י"ד בתשרי תשפ"א )2.10.20( -

שבת – חג הסוכות
צאת השבת – 18:59

כניסת השבת –18:02-
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בר ָּבם  /יוסי בן טולילה
לְ ַד ֵּ
בספר "לְדַ בֵּ ר בָּ ם" ליקטתי דברי תורה
שכתבתי לאורך השנים .דברי תורה שנכתבו
בעיקר לשמחות של החברים .שמחות כמו
ברית מילה ,בר מצווה ,שבת חתן ועוד.
כאשר הכנתי את דברי התורה ,נעזרתי רבות
בפירוש 'דעת מקרא' לתנ"ך .פירוש זה שיצא
לאור בהוצאת מוסד הרב קוק ,מפרש את
המקרא מתוך גישה מסורתית ומתוך אמונה
בקדושת הכתובים .כמו כן נעזרתי בו כי הוא
נותן מענה למי שלומד מקורות מקראיים;
מקורות שיש לטפל בהם בשלושה מישורים
עיקריים :מילולי ,ענייני ורעיוני .במישור
המילולי עוסקים בניסיון להבין מילים קשות
או נדירות; במישור הענייני מטפלים בטקסט
הנראה על פניו לא הגיוני או שחסרה בו
חוליה המקשה על הבנתו; ובמישור הרעיוני
מנסים למצוא מה הלקח הנלמד מהכתוב;
לקח אמוני או מוסרי.
לאורך הספר הרביתי לעסוק בשורשים של
מילים .כמי שמחבב את השפה העברית
ועוסק בה תדיר ,אני חושב שידיעת שורש של
שם עצם או פועל ,מסייעת רבות להבנת
המשמעות של הטקסט.
אני רוצה להודות לבית הקבוצה שסייע בידי
להוציא את הספר לאור ,ולקב"ה שזיכני
לתרום את חלקי ללימוד תורה בכלל
ולשמחות של החברים בפרט .חג שמח!

"למקום שאני אוהב ,שם רגליי מוליכות
אותי" .דברים אלה הנזכרים במסכת סוכה
דף נ"ג ,נאמרו על ידי הלל הזקן בשמחת בית
השואבה כאשר עלה לרגל לבית המקדש בחג
הסוכות יחד עם אלפי חוגגים .ראוי לשים לב
שהלל קרא לבית המקדש "מקום" ,ואל
מקום זה רגליו הוליכו אותו מתוך אהבה .גם
אברהם אבינו נשא את עיניו אל המקום.
המקום אשר אמר לו הקב"ה לבצע בו את
העקידה .מקום הנמצא לפי מה שכתוב
בפרשת " ַוי ֵָּרא" ,בארץ המוריה .מקור אחר
המגדיר את ה"מקום" אליו הוליכו אותו
רגליו של הלל ,ישנו בדברי הימים ב'ַ " :ויָחֶ ל
ְׁשֹלמֹה לִבְׁ נֹות ֶאת בֵּ ית ה' בִ ירּושָ ַל ִם בְׁ הַ ר
ּמֹוריָה" (שם ג ,א) .מכאן שכאשר הלל אמר
הַ ִ
שרגליו מוליכות אותו למקום שהוא אוהב,
הוא התכוון להר המוריה שעליו שכן
המקדש".
את הקטע הנ"ל ציטטתי מתוך הספר:
"לְדַ בֵּ ר בָּ ם"
שהוצאתי לאור
סמוך לראש השנה.
את הספר הקדשתי
לזכרה של מרים
רוז ,חברת קיבוץ
שנפטרה
לביא
שעברה.
בשנה
מרים ז"ל לימדה
אותי לקרוא ולכתוב בעברית כשהגעתי לארץ
כעולה חדש בגיל תשע.

(אפשר

לעיין

בבית עקד ובחנות)
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בספר

בבית

המדרש,

לו"ז תפילות בשבת/חג ובחול המועד סוכות:
מניין צפוני (נחמיה)
שחרית שבת/חג 08:30 -
מנחה בשבת – 17:30
שחרית בחול המועד 06:00 -
מנחה ערבית בחוהמ"ס .18:20 -

מניין קשתות (מערבי)
שחרית שבת/חג 08:15 -
מנחה בשבת 17:30 -
שחרית בחול המועד 06:00 -
מנחה  /ערבית 18:15 -

מניין צביקי
שחרית שבת/חג 08:30 -
מנחה בשבת 17:30 -
שחרית בחול המועד 07:00 -
מנחה ערבית 18:15 /

מניין מרכזי (עידו)
שחרית שבת/חג 08:30 -
מנחה .17:40 -

-

מזל טוב לנחום וכוכבה צ'ימבליסטה לבר המצוה של הנכד ,דן אלידע ,בנם של דותן ושרית.
מזל טוב ליהודית עוזרי ללידת הנינה ,נכדה לאיתן ומרגלית ,בת לעמיטל ורועי.

שיעור בשבת אחר הצהרים בנושא:

לולב ,ערבה ,פסח ושופר  -מצוות בשבת אחרי החורבן
בשעה  17:00בפרגולת חדר האוכל ,בהקפדה על מרחקים ומסכות.
הרב אילעאי

משהו על הרחת טבק ביום הכיפורים תשפ"א  /שמשון
אבא שלי ז"ל ובנו הממשיך (כלומר אני) ,מאז ולתמיד ,הם מחזיקי קו חלוקת הטבק בימים הנוראים בבית
הכנסת שלנו ,כבר יותר מ 60-שנה .שמו של הטבק של אבא הלך לפניו ,ואבא אף טען שמלאכת הכנת הטבק
היא סוד כמוס שעובר מדור לדור עוד מראשי קהילת ויזניץ ברומניה .לעת זיקנה גילה לנו אבא ,בעיקר
לנכדים ,את הסוד ,אך השביע אותנו שלא נגלה אותו לאיש .לא היה לטבק של אבא מתחרה עד שהגיע
הנגיף ,טרף את הקלפים וקבע שזו סכנת חיים להריח מאף לאף .שכנה טובה פנתה אליי ואמרה לי שזה לא
ייתכן שהשנה נהיה בלי טבק" .התפילה והטבק הם חלק מאוכל הנפש של יוה"כ" הוסיפה .חשבתי וחשבתי
ומצאתי פתרון בצורת מנה אישית ,כמקובל בקהילות מסויימות שנוהגות
ל"עשות שורות" .את הטבק הכנסתי למבחנה זעירה המשמשת לבדיקות דם.
וכך זכה המניין הצפוני ל"שמייק טבק" משובח ביום הכיפורים.
שנזכה ,אי"ה בשנה הבאה ,לחזור לחבוש את ספסלי בית הכנסת
ולהריח בימים נוראים טבק כמימים ימימה.
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" ָּכל נ_ ְד ְד ְד_ ֵּרי וֶ א_ ָּס ָּס ָּס_ ֵּרי ו ְשבו ֵּעי"  /דוידי רום
דוידי גדל והתחנך בקבוצת יבנה והיה לאליעזר ז"ל וחנה טסלר תבדל"א כבן .את חווית התפילה שלו ביום
הכיפורים שנת  '73הוא פירסם בפייסבוק .כמה חברים פנו אליי וביקשו ממני לפרסם זאת ב"מבית".

הסססס מושלח בקהל .הוא פוסע בכבדות,
ספק ממשקל ספק מכובד האירוע ,עובר לפני
התיבה ובכל אותה עת העדה בלבן מלווה
אותו בעיניה.

קולו בוקע ,מרעיד את הלבבות וחודר
לנשמה ,מתחת לעור .כולנו עטופים בלבן,
נכונים בחרדת קודש ליום הנורא הקרב ובא.
במשך השנים יצא לי לחוג את יום כיפור
בבתי כנסיות בארץ ובעולם מכל הסוגים
והעדות .מעולם ,אבל מעולם ,לא הצלחתי
לשחזר את אותה התרגשות והתעלות
מחווית התפילה של הטנורים המופלאים
חיים אייזנר ויחיאל גרוס זכרם לברכה.
אנשי עמל ומעשה ביומיום וחזנים לתפארת
בבית הכנסת בחגים ומועדים .החל בתפילת
"כל נדרי" וכלה ב"ונתנה תוקף".
לא הבנתי באותו זמן את גודל הרגע ,האירוע
והתקופה.
אחח ,לו יכולתי לחזור במנהרת הזמן ולהיות
לרגע ארוך זבוב על הפרוכת ,להביט בהם
מקרוב בעת תפילתם ,להסתכל על אלו
שיילכו ולא ישובו ,לעצום את עיניי ולהתרכז
בחוויה ,לפתוח את ליבי לקדושה.
לא הבנתי בזמנו את משמעות הרגע .הוי,
כמה אתגעגע לכך ,לריחות ולטעמים
הנצורים בליבי מבלי יכולת לשחזרם אלא
רק לדמיינם.
רבע שעה לפני ,הגיח מבטן האדמה ,הוא
נכנס לבית הכנסת ,כולו עטוף בתכריך לבן,
חובש מצנפת לבנה לראשו.
היו לו משקפי בקבוק עבים .הוא עושה את
דרכו באיטיות לתיבה .עדשה אחת כולה
מכוסה  /אטומה ,לטובת העין העצלה.

"בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה,
על דעת המקום"
הוא פותח את ליבו ,מחזק את קולו והוא
מדייק את הניגון:
"כל נדרי ואסרי ושבועי ......שביתין
ושביקין".
הוא מרטיט לבבות ,ובכל סיבוב (יש לקרוא
ג' פעמים) הדציבלים עולים ,המנעד נעשה
גבוה יותר והניגון נעשה עגול יותר ,מרגש
יותר ומצמרר יותר.
זה יהיה הלילה האחרון של עידן התמימות.
מחר יפלו השמיים.
אני כמעט בן  12וכבר מתחילים להכשיר
אותי לצום מלא מלא .הבטן מקרקרת לה
ואני מסתכל בעיניים כלות על הדור הצעיר
שהולך באמצע תפילת מוסף לשבור את
הצום בארוחת צהרים מפנקת.
מפעם לפעם אני נקרא למשימה על ידי אחד
מאושיות הקבוצה ,מצטווה לעבור בין
המתפללים ולהציע את מרכולתי ,והפעם -
בתפריט טבק להרחה ,בקופסא כסופה
מהודרת .אני פותח אותה בחרדת קודש ומיד
ארומה מציפה את הסובבים אותי.
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והקהל מחרה אחריו ומצטרף:

הוא ניגש אליי ,ידיו קצרות ועבות ,אצבעותיו
חומות מניקוטין שנצבר במשך השנים ,הוא
מקרב את אצבעותיו לקופסת ה(ק)סמים,
פולה ודג קמצוץ מהאבקה החומה .שובר
שורות זה כאן.
הוא מקרב אותן לנחיריו ,שואף ,מסניף
קלות וכל השאר קורה מאליו .עקצוץ נוראי
המטפס במעלה האף ואחריו ,התעטשות
מחרישת אוזניים בריסוס פרוע של המרחב
הציבורי.
מאוחר יותר אשים עוד קצת מהחומר הטוב
הזה בין דפי המחזור ,לטובת הסנפה ברגעים
הקשים .מצד שני של ההיכל ,נער אחר מגיש
תפוח הנעוץ לעייפה בציפורן להרחה ,על מנת
להקהות את תחושת הרעב.

"מי בקיצו

י' בתשרי 6 ,באוקטובר שעה – 14:00
מלחמת יום כיפור מפתיעה ומכה בנו .חטא
ההיבריס ועונשו .הדרג הפוליטי אינו מקבל
את המלצות הדרג המקצועי ,ליציאה
מוקדמת למכת מנע וביטול גורם ההפתעה.
משאיות צבאיות אוספות ,קוטפות בחופזה
אנשים למלחמה הנוראה .שני אחיי הגדולים
נמצאים כבר בחזית ,בשירות הסדיר .אח
נוסף ,תיכוניסט ,יגוייס בערב לבסיס חצור
השכן בתור טרקטוריסט מדופלם.
הייתה זו אחת השנים הקשות לקהילה.
האובדן נעשה מוחשי וקרוב .יבנה נפרדה
מאחד ממנהיגיה הרוחניים של הקבוצה
והתנועה ,צוריאל אדמנית ז"ל .במהלך
מלחמת יום כיפור נפלו חמישה מבניה.
למרבית הנופלים היו אחים צעירים בשכבת
הגיל שלי והכל נעשה קרוב כל כך.

"ונתנה תוקף קדושת היום ,כי הוא
נורא ואיום".
החזן וצאן מרעיתו מותשים ומוחלשים
מהצום והקול יוצא זך וטהור יותר .יחיאל
מרעיד את קולו ואת לבבות הצופים
והמתפללים .אני ,על הפרוכת ,רואה אותו
עוצם את עיניו הדומעות בכוונה ,מקוון את
ליבו בהתאמה לשכינה .הוא שר את הניגון
החדש אשר מפתיע ,שומט את הלסתות
ומשלהב את הקהל הקדוש .והוא מטעים
ומסלסל:
"בראש

השנה

יכתבון

וביום

כיפור יחתמון ,מי יחיה ומי

ומי

לא

בקיצו?"

 – 14:00 25/9/2020סגר מלא מלא מוטל
על מדינת ישראל .ההיבריס מכה בשנית.
שוב הדרג הפוליטי אינו נשמע להמלצות
הדרג המקצועי.

צום

ימות?

צילום-אליקים איטלי
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גרעין צבר  -חודש וחצי בקיבוץ  /נעמה טסלר
כמשפחה אחת ,כיון שהם גרים באותו בניין
גרעין צבר שוהה כבר חודש וחצי בקיבוץ
(כמו משפחה) ,עם שירותים ומטבח
ואנחנו למעשה בדיוק באמצעם של שלושת
משותפים ,ואנו פועלים כמו משפחה גרעינית
חודשי הקליטה ,בהם חברי הגרעין מתכוננים
(תרתי משמע) .החל מתחילת הסגר של ערב
לגיוס לצה"ל .הגרעין הנוכחי הגיע
ראש השנה ,הוחלט
כשהקורונה כבר נוכחת
יבנה זה
לא
הגרעין
שחברי
בחיינו וידענו שהתקופה
הבית
יתארחו לארוחות אצל
היא שונה ומאתגרת.
המארחות,
המשפחות
חשובות
מאד
שהן
להרגשת החום והביטחון
ובקיבוץ.
בארץ
פה
האתגר המשותף שלנו,
צוות הגרעין והמשפחות המארחות ,הוא
למצוא דרכים חלופיות לבניית הקשר
ולשמירתו.
כקיבוץ שיתופי עם מטבח וחדר אוכל פעיל
יש לנו יתרון ,וביחד עם צוות ענף המזון
נמצא לנו פתרון של ארוחות בחדר האוכל,
בפינה פרטית שלנו .זה מאפשר לנו ,בתקופה
אינטנסיבית זו ,להתארגן לשלוש ארוחות
ביום ל 21-חברי הגרעין .ההתארגנות היא
עצמאית באמצעות צוות הגרעין וחברי
הגרעין ,אך הרבה יותר קלה מאשר לשנע את
כל האוכל למועדון שבבית הגרעין.
על פי התוכנית המקורית ,ימי חול המועד
סוכות יועדו לאפשר לכולם חופש
והתאווררות מהתוכנית ,אך בשל המגבלות
שלקחנו על עצמנו החופש בוטל ואנו נדרשים
לתת מענה לפעילות חברי הגרעין  7ימים
בשבוע ,שבתות וחגים .לאתגרים אלה

אנחנו ,הצוות המקומי,
והנהלת תוכנית צבר,
נערכנו בהתאם והתאמנו
את התוכנית כך שנוכל
להפיק את המירב תוך
שמירה על מגבלות הקורונה .אנחנו רואים
חשיבות רבה לכך שחברי הגרעין שהגיעו
לקבוצת יבנה יקבלו תחושה של בית ,ירגישו
בנוח בקיבוץ ,ישפרו את העברית ,יתכוננו
לצבא ,יכירו אחד את השני ויתגבשו לקבוצה
מלוכדת.
חלק גדול מהתוכנית המקורית של פרק
הקליטה עבר התאמה תוך כדי תנועה,
בהתאם למגבלות הקורונה ולתובנות שלנו.
מתוך הכרה בכך שכל בידוד של חבר גרעין
או גרוע יותר ,של הגרעין כולו ,עלול לשבש
את כל שלבי המיונים לקראת הצבא ,לקחנו
על עצמנו מגבלות שונות ,לרבות הגבלת
יציאה של חברי הגרעין לחופשות סוף שבוע,
שהיו חלק מהתוכנית בפרק הקליטה .גם
טיולים שתוכננו בוטלו וכך גם בוטל שבוע
הגדנ"ע שאמור היה להיות חלק משמעותי
מההכנה לצבא .הגדרנו את הקבוצה
6

תודה למרפאה ,לדואר (חבילות במקום
נסיעות) ,לגבאי המניינים שמארחים אותנו,
לענפי המשק שמסייעים ,לענף המזון
ולמזכירות.
גם בשם חברי הגרעין וגם בשם הצוות ,אנחנו
מאחלים לכל חברי קבוצת יבנה ,לתושבי
מדינת ישראל ולעולם כולו ,שתהיה שנה
טובה ,בריאה ומוצלחת.
צוות גרעין צבר :אופק אניקסטר ,אושר בנדב
ונעמה טסלר.
והמש"קיות :שירה ברוכי (אלון שבות) וגפן
יעקב (הושעיה).

מצטרף אתגר הבידוד שנכפה עלי (שלושה
שבועות) ועל אושר בנדב (שבוע) וכך ,עיקר
הנשיאה בנטל הייתה על הצוות שלא נכנס
לבידוד (אופק אניקסטר) .עבורי ,העבודה
ב"שלט-רחוק" לוותה בתחושה מתסכלת.
כעת ,עם צאתנו מבידוד ,הצוות חזר לעבוד
במלואו.
אנחנו מרגישים שחברי הגרעין מבינים את
המצב ושומרים על מורל גבוה ,בהחלט
מכירים יותר טוב אחד את השני ושומרים על
הכללים.
אז תודה לקיבוץ שמנסה להקל עלינו את
התקופה.
תודה למשפחות שמבינות את המצב
ושומרות על קשר לפי הכללים ,באוויר
הפתוח ובריחוק.

לימוד ליל הושענא רבה
הציבור מוזמן להשתתף בלימוד ליל הושענא רבה שיתקיים ביום חמישי ,ה' דחוהמ"ס (,)8.10
בשלושת המוקדים הבאים:
בשעה - 20:30
באזור המניין המרכזי (עדו)  -שיעורה של עינת לוי.
באזור מניין הקשתות (רון)  -שיעורו של הרב אילעאי – "הכהן שנרגם והמקדש של העם".
באזור מניין הפעוטונים (צביקי)  -שיעורו של אברהם שטיין " -הושע נא! ממה ומתי?".
בשעה - 21:30
באזור המניין המרכזי (עידו) – שיעורו של הרב אילעאי – "הכהן שנרגם והמקדש של העם".
באזור מניין הקשתות (רון) -שיעורו של אברהם שטיין " -הושע נא! ממה ומתי?".
באזור מניין הפעוטונים (צביקי)  -שיעורה של עינת לוי.
נבקש שכל אחד ישמע את השיעורים במקום בו הוא נוהג להתפלל.
נשמח להשתתפותכם!  -רן ליבר – ועדת דת.
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ְשמֵּ חֹות בתורה
גם השנה נחגוג חגיגה נשית בשמחת תורה
נשמור על מסורת המפגש והשמחה המשותפת ונחגוג בצורה אחרת.
כל הנערות והנשים מוזמנות
לדשא של "המניין המרכזי" בשעה 17:00
שם נקרא בתורה ,נשיר ונספר על החיבור האישי שלנו לתורה
בואו בשמחה  -יסכה כוכבא ,חמוטל דברת-איתן וצוות המארגנות
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קצרים משולחנה של מרכזת השירותים
נא לחנות את הרכבים בחניות המסודרות.
אין להיכנס עם הרכבים על הדשאים לצידי
הבתים – חבל על הנוי וזה מסוכן!

חילופי תפקיד:
דוסי אלטמן נכנסת בימים אלו לתפקידה

החדש כמנהלת מש"א.
גמליאל אטיאס מחליף את דוסי כמנהל ענף
המזון.
אנצל את הבמה להודות לדוסי על שבע שנים
וקצת יותר של ניהול ענף המזון במקצועיות,
מיומנות ואדיבות .תודה גדולה!
בהצלחה לגמליאל בכניסתו לתפקיד .גמליאל
מכיר היטב את הענף וכעזר כנגדו נכנס לענף
שי ברלב שיסייע בענייני לוגיסטיקה,
מחסנאות ,ניהול מלאי ורכש.

גן המשחקים החדש:
מי מכם שזוכה להסתובב ברחבי הקיבוץ

ראה ודאי את העבודות שהחלו באזור "גן
ישראל" .השבוע הסתיימה העבודה על רוב
התשתיות לגן ובעזרת ה' בשבוע הבא יחלו
בהתקנת המתקנים .הפרויקט כולו מבוצע
ע"י המועצה האזורית ומתואם מול
החשמליה ,האינסטלציה והנוי אצלנו .ג'ינג'י
לנג מנהל את הפרויקט מטעמנו .העבודות
צפויות להסתיים תוך חודש.
כולי תפילה שנזכה לחנוך את מגרש
המשחקים בבריאות איתנה וביחד.

בהצלחה לכל העוסקים בשירות הציבור.
חניות:
אמנם הקיבוץ בתקופת בנייה ,הדשאים

מיובשים בחלקם ,העצים מועתקים ממקום
למקום – ובכל זאת ,בואו נשמור על הסדר
והניקיון היכן שניתן.

חברים המעוניינים להרשם ללימודים במרכז הרצוג בשנת תשפ"א
מתבקשים לעדכן את שרה אריאל ,מרכזת ועדת ההשתלמויות.
נא לשלוח הודעה כתובה בווטסאפ או לתא הדואר של הוועדה.
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אחות כוננת לשבת סוכות – אחות בית סביון
אחות כוננת לשבת שמחת תורה – אילה עמיר
ימי עבודה של ד"ר דונסקי במרפאה בחול המועד:
יום ראשון של חול המועד 09:30-08:00 -
09:30-08:00
יום שני של חול המועד -
יום שלישי של חול המועד 09:30-08:00 -
יום חמישי של חול המועד 09:30-08:00 -
MRKYAVNE@clalit.org.il
ימי שישי הקרובים במרפאה :
יום שישי  - 2.10המרפאה סגורה .במקרים דחופים בלבד נא לפנות לאחות בית סביון.
יום שישי הושענא רבא ה – 09.10-ליזט עד השעה .11:00
עבודת האחיות בימי חול המועד במרפאה:
ימים ראשון ושני של חול המועד – אורית תעבוד בין 12:00-07:00
ימים שלישי – חמישי של חול המועד – גלית תעבוד בין 13:00-07:00

בימי חול המועד לא תהיינה בדיקות דם במרפאה.
לבדיקות דם יש לתאם תורים מראש מול המרפאה.
צוות המרפאה מבקש לחזור ולהדגיש כי בשל שטף הטלפונים בתקופה האחרונה ,אנחנו מבטיחות לחזור לכל מי
שהתקשר ולא נענה .אנא ,היעזרו בסבלנות ונחזור אליכם.
כמוכן אנחנו שבים ומבקשים לנקוט בכל אמצעי הזהירות במלחמה בנגיף הקורונה ולהקפיד על ההנחיות ועל עטיית
מסכות .בואו ונקפיד על בריאות כולנו!

תזכורת לטלפונים בשעת חירום :לאחות כוננת  4000ולאיחוד הצלה .1221
בריאות וחגים שמחים לכל קהילת קבוצת יבנה

"נהג בית" יצא
בחוה"מ לנסיעה
אחת בשעה .8:00
חזרה בתאום מראש
שמוליק ליברמן
ענף הרכב
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הֲ לָּ ְך נֶ פֶ ש /

רחל שולחת לא.ד .גורדון

הַ יֹום הָ לְַך וְׁ הֶ ְׁח ִשיְך,
דָ עַ ְך הַ יֹום.
זָהָ ב מּועָ ם צֻּפּו ְׁשחָ ִקים
וְׁ הָ ֵּרי רֹום.
ְׁסבִ יבִ י ִה ְׁש ִחיר מֶ ְׁרחַ ב שָ דֹות
מֶ ְׁרחָ ב ִאלֵּם;
ִה ְׁר ִחיק ְׁשבִ ילִי – ְׁשבִ ילִי בֹודֵּ ד,
ְׁשבִ ילִי שֹומֵּ ם...
ּגֹורל,
ַאְך ל ֹא ַא ְׁמ ֶרה ּפִ י הַ ָ
גֹורל רֹודֶ ה,
ָ
ֵּאלְֵּך בְׁ גִ יל ל ְִׁק ַראת הַ כֹל,
עַ ל כֹל אֹודֶ ה!
שיר זה הוא תגובתו של א.ד .גורדון לשירה של רחל המשוררת "הלך נפש".

לְׁכִ י בִ ְׁשבִ ילְֵּך –
עָ ֹלה ַת ֲעלִי
ִאיש ַאל יַעַ צְׁ ֵּרְך,
ַאל י ֹאמַ רֲ :עלִי!
ֲלֹותְך
וְׁ הָ ָיה ַכע ֵּ
יֵּאֹור לְָך הַ יֹום –
וְׁ ִהנֵּה ַא ְׁת ֵּאינְֵּך
בֹודֵּ דָ ה בַ ּמָ רֹום.
– לְׁכִ י בִ ְׁשבִ ילְֵּך.
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