ג' באדר תש"ף )28.2.20( -
ז' באדר – יום לידתו
ומותו של משה רבינו

פסל משה
אמן יוצר:
מיכאל אנג'לו

שבת פרשת תרומה
צאת השבת 18:15--

כניסת השבת 17:15--
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שבת פרשת תרומה
ליל שבת
17:15

הדלקת נרות

רבע שעה

מנחה ,ערבית ולאחריה ,שיעור פרשת השבוע מפי הרב יוסף סלוטניק (רב בישיבת מעג"ל).

לאחר הדל"נ

שבת
07:00
08:00

דף יומי בבית המדרש
תפילת שחרית  /לאחר התפילה יתקיים שיעורו של אור אריכא

09:30

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תפילת מנחה גדולה

13:20

שיעור בספר איוב בבית משפ' נח חיות

17:15

תפילת מנחה קטנה ולאחריה שיעור "צורבא מרבנן""צורבא מרבנן"

18:15

צאת השבתשיעור

21:00

אסיפת חברים .עס"ה :מימון פרויקטים שאושרו והמשך דיון וקבלת החלטות משק וקהילה

מזל טוב לבר המצווה רועי הקשר בן תמר ויגאל ,נכדם של מלכה הקשר ושמעון ז"ל.
מזל טוב לחנה הראל ולדוד לנישואי אביעד ,בנם של עינת ודוד עם בח"ל אוריה.
מזל טוב לארי וצילה גינוסר ולסבתא רבתא חנה יעיר להולדת הנכדה/הנינה ,בת למיכל וע ֶֹפר נוי.
מזל טוב ליהודית עוזרי להולדת הנינה ,נכדה לשלומית ושמעון ,בת לענבר וניצן.
זמני תפילות מנחה וערבית
מנחה – לימוד – ערבית ,בבית הכנסת בשעה 17:35
מנחה – ערבית בשכונה הצפונית בשעה 17:30
ערבית בשכונה הדרומית  -בשעה 20:15
מנחה גדולה בחדר אח"ם  -בשעה ( 13:20א' עד ה')

2

בין תרומה לתמורה  /קובי שטיין
צמד המילים השגור בפינו "תרומה
ותמורה" איננו צמד שיש לו רק מצלול

התרוממות ברמה האישית ,אלא
ההתרוממות היא התרוממות של הכלל.

דומה ,אלא ישנה זיקה עמוקה בין המילים
ברמה הפסיכולוגית .אדם אשר תורם

ניתן לומר אם כן ,שהמפעל הלאומי
הראשון של בני ישראל הוא מפעל קיבוצי

ממרצו וזמנו ,שלא לומר מהונו ,על פי רוב
מצפה לתמורה להשקעתו .האפשרות של

שיתופי ,אשר במוקד שלו עבודת ה' .יש
הטועים לחשוב שמצב זה הוא מצב של

תמורה זו הינה הבסיס המוטיבציוני של
התרומה .אם נרצה ,הנחת העבודה היא

ניתוק בין תרומה לתמורה ,אבל אין זה
נכון .הקשר הוא פשוט קשר עקיף וכללי.

שתרומה ,הנובעת מהשורש ר.ו.מ ,אשר
משמעו להתרומם ,אין היא רק עניין של

קשר זה דורש מהאדם התעלות מסויימת
מעל "טבעו האגוצנטרי" ,ומּוכנּות לתת

העלאת הממון לרמה גבוהה יותר ,אלא
תמורתה הינה עלייה במישורים שונים של

למען התרוממות כללית ,שלו ושל זולתו.
ואולם ,ישנה רמה שלישית ,אשר בה אכן

חייו של האדם :התֹורם ירּום .זו הרמה
הבסיסית של הקשר בין תרומה לתמורה.

ישנו ניתוק בין תרומה לתמורה .ניתוק זה
מתקיים בפעולת הצדקה והחסד .במסגרת

אבל ישנה רמה מעליו ,והיא נגלית בפרשה.

החסד,

לחלוטין

בפרשת השבוע ,בפעם הראשונה אדם

מתרומתו של האדם ,שכן אין הוא הנמען

מישראל נדרש להפקיע מעצמו רכוש
לטובת מטרה חיצונית לו ,משמע לתרום.

של תרומתו כלל ,אלא זולתו בלבד .לא
פלא אם כן ,שהמעשה שזכה לכינוי "חסד

המעניין הוא שאין תרומה זו "איש איש
לביתו" ,אלא היא קולקטיבית ,וממילא

של אמת" ,הלוא הוא מעשה הקבורה ,אשר
בו מתקיים במלואו אותו ניתוק מוחלט בין

אין המוטיבציה לתרומה קידום אישי
בלבד .אלא ,כל אחד ,כפי רצונו ויכולתו,

תרומה לתמורה.
בשבוע שבתחילתו נקרא על האלטרנטיבה

מוותר על רכושו למען הכלל .במילים
אחרות ,מדובר בתמורה שכולם נהנים

הראשונה לתרומה ,זו שאיננה אישית ,גם
יצויין ז' באדר ,יום החברה קדישא .ואולי

ממנה ולא כל אחד לפי תרומתו ,כך יוצא
שהקשר בין התרומה הראשונה במקרא

בין הקדושה של המשכן לקדושה של
חבורת הקדושה ("החברה קדישא") שזור

לבין תמורתה ,איננו קשר ישיר של

ניתוק זה בין תרומה לתמורה.
בב"ח לתו"ע
שבת שלום
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התמורה

מנותקת

הקדשת חלקה חדשה (חלקה ד') בבית העלמין  /הרב אילעאי
בז' באדר נקדיש בע"ה חלקה חדשה

מנהגים דומים מתוארים בשם תלמידי

לקבורה בבית העלמין .הקדשת חלקה

הבעל שם טוב ,ונזכרים גם בספרי שו"ת

לקבורה היא אירוע נדיר למדי ,המתרחש

אחרים .בחלקם מתואר גם מנהג לתקוע

אחת לשנים רבות ,ושקהילות מעטות בלבד
זוכות לקיימו ברוב עם מנער ועד זקן .ב37-

בשופר בתום ההקפה .כך נהגו רוב קהילות
ישראל במאות השנים האחרונות בקובען

שנותיי ,טרם זכיתי להשתתף בו ואני נרגש

חלקה חדשה לקבורה ,וכך גם נהגו בקבוצת

מהזכות ומההזדמנות.

יבנה בעבר .הקדשת החלקה האחרונה

חשוב להקדים ולומר שאין מדובר בחובה

התקיימה בה' בטבת תשל"ג "בהשתתפות

הלכתית .במשנה ,בגמרא ובספרות הגאונים

קהל גדול של חברי הקבוצה" (כך נכתב

והראשונים ,לא מצאנו דין המחייב לקיים

ב"מבית" באותו שבוע).

טקס בטרם קוברים מת בחלקה כלשהי.
זאת ועוד ,גם מנהג שעיקרו הגדרת חלקה
לקבורה לא היה מוכר כנראה לקדמונינו עד

אף שיסודו של מנהג זה אינו ידוע ,טעמו
מובן היטב .לבית העלמין מעמד מיוחד
במרחב הציבורי שלנו .אנו נוהגים בו כבוד

לפני כמה מאות שנים.

מיוחד ,הלכות מיוחדות ,ופוקדים אותו

עם זאת ,בספרות המנהגים ,בספרי
השאלות והתשובות ובכתבי החסידות של
מאות השנים האחרונות ,מתואר בהרחבה
מנהג הקדשת חלקה לקבורה .כך כותב
למשל האדמו"ר מצאנז בראשית המאה
ה ,18-בספרו "דברי חיים"" :בנידון הבית
עלמין שבאים להוסיף עליו מה לעשות.
הנה לא שמעתי מרבותי דבר בזה .ולפי
דעתי שילכו החברה קדישא על הבית
עלמין ויסבבו הבית עלמין ויאמרו
הבקשה שאומרים בשעת סיבוב הבית
הקברות והוא כתובה בספר מענה לשון,
והחברה קדישא יתענו מקודם או יפדו
עצמם ,וגם בני העיר ירבו בצדקה באותו
מעמד ,ויקיפו הבית עלמין ויאמרו מקודם
הד' מזמורים הראשונים שבתהלים ואחר
כך ויהי נועם בכל הקפה ואנא בכח".

באירועים בעלי משמעות עצומה בעולמנו.
אך טבעי הוא שנייחד את המקום למטרות
אלו מתוך אירוע דתי-ציבורי עתיר
משתתפים ותוכן ,מתוך פנייה כלפי מעלה
ותפילה שנזכה ללוות את ההולכים אליו
בדרך כל הארץ מתוך זקנה ושיבה.
המוות ,כידוע ,הוא חלק בלתי נפרד
מהחיים .את "חנוכת" החלקה ותחילת
הקבורה בתוכה לא נוכל "לחגוג" או לציין,
שכן תמיד מדובר באירוע כואב ועצוב .אך
הקדשת החלקה ,בניגוד לחנוכתה ,יכולה
להיות מפגש רך יותר עם מקום קשה כבית
העלמין .נקיימה ביום שלישי ברוב עם ,איש
שופרו בידו .יהיה זה עבורנו ביקור מסוג
אחר בבית הקברות" ,באשר הוא סוף כל
האדם והחי יתן אל לבו".
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יתם[( "]...יחז' ל"ז ,י"ד)
רּוחי ָב ֶכם וִּ ְחיִּ ֶ
ָת ִּתי ִּ
"וְ נ ַ

הקדשת חלקת קבורה חדשה בבית העלמין
ציבור החברים מוזמן לטקס הקדשת חלקה חדשה בבית העלמין שיתקיים ביום שלישי,
ז' באדר ( )3.3בבית העלמין.
 - 16:15איסוף בכביש העוקף
 - 16:30תחילת הטקס:
הקפת החלקה תוך קריאת פרקים מהתנ"ך
בקשת "הסר מעלינו גזרות "...
לימוד וברכה – הרב אילעאי
"אל מלא רחמים"
תפילת מנחה
חברים וילדיהם מוזמנים להביא שופרות כמיטב המסורת

הכשרת חלקה קבורה
הקדשת חלקה א'
פברואר 1944
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חברה קדישא

מתוך יומן החברה קדישא בכתב ידו של דב מוזס ז"ל
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צילום-שמעון תדהר 1972
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זהו יום הבוחר
הם כבר בחרו ,ואתם?

בעלי זכות הבחירה בקבוצת יבנה לכנסת הראשונה (האספה המכוננת) תש"ט

7
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"אני אבחר בך ואת בי תבחרי( "...נעמי שמר)  /עדי קריק
מאז שנתלתה הסתייגותי על לוח המודעות

המינויים ,יש בכך משום ניגוד עניינים ,בלשון

שואלים אותי חברים ,למה את מסתייגת?
מה ,את יודעת מה כתוב בכל הסעיפים? אז

עדינה.
ועדת המינויים ,כוחה הוא בהיותה גוף נפרד

קודם כל אענה בכנות ,לא .אבל אני כן יודעת

מהמוסדות ,בלתי תלוי ,שיושבים בו חברים

מתוקף תפקידי בוועדת המינויים את

"מן השורה" .ועדה רב גונית ,ללא אג'נדה של

החלקים הקשורים לוועדה .ועל כן יש לומר
שהסתייגותי היא בזכות תפקידי שאם לא כן,

התפרנסות דווקא .גוף שמטרתו להיות
אובייקטיבי עד כמה שניתן בהגשת חברים

בטח שלא הייתי נחשפת לעומק לנושא

וחברות לוועדות ותפקידים ,או כפי שמנוסח

הפרדת המשק והקהילה וגם לא הייתה

במסמך הארגון של הוועדה" :ועדת מינויים

מוטלת עלי האחריות הציבורית ...
אז על מה הסתייגותי?

הינה גוף חיצוני לשדרה הניהולית של הארגון
"...

בהצעה להפרדת משק וקהילה מוצע שאת
בעלי התפקידים במשרה יגיש גוף משותף של
ועדת המינויים וועדת מש''א לאסיפה.
לתפיסתי ,וגם לתפיסת רוב חברי ועדת

על מנת לחדד את הבעייתיות ,הנה רשימת
בעלי התפקידים עליהם ידונו בגוף המשותף,
ולצידה חברי ועדת מש''א העתידית ,שצפויה
לדון (יחד עם ו .המינוים) בבעלי התפקידים.
ועדת מש''א
 .1מזכיר/ה
 .2מנהל/ת קהילה
 .3מנהל/ת משק
 .4מנהל/ת מש''א
 .5נבחר ציבור
 .6נבחר ציבור
( .7צוות מש''א במעמד משקיפים)

בעלי התפקידים
 .1מזכיר/ה
 .2מנהל/ת קהילה
 .3מנהל/ת משק
 .4מנהל/ת מש''א
 .5מנהל/ת תחום חברה וחברים
 .6מנהל/ת תחום שירותים
 .7מנהל/ת תחום חינוך

כפי שניתן לראות (הדגשתי כדי שיהיה יותר
קל) ,מבין  7בעלי התפקידים עליהם ידונו

כך ישנם משתנים שונים המביאים אותנו
לצדד או לפסול במועמד זה או אחר לתפקיד

בפורום המשותף ,ארבעה יושבים בפורום
המשותף ,וזה בעייתי ,לא ראוי ולא נכון
להתנהלות תקינה של חברה.
נראה לי שהדברים מדברים בעד עצמם בלי

כלשהו ,גם כך כל חבר/ה שרוצה ועדת
המינויים להגיש למועמדות" ,מאושר" על ידי
שאר חברי המזכירות .בואו לפחות ננסה
להפחית עד כמה שאפשר את המניעים הזרים

שנרחיב על המורכבות והמיוחדות בחיינו
המשותפים – המשפחתיים – החברתיים .גם

שנכנסים בשיקול הדעת בהצעת חברים
לתפקידים .אם נשתדל אולי גם קצת נצליח.
בברכת חברות
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משולחנם של יהודה ונח מזכירי הפנים
מטרידה אותם והם פונים שוב ושוב

אסיפת חברים
במוצאי השבת שעבר התחלנו לדון בהסדרת

להסדרת העניין ,ויש חברים שהחנייה

משק וקהילה .האסיפה אישרה את הצעת

בקרבת בתיהם מאוד חשובה להם .נשמע

הצוות למבנה הארגוני .בפרק השני ,בהצעה

אלה את אלה ,נבדוק מה ניתן להסדיר
ברמה הטכנית כדי לשפר את הבטיחות,

למבנה המוסדות ,נשמעו כמה הסתייגויות
שיידונו באסיפה הקרובה .כמוהכן נרצה

וננסה להגיע להבנות .חברים שיכולים

להתקדם לפרק על המודל הכלכלי .כאמור,

לתרום לעניין מתבקשים להצטרף למועצה.

לאחר האישור באסיפה ,תובא ההצעה

בסעיף נוסף ,שיידון בפורום הרגיל של

המפורטת לאישור סופי בקלפי.

המועצה ,מציעה המזכירות לאפשר לחברים

סעיף מוקדם באסיפה זו יוקדש לדיון

להיעזר באולם האירועים לעריכת ברית

פיננסי בדרכי מימון לכמה פרויקטים
שאושרו לאחרונה.

פרטית של נכד שהוריו גרים מחוץ לקבוצה.
הכוונה לאירוע פרטי ,במימון פרטי ,בו
יתאפשר למשפחה להשתמש באולם בלבד,

מועצה
ביום שלישי הקרוב ניכנס מועצה פתוחה

בתשלום .ההצעה הגיעה ממספר חברים
שבעבר נמנע מהם להיעזר באולם האירועים

לדיון בנושא החניות בתוך המחנה שלנו .יש
חברים שהחנייה במקומות לא מוסדרים

(החלטת עבר של המועצה) ונאלצו לחפש
פתרונות אחרים ביבנה או מחוצה לה.

מנקים לפסח? יוצאים מהארון? יוצאים בשאלה?
אנחנו הבית בשבילכם
ספרי הקריאה יוצאים מהארון ונשאלת השאלה מה יהא עליהם.
אנחנו מציעים להם בית חם.

היכן?
בבית הספר בפעוטון שקד

11

איחוד חנויות והכנסת מוצרי המיני לרישום
משולחנה של מרכזת השירותים – סיון לנג
לפני כשבוע נפגש צוות איחוד חנויות
וגורמים רלוונטיים נוספים (ענף המזון,

לכל אחד מהפתרונות ישנם יתרונות
וחסרונות .בדיון המסכם הוסכם על פתרון

אחזקה ,בניין) ליום מרוכז שמטרתו לבדוק

מס'  ,2בו החנות נשארת במקומה והמיני

חלופות ולגבש פתרון תכנוני לאיחוד המיני

עובר שיפוץ קל על מנת להתאימו לקופות.

והחנות .את היום ליוותה כרמית אבן ניר –
אדריכלית במקצועה ,שעוסקת גם בייעוץ

הסבר ופירוט של הפתרונות השונים תראו
בכתבה בתוכנית הדגל "אצלנו בחצר".

ארגוני .היום כלל סיורים במבנה – מיני,

אנו מודעים לכך שפתרון זה מעכב את

חנות ,חדר אוכל ועוד .פגישות אישיות עם
כל הנוגעים בדבר ופגישות תחילת יום
וסיכום.

האיחוד המלא וגורר עלויות ביניים ,אך הוא
היה נראה לנו נכון ,גם עבור הציבור – מעבר
מדורג והסתגלות קלה יותר ,וגם עבור

לסיכום הועלו שלושה פתרונות אפשריים:

מנהלי הפונקציות השונות שייכנסו לתקופת

 .1הגדלת החנות במקום האולם ,וצירוף
המיני לחנות.

ביניים ללימוד ניהול נכון של רכש ,תפעול
ומכירה ,כהכנה למעבר המיני לחנות.

 .2החנות נשארת במקומה .המיני נשאר

תהליך זה עליו החליטה האסיפה דורש

במקומו ועובר התאמות ושינויים קלים
בתכנון ועיצוב המבנה  -כניסה מצד אחד

שיתוף פעולה של כולנו – גם של מנהלי
השירותים השונים לחבר וגם של ציבור

ויציאה מפתח אחר ,עם קופה לרישום

החברים – הלקוחות .אנו רוצים להגיע
לפתרון הטוב ביותר והמתאים ביותר על

צריכה ,ע"י סריקה עצמית או קופה רגילה.
 .3שינויים במבנה  -התאמה לחזון מרכז
שירות לחבר.

מנת שהחברים יקבלו שירות הולם .כל
זאת תוך הכנסת המוצרים לרישום על
מנת לאפשר לנו שימוש מושכל ובקרה על
הצריכה.
חשוב לנו לשמוע את דעת הציבור בנושא
על מנת שנגיע לפתרון הנכון.

הגלריה של רפי
הגלריה פתוחה בשבת בבוקר ,לאחר התפילה ,למשך חצי שעה
ואחר הצהריים מ  17:00 -למשך שעה.
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אחות כוננת בשבת – ליזט עפרוני

שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
יום ראשון 16:45-14:30
יום שני  -יום הבוחר
MRKYAVNE@clalit.org.il
יום שלישי 13:00-10:00
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30 -
:

אין לפנות ישירות לד"ר מיטל דיטש בשאלות רפואיות ללא פנייה מוקדמת לאחות כוננת.
ביום שני הקרוב ,יום הבחירות ,המרפאה סגורה .במקרים דחופים בלבד ניתן לפנות לאחות כוננת.

שישי במרפאה :השבוע – ליזט בשבוע הבא  -אין אחות במרפאה
זמני לקיחות דם :בימים ב' ,ד' בין  / 00:70 - 00:00בימים א' ,ב' ,ד' ,ה' בין  / ,00:00 - 00:00ביום ג' .0:00 - 0::0

אריאל גוטליב ועדי יפרח מתחתנים – מזל טוב.
החתונה ביום ראשון כ"ו באדר ( / )22.3שבת 'שבע ברכות' -ב' בניסן פרשת "ויקרא" ()27.3

יום הבוחר
יום הבחירות יוגדר ב"איסופית" כיום עבודה רגיל ומלא.
 .1מערכת החינוך ,הגיל הרך ,המרפאה ,המטבח וחדר האוכל – תהיינה סגורות.
 .2היערכות המטבח לקראת יום הבחירות – תפורסם.
 .3חברים שלא יעבדו ביום הבחירות ולא יירשמו ב"איסופית" יחוייבו ביום חופש.
 .4חברים שהענף שלהם סגור והם מעוניינים לעבוד ביום הבחירות – מוזמנים לפנות למש"א ו/או למרכזת
השירותים.
 .5במשפחות עם ילדים עד כיתה ג' כולל ,אחד ההורים יזוכה ביום חופש.

בברכה ,נחמיה רפל ,מרכז מש"א

לחברים,
המעוניינים לקבל את "מבית",
הצבעוני והיפה ,למכשיר הנייד?
שלחו מסרון ל050-6998615-
ו"מבית" יגיע ישירות אליכם.
השירות הוא חינמי
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אירועי פורים
פתיחת מחסן התחפושות לחג פורים
במוצ"ש -ד' באדר 19:00-20:00 ,29.2
וביום רביעי ח' באדר 4.3
מוזמנים בשמחה

ההרשמה לסעודת פורים נפתחה
ניתן להירשם בקישור בקבוצת ווטסאפ
הנקרא" :קישורים לארוחות"
ההרשמה תיסגר ביום שלישי ,ז' באדר (.)3.3
במידה ויש בעיה ניתן לפנות אליי.
דוסי – ענף המזון

ליאורה גליק ואושר קולמן
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אין ברירה – אין דבר כזה  /מאיר אריאל
אֹומר ֵאין ְב ֵר ָרה
אֹות ָך ֵ
נִּ ְמַאס ִּלי ִּל ְשמ ַֹע ְ

"אין ְב ֵר ָרה" – ֵאין ָד ָבר ָכזֶה ֵבינְ ַתיִּ ם
ִּמּׁשּום ֶש ֵ

ָמל ִּמזֶה ִּב ְמ ֵה ָרה
ַאנִּ י ְמ ַקּוֶה ֶש ִּתג ֵ
וֲ

ְב ָכל ַמ ָצב ָת ִּמיד יֵש לֹא ָפחֹות ִּמ ְּׁש ַתיִּ ם
ִּת ְב ַחר ֵבין ַרע ְל ַרעִּ ,ת ְב ַחר ֵבין ַרע ְלטֹוב

ִּכי ִּאם ֵאין ְב ֵר ָרה – ַעל ָמה ִּמ ְת ַל ְב ִּטים

וְ ִּאם זֶה יִּ ְת ַמזֵל ְל ָךִּ ,ת ְב ַחר ֵבין טֹוב ְלטֹוב

וְ ִּאם לֹא ָהיְ ָתה ְב ֵר ָרה – ַעל ָמה ִּמ ְת ָח ְר ִּטים

ַרק ַאל ִּת ְש ַקע ִּלי וְ ַאל ִּת ְת ַע ֵלם

בֹוחר
ֲדיףְ ,מ ַב ֵכרֵ ,
ַאתה ַמע ִּ
ָ

יך – ַש ֵלם
ַאח ָריּות ,וְ ִּאם ָצ ִּר ְ
וְ ַקח ְ

ַאחר
זֶה ָכל ַהח ֶֹפש ֶשיֵשֵ ,אין ֵ

תֹומם
ַאתה ְכ ָבר ֵמ ִּכין ִּלי ַפ ְרצּוף ִּמ ְש ֵ
ֲא ָבל ָ

ַלזֵל בֹו וְ ֶאל ִּת ַת ֵםם
ָאז ַאל ְתז ְ

ֲמם...
ֱאמֹר ֶש ָב ַח ְר ָת ְל ִּה ְש ַתע ֵ

קֹומם –
ֱאמֹר ֶש ֶה ְע ַד ְפ ָת לֹא ְל ִּה ְת ֵ
אֹומר ֵאין ְב ֵר ָרה
אֹות ָך ֵ
נִּ ְמַאס ִּלי ִּל ְשמ ַֹע ְ

אֹומר ֵאין ְב ֵר ָרה...
אֹות ָך ֵ
נִּ ְמַאס ִּלי ִּל ְשמ ַֹע ְ

ָמל ִּב ְמ ֵה ָרה
ַאנִּ י ְמ ַקּוֶה ֶש ִּתג ֵ
וֲ
ִּב ְמ ֵה ָרה.

אֹותי ֺש ָתף
עֹושה ִּ
ַאתה ַרק ְב ִּמ ְר ָמה ֶ
ָ
יך ְב ֶמ ְח ָטף
ֲש ָ
הּותי ִּעם ַמע ֶ
גֹונֵב ֶאת ִּה ְז ַד ִּ
אֹות ָך ְל ֺח ְמ ָרה
ִּמ ַפ ַחד ֶש ֶא ְשפֹט ְ
ַאתה אֹו ֵמר ֶשלֹא ָהיְ ָתה וְ ֵאין ְל ָך ְב ֵר ָרה
ָ
קֹומם
ַאס ִּכים – זֶה ְמ ֵ
טּוח ֵמרֹאש ֶש ְ
ָב ַ
ֱאמֹר ֶש ִּב ַכ ְר ָת לֹא ְל ִּה ְתרֹו ֵמם –
אֹומר ֵאין ְב ֵר ָרה...
אֹות ָך ֵ
נִּ ְמָאס ִּלי ִּל ְשמ ַֹע ְ
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