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דּומים
ּדֹורֹות ְק ִ

ּב ֶפ ַתח ֶה ָ
על ֹון
ְ

ֻע ְבדּוֹ ת וְ ַהנְ ָהגוֹ ת ִמ ָּנ ׁ ִשים ִצ ְד ָקנִ י ּ וֹ ת בְּ דוֹ רוֹ ת ָע ָברו ּ
ְל ִה ְת ַר ֵּגל ְ ּכ ָבר ִמ ַי ּ ְלדו ּת
ֶ ּב ָע ָברָ ,היְ ָתה ַה ְ ּצנִ יעוּת ִקנְ יָ ן ְ ּבנַ ְפ ׁ ָשן ׁ ֶשל נְ ׁשוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאלֵ .הן ָהיוּ ְר ִגילוֹ ת ְל ִה ְתנַ ֵהג
ִ ּב ְצנִ יעוּתַ ,עד ׁ ֶש ִהיא ָה ְפ ָכה ֶא ְצ ָלן ְל ֶט ַבע ׁ ֵשנִ יּ ֻ .ד ְג ָמא ַא ַחת ְל ָכ ְך נִ ְמ ָצא ַ ּב ִּס ּפוּר ַה ָ ּבא:

ַא ֶּתן בְּ וַ ַ ּדאי ַמ ִ ּכירוֹ ת ֲעלוֹ נִ ים ַרבִּ ים
שמוּ ָל ֶהם ְל ַמ ָּט ָרה ְל ַח ֵ ּזק
וְ טוֹ ִבים ׁ ֶש ּ ָ ׂ
יכים ִח ּזוּק,
בִּ ְתחו ִּמים ֲח ׁשו ִּבים ַה ְ ּצ ִר ִ

ישה בָּ ְרחוֹ ב ,ו ְּכ ׁ ֶש ָע ְברוּ ֲאנָ ׁ ִשים
ֶא ָחד ֵמ ַרבָּ נֵ י יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם הוֹ ִביל ֶאת ִא ּמוֹ ַהיְ ׁ ִש ׁ ָ
בַּ ֶ ּד ֶר ְך ,נָ ְט ָתה ִא ּמוֹ ְל ַצד ָה ְרחוֹ בִ ,ה ְס ַּת ְּת ָרה וְ ִה ְמ ִּתינָ ה ַעד ׁ ֶש ֵהם יַ ַע ְברוּ.

ֲא ָבלֶ ,ה ָעלוֹ ן ׁ ֶשבְּ יֶ ְד ֶכן הוּא ַמ ּ ׁ ֶשהוּ ַא ֵחר.
ֶה ָעלוֹ ן ַה ֶ ּזה יָ ָצא בְּ ַמ ָּט ָרה ְל ַח ֵ ּזק ֶאת

ׁ ָש ַאל אוֹ ָת ּה בְּ נָ ּה ָה ַרב:
ְ
”א ָּמאֲ ,הל ֹא ַא ְּת בַּ ת ְ ּכ ָבר יוֹ ֵתר ִמ ִ ּגיל ִּת ׁ ְש ִעיםִ ,מי ִמ ְס ַּת ֵ ּכל ָע ַליִ ך?”
ִ
ְ
“כך ֲאנִ י ְר ִג ָילה ִמ ַי ּ ְלדו ִּתי”.
ָענְ ָתה לוֹ ִא ּמוֹ ּ ָ :

ָה ִענְ יָ ן ֲה ִכי ָח ׁשוּב ָלנוּ ,בְּ נוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ו ַּמהוּ ָה ִענְ יָ ן? ַה ְ ּצנִ יעו ּתּ ַ ,כ ּמו ָּבן!
ֵמ ֵאיפֹה ֲאנַ ְחנוּ יוֹ ְדעוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּזהוּ ָה ִענְ יָ ן ֲה ִכי
ָח ׁשוּב? ִ ּכי ָ ּכ ְך ָ ּכתוּב!

ַה ִה ְת ַר ֲחקו ּת וְ ַה ַה ְצנָ ָעה ֵמ ֲאנָ ׁ ִשים ָהיְ ָתה ְטבו ָּעה בְּ ָד ָמן.
ִמי יִ ֵּתן וְ נֵ ֵל ְך ַּגם ָאנו ּ בְּ ַד ְר ָ ּכן!

בַּ ְּס ָפ ִרים ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ָ ּכתוּבֶ ׁ ,ש ְ ּכמוֹ

ַה ִּמ ְצוָ ה ֲה ִכי ֲח ׁשו ָּבה ׁ ֶש ֵי ּ ׁש ַל ָ ּנ ׁ ִשים.
‘ח ֶסד ַל ֲא ָל ִפים‘ ׁ ֶשל ַרבִּ י
ו ְּב ֵס ֶפר ֶ
יע ֶזר ַּפ ּ
”פ ֶלא
אפוֹ זי”ע בַּ ַעל ַה ֶּ
ֱא ִל ֶ
“כ ְמ ַעט ָ ּכל ְשׂ ַכר
יוֹ ֵעץ” ָ ּכתוּבּ ִ :
ָה ִא ּ ׁ ָשה וְ ָכל ָענְ ׁ ָש ּה ָלעוֹ ָלם ַהבָּ אָּ ,תלו ּי
בַּ ְ ּצנִ יעו ּת”.
וְ זוֹ ִהי ַה ִּסבָּ ה ׁ ֶשבִּ ְג ָל ָל ּה ֶה ְח ַל ְטנוּ,
בְּ ִס ַי ּ ְע ָּתא ִ ּד ׁ ְש ַמ ָי ּאְ ,להוֹ ִציא ֶאת ֶה ָעלוֹ ן.
אשוֹ ן בָּ ַח ְרנוּ ִל ְכ ּתֹב ַעל בַּ ת
ַלנּוֹ ֵשׂ א ָה ִר ׁ
ַה ֶּמ ֶל ְךַ .ה ִאם ַא ֶּתן ַמ ִ ּכירוֹ ת אוֹ ָת ּה?
ל ֹא?!
בַּ ת ַה ֶּמ ֶל ְך זוֹ ַא ְּתַ ,א ְּת וְ ַגם ָאנוּּ ֻ .כ ָ ּלנוּ
בְּ נוֹ ת ֶמ ֶל ְך ַמ ְל ֵכי ַה ְּמ ָל ִכים ,וְ ָח ׁשוּב

ַמה ָי ּ ָקר ֹיו ֵתר?

ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה ִהיא ַה ִּמ ְצוָ ה ֲה ִכי ֲח ׁשו ָּבה
ׁ ֶש ֵי ּ ׁש ָל ֲאנָ ׁ ִשים ּ ָ -כ ְך ַה ְ ּצנִ יעוּת ִהיא

ׁ ַש ְר ׁ ֶש ֶרת אוֹ ַפ ַ ּניִ ם נִ ְשׂ ֶר ֶכת בָּ ִר ְצ ָּפה
ַא ְך ׁ ַש ְר ׁ ֶש ֶרת ִמ ָ ּז ָהב נִ ׁ ְש ֶמ ֶרת בְּ ֻק ְפ ָסא.

יכה!
בַּ ת יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,א ְּת בַּ ת ֶמ ֶל ְך! נְ ִס ָ
ימה” ,בְּ ַא ְרמוֹ ן ְמלו ָּכה.
”פנִ ָ
ְמקוֹ ֵמ ְך הוּא ְּ

ֶא ֶבן ְּפ ׁשו ָּטה ִמ ְת ַ ּג ְל ֶ ּג ֶלת בָּ ְרחוֹ ב,

ְ ּכמוֹ יַ ֲהלוֹ םּ ְ ,כמוֹ ֶא ֶבן יְ ָק ָרה,
יֵ ׁש ְל ָך ַמ ֲע ָלה ,יְ ָקר ו ְּג ֻד ָ ּלה.

נְ יָ ר ְל ִצי ּוּר ָ -ל ַא ׁ ְש ָּפה ֻמ ׁ ְש ָל ְך,
ַא ְך נְ יַ ר ֵע ֶר ְךְ ׁ ,ש ָטר  -בָּ ַא ְרנָ ק ֻמ ָ ּנח.

ׁ ִש ְמ ִרי ַעל ְ ּכבוֹ ֵד ְך ִמ ָ ּכל ִמ ׁ ְש ָמר,
ִ ּכי ַא ְּת ָּפ ׁשוּט  -אוֹ ָצר יָ ָקר!

ֶא ֶבן יְ ָק ָרה נִ ׁ ְש ֶמ ֶרת טוֹ ב טוֹ ב!

ְד ְע ֵּתְךְ ,מ ַס ֶּמלֶת ֶאת ָה ֶא ֶבן? ִּומי ֶאת ַה ַּמ ְר ָּגלִית?
ָה ֶא ֶבן וְ ַה ַּמ ְר ָּג ִלית ִ -מי ,ל ַ
ֵאיז ֹו ִמ ְס ֵּכנ ָה
ׁ ֶש ַא ְּת!
ְסגוּ ָרה ָּכל ַהיּוֹם
ְּב ֻק ְפ ָסא.

ׁ ֶש ֵ ּנ ַדע זֹאת.
יאה ְמ ַה ָ ּנה
ָאנוּ ְמ ַא ֲחלוֹ ת ָל ֶכן ְק ִר ָ
ְ
ימה ַעל בַּ ת ַה ֶּמ ֶלך ,בְּ ֵצרוּף ׁ ְשנֵ י
ו ַּמ ְח ִ ּכ ָ
ִמ ְב ָצ ִעים ְמיֻ ָח ִדים.

ִמ ְס ֵּכנ ָה?
י ֵׁש לְ ָך
ָטעוּת!

ָכן,
ֶׁשּל ֶ
”בנוֹת ְמ ָל ִכים”
עו ְֹרכוֹת ְּ

לְ ִה ְס ַּת ֵּכל
ַçל ֲאנ ׁ ִָשים,
לַ ֲחצוֹת ֶאת
ַה ְּכ ִב ׁ ִישים

ֲח ָבל
ׁ ֶש ַא ְּת לֹא יְכוֹלָ ה
לָ בֹא ִא ִּתי.
ִּת ְר ִאי ַּכ ָּמה
טוֹב לִ י!
ֲאניִ ְמ ׁ ֻש ְח ֶר ֶרת,
וְ ַא ְּת ָּ -כז ֹו
ִמ ְס ֵּכנ ָה.

ֲאניִ יְכוֹלָ ה לִ ְק ּפֹץ
לְ ָכל ָמקוֹם ,לִ ְראוֹת ֶאת
ָהעוֹלָ ם ַה ּ ָגדוֹל,
ֲאניִ ַמ ְר ּ ָגלִ ית,
ֶא ֶבן י ְָק ָרה!
ִאם ֵא ֵצא לָ ְרחוֹב -
ש ְר ֵטנִיָ ,ה ֲא ָד ָמה
ַה ְּכ ִב ׁיש ִי ְ ׂ
ִּת ְפ ְצֵçנִי ,י ְִהיֶה לִ י
לֹא טוֹב.

האם גם אתם רוצים ליטול חלק בזכוי הרבים הגדול?

ֲא ִפ ּלוּ
לֶ ֱאכֹל ֵמ ַה ּ ַפח ְּכ ׁ ֶש ֲאניִ
ֵçבה ָּכל ָּכ ְך.
ְר ָ
ְמקו ִֹמי הוּא ָּכאן,
ֵּבין ַא ְבניֵ ַה ֵחן וְ ַה ַּת ְכ ׁ ִש ִיטים!
ִּכי עוֹד ְמ ַçט י ּ ִַגיעוּ ֲאנ ׁ ִָשים ֲח ׁשוּ ִבים,
י ׁ ְַש ְ ּלמוּ ָçלַ י ֶּכ ֶסף ָהמוֹן,
וְ י ְִקחוּ או ִֹתי לָ ַא ְרמוֹן!!!
ָמה?!
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ִחי ָדה

ּפנִ י ָמה”,
היְ ָתה ” ְ
ְ ְמ ֻצ ָיּ ן ׁ ֶש ָ
”ך

מוּת בַּ ַּתנַ
ל ֵאי ֹזו ְדּ
ַע
קור ְל ָכ ְך?
הוּ ַה ָּמ ֹ
וּ ַמ
בהורים)
ר

ר להיעז
ְּפ ָר ִסים.
(אפש
ה יֻ גְ ְרלוּ
ּ ת ַמ ָּטה.
נָ
כוֹ
ּפוֹ ְתרוֹ ת נְ
ת ַה ְמ ֻצ ֶי נֶ
בֵּ ין ַה
ת ֶב
ל ֹ ַח ַל ְ ּכ ֹ
ת יֵ ׁש ִל ׁ ְש
ִּפ ְתרוֹ נוֹ

ַמ ֲע ֶׂשה ֶׁש ָהיָ ה

ִמ ִיהי ַּבת ֶמלְֶך?

ִל ְפנֵ י ִמ ְס ַּפר ׁ ָשנִ יםּ ְ ,ב ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם תובב“אָ ,ע ְל ָתה נַ ֲע ָרה ָלאוֹ טוֹ ּבוּס,
יעה ָע ָלה ָלאוֹ טוֹ ּבוּס ָא ָדם ׁ ֶש ָהיָ ה
וְ ִה ְתיַ ּ ׁ ְש ָבה ְ ּב ַא ַחד ַה ּמוֹ ׁ ָש ִבים ָה ֲאחוֹ ִר ִיּיםּ ְ .ב ַמ ֲה ַל ְך ַה ְ ּנ ִס ָ

ַּפ ַעם בָּ ָאה ֶאל ָה ַא ְדמוֹ ”ר ַא ְל ָמנָ ה
ו ִּב ְ ּק ׁ ָשה ִמ ְ ּכבוֹ ד ָה ַרב ׁ ֶש ְי ּ ָב ֵר ְך ֶאת בִּ ָּת ּה

נִ ְר ֶאה ַ ּכ ֲח ֵר ִדיִ ,ה ְת ַק ֵ ּדם ִל ְמקוֹ ם מוֹ ׁ ָש ָב ּה ׁ ֶשל ַה ַ ּנ ֲע ָרה ,וְ ִה ְת ּכוֹ נֵ ן ְל ִה ְתיַ ּ ׁ ֵשב ַ ּב ָּמקוֹ ם ַה ָּפנוּי
ׁ ֶש ְ ּליָ ָד ּהַ .ה ַ ּנ ֲע ָרה ַה ְ ּצנו ָּעה ל ֹא ִה ְּס ָסה ַאף ְל ֶר ַגעָ ,ק ָמה ִמ ָיּד ִמ ְּמקוֹ ָמ ּה ,וְ ִה ְת ַק ְ ּד ָמה

בְּ ָח ָתן יְ ֵרא ׁ ָש ַמיִ ם ,בַּ ַעל ִמ ּדוֹ ת וְ יִ ְר ָאה.
יה ׁ ֶשל בִּ ֵּת ְך?” ׁ ָש ַאל ָה ַרב.
”מ ֶהן ַמ ֲעלוֹ ֶת ָ
ָ

ִ ּב ְז ִריזוּת ְל ִק ְד ַמת ָהאוֹ טוֹ ּבוּס.
'ה ֲח ֵר ִדי'ֶ ׁ ,ש ָהיָ ה
ל ֹא ָע ְברוּ ְר ָג ִעים ִמ ְס ָּפר ,וְ קוֹ ל נֶ ֶפץ ַא ִ ּדיר נִ ׁ ְש ַמעַ .

ָה ֵאם ִס ְּפ ָרה ְמ ַעט ,ל ֹא ַרב.
”ה ִאם ֵאין בְּ ִב ֵּת ְך עוֹ ד ַמ ֲע ָלה?”
ַ

ל ֹא ַא ֵחר ֵמ ֲא ׁ ֶשר ְמ ַח ֵ ּבל ִמ ְת ַא ֵ ּבד ,ה' יִ ׁ ְש ְמ ֵרנוִּ ,ה ְת ּפוֹ ֵצץ ִעם ח ֶֹמר
יקה ְל ִה ְת ַק ֵ ּדם ו ְּל ִה ְת ַר ֵחק ִמן
ַה ֶ ּנ ֶפץ ׁ ֶש ָע ָליו ,וְ ַה ַ ּנ ֲע ָרה ֶ ׁ -ש ִה ְס ִּפ ָ
ַה ָּמקוֹ ם ּבוֹ יָ ׁ ַשב  -נִ ְ ּצ ָלה ְ ּב ֶד ֶר ְך נֵ ס ׁ ֶשל ַמ ָּמ ׁש!

ֹאש ּה:
”יֵ ׁשָ ”,ענְ ָתה ָה ֵאם ,וְ ִה ְר ִ ּכינָ ה ֶאת ר ׁ ָ
”בְּ ָכל ׁ ַשבָּ ת ִמ ְת ַא ְּספוֹ ת ַה ֲח ֵברוֹ ת

ְ ּכ ׁ ֶשבַּ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְתנַ ֶה ֶגת ְ ּכמוֹ בַּ ת ֶמ ֶל ְךּ ְ ,כמוֹ ַמ ְר ָ ּג ִלית יְ ָק ָרה בַּ ֲע ַלת ֵע ֶר ְך,

ְל ִמ ְפ ַ ּג ׁש יְ ִדידוּת בּ וֹ ֻ ּכ ָ ּלן ִמ ׁ ְש ַּת ְּתפוֹ ת.
בִּ ִּתי ַה ִ ּצ ְד ָקנִ ית ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּתף ָּת ִמיד ֵס ְר ָבה
יבה.
בַּ ִּמ ְפ ָ ּג ׁש ַה ֶ ּזהֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱע ָר ְך בַּ ְּס ִב ָ

ישו ּעוֹ ת ו ְּל ַה ְצ ָל ָחה!
בִּ ְזכו ּת ְצנִ יעו ָּת ּה ִהיא זוֹ ָכה ִל ׁ

ִמ ְב ַצע

ְ ּכ ׁ ֶשבִּ ַ ּק ׁ ְש ִּתי ֶה ְסבֵּ ר ָ -ענְ ָתה ְּת ׁשו ָּבה ִמ ְת ַח ֶּמ ֶקת,
ו ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ִה ְפ ַצ ְר ִּתי ָ -ענְ ָתה בִּ ִּתי ַה ַ ּצ ֶ ּד ֶקת:
”ה ִּמ ְפ ָ ּג ׁש נֶ ֱע ָר ְך בְּ ׁ ָש ָעה בָּ ּה הוֹ ְל ִכים
ַ
ְל ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ו ְּל ֵבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת ַה ְרבֵּ ה יְ הו ִּדים.
ֶאת ָה ְרחוֹ ב ֵא ְ
יך או ַּכל ַל ֲעבֹר,

ַאּת ֻמ ְז ֶמנֶת ל ְִה ְׁש ַּת ֵּתף!
ַּגם ְ

ֵאיך ִמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפים?
ְל ַא ַחר ח ֶֹד ׁש ׁ ֶשל ִל ּמוּד (ְּ 4פ ָע ִמים) ַא ֶּתן ַז ָ ּכ ִאי ּוֹ ת ְל ַכ ְר ִטיס ֶא ָחד בַּ ַה ְג ָר ָלהְ ׁ .ש ַל ְחנָ ה ֵא ֵלינוּ
ֶאת ׁ ִש ְמ ֶכן ,בְּ ֵצרוּף ְּפ ָר ִטים ְמ ֻד ָי ּ ִקים ,וְ ִת ָ ּכנַ ְסנָ ה אי”ה ְל ַה ְג ָר ָלה ַעל ְּפ ָר ֵסי ֵע ֶר ְך.

ימה.
ָ ּכל ְ ּכ ֻב ָ ּדה בַּ ת ֶמ ֶל ְך הוּא ְּפנִ ָ
ימה‘ ִ -היא ָא ֵכן בַּ ת ֶמ ֶל ְך,
‘פנִ ָ
ִאם ִהיא ְּ
ְ
ְ
ּ
ו ִּמי ל ֹא יִ ְר ֶצה ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵדך ִעם בַּ ת ַה ֶּמ ֶלך?”

יסי ַה ְג ָר ָלהְ ,ל ִפי ִמ ְס ַּפר ֶה ֳח ָד ׁ ִשים בָּ ֶהם ְל ַמ ְד ֶּתן.
נִ ָּתן ִל ְזכּ וֹ ת בְּ ִמ ְס ַּפר ַ ּכ ְר ִט ֵ
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ׁ ָש ַמע ָה ַא ְדמוֹ ”ר וְ ָא ַמר:
”בִּ ִּתיֶ ,את בִּ ֵּת ְך ֶא ַ ּקח ְל ַכ ָ ּלה ֲעבוּר בְּ נִ י!

גרפיקה

(אם ֲע ַדיִ ן ֵאין ָל ֶכן ַ ּב ַ ּביִ ת),
רוֹ ְכ ׁ ִשים ֵס ֶפר ְל ִה ְלכוֹ ת ְצנִ יעוּת ִ
וְ לוֹ ְמ ִדים בְּ ָכל ׁ ַשבָּ ת ֶּפ ֶרק ֶא ָחד אוֹ ׁ ְשנַ יִ ם ִעם ִא ָּמא אוֹ ָאחוֹ ת בְּ ֶס ִמינָ ר.

ְ ּכ ׁ ֶשהוּא ָמ ֵלא ֲאנָ ׁ ִשים ְל ֵאין ְספֹר?”

אשוֹ נָ ה ִּת ְת ַק ֵיּם אי“ה ְ ּבעוֹ ד ְ ּכ ָח ְד ׁ ַשיִ םִ ,ה ְז ָ ּד ֵר ְזנָ ה...
ַה ַה ְג ָר ָלה ָה ִר ׁ

עוֹ ד בְּ אוֹ תוֹ ַהי ּוֹ ם בָּ אוּ בִּ ְב ִרית ָה ֵארו ִּסין

ְּפ ָר ִטים יֵ ׁש ִל ׁ ְשל ַֹח ַל ְ ּכת ֶֹבת ַה ְמ ֻצ ֶיּנֶ ת ַמ ָּטה

ַה ַ ּכ ָ ּלה ַה ִ ּצ ְד ָקנִ ית ִעם ֶה ָח ָתן בֶּ ן יו ֲּח ִסין.
בַּ ת ֶמ ֶל ְך ִהיא ְצנו ָּעה וְ נִ ְס ֶּת ֶרת,

ִמ ְב ַצע ָה ְ
ַאר ָּב ִעים ּ ָ -כל ְ ּכ ֻב ָ ּדה

יה ְ -מיֻ ֶח ֶדת ,נִ ְב ֶח ֶרת!
ו ַּב ֲה ִליכוֹ ֶת ָ

ֵמ ַהי ּוֹ ם ָאנו ּ ִמ ׁ ְש ַּת ְדּ לוֹ ת ,אי"הְ ,ל ִה ְתנַ ֵהג ְ ּכמוֹ בְּ נוֹ ת ֶמ ֶל ְך ,בְּ נוֹ ת ֵע ֶר ְךִ :מ ׁ ְש ַּת ְ ּדלוֹ ת

(באדיבות ‘רות שומרת על הצניעות‘ -
סדרת סיפורים חינוכיים בנושא הצניעות)

ְל ִס

ָ Áל ֶל ֶכת בְּ ַצד ָה ְרחוֹ ב ו ְּל ִהזְ ָ ּד ֵרז ְל ַס ֵי ּם ֶאת ׁ ְשהו ֵּתנוּ בַּ חוּץ.
Á
Áל ֹא ָל ֵצאת ֵמ ַהבַּ יִ ת בִּ ׁ ְשעוֹ ת ַה ַ ּליְ ָלה ֶא ָ ּלא בְּ ִלוּוּי.
Á

ִ ּנ ְל
ַה

ּכ
ּום

ָמד

ל
ֲה ָל ָכה ְ ַמ ֲע ֶׂשה

ש ַ ּננְ ָּתם” יו ֵֹצא ַל ֶ ּד ֶר ְך...
”וְ ׁ ִ

בַּ ת יִ ְשׂ ָר ֵאלּ ָ ,כמוֹ ָה
ְ ּכ ַבת ֶמ ֶל ְך ,וְ ָל ֵכן ָע ֵלינו ּ ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵדּ ל:
ְ Áל ִה ּ ׁ ָש ֵאר יוֹ ֵתר בַּ בַּ יִ תְ ,ל ַה ֲע ִדיף ָּפחוֹ ת ֶאת ַה‘בַּ חוּץ‘.
9
ְ Áל ַשׂ ֵחק בֶּ ָח ֵצרּ ַ /גן ִמ ְשׂ ָח ִקים וְ ל ֹא בִּ ְרחוֹ ָב ּה ׁ ֶשל ִעיר.
9
ָ Áל ֶל ֶכת ָּת ִמיד בִּ זְ ִריזוּת ,בְּ ַצד ָה ְרחוֹ בַ ,א ֲח ֵרי ֲאנָ ׁ ִשים
9
יהם.
וְ ל ֹא ִל ְפנֵ ֶ

Áל ֹא ְל ִה ְת ָע ֵרב בֵּ ין ַה ֲאנָ ׁ ִשים ַ ּ(ב ְּכנִ ָיסה ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת  /או ַּלם ְשׂ ָמחוֹ ת וְ ַכ ּדוֹ ') ְמקוֹ ֵמנוּ  -בֵּ ין ַהבָּ נוֹ ת וְ ַה ָ ּנ ׁ ִשים.
Á
ַעל ָ ּכל ִה ְת ַ ּגבְּ רוּת ָ ּכזוֹ

 נְ ַס ֵּמן ְל ַע ְצ ֵמנוּ נְ ֻק ָ ּ(ה ַל ְכ ִּתי ְ ּב ַצד ָה ְרחוֹ ב ִ /ה ְז ָ ּד ַר ְז ִּתי ְ ּב ַד ְר ִ ּכי /
דהָ .

יסה ְל ֵבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת ַההוֹ ֶמה ָא ָדם  /ל ֹא ָע ַב ְר ִּתי ֶאת ַה ְּמ ִח ָיצה ְ ּבאו ַּלם ְשׂ ָמחוֹ ת/
נִ ְמנַ ְע ִּתי ִמ ַ ּל ֲעמֹד ַ ּב ְ ּכנִ ָ
אתי ְל ַב ִ ּדי ַ ּב ֲח ׁ ֵש ָכה וְ עוֹ ד)...
יתנוּ  /ל ֹא יָ ָצ ִ
ִה ְת ַע ַּס ְק ִּתי ְ ּב ִענְ יָ נַ י ְ ּכ ׁ ֶש ִה ִ ּגיעוּ אוֹ ְר ִחים ָז ִרים ְל ֵב ֵ

יש ִי ּים
ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ִּמ ֵ ּלאנוּ ֶאת ַה ַּט ְב ָלה ,נִ ׁ ְש ַלח אוֹ ָת ּה ַל ְ ּכת ֶֹבת ַה ְמ ֻצ ֶי ּנֶ ת ַמ ָּטה ,בְּ ֵצרוּף ְּפ ָר ִטים ִא ׁ ִ
ְמ ֻד ָי ּ ִקים (שם ,משפחה ,כתובת ,טל ,גיל) וְ נִ ָ ּכנֵ ס אי”ה ְל ַה ְג ָר ָלה ַעל ְּפ ָר ִסים יִ ְק ֵרי ֵע ֶר ְך!
וְ ָה ִע ָ ּקר  -נִ ְהיֶ ה בְּ נוֹ ת ֶמ ֶל ְך ,בַּ ֲעלוֹ ת ֵע ֶר ְך!

ְּב ַה ְצל ָָחה!

9
Áבְּ ִאם הוֹ ְל ִכים ֲאנָ ׁ ִשים ֵמ ֲאחוֹ ֵרינוּ ,נַ ְמ ִּתין ַעד ׁ ֶש ַיּ ַע ְברוּ וְ ַרק
ָאז נַ ְמ ׁ ִש ְ
יך בְּ ַד ְר ֵ ּכנוּ.
9
ְ Áל ִה ְת ַר ֵחק ִמ ָּמקוֹ ם בּ וֹ ִמ ְת ַק ֲה ִלים ַה ְרבֵּ ה ֲאנָ ׁ ִשיםְ ,ל ֻדגְ ָמא:
יסה ׁ ֶשל ַה ְ ּג ָב ִרים בְּ או ַּלם
יסת בֵּ ית ַה ְ ּכנֶ ֶסתַ ,ה ְ ּכנִ ָ
ְ ּכנִ ַ
ש ָמחוֹ תָ ,ה ְרחוֹ ב ַה ָּמ ֵלא בִּ גְ ָב ִרים בִּ ׁ ְשעוֹ ת ַה ְּת ִפ ָ ּלה וְ עוֹ ד.
ַה ּ ְ ׂ
9
Áל ֹא ָל ֵצאת ְל ַב ֵ ּדנוּ בִּ ׁ ְשעוֹ ת ַה ַ ּליְ ָלה.

כתובת לפתרונות ,להשתתפות בהגרלה ולתגובות” :בנות מלכים” ת.ד ,50149 .ירושלים או
להשאיר הודעה בתא קולי052-7104593 :



