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בס"ד

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת כי תבוא תש"פ

ישראל ויוסף יושבים לאכול ארוחת צהריים ישראל לוקח ערמה גדולה
של שניצלים .יוסף :אתה מתכוון לאכול את כל זה לבד?! ישראל :לא,
מה פתאום! אני מתכוון לאכול את זה עם הפסטה...

חהופזרסים
ענו באתר ערליהם!

בדף הפרשה חידות
ואולי תזכו באתר,
בפרס!

שאלות בפרשה

פרשה מאירה

 .1איך נקרא הכלי בו יש לשים את הביכורים?
 .2מיהו 'ארמי אובד אבי' לפי רש"י?
 .3איזו מצווה נצטוו ישראל לעשות ביום שיעברו את הירדן?
 .4על אילו הרים התקיים מעמד הברכה והקללה?
 .5מי הקריא את הברכות והקללות?
 .6בכמה דרכים ינוסו אויבינו מפנינו ,לפי הברכה?
 .7השלימו" :ברוך אתה בעיר"...
חידת חדגא :הן משיגות אותנו ,אבל זה דווקא טוב! למה הכוונה?

חידת פולקע :התדעו מהיכן בפרשה למדו חז"ל את הכלל
ש'אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין'?

יֹותר
עֹולָ ם טֹוב ֵ
ּכּוריםִ .מי
ּתֹורה ְמ ַד ֶּב ֶרת ַעל ִמ ְצוַ ת ַה ִּב ִ
ְּב ָפ ָר ַׁשת ּכִ י ָּתבֹוא ַה ָ
ֶׁשּגְ ֵדלִ ים לֹו ֵּפרֹות ִמ ִּׁש ְב ַעת ַה ִּמינִ יםָ ,צ ִריְך לָ ַק ַחת ֶאת ַה ְּפ ִרי
ָה ִראׁשֹון ִמּכָ ל סּוגּ ,ולְ ָה ִביא אֹותֹו לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,לַ ּכ ֲֹהנִ ים.
סּוקים,
לֹומר ֶאת ַהּנֻ ָּסח ֶׁשּכָ תּוב ַּב ְּפ ִ
ּכּורים ָצ ִריְך ַ
ֵמ ִביא ַה ִּב ִ
בֹותינּו וְ לָ נּו ,וְ נָ ַתן לָ נּו
ּטֹובה ֶׁשה' ָע ָׂשה לַ ֲא ֵ
ֶׁשּכֹולֵ ל ַהזְ ּכָ ַרת ַה ָ
אֹומר
ֵ
בּואה וְ ַה ֵּפרֹותּ .כָ ְך ָה ָא ָדם
ֶאת ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֵאת ַה ְּת ָ
ּתֹודה לַ ה' ַעל ַמה ֶׁשּנָ ַתן לֹו.
ָ
ּתֹודה? ַמה
ֹאמר לֹו ָ
ַּתּגִ ידּו ,יְ לָ ִדיםַ :ה ִאם ה' ָצ ִריְך ֶׁש ֲאנַ ְחנּו נ ַ
ּתֹורה
אֹותנּו ַּב ָ
ּדּוע הּוא ְמ ַצּוֶ ה ָ
ּזֶ ה עֹוזֵ ר לַ ה' ֶׁשהּוא ּכָ ל יָ כֹול? ַמ ַ
ּטֹובה?
לְ הֹודֹות לֹו ַעל ַה ָ
ּתֹודה ֶׁשּלָ נּו.
יח ּכְ לּום ֵמ ַה ָ
ׁשּובה ִהיא ֶׁש ֶּב ֱא ֶמת ה' ֹלא ַמ ְרוִ ַ
ַה ְּת ָ
יֹותר
רֹוצה ֶׁשּלָ נּו יִ ְהיֶ ה טֹוב ֵ
יח ִמּכָ ְך זֶ ה ֲאנַ ְחנּו! ה' ֶ
ִמי ֶׁש ַּמ ְרוִ ַ
ּתֹורה ְמלַ ֶּמ ֶדת
יׁש ִרים .לָ כֵ ן ַה ָ
טֹובים וִ ָ
וְ ֶׁש ֲאנַ ְחנּו נִ ְהיֶ ה ֲאנָ ִׁשים ִ
טֹובה לָ ּה' ֶׁשּנָ ַתן לָ נּו ֶאת ַהּכֹלְּ .בכָ ְך ֲאנַ ְחנּו נִ ְהיִ ים
אֹותנּו לְ ַהּכִ יר ָ
ָ
יֹותר!
הֹופְך לְ עֹולָ ם טֹוב ַה ְר ֵּבה ֵ
יֹותר ,וְ ָהעֹולָ ם ֶׁשּלָ נּו ֵ
טֹובים ֵ
ִ

תמונות בפרשה

מילים מבולבלות

מצאו למה רומזות התמונות!

זהו את המילים והביטויים המבולבלים  -מתוך 'רביעי' של הפרשה
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מסע

מאתגר  -משחק חדש

ֵס ֶדר
ַּב ִּמ ְד ָּבר
סיפור לשבת

שלושה אנשים עשו ביניהם תחרות :כל אחד זורק את השעון שלו מקומה שלישית והוא צריך לרוץ במדרגות
עד למטה ולתפוס את השעון למטה.
האיש הראשון זורק את השעון שלו ורץ בשיא המהירות למטה .הוא לא מצליח.
האיש השני זורק את השעון שלו ורץ למטה .לא מצליח .האיש השלישי זורק את השעון שלו יורד לאט לאט
במדרגות הוא מגיע ,מושיט יד ,ותופס את השעון .שני האנשים שואלים אותו איך עשית את זה? הוא אומר להם
מה הבעיה? השעון שלי מאחר בשעה...

שמחה פשיטיק

רּוחם ֶׁשל ַה ְמ ַטּיְ לִ יםֵ .הם
יח לְ ַה ֲעכִ יר ֶאת ַמ ַּצב ָ
ַהחֹם ַה ֵּמ ִעיק ֹלא ִה ְצלִ ַ
יהם
אׁש ֶ
ּוב ָצ ֳהלָ ה ַּב ִּמ ְד ָּברַ ,ה ֶּׁש ֶמׁש ָק ְפ ָחה ַעל ָר ֵ
ָצ ֲעדּו ְּברֹב ִש ְֹמ ָחה ְ
ּבּוריםֲ ,א ָבל ֵהם
ּומ ִּד ִ
לְ ֹלא ַר ֲח ִמיםּ ,גְ רֹונָ ם ּכְ ָבר ָהיָ ה יָ ֵבׁש ֵמרֹב ִׁש ָירה ִ
בּורת
ּופ ְט ְּפטּוָ .היּו ֵאּלֶ ה ֲח ַ
ִה ְמ ִׁשיכּו ְּב ֶׁשּלָ ֶהם – ִּפ ְט ְּפטּו וְ ָׁשרּוָׁ ,שרּו ִ
יטה לָ ֵצאת לְ ַמ ָּסע ּגִ ּבּוׁש ְמ ָפ ֵרְך ֵּבין
אֹותּה ַהּכִ ָּתהֶׁ ,ש ֶה ְחלִ ָ
נְ ָע ִרים ֵמ ָ
ִמ ְד ָּב ִרּיֹות ַא ְפ ִר ָיק ִאיםֵ .הם ָצ ֲעדּו ַעל ִּפי ַמ ָּפה ֶׁש ָּמ ַסר לָ ֶהם ַא ַחד
מּות ִׁשים ,וְ נֶ ֶפׁש ַחּיָ ה ֹלא
ָ
קֹומּיִ יםֲ ,א ָבל ּכָ ֵעת נִ ְר ֶאה ֶׁש ֵהם ּכְ ָבר
ַה ְּמ ִ
ּומ ֵעת לְ ֵעת
יבה נֶ ֶפׁש ַחּיָ ה – ֵ
לֹומרָ ,היְ ָתה ַּב ְּס ִב ָ
יבהּ .כְ ַ
נִ ְר ֲא ָתה ַּב ְּס ִב ָ
אֹותּה ֵהם ֲע ַדיִ ן
ֵהם ִצּלְ מּו ַא ַחת ֶׁשּכָ זֹאת – ֲא ָבל ֵהם ָרצּו נֶ ֶפׁש ָא ָדם ,וְ ָ
ֹלא ָמ ְצאּו.
בּורהִ ,ה ִּביט ַּב ַּמ ָּפה ֶׁש ְּביָ דֹוַ .ה ֶּטכְ נֹולֹוגְ יָ ה
ַא ְבנֵ רֶׁ ,ש ָהיָ ה ֵמ ֵעין ַמנְ ִהיג ַה ֲח ָ
כּוח ֶׁש ֵאלָ יו ִהּגִ יעּו ,וְ ַה ַּמ ָּפה ַהּגְ דֹולָ ה
ֹלא ִסּיְ ָעה לָ ֶהם ַּב ָּמקֹום ַה ָּׁש ַ
וְ ַה ְמגֻ ֶּׁש ֶמת ְמ ַעט ָהיְ ָתה ָה ֶא ְפ ָׁשרּות ַהיְ ִח ָידה ֶׁשּלָ ֶהם לְ ִה ְת ַק ֵּדם'ִ .אם
רֹואה ּכָ אן
יע לִ כְ ָפר ּכָ לְ ֶׁשהּו ֶׁש ֲאנִ י ֶ
נַ ְמ ִׁשיְך יָ ָׁשר' ,הּוא ִהכְ ִריז' ,נַ ּגִ ַ
ַּב ַּמ ָּפהֲ .אנִ י ַמ ֲא ִמין ֶׁש ָּׁשם נִ ְמ ָצא לְ ַע ְצ ֵמנּו ַמיִ ם ,אּולַ י ֹלא ֵמי ֶּב ֶרזֲ ,א ָבל
יאה
ימה!' לְ ֵׁש ַמע ַה ְּק ִר ָ
ּבֹורֹות אֹו ְּב ֵארֹות ַמיִ ם ְּבוַ ַּדאי יֵ ׁש ָׁשםָ .ק ִד ָ
עֹודדּו ַה ְמ ַטּיְ לִ ים וְ ִה ְמ ִׁשיכּו ַּב ְּצ ִע ָידה .וְ ָאכֵ ןּ ,כַ ֲעבֹר זְ ַמן ֹלא ַרב ֵהם
ִה ְת ְ
יהם ְמקֹום יִ ּׁשּובַ .אְך ּכְ ֶׁש ִה ְת ָק ְרבּו עֹודּ ,גִ ּלּו ֶׁש ַהּכְ ָפר ֻמ ָּקף
ָראּו לִ ְפנֵ ֶ
יהם ִח ִּצים וְ ִׁש ְב ֵרי ִמ ְׁש ָּפ ִטים
יבּיִ ים ֶׁש ֲעלֵ ֶ
יט ִ
ימ ִ
ּוׁשלָ ִטים ְּפ ִר ִ
חֹומהְ ,
ְּב ָ
ְּב ַאנְ ּגְ לִ ית ּכִ ּוְ נּו ֶאת ַה ָּב ִאים לְ ֵע ֶבר ְׁש ָע ָריו ֶׁשל ַהּכְ ָפר.
אּוריּ' .בֹואּו נְ ַט ֵּפס
'לְ ִמי יֵ ׁש ּכ ַֹח לְ ַה ִּקיף ַעכְ ָׁשו ֶאת ַהּכְ ָפר?!' ָצ ַעק ִ
ּובתֹוְך ּכְ ֵדי ִּדּבּור הּוא ָׁשלַ ף ֶח ֶבל
חֹומה! ַמ ָּסע אֹו ֹלא ַמ ָּסע?!' ְ
ַעל ַה ָ
יצד
ּובֹודק ּכֵ ַ
ֵ
אֹומד ֶאת ּגָ ְב ָהּה,
ֵ
חֹומה,
ִמ ַּת ְר ִמילֹו וְ ִה ְת ָק ֵרב לְ ֵע ֶבר ַה ָ
חֹוׁשב
אֹותּהַ .א ְבנֵ ר נִ ָּסה לַ ֲעצֹר ַּב ֲעדֹו'ַ :חּכֵ ה ֶרגַ ע! ֲאנִ י ֵ
ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעבֹר ָ
אּורי ִה ְתנַ ּגֵ ד
ֶׁשּכְ ַדאי לָ נּו לָ לֶ כֶ ת ִמ ָּס ִביב ּולְ ִהּכָ נֵ ס ַּב ֶּד ֶרְך ָה ְרגִ ילָ ה' .אּולָ ם ִ
לָ ַר ְעיֹון'ָ :הלַ כְ נּו ּכְ ָבר ַמ ְס ִּפיק ,וְ ֵאין לִ י ּכ ַֹח לְ עֹוד ַּד ָּקה ֶׁשל ֲהלִ יכָ ה
יהי ָמה ,וְ ִאם ִּת ְרצּוֵּ ,תלְ כּו ַא ֶּתם ֶאת
חֹומה וִ ִ
ְמיֻ ֶּת ֶרתֲ .אנִ י ְמ ַט ֵּפס ַעל ַה ָ
ּכָ ל ַה ֶּד ֶרְך ָה ֲא ֻרּכָ ה ַהּזֹאת ַעד ַה ֶּפ ַתח ֶׁשל ַהּכְ ָפר ַה ְמ ֻׁשּנֶ ה ַהּזֶ ה'.
בּורה לִ ְׁש ֵּתי ְקבּוצֹות
ּכּוח ָק ָצרַ ,עד ֶׁשּלְ ַבּסֹוף נֶ ְחלְ ָקה ַה ֲח ָ
ִה ְת ַּפ ַּתח וִ ַ
– ָה ַא ַחתְּ ,ב ָראׁשּות ַא ְבנֵ רִ ,ה ְמ ִׁשיכָ ה לִ ְצעֹד ָעל ִּפי ַה ִּׁשּלּוט ַה ְמיֻ ָּׁשן,
בּוצה ַה ְּׁשנִ ּיָ ה,
ּכְ ֶׁש ִהיא ִמ ְת ַק ֶּד ֶמת לְ ֵע ֶבר ֶּפ ַתח ַהּכְ ָפר ,וְ ִאּלּו ַה ְּק ָ
חֹומה' .נִ ְר ֶאה
אּוריָׁ ,שלְ ָפה ֲח ָבלִ ים וְ ֵה ֵחּלָ ה לְ ַט ֵּפס ַעל ַה ָ
ְּב ַהנְ ָהגָ תֹו ֶׁשל ִ
ּומ ְת ַא ְרּגֵ ן
קֹוׁשר ַע ְצמֹו ְּב ֶח ֶבל ִ
ֵ
אּורי ְּבעֹודֹו
יע ִראׁשֹון!' ּגִ ֵחְך ִ
ִמי יַ ּגִ ַ
בּוצתֹו ֶׁשל ַא ְבנֵ ר.
לְ ִטּפּוסּ'ְ .ב ַה ְצלָ ָחה לָ כֶ ם!' ִה ְמ ִׁשיְך וְ לִ גְ לֵ ג ַעל ְק ָ
יהם
ּובזֹאת נִ ְפ ְרדּו ַּד ְרכֵ ֶ
ִ'אם ִּת ְתיַ ְּבׁשּו ַּב ֶּד ֶרְךֶ ,א ְׁש ַּת ֵּדל לַ ֲעזֹר לָ כֶ םָ '...
ֶׁשל ַהּנְ ָע ִרים.
אּורי ּכְ ַקל ִמ ַּמה ֶּׁש ָח ַׁשב ,וְ כַ ֲעבֹר ַּדּקֹות ְספּורֹות הּוא
ַה ִּטּפּוס ִה ְתּגַ ּלָ ה לְ ִ
בּורתֹו ֶׁשל ַא ְבנֵ ר ַה ְמ ָש ֶֹרכֶ ת
חֹומה ,וְ ִה ְׁש ִקיף לְ ֵע ֶבר ֲח ָ
ּכְ ָבר נִ ַּצב ְּברֹאׁש ַה ָ

יה ְּבחֹולֹות ַה ִּמ ְד ָּבר .הּוא וַ ֲח ֵב ָריו ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּו ַּב ֲח ָבלִ ים ּכְ לַ ֵּפי
ֶאת ַרגְ לֶ ָ
עֹומ ִדים ְּבתֹוְך ַהּכְ ָפר ָה ַא ְפ ִר ָיק ִאיָ .היּו ּבֹו
ַמ ָּטהַ ,עד ֶׁש ָּמ ְצאּו ַע ְצ ָמם ְ
ּתֹובבּו ֵּבין ַה ִּס ְמ ָטאֹות
צּורה ,וְ כַ ָּמה ּכְ ָב ִשֹים ּכְ חּוׁשֹות ִה ְס ְ
יפים ַח ְס ֵרי ָ
ְצ ִר ִ
יבה ְּב ָׁש ָעה זֹו,
ּתֹוׁש ִבים ֹלא נִ ְראּו ַּב ְּס ִב ָ
ָ
יהם ְּב ֵעינֵ י ֵעגֶ ל.
וְ ִה ִּביטּו ֲעלֵ ֶ
אּורי ִׁש ֵער ֶׁש ֵהם יָ ְצאּו לִ ְרעֹות ֶאת צֹאנָ ם ֵהיכַ נְ ֶׁשהּו .הּוא ִה ִּביט יָ ִמינָ ה
וְ ִ
ּושמֹאלָ ה ,וְ ָאז ָק ָרא ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות' :יֵ ׁש ּכָ אן ּבֹור ַמיִ ם!'
ְֹ
בּורה ִמ ֲה ָרה לְ ֵע ֶבר ּבֹור ַה ַּמיִ ם וְ ֵה ֵחּלָ ה לִ ְׁשּתֹות ִּב ְׁש ִק ָיקהַ .ה ָּצ ָמא
ַה ֲח ָ
אֹותםּ .כְ ֶׁש ִּסּיְ מּו,
ַּב ָּׁשלָ ב ַהּזֶ ה ָהיָ ה ּכְ ָבר ַמ ָּמׁש ֵמ ִעיק ,וְ ַה ַּמיִ ם ֶה ֱחיּו ָ
אּורי'ַ :עכְ ָׁשוַ ,א ֲח ֵרי ֶׁש ָּׁש ִתינּו וְ ִה ְת ַחּזַ ְקנּו ,נִ ְת ַק ֵּדם לְ ֵע ֶבר ַׁש ַער
ָא ַמר ִ
יהם ֶׁשל ַה ֲח ֵב ִרים ַה ֲחכָ ִמים ֶׁשּלָ נּו '...הּוא ָצ ַעד
ַהּכְ ָפר ּונְ ַק ֵּדם ֶאת ְּפנֵ ֶ
בּורתֹוֵ .הם ּכְ ָבר ָראּו ָּבא ֶֹפק ָה ָרחֹוק ֶאת
ָּברֹאׁש וְ ַא ֲח ָריו ַהּנְ ָע ִרים ְּבנֵ י ֲח ָ
ּדֹומהּ ,כַ ֲא ֶׁשר לְ ֶפ ַתע ִה ְת ִחילּו
עֹומ ֶדת לְ יַ ד ּבֹור ַמיִ ם ֶ
בּוצה ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ֶ
ַה ְּק ָ
יהם ֶׁשל
לָ חּוׁש ִּבכְ ֵא ֵבי ֶּב ֶטן ַעּזִ ים'ַ .איי! ַאיי!' נִ ְׁש ְמעּו ְק ִריאֹות ּכְ ֵאב ִמ ִּפ ֶ
ַהּנְ ָע ִריםֵ .הם ָא ֲחזּו ֶאת ִּב ְטנָ ם וְ נִ ְראּו ִמ ְתיַ ְּס ִרים.
אֹוחז
לֹומרְּ ,בעֹודֹו ֵ
אּורי ַ
יח ִ
'יֵ ׁש ִּתיק ֶעזְ ָרה ִראׁשֹונָ ה ֵא ֶצל ַא ְבנֵ ר!' ִה ְצלִ ַ
רּופה לִ כְ ֵא ֵבי
יהם וְ נִ ַּקח ְּת ָ
ֶאת ִּב ְטנֹו וְ נֶ ֱאנָ ק ִמּכְ ֵא ִביםּ' .בֹואּו נְ ַמ ֵהר ֲאלֵ ֶ
ּכֹוא ֶבת לָ נּו ּכָ כָ ה ַה ֶּב ֶטן?' ַהּנְ ָע ִרים ִמ ֲהרּו לְ ֵע ֶבר
ֶּב ֶטןָ .מה ָאכַ לְ נּו ֶׁש ֶ
בּורה ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ָר ָצה לְ ֶע ְב ָרם'ָ .מה
יהםּ ,וכְ ֶׁש ִה ְת ָק ְרבּו ָראּו ֶׁשּגַ ם ַה ֲח ָ
ַח ְב ֵר ֶ
אּורי לְ ֵע ֶבר ַא ְבנֵ ר ֶׁשּנִ ְר ָאה ְמב ָֹהל'ַ .אל ִּת ְׁשּתּו ֵמ ַה ַּמיִ ם
ָק ָרה?' ָצ ַעק ִ
ׁשּובהּ' .כְ ָבר ָׁש ִתינּו ִמ ֶּמּנּו!' ֵה ִׁשיב לֹו
ֶׁש ַּבּבֹור!' ָק ָרא לְ ֶע ְברֹו ַא ְבנֵ ר ִּב ְת ָ
אּורי' .לָ ָּמה ֹלא לִ ְׁשּתֹות ִמ ֶּמּנּו?'
ִ
יע ַעל ּבֹור ַה ַּמיִ ם ֶׁש ִּמ ֶּמּנּו ָּבא ּכָ ֵעת.
יצתֹו .הּוא ִה ְצ ִּב ַ
ַא ְבנֵ ר ָע ַצר ֵמ ִר ָ
בּורתֹו ִה ְת ַק ְּדמּו
אּורי וַ ֲח ָ
ִ
'ּבֹוא וְ ִת ְר ֶאה ְּב ַע ְצ ְמָך'ָ ,א ַמר ְּביֵ אּוׁש.
יע
ַּב ְּמ ִהירּות ַה ֵמ ַיר ִּבית לְ ֵע ֶבר ּבֹור ַה ַּמיִ ם ֶׁש ְּב ֶפ ַתח ַהּכְ ָפר ,וְ ָאז ִה ְצ ִּב ַ
ַא ְבנֵ ר ַעל ֶׁשלֶ ט ֶׁש ָע ַמד ָׁשםּ' :כָ תּוב ּכָ אן ּגַ ם ְּב ַאנְ ּגְ לִ יתֶׁ ,ש ֵאין לַ ְמ ַב ְּק ִרים
לִ ְׁשּתֹות ִמּבֹור ַה ַּמיִ ם ַה ֵּׁשנִ יֶ ,אּלָ א ִאם ּכֵ ן ָׁשתּו ק ֶֹדם ִמּבֹור ַה ַּמיִ ם
יסה .יֵ ׁש ַּבּבֹור ַה ֵּׁשנִ י ַחיְ ַּד ִּקים ֶׁש ַה ִחּסּון וְ ַהּנֹוגְ ָדנִ ים ֶׁשּלָ ֶהם
ַהּזֶ ה ֶׁש ַּבּכְ נִ ָ
יתם ֵמ ַהּבֹור ַה ֵּׁשנִ י?'
נִ ְמ ָצ ִאים ּכָ אן ַּבּבֹור ָה ִראׁשֹוןְׁ ...ש ִת ֶ
בּוצה ֶׁשּלֹו,
יע ַעל ֲח ֵב ָריוַ ,הּנְ ָע ִרים ֶׁש ַּב ְּק ָ
אּורי ֹלא ֵה ִׁשיב .הּוא ַרק ִה ְצ ִּב ַ
ִ
ּומ ָּבטֹו ָהיָ ה ָעצּוב ,נָ בֹוְךֲ ,א ָבל ָהיָ ה
ַה ִּמ ְת ַּפ ְּתלִ ים ִמּכְ ֵא ֵבי ֶּב ֶטן ַעּזִ יםַ ,
לֹו ָּב ֵעינַ יִ ם ּגַ ם נִ יצֹוץ ֶׁשל ֲח ָר ָטהַ ,על ֶׁשֹּלא ָהלַ ְך ַּב ֶּד ֶרְך ָה ְרגִ ילָ הֶ ,אּלָ א
ּצּורי ֶּד ֶרְך.
ש לְ ַע ְצמֹו ִק ֵ
ִח ֵּפ ֹ
•
ּצּורי ֶּד ֶרְךָּ .ת ִמיד טֹוב לָ לֶ כֶ ת
ּכְ מֹו ַּב ִּסּפּורְּ ,ב ַה ְר ֵּבה ִמ ְק ִרים ַּב ַחּיִ ים ֵאין ִק ֵ
יֹותר .וְ ָה ֲא ֵחרֹות?
טּוחה ְּב ֵ
צֹוע ִדים ּכֻ ּלָ םִ ,היא ַה ֶּד ֶרְך ַה ְּב ָ
ַּב ֶּד ֶרְך ֶׁש ָּבּה ֲ
ּנֹובעֹות
אּולַ י לִ ְפ ָע ִמים נִ ְראֹות לָ נּו ְק ָצרֹותֲ ,א ָבל יֵ ׁש ָּב ֶהן ַסּכָ נֹות ֶׁש ְ
יעה.
ֵמח ֶֹסר יְ ִד ָ
באדיבות "שלום לעם"

