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פרשת פינחס תש"פ
ָהיָ ה זֶ ה ַהּלַ יְ לָ ה ָה ַא ֲחרֹון ֶׁשל ַה ִּמלְ ָח ָמה ,וְ ַהּכֹל יָ ְדעּו זֹאתִּ .ת ְׁש ֲאלּוֵ :איְך ֶא ְפ ָׁשר לָ ַד ַעת
ׁשּובה
'ימס ַק ְר ֶטר ָהיְ ָתה ַה ְּת ָ
ָמ ַתי ִמ ְס ַּתּיֵ ם ַה ְּק ָרב? לַ ַחיִ ל ָה ַרגְ לִ י ַּבּגְ דּוד ֶׁשל ַהּגֶ נֶ ָרל ּגֵ ְ
רּורהֵ .הם ָע ְמדּו ּכָ ֵעת לִ ְפנֵ י ַה ָּמעֹוז ָה ַא ֲחרֹון ֶׁשל ְצ ָבא ָהאֹויֵ בַ .הּנִ ָּצחֹון ֶׁשּלָ ֶהם ָהיָ ה
ְּב ָ
ַמ ָּמׁש ָּבא ֶֹפקֲ ,א ָבל ַה ְּק ָרב ַהּזֶ ה יִ ְהיֶ ה ַה ָּק ֶׁשה ִמּכֹלִ .אם יִ ְׂש ְרדּו אֹותֹו – ַהּנִ ָּצחֹון ַה ָּמלֵ א
ּובכֵ ןַ ,על ַה ַּצד ַהּזֶ ה ֶה ְע ִּדיפּו ַה ַחּיָ לִ ים ֹלא לַ ֲחׁשֹבֵ .הם ָס ְמכּו ַעל
יהם .וְ ִאם לָ אוְ ,
ִּב ֵיד ֶ
יח לִ ְמצֹא ֶאת ָה ַא ְס ְט ַר ֶטגְ יָ ה ַהּנְ כֹונָ ה לִ כְ ּבֹׁש ֶאת ִעיר ַה ִּב ָירה.
ְמ ַפ ְּק ָדם ַה ֻּמכְ ָׁשר ֶׁשּיַ ְצלִ ַ
אֹותן ַמ ְס ָקנֹות.
ִמן ָה ֵע ֶבר ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשל ַקו ָה ֵאׁש יָ ְׁשבּו ְמ ַפ ְּק ֵדי ָהאֹויֵ בּ ,כְ ֶׁש ֵהם ַמ ֲעלִ ים ָ
מּובס,
יהם'ָ ,א ַמר ַהּגֶ נֶ ָרל ְּב ֵׁש ֶפל קֹול .הּוא נִ ְר ָאה ָ
מֹוק ֵדי ַהּכ ַֹח ֶׁשּלָ נּו ִּב ֵיד ֶ
'ּכִ ְמ ַעט ּכָ ל ְ
רֹובה ִמ ָּת ִמיד'ִ .אם ֵהם יַ ְצלִ יחּו לִ כְ ּבֹׁש ּגַ ם ֶאת ִעיר ַה ִּב ָירה ֶׁשּלָ נּו
וְ ַהּכְ נִ ָיעה נִ ְר ֲא ָתה ְק ָ
ַה ְת ָמ ָדה
ּיֹוע ִצים ַהּׁשֹונִ ים ֵה ֵחּלּו ַמ ֲעלִ ים ַר ְעיֹונֹות לִ ְפ ֻעּלָ הַ ,עד
בּודים!' ַה ְמ ַפ ְּק ִדים וְ ַה ֲ
– ֲאנַ ְחנּו ֲא ִ
אֹותּה ִּתכְ נְ נּו לְ ַב ֵּצ ַע.
ֶׁשּנִ ְב ֲח ָרה ַא ְס ְט ַר ֶטגְ יָ ה ַא ַחת ֶׁש ָ
מּובאֹות ֲהלָ כֹות ֶׁשל ַה ָּק ְר ָּבנֹות
בּוע ָ
ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
ּמֹוע ִדים
ֶׁש ְּק ֵר ִבים ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשַּ ,ב ַּׁש ָּבתֹותַּ ,ב ֲ
יׁשה
סּוקים ַּב ֲהכָ נֹות ַא ֲחרֹונֹות לַ ְּפלִ ָ
ּוב ֲחזָ ָרה ֶאל ַהּגֶ נֶ ָרל ַק ְר ֶטר וְ לִ ְצ ָבאֹוֵ .הם ָהיּו ֲע ִ
ַ
יׁשה – ִה ְת ָק ְר ָבה עֹוד וָ עֹוד .לְ ַבּסֹוף
ּוׁש ַעת ַהּב ֶֹקר – זְ ַמן ַה ְּפלִ ָ
ַהּגְ דֹולָ ה וְ ַה ַּמכְ ִר ָיעהְ ,
ּובכָ ל יֹום.
ְ
אֹותם
מֹוביל ָ
בֹותיוּ ,כְ ֶׁשהּוא ִ
נּוע ְּב ִע ְּק ָ
ּגַ ם ִהיא ִהּגִ ָיעה ,וְ ַחּיָ לָ יו ֶׁשל ּגֶ נֶ ָרל ַק ְר ֶטר ֵה ֵחּלּו לָ ַ
ַּפ ַעםָ ,היָ ה ִּדּיּון ֵּבין ַחכְ ֵמי יִ ְׂש ָר ֵאלַ :מהּו ַה ָּפסּוק
צּורהִּ .ב ְפ ֻק ָּדתֹו ִה ְס ַּת ֲערּו ַה ַחּיָ לִ ים ַעל ַּדלְ תֹות ָה ִעיר ָה ֲענָ ִקּיֹות ,וְ ֵה ֵחּלּו
ֶאל ָה ִעיר ַהּנְ ָ
ּתֹורה .נֶ ֶא ְמרּו ּכַ ָּמה ֵּדעֹות ַּב ָּד ָבר,
יֹותר ַּב ָ
ַהּכֹולֵ ל ְּב ֵ
ּפֹור ִצים
נֹות ָרה לִ ְׁשמֹר ּולְ ָהגֵ ן ַעל ַה ַחּיָ לִ ים ַה ְ
יהן ַמ ֲהלּומֹות וָ ֵאׁשֲ .ח ִצי ְּפלֻ ּגָ ה ְ
לְ ַה ְמ ִטיר ֲעלֵ ֶ
ֲא ָבל ֶא ָחד ֵמ ַה ֲחכָ ִמים ֶׁש ְּשמֹו ָהיָ ה ִׁש ְמעֹון ֶּבן
ִמּכָ ל ָצ ָרה ֶׁשֹּלא ָּתבֹוא.
"את ַהּכֶ ֶבׂש
ַּפזִ יָ ,א ַמר ֶׁש ַה ָּפסּוק ֲהכִ י ּכֹולֵ ל הּואֶ :
ימהִ .עיר ַה ִּב ָירה נִ ְר ֲא ָתה
ּכַ ֲעבֹר זְ ַמן ֹלא ַרב נִ ְפ ְרצּו ַה ְּׁש ָע ִרים ,וְ גֶ נֶ ָרל ַק ְר ֶטר ָׁש ַעט ְּפנִ ָ
ָה ֶא ָחד ַּת ֲע ֶׂשה ַּבּב ֶֹקר וְ ֶאת ַהּכֶ ֶבׂש ַה ֵּׁשנִ י ַּת ֲע ֶׂשה
עֹוב ִרים וְ ָׁש ִבים ָע ְברּו וְ ָׁשבּו ,הֹולְ כֵ י ֶרגֶ ל ָהלְ כּו ָּב ֶרגֶ ל ,וְ ַהּלָ לּו ִה ִּביטּו
ּכְ מֹו ּכָ ל ִעיר ְרגִ ילָ הְ .
הּודה ַהּנָ ִׂשיא ָא ַמר
ֵּבין ָה ַע ְר ַּביִ ם"ַ .על ּכָ ְך ַר ִּבי יְ ָ
יהם ֶׁשל
ַּב ַחּיָ לִ ים ַה ִּמ ְס ַּת ֲע ִרים ְּב ֶפ ַתע ִּפ ְתאֹם ַעל ָה ִעירֵ .הם נִ ְמלְ טּו ֶאל ַה ְּצ ָד ִדיםְּ ,וקנֵ ֶ
ֶׁש ֲהלָ כָ ה ּכְ מֹותֹו.
יהםָ ,קנֶ ה ְמלֻ ּוֶ ה ְּב ַמ ָּבטֱ .היֹות ֶׁש ָראּו ּכִ י ְמ ֻד ָּבר ְּב ַח ִּפים ִמ ֶּפ ַׁשע,
ַה ַחּיָ לִ ים ָע ְקבּו ַא ֲח ֵר ֶ
ִה ְמ ִׁשיכּו לְ ִה ְת ַק ֵּדם ְּב ִע ְּקבֹות ַהּגֶ נֶ ָרל ַהּנֶ ֱע ָרץ ֶׁשּלָ ֶהם.
יֹותר
ּדּוע ַה ָּפסּוק ַהּזֶ ה ּכָ ל ּכָ ְך ָחׁשּוב? ַה ִאם הּוא ֵ
ַמ ַ
ֶאּלָ א ֶׁש ָאז לְ ֶפ ַתע נֶ ֱע ַצר ּגֶ נֶ ָרל ַק ְר ֶטר ַעל ְמקֹומֹו .הּוא ִה ִּביט לְ כָ ל ַהּכִ ּוּונִ ים ,וְ ָאז ָׁש ַאג
'ּׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל' אֹו ֵמ ֲע ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹות?!
ְמיֻ ָחד ִמ ְ
ּלֹוח ִמיםְ ,מ ֻמ ְׁש ָמ ִעים וְ ַצּיְ ָתנִ יםִ ,מ ֲהרּו לְ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ְּפ ֻק ָּדהֵ .הם
לְ ֵע ֶבר ַחּיָ לָ יו' :לָ ֶסגֶ ת!!!' ַה ֲ
אֹותנּו
ַה ֶה ְס ֵּבר לְ כָ ְך הּואֶׁ ,ש ַה ָּפסּוק ַהּזֶ ה ְמלַ ֵּמד ָ
יהם לָ ֶסגֶ תֲ ,א ָבל ַעל ַה ְמ ַפ ֵּקדִּ ,ב ְפ ָרט ּכְ מֹו ּגֶ נֶ ָרל ַק ְר ֶטרֹ ,לא
ּדּוע ֲעלֵ ֶ
ֹלא ַמ ָּמׁש ֵה ִבינּו ַמ ַ
ת
א
ֶ
ּתֹורה ְמ ַצּוָ ה לְ ַה ְק ִריב
ַעל ִמ ַּדת ַה ַה ְת ָמ ָדהַ .ה ָ
יה.
יֹוצ ִאים ֵמ ָה ִעיר ֶׁשּזֶ ה ַע ָּתה נִ כְ נְ סּו ֵאלֶ ָ
ׁשֹואלִ ים ְׁש ֵאלֹותֵ .הם ֵה ֵחּלּו נְ סֹוגִ ים ִּב ְמ ִהירּותְ ,
ֲ
ָק ְר ַּבן ַה ָּת ִמיד ְּבכָ ל יֹוםּ ,כֶ ֶבׂש ַּבּב ֶֹקר וְ כֶ ֶבׂש ֵּבין
ימיםָׁ ,שלְ פּו ּכְ לֵ י נֶ ֶׁשק נִ ְס ָּת ִרים,
עֹוב ִרים וְ ַה ָּׁש ִביםֶׁ ,ש ַעד ַע ָּתה נִ ְראּו ְּת ִמ ִ
וְ ָאז זֶ ה ָק ָרה – ָה ְ
ימי
ָה ַע ְר ַּביִ ם .זֶ הּו ָק ְר ַּבן ֶׁש ֻּמ ְק ָרב ַמ ָּמׁש ְּבכָ ל יֹוםִּ :ב ֵ
וְ ֵה ֵחּלּו ַמ ְמ ִט ִירים ֵאׁש ּת ֶֹפת לְ ֵע ֶבר ַה ַחּיָ לִ יםַ .ה ְּקלִ ִיעים ָׁש ְרקּו ְּבעֹז ,אּולָ ם ַה ַחּיָ לִ ים ּכְ ָבר
ים!
ּפּור
ּמֹוע ִדים וַ ֲא ִפּלּו ְּבּיֹום ַהּכִ ִ
ַהחֹולַּ ,ב ַּׁש ָּבתֹותַּ ,ב ֲ
יהם!
ָהיּו ִמחּוץ לַ ְּטוָ ח ֶׁשּלָ ֶהםַ .ה ְּפ ֻק ָּדה ֶׁשל ּגֶ נֶ ָרל ַק ְר ֶטר ִה ִּצילָ ה ֶאת ַחּיֵ ֶ
אֹומר לָ נּו ִׁש ְמעֹון ֶּבן ַּפזִ יַ :ה ַה ְת ָמ ָדה ַּב ֲע ִׂשּיַ ת
ֵ
ַה ִּמלְ ָח ָמה ַהּזֹאת ָא ְמנָ ם ֹלא ֻהכְ ְר ָעה לְ ַבּסֹוףֲ ,א ָבל ַה ָּצלַ ת ַה ַחּיִ ים ֶׁשל ּגְ דּוד ָׁשלֵ ם
טֹובים ִהיא ַה ָּד ָבר ַהּכֹולֵ ל
ִ
ּומ ֲע ִׂשים
ִמ ְצוֹות ַ
ֶה ֱע ִמ ָידה ֶאת ּגֶ נֶ ָרל ַק ְר ֶטר ּכְ גִ ּבֹור לְ ֻא ִּמי ,וְ הּוא ֻהזְ ַמן לְ ַק ֵּבל ֵמ ַדלְ יָ ה ֵמ ֵאת ַהּנָ ִשֹיא.
רּוע ֶׁש ִה ְת ַקּיֵ ם לִ כְ בֹודֹוָׁ ,ש ַאל אֹותֹו ַהּנָ ִשֹיא'ֵ :איְך יָ ַד ְע ָּת לָ ֵתת ֶאת ַה ְּפ ֻק ָּדה לָ ֶסגֶ ת?
ָּב ֵא ַ
ּתֹורהּ ,כִ י ַעל יָ דֹו ַמּגִ ִיעים לְ ִקּיּום ֶׁשל ּכָ ל
יֹותר ַּב ָ
ְּב ֵ
'ימס ַק ְר ֶטר ִחּיֵ ְך ַקּלֹות ּכְ ֶׁש ֵה ֵחל ְמ ַס ֵּפר'ַ :ה ִּסּפּור
יצד ֵה ַבנְ ָּת ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר ְּב ַמ ֲא ָרב?' ּגֵ ְ
ּכֵ ַ
ְׁש ָאר ַה ְּד ָב ִרים!
יתי
יתי ַּתלְ ִמיד ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפרְּ .ב ֶמ ֶׁשְך ּכַ ָּמה ָׁשנִ ים ָהיִ ִ
ַמ ְת ִחיל לִ ְפנֵ י ָׁשנִ ים ַרּבֹותּ ,כְ ֶׁש ָהיִ ִ
אֹומר ֶאת זֶ ה ּכְ ֵדי לְ ִה ְתּגָ אֹותֶ ,אּלָ א ּכְ ֵדי לְ לַ ֵּמד ֶא ְתכֶ ם
ַה ַּתלְ ִמיד ִמ ְס ָּפר ַא ַחת – וַ ֲאנִ י ֹלא ֵ
ּוב ִקּצּור:
יֹותרַ ,ה ְּתעּודֹות ֻמ ְׁשלָ מֹותְ ,
בֹוהים ְּב ֵ
ַמ ֶּׁשהּו – ַה ִּצּיּונִ ים ֶׁשּלִ י ָהיּו ָּת ִמיד ַהּגְ ִ
ַּתלְ ִמיד ִמ ְצ ַטּיֵ ן'.
לרכישת מנוי לערוץ הילדים
יתי
ַהּנֹוכְ ִחים ִה ִּביטּו ּבֹו ְּב ַס ְּק ָרנּותֵ .איְך ָקׁשּור ִסּפּור ַחּיָ יו לְ כָ אן? הּוא ִה ְמ ִׁשיְך'ַ :עד ֶׁש ָעלִ ִ
התקשרו02-6461323 :
בֹוהים ְמאֹד,
לְ כִ ָּתה ו'ָׁ .שם לְ ֶפ ַתע ַה ִּצּיּונִ ים ֶׁשּלִ י ֵה ֵחּלּו לָ ֶר ֶדתָ .א ְמנָ ם ֵהם ָהיּו ֲע ַדיִ ן ּגְ ִ
או באתר ערוץ מאיר לילדים
יתי ָרגִ יל לְ ַק ֵּבל ֵמ ָאה ָאחּוז ְּבכָ ל ִמ ְב ָחןַ ,היְ ִר ָידה לְ ִת ְׁש ִעים וְ ָח ֵמׁש
ֲא ָבל ִּב ְׁש ִבילִ יֶׁ ,ש ָהיִ ִ
יֹותר ִמּכֹל ָהיָ ה ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר ָּב ַד ְק ִּתי ֶאת ַה ִּמ ְב ָחןֹ ,לא ַמ ָּמׁש
עּותית .וְ ַה ְמ ַת ְסּכֵ ל ֵ
ָהיְ ָתה ַמ ְׁש ָמ ִ
יתי לְ ִא ָּמא ֶׁשּלִ י ,וְ ִהיא ִהּגִ ָיעה לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר.
הֹוריד לִ י ִצּיּוןָּ .פנִ ִ
ּמֹורה ִ
ֵה ַבנְ ִּתי ַעל ָמה ַה ֶ
יתי נְ כֹונָ ה ַעל ַה ְּׁש ֵאלֹות'.
מֹוריד לִ י ִצּיּון ,וַ ֲה ֵרי ָענִ ִ
ּדּוע הּוא ִ
ּמֹורה ַה ְמ ֻד ָּבר ,וְ ָׁש ֲאלָ ה אֹותֹו ַמ ַ
ָׁשם ָּפגְ ָׁשה ֶאת ַה ֶ
ּמֹורה
ׂשֹוח ִחים .וְ ָאז ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶאת ַה ֶ
אֹותם ְמ ֲ
יׁשהֲ ,א ָבל יָ כֹלְ ִּתי לִ ְׁשמ ַֹע ָ
ָהיָ ה ֶמ ַתח ַּב ָּק ָהל ,וְ ַרק קֹולֹו ֶׁשל ּגֶ נֶ ָרל ַק ְר ֶטר נִ ְׁש ַמע'ֲ :אנִ י ִה ְמ ַּתנְ ִּתי ִמחּוץ לַ ֶח ֶדר ִּבזְ ַמן ַה ְּפגִ ָ
ׁשֹואף ָּת ִמיד לְ ַק ֵּבל ֵמ ָאה ָאחּוז .הּוא
ּמּודיםִ ,מּׁשּום ֶׁשהּוא ֵ
סֹובל ִמּלַ ַחץ ַּבּלִ ִ
'יֹותר ִמ ַּדי טֹוב – זֶ ה ּגַ ם ֹלא טֹובּ .גְ ֶב ֶרת ַק ְר ֶטרַ ,ה ֵּבן ֶׁשּלָ ְך ֵ
אֹומר ִמ ְׁש ָּפט ֶׁשּנֶ ְח ַקק ְּבמ ִֹחיֵ :
ֵ
טֹובתֹו .זִ כְ ִרי,
מֹוריד לֹו ִמ ֵּדי ַּפ ַעם ִצּיּוןַ ,על נְ ֻקּדֹות ׁשּולִ ּיֹות ָא ְמנָ םֲ ,א ָבל זֶ ה ַאְך וְ ַרק לְ ָ
ֵמעֹולָ ם ֹלא ָט ַעם ֶאת ַט ַעם ַהּכִ ָּׁשלֹון ,וְ ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ְמ ֻסּכָ ן ַּב ֲעבּורֹו .לָ כֵ ן ֲאנִ י ִ
יֹותר'.
גּועים ֵ
ּמֹורה ֶׁשּלִ יֶׁ ,ש ָאכֵ ן ָצ ַדק ִּב ְד ָב ָריוִּ .בזְ כּותֹו ִה ְת ַחלְ ִּתי ֵמ ָאז לִ ְחיֹות ַחּיִ ים ְר ִ
יֹותר ִמ ַּדי טֹוב – זֶ ה ּגַ ם ֹלא טֹוב' .זֶ ה ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֶׁש ָּׁש ַמ ְע ִּתי ֵמ ַה ֶ
ּגְ ֶב ֶרת ַק ְר ֶטרֵ ,
יצה לַ ִּב ָירה ,וְ ָה ִעיר
אֹותנּו ַּב ְּפ ִר ָ
ׁשּובה לַ ְּׁש ֵאלָ ה ִמּנַ יִ ן יָ ַד ְע ִּתי ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר ְּב ַמ ֲא ָרבַּ .ב ְּק ָרב ַהּזֶ ה ַהּכֹל ָהלַ ְך ָחלָ ק ִמ ַּדיִ .איׁש ֹלא ָע ַצר ָ
'ימס ַק ְר ֶטר ִסּיֵ ם ֶאת ְּד ָב ָריו' :זֹו ַה ְּת ָ
ּגֵ ְ
יח ֶאת ַע ְצמֹו ַע ְשֹרֹות ָׁשנִ ים ַא ֲח ֵרי ֶׁשּנֶ ֱא ַמר'.
יֹותר ִמ ַּדי טֹוב – זֶ ה ּגַ ם ֹלא טֹובַ .ה ִּמ ְׁש ָּפט ַהּזֶ ה הֹוכִ ַ
ּוׁש ֵק ָטהֵ .
נִ ְר ֲא ָתה ְׁשלֵ וָ ה ְ
•
יטב ֶׁש ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ יםְּ ,בלִ י
שוֹת ֶאת ַה ֵּמ ַ
יפה לְ ֻמ ְׁשלָ מֹות ִהיא ַה ְר ָסנִ ית ,וַ ֲעלּולָ ה לְ ַהּזִ יק לָ נּוֲ .אנַ ְחנּו ֹלא ַמלְ ָאכִ ים ,וְ ֵאין לָ נּו ִענְ יָ ן לְ ַהּגִ ַיע לַ ְּׁשלֵ מּותָ .עלֵ ינּו לַ ֲע ֹ
ַה ְּׁש ִא ָ
יֹותר ִמ ַּדי טֹוב – הּוא ֹלא טֹוב.
לִ ְפּג ַֹע ַּבּכֹחֹות ֶׁשּלָ נּוּ .כִ י ֵ

פרשה מאירה

באדיבות "שלום לעם"

מא ִיריִירי
מ ִ

כשהייתי בבידוד ,אי אפשר להגיד שהיה לי משעמם .אבל יש לי רק שאלה אחת
שמטרידה אותי מאז :למה בשקית אורז אחת יש  7759גרגרי אורז ובשקית אורז
(מתוך פורום הבדיחות באתר)
שנייה אותו סוג של אורז בדיוק יש  7764גרגרי אורז??

פרשת פינחס תש"פ

שאלות בפרשה

חידת חדגא:
מצאו בפרשה פסוק בו
מופיעות  6מילים רצופות
שמסתיימות באותה האות!

 .1מי קינא קנאה טובה?

נות צלפחד? האם בקשתן נענתה?

 .2מה ביקשו ב

 .3את מי מינה משה רבנו למנהיג?

בים בכל יום לקרבן התמיד ,ומתי?

 .4כמה כבשים מקרי

 .5האם יש יום בשנה

בו לא מקריבים את קרבן התמיד?

נה חג השבועות בפרשת השבוע?

 .6כיצד מכו

חידת פולקע:
בעים
אילו ִׁש ִ
הולכים ויורדים?

קריבים בכל יום מימי חג הסוכות?

 .7כמה כבשים מ

מצאו את ההבדלים

הוראות
לפניכם בעלי חיים כבשרים
 .1מצאו  8הבדלים בין שתי התמונות
 .2ענו על השאלה :אילו מסוגי בעלי
החיים שבתמונה ,יכולים לבוא כקרבן
לבית המקדש ,ואילו לא?

השבוע באתר ערוץ מאיר לילדים
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דר בריחה  -מעמול!
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אסי ויהונ

תן  -תוכנית חדשה!

