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  ירי נִ ִמ ָר     ...היָר ִׁש ה ָר ְמ ה ָא וָ ְק ִּת הַ י ּכִ 
  
  
  ֶׁשִּלי ׁשדָ יר חָ ִׁש  ְּת ַא 
  יּלִ ׁשֶ ר חָ ּמָ י ּבַ פִ ֹוּיהַ ל ּכָ  ְּת ַא 
  יּלִ ׁשֶ יו ָת ר ְס ֶק ֹוּב ְּת ַא 
  רּבָ הַ ת ֹודְׂש ל ׁשֶ ב ּולבְ ּלִ הַ  ְּת ַא 
   

  יּלִ ׁשֶ ם ח יָ ּור ְּת ַא 
  יּלִ ׁשֶ  ַּבֲחלֹוםׁשֶ  ִנְסָּתרד ֹוס ְּת ַא 
  יּבִ ׁשֶ ה ינָ ּגִ נְ מָ  ְּת ַא 
ֹ ׁשֶ ר ּוּפִּס הַ  ְּת ַא    רמַ ּגְ נִ  אל
  

  הּזֶ הַ  ירִּׁש הַ ל כָ וְ 
  ה פֶ ם יָ לָ ֹועהָ ׁשֶ ר אמַ יִ 
  ןֹוכנָ  ָעִתידהֶ ׁשֶ ר אמַ יִ 
   ָּׁשלֹוםּבַ יא ִה  ָהֱאֶמתי ּכִ 
  

  הּזֶ הַ  ירִּׁש הַ ל כָ וְ 
  אלֵ ב מָ לֵ ּבְ  ִׂשְמָחה יאבִ יָ 
  ֹוּבׁשֶ  ָהַאֲהָבהם ֹוחּבְ 
  ...הָר יִׁש ה ָר ְמ ה ָא וָ ְק ִּת הַ י ּכִ 

  
  

  יםנִ ַּפֲעמֹ יר ִׁש  ֹומּכְ 
  יםבִ חָ ְר ּמֶ ק ּבַ חֵ ְר הַ ד הֵ ְד הַ ְּמ הַ 
  יםבִ כָ ֹוּכת לַ ֹוינּבֵ 
  ןנָ עָ ּבֶ  ַהֶּקֶׁשתי עֵ בְ צִ 
  

  יםִר יִׁש ת ֹוילִמ  ּומְר זָ 
  יםִר ת הָ ֹוּדְר ֹומם ּבְ יִ ג מָ לֶ פֶ  ֹומּכְ 
  יםִר ְׁש ֹוים נלִ עָ הֶ וְ 
          םּמָ ל עִ ֹוגם סָ ֹותּכָ הַ וְ 
  
   

  הּזֶ הַ  ירִּׁש הַ ל כָ וְ 
  ה פֶ ם יָ לָ ֹועהָ ׁשֶ ר אמַ יִ 
  ןֹוכנָ  ָעִתידהֶ ׁשֶ ר אמַ יִ 
   ָּׁשלֹוםיא ּבַ ִה  ָהֱאֶמתי ּכִ 



  הּזֶ הַ  ירִּׁש הַ ל כָ וְ 
  אלֵ ב מָ לֵ ּבְ  ִׂשְמָחה יאבִ יָ 
  ֹוּבׁשֶ  ָהַאֲהָבהם ֹוחּבְ 
  ה...יָר ִׁש ה ָר ְמ ה ָא וָ ְק ִּת הַ י ּכִ 
  
  

  יּלִ ׁשֶ יל לִ יל חָ לִ צְ  ְּת ַא 
  יּלִ ׁשֶ ם ֹורּמָ ת ּבַ לֶ כֶ ר ְּת הָ ֹוז ְּת ַא 
  יּבִ ׁשֶ א ֵר ֹול קֹוק ְּת ַא 
  רּבָ ְד ִּמ ּבַ ׁשֶ ה מָ מָ ְּד הַ  ְּת ַא 
  
  יּלִ ׁשֶ ה בָ הָ לֶ  ְּת ַא 
  יּבִ ׁשֶ ר ּוצעָ ּבָ ׁשֶ ה ָא נְ ִק  ׁשֵא  ְּת ַא 
  יּלִ ׁשֶ ה ָא לָ פְ ּומ ְּת ַא 
      רָק ּיְ הַ וְ ן חֵ הַ  לּכָ  ְּת ַא 
  
  

  הּזֶ הַ  ירִּׁש הַ ל כָ וְ 
  ה פֶ ם יָ לָ ֹועהָ ׁשֶ ר אמַ יִ 
  ןֹוכנָ  ָעִתידהֶ ׁשֶ ר אמַ יִ 
   ָּׁשלֹוםיא ּבַ ִה  ָהֱאֶמתי ּכִ 
  
  הּזֶ הַ  ירִּׁש הַ ל כָ וְ 
  אלֵ ב מָ לֵ ּבְ  ִׂשְמָחה יאבִ יָ 
  ֹוּבׁשֶ  ָהַאֲהָבהם ֹוחּבְ 
  ה...יָר ִׁש ה ָר ְמ ה ָא וָ ְק ִּת הַ י ּכִ 
  
  

  הּזֶ הַ  ירִּׁש הַ ל כָ וְ 
  ה פֶ ם יָ לָ ֹועהָ ׁשֶ ר אמַ יִ 
  ןֹוכנָ  ָעִתידהֶ ׁשֶ ר אמַ יִ 
   ָּׁשלֹוםיא ּבַ ִה  ָהֱאֶמתי ּכִ 
  
  הּזֶ הַ  ירִּׁש הַ ל כָ וְ 
  אלֵ ב מָ לֵ ּבְ  ִׂשְמָחה יאבִ יָ 
  ֹוּבׁשֶ  ָהַאֲהָבהם ֹוחּבְ 
  ה..יָר ִׁש ה ָר ְמ ה ָא וָ ְק ִּת הַ י ּכִ 
  

  ה...יָר ִׁש ה ָר ְמ ה ָא וָ ְק ִּת הַ י ּכִ                  
  


