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:  עימוד ועריכה

פדידהאומיאלאפרת 

פדידהיעל 

:בחסות



לֹּא ֵהֵבאִתי ָלעֹוָלם  ד שֶּ לֶּ קרין אברהמי/ ַליֶּ

ְסִליָחה

הֹוַתְרִתי ֵעינֶׁיָך ֲעצּומֹות ַעל שֶׁ

מּול ְרִקיַע ֵאיְנסֹוף ְוַנֲחֵלי ְפִריָחה

ְסִליָחה

הֹוַתְרִתי   ֵחְרשּותָאְזנֶׁיָךַעל שֶׁ

ְפָלָאהמּול ִסיְמפֹוְנַית ַהְיקּום  ַהמֻּ

ְסַלח ִלי

ָאַטְמִתי ִפיָך ַעל שֶׁ

ת ַהִמִלים ִמֵלאֹמר ַתֲהֹפְכָנהאֶׁ עֹוָלמֹותשֶׁ

יָך ָכַבְלִתי ֵמֲעׂשֹות ת ָידֶׁ אֶׁ

יָך ָעַצְרִתי ִמְלַהִגיעַ  ת ַרְגלֶׁ .אֶׁ

ְסִליָחה

לֹא ָמַתְחִתי ְקִפיץ ִלְבָך ַעל שֶׁ

,ְולֹא ְיַתְקֵתק

לֹא ִיְטַעם ַאֲהָבה

ְסִליָחה

ֵאיְנָך .ַעל שֶׁ

מונטלמיכל : צילום



שרון שמיר/ ִלְפָעִמים 

ת ִלְפָעִמים  מֶׁ ֵעיַנִיםַרק עֹוצֶׁ

ת  ַהֹכלִלְפָעִמים ָכְך רֹוָאה אֶׁ

ה ִנְשָאר  ַבָיַדִיםְואּוַלי זֶׁ

ִמְתפֹוֵרר ְונֹוֵפל ַעל ַהחֹול

כֶׁת ְׂשָפַתִים ִלְפָעִמים ְקָצת נֹושֶׁ

ת ְבִלי קֹול רֶׁ ִלְפָעִמים ָכְך אֹומֶׁ

ר ַרְגַלִים קֶׁ ַלשֶׁ ה שֶׁ ְוִנְדמֶׁ

ָיֹכול ְוהּוא ָרץ ַעד ְלָאן שֶׁ

ָכזֹאת ְוזֶׁה ַקל ִלְפָעִמים ִלְהיֹות שֶׁ

ת רֶׁ רֹוָצה ִלְפָעִמים ְוִנְשבֶׁ שֶׁ

ת ַעְצִמי ְוַרק ִלְפָעִמים ַמִכיָרה אֶׁ

ת רֶׁ ִהי ַאחֶׁ ִלְפָעִמים ֲאִני ִמישֶׁ

כֶׁתִלְפָעִמים ֲאִני לֹא  ְמַחיֶׁ

ִלְפָעִמים ֲאִני ָכָכה ְׂשֵמָחה

כֶׁת ִנְשפֶׁ זֹו ַרק ַהִדְמָעה שֶׁ

ת  קֶׁ ּובֹוָכהַעְכָשוִהיא צֹוחֶׁ

ן טֶׁ ִלְפָעִמים זֶׁה בֹוֵער ִלי ַבבֶׁ

ִבְפִנים ה ָהִריק שֶׁ ִלְפָעִמים זֶׁ

יֹוֵדַע  ןִלְמצֹאשֶׁ בֶׁ ת ָהאֶׁ אֶׁ

ָנִעים ת ַלְמרֹות שֶׁ צֶׁ לֹוחֶׁ שֶׁ

ָכזֹאת ְוזֶׁה ַקל ִלְפָעִמים ִלְהיֹות שֶׁ

ת רֶׁ רֹוָצה ִלְפָעִמים ְוִנְשבֶׁ שֶׁ

ת ַעְצִמי ְוַרק ִלְפָעִמים ַמִכיָרה אֶׁ

ת רֶׁ ִהי ַאחֶׁ ִלְפָעִמים ֲאִני ִמישֶׁ

סטרטינראפרת : צילום



פלדמןאומיאלשני / ַעל ַאְרָבָעה ָבִנים 

ִחְכָתה ִלי ְבסֹוף ַהִמְדָבר, ְלִבִתי ,שֶׁ

ִתְגַדל ַעל ַאְרָבָעה ָבִנים :ִמְצָוה ְלַסֵפר ְכשֶׁ

ת ִלִבי, כָֻּלם ָיִפים, כָֻּלם ֲחָכִמים .כָֻּלם ָשְברּו אֶׁ

ָחד ָחָכם .ָתם, אֹותֹו ָאַהְבִתי ִראשֹון ִמכָֻּלם, אֶׁ

ָחד ָתם ת ַעְצמֹו  , אֶׁ ה אֶׁ ְמֹאוד ָחָכם ֲאָבל עֹוׂשֶׁ
ְמָטם .ְמטֻּ

ָחד ָרָשע ?  ָמה ָהַאֲהָבה ַהּזֹו ָלְך: ָהָיה שֹוֵאל, אֶׁ
.ְולֹא לֹו

לֹא ָיַדע  .  ָארּור ּוְמנָֻּּול? ַמְסִכיָמה: ִלְשֹאלְוזֶׁה שֶׁ
ְסַלח לֹו ְלעֹוָלם .לֹא אֶׁ

ִלי ,ַיְלָדה שֶׁ

ְלַכלֹוִתיְבָכל דֹור ָודֹור ָקמּו ָעַלי 

ַוֲאִני ִהַצְלִתי ַעְצִמי ִמָיָדם

אלה שביט: צילום



ל ַהָגנּוז  פֶּ מנדרובסקיחגית / ִמַבַעד ָלאֹּ

.ְכרּוָיה ְלַהְקִשיבָאְזִני 

ה ֵליִלי ִיְפַער, ִמְצפֶׁ שֶׁ

ָעַליִיֹפל. ִמְפַתן ַהַצַער

ָיִאיר. ִצֵלְך

.ַזְרקֹור ַהְפִליָאה

ת ִלְפֹער ִפיֹות ַרִבים שֶׁ נֹואֶׁ

נְֶׁחְסמּו ֵבין ָכְתֵלי שֶׁ

.גּוִפי

ָלא ת אֶׁ שֶׁ ֵאיִני ְמַבקֶׁ

ת ַהחֹול ְבַיְרָכַתִיְך .אֶׁ

ֵאיֵנְך ִלי

ָלא ְסִפיָנה אֶׁ

.ְוַהָים ָחֵסר. ְטרּוָפה

גנוטקרן אור : צילום



אסתי ויסמן/ ַהגּוף זֹוֵכר 

ר ִנְשַכח ֵמַהֵלב ּוִמן ַהַדַעת ת ֲאשֶׁ ,אֶׁ

ָהיּו ְוֵאיָנם עֹוד ָעָבר שֶׁ ת ֵהֵדי הֶׁ ,אֶׁ

ְבִמְשעֹוֵלי  ת ַהְצָלִלים ַהֲחבּוִיים שֶׁ ,ַהִּזָכרֹוןאֶׁ

ת ִכּוּוֵצי ַהַצַער ת ִפְרפּוֵרי ַהִהְתַרְגשּות ְואֶׁ .אֶׁ

ָחד ַבְּזַמן ַגע אֶׁ ְצרּו ְברֶׁ נֶׁעֶׁ ְנִשימֹות שֶׁ

.ִבְדָמעֹות ַחמֹותַעְכָשוִמְשַתְחְררֹות 

נתי גולן: צילום



כרמלה אוזן/ ַאֲהַבת ְכָפר 

,ִנְתזּו ִמָמָטר ּוְרִסיִסיםַהְדרֹוִרים 

יָך .ִנָתז ִבי ִלִבי ְוָכַמּה ֵאלֶׁ

ל ִשְגָרה ,ִמְתַכִסים, ְבָיִמים ְרִגיִלים שֶׁ

ר ָמְתנֶׁיָך .גּוִפי ָהֵערֹום ְוֵזכֶׁ

,ַהִתיָרס ִהְצִהיב ַבָשדֹות ְוָיַבש

.ֹכה ָגַעש, ָדִמי ֹכה ָסַער

ל ַחג ,ִיְצִרי ִבי ִנְכַבש, ְבָיִמים שֶׁ

יָך ְתָקה ְנִשיַמת ַאִפי ִבְנעּורֶׁ .נֶׁעֶׁ

ל ַהחֹוף ל ַהָים ָיָצא אֶׁ ,ִקְצפֹו שֶׁ

.ָהֵעיַנִיםְכֹחל ַגָליו ִהְרִטיב 

,חֹולֹות נֹוְדִדים ְבֵׂשָער ָזֹהב

.ִהְתַנְפָצה ִנְשָמִתי ַעד ָשַמִים

ִלים ָגְבהּו ִלְהיֹות ִלי ִמְקָלט ,ִשבֳּ

ל ְשֹחר ֲאָדָמה גּוִפי ִנְמַלט .אֶׁ

ַגע ִפְלִאיִפַלְלִתי ,ַבָלאט ְלרֶׁ

ְרָגה ּוְתשּוָקה ָהיּו ְלִכְלִאי .עֶׁ

דבורה שלו: צילום



פלורנטלעליזה / ַהְמָתָנה 

ֲעָנָנהְכמֹו 

ַמְמִתיָנה

,ִלְשַעת ָרצֹון

,ְלִהְתַגְשמּות

ִנְמֵצאת

ְבָמקֹום בֹו ֵאיִני

ת דֶׁ עֹומֶׁ

ת רֶׁ ִמְתגֹורֶׁ

ְבֵביתֹו ַהָנטּוש

ל ִשיר ,שֶׁ

ֲעַדִין לֹא שֶׁ

ִנְכַתב

איפרגןמירב : צילום



רחל אלון/ ְבִכיִסים ְמֵלִאים ְתבּוָנְתָך 

ָלְך ְבִכיס ְמִעיֵלָך ַהְפִניִמיִשְמִרי 

ָיַדְעְת  ל ֲאָהבֹות ְקַטנֹות שֶׁ ן שֶׁ ,ֹחפֶׁ

ָּזַכְרְת ִחבּוִקי ...ֹתם שֶׁ

ָעפּו ָברּוחַ  ,ֲעֵלי ִמִלים שֶׁ

ָמָצא עֹוד ַתפּוחַ ִזָכרֹון ל ָנִסיְך שֶׁ ...שֶׁ

ִשְמִרי ָלְך ְבַכף ָיֵדָך ַהבֹוַטַחת

ָפְתָחה ְשָעִרים ,ְלִחיַצת ָיד שֶׁ

ל עֹוָלמֹות ְשקּוִפים ָעְברּו אֶׁ ה שֶׁ ל ֵאלֶׁ ...ֹחם ָיָדם שֶׁ

נֶׁתגָֻּמֵתְךְׂשִאי ַעל ְלִחי   ַהקֹורֶׁ

ִהְגִביַּה ֲעֵקב ַנֲעַלִיְך ָחד שֶׁ ...ִחיּוְך אֶׁ

ָסַלח ָלְך זֶׁה שֶׁ

.ְולֹא ִהְתִמיר ַצֲהלּוֵלי ְשִגיאֹוַתִיְך

ם ַהיֹוֵרד ְלַהִטיף ָלְך ְדַבר ַמְלכּות שֶׁ ,ְתִני ַלגֶׁ

ִהְתַעְרְבָבה ִעם  .ַהְשטּותֹבץַאל ַתִביִטי ַבְשלּוִלית שֶׁ

,ְׂשִאי ֵעיַנִיְך ָלרּוַח ַהנֹוַגַעת ְבַצְמרֹות ֵאיָקִליְפטּוס ָבא ַבָיִמים

נּו ִלְמִדי ִממֶׁ

ת סֹוד ָהֲעִמיָדה ְברּוחֹות ַהְּזַמִנים .אֶׁ

,ִפְקִחי ֵעיַנִיְך ַהְתִמימֹות

ת  ...ָבְך ְוִלְהיֹותִלְנֹשםּוְתִני ְלַאֲהַבת ֱאמֶׁ

ת ִחיּוֵכְך ִכי מּול ֱאמֶׁ

...לֹא ַיַעְמדּו אֹוְיֵבי ַהַפַחד

ה ַהמֹוְצִאים  , ֹדִפיְבִכשּוַרִיְךֵאלֶׁ

ה ָהרֹוִאים ָבְך ִשָגעֹון ְולֹא ֹיִפי .ֵאלֶׁ

ִׂשְמָחהִדלּוִגיַדְלִגי ִבְתִמימּות 

?ִכי ִמי ָעֵרב ָלְך ַליֹום ַהָבא
ה ָיִמים ּוְנָהרֹות ,סֹוד ַהְּזַמן חֹוצֶׁ

.ִכי ֵאין ַהָמָחר ַמְבִטיַח ִלְהיֹותַעְכָשוִרְקִדי 

ִשְמִרי ָלְך ְבִכיס ְמִעיֵלָך ַהְפִניִמי

ַאְת  ת ִמי שֶׁ ,אֶׁ

ֲאִני ת ִמי שֶׁ אֶׁ
חקמוןלירז : צילום



יה גבע-עין/ רּוַח ָשט ַעל ְפֵני ַהּמֹוָשָבה 

ָשט ַעל ְפֵני ַהמֹוָשָבהרּוַח 

אֹוֵסף

ַלֲהָגִניתעֹוְרָבִנית

נֹוָצה-ְרהּוַבתחֹוִחית 

הֹוֵלָלה-ַרְחָשִניתִסיַעת ַזְרִזיִרים 

ֵמִטיס

ְרִסיֵסי ָחִציר

ַיְבשּוֵשי צֹוַאת ָפָרה

ל ַדְגְדָגִני בֶׁ ֵריַח זֶׁ

ַגע  –ֵזַעת רֶׁ
ר ְוִאָשה בֶׁ גֶׁ

ֵאֵדי ָחָלב ָרתּוחַ 

ִנָגִרים

ִגְבעֹות ַהחֹולִקמּוֵריַעל 

ַהַחְמָקִני-ָהֵעיֹרם

ְמַעְרְפִלים

ַעְלַות ָהֵאיָקִליְפטּוס ַהָּזֵקן

גֹוֵנב ַהְלָבבֹות

ַהַנְכלּוִלי

ַהַמִתיז

ֵיין ַאְבָקָניו

ב רֶׁ ַעל ִלְפַתן ָהעֶׁ

ַהַחְכִליִלי-ַהִמְתנֹוֵדד

ָשָרה ִשיר–ְוִאִמי 

יָה  ם ָהֵאִלים–ָידֶׁ חֶׁ לֶׁ

ְפתֹוֵתי ַאֲהָבָתּה

ְבלּוִלים ְבַצַלְחִתי
אביבה רוזן: צילום



חני פרץ/ •

ת ְלַעְצִמיֲאִני  לֶׁ ְמַאחֶׁ

ֵתן ָלְך ַיְלָדִתי אֶׁ שֶׁ

ִלְפֹרׂש ְכָנַפִים

הּו ָקַצץ ִלי ִמישֶׁ ת שֶׁ ִכי אֶׁ

ְוזֶׁה לֹוֵקַח ִכְמַעט

ַחִיים ְשֵלִמים

ְלַהְצִמיַח ֲחָדשֹות

ת ִלי לֶׁ ָאז ֲאִני ְמַאחֶׁ

ֵתן ָלְך ַיְלָדִתי אֶׁ שֶׁ

ת ְכָנַפִיְך ִלְפֹרׂש אֶׁ

ְלעֹוָלם לֹא ַתִביִטי ְלָאחֹור ִבְכֵאב שֶׁ

 לֹא ְבַגְעגּועַ ֲאִפלּו

ר  ִזְכרֹונֹותלֹא ִתְתַעְכִבי ַעל ֵספֶׁ

לֹא ְתַדְפְדִפי ְבַאְלבֹום ַהְתמּונֹות

ָתשּוִטי ָקִדיָמה ַעל ַהַגִלים

ַההֹוְלִכים ּוָבִאים

ָבִאים ְוהֹוְלִכים

ט קֶׁ ְבִׂשְמָחה ּוְבִבְטָחה, ְבשֶׁ

ת ַהַחִיים ְתַקְדִשי אֶׁ

ָתשּוִטי ָקִדיָמה ַעל ַהַגִלים

ַההֹוְלִכים ּוָבִאים

ָבִאים ְוהֹוְלִכים

ט קֶׁ ְבִׂשְמָחה ּוְבִבְטָחה, ְבשֶׁ

ת ַהַחִיים לין ממרן: צילוםְתַקְדִשי אֶׁ



כהןאבגיגלית * / 

ִליֲאִני  ֱאֹהב ִעם ָכל ַהגּוף שֶׁ ...יֹוַדַעת לֶׁ

ן כָֻּלּה. לֹא ִכְמַעט, לֹא ְקָצת טֶׁ ,ִעם ַהבֶׁ

ַדת .ְבָכֵתף ֲחׂשּוָפה, ֵחן ַאַחתּוְנקֻּ

.ִעם ָכל ַהגּוף ֲאִני ָבָאה ְלָכאן

ְך ,ֵמָאה ָאחּוז. לֹא אּוַלי. לֹא ְבֵערֶׁ

.גּוףֵחרּוף

ת, ָכְך ְוַרק ָכְך רֶׁ .ֵאַדע אֹוְתָך ְולֹא ַאחֶׁ

.ְבִמְשָקל ָשֵלם ְולֹא נֹוָצה. ָתבֹוא ֵאַלי ַאָתה, ָכְך

ה, לֹא אּוַלי, לֹא ֵחִצי .לֹא ָמַתי, לֹא ִנְראֶׁ

ָשן ִמְתשּוָקה, ִתְהיֶׁה ֹפה כְֻּלָך .ְמדֻּ

ִלי, ַתֲאָוהָמֵלא  ְלָך, ָצֵמא ַלִמיץ שֶׁ .נֹוֵתן ִמשֶׁ

גפני שליין: צילום



קורןאורין/ ָאִסיף 

ֱאֹסף ְרִסיֵסי ִנְשָמֵתְךְוֵתְצִאי  ,לֶׁ

ְלָהִשיב רּוֵחְך ִלְמקֹוָמּה

ָהִרים ְתַהְדֵהד ְקִריָאֵתְך ַעד ָראֵשי הֶׁ

ְוִתְרֹטט ָהֲאָדָמה

ָקָפא ְוָאַבד ְלִקיק ְנָשָמה שֶׁ ָכל חֶׁ

ל ִלֵבְך ַהַחם ְתַאְמִצי אֶׁ

ְלַמַגע ַאֲהָבה הּוא ֵנעֹור ְוִנְרַעד

ְוִנְגַאל ִמְבִדידּות עֹוָלם

ָבאּו ָלְך, כָֻּלם ִנְקְבצּו–ָאז ִתְרִאי 

ּוָפַחד ְוָרַחב ְלָבֵבְך

ָלְך ה הּוא שֶׁ ט ַהּזֶׁ טֶׁ ְוָיַדְעְת ִכי ָהרֶׁ

ְבֵלְך ְוָשְלמּו ְיֵמי אֶׁ

אלשיך-גינגולדנילי : צילום



סמולרנטעלי/ ַמְעָין 

ַהַמְכִסיִפיםַהְתכִֻּליםָהֵעִצים גּוֵשי 

ְחִוירּו ם הֶׁ ָמָתּה ְפֵניהֶׁ ְלעֻּ

ל ָגז ָׂשרּוף ְוִהיא ִהִביָטה ְבֵריחֹו ַהָכֵבד שֶׁ

ת  יהָ ֵאיְך הּוא חֹוֵרְך אֶׁ ֵראֹותֶׁ

ְשִתיָקה ַמְקִפיָאה  ִכְּוָצהִבְזַמן שֶׁ

ת ֲחַלל ַהְמכֹוִנית .אֶׁ

יָה  ל ַהַחְמָצן ֵהִעיק ָעלֶׁ ְחִויָרהּוְבַוַדאיַמְחסֹורֹו שֶׁ .הֶׁ

,ַמָבָטּה ָיֹכול ָהָיה ִלְמֹשְך אֹוָתּה ַאֲחָריו ַהחּוָצה

ִאם ַרק ָהָיה ַמְצִליַח ְלִהְתַמֵקד

ְך ָדה ַאַחת ַבֲעַלת ֵערֶׁ ִבְנקֻּ

ת שֶׁ ְשטֶׁ ל ַהְּזגּוִגית ַהְמטֻּ .ְבִצָדּה ָהַאֵחר שֶׁ

ן ַלֲעׂשֹות, אּוָלם .זֹאת לֹא ִהְצִליָחה ְבשּום ֹאפֶׁ

ם ָיְרדּו ְללֹא ְפָשרֹות שֶׁ ל גֶׁ חּוָטיו ַהַדִקים שֶׁ

ל ְמַשֵגעַ ִלְכֹתנֶׁתְבִהְתַיְבָשםרֹוְקִמים ַעְצָמם  ֲעָרפֶׁ

ת מֶׁ ְכתֶׁ ג ְקַטנֹות ְבִהירּותמֻּ לֶׁ ,ְבמּוָעקֹות שֶׁ

ִנְמֵצאת ְבֵאזֹור ְנטּול ְזַמן ְוִהיא ָיְדָעה שֶׁ

ָחד ֵמֲחָלִלים ְקפּוִאים ֵאלּו ִנְשֲאָבה ַטח ְלאֶׁ ָלבֶׁ

.ְוָלֵכן ֵאין ְלָכְך ָכל ֲחִשיבּות

יָה ָרַעד ַקלֹות ַהגּוף ַהָצמּוד ֵאלֶׁ

ִחָכה ַאף הּוא ְבתֹוְך ִמְרַוח ַהְשִתיָקה

ָהַלְך ְוִהְכִריעַ  .שֶׁ

ְלַבסֹוף ִנְרְדָמה

יָה ִמְתָאְרכֹות ִבְשָנָתּה ַעְצמֹותֶׁ

ִמתֹוְך ַהָכָרה זֹו ָזְכָרה

.ָהָיה זֶׁה ַהיֹום ַהָקָצר ַבָשָנה
איריס גל: צילום



ת ֵביִתי  ְבנֶּה אֶּ אֶּ לקריףענת גרי / ְכשֶּ

ת ֵביִתי ְבנֶׁה אֶׁ אֶׁ ְכשֶׁ

ְבֵנהּו ְללֹא ְתִריִסים אֶׁ

ְבנְֻּקשּותְללֹא ְמִחצֹות ַהַמְרִחיקֹות 

ת ָהאֹור ַהְמַבֵקש ְלַלֵטף אֶׁ

ָחׂשּוף .ֵמָהעֹור הֶׁ

ת ֵביִתי ַהַבנּוי ְבָאְזֵני ָזִרים ֲאָתֵאר אֶׁ ְכשֶׁ

ם ַמְזִמין ֲאָתֵאר אֹותֹו ָלהֶׁ

ֵיש ַלְיקּום ָלֵתת ל ָמה שֶׁ ָפתּוַח ּוִמְתַמֵסר אֶׁ

ֵיש לֹו ְלַקֵבל ל ָמה שֶׁ .ְואֶׁ

ַאִביט ְבֵביִתי ַהַבנּוי ְכשֶׁ

ָּזֵכר ַבַבִית ַההּוא אֶׁ

ה ְצָלִלים ְוָשמּור עֹוטֶׁ

ֵעיַנִיםֲעצּוֵמימּוָגף ְתִריִסים 

ָיִרים ִבְכֵבדּות חֹוְסִמים ְשמּורֹוָתיו .ּוִוילֹונֹות ְמאֻּ

ְשַלם, ּוְבִדְמיֹוִני הֻּ ,ְכמֹו ְבֵביִתי שֶׁ

ת ַכְנֵפי ַהַחלֹונֹות ַהמּוָגִפים ָאִסיט אֶׁ

ת ָמַסְך  ְקַרע אֶׁ ָהאֹוֵטםַהִּוילֹונֹותְואֶׁ

ְחׂשֹףָאז  ת ָהעֹור ַהָכֵמַּה ְלַמָגעאֶׁ אֶׁ

ָיבֹוא ְקָרא ָלאֹור שֶׁ .ְואֶׁ

פטריגמיכל : צילום



טלי עמיר אזולאי/ •

זֶׁה ָדָבר ַיֲחִסיַאֲהָבה 

.ִהיא ָאְמָרה לֹו

הַאְיְנְשֵטְיןֲאִפלּו ַכִנְראֶׁ

ת ֱאמֶׁ .לֹא ִהְצִליַח ְלִהְתַאֵהב בֶׁ

לֹו ר ַבנְֻּסָחה שֶׁ חּוץ ֵמֲאשֶׁ

יהָ  ִבְלָעדֶׁ ְוַהְיִדיָעה שֶׁ

ְחֵלט, ָהעֹוָלם לֹא ַקָים .ְבהֶׁ

ִכי ֵלב ְועֹוד ֵלב

,ֵהם לֹא ְשַנִים

ָלא ִמְגַרש ִמְׂשָחִקים ָשֵלם .אֶׁ

ָחד ר אֶׁ בֶׁ ,ִעם גֶׁ

אֹו ְשַתִיםִאָשה

ם ֵביֵניהֶׁ .ְוָכל ָמה שֶׁ

,ְוַאָתה ְכמֹו ָכל ָדָבר ַאֵחר

ָחד ֵתָעֵלם ,יֹום אֶׁ

.ִתְתפֹוֵגג ִבְמחֹוזֹות ַהִשְכָחה

ָחד ַאֵחר ְוָיבֹוא אֶׁ

לֹו ָהַאֲהָבה שֶׁ ,ַיֲחִסית ְלָפחֹות, שֶׁ

.ִתְהיֶׁה ַהְרֵבה יֹוֵתר ְׂשֵמָחה

ריפליאת יבנה : צילום

ַאֲהָבה

זֶׁה ָדָבר ַיֲחִסי

.ִהיא ָאְמָרה לֹו

ֵתֵלְך .ָאז אּוַלי ְכַדאי שֶׁ

ה ִיְכַאב  יֹוַמִים-יֹוםזֶׁ

ָחד ָיבֹוא ָהאֶׁ ,ַאְך ְכשֶׁ

יָך ,ַיֲחִסית ֵאלֶׁ

.הּוא יֹאַהב ִמָכל ַהֵלב

ה ְלהֹוִכיחַ  ,ְוִאם ַפַעם ְתַנסֶׁ

ְחָלט ְבַאֲהָבה הּו מֻּ ֵיש ַמשֶׁ ,שֶׁ

ִתְזֹכר

ִבְתִחַלת ,ַהִספּורשֶׁ

.ַגם ֲאִני ָאַהְבִתי אֹוְתָך



ריטהסברינה דה / •

ִלְצֹעק ִלְצֹחק, ְלַבֵקש, ְלַדֵברְיֹכְלִתי, ָלִראשֹוָנה ְבַחַיי

ל ִלְקנֹות, ֵאיֹפה ָלגּורִלְבֹחר ֱאֹכל, ֵאיזֶׁה ֹאכֶׁ ֱאֹהב, לֶׁ .ְולֶׁ

ה ת ַהִהיא, ִכי ִלְפֵני זֶׁ רֶׁ ,ְבאֹוָתם ַחִיים ַבְפָלֵנָטה ָהַאחֶׁ

ר דֶׁ ְלָחן, ָכל עֹוָלִמי ָהָיה חֶׁ ת ְשֵני זּוגֹות ַנֲעַלִים, ִמָטה שֻּ רֶׁ ,ַמְחבֶׁ

. ָבַעט

בריסקיןשולי : צילום



אורלי נחום: צילום

ַקָבָלה                

ְקדֹוָשה              

ל                     שֶׁ

,            ָהַאֲהָבה

ָכמֹוָה                  

ְכִטפּוס

ַעל                      

ַהר                     

.                  ָגבֹוּהַ 

לֹא                     

ה                    ֵיָראֶׁ

ִמָשם                   

נֹוף                      

ֹכה                        

ָקדֹוש                     

ְבָכל                      

.  ָהעֹוָלם

ִאם                        

ַיַעְמדּו                    

ָׂשם                        
,                  ַהְשַנִים

ֹזַהר                        

ַאֲהָבָתם                  

ְיַסְנֵור

ת                           אֶׁ

ם .  ֵעיֵניהֶׁ

ְלָידֹו                        

,  ִנְשָמָתּה

ְלָיָדּה                       

,  ִנְשָמתֹו

חֹוְבִרים                    

ְבאֹור                        

וֶׁת צֶׁ

.                    ִיחּוָדם

ָחְברּו                        

ָהדּורגפני שליין* / 

ה ,ִמּזֶׁ

ַאף

ִאם

ָקָשה

ְך רֶׁ ,ַהדֶׁ

לֹא

ם ָלהֶׁ

.ַהַפַחד

ֱאמּוָנה  

ְתַחֵּזק

,ַדְרָכם

ִלטּוף

ַהַמְלָאְך

ַיְגִביר

.ִיעּוָדם

ִזּוּוָגם

ְיַחֵּזק

ֵלָדָתם

ת פֶׁ תֶׁ .ַהְמשֻּ

ַדְרָכם

תֹוִביל

,ָלאֹור

ה ַמֲעקֶׁ

לֹא

.ִיְצָטְרכּו

ַנְפָשם

ְתַמֵלא

ְסרֹוָנם .חֶׁ

ָהָהר

ֹזַהר

ַהַרִקיעַ 

ַהַבְיָתה

ְיִשיֵבם

.ַיְחָדו

ם                       ְשֵניהֶׁ

ָחד ,  ְכאֶׁ

ִהְתַאֲחדּו                    

ִעם                          

.  ַהְדָמָמה

ֱאֹלִהים

ַדְרָכם                       

.  ְמָבֵרְך

ם                   ִשְקֵריהֶׁ
לֹא                         

.  ֵיָחְשבּו

ַנֲעַלִים                    

תֹוֲאמּות                

ם ,  ְלַרְגֵליהֶׁ

ֵזָעָתם                    

ת                     גֶׁ ִנְספֶׁ

.                      ְבָדם

זֹוְרִמים                    

ם                     ְשֵניהֶׁ

,                    ַיְחָדו

ַגם                        

ִאם                      

.                  ֵיָאְבקּו

ת                   רֶׁ שֹומֶׁ

ָהַאֲהָבה                

ת                       אֶׁ

ם ,  ַצֲעֵדיהֶׁ

ֲחזֹוָנם                    

ִמְמרֹום                  
ָהָהר

.  יְֻּגַשם

ֵאין                         

ִנְפָלא                      

ה                       ִמּזֶׁ

ֵאין                         



סיגל מגן/ ַהִביִטי ּוְרִאי 

,ַהִביִטי ִמְסִביֵבְך

.ָהעֹוָלם פֹוֵרחַ 

,ַהִביִטי ּוְרִאי

ַגם ְבאֹור ָיֵרחַ 

ם  סֶׁ ,ָבֲאִוירֵיש קֶׁ

ל ְפָרִחים ַפע שֶׁ .ֵיש שֶׁ

,ֲאהּוָבה, ֲעִׂשי ָלְך

.ַרק ְרָגִעים ְׂשֵמִחים

ש ַאְת נֹוַלְדְת  ,ַלֹחפֶׁ

.ָכל יֹום הּוא ַמָתָנה

ת  ,ַהְכָנַפִיםִפְרִׂשי אֶׁ

.ַחְפִׂשי ְבָכל ִפָנה

,ָמה ָׂשֵמחַ -ִמְצִאי ְדַבר

.ִמְצִאי ָלְך צּוף ָמתֹוק

ת ַהַחִיים ֲחִיי אֶׁ

.ֵבין ַפְרָפֵרי ַהְשחֹוק

,ַהִביִטי ְבתֹוֵכְך

.ֵיש ָבְך ָזָהב ָטהֹור

–ַהִביִטי ּוְרִאי 
.זֹוֵרַח ָבְך ָהאֹור

ם ְבתֹוֵכְך סֶׁ ,ֵיש קֶׁ

ל ְפָרִחים ַפע שֶׁ .ֵיש שֶׁ

,ֲאהּוָבה, ֲעִׂשי ָלְך

.ַרק ְרָגִעים ְׂשֵמִחים
דפנה לביא: צילום

,ַהִביִטי ַלָמָחר

.ַהִביִטי בֹו ַהיֹום

ִמתֹוְך ָהַאֲהָבה

.ַהְצִמיִחי ָלְך ֲחלֹום

,ַהְצִמיִדי לֹו ְכָנַפִים

ל ַטל .ַהְשִקי ְבֵאגֶׁ

–ַהִביִטי ּוְרִאי 
ל ָעל .ֵאיְך הּוא נֹוֵסק אֶׁ



גלית פז/ ַיְשִגיַח ִמי

ַעְכָשוַיְשִגיַח ִבי ִמי 

ת ַמָבָטיוִיֵתןִמי  אֶׁ

ִמי ִיְקָרא ִמתֹוְך ֵעיַני

ת סֹודֹות ַחַיי אֶׁ

?ְוִאם ְיַחֵפׂש ָמה ִיְמָצא

ְשֵאִריֹות, ְשֵאִריֹות

ל ִחיָדה שֶׁ

יובל זוהר: צילום



ֹּא ִיָכְתבּו  ל יערה לב/ ַדִפים שֶּ

ָבֲאִוירֵריִקים ִמְתעֹוְפִפים ַדִפים 

ְמַחְפִׂשים ִמִלים ַבֲעלֹות ַמְשָמעּות

ִיָכְתבּו שֶׁ

ם ִיָצְרבּו ֲעֵליהֶׁ שֶׁ

ְוַהִמִלים

ְכמֹו ָהרּוחַ 

–ְכמֹו ֵמעֹוָלם לֹא ָהיּו 
–חֹוְלפֹות 

ל  ל רֹאָשם שֶׁ קֲעזּוֵביאֶׁ ָהֹעמֶׁ

נֹוֲחתֹות ַבָמקֹום ַהלֹא ָנכֹון

ְבִדיּוק ַבְּזָמן ַהלֹא ָנכֹון

–ְוִנְפָלטֹות ָלעֹוָלם 
ְוַהַמְשָמעּות ִאָתן

ָהְיָתהְכמֹו ֵמעֹוָלם לֹא 

ת  פֶׁ ת ְלִאָטּהָבֲאִוירִמְתַנדֶׁ מֶׁ ְונְֶׁעלֶׁ

ת בֶׁ ַוֲאִני יֹושֶׁ

ַבַבִית

ַעל ָדְפנֹות ַהְכֵאב

דֹוְמעֹותְבֵעיַנִים

ִעם ַחלֹון ָפתּוחַ 

ִלי ַהַדִפים ָהֵריִקים שֶׁ ּוְמַחָכה שֶׁ

ְלִהָכֵתבָישּובּו 

.ּוִבְמקֹוָמם ָבָאה ַרק רּוחַ 

לקריףענת גרי : צילום



תמרה לילך מזומן* / 

ר ִבְמקֹום ִלְפֹרם ַעְצִמישּוב  שֶׁ ָפַרְמִתי קֶׁ

.ַפַעם ַאַחת ּוְלָתִמיד

.ִׂשיַח ָהעֹוְקָצִני ְמַאְכֵזב-ַהדּו

ְשִתיקֹות ַמְחִפירֹות, שּוב ָבַעְטִתי ְלָחִצים

ִבְמקֹום ָלֵתת ְלַעְצִמי ְשִריָקה ֲהגּוָנה

כֶׁת ֲאִני הֹולֶׁ ַעל שֶׁ

ַגְנִטיּות לֶׁ ,ְבאֶׁ

ִנְשָמִתי ָאֹרְךִפהּוקַמְבִליָעה 

ל ִמיְליֹוֵני  .ֲחָויֹותשֶׁ

שּוב ָבַעְטִתי ַעְצִמי ִמחּוץ ַלַמֲחנֶׁה

ַאף ַעִין לֹא ִהִביָטה ַאֲחַרי ,ְכשֶׁ

ְך ִמחּוץ ַלַסל רֶׁ ת ָכל ַהדֶׁ לֶׁ ,ִמְתַגְלגֶׁ

ת ַהִהְזַדְמנּות ִכְמַעט ִפְסַפְסִתי אֶׁ

ָנְתנּו ִלי ַהַחִיים שֶׁ

.ִלְהיֹות ֲאִני

ִכְמַעט ְוָשַכְחִתי ַמה זֶׁה אֹוֵמר לֹוַמר

ת רֶׁ ת ַאחֶׁ בֶׁ ,ֲאִני חֹושֶׁ

ת  ָהֲעָנִקיֹות ָהֵאלּוָהֵעיַנִיםְלָהִטיַח אֶׁ

ֲעָנִקיֹות ֲאֵחרֹותֵעיַנִיםְבתֹוְך 

לֹא ְלהֹוִריד

לֹא ְלהֹוִריד

לֹא ְלהֹוִריד ְכָלל

ְלָצה לֹא חֻּ

לֹא ִׂשְמָלה

.ִמְתַבְישֹותֵעיַנִיםלֹא 

שּוב

,ָבַעְטִתי ַעְצִמי ִמחּוץ ַלַמֲחנֶׁה

ִלי ַהְיֵשָנה ַהְנָשָמה שֶׁ

ְלָתרֹותְמַרַּוַחת ַעְצָמּה ְבָכִריֹות ְספֹוג ְמאֻּ

,ַעל ָהִרְצָפה

ל ֲאָנִשים ,ְבִמין ְבִהילּות שֶׁ

קַהְשָפַתִיםִנְתָפסֹות  דֶׁ ְלתֹוְך סֶׁ

.שֹוְתקֹות
לויקיטי: צילום



ַצח ַחַיִיְך  בן רןלאונריונית / נֶּ

ת נֶַׁצח ַחַיִיְךִכי  ,ִתְמְצִאי אֶׁ

ַאֲהַבת ַעד ָחְפִשָיה

,ִיַחְלְת ָלּה ַלַשְלָוהְוִתְזִכי 

ה  .ִלְתִהָלהְכַפְרַפר ַהּזֹוכֶׁ

ש ַחַיִיְך ת נֶׁפֶׁ ,ִכי ִתְמְצִאי אֶׁ

ִלְשֹכן ְלִצֵדְך ֲעֵדי ַעד

,ְותּוְכִלי ִלְנֹסק ְלַמְעָלה

ָחְלָמה  .ְכלּולֹוָתּהְכַיְלָדה שֶׁ

ת אֹור ַחַיִיְך ִכי ִתְמְצִאי אֶׁ

תְוֵתְדִעי ִכי  רֶׁ תֶׁ .ַאְת מֻּ

ִכי תּוְכִלי ְלַהְשִלים ְוִלְמֹחל

ְועֹוֵבר ָשֵכן ְבֵביֵתְך

ְוִהְשַלְמְת ִעם ָהֵאין ְוַהֵיש

.ִכי ָזִכיְת ַבֹכל, ְוֵיש

תמרה כהן: צילום



ת קֹולֹוְנָיאִלית  רֶּ שרה מלול/ ִבקֹּ

ִתְרְגלּו אֹוָתְך ְלִהְתַקֵדםלֹא 

ִננֹוָחהלֹא ִתְרְגלּו אֹוָתְך ְלַהִביט 

לֹא ִתְרְגלּו אֹוָתְך ְלַהִגיד לֹו לֹא, לֹא

ָלְך ת ַהקֹול שֶׁ .לֹא, לֹא ִתְרְגלּו אֹוָתְך ִלְשֹמַע אֶׁ

לֹא ִתְרְגלּו אֹוָתְך ְלַהְחִליט ְלַבד

לֹא ִתְרְגלּו אֹוָתְך לֹא ַלֲעֹצר

,ְלַצֵיתלֹא 

לֹא ִתְרְגלּו אֹוָתְך

תַעְכָשוָאז  דֶׁ ת לֹומֶׁ אֶׁ

ַבת ֲחִמִשיםִאָשה

ת ֵאיְך מֹוֲחִקיםַעְכָשוָאז  דֶׁ ת לֹומֶׁ אֶׁ

ת ָהִאיש ַהָקָטן ָבַרְמזֹור ת אֶׁ קֶׁ ת מֹוחֶׁ ְואֶׁ

אֹוֵמר ָלְך ַלֲעֹצר ת ָהִאיש שֶׁ ְואֶׁ

אֹוְמִרים ָלְך  ם שֶׁ ָלהֶׁ ת ַהקֹולֹות שֶׁ ת אֶׁ קֶׁ ְוַאְת מֹוחֶׁ
ת בֶׁ ָלשֶׁ

אֹוְמרֹות   ת ַהָבעֹות ַהָפִנים שֶׁ ת אֶׁ קֶׁ ְוַאְת מֹוחֶׁ
ר ה לֹא ְבֵסדֶׁ ּזֶׁ שֶׁ

ת קֶׁ ת ּומֹוחֶׁ קֶׁ ְוַאְת מֹוחֶׁ

.  ְולֹא ִתְרְגלּו אֹוָתְך ֵאיֹפה עֹוְצִרים
אביטל אנגל: צילום



ָחד  ַגע אֶּ סטרטינראפרת / ּוְברֶּ

ם  סֶׁ ָחדַהקֶׁ ַגע אֶׁ ה ְברֶׁ .קֹורֶׁ

ל ך ַשַער ַבְרזֶׁ רֶׁ ַאְת פֹוַסַעת דֶׁ

ה ְשִביל ָעָפר, ִמְתַקֵלף חֹוצֶׁ

,ִמְתַפֵתל ִמְתַעֵקל

ר ְׂשדֹות ְבֵראִשית ל ֵעבֶׁ אֶׁ

ר ַלְּזַמן ֵמֵעבֶׁ .שֶׁ

ת פֶׁ ַאְת ְכמֹו ִמְתַעטֶׁ

ַדק ָשקּוףְבִוילֹון

,ְמַרְפֵרף ַעל עֹוֵרְך, ַאְוִריִרי

,ַמִשיל ַמֵסכֹות

ְסָכמֹות מֻּ

.ַמְחסֹוִמים

ִלֵבְך ָפתּוחַ 

ל מּול ָהרּוחַ  ,אֶׁ

א ְקדּוִמים רֶׁ ְרֲחֵבי פֶׁ ל מֶׁ .אֶׁ

ַגע ָחד ֵהם, ּוִבן רֶׁ ַבע אֶׁ .ַאְת ְוַהטֶׁ

.ְכמֹו ֵאין ָכל ֵישּות ָבעֹוָלם ִמְלַבְדֵכם

.ַהֲהָוָיהוִמְלַבד 

,ֵאין ָלְך ֵשם ֵאין ָעָבר

ָתר .ֵאין ָאסּור ֵאין מֻּ

ת קֶׁ ָחד ְנִשיָמֵתְך נֱֶׁעתֶׁ ַגע אֶׁ ,ְלרֶׁ

ת קֶׁ ,ִמְשַתתֶׁ

ת דֶׁ ִנְשָמֵתְך ִמְתַלכֶׁ

.ִעם נֹוֵפי ַהְבִריָאה

ונגרוביץאיה : צילום סֹודֹות ְבֵראִשית ִמְתַגִלים

.ֵבין ִנְצנּוץ ַקְרֵני ַהַחָמה, ְלִלֵבְך

ה ַגע ַהּזֶׁ ל ָהרֶׁ ,ָכל כֵֻּלְך ִקיּום שֶׁ

,ְוֵאין ִאיש ָבעֹוָלם. ְוֵאין ַאֵחר

,ְוַהְּזַמן לֹא ַקָים

ְתמֹול ֵאין ָמָחר ֵאין אֶׁ

.ֵאין ַקִיץ ֵאין ְסָתיו

ה ַגע ַהּזֶׁ .ַרק ָהרֶׁ

ל ְפָלִאים ְוֵאיְנסֹוף שֶׁ

.ַהקֹוִרים ְבִקְרֵבְך

ַבע ל ַהטֶׁ ְוַחְסדֹו שֶׁ

פֹוֵעם ִניצֹוצֹות ִמְתַנְפִצים

.ְבָכל ִנים ְבגּוֵפְך

.ַהֵלב ִמְתַפֵקעַ 



חכימיאבנית / ֵעיַנִיםְכֻחַלת 

ת ָכל ְכֵאַבִיְךָיֹכְלִתילּו  ָלַקַחת אֶׁ

ְלַהְשִליְך ְלעֹוָלם ְכֵאִבים

ה ִבְקָרַבִיְך ָרִציִתי עֹולֶׁ ִחיּוְך שֶׁ

ת ָכל ַהְפָצִעים ְמַרֵפא ָשם אֶׁ

ְנִתיִבים ִבְדָרַכִיְךִלְמצֹאָיֹכְלִתי

ה ַמְהִביל ל ָקפֶׁ ְבָעְמקֹו שֶׁ

ת ְׂשָפַתִיְך קֶׁ ר נֹושֶׁ ש ַבֹבקֶׁ מֶׁ ַהשֶׁ ְכשֶׁ

ה ַמָמש ַמְדִהים ּזֶׁ תֹוִדי שֶׁ

ת ָכל ִדְמעֹוַתִיְךָיֹכְלִתילּו  ָלַקַחת אֶׁ

ל עֹוַלם ַהדֹוְמִעים ֲעצּובֹות ְתַהְלכּו אֶׁ

ָרִציִתי פֹוַתַחת ָפַנִיְך ִתְקָוה שֶׁ

ל תֹוִעים ת ַדְרָכם שֶׁ ְמִאיָרה אֶׁ

ַמֲעִׂשים ְבָיַדִיְךִלְמצֹאָיֹכְלִתי

ַצָיִדיםְכָשָלל ִביֵדי 

ַהָים ֵבין ַעְרַבִים שֹוֵטף זּוג ַרְגַלִיְך ְכשֶׁ

ת ִעם ָכל ַהָדִגים דֶׁ רֹוקֶׁ

סיגל בר אל: צילום

ִדְמיֹונֹות ִבְסָפַרִיְךִלְמצֹאָיֹכְלִתי

ל יֹוֵצר ַתְסִריִטים ַתְסִריט ְמֹטָרף שֶׁ

ה ְמָבְרִכים אֹותֹו ָכָכה ַהַשַחר עֹולֶׁ ְכשֶׁ

ְמָבְרִכים ִכי ֲאַנְחנּו רֹוִצים

ת ָכל סֹוֲהַרִיְךָיֹכְלִתילּו  ָלַקַחת אֶׁ

ְלַהְשִליְך ְלעֹוָלם ֲאסּוִרים

ָרִציִתי חֹוֵמל ַעל ַחַיִיְך ַמֲאָבק שֶׁ

ת ַבת ְמָלִכים יֹוַדַעת אֶׁ

ֲאהּוִבים ְבִשיַרִיְךִלְמצֹאָיֹכְלִתי

ת ְבַים  לֶׁ ִביםצֹולֶׁ ְזהֻּ

ָשַמִים נֹוְטִפים ְכַחְלַחִלים ַעל ָעַלִיְך

ַמְזִכיִרים ֲחלֹומֹות ְושֹוְקִטים

ת ָכל ְתשּוקֹוַתִיְךָיֹכְלִתילּו  ָלַקַחת אֶׁ

ֱאֹסף ְכאֹוָצר ְיָקִרים לֶׁ

ת ְכֵתַפִיְך פֶׁ ָרִציִתי עֹוטֶׁ ְכִמיָהה שֶׁ

ִבְסִחיַבת ַהִתיִקיםַתֲעֹזר

ִכסּוַפִיְךְרצֹונֹות ִלְמצֹאָיֹכְלִתי

ָשִטיַח ָארּוג ִבְצָבִעים

כֹוָכב ְמַהְבֵהב ַלָיֵרַח ַבַלְיָלה ְכשֶׁ

ִמְתַחְּזקֹות ִיְללֹות ַהַתִנים

ת ָכל ָיֹכְלִתילּו  ְתִפלֹוַתִיְךָלַקַחת אֶׁ

ת רֹאֵשְך ִבְכָתִרים ְלַהְכִתיר אֶׁ

ת ְקָסַמִיְך בֶׁ ָרִציִתי אֹוהֶׁ ת שֶׁ ֱאמֶׁ

ת קֹולֹות ַהָשִבים ַתֲעִצים אֶׁ



עדי ארצי/ ִשיר ְלִאָשה ִמן ַהשּוָרה 

הּו ַיְקִדיש ַמְחָשָבהָתִמיד  ִמישֶׁ ָרִציִתי שֶׁ

,ִלי ִשיר ַאֲהָבהְוִיְכֹתב

ָהָבהִיְתַפֵיט ן לֶׁ ָבהֶׁ ַעל ֵעיֵני ָשֵקד שֶׁ

.ִיְבַחר ִבְקִפיָדה ָכל ִמָלה ְכתּוָבה

ה ִכי ִנְכָתִבים ה ִנְדמֶׁ ָכֵאלֶׁ ַאְך ִשיִרים שֶׁ

,ַרק ַעל ָנִשים ְגדֹולֹות ֵמַהַחִיים

ף ִהְשִאיר ַהֹחרֶׁ ְוַהִמְשָקל ַהְמיָֻּתר שֶׁ

.ֵיש ְלַהְבִהיר, ְלָכזֹולֹא הֹוֵפְך אֹוִתי 

ן ָקבּועַ  ִכי ֵאיִני ַמְצִליָחה ְבֹאפֶׁ

, ַפַעם ְבָשבּועַ ֲאִפלּו, ְלַצְלֵצל ְלהֹוַרי

נֶׁת ְכַהְצָלָחה מֶׁ ְרִשיַמת ַהַמָטלֹות ְמסֻּ ,ְוַגם ְכשֶׁ

ב ֲאִני ַמְזִניָחה רֶׁ ת ֲאהּוִבי ָבעֶׁ .אֶׁ

ת מֶׁ ְשלֶׁ ,ָכְך ָיָצא, ֵאיִני מֻּ

ֱאָצא ל ַהצֶׁ .אּוַלי ַרק ְבֵעיָניו שֶׁ

,ֵדי סֹוִליִדי" ִיחּוִדי"הַ ָיְפִייֲאִפלּו

ָאַחְזִתי ֵעט ְבָיִדי .ָחַשְבִתי ְכשֶׁ

ְצְבעֹוַתי ֲעטּויֹות ַהָלק ַהָּוֹרדאֶׁ

ְכָבר ִהְתַקֵלף ַעד ְמֹאוד ,שֶׁ

ָזזּו ֵמַעְצָמן ְוַתְחָתן ִגִליִתי ִמִלים

.ִדְבֵרי ִהלּוִלים, ְמַלְטפֹות, ָיפֹות

יפית יוחאי כליפה: צילום ל ַאֲהָבהְבַתֲאָוהֵהן ָיְצרּו  ,ִשיר ָקָטן שֶׁ

.ַגם ְלַבחּוָרה ִמן ַהשּוָרה ַמִגיָעה ִמָלה טֹוָבה

ִהיא ֲאִמִתית ְוָתִמיד ָשם ִבְשִביל ֲחֵבִרים

.ְבָפנֶׁיָה ַחפֹות ָהִאפּור ָהאֹור בֹוֵקַע ִמִבְפִנים

ַאֵחר  ,ִלי ִשירִיְכֹתבֵאין ַטַעם ְלַחכֹות שֶׁ

ְחִזיָרה ִחיּוְך ָיִשיר .ְדמּוִתי ַבַמְרָאה הֶׁ

ָחד ִפְזמֹון ְרצּוף ֲחרּוִזים ,ְוָכְך ָכַתְבִתי יֹום אֶׁ

ת מֶׁ ְשלֶׁ .ַגם ִאם לֹא ִבְמַאת ָהֲאחּוִזים, ְלִאָשה מֻּ



ביטון' שולי י/ ִמִלים ְשֵקטֹות 

ל ַהִמִלים ֱהיּו ֲאִדיִבים אֶׁ

ל ֲאהּוִבי ַהיֹוְצאֹות ִמִפיו שֶׁ

ְלָקן ָחַמד ת חֶׁ אֶׁ

ְוִלֵקט ַהְיֵשר ִמִפי

ן ַגם ִבְשָנִתי הּוא חֹוֵמד ֵמהֶׁ

ּוְמַפְּזָרן ְלָכל דֹוֵרש

ָמָשל ָהָיה ַאְחרֹון ַהַקְבָצִנים

ִנְגָמרֹות לֹו ַהִמִלים ּוְכשֶׁ

ְמַאֵמץ הּוא ְלשֹונֹו

תְבִנָסיֹון ִלְדלֹות ַגם אֶׁ

ן  ָבהֶׁ –ַהִצְבעֹוִניֹות שֶׁ
נֹוֲעדּו ִלְׂשָפָתיו ִבְלַבד  ה שֶׁ –ֵאלֶׁ

ק ִמְשָפַתי תֶׁ ְוָשב ַלְחֹמד מֶׁ

ִלְנִשיכֹוַתילּו ַרק ָנַתן ַדְעתֹו 

ְלָקן חֶׁ ה שֶׁ ָהָיה ְמַזהֶׁ

ל ִפיו ְחְזרּו אֶׁ הֻּ

.ַבֲאִדיבּות ְלשֹוִני

שרון קוטלר: צילום



שירה נוי* / 

ִלי ִשיָרה ֲחָדָשהְוִתְהיֶׁה 

ָארּוץ ַהָשַמִים עֹוד ִיָפְתחּו ְכשֶׁ

ם ְקָצוֹות ִיְתַחְברּו ֵמֲאֵליהֶׁ

ם סֶׁ ל קֶׁ ָחד שֶׁ ַגע אֶׁ ּוְברֶׁ

ִיְתַאְפֵשרַהֹכל

ַמֲאָבק ַמרִיְסַתֵיםעֹוד 

עֹוד ִיְתַאֲחדּו ְשֵני עֹוָלמֹות

ל ִאִמי עֹוד  ִיְגַועקֹוָלּה שֶׁ

ל ֲאִבי ִיְגַבר ְוִיְתַעֵצם ְוקֹולֹו שֶׁ

ת ַהֵנס ְזכֶׁה עֹוד ִלְראֹות אֶׁ ְואֶׁ

ַתח ֵאָעֵמד ָאז ַבפֶׁ

.ֲחָזָקה. ְנחּוָשה

ְחֹסם ָכל ַמְחָשָבה ֲאֵפָלה אֶׁ

ְגַדע אֹוָתּה עֹוד  ְבִאָבּהאֶׁ

ְתַפֵלַח ִנְשָמִתי עֹוד ִלְפֵני שֶׁ

ת ָיִדי ה אֶׁ ַתְרפֶׁ עֹוד ִלְפֵני שֶׁ

ֵתן ַרק ָלאֹור  ְלִהָכֵנסאֶׁ

עֹוד ִתְהיֶׁה ִלי

ִשיָרה ֲחָדָשה

זגנרייךתמר : צילום



אלשיך-גינגולדנילי / ְשִפינֹוָזה 

ַלְיָלה ַבֲחצֹותְבָכל 

ת ָיְדָך ,ַאָתה מֹוִשיט ִלי אֶׁ

ל ַוְלס ְלעֹוד ִרקּוד שֶׁ

.ְבֵלב ַהֲחֵשָכה

,ְׂשִפינֹוָזה ִנְשָען ַעל ַהִקיר

,ַמְשִמיַע קֹול ֲאָנָחה

,ְוַקְפָקא ַמִביט ִמן ַהַצד

יֹוֵשב ַבכְֻּרָסה

ק ַהָבא רֶׁ ת ַהפֶׁ ,כֹוֵתב אֶׁ

.ַבִספּור ַעל ַעְצֵמנּו

ּוָמָחר שּוב

חֹוְזִרים ְתִחָלה

,ַהְכֵאב, ַהְבִדידּותִספּוֵרי

–ְבֵלב ַהֲחֵשָכה 
.ְועֹוד ְתִפָלה ַאַחת ְיתֹוָמה

פפרמןני 'ג: צילום



אונגרורד לוי / ְגִביָנה ְמלּוָחה 

שּוב ְגִביָנה ְמלּוָחהרֹוָצה 

ְגרֹוִנית, ִעם ח ְדגּוָשה

ְמֵלָאה ֵפרּוֵרי ְגִביָנה ְמלּוָחה חֹוְנִקים

ְמַמְלִאים

ְמָקְרִבים אֹוִתי ִלְמזֹון ָהַאִלים

ת  רֶׁ ל ַהמֹוכֶׁ תְגִביָנה ְמלּוָחה שֶׁ ַבַמֹכלֶׁ

ת קֶׁ לֹא ִמְתַאפֶׁ ת ָתִמיד, שֶׁ מֶׁ ְוטֹועֶׁ

ת סֶׁ ִהיא פֹורֶׁ ְכשֶׁ

נֶׁת ָבִאשּור ֵכן: ּוְמַהְנהֶׁ ְלָאה, שֶׁ ַהַהְבָטָחה שּוב מֻּ

ל ַהְגִבינֹות ן שֶׁ ְלקֹו, ִהַגְעִתי ְלַגן ָהֵעדֶׁ ְרָכב ְבחֶׁ ַהמֻּ

ִקיםַגם ִמִניחֹוַח ַהֵּזיִתים  ְבַפִחיתַהְירֻּ

ה ִאם ַמָמש ִיְתַחֵשק ִלי ִנְקנֶׁה ַגם ְקָצת ֵמֵאלֶׁ שֶׁ

ם ָטִרי ָפִריְך חֶׁ ּוִמלֶׁ

ֲאִני ַמִגיָעה ַהַבְיָתה ִעם ָסְבָתא ְוַעד שֶׁ

ת  כֶׁ אֹוְסְטִריתְלַזְלְצִקיָזהַהְמלּוָחה הֹופֶׁ

ן ִנְשָאר  תַגן ָהֵעדֶׁ ַבַמֹכלֶׁ

ָּזִכיִתי ְלָהִציץ ְפִניָמה ַוֲאִני שֶׁ

ת ַהַהְבָטָחה ת אֶׁ רֶׁ נֹוצֶׁ

אביטל בר: צילום



ָלְך  ְך שֶּ רֶּ גרוסמגידנהאביגיל / ַבדֶּ

ְתָגִריםִיְהיּו  ַאְת יֹוַדַעת, אֶׁ

לֹא ָתִמיד ֵיש ְתשּוָבה ְברּוָרה

ש ָלְך ֹחפֶׁ ְתִני ַלִמִלים שֶׁ

ָלֵצאת ִמתֹוְך ַהשּוָרה

ַאְת שֹוַמַעת, ִיְהיּו ַהְרֵבה קֹולֹות

ל ֵעצֹות ּוִמְגָדִלים ְגבֹוִהים שֶׁ

ת ַהֵלב ָפתּוחַ  ַהְשִאיִרי אֶׁ

ַהְפָחִדים יֹוְצִרים ְמִחצֹות

ת, ִיְהיּו רּוחֹות קֶׁ ַאְת צֹודֶׁ

ִיְנְשבּו ַעל ַחלֹונֹות ַנְפֵשְך

ַהְדִליִקי אֹורֹות ַבַבִית

ָקֵשְך ִאְמִרי ָברּור ְמבֻּ

ַאְת צֹוַמַחת, ִיְהיּו ְשֵאלֹות

ּוַמָתנֹות ְבָכל ַתֲחָנה

ַהִמְכחֹוִלים ֵהם ְבָיַדִיְך

ת ַהְתמּוָנה ְלַעֵצב אֶׁ

ת בֶׁ ָלְך ִהיא ִנְכתֶׁ ְך שֶׁ רֶׁ ְוַהדֶׁ

ָכל ַהנֹוִפים ְכָבר ָבְך

ַהְקִשיִבי ְלַכפֹות ַרְגַלִיְך

ֵהן יֹוְדעֹות ָמה ָנכֹון ַרק ָלְך
רוזנברגמונטלרונית : צילום


