ב"ה

אֹוה ִבים ֶאת ַה ֲח ֵב ִרים
ֲ
ׁשֹומ ִרים
ְ
=
ַעל ַה ְּכ ָל ִלים!
יעים ִעם ִאּׁשּור
ַמ ִּג ִ
יֹומי.
ְּב ִריאּות ִ
לֹומ ִדים ִּב ְקבּוצֹות
ְ
ּוקבּועֹות.
ְק ַטּנֹות ְ
ִמ ְצ ַט ְּי ִדים ְּב ִטיׁשּו
יׁשי.
ּוב ַב ְקּבּוק ִא ִ
ְ
יעים ִעם ַנ ְט ָלה
ַמ ִּג ִ
יׁשית אֹו ַל ְח ָמ ִנ ַּית
ִא ִ
ְמזֹונֹות.
ׁשֹוט ִפים ָי ַד ִים ִעם ַסּבֹון
ְ
ּובסֹופֹו.
ִּב ְת ִח ַּלת ַהּיֹום ְ
חֹובה ַּגם ְּב ָכל ַה ְפ ָס ָקה.
ָ
ַה ְפ ָסקֹות ִּב ְקבּוצֹות
ּוקבּועֹות.
ְק ַטּנֹות ְ
חֹוב ִׁשים ַמ ֵּס ָכה
ְ
ַּב ַה ְפ ָס ָקהַּ ,ב ַה ָּג ָעה
יאה.
ּוב ְּי ִצ ָ
ַ
תֹורה,
יכים ְל ָה ִאיר ְּב ָ
ַמ ְמ ִׁש ִ
ִמ ְצוֹות ְו ִי ְר ַאת ָׁש ַמ ִים!

"ו ָא ַה ְב ָּת ְל ֵר ֲעָך ָּכמֹוָך"
ְ
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יעים ְּכ ֶׁש ֵּיׁש ָלנּו חֹם
ֹלא ַמ ִּג ִ
יׁשהּו
אֹו ִׁשעּול אֹו ְל ִמ ֶ
ִמ ְּב ֵני ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה.
הֹורים ֹלא ִנ ְכ ָנ ִסים ְל ֶׁש ַטח
ִ
ּתֹורה.
ַּת ְלמּוד ַה ָ
ִנ ְמ ָנ ִעים ִמ ַּמ ָּגע
ֵּבין ֲח ֵב ִרים.
ֹלא ִמ ְת ַּכ ְּנ ִסים.
ֹלא ְמ ַכ ְּב ִדים ֲא ֵח ִרים
ֵמ ָהא ֶֹכל ֶׁש ָּלנּו.
נֹוג ִעים ַּב ֲח ָפ ִצים
ֹלא ְ
ינם ֶׁש ָּלנּו.
ֶׁש ֵא ָ
יׁשי
ֹלא ַמ ֲע ִב ִירים ִצּיּוד ִא ִ
ֵמ ֶא ָחד ַל ֵּׁש ִני ַּגם ַּב ַה ְפ ָסקֹות
יבהִ ,מ ְׂש ָח ִקים).
(מ ְכ ִׁש ֵירי ְּכ ִת ָ
ַ
ֹלא ְמ ַפ ֲח ִדים ֵמ ַה ַּמ ָּצבַ ,ה ֵּׁשם
ׁשֹומר ָע ֵלינּו ִמ ָּכל ִמ ְׁש ָמר.
ֵ

יכם"
"ו ִנ ְׁש ַמ ְר ֶּתם ְמאֹד ְל ַנ ְפׁש ֵֹת ֶ
ְ

ידיםֶׁ ,ש ְּב ַא ֲה ַבת ִי ְׂש ָר ֵאל
ָּכל ַה ָּכבֹוד ְל ָכל ַה ַּת ְל ִמ ִ
ּוב ָכְך ֶאת ַה ְּג ֻא ָּלה ְמ ָק ְר ִבים!
נֹוה ִגיםְ ,
ֲ

