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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת יתרו תשפ"א

שאלות בפרשה

 מה קמצן מגיש לאורחיו? אבטיח .מדוע? יש בו אוכל ,שתייה וגרעינים... איזה מדינה היא הכי מצחיקה בעולם ? קוראה...(מתוך פורום הבדיחות באתר)

פרשה מאירה
ׁשֹופ ֵטי ֱא ֶמת
ְ

 .1יתרו היה 'חותן משה' .מה זה 'חותן'?
 .2כמה בנים היו למשה?
 .3האם משה קיבל את העצה של יתרו למנות שופטים?
 .4מהם 'שרי אלפים'?
 .5האם בני ישראל עמדו על הר סיני במתן תורה? מדוע?
 .6על מי נאמר שהוא 'ניגש אל הערפל'?
 .7כיצד עלו אל המזבח במשכן ,ומדוע?
 .8מהו הדיבר החמישי בעשרת הדיברות?
חידת חדגא:
'כי האדם עץ השדה' ִ -מצאו בפרשה רמז לכך!
חידת פולקע:
מהו 'עב הענן'? (יט ,ט)

טֹובה לְ מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו,
ְּב ָפ ָר ַׁשת יִ ְתרֹו ְמ ֻס ָּפר ַעל ּכָ ְך ֶׁשּיִ ְתרֹו נָ ַתן ֵע ָצה ָ
ׁשֹופ ִטים ֶׁשּיַ ַעזְ רּו לֹו לָ דּון וְ לִ ְׁשּפֹט ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל .יִ ְתרֹו
ְ
ֶׁשּיְ ַמּנֶ ה
אֹומר לְ מ ֶֹׁשה ֵאילּו ִמּדֹות טֹובֹות ָעלָ יו לְ ַח ֵּפׂש ַּב ֲאנָ ִׁשים ֶׁשּיִ ְׁש ְּפטּו
ֵ
ֹלקים ַאנְ ֵׁשי ֱא ֶמת ׂשֹנְ ֵאי ָב ַצע"ָ .חׁשּוב
"אנְ ֵׁשי ַחיִ ל יִ ְר ֵאי ֱא ִ
ֶאת ָה ָעםַ :
ֹלקיםַ ,אנְ ֵׁשי ֱא ֶמת וְ ׂשֹונְ ֵאי ֶּב ַצעּ ,כְ ֵדי
ּׁשֹופ ִטים יִ ְהיּו יִ ְר ֵאי ֱא ִ
ְמאֹוד ֶׁש ַה ְ
יֹוציאּו ֶאת ָה ֱא ֶמת לָ אֹור.
ֶׁשּיִ ְׁש ְּפטּו ִמ ְׁש ָּפט נָ כֹון וְ ִ
'ׁשֹופט'ּ .כָ ל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו
ֵ
ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו לִ ְפ ָע ִמים נִ ְמ ָצ ִאים ְּב ַת ְפ ִקיד ֶׁשל
לִ ְפ ָע ִמים נִ ְמ ָצא ַּב ַּמ ָּצב ֶׁש ָעלָ יו לָ דּון וְ לִ ְׁשּפֹט ֶאת ַמ ֲע ֵׂשהּו ֶׁשל ֲח ֵברֹו.
ּומ ְתיַ ֲח ִסים ֵאלָ יו ְּב ֶה ְת ֵאם
רֹואים ֶאת ָמה ֶׁש ָה ַא ֵחר ָע ָׂשהִ ,
ֲאנַ ְחנּו ִ
ּומ ִבינִ יםּ .גַ ם ּכָ אן ָעלֵ ינּו לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל ְמאֹוד
'ׁשֹופ ִטים' ְ
ְ
לְ ָמה ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
לֹוקים וְ ַאנְ ֵׁשי
בּוע ,יִ ְר ֵאי ֱא ִ
ּׁשֹופ ִטים ֶׁש ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
אֹותם ַה ְ
לִ ְהיֹות ּכְ ָ
ֱא ֶמתָ .עלֵ ינּו לִ ְבּדֹק ַה ִאם ֲאנַ ְחנּו ָאכֵ ן ְמ ִבינִ ים נָ כֹון ֶאת ַה ַּמ ֲע ֶׂשה
ּומ ָפ ֵרׁש ַא ֶח ֶרת.
נֹוטה ְק ָצת ְ
וְ ַה ִּמ ְק ֶרה ,אֹו ֶׁשאּולַ י ַהּלֵ ב ֶׁשּלָ נּו ֶ
ִאם נִ ְׁש ַּת ֵּדל לִ ְראֹות ַהּכֹל ְּב ִמ ְׁש ָק ַפיִ ם ֶׁשל ֱא ֶמת וְ י ֶֹׁשר ,נּוכַ ל לָ דּון ֶאת
ֲח ֵב ֵרינּו לְ כַ ף זְ כּות ּולְ ַה ְרּבֹות טֹוב ָּבעֹולָ ם!

תמונות בפרשה

מבוך

מצאו למה רומזות התמונות!

האם יוסי וחיים יצליחו להגיע להר סיני?
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יוסי
חיים

ִח ַידת
ָה ְר ֵע ִבים

 מה אומר השרוך לנעל? נהיה בקשר... אמא :כמה שאני עייפה וחסרת כח .אבא :חבל ,רציתי לצאת איתך לשופינג.אמא :צחקתי איתך! אבא :גם אני...

סיפור לשבת

(מתוך פורום הבדיחות באתר)

שמחה פשיטיק

יֹותר,
ֶא ָחד ָראּוי לְ כַ ֵּבד ֶאת ַהּזָ ֵקן ֶה ָחכָ םֶׁ ,שהּוא ִאיׁש ָחׁשּוב ֵ
רּוסה ַה ְמיֻ ֶּת ֶרת לַ ּיֶ לֶ ד
יֹותר לָ ֵתת ֶאת ַה ְּפ ָ
ּומ ַּצד ֵׁשנִ י אּולַ י ּכְ ַדאי ֵ
ִ
יֹותר ָׁשנִ ים לִ ְחיֹות ֵמ ֲא ֶׁשר
ַה ָּק ָטןּ ,כִ י ַעל ִּפי ֶּד ֶרְך ַה ֶּט ַבע יֵ ׁש לֹו ֵ
יסר לִ ְׁשמ ַֹע?
רֹוצה ַה ֵּק ָ
אֹותּה ֶ
ׁשּובה ַהּנְ כֹונָ ה ֶׁש ָ
לַ ּזָ ֵקןַ .מ ִהי ַה ְּת ָ
ֵהם ִה ְתלַ ְּבטּו עֹוד וָ עֹוד.

סֹוערֹות ָׁש ְטפּו ֶאת ַה ַּמ ְמלָ כָ ה ַה ִּסינִ ית ְּבסֹוף ַה ַּקיִ ץ.
ֲ
ַה ְפּגָ נֹות
ַה ַּמ ְפּגִ ינִ ים ָצ ֲעקּו ִּבגְ רֹונֹות נִ ָח ִרים וְ ָד ְרׁשּו ְּבכָ ל ּת ֶֹקף ֶאת
ּפֹוׁש ַעְׁ .שמֹו נִ ְק ַׁשר ְּב ַפ ְר ִׁשּיָ ה ֶׁשל
אֹוצר ַה ֵ
ִה ְת ַּפ ְּטרּותֹו ֶׁשל ַׂשר ָה ָ
ְמ ִעילָ ה ְּבכַ ְס ֵּפי ַה ִּצּבּור ,וְ ַה ְּׁשמּועֹות ִס ְּפרּו ֶׁשהּוא ִהגְ נִ יב ּכְ ָס ִפים
לְ כִ יסֹו ַה ְּפ ָר ִטי ַעל ֶח ְׁשּבֹון ַה ְּמ ִדינָ הָ .ה ֶאזְ ָר ִחים ֹלא ִה ְסּכִ ימּו
נֹוסףַ .הּזַ ַעם
ֶׁשהּוא יַ ְמ ִׁשיְך לְ ַׁש ֵּמׁש ְּב ַת ְפ ִקידֹו ֲא ִפּלּו יֹום ֶא ָחד ָ
ֹלׁשת ָה ֲענִ ּיִ ים ּכַ ֲעבֹר ַּד ָּקה ְּב ִדּיּוק,
יסר ַה ִּסינִ י לִ ְׁש ֶ
'ּובכֵ ן'ָ ,א ַמר ַה ֵּק ָ
ְ
נֹותר ֶאּלָ א לַ ְחּתֹם ַעל
יסר ַה ִּסינִ י ֹלא ַ
ּבּורי ָהיָ ה ּגָ דֹול ,וְ לַ ֵּק ָ
ַה ִּצ ִ
ׁשּובה ֶׁשל ּכָ ל ֶא ָחד ִמּכֶ ם לְ ִח ָיד ִתי?' הּוא ָּפנָ ה לָ ִראׁשֹון
ַ'מ ִהי ַה ְּת ָ
ּטּורין ֶׁשל ַה ַּׂשר ָה ַר ַּמאי.
ִמכְ ַּתב ַה ִּפ ִ
נֹותן
יתי ֵ
יסר' ,נַ ֲענָ ה ַהּלָ ה'ֲ ,אנִ י ָהיִ ִ
וְ ִס ֵּמן לֹו לַ ֲענֹות'ֲ .אדֹונִ י ַה ֵּק ָ
יסר לְ ֲ
ְ'צ ִריכִ ים לְ ַמּנֹות ַׂשר ָח ָדׁש'ָ ,א ַמר ַה ֵּק ָ
רּוסה ַה ְמיֻ ֶּת ֶרת ֶׁש ְּב ַא ְמ ַּת ְח ִּתי לַ ּזָ ֵקן ֶה ָחכָ םֶׁ ,ש ֲה ֵרי הּוא
יֹוע ָציו ִמּיָ ד לְ ַא ַחר ֶאת ַה ְּפ ָ
ֶׁש ָעזַ ב ַׂשר ָה ָ
ּומ ָחכְ ָמתֹו יְ כֹולִ ים לֵ ָהנֹות
יח ֶאת ַע ְצמֹו ּכְ ָראּוי לִ ְחיֹותֵ ,
אֹוצר ַה ְמ ֻפ ָּטר ֶאת ָה ַא ְרמֹון'ִ .אי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְׁש ִאיר ּכְ ָבר הֹוכִ ַ
ֶאת ַה ַּמ ְמלָ כָ ה ּכָ ְך'ַ .ה ֲ
ּיֹוע ִצים ִה ְסּכִ ימּו ִעּמֹו ,וְ ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָא ַמר :עֹוד ּכַ ָּמה ָׁשנִ ים טֹובֹותַ .הּיֶ לֶ ד ,לְ ֻע ַּמת זֹאת ,יִ ָּתכֵ ן וְ יִ גְ ַּדל ֶּפ ֶרא
ָ
ִ'אם ִּת ְׁש ְמעּו לַ ֲע ָצ ִתיֲ ,עלֵ יכֶ ם לְ ַמּנֹות לְ ַׂשר
ּתֹועלֶ ת'.
אֹוצר ֶאת ַא ַחד ָא ָדםֲ ,ח ַסר ַּד ַעת ֶׁש ֵאין ּבֹו ּכָ ל ֶ
יע ִמּתֹוְך ַמ ְחסֹור
ָה ֶאזְ ָר ִחים ָה ֲענִ ּיִ ים ֶׁש ַּב ַּמ ְמלָ כָ הַ .רק ִמי ֶׁש ַּמּגִ ַ
ׁשּובתֹו ַה ְמנֻ ֶּמ ֶקת ֶׁשל ָה ִראׁשֹון וְ ָע ַבר לַ ֵּׁשנִ י:
יסר ִמ ְּת ָ
נֶ ֱהנָ ה ַה ֵּק ָ
ּדֹומהַׂ .שר
צּוקה ,יָ כֹול לְ ָה ִבין ֶאת ֵאּלּו ֶׁשּנִ ְמ ָצ ִאים ְּב ַמ ָּצב ֶ
ּומ ָ
ְ
יסרִ ,אּלּו נִ ְקלַ ְע ִּתי
'ּומה ַה ִּפ ְתרֹון ֶׁשּלְ ָך?' ָענָ ה ַה ֵּׁשנִ יּ' :כְ בֹוד ַה ֵּק ָ
ָ
יח
אֹוצר ֶׁש ָּמ ַעל ַּבּכְ ָס ִפיםָ ,ע ָׂשה זֹאת ִמּׁשּום ֶׁשהּוא ֹלא ִה ְצלִ ַ
ָה ָ
רּוסה
יתי ַמ ֲענִ יק ֶאת ַה ְּפ ָ
לְ ַמ ָּצב ּכְ מֹו ַּב ִח ָידה ַה ְמ ֻד ֶּב ֶרתָ ,היִ ִ
לְ ָה ִבין לְ לִ ָּבם ֶׁשל ָה ֲענִ ּיִ ים וְ ָה ְר ֵע ִבים'.
ַה ְּמיֻ ֶּת ֶרת ֶׁשּלִ י לַ ּיֶ לֶ ד ַה ָּק ָטןִ .עם ּכָ ל ַהּכָ בֹוד לְ ָחכְ ָמתֹו ֶׁשל ַהּזָ ֵקן,
ּיֹוע ִצים וְ ַה ֵּק ָ
ָה ֵע ָצה ִה ְת ַק ְּבלָ ה ַעל ַּד ַעת ַה ֲ
יסר ,וְ ַה ְּפ ִק ִידים ַה ְמ ֻמּנִ ים הּוא ָקרֹוב לְ סֹוף ַחּיָ יו .לְ ֻע ָּמתֹוַ ,הּיֶ לֶ ד יָ כֹול לִ גְ ּדֹל וְ לִ ְפר ַֹח וְ לִ ְחיֹות
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יָ ְצאּו עֹוד ְּבאֹותֹו ַהּיֹום לָ
ָׁשנִ ים ַרּבֹות וַ ֲא ֻרּכֹותַ .מה ּגַ םֶׁ ,ש ְּב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל ְמ ַר ֲח ִמים ַעל יְ לָ ִדים,
לַ ַּת ְפ ִקידּ .כַ ֲעבֹר ַמ ָּסע ָארְֹך ְּב ַר ֲח ֵבי ַה ַּמ ְמלָ כָ ה ָחזְ רּו ַה ְּׁשלִ ִ
יחים וַ ֲא ִפּלּו ַהּזָ ֵקן ָהיָ ה ַמ ְסּכִ ים לְ וַ ֵּתר ַעל ַחּיָ יו ִּב ְׁש ִביל ַהּיֶ לֶ ד'.
רּועי ְּבגָ ִדיםֵ .הם
ֹלׁשה ֶאזְ ָר ִחים ֲענִ ּיִ ים ְּוק ֵ
לָ ַא ְרמֹון וְ ִע ָּמ ֶהם ְׁש ָ
יׁשי ֶׁש ָע ַמד וְ ִה ְק ִׁשיב
יסר ֶאל ֶה ָענִ י ַה ְּׁשלִ ִ
'וְ ַא ָּתה?' ָּפנָ ה ַה ֵּק ָ
יסר ,וְ נִ כְ נְ סּו
עֹומ ִדים לִ ְפנֵ י ַה ֵּק ָ
ֻהלְ ְּבׁשּו ִּב ְבגָ ִדים נָ ִאיםּ ,כַ ּיָ ֶאה לְ ְ
נֹוקט ִמ ֵּבין ֲח ֵב ֶריָך?' ָּפ ַתח
לְ ִד ְב ֵרי ֲח ֵב ָריוּ'ְ .ב ֵאיזֹו ֵּד ָעה ַא ָּתה ֵ
לְ ָפנָ יו ְּביִ ְר ַאת ּכָ בֹודּ'ְ .בוַ ַּדאי ְׁש ַמ ְע ֶּתם לָ ָּמה זִ ַּמנְ ִּתי ֶא ְתכֶ ם לְ כָ אן',
יסר יָ רּום הֹודֹוֶ ,א ְר ֶצה לַ ֲחֹלק
ֶה ָענִ י וְ ָא ַמרּ'ִ :ב ְרׁשּות ֲאדֹונִ י ַה ֵּק ָ
ּומכֻ ָּבד ֶׁשל ַׂשר
יסר'ַ .א ֶּתם ֻמ ֲע ָמ ִדים לְ ַת ְפ ִקיד ָחׁשּוב ְ
ָּפ ַתח ַה ֵּק ָ
יׁשית ִמ ֶּׁשּלִ יֶׁ ,שֹּלא
יהם ֶׁשל ֲח ֵב ַרי ּולְ ַה ִּציג ֵּד ָעה ְׁשלִ ִ
עֹות ֶ
ַעל ֵּד ֵ
יֹותר
אֹוצר ַּב ַּמ ְמלָ כָ ה ַה ִּסינִ יתּ .כְ ֵדי לִ ְבחֹר ֶא ָחד ִמּכֶ םָ ,ה ָראּוי ֵ
ָ
יסר ִהנְ ֵהן ְּברֹאׁשֹו ּכְ ַה ְסּכָ ָמה וְ ֶה ָענִ י ָא ַמר:
ָה ָעלְ ָתה ּכָ אן'ַ .ה ֵּק ָ
ִמּכֹל לַ ִּמ ְׂש ָרהָ ,אחּוד לָ כֶ ם ִח ַידת ִהּגָ יֹון ְק ָצ ָרה ,וַ ֲעלֵ יכֶ ם לְ ָה ִׁשיב
ּומיֻ ֶּת ֶרת ּולְ ָפנַ י
נֹוס ֶפת ְ
רּוסה ַא ַחת ֶ
ֲ'אנִ יִ ,אּלּו ָהיְ ָתה ְּב ַת ְר ִמילִ י ְּפ ָ
יה ְּב ָחכְ ָמה'.
לִ י ָעלֶ ָ
רּוסת ַהּלֶ ֶחם
יתי ְמוַ ֵּתר ַעל ְּפ ַ
קּוקים לָ ּהָ ,היִ ִ
ְׁשנֵ י ֲאנָ ִׁשים ֶׁשּזְ ִ
ֹלׁשת ָה ֲענִ ּיִ ים ּכָ רּו ָאזְ נָ ם וְ ִה ְק ִׁשיבּו לְ ִח ַידת ַה ֵּק ָ
ְׁש ֶ
רּוסה'...
נֹותן לְ כָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְּפ ָ
יסרּ'ַ :ד ְמיְ נּו ֶׁשּ-לִ -י וְ ֵ
נֹוס ִפים
לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ֶׁש ַא ֶּתם הֹולְ כִ ים ַּב ִּמ ְד ָּבר ַה ַחם ִעם ְׁשנַ יִ ם ָ
יתי לָ ּה! ֲה ֵרנִ י לְ ַב ֵּׂשר
ׁשּובה ֶׁש ִּצ ִּפ ִ
יסר וְ ָק ָרא' :זֹו ַה ְּת ָ
ִחּיֵ ְך ַה ֵּק ָ
ִא ְּתכֶ םָ :חכָ ם זָ ֵקן וְ יֶ לֶ ד ָק ָטן .יֵ ׁש לְ כָ ל ֶא ָחד ִמּכֶ ם ַּב ַּת ְר ִמיל ַמ ְס ִּפיק
אֹוצר ֶׁשל ַה ַּמ ְמלָ כָ ה ַה ִּסינִ ית!'
לְ ָך ֶׁש ִה ְת ַק ַּבלְ ָּת לְ ַת ְפ ִקיד ַׂשר ָה ָ
טֹועים
אֹכֶ ל ִּב ְׁש ִביל ַה ַּמ ָּסע ַהּזֶ הֲ ,א ָבל ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ִּמ ְד ָּבר ַא ֶּתם ִ
'יֹוע ַצי
יסרֲ :
הֹוסיף ַה ֵּק ָ
ּולְ ַת ְד ֵה ָמ ָתם ֶׁשל ְׁשנֵ י ָה ֲענִ ּיִ ים ָה ֲא ֵח ִרים ִ
ּומ ְפ ִס ִידים יֹום ָׁשלֵ ם ֶׁשל ֲהלִ יכָ הּ .כְ ֶׁש ַא ֶּתם נִ ְמ ָצ ִאים
ַּב ֶּד ֶרְך ַ
ָא ְמרּו ֶׁשּכְ ַדאי לִ י לָ ַק ַחת ֶאזְ ָרח ָענִ י לַ ַּת ְפ ִקידֶׁ ,שּיּוכַ ל לְ ָה ִבין
רֹובה ,נִ גְ ַמר לַ ּזָ ֵקן וְ לַ ּיֶ לֶ ד ַהּלֶ ֶחם.
ְּב ֶמ ְר ַחק יֹום ֶא ָחד ֵמ ָה ִעיר ַה ְּק ָ
צּוק ָתם ֶׁשל ָה ֲא ֵח ִריםֲ .א ָבל ָח ַׁש ְׁש ִּתיּ ,כִ י לִ ְפ ָע ִמים ֶה ָענִ י
לִ ְמ ָ
ַא ֶּתם ,לְ ֻע ַּמת זֹאתִ ,ה ְת ַא ְרּגַ נְ ֶּתם ִעם ָמזֹון ְמיֻ ָּתר וְ כָ ֵעת יֵ ׁש לָ כֶ ם
ָעלּול לַ ֲחׁשֹב ַרק ַעל ַע ְצמֹוֵ ,מרֹב ֶׁש ִה ְת ַרּגֵ ל ּכָ ל ַחּיָ יו לְ ַמ ְחסֹור
אֹותּה ַא ֶּתם יְ כֹולִ ים לִ ְבחֹר לְ ִמי לָ ֵתת –
רּוסת לֶ ֶחם ַא ַחת ֶׁש ָ
ְּפ ַ
ּופ ְתאֹום הּוא ְמ ַק ֵּבל ֶׁש ַפע .לָ כֵ ן ָּב ַחנְ ִּתי ֶא ְתכֶ ם ַּב ִח ָידה ַהּזֹאת.
ִ
לֶ ָחכָ ם ַהּזָ ֵקן ,אֹו לַ ּיֶ לֶ ד ַה ָּק ָטן .וְ ַעכְ ָׁשו ַה ְּׁש ֵאלָ ה ֻמ ְפנֵ ית ֲאלֵ יכֶ ם:
טֹוב ָתם ֶׁשל ָה ֲא ֵח ִרים
ּומ ֲע ִמיד ֶאת ָ
ִמי ֶׁש ַּמ ְסּכִ ים לְ וַ ֵּתר ַעל לַ ֲחמֹו ַ
רּוסה ַה ְמיֻ ֶּת ֶרת ֶׁשּיֵ ׁש ְּב ַא ְמ ַּת ְח ְּתכֶ ם
נֹותנִ ים ֶאת ַה ְּפ ָ
יתם ְ
לְ ִמי ֱהיִ ֶ
טֹובתֹו ֶׁשּלֹו – הּוא ָה ָראּוי לַ ִּמ ְׂש ָרה!'
לִ ְפנֵ י ָ
ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְחיֶ ה?'
•
תּוחיםַ .ה ְּתׁשּובֹות ֶׁשּלָ ֶהם ,לְ כָ אן אֹו
ָה ֶאזְ ָר ִחים ָה ֲענִ ּיִ ים ָע ְמדּו ְמ ִ
לְ כָ אן ,יַ כְ ִריעּו ֶאת ֶה ָע ִתיד ֶׁשּלָ ֶהםַ .רק ֶא ָחד ִמ ְּׁשלָ ְׁש ָּתם יֵ ֵצא
אֹוצר ֶׁשל ַה ַּמ ְמלָ כָ ה
ִמּפֹה ַהּיֹום ּכְ ֶׁשהּוא ֻמכְ ָּתר לְ ַת ְפ ִקיד ַׂשר ָה ָ
ׁשּובה ֶׁשּלָ ֶהם'ֶ .א ֵּתן לָ כֶ ם
ּכֻ ּלָ ּהִ .מי זֶ ה יִ ְהיֶ ה? ַה ָּד ָבר ָּתלּוי ַּב ְּת ָ
יסר ְּבטּוב לֵ ב .וְ ֵהם ָח ְׁשבּוִ .מ ַּצד
ַּד ָּקה לַ ֲחׁשֹב ,יְ ִד ַידי'ָ ,א ַמר ַה ֵּק ָ

טֹובתֹו.
חֹוׁשב ַרק ַעל ַע ְצמֹו וְ ָ
ָא ָדם נֹולַ ד לָ עֹולָ ם ּכְ גּוף ָאנֹכִ י ֶׁש ֵ
ּדֹותינּו
ַה ַּת ְפ ִקיד ֶׁשּלָ נּו הּוא לַ ֲעבֹד ַעל ַע ְצ ֵמנּו ,לְ ַׁש ֵּפר ֶאת ִמ ֵ
ּולְ ַה ְת ִחיל לַ ֲחׁשֹב ַעל ַה ֵּׁשנִ י .זֹו ַמ ֲעלָ ה ֶׁש ֵאין ּכְ ֻדגְ ָמ ָתּה ,וְ ִאם
אֹותּה – ּכָ ַב ְׁשנּו ֶאת ַה ַּמ ָּט ָרה.
ִה ַּׂשגְ נּו ָ
באדיבות "שלום לעם"

