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"ְלָנִתי ָקנּו אֹוַפַּנִים ֲחָדׁשֹות", ִסֵּפר ְׁשמּוִליק ְלַסָּבא ְּבֵעיַנִים נֹוְצצֹות. הּוא ִסֵּפר 
ָּפָניו ֶׁשל  ְלֵעֶבר  ַמָּבִטים  ְמַלְכֵסן  ִמִּנְפְלאֹוֵתיֶהן ֶׁשל ָהאֹוַפַּנִים, ְּבעֹודֹו  ְקָצת  לֹו 
ַסָּבא ְּכֶׁשהּוא ּבֹוֵדק ִאם הּוא ֵמִבין ֶאת ַּכָּוָנתֹו. ֲאָבל ַסָּבא, ֶׁשָּתִמיד ֵמִבין ַהּכֹל 
ָּכל ָּכְך ַמֵהר, ַרק ִהְתַרּוֵַח ַעל ַהֻּכְרָסא ַהחּוָמה ְוִהְמֵהם ְּבַנַחת "ֵאיֶזה ֵּכיף ְלָנִתי 

ֶהָחֵבר ֶׁשְּלָך". 
ֲעמּוִסים  ְּכֶׁשִּכיָסיו  ְוַסְבָּתא,  ַסָּבא  ֶׁשל  ֵמַהַּבִית  ָיָצא  ְׁשמּוִליק 

ַמְהִּביל  ִסיר  ּוְבָיָדיו  ַסָּבא(  )ַמְּתַנת  ַהְּקַטִּנים  ְלֶאָחיו  ְּבֻסָּכִרּיֹות 
ַלֲארּוַחת ָצֳהַרִים )ַמְּתַנת ַסְבָּתא(. הּוא ָיַרד ִּבְזִהירּות 

ַלִּסיר  ְמאּוָמה  ִיְקֶרה  ֶׁשֹּלא  ׁשֹוֵמר  ַּבַּמְדֵרגֹות, 
ַעל  ֶׁשִהְׁשַּתְּלטּו  ִמַּמְחָׁשבֹות  ְלִהְתַנֵער  ְוִנָּסה 
ֻהֶּלֶדת  יֹום  ַמְּתַנת  ִלי  ִהְבִטיַח  ַסָּבא  "ֲהֵרי  מֹחֹו. 

ַהְפָסָקה ֶׁשֲאִני רֹוֶצה  ֲאִני רֹוֵמז לֹו ְלֹלא  ְּגדֹוָלה, 
ֵמָהְרָמִזים"...  ִמְתַעֵּלם  ֶׁשַּסָּבא  ִנְרֶאה  ַאְך  אֹוַפַּנִים, 

ַמָּבט  ְוָנַתן  ְלֵביתֹו,  ַהֻּמֶּכֶרת  ַהֶּדֶרְך  ֶאת  ָּפַסע  ג הּוא  ֵר ֹו ע
חֹרֹות ְוַהַּמְבִריקֹות ֶׁשְּכמֹו ִהִּביטּו ּבֹו ְּבַהְתָרָסה ִמְּמקֹוָמן ֶהָחָדׁש  ָּבאֹוַפַּנִים ַהּׁשְ

ְלַיד ֶּדֶלת ֵּביתֹו ֶׁשל ָנִתי. 
הּוא ָּפַתח ֶאת ַהֶּדֶלת ִלְרָוָחה, ְוִנְתַקל ְּבַמָּבָטּה ַהּבֹוֵחן ֶׁשל ִאָּמא, "ָׁשלֹום ַיְלִּדי, 
ָלָּמה ַהָּפִנים ֶׁשְּלָך ֲחמּוצֹות?", ְׁשמּוִליק ִנָּסה ְלַחֵּיְך, ְוִאָּמא ָאְמָרה לֹו ֶׁשַעְכָׁשו 
הּוא ָמתֹוק ְּכמֹו ִלימֹוָנָדה. ִהיא ָנְטָלה ִמֶּמּנּו ֶאת ַהִּסיר ַהָּכֵבד, ּוְׁשמּוִליק ִהְסִּביר 
"ֲאִני ָּכל ָּכְך רֹוֶצה ֶׁשַּסָּבא ִיְקֶנה ִלי אֹוַפַּנִים".. ִאָּמא ִהִּביָטה ּבֹו ִּבְפִליָאה, "ֲהֵרי 
ִמֶּמּנּו".  ְלַבֵּקׁש  ָיכֹל  ַאָּתה  ְּגדֹוָלה,  ֻהֶּלֶדת  יֹום  ַמְּתַנת  ָנה  ַהּׁשָ ְלָך  ִהְבִטיַח  ַסָּבא 

ְׁשמּוִליק ִהְׁשִּפיל ֶאת ָּפָניו "ִּבַּקְׁשִּתי, ֶאְהממ ָרַמְזִּתי לֹו". ִאָּמא ָצֲחָקה ְלֶעְברֹו 
הּו  ְוִהְסִּביָרה לֹו ֶׁשָעִדיף ֶׁשְּיַבֵּקׁש ְמפָֹרׁשֹות. ְׁשמּוִליק ִהְנֵהן ְּברֹאׁשֹו, ַאְך ַמּׁשֶ
ּוִמְתַעֵּלם  ָהַרִּבים  ָהְרָמִזים  ֶאת  ֵמִבין  ַהִּפֵּקַח  ֶׁשַּסָּבא  ָיַדע  ִהְטִריד אֹותֹו, הּוא 

ֵמֶהם. 
***

"ַאָּתה ֵמִבין, ֶנֶכד?" ִחֵּיְך ַסָּבא ֵמַעל ַּגֵּבי ַהֻּכְרָסא ַהחּוָמה ְוַהִּנְצִחית ֶׁשּלֹו. "ַרק 
ָרִציִתי ְלַלֵּמד אֹוְתָך ְקָצת ָּפָרַׁשת ָׁשבּוַע". ְׁשמּוִליק ַהָּסמּוק, 
ְוִהִּביט  ַוֲחָדׁשֹות  ַמְבִריקֹות  ְּבאֹוַפַּנִים  ִנְרָּגׁש  ָאַחז 
ְּבַסָּבא ְמֻבְלָּבל. ָּבֶרַגע ֶׁשִּבֵּקׁש ִמַּסָּבא ֶׁשִּיְקֶנה לֹו 
אֹוַפַּנִים, ָזְרחּו ָּפָניו ֶׁשל ַסָּבא, ְוהּוא ָקם ְוֵהִביא לֹו 
אֹוַפַּנִים נֹוְצצֹות ֶׁשִּנְרָאה ֶׁשִּנְקנּו ִּבְמֻיָחד ֲעבּורֹו. 
ִהְסִּביר  ְוַסָּבא  ָּבאֹוַפַּנִים,  ְּבָחְזָקה  ָאַחז  ְׁשמּוִליק 
ִּבֵּקׁש  ָאִבינּו  "ַיֲעקֹב  ֶׁשּלֹו:  ַהְּמֻיֶחֶדת  ַּבַּמְנִּגיָנה 
ָלֶׁשֶבת ְּבַׁשְלָוה ְּבַאְרצֹו, ְוַהָּקָּב"ה ִהִּפיל ָעָליו ֶאת ַהָּצָרה 
ְלָוה ַהֻּמְבַטַחת".  ֶׁשּיֹוֵסף ִנְמַּכר. ְוָאז ַיֲעקֹב ִהְתַּפֵּלל ַלה' ְוהּוא ֵהִביא לֹו ֶאת ַהּׁשַ
ַסָּבא הֹוִציא חֶֹפן ֻסָּכִרּיֹות ִמִּכיָסיו ָהְרָחִבים, "ַהָּקָּב"ה ִחָּכה ִלְׁשמַֹע ֶאת ַיֲעקֹב 

ִמְתַּפֵּלל! ִּכי הּוא ִמְתַאֶּוה ִלְתִפָּלָתם ֶׁשל ַצִּדיִקים", ַסָּבא ִחֵּיְך 
ְּבַעְרמּוִמּיּות ִלְׁשמּוִליק, "ַוֲאִני ִהְתַאּוֵיִתי 

ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהֶּנֶכד ֶׁשִּלי ְמַבֵּקׁש ָּכל 
ָּכְך ָיֶפה אֹוַפַּנִים ְוֹלא רֹוֵמז"... 

)לקו"ש ֵחֶלק ל' ַעּמּוִדים 176-183(
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ֶׁשל ַיֲעקֹב ָאִבינּו. ִנְמַּכר ַעל ְיֵדי ֶאָחיו. ַהְּמֻעְנָין ֹתַאר ִויֵפה ַמְרֶאה, ְמֻיָחס ְמאֹד - ִמְּצִעיֵרי ָּבָניו *ִלְמִכיָרה ֶעֶבד ִעְבִרי, ָצִעיר ּוַמְׂשִּכיל, ְיֵפה 
ִיְפֶנה ַלִּיְׁשְמֵעאִלים.

ְּכַצִּדיִקים ּוִמַּזְרָעם ֵיֵצא ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו!ַהְּתאֹוִמים - ֶּפֶרץ ְוָזַרח. ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּיְגְּדלּו *ַמָּזל טֹוב! ִליהּוָדה ּוְלָתָמר ְלֻהֶּלֶדת 

*ַֹהְזָמָנה ֲחִגיִגית ֻּכָּלם ֻמְזָמִנים ִלְמִסַּבת

 יֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשל ַּפְרעֹה. ַהִהְתַיְּצבּות חֹוָבה 

ַעל ָּכל ָהֲעָבִדים ְוַהְּמָׁשְרִתים!
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לקבלת פני משיח

יוצא לאור 

ֲחֵברוֹת: 

ָיֵעל: 

אְנז ְרִגיִלים ָהיּו  ים ִמּצַ י ַחּיִ ל ַרּבִ ֵני-ֵביתֹו ׁשֶ ּבְ
ר  ֲאׁשֶ ִית. ּכַ ל ֶחְפֵצי-ֶעֶרְך ׁשֹוִנים ֵמַהּבַ 'ֵהָעְלמּוָתם' ׁשֶ ּבְ

ִית, ָיְדָעה  ל ֵחֶפץ ֵמַהּבַ ֵהָעְלמּותֹו ׁשֶ ִנית ּבְ ִהְבִחיָנה ָהַרּבָ
ַע  ּבֹו ִסּיֵ ֶסף, ׁשֶ ָנם ֲעבּור ּכֶ ּכְ ׁשְ ּמִ ְעָלּה הּוא ׁשֶ י ּבַ ֵברּור ּכִ ּבְ
ָאר ָצְרֵכי  ַאת ְיתֹוָמה ּוׁשְ ָכָסיו, ְלַהּשָׂ ְלַפְרָנַסת יֹוֵרד ִמּנְ

ְמַעט  ִית ּכִ ֶדֶרְך זֹו ֶנֶעְלמּו ֵמַהּבַ ְצָדָקה. ּבְ
ֶסף,  ל ּכֶ ל ֶחְפֵצי ָהֶעֶרְך – ּכֹוס ׁשֶ ּכָ

מֹוטֹות. ִביַע ְוזּוג ּפָ ִמים, ּגָ ׂשָ ֻקְפַסת ּבְ
בּועֹות ִלְפֵני  ה ׁשָ ּמָ ָהָיה ֶזה ּכַ

יק  ּדִ ל ַהּצַ ְלּתֹו ׁשֶ ה. ַעל ּדַ ְיֵמי ַהֲחֻנּכָ
ים.  ְרַחּקִ יַע ִמּמֶ ִהּגִ חּוׁש ׁשֶ ק ְיהּוִדי ּכָ ּפֵ ִהְתּדַ

ַעם ָאָדם  י ָהָיה ּפַ ִהְתַנֲהגּותֹו ֵהִעיָדה ּכִ
ַרץ  יג ֶאת ַעְצמֹו, ּפָ ם ְלַהּצִ ּיֵ ּסִ ׁשֶ ד. ּכְ ָאִמיד ּוְמֻכּבָ

יָעה  ִהּגִ ּתֹו ׁשֶ ר ַעל ּבִ ֵאר ֶאת ָעְניֹו ְוִסּפֵ ְבִכי ַמר, ּתֵ ּבִ
יָאּה. ָידֹו ְלַהּשִׂ ְלִפְרָקּה ְוֵאין ּבְ

ֵעיַנִים ְרחּומֹות  ָפָניו ּבְ ּלְ ִאיׁש ׁשֶ יט ּבָ ים ִהּבִ י ַחּיִ ַרּבִ
ֶהֶרף ַעִין", ָאַמר. פֹות. "ְיׁשּוַעת ה' ּכְ ּוְמַלּטְ

ְך ָאָנה ְוָאָנה. מּול ֵעיָניו  הּוא ָקם ְוֵהֵחל ִמְתַהּלֵ
ּלֹו. ֲאָבל  ְסּתֹור ׁשֶ ל ְמקֹומֹות ַהּמִ ֶהֱעִביר ֶאת ּכָ

ֶסף  ל ִמְצּבֹוֵרי ַהּכֶ י ּכָ יָרה לֹו ּכִ ָבה ְמִהיָרה ִהְזּכִ ַמְחׁשָ
ָבר  בּועֹות ּכְ ּנֹות ַהּקְ ִפים ְוַהּפִ ּדָ ם ַהּמַ ָבר. ּגַ ִהְתרֹוְקנּו ֶזה ִמּכְ

ָהיּו ֵריִקים ְלַגְמֵרי ֵמֶחְפֵצי-ֶעֶרךְ. 
הּוִדי ָהֻאְמָלל.  בֹו ַעל ַהּיְ חֹוׁשְ יק ֶנְחַמץ ּבְ ּדִ ל ַהּצַ ִלּבֹו ׁשֶ
ְמָחה, ְוֵאיֶזה  ה, ַחג ָהאֹור ְוַהּשִׂ יַע ֲחֻנּכָ ה עֹוד ְמַעט ַמּגִ ִהּנֵ

ן? ְסּכֵ ל ַהּמִ ֵביתֹו ׁשֶ ֶרה ּבְ ׁשְ ְמָחה ּתִ ׂשִ

ה!",  ֹראׁשֹו. "ֲחֻנּכָ ָתה ּבְ מֹו ִהּכְ ה ּכְ ָבה ַעל ֲחֻנּכָ ְחׁשָ ַהּמַ
ִאירֹות. ָניו ַהּמְ ִחּיּוְך ָרָחב ִנְמַסְך ְלֶפַתע ַעל ּפָ

א ְוֵקְרבֹו ֶאל ָהֲארֹון  ּסֵ ִאּלּו ָהָיה ַנַער ָצִעיר, ָנַטל ּכִ ּכְ
א ּוָפַתח ֶאת  ּסֵ ס ַעל ַהּכִ ֶחֶדר. ִחיׁש ַמֵהר ִטּפֵ ִתי ּבַ ּנָ ַהּפִ

ֶסף ָנָאה  ת ּכֶ ּיַ ף ָהֶעְליֹון ֲחֻנּכִ ּדָ ָהָארֹון והֹוִריד ֵמַהּמַ
ִרְדּתֹו  ה ּבְ ִחּבָ ּה ּבְ יָמה. הּוא ָאַחז ּבָ ּוַמְרׁשִ

א. ֵהִסיר ֵמָעֶליָה ְמַעט ָאָבק  ּסֵ ֵמַהּכִ
ְליֹון-ְנָיר ַלֲעֹטף ֶאת  ר ָעֶליָה וָנַטל ּגִ ִהְצַטּבֵ ׁשֶ

ה.  ּיָ ַהֲחֻנּכִ
ְמבּוָכה  יק, ּבִ ּדִ י ַהּצַ ַמֲעׂשֵ יט ּבְ ָהִאיׁש ִהּבִ

ְקָוה. ל ּתִ ה ּוְבִניצֹוץ ׁשֶ ַקּלָ
ַתְדֵהָמה  ִנית ּבְ ָתה ָהַרּבָ ּלְ ה ּגִ בּוַע ִלְפֵני ֲחֻנּכָ ַרק ׁשָ
ַזֲעקֹות  ְרָצה ּבְ ה. ִהיא לֹא ּפָ ּיָ ל ַהֲחֻנּכִ ֶאת ֵהָעְלמּוָתּה ׁשֶ
ִית. ַאף  ּבַ ר ּבַ ּקֵ ּבִ ב הּוא ׁשֶ ּנָ י לֹא ּגַ רּור ָלּה ּכִ ֶבר, ָהָיה ּבָ ׁשֶ
רֹות  ָרֵאל ִיְדְלקּו ַהּנֵ י ִיׂשְ ּתֵ ָכל ּבָ ה. 'ּבְ ט ִלּבָ ן ִנְצּבַ י ּכֵ ַעל ּפִ

ְהֶיה  יק, לֹא ּתִ ּדִ ל ַהּצַ יתֹו ׁשֶ ֵביֵתנּו, ּבֵ ה ָנָאה ְוִאּלּו ּבְ ּיָ ֲחֻנּכִ ּבַ
ה'?! ּיָ ֲחֻנּכִ

ַחּלֹונֹות  יַע. ַאט-ַאט ֵהֵחּלּו עֹוִלים ּבְ ה ִהּגִ ֶעֶרב ֲחֻנּכָ
ים ּוְמִאיִרים. חּוץ  ים ּוְבִפְתֵחיֶהם אֹורֹות ְקַטּנִ ּתִ ַהּבָ

ב  ל אֹוָתּה ֵעת ָיׁשַ יק. ּכָ ּדִ ל ַהּצַ יתֹו ׁשֶ ִית ֶאָחד – ּבֵ ִמּבַ
ׁשּוִרים  ִלּמּוד סֹודֹות ַהּתֹוָרה ַהּקְ ַחְדרֹו, עֹוֵסק ּבְ יק ּבְ ּדִ ַהּצַ

ה.  יֵמי ַהֲחֻנּכָ ּבִ
יק ּוְדמּותֹו  ּדִ ל ַהּצַ ֶלת ַחְדרֹו ׁשֶ ָחה ּדֶ ְתאֹום ִנְפּתְ ּפִ

ֵמִכין ַעְצמֹו ִלְקַראת  ַהּזֹוֶהֶרת ָיְצָאה ַהחּוָצה. הּוא ִנְרָאה ּכְ

ה ְוֵכיַצד  ּמֶ רּור ּבַ ֲעַדִין לֹא ָהָיה ּבָ א ׁשֶ ַמֲעַמד ַהַהְדָלָקה. ֶאּלָ
ָמּה. ן הּוא ְלַקּיְ ּוֵ ִמְתּכַ

ִית.  ַתח ַהּבַ ּוּון ּפֶ ָבה ִמּכִ ְקׁשּוק ֶמְרּכָ ַמע ׁשִ אֹותֹו ֶרַגע ִנׁשְ ּבְ
ֶרת, ְרתּוָמה ְלֶצֶמד סּוִסים,  ָרה ְמֻהּדֶ ָחה ְוִכְרּכָ ֶלת ִנְפּתְ ַהּדֶ
י  ה, ְלבּוׁשֵ ָ ֶבר ְוִאּשׁ ָרה ָיַרד זּוג, ּגֶ ְרּכָ ֲעָדּה. ִמן ַהּכִ ִנְרֲאָתה ּבַ

לּו ַעל  יֵדיֶהם ָאֲחזּו ֲחִביָלה ֲעטּוָפה. ֵהם ִהְתַנּצְ ָהָדר, ּבִ
ר ָהָיה  ֲעַרת רּוָחם ֶאְפׁשָ ּה הֹוִפיעּו, ַאְך ִמּסַ ּבָ ָעה ׁשֶ ָ ַהּשׁ

ים  י ַחּיִ יק. ַרּבִ ּדִ אּו ֶאל ַהּצַ יֹוֵתר ּבָ חּוף ּבְ ִעְנָין ּדָ י ּבְ ְלָהִבין ּכִ
ְטחּו ֶאת  ה. ֵהם ׁשָ ָעה ַקּלָ ם ׁשָ ר ִעּמָ ּגֵ ִהְכִניָסם ְלַחְדרֹו ְוִהְסּתַ

ְמצּוָקָתם ְוהּוא ִהְרִעיף ֲעֵליֶהם ַטל ֹנַחם ּוְבָרכֹות.
ְלָחן ְוֵהִסיר  ֻ ְלַבּסֹוף ֶהֱעִמיד ָהִאיׁש ֶאת ֲחִביָלתֹו ַעל ַהּשׁ
ׁשּוָרה ּוִפְדיֹון ֶנֶפׁש", ָאַמר  ֲעִדינּות ֶאת ֲעִטיָפָתּה. "זֹו ּתְ ּבַ

ֶסף נֹוֶצֶצת  ת ּכֶ ּיַ ּסּוי. ֲחֻנּכִ רֹו ֵהִסיר ְלַגְמֵרי ֶאת ַהּכִ ּוְבַדּבְ
ְמלֹא ֲהָדָרּה. ָפה ּבִ ֶנְחׂשְ

ִטְבִעּיּות  טּות. ּבְ ַפׁשְ אן ָוֵאיָלְך ִהְתַנֲהלּו ָהִעְנָיִנים ּבְ ִמּכָ
ְמקֹוָמּה  יָבה ּבִ ה ְוִהּצִ ּיָ יק ֶאת ַהֲחֻנּכִ ּדִ מּוָרה ָנַטל ַהּצַ ּגְ

ִתיָלה.  ֶמן ַזִית ַזְך ְוֵהיִטיב ֶאת ַהּפְ ְך ָיַצק ׁשֶ בּוַע. ַאַחר-ּכָ ַהּקָ
ִית ְוזּוג  ֵני ַהּבַ ׁש ַהּדֹוֵלק ּוֵבֵרְך נַֹכח ּבְ ּמָ ַ ּשׁ ַיד ָיִמין ָאַחז ּבַ ּבְ

ה...  ָרכֹות: "ְלַהְדִליק ֵנר ֲחֻנּכָ ֹלׁש ַהּבְ ָהאֹוְרִחים ֶאת ׁשְ
יָענּו ִלְזַמן  ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ים ַלֲאבֹוֵתינּו... ׁשֶ ה ִנּסִ ָעׂשָ ׁשֶ

אֹוָתּה  לּו ּבְ ְך ִנְדֶמה, ִקּבְ ָרכֹות, ּכָ ֹלׁש ַהּבְ ה". ְוָכל ׁשְ ַהּזֶ
ָמעּות נֹוֶסֶפת ּוְמֻיֶחֶדת. ַהְדָלָקה ֻמְפָלָאה ַמׁשְ

ן עֹושֹׂות?  ָמה ַאתֶּ

ה? הּו ְמֻיָחד... ָלמָּ לּום... לֹא ַמשֶּׁ כְּ

ל  ְך ָחׁשּוב שֶׁ ל כָּ ְזַמן כָּ צֹוֶדֶקת, ּוִבְמֻיָחד בִּ

ָמעּוִתי  ל ֶרַגע ַמשְׁ יָחא' – כָּ ְמשִׁ 'ִעְקְבָתא דִּ

נּו!!!  לָּ ה שֶׁ ֻאלָּ ַלגְּ

ַנת  שְׁ ה בִּ ּקֹות ָהֵאלֶּ ַמן? ַהדַּ לֹא ֲחָבל ַעל ַהזְּ

ל ֶרַגע ִלְפעֹל...  ל כָּ תשע"ו לֹא ַיְחְזרּו! ָצִריְך ְלַנצֵּ

"ד,  ַחבַּ ָהְפָכה ְלַמֲעָצָמה בְּ יר ְמִדיָנה שֶׁ י ַמְזכִּ בּוַע ָהַרבִּ ַבר ַמְלכּות ַהשָּׁ דְּ בַּ
י ָהַפְך אֹותֹו ְלִנּגּון! ָהַרבִּ ִדיָנה שֶׁ ל ַהמְּ ִהְמנֹון שֶׁ ם בַּ ְורֹוִאים זֹאת גַּ

ֲעלּו ְלִפי ַההֹוָראֹות  ל ְצָבִעים. פַּ א. ִלְפֵניֶכם ִסְדָרה שֶׁ

ַגּלּו אֹוָתּה... ִדיָנה. ְוָכְך תְּ ָבִעים ְלֶדֶגל ַהמְּ רּו ֶאת ַהצְּ ְוַחבְּ

יַח. ֶדֶגל ָמשִׁ ֶתר בְּ - ֶצַבע ַהכֶּ

ל ַמְלכּות.  ַסמֵּ מְּ - ֶצַבע שֶׁ

ל טַֹהר ּוְנִקּיּות. ַסמֵּ מְּ - ֶצַבע שֶׁ

ְפֵניֶכם.   לִּ ֶגל שֶׁ דֶּ ֶדר בַּ ִצְבעּו ְלִפי ַהסֵּ

ִדיָנה:____________  - ַהמְּ

הֹוְפִכים ֶאת ֵסֶדר ָהאֹוִתּיֹות ______! - ּוְכשֶׁ

- ּוְבִגיַמְטִריָּה:_____!
א  א אֹו ִאמָּ ֲאלּו ֶאת ַאבָּ שְׁ תִּ

ָהָיה ִלְמִדיָנה זֹו  ּגּון שֶׁ ַמה ַהנִּ

ת...:( בָּ ְלַחן שַׁ שֻׁ נּו אֹותֹו בְּ ְוַנגְּ

לֹום!!! ת שָׁ בָּ  שַׁ
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ֲחֻנִּכָּיה ְמִאיָרה


