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דבר העורך
'קברט המשוררים' הראשון ,שהתקיים בנובמבר ועסק בחוויה הלונדונית,
התקבל בהמון חום ואהבה .שמחנו מאוד לגלות שיש צמא לערבים
נוספים מסוג זה בין המשוררים הגרים בלונדון ובארץ ,ובקרב הקהל
הישראלי המקומי.
מפאת הקרבה ליום האם הבריטי  -את הערב השני ואת אסופת השירה
הנלווית לו ,החלטנו להקדיש לנושא משפחה .נותרנו נפעמים מכמות
היצירות שנשלחו אלינו .צחקנו ,דמענו והתרגשנו מאוד בקריאתם .ללא
ספק ,העוצמה בה הקשרים המשפחתיים משפיעים על חיינו באה לידי
ביטוי בשירים ובפזמונים שקיבלנו.
בחזון שלנו קיווינו שהערבים האלה יתרמו ליצירת קהילה סביב אהבת
השפה העברית ואהבת השירה .אנחנו שמחים לראות את ההיענות בקרב
המשוררים הרבים שחלקם הגיעו במיוחד מישראל ללונדון על מנת
להשתתף בערב ,וכן את היענות השחקנים שהביעו את רצונם לקחת
חלק בהקראת השירה.
אנחנו מודים לכל המשוררים והפזמונאים הרבים שפנו אלינו ,חשוב לנו
לציין שקיבלנו מאות יצירות ולצערינו נאלצנו לוותר גם על שירים
מצוינים על מנת לערוך ערב מגוון ועשיר.
מקווים שתהנו מהשירים שבחרנו ומאחלים לכולנו משפחתיות שמחה
ובריאה!
)ואם היא פחות  -שלפחות תניב שירים יפים ונוגעים כמו אלה שתוכלו
למצוא פה(

קריאה מהנה,
שחר שמאי
הקברט היהודי בלונדון.

שירים

ּ
אֶז ְ ָרח סוג ב'

 /קרן שפט

ִאם ה ּוא ִי ָ ּו ֵלד ָּכאן ה ּוא לֹא ְי ַק ֵ ּבל ֶא ְז ָרח ּות,
ה ּוא ָּת ִמיד ִי ְה ֶיה ֶא ְז ָרח ס ּוג ב'ָ ,נח ּות,
ֲא ָבל ְל ָפחוֹת ָה ַא ְנ ְ ּג ִלית ׁ ֶש ּלוֹ ִּת ְה ֶיה ְ ּב ָר ַמת ְש ׂ ַפת ֵאם,
ְו ֶזה ְ ּב ֶה ְח ֵלט ׁ ָש ֶוה ׁ ֶש ְ ּב ִנ ּג ּוד ֵא ַלי ה ּוא לֹאְ ..י ַג ְמ ֵ ּגם,
יטי ׁ ֶשל ָנ ִס ְ
ִי ְה ֶיה לוֹ ִמ ְב ָטא ְ ּב ִר ִ
יך ֵמ ָה ַא ָ ּגדוֹת,
ֲא ָבל ִעם ֻּב ְל ּב ּול ָחת ּו ְך-
ֲע ַד ִין ִי ְה ֶיה ַקל ְל ַזהוֹת.
ְו ֵא ֶיזה ׁ ֵשם ִנ ְב ַחר לוֹ ֱאל ֹ ִהים?!
ִמ ַ ּצד ֶא ָחדֶ ׁ ,ש ּל ֹא ִי ׁ ְש ְ ּבר ּו ֶאת ַה ׁ ִּש ַ ּנ ִים,
ּו ִמ ַ ּצד ׁ ְש ֵני ׁ ֶש ּל ֹא ִי ְצ ֲחק ּו ָע ָליו ַה ְי ָל ִדים.
ָנ ִגיד ׁ ֶש ַ ּב ּסוֹף ִנ ְת ּ ַפׁ ֵּשר ַעל ַהׁ ֵּשם ׁ"שוֹן",
ָמה ַנ ֲע ֶשׂה ִעם ַההוֹ ִרים ׁ ֶש ָּלנ ּו?
ִ ּבׁ ְש ִב ָ
אשוֹן!
ילם ֶזה ִי ְה ֶיה ֶנ ֶכד ִר ׁ
יס ֶ
יב ִ
ֵ ּב ְי ִ ּ
יטר ְ ּבלוֹ ְנדוֹן ֶזה ֵע ֶסק ָי ָקר,
ֵמ ֵאיפֹה ַמ ְת ִח ִ
ילים ְל ַח ּ ֵפשׂ ,
ֵא ְ
יך ַמ ְל ִ ּב ׁ ִ
ישים ִּתינוֹק ְ ּב ֶמ ֶזג ֲא ִויר ָּכל ָּכ ְך ַקר?
ִל ְפ ֵני ׁ ֶש ּ ְמ ִב ִ
יאים ֶי ֶלד,
ֵיׁש ֲהמון ְ ּד ָב ִרים ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך ָל ַק ַחת ְ ּב ֶחׁ ְש ּבוֹן,
ֹ
ֲא ָבל ָמה ֶזה ְמ ׁ ַש ֶ ּנה,
ֲא ִני ֲא ִפ ּל ּו לֹא ְ ּב ֶה ְריוֹן.

עמוד 5

ׁ
ּ
ּ
של אִמָא
הַי ָדַיִם ֶ
 /שושנה קרבסי
ְ ּבבוֹ ֲא ָך ֶאל ֵ ּבית ִא ְּמ ָך
ַצ ֵּלם ַ ּב ֵּס ֶתר ָי ֶד ָ
יה
ִל ְז ּכ ֹר
ׁ ֶש ִּת ְז ּכ ֹר ֵה ֵ
יטב.
ֵא ּל ּו ַה ָ ּי ַד ִים
אשוֹ ָנה
ַה ָ ּי ַד ִים ׁ ֶש ֲא ָספ ּו ָך ְ ּב ֶר ַגע ִנׁ ְש ַמת ַא ּ ְפ ָך ָה ִר ׁ
ַה ָ ּי ַד ִים ׁ ֶש ָח ְמל ּוֶ ׁ ,ש ִּל ְּטפ ּוֶ ׁ ,ש ָר ֲחצ ּוֶ ׁ ,ש ָּס ֲעד ּו,
ׁ ֶש ִה ִ ּניח ּו ֶנ ָח ָמה ַעל ִמ ְצ ֲח ָך ְ ּב ֵעת ח ֹ ִלי.
ַה ָ ּי ַד ִים ׁ ֶש ָהי ּו ְל ָך ַ ּגן ִמ ְש ׂ ָח ִקים
ֶ
"ע ֶשׂר ֶא ְצ ָ ּבעוֹת ְל ָך
ָּכל ָ ּד ָבר ּת ּו ַכל ָ ּבן ַל ֲעשׂוֹת"
ּו ָבנ ּו ְ ּב ָך ְיסוֹדוֹת
ִ
"ה ֵ ּנה ַ ּב ִית ִלי ָק ָטן
ּבוֹ ִּכ ֵּסא ְו ַגם ׁ ֻש ְל ָחן"
ְו ָכל ַה ַ ּב ִית ה ּוא ִא ָּמא.
ַה ָ ּי ַד ִים ׁ ֶש ֵה ִניפ ּו מ ּו ְל ָך ֶא ְצ ַ ּבע מוֹ ָרה
ּו ְב ֵעת ַה ּצ ֶֹר ְך ֶא ְצ ַ ּבע ַמ ְת ָרה
ְל ַיׁ ֵּשר ְצ ָע ֶד ָ
יך
ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ׁ ֶש ָּט ִע ָ
ית
אוֹ ָה ַל ְכ ָּת ְל ִא ּב ּוד.
עמוד 6

ׁ
ּ
ּ
של אִמָא
הַי ָד ַיִם ֶ
 /שושנה קרבסי
ַה ָ ּי ַד ִים ׁ ֶש ָע ְמל ּו
ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת יוֹם
ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ַל ְי ָלה
ׁ ֶש ָּשׂמ ּו ְ ּב ֵז ַעת ַא ּ ַפ ִים ַעל ַצ ַּל ַחת
ּ ַפת ׁ ֶשל יוֹם יוֹם
ּו ַמ ְט ַע ִּמים ׁ ֶשל ַחג
ְ ּב ִלי ְל ַב ֵ ּקׁש ָ ּד ָבר ִ ּב ְתמ ּו ָרה.
ַה ָ ּי ַד ִים ֲאׁ ֶשר מ ּול ְמ ִרי ְנע ּו ֶר ָ
יך
ִנ ְק ְ ּבצ ּו ְל ֶא ְגרוֹף ְ ּב ִצ ֵ ּדי ַה ּג ּוף
ַח ְסרוֹת אוֹ ִניםְ ,נבוֹכוֹת,
ַא ְך סוֹ ְפגוֹת ּו ְמ ִכילוֹת.
ֵא ּל ּו ַה ָ ּי ַד ִים
ׁ ֶש ׁ ִּש ְח ְרר ּו ָך ַאט ַאט ֵלאמֹר:
ֵצא! ְר ֵאה! ְל ַמד!
זוֹ ַ ּד ְר ּכוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם
ע ּוף ְל ָך ַה ְר ֵחק.
ַא ְך ָ ּב ּה ָ ּב ֵעת
ָקׁ ְשר ּו ְ ּב ָך ֶּת ֶפר ִנ ְס ָּתר
ׁ ֶש ּל ֹא ִּת ְנסֹק ָ ּגבוֹ ַּה ִמ ַ ּדי,
ׁ ֶש ּל ֹא ִּת ּפ ֹל ָח ָזק ִמ ַ ּדי,
ׁ ֶש ׁ ִּש ְּלח ּו ַא ֲח ֶר ָ
יך ַ ּב ְק ּב ּוק
ַעל ּ ְפ ֵני ַי ִּמים
ּובוֹ ּ ֶפ ֶתק ִ ּב ְל ִּתי ָּכת ּוב:
ָּ
"כאן ֶזה ַה ַ ּב ִית.
ָּת ִמיד ֶזה ַה ַ ּב ִית".
עמוד 7

ׁ
ּ
ּ
של אִמָא
הַי ָד ַיִם ֶ
 /שושנה קרבסי
ַצ ֵּלם ַ ּב ֵּס ֶתר ֶאת ֵא ּל ּו ַה ָ ּי ַד ִים
ִּכי ֵהן ֵר ׁ ִ
אשית ָּכל ַה ְ ּד ָב ִרים.
יט ָ
ֶאת ְצ ִמ ֶיד ָ
יהֶ ,את ַּת ְכׁ ִש ֶ
יהֶ ,את ַה ַּט ָ ּבעוֹת -
ַה ְּמ ָכ ִּסים ַעל ֲח ִר ִ
יציםְ ,ש ִׂריטוֹתֲ ,ח ָבטוֹת.
ַצ ֵּלםַ ,צ ֵּלם ַּכ ְנ ֵפי ָי ֶד ָ
יה ַה ְּמ ָב ְרכוֹת,
ֵהן ִּת ְה ֶי ָ
ינה ְל ַמ ָּמ ׁש ּות ְ ּב ֶל ְכ ְּת ָך ַ ּב ֶ ּד ֶר ְך
ָּתח ֹ ְג ָנה ֵמ ַעל לר ֹ ׁ ְ
אש ָך
ַּכר ָו ֶע ֶרש ִל ְמ ַר ֲאׁשו ֶת ָ
יך.
ֹ
ׂ
ֵא ּל ּו ַה ָ ּי ַד ִיםֶ ,א ְצ ַ ּבע ֶא ְצ ַ ּבעָ ,אחוֹת ְל ָאחוֹת
ָּתב ֹ ָ
אנה ְ ּב ָך
ְל ַאחוֹת.

עמוד 8

ֹ
ּ
פ ִר ְ ֵקי אָבות
 /יצחק גוילי
ְו ִל ְפ ָע ִמים ַה ִּמ ִּלים
ְמ ַח ְל ֲחלוֹת ֶאל ֶנ ֶפׁש ְצ ֵמ ָאה,
ַמ ְרווֹת ִז ָּכרוֹן,
ַמ ְמ ִּתיקוֹת ַ ּג ֲעג ּו ַע,
ּו ְל ֶר ַגע ַא ָּתה הוֹ ֵל ְך ַא ֲח ֵר ֶ
יהן
ְּכמוֹ ֶי ֶלד ְמ ַח ֵ ּי ְך
ָהאוֹ ֵחז ְ ּב ָיד ָא ִביו,
ְ ּבמוֹ ַרד ָה ְרחוֹב ַ ּב ֶ ּד ֶר ְך ַל ְּת ִפ ָּלה,
ְו ַאף ׁ ֶש ָע ְבר ּו ׁ ָש ִנים ַר ּבוֹת
ְולֹא נוֹ ַתר ִמ ָּכל ֶזה ָ ּד ָבר,
ַא ָּתה ׁש ּוב ּתוֹ ֵפס ְ ּב ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ָתיו,
ְמ ַי ֵחל ׁ ֶש ָה ֶר ַגע ָה ֶא ָחד ַה ּ ֶזה
לֹא ַי ֲחלֹף ְלעוֹ ָלם.

עמוד 9

ֹ
ּב ִמְגֵרות אִמ ִיּ
 /גד קינר קיסינגר
ִ ּב ְמ ֵגרוֹת ִא ִּמי
אתי ַת ְצל ּו ֵמי ִ
ָמ ָצ ִ
אויר
ֶש ִּמ ּ
יפ ּו
ֶאת ַנ ְפ ִשי.
ֵמ ָרחוֹק.
ִמ ְל ַמ ְע ָלה.
ְ ּב ִלי ַל ַ ּג ַעת.

עמוד 10

ּ ֹ ׁ
של אָבִי
מַב ָטו ֶ
 /גד קינר קיסינגר
ַמ ָ ּבטוֹ ַה ַחי ׁ ֶשל ָא ִבי קוֹׁ ֵשר ִא ִּתי ֶקׁ ֶשר
ֶנ ֶגד ְּתמ ּו ָנתוֹ ַה ּ ֵמ ָתה,
שׂוֹ ֶרה ִעם ֶא ְר ֵא ֵלי ְּכת ֹ ֶ ּנת ַה ְּמׁ ֻש ָ ּג ִעים
ׁ ֶשל ַה ּ ִמ ְס ֶ ּג ֶרת ַה ְּל ָב ָנה.
ְו ָיכֹל ִלי.
ָא ִבי יוֹ ֵרד ֵמ ַה ְּתמ ּו ָנה ַל ֲעטֹף אוֹ ִתי ְ ּב ַמ ָ ּבטוֹ
ַהחוֹ ֵמל ְּכמוֹ ְ ּב ַט ִּליתוֹ ַה ּ ַמ ְצ ִה ָ
יבה ְּכׁ ֶש ָח ַר ְד ִּתי
ְּכ ֶ ּי ֶלד ֵמ ֵא ַ
ימת יוֹם ַה ִ ּדין.
ְּכמוֹ ְ ּב ַט ִּליתוֹ ׁ ֶש ַּת ֲעטֹף אוֹ ִתי ְ ּביוֹם
ּ ְפ ֻק ָ ּד ִתי.
ָא ִבי ָא ִבי ֶר ֶכב ִל ִ ּבי ּו ָפ ָרׁ ָשיו
ַה ְמ ֵּתן ִלי.
עוֹד ְמ ַעט ָקט
ַ ּגם ֲא ִני ַמ ְמ ִריא.

עמוד 11

ֹ
ּ
פ ְרֵה הִיסְטורְיָה
 /עומר ברקמן
ה ּוא ָ ּג ַלל ֶאת ַה ָ ּו ְ
אט ְס ָא ּפ ַה ִּמׁ ְש ּ ַפ ְח ִּתי
ְ ּב ֶא ְצ ַ ּבע ְמ ִה ָירה ְמ ִה ָירה ְמ ִה ָירה
ַ
"א ָ ּבאֲ ,א ִני חוֹ ֵזר ֲאחוֹ ָרה ַ ּב ּ ְז ַמן!"
קוֹלוֹ ַה ִּמ ְת ַל ֵהב ִנׁ ְש ּ ַפ ְך ִעם ְצחוֹק ָחנ ּוק ֵמ ָה ַאף
ִה ְת ַ ּג ְל ֵ ּגל עוֹד ְועוֹד ְועוֹד ָאחוֹ ָרה
ִו ֵידאוֹ ִיים ְּתמ ּונוֹת ֶט ְק ְס ִטים ֶאמוֹ ִג'ים
ילה ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ִּתית ְס ִמ ָ
ִה ְת ַע ְר ְ ּבב ּו ִל ְב ִל ָ
יכה
ָ
"אחוֹ ָרה ַ ּב ּ ְז ַמן!" ה ּוא ָצ ַעק
ַאף ּ ַפ ַעם ק ֹ ֶדם לֹא ַש ׂ ְמ ִּתי ֵלב
ימ ְצ ַית ַה ְ ּג ִל ָ
ְל ָא ִנ ַ
ילה ַה ֲח ָל ָקה ְו ַה ָ ּי ָפה
ֵא ְ
יך ְמ ֻב ָ ּגר ָיכוֹל ַל ְחׁש ֹב
ׁ ֶש ִּמ ׁ ֶ
ישה ּו ַי ֲע ֶשׂה ּ ְפ ֻע ָּלה ַי ְלד ּו ִתית ָּכזֹאת
ַח ְס ַרת ַמ ְעצוֹ ִרים ְו ַח ְס ַרת ַא ֲח ָרי ּות
ָי ִמים ׁ ָשב ּועוֹת ֳח ָדׁ ִשים
ַה ְז ָמ ָנה ְל ֵס ֶדר ּ ֶפ ַסח
ִט ּי ּול ָס ָפ ִ
ארי ְ ּב ַז ְמ ִ ּב ָ ּיה
ׁ ָש ָנה ָאחוֹ ָרה
ׁ ְש ָנ ַת ִים

הוֹ ָדעוֹת קוֹ ִל ּיוֹת ֵ ּבין ַי ְל ֵדי ַה ִּמׁ ְש ּ ָפ ָחה
ֵהם ְּכ ָבר יוֹ ְד ִעים ִל ְכ ּת ֹב ַע ְכׁ ָשו
ֶ ּבן ּדוֹד ׁ ֶש ּנוֹ ַלד
ֶק ְמ ּ ִפ ְ
ינג ַ ּב ָ ּצפוֹן
ּג ּור ְּכ ָל ִבים ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַסף
ִל ְבבוֹת יוֹם ֻה ֶּל ֶדת
ַה ְל ָו ָיה
ה ּוא ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ִל ְגלֹל ָאחוֹ ָרה
ַה ּ ְז ַמן ׁ ֶש ּלוֹ ִנ ְמ ַּתח ְל ֵאין ֵקץ
ַו ֲא ִני ִנׁ ְש ַא ְר ִּתי ְל ִה ְת ַא ֵ ּבל

עמוד 12

ֹ
לְדודָה אַלְג ְ ָרה
 /יובל ששון
ְלדוֹ ָדה ַא ְל ְג ָרה
ֵי ׁש ִ ּד ֶ
ימ ְנ ִט ָ ּיה
ְלאוֹ ָר ּה ֲאחוֹ ָת ּה
ִ ּג ּד ּול ְ ּבג ּו ָפ ּה
ְו ַא ָ ּבא ׁ ֶש ִּלי
ה ּוא ֵמת ִמ ּ ְז ַמן
ִמ ּ ָמה ה ּוא ִנ ְפ ַטר?
ִמ ַּס ְר ָטןִ ,מ ַּס ְר ָטן.

עמוד 13

ּ ֹ
הִיא אִתו
 /יובל ששון
ַ ּב ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ׁ ֶש ָּלנ ּו
ְּכׁ ֶש ַא ָ ּבא ִנ ְפ ַטר
ָס ְב ָתא ָק ְנ ָתה ֶאת ַה ֶח ְל ָקה ְל ָידוֹ
ׁ ָש ָנה ִה ְת ַא ְ ּב ָלה
ְו ָאז ָח ְל ָתה
ַא ֲח ֵרי ח ֹ ֶדׁש ִנ ְק ְ ּב ָרה ּו ֵמ ָאז ִהיא ִא ּתוֹ

עמוד 14

*
 /תום הדני נוה
ְ ּב ִשׂיא ַה ֵ ּיא ּוׁש ֲא ַנ ְחנ ּו ׁשוֹ ְכ ִבים,
ְמ ִב ִ
ינים ַעל ַע ְצ ֵמנ ּו ֶאת ַה ִּס ּבוֹת
ׁ ֶש ִ ּב ְג ָל ָלן מוֹ ְד ִדים ַמ ֲעלוֹת ַ ּב ֵ ּצל.
ָה ֵר ַ
יח ׁ ֶש ָּלנ ּו ְמ ַמ ֵּלא ֶאת ַה ֶח ֶדר,
ְק ִפיץ ַ ּב ְר ֶזל ְמ ַס ֵּמן ְל ַו ֵּתר.
ֲא ָבל ַא ְּת
ְו ָח ָלב ְמ ַט ְפ ֵטף ְל ֶפ ַתע.
ַה ִּתינוֹק ִמ ְתעוֹ ֵרר ּבוֹ ֶכה
ָע ֵלינ ּו ְו ָאז ַעל ַע ְצמוֹ.
ִריס נוֹׁ ֵשר ְ ּב ִד ְמ ָעה ,מוֹ ִתיר
ִע ְק ַבת ִח ָּלזוֹן ַעל ֶל ִחי.

עמוד 15

ּ
הַ ָקנָרִית
 /טל ניצן
ַנ ֲע ִביר ֶאת ַה ָ ּק ָנ ִרית ֵמ ַה ּ ִמ ְט ָ ּבח ָל ַא ְמ ַ ּב ְט ָיה
ַנ ֲע ִביר ֶאת ַה ַּמ ְחׁ ֵשב ֵמ ַה ִּמ ְר ּ ֶפ ֶסת ַל ִּמ ְט ָ ּבח
ֶאת ַה ֶ ּי ֶלד ַעל ַח ְדרוֹ ַנ ֲע ִביר ֶאל ַה ִּמ ְר ּ ֶפ ֶסת
ִנ ְד ַחף ֶאת ִמ ָּט ֵתנ ּו ְל ַח ְדרוֹ ַ ּב ּ ִפ ָ ּנה
ַנ ְכ ִניס ֶאת ַה ַ ּי ְל ָ ּדה ַל ָּמקוֹם ׁ ֶש ִה ְת ּ ַפ ָ ּנה
ִנ ַ ּקח עוֹד ֲח ִצי ִמ ְש ָׂרה
ִנ ַ ּקח עוֹד ֲח ִצי ַה ְל ָו ָאה
ִנ ֵּתן עוֹד ׁ ְש ַעת ׁ ֵש ָנה
ְנ ַב ֵ ּקׁש עוֹד ַא ְר ָּכה ַא ֲחרוֹ ָנה
ִנ ְמ ֶחה ֵמ ַה ֵּלב ֶאת
ִז ְכ ָרם ָה ָאה ּוב ׁ ֶשל
ָהאוֹטוֹ ַה ָ ּגנ ּוב
ָה ַא ְר ָנק ָה ָאב ּוד
ַה ַח ּלוֹן ַה ׁ ָּשב ּור
ְו ִאם ֵי ַצר ַנ ְד ִחיק
ְו ִאם ֵי ַמר ַנ ְמ ִּתיק
ְו ִאם ְי ַחׁ ֵּשב ְל ִה ָּס ֵדק
ָ
יב-ס ִביב.
נוֹׁ ִשיט ְזרוֹעוֹת ּו ְנ ַה ֵ ּדק ָס ִב

עמוד 16

ֹּ
דומֶסְטִי ָקה
 /טל ניצן
ֻח ְל ָצה ַא ַחר ֻח ְל ָצה ֻק ּ ְפ ָלה:
ְל ֻ ּד ִ ּבי ַה ָ ּקט ֻח ְל ָצה ְק ַט ְנ ַט ָ ּנה
ְל ַא ָ ּבא-דֹב ֻח ְל ָצה ְ ּגדוֹ ָל ְ ּ
ה-גדוֹ ָלה
ּו ְל ִא ָּמ ֻ ּ
א-ד ָ ּבה – לֹא ְק ַט ָ ּנה-לֹא ְ ּגדוֹ ָלה.
ֻ ּד ִ ּבי ָה ַל ְך ְל ַט ֵ ּיל
ַי ְחזֹר ְמ ֻא ָחר.
ַא ָ ּב ּ
א-ד ֹב ְמ ַט ֵ ּיל ָרחוֹק יוֹ ֵתר,
א ּו ַלי ַי ְחזֹר ,א ּו ַלי ָמ ָחר ,א ּו ַלי ַא ֲח ֵרי ָמ ָחר.
ִא ּ ָמא ֶי ׁ ְש ָנ ּה,
ַ ּגם ֻמ ְק ָ ּדםּ ַ ,גם ְמ ֻא ָחר.
ּו ְז ָע ָקה ִּכי ְּת ַנ ֵ ּקב ְו ַת ֲע ֶלה ּ ִפ ְתאוֹם –
ִה ְת ַי ְל ָלה ִמ ּ ִפי ָחת ּול ׁ ֶש ַ ּב ְּכ ִנ ָ
יסה.
ּו ְדמ ּות ִּכי ַּת ְחרֹג ֵמ ַח ּלוֹ ָנ ּה ְו ִּת ַק ֵּמר ְּכ ַל ּ ֵפי ְּתהוֹם
א ּו ַלי ִ ּב ְ ּקׁ ָשה ִל ְתלוֹת ְּכ ִב ָ
יסה.

עמוד 17

ּ
ב ָלָגָן
 /איה הוכשטט כהן
ַ ּב ּ ִפ ָ ּנה עוֹד ֻח ְל ָצה ֶאת ח ֹ ְט ָמ ּה ְמ ַק ַ ּנ ַחת,
ַעל ִּכ ֵּסא ֻמ ֶּט ֶלת ֲח ָצ ִאית ִמ ְת ַי ּ ַפ ַחת,
אש ֵ
ינים ָר ׁ ֵ
ַּת ְח ּתוֹ ִנים ַמ ְר ִּכ ִ
יהם ְל ִא ָּטם
ַו ֲארוֹן ַה ְ ּב ָג ִדים ִמ ְת ַּכ ֵ ּוץ ְמ ֻי ָּתם.
ַה ׁ ֻּש ְל ָחן ׁש ּוב ּכוֹ ֵר ַע ַּת ְח ָּתיו ְוגוֹ ֵנ ַח
ֶאת ַה ָּלק ַהׁ ָּשפ ּו ְך ַעל ַר ְג ַליו ה ּוא מוֹ ֵר ַח.
ַה ּ ִמ ָּטה ִמ ְת ַי ּ ַפ ַחת ְּכׁ ֶש ִהיא ַמ ִ ּב ָ
יטה
ַ ּב ַמ ְר ָאה ְ -ו ֵא ָ
ינ ּה ְמ ַז ָהה ֶאת ְ ּדמ ּו ָת ּה.
ַעל ִ ּב ְט ָנ ּה ִמ ְתנוֹ ֶס ֶסת ִ ּג ְב ָעה ַס ְס ּגוֹ ִנית:
עוֹד ִש ׂ ְמ ָלה ְמ ֻק ֶּמ ֶטת ,עוֹד ְמ ִעיל ַא ְלמוֹ ִני.
ְנט ּוׁ ִשים ּו ְזנ ּו ִחיםִ ,נׁ ְש ָּכ ִחים ִמ ִ ּני ֵלב
ֵאין ָל ֶהם ְמ ַב ֵ ּקׁשִ ,א ׁיש אוֹ ָתם לֹא אוֹ ֵהב.
ִמ ְל ָח ָמה עוֹ ָל ִמית ִמ ְתחוֹ ֶל ֶלת ֲהלוֹם
עוֹד לוֹ ֵהט ְש ֵׂדה ַה ְ ּק ָרב ,עוֹד ָרחוֹק ַהׁ ָּשלוֹם.

עמוד 18

ּ
ב ָל ָג ָן
 /איה הוכשטט כהן
ַא ְך ַה ְפ ֵלא ּו ְפ ִל ָ
יאהְ :י ִצ ָירה ְמ ֻה ֶ ּד ֶרת
ְּכ ָבר ט"ז ׁ ָש ִנים ַ ּב ּ ִז ָירה ִמ ְת ּגוֹ ֶר ֶרת.
ֲהד ּו ָרה ּו ְסד ּו ָרה ִהיאְ ,לב ּו ׁ ָשה ְל ִת ְפ ֶא ֶרת,
ְמ ֻב ֶש ׂ ֶמתְ ,מב ֶֹר ׁ ֶשתְ ,מ ֻא ּ ֶפ ֶרת ּו ְמ ֻג ְנ ֶ ּד ֶרת.
ינ ָ
ִא ְז ַמ ְר ָג ִדים ֵהן ֵע ֶ
יה ְו ׁ ֶש ֶלג עוֹ ָר ּה
ַעד ָמ ְת ֶנ ָ
יה ּגוֹ ְלׁ ִשים ַּת ְל ַּת ֵּלי ְש ׂ ָע ָר ּה.
ְש ׂ ָפ ֶת ָ
יה ׁשוֹׁ ָשןּ ,כ ֹה ָענֹג ַה ַס ְנ ֵטר,
ֶא ְצ ָ ּבעוֹת ָל ּה יוֹ ְדעוֹת ַא ְך ַנ ֵ ּגן ִ ּב ְפ ַס ְנ ֵּתר.
ְוקוֹ ָל ּה ַ -מ ְע ָין ַהנוֹ ֵב ַע ֵאי ׁ ָשם...
ִהיא ְּכ ִל ַ
ילת ַהׁ ְּש ֵלמ ּות! ִהיא ֲחלוֹם לֹא ֻמ ְג ׁ ָשם!
ְו ַה ָּכל ִמ ְת ּ ַפ ְּל ִאיםֵ :א ְ
יך ִמ ּתוֹ ְך ַמ ְד ֵמ ָנה
ע ֹ ָלה ּופוֹ ַר ַחת ָּכזוֹ ׁשוֹׁ ַש ָ ּנה?
לֹא ׁ ֶש ֶקר ַה ּי ֹ ִפי ,לֹא ֶה ֶבל ָה ֵחן.
ֶל ֱה ֵוי ָנא ָיד ּו ַעַ :ה ָּכל ִי ָּת ֵכן!
ַ ּגם ִמ ּתוֹ ְך ַה ִ ּב ָ ּצה ע ֹ ִלים ַנ ְר ִק ִ
יסים.
יחה ָנ ִס ְ
ִס ְנ ְד ֶר ָלה ִה ְצ ִל ָ
יך ְל ַה ְק ִסים.
ִל ְכׁ ֶש ָ ּיבוֹא ַא ִ ּב ֵיר ְך ַעל ס ּוסוֹ ְ ּב ָגאוֹן
ָי ִביא ָל ְך עוֹ ֶז ֶרת ִמ ָּס ִביב ַלׁ ָּשעוֹן.

עמוד 19

ׁ
ּ
ש ִיר ב ַיִת
 /מרים גולן
יכה ֵי ׁש ְל ַח ֵּלץ ַ ּב ּלוֹ ֵני ֶה ְלי ּום ַעל ַמ ֵ ּקל ְּכ ִלי ְנ ִג ָ
ִמ ּתוֹ ְך ַה ֲה ִפ ָ
ינה ִמ ְז ָר ִחי
ְמ ַז ֵ ּיף ַמ ֶּטה ׁ ֶשל מ ׁ ֶשה ַר ֵ ּבנ ּו ִמ ּ ָמה ְו ֵא ְ
יך נוֹ ַצר ְל ִפ ּת ּו ַח ּכ ׁ ֹ ֶשר ַה ִה ְת ּבוֹ ְננ ּות
ֹ
ְו ַה ַה ְת ָא ָמה ִ ּדינוֹ ָזא ּור ְללֹא סוֹ ְללוֹת ּכוֹ ַכב ָים ָצהֹב ַ ּד ְח ּפוֹר ֶא ָחד
ֻמ ָּטל ַעל ִצ ּדו ָיכ ְל ִּתי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ִל ְמנוֹת ּו ְל ַה ֵ ּדק ְל ִמ ְק ַל ַעת
ֹ ֹ
ִ ּב ּט ּוי ׁ ִשיר ַ ּב ִית ַא ְך ׁ ָש ַכ ְח ִּתי ֵא ְ
יך.
נוֹ ְתר ּו ַּכ ּ ָמה ׁ ָשעוֹת
ְלתֹם ֲעבוֹ ַדת ַה ַּל ְי ָלה
ַא ָּתה ָּתׁ ִשיר ְו ָתׁש ּוב
ַו ֲא ִני ְמ ַנ ָּסה ָלׁש ּוב ְו ָלׁ ִשיר
ְמ ַכ ָּלה ְז ַמן ׁ ֶש ָ ּיכ ֹ ְל ִּתי ְל ַפ ּנוֹת ְל ָפחוֹת
ׁ ֶש ִּת ְה ֶיה צ ּו ָרה ׁ ֶשל ַ ּב ִית
ׁשוֹ ֶל ֶפת ִמ ִּלים ִמ ּתוֹ ְך ּג ּו ׁש
ְמ ַנ ָּסה ְל ַזהוֹת
ַמה ׁ ֶּש ִּלי ּו ַמה ׁ ֶש ְּל ָך
ַ ּגם נ ֹ ַכח ַהר ַה ְּכ ִב ָ
יסה
ֵא ֶ
ינ ִ ּני ְנח ּו ׁ ָשה ַ ּדי
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ׁ
ּ
ש ִיר ב ַיִת
 /מרים גולן
ַמ ּסוֹק ֵל ִ
ילי ִמ ְס ּתוֹ ֵבב ֵמ ָע ַלי ְמ ַנ ֶּסה ְל ַא ֵּתר
ַמה ׁ ֶּש ּנוֹ ַתר ִמ ּ ֶמ ִ ּניּ ַ .גם ֲא ִני
ְמ ַנ ָּסה ְל ַזהוֹת
ְמ ַעט ִל ְפ ֵני ַה ִ ּו ּת ּור ַה ּסוֹ ִפי
ְ ּב ֶט ֶרם ֶא ְט ַ ּבע ְ ּבתוֹ ְך ָהר ֹ ְך ַה ַחם ׁ ֶשל ִ ּב ִּתי ַה ּנוֹׁ ֶש ֶמת ּו ְב ִני
ְּ
)ב ֵאיזוֹ ׁ ָש ָעה ָנ ַת ִּתי ָא ַקמוֹל( ַמה ַ ּנ ֲע ֶשׂה ִעם ַה ּס ּו ְג ָיה ַה ּזוֹ
ׁ ָש ַאל ֶ ּבן ׁ ָשל ֹׁש ָו ֵח ִצי ַו ֲא ִני ְש ׂ ָפ ִתי
ֲאצ ּו ָרה ְ ּב ַשׂק ַהׁ ִּש ְל ָיהַ ,עד ׁ ֶש ִ ּי ְב ְקע ּו לֹא ֵא ַדע
ִאם ְצל ּו ִלים אוֹ צוֹ ִאים אוֹ ַמ ִים ֵאין ּבוֹ.
ׁש ּוב ָק ַפץ ַה ַחׁ ְש ַמל
ֲא ִני ּכוֹ ֶת ֶבת ַ ּבחׁ ֹ ֶש ְך
ִנ ְס ֶמ ֶכת ַעל סוֹ ְל ָלה ַ ּב ַ ּנ ָ ּיד
ׁ ֶש ָע ָלה ַה ְר ֵ ּבה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ֶא ְל ַמד
ַמ ׁ ֶּשה ּו ּ ְפ ַר ְק ִטי ַל ֲעשׂוֹת ְל ִמ ְח ָי ִתי
ׁש ּוב ֵמ ָע ַלי ַה ַּמ ּסוֹק צוֹ ֵעק ַ ּב ֲא ֻל ָּמה
ִה ְתעוֹ ְר ִרי ִה ְתעוֹ ְר ִרי ַו ֲא ִני ֲה ֵרי ֵע ָרה
ּו ְב ַא ְמ ַּת ְח ִּתי ִמ ְת ַקן ְּכ ִב ָ
יסה
ּכוֹ ֵר ַע ְו ֵכ ִלים ַ ּב ִּכ ּיוֹר
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*
 /מתי שמואלוף
ׁ ִש ִירים ׁ ֶש ּ ַמ ִ ּג ִ
יעים ַ ּב ַּל ְי ָלהְ ,ל ָה ִאיר ִז ְכרוֹנוֹת ַע ִּת ִ
יקים ׁ ֶשל אוֹת
ְּכׁ ֶש ַא ְּת ְ ּג ֵד ָלה ְוצוֹ ַמ ַחת ִמ ּתוֹ ְך ַה ָּש ׂ ָפה ַח ְס ַרת ַה ִּמ ִּלים
ֶא ְפׁ ָשר ִל ְראות ֵא ְ
יך ַה ְ ּב ִר ָ
יאה עוֹ ֶב ֶדת
ֹ
ַה ִח ּי ּו ְך ַה ּ ֶזה ׁ ֶש ּ ַמ ְט ִריף ָלנ ּו ֶאת
ַה ְ ּד ָא ָגה ׁ ֶשצּ וֹ ַמ ַחת ְּכ ֵא ָ
יבר ָח ָדׁש ֵ ּבין ַה ָ ּי ַד ִים ְו ָה ַר ְג ַל ִים
ְו ָכל יוֹם ַא ְּת ְמ ַק ּ ֶפ ֶצת ֵמ ַעל ַה ִּמ ְכׁשוֹל ַה ּ ֶזה
ׁ ֶש ּל ֹא ַנ ֲע ֶשׂה ָטע ּות ִ ּב ְכ ִת ָ
יבה
ׁ ֶש ִּתׁ ָּש ֲא ִרי ָ ּב ִר ּק ּוד
ֵמ ַעל ִל ְפ ֵני ָה ֲא ָד ָמהְ ,לב ּו ׁ ָשה ְ ּב ִמ ִּלים סוֹ ִד ּיוֹת
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זֶה הִתְחִיל
ּ
ב ִבְעִיטָה
 /עֲדִי לַהַט
ֶזה ִה ְת ִחיל ִ ּב ְב ִע ָ
יטה,
ִה ְמׁ ִש ְ
יך ְ ּב ַה ְר ָע ָבה
ׁ ֶש ְּמקוֹ ָר ּה ַ ּב ֲח ִט ָ
יפה -
ֲח ִט ָ
יפה ׁ ֶשל ְּתז ּו ָנה.
ֲח ִט ָ
יפה ׁ ֶשל ְּתז ּו ָנה
ָה ַא ַחת ִמ ָ ּי ֶד ָ
יה ׁ ֶשל ַהׁ ְּש ִנ ָ ּיה.
ֵמ ַה ּ ֶפה ׁ ֶשל ַה ְ ּק ַט ָ ּנה
ַל ּ ֶפה ׁ ֶשל ַה ְ ּגדוֹ ָלה.
ְועוֹד ְ ּב ִע ָ
יטה
ְועוֹד ֲח ִט ָ
יפה
ּו ְב ִע ָ
יטה
ַו ֲח ִט ָ
יפה
יטה ַו ֲח ִט ָ
ּו ְב ִע ָ
יפה –
ׁ ְשלׁ ֹ ִשים ְו ִש ׂ ָ
ישׂה ׁ ָשב ּועוֹת ׁ ֶשל ִמ ְל ָח ָמה.
ָה ַא ַחת ִנ ְל ֶח ֶמת ַ ּבׁ ְּש ִנ ָ ּיה,
ִנ ְל ֶח ֶמת ַעל ְמקוֹ ָמ ּה,
אש ָה ְרׁ ִש ָ
ימה.
ְמקוֹ ָמ ּה ְ ּבר ֹ ׁ

ַה ְ ּק ַט ָ ּנה,
ִקילוֹ ּו ְק ָצת ה ּוא ִמׁ ְש ָק ָל ּה
)זֹאת ֵנ ַדע ַרק ְל ַא ַחר ׁ ֶש ַה ְ ּק ַט ָ ּנה נוֹ ְל ָדה(,
ַרק רוֹ ָצה ׁ ֶש ֶקט ְוׁ ַש ְל ָוה.
ַרק רוֹ ָצה ׁ ֶש ַ ּי ַע ְזב ּו אוֹ ָת ּה ְל ַנ ְפׁ ָש ּה.
רו ֶצה ְל ַה ְמׁ ִש ְ
יך ִל ְג ּד ֹל ַ ּב ֲחׁ ֵש ָכה,
ֹ
ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּת ַח ַה ְר ֵחק ֵמ ֵע ֵ
יני ּכ ֹל,
ַה ְר ֵחק ִמ ּקוֹל ֶה ָהמוֹן ָהרוֹ ֵעׁש ְו ַה ָ ּגדוֹל,
יבים ׁ ֶש ִהיא עוֹד ְצ ִר ָ
ְו ִל ְס ּפ ֹג ֶאת ָּכל ַה ַּמ ְר ִּכ ִ
יכה
ִמ ּתוֹ ְך ַה ֶ ּב ֶטן ׁ ֶשל ִא ָּמ ּה.
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ּ
ז ֶה ה ִת ְחִיל ב ִבְעִיטָה
 /ע ֲדִי לַהַט
ֲא ָבל ַה ְ ּגדוֹ ָלה,
ֵאׁש ֲעצ ּו ָמה ּבוֹ ֶע ֶרת ִ ּב ְז ָנ ָב ּה,
ַרק רוֹ ָצה ִהיא ָל ֵצאת ֶאל ֲח ַדר ַה ֵּל ָדה,
ִל ְטרֹף,
ִלׁ ְשאֹג,
ִל ְבל ֹ ַע,
ִל ְת ּפ ֹס ְּכ ָבר ֶאת ְמקוֹ ָמ ּה.
ִהיא לֹא יוֹ ַד ַעת ׁ ֶש ִּמ ּתוֹ ְך ָּכל ֲה ֻמ ָּל ָת ּה,
ָ ּג ְר ָמה ַה ְ ּגדוֹ ָלה ַל ְ ּק ַט ָ ּנה ִל ְמצ ּו ָקה.

ְו ַה ְק ָט ָנה,
ׁ ֶש ִ ּב ְמצ ּו ָקה,
ְזק ּו ָקה ַ ּב ִּמ ָ ּי ִדית
ְל ַה ָ ּצ ָלה.
ַה ָ ּצ ָלה ְ ּדח ּו ָפה.
ַה ָ ּצ ָלה ׁ ֶש ִ ּב ְל ָע ֶד ָ
יה,
ַה ְ ּק ַט ָ ּנה לֹא ָי ְכ ָלה ִל ְג ּד ֹל ִל ְגדוֹ ָלה.
ׁ ְשלׁ ֹ ִשים ְו ִש ׂ ָ
ישׂה ׁ ָשב ּועוֹת ׁ ֶשל ִמ ְל ָח ָמה
ִה ְס ַּת ְ ּימ ּו ָל ֶהן ְ ּבׁ ַש ֲא ַגת ֵל ָדה,
ְ ּבקוֹל ְ ּב ִק ָ
יעה.
ׁ ְש ֵני ִא ְ
ינק ּו ָ ּבטוֹ ִרים ַמׁ ִּש ִ
יקים
ָה ַא ַחת ְּכמוֹ ַמ ְר ָאה ִלׁ ְש ִנ ָ ּיה.
ַה ְ ּגדוֹ ָלה ְו ַה ְק ָט ָנה,
ְ ּב ִפ ְת ָח ּה ׁ ֶשל ֶ ּד ֶר ְך ֲח ָדׁ ָשה.
ַע ְכׁ ָשיו ַה ִּמ ְל ָח ָמה ָה ֲא ִמ ִּתית ַמ ְת ִח ָ
ילה.
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ּפ ִ ּצויּ

 /גילי יובל
ה ּוא ָא ַמר ְ ּבקוֹל ׁ ָש ֵקט
ׁ ֶש ִ ּב ְל ָע ֶד ָ
יה ֵאין ִס ּכ ּוי
ׁ ֶש ַרק ַּת ִ ּציל ֶאת ַה ּ ְפרוֹ ֵי ְקט
ׁ ֶשה ּוא ַמ ְב ִט ַ
יח ָל ּה ּ ִפצּ ּוי.
ּ ִפצּ ּוי? ִהיא ְּכ ָבר ָה ְי ָתה ַ ּב ֶּס ֶרט ַה ּ ֶזה ּ ַפ ַעם.
ּ ִפצּ ּוי ה ּוא ְל ַמ ֲע ֶשׂה ִמצּ ּוי ׁ ֶשל ַא ְכ ָז ָבה ְו ַז ַעם.

ִמ ַּמ ֲח ִמ ֵ
יצי ִה ְז ַ ּד ּ ְמנ ּויוֹתִ ,מ ׁ ּשוֹ ְכ ֵחי ַה ּמוֹ ֲע ִדים.
סוֹ ְד ֵקי ַה ֵּלב ַעד ׁ ִש ְברוֹנוֵֹ ,מ ַא ְכ ָז ִבי ַה ְ ּי ָל ִדים.

ִנ ְז ֶּכ ֶרת ְ ּב ִמ ְש ָׂרד ׁ ֶשל ַא ָ ּבאַ ,ח ּלוֹן מ ּו ָגףּ ַ ,ד ְל ּתוֹ ְסג ּו ָרה
ְוה ּוא עוֹ ֵבד ֶאל ּתוֹ ְך ַה ַּל ְי ָלהׁ ,שוֹ ֵק ַע ְ ּב ָמ ָרה ׁ ְשח ָֹרה.

ָטר ּודּ ַ ,ג ְלמ ּוד ,עוֹ ֵבד לוֹ ַא ָ ּבא ,לֹא ְמ ֻס ּ ָפק ,לֹא ְמ ֻר ֶ ּצה.
ָח ֵרדּ ,בוֹ ֵדד ,יוֹׁ ֵשב לוֹ ַא ָ ּבאְ ,ו ָאז מוֹ ִד ַ
יע :ה ּוא יוֹ ֵצא.

עמוד 25

ּפ ִ ּצויּ

 /גילי יובל
ָרחוֹק ָרחוֹק ָנ ַסע ָה ָאבְּ ,
"כ ֵדי ְל ַס ֵ ּדר ָל ֶהם ָע ִתיד".
ֲהל ֹ ְך ֲחזֹר ,ה ּוא ַעל ַה ַ ּקו ,ה ּוא ַה ּנוֹ ֵס ַע ַה ַּמ ְת ִמיד.

ַאף ׁ ֶש ָה ְי ָתה ִהיא ַרק ַי ְל ָ ּדהָּ ,ת ְפ ָסה ֶאת ָה ִע ְנ ָין ַמ ֵהר:
ַ ּב ּ ִמ ְס ְ ּדרוֹן ֵיׁש ִמ ְז ָו ָדה ִ -ה ִ ּג ַ
יע .עוֹד ְמ ַעט חוֹ ֵזר.
ָה ָיה ֶזה ֵע ֶסק ֶנ ֱה ָדרֶ ׁ ,ש ּל ֹא ִי ְהי ּו ִא ֲ
י-ה ָבנוֹת.
ִאם ַא ָּתה ַא ָ ּבא ֶנ ְע ָ ּדר ַ -ה ַ ּבת זוֹ ָכה ְ ּב ַמ ָּתנוֹת.

לֹא מוֹ ְפ ֵעי ִס ּי ּום ִּכ ָּתה ,לֹא ְל ַה ִּס ַ
יע ְלח ּו ִגים,
ג'-ח ִב ָ
לֹא ֶל ֶחם-קוֹ ֵט ֲ
יתה ,לֹא ֵליל ׁ ַש ָ ּבת ְולֹא ַח ִ ּגים.

ְּת ִח ָּלה ִה ִ ּגיע ּו ֲעט ּופוֹתּ ִ ,ב ְנ ָירוֹת ְמ ַרׁ ְש ְר ׁ ִשים,
ַאט ַאט ָה ְפכ ּו ַל ֲחש ׂ ּופוֹתַ ,אט ַאט ּ ָפ ֲחת ּו ָה ִר ּג ּו ׁ ִשים.
ָּכל ַה ְח ָמ ָצה ִהיא ַמ ָּת ָנהַּ ,ת ֲח ִליף ּ ָפׁש ּוט ְלׁ ֵשם ִרצּ ּוי.
ְו ָכ ְך נוֹ ְל ָדה ַה ַה ְת ָנ ָיה ׁ ֶש ֶח ֶסר ּ ֵפר ּו ׁשוֹ ּ ִפצּ ּוי.
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*
 /הילה תומר
ְ ּב ִר ְג ֵעי
ַה ּג ּוף ֶאל ּג ּוף
ִא ּ ִמי ָי ׁ ְש ָבה,
ָא ְז ָנ ּה ַל ֶ ּד ֶלת.
ַעל ַאף ַה ַח ִיץ
ׁ ֶש ָ ּד ַר ׁ ְש ִּתי
ְּכמוֹ ְמקוֹ ֶנ ֶנת
ִנ ְצ ְמ ָדה.
ְו ָע ַר ְגנ ּו ֶזה ָל ֶזה
ְו ִהיא ֶאל ַה ִּמ ְפ ָּתן
ּ ֻכ ָּלנ ּו ּ ָפ ַח ְדנ ּו
ָּכל ָּכ ְך
ֵמ ַה ְ ּב ִדיד ּות.
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ּ
מִיתָה מְחֻב ֶ ֶרת
 /הילה תומר
לֹא נוֹ ַתר ִלי
ָמקוֹם ַ ּב ַח ִיץ
ֵ ּבין ִמ ּטוֹת ִז ָּמה
ְל ִמ ּטוֹת ְּכל ּולוֹת
ִא ּ ָמא ְו ַא ָ ּבא
ִנ ּס ּו ַל ֲחבֹק ֶזה ֶאת ֶזה
ינ ֶ
ְולֹא ִה ׁ ְש ִאיר ּו ֵ ּב ֵ
יהם
ָמקוֹם
ּג ּו ִפי ְּכ ָבר לֹא
ָק ָטן
ּו ִמ ַּטת ָי ִחיד
לֹא לוֹ
ְו ַרק ׁ ֶש ּל ֹא
ָאמ ּות ְ ּב ִמ ָ
יתה
ְמ ֻח ֶ ּב ֶרת.
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ׁ
ּ
של ִיּ
הַז ְ ֵקנִים ֶ
 /ללי ציפי מיכאלי
ַ ּדי ְ ּב ֶא ָחד ֵמ ֶהם.
לֹא ֶה ְכ ֵר ִחי ׁ ֶש ׁ ְּש ֵנ ֶ
יהם ָימ ּות ּוּ ַ .די ָ ּב ֶא ָחד ְּכ ֵדי
ִל ְגאֹל ֶאת ָה ַא ֵחר ִמ ֵ ּג ִ
יה ּנ ֹםֲ .א ָבל ִא ׁיש ֵמ ֶהם
לֹא ִה ְת ַנ ֵ ּדב ָלמ ּותָ .ה ָיה ְ ּב ָכל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ח ּו ׁש ַח ָ ּי ִתי
ׁ ֶש ּל ֹא ִה ְת ַמ ֵּסר ַל ִּכ ָּליוֹן .לֹא ִנ ְכ ַנע ִל ְז ִר ַ
ימת ַה ְ ּנׁ ִש ָ ּיה.
ָה ֶא ָחד ֶנ ֱא ַחז ְ ּב ִאי ׁ ְש ִת ָ
יקה צוֹ ֶב ֶטת ַ ּב ְ ּנ ׁ ָש ָמה ְו ַה ׁ ְּש ִנ ָ ּיה
ִ ּב ְמ ַא ֵהב ָצ ִעיר ׁ ֶש ָ ּד ַאג ָל ַק ַחת אוֹ ָת ּה ְל ַים ַה ֶּמ ַלח .לֹא ְל ָים ַה ָּמ ֶות.
ָע ַטף אוֹ ָת ּה ְ ּבבֹץ ׁ ֶשל ְּתׁש ּו ָקה.
ָה ַא ֵחר
ׁ ֶש ָה ָיה ֵ ּג ִ
יה ּנ ֹם ָ ּגל ּויָ .ה ַא ֵחר
ׁ ֶש ּ ִז ֵ ּין ָל ּה ֶאת ַה ַח ִ ּיים ְ ּב ֶמׁ ֶש ְך
יוֹ ֵתר ֵמ ֲח ִצי ֵמ ָאהָ .ה ַא ֵחר ַה ּ ֶזה
ַע ְכׁ ָשו ָקרוֹב ְל ִתׁ ְש ִעים ְוה ּוא ַה ּ ָז ֵקן
ׁ ֶש ּ ִמ ְת ַקׁ ֵּשר ּו ְמ ַס ּ ֵפר ִלי
ָ
"נ ַת ִּתי ְל ִא ָּמא ׁ ֶש ָּל ְך ֵ ּגט".
ֵּ
"גט ֲא ִמ ִּתי? ִ ּב ְנ ָיר?"
"בר ּורֲ ,א ִמ ִּתי" ,צוֹ ֵחקֶ ,
ָּ
"א ָּלא ָמה"ִ .ה ְת ָ ּג ֵרׁש ַה ֶּת ַרחָ .שׂם ֵקץ
ְל ַח ֵ ּיי ׁ ְש ֵנ ֶ
יהם ְ ּב ַמ ֲע ֵבה ַה ֵ ּג ִ
יה ּנ ֹםָ .נכוֹן יוֹ ֵתרָ ,שׂם ֵקץ ַל ֵ ּג ִ
יה ּנ ֹם
יהםֵ .מ ִכין ַע ְצמוֹ ְל ַגן ֵע ֶדן .מוֹ ִד ַ
ְ ּב ַמ ֲע ֵבה ַח ֵ ּי ֶ
יע ִלי ַעל ָּכ ְך
ְ ּב ַד ְר ִּכי ַה ַ ּב ְי ָתהּ ְ .ב ֶע ֶשׂר ַ ּב ַּל ְי ָלהֲ .ע ֵי ָפה ֵמ ַח ַ ּייִ .מ ָּת ְכ ִנ ּיוֹת
ׁ ֶש ּל ֹא יוֹ ְצאוֹת ַל ּפ ֹ ַעלִ .מ ַּמ ְחׁ ָשבוֹת ַעל ֶה ָע ִתיד ַה ּל ֹא ָ ּבר ּור.
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ׁ
ּ
של ִיּ
הַז ְקֵנִים ֶ
 /ללי ציפי מיכאלי
לוֹ ֵעג ַעל ָה ֲע ֵיפ ּות ׁ ֶש ִּלי ְו ַגם ֵמ ִביןֵּ .כן ֲא ִני ַרק ְמ ַג ְל ֵ ּגל ֶאת ַה ִּל ְגל ּוג
ֲא ָבל ֲא ִני יוֹ ֵד ַע ָמה ַא ְּת ַמ ְר ִ ּג ׁ ָ
ישהָ ,א ַמרּ .ו ְכ ֶד ֶר ְך לֹא-לוֹ ִ ּב ֵ ּקׁש
"ת ְת ַקׁ ְּש ִרי ְמ ֻא ָחר יוֹ ֵתר"ְ .מ ַנ ֵּתק .לֹא ַמ ְט ִר ַ
ִּ
יח אוֹ ִתי ִ ּב ְד ָב ִרים.
ַמ ׁ ְש ִאיר אוֹ ִתי ֲהמ ּו ָמה ֵמ ָהא ֹ ֶמץ .חוֹ ֵס ְך ִ ּב ְצ ָעקוֹתּ ְ .ב ִאי ְ ּב ִהיר ּות רוֹ ֶע ֶמת.
לֹא עוֹד ִמ ְתלוֹ ֵנן ַעל ָּכל ָהעוֹ ָלם אוֹ ַעל ִא ׁ ְש ּתוֶֹ .זה ּו.
ִנ ְר ַ ּגע ְּכ ָא ָדם ַעל ַסף ַח ָ ּייוִ .היא ְּכ ָבר לֹאָ .אז ה ּוא ׁשוֹ ֵתק.
ְמ ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ִ ּדיןִ .נ ְכ ַנעְ .מ ַס ֵ ּדר ֶאת ֲע ִתידוֹ ְּכ ַב ִ
ר-מ ַ ּנן .לֹא ַמ ׁ ְש ִאיר ַא ֲח ָריו
ַא ְל ָמ ָנהְ .מ ַנ ֵ ּדף ֶאת ּכוֹחוֹ ְוצוֹ ֵנ ַח ַעל ְמקוֹמוֹ ְלתוֹ ְך
ִצ ּי ּור ְמ ֻקׁ ְש ָקׁש.
ַ
סקיאט ֵמת ִמ ַּס ִּמים .ה ּוא ָימ ּות ִמ ָ ּב ָל ָגןֶ .זה ִקצּ וֵֹ .הם לֹא ִי ָ ּק ְבר ּו
ַ ּב
ֶזה ְל ַצד ֶזהֵ .הם ִנ ּד ּו ֶזה ֶאת ְמקוֹמוֹ ׁ ֶשל ֶזהֶ .זה סוֹ ִפיַ .ע ְכׁ ָשו
ָּכל ָה ָרצוֹן ְמ ֻע ָ ּגן ַּכ ָ ּדת ְו ַכ ִ ּדין .סוֹ ְפסוֹף
ׁ ִש ְח ְרר ּו ֶאת ַה ֶ ּד ֶר ְךֵ .ה ִניח ּו ֶאת ַה ּ ַמ ְפ ֵּת ַח
ַעל ַה ּ ַמ ְד ֵר ָגה.
ְואוֹ ִתי
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ֹ
ֹ
לא לַעֲנות לָךְ ,
ּ
אִמָא
 /ללי ציפי מיכאלי
ֲא ִני ַמ ֲע ִד ָ
יפה ִל ְפ ָע ִמים לֹא ַל ֲענוֹת ָל ְךִ ,א ָּמא
ְּכׁ ֶש ַא ְּת ְמ ַקׁ ְש ֶקׁ ֶשת ִלי ַ ּב ֵּט ֵלפוֹן ְ ּבקוֹ ֵל ְך ַה ּ ִמ ְת ַח ֵ ּבא
ְּכ ִא ּל ּו ׁ ֶש ָּמה ׁ ֶש ָע ַבר ָע ַלי ַ ּב ַח ִ ּיים ַרק ַא ְּת ֲאׁ ֵש ָמה
ַ ּב ִּכׁ ָּשלוֹן ׁ ֶש ִּלי
ַ ּב ִּכׁ ָּשלוֹן ׁ ֶש ִּלי ְל ֵה ָא ֵחז ַ ּב ַח ִ ּיים ָח ָזק ּו ְב ִלי ְס ֵפקוֹת
ַא ְּת ַא ׁ ְש ָמהִ ,א ָּמא ׁ ֶש ּל ֹא ָי ַד ְע ִּתי ְל ֵה ָא ֵחז ְ ּב ַע ְצ ִמי ְו ׁ ָש ַק ְע ִּתי ְ ּבתוֹ ְך ַע ְצ ִמי ַה ִ ּד ְכאוֹ ִני
ָל ְך ִא ׁיש לֹא ָנ ַתן ַל ֲעשׂוֹת ֶאת ֶזה ִּכי ִה ְצ ִ ּביע ּו ָל ְך ָּת ִמיד ֶאל ַה ּ ִמ ְט ָ ּבח ַה ְּמ ַר ּ ֵפא
ַו ֲא ִני ׁ ֶשהוֹ ִרית ִלי ַרק ַעל ְס ָפ ִרים ַרק ַעל ִמ ִּלים ַרק ַעל ׁ ִש ִירים
ָמה ָחׁ ַש ְב ְּת ׁ ֶש ֶא ֱע ֶשׂה
ָמה ָחׁ ַש ְב ְּת ׁ ֶש ֵ ּיׁש ַ ּב ִּמ ְס ּתוֹ ִרין ׁ ֶשל ַה ׁ ִּש ָירה?
ְס ֵפקוֹתִ ,א ָּמא
ְס ֵפקוֹת ּ ְפע ּורוֹת ָצ ְר ָחה ְל ַה ָ ּצ ָלהִ ,א ָּמא
ַה ְ ּג ֻא ָּלה ׁ ֶש ַא ְּת ָי ַד ְע ְּת ִל ְמצֹא ַ ּב ֵּכ ִלים ַה ְ ּק ַט ִ ּנים
ִלי ֵהם לֹא נוֹ ְת ִנים ַמ ְר ּגוֹ ַע
ָאז ַאל ִּת ְצ ַט ֲע ִרי ְּכׁ ֶש ֲא ִני לֹא עוֹ ָנה ָל ְךִ ,א ּ ָמא
ְו ַה ֵּט ֵלפוֹן ׁ ֶש ָּל ְך ׁשוֹ ֵמ ַע ּ ְפ ִעימוֹת
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*
 /ליאת קורן
ֲא ִני חוֹׁ ֶש ֶבת
ׁ ֶש ִא ָּמא ׁ ֶש ִּלי
ָצ ְד ָקה
ְ ּב ֶע ֶצם ִהיא ָה ִע ְנ ָין
ׁ ֶשל ָמה ׁ ֶש ִהיא ָחׁ ְש ָבה
ִהיא ָחׁ ְש ָבה ׁ ֶש ּ ֶזה לֹא ָחׁש ּוב
ִל ְהיוֹת ָמה ׁ ֶש ָּכת ּוב
אוֹ ָמה ׁ ֶש ִ ּנ ְר ָאה
ֶא ָּלא ָמה ׁ ֶש ָחׁש ּוב
ָמה ׁ ֶש ֶ ּב ֱא ֶמת ָאה ּוב
זוֹ ִהיא
ָע ְצ ָמה
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ּ
ׁצַעֲדַת הַ ֹמָוֶת
ּ
ּ
של הַז ִכ ָרון
ֶ
 /נחמה ראקוב
ָל ּ ָמה ִּת ְצ ֲע ִדי? ִהיא ִּתׁ ְש ַאל ׁש ּוב
ָל ָּמה ִּת ְצ ֲע ִדי ְ ּב ִמׁ ְשעוֹ ֵלי ֶה ָע ָבר
ַּת ֲע ִלי ִמן ָהאוֹב
ִא ּ ָמא ׁ ֶש ֵא ֶ
ינ ָ ּנה
ַי ְל ָ ּדה ִמ ְת ַ ּג ֶ ּנ ֶבת
ַא ָ ּבא ְללֹא אוֹן ְ)והוֹן(
ַא ִחים ׁ ֶש ְּמ ַת ֲח ִרים ִא ָּת ְך
ַעל ּ ֵפר ּו ֵרי ֵלב
ַ ּב ִית ׁ ֶש ֵּמ ִקיא אוֹ ָת ְך
ׁש ּוב ָוׁש ּוב

ְו ָה ֵא ְ
יך ַּת ֲע ִני ָל ּה
ׁ ֶש ַא ְּת ֲאנ ּו ָסה
ָלק ּום ָּכל ַל ְי ָלה
ְמ ֻס ֶ ּי ֶטת
ּו ְל ַה ֵּל ְך ׁש ּוב ָו ׁש ּוב ְ ּב ַצ ֲע ַדת ַה ּ ָמ ֶות ׁ ֶשל ַה ּ ִז ָּכרוֹן

ָל ּ ָמה ִּת ְצ ֲע ִדי? ִהיא ִּתׁ ְש ַאל.
ְו ָה ֵא ְ
יך ַּת ֲע ִני ָל ּה
ׁ ֶש ַה ּ ִז ְכרוֹנוֹת ָק ִמים ָע ַל ִי ְך ַ ּב ַּל ְי ָלה
ַמ ְכ ִר ִ
יחים אוֹ ְת ָך ְל ַה ֵּל ְך ִ ּב ְצ ָע ָדה
ַ ּב ּ ָמ ֶות ַהה ּוא ׁ ֶש ָה ָיה ַל ַ ּי ְל ָ ּדה
ַ ּב ּ ָמ ֶות ַה ּיוֹ ְמיוֹ ִמי ׁ ֶש ֵ ּיׁש ָ ּב ַע ְל ָמה
ַ ּב ּ ָמ ֶות ׁ ֶש ָ ּיבוֹא
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ּב ִּתוקּ

חֶבֶל הַ ּטַ ּבורּ
 /נחמה ראקוב
ַה ִּס ּפ ּור ׁ ֶש ָּל ְך ִה ְת ִחיל
ְּכׁ ֶש ּ ָז ַח ְל ְּת ְ ּב ָכל ַה ּכוֹ ַח ַ ּב ְּת ָע ָלה ֲח ׁש ּו ָכה
ֶאל ֵע ֶבר ַה ּל ֹא נוֹ ָדע
ְּכ ֵדי ְל ַג ּלוֹת ִמי זֹאת
ׁ ֶש ַר ְח ָמ ּה ָה ָיה ָל ְך ְל ַב ִית
ְ ּב ֶמׁ ֶש ְך ִּתׁ ְש ָעה ֳח ָדׁ ִשים
ַא ֲח ֵרי ְ ּב ִכ ּיוֹת ִנימ ּו ִסין
ַא ְּת ִח ּ ַפ ְש ׂ ְּת ׁ ָש ַד ִים ׁ ֶשל ִא ָּמא
ְו ִנ ְענ ּו ַע ִל ְפ ֵני ַה ׁ ֵּש ָנה ׁ ֶשל ַא ָ ּבא
ְו ֵהם,
ֵהם ִח ּ ְפש ׂ ּו ִמ ְס ּ ָפ ַר ִים
ְל ִב ּת ּוק ֶח ֶבל ַה ַּט ּב ּור
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ּב ִּתוּק חֶב ֶל הַ ּטַ ּבורּ

 /נחמה ראקוב
ַה ִּס ּפ ּור ׁ ֶש ָּל ְך ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך
ְּכׁ ֶש ְ ּקר ּום ַ ּדק ֶה ֱח ִזיק אוֹ ָת ְך
ָּת ִדיר
ֲא ֵל ֶ
יהם
ַ ּגם ְּכׁ ֶש ַ ּנ ְס ְּת ָרחוֹק
ְו ֵה ֵב ָ
את ֶאת ַה ִּמ ְס ּ ָפ ַר ִים ְ ּב ַע ְצ ֵמ ְך
*
ְּכ ֵדי ִל ְגזֹר ֶאת ַה ֶח ֶבל
ׁ ֶשל מ ּו ַסר ָא ִב ְ
יך
ְותוֹ ַרת ִא ֵּמ ְך
ִלׁ ְשל ּו ִל ּיוֹת ְמ ַד ּ ְממוֹת
ׁ ֶשל ִק ְר ֵעי ְ ּב ַשׂר ִמ ְצווֹת
ּו ְפ ַק ַעת ְקר ּו ֵמי ֲע ֵברוֹת

ֶא ָּלא ׁ ֶש ָאז הוֹ ִפיע ּו
ָי ַד ִים ׁ ֶשל ַא ָ ּבא
ְו ֵלב ׁ ֶשל ִא ָּמא
ׁ ֶש ִה ְּלכ ּו ְ ּב ִע ְקבוֹ ַת ִי ְך
ַעל ח ּוט ׁ ֶשל ְקר ּום ַ ּדק
ׁ ֶש ְּמ ַס ּ ֵפר ָל ְך
ׁ ֶש ֶח ֶבל ַה ַּט ּב ּור ַהה ּוא
ְלעוֹ ָלם לֹא ְי ֻב ַּתק

*
ַה ִּס ּפ ּור ׁ ֶש ָּל ְך ִנ ְג ַמר
ְּכׁ ֶש ָּכ ַר ְכ ְּת ֶאת ַה ֶח ֶבל
ְס ִביב ַה ַ ּצ ָ ּואר
למען ִי ְרא ּו ְו ִי ָרא ּו
ׁ ֶש ַה ֶח ֶבל ְל ַט ּב ּור
ְּכ ָבר לֹא ְמ ֻח ָ ּבר
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ֹ
ּ
קְצָוות מְפֻצ ָלִים
 /נגה דקל
ַה ַ ּי ֲח ִסים ׁ ֶש ִּלי ִעם ׁ ֶש ַפע
ַ ּב ּ ֵמ ָאה ַה,21-
ְמ ֻס ְכ ָס ִכים
ְּכ ַק ְצווֹת ֵש ׂ ָער ְמ ֻפ ָ ּצ ִלים.
נֹ ַ
אמרּ ִ ,ב ְמקוֹם ַר ֲעיוֹן ַה ׁ ּשוֹׁ ֶש ֶלת,
ְל ַה ִּכיר ִנ ְג ֶז ֶרת ׁ ֶשל ַע ְצ ִמי,
ִאם ֶא ְפׁ ָשר ָה ָיה,
ָל ֶל ֶדת ֶאת ִא ָּמא ׁ ֶש ִּלי,
ְל ַג ֵ ּדל אוֹ ָת ּהַ ,ל ְּס ָרק ֶאת ְש ׂ ָע ָר ּה,
ַעד ִּת ְת ַע ֵ ּבר,
ַו ֵּת ֶלד ׁש ּוב אוֹ ִתי,
ְוחוֹ ֵזר ָח ִל ָ
ילה,
ֲא ִני ֶא ְק ַלע ַצ ָּמה ִ ּב ְש ׂ ָע ָר ּה,
ְו ִהיא ִ ּב ְש ׂ ָע ִרי,
ל ּו ָל ָאה ֵא ְ
ינסוֹ ִפית
ִנ ְפ ֶר ֶמת ְו ִנ ְכ ֶר ֶכת,
ִּכ ְתנ ּו ָעה ַא ַחתַ ,ר ְח ִמית,
ַצ ּ ָמה ַא ַחת,
ׁשוֹ ַפ ַעת,
ַה ְל ָו ָאה ְללֹא ִר ִ ּבית.
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פזמונים

ּ
אֶלֶף פ ְעָמִים

 /מילים ולחן :יונתן וולפין
ָח ַז ְר ִּתי ַעל אוֹ ָתן ִמ ִּלים ְּכ ָבר ֶא ֶלף ּ ְפ ָע ִמים
אש
ְו ַא ְּת ֲע ַד ִין לֹא יוֹ ֵצאת ִלי ֵמ ָהר ֹ ׁ
ַה ֵּלילוֹת ְ ּב ֵתל ָא ִביב ַ ּב ַ ּק ִיץֵ ,הם ָּת ִמיד ַח ִּמים
ׁ ְשעוֹן ַמ ְר ֶאה ְּכ ָבר ֶר ַבע ְלׁ ָשלוֹׁש
אתי ְל ִט ּי ּול ַ ּב ּ ַפ ְ
ָי ָצ ִ
ארק ָ ּב ֶר ַגע ׁ ֶש ֵה ַב ְנ ִּתי
ׁ ֶש ִה ֵ ּנה ׁש ּוב ַמ ִ ּג ַ
יע ַל ְי ָלה ְ ּב ִלי ׁ ֵש ָנה
ַא ְּת ֶא ְצ ִלי ַ ּב ּ ַמ ֲח ׁ ָשבוֹת ׁ ֶש ֵ ּבין ַה ּ ַמ ֲח ׁ ָשבוֹת
ֶזה לֹא ַמ ְר ִ ּג ׁיש ׁ ֶש ֶא ְתמוֹל ָח ְל ָפה ׁ ָש ָנה.
ִה ְס ַּת ַּכ ְל ִּתי ַ ּב ּ ְפ ָר ִחים
ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ָּת ִחים ַ ּד ְו ָקא ַ ּב ַּל ְי ָלה
ּו ְמ ַח ְ ּי ִכים ַל ָ ּי ֵר ַח ֲח ָז ָרה
ְּכ ָבר לֹא יוֹ ֵד ַע ִאםַ ,ה ִּמ ְל ָח ָמה ַה ּז ֹאת ָע ְז ָרה ָל ְך,
ְו ִאם ַה ּסוֹף ַה ּ ֶזהָ ,ע ָשׂה ָל ְך טוֹב אוֹ ַרע.
ַא ֲח ֵרי ׁ ָש ָעה ׁ ֶשל ֲה ִל ָ
יכה ָמ ָצ ִ
אתי ֶאת ַע ְצ ִמי עוֹ ֵמד
ַעל ֶ ּגׁ ֶשר רוֹ ַקח ְמ ֻי ָּתם ִמ ְּמכוֹ ִנ ּיוֹת
ַא ְּת לֹא ִח ִּכית ׁ ְש ִנ ָ ּיה ַא ַחתֶ ׁ ,ש ַ ּנ ְס ּ ִפיק ְל ִה ּ ָפ ֵרד
ְּכ ִא ּל ּו ׁ ֶש ָ ּב ַער ָל ְך לֹא ִל ְחיוֹת
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ּ
אֶל ֶף פ ְע ָמִים
 /מילים ולחן :יונתן וולפין
ְו ַה ּ ֶמ ְר ָחק ֵ ּבין ַה ֶ ּגׁ ֶשר ָל ַא ְס ַפ ְלט ִנ ְר ָאה ָק ָצר
ּו ְב ַח ַ ּיי ׁ ֶשה ּוא ִה ְז ִמין אוֹ ִתי ִל ְק ּפ ֹץ
ֲא ָבל ִמ ּ ְז ַמן ָע ַב ְר ִּתי ֶאת ַה ִ ּגיל ׁ ֶשל ָה ַא ִּמ ִ
יצים
ְו ׁ ָש ַכ ְח ִּתי ֵא ְ
יך קוֹ ְפ ִצים ְק ִפ ַ
אש
יצת ר ֹ ׁ
ִה ְס ַּת ַּכ ְל ִּתי ַ ּב ּ ְפ ָר ִחים
ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ָּת ִחים ַ ּד ְו ָקא ַ ּב ַּל ְי ָלה
ּו ְמ ַח ְ ּי ִכים ַל ָ ּי ֵר ַח ֲח ָז ָרה
ְּכ ָבר לֹא יוֹ ֵד ַע ִאםַ ,ה ִּמ ְל ָח ָמה ַה ּז ֹאת ָע ְז ָרה ָל ְך,
ְו ִאם ַה ּסוֹף ַה ּ ֶזהָ ,ע ָשׂה ָל ְך טוֹב אוֹ ַרע.
ְו ַא ְּת לֹא נוֹ ֶת ֶנת ְמנ ּו ָחה ַ ּגם לֹא ַ ּב ֲחלוֹמוֹת
ֲה ֵרי ַאף ּ ַפ ַעם לֹא ׁ ִש ְח ַר ְר ְּת ַעד ַה ּסוֹף
ּ ִפ ְתאוֹם ֲא ִני ֻמ ָ ּקף ַ ּב ּ ַמ ִים ,עוֹ ֵמד ָי ֵחף ְ ּבתוֹ ְך ַה ָ ּים
ַא ְּת ַה ׁ ָּש ַמ ִיםַ ,ה ַ ּג ִּלים ְו ַהחוֹף.
ְו ַרק ַס ְר ָטן ֶא ָחד ׁ ֶש ִּמ ְת ַח ּ ֵפר ֵ ּבין ַה ְּס ָל ִעים
ַמ ְז ִּכיר ׁ ֶש ַה ּכ ֹ ַח ְ ּב ָך ָה ָיה ַמ ָּמ ׁש ָעצ ּום
חוֹ ֵזר ַע ְכׁ ָשו ַה ַ ּב ְי ָתהַ ,מ ׁ ְש ִאיר אוֹ ָת ְך ֵ ּבין ַה ַ ּג ִּלים
עוד ְמ ַעט ְּכ ָבר ׁ ֶש ַבע ְו ָצ ִר ְ
יך ָלק ּום.
ֹ
ִה ְס ַּת ַּכ ְל ִּתי ַ ּב ּ ְפ ָר ִחים
ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ָּת ִחים ַ ּד ְו ָקא ַ ּב ַּל ְי ָלה
ּו ְמ ַח ְ ּי ִכים ַל ָ ּי ֵר ַח ֲח ָז ָרה
ְּכ ָבר לֹא יוֹ ֵד ַע ִאםַ ,ה ִּמ ְל ָח ָמה ַה ּז ֹאת ָע ְז ָרה ָל ְך,
ְו ִאם ַה ּסוֹף ַה ּ ֶזהָ ,ע ָשׂה ָל ְך טוֹב אוֹ ַרע.
עמוד 39

ּ
ב
ב
ר
ע
ְ
ֶ
ֶ
ֹ ׁ ּׁ
יום ש ִש ִי

מילים :שחר שמאי
לחן :גיא פרטי

ְ ּב ָכל יוֹם ׁ ֶשעוֹ ֵבר
ּבוֹ ׁ ִש ְמעוֹן לֹא חוֹ ֵזר
ְצ ִר ָ
יכה ְל ִה ּ ָז ֵכר
ׁ ֶש ּ ֶזה ַה ֶ ּג ֶבר ׁ ֶש ָ ּב ַח ְר ִּתי
ָנ ַסע ה ּוא ִלׁ ְש ִליח ּות
ֶא ְזקֹף לוֹ זֹאת ִל ְזכ ּות
ָע ַבד ַ ּב ֲא ִריכ ּות
ַאף לֹא ָ ּד ָבר ָא ַמ ְר ִּתי
ְו ֵי ׁש ִלי ִע ּס ּו ִקים
ּפוֹ ֶגׁ ֶשת ֲח ֵב ִרים
נוֹ ַס ַעת ֶמ ְר ַח ִ ּקים
ְ ּב ִפ ָ
יאט ְי ׁ ָש ָנה נוֹ ֶה ֶגת
ֲא ָבל ַ ּגם ִל ְפ ָע ִמים
עוֹ ִלים ַ ּג ְע ּג ּו ִעים
ְל ֵר ַ
יח ַמ ָּט ִעים
ְו ַה ְ ּב ִדיד ּות אוֹ ִתי הוֹ ֶר ֶגת

ֲא ָבל
ְ ּב ֶע ֶרב יוֹם ׁ ִשׁ ִּשי
ְ ּב ֵחיק ַה ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה
ֲא ִני סוֹף סוֹף נוֹׁ ֶש ֶמת
ִל ְר ָו ָחה
ֵּכן
ְ ּב ֶע ֶרב יוֹם ׁ ִשׁ ִּשי
ְל ֵר ַ
יח ִ ּבׁ ּש ּו ִלים
ִעם ׁ ִש ְמעוֹן ְו ִעם ָּכל
ַה ְי ָל ִדים
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ֹ ׁ ּׁ
ּ
ב ְע ֶ ֶרב יום ש ִש ִי
מילים :שחר שמאי
לחן :גיא פרטי
ְ ּב ָכל יוֹם ְי ׁ ִשיבוֹת
ִנ ְז ֶּכ ֶרת ְל ָפחוֹת
ׁ ֶש ֵאין ֵמ ֲא ָהבוֹת
ִמ ּ ֶזה לֹא ְמ ַפ ֶח ֶדת

ְו ָכל יוֹם ׁ ֶשעוֹ ֵבר
ה ּוא יוֹם ׁ ֶש ּל ֹא חוֹ ֵזר
ַא ְך ָּכל ֶזה ִי ָ ּג ֵמר
ְ ּבעוֹד ׁ ָש ָנה אוֹ ׁ ְש ַּת ִים

ְו ֵי ׁש לוֹ ֶאת ָצ ְר ַפת
ִ ּב ְג ַלל ֻא ָּמה ִּכ ְמ ַעט
ׁ ָש ַכח ׁ ֶש ֵ ּיׁש לוֹ ַ ּבת
ְו ָל ּה ֵי ׁש יוֹם ֻה ֶּל ֶדת

ֲא ִני ְּכ ָבר לֹא ֲא ִני
ֲא ָבל ֶזה ַרק ְז ַמ ִ ּני
ַי ִ ּג ַ
יע ַ ּגם ְז ַמ ִ ּני

ֲא ָבל
ְ ּב ֶע ֶרב יוֹם ׁ ִשׁ ִּשי
ְ ּב ֵחיק ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה
ֲא ִני סוֹף סוֹף נוֹׁ ֶש ֶמת
ִל ְר ָו ָחה
ֵּכן
ְ ּב ֶע ֶרב יוֹם ׁ ִשׁ ִּשי
ְל ֵר ַ
יח ִ ּבׁ ּש ּו ִלים
ְו ׁ ִש ְמעוֹן ַא ְח ָר ִאי ִלׁ ְשטֹף
ֵּכ ִלים

ְו ָאז
ְ ּב ֶע ֶרב יוֹם ׁ ִשׁ ִּשי
ּדוֹ ֶע ֶכת ְּכמוֹ ַה ֵ ּנר
ִּת ְק ָוה ׁ ֶש ְ ּב ָקרוֹב ִי ְה ֶיה ִלי
ַ ּב ַעל ְמ ׁשוֹ ֵרר
ְ ּב ֶע ֶרב יוֹם ׁ ִשׁ ִּשי
לוֹ ֶחׁ ֶשת עוֹד ְּת ִפ ָּלה
ׁ ֶש ְ ּב ָכל ֶע ֶרב
ֵנׁ ֵשב ְ ּב ַי ַחד ְס ִביב ׁ ֻש ְל ַחן
ִא ׁ ִ
ישי
ִנ ְח ֶיה ְ ּב ַי ַחד לֹא ַרק ְ ּבׁ ִשׁ ִּשי
ְ ּבׁ ִש ׁ ִּשי...
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ּ
ד ָני ִאֵל

ֹ
 /מילים ולחן :עפר בשן
ָ ּד ִנ ֵ
יאל
ֵא ְ
יך ַא ָּתה ׁ ָשם ָרחוֹק
ְ ּב ָפ ֶנ ָ
יך ֵי ׁש ֶע ֶצב ֻמ ָּכר ִלי
ָ ּד ִנ ֵ
יאל
אשוֹן ִי ׁ ָּש ַלח ָלעוֹ ָלם
עוֹד ְמ ַעט ְו ַה ְ ּצחוֹק ָה ִר ׁ
ָ ּד ִנ ֵ
יאל
ַמ ָ ּב ְט ָך ַה ׁ ּשוֹ ֵאל
ִמי ָה ַא ָ ּבא ׁ ֶש ָּכל ָּכ ְך ֲח ַסר ִלי
ָ ּד ִנ ֵ
יאל
ַמ ָ ּב ִטי ְמ ַי ֵחל
ׁ ֶש ִּתׁ ְש ַמע ֶאת ַה ּקוֹל
ׁ ֶש ּקוֹ ֵרא
ֶזה ֲא ִני ִמ ּ ֻכ ָּלם
ָ ּד ִנ ֵ
יאל
ֵא ְ
יך ָה ִיינ ּו חוֹ ִצים ֶאת ַה ּ ַמ ִים
ְוזוֹ ְר ִקים ֲע ִפיפוֹן ַלׁ ָּש ַמ ִים
ֲא ִפ ּל ּו ּכוֹ ָכב
ְו ָל ֶנ ַצח ְ ּבׁ ֶש ֶקט א ֹ ַהב
ּו ׁ ְש ִתיקוֹת ֶנ ֱח ָרטוֹת ִ ּבי ַע ְכׁ ָשו

ָ ּד ִנ ֵ
יאל
ַה ָ ּי ִמים ַי ַע ְבר ּו
ַו ֲא ִני ֶא ׁ ָּש ַכח ִמן ַה ֵּלב
ָ ּד ִנ ֵ
יאל
ַה ָ ּי ִמים ַי ְח ְלפ ּו
ִּכי ָה ֶע ֶצב ָ ּגדוֹל
ְו ַא ָּתה עוֹד ָק ָטן ְו ׁ ָש ֵלו
יאלֵ ,א ְ
ָ ּד ִנ ֵ
יך ָה ִיינ ּו חוֹ ִצים ֶאת ַה ּ ַמ ִים...
ָ ּד ִנ ֵ
יאל
ֵא ְ
יך ָה ִיינ ּו קוֹ ְר ִאים ַל ָ ּי ֵר ַח
ִמ ְס ַּת ְּכ ִלים ֶאל ַה ָ ּים ׁ ֶש ּלוֹ ֵק ַח
ִסירוֹת ֶאל ַהחוֹף
ְויוֹ ְד ִעים ׁ ֶש ֵ ּב ֵ
ינינ ּו ֵאין סוֹף
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ַאל ְּת ַפ ֵחד ֶזה ַה ּיוֹם ֶזה ָה ֶר ַגע
ּבוֹ ַא ָּתה ִּת ָ ּו ֵלד ַרק ִמ ְּמ ָך
ּו ִמ ָ ּיד ְּת ַג ֶּלה ׁ ֶש ָּת ִמיד ֶזה ָה ָיה ׁ ָשם
ְ ּבקוֹ ְל ָך ְ ּבג ּו ְפ ָך ְ ּב ִל ְ ּב ָך
ְו ַא ָּתה ִּתׁ ְש ַמע ֶאת ַה ּקוֹלוֹת ׁ ֶשל ַה ְ ּד ָמ ָמה
א ּו ַלי ֶאל ִא ָּמא ֲא ָד ָמה ַא ָּתה ִּת ּפוֹל ְנט ּול ּכוֹחוֹת
ָּכל ֲאׁ ֶשר ִּתׁ ְש ַאל ְ ּב ֶט ֶרם יוֹם ָח ָד ׁש ֶי ְח ָ ּדל
ַה ּכוֹ ָכ ִבים ָאז ְי ַס ְּמנ ּו ַ ּב ֲחׁ ֵש ָ
יכה ֶאת ַה ְּתׁש ּובוֹת
ְו ַעל ְס ִפ ָ
ינה ָאז ַּת ְפ ִליג ֶאל ֵלב ָים
ִל ְראוֹת ֵה ָ
יכן ְמ ַפ ֵעם ָהעוֹ ָלם
ַה ַ ּג ִּלים ִי ְת ַנ ּ ְפצ ּו ִי ְל ֲח ׁש ּו ֶאל ַהחוֹף
ֵיׁש ֵאין סוֹף ֵיׁש ֵאין סוֹף ֵיׁש ֵאין סוֹף
ְו ַא ָּתה ִּתׁ ְש ַמע ֶאת ַה ּקוֹלוֹת ׁ ֶשל ַה ְ ּד ָמ ָמה
א ּו ַלי ֶאל ִא ָּמא ֲא ָד ָמה ַא ָּתה ִּת ּפוֹל ְנט ּול ּכוֹחוֹת
ָּכל ֲאׁ ֶשר ִּתׁ ְש ַאל ְ ּב ֶט ֶרם יוֹם ָח ָד ׁש ֶי ְח ָ ּדל
ַה ּכוֹ ָכ ִבים ָאז ְי ַס ּ ְמנ ּו ַ ּב ֲחׁ ֵש ָ
יכה ֶאת ַה ְּתׁש ּובוֹת
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ַאל ְּת ַפ ֵחדְּ ,כׁ ֶש ּ ִמ ּ ְמ ָך ִּת ָ ּו ֵלד,
ָאז ֲה ִכי ָקׁ ֶשה ֲה ִכי ּכוֹ ֵאב ֲה ִכי ּבוֹ ֵדד
ְו ַא ָּתה ִּתׁ ְש ַמע ֶאת ַה ּקוֹלוֹת ׁ ֶשל ַה ְ ּד ָמ ָמה
א ּו ַלי ֶאל ִא ָּמא ֲא ָד ָמה ַא ָּתה ִּת ּפוֹל ְנט ּול ּכוֹחוֹת
ָּכל ֲאׁ ֶשר ִּתׁ ְש ַאל ְ ּב ֶט ֶרם יוֹם ָח ָד ׁש ֶי ְח ָ ּדל
ַה ּכוֹ ָכ ִבים ָאז ְי ַס ְּמנ ּו ַ ּב ֲחׁ ֵש ָ
יכה ֶאת ַה ְּתׁש ּובוֹת
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