


שביל החלב

ע ֵליִלי ַמסָּ בְּ

ֶרה   ִביׁש ִנקְּ ֵצה ַהכְּ ִבקְּ

ן ִביל ַהלָּבָּ ַהשְּ

ַחִקים ,ּוִמֶמרְּ

גּוַריִהַלת ִעיר מְּ

תלמידי  , אסרףבל ואבישי נהוראי: השיר נכתב על ידי

.כיתה ט מבית הספר קריית חינוך אורט יהודי בעפולה



מיניאטורה  

ַהִביט בֹו   ַמד לְּ ֶׁשִנלְּ כְּ

טּול ַמֵסכֹות ט נְּ ַמבָּ בְּ

ט ׁשָּ ֻמפְּ בְּ

ֹאם ֵשףִפתְּ ִמימּותֵיחָּ לֹא ַהתְּ ,ִבמְּ

מֹו ַעצְּ הּוא בְּ וְּ

הּוא  הוְּ טּורָּ .ִמיִניאָּ

ַנִביט

דֹול ַהֶזה ר ַהגָּ בָּ ַבדָּ

ן טָּ עֹולָּם ַהֶזה , ַהקָּ –הָּ

לָּל ֵעיֵנינּו חָּ ֶיה בְּ ַתֵקף ִמַבֲעֵדנּו , ִיחְּ ִיׁשְּ

ל לָּ חָּ

ִכים ֵׁשנּו ַתׁשְּ אּות, ַנפְּ ַרח ֵעת רְּ ִתפְּ

ל  ֵבנּו ִמכָּ בָּ ִביא ִבלְּ ַנחְּ ֹנז וְּ ִנגְּ ִטַפתוְּ

ל לָּ .ַהשָּ

ֹלל הּוִבצְּ ִנימָּ ,  רֹאֵׁשנּו פְּ

תֹוכֹו ֹזר לְּ ם, חָּ דָּ אָּ ַאַחד הָּ כְּ

מֹוֵפת   ֶאה לְּ ט ֵירָּ רָּ ל פְּ ֶפַתע כָּ לְּ

ַתל ֵצה ַהַתלְּ ל ִלקְּ ֻפסָּ ק ּומְּ דָּ ֻדקְּ .מְּ

ֹכה  ֲעמּווְּ ַעִיןִינְּ אֹות לָּ : ַמרְּ

ֵבנָּה ֵרׁש ֵבין ֵבטֹון ּולְּ תָּ ,ֵעץ ַזִית ַהִמׁשְּ

.יֹונָּה ַעל ֶאֶדן ַחלֹון

יּו הָּ פּו, וְּ לְּ חָּ בֹוֲאָך  , וְּ ם בְּ ׁשּובָּ וְּ

…ֲַחלֹוםה



א   בראשית מֹוצָּ

ו אנּו ִמקֹוף ֵעשָּ ל ֻכלָּנּו בָּ לָּ אּוַלי ִבכְּ

ק, ִמי יֹוֵדעַ  חָּ ֶבַטח לֹא ִיצְּ

ן הּוא עֹוֶשה לֹא ִדין לֹא ַדיָּ

ַציָּד ַרק ִנּצֹוד וְּ

ִחיד ל ַהיָּ לָּ הּוא ַהכְּ

.ַמֲחִליף יָּד ׁשֹוַלַחת יָּד

ה   רָּ ַזֶהה ֶאת ַהַמטָּ ר מְּ בָּ ו כְּ קֹוף ֵעשָּ

יו נָּ פָּ לְּ

ֵסי ֶאֶרץ ן, ִנכְּ טָּ דֹול ַעד קָּ ,ִמגָּ

אן ַחן ֱהיֹוִתי כָּ ֻפלְּ .ֶזַבח ֵהם לְּ

ִתי ִהיא ֲאִני ֻרשָּ ִמי, יְּ ַדי, ַעצְּ וְּ

בּו ַאֲחַרי ִאים ַבתֹור ֶׁשַיַעקְּ .ַדי ַלבָּ

ר אָּ ֵעיֹרם ִמִמִלים  ַאְך קֹוף ַיֲעֹקב ִנׁשְּ

ֵעץ ּוִמַדַעת ַעל הָּ

סֹוד ַהֶנַצח  ִאֶלֶמתֵעדּות  ֶתֶרת לְּ ִנסְּ וְּ

לָּב לָּב ַאַחר ׁשָּ ל, ׁשָּ ַצד ֲאגּודָּ ֵקב בְּ ,עָּ

ִנים  ד ׁשָּ יו  ַביָּ בָּ ִכים כֹוכָּ דֹורְּ עֹוִלים וְּ

ַמִים .  ַהשָּ

ַיֲעֹקב   ֶרץ הּוא וְּ אָּ ַעם הָּ ַאְך בּור וְּ

ו ם, ַאֲחֵרי ֵעשָּ דָּ קֹוף ַאֲחֵרי ֶבן אָּ

ִביַעת קֹוף יָּד   טְּ

דֹול ֹדם ַהגָּ אָּ ב הָּ רָּ ַעל ֶרַקע ַהשָּ

ִׁשיְך   ַהמְּ כֹור ֶׁשעֹוד נָּחּוׁש לְּ ֶׁשל בְּ

ֹחר ִלבְּ חֹוֶרֶרתוְּ ֵחרּות מְּ בְּ

ֵצלַעד יָּרּוץ  ִהנָּ ִצלֹולְּ ֵצם  בְּ ַטמְּ  ַהִמצְּ

.ֶׁשל ֵעץ ַהַחִיים



הבן שלי הלך לקרקס 

ס קָּ ַלְך ַלִקרְּ .ַהֵבן ֶׁשִלי הָּ

ַלְך ס הּוא הָּ קָּ .ַלִקרְּ

ִאיר אֹוִתי ֹפה ִהׁשְּ וְּ

הִעם  ִאשָּ

ה בָּ ַכלְּ וְּ

ִטיּול ה לְּ בָּ ַוֲאִני מֹוִציא ֶאת ַהַכלְּ

ַשִקית ִקי בְּ אֹוֵסף לָּּה ֶאת ַהקָּ

עֹוד ֶׁשַהֵבן ֶׁשִלי עֹוֶשה ַלֲהטּוִטים   בְּ

ִעם ַכדּוִרים

ִקי ַלַפח ַוֲאִני זֹוֵרק ֶאת ַהקָּ

עֹוד ֶׁשַהֵבן ֶׁשִלי רֹוֵכב ַעל ִפיל בְּ

ִׁשיְך  , ַוֲאִני סֹוֵגר ֶאת ַהַפח ּוַממְּ

ה תָּ ַהַביְּ

ִלים עֹוד ֶׁשַהֵבן ֶׁשִלי הֹוֵלְך ַעל ֲחבָּ בְּ

ִתי ַוֲאִני פֹוֵגׁש ֶאת ִאׁשְּ

ּה ַנֵשק אֹותָּ ּומְּ

עֹוד ֶׁשַהֵבן ֶׁשִלי בֹוֵלַע ֵאׁש בְּ

ַוֲאִני הֹוֵלְך ִליֹׁשן

ּה ק ִאתָּ ֻחבָּ מְּ

ַהֵבן ֶׁשִלי וְּ

ל הָּ נֹוֵפף ַלקָּ מְּ

רֹון נָּס ַלקָּ ִנכְּ

ה אָּ ִעיר ַהבָּ ִׁשיְך לָּ ּוַממְּ

ַוֲאִני יֵָּׁשן

ַקֶּוה ּומְּ

כֹונָּה ִעיר ַהנְּ ֶׁשֲאִני בָּ


