י"ז בחשון תש"ף
()15.11.19
"וַיִּ ָּׂשא עֵ ינָּׂיוַ ,וי ְַרא ,וְ ִּהנֵה
ָּׂשים ,נִּצָּׂ בִּ ים עָּׂ לָּׂיו"...
ֹלשה אֲ נ ִּ
ְש ָּׂ

שבת פרשת וירא
צאת השבת 17:20--

כניסת השבת 16:19 -
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שבת פרשת פרשת וירא
ליל שבת
16:19

הדלקת נרות

רבע שעה
לאחר הדל"נ

מנחה ,תפילת ערבית ולאחריה ,שיעור פרשת השבוע של איציק כהן

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש

08:00

תפילת שחרית  /לאחר התפילה יתקיים שיעורה של עינת לוי

09:30

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תפילת מנחה גדולה

13:20

שיעור בספר תהילים בבית משפ' נח חיות

16:19

תפילת מנחה קטנה ולאחריה שיעור "צורבא מרבנן""צורבא מרבנן"

17:20

צאת השבתשיעור

21:00

אסיפת חברים

עס"ה :המשך דיון באיזוני תקציב  ,2020שינויים בענף המזון.

מזל טוב ליהודית עוזרי לנישאי הנכד ישי ,בנם של איתן ומרגלית ,עם בח"ל מוריה.

זמני תפילות
מנחה – לימוד – ערבית ,בבית הכנסת בשעה 16:35
מנחה גדולה בחדר אח"מ בשעה 13:20
מנחה – ערבית בשכונה הצפונית בשעה 16:35
ערבית בשכונה הדרומית  -בשעה 20:15
מנחה גדולה בשעה ( 13:00א' עד ה') בחדר אח"מ

2

קין ואברהם  /מייק נעמן
סיפורם של קין והבל מסתיים בפסוק:

בקב"ה .אברהם העברי ,החי בין שכנים

ָאחיו ַֽ ַויְ ִהי בִ ְהיותָ ם
"וַיאמֶ ר ַקיִ ן אֶ ל־הֶ בֶ ל ִ

שאולי הקריבו קרבנות אדם ,מצטווה

ָאחיו וַיַ הַ ְר ַֽגהּו".
בַ ָשדֶ ה וַיָ ָקם ַקיִ ן אֶ ל־הֶ בֶ ל ִ

לעלות אל הר המוריה ולשחוט את יצחק.

רבות התלבטו המפרשים מה אמר? הבל

אין זכר לשאלה או לויכוח בינו לבין

רועה הצאן מביא מבכורות צאנו ,שופך את

הקב"ה ,כפי שהוא מתווכח על אנשי סדום

דמם ומקריב לה' וקרבנו מתקבל .קין

ועמורה .לוקח את בנו ,יחידו ,אשר אהב

מביא מראשית פרי האדמה המקוללת על
ידי ה' עוד בימי אביו ב"קוץ ודרדר

ויוצא לדרך .אלמלי שאלתו של יצחק:
" ִהנה הָ אׁש וְ הָ עצִ ים וְ אַ יה הַ ֶשה לְ עלָה"?

תצמיח "...קין ,חורה לו ופניו נופלים ואינו
משלים עם אי קבלת מנחתו .אך את דמם

יכולנו לחשוב שיצחק בדעה אחת עם
אברהם .מחשבי הגיל טוענים שיצחק היה

של בכורות הצאן הוא רואה במו עיניו.
"ויהי בהיותם בשדה ויאמר קין" :הבל!

כבר בוגר ובר דעת וההמשך ידוע ,לכן
הסיפור נקרא "עקדת יצחק" .אברהם

האם אלוהים יקבל כקרבן דם אדם?"

מקבל את הפקודהַ" :אל ִת ְׁשלַח י ְָדָך אֶ ל

החומש לא מספר לנו מהי תשובתו של

הַ נַעַ ר" ומי מוקרב במקום יצחק? "איל"

הבל .אך תשובתו מביאה את קין לניסיון
והוא הורג את הבל .תגובתו של אלוהים:

שנתקבל כבר כקרבן בימי הבל .אברהם
מקבל את המסר הזהה שקיבל קין :אין

"אי הבל אחיך ,...קול דמי אחיך צועקים
אלי מן האדמה ועתה ארור אתה מן

להעלות על הדעת העלאת קרבן אדם
אפילו עבור האמונה התמימה ביותר .איני

האדמה ."...קין הופך לנע ונד וממשיך
לרעות את צאן אחיו .על כן הוא אומר:

יודע אם זה סיפור אמיתי או מטפורה .כפי
שלימדוני רבותיי :התנ"ך אינו ספר

"והיה כל מוצאי יהרגני" ,אלו הרועים

היסטוריה

ישפוט

איתם ייפגש בהמשך דרכו כרועה .המסר

הקורא.

של הקב"ה :אין להעלות על הדעת הקרבת
קרבן אדם אפילו על מנת להוכיח דבקות

פופולריות.
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ומגמתו
לא

חינוכית.

התכוונתי

לשמור

על

שבת שלום

איך שיר נולד – התרחשות בבית סביון  /שמשון
איך שיר נולד – 1
במסגרת מדיניות "הבית הפתוח" של בית

בממ"ד בבית סביון .המפגשים עסקו ב"אני"

סביון ותחת הכותרת "מפגשים עם עצמנו"

בגיל המבוגר ,במשפחתיות ,בסבתאות,

נפגשה קבוצה קטנה של חברות מהגיל

בקושי ובפתרון ,פרספקטיבה של עבר הווה

השלישי והרביעי עם אורית אברג'יל
העובדת הסוציאלית של אוכלוסיית

ועתיד ועוד .הבקשה לקראת המפגש
המסיים היתה שכל אחת תכתב מסר ,מעין

המבוגרים ,בית סביון והפריפריה.

מתנה

מטרת המפגשים היתה הסתכלות פנימה.

במשפחה.

ניסיון להפגיש בין העוצמות ותעצומות

חנה לבל ,שהשתתפה במפגש ,כתבה את

הנפש ממרום הגיל השלישי והרביעי .אורית,
בחן רב ,הנחתה את המפגשים שהתקיימו

השיר הבא ,שיר עם פרספקטיבה ,שכאילו
פרץ מתוכה.

"ָאגִיל ,וְאֶ שְ מַח ִב ְל ָבבִי"
-------------------------------------------------------------

זֶה ֹלא פָּׁשּוט ְל ִהזְ ַּדקֵּן,
ׁשאֵּין.
ָּקׁשֶה ִלחְיֹות עִם מַּה ֶ
ׁשי ֵּׁש,
אְַּך טֹוב ִלהְיֹות עִם מַּה ֶ
ּומִן הַּּטֹוב ְל ִהת ְַּרגֵּׁש.
ַּהנְ ָּכדִים ְו ַּהנִינִים,
ׁשנִים.
אֶת ַּה ְמצִיאּות הֵּם ְמ ַּ
ּו ִבמְקֹום ְל ִה ְצ ָּטעֵּר,
שנִים,
ׁש ַּתלְטּות ַּה ָּ
עַּל ִה ְ
עַּל הַּגּוף ְו ַּהנֶפֶׁש ְו ַּה ַּחי ִים.
ֲאנַּחְנּו ְמ ֻאש ִָּרים מְא ֹד,
ּו ִמ ְת ַּפ ְללִים ,לְעֹוד.
שמָּחֹות שֶל " ַּמזָּל טֹוב"!
ְ
אֹו ָּתנּו עֹו ְטפִים,
ְוחִיּוכֵּי ַּה ֶצ ֱא ָּצאִיםְ ,מ ַּל ְּטפִים.
ְבֹורא עֹולָּם,
תֹודָּה ל ֵּ
ׁש ִהגִיעָּנּו עַּד כָּאן.
ֶ
ָאמֵּן כֵּן יְהִי ָּרצֹון,
זִ ְקנָּה אֵּינָּה ָאסֹון.
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לדור

מושכי

וממשיכי

הדרך

איך שיר נולד – 2
מידי יום שישי בצהריים עושה את דרכה

רוצים לשמוע .זו היתה תחילתה של

קבוצה של בני ישיבה מישיבת כרם ביבנה

ידידות מופלאה בין נוער הזהב מהישיבה

לבית סביון .מרגע שהם נכנסים פתאום יש

לבין החברים בסביון.

אור בבית .הישיבניקים הצעירים מתכנית

זכור לי אחד מערבי חנוכה שהם נענו

חו"ל באים לקבלת שבת משותפת עם

לבקשתי להגיע להדליק נרות .הם הגיעו

דיירי הבית ונותנים את קולם בזמירות

בהמונים ,למעלה מ 20-צעירים חדורי

השבת .הרמוניה של קולות שמרוממת את
הנפש .שיתוף פעולה לשם שמים (הייתי שם,

מוטיבציה ושמחה ,כולל הוריהם שהגיעו
לביקור .היה מרגש מאוד.

אני לא סתם מפרגן ש.ג).

כעת אני פוגשת אותם מידי פעם בימי
שישי חוצים את השדרה בשירה וריקוד

איך שיר נולד?
מספרת שושי זלקינד ,שהיתה מנהלת

בדרכם לבית סביון.
מה שהחל לפני כשבע שנים עם שלושה

הבית עד לפני מספר שנים :באחד הימים
פנה אלי בן משפחה של אחד החברים

צעירים בחדר קטן של אחד מדיירי הבית,
ממשיך עם שמונה ויותר בחדר האוכל

וביקש שאנסה לשמח את אביו בימי שישי
עם זמירות שבת.

ולהנאת כולם .עוד חוזר הניגון!

בתחילה עשינו זאת בכוחנו אנו ולאחר
מספר שבועות פניתי לישיבת כרם ביבנה

"לקחתי על עצמי להמשיך את השליחות
שהתחילו בחורי הישיבה החולניקי"ם

במחשבה שאולי אצליח לגייס שניים
שלושה תלמידים שיגיעו לנגן ולשיר.

לפני" כך אומר לי בחיוך שמואל .מזה
חמש שנים שמואל גולדינג מישיבת כרם

המזכירה קישרה אותי לאחראית על
פרוייקט החו"לניקים בישיבה וזו שמחה

ביבנה הוא המנהל הבלתי מעורער של
ההרכב המוזיקלי .שמואל הגיע לישיבה

מאוד על ההצעה והבטיחה למצוא לי איש
קשר .באותו שבוע כבר יצרתי קשר עם

מארה"ב במסגרת תכנית חו"ל של
הישיבה ,תלמידים הבאים לשנה ללמוד

אותו בחור והוא ושני חברים נוספים
הגיעו .נכנסנו לחדרו של החבר והם מיד

בארץ .הוא נשבה בקסמיה של הארץ
והישיבה ,עשה עלייה ,עשה מסלול בנח"ל

התחילו לנגן ולשיר מעומק הלב .לאחר
מספר דקות קראה לי דליה הקשר ואמרה

במסגרת ההסדר וחזר לישיבה להיות
תלמיד מין המניין .בכל יום שישי הוא

שהחברים התקבצו ליד הדלת וגם הם

לוקח איתו את החברים ובא להנעים
5

זמירות בבית סביון .הוא מדבר על החוויה,

מסכמת טובה פניני מנהלת בית סביון:

על האהבה שהוא מקבל מהקהל ,מדיירי

"בבית סביון ישנם פרויקטים נפלאים

בית סביון והעובדים .הוא מדבר על

שכבר הפכו להיות חלק מהבית .אין צורך

היציאה מבועת הישיבה לצורך נתינה,

להשקיע בהם שום אנרגיה( ,רק לא

עשייה בעלת משמעות  ...לדבריו הם לא

להפריע) והם ממשיכים מעצמם ,מכוח

צריכים להתאמן .השירה בוקעת מתוכם,

תחושת

של

צומחת מתוך הזמירות בארוחות השבת

העוסקים בהם.

בישיבה .בשורה אחת הם נעמדים ושרים

כך גם הפרויקט הזה :צוות הבית מתחלף,

ומטבלים בוורט קטן לפרשת השבוע.

בחורי הישיבה מתחלפים ,דיירי הבית גם

וכעבור זמן הם כבר בדרכם לישיבה וחוזר

הם מתחלפים  ...אבל המנגינה לעולם

חלילה בכל שבוע  ...חוץ מ"בין הזמנים".

נשארת!"

נעים זמירות ישראל

6

השליחות

והמחויבות

משולחנם של יהודה ונח מזכירי הפנים
אסיפה
במוצאי שבת נתכנס שוב לאסיפת חברים,
שלישית במספר ,ברצף .אנו מקווים לסיים את
תכנית ההתאמה של תקציב הקיום .נצביע בזה
אחר זה על סעיפים בהם נדרשת השתתפות
החבר ולאחר מכן נאשר את התוכנית במלואה.
בסעיף השני נדון בבקרת מזון .המזכירות
מבקשת לקדם את הנושא באמצעות העברת
מוצרי ה"מיני" לחנות (ללא תשלום)
ובאמצעות התקנת אמצעי רישום בארוחות.
אם נספיק נמשיך לדיווח על הסדרת משק
וקהילה .כזכור ,שוקד על הנושא צוות שהוקם
באסיפה בניצוחו של צביקי טסלר .בתוכנית
העבודה שלו התחייב הצוות על דיווח ביניים
ואנו חשים בשלים לשתף את הציבור ולדווח על
הנעשה.

צח"י
בשעת כתיבתם של דברים אלה אנחנו עדיין
במצב חירום .צוות צח"י המיומן ,בניצוחה של
מיכל רפל ,שקד על ההתגוננות מצד אחד ועל
הפעלת המשק מצד שני .משפחות שבקשו
להיעזר בממ"דים ובמקלטים ללילה צוותו כל
אחת למקומה .ענף המזון פעל כסדרו,
באמצעות מתנדבים שמלאו את השורות וכן
שאר ענפי השירותים והמשק .האתגר הגדול
היה להפעיל את מערכת החינוך ,שפעלה
במלואה לאורך ימי המתיחות .כמו במערכות
קודמות ההנחה שלנו היא שהילדים מוגנים
יותר במערכת בה יש מיגון מאשר בביתם
שלהם ,ושקיבוץ שמתפקד במלואו בזמן
מתיחות משדר חוסן ומקל על ההתמודדות.
את הצוותים החסרים מאוד בגיל הרך מלאו
חברות שנתבקשו ונענו לעבוד במקום וכן
מתנדבים רבים מבין החברים ,הנוער
והתושבים .מערכת החינוך הלא-פורמלי פעלה
בעיקר באמצעות הצוותים הקבועים ,כשלצדם
עוזרים בני נוער וחברים נוספים .תודתנו
והערכתנו נתונות לנעמי ליבר (בגיל הרך) ולמור
וולף (בחינוך הלא פורמלי) שניצחו על המלאכה
ביחד עם נעמה טסלר (מש"א).
שתי המיגוניות החדשות שאושרו לפני
שבועיים הגיעו הישר לסבב הנוכחי והופעלו
במהלכו .שוב נוכחנו לדעת שיש חברים
שנעזרים במיגוניות ושהן נותנות פתרון מסוים.
נקווה שעד הסבב הבא (לא חייב לבוא) תהיה
לנו שכונה נוספת ממוגנת ,רוב שכונת
הקומותיים.

בנייה
עדיין לא התקבלו אישורים סופיים אך אנו
נערכים במרץ לפרויקט בניית הממ"דים
בשכונת הקומותיים .הכוונה לחתום על חוזה
בשבועות הקרובים ולהתחיל בהקמת
התשתיות החדשות כבר אחרי חנוכה הקרוב.
לשם כך עלינו לסיים את מלאכת התכנון ,כולל
תכנון אישי ומפורט בכל דירה ודירה .צוות
ממנהלת הבנייה נפגש השבוע עם החברים
הוותיקים לקראת סיום התהליך.
ימים של שקט
נסיים בתפילה לימים של שקט .לצאת אל
החלון לראות ,ולקוות שצלילי המנגינה וקולות
הציפורים ישכיחו קולות אחרים.
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המאצ'אפ מגיע ליבנה!  /שמשון
ביום רביעי הקרוב ,כ"ב בחשון ()20.11

אומרים שאחד הדברים היפים במאצ'אפ

בשעה  20:30יתקיים באולם אירועים ערב

הוא שיש פה הזדמנות ,קהילה הפועלת

מאצ'אפ Matchup( .בלע"ז = לשדך).

בשביל עצמה :זה לא בא מלמעלה ,זו לא
איזה עמותה או חברה עסקית שמנסה לשדך

מהו ערב מאצ'אפ?
הרעיון הוא פשוט .מאצ'אפ זו בעצם תחרות

צעירים ,זה אנחנו ,החבר'ה ,וזה מורגש בכל

שידוכים ,שבה "חברים מכירים לחברים".

הערב .מה שיפה

הוא שלערבים האלה

מדובר במפגש חברתי שבמהלכו כל משתתף

מגיעים כולם כולם :בנים ,בנות ,רווקים,

מנסה למצוא כמה שיותר דייטים לבני
משפחה ,חברים וחברות.
מכיוון שמדובר בתחרות  ...הזוכה בתחרות

נשואים ,דתיים וחילונים.
במבחן התוצאה זה "הדבר הבא" –
המספרים מדברים בעד עצמם .קרוב
ל 2,500-זוגות יצאו לדרך וכפי שפורסם ,עד
רגע זה ,נישאו כבר  20זוגות במזל טוב.

הוא מי שסגר הכי הרבה דייטים!
מנחת הערב רכשה כבר ניסיון רב בערבי
מאצ'אפ ואנחנו מצפים לערב מוצלח.
ברשתות החברתיות נשלחו הזמנות.

המארגנות מבקשות עזרה בהכנת הכיבוד.

(ההרשמה מתבצעת ע"י כניסה לקבוצת

נשמח אם תפנו אל שירה כהן ממארגנות

הוואטסאפ).

הערב ומדריכה בבית ילדים א'-ב',
בטלפון נייד054-2142105 :
הערב זכה לפרסום מקדמי ב"חכמות יבנה"
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דיווח מוועדת הצעירים
בשבוע שעבר היינו ביום ביקור חיילים

בע"ה נצא בקרוב ליום נוסף בתקווה

וי"גימלים .שמחנו מאוד לפגוש את בנינו

שנצליח לפגוש את אלו שלא הצלחנו

ובנותינו במסגרות ובבסיסים בהם הם

הפעם.

משרתים .לשמוע מהם קצת על התפקידים
שלהם (מה שמותר לספר )...ולהביא להם

במוצ"ש הבא מתוכנן מפגש של צעירים
וחברי הוועדה לשיח משותף על הסדר

מעט טעם של בית .היה כיף גדול ואפילו
מרגש לראות את הרצינות ,האחריות

הצעירים החדש במלאת שנתיים
להפעלתו .ננסה להיזכר ביחד איפה היינו,

והתרומה של כל אחד ואחת מהם

מה היה הרקע לכתיבת ההסדר ומה

בתפקידים ובמסגרות בהם הם נמצאים.

קיווינו לשפר ולהשיג .וננסה להבין איפה

וגם לשמוע את ההערכה שלהם לקיבוץ
בכלל ולביקורים האלו בפרט.

הצלחנו ,איפה פחות ,ובעיקר לשמוע מהן
את המחשבות והתחושות של הצעירים
עצמם לגבי הקיבוץ בכלל והסדר הצעירים
בפרט.

יוצאת ושב
רון גלס התגייסה לפני כשבועיים ליחידת התצפיתניות .מאחלים לה שירות תורם ,מהנה ומשמעותי.
גל מוזס השתחרר השבוע משירותו הצבאי בהנדסה קרבית ויתחיל בקרוב "שנת בית".
ברכות לשחרור ולחזרה הביתה!

אוהבים ,גאים ומעריכים ,חברי ועדת הצעירים
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תרבות נובמבר  /רחלי ויצמן
"אוכל קטן ונשים גדולות" – מופע עם גיל חובב
גיל חובב מספר על אוכל ,ירושלים ,אהבה ,משפחה ועברית .במופע קליל ,מספר חובב באלו תחבולות
ניסו לפתות אותו ,ילד ירושלמי כחוש ופוזל ,לאכול דגים .מדוע החליטה סבתו ,לאה אבושדיד ,לוותר
על הנדוניה שלה כדי להינשא לאיתמר בן אב"י ,ומתי בדיוק גילתה לו בתו שהשפה העברית שיגעה
אותה לחלוטין .כל זה ,בליווי סיפורים על אליעזר בן יהודה ומשה חובב.
ביום ראשון ,י"ט בחשוון 17.11 ,באולם האירועים ,בשעה  .20.30הערב בשיתוף המתנ"ס.
ערב לזכר בנינו וחברינו יתקיים
ביום חמישי ,ל' בחשון  -ר"ח כסלו
( ,)28.11בשעה  ,20.30במשטח.
"תמונת חייו" יונתן ניר ודני מנקין.
(פרטים בלוח ועדת התרבות)

תוכנית חנוכה
"בתים מדליקים"
משחק אינטראקטיבי
ביום רביעי ,ג' דחנוכה ()25.12

ביקור משפחת תשומה–כץ שהיה אמור להיות השבת
במסגרת היכרות עם עמותת 'חברים בטבע'
הגרים בגדרה נדחה עקב המצב הביטחוני
ועדת צדקה וועדת תרבות

שבת בר המצווה של יהונתן טחן תתקיים בשבת פרשת ויצא (.)7.12
שבת בר המצווה של נדב פרל תתקיים בשבת פרשת וישלח (( )13.12חני אחראית לתורנות).
בת המצווה של רעות זנה תתקיים ביום שני ,י"ח בכסלו (.)16.12
בשבתות שמחה דירות האירוח יעמדו לרשות המשפחה ,ככל שידרש.
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לחברנו רפי פלק
השתתפותנו בצערך ובצער המשפחה
על פטירת אחותכם

מרים גרוסקופף ז"ל
קבלו את תנחומינו
בית קבוצת יבנה

אחות כוננת בשבת – אחות בית סביון
שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
16:45-14:30
יום ראשון
15:30-14:00
יום שני
13:00-10:00
יום שלישי
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30 -

MRKYAVNE@clalit.org.il

ימי שישי במרפאה בחודש הקרוב :

חיסוני השפעת הגיעו למרפאה.
מוזמנים להגיע להתחסן בשעות

ב  – 15.11 -אין אחות במרפאה
ב  – 22.11 -גלית
ב  – 29.11 -אין אחות במרפאה

הקבלה הרגילות

במקרים דחופים ,בימים בהם אין אחות ,יש לפנות לטלפון החירום.

קול קורא – קבוצת אתגרים
קבוצת אתגרים ,הפועלת בהצלחה רבה מזה כ 3-שנים ,התרחבה וישנם
חניכים חדשים .אנחנו מחפשים מתנדבים חדשים בכדי למלא את השורות.
הפעילות היא בימי ראשון אחר הצהריים ,למשך שעה.
מדובר בפעילות ספורט קלה ביותר.
מחכים לכם  -נחום ריין
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סתו לבן  /יורם טהרלב
וְ שּוב ָּׂי ְר ָּׂדה ֲע ֵלינּו ַשירת חֲ ִּסידות
בַ דרך ִּמן ִּהשלג אל הַ שמש
ּובְ חלְ צַ ת ַשבָּׂ ת ִּהלְ בִּ ינּו הַ ָּׂשדות
לִּ ְק ַראת הַ ְסתָּׂ ו ַא ְר ִּצי חַ מָּׂ ה נושמת.
ִּה ֵנה יו ֵרד הַ ְסתָּׂ ו עִּ ם הַ ְש ִּקיעָּׂ ה הָּׂ ֲעצּובָּׂ ה
עַ ל דרך העָּׂ פָּׂ ר וְ עַ ל עִּ ְקבות הָּׂ ַאהֲ בָּׂ ה
עַ ל מ ְרחֲ בֵ י הַ שלף וְ ֹלבן הַ כ ְת ָּׂנה
עַ ל פְ ֵני הָּׂ אֲ ָּׂנ ִּשים ְצרּובֵ י הַ ַקיִּ ץ.
עַ ל ִּמ ְשעו ֵלי הָּׂ עֵ דר צו ֵנחַ הָּׂ ָאבָּׂ ק
ֲע ֵלי הָּׂ ִּאזְ ָּׂדרכת בִּ ְסחַ ְרחרת
אשי הַ חֲ צָּׂ בִּ ים שּוב עולִּ ים ִּמן הַ מַ חֲ ָּׂנק
ָּׂר ֵ
שבֵ ין ראש הַ ָּׂש ָּׂנה לְ בֵ ין הַ חרף.
ִּה ֵנה יו ֵרד הַ ְסתָּׂ ו עִּ ם הַ ְש ִּקיעָּׂ ה הָּׂ ֲעצּובָּׂ ה...
ָּׂנשּוב וְ ַנ ֲעבר בֵ ין חַ מָּׂ ה לְ בֵ ין עָּׂ ָּׂנן
עַ ל דרך העָּׂ פָּׂ ר הַ ִּמ ְתחַ דשת
עַ ל פְ ֵני ְשדות הַ כ ְת ָּׂנה הָּׂ עו ְמ ִּדים בְ עֵ ירמָּׂ ם
בֵ ין בְ ַרק הַ מַ ְמטֵ רות לְ בֵ ין הַ גשם.
ִּה ֵנה יו ֵרד הַ ְסתָּׂ ו עִּ ם הַ ְש ִּקיעָּׂ ה הָּׂ ֲעצּובָּׂ ה...
על השיר–יצחק ברוכי
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