
 
. 17.9 ישיבת מעגל –סדר ראש השנה 

 היכרות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

. קודש-יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה מקרא, באחד לחודש, בחודש השביעי"

 ('ויקרא כג) ".מלאכת עבודה לא תעשו-כל

  

מסביר בצורה רעיונית על פי הנהוג לקרוא לפני תקיעות , רבי נחמן מברסלב

, (ה, ח"תהלים קי)" ה-ה ענני במרחב י-מן המיצר קראתי י"השופר בראש השנה 

דבר –  (מרחב)והקול יוצא מהצד הרחב  (מיצר)שאדם תוקע בשופר מהצד הצר 

 בין אם התיקון קטן או גדול, הבא לרמז לחשיבות הגדולה של תיקון הדרכים

 ָשָנה טֹוָבה ְלָכל ָעֵמל

 ַבִמיר ְוַגם ַבֶםֶלט

 ָשָנה טֹוָבה וְמתוָקה

ְלָכל ַיְלָדה וְֶיֶלד 

 טֹוָבה ָשָנה, ָשָנה טֹוָבה

 שנה הלכה שנה באה

אני כפי ארימה 

אבא  , שנה טובה לך

אמא , שנה טובה לך

 .שנה טובה, שנה טובה

  שנה טובה ְלדֹוד ִגבֹור

 ֲאֶשר ַעל ַהִםְשֶמֶרת

  ַבְכָפר, ְלָכל נֹוֵטר ָבִעיר

ִנְמֶסֶרת " ָחָזק"ִבְרַכת 

 .טֹוָבה ָשָנה, ָשָנה טֹוָבה

 (כולם שרים)ראש השנה

, לוין קיפניס: מלים
נחום נרדי : לחן

 

 ְבראש ַהָשָנה, ְבראש ַהָשָנה

 ֲעָנָנה ִבְרִקיַע ַהְןָתו ָפְרָחה

 ְבראש ַהָשָנה ְכֵנר ְנָשָמה

ַבָשֶדה ָחַצב  ָעָלה

 ְבראש ַהָשָנה, ְבראש ַהָשָנה

 ִבְתִפָלה נֹוָשָנה ִלֵבנו ָעָנה

 ֶשָיָפה ושֹוָנה ְתֵהא ַהָשָנה

 ַמְתִחיָלה ָלה ַעְכָשו ֲאֶשר

ַהָשָנה  בראש
נעמי שמר : מלים ולחן

 ְבראש ַהָשָנה, ְבראש ַהָשָנה

 שֹוַשָמה ֶאְצִלי ַבִגָנה ָפְרָחה

 ִסיָרה ְלָבָנה, ְבראש ַהָשָנה

ָלה ַבחֹוף ִפְתאום  ָעְגָנה

 ְבראש ַהָשָנה, ְבראש ַהָשָנה

 ָעָנה ִבְתִפָלה נֹוָשָנה ִלֵבנו

 ֶשָיָפה ושֹוָנה ְתֵהא ַהָשָנה

 ַמְתִחיָלה ָלה ַהיֹום ֲאֶשר



  

. אי אפשר לזכור, בתוך הבהילות, כי בתוך החופזה
ובזויות עיניו , האדם רואה רק את הקרקע שלרגליו, בתוך המרוץ התמונה מיטשטשת

באוזניו מתערבל . טשטוש רצוף שנע במהירות לאחור– חולפים רשמים בלתי ברורים 
. זמזום שמקיף את כל ישותו, בליל קולות בלתי מפוענח

להאט , נדרש כדי לחבוט באדם, שיחדור מבעד לזמזום, לא מעלמא הדין, חריג, קול חד
 .את מרוצתו

 
. תקיעה

 
. קשובים, הצעדים הופכים איטיים, המבט נפער בתהייה. הקול מכה בו

; צעד ועוד צעד
 .הוא נעצר

 
. והכל דממה והכל קול

 
. ולפתע דומיה דקה מן דקה

. אין קול, אין טשטוש
 

, עומד אדם
, חותמו פרוש לפניו

, עיני אלוהים בו
. וקול דממה

 (תקיעה בשופר) 

  ומחשבהתשובה- (אישי)פנימי – מעגל ראשון 

עשרה ימים – הימים בין ראש השנה ליום הכיפורים הם עשרת ימי תשובה : עורך הסדר

גם על הדברים הטובים והרעים שהוא עשה בשנה , בהם כל אחד עושה חשבון נפש

. 'ממי צריך לבקש סליחה וכו, האחרונה

האם ? האם אני במקום בו רציתי להיות בשלב זה של חיי- אבל זו גם הזדמנות לחשוב

האם אני בדרך הנכונה להגשים את האמונה שלי ? אני שלם עם מה שאני עושה

לאן אני רוצה ? מה עושה לי טוב? מה תוקע אותי? באילו מקומות אני חושש? בתפקיד

... להגיע

  

אחד של רשעים גמורים אחד של צדיקים גמורים : ספרים נפתחים בראש השנה' ג"...

רשעים גמורים נכתבין , צדיקים גמורים נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים. ואחד של בינוניים

- זכו ; בינוניים תלויים ועומדים מראש השנה עד יום כפורים, ונחתמין לאלתר למיתה

". נכתבין למיתה- לא זכו , נכתבין לחיים

נעשה ראש השנה ליום של תפילה ובקשה , המה" בינוניים"מכיוון שרוב בני האדם 

 .לסליחה ולמחילת עוונות

 .(מסכת ראש השנה, תלמוד בבלי, יוחנן' ר)

  



סכנות , אלא תמיד אורבות סכנות איומות, אין מקום לשאננות, בחיי חברה אין ודאות"
ואין כלל ביטחון : במשהו שחסר לו, בפגמים, בליקויים שלו, הצפונות בטבע האדם

כי תמיד פורצים כוחות אפלים , שדברים של תבונה עתידים מחר לשלוט בתוכנו
. ממקורות שונים והם כובשים אותנו ואנחנו נעשים עבדים להם

........ 
ירשנו את הראייה היהודית הקדומה שהעולם כולו נתון תדיר על כף המאזניים וכל אחד 

וכל שעה היא שעת , מאיתנו וכל מעשה של כל אח מאתנו יש בו כדי להכריע את הכף
. ההכרעה

והיא אינה מתמלאת , דע שאין שעור לחובה זו,  אם חושב אתה כי מילאת את חובתך
. " לעולם

. ברל כצנסלון
 

  
 

 

 

 

 

 

 
עבירות שבין אדם ". תטהרו' מכל חטאתיכם לפני ה:"עזריה-זו דרש רבי אלעזר בן-את"

אין יום הכפורים מכפר עד שירצה , עבירות שבין אדם לחברו. יום הכפורים מכפר, למקום

 ('משנה יומא ח, ערב כל נדרי)  ".חברו-את

החוטא מצווה לחזור . צריך לקבל את סליחת החבר שחטאנו כלפיו, לצורך קבלת מחילה

.  אבל גם החבר מצווה למחול מיד, לבקש סליחה עד שימחל לו

, וירבה לשלוח אליו חברים, יחזור וילך אליו פעם שנייה ושלישית, אם אין חברו סולח

. שידברו על ליבו שימחל לו על אשר חטא נגדו

 ('סעיף ד, א"שולחן ערוך סימן קל) ".אלא יסלח לו מיד, ולא יהא אדם אכזרי שלא לסלוח"

  

 
 
 

 

חשבון נפש 
 אמירה בוקק

  
בראש השנה בחודש תשרי 

. קרה דבר לא ברור לגמרי
, שמע יגאל" עושים חשבון נפש"

לא הבין  " חשבון נפש"אך מהו 
.  בכלל

 
, מהי נפש הוא מבין אולי

, מהו חשבון הוא מבין בודאי
, ולא מצא, חשב? אך חשבון נפש

:  ישב וחישב וזה מה שיצא
 

 

ואני לא הגבתי " התחילה"אחותי 
. נקודה אחת ארשום לטובתי

, (לא באשמתי)שברתי כסא 
.  נקודה אחת ארשום לרעתי

 
, כשבאו אורחים הייתי מנומס
. נקודה טובה מגיעה לי כפרס

, חזרתי מאוחר ואבא כעס
.  נקודה רעה מגיעה לי כקנס

 
לא הכנתי שיעורים ועוד שיקרתי 

למורה 
פשוט שכחתי שהיום יש  "ש

" תורה
אז עוד נקודה רעה אני סופר 

".  פייר"ואפילו שתיים אם להיות 
 

 

ויתרתי על תכנית טלוויזיה אהובה 
 (מאוד חשובה)ועל פגישה 

... (איזו הקרבה)וסידרתי את החדר 
.  מגיעה לי בהחלט נקודה טובה

 
, עזרתי לאמא לקפל מגבות

. מגיעות לי שתי נקודות טובות
, הרגזתי חבר כמעט עד דמעות

.  מגיעות לי שתי נקודות רעות
 
, רגע נזכרתי לפני הסיכום...ו

. נקודה טובה כי השכמתי קום
ו "אז הסיכום הוא תיק

! איזו צרה, הו
, תגידו אתם, נו

. ?אני טוב או רע

 



  
העברת הדגש מהצלחות . ערכים הם ראשית כל הרחבת  תחומי פעילות של אדם

, אשר בסופו של דבר תמיד גורמות לאדם אכזבה מרה והרגשת בזבוז של חייו , חיצוניות
שחרורה מקנה המידה האחד והיחיד , הנמדד בהעמקת הפעילות, לתחום האישי הפנימי

. סיפוק בר קיימא- ומדידתה בקנה מידה שונה לחלוטים, של הצלחה חיצונית
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

  
להתחיל לחיות באמת לאחר העבודה 

כשהעבודה שהם הולכים , יותר ויותר אנשים בעולם הולכים כל בוקר למקום עבודתם
כדי להתחיל לחיות , "כוח צריכה"אינה בעינהם אלא אמצעי להשיג בו מנת , לעשות

מתחילים לאחר השעה חמש אחר , כידוע, החיים הממשיים. האמת לאחר העבודה
חיוכים , עצבים, כשרונות, מתוך השקעת כוחות, עד חמש אוספים כוח קניה. הצהריים
. יישרו את הבגדים וירוצו להתחיל חיות סוף סוף,כדי שבחמש ינשמו לרווחה- ומה לא

שיפתח ידו ויתן לו קומץ הנאה , הן קורבן למולך קמצן, מיטב שעותיו הערות של אדם
.  לאחר צאתך את עבודתך

? והעבודה עצמה
בנימין גרינבאום 

 

על חטא שלא מחיתי דמעת התינוקות 

שלא הקשבתי לשתיקות 

שלא הבחנתי בין התאוות 

על חטא שלא אהבתי את כל האהבות 

על חטא שלא שימחתי את הנענים 

שלא קיימתי דברם של הזקנים 

על חטא ששתקתי את הזעקות 

ל חטא שלא ביזיתי את דוברי ע

החלקות 

על חטא שלא פרטתי על המיתרים 

על חטא שלא נחרדתי על בכי במסתרים 

על חטא שלא זכרתי את שאין לשכוח 

 .על חטא שלא שכחתי כדי לסלוח

על חטא 
אריה אורי 

על חטא שחטאתי בישוב הדעת 

שלא העזתי לגעת 

שלא האזנתי לכל הצלילים 

שלא טיפחתי את העוללים 

על חטא שלא טעמתי מכל היינות 

שלא בזתי לקטנות 

שלא פיענחתי את הסודות 

 שלא גברתי על החרדות

, ַהִביטו וְראו ָקטְֹנִתי ֶאְתמֹול
, ַהַקִיץ ָעַבר ַוֲאִני ְכָבר ָגדֹול

. ָשָנה ֲחָדָשה ִהְתִחיָלה ַהיֹום
ֲהיי ָנא טֹוָבה ובֹוֵאְך ְלָשלֹום 
 .ֲהיי ָנא טֹוָבה ובֹוֵאְך ְלָשלֹום

ַהחֹם ַהָגדֹול , ַהַקִיץ ָעַבר
ָשָנה ֲחָדָשה ָבָאה ַלכֹל 

נֹוְדדֹות ִצֳפִרים , רוחֹות ְמַנְשבֹות
הֹוְלִכים וָבִאים ַהָיִמים ַהָקִרים 
 .הֹוְלִכים וָבִאים ַהָיִמים ַהָקִרים

 ַהַקִיץ ָעַבר
 , שמואל בס : מלים

עמנואל עמירן  : לחן
 



 
: קריטריונים- תיאום ציפיות

 
 הקשר בין תיקון האדם לתיקון העולם- מעגל שני

 

  
פירושו להשלים " להידחות מפני השעה. "פירושו לנסות לתקן את העולם" לדחוק את השעה"

הבה נקדיש את . עם מהלך האירועים כפי שהם מתרחשים, עם קצבו הטבעי, עם העולם
אם . ולא לדחיקת השעה, לתיקון הנפש, ואת חיינו לאחריו, ראש השנה הבא עלינו לטובה

 .תיקון העולם מובטח לנו ממילא, תיקון הנפש של כל אחד ואחד יצליח

  
כי אין לו מי שיגלה . אני מרשה לעצמי לחשוב כי אין הדור הצעיר אשם כל כך כמו מחנכיו

מי שיעמיד לפניו בכל תוקף את מידת דינן . בכל הבהירות האכזרית את הריקנות שבחייו
את התביעות האנושיות והלאומיות לחיים , את התביעות העליונות של נפש האדם

י שיפקח את עיניו לראות כי כל ערכם של החיים . עליונים או פשוט לחיים מתוקנים
.  אל עצמו ואל עולמו, המתוקנים הוא ביחס הגדול של האדם אל החיים

. גורדון. ד.א

  
 : נכתב על ידי נזיר אלמוני1100בשנת 

 .רציתי לשנות את העולם, הייתי צעיר כאשר" 
v אז ניסיתי לשנות את העם שלי, שקשה לשנות את העולם גיליתי. 
.vהתחלתי להתרכז בשינוי העיר שלי, ראיתי שאיני יכול לשנות את העם כאשר.  
v שלי ניסיתי לשנות את המשפחה, הצלחתי לשנות את העיר וכאדם מבוגר יותר לא. 

 ,אני מבין כי הדבר היחיד שאני יכול לשנות זה את עצמי, כשאני כבר זקן ,היום
  ,מבין כי אם לפני הרבה זמן הייתי משנה את עצמי ולפתע אני

  הייתי עושה הבדל עם משפחתי
 והייתי עושה הבדל בעירי

 שלי הייתה יכולה לשנות את עמי ואז באמת הייתי משנה את העולם ההשפעה.
 

  
 אנו מרוכזים. בהיותנו חלק מן החברה הכללית מופנה רוב הקשב שלנו לתיקון העולם

 היא המקום, להבדיל, הקהילה. במדוכאים ובאי הצדק ופועלים לתיקונם, בעוולות החברתיות
 היא המקום בו אנו לומדים טוב יותר להכיר את, בו אנו מקדישים קשב רב יותר לעצמנו

 ,חיי הקהילה. היא המקום בו אנו נזכרים בחולשותינו ובאסורים הכובלים אותנו, עצמנו
 מאפשרים לנו להיות מודעים לצורך שלנו בשחרור עצמי והם אף עשויים להוות עבורנו זירה

  .בה מתבצע תהליך ההשתחררות
, חשוב לא פחות, כשפנינו לחברה להפוך לפעילים טובים יותר, חוויה זו מאפשרת לנו מחד

 .היא מאפשרת לנו למצוא את החירות האישית
תיקון האדם לא יכול להתרחש ללא הניסיון : בפעילות משולבת ובלתי ניתנת להפרדה מדובר

ואילו תיקון העולם יהיה תמיד חלקי ובעייתי ללא תיקון מתמיד של , לתקן עולם המתמיד
 .עצמו האדם את

לשחרור  לא תוכל שלא להתבטא בו זמנית בשאיפה, שאיפה אותנטית לשחרור האדם מכבליו
 .מאידך, עצמי מחד ובשאיפה לשחרור של האחרים

 אסף אלבר

  
 

? בלי לכפות, התוכל לאהוב
? ולהישאר דומם, להזיז שערי שמים

? בלי לפעול, לתפוס ארבע כנפות תבל
, להצמיח ולכלכל

, לא לרכוש-- להצמיח 
, לפעול ללא ציפיות



:  להנחות ולא לשלוט
 ('פרק י, ינג'דאו דה צ). זה הכושר העליון

 

  
 

". תרבות המעגל" שאני מכנה אותה , בשכבר הימים התקיימה בארץ ישראל תרבות
לא נואם מבריק מול המון , "ישיעור פרונטאל"לא . הכוונה לקשר עם השווים והשותפים

לא , לא השר והשומע, לא הפועל ומקבל הפעולה, "תפוס על חם", מוקסם ונלהב ומריע
או דיון , או שיחת חברים, שירה בציבור- שפירושה, אלא תרבות המגל, הרץ והצופה

. בחבורה
ח ובעוד "שהתקיימה בתנועות הנוער ובתנועה הקיבוצית ובפלמ" תרבות המעגל"

את מקום בנואם הגדול תפס המשוחח . טיפחה סגנון דיבור מיוחד, מסגרות רצוניות
. לשכנע בצוותא, להבקיע יחד מן הספק, המבקש לברר דברים, המורה

את הקוסם והמכשף וחתרה אל , את אשף המילים, התרבות ההיא דחתה את הדמגוג
שבו מבקשים אנשים לחשל , היא כבדה את המבוכה כמצב חיובי. העיון ואל השותפות

. את אמונתם
היא הכירה תנופת עשיה . חס וחלילה, לא היתה מועדון ויכוחים סאלוני" תרבות המעגל"

אך היא ביקשה מן הדוב כי , ותשוקת יצירה ומורא קרבות ופריצה והבקעה ומעשים חיים
ולא כמי שמקסים את העם " יורד אל העם"ידבר אל זולתו כדובר אל עצמו ולא כמי ש

. וכמי שמחניף לו
היא הבינה שכל מהפכה . חתרה אל דמוקרטיה במובנה הנעלה" תרבות המעגל"

היו לה מנהיגים . מבקשת להעניק לשותפים לה את הכרת ערך עצמם ואת כבודם האנושי
. אך הם עלו מתוכה ושבו אליה

לערך מחנך וטפחה את , את מעגל המשוחחים, העלתה את השיחה" תרבות המעגל"
. היא לא ביקשה לגדל חסידים שוטים ומוחאי כפיים. הדיון הסוער

 
? האם היא שוקעת

. חיים גורי

  
שהרי ציונות , אך אין זה ברור מאליו". עם חדש"ישראל עתידה לקום חברה חדשה ו-ארץב

אפשר . ישראל ותקוות ישראל תכזב-אפשר לבנות את ארץ. ישראל-היא לא רק בניין ארץ
יש גם שם סוחרי . גם שם אפשר להתנוון. ישראל-אין קסם בארץ. להקים חברה שתהא לקלון

לבנות עם יהודי . אפשר ליצור קני עבדות ערבית שיהיו לזוועה לעם היהודי ולאנושות. נשים
 דוד בן גוריון .נחוצה אידיאה מוסרית גדולה...ולחדשו 

  
 

 
 
 

 
 

ברכות 
 

. אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן' ברוך אתה ה. סברי מרנן"

 ַבָשָנה ַהָבָאה
 , אהוד מנור : מלים

 נורית הירש : לחן
  

ַבָשָנה ַהָבָאה ֵנֶשב ַעל ַהִםְרֶפֶסת 
. ְוִנְספֹר ִצֳפִרים נֹוְדדֹות

ְיָלִדים ְבֺחְפָשה ְיַשֲחקו תֹוֶפֶסת 
. ֵבין ַהַבִית ְלֵבין ַהָשדֹות

 
עֹוד ִתְרֶאה , עֹוד ִתְרֶאה

ַכָםה טֹוב ִיְהֶיה 
 .ַבָשָנה ַהָבָאה, ַבָשָנה

ֲעָנִבים ֲאֺדִםים ַיְבִשילו ַעד ָהֶעֶרב 
, וְֺיְגשו צֹוְנִנים ַלֺשְלָחן

ְורוחֹות ְרדוִמים ִיְשאו ַעל ֵאם ַהֶדֶרְך 
. ִעתֹוִנים ְיָשִנים ְוָעָנן

 
עֹוד ִתְרֶאה , עֹוד ִתְרֶאה

ַכָםה טֹוב ִיְהֶיה 
. ַבָשָנה ַהָבָאה, ַבָשָנה

 
 
 

ַבָשָנה ַהָבָאה ִנְפרֹשֹ ַכפֹות ָיַדִים 
. ַהָלָבן, מול ָהאֹור ַהִמָגר

ֲאָנָפה ְלָבָנה ִתְפרֹשֹ ְבאֹון ְכָנַפִים 
 .ְוַהֶשֶמש ִתְזַרח ְבתֹוָכן

 
עֹוד ִתְרֶאה , עֹוד ִתְרֶאה

ַכָםה טֹוב ִיְהֶיה 
 .ַבָשָנה ַבָשָנה ַהָבָאה



אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון ' ברוך אתה ה

את יום , אלוהינו באהבה את יום הזיכרון הזה' ותיתן לנו ה. וקדשנו במצוותיו

. מקדש ישראל ויום הזיכרון' ברוך אתה ה. טוב מקרא קודש זכר ליציאת מצרים

 !"לחיים. אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה' ברוך אתה ה

 

אלוהינו ואלוהי אבותינו ' יהי רצון מלפניך ה"–  (נוטל פלח תפוח וטובלו בדבש) 

 ".שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה מראשית השנה ועד אחרית השנה

 

אלוהינו ואלוהי אבותינו שנהיה מלאים ' יהי רצון מלפניך ה"– (טועם מגרעיני הרימון)

". מעשים טובים כרימון

, חששותינואלוהינו ואלוהי אבותינו שיסתלקו ' יהי רצון מלפניך ה" – (טועם מן הסלק)

". מחסומינו וכל מכשולינו

שתגזור על חניכינו אלוהינו ואלוהי אבותינו ' יהי רצון מלפניך ה" – (טועם מן הגזר)

". לבוא לפעילויותינו

אלוהינו ואלוהי אבותינו שנהיה ' יהי רצון מלפניך ה" - (כולם טועמים קרקר דגים או דגים מגומי)
 ".לראש ולא לזנב

 

 סבב ברכות למעגל לשנה החדשה

אסיף 
איתמר פרת : מילים

נעמי שמר : לחן

אסוף את המעשים 

את המילים והאותות 

כמו יבול ברכה  

. כבד משאת

אסוף את הפריחה 

אשר גמלה לזיכרונות 

. של קיץ שחלף בטרם עת

אסוף את כל מראות פניה היפים 

. כמו את הפרי ואת הבר

האדמה היא אפורה מתחת לשלפים 

. ואין לה עוד לתת לך דבר

ואין יותר גבעול חולם על שיבולתו 

ואין יותר נידרי ואסרי 



רק הבטחת הרוח כי הגשם בעתו 

 .עוד יחונן את עפרה בתום תשרי

 

על כל אלה 
נעמי שמר :  מילים ולחן

על הדבש ועל העוקץ 

על המר והמתוק 

על בתנו התינוקת 

שמור אלי הטוב 

על האש המבוערת 

על המים הזכים 

על האיש השב הביתה 

מן המרחקים 

על כל אלה , על כל אלה

שמור נא לי אלי הטוב 

על הדבש ועל העוקץ 

על המר והמתוק 

אל נא תעקור נטוע 

אל תשכח את התקוה 

השיבני ונשובה 

אל הארץ הטובה 

שמור אלי על זה הבית 

על הגן על החומה 

מפחד פתע , מיגון

וממלחמה 

שמור על המעט שיש לי 

על האור ועל הטף 

על הפרי שלא הבשיל עוד 

ושנאסף 

.. על כל אלה

מרשרש אילן ברוח 

מרחוק נושר כוכב 

משאלות לבי בחושך 

נרשמות עכשיו 

אנא שמור לי על כל אלה  

ועל אהובי נפשי 



על השקט על הבכי 

. ועל זה השיר

.. על כל אלה

 

 

ֵנים  ָעָשר יְָׁרִחים-שְׁ
 נעמי שמר : מלים ולחן

  
  

ְבִתְשֵרי ָנַתן ַהֶדֶקל 
ְפִרי ָשחום ֶנְחָמד 
ְבֶחְשוָן ָיַרד יֹוֶרה 

ְוַעל ַגִגי ָרַקד 
ְבִכְסֵלו ַנְרִקיס הֹוִפיַע 

ְבֵטֵבת ָבָרד 
וִבְשָבט ַחָםה ִהְפִציָעה 

. ְליֹום ֶאָחד
ַבֲאָדר ָעָלה ִניחֹוַח 

ִמן ַהַפְרֵדִסים 
ְבִניָסן הוְנפו ְבכַֹח 

ָכל ַהֶחְרֵמִשים 
ְבִאָיר ַהכֹל ָצַמח 

וְבִסיוָן ִהְבִכיר 
ְבַתםוז ְוָאב ָשַמְחנו 

. ַאַחר ָקִציר
, ֵטֵבת, ִכְסֵלו, ֶחְשוָן, ִתְשֵרי
ָעְברו ִביָעף , ָחְלפו

, ִאָיר, ִניָסן, ֲאָדר, ַגם ְשָבט
ַתםוז ְוָאב , ִסיוָן

וְבבֹוא ֱאלול ֵאֵלינו 
ֵריַח ְסָתו ָעָלה 

ְוִהְתַחְלנו ֶאת ִשיֵרנו 
 :ֵמַהְתָחָלה

 

 
  

 

  

 


