
ָנה ָלִאיָלנֹות ַּדף ז': רֹאׁש ַהּׁשָ

ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵּפרֹות ֶׁשָּגְדלּו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ָצִריְך ְלַהְפִריׁש ֵמֶהם ְּתרּומֹות ּוַמְעְׂשרֹות. 
ֵּבין ַהַּמְעְׂשרֹות ֵיׁש "ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני" ּו"ַמֲעֵׂשר ָעִני":

ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני: ַּבַעל ַהֵּפרֹות ַמְפִריׁש ֲעִׂשיִרית ֵמַהֵּפרֹות ְואֹוֵכל אֹוָתם ְּבָטֳהָרה ִּבירּוָׁשַלִים. 
ִאם הּוא רֹוֶצה, הּוא ָיכֹול ִלְפּדֹות ֶאת ַהֵּפרֹות ְּתמּוַרת ֶּכֶסף, ְוֶאת ַהֶּכֶסף ֵיׁש ְלַהֲעלֹות 

ִלירּוָׁשַלִים ְוִלְקנֹות ִעּמֹו אֹוֶכל.

ַמֲעֵׂשר ָעִני: ַּבַעל ַהֵּפרֹות ַמְפִריׁש ֲעִׂשיִרית ֵמַהֵּפרֹות ֲעבּור ָהֲעִנִּיים.

ָנה ָלִאיָלנֹות: ֵּבית ַׁשַּמאי סֹוְבִרים, ִּכי א' ִּבְׁשָבט, ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל חֹוֶדׁש  רֹאׁש ַהּׁשָ
ָנה  ָנה ָלִאיָלנֹות. ֵּבית ִהֵּלל סֹוְבִרים, ִּכי ט"ו ִּבְׁשָבט הּוא רֹאׁש ַהּׁשָ ְׁשָבט, הּוא רֹאׁש ַהּשָׁ

ָנה ָלִאיָלנֹות ְּבט"ו ִּבְׁשָבט. ָלִאיָלנֹות. ַלֲהָלָכה ִנְפַסק ְּכַדַעת ֵּבית ִהֵּלל, ֶׁשרֹאׁש ַהּׁשָ

ַּדף ח': ָחֵצר ִעם ְׁשֵני ְּפָתִחים

ֶׁשַטח ַהּמּוָּקף ִּבְמִחיּצֹות, ֲהֵרי הּוא ְרׁשּות ַהָּיִחיד ּומּוָּתר ְלַטְלֵטל ּבֹו ְּבַׁשַּבת.

ְלָמָׁשל, ָחֵצר ֶׁשֵּיׁש ְּבתֹוָכּה ָּבִּתים ֲאָחִדים, ְוֶהָחֵצר מּוֶּקֶפת ְּבָגֵדר ְּגבֹוָהה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים, 
ֶנְחֶׁשֶבת ְרׁשּות ַהָּיִחיד, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא מּוֶּקֶפת ִּבְמִחיּצֹות. ַמה ִּדיָנּה ֶׁשל ָחֵצר ֶׁשֵּיׁש ָלּה 
ְמִחיּצֹות, ֲאָבל ֵיׁש ָלּה ְׁשֵני ְּפָתִחים, ָּכל ֶּפַתח ְּבַצד ַאֵחר, ְוֶדֶרְך ַהְּפָתִחים ַהָּללּו עֹוְבִרים 
ֲאָנִׁשים ַרִּבים ִמַּצד ֶאָחד ַלַּצד ָהַאֵחר? ִמי ֶׁשֵאינֹו ַמִּכיר ֶאת ָהֵאזֹור חֹוֵׁשב ֶׁשֶּזה ְרחֹוב 
ָראִׁשי, ִמּשּׁום ֶׁשֲאָנִׁשים ַרִּבים ָּכל ָּכְך עֹוְבִרים ָׁשם. ַהִאם  ָאֵכן ֶהָחֵצר הֹוֶפֶכת ִלְרׁשּות 
ָהַרִּבים ְוָאסּור ְלַטְלֵטל ָּבּה ְּבַׁשַּבת? ַעל ִּפי ַהַּתְלמּוד ֶהָחֵצר נֹוֶתֶרת ְרׁשּות ַהָּיִחיד. ָּכל 
עֹוד ִהיא מּוֶּקֶפת ְמִחיּצֹות ַּכָּדת ְוַכִּדין, ֵאין ֶזה ְמַׁשֶּנה ַּכָּמה ֲאָנִׁשים עֹוְבִרים ְּבתֹוָכּה.

ַּדף ט': ָמבֹוי ְוֶלִחי

ָּמבֹוי הּוא ְרחֹוב ֶׁשַּדְרּכֹו ִנְכָנִסים ְלַכָּמה ֲחֵצרֹות ֶׁשל ָּבִּתים. ֲחָכִמים ָאְמרּו ֶׁשְּבַׁשַּבת 
ָאסּור ְלַטְלֵטל ַּבָּמבֹוי, ִמְּפֵני ֶׁשֲאָנִׁשים ֲעלּוִלים ְלִהְתַּבְלֵּבל ּוְלַטְלֵטל ַּגם ִּבְרׁשּות 
ָהַרִּבים. אּוָלם, ִאם ִהִּניחּו "קֹוָרה" ְּבֶפַתח ַהָּמבֹוי, ְּכמֹו ַמְׁשקֹוף, מּוָּתר ְלַטְלֵטל ַּבָּמבֹוי.

ַקֶּיֶמת ֶאְפָׁשרּות נֹוֶסֶפת, ְלַהִּניַח "ֶלִחי" ְּבֶפַתח ַהָּמבֹוי. ַה"ֶּלִחי" הּוא ֶקֶרׁש, מֹוט אֹו ַמֵּקל 
ֶׁשַּמֲעִמיִדים ַּבֶּפַתח ֶׁשל ַהָּמבֹוי . ַמּדּוַע הּוא ְמכּוֶּנה "ֶלִחי"? ִמְּלׁשֹון "לּוַח", לּוַח ֶׁשל ֵעץ.

ְלִסיּכּום, ַה"ּקֹוָרה" ׁשֹוֶכֶבת ֵמַעל ַהָּמבֹוי, ְּכמֹו ַמְׁשקֹוף, ְוַה"ֶּלִחי" עֹוֵמד ִמן ַהַּצד.

 | על המפה

העיר תטואן במרוקו - ירושלים 
של מרוקו

תטואן היא עיר בצפון מרוקו. בעקבות 
גירוש ספרד נוסדה במקום קהילה יהודית 
של מגורשי ספרד שדיברה לאדינו. השכונה 
היהודית נקראה מלאח ושכנה בדרום רובע 
המדינה. בשל רבניה הגדולים של העיר היא 
כונתה "ירושלים של מרוקו" או "ירושלים 
הקטנה", והקהילה הייתה ידועה בחינוך 
הטוב שהעניקה לילדיה. בשנת 1798 נערך 
פוגרום בתושבים היהודים, וכך גם ב-1859, 
כאשר פלשו הספרדים לעיר. בתחילת 
המאה ה-20 מנו יהודי תטואן כ-20% 
מתושבי העיר, אולם רובם עזבו אותה 
והיגרו לארץ ישראל או לארצות אחרות.

)Wikipedia, Yeudameir( רחוב בתטואן

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 357

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת ערובין, דף י"א

הסבר: מסופר על אדם שנעץ ארבעה מוטות מסביב 
לשדה ומתח עליהם זמורת גפן כדי שתיווצר צורת 
הפתח, וחכמים קבעו שהמקום ביניהם נחשב סגור 

לעניין כלאים.

קונדיסין – מוטות
שקפי – מזוזות הפתח

״מעשה באדם אחד מבקעת בית חורתן שנעץ 
ארבע קונדיסין בארבע פינות השדה ומתח 

זמורה עליהם, ובא מעשה לפני חכמים והתירו 
לו לעניין כלאים"

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ֵערּוִבין, ַּדִּפים ז'- י"ג
פרשת שופטים | כ"ו באב- ב' באלול )16-22 לאוגוסט(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

ובהסכמה מראש.נוסע ללא תיאום איתו סמכות לצרף לנסיעה עוד לנסוע בה לבד, ואין לנהג במיטב כספו, הוא מעונין מזמין מונית ומשלם עליה אדון כהן טען שאם הוא מצד אחד:

מצד שני:

הנהג טוען שזה לא מפריע 

לאדון כהן שיש עוד נוסע. 

הוא הזמין מונית לחיפה, 

והוא אכן יגיע עם המונית 

לחיפה. לא התחייבו לו שלא 

יהיה עוד נוסע במונית, וזה 

לא צריך להפריע לו.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

אדון כהן התקשר לתחנת מוניות והזמין מונית שתיקח אותו מתל 
אביב לחיפה. כאשר המונית הגיעה, ראה אדון כהן כי במונית נמצא 
נוסע נוסף חוץ מהנהג. כשהוא שאל את הנהג מי זה הנוסע הנוסף? 
ענה לו הנהג שזה נוסע נוסף שרוצה לנסוע לחיפה ולכן הנהג צירף 

את שני הנוסעים לנסיעה אחת. 

העניין הזה עורר ויכוח בתוך המונית.

א. ספינה שעליה הפליגו יהודים ממרוקו לארץ.

ב. נשכרה על ידי המוסד למטרה זו.

ג. יצאה בדרכה לארץ בכ"ג טבת תשע"א.

ד. עלתה על שרטון וטבעה עם 44 נוסעיה.

ה. בשנת 1992, לאחר מספר ניסיונות, הועלו עצמות הנספים לארץ.

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
עליית יהודי מרוקו לארץ ישראל

יהודים עלו ממרוקו לארץ ישראל לאורך כל 
הדורות. עם הקמת המדינה ופרוץ מלחמת 
העצמאות החריף היחס העוין כלפי היהודים 
במרוקו, והחל גל עלייה גדול לארץ. בשנים 
1948-1956 הייתה מרוקו תחת שלטון צרפתי, 
שאיפשר ליהודים לעלות לארץ תחת מגבלות. 
בשנים אלה עלו 85,000 יהודים. בחמש השנים 
הבאות נאסרה ההגירה, אך 30,000 יהודים 
הצליחו לעלות לארץ באופן לא חוקי בספינות 
מעפילים. בשנים 1961-1967 עלו לארץ 120,000 
יהודים במסגרת מבצע יכין, בהסכמה בשתיקה 
מצד השלטונות. סך הכל עד שנת 2000 עלו 
ממרוקו לארץ קרוב לרבע מיליון יהודים, ורק 

אלפים בודדים נותרו שם.

ו...מה 
דעתכם?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים 
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.

talmudisraeli@medison.co.il ניתן לשלוח למייל 
תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

7 דקות

אמונת חכמים
אמונת חכמים פירושה האמונה בחוכמתם 
ובצדקתם של חז"ל ושאר גדולי ישראל, 
ובכך שהם מעבירים לנו את התורה וההלכה 
כפי שנמסרו להם מפי רבותיהם. לחכמים 
יש סמכות לפרש את התורה, לפסוק הלכה 

ולגזור גזרות.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2448

מתן תורה

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

34083828 3728388039304260

חורבן
ביהמ“ק ה-2

רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

בס"ד

הספינה "אגוז"

חברותא

)Wikipedia(  עולים חדשים ממרוקו בשנת 1954
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1 .
הספינה אגוז.

2 .

יצאה ממרוקו בדרכה לארץ ישראל.
	 .

הספינה טבעה בים.
4 .

44 אנשים.

5727
ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת

ששת הימים

 5708
ה'תש"ח

 1948
 הקמת
המדינה

5778
ה'תשע"ח

2017 
 70 שנה
למדינה

70

5780
ה׳תש"פ

2019 
שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי

5260

1500
העת

החדשה

 5323
ה'רמ"ח

רבי יוסף 
קארו

 5657
ה'תר"ך

 1897
הרצל

 5699
ה'תרצ"ט

1939
שואה

 5707
ה'תש"ז

 1947
 מלחמת

העצמאות

495
חתימת 
התלמוד

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

המחתרת היהודית במרוקו

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי הספינה שבציור?

מהיכן היא יצאה ולאן היו מיועדות פניה?

מה היה בסופה?

כמה אנשים היו עליה?

א. ארגון חשאי שהקים המוסד במרוקו בשנת 1955.

ב. שם הצופן שלו היה "המסגרת".

ג. מטרתו הייתה לארגן עליית יהודים ממרוקו ולהגן על הקהילות שם.

ד. חברי הארגון ערכו מאות פעולות, שבמסגרתן הוברחו ממרוקו עשרות אלפי יהודים.

ה. אחת הספינות שהוציא הארגון הייתה הספינה "אגוז".

2
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ַּדף י"ב: ַהְגָדרֹות ַה"ָּמבֹוי"

ַהִאם ָּכל ְרחֹוב ֶׁשִּנְכָנִסים ַּדְרּכֹו ַלֲחֵצרֹות 
ֶנְחָׁשב ָמבֹוי? ַרק ְרחֹוב ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֶאת ְׁשֵני 

ַהְּתָנִאים ַהָּבִאים מּוְגָּדר ְּכ"ָמבֹוי":

ַהְּתַנאי ָהִראׁשֹון: ָהאֹוֶרְך ֶׁשל ַה"ָּמבֹוי" ָּגדֹול 
יֹוֵתר ֵמָהרֹוַחב ֶׁשּלֹו. ְּכלֹוַמר צּוָרתֹו ְּכמֹו ַמְלֵּבן.

ִני: ִמן ַה"ָּמבֹוי" ִנְכָנִסים ִלְׁשֵּתי  ַהְּתַנאי ַהּׁשֵ
ֲחֵצרֹות ְלָכל ַהָּפחֹות, ּוְבָכל ָחֵצר ֵיׁש ְׁשֵני 

ָּבִּתים ְלָכל ַהָּפחֹות.

אּוָלם, ִאם ֵמַה"ָּמבֹוי" ִנְכָנִסים ְלָחֵצר ַאַחת ִּבְלָבד, אֹו ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְׁשֵּתי ֲחֵצרֹות, 
ֲאָבל ֵאין ְּבָכל ָחֵצר ְׁשֵני ָּבִּתים ְלָכל ַהָּפחֹות - ֵאין ּבֹו ִּדיֵני "ָמבֹוי".

ַּדף י"ג: ַרִּבי ֲעִקיָבא, ַרִּבי ֵמִאיר ּוֵבית ִהֵּלל

מֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵמִאיר ָהָיה ַרִּבי ְנהֹוַראי, ַאְך ִּכיּנּו אֹותֹו ַרִּבי ֵמִאיר ִמְּפֵני "ֶׁשָהָיה  ּׁשְ
ֵמִאיר ֵעיֵני ֲחָכִמים ַּבֲהָלָכה".  ַּכֲאֶׁשר ַרִּבי ֵמִאיר ִהְתִחיל ִלְלמֹוד ּתֹוָרה, ָהַלְך 
ִלְלמֹוד ֵאֶצל ַרִּבי ֲעִקיָבא, ַאְך ֵמֲחַמת ְּגדּוָּלתֹו ַהּמּוְפֶלֶגת ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא הּוא 
ֹלא ֵהִבין ֶאת ְּדָבָריו. ְלִפיָכְך ָּפָנה ַרִּבי ֵמִאיר ִליִׁשיָבה ַאֶחֶרת, ָלַמד ָּבּה ְּתקּוָפה 

ְמסּוֶּיֶמת, ְוַאַחר ָּכְך ָחַזר ִלְלמֹוד ֵאֶצל ַרִּבי ֲעִקיָבא.

ה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה ַקָּימֹות ַמֲחלֹוקֹות ַרּבֹות ֵּבין ֵּבית  ֲהָלָכה ְּכֵבית ִהֵּלל: ְּבִׁשיּׁשָ
ַׁשַּמאי ְלֵבין ֵּבית ִהֵּלל, ַהָּללּו אֹוְמִרים ָּכְך ְוַהָּללּו אֹוְמִרים ָּכְך. ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת, 
ִּכי ְבֶמֶׁשְך ָׁשלֹוׁש ָׁשִנים ָהְיָתה ַמֲחלֹוֶקת ֵּביֵניֶהם ְּבִעְנְיֵני ֲהָלָכה, ַעד ֶׁשָּיְצָאה ַּבת 
ַמִים ְוָאְמָרה: "ֵאּלּו ָוֵאּלּו ִּדְבֵרי ֱאֹלִקים ַחִּיים ֵהם - ַוֲהָלָכה ְכֵבית ִהֵּלל". קֹול ִמּׁשָ

ַּדף י"א: ִּדיֵני ְמזּוָזה

ִמַּנִין יֹוְדִעים ֶׁשָּצִריְך ִלְקּבֹוַע ְמזּוָזה ְּבֶפַתח ַהַּבִית?

ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת "ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזֹות ֵּביֶתָך ּוִבְׁשָעֶריָך". ְּכלֹוַמר, ָצִריְך ִלְכּתֹוב 
ַעל ְקָלף ֶאת ָּפָרַׁשת "ְׁשַמע" ְוֶאת ָּפָרַׁשת "ְוָהָיה ִאם ָׁשמַֹע" ְוִלְקּבֹוַע ֶאת ַהְּקָלף 

ְּבֶפַתח ַהַּבִית. זֹו ִהיא ַהְּמזּוָזה. ֶּפַתח ֶׁשֵאין לֹו ַמְׁשקֹוף - ָּפטּור ִמְּמזּוָזה.

ַּגם ַּכֲאֶׁשר ַקָּים ֶּפַתח ִעם ַמְׁשקֹוף, ֵיׁש ְׁשֵני ְתָנִאים ְלִחּיּוב ִמְצַות ְמזּוָזה:

א. ֶׁשַהֶּפַתח ִיְהֶיה ְּבגֹוַבּה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים ְלָפחֹות. ִאם הּוא ָנמּוְך ֵמֲעָׂשָרה 
ְטָפִחים - ָּפטּור ִמְּמזּוָזה.

ב. ֶׁשַהֶּפַתח ִיְהֶיה ְּברֹוַחב ַאְרָּבָעה ְטָפִחים ְלָפחֹות. ִאם הּוא ַצר ֵמַאְרָּבָעה 
ְטָפִחים - ָּפטּור ִמְּמזּוָזה.

בס"ד

מה עושים בפירות מעשר שני?   .1
מה צריך לעשות במבוי כדי שמותר יהיה    .2

לטלטל בו?
3. איזה פתח חייב במזוזה?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ערובין, ַדִּּפים י׳- י״ג

???שאלות השבוע

דבר תורה
פרשתנו נפתחת בפסוק: "שופטים ושוטרים תתן 
לך בכל שעריך".  מה התורה רוצה להדגיש במילה 
"לך" שלכאורה מיותרת, ומהם אותם "שערים" בהם 

אנו מצווים לתת שופטים ושוטרים?

חכמי המוסר דרשו מהדגשת המילה "לך" - שכשם 
שלא תיתכן קיומה של מדינה ועיר בלי שתהיה בה 
מערכת משפט ושיטור מסודרת, כך גם "לך"- אצל 
כל אחד ואחד מאיתנו - יש לשים שופטים ושוטרים 
בשערים כדי לשמור על הסדר הנכון של החיים. 

מהם אותם ה"שערים" שבאדם? הכוונה לאותם 
פתחים אשר דרכם האדם קולט את המתרחש 
ודרכם הוא מוציא ומתקשר עם העולם. התורה 
אומרת: שים גם אתה שופטים ושוטרים בשעריך 
- באוזניך השומעות, בעיניך הרואות ובפיך המדבר, 
שכך תבחין ותדע מה נכון ומה לא, ובזה תזכה 
ללכת בדרך הישרה והנכונה גם בעולמך האישי. 

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל: 03-9250225 פקס: 03-9265608

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה בפרס 
איכותי. את התשובות יש לשלוח עד יום רביעי שלאחר השבת של 

talmudhagrala@medison.co.il אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

 לפניכם מילים בעלות מבנה זהה. בכל אחת 
חסרות 3 אותיות. השלימו אותן באמצעות מאגר 

האותיות שלמטה:
1. יש לקבוע אותה בפתח הבית - מ                        ה

2. צרה, קושי - מ                        ה

3. ביתו של הכלב - מ                        ה

4. כלי לשרטוט מעגלים - מ                        ה

5. מבצר, טירה - מ                         ה

מאגר אותיות: צוד, לונ, חוג, צוק, זוז

)תשובות: מזוזה, מצוקה, מלונה, מחוגה, מצודה(

חידה!

ַּדף י': ַהּקֹוָרה

ַּבִּמְׁשָנה ֶנֱאַמר, ִּכי ֵאין ְלַהִּניַח ֶאת ַה"ּקֹוָרה" ֵמַעל ּגֹוַבּה ֶעְׂשִרים ַאָּמה. ַמּדּוַע? 
ַרב ַנְחָמן ַּבר ִיְצָחק ַמְסִּביר, ֶׁשֲאָנִׁשים ֵאיָנם ַמְבִחיִנים ְּבקֹוָרה ְגבֹוָהה ָּכל ָּכְך. 
ִבים  ֶעְׂשִרים ַאָּמה ֵהם ְּבֵעֶרְך ּגֹוַבּה ֶׁשל ִּבְנָין ֶּבן ַאְרַּבע קֹומֹות, ְוָהעֹוְבִרים ְוַהּׁשָ

ָּבְרחֹוב ֵאיָנם ְמִריִמים ֶאת רֹאָׁשם ָּגבֹוַּה ָּכל ָּכְך, ְוִאיׁש ֹלא ִיְרֶאה ֶאת ַהּקֹוָרה.

ֲאָבל, ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת, ִּכי ִאם ְּבֵני ַהָּמבֹוי רֹוִצים ְלַהִּניַח ֶאת ַהּקֹוָרה ְּבגֹוַבּה ֶׁשהּוא 
ֵמַעל ֶעְׂשִרים ַאָּמה, ֵהם ְצִריִכים ִלְדאֹוג ְלָכְך ֶׁשֲאָנִׁשים ֶׁשעֹוְבִרים ָּבְרחֹוב ָיִרימּו 

ֶאת ָהרֹאׁש ָּגבֹוַּה ְוִיְסַּתְּכלּו ָעֶליָה.


