שבועון קבוצת יבנה
כ"ו בשבט תשע"ט
()1.2.19

שבת פרשת משפטים – מברכין החודש
צאת השבת 17:54-

כניסת השבת 16:52 -
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שבת פרשת משפטים – מברכין החודש

ליל שבת
16:52

הדלקת נרות

רבע שעה

מנחה ,קבלת שבת ,תפילת ערבית ושיעורו של יוסי בן טולילה

לאחר הדל"נ

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש

08:00

תפילת שחרית  /אחרי התפילה יתקיים שיעורו של אור אריכא

09:30

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תהילים לנשים  -בבית המדרש

13:00

תפילת מנחה גדולה

13:20

שיעור בספר תהילים בבית משפ' נח חיות

שעת הדל"נ

תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת  /לאחר התפילה שיעור "צורבא מרבנן"

17:54

צאת השבת

 –13:30הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה
–13:00משק הילדים פתוח למבקרים למשך שעה

לאריה וציפי ברנע לבת המצווה של הנכדה רחל ,בת גלית ויואב היימן.

זמני תפילות

מיום ראשון הקרוב ,כ"ח בשבט

מנחה–לימוד-ערבית בבית הכנסת בשעה 17:10
מנחה-ערבית בשכונה הצפונית בשעה 17:10
בשכונה הדרומית – מנחה –  ,16:30ערבית – 20:15

חוזרים להתפלל תפילת שחרית
בשעה 05:45

זמן הנחת תפילין בשבוע הקרוב 05:40

אבשלום כהן – ועדת בית הכנסת
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"מה ראשונים מסיני ,אף אלו מסיני" /

אייל זנה

על הפסוק "וְ אֵ לֶּה ,הַ ִּמ ְשפָּ ִּטים ,אֲ ֶּשר ָּת ִּשים,

שהברית המתוארת היתה חלק בלתי נפרד

לִּ פְ נֵיהֶּ ם" מביא רש"י במקום את דברי חז"ל,

ממעמד הר סיני.

הדורשים שהאות ו' באה להוסיף על

נשאלת השאלה ,על אף הכלל הידוע "אין

הראשונים " -מה ראשונים מסיני אף אלו

מוקדם ומאוחר בתורה" ,מדוע התורה היתה

מסיני".

חייבת "לסבך פה את הענינים" ולנתק

ישנם ויכוחים רבים האם פרשה זו ניתנה אף
היא במעמד הר סיני או לא .מה שחז"ל

ממעמד הר סיני את אותה ברית המתוארת
בפרשתנו??

רוצים לומר לנו הוא שאבוי ליהודי שאצלו
פרשת יתרו מנותקת מפרשת משפטים .אבוי

לפי מה שאמרנו בתחילה ,הדברים ברורים.
מעמד הר סיני זה לא רק עצם המעמד ,אלא

לו ליהודי שמייחס חשיבות רק למעמדים
גדולים ,מתלהב רק מקולות וברקים ,מקול

גם ,ואפילו בעיקר ,חיי היום יום שלמחרת ...
כעת נבין מדוע מיד אחרי מעמד הר סיני

שופר ,מעשן כבד ,ומזלזל בחיים האפורים,

עוברים פתאום לעסוק בדיני עבדים ,דיני

ביום יום.

נזיקין וכדומה ,ובסיומם עוברים לתאר את

פרשת משפטים עוסקת בחיי היום יום,
בנזיקין ודיני ממונות מצויים ,אלו הם דברים

הברית ,שאף היא חלק ממעמד הר סיני.
המסר הוא ברור.

שנראים לכאורה כמו חיי חברה בכל מקום
בעולם ולאו דווקא חוקי התורה .זה בדיוק

מעמד הר סיני מתחיל באמצע פרשת יתרו
ומסתיים בסוף פרשת משפטים.

מה שהאות ו' באה לומר לנו  -לא זו בלבד

אל לנו להתלהב מזיקוקים ומפירוטכניקה.

שמעמד הר סיני לא מסתיים בפרשת יתרו.

חיי היום יום השגרתיים הם האתגר הגדול

למעשה הוא רק מתחיל בפרשת משפטים.
ניתן להוכיח את המסר הנ"ל בצורה מאוד

והחשוב מכל.
אסיים באנקדוטה:

פשוטה :בחלק האחרון של פרשתנו מופיע
תיאור הברית.

שיחה זו שמעתי מפי הרב אברהם ריבלין
מכרם ביבנה בכ"ג בשבט תשנ"ח .סיכמתי

רש"י ורמב"ן נחלקו בשאלה מה מקומה של
ברית זו :רש"י סובר שאירוע זה התרחש

אותה תוך כדי השיעור (כמו עוד עשרות רבות
משיעוריו ,אותם סיכמתי בזמנו והינם

לפני מעמד הר סיני ,ואילו הרמב"ן סובר

שמורים אצלי בקלסר יקר מפז  ,)...והנה אני
משתמש בה כעבור למעלה מ  20שנה ...
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משולחנה של רכזת החינוך /

נירית אפרתי

ראשית עלי להודות ...
זו הזדמנות להגיד תודה רבה לוועדה
שליוותה אותי והייתה לי כגוף מייעץ

אני רואה לנכון לשתף אתכם מכיוון שאני

ומסייע בהחלטות ודילמות שיש בתפקיד,

מרגישה שישנן הוצאות מרובות על

ומקצועית

פעילויות לילדינו ,בלי להתחשב בהוצאות

ונהגה

בדרך

דיסקרטית

בדברים שעלו לסדר היום.
תודה

לקובי

שטיין,

הגדולות שיש בפעילות הצופים ,ועלינו
לדעת זאת ולדבר על הנושא בשקיפות.

שבמסירות

ובהתמדה היה לי שותף לדרך החינוכית.

אני רוצה לנצל במה זאת להגיד יישר כוח
למדריכים הצעירים שלנו

צופים -
אז ,חגגנו יומלדת שנה .ומה הלאה?

שמובילים דרך חדשה של
"נוער מדריך נוער" -

בימים אלה אנחנו בונים ביחד עם הדס

אורי בית אריה ,מעיין אפרתי ,נגה

גוס ,רכזת השבט ,את המשך התוכנית

טסלר ,צליל בנדב ,נצר חפץ ,אורי

לשנת  ,2019כשהמטרה היא להצמיח את
השכב"ג = המדריכים הצעירים) ואת

סולטניק ,עדי צנחני ,שליו זלקינד.

כיתה ט'  -להדרכה בשנה הבאה.
חשוב לי לשתף אתכם שארגון "הצופים"

תגבורים -
מרכז הלמידה באחריותה של מזל גוטליב

הינו ארגון שההשתתפות בו עולה לנו
הרבה כסף.

עושה מאמץ רב לתת לילדינו את המענה
המיטבי לכל פנייה ובקשה .מזל ואני

(רכזת שבט ,דמי חבר ,וטיולים) .אלה
הוצאות שעלינו ,כמערכת חינוך ,להתחשב

חוזרות ומבקשות לפנות בצורה מסודרת
אל מזל לקבלת עזרה:

בהם בידיעה שזו תוספת משמעותית
לתקציב החינוך.

נא לקבוע פגישה עם מזל ולשתף בצרכים
הנדרשים ,על מנת לתת את המענה

אנו בוחנים בקפידה את הדברים ,בראייה
רחבה של חיבור בין הצופים למערכת

המתאים לילד .לא ניתן לסגור עם מורים
באופן פרטי ולבקש אח"כ החזרים.

החינוך החברתי ,ומקפידים
במסגרת התקציבית של החינוך.

לעמוד
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"דרוש כפר שלם כדי לחנך ילד"

אני חוזרת ומדגישה :ההורה אחראי על

מרחבים  -מעגלים קהילתיים
אחת המטרות החשובות במערכת החינוך

ילדיו ולא המערכת!
בזמן שהילדים במערכת עלינו ,כמערכת,

הינה החיבורים!!!
במשך השנה אנחנו מקדישים יום אחד

לתת את המענה המקצועי ביחד איתכם
ההורים .אבל בזמנים שבהם הילדים

בשבוע שנקרא "מרחבים".
ביום זה נשמח לבואם של אנשים

אינם במסגרת בית הילדים ,חברת
הנעורים והלימונים ,האחריות היא אך

מהקהילה שרוצים להעביר פעילות חד
פעמית לילדי הזוגונים.

ורק על ההורים ולא על המערכת.

נושאים :תחביבים ,תחומי עניין ,אפייה,
תחומי העשרה שונים ומגוונים.

שוק צדקה
רשמו לפניכם את התאריך  -יום רביעי,

מוזמנים לפנות אלי או אל יעל היבש.

כ"ט באדר א'!!! 7.3 ,
גם השנה נמשיך במסורת היפה של נתינה

"שבת בבוקר יום יפה "...

בה ילדינו ,ביחד עם הצוותים ,יעשו מבצע

לאחרונה פונים אלי לגבי שוטטות של

של שוק צדקה .הצוותים יוצאים לדרך עם

הילדים בקיבוץ במקומות מסוכנים וגם
במקומות ציבוריים.

הילדים להכנת המוצרים והבנת התהליך
החשוב של נתינה לנזקקים מתוך ראיית
האחר ונתינת צדקה.

שוק צדקה בפתח
כמו בכל שנה ,זוגון ג"ד ישמח לקבל משחקים וספרים תקינים שאין בהם שימוש בבית.
את המשחקים והספרים אפשר להניח במדפים בכניסה לזוגון.
תודה על שיתוף הפעולה  -זוגון דג
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ועדת צעירים – כיוונים
לפני מספר שבועות סיכמה כאן שושי
זלקינד את פעילותה המבורכת של הוועדה

ומחשבות  /אסף בית אריה
הסדר צעירים חדש ומהפכני במושגים
שלנו .כצפוי ,יישומו של ההסדר החדש

היוצאת .למען המעטים שאולי ששכחו מי
ומי בוועדה הנכנסת ,נזכיר שחברי הוועדה

מלווה בלא מעט שאלות ,תהיות ואי-
הבנות ואנחנו משתדלים לאזן ככל האפשר

הם – שפרה אניקסטר ,מרדי ריין,
אברהם ויצמן ,קארן כהן ,יונה עפרוני ,ניר

בין מימוש כללי ההסדר כלשונם ,לבין
גמישות ופתיחות היכן שניתן .עוד מוקדם

קנדל ,עדי כץ ,אסף ב.א .ונח חיות
(מזכ"פ).

להעריך את ההשפעה ארוכת הטווח של
ההסדר ,שאחת ממטרותיו העיקריות היו

ועדות צעירים לאורך השנים רצו
וניסו (בהצלחה רבה יותר או פחות)

צמצום חיכוכים והתחשבנויות בין
הצעירים לקיבוץ ומתן יותר עצמאות

לעסוק גם בנושאים מהותיים של
חיי הצעירים והקשר שלהם לקיבוץ.

שאליה נלווית כמובן גם יותר אחריות
אישית .אנחנו כוועדה מקווים

אבל טבעו של עולם וקיבוץ הוביל

ומאמינים שבחלוף הזמן כולנו

אותן תמיד לעיסוק נרחב בשגרה

נתרגל להסדר החדש ,היקף החיכוכים

ובאכיפת כללים בתחומים שונים
הנוגעים לצעירים – חדרים ,תקציבים,

יקטן ויפנה מקום וזמן לעסוק בדברים
החשובים באמת.

אורחות חיים ,עבודה ,לימודים ,רכבים ...
לעיתים נוצרים גם חיכוכים סביב העיסוק

בהקשר זה ,נקודה קטנה ואולי מיותרת,
ובכל זאת  ...ההסדר הוא לא "של

בנושאים אלה.
גם הוו עדה שלנו ,כמו קודמותיה ,שואפת

הוועדה" .זהו מסמך שזכה לתמיכה גורפת
של חברות וחברי הקיבוץ ,לאחר תהליך

להתעסק כמה שפחות בחיכוכים הנ"ל

ארוך ומעמיק של חשיבה וניסוח .מסמך

וכמה שיותר בשמירת הקשר עם בנינו

שכל תכליתו היא טובת הצעירים

ובנותינו ,סיוע בתחנות חייהם השונות,
טיפוח הלכידות והפעילות (החיובית)

והקיבוץ .חשוב לזכור זאת גם כאשר סעיף
כזה או אחר פחות מתאים למישהו באופן

המשותפת שלהם ,וכמובן חיזוק תחושת
השייכות לקיבוץ וחבריו.

אישי בנקודת זמן כלשהי.
בסוגיה ספציפית אחת נתקלנו במעט

כידוע לכולנו ,לפני קצת יותר משנה ולאחר
תהליך ממושך ומעמיק ,נכנס לתוקפו

חריגות ואי-הבנות ולכן ראינו לנכון
להתייחס אליה גם כאן ,וזוהי סוגיית
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השימוש ברכבי הקיבוץ ע"י צעירינו.

כדי מחסור חריף בשיכון עבורם .וזאת

הנושא החשוב ביותר בהקשר זה הוא

למרות (ואולי בגלל?) השיתופיות .ולכן

כמובן "ונשמרתם לנפשותיכם" על כל

אנחנו רואים כמשימה לעצמנו ללמוד

מרכיביו – ניסיון ,עייפות ,מהירות,

מניסיונם הטוב של אחרים ,לראות

אלכוהול  ...לפני ואחרי הכל ,היו זהירים

באורחות חיינו אתגר והזדמנות ,ולנסות

ושובו הביתה בשלום .מעבר לכך ,אנחנו

לשפר את האטרקטיביות של החברה

פונים לצעירים ולהורים בבקשה מלב אל

והקהילה שלנו עבור הדור הבא .לא

לב  -לפעול בהתאם לכללים הידועים

בבחינת "מה עוד לא נתנו וניתן" כמאמר

לכולם (ומי שלא יודע מוזמן לשאול) .אנא

השיר ,כי אנחנו נותנים המון כבר היום.

חיסכו מאתנו את הצורך לברר ,לנזוף,
להטיף וכד' .הדברים אמורים בעיקר לגבי

אלא בחיזוק תחושת הבית והשייכות,
בהצבת אתגרים ,במאור פנים ,בגמישות

התופעה של צעירים המזמינים רכבים על
שם הוריהם מסיבות שונות .אנו מאוד

ובאהבה.
וכמעט לסיום ,בקשה לצעירים ולהוריהם

מאוד מבקשים להימנע מכך ולא להעמיד

– מצד אחד באמת חשוב לנו לדעת מה

אתכם ואותנו בסיטואציות לא נעימות.

עובר עליכם ,בשגרה ובצמתים שונים של

יותר מכך ,אנחנו מזמינים כל צעיר וצעירה
שנזקק לרכב במתכונת שאינה עומדת

שינויים והחלטות .מאידך ,איננו רוצים
"לחטט" .לכן נודה לכם מאוד אם תעדכנו

בכללים ,לפנות אלינו ולהסביר את הצורך.
אנו נשתדל לגלות גמישות ופתיחות כלפי

כמה שיותר את מי שתמצאו לנכון מחברי
הו ועדה על קורותיכם ,על מנת שנוכל

בקשות שכאלו .נסו אותנו!

להיות שם בשבילכם באופן המתאים
ביותר.

ניתוחים כאלו ואחרים נכתבו כאן
לאחרונה ,לגבי הסיבות לאי-הישארות של

וכמו שנוהגים לסיים כל אייטם מטעם
ועדת צעירים ב"מבית" (ובאמת מתכוונים

רבים מבנינו ובנותינו בקיבוץ .אנחנו
בוועדה מאמינים שאורחות חיינו  -קיבוץ

לכך!) :אוהבים ומחבקים -ועדת צעירים.
גילוי נאות – הדברים נכתבו ע"י אסף רגע

דתי שיתופי  -אינן הסיבה המרכזית
ובוודאי לא היחידה .הראייה לכך היא

לפני סגירת הגיליון .חברי הוועדה לא
קראו אותם טרם הפרסום ויתכן שחלקים

שבקיבוצים דומים לנו (נכון ,חילונים) יש
חזרה מאסיבית של בנים ובנות הביתה עד

מהם אינם משקפים את דעתם של כלל
חברי הוועדה.
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שעת KOSHER
הציבור מוזמן לשיעורים בהלכות כשרות מעשיות למטבח הביתי
בימי שני בשעה  21:00בבית המדרש
בתאריכים:
❖ יום שני ,כ"ט בשבט (.)4.2
❖ יום שני ו' ,באדר א' (.)11.2
❖ יום שני ,י"ג באדר א'(.)18.2
בואו בשמחה! הרב אילעאי וועדת דת
חל איסור כניסה
לציבור החברים שלום,
בתקופה האחרונה ,במספר מקרים נמצאו חיידקי סלמונלה
במקומות שונים במדגרה.
לאור זאת אנו מבקשים מכלל הציבור לא להיכנס לשטח המדגרה!
כמו כן ,אין להיכנס עם מיולים וכל כלי רכב ממונע אחר לחצר
המדגרה ,וזאת על מנת להפחית כניסת חיידקים לא רצויים לסביבה הסטרילית של המדגרה.
נדגיש כי כל כניסה של אנשים או כלי תחבורה אשר אינם מחוטאים כנדרש ,לאזור המדגרה,
מסכנת את המדגרה ועלולה לפגוע ביכולות הייצור שלנו ,בשל החשיפה לזיהומים.
עובדי המדגרה נמצאים בשבועות האחרונים במאמץ גדול על מנת להביא את המדגרה
לסטנדרט גבוה של סניטציה וביו-סקיוריטי.
בברכה  -ענף המדגרה

החל מהשבוע הקרוב מנקים את חדר הכושר בימי ראשון מ 6:30-עד .8:30
בשעות הניקוי חדר הכושר סגור ,והוא ייפתח בסיום עבודות הניקוי.
תודה על שיתוף הפעולה  -מיכל ברלב
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כנס תמורות בענף החלב
ומקצועית ,בכדי לשמור על הדרך והערך
בייצור חלב ומוצריו .אנו מבקשים
מקיבוצי ויישובי התנועה לקחת
אחריות ,ללמוד את המציאות החדשה,
ולהוביל את הרפת תוך ההתאמות
הנדרשות להמשך ייצור חלב ברווחיות
שתאפשר המשך התפרנסות בפריפריה.
מנגד ,עומדת קריאתנו לממשלה ולאוצר
 "היו זהירים ברפורמות" .אל תשפכואת הפרה עם החלב ,את החקלאות
וההתיישבות עם הרפורמה .החקלאות
היא ספינה גדולה וכבדה שהרפורמות
בה מחייבות תנועות מדודות ומושכלות.
תודה לגיל ,לדובי (אגף כלכלה) ולשלמה
רוף (מעג"ל) על תכנון ,אירגון והפקת
הכנס.

ענף החלב שהיה ענף חקלאי משמעותי
ויציב לקיבוצי התנועה ,עלול להפוך
(כמו ענפי חקלאות אחרים) לענף חשוב
וריווחי פחות ואף מסוכן .השבוע קיים
אגף הכלכלה כנס בנושא היערכות
לתמורות בענף החלב ,בהשתתפות הרכב
מכובד של רפתנים ,אנשי משק וכלכלה,
נציגי התאחדות מועצת החלב ועוד.
אביתר דותן ,יו"ר ארגון מגדלי בקר
לחלב ,הסביר את מדיניות האירגון:
לחתור באופן אקטיבי להסכם ששומר
על התכנון ועל מנגנון מחיר המטרה ,על
אף חסרונות ידועים שיש בהסכם .לאור
ההסכם והתרחישים העתידיים ,המסר
העיקרי שיצא מתוך הכנס הוא הקריאה
לקיבוצי התנועה להיערך לשותפויות
והשקעות מושכלות ,למצויינות ניהולית
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בן שישים לזקנה  ,בן שבעים לשיבה.

אבות ה'  ,כ"א

האם הגיל הוא רק מספר? האם הגיל
הביולוגי והגיל הכרונולוגי חופפים? האם
הנסיון וחוכמת החיים שצברנו עם השנים
מאפשרים לנו להתעלם מהצרכים הפיזיים
והנפשיים המשתנים?
צוותי הבריאות ,הפריפריה ,והגיל השלישי
מזמינים את הבנים להורים שהגיעו לגיל
שיבה לבוקר של יחד בנושא "התבגרות
ההורים" ביום שישי ,י"ז באדר א'( .ראו
הזמנה מפורטת בהמשך).
מהיכרות עם הצרכים המאפיינים את גילאי
ה +70-ברור לנו שאחריות גדולה כלפיהם
מוטלת על בני המשפחה ולא רק על הקבוצה.
סבלנות ,הקשבה ,יכולת הבלגה וכיו"ב אינן
תכונות מולדות .מתן כבוד להורים
ולדעותיהם הינם צורך בכל גיל ,אך בגילאים
המתבגרים נחוצים הם שבעתיים.
האם אנחנו ,כבנים להורים מתבגרים,
מודעים למגבלות הגופניות שבאות עם הגיל?
האם אנחנו מודעים לקשיי השמיעה הבאים
עם הגיל?
האם אנחנו ,כבנים להורים ,יכולים להרשות
לעצמנו להתייחס רק לגיל הכרונולוגי ולא
לביולוגי?
אנחנו רואים חשיבות רבה ב"בוקר של יחד" המתוכנן ליום שישי ,י"ז אדר א' .22.2.2019 ,נשמח לראות את הבנים
והבנות (הגרים בקבוצה והגרים מחוצה לה) להורים שהגיעו לגיל שיבה משתתפים ושותפים ביום זה .בואו לשמוע
בברכה ,צוותי הבריאות ,הפריפריה והגיל השלישי
ולהשמיע.

ביום רביעי הקרוב ,ר"ח אדר א' ,6.2
צוות המרפאה יוצא ליום עיון
והמרפאה תהיה סגורה .במקרה
חירום ניתן לפנות לאחות בית סביון.
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מרפאה
אחות כוננת בשבת – ליזט עפרוני

קבלת קהל  -ד"ר ויקה קמינר
יום ראשון 16:00-14:30
יום שלישי 11:00-09:30
יום חמישי 09:00-08:00

קבלת קהל  -ד"ר דונסקי
יום ראשון 16:45-14:30
יום שני 15:30-14:00
יום רביעי – צוות המרפאה ביום עיון
יום חמישי 16:30-15:30

נר זיכרון
ה'
ה'
ו'

באדר
באדר
באדר

תשנ"ט
תשכ"ב
תשמ"ז

בנימין צבי
אהרון
אפרים

ינובסקי
קמר
גוטמן

ז'

באדר

תשס"ו

יצחק

שריד

ח'
ט'
ט'

באדר
באדר
באדר

תשס"ב
תשס"ו
תשס"ט

רחל
יוסף
גדעון

פלק
וולף
ברטוב

י"ד

באדר

תשנ"ד

נפתלי

אשר

ט"ז
י"ח
כ"ב

באדר
באדר
באדר

תשמ"ז
תשס"ד
תשכ"ד

שושנה
חדווה
דב

וייס
שרייבר
שטרן

כ"ז

באדר

תשנ"ט

יצחק

ברטוב

ו'
ז'
ט'
י"ז

באדר א'
באדר א'
באדר א'
באדר א'

תשנ"ה
תשנ"ז
תשנ"ה
תשנ"ב

חנה
לאה
ארנה
נעמי

גדיש
שטרנהיים
הכט
אשכנזי

י"ח
כ"ו

באדר א'
באדר א'

תשס"ג
תשמ"ד

שמואל
שלמה

טסלר
לנג

כ"ט
כ"ט

באדר א'
באדר א'

תשס"ח
תשנ"ז

רחל
אברהם

אלון
הרץ
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שדות שבעמק /
ָּשדוֹת ֶּשבָּ עֵ מֶּ ק
ִּק ְדמּונִּי הַ לַיְ לָּה
בְ ֵריחַ הַ זֶּ בֶּ ל,
נִּיחוֹחַ חָּ ִּציר.
הַ ַל ְילָּה לָּעֵ מֶּ ק
אֲ נִּי אֲ זַ מֵ ָּרה,
כִּ י א ֶֹּשר בָּ ַאנִּי
וְ חֶּ סֶּ ד הַ ִּשיר.
ָּרצָּ ה ּגו ָֹּרלִּ י כִּ י
אָּ שּובָּ ה אֵ לֶּיָך
מֵ עֶּ צֶּ ב הַ מָּ וֶּ ת,
מֵ עֶּ ֶּרש הַ ְשכוֹל.
ִּמכָּ ל חֲ סָּ ִּדים לִּ י
אֻ ַש ְר ִּתי בַ ֶּיגַע
לִּ גְ מֹעַ מֵ ימֶּ יָך
פִּ ְתָך לֶּאֱ כֹל.
ָאספֵ נִּי אֵ לֶּיָך
ְ
כַש ֹבלֶּת,
אֱ סֹף ִּ
ִּש ֹבלֶּת ַלּג ֶֹּרן
בְ חַ ג הַ ָּק ִּציר!
הַ ַל ְילָּה לָּעֵ מֶּ ק
אֲ נִּי אֲ זַ מֵ ָּרה,
כִּ י א ֶֹּשר בָּ ַאנִּי
וְ חֶּ סֶּ ד הַ ִּשיר.
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לוי בן-אמיתי

