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 חקק ובלפור הרצל בהנחיית:

 

כרמית , חנה מושיוב ,משה ויג, בתיה ברלבעדנה ויג, ורדה גינזך, מיכאל ניב,  משתתפים:
, בן בן ארי, סןיהודה ני, שושנה ויג, עזרא לוי, חגי קמרט, תפארת חקק, רינצלר, אדלינה קליין

, אביבה גולן, שולה ברנע, שושנה קרבסי, שפרה ספרא, שישי מאיר, רחל סיידוף, אשר כנפו
    , יפעת גדות
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 /  מיכאל ניב 11הדיבר ה 

 

 הייתי בחורב !

 עם המוני בית ישראל , 

 שחנו למרגלות ההר

 וחיכו למשה עם הלוחות .

 וכשהגיע ופגש בעגל ,

 הלוחות ועלה שוב להר.שבר את 

 

 ליוויתי אותו עד מחצית הדרך.

 "מה אתה מתכוון לעשות ? "

 שאלתי את משה .

 "ברור שאסלח להם" ענה .

 "כי היכולת לסלוח

 "11היא הדיבר ה 
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     / עדנה ויג סליחה

  

 ַעל ִכי ָבַגְדנּו ְבַעְצֵמנּו. ְסִליָחה

ה "ְקַטִני ְסִליָחה ָהִיינּו כֹּ  ם".ַעל שֶׁ

ֵתינּו. ְסִליָחה לוֹּ ֹּלא ָבַטְחנּו ִביכוֹּ  שֶׁ

ִנְמְשכּו ָשִנים. ְסִליָחה ת שֶׁ  ַעל ָטעּויוֹּ

  

ת ֲאַבֵקש ְסִליחוֹּת  ַרבוֹּ

ִני.  ִממֶׁ

ד  –ֲאַבֵקש, ֲאִני  ְסִליחוֹּת ְועוֹּ

 ִמְמָך.

  

ָדה  ַמר ּתוֹּ  ְוַגם אוֹּ

ֵיש ִלי. ל שֶׁ  ַעל כֹּ

ל ָהֵאין.  ְוַגם ַעל כֹּ

 תוֹּ ֵאיִני ְצִריָכה.אוֹּ 

  

mailto:museumoy@zahav.net.il


 

 58-002-207-7מס' עמותה          ))ע.ר.

 02-6276319 טל. ,02-6284636 טלפקס. ,91016ירושלים    1604.ד.  ת ,97500 ע היהודי, ירושלים , הרוב6רח' אור החיים 
Or Hachaim st., Jewish Quarter, Old City, Jerusalem 97500. P.O.Box. 1604, Jerusalem 91016. Tel/fax. 02-6284636, Tel. 02-6276319 

E.mail: museumoy@zahav.net.il , Website: www.oyc.co.il 

 הרהרתי עם עצמי / ורדה גנזך 

 

 ישבתי עם עצמי והרהרתי הנה אנו בפתחה של שנה חדשה

 והחלטתי ש.....

 לא דחוף לי לכתוב דברי שירה 

 מלבד זו הרשימה  

 וכמעט  כמעט חיברתי גם מנגינה :

 *שמה לב שהמון דברים בחיים  כבר לא ממש  מפריעים  ִכלָפנים 

ל ניתן לשנות  *יודעת  גם לא דחוף לנסות .. -תודה ָלאל שֹלא הכֹּ

ה להכריח לשנות   * לאחרים ֵדעות שונות, לא אנסֶׁ

ני   נהפוך הוא מעריכה ומוקירה -*אין קנאתי בחכמים ממֶׁ

 תמיד מפסידה למרות ַסבלנותי הרָבה  -*ִעם טיפשים 

 ותה. *אינני  "קורעת" כבישים אך קצפי על הנוסע לפניי במהירות פח

*מַזהה את ֵאלה שבמסווה של עור כבָשה תמה ועיני עגל תמים מציעים עזרתם  ונושאים תפילה 
 שאשיב פניהם ריָקם.

 *קצה  סבלנותי עם בעלי חשיבות עצמית מוגזמתתתתתת 

ם אינני חולמת.  עליהֶׁ

 מסוגלת לחייך ולהשתעשע מכל תוכן הרהוריי שהנחתי זה עתה על הנייר.

 ........ רוַע לב כבר אמרתי? לא סובלת וַדַַי . *אה, רגע  ידידיי

מש ואור וחיוך נֶׁכד מתוק וַזך  מעבר לכך החיים יפים כל כך בשֶׁ

 לבית גנַזך.  

ב ,כי זה אפשרי!!!  אז....מאחלת לכם ולעצמי רק את הטוב שבטוֹּ
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 / אהוד בנאי יוצא לאור

 

ה ַמְתִחיל ָכאן  ַהְשִביל ַהזֶׁ

 ְעָיןֵבין ְסִניף ַבְנק ְלמַ 

 ֹלא ָסלּול, ֹלא ָּתִמיד ְמֻסָמן

ה ַמְתִחיל ָכאן.  ַהְשִביל ַהזֶׁ

 

ת ָהִעיר ה אֶׁ צֶׁ  חוֹּ

ה ַעל ָהָהר לֶׁ  עוֹּ

 ַמְמִשיְך ַעל ַהָים

 ַמְמִשיְך ַגם ָמָחר

ֵתְך ָבֲאִויר, ֵבין ַהָבִּתים  חוֹּ

ל ַחִיים ֲחָדִשים. ר, אֶׁ ל ָהאוֹּ ֵצא אֶׁ  יוֹּ

 

 יו ַעְכָשוֵלְך ָעָליו, ֲעֵלה ָעלָ 

 ֵלְך ָעָליו, ֲעֵלה ָעָליו ַעְכָשו

יָך ִרים ֵמָעלֶׁ  ַמְלֲאֵכי ִצּפוֹּ

יָך ת ְצָעדֶׁ  ְמַלִּוים אֶׁ

ר ק ִנְדַלק אוֹּ  ֵמָרחוֹּ

ר. ּתּוַכל ַלֲחזֹּ ה ְכֵדי שֶׁ  ַאל ִּתְסטֶׁ

 

ה ַמְתִחיל ָכאן  ַהִשיר ַהזֶׁ

ל ַעל ַהַדף ַהָלָבן  ָכחֹּ

 ֹלא ָגמּור, ֹלא ָּתִמיד ְמֻכָּון

ה ַמְתִחיל ָכאן.  ַהִשיר ַהזֶׁ

 

ת ָהִעיר ה אֶׁ צֶׁ  חוֹּ

ה ַעל ָהָהר לֶׁ  עוֹּ

 ַמְמִשיְך ַעל ַהָים

 ַמְמִשיְך ַגם ָמָחר

ֵתְך ָבֲאִויר, ֵבין ֲאָנִשים  חוֹּ

ל ַחִיים ֲחָדִשים. ר, אֶׁ ל ָהאוֹּ ֵצא אֶׁ  יוֹּ
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 / משה ויג ָהֵאל

 

ן ָהֵאל  ִבְרצוֹּ

 ַעל ַגֵבי ָעָשן ָלָבן

ל ָעל,בְ   ֵני ָהֵאל ָעלּו אֶׁ

 ְוָהֵאל

ֵצר, נֶׁה, יוֹּ  בוֹּ

 ַמְשִמיד ָכל ַחי

 ַעל ָהֲאָדָמה

ר ָבָרא  ֲאשֶׁ

 ְלָבָניו.

 

ר  ָעַמְדִּתי ְבַמֲעַגל אוֹּ

ן ְסִביִבי  ַכֲהמוֹּ

 ַגם ֲאִני

ט קֶׁ ֵמד ְבשֶׁ  עוֹּ

ִני ר ִצְבעוֹּ  ָעטּוף ְבאוֹּ

ֵקַע ִמָמַסִכים  ַהבוֹּ

 ַהַמֲעִביִרים ְמָסִרים

ֵאַלי ֵאיָנם ְמַדְבִרים.  שֶׁ

 

ל ַעְצִמי  ִהַבְטִּתי אֶׁ

ִכי ל ּתוֹּ  אֶׁ

ר ֲאִמִּתי  ָרִאיִתי אוֹּ

ר ַמְשָמעּוִתי  אוֹּ

ִתי ֲאִני. ה אוֹּ שֶׁ עוֹּ  שֶׁ
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ד ִאָמּה, ב "ְכַתב ִאשּום" נֶׁגֶׁ  ַהַבת ָיְשָבה ִלְכּתֹּ

ת ַהעַ  ת אֶׁ ת ַיְלדּוָתּה. ּובוֹּ ִלְמנוֹּ ִאְמְללּו אֶׁ ת, שֶׁ  ְולוֹּ

ת, ת ִנְראּו ָלּה ְּפסּולוֹּ  ִחְּפָשה, ִחְּפָשה, ְוָכל ָהְרָאיוֹּ

ָחּה  ָהָיה ְבמוֹּ ת ָמה שֶׁ  ָשְכָחה...  -ְואֶׁ

ת ַהִּתיק ַוֲאַבֵקש ְסִליָחה... ר אֶׁ ְסגֹּ  ָחְשָבה, אֶׁ

 

ִאָמּה ִחְנכָ  ָבְגָרה ִהיא ֵהִביָנה, שֶׁ ָתּה ַכֲהָלָכה.ְכָכל שֶׁ  ה אוֹּ

ִני"! ד, ְוָאְמָרה: "ִבִּתי, ַאל ִּתְהִיי ָכמוֹּ ָתּה ִלְלמֹּ ְדָדה אוֹּ  עוֹּ

ָבה, ְך ַהְיָשָרה ְוַהּטוֹּ רֶׁ ָתּה ַמִהי ְצִניעּות ַוֲהִליָכה ַבדֶׁ  ִלְמָדה אוֹּ

ת, ְך ַכָמה ְּפרּוטוֹּ ָתּה ְלִהְתַמֵקַח, ְכֵדי ַלֲחסֹּ   ִמִגיל ָקָטן, ִלְמָדה אוֹּ

ת.   ת ָבָשר ּוְשָאר ְיָרקוֹּ  ְוַגם ִלְקנוֹּ

 

ָהְיָתה ְצִריָכה ְלָהִכין ִשעּוִרים ּוְלַשֵחק ִעם ֲחֵבִרים,  ִבְזַמן שֶׁ

 ָעְזָרה ְלִאָמּה, ְוָהְיָתה ְצמּוָדה ְלִסָנָרּה. 

ָלה,  ַיְלדּות ֹלא ָהְיָתה ָלּה, ִהיא ִהְרִגיָשה ְגדוֹּ

ֲעדּו לָ   ּה...ִמְשָחִקים ֹלא נוֹּ

 

ַאְּת ִאָשה ַאִדיָרה,   ְסִליָחה ִאָמא ְיָקָרה, ָבַגְרִּתי, ַוֲאִני ְמִביָנה שֶׁ

ת ְוָזָרה,  רֶׁ ץ ְצִעיָרה, ַאחֶׁ רֶׁ ה ְלַבד, ְבאֶׁ ֵרד ַחִיים ָכֵאלֶׁ  ִמי ָהָיה שוֹּ

ר??? ָתם ֵמי ִיְסּפֹּ אוֹּ ר, שֶׁ  ְזרּוַעת ְקָשִיים ּוַמְחסוֹּ

ר ֹלא ִהְתָיַאְשָּת ֵמַהְבִד  ַנע ּוֵמַהַמְחסוֹּ ר, ֵמַהצֶׁ ם ּוֵמַהקֹּ  ידּות, ֵמַהחֹּ

ר.   ָהִייָת ָלנּו ִמְגַדלוֹּ

 

ת...    דֶׁ דֶׁ  ָהִייָת ֵגָאה ִבי, ִאָמא, ְוָהִייָת ְמעוֹּ

 

ַח,  ד כוֹּ ַתר ְבָך עוֹּ  ִסְלִחי ִלי ִאָמא! ִאם נוֹּ

ת ְיָלַדִיְך, ִאָמא, ּוְלִכי ָלנּוַח!!!  ִבְרֵכי אֶׁ
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 כרמית רינצלר  / זהוב, מלח הסליחהחוף 

 

 ָיִמים ָחִוינּו

ת  ְסָערוֹּ

ת  עוֹּ  סוֹּ

ֵתנּו  ְבַנְפשוֹּ

ת, ִכיוֹּ  ַהבוֹּ

 ֹלא ֵהיַטְבנּו

ק.  ִלְדחֹּ

ְרָדֵתנּו  ְלַהְפִנים חֶׁ

 ִהְטַמְענּו ְדפּוֵסי

 ִהְתַנֲהגּות,

ֵאיָנם  ִאְפיּוִנים שֶׁ

ק ֵמִעצּוֵבנּו,  ֵחלֶׁ

 ְבַיְלדּוֵתנּו.

 

ת ְד   ָבָריוַלְמרוֹּ

 ַהְמדּוִדים

ל ְבִני ַיִקיִרי  שֶׁ

ש ן נֶׁפֶׁ ְשבוֹּ  ִאָמא חֶׁ

ל ַהָשָנה. ִשים כֹּ  עוֹּ

 

ָּתִמיד   ִמן ָהָראּוי שֶׁ

ָתיו  ְיַפְשֵּפש ָאָדם ְבגְֻמחוֹּ

.  ִיְתַנֵצל ִויֻסַלח לוֹּ

 

 

ָרִאִיים  ָבאִתי ַבָיִמים ַהנוֹּ

ר ִמְלָחָמה  ַהַמֲעִלים ֵזכֶׁ

ל ָעָברֲארּוָרה. ָקָד   ה אֶׁ

ֵאינוֹּ ָשכּוַח,  ָדחּוק שֶׁ

ַמַעת ת ְודוֹּ בֶׁ  ִמְתַיצֶׁ

ף ַהְסִליָחה. ל חוֹּ  אֶׁ

 

ש ת נֶׁפֶׁ רֶׁ  ְמַטהֶׁ

ִרים ְּפלּוס  ַאְרָבָעה ֲעשוֹּ

 ֲאֵבָלה

ָתּה ל אוֹּ  ְבָאְבָדָנּה שֶׁ

 ְסִליָחה.

ה רֶׁ ב זוֹּ ל ָזהֹּ  חוֹּ

 ַעל ֵעיַני

ת. ַלח ַהְדָמעוֹּ ת מֶׁ  אֶׁ

ף ַהְסִליָחה.   חוֹּ

 

 ּוָלי ֲאַרֵּפדְבֱאל

ָמה.  ֲאֵבלּוִתי ַהְיתוֹּ

א ֱאלּול ָּתבוֹּ  בֶׁ

ַהר ְדָנה ְּתטֹּ  ָהעֶׁ

 ַהְנָשָמה.
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 ְמֻשְכָּפִלים / אדלינה קליין    

 

ת ָקִדיָמה   ִאם ָרִצית ְיֵמי ָאִביב, ִבְשֵדה ְרִאָיֵתְך ִלְצּפוֹּ

ק ה ָירֹּ ת ְבָשדֶׁ ְרחוֹּ ת ּפוֹּ ת ֲאַדְמַדמוֹּ  ְּפָקעוֹּ

ְרצוֹּ  ר ַהִמְזַדֵקרקוֹּ  ת מּול ַהִמישוֹּ

ת? ִבילוֹּ ת? ְלָאן ַרְגַלִיְך מוֹּ ְלכוֹּ  ְלָאן ָּפַנִיְך הוֹּ

ת ת נֱֶׁעָלמוֹּ ת ַבָּואִדיוֹּ ְלפוֹּ ת חוֹּ ת ְמַתְעְּתעוֹּ  ְדָרִכים ַרבוֹּ

ִמי ְמיוֹּ ה יוֹּ ר ַמֲעשֶׁ ִביל ֵעדֶׁ דּוִאי מוֹּ ק, בֶׁ ִאים ֵמָרחוֹּ  רוֹּ

ֵהר ַבִמ  םַגם ָגָמל ְמיָֻזע דוֹּ ַע ֵמי ְּתהוֹּ ת ִלְגמֹּ  ְדָבִריוֹּ

 ַאֵיה ַאְּת? ַאֵיה ַאָּתה? ַאֵיה ֵהם? ַאֵיה ֻכָלם???

 

ִקים ָכִבים ָהְרחוֹּ  ִהֵנה ֻכָלנּו ְמֻשְכָּפִלים, ַבכוֹּ

ָעִתיד... ה ּובֶׁ וֶׁ ָעָבר, ַבהֹּ ֵתינּו, ַמֲעֵשינּו, בֶׁ  ָשם ֻמְכָּפִלים ְדֻמיוֹּ

ֵתינּו, בְ  נוֹּ  ְלַמֲעֵננּו   -ִהָמְצאּוֵתנּו, ְבָפֳעֵלנּו ְבַרְעיוֹּ

ִקים ָכִבים ָהְרחוֹּ ִבים-ֻכָלם ָשם ַבכוֹּ  ַהְקרוֹּ

ם דֶׁ ָלנּו קֹּ ָהיּו שֶׁ ת שֶׁ ָתן ַהַמֲחָשבוֹּ ְשִבים אוֹּ  חוֹּ

ם דֶׁ ָעִשינּו ָאנּו קֹּ ָתם ַהַמֲעִשים שֶׁ ִשים אוֹּ  עוֹּ

ְבִדים  ת ַהְזַמן ַהְיקּום הַ  -אוֹּ  ִקיּום ְוַהַמַעשִבְתִהיוֹּ

ת ַהְבָהָרה ִמָיִדית? ת ִשיר ַחָיבוֹּ  ַהִאם שּורוֹּ

 

ת רֶׁ צֶׁ  ֵּתן ַלְזַמן ְלִהְשַּתֲעֵשַע ִעם ָהרּוַח ִעם רּוֵחנּו ַהיוֹּ

ל ַהְכָתב  ֵתינּו ָהֳעלּו אֶׁ  ַהִאם ֹלא ַדי ִכי ְיִצירוֹּ

ֵתינּו ָהֲעִתיִדיוֹּ  ל ָבבּואֹּ ת ְמֻשְכָּפִלים, אֶׁ  ת...ִלְהיוֹּ

ל  ָכִבים ָהֲאֵחִרים ַגם ְלַאַחר ַהַמָּפץ ַהָגדוֹּ  ְלִהָשֵמר ַבכוֹּ

 ֲעבּור ַהְנָצִחים ַהָבִאים?! 

 ֲהֹלא ֻכָלנּו ָנקּום ֵמָחָדש ַכִחזּוי ּוְנַחֵדש ְוִנְתַחֵדש 

כֶׁת...   ם, ְכמוֹּ ַהְזַמן ָעַצר ִמלֶׁ דֶׁ  ְכמוֹּ ֹלא ָהִיינּו ָכאן קֹּ
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 / אברהם חלפי ם המוניךהרי ה

 

ם ר ָלהֶׁ  ֲעזֹּ

נֶׁיָך  ֲהֵרי ֵהם ֲהמוֹּ

 ֲהֵרי ָבנֶׁיָך ֵהם.

 ַשְמֵחם,

 ָאָנא.

 

ִשיֵבם ת הוֹּ  ַעל ַעְנֵפי ִאיָלנוֹּ

 ְוָהיּו ְלָך ֵהם

ת  ִצֳּפִרים ְמַצְיצוֹּ

ת  ִמְתַקְיצוֹּ

ת ְרצּוִצים  ְוֹלא ַבְכָיֵני ְלָבבוֹּ

ת  ְוֹלא ְמַבְקֵשי ְסִליחוֹּ

 תּוְמִחילוֹּ 

ד. ָרִאים ְמאוֹּ  ְבָיִמים נוֹּ

 

ם ר ָלהֶׁ  ֲעזֹּ

 ָאָנא, ַשְמֵחם.

 ַמדּוַע ִיְבכּו ָהֵהם

 ְיֵמי ִכּפּוִרים ְלָפנֶׁיָך.

 

 ַעל ָמה

 ּוַמדּוַע ַּתִּפיל ֵאיָמה

ֵני ָאָדם ָהָרִצים ִכְצָבִיים ְרדּוִפים ְלָפנֶׁיָך  ַעל ֲהמוֹּ

 

ם ר ָלהֶׁ  ֲעזֹּ

נֶׁיָך  ֲהֵרי ֵהם ֲהמוֹּ

 

 ְלְמָךֲהֵרי ְבצַ 
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 / חגי קמרט החופש האלוהי

  

 ְבֵראִשית ָבָרא

 ֱאֹלִהים,

ת ַהְכִפָיה. ש ְואֶׁ פֶׁ ת ַהחֹּ  ְואֶׁ

 ּוָבָרא ֱאֹלִהים ָאָדם

ַלע ָבָרא ִאָשה.  ּוֵמַהצֶׁ

 

הּו  ְוִנְטַמן ְבֵראִשית ְבתֹּ

ַלע ָאַחז ת ַהצֶׁ ֱאֹלִהים אֶׁ  וֶׁ

 ָהָאָדם ְוִאְשּתוֹּ 

 ַיַעְבדּוִני

ַקח.ִאם ֹל ַלע אֶׁ ת ַהצֶׁ  א אֶׁ

 

 ָאז ָאַמר ָהָאָדם ְלִאְשּתוֹּ 

 ֵהן ַצְלִעי ַאת

ָלם ל עוֹּ  ַרֲחמוֹּ שֶׁ

ת ַצְלעְךוְ  ן אֶׁ  ִאם ִיַקח ָהָאדוֹּ

ָלם... ל ִקְברּו ִיְתַהֵּפְך ָהעוֹּ  אֶׁ

 

 

 ָאְמָרה ְבָחְכָמה ָהִאָשה ְלָאָדם

ר ִנְקָרא ְלַעְצֵמנּו ש ּוְדרוֹּ פֶׁ  חֹּ

ְרֵאנּוְבָיַזע ּוְבָדם ַנֲעבֹּ  ת בוֹּ  ד אֶׁ

ב ַעד ֵצאת ַהְנָשָמה רֶׁ ר ַעד עֶׁ  ְמבַ קֶׁ

ַלע  ֹלא ַנִגיעַ    , ְלַכף ַהקֶׁ

ת ֲאָדָמה  פֶׁ ל ּתֹּ  אֶׁ

 

ד  ֵהן ַעְבדּות ְמַנת ָחַלְקנּו ִהיא עוֹּ

 ִמִמְצַרִים, ִנְבַחר ָבּה ַעָּתה  ַאף

 ַנְגִביר  ִשְבָעַתִים.

ש ֲעֵלי ֲאָדמוֹּ  פֶׁ  תִכי ַעְבדּות ִהיא ַהחֹּ

ד. ת ַהֵשם ַלֲעבֹּ ים ִבְכִפָיה אֶׁ ת ְמצִּוְ  ִלְהיוֹּ

ה ן  בוֹּ ָבֲחרּו ָאָדם ְוחוַֹּ  זֶׁה ָהֵעדֶׁ

ָדה! ד ְיַצְלֵצל ָבֳאָזֵנינּו, ַלֲעבוֹּ  "ֵאיָכה?"  עוֹּ

ת ם ָכְך ַבָשִנים ַהָבאוֹּ ל ָכְך ִשְלשוֹּ ְתמוֹּ  ָכְך אֶׁ

ד נּוַכל ָכאן ִלְמ  ד ָכל עוֹּ  שְֹּךַנְמִשיְך ַלֲעבֹּ
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                                       / עזרא לוי         על אלוהים וחטאים

  

ם  ֵוַגאס-ַלאס-ִבְסדוֹּ

ִהים  ֵיש ֱאלוֹּ

ל ֵחְטא.-ְוֵיש ַּתֲעִריף ת ְלכֹּ  ַכָּפרוֹּ

ן  ַהְכֵנִסָיה ְּפתּוָחה ָשם ִמָסִביב ַלָשעוֹּ

ר  ְכמוֹּ ַהסּוּפֶׁ

ְצֵלְך, אֵ  ר ָּפנּוי.ָכאן, אֶׁ דֶׁ  ין חֶׁ

ַהְיָלִדים ְיֵשִנים ת, ְכשֶׁ רֶׁ מֶׁ ר, ַאְּת אוֹּ שֶֹּׁ  ַּתִגיַע ְבעֶׁ

ְך ָמאַתִים ְגַרם ֲעָנִנים.  רֶׁ  ְוָתִביא ִאְּתָך ַבדֶׁ

 

ִריָקה ה זֶׁה ֹלא ָאמֶׁ  ּפֹּ

ת רֶׁ  ֲאָבל ַאְּת ְמַהמֶׁ

 ֲאִני ְמַהֵמר

ָפַתיִ  ן ֲאִני ִנְפָרד ֵמִחשּוֵקי שְֹּ ת ָבהֶׁ  ְךּוַבָשעוֹּ

ת ְבֵבית-ַשַער ת ַהָסמּוְך-ַהְסִליחוֹּ  ַהְכנֶׁסֶׁ

 ָּתִמיד ָנעּול.

ש ֱאלּול. דֶׁ  ַגם ְבחֹּ
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 / שושנה ויג על חוף הסליחות

 

ת ף ַהְסִליחוֹּ  ַעל חוֹּ

 ָּפַגְשִּתי ְבָך

ְך רֶׁ ף ַהדֶׁ  ְמַדְקֵלם ִלי ִשיִרים ַעד סוֹּ

ת ְצִריָבְתָך ִבְבָשִרי  ַחְשִּתי אֶׁ

יָךֵבין כַ  ת ָידֶׁ  ּפוֹּ

 ָיַדְעִּתי ַאֲהָבה

ת ְבִמִלים דֶׁ ֵאיָנּה ִנְמדֶׁ  שֶׁ

  

תוֹּ ַהַבִית  ָרַחְקִּתי ֵמאוֹּ

ף ְסִליָחְתָך   ָכַרְעִּתי ַעל חוֹּ

ָלה   ַוֲעַדִין ֵאיִני ְיכוֹּ

ַח   ִלְבטֹּ

 ִבְסִליָחִתי
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 משאלה / יהודה ניסן

 

ֵפל ָכב ַבָשַמִים נוֹּ כוֹּ  ְכשֶׁ

 ִמְשָאָלה ְוַאָּתה ַמִביעַ 

ֵמל ֵאף ְלָבֵרְך ַהגוֹּ  שוֹּ

ל ַכשּוָרה ֵמַעָּתה ַהכֹּ  שֶׁ

 

 ֹלא ָכְך ַהַחִיים ִמְתַנֲהִלים

ִמים ְבַדְרְכָך ִנָצִבים  ַמְחסוֹּ

ֵלחַ  ַאָּתה צוֹּ  ְוָכל ֵאיַמת שֶׁ

ֵלחַ  -ַההּוא ֵמַעל  ַאֵחר שוֹּ

 

ַח ְוֵהָרַגע  ָאז ֵשב ְבנוֹּ

ֹּלא ְלִהָּפַגע  ִהָשֵמר שֶׁ

 מּוְלָך ִנָצִבים ֵזִדים

ַיֲעלּו ֵאִדים  ִּתְשַאף שֶׁ

 

ְך ִּתְהיֶׁה נֱֶׁאָמן ַוֲאִמִּתי רֶׁ  ַלדֶׁ

 ַּתֲחשֹּב ָּתִבין ִּתְהיֶׁה ַּתְכִליִתי

ת ַהְקָשִיים ִּתְצַלח  ַרק ָכְך אֶׁ

ָרְך.  ַמֲאִמין ְבַעְצְמָך, ִּתְהיֶׁה ְמבֹּ
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 בן בן אריחשבון נפש / 

 

ִכים  לּו ַמְלָאִכים ָהיּו בוֹּ

 

 לּו ַמְלָאִכים 

ִכים  ָהיּו בוֹּ

ַטח  ָהִייִתי ָלבֶׁ

 ֵמִבין ְלרּוָחם.

ֵמל  ִלָבם ַהחוֹּ

 ְבָפַני

 לּו ָשְפכּו,

 ָהָיה, ִמן ַהְסָתם,

ת רּוָחם ְמַחֵשל.  אֶׁ

ְכחּות  נוֹּ

 ְבֹלא ְדמּות,

 -ַמָשק 

 ֵאין ָכָנף.

 יםִיעּוָדם ְמַמְלאִ 

 ְבֹלא ִניד ַעְפַעף;

ִחים ת ִקֵצנּו דוֹּ  אֶׁ

ִחים  ּוִבְשֵמנּו מוֹּ

ְטִחים ֵתינּו שוֹּ  ְזֻכיוֹּ

ִכים. -ִבְשִביֵלנּו   בוֹּ

 ִעָמנּו ָּתִמיד

ֵאנּו ם בוֹּ רֶׁ ד טֶׁ  עוֹּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ְדֵבִקים ַבְמִשיָמה

ב ֵצאֵתנּו. רֶׁ  ַאף עֶׁ

 ִלָבם ַהָשקּוף

 ְבִסְבֵלנּו ִנְמָלא

ֵתינּו   ִיְשאּוִנְשמוֹּ

ם ַהִניְפָלא.  ַלָמרוֹּ

         - 

ן ש ְבִשְפלוֹּ -בֶׁ  ֱאנוֹּ

ֵשא  ְּתִפָלה שּוב נוֹּ

 ַהַמְלָאְך ִבְכָנָפיו

ה.  ַעל ִבְכיוֹּ ְמַכסֶׁ

ה ְשחּוָחה  ְוָכֵתף כֹּ

ת, כֶׁ ְבָרה ֵשם ִנְתמֶׁ  ְבאֶׁ

 ְוִדְמָעה ַמְלָאִכית

כֶׁת.  ַבְּתִפָלה ָאז ִנְמסֶׁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ַמְלֲאֵכי ַמְלֲאֵכי ַאֲהָבה
 ַחָבָלה

 

 ַמְלֲאֵכי ַאֲהָבה

 ַמְלֲאֵכי ַחָבָלה

 ַאֵיה ִמְשַכְנכֶׁם

ְנכֶׁם.  ַאֵיה ְמעוֹּ

חַ   ֲהֵתְדעּו ָמנוֹּ

ַח ?  ַהַתְחִליפּו כוֹּ

ְדכֶׁם ֲאִמיִנים  ַהעוֹּ

 ַהֵיְשכֶׁם ְמִביִנים ?

 ָכאן, ְלַמָּטה,

ה,  ֹלא ַּפַעם ִנְדמֶׁ

ָאַהב  ִכי זֶׁה שֶׁ

ה,  ָיָצא ְמֻרמֶׁ

ִחָכהוְ   ַאֵחר שֶׁ

,  ֹלא ָשַפר ַמָזלוֹּ

ָרל בוֹּ ִהָכה  ַהגוֹּ

  . ְלקוֹּ ב חֶׁ צֶׁ  ְוַרק עֶׁ

 ֵיש ַהְרֵבה ְלַשֵּפר

ת ַחָיִבים דוֹּ  ְלהוֹּ

ם ְלַכֵּפר   -ּוִבְמקוֹּ

ֲהִבים. ת אוֹּ  ְלַהְרבוֹּ

 ִזְכרּו ָנא ֵהיֵטב

ל ַהֵחץ חוֹּ שֶׁ  כוֹּ

ֵהב -ִאם ִדֵיק   ֵיש אוֹּ

חֵ  -ִאם ָלאו   ץ.הּוא מוֹּ

          - 

 ַמְלֲאֵכי ַחָבָלה

 ַמְלֲאֵכי ַאֲהָבה

 ָסְקלּו ַּתָקָלה

ִמְנעּו ְדָאָוה



 

ָבה ַהָשנָה ַהָבָאה ָעֵלינּו ְלטוֹּ  אשר כנפו/  שֶׁ

 

ָבה ַהָשָנה ַהָבָאה ָעֵלינּו ְלטוֹּ  שֶׁ

 ָּתִביא ִעָמּה ְבָרָכה ַרָבה

ֵתינּו מוֹּ ת ֲחלוֹּ ַנְגִשים ָבּה אֶׁ  שֶׁ

ם ְבַאְרֵצנּו. ף ָשלוֹּ ף סוֹּ ה סוֹּ ִנְראֶׁ  ְושֶׁ

 

ת קֶׁ חֶׁ ְּתֵהא זוֹּ ָשָנה צוֹּ  שֶׁ

ת קֶׁ דֶׁ ֵתר צוֹּ ְבָרה יוֹּ ְך ְלחֶׁ ַנֲהפֹּ  שֶׁ

נֶׁה ְוַהְמַפֵגר ַנְחשֹּב ַעל ַהשוֹּ  שֶׁ

ִני ֵמַאְרֵצנּו ְנַמֵגר. ת ָהעֹּ אֶׁ  ְושֶׁ

  

ת ַהְּפָעִרים ֵנַדע ְלַצְמֵצם אֶׁ  שֶׁ

ל ַבֲעִריםְוַנְפִסיק ְלַגֵדל  ר שֶׁ  דוֹּ

ל ַבְדָרִכים טֶׁ ִנְתַגֵבר ַעל ַהקֶׁ  שֶׁ

ת ֲעָרִכים. רֶׁ מֶׁ ְבָרה שוֹּ  ְוִנְהיֶׁה חֶׁ

 

ִּתְתַרֵּפא ֵמַהְשִחיתּות ַאְרֵצנּו  שֶׁ

ִיְהיֶׁה ָבּה ֲאִויר ָנִקי ִליָלֵדינּו  שֶׁ

ַנְחשֹּב ַעל ְבִריאּוָתם ַוֲעִתיָדם  שֶׁ

ְנַטֵהר ִבְשִביָלם הַ   ְנָחִלים ְוַהָיםְושֶׁ

 

ל ֵלב ָהֲעָרִבים ִנְמָצא ְשִביִלים אֶׁ  שֶׁ

ְיִבים ִיְראּו ָבנּו ַאִחים, ֹלא אוֹּ  שֶׁ

ן ְוַשְלָוה ם ְבִבָּטחוֹּ ִנְחיֶׁה ִעָמהֶׁ  שֶׁ

ם ָלַאֲהָבה ַהִשְנָאה ְּתַפנֶׁה ָמקוֹּ  שֶׁ

 

 

 

 

ֵני ֵאש ַיְפִסיקּו ִלְשֹלח ָלנּו ַבלוֹּ  שֶׁ

ַהַחְקָלִאי יִ  ֵששְושֶׁ ב ֹלא חוֹּ  ְזָרע ְבלֶׁ

ַהְיָלִדים ִיְגְדלּו ְבִלי ִסיּוִטים  שֶׁ

ִרים ְבַשְלָוה ְיַגְדלּו ַהְּפעּוִטים  ְוהוֹּ

 

א ָלנּו ָהָרָעה ן ֹלא ָּתבוֹּ ִמָצפוֹּ  שֶׁ

ת ִמיֵדי ָשָעה ֹּלא ִנְצָטֵרְך ֲחָדשוֹּ  שֶׁ

ָלם ְוִיַשַכח ִחְזָבאָלה ֵיָעֵלם ֵמָהעוֹּ  שֶׁ

ִנְתרוֹּ  ל ָאחשֶׁ ִנים ְכָאח אֶׁ  ֵעַע ִעם ְלָבנוֹּ

 

ָלֵמנּו ָנה ִּתְתַנֵדף ֵמעוֹּ רוֹּ ַהקוֹּ  שֶׁ

ף ְנָכֵדינּו ף סוֹּ ת סוֹּ נּוַכל ִלְראוֹּ  שֶׁ

ת ִיְּפלּו ֵמַעל ָּפֵנינּו ַהַמֵסכוֹּ  שֶׁ

ד ֵעיֵנינּו ת ִּתְהיֶׁה ְלנֶׁגֶׁ  ְוַרק ָהֱאמֶׁ

 

ֵתר ַעל ֵמִתים ֹּלא ִנְתַבֵשר יוֹּ  שֶׁ

ֵמַעָּתה   ִיְהיּו ָיִמים ְשֵקִטיםשֶׁ

ר  ְיָלֵדינּו ִיְלְמדּו ְכֵמָאז ְבָבֵּתי ֵספֶׁ

ר ִנְתַעֵשת ְוִנְהיֶׁה שּוב ַעם ַהֵספֶׁ  שֶׁ

 

ת ִדְגֵלנּו ְוַאְרֵצנּו אַהב אֶׁ נֹּ  שֶׁ

ת ִתְקָוֵתנּו ק אֶׁ דֶׁ  ְוָנִשיר ָבּה ְבצֶׁ

ִיים ר ַלגוֹּ ת אוֹּ ַנְשִכיל ִלְהיוֹּ  שֶׁ

ָרה שּוב ּתֵ  ַהּתוֹּ  ֵצא ִמְירּוָשַלִים.ְושֶׁ

 

מוצאי שבת פרשת "ניצבים" תשס"ה
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 רחל סיידוף / ַעל ַאף ְוַלְמרֹּות

 

ות  ַעל ַאף ְוַלְמרֹּ

ֵשם.  הּוא נוֹּ

ת מוֹּ  ְנִטיֵפי ֲחלוֹּ

 ְמָזְכִכים ְבִמְקָסם ָשְוא

ְך ַהַלְיָלה. ל ּתוֹּ  אֶׁ

ַפַחת  ַהְמִציאּות ּתוֹּ

ת ִרים ְמַזְמְזמוֹּ  ִכְדבוֹּ

ם.ְבתוֹּ   ְך ַאְבָקֵני ַהיוֹּ

ת ָנִעים  ְכָנַפִים ְשקּופוֹּ

ת.  ְכִבְצָלִלים ַעל ַהִקירוֹּ

 ִקְשֵרי ֵּתֵבל ְמַרֲחִשים.

ל ִמְּתָגְמִדים. ְתמוֹּ  ְיֵמי ָהאֶׁ

 ִזְקֵני ַהָמָחר ָּתִרים ַאַחר

ם ַהנֱֶׁעָרִמים.  ִהְדהּוֵדי ַהיוֹּ

 ָאִביב ֲהלּום ַמֵגָפה.

ת. ם ֻקִשיוֹּ  ַקִיץ ָערֹּ

 ִתיד ְמַתְעֵּתַע.עָ 

ות  ַאְך ַעל ַאף ְוַלְמרֹּ

ֵשם.   הּוא נוֹּ
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 / שישי מאיר ִאִמי

 

 ֲאַהְבִּתיְך ַעד ְבִלי ְמָצִרים

ַמֲעָגִלי ָסַבְרִּתי שֶׁ  ַאף שֶׁ

ֵפף ְלַמֲעָגֵלְך.  ֵאינוֹּ חוֹּ

ם  לּו ִנַּתן ִלי ַהיוֹּ

 ָהִייִתי ִכְנָמָלה ַשְקָדִנית

ת ַחיַ  ת ָאְרחוֹּ דֶׁ מֶׁ  ִיְךלוֹּ

ש ַיְלדּוֵתְך ַהַחָמה רֶׁ  עֶׁ

ץ ֹלא ִלי רֶׁ  ְבאֶׁ

 ַצַער ְנעּוַרִיְך.

 

ת ָשה ְּפִסיעוֹּ  ָהִייִתי עוֹּ

ת ִלְקָראֵתְך  ְמדּודוֹּ

ד ַצַעד  ַצַעד ְועוֹּ

 ַעד ָנַשק ַמֲעָגִלי

 ְלַמֲעָגֵלְך.
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 מנוח לכף רגלי  / שפרה ספרא

 

ְלִפים ִבְסָעָרה  ָיִמים חוֹּ

וַח ֵאין ְלַכף  ַרְגֵלינּו ּוָמנֹּ

ַדת ת ָיֵדינּו ֵמֲעבוֹּ ֲערוֹּ ד בוֹּ  עוֹּ

ת ְלִמְצַרִים. ָארוֹּ  ְבִנַית ָעִרים ְמפֹּ

 

ת ת ֵמַאְרָבִעים ְשנוֹּ  ַרְגֵלינּו ְכִויוֹּ

ד ֵעת ַכף ַרְגֵלינּו ָטְבלּו  ְנדוֹּ

ֵתינּו ת ִמְדָבר ָבם ֲאבוֹּ לוֹּ  ְבחוֹּ

ל ִנְטְמנּו.  ֵלי ָהַעְבדּות ַבחוֹּ  ִנצוֹּ

 

ת ַאְרֵצנּוִקַבְלנ  ּו ְבַמָּתָנה אֶׁ

ה  ְוָלָמה זֶׁה ָעֵלינּו ֻהַּטל  ַמֲעשֶׁ

ָשה ץ ַהְקדוֹּ  ִכבּוש ָהָארֶׁ

ה ָקָשה.  ְבִמְלָחָמה כֹּ

 

ת ְוַהִשיָבה ְוֵכן  ַהָגלּויוֹּ

ִנים ר ַהָבלוֹּ ת ַהִשְחרּור ַהֵּטרוֹּ  ִמְלֲחמוֹּ

ת ת ַהָמוֶׁ ִשים ָלנּו אֶׁ עוֹּ ֲעִרים  שֶׁ  ַהבוֹּ

 ָלָמה. ָלָמה ְוַכָמהָמה וְ 

ַח ֵאין ְכמוֹּ ֵעין  ְוֵאיְך ָמנוֹּ

 

 ֵאיָמַתי ָמַתי ְכָבר ִנְבנֶׁה ַאְרֵצנּו

ת   דֶׁ לֶׁ ץ מוֹּ רֶׁ  אֶׁ

ן. ץ זוֹּ  ְבַשְלַות ְמנּוַחת ֵעדֶׁ רֶׁ  ִכי ָלנּו אֶׁ
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ֵצץ  / שושנה קרבסי ַהִקיר ַהחוֹּ

 

 ַיְלדּוִתי ָעְבָרה ָעַלי ְבִדיַרת ִשכּון

ִק  ֵצץ ֵבין ֲחַדר ַהֵשָנהְכשֶׁ  יר ַדִקיק חוֹּ

ְלְגַרְבִלי. ן אֶׁ ל ָאדוֹּ ת שֶׁ  ְלֵבין ֵבית ַהְכנֶׁסֶׁ

ן ת ָשעוֹּ ם ָהָיה ָלנּו ֵבית ַהְכנֶׁסֶׁ ן ַהיוֹּ  ְבָשאוֹּ

ת ַהַחג ל , ְּתִפלוֹּ ת ַהחֹּ  ְּתִפלוֹּ

ת ָהַרִבים  ְּתִפילת  ַהָיִחיד ּוְתִפילוֹּ

ְלִלים ִשעּוֵרי ִשיַרת ַהַבָקש ת ִמִּפי עוֹּ  וֹּ

ם. ל ַרִבי ָשלוֹּ ָתיו שֶׁ  ַּתַחת ַמְקלוֹּ ְוַגֲערוֹּ

ר ַלִקיר.   ָכל ֵאלּו ָהיּו ִלי ְכִהְמהּוִמים ֵמֵעבֶׁ

 

ַדַעת ֵכיַצד    ְוֵאיִני יוֹּ

 ֹלא ִּפְעְּפָעה ֵאַלי ִיְפָעת ִשיָרָתם 

 ּוַמדּוַע ֹלא ָשַתת ִליִבי

ת מּו ָרה ָּפתּוחַ ֵעת ָּפְרשּו ְּתִחנוֹּ ר ּתוֹּ  ל ֵספֶׁ

ֵעם ְּפֵני ַהֵשם.  ַבח מּול נוֹּ  אוֹּ ֵעת ָאְמרּו ַהֵלל ְושֶׁ

 ִלְבֵאר ֲחֵרָבה ִנְדֵמיִתי

ת.    ם ְנָדבוֹּ ַמַעת גֶׁשֶׁ ר ֵאיָנּה גוֹּ  ֲאשֶׁ

 

ָבה ֲעבּוִרי, ֲאָהבּוִני ְוִהְתַּפְללּו ְלטוֹּ  ָכל ַחַיי ָהיּו ֵאלּו ְזֵקַני שֶׁ

ַתי .ְוָאִבי ְבַסבְ  מוֹּ ַהר ְבחוֹּ ַהר ַאַחר צֹּ ָקַרע צֹּ תוֹּ שֶׁ נוֹּ  לוֹּ

ד ְלְגַרְבִלי ֵאינֶׁנּו עוֹּ ן אֶׁ ל ָאדוֹּ ת שֶׁ  ֵבית ַהְכנֶׁסֶׁ

ָתיו ִּתְקַרת ָשַמִים.   ְוַהִשיָרה שּוב ֵאיָנּה ְמַבַקַעת ִמַבַעד ִקירוֹּ

ל ִדיַרת ִשכּון  ַוֲאִני, ָכל ַחַיי ַמְפִריד ִקיר שֶׁ

ל ֱאֹלִהים. ֵביִני  ְלֵבין ְשָפתוֹּ שֶׁ
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 / שולה ברנע חשבון נפש

 

 ָדָבר 

      

ף. רֶׁ  ֵעינֶׁיָה ֵהן ַּתִנים ְמַשֲחִרים ַלּטֶׁ

יָה ְכַבֵדי ַהְּתֵאָנה  ת ָידֶׁ  -ִהיא ָשְלָחה אֶׁ

ף? רֶׁ ִחְּפָשה ְלֹלא הֶׁ  ַמהּו ַהָדָבר שֶׁ

יָה? ִחְּפָשה ִמְצָדדֶׁ  ַמהּו ַהָדָבר שֶׁ

אָשּה ַעל ָכֵתף?ֲהִבְק  ת רֹּ  ָשה ְלַהִניַח אֶׁ

יָה?  ֲהִבְקָשה ְלֵהיִניק ָמאן ְדהּו ִמַדדֶׁ

אַמר ַאף ִמְקָצתוֹּ   -ֹלא ּתֹּ

 ָדָבר ֹלא ָחַשף ִלָבּה ְלָפנֶׁיָה.
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ָלן ן / ֲאִביָבה גוֹּ ם ָהִראשוֹּ  ַהגֶׁשֶׁ

 

ן ם ָהִראשוֹּ  ְבִצִּפָיה ְדרּוָכה ַלגֶׁשֶׁ

ם ְזַמנוֹּ   ִהְקִדים רֶׁ  ַהְמיָֻחל טֶׁ

ת ָאַהַבִּתי. ֱעִלים ִעְקבוֹּ  הֶׁ

ש ן ַהנֶׁפֶׁ ְשבוֹּ , ְזַמן חֶׁ  ָבֵעת  ַהזוֹּ

ת ַאְגַרת ַהִהְתַאֲהבּות  ִשַלְמִּתי אֶׁ

 ְלֹלא ְדִחַית ְּפַסק ַהִדין

ת ְרשּות שֶׁ  ְוַהְסִליָחה ְמַבקֶׁ

א ּוְלַטֵהר ֵלב ָשבּור,  ָלבוֹּ

 ַרֲחִמים.ִּתקּון ְבִמַדת הָ 

ל ַעְצִמי,  ָשָבה אֶׁ

ת ִשְבָעַתִים קֶׁ  ְמֻחזֶׁ

ָדה.  ּומוֹּ
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 יפעת גדות / התעוררות

 

כֶׁת ב ֵיש ָלַדַעת ָללֶׁ  ִכי ַגם ֵמַהּטוֹּ

ת ַהגּוף ַהִנְסָמְך  ְלַנֵּתק אֶׁ

ת  ַעל ֵערּות ְמנּוְמנֶׁמֶׁ

 ַהִנְכָרְך ַאֲחֵרי ַהֻמָכר

ת מֶׁ ת ֵעִרים ַלַּתְרדֶׁ  ֵיש ִלְהיוֹּ

 

הוְ  ב ַהְמדּומֶׁ  ַגם ְבִעְמֵקי ַהּטוֹּ

ָקָפא ה שֶׁ  ֵיש ָלחּוש ַבמֶׁ

ל ִשְגָרה  ְוִנְקַרש, ְבֵריָחּה שֶׁ

כֶׁת רֶׁ ֵאיָנּה ְמבֹּ  שֶׁ

 

כֶׁת  ֵיש ָלַדַעת ָמַתי ָלקּום ְוָללֶׁ

חַ   ֹלא ִלְברֹּ

ַח.  ַרק ָלֵצאת ְוִלְצמֹּ
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 חשבון השנים האבודות/ הרצל חקק
 

ת  . ֵהן ְיַגלּו ָלנוָהֲעָנִנים ְכִויָלאוֹּ

ת. ָהיּו ְמכֻסוֹּ ת שֶׁ ת ֲעִלילוֹּ  ַבֵלילוֹּ
 

 ְשֵני ֲחֵבִרים ָיְצאּו ְלָהִאיר

ת. ם ְלַהֲחשוֹּ ה ָלהֶׁ ָהיּו. ְוָקשֶׁ  ִסיָמִנים שֶׁ

ן. ִאּתוֹּ  ר ִראשוֹּ  ִמְדמּוֵתנּו ָנַהר אוֹּ

ַהר.  ֲחִשים ָחִשים. ִריִסים ְוזֹּ  לוֹּ

ם ֲעֵרִבים זֶׁה ָלזֶׁה. שָ   בּוְשֵניהֶׁ

ָתם ְרָגִעים.  ם אוֹּ  ִמְנדּוֵדיהֶׁ

ִַֹּשי ן ְבקֹּ  ְשֵני ֵרִעים. ִמן ַהַחלוֹּ

ה וֶׁ הּו ֵבין ַההֹּ  ִנְרִאים. ַמשֶׁ

ָעָבר ֹלא ִמְתַחֵבר.  לֶׁ

ה ַתר ְלַיד ֵבית ַהָקפֶׁ ַזע ֵעץ נוֹּ  גֶׁ

ן ָאבּוד. ְוַהָשִנים ם ִדְמיוֹּ ה ָבהֶׁ אֶׁ  רוֹּ

ָיפּו. ָשִנים ָחְשבו, ָצִריְך   ָלַדַעתשֶׁ

ת. דוֹּ ה ּוָמַתי ְלַדֵבר. ְלהוֹּ  ֵאיפֹּ
 

ת. ן ַהָשִנים ָהֲאבּודוֹּ ְשבוֹּ  ַמה לוֹּ ְלחֶׁ
 

ָלם ָשֵלם  ֵכיַצד ְיַחְברּו עוֹּ

ְסִפים ָרִזים, ְבָרִזים, . אוֹּ  ְוִשְברוֹּ

ל ִטְפֵטף. ַצע ַבַמְרֵזב . ָשם ַהכֹּ  ּפֶׁ

 "ִטַּפת ָחָלב" ְלַיד ַהַמֲאִפָיה.

ר שֶׁ  לִמן ַהבוֹּ  ָאַגר ַהכֹּ

ָנְדדּו ְלשּוק  ַלְדִלי ְוַלְקָרִשים שֶׁ

 ַהִּפְשְּפִשים. ָהֲעָנִנים ָהְלכּו ְלִאבּוד.

 ֹלא ֵהִבינּו ַמה ָבנּו ִמְשַּתנֶׁה. ַמה

ֵבב. ְלָאן נֱֶׁעַלְמנּו. ִקַבְלנּו ְּתקּוָפה   ְמַיִ

ן ַלֵלב.  ְכִפָקדוֹּ
 

ָלם ִהְתַחֵלף. ָהעוֹּ   ַעד שֶׁ
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 / בלפור חקק ראיתי שהעולם שבור

 

ל ָזָהב. ַהכֹּ  ַעד ָאז ָחַשְבִּתי שֶׁ

ִמי ל יוֹּ ָחד ַקְמִּתי אֶׁ ר אֶׁ קֶׁ  בֹּ

ָלם ָשבּור. ָהעוֹּ  ְוָרִאיִתי שֶׁ

ה ַעד ַעְכָשו?  ֵאיְך ֹלא ִהְבַחְנִּתי ַבזֶׁ

ה ם ַהזֶׁ ם ַהיוֹּ צֶׁ ל ִנְרָאה ַעד עֶׁ  ַהכֹּ

 ָשֵלם ְוָסדּור.

 

 ם הּוא ָשבּורֹלא ָברּור ָהָיה  ִא 

 ִמן ַהחּוץ אוֹּ ָשבּור ִבְפִנים

ִנְרָאה ִלי ָחָלק  ַהְשִביל שֶׁ

 ָהָיה ָמֵלא ֲאָבִנים.

ָהְיָתה, ְבָכל ָדָבר  ְבָכל ְּתנּוָעה שֶׁ

ָלם ִנְסַדק  ָהעוֹּ

ָעָפר.  ְוִהְתַנֵער ִמן הֶׁ

 

ל ָאָדם ָלקּום  ֵאיְך ָיכוֹּ

ָלם ָעקּום? ל עוֹּ  אֶׁ

ת הַ  ָהרּוסֵאיְך ְיַרֵּפא אֶׁ  ִמְזֵבַח הֶׁ

את ה זֹּ  ִאם הּוא ְמַגלֶׁ

 ַרק ְבִאחּור?

 

ת ִּתקּון ל ַלֲעשוֹּ  הּוא ָיכוֹּ

 ְוָכל ָדָבר ִיְהיֶׁה ָדבּור

 ִאם ַנְפשוֹּ ְשָפָלה

 ְוִלבוֹּ ָשבּור.
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