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54. הקשת - אות הברית
)פרק ט פסוקים יב-יז(

א. הקדמה

כולנו מכירים את הקשת המופיעה לפעמים בשמים בימי החורף הגשומים. 
הקשת היא תופעה טבעית מעניינת ויפה, המופיעה בשמים כאשר השמש מאירה בזמן שיורד גשם. 

בשעה שכרת ה' את הברית שלא יהיה עוד מבול בעולם, קבע ה' גם שהופעת הקשת בשמים תהיה סימן זיכרון
לברית זו. כאשר ה' רוצה להזכיר לנו את הברית, הוא מפזר מעט את העננים ומאפשר לשמש להאיר על העולם

דרך טיפות הגשם. הקשת מופיעה, ואנו נזכרים בברית.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ִרי֙ת סימן על הברית1 את ֽאֹות ַהּבְ ים ֹז֤ אֶמר ֱא-לִֹה֗ יב. ַוּיֹ֣

ֶכ֑ם  ר ִאּתְ ֣ ֖ה ֲאׁשֶ ל-ֶנֶ֥פׁש ַחּיָ ם ּוֵב֛ין ּכָ יֵניֶכ֔ יִנ֙י ּוֵב֣ ן ּבֵ ר-ֲאִנ֣י ֹנֵת֗ ֲאׁשֶ

ת2 עֹוָלֽם:  ְלֹדֹר֖

ֶרץ:  יִנ֖י ּוֵב֥ין ָהָאֽ ית ּבֵ ִר֔ ְיָת֙ה )מעכשיו( ְל֣אֹות ּבְ ן ְוָהֽ ָעָנ֑ ֽ י3 ּבֶ ּתִ י ָנַת֖ ֕ ּתִ יג. ֶאת-ַקׁשְ

ֶרץ  י ָעָנ֖ן בשעה שאביא ענני גשם ַעל-ָהָא֑ ְנִנ֥ ַעֽ ה ּבְ יד. ְוָהָי֕

ן ותיראה הקשת בענן:  ָעָנֽ ת ּבֶ ׁשֶ ֖ ה ַהּקֶ ְוִנְרֲאָת֥

י לשון בני אדם )הקשת כביכול תזכיר לה' את דבר הברית( ִריִת֗ י ֶאת-ּבְ ֣ טו. ְוָזַכְרּתִ

ם  יֵניֶכ֔ יִנ֙י ּוֵב֣ ר ּבֵ ֤ ֲאׁשֶ

ר  ֑ ׂשָ ָכל-ּבָ ֖ה ּבְ ל-ֶנֶ֥פׁש ַחּיָ ּוֵב֛ין ּכָ

ר:  ֽ ׂשָ ל-ּבָ ת ּכָ ֵח֖ ּול ְלׁשַ ִי֙ם ְלַמּב֔ ה ֤עֹוד ַהּמַ֙ ְהֶי֨ א-ִיֽ ְולֹֽ

ן  ָעָנ֑ ֽ ת ּבֶ ׁשֶ ֖ ה ַהּקֶ טז. ְוָהְיָת֥

ם  ית עֹוָל֔ ִר֣ ֙ר ּבְ יָה ִלְזּכֹ ּוְרִאיִת֗

ים  ין ֱא-לִֹה֔ ֣ ּבֵ

ֶרץ:  ר ַעל-ָהָאֽ ֥ ר ֲאׁשֶ ֖ ׂשָ ָכל-ּבָ ה ּבְ ל-ֶנֶ֣פׁש ַחּיָ֔ ּוֵבי֙ן ּכָ

ַח  ים ֶאל-ֹנ֑ אֶמר ֱא-לִֹה֖ יז. ַוּיֹ֥

ִתי  ר ֲהִקֹמ֔ ֣ ִרי֙ת ֲאׁשֶ את ֽאֹות-ַהּבְ ֹז֤

ֶרץ:  ר ַעל-ָהָאֽ ֥ ר ֲאׁשֶ ֖ ׂשָ ל-ּבָ י ּוֵב֥ין ּכָ יִנ֕ ּבֵ

1  אות = סימן. אנו מכירים את המושג אות מהקריאה. גם בקריאה, אנו מפרשים את הסימנים )האותיות( ומבינים את משמעותם,
וכך מצליחים לקרוא. עסקנו במושג זה ביום הרביעי מימי הבריאה בהקשר המאורות המשמשים כאותות לזמנים.

2  רש"י: "נכתב חסר, שיש דורות שלא הוצרכו לאות לפי שצדיקים גמורים היו, כמו דורו של חזקיהו מלך יהודה ודורו של רבי שמעון בן 
יוחאי".

3  נתתי כבר. הקשת קיימת כבר מבריאת העולם, אלא שמעכשיו היא הופכת להיות אות שתזכיר את הברית )רמב"ן, וכן ברש"ר הירש(.
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ג. מנגינת הכתוב

אנו מכירים טובה לה' על שהבטיח שלא יהיה עוד מבול ועל שהוא נאמן לקיים את הבטחתו.  
חז"ל אף תיקנו על כך ברכה מיוחדת, שמברכים בשעה שרואים את הקשת: 

"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם זוכר הברית, נאמן בבריתו וקיים במאמרו". 

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת:
• המילים אות ברית מסומנות באדום. את המילה קשת - התלמידים מתבקשים לסמן.	

       שני הביטויים מופיעים שלוש פעמים.

הפעילות בצד שמאל  
• הפעילות הראשונה עוסקת בצבעי הקשת.	
• הפעילות השנייה עוסקת בברכה שאנו מברכים בשעה שאנו רואים את הקשת.	
• כדאי ללמוד את תוכן הברכה ואת משמעותה )אפשר לחבר מנגינה לברכה(.	
• מומלץ גם ללמוד את הברכה בעל-פה עם התלמידים.	

 הצעות נוספות:
• להרחיב ולעשות הפעלות בעניין צבעי הקשת:	

1( האור הלבן מכיל בתוכו את כל הצבעים. כאשר האור "נשבר", ניתן לראות את הצבעים.
אפשר להדגים את שבירת קרני האור בעזרת מנסרה משולשת או במי סבון )רואים את הצבעים בבועות הסבון(, 

בכתם נפט על מים או בהתזת מים מצינור או ממטרה מול קרני השמש.
2( צבעי היסוד הם צהוב, כחול ואדום. כך גם בקשת. שאר הצבעים נוצרים מתערובות של צבעי היסוד.

ניתן להדגים זאת בעזרת צבעי גואש, פלסטלינה ועוד:
כחול+צהוב=ירוק.  כחול+אדום=סגול.  אדום+צהוב=כתום.

• ללמוד את השיר "קשת בענן" של לאה גולדברג.	
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ִרית  ת - אוֹת ַהבְּ שֶׁ ַהקֶּ
סּוִקים יב-יז ֶרק ט פְּ פֶּ

יחידה 54

ִרי֙ת  את ֽאֹות-ַהּבְ ים  ֹז֤ אֶמר ֱא-לִֹה֗ יב   ַוּיֹ֣
ֶכ֑ם  ר ִאּתְ ֣ ֖ה ֲאׁשֶ ל-ֶנֶ֥פׁש ַחּיָ ם ּוֵב֛ין ּכָ יֵניֶכ֔ יִנ֙י ּוֵב֣ ן ּבֵ ר-ֲאִנ֣י ֹנֵת֗ ֲאׁשֶ

ת עֹוָלֽם:  ְלֹדֹר֖
ן  ָעָנ֑ ֽ י ּבֶ ּתִ י ָנַת֖ ֕ ּתִ יג   ֶאת-ַקׁשְ

ֶרץ:  יִנ֖י ּוֵב֥ין ָהָאֽ ית ּבֵ ִר֔ ְיָת֙ה ְל֣אֹות ּבְ ְוָהֽ
ֶרץ  י ָעָנ֖ן ַעל-ָהָא֑ ְנִנ֥ ַעֽ ה ּבְ יד   ְוָהָי֕

ן:  ָעָנֽ ת ּבֶ ׁשֶ ֖ ה ַהּקֶ ְוִנְרֲאָת֥
ם  יֵניֶכ֔ יִנ֙י ּוֵב֣ ר ּבֵ ֤ י  ֲאׁשֶ ִריִת֗ י ֶאת-ּבְ ֣ טו   ְוָזַכְרּתִ

ר  ֑ ׂשָ ָכל-ּבָ ֖ה ּבְ ל-ֶנֶ֥פׁש ַחּיָ ּוֵב֛ין ּכָ
ּול  ִי֙ם ְלַמּב֔ ה ֤עֹוד ַהּמַ֙ ְהֶי֨ א-ִיֽ ְולֹֽ

ר:  ֽ ׂשָ ל-ּבָ ת ּכָ ֵח֖ ְלׁשַ
ן  ָעָנ֑ ֽ ת ּבֶ ׁשֶ ֖ ה ַהּקֶ טז  ְוָהְיָת֥

ם  ית עֹוָל֔ ִר֣ ֙ר ּבְ יָה ִלְזּכֹ ּוְרִאיִת֗
ים  ין ֱא-לִֹה֔ ֣ ּבֵ

ֶרץ:  ר ַעל-ָהָאֽ ֥ ר ֲאׁשֶ ֖ ׂשָ ָכל-ּבָ ה ּבְ ל-ֶנֶ֣פׁש ַחּיָ֔ ּוֵבי֙ן ּכָ
ַח  ים ֶאל-ֹנ֑ אֶמר ֱא-לִֹה֖ יז   ַוּיֹ֥

ִתי  ר ֲהִקֹמ֔ ֣ ִרי֙ת ֲאׁשֶ את ֽאֹות-ַהּבְ ֹז֤
ֶרץ:  ר ַעל-ָהָאֽ ֥ ר ֲאׁשֶ ֖ ׂשָ ל-ּבָ י ּוֵב֥ין ּכָ יִנ֕ ּבֵ

י. תִּ ת ְוַקשְׁ שֶׁ ים ַהקֶּ לִּ ִרית? ִצְבעּו ֶאת ַהמִּ ׁשּור ַלבְּ יָמן( ַהקָּ א. ַמהּו ָהאוֹת )ַהסִּ
ִרית? ים אוֹת בְּ לִּ ָעִמים מוִֹפיעוֹת ַהמִּ ה פְּ מָּ י? כַּ תִּ ת אוֹ ַקשְׁ שֶׁ ים ַהקֶּ לִּ סּוִקים ַהמִּ פְּ ָעִמים מוִֹפיעוֹת בַּ ה פְּ מָּ ב. כַּ

קוֹת: ְדבֵּ ף ַהמַּ ִמדַּ
ָעָנן". ת בֶּ שֶׁ ים "ַהקֶּ לִּ ּה ַהמִּ ּמוִֹפיעוֹת בָּ ּוָרה שֶׁ ָעָנן ְלַיד ַהשּׁ ת בֶּ ל ֶקשֶׁ מּוָנה שֶׁ יקּו תְּ ַהְדבִּ
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ת שֶׁ ַהקֶּ

ת שֶׁ ת ַהקֶּ ְרכַּ בִּ

ּה ָבִעים בָּ י ֵסֶדר ַהּצְ ְפֵניֶכם ַעל פִּ לִּ ת שֶׁ שֶׁ ִצְבעּו ֶאת ַהקֶּ
ַמִים. שָּׁ ֵעת הוָֹפָעָתּה בַּ בְּ

חֹל, ָסגֹל.( ֵכֶלת, כָּ תֹם, ָצהֹב, ָירֹק, תְּ ְפִנים ַהחּוָצה: ָאדֹם, כָּ )ִמבִּ

ת ְמָבֵרְך:  ָהרוֶֹאה ֶקשֶׁ

ה ה' ֱא-לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם רּוְך ַאתָּ בָּ

ה? ַעל-פֶּ ת בְּ שֶׁ ת ַהקֶּ ְרכַּ ֲהתּוְכלּו ִלְלמֹד ֶאת בִּ
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60. מגדל בבל  )פרק יא פסוקים א-ד(
 הקדמה כללית:

 ישנן שתי גישות מרכזיות במפרשים להבנת סיפור מגדל בבל. 
 גישה א': הפרשנים הרואים בסיפור זה עניין של חטא ועונש )רש"י, רמב"ן ועוד(.

                 כלומר, אנשי דור הפלגה חטאו, והקב"ה הענישם בכך שבלבל את שפתם ופיזרם על פני הארצות. 
 גישה ב': הפרשנים הרואים בסיפור דור הפלגה תיאור של הופעת רצון ה' בעולם )אב"ע ועוד(.

              כלומר, רצונם של אנשי דור הפלגה היה להישאר מכונסים במקום אחד ביחד, ואילו רצון ה' היה שבני האדם 
 "יפרו וירבו וימלאו את כל הארץ". על כן, בראות ה' שהם נשארים במקום אחד, בלבל ה' את שפתם ופיזרם. 

 בחרנו לבאר כאן את הפסוקים עפ"י הגישה הראשונה - חטא ועונש. 
ניתן כמובן לבאר לילדים גם בגישה השנייה.

א. הקדמה

אחרי שהתורה סיפרה לנו באופן כללי על פיזורן של שבעים האומות שיצאו מבני נח, חוזרת התורה ללמד כיצד זה 
קרה. כיצד קרה שמשפחה אחת שגרה ביחד במקום אחד, מדברת באותה שפה ונוהגת אותם מנהגים, הפכה לשבעים 

אומות, שגרות במקומות שונים ולהן שפות שונות ומנהגים שונים? 
התורה מלמדת אותנו שהקב"ה הוא זה שהוביל את התהליך.

בהתחלה היו כל בני נח מאוחדים, ואחדותם הייתה יכולה לעזור להם לעבוד ביחד את ה', אך בפועל קרה ההיפך! 
האחדות כל אלה גרמו להם לתחושת עוצמה וכוח. האחדות שלהם והמפעל האדיר של הכנת לבנים והקמת עיר 

ובתוכה מגדל, גרמה להם לתחושת כוח ועליונות אפילו על הקב"ה.
משראה ה' שהאחדות מובילה אותם לחטוא ולמרוד בה', הוא החליט לבלבל את שפתם ולגרום להם להתפזר

על פני כל הארצות1, ובכך הופרה מחשבתם.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים  

ת מדברים בשפה אחת )לשון הקודש - רש"י, אב"ע ועוד( ה ֶאָח֑ ָפ֣ ֶרץ כל אנשי הארץ ׂשָ י ָכל-ָהָא֖ ְיִה֥ א.  ַוֽ
ים לכל דבר היה שם אחד המובן לכולם:  ים ֲאָחִדֽ ּוְדָבִר֖

ֶדם ממזרח2 ֑ ם ִמּקֶ ָנְסָע֣ י ּבְ ְיִה֖ ב. ַוֽ
ם:  ֽ בּו ׁשָ ׁ֥שְ ְנָע֖ר ַוּיֵ ֶרץ ׁשִ ֶא֥ ְמְצ֥אּו ִבְקָע֛ה עמק מישורי בין רכסי הרים ּבְ ּיִ ַוֽ

הּו  יׁש ֶאל-ֵרֵע֗  ג. ַוּיֹאְמ֞רּו ִא֣

ן( ים3 נעשה לבנים )הלבנה עשויה מטיט מיובש בצורת ַמְלּבֵ ָנ֣ה ְלֵבִנ֔ ָבה בואו! )מילת זירוז( ִנְלּבְ ָה֚
ֵרָפ֑ה נשרוף את הלבנים בשריפה גדולה, בכבשן )כדי להקשות אותן ולעשותן חזקות וראויות לבניין( ְרָפ֖ה ִלׂשְ ְוִנׂשְ

ֶבן השתמשו בלבנים כאבנים לבנייה ֵבָנ֙ה ְלָא֔ ם ַהּלְ י ָלֶה֤ ִה֨ ַוּתְ
ֶמר השתמשו בֵחָמר כמלט וכטיט להדביק את הלבנים זו לזו ולטוח אותן:  ר )סוג של זפת( ָהָי֥ה ָלֶה֖ם ַלֹחֽ ֵחָמ֔ ְוַה֣

יר  נּו ִע֗ ֣ ָבה | ִנְבֶנה-ּלָ ד. ַוּיֹאְמ֞רּו ָה֣
ִים מגדל גבוה מאוד מאוד, שנראה כאילו ראשו בשמים4  ַמ֔ ָ ֹו ַבׁשּ ל֙ ְוֹראׁש֣ ּוִמְגּדָ

ֶרץ:  ֵנ֥י ָכל-ָהָאֽ ן-ָנ֖פּוץ כדי שלא נתפזר ַעל-ּפְ ם נגדיל את שמנו ונפרסם את עצמנו5 ּפֶ ֑ ֖נּו ׁשֵ ה-ּלָ ְוַנֲֽעׂשֶ

1  "פיזור לרשעים - הניה )הנאה( להם והניה לעולם..." )מסכת סנהדרין פרק ח' משנה ה'(.
2  ייתכן שנסעו ממקום ליד הרי אררט, מקום עצירת התיבה )עיין אב"ע וכן בדעת מקרא(.

3  בבקעה לא היו אבנים המתאימות לבנייה, והם נאלצו להכין לבנים כדי לבנות )רש"י(.
4  היכולת לייצר לבנים, לבנות בניינים ולהקים ערים ומגדלים "שראשם בשמים" עלולה לתת לאדם תחושה מוגזמת של עוצמה וכוח.

5  חז"ל אומרים שהם רצו להעמיד שם פסל של עבודה זרה )עיינו רמב"ן(.
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 בבניית העיר והמגדל היה מרד בקב"ה. מחשבתם של בוני המגדל הייתה שהם חזקים יותר מה', ולכן:
      1( הם אינם זקוקים לעזרתו של ה' בשום דבר.

     2( ה' לא יוכל להעניש אותם ולא לפגוע בהם או להשפיע עליהם בשום צורה. 
"אנחנו חזקים", "אנחנו שולטים בכול", "אף אחד )כולל ה'( לא יוכל לפזר אותנו או להזיז אותנו ממקומנו!"

ג. מנגינת הכתוב

ה' הוא בעל כל הכוחות בעולם. זאת טעות ושטות לחשוב שיש מישהו או משהו, שהוא יותר חזק מה'.
הרי ה' הוא זה שנותן את הכוח לכולם. 

בכל בוקר אנחנו מברכים "ברוך אתה ה'... הנותן ליעף כוח"!
גם אם יש לנו רעיונות טובים והמצאות חדשות אין להתגאות, שהרי ה' הוא זה שנותן את הדעת והשכל לכולם!

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה
בחוברת:

הבקעה: נוכל להסביר שבקעה היא מקום נמוך ורחב ידיים בין רכסי הרים. הבקעה בארץ שנער לא הייתה  •
משופעת באבנים, אך היה שם סוג של אדמה ששימש אותם להכנת לבנים לבנייה.

הקיר והמגדל: ניתן להרחיב על אופן הכנת הלבנים וכיצד ניתן לבנות מהן קירות ומגדלים.  •

בצד שמאל  
הפעילות הראשונה ממחישה את אופן הכנת הלבנים. 

הפעילות השנייה נועדה לחזק את הרעיון העולה מ"מנגינת הכתוב":
ה' הוא הנותן כוח לכולם לפעול במציאות, ולא האדם.

מי ברא את החומר ללבנים ולטיט? ה'!
מי ברא את האדם ונתן לו שכל להמציא המצאות? ה'!

ניתן להשמיע לתלמידים את השיר של אברהם פריד - "כח".

הצעות נוספות:
ניתן לעשות סדנה של הכנת לבנים מבוץ )בכיתה או בחצר(.
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ֶבל  ל בָּ ִמְגדַּ
סּוִקים א-ד ֶרק יא פְּ פֶּ

יחידה 60

ת  ה ֶאָח֑ ָפ֣ ֶרץ ׂשָ י ָכל-ָהָא֖ ְיִה֥ א   ַוֽ
ים:  ים ֲאָחִדֽ ּוְדָבִר֖

ֶדם  ֑ ם ִמּקֶ ָנְסָע֣ י ּבְ ְיִה֖ ב   ַוֽ
ְנָע֖ר  ֶרץ ׁשִ ֶא֥ ְמְצ֥אּו ִבְקָע֛ה ּבְ ּיִ ַוֽ

ם:  ֽ בּו ׁשָ ׁ֥שְ ַוּיֵ
הּו  יׁש ֶאל-ֵרֵע֗ ג  ַוּיֹאְמ֞רּו ִא֣

ים  ָנ֣ה ְלֵבִנ֔ ָבה ִנְלּבְ ָה֚
ה  ֵרָפ֑ ְרָפ֖ה ִלׂשְ ְוִנׂשְ

ֶבן  ֵבָנ֙ה ְלָא֔ ם ַהּלְ י ָלֶה֤ ִה֨ ַוּתְ
ֶמר:  ר ָהָי֥ה ָלֶה֖ם ַלֹחֽ ֵחָמ֔ ְוַה֣

ד  ַוּיֹאְמ֞רּו 
יר  נּו ִע֗ ֣ ָבה | ִנְבֶנה-ּלָ ָה֣

ִים  ַמ֔ ָ ֹו ַבׁשּ ל֙ ְוֹראׁש֣ ּוִמְגּדָ
ם  ֑ ֖נּו ׁשֵ ה-ּלָ ְוַנֲֽעׂשֶ

ֶרץ:  ֵנ֥י ָכל-ָהָאֽ ן-ָנ֖פּוץ ַעל-ּפְ ּפֶ
דוֹת זֹאת. ַלמְּ ים ַהמְּ לִּ פוֹת? ִצְבעּו ֶאת ַהמִּ ה שָׂ ַכמָּ ָפה ַאַחת אוֹ בְּ שָׂ רּו בְּ בְּ ָגה דִּ לָּ י ּדוֹר ַהפַּ א. ַהִאם ַאְנשֵׁ

ל ָהָאֶרץ. ָמּה שֶׁ ְקָעה? ִצְבעּו ֶאת שְׁ ֵאיזוֹ ֶאֶרץ ָהְיָתה ַהבִּ ב. בְּ
ֶאֶבן. ָגה כְּ לָּ י ּדוֹר ַהפַּ ׁש ֶאת ַאְנשֵׁ מֵּ ּשִׁ ג. ִצְבעּו ֶאת ַמה שֶּׁ

חֶֹמר )ֶמֶלט(. ָגה כְּ לָּ י ּדוֹר ַהפַּ ׁש ֶאת ַאְנשֵׁ מֵּ ּשִׁ ד. ִצְבעּו ֶאת ַמה שֶּׁ

ְקָעה. ל בִּ מּוָנה שֶׁ יקּו תְּ קוֹת: ַהְדבִּ ְדבֵּ ף ַהמַּ ִמדַּ

ָתֲארוֹת ים ַהמְּ לִּ קוֹת: ְלַיד ַהמִּ ְדבֵּ ף ַהמַּ ִמדַּ
יקּו  יט, ַהְדבִּ ֵבִנים ּוַבטִּ לְּ ָעשּׂו בַּ ּמּוׁש שֶׁ ֶאת ַהשִּׁ

נּוי ְלֵבִנים ְוִטיט. ל ִקיר ַהבָּ מּוָנה שֶׁ תְּ

ל  ל ִמְגדָּ מּוָנה שֶׁ יקּו תְּ קוֹת: ַהְדבִּ ְדבֵּ ף ַהמַּ ִמדַּ
ל.  ה ִמְגדָּ לָּ ּה ַהמִּ ּמוִֹפיָעה בָּ ּוָרה שֶׁ ְלַיד ַהשּׁ
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ֶדר ַהנָּכוֹן.  י ַהסֵּ ֲהָכַנת ִלְבֵני ּבֹץ ַעל פִּ ים בַּ ַלבִּ רּו ֶאת ַהשְּׁ א. ַסדְּ

ֵהם ֲחָזִקים ֵמה'. ָגה ָטעּו ַלְחׁשֹב שֶׁ לָּ ֵני ּדוֹר ַהפַּ ב. בְּ
ֵכן? ַוֲהֵרי: ַהִאם ִיתָּ

ּנּו  מֶּ מִּ ָרא ֶאת ַהחֶֹמר שֶׁ ִמי בָּ
ֵבָנה? ֲעשּׂוָיה ַהלְּ

ּנּו  מֶּ מִּ ָרא ֶאת ַהחֶֹמר שֶׁ ִמי בָּ
יט? ים ֶאת ַהטִּ עוֹשִֹ

ִמי ָנַתן ָלָאָדם ּכוַֹח ִלְבנוֹת? ֶכל ִלְבנוֹת? ִמי ָנַתן ָלָאָדם שֵּׂ

ִלי ל ּבֹץ )חֶֹמר( ְלתוְֹך כְּ ִאּסּוף שֶׁ

ן ָעשּׂוי ֵעץ ַהְכָנַסת ַהחֶֹמר ְלתוְֹך ַמְלבֵּ

ֵבָנה  ֵרַפת ַהלְּ שְׂ

ְבִנית  ֵבָנה ִמן ַהתַּ הוָֹצַאת ַהלְּ
ֶמׁש שֶּׁ ֵבָנה בַּ ִנית ְוִיּבּוׁש ַהלְּ ְלבְּ ַהמַּ


