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 זראליע- בת חגית

 לכידת רגע ועוד שלושה שירים

 רגע לכידת
 יתִר קְ ה שִׁ חָ וָ ת ְר שַׁ חוּ תְּ 
 הם זֶ וּ שׁ ר גָּ קֶ בֹ בְּ 
 ילִר פְּ אַ בְּ   1יב בִ ל אֲ שֶׁ 
 

 א לֵּ מַ תְ ת מִ רֶ נֶּ כִּ ָים 
 קנְ בַּ ן הַ וֹ בּ שְׁ ן חֶ כֵ וְ 
 בן רָ מַ זְ א לִ לֹ  ךְ אַ 
 

 םיִ תַּ ינְ ּובֵ 
 חמֵ ם שָׂ וּ לּ צִ  הוּ זֶ 
 תוֹ נָ תוּ ם חֲ יוֹ בְּ  גל זוּ שֶׁ  מוֹ כְּ 
 

 בספטמבר 1
ְלִמיַדי  ּתַ

 ֲאִני רֹוָאה ֶאְתֶכם
ְגרּו   ּבָ ה ׁשֶ  ֵאּלֶ

ֻרּיֹות ל ָהֶאְפׁשָ דֹול ׁשֶ ֹחֶפׁש ַהּגָ  ּבַ
ְגֻרּיֹות ַחת ְלִגיל ַהּבַ  ִמּתַ

 
ִחּנּוְך ּגּוָפִני   ּבְ

ת ֲאִחיָדה ִתְלּבֹׁשֶ  ּבְ
ָלה ִריָחה ְוַהְבׁשָ ל ּפְ  ׁשֶ

 
ֶרק  עּוִריםַעל ּפֶ  ַהּנְ

ַדי  ְמַלּמְ
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 הכול בראש
 ר בֶ ל עֵ כָ י לְ אשִׁ ת רֹ ה אֶ טֶּ א מַ הוּ 
 רדֵּ סַ מְ ר וּ עָ שֵּׂ ת הַ אֶ  עַ רֵ וֹ פּ 
 ה פָ י יָ כִ י הֲ תִ ה אוֹ שֶׂ א עוֹ הוּ 

 ?יךְ ִר אֲ הַ לְ 

 אלֹ 
 ךְ כָּ  ךְ תָ ב אוֹ הֵ י אוֹ נִ אֲ 
 רצָ קָּ ר הַ עָ שֵּׂ ם הַ עִ 

 ךְ לָּ ר שֶׁ פָּ סַּ הַ ֲהֵרי ֲאִני 
 

 הבראה
ר הַ   ר ֵמַעְצְמךָ גֵּ ַהּגֵ

 ְבָעִנית ְצִמיָגהׁש טוֹ ִמּנֶפֶ 
נּוָעה ת ּתְ  ֶאל ִעיר ִמְקָלט ַקּלַ

ה ַאֶחֶרת. ַעָ ל ּתֹוַדָ  ׁשֶ

ְבָך  ַמּצְ ים ּבְ ם ֲאָנׁשִ   -ׁשַָ
 ְלָך ַאְחָוה ּוְקִהיָלה. 

ל ֹרְך ַוֲהָבָנה  ה ׁשֶ  ִהּלָ
ַמְקֵהָלה אֹוֶמֶרת:  ּבְ

 ָהַנח ָהַנח ְלַעְצְמָך.
נוֹ  ה.ת ָהיּו ְלָך ׁשְ ּיָ  ֲעׂשִ

חֲ  ְחָרה רּות,ַאל ּתַ ב ּתַ ַ  ַמׁשּ
ְחֶרֶרת  ל רּוַח ְמׁשֻ  ׁשֶ

ה ֵלְך ֵלְך  ְבָך.ַעּתָ  ְלֻמּצָ
ֲהָרה,  ָהֲאִויָרה ִהְתּבַ

ל ַהְחָמָרה   ּוְבִמְקֶרה ׁשֶ
ֶמֶרת.  ְזכּוְתָך ָלׁשּוב ִנׁשְ

 


