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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת בלק תשפ"א

 אין אדם חסר-אונים יותר ממי שנשבר לו חצי ארטיק בפה... מה עושה עכבר שחטא? מחילה... -למה דבורה מגיעה לבריכה? כי היא הולכת לצוף...

פרשה מאירה
ִּפיו וְ לִ ּבֹו ָׁשוִ וים

שאלות בפרשה
 .1מי היה מלך מואב?
 .2מה היה שמו של אביו של בלעם?
 .3מניין לומדים ש"בדרך שבה אדם רוצה לילך מוליכים אותו"?
 .4הסבירו את הפסוק" :לא איש א-ל ויכזב ,ובן אדם ויתנחם"
" .5מה אקוב לא קּבֹה א-ל"  -מה פירוש הפעולה "לקוב"?
 .6כמה מזבחות בנה בלק בכל פעם?
 .7איזו ברכה מברכות בלעם יש שנוהגים לומר לפני שחרית?
 .8בזכות מי נעצרה המגפה בסוף הפרשה?
חידת חדגא:
איזה קשר ניתן למצוא בין פרשת 'בלק' לפרשת 'מסעי'?
חידת פולקע:
מלאך של רחמים שהוא שטן?! הסבירו!

תמונות בפרשה
ִמצאו למה רומזות התמונות ,מתוך הפרשה!
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מֹואב ָר ָצה לִ ְפּג ַֹע ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ֶא ְמ ָצ ִעי ְמיֻ ָחדַ :על יְ ֵדי ַה ֶּפה.
ָּבלָ ק ֶמלֶ ְך ָ
ּות ִפּלָ ה ,וְ לָ כֵ ן ָּבלָ ק
ּתֹורה ְ
ַה ֶּפה ֶׁשל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא ֶּפה ָקדֹוׁש ֶׁשל ָ
ָח ַׁשב לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּדוְ ָקא ְּבכֹוחֹו ֶׁשל ַה ֶּפה ּכְ ֵדי לִ ְפּג ַֹע ְּב ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלָּ .בלָ ק
ָק ָרא לְ ִבלְ ָעם ָה ָר ָׁשע ֶׁשּיְ ַקּלֵ ל ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִפיו.
ֲא ָבל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא ִה ְסּכִ ים ֶׁשּיְ ַקּלְ לּו ֶאת ָּבנָ יו וְ יִ ְפּגְ עּו ָּב ֶהם .לָ כֵ ן
טֹובים ָהיּו
ּוׁש ָב ִחים ַר ִּביםּ .כָ ל ּכָ ְך ִ
הּוא ָׂשם ְּב ִפיו ֶׁשל ִּבלְ ָעם ְּב ָרכֹות ְ
ַה ְּד ָב ִרים ֶׁשּיָ ְצאּו ִמ ִּפיו ֶׁשל ִּבלְ ָעםַ ,עד ֶׁש ָּבלָ ק ָס ַפק ֶאת ּכַ ָּפיו וְ גֵ ֵרׁש אֹותֹו
לִ ְמקֹומֹו ְּבב ֶֹׁשת ָּפנִ ים...
ִמּכָ אן ֲאנַ ְחנּו לְ ֵמ ִדים ּכַ ָּמה ָחזָ ק וְ ָחׁשּוב ַהּכ ַֹח ֶׁשל ַה ֶּפה ֶׁשּלָ נּו! ְּבכֹוחֹו
ּיֹוצא ֵמ ַה ֶּפה.
טֹובים וְ ָעלֵ ינּו לָ ִׂשים לֵ ב לְ ָמה ֶׁש ֵ
לְ חֹולֵ ל ְּד ָב ִרים ָר ִעים וְ ִ
נֹוסףִּ :בלְ ָעם ָא ְמנָ ם ֵּב ַרְך ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאלֲ ,א ָבל
אֹותנּו ָּד ָבר ָ
ָחזָ "ל לִ ְּמדּו ָ
ּדּוע
כֹותיו ֶׁשל ִּבלְ ָעם ֶּב ֱא ֶמת ָה ְפכּו לִ ְקלָ לָ ה! ַמ ַ
ַּבּסֹוף ּכִ ְמ ַעט ּכָ ל ִּב ְר ָ
ָה ְפכּו ַה ְּב ָרכֹות לִ ְקלָ לָ ה? ִּבגְ לַ ל ֶׁשּכַ ּוָ נָ תֹו ֶׁשל ִּבלְ ָעם ֹלא ֶּב ֱא ֶמת ָהיְ ָתה
ּובכַ ּוָ נָ תֹו ָהיְ ָתה ִׂשנְ ָאה
לְ ָב ֵרְךִּ .בלְ ָעם ָא ְמנָ ם ֵּב ַרְך ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאלֲ ,א ָבל ְּבלִ ּבֹו ְ
ּגְ דֹולָ ה וְ הּוא ָר ָצה ַרק לְ ַקּלֵ ל! לָ כֵ ן ,לַ ְמרֹות ֶׁש ִּמ ִּפיו יָ ְצאּו ְּב ָרכֹותֵ ,הן
ָה ְפכּו לִ ְקלָ לָ הּ ,כִ י זֹו ָהיְ ָתה ּכַ ּוָ נָ תֹו ָה ֲא ִמ ִּתית.
ּכַ ָּמה ָחׁשּוב ֶׁש ִּפינּו וְ לִ ֵּבנּו יִ ְהיּו ָׁשוִ יםֶׁ ,ש ַהּכַ ּוָ נָ ה ֶׁשל ַהּלֵ ב ֶׁשּלָ נּו ִּת ְהיֶ ה
טֹובה וְ לִ ְב ָרכָ ה!
ּיֹוצא ִמ ִּפינּו יִ ְהיֶ ה לְ ָ
הֹורה ,וְ ָאז גַ ם ָמה ֶׁש ֵ
ּוט ָ
טֹובה ְ
ָ

בדרך לבית המקדש

מבוך לי"ז בתמוז

ָה ַא ֲה ָבה
ְמנַ ַּצ ַחת
סיפור לשבת

זוג קשישים ש 50-שנה לא היו בבית מלון ,רוצים ללכת לבית מלון לכבוד יום הנישואים ה70-
שלהם .בבית המלון העובד מוביל אותם לחדר שלהם' .סליחה' אומרת האישה' ,זה שלא היינו
בבית מלון  50שנה זה לא אומר שאתם יכולים לעבוד עלינו .אין כאן מיטות ,חלון ,שירותים ,זה
רק חדר קטן!' 'אבל גבירתי' ,אומר עובד התחזוקה' ,זה לא החדר ,זו המעלית'...

שמחה פשיטיק

יאל,
תֹוד ְעּתֹו ֶׁשל ּגַ ְב ִר ֵ
ּתֹובנָ ה ַהּזֹאת נָ ֲח ָתה לְ ַ
יׁשהּו ּבֹוגֵ ד ּבֹו! ַה ָ
ִמ ֶ
ָּב ֶרגַ ע ֶׁש ָר ָאה ֶאת ַה ִּפ ְרסּום ֶׁשל ַה ֶח ְב ָרה ַה ִּמ ְת ָח ָרה ּבֹוַ .מ ֲע ָצ ָמה
מּוצ ֵרי ָחלָ ב ׁשֹונִ ים,
יאלֶׁ ,ש ָּבּה יִ ְּצרּו ִמ ֵּדי יֹום ְּביֹומֹו ְ
ָהיְ ָתה לֹו ,לְ גַ ְב ִר ֵ
ימיםַ .ה ַּמ ְחלָ ָבה ֶׁשּלֹו ָקנְ ָתה לָ ּה ֵׁשם טֹוב ,וְ לָ קֹוחֹות
ּוט ִע ִ
יאים ְ
ְּב ִר ִ
עֹובר
ֵ
יהָ ,ה ֵחל ִמ ַּׂש ִּקּיֹות ָחלָ ב,
מּוצ ֶר ָ
ָ
ַר ִּבים ִמ ֲהרּו לִ ְרּכֹׁש ֶאת
ּובגְ לִ ידֹות ְט ִעימֹות ִּב ְמיֻ ָחד.
ִּבגְ ִבינֹות ׁשֹונֹות ,וְ כָ לֶ ה ְּב ַמ ֲע ַדּנִ ים ִ
נּוחה וְ ַעל ַהּנַ ֲחלָ ה וְ לֵ ָהנֹות ִמ ְּפ ִרי
יאל ָהיָ ה יָ כֹול לָ ֶׁש ֶבת ַעל ַה ְמ ָ
ּגַ ְב ִר ֵ
ּומעֹולָ ם
ֲע ָמלֹו ,אּולָ ם ֹלא ִאיׁש ּכָ מֹוהּו יִ ְׁשקֹט ַעל ַה ְּׁש ָמ ִריםֵ .מ ָאז ֵ
ִח ֵּפשֹ לְ ִה ְת ַק ֵּדם ,לְ ִה ְׁש ַּת ֵּפר ,לְ ַח ֵּדׁש ּולְ גַ ּוֵ ן .אּולַ י זֶ ה ָהיָ ה סֹוד
מּוצ ִרים ַח ְּד ָׁשנִ ּיִ ים
ַה ְצלָ ָחתֹוֲ .ח ָד ִׁשים לַ ְּב ָק ִרים ָהיּו ִמ ְת ַּפ ְר ְס ִמים ָ
טֹובי ַהּמֹחֹות ַּב ַּמ ְחלָ ָבה ֶׁשּלֹו.
יהם ָע ְמלּו ֵ
קֹורּיִ ים ֶׁשּיִ ֵּצרֶׁ ,ש ֲעלֵ ֶ
ּומ ִ
ְ
ּתּוח ַמ ְע ַּדן ׁשֹוקֹולָ דֶׁ ,ש ְּמ ַׁשּלֵ ב
ַמ ָּמׁש לַ ַא ֲחרֹונָ ה ָׁש ְקדּו ַּב ִּמ ְפ ָעל ַעל ִּפ ַ
פּואהָ .ה ַר ְעיֹון ָהיָ ה ֶׁשל
ְּבתֹוכֹו ֶאת ָה ֶא ְפ ָׁשרּות לְ ָאכְ לֹו ּכִ גְ לִ ָידה ְק ָ
בּוצה ֶׁשל ֲע ָש ָֹרה ַמ ָּד ָענִ ים
ּצּוע ֻה ְפ ְק ָדה ְק ָ
יאלַ ,אְך ַעל ַה ִּב ַ
ּגַ ְב ִר ֵ
ֶׁש ֶה ֱע ִסיקַ .הּלָ לּו ִה ְתיַ ּגְ עּו יָ ִמים וְ לֵ ילֹות
ּכְ ֵדי לִ ְמצֹא ֶאת ַהּנֻ ְס ָחה ֶׁש ְּת ַא ְפ ֵׁשר ֶאת
ּתֹוצ ָאה ַהּזֹאתֵ .הם נִ ּסּו ְּד ָרכִ ים ׁשֹונֹות,
ַה ָ
יהם,
וְ ָט ֲעמּו ׁשּוב וָ ׁשּוב ֶאת ַמ ֲע ֵשֹה יְ ֵד ֶ
ּמּוצר ַה ֻּמגְ ָמר.
ַעד ֶׁש ָהיּו ְמ ֻר ִּצים ֵמ ַה ָ
יאל,
ּוב ְּׂשרּו לְ גַ ְב ִר ֵ
ַ'ה ַּמ ְע ָּדן מּוכָ ן!' ָּבאּו ִ
יהם
ְמנַ ֵהל ַה ַּמ ְחלָ ָבה .הּוא לָ ַחץ ֶאת יְ ֵד ֶ
ּמּוצר
וְ ָא ַמר'ִ :אם ּכֵ ן ,נַ ְת ִחיל ְּב ִפ ְרסּום ַה ָ
בּוע ַה ָּבא'ַ .מ ְחלֶ ֶקת
ֶה ָח ָדׁש ּכְ ָבר ַּב ָּׁש ַ
ַה ִּפ ְרסּום ֶׁשל ַה ִּמ ְפ ָעל ָע ְמלָ ה ַעל ֲהכָ נַ ת
ּומֹוׁשכֶ ת ַעיִ ןֶׁ ,ש ִּתגְ רֹם
ֶ
ִּפ ְרס ֶֹמת ַמ ְב ִר ָיקה
לַ ּלָ קֹוחֹות לִ נְ הֹר ֶאל ַה ֲחנֻ ּיֹות וְ לִ ְקנֹות
ֶאת ַה ַּמ ְע ָּדן ַה ֻּמ ְפלָ אַ .הּכֹל ָהיָ ה מּוכָ ן
הֹור ָאה
ּומזֻ ָּמן ,וְ ַרק ִחּכָ ה לָ ֶרגַ ע ַהּנָ כֹון וְ לַ ָ
ְ
ֶׁשל ַה ְמנַ ֵהל.
יאל ֶאת ָה ִעּתֹון וְ נֶ ֱח ַרדַ :ה ַּמ ְחלָ ָבה
ֶאּלָ א ֶׁש ְּבאֹותֹו ּב ֶֹקר ָּפ ַתח ּגַ ְב ִר ֵ
ּדֹומה ,וְ ַאף ִה ְס ִּפ ָיקה לְ ַפ ְר ֵסם אֹותֹו ַעל
ַה ִּמ ְת ָח ָרה יִ ְּצ ָרה ַמ ְע ָּדן ֶ
יסה
יאל ִאכְ ַּפת ֵמ ַהּנְ גִ ָ
יֹותר ִמ ַּמה ֶּׁש ָהיָ ה לְ גַ ְב ִר ֵ
ּגַ ֵּבי ַעּמּוד ָׁשלֵ םֵ ...
ְּבנֵ ַתח ַהּׁשּוק ֶׁשּלֹוֶׁ ,ש ָהיָ ה ָאמּור לִ ְהיֹות ִּבלְ ָע ִדי לֹוַ ,צר ָהיָ ה לֹו ַעל
מֹוסר ֵמ ַידע לַ ַּמ ְחלָ ָבה ַה ִּמ ְת ָח ָרה.
יׁשהּו ִמּתֹוְך ַה ַּמ ְחלָ ָבה ֵ
ּכָ ְך ֶׁש ִּמ ֶ
יאל'ַ .רק ֵהם
'זֶ ה ַחּיָ ב לִ ְהיֹות ֶא ָחד ֵמ ַה ַּמ ָּד ָענִ ים ֶׁשּלָ נּו' ,יָ ַדע ּגַ ְב ִר ֵ
יבים ֶׁשל ַה ַּמ ְע ָּדן ֶה ָח ָדׁשֲ .א ָבל ֵאיְך ְמ ָב ְר ִרים
יֹוד ִעים ַמ ֶהם ַה ַּמ ְרּכִ ִ
ְ
ִמי ֵמ ֶהם ַה ַּמ ְדלִ יף?' נִ ָּסה לַ ֲחׁשֹבַ ,אְך ֹלא ָעלָ ה ְּברֹאׁשֹו ּכָ ל ַר ְעיֹון.
הּוא יָ ַדע ֶׁש ְּבׁשּום ָּפנִ ים וָ א ֶֹפן ָאסּור לֹו לָ ֵתת לַ ַּמ ָּד ָען ַה ְמ ַרּגֵ ל
לְ ַה ְמ ִׁשיְך לַ ֲעבֹד ֶא ְצלֹוֶׁ ,שּכֵ ן הּוא יְ חֹולֵ ל עֹוד וְ עֹוד נְ זָ ִקיםִ .מ ַּצד
ֵׁשנִ יֵ ,אין לֹו ֶּד ֶרְך לָ ַד ַעת ִמיהּו זֶ ה וְ ֵאיזֶ ה הּוא.
עֹוב ָדיו,
יאל ֶה ְחלִ יט לִ נְ קֹט ְּב ַצ ַעד ָק ֶׁשהָ .א ְמנָ ם הּוא ָא ַהב ֶאת ְ
ּגַ ְב ִר ֵ
יהם ְּב ֶק ֶׁשר ֶׁשהּוא ַה ְר ֵּבה ֵמ ֵע ֶבר לְ ִק ְׁש ֵרי ַמ ֲע ִסיק
וְ ָהיָ ה ָקׁשּור ֲאלֵ ֶ
עֹוב ִדיםַ ,אְך ּכָ ל זֶ ה ֹלא ָמנַ ע ִמ ֶּמּנּו ִמּלְ זַ ֵּמן ֶאת ֲע ֶש ֶֹרת ַה ַּמ ָּד ָענִ ים
וְ ְ

לֹומר לָ ֶהם ּכַ ְּד ָב ִרים ַה ָּב ִאים'ַ :צר לִ י ְמאֹדֲ ,א ָבל
לְ ִמ ְש ָֹרדֹו וְ ַ
יׁשהּו ֶׁש ַּמ ְדלִ יף
ַה ַּמ ָּצב ָה ַעכְ ָׁשוִ י ֹלא יָ כֹול לְ ִה ָּמ ֵׁשְך .יֵ ׁש ֵּבינֵ יכֶ ם ִמ ֶ
ֵמ ַידע ַעל ַהּנַ ֲע ֶשֹה ַּב ִּמ ְפ ָעל ֶׁשּלִ י ,וְ זֶ ה ָּברּור לָ כֶ ם ֶׁש ֲאנִ י ֹלא יָ כֹול
יאל נָ ַׁשף ִּבכְ ֵבדּות לִ ְפנֵ י
לְ ַה ְרׁשֹות לַ ַּמ ָּצב ַהּזֶ ה לְ ִה ָּׁש ֵאר ּכָ ְך'ּ .גַ ְב ִר ֵ
קֹורא לְ ִמי ִמּכֶ ם ֶׁש ָע ָשֹה ֶאת ַה ַּמ ֲע ִׂשים
ֶׁש ִה ְמ ִׁשיְך ִּב ְד ָב ָריו'ֲ :אנִ י ֵ
ּיֹודה ָּב ַא ְׁש ָמה .הּוא ֹלא ַחּיָ ב לַ ֲעשֹוֹת ֶאת זֶ ה ּכָ אן וְ ַעכְ ָׁשו.
ַהּלָ לּוֶׁ ,ש ֶ
ֹלׁשה יָ ִמים לַ ֲחׁשֹב ּולְ גַ ּלֹות לִ י ַעל ּכָ ְך ְּבכָ ל ֶּד ֶרְך
ֶא ֵּתן לָ כֶ ם ְׁש ָ
ֶׁש ִּת ְמ ְצאּו לְ נָ כֹון .וְ ָהיָ ה ִאם ֹלא יָ בֹוא ֵאלַ י ָה ָא ֵׁשם ַּבּגְ נֵ ָבהְּ ,ת ֻפ ְּטרּו
ּכֻ ּלְ כֶ ם לְ ַאלְ ַּתרַ .צר לִ יַ ,אְך ּכָ ֶרגַ ע זֹו ַה ֶּד ֶרְך ַהיְ ִח ָידה ֶׁשּלִ י לְ וַ ֵּדא ִמי
ַה ַּמ ְדלִ יףָ .ק ֶׁשה לִ י לְ ַה ֲא ִמין ֶׁשהּוא יִ ֵּתן לְ כָ ל יֶ ֶתר ֲח ֵב ָריו לִ ְמצֹא
יֹודה'.
ּומן ַה ְּס ָתם הּוא יָ בֹוא וְ ֶ
ֶאת ַע ְצ ָמם ְמ ֻפ ָּט ִריםִ ,
חֹוׁש ִׁשים וַ ֲח ֵר ִדיםְ ,מ ַקּוִ ים ְּבכָ ל ְמא ָֹדם
ַה ַּמ ָּד ָענִ ים יָ ְצאּו ֵמ ַה ִּמ ְׂש ָרד ְ
ּטֹובה.
ֶׁש ַה ַּמ ְדלִ יף יַ ְחׂשֹף ֶאת ַע ְצמֹו ,וְ ֵהם יִ ָּׁש ֲארּו ְּב ִמ ְׂש ָר ָתם ַה ָ
ֹלׁשת
אּולָ ם ִּת ְקוָ ָתם ִה ְת ַּב ְּד ָתהְׁ .ש ֶ
ַהּיָ ִמים ִה ְס ַּתּיְ מּו ,וְ ַה ַּמ ָּד ָען ַה ְמ ֻב ָּקׁש ֹלא
ּטּורין ָהיְ ָתה
הֹודה ָּב ַא ְׁש ָמהֶ .ח ֶרב ַה ִּפ ִ
ָ
יֹותר ֵמ ֵאי ַּפ ַעםּ ...כְ ֶׁש ָּק ָרא לָ ֶהם
רֹובה ֵ
ְק ָ
יאל לְ ִמ ְש ָֹרדֹו ַּב ַּפ ַעם ַה ְּׁשנִ ּיָ ה לְ אֹותֹו
ּגַ ְב ִר ֵ
בּועָּ ,פ ַעם לִ ָּבם ְּבעֹז' .זֶ ה ַהּסֹוף ֶׁשל
ָׁש ַ
ַה ַּק ְריֶ ָרה ֶׁשּלָ נּוִ '...ה ְר ֲהרּו.
ָמה ְמאֹד ֻה ְפ ְּתעּו ַה ַּמ ָּד ָענִ ים לִ ְראֹות
ּוׁשלֵ וִ ים .הּוא
ּנֹוחים ְ
יאל נִ ִ
ֶאת ְּפנֵ י ּגַ ְב ִר ֵ
'עֹוב ִדים
ְ
עֹוב ִדים וְ ָא ַמר:
ִחּיֵ ְך לְ כָ ל ָה ְ
יביםֶ ,ה ְחלַ ְט ִּתי ֶׁש ֲאנִ י ֹלא
יְ ָק ִרים וַ ֲח ִב ִ
אֹוהב
יָ כֹול לַ ֲעשֹוֹת לָ כֶ ם ֶאת זֶ הֲ .אנִ י ֵ
ֶאת ּכֻ ּלְ כֶ ם ַא ֲה ַבת נֶ ֶפׁשּ ,כֵ ןּ ,כֹולֵ ל ֶאת ִמי ֶׁש ִה ְדלִ יףָּ .ברּור לִ י
ֶׁשהּוא ִמ ְת ָח ֵרט ַעל ַמ ֲע ָשֹיוַ .ה ֶּק ֶׁשר ֶׁשּלִ י ֲאלֵ יכֶ ם הּוא ֹלא ַמ ֶּׁשהּו
יע לָ כֶ ם ֶׁשּכֻ ּלְ כֶ ם
מֹוד ַ
ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לְ נַ ֵּתק ְּב ַקּלּות ּכָ זֹאת ,וְ לָ כֵ ן ֲה ֵרינִ י ִ
בֹוד ְתכֶ ם!'
– ּכֹולֵ ל ּכֻ ּלָ ם – נִ ְׁש ָא ִרים ַּב ֲע ַ
יטים ַאנְ ַחת ְרוָ ָחה.
ַה ַּמ ָּד ָענִ ים יָ ְצאּו ֵמ ַה ֶח ֶדר ָּבזֶ ה ַא ַחר זֶ הַ ,מ ְפלִ ִ
יחה,
ׁשֹוטפֹות ֶאת ָּפנָ יו'ְ .סלִ ָ
ְ
ַא ֲחרֹון נִ ְׁש ַאר ַּב ֶח ֶדר ַא ְבנֵ רְּ ,ד ָמעֹות
יתי '...הּוא ִמלְ ֵמל
יאלֲ ...אנִ י ַמ ָּמׁש ִמ ְצ ַט ֵער ַעל ַמה ֶּׁש ָע ִׂש ִ
ּגַ ְב ִר ֵ
יתי ָּדחּוק ְּבכֶ ֶסף ,וְ ֵהם ִה ִּציעּו לִ י ְסכּום ּגָ דֹול
ְּבב ֶֹׁשת ָּפנִ ים'ָ .היִ ִ
ַּב ֲעבּור ַה ַה ְדלָ ָפה ַהּזֹאתֲ .א ָבל ּכְ ָבר ִה ְת ָח ַר ְט ִּתי ֶאלֶ ף ְּפ ָע ִמים ַעל
יאל.'...
ַה ַּמ ֲע ֶשֹה ַה ֵּמ ִביׁש ֶׁשּלִ יְ .סלַ ח לִ יּ ,גַ ְב ִר ֵ
יע אֹותֹו ַאט ַאטּ ,ולְ ַבּסֹוף
יאל ָקם וְ ִח ֵּבק ֶאת ַא ְבנֵ ר .הּוא ִה ְרּגִ ַ
ּגַ ְב ִר ֵ
ָׁש ַאל'ֵ :איְך זֶ ה ָק ָרה? ֵאיְך ַּבּסֹוף ִק ַּבלְ ָּת א ֶֹמץ לְ הֹודֹות?' ַא ְבנֵ ר
יתי ֶאת ָה ַא ֲה ָבה ֶׁשּלְ ָך
ֵה ִרים ֵאלָ יו ֵעינַ יִ ם לַ חֹות וְ לָ ַחׁשּ' :כְ ֶׁש ָר ִא ִ
יֹותר ֵמ ַהּכֹלָ .ה ַא ֲה ָבה נִ ְּצ ָחה'.
יע ָעלַ י ֵ
ֵאלֵ ינּו ,וַ ֲא ִפּלּו ֵאלַ י ,זֶ ה ִה ְׁש ִּפ ַ
באדיבות "שלום לעם"

