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בס"ד

הקדמה ל"שמיטה לילדי" מ"בית המלמדי"!
ילדי רוצי לחוש את שנת השמיטה ומצוותיה ,לגעת בחוויות ולאהוב אות! זהו אתגר
גדול ,במיוחד לילדי תושבי ערי.
דפי יצירה אלו ,הכוללי "ציורי פעילי" ,מיועדי לסייע בהשגת אתגר זה .הילדי
פעילי כשה יוצרי את ה"ציורי הפעילי" .בעזרת ציורי אלו ,יציר כפ של הילדי ,ה
ייהנו ג להמחיש ולהראות את המלאכות האסורות בשמיטה ודיני רבי נוספי הקשורי
ל"שבת האר".
הוראות להפעלת התכנית:
הילדי מרכיבי את ה"ציורי הפעילי" בעצמ .ה גוזרי חתכי בדפי ומשחילי
בה רצועות .הזזת הרצועות מביעה את זריעת הזרעי ,בצירת הענבי ,צעדת הזוכי בפירות
ההפקר וכדומה .לעיתי דרושות "סיכות מתפצלות" כדי ליצור תנועה סיבובית על ידי חיבור
חתיכה נגזרת לד בעזרת הסיכה.
החתיכות להשחלה או לחיבור נמצאות בדר כלל באותו ד שעליו הציור העיקרי ,שאליו
ה מתחברות ,אלא א כ קיימת הפניה בד לעמוד אחר.
לפניכ מקרא קל ופשוט לחיבור ולהרכבה:
קו גזירה – חרי השחלה )לעיתי גוזרי "חלו" של(

________

מקו חיבור סיכה מתפצלת
כשיש צור להשחיל רצועה ,לרוב יוסתרו קצות הרצועה מאחורי הד העיקרי ,ומרכז
הרצועה ייראה בי שני חריצי ההשחלה.
חיוני להסביר לילדי את משמעות היצירות שלה ואת ההלכות שה מביעות .ללא הסבר
ברור ומשמעותי ,אי כל ער לחוויות היצירה!
חשוב שהמורי יכירו ה את ההלכות הנלמדות וה את דר הרכבת הדפי לפני מסירת
הדפי לתלמידי!!
מומל שהדפי ישמשו כסיכו לנלמד.
אנו מקווי שג המורי וג הילדי ייהנו מ"שמיטה לילדי מבית המלמדי" .נקווה
מאוד שתרצו ליהנות ג מתכניות נוספות ,יצירתיות ומהנות ,של "בית המלמדי" .כתובתנו
באינטרנט רשומה מטה.
שבת )האר( שלו!
הרב אהר פאלק
מנהל מכו "בית המלמדי"
טל' 02 6520427
דואר אלקטרוניmelamdim@iname.com :
www.hamelamdim.org.il
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ַ ַת ָה רֶ ְ ֶארֶ ַהֹדֶ!
ה ָבה ֵינֵינ' ְל ֵבי
+חד ְל ַה ְר*ִ י ֶאת ֶק ֶר ָה ֲ
רמ ַה ֶ ֶל ְ"ֶ ְ .א ֶר זֶ ,א ֶר ִי ְָ %ר ֵאלָ ,ח'ב ִ ְמי ָ
על ֶ ִהיא " ְ
חת ָ ָ
ֵ ַרק ֶא ֶר ַ
ַמ ְל ֵ,נ' ,ה'.
ִָ %ר ֵאל ס'ר
ִָ %ר ֵאלֶ ,א ֶר ַהֹ ֶדְ ,מ ַק ְִמי נ' ִמ ְצוַת ְ ִמ ָ/הֶ ְ .א ֶר י ְ
ח ֵרי ָנָהַ .רק ְ ֶא ֶר י ְ
עב ִדי ֶאת ָה ֲא ָד ָמה ָנָה ֲ
על ְ
ְ ָכל ָה ָ
ע%ה ֶח ֶסד
יעיתְ ,נַת ַה ְִ 3מ ָ/הָ ְ .נָה ז ֶל " ַ ַת ָה ֶר" ִנזְ ִָ ,רי ֶ ָה ֶר ִהיא ֶל ה' ,וְ ה'א ֶ
ַל ֲעבֹד ֶאת ָה ֲא ָד ָמה ַ ָנָה ַה ְִ 3ב ִ
יעיתִ ,נזְ ִָ ,רי נ' ֶ ָ,ל
ָעי ִמ ֲַ 6עבֹד ֶאת ָה ֲא ָד ָמה ַ ָ3נָה ַה ְִ 3ב ִ
ַחנ' ִנ ְמנ ִ
רמנָ ,קרב ֵא ָליוֲ ֶ ,ְ .אנ ְ
נת ְל ָבנָיו ָלג'ר ְ ְ
ִא ָ4נ' ְֶ ,ה'א ֵ
+ח ֶדת ,וְ ָכל ֵ8רת ָה ֶר ִהַ ָ7מ ָ4נָה ֵמה' ְל ָבנָיו!
ַה ָ3נִ י נ' ְ ֶא ֶר ְמי ֶ
ד ַמת ֶא ֶר
עבד ֶאת ְ
עלֶ '6ַ* .את ָה ִאי ֶ ֵ
עב ִדי ֶאת ָה ֲא ָד ָמה ְ ָכל ִמינֵי ְמקמת ָ ָ
ָי ֶ ְ
'ריֶ '6ַ* .את ָה ֲאנ ִ
ימהַ :ע ְנ' ַ ִִ :
ְמ ִָ %
כניִ .עזְ ר' ָזֶה ַל ַח ְק ָל ִאי
את ַ ְקמת ַה ְִ 7
'רי ִמ ְַ 4ח ִ4ית ַה ַ<;ַ ,ה ְד ִיק' ָ
יעית*ִ .זְ ר' ֶאת ַה ִִ :
ִי ְָ %ר ֵאלִ .מ ְצא' ֶאת ַה ָ3נָה ַה ְִ 3ב ִ
יעית וְ ַה ְד ִיק' ֶאת ַה ִ':ר
ה ָבת ַלה' ַ ָ3נָה ַה ְִ 3ב ִ
ד ַמת ֶא ֶר ִי ְָ %ר ֵאל ְל ַה ְר ִ*י ֶאת ֲ
עבד ֶאת ְ
ְה'די ָה ֵ
ד ָמ ָתִ .עזְ ר' ַל ִ
ַל ֲעבֹד ֶאת ְ
+חד ל ִל ְנַת ַה ְִ 3מ ָ/הְ .ל ָכל ָה ֲא ֵח ִרי ַה ְד ִיק' ִצ' ִרי ְִ ,רצנְ ֶכ.
ַה ְי ָ
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יל ִדי
ְ ִמ ָ/ה ִל ָ
ָה ֲעבדת ָה ֲאס'רת )(1
עב ִדי ֶאת ָה ֲא ָד ָמה ְִ ,ב ָכל ָנָהָ .ל ֵכ ֶי ְ ָנ ֲעבדת נת
ַחנ' ְ
ֶכת ַלה'ֵ ,אי ֲאנ ְ
@כ ִרי נ' ֶ ָה ֶר ַ ֶ
ִ ְנַת ַה ְִ 3מ ָ/הְ ֶ ,ְ ,
ַת ִחיל ִל ְלמֹד ַעל ֲעבדת ָה ֲאס'רת ֵמ ַהָ 4רה ַה ְ'רת ְל ִג<'ל ַה ֶַ :מח.
ָה ֲאס'רת ִ ְנַת ַה ְִ 3מ ָ/ה .נ ְ
ימי ִמ ְַ 4ח ִ4ית ַה ַ<;ַ ,ח ְר' א ַה ְ ִחיל' ָ,ל ִצ'ר ִל ְמקמ ַה ַ ְת ִאי.
ִ*זְ ר' ַעל ִ8י ַה ַ'ִ י ַה ְ +קוְ ָקוִ י ֶאת ַה ִצ' ִרי ַה ַ ְת ִא ִ
ימה.
אכה ַה ַ ְת ִא ָ
'ל ַה ְד ִיק ָ,ל ָ8ס'ק ְליַד ַה ְ ָל ָ
ס'קיְ ,
יֵ ִל ְגזֹר *ַ ֶאת ַה ְִ 8

יעה
זְ ִר ָ
ר'ה? ָל ָה
י ַה ַח ְק ַלאי ָל ֲא ָד ָמה ַה ֲח ָ
ַמה ַמ ְ ִל ְ
אכ!4
ע%ה זֹאת? ִעזְ ר' ל ִ ְמ ַל ְ
ה'א ֶ

יעה
זְ ִר ָ

יעה:
ְמק ַה ְד ָ ַקת ָ8ס'ק ַעל זְ ִר ָ

יעה
ְנ ִט ָ

נְ ִטי ָעה
אכה ַה +זְ ֶֶ ,רת
ִעזְ ר' ַל ְַל ָ<ה ָל ַט ַעת ֵע! ְל ֵאיז ְמ ָל ָ
יעה?
<מה ְנ ִט ָ
4רה ָ
ַ ָ

יעה:
ְמק ַה ְד ָ ַקת ָ8ס'ק ַעל נְ ִט ָ

ירה
זְ ִמ ָ
ימי!
'ט ִע ִ
דלי ְ
ַ<ל ֵ8רת ְ* ִ
ֶרת ְלג ֵ
אכה ז עז ֶ
ְמ ָל ָ
ֶלד ִלזְ מֹר ֶאת ְַ ,רמ.
ִעזְ ר' ַל ֶ
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ירה:
ְמק ַה ְד ָ ַקת ָ8ס'ק ַעל זְ ִמ ָ

ירה
זְ ִמ ָ

4

יל ִדי
ְ ִמ ָ/ה ִל ָ
ָה ֲעבדת ָה ֲאס'רת )(2
יעהַ ,ו ֲעבדת
נספת ָה ֲאס'רת ִ ְנַת ַה ְִ 3מ ָ/הֲ :עבדת ַה ָאת ְל ָה ִכי ֶאת ַה ַ ְר ַקע ִלזְ ִר ָ
ֶי ְ ָנ ֲעבדת ָ
ַה ְ'רת ְל ִאַ ;'Eהְב'ל.
קמַ Gה ַ ְת ִאי .יֵ ִל ְגזֹר
יכה ִל ְמ ָ
ִ*זְ ר' ֶאת ַה ֲח ִתיכת ַה ַ ְת ִאימת ֵמ ַע'ד ַ ,5ח ְר' א ַה ְ ִחיל' ָ,ל ֲח ִת ָ
ימה.
אכה ַה ַ ְת ִא ָ
'ל ַה ְד ִיק ָ,ל ֶא ָחד ְליַד ַה ְ ָל ָ
ס'קי ְ
*ַ ֶאת ַה ְִ 8
יה
ֲח ִר ָ
יעה.
י ַה ַח ְק ַלאי ֵמ ִכי ֶאת ֵָ %דה' ִלזְ ִר ָ
ִנ ְר ֶאה ֵא ְ
אכ!4
ִעזְ ר' ל ִ ְמ ַל ְ

ישה
ֲח ִר ָ

יה:
ְמק ַה ְד ָ ַקת ָ8ס'ק ַעל ֲח ִר ָ

ירה
ְ ִצ ָ

ירה
ְ ִצ ָ
ָדל'
ִעזְ ר' ַל ְַל ָ<ה ִל ְבצֹר ) ִל ְקטֹ;( ֶאת ָה ֲע ָנ ִבי ֶ* ְ
ַ ֶֶ ,ר

ירה:
ְמק ַה ְד ָ ַקת ָ8ס'ק ַעל ְ ִצ ָ

ירה
ְק ִצ ָ
ִעזְ ר' ַל ְַל ָ<ה ִל ְקצֹר ֶאת ַה ְ4ב' ה

ירה
ְק ִצ ָ

ירה:
ְמק ַה ְד ָ ַקת ָ8ס'ק ַעל ְק ִצ ָ
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ְל ַע'ד 4
ָה ֲעבדת ָה ֲאס'רת )(2

ְל ַע'ד 8
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אצר ֵית ִ<י "
יעית – " ַ
+ת ֵ8רת ְ ִב ִ
ֲחל ַ

6

יל ִדי
ְ ִמ ָ/ה ִל ָ
בדת ָה ֲא ָד ָמה ִ ְנַת ַה ְִ 3מ ָ/ה
ֲע ַ
ָפה! +מ ָ4ר ְל ַה ְקת ְצ ָמ ִחי ְֵ ,די ֶ ֵה לֹא י ְִל' וְ לֹא ִיָ7זְ ק'.
*ַ ִ ְנַת ַה ְִ 3מ ָ/ה ֶא ְפ ָר ִל ְמֹר ַעל ִ*ָ7ה י ָ
יתר.
ָפה ֵ
ִת ַ4ְ 8ח' וְ י ְִג ְ<ל' י ֶ
ֲא ָבל ס'ר ְל ַה ְקת ְצ ָמ ִחי ְֵ ,די ֶ ֵה י ְ
ידי ַה ְַל ָ<ה ַה ְ ַב ֶ ֶת ְל ַה ְקת ֶאת
ַה ְר ָָ ,בה ִ* :זְ ר' ֶאת ֶה ָח ִרי ַה ְ +ס ָ ְ ַק'ִ י ְמ +קוְ ָקוִ י ְליַד ַה ִ7:ר ֶ ִ ֵ
צ'עת ַה ַה ְ ָח ָלה
ָת*ִ .Gזְ ר' ֶאת ֶה ָח ִרי ַה ְ +ס ָ ַ ַ'ִ י ַה ְ +קוְ ָקוִ י ְליַד ַה ְָ 8ר ִחי,ְ .מ ֵכ  ,יֵ ִל ְגזֹר ֶאת ְר ַ
ִ*ָ 7
ימת ַה ַיִ ֶאל ַה ֶַ 8רח ֶ 4ָ +ר
זר ִמי ֵמ ַה ִ7:ר ַל ְָ 8ר ִחי ְ',ַ .נ' ֶאת זְ ִר ַ
ראי ֶאת ַה ַיִ ְ
ֲא ֶר ִָ G
ימה ֵמ ַה ֶַ 8רח ֶ ס'ר ְל ַה ְקת ִ ְנַת ַה ְִ 3מ ָ/ה.
ְל ַה ְקת ,וְ ַה ְר ִחיק' ֶאת ַה ְ@ ִר ָ
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יה' ַמ ִ:יג ֶה'א ֶַ 8רח ָצ ֵמא ַה@ָק'ק ְל ַמיִַ .על ֲח ֵבר ְל ַה ְח ִליט ִא ַר ַ3אי ה'א ְל ַה ְקת.
ַה ָ:גָהִ :מ ֶ
'ל ִה ְת ַַ 4ֵ 8ח.
'ב ָכל זֹאת ה'א ְמ ַב ֵ ִל ְג<ֹלְ ,ל ִה ְת ַח@ֵק ְ
יה' ֶַ 8רח ֶ ֵאינ ָצ ֵמאְ ,
נס; ָלזֶה ִנ ְָ 4ל ַה ִ:יג ֶ ִ ֶ
ְ ָ
ַעל ֲח ֵבר ְל ַה ְח ִליט ִא ַר ַ3אי ה'א ְל ַה ְקת ֶַ 8רח זֶה.

7

יל ִדי
ְ ִמ ָ/ה ִל ָ
ָה ֶר ֶל ה'
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רמנְ ִ .נַת
נת ָלנ' ָלג'ר ְ ְ
ע%ה ִא ָ4נ' ֶח ֶסד וְ ֵ
ִ ְנַת ַה ְִ 3מ ָ/ה ִנזְ ִָ ,רי נ' ֶ ָה ֶר ֶל ה' ,וְ ה'א ֶ
יה וְ ָל ֵתת
דת ֶ
יה ִל ְפַ ֹ4ח ֶאת ְֵ %
חבה ֲע ֵל ֶ
יי ֶ ַה ֶָ Lדה ֶ ֶָ 6הָ .
ַה ְִ 3מ ָ/ה *ַ ַ ֲע ֵלי ַה ָLדת ֵאינָ ַמ ְר ִ* ִ
6+
יה וְ ָל ַק ַחת ְל ַע ְצ ָמ ִמ ֵ8רת ַה ְִ 3מ ָ/הָ , .
דת ֶ
ת ְֵ %
ִָ %ר ֵאלָ ,ע ִיר ְָ ,ע ִניְ ,ל ִה ָ,נֵס ְל ְ
ְל ָכל ֶא ָחד ִמ ְ
יי ֶ ָה ֶר ֶל ה'!
ַמ ְר ִ* ִ
ל'לי ְל ַה ִ@יקְ ,ל ִה ָ,נֵס ַל ֶָ Lדה.
'מ ָ4ר ִל ְמנֹ ַע ִמ ַ ֲע ֵלי ַחִי ָה ֲע ִ
ָסי ַר ִָ 3אי ְל ַה ִ@יק ַל ֶָ Lדה+ .
'ב ֶ ֵאי ַה ְִ 7כנ ִ
ַָ ,
א'ל ָע ָליו ְל ַה ֲע ִמיד ְ ֶפ ַתח ֵָ %דה'
ל'לי ְל ִה ָ,נֵסַ ,ר ַ3אי ַ ַעל ַה ֶָ Lדה ִל ְנעֹל ֶאת ַ ֲערָ .
יקי ֲע ִ
ִא ַמ ִ@ ִ
י'כל ְל ִה ָ,נֵס.
ְה'די ַ
י'כל' ְל ַק ֵל ַמ ְפ ֵַ 4ח,ָ ֶ ְ ,ָ ,ל י ִ
יצד ְ
ָי ֵַ ,
רה ָל ֲאנ ִ
ֶ ֶלט ֶ ֶ
ָי ַה ְ ַב ְ ִי
צ'עת ָה ֲאנ ִ
'פ ְתח' ֶאת ַה" ַחַ " 6ל ִ*ָ7ה ִ* .זְ ר' ֶאת ְר ַ
ַה ְר ָָ ,בה*ִ :זְ ר' ֶאת ַה ַ'ִ י ַה ְ +קוְ ָקוִ י ִ
צ'עה ְל ַצד ְ%מֹאל ,וְ ִל ְראת
'4כל' ִל ְמֹ ְ ָ ְר ָ
יצי ְֵ ,די ֶ ְ
צ'עה ֶ< ֶר ְ ַה ֲח ִר ִ
ְל ִה ָ,נֵס ַל ִ*ָ7הַ .ה ְ ִחיל' ֶאת ָה ְר ָ
אתֶ ְ ,Gעזְ ַרת ִס ָ,ה
ָ
ַ 4ה ִ*ָ7ה*ִ .זְ ר' *ַ ֶאת ַהָד ִמ ְַ 4ח ִ4ית ַה ַ<; וְ ַח ְר'
ְ
ָסי ֶאל
ָי ִנ ְכנ ִ
ֶאת ָה ֲאנ ִ
ִָ %ר ֵאל
סבב' ֶאת יַד ָה ִא ָ,ר ְל ַה ְראת ֶה'א ַמזְ ִמי ָ,ל ֶא ָחד ִמ ְ
עמד ְ ֶפ ַתח ֵָ %דה'ְ .
ִמ ְת ֶַ :ֶ 8לתָ ,ל ִא ָ,ר ָה ֵ
ָיֶ ָ .רגַע ֶ ַ ֲע ֵלי
צ'עה ְל ַצד ְ%מֹאל ְֵ ,די ְל ַה ְכ ִניס ֶאת ָה ֲאנ ִ
ְל ִה ָ,נֵס ָל ַק ַחת ֵ8רת ְ ִמ ָ/הִ .מ ְכ' ֶאת ָה ְר ָ
נ'עת " ֲעצֹר"*ִ .זְ ר' ֶאת ִצ'ר
סבב' ֶאת יַד ָה ִא ָ,ר וְ ָעַ 4ְ '%
'מ ַב ְ ִי ְל ִה ָ,נֵסְ ,
יעי ְ
צ'עה ַמ ִ* ִ
ַה ַחִי ָ ְר ָ
ַעמֹד ) ֵק ֶפל ֶל ַ 90מ ֲעלת(ָ .ה ִניח' ֶאת
ַה ַ ְנע'ל ִע ַה ֶֶ 3לט ,וְ ַק ְ8ל' ַ ַו ְ ַת ְח ִ4ית ַה ֶֶ 3לט ְֵ ,די ֶ ַה ֶֶ 3לט י ֲ
ילת ַה ַַ 3ער.
חר ְנ ִע ַ
ֵר ֶאה *ַ ְל ַ
ַה ֶֶ 3לט ְליַד ַ ַער ַה ֶָ Lדה ְֵ ,די ֶ ַה ֶֶ 3לט י ָ
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יל ִדי
ְ ִמ ָ/ה ִל ָ
אצר ֵית ִ<י "
ֲחל ַ
יעית – " ַ
+ת ֵ8רת ְ ִב ִ
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יצד ְנֵי
צר( וְ לֹא ְ ַכ +ת ְ*דלתַ ,ֵ .
יעיתְ ) ,ל ִפי צֹ ֶר ְ ִמ ְ ְַ 8חֶ 4ל ַה ֵ
+מ ָ4ר ִל ְבצֹר ַרק ְמ ַעט ֵ8רת ְ ִב ִ
Eחר ִל ְקטֹ; ֶאת ַה ֵ8רת
ְק ְל' ֵ8רת ִ ְנַת ַה ְִ 3מ ָ/ה? ֲה ֵרי ס'ר ַל ֵ
יע ַל ָLדת ,י ַ
ָה ִעירְ ִ ֶ ,ת ַק ִ3י ְל ַה ִ* ַ
ְֵ ,די ְל ָמ ְכ ָר ְִ ,ב ָכל ָנָה.
יחי" ֶ ֵאינָ
<א ִגי ִל ְבנֵי ָה ִעירְ ,מ ַמ ִ7י " ְ ִל ִ
אצר ֵית ִ<י "ָ .ה ַר ָ ִני ְ" ֵבית ַה ִ<י "ַ ,ה ֲ
ֲח ָכ ֵמינ' ֵה ִקימ' " ַ
פ ְ ִרי ְל ָכל ֶא ָחד
'מ ְ
יאי ֶאת ַה ֵ8רת ֶאל ָה ִעיר ְ
צ ִרי ְל ַע ְצ ָמֶ ,א ָ6א ִ ְ ִביל ָ,ל ְנֵי ָה ִעירֵ .ה ְמ ִב ִ
ְ
ל'חי ֵית
הל ִכי ַל ָLדת וְ ַל ְָ ,ר ִמיִ .מ ֵ,י ָו ֶ ְֵ 3
ב'רִ ,ְ ,אֵ '6ה ָהי' ְ
ָל ַק ַחת ֶאת ַה ֵ8רת ִמ ְ ִלי ְל ַ ֲֵ 6ע ָ
את ִל ְבנֵי ָה ִעירֵ ,ה ַר ִָ 3אי ִל ְבצֹר ַ+ ,ת
לק ִחי ֶאת ַה ֵ8רת ְל ַע ְצ ָמֶ ,א ָ6א ְמ ַח ְִ 6קי ָ
ַה ִ<י ֵאינָ ְ
הצאת
6ק ִחי ֶאת ַה ֵ8רתְ ,ל ִה ְ ַָ ְ ;4ֵ 4
נ ֵי ָה ִעירַ ,ה ְ
ְ*דלת ֶל ֵ8רתֵ ) .ית ַה ִ<י ַר ַ3אי ְל ַב ֵ ֵמ ְ
ל'חי ֵית ַה ִ<י (
הב ָלה וְ ַה ַ ְ,%רת ִל ְ ֵ
ַה ָ
ל'חי ֵית ַה ִ<י "
ראי ֶאת " ְ ֵ
צ'עת ַה ַה ְ ָח ָלה ֶ ִָ G
הראת ַה ְר ָָ ,בה :יֵ ִל ְגזֹר ֵמ ַע'ד ֶ 5את ְר ַ
ָ
יצי ֶש ַ ִ':ר
צ'עה ַ ֲח ִר ִ
ילי ֶאת ָה ְר ָ
+ה ָ ִעירַ .מ ְ ִח ִ
את ַל ֲחל ָ
ָ
יאי
'מ ִב ִ
קט ִפי ֶאת ַה ֵ8רת ְ
ְ
+ה ָ ִעיר.
אלה ְ,דֵי ֶ ַה ֵ8רת י ִַ*יע' ַל ֲחל ָ
את%ְ Gמֹ ָ
'מ ִכי ָ
ְ
ֶש ְ ַת ְח ִ4ית ַע'ד זֶה
ָבי
ֵיה( ָמ ֵלא ֶא ְ,לת ֲענ ִ
ָבי ִיד ֶ
'רי ֶל ֶא ְ,לת ֲענ ִ
יקי ִצ ִ
ַה ָ:גתִ :נ ְָ 4ל ַה ִ:יג ֶֶ ,ר )י ְָל ִדי ַמ ְחזִ ִ
יח ֵית ִ<י ",
ִת ַמֶ7ה ִל ְהית " ְ ִל ַ
יה' י ְ
ָביִ .מ ֶ
יעי ִלזְ ,ת ָ ֲענ ִ
ִ 7רי ִ ְג ַלל ֶ ְנֵי ָה ִעיר ֵאינָ ַמ ִ* ִ
ֶ ְ
יח ְֵ 6ק ַ<ִ ,י .
י ְִבצֹר ֶאת ָ,ל ָה ֶא ְ,לת וִ ַ

