שירי ארץ אהבתי

אין דבר יותר ישראלי משירי ארץ ישראל היפה

פעילות עם ילדים ונוער ,בכתה או במשפחה :על היחס שלי למדינת ישראל באמצעות שירים.

מהלך הפעילות:
 .1בחדר מפוזרים שירים על פלקטים ולידם צילומים של השירים )אפשר גם לשים טייפ
המשמיע את השיר( .השירים הם:
•

שיר בקר  -נתן אלתרמן

•

שיר ישראלי – אהוד מנור

•

אין לי ארץ אחרת – אהוד מנור

•

משירי ארץ אהבתי – לאה גולדברג

•

ארץ ישראל – ע' הלל

•

ספירת מלאי – נעמי שמר

•

אל ארצי  -רחל

•

מרדף  -ירון לונדון

•

עורי עור  -אביב גפן

•

עוד לא תמו כל פלאיך  -יורם טהר-לב

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

 .3הנחיות לעבודה אישית:
בחרו את השירים המדברים אליכם ביותר.
מתוך השירים שבחרתם  -גזרו את המשפטים המבטאים את הקשר שלכם לעם ,לארץ,
למדינה וכאלה המבטאים דברים שאינכם אוהבים בארץ ,בעם ובמדינה.
עצבו פלקט )מעין קולאז'( ,בעזרת המשפטים הגזורים ,שיבטא את הרגשות שלכם לארץ
ישראל ,למדינת ישראל ולעם ישראל.

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

ִיר יִ ְ ְר ֵא ִלי

מילי :יור טהרלב
לח  :רמי קליינשטיי

מילי :אהוד מנור ,לח  :שלמה גרוני&
השיר נכתב עבור הקונגרס הציוני ה32,

ָפה
ר ֵצנ ַה ָ
ר ֵצנ ַה ְ ַטנְ טֹנֶתְ ,
ְ
מ%ל ֶדת יְ ֵח ָפה
מ%ל ֶדת ְִ #לי !ֹנֶתֶ ,
ֶ
הפָה
יריִ ְ&)ָ !ַ ,ה יְ ֵפ ִ
ַק ְִ #לינִ י ֶאל ִ' ַ
א%דה יָ.-
ְִ +ת ִחי ִלי ְ' ָע ַריִ ְ& . ,ב%א ֶָ #

ַה ֶֶ :לג ֶ' ָ) ְ& וְ ַה ָָ 1טר ֶ' ִ)י
ָהר ֶ' ִ)י
ָאדי ֶ' ָ) ְ& וְ ַהָ 4
ַה ִ
ָ'י ס <%ס#ְ <%ח <%יִ ְ; ְר ֵא ִלי
נִ ְפ= ִ
=עי
ַע ִ
ִע ָ!ל ַה ֲחל%מ%ת וְ ַה= ְ
>%בי וְ ָה ָר ִעי
ִע ָ!ל ַה ְִ 3כר%נ%ת ַה ִ
חה ֶאת ַה ְ ָר ִעי
ָ' ֶ' ְֶ 1
ְ'ִ #יר ָח ָד' י ָ
ָעי.
מה ִ 4
ִהֵ4ה ַמה >%בִ ,הֵ4ה ַמה >%ב ַ

ֲצי ַהח ֶֹר'ַ ,ה ְר ֵחק ֵמא%ר ַח ָ1ה
ְֵ #צל ע ֵ
ַ!ה ֹ+ה ' ֶֹר' ֶאל ֵלב ָה ֲא ָד ָמה
ַח ָ2ו נ ֶ
יְ
ֶאל ַמ ַעיְ נ%ת ַהַֹ 3הרֶ ,אל ְֵ #אר%ת ַהֹ
מ%ל ֶדת ְללֹא ֹר וְ צ%עֲנִ י יָת.%
ֶ
ע%ד לֹא ַ!ָ 1ל ְָ +ליִ ְ&
ֶמר ל'ָ %ט
ע%ד ַהֶ 3
ע%ד ִל ִ#י ַמ ֶ!ה ִע ַליִ ל
ל%ח' ל)ָ #ַ %אט:
וְ ֵ
חת
 ָה ַ
 ִלי ַרקְ ,
ְ
בת
ֵ ,א ַ
 ִלי ְ
ְ
 ַה ְַ 1עט
 ִלי ְ
ְ
ַה ְַ 1עט ֶ'ָ %4תר.
יח ַה ְ! ָפ ִרי
ָדינ ֶאת ֵר ַ
ָבי.ה ְִ #בג ֵ
נִ
ֲד ִרי,
ְַ #פעֲמִ %ל ֵ#נ יַ! ָהע ָ
ַעת
ֶ'נָָ 2ְ -מ ָמה ר%ג ַ
יְ
ָפה,
וְ ֶק ֶר א%ר י ָ
א%רה נִ ְפ ָס ָעה ְֶ #רגֶל יְ ֵח ָפה.
ל ָ
ְ

ְִ #מ ְק ָצב יְ וָנִ י
%+לנִ י
ִע ִמ ְב ָטא ָ
ימנִ י
ְִ #ס ְלסל ֵ ָ
ר%מנִ י
ִע ִ!%4ר ָ
ִמי ֲאנִ י? ִמי ֲאנִ י?
ֵ! ֲ ,אנִ י ֵ ,א ִליֵ ,א ִלי ,
ִ'יר יִ ְ; ְר ֵא ִלי.
ָה ֵע ֶמק ֶ' ָ) ְ& וְ ָה ָהר ֶ' ִ)י
ַער ֶ' ָ) ְ& וְ ַה ְִ 1ד ָ#ר ֶ' ִ)י
ַה ַ
ָ'י ס <%סִ <%ע נ <%יִ ְ; ְר ֵא ִלי
נִ ְפ= ִ
=עי
ַע ִ
ִע ָ!ל ַה ֲחל%מ%ת וְ ַה= ְ
>%בי וְ ָה ָר ִעי
ִע ָ!ל ַה ְִ 3כר%נ%ת ַה ִ
חה ֶאת ַה ְ ָר ִעי
ָ' ֶ' ְֶ 1
ְ'ִ #יר ָח ָד' י ָ
ָעי.
מה ִ 4
ִהֵ4ה ַמה >%בִ ,הֵ4ה ַמה >%ב ַ
ְִ #מ ְק ָצב יְ וָנִ י...

ע%ד לֹא ַ!ָ 1ל ְָ +ליִ ְ&...
ה,ל' ֶ' ִ)י וה,ח' ֶ' ָ) ְ&
ה,ע' ֶ' ִ)י וה,ר' ֶ' ְ) ָ&
ָ'י ס <%סִ <%ע ֹ< יִ ְ; ְר ֵא ִלי
נִ ְפ= ִ
=עי
ַע ִ
ִע ָ!ל ַה ֲחל%מ%ת וְ ַה= ְ
>%בי וְ ָה ָר ִעי
ִע ָ!ל ַה ְִ 3כר%נ%ת ַה ִ
חה ֶאת ַה ְ ָר ִעי
ָ' ֶ' ְֶ 1
ְ'ִ #יר ָח ָד' י ָ
ָעי.
מה ִ 4
ִהֵ4ה ַמה >%בִ ,הֵ4ה ַמה >%ב ַ
ְִ #מ ְק ָצב יְ וָנִ י...
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ח ֶרת
ֵאי ִלי ֶא ֶר ֶ

ערי ער
ִ

מילי :אהוד מנור
לח  :קורי אלאל

מילי ולח  :אביב גפ

ח ֶרת
ֵאי ִלי ֶא ֶרֶ A
%#ע ֶרת
ד ָמ ִתי ֶ
=ַ ִא ְ
ח%ד ֶרת
ַרק ִמ ָ)ה ְִ #ע ְב ִרית ֶ
ע%ר ַקיֶ ,אל נִ ְ' ָמ ִתי
ֶאל ְ
!%אבֵ #ְ ,לב ָר ֵעב
ְ#ג< ֵ
יתי.
ָ!א הא ִֵ #
ֶיה
ר ִצי ִ'ָ ְ4תה ֶאת ָ+נ ָ
לֹא ֶא ְ'ֹק!ִ ,י ְ
ַר ְל ַה ְז ִ!יר ָל,-
לֹא ֲאו ֵ
ֶיה
.זנ ָ
'.יר ָ!א ְְ #
וְ ִ
ֶיה.
ַעד ֶ' ִ ְפ ַקח ֶאת ֵעינ ָ
ח ֶרת
ֵאי ִלי ֶא ֶרֶ A
יה
ָמ ָ
ַעד ֶ' ְ ַח ֵ '2י ֶ
ֶיה.
ַעד ֶ' ִ ְפ ַקח ֶאת ֵעינ ָ
ח ֶרת
ֵאי ִלי ֶא ֶרֶ A
%#ע ֶרת
ד ָמ ִתי ֶ
=ַ ִא ְ
ח%ד ֶרת
ַרק ִמ ָ)ה ְִ #ע ְב ִרית ֶ
ע%ר ַקיֶ ,אל נִ ְ' ָמ ִתי
ֶאל ְ
!%אבֵ #ְ ,לב ָר ֵעב
ְ#ג< ֵ
יתי.
ָ!א הא ִֵ #
!%אבֵ #ְ ,לב ָר ֵעב
ְ#ג< ֵ
יתי.
ָ!א הא ִֵ #

יבה ,ק%ל%ת ַה ְִ 1ל ָח ָמה
ימהָ ,ה ֵא ָ
ָה ֵא ָ
=%ב ֶרת
חי ֶ' ְָ #כל יֶ %
וְ ִ;נְ ת ִ
'#ה
יכהֵ ,ה ֵמ ִתי ֹ+ה ִמ ָ
ַה ְִ 3קנָה ְמ ִב ָ
'%ת ֶקת.
 ֶ
ל%ח ִ'י וְ ְ
ק%ל ֵה ֲ
ְָ #
הבה
מ%ל ֶדת ֲא ָ
ערי ערֶ ,
ערי ערִ ,
ִ
ֵפי ְמאֹד
ַחנ ֲעי ִ
ִ!י ֲאנ ְ
נחה
קקי ִל ְמ ָ
ְז ִ
הבה
מ%ל ֶדת ֲא ָ
ערי ערֶ ,
ערי ערִ ,
ִ
ַַ +ע ַַ #חִ י .נ ַחִ י
ה ָבה.
ִ ְנִ י ְק ָצת ֲ
ֲלָה
)ימתַ ,ה ְ' ָָ +להְ =ִ ,ז ָענִ י ָלע ִ
ִ
%+חד ַל ְחזֹר ַה ַ#יְ ָתה
ֶלד ֶ' ֵ
וְ ע%ד י ֶ
ירי ֶ'ל ִמ ְל ָח ָמה
יבהִ 'ִ ,
ימהָ ,ה ֵא ָ
ָה ֵא ָ
=%ב ֶרת
חי ֶ' ְָ #כל יֶ %
וְ ִ;נְ ת ִ
הבה
מ%ל ֶדת ֲא ָ
ערי ערֶ ,
ערי ערִ ,
ִ
ֵפי ְמאֹד
ַחנ ֲעי ִ
ִ!י ֲאנ ְ
נחה
קקי ִל ְמ ָ
ְז ִ
הבה
מ%ל ֶדת ֲא ָ
ערי ערֶ ,
ערי ערִ ,
ִ
ַַ +ע ַַ #חִ י .נ ַחִ י
ה ָבה.
ִ ְנִ י ְק ָצת ֲ
א%ת ְ&
תנִ י ִלי ת'! ַֹח ֶל ֱאהֹב ָ
ְ
ִמי ִָ4+ה ְק ַטָ4ה ִל ְ;מ ַֹח
י& ִל ְפ ָע ִמי ָק ֶ'ה ִל ְסל ַֹח ָל&...
ֵא ְ

ֶא ֶר יִ ְ ָר ֵאל
ע .הלל

ָקה ַהֹ3את
ִמ ְתֵ %#נ ֲָ #א ָד ָמה ַה ֲחז ָ
מרי,
ַמ ִ#יט ֶָ #הַ #ְ ,ה ְר ֵרי ַה ֶַ Cלע ַה ֲח ִ
צ%פה ִֵ 'ְ #מי ֵאי ֵ ,קַ ,Aהָ ְ4ה ָרה
ֶ
ָ'י ַה ָ)ל
ב ָכל ַה ָ+נִ י וְ ָה ֲאנ ִ
ְ
ר ַַ #עת ֲא ָל ִפי ָ'נִ י ֶ'ל י ִֹפי
ר%אה ְ
וְ ֶ
צ ָע ָקה
ְ
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ִיר ֹ ֶקר

ִמ ְר ָ

ר ִצי
ֶאל ְ

נת אלתרמ
לח  :דניאל סמבורסקי

מילי :ירו לונדו
לח  :נחו היימ

מילי :רחל
לח  :יהודה שרת

ֶָ #ה ִרי ְ! ָבר ַה ֶֶ :מ' ְמ ַל ֶה ֶטת,
נ%צַ Aה ַ>ל,
ב ֵע ֶמק ע%ד ֵ
ָ
מ%ל ֶדת,
א%ת ְ&ֶ ,
א%ה ִבי ָ
.נ ֲ
ב ָע ָמל.
ְְ ;ִ #מ ָחה'ִ #ְ ,יר ֶ
%1רד%ת ַה ְ) ָבנַ %עד יַ ַה ֶַ 1לח
ִמ ְ
א%ת ְ& ְַ #מ ֲח ֵר'%ת,
ַנ ֲעבֹר ָ
.נ ע%ד נִ ַ>ע ָל ְ& וְ נִ ְבנֶה ָל ְ&,
א%ת& ְמאֹד.
ַ+ה ָ
.נ נְ י ֶ

יה,
ע%ר ֶק ָ
ט%בה ֶ' ַה ְַ 2ב' ְְ #
ֶא ֶרָ A
יה ַ! ַ1יִ  נ%זֵל.
& ָ#ִ 2נְ ָח ֶל ָ
ְ
יה נְ ח ֶֹ'ת ,
ֶא ֶרֲ Aא ֶ'ר ֲה ָר ֶר ָ
יה ְַ #רזֶל.
ֲצ ֶָ #
ֲא ָבל ע ַ
יה,
ק%ר%ת ָ
ֶ
ֶא ֶרֲ Aא ֶ'ר ִמ ְר ִָ 2פי
ל ַ+יִ  ַ+ִ 2י וְ ע%ד ַ<2
ְ
ַעד ֶ'ַ ;ְ ִ4ר<
יה
א%ת ָ
ע%ד ְמ ַעט ָ!ל ַח ְמ ַצ ֵר ֶ
רצת ַה ְִ 1ר ָ.<2
ְִ #ג ַלל ְמ ַ

ר ִצי,
לֹא ַ' ְר ִי ָל ְ&ְ ,
ר ִי ְ' ֵמ ְ&
וְ לֹא ְֵ +
ברה,
ֲליל%ת ְ= ָ
ַ#ע ִ
ִַ 'ְ #לל ְק ָרב%ת;
ָטע
ָדי נ ְ
ַרק ֵע , Aי ַ
'%ק ִטי.
ְ
ַר ֵד
ח%פי י ְ
ֵ
ַרק ְ' ִביל ְ !ָ ,ב' ַר ְג ַלי
ַעל ְ+נֵי ָ;ד%ת.

ָמ ֶלט,
י' ְ& ַ; ְל ַמת ֶ#ט %ו ֶ
ַל ִֵ #
נְ
וְ נִ ְפרֹ; ָל ְ& ַמ ְר ַ2ֵ #י =ַ ִ4י.
ד%תיִ ְ& ַהְ ִ4ג ֶא ֶלת
ד ַמת ְ; ַ
ַעל ְ
ַרנִ י ַ+עֲמ%נִ י.
ַה ָָ 2ג י ְ
ַחצ ָֹבה
ַה ְִ 1ד ָ#ר .נ ֶֶ 2ר ְ&  %#נ ְ
ַ, 'ֵ #
ַחנ נְ י ְ
ַה ִ%E#ת ֲאנ ְ
ַמה ָ ֵ ִ4ל ְ& ע%ד ְלה%ד ָו;ֹ ַבע,
ָת 4וְ נִ ֵ !
ָמה ע%ד לֹא נ ַ
א%רנ,
ָרח ֵ
ֶָ #ה ִריָ #ֶ ,ה ִרי ז ַ
ילה ֶאל ָה ָהר,
ַע ִָ +
.נ נ ְ
ח%רינ
ָה ֶא ְתמ%ל נִ ְ'ר ֵמ ֲא ֵ
& ַר ָ#ה ַה ֶֶ 2ר ְ& ַל ָָ 1חר.
ְ
ֶדת,
ִא ָק ָ'ה ִהיא ַה ֶֶ 2ר ְ& ב%ג ֶ
ִא =ַ לֹא ֶא ָחד יִ ֹ+ל ָח ָלל,
מ%ל ֶדת,
א%ת ְ&ֶ ,
ע%ל נֹא ַהב ָ
ַעד ָ
ב ָע ָמל!
.נ ָל ְ& ַָ ְ #רב ֶ

יה
פה א%יְ ֶב ָ
ֶא ֶרֲ Aא ֶ'ר יִ ְר ְָ 2
יה ִ ְרְ 1ִ #ַ <ֹ2ר ָ.<2
וְ ִהיא ֶאת א%יְ ֶב ָ
יה,
& א%יְ ֶב ָ
יה ַ ִGיגְ ,
ִהיא ֶאת א%יְ ֶב ָ
דה ַ.<!ַ #
ֵה לֹא יִ ְל ְ! ָ
ֶיה ִמ ֶ4גֶד
זָ %הר.%ה ֶאת ַח ָ
ְליִ י ֶ! ָע ֶלה ַה,<2ָ ִ4
ִהיא יְ ֵר.ה,
ֲא ָבל ְ!מ %לֹא ָהיְ ָתה ְ! ָלל מ ְד ֶאגֶת
ַ ְמ ִי ַעד ְלתֹ ַה ְִ 1ר ָ.<2

.כ ַָ 2לה ְמאֹד ,
ֵ
ָד ְע ִי זֹאתָ ,ה ֵא,
יַ
.כ ַָ 2לה ְמאֹד
ֵ
ִמנְ ַחת ִ;&ְ ֵ #
רעת ַה ִ=יל
ַרק ק%ל ְ ַ
ְ#י %יִ =ַָ -הא%ר,
ַרק ְִ #כי ִַ #מ ְס ָ ִרי
ֵ&.
ֲלי ָענְ י ְ
עֵ

ֹ ַה ְִ 1ר ִָ <2מ ְס ַ ֵר ִַ ְ4#קיק
מ ְצ ִ+י ֶאת ָ+נָיו
ַ
ֲַ 1ַ #חב%אֲ 1ַ #ַ ,חב%א,
& ְלס%פ %הא יָב%א ְ!מַ %ה ֶֶ :מ'
ְ
ֲא ֶ'ר ִמ ְִ 1ז ָרח ִהיא ָב%א.
י%תר ִא ָ1ה%ת ְקֵ %נָ4ה
.ז לֹא ֵ
ֵיה ָה.ב%ת.
וְ לֹא ַעל ְ#נ ֶ
ֵ!  ,הא יָב%א,
וְ ַר ְג ֵלינ ַעד .ז לֹא ִ ְל ֶאינָה
ִל ְרִ #ְ <ֹ2ע ְק ֵבי ַה ִ ְקו%ת.
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ירת ְמ ַלאי
ְס ִפ ַ

ה ָב ִתי )א'(
ירי ֶא ֶר ֲ
ִמ ִֵ %

מילי ולח  :נעמי שמר

מילי :לאה גולדברג
לח  :דפנה אילת

ֲמיִ  יָ
חת+ַ ,ע ַ
ְמ ִדינָה ַ
וְ ֲאגַ ֶא ָחד וְ ַק ַַ 2חת =ַ,
חת עֲג ָ)ה
ֶ' ֶמ' ַ
ַע ֶא ָחד ָח ָכ ָמ ֵלא ְסג ָ)ה,
ְ! ֵאב רֹא' ֶא ָחד וְ ָ'לֹ' ְ=לל%ת
ָמי וְ ִ' ְב ָעה ֵליל%ת.
וְ ִ' ָ:ה י ִ
ֶא ָחד ֱאל ֵֹהינֱ ,אל ֵֹהינֱ ,אל ֵֹהינ
.ר.A
ב ֶ
ֶ' ַַ :ָ #מיִ  ָ
=%לה,
ל ַ+יִ  ְ'נ%ת ָ
ד%לה ֵמ ְ
ֲלָה ְ= ָ
עִ
ילה,
חת ְר ִג ָ
ָת%ת וְ ַ
ְ' ֵי ח ְפ'%ת ְ'נ ִ
י'ֶ %ל נִ ָEח , %י'ֶ %ל ַמ ָָ +לה,
ֶרגַע ִ>ָ #ח'ְ , %ל ִֹ'י יְ ֵמי ַמ ֲח ָלה,
ָליל וְ ק%נְ ֶצ' ְרטֶ %ל ָח ִליל
רמ ְֶ +לד%ר ִַ =#
ְט ְ
)פי ְִ #מיל.
ִ
יסר
ַח ִצי ְ ֵר ַ
וֲ
ֶא ָחד ֱאל ֵֹהינֱ ,אל ֵֹהינֱ ,אל ֵֹהינ
.ר.A
ֶ' ַַ :ָ #מיִ   ָב ֶ
ַע ֶא ָחד ַע ִיק'ֵ ,נִ י ָ; ִרי ְִ #לי ִיק,
ָה ִרא'ָ %עצבַ ,ה ֵ:נִ י ַמ ְצ ִחיק,
חת ָק ָ'ה'ָ ,נִ י ֶ'ל ֲה ַת ָ:ה
ַלדת ַ
יְ
ר%צה ַע ְצ ָמאת ַ #ְ ,ב ָ ָ'ה:
מי ֶ' ֶ
ִ
יבת ֶח ְר ֵמ"ש
ִמ ְל ָחמ%ת ָח ֵמ'ֲ ,ח ִט ַ
וְ ַחָל ֶא ָחד ְמ ַ; ֵחק ֵ''.'#ֵ ,
ֶא ָחד ֱאל ֵֹהינֱ ,אל ֵֹהינֱ ,אל ֵֹהינ
.ר.A
ב ֶ
ֶ' ַַ :ָ #מיִ  ָ
ֵפי ַָ 'ְ 1ִ #לט
ָלי ְ'ל ָֹ'ה ֲעי ִ
ַח ִ
צ%ח ִקי ְַ 1ִ #ק ָלט,
וְ ִ' ְב ִעי יְ ָל ִדי ֲ
ָצא ַל ָח ְפ ִ'י,
ירי ִצ %י ְ
ְ'ל ָֹ'ה ֲא ִס ֵ
ע%ל ֶא ָחד ַ#ח ֶֹד' ַה ִ:ִ :י,
ֲא ִסיר ָ
ֶלד ,יַ %ה ֶַ +רח וְ יַ %ה ָ:נָה
יַ %ה ֶ
ֲדיִ לֹא ע%נָה.
ר ַ#ע ע ַ
וְ ִג ְב ָעה ֶע ְ; ִרי וְ ְ
ֶא ָחד ֱאל ֵֹהינֱ ,אל ֵֹהינֱ ,אל ֵֹהינ
.ר.A
ב ֶ
ֶ' ַַ :ָ #מיִ  ָ

כ%רה ֶ' ִ)יֶ ,א ֶר,Aנ%י ֶא ְבי%נָה ,
ְמ ָ
ַל ְַ 1ל ָ!ה ֵאי ַ#יִ תַ ,ל ֶֶ 1ל ְ& ֵאי ֶ! ֶתר.
ָמי ֲא ִביב ַ:ָ #נָה
וְ ִ' ְב ָעה י ִ
ֶתר.
ג ָ' ִמי ָ!ל ַה ֶ
וְ ַס ְג ִריר ְ
%+ר ִחי,
ָמי ַהְ ָר ִדי ְ
& ִ' ְב ָעה י ִ
ְ
ז%ר ִחי,
ָמי ַה ְ> ָל ִלי ְ
וְ ִ' ְב ָעה י ִ
תחי,
ָמי ַח)%נ%ת ְִ +
וְ ִ' ְב ָעה י ִ
ע%מ ִדי ְָ #רח%ב
וְ ָכל ַק ְָ #צ ַניִ ְ& ְ
נִ ;%אי ִחוְ ר%נָ ֶאל ָהא%ר ַה>%ב,
וְ ְ
וְ ָכל ַק ְָ #צנַיִ ְ& ְ; ֵמ ִחי.
כ%רה ֶ' ִ)יֶ ,א ֶר,Aנ%י ֶא ְבי%נָה ,
ְמ ָ
ַל ְַ 1ל ָ!ה ֵאי ַ#יִ תַ ,ל ֶֶ 1ל ְ& ֵאי ֶ! ֶתר,
ָמי ָח ִגי ַ:ָ #נָה
ַרק ִ' ְב ָעה י ִ
וְ ָע ַמל וְ ָר ָעב ָ!ל ַה ֶ ֶתר.
רכי,
ָמי ַהֵ4ר%ת ְִ #
& ִ' ְב ָעה י ִ
ְ
ֲרכי,
ָמי ' ְל ָחנ%ת ע ִ
וְ ִ' ְב ָעה י ִ
תחי,
ָמי ַה ְ) ָבב%ת ְִ +
וְ ִ' ְב ָעה י ִ
ע%מ ִדי ְִ #ת ִפ ָ)ה
וְ ָכל ַק ְָ #צנַיִ ְ& ְ
נ%תיִ ְ& ֲח ַת )ָ !ַ ,ה
בנַיִ ְ&ַ #ְ ,
ָ
חי.
וְ ָכל ַק ְָ #צנַיִ & ִ
מ ָרה,
ֲלבה ֶ' ִ)יֶ ,א ְבי%נָה ָ
ע ָ
ַל ֶֶ 1ל ְ& ֵאי ַ#יִ תַ ,ל ְַ 1ל ָ!ה ֵאי ֶ! ֶתר ,
.מ ָרה
ע%ל ֶאת ִ' ְב ֵח ְ& ְ
חת ָָ #
ַרק ַ
ֶתר.
נת ְ&ֶ ,ח ְר ֵָ +ת ְ& ָ!ל ַה ֶ
ג ֵ
ְ
פָ4ה,
וְ ַעלֵ !ֵ ,א ֵל ְ& ְל ָכל ְרח%ב ִ
ְל ָכל 'ק וְ ָח ֵצר וְ ִס ְמ ָטה וְ ִגָ4ה,
ח%מ%תיִ ְ& ָ!ל ֶא ֶב ְק ַטָ4ה
ַ
ֵמח ְר ַ#
ֲא ַל ֵט וְ ֶא ְ'מֹר ְל ַמ ְז ֶ! ֶרת.
מ ִעיר ְל ִעירִ ,מ ְִ 1דינָה ִל ְמ ִדינָה
ֵ
.נדה ִע ִ'יר וְ ֵת ַבת,נְ ִגינָה
ָ
%3ה ֶרת.
)ת ְ& ַה ֶ
ְל ַת%4ת ֵַ 2
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