ְמ ַד ְּב ִרים ַעל ַהיָ ֵר ַח
רֹוא ים ּכְ ֶׁש ֲא נַ ְח נּו ִמ ְס ַת ּכְ לִ ים ַע ל ַה יָ ֵר ַח ?
• ָמ ה ֲא נַ ְח נּו ִ
דֹומ ה?
• ֵא יְך ַה יָ ֵר ַח נִ ְר ֶא ה? לְ ָמ ה הּוא ֶ
חֹוׁש ִב ים ּכְ ֶׁש ֲא נַ ְח נּו ִמ ְס ַת ּכְ לִ ים ַע ל ַה יָ ֵר ַח ?
ְ
• ַע ל ָמ ה ֲא נַ ְח נּו
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ִמ ָּמ ה ֶּב ֱא ֶמ ת ָע ׂשּוי ַה ּיָ ֵר ַח
 /יִ גְ ָא ל וְ ז ַֹה ר ְׁש וַ ְור ץ

ׂשֹוח חּוִ :מ ָמ ה ֶּב ֱא ֶמ ת ָע ׂשּוי ַה יָ ֵר ַח ?
• ִק ְר אּו ֶא ת ַה ֵס ֶפ ר וְ ֲ
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ַמ ֲא זִ ינִ ים

ַה ִאם ָהיִ ינוּ יְ כוֹ ִלים ִל ְחיוֹ ת ַעל ַה ָ ּי ֵר ַח?
ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ֵאינָ ם יְ כוֹ ִלים ִל ְחיוֹ ת ַעל ַה ָ ּי ֵר ַחִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵאין ָע ָליו ֲאוִ יר
וּ ַמיִ םָ .ה ָא ָדם זָ קוּ ק ָל ֶהם ְּכ ֵדי ְל ִה ְת ַק ֵ ּיםַ .ה ָ ּי ֵר ַח ְמ ֻכ ֶּסה ְס ָל ִעים ,וְ ֵאין
ּבוֹ ַח ִ ּייםַ .ה ָ ּי ִמים ַעל ַה ָ ּי ֵר ַח ַח ִּמים ְמאוֹ ד ,וְ ַה ֵּלילוֹ ת ָ -ק ִרים ְמאוֹ ד.
ְּבנֵ י ָה ָא ָדם יוּ ְכלוּ ִל ְחיוֹ ת ַעל ַה ָ ּי ֵר ַח ַרק ִאם יִ ְבנוּ ּבוֹ ַּת ֲחנוֹ ת ְמיֻ ָחדוֹ ת,
ׁ ֶש ְ ּי ַס ּ ְפקוּ ֶאת ָּכל ַה ָּנחוּ ץ ְּכ ֵדי ְל ִה ּׁ ָש ֵאר ַּב ַח ִ ּיים.

					

אשוֹ ן
"ה ֵּס ֶפר ָה ִר ׁ
יל ּיפ ְס ִטילַ ,
ַעל ּ ִפיִ :פ ִ
ׁ ֶשל ַה ּׁ ְש ֵאלוֹ ת וְ ַה ְּת ׁשוּבוֹ ת – ְּת ׁשוּבוֹ ת ּ ְפ ׁשוּ טוֹ ת ִל ׁ ְש ֵאלוֹ ת ָק ׁשוֹ ת"

ַה ִק יפּו ְׁש ֵת י ְת ׁשּובֹות נְ כֹונֹות.

ְּב נֵ י ָא ָד ם ֵא ינָ ם יְ כֹולִ ים לִ ְח יֹות ַע ל ַה יָ ֵר ַח ּכִ י ֵא ין ָע לָ יו:
ַמ יִ ם

ְס לָ ִע ים

ַח ְׁש ַמ ל

ִמ ְׂש ָח ִק ים

ֲא וִ יר

יָ ֵר ַח
יָ ֵר ַח הוּ א ֵמ ֵעין ּכוֹ ָכב ָ ּגדוֹ ל
וְ הוּ א ֵמ ִאיר ַּב ַּליְ ָלה.
ְּב ָכל יוֹ ם צוּ ָרתוֹ ִמ ׁ ְש ַּתנָ ה,
ַא ְך ָּת ִמיד הוּ א ַמ ִּביט ִמ ְּל ַמ ְע ָלה.
ִּב ְת ִח ַּלת ַהח ֶֹד ׁש הוּ א ִמ ְת ַ ּג ֶּלה
וְ ַעד ֶא ְמ ַצע ַהח ֶֹד ׁש הוּ א ִמ ְת ַמ ֵּלא.
יל ִדים" ֵמ ֵאת ֵאהוּ ד ָמנוֹ ר וְ ִצ ּפוֹ ָרה ׁ ַש ּ ִפ ָירא
"מ ּלוֹ ן ַּב ֲחרוּ זִ ים ִל ָ
ִמ ּתוֹ ְך ִ
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ִּב ׁ ְשנַ ת  1969נָ ֲח ָתה ַה ֲח ָל ִלית ַא ּפוֹ לוֹ ַ 11על ַה ָ ּי ֵר ַחִ .מ ּתוֹ ָכ ּה יָ ָצא
אשוֹ ן ׁ ֶשדָּ ַרך ַעל ַה ָ ּי ֵר ַח.
נִ יל ַא ְר ְמ ְס ְטרוֹ נְ ג ,וְ ָכ ְך ָהיָ ה ָל ִא ׁיש ָה ִר ׁ
יע ַל ָ ּי ֵר ַח יַ ַחד ִעם עוֹ ד ׁ ְשנֵ י ַא ְס ְטרוֹ נָ אוּ ִטיםַ .ה ֲח ָל ִלית
הוּ א ִה ִ ּג ַ
יע ַל ָ ּי ֵר ַח וְ ִל ְחיוֹ ת ָע ָליו ַּכ ָּמה יָ ִמים.
ׁ ֶש ָּב ּה ָטסוּ ִא ְפ ׁ ְש ָרה ָל ֶהם ְל ַה ִ ּג ַ

ְמ ַד ְּב ִר ים ַע ל ּכָ ְך ֶׁש ֶּב ָע ִת יד ּכָ ל ֶא ָח ד יּוכַ ל לָ טּוס לַ יָ ֵר ַח .
ַד ְמ יְ נּו וְ ַס ְּפ רּוֵ :א יְך ֵת ָר ֶא ה ֻח ְפ ָׁש ה ַע ל ַה יָ ֵר ַח ?
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ַה ִּב יטּו ָּב ֶע ֶר ב ֶא ל ַה יָ ֵר ַח וְ ַצ יְ רּו אֹותֹו ַּב ַמ ְח ֶּב ֶר ת.

