ִׁש ִׁירים ְקצַ ְרצָ ִׁרים לַחֲ נֻכָה /יָעֵ ל סַ ָתת©
ִׁמי יַגִׁ יעַ ִׁראשֹון לַחֲ גִׁ יגַת הַ חֲ נֻכָה?/יָעֵ ל סַ ָתת©
רּותי וְ דָ ן ְשמֵ ִחים
ַאיֶּלֶּ תִ ,
ַלחֲ גִ יגַת חֲ נֻ ָכה ְשלָ ְש ָתם הֹו ְלכִ ים:
ְלדָ ן  -נֵר בַ יָד,
רּותי  -שֶּ לֶּט חֲ גִ יגִ י ְמיֻחָ ד!
ְל ִ
ל ְַאיֶּלֶּ ת ְ -ס ִביבֹון שֹובָ בֹון,
שֶּ ָרץ לִפְ נֵי ֻכ ָלם עִ ם בֶּ ֶּטן ְמ ֵל ַאת ֵת ָאבֹון...
הַ סֻ פְ גָנִ יֹות עִ ם הָ ִרבָ ה
ִהזְ ִמינּו אֹותֹו לַ ְמ ִסבָ ה!

_____________________________________________

חֲ נֻכָה  -עַ ל מַ ה וְ לָ ָמה? /יָעֵ ל סַ ָתת©
גֶּבַ ע וְ הַ גִ יטָ ָרה לֹו ְמ ִדים עַ ל חֲ נֻ ָכה -
בּוקה!
עַ ל ַכד ָק ָטן ,עַ ל נֵס וַ אֲ ָ
נֹורה,
עַ ל חֲ נֻכִ יָה ,עַ ל ְמ ָ
ימי הַ ַמ ַכבִ ים ָק ָרה...
וְ עַ ל ָכל אֲ שֶּ ר ִב ֵ

_____________________________________________

בַ חֲ נֻכָה הַ שָ נָה  -הַ צָ גָה ְמשֻ נָה/יָעֵ ל סַ ָתת©
בַ חֲ גִ יגַת חֲ נֻ ָכה
הַ צָ גָה ְמיֻחֶּ דֶּ ת בְ ִמינָּה:
גִ יטָ ָרה עִ ם ְסבִ יבֹון ְמ ַס ֶּפ ֶּרת עַ ל ַהנֵס;
גֶּבַ ע מָ קֹום ַלחֲ נֻכִ יָה שֶּ לֹו ְמחַ פֵש;
בָ לֹונֵי סֻ פְ גָנִ יֹות מֵ בִ יא הַ כְ ַלבְ ַלב,
וְ הַ שַ מָ שֶּ ...את ַתפְ ִקידֹו שָ ַכח וְ עֹומֵ ד לֹו בַ צַ דֶּ ...נעֱצָ ב.

_____________________________________________
רֹון וְ הַ ְסבִׁ יבֹון/יָעֵ ל סַ ָתת©

ירה -
חֲ נֻכִ יָה בַ שָ ַמיִם כְ מֹו ֶּשמֶּ ש ְמ ִא ָ
ירה,
רֹון חֹוגֵג ֶּאת חַ ג הַ חֲ נֻכָה בְ ִש ָ
ירה.
עִ ם ִס ְמלֵי הַ חַ ג עַ ל הַ ִס ָ
ְמשַ חֵ ק הּוא בִ ְסבִ יבֹון כְ שֶּ עַ ל ִמצְ חֹו ַשמָ ש,
ּו ְליָדֹו ַקע ֲַרת סֻ פְ ָג ִניֹות ְטעִ ימֹות מַ מָ ש!

_____________________________________________

נֵרֹות שֶׁ ל חֲ נֻכָה/יָעֵ ל סַ ָתת ©
ירה,
ֵא ָלה ַ -י ְל ֹדנֶּת חֲ מּודָ ה ּוצְ עִ ָ
ירה!
ְליַד הַ חֲ נֻכִ יָה עֹומֶּ דֶּ ת –זְ ִה ָ
עַ ל הַ נֵרֹות ְמבָ ֵרך הָ ָאב –
ֶּאת הַ " ָאמֵ ן "שָ ִרים בְ נֵי הַ ִמ ְש ָפחָ ה י ְַחדָ ו!
חּומי הַ כְ ַלבְ לַב ִנ ְרגָש ִ ,נ ְלהָ ב –
ִ
ִמצְ טָ ֵרף ל ִַש ְמחָ ה וְ נֹובֵ חַ "הַ ב-הַ ב"...

