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ַהְקָדָמהַהְקָדָמה
לֹום ְיָלִדים ׁשָ

ִמי הּוא ֱאִליֶעֶזר ׁשְ
אן ְמַעט ֵסֶדר ַוֲאִני רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ּכָ

ֶזה ָנכֹון
ָעִמים ה ּפְ ַהְרּבֵ ׁשֶ

ִבים ִרים חֹוׁשְ ֻבּגָ ַהּמְ
ָלִדים ּיְ ׁשֶ

אּוַלי
יִבים לֹא ַמְקׁשִ

ִמיד ְמִביִנים לֹא ּתָ
ִעְנָיִנים... ִדּיּוק ִנְמָצִאים ּבָ לֹא ּבְ

ֲאָבל
אן ָבר ּכָ ַהּקֹורֹוָנה ּכְ

ַמן יַע ַהּזְ ְוִהּגִ
יר ְלַהְסּבִ

ִגיף ְוֵכיַצד ִנְזָהִרים ַמהּו ַהּנָ
ים ֵהיֵטב ׁשֹוְמִרים ִריאֹות ְוַהַחּיִ ְוַעל ַהּבְ
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ַעת ּפַ קֹורֹוָנה הּוא ָנִגיף ַהּדֹוֶמה ְלׁשַ
ר ָלַדַעת ֲאָבל ֲעַדִין ִאי ֶאְפׁשָ

ְמִהירּות ְך ּבִ ל ּכָ יק ּכָ ָלָמה הּוא ַמְדּבִ
ִריאּות ים ְוַלְבּ ן ַלַחּיִ ּוְלִמי הּוא ְמֻסּכָ

ַפת ַהּקֹורֹוָנה? יַצד ִהְתִחיָלה ַמּגֵ ּכֵ
ִסין ה ּבְ ּלָ ִוירּוס ַהּקֹורֹוָנה ִהְתּגַ

ֲאָבל ִמי ָהָיה ַמֲאִמין
ים ר ֳחָדׁשִ ּתֹוְך ִמְסּפַ ׁשֶ

ִקים ָכל ָהעֹוָלם ֵמַהּקֹורֹוָנה ִנְדּבָ ּבְ

ְסִמיֵני ַהּקֹורֹוָנה? ָמֵהם ּתַ
ַעת: ּפַ ל ַהּקֹורֹוָנה ּדֹוִמים ְלַתְסִמיֵני ׁשַ ְסִמיִנים ׁשֶ ַהּתַ

• חֹום ֵמַעל 38 ַמֲעלֹות
עּול ָיֵבׁש • ׁשִ

יָמה ׁשִ ַדְרֵכי ַהּנְ י ּבְ • קֹׁשִ
• ִהְצַטְננּות

ִגיף? ִקים ֵמַהּנָ יַצד ִנְדּבָ ּכֵ
ים ִגיף ַמְפִריׁשִ ֶאת ַהּנָ

ֲעִלים ּתָ ים אֹו ִמׁשְ ׁשִ ְתַעּטְ ּמִ ַעל ְיֵדי ׁשֶ
ָטִחים ים אֹו ִמׁשְ זֹות ַעל ֲאָנׁשִ ּתָ ּפֹות ַהּנִ ַהּטִ

יק עֹוד ָועֹוד חֹוִלים ֲעלּולֹות ְלַהְדּבִ

ַמִהי קֹוֹרוָנה?ַמִהי קֹוֹרוָנה?
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טּות ְ ּשׁ ֵדי ִלְמנֹוַע ֶאת ַהִהְתּפַ ּכְ
קּות ּבְ ְוַלֲעצֹר ֶאת ַהִהּדַ

ִהירּות ָלֵלי ַהּזְ מֹר ַעל ּכְ ֵיׁש ִלׁשְ
נֹוָסף ּבְ

נּו ִלְבִריאּות ְהֶיה ְלֻכּלָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ר ָלׁשֹון ָהַרע יד לֹא ְלַדּבֵ ַנְקּפִ

ל ָצָרה ֵמר ִמּכָ ָ ְך ִנּשׁ ּכָ
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ים ִהּלִ ה ּוַבֲאִמיַרת ּתְ ְתִפּלָ ה ּבִ ַנְרּבֶ

ל ַהחֹוִלים ל ּכָ ֵלָמה ׁשֶ ִלְרפּוָאה ׁשְ

ל נּו ָמֵגן ּוַמּצִ ּלָ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ָרֵאל ל ַעם ִיׂשְ ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ

ם ִמְזמֹור ְלתֹוָדה ָנִגיד ּגַ

ִמיד י ה' ׁשֹוֵמר ָעֵלינּו ּתָ ּכִ
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ים ְקרֹובֹות טֹף ָיַדִים ִעם ַסּבֹון ּוַמִים ְלִעּתִ ִנׁשְ

בֹות ְרִגילֹות ַמּגָ ֶבת ְנָיר ְולֹא ּבְ ַמּגֶ ב ּבְ יד ְלַנּגֵ ַנְקּפִ

ִני ֵ לֹא ִנְלַחץ ָיַדִים ָהֶאָחד ִעם ַהּשׁ

יְנָך ְלֵביִני מֹר ַעל ֶמְרָחק ּבֵ ְוִנׁשְ
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ק ֵעל ְלתֹוְך ִטיׁשּו אֹו ַמְרּפֵ ּתַ יד ְלִהׁשְ ַנְקּפִ

ּוִמּכֹל ִהְתַקֲהלּות ַנֲעִדיף ְלִהְתַרֵחק

ים יׁשִ ְוִאם ָחִליָלה לֹא טֹוב ַמְרּגִ

יִדים ּדּוד ׁשֹוְמִרים ּוַמְקּפִ ָלֵלי ַהּבִ ַעל ּכְ
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ים ּתִ ּבָ ֵאר יֹוֵתר ּבַ ָ ל ְלִהּשׁ ּדֵ ּתַ ִנׁשְ

ִבים לֹא יֹוְצִאים ָלְרחֹוב ִאם לֹא ַחּיָ

ים ׂשִ ֲעסּוָקה ֲאַנְחנּו ְמַחּפְ ְוִאם ּתַ

ַקּלּות ָאנּו ַמְזִמיִנים ר ְסָפִרים ּבְ ֵמַאְלֵתּ

ָחִקים ל ִמׂשְ ְסָפִרים חֹוְברֹות ּוִמְגָון ׁשֶ
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ִית ִעם ָהֲאָחיֹות ְוָהַאִחים ּבַ ַנֲעזֹר ּבַ

ר ְסָפִרים ַאְלּתֵ  ִנְקֶנה ּבְ

יִרים ֲאִפיקֹוָמן ְוִדיְסִקים ִעם ׁשִ

ים דֹות ּוֵפרּוׁשִ ִנְתּכֹוֵנן ְלֶפַסח ִעם ַאּגָ

ָרֵאל ְזֻכּיֹות ַוֲחָסִדים ה ְלַעם ִיׂשְ ְוַנְרּבֶ
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עזרו לאליעזר להגיע הבייתה


