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דיבור לוקח אותך לאן שתבקש,
דבר לאן אתה רוצה .הרצון לדייק
במילים  -תכונה מרגיזה מאוד.
במיוחד שבסוף אני עומד
ושותק .כמו פקק תנועה.
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 40נק׳

דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא חברה .זה רעך יצחק הטייס,
מתעופף כנשר גדול בין שמים וארץ .כך התרסק נפץ על גוזל
קטן ,שדחף את צבי למים .לכן חכו לי נאם ה׳ ליום קומי לעד,
כי משפטי לאסף גוים לקובצי ממלכות ,לשפך עליהם זעמי כל
חרון אפי ,כי באש קנאתי תאכל כל הארץ .או הנסה אלהים,
לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי ,במסת באתת ובמופתים ובמלחמה
וביד חזקה ובזרוע נטויה ,ובמוראים גדלים :ככל אשר־עשה
לכם ה' אלהיכם ,במצרים – לעיניך .זה הדבר אשר צוה ה׳ לקטו
ממנו איש לפי אכלו עמר לגלגלת מספר נפשתיכם איש לאשר
באהלו תקחו.
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 40נק׳

דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא חברה .זה רעך יצחק הטייס,
מתעופף כנשר גדול בין שמים וארץ .כך התרסק נפץ על
גוזל קטן ,שדחף את צבי למים .לכן חכו לי נאם ה׳ ליום קומי
לעד ,כי משפטי לאסף גוים לקובצי ממלכות ,לשפך עליהם
זעמי כל חרון אפי ,כי באש קנאתי תאכל כל הארץ .או הנסה
אלהים ,לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי ,במסת באתת ובמופתים
ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ,ובמוראים גדלים :ככל
אשר־עשה לכם ה' אלהיכם ,במצרים – לעיניך .זה הדבר אשר
צוה ה׳ לקטו ממנו איש לפי אכלו עמר לגלגלת מספר נפשתיכם
איש לאשר באהלו תקחו.
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 40נק׳

דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא חברה .זה רעך יצחק
הטייס ,מתעופף כנשר גדול בין שמים וארץ .כך התרסק נפץ
על גוזל קטן ,שדחף את צבי למים .לכן חכו לי נאם ה׳ ליום
קומי לעד ,כי משפטי לאסף גוים לקובצי ממלכות ,לשפך
עליהם זעמי כל חרון אפי ,כי באש קנאתי תאכל כל הארץ.
או הנסה אלהים ,לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי ,במסת באתת
ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ,ובמוראים
גדלים :ככל אשר־עשה לכם ה' אלהיכם ,במצרים – לעיניך.
זה הדבר אשר צוה ה׳ לקטו ממנו איש לפי אכלו עמר
לגלגלת מספר נפשתיכם איש לאשר באהלו תקחו.
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 40נק׳

דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא חברה .זה רעך יצחק
הטייס ,מתעופף כנשר גדול בין שמים וארץ .כך
התרסק נפץ על גוזל קטן ,שדחף את צבי למים .לכן
חכו לי נאם ה׳ ליום קומי לעד ,כי משפטי לאסף גוים
לקובצי ממלכות ,לשפך עליהם זעמי כל חרון אפי,
כי באש קנאתי תאכל כל הארץ .או הנסה אלהים,
לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי ,במסת באתת ובמופתים
ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ,ובמוראים גדלים:
ככל אשר־עשה לכם ה' אלהיכם ,במצרים – לעיניך.
זה הדבר אשר צוה ה׳ לקטו ממנו איש לפי אכלו עמר
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דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא חברה .זה רעך יצחק הטייס,
מתעופף כנשר גדול בין שמים וארץ .כך התרסק נפץ על גוזל
קטן ,שדחף את צבי למים .לכן חכו לי נאם ה׳ ליום קומי לעד,
כי משפטי לאסף גוים לקובצי ממלכות ,לשפך עליהם זעמי כל
חרון אפי ,כי באש קנאתי תאכל כל הארץ .או הנסה אלהים,
לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי ,במסת באתת ובמופתים ובמלחמה
וביד חזקה ובזרוע נטויה ,ובמוראים גדלים :ככל אשר־עשה
לכם ה' אלהיכם ,במצרים – לעיניך .זה הדבר אשר צוה ה׳ לקטו
ממנו איש לפי אכלו עמר לגלגלת מספר נפשתיכם איש לאשר
באהלו תקחו.
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דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא חברה .זה רעך יצחק הטייס,
מתעופף כנשר גדול בין שמים וארץ .כך התרסק נפץ על
גוזל קטן ,שדחף את צבי למים .לכן חכו לי נאם ה׳ ליום קומי
לעד ,כי משפטי לאסף גוים לקובצי ממלכות ,לשפך עליהם
זעמי כל חרון אפי ,כי באש קנאתי תאכל כל הארץ .או הנסה
אלהים ,לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי ,במסת באתת ובמופתים
ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ,ובמוראים גדלים :ככל
אשר־עשה לכם ה' אלהיכם ,במצרים – לעיניך .זה הדבר אשר
צוה ה׳ לקטו ממנו איש לפי אכלו עמר לגלגלת מספר נפשתיכם
איש לאשר באהלו תקחו.
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דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא חברה .זה רעך יצחק
הטייס ,מתעופף כנשר גדול בין שמים וארץ .כך התרסק נפץ
על גוזל קטן ,שדחף את צבי למים .לכן חכו לי נאם ה׳ ליום
קומי לעד ,כי משפטי לאסף גוים לקובצי ממלכות ,לשפך
עליהם זעמי כל חרון אפי ,כי באש קנאתי תאכל כל הארץ.
או הנסה אלהים ,לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי ,במסת באתת
ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ,ובמוראים
גדלים :ככל אשר־עשה לכם ה' אלהיכם ,במצרים – לעיניך.
זה הדבר אשר צוה ה׳ לקטו ממנו איש לפי אכלו עמר
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דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא חברה .זה רעך יצחק
הטייס ,מתעופף כנשר גדול בין שמים וארץ .כך
התרסק נפץ על גוזל קטן ,שדחף את צבי למים .לכן
חכו לי נאם ה׳ ליום קומי לעד ,כי משפטי לאסף גוים
לקובצי ממלכות ,לשפך עליהם זעמי כל חרון אפי,
כי באש קנאתי תאכל כל הארץ .או הנסה אלהים,
לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי ,במסת באתת ובמופתים
ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ,ובמוראים גדלים:
ככל אשר־עשה לכם ה' אלהיכם ,במצרים – לעיניך.
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