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על שירת האהבה
האהבה התלויה בדבר אינה פשוטה כלל גם אם היא "פשוט אהבה"
"פשוט אהבה" שם קובץ השירים היוצא לראשונה בבית הספר " עמקים -תבור".
האהבה היא פיתוי שיש להיזהר ממנה ,אמר הפילוסוף .הוסיף המשורר -אהבה זה תמיד מסובך ונמאס ...
ושירים מזכירים את מה שאולי רצינו לשכוח.
במסגרת פרויקט " מצעד הספרים" וביוזמתה המבורכת של גלינה פילר ,ספרנית בית הספר ,התקיימה תחרות
"המוזות לא שותקות " -לכתיבת שירים .המוזות שלחו חיצי קופידון ובית הספר על תלמידיו ועובדיו משכו
בעט האהבה ובכאב האהבה .השירים הנבחרים הוצגו לתלמידים באופן אנונימי והם בחרו את "שעשו להם
את זה".
סיוון שץ [ח'] ,הזוכה במקום הראשון על פי בחירת התלמידים ,מצאה עצמה מחליפה פרצופים כעוסים.
מנסה להרכיב את הלב שנשבר בה לרסיסים .לחבר בכוח אהבה ,שנאה ואפילו קנאה .מכל אלה ,מה שנותר
שלם בתוכה היה החלק החסר.
יותם לוי [י'] ,תלמיד המסלול לחינוך מיוחד ,מי שזכה ב מקום השני ,מסתכל ַבצער ,מקום משכנה של
ַחד הם יהיו בלתי מנוצחים וביחד לֹא יגבור עליהם
האהבה .הוא קורא לאהובה שתסיר מעליו ֶאת האופל ,כי בי ַ
אפילו אלוהים.
ארגמן צונץ [יא'] ,הזוכה ב מקום השלישי ,מבקש להגדיר את האהבה הבלתי ניתנת להגדרה ומגלה כי יש
באהבה דבר אחד מיוחד -האהבה היא המחלה היחידה בחיים שמשכיבה שני אנשים .צונץ ,כנראה ,עדיין לא
חלה במחלה ,שהרי ליבו הולך ומתייבש כמו שעון מתקתק ,ואין יפה יותר מדימוי כה שובר.
אצל עטרה אל האיק חבל ההצלה המתגלה בצד התהום שנפערה ,מטעה ,מסיט ומפתה .את החבר היא מצאה
לפעמים קצת שבור .אם יותם חושב כי האוהבים יחד הם בלתי מנוצחים באה עטרה ותאמר כי האוהבים
הם כוח יקר ,כוח שלא תם.
בעולמו של תומר שיבולי [יא'] העבר ,ההווה והעתיד באים בערבוביה .בזמן לא זמן משתוקק הוא לאחת
יחידה ,שבדמיונו כבר הבטיח אותה לעצמו .הוא תר אחריה במדבר האינסופי ,בעיירות ובכפרים .כואב את
האהבה ומייחל לאיחוי שני הלבבות שינוחו בצל מעיין.
תמה ספיר [ח'] חולמת אגדות .עולם של נסיכים ונסיכות .בחלומה היא מוצאת את גיבור חייה ומבטיחה לו
הערות ,המציאות ,היא נחלת האבדון .בנחלה זו היא חווה את
אמונים בתנאי שלא יתעורר משנתו .אלא ֵ
אולי תזכה למצוא שם גיבורים .גם אם יתחלפו ,הם יהיו
הלבד ומשום כך תעדיף לחיות מחלום לחלוםַ ,
עבורה גיבורי אהבה.
אצל יובל גזית האהבה היא ציפור הדואה מעל שמיים כהים ,מרחפת במרחבי האינסוף .במסע אהבה זה ,כמו
נוכל ְל ָה ִכיל .
חכם יווני  ,הוא יודע ,כי ֶאת ַמה ֶשטֵש ָלנו יֵש וְ ֶאת ַמה ֶש ֵאין לֹא ַ
קרן יערי [יא'] ,מי שטרחה על
כריכת הספר ,מעידה כי תעדיף
לצייר ולא לכתוב על אהבה -
מספיק לי המבט ,מספיקה לי
הנגיעה כדי לשאוב אותי לעולמך,
היא תאמר.
זינה ירמנקו [יב'] העדיפה לתת
לחריטות עטה לזרום בהשראת
כוחה של שירת האהבה.
אסף פורת [יא] ,באהבה ,כמו
תמיד ,הקדיש שעות מזמנו כדי
להוציא לפועל ספר בעיצוב יפה.
קובץ השירים "פשוט אהבה"
מוקדש לכל החווים אהבה ,חולמים
אהבה ומשתוקקים לאהבה.
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סיוון שץ
קוראים לי סיוון שץ.
אני גרה בקיבוץ מזרע ואני
לומדת בכיתה ח'.4
אני אוהבת לשחק ,לשיר ,לרקוד
ולצייר ,למרות שאני לא ממש
טובה באלה.
אני הכי אוהבת לכתוב שירים
וסיפורים .התחלתי לכתוב בערך
בכיתה ה'.
אני ממש אוהבת סרטים
ומוזיקה טובה ,כי מה צריך
יותר בחיים חוץ מחברים
טובים ומוזיקה?
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עוסים
צופים ְכ ִ
יפה ַנ ְר ִ
בֹוכהַ ,מ ְח ִל ָ
ָארץָ ,
יֹוש ֶבת ַעל ָה ֶ
ֶ
יסים.
ַןה ְל ַה ְר ִכיב ֶאת ַה ֵלב ֶשמִ ְש ַבר ָל ְר ִס ִ
ְמנ ָ
ָש ַב ְר ָת אֹותֹו ְב ִלי ַנ ַחד
ַחד
יך ָהיִ ינו ְבי ַ
זֹוכר ֵא ְ
ִב ְכ ָלל לֹא ֵ
אֹותי ְבכ ַֹח ֶאל ָה ֲא ָד ָמה
ָר ְק ָת ִ
יך ז ַ
ֵא ְ
אומה.
ָאמ ְר ִתי ְמ ָ
ַאר ִתי ָשם ִל ְבכֹות וְ לֹא ַ
יך נִ ְש ְ
ֵא ְ
כֹואב
ָת ִבין זֶה ֵ
ֶשמִ ְש ַבר ְל ָך ַה ֵלב
ַאכזֵב
ָת ִבין זֶה ְמ ְ
אֹוהב.
ַאתה ֲה ִכי ֵ
ִל ְשנֹא ֶאת ִמי ֶש ָ
ַןה ְל ַח ֵבר ַהכֹל ְבכ ַֹח
ִמ ְת ַע ְצ ֶבנֶת ְמנ ָ
רֹוצה ָלקוםַ ,ל ֲעזֹבִ ,ל ְצר ַֹחִ ,ל ְבר ַֹח.
ֲאנִ י ָ
אֹותי ְל ַבד
ַאר ָת ִ
ַב ָת וְ ִה ְש ְ
יך ָעז ְ
ֲא ָבל נִ ְז ֶכ ֶרת ֵא ְ
ירה ֲח ָל ִקים ִמטָד ְליַד
ֲב ָ
ָאז ֲאנִ י שוב ַמע ִ
ַא ִפלו ַה ִענְ ָאה
ַאה ָבה ַה ִשנְ ָאה ו ֲ
ָאבד ִלי ַהכֹלָ ,ה ֲ
ַ
ַמ ֵרי ָש ֵלם
ַרק ֵח ֶלק ֶא ָחד נִ ְשַאר ְלג ְ
ֵע ֵלם.
עֹולם לֹא י ָ
ַה ֵח ֶלק ֶש ְל ָך ְב ִל ִביְ .ל ָ
כֹואב
ָת ִבין זֶה ֵ
ֶשמִ ְש ָבר ְל ָך ַה ֵלב
ַאכזֵב
ָת ִבין זֶה ְמ ְ
אֹוהב.
ַאתה ֲה ִכי ֵ
ִל ְשנֹא ֶאת ִמי ֶש ָ
ָת ִבין זֶה ְכ ָבר ָברור
ֶש ַה ֵלב ֶש ִלי ָשבור
ָת ִבין ,זֶה ְכ ָבר ָאבוד
ַלמוד.
ַאר ָת ג ְ
ָאז שוב נִ ְש ְ



השיר "רסיסים" זכה במקום הראשון על פי בחירת תלמידי ז' -י"ב ב"עמקים תבור"
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לֹומר
ַע ְכ ָשו לֹא נִ ְשַאר ָל ְך ַמה ַ
וב ַר ְח ְת
ֵנ ַר ְק ְת ֶאת ַהכֹל ָ
כֹותב ָל ְך וְ ָשר
וְ הוא נֹה וְ ֵ
אֹוה ֶבת אֹותֹו
ֲדיִ ן ֶ
ַאת ע ַ
אולי ְ
ַ
ֶא ָמנָה
ַאת נִ ְש ֶא ֶרת נ ֱ
ַה ִאם ְ
ַאת ֵע ָרה אֹו יְ ֵשנָה
ַה ִאם ְ
ופמָה
זֹוכ ֶרת ָכל ִס ְמ ָטה ִ
ַאת ֶ
ַה ִאם ְ
אֹוה ֶבת אֹותֹו
ֲדיִ ן ֶ
ַאת ע ַ
ַה ִאם ְ
אֹוה ֶבת אֹותֹו
ֲדיִ ן ֶ
ַאת ע ַ
ַה ִאם ְ
אֹות ְך
טוך ֶשלֹו ֵמ ִמיס ָ
ַה ִח ְ
עֹובר
ְב ָכל ַנ ַעם ֶשהוא ֵ
יכה ְל ָס ֵרב
ַאת ַמ ְמ ִש ָ
ָל ָםה ְ
ַאהב?
ָע ִדיף ָל ְך שוב וְ שוב ְל ִה ְת ֵ
ֶא ָמנָה
ַאת נִ ְש ֶא ֶרת נ ֱ
ַה ִאם ְ
ַאת ֵע ָרה אֹו יְ ֵשנָה
ַה ִאם ְ
ופמָה
זֹוכ ֶרת ָכל ִס ְמ ָטה ִ
ַאת ֶ
ַה ִאם ְ
אֹוה ֶבת אֹותֹו
ֲדיִ ן ֶ
ַאת ע ַ
ַה ִאם ְ
אֹוה ֶבת אֹותֹו
ֲדיִ ן ֶ
ַאת ע ַ
ַה ִאם ְ
אֹוה ֶבת אֹותֹו
ֲדיִ ן ֶ
ַאת ע ַ
ְ
ֶכת לֹו.
ָהיִ ית וְ ָת ִמיד ִת ְהיִ י ַשט ֶ
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יותם לוי
אני יותם לוי ,כיתה י' ,אוהב לכתוב שירים ,להלחין ,לשיר ,בעיקר ליצור.
אני כותב שירים מגיל צעיר מאוד .הייתי כותב המון ,כמעט כל הזמן וכמעט על כל דבר .אני גם
שר מגיל צעיר עוד יותר.
כל מה שראיתי ,כל מה שאהבתי ,כל מה שהפריע לי ,מהר מאוד היה כתוב על דף ,אחרי כמה
זמן הגיעו להם חרוזים ומשם עם השנים הם
רק מתפתחים.
בהתחלה כל שורה התחרזה עם הבאה,
והשיר היה בנוי וכתוב בצורה ילדותית,
לאט לאט השירים נעשו יותר ויותר
בוגרים ,והלחנים ,עם הזמן נהיו קצת
יותר בסדר.
אני זוכר שכשהייתי בכיתה ז' ,אחותי
הסתכלה על אחד השירים שלי
ואמרה" :הוא כותב שירים כמו שאני
כתבתי בכיתה י'!" לקחתי את זה
כמחמאה לגמרי.
פה ושם יצא לי להציץ בשירים שלה,
ורואים שהיא לא מפתחת את הכישרון
שלה .זו בחירתה ,אבל אני מתכוון להקדיש לזה את מה שאני יכול!
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יתי
ַאל ַת ְח ְש ִבי ֶשלֹא נִ ִן ִ
לֹומר ְד ָב ִרים ֶש ָערו
ַ
ַאל ַת ְח ְש ִבי ֶשלֹא ָמ ַח ְק ִתי
ֶאת ַה ְד ָב ִרים ֶשלֹא ָהיו
עֹולם
תֹוך ָכל ָה ָ
ְב ְ
נִ ְמ ָצא ָד ָבר ֶש ֵאין ְכמֹותֹו
ִאם נִ ְס ַת ֵכל ַב ַס ַער
אולי נִ ְר ֶאה אֹותֹו
ַ
אֹותי
אולי ִת ְר ִאי ִ
בֹואי ַ
ִאם ָת ִ
ְליַד ָכל ַה ְן ָד ִקים
ֶשלֹא נִ ְס ְגרו
אולי לֹא יִ ָן ְגרו
ַה ְן ָד ִקים ֶש ַ
אולי ָק ֶשה
עֹולם ַ
ָה ָ
אולי לֹא ַקל ְל ִה ָם ֵצא
ַ
ַלים
ַאך ַבןֹוף ְמג ִ
ְ
יֹותר
ֶשטֵש ְד ָב ִרים ָק ִשים ֵ
ַת ִרי
ַאל ְתו ְ
ַעל ָכל ַמה ֶש ָע ַב ְרנו
ַאל ִת ְש ְכ ִחי
ֶאת ָכל ַמה ֶשלֹא ָש ַכ ְחנו
אולי זֶה ַקל
ַ
אולי זֶה לֹא
ַ
אולי ַבןֹוף נִ ְמ ָצא ַהכֹל
ַ
ְת ִהי ִא ִתי
ַת ַע ְז ִרי ִלי גַם
עֹולם
נִ ְר ֶאה ָ
נִ ְס ַלח וְ לֹא נִ ְש ַכח
ָאז ִת ְס ְל ִחי ִלי ַע ְכ ָשו
לֹומר
ֵאין ִלי ְכ ָבר ַמה ַ
ִאם ֵת ְל ִכי וְ ַדי
 השיר "אולי" זכה במקום השני על פי בחירת תלמידי ז' -י"ב ב"עמקים תבור"
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זֶה לֹא ָע ַבר
יתי ִגבֹור
אולי ָל ְך ָהיִ ִ
ַ
ַאך ִב ְל ָע ַדיִ ְך ֲאנִ י נִ ְש ָבר
ְ
וְ זֶה לֹא ַי ֲעבֹר
ידי ֶשלֹא
ַאל ַת ִג ִ
ידי ֶש ֵכן
ַאל ַת ִג ִ
בֹואי ִא ִתי ֶאת ַהכֹל נְ ַת ֵען
ַרק ָת ִ
ָד ְך
ַרק ְתנִ י ִלי ֶאת י ֵ
ַאת עֹוד ִת ְמ ְצ ִאי ִלי ָמקֹום ְב ִל ֵב ְך
ְ
ַלדות ֶש ָלנו
ַאל ִת ְש ְכ ִחי ֶאת ַהט ְ
ַה ְר ֵבה ְד ָב ִרים ָק ִשים ָע ַב ְרנו
ֺס ִחים
ַחנו ִב ְל ִתי ְמנ ָ
ַחד ֲאנ ְ
ְבי ַ
ַחד לֹֹא יִ ְגבֹור ָע ֵלינו ֲא ִפלו ֱאל ִֹהים
ובי ַ
ְ
זֶה לֹא ָע ַבר
יתי ִגבֹור
אולי ָל ְך ָהיִ ִ
ַ
ַאך ִב ְל ָע ַדיִ ְך ֲאנִ י נִ ְש ָבר
ְ
וְ זֶה לֹא ַי ֲעבֹר.
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סֹוער
ֲאנִ י נִ ְמ ָצא ְב ֶא ְמ ַצע ְרחֹוב ֵ
ָשים
יליֹון ֲאנ ִ
ִמ ְ
ַקר ַבחוץֲ ,אנִ י ִמ ְת ָק ֵרר
רֹועד
ֵמרֹב ַהעֹר ֲאנִ י ֵ
בֹודד.
יבי ֲא ָבל ֲאנִ י ֵ
ָשים ְס ִב ִ
יליֹון ֲאנ ִ
ִמ ְ
ָמ ַתי ְכ ָבר נִ ָנגֵש
בֹואי ֵא ַלי
ָמ ַתי ָת ִ
כֹובש
טוך ֵ
ְב ִח ְ
ירי ֶאת ָהא ֶֹפל ֵמ ָע ַלי.
בֹואי ָת ִס ִ
ִ
עֹוד ְמ ַעט יִ ְהיֶה ְמ ֺא ָחר ִמ ַדי
יאי ֶאת ַהח ֶֹש ְך ֵמ ָע ַלי
תֹוצ ִ
בֹואי ִ
ִ
ֲרי
עֹולם לֹא ִת ְצ ַטע ִ
ְל ָ
בֹואי וְ ַת ְח ְז ִרי ֵא ַלי
ִאם ָת ִ
שובי ֶאל ַחטַי.
ִמי יִ ֵתן וְ ָת ִ
יֹותר
יֹותר וְ ֵ
ְלַאט ְלַאט נִ ָןגֵר ֵ
אֹומ ֶרת
ֶרת וְ ֶ
ַאת שוב חֹוז ֶ
ְ
ַאת לֹא ְמ ַמ ֶה ֶרת
ְ
ֶח ַלש
ַאנִ י נ ְ
ֲא ָבל ַה ְז ַמן ָרץ ו ֲ
תֹוך ַה ִםגְ ָרש.
ַאת ְב ְ
זֶה ַרק ֲאנִ י וְ ְ
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ארגמן צונץ
נולדתי ב28.05.91 -
קוראים לי ארגמן אבל אתם יכולים לקרוא לי צונץ .כן ,זה השם משפחה שלי אבל בשנים
האחרונות הוא אומץ ככינוי שלי.
אני בן  .17כשתראו אותי לא תדעו את זה וגם כשאני אגיד לכם אתם תצחקו .בקיצור ,אני מאוד
אוהב להוציא אנרגיה .כל פעם בצורה אחרת:
אני משחק הוקי (רולר לא קרח) ,מחליק
על רולר בסטריט ,מחליק על סקייט,
מצלם דמואים שלי ושל חברים ,עורך
חובבן בוידיאו ,מתמחה בפוטושופ,
וחולה על משחקי רשת במחשב בעיקר
( 1.6 COUNTER STRIKEמשחק יריות
אונליין).
לפעמים אני מוציא אנרגיה וכעס גם
בדרכים שקטות :כותב שירים ,מצייר
שטויות ,וכותב סיפורים קצרים.
אני לא עושה דברים שאני לא נהנה
מהם ,אבל לפעמים חייבים.
אבא שלי עובד בחו''ל ולכן בתור בן בכור
בבית אני עוזר לאמא שלי ברוב עבודות
הבית ,אך לפעמים אני משתמט מהם.
אני מאוד אוהב את המשפחה שלי אפילו
שאני רב עם האחים שלי המון.
בקיצור ,זה אני ,מקווה שתיהנו.
ארגמן.
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עֹולם ְתלויָה ֶאל מול ֵעינַי
ַמ ַנת ָה ָ
תוחים ְב ָפנַי
לולים ְנ ִ
ָכל ַה ַם ְס ִ
ֲשה
ומ ַת ְכנְ נִ ים ַמה ַנע ֶ
יֹוש ִבים ְ
ַאת ְ
ֲאנִ י וְ ְ
ְב ֶה ְמ ֵש ְך ַה ַחטִ ים.
סופה ְללֹא ִט ַנת ֶע ֶצב
ִמ ַבחוץ ֲאנִ י ְכמֹו ָ
גופה
ֲא ָבל ִמ ִב ְפנִ ים ֲאנִ י ְכמֹו ָ
ַאת לֹא ִת ְהיִ י ִא ִתי
ִכי ְב ֶה ְמ ֵש ְך ַה ַחטִ ים ְ
עֹולם ַהגָדֹול ִב ְל ָע ַדי
ַאת ִת ְהיִ י ָב ָ
ְ
ָרם ָל ְך ִל ְבר ַֹח
ַרק ִעם ַה ָבחור ֶשג ַ
ַבש
ומ ְתי ֵ
הֹול ְך ִ
וְ ַה ֵלב ֶש ִלי ֵ
ְכמֹו ֶש ַה ָשעֹון ְמ ַת ְק ֵתק.
רורה
ַאה ָבה זֹאת ִמ ָלה ְמאֹוד לֹא ְב ָ
ֲ
ַאחת
ֵאין ָלה ַה ְג ָד ָרה ַ
ֺחד
ֶא ָחד י ִַגיד ֶשהוא ַמ ְר ִגיש ְמי ָ
ַאחר י ִַגיד ֶשהוא ַמ ְר ִגיש מוזָר
ָה ֵ
ֺחד
ֲא ָבל יֵש ָד ָבר ֶא ָחד ְמי ָ
ידה ַב ַחטִ ים
ַאה ָבה ִהיא ַה ַם ֲח ָלה ַהטְ ִח ָ
ֲ
ָשים.
יבה ְשנֵי ֲאנ ִ
ֶש ַם ְש ִכ ָ

יֹוש ִבים ַעל ַה ִם ָחה
ְ
ְמ ַד ְב ִרים ַעל ֶה ָע ִתיד
ֲדיִ ן לֹא ָברור
עַ
ומי
ומה ִ
ומה ַ
ִמי ַ
יע ְלסֹופֹו
ֲא ָבל ַה ֵלב ֶש ִלי ִה ִג ַ
אֹומר
עֹוצם ֵעינַיִ ם וְ ֵ
ַאנִ י ֵ
וֲ
ָשלֹום.
ִל ְפנֵי ֶש ֲאנִ י נִ גַש ֶאל ָהאֹור,
מֹוציָאה
יעה ַעל ְש ָפ ַתי ִ
נְ ִג ָ
אֹותי ֵמ ַהח ֶֹש ְך
ִ
עֹור ַקי
נֹות ַח ֶאת ֵעינַיָ ,דם חֹוזֵר ְל ְ
ֵ
ַאנִ י חֹוזֵר ִל ְהיֹות ַחי.
ְש ָפ ַתיִ ְך ַעל ְש ָפ ַתי ו ֲ
ַחד
ַכמִ ְר ֶאה ֶש ֶב ָע ִתיד ֵכן נִ ְחיֶה י ַ
דֹומה
ִמ ֵכיוָן ֶש ִל ְשנֵינו יֵש ַמ ֲח ָלה ָ
ַמ ֲח ָלה ְמאֹוד ְמ ֺס ֶכנֶת וְ ַל ַם ֲח ָלה ַהזֹו
ַאה ָבה.
קֹור ִאים ֲ
ְ
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םֹורה ְמ ַד ֵבר
תֹוך ַה ִכ ָתהַ ,ה ֶ
יֹושב ְב ְ
ֵ
תֹוך ֲחלֹום.
שֹוק ַע ְב ְ
ִמ ְס ַת ֵכל ַעל ַה ַחלֹון וְ ֵ
יך ִלנֹל
ֶשם ַמ ְמ ִש ְ
ַבחוץ ַהג ֶ
נֹוג ִעים ָב ִר ְצ ָנה
ָקים ְ
ַה ְב ָר ִקים ַה ֲחז ִ
ַןה ְל ָה ִבין ָל ָםה זֶה ָכ ָכה ַבחוץ
ְמנ ֶ
ֵאין שום ִס ָבה ֶה ְגיֹונִ ית
וְ ָאז ֲאנִ י ֵמ ִבין ֶש ַהח ֶֹרף ֶא ְצ ִלי ִב ְפנִ ים.
חֹושב ָע ַליִ ְך יֵש ִלי ְס ָע ָרה
ְכ ֶש ֲאנִ י ֵ
נֹועם ְב ָח ְז ָקה
ַה ְב ָר ִקים ֵהם ִל ִבי ֶש ֵ
ָדי ֶד ֶר ְך ָה ֵעינַיִ ם
ַאת לֹא ְלי ִ
נֹופל ְכ ֶש ְ
ֶשם ֵ
ַהג ֶ
ַאנִ י ְמ ַח ֶכה ֶש ַה ָש ַמיִ ם יִ ְת ַב ֲהרו ֵבינְ ַתיִ ם.
וֲ
תֹוך ַה ִכ ָתה לֹא ָע ְב ָרה ָש ָעה
יֹושב ְב ְ
ֵ
ֲדיִ ן ִמ ְס ַת ֵכל ַעל ַה ַחלֹון שום ָד ָבר לֹא ִה ְש ַתמָה
עַ
יצי ְכמֹו ִמע ֶֹדם
ַבחוץ ַהכֹל ֵק ִ
ַאנִ י ֵמ ִבין
ֲא ָבל ִב ְפנִ ים ַהכֹל ָח ְר ִני ו ֲ
ָדי
יכה ִל ְהיֹות ְלי ִ
ַאת ְצ ִר ָ
ֶש ְ
ָמר.
ְכ ֵדי ֶש ַהח ֶֹרף יִ ג ֵ
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השיר "יושב בתוך הכיתה" זכה במקום השלישי על פי בחירת תלמידי ז' -י"ב ב"עמקים תבור"

הֹול ְך ָב ְרחֹוב
ְכ ֶש ֲאנִ י ֵ
אֹות ְך ֵמ ָרחֹוק
רֹואה ָ
ֶ
ֲדיִ ן ִמ ְת ַר ֶח ֶקת
ַאת ע ַ
יך ָל ֶל ֶכת ֲא ָבל ְ
ַמ ְמ ִש ְ
ַןה ָלרוץ ֵא ַליִ ְך
ְמנ ֶ
ומ ִבין
עֹורר ֵ
ול ֶפ ַתע ִמ ְת ֵ
ְ
אֹותי.
תֹוך ֲחלֹום וְ ֶשלֹא ִא ַב ְד ְת ִ
ֶש ֲאנִ י ְב ְ
תֹופס ַב ֶח ֶבל לֹא עֹוזֵב
ְכ ֶש ֲאנִ י ִמ ְת ַר ֵחקֵ ,
ול ִה ְת ָק ֵרב.
ַןה ְל ִה ְת ַנגֵד ְ
ְמנ ֶ
חֹושב וְ זֶה עֹוזֵר ְל ִה ְת ַר ֵכז
ָכל ַהטֹום ָע ַליִ ְך ֵ
יח ְל ִה ָת ֵפס.
ָב ְך ,וְ ָאז ֲאנִ י ַמ ְצ ִל ַ
יֹושב ַב ֶח ֶדר ַמ ִביט ַב ְתמונֹות
ֵ
קוע ַב ֲחלֹומֹות
קֹורא ִלי ֲא ָבל ֲאנִ י ָש ַ
ישהו ֵ
ִמ ֶ
יקה
מוס ָ
ִכי ֲחלֹומֹות ָע ַליִ ְך זֶה ְכמֹו ִ
עֹולם
ָאזנַיִ ם ְל ָ
אֹוט ֶמת ֶאת ָה ְ
ֶש ֶ
נֹות ַחת.
יקה ַהזֹו ִהיא ֶאת ַה ֵלבַ ,
םוז ָ
ֲא ָבל ַה ִ
ְכ ֶש ֲאנִ י ִמ ְת ַר ֵחק...
ַבןֹוף ַהכֹל נִ ְג ַמר ַבזֶה
יֹושב ַב ֶח ֶדר אֹו ַעל ֵעץ
ֶש ֲאנִ י ֵ
כֹותב ָהמֹון ִמ ִלים ֶש ִם ְת ַח ְברֹות
וְ ֵ
ירים
ְל ִש ִ
ירים ָע ַליִ ְך
ָהמֹון ִמ ִליםִ ,ש ִ
הֹול ְך ָכ ְך
הובה ֶש ַהכֹל ֵ
ָאז ָת ִבינִ י ֲא ָ
ִא ִתי וְ ִא ָת ְך וְ ַה ִשיר ַהזֶה הוא
ָל ְך.
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עטרה אל -האיק
נולדתי בקיבוץ גזית ב 1969-בתקופת הלינה המשותפת.
הילדּות בקיבוץ של אז הייתה לי קשה בגלל
החברה הסגורה והנוקשּות של המערכת.
הקשיים אותם חוויתי דחפו אותי לאהבת
הכתיבה ,ולחיפוש מקורות של כוח ואנרגיה
במילים ובתיאורי הטבע והנוף של עמק
יזרעאל.
כיום ,יש לי שתי בנות ,למדתי חינוך מיוחד.
וכ 7-שנים ,אני עובדת כמורת שילוב,
המנהלת את מרכז הלמידה בביה"ס "עמקים
תבור" בקיבוץ מזרע ומסייעת לתלמידים
מחטיבת הביניים בתחומי הלימוד
ההומניסטים.
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ֲרה
ְל ַצד ַה ְתהֹום ֶשמִ ְפע ָ
ַלה ֶח ֶבל ַה ָס ָלה
ִמ ְתג ֶ
ְלָאן ֶא ְפנֶה ַע ָתה?
ַה ְל ַמ ְע ָלה אֹו ְל ַמ ָחה
ַאתה ְל ִצ ִדי
ול ָכאן ָ
ְל ָכאן ְ
ֵמ ִסיטְ ,מ ַפ ֶתה אֹו ַמ ִסיל
ומֹוש ְך
ֵ
דֹוחה
לֹוק ַחֶ ,
נֹותן וְ ֵ
ֵ
ֵמ ִאיר ֶאת ַהח ֶֹש ְך
אֹו ֵמ ֵצל ֶאת ָהאֹור-
ָשם ַעל ְש ַפת ַהבֹור
וב ֶד ֶר ְך
ִה ְת ַב ְל ַב ְל ִתי ַב ִכוון ַ
נוח
ָש ְב ִתי ָלפוש וְ ָל ַ
יַ
פוח
ַה ַת ְר ִמיל ֵמ ָע ַלי ְכ ָבר ָת ַ
אֹוז ִלים וְ ַה ַח ְמ ָצן ָעכור
ַה ַםיִ ם ְ
אתי ִל ְפ ָע ִמים ְק ָצת
ֶה ָח ֵבר ֶש ָם ָצ ִ
ָשבור
ומ ָכל ִמ ְש ָמר
ַאך ֶש ִלי הוא ִ
ְ
ֶא ְש ְמ ֵרמו
בֹורֹותי ֶא ָק ֵחנו
ַ
וְ ֶאל ָכל
ֵל ְך יָד ְביָד
וב ַםיִ ם נ ֵ
ָב ֵאש ַ
וב ָשדֹות ֶשל ִס ְר ָנד.
ובטָם ְ
ַב ִם ְד ָבר ַ
ַחנו כ ַֹח ֶשלֹא ָתם
ֲאנ ְ
עֹולם.
ָקר ִמןוגֹו ָב ָ
כ ַֹח י ָ
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תומר שיבולי
כותב מאז שאני זוכר את עצמי.
מלחין והוגה דעות בתחום האמנות
האקספרימנטאלית מאז קיץ .'97
עובד פה ושם .לומד.
בשנים האחרונות ,עוסק בעיקר
בהטפת מוסר האין-קץ מן העבר.
רוכב על גלגלי האתמול ונע ונד בין
רבע וחצי בלילה לשעת הגאולה.
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ֺחק,
ומר ָ
שוך ְ
סֹופיָ ,ח ְ
ִמ ְד ָבר ֵאינְ ִ
צֹומ ַחת ,נָח ִל ִבי ֲא ֶשר נִ ְש ַחק,
ַאה ָבה ֵאינָה ַ
יכן ֶש ֲ
ֵה ָ
ַחזֹר,
ַעד ַהטֹום בֹו ַה ַעיִ ץ י ְ
ַאביט ְלָאחֹור.
עֹולם לֹא ִ
ול ָ
יר ִתיְ ,
ַע ָ
אֹות ְך ,י ִ
ַעד ַהטֹום בֹו ֶא ְמ ָצא ָ
וב ְכ ָפ ִרים,
נושי ָה ַר ִביםָ ,ב ֲעיָרֹות ַ
ֶד ֶר ְך ִח ַ
ָשים.
ָד ְע ִתיַ ,על ְת ִה ָלה וְ ַעל נ ִ
ְכ ֵאב ַרב י ַ
ַל ְמרֹות ֶש ֶש ֶמץ לֹא ָהיָה ִליְ ,ל ָמעֹז ֶח ְפ ִצי ַה ָתם,
עֹולם.
ַאת ֶש ִליְ ,ל ָ
ָד ְע ִתיֶ ,ש ְ
יצד ְב ִב ָחחֹון י ַ
הֹוֵ ,כ ַ
יתי ִל ְשכ ַֹח,
גופ ְךֶ ,שמִ ְד ֵמ ִ
ַכ ָםה ַחם הוא ֵ
מֹותן ִלי כ ַֹח,
טות ְךֶ ,ש ֵ
ָש ֵ
יחֹוח נ ִ
נִ ַ
ֶרגַע ֶשל ְש ֵלמותָ ,ש ֵלם ִמ ָת ִמיד,
ַע ְברוַ ,רק ָת ֵט ְבנָה ָלנו ֶב ָע ִתיד.
וְ ַה ָשנִ ים ֶשט ַ
נֹור ַח ,לֹא ָכל ָכ ְך ָרחֹוק,
סֹופיֵ ,
וב ִם ְד ָבר ֵאינְ ִ
ַ
וצחֹוק,
עורים ְ
ָחים ְב ֵצל ַמ ְעיָן נְ ִ
ְשנֵי ְל ָבבֹות נ ִ
הוב ִתי,
יה ֶשל ֲא ָ
ָאביב ָש ָרה ִל ְק ָס ֶמ ָ
ִצנֹור ִ
מֹותי
ַאח ֵרי ִ
תֹוסיף ִל ְחיֹות ֲ
ַל ָדהִ ,
ַאה ָב ִתי ֵא ַליִ ְך ,י ְ
וְ ֲ
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יכה,
יך ונְ ִס ָ
ָס ְ
ְכמֹו נ ִ
אֹותנו.
ָכ ָכה ִד ְמיַנְ ִתי ָ
אֹות ָך
אֹותי וְ ְ
ָכ ָכה ִד ְמיַנְ ִתי ִ
ָדה ִעם סֹוף טֹוב ָהיִ ינו.
ָבַאג ָ
ומ ְל ָכה,
ְכמֹו ֶמ ֶל ְך ַ
חֹול ֶמת.
ָכ ְך ֲאנִ י ֶ
חֹול ֶמת ָע ֵלינו ְב ָכל ַליְ ָלה
ֶ
ֲשטָה ֺמ ְש ֶל ֶמת.
ְכמֹו ְב ַמע ִ
ישה ַה ָבָאה
ַעד ַה ְנ ִג ָ
יך ַל ְחלֹם.
ַאמ ִש ְ
יך ְל ַד ְמיֵןְ ,
ַאמ ִש ְ
ְ
ישה ַה ָבָאה
ַעד ַה ְנ ִג ָ
ובטֹום.
יך ְל ִה ְת ַנ ֵלל ַב ַליְ ָלה ַ
ַאמ ִש ְ
ְ
יכה
יךֲ ,אנִ י ַהמְ ִס ָ
ָס ְ
ַאתה נ ִ
ָ
ַאנִ י ֶש ְל ָך
ַאתה ַה ֶם ֶל ְך ,ו ֲ
ָ
ַאתה ִגבֹור
ילי ָ
ַמה ֶשלֹא ִת ְהיֶהִ ,ב ְש ִב ִ
ובאֹור.
ָת ִמיד ֶא ֱהיֶה ִא ְת ָךַ ,בח ֶֹש ְך ָ
רֹוצה ְל ִה ָש ֵאר ְל ַבד.
ַאל ֵת ֵל ְךֲ ,אנִ י לֹא ָ
רֹוצה עֹוד ֲחלֹום ֶא ָחד.
ִת ָש ֵארֲ ,אנִ י ָ
ילים ְל ַק ֵבל ִת ְקוָה,
ַנץָ ,כל ַה ֲחלֹומֹות ַמ ְת ִח ִ
ַאל ְתנ ֵ
אֹות ָך ַב ֲחלֹום ַה ָבא.
אולי ֶא ְז ֶכה ִל ְראֹות ְ
ישןַ ,
ִת ַ
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ישהו ָשם ְמ ַח ֶכה ִלי
ִמ ֶ
ישהו ֶשטִ ְהיֶה ַרק ֶש ִלי
ִמ ֶ
ֶצח
אֹותי ָלנ ַ
ֹאהב ִ
ישהו ֶשט ַ
ִמ ֶ
אֹותי
ַסיל ִ
ָה ֶא ָחד ֶשט ִ
יך ֶש ִלי ְמ ַח ֶכה
ָס ְ
ַהמ ִ
ָפה
יך ֶש ִליַ ,הט ֶ
ָס ְ
ַהמ ִ
אֹותי ִמ ָכל ַה ָב ָלגָן
טֹוציא ִ
יך ֶש ִ
ָס ְ
ַהמ ִ
יכי ְמ ַח ֶכה ִליֲ ,א ָבל לֹא ָכאן
נְ ִס ִ
אֹומה
ַפ ִשי ַה ְת ָ
הוא ָרחֹוק ִמ ֶםמִ י ,נ ְ
עֹולם ַהגָדֹול
ֵאי ָשם ָב ָ
ֹאהב
ַסילָ ,ה ֶא ָחד ֶשט ַ
ָה ֶא ָחד ֶשט ִ
ָה ֶא ָחד ֶשטִ ֵתן ֶאת ַהכֹל
נֹוצר ַה ִחבור?
יך ַ
ָאז ֵא ְ
ֺחד ַהמִ ְפ ָלא.
ַה ִחבור ַה ְםי ָ
קֹורה ַה ֶע ֶסם ַהזֶה?
יך ֶ
ֵא ְ
ַאה ָבה.
ַה ֶע ֶסם ֶשמִ ְק ָרא ֲ
ִאם לֹא נִ ָנגֵש
ִאם לֹא נְ ַד ֵבר
עֹולם.
ִאם לֹא נִ ְת ַח ֵבר ְל ָ
ָאז לֹא נִ ְהיֶה
ָאז לֹא יִ ְהיֶה
עֹולם.
ַה ֶע ֶסם ַה ֺם ְפ ָלא ָב ָ
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יובל גזית
נולדתי ב ...כי כך חייב היה
לקרות (יש לי סרט קטן בשחור
לבן).
אני חי גם עכשיו.
אני מקווה שבעתיד אמשיך
לחיות טוב כמו שהצלחתי לחיות
עד עכשיו ,ואולי קצת יותר.
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ַאחת
זֹאת ִצנֹור ַ
ַאחת ֵמ ַעל ָש ַמיִ ם ֵכ ִהים
ִצנֹור ַ
ָש ַמיִ ם ְל ֵאין סֹוף
ֶש ַבןֹוף ִמ ְס ַתטְ ִמים
ָאמ ְר ִתי ָלה
ַאת רֹוָאה ַ
ְ
ֵכן ֲאנִ י רֹוָאה
ָאמ ָרה ִלי
ִהיא ְ
יֹוביל ?
ְלָאן זֶה ִ
ֶאת ַמה ֶשטֵש ָלנו
יֵש
וְ ֶאת ַמה ֶש ֵאין
נוכל ְל ָה ִכיל
לֹא ַ
" ָהיָה אֹו לֹא ָהיָה"
שֹורר
ָאמר ַה ְם ֵ
ַ
ַחנו ִה ְק ַש ְבנו
ֲאנ ְ
ַע ְכ ָשו ֶא ְפ ָשר
ְל ַה ְת ִחיל
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קרן יערי
איור הכריכה
ִל ְפ ָע ִמים
ָמים
וְַאתה ַקי ִ
ְכ ֶש ַרק ֲא ִני ָ
אֹותי
ַס ָת ִ
ֲא ִני ְמ ִבינָה ְל ַמה ִה ְכנ ְ
ַמ ְס ִפיק ִלי ַה ַמ ָבט
יעה
יקה ִלי ַה ְנ ִג ָ
ַמ ְס ִפ ָ
עֹול ְמ ָך
אֹותי ְל ָ
ְכ ֵדי ִל ְשאֹב ִ
קשה לי לכתוב על אהבה
אז במקום לכתוב אני מעדיפה לצייר
אותה.

זינה ירמנקו
איורים לשירים
מסיימת את שנתי האחרונה בביה"ס
ומקווה לעתיד טוב.
שלוש יחידות מתמטיקה וגאה בזה (!!)
מציירת מאז שאני זוכרת את עצמי ,אבל
לא כל כך אוהבת להציג את יצירותיי
בפומבי.
מתבטאת טוב יותר בציור מאשר
בכתיבת שירים.
נהנית מיותר מידי ז'אנרים של מוזיקה.
רגילה לצייר לגלינה כל מיני דברים
לספרייה.
כמו גם הפעם הזאת.
תהנו!
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