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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת קורח תשפ"א

שאלות בפרשה

חידת חדגא:
ִמצאו בפרשה פסוק שמתחיל ב 3-מילים רצופות מאותו השורש!
חידת פולקעִ :מצאו בפרשה  3מילים רצופות
בנות  2אותיות ,שמסיימות באותה האות!

תמונות בפרשה
ִמצאו למה רומזות התמונות!
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14,700
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פרשה מאירה
ֹלקת – ּכְ מֹו ֵאׁש!
ּומ ֲח ֶ
יבה ַ
ְמ ִר ָ

 .1מאיזה שבט היה קורח ומאיזה שבט היו דתן ואבירם?
 .2איזו תלונה נוספת הזכירו דתן ואבירם בדבריהם?
 .3כיצד הוכחה בחירתו של אהרון הכוהן לתפקידו?
 .4מה קרה למאתיים וחמישים האיש שהיו עם קורח?
 .5מה עשו במחתות של החוטאים?
 .6למי נותנים 'תרומה גדולה' ולמי 'מעשר ראשון'?
 .7באיזה גיל מקיימים את מצוות 'פדיון הבן'?
 .8בכמה שקלי-כסף פודים את הבכור?

8

פיל ,נחש ונמר טיילו להם .פתאם אומר הפיל :תראו איזה קטע! שלושתנו
מתחילים באות נ'! עונה לו הנחש :נחש מתחיל בנ' ,נמר מתחיל בנ' ,אבל
פיל מתחיל בפ'!' ענה הפיל :נכון אבל קוראים לי נחום!

9

ּוב ַעל
ּכֻ ּלָ נּו ַמּכִ ִירים ֶאת ַה ִּסּפּור ֶׁשל ָּפ ָר ַׁשת ק ַֹרח .ק ַֹרח ָהיָ ה ָא ָדם ָחׁשּוב ַ
ַמ ֲעלָ הֲ ,א ָבל ִּפ ְתאֹום הּוא ִה ְת ִחיל לְ ַקּנֵ א ְּבמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו .הּוא ָׁש ַאל ֶאת
ַע ְצמֹו" :לָ ָּמה ֶׁשּמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו יַ נְ ִהיג ֶאת ָה ָעם וְ יִ ְהיֶ ה לֹו ַּת ְפ ִקיד ָחׁשּוב,
ֹלקת נֶ גֶ ד
וְ לִ י ֹלא?" ַה ִּקנְ ָאה וְ ַת ֲאוַ ת ַהּכָ בֹוד ֶׁשּבֹו ּגָ ְרמּו לֹו לִ ְפּת ַֹח ְּב ַמ ֲח ֶ
נֹוס ִפים לְ ִה ְתנַ ּגֵ ד לְ מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ,וְ יַ ַחד
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו .ק ַֹרח ִׁשכְ נֵ ַע ֲאנָ ִׁשים ָ
ֵהם ִה ְת ִחילּו לְ ִה ְתלֹונֵ ן ּולְ ִה ְת ַר ֵעם ַעל מ ֶֹׁשה.
קֹוציםִ .היא ַמ ְת ִחילָ ה ְּב ַצ ַעד ָק ָטן ַאְך ַמ ֵהר
יבה ִהיא ּכְ מֹו ֵאׁש ִּב ְׂש ֵדה ִ
ְמ ִר ָ
אֹותּה ִהיא ֲעלּולָ ה לְ ַסּכֵ ן ֶאת
עֹוצ ִרים ָ
ְמאֹוד ִהיא ִמ ְת ַּפ ֶּׁש ֶטת ,וְ ִאם ֹלא ְ
ֹלקת ֶׁשל ק ַֹרח נֶ גֶ ד מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֶׁשּנִ ְב ַחר ַעל ִּפי ה',
ּכֻ ּלָ ם! ּכָ ְך ּגַ ם ַה ַּמ ֲח ֶ
אֹותּה ִּב ְמ ִהירּותַ .אְך ָהיָ ה לְ כָ ְך
ִה ְת ַּפ ְּׁש ָטה וְ ִה ְת ַחּזְ ָקה ,וְ ָהיָ ה צ ֶֹרְך לַ ֲעצֹר ָ
ּומתּו ְּבצּורֹות ְמ ֻׁשּנֹות,
ְמ ִחיר ָק ֶׁשה .ק ַֹרח וַ ֲע ָדתֹו נֶ ֶענְ ׁשּו ְּב ֻח ְמ ָרה ַר ָּבה ֵ
וְ גַ ם ְּב ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיְ ָתה ַמּגֵ ָפה ֶׁש ָה ְרגָ ה ֲאנָ ִׁשים ַר ִּבים.
יאים ֶאת ָה ָא ָדם ִמן
מֹוצ ִ
ִ
"ה ִּקנְ ָאהִ ,ה ְת ַאּוָ ה וְ ַהּכָ בֹוד
ֲחכָ ֵמינּו ָא ְמרּו ַ
יפת ּכָ בֹוד ַמּזִ ִיקים לְ כָ ל
ּנֹוב ִעים ִמ ִּקנְ ָאה ְּור ִד ַ
ָהעֹולָ ם"ַ .מ ֲע ִׂשים ֶׁש ְ
אֹותםּ ,וכְ מֹו ֶׁש ָר ִאינּו ַּב ֲע ַדת ק ַֹרחִ .אם
ּוב ְמיֻ ָחד לְ ִמי ֶׁש ָע ָׂשה ָ
יבהִ ,
ַה ְּס ִב ָ
רֹוצה לְ ַה ִּׂשיג ָּד ָבר אֹו ַּת ְפ ִקיד ָחׁשּובּ ,כְ ַדאי לֹו לְ נַ ּסֹות לְ ִה ְת ַק ֵּדם
ָא ָדם ֶ
ּומ ִריבֹות ַּב ֶּד ֶרְך.
יׁשרֹות וְ ָה ִע ָּקר – לְ ִהּזָ ֵהר ִמ ַּמ ֲחלֹוקֹות ְ
ִּב ְד ָרכִ ים טֹובֹות וִ ָ
יע לְ ַמ ְּט ָרתֹו ִמ ְּבלִ י לִ ְפּג ַֹע ּולְ ִה ָּפגַ ע.
יח לְ ַהּגִ ַ
ּכָ כָ ה יֵ ׁש ִסּכּוי ֶׁשהּוא יַ ְצלִ ַ
יחים!
יבה – ַמ ְפ ִס ִידיםִ .מ ַּמ ֲע ֵׂשה טֹוב ּווִ ּתּור – ַּבּסֹוף ַמ ְרוִ ִ
ּומ ִר ָ
ֹלקת ְ
ִמ ַּמ ֲח ֶ

"פרח מטה אהרון"  -זהו  6הבדלים

מֹוכר
ֵ
רּוח
ָה ַ
סיפור לשבת

איש אחד  2חברים שלו להתארח .הם מופתעים לראות פטיש גדול תלוי על הקיר' .מה זה
הפטיש הזה?' שואל אחד החברים' .זה שעון קיר'! משיב החבר' .מה זאת אומרת שעון קיר?'
נדהמים החברים' .הנה ,רוצים לראות?' הוא לוקח את הפטיש ונותן  4מכות למסמר בקיר.
פתאום נשמעה צעקה מעבר לקיר' .מה אתה עושה  11בלילה עכשיו?!'
(מתוך פורום הבדיחות באתר)
						

שמחה פשיטיק

ּוברֹב ַּפ ְׁשטּות ֶה ֱע ִמיד ָׁשם ּדּוכָ ן.
יע לָ ִעירְ ,
ְּביֹום ָּב ִהיר הּוא ִהּגִ ַ
רֹומי ָה ֵרי
ֶׁשלֶ ט ּגָ דֹול ִהכְ ִריזּ' :כָ אן מֹוכְ ִרים ֲאוִ יר ָצלּול ַהיְ ֵׁשר ִמ ְּמ ֵ
יהם ְּב ִת ָּמהֹוןֲ ,א ָבל הּוא ָּפׁשּוט
ּתֹוׁש ִבים ִׁש ְפ ְׁשפּו ֵעינֵ ֶ
ָה ַאלְ ִּפים'ַ .ה ָ
ּומכַ ר
ּומ ֻע ָּצבֹותָ ,
נִ ַּצב ָׁשם ְּבדּוכָ נֹו לְ ַצד ֲע ֵר ַמת ֻק ְפ ָסאֹות ְק ַטּנֹות ְ
'ּתֹוׁש ִבים יְ ָק ִרים!' ִהכְ ִריז לְ מּול ַה ָּק ָהל ֶׁש ִה ְת ַא ֵּסף ְס ִביבֹו
ָ
רּוח.
ַ
דּוע לְ כֻ ּלְ כֶ ם ַמ ַּצב זִ הּום ָה ֲאוִ יר ֶׁשּבֹו נְ תּונָ ה
ְּבתֹוְך ָׁש ָעה ַקּלָ ה' .יָ ַ
ׁשֹוא ִפים ֶאל ִק ְר ְּבכֶ ם ּכַ ּמּות
ֲ
ימה ַא ֶּתם
ימה ּונְ ִׁש ָ
ָה ִעירְּ .בכָ ל נְ ִׁש ָ
ׁשּוטה
ִּבלְ ִּתי ְמ ֻב ֶּטלֶ ת ֶׁשל ֲאוִ יר ְמז ָֹהם ,וְ לָ כֵ ן ֲאנִ י ּכָ אןִ ,עם ַה ָּצ ָעה ְּפ ָ
רּוח ְצלּולָ ה ,וְ תּוכְ לּו
יאּותכֶ ם – ְקנּו לָ כֶ ם ֻק ְפ ָסאֹות ֶׁשל ַ
ּתֹועיל לִ ְב ִר ְ
ֶׁש ִ
ׁשּוטים'.
לְ ַט ֵהר ֶאת ָה ֲאוִ יר ֶׁש ְּב ִע ְירכֶ ם ְּב ֶא ְמ ָצעּות ּכַ ָּמה ְצ ָע ִדים ְּפ ִ
הּוא ָצ ַדקָ .ה ֲאוִ יר ָּב ִעיר ָהיָ ה ְמז ָֹהם יֶ ֶתר ַעל ַה ִּמ ָּדהָּ .ב ֶרגַ ע ֶׁשּנִ כְ נַ ְס ָּת
יח ַצ ֲחנָ ה ִּבלְ ִּתי נִ ְס ָּבלֵּ .ברּור ָק ָצר
ֶאל ָה ִעירָ ,היָ ה עֹולֶ ה ְּב ַא ְּפָך ֵר ַ
רּואה
ֶה ֱעלָ ה ּכִ י ַמ ְחלֶ ֶקת ַה ַּת ְב ָ
ֶׁש ָּב ִעיר ֻה ְׁש ְּב ָתה ,וְ ֹלא ָהיְ ָתה
ְּפ ִעילָ ה ּכִ י ִאם ַּפ ַעם ְּבח ֶֹדׁש.
יתית ִה ְצ ַט ְּב ָרה
ָה ַא ְׁש ָּפה ַה ֵּב ִ
ּוב ִפ ְת ֵחי ַה ִּבנְ יָ נִ ים,
ַּב ָּב ִּתים ְ
יחּה ָה ַרע נָ ַדף לְ ֵמ ָרחֹוק.
וְ ֵר ָ
ּתֹוׁש ִביםֶׁ ,ש ַּד ְע ָּתם ּכִ ְמ ַעט
ַה ָ
נִ ְט ְר ָפה ֵמ ֲח ַמת ַה ִּס ְרחֹון,
ִח ְּפשֹּו ַּבּנֵ רֹות ִּפ ְתרֹון לִ ְב ָעיָ ָתם
ַה ָּק ָׁשהִ .ח ְּפשֹּו וְ ֹלא ָמ ְצאּו.
יע ּגֶ ְ'ר ִמי ָּב ְרחֹוב
הֹופ ַ
לָ כֵ ןּ ,כְ ֶׁש ִ
אׁשי וְ ִעּמֹו ָצץ ּדּוכַ ן ָה ֲאוִ יר ַה ְמ ֻׁשּנֶ הִ ,ה ִּביעּו ּכֻ ּלָ ם ִענְ יָ ן ַרב
ָה ָר ִ
רּוח ֶׁש ֻה ְּצעּו לִ ְמכִ ָירה.
ְּב ֻק ְפ ָסאֹות ָה ַ
רּוח? ִמי ָׁש ַמע ַעל
ֲא ָבל ִמּנֶ גֶ ד נִ ְׁש ְמעּו ֵּדעֹות ֲהפּוכֹות' :לִ ְקנֹות ַ
ּוב ֶצ ֶדק.
רּוח!' ּכָ ְך ָהיּו ַר ִּבים ֶׁש ָּט ֲענּוְ ,
ּכָ ְך?! ַהּכֹל ֲה ֵבל ֲה ָבלִ ים ְּורעּות ַ
ּנֹוא ִׁשים ִה ְסּכִ ימּו לִ ְרּכֹׁש
ּתֹוׁש ִבים ַה ָ
יחה ֶׁש ַה ָ
ֲא ָבל ַה ְּמ ִציאּות הֹוכִ ָ
ֶאת ַה ֻּק ְפ ָסאֹות ַה ְמכִ ילֹות – לְ ַט ֲענַ ת ּגֶ ְ'ר ִמי – ֲאוִ יר ָה ִרים ָצלּול
מּור ָתן ְמ ִחיר ֻמ ְפ ָרז ,וְ ַר ִּבים ִׁשּלְ מּו
ּכַ ּיַ יִ ןָ ,מה ּגַ ם ֶׁשהּוא ֹלא ָּד ַרׁש ְּת ָ
יתם ִעם ַה ֻּק ְפ ָסאֹות
ּבֹוד ִדים ֶׁש ִּב ֵּקׁש ,וְ ָׁשבּו לְ ֵב ָ
ֶאת ַהּדֹולָ ִרים ַה ְ
הֹורה ּגֶ ְ'ר ִמי
ַה ִּפלְ ִאּיֹות'ַ .ה ְמ ִּתינּו ּכֻ ּלְ כֶ ם לְ יֹום ִראׁשֹון ְּבעֹוד ח ֶֹדׁש'ָ ,
יתםַ .על יְ ֵדי ּכָ ְך
לַ ּקֹונִ ים' ,וְ ָאז ִּת ְפ ְּתחּו יַ ַחד ֶאת ַה ֻּק ְפ ָסאֹות ֶׁש ְּקנִ ֶ
ַּתזְ ִרימּו ַח ְמ ָצן ָטהֹור וְ נָ ִקי לָ ִעיר'.
ּתֹוׁש ִבים ְּב ֵר ָרה ּכִ י ִאם לִ ְׁשמ ַֹע לֹוֲ .ע ֵר ַמת ַה ֻּק ְפ ָסאֹות
ֹלא ָהיְ ָתה לַ ָ
יחת ַה ֻּק ְפ ָסאֹות
ָהלְ כָ ה וְ ִה ַּדלְ ְּדלָ ה ,וְ ַה ַּת ֲא ִריְך ֶׁש ָּק ַבע ּגֶ ְ'ר ִמי לִ ְפ ִת ַ
ַה ְמ ֻׁש ֶּת ֶפת ִה ְת ָק ֵרב .ח ֶֹדׁש לְ ַא ַחר ִמּכֵ ןְּ ,ביֹום ִראׁשֹון ,נִ ְמּכְ ָרה ֻק ְפ ַסת
ּוב ְד ִריכּות לָ ֶרגַ ע ַהּנָ קּוב.
רּוח ָה ַא ֲחרֹונָ ה ,וְ כֻ ּלָ ם ִה ְמ ִּתינּו ְּב ִצ ִּפּיָ ה ִ
ָה ַ
יע
ַה ָּׁשעֹון ִּת ְק ֵּתק ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ְּב ִא ִּטּיּות יְ ֵת ָרהֲ ,א ָבל לְ ַבּסֹוף ִהּגִ ַ

ּתֹוׁש ִבים לִ ְפּת ַֹח ֶאת ֻק ְפ ָסאֹות
ַהּזְ ַמןְּ ...ב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות ַר ָּבה נִ ּגְ ׁשּו ַה ָ
ימה אֹו ְׁש ַּתיִ ם.
רּוחּ ,כְ ֶׁשּלִ ָּבם ַמ ֲח ִסיר ְּפ ִע ָ
ָה ַ
ַה ֻּק ְפ ָסאֹות נִ ְפ ְּתחּו ,וְ ַה ַּת ְד ֵה ָמה ָהיְ ָתה ּגְ דֹולָ הִּ .ב ְמקֹום ֲאוִ יר ָצלּול
יח ָעכּור
יח ּגֶ ְ'ר ִמי – יָ ָצא ִמּתֹוְך ַה ֻּק ְפ ָסאֹות ֵר ַ
ּכַ ּיַ יִ ן – ּכְ ִפי ֶׁש ִה ְב ִט ַ
ּכְ ִבּיּוב ...וַ ִּתגְ ַּדל ַה ַּצ ֲחנָ ה ְמאֹד וַ ַּת ַעל ַה ָּׁש ַמיְ ָמהִ .איׁש ֹלא ִה ְת ַמ ְה ַמּה.
אׁשיַ ,ה ָּמקֹום
יתם וְ ָרצּו לְ ֵע ֶבר ָה ְרחֹוב ָה ָר ִ
ּתֹוׁש ִבים ּכֻ ּלָ ם יָ ְצאּו ִמ ֵּב ָ
ַה ָ
ֶׁשּבֹו ָע ַמד ּדּוכָ נֹו ֶׁשל ּגֶ ְ'ר ִמי ַּבּיָ ִמים ָה ַא ֲחרֹונִ יםּ .כְ ֶׁש ִהּגִ יעּוָ ,ראּו
עֹומד ָׁשם ְמ ֻחּיָ ְך' .נּו?' ָׁש ַאל ִּב ְת ִמימּות,
ֵ
לְ ַת ְד ֵה ָמ ָתם ֶאת ּגֶ ְ'ר ִמי
יח?'
ָ'ה ַר ְעיֹון ֶׁשּלִ י ִה ְצלִ ַ
הֹופיעּו עֹוד וָ עֹוד
ִ
ׁשּובהִ .מּכָ ל ֵע ֶבר
ְּבלִ יל קֹולֹות נִ ְׁש ַמע ּכִ ְת ָ
ּכֹוׁשל ֶׁש ָּמכַ ר
ּמּוצר ַה ֵ
ּתֹוׁש ִבים נִ זְ ָע ִמיםֶׁ ,ש ָּבאּו לְ ִה ְתלֹונֵ ן ַעל ַה ָ
ָ
יח?' ָצ ַעק לְ ֶע ְברֹו
ׁשֹואל ִאם ָה ַר ְעיֹון ֶׁשּלְ ָך ִה ְצלִ ַ
לָ ֶהם ּגֶ ְ'ר ִמי'ַ .א ָּתה ֵ
יח!' לִ גְ לֵ ג ָעלָ יוֲ ,א ָבל ׁשּום ִחּיּוְך
ּתֹוׁשב ְמיֻ ּזָ ע'ָ .ה ַר ְעיֹון ֶׁשלְ ָך ִה ְס ִר ַ
ָ
ֹלא נִ ְר ָאה ַעל ְש ָֹפ ָתיו'ַ .ה ְחזֵ ר
לָ נּו ֶאת ּכַ ְס ֵּפנּו!' ָק ְראּו ּכֻ ּלָ ם
ְּב ַמ ְק ֵהלָ ה ַצוְ ָחנִ יתּ .גֶ ְ'ר ִמי ֹלא
ֵה ִׁשיב .הּוא ִה ִּביט ֶאל ָהא ֶֹפק,
ּכִ ְמ ַחּכֶ ה לְ ַמ ֶּׁשהּו ֶׁשּיָ בֹוא.
ּכַ ֲעבֹר ִמ ְס ַּפר ַּדּקֹות נִ ְׁש ְמ ָעה
ּוב ֲחֹלף
נֶ ָה ָמה ִמ ְּק ֵצה ָה ְרחֹובַ ,
ַה ַּד ָּקה נֶ ֶע ְצ ָרה
ַמ ֲח ִצית
ְמ ַמ ִּדים
ַמ ָּׂש ִאית ּגְ דֹולַ ת
לְ ַצד ּדּוכָ נֹו ַה ְמ ֻר ָּקן ֶׁשל
ּתֹוׁש ִבים ָה ַר ִּבים
ּגֶ ְ'ר ִמיַ .ה ָ
ּלּופין'ָ .מה זֶ ה?
ּובגֶ ְ'ר ִמי לְ ִח ִ
ֶׁשּנֶ ֶא ְספּו ַּב ָּמקֹום ִה ִּביטּו ַּב ַּמ ָּׂש ִאית ְ
ׁשּובה – ַאיִ ן.
ּות ָ
ָמה זֹו ַה ַּמ ָּׂש ִאית ַהּזֹאת?' ָׁש ֲאלּו ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּוְ .
'ּתֹוׁש ִבים
ָ
נֹושֹא ְּד ָב ִרים:
לְ ֶפ ַתע נָ ַטל ּגֶ ְ'ר ִמי ֶמגָ אפֹון ָע ְצ ָמ ִתי וְ ֵה ֵחל ֵ
נִ כְ ָּב ִדים! ְּת ִחּלָ ה ָעלַ י לְ ִה ְתנַ ֵּצל ִּב ְפנֵ יכֶ ם ַעל ִאי ַהּנְ ִעימּות ֶׁשּנִ גְ ְר ָמה
טֹובה ִה ְתּכַ ּוַ נְ ִּתי.
יח ִתי ַהּכֵ נָ הּ ,כִ י לְ ָ
לָ כֶ ם ִּבגְ לָ לִ יַ .ק ְּבלּו נָ א ֶאת ְסלִ ָ
אֹופ ֶפת
אתי לְ כָ אן ְּב ַמ ָּט ָרה לַ ֲעזֹר לָ כֶ ם לְ ִה ְתּגַ ֵּבר ַעל ַה ַּצ ֲחנָ ה ֶׁש ֶ
ָּב ִ
ּובעֹוד זְ ַמן ָק ָצר ָּת ִבינּו ַמ ִהי ַה ֶּד ֶרְך לְ כָ ְך.
קּופה ַהּזֹאתְ ,
ֶאת ָה ִעיר ַּב ְּת ָ
יח ַרעֲ ,א ָבל
ַה ֻּק ְפ ָסאֹות ֶׁש ָּמכַ ְר ִּתי לָ כֶ ם ָא ְמנָ ם ֵהכִ ילּו ח ֶֹמר ַּב ַעל ֵר ַ
יתי לִ ְמּכֹר לָ כֶ ם'.
ֹלא ֶאת זֶ ה ָר ִצ ִ
ּתֹוׁשב ַה ְמיֻ ּזָ ע ֶׁש ָּצ ַעק ִמּק ֶֹדםֹ ,לא ִה ְת ַא ֵּפק וְ ִה ְת ָּפ ֵרץ לְ ִד ְב ֵרי ּגֶ ְ'ר ִמי:
ַה ָ
אתי
ּבֹותיָּ ,ב ִ
ית לִ ְמּכֹר לָ נּו?' ּגֶ ְ'ר ִמי ָענָ ה ְּב ַׁשלְ וָ ה'ַ :ר ַ
ָ'אז ָמה ּכֵ ן ָר ִצ ָ
לִ ְמּכֹר לָ כֶ ם ֻק ְפ ָסאֹות! ִשֹימּו לֵ ב ֶׁש ְּב ֶמ ֶׁשְך ַהח ֶֹדׁש ֶׁש ַה ֻּק ְפ ָסאֹות
ּנֹור ִאי ֶׁש ָהיָ ה ְּבתֹוכָ ן,
יח ַה ָ
ַהּלָ לּו ָע ְמדּו ֶא ְצלְ כֶ ם ַּב ַּביִ ת ,לַ ְמרֹות ָה ֵר ַ
ֵהן ֹלא ִה ְס ִריחּו ּכְ לָ לַ .ה ֻּק ְפ ָסאֹות ָה ֵאּלֶ ה ֲאטּומֹות ְּב ָר ָמה ֶׁשל ֵמ ָאה
ֲאחּוז ,וְ זֶ ה ְּב ִדּיּוק ַמה ֶּׁשּיֵ ׁש לִ י ּכָ אן ַּב ַּמ ָּׂש ִאיתַּ :פ ֵחי ַא ְׁש ָּפה ַהּמֹונְ ִעים
חּוצהּ .כָ כָ ה ,וְ ַרק ּכָ כָ הַּ ,ת ֲחזִ ירּו לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ֶאת
יח לִ ְדֹלף ַה ָ
ֵמ ָה ֵר ַ
רּואה ַּת ֲחזֹר לִ ְפעֹל ְּבא ֶֹפן ָס ִדיר'.
ֵאיכּות ַה ַחּיִ יםַ ,עד ֶׁש ַּמ ְחלֶ ֶקת ַה ַּת ְב ָ
ְמיֻ ָּתר לְ ַצּיֵ ן ּכִ י ַה ִה ְתנַ ְּפלּות ַעל ְּתכּולַ ת ַה ַּמ ָּׂש ִאית ָהיְ ָתה ַא ִּד ָירה...
באדיבות "שלום לעם"

