
נָה ֵאיזֹו ִמְסּכֵ

 

! ַאּתְ ׁשֶ

 

ל ַהיֹּום ְסגוָּרה ּכָ

 

ֻקְפָסא.          ּבְ
 ֲחָבל

ַאּתְ ֹלא ְיכֹוָלה  ׁשֶ
י. ָלֹבא ִאּתִ

ִי ְיכֹוָלה ִלְקּפֹץ ֲאנ

 

ְלָכל ָמקֹום, ִלְראֹות ֶאת 
דֹול, ָהעֹוָלם ַהּגָ

ל ּכֵ ְלִהְסּתַ

 

ים,  çַל ֲאנָׁשִ
ַלֲחצֹות ֶאת 
ים ִביׁשִ ַהּכְ

ֲאִפּלוּ

 

ִי  ֲאנ ׁשֶ ח ּכְ ֶלֱאֹכל ֵמַהּפַ
ְך. ל ּכָ ְרçֵָבה ּכָ

ה  ּמָ ְרִאי ּכַ ּתִ
טֹוב ִלי!

 

ְחֶרֶרת,  ִי ְמׁשֻ ֲאנ
זֹו  ְוַאּתְ - ּכָ

נָה. ִמְסּכֵ
נָה? ִמְסּכֵ

 

ֵיׁש ְלָך

 

        ָטעוּת!

ִלית, ִי ַמְרּגָ ֲאנ

 

         ֶאֶבן ְיָקָרה! 

ִאם ֵאֵצא ָלְרחֹוב - 
ִי, ָהֲאָדָמה  ְרֵטנ ִביׁש ִיׂשְ ַהּכְ

ִי, ִיְהֶיה ִלי  ְפְצçֵנ ּתִ

 

 ָמה?!          ֹלא טֹוב.

אן, ְמקֹוִמי הוּא ּכָ

 

יִטים! ְכׁשִ ֵי ַהֵחן ְוַהּתַ ין ַאְבנ ּבֵ

 

ים ֲחׁשוִּבים, יעוּ ֲאנָׁשִ י עֹוד ְמçַט ַיּגִ ּכִ
ֶסף ָהמֹון, מוּ çַָלי ּכֶ ּלְ  ְיׁשַ

 

       ְוִיְקחוּ אֹוִתי ָלַאְרמֹון!!!

 בס“ד
ענייני הצניעות לחזוק  מיוחד   עלון 

 בהמלצת ובהדרכת
הרבנים שליט“א

 גליון מס' 1
קיץ תשע"ה

העלון טעון גניזה

ים  ירֹות ֲעלֹוִנים ַרּבִ אי ַמּכִ ַוּדַ ן ּבְ ַאּתֶ

ק  ָרה ְלַחּזֵ מוּ ָלֶהם ְלַמּטָ ּשָׂ ְוטֹוִבים ׁשֶ

ִריִכים ִחּזוּק,  ְתחוִּמים ֲחׁשוִּבים ַהּצְ ּבִ

הוּ ַאֵחר.  ֶ ֶיְדֶכן הוּא ַמּשׁ ּבְ ֲאָבל, ֶהָעלֹון ׁשֶ

ק ֶאת  ָרה ְלַחּזֵ ַמּטָ ה ָיָצא ּבְ ֶהָעלֹון ַהּזֶ

ָרֵאל. נֹות ִיׂשְ ָהִעְנָין ֲהִכי ָחׁשוּב ָלנוּ, ּבְ

ּמוָּבן! ִניעוּת, ּכַ וַּמהוּ ָהִעְנָין? ַהּצְ

 

הוּ ָהִעְנָין ֲהִכי  ּזֶ ֵמֵאיֹפה ֲאַנְחנוּ יֹוְדעֹות ׁשֶ

תוּב! ְך ּכָ י ּכָ ָחׁשוּב? ּכִ

מֹו  ּכְ תוּב, ׁשֶ ים ּכָ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ּסְ ּבַ

ְצָוה ֲהִכי ֲחׁשוָּבה  ַהּתֹוָרה ִהיא ַהּמִ ׁשֶ

ִניעוּת ִהיא  ְך ַהּצְ ים - ּכָ ׁש ָלֲאָנׁשִ יֵּ ׁשֶ

ים.  ׁשִ ׁש ַלּנָ יֵּ ְצָוה ֲהִכי ֲחׁשוָּבה ׁשֶ ַהּמִ

י  ל ַרּבִ וְּבֵסֶפר ‘ֶחֶסד ַלֲאָלִפים‘ ׁשֶ

ֶלא  ַעל ַה”ּפֶ אּפֹו זי”ע ּבַ ֱאִליֶעֶזר ּפַ

ַכר  ל ׂשְ ְמַעט ּכָ תוּב: “ּכִ יֹוֵעץ” ּכָ

לוּי  א, ּתָ ּה ָלעֹוָלם ַהּבָ ה ְוָכל ָעְנׁשָ ָ ָהִאּשׁ

ִניעוּת”. ּצְ ּבַ

ְגָלָלּה ֶהְחַלְטנוּ,  ּבִ ה ׁשֶ ּבָ ְוזֹוִהי ַהּסִ

א, ְלהֹוִציא ֶאת ֶהָעלֹון. ַמיָּ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסיַּ ּבְ

ת  ַחְרנוּ ִלְכּתֹב ַעל ּבַ א ָהִראׁשֹון ּבָ ַלּנֹוׂשֵ

ירֹות אֹוָתּה?  ן ַמּכִ ֶלְך. ַהִאם ַאּתֶ ַהּמֶ

לֹא?!

נוּ  ּלָ , ַאּתְ ְוַגם ָאנוּ. ּכֻ ֶלְך זֹו ַאּתְ ת ַהּמֶ ּבַ

ָלִכים, ְוָחׁשוּב  נֹות ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ּבְ

ַדע ֹזאת. ּנֵ ׁשֶ

ה  ָאנוּ ְמַאֲחלֹות ָלֶכן ְקִריָאה ְמַהּנָ

ֵני  ֵצרוּף ׁשְ ֶלְך, ּבְ ת ַהּמֶ יָמה ַעל ּבַ וַּמְחּכִ

ִמְבָצִעים ְמֻיָחִדים.

    ֶׁשָּלֶכן,

נוֹת ְמָלִכים” עוְֹרכוֹת ”ּבְ

ה ִרְצּפָ ֶרֶכת ּבָ ִים ִנׂשְ ֶרת אֹוַפּנַ ְרׁשֶ ׁשַ

ֻקְפָסא. ֶמֶרת ּבְ ָהב ִנׁשְ ֶרת ִמּזָ ְרׁשֶ ַאְך ׁשַ

ְרחֹוב, ֶלת ּבָ ְלּגֶ ׁשוָּטה ִמְתּגַ ֶאֶבן ּפְ

ֶמֶרת טֹוב טֹוב! ֶאֶבן ְיָקָרה ִנׁשְ

ָלְך, ה ֻמׁשְ ּפָ ְנָיר ְלִציּוּר - ָלַאׁשְ

ח. ַאְרָנק ֻמּנָ ָטר - ּבָ ַאְך ְנַיר ֵעֶרְך, ׁשְ

ת ֶמֶלְך! ְנִסיָכה! ָרֵאל, ַאּתְ ּבַ ת  ִיׂשְ ּבַ

ַאְרמֹון ְמלוָּכה. ִניָמה”, ּבְ ְמקֹוֵמְך הוּא ”ּפְ

מֹו ֶאֶבן ְיָקָרה, מֹו ַיֲהלֹום, ּכְ ּכְ

ה. וְּגֻדּלָ ֵיׁש ְלָך ַמֲעָלה, ְיָקר 

ָמר, ל ִמׁשְ בֹוֵדְך ִמּכָ ְמִרי ַעל ּכְ ׁשִ

ׁשוּט - אֹוָצר ָיָקר! י ַאּתְ ּפָ ּכִ

?
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ִלית -  ִמי, ְלַדְעֵּתְך, ְמַסֶּמֶלת ֶאת ָהֶאֶבן? ּוִמי ֶאת ַהַּמְרָּגִלית? ְרּגָ ָהֶאֶבן ְוַהּמַ

ְלדוּת ָבר ִמיַּ ל ּכְ ְלִהְתַרּגֵ

ְרִגילֹות ְלִהְתַנֵהג  ָרֵאל. ֵהן ָהיוּ  ִיׂשְ ל ְנׁשֹות  ן ׁשֶ ַנְפׁשָ ּבְ ִניעוּת ִקְנָין  ָעָבר, ָהְיָתה ַהּצְ ּבֶ

א: ּפוּר ַהּבָ ּסִ ּבַ ְגָמא ַאַחת ְלָכְך ִנְמָצא  ּדֻ ִני.  ִהיא ָהְפָכה ֶאְצָלן ְלֶטַבע ׁשֵ ְצִניעוּת, ַעד ׁשֶ ּבִ

ים  ֲאָנׁשִ ָעְברוּ  ְרחֹוב, וְּכׁשֶ ה ּבָ יׁשָ ַלִים הֹוִביל ֶאת ִאּמֹו ַהְיׁשִ ֵני ְירוּׁשָ ֶאָחד ֵמַרּבָ

ֵהם ַיַעְברוּ.  יָנה ַעד ׁשֶ ָרה ְוִהְמּתִ ּתְ ֶרְך, ָנְטָתה ִאּמֹו ְלַצד ָהְרחֹוב, ִהְסּתַ ּדֶ ּבַ

 

ָנּה ָהַרב: ַאל אֹוָתּה ּבְ ׁשָ

 

ל ָעַלִיְך?” ּכֵ ִעים, ִמי ִמְסּתַ ׁשְ יל ּתִ ָבר יֹוֵתר ִמּגִ ת ּכְ א, ֲהלֹא ַאּתְ ּבַ ”ִאּמָ

 

ְלדוִּתי”. ְך ֲאִני ְרִגיָלה ִמיַּ ָעְנָתה לֹו ִאּמֹו: “ּכָ

ָדָמן. ים ָהְיָתה ְטבוָּעה ּבְ ַהִהְתַרֲחקוּת ְוַהַהְצָנָעה ֵמֲאָנׁשִ

 

ן!  ַדְרּכָ ּבְ ם ָאנוּ  ן ְוֵנֵלְך ּגַ ִמי ִיּתֵ

ּדֹורֹות ְקדּוִמים
דֹורֹות ָעָברוּ ֹות ּבְ ים ִצְדָקִניּ ׁשִ ֻעְבּדֹות ְוַהְנָהגֹות ִמּנָ ֶפַתח ֶהָעלֹון ּבְ

האם גם אתם רוצים ליטול חלק בזכוי הרבים הגדול?
הוצאת העלון והפצתו כרוכה בהוצאות מרובות, ואנו שואפים, אי”ה, להדפיסו בתדירות גבוהה. כל תרומה תתקבל 
בנק הדואר, סניף 532, מס‘ חשבון 24596340 בברכה וזכות הצניעות תגן בעד כולנו, אמן!               לתרומות: 

 לתועלת הכלל ולזיכוי הרבים, ניתן לקבל עלון זה ועלונים נוספים )בהדפסה צבעונית( לחיזוק הצניעות,
בטל‘ 0527-111-333



ֶרְך... ם” יוֵֹצא ַלּדֶ ְנּתָ ּנַ                    ”ְוׁשִ
                ַּגם ַאְּת ֻמְזֶמֶנת ְלִהְׁשַּתֵּתף!

ִפים? ּתְ ּתַ  ֵאיך ִמׁשְ
ִית(, ּבַ ּבַ )ִאם ֲעַדִין ֵאין ָלֶכן  ים ֵסֶפר ְלִהְלכֹות ְצִניעוּת  רֹוְכׁשִ

 

ֶסִמיָנר. א אֹו ָאחֹות ּבְ ַנִים ִעם ִאּמָ ֶרק ֶאָחד אֹו ׁשְ ת ּפֶ ּבָ ָכל ׁשַ ְולֹוְמִדים ּבְ

 

ַלְחָנה ֵאֵלינוּ  ַהְגָרָלה. ׁשְ ִאיֹּות ְלַכְרִטיס ֶאָחד ּבַ ַזּכָ ן  ָעִמים( ַאּתֶ )4 ּפְ ל ִלּמוּד  ְלַאַחר ֹחֶדׁש ׁשֶ

ָרֵסי ֵעֶרְך. ַנְסָנה אי”ה ְלַהְגָרָלה ַעל ּפְ ִקים, ְוִתּכָ ָרִטים ְמֻדיָּ ֵצרוּף ּפְ ְמֶכן, ּבְ ֶאת ׁשִ

 

ן. ֶהם ְלַמְדּתֶ ים ּבָ ר ֶהֳחָדׁשִ ְרִטיֵסי ַהְגָרָלה, ְלִפי ִמְסּפַ ר ּכַ ִמְסּפַ ן ִלְזּכֹות ּבְ ִנּתָ

ֵרְזָנה... ִים, ִהְזּדָ ָחְדׁשַ ּכְ עֹוד  ם אי“ה ּבְ ְתַקיֵּ ַהַהְגָרָלה ָהִראׁשֹוָנה ּתִ

 

ה ֶנת ַמּטָ ֹתֶבת ַהְמֻציֶּ לַֹח ַלּכְ ֵיׁש ִלׁשְ ָרִטים  ּפְ
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ִניָמה”, ִחיָדה ָהְיָתה ”ּפְ ן ׁשֶ ַנ”ְך ְמֻציָּ ּתַ מוּת ּבַ קֹור ְלָכְך?ַעל ֵאיזֹו ּדְ  )אפשר להיעזר בהורים(וַּמהוּ ַהּמָ
ָרִסים. ין ַהּפֹוְתרֹות ְנכֹוָנה ֻיְגְרלוּ ּפְ ּבֵ

 

ה. ֶנת ַמּטָ ֹתֶבת ַהְמֻציֶּ לַֹח ַלּכְ ְתרֹונֹות ֵיׁש ִלׁשְ ּפִ

ָאה ֶאל ָהַאְדמֹו”ר ַאְלָמָנה ַעם ּבָ ּפַ

ּה ּתָ ָבֵרְך ֶאת ּבִ יְּ בֹוד ָהַרב ׁשֶ ה ִמּכְ ׁשָ וִּבּקְ

ְוִיְרָאה. ַעל ִמּדֹות  ַמִים, ּבַ ָחָתן ְיֵרא ׁשָ ּבְ

ַאל ָהַרב. ְך?” ׁשָ ּתֵ ל ּבִ ”ָמֶהן ַמֲעלֹוֶתיָה ׁשֶ

ָרה ְמַעט, לֹא ַרב. ָהֵאם ִסּפְ

ְך עֹוד ַמֲעָלה?” ִבּתֵ ”ַהִאם ֵאין ּבְ

ּה: יָנה ֶאת רֹאׁשָ ”ֵיׁש,” ָעְנָתה ָהֵאם, ְוִהְרּכִ

פֹות ַהֲחֵברֹות ת ִמְתַאּסְ ּבָ ָכל ׁשַ ”ּבְ

פֹות. ּתְ ּתַ ן ִמׁשְ ּלָ ּכֻ ׁש ְיִדידוּת ּבֹו  ְלִמְפּגַ

ִמיד ֵסְרָבה ף ּתָ ּתֵ ּתַ ְדָקִנית ְלִהׁשְ י ַהּצִ ּתִ ּבִ

ִביָבה. ּסְ ֱעָרְך ּבַ ּנֶ ה, ׁשֶ ׁש ַהּזֶ ְפּגָ ּמִ ּבַ

ֶקת, ׁשוָּבה ִמְתַחּמֶ ר - ָעְנָתה ּתְ י ֶהְסּבֵ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ׁשֶ ּכְ

ֶקת: ּדֶ י ַהּצַ ּתִ ּבִ י - ָעְנָתה  ִהְפַצְרּתִ וְּלַאַחר ׁשֶ

ּה הֹוְלִכים ָעה ּבָ ׁשָ ׁש ֶנֱעָרְך ּבְ ְפּגָ ”ַהּמִ

ה ְיהוִּדים. ֶנֶסת ַהְרּבֵ ְדָרׁש וְּלֵבית ַהּכְ ְלֵבית ַהּמִ

ֶאת ָהְרחֹוב ֵאיְך אוַּכל ַלֲעבֹר, 

ים ְלֵאין ְסֹפר?” הוּא ָמֵלא ֲאָנׁשִ ׁשֶ ּכְ

ַמע ָהַאְדמֹו”ר ְוָאַמר: ׁשָ

 

ִני! ּבְ ה ֲעבוּר  ח ְלַכּלָ ְך ֶאּקַ ּתֵ י, ֶאת ּבִ ּתִ ”ּבִ

ִניָמה. ת ֶמֶלְך הוּא ּפְ ה ּבַ ֻבּדָ ל ּכְ ּכָ

ת ֶמֶלְך, ִניָמה‘ - ִהיא ָאֵכן ּבַ ִאם ִהיא ‘ּפְ

ֶלְך?” ת ַהּמֶ ְך ִעם ּבַ ּדֵ ּתַ וִּמי לֹא ִיְרֶצה ְלִהׁשְ

ְבִרית ָהֵארוִּסין ּבִ אוּ  אֹותֹו ַהיֹּום ּבָ עֹוד ּבְ

ן יוֲּחִסין. ּבֶ ְדָקִנית ִעם ֶהָחָתן  ה ַהּצִ ּלָ ַהּכַ

ֶרת, ְוִנְסּתֶ ת ֶמֶלְך ִהיא ְצנוָּעה  ּבַ

וַּבֲהִליכֹוֶתיָה - ְמֻיֶחֶדת, ִנְבֶחֶרת!

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

ֶמֶלְך? ִמיִהי ַּבת 

ה ֻבּדָ ל ּכְ                    - ּכָ

לֹות ּדְ ּתַ נֹות ֵעֶרְך: ִמׁשְ נֹות ֶמֶלְך, ּבְ מֹו ּבְ לֹות, אי"ה, ְלִהְתַנֵהג ּכְ ּדְ ּתַ ֵמַהיֹּום ָאנוּ ִמׁשְ

חוּץ.  ּבַ הוֵּתנוּ  ם ֶאת ׁשְ ֵרז ְלַסיֵּ ַצד ָהְרחֹוב וְּלִהְזּדָ ÁÁָלֶלֶכת ּבְ

ִלוּוּי.  ּבְ א  ְיָלה ֶאּלָ עֹות ַהּלַ ׁשְ ִית ּבִ ÁÁלֹא ָלֵצאת ֵמַהּבַ

ים. ׁשִ ְוַהּנָ נֹות  ין ַהּבָ ְמקֹוֵמנוּ - ּבֵ ÁÁ )'ְוַכּדֹו ָמחֹות  ֶנֶסת / אוַּלם ׂשְ ִניָסה ְלֵבית ַהּכְ ּכְ )ּבַ ים  ין ַהֲאָנׁשִ לֹא ְלִהְתָעֵרב ּבֵ

י / ַדְרּכִ י ּבְ ַרְזּתִ ַצד ָהְרחֹוב / ִהְזּדָ י ּבְ ה. )ָהַלְכּתִ ְנֻקּדָ ן ְלַעְצֵמנוּ  זֹו - ְנַסּמֵ רוּת ּכָ ּבְ ל ִהְתּגַ ַעל ּכָ

 

ָמחֹות/ אוַּלם ׂשְ ִחיָצה ּבְ י ֶאת ַהְמּ ֶנֶסת ַההֹוֶמה ָאָדם / לֹא ָעַבְרּתִ ִניָסה ְלֵבית ַהּכְ ּכְ ֲעֹמד ּבַ י ִמּלַ ִנְמַנְעּתִ

 

ָכה ְועֹוד...( ֲחׁשֵ י ּבַ יעוּ אֹוְרִחים ָזִרים ְלֵביֵתנוּ / לֹא ָיָצאִתי ְלַבּדִ ִהּגִ ׁשֶ ִעְנָיַני ּכְ י ּבְ ְקּתִ ִהְתַעּסַ

ים  יִּ ָרִטים ִאיׁשִ ֵצרוּף ּפְ ה, ּבְ ֶנת ַמּטָ ֹתֶבת ַהְמֻציֶּ ַלח אֹוָתּה ַלּכְ ְבָלה, ִנׁשְ אנוּ ֶאת ַהּטַ ּלֵ ּמִ ַאֲחֵרי ׁשֶ

ָרִסים ִיְקֵרי ֵעֶרְך! ֵנס אי”ה ְלַהְגָרָלה ַעל ּפְ ְוִנּכָ )שם, משפחה, כתובת, טל, גיל(  ִקים  ְמֻדיָּ

 

ְּבַהְצָלָחה! ֲעלֹות ֵעֶרְך!     נֹות ֶמֶלְך, ּבַ ר - ִנְהֶיה ּבְ ְוָהִעּקָ

ָמדֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה
ְל

ַהּנִ

ם 
ְלִסּכּו

ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה
ַלִים תובב“א, ָעְלָתה ַנֲעָרה ָלאֹוטֹוּבוּס,  ִעיר ַהּקֶֹדׁש ְירוּׁשָ ּבְ ִנים,  ר ׁשָ ִלְפֵני ִמְסּפַ

ָהָיה  ִסיָעה ָעָלה ָלאֹוטֹוּבוּס ָאָדם ׁשֶ ַמֲהַלְך ַהּנְ ּבְ ים.  ִבים ָהֲאחֹוִריִּ ַאַחד ַהּמֹוׁשָ ּבְ ָבה  ְ ְוִהְתַיּשׁ

נוּי  קֹום ַהּפָ ּמָ ּבַ ב  ֵ ְוִהְתּכֹוֵנן ְלִהְתַיּשׁ ֲעָרה,  ל ַהּנַ ָבּה ׁשֶ ם ִלְמקֹום מֹוׁשָ ֲחֵרִדי, ִהְתַקּדֵ ּכַ ִנְרֶאה 

ָמה  ְוִהְתַקּדְ קֹוָמּה,  ד ִמּמְ ָסה ַאף ְלֶרַגע, ָקָמה ִמיָּ נוָּעה לֹא ִהּסְ ֲעָרה ַהּצְ ָיָדּה. ַהּנַ ּלְ ׁשֶ

ְזִריזוּת ְלִקְדַמת ָהאֹוטֹוּבוּס. ּבִ

ָהָיה  ַמע. 'ַהֲחֵרִדי', ׁשֶ יר ִנׁשְ ר, ְוקֹול ֶנֶפץ ַאּדִ ְרָגִעים ִמְסּפָ לֹא ָעְברוּ 

ְמֵרנוּ, ִהְתּפֹוֵצץ ִעם ֹחֶמר  ִיׁשְ ד, ה'  ל ִמְתַאּבֵ ר ְמַחּבֵ לֹא ַאֵחר ֵמֲאׁשֶ

וְּלִהְתַרֵחק ִמן  ם  יָקה ְלִהְתַקּדֵ ִהְסּפִ ֲעָרה - ׁשֶ ְוַהּנַ ָעָליו,  ֶפץ ׁשֶ ַהּנֶ

ׁש!  ל ַמּמָ ֶדֶרְך ֵנס ׁשֶ ּבְ ָלה  ִנּצְ ב -  ָיׁשַ ּבֹו  קֹום  ַהּמָ

ֲעַלת ֵעֶרְך, ִלית ְיָקָרה ּבַ מֹו ַמְרּגָ ת ֶמֶלְך, ּכְ מֹו ּבַ ָרֵאל ִמְתַנֶהֶגת ּכְ ת ִיׂשְ ּבַ ׁשֶ ּכְ

 

ִליׁשוּעֹות וְּלַהְצָלָחה! ְזכוּת ְצִניעוָּתּה ִהיא זֹוָכה          ּבִ

מֹוָה ָרֵאל, ּכָ ת ִיׂשְ ּבַ

 

ל: ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ַבת ֶמֶלְך, ְוָלֵכן ָעֵלינוּ  ּכְ

חוּץ‘. חֹות ֶאת ַה‘ּבַ ִית, ְלַהֲעִדיף ּפָ ּבַ ּבַ ֵאר יֹוֵתר  ָ 9Áְלִהּשׁ

ל ִעיר. ְרחֹוָבּה ׁשֶ ָחִקים ְולֹא ּבִ ן ִמׂשְ ּגַ ָחֵצר/  ֵחק ּבֶ 9Áְלׂשַ
ים ַצד ָהְרחֹוב, ַאֲחֵרי ֲאָנׁשִ ְזִריזוּת, ּבְ ּבִ ִמיד  ָלֶלֶכת ּתָ

 

9Á
ְולֹא ִלְפֵניֶהם.

ְוַרק  ַעְברוּ  יַּ ין ַעד ׁשֶ ים ֵמֲאחֹוֵרינוּ, ַנְמּתִ ִאם הֹוְלִכים ֲאָנׁשִ 9Áּבְ
נוּ. ַדְרּכֵ יְך ּבְ ָאז ַנְמׁשִ

ים, ְלֻדְגָמא: ה ֲאָנׁשִ קֹום ּבֹו ִמְתַקֲהִלים ַהְרּבֵ ְלִהְתַרֵחק ִמּמָ

 

9Á
אוַּלם  ָבִרים ּבְ ל ַהּגְ ִניָסה ׁשֶ ֶנֶסת, ַהּכְ ית ַהּכְ ִניַסת ּבֵ ּכְ

ה ְועֹוד. ִפּלָ עֹות ַהּתְ ׁשְ ְגָבִרים ּבִ ֵלא ּבִ ָמחֹות, ָהְרחֹוב ַהּמָ ַהּשְׂ

ְיָלה. עֹות ַהּלַ ׁשְ ּבִ נוּ  9Áלֹא ָלֵצאת ְלַבּדֵ

ִמְבַצע

ִמְבַצע ָהַאְרָּבִעים
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