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תביטי

י  יט� ב� י ת� יט� ב� י ת� יט� ב� ת�

פור ג�ב�ה� י צ� ה ל� ר� אמ�

ז!ל ר� ב� י ה� יס# ר� י ת� חור# א$ מ#

יל. ל� ל ח� קול ש! ב�

ה, י ל� ת� ר� ן, אמ� כ#

י:  ית� א� י ר� ית� א� ן. ר� כ#

יל. ל� י י#ש ח� ג�ם ל� אור. ו�

יל.  ח� את� יס ו� ר� ח ת� ת� פ� א!



 

שם ישבתי

ים. ית חול� ל ב# י�ה ש! ר� ט! פ! יזו ק� א# י, ב� ת� ב� ם י�ש� ש�

ה.  ין דומ� ד� ס� ה ב� כ4ס! יל מ� ל� ח� ה!

ה.   פ� צ� ר� ל ה� י א! פות אות� ט� פ� ט� עות מ� ב� צ� א! ה�

ל י�ם. ה ע� יק� לון ר# י� ית נ� ק� י ש� ר�אש�

ל.  ק� ש� י מ� ין ל� ם, א# י� ל� ג� י ר� ין ל� א#

ית. ש� מ� ה מ� איק� מ� פור� נות מ� ח� ל� ש4 ה�

ירות?  ה� ז� ית ב� כונ� מ� ג ב� ה� נ� יך� א! יך� אקום? א# א#
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כ�ש!א$נ�י נ�ש�א!ר!ת ל�ב�ד

מות, ה ל� רוצ� ה ו� צוצ� י מ� נ� ד א$ ב� ת ל� ר! א! ש� י נ� נ� א$ ש! כ�

ה כ� ש# ח$ ל ה� פוך� ש! נוצות ה� ף ב� ט# ע� ת� ה� ל�

ה צוצ� ת ר� ל! מו צול! ה כ� ק�ע� ב� ש� ל�

נ�ה. ש# י ב� מ� צ� ת ע� צ�ם א! ע$ ל� ו�

ים ל� י נוז� ד כוחות� ב� ת ל� ר! א! ש� י נ� נ� א$ ש! כ�

ה מ� ד� א$ ל ה� י א! י גופ� ח# ת� ל פ� כ� מ�

ה, ל� ב�ה� ה, מ� לול� י ח$ ים אות� ל� אוז�

מוץ. ה כ� ע� ש� רוח� ר� את ב� ש# נ�

י נ� י א$ ין ל� ד א# ב� ת ל� ר! א! ש� י נ� נ� א$ ש! כ�

ין ז!ה ק א# י ר� ל, י#ש ל� ל� כ� ב�

ה ה� הוא ו�א$ ין ה� א# ו�

י. ל� ן ע� ב! ד א! ח� ל א! כ� ו�

  



קינה

ס. ע� כ� ה� פו מ# ר� ט� י�פות נ� יו ה� ינ� י ע# כ�

ף ר� ה ט� ב� אה$ ל מ# ב# ל� ב� ת� מ� בו ה� ת ל� ג�ם א!

ב. ז�ה� ח מ� ר� ל פ! ים ש! ל� מו ע�  כ�

יו. רות� ע$ ת ש� ח א! ל� ג� ש! ן כ� ב� י�ה ל� דו ה� ק� ד� ק�
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נעורים

 

ט מ� ק4 מ� י ה� מ� ל� ת צ� ים א! צ� ע� נ� יר ב� ק� י ל� ת� ק� ד� ה� ו�

לוד ר ח� מ# ס� ן מ� י�ש� י ה� טוט ר�אש� ר� מ� ס� י ב� ת� ע� ק� ת� ו�

ה ל� ג� י מ4 פוצ# צ� חוט פ� ס� ם, ל� י� נ� ר� פ� צ� י ב� ב� ת ל� י א! ת� צ� ח� ל� ו�

ר.  פ! ית ס# ל ב# ם אפ�ר ש! ע� ז!ה ט� י�ה ב� ה� ו�



א מ# ט� ה מ� מ�

 

א מ# ט� ה מ� מ�

ת? מ# ג�ע� ב� נ� ל� ב�

נ#ט ג� י ז!ה מ� כ�

ש�ח�ר ו�ר�ך�

ך� ל כ� ך� כ� מוש#

ה ש� גוף א� מו חור ב� כ�

ת ר! ד! Eה, נ!ה סור� ת, א$ ר! ח! א$

בור ך� ל� ש� מ� נ� ה נוג#ע� ו� את� ש!

ם עול� ז�ר ל� ח� ה ל� ל�א רוצ!

ים  ח� ה אור� ל�א רוצ!

ל   ל�א א�כ!

ל�א אור. 
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ה�ת��םיִּנ�ים

ים ק� נו יונ� נ�ח� ה א$ ל� י� ל� יום וב� ב� ש! כ�

ים ז�ה� י-מ� ת� ל� ב ב� כ! י ר! ל# ל כ� ירות ש! פ� צ�

ים, ין אונ� וון, א# י כ� ל� יש ב� ב� כ� ל ה� ים ע� ס� ט�

ים ד� יור� ים ו� ה עול� ב� ב� קולות י� ב�

ה ל� ל� ה י� ת אות� ע� מ� ש� חוץ שוב נ� ב� ש! כ�

ת פ! ט�ר! מ� ר, ה� ע� ש# ת ה� רוע� נו פ� ת# נ� כ! ל ש� ש!

ה קול� חוב ו� ר� ת ב� ח� ה צור� צ� ר� ש!

ת פ! ת! ש4 ה מ� ל� ה� יק ב! ר� ז� נו מ� תוכ# ב�

ת ג�ל! נ� ר� ינ#י ת� מו ע# ל כ� ה� ב� נו נ� מוח# ש! כ�

לול ה� ה מ# פ� ט� נום נ!ח� מ� ע נ� צ� מ� א! ב� ש!

כ�ל!ת ר י� ח�ס! ת ב� ר! פ! ר� פ� יא מ� ה� ו�

בול ל� ב� ק מ� ת� ש4 קור מ� ת מ� ר! פוע!

יף ק� ה� ים ל� ר� נו חוז� דות# �םיִּנ#י י�ל� אז ת�

ן י�ש� יף ה� ר� צ� ל ה� ים ש! ק� ד� יו ה� יס� ר� ת ת� א!

יף  צ� ם מ# ז�ע� ת, ב� ח� ד� ל ק� ע� ר� ב�

ן. ב� ר� ח4 ה ו� מ� מ� ל ש� לות ש! יל� ב�



פ�ה

ה  יר� ת� ת ה� ע� ק� פ� ן ה� יא מ� ה. ה� מור� ע ה� ב� צ� א! זו ה�

אשונ�ה.  ין ר� ב� מ# י ה� ט� ב� ת חוט מ� א!

ה  יב� ב� י ס� ת� כ� ר� ינות כ� מ� א$ עות  מ� ב� צ� ר א! ש! ע!

ית. ר� ב� ע� ל ה� רות ש! ש� י� יות ה� ו� ז� י ב� נ� יל# הוב� ל�

ית נ� ת� י� י�ה צ� פ� צ� י ב� ת� נ� כ� ר� י ה� ת ר�אש� א!

ים נ� ב� ים ול� ל� ח4 ים כ� ט� ר� י ס� מות� צ� ה ל� צ� ה$ ג� ש! כ�

. יה� ר�ק פ� ים ב� ב� ט� ר� קום, מ4 מ� ק4 ן ה� ל ד�פ! ע�

ים,  ל� כ# ת מ� ק! ד! ס� �םיִּנ� ע ה� ב� צ� א! זו ה�

א�ב,  כ� מ� ת מ� ח� תופ� ה�

ת. מ! ד! ג� ה�

י. ת� ט� ל מ� ע� ה מ# מונ�ת� ת�

י. ת� ד� �םיִּנ�ה נול� מ! מ�

י ה ל� י ומור� ת� מ� ע4 ת ל� פ! ק! ד� ז� היא מ�

אשון: ר� ר ה� ב# ד� ת ה� א!

פ�ה.
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כ�ח�

ז�רות ן ה� ים ומ� עור� �םיִּנ� ן ה� ד מ� �םיִּנול� נו כ�ח� ש! י�ה ל� ה�

ז!ל ר� ב� שוי�ה מ� ה ע$ ט� מ� נ�ה ב� ש# נ#י ה� פ� ים ל� יר� ר�ח� ש� צ� ל�

ן. ד� ק� ר� דור, אפ� ל� פ! רומ� מו ט� ם, כ� סופ� פ�ל ב� ל� ו�

ר צ� ו�ח ה� ר! ה ב� מ� ם ר� ם ע� �םיִּנ�י� ל אופ� ב ע� כ� ר� נו כ�ח� ל� י�ה ל� ה�

ים ח� ים ל� נ� ר� Gי א ט# ח$ כ4סות מ� בות מ� צ# ין מ� ב# ש!

שוקות  - ם פ� י� י�ד� נו. ב� ק� ע� או! צ� ר� ת�

יש, ב� כ� ר ל� ב! ע# מ# לות ש! פומ! ס ה� ד# ר� פ� חוק, מ� ר� מ#

עות ר� ל צ� נ�ם ש! נ4מ� זום מ� מ� נ�ה ז� נ�ע$

נ!ת.  ה ל�א מוב! פ� ש� ן ב� רו ג�ם ה# ב� ד� ש!



ינ�ה ד� נו מ� י!ה ל� ה�  ת�

ז!ה סוד ה� ת ה� ינ�ה, א! ד� נו מ� י!ה ל� ה� ת�

דיו,  ר� ה� ז�ר מ# יש ה� א� י ה� הור� ר ל� פ# ס�

ת. ב� ש� ז�נות ב� ה ח$ כ�ל, בוכ! ע� ה� יד, יוד# ח� פ� יש מ� א�

חו. ו�כ� ת� ם ל�א ה� ל ז!ה ה# ע�

ה יר� ד� ו�ה נ� ל� ש� ד, וב� י�ח� ב�

ית ר� ב� צות ה� ר אר� אמ� יש ש! א� יבו ל� ש� ק� ה�

ן ה כ# ל� מ� ו�אט! ן ג� י�ה כ# ן רוס� ה כ# יק� ר� מ! ל א$ ש!

יר. כ� ים ל�א מ� בול� בום ה� לו אל� פ� א$ צות ש! ר� עוד א$ ו�

ם,  נ#יה! י ש� רו ל� ינ�ה, אמ� ד� נו מ� י!ה ל� ה� ת�

ד. י�ח� אה, ב�

ינ�ה ד� ר י#ש מ� ב� ם כ� אות א� ר� י ל� את� ר י�צ� ב�ק! ב�

ה. ם רוב! ס ע� ד# ר� פ� י�ד ה� ד ל� א עומ# ר� ז� ע! י ש! ית� א� ר� ו�

ינ�ה! ד� נו מ� ר י#ש ל� ב� י, כ� ת� ר� א, אמ� ר� ז� ע!

ר! ע�צ! ים ו� יק� ל� יך ס� ר� ר ל�א צ� ב� כ�

ח ד� ק� ל א! ים ש! דור� יא כ� ב� ח� ה� יך� ל� ר� ל�א צ�

י! ל� ר ש! פ! ס# ית ה� קוט ב# י�ל�  ב�

ע?  מ� א ש� ר� ז� ם ע! א� ה�

ב, ל� ח� ית ה! כונ� ג מ� י, נ!ה� נ� �םיִּנ� י ג� ב אור� כ� ם ש� ע� ית ה� ת ב# פ� צ� ל ר� ע�

ר�אש.  לו ה� פ� חור, א$ ין ש� ד� ס� ה ב� כ4ס! מ�

י ל�א ם כ� נ#י נ#רות א� קו ש� ל� ה ד� פ� צ� ר� ל ה� ת.   ע� ב� ב ש� ר! ע!

רו.  אמ� רו ו� ל י�הוד, אמ� יש ש! ב� כ� י�רו בו ב�

ם.  ע� ית ה� ירות ב# דו ק� ה$ ד� י�הוד י�הוד י�הוד, ה�

ה, רום י!הוד� ו ד� ק� ים ב� ע� �םיִּנוס� ש! י�הוד, כ� ב�

א�ד. ד מ� רודות ע� לות ו� מ� ש� דות ב� ל� מון י� ים ה$ רוא�

לות,  מ� ש� ה, ב� כ� צות כ� קופ� צות ו� ן ר� ה#

ז!ה ו�ר�ד ה� ל ה� ם כ� יד.  ע� ר� ח$ מ� ה�

ה. רור� ינ�ה ל�א ב� ד� ל י�הוד. מ� דות ש! ל� י�
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ש#מות

ים  ל� ס� ל� ס4 ים, מ� ק� ר4ס� ים, מ� י� נונ� מ� מות ת� עוד ש# מות ו� ש#

לומו. ח$ ה ב� מו סוס בוכ! ל כ� ם צוה# ר אות� אומ# ה� ש!

         

ם  יה! יות# אח� ה ו� ת� כ� ים ל� ר� ב# ח�ובות, ח$ ל ר� מות  ש! ש#

ה  ק� ע� צ� חום ה� ת� נ�ס ל� כ� ם נ� ר אות� אומ# ה� ש!

�םיִּנ�ה,  ש4 נות מ� ש� ק� ע� ים ב� ר� ש� יר ו� ו� א$ ים ב� פ� עופ� ת� מ�

ר אסור, ת� ל א$ ים ע� ר� ם שומ� לו ה# א� כ�

י -  כ� ב! ל� חוק ו� צ� ר ל� ב! ע# מ#

ם  יר� נ#י ע� ם ב� י ע� ל הור� יחות ש! ש� עו ה� מ� ש� ך� נ� כ�

י�ה. ה� ה ש! ל מ� ע�

 



דיאלוג 

ז�את ה ה� ר� צ� ה ה� ט� מ� ב�

יות רור� ע$ ק� א ש� ל# ר מ� מ� יר ח# י�ד ק� ל�

יות מ� מ� ים וש� יש� ב� כ� ע� לות ל� ח� מ�

י�ם. פ�ל ל� ך� א! פ# ה� ת� ם א! א�

ז�את ה ה� ש� ק� ה� ה ו� ר� צ� ה ה� ט� מ� ב�

י,  ת אות� ע� ד� את� ל� ם ב� א� י, ה� יב� ב� י�א ח�

י ת ר�אש� ץ א! נ�פ# או ל�

י ל� ת ר�אש עול� א! ל?  ו� כ�ת! ל ה� א!

י! ל� יא ש! ז�את ה� ה ה� ט� מ� ה�

ן, מ� ז� ת�  ז�את מ� ג�ש� ר� יך� ל�א ה� א#

ית.  ז�ר� ה, אכ� יק� ר� ב� ה מ� בוב� ז�

 . ך� י� יר� ש� י ז�קוק ל� ינ!�םיִּנ� א#

ה ט� מ� קום ב� מ� י נ�חוץ ה� ל�

י.  ל הור� ש!

אן. ישון כ� את ל� עות ב� ט� ב�

ך� ל� ה ל�א ש! ל� כ� ת ה� �םיִּנומ� יא!   ה� ה�

י. ת קור� ת� א! ע� ר� ה ק� מ� ל�
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הוי, ארצי

ה,  ר4צ� ל�א מ� ת, ה� ח� ר� ב� צ4 מ� י ה� צ� הוי אר�

ה  יכ� ר� י צ� ר# ת מוצ� ח� ה צור� רוצ� מ� ץ ב� ר! א!

ה יכ� ר� עוד צ� ה ו� יכ� ר� וצ�

ה.   רור� ה את� צ� ר� יזו צ� א# ה הוי ב� ר� הוי צ�



עוד ל�א עלינו

ינו.  ל� עוד ל�א ע�

ב�ץ      נו עוד ב� נ�ח� א$

ים ל י�תוש� ש ש! ן רוע# נ� תוך� ע� ים, ב� צ� ב� צ� ב� מ�

ים פ� נ� פ� נ� ר, מ� ט! יקופ� ל� רועות ה! ע�ז ז� ב�

ים  ע� ט� ר� ק� ק מ� ל� ק� ל� ד ח$ ן כ� ל ד�פ! ע�

ה תוק� נ!ת מ� מ! א  ש� ל# מ�

ע� צ# ב� ים ל� צ� אמ� ת� בוץ מ� צ� ב�

י בועות ת# ים ב� יך�  בונ� ר� ד פ� שוקול� מ�

יפות  פ� צ� ים ב� כ4ס� עות מ� ר� �םיִּנ#י צ� ק�

ים ש� ב# זונות י� ל� יות,  ח! צ� ר� ק� ו�

נו ח� כ� ש� ים ש! ח� שוכ�

בול מ� ת ה� ן.    א! נ� ע� ת ב! ש! ק! ת ה� א! ו�
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שבת שני שירי ערב

א

כ�ר, יח� ע� ה! ר# כור� הוי, מ�

ך� קול# ף מ� ע נוד# ל חור ר� יח� ש! ר#

י ל� ר א# ב# ד� ב מ� ר! י ע! ד# מ� ש!

ס כ� פ4ר� ץ, מ� ע, נוצ# ר4ב� מ�

י יר ל� ד� ח� ע מ� ק� ר� מ� ה� מ#

ע. ר� שון ה� יקות ל� ש� נ�

ת ל! את� זול! אז ש! ז!ה מ#

ה ר� ז� ל ג� ת ע� ר! ת, ל�א שומ! ל! ל! ק� ומ�

ה ר� ה צ� מ� י! כ� ל� ה ש! כור� ל. מ� ל� כ� ב�

ה�י�ית ו�כ�מ�ה ע$נ4ג�ים ה�יו מ�ת�נ�י�ך�

ה  מ� צ� ה ה� ת� י� ה ה� מ� ה ת� ומ�

אנו  ר� ק� הוא ש! ב ה� ר! ע! ה. ב� יר� ש�



ב

ים. בור� ד� ה� ף מ# יח� מוז�ר נ�ד� ר#

ם. י� ב� ג�ר� ה� ק מ# ל נ!מ! יח� ש! ר#

ית. ל� ע$ מ� נט ב� אודור� ל ד! יח� ש! ר#

ל ק� ל� ק4 ר מ� ר# ק� ל מ� יח� ש! ר#

ש.  ל ח�ד! ל ש! מ� ש� ת ח� ק� ס� פ� ר ה� ב� ע� ש!

יאה ל� ח$ ישות מ� מ� ל נ� יח� ש! ר#

ה. מ�ד ב� ע$ ש ל� מ� ה מ� ש! ק� ש!

ה צוב� ה ע$ יב� ק# ה מ� יפ� ש� מו נ� כ�

ע ר� יח� ה� ר# א ה� ה וב� ל� ע�

ים. בור� ד� ה�        מ#
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דיוקן

ר, כ� מ4 יר ה� ק� ל ה� לוי  ע� ת, ת� ג!ר! ס� מ� ב�

בוע� ן,  ק� ח� ל� ש4 מול ה�

ן יוק� י�ר ד� צ4 ן.  מ� ב� ל� ח�ר ו� ש� ב�

ר. ם ג�ג צ� י� ת� פ� ש� ים ל� אף בונ� ה� ים מ# ט� מ� נ#י ק� ש�

ר. צ� ח ק� צ� מ! ת ל� ח� ת� ל מ� ים א! ל� ים זוח$ ישונ� א�

בונות ל� נ#י ע! ם - ש� י� ינ� ע# ר ה� קול� ים ב� ד� ב# ים כ� י� ל� מו ד� כ�

ר) ב� ך� שום ד� פ# ש� ל�א י� ה (ש! מ� מ� ד� ים ב� א� ש� נ�

ט  ע� מ� כ� אף ש! שר!ש ה� ט ב� מ! ל ק! ע�

ר! מ� ג� ף נ� כ# י ת# נ� א: א$ ט קור# ע� מ� , כ� ע� כור#

ר, ת� ס� בוז נ� ת, ב� ג!ר! ס� מ� ק ה� ר� ו�

ת:  ל! שוא! מונ�ה  ו� ת� ל ה� ת כ� ת א! ק! ב! ח� מ�

ר? מ� ר� מ4 ה מ� יד את� מ� ה ת� מ� ק, ל� ד! צ!



בני שלשים פלוס

ים ר� ד� Eים נ!ה ד� ל� ה י� לש� לוס ש� ים פ� לש� נ#י ש� ב�

ים ר� ד� ח$ ל ה� ם כ� ה ע� ש� ד� ה ח$ יר� לוס ד� פ�

ג�ר�ים.

ים יט� ל� ח� מ�

ים י� דות� יות י�ל� ה� יק ל� ס� פ� ה� ל�

ל�ה�פ�ס�יק ל�ה�יות ת�לות�י�ים. 

ה יק� ב� ת וד� ע� יות בול� ימ� ט� נ� א� נ#ס ל� כ� ה� שוט ל�א ל� פ�

ה יע� ק� י ש� ד# ד כ� ה ע� מ� ש� �םיִּנ� ת ה� יע� א! ק� ש� ה� ל� ר מ� ז�ה# ה� ל�

ה. יק� ש� ל נ� כ� ב�

ה ת� בוד� ע$ תו/ב� בוד� ע$ פוק ב� ס� ת ה� צ�א א! מ� ל ל� ש� מ� ל�

ה ת� יד� ד� תו/י� יד� ד� ם י� ים ע� ר� ש� ר ק� ח יות# פ# ט� ל ל� ש� מ� או ל�

ה. ת� ר� ב� ח! תו/ב� ר� ב� ח! ים ל�א ב� מ� ע� פ� את ל� צ# לו ל� פ� או א$

יוך� ח� ה ב� יצ� ק� ל ע$ עונ!ה ע� י ה� כ�

כוך� י ח� ח# ט� ש� יות ומ� פ� ם צ� צ# מ� צ� י�

ימום ינ� מ� ל�

ב�כוך�

ים ינ� ב� ים ומ� יב� ב� ים ח$ א� �םיִּנו יוצ� מ! מ� ש!

ים. נ� פ� ב� ש מ� ג�ר# ת� ה� י ל� ד# ים כ� נ�ס� כ� יו נ� ל� א# ו�
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 אהבות 

יקות ק� ם ד� י� נ� פות מ�אז� ל כ� ע�

בות  ל אה$ ח� שוק# רוק# ה�

ם ר זו ע� זו אח� נות ב� אז� ת� מ�

אב כ� ר נ� ש� ת ב� יה� מ� כ�

יו ת�ר� ס� י ומ� י�פ� ה� ה מ# מ� ה# ד� ת�

ב ת� כ� מ� ל אות ב� כ� ה ל� יק� ש� נ�

ין א� צ� ח$ ה ל� יש� ג� ל פ� גון ש! ר� י א� צ# מ� א$ מ�

ים, לוצ� א� בות ב� ש� ח� ת� ין  ה� צ� י ק# שוב# -   ח�

קות! ח$ ר� ת� ם מ� י� נ� מ�אז� פות ה� ירות, כ� ה� ז�



בריכה ב�

ע. צ� מ� א! ת� ב� ק� ס� פ� ה� ת ז!ה ו� מ�ד א! ל� ת� ל� ל� ח� ת� ים ה� מ� ע� ה פ� מ� כ�

ה, צ� פ# ק� מ� תור ל� ת� ב� ב� י�צ� ת� ה� ך� ו� י� יפות� ל� ת ח$ ת� א! ט� ש� פ�

ית א� הות ר� כ� ת� ם מ� י� ינ� ע# ם, ב� ל� ס4 ת� ב� ז� ח� Eנ!א

בוך�  ב� ים ס� ב� ר� ת� מות מ� ל� ס4

ם עולות י� ל� ג� ר� ם ו� י� פוך� י�ד� ק� ע$

ים נ� מ� ש4 יקו ג�בות מ� ל� Eח ך� ה! פ# ר� ל ע� ע�

רונ#ך� ג� ך� ב� פ# ה� ת� י ה� ח� ש! י ה� ת# יח� ב�  - ר#

יק.  ס� פ� ה� ת� ל� פ� ד� Eע ה!

ים מ� ח� טון ה� ב! ל ה� ך� ע� ת� ל� ב� ים י�ש� נ� ה ש� מ� כ�

י, חונ� ר� ר פ� לוק ב�ק! ה ח� טופ� ע$

ך�  מות# צ� י ע� רור# ת פ# ת א! ז!ר! פ� מ�

ים. ל� מ� �םיִּנ� ל� ים  ו� גוז�ל� ל ל� כ� א$ מ�

 

חור ג�דול,  א� ו, ב� ש� כ� י ע� ל� ם תוכ� א� ה�

ם י� מ� ת ל� ח� ת� ר�אש מ� ת ה� יס א! נ� כ� ה� ל�

יר? ח� ל מ� כ� ב�
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 מתנות

ה ל� ע$ ב� ה ל� ת� נ� ה ק� ש� א� אשונ�ה ש! ר� נ�ה ה� ת� מ� י�ה ה� ת ה� ע� ד� ץ ה� י ע# ר� פ�

ר.   י�ק! ב�

אז נו מ# ק� ה עוד נ� מ�    כ�

יבות נ� ע$

ים עונ� ש�

רות ט� ק� מ�

ים?  ת� פ� ח$

גו? ר� ס� פות נ� ה כ� מ� כ� ים ו� ר� ו!ד! ה ס� מ� כ�

ים קומ� ין ר� ל� פ� י ת� יק# ת, ת� ד! ים, עוגות יומול! יר� ים, ש� יג� ר� ה א$ מ� כ� ו�

ב  אות ז�ה� ר� ש� ר� גורות , ש� רות, ח$ כ� ש� אות מ� ר� פ� ר� פ�

שורות.  ה ת� מ� רורות כ� ה צ� מ� כ�

י�ה יאולוג� כ# יזו אר� ים, א# ל�ה� Eרות!  הו, א ל אוצ� ש!



 כלבת אטליזים 

נ!ת ק! ד� ז� ים מ� יז� ל� ט� ת א� ב� ל� ל הוי כ� צ# ת כ� פ! ת  חול! ל! ש! ב� ת� מ� ר ה� צ# ח� ב!

הות,   �םיִּנות, חומות-כ# ט� יות ק� צ� ר� ל ק� פופות ש! ש שורות צ� מ! ש! ב�

   , לוח� ינ#י ג� כ� מו ס� ים כ� ד� ים, ח� ש� ב# ה י� פ! יל� י ח� ב# ש� ל ע� לות ע� ב� ת� ש� מ�

  , ך� ו�ת# ר� ל תוך� ע! ה א! ע� ר� פ� ל�א ה� לות ל� ח� זוח$ י�ר# אור ה� ל�

מות ט� ל פ� ן א! ל כוח� כ� דות ב� מ� צ� ים. נ� ל� ד� ל� ד� מ� ך� ה� י� ינ� ט� ע$
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יח� ל� צ� ה מ� ם את� ל�ז�כ�ר א�

י  ת� אות� ל� כ� Eא יך� ה! כ�ר א# ז� יח� ל� ל� צ� ה מ� ם את� א�

יך� פ� ים מ� נ� ב� ד� י ד4ב� א# צ� ח$

נוע� ן קול� ק� ח� ל ש� יות ש! ח� מ� מ4 ב�

ע�ם ט� ך� ל� י ל� ת� ע� צ� נ�ה ה� ר ש� אח� יך� ל� א# ו�

ים ש� ק� י ה� ד� ש� ף מ� ט# פ� ט� ר ש! פוש# ב ה� ל� ח� ה! מ#

ה ש! ע$ ת מ� ע� ש� נ!יך� ב� ת פ� ע� ב� ה ה� ת� י� ה ה� ומ�

ב יט# ל ה# ל�א ב4ש� אשון ש! ר� ז ה� א�ר! ת ה� ת� א! ח� ב� ש� ת� ו� ל� יך� אכ� א# ו�

יו  ב� ר� ל ק� ל ע� ב4ש� עוף ש! ת ה� א! אשון  ו� ר� ו ה� ת� ס� ב�

ת ק! ס! פ� מ� ה ה� רוח� א$ ת ה� נו א! ל� אכ� ש! י כ� ל� אשונ�ה ש! ר� ה�

ג�ל  ש ס� ז�מ� פות מ� פ� ש אפ�ר וכ� ז�מ� ה מ� ל� מ� ים ש� לוג� מ� ת� ה� י מ# ית� ל� נ� יך� ק� א# ו�

י ינ� ו�ארון ס� ם צ� ר ע� מ! לוק צ! ך� ח$ י ל� ית� נ� ים ק� לומ� ש� ת� ר וב� ת! ס# יך� ב� א# ו�

י ל� עור ש! יל ה� ע� ת מ� כר� א! ז� יח� ל� ל� צ� ה מ� ם את� א� ו�

ת ל! כ# ע ת� ב� צ! ך� ב� ל� ה ש! יז�'מ� פ� י ה� ס# נ� כ� ת מ� א! ו�

ים בוה� ים ל�א ג� יח� ין ש� ים ב# חול� ית ה� �םיִּנ�ת ב# ג� נו ב� ש� ר� פ� ש!

יך� ר� ה צ� את� ת� ש! ל� צ� ל� י צ� ה כ� ל� י� ל� ך� ב� ר אות� ק# ב� י ל� ת� �םיִּנ�ב� ג� ת� ה� ש! כ�

ים ד� ל� ה י� ע� ב� ל אר� א ש! מ� י א� ית� י� ר ה� ב� וכ�

ה ל� י� ל� ע ה� צ� מ� א! ים ב� לוא� מ� ה� ה מ# ת� י� ב� ת� ה� ז�ר� ך ח� י� א# ו�

י ל� ה ש! את� ז!ה ש! י מ� י#ת� ה� ג#אה נ� ת ו� ר! ש! א4 ה מ� מ� כ� ו�

י כ� ר# ל י� ך� ע� ת ר�אש� ת� א! �םיִּנ�ח� יך� ה� כ�ר א# ז� יח� ל� ל� צ� ה מ� ם את� א� ו�

ים צ� ע# ין ה� ב ב# ה# ב� ה� אג�ם ש! יל מול ה� ל� ינ#יך� כ� ת ע# ת� א! מ� צ� ע� ו�

חוז!ה  ל ה� ת� ע� מ� ת� ח� ר ש! אח� י�ד ל� ה מ� ר� ד# ש� ל ב� ס� פ� ס� ל ה� ע�

ת  מ! Eא ר ב! ש� א4 ה מ� ו את� ש� כ� ע� י ש! ת� נ� ב� י ה# נ� ו�א$

ך� י אות� ת� ז�ק� Eח יך� ה! כ�ר א# ז� יח� ל� ל� צ� ה מ� ם את� א� ו�

עועות ר� י ה� נ� ת� מ� צ�א אז ב� מ� י ל� ת� י�כ�ל� כ�ח� ש! ל ה� כ� ב�

צוע� ל ד�ב פ� י�ה ש! כ� ב� י�ה ב� ט� ב� אמ� ית� ב� ג�ע� ש! כ�

י ל אב� ו�י�ה ש! ל� ה� ה ב� ר� ה� י ה! נ� ט� ת ב� א! י ו� פ� ת# ת כ� ת� א! ז�ק� Eח יך� ה! א# ו�

כ�ת ב� יק ל� ס� פ� ה� י ל� ת� ל�א י�כ�ל� פוך� ו� ה ה� ל� מ� ש� ת ה� י א! ת� ש� ב� ל� ש! כ�

נות מ� ל נ�ק� ע� ים ו� ר� ק� ל ש� ה ע� בור� ג� י ב� ת� ל� ח� ל� ס� ו�

י נ� קוצ� ל ה� ט! פ! יח� ה� ת ש� כר א! ז� יח� ל� ל� צ� ה מ� ם את� א� ו�

טון יו ב! ל� כו ע� פ� ים ש� ל� פוע$ ה� י ש! ר# מ�ח� ג�ם אח$ צ� ש ל� ק# ע� ת� ה� ש!

ה  ש� ק� ב� ל ז!ה ב� י ע� ר ל� פ# ס� אז ת�



רון. אח$ ן ה� מ� ז� ים ב� ר� ב� כ�ח� ד� ש� ה ל� י נוט� נ� י א$ כ�
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שיר הגרושה

ל ל� ח� י ל! ת� אות� ח� ל� ש�

י.  יק כ4ל� י ר# ל� כ�

ת� ס� מ� Eע י ה! פ� ת# ין כ� ב#

י. ל� ר�אש ל�א ש!

ר ב� ד� מ� ת ב� ד! י נוד! נ� ן.  א$ צ� מ� ח� ה�

. נ!יך� ת פ� ה עוד א! א! ר� ל�א א!

ם.   עול� י עוד ל� ג�ע ב� ל�א ת�

י ת� ע� מ� ך� ש� ת קול� אך� א!

י פ� יום מ� א ה� יוצ#

עות.         יע� ד# ב� מ� ה�



תשתקי

 

י! ק� ת� ש� י! ת� ק� ת� ש� ת�

ית ר� צ� ר� צ� ל ה� י ע� ת� ק� ק� ת פ� ח� צור� ה�

ית ר� כ� ת ל� ח� ת� ו�ה מ� �םיִּנ�ע$  ה�

ה!  ב� ה! אה$ ב� אה$

ם י� ר� Gה צ� ה, ב� ל� י� ל� ב�

ירות, ק� ל י�ד ה� ת ע� צ! רוצ! ת� ה, מ� רוס�  ה$

ק אסור.   ד! ת ס! ד! ג�ר! מ�

ה. רוס� אוה� ד� צ� חומות מ� י ה� ר# שומ�

צור. ר� עו שום צ� מ� ם ל�א ש� נ#יה! אז�
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צלחת

ל!ת ש! ב� מ� ה ה� פ� צ� ח4 זות ו� ב� נ� ן, ב� כ#

ים ל� א# נ#י ה� ל ב� ז�ה ש! נ� מ! ב�

יום ת ה� ח� ל� צ� י ב� ל� צ� ה א! יח� �םיִּנ� ה�

ך� - ל� ש! ר מ� ים יות# ש� ד� ה ע$ ל�ש� ש�

ל�ם. ד י�ה$ ח� ל א! כ�

נ�ה מ� ל ה� ת כ� מ�ר א! ג� �םיִּנ� ש! י, כ� יר� י�ק�

ן ב� ם ל� ת! ק כ! אן ר� ר כ� א# ש� י�

ן ח� ל� ל ש4 ה ע� יק� ת ר# ח� ל� צ�

נ�ה.  ש� ר�אש ה� ינו ב� ד# ע� ל� רוך� ב� ע�



     בי�ם שלך

ל צ# ך� ע� ל! ה מ! ך� את� ל� י�ם ש! ב�

ל  יכ� ל תוך ה# ל א! צול#

ה  כ� ל� מ� מ� ד ב� ה יור# עול!

ה. פ� ת ש� מוק� ית, ע$ ט� ת, א� מ! ל! א�

י אור.  פ# נ� ך� כ� ם ל� ים ה# ג�ל� א.  ה� יו נור� ז�

ה. ר� מו נ�ע$ ך� כ� ק אות� ב# ח� ם ל� י�ם חול# ה�

ע. ע� טוב ו�ר� הור, יוד# ש ט� י� ה ש� י�ם את� ב�

ך� ל� י�ם ש! ה ה� א! ר� ה מ� ומ�

ך� את� ר� ק� יו ל� ל� ת ע� כ! ל! ה� מ� י ש! מ� ם,  ל� ת� ס�

קומות, ם ע$ י� ל� ג� ר� ם ב� ל� כ� ט נ� ב� מ� ב�

עות ט� ה ב� ת� ל� מ� ת ש� ה א! יל� ש� פ� מ�

ה?ּ ל� י ש! ת� פ! בואת ה� ת ב� רואה א!
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תינוק

 

ה זופ� ש� ית ה� �םיִּנ�ש� ף ה� ת# כ� ו�אר ל� צ� ין ה� ב# ר ש! ק�ע� ב�

ר  ג!ב! ל ה� ב�ך� ש! �םיִּנ� יוך ה� ח� ה ב� כ4ס! מ�

ך�  ר� ך� ה� מונ�ח ר�אש�

ר�ג.  ת� מו א! כ�

אג�ה  ד� ג#י ה� ל� ל פ� ך� ע� לומ� ם י�שוט ח$ ש�

ם, י� מ� ע ל� ינו מוד� א# ב ש! ג ז�ה� מו ד� כ�

תו  ע� ץ ב� ע# יש כ� ר� ש� ם ת� ש�

יש א� י!ה ל� ה� ת� ה�ד�ר.   ו�



אב

ינוק ד לו ת� �םיִּנול� אב  ש! ה�

ינ�יו ע# הון ב� מ� ת� חות ו� יו זור� נ� פ�

יו  ד� ע ש� ב� ל ש! כ� מ�

ב. ז�ה� ב מ� ל� ו ח� ש� כ� ז�ב ע�

ה�עול�ם ב�י�ד�יו

ה. ב� אה$ שוי מ# ע�
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פזמון

לנתן זך

     

ם.  אד� ה ה� ד! ש� ץ ה� ל�א ע#

ח ר� ך�  הוא פ! ר�

א.   נור�

. ך� ל כ� יע� כ� ג� ר פ� יב� ל א# כ�

פול. י ט� ל� ם ב� ל� Eב, נ!א ל� Eנ!ע

לול יל הוא ע� ל ג� כ� ב�

יות נ�בול. ה� ס ל� ר� ד� יות נ� ה� ל�

ם. אד� ה ה� ד! ש� ץ ה� ל�א ע#

ה ל� י� ל� ן ב� ינו י�ש# ץ א# ע# ם ה� א� ה�

יאות ר� ב� ל ה� מ�ר ע� ש� ה ל� ש! ק� ת� ם הוא מ� א� ה�

ים  ר� ים נוש� ל� ע� ה! ש! כ�

ים ל� כ� Eרות נ!א פ# ה� ש! כ�

ים? נ�פ� ע$ ת ה� ים א! מ� גוז� ש! לו כ� פ� ו�א$



פלפונים

ים ל� בובונ#י מ� א ז� ל# יר מ� ו� א$ ז�זות ה� ת4 מ�

ת ז�את א! ת ז!ה ו� ירות א! ת� חות  ומ� מות�

חובות  בות ו� ים אה$ ד� ח� י פ� יש# ח�

ירות ה� ז� יעות מ� ג� ר� מ�

ירות ב� ס� רות מ� אוס�

רות שוב קוש� רות ו� שוב�

רות.   חוז� שות ו� ג�ר� ת� מ�
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ית ת� ח� פ� ש� י�ה מ� טור� יס� ת ה� צ� ק�

1

שול  ב� ה מ� ח� פ� ש� מ� ת ה� ה א! ס� נ� ר� ה פ� בור� י ד� ת� ב� ת נוצות.  ס� יט� ר� בון ומ� ס�

שות נ4מ� נות מ� י ב� ת# י ש� ר# ה אח$ ד� י�ל� אשון ש! ר� ן ה� ב# י�ה ה� י ה� אב�

ג#פות. ינ#י מ� ל מ� כ� תו ב� מ# ים ש! נ� וב�

ית נוצות  ר� תוך� כ� טוף ב� ת ע� י� ב� ה אותו ב� יק� ז� Eח ה ה! מ� ל# נ�ה ש� ש�

לונות.  ח$ ת ה� ה א! ח� ת� ל�א פ� ו�

�םיִּנ�ק, פ4 אר מ� ש� נ� י�ה ו� הוא ה� יד ש! מ� נ�ה ת� ע$ י ט� מ� א�

ה.  יס� ב� ש כ� ר! ל ק! תונ!יה� ע� ח� ת ת� ף א! ש# פ� ר ש� ש! א$ ג�ם  כ�

י�ד  ת מ� כ! ה שופ! ת� י� ה ה� בור� א ד� ת� ב� ס� ה ש! ר� פ� יא ס� ה ה� ח� ם הוכ� ש# ל�

ש. ד� ה ח� ינ�ה לו ת# כ� מו ומ� ע$ ט� י�ה ל� ל�א ה� ב ש! ל� ח� ה ב� ת# ת ה� א!

מו. ל א� ה ע� ל� י אף מ� אב� י מ# ת� ע� מ� ם ל�א ש� ע� אף פ�

2

ת  ר! ש! כ� מ4 ה� ז�ה ו� ר� ית, ה� ע� צ� מ� א! י ה� ת� י דוד� ר# ז#ר אח$ י ח� אב�

ה. ש� ו�ר� ים ב� ית-חול� ב# ית ב� אש� ה אחות ר� ת� י� ים ה� י�מ� ל� ש!

ים. ר� אומ� מו ש! שואה, כ� פו ב� ס� תור נ� נ�ה אר� יא וב� ה�

ם י� נ�ת� ש� נו ב� מ! ת מ� ג!ר! ב4 מ� ה� ים ו� ק� ת� מ� מ� ת ה� ב! י חוב! מ� ה אותו א� ת� ת� יך� פ� א#

ש.  נ�ח# ה ל� נ�ס� י מ� נ� ים א$ מ� ע� פ� יוק. ל� ד� ת ב� ע� י יוד� ינ!�םיִּנ� א#

ים. נ� מ�נ!ה ש� יה� ש� ר! ז�ר אח$ ח� נ�ה לו ל� ך� נ�ת� ר-כ� ח� א$

ה יד� ל� ל ג� ק ש! יוס� י�ה ק� ר ה� �םיִּנ�ה� י�ד ה� ל�

נות. ל�ש מ� יד ש� מ� ם ת� ה! ן ל� י�ה נות# ר ה� מוכ# ה� ם?  ו� י� ת� ה ל�א ש� מ� ל� ו�

י. " אב� נ�ה ל� ים", ע� ק� ל� ח� ת� ם מ� יך� את! ך� א# ל� א ש! מ� א� ר ל� פ# ס� י ל� ד# כ�

3 

ר", י�ש� י ה� הוד� י� ם "ה� ש# י�ה י�דוע� ב� י ה� ד אב� צ� י מ� ב� ס�

ל. א# ר� ש� ץ-י� ר! א! ים ל� ט� יק� יפ� ט� ר� ס! ת ה� לוק� ת ח$ י�דו א! ידו ב� ק� פ� ן ה� כ# ל�

נוצות.  בון ו� ס� ה מ� ח� פ� ש� מ� ת ה� ה א! ס� נ� ר� אמור, פ� י, כ� ת� ב� ס�

ר, יות# ת ב� ש! נ4מ! מ� ה, ה� כור� ב� תו ה� ב�

ל�ש  ש� ים ו� ר� ש� נ�ת ע! ש� ט ב� יק� יפ� ט� ר� ה ס! ל� ב� ק�

ץ  אר! ה ב� מ� ד� ת א$ יד� ע� לות ור� ח$ ב, מ� ע� ל ר� נ�ה ש! י ש� ר# אח$ ו�

ינ�ה. ט� ג!נ� אר� ה ל� ת� ח� פ� ש� ם מ� ה ע� ר� ג� ה�



ע ש� ת# ים ו� ל�ש� ד ש� תור ע� כו ב� דו ח� נ!כ� תו ו� ל� אהוב, כ� נו ה� ב�

ד.  מוע# ת ה� רו א! ח$ ט א# ע� מ� כ� ו�

4

ר, ב� ע� ש! ה ל� יר� ש� ת ע$ ר! ה, סוח! ק� ב� י ר� ת� ב� ה ס� ב� ת� ע כ� ש� ת# ים ו� ל�ש� אות ש� ע-מ# ש� ף ת� ל! א! ב�

ץ?  אר! ה ל� ל! Eע א! אי ש! ד� י כ� ה:  אול� כור� ב� ה ה� ת� ית, ב� יק� נ� בוצ� ק� י ה� מ� א� ל�

אן. ך� כ� ת אות� ר# ש� יש ל�א י� י, א� מ� ה א� ה ל� ב� ת� אי, כ� ד� ל�א כ�

 . ך� ל כ� י ע� ה ל� ר� ספ� ש! ר כ� ח# ר א$ ב� ל�א שום ד� ה ו� קול� ה ב� ט� ר� ה ח$ ת� י� ל�א ה�

5

ה ה ניור� יר� ע� צ� י ה� ת� דוד� ש! כ�

ה  ח� פ� ש� מ� ת ה� נ�ס� ר� פ� ג�ה ל� ר� ס� ה ו� מ� ק� ר� ז�את ש!

ה  ל� כ� ש� ה� ר ל� ב� ה כ� ת� י ל��א ז�כ� כ�

ה כ� פ# ה� מ� י ה� ר# ב אח$ צ� מ� ל ה� ל� ג� ב�

ת ה סוף סוף ב� ד� ים י�ל� נ� נ#י ב� י ש� ר# אח$

ה ל� א ש! מ� ם א� ל ש# ה ע� ק� ב� ה ר� אה ל� ר� יא ק� ה�

חור, ש� י�ם ה� ח�ץ ב� ר� ש, ל� ח�ד! ה ל� ס� אוד! ה ל� ד� ב� ה ל� ע� �םיִּנ�ס� ז�את ש!

ה ד� י�ל� ר ש! אח� י�ד ל� ית, מ� יש� ל� ש� ה ה� ת� ה, ב�  אות�

י�ה.   ר� ט! יז!נ� ד� ת מ� מ# ק�ב ש! ינוק י�ע$ ת� י ה� ר� אח$

6 

ד" ע� צ� ן, ו� ז�ק� ם ה� יש ע� א� ר ה� י�ה" אמ� נ� ש� ה ה� קומ� אן ב� כ�

ם, שומ# ה� ג�דול ו� ש ה� ר� ג� מ� נ#י ה� ל פ� ים ע� ד� ע� ים צ� ר� ש� ה או ע! ר� ש� ע$

יד. י�ח� נ�ם ה� ל ב� כו ע� י וב� בו הור� ם י�ש� יו. ש� ר� דו אח$ ע$ י צ� הור�

ט  ל! ש! ים ו� ח� ר� נות פ� ק� יר ל� ע� ז ה� כ� ר� מ! עו ל� ך� נ�ס� ר כ� ח� א$

ים. יכ� ר� א$ ת� ה� ה ו� ח� פ� ש� מ� ה� ם ו� ש# ם ה� ע�

ר:  ר# ב� ה  ול� ד� צ� ל ה� כ# ת� ס� ה� ילו ל� ח� ת� אז ה� ו�

ים.  ר� ח# א$ ים י#ש ל� ח� ר� יז!ה פ� א# ט ו� ל! יז!ה ש! א#

י, �םיִּנ� מ� ים ז� ר אח� ב! הוא, אז ק! ש ה� ר� ג� מ� ל ה� ע�

ה. ל� ש� מ! מ! י�ת ה� ר� יום ק� ת כ� ב! צ! נ�

ל,  צ� ר� ר ה! ה� ר ל� ב� ך� ע� ר-כ� ח� א$ י, ש! ל אח� ה ש! ב� צ# מ� ה�

ים.  ר� ח# א$ ל ה� ל כ� מו ש! יוק כ� ד� ב�
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7  

ים, ים חומ� מ� ת� או כ� ל� ר מ� ב� יה�  כ� פות י�ד! כ� יה� ו� תות! לס� ש! כ�

ים חול� פול ב� ט� ה מ� ש� �םיִּנוא$ י ש! ר# אח$

ים  ע� יג�ת כוב� ר� ס� ה ב� כ� ר� ד� ה� ומ#

ג�אות ת� ה� ה ל� ם מ� צ! ע! ין ב� א# ר ש! ר# ב� ת� ה� ש! כ�

י�ה ז� נ� מ� ג� ה ב� ד� מ� ל� ית ש! רוס� ב�

טו. נ� ר� פ! ס� מ�ד א! ל� י ל� מ� ה א� יל� ח� ת� ה�

  

י: ע ל� ק אז נוד� ר�

יר ע� צ� ר ה� שומ# ה ב� כ� ר� ד� ם ה� ד ע� י�ח�

ר  אוא! ה� נ� ל שופ! ים ע� בור� ד� ו�

ה ה אות� יר� ע� ס� טו ה� נ� ר� פ! ס� א! ה�

נ�ה.  רוב� ר, ב� יות# נ�ה ו� ים ש� ע� ב� נ#י ש� פ� ל�

טו נ� ר� פ! ס� ת א! ר! ב! ד� יא מ� ו ה� ש� כ� ע�

ה טוח� ים, ב� אכ� ל� מ� ם ה� ע�

ים  ר� ח# א$ ל ה� כ� – ש!

יש  -  יד� ק י� ם ר� ים ש� ר� ב� ד� מ� ש!

ים. א� �םיִּנ� ק� מ�

8 

ת" ר! י אומ! מ� ה א� ת� י� כ�ל", ה�  י#ש ה�

ם י#ש ים א� ל� ינו שוא$ י� ה� ש! כ�

ה. ב� ם, ר� י� ל� ת נ�ע$ ח� ש� ל, מ� ד� ר� ח�

ה,  ימ� ז� ג� ת, מ� ק! אפ! ת� נ�ה, ל�א מ� מ# ה ש� ש� א�

חות  ט� ב� ה� ת ב� ל! ל! ה� ת� מ�

י.  מ� ה א� ת� י� ה�

ה  ר מות� אח� ים ל� נ� ר ש� ש! ע!

ה מ� מ� ך� י� ש� מ� �םיִּנ� ה ש! ל� י� ל� ב�

כ�ל" י�ל "י#ש ה� ד� ר ה� אמ�

י  ת� ע� מ� י ש� נ� ו�א$



ים נ� נ� ע$ ת�ק ב� מ� ב ה� ל� ח� ת ה!  א!

. יה� ד! מו ש� ים כ� חוס� ים ופ� ד�ל� יו ג� ה� ש!
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נ�ה ת�                     מ�

ה, ת� ד� ל� יום ה4 י ל� מ� א� נ�ה ל� ת� שות מ� ע$ י ל� ת� ט� ל� ח� ה! ש! ע כ� ש� ת ת# י ב� ית� י� ה�

ה,  כול� י י� נ� א$ הו ש! ש! ר, מ� ת! ס# ן ב� כ# ל� י ו� ד� ב� שות  ל� ע$  ל�

ה,  ע� ת� פ� ה ה� ה ל� ש! י�ע$ ד, ש! ב� י ל� ית� ש� ע� הו ש! ש! מ�

ה.  ח� מ� ת ש� צ� ה ק� ה ל� ש! י�ע$ , ש! ינ!יה� ע# ד ב� מ� י!ה נ!ח� ה� י� ש!

נ�ק.   אר� ה ל� דומ! הו ש! ש! ית, מ� ל� ט� ל, מ� ית א�כ! פ� ה, מ� ט� ח� מ� י מ� ת� ר� פ� ר ת� ת! ס# ב�

י  עונ� ב� ד צ� סות ב� פ� ה ל� ב� ב4 ת ה� יכ� מ� ת ש� י א! ת� ז�ר� ר ג� ת! ס# ב�

נו.  ד� מ� ל� ק ש! ר# ס� ר מ� פ! ת! ב ו� ל# כ� ר מ� פ! ת! ם ב� י אות� ת� ר� פ� ת� ו�

ל",  א# ל� צ� ל  "ב� ף ש! ס! כ! ה מ� כ� י ס� אב� ה מ# ל� ב� י ק� מ� א�

ים.  אומ� ים ת� ר� נ#י ה� ת ש� צור� ן, ב� ר� יג� יל� י פ� שוי�ה חוט# ע$

ה.  ל� ח4 כ� ה ה� ל� מ� ש� ל ה� , ע� יה� ד! ין ש� ם ב# ה אות� יח� �םיִּנ� יא ה� ה�

ד ג�דול.  ח� ר א! ב� שות ד� ע$ י�ה ל� ר טוב ה� ה: יות# ר� יא אמ� י ה� ל� נ�ה ש! ת� מ� ל ה� ע�

נות. ע$ ה ל� י מ� י�ה ל� ה. ל�א ה� מומ� י ה$ ת� אר� ש� נ�ה נ� ים ש� ש� מ� ח$ ר מ# יות#

י ת� נ� ב� ד ג�דול", ה# ח� ר א! ב� שות ד� ע$ י�ה ל� ר טוב ה� ר. "יות# יות# ר ו� יות#

ל ז!ה.  ה ע� ת� י א� ת� ר� ב� ד� י ש! ל� בות ב� ים ל�א ר� נ� נ#י ש� פ� ה ל� ת� יא מ# ה�

ר:  אומ� ה ו� ג�ש אות� פ� רוב א! ק� ב� א�ם ש! ת� י פ� ע ל� יום נוד� ל ה� ב� א$

י.  ת� י�כ�ל� ה ש! י. ז!ה מ� ית� ש� ע� ה ש! א, ז!ה מ� מ� א�

נ�ק.  אר� ה ל� דומ! הו ש! ש! ית ומ� ל� ט� ית, מ� פ� ה, מ� ט� ח� מ� מ�



ל�מ�ה ט ש� פ� ש� מ�

נו ית: ת� ת� מ� ה א$ ימ� חוז�ת א# י, א$ ת� ל� ל� י י� ל כ�ח� כ� ב�

יתוהו! מ� ת אל ת� מ# ה� י ו� ח� לוד ה� י� ת ה� ה א! ל�

י�י ח� ת ל� נ�י א! ר� פ� צ� י ב� ת� ט� ר� י, ש� מות� ר צ� ע� ת ש� י א! ת� ש� ל� ת�

ה ת� כ� ת ה� פ� צ� י ר� יח# ר� ל א$ י ע� ח� צ� ת מ� י א! ת� ק� פ� ד� ו�

חות,  ר� צ� ה� ל מ# ב�ה� מ� ך� ה� ל! מ! ל�מ�ה ה� י ש� ל# ג� ר� ל�

י. עונ� ג� ש� י, מ� רופ� ג� א! י, מ# עות� מ� ד� מ�

אד�ם, ר ה� מ! צ! יד ה� ד� ר� י ב� ית� י� ה ה� טופ� ע$

י מ� ל א� ים, ש! יל� ד� ג� ל ה� ע� י, ב� נ�ק� ע$ ה�

ים הור� אר ה� ם ש� ה ע� ב� יא י�ש� ה. ה� כול� ש� ה�

י. ל� ק ש! ח� ש� מ� רון ה� ש� ת כ� נ!יה� א! אז� לו ב� ל� ה�      ש!
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Encounter

ל ה- תום ע� י�ה ח� ה� י ש! מ� Encounterח�
תו  ע� ד� י�ה נ�חוש ב� ה�

�םיִּנות ט� ק� י ה� נות� ת ב� ד א! מ# ל� ל�

י. ד� נ� ר! תות ב� ש� ל�

ה  טוח� י ב� י� ה� ך� ת� כ�

לות ק� רו ב� כ� ת� ש� ל�א י� ש!

אשון, ר� ר ה� ג!ב! ת ה� שו א! ג� פ� י� ש! כ�

ת. ר! ט! ק� מ� ן ב� ש� ה ע� ל� Eע ה! י, ו� יח� ל� ט� ב� ה�

י ק� פ# ר� מ� ינות ב� ד� ע$ ז ב� י אח� ל� ג� ר אנ� ג!ב! ש! כ�

י�ה  צ� ח$ ר ה� ב� ע$ ל מ� ה א! כ� ר� ד� מ� ה� ה מ# יד� ר� י� ב�

ן.  כ� ס4 ף ח�ם מ� י הוצ� ר�אש� י ו� כ� ר� קו ב� פ�

Take care ,ר  הוא אמ�

י. ר ל� ם ל�א אמ� עול� יש מ# א� ים ש! ל� מ�



חור ש� ה ה� ל� י� ל� ח ה� נ�כ� ל�

ח�ר ש� ה ה� ל� י� ל� ח ה� נ�כ� ל�

ף ד� מ� ן ה� ד� �םיִּנ� בום מ� אל� ת ה� ל�ף א! ש�

  . ך� ל� ד ש! י!ל! נ#י ה� ת פ� ם א! א ש� צ� ומ�

ם, ת� ק� ל� ח! ב ב� יט# בונ#ן ה# ת� ה�

תוח� פ� ה ה� פ! ב�

עות.  ל�א-יוד� ם ה� י� ינ� ע# ב�

. ך� ת� מ� ש� ם נ� ל! ז!ה צ!

ה.  כ� ר� י�ה או ב� ה: טוב� מ� ש� ה ב� א ל� ר� ק�

עות. ב� צ� לול א! ע$ ה ת� ה ל� א# ר� ה�

ית.  לוכ� כ� ל ל� ה ע� ר ל� פ# ס�

ק ת# ק� ת� ך� מ� עונ� ם ש� ד�ק א� ב� ה ל� צ! ר� יא ת� ו ה� ש� כ� ע�

ה. ה ל� ימ� א� ת� ך� מ� ל� ת ש! ע� ב� ט� ם ה� א� ו�

יך� רועות! ל ז� ה ע� א אות� ש� ת� ים ש! כ� ס� יא ת� ו ה� ש� כ� ע�

ינות  ד� ע$ ה ב� ל אות� ס# ר� ע� ות�

ר. ע� ש� ל ה� ך� א! ר! ד! ב�
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מול הים 

ה. ן מ� מ� י ז� ת� ד� מ� ם ע� דומ# י�ם ה� מול ה�

ק. ח� ר� ך� ו� ל� ש ה� מ! ש! אור ה�

ה.  יר� ח� ש� ת ה� מ! מ! ד� מ� י ה� בואת�  ב�

לות  ש� מ� מ! חוף ב� ל ה� ים ע� ק� ח$ ש� מ� ים ה� ד� ל� י� ה�

ר. יות# ר ו� ים יות# יר� ע� שו צ� נ�ע$

ה ב� ש�ב רוח� ר� נ� ט ת� ע� עוד מ�

ה�ר. ד� לו ל� ח� ים י�ת� ד4מ� ים א$ סוס� ו�



ו!ת מ� ה� י ש! ת� ב� ש� ח�

ם, י� ל� ג� ר� ה� יל מ# ח� ו!ת י�ת� מ� ה� י ש! ת� ב� ש� ח�

ש. י4ב� מ� ב ה� ק# ע� ב� ים ש! ק� ד� ס� ה� מ#

ק מ� ם ה� ס# ר� כ� ים י� תונ� ח� ת� ים ה� ב� ק� �םיִּנ� ב� או ש!

א. כ� ד ד� י ע� נ� יל# פ� ש� ה� י ל� ד# כ�

ר�אש, ה� י י�ב�א מ# ל� ו!ת ש! מ� ל�א, ה�

ל מ� ש� י ח� ט# ח$ מ� ק כ� א�ם י�צוץ  ד� ת� פ�

ץ פוצ# י י� י צור� אומ# ת ת� ת א! אח� ב�

ק.  י אב� שונ� ל� ה מ� ש! י�ע$
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המוות ייראה מקרוב

רוב ק� ה מ� א! ו!ת י#ר� מ� ה�

א�ד נות מ� ק# ם ז� י� ל� ג� פות ר� מו כ� כ�

שות נ4ק� פוחות ו� נ�

ש ל עור י�ב# ת ש! ה אח� יב� ט� שויות ח$ ע$

בורות ם ש� י� נ� ר� פ� רות צ� פור� מ�

ע. יח� ר� יפות ר# ד� מ�

ו!ה צ� ב, י� ר� ק� ו!ת י� מ� ה�

ג�בוה� י ו� גונ� ד� רוד, ח� קול צ� ב�

ה: ש� ל א� ל�א ש! ר ו� ל ג!ב! ל�א ש!

ר�ב ג� נ�ה ל� י את� מוכ� אול�

ר�ך� ש� נ�ה ל� י את� מוכ� אול�

ז�ר. ג� נ�ה ל� י את� מוכ� אול�

ה. ר� ר# י ב� י!ה ל� ה� ל�א ת� ו�



כשאתה מזדקן 

ן ק# ד� ז� ה מ� את� ש! כ�

שות ט� ש� ט� יות מ� אות� ה�

ר יות# ר ו� ח� יות# ה שוכ# את� ו�

ים - ר� ב� ח4 ינ�ם מ� א# ים ש! ר� ב�  ד�

י, סוד� קוד ה� ר ה� פ� ס� ה, מ� ח� פ� ש� מות מ� ש�

ה, מ� ל� ת� ו� ו�נ� כ� ת� אן ה� ל�

א  קור# יר ו� א� ה# י�ה ש! י ז!ה ה� ומ�

 . ך� ק ל� ך� ר� קול ר� ב�
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סונט הגימלאות 

אות ל� מ� ג� ים ל� י� ח� ה� א מ# צ# א# ש! כ�

ר  ב� י�ב ד� י!ה ח� ה� ל�א א! ו�

ר ב� י!ה נ�חוץ כ� ה� ל�א א! ו�

דות כ� �םיִּנ� ל� ים ו� ד� כ� �םיִּנ� ים ל� ד� ל� י� ל�

אות ל� ג!'ב� ם ל� ש� י ל� או אות� ש�

ר ש� י ב� מור# ש� ים ו� יכ� ר� נ#י כ� ם ש� ע�

ר ל�א י�ש� יל ה� ב� ש� ל י�ם ב� י�ם א! ך� מ� ל# א#

ילות ל# ים וב� י�מ� נוח� ב� י ל� ל� ב�

קור א ב� ה קופ# ף ז#ע� מוצ�

כות ר# ב� ת ה� בור א! ת� ה� ה מ# רוא!

י י�ר�ק-אפ�ר ל� ן ש! ד# י�ר� ת ה� ה א! רוא!

א�ד ה מ� ק� ל� ת ח$ �םיִּנ!ר! כ� ת ה� ה א! רוא!

ן י� מו ע� ת כ�ל  כ� ע� ה יוד� צומ� ע$

טוף אור אל ש� ע# ר� ז� ק י� מ! ת ע# ה א! רוא!



זה כמו המורד לירדן

לנעמי שמר

ן  ד# י�ר� ד ל� מור� מו ה� ז!ה כ�

מון.  ים ה� ב� כ� מ� ם ה� ד� יות ו� א נור� ל# מ�

ינ�ם. ים א# ד� ל� י� ה� ינ�ה. ו� ה א# מור� ה� ו�

ין. ק א# אן י#ש ר� ד. כ� ב� י ל� נ� א$

ן. ד# י�ר� ד ל� מור� מו ה� ז!ה כ�

ג�ה אומ! מו ב� ז!ה כ�

ן ט! ל ב! ן א! ט! ב!

ג�דול י ה� ם אח� ע�

ן ד# י�ר� ל ה� ע� ה מ# ס� י ט� נ� א$

ם. עול� ה ל� יע� ג� ל�א מ� ו�

ג�ה. אומ! מו ב� ז!ה כ�

ה ב� מוש� מו ה� ז!ה כ�

ש�ם נ�גור.

רות. ב� ק� ית ה� י ב# ר# ים אח$ יע� ג� מ�

עוד פול: י#ש עוד ו� ם כ� כ�ל ש� ה�

ם. כ4ל� ט ל� ע� מ� תות. כ� פ� ים ור� לול�

רור. א�ד ל�א ב� מ�

ם נ�גור.  ה ש� ב� מוש� מו ה� ז!ה כ�
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כ�י ה��םיִּנ!פ!ש

יא ש ה� �םיִּנ!פ! י ה� כ�

�םיִּנ�ה. ט� ק� י ה� חות� א$

א ד!ש! ל ה� י, ע� יק� ח# ב�

ת, ק! ג�ע, צוח! ר! ת ל� ב! יוש!

יז�ה, ג� ר� ק, מ� ח# ש� ה ל� רוצ�

יע� ר� פ� ה� ה ל� רוצ�

נ�ה. ש# ל�א י�

י  חות� יא א$ ש ה� �םיִּנ!פ! י ה� כ�

. נוח� מ� ת ה� ר� ס� ח�

ד.   ב� ת ל� ר! ד! ת� ס� יא ל�א מ� ה�



2מס.  אפיטף

)51עמ' הלא  ב1(אפיטף מס. 

ת. ר! ה סור! ש� נ�ה א� מ� ט�  פ�ה נ�

ה ב�ר אות� ש� יך� ל� ר�  ", "צ�

ה מור! א ה� מ� א� ר ל� ים אמ� יום הור� ב�

ה. ת� ת כ� ית� ב� נ�ה ש� ג� ר� ר א� ש! ת ע! דו ב� נ!ג�

ך� פ! ה# ה ל� ת� ש� י ע� רונ� ק� ן ע! א�פ! ב�

ה. מ� שוב מ� ל�א ח� ו�

ף כ! ת# אה ו� ש� ים נ� ר� ש� יל ע! ג� ב�

ה מ� ה ח� ח� פ� ש� ה מ� יק� פ� ה#

ת ט! ך� לוה! ל-כ� י. כ� ד� מ�

ם. י� י�ד� ה ב� ה ל� צ� פוצ� ת� ה� ש!

ד!ת ל! ה ל� יכ� ר� ית צ� י� "את� ל�א ה�

 

אי ד� מ� ל אש� קול ש! ים", ב� ד� ל� י�

ר  ב� ש� ה. נ� ל� ע$ ה ב� ר ל� אמ�

יר ש� כל. ה� ט ה� ע� מ� ה כ� ל� צ� ר.  א! נות�
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3 אפיטף מס. 

ם כ4ל� ל� ה ש! ש� נ�ה א� מ� ט� פ�ה נ�

ת�ק�נ�ה ש�ג�יאות ל�שון

נ�ה ק� ד ז� ר ע� ש! יל ע! ג� ומ�

ם עול! ת ה� נ�ה א! ק� ת�

נ�ה כ� ל ס� ק מול כ� י נ!ש! ל� ב�

שו מ� כ� י!יה� ו� ח� יקו ל� מ� ס� ה�

י!יה� יו ח$ ה ה� שום מ� ומ�

נ�ה.  י תק� ל� ים ב� ש� ב� ש4 מ�

ת ב! ה נוק! ת� י� ה ה� ח� ל� צ� ה� ב�

ה. ר� ק� ה נ� כ� ר� ד� ב� ר ש! ל ה� ל צ# כ� ר ו� ל ה� כ�

ת ב! ה אוה! ת� י� ה ה� ש� ג� פ� ר ש! ל ג!ב! כ�

ה. ל ר� כות מ� ב� יקו ל� ח# ק , וב� ב# �ח�



אולי למות לרגע

ג�ע ר! מות ל� י ל� אול�

פון ל� ד ע� ל צ�ם ע� ם ש! ל# יום ש� לו ל� פ� או א$

ה  כ� ש# ח� ר ב� ב# ק� ה� ים ל� ה י�מ� ע� ב� או ש�

יות ב�ץ ה� ק, ל� אב� ר ל� פור# ת� ה� ל�

יש אד� יש ה� ב� כ� ל  ה� ת ע� ש! ר4ט! ב מ� כ� ש� ל�

ית ח� רוח� מ� מ� ק  ה� ר4ס� ם ומ�ח� מ� ל ד� ש!

ה, ק� ל� קום ח$ ך� ל� ר כ� ל אח� ב� א$

גולות ם ע$ י� ינ� ע# ם ו� י�י� ח� ם ל� ע�

ה ינות ז�כ� צ� ר� צות ב� נוצ�

ים ר� ש� ת ע! ה ב� ד� ל י�ל� ש!

א.  מ� יות א� ה� ק ל� ה ר� רוצ� ש!
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מראה מהמטוס

'י אי-צ� ט� רוי ב� ש� טוס ה� מ� ה� מ#

קופות נות ש� ב� מות ל� ה# י ב� ר# ד� ע!

ה מ� ל� ה האח� ע# ר� מלחכות את מ�

נזכרות בין לעיסה ללעיסה

לשמוע את שירת המלאכים. 

 

 



לשמש

לליאורה אחותי

ך� את� ת ח�ש! יכ� מ� ה ש� יר� ס� מ� ה�

ים  נ� ל פ� ה כ� יר� א� מ�

ב  ל# י ב� ת ל� מ! מ! ח� מ�

יאה  ב� ב ל� ל# ח$

ת  ק! ר בוה! ש ב�ק! מ! את� ש!

ה ר� צ� ב ק� ת ז�ה� ר�ק! ס� ת� ב�

ו#ר ח� נ#ך� ה� ח� ב� ם י�ר# ת ע� ע� נוס�

אור ת ה� ב! כ! ר� מ! ב�

ת ע� ב� נות לו ט� ק� ל�

אור. ד אור מ# ר# פ� ה� ול�

ר ב�ק! ך ה� מ# י מ� ש�ך� ל� מ� י א! נ� �םיִּנ#ה ג�ם א$ ה�

ה, תוק� ה ומ� ק� ת ד� ן אח� ר! ק!

ידות.  ד� ת י� יק� ש� נ�
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גשם בגינה

ם א�ם ג!ש! ת� י�ה פ� ה� �םיִּנ�ה נ� ג� ב� ש! כ�

ה ת בוה� ד! נ�ה עומ! מ# ש� יונ�ה ה� ה�

בונ�ה, ה נ� ד� מו י�ל� ה, כ� ד! ש� ה ב� ר� מו פ� כ�

פות ט� ת ה� שוכ� ל מ� ץ ע� י קופ# נ�א� ס� לו ה� א� ו�

ר. ה� ז� נ� לו ו� גוז ש! Eא ת ה� א א! מוצ#

ם  י� ינ� ינ#י ע# ל מ� כ� נו ב� יץ ב� צ� הו מ# יש! מ�

הו ש! ש מ� לוח# שוב. ו� ח�



 טוריאדור

ה י�ם י�פ! ה חוף ה� יע� ק� ש� נ#י ה� פ� ה ל� ע� ת ש� ב� ב ש� ר! ע!

ת צ! ר! מ� ה נ� יד� ע� צ� ים, ל� ג�ש� ר� ים נ� ב� ל� כ� יאות, ל� ר� ב� ל�

חות.  ל� ק מ� בוה# חול ה� ל ה� ע�

ק, ל� ח� חול ה! ל ה� ים ע� יק� ל� ח$ זונות מ� ד  זוגות ו� י�ח�

ח� כ4לו, ר# ה, ק# ד4מ� ה א$ יל� ל� ת צ� ב�ש! ל� ת� ל ב� מ# ע� ת� ג�ם מ� ו�

יו. רופ� ג� י א! ק# ר� פ� ישות ב� מ� ין ג� ג� פ� ה� יא ל� ל� פ� מ�

ם שוק ע� ה� לון חוז#ר מ# י� ית נ� ק� א ש� יש נוש# א�

�םיִּנ�ם. ח� ים ב� פוז� ילו ת� ק�

אות  ר� מ� ה ה� ל! ל א# כ� ג�ב ל� ם ה� ע�

ב. ם ק� ה, ע� יש נ�כ! ד א� עומ#

ר כ�ע� ר נ�מוך� ומ� ג!ב!

ו.  ק� ל ה� ש ע� מ� ם, מ� י� מ� ל ה� ש ע� מ� מ�

אחור, ת ל� צ� ק� מ� ל ב� ש� פ� ח�ר מ4 ש� ר�אשו ה�

יאות.  ר# ל�א ה� מ� ר ב� הוא ש� ו�

יאדור.  טור#
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כשאני בחליל

ליעל ולמיכאל

תונ�ה י ח$ נ� יל א$ ל� ח� י ב! נ� א$ ש! כ�

ה ל� ח4 ה וכ� ב� ה4 ה  ז� פ� ת ח4 מ! פ4ל! מ�

ה ל� כ� ן ו� ת� י ח� תוכ� י#ש ב�

גונ�ה שות ה$ ג� ר� ת� י�ת ה� ל� מ� י#ש פ� ו�

ת כ! ל! ה� י מ� נ� פ�ל א$ ת ל� ח� ש�וכ�

יא ל� פ� ה� י ל� יט� ב א� צ! ק! ב�

יל ל� ח� י ו� נ� ה א$ ל פ! ה א! פ!

ת. כ! ר! ד� ז� ץ א� ל ע# ים ע� צ� י� צ� מ�

ים חוק� י צ� י#ש ב� יוך� ו� י ח� י#ש ב� ו�

ו�ה א$ ם  ר� ש# נות ג�ם ל� ש� י� תוך�  ב� ג�ם מ�

ים יק� ת� ים ע$ ס� ק� ים וט� מוס� י#ש נ� ו�

ה שוב� מ� ים ב� ת� מ# ל ה� י כ� ל� ים א# ר� חוז� ו�

ים ק� נ�ש� ת� ים מ� בוד� ים א$ דוד� תות ו� ב� ס� ו�

ה. ב� ים אה$ א� ל# ם מ� כ4ל� ו�



ח�ל  כ� מ� ה� ט ו� ע# ה�

ז�ק בון ח� ל� ע! ל ה� ט ש! ע# ה�

ע�נ!ג. ח�ל ה� כ� מ� ה מ� ב# ר� ה� ב�

ה פ� מ� ת ה� ך� א! ד חות# ח� קולו ה!

רון.  כ� ל ז� רות ש! יות דוק� ו� ז� ב�

ר מ� ג� אג�ם ל�א נ� י#ט ב� ש� ע�נ!ג מ� ח�ל ה� כ� מ�

ן, ר� סופ� טו ו� ים אל� ר� ים ש� י� ין א� ב#

פון ס� ל ה� ץ ע� ד ר� ל י!ל! לות ש! ק� ע� ב� נוע# ת� מ�

ג�לות, ע4 ל מ� ו�ר! בות אק� כ� ח� ש� מור#

הות. ד� ר ל� ח� לולות מ� קופות, ע$ ט ש� ע� מ� כ�

ת. ר! ח! ץ א$ ר! ל א! ה ש! פ� י#ר מ� צ� מ�
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בולבול מתבגר

ת, ה�ב ש# ג#ר, צ� ב� ת� בול מ� ב4ל�

י, לונ� יל מול ח$ ש� ב� ה� יד ש! י�ח� ן ה� ב� ד� ד4ב� זו ב� פ� ח� ר ב� ק# נ�

ש, ל# ש� ל� לונ#ן ו� ת� אל, ה� ש�

ע  ו�ד� ה� ם ל� ע� י-פ� ל א# יוכ� י ש! ל� ב�

יש ע� ר� מ� ן ה� ל�ב! רות ה� ח$ ר� ח� ל ס� א!

ין ס� מ� ח� פות ה� ע$ ל� ל ז� א!

ה יח� ר� פ� ת ה� ס א! מ� ח� ש!

יב. ל אב� ת ש! ה אח� ע� ש� ב�

גום, ם, פ� כ� כ4ר� ן נ�גוס, מ� ב� ד� אוי ד4ב�

לות. א# א ש� ל# י מ� ל� בול ש! ל� אוי ב4



ה חור� ה ש� ט� מ� ב�

ה חור� ה ש� ט� מ� ב�

נ�ה ש# ר ה� ה� ל נ� ף ע� צ�

י,  ת אח� י א! את� צ� מ�

ח נ4ת� ו�ארו מ� צ�

פואות  יו ק� פ� ע� פ� –ע�

יד, י�ח� ג�דול, ה� י ה� אח�

י, מ� י א� ד# יונ#ק ש�

יו, פ� ת# ל כ� י ע� יב� כ� ר� מ�

ים ב� ת כוכ� פ� י מ� י#ר ל� צ� מ� ה�

�םיִּנ!ג!ב. ק ה� ב� ל א$ ע�

חור ש� נ�ה ה� ש# ר ה� ה� ל נ� ם ע� ש�

ח נ4ת� ו�ארו מ� צ�

פואות יו ק� פ� ע� פ� ע�

א�ד י מ� ת� ש� ש� יו מ� בוש� מ� ם ב� ש�

י ת� ק� ל� Eח ל�ך ה! ם ש�ב ו�ה$ ש�

ר �רפ� פ� ן-א$ ב� ל� רו ה� ב� ת א! . א!

י ת� נ� ג� י לו נ� ת� ב� ל אה$ ת כ� א!

פוי ר� ים ה� י� ח� ר ה� ית� ל מ# ע�

ל, ל� מ� א4 ים ה� י� ח� ם ה� ח! ת ל! י א! ת� ש� ל�

ם: עול� ת ב� אח� ה ה� ל� פ� ת� ת ה� יו א! ל� י ע� ת� ל� ל� פ� ת� ה�

�םיִּנ#ג נ�א! ע� ת� י, ה� ד� מ� י נ!ח� �םיִּנ#ג! אח� ע� ת� ה�

ת. מ# ה ה� ט! מ� ח ה� ר� י פ� כ� ר# ין י� ב#
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ל�י�ד�י�ם

שות,  נ4מ� נות, חומות, מ� ב� ם, ל� נ#י אד� ל ב� ם ש! י� י�ד�

ם נ#י אד� ל ב� ם ש! י� ר,  י�ד� ב� ד� ת ה� נות א! , חופ� ך� ח�ש! שות ב� ג�ש� מ�

ם, י� ד� ש� ין ה� ב# יץ ש! ר� ח� זות, מונ�חות ב! ח� Eנ!א

י�י#ם ח� טות ל� רות, שור� ע� שות ש� רות, תול� צות, סוט� פ� ק� נ�

ה, יכ� מ� ש� ל ה� ית ש! פ� צ� ת ה� רות א! ת� פ� כ� ל, מ� צ� צות ב� שות, קוצ� פות, בוח$ ד� פ� ד� מ�

ים ר� נוב� ם צ� ז ע� א�ר! ר ו� ש� ב� ים ב� אות יונ� ל� מ� מ�

ים ב� ש# ח� ל מ� ים ש! 'פ� צ� ל ו� מ� ש� י ח� רות חוט# ב� ח� מ�

נ#ס כ� ה� י ל� ד# ן שוב כ� חות אות� י�ד פות� תות ומ� ל� קות ד� טור�

נ�ה, ח# ב� תול, מ� ם, ח� בוק ב�ש! ק� ין, ב� כ� זות ס� אוח$

ל גוז�ל ן ש! ט! ב! קוף כ� ד, ש� ק נול� ר� ינוק ש! ל ת� יר ש! ל ז�ע� ג4ד� א$

ט, מ� ק4 נון מ� צ� ן כ� ת� ס� ר� יו, כ� ל אב� י ש! נ�ק� ל ע$ ג4ד� ו�א$

יות, מ� ג�ל� ישות ו� ג� שות, ר� פ� ט� בונות ו� עות נ� ב� צ� א!

ים, רות-אונ� ס� אור, ח� קופות ב� י�ה, ש� פ� פ4מ� סות כ� פ� ס� ח4 ם, מ� י�י� ח� ל� כות כ� ר�

ים נ� ת כ�ה$ כ� ר� ם ב� ש# ג!ל או ל� דור! ק כ� ח� ש� מ� חון ב� צ� ר נ� אח� קות ל� ש� פ� נ�

זון,  ל� י ח� שוש# מ� ת נ#ר, ב� ב! ה! ל� ה, ב� מ� ט� פ� עות ב� עות נוג� ב� צ� א!

ר,  ש� נ#י ב� ס� ל כ� ק ש! צ# וות ב� צ� קות ק� ד� ה� ה, מ� יול� י ו� ר# ית� מ# ב�

יל, ר� ב ב� ת� אות כ� ידות, קור� ל� ק� מות, מ� עות צ� קול�

יוב, ב� ת ה� כ! ר! ע$ ת מ� נות א! ק� ת� י�ה, מ� ז� ל ח� ז�ם ש! סות אב� רוכ�

ף ת# קות כ� ב� ח� , מ� פ� מ� רות טר! עוצ�

ף,  ח�ר! ף ב� ל# ק� ת� עו ה! ב� צ� �םיִּנ�ה ש! ל ג� ס� פ� עות ס� צוב�

ן, ט� ת ק� י� ה ב� לו בונות ל� א� רוח� כ� ה� י�ה מ# ר� ג� ס� ש ה� ל א# נות ע� גונ� מ�

ל,  ד� ב� ת ה� כ�ח� א! כות ב� ה ומוע$ יכות אות� ל� ש� ך� מ� ר כ� אח� ו�

ה, ר סוט� ע� ת ש# ווצ� ח� ק� ר# ק� ת� מ� ח ה� צ� מ! ה� נות מ# ר� ד� נ� ג� קות ב� ל� ס� מ�

ד ד� ח4 רון מ� פ� ע� ט אד�ם או ב� ע# יאות ב� ג� נות ש� ק� ת� מ�

פות!) פ� כ� חות (ב� נ�ת� ית, מ� כונ� ל מ� ת ש! ל! ד! צות ב� ח� מ� נ�

אף, רות ה� ע� ם, מ� י� ינ� ע# ים, ה� ק� עור� ג�ב, ה� יות ה� ת חול� א!

ה, יצ� ל ב# ה ע� ר תור� פ! בות ס# ים, כות� י� ר� ו#יצ� ים ש� עונ� נות ש� ק� ת� מ�

א�ז!ן י ה� חור# א$ אף ומ# ש�ר!ש ה� יות ב� ינ� ים ס� ט� ח� עות מ� תוק�

ם, י� פ� ת# כ� ת ה� פות א! ט� ל� פות ומ� ט� ל� ה, מ� פות, ה� ט� ל� מ�

קות, צוח$ ם ה� י� כ� ר# י� ת ה� ה, א! בוכ! ר ה� ע� ש# ת ה� רועות, א! ז� ת ה� א!

ם,  י� י�ד� ל ה� ן ע� חו אות� Eק י� י ש! ד# רות או כ� כ# ם ה# ש# טות ל� ם מוש� י� ם, י�ד� י� י�ד�

ה,  ל תוד� ן ש! מ� ס� ז!ה כ� ח� דות ל! מ� צ� ה, נ� בוע� ם ש� ש# ך� ל� י�ר# ת ל� ח� ת� מונ�חות מ�

ה ת� כ� ח� י ו� ה מול� ב� י�ש� ית, ש! ינ� ד� לונ� ה, ב� יר� ע� ה צ� ש� ל א� ף י�ד ש! כ�



חום,  חור ש� ל ב� יו ש! נ� ל פ� ה ע� ש� ר� פ� ה נ� ף י�ד� יון, כ� ר מ� ד� ח$ ב�

רו, ת# ס� ל� ת ק� ה א! פ� ט� לו ק� א� טוף, כ� ל� , ב� ך� ר-כ� אח� ו�

יה� ל פ� מוצות א! ק� יה� ה� עות! ב� צ� צות א! ת ק� ה א! יש� ג� ה�

בוד א� י ל� כו ל� ל� ה� ה ש! ל! א# ם ה� י� י�ד� ן, ה� ה אות� ק� ש� נ� ו�

ן. ת אות� ש! פ! ח� ן מ� מ� ז� ל ה� י כ� נ� ו�א$
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לאצבע

ית, א# ר� ע ל�א-נ� ב� צ� י, א! כ� ב�ר� ת�

ה יק ב� ז� ח$ ינוק מ� ת� ה ש! דול� ע ג� ב� צ� א!

ים ואור.  ה הור� הוא רוא! נ#י ש! פ� ל�

נו יא# הוצ� נו ל� ת� ב� ר� ח� ב� י ש! כ� ב�ר� ת�

ת ח� פ� ל ה� ה ש! ל� י� ל� ת ה� ל� פ# א$ מ#

ם י� ינ� י ע# ר# נ4ק� ים מ� תול� נ#י ח$ ר� פ� צ� מ�

בון   ק� כות ר� כונות מוע$ מ� מ�

רוך� ן ע� ח� ל� ל ש4 נו ע� ת� אות� �םיִּנ�ח� ה� ש!

ש �םיִּנ!פ! ת ה� ת� א! ק� ל� Eח ה! ו�

ע�ד ש!ת�ת�י�ש#ר,

ק, ה� ב� ת� ד ש! ע�

ק יל ד� ל� יע� צ� מ� ש� ת� ד ש! ע�

. רוח� ף ב� ס! י�ר כ! ל נ� ש!

ר!ת? כ! ע ל�א-מ4 ב� צ� , א! י את� ל מ� ש!

בול ג� ת ה� ת� א! נ� מ� י ס� ת� מ�

נ�ה?  ב� ה$ בון ל� ל� ין ע! ב#

ים  כ� ר� ד� ת ה� ת� א! י�ר� י צ� ת� מ�

ם?  עול� ל ה� ר ש! מ� ח# ל ה� ע�

ץ  אר! ת ה� ל� ג� ת מ� ת� א! ל� י גול� ת� מ�

ה ר�א ב� ק� נו ל� ת� אות� ד� מ� ל� ו�

י אות?  ר# אות אח$

ת, מ! ל! Eםיִּנ!ע� , ה� ך� י� ר� ק אח$ י ר� ר# ה$

ים, צ� ים, ר� כ� אנו הול�

יר  ו� א$ ים ב� ס� ים, ט� ע� נוס�

צומות. ם ע$ י� ינ� ע# ב�



מרובעת

ה ל� י� ל� ע ה� צ� מ� א! ה ב� ח� ה ז�ר� רות מוז�ר� ע#

ה יק� ר# ה ה� יט� מ� י ב� ל� ע� ה ו� ר� ק� ת� ל ה� ע�

ה יק� ר� מו ש� ה כ� ל� א�ם ק� ת� י פ� י#ת� ה� �םיִּנ� ש!

ר. ע� מו ש� ה כ� תוח� פ�

ה. ר4ב� ך� מ� ל-כ� ת. כ� ע� ר4ק� ך� מ� ל-כ� י כ� י#ת� ה� נ�

ה ר� ק� ת� מו ה� י, כ� ר# ג�מ� ת ל� ע� ר4ב� מ�

י�ר �םיִּנ� מו ה� ה.   ה��םיִּנ�כ�ת�ב. כ� יר� א� ך� מ� ל-כ� כ�
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ב ל� ל ח� ם ש! ז!ר!

ה  ש� א� י ה� ד# ש� ק ב� ר� ב� ה כ� כ! ט מ� ב לוה# ל� ל ח� ם ש! ז!ר!

כ�ש!ה�יא נ�ז�כ!ר!ת ב�ת�ינוק ש!ל�ה.

ים  י� עונ� ב� ים צ� קוק� ז� ים ב� נ� ע� ט� ר נ� ג!ב! י ה� צ# ל� ח$

תו. הוב� ל א$ ב ע� הוא חוש# ש! כ�

ים ר� ד� ק� ת� ם מ� י� מ� ש� ו ה� ש� כ� ע�

מום.  ם ע� ע� ים ר� יע� מ� ש� ומ�

ו.   ש� כ� יך�  ע� ל! ת ע� ב! י חוש! נ� א$



כ�ש!את�ה שוה!ה כ�אן

לטוביה

כ�ש!את�ה שוה!ה כ�אן

חות. ת פ� ל! י שוק! נ� א$

י ת� ל א� ה אוכ# את� ש! כ�

ס. יר� ת� ה� תות ו� י ה� ים ל� ע� ר ט� יות#

י ל� צ� א א! ה ב� את� ש! כ�

יו ד� ר� ט ב� ר� י מוצ� יל# ל� צ�

עות  ר� פ� י ה� ל� ב�

שי יום ש� ן  וב� כ� ס4 מ� שוק ה� ה�

ק ק צוח# ק צוע# ה# פ� מ�

ש  מ! ש! ק ב� בוה#

ל אג�ם  ה ע� יע� ר� מו י� כ�

כ�ש!את�ה שוה!ה כ�אן.
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בלי הרבה דיבורים

ת�  ל� ח� ת� ש� ה� ת� ו� ח� ט� ת� ש� ים ה� בור� ה ד� ב# ר� י ה� ל� ב�

ש י4ב� מ� ך� ה� ב� ס� ת ל� ח� ת� ל מ� א!

ש, מ! ש! ים ל� נ� רות ש� ש� תום ע� ס� ה�

ה  ל� ל� י� ה ה� ע� ק� �םיִּנו ב� מ! מ�

ה.  ל� י� ל� ל ה� מ�ע�  כ� ש� י ל� ית� צ� ל�א ר� ש!

תוכו?  ב� ה� י מ# את� ל� ה הוצ# ומ�

, בוע� ן ש� ח�ר ב! תול ש� ל� ת�  ח$

ל כ�חו כ� ח� ב�   ה�ז�ע�יר צור#

ך�  ח�ש! ל ה� ם ש! �םיִּנוה# ל�ע� ה� ל ה� ע�

ך� ח�ש! ל ה� ה ש! �םיִּנ�ש! יד ה� ג� נוג#ע� ב�

ו#ר ע� א�דו ה� ל מ� כ� ה. ב� ה רוצ! ה, רוצ! רוצ!

ה כ� ף י�ד ר� כ� בור, ב� י ד� ל� ת ב� ע� יוד� ו�

ר ת� י�ש� ל� כ� ת� ס� ה� י אותו ו� ת� ל� ט� הוש�

י.  ל גופ� ע� י  ו� ינ� ל ע# ע�

י.  ת� ח� ק� י ל� נ� ו�א$

  



קוס יס� ב� ה�

קוס יס� ב� ים! ה� ס� ק�  מ�

י  ת רוח� ת� א! ד� ר� Eח ה!

ים ימ� ה� ד� מ� יך� ה� ד! מ� מ� ב�

ק צוח# אי#ם, ה� מ� יק, ה� ה� ב� מ� ן ה� ג�מ� אר� ב�

 . יך� תות! פ� ל ש� ש!

י ת� מ� ע4 ת� ל� ב� צ� פ�אר נ� מ�

ה   יפ� ט� ת ק� ח� ר� פ� מוד ת� ע$

ה.   ל� י� ל� ת ה� ל א! ב# ל� ב� א, מ� ל� פ� ל, נ� אפ#

: ת� ר� ים אמ� ל� י מ� ל� ב�

י י ל� נ� י, ת� י ל� נ� ת�

י.  ל� ת ש! א!

קוס,  יס� ב� הוי ה�

ה. ר� ע# י ב� ת� ב� ח� ל� ש�

 ? ך� ל� ה ש! י? מ� ל� ה ש! מ�

ה?   דור� מ� ים ל� צ� ע# י ה�       ומ�
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 בסגנון הבארוק

 

י ל� צ� ך� א! ל� י ש! ל� צ� א! ת ה� ים א! ש� ת� ש! כ�

ת,  ח� ק� ך� ל� ים ל� כ� ס� י ת� ל� ת ש! א! ו�

י תוך� כ4ל� גור ב� ד ת� ח� יום א! ש! כ�

י ל� צ� א! ם לו ה� ל# ינ#ינו י#ע� ע# ול�

ה ח� �םיִּנ4ס� ה� א מ# י י#צ# ל� ג�ם ש! ך� ו� ל� ש!

ים ז�רים ר� ל ה� ת ע� ש! מו ק! ק כ� ר� ו�

נו -  ע�ל ל# צ� א�ם א! ת� נ!ה פ� ב� נ#ינו י� ש�

   . ך� ל� י!ה ש! ה� י א! נ� ג�ם א$ י ו� ל� י!ה ש! ה� ת�



יעקב 

י�ע$ק �ב

ך� ג�ע� ב� נ� י ל� א ל� ן ב� מ� ז� ל ה� כ�

יך� ל! ג�ב ע$ ע$ י ל� א ל� ן ב� מ� ז� ל ה� כ�

. יך� ל! י ע$ א ל� ן ב� מ� ז� ל ה� כ�

י�ע$ק �ב

י ה ל� ה עוש! יז!ה טוב את� א#

, ע� ב, קור# יז!ה ע�נ!ג כוא# א#

קות ע� י ז� �םיִּנ� מ! יא מ� מוצ�

ט�ב.  ר ר� ל א�ש! ש!

ק�ב י�ע$

ך�  ן קור#את ל� מ� ז� ל ה� י כ� נ� א$

ת  ג�ע� ת� ש� ת מ� רוב גוו�ע� אן ק� י כ� נ� א$

י ה�ב אות� Eא ר ל! ה# ב�א מ�

רוב.  ק� י ב� ל� ב�א א#

69



י יד רוח� ק� ך� אפ� י�ד�  ב�

י יד רוח� ק� ך� אפ� י�ד� ב�

הון מ� חוז�ת ת� א$

ה ד� פ� ר� ל ק� ם ש! י� ינ� מו ע# כ�

ן ט! ב! ה� ת מ# מ! נוש! ה ו� יק� ב� ד�

מוג�ה       ם נ� ע� ת פ� ח� נ�פ� ת� ם מ� ע� פ�

א�ם ת� י פ� יל� ל� ג�ח� ך� ה� ח�ש!  נ�ש#את ב�

ד   ל י!ל! יו ש! פות י�ד� ין כ� ב#

ם פוע# בו ה� ת ל� יקות א! ז� ח$ מ�

ת.  ז�ע� ז4ע$ מ� מו ה� ינ#י א� ע# ל�



שאו ראשיכם      

ש �םיִּנ!פ! י ה� ר# ע$ ם ש� יכ! אש# או ר� ש�

ה רוס� ה$ ת, ה� ל! �םיִּנופ! ה�

תול ם ח� י�ב�א ב� ו�

. יח� ט� ית או ש� ר� ש כ� פ# ח� ל�

ב ל� ב� ל� ם כ� י�ב�א ב� ו�

. ח� ר# ח� ר� נות, ל� ר� ק� א ס� ל# מ�

ה קופ� ה וש� ד� ר� ד� ר� ית ו� מ� מ� ש�

ק  ר� ב� יר כ� ק� ל ה� ץ ע� רוצ# ת� ת�

י ה, כ� יק� מ� ס� מ�

ה ת י�ד� ש א! ק# י ב� יר� ר אב� ב� כ� ע�

א. ו� ש� ל�

 

יון  ק� ק� ת ה� ר! מ! צ�        ב�

ה  הפ# פ# ק י� ר� ק� ר� ר ש� ת# ת� ס�        מ�

ל.  ד# ח� ק ו�        שור#
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ת   �םיִּנ!ר! כ� ס ה� ל� פ� ה מ� ל� ע�

ת  �םיִּנ!ר! כ� ס ה� ל� פ� ה מ� ל� ע�

ם נ�ח# א ומ� ל# מ� ה ומ� עול! יך� ו� ש� מ� הוא מ� ו�

ים נ� ך� ש� ש! מ! ם ב� ר ש� ב# ט� צ� י�ה מ� ה� ר ש! ס# ח� ת ה! א!

ץ אר! י ה� ל ח� ת כ� א! ג�ה ו� ד� ת ה� ית א! מ� י�ה מ# ה� ו�

ח�ל כ� �םיִּנור ה� כ� ינ�ת ה� ג� ת נ� ך� א! מוע#

ינו.   חות# ת ל# ר א! ר# מ� מ�

ת!  �םיִּנ!ר! כ� ס ה� ל� פ� ה מ� ל� ע�

ם עו כ4ל� מ� ש� י� ר ש! פ# ס� ע�ק, ל� צ� י ל� ית� צ� ר�

חול יל ל� ימ# א� ר ב� ש� פ� י-א! א� י ש! ית� א� ר�  ו�

ת. ר! ח! ה א$ פ� שום ש� ל�א ב� ו�

נו. ל� ת ש! �םיִּנ!ר! כ� ס ה� ל� פ� ה מ� ל� ע�

נו ל� ם ש! ג!ש! מון ה� ד ה$ י�ר�

ית.  ר� ב� יא ע� מו ה� ת א� פ� ש� ם ש! ג!ש!

ת? �םיִּנ!ר! כ� ם ב� ת! צ� ח� אשונ�ה ר� ר� י ל� ת� מ�

ש, ת גוף ו�נ!פ! שופ� ש, ח$ מ# יל ח� ג� י ב� נ� א$

שות  ק� קות ו� ל� ים ח$ נ� ב� י א$ לוק# ח$

י  ל� ג� פות ר� ת כ� ילות א! ש� כ� ן מ� י� ד� ע$

יבות. צ�א י�צ� מ� שות ל� ג�ש� מ� ה�

ר ב� ח צ� ר� פ! ה�ב כ� ח� צ� אור י�ר# ל�

ינו  בות# י אה$ ימ# מ# ה ב� ו�ח� ר� ינו ל� ח� ש�

ה.  ף ז#ע� ג4י�ס נוט# ה מ� בוד� י יום ע$ ר# אח$

ן - גול� י ה� ר# ל ה$ יפות ש! ק� ש� ב�

ים -    ד� ר� ד� ר� ים-ו� ג4ל� ה ס� מ� ל� י אח� יפ# ע� צ�

�םיִּנו.  מ� Eא ל�א ה! נו ו� ט� ב� ה�



ר ה� ל ה� ר ע� ב דוה# כ! ר! ר מ# אח� ו�

ר.   י4ת� ק, מ� ח# ר� ת� ר ה� זוה# ה ה� יק� ח#

ינ#ינו ע# ה ל� ס� ים ג�ס� נ� ש�

ת  ג!ר! ב� ת� ה מ� ד� מו י�ל� כ�

יות ח� נ!ת ל� א! מ� נו, מ� ל# ל� ג� ב�

ים.  ר� ד� Eים נ!ע הור�

נ�ה  ש� �םיִּנ#ה ה� ה� ו�

ים.  א� ל# ים ומ� כ� נ!יה� הול� פ�

נ�ה ה נוש� מור� ש�

נו   ל� ן ש! י� ת ע� ב� ב�

ה. ח� מ� ש� ה מ� ח� יום ל�  ה�
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עכשו 

י אג�ם נ� ו א$ ש� כ� ע�

קוף. , ש� גוע� ר�

 צ�לול�ים

אט י ל� ג� ים ד� ד� יור�

סוף. ל ה� צ# ב�

יקו, ם הור� נ#יה! י, פ� רו ג�ל� מ� ם ח� ע� פ�

קו ע$ צ� כו ו� ם ה� מ� צ� ת ע� א! חוף ו� כו ב� ה�

יקו. ס� פ� ה� ד ש! ע�
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