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  הפָ נָ אֲ הָ 

  )63ליון יג ,וך "ילדי טבע הדברים"תמ(מעובד 

  

ים גִ ם ּדָ הֶ לָ  טּוים ׁשָ ִד דּוְר ם הָ יִ ּמַ ל. ּבַ חַ ּנַ ת הַ פַ ל ְׂש ה עַ לָ ּיְ ם ִט יִ לַ גְ ת ַר ּכַ רֻ אֲ  הפָ נָ אֲ 

ֹ פָ נָ אֲ ל הָ בָ , אֲ  ְּביֹוֵתריהָ לֶ ב עָ הּוָא ג הָ ּוּסן הַ ים ִמ נִ מֵ ְׁש   ,עגַ ֶר  תֹואֹוה ּבְ בָ עֵ ה ְר ָת יְ א הָ ה ל

ֹ כֵ לָ    ם.יִ ּמַ ן הַ ם ִמ ָת אֹו תלֹוְׁש לִ וְ ד חַ הַ  ּהָר ֹוּקת מַ ח אֶ ּתֹ פְ לִ  החָ ְר טָ א ן ל

ת ֶר חֶ ים ַא גִ ת ּדָ ַק הֲ ה לַ ָת יְ ר הָ בָ ל, ּכְ ב ַק עָ ָר ה ּבְ פָ נָ אֲ הָ  ְּכֶׁשָחָׁשהה, מָ -ןמַ זְ  רבֹ עֲ ּכַ 

ֹ בָ ם, אֲ לָ ְד גָ ים ּבְ ּיִ נִ ינֹוים ּבֵ גִ ה ּדָ ּלֶ ֵא  יּו. הָ יהָ לֶ גְ ַר לְ    .דחָ יֻ ְמ ים ּבִ יִמ עִ א ְט ל ל

ֹ הֶ ים מֵ בִ ים טֹוגִ אי ּדָ ּדַ וַ ּבְ  יעּוּגִ ט יַ עַ ד ְמ ת. "עֹוֹוּכחַ ה לְ יטָ לִ ְח הֶ  הפָ נָ אֲ הָ   ֶאְטַרחא ם, ל

  .ּהמָ צְ עַ ה לְ ָר ְמ " ָא ,הּלֶ יל ֵא בִ ְׁש ּבִ 

ים יגִ גִ ק ְד ַר  חּום ׂשָ יִ ּמַ ּבַ ל בָ אֲ ן, גֶ הֹ ה ּכַ בָ עֵ ה ְר פָ נָ אֲ הָ ה ָת יְ ר הָ בָ ה ּכְ ּלָ ה ַק עָ ר ׁשָ בֹ עֲ ּכַ 

" ,םנָ עֲ מַ י לְ אִר ּוָ ת צַ ף ֶא פֵ ֹוכאֲ ים ׁשֶ וִ ם ׁשָ ינָ ה ֵא ּלֶ ט... "ֵא ּוׁשּפָ ג הַ ּוּסן הַ ִמ ים, ּנִ טַ נְ טַ ְק 

  .הּוָ אֲ גַ ה ּבְ פָ נָ אֲ ה הַ ָר ְמ ָא 

ם ּוּׁשִמ  –ים גִ ים. ּדָ עִ לָ תֹובְ ת ּונֹוזֹולְ חֶ ק ּבְ ּפֵ ַּת ְס ִה ה לְ פָ נָ אֲ הָ  ֶנֶאְלָצהר, בָ ל ּדָ ׁשֶ  ֹופֹוסּבְ 

ֹ בָ ּכְ  –ג ּוס   .ׁשיֵ ה ּׁשֶ מָ ה ּבְ ָק ּפְ ַּת ְס ת ִה ֶק ּנֶ פֻ ְּמ ת הַ ֶר בֶ ּגְ הַ ם, וְ יִ ּמַ ּבַ  אּוְר נִ  אר ל
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