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  אין דבר יותר ישראלי משירי ארץ ישראל היפה  שירי ארץ אהבתי

  . יחס שלי למדינת ישראל באמצעות שיריםעל ה: בכתה או במשפחה, עם ילדים ונוערפעילות 

  

  : מהלך הפעילות

אפשר גם לשים טייפ (בחדר מפוזרים שירים על פלקטים ולידם צילומים של השירים  .1

  :השירים הם). את השיר המשמיע

  נתן אלתרמן - בקרשיר  •

  אהוד מנור – שיר ישראלי •

  אהוד מנור – אין לי ארץ אחרת •

  לאה גולדברג – משירי ארץ אהבתי •

  הלל' ע – ארץ ישראל •

 נעמי שמר – ספירת מלאי •

  רחל -  אל ארצי •

 ירון לונדון - מרדף •

  אביב גפן -  עורי עור •

  לב-יורם טהר - עוד לא תמו כל פלאיך •

 

  . באופן חופשי, קוראים ושומעים אותם, בין השירים מסתובבים  .2

 

  :הנחיות לעבודה אישית .3

  . בחרו את השירים המדברים אליכם ביותר

, לארץ, גזרו את המשפטים המבטאים את הקשר שלכם לעם -מתוך השירים שבחרתם 

  .נהבעם ובמדי, למדינה וכאלה המבטאים דברים שאינכם אוהבים בארץ

שיבטא את הרגשות שלכם לארץ , בעזרת המשפטים הגזורים, )'מעין קולאז(עצבו פלקט 

 .למדינת ישראל ולעם ישראל, ישראל

 

  .מה משותף ומה מבדיל ביניכם – ולראות, ועכשיו כדאי לשוחח על הפלקט שעשיתם .4
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  עוד לא תמו כל פלאיי�
  יור� טהרלב: מילי�

  רמי קליינשטיי�: לח�

  
  �ְרֵצנ� ַהָ�ָפה, �ְרֵצנ� ַהְ�ַטְנטֶֹנת

  מ%ֶלֶדת ְיֵחָפה, ֶנתמ%ֶלֶדת ְ#ִלי ! �ֹ
  ַ!ָ(ה ְיֵפהִפָ�ה, ַקְ#ִליִני ֶאל ִ'יַרִיְ& 
  ..ב%א ָ#� א%ֶדה ָי- ,ִ+ְתִחי ִלי ְ'ָעַרִיְ& 

  
  ַהְרֵחק ֵמא%ר ַח1ָה, ְ#ֵצל ֲעֵצי ַהחֶֹר'

  ַיְח2ָו ַנֶ!ה +ֹה 'ֶֹר' ֶאל ֵלב ָהֲאָדָמה
  ַה�ֹ�ֶאל ְ#ֵאר%ת , ֶאל ַמַעְינ%ת ַה3ַֹהר

  .מ%ֶלֶדת ְללֹא �ֹ�ר ְוצ%ֲעִני ָית%�
  

  ע%ד לֹא ַ��1 ָ!ל ְ+ָל�ִי&ְ 
  ע%ד ַה3ֶֶמר ל% ָ'ט

  ע%ד ִלִ#י ַמֶ!ה ִע� ַלִיל
  :ְול%ֵח' ל% ַ#ָ(אט

  �ְ� ָה�ַחת, �ְ� ִלי ַרק
  ֵא� �ַבת, �ְ� ִלי �ְ� 

  �ְ� ִלי �ְ� ַה1ְַעט
  .ָתרַה1ְַעט ֶ'%4

  
  ָנִבי.ה ִ#ְבָגֵדינ� ֶאת ֵריַח ַהְ!ָפִרי�

  ,ְ#ַפֲעמ%� ִלֵ#נ� ַי!� ָהֲעָדִרי�
  ֶיְ'ָנ- 2ְָמָמה ר%ַגַעת

  ,ְוֶקֶר� א%ר ָיָפה
  .�ְלא%ָרה ִנְפָסָעה ְ#ֶרֶגל ְיֵחָפה

  
  ...ע%ד לֹא ַ��1 ָ!ל ְ+ָל�ִיְ& 

 

  ִ�יר ִיְ�ְרֵאִלי
שלמה גרוני&                                                                : �לח, אהוד מנור: מילי�

  32,השיר נכתב עבור הקונגרס הציוני ה

 
  ַהֶ:ֶלג ֶ'ָ(ְ& ְוַה1ָָטר ֶ'ִ(י
  ַהָ�אִדי ֶ'ָ(ְ& ְוַה4ָָהר ֶ'ִ(י

  ִנְפָ=ִ'י� ס%> ס%> ְ#ח%> ִיְ;ְרֵאִלי
  ְוַהַ=ְע=�ִעי�ִע� ָ!ל ַהֲחל%מ%ת 

  ִע� ָ!ל ַה3ְִכר%נ%ת ַה<%ִבי� ְוָהָרִעי�
  ָרִעי�ְ#ִ'יר ָחָד' ָיָ'� ֶ'�1ְֶחה ֶאת ַהְ� 

  .ִה4ֵה ַמה <%ב �ַמה 4ִָעי�, ִה4ֵה ַמה <%ב
  

  ְ#ִמְקָצב ְיָוִני
  ִע� ִמְבָטא +%ָלִני
  ְ#ִסְלס�ל ֵ�יָמִני
  ִע� ִ!%4ר ר%ָמִני

  ?ִמי ֲאִני? ִניִמי אֲ 
   ,ֵאִלי , ֵאִלי ,ֲאִני , ֵ!�

  .ִ'יר ִיְ;ְרֵאִלי
  

  ָהֵעֶמק ֶ'ָ(ְ& ְוָהָהר ֶ'ִ(י
  ַהַ�ַער ֶ'ָ(ְ& ְוַה1ְִדָ#ר ֶ'ִ(י

  ִנְפָ=ִ'י� ס%> ס%> ִע� נ%> ִיְ;ְרֵאִלי
  ִע� ָ!ל ַהֲחל%מ%ת ְוַהַ=ְע=�ִעי�

  י� ְוָהָרִעי�ִע� ָ!ל ַה3ְִכר%נ%ת ַה<%ִב 
  ָרִעי�ְ#ִ'יר ָחָד' ָיָ'� ֶ'�1ְֶחה ֶאת ַהְ� 

  .ִה4ֵה ַמה <%ב �ַמה 4ִָעי�, ִה4ֵה ַמה <%ב
  

  ...ְ#ִמְקָצב ְיָוִני
  
  ֶ'ָ(&ְ ' ח,ֶ'ִ(י וה' ל,ה
  ֶ'ְ(&ָ ' ר,ֶ'ִ(י וה' ע,ה

  ִנְפָ=ִ'י� ס%> ס%> ִע� �ֹ> ִיְ;ְרֵאִלי
  %ת ְוַהַ=ְע=�ִעי�ִע� ָ!ל ַהֲחל%מ

  ִע� ָ!ל ַה3ְִכר%נ%ת ַה<%ִבי� ְוָהָרִעי�
  ָרִעי�ְ#ִ'יר ָחָד' ָיָ'� ֶ'�1ְֶחה ֶאת ַהְ� 

  .ִה4ֵה ַמה <%ב �ַמה 4ִָעי�, ִה4ֵה ַמה <%ב
  

 ...ְ#ִמְקָצב ְיָוִני
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  ֵאי� ִלי ֶאֶר� �ֶחֶרת
  אהוד מנור: מילי�

  קורי� אלאל: לח�

  
  � ִלי ֶאֶרA �ֶחֶרתֵאי

  ַ=� ִא� �ְדָמִתי #%ֶעֶרת
  ַרק ִמָ(ה ְ#ִעְבִרית ח%ֶדֶרת

  ֶאל ִנְ'ָמִתי, ֶאל ע%ְרַקי
  ְ#ֵלב ָרֵעב, ְ#ג�> !%ֵאב

  .ָ!א� ה�א ֵ#יִתי
  

  ִ!י �ְרִצי ִ'4ְָתה ֶאת ָ+ֶניהָ , לֹא ֶאְ'�ֹק
  ,לֹא ֲאַוֵ�ר ְלַהְזִ!יר ָל-

  א� ְ#.ְזֶניהָ ְו.ִ'יר !ָ 
  .ַעד ֶ'ִ�ְפַקח ֶאת ֵעיֶניהָ 

  
  ֵאי� ִלי ֶאֶרA �ֶחֶרת 
  ַעד ֶ'ְ�ַח2ֵ' ָיֶמיהָ 

  . ַעד ֶ'ִ�ְפַקח ֶאת ֵעיֶניהָ 
  

  ֵאי� ִלי ֶאֶרA �ֶחֶרת
  ַ=� ִא� �ְדָמִתי #%ֶעֶרת

  ַרק ִמָ(ה ְ#ִעְבִרית ח%ֶדֶרת
  ֶאל ִנְ'ָמִתי, ֶאל ע%ְרַקי
  ְ#ֵלב ָרֵעב, בְ#ג�> !%ֵא 

  .ָ!א� ה�א ֵ#יִתי
  

  ְ#ֵלב ָרֵעב, ְ#ג�> !%ֵאב
  .ָ!א� ה�א ֵ#יִתי

  

  

  

  ֶאֶר� ִיְ�ָרֵאל
  הלל. ע

  
  ִמְת#%ֵנ� ָ#ֲאָדָמה ַהֲחָזָקה ַה3ֹאת

  ,ְ#ַהְרֵרי ַהCֶַלע ַהֲחמ�ִרי�, ַמִ#יט ָ#ֶה�
  ַה4ְָהָרה,ֵקA,צ%ֶפה ִ#ְ'ֵמי ֵאי�

  ִני� ְוָהֲאָנִ'י� ַהָ(ל��ְבָכל ַה+ָ 
  ְור%ֶאה �ְרַ#ַעת ֲאָלִפי� ָ'ִני� ֶ'ל יִֹפי

  
  �ְצָעָקה

 

  ע�ִרי ע�ר
  אביב גפ�: מילי� ולח�

  
  ק%ל%ת ַה1ְִלָחָמה, ָהֵאיָבה, ָהֵאיָמה

  ְוִ;ְנ�ת �ִחי� ֶ'ְ#ָכל י%� =%ֶבֶרת
  ֵה� ֵמִתי� +ֹה ִמ#�ָ'ה, ַה3ְִקָנה ְמִביָכה

  .ל%ֲחִ'י� ְו�ְ� '%ֶתֶקת ְ#ק%ָל� ֵה�
  מ%ֶלֶדת ֲאה�ָבה, ע�ִרי ע�ר, ע�ִרי ע�ר

  ִ!י ֲאַנְחנ� ֲעֵיִפי� ְמאֹד
  ְזק�ִקי� ִלְמנ�ָחה

  מ%ֶלֶדת ֲאה�ָבה, ע�ִרי ע�ר, ע�ִרי ע�ר
  ַ+ַע� ַ#ַחִ�י� .נ� ַחִ�י�

  .ִ�ְ�ִני ְקָצת �ֲהָבה
  

  ְזָעִני� ָלֲעִלָ�ה=ִ , ַהְ'ָ+ָלה, �ִ(ימ�ת
  ְוע%ד ֶיֶלד ֶ'+%ֵחד ַלְחזֹר ַהַ#ְיָתה

  ִ'יִרי� ֶ'ל ִמְלָחָמה, ָהֵאיָבה, ָהֵאיָמה
  ְוִ;ְנ�ת �ִחי� ֶ'ְ#ָכל י%� =%ֶבֶרת

  מ%ֶלֶדת ֲאה�ָבה, ע�ִרי ע�ר, ע�ִרי ע�ר
  ִ!י ֲאַנְחנ� ֲעֵיִפי� ְמאֹד

  ְזק�ִקי� ִלְמנ�ָחה
  מ%ֶלֶדת ֲאה�ָבה, ע�ִרי ע�ר, ע�ִרי ע�ר

  ַ+ַע� ַ#ַחִ�י� .נ� ַחִ�י�
  .ִ�ְ�ִני ְקָצת �ֲהָבה

  
  !ַֹח ֶלֱאהֹב א%ָת&ְ '�ְתִני ִלי ת

  ִמי� ִ+4ָה ְקַט4ָה ִלְ;מֹחַ 
  ...ֵאיְ& ִלְפָעִמי� ָקֶ'ה ִלְסלַֹח ָל&
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  רֶק �ִֹ�יר 
  נת� אלתרמ�

  דניאל סמבורסקי: לח�

  
  ,ְמַלֶהֶטת ֶ#ָהִרי� ְ!ָבר ַהֶ:ֶמ'

  ,�ָבֵעֶמק ע%ד נ%ֵצA ַהַ<ל
  ,מ%ֶלֶדת, .נ� א%ֲהִבי� א%ָתְ& 

  .ְ#ִ'יר �ֶבָעָמל, ְ#ִ;ְמָחה
  ַלחִמ%1ְרד%ת ַהְ(ָבנ%� ַעד ַי� ַה1ֶ 

  ,ַנֲעבֹר א%ָתְ& ְ#ַמֲחֵר'%ת
  ,.נ� ע%ד ִנַ<ע ָלְ& ְוִנְבֶנה ָלְ& 

  ..נ� ְנַיֶ+ה א%ָת& ְמאֹד
  

  ,ֶלטַנְלִ#יֵ'ְ& ַ;ְלַמת ֶ#ט%� ָוֶמ 
  .ְוִנְפרֹ; ָלְ& ַמְר2ֵ#ַי ַ=4ִי�

  תַעל �ְדַמת ְ;ד%ַתִיְ& ַה4ְִגֶאלֶ 
  .ַה2ָָג� ַיְרִני� ַ+ֲעמ%ִני�

  ַה1ְִדָ#ר .נ� 2ֶֶרְ& #% ַנְחצָֹבה
  ,ַהִ#E%ת ֲאַנְחנ� ְנַיְ#ֵ'�

  ,ַבעַמה 4ִֵ�� ָלְ& ע%ד ְלה%ד ָו;ֹ
  !ָמה ע%ד לֹא ָנַת�4 ְוִנֵ��

  
  ,ֶ#ָהִרי� ָזַרח א%ֵרנ�, ֶ#ָהִרי�

  ,.נ� ַנְעִ+יָלה ֶאל ָהָהר
  ָהֶאְתמ%ל ִנְ'�ר ֵמֲאח%ֵרינ�

  .�ְ& ַרָ#ה ַה2ֶֶרְ& ַל1ָָחר
  ,תִא� ָקָ'ה ִהיא ַה2ֶֶרְ& �ב%ֶגדֶ 
  ,ִא� ַ=� לֹא ֶאָחד ִי+ֹל ָחָלל

  ,מ%ֶלֶדת, ַהב א%ָתְ& ַעד ע%ָל� נֹא
  !.נ� ָלְ& ַ#ְ�ָרב �ֶבָעָמל

  
  

 

��  ִמְרָ
  ירו� לונדו�: מילי�

  נחו� היימ�: לח�

  
  ,יהָ ֶאֶרA ט%ָבה ֶ'ַה2ְַב' ְ#ע%ְרֶק 
  .�ְ& �2ָ ִ#ְנָחֶליָה ַ!1ִַי� נ%ֵזל
   ,ֶאֶרA ֲאֶ'ר ֲהָרֶריָה ְנחֶֹ'ת 

  . ֲאָבל ֲעַצֶ#יָה ַ#ְרֶזל
  ,ֶאֶרA ֲאֶ'ר ִמְר2ִָפי� ק%ר%ֶתיהָ 

  �ְלַ+ִי� 2ִַ+י� ְוע%ד 2ַ>
  ַעד ֶ'4ְִ;ַר>

  ע%ד ְמַעט ָ!ל ַחְמַצ� ֵרא%ֶתיהָ 
  .2ָ>ִ#ְגַלל ְמר�ַצת ַה1ְִר 

  
  ֶאֶרA ֲאֶ'ר ִיְר2ְפ�ָה א%ְיֶביהָ 

  .ְוִהיא ֶאת א%ְיֶביָה ִ�ְר2ֹ> 1ִ#ְַר2ָ>
  ,�ְ& א%ְיֶביהָ , ִהיא ֶאת א%ְיֶביָה ַ�Gִיג

  .ֵה� לֹא ִיְלְ!ד�ָה ַ#ַ!>
  ז% ָהר%.ה ֶאת ַחֶ�יָה ִמ4ֶֶגד

  ,ְ�ל�ִיי� ֶ!ָעֶלה ַה2ָ4ִ>
  ,ִהיא ְיֵר.ה

ְדֶאֶגתֲאָבל ְ!    מ% לֹא ָהְיָתה ְ!ָלל מ 
  .ַ�ְמִ�י� ַעד ְלתֹ� ַה1ְִר2ָ>

  
  �ֹ� ַה1ְִר2ָ> ִמְסַ�ֵ�ר 4ְ#ִַקיק

  �ַמְצִ+י� ֶאת ָ+ָניו
  ,1ַ#ֲַחב%א, 1ַ#ֲַחב%א

  �ְ& ְלס%פ% ה�א ָיב%א ְ!מ% ַהֶ:ֶמ'
  . ֲאֶ'ר ִמ1ְִזָרח ִהיא ָ�ב%א

  ה%ת ְ�ק%ֵנ4ָה.ז לֹא י%ֵתר ִא1ָ 
  .ְולֹא ַעל ְ#ֵניֶה� ָה.ב%ת

  ,ה�א ָיב%א, ֵ!�
  ְוַרְגֵלינ� ַעד .ז לֹא ִ�ְלֶאיָנה

  .ִלְר2ֹ> ְ#ִעְקֵבי ַהִ�ְקו%ת

 

  ֶאל �ְרִצי
  רחל: מילי�

  יהודה שרת: לח�

  
  ,�ְרִצי, לֹא ַ'ְרִ�י ָלְ& 

  ְולֹא ֵ+�ְרִ�י ְ'ֵמ&ְ 
  ,ַ#ֲעִליל%ת ְ=ב�ָרה

  ;ִ#ְ'ַלל ְקָרב%ת
 Aָיַדי ָנְטע� ,ַרק ֵע  

  .ח%ֵפי ַיְרֵד� '%ְקִטי�
  ַליָ!ְב'� ַרגְ  , ַרק ְ'ִביל

  . ַעל ְ+ֵני ָ;ד%ת
  

   ,.ֵכ� 2ַָלה ְמאֹד 
  ,ָהֵא�, ָיַדְעִ�י זֹאת

  .ֵכ� 2ַָלה ְמאֹד
  ;ִמְנַחת ִ#ֵ�ְ& 

  ַרק ק%ל ְ�ר�ַעת ַהִ=יל
  ,ְ#י%� ִיַ=- ָהא%ר

  ַרק ְ#ִכי ַ#ִמְסָ�ִרי�
  .ֲעֵלי ָעְנֵיְ& 
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  ְסִפיַרת ְמַלאי
  נעמי שמר : מילי� ולח�

  
  ַ+ֲעַמִי� ָי�, ְמִדיָנה �ַחת

  ,ְוֲאַג� ֶאָחד ְוַק2ַַחת ַ=�
  ֶ'ֶמ' �ַחת ֲעג ָ(ה

  ,� ֶאָחד ָחָכ� ָמֵלא ְסג ָ(העַ 
  ְ!ֵאב רֹא' ֶאָחד ְוָ'לֹ' ְ=ל�ל%ת

  .ְוִ'ָ:ה ָיִמי� ְוִ'ְבָעה ֵליל%ת
  ֱאלֵֹהינ�, ֱאלֵֹהינ�, ֶאָחד ֱאלֵֹהינ�

Aַמִי� �ָב.ֶר:ָ#ַ'ֶ .  
  

  ,ֲעִלָ�ה ְ=ד%ָלה ֵמ�ְלַ+ִי� ְ'נ%ת =%ָלה
%�ְפ'%ת ְ'ָנִת   ,ת ְו�ַחת ְרִגיָלהְ'ֵ�י ח 

  ,י%� ֶ'ל ַמָ+ָלה, י%� ֶ'ל ִנEָח%�
  ,ְ'לִֹ'י� ְיֵמי ַמֲחָלה, ֶרַגע ִ#ָ<ח%�

  ְרט% ֶלָחִליל'ְטר�ְמֶ+ְלד%ר ַ#ָ=ִליל ְוק%ְנצֶ 
  .ַוֲחִצי ְ�ֵריַסר �(�ִפי� ְ#ִמיל

  ֱאלֵֹהינ�, ֱאלֵֹהינ�, ֶאָחד ֱאלֵֹהינ�
  . ָב.ֶרAֶ'ַ#ָ:ַמִי� �

  
  ,ֵ'ִני ָ;ִרי� ְ#ִלי ִ�יק, ַע� ֶאָחד ַעִ�יק
  ,ַהֵ:ִני ַמְצִחיק, ָהִרא'%� ָעצ�ב

  ָ'ִני� ֶ'ל ֲהַתָ:ה, ַיְלד�ת �ַחת ָקָ'ה
  :ְ#ַבָ�ָ'ה ,�ִמי ֶ'ר%ֶצה ַעְצָמא�ת 

  ש"ֲחִטיַבת ֶחְרֵמ , ִמְלָחמ%ת ָחֵמ'
  .'#ֵ ,ְוַחָ�ל ֶאָחד ְמַ;ֵחק ֵ''

  ֱאלֵֹהינ�, ֱאלֵֹהינ�, ֶאָחד ֱאלֵֹהינ�
Aַמִי� �ָב.ֶר:ָ#ַ'ֶ .  

  
  ַחָ�ִלי� ְ'לָֹ'ה ֲעֵיִפי� 1ִ#ְַ'ָלט

  ,ְוִ'ְבִעי� ְיָלִדי� צ%ֲחִקי� 1ִ#ְַקָלט
  ,ְ'לָֹ'ה ֲאִסיֵרי ִצ�%� ָיְצא� ַלָחְפִ'י
  ,ֲאִסיר ע%ָל� ֶאָחד ַ#חֶֹד' ַהִ:ִ:י

  י%� ַהֶ+ַרח ְוי%� ַהָ:ָנה, ַהֶ�ֶלדי%� 
  .ְוִגְבָעה ֶעְ;ִרי� ְו�ְרַ#ע ֲעַדִי� לֹא ע%ָנה

  ֱאלֵֹהינ�, ֱאלֵֹהינ�, ֶאָחד ֱאלֵֹהינ�
Aַמִי� �ָב.ֶר:ָ#ַ'ֶ. 

  )'א(ִמִ%יֵרי ֶאֶר� �ֲהָבִתי 
  לאה גולדברג: מילי�

  דפנה אילת: לח�

  
  ,נ%י ֶאְבי%ָנה ,ֶאֶרA, ְמכ%ָרה ֶ'ִ(י

  .ַל1ֶֶלְ& ֵאי� ֶ!ֶתר, ה ֵאי� ַ#ִיתַל1ְַל!ָ 
  ְוִ'ְבָעה ָיִמי� ֲאִביב ַ#ָ:ָנה
  .ְוַסְגִריר �ְגָ'ִמי� ָ!ל ַהֶ�ֶתר

  
  ,�ְ& ִ'ְבָעה ָיִמי� ַהְ�ָרִדי� +%ְרִחי�

  ,ְוִ'ְבָעה ָיִמי� ַהְ<ָלִלי� ז%ְרִחי�
  ,ְוִ'ְבָעה ָיִמי� ַח(%נ%ת ְ+ת�ִחי�

  ִיְ& ע%ְמִדי� ָ#ְרח%בְוָכל ַקְ#ָצנַ 
  ,ְונ%ְ;ִאי� ִחְור%ָנ� ֶאל ָהא%ר ַה<%ב

  . ְוָכל ַקְ#ָצַנִיְ& ְ;ֵמִחי�
  

  ,נ%י ֶאְבי%ָנה ,ֶאֶרA, ְמכ%ָרה ֶ'ִ(י
  ,ַל1ֶֶלְ& ֵאי� ֶ!ֶתר, ַל1ְַלָ!ה ֵאי� ַ#ִית

  ַרק ִ'ְבָעה ָיִמי� ָחִגי� ַ#ָ:ָנה
 ֶ�  .ֶתרְוָעַמל ְוָרָעב ָ!ל ַה

  
  ,�ְ& ִ'ְבָעה ָיִמי� ַה4ֵר%ת ְ#ר�ִכי�
ְלָחנ%ת ֲער�ִכי�   ,ְוִ'ְבָעה ָיִמי� ' 
  ,ְוִ'ְבָעה ָיִמי� ַהְ(ָבב%ת ְ+ת�ִחי�

  ְוָכל ַקְ#ָצַנִיְ& ע%ְמִדי� ִ#ְתִפָ(ה
  ַ!ָ(ה,ְ#נ%ַתִיְ& ֲחַת�,�ָבַנִיְ& 

  .ְוָכל ַקְ#ָצַנִי& �ִחי�
  

  ,ֶאְבי%ָנה �ָמָרה, יֲעל�ָבה ֶ'(ִ 
   ,ַל1ְַלָ!ה ֵאי� ֶ!ֶתר , ַל1ֶֶלְ& ֵאי� ַ#ִית

  ַרק �ַחת ָ#ע%ָל� ֶאת ִ'ְבֵחְ& .ְמָרה
  .ֶחְרָ+ֵתְ& ָ!ל ַהֶ�ֶתר,�ְגנ�ֵתְ& 

  ,ֵ!� ֵאֵלְ& ְלָכל ְרח%ב �ִפ4ָה,ְוַעל
  ,ְלָכל '�ק ְוָחֵצר ְוִסְמָטה ְוִג4ָה

ְרַ#� ח%מ%ַתיִ    ְ& ָ!ל ֶאֶב� ְקַט4ָהֵמח 
  .ֲאַלֵ�ט ְוֶאְ'מֹר ְלַמְזֶ!ֶרת

  
  ִמ1ְִדיָנה ִלְמִדיָנה, �ֵמִעיר ְלִעיר

  ְנִגיָנה,.נ�ָדה ִע� ִ'יר ְוֵתַבת
  .ְלַת%4ת 2ַ(�ֵתְ& ַה%3ֶהֶרת

 

  

  

  
  


