יַעַ ר ַהיְּ ל ִָדים ֹ /עַ ם
ְליַד בֵּ ית ִספְ ֵר וּ עָ ְמדוּ לִ ְ טֹעַ יַעַ ר" ,יַעַ ר הַ יְּ ָל ִדים" .ר ֹאשׁ הָ עִ ִיריָּה ַָתן
ְל ַי ְלדֵ י בֵּ ית ַה ֵסּפֶ ר שֶׁ לָּ וּ ֶאת הָ ְרשׁוּת לְהָ כִ ין ֶאת הַ שֶּׁ טַ ח וּבְ ט"וּ
בִּ ְשׁבָ ט לִ ְ טֹעַ ֶאת הָ עֵ ִצים.
יְתה ַאחֲ ָר ִאית ְל ָשׁלָ ב ַא ֵחר בַּ הֲ כָ ָה .עָ ַרכְ וּ הַ גְ ָרלָה ,וּבָ הּ
כָּל ִשׁכְ בָ ה הָ ָ
ְִקבַּ ע ָמה ַתּעֲשֶׂ ה כָּל ִשׁכְ בָ הֶ .את ִסקּוּל ָהאֲ בָ ִים עָ שׂוּ יַלְ דֵ י כִּ תּוֹת
ד'ָ .היוּ בַּ שֶּׁ ַטח ַה ְרבֵּ ה ְמאוֹד אֲ בָ ִים גְּ דוֹלוֹת ,וְ הֵ ם ִהצְ לִיחוּ לְהָ זִ יז
לִקצֵ ה הַ שֶּׁ ַטח וַאֲ פִ לּוּ בָּ וּ ִמן ָהאֲ בָ ִים גָּדֵ ר
ֶאת כָּל ָהאֲ בָ ִים ְ
שֶׁ ַתּפְ ִריד ֶאת הַ שֶּׁ ַטח מֵ הַ כְּ ִבישׁ הַ סָּ מוּ ַ .י ְלדֵ י כִּ תּוֹת ב' הָ יוּ
ַאחֲ ָר ִאים לְ ִקּוּי הַ שֶּׁ ַטחֵ .הם ָשׁאֲ לוּ ִמן הַ חָ וָּ ה הַ חַ ְקל ִָאית מַ גְ ֵרפוֹת
וּבְ עֶ זְ ָר ָתן גּ ְָרפוּ וְ ָא ְספוּ ֶאת הַ לִּכְ לוּ ִמכָּל הַ שֶּׁ טַ חֶ .את הַ בּוֹרוֹת
לָעֵ ִצים הֵ כִ י וּ ַתּל ְִמידֵ י כִּ תּוֹת ו' .הֵ ם חָ פְ רוּ וְ עָ בְ דוּ ָקשֶׁ ה ,כֵּיוָן
יְתה ָק ָשׁה וִ יבֵ ָשׁהַ .תּל ְִמידֵ י כִּ תּוֹת ה' הָ יוּ ַאחֲ ָר ִאים
שֶׁ הָ אֲ דָ ָמה הָ ָ
ל ְִמ ִשׁיכַת צִ נּוֹרוֹת הַ ְשׁ ָקיָה בֵּ ין הַ בּוֹרוֹת .הֵ ם ָמ ְדדוּ וְ ִה ְת ִקי וּ צִ נּוֹרוֹת
לָטים ֶשׁל ְשׁמוֹת הָ עֵ צִ ים הֵ כִ י וּ
שֶׁ יַּגִּ יעוּ לְ כָל בּוֹר וּבוֹרֶ .את הַ ְשּׁ ִ
ַתּל ְִמידֵ י כִּ תּוֹת א' .הֵ ם גָּזְ רוּ וְ צָ בְ עוּ ְשׁל ִָטים צִ בְ עוֹ ִ יִּ ים.
ידים בְּ חֻ ְלצוֹת לְבָ וֹת .כָּל ַתּל ְִמיד
בְּ בוֹא יוֹם ַה ַחג בָּ אוּ כָּל הַ ַתּל ְִמ ִ
ִקבֵּ ל ֶטַ ע ֶשׁל עֵ ץ וְ ָטַ ע אוֹתוֹ בְּ מוֹ יָדָ יוְ .ליַד כָּל עֵ ץ הֻ צַּ ב שֶׁ לֶט ֶשׁל
ְשׁמוֹ .ל ְַא ַחר הַ נּ ְִטיעוֹת ִה ְת ַא ְסּפוּ כָּל ַתּל ְִמידֵ י בֵּ ית ַה ֵסּפֶ ר בָּ אוּ ָלם,
וְ שָׁ ם צָ פִ י וּ בְּ טֶ ֶקס ֶשׁהֵ כִ י וּ ַתּל ְִמידֵ י כִּ תּוֹת ג'.
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