שבועון קבוצת יבנה
ג' באלול תשע"ז
()25.8.17

ָארץ אֲ ֶשר-ה' אֱ ֹלהֶ יָך נֹּתֵ ן לְָך"
"צֶ ֶדק צֶ ֶדק ִּת ְרדֹּף ,לְ מַ עַ ן ִּת ְחיֶה וְ י ַָר ְש ָת אֶ ת-הָ ֶ
(דברים ט"ז ,כ')

התמונה מאתר "השקפה יהודית"
שבת פרשת "שופטים"
צאת השבת – 19:50
כניסת השבת – 18:51
שבועון מספר 1263
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פרשת "שופטים"
ליל שבת
18:51

הדלקת נרות
מנחה ,קבלת שבת וערבית

שבת
07:30

דף יומי בבית המדרש – ראובן דויטש

08:30

תפילת שחרית
אחרי התפילה והקידוש יתקיים שיעורו של נח חיות

09:30

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תהילים לנשים  -בבית המדרש

12:50

שיעור בספר תהילים  -בבית משפחת נח חיות

13:30

תפילת מנחה גדולה

16:30

שיעור גמרא בבית המדרש  -הרב אילעאי

17:00

משק הילדים פתוח למבקרים למשך שעה

17:15

תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת
שיעור "צורבא מרבנן"  -בבית הכנסת מיד לאחר תפילת מנחה

17:45

הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה

19:50

צאת השבת

21:30

אסיפת חברים

שהשמחה במעונם
מזל טוב לבר המצווה יונתן נחליאל,ולהורים יובל וחנה ולכל המשפחה.
מזל טוב לחיליק וליזט עפרוני ולרמי ואפרת להולדת הנכד/הנין ,בן למורג וצחי.
מזל טוב לאביגדור וחנה לבל לנישואי הנכד דור ,בנם של רמי ועמית ,עם בח"ל יעל.
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פרשת "שופטים"  /רן ליבר
בפרשתנו אנו מצווים "עַ ל-פִּ י הַ תו ָֹּרה אֲ ֶשר
ֹּאמרּו לְ ָך ַתע ֲֶשה
יוֹּרּוָך וְ עַ ל-הַ ִּמ ְשפָ ט אֲ ֶשר-י ְ

תלמידיו של רבי עקיבא שואלים אותו:
רבי ,מנין לך? אמר להן :הלכה למשה

ֹלא תָ סּור ִמן-הַ ָדבָ ר אֲ ֶׁשר-יַגִ ידּו לְ ָך י ִָמין
ּו ְשמֹאל" (יז ,יא) .רש"י מרחיק לכת עוד

מסיני ,ונתיישבה דעתו.
על פי ה"משך חכמה" ,משה לא היה יכול

יותר ומפרש'" :ימין ושמאל' :אפילו אומר
לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא

להבין את מה שאומרים בבית מדרשו של
רבי עקיבא ,שכן אם היה מבין ,כלומר

ימין! וכל שכן כשאומר לך על ימין-ימין

שהחידושים אותם דורשים חכמי ישראל

ועל שמאל-שמאל".

על פי שיקול דעתם היו מפורשים כבר

פסוקים אלו מעניקים לבני אדם ,החכמים,
את הזכות ואף את החובה לפסוק הלכות.

בתורת משה ,שוב לא היתה זו בחירתם
החופשית ,ולא זהו רצון ה' ,אלא שתהא

עד כמה עמוקה ורחוקה סמכותם של
חכמים לפרש את התורה? יפה להזכיר

בחירה ,הכרעה ,על פי הבנת התורה של כל
החכמים בדורם.

בעניין זה את המדרש החשוב במסכת
מנחות המספר כי בשעה שעלה משה

דוגמאות בולטות לשימוש בסמכותם של
חכמים לפרש את התורה אנו מוצאים

למרום מצא את הקב"ה יושב וקושר
כתרים לאותיות .כששאלו משה מדוע הוא

ביחס לפרשת "עיר הנידחת" שקראנו
בשבת שעברה ,וביחס לפרשת "בן סורר

מתעכב ולא מוסר את התורה ,אמר לו:
אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה

ומורה" ,שנקרא בעז"ה בשבת הבאה .על
פרשות אלו אמרו חז"ל" :לא היו ולא

דורות ועקיבא בן יוסף שמו ,שעתיד לדרוש
על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות.

עתידים להיות" ,ובכך למעשה נתנו ביטוי
לתפישתם המוסרית ככלי לפירוש התורה

משה ביקש מהקב"ה כי יראוהו את אותו

על פי הבנתם באותה נקודת זמן .ייתכן

אחד שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין

שעל חכמים בדורנו גם מוטלת אחריות

תילין של הלכות והקב"ה שולח אותו לבית
מדרשו של רבי עקיבא .המדרש מספר כי

להסיק מסקנות ,שמא יש לומר על מצוות
והלכות נוספות "לא היו ולא עתידים

תש כוחו של משה לאחר שלא הבין את
הנאמר בבית המדרש .עד ששמע את

להיות".
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נפגש בוועדה ,השבוע – ועדת הצעירים
ראיון עם מרכזת הוועדה – שושי זלקינד
ל"שנת בית" ,ומיד לאחר מכן יוצאים

ועדת צעירים נבחרה באדר תשע"ו1.2016 -
מרכזת – שושי זלקינד
מזכ"פ  -אסף בית אריה
יצחק ברוכי
מירב ברלב
נורית וולף
שושנה וייסמן
אלי מוזס
מוטי שליסלברג

מכאן לתקופה של פסק זמן שיכולה
להימשך ארבע שנים .אנחנו רוצים לאפשר
להם לגור ולעבוד בבית .
אנחנו רוצים שהם ייכנסו לחדר האוכל
בראש זקוף וישבו עם הוריהם ,חבריהם
וחברי הקיבוץ בלי להרגיש את המבטים

נפגשתי עם שושי זלקינד  -מרכזת ועדת

בגבם ,גם אם זו רק תחושה סוביקטיבית.
ההסדר החדש מאפשר זאת .מניסיונם של

הצעירים ,עם חזרתה מהדיון במועצה
בהסדר צעירים חדש.

קיבוצים אחרים זה מצב של .Win-Win
הצעירים עובדים בקיבוץ ,דבר המאפשר

שושי נאנחת" :כבר שלוש מועצות הנושא
נידון ואני מקווה שהדיון הרביעי יהיה

היכרות טובה יותר והתלבטות בתוך הבית
ולא מחוץ ל"גדר".

האחרון ,ואחריו יהיה אפשר להעביר את
ההסדר לקבלת החלטות באסיפת

הבנים הם העתיד הטבעי של הקיבוץ,
הלוואי שנצליח בדרך החדשה להשאיר

החברים .אין לי ספק שההסדר חיוני לעת
הזו .חלקים נרחבים מהתקנון הישן כבר

יותר מהם בבית ,כשותפים מלאים בחיינו.
רגע ,חוזר להתחלה .אני מבקש שתציגי

לא רלוונטיים ,אך גם אין לי ספק שזה
הסדר הדורש התייחסות בכובד ראש מחד

את עבודת הוועדה
שושי :ועדת הצעירים( ,כשמה) ,נמצאת

ובמחשבה פתוחה מאידך ,הוא נוגע
באושיות חיינו".

בקשר עם הצעירים מסיום י"ב עד גיל .28
אנחנו נמצאים כאן בשבילם .בתחילת

בינתיים הנושא התחיל להתברר באספה,
ובמוצאי שבת יתקיים הדיון ואי"ה יגשו

דרכנו נפגשנו איתם על מנת לשמוע
ולהשמיע ,ולתאם ציפיות .לשמחתי חלק

להצבעות ,ובכל זאת אני שואל :מה הסדר
זה בא לשנות?

מהדברים שעלו בפגישה הגיעו למימוש

שושי :ההסדר מבקש לשנות את תמונת
המצב לפיה הצעירים ,בנינו ,מגיעים

וחלק מטבע הדברים לא הסתייע .בשנה
האחרונה היתה קבוצה גדולה של צעירים
וצעירות ב"שנת בית" ,השבילים התמלאו
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בבננו וזו תמיד הרגשה טובה ומשמחת ,אני

התיאומים לא פשוטים ולעיתים מוטי ואלי

מאמינה שבעקבות ההסדר החדש נראה

מצליחים לסגור יום ביקורים רק בשעות

יותר מבננו מתערים בחיי הקיבוץ.

הערב המאוחרות .לפעמים אנחנו מרגישים

כמו כן ,אנו משמשים חוליה מקשרת
לבעלי תפקידים .אנחנו פועלים בכפיפה

שהפרה רוצה להניק יותר משהעגל רוצה
לינוק .לא פעם נקבע תאריך יעד ושעת
יציאה ,וערב לפני נאלצנו לשנות מסלול כי

אחת עם מנהל מש"א לעניין עבודת
הצעירים בשלבים השונים במסלול ,החל

הצעיר קיבל בלת"ם מהיחידה או ממקום

מסיום י"ב ועד תחילת ש.ש ,ושוב נפגשים

השירות .אנחנו משתדלים לא לאכזב

לקראת השחרור מהצבא או מהשירות

ולחזור

יציאה

הלאומי ,לקראת שנת בית .אני בקשר עם
ועדת ההשתלמויות בדיונים הרלוונטים

לביקורים כרוכה בלוגיסטיקה שלמה של
פריסת ארוחות ,כל אחד בהתאם לשעה בה

ללימודי הצעירים .בקשר רצוף עם מזכיר
פנים בנוגע לסטודנטים ובנושאים

אנחנו מבקרים אותו ובהתאם למה שליבו
חפץ .המפגש "מפנק" וכולל פתיחת שולחן

שבוערים מעת לעת .יחד עם נורית וולף
אנחנו מהווים צוות פרט

ומאור פנים ואם מתאפשר  -מפגש גם עם
סגל ההדרכה והמפקדים.

לענייני צעירים.

לתאם

ביקור

חדש.

אנחנו משתדלים לצאת בהרכב

שושנה

ויסמן ומירב ברלב נמצאות

של ארבעה נציגים מהוועדה.

בקשר רצוף עם מרכז/ת

ומשהו על הקשר עם צמ"ד?
אנחנו נפגשים אחת לחודש

של

הצעירים .אפשרנו לכל צעיר לבחור להתנהל

כלליים
בנושאים
ודנים
הנוגעים לכולנו ולא בנושאים אישיים.

באופן עצמאי מול המנהלים של ענפי
השירות או להיעזר בצוות הדיור שלנו.

החוט המקשר הוא הזוגות הנמצאים על
התפר בין ועדת צעירים לוועדת קליטה

יצחק ברוכי ,הגזבר של הוועדה ,ונמצא
בקשר קבוע עם הצעירים והנהלת

וסוגיית הקליטה של בנינו ,מה יעשה אותנו
מספיק אטרקטיבים ועוד.

החשבונות.
מוטי שליסלברג ואלי מוזס אחראים על

שאלת הסיום שלי .מה קורה עם *הּזולוֹת?
שושי :נושא מורכב ורגיש ,שמעסיק חברים

ביקורי "החוץ" .אנחנו משתדלים לבקר
את הצעירים פעמיים ,בשתי תקופות .פעם

רבים וגם את חברי הוועדה.
רק אציין שמתרחשים שם גם דברים

בתקופת הש.ש .ופעם בצבא/שירות לאומי.

טובים ולפעמים צל הרים נראה כהרים.

השירותים ובעלי תפקידים
סביב

נושא

הדיור
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לש.ש

ולחיילים

אני מבקשת לנצל את הבמה להודות לרב

החבילות

אילעאי ולמשפחת מאלי על השיעורים

ובאהבה .החבילות מחממות את הלב

הניתנים תמיד בשמחה ובלב חפץ ולאפרת

וממתיקות את הקשר.

גדיש  -האחראית לתיאום השיעורים .כמו

* זּולָה  -פינת ישיבה המיועדת להשרות על המשתמשים
בה שלווה ורוגע [ויקיפדיה]

כן ,להודות לקרן ואבי כהן ,לשושנה
וייסמן ולעדנה תדהר  -האמונים על הכנת
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במסירות

למי שתמיד רצה לקרוא ספר באנגלית ולא העז לבקש /
מרים שליסלברג
כידוע ,לפני כשנתיים נמצאו פירורי
אסבסט ב"מקלט העציונים" ,ליד

בלתי אפשרי לנקות
כמו שצריך ,והמדרגות

ה"מתקנים של ישיב"  .מה – אי אפשר
לרדת לשם לרגע קט ולהוציא את הספרים

הרבות
הגישה.

על

באנגלית שמחכים שם בשקט על המדפים?
אז זהו ,שלא .לפי פקודת האחראים על

בית סביון ,לעומת זאת ,הוא מקום די
מרכזי ,כי כמעט כל אחד מגיע לשם – אם

בריאות הציבור נסגר המקלט ,וקיבלנו
הוראה שאסור גם להוציא משם חפצים.

למספרה ,אם לקוסמטיקה ,אם לפדיקור.
והמקום מתוחזק מאוד יפה .נעמה גם

אפילו נתלה שלט אימתני על הדלת.
המקלט שימש משכן לספריה האנגלית

פתרה בינתיים את המחסור במדפים –
ובעזרת צבי אפרתי ,הועברו מספר כונניות

במשך עשרות בשנים .פעם ,כשהיו הרבה
קוראי אנגלית ,בעיקר ותיקים יוצאי חו"ל,

ספרים מבית המדרש לאחר השיפוץ.
ואיך מתפקדת הספרייה האנגלית במעונה

היו שעות קבלה מסודרות .משנתמעטו

החדש? כל מי שמתחשק לו ,מוזמן לבחור

הדורות ,כל מי שרצה היה מבקש מאתנו

לו ספרים ,ורק לרשום את שם הספר ,את

מפתח ועברנו ל"שירות עצמי" .בגלל
האסבסט נטשנו את הספרים בכאב לב,

שמו ואת התאריך ,ולמחוק עם ההחזרה.
נוספו עוד קוראים שלא הגיעו בעבר

והתחלנו לחפש מקום אלטרנטיבי ולרכוש
ספרים אחרים (בעיקר יד שנייה).

למקלט ,וזה משמח .אפשר גם לתרום
ספרים ,אבל נבקש שתביאו רק ספרים

לאחר כמה ניסיונות כושלים למצוא מקום
טוב באמצע ,נעמה סולטניק ,עד עכשיו

יחסית חדשים ,או ספרי קלאסיקה.
איפה קונים ספרים? שנים היתה ברחובות,

מרכזת ענפי השירותים ,הציעה שנעמיד

ברחוב בית הפועלים ,חנות נחמדה לספרים

מדפים במרתף של בית סביון ,בקיר

יד שנייה – בעיקר באנגלית ,אך גם בעברית

הצפוני .היא גם הצליחה למצוא כוננית
ספרים ,שהתמלאה די מהר.

ובשפות אחרות .החנות הזאת נסגרה לפני
כמה חודשים ,כי הבעלים מבוגרים וכבר

אפשר פה להגיד שמעז יצא מתוק .המיקום
החדש הרבה יותר זמין מהקודם .שם,

לא היה להם כוח להחזיק את המקום.
בינתיים מצאנו ברחובות שני מקומות

כזכור ,האבק הצטבר בקלות ,היה כמעט

אחרים.
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הקשו

אחד ,שנקרא "סיפור חוזר" ,נפתח לא

עוד חנות היא "חפציבה" ,הממוקמת בבית

מזמן ברחוב הרצל ,ליד הסופר-פארם .יש

גדול בדרך יבנה ,לא רחוק מרחוב הרצל.

להם בעיקר ספרים בעברית ,אך פינה אחת

גם שם יש אוסף גדול של ספרים באנגלית

שמורה לאנגלית .המחירים שם טובים

ובעברית ,במחירים טובים .הם מוכרים גם

יותר מאשר במקום הקודם ,אך המבחר

משחקים.

הרבה יותר מצומצם .כל ספר עולה ,₪ 20

מדי פעם אנחנו רוכשים גם ספרים חדשים,

אך אם מביאים להם ספרים ,עבור כל ספר

בעיקר כאלה שבדרך כלל לא ניתן למצוא

מקבלים הנחה של  ₪ 5על ספר "חדש".

בין המשומשים.

(כדאי גם ,לכל מי שרוצה ,להביא או

אז בפעם הבאה שתמצאו את עצמכם

לרכוש ספרים בעברית).

באזור בית סביון – אם מתחשק לכם
לקרוא ספר באנגלית ,או אפילו לנסות –
אתם מוזמנים!

אמנון ועדי כץ (ספראי)
ובנם אופק.
קליטה טובה בחברתנו
ועדת קליטה ובית קבוצת יבנה.
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עדכונים ממוסדות החינוך  -בית הספר העל יסודי קבוצת יבנה
שנת הלימודים תשע"ח בפתח ,ו600-
תלמידי בית הספר העל-יסודי בקבוצת

בה .פעילות תכנית בית המדרש כוללת בית
מדרש יוצר עם אמנים ,עיסוק במידות,

יבנה מתכוננים לחזרתם לבית הספר.
מדווח יאיר לסלוי ,מנהל בית הספר :רוב

ופעילות חוץ -שבת ,סיור והצגה .בשנה
הבאה יצאו תלמידי החט"ע ללימוד של

התלמידים שלנו אינם מתגוררים ביישובי
המועצה ובחרו ללמוד בבית ספר שאינו

אחה"צ במסגרת תורנית על תיכונית,
ומתוכננת גם שבת בחברון .מתוך ראיית

באזור מגוריהם למרות זמן ועלות הנסיעה.
זו עבורנו עדות נהדרת לייחודו

חשיבות לימוד תורה בהיקף מוגבר ,גיבשנו
השנה תכנית בגרות שכוללת  2תחומי

ולאטרקטיביות של בית הספר .בעשייה
החינוכית מורכב למדוד ולכמת את

לימוד מוגברים ביהדות ,אותם יכול
התלמיד לבחור מתוך המקצועות הבאים-

העשייה .בחירת הבוגרים את המשך
עתידם היא אחת הדרכים לזהות כיוונים

תנ"ך ,תושב"ע ,מחשבת ישראל וספרות.
אנו מקווים שלימוד מתוך בחירה וברמת

חינוכיים ועד כמה הופנמו המסרים
החינוכיים של בית הספר .נתוני ההכוון

עיון גבוהה יביא גם לאיכות בלמידה .כיוון
שרוב התכנים ודרכי ההוראה בבית הספר

העיקריים של השכבה המסיימת את בי"ס
השנה  -מסגרת לימוד תורנית  ; 38%צבא

סובבים סביב הקניית ידע ומביאים בהם
לידי ביטוי יכולות למידה עיוניות ,שילבנו

או שרות לאומי  ; 31%מכינה מעורבת
 ;21%שנת שרות  .6%המסקנות מעניינות,

בחטיבת הביניים בתוך יום הלימודים גם 2
שיעורי בחירה בשבוע ,בהם ניתנת לתלמיד

ובין השאר הן מלמדות על העדפת חלק

הזדמנות לגלות ולאמן את יכולותיו

משמעותי מהבוגרים להתעמק בשנת הי"ג

האחרות שלרוב לא באות לידי ביטוי בבית

בזהות הדתית .תכנית בית המדרש עברה
שינוי השנה והיא תכנית בחירה ,אליה

הספר ,כגון -אמנות ,עיצוב גרפי ,דרמה
ומחול .ברכה והצלחה לכל תלמידנו

יכולים להצטרף כל תלמידי בית הספר ,מה
שהגדיל את מספר התלמידים המשתתפים

ולאנשי הצוות היקרים!
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אנשים טובים באמצע הדרך
(בעקבות ימי היערכות בגיל הרך)
בשבוע האחרון ניקינו ,סידרנו ,קישטנו והכנו את הבתים לקראת הילדים ופתיחת
שנת פעילות נוספת.
ימי ההיערכות בגיל הרך הסתיימו וההתרגשות בעיצומה לקראת פתיחת השנה
וקבלת קבוצה חדשה.
במהלך השבוע האחרון היו חברים רבים וטובים שסייעו ,התנדבו ,סחבו ,ונענו
לכל בקשה.
רצינו להביע את מלוא הערכה לכל מי שנתן כתף ,שאל ,התעניין ובירך.
זאת הזדמנות להזכיר שוב כמה חשוב לנו החיבור לאנשים ,למקום ולעשייה
המקומית .וכמובן שנשמח לשמוע על התרחשויות מעניינות ברחבי הקיבוץ.
תודה לכל מי שתורם לנו גרוטאות מובחרות ,מתעכב לברך ב''שלום'' במהלך טיול
או מתפנה לשאלות פעוטות של פעוטים ...
צוות הגיל הרך (הביאה לדפוס  -שרון שמעון)

יום כיף לנכדים הגרים מחוץ לקבוצה
יום הכיף יתקיים ביום ראשון ,ה' באלול27.8 ,
פרטים בלוח המודעות

עדכון כתובות
לקראת ראש השנה ,ברצוננו לעדכן כתובות של בנים/אחים שגרים
מחוץ ליבנה.
אפשר לשים פתק בתא הדואר של המזכירות או לשלוח דוא"ל ל:
mazkirut@kv-yavne.co.il

בתודה ,המזכירות.
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מרפאה
אחות כוננת בשבת – ליזט עפרוני
שעות קבלה של דר' דונסקי בשבוע הקרוב:
יום ראשון 17:30-14:30
יום שני

16:00-14:30

יום שלישי 13:00-09:30
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30-
דר' איברהים בריג'יתה עדיין בחופשה.
האופמוריסט מנחם לאו ישוב ויקבל ביום רביעי ,כ"ב באלול )13.9( ,מ 16:00-עד  20:00במרפאה

מרכז יום
יום רביעי ,ח' באלול 9:30-12:00 :30.8 ,מכירת בגדי נשים עם גלי.
בדיקות שיניים
בחודשי הקיץ קיימנו בדיקות שיניים לילדי כתות א' עד י"ב.
אנחנו נותנים  2מועדים נוספים לאלו שלא נבדקו:
יום ראשון ,ה' באלול 27.8 ,ב ,10:00-ויום שלישי ,ז' באלול 29.8 ,ב.7:30 -
תמר מרוז
אין צורך בתיאום מוקדם .מחכים לכם!

ש ַׂמח
ש ֵּמ ַׂח ְּת ַׂ
ַׂ
 שבת פרשת "שופטים" ,ד' באלול  - 26.8 ,שבת בר המצווה של יונתן נחליאל.
מסיבת בר המצווה תתקיים ביום רביעי ,ח' באלול.30.8 ,
 מסיבת בת המצווה של ליהיא ברטוב  -ביום רביעי ,ט"ו באלול.6.9 ,
 שמחת בת המצווה של אסיף נחליאל תתקיים בשבת פרשת "כי תבוא" י"ח באלול.9.9 ,
 חתונת שלומי זלקינד ומעיין בונדה תתקיים ביום שלישי ,כ"א באלול 12.9 ,בקבוצת יבנה.

שבת "שבע ברכות" בשבת פרשת "ניצבים וילך" ,כ"ד באלול  -בקבוצת יבנה.
בשבתות שבע ברכות ובשבתות בר מצווה דירות האירוח עומדות לרשות בעלי השמחה ככל שיידרש.
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יומן מסע  /אביב גפן
יציָאה
אֵ יןְ -ס ֹּפר ְש ִּבילִּ ים וִּ ִּ
ר ֹּו ֵשם בְ ת ֹּוְך י ֹּומַ ן מַ סָ ע
לְ ִּה ְתעַ ְרבֵ ב וְ ֹלא לְ ִּהבָ ַלע
רו ֵֹּשם בְ תוְֹּך יוֹּמַ ן מסָ ע
וְ הָ ָיה ִּאם ִּמ ֶשהּו בָ א
ַאל ִּת ְסת ֹּובֵ ב
כִּ י זֶ ה ָת ִּמיד ָיכ ֹּול לִּ ְהי ֹּות
זֶ ה ֶש ַי ְדלִּ יק לְ ָך אֶ ת הַ ֵלב
יִּ פְ ֹּרק אֶ ת הַ כְ אֵ ב ְבשַ לְ וָ ה
מַ ַגע הָ ֹּרְך ג ֹּובֵ ר עַ ל הַ מַ ָכה
רו ֵֹּשם בְ תוְֹּך יוֹּמַ ן מַ סָ ע
כ ָלנּו ֲעשּויִּ ים ָאבָ ק שֶ ל ַאהֲ בָ ה
רו ֵֹּשם בְ תוְֹּך יוֹּמַ ן מַ סָ ע
יטים לְ מַ עְ ָלה וְ נ ֹּו ְש ִּאים ְתפִּ ל ֹּות
מַ ִּב ִּ
כְ ֶשבֵ ינְ תַ יִּ ם ש ֹּוכְ ִּחים
ֶשהַ מַ ְשמָ עּות לִּ ְחי ֹּות
אל אֶ ת הַ ְשאֵ ל ֹּות וְ ַל ֲענ ֹּות
ִּהיא לִּ ְש ֹּ
וְ הָ ָיה ִּאם ִּמ ֶשהּו בָ א
ַאל ִּת ְסת ֹּובֵ ב
כִּ י זֶ ה ָת ִּמיד ָיכ ֹּול לִּ ְהי ֹּות
זֶ ה ֶש ַי ְדלִּ יק לְ ָך אֶ ת הַ ֵלב
יִּ פְ ֹּרק אֶ ת הַ כְ אֵ ב ְבשַ לְ וָ ה
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