
  ברטוב .ט – יםִא נָ ְק ּׂשַ הַ 

ת צֹוְר ַא ם מֵ ּכָ ְר דַ ּבְ  –ו ָת ְּס ל: ּבַ ֵא ָר ְׂש י יִ מֵ ְׁש ים ּבִ ִא נָ ְק ּׂשַ ים הַ פִ לְ ה חֹונָ ׁשָ ם ּבְ יִ מַ עֲ ּפַ 

  ם.יהֶ ֵת צֹוְר ַא ים לְ ִר זְ ם חֹוהֵ ׁשֶ ּכְ  –יב בִ ָא בָ ּו, הּמָ חַ ה הַ יָק ִר פְ ל ַא ת ֶא רֹוָּק ן הַ פֹוּצָ הַ 

ל בָ אֲ  ,ע)בַ ּטֶ י הַ בֵ בְ חֹור לְ ָּק עִ (ּבְ ַרִּבים ים ִׁש נָ אֲ ה לְ ּבָ ה ַר חָ ְמ ִׂש ם ֵר ֹוּג ַהַּׂשְקָנִאיםר ּוּקּבִ 

  ק. זֶ ם נֵ ֵר גֹוַהַּׂשְקָנִאים ר ּוּקים ּבִ גִ ּדָ י הַ לֵ ְּד גַ ְמ לִ 

  ים?גִ ּדָ י הַ לֵ ְּד גַ ְמ לִ  ַהַּׂשְקָנִאיםים יִק ּזִ מַ  יֵא 

ֹ ה וְ מָ לֵ ים ְׁש גִ ת ּדָ כַ ֵר ד ּבְ חָ ר ֶא ֶק בֹ ן ּבְ ֵק רֹוה לְ לָ כֹוית יְ נִ ינֹוּבֵ  ַׂשְקָנִאיםת ַק הֲ לַ  א ל

 יכָ פִ ם, לְ יֹוים ּבְ גִ ל ּדָ ה ׁשֶ לָ דֹות ּגְ ּוּמל ּכַ כֵ אי אֹונַ ְק ל ׂשַ . ּכָ ׁשּום ָּדגה יר ּבָ ִת הֹולְ 

  .תֹוּסָ נָ ְר ת ּפַ ל ֶא לָ ְמ אֻ ים הָ גִ ּדָ ל הַ ּדֵ גַ ְּמ ים ִמ לִ זְ ֹוּג ַהַּׂשְקָנִאיםין ׁשֶ בִ הָ ר לְ ׁשָ פְ ֶא 

ים גִ ּדָ ת הַ כַ ֵר בְ ּבִ  תּוחֲ ּנָ ׁשֶ  ַׂשְקָנִאיםם ּבְ עֵ ים זֹוגִ ל ּדָ ּדֵ גַ ע ְמ גַ ה ּפָ מָ -ןמַ י זְ נֵ פְ , לִ ְוָאֵכן

  .ַׂשְקָנִאיםר ׂשָ ה עָ ּׁשָ ִמ חֲ ר מֵ ֵת ג יֹוַר הָ וְ  ֹודאס ְמ עַ א ּכָ . הּולֹוׁשֶ 

  ה?יָ עָ ּבְ ת הַ ר אֶ ֹוּתפְ ים לִ ִּס נַ ְמ  יֵא 

ים ִר חֵ . אֲ ַהַּׂשְקָנִאיםת ים ֶא יִח ִר בְ מַ  כָ א וְ ָר נֹו ׁשעַ ים ַר יִמ ִק ְּמ ים הַ גִ י ּדָ לֵ ְּד גַ ְמ  ׁשיֵ 

י נֵ ּפְ  לת עַ חֹונְ לִ ַהַּׂשְקָנִאים ים מֵ עִ נְ מֹו כָ ת וְ כֹוֵר ּבְ ב הַ חַ רֹ ים לְ ִק זָ ים חֲ ִט ים חּוִח ְת מֹו

  ים.יִק ּפִ ְס ם מַ ינָ ֵא  ֵאּלּות נֹורֹוְת יּפִ  ַא  ם.יִ ּמַ הַ 

ֹ ְמ לִ וְ  ׂשּפֵ חַ ב לְ ּוׁשן חָ כֵ לַ  י לֵ ְּד גַ ְמ לִ וְ  ַּׂשְקָנִאיםלַ  ימּוִא ְת ּיַ ים ׁשֶ פִ סָ ת נֹונֹורֹוְת יא ּפִ צ

ֹ ְמ ים לִ ִּד ְק ּנַ ל ׁשֶ כָ ּכְ  ים.גִ ּדָ הַ    .נּוּלָ כֻ ב לְ ן ִיּטַ ּכֵ  ,הּלֶ ֵא ת ּכָ נֹורֹוְת יא ּפִ צ

  
, ֶׁשְּבֶחְלקֹו -עֹוף –ַׂשְקַנאי (ְּבלֹוַעִזית: "ַפִליָקן")   *  ַמִים ָּגדֹול ַּבַעל ַמּקֹור ַאֹר

ְּכֵעין ַׂשק ִמְתַמֵּתַח. הּוא ׁשֹוֶלה ְּבַמקֹורֹו ָּדִגים ַהְּמַׁשְּמִׁשים לֹו ַהַּתְחּתֹון ֵיׁש 
 ָמזֹון. ַהַּׁשְקַנאי ֵמיִטיב
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