


1. ֵהד / ִמְרָים ַחְלִפי

קֹוִלי
ְרָחב ֶמּ קֹול נֹוֵדד ַבּ

ׂש ְמַחֵפּ
ֶאת ַהֵהד

ְוַהֵהד
רֹוֵחק

ְורֹוֵחק

ַעד
ֵאינּות

בּוָרה / ַאְבָרָהם ַחְלִפי 2. ָׁשָעה ְשׁ

בּוָרה ִלְרִסיֵסי ֲהָבִלים ָוֶהֶבל ָעה ְשׁ ָשׁ
ֵעת ֶקר ּכָ ֵאיְנָך יֹוֵדַע ִאם ָחֵמׁש ִלְפנֹות בֹּ

ׁש אֹו ֵשׁ

לּוי ֵמָעֵלינּו ַהְזַמן ּתָ
עּוָרה ֵאָלה ּפְ מֹו ְשׁ ּכְ

בּוָרה ָאמּור ְמאֹד ְשׁ ָעה ּכָ ַהָשׁ
ִלְרִסיֵסי לֹא־ְכלּום ְוֶהֶבל

ד ְמַלְגֵלג ִמן ַהַצּ
ֵדי ַהִלְגלּוג ִדי ִמּכֹל ֵשׁ ַהֵשׁ

ִמּכֹל ְנבֹוֵני ַהֶהֶבל

מֹו ְיָלדים ַעל ֶחֶבל ִצים ְכּ ּוְבֵני ָאָדם ְמָקּפְ
ְוצֹוֲעִקים ֵהיָדד



4. ספירה לשלוש / מיכל וולוך

רֹאׁש צֹוֲעִקים ָעַלי ַלְחּדֹול ַהּקֹולֹות ָבּ
ִקים ֵלב ִמְתַהְדּ ָפִרים ּבַ ַהְתּ

ַער ּ חֹוָמה ִלְפֵני ַהַשׁ ּכְ
חֶֹסר ַסְבָלנּות ִביׁש צֹוְפִרים ְבּ ּכְ ֵמֲאחֹוַרי ּבַ

יר יר ַאֲחֵרי ׁשִ אּוַלי זֹו לֹא ֲאִני ֶשּבֹוֶחֶרת ִשׁ
ה ִלְברַֹח. ּוְמַנָסּ

ָפַתִים ֶדֶרְך ֲחָזָרה ַאְתּ נֹוֶשֶכת ׂשְ ּבַ
י ַרק ַאְתּ ְוַאּתְ שֹוְמעֹות ָנה ַעְכָשו ִכּ ֲהִיי ּכֵ

ע. זֹו ַאֲהָבה אֹו ַרק ָהֶאגֹו ֶשִנְפַגּ
ִרים ָעִרים ׁשּוב ִנְסָגּ ַהְשׁ

מֹו ַסְביֹוִנים. ֲאִויר ְכּ ּפֹוְרִחים ָלּה ּבָ

ת ַהַהְתָחָלה ִהיא חֹוֶזֶרת ִלְנֻקַדּ
קֹום ֶשָהֱאֶמת סֹוֶדֶקת ָמּ ּבַ

ַעם ֲאָבל ְפִלי ַהּפַ ַעת ֶשלֹא ּתִ ַאּתְ ִנְשּבַ
ִמיד ָתּ

ִמיד נֹוֶפֶלת. ֲאִני ָתּ

יֶטר / מיכל וולוך 3. יּוִפּ

ֶשֲאִני ִמְתעֹוֶרֶרת ָכל יֹום ּכְ ּבְ
ין ֲחלֹום ְלגּוף ְבִריר ְנִשיָמה ּבֵ ַשׁ

ֶרת ַעד ָהֶרַגע ֶשֲאִני ִנְזּכֶ
ב ְוִנְפַרׂש ח ַהֵלּ ֵאיְך ִנְפַתּ

ח. ִנְפַרס ְוִנְשּכַ

חֹל ֶאֱעמֹד ַעל ּכֹוָכב ּכָ
יֶטר ַחם יּוִפּ

ֶשם ֶשל ְזכּוִכיֹות ַיְמִטיר ָעַלי ֶגּ
ֶמׁש ּ י ַלֶשׁ ֶאֱעמֹד ָקרֹוב ִמַדּ

ֵרף ַאְך לֹא ֶאּשָׂ
לּוק ַמְרִעיד קֹר י ֶשֶבר ְזכּוִכית ּדָ ִלּבִ י ּבְ ּכִ

ִסיָעה ל ּפְ י ּכָ יך ְלַהְכִאיב ּבִ ַמְמִשׁ
ל ְנִגיָעה ִלְפצַֹע ּכָ

סֹוף ַהְסָתו. ֲעָנִנים ּבְ ל ֶאת ֵעיַני ּכַ ְמַעְרּפֵ

ם ִלי ֵשׁ חֹל ּבְ ֵיש כֹוָכב ֶאָחד ּכָ
ם של ְזכּוִכיֹות ְוֵאׁש ֶשׁ יֹוֵרד ּבֹו ֶגּ

ם ּ ֵשׁ חֹל ֶשּבֹו ַהּכֹל ִמְתַגּ ֵיש כֹוָכב ּכָ
ׁש. ר ְלַבּקֵ ִאם ַרק יֹוְדִעים ַמה ֻמּתָ



ים ֶסֶכר ָגדֹול ִשׂ
ֵאב ְלַיד ַמַעְינֹות ַהּכְ

ֱאגֹר ִאּתֹו
מֹו ַמִים ְכּ

מֹר ָעָליו ׁשְ
ר ֶשלֹא ִיְתַפֵזּ

יָך. י הּוא ַחֶיּ ּכִ

6. ֵאין / ָרֵחל ַחְלִפי

ֵאיְך לֹוַמר ֶאת ֶזה
ֵאין ִלי ֵאיְך לֹוַמר ֶאת ֶזה

ַוֲאִני חֹוֶרֶקת ֶאת ֶזה
ֵאין ִלי ִעם ָמה לֹוַמר ֶאת ֶזה

ן ֶאת ֶזה בּור ְלַנּגֵ ִלי ׁשָ ַוֲאִני לֹוַקַחת ּכְ
ה לֹוַמר ֶאת ֶזה ֵאין ִלי ָלָמּ

ַוֲאִני צֹוֶעֶקת ֶאת ֶזה
יק ֲחָזָקה ְלֶזה ֵאין ִלי ְצָעָקה ַמְסּפִ

ַוֲאִני ׁשֹוֶתֶקת ֶאת ֶזה
ֶפה ָסגּור ַוֲאִני ׁשֹוֶחֶקת ֶאת ֶזה ּבְ

ה ִלְסּגֹר ֶאת ֶזה ֲאִני ְמַנּסָ
ח אֹוִתי ֶאת ֶזה ְוֶזה ִנְפּתָ
ֵאין ִלי ּכַֹח לֹוַמר ֶאת ֶזה

ֶרת ֶאת ֶזה ּבֶ ַוֲאִני ׁשֹוֶבֶרת ֶאת ֶזה ִנׁשְ
ִביל ִמי לֹוַמר ֶאת ֶזה ׁשְ ֵאין ִלי ּבִ

ַוֲאִני רֹוֶקֶדת ֶאת ֶזה ִעם ַעְצִמי נֹוֶפֶלת ֶאת ֶזה
ּיֹאַמר ֶאת ֶזה      ֵאין ִלי ִמי ׁשֶ

5. ַהֶסֶכר / עלמה דניאל, יונה וולך

ברגע הזה כשהסכר נפרץ והגלים גבוהים
והמלים נשפכות לתוך המים

והחלומות מתרוקנים
לנקודה נעלמת

ברגע הזה
אתה
שם

ברגע הזה כשבדידות מציפה אנשים הולכים
ופנים שהיו מוכרים מתחלפים בזרים

והשאלות בוערות
דוחקות בי
ברגע הזה

אתה 
שם

ִמי ִמי
ֵני קֹולֹות ׁשְ ָרה ֶאת ֶזה ָצרּוד ּבִ ַוֲאִני ׁשָ
ִביל לֹוַמר ֶאת ֶזה ׁשְ ה ּבִ ֵאין ִלי ֶאת ַהּזֶ

ה ה ַהּזֶ ְוַהּזֶ
ֲחָזָרה יץ ִלי ּבַ ַמְרּבִ

ְוצֹוֵעק לֹא ָצִריְך אֹוָתְך
ֵאין ִלי ַמה ּלֹוַמר ֶאת ֶזה

ת ָמה ָמה ָמה ַוֲאִני לֹוֶחׁשֶ
ְוֶזה ּבֹוֶכה



7. צֹוֵלל / ָרֵחל ַחְלִפי

ֶאֶבן ֵבד ּכָ רֹון ּכָ ִזָכּ
ֵמיַמִיְך צֹוֵלל ּבְ

רֹון יִחי ַאְבֵני ִזָכּ ּנִ ַאל ּתַ
ן ִכיֵסי ְמִעיַלִיְך  ּפֶ ּבְ

ל ֶדֶרְך ּכָ ן ּבְ ְרִדי ִעּמָ ֵתּ
ְמצּוָלה

ֵהָאֲחִזי ֵהָאֲחִזי
ְבֵכי ַאְדָוה ָהעֹוָלה ִמִנּ ּבָ

ְכָחה ִשׁ
עֹוָלה

ְכחֹוָתִיְך ִמְתהֹום ִשׁ

8. ַּתִמיד ְלאֶֹרְך ַהחֹוף / ָנָתן יֹוָנָתן

ִמיד ְלאֶֹרְך ַהחֹוף ּתַ
ִלְפָעִמים ַמִים ִלְפָעִמים חֹול

ִמיד רּוחֹות ּתַ
רּוֵרי־ָים ְמלּוִחים ַמְפִריחֹות ֵפּ

אֹוֵמר ְלַנְפׁשֹו ַקר ִלי
ְמֻאָחר ִלי

ֵמַאִין לֹוְקִחים ּכֹוחֹות
יו ְלַהְתִחיל ַעְכָשׁ

חֹות. ִלְשׂ
ִמיד ְלאֶֹרְך ַהחֹוף ּתַ

ים ְוַאְנחֹות ים לֹו ִמְפָרִשׂ ְוַגֲעגּוָעיו ְמַדִמּ
ֵרָדה ֵמחֹוִפים ֲאֵחִרים ּפְ

ף ְזָרִמים ָקִרים ׁשֹוֵרר, ֻמָקּ ִצי ַהּמְ ח ּבְ ְוהּוא ַמּלָ
מֹו ֶקֶצף ּוְזָקנֹו רֹוֵעד ּכְ

ם יָקה ֶשל ַהּיָ ּמֹוַנְרִכָיה ָהַעּתִ ּכֹור ּוְמאֹוָהב ּבַ ׁשִ
ּוַבחֹולֹות ַהנֹוְדִדים ּוָבֶעֶצב

ִמיד ְלאֶֹרְך ַהחֹוף. ב ּתַ ַהנֹוֵשׁ



ְדֶּבְרג ים( / ֵלָאה גֹוְלְ ִסּ 9. אּוַלי )ַעל ַהִנּ

ֲעבֹר ֵמי ַהַלְיָלה ּתַ ְשׁ אּוַלי ִבּ
ְבִקיַע. ה ַוֲאֵפלֹות ּתַ ִצּפֹור ַזָכּ

ָבר ָרִאינּו, ֲהִתְזּכֹר, ַעם ּכְ ֵהן ּפַ
חֹור ָרִקיַע. ׁשְ ָנַפִים ְלָבנֹות ּבִ ּכְ

ס, אֹותֹו ַהַלְיָלה לֹא ֵאַרע ֲהּנֵ
ך מּוֶבֶנת ל־ּכָ ֲאְך ִקְרָבתֹו ָהְיָתה ּכָ

ס, ְרֵדּ ִריָחה ִמן ַהּפַ ֵריַח ַהּפְ ּכְ
ְנִשיָמְתָך ֵעת ִהיא ָעַלי רֹוֶכֶנת. ּכִ

ס. ַלְיָלה לֹא ֵאַרע ֲהּנֵ ֲאְך ּבֹו ּבַ
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