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כץ  אוולין 

 

 

 פסח מילין/ לעמוד בנסיון 

 ַהֶּׁשֶמׁש ִהְתַּגְלְּגָלה ַּבַּמְדְרגֹות

 לֹא ָיַדְעִּתי ִאם ֵּתָעֵצר ְוֵאיפֹה

 ָרִציִתי ָלרּוץ ַאֲחֶריָה

 ֲאָבל ְּכָכל ֶׁשִהְתָקַרְבִּתי

 ִהיא ָׁשְלָחה ִגִּצים

 ַקְפִּתי אֹוָתּהְלַבּסֹוף ָע

 ָאְך ְראּו ֶזה ֶּפֶלא

 ִהַּגְעִּתי ְלַמְמֶלֶכת ַהַּלְיָלה

 ָרִאיִתי אֹור ַאֵחר

 ָרחֹוק ָּכל ָּכְך 

 ָרִציִתי ָלצּוד אֹותֹו

 ֲאָבל לֹא ָהְיָתה ְּבָיִדי ֶרֶׁשת

 ְלֶפַתע ָׁשַמְעִּתי קֹול ֶנֶפץ

 ְׁשֵני ֲחָצֵאי ַהָּׁשַמִים ִהְתַרֲחקּו ֶזה ִמֶּזה

 ִתי ָצִריְך ִלְבחֹר ְלֵאיֶזה ֵחֶלק ְלִהָּכֵנסָהִיי

 ְלֶזה ִעם ַהחֶׁשְך אֹו ְלֶזה ִעם ָהאֹור

 ֶנֱעַמְדִּתי ֵּבין ְׁשֵניֶהם

 ָהִייִתי ְּכמֹו ֶהְרקּוֶלס

 נֹוֵׂשא ַעל ְּכֵתַפי

 ֶאת ְׁשֵני ָהעֹוָלמֹות 

 ְוָרִציִתי ְּכמֹו ְּפרֹוֶמֵתיאּוס

 ִלְגנֹב ֶאת ָהֵאׁש

 

 

 

 אוולין כץ/ ? הָּכֶּיַא

 )בראשית א א(ץ ֶרָאת ָהֵאם ְוִיַמָּׁשת ַהים ֵאִהלֹא ֱאָרית ָּבאִׁשֵרְּב

 

 ם עֹוד ַּבָּׁשַמִים ָּי ַקְואּוַלי ֵאיֶנּנּו

 ִהים ָהְרגּו אֹותֹו ָהֲאָנִׁשים ְואּוַלי ָהֱאלֹ

 ִעם ָּכל ַהֲחָטִאים 

 .ִעם ָּכל ַהְּכֵאִבים

 ִבים ֲאֵחִרים ִהים ְלכֹוָכְואּוַלי ַרק ָּבַרח ָהֱאלֹ

 ָׁשם ּדֹוְמִמים ָהֲאָנִׁשים 

 .א  נֹוְצרּו  ֲעַדִיןִּכי לֹ

 ִהים ָסַגר ַעְצמֹו ִּבְמִעיִלים ָעִבים ְואּוַלי ָהֱאלֹ

 ִּכי ַקר לֹו  ָׁשם ֵמרּוחֹות ָהֲאָנִׁשים 

 ְוָעֵיף הּוא  ֵמֶהְבֵזֵקי ַהִחִּצים 

 .ֶׁשּיֹוִרים ְּבָכל ֵעת  ִלּבֹות ָהֲאָנִׁשים

 ֶדׁש ַלי ְמַחֶּכה הּוא ְּבֵהיַכל  ַהּקְֹואּו

 ֶרׁש ׂש ׁשּוב ֶאת ְּכָנָפיו ַעל ָּכל ַהחְֹוִיְפרֹ

 .ֶׁשִהְפִסיק ְלַעֵּבד ִּבְרבֹות ַהָּׁשִנים

 ְוָיׁשּוב ְלַהְמִטיר ֵאין ְספֹור ְרִביִבים 

 ֶמׁש ְוָהֲאָדָמה ִּתְפַרח ִּתְזַרח ַהֶּׁש

 ים ּוְבֵלב ֱאנֹוׁש ִיְבְקעּו ַהְּצִליִל

 .ַמִים ְוֵלב ֱאנֹוש ִיְפַרחזּו ַהָּׁשְוַיֲעלֹ
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אורי קולר
 

 פסח מילין/ זה הרגע הנכון 

 "ָעִׂשיָת ִלי ֶאת ַהּיֹום"

 ָׁשַמְעִּתי ָּבאֹוְמִרים ִלי ְוָׂשַמְחִּתי

 ָהָיה ֶזה ִלְפֵני ֶעֶרב ַחג

 ַאַחת ֲאִפּלּו ָאְמָרה ִלי

 "יאַאָּתה ִּבְׁשִביִלי ֵאִלָּיהּו ַהָּנִב"

 "ַאָּתה ִּבְׁשִביִלי ַמְלַאְך ַהִּׁשיָרה"ְוַאֶחֶרת הֹוִסיָפה 

 ָׁשַמְעִּתי ָּבאֹוְמִרים ִלי ְוִהְסַמְקִּתי

 ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי

 ַמּדּוַע ֵאין ַרִּבים ָהעֹוִׂשים ָּכמֹוִני

 ָהאֹוְמִרים ִמָּלה טֹוָבה

 ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ְיכֹוִלים ְלִהְׁשַּתּנֹות

 ָהָאָדם-א ְּבֵניּוַמּדּוַע לֹ

 ה'אֹוְמִרים ִלי ֲחֵבִרים ָוִתיִקים ַּבְּבַרְנָז

 ָמה ַאָּתה ִמְתַעֵּסק ָּכל ַהְּזַמן 

 ָיד ֶׁשל ֲאֵחִרים-ְּבִכְתֵבי

 ַוֲאִני עֹוֶנה ָלֶהם

 ָמה ֵיׁש ִיְהיּו עֹוד ְׁשלֹוִׁשים עֹוד ַאְרָּבִעים ְמׁשֹוְרִרים

 ?ִיָּגַרע ֶחְלְקֶכם

 ִּגיִעים ֶאְצֵלנּוַעד ְּכֵדי ָּכְך ַמ

 ֶׁשּלֹא ְיכֹוִלים לֹוַמר ִמָּלה טֹוָבה

 ָלָּמה ָּכל ָּכְך ָקֶׁשה ְקָצת ְלַפְרֵּגן 

 

 ֲאִני זֹוֵכר ִסּפּור ִמן ֶהָעָבר

 ַּפַעם ִצְלַצְלִּתי ַלְּמׁשֹוֵרר ַאְבָרָהם ַחְלִפי

 ָהָאָדםֲחִמָּׁשה ִׁשיִרים ַעל " ְיִדיעֹות ַאֲחרֹונֹות"ְלַאַחר ֶׁשִּפְרֵסם ִּב

 ְוָאַמְרִּתי לֹו ֶׁשַהּנֹוֵׂשא ָקרֹוב ְלִלִּבי ְוֶׁשִּשׁיָריו ִרְּגׁשּו אֹוִתי

 הּוא לֹא ִהְתַאֵּפק ּוַבֲחִצי ְצָעָקה ָאַמר ִלי

 ְּבָיֵמינּו ְמׁשֹוֵרר ִמְתַקֵּׁשר ֶאל ְמׁשֹוֵרר? ַמה"

 ּוְבקֹול רֹוֵעד הֹוִסיף" ?לֹוַמר לֹו ִּדְבֵרי ֶׁשַבח

 "ֹוִתי ַעד ִלְדָמעֹותִרַּגְׁשָּת א"

 

 ִהֵּלל. ְוָכְך ָהָיה ַּגם ִעם ַהְּמׁשֹוֵרר ע

 ַּגם ֶזה ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות

 "ָהָאֶרץ"ְּביֹום ִׁשִּׁשי ֶאָחד הּוא ִּפְרֵסם ַּבּמּוָסף ַהִּסְפרּוִתי ֶׁשל 

 ִׁשיר ֶּבן ָחֵמׁש ׁשּורֹות

 ִטְלַּפְנִּתי ֵאָליו ְוָאַמְרִּתי לֹו

 ֶּזה הּוא ַמָּמׁש ְּפִניָנהֶׁשַהִּׁשיר ַה

 

 

 ְוהּוא ָעָנה ִלי

 ְוָׁשַמְעִּתי ֶאת ֶזה ְּבקֹולֹו"ִרַּגְׁשָּת אֹוִתי ַעד ִלְדָמעֹות"

 ָיכְֹלִּתי ְלהֹוִסיף עֹוד ָּכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה

 ַעל ַּדְרִּכי ֶׁשִּלי ַּבַחִּיים

 

 לֹוַמר ֶאת ָהֱאֶמת ִהַּסְסִּתי ַרּבֹות

 ֵסם ֶאת ֶזהִאם ִלְכּתֹב ּוְלַפְר

 ֲאָבל ֶהְחַלְטִּתי ְּבַנְפִׁשי ֶׁשֶּזה ָהֶרַגע ַהָּנכֹון

 ְואּוַלי ְּבָכְך ֶאְתרֹם עֹוד ַמֶּׁשהּו

 ַלּתֹוִעים ִּבְׁשִביֵלי ַהְּכִתיָבה

 

 

 

 

 

 אורי קולר* / 

 ֵין ָלּה ֶעֶצם רֹוַמְנִטית

 ַאַחת

 ַּבּגּוף ֶהָחׂשּוף

 ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן

 ִריםִהיא ּבֹוָכה ַּבִּׁשי

 

 ֲאִני ַמְקִריא ָלּה

 ִמִּלים ֶׁשָחְברּו ֶאְצִלי ַלַּדף

 ְּכִרּמֹות ְּבַדְרָּכן ֶאל ַהֵּמת

 

 ִמְׁשּתֹוֵמם ְּבַגֲאָוה ְּכֶׁשַּכָּונֹות 

 ֶׁשִּלי ִמִּלים

 ִנְתָּפסֹות ְּבתֹוְך ִרְׁשִּתית ֵעיֶניָה 

 גֹות ְלתֹוְך ְּדָמעֹותְּגְזַּדּוִמ

 ַּבְׂשָרִנּיֹות

 ִתי ֲאִני חֹוֵׁשבִוי אֹוֱהֶא

 ְוִהיא אֹוִתּיֹוַתי אֹוֶהֶבת

 

 ָחׁשּוב ְמאֹד ַּגם ַהִּמְקָצב
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 פסח מילין/ שיר אופטימי 

 ִּבַּקְׁשְּת ִמֶּמִּני ִלְכּתֹב ִׁשיר אֹוְּפִטיִמי

 ָאז ִחִּכיִתי ְלִהְזַּדְּמנּות

 ְוִהיא ָּבָאה

 ַהּיֹום ִקַּבְלִּתי ְׁשֵני ְּדָבִרים ְמַרְּגִׁשים

  ִמְכָּתב ְמֻיָחד ּוְמַעְנֵין–ֶאָחד ָה

 ּבֹו ִנְתַּבַּקְׁשִּתי ַלֲעׂשֹות ֵאיזֹו טֹוָבה

 ַוֲהֵרי ַאְּת יֹוַדַעת ֶׁשִּבְׁשִביִלי ַלֲעׂשֹות טֹוָבה

 ֶזה ָּדָבר מּוָבן ֵמֵאָליו

 ַוֲאִני עֹוֶׂשה זֹאת ְּבַאֲהָבה  ַרָּבה

 ִתי ְזַמן ַרב ֵסֶפר ָחָדׁש ֵמָחֵבר ֶׁשּלֹא ָרִאי–ְוַהֵּׁשִני 

 ַהּיֹום ַהְרָּגָׁשִתי טֹוָבה יֹוֵתר

 ְוָיכְֹלִּתי ַלְחׁשֹב ָּכל ַהְּזַמן ַמֲחָׁשבֹות אֹוְּפִטיִמּיֹות

 ַאְּת ְּבַוַּדאי ְמִביָנה ְלָמה ֲאִני ִמְתַּכֵּון

 ַהּיֹום ַּגם ָקָראִתי ִׁשיִרים ָיִפים

 ֶׁשל ְׁשֵני ְמׁשֹוְרִרים ֶׁשֲאִני ַמֲעִריץ

 ַלאן ְוַהְמׁשֹוֵרר ַהְיָוִני אֹוִדיֵסיאּוס ֶאִליִטיסַּפאּול ֶצ

 ְראּות אֹוְּפִטיִמית-ְוִאם ְנַדֵּבר ִמְּנֻקַּדת

 ָאז ַהּיֹום ַּגם לֹא ָּתַקְפִּתי

 ְּכִפי ֶׁשַּבְּזַמן ָהַאֲחרֹון ּכֹה ִהְרֵּביִתי ִלְתקֹף

 ֶאת ֱאלִֹהים

 ֻמָּתר ַלֲעׂשֹות ְקָצת ֶאְתַנְחָּתא

  ֶׁשַרק ֶזה ַמֲעִסיק אֹוִתיַאֶחֶרת ַיְחְׁשבּו

 ְוַאְּת ֲהֵרי יֹוַדַעת ֶאת ָהֱאֶמת

 ָלֵכן ֲאִני ְמַמֵהר ְלַמֵּלא ֶאת ַּבָּקָׁשְתָך

 ּוַמְקִּדיׁש ָלְך ִׁשיר אֹוְּפִטיִמי

 

 

 

 

 

 גולן-איבון קוזלובסקי/ אביב לפסח 

 ָהִאיׁש ִעם ַהַּמְגֵרָפה 

 .ָחַרט ִסיָמִנים ָּבֲאָדָמה

 ָאַחז ַּבָּיִדיתְּכֵעט נֹוֵבַע 

 :ְוָרַׁשם

  ָּבא–ָאִביב ְלֶפַסח . ְׁשָבט ָלָאִביב

 ֵהִסיר ֲעֵלי ַׁשֶּלֶכת 

 .ִלְכּתֹב ַעל רּוַח: ּוִפֵּקד ַעל ָהֵנץ ִנָּצִנים

 ָאַהְבִּתי אֹוְתָך ִלְפֵני ֶׁשָרִאיִתי אֹוְתָך

  ַּכֲאַפְרֶּכֶסת–ְמַגְלֵּגל ַהְּכָנַפִים ֵמֲאחֹוֵרי ְּתנּוך ָהאֶֹזן 

 ַלְחלֹק ִלְצִעיֵרי ָהַעְלַעִּלים ַּבֲאִמיֵרי ָהֵעִצים

 .ָמקֹום ַּבֶּׁשֶמׁש

  ָאִביב ְלֶפַסח–ִּכְשָׁבט ָלָאִביב 

 :ָּבא

 ֲעָנק ְּבַגָּנם ֶׁשל ְקַטְנַטִּנים

 נֹוֵׂשא ַעל ֶאְבָרה ְצחֹוָרה

 ַמָּסה ַמּׂשא

 –ּוִמַּתְחֶּתיָה ְּכֶפֶתן ָלָבן ְלֶעֶרב ֶּפַסח 

 !ְׂשִריםַעד ֵמָאה ְוֶע
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אירנה ויסוצקי
 

 פסח מילין/ המלה שחלמתי עליה 

 א

 ָרִציִתי ִלְתלֹות ֶאת ַהִּמָּלה

 ָעֶליָה ּכֹה ָחַלְמִּתי

 ֵמַעל ִמָּטִתי

 ְוִהֵּנה ִהְתעֹוְפָפה 

 ִּכְפתּוֵתי ֶׁשֶלג ַרְך

 ַעל ְּפֵני ַהֶחֶדר

 , ֶמה ָעִׂשיָת ִלי ֵאִלי

 אֹוָתּה ְלִצּפֹורֶׁשָהַפְכָּת 

 

 ב

 ִּבַּקְׁשִּתי ְלָהִסיר ֶאת ַהְּקִלּפֹות ֵמַעל ַהִּמָּלה

 ְלַהְׁשִאיָרּה ְּבֵעיֻרָּמּה

 ֲאָבל ִהיא ִּכְּסָתה ֶאת ֶעְרָוָתּה

 ָלְבָׁשה ֶאת אֹוִתּיֹוֶתיָה

 ְוִהְשִׁאיַרְתִני ְּבֵעיֻרִּמי

 

 ג

 ָרִאיִתי אֹוָתּה ְּבִׂשְמָלָתּה ַהֲהדּוָרה

 ִּתי ְלִהְתַאֵּפקלֹא ָיכְֹל

 ְוָקָראִתי ִּבְׁשָמּה

 ִהיא ָּפְנָתה ֵאַלי ְוָאְמָרה

 לֹא ָיַדְעִּתי ֶׁשַאָּתה אֹוֵהב ִצֳּפִרים

 ָאז ִהְתַחְלִּתי ִלְמרֹט ֶאת ַהּנֹוצֹות-אֹו

 ִמן ַהִּׂשְמָלה 

 ְואֹוִתּיֹוֶתיָה ִהְתִחילּו ְלַנְצֵנץ

 ָעְברּו ָיִמים ְועֹוד ֵלילֹות

  ַּבִיתָּבִניִתי ָלּה

 ִקַּׁשְטִּתי אֹותֹו ְּבנֹוצֹוֶתיָה

 ֵמָאז ִהיא ָּתִמיד ִעִּמי

 ְּבָכְתִבי ֶאת ַהִּמִּלים ַהְּקַטּנֹות ַהָּללּו

 

 

 

 אירנה ויסוצקי.../ כשהיא שונאת

 .ְּכֶׁשִהיא ׂשֹוֵנאת ִהיא ּכֹוֶתֶבת ִׁשיָרה

 ַּבַּלְיָלה ּתֹוֶפֶׂשת ִעָּפרֹון ָׁשחֹר

 ָהפּוְך

 ֵּקֶההִעם ַהָּקֶצה ַה

 מֹוַרַחת ִמִּלים ְּכֵבדֹות

 .ַעל ַּגֵּבי ַהְּנָיר ָהָרחּום

 ַהָּקֶצה ַהַחד ְּבתֹוְך ִּפיָה

 סֹוֵתם

 ֶאְנקֹות ְּכֵאב ְוֶעְלּבֹון

 ַמְׁשִחיר

 .ֶאת ָּפֶניָה ְּבִצְבֵעי ִמְלָחָמה

 ִׁשֶּניָה

 חֹוְרקֹות ְוגֹוְרסֹות

 .ֶאת ָהֵעץ ַהַּדִּקיק

 ְּיסֹודַמְחִריָבה ַעְצָמּה ַעד ַה

 ְוַעל ֲהִריסֹות ַהֻחְרָּבן

 ַמְבִעיָרה ֶאת ִׁשיֶריָה

 ,ְּכֶׁשִהיא ׂשֹוֵנאת

 .אֹו אֹוֶהֶבת

 

 

 



 7 

 

אפרת הראל
 

 פסח מילין / אני מתגעגע לעצמי

 י וחברותי הרביםלחבר

 

 ֲאִני ִמְתַּגְעֵּגַע ְלַעְצִמי
 רֹוֶצה ִלְפּגׁש ֶאת ַעְצִמי
 רֹוֶצה ְלׂשֹוֵחַח ִעם ַעְצִמי

  ָתִמיד ַהִּׂשיחֹות ָהֵאֶּלה מֹוִעילֹותִּכי
  ִּכי ֵהן נֹוְתנֹות ִלי ֶדֶלק

 ְלַהְמִׁשיְך ַּבֶּמה ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה
 ִלְפָעִמים ֲאִני רֹוֶצה ֶלֱאהֹב ֶאת ַעְצִמי

 ֲאָבל ַמה ַּלֲעׂשֹות ֶׁשֲאִני אֹוֵהב ֶאְתֶכם יֹוֵתר
 יֲאִני אֹוֵהב ְלָמָׁשל ִלְקרֹא ֶאת ַהִּׁשיִרים ֶׁשִּל

 ָבל ְּכֵדי ִלְקרֹא אֹוָתם ֲאִני ָצִריְך ִלְכּתֹב אֹוָתםֲא
 ְוֶזה ְּכָבר ָּדָבר ַאֵחר ְלַגְמֵרי
 ִמיד ֵיׁש ַמַּצב רּוח ִלְכּתֹבלֹוַמר ֶאת ָהֱאֶמת לֹא ָּת

 ְּבָכל זֹאת ֵאיֶנִּני ָיכֹול ִלְגרֹם ְלָכְך
 ֶׁשֶאְצָטֵרְך ְלַחּכֹות יֹוֵתר ִמַּדי ְזַמן

 ֶרה ִלְפָעִמיםַּגם ִאם ֶזה קֹו
 ֵאיֶנִּני עֹוֶׂשה ֲהָנָחה ְלַעְצִמי
 ֲאָבל ֵאיֶנִּני אֹוֵנס ֶאת ַעְצִמי

 ָאז ֲאִני ְמַכֵּנס ֶאת ַעְצִמי ְלִׂשיחֹות ֶנֶפׁש
 ְואֹוֵמר נּו ֶּבֱאֶמת ֲחזֹר ֶאל ַעְצְמָך

 ְוַאל ִּתֵּתן ְלגֹוְרִמים ׁשֹוִנים ְלַהְפִריַע ְלָך
 יםְוָאז ֲאִני ְמַׁשֵּנס ָמְתַנ

 ּוְבֵזַעת ַאַּפִים ֲאִני ַמִּגיַע ְלַמה ֶּׁשַּמִּגיַע
  ִלְׂשִביעּות ְרצֹוִני

 אֹו ָאז ֲאִני ַמְזִמין ֶאת ַעְצִמי ְוֶאְתֶכם
 –  ִּכי ַּגם ָלֶכם ֵיׁש ֵחֶלק ָּבֶזה –

ַלֲהָרַמת ּכֹוִסית ִלְכבֹוד ַהִּׁשיר ַהֶּזה

 

 

 

 אפרת הראל/ בן גוריון הפך לרחוב 

 ?ע ֶׁשֵאיְנָך ַמְחִׁשיֵכִניֵּכיַצד ֵאַד

 –ֶזֶרם 

 . ָיד–ֵלב 

 ?ֵאיְך ִנְרֶאה אֹור ֲאִמִּתי

 –ֲחזֹור 

 . רֹאׁש–ַּדף 

 ,ְּכָעִלים ְיֵבִׁשים, ְזַמן

 .ִטְבעֹו ְלִהְתּפֹוֵרר

 .ְוֵאין ִלְבּכֹות ַעל ָּכְך

 .ְוֵאין ַלֲחרֹד

 ִלְתּפֹס ֶאת ַהְּמִציאּות ְּבצּוָרה ֲחָדָׁשה

 .לֹא ַמֲאָמץֶזה קֹוֶרה ַגם ְל

 –ִמי יֹוֵתר ׁשֹוֶנה 

 .ֵהם. ֲאִני

 .ִׁשְּגעֹון

 אֹו/ְו

 .ִׁשְּגעֹון ַּגְדלּות

 .אֹורֹות. ִעיר

 .אֹורֹות ֶׁשּזֹוֲהִרים ַּגם ַּבחֶׁשְך

 .ִעיִרי ֻמְגֶּדֶרת ַעל ְיֵדי ַהִּזּיּוף

 .ִהְתַמְּכרּות. ַהִּזּיּוף

 ?ִהְתַמְּכרּות

 . ֵלב–ַּדף 

 .ַהַּפַחד ִמְּגִמיָלה

 . ָיד–ֵלב 

 .ֻּכָּלנּו ַמַחט ַּבֲעֵרָמה ֶׁשל ַׁשַחת

 ?ִמי ִיְמָצא אֹוִתי

 .ִרְצָּפה ֶׁשֵּיׁש ְלַטאֵטא

 .ֶׁשַהִּלְכלּוְך לֹא ִיְדַּבק ַּגם הּוא ַּבֶּׁשֶקר

 .ָיד לֹוֶחֶצת ָיד

 .ָיד רֹוֶחֶצת ָיד

 .גּוְריֹון ָהַפְך ִלְרחֹוב-ֶּבן
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  מיליןפסח/ גנבו לי את אלוהים 

 ֲאִני עֹוֵבר ִמֶּדֶלת ְלֶדֶלת 

 ְוֵאיֶנִּני מֹוֵצא אֹותֹו

 ַּפַעם ָחַׁשְבִּתי ְׁשהּוא ִנְמָצא

 ְּבָכל ֶחֶדר

 ֲאִני ְמַטֵּפס ִמּקֹוָמה ְלקֹוָמה

 ַעד ַלְּׁשִביִעית

 אּוַלי ָׁשם הּוא ִיְהֶיה

 ֲאִני ַמִּגיַע ַלֲעִלַּית ַהַּגג

 ְורֹוֶאה ַחּלֹון ָקָטן

 ָּפתּוַח

 ָהּה הּוא ָעף ַּדְרּכֹוֲא

 ִלְהיֹות ֲהִכי ָקרֹוב ָלָרִקיַע

 ֲאִני חֹוֵזר ְלַמָּטה

 ּוְלֶפַתע ׁשֹוֵמַע קֹול ֶּבִכי

 ֶׁשל ֶיֶלד ַהּצֹוֵעק

 ָּגְנבּו ִלי אֹותֹו

 הּוא ָהָיה ַּבֲארֹון ַהַּצְעצּוִעים ֶׁשִּלי

 ָּגְנבּו ִלי ֶאת ֱאלִֹהים

 

emanating from the cell phone 

not too deeply buried in the lady’s fashionable 
black bag 

bought last Saturday 

at Karstadt Grand Weekend Sale. 
Outside, at the nearby Viktualienmarkt 
the housewife falters between − 
Aprikosen, super saftig + süss, €3.40 ½ Kg  
and/or 
red wine, Orvieto Class, Cardeto Secco, D.O.C 
zart, delicate, feinfrüchtig, sehr harmonisch, 
€5.60 
and
zwei Stück Weisswürste mit Breze. 

 

Well, what does one say… all these mishaps...
yet, surely, one's got to make up one’s own 
mind.
At another unacknowledged restart
of the remainder of time
she’s still got. 

 

DAS KONZERT IM MÜNCHNER 

STADTMUSEUM / Benjamin Berson 

Montag, 30 Juli 2007, 16:00 Uhr − 

the time set followed by the customary 

grace 

and Beethoven is resurrected  

by the Zweistein Trio − 

String Trio c-moll, opus 9 Nr.3 − 

the beautiful allegro con spirito followed by 

the second movement  

adagio con espressione, when 

from the street, the ambulance’s siren 

breaks into the auditorium. 

 

Within the ambulance, paramedics  

struggle to buy time in a heart arrest case − 

slim chances, still, one can never tell. 

 

In the auditorium, the gentleman smiles 

alternatively 

at his distracted wife and disinterested kid 

sitting on both his sides. 

The fact that Beethoven should be annulled  

in the midst of bar # 69 

loaded with all due contrapuntal and 

harmonic hues 

(obviously, he knows one or two things 

about Ludwig) 

is, to be frank, quite amusing. 

 

The players, veering away from anything 

but their music,  

let alone the sarcastic smile the violinist 

dispatches  

towards the ring-tone (which happens to 

spiral up with the siren) 
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 ברכה רוזנפלד
 

 פסח מילין/ לשמוע את הלילה נופל 

 ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהַּלְיָלה נֹוֵפל ְּכמֹו ֶׁשֶלג

 ְּפִתיִתים ְּפִתיִתים ֶׁשל חֶֹׁשְך

 ָּבְרחֹוב לֹא ָרִאיִתי ָּדָבר

 ָנַפְלִּתי ֶאל ּתֹוכֹו ְּכמו ֶאל ַעָּכִביׁש ָּגדֹול

 ל אֹורְוָרִאיִתי קּוִרים ֶׁש

 ֶׁשִּנְצְנצּו ִמּתֹוְך ַהחֹוִרים

 ָיַרְדִּתי ֶאל ַהְּכִביׁש

 ְוָׁשם ָהיּו ַהְרֵּבה ַּגְחִליִלּיֹות

 ֶׁשֵהִאירּו ִמּתֹוְך ַהָּבִּתים

 לֹא ָהִייִתי ָצִריְך ְלַגּׁשׁש

 ְּכֵדי ִלְמצֹא ֶאת ַהַּמְדֵרגֹות

 ָעִליִתי ְוָעִליִתי ַעד ֶׁשִהַּגְעִּתי ַלַּגג

  ָׁשם ַמִיםלֹא ָהיּו

 ֲאָבל ַּבּׁשַמִים ָרִאיִתי ָיֵרַח

 ׂשֹוֶחה ְּכמֹו ָּדג

 ָרִציִתי ְלַהִּטיל ַחָּכה

 ְוָאז ִנְזַכְרִּתי

 ֶׁשְׁשָנִתי עֹוד ְמַחָּכה

 ִהְסּתֹוַבְבִּתי ִמַּצד ֶאל ַצד

 ַּפַעם ְלָיִמין ּוַפַעם ִלְׂשמֹאל

 ְולֹא ִהְרַּגְשִּׁתי ֶׁשֵּבְיָנַתִים

ְּכָבר ֶאְתמֹול

 

 

 

 

 ברכה רוזנפלד/ עכשיו את יכולה להיות קוסמת 

 ְלַהְרִקיד ֶאת ָרִהיֵטי ַהַּבִית ַלֲעִפיפֹוִנים

 ְּפִניָמה ְלַהְכִניס ֶאת ַהּׁשַמִים ְוִלְׁשָּכב ְּבַרְגַלִים ְמֻׂשָּכלֹות

 ַעל ַעְנֵני נֹוָצה

 

 ְלַהְקִּפיץ ֶאת ַהְּפַסְנֵּתר ְלִמְזָרָקה

 ִּתְקָרה ְּבִזּקּוִקים ְמַצְלְצִליםּפֹוֶרֶצת ַהִּקירֹות ְוַה

 

 ִלְתּפֹר ֶאת ָּבֵּתי ָהִעיר ִליִריָעה

 ְלַנְּפָחּה ְלַכּדּור ּפֹוֵרַח

 

 ֶאת ַהְּכִביִׁשים ִלְקׁשֹר ְלֶסֶרט

 

 ִלְׁשלַֹח ֶאת ַהִּמִּלים ְּכַצָּיִדים

 ַאַחר ַהַּמִים ְוָהֵאׁש

 ַאַחר ַהחֶׁשְך ְוָהאֹור

 תְוַהָּׁשעֹות ַהְּמַדְּלגֹו

 ִמְּבִלי ֵמִׂשים

 ֵמָעַלי
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 בלום-בשמת ירבעם
  

 

בשמת ירבעם בלום / מוזה

 ,תֶנֶגיא עֹויו ִהָׁשְכַע

 ּהָנְטִבים ְּבִרָּדֻסת ְמֹוּיִתאֹוי ָהֵזְּגְרַא

 :בַזי ָעמּוָּסן ַהֵכֹוּסַה

 .תחֹוָרְבין ַהאן ֵאָּכ

 תֹוׁשָגְרף ָהנֹוה ְמֶלֲעט ַיַעד ְמעֹו

 תרֹוָבת ֲהרֹוָבֲה
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חן-גליה אבן
 

 

 פסח מילין/ השיר על לינדה 

 ִליְנָדה לֹא ָיְדָעה ֶאת ַנְפָׁשּה

 ְּכֶׁשָאַמְרִּתי ָלּה ֶׁשִהיא ָחְפִׁשָּיה ָלֶלֶכת

 ֶׁשֵּכן ֵאין ֶנְגָּדּה ְולֹא ְכלּום

 ָיַרְדִּתי ְלׁשֹוֵטט ָּבְרחֹוב ֶהָעמּוס

 בִליְנָדה ָיְרָדה ַאֲחַרי ַמֲחִזיָקה ְרצּוַעת ַהֶּכֶל

 ַעל ַאַחת ַהֲחֻנּיֹות ָרִאיִתי ֶׁשֶלט ְוָעָליו ַהֵּׁשם ִליְנָדה

 ַהָּקֶפה ָהָיה-ִהְמַׁשְכִּתי ָלֶלֶכת ְוַעל ֶאָחד ִמָּבֵּתי

 "ַהָּקֶפה ֶׁשל ִליְנָדה"ֻמְטָּבע ְּבאֹוִתּיֹות ְּגדֹולֹות 

 מּוָזר ָאַמְרִּתי ְלַעְצִמי ָּכל ֵאֶּלה ֶׁשָּלּה

  ֲאָבל ָיַדְעִּתי ָּגם ָיַדְעִּתיַוֲאִני לֹא ָיַדְעִּתי

 ֶׁשֵאֶּלה לֹא ֶׁשָּלּה

 ִנְכַנְסִּתי ְלַאַחת ַהָּגֶלְריֹות ּוֵבין ַהַּמִּציִגים ָּבּה

 ֶאת ְּתמּונֹוֵתיֶהם ָמָצאִתי ֶאת ַהֵּׁשם ִליְנָדה

 ָּפִניִתי ְּכֵדי ִלְׁשאֹל אֹוָתּה

 ַאְך ִהיא ֶנֶעְלָמה ֵמֵעיַני

 ְלֵצל ַהֶּטֶלפֹון ְּבָחְזִרי ַהַּבְיָתה ִצ

 ֶאְפָׁשר ְלַדֵּבר ִעם ִליְנָדה

 ָאַמְרִּתי ֶׁשִהיא ֵאיֶנָּנה

 ָמה ּזֹאת אֹוֶמֶרת ֵאיֶנָּנה ָׁשַאל ַהּקֹול

 ָאַמְרִּתי ׁשּוב ִהיא ֵאיֶנָּנה

 ָהְלָכה ְולֹא ָׁשָבה ָּגם ַהֶּכֶלב ֶׁשָּלּה

 ַעְכָׁשיו ַּתִּגידּו ִלי ְּבַבָּקָׁשה

 יְנָדהִמי זֹאת ְּבֱעֶצם ִל

 ּוַמּדּוַע ָאַמְרִּתי ָלּה ֶׁשִהיא ָחְפִׁשָּיה

  ִהְתַיַּׁשְבִּתי ְוָכַתְבִּתי ֶאת ַהִּׁשיר ַעל ִליְנָדה

 

 

 

 

 

חן-גליה אבן/ אהבה 

ֲאִני רֹוָצה ָלִׁשיר ִׁשיר ַאֲהָבה ֻּתְרִּכי 

? ָלָּמה ֻּתְרִּכי

. ְּכֵדי ֶׁשַהַּמֲאִזיִנים ִיְבּכּו

? ָלָּמה ִיְבּכּו

ִּכי ִמיֶׁשהּו ִיָּזֵכר ֶׁשָאַהב 

ם ִמיֶׁשִהי ַּפַע

ִמיֶׁשִהי ִּתְזּכֹר ֶׁשָאֲהָבה 

ַעם ִמיֶׁשהּו ַּפ

? ָלָּמה ִיְזְּכרּו

. ִּכי ָּבַאֲהָבה ָנְגעּו ַהּכֹל

? ָלָּמה ַאֲהָבה

 .ְּכֵדי לֹא ִלְבּכֹות
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דבי סער
 

 

 פסח מילין/ גשם של מלים 

 םָעָנן ָּגדֹול ַּבָּׁשַמי

 מֹוִריד ֶּגֶׁשם 

 ְולֹא ֶׁשל חֶֹרף

 ֶּגֶׁשם ֶׁשל ִמִּלים

 ֶּגֶׁשם ֶׁשְּיַנֶּקה ֶאת ָהָאָבק

 ֵמַעל ַלִּמִּלים

 ְואּוַלי לֹא ָהָיה ֶזה ָעָנן

 ְולֹא ִמָּׁשַמִים

 אּוַלי ֶזה ָהָיה ַמֶּׁשהּו

  אֹו ִמיֶׁשהּו ַאֵחר

 

 

 

 

דבי סער/ מנזר לטרון 

ְּבִתְקַרת ַהְּכֵנִסָּיה   

ים 'ֵמַעל ַלָּמדֹוָנה ְוַלִּויְטָרִז

ָחְרצּו ִעְּקבֹות ַהְּזַמן 

. ְסָדִקים ֵּבין ֶאֶרץ ְלָׁשַמִים

ִּבְׁשמּורֹות ֵעיַנִים ֲעצּומֹות 

ֲאִני ִמְתּבֹוֶנֶנת 

.ְּפִניָמה

לּו ֲאִני ֱאלִֹהים ָהִייִתי 

.ִמְזַּדֶעֶרת ַלְחּדֹר

.ְרטַּבִּבְנָין ַהָּסמּוְך ְמַפֶּכה קֹוְנֶצ

קֹולֹות ָהאֹוֵּפָרה ַמְגִּביִהים 

ְוֶגֶׁשם ֶׁשל ְמִחיאֹות ַּכַּפִים 

.ׁשֹוֵטף ֵמַהּקֹוָמה ָהֶעְליֹוָנה

ַּבֶּׁשֶקט ֶׁשֵּביֵניֶהן ֲאִני 

ׁשֹוַמַעת ֶאת ַּגְרִעיֵני ַהַּמֲחָׁשבֹות 

. ִמְתַּפְּצִחים ְּברֹאִׁשי

ָאה ָהרּוַח ְמַסְחֶרֶרת ֶאת ֲעֵלי ַהּבּוֶגְנִויֵלי

ַעל ַהְּׁשִביל ִנְגֶרֶרת ַׁשְרֶׁשֶרת 

ָּכל ַהֻחְליֹות ְמַצְלְצלֹות ְּבַגִּבי 

 .ְּבִהָּנֵעל ְׁשָעִרים

 

 .)2006, הוצאת כרמל( תופרת מיליםמתוך הספר 

דבי סער ל©  תכל הזכויות על השיר שמורו

www.debbiesaar.com

 

 
 

 

 

 

http://www.debbiesaar.com/


 13 

 

 דיאנה מן
 דיאנה מן/ כאשר המוזה  

 ַּכֲאֶׁשר ַהּמּוָזה

 ְמטֹוֶפֶפת ַעל ְּכֵתַפי

 ְּבַמֲהַלְך ַהָּמֶות ַהָּקָטן

 ."לֹא ָּכֵעת", ֲאִני ְמִזיָזה ֶאת ָיַדי ְּבִמְלמּול ָרֶפה

 .ּבֹוִאי ֲאחֹוִתי

 ,ִרְׁשִמי ֶאת ָהֵריחֹות, ִרְׁשִמי ֶאת ַהַּמֲחזֹות

 .ים ְוֶאת ִמּלֹוֵתינּוֶאת ַהְּצָבִע

 .קּוִמי.  קּוִמי

 .ְּבחֹם ָנִעים ִהיא עֹוָטה ֶאת רֹאִׁשי

ֶּבָעָבר ָהָרחֹוק ֵהן ִהְּוָתה ֶאת "  ?ָמה ְׁשלֹום ַאֲחיֹוַתִיְך"

 ,9ַעָּתה ֵהן .  ַהִּשּלּוׁש ַהָּקדֹוש

  ְּכמֹו ָהַאִחים12אּוַלי ְּכָבר 

 .ְוֶהֳחָדִׁשים

 .ִּבַּקְרְתּ אֹוָתן.   ְּבֶעְדָנהִהיא עֹוָנה, לֹא ַעְכָׁשיו

 .ַאְּת יֹוַדַעת

 .ִרְקִדי ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ְוֶאת ָהאֹורֹות, ְקִחי ֵעט

 

 ִמן ְמַעְרּבֶֹלת ַהְּזַמן ּוְרָגׁשֹות ְמֻנְמָנִמים  

 מֹוִפיִעים ִּכְתֵמי ְּתמּונֹות

 ַהִּמִּלים ַהֻּמְפָרדֹות ִנְתָּפרֹות

 .ְמׁשֹוֵבבְּבחּוֵטי ָזָהב ַהִּנָּתִנים ִּב

 

 –ַהּמּוָזה ְמַצָּוה 

 :ַאְּת ִצְבִעי קֹולֹות ִמן ָהעֹוָלמֹות ַהֶּנֱעָלִמים

 ַחְּבִרי ִהְתַחְדׁשּות ֶׁשל רּוַח ְלֶנֶפׁש

 ַּפְּיִסי ֶאת ַהּצּוָנאִמי ַהּגֹוֵעׁש ַהִּנְצִחי

 ִחְׂשִפי ֶאת ִנְבֵכי ַהְּנִׁשָּיה

 ַּגְּׁשִרי ֵּבין ָרְבֵדי עֹוָלַמִיְך

 י ַלְיקּום ֶאת ַהְּבִריָאהַּגִּל

 .ְוֶאת ַעְצֶמְך

 

 ְּפרּו ּוְרבּו:  ִּכי ֶנֱאַמר
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 חגית גרוסמן
 

 

 פסח מילין/ חבטה 

 ַהִּׁשיר ֶּשּלֹו ָחַטף ֲחָבָטה

 לֹא ְּבַכָּוָנה ָּכְך ָחַׁשב

 ַהַּׁשַער ֵאָליו ִנְקַרע

 ַאְך ַהַּבִית לֹא ָקַרס

 ִמיֶׁשהּו ִהְצַטֵער

 ַלץִמיֶׁשהּו ַאֵחר ָע

 ְועֹוד ִמיֶׁשהּו ָרַקד ַעל ַהַּגג

 ַהִּצּפֹור לֹא ָיְכָלה ְלִהְתרֹוֵמם

 ַהִּמִּלים ִהְתִחילּו ְלִהְתַּבְלֵּבל

 ַהְּמׁשֹוֵרר לֹא ָיַדע ֶאת ַנְפׁשֹו ֵמרֹב ַצַער

 ַאְך ְּבָכל זֹאת ִנָּסה ְלַיֵּצב ֶאת ַהַּמָּצב

 ַהִּׁשיר ָאַמר לֹו ּתֹוָדה

 ָבר ָׁשַכְחִּתיֲאָבל ֲעזֹב ֲאִני ְּכ

 ָעָלה ַעל ַהַּגג

 ְוָקַפץ ֶאל ֲאַגם ַהַּבְרּבּוִרים

  ְלִהְׁשַּתְכֵׁשְך ִעם ַהְּצִליִלים

 

 

 

 

חגית גרוסמן/ חקירה 

 ,ֻּכָּלם ָהְלכּו ַלָּים

 ַרק ֲאַנְחנּו ִנְׁשַאְרנּו

 ִלְבלַֹע ֶאת ָהרֹק ּוְלֵהָאַנח

 ַלְחקֹר ֶזהּותֹו ֶׁשל ַמְלָאְך

  ֲהִכי ַרע ֶׁשֶאְפָׁשר ַּבֲחֵׁשָכהַעד ֶׁשִּיְהֶיה

 ְוִכְליֹוָתיו ִיְתּפֹוְצצּו ְּככֹוָכִבים

 ְיַנְּוטּו ַּדְרִּכי ִּבְתָעָלה ַאַחר ַהּגּוף

 ַהּצֹוֵעד ַעל ֶחֶבל ָמתּוח

 ִּבְצָעִדים ִמַּדי ְּכֵבִדים

 ַעד ֶׁשְיַבֵּטא ֶאת קֹול ַהְּנִפיָלה

 .ַחָּייוְוִיְתַּפֵּלׁש ְּבֶחְמָלה ְוִיְתַנֶּקה ֵמ
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גרוסמן-חלי אברהם
 

 

 פסח מילין/ כל הסודות שלי 

 ָּכל ַהּסֹודֹות ֶׁשִּלי

 ְטמּוִנים ַּבֲעִלַּית ַהַּגג

 ָהאֹור עֹוֵמד ַעל ַהִּתְקָרה

 יֹוְרִדים ַעל ַהִּקירֹות-ַרק ַהְּצָלִלים עֹוִלים

 ׁשּוב ֲאִני רֹוֶצה ְלַהְמִּתיק ִעָּמם סֹוד

 ֶׁשםָּבחּוץ ְמַזְלֵעף ֶּג

 ְותֹוְתֵחי ַהָּׁשַמִים רֹוֲעִמים ּובֹוְרִקים

 ְוָאז ֲהפּוָגה

 ּוְלֶפַתע ֵאין ֲעִלַּית ַּגג

 ְוסֹודֹוַתי ִנְתַּגּלּו ֵעיֻרִּמים

 ִמַּצד ֶאָחד ֲאִני ָׁשֵמַח

 ִּכי ִּבְׁשִביל ַמה ִּבְכָלל ָצִריְך סֹודֹות

 ּוִמַּצד ַאֵחר ֲאִני ָעצּוב

  ַּגגְלָאן ֶנֶעְלָמה ֲעִלַּית ַה

 

 

 

 

 חלי אברהם גרוסמן/ מעלית אל הים 

ַמִים ְלָבִנים

 ַעל ִמְכׁשֹול ַּגִּלים ָּבנּוי

 ִּבְקֵצה ְזִריָמה

  

 הֹוְדִפים ֶאת ַמְחסֹום ַהָּׁשִנים

 חֹוף-ַמֲחִליִקים ִקְמֵטי

 .ְּכֵׂשָער ֶׁשֻהְחַלק ְוִנְצַּבע ָזָהב

 ֵקיָסִרית ְצִליֵלי ַהִּמְזָרח

 .ם ַעל ַהִּמְרָקעִמְסַּתְלֶסֶלת ְּכָי

  

 ַמִּביִטים ַּבַחּלֹון

 ְּכחֹל ַהַּמִים ָּדֵבק ִּבְכחֹל ָרִקיַע

 ְּכִמיָהה ָּבֲאִויר ְמַחֶּׁשֶלת 

 ִחּׁשּוִקים ֶׁשל ַאֲהָבה

 ֵּגאּות ַהַּמִים ַּבָּמצֹוק

 סֹוֶדֶקת ְּפָתִחים

 ּוְזִריַמת ַמִים ְּבִבְטנֹו

  

 ָסמּוְך ְלֵגוֹו

 ַמֲעִלית ֶאל ַהָּים

 ֶגֶׁשר ִנְבָנה ֶאל ֲחַצר ַהַּגִּליםְו

 ַעָּתה ְקִׁשיִׁשים יּוְכלּו ַלֲעלֹות 

 ְּבַקּלּות

 ְלִהְתַהֵּלְך ׁשּוב

 .ַעל ַקו ַהַּמִים
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טל אזרד
 

 פסח מילין/ איך אפשר למשש שיר 

 ִמן ַהּבֶֹקר ֲאִני ְמַטְלֵּפן ֶאל ַהִּשיִרים 

 ַאף ֶאָחד ֵאינֹו עֹוֶנה

  ֶאְצָלםאֹו ֶׁשַהַּקו ָּתפּוס

 אֹו ֶׁשֵאיָנם ַּבַּבִית

 ָאז ֵאיְך ֵהם רֹוִצים ֶׁשֶאְכּתֹב אֹוָתם

 ִאם ֵאיֶנִּני ָיכֹול ְלִהְתָּיֵעץ ִעָּמם

 ִקִּויִתי ֶׁשְּלָפחֹות ֶאָחד ֵמֶהם ִיְהֶיה ַּבַּבִית

 ֲאָבל ֵאֶצל ֻּכָּלם ָׁשְלָטה ַהְּׁשִתיָקה

 ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלַמֵּלא ִׁשיר ִּבְשִׁתיקֹות

 ָמה ֶּזה ִּבְכָלל ִׁשיר ׁשֹוֵתקּו

 ִמי ָיכֹול ִלְׁשמַֹע אֹו ִלְקרֹא ִׁשיר ׁשֹוֵתק

 ְלָפחֹות ִאם ָהָיה ַמְשִׁמיַע ֵאּלּו ְצִליִלים

 ָרִציִתי ְלַמֵּׁשׁש אֹותֹו ְּכֵדי ָלַדַעת

 ֵהיָכן הּוא ִנְמָצא

 ַּגם ֶזה לֹא ִנַּתן ִלי

 ִּכי ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלַמֵּׁשׁש ִׁשיר

 ַהִאם ִמיֶׁשהּו ִהְצִליַח ַּפַעם ְלַמֵּׁשש ִׁשיר

 ְּכָבר ָחַׁשְבִּתי ַלֲעזֹב ֶאת ַהּכֹל

 ַּכֲאֶׁשר ְלֶפַתע ִהְתִחילּו ַהִּׁשיִרים ְלַצְלֵצל ֵאַלי

 ְוֵאיֶזה ַרַעׁש ֵהם ֵהִקימּו

 ִּכי ֻּכָּלם ִּדְּברּו ַיְחָּדו

 לֹא ָיַדְעִּתי ָמה ֶאֱעֶׂשה

 ןֶאל ִמי ֶאְפֶנה ִראׁשֹו

 ֵהם ִנּסּו ְלַׁשְכֵנַע אֹוִתי ְלַהְקִׁשיב ָלֶהם

 ְוֶזה ַמה ֶּׁשִהְצַלְחִּתי

 ִלְׁשמַֹע ּוְלַהֲעלֹות ַעל ַהְּנָיר

 

 

 

 טל אזרד * / 

.ֶּפַסח, ָהֵאט ְקָצת

ָהֵעט ַהִּמְׁשַּתֵּפל ּומֹוֵׁשְך ַמָּטה ִמִּכיס ֻחְלָצְתָך 

, ִלְרׁשֹם ּבֹו ַמֶּׁשהּו, ֶאל ַהְּנָיר

.נֹור ִסיַרת ִמְפָרׂש ְוָהרּוַח ַעָּזה ַעד ְמאֹודְּכָמ

  
' ִּדיָצה'ּוְכֶׁשָּיַׁשְבִּתי ְלִצְּדָך ָׁשם ְּב

ִהַּבְטִּתי ְּבָך ּגֹוֵמַע ִמָּמָרק ָהעֹוף

! ָאח, ד ִּבְׂשָפְמָךף ְוִנְלַּכְוֶיֶרק ַהֶּפְטרֹוִזיְלָיה ֶנֱאַס

ְמׁשֹוְרִרים ְצִעיִרים ִמְסַּתְּבִכים ְּבָך

.ַאְבָׁשלֹומֹות ִּבְרִׁשימֹוֶתיָך, ְבָׁשלֹוִמיםַא

  
. ֶּפַסח, ָהֵאט ְקָצת

, ֲהָבהַוֲאִני ְּכָבר יֹוֵדַע ְלַנֵּקד ְלַבִּדי ֶאת ַהִּמָּלה ַא

ַהְּתנּוָעה ַהֲחטּוָפה ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ָּבֶאְמַצע 

,ּוַמה ֶּׁשָּבא ַאַחר ָּכְך

 .ַהִהְׁשַּתהּות
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 טלי אוקמן
 

 פסח מילין/ מבחוץ 

 ָהִייִתי ַּבֶּדֶרְך 

 ּוְלֶרַגע ִמַּבַעד ַלַחּלֹון ַהָּפתּוַח

 ִנְדֶמה ָהָיה ִלי ֶׁשֲאִני ְּבֶדֶרְך ַאֶחֶרת

 ֶזה מּוָזר ֲאָבל ַּגם ַלחּוץ ֵיׁש ְּפִנים

 ְוֶדֶלת ְוַחּלֹון

 לֹא ָּתִמיד הּוא ָּפתּוַח

 ּוְכֶׁשהּוא ָסגּור

 ָהרּוַח לֹא ְיכֹוָלה ִלְנׁשֹב

 ּו ֶׁשֶּזה ַּבחּוץֲאִפּל

 ַוֲאִני ְמַמֵהר 

 ְּכֵדי ִלְרׁשֹם ֶאת ַהְּדָבִרים

 ֶׁשָעַלי עֹוד ַלֲעׂשֹות

 ַאל ַּתְחְשׁבּו ֶׁשֵאין ִלי ִזָּכרֹון

 ֲאָבל לֹא ָּתִמיד יֹוְדִעים

 ָמַתי ַמִּגיִעים

 ְוָאז ְּכֶׁשַאָּתה ּפֹוֵתַח ֶּדֶלת

 ְוַאָּתה רֹוֶאה ֶאת ַעְצְמָך ִּבְפִנים

 ם ָּכל ַהְּתמּוָנה ַאֶחֶרתִּפְתאֹ

 ְוֵאיְנָך יֹוֵדַע ִאם ֶזה ַאָּתה

 אֹו ִמיֶׁשהּו ַאֵחר ַהְּמַדֵּבר ִאְּתָך ִמַּבחּוץ

 

 

 

 טלי אוקמן / רעננות

 ַהַּלְיָלה ּדֹוֵלף ֶאל ַהּיֹום

 .ְּכָבר ִּבְׁשעֹות ַהּבֶֹקר ַהֻּמְקָּדמֹות

  –ַרד ָהֲעָצמֹות אֹוָתּה ֻקִּבָּיה ֶׁשל ֶקַרח ַהַּמְחִליָקה ְּבמֹו

 .ֶׁשּלֹו ִהיא

 .ֵיׁש ַהְּמַכִּנים אֹוָתּה ַּפַחד, ֵיׁש ַהְּמַכִּנים אֹוָתּה ַרֲעַנּנּות

 .ֵיׁש ַהְּמַכִּנים אֹוָתּה ַרֲעַנּנּות

 ,ַהַּלְיָלה אֹוֵהב ִלְזלֹג ְּפִניָמה ְּבִאִּטּיּות

 .קֹוֶרה ְולֹוֵקַח לֹו ָיִמים ְלַהִּגיַע

ַמְרִטיב ֶאת ָּכל ְמאְֹרעֹות , יד ָנֵמס ַּבֶּדֶרְךֶחְציֹו ָהֶאָחד ָּתִמ

 .ַהּיֹום

 ,ל ַעְצמֹו ֵמָחָדׁשף ֶאְּבבֹוא ָהֵעת הּוא ֶנֱאָס

 .ְוָנֵמס ִלְקַראת ַלְיָלה ַאֵחר
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לאה שריקי
 פסח מילין/מן הצד 

 

 

 לאה שריקי / פנטזיות

 ףעּוה ָאֶצָּקה ַּבֶיֱהֶאֶׁשְּכ

 ימּוָּסן ַהָמּוּיִקי ְּבִּתְׁשיד ָחִמָּתֶׁש, יַפָנְּכ

 םד ּתֹן ַעָמְצ ַעּוׂשְרְפִי

 יִּתְכַלר ָהָבְּכ, יֵרֲה

 יִּתְבָׁשְו

 טָּבי ַמ ִּבירּוִׁשיים ֵהִּיַחַהְו

 רָבי ָּדִּנֶּמ ִמעּוְבָּת אלֹ רָבְכּו

 ף ּוּגם ַהק חַֹר

 תנֹויֹוְמי ִּדים ִּבִעְפִה

 יִניפּוִּקף ִהין סֹות ֵאאֹוְרַמּו

 יםִרֳּפִצן ְּכֶהים ֵמִטָּבי ִנַרהּוְרל ִהָכְו

 תפֹוָּׁשֻכְמ

 בּוׁשב ָוּון ׁשָמְצל ַעת ֶאפֹוָע

 תֹוּמם ַּתִיַפָנְכִּב
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ד עליאן'מאג
פסח מילין/ מן הצד 

 

 

 ד עליאן'מאג/ קיום -דו

 לכבוד המשורר פסח מילין ביום הולדתו

 ֵאינו, ִּבְרִאָּיתֹו, ִקּיּום-ּדּו

 ִּפָּתה ְּדרּוִזית

 ּוְבִרית ָּדִמים

 .ְּבֵעת ְנִפיָלה ְוֶסֶדק

 

 ֵאינֹו, ֶּבֱאמּוָנתֹו, ִקּיּום-ּדּו

 חּומּוס ַאּבּו ּגֹוׁש

 .ֵעם ֶאְצַּבע ַעל ַהֶהֶדק

 

 ִהּנֹו, ְּבֶהְרֵּגלֹו, ִקּיּום-ּדּו

 ֱאלִֹהים ֶאָחד 

 ְׁשֵּתי ֵעיַנִים ָלנֹות ַיְחָּדו

 ְׁשֵּתי ָיַדִים

 ְוִטַּפת ָּדם

 .ְוָאָדם
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 מיכל גינדין
 

 פסח מילין/ כל הסודות שלי 

 ָּכל ַהּסֹודֹות ֶׁשִּלי

 ֲעִלַּית ַהַּגגְטמּוִנים ַּב

 ָהאֹור עֹוֵמד ַעל ַהִּתְקָרה

 יֹוְרִדים ַעל ַהִּקירֹות-ַרק ַהְּצָלִלים עֹוִלים

 ׁשּוב ֲאִני רֹוֶצה ְלַהְמִּתיק ִעָּמם סֹוד

 ָּבחּוץ ְמַזְלֵעף ֶּגֶׁשם

 ְותֹוְתֵחי ַהָּׁשַמִים רֹוֲעִמים ּובֹוְרִקים

 ְוָאז ֲהפּוָגה

 ּוְלֶפַתע ֵאין ֲעִלַּית ַּגג

 דֹוַתי ִנְתַּגּלּו ֵעיֻרִּמיםְוסֹו

 ִמַּצד ֶאָחד ֲאִני ָׁשֵמַח

 ִּכי ִּבְׁשִביל ַמה ִּבְכָלל ָצִריְך סֹודֹות

 ּוִמַּצד ַאֵחר ֲאִני ָעצּוב

 ְלָאן ֶנֶעְלָמה ֲעִלַּית ַהַּגג

 

 

 

 מיכל גינדין* / 

 ֲאִני ְמַבֶּקֶׁשת ִלְפרֹט ֶאת 

 ַאֲהָבִתי

 .ְלִמִּלים

 ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל 

 ִכילְלָה

 .אֹוָתּה

 ֶׁשּלֹא ָּתִכיל 

 ִהיא

 .אֹוִתי

 

 ֲאַסֵּדר ּתֹוִרים

 ַוֲעֵרמֹות

 ְוֶאְחזֹר ְוֶאְמֶנה

 .ֶאת אֹוְצרֹוַתי

 ְּכמֹו נּובֹוִריׁש

 ַהְּמַפֵחד ְלַאֵּבד

 .ְּפרּוָטה

 

 ֲאִני רֹוָצה ִלְפרֹט ֶאת

 ַאֲהָבִתי

 .ְלִמִּלים

 ְּכמֹו ָסְבָתא ֶׁשִּלי

 ןֶׁשִאְּבָדה ַּבִית ּוָממֹו

 ְּבִמְלָחָמה ַאַחת

 ּוְבמֹוָתּה

 ָמָצאנּו ֶאת ֶׁשָאְגָרה

 ַּבֵּסֶתר

 .ִּבְשֵאִרית ָחֶּייָה

 

 ֲאִני ּפֹוֶרֶטת ֶאת ַאֲהָבִתי

 ְלִמִּלים

 ְואֹוֶגֶרת

 ִּפּסֹות ִּפּסֹות

 ַּבְּמֵגָרה

.ּוָבָארֹון
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מיקה קוריצקי
פסח מילין/ מן הצד 

 

 מיקה קוריצקי /  חורףאולימפיאדת

 

 

 ִאם ָהִייִתי ַמְחִליָקה ַעל ַהֶּקַרח

 ָהִייִתי חֹוֶתֶכת אֹוְתָך

 ִעם ַסִּכיִנים

 ָטָסה ַעל ְּפֵני ְמקֹומֹות ַהְּׁשָבִרים

 רֹוֶתֶמת ִמְזֶחֶלת

 ַמְבִעיָרה ֵעִצים

 . ְּבָך ֶאת ַהְּכָלִביםּוְמַׁשָּסה

 

 ֲאָבל ֲאִני ַרְקָדִנית 

 ֶׁשֵאיָנּה ְמחֹוֶלֶלת

 ְּכפּוָתה 

 עֹוֶמֶדת ְנכֹוָחה

 .ּוְמַׁשָּסה ִּבי אוְתָך
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 מירה הרשקו
 פסח מילין/ השמים היו ריקים 

 ִהְתַּגַּנְבִּתי ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּלְיָלה

 ִלְראֹות ֶאל ּתֹוכֹו

 הּוא ָהָיה ָמֵלא ְוָעמֹק

 ָּׁשַמִים ָהיּו ֵריִקים ַה

 לֹא ָהיּו ַמְלָאִכים 

 לֹא ָהָיה ֱאלִֹהים

 ַרק ָׁשַמִים ֶנטֹו

 ֲאָבל ַהַּלְיָלה ָהָיה ָמֵלא ִהְתַרֲחׁשּות

 ָּכל ִצּפֹור ָהְיָתה ְּכמֹו ַמְלָאְך

 ָּכל ֵעץ ְּכמֹו ַׂשר ִצְבאֹות ַהָּׁשַמִים

 ִהְתַּגַּנְבִּתי ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּלְיָלה

 י ֲחָלִקים ִמֶּמּנּוְוָנַגְסִּת

 ּוְרֵאה ֶזה ֶּפֶלא

 הּוא ִנְׁשַאר ָׁשֵלם

 ָּכל ִצּפֹור ִנְׁשֲאָרה ִצּפֹור

 ְוָכל ֵעץ ִנְׁשַאר ֵעץ

 לֹא ָחַׁשְׁשִּתי ִלְראֹות ֶאל ּתֹוכֹו

 לֹא ָחַׁשְׁשִּתי ְלַהֵּלְך ַּבָּשַמִים

 לֹא ָחַשְׁׁשִּתי ִמן ָהֵריקּות

 אּותְולֹא ָחַׁשְׁשִּתי ִמן ַהְּמֵל

 ִּכי ַהָּשַמִים ָׁשַמִים ַלֲאדָֹני

 ְוָהָאֶרץ ִנְּתָנה ִלְבֵני ָהָאָדם

 לֹא ָרִציִתי ִלְהיֹות ְמעָֹרב

 ֵּבין ֶעְליֹוִנים ְלַתְחּתֹוִנים

 

 

 מירה הרשקו/ מלאך בכחול 

 ָרִאיִתי אֹוָתְך

 ְּבָורֹד, ַמְלָאְך ְּבָכחֹל

 ָרִאיִתי אֹוָתְך

 ַמְחִסיָרה ִּבי ְּפִעיָמה

 .ֹוד ַאַחתְוע

 

 ,ַהּכֹל ֶאֱהֶיה ָלְך לֹוֵחם

 ּכֹוֵבׁש, ְמַאֵהב

 ְּכִדְמיֹוֵנְך

 ַהַּמְסִּתיר ַּתּפּוִחים ֲעִסיִסִּיים

 ּוְנָׁשָמה ִצְבעֹוִנית

 ְּכֶקֶׁשת ַּבָּׁשַמִים

 ָרִאיִתי אֹוָתְך

 ְמֵלַאת ִניחֹוחֹות ּוְטָעִמים

 ,ַהְּמַכְּׁשִפים אֹוִתי

 י ֲאִניַעד ֶׁשַאף ַּפַעם לֹא ָהִייִת

 .זֹו ָּתִמיד ָהִיית ַאְּת
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 חיים-נועה בר
 פסח מילין/ כמו שורטות את לב השמיים 

 מתוך שיחה

 לדליה לזכרה
 

שבוע . נפגשנו בחדר קבלה של איזה משרד. היה זה לפני שנים רבות

לפני כן פורסם שיר של דליה רביקוביץ באחד העיתונים וכן שיר שלי 

אחת משיחות לא רבות , ינינו השיחה הזאתוכך נוצרה ב, בעיתון אחר

 .שהיו
 

 :ָאַמְרִּתי ָלּה
 ַאְּת ֶׁשְּבֶּדֶרְך ְּכָלל ֵאיֵנְך ּכֹוֶתֶבת ַעל ִצֳּפִרים

 ְלֶפַתע ֵיׁש ִׁשיר ִעם ִצּפֹור
 ַמּדּוַע ֶּבֱאֶמת ֵאיֵנְך ּכֹוֶתֶבת ֲעֵליֶהן

 :ָאְמָרה ִלי
 ָנכֹון ֵאיֶנִּני ּכֹוֶתֶבת ֲעֵליֶהן ִּכי ֵהן

 ל ָּכְך ֲעִדינֹות ָּכל ָּכְך ַׁשְבִריִרּיֹות ָּכל ָּכְך ְנִזיִרּיֹותָּכ
 ֶׁשֲאִני חֹוֶׁשֶׁשת ָלַגַעת ָּבֶהן

 ֲאָבל זֹאת ָהְיָתה ִצּפֹור ְמֻיֶחֶדת ָּכל ָּכְך ֱאנֹוִׁשית
 ֶׁשַחֶּיֶבת ָהִייִתי ְלַהֲעלֹות  ֶאת ַהֲחָוָיה ֶׁשָחִויִתי

 ַעל ַהְּכָתב
 :ָאַמְרִּתי ָלּה

 ן ַהִּצּפֹור ֶׁשָּלְך ִהיא ְּכמֹו ָאָדםָאֵכ
 :ָאְמָרה ִלי

 ְוָהָאָדם ֶׁשְּלָך הּוא ְּכמֹו ִצּפֹור
 :ָאַמְרִּתי ָלּה

 ָהָאָדם ֶׁשִּלי עֹוֵמד ִּבְׁשֵּתי ַרְגַלִים 
 ַיִּציבֹות ַעל ָהֲאָדָמה

 : ָאְמָרה ִלי
 ָנכֹון ֲאָבל ַּגם ַהִּצּפֹור ֶׁשִּלי עֹוֶמֶדת

 ֵעץ ְוַעל ָהֲאָדָמהַיִּציָבה ַעל ָה
 ְוַגם ַעל ַהְּכֵתַפִים ֶׁשִּלי

 ְוַרק ְּכֶׁשָּבָאה רּוַח ֵהן רֹוֲעדֹות ְקָצת 
 ָּכְך ַּגם ָהַרְגַלִים ֶׁשִּלי

 ִּבְכָלל ַהִּצֳּפִרים ִעם ָּכל ֲעִדינּוָתן
 ִּבְמעֹוָפן ְּבֶלָהקֹות ְּכמֹו לֹוֲעגֹות ַלָּשַמִים

 ִיםְּכמֹו ׂשֹוְרטֹות ֶאת ֵלב ַהָּׁשַמ
 :ָאַמְרִּתי ָלּה

 ּוָמה ִעם ַהָּשַמִים
 :ָּכאן ָעְצָרה ְלֶרַגע ְוָאְמָרה

 ָלָּמה ַאָּתה נֹוֵגַע ָּבֶזה ַאָּתה יֹוֵדַע
 :ַּכָּמה ַאָּתה ַמְקֶׁשה ָעַלי ְוהֹוִסיָפה

 –ַהָּשַמִים ָׁשַמִים ָלֲאדַֹני ְוָהָאֶרץ 
  ִנְּתָנה ָלנּו–ֶאֶרץ ִיּסּוִרים 
 א ִהְרִחיק ְרֶאה ַּכָּמה הּו

 ְּכִאּלּו רֹוֶצה ְלִהָּבֵדל ֵמִאָּתנּו
 ַאְך ֵיׁש ִּבי ִיְרַאת ָּכבֹוד ֵאָליו

 :ָאַמְרִּתי ָלּה
 ַרִּבים חֹוְׁשִבים ֶׁשַאְּת ְרחֹוָקה ִמָּכל ַהּנֹוֵׂשא

 :ָאְמָרה ִלי
ָאֵכן ַרִּבים ַמֲחֵבַרי חֹוְׁשִבים ָּכְך

 י ַהְרֵּבה ִּבְכָלל ַהִּמָּלה ִיְרָאה ְמעֹוֶרֶרת ִּב
 ַמֲחָׁשבֹות ְועֹוד ָאׁשּוב ְלַדֵּבר ְּבָכְך

 :ּוְבָכל זֹאת ָחַזְרִּתי ִלְׁשאֹל ָמה ִעם ָהָּׁשַמִים
 :ָאְמָרה ִלי

 ֲאִני חֹוֶׁשֶׁשת ֶׁשֵהם ִּפְתאֹם ִיְּפלּו
 : ָאַמְרִּתי ָלּה

 ּוָמה ִיְקֶרה ָאז
 : ָאְמָרה ִלי

 ָּכל ָהעֹוָלם ִיָּׂשֵרף 
 ִּלי ְּבתֹוכֹוַּגם ַהּגּוף ֶׁש

 הֹו ַּכָּמה ַהֵּלב ֶׁשִּלי ּבֹוֵער
 ַּגם ְּבֶרַגע ֶזה ֶׁשֲאַנְחנּו ְמַדְּבִרים

 ִׂשים ֶאת ָיְדָך ַעל ִלִּבי
 ַרק ִּתָּזֵהר ֶׁשּלֹא ִּתָּכֶוה

 ִּכי ֶאת ָהֵאׁש ֶּשִּבְפִנים ִאי ֶאְפָׁשר ִלְראֹות
 ֲאָבל ָלחּוׁש אֹוָתּה ַאָּתה ּתּוַכל

 :ָאַמְרִּתי ָלּה
 ָמה ּגֹוֵרם ָלְך ְלַהְרִּגיׁש ֶׁשַאְּת ִנְׂשֶרֶפת

 :ָאְמָרה ִלי
 ֲאִני ִנְׂשֶרֶפת ְּבַלֲהבֹות ַהַּפַחד

  ִמן ַהַחִּיים

 

 

 
כאן נקטעה שיחתנו כי הגיע תורה להיכנס אל הפקיד

 

 נועה בר חיים* / 

ַהַּלְיָלה ַיֲאִהילּו 

ִעְנְּבֵלי אֹור ֲעַטֵּלף

ִיְתַלֵּטף ְּבֵחיִקי 

ִּנְטֶחֶבת ַה

ְלַּדֵּבר ִמְּגרֹון ַהְּמָעָרה

ִּבְלׁשֹון ַהָּים ַהּגֹוָאה 

  
ַעל ְׂשַפת ַהַּלְיָלה

נֹוְצצֹות ְסִפינֹות ֶׁשִהְגֵליִתי 

ֵמִאֵּיי ַׁשַחר

 .ְׁשטּוֵפי ְמֻאָּבִנים
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יני קהתס
 סיני  קהת/   ק ד ו ש ה  

 

 ֶעֶרב   ִׁשיר   ֲאִני  

 

 ּפֹוֵסַע   ְזִהירּות,     ַלת   ִאּׁשֹות   ַהַּשָּבתִמְתַּכֵּנס   ְלַקָּב

 

 ַעל   ֶקַרח   ֶׁשֶקט   ַסף   ַׁשְבִריר   עֹוֶטה   ֵעת

 

 

 

 

 ְׁשִביס   מֹוַרד   ָהֲעָלָטה   ַהִּמְתָנָאה   ְקֻדָּׁשה   ִּבְׁשִביל   ֵאַלי

 

 ִלְכבֹוד,    ָּפִנים       ְׁשחֹורֹות       ָמאֹור

 

 ֵמֵאט    ְּב

 

 

 

 

ּפֹוֵזֶׁשן   ִמְתַמֵּקם   ַעד   .               ֶרַגע   ֶׁשל   ִלְפֵני   ַהֶּטֶרף   ּבֹו

 ַהס   ְּבָאְחָלה   לֹוֵקיֶׁשן   מּוָבן    ֶׁש

 

ל   ָׁשקּוף   ֶׁשָּכל   ִּפְגָעה   ּתֹוִתיר   ְוַרק   ַצָּיד   'ָהַפְכִּתי   ֶג

 ָׁשִהיד

 

ָדק   ִמּזַֹהר   ָהִאיִׁשים   ְּבִפיְלם   ֶׁשל   ִּפזּול   ָהעֹור   ָחׂשּוף   ְל

 ַעל   ַהִּמיִליֶמֶטר

 

 

   _                      

 

 

 

,    ָאִביב–   ָּכל   ַהַּלְיָלה   ִהְתַּפַּלְלנּו  ַעד   סֹוף   ֵּתל ְלעֶֹמק

 ִּכי.        ְוֵהַנְחִּתי   ַלֶּזה

 

    ִמְתַעְּטִפים, ְּבסֹוף   ְׁשִריֵרי   ָּכל   ַהִּמִּלים
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חּוִטים   ֶׁשל   ַמָּבִטים   ִלְמַעט   ְׁשִתיָקה   ֶׁשל   ָיד

עידית יולזרי
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 פסח מילין/ המלה שחלמתי עליה 

 ג

 ָרִאיִתי אֹוָתּה ְּבִׂשְמָלָתּה ַהֲהדּוָרה

 לֹא ָיכְֹלִּתי ְלִהְתַאֵּפק

 ְוָקָראִתי ִּבְׁשָמּה

 ִהיא ָּפְנָתה ֵאַלי ְוָאְמָרה

 ְעִּתי ֶׁשַאָּתה אֹוֵהב ִצֳּפִריםלֹא ָיַד

 ָאז ִהְתַחְלִּתי ִלְמרֹט ֶאת ַהּנֹוצֹות-אֹו

 ִמן ַהִּׂשְמָלה 

 ְואֹוִתּיֹוֶתיָה ִהְתִחילּו ְלַנְצֵנץ

 ָעְברּו ָיִמים ְועֹוד ֵלילֹות

 ָּבִניִתי ָלּה ַּבִית

 ִקַּׁשְטִּתי אֹותֹו ְּבנֹוצֹוֶתיָה

 ֵמָאז ִהיא ָּתִמיד ִעִּמי

 י ֶאת ַהִּמִּלים ַהְּקַטּנֹות ַהָּללּוְּבָכְתִב

 

עידית יולזרי / 1 גרסה ?האם הוא זוכר

 ַהִאם הּוא זֹוֵכר 

 ֶאת ַהִּוילֹון ַהָּירֹק 

 ...ָּבַאְמַּבְטָיה

  

 ַהִאם הּוא זֹוֵכר 

 ֶאת ַהַּסּבֹון ַהּנֹוְזִלי 

 ֶאת ּגּוִפי ֻמָּנח 

 ַעל ַהִּמְזָרן 

 ?...ַּבָּסלֹון

  

  ֶׁשָּפְרחּו ֶאת ַהְּפָרִחים

 ִמְּגרֹוִני 

 ֵעת ַהֶּׁשֶמׁש ָזְרָחה 

 ,מּולֹו

 ֶאת ַהחֹם 

 ֶאת ָעְרִּפי 

 ?ֶאת ָהֶרֶטט ְּבָדִמי

  

 ֶאת ַהּתֹף ַהְּמַיֵּבב

 ֶאת קֹולֹו ֶהָעֵרב 

 –ֶאת ַהֶּיֶלד 

 ?אֹותֹו לֹא ָעִׂשינּו

 ֶאת ַאְפִריָקה ֶׁשּלֹו 

 ֶאת ִמְרָים ֲאהּוָבתֹו

 ֶׁשל ָאִביו ֶאת ַמַּטע ַהָּקֶפה 

 ֶאת ַהַּתְרְנגֶֹלת ׁשאמינה 

 ?ֵהִכיָנה לֹו

 

 ֶאת ְׁשַלל ִצְבֵעי ַהֶּקֶׁשת 

 ֶאת חֶֹסר ַהֶּצֶדק 

 ?ֶאת ַהִּׁשְלטֹון ַהְּמקֹוִמי

 

 !ֶאת ֱאלִֹהים

  

 ?ֱאלָֹהיו

 ?ֱאלַֹהי

  

 ֱאלַֹהי ֱאלֶֹהיָך"

 ָּבַני ָּבֶניָך  

 ִמְקַני ִמְקֶניָך  

 ?צֹאִני צֹאְנָך 

 "י ֲאבֹוֶתיָךֲאבֹוַת 

    .ֲאהּוִבי ִיְׁשָמֵעאל 
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 עמית מאוטנר
  

 פסח מילין/ תפוח התאוה 

 ֵאיֶנִּני אֹוֵהב ְלַטֵּיל ְּבִמְדַּבר ַהִּׁשיר

 ֶזהּו ֶמְרָחב ּכֹה ֵריק

 אֹוֶפֶפת אֹוְתָך ּבֹו ֲאִויָרה ֶׁשל ְזִחיָלה

 ְלׁשּום ָמקֹום

 ָּיִקיםֵאין ּבֹו ַהִהְתַעְּסקּות ִעם ְּדָבִרים ְמֻד

 ֶׁשֵּכן ִׁשיר ּדֹוֵרׁש

 ֶׁשִּיְהיּו ּבֹו ְרִכיִבים ְמֻדָּיִקים

 ֲאִני אֹוֵהב ְלָמָׁשל ֶאת ַּתּפּוַח ַהַּתֲאָוה

 ַהִאם ִמיֶׁשהּו ָרָאה ֵהיָכן צֹוֵמַח

 ַּתּפּוַח ֲּתַאָוה ַּבִּמְדָּבר

 ַוֲהֵרי ַּתֲאָוה ִהיא ֵחֶלק ִמּגּוף ַהִּׁשיר

 יב ֵמחֹק ַהִהְתַיְּבׁשּותַמה ְּכָבר ֶאְפָׁשר ְלָהִנ

 ּוְבָמקֹום ֶׁשּׁשֹוֶלֶטת ַהִהְתַיְּבׁשּות

 ֵאיְך ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ְנָׁשָמה

 ּוַמה ָיכֹול ְלַהִּביַע ִׁשיר

 ְללֹא ִנְׁשַמת ַהִּשיר

 

 

 

 עמית מאוטנר/ מחוה צנועה 

 ֶּגֶׁשם ֵער. ָׁשלֹוׁש ַּבַּלְיָלה

 ַמִּקיׁש ֶאת ְיָלָדיו ָהְרֻטִּבים

 .ג ַהַּפח ֶׁשַּלֵּביִתיַעל ַּג

 .ֲאָבל ֵאיִני ּפֹוֵתַח

 לֹא ִמְתַרֵּׁשם ֵמָהאֹוְרִחים ַהִּנְמָרִצים

 ַהּתֹוֲחִבים ַמְקלֹות ֶׁשל רּוַח ְּבַעד ּדֶֹפן ַהַחּלֹון

 .אֹו ַהּׁשֹוְלִחים ַמֲעָטפֹות ֶׁשל ַמִים ִמַּתְחִּתיָתּה ֶׁשל ֶּדֶלת

 

 ֲאִני ְּכגֶֹלם ִּבְצִריפֹו

 ְכַבת קּוִרים נֹוֶסֶפת ֶׁשל ָחִליל ְוִכּנֹורֹות טֹוֶוה ִׁש

 .ְּבַמֲעֶטֶפת ַאְרָּבִעים ַהֶּמֶטר ָהָרבּוַע ֶׁשָּׂשַכְרִּתי

 

 ַּגם סֹוֵתם ֶאת ַהֵּקָבה ֶׁשִּלי

 :ַּבֲארּוַחת ֶמֱחָוה ְצנּוָעה ְלַיְלדּוִתי

 ַּדְיַסת ַהּסֶֹלת ַהְּסִמיָכה 

 ל ְמִתיָקהאֹוֶגֶמת ַעל ָּפֶניָה ְׁשלּוִלּיֹות ֶׁש

 ְּפֵני ִזּגּוג ַהִּקָּנמֹון-ֻסַּכר ָחִמים ַעל

 .ֶׁשל ֵּבית ִאָּמא

 

 .ַהָּסִדין ַהַחְׁשַמִּלי מּוָכן ְּכנֶֹפׁש ֻיְקָרִתי ְּבִמָּטִתי

 .ַאְׁשִאיר אֹותֹו ַהַּלְיָלה ָּכל ַהַּלְיָלה ַעל ֶאָחד

 .ָאִקיץ ְּכֶׁשָאִקיץ
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 שפרינגמן-ענת זגורסקי
 

 פסח מילין/ ה גם האדמ

 ַקְמִּתי ֵמִרְבִצי ַּבָּׂשֶדה

 אֹוֶדה ַגם ָהֲאָדָמה ָקָמה ִאִּתי

 לֹא ָרִציִתי ִלְראֹות

 ֶאת ָהאֹות ֶׁשֶּנְחַרט ְּבֵמַצח ַהָּׁשַמִים

 ַּגם ַהַּמִים ָהיּו ֲעצּוִבים

 ַּכֲאֶׁשר ַהָּדִגים ֵהֵפרּו ֶאת ְׁשִתיָקָתם

 ֶחםְוֵהֵחלּו ִלְבלַֹע ֶאת ֵּפרּוֵרי ַהֶּל

 ַהָּטבּול ְּבֶמַלח

 ָּכל זֹאת ָרִאיִתי ַּכֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך

 ָיַרד ִמְּמרֹום ִּכְסאֹו

 ִלְכרֹע ּוְלַנֵּׁשק ֶאת ְלִחי ָהֲאָדָמה

 ְוָלֶׁשֶבת ְּבַׁשְלָוה ְּבַנֲחָלתֹו

 

 

 

 שפרינגמן-ענת זגורסקי/ משחקים 

 !ַאל ְּתַׂשֲחקּו ָּבֶהן

 .ֵאּלּו ֻּגּלֹות ֵעיַני

 . ִּבְמֻיָחד ִּבְׁשִביִליֵהן נֹוְצקּו

 

 :לּו ְיַדְעֶּתם ָמה ָראּו

 ,ְׂשָטִני ִמְּׁשָטִני

 .    ֱאנֹוִׁשי ֵמֱאנֹוִׁשי 

 ֻמְמִחים ְלִזְכרֹונֹות ַנֲעצּו ָּבֶהן

 ,ָּבָׂשר-ְׁשֵאֵרי, ֲאָנִׁשים, ְמקֹומֹות

 ֲאִפּלּו ֶאת ֵריַח ּגּוָפם

 .ּוֶמַלח ְּדָמעֹות

 

 ִרים ּוְבֵאיכּות ַהִּבּצּוַעְּבִהְתַחֵּׁשב ְּבִטיב ֶהֳחָמ

 .לֹא ִנָּתן ְלַהְבִחין ְּבִחּקּוִיים

 

 

 קטיה שורצמן
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 פסח מילין/ מזמן לזמן 

 א

 ַהְּזַמן עֹוֵצר ֶאת ִנְׁשָמתֹו

 ַוֲאִני עֹוֵצר ֶאת ַהְּזַמן

 ַּכָּמה ְזַמן ֶאְפָׁשר ַלְעצֹר ֶאת ַהְּזַמן

 

 ַהְּזַמן הֹוֵלְך ִאִּתי

 ַהְּזַמןַוֲאִני הֹוֵלְך ִעם 

 ְּבֶעֶצם ְלָאן ְׁשֵנינּו הֹוְלִכים

 

 ַהְּזַמן ּפֹוֵרץ ִמן ַהְּׁשעֹוִנים

 ֲאִני ּפֹוֵרץ ִמן ַהְּזַמן

 ַּכָּמה ְזַמן ֲאִני ִמחּוץ ַלְּזַמן

 

 ַּכָּמה ְּפִעימֹות ֲאִני ַמְחִסיר

 ַּכָּמה ְּפִעימֹות ֲאִני

 ַּכָּמה ְּפִעימֹות

  ַהְּזַמן

 

 

 

 קטיה שורצמן  /יופי

 הָפָקְׁשל ַהן ֶׁשָיְנא ִעי הּוִפּיַֹה

 .ייִבִטְקֶיְּבב סּול טֹות ֶׁשֶמֶּיֻסה ְמיָסִפ ְּתמֹוְּכ

 

 יםִחּוטת ְּבדֹוָׂשם ְלֵרר זֹוֶדֵעָהֶׁשְּכ

 םִיַלְגַרים ְּבִׁשָּבְכים ִניִנִדים ֲעִלעֹוְבִּג

 ,תיזֹוִרְז

 .רָפד ָעַע

 

 ,םֵלחֹו

 .רֶדֵעת ָהַּיִהת ְנין ֶאִבא ָים לַֹעף ַּפַא

 ,םֵלחֹו

 .ןָנר ָעַח ַאְךֵלהֹו

 

 ׁשֵּקַב ְליַעִּגד ַיר עֹוֶדֵעם ָה ַּגְךַא

 .יִפּיֹין ַּבִמֲאַּמ ַלׁשֵּיה ֶׁשָוְקֶקֶׁשת ַהִּתת ֶא

 

 ְּביֹום ָׁשַמִים מּוְכָּתִמים

 .ָלַגַעת ְּבַמְרֶאה ָעָנן

 

 

 

 

 

קרן קוך
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פסח מילין/ מן הצד 

 

 

 קרן קוך/ ונראו הקולות 

 עַמְשִנה ְלֶׂשֲעים ַנִּדְקַהְל

 יםִּדְקַהְל

 ינּוֵנָּפים ִמִּיַח ַהרּוֲחַאְתא ִיּלֶֹש

 דֶסֶחר ַהֵחַאְתא ִיּלֶֹש

 יםִדְקַהש ְלֵי

 .עַמְשִנה ְלֶׂשֲעַנ

 )תנּוָנֲעי ַהֵנְּפך ִמֶרֶד ַּברּוְשת ָנלֹוי חֹוֵנפּוְס(

 ,יםִקָּבֻאם ְמיָנֵאט ֶשַעי ְמֵתְמ

 ,ּוׂשָעע ְוַמְשִּנת ַה ֶאימּוִּדְקִה ֶשּוּלֵא

 יםִמֲח ַראּוָרך ְוֶרֶּדד ַּבֶס ֶחאּוָרְו

 תלֹו קֹועּוְמָשְו

 םָלת מּולֹוקֹו ַהאּוְרִנְו

 יםִמֲחַרָהד ְוֶסֶחַהְו

 .יםִּדְקַנ ְו,עַמְשִנה ְלֶׂשֲעַנ

 

 

 

 

 

וייס-נית לוירו
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 פסח מילין/ במעלות השיר 

 ֲאִני יֹוֵרד ַּבַּמְדֵרגֹות

 ֲאָבל ַהַּמְדֵרגֹות עֹולֹות

 ָלָּמה ִּבְכָלל ָלֶרֶדת ְוַלֲעלֹות

 ְּבַסְך ַהּכֹל ֲאִני ָצִריְך ְלַהִּגיַע

 ֵחֶפץ-ִלְמחֹוז

 ֲאִני יֹוֵרד ׁשּוב

 ֲאָבל לֹא ִמן ַהַּפִּסים

 ֲאִני עֹוֶלה

 ָּלם ַהָּׁשַמְיָמהֲאָבל לֹא ַּבֻּס

 ֲאִני עֹוֶלה

 ְּבַמֲעלֹות ַהִּׁשיר

 

 

 וייס-רונית לוי* / 

 ְוָאז ֲאִני ֶאְהֶיה ֲעשֹּוָיה

 ַרָּכה ְלִגּלּוף. ִמְלבֹוָנה

 ֲחָזָקה ּוְתִמיָרה ּוְגִמיָׁשה

 ַּכּמּוָבן ְוֵריַח ֶחְלַקת ַהּׁשֳּבִלים

 ַהְיֵבׁשֹות ִלְׂשמֹאִלי

 ְוָרָעב ְּבִבְטִני

 .ּבֶֹקר

 

 ָהִייִתי הֹוֶלֶכת ְלאֶֹרְך ַהָּים

 נֹוְכחּות.  ָּבִעָּדן ַהּקֹוֵדם–ָאז 

 ְּבִמְצִחי"* ִעְנָּבל", ָצֵדי ְּבָעְרִּפי

 ְּבִלִּבי

 ְוָהָּים ִמָּכל ְצָדַדי

 

 

  תיאטרון המחול ענבל–" ענבל* "
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 ריקי דסקל
 

 פסח מילין/ הדרך 

 ֲאִני הֹוֵלְך ַּבֶּדֶרְך ֶׁשִּלי

 ה ַּבֶּדֶרְך ֶׁשְלָךְוַאָּת

 אּוַלי ִנָּפֵגׁש ַּבּבֶֹקר

 ֲעַדִין ַמְבִּדיָלה ֶּגֶדר ַהחֶֹשְך

 ְועֹוד ַּתֲחנֹות ֵיׁש ַּבֶּדֶרְך

 ֵאיֶנִּני רֹוֶצה ִלְקּבַֹע

 ִאם ֱאלִֹהים ֶׁשִּלי

 הּוא ַגם ֱאלִֹהים ֶׁשְּלָך

 ַנְׁשִאיר זֹאת ֵלאלִֹהים ַעְצמֹו

 ַמְבִהירֵּביָנַתִים ָהְרחֹוב הֹוֵלְך ּו

 ְלַאַחר ַלִיל ָקׁשּוַח

 ַּגם ַהּכֹוָכִבים ְמַׁשִּנים ִּכּוּון

 לֹא ִמְסַּתְּכִלים ְלָאחֹור

 ָלֵכן אּוַלי ְּכַדאי ֶּבֱאֶמת

 ְלִהָּפֵגׁש ַּבּבֶֹקר

  .ְולֹא ִּבְמהּוַמת ַהֵּלִיל

 

 

 

 ריקי דסקל/ הגבעה השחורה 

 ֹוָרהַהֶּׁשֶמׁש ַהּׁשֹוַקַעת ְּבַגב ַהִּגְבָעה ַהְּׁשח

 מֹוִריָדה ֶׁשֶקט ַעל ִקֵּני ַהְּנָמִלים

 ַהחֶֹשְך ֶׁשַּיִּגיַע ַיְרִּגיַע ַאף ֶאת ַמְלָּכָתם

 ֲאחּוַזת ַהְּתָזִזית

 אֹו ָאז ֶאְפרֹׂש ַמָּצע ֶׁשל ָעִלים ַּתְחַּתי

 ּוְבלֹא ַּפַחד ַאִּניַח ַלִּמִּלים ַלְחּדֹר ֵאַלי
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 ר'שבתאי מג
 

  פסח מילין/אלוהים לא גר כאן עוד 

 ָּתִמיד ָׁשַאְלִּתי ְׁשֵאלֹות 

 ְוֵהן ִנְׁשֲארּו ְללֹא ַמֲעֶנה

 ִחִּכיִתי ְוִחִּכיִתי אּוַלי ִעם ַהְּזַמן

 ָּתבֹוא ְולּו ְּתׁשּוָבה ַאַחת

 ֲאָבל ַהִּצִּפָּיה ָהְיָתה ַלָּׁשְוא

 ַעְכָׁשו ֲאִני יֹוֵדַע

 ֱאלִֹהים לֹא ָּגר ָּכאן עֹוד

 ָריּות ִמִּצִּדיאּוַלי ֶזה חֶֹסר ַאֲח

 אֹו ֵיׁש ָּבֶזה ִמּׁשּום ִזְלזּול

 לֹוַמר ָּדָבר ָּכֶזה

 ֲאָבל ַמה ַּלֲעׂשֹות ְוָכְך ֲאִני ַמְרִּגיׁש

 ֶׁשהּוא ַעְצמֹו לֹא יֹוֵדַע ֶאת ַהְּתׁשּובֹות

 ִׂשיַח-ֲאִני ֶׁשָּכל ַהְּזַמן ִנַהְלִּתי ִאּתֹו ּדּו

 ּה ָהֵעיַנִיםַוֲאִפּלּו ֶׁשָחַׁשְבִּתי ֶׁשֶּזה ְּבגַֹב

 לֹא נֹוַתר ִלי ֶאָּלא ִלְצחֹק ְלַעְצִמי

 ַעל ְּתִמימּוִתי ָהַרָּבה

 ְוַגם ַעל ָּכְך ֶׁשֲאִני ִּבְכָלל

 ַמֲעֶלה זֹאת ַעל ַהְּכָתב

 ִאם זֹאת ַּתֲאִמינּו ִלי

 ֵאיֶנִּני ַמְרִּגיׁש ָּכל ֶרֶגׁש ָאָׁשם

 לֹא ֵאיֶנִּני ָאֵׁשם ֵאיֶנִּני ָאֵׁשם

 

 

 

 ר 'שבתאי מג/ והים כולנו אל

 ִהים ֶׁשְּבָאָדם ָהָיה ּפֹוֵגׁש ִאם ֱאלֹ

 ִהים ֶׁשְּבָאָדםֶאת ֱאלֹ

 הּות ֲעִביָרה ֱאלֹל ְנִׁשיָקה ָהְיָתה ַמָּכ

 ִמֶּפה ְלֶפה

 ִהים ֶׁשָּבָאָדםָאַמר ֱאלֹ

 

 ִהים עֹוֵצם ֵעיַנִים ְורֹוֶאהֱאלֹ

 ִהים ֶׁשַּמְסִּתיר ָּפָניו ְּבתֹוְך ָּפֶניָהֱאלֹ

 ִהים רֹוֶאה ַהּכֹל ֱאלֹ

 ְוַהּכֹל ֶזה הּוא 

 

 ִהים ָּבִריאִהים חֹוֶלה ַמְזִמין ֱאלֱֹאלֹ

 ֶׁשַּיִּניַח ָיד ַרָּכה ַעל ִמְצחֹו

 ִהים זֹוָנה עֹוֵמד ְּכֶנֶגד ְרצֹונֹו ֱאלֹ

 ִהים ְזֵקִניםְלַפּתֹות ֱאלֹ

 ְצִעיִריםִהים ָּבִנים ֱאלֶֹו

 ִהים ֱאלִֹהים ִעְּוִרים ֶוֱאלֶֹו

 ִהים ַחְּפִׂשים ֱאלֶֹׁשְּמ

 

 ִהים ַּבֲחנּות ִהים ּבֹוֵדד קֹוֶנה ֱאלֱֹאלֹ

 ת ָמָרקַרֵדִהים ָׂשֵמַח מֹוִׁשיט ְקֱאלֹ

 ִהים ַקְּבָצןֱאלֶֹל

 ִהים ָנִדיב ְמַחֵּלק ֶאת ַעְצמֹו ֱאלֹ

 ְסֵרי ֱאמּוָנהִהים ַחֱאלֶֹל

 

 ן ְמַׁשֵּדְך ְנָדָבה ָקְׁשִהים ַחֱאלֹ

 ִהים ַאְלָמן ֱאלֶֹל

 ִהיםה ֱאלַֹחֶּיִהים ְמֱאלֹ

 דֶעעֹוָלם ָוְל
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 נבו-שולמית ספיר
 פסח מילין / מבעד לשקיפות

 ִאְמִרי ִלי ַהִאם ָלֶלֶכת ִמַּבַעד ָלֲאִויר

 ֶזה ְּכמֹו ָלֶלֶכת ִמַּבַעד ַלְּזכּוִכית

 ַוֲהֵרי ַהְּׁשִקיפּות ִהיא אֹוָתּה ְׁשִקיפּות

 ֵאיֶזה ֶצַבע ֵיׁש ַלְּׁשִקיפּות

 ֶאְפָׁשר ְלַמֵּׁשׁש אֹוָתּהְוַהִאם 

 ֵאיְך ְלַהֲעִביר ֶאת ַהְּׁשִקיפּות ִמָּמקֹום ְלָמקֹום

 ֵאיְך ְלַהְלִּביׁש אֹוָתּה ַעל ָהֲאִטימּות

 ָׁשקּוף ָׁשקּוף ָהָיה ַהַּלְיָלה 

 ּבֹו ָיַרְדְּת ִמַּסְלֵעי ַהחֶֹרף

 ָמתּון ָמתּון ִּבְמִעיל 

 ַהֲעַטֵּלִפים

 ַעדַהַּמֲעִביר אֹוָתְך ִמַּב

  .ַלְּזכּוִכית

 

 

נבו-שולמית ספיר/רגע שביר 

 ַמְׁשִאיָרה  ַרק ְּכֶׁשֲאִני

 ֶאת  ַהֵּלב ְמַפְרֵּפר

 ְולֹא ְמַנָּסה                               

 ָלֶלֶכת                         

 הּוא ִמְסַּתֵּכל ְואֹוֵמר ִלי ִׁשיָרה

 , ּוְבֵעיָניו עֹוֶלה ַמָּבט ַרְך

 ָּיה ִלְׁשִנ

 הּוא ַמְרֶׁשה ִלי ִלְראֹות

 ֶאת ָהאֹור

 ַוֲאִני ַמְרָׁשה לֹו 

 ִלְראֹות 

 .ֶאת ַהֶּגֶׁשם
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שלמה שפירא
 פסח מילין/ שירים מחוץ לתור 

 שיר ראשון

 ֲאִני הֹוֵלְך ַעל ְמַנת ָלבֹוא

 לֹא ָּכל ַהר הּוא ְנבֹו

 לֹא ָּכל ָזָהב הּוא נֹוֵצץ

  לֹא ָּכל ָאָדם הּוא ְּכמֹו ֵעץ

ץא ֵניר ִהֹוּפל ִצא ָּכלֹ

ץֵצלֹוְתי ִמִנה ֲאָמז ָלָא

אןי ָּכִנן ֲאִיַדֲע ַוְךֵלי הֹוִנֲא

ןַקְנַקים ַּבִחְתם רֹוִיַמַה

לחֹוָמי ְּבִביִבְסל ִמּכַֹה

לה סֹוי ַפה ִמ ֶרֹוד

לי קֹוִּתְעַמק ָׁשחֹוָרם ֵמאְֹתִּפ

לכֹוי ָיִניֶנֵא ְוְךל ָּכה ָּכֶצי רֹוִנֲא

ר אמֹאת ֵל זָֹךר ְלסּוָא

רמְֹגא ִים לֹיל ַגִחְתא ִהּלֹי ֶׁשִמ

ְךֵלהֹום ְות ָקֶמֱאי ֶּבִנו ֲאיָׁשְכַע

ְךֵלא מֹור לָֹב ְּכינּויֵנק ֵּבָחְרֶמַה

זֵרי חֹוִנה ֲאָמ ָלַעֵדי יֹוִניֶנֵא

זֵרי אֹוִמְצת ַעיר ֶאִּׁש ַהְךתֹוְבּו

היָמִדר ָקָבי ְּכִנֲאר ַוחֹוָאה ֵמֵּבְרי ַהִּתְרַאְׁשִה

 אָמִאא ְוָּב ַאם הֹוֶּתה ַאיפֵֹא

 
 

 שלמה שפירא /  שיר המעברה

, ַּתִּגידּו

,ַלְמרֹות ֶׁשָהִייִתי ְּבַמְעָּבָרה

?ֵאי ַּפַעם“ ִאיׁש ַמְעָּבָרה“ַהִאם ָהִייִתי 

ְּכֶׁשִהַּגְעִּתי ַלַּמְעָּבָרה

ְוָהִייִתי ֶיֶלד ֶּבן ְׁשָלׁש־ֶעְׂשֵרה

ִׂשיִתיַהָּדָבר ָהִראׁשֹון ֶׁשָע

“ּסֹוְכנּות אָֹהִלים“ִהְׁשַאְלִּתי ַמְעֵּדר ִמ

ָהַפְכִּתי חֹול עֹוָלמֹות ִמּׁשֵני ִצֵּדי ֶּפַתח ָהאֶֹהל

ָׁשַתְלִּתי ְּפָרִחים, ָזַרְעִּתי ְיָרקֹות

ְוַכֲעבֹר חֶֹדׁש ָהְיָתה ְּפִריָחה ַּבֵּלב

 .ּוְפִריָחה ָּבאֶֹהל

 

 


