מא ִירי ִירי
מ ִ
עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת תצווה  -פורים תשפ"א

 מתי יפסיקו להשתמש בעפרונות? בבוא העט... -למה חלב אף פעם לא משחק כדורגל? כי הוא תמיד מחמיץ...

פרשה מאירה
ּכְ בֹוד ַה ִּמ ְׁשּכָ ן

שאלות בפרשה
 .1לאיזה צורך השתמשו בשמן זית זך כתית ,במשכן?
 .2כמה בגדים היו לכוהן הגדול?
 .3מה היה כתוב על שתי אבני הזיכרון שעל כתפות האפוד?
 .4מהי האבן השלישית בטור השני שבחושן?
 .5מה היה בשולי המעיל של הכוהן הגדול?
 .6כמה בגדים היו לכוהן הדיוט?
 .7מאיזה חומר היה בנוי מזבח הקטורת במשכן?
 .8ממה היה עשוי הציץ שעל מצחו של הכוהן הגדול?
חידת חדגא:
אילו שמות נוספים היו לאסתר והמן (חז"ל)?
חידת פולקע :איזו המלצה בענייני תפילה ,רמזו חכמים מלשון
הפסוק "עם הספר ישוב מחשבתו" (אסתר ט ,כה)?

ּתֹורה ְמ ַס ֶּפ ֶרת לָ נּו ַעל ַה ְּבגָ ִדים ַה ְּמיֻ ָח ִדים
ְּב ָפ ָר ַׁשת ְּת ַצּוֶ ה ַה ָ
ּוב ְמיֻ ָחד ִּבגְ ֵדי ַהּכ ֵֹהן
ּוב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשִ ,
ֶׁש ָהיּו לַ ּכ ֲֹהנִ ים ַּב ִּמ ְׁשּכָ ן ְ
ַהּגָ דֹולֶׁ ,ש ָהיּו ְּבגָ ִדים ְמפ ָֹא ִרים ְמאֹוד ֶׁש ָהיּו ֲעׂשּויִ ים ֵמ ֳח ָמ ִרים
לֹוב ִׁשים
ּדּוע ַהּכ ֲֹהנִ ים ְ
ְמיֻ ָח ִדיםָּ ,ב ֶהם זָ ָהבְּ ,תכֵ לֶ ת וְ ַא ְרּגָ ָמןַ .מ ַ
ְּבגָ ִדים ְמיֻ ָח ִדים? לָ ָּמה ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול ָצ ִריְך לִ ְהיֹות ּכָ ל ּכָ ְך נָ ֶאה
ּומפ ָֹאר?
ְ
לֹוב ִׁשים ְּב ַׁש ָּבתֲ .א ִפּלּו
אֹותם ָאנּו ְ
ּדֹומה לְ ִבגְ ֵדי ַה ַּׁש ָּבת ָ
ַה ָּד ָבר ֶ
יֹוצ ִאים ֵמ ַה ַּביִ תֲ ,אנַ ְחנּו ִמ ְתלַ ְּב ִׁשים ִּב ְבגָ ִדים
ִאם ֲאנַ ְחנּו ֹלא ְ
לֹוב ִׁשים ְּבגָ ִדים ְמיֻ ָח ִדים ְּב ַׁש ָּבתֲ ,ה ֵרי
ּדּוע ֲאנַ ְחנּו ְ
ְמיֻ ָח ִדיםַ .מ ַ
ׁשּובה ִהיא
אֹור ִחים! ַה ְּת ָ
אֹותנּו וְ ֵאין לָ נּו ְ
רֹואה ָ
ַאף ֶא ָחד ֹלא ֶ
ּומכַ ְּב ִדים ֶאת
– לִ כְ בֹוד ַה ַּׁש ָּבת! ֲאנַ ְחנּו ְמ ָפ ֲא ִרים ֶאת ַה ַּׁש ָּבת ְ
הּובה.
דֹוׁשה וְ ָה ֲא ָ
בֹודּה ֶׁשל ַה ַּׁש ָּבת ַה ְּק ָ
ַע ְצ ֵמנּוִּ ,בכְ ָ
ּוב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשַ ,הּכ ֲֹהנִ ים לָ ְבׁשּו ְּבגָ ִדים ְמיֻ ָח ִדים,
ּגַ ם ַּב ִּמ ְׁשּכָ ן ְ
וְ ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול לָ ַבׁש ִּבגְ ֵדי ְּפ ֵאר – לִ כְ בֹוד ַה ִּמ ְׁשּכָ ןּ .כְ מֹו ֶׁש ַה ַּׁש ָּבת
ּובית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֵהם ְמקֹומֹות
ּומיֻ ָחדּ ,כָ ְך ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ֵ
ִהיא זְ ַמן ָקדֹוׁש ְ
נֹוהגִ ים ָּב ֶהם ְּבכָ בֹוד וְ ִת ְפ ֶא ֶרת.
ּומיֻ ָח ִדים ,וְ לָ כֵ ן ֲ
דֹוׁשים ְ
ְק ִ

תמונות במגילה 2 -

תשבץ המשכן

מצאו למה רומזות התמונות ,מתוך המגילה!

שבצו בתשבץ את שמות בגדי הכוהן הגדול וכלי המשכן!
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אותיות

חושן • אפוד • מעיל • כתונת • מצנפת • אבנט
ארון • שולחן • מנורה • מזבח

איך קוראים ל :פיזיותרפיסטית  -לאה זיז .אישה חכמה  -ויקי פדיה.
ארכיאולוג  -מיכה פר .רופא מנתח  -בני תוח .מאפרת מקצועית  -תיקי פור.
אחות בבית חולים  -מיכל לאפו .העצלן  -איתי יפתי .מוכרת עטים  -אתי פרון.
שיננית  -חני חיים .מוכרת אגרטלים  -הגר טל .קריינים  -עמי קרופון ,איתן מיך.
שוטר תנועה  -סמי סביב .נוהג  -מוטי לוכים .פקח חניה  -מיכה נאפו.
מוכר פלאפל  -שמחה מוצים .הכדורסלן  -בקי דרור .הגנן  -מישה טל.

בס"ד

187

ָה ָא ָדם
עֹולם ָק ָטן
ָ
סיפור לשבת

פעם יוסי הלך ברחוב ולפתע הוא רואה דלת שכתוב עליה "זהירות ,כלב בחצר".
יוסי הסתקרן באיזה גודל הכלב הזה .הוא נכנס וראה כלבלב קטנטנן .שאל יוסי את בעל
הכלב' :למה כתבת "זהירות כלב" על הכלבלב הקטן הזה'? ענה לו בעל הכלב' :הכלב
שלי מאוד קטן ,אני מפחד שידרכו לי עליו אז כתבתי שיזהרו'...

ּוב ֶעזְ ַרת ַסּכִ ין ָח ַתְך ַהּיֶ לֶ ד ֶאת
ָהיֹה ָהיָ ה ֶמלֶ ְך ַא ִּדיר וְ ָחזָ קֶׁ ,ש ָּׁשלַ ט ַעל ְמ ִדינֹות וְ ַעל ַמ ְמלָ כֹות ְמ ַצּיֵ ר לַ ֲהנָ ָאתֹוַ .ה ִּצּיּור ֻה ְׁשלַ םְ ,
יֹוצר לְ ַע ְצמֹו ַּפזֶ ל ַרב ֲחלָ ִקים.
יעת ַה ַּבד לְ ִפּסֹות ְק ַטּנֹותֵ ,
ַרּבֹותֶ ,מלֶ ְך ֶׁשל ֶח ֶסד ָהיָ הָ ,א ַהב הּוא ֶאת נְ ִתינָ יוּ ,ונְ ִתינָ יו יְ ִר ַ
חּופים וְ ִה ְת ַּפּנָ ה לִ ְבנֹו
ּסּוקיו ַה ְּד ִ
ֵה ִׁשיבּו לֹו ַא ֲה ָבה ְּבכִ ְפלַ יִ םַ .מ ְמלַ כְ ּתֹו ִה ְׂש ָּת ְר ָעה ַעל ְּפנֵ י ְׁש ָט ִחים ַה ֶּמלֶ ְך ֶׁש ֵּבינְ ַתיִ ם ִסּיֵ ם ֶאת ִע ָ
ּובכֻ ּלָ ם ָהיָ ה הּוא ַה ְּדמּות ַה ִ
נִ ְר ָח ִבים ְּב ַר ֲח ֵבי ַהּגְ לֹוּבּוסְ ,
ּמֹובילָ ה ַהּנָ ִסיְך ,נִ ְד ַהם לְ גַ ּלֹות ֶאת ַה ַּמ ָּפה ַהיְ ָק ָרה ֶׁש ָּבּה ֻה ְׁש ַקע ָע ָמל
וְ ַהּנֶ ֱע ֶר ֶצת ַעל ּכֻ ּלָ ם.
זּורה ִּב ֵידי ְּבנֹו לְ ֵמאֹות ִּפּסֹות ְק ַטנְ ַטּנֹות.
ֵמ ֵאין ּכָ מֹוהּוּ ,גְ ָ
ִּב ֵּקׁש ַה ֶּמלֶ ְך לְ ָהכִ ין ַמ ָּפה ּגֵ יאֹוגְ ָר ִפית ְמ ֻדּיֶ ֶקת ֶׁשל ּכָ ל ִׁש ְט ֵחי ִה ְרּכִ ין ָה ָאב ֶאת רֹאׁשֹוְּ ,בקֹול ּכָ אּוב ָא ַמר' :הֹוי ְּבנִ י ַמ ֲח ַמ ִּדיֶ ,מה
ּומה
יֹותר ָּבעֹולָ ם ָק ַר ְע ָּת לִ גְ זָ ִריםָ .
ֹית? ֶאת ַה ַּמ ָּפה ַהיְ ָק ָרה ְּב ֵ
ַמ ְמלַ כְ ּתֹו ,הּוא ָר ָצה לִ ְראֹות מּול ֵעינָ יו ֶאת ּכָ ל ָה ֲעיָ רֹות וְ ֶאת ָע ִש ָ
שוֹת זֹאת ֵׁשנִ ית?!'
ַה ְּמ ִדינֹותֶ ,את ַהּכְ ָפ ִרים וְ ֶאת ַה ַּפ ְרוָ ִריםֶ ,את ַה ְּׁש ָט ִחים וְ ֶאת יִ ְהיֶ ה ַע ָּתהֵ ,איְך אּוכַ ל לַ ֲע ֹ
יח ַעל
יהםּ ,כָ ְך ֶׁשּכְ ֶׁשּכֻ ּלָ ם לְ נֶ גְ ּדֹו יּוכַ ל לִ זְ ּכֹר ּולְ ַה ְׁשּגִ ַ
לּוחֹות ֶ
ֵ
ּכָ ל ְׁש
ימה יָ ְצ ָאה לַ ֶּד ֶרְך וְ ַעל ֶצוֶ ת ַה ֵּבן ֶׁש ָר ָאה ֶאת ע ֶֹמק ַצ ֲערֹו ֶׁשל ָה ָאב וְ ֵה ִבין ּכִ י ִּב ְפזִ יזּותֹו ּגָ ַרם
ּכָ ל ַהּנִ ְמ ָצ ִאים ַּת ַחת ֲחסּותֹוַ .ה ְמ ִׂש ָ
ימת ִרּכּוז וַ ֲאגִ ַירת ַה ֵּמ ָידע ַעד לְ נֵ זֶ ק ַרבֹ ,לא יָ ַדע ֵאיְך יּוכַ ל לְ ַפּיֵ ס ֶאת ָא ִביו ּולְ נַ ֲחמֹוְּ .באֹותֹו ֶרגַ ע
ֶׁשל ֲאנָ ִׁשים ֻמכְ ָׁש ִרים ֻה ְּטלָ ה ְמ ִׂש ַ
ִה ְבזִ ָיקה ַמ ֲח ָׁש ָבה ְּבמֹחֹו ,הּוא ָא ַמר'ְ :סלַ ח לִ י ַא ָּבאַ ,אל ִּת ְהיֶ ה
ּסֹופי ֶׁשל ִצּיּור ַה ַּמ ָּפה.
ּצּוע ַה ִ
לַ ִּב ַ
ָעצּוב ,יִ ְהיֶ ה ְּב ֵס ֶדר'ַ .ה ֶּמלֶ ְך ֵה ִבין ּכִ י ֵאין ּכָ אן ָמקֹום לְ כַ ַעסֹ ,לא
לְ ַא ַחר ֲע ָ
בֹודה ְמ ֻא ֶּמ ֶצת ַּבת ִמ ְס ַּפר ָׁשנִ ים ,נִ כְ נְ סּו ַאנְ ֵׁשי ַה ֶּצוֶ ת ִּבזְ דֹון לֵ ב ָע ָשֹה ְּבנֹו ֶאת ֶׁש ָע ָשֹה .הּוא ֶה ֱענִ יק לֹו נְ ִׁש ָיקה ַעל
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ִמ ְצחֹוַ ,אְך ִחּיּוְך ֹלא נִ ְר ָאה ַעל ָּפנָ יו.
ָּבזֶ ה ַא ַחר זֶ הְׁ .ש ִר ַיקת ִה ְת ַּפ ֲעמּות ָּפ ְר ָצה ִמ ִּפיו ֶׁשל ֶאל מּול
בֹודה ַה ְמ ֻדּיֶ ֶקת .נָ ַטל ַה ֶּמלֶ ְך ֶאת ַהיְ ִריעֹות וְ ִח ְּב ָרם ְּבמֹו יָ ָדיו ְּב ֶׁש ֶקט ְּב ֶׁש ֶקט ָא ַסף ַה ֵּבן ֶאת ַה ִּפּסֹות ּכֻ ּלָ םֹ ,לא ָׁשכַ ח ַאף ֹלא
ָה ֲע ָ
ּמּובןֵ ,מ ָאז הּוא ִה ְרּגִ יׁש ֶׁש ֵאין ִּפ ָּסה ְק ַטנְ ַטּנָ הִ .הכְ נִ יס ֶאת ַהּכֹל ֶאל ּתֹוְך ַש ִֹּקית ַּבד ,וְ ָעזַ ב
חֹורי ּכִ ְסאֹו ,וְ כַ ָ
ֶאל ַה ִּקיר ֶׁש ֵּמ ֲא ֵ
ֶאת ַה ֶח ֶדר.
ּכָ מֹוהּו ֶמלֶ ְךֶׁ ,שּכָ ל ּכָ ְך ְמ ֻר ֶּצה.
ּסּוקיוֹ ,לא ָׁשכַ ח וְ לּו לְ ֶרגַ ע ֶאת
יע ַה ֶּמלֶ ְך ָה ָאב ֶׁש ָּׁשב ֵּבינְ ַתיִ ם לְ ִע ָ
ֵמאֹותֹו יֹום ָהיְ ָתה ַּב ֲעבּורֹו ַה ַּמ ָּפה ְמקֹור עֹנֶ גּ .כָ ל ִמכְ ָּתב ֶׁש ִהּגִ ַ
אֹותם ָׁשעֹות ּכְ ֶׁש ַּצ ַער
ָ
ּתֹובב ּכָ ל
אֹוב ַדן ַה ַּמ ָּפה ַהיְ ָק ָרה ,וְ ִה ְס ֵ
ְ
ׂשּומת לֵ ב ְמיֻ ֶח ֶדת ,הּוא
ֵמ ַא ַחת ִמ ְּמ ִדינֹות ֲחסּותֹוָ ,היָ ה זֹוכֶ ה לִ ְת ַ
ש ֶאת ַהּיִ ּׁשּוב ֶׁש ִּמ ֶּמּנּו נִ ְׁשלַ ח ַה ִּמכְ ָּתבַ ,רב ְּב ִק ְרּבֹו.
נִ ּגַ ׁש ֶאל ַה ַּמ ָּפהְ ,מ ַח ֵּפ ֹ
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ּומ ַק ֵּבל ַה ְׁש ָר ָא
ִמ ְת ַח ֵּבר ְ
דּותּיֹות ַעל ֶּדלֶ ת
ּכַ ֲעבֹר ָׁשעֹות ִמ ְס ָּפר נִ ְׁש ְמעּו ְּד ִפיקֹות יַ לְ ִ
ּומ ִׁשיב ּכַ ּנִ ְד ָרׁש.
קֹורא ֶאת ַה ִּמכְ ָּתב ֵ
ֵ
ימה ּכְ ֶׁש ַּת ַחת
ַה ֶח ֶדרַ ,ה ֶּדלֶ ת נִ ְפ ְּת ָחה וְ ַהּנָ ִסיְך ַה ָּק ָטן נִ כְ נַ ס ְּפנִ ָ
יעה
יעת ַּבד ּגְ דֹולָ הַ .ה ֶּמלֶ ְך ִה ְתּבֹונֵ ן ַּביְ ִר ָ
מֹוע ָצה ַמ ְמלַ כְ ִּתּיֹותּ ,כְ ֶׁש ָהיָ ה ְמ ֻד ָּבר ֵּבית ֶׁש ְחיֹו ְמגֹולֶ לֶ ת יְ ִר ַ
יׁשיבֹות ָ
נֹוהג ּגַ ם ִּב ִ
ּכָ ְך ָהיָ ה ֵ
ַעל ֲח ִק ַיקת חֹק ָח ָדׁשַ ,על ִׁשּנּוי נְ ָהלִ יםַ ,על יֵ עּול ֲע ָמדֹותַ ,על ֶׁשּנִ ְפ ְר ָׂשה לְ ָפנָ יו ,וְ ִה ְת ַרּגְ ׁשּות ָא ְפ ָפה אֹותֹו ,לְ ָפנָ יו ֻהּנְ ָחה ַה ַּמ ָּפה
ּומ ֻדּיֶ ֶקתִ .מ ֵּמאֹות ִּפּסֹות ְק ַטנְ ַטּנֹות ָחזְ ָרה לִ ְהיֹות ַמ ָּפה
מֹוׁשלִ יםָּ ,ת ִמיד ָהיְ ָתה ַה ַּמ ָּפה זֹוכָ ה לְ ָמקֹום ֶׁשל ּכָ בֹוד ְׁשלֵ ָמה ְ
ַה ְחלָ ַפת ְ
יבה ַעל ַא ַחת ּגְ דֹולָ ה.
אֹותם ִּדּיּונִ יםִ ,היא ָהיְ ָתה ַמ ֲענִ ָיקה לַ ֶּמלֶ ְך ֶּפ ְר ְס ֶּפ ְק ִט ָ
ְּבכָ ל ָ
ּגֹורלִ ּיֹות.
ּומ ַסּיַ ַעת לֹו ְּב ַק ָּבלַ ת ַה ְחלָ טֹות ָ
ַה ְּמקֹומֹות ַה ְמ ֻד ָּב ִריםְ ,
יאת ִה ְת ַּפ ֲעלּות.
ֹית ֶאת זֶ ה?' ָּפ ְר ָצה ִמ ִּפיו ְק ִר ַ
ֵ'איְך ָע ִש ָ
ֲא ָבל ָהיּו זְ ַמּנִ ים ֶׁש ַה ַּמ ָּפה ָהיְ ָתה ְּב ֶמ ְרּכַ ז ָה ִענְ יָ נִ יםִּ ,בזְ ַמן ֱא ֶמת ַה ֵּבןַ ,הּנָ ִסיְך ַה ָּק ָטןֵ ,ה ִׁשיבּ'ְ :ב ֶט ֶרם ָק ַר ְע ִּתי ֶאת ַה ַּמ ָּפהִ ,צּיַ ְר ִּתי
חֹורי ְּדמּות ָא ָדם ֵמרֹאׁשֹו וְ ַעד ּכַ ּפֹות ַרגְ לָ יו .וְ כָ ֵעת
ּכַ ֲא ֶׁשר ְצ ָבא ַה ֶּמלֶ ְך נֶ ֱע ַרְך לִ ְק ָרב מּול ָהאֹויֵ ב ַה ִּמ ְת ָק ֵרבָ ,ש ֵֹרי ִמ ִּצ ָּדּה ָה ֲא ִ
ּומ ַפ ְּק ִדים ָהיּו ִמ ְת ְ
ַה ָּצ ָבאְ ,ק ִצינִ ים ְ
ׁשּובה
חֹורי ִהיא ַמ ַּפת ָהעֹולָ ם ֶׁשּכָ ל ּכָ ְך ֲח ָ
ּגֹוד ִדים ָׁשעֹות ַרּבֹות מּול ּכְ ֶׁש ֵה ַבנְ ִּתי ֶׁש ַה ַּצד ָה ֲא ִ
אֹות,
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ַה ַּמ ָּפהִּ ,ב ְׁש ִבילָ ם ִה
אֹותּה ַעל ִּפי ַה ִּצּיּור ֶׁשאֹותֹו ִצּיַ ְר ִּתי וְ ִהּכַ ְר ִּתי ַעל ֻּב ְריֹו
לְ ָךִ ,ח ַּב ְר ִּתי ָ
ּלֹוח ִמים.
דּודים ַה ֲ
יׁשה לְ כָ ל ַהּגְ ִ
סֹולֶ לֶ ת ִהיא ֶאת ַּד ְרכֵ י ַהּגִ ָ
 ִה ְׁשלַ ְמ ִּתי ֶאת ְּדמּות ָה ָא ָדם ,וְ כָ ְך ּגַ ם ֻה ְׁשלַ ם ָהעֹולָ ם'.יֹורׁש ָה ֶע ֶצרַ ,הּנָ ִסיְך ַה ָּק ָטן ֶּבן ַה ֶּׁש ַבע,
ְּביֹום ִמן ַהּיָ ִמים ֻה ְר ָׁשה ֵ
•
לְ ִהּכָ נֵ ס לְ ַח ְדרֹו ַה ְּפ ָר ִטי ֶׁשל ָה ָאבַ .הּיֶ לֶ ד ָר ָצה לְ ִה ְׁש ַּת ְע ֵׁש ַע ְמ ַעט
יׁשהּו ֶׁשּיָ כֹול לְ ִה ְתיַ ֵּמר לְ ַת ֵּקן
אֹותּה ָׁש ָעה ֶאל ָאז ִאם יִ ְׁש ַאל ָא ָדםַ ,ה ִאם יֵ ׁש ִמ ֶ
יעה ְּב ָ
חּופה ֶׁש ִהּגִ ָ
ַעל ִּב ְרּכֵ י ָה ָאבַ ,אְך ְּתלּונָ ה ְּד ָ
חּופה ַּב ֲח ַדר ֶאת ָהעֹולָ ם ,וְ עֹוד לְ ַבּדֹו ,לְ ֹלא ֶעזְ ָרהְּ ,בלִ י ַּת ֲעמּולָ הְּ ,בלִ י לָ ֵצאת
יבה ְּד ָ
יה יְ ִׁש ָ
בֹות ָ
יאה ְּב ִע ְּק ֶ
ַא ְרמֹון ַה ְּמלּוכָ הֵ ,ה ִב ָ
ׁשּובה ִהיא ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר וְ ֶא ְפ ָׁשר.
ּסֹודי ֶׁשל ָּפ ַמלְ יַ ת ַה ַּמ ְמלָ כָ הֶׁ ,ש ִה ְת ָא ְרכָ ה ֵמ ֵע ֶבר ִמ ֶּפ ַתח ֵּביתֹו ֶאל ָהעֹולָ ם? ַה ְּת ָ
ּנּוסים ַה ִ
ַהּכִ ִ
יע ַעל
רּוחנִ ּיִ ים הּוא ַמ ְׁש ִּפ ַ
ּוב ַמ ֲע ָׂשיו ָה ָ
רּוחֵ ,ה ֵחל ּכִ י ָה ָא ָדם עֹולָ ם ָק ָטן הּואְ ,
ַ
לַ ְמ ֻצ ֶּפהַ .הּנָ ִסיְך ַה ָּק ָטן ֶׁש ִה ְמ ִּתין לְ ָא ִביו ְּבק ֶֹצר
יע טֹוב
רּוחנִ י לְ ַה ְׁש ִּפ ַ
ּובתֹוְך ַּדּקֹות ִמ ְס ָּפר ָמ ָצא ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹוַ ,על ּכָ ל נִ ְב ָר ָאיו ,לָ ָא ָדם נִ ָּתן ּכ ַֹח ָ
סּוקהְ ,
לְ ִה ְׁש ַּת ְע ֵמםַ .הּיֶ לֶ ד ִח ֵּפשֹ ַּת ֲע ָ
יעת ַּבד ּגְ דֹולָ הְּ ,ביָ דֹו ּגִ ֵירי ֶצ ַבע ,וְ הּוא ַעל ָהעֹולָ םַ ,רק ִמּתֹוְך ֶׁשהּוא ְמ ַת ֵּקן ֶאת ַע ְצמֹו.
ֶאת ַע ְצמֹו ָרכּון ַעל ּגַ ֵּבי יְ ִר ַ
באדיבות "שלום לעם"

