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יובל פז

יהודה המכבי 60
ּכְ ִאּלּו נָ ַפל ֶׁש ֶבר ֶס ַלע
ִמּכֹוכָ ב ַא ֵחר
יח
נִ ְׁש ָּתל ַּב ֲא ָד ָמה וְ ִה ְצ ִמ ַ
יט ְקטֹונִ י
ַא ְט ַלס ָא ְרכִ ֶ
יטֹוריָ ה
ַרגְ לֹו ָה ַא ַחת קֹונְ ִּד ְ
וְ ַה ְּשׁנִ ּיָ ה — ֲחנּות ְּפ ָר ִחים
נֹוׂשא ַעל ּכְ ֵת ָפיו ֶאת ַה ָּשׁ ַמיִ ם
וְ הּוא ֵ
ֶׁש ָהיּו ַה ַּביִ ת ֶׁש ִּלי.
יָ כ ְֹל ִּתי ְל ִה ְׂש ָּת ֵר ַע ַעל ָה ִר ְצ ָּפה ַה ְּק ִר ָירה
ְּב ֶח ֶדר ַה ַּמ ְד ֵרגֹות וְ ִלנְ ׁשֹם
יחּה ַה ָּמתֹוק ֶׁשל ַה ַה ְמ ָּתנָ ה
ֶאת ֵר ָ
ְל ִא ָּמא ֶׁש ֵּתכֶ ף ַּת ֲחזֹר.
ַהּיֹום ַה ִּמ ְר ֶּפ ֶסת ְמ ַפ ֶה ֶקת ֶאת ַהּזְ ַמן
יפים ַהּנָ ִדיב
ּומ ֵעץ ַה ְּשׁזִ ִ
ֵ
נֹות ָרה ִּפ ַּסת ַמ ֲא ָבק ַעל ַחנִ ּיָ ה
ְ
ְל ָּלקֹוחֹות ַה ִּמ ְס ָּפ ָרה ֶׁשּנִ ְפ ְּת ָחה ִמּמּול.
ּכְ ֶׁש ֲאנִ י ַמ ִּביט ְל ַמ ֲע ָלה
רֹואה ֶאת ַה ַּביִ ת
ֲאנִ י ֶ
ּכָ פּוף ַעל ַמ ֵּקל
רֹונֹותי.
ַ
זִ כְ
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מנוחת צהריים בבנימינה
אתי ֵמ ַה ַּשׁ ַער
יָ ָצ ִ
יתי ֶאת ַהּכְ ִביׁש
ָח ִצ ִ
חֹומה
ִט ַּפ ְס ִּתי ַעל ַה ָ
וְ ָק ַפ ְצ ִּתי ְלתֹוְך ֵּבית ַה ְּק ָברֹות.
ְמ ַח ֵּפׂש ֵּבין ָּב ֵּתי ָה ֶא ֶבן ַה ְּק ַטּנִ ים
חֹול ִפים ִּבי
אֹותּיֹות ְמ ֻה ָּדרֹות ְ
ּוׁשמֹות ַה ַּדּיָ ִרים ְּב ִ
ְ
חֹוקה
ימת ַׂש ְח ָקנִ ים ֵמ ֶא ֶרץ ְר ָ
ּכְ ִאּלּו ָהיּו ְר ִׁש ַ
ֶׁש ַּמ ְק ִריא ַּב ֲא ִדיׁשּות ּכָ רֹוז ָּב ִא ְצ ַט ְדיֹון.
יתי אֹותֹו
ילים ָר ִא ִ
ְּב ֶק ֶרן ַא ַחד ַה ְּשׁ ִב ִ
ּבֹורדֹו ּכָ חֹל
ְּב ִּת ְפ ֶא ֶרת ַּפ ֵסי ַה ְ
ּנֹותר ַא ֲחרֹון
ֲעזּוב ּכְ מֹו יֶ ֶלד ֶׁש ַ
רּוח ְל ֵה ָא ֵסף ֶאל ֵּביתֹו.
ּומ ַחּכֶ ה ְּבק ֶֹצר ַ
ְ
ׁשֹומ ִעים
ַה ִאם ַה ֵּמ ִתים ְ
יתם?
ּתֹועה ַעל ּגַ ג ֵּב ָ
ּדּורגֶ ל ֶ
ישת ּכַ ֶ
נְ ִק ַ
מּופ ֶרת ְל ֶרגַ ע
נּוח ָתם ֶ
ַה ִאם ְמ ָ
ְּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ֶא ָחד?
חֹומה ָה ֲאפ ָֹרה
ִה ְת ָק ַר ְב ִּתי ַל ָ
יטה ְמדּויֶ ֶקת
ּוב ְּב ִע ָ
ְ
ֻהנְ ֲח ָתה ַּב ְר ֶצלֹונָ ה ַּב ֲחזָ ָרה ֶאל ַה ֶּד ֶׁשא
ְלקֹול ְצ ֲהלֹות ַה ִׂש ְמ ָחה ֶׁשל ַהּיְ ָל ִדים.
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ייבוש באגמון החולה :שיר העגלה
לתלמידי כיתות י"ב
כפר הנוער אלוני יצחק
מרץ 2016

ִאם ִּת ְס ַּתּכְ לּו יָ ִמינָ ה
ְּב ָׁש ָעה ֶׁ 2ש ָּלכֶ ם
זֶ ה ֹלא ַׂש ְקנַ ִאים
זֶ ה ֹלא ֲח ִסידֹות
זֶ ה ֹלא ֲאנַ פֹות
ְפ ָל ִמינְ ּגֹוִ ,מי ָא ַמר?
ּכָ ל ַהּכָ בֹוד
ֶרגַ ע
רֹואים ֲחזִ יר ָּבר?
ִ
רֹואים ֶאת ַהּכֶ ֶתם ַה ָּשׁחֹר?
ָׁשם ָׁשם ִ
ִמ ְׁש ַּת ֵעל ַה ְּט ַר ְקטֹור
וְ זֶ ה ַה ִס ְיק ַסק ְׁשחֹר ֶה ָחזֶ ה
תֹול ִעים
נִ ּזֹון ֵמ ֲח ָר ִקים וְ ַ
ְּב ַב ָּק ָׁשה ֹלא ֶל ֱאכֹל ַּב ֲעגָ ָלה
נּוט ִרּיָ ה
ְליַ דֹו ָׁשם ְל ַּמ ַּטה ַה ְ
ּוׁש ַּתיִ ם ַּבגָ דֹות
ִהּנֵ ה ַא ַחת ַּב ַּמיִ ם ְ
ִמי ָר ָאה? ֹלא ָצ ִריְך ִל ְצעֹק

ּוליָ דֹו ַּב ְרוָ ז ְמׁשּויָ ש
ֶע ְפרֹונִ י ְמ ֻצּיָ ץ ְ
ּבֹואּו נִ ְהיֶ ה ְּב ֶּשׁ ֶקט ֶרגַ ע
רֹוטן ַה ְּט ַר ְקטֹור
ֵ
אּולי נִ ְר ֶאה ֶאת ָצב ַה ִּבּצֹות
וְ ַ
ַּבח ֶֹרף ָהיָ ה ּפֹה נַ ֲח ִל ֵיא ִלי ָצהֹב
לּולים ִלּפֹל
ְּב ַב ָּק ָׁשה ֹלא ָל ַעּמֹוד ּכִ י ֲע ִ
גּורים
ַמ ָּטס ָׁש ֵקט ֶׁשל ָע ִ
ּדֹואה ִל ְק ַראת ַה ַּליְ ָלה
ַל ַהק ֶ
ִמ ְתּכֹונֵ ן ִלנְ חֹת יֶ ֶלד
אֹופּנַ יִ ם וְ ַת ְחזִ יר ִמּיָ ד ַל ָּמקֹום
ֵרד ָׁשם ֵמ ָה ַ
נֹוזֵ ף ָצרּוד ַה ְּט ַר ְקטֹור
וְ ַה ִּמ ִּלים ֶׁשלֹו ֲעיֵ פֹות ּכְ ָבר ֹלא ָעפֹות
ּכְ מֹו ַל ֲה ַקת ַּדּיֹות ְׁשחֹרֹות ְמ ֻׁש ְע ָממֹות
ְׁש ְמ ָס ְרבֹות ִלנְ ּדֹד
ׁשֹוקעֹות ְל ִא ָּטן ַּב ַּמיִ ם
ְ
ְמכַ ּסֹות ֶאת ֲאגַ מֹון מ ִֹחי
נּוחה
ַה ְמ ַׁשוֵ ע ִל ְמ ָ
ַה ִּמ ְתיַ ֵּבׁש
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מבחן בהיסטוריה
יח ַּב ְּב ִחינָ ה
"ּכְ ֵדי ְל ַה ְצ ִל ַ
ּומ ְס ָּברֹות
ֲע ֵליכֶ ם ַל ֲענֹות ְּתׁשּובֹות ְר ָחבֹות ֻ
יה ַהּשֹׁונִ ים"
ּש ֵא ָלה וַ ֲח ָל ֶק ָ
ָּת ִמיד ַעלִּ -פי ִמ ְבנֶ ה ַה ְ ׁ
ְׁשמֹונֶ הֶ -ע ְׂש ֶרה ָׁשנִ ים
טֹוריָ ה ֶׁש ַלְך נִ ְמ ֶׁשכֶ ת —
יס ְ
ַה ִה ְ
נְ ֻק ָּדה ִּב ְל ִּתי נִ ְר ֵאית ַעל ַמ ַּפת ַהּנֶ ַצח
ּכֹותב ֶאת ִמ ְב ָחן ַחּיַ יִ ְך
ּומ ָאז ֲאנִ י ֵ
ֵ
ּוב ַה ְר ָח ָבה
ְמנַ ֶּסה ַל ֲענֹות ְּב ֵפרּוט ְ
ְלנַ ֵּמק ָּת ִמיד ָל ָּמה ּכָ ְך וְ ֹלא ַא ֶח ֶרת
וְ ֵאיְך ּכֶ ֶתם ֶא ָחד ַעל ִׂש ְמ ַלת נַ ְפ ֵׁשְך
ּבֹול ַע
הּוא חֹר ָׁשחֹר ֲענָ ק ֶׁש ֵ
ֶאת ּכָ ּדֹור ָה ָא ֶרץ ּכֻ ּלֹו
וְ ֵאיְך ׁשּוב ִמ ְס ַּתּיֵ ם ַהּזְ ַמן
עֹולם
טֹוריָ ה ְל ָ
יס ְ
וְ ַה ִה ְ
עֹולם ֵאינָ ּה חֹוזֶ ֶרת
ְל ָ
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כדור פורח בחדר לידה
ּכְ מֹו ָּפ ִליט ִמ ֶּב ֶטן ָה ֲא ָד ָמה
ָּתׁשּוׁש ִמ ֶּד ֶרְך ְספּוגַ ת ַמיִ ם וְ ָדם
מּוטח ֶאל ַק ְר ָק ִעית ַה ַחּיִ ים
ַמ ָּב ְטָך ָ
וְ ַד ְע ְּתָך נָ ָחה ַעל ַעּמּוד ֶט ְר ִמ ָיקה ַח ִּמים.
קֹולָך ְמ ַצּיֵ ץ — ֲאנִ י ּכָ אן
ְ
ּתֹובנָ ה
רּוטה ָ
ְּב ֵעינֶ יָך ֲח ָ
ֶׁשל ִמי ֶׁש ָהיָ ה ּפֹה ּכְ ָבר
נֹוסף.
וְ ָחזַ ר ְלּגִ ְלּגּול ַ
רֹושפֹות
ְמ ַמ ֵּלא ֶאת ָה ֲאוִ יר ִּבנְ ִׁשימֹות ְ
ּפֹור ַח ַּב ֲח ַדר ֵל ָדה
ַא ָּתה ּכַ ּדּור ֵ
ּפֹול ַח ִּב ְּשׁ ֵא ָלה
ּכַ ּדּור ֵ
ָל ָּמה?

ציפור עומדת בשמים
אֹומר ָלְך ֶׁש ֵאין ּכְ לּום.
ֲאנִ י ֵ
עֹומ ֶדת ַּב ָּשׁ ַמיִ ם
ַה ִּצּפֹור ֶ
אֹור ֶבת ִל ְר ִסיס ֶל ֶחם
ֶ
עֹורגֶ ת ְל ָענָ ף ֵעץ.
ֶ
ׁשּום ָד ַבר ֹלא ִה ְׁש ַּתּנָ ה.
תּולים ַּב ֲא ָד ָמה
ֲאנַ ְחנּו ְׁש ִ
אֹור ִבים ְל ַמ ָּשׁב ֶׁש ֶמׁש ָט ִרי
ְ
אֹורגִ ים ֶאת ַהּכְ ֵאב ְּב ַא ֲה ָב ֵתנּו.
ְ
14.2.2016
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מנדה-לוי
עודדפז |
יובל

עודד מנדה-לוי

ח"ן
ִאיׁש ֹלא ֶה ֱע ָלה ַעל ַה ַּד ַעת ֶאת ַהּסֹוףֵ .ה ֵחּלּו ְל ַה ִּתיר ֶה ֵּת ִרים .הּוא ִק ֵּבל ַהּכֹל ְּב ֶרגֶ ׁש
דּותיְּ ,ב ִחּיּוְך ֶׁשל ֵחןִּ .ב ֵּקׁש ֹלא ְל ַא ֵּבד זְ ַמןְ .ל ַסּיֵ ם ֶאת יְ ֵמי ַהחֹול ֶׁשל ַה ַּמ ֲח ָלה,
ּתֹודה יַ ְל ִ
ָ
בֹודהְ .ל ֵתל ָא ִביבָ .ע ְברּו ַהּיָ ִמים ַה ָּק ִׁשיםַ ,החֹם ָח ַלף,
וְ ָלׁשּוב ַה ַּביְ ָתה ֶאל ֻׁש ְל ַחן ָה ֲע ָ
וְ כֹוחֹות ֲח ָד ִׁשים ָּבאּו ֶאל ַהּגּוףִּ .ב ֵּקׁש ֶׁש ַּמנְ יָ ה ֵּת ֵצא ְל ַטּיֵ ל ַּבּגַ ן ַה ָּסמּוְךַּ .ב ַעל ֵּבית
ַה ֲחר ֶֹׁשת ְל ֶמ ִׁשי ּכְ ָבר ִׁש ְח ֵרר ֶאת ֲא ִחיזַ ת יָ דֹו ִמ ַּמ ֲע ֵקה ַה ַּב ְרזֶ ל ֶׁש ְּל ַצד ַה ִּמ ָּטהֲ .אנָ ִׁשים
נֹותנִ ים ִלי"ָ ,ל ַחׁש.
יחידּות ֹלא ְ
"א ִפּלּו ַל ֲחלֹות ִּב ִ
אֹותם ְּב ֵעינַ יֲ .
ִיתי ָ
ָּבאּו וְ ָה ְלכּוִ .לּו ִ
יׁשהּו ִס ֵּפר לֹו ַעל ַליְ ָלה ֶׁשל
אֹומרֹות ַהּיְ ִדיעֹותִ .מ ֶ
ָר ָצה ְל ַד ַעת ָמה נַ ֲע ָׂשה ָׁשםָ ,מה ְ
ׁשֹורר ִה ְק ִׁשיב וְ ָׁש ַתקְ .ל ֶרגַ ע נִ ְד ֶמה ָהיָ ה
ִּפגְ יֹונֹות ֲא ֻרּכִ יםַ ,על ִמ ְׁש ָּפ ִטים ְמ ִה ִיריםַ .ה ְּמ ֵ
ֶׁש ִהּנֵ ה הּוא ִמ ְת ַר ֵחקֲ ,א ָבל קֹולֹו ִצ ְל ֵצל ִצ ְלצּול ּכֹה יָ ֶפהּ ,כְ ִאּלּו ִּד ֵּבר ִמ ַּב ַעד ְל ָצ ִעיף ַּדק.
"הּסֹוף ַה ֵּמ ִאיר ,הּוא יָ בֹוא ִּב ְׁש ִביל ּכֻ ָּלם ,הּוא ִׁשּוּוי ַה ִּמ ְׁש ָקל
"ה ֶּצ ֶדק זֶ הּו ַהּסֹוף"ָ ,א ַמרַ ,
ַ
אׁשית וְ ַא ֲח ִרית.
רּוח נִ ְצ ִחיֵ .ר ִ
עֹולם" .זֵ ָעה ִה ְת ַאגְ ָּלה ַעל ַה ֵּמ ַצח .הּוא יָ ַדעַ .רק ָה ַ
ֶׁשל ָה ָ
ׁשֹורר נָ ח ָצהֹב ַעל ּגַ ֵּבי ַהּכַ ר
יֹותר .רֹאׁשֹו ַהּגָ דֹול ֶׁשל ַה ְּמ ֵ
יֹותר וְ ֵ
ָה ֶע ֶרב ֶה ְח ִׁשיְך וְ ֶה ֱא ִפיל ֵ
ּוב ִהיר .הּוא ִה ְרּגִ יׁש ַע ְצמֹו ַקל ִמן ַה ָּק ֶצה וְ ַעד
ַה ָּל ָבןָ .ה ֵעינַ יִ ם נֶ ֶע ְצמּוַּ .בּכֹל ָהיָ ה זִ יו ַרְך ָ
דֹולה.
ּובתֹוכֹו ְרוָ ָחהּ ,כְ ִאּלּו ּיָ ְצ ָאה ִּפ ְתאֹום ִמ ִּס ְמ ָטה ִל ְר ָח ָבה ּגְ ָ
ַה ָּק ֶצהְ .
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