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 פרה א :שמעת על המחלה הפרה המשוגעת?פרה ב :כן ,אמרו שהיא נורא מידבקת .איזה מזל שאנחנו ברווזות!
 -המורה' :כמה זה אחד פלוס אחד?' תלמידה' :סוף עונה!'...

פרשה מאירה

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת ואתחנן  -נחמו תשפ"א

ֲא ַה ַבת יִ ְש ָׂר ֵאל

שאלות בפרשה

תּובים ֲע ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹותֲ .ע ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹות
ְּב ָפ ָר ַׁשת וָ ֶא ְת ַחּנַ ן ּכְ ִ
ְמ ֻחּלָ ִקים לִ ְׁש ֵּתי ְקבּוצֹותִ ,מ ְצוֹות ֶׁש ֵּבין ָא ָדם לַ ָּמקֹום ,לַ ָּקדֹוׁש
ּומ ְצוֹות ֶׁש ֵּבין ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹוָ .מה ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים
ָּברּוְך הּואִ ,
לִ לְ מֹד ִמּכָ ְך?
רֹוצה ֶׁשּנֵ ַדע ֶׁש ַה ִה ְתנַ ֲהגּות ֶׁשּלָ נּו ֶאל ֲח ֵב ֵרינּו
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶ
עֹוׂשים לִ כְ בֹודֹו.
ׁשּובה ְּב ֵעינָ יו ֹלא ָּפחֹות ֵמ ַה ַּמ ֲע ִׂשים ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ִ
ֲח ָ
ִמי ֶׁש ָחס וְ ָחלִ ילָ ה ּפֹוגֵ ַע ַּב ֲח ֵברֹו ,הּוא ְּב ֶע ֶצם ּפֹוגֵ ַע ַּבה'! ּכִ י ּכְ מֹו
אֹותנּו ַעל ָה ֱאמּונָ ה וְ ַעל ְׁש ִמ ַירת ַה ַּׁש ָּבתּ ,כָ כָ ה הּוא
ֶׁשה' ִצּוָ ה ָ
אֹותנּו "ֹלא ִּת ְר ַצח" וְ "ֹלא ִּתגְ נֹב" ,וְ כָ ל ְׁש ָאר ַה ִּמ ְצוֹות.
ְמ ַצּוֶ ה ָ
יֹותר ִמּכָ ְך – ַעל ֲע ֵברֹות ֶׁש ֵּבין ָא ָדם
אֹותנּו עֹוד ֵ
ֲחכָ ֵמינּו ְמלַ ְּמ ִדים ָ
ֹלחֲ ,א ָבל ַעל ֲע ֵברֹות ֶׁש ֵּבין ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹו הּוא
לַ ָּמקֹום ה' מּוכָ ן לִ ְס ַ
ֹלחַ ,עד ֶׁש ֶה ָח ֵבר יִ ְת ַר ֶּצה וְ יִ ְסלַ חּ .כָ ל ּכָ ְך ָחׁשּוב לַ ה'
ֹלא מּוכָ ן לִ ְס ַ
ּוב ָׁשלֹום!
ֶׁשּנִ ְחיֶ ה ְּב ַא ֲה ָבה ְ
ּומ ַׂש ֲח ִקים ְּבכֵ יף
ימי ַהח ֶֹפׁש ,נִ ְפּגָ ִׁשים ְ
ָאז ַעכְ ָׁשוֶׁ ,שּכֻ ּלָ נּו ִּב ֵ
ּוב ִׂש ְמ ָחה – נִ ּזָ ֵהר ִּבכְ בֹוד ֲח ֵב ֵרינּו ,נֶ ֱהנֶ ה ּונְ ַׂש ֵחק ִמּתֹוְך ּכָ בֹוד
ְ
ֲה ָד ִדי וְ ַא ֲה ַבת יִ ְׂש ָר ֵאל!

 .1מה ביקש משה מהקדוש ברוך הוא ,כמסופר בתחילת הפרשה?
 .2האם ה' נענה לבקשתו של משה?
 .3מהם שמות  3ערי המקלט שהיו בעבר הירדן המזרחי?
 .4איזה מקום ידוע נקרא בשם "חורב"?
 .5באיזו מילה מתחיל הדיבר של שמירת השבת בפרשתנו?
 .6איזו פרשייה מפרשיות קריאת שמע ,כתובה בפרשה?
 .7מה החשש הרוחני שיש כאשר ישראל זוכים לשפע טוב בארץ?
 .8מהם שמות  7העממים שהיו בארץ כנען?
חידת חדגא :כיצד לומדים מעשרת הדיברות ,שמידת טובה
מרובה פי  500ממידת פורענות?
חידת פולקע:
איזה פסוק בפרשה נאמר בתפילת "עלינו לשבח"?

תמונות בפרשה

מילים מבולבלות

ִמצאו למה רומזות התמונות ,מתוך הפרשה!

זהו את המילים והביטויים מתוך "רביעי" של הפרשה
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תבוא
__________
שום בתיה
__________
הוא שם כת
__________

10
2

X

אך למה
__________

2
5
8

משב ים
__________
תא לחצר
__________
התל נמוך
__________

11

רבה
__________

3
6
9

מעביר
__________
רשום
__________
בת הרי
__________

12

מבין
__________

ֶק ַמחַ ,מיִ ם,
ִעּתֹון וְ גַ ְפרּור
סיפור לשבת

 איש בא למסעדה ומבקש את העוף הכי קטן שיש .אז המלצר הגיש לו ביצה... סבא התחתן עם סבתא .אבא התחתן עם אמא .רק אני אתחתן עם מישהי שאני לא מכיר... פעם קראתי ספר ברחוב .נתקעתי בעמוד הראשון... -כמה פילים עשו תחרות ריצה .אף לא עקף את השני .מי ניצח? השני...

שמחה פשיטיק

קֹוּב ִביץ זֶ הּו ְׁש ָמּה ֶׁשל ַהּיַ לְ ָּדה ֶׁש ָּמ ְצ ָאה ֶאת ַע ְצ ָמּה
ֶא ִמילִ י יַ ֶ
מֹוד ֶדת ִעם יְ ֵמי ִמלְ ֶח ֶמת ָהעֹולָ ם ַה ְּׁשנִ ּיָ ה .וְ כָ ְך ִהיא ְמ ַס ֶּפ ֶרת:
ִמ ְת ֶ
יתי ָאז נַ ֲע ָרה ְצ ִע ָירה ַה ֻּמ ְס ֶּת ֶרת ְּבתֹוְך ַמ ְר ֵּתף ָחׁשּוְך ְּב ֶמ ְרּכַ ז
ָהיִ ִ
נֹוס ִפים  -לְ ַב ִּדי ִעם עֹוד
ָצ ְר ַפתֹ .לא ָהיּו ִא ִּתי ְּבנֵ י ִמ ְׁש ָּפ ָחה ָ
ַא ְר ָּב ָעה יְ לָ ִדיםּ ,כֻ ּלָ נּו זָ ִרים זֶ ה לָ זֶ ה.
ּוב ָּׁשנִ ים ָה ַא ֲחרֹונֹותּ ,כְ ֶׁש ֲאנִ י חֹוגֶ גֶ ת ֶאת ַה ֶּפ ַסחֻ ,מ ֶּק ֶפת
ַהּיֹום ַ
נּוקי ַה ִּד ָירה ֶׁשּלָ נּו ִעם ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי ּולְ ַמ ְעלָ ה
ּוב ַת ְפ ֵ
נֹוחּיּות ְ
ְּב ִ
אּורה
רֹובים וִ ִיד ִידיםֲ ,אנִ י ְמגַ ּלָ ה ֶׁשּלַ ְמרֹות ּכָ ל ַה ַּת ְפ ָ
יסר ְק ִ
ִמ ְּת ֵר ַ
רּוע
ֲאנִ י ֹלא יְ כֹולָ ה לְ ַה ְׁשוֹות ְּבלִ ִּבי ֶאת ַה ַחּגִ ים ָה ֵאּלֶ ה לָ ֵא ַ
חּודי ֶׁש ָחגַ גְ ִּתי לִ ְפנֵ י ָׁ 62שנָ הְּ .בָ 1941-היָ ה ַה ֶּפ ַסח ַה ְמיֻ ָחד
ַהּיִ ִ
רֹוצה לְ ַה ְס ִּביר ֵאיְך
יֹותר ְּב ַחּיַ יֲ .א ָבל לִ ְפנֵ י ֶׁש ֲא ָת ֵאר אֹותֹוֲ ,אנִ י ָ
ְּב ֵ
ִהּגַ ְע ִּתי לַ ַּמ ְר ֵּתף.
יתי
נֹולַ ְד ִּתי ַּב ָּׁשנִ ים ֶׁש ָּק ְדמּו לְ ִמלְ ֶח ֶמת ָהעֹולָ ם ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ,וְ ָחיִ ִ
ּומ ֻר ָּצה ִעם ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי ְּבנִ ֶירנְ ֶּב ְרג .אּולָ םִּ ,ב ְׁשנַ ת 1933
הּובה ְ
ֲא ָ
ֶה ְח ִׁשיְך ָעלַ י עֹולָ ִמי ְּ -ב ַא ַחד ַהּיָ ִמים ָצ ֲעדּו ְּפלֻ ּגֹות ַס ַער
אצּיֹות ֶאל ּתֹוְך נִ ֶירנְ ֶּב ְרג ,וְ ִצּוּו ֶׁשּכָ ל ַה ִּבנְ יָ נִ ים ַהּגְ דֹולִ ים יָ נִ יפּו
נַ ִ
אֹותנּו
ַעד לָ ֶע ֶרב ֶאת ֶּדגֶ ל ְצלַ ב ַה ֶּק ֶרסִּ .ב ְׁשנַ ת  ,1936לָ ְקחּו ָ
הֹורים לְ ָפ ִריסּ ,כֵ יוָ ן ֶׁש ָא ִבי ֻמּנָ ה ְּבתֹור ַרב ֶׁשל ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת 'רו
ַה ִ
קאדט' ( .)Re adeלְ ַא ַחר ִמ ְס ַּפר ָׁשנִ יםִ ,עם ִה ַּד ְר ְּדרּותֹו ֶׁשל
אֹותנּוִּ .ב ְׁשנַ ת
יטיּ ,גֻ ּיַ ס ָא ִבי לַ ָּצ ָבא וְ נֶ ֱאלַ ץ לַ ֲעזֹב ָ
ַה ַּמ ָּצב ַהּפֹולִ ִ
אצים ִה ְת ִחילּו לְ ַה ְפ ִציץ ֶאת ָּפ ִריס ,נִ ְמלְ ָטה ִא ָּמא
ּ ,1940כְ ֶׁש ַהּנַ ִ
יה ָּ -ב ַרּכֶ ֶבת ָה ַא ֲחרֹונָ ה לִ ְפנֵ י
ֶׁשּלִ י ִא ָּתנּו ִ -עם ַא ְר ַּב ַעת יְ לָ ֶד ָ
ַה ִה ְס ַּת ֲערּות ַהּגְ דֹולָ הָ .היָ ה זֶ ה ְּב ֶע ֶרב ָׁשבּועֹות.
אֹותנּו
נֹוׁשי ִ -ה ְפ ִריד ָ
טֹורנַ דֹו ֱא ִ
ֶה ָהמֹון ָה ַרב ֶׁשּנָ ַסע ָּב ַרּכֶ ֶבת ֶ -
נֹוסף
ׁשּוב וָ ׁשּוב זֶ ה ִמּזֶ ה .וְ כָ ְך ֳח ָד ִׁשים לְ ַא ַחר ִמּכֵ ןְּ ,ב ֶק ַטע ָ
ּנֹואׁש ֶׁשּלָ נּוִ ,א ַּב ְד ִּתי ֶאת ַה ֶּק ֶׁשר ִעם ּכָ ל ְּבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה
ַּב ַּמ ָּסע ַה ָ
ֶׁשּלִ י וְ ִה ְת ַחלְ ִּתי לִ נְ ּדֹד ִמּכְ ָפר לִ כְ ָפרְּ .בכָ ל ָמקֹום נִ ְמ ְצאּו יְ לָ ִדים
נֹוס ִפיםֶׁ ,ש ָעשֹּו ְּב ִדּיּוק אֹותֹו ַה ָּד ָבר.
ּבֹוד ִדים ָ
ְ
ְּב ַא ַחד ַהּלֵ ילֹותְ ,ק ָצת לִ ְפנֵ י ֲעלֹות ַה ַּׁש ַחרִ ,ה ְרּגַ ְׁש ִּתי ֶׁש ֲאנִ י ֹלא
יֹותרָּ .ד ַפ ְק ִּתי ַעל ַּדלְ ּתֹו ֶׁשל ַּביִ ת ּכַ ְפ ִרי,
ְמ ֻסּגֶ לֶ ת לְ ַה ְמ ִׁשיְך ֵ
אֹותי
ֶׁש ִה ְתּגַ ּלָ ה ּכְ ֵביתֹו ֶׁשל ִאּכָ ר ּגֹויָ ,ח ִביב וְ נָ ִדיב .הּוא ִהכְ נִ יס ִ
אתי עֹוד יַ לְ ָּדה ְק ַטּנָ ה ַא ַחת .לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן,
לַ ַּמ ְר ֵּתף ֶׁשּלֹוָׁ ,שם ָמ ָצ ִ
הֹודה
ּובתַ .אף ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו ֹלא ָ
ִה ְצ ָט ְרפּו ֵאלֵ ינּו עֹוד ְׁשנֵ י ָּבנִ ים ַ
הּודי.
ְּב ֶמ ֶׁשְך ּכַ ָּמה יָ ִמים ֶׁשהּוא יְ ִ
ּבֹודדֹות
ָהיָ ה זֶ ה ח ֶֹרף ָק ֶׁשהִ .מ ֵידי ּב ֶֹקר ָמ ְצאּו ַק ְרנֵ י ֶׁש ֶמׁש ְ
בּועים
ֶאת ַּד ְרּכָ ן ֶאל ּתֹוְך ַה ַּמ ְר ֵּתףִ ,מ ַּב ַעד לִ ְׁשנֵ י ַה ַחּלֹונֹות ַה ְּק ִ
ְּב ַמ ֲעלֵ ה ַה ִּקיר  -זּוג ָה ֵעינַ יִ ם ַהיְ ִח ִידי ֶׁשּלָ נּו ֶאל ָהעֹולָ ם ֶׁש ַּבחּוץ.
ּומ ֵידי
אֹותנּו ָה ִאּכָ ר ֶאל ַה ַּמ ְר ֵּתףִ ,
ֶּד ֶרְך ַה ַחּלֹונֹות ָה ֵאּלֶ ה ִהכְ נִ יס ָ
ּב ֶֹקר הּוא ָהיָ ה ְמ ַׁשלְ ֵׁשל ֶּד ֶרְך ֶא ָחד ֵמ ֶהם ַסל ֶׁשּבֹו ָח ֵמׁש ֲח ִתיכֹות
ָמזֹון וְ ִסיר לַ ְּצ ָרכִ ים ַה ִּט ְב ִעּיִ ים ֶׁשּלָ נּוּ .כְ כָ ל ֶׁשּזֶ ה יִ ָּׁש ַמע מּוזָ ר,
ָהיִ ינּו ָּב ֵרי ַמּזָ לַּ .בח ֶֹרף ַה ָּק ֶׁשה ַהּזֶ הֲ ,ח ִמ ָּׁשה יְ לָ ִדים ַח ְס ֵרי ַּביִ ת,
ֶׁש ִּפ ְּתחּו לְ ַע ְצ ָמם ֲע ָרכִ ים ׁשֹונִ ים ְמאֹד ֵמ ֵאּלֶ ה ֶׁשל ַהּיֹום ּ -כְ מֹו
ּגַ ם ִק ְׁש ֵרי יְ ִדידּות לְ כָ ל ַה ַחּיִ ים.

חּוצה,
ְּב ַא ַחד ַהּיָ ִמיםּ ,כְ ֶׁש ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו ֵה ִציץ ֶּד ֶרְך ַה ַחּלֹון ַה ָ
ּוב ָׁש ַמיִ ם ּכְ ֻחּלִ יםּ .כַ ָּמה יָ ִמים
הּוא ִה ְב ִחין ְּב ֶׁש ֶמׁש ַה ְמ ִא ָירה ְ
ּבֹוק ִעים
יׁשהּו ַא ֵחר ָר ָאה ּגִ ְבעֹולֵ י ֵע ֶשֹב יְ ֻר ִּקים ַה ְ
לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ִמ ֶ
לּוח ָׁשנָ ה אֹו ַה ֲע ָרכַ ת זְ ַמן,
פּואהֹ .לא ָהיּו לָ נּו ַ
ֵמ ָה ֲא ָד ָמה ַה ְּק ָ
ֲא ָבל ִׁש ַע ְרנּו ֶׁש ִאם ֶמזֶ ג ָה ֲאוִ יר ִמ ְׁש ַּתּנֶ ה ֶּב ֱא ֶמת ,וְ ָה ָא ִביב ַמ ְת ִחיל
יעָ ,אז אּולַ י ֲאנַ ְחנּו ִמ ְת ָק ְר ִבים לְ ֶפ ַסחּ .כָ ל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו
לְ ַהּגִ ַ
יע ֵמחּוג ׁשֹונֶ ה ִמ ְּב ִחינַ ת ְׁש ִמ ַירת ַה ִּמ ְצוֹותַ ,אְך לַ ְמרֹות זֹאת,
ִהּגִ ַ
שוֹת ַמ ֶּׁשהּו ַעל ְמנָ ת לַ ְחּגֹג ֶאת
יפה ֲחזָ ָקה לַ ֲע ֹ
לְ כֻ ּלָ נּו ָהיְ ָתה ְׁש ִא ָ
ַמה ֶּׁשּנִ ְר ָאה ּכְ מֹו ַחג ַה ֶּפ ַסח ַה ִּמ ְת ָק ֵרב.
יע ִעם ָהאֹכֶ ל ֶׁשּלָ נּוָׁ ,ש ַאלְ נּו ִאם
הֹופ ַ
לְ ָמ ֳח ָרת ַּבּב ֶֹקרּ ,כְ ֶׁש ָה ִאּכָ ר ִ
הֹוריד ָמ ָחר ֶאת ַה ַּסל ִעם ּכַ ּמּות ְק ַטּנָ ה ֶׁשל ֶק ַמח,
הּוא מּוכָ ן לְ ִ
יֹומיִ ם לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ִק ַּבלְ נּו ַּב ְקּבּוק
ַּב ְקּבּוק ַמיִ םִ ,עּתֹון וְ גַ ְפרּורַ .
ָק ָטן ֶׁשל ַמיִ םֲ ,א ָבל ָהיִ ינּו ְצ ִריכִ ים לְ ַה ְמ ִּתין עֹוד ּכַ ָּמה יָ ִמים
ִּב ְׁש ִביל ַה ֶּק ַמחָ .ה ֵאזֹור ּכֻ ּלֹו ָהיָ ה ֵריק ִמ ָּמזֹוןִ ,מּכֵ יוָ ן ֶׁש ֶאת ַהּכֹל
אֹותנּו ְּבק ִֹׁשי נִ ְׁש ַאר אֹכֶ ל
ָׁשלְ חּו לִ ְצפֹון ּגֶ ְר ַמנְ יָ ה .לָ ִאּכָ ר ֶׁש ֵא ַרח ָ
ַּב ֲעבּור ַע ְצמֹו.
ימה  -וְ ָאז ּגַ ְפרּורִ .חּכִ ינּו עֹוד
יע ְּפנִ ָ
יֹום לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ִעּתֹון ִהּגִ ַ
זֹור ַחת ְּב ָׁש ַמיִ ם ּכְ ֻחּלִ ים
ּכַ ָּמה יָ ִמיםַ ,עד ֶׁש ִה ְב ַחּנּו ֶׁש ַה ֶּׁש ֶמׁש ַ
חּוׁשה ֲחגִ יגִ ית ,נַ ֲחלִ יף
ְּב ֶמ ֶׁשְך יֹום ָׁשלֵ םֶ .ה ְחלַ ְטנּו ֶׁשּכְ ֵדי לִ ּצֹר ְּת ָ
אֹותם ּכְ ִאּלּו ֵהם ֲח ָד ִׁשיםַ .ה ָּבנִ ים
ָ
ְּבגָ ִדים זֶ ה ִעם זֶ ה וְ נִ לְ ַּבׁש
יהם ִמכְ נָ ַסיִ ם וְ ֻחלְ צֹות ,וְ ַה ָּבנֹות ֶה ֱחלִ יפּו ְׂש ָמלֹות.
ֶה ֱחלִ יפּו ֵּבינֵ ֶ
לִ ְפנֹות ֶע ֶרב ָא ִפינּו ֶאת ַה ַ'ּמ ָצה' ֶׁשּלָ נּו ,לַ ְמרֹות ֶׁשֹּלא ָהיָ ה לָ נּו
עֹושֹים זֹאתָׁ .ש ַפכְ נּו ַמיִ ם לְ תֹוְך ַה ֶּק ַמחִ ,ע ְר ַּב ְבנּו
ִ
ֻמ ָּׂשג ֵאיְך
וְ ֶה ְחזַ ְקנּו ֶאת ַה ָּב ֵצק ְּביָ ַדיִ ם ֲחׂשּופֹות ֵמ ַעל לָ ִעּתֹון ֶׁש ָּב ַער
ּומה ֶּׁשּזֶ ה ָהיָ ה,
ַעל ָה ִר ְצ ָּפה .יָ ַצ ְרנּו ַמ ֶּׁשהּו ֶׁש ִּס ֵּמל ַמ ָּצהַ ,
ִה ְס ִּפיק לַ ֲח ִמ ְּׁש ֵתנּו.
ְּבאֹותֹו לַ יְ לָ ה ָחגַ גְ נּו ֶאת לֵ יל ַה ֵּס ֶדרֶ .א ָחד ֵמ ִא ָּתנּו ָא ַמר ֶאת
ַה ִּקּדּוׁש ְּב ַעל ֶּפה ַ -ה ְּב ָרכָ ה ֶׁש ְּמ ַק ֶּד ֶׁשת ֶאת לֵ יל ַה ֶּפ ַסחַ .א ֵחר
יאת
ּפּורים ַעל יְ ִצ ַ
זָ כַ ר ֶאת ַא ְר ַּבע ַה ֻּק ְׁשיֹותִ .ס ַּפ ְרנּו ּכַ ָּמה ִס ִ
הֹורים ֶׁשּלָ נּוּ .ולְ ַבּסֹוףִ ,ה ְצלַ ְחנּו לְ ַׁש ְחזֵ ר
ִמ ְצ ַריִ ם ֶׁש ָּׁש ַמ ְענּו ֵמ ַה ִ
ֶאת ַה ַ'חד ּגַ ְדיָ א' ַ -ה ִּׁשיר ֶׁש ְּב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל סֹוגֵ ר ֶאת ָה ֶע ֶרב.
ֶּפ ַסח  - 1941לְ ֹלא ְס ֻע ָּדה ֲחגִ יגִ ית ,לְ ֹלא ָּפמֹוטֹות ֶׁשל ּכֶ ֶסף
ֹלקים -
ּולְ ֹלא יַ יִ ן ַ -רק ְּב ָרצֹון ָּפׁשּוט ֶׁשּלָ נּו לְ ִה ְת ַח ֵּבר ֶאל ָה ֱא ִ
יֹותר ִמּכָ ל ַחג ֶׁש ָחוִ ינּו לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן.
ָהיָ ה לָ נּו ַחג ַמ ֲע ִמיק ֵ
אֹלקים ֶׁש ִא ְפ ֵׁשר לִ י לִ ְחיֹות ּכְ ֵדי לְ ַס ֵּפר ָעלָ יו לַ יְ לָ ִדים
מֹודה לֵ ִ
ֲאנִ י ָ
יׁשה ְמ ֻחּיָ בּות ּכְ לַ ֵּפי ַהּדֹור
יֹותר ִמּזֶ הֲ ,אנִ י ַמ ְרּגִ ָ
וְ לַ ּנְ כָ ִדים ֶׁשּלִ י .וְ ֵ
ַה ָּצ ִעיר ֶׁשל ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשּלָ נּוֵ ,אּלֶ ה ֶׁש ֵּמעֹולָ ם ֹלא ָחוּו ֶאת ַמה
ֶּׁש ֲאנִ י ָע ַב ְר ִּתי ,לִ ְמסֹר ּולְ ַה ֲע ִביר לָ ֶהם ֶאת ַה ְּב ִהירּות ַהּנִ ְפלָ ָאה
לֹוקית
חּוׁשה ַה ַחּיָ ה ֶׁשל ַהּנֹוכְ חּות ָה ֱא ִ
ֶׁש ֵ'ּס ֶדר' זֶ ה נָ ַתן לִ י ַ -ה ְּת ָ
ּׁשֹופ ַעתֶׁ ,של ַהּנִ ִּסים וְ ֶׁשל ַה ְּמ ָס ִרים ֶׁשּלֹו...
ְּב ַחּיַ יֶׁ ,של ִּב ְרּכָ תֹו ַה ַ
וְ ֶׁשל ְׁש ִמ ַירת ַה ְב ָט ָחתֹו לְ ַה ְמ ִׁשיְך ּולְ ַקּיֵ ם ֶאת ַעם יִ ְש ָֹר ֵאל לָ נֶ ַצח.
באדיבות "שלום לעם"

