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- אמא קיבלתי 100 במבחן! - באמת? כל הכבוד! באיזה מקצוע? 
- 20 בהלכה, 20 בחשבון, 20 בגאוגרפיה, ו-40 בספרות...

)מתוך פורום הבדיחות באתר(

ּפֹוְתִחים ָׁשָנה
ָׁשָנה טֹוָבה, ְיָלִדים, ֲאַנְחנּו ַמְתִחיִלים ֶאת ְׁשַנת תשפ"א!

ַּכָּמה ֻעְבּדֹות ַעל ְׁשַנת תשפ"א: ַהָּׁשָנה ִהיא ַה'תשפ"א, ֶׁשֶּזה אֹוֵמר ֶׁשֲאַנְחנּו 
ַהִּׁשִּׁשית  ַהָּׁשָנה  ַּגם  ִהיא  ַהָּׁשָנה  ָהעֹוָלם.  ִלְבִריַאת  ָׁשִנים   5781 סֹוְפִרים 
ִּבְׁשנֹות ַהְּׁשִמָּטה, ַמה ֶׁשאֹוֵמר ֶׁשַּבָּׁשָנה ַהָּבָאה ִּתְהֶיה ְׁשַנת ְׁשִמָּטה. ֹראׁש 
ַהָּׁשָנה ָחל ְּבַׁשָּבת, ָמה ֶׁשאֹוֵמר ֶׁשַּגם ַהַחִּגים ֻסּכֹות )ַהּיֹום ָהִראׁשֹון( ְוִׂשְמַחת 
ּתֹוָרה ָיחּולּו ְּבַׁשָּבת. ִּבְגַלל ֶזה, ֹלא ִנְתַקע ַהָּׁשָנה ְּבׁשֹוָפר ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל 

ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ְוֵכן ֹלא ִנֹּטל לּוָלב ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֻסּכֹות.

ָׁשָנה ֲחָדָׁשה זֹו ִהְזַּדְּמנּות ַאִּדיָרה ְלֻכָּלנּו, ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש. ָאְמָנם ֲעֶׂשֶרת 
ְיֵמי ְּתׁשּוָבה עֹוְסִקים ְּבִתּקּון ּוִבְתׁשּוָבה ַעל ֶהָעָבר, ַאְך ֵהם ְמִביִאים ִעָּמם 
ַּגם ֶאת ַהִחּדּוׁש ֶׁשל ַהָּׁשָנה ַהֲחָדָׁשה. ָמה ֶׁשָהָיה ָהָיה, ֵמַעְכָׁשו ֶאְפָׁשר ִלְפֹּתַח 
ַהּסֹוְבִבים  ְוִלְׁשָאר  ַלֲחֵבִרים  ֶׁשּלנּו  ַּבַּיַחס  ַּבִּלּמּוִדים,  ָּדָבר:  ְּבָכל  ָחָדׁש  ַּדף 

אֹוָתנּו, ּוְבֶעֶצם ְּבָכל ָּדָבר.

ַמֵּגַפת  ְרִגיָלה.  ֹלא  ָׁשָנה  ָהְיָתה  ֶׁשָעְבָרה  ֶׁשַהָּׁשָנה  יֹוְדִעים  ֻּכָּלנּו  ְיָלִדים, 
ּבֹואּו  ָּכאן.  ֲעַדִין  ִהיא  ּוְלַצֲעֵרנּו  ָׁשָנה,  ֲחִצי  אֹוָתנּו  ִלְּוָתה  ַהּקֹורֹוָנה 
ִּתְהֶיה  ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  ַהָּבָאה  ַהּזֹו  ֶׁשַהָּׁשָנה  ִּבְתִפָּלֵתנּו,  ְוִנְתַּכֵּון  ִנְתַּפֵּלל 
ַהּיֹוֵצאת  ַהָּׁשָנה  ַעל   – ִויׁשּוָעה  ְּגֻאָּלה  ְׁשַנת  ְוַהְצָלָחה,  ְּבִריאּות  ְׁשַנת 
ּוִבְרכֹוֶתיָה.  ָׁשָנה  ָּתֵחל  ַהִּנְכֶנֶסת:  זֹו  ְוַעל  ְוִקְּללֹוֶתיָה,  ָׁשָנה  ִּתְכֶלה   ֹנאַמר: 

ָאז ֶׁשִּתְהֶיה ָׁשָנה טֹוָבה ְלֻכָּלנּו!

חידת חדגא: הראשונה בשם החג, מתברכת היא בדג! הסבירו.

 חידת פולקע: הסבירו: 
כשהראשון בשביעי, בשביעי, קולו לא נשמע!

1. מהו ההבדל המהותי בין היום הראשון של ראש השנה ליום השני?

2. מהם ראשי התיבות: תשר"ת?

3. איזה אירוע מספר בראשית, אנחנו מזכירים בקשר לתקיעת השופר, ומדוע?

4. מדוע נהוג לאכול 'סימנים' בליל ראש השנה?

5. איזו פרשייה נקראת בתורה ביום הראשון של ראש השנה?

6. האם עיקר מצוות תקיעת השופר היא מן התורה, או רק מדברי חכמים?

7. איזה מנהג מתקיים בראש השנה בסמוך למקום של מים?

8. מדוע המילים 'בכסה ליום חגנו' רומזות לראש השנה?

שאלות לראש השנה!

דבר תורה
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הראש והזנב
 התשובה הבאה מתחילה באות 
בה הסתיימה התשובה הקודמת

1. נאמרות בתקופה זו

2. השנה החדשה

3. הוקרב במקום יצחק

4. עת שערי רצון _____

5. "תקעו ב____ שופר"

6. התפילה על ה'קרא'

7. תפילת רבי אמנון ממגנצא

זהו את המושגים, בקשר לראש השנה!
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45

איזו צללית מתאימה בדיוק לאיור המקורי?

משחקים חדשים!אדון הסליחות - 2 פרקים חדשים!מה המצב - פרק 38



ַאָּגַדת ַעם ַעִּתיַקת יֹוִמין זֹו ַהְמַסֶּפֶרת ַעל ְמקֹוָרּה ֶׁשל ָה'ֲעִניָבה', זֹו ָהֶאֶלַגְנִטית 

ַהְמַׁשֶּמֶׁשת ִּכְלבּוׁש ֵארֹוֵּפִאי מֹוֶדְרִני ְּבֵארּוִעים ַהְמַחְּיִבים הֹוָפָעה ֶאֶלַגְנִטית. 

ֵאיְך ֶזה ִהְתִחיל?

ְּבֶנֱאָמנּות  ַהֶּמֶלְך  ֲאדֹונֹו  ֶאת  אֹוָצר  ַשֹר  ִׁשֵּמׁש  ְקדּוָמה,  ֵאירֹוֵּפִאית  ִּבְמִדיָנה 

ּוִבְמִסירּות. ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות ִׁשֵּמׁש ְּבַתְפִקידֹו, ְוָעָשֹה ֶאת ְמַלאְכּתֹו ֶנֱאָמָנה. ָּכל 

אֹוְצרֹות ַהֶּמֶלְך ְנתּוִנים ָהיּו ְּבָידֹו. ֶאְצלֹו ֻהְפְקדּו ַהַּמְפְּתחֹות ְלָכל ִּגְנְזֵכי ַהֶּמֶלְך, 

ַהַּמְמָלָכה:  ֶׁשל  ַהֶחְמָּדה  ְׂשִכּיֹות  ָּכל  ְנתּוִנים  ָהיּו  ַהִּבְלָעִדית  ַאְחָריּותֹו  ַּתַחת 

ּוְׁשַלל  ְמֻגָּוִנים  ְוֶכֶסף  ָזָהב  ְּכֵלי  ְּגָוִנים,  ִּבְׁשַלל  זֹוֲהִרים  ְוַיֲהלֹוִמים  ֵחן  ַאְבֵני 

ַהַּמְמָלָכה  ֶׁשל  ִקּיּוָמּה  ְׁשנֹות  ְּבֶמֶׁשְך  ָהַאְרמֹון  ְּבַמְרְּתֵפי  ֶׁשִּנְצְּברּו  אֹוָצרֹות 

ָהַעִּתיָקה.

ְמַנֶּקה,  ּבֹוֵדק,  ָהאֹוָצרֹות,  ַחְדֵרי  ֶאל  ַּפַעם  ִמֵּדי  ִנְכָנס  ָהָיה  ַּתְפִקידֹו  ִמֹּתֶקף 

ׁשֹוֵקל, רֹוֵׁשם, מֹוִציא אֹו ַמְכִניס ְלִפי ַהֹּצֶרְך ּוְבֶהְתֵאם ְלַבָּקַׁשת ַהֶּמֶלְך. ְּבָכל 

ֶׁשֵהִכיל  ָהַאָּגִדי  ֵמָהֹעֶׁשר  ִמְסַּתְנְורֹות  ֵעיָניו  ָהיּו  ְּפִניָמה,  ִנְכָנס  ֶׁשָהָיה  ַּפַעם 

ַהַּמְרֵּתף, ִּכְתֵרי ַהְּמלּוָכה ָהַעִּתיִקים ַהְמֻׁשָּבִצים ְּבַאְבֵני ֹאֶדם ְוִאְזַמְרָּגִדים ָזֲהרּו 

ְּבאֹור ִמְסּתֹוִרי, ְׁשַלל ַהֵּתבֹות ְּגדּוׁשֹות ָהאֹוָצרֹות ָקְרצּו ֵאָליו ֹלא ַּפַעם. ַאְך 

ֵמעֹוָלם ֹלא ֵהִהין ִלְׁשֹלַח ָיד ְוָלַגַעת ְּבַמה ֶּׁשֵאינֹו ֶׁשּלֹו. ֶנֱאָמן ָהָיה ַלֶּמֶלְך ְוֵׁשַרת 

אֹותֹו ִּבְמִסירּות, ֹלא ָעָלה ְּבַדְעּתֹו ְלָהֵפר ֶאת ָהֵאמּון ֶׁשִּנַּתן ּבֹו.

ֶאת  ִלְראֹות  ֻהְרַּגל  הּוא  ְמִסירּות.  ֶׁשל  ֲאֻרּכֹות  ֵׁשרּות  ְׁשנֹות  ָחְלפּו,  ָׁשִנים 

ְׂשִכּיֹות ַהֶחְמָּדה, ִלּבֹו ְּכָבר ָהָיה ַּגס ְּבָכל אֹוָתם אֹוָצרֹות. ְויֹום ֶאָחד ָּפַחז ָעָליו 

ִיְצרֹו, הּוא ֹלא ָעַמד ַּבִּפּתּוי, ְּבֹאֶפן ָּדחּוף ָזקּוק ָהָיה ִלְסכּום ֶּכֶסף ָּגדֹול, ֶאת 

ָידֹו ָׁשַלח ַּבַּמַעל. ָנַטל ֵמאֹוְצרֹות ַהֶּמֶלְך ְוִׁשְלֵׁשל ְלִכיסֹו.

ֶמֶׁשְך  ַהֶּנֱאָמן  ְוֵׁשרּותֹו  ְמִסירּותֹו  ְוִהְתַּפְרֵסם.  ַהָּדָבר  נֹוַדע  ֶּדֶרְך  ֹלא  ְּבֶדֶרְך 

ַעְשֹרֹות ַּבָּׁשִנים ֹלא ָעְמדּו לֹו, ּוְגַזר ִּדינֹו ֶנֱחַרץ ְלָמֶות ִּבְתִלָּיה.

ִסּפּור ַהְמִעיָלה ֶׁשל ַשֹר ָהאֹוָצר ִהָּכה ַּגִּלים ְוִהְתַּפֵּׁשט ְּבָכל ַרֲחֵבי ַהַּמְמָלָכה. 

ַשֹר ָּבִכיר ָמַעל ְּבֵאמּון ַהֶּמֶלְך, ְוִנְגַזר ִּדינֹו ְלָמֶות, ֵאין ֶזה ָּדָבר ֶׁשל ָמה ְּבָכְך. 

ַהִּצּבּור ִהְתַעְנֵין ִּבְפָרֵטי ַהְּפָרִטים, ְוִהִּביַע ָרצֹון ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבַמֲעַמד ַההֹוָצָאה 

ַלֹהֶרג.

ַהֶּמֶלְך ִנֵּצל ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות ְלהֹוִכיַח ִּכי ַהִּמְׁשָּפט ֶאָחד הּוא ְלָכל יֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ, 

ַמְתִאיָמה  ִהְזַּדְּמנּות  זֹו  ָהְיָתה  ִמְּבִחיָנתֹו  ְלִאיׁש.  ָּפִנים  נֹוֵשֹא  הּוא  ֵאין  ְוִכי 

ַהְּמחֹוזֹות  ְלָכל  ִנְׁשַלח  ָּכרֹוז  ַהְּמִדיָנה.  יֹוְׁשֵבי  ָּכל  ַעל  ִמְׁשָּפט  ְלַהִּטיל מֹוָרא 

ְלִצּיּון  ַהַּמְמָלָכה  ְּבֻחַּקת  ֶׁשִּנְקַּבע  ַהּיֹום  ַהַּמְמַלְכִּתי,  ַהַחג  ְּביֹום  ִּכי  ְוהֹוִדיַע 

ַהְכָּתַרת ַהֶּמֶלְך, ְּביֹום ֶזה יּוַבל ַשֹר ָהאֹוָצר ַלַּגְרּדֹום ְּבִכַּכר ִעיר ַהִּביָרה, ְוָכל 

יֹוְׁשֵבי ַהְּמִדיָנה ֻמְזָמִנים ְלִהְׁשַּתֵּתף.

ֲהמֹוִנים ֲהמֹוִנים ָנֲהרּו ְלִעיר ַהִּביָרה, ְמַבְּקִׁשים ִלְצּפֹות ְּבמֹו ֵעיֵניֶהם ַּבַהָּצָגה 

ַהּטֹוָבה  ְּביֹוֵתר ָּבִעיר, ִלְראֹות ֶאת ַשֹר ָהאֹוָצר ַהְמֻפְרָסם עֹוֶלה ַלַּגְרּדֹום.

ַּבָּׁשָעה ַהְּנקּוָבה הּוָצא ָהָאִסיר ִמָּתאֹו, ְגִליָמה ְׁשֹחָרה ְלגּופֹו, ּוַבד ָׁשֹחר ְמַכֶּסה 

ֶאת ֵעיָניו, ַחָּיֵלי ַהִּמְׁשָמר סֹוְבִבים אֹותֹו ּוַמֲעִלים אֹותֹו ְלַקְדַמת ַהָּבָמה ִמַּתַחת 

ְלֶחֶבל ַהְּתִלָּיה.

ְּבאֹוָתם ְרָגִעים חֹוְלִפים מּול ָּפָניו ֶׁשל ָהָאִסיר ָּכל ְמֹאְרעֹות ַחָּייו, הּוא יֹוֵדַע 

ֶׁשֵאּלּו ֵהם ְרָגָעיו ָהַאֲחרֹוִנים, ְוֵיאּוׁש ְמַמֵּלא ֶאת ִלּבֹו, ָּבֶזה ַאַחר ֶזה הּוא ִנְזָּכר 

ַּבְּמֹאָרעֹות ַהַּמְׁשָמעּוִתִּיים ְּבַחָּייו, ִּבְצִעירּותֹו ָהָיה ַחָּיל ְּבִמְׁשַמר ַהֶּמֶלְך, ָמֵלא 

ְּבִאיִדיַאל ּוְבַאֲהָבה ְלַמְלּכֹו ַהֵּמיִטיב ֵׁשֵרת אֹותֹו ֶּבֱאמּוָנה. ַאַחר ָּכְך ִהְתַקֵּדם 

ַהְּקבּוִעים,  ָּפָניו  ֵמרֹוֵאי  ְוָהָיה  ַהֶּמֶלְך  ֶאל  ִהְתָקֵרב  ַהְּדָרגֹות,  ְּבֻסַּלם  ְוָעָלה 
ַמְפְּתחֹות ָהאֹוָצרֹות ִנְּתנּו ְּבָיָדיו, ְוהּוא ָעָשֹה ֶאת ַּתְפִקידֹו ֶנֱאָמָנה, ַעד ֶׁשָּנַפל...

ֶאת  ִמָּיד  ִזָהה  הּוא  ְּבָאְזָניו,  עֹוֶלה  ְּתרּוָעה  ְוקֹול  ְּבַמֲחָׁשבֹות,  ָׁשקּוַע  עֹודֹו 
ַהִּתְזֹמֶרת ַהַּמְלכּוִתית, זֹו ַהְמַלָּוה ֶאת ַהֶּמֶלְך ּומֹוִדיָעה ַעל ּבֹואֹו.

ַהֶּמֶלְך ֹּפה, עֹוֶבֶרת ַהַּמֲחָׁשָבה ְּבֹראׁשֹו, ְּכלֹוַמר, ֵיׁש ֲעַדִין ִסּכּוי. ַהֶּמֶלְך ָיכֹול 
ְלַהֲעִניק ֲחִניָנה...

ַרְעיֹון ַמְבִריק ָעָלה ְּבֹמחֹו.

ַהִּנֶּתֶנת  זֹו  ָהַאֲחרֹוָנה',  ַה'ַּבָּקָׁשה  ֶאת  ְלַבֵּקׁש  ַהַּתְלָין  ְיֵדי  ַעל  ִהְתַּבֵּקׁש  הּוא 
ְלָכל ִנּדֹון ְלָמֶות.

ַרַחׁש ַלַחׁש ָעַבר ַּבָּקָהל... ֶחֶבל ְּתִלָּיה... ַּדְעּתֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ִהְׁשַּתְּבָׁשה ַּבֶּכֶלא. 
ַהַּׂשר ַהִּנּדֹון ַלָּמֶות ִּבֵּקׁש ִּכי ָיִביאּו לֹו ֶחֶבל ְּתִלָּיה ָחָדׁש, ֶׁשאֹותֹו הּוא ְמַבֵּקׁש 

ְלַהִּגיׁש ַלֶּמֶלְך.

ַּבָּקָׁשתֹו ֻמְּלָאה, ֶחֶבל ְּתִלָּיה ָחָדׁש ִנַּתן ְּבָיָדיו. ִּבְצָעִדים ְמדּוִדים ָּפַסע ַהַּׂשר 
ְלֶׁשָעַבר, ִהְתָקֵרב ֶאל ַהֶּמֶלְך, הֹוִׁשיט ְּבָפָניו ֶאת ַהֶחֶבל, ְוָאז ָּכַרע ַעל ִּבְרָּכיו 

ְוָאַמר:

ּוִבְמִסירּות,  ְּבֶנֱאָמנּות  ֵׁשַרִּתי אֹוְתָך  ֲעׂשֹוִרים  ִלְׁשֹלָׁשה  ָקרֹוב  ַהֶּמֶלְך,  'ֲאדֹוִני 
ֶאת  ּוִמֵּלאִתי  ֶנֱאָמן  ָנִתין  ָהִייִתי  ִלְּבָך,  טּוב  ְוֶאת  ָיְׁשְרָך  ֶאת  אֹוְתָך,  ָאַהְבִּתי 
ַּתְפִקיִדי ְּבֹיֶׁשר. ָּכל ְיֵמי ַחַּיי ִחַּפְשִֹּתי ְּדָרִכים ִלְגֹרם ְלָך ֹקַרת רּוַח, ָעִשֹיִתי ָּכל 

ֶׁשָּיֹכְלִּתי, ְודֹוַמִני ִּכי ַּגם ִהְצַלְחִּתי.

ְוַדְוָקא ָּכֵעת, ְלֵעת ִזְקָנה, ָּפַחז ָעַלי ִיְצִרי ּוָמַעְלִּתי. ֵהַפְרִּתי ֶאת ָהֵאמּון ֶׁשאֹותֹו 
ָנַתָּת ִּבי. ָחָטאִתי, ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפֶניָך ַמְלִּכי.

ַהְרֵׁשה ָנא ִלי, ַמְלִּכי, ָּבֶרַגע ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ַחַּיי, ְלַבֵּקׁש ַּבָּקָׁשה ַאַחת'.

ַהֶּמֶלְך ִהְנֵהן ְּבֹראׁשֹו, ְוהּוא ִהְמִׁשיְך: 'ַעז ְרצֹוִני ָלַדַעת ִּכי ַּגם ְּבמֹוִתי ֵׁשַרִּתי 
אֹוְתָך ְּבֶנֱאָמנּות ְוָעִׂשיִתי ֶאת ְרצֹוְנָך. יֹום ֶזה הּוא יֹום ַהְכָּתָרְתָך, ָּכל ָׁשָנה ָהָיה 
ֶזה ִלי ְליֹום ַחג, ְוַהּיֹום עֹוֵמד ֲאִני ָלמּות... ָאָּנא, ַקח ֶאת ַהֶחֶבל ֶׁשאֹותֹו ָנַתִּתי 
ְלָך ְוָהֵדק אֹותֹו ְסִביב ַצָּואִרי, ָאז ֵאֵלְך ֶאל ַהַּגְרֹּדם ְּבִשְֹמָחה, ְוֵאַדע ִּכי ֵׁשַרִּתי 

אֹוְתָך ַּגם ְּבמֹוִתי ִּכְבַחַּיי.

ָּפָניו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ִהִּביעּו ִהְתַרְּגׁשּות ְּגלּוָיה, ָהיּו ֵאּלּו ְּדָבִרים ַהּיֹוְצִאים ִמן ַהֵּלב, 
ְוֵהם ִנְכְנסּו ֶאל ַהֵּלב.

ַהֲחִניָנה ִנְּתָנה, ְוַהַּׂשר ֻהַּׁשב ְלַמֲעָמדֹו ָהִראׁשֹון.

ָיִמים ִמְסָּפר ָחְלפּו, ּוְבמֹוֶעֶצת ַהָּׂשִרים ַהְּׁשבּוִעית הֹוִפיַע ַהַּׂשר ַהִּנּדֹון ְלָמֶות 
ְּכֶׁשֶחֶבל ַהְּתִלָּיה ְסִביב ַצָּוארֹו, הּוא ָרָצה ְלַהִּביַע ֶאת הֹוָקָרתֹו ַלֶּמֶלְך ְוַהָּכָרתֹו 

ָהֲעֻמָּקה ִּכי ְּבטּובֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ָהיּו ַחָּייו ְלָׁשָלל.

ֲעִניַבת ֶחֶנק זֹו ִהְתַעְּדָנה ִּבְרבֹות ַהָּׁשִנים, ִׁשְּנָתה ְוָהְפָכה צּוָרָתּה ִלְבִלי ַהֵּכר, 
ִמִּׁשּמּוָׁשּה  ַרב  ֶמְרָחק  ְרחֹוָקה  ֶאֶלַגְנִטית,  ְלהֹוָפָעה  ְמַׁשֶּמֶׁשת  ִהיא  ְוַהּיֹום 

ַהְּמקֹוִרי.

ּוְכַלֵּפי ָמה ֲאמּוִרים ַהְּדָבִרים?

ָּכְך  ַהֶחֶנק,  ֲעִניַבת  ֶאת  לֹו  ּוַמִּגיׁש  ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני  ָהעֹוֵמד  ְלָמֶות  ִנּדֹון  ְּכאֹותֹו 
ַהְּתלּוָיה  ַהְּׁשָרִצים  ֻקַּפת  ֶאת  ַמִּכיר  ֶאָחד  ָּכל  ַהָּׁשָנה.  ְּבֹראׁש  ָאנּו  עֹוְמִדים 
ֶׁשְּבֵעת  ֵהיֵטב  ְויֹוֵדַע  ְמַלֶּבֶבת,  ָּכְך  ָּכל  ַהַּמֲעִׂשים ַהֹּלא  ֲחִביַלת  ֵמֲאחֹוָריו,  לֹו 
ֶׁשל  ַרָּבה  ְלִמָּדה  ָזקּוק  הּוא  ַהֹּמאְזַנִים,  ַּכף  ַעל  ַיֲעלּו  ְּכֶׁשַּמֲעָׂשיו  ַהִּמְׁשָּפט, 

ַרֲחִמים ְּכֵדי ָלֵצאת ִמֶּזה ְּבָׁשלֹום.

ְּביֹום  ֶנֱאָמנּות  ְלַהְצִהיר  ַמְלִּכי!'  'ַאָּתה  ְלַהְכִריז  ָמרּות,  ְלַקֵּבל  ַהִהְזַּדְּמנּות  זֹו 
ַהַהְכָּתָרה, ִלְרצֹות ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים ְלָׁשֵרת ֶנֱאָמָנה ֶאת ַהֶּמֶלְך ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו. 

ֵיׁש ִסּכּוי.

ְוַעם ִיְשָֹרֵאל, ָּבָניו ֲחִביָביו ֶׁשל ַהָּקָּב'ה, ְסמּוִכים ּוְבטּוִחים ַעל ַרֲחָמיו, יֹוְדִעים 
ַלֲעֹשֹות  ֶׁשְרצֹוָנם  ְויֹוֵדַע  ְנִתיָניו,  ֵלב  ֶאת  ַהַּמִּכיר  הּוא  ְוַרחּום  ַחּנּון  ֶׁשֶּמֶלְך 
ְרצֹונֹו, ְוָחס הּוא ֲעֵליֶהם ּופֹוֵקד אֹוָתם ְּבָׁשָנה טֹוָבה. ְוָלֵכן ִעם ַהֲחָרָדה, ַהַחִיל 
ְוָהְרָעָדה ְשֵֹמִחים ֵהם, לֹוְבִׁשים ִּבְגֵדי ַחג, אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים, ְסמּוִכים ּוְבטּוִחים 

ֶׁשִּיָּכְתבּו ְלָׁשָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה.

ֲעִניַבת ֶחֶנק ֲעִניַבת ֶחֶנק 
ַמְלכּוִתיתַמְלכּוִתית

סיפור לשבתסיפור לשבת

  באדיבות "שלום לעם"

רופא סיני תולה שלט: 'הטיפול עולה 50 ש"ח, אם אין תוצאות מקבלים 100 ש'ח'. 
לי  נראה  'דוקטור  ומתלונן:  לרופא  בא  הוא  להרוויח.  שלו  ההזדמנות  שזו  ומחליט  השלט  את  רואה  אחד  איש 
שאיבדתי את חוש הטעם'. אומר הרופא לאחות: 'תני לו שלוש טיפות מבקבוק מספר 22'. מביאה האחות למטופל, 

המטופל טועם וצועק: 'אוי, זה סבון!'. אומר הרופא: 'מצוין, נראה שחזר לך חוש הטעם. 50 ש"ח בבקשה'... 
לאחר כמה ימים בא האיש ומתלונן: 'דוקטור, נראה לי שאיבדתי את חוש הזיכרון'. אומר הרופא לאחות: 'תני לו 

שלוש טיפות מבקבוק 22'. 'לא, זה סבון!' צועק האיש. 'אה, אתה כבר זוכר! 50 ש'ח בבקשה'... 
לאחר כמה ימים מגיע האיש שוב ומתלונן על חוש הראיה שלו. 'לצערי' אומר הרופא 'אין לי שום דבר בשבילך', ונותן 

לו שטר של 20 ש'ח. 'זה שטר של 20 ולא של 100!', ' מצויין, חזר לך הראייה, 50 ש"ח בבקשה'...


