
 

 

From: יבחר גנאור  
Sent: Sunday, May 21, 2017 9:47 PM 

To: יוסף-חמוטל בר 
Subject: שיר שלך שהקראתי היום באוניברסיטה 

 

 שלום חמוטל,

היום נערך באוניברסיטה טקס לכבוד יציאתה לגמלאות של לבנה אלוש, 
מהברכה שלי, כחלק   שעבדה בסגל אקדמי. התבקשתי לברך במסגרת הטקס.

 הקראתי שיר שלך שאני מאוד אוהב. אני מצרף כאן את הדברים שאמרתי.

 להתראות, יבחר

 

היום אנו נפרדים מלבנה, אחרי ארבעים ושלוש שנות שירות באוניברסיטה. 
בתפקידה האחרון, לבנה הייתה ממ"ח סגל אקדמי ולכן בחרתי לפתוח בשיר 

רת סגל אקדמי במחלקה יוסף, שהייתה חב-שכתבה המשוררת חמוטל בר
   לספרות עברית כאן באוניברסיטה.

ע וֵָׁחִצי / חמוטל בר בַּ ה ַארְּ עָׁ שָׁ  יוסף-בְּ

 

ֵעץ יִם ֲאִפּלּו הָׁ ֳהרַּ צָׁ ע וֵָׁחִצי ַאֲחֵרי הַּ בַּ ה ַארְּ עָׁ שָׁ  בְּ

יו ֵאֲחרּו, עֹון ֶשהֹורָׁ , כְּמֹו יֶֶלד מָׁ ֵתחַּ מַּ  ִמתְּ

מֶ  אַּ ה מְּ כָׁל זְּרֹועַּ זָׁרָׁ ֵבק בְּ ֵהחָׁ ן לְּ  ֶצת,מּוכָׁ

ֹּחֹו כָׁל כ יו בְּ  מֹוֵתחַּ ֲענָׁפָׁ

ְך ֶאל כָׁל ֲענָׁנָׁה חֹוֶלֶפת: שָׁ  נִמְּ

חֹוֶרֶגת, נֵָׁפְך הַּ ִחי אֹוִתי ִבכְּ ֲהִרי, קְּ  מַּ

ה. ִקיעָׁ שְּ ִחיר ִעם הַּ שְּ הַּ ִאיִרי אֹוִתי לְּ שְּ  ַאל תַּ

 

ֵעץ, ע וֵָׁחִצי ֲאִפּלּו הָׁ בַּ ה ַארְּ עָׁ שָׁ  בְּ

ה. עּונֵי ַאֲהבָׁ ה עֹוד ֲאנִָׁשים טְּ  ּומָׁ

 

 

מבחר שירים ישנים וחדשים", הוצאת הקיבוץ המאוחד,  –)מתוך "השתוות 
2011) 



 

התיאור הנפלא של חמוטל בר יוסף של העץ העורג לקבל אהבה, הוא בעצם 
המעון שהוריו איחרו, כולנו כמו העץ, כמו ילד   תיאור של כל אחד מאיתנו.

לכולנו יש את השעה ארבע וחצי, שיכולה להגיע בכל שעה משעות היום, שבה 
הביטוי הנפלא "אנשים   אנו, במילים של חמוטל בר יוסף, "אנשים טעוני אהבה".

טעוני אהבה" משמעו אנשים שהאהבה נחוצה להם. כמו שאנשים טעוני טיפוח 
את כל אדם הוא טעון אהבה, והשיר הם כאלה שזקוקים לטיפוח. במשמעות הז

 מתאר את הצורך של כל אדם באהבה.

אבל הביטוי יכול לקבל גם משמעות אחרת. יש אנשים שהם טעוני אהבה, 
במובן שהם מלאים באהבה אותה הם מפיצים סביבם. כמו רובה שטעון 

 תמיד טעונה באהבה. –בכדורים. כזאת היא לבנה 

חלק   בוד עם לבנה על נושאים שונים.במהלך השנים האחרונות יצא לי לע
בעבודה איתה   מהנושאים היו קשורים לשפור המערכת האדמיניסטרטיבית.

בין השאר היינו ביחד בועדה   התרשמתי מהמקצוענות הרבה שלה ומהיסודיות.
שכתבה מחדש את הנהלים ליציאה להשתלמויות, שבתונים וחופשות ללא 

החומר, תיקנה דברים, ובדקה מחדש,  היסודיות שבה היא עברה על  תשלום.
היא אוהבת   הרשימה אותי מאוד. אבל לבנה היא תמיד יותר ממקצוענית.

הדבר בא לידי ביטוי במספר מקרים של אנשי סגל שנכנסו למצוקה   אדם.
זכור לי מקרה של   אישית. היא עשתה כל מאמץ למצוא את הדרך לעזור להם.

יע לו. היא עשתה זאת, למרות שהאדם איש סגל חולה שהיא עבדה רבות לסי
איך אמרה   היה מאוד לא נחמד כלפיה. היא האמינה שזה הדבר הנכון לעשות.

 אישה טעונת אהבה. –חמוטל בר יוסף 

לבנה, תודה רבה לך על כל הפעילות רבת השנים באוניברסיטה. על התרומה 
הרבה שנים  שלך לארגון, ולחברי וחברות הסגל. ובהזדמנות זאת, אני מאחל לך

 של בריאות טובה, ושתמשיכי להיות מלאת אהבה.

  


