵלי- ִּבְדֻמּיֹות ֶׁשל  ָהַרְך  ַהֶּיֶלד  ַיִּביט  ְלַבל  ְלִהָּזֵהר  ֵיׁש  ִּכי  ָהַרִּבי  ִּדְבֵרי  ְידּוִעים 
ֶאָּלא  ַעְצָמם(,  ֵאֶּלה  ַּבֲעֵלי-ַחִּיים  ִעם  ִיְׁשַּתֲעֵׁשַע  ֶׁשֹּלא  )ְוָכל-ֶׁשֵּכן  ְטֵמִאים  ַחִּיים 

ֵיׁש ְלַהְחִליָפם ִּבְדֻמּיֹות ַּבֲעֵלי-ַחִּיים ְטהֹוִרים.

ְזִהירּות זֹו ָחָלה ֵהן ַעל ַצֲעצּוִעים ְוֵהן ַעל ִצּיּוִרים ְוַכּדֹוֶמה. 

ּתֹוְך  אֹותֹו,  ְלַגֵּדל  ְוִנָּתן  ָטהֹור,  ַקְרְּפיֹון  ֶׁשל  ִמין  הּוא  ֹזאת  ְלֻעַּמת  ַהָּזָהב  ַּדג 
ְזִהירּות ִמַּצַער-ַּבֲעֵלי-ַחִּיים ַּכּמּוָבן.

ֶרק כ )טו(  ֵלי ּפֶ ִמׁשְ

ִניִנים  ֵיׁש ָזָהב ְוָרב ְפּ
ּוְכִלי ְיָקר ִשְׂפֵתי ָדַעת: 

 

ַּדג ָזָהבִסּפּוּרֹׂו ֶׁשל
ַּפַעם  ְלָפחֹות  ַהָּזָהב  ְּדֵגי  ֶאת  ּפֹוֵגׁש  ַאְקַוְריּום,  ְּבֵביתֹו  ֶׁשֵאין  ִמי  ַּגם 

ְּבָׁשָנה, ְּבֵעת ִמְנַהג ַה"ַּתְׁשִליְך".

ָלֲעֵקָדה,  ְוִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֶׁשָהְלכּו  ֶׁשְּבָׁשָעה  ְמֻסָּפר,  ַּתְנחּוָמא  ְּבִמְדַרׁש 
ַצָּואָרם.  ַעד  ּבֹו  ֶׁשִּנְכְנסּו  ָנָהר  ָלֶהם  ְוִזֵּמן  ַּבֲעָדם,  ַלֲעֹצר  ַהָּׂשָטן  ִנָּסה 
ְלִפיָכְך הֹוְלִכים ָאנּו ַלָּנָהר ְּבֹראׁש-ַהָּׁשָנה, ְּכֵדי ְלַהְזִּכיר ְזכּות ַאְבָרָהם 
ַוֲעֵקַדת ִיְצָחק. ְּכמֹו-ֵכן ֶנֱאַמר, ֶׁשַהַּמִים רֹוְמִזים ְלִמַּדת ַהֶחֶסד, ֶׁשאֹוָתּה 

ָעֵלינּו ְלעֹוֵרר ַהּיֹום.

ִמְנָחה  ְּתִפַּלת  ַאֲחֵרי  ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֹראׁש-ַהָּׁשָנה,  ָלֶלֶכת  נֹוֲהִגים 
ְוִלְפֵני ַהְּׁשִקיָעה, ֶאל ִמחּוץ ָלִעיר, ַלָּנָהר, ּוָמה טֹוב - ְלָנָהר ֶׁשֵּיׁש ּבֹו 
ָּדִגים, ְלִסיָמן טֹוב ֶׁשֹּלא ִּתְׁשֹלט ָּבנּו ַעִין ָהַרע, ְּכמֹו ַהָּדִגים ַהְּסמּוִיים 
ֶׁשְּבֵני-ָאָדם  ִמּׁשּום  נֹוָסף:  ַטַעם  ְּכָדִגים.  ְוִנְרֶּבה  ְוֶׁשִּנְפֶרה  ָהַעִין,  ִמן 

ִנְמְׁשלּו )ֹקֶהֶלת ט, יב( ְלָדִגים ַהֶּנֱאָחִזים ַּבְּמצּוָדה.

ָׁשָנה טֹוָבה!

31 30



לֹא נֹוֵבַח - 
ְך! לֹא נֹוׁשֵ

ְּתעּּוַדת ֶזהּּות

ֶלב ָים ם: ּכֶ ׁשֵ

ים ּיִ ָחה: טֹוְרִפים ַיּמִ ּפָ ִמׁשְ

ֶלב ָים ְנִזיִרי ָמצּוי ֵעֶרְך: ּכֶ ּבָ ין ׁשֶ ַהּמִ

י ָיָון ְוֵאזֹור ָמאּוִריַטְנָיה פּוָצה: ַמֲעַרב טּוְרְקָיה, ִאּיֵ ּתְ

ָנה. ים: 25 ׁשָ ּתֹוֶחֶלת ַחּיִ

ֶּכֶלב ָים

ָאז ִמי ֲאִני ְּבֶעֶצם?
ִנְפָּגִׁשים  ָאנּו  ְוַהַּפַעם  ַּבָּים",  ֵיׁש  ַּבַּיָּבָׁשה  ֶׁשֵּיׁש  ָמה  ֶׁש"ָּכל  ֲחַז"ל  ִּדְבֵרי  ֶאת  ָלַמְדנּו  ְּכָבר 
ַּבִּגְרָסה ַהַּיִּמית ֶׁשל ַהֶּכֶלב: ֶּכֶלב ַהָּים. ַּכְלֵבי ָים ֵהם יֹוְנִקים ַיִּמִּיים, ֶׁשַחִּיים ַמְרִּבית ַהְּזַמן 
ַמֲעֶרֶכת  ַהָּים  ְלֶכֶלב  ָלנּוַח.  ְּכֵדי  ְּבִעָּקר  ַהַּיָּבָׁשה  ֶאל  ְועֹוִלים  ִמָּדִגים  ִנּזֹוִנים  ֵהם  ַּבָּים. 

ְּתחּוָׁשה ְמֻעָּלה ּוַבֲעַלת ְרִגיׁשּות ְּגבֹוָהה ִּבְמֻיָחד.

ר ְמַעט ַעל ֶּכֶלב ָים ְנִזיִרי ָמצּוי, ַהָּידּוַע ַּגם ַּבֵּׁשם ֶּכֶלב ָים ְנִזיִרי ַים  ָּבֵעֶרְך ֶׁשִּלְפֵניֶכם ְנַסּפֵּ
ִּתיכֹוִני. ֶּכֶלב ֶזה הּוא ַאַחד ַהּיֹוְנִקים ַהְּנִדיִרים ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם. הּוא ִנְמָצא ְּבַסָּכַנת ַהְכָחָדה 

ְוֻאְכלּוִסָּיתֹו ּכֹוֶלֶלת ֵּבין 450 ְל-510 ְּפָרִטים ּבֹוְגִרים.

ְנִזיִרי הּוא ִּבְסִביבֹות 80 ֶסְנִטיֶמְטִרים ַּבֵּלָדה ּוְכ-2.4 ֶמְטִרים ִּבְהיֹותֹו  ָאְרּכֹו ֶׁשל ֶּכֶלב ָים 
ּבֹוֵגר. ִמְׁשָקלֹו ַהְּמֻמָּצע ֶׁשל ָזָכר הּוא 320 ִקילֹוְגָרם ּוִמְׁשַקל ַהְּנֵקָבה 300 ִקילֹוְגָרם. ֶצַבע 
ִנְכָנִסים  ַּבְּסָתו,  ְּבִעָּקר  נֹוָלִדים  ַהּגּוִרים  ְלָבָנה.  ּוִבְטָנם  ֵּכֶהה  ָאֹפר  אֹו  חּום  הּוא  ַּפְרָוָתם 
ַמִּגיִעים  ֵהם  ָׁשבּועֹות.  ִּכ-18  ֶׁשל  ְּבִגיל  ִמְּיִניָקה  ְוִנְגָמִלים  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְׁשבּוַעִים  ְלַמִים 

ְלַבְגרּות ִּבְסִביבֹות ִּגיל 4. ּתֹוֶחֶלת ַחֵּייֶהם ַהְּמֻמַּצַעת ָנָעה ֵּבין 20 ְל-25 ָׁשִנים.

ִל-3  ַעד  ִמְּתָמנּוִנים,  ְּבִעָּקר  ּוֵמַרִּכיכֹות,  ִמָּדִגים  ְוִנּזֹוִנים  יֹום  ְּפִעיֵלי  ֵהם  ָים  ַּכְלֵבי 
ִקילֹוְגָרִמים ְּביֹום. ֵהם ַמֲעִדיִפים ָלצּוד ֶאת ַטְרָּפם ַּבֲאזֹוֵרי ָים ְּפתּוִחים, ַהְּמַאְפְׁשִרים ָלֶהם 

ְלַנֵּצל ֶאת ְמִהירּוָתם ְּבֹאֶפן ָיִעיל יֹוֵתר.

ּוָמה ִעם ְנִביחֹות? ֹלא ַּבַּתְפִריט.
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ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה

ָלִראׁשֹוָנה ֻמְזָּכר ַהֶּכֶלב ַּבָּתָנ"ְך ְּבֵסֶפר ֵׁשמֹות. "ֹלא ֶיֱחַרץ ֶּכֶלב ְלׁשֹונֹו". 
ְּכלֹוַמר, ַּכֲאֶׁשר ָעְזבּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים, ַאף ֶּכֶלב ֹלא ָנַבח. 

ְּכַאַּמת-ִמָּדה  ֶּכֶלב",  ְלַמֲאַכל  "ָראּוי  ַּבִּבּטּוי  ִמְׁשַּתְּמִׁשים  ַּבֲהָלָכה 
ָהָראּוי  ָּדָבר  ִלְהיֹות  ָעׂשּוי  ָחֵמץ  ְלָמָׁשל  ְּכַמֲאָכל.  ְּדַבר-ָמה  ְלַהְגָּדַרת 
ֶּכֶלב  ְלַמֲאַכל  ֲאִפּלּו  ָראּוי  ֶׁשֵאינֹו  ָּדָבר  אּוָלם  ֶּכֶלב,  ְלַמֲאַכל  ְלָפחֹות 

ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהָּקֵרא "ָחֵמץ".

ֲחִמָּׁשה ְּדָבִרים
 ֶׁש)אּּוַלי( ֹלא ְיַדְעֶּתם ָעַלי...

ָלל  ם ֵיׁש ְיֹכֶלת יֹוֵצאת ִמן ַהּכְ ֶלב ַהּיָ ל ּכֶ ָפמֹו ׁשֶ - ִלׂשְ

ִים.  ָלחּוׁש ֶאת ְמִהירּות ֶזֶרם ַהּמַ

הּוא  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלחֹוֵפי  ים  ְלִעּתִ יַע  ּגִ ַהּמַ ִחיד  ַהּיָ ין  ַהּמִ  -

ַהְכָחָדה ֲחמּוָרה  ַנת  ַסּכָ ּבְ צּוי  ַהּמָ ְנִזיִרי ָמצּוי  ָים  ֶלב  ּכֶ

ְמרּו ָעָליו... אן ִיׁשְ ָכל ָהעֹוָלם. אּוַלי ּכָ ּבְ

ּסּו, ִהְצִליַח ְלַזהֹות  ֵעיָניו ּכֻ ֶלב ָים ׁשֶ ַמֲהַלְך ִנּסּוי, ּכֶ - ּבְ

ם 30  ָפמֹו, ּגַ ׂשְ ּמּוׁש ּבִ ָחַלף ָסמּוְך ֵאָליו, ּתֹוְך ׁשִ ג ׁשֶ ּדָ

קֹום. ּמָ ֶרף ָעַבר ּבַ ַהּטֶ ִנּיֹות ְלַאַחר ׁשֶ ׁשְ

ִזיִרי  ם ַהּנְ ֶלב ַהּיָ ִנים ָהַאֲחרֹונֹות ִנְכַחד ּכֶ ָ רֹות ַהּשׁ ֶעׂשְ - ּבְ

ָצְרַפת,  ְסָפַרד,  ּפֹוְרטּוָגל,  ֶסֶנָגל,  ֲאָרצֹות:  ר  ֵמֶעׂשֶ

ָרֵאל ּוִמְצַרִים. ִאיַטְלָיה, ַמְלָטה, ְלָבנֹון, סּוְרָיה, ִיׂשְ

ֶאל  ְויֹוֵצא  ִים  ּמַ ּבַ ַמן  ַהּזְ ית  ַמְרּבִ ִנְמָצא  ם  ַהּיָ ֶלב  ּכֶ  -

ַעל  ר  ִעּקָ ּבְ ם  ְמֻאּיָ הּוא  ְמנּוָחה.  ְלצֶֹרְך  ַרק  ה  ׁשָ ּבָ ַהּיַ

ּלֹו. ָלֵכן הּוא ַיֲעִדיף  ִרי ׁשֶ ְיֵדי ּדֹב ַהּקֶֹטב, ַהּטֹוֵרף ָהִעּקָ

ִים, ּוְבִמְקֵרה ַהּצֶֹרְך  הּוא ָקרֹוב ֶאל ַהּמַ ׁשֶ ִמיד ָלנּוַח, ּכְ ּתָ

ִריבֹו. ה ִמּיְ ַהְרּבֵ ִים, הּוא ָמִהיר ּבְ ּמַ ד. ּבַ ִלְברַֹח ִמּיָ
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ֶרק ט )ד(  קֶֹהֶלת ּפֶ

י ְלֶכֶלב ַחי הּוא טֹוב  ּכִ
ת: ִמן ָהַאְרֵיה ַהּמֵ

ַחּיּות ֲחִסיִדי)ו(ת

ָׁשָנה ַאַחת ָרָאה ַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב ְּביֹום-ַהִּכּפּוִרים ֶׁשֵּיׁש ִקְטרּוג ָּגדֹול ַעל ֲעָיָרה 
ְיהּוִדית ְוִהְתַאֵּמץ ֶנֱאָמר ַּבֲחִסידּות ִּכי ֶּכֶלב הּוא ִמָּלׁשֹון "ֻּכּלֹו ֵלב".

"ָמָׁשל  ַלֶּכֶלב,  ֶׁשּנֹוְתִנים  ְּכָמזֹון  ַלּגּוף  ֶׁשּנֹוְתִנים  ַהָּמזֹון  ַּבֲחִסידּות  ִנְמַׁשל  עֹוד 
ֶׁשָּיזּונּו  ָלֶהם  ְוִצָּוה  אֹוֲהִבים,  ֶׁשֵאיָנם  ֲעֵליֶהם  ְוִדְּברּו  אֹוֲהִבים  ג'  ְלֶמֶלְך  ֶׁשָהָיה 
ִויַפְרְנסּו ָּכל א' ֶּכֶלב ֵמֲחַצר ַהֶּמֶלְך, א' ָהָיה ָחָכם ְוָעָׂשה ֲעָטָרה ַלֶּמֶלְך ֵמַההֹוָצָאה 
ֶׁשֹּלא  ַהֶּכֶלב  ֶאת  ְּבֹדַחק  ְוָזן  ִּפְרֵנס  ב'  ַהֶּכֶלב,  ַּפְרָנַסת  ַעל  ֶׁשּיֹוִציא  ָראּוי  ֶׁשָהָיה 
ֵּכן  ֶׁשֵאין  ָמה  ַהֶּכֶלב ּבֹו,  ַהֶּמֶלְך  ֵּגָרה  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְּבֶרַוח  ְלזּונֹו  ִהְׁשִּגיַח  ג'  ָימּות, 

ָלֶזה ֶׁשָעָׂשה ֲעָטָרה"...

ָהֲאִכיָלה  ֶאת  ּוְלַהֲעלֹות  ָׁשַמִים,  ְלֵׁשם  ֲאִכיָלה  ַעל  ְלַהְקִּפיד  ֵיׁש  ַּבִּנְמָׁשל,  ָּכְך 
ַעְצָמּה ִלְקֻדָּׁשה ְוָכְך ְלָבֵרר ֶאת ַהּגּוף. ַּכֲאֶׁשר אֹוְכִלים ְלֹצֶרְך ִלּמּוד ּתֹוָרה ְוִקּיּום 

ִמְצוֹות, ָהֲאִכיָלה ַעְצָמּה ִהיא ֹקֶדׁש ְו"ֶּכֶתר ַלֶּמֶלְך".

ֶּכֶלבִסּפּוּרֹׂו ֶׁשל
ְמַסְּפִרים ֲחַז"ל:

ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשָּפַתח אֹוְצרֹות ִחָּטה ִּבְׁשַנת  ַהָּנִׂשיא,  ְּבַרִּבי ְיהּוָדה  ַמֲעֶׂשה 
ַּפְרָנָסתֹו,  ְוִיַּקח  ָיבֹוא  ַּפְרָנָסתֹו  ָלַקַחת  ֶׁשרֹוֶצה  ִמי  ָּכל  ְוָאַמר:  ְרָעבֹון, 

ּוִבְתַנאי ֶׁשִּיְהֶיה ַּתְלִמיד ֲחָכִמים. 

לֹו:  ְוָאַמר  ַמִּכירֹו,  ֵאינֹו  ְוהּוא  ְלָפָניו,  ְוָעַמד  ַעְמָרם  ֶּבן  יֹוָנָתן  ר'  ָּבא 
ַּפְרְנֵסִני, ְוָאַמר לֹו: ְּבֵאיזֹו ָּגֵדר ַאָּתה ִמְּבִחיַנת ַהִּלּמּוד? ְוָאַמר לֹו: ַּפְרְנֵסִני 
ִיְקָראּו".  ֲאֶׁשר  עֹוֵרב  ִלְבֵני  ַלְחָמּה  ִלְבֵהָמה  "נֹוֵתן  ַּכָּכתּוב  ּוְכעֹוֵרב,  ְּכֶכֶלב 
ְועֹוף  ְטֵמָאה  ַחָּיה  ה'  ֶׁשְּיַפְרֵנס  ּוְכמֹו  ָחְכָמה,  ִלי  ֵאין  ֲאִפּלּו  לֹוַמר:  ְרצֹונֹו 

ָטֵמא ַּפְרְנֵסִני, ֶׁשֵאין ַעם ָהָאֶרץ ָּפחּות ֵמֶהם. ְוָנַתן לֹו. 

ַעם  ֶׁשֶּנֱהָנה  ִלי  ְוָאַמר: "אֹוי  ִּבְדָבָריו,  ֶׁשִּפָּתהּו  ַעל  ָּכְך  ַאַחר  ִהְתָחֵרט  ׁשּוב 
ָהָאֶרץ ִמְּנָכַסי". ְוָאְמרּו לֹו אֹוָתם ֲאֶׁשר הֹוִדיָעם ָמה ֶׁשֵאַרע: אּוַלי יֹוָנָתן ֶּבן 
ַעְמָרם ַּתְלִמיְדָך הּוא, ֲאֶׁשר ֵאינֹו רֹוֶצה ֵלָהנֹות ִּבְכבֹוד ּתֹוָרה, ָּכל ֶׁשֶאְפָׁשר 

לֹו ֶזה, ַוֲאִפּלּו ְּבַתְחּבּוָלה? ְוָחַקר ּוָמָצא ַהָּדָבר ֵּכן...
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ָאז ִמי ֲאִני ְּבֶעֶצם?
ְיצּור  ָלנּו  ִהֵּנה  ַאְך  ַהָּים.  ְׂשַפת  ַעל  ְוַהחֹול  ַּבָּׁשַמִים,  ִנְמָצִאים  ֶׁשּכֹוָכִבים  ָיַדְענּו  ָּתִמיד 

ֶׁשְּמַחֵּבר ֶאת ַהּכֹוָכִבים ְוַהחֹול ְוַהַּמִים: ּכֹוַכב ַהָּים.

ְלַמְרִּבית  ָהעֹור.  ְקֻוֵּצי  ְלַמֲעֶרֶכת  ַהִּמְׁשַּתֶּיֶכת  ַחִּיים  ַּבֲעֵלי  ֶׁשל  ַמְחָלָקה  ֵהם  ּכֹוְכֵבי-ָים 
ְזרֹועֹות  ַאְרַּבע אֹו ָחֵמׁש  ֶמְרָּכז ֶׁשִּמֶּמּנּו יֹוְצאֹות  ַּבַעל  ַהַּמְחָלָקה צּוָרה ְּדמּוַית ּכֹוָכב  ִמיֵני 

ְּבִסיֶמְטְרָיה ַמְעָּגִלית, ּוִמָּכאן ְׁשָמּה.

ּכֹוַכב ַהָּים ִמְתַאְפֵין ְּבִסיֶמְטְרָיה ַמְעָּגִלית ְמֻחֶּמֶׁשת, ְּכלֹוַמר ָּכל ַאַחת ֵמ-5 ְזרֹועֹוָתיו ֵזָהה 
ִלְׁשַאר ַהְּזרֹועֹות ְוֻכָּלן סֹוְבבֹות ְסִביב ֵאזֹור ֶמְרָּכִזי ַטַּבְעִּתי.

ׁשֹוִנים  ַחִּיים  ַּבֲעֵלי  ֶלֱאֹכל  ְמֻסָּגל  ַהָּים  ֶׁשּכֹוַכב  ָּכְך  ִּבְגחֹונֹו,  ְמֻמָּקם  ַהּכֹוָכב  ֶׁשל  ִּפיו 
ַהַּמִים  ַנַּפת  ַּגם  ְּבנֹוָסף  ִנְמֵצאת  ַהֶּמְרָּכִזי  ָהֵאזֹור  ֶׁשל  ָהֶעְליֹון  ַּבֵחֶלק  ַּתְחָּתיו.  ַהִּנְמָצִאים 
ַּדְרָּכּה ִנְכָנִסים ַמִים ֶאל ּכֹוַכב ַהָּים, ַהַּמִים עֹוְבִרים ִסּנּון ּוַמִּגיִעים ֶאל ִצּנֹור ַטַּבְעִּתי ִמֶּמּנּו 

ִמְתַּפְּזִרים ַּב-5 ִצּנֹורֹות ֶאל ַהְּזרֹועֹות.

ַהְּמֻבָּסס  ְמֻיָחד  ַמְנָּגנֹון  ִּבְזכּות  ַהִּמְתַאְפֶׁשֶרת  ְיֹכֶלת ְּתנּוָעה ִאִּטית  ַּבֲעֵלי   ּכֹוְכֵבי ַהָּים ֵהם 
ַעל ִׁשּמּוׁש ְּבַלַחץ ַהַּמִים. ַהַּמִים ִנְכָנִסים ֶּדֶרְך ְקֻוֵּצי ַהַּמִים ְּבֶחְלקֹו ָהֶעְליֹון ֶׁשל ּכֹוַכב ַהָּים 
"ַרְגלֹוֵני  ֶׁשל  ִסְדָרּה  ֶאל  ֻמְזָרִמים  ִמָּׁשם  ַהְּזרֹועֹות,  ֶאל  ִצּנֹורֹות  ַמֲעֶרֶכת  ֶּדֶרְך  ּוָמֳעָבִרים 

ַמִים". ֲהִליָכה זֹו ְמַאְפֶׁשֶרת לֹו ְלַטֵּפס ַּגם ְּבָזִוית ֶׁשל 90 ַמֲעלֹות!

ְצָבתֹות  ֶׁשל  ְוִסְדָרה  חּוׁש  ֵאיְבֵרי  ַהְּמִכיָלה  ֵמִרְקָמה  ָּבנּוי  ַהָּים  ּכֹוַכב  ֶׁשל  ָהֶעְליֹון  ֶחְלקֹו 
ַאְלֵפי  ֶיְׁשָנם  ַהַּתְחּתֹון  ְּבֶחְלקֹו  ָעָליו.  ַהְּמִגִּנים  ְזִעיִרים  ְוקֹוִצים  )ִנְקָראֹות ַּגם "קֹוְצָבתֹות"( 
ְּתכּוָנה  ְּתנּוָעתֹו.  ֶאת  ּוְמַאְפְׁשִרים  ַהַּקְרַקע  ֶאל  ַהִּנְצָמִדים  ַמִים(  ַרְגֵלי  )ִמּסּוג  ַרְגלֹוִנים 
ְיֵדי  ַעל  ְׁשִנּיֹות  ּתֹוְך  ּגּופֹו  ֶאת  ְלַהְקִׁשיַח  ְיָכְלּתֹו  ִהיא  ַהָּים  ְלכֹוַכב  ֲהָגָנה  ַהַּמְקָנה  נֹוֶסֶפת 

ִׁשּנּוי ִמְבֵנה ִרְקַמת ַהִחּבּור ְוַהְּׁשִליָטה ֶׁשל ַמֲעֶרֶכת ָהֲעַצִּבים.

ּכֹוְכֵבי ַהָּים ֵהם ַּבֲעֵלי ְיֹכֶלת ְלַבֵּצַע ְיִציָרה ֵמָחָדׁש ֶׁשל ֵאיָבִרים ֶׁשִּנְקְטעּו, ַאְך ַּתֲהִליְך ֶזה 
ִמְתַרֵחׁש ְּבצּוָרה ִאִּטית ְמֹאד. ְלִעִּתים ַּכֲאֶׁשר ִנְקַטַעת ְזרֹוַע, ְּגֵדָלה יֹוֵתר ִמְּזרֹוַע ַאַחת ְוָאז 

נֹוַצר ַמָּצב ּבֹו ְלכֹוַכב ַהָּים ֵיׁש יֹוֵתר ֵמָחֵמׁש ְזרֹועֹות.

ְּתעּּוַדת ֶזהּּות

ם: ּכֹוַכב ָים ׁשֵ

י עֹור ָחה: ְקֻוּצֵ ּפָ ִמׁשְ

ֵעֶרְך: ּכֹוָכב קֹוָצִני ּבָ ין ׁשֶ ַהּמִ

ה, ַמֲעַרב ַאְסָיה. פּוָצה: ֵאירֹוּפָ ּתְ

ָנה. ים: 14 ׁשָ ּתֹוֶחֶלת ַחּיִ
ְוַכּכֹוָכִבים 
ְיָלה!  ּלָ ּבַ

ּכֹוַכב ָים
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ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה

ַלְיָלה הּוא ֶּפֶרק ַהְּזַמן ִמֵּצאת ַהּכֹוָכִבים ְוַעד ַעּמּוד ַהַּׁשַחר )ּוְלַגֵּבי ִּדיִנים ְמֻסָּיִמים - ַעד 
ֵנץ ַהַחָּמה(. 

ְלַגֵּבי ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ַמְתִחיָלה ַהְּיָמָמה ִמְּתִחַּלת ַהַּלְיָלה ְוִנְגֶמֶרת ְּבסֹוף ַהּיֹום, ִעם ְּתִחַּלת 
ֶעֶרב  ַעד  "ֵמֶעֶרב  לב(:  כג,  )ַוִּיְקָרא  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ְלַגֵּבי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ַהָּבא,  ַהַּלְיָלה 
ִּתְׁשְּבתּו ַׁשַּבְּתֶכם". ְוֵכן ָמִצינּו ִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם ֶׁשָהֶעֶרב ֹקֶדם ַלֹּבֶקר, ֶׁשֶּנֱאַמר )ְּבֵראִׁשית 

א, ה(: "ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹּבֶקר יֹום ֶאָחד". 

ִמּתֹוְך ִּדְבֵרי ְנֶחְמָיה ֶּבן ֲחַכְלָיה )ְנֶחְמָיה ד, טו - טז( עֹוֶלה, ִּכי ַהַּלְיָלה ַמְתִחיל ִמֵּצאת 
ַעד  ַחר  ׁ ַהשַּ ֵמֲעלֹות  ְרָמִחים  בָּ ַמֲחִזיִקים  ְוֶחְצָים  ָלאָכה  מְּ בַּ ֹעִשׂים  "ַוֲאַנְחנּו  ַהּכֹוָכִבים: 
ָמר ְוַהּיֹום ְמָלאָכה". ּוְמֹבָאר ִּכי ֵצאת ַהּכֹוָכִבים,  ְיָלה ִמְשׁ ֵצאת ַהּכֹוָכִבים... ְוָהיּו ָלנּו ַהלַּ
ֲחָכִמים ֶׁשֵּצאת  ְוִקְּבלּו  ַלִּמְׁשָמר.  ַהְּמֹיָעד  ַהַּלְיָלה  ְּתִחַּלת  ִמְּמָלאָכה, הּוא  ַהְפָסָקָתם  ְזַמן 
ְקַטִּנים  ְלכֹוָכִבים  ְוֹלא  ַּבּיֹום  ַהִּנְרִאים  ְּגדֹוִלים  ְלכֹוָכִבים  "ֹלא  ַּבָּכתּוב  ַהִּנְזָּכר  ַהּכֹוָכִבים 

ֶׁשֵאין ִנְרִאים ֶאָּלא ַּבַּלְיָלה, ֶאָּלא ְלֵבינֹוִנִּיים".

ֲחִמָּׁשה ְּדָבִרים
 ֶׁש)אּּוַלי( ֹלא ְיַדְעֶּתם ָעַלי...

יֵניֶהם ַהּכֹוָכב ַהּקֹוָצִני  ִמְפַרץ ֵאיַלת ְמצּוִיים 15 ִמיֵני ּכֹוְכֵבי ָים! ּבֵ - ּבְ

ֶתר ַהּקֹוִצים". ה "ּכֹוַכב ָים ּכֶ ֻכּנֶ ַהּמְ

ים ְוִאּיּום ַעל "ׁשּוִנית  דֹול ְלַאְלֻמּגִ יק ּגָ ה ַמּזִ - ַהּכֹוְכָבן ַהּקֹוָצִני ְמַהּוֶ

ַכּדּור  דֹוָלה ּבְ ים ַהּגְ דֹוָלה" -  ַמֲעֶרֶכת ׁשּוִנּיֹות ָהַאְלֻמּגִ ְחסֹום ַהּגְ ַהּמַ

ָהָאֶרץ.

ּטֹוְרִפים  ים ׁשֶ ֲעֵלי ַהַחּיִ ין ּבַ ם הּוא ִמּבֵ ם ֲחצֹוְצַרת ַהּיָ ׁשֵ זֹון טֹוֵרף ּבְ -  ִחּלָ

ּוִנית. יֹולֹוִגי ַלֲהָגָנה ַעל ַהּשׁ יר ּבִ ַמְדּבִ ׁש ּכְ ּמֵ אֹותֹו ּוְמׁשַ

י ִאם  ת ּכִ ׁשֶ ם ֵאין ַלּכֹוְכָבן צּוַרת ּגּוף ְמֻחּמֶ ִנּגּוד ְלרֹב ּכֹוְכֵבי ַהּיָ - ּבְ

אן  ּוִמּכָ ים,  ַחּדִ קֹוִצים  אֹות  ַהּנֹוׂשְ  )8-21( ְזרֹועֹות  ת  ְמֻרּבַ צּוָרה 

מֹו - קֹוָצִני. ַהּתֹוֶסֶפת ִלׁשְ

ם ֵאין ֲעָצמֹות, ְוַגם לֹא מֹוַח. - ְלכֹוְכֵבי ַהּיָ
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ֶרק כב   ית ּפֶ ֵראׁשִ ּבְ

ַמִים ְוַכחֹול  כֹוְכֵבי ַהּשָׁ ּכְ
ם: ַפת ַהּיָ ר ַעל ׂשְ ֲאׁשֶ

ַחּיּות ֲחִסיִדי)ו(ת
ְּבַהּיֹום יֹום ה' ַמְרֶחְׁשָון ֶנֱאַמר:

ִיְתֶעה  ֹלא  ְלאֹוָרם  ֲאֶׁשר  ָרִקיַע,  ִּבְׁשֵמי  ַהִּמְתנֹוְצִצים  ְלכֹוָכִבים  ִנְמְׁשלּו  ִיְׂשָרֵאל 
ִאָּׁשה,  ּוֵבין  ִאיׁש  ֵּבין  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַהַּלְיָלה.  ְּבַמְחַׁשֵּכי  ַההֹוֵלְך  ַּגם 
ּוְמֻיָּדָעיו  ַמָּכָריו  ֶאת  ַּגם  ּוְלַהֲעִמיד  ְלַהְׁשִּפיַע  ְורּוָחִני,  מּוָסִרי  ּכֹוַח  ֵּדי  ּבֹו  ֵיׁש 

ְּבֶקֶרן-אֹוָרּה.

ּכֹוַכב ָיםִסּפּורֹו ֶׁשל
ְּבִאיׁש  ִהְבִחין  הּוא  ֵמָרחֹוק  ַהְּזִריָחה.  ִּבְזַמן  ָים  חֹוף  ַעל  ָהַלְך  ָצִעיר  ִאיׁש 

ָזֵקן. "ַהִאם הּוא רֹוֵקד? ָמה הּוא עֹוֶׂשה?" ָׁשַאל ֶאת ַעְצמֹו ָהִאיׁש ַהָּצִעיר.

ַעל  ֶׁשִּנְתְקעּו  ָים  ּכֹוְכֵבי  ֵמִרים  ֶׁשהּוא  ִהְבִחין  הּוא  ַלָּזֵקן,  ִמְתָקֵרב  ְּבעֹודֹו 
ַהחֹוף ְלַאַחר ֶׁשָעְבָרה ַהֵּגאּות ּוַמְׁשִליְך אֹוָתם ֲחָזָרה ָלאֹוְקָינֹוס.

ָהִאיׁש ַהָּצִעיר ִהִּביט ִּבְפִליָאה ָּבִאיׁש ַהָּזֵקן ֶׁשִהְׁשִליְך ּכֹוַכב ָים ַאֲחֵרי ּכֹוַכב 
ַהּכֹוָכִבים  זֹוֵרק  ֶאת  ַהָּצִעיר  ָׁשַאל  ְמֻבְלָּבל,  ְּכֶׁשהּוא  ַהָּים.  ַּגֵּלי  ְלֵעֶבר  ָים 

"ַמּדּוַע ַאָּתה עֹוֶׂשה ֹזאת?"

ַהָּזֵקן ִהְסִּביר לֹו ְּבַנַחת ֶׁשּכֹוְכֵבי ַהָּים ָימּותּו ִאם ֵהם ִיָּׁשֲארּו ְּבֶׁשֶמׁש ַהֹּבֶקר 
ַהַחָּמה.

ַאְלֵפי  ָּכאן  ֵיׁש  "אּוָלם  ָהָאֹרְך  ַהחֹוף  ְלֹאֶרְך  ַהְרֵחק  ִהִּביט  ַהָּצִעיר  ָהִאיׁש 
ּכֹוְכֵבי ָים, ַאָּתה ֹלא ּתּוַכל ְלַהְחִזיר ֶאת ֻּכָּלם ַלָּים, ָאז ָמה ֶזה ְּכָבר ְמַׁשֶּנה?"

ִחֵּיְך ָהִאיׁש ַהָּזֵקן, ִהִּביט ַעל ּכֹוַכב ַהָּים ֶׁשְּבָידֹו ּוְבעֹודֹו זֹוֵרק אֹותֹו ְּבִבְטָחה 
ְלֵעֶבר ַּגֵּלי ַהָּים, ָאַמר "ֲעבּור ּכֹוַכב ַהָּים ַהֶּזה ֶזה ְמַׁשֶּנה".
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