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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת מקץ תשפ"א

שאלות בפרשה

חידת חדגא :איזה שם של ספר הלכה חשוב לקוח מהפרשה?
ואיזה ספר הלכה ידוע נוסף ,כתב המחבר של הספר הראשון?

חידת פולקע 3 :שלבים היו בעונש על מציאת הגביע ,מהקל
אל הכבד (התוכנית המקורית השתנתה) .מהן?

פרשה מאירה

יֹוסף
יֹוסףֵ .
ּתֹורה ַמ ְמ ִׁשיכָ ה ַּב ִּסּפּור ֶׁשל ְמכִ ַירת ֵ
בּוע ַה ָ
ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
מֹוׁשל ְּב ֶא ֶרץ
ּופ ְרעֹה ִמּנָ ה אֹותֹו לִ ְהיֹות ֵ
ָּפ ַתר לְ ַפ ְרעֹה ֶאת ַה ֲחלֹומֹותַ ,
יֹור ִדים לְ ִמ ְצ ַריִ ם ּכְ ֵדי לִ ְקנֹות אֹכֶ ל
יֹוסף ְ
ּומ ְׁשנֶ ה לַ ֶּמלֶ ְךֲ .א ֵחי ֵ
ִמ ְצ ַריִ ם ִ
אֹותם ְּב ִרּגּול.
אֹותם וְ הּוא ַמ ֲחלִ יט לְ ַה ֲא ִׁשים ָ
יֹוסף ְמזַ ֶהה ָ
ָּב ָר ָעב ,וְ ֵ
יֹוסף וְ ֹלא זִ הּו אֹותֹו.
ָה ַא ִחים ֹלא ִהּכִ ירּו ֶאת ֵ
יֹוסף ַעל ּכָ ְך ֶׁש ֵהם ְמ ַרּגְ לִ ים,
ׁשֹומ ִעים ֶאת ַט ֲענַ ת ֵ
ְ
ּכַ ֲא ֶׁשר ָה ַא ִחים
ּומ ְת ָח ְר ִטים ַעל ּכָ ְך
יֹוסףִ ,
ֵהם נִ זְ ּכָ ִרים ְּב ָמה ֶׁש ֵהם ָעׂשּו ִּב ְמכִ ַירת ֵ
ּדֹורׁש לְ ַה ְׁש ִאיר ֶאת ִּבנְ יָ ִמין ֶא ְצלֹו
יֹוסף ֵ
ּוב ֶה ְמ ֵׁשְךּ ,כַ ֲא ֶׁשר ֵ
ְמאֹודַ .
ימים! ָה ַא ִחים
יע נִ ְמ ָצא ֶא ְצלֹוָ ,ה ַא ִחים ֵאינָ ם ַמ ְסּכִ ִ
לְ ַא ַחר ֶׁש ַהּגָ ִב ַ
יֹוסף
לָ ְמדּו ֵמ ֶה ָע ָבר וְ ָראּו ַעד ּכַ ָּמה ַרע ָהיָ ה ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ֶׁש ֵהם ָעׂשּו ְּב ֵ
ּכַ ֲא ֶׁשר ָמכְ רּו אֹותֹו לַ ּיִ ְׁש ְמ ֵעאלִ ים ,וְ ַעכְ ָׁשו ֵהם ֹלא ָהיּו מּוכָ נִ ים לְ וַ ֵּתר
ַעל ִּבנְ יָ ִמין! ֵהם ֶה ֱע ִדיפּו לְ ִה ָּׁש ֵאר ִאּתֹו ְּביַ ַחדֵ ,מ ֲא ֶׁשר לְ ַה ְׁש ִאיר אֹותֹו
יֹוסף.
ֵא ֶצל ֵ
יֹוסףֶׁ ,שּגַ ם ִאם ָע ִׂשינּו ַּפ ַעם ָּד ָבר
ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לִ לְ מֹד ֵמ ֲא ֵחי ֵ
יׁשהּו ַא ֵחרַ ,אח אֹו ָח ֵברָ ,עלֵ ינּו לַ ֲחׁשֹב ַעל ּכָ ְך
ֹלא נָ כֹון ּכְ לַ ֵּפי ִמ ֶ
ּולְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל ֶׁשּזֶ ה ֹלא יִ ְק ֶרה ׁשּוב .וְ כָ כָ ה נּוכַ ל ָּת ִמיד לַ ֲחזֹר וְ לִ ְהיֹות
אֹותנּו!
ּסֹוב ִבים ָ
אֹוה ִבים ִעם ּכָ ל ַה ְ
ֲח ֵב ִרים וְ ֲ

תמונות בפרשה

שבע הפרות

מצאו למה רומזות התמונות!

מצאו  7הבדלים בין האיורים!
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(מתוך פורום הבדיחות באתר)

לֹומ ִדים ֵמ ֶה ָע ָבר
ְ

 .1כמה פרות ראה פרעה בחלומו?
 .2מי כינה את מי בשם 'נער עברי'?
 .3מדוע הפרות נשארו רזות גם אחרי שבלעו את השמנות?
 .4כמה מאחי יוסף ירדו למצרים לקנות אוכל ,בשתי הפעמים?
 .5על מי נאמר 'ויסוב מעליהם ויבך'?
 .6למה יעקב הסכים בסוף לשלוח את בנימין?
 .7אצל מי נמצא הגביע?
 .8מה פרוש המילה 'לשבור' בפרשה?

צפנת
פענח

כששואלים' :אם היית הולך לאי בודד והיית יכול לקחת רק משהו
אחד '...למה אף אחד לא עונה 'סירה' וגומר את הסיפור?...

טּוטים
ְס ַמ ְר ִ
יְ ָק ִרים ִמ ָּפז

 למה יש למשפחה גדולה שני מקררים? כדי שיהיה להם מספיק מקום למגנטים... מי מחתן אוטובוסים? רב קו... -עוד מעט הקורונה חוגגת שנה אולי סוף סוף היא תלמד ללכת...

סיפור לשבת

(מתוך פורום הבדיחות באתר)

שמחה פשיטיק

טּוטים ֶׁשל ְקלֹוד ָהיָ ה ְמ ֻׁשּנֶ ה לְ ַמ ַּדיָ .היּו ֵאּלֶ ה
א ֶֹסף ַה ְּס ַמ ְר ִ
יׁשנֹות,
יפת ְר ָצפֹותֶׁ ,שּנִ ְראּו ְּבלּויֹות וִ ָ
ְס ָחבֹות ַה ְמי ָֹעדֹות לִ ְׁש ִט ַ
ְמ ֻׁש ָּמׁשֹות וְ ַח ְסרֹות ּכָ ל ֵּפ ֶׁשרִ .איׁש ֹלא יָ ַדע ַעל ָהא ֶֹסף ַהּזֶ ה,
טּוטים
ִמּלְ ַבד ְּבנֹו יְ ִחידֹו .וְ ֹלאְ ,קלֹוד ֹלא ָהיָ ה ָענִ י ֶׁשּנִ זְ ַקק לִ ְס ַמ ְר ִ
יה ֶׁשל ֶח ְב ַרת ּכ ַֹח
לְ צ ֶֹרְך ּכָ זֶ ה אֹו ַא ֵחרַ .מ ָּמׁש ֹלא .הּוא ָהיָ ה ְּב ָעלֶ ָ
עֹוב ִדים ִּב ְד ָרגֹות ׁשֹונֹות.
ָא ָדם ּגְ דֹולָ ה ,וְ ֶה ֱע ִסיק ַּת ְח ָּתיו ֵמאֹות ְ
טּוטים ָה ֵאּלֶ ה.
אֹוס ַקרַ ,ה ֵּבןָ ,מה ַה ְמיֻ ָחד ַּב ְּס ַמ ְר ִ
לָ כֵ ן ֹלא ֵה ִבין ְ

ַה ַּביִ ת ָהיָ ה ְמ ֻמ ָּקם ִּב ְק ֵצה ְׁשכּונָ ה ֶׁשל ֲע ִׁש ִירים ַׁש ְח ָצנִ ים
ׁשּוטים
לְ ַה ֲח ִרידֶׁ ,שֹּלא יָ כְ לּו לִ ְסּבֹל ֶאת ַה ְּׁשכֵ נִ ים ָה ֲענִ ּיִ ים וְ ַה ְּפ ִ
אֹומר
ֶׁש ִהּגִ יעּו ִּפ ְתאֹם לָ גּור ַּב ִּב ְק ָּתה ַה ֻּמזְ נַ ַחת ֶׁשּלְ יָ ָדם – ֶׁשּזֶ ה ֵ
ֲאנַ ְחנּוֵ .מ ָאז ַה ַחּיִ ים ֶׁשּלָ נּו ָה ְפכּו לִ ְהיֹות ִסּיּוט ֶׁשל ַמ ָּמׁשְּ .בכָ ל
ַּפ ַעם ֶׁשּיָ ָצאנּוֲ ,אנִ י אֹו ִא ָּמא ,וְ ֵ'ה ַעזְ נּו' לַ ֲעבֹר ָּב ְרחֹוב ַהּיֻ ְק ָר ִתי,
טּוטים יְ ָׁשנִ ים ְּור ֻט ִּבים ֶׁשּכְ ָבר ֹלא ָהיָ ה
ָהיּו ַמ ְׁשלִ יכִ ים ָעלֵ ינּו ְס ַמ ְר ִ
לָ ֶהם ִׁשּמּוׁש ְּב ָב ֵּתי ָה ֲע ִׁש ִירים ַה ְמ ֻפּנָ ִקים'.

ּדֹוחה לְ ַפח
יֹום ֶא ָחד הּוא ֶה ְחלִ יט לִ זְ רֹק ֶאת ָה ַא ְרּגָ ז ַהּיָ ָׁשן וְ ַה ֶ
יע לִ י ּכָ אן ַּב ִּמ ְש ָֹרד'ָ ,ח ַׁשב לְ ַע ְצמֹו.
ָה ַא ְׁש ָּפה ַה ָּקרֹוב' .זֶ ה ַמ ְפ ִר ַ
יׁשי ֶׁשל ָא ִביו וְ נִ ֵהל ִעּמֹו ֶאת ַה ֶח ְב ָרה.
אֹוס ַקר ָהיָ ה ַה ַּמזְ ּכִ יר ָה ִא ִ
ְ
ּומ ֶּט ַבע ַה ְּד ָב ִרים נִ כְ נַ ס
מּודים זֶ ה לָ זֶ הִ ,
ַה ֲח ָד ִרים ֶׁשּלָ ֶהם ָהיּו ְצ ִ
אֹוס ַקר ִמ ֵּדי ַּפ ַעם לְ ִמ ְש ָֹרדֹו ֶׁשל ָא ִביוְּ .בכָ ל ַּפ ַעם ֶׁשּנִ ְת ְקלּו ֵעינָ יו
ְ
טּוטיםָ ,עלָ ה ַמ ָּבט ֶׁשל ְסלִ ָידה ַעל ָּפנָ יו .וְ ַהּיֹום
ְּב ַא ְרּגַ ז ַה ְּס ַמ ְר ִ
הּוא ֶה ְחלִ יט לְ ִה ָּפ ֵטר ִמ ֶּמּנּו.

אֹוס ַקר,
ְ
ּכָ ֵעת ְקלֹוד ּכְ ָבר ַמ ָּמׁש ִהּזִ יל ִּד ְמ ָעהּ'ָ .ת ֵאר לְ ַע ְצ ְמָך,
ּומ ְצ ִחין...
יעה ֶׁשל ְס ַמ ְרטּוט ָרטֹב ַ
ָמה זֶ ה לְ ַק ֵּבל ַעל ָהרֹאׁש ְקלִ ָ
יֵ ׁש ָּבזֶ ה ּגַ ם ּבּוׁשֹותּ ,גַ ם לִ כְ לּוְךּ ,גַ ם ִאי נְ ִעימּות וַ ֲא ִפּלּו ּכְ ֵאב.
גּועים ַעד ִע ְמ ֵקי נִ ְׁש ָמ ֵתנּוֲ ,א ָבל ְּב ֵר ָרה
ָהיִ ינּו חֹוזְ ִרים ַה ַּביְ ָתה ְּפ ִ
ַא ֶח ֶרת ֹלא ָהיְ ָתה לָ נּוֹ .לא יָ כֹלְ נּו לְ ַה ְרׁשֹות לְ ַע ְצ ֵמנּו לַ ֲעבֹר ִּד ָירה
ּולה ְת ַר ֵחק ֵמ ַה ְּׁשכּונָ ה ָה ֲאיֻ ָּמה ַהּזֹאת'.
ִ

טּוטים ָעשֹּו ֶאת ַּד ְרּכָ ם ֶאל ְמכֹולַ ת ָה ַא ְׁש ָּפה ָה ֲענָ ִקית,
ַה ְּס ַמ ְר ִ
קֹומם
סּורים ֶאל ְמ ָ
עֹוב ֵדי ַהּזֶ ֶבל ַה ְמ ִ
ּומ ָּׁשם ֵהם נִ לְ ְקחּו ַעל יְ ֵדי ְ
ִ
יע ְקלֹוד לַ ִּמ ְש ָֹרדָ ,שֹם לֵ ב ִמּיָ ד
ַה ַּמ ְת ִאים לָ ֶהםַּ ...בּב ֶֹקרּ ,כְ ֶׁש ִהּגִ ַ
ּופ ַצח ִּבזְ ָעקֹות'ֵ :איפֹה ָה ַא ְרּגָ ז
טּוטים ָ
לְ ֶח ְסרֹונֹו ֶׁשל ַא ְרּגַ ז ַה ְּס ַמ ְר ִ
יׁשהּו ָר ָאה ֶאת ָה ַא ְרּגָ ז ֶׁש ָע ַמד ּכָ אן?' וְ ִה ְת ִחיל לְ ַח ֵּפשֹ
ֶׁשּלִ י? ִמ ֶ
הּובי נַ ְפׁשֹו.
טּוטים ֲא ֵ
ְּב ַק ַּד ְח ָּתנּות ַא ַחר ַה ְּס ַמ ְר ִ
ש ֶאת
יע ּכַ ֲעבֹר זְ ַמן ָק ָצרָ ,ר ָאה ֶאת ָא ִביו ְמ ַח ֵּפ ֹ
אֹוס ַקרֶׁ ,ש ִהּגִ ַ
ְ
ָה ַא ְרּגָ ז וְ ִה ְפ ִטיר ַּב ֲאגָ ִבּיּות'ָ :אהָ ,ה ַא ְרּגָ ז? זָ ַר ְק ִּתי אֹותֹו ֶא ְתמֹול
טּוטים
לְ ַפח ָה ַא ְׁש ָּפה ...הּוא ַמ ָּמׁש ְמיֻ ָּתר ּכָ אן ַּב ִּמ ְש ָֹרדַ .ה ְּס ַמ ְר ִ
יפים לְ ָך ּכָ בֹוד וְ ֹלא ּכְ לּוםֶ ,אּלָ א לְ ֶה ֶפְך'.
מֹוס ִ
ִ
ָה ֵאּלֶ ה ֵאינָ ם
הּוצפּו ֵעינָ יו ְּב ִד ְמעֹות
ְ
ׂשֹורה ַה ָּמ ָרה,
ּכְ ֶׁש ָּׁש ַמע ְקלֹוד ֶאת ַה ְּב ָ
אֹותי ק ֶֹדם?' ּגָ ַער
ית ֶאת זֶ ה? לָ ָּמה ֹלא ָׁש ַאלְ ָּת ִ
ַצ ַער' .לָ ָּמה ָע ִׂש ָ
ִּב ְבנֹו ְּב ֶע ֶצב.
יתי
ית ְמ ַס ֵּפר לִ י לָ ָּמה הּוא ָחׁשּוב לְ ָך ּכָ ל ּכָ ְך ,אּולַ י ָהיִ ִ
ִ'אם ָהיִ ָ
אֹוס ַקר .הּוא ֹלא ִׁש ֵער ֶׁש ָה ִענְ יָ ן
ְ
נִ ְמנָ ע ִמּלִ זְ רֹק אֹותֹו'ֵ ,ה ִׁשיב
זֹורק
יְ ַצ ֵער ֶאת ָא ִביו ַעד ּכְ ֵדי ֶּבכִ יִ .אּלּו יָ ַדע – ְּבוַ ַּדאי ֹלא ָהיָ ה ֵ
טּוטים ,לַ ְמרֹות ְסלִ ָידתֹו ֵמ ֶהם' .טֹוב ,לְ ָפחֹות ַעכְ ָׁשו
ֶאת ַה ְּס ַמ ְר ִ
טּוטים'.
ּפּורם ֶׁשל ַה ְּס ַמ ְר ִ
ֲא ַס ֵּפר לְ ָך ֶאת ִס ָ

אֹוס ַקר נִ ְפ ַער לִ ְרוָ ָחהֵ .מעֹולָ ם ֹלא ָׁש ַמע ֶאת ַה ִּסּפּור
ִּפיו ֶׁשל ְ
יהם ָׁשל ָא ִביו וְ ִאּמֹוְ .קלֹוד ִה ְמ ִׁשיְך' :וְ ָאז
ּנֹורא ַהּזֶ הִ ,סּפּור ַחּיֵ ֶ
ַה ָ
יע ַה ִּׁשּנּויִּ .פ ְתאֹם ֶה ְחלַ ְט ִּתי ֶׁש ִּב ְמקֹום לְ ִה ְצ ַט ֵער ּולְ ִה ָּפגַ ע
ִהּגִ ַ
א-סֹ-ף ֶאתטֹוב ִתיֶ .ה ְחלַ ְט ִּתי ָּפׁשּוט לֶ ֱ
ֵמ ַה ַּמ ָּצבֶ ,א ֱהפְֹך אֹותֹו לְ ָ
טּוטים ֶׁשּזָ ְרקּו ָעלַ י ַה ְּׁשכֵ נִ ים ָה ֲע ִׁש ִירים וְ לַ ֲעׂשֹות ָּב ֶהם
ַה ְּס ַמ ְר ִ
מֹועילֱ .היֹות ֶׁש ֵהם ָהיּו ְּב ַמ ָּצב טֹוב יַ ֲח ִסיתּ ,כִ ַּב ְס ִּתי
ִ
ַמ ֶּׁשהּו
אֹותם ַעד ֶׁש ֵהם נִ ְראּו ּכַ ֲח ָד ִׁשים .וְ ָאז נָ ַפל לִ י ָה ַר ְעיֹון לִ ְפּת ַֹח
ָ
בֹודהַ ,רק
ֶח ְב ַרת נִ ָּקיֹוןֹ .לא ַא ֲא ִריְך ִּב ְפ ָר ִטיםּ ,כִ י ָצ ִריְך לַ ֲחזֹר לָ ֲע ָ
בֹודה ָק ָׁשה
א ַֹמר ֶׁש ֵּמ ָאז וָ ָהלְ ָאה ַה ַה ְצלָ ָחה ֵה ִא ָירה לִ י ָּפנִ יםַּ .ב ֲע ָ
ִהגְ ַּדלְ ִּתי ֶאת ַה ֶח ְב ָרה ַעד ֶׁש ִהיא ָה ְפכָ ה לִ ְהיֹות ַמה ֶּׁש ִהיא ַהּיֹום,
טּוטים יְ ָׁשנִ ים ֶׁשּזָ ְרקּו ָעלַ יַ ...עכְ ָׁשו
וְ ַהּכֹל ִה ְת ִחיל ִמּכַ ָּמה ְס ַמ ְר ִ
ׁשּובים לִ י ּכָ ל ּכָ ְך'.
ָּת ִבין לָ ָּמה ֵהם ָהיּו ֲח ִ
אֹוס ַקר לְ ִה ְצ ַט ֵער ַעל ַמ ֲע ֵׂשהּו'ֲ .אנִ י ַמ ָּמׁש
ּכָ ֵעת ָהיָ ה ּתֹורֹו ָׁשל ְ
ִמ ְתנַ ֵּצלַ ,א ָּבאֶּ .ב ֱא ֶמת ֹלא יָ ַד ְע ִּתי ִמּכָ ל זֶ ה .אּולַ י ֵאלֵ ְך ַעכְ ָׁשו לַ ָּמקֹום
טּוטים?'
ֶׁש ֵאלָ יו ְמ ַפּנִ ים ֶאת ָה ַא ְׁש ָּפה וַ ֲא ַח ֵּפשֹ ֶאת ַא ְרּגַ ז ַה ְּס ַמ ְר ִ
אֹוס ַקר ֹלא ֵה ִבין.
אֹוס ַקר'ְ .
יעֲ .א ָבל ָא ִביו ִחּיֵ ְך'ֵ :אין צ ֶֹרְךְ ,
ִה ִּצ ַ
יתי לְ ָך ֵאיְך ֹלא
'לָ ָּמה ֹלא?' ָׁש ַאלְ .קלֹוד ִה ְס ִּביר'ָ :ה ֶרגַ ע ֶה ְר ֵא ִ
ּקֹורים לָ נּוֶ ,אּלָ א ָצ ִריְך
ימים ֶׁש ִ
ָצ ִריְך לְ ִה ָּב ֵהל ִמ ְּד ָב ִרים ִּבלְ ִּתי נְ ִע ִ
טֹוביםָ .אז ִאם ָק ָרה לִ י
ִ
אֹותם לִ ְד ָב ִרים
ָ
לַ ֲחׁשֹב ֵאיְך לַ ֲהפְֹך
טּוטים לַ ַּפח – ָעלַ י לַ ֲחׁשֹב ֵאיְך
ָּד ָבר ְמ ַצ ֵער ּכְ מֹו זְ ִר ַיקת ַה ְּס ַמ ְר ִ
ּומ ְת ַחּזֵ ק!'
רֹומם ִ
ֵמ ַהּנְ ֻק ָּדה ַהּזֹאת ֲאנִ י ִמ ְת ֵ

אֹוס ַקר ִה ְת ַרּוַ ח ַעל ּכִ ֵּסא ַה ְמנַ ֲהלִ ים וְ ִה ְק ִׁשיב' .זֶ ה ָהיָ ה ַא ֲח ֵרי
ְ
ַה ֲח ֻתּנָ ה ֶׁשּלָ נּו'ָּ ,פ ַתח ָא ִביו ְּב ִסּפּור ַחּיָ יוּ' .גַ ְרנּו ְּב ַביִ ת ָק ָטן וְ יָ ָׁשן
יה ֶׁשל ִא ָּמא
הֹור ָ
הֹורי וְ ֹלא לְ ֶ
ַעל ּגְ בּול ֶׁשל ְׁשכּונָ ה ֲע ִׁש ָירהֹ .לא לְ ַ
ּומּלְ ַבד ְסכּום ָק ָטן ֶׁשּנָ ְתנּו לָ נּו ִּב ְׁש ִביל
ֶׁשּלְ ָך ָהיָ ה ּכֶ ֶסף ְמיֻ ָּתרִ ,
•
הֹוצאֹות ֶׁש ִּפ ְתאֹם נָ ְפלּו
מֹוד ְדנּו לְ ַבד מּול ּכָ ל ַה ָ
ַה ַה ְת ָחלָ הִ ,ה ְת ַ
יאה ָ
ָעלֵ ינּו ִמּכָ ל ּכִ ּוּוןַ .ה ִּד ָירה ֶׁש ָּבּה ּגַ ְרנּו ָהיְ ָתה ְמ ִצ ָ
טֹובה וְ זֹולָ הִ ,אם ָהיִ ינּו ְמנַ ֲהלִ ים ֶאת ַחּיֵ ינּו ַעל ִּפי ַּד ְרּכֹו ֶׁשל ְקלֹוד ֵמ ַה ִּסּפּור
קֹורת ּגַ ג יֵ ׁש לָ נּו'.
וַ ֲאנַ ְחנּו ָׂש ַמ ְחנּו ֶׁשּלְ ָפחֹות ַ
קֹורה לָ נּו ׁשּום ָּד ָבר ֹלא טֹובּ ,כִ י
– ִמן ַה ְּס ָתם ֹלא ָהיָ ה ֶ
יחים לְ ַמּנֵ ף וְ לַ ֲהפְֹך לְ ִסּפּור ֶׁשל
לּוחית ַקּלָ ה ֶׁשל ְּד ָמעֹותּ .כָ ל ָּד ָבר ּכָ זֶ ה ָהיִ ינּו ַמ ְצלִ ִ
ּכָ אן ִה ְצ ַט ֲעפּו ֵעינָ יו ֶׁשל ְקלֹוד ְּבלַ ְח ִ
ֲ'א ָבל ַה ִּׂש ְמ ָחה ֶׁשּלָ נּו ָהיְ ָתה ֻמ ְק ֶּד ֶמת ִמ ַּדיּ ...כְ ִפי ֶׁש ָא ַמ ְר ִּתיַ ,ה ְצלָ ָחה וְ ִה ְת ַק ְּדמּות.

באדיבות "שלום לעם"

