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בס"ד

"דוקטור ,כואב לי בכל מיני מקומות" .הדוקטור" :אז אל
(מתוך פורום הבדיחות באתר)
תלך למקומות האלה"...

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים

פרשה מאירה

פרשת עקב תש"פ

לָ קּום ּולְ ַה ְמ ִׁשיְך!

נכון או לא?
 .1פרשת עקב היא הפרשה הרביעית בספר דברים.
 .2אם ישראל יקיימו את התורה ,יהיו בארץ הרבה חיות טורפות.
 .3אם נשמע ונקיים את דברי התורה ,נזכה לגשמים בעיתם.
 .4משה רבנו שבר את הלוחות כשהיה על הר סיני ,למעלה.
 .5משה התפלל לה' שיסלח על חטא העגל.
 .6ה' בחר בנו לעם בגלל שאנחנו העם הגדול בין העמים.
 .7פרשת 'והיה אם שמוע' שבקריאת שמע ,מופיעה בפרשה.
חידת חדגא :ביטוי מתחילת תפילת העמידה שמקורו בפרשה!

חידת פולקע :הביטוי 'ארבעים יום וארבעים לילה' מופיע כמה פעמים
בתורה ,בקשר למתן תורה .באיזה הקשר נוסף בתורה מוזכר ביטוי זה?

ְּב ָפ ָר ַׁשת ֵ'ע ֶקב' מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ַמ ְמ ִׁשיְך ִּבנְ אּומֹו לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל .הּוא
ּתֹורהּ .כַ ֲא ֶׁשר מ ֶֹׁשה
ְמ ַס ֵּפר לָ ֶהם ַעל ַמה ֶּׁש ָּק ָרה לְ ַא ַחר ַק ָּבלַ ת ַה ָ
ָעלָ ה ֶאל ָה ָהר לְ ַק ֵּבל ֶאת ַהּלּוחֹות ֵמ ֵאת ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואָ ,היָ ה
נִ ְר ֶאה לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּמ ֶֹׁשה ְמ ַא ֵחרֵ .הם ֹלא ִה ְמ ִּתינּו ְּב ַס ְבלָ נּות,
ֶאּלָ א ִמ ֲהרּו וְ ָעׂשּו ֶאת ָה ֵעגֶ ל.
ּוׁשנֵ י ַהּלּוחֹות ְּביָ ָדיו ,הּוא ֵה ִבין ֶׁש ַּב ַּמ ָּצב
ּכַ ֲא ֶׁשר מ ֶֹׁשה יָ ַרד ִמן ָה ָהר ְ
ַהּזֶ ה ֹלא ַׁשּיָ ְך לָ ֵתת ֶאת לּוחֹות ַה ְּב ִרית לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל .מ ֶֹׁשה ָׁש ַבר
ֶאת ַהּלּוחֹות.
עֹוׂשים ְּב ַמ ָּצב ּכָ זֶ הּ ,כַ ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו
ּבֹואּו נַ ֲחׁשֹובָ :מה ֲאנַ ְחנּו ָהיִ ינּו ִ
רֹואים ֶׁשּכָ ל
ּובּסֹוף ֲאנַ ְחנּו ִ
יֹותרַ ,
ְמכִ ינִ ים ֶאת ַה ָּד ָבר ַהּנִ ְפלָ א ְּב ֵ
צּורה
ּומי ֶׁש ָר ִצינּו ּכָ ל ּכָ ְך לִ ְדאֹוג לֹו ִמ ְתנַ ֵהג ְּב ָ
ַהּתֹוכְ נִ ית ִה ְׁש ַּת ְּב ָׁשהִ ,
טֹובה? ְּבוַ ַּדאי ָהיִ ינּו ִמ ְתיָ ֲא ִׁשים וְ עֹוזְ ִבים ֶאת ּכָ ל ָה ִענְ יָ ן!
ֹלא ָ
ֲא ָבל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֹלא ִה ְתיָ ֵאׁש ֵמ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל .הּוא ִמ ֵהר לְ ַב ֵּטל ֶאת
ָה ֵעגֶ ל ,וְ ַרץ לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ֶאל ה' ֶׁשֹּלא יַ ֲענִ יׁש ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל! מ ֶֹׁשה
ֹלא וִ ֵּתר לַ ְמרֹות ֶׁש ַּמ ֲא ָמ ָציו ָה ַר ִּבים ָהלְ כּו לַ ֲא ַבּדֹון .וְ כָ ְך ִּבזְ כּותֹו ַעם
יִ ְׂש ָר ֵאל נִ ַּצל וְ ה' ָסלַ ח לֹו!
ּמׁשה ַר ֵּבנּוַ :אף ַּפ ַעם ֹלא ָצ ִריְך לְ ִה ְתיָ ֵאׁשּ .גַ ם ִאם ַמ ֶּׁשהּו
נִ לְ ַמד ִמ ֶ
יח ְּב ֶעזְ ַרת ה'!
יח ,נָ קּום ,נְ נַ ֶּסה ׁשּוב וְ נַ ְצלִ ַ
ֹלא ָע ַבד אֹו ֹלא ִה ְצלִ ַ

קרוב אבל רחוק  -מבוך

תפזורת שבע דנחמתא
בשבע השבתות שלאחר תשעה באב אנחנו קוראים שבע
הפטרות של נחמה .לפניכם המקורות של  7ההפטרות.
גלו את  2המילים הראשונות של כל הפטרה ,ומצאו אותן
בתפזורת! הפטרה אחת חסרה .מהי?
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מקורות שבע ההפטרות:
 .1ישעיהו מ ,א
 .2ישעיהו מט ,יד
 .3ישעיהו נד ,יא

צ

ר

 .4ישעיהו נא ,יב
 .5ישעיהו נד ,א
 .6ישעיהו ס ,א
 .7ישעיהו סא ,י

השבוע באתר ערוץ מאיר לילדים

מה המצב  -פרק 32

הרפתקאות א

סי ויהונתן  -פרק 5

Meirkids.co.il

אבות לילדים

 -פרק סיום העונה!

ָה ִאיׁש ֶׁשּגַ ּנָ ב
ֵמ ַע ְצמֹו
סיפור לשבת

כמה עובדות על החיים .1 :אף בנאדם לא יכול לגעת עם הלשון בכל השיניים  .2עכשיו חלק מכם
בודקים את זה .4 ...עכשיו גילית שזה לא נכון  .5עכשיו יש לך חיוך על הפנים .5 ...לא שמת לב
שדילגתי על שלוש?  .6עכשיו אתה חוזר לבדוק  .7לא שמת לב שדלגתי על שש?  .8עבדתי עליך...
(מתוך פורום הבדיחות באתר)
 .9 ):אבל לא שמת לב שהיה פעמיים חמש...

ּׁשֹוט ִרים ֶׁש ֻהזְ ֲעקּו לַ ָּמקֹום,
שוֹת?' ָׁש ַאל ַאנְ טֹונְ יֹו ֶאת ִפילִ יּפֹו ַּב ַּפ ַעם ַהּלָ קֹוחֹות ֶאת נְ ָעלָ יו'ִ ,ה ְס ִּביר לַ ְ
יע לִ י לַ ֲע ֹ
ָ'מה ַא ָּתה ַמ ִּצ ַ
קֹומּה'.
יֹוד ַע ּכַ ָּמהָ .ענִ י ָמרּוד ָהיָ ה ַאנְ טֹונְ יֹו ,וְ כָ ל ַמּכָ ָריו יָ ְדעּו ּכִ י הּוא 'ּוכְ ֶׁש ָחזַ ְר ִּתי ּכְ ָבר ֹלא ָהיְ ָתה ַק ֲע ַרת ַה ַּמ ְט ְּבעֹות ִּב ְמ ָ
ַה ִּמי ֵ
ְמ ַח ֵּפשֹ ֲע ָ
בֹודה ּכָ לְ ֶׁש ִהי לְ ִה ְת ַּפ ְרנֵ ס ִמ ֶּמּנָ הֲ .א ָבל ּכֵ יוָ ן ֶׁש ֵּמעֹולָ ם ַה ֲח ָׁשד נָ ַפל ִמּיָ ד ַעל ָה ִאיׁש ֶׁש ִּבגְ לָ לֹו נִ כְ נַ ס ַאנְ טֹונְ יֹו ֶאל ַה ֶח ֶדר
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קֹוחֲ .א ָבל ָה ִאיׁש נִ ְׁש ַּבע ְּבכָ ל ַה ָּקדֹוׁש וְ ַהּיָ ָקר
ימה – ַעל ַהּלָ ַ
ְּפנִ ָ
ְּבׁשּום ְּתחּום .וְ ֹלא ֶׁשהּוא ֹלא נִ ָּסהַ .אנְ טֹונְ יֹו ָהיָ ה ֵס ֶמל וְ ֻדגְ ָמא לֹו ֶׁשהּוא ֹלא לָ ַקח ֶאת ַה ֻּק ָּפהָ ,מה ּגַ ם ֶׁשהּוא נִ ְׁש ַאר ּכָ ל ַהּזְ ַמן
לְ ִאיׁש ָחרּוץֲ ,א ָבל ָה ֲע ָס ִקים ֶׁש ָּפ ַתח נִ ְסּגְ רּו ָּבזֶ ה ַא ַחר זֶ הִ ,מ ְּפנֵ י ַּב ַּסנְ ְּדלָ ִרּיָ ה ,וְ ֹלא נֶ ֱעלַ ם ּכְ ֶׁש ְּביָ דֹו ַק ֲע ַרת ַה ַּמ ְט ְּבעֹות'ָ .ע ַמ ְד ִּתי
ְּבגַ ִּבי ֶאל ַה ֶּדלְ ֵּפק וְ ִה ַּב ְט ִּתי ַּב ֻּדגְ ָמאֹות ַהּׁשֹונֹות ֶׁשל ַה ְּׂשרֹוכִ ים
צֹוע.
ֶׁשהּוא ֹלא ָׁשלַ ט ְּבסֹודֹות ַה ִּמ ְק ַ
ּתֹוב ְב ִּתי ַּב ֲחזָ ָרה
ַה ְּתלּויִ ים ּכָ אן ַעל ַה ִּקיר'ִ ,ס ֵּפר ָה ִאיׁשּ' ,וכְ ֶׁש ִה ְס ַ
יׁשהּו
קֹומּהּ .כַ ּנִ ְר ֶאהִ ,מ ֶ
ְּב ִע ָּקר ָהיָ ה ִמ ְתיַ ֵעץ ִעם ִפילִ יּפֹו ַה ַּסנְ ְּדלָ ר .הּוא ּגָ ר ָסמּוְך ּכַ ֲעבֹר ְׁשנִ ּיֹות ְספּורֹות נֶ ֶעלְ ָמה ַה ֻּק ָּפה ִמ ְּמ ָ
ֵ
ּובכָ ל ַּפ ַעם ֶׁש ָהיָ ה
לַ ַּסנְ ְּדלָ ִרּיָ ה ֶׁשּלֹו ְ
יח לִ גְ נֹב ֶאת ַהּכֶ ֶסף'.
עֹובר לְ יָ ָדּה נֶ ֱע ַצר ּכְ ֵדי ִה ְתּגַ ּנֵ ב לְ כָ אן ַּבּזְ ַמן ַה ָּק ָצר ַהּזֶ ה וְ ִה ְצלִ ַ
שו ֵֹח ַח ִעם ִפילִ יּפֹו .זֶ ה ָה ַא ֲחרֹון זָ כָ ה לִ ְׁשמ ַֹע ִמ ֶּמּנּו ׁשּוב וָ ׁשּוב
לְ ֹ
ּׁשֹוט ִרים ָראּו ּכִ י
ָא ְמנָ ם ֹלא ָהיָ ה ְמ ֻד ָּבר ִּב ְסכּום ּגָ דֹולֲ ,א ָבל ַה ְ
ּוב ֶד ֶרְך
שוֹת?' ְ
יע לִ י לַ ֲע ֹ
בּועה'ָ :מה ַא ָּתה ַמ ִּצ ַ
ֶאת ַה ְּׁש ֵאלָ ה ַה ְּק ָ
ּופ ְתחּו ַּב ֲח ִק ָירה
ׁשּובה ַּב ֲעבּור ַאנְ טֹונְ יֹוָ ,
ֻק ַּפת ַה ַּמ ְט ְּבעֹות ֲח ָ
ּכְ לָ ל ֹלא ָהיְ ָתה ְּת ָ
עֹוב ִרים וְ ָׁש ִבים וְ נִ ּסּו לִ ְמצֹא ֵע ִדים לְ ַמ ֲע ֵשֹה
ׁשּובה ְּב ִפיוֲ .א ָבל ּכָ ֵעת ִה ְתּגַ ְּברּו ַר ֲח ָמיו ֶׁשל נִ ְמ ֶר ֶצתֵ .הם ִּת ְח ְקרּו ְ
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ִפילִ יּפֹו ָעל ַאנְ טֹונְ יֹו,
יׁשהּו
יתי ִמ ֶ
בֹודה ַה ָּק ָׁשה ֶׁשּלָ ֶהם נָ ְש ָֹאה ְּפ ִריּ' .כֵ ןָ ,ר ִא ִ
ַהּגְ נֵ ָבהָ .ה ֲע ָ
עֹובר א ַֹרח
ּיֹוצא ִמּכָ אן ּכְ ֶׁש ְּביָ דֹו ְק ָע ָרה ְמלֵ ָאה ְּבכֶ ֶסף'ִ ,ס ֵּפר ֵ
ָ'מה ַּד ְע ְּתָך לִ לְ מֹד ֶא ְצלִ י ֶאת ְמלֶ אכֶ ת ַה ַּסנְ ְּדלָ רּות ,לְ ִה ְת ַמ ְק ֵצ ַע ֶׁש ֵ
וְ לַ ֲהפְֹך לְ ַסנְ ְּדלָ ר ְּב ַע ְצ ְמָך?'
ּׁשֹוט ִריםֹ' .לא ָח ַׁש ְב ִּתי ֶׁשהּוא ּגַ ּנָ בּ ,כִ י ֹלא ָהיָ ה לֹו ַמ ְר ֶאה
לַ ְ
ּׁשֹוט ִרים ֵּת ֵאר ָה ֵעד ֶאת ַמ ְר ֵאהּו ֶׁשל ַהּגַ ּנָ ב.
לפילִ יּפֹו ַמ ֲח ִׁשיד' .לְ ַב ָּק ַׁשת ַה ְ
הֹודה ִ
ַאנְ טֹונְ יֹו ִק ֵּבל ֶאת ַה ַה ָּצ ָעה ְּב ִש ְֹמ ָחה ַר ָּבה .הּוא ָ
נִ ְרּגָ ׁשֹותּ ,וכְ ָבר ְּבאֹותֹו ֶע ֶרב ִהּגִ ַ
ּוב ַעל ָש ָֹפם ָע ֶבהַּ ,ב ַעל ֵש ָֹער
ּומלֵ א ,לְ ֹלא זָ ָקן ַ
יע לַ ַּסנְ ְּדלָ ִרּיָ ה וְ ִה ְתיַ ֵּׁשב לְ ַצד 'הּוא ָהיָ ה נָ מּוְך ָ
ׁשּוטים'ּ ,כָ ְך ָא ַמרּ ,וכְ כָ ל ֶׁש ִה ְר ָּבה לְ ָת ֵאר
ּוב ְבגָ ִדים ְּפ ִ
עֹובד לְ ַת ֵּקן ַמּגָ ף ָארְֹךֶׁ ,ש ַה ֻּסלְ יָ ה ֶׁשּלֹו ָאפֹר ָארְֹך ִ
ֵ
ִפילִ יּפֹוַ ,מ ִּביט ּבֹו
נִ ְק ְר ָעה ִמ ֶּמּנּוָ .ה ֵעינַ יִ ם ֶׁשל ַאנְ טֹונְ יֹו ָע ְקבּו ַא ַחר ַמ ֲע ָשֹיו ֶׁשל ֶאת ַהּגַ ּנָ בֲ ,הלָ ְך ַאנְ טֹונְ יֹו וְ ֶה ְחוִ יר'ָ .מה ָק ָרה?' ָׁש ֲאלּו אֹותֹו
ּׁשֹוט ִרים'ַ .א ָּתה ְמזַ ֶהה ֶאת ָה ִאיׁש?' ַאנְ טֹונְ יֹו ֹלא ֵה ִׁשיב'ַ .א ֶּתם
יְ ִדידֹו ַה ַּסנְ ְּדלָ ר ,וְ הּוא ִה ְק ִׁשיב לְ ֶה ְס ֵּב ָריו ֶׁשל ִפילִ יּפֹו ַעל אֹודֹות ַה ְ
יעהֵ .אינֶ ּנִ י
יֹוד ִעים ָמה?' ָא ַמר לְ ֶפ ַתע'ֲ .אנִ י ְמ ַב ֵּטל ֶאת ַה ְּת ִב ָ
ְ
יצה ֶׁשּלָ ֶהם ַּב ַּמּגָ ףּ .כָ ְך ֵה ֵחל רֹוכֵ ׁש
א ֶֹרְך ַה ַּמ ְס ְמ ִרים וְ כִ ּוּון ַהּנְ ִע ָ
ּׁשֹוט ִרים ּכִ י ְּד ָב ָריו
יֹותר ַא ַחר ַהּגַ ּנָ ב'ּ .כְ ֶׁש ָראּו ַה ְ
רֹוצה ֶׁש ַּת ְח ְקרּו ֵ
ֶ
קּופה ֲא ֻרּכָ ה
צֹוע ַה ַּסנְ ְּדלָ רּות ַאט ַאטַ ,עד ֶׁשּלְ ַא ַחר ְּת ָ
ֶאת ִמ ְק ַ
נֶ ֶא ְמרּו ְּבכָ ל ָה ְר ִצינּותָ ,עזְ בּו אֹותֹו לְ נַ ְפׁשֹו וְ יָ ְצאּו ֵמ ַה ַּסנְ ְּדלָ ִרּיָ ה.
ּמּודים ְמ ֻא ָּמ ִציםָ ,ה ַפְך ַאנְ טֹונְ יֹו לְ ַסנְ ְּדלָ ר ְּב ַע ְצמֹו.
וְ לִ ִ
יתי?'
לְ ֵעת ֶע ֶרב ָּבא ַאנְ טֹונְ יֹו לְ ֵביתֹו ֶׁשל ִפילִ יּפֹו'ָ .מה לִ ִיד ִידי ְּב ֵב ִ
ֶאת ַה ַּסנְ ְּדלָ ִרּיָ ה ֶׁשּלֹו הּוא ָּפ ַתח ַּב ָּק ֶצה ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשל ָה ִעירּ ,כְ ֵדי ֹלא ִק ֵּבל ֶאת ָּפנָ יו ִפילִ יּפֹו'ִ .אם ֲאנִ י יָ ִדיד ֶׁשּלְ ָך ,לָ ָּמה לָ ַק ְח ָּת ִמ ֶּמּנִ י
יע אֹותֹו ַאנְ טֹונְ יֹו ִּב ְׁש ֵאלָ ה.
לְ ִה ְת ָחרֹות ַּב ֲח ֵברֹו ַה ַּסנְ ְּדלָ ר ,וְ ֹלא לָ ַק ַחת ִמ ֶּמּנּו ֶאת ַּפ ְרנָ ָסתֹוֶ .את ַק ֲע ַרת ַה ַּמ ְט ְּבעֹות?' ִה ְפ ִּת ַ
יח לֹו
ַה ַה ְצלָ ָחה ִחּיְ כָ ה ֵאלָ יו ,וְ לָ קֹוחֹות ַר ִּבים ָּפ ְקדּו ֶאת ַה ַּסנְ ְּדלָ ִרּיָ ה ִפילִ יּפֹו נִ ָּסה לְ ַהכְ ִחיׁש ֶאת ַה ַּט ֲענָ ה ֲא ָבל ַאנְ טֹונְ יֹו ֹלא ִהּנִ ַ
יחה ַאנְ טֹונְ יֹוָּ .פׁשּוט
הֹודה'ְ :סלִ ָ
ֶׁשּלֹוֹ .לא ָהיָ ה ְמ ֻא ָּׁשר ִמ ֶּמּנּוּ ,כַ ֲא ֶׁשר ֻק ָּפתֹו ֵה ֵחּלָ ה ִמ ְת ַמּלֵ את לְ ִה ְת ַח ֵּמק .לְ ַבּסֹוף הּוא נִ ְׁש ַּבר וְ ָ
אתי ַּב ַה ְצלָ ָחה ֶׁשּלְ ָך וְ ֹלא ָע ַמ ְד ִּתי ַּב ִּפּתּוי'...
ִּב ְמזֻ ָּמנִ יםַ .אנְ טֹונְ יֹו ֶה ְחלִ יט לִ נְ הֹג ְּב ִמנְ ָהג ְמ ַענְ יֵ ן :הּוא ֶה ֱע ִמיד ִקּנֵ ִ
ְק ָע ָרה נָ ָאה ַעל ַה ֶּדלְ ֵּפק ֶׁשּלֹו ,וְ ַעל ּכָ ל ַּת ְׁשלּום ֶׁש ִּק ֵּבל ִמּלָ ַ
קֹוח'ֲ ,ח ָבל ְמאֹד' ,נֶ ֱאנַ ח ַאנְ טֹונְ יֹוַ .ה ַּמ ֲע ָמד ָהיָ ה ֵמ ִביְך וְ גַ ם ָעצּוב
ים',
רּוטה לַ ְּק ָע ָרה' .זֶ ה ְמ ַס ֵּמל ֶאת ַה ִּׁשּנּוי ֶׁש ָע ַב ְר ִּתי ַּב ַחּיִ
ִהכְ נִ יס ְּפ ָ
ַּב ֲעבּורֹו'ֲ .אגַ ּלֶ ה לְ ָך ֶאת ָה ֱא ֶמת ֶׁשֹּלא ִס ַּפ ְר ִּתי ֲע ַדיִ ן לְ ִאיׁש –
חּוׁשה ֶׁש ִהּנֵ ה ֲאנִ י ַמ ְצלִ ַ
ִה ְס ִּביר לְ ִא ְׁשּתֹו ּולְ ַמּכָ ָריו' ,וְ ַה ְּת ָ
הֹוק ַרת
יח ַּב ַחּיִ יםַּ ,בּכֶ ֶסף ֶׁשּנִ ְצ ַּבר ַּב ְּק ָע ָרהִּ ,תכְ נַ נְ ִּתי לִ ְקנֹות לְ ָך ַמ ָּתנָ ה ּכְ ָ
נֹותנֶ ת לִ י ִחּזּוק לְ ַה ְמ ִׁשיְך ָהלְ ָאה'.
וְ ֶׁש ַהּלָ קֹוחֹות ֶׁשּלִ י ַר ִּבים – ֶ
יע לְ ָך,
אֹותי ַעד לְ ַמ ֲע ָמ ִדי ּכַ ּיֹוםַ .הּכֶ ֶסף ַהּזֶ ה ִהּגִ ַ
את ִ
ּתֹודהֶׁ ,ש ֵה ֵב ָ
ָ
יע ֵאלֶ יָך ְּב ֶד ֶרְך ֹלא ַמ ָּמׁש ֻמ ְצלַ ַחת'...
נֹוספֹות ַּב ְּק ָע ָרה ֶׁש ַעל ַה ֶּדלְ ֵּפקֲ ,א ָבל ּכָ ֵעת הּוא ִהּגִ ַ
ִמּיֹום לְ יֹום נֶ ֶא ְספּו ְפרּוטֹות ָ
יהֲ .א ָבל
דֹות ָ
וְ ַאנְ טֹונְ יֹו ִצ ָּפה לַ ּיֹום ֶׁשּבֹו ִהיא ִּת ְהיֶ ה ְמלֵ ָאה ַעד ּגְ ֶ
ּכַ ֲא ֶׁשר ַה ֲחלֹום ֶׁשּלֹו ּכִ ְמ ַעט ִה ְת ַמ ֵּמׁש ,וְ ָהיּו ֲח ֵסרֹות עֹוד ּכַ ָּמה
ּסֹופי ,נִ גְ נְ ָבה ַה ֻּק ָּפהַ ...אנְ טֹונְ יֹו ָהיָ ה ָהמּום,
ְּפרּוטֹות ַעד לְ ִמּלּויָ ּה ַה ִ
תּוחה ,וְ הּוא
ִמּׁשּום ֶׁש ַהּגְ נֵ ָבה ִה ְת ַר ֲח ָׁשה ּכְ ֶׁש ַה ַּסנְ ְּדלָ ִרּיָ ה ָהיְ ָתה ְּפ ָ
ימי ּכְ ֵדי לְ ָה ִביא לְ ַא ַחד
ָׁש ָהה ְּבתֹוכָ ּה' .נִ כְ נַ ְס ִּתי ֶרגַ ע לַ ֶח ְדרֹון ַה ְּפנִ ִ

•
ּומה ֶּׁשּנִ ְק ַּבע לָ נּו ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם – זֶ ה ַמה ֶּׁשּנְ ַק ֵּבל.
יע לָ נּו ַ
ַמה ֶּׁש ַּמּגִ ַ
עּותּה ֶאת ַמה ֶּׁשֹּלא
ּכָ ל ְּפ ֻעּלָ ה ַא ֶח ֶרת ֶׁשּנְ נַ ֶּסה לְ ַה ִּׂשיג ְּב ֶא ְמ ָצ ָ
יע לָ נּו – נְ דֹונָ ה לְ כִ ָּׁשלֹוןֲ .חזַ 'ל ָא ְמרּו ֶאת זֶ ה ִּבלְ ׁשֹונָ ם'ֵ :אין
ַמּגִ ַ
ימה.
ָא ָדם נֹוגֵ ַע ַּבּמּוכָ ן לַ ֲח ֵברֹו ּכִ ְמֹלא נִ ָ
באדיבות "שלום לעם"

