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רוּחַ רוּחַ
רוּחַ רוּחַ רוּחַ רוּחַ
לָמָּ ה א ִתּ ְש ָכּב לָנוּחַ ?
ִמן הַ בּ ֶֹקר ִתּ ְשתּ ֹולֵל
וְ ִהנֵּה כְּ בַ ר בָּ א הַ לֵּיל

ִמי נִ ְשׁאַר?
יפּצפּ ֶֹרן
א ֶֹרן ת ֶֹרן ִצ ִ
זֶ ַרח תֶ ַרח עַ ל הַ גּ ֶֹרן
תוּשלַח עַ ל הָ הָ ר
ְמ ֶ
ִמי ִנ ְשׁאַר?

ָשׁלוֹשׁ מַ ְר ִמיטוֹת
אֲ נ ְַחנוּ ָשׁלוֹשׁ מַ ְר ִמיטוֹת
לִ ישׁ ֹון אֵ ינֶנּוּ ַמ ְמעִ יטוֹת
ַרק פַּ עַ ם לְ ֶשׁבַ ע ְשׁ ִמטּוֹת
אֲ נ ְַחנוּ יו ְֹרדוֹת ִמן הַ ִמיטּוֹת
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צֵ ל וּמֵ י בְּ אֵ ר
אדי
בַּ ִמ ְדרוֹן מֵ עַ ל הַ וָּ ִ

זֶ ה הַ בַּ יִ ת ֶשבָּ ִנינוּ

עֵ ץ הַ ְש ֵק ִדיָה פּו ֵֹרחַ

זֶ ה הָ או ֶֹרן ֶשנָטַ עְ נוּ

בָּ אֲ וִ יר נִ יחוֹחַ הֲ ַד ִסּים

זֶ ה הַ ְשּׁבִ יל וְ זו ִֹהי הַ בְּ ֵאר

זֶ ה הַ זְּ מָ ן לִ פְ נֵי הַ ַקּיץ

אַחינוּ
ִמי ֶשּׁבָּ א לְ ֹפה ִ

ְשׁעָ ָריו הַ לֵּב פּוֹתֵ חַ

ִמי ֶשּׁבָּ א יָסֵ ב ִא ָתּנוּ

וְ ָת ִמיד בְּ רוּכִ ים הַ ִנּכְ נ ִָסים

וְ הַ ַשּׁעַ ר שׁוּב א יִ סָּ גֵר

בְּ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר כָּאֵ לֶּה

זֶ ה הַ בַּ יִ ת ֶשבָּ ִנינוּ

ְמחַ כִּ ים עַ ד בּוֹא הַ לַּיִ ל

זֶ ה הָ או ֶֹרן ֶשנָטַ עְ נוּ

ְמחַ כִּ ים לִ ְצעָ ִדים ְק ֵרבִ ים

וְ ָת ִמיד יוּ ַכל לְ ִה ָשאֵ ר

א סוֹגְ ִריִ ם אֶ ת הַ בָּ ִריחַ
א עו ְֹצ ִמים ֶאת הָ עֵ ינַיִ ם
בְּ יּ ִָמים כָּאֵ לֶּה מַ ְק ִשׁיבִ ים
ִמי ֶש ָרעֵ ב יִ ְמּצָ א אֶ ְצלֵנוּ פַּ ת ֶשׁל לֶחֶ ם
ִמי ֶשעָ יֵף יִ ְמּצָ א פֹּה צֵ ל וּמֵ י בְּ אֵ ר
ִמי ֶשסֻ ָכּת ֹו נוֹפֶ לֶת
חֶ ֶרש יִ ָכּ ֵנס בַּ ֶדּלֶת
חֶ ֶרש יִ ָכּנֵס וְ עַ ד ע ֹולָם יוּכַל לְ ִה ָשאֵ ר
ִמי ֶש ָרעֵ ב יִ ְמּצָ א אֶ ְצלֵנוּ פַּ ת ֶשׁל לֶחֶ ם
ִמי ֶשעָ יֵף יִ ְמּצָ א פֹּה צֵ ל וּמֵ י בְּ אֵ ר
ִמי שסֻ ָכּת ֹו נוֹפֶ לֶת
חֶ ֶרש יִ ָכּנֵס בַּ ֶדּלֶת
וְ ָת ִמיד יוּ ַכל לְ ִה ָשאֵ ר
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עֶ ֶרב בָּ כְ פָ ר
ְצלָלִ ים י ְָרדוּ ,נָטוּ עַ ל גְּ בָ עוֹת
וְ הַ צֹּאן יֶהֶ מֶ ה
חַ לִ יל רוֹעֶ ה יָעִ יר ע ֲָד ִרים
ְטלַלִ ים ל ְַטפוּ לְ צֹאן הַ בָּ אוֹת
וְ הַ הֵ ד ַי ֲענֶה "הֵ י ,הֵ י"
לְ קוֹל ְק ִריאַת הַ שׁו ְֹמ ִרים
סוּמים
וְ הָ עֶ ֶרבְ ,שׁכוּר ְטלַלִ ים וְ ֵריחוֹת ְק ִ
י ַָרד עַ לֵי כְ פָ ר
עִ ם יְ לֵיל שׁוּעָ לִ ים וְ תָ נִ ים ְקטַ נִ ים בָּ אַפָ ר
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ידת ַה ְפּ ָר ִחים
ִח ַ
בַּ יָּד פִּ ְר ִחי פּו ֵֹרחַ ,
אַ  אַל ַתּבִּ יטוּ בּ ֹו;
וְ ַרק עַ ל פִּ י הָ ֵריחַ
ִק ְראוּ נָא לִ י בִּ ְשׁמ ֹו.

פִּ ְר ִחי בַּ יָּד

לָבָ ן הוּא,
אָדֹם הוּא,
ָכּחֹל הוּא,
צָ הֹב הוּא,
סָ גֹל הוּא,

הָ ִריחוּ נָא ֵריח ֹו:
כָּל ֶילֶד יִ ָקּחֵ הוּ
ִאם ַרק יִ ְק ָרא בִּ ְשׁמ ֹו!

14

15

ְשׁנֵי שׁו ַֹשׁנִּ ים
אָ ִשׁיר לִָ שׁיר עַ ִתּיק ,נו ָֹשׁן,

וּבַ לֵּילוֹת וּבַ לֵּילוֹת

אָ ִשׁיר לָ זֶ מֶ ר עַ ל שׁו ָֹשׁן.

נ ְָשׁבוּ רוּחוֹת בָּ ם ַקלִּ ילוֹת.

הָ יֹה הָ יוּ לִ פְ נֵי ָשׁנִ ים

כֹּה לִ בְ לְ בוּ עַ ד בָּ אָה יָד,

ְשׁנֵי שׁו ַֹשׁנִּ יםְ ,שׁנֵי שׁו ַֹשׁנִּים.

יָד ֶשׁ ָקּ ְטפָ ה שׁו ָֹשׁן אֶ חָ ד,

הָ יָה זֶ ה כְּ בָ רָ ,רחוֹק הַ יּוֹם,

וְ ֵאין יו ֵֹדעַ עַ ד הַ יּוֹם–

אֶ חָ ד לָבָ ןֵ ,שׁנִ י אָדֹם.

אֶ ת הַ לָּבָ ן א ֹו הָ אָדֹם.

אַחים,
בְּ נֵי-גַּן-אֶ חָ ד ,כִּ ְשׁנֵי ִ

וְ ַרק יו ְֹדעִ ים ,כִּ י הַ נּו ָֹתר

ִצ ְמּחוּ עָ לֶהִ ,צ ְמּחוּ חו ִֹחים.

לִ בּ ֹו נִ ְשׁבַּ ר ,לִ בּ ֹו נ ְִשׁבַּ ר...

עֵ ת בָּ א הַ בּ ֶֹקר ְצחוֹר-גָּוָ ן

...הָ יֹה הָ יוּ לִ פְ נֵי ָשׁנִ ים

פָּ ַקח עֵ ינַיִ ם הַ לָּבָ ן,

ְשׁנֵי שׁו ַֹשׁנִּ יםְ ,שׁנֵי שׁו ַֹשׁנִּים.

וְ עֶ ֶרב בָּ א וְ ַרד הַ יּוֹם

הָ יָה זֶ ה כְּ בָ רָ ,רחוֹק הַ יּוֹם,

עָ צַ ם עֵ ינַיִ ם הָ אָדֹם.

אֶ חָ ד לָבָ ןֵ ,שׁנִ י אָדֹם.
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ְדּבַ ש
ְדּבַ ש ִנגָּר
כְּ מֵ י נָהָ ר
הָ לוּם נ ְִשׁאָר
עוֹבֵ ר ָתּ ִמים;
תּוֹכ ֹו יִ ְסעַ ר
יִ פְ עַ ם נ ְִמהָ ר
כְּ ֶרטֶ ט גַּל
בְּ תוֹ י ִַמּים.
יֵז הַ ְדּבַ שׁ,
חוֹמֵ ר נִגְ ָרשׁ
ִמ ַיּע ֲָרה
לָאַ גָּנִ ים;
מֶ תֶ ק חָ ש,
ֶשׁל יוֹם חָ ָדשׁ
כָּל הַ לּו ֵֹקק
בַּ ע ֲָדנִים.

18

19

20

ַטעַ ם ַהמָּ ן
גִּ זְ ָרתֵ ַ תּבְ נִ ית ֹנגָה
ֵריחָ הּ נ ְֵרד וּבְ מוֹר סוּגָה
אַרג ָָמן
ִשׂפְ תוֹתַ יִ ְ 
נִיבָ ן בִּ ינוֹת טַ ע ֲָמן מָ ן
טַ עַ ם הַ ָמּן הַ מָּ ן הַ ָמּן
אָמן
ִאם יְ סֻ פַּ ר א יְ ָ
צוּף ִתּירוֹשׁ חָ לָב ְוּדבַ שׁ
א יְ ַרווּנִ י ִחכִּ י יָבַ שׁ
צוּף ִתּירוֹשׁ חָ לָב ְוּדבַ שׁ
א יְ ַרווּנִ י ִחכִּ י יָבַ שׁ
עֵ ת אֶ ַשּׁק ִשׂפְ תו ַֹתיִ 
ַתּ ְשׁ ִקינִ י ע ֲָדנַיִ 
יר ִתי עוּפִ י נָא
בַּ ת ִשׁ ָ
מוּל ַתּמָּ ִתי ַכּיּ ֹונָה
יר ִתי עוּפִ י נָא
בַּ ת ִשׁ ָ
מוּל ַתּמָּ ִתי ַכּיּ ֹונָה
בָּ ָרה ִהנָּה ַכּחַ מָּ ה
לִ וְ יַת חֵ ן נְעִ ימָ ה
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אֲ נִ י לְ דו ִֹדי
אֲ נִ י לְ דו ִֹדי וְ דו ִֹדי לִ י
הָ רֹעֶ ה בַּ שּׁו ַֹשׁנִּ ים
אתי לְ ַג ִנּי אֲ ח ֹו ִתי ַכלָּה
בָּ ִ
יתי מו ִֹרי עִ ם-בְּ ָשׂ ִמי
אָר ִ
ִ
אָכַלְ ִתּי יַעְ ִרי עִ םִ -דּבְ ִשׁי
יתי יֵינִ י עִ ם-חֲ לָבִ י
ָשׁ ִת ִ
ִאכְ לוּ ֵרעִ ים
ְשׁתוּ וְ ִשׁכְ רוּ דּו ִֹדים
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אֶ ֶרץ ִשבְ עַ ת הַ ִמּינִ ים
ִשיבֳּלִ ים אֶ ל מוּל חַ מָּ ה

הָ ִרמּוֹן ַמ ְס ִמיק עַ ל עֵ ץ

בְּ ִרנָּה יו ְֹצ ִאים י ְַח ָדּו הַ קּו ְֹצ ִרים

אֶ ת פָּ נָיו ָר ִאינוּ לְ ְמ ַרח ֹוק

הַ ָדּגָן לָאֲ ָדמָ ה

אֵ י לִ בַּ נּוּ התנפץ

ְמנ ֵַשק בְּ תֹם עִ ַדּן ִמ ְמ ָט ִרים

כְּ ִרמּוֹן ַשׁחוּט ֶאל פִּ י הַ מָּ תוֹק

אֶ ֶרץ בָּ ה ִשׁבְ עָ ה ִמינִים

ארץ בה ...

אֶ ֶרץ ְשׂעו ָֹרה ִחטָ ה וְ עֵ נָב
וּתאֵ נִ ים
אֶ ֶרץ זַ יִ ת ְ

ית שׁוּב ִנלְ מָ ד
ִמן הָ זִ ָ

וְ ִרמוֹן וְ גַם ְתּמַ ר הַ זָּ הָ ב ִ -שׁירוּ –

ַלעֲשׂוֹת תּו ָֹרה וְ גַם אָהֲ בָ ה
הַ ָתּמָ ר תּו ִֹשׁיט שׁוּב יָד

ָלכְּ ַר ִמים בָּ נוֹת ָשׁבוֹת

וְ תַ בְ עִ יר בַּ נֶפֶ שׁ אֵ שׁ לֶהָ בָ ה

ירה
ירה אַ ִדּ ָ
בִּ ְמחוֹלוֹת וּבְ ִשׁ ָ
ֲענָבִ ים וַ אֲ הָ בוֹת

ארץ בה ...

ֶתּאֱ סֹף בְּ ֶשׁפַ ע כָּל ַנע ֲָרה
הַ פֵּ רוֹת עַ ל הַ שֻּׁ לְ חָ ן

ארץ בה ...

ִשיבֳּלִ ים בְּ תוֹ סַ ֵלי ְנצָ ִרים
ִאם ִהגַּעְ נוּ עַ ד לְ ָכאן

ַתּחַ ת עֵ ץ הַ ְתּאֵ נָה

עוֹד נֹאהַ ב וְ עַ ד ֵמאָה וְ עֶ ְשׂ ִרים

לְ ב ֹו ָנה וּמוֹר וְ צוּף הַ זָּ הָ ב
אָת אֵ ינֵ מַ אֲ ִמינָה
הוּא רוֹצֶ ה אוֹתָ  בִּ ְדבַ שׁ וְ חָ לַב

ארץ בה ...

ארץ בה ...
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28

29
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31

32

ָל ִשׁיר זֶה כְּ מוֹ לִ ְהיוֹת י ְַרדֵּ ן
ָל ִשׁיר

סוֹפְ 

זֶ ה כְּ מ ֹו לִ ְהיוֹת י ְַר ֵדּן:

לִ גְ ו ֹועַ כְּ מ ֹו י ְַר ֵדּן

אַ ָתּה מַ ְת ִחיל לְ מַ עְ ָלה בַּ צָּ פ ֹון

לְ הֵ אָסֵ ף לְ אַט אֶ ל יָם הַ מָּ וֶ ת

וּמ ְתחַ צֵּ ף
צָ עִ יר ,צ ֹונֵן ש ֹוצֵ ף ִ

בַּ מָּ קוֹם הַ נָּמוְּ בּיוֹתֵ ר בָּ ע ֹולָם

אַ ָתּה שׁו ֵֹמעַ ִצפּ ֳִרים בַּ ְסּבַ 

אֲ בָ ל

וְ כָל אַחַ ת מֵ הֶ ן

מֵ רֹאשׁ הָ ֵרי הַ ֶשּׁלֶג

ִצפּוֹר גַּן עֵ ֶדן

בַּ הֲ מוּ ָלה גְ ד ֹולָה צוֹהֶ לֶת

כִּ י

אַחֲ ֶרי

ָל ִשׁיר

יריְ מפָ כִּ ים לָהֶ ם
ִשׁ ֶ

זֶ ה כְּ מ ֹו לִ ְהיוֹת י ְַר ֵדּן

הֲ א
ָל ִשׁיר זֶ ה כְּ מ ֹו לִ ְהיוֹת י ְַר ֵדּן

י ֶָמי
שׁו ְֹטפִ ים כְּ מ ֹו י ְַר ֵדּן
וּכְ מוֹת ֹו זו ֵֹרם ַא ָתּה ָדרוֹמָ ה
עַ ל הַ חוֹפִ ים צוֹמֵ חַ עֵ ֶשׂב-פֶּ ֶרא
אֲ בָ ל הָ לְ אָה-הָ לְ אָה-הָ לְ אָה
גְּ אוֹן מֵ ימֶ י
הֲ א יָמֶ י
שׁו ְֹטפִ ים כְּ מ ֹו י ְַר ֵדּן

רים
במקהלה
תשע”ה

