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ְּפרּוטֹות
ַעל ַה ֶּד ֶרְך
סיפור לשבת

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת תזריע-מצורע תש"פ

לּובה ֶׁש ִּב ְק ֵצה ַהּיַ ַער ּגָ ר לֹו יַ אנּוׁשְּ .בכָ ל ּב ֶֹקר ָהיָ ה ַמ ִּביט ֶאל קֹורֹות
ְּב ִב ְק ָּתתֹו ָה ֲע ָ
קֹומן ,וְ ֹלא יִ ְּפלּו ַעל
עֹומדֹות ִּב ְמ ָ
ַהּגַ ג ֶׁש ִּׁש ְּמׁשּו לֹו ּכְ ִת ְק ָרה ,וְ ָהיָ ה ְמיַ ֵחל ֶׁשּיִ ָּׁש ֲארּו ְ
ּוס ָע ָרה,
סּופה ְ
ּוב ָׁשעֹות ֶׁשל ָ
רֹאׁשֹוּ .גַ ם ַּד ְפנֹות ַה ְּצ ִריף ֹלא ָהיּו יַ ִּציבֹות ּכְ לָ ל וְ ִע ָּקרְ ,
ִה ְתנַ ְדנְ דּו וְ זָ עּו ּכִ ְביָ כֹול ָהיּו ֲעׂשּויֹות ִמ ַּבדְ .מזֹונֹו ָהיָ ה ַּדל ,וְ כָ ְך ּגַ ם ְמזֹון ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו.
יבה .הּוא ,יַ אנּוׁשָ ,היָ ה
ֹלׁשה יְ לָ ִדים ּגִ ֵּדל ,וְ ִא ָּׁשה ַא ַחתּ ,ולְ כֻ ּלָ ם ָהיָ ה ֶּפה וְ גָ רֹון וְ ֵק ָ
ְׁש ָ
יֹותר
ָצ ִריְך לְ ַה ֲאכִ יל ֶאת ּכָ ל ַה ִּפּיֹות ַהּלָ לּוֶׁ ,ש ִּׁשּוְ עּו לִ ְמנָ ת לֶ ֶחם ַמ ְׂש ִּב ָיעה ,וְ ֹלא ֵ
ִמּכָ ְךֲ .א ָבל ַה ֶּד ֶרְך לְ ַה ָּׂשגַ ת ַה ַּמ ֲאכָ לִ ים ָהיְ ָתה ָק ָׁשה וַ ֲא ֻרּכָ ה.
יח לְ ַק ֵּבץ,
ּוביָ דֹו ּכַ ָּמה ְּפרּוסֹות לֶ ֶחם ֶׁש ִה ְצלִ ַ
ב-ע ֶרבּ ,כְ ֶׁש ָהיָ ה ָׁשב ִמן ָה ִעירְ ,
ֶע ֶר ֶ
נִ ְׁש ְמעּו ְּב ֵביתֹו קֹולֹות ָר ִמיםַ .היְ לָ ִדים ָצ ֲעקּו וְ ִה ְתוַ ּכְ חּו לְ ִמי ַמּגִ ָיעה ֲח ִתיכָ ה ּגְ דֹולָ ה
יח לְ ַה ִּׂשיג ּכַ ּמּות
יֹותר ,וְ ִאּלּו ָה ִא ָּׁשה ָצוְ ָחה ַעל ִּביׁש ַמּזָ לֹו ֶׁשל ַּב ְעלָ ּהֶׁ ,שֹּלא ִה ְצלִ ַ
ֵ
ַמ ְס ֶּפ ֶקת ֶׁש ַּת ְׂש ִּב ַיע ֶאת ַר ֲעבֹון ּכֻ ּלָ ם .יַ אנּוׁש ,לְ ַמ ְר ִּבית ַה ֶּפלֶ אָׁ ,ש ַתק .אּולַ י ּכִ י ַּתׁש
קֹור ִאים ְׁש ֵּתי ָּפ ָר ִׁשּיֹותַּ :תזְ ִר ַיע
ְ
ַה ַּׁש ָּבת ֲאנַ ְחנּו
ּכֹחֹו ִמ ְּמלֶ אכֶ ת ַהּיֹום ,אּולַ י ּכִ י ֹלא ָר ָצה לְ ִהּגָ ֵרר לִ ְמ ִריבֹות ,וְ אּולַ י ּכִ י יָ ַדע ֶׁש ִא ְׁשּתֹו
ּתֹורה ְמ ָת ֶא ֶרת לָ נּו ֶאת ִּדינֵ י ַה ָּצ ַר ַעת
ּומצ ָֹורעַ .ה ָ
ְ
צֹוד ֶקת .הּוא ַע ְצמֹו ִה ְצ ַט ְמ ֵצם ּכְ כָ ל יְ כָ לְ ּתֹוּ ,כְ ֶׁשהּוא ַמ ְׁש ִאיר לְ ִא ְׁשּתֹו וְ לִ ילָ ָדיו
ֶ
וְ ַה ְּמצ ָֹורעָ .א ָדם ֶׁשר ֶֹואה ְּבגּופֹו ִס ָימנִ ים לְ נֶ גַ ע ָצ ַר ַעת
יֹותר.
לְ ִה ְתּכַ ֵּבד ְּב ָמנֹות ּגְ דֹולֹות ֵ
ָּבא ֶאל ַהּכ ֵֹהןֶׁ ,שּב ֵֹודק אֹותֹוְּ .ב ִמ ְק ֶרה ֶׁש ַהּכ ֵֹהן ְמזַ ֵהה
יח ַּב ַּצד ֶאת ְׂש ִמיכָ תֹוֶׁ ,שֹּלא
לֹומר ֵמ ַה ִר ְצ ָּפהִ ,הּנִ ַ
ְּבב ֶֹקר ֶא ָחד ָקם יַ אנּוׁש ִמ ִּמ ָּטתֹוּ ,כְ ַ
ּתֹורה ּד ֶֹור ֶׁשת ֵמ ַה ְּמצ ָֹורע
ֶׁש ָאכֵ ן ְמ ֻד ָּבר ְּבנֶ גַ ע ָצ ַר ַעתַ ,ה ָ
ָהיְ ָתה ֶאּלָ א ְמ ִעיל יָ ָׁשן ֶׁש ָהיָ ה לֹו לַ ח ֶֹרף ,וְ יָ ָצא ֶאל ָה ִעיר ,לֶ ֱאסֹף ֵאי ֵאּלּו ְּפרּוטֹות
לָ ֵצאת ֶאל ִמחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה ּולְ ַה ְמ ִּתין ָׁשם ַעד ֶׁשיַ ֲחלֹוף
בֹודה ּכָ לְ ֶׁש ִהיּ .כְ ֶׁשּיָ ָצא ִמ ֶּפ ַתח ֵּביתֹו נֶ ְע ַצר ַעל ְמקֹומֹו
אֹו ְּפרּוסֹות ,וְ אּולַ י לִ ְמצֹא ֲע ָ
נֶ גַ ע ַה ָּצ ַר ַעת.
רּוטת נְ ח ֶֹׁשת! ָא ְמנָ ם ֶע ְרּכָ ּה ֹלא
רּוקה ְּפ ַ
ּומ ְפ ָּתעַ :על ַה ְּׁש ִביל ֶׁשּמּולֹו ָהיְ ָתה זְ ָ
ָהלּום ֻ
ַמּד ַּוע ָר ָצה הקב"ה ֶׁש ַה ְּמצ ָֹורע יֵ ֶׁשב ָּב ָדד ִמחּוץ
ּכֹופף
ימה .הּוא ִה ְת ֵ
ָהיָ ה ַרב ּכְ לָ ל ּוכְ לָ לַ ,אְך ַּב ֲעבּור יַ אנּוׁש ָהיְ ָתה זֹו ַה ְפ ָּת ָעה נְ ִע ָ
אֹותנּו ֶׁש ַה ַּצ ַר ַעת ָּב ָאה
ָ
לַ ַּמ ֲחנֶ ה? ֲחזַ "ל ְמלַ ְּמ ִדים
נֹוס ֶפת ְּב ֶמ ְר ָחק ּכַ ָּמה ֶמ ְט ִרים .הּוא ֹלא יָ ַדע ֶאת
ימּה ,וְ ָאז ִה ְב ִחין ְּב ַמ ְט ֵּב ַע ֶ
לַ ֲה ִר ָ
לָ ָא ָדם ַעל ֶׁש ִּד ֵּבר לָ ׁשֹון ָה ַרע וְ ִה ְפ ִריד ֵּבין ִאיׁש
נַ ְפׁשֹו ֵמרֹב א ֶֹׁשר ,וְ ע ֶֹׁשר...
נָׁשים ֲח ֵב ִרים ַעל יְ ֵדי ִּדּבּורֹו .לָ כֵ ן
לְ ֵר ֵעהּו ֵּובין ֲא ִ
יׁשית ְמנַ ְצנֶ ֶצת ֵאלָ יו
רּוטה ַה ְּׁשנִ ּיָ הִ ,ה ְב ִחין ְּב ַמ ְט ֵּב ַע ְׁשלִ ִ
ּכְ ֶׁש ֵה ִרים יַ אנּוׁש ֶאת ַה ְּפ ָ
ּתֹורה ּד ֶֹור ֶׁשת ִמ ֶּמּנּו לָ ֶׁש ֶבת לְ ַבּדֹו ִמחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה.
ַה ָ
ֵמ ֶה ְמ ֵׁשְך ַה ְּׁש ִביל .לְ ִׂש ְמ ָחתֹו ֹלא ָהיָ ה ּגְ בּולּ .כָ ְך ִה ְמ ִׁשיְך וְ ָצ ַעד ְּב ִע ְּקבֹות ַה ַּמ ְט ְּבעֹות
יֹוׁשב לְ ַבּדֹו ,הּוא יָ כֹול לְ ַה ְר ֵהר ְּב ַמ ֲע ָׂשיו
ּכַ ֲא ֶׁשר ָה ָא ָדם ֵ
רּוטה .לְ ַבּסֹוף
רּוטה ַא ַחר ְּפ ָ
אֹוסף ְּפ ָ
ּפֹוס ַע ֶאל ַמ ֲע ֵבה ַהּיַ ַער וְ ֵ
ַהּזְ רּוקֹות ַעל ַה ֶּד ֶרְךֵ ,
ּו'לְ ַח ֵּׁשב ַמ ְסלּול ֵמ ָח ָדׁש' ְּב ֶק ֶׁשר לַ ּיְ ָח ִסים ֶׁשּלֹו ִעם
ָמ ָצא ֶאת ַע ְצמֹו ְּב ָק ַר ַחת יַ ַער ְק ַטּנָ הְּ ,בכִ יסֹו ֻמּנָ חֹות ְׁש ֵּתים ֶע ְש ֵֹרה ַמ ְט ְּבעֹות נְ ח ֶֹׁשת.
ַהּזּולַ תּ .כָ ְך לְ ַא ַחר ֶׁשּיָ ׁשּוב ֶאל ַה ַּמ ֲחנֶ ה ,הּוא יִ ְתנַ ֵהג
הּוא ִה ִּביט ִמ ְּס ִביבֹוְ ,מנַ ֶּסה לְ ַח ֵּפשֹ ֶאת ַה ַּמ ְט ֵּב ַע ַה ָּב ָאה ,אּולָ ם לַ ָּׁשוְ אִ .ה ְת ַק ֵּדם
יֹותר ִעם ֵר ָעיו.
טֹוב ֵ
לְ יָ ִמין וְ ָצ ַעד לִ ְשֹמֹאלָּ ,ב ַדק ַּב ָּצפֹון וְ ִח ֵּפשֹ ַּב ָּדרֹוםֲ ,א ָבל ֹלא ָמ ָצא ָּד ָברִ ,מּלְ ַבד ֲענַ ף
ְּביָ ִמים ֵאּלּוּ ,כַ ֲא ֶׁשר ּכֻ ּלָ נּו נֶ ֱאלָ ִצים לִ ְהיֹות ָּפחֹות ִעם
ֵעץ ֶׁש ָהיָ ה נָ עּוץ ְּבא ֶֹפן מּוזָ ר ָּב ֲא ָד ָמהּ' .כַ ּנִ ְר ֶאה ֶׁשּכָ אן ִה ְס ַּתּיֵ ם ַה ַּמּזָ ל ֶׁשּלִ יִ '...מלְ ֵמל,
ַה ֲח ֵב ִרים ,זֹו ִהזְ ַּד ְּמנּות ְמ ֻצּיֶ נֶ ת לַ ֲחׁשֹוב לְ ַע ְצ ֵמנּו ּכֵ ַיצד
וְ ֵה ֵחל חֹוזֵ ר ֶאל ֵּביתֹוִ .מ ָּׁשם ִה ְמ ִׁשיְך ֶאל ָה ִעיר ּכְ ַד ְרּכֹו ְּבכָ ל יֹום.
ּומּכַ ֵרינּו ּכְ ֶׁשּנּוכַ ל ׁשּוב
יֹותר ִעם ֲח ֵב ֵרינּו ַ
טֹובים ֵ
נִ ְהיֶ ה ִ
לְ ָמ ֳח ָרת ַּבּב ֶֹקרּ ,כְ ֶׁשּיָ ָצא יַ אנּוׁש ִמ ֶּפ ַתח ַה ַּביִ תִ ,הּכְ ָתה ּבֹו ַה ַה ְפ ָּת ָעה ׁשּובַ :על
לַ ֲחזֹור וְ לִ ְהיֹות ְּביַ ַחד .וְ ָאזּ ,כַ ֲא ֶׁשר יִ ְת ַא ְפ ֵׁשר ַה ָּד ָבר
אֹותּה ,וְ ָתר ְּב ֵעינָ יו
ַה ְּׁש ִביל ֶׁשּלְ ָפנָ יו ָהיְ ָתה ֻמּנַ ַחת ַמ ְט ֵּב ַע נְ ח ֶֹׁשת! הּוא ִמ ֵהר לִ ּטֹל ָ
טֹובה,
יֹותר ָ
ְּב ֶעזְ ַרת ה'ַ ,ה ֶח ְב ָרה ֶׁשּלָ נּו ִּת ְהיֶ ה ַה ְר ֵּבה ֵ
ימּה.
אֹותּה ְּב ֶמ ְר ָחק ֹלא ּגָ דֹול ,וְ נִ ּגַ ׁש לַ ֲה ִר ָ
ַא ַחר ַה ַּמ ְט ֵּב ַע ַה ָּב ָאה ַּבּתֹור .הּוא ָמ ָצא ָ
יפית!
נְע ָימה וְ כֵ ִ
ִ
ּכָ ְך ַצ ַעד ּגַ ם ַּבּיֹום ַה ֵּׁשנִ י ְּב ִע ְּקבֹות ַה ַּמ ְט ְּבעֹות ַה ְּפזּורֹותַ ,עד ֶׁש ִהּגִ ַיע לִ ְׂש ַפת ַהּנָ ָהר.
ַה ַּמ ְט ֵּב ַע ָה ַא ֲחרֹונָ ה ָהיְ ָתה ֻמ ֶּטלֶ ת ָׁשםַ ,על ְּתלּולִ ית חֹול ְק ַטּנָ הְ ,מ ַצ ָּפה לְ יַ אנּוׁש
אֹותּה.
יּה ָ
ֶׁשּיַ גְ ִּב ַ
יבה,
ַה ָּד ָבר ָחזַ ר ַעל ַע ְצמֹו עֹוד ְּפ ָע ִמים ִמ ְס ָּפר ,וְ ֹלא ָהיָ ה ְמ ֻא ָּׁשר ּכְ יַ אנּוׁש ְּבכָ ל ַה ְּס ִב ָ
לרכישת מנוי לערוץ הילדים
רּוחת ָה ֶע ֶרב
בּועִּ ,ב ְׁש ַעת ֲא ַ
יבה ִאיׁש ִמּלְ ַבּדֹוּ ...כַ ֲעבֹר ָׁש ַ
וְ לּו ִמּׁשּום ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ַּב ְּס ִב ָ
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בּועה ,נִ ְׁש ְמעּו נְ ִקיׁשֹות ַעל ֶּדלֶ ת ִּב ְק ָּתתֹו ֶׁשל יַ אנּוׁשְּ .בנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ִה ְפ ִסיקּו
ַה ְּק ָ
או באתר ערוץ מאיר לילדים
אֹותּה לִ ְרוָ ָחה ,וְ ַעל ַה ַּסף נִ ְר ָאה
ֵמ ֲאכִ ילָ ָתם ַה ַּדּלָ ה וְ ִה ִּביטּו ַּב ֶּדלֶ ת .יַ אנּוׁש ָּפ ַתח ָ
ָא ָדם ְמכֻ ָּבדָ ,ע ִׁשיר ַעל ִּפי ַמ ְר ֵאהּו.
יח לְ ָך
יׁשהּו ִהּנִ ַ
אֹותָך ַמ ֶּׁשהּו'ֵ ,ה ִׁשיבּ'ַ ,בּיָ ִמים ָה ַא ֲחרֹונִ ים ָא ַס ְפ ָּת ַמ ְט ְּבעֹות ֶׁש ִּמ ֶ
אֹור ַח ִה ְס ַּתּכֵ ל ָס ִביבּ'ַ .ת ְר ֶׁשה לִ י לִ ְׁשאֹל ְ
ָ'מה ַא ָּתה ְמ ַח ֵּפשֹ?' ָׁש ַאל יַ אנּוׁשָ .ה ֵ
רּוחה ַה ַּדּלָ ה ,וְ ָא ַמר:
ַעל ַה ְּׁש ִביל?' יַ אנּוׁש ִהנְ ֵהן ְּב ִחּיּוב'ָ .אז ...יֵ ׁש לְ ָך ּכְ ָבר ַמ ְס ִּפיק לֶ ֶחם לְ כָ ל ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשּלְ ָך?' ָׁש ַאל ָה ִאיׁש .יַ אנּוׁש ֶה ֱחוָ ה ְּביָ דֹו ַעל ָה ֲא ָ
אֹור ַח ֶה ָהדּור נָ ַעץ ּבֹו ֵעינַ יִ ם ּכְ ֶׁש ָּׁש ַאל'ַ :א ָּתה
אֹותיֲ ,א ָבל ֹלא ָהיָ ה ָּב ֶהם ּכְ ֵדי לְ ַא ְפ ֵׁשר לִ י ְרוָ ָחה ֶׁשל ַמ ָּמׁש'ָ .ה ֵ
ַ'מ ָּמׁש ֹלאַ .ה ְּפרּוטֹות ָה ֵאּלּו ָא ְמנָ ם ִׂש ְּמחּו ִ
אֹוצר?!'
רֹוצה לְ ַהּגִ יד לִ י ֶׁשֹּלא לָ ַק ְח ָּת ֶאת ֵּתבֹות ָה ָ
ֶ
אֹור ַח נָ ַׁשף ְּבח ֶֹסר ְׂש ִביעּות ָרצֹון'ֲ .אנִ י ִהּנַ ְח ִּתי ֶאת ַה ַּמ ְט ְּבעֹות'ִ ,ה ְס ִּביר.
אֹוצר? ַעל ָמה ַא ָּתה ְמ ַד ֵּברֲ ,אדֹונִ י?' ָה ֵ
יַ אנּוׁש ֶה ֱחזִ יר לֹו ַמ ָּבט ָּת ֵמ ַּהּ'ֵ .תבֹות ָ
יהן
בֹות ֶ
יתי ֶׁש ֵּתלֵ ְך ְּב ִע ְּק ֵ
ָ'ע ַב ְר ִּתי ּכָ אן ֶע ֶרב ֶא ָחד ,וְ ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶאת ַה ַּמ ָּצב ַה ָּק ֶׁשה ֶׁשל ִמ ְׁש ַּפ ְח ְּתָךָ ,אז ִר ַח ְמ ִּתי ָעלֶ יָךֲ .א ָבל ַה ַּמ ְט ְּבעֹות ֹלא ָהיּו ַה ַּמ ָּט ָרהֶ ,אּלָ א ָר ִצ ִ
ַעד ֶׁש ַּתּגִ ַיע לַ ָּמקֹום ֶׁשּבֹו ִה ְט ַמנְ ִּתי ֵּתבֹות ְמלֵ אֹות ְּב ַמ ְט ְּבעֹות זָ ָהב .זֶ ה ָהיָ ה ֶר ֶמז לִ ְמקֹום ַה ַּמ ֲחבֹוא ֶׁשּלָ ֶהן .וְ ַא ָּתהִּ ,ב ְמקֹום זֹאת ,לָ ַק ְח ָּת ַרק ֶאת ַה ְּפרּוטֹות...
אֹוצר ֶׁשּלִ י'...
ֵאינֶ ּנִ י ְמ ַח ֵּבב ִט ְּפ ִׁשים'ִ ,סּיֵ ם ֶה ָע ִׁשיר ְּבזַ ַעם ּכָ בּוׁש' ,לָ כֵ ן ּכָ ֵעת ֶא ַּקח ַּב ֲחזָ ָרה ֶאת ֵּתבֹות ָה ָ
• • •
ׁשֹוק ִעים ְּב ַה ְבלֵ י ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה ,וְ ׁשֹוכְ ִחים
אֹוצר ַהּגָ דֹול ֶׁש ַּב ֶה ְמ ֵׁשְך .לְ ִע ִּתים ָאנּו ְ
יֹותר ִמ ַּדי ַּב ְּפרּוטֹות ֶׁש ַעל ַה ֶּד ֶרְך ,וְ ׁשֹוכְ ִחים ֶאת ָה ָ
סּוקים ֵ
לִ ְפ ָע ִמים ֲאנַ ְחנּו ֲע ִ
ּמּובן ַה ָּׂשכָ ר ֶה ָעצּום ֶׁשּיָ כֹול לִ ְהיֹות ֶׁשּלָ נּו ָּבעֹולָ ם ַה ָּבא.
ֶאת ַה ַּמ ָּט ָרה וְ ֶאת ַהּיַ ַעדֶׁ ,שהּוא ּכַ ָ
באדיבות "שלום לעם"

פרשה מאירה

ֲח ֵברּות ְמ ֻח ֶּד ֶׁשת

מא ִיריִירי
מ ִ

שומרים על היגיינה (ניקיון) ונשמרים מהקורונה!

פרשת תזריע-מצורע
תש"פ

שת 'תזריע' ,בקשר לתינוק שנולד?

שאלות בפרשה

 .1איזו מצווה מוזכרת בתחילת פר
מי שיש לו נגע הצרעת בכל גופו?
 .2מה הדין של

 .3מי בודק את המצורע?
 .4לאן צריך המצורע לצאת?
מהם צבעי נגע הצרעת בבגדים?
.5
מצורע מביא ציפורים לקרבן? (רש"י)
 .6מדוע ה
משתמשים לטהרת המצורע? (רש"י)
 .7מה מסמל עץ הארז שבו
בו צרעת יותר משלושה שבועות?
 .8מה עושים לבית שיש

חידת חדגא:
באיזה מצורע יש
בשורה? ומה הקשר
ליום העצמאות?

חידת פולקע:
היכן בדיני הצרעת
הלבן הוא שלילי
והשחור הוא חיובי?

הדרך אל הדגל!
עזרו לישראל לעבור את הדרך המפותלת ולהגיע אל דגל המדינה!

כתב חידה

ִמצאו בקטע את דגל ישראל!
ֶּד ֶרְך ֲא ֻר ָּכה ָע ַב ְרנּו ַעד ֶׁש ִה ַּג ְענּו.
ַּגם ָּב ָא ֶרץ ֹלא ָׁש ַק ְטנּו וְ ֹלא נַ ְחנּו.
טּוחים:
לַ ְמרֹות ַהּכֹל ֲאנַ ְחנּו ְּב ִ
יֹותר ֹלא נַ ֲעזֹב ,זֶ הּו ְמקֹום ִמ ְב ַט ִחים!
ֵ
ּוׁש ַּתיִ ם ָׁשנָ ה לִ ְמ ִדינָ ֵתנּו
ִׁש ְב ִעים ְ
יאינּו
רֹואים ֲאנַ ְחנּו ַעיִ ן ְּב ַעיִ ן ִּד ְב ֵרי נְ ִב ֵ
ִ
ּוד ָברֹו יָ קּום לְ עֹולָ ם
ֹלקים ִא ָּתנּו ְ
ֱא ִ
יה ַע ֵּמנּו ָחלַ ם!
לָ נֶ ַצח נִ ָּׁש ֵאר ָּב ָא ֶרץ ָעלֶ ָ

איך שוטפים ידיים?

