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   ,  מערכתדבר 

 רות בנג'ו

אנו נכנסים לקריאת מגילת רות.  חוץ, בוממבפנים  בעוד מדורות ל"ג בעומר עדיין בוערות בתוכנו, 

של רות. באיזה אצבע קריאה   "אחרות "כמה מקרי הדבר כי עלינו בימים אלו לחזור ולקרא את ה 

נקרא אותה? הימים הם ימי פרוץ "מבצע שומר חומות" כשהכאב והזרות מתנפלים עלינו מול  

, האלימות, ומשאירים אותנו ללא מילים מלבד מחרוזת המילים  שנכתבה  האנושי המצב, האובדן

,  "תפיסה"ונשלחה אלינו מאת  מוניב סבית, מחרוזת שהולידה שרשרת סמלית של "קשירה", 

הדברים  מחשבנו ביחד כי יהיה זה אקט של קריאה לפרסם בין החברים בתפס"ן. "  "העברה

בשל הדחיפות, התלבטנו איזה תמונות יוכלו לקשט את הגיליון, וחשבנו כי הפעם במקום   .שנכתבו

עצם כתיבתם הפכם לשיר וכך  שכן כלומר בשירה,  במילים, את דברי החברים  תמונות נקשט

כי אם בסיפורו של   בקריאתי ת. ובכן, לא בקריאת מגילת רות המקורית אשתף אתכםלמחרוז

 יהודה שטיינברג , "בימי שפוט השופטים" הנמצא בפרוייקט בן יהודה.  

" הדבר היה בימי שפוט השופטים. אחרי שהתנחלו בני ישראל על אדמתם.  :הסיפור מתחיל כך

בעודו מתאר לנו יהודה שטיינברג את   ניו יעשה".... מלך לא היה עדיין בישראל. איש כל הישר בעי

הוא  מספר על אגדה אחת שעברה מדור לדור,  ללא מלך, הימים הטובים,  בימי שפוט השופטים , 

שש מחרוזות פנינים היו ליעקב, שעברו  והייתה ידועה רק לאנשים מועטים. וזהו תוכן האגדה: "  

בירושה משרה לרבקה ומרבקה לרחל. וכשמתה רחל בדרך, מסרה את המחרוזות ליעקב ואמרה:  

לא ידע יעקב למי   "שבטי ישראל.מי, שהמחרוזות תעבורנה לידו, הוא יקים מבניו מלך על כל "

הנני מת, ואתם, סימן זה יהי מסור בידכם: אם תבואנה  " מבניו יתנן, עמד ופיזרן בין בניו ואמר: 

כל המחרוזות ליד אחד מכם, סימן שזה יקים מבניו  

 ."מלך על כל השבטים

נעמי לרות את המחרוזת   , מוסרתוכך בין שירה לפרוזה 

ילין בעז בגורן והראית לו   ואומרת לה: "צאי, בתי, היום

את הפנינים ואמרת לו מי שיזכה בי יזכה גם בחרוזים".   

בעז מבוהל, שואל את טוב אם ירצה הוא לקחת את  

החרוזים ואת רות. אך טוב אינו חפץ לחלל את יחוסו.  

    הוא הוקיר את העבר, ובעז הוקיר את העתיד. 
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 המחרוזת ....

חבריי לדרך, אנו עדים לימים קשים. אלה הם האנשים  

המחורבנים שהפכו את הזמנים שלנו למחורבנים. השנאה 

מעוורת בדומה לאהבה. חורבן הבית מלווה בחגיגות ובתשואות  

 ניצחון. אך לא ידענו של מי הניצחון?  

המחרוזת שנראתה איתנה ניתקה והתפזרו חרוזיה. אלה הם 

שהם מהווים מחרוזת או "מסבחה"   חרוזים שהיו יחד, חשבו

בערבית, מלשון הילול השם. הילול ותשואות למנהיגים  

הצמאים לדם ש"דמם בראשם" ושספק אם יש להם דם או  

מדומיינת שהחרוזים בה זהים בשנאה  רוזתבושה. זאת מח

ננת בתוך תוכו של כל חרוז וחרוז. החוט המקשר כבלבד שמ

רוזים ינקו את השנאה  נקרע ומשימת האיחוי קשה מנשוא. הח

פרצופיות העניקה לה את צורתה. מחרוזת  -לאורך דורות והדו 

יפה למראית עין אך רקובה מבפנים, שהחוט שאוגד אותה 

ואינו יכול לשאת אותה עוד. נדמה היה   ןמריקבו מתפורר 

טובה עם שאר החרוזים שדומים    בשכנותלחרוזים שהם חיים 

להם ושהם מהווים מעין מקשה אחת אך לא אחת מצליחה 

השנאה לנתק את המחרוזת ולהראות מה מסתתר מעבר  

לצורתה המסודרת והאחידה. האנרכיה והבלגאן חוזרים  

 ומופיעים בדומה לסימפטום כדי לומר דבר מה אמיתי על חיינו. 

ילו אותם את המאכלים שמבעירים את איבתם. ודאי  תמשיכו להניק לילדיכם את השנאה, תאכ 

שאינכם מופתעים ממה שקורה כיום במחוזותיכם!!! הרי זה בדיוק מה שהורשתם לילדיכם. האם  

תכו אחד בשני חזק ככל יכולתם אך אל תשכחו שישנו עוד   ?תוכלו לתקן את העוול שחוללתם

ום בכם במפתיע. מחפשים את  סיבוב שממתין לכם. אי שם ממתינה לכם נפשכם שבא בעת תהל 

אויבכם בחוץ בעודו שוכן בתוככם ומיצר עבורכם עוד כאב, עוד יתומים, עוד רוצחים, עוד נוקמים,  

עוד מתוסכלים, עוד אבודים, עוד מתאבדים, עוד קורבנות ועוד הנאה. תכו חזק אחד בשני כדי  

לקבר ומותיר   ללמד את האחר לקח אך האם למדתם בעצמכם את הלקח שלוקח את ילדיכם

והאם    תהאימהואותכם בודדים ומיוסרים? האם שומעים אתם את הזעקות וחשים את הסבל של 

קול זה מענג אותכם? הכיצד אינו הולם בכם ומעורר את רגשי האשם שבכם? תלהיטו את ילדיכם  

ותתחבאו לכם ממבטם של האם והאב השכולים. מבטם חזק אף יותר מהירייה שרוצחת את  

 האדם שגדלנו יחד אתו ובחרנו לקבור את ילדינו סמוך לילדיו.  השכן, את 

 

 דבריו של מוניב סבית 

גדולה משירה היא הראות, 
והתחושה, וההפלגה למרחק 

 העמום המטושטש.

ונקודה מסיימת את משפט 
 הרצון המושר

 ככה, סתם, ללא חשש. 

אך קטנות כנראה מטבעו 
של הלב השואף לשירה 

 הנגמלת בכתב.

וגבורה היא של יד הכותבת 
 בכאב

אלפית של הסער במוחש 
 הנשרף.

פתאום קם אדם  –מתוך: מבחר שירים 
 בבוקר

 "גדולה משירה"

 אמיר גלבוע 
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 חברי מוניב,  

  איבן סירין אומר שמי שראה מסבחה בחלומו זהו סימן לברכה גדולה שתבוא עליו.

באלימות    מוצפים  מדי,  יותר  רואים  שאנחנו  האחרון  בזמן  האקטואלית,  חשבתי  הבהמתית 

הזעזוע שחולפת כשם שבאה, הורידה מכל   תלהבות  ובאקטואלי שבשביל רגע משיכת עיניים וה

מסלול אנושי, וחצתה כבר מזמן כל גבול שאפשר. סיפרת לי פעם )כאשר טראמפ עלה לשלטון(  

ידעת   אז  כבר  ובואטספ.  ושלחו  צילמו  דרכים,  בתאונת  לפצוע  לסייע  שבמקום  צעירים  על 

הסרטון   ומסרת   אלא  ובסרטון,  שבתמונה  מה  אינו  שהמזעזע  זה  שיעור    עצמו.את  ובאותו 

בסמינר מקום בו למדנו שכאשר הטירוף משתולל, נשאר לנו רק ליצור מעטפת סמלית חזקה.  

שקוראים   באמת  אנשים  בודדים  כמה  יש  מטורפים  של  אלפים  אלפי  שבין  הברכה,  וזאת 

 וכותבים ורואים בלי לראות, שמתוך התבצרותם במגוריהם בשפה, יכולים להציל מן האנושי. 

הא  מהקוראן,בזמן  הצום  בפסוקי  נתקלתי  משהו   חרון  שם  יש  אבל  איתי,  תסכים  לא  ובטח 

  שקשור לחוט המסבחה שקושר מעבר לאקטואליה. 

يَامَُ َعلَْيُكمَُ ُكتِبََ آَمنُوا الَِّذينََ أَيَُّها يَا   تَتَّقُونََ لَعَلَُّكمَْ قَْبِلُكمَْ ِمنَْ الَِّذينََ َعلَى ُكتِبََ َكَما الص ِ  َكانََ فََمنَْ َمْعُدوَداتَ  أَيَّاًما * 

َسفَرَ  َعلَى أَوَْ َمِريًضا ِمْنُكمَْ َطعَامَُ فِْديَة َ يُِطيقُونَهَُ الَِّذينََ َوَعلَى أَُخرََ أَيَّامَ  ِمنَْ فَِعدَّة َ  عََ فََمنَْ ِمْسِكينَ    َخْيرَ  فَُهوََ َخْيًرا تََطوَّ

َخْيرَ  تَُصوُموا َوأَنَْ لَهَُ تَْعلَُمونََ ُكْنتُمَْ إِنَْ لَُكمَْ  ِللنَّاِسَ هًُدى اْلقُْرآنَُ فِيهَِ أُْنِزلََ الَِّذي َرَمَضانََ َشْهرَُ *   اْلُهَدى ِمنََ َوبَي ِنَاتَ  

الشَّْهرََ ِمْنُكمَُ َشِهدََ فََمنَْ َواْلفُْرقَانَِ أَيَّامَ  ِمنَْ فَِعدَّة َ َسفَرَ  َعلَى أَوَْ َمِريًضا َكانََ َوَمنَْ فَْليَُصْمهَُ  َُ يُِريدَُ أَُخرََ   اْليُْسرََ بُِكمَُ ّللاَّ

اْلعُْسرََ بُِكمَُ يُِريدَُ َولََ ََ َوِلتَُكب ُِروا اْلِعدَّةََ َوِلتُْكِملُوا  َهَداُكمَْ َما َعلَى ّللاَّ تَْشُكُرونََ َولَعَلَُّكمَْ   فَِإن ِي َعن ِي ِعبَاِدي َسأَلَكََ َوإِذَا * 

)   قَِريبَ  186-183 البقرة ) 

הוי המאמינים, נכתב בספר כי מצווה עליכם לצום כשם שנכתב על אלה שהיו לפניכם, למען  " 

יראה.   ימים    \תהיה מכם  יצום  לנוסע בדרך,  לחולה אשר בכם או  ימים ספורים. אשר  צומו 

להאכיל נזקק אחד.    - נפש  -אחרים כמספר הזה. על המסוגלים לצום )ואינם צמים( לתת כופר

 \ם לעשות טוב עוד ועוד, כן ייטב לו. ייטב לכם אם תצומו, לו רק ידעתם.ואולם ככל שיתנדב האד

 
 الن بيَ-جبرانَخليلَجبران

 על הילדים / ג'ובראן חליל ג'ובראן
 

 أولدكمَليسواَلكم
 أولدكمَأبناءَالحياةَالمشتاقةَإلىَنفسها،َبكمَيأتونَإلىَالعالم،َولكنَليسَمنكم.

 ومعَأنهمَيعيشونَمعكم،َفهمَليسواَملكاًَلكم.
 أنتمَتستطيعونَأنَتمنحوهمَمحبتكم،َولكنكمَلَتقدرونَأنَتغرسواَفيهمَبذورَأفكاركم،َأنَلهمَأفكارأًَخاصةًَبهم.

 وفيَطاقتكمَأنَتصنعواَالمساكمَألجسادكم.
 ولكنَنفوسهمَلَتقطنَفيَمساكنكم.

 ونَأنَتزوروهَحتىَولَفيَأحالمكم.فهيَتقطنَفيَمسكنَالغد،َالذيَلَتستطيع
 وإنَلكمَأنَتجاهدواَلكيَتصيرواَمثلهم.
 ولكنكمَعبثاًَتحاولونَأنَتجعلوهمَمثلكم.

 ألنَالحياةَلَترجعَإلىَالوراء،َولَتلذَلهاَاإلقامةَفيَمنزلَاألمس.
 أنتمَاألقواسَوأولدكمَسهامَحيةَقدَرمتَبهاَالحياةَعنَأقواسكم.

 العالمةَالمنصوبةَعلىَطريقَالالنهاية،َفيلويكمَبقدرتهَلكيَتكونَسهامهَسريعةَبعيدةَالمدى.َفإنَراميَالسهامَينظر
 لذلك،َفليكنَالتواؤكمَبينَيديَراميَالسهامَالحكيمَألجلَالمسرةَوالغبطة.

 ألنه،َكماَيحبَالسهمَالذيَيطيرَمنَقوسه،َهكذاَيحبَالقوسَالذيَيثبتَبينَيديه
 תוך הספר: הנביא, ג'ובראן חליל ג'ובראןמ 
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'אן הוא אשר הורד בו הקוראן ממרומים למען יביא לאנשים הדרכה ואותות נהירים  דחודש רמ

ועל    המעידים על דרך הישר ועל הישועה. על כל אחד מכם הנוכח בביתו בחודש זה לצום בו,

ימים אחרים. אללה חפץ להקל עליכם ואינו חפץ להקשות    החולה או הנוסע הדרך לצום מספר

עליכם, למען תוכלו להשלים את המספר ולמען תפארו את אללה על כי הנחה אתכם, ולמען  

 אם ישאלוך עבדי על אודותי, הנה קרוב אני..." \תכירו טובה.

בתרגום אורי רובין - ( 186-183)אלבקרה )הפרה(               

   ايدك عشت

 תום מרגלית  

 

 

, וניב יקרמ  

כתיבתך נגעה לליבי מאוד. במיוחד עמדתך הכואבת אך גם 

חושפת את הריק והטמטום שבהתענגות מן האכזרי  

והתוקפני וזאת מבלי ליפול לחלוקות המבלבלות אליהם  

 .נופלים רבים

 ?אני תוהה מהו החוט שקושר את המחרוזת

 .שאלה חוזרת שוב באופנים שוניםאותה 

אולי רק בימים שבהם הוא מתפורר, כמו שכתבת, אפשר 

שנדע עליו משהו. שכן בעוד המחרוזת קשורה, החרוזים  

 .מסתירים אותו

  ? האם אלו הן השנאה והאהבה שבכוחן לקשור

האם אנחנו עדים שוב להתפרקות של משהו שאפשר היה 

בבסיסה של   לדמיין שעשוי מקשה אחת? כפי שנמצא

כשפיצולו של הסובייקט ממקומו שלו    האימה המופיעה

 ?עצמו נחשף

במובן הזה נוכל לומר שהנפש לא רק שאיננה ממתינה  

החברתי חושף את  -מאחורי הסיבוב, כי אם היא מה שפועם והולם ברגעים אלו ממש. הנפשי 

 .הדמיון על האחד קורספיצולו המובנה, וברגע אחד נראה כאילו תמיד היה מפוצל. האחד קורס, 

 ?ובכן איך נתמקם אל מול קריסה זו

 ?האם די בכך שנכתוב ונחרוז מילים

 

 יונתן דהן  

 

 

 

 "אני יכול"

 נתן זך 

 נתן זך
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   מוניב יקר,

חושבת שלא רק שהמציאות מתפוצצת לנו בפנים  תודה לך על הכתיבה, ועל החברות לדרך. אני  

כמו שכותבת רות, אלא שבאמת נוצחנו, החברים לדרך, על ידי אלו שדמם בראשם. הכתיבה שלך  

 . מלומר נואש ועל כך תודה היא ההיפך

 הדס סבירסקי 

 

 ,מוניב יקר

משהו על    היית הראשון לפנות לכולנו, לומר בדם לבך

המתרחש ואנחנו אחריך, מגיבים לדבריך, אין זה מקרי. אני  

צליל החרוזים  גרה בעג׳מי ביפו ושומעת בנקישה רמה את 

שמתפזרים על הריצפה. בעת הזאת לבי נוטה לבחור דווקא 

הנחת שרות הזכירה ולעשות מעשה. התכנסנו בימים  -באי

בית של חברים, פנינו לחברים בהנהגה הער-האחרונים שכנים

יפו, ראשית לשאול מדוע קולם לא נשמע ולהציע לחשוב יחד  

 .מחדש על המעשה של שזירה 

 .תודה על שהתחלת את שרשרת המילים הכתובות שלנו

 

 יצחקי    רויטל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בואי נשחק

 יהודה עמיחי

 בואי נשחק תחיית המתים,

 בואי נשחק רבים נגד מעטים.

של  םהציפוריומשחק מסע 
 אהבה,

ומשחק שוטרים וגנבים של 
 .הותקוו שייאו

בקפיצות בין גבולות  קבואי נשח
 גיר על העולם.

 בואי נשחק, האחרים יצטרפו גם

ומשחק השקט, כשאין עוד  הם.
 מה לומר

ומשחק התופסת שאין לו סוף 
 במדבר. 

 מתוך: שירי יהודה עמיחי

 1948-1962 
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 מוניב יקר, 

  אתה כותב כל כך יפה. דבריך מדוייקים

 ונוגעים במדויק ובעדינות של צורף.

אני מתפללת שהמשבר הזה ישזור את  

 המחרוזת אחרת, חזקה יותר ויפה יותר.  

 רווית מזרחי שבח 
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 בוקר טוב, בוקר. טוב? 

 

במרחב האסוציאטיבי שהיא יוצרת. בתביעה לחשוב   המטונימיהשל   העוצמתאני מוצאת את 

מחדש את החלק המייצג את השלם. לחפש  

בתוך הצורה את הצליל ואת התמונה ואת מה  

שנובע מהן. מס בחה. פונטית בעברית: מס של  

בכי.. מי בדמעות תנין ומי בכאב עמוק קשה  

. משוררים/ת מהפכים/ת בשפה  .מנשוא.

מוסיקה  מלהטים עם הציור הלשוני ועם ה

לבקש את   ועמנשמתלווה אליה, לא אחת, 

עוררות האתיקה. אתיקה שראשית כוחה  

בפעולתה במרחב התודעה ואחריתה ביישומים.  

כמורה אל מורה, מה לנו כי נלין שהרי הסכמנו  

להיות נוכחים אל מול היפנוט ההון האנושי  

העתידי של החברה הישראלית ברעיונות בלע  

את היכולת   תוך הקפדה לשמוט ולהרדים

שלהם/ן להתנגד, להרגיש, לחשוב באופן  

ולקחת אחריות על עצמם ועל    יצירתיעצמאי 

אצלינו בתפסן ישנה אפשרות לגאולה.   . חייהם 

האם נצליח למקמה בזמן במקום ובנפשות ?  

האם היחס אל השפה יצליח להתרומם  

ולהתאוורר מעל הכפייה הדביקה המאפסת את  

בתום הראמדן  . דינמיקת מחזור החיים

ולקראת חג השבועות, מצרפת את דבריו של  

 ...עמיחי

 יוריה  זהבה
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 , שלום מוניב

 

התרגשתי לקרוא את דבריך בדיוקם הכואב של מילותיך, תיארת את חוט השנאה שקושר אליו  

חרוז ועוד חרוז ועוד חרוז. החוט נקרע ובחרוזים התפזרו, הם לא רוצים להיות חרוז לבד והשנאה  

בהם תיצור חוט חדש והם תיכף יושזרו. היתה לי מסבחה בצעירותי. קיבלתי אותה מאהבה  

מסבחה. ורק כעת עולה על דעתי שזאת אהבתו של אבי שקשרה   ההייתם לאבי ואהבתי אותה. ג

  למסבחה. -את אהבתי 

 טל שברו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ,מוניב אהוב

 .כבר כמה ימים, מאז שלחת לנו את דבריך הכואבים, שאני מחפשת מילים להגיב ולא מוצאת

אולי אסתפק בלכתוב שאני כל כך מצטערת שאנחנו במצב הזה, שהלב שלי גם נשבר ושאני שמחה  

          שאנחנו ביחד 

 .ל ותודה רבה שאתה ממשיך לחשוב ולכתוב ולהושיט יד גם בימים כאלהחיבוק גדו

 גוילי  חלי

 

 

 

 

 " בלי מילים"

 רוני סומק

 

 בין הכרישים השוחים 

 באוקינוס של הלשון 

 מסתתר דג קטן ששמו "אהבה".

 במו חייו הוא חוסם מהעולם 

 את המבול הבא.  

 מתוך: כל כך הרבה אלוהים 
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 מוניב חברי היקר,  

תודה על כתיבתך בזמנים קשים אלה. המחרוזת שלנו  

 בתפס"ן היא מחרוזת אחרת. 

 הנקודה שהעלת בנוגע לבכי האימהות היא חשובה: 

אינם   -האם אלה שמלינים, שמדברים בשם בכי האימהות  

 אלא מתענגים מהדבר. 

 אסף מנור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניב ,ומ

 תודה גדולה וקידה עמוקה על המילים הללו, הן היו לי כקולו של פעמון בישיבת הזן. 

בלתי נראה ששוזר שוב את   אני חושב שהתגובות של החברים למילותיך הן עצמן אותו חוט

 מאבנים יקרות, חצי יקרות וגם כאלו שהן ארורות.המחרוזת  

בפרקסיס הדתי של האיסלאם, של הבודהיזם הטיבטי ואני מניח   חשבתי על הפעולה הזו שקשורה

גם של דתות נוספות שאיני בקיא בהן, של המישוש הקפדני המעביר חרוז ואחריו עוד חרוז וכך עד  

  ימה. אין צורך להאמין בקיומה כדי לקיימה.על בל אינסוף, כאילו ומקיים את המחרוזת שתלויה

כשקראתי את מילותיך נזכרתי במחרוזת הראשונה של "ארץ שממה" של ת.ס אליוט בעיקר  

  בפסקה האחרונה אז אני מצרף את דבריו יחד עם ההערות/הארות של ת.ס אליוט ושל המתרגם.

 ימים זרועים בחרוזים ולא במתים. שנדע

 

 אלעד לוי  

 

 

Paul Eluard 

Et un sourire  

La nuit n’est jamais complète 
Il y a toujours puisque je le dis 
Puisque je l’affirme 
Au bout du chagrin une fenêtre 
ouverte 
Une fenêtre éclairée 
Il y a toujours un rêve qui veille 
Désir à combler faim à satisfaire 
Un cœur généreux 
Une main tendue une main ouverte 
Des yeux attentifs 
Une vie la vie à se partager. 

(Receuil Le phenix) 
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 מוניב יקר,  

התרגשתי לקרא את מילותיך, ועל כך גם דיברנו בנינו, על הכאב של המציאות אשר מתפוצצת לנו  

ההתרחשויות בימים אלו,   מול הפנים. כמו חזרה על המשפט " הכתובת הייתה כתובה על הקיר". 

גוף  לקרא בספר של גבריאל דהאן,  אשר מקריותם סמוכה למגיפת הקורונה החזירה אותי  

, אשר בפתחו של הפרק הראשון " הוירוס על גבי עתידה של אשליה " מובאים  האהבה בכל יום

דבריו של פרויד: "כל יחיד הנו לאמתו של דבר אויב של הציוויליזציה, אף שהציוויליזציה אמורה  

להיות תכלית לעניין אוניברסלי אנושי". אנו רואים בהתרחשויות את היחיד המצטרף להמון  

יפה מהסדר של מעשה ידי אדם. יונתן דהן בדבריו המרגשים, שואל היכן  כאויב הציוויליזציה. מג

,  1918עלינו להתמקם? בקוראי את השאלה חשבתי על מה שהציע פרויד לשנדור פרנצי, בשלהי 

לקראת סיומה של מלחמת העולם הראשונה, המוזכרים בהמשך הפרק: "משוך את הליבידו שלך  

הפסיכואנליזה. אחרת תרגיש אי נחת רבה". חשבתי על    מן המולדת בעוד מועד והפנה אותו לעבר

ההתמקמות של הפסיכואנליטיקאי כפעולה. הפעולה הנחושה שלך למסור את הפסיכואנליזה,  

, באוריינטציה הפסיכואנליטית בחינוך וביום יום שלך.  האמונה שלך בפסיכואנליזה  
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את הפסיכואנליזה,   בפעולה שלנו בתפס"ן במסירה שלנו אולי, ההתמקמות שלנו נמצאת 

, בהמצאה שלנו ובאמונה שלנו.  עם בני הנוער בפרקטיקה שלנו, בדיבור  

 רות בנג'ו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תמונות,ציוריםמ קצרים,  מאמרים  תגובות,  לשלח  תפס"ן,  לכתבהרהורים    ,וזמנים  זמן  לכתובת:    העת 

ruth@bengio.biz 

 

מתוך הסיפור מאת יהודה שטיינברג: "בימי 
"מבין הכרמים יצא איכר  שפוט השופטים".

 אל מחרשתו ושר:"

 

ה ָעַבר ְסָתו,  ִהנֵּ

ם ָחַלף ָהַלְך לֹו.  גֶּשֶּ

ָנה ָחְנָטה ַפִגים,  ְתאֵּ

יַח, ן רֵּ ן ְסָמַדר נֹותֵּ פֶּ  גֶּ

 ָזִמיר ִיְשפְֹּך ִשיר,

 ִיָשַבע ַאֲהָבה ִלְזִמיָרתֹו.

ק יֹוָנה,  תֹור ְמַחבֵּ

ר ִלְפִריָדתֹו   ֲחלֹומֹות פֹותֵּ


