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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים

ּכ ַֹח ִּת ְׁש ִעים
וְ ֵת ַׁשע
סיפור לשבת

פרשת מקץ-חנוכה תש"פ
ּגֹוררּו ְׁשנֵ י ְׁשכֵ נִ ים.
ַּב ֲעיָ ָרה ְק ַטּנָ ה ְסמּוכָ ה לִ נְ יּו ֶּדלְ ִהי ַה ִּב ָירה ִה ְת ְ
לּובה ֶׁשל ַה ָּׁשכֵ ן
ְׁשכֵ נִ ים ָא ַמ ְרנּוִ ,אם ּכִ י ָק ֶׁשה לִ ְקרֹא לָ ֶהם ְׁשכֵ נִ יםַ ,אְך ִּב ְק ָּתתֹו ָה ֲע ָ
ָה ֶא ָחד נָ ְׁש ָקה לִ ְק ֵצה ּגִ ינָ תֹו ֶׁשל ַה ָּׁשכֵ ן ַה ֵּׁשנִ יֶׁ ,ש ִה ְׂש ָּת ְר ָעה ַעל ְּפנֵ י ּכַ ָּמה ּדּונָ ִמיםַ .אְך
יחֲ ,ע ָס ָקיו
לְ צ ֶֹרְך ָה ִענְ יָ ן נִ ְק ָרא לָ ֶהם ְׁשכֵ נִ יםַ .ה ָּׁשכֵ ן ָה ֶא ָחד ָהיָ ה ִאיׁש ֲע ָס ִקים ַמ ְצלִ ַ
ַה ְמס ָֹע ִפים ָח ְבקּו יַ ָּבׁשֹות ,וְ ֵהנִ יבּו ְרוָ ִחים ּגְ דֹולִ ים .הּוא ַחי ְּב ַביִ ת ְמפ ָֹאר ַהּׁשֹוכֵ ן ְּבלִ ָּבּה
קּופים ַה ַּמ ְׁש ִרים
ימהַּ .ב ֲחזִ ית ַה ַּביִ ת נִ ְּצ ָבה ְׂש ֵד ַרת ֵע ִצים זְ ִ
ּופ ָר ִחים ַמ ְק ִס ָ
ֶׁשל ּגִ ּנַ ת יָ ָרק ְ
ּוב ֵרכַ ת נֹוי ְק ַטּנָ ה ַה ְּׁשרּויָ ה ְּב ִצּלָ ּה ַהּנָ ִעים ֶׁשל ִצ ְמ ִחּיָ ה ֲע ִׁש ָירה לִ ְרגָ ִעים
ַה ְד ַרת ּכָ בֹודְ ,
יֹותר
קּוקים לְ ֵ
ּובנֵ י ַה ַּביִ ת ֵאינָ ם זְ ִ
ֶׁשל ַׁשלְ וָ הֶ .צוֶ ת ְמ ָׁש ְר ִתים ְמ ַט ֵּפל ְּבכָ ל ִענְ יְ נֵ י ַה ַּביִ תְ ,
יהם ִמ ְת ַמ ְּמ ִׁשים.
ְרצֹונֹות ֶ
ֵ
יאה ַקּלָ ה לְ ַא ַחד ַה ְמ ָׁש ְר ִתים וְ כָ ל
ֵמ ֲא ֶׁשר ְק ִר ָ
ֱאמּונָ ה ְמ ִא ָירה
ַחּיִ ים יָ ִפיםּ ,כָ ְך ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲחׁשֹבַ .אְך ֹלא ּכָ ְך ָח ְׁש ָבה ַּב ֲעלַ ת ַה ַּביִ ת.
יתם ֶׁשל
יצה ִּבגְ נֵ ָבה ֶאל ַה ַּביִ ת ַה ָּסמּוְךֵּ ,ב ָ
ִמ ֵּדי ַּפ ַעם ּכַ ֲא ֶׁשר ִטּיְ לָ ה ַּבּגַ ן ַהּגָ דֹול ֵה ִצ ָ
ּמּובן,
יֹוסף ַה ַּצ ִּדיק ָע ַבר ְק ָׁשיִ ים ַר ִּבים ְּב ַחּיָ יוּ .כַ ָ
ֵ
אֹותּה וְ גָ ְרמּו לָ ּה ִקנְ ָאה.
ַה ְּׁשכֵ נִ ים ָה ֲענִ ּיִ יםַ ,ה ָּׁשלֹום וְ ַה ַּׁשלְ וָ ה ֶׁש ָּׂש ְררּו ָׁשם ִה ְפ ִעימּו ָ
יֹותר ֶׁש ֵא ַרע לֹו ָהיְ ָתה ַה ְּמכִ ָירה
ַה ָּד ָבר ַה ָּק ָׁשה ְּב ֵ
רּוחה ְמ ֻׁש ֶּת ֶפתַּ ,דּלָ ה ַאְך ֲע ִׁש ָירה
רֹואה ֶאת ְּבנֵ י ַה ַּביִ ת ִמ ְת ַא ְּס ִפים לַ ֲא ָ
ִמ ֵּדי ּב ֶֹקר ָהיְ ָתה ָ
ֶׁשהּוא נִ ְמּכַ ר ַעל יְ ֵדי ֶא ָחיו .הּוא ָה ַפְך לְ ֶע ֶבד
בֹוד ָתם
לֹומיתּ ,ולְ ַא ַחר ֶׁשּיָ ְצאּו לַ ֲע ָ
ַּב ֲהוַ י ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתיַ ,ה ַּׁשלְ וָ ה ֶׁש ָא ְפ ָפה ֶאת ַה ַּביִ ת ָהיְ ָתה ֲח ִ
וְ ֻהכְ נַ ס לְ ֵבית ַהּכֶ לֶ א.
אֹופ ִפים ֶאת ַה ַּביִ תּ .גַ ם ָּב ֶע ֶרב לְ ַא ַחר ֶׁש ָחזְ רּו ִמּיֹום
יה ֶׁשל ַה ַּׁשלְ וָ ה ְ
בֹות ָ
ֲע ַדיִ ן נִ ְׁש ֲארּו ִע ְק ֶ
ּומ ָפ ֵרְך ֹלא נֶ ֶעלְ ָמה ַה ַּׁשלְ וָ ה וְ ַה ִּׂש ְמ ָחה ֵמ ַה ַּביִ תְּ .בנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ָהיּו נִ ְר ִאים
בֹודה ָארְֹך ְ
ֲע ָ
לֹומֹותיוַ ,ה ָּצרֹות ַה ָּקׁשֹות
ָ
ֲא ָבל ּכְ מֹו ֶׁשהּוא ָר ָאה ַּב ֲח
יהם ָא ַמר
ּוב ְמ ַעט ַהיְ ָרקֹות ֶׁש ָעלּו ַעל ֻׁשלְ ָחנָ םַ ,ה ַּמ ָּבט ַעל ְּפנֵ ֶ
ְמ ֻא ָּׁש ִרים ַּבּלֶ ֶחם ַה ָּׁשחֹר ִ
ֶׁשּלֹו ֵהן ֵאּלּו ֶׁש ֵה ִביאּו אֹותֹו לִ גְ ֻדּלָ ה ּולְ ַמלְ כּות.
א ֶֹׁשר ֶׁש ֵאין ּכְ מֹותֹו.
יתּה ֶׁשּלָ ּה יֵ ׁש ּכֶ ֶסף ,וְ ַה ֶּׁש ַפע נִ ְמ ָצא
וְ ִהיא ָר ֲא ָתה ,וְ ַה ִּקנְ ָאה ִמּלְ ָאה ֶאת לִ ָּבּה .נָ כֹוןְּ ,ב ֵב ָ
יֹוסף ָהיָ ה יָ כֹול לִ ְהיֹות ִמ ְׁשנֶ ה לְ ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם
ַה ִאם ֵ
יטים יֻ ְק ָר ִתּיִ ים
ּומפ ָֹא ִרים ,וְ ָה ָר ִה ִ
ּומגֻ ּוָ נֹותַ ,ה ְּבגָ ִדים נָ ִאים ְ
ְּבכָ ל ִּפּנָ הָ ,ה ֲארּוחֹות ֲע ִׁשירֹות ְ
טּוח...
ְּבלִ י ַה ָּצרֹות ֶׁש ָהיּו לֹו? ֹלא ָּב ַ
עֹור ֵרי ַה ְׁש ָר ָאהַ .אְך ַה ַּׁשלְ וָ ה ֵמ ֶהם וָ ָהלְ ָאה .לַ ַחץ הּוא ִמּלַ ת ַה ַּמ ְפ ֵּת ַחַּ .ב ְעלָ ּהֲ ,א ִבי
ּומ ְ
ְ
ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחהָּ ,ת ִמיד לָ חּוץ ,הּוא לְ עֹולָ ם ֵאינֹו ְמ ֻסּגָ ל לָ ֶׁש ֶבת ְּב ַׁשלְ וָ ה ִעם ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹוָּ ,ת ִמיד
ּיֹוסף ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לִ לְ מֹוד ּגַ ם לְ כָ ל ַעם
ִמ ֵ
נּוחתֹו ּומֹונֵ ַע ִמ ֶּמּנּו ַׁשלְ וַ ת נֶ ֶפׁשַּ .פ ַעם
יִ ְהיֶ ה ִענְ יַ ן ִע ְס ִקי ּכָ זֶ ה אֹו ַא ֵחר ֶׁש ַּמ ְט ִריד ֶאת ְמ ָ
יִ ְׂש ָר ֵאל וְ גַ ם לְ ַע ְצ ֵמנּוּ .גַ ם ּכְ ֶׁש ַּמ ֶּׁשהּו ָק ֶׁשה לָ נּו,
יהם יַ ִּציב ,אֹו ָאז יַ ְט ִרידּו אֹותֹו ִע ְס ֵקי ַה ַּס ָּפנּות ֶׁש ָּב ֶהן
ּופ ַעם נַ ְדלָ 'ן ,וְ ִאם ַמ ַּצב ְׁשנֵ ֶ
ְמנָ יֹות ַ
ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לְ ַצּפֹות ּולְ ַקּוֹות ֶׁשּיֵ ֵצא ִמּכָ ְך טֹוב
ִה ְׁש ִק ַיע ָאחּוז נִ ּכָ ר ֵמהֹונֹו.
ּנֹותנֹות לָ נּו
וְ אֹורַ .ה ִּת ְקוָ ה וְ ָה ֱאמּונָ ה ֶׁשּלָ נּו ֵהן ֶׁש ְ
ֲא ָבל ֶרגַ ע ֶׁשל ַׁשלְ וָ ה ,לְ עֹולָ ם ֹלאַ .רק לַ ַחץ לַ ַחץ וְ לָ ַחץ.
ּכ ַֹח וְ עֹוזְ רֹות לָ נּו לָ ֵצאת ֵמ ַה ְּק ָׁשּיִ ים ֶׁשּלָ נּו לְ ַמ ָּצב
'לָ ָּמה? לָ ָּמה?' ִה ְת ַר ֲע ָמה ַּפ ַעם ְּב ָאזְ נֵ י ַּב ְעלָ ּה' .לָ ָּמה לָ נּו ּכָ ל ָהע ֶֹׁשר ַהּזֶ הִ ,אם ֵאין ִט ַּפת
יֹותר טֹובּ .כְ מֹו ָה ֱאמּונָ ה ֶׁש ָהיְ ָתה ְּבלִ ָּבם
ַה ְר ֵּבה ֵ
ַׁשלְ וָ ה ְּב ַחּיֵ ינּו?! וְ לָ ָּמה ְׁשכֵ נֵ נּו ָה ֲענִ ּיִ יםֶׁ ,ש ֵאין לָ ֶהם ַאף ֹלא ֶא ָחד ֶחלְ ֵקי ִמילְ יֹון ִמ ַּמה
ּומ ֻא ָּׁש ִרים?! לָ ָּמה?!'
ֶּׁשּיֵ ׁש לְ ָךּ ,כָ ל ּכָ ְך ְׁשלֵ וִ ים ְ
כּותּה ֵהם ִה ְצלִ יחֹו לְ ַסּלֵ ק ֶאת
ֶׁשל ַה ַּמּכַ ִּביםֶׁ ,ש ִּבזְ ָ
'ׁש ַאלְ ְּת לָ ָּמהֲ .אנִ י ַאּגִ יד לָ ְך לָ ָּמה'ָ .א ַמר ַה ַּב ַעל ְּבעֹודֹו ִמ ְת ַרוֵ ַח ַעל ּכֻ ְר ַסת ָהעֹור ֶׁשּלֹו,
 ַָהּיְ וָ נִ יםּ ,ולְ ַט ֵהר ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש!
ֵ'הם ְמ ֻא ָּׁש ִרים ּכִ י ּכ ַֹח ִּת ְׁש ִעים וְ ֵת ַׁשע עֹוד ֹלא ָּפגַ ע ָּב ֶהם'.
ֲחנֻ ּכָ ה ָׂש ֵמ ַח!
 'ּכ ַֹח ִּת ְׁש ִעים וְ ֵת ַׁשע?! ָמה זֶ ה ְּב ִדּיּוק?' ָׁש ֲאלָ ה ָה ִא ָּׁשה.ּתֹורי וְ ָא ַמר'ַ :חּכִ י וְ ִת ְר ִאיְּ ,ב ָקרֹוב ָּת ִבינִ י ַהּכֹל'.
ַה ַּב ַעל ִחּיֵ ְך ִחּיּוְך ִמ ְס ִ
ְּב ֶא ְמ ַצע ַהּלַ יְ לָ ה לָ ַקח ֶה ָע ִׁשיר ַש ִֹּקיק ַּבד ָק ָטן ִהכְ נִ יס לְ תֹוכֹו ִּת ְׁש ִעים וְ ֵת ַׁשע ַמ ְט ְּבעֹות
אֹותם ַּב ֲח ַׁשאי לְ ֵביתֹו ֶׁשל ַה ָּׁשכֵ ן ֶה ָענִ י.
רּוּפי ֶא ָחד ,וְ ִה ְׁשלִ יְך ָ
ֶׁשל ִ
לרכישת מנוי לערוץ הילדים
יתםָ ,ר ְב ָתה ָׁשם ַה ִּׂש ְמ ָחהַ ,ה ַּמ ְט ְּבעֹות
ַּבּב ֶֹקר ּכְ ֶׁש ְּבנֵ י ַה ַּביִ ת ּגִ ּלּו ֶאת ַה ַּמ ְט ְּבעֹות ְּב ֵב ָ
התקשרו02-6461323 :
נִ ְס ְּפרּו ׁשּוב וָ ׁשּובּ ,כָ ל ֶא ָחד ִמ ְּבנֵ י ַה ַּביִ ת נֶ ֱהנָ ה לַ ֲערְֹך ְס ִפ ָירה ִמ ֶּׁשּלֹוַ ,אְך ִרּבּוי
ַה ְּס ִפירֹות ֹלא ִׁשּנָ ה ֶאת ַה ַּמ ָּצבִּ .ת ְׁש ִעים וְ ֵת ַׁשע ַמ ְט ְּבעֹות'ֲ .ח ָבל!' ָא ְמרּו זֶ ה לָ זֶ ה'ִ ,אּלּו
או באתר ערוץ מאיר לילדים
רּוּפי ֶא ָחדָ ,היָ ה זֶ ה ְסכּום ָעגֹל וְ יָ ֶפה'ּ'ֶ .ב ֱא ֶמת ֲח ָבל'ִ ,סּכְ מּו ּכֻ ּלָ ם'ֲ ,א ָבל
ָהיָ ה לָ נּו עֹוד ִ
נּוכַ ל לְ ַׁשּנֹות ֶאת זֶ הִ ,אם נִ ְת ַא ֵּמץ וְ נַ ֲעבֹד ָק ֶׁשה ,נַ ְחסְֹך ְק ָצת ְּבאֹכֶ ל ,נּוכַ ל לְ ַעּגֵ ל ֶאת
ַה ְּסכּום לְ ֵמ ָאה'ְׁ .ש ַעת ַה ַה ְׁשּכָ ָמה ֻה ְק ְּד ָמהּ ,ולְ ָמ ֳח ַרת ִה ְׁשּכִ ימּו ּכֻ ּלָ ם ְּב ָהנֵ ץ ַה ַח ָּמהֵ ,הם
בֹודה ָה ְרגִ ילֹות ,לְ ַאף ֶא ָחד ֹלא
הֹוסיף עֹוד ָׁשעֹות ַעל ְׁשעֹות ָה ֲע ָ
ּובּלַ יְ לָ הּ ,כֻ ּלָ ם ָחזְ רּו ְמ ֻא ָחרּ ,כָ ל ֶא ָחד ִ
בֹודהַ .
ָאכְ לּו ְּב ִח ָּפזֹוןְּ ,בק ִֹׁשי ָא ְמרּו ָׁשלֹום זֶ ה לָ זֶ ה ,וְ יָ ְצאּו לָ ֲע ָ
חּוׁשיםֲ ,עיֵ ִפים וְ ַח ְס ֵרי
חּוציםָׁ .שבּועֹות ִמ ְס ָּפר ָחלְ פּוְּ ,בנֵ י ַה ַּביִ ת נִ ְראּו ּכְ ִ
חּוטים ּולְ ִ
ָהיָ ה זְ ַמן וְ כ ַֹח לְ ַב ֵּׁשל אֹו לְ ָהכִ יןֵ ,הם ָאכְ לּו ִמּכָ ל ַה ָּבא לַ ּיָ ד ,וְ ָהלְ כּו לִ יׁשֹן ֲעיֵ ִפיםְ ,ס ִ
רּוּפי .זֶ ה ֹלא ִה ְס ִּפיק לָ ֶהםֵ .הם ָעשֹּו ֶאת ַה ֶח ְׁשּבֹון ֶׁש ִאם יַ ְמ ִׁשיכּו לַ ֲעבֹד ּכָ ְך ְּבאֹותֹו ֶק ֶצב ֶׁשּבֹו
ִש ְֹמ ַחת ַחּיִ יםֲ ,א ָבל ְּב ַש ִֹּקיק ַה ַּבד ָהיָ ה ְסכּום ָעגֹל וְ יָ ֶפה ֶׁשל ֵמ ָאה ִ
רּוּפיֵ .הם ֶה ְחלִ יטּו לָ לֶ כֶ ת ַעל זֶ ה ,וְ ִה ְמ ִׁשיכּו לַ ֲעבֹד וְ לַ ֲעבֹד וְ לַ ֲעבֹדּ ,כְ ֵדי לַ ֲחסְֹך וְ לַ ְחסְֹך וְ לַ ְחסְֹך.
ָע ְבדּו ַּב ָּׁשבּועֹות ָה ַא ֲחרֹונִ ים ,יַ ְצלִ יחּו לַ ֲחסְֹך ְּבתֹוְך ָׁשנָ ה עֹוד ֵמ ָאה ִ
יתם ִה ְתנַ ְּד ָפה ּכְ ֹלא ָהיְ ָתה.
שמ ַֹח ְּב ַׁשלְ וָ הַ .ה ַּׁשלְ וָ ה ֶׁש ָא ְפ ָפה ַּפ ַעם ֶאת ֵּב ָ
ּובוַ ַּדאי ֶׁשֹּלא לֵ ָהנֹות וְ לִ ְ ֹ
מּוסהֹ ,לא ָהיָ ה לָ ֶהם ְּפנַ אי לִ נְ ׁשֹםְ ,
חּוצה וַ ֲע ָ
יהם ָה ְפכּו לְ ַמ ֲע ֶרכֶ ת לְ ָ
ַחּיֵ ֶ
רּוּפי.
בֹודהְ ,מכֹונֹות ֶׁש ָראּו ָּב ֵעינַ יִ ם ַרק ּכֶ ֶסף וְ כֶ ֶסףָ .ה ִע ָּקר לְ ַה ִּׂשיג עֹוד ֵמ ָאה ִ
בֹודה וַ ֲע ָ
יטב ֶׁשל ֲע ָ
ַעכְ ָׁשו ֵהם ָהיּו ְמכֹונֹות ְמ ֻׁש ָּמנֹות ֵה ֵ
קֹומּהִ ,ס ְּפ ָרה ַעל ּכָ ְך לְ ַב ְעלָ ּה ֶׁש ַרק ֵהגִ יבּ'ָ :ברּור ,סֹוף
ּובּלַ ַחץ ַה ְמט ָֹרף ֶׁש ָּת ַפס ֶאת ְמ ָ
ּסֹוחר ֶׁש ִה ְב ִחינָ ה ַּב ִּׁשּנּוי ֶׁש ָחל ְּב ַחּיֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחהַּ ,ב ַּׁשלְ וָ ה ֶׁשּנֶ ֶעלְ ָמהַ ,
ֵא ֶׁשת ַה ֵ
סֹוף ָּפגַ ע ּגַ ם ָּב ֶהם ּכ ַֹח ִּת ְׁש ִעים וְ ֵת ַׁשע'.
חֹותר ּכָ ל ַחּיָ יו לְ ַה ִּׂשיג ַמ ֶּׁשהּו ֶׁש ֵאין
ּמּובן ָּת ִמיד זֶ ה ֶׁש ָּׂש ֵמ ַח ְּב ֶחלְ קֹוּ ,וכְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו ֲחכָ ֵמינּו'ֵ :איזֶ הּו ָע ִׁשיר ַה ָּׂש ֵמ ַח ְּב ֶחלְ קֹו' ,אֹו לְ ָפחֹות ֹלא ֵ
נֹותר ּכַ ָ
ֶה ָע ִׁשיר ָה ֲא ִמ ִּתי ָ
יׁשה
צּורת ַה ַחּיִ ים וְ ַהּגִ ָ
ּוב ְׁשוֵ ה ּכֶ ֶסףִ .היא ֵאינֶ ּנָ ה ֻמ ְב ַט ַחת לְ ִמי ֶׁשּיֵ ׁש ְּביָ דֹו ּכֶ ֶסף ,וְ גַ ם ֹלא לְ ִמי ֶׁש ֵאיןַ ,
לֹוַ ,רק ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאין לֹו .וְ ַה ַּׁשלְ וָ ה ָה ֲא ִמ ִּתית ֵאינָ ּה נִ ְקנֵ ית ְּבכֶ ֶסף ִ
(מ ְׁשלֵ י ֶּפ ֶרק י"ז א)' :טֹוב ַּפת ֲח ֵר ָבה וְ ַׁשלְ וָ ה ָבּה ִמ ַּביִ ת ָמלֵ א זִ ְב ֵחי ִריב'.
ּקֹוב ַעתּ .וכְ ָבר ָא ַמר ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמלֶ ְך ִ
ַהּנְ כֹונָ ה לַ ַחּיִ ים ִהיא ַה ַ
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באדיבות "שלום לעם"
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ענו על החידות שבעלון
ואולי תזכו בפרס!

זוכה מאירי לפרשת ויצא:

הללי נעמי שני מבני ברק!

תשובות יש למלא בדף 'פרשת שבוע' באתר

פרשת מקץ-חנוכה תש"פ

שאלות בפרשה

חידת חדגא:
הסבירו :ספרו של
השולחן ערוך על
הרמב"ם נמצא בפרשה

 .1כמה פרות היו בחלום פרעה?
 .2מדוע ראה פרעה שני חלומות?
 .3מה היתה עצת יוסף לפרעה?
 .4מה שמה של אשתו של יוסף?
האשים יוסף את אחיו כשבאו אליו?
 .5במה

חידת פולקע:
מי התחתן
עם בת אדונו?

"מלִ יץ"?
 .6מהו ֵ
 .7את מי השאיר יו
 .8מה היה שמם של בני יוסף?

סף במצרים כששלח את האחים?
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חנוכה • חשמונאים • מכבים • אש • שמונה • שמן • נר • אור • סופגניה
חנוכיה • הדלקה • פתח • ימין • פרסום הנס • על הניסים • מעוז צור

השבוע באתר ערוץ מאיר לילדים
שחקו
לי תזכו
ואו ון חכם!
בשע

תפזורת מילים

קפד ראשו  /זנבו:
 .1שם החג ,קפד זנבו  -שם של בן
 .2מספר הימים ,קפד ראשו  -סופר
 .3מדליקים אותם ,קפד ראשם  -המואבייה
 .4מחמיץ ,קפד ראשון  -מאיר
 .5הרגה את הצורר  -קפד ראשה ,מהודו
 .6חומר בעירה ,קפד זנבו  -לא כאן
 .7גברת ,קפד זנבה  -דולקת
 .8נלחמו ביוונים ,קפד ראשם  -לא דולקים
 .9המכבי ,קפד זנבו  -שם מקום
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תחרות
סביבונים!

תחרות ואולי תזכו
השתתפו ב
רמקול בלוטוס!
במיני

