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 מה מבקש יונק הדבש 

 ופשוש הקטן 

 רק טיפת צוף למחיה מפרח נדון 

 והוא זקוק לרוח קלילה, ושמש טובה 

 שתצבע לו פרחים, על צהוב, כתוב וזהב, 

 , שופעת פרחיםבגוויליהושיח                  

 ובעיקר חתול שבע, זקן, וקצת צולע         

 .וישים קץ לחייה שלא יתנפל פתאום,            
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 ד בן או נכד כמו עמית.ללא  תמיד נו

 ולא נגלית תגלית כמו גלית.

 ואם יתחברו יחדיו

 להורים יביאו מתנה בצורת חתונה.

 עמית כבר צועד בצעדי העולם

 עשה, צעדיו ראשונים בן שנתיים באיטליה

 ובחיי הודו התנסה,

 וגלית היא ידידה נאמנה,

 בכל צעדיו תמכה,

 ובמקום חדש שרביט הגננת תפסה,

 והילדים אליה כמו דובונים, לדבש נדבקים.

 הקיבוץ תמצא, םנקווה שבעתיד שפה משותפת ע

 שה ומטפלת לתפארת.יותהייה א
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 עסק ביש

 הופיע מין חדש של עכביש,

 לא כזה, שפורש רשת

 ו"אסור לזבוב לגשת"

 ובקפיצה מתנפל מהפינההוא עורב 

 ריסוסאין זבובים, כי עושים  …אבל 

 הכל סטרילי, העולם מתקדם

 היחידים שנותרו -והזבובים 

 מנסים לחיות והם טרדנים



 4 

 
 

 

 

 אוריין לא מזמן מהצבא השתחרר

 על כן לא נמהר לשאול

 איך יסתדר, כי קודם ירצה להתאוורר

 ואיפה החדר, והמקרר?

 ואופנוע כבר סידר, וכעת בעיות ומחשבותי          

 איך להכיר גם עולם אחר

 בינתיים נסתרות, מי יגלה?

 ואנחנו נאחל לו דרך צלחה

 חופש מוצלח והפתעות לרוב.

 את חובותיו למדינה מילא

 מצווה ידע.-גם שרשים לציין, בבר

 בינתיים עם מחשבותיו יתהלך

 מי יודע ומי יפנה?

 כי אחרי שלוש שנות שרות, יצא לחרות

ברכת ימי פסח מתקרבים, יתלווה ב

 המשפחה

 בכל מקום שאוהלו יקבע

 לא יפסח במחשבותיו על המשפחה

 כי היא המצודה והארץ שמאחוריו.



 5 

 

 

 

 הנושא נראה מיושן

 אבל הוא יהיה חדש תמיד,

 מבחינת תועלת והנאה.

 לנושא הזה רציתי להקדיש כמה מילים

 על כן "למי תודה ולמי הברכה" )ביאליק(

 מי ישווה לי 

 מי ידמה לי

 י בגיליכשאנ

 והקלנועית ברשותי,

 " )משל יותם(…"כשאלך לי לנוע בין 

 שבילי רמת יוחנן המתוקנים )בעתיד(

 בבקרים ובערבים

 לאור הפנסים,

 ואוכל להגיע לאזורי

 הדרום המרוחקים

 המסוכנים" בסיבובים

 כשהיד אוחזת בהגה!
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 זה היה בחודש שבט  

  כבר פורחת הנוסטרציה

 וזה רק חודש שבט,         

 החרצית מתרוממת 

      והרקפת כמעט, 

 רק גשמים הכזיבו 

 מ"מ מהתחלת העונה בלבד 200 

 רוחות ורעמים רועמים סתם ככה, 

 ומזרחה והעננים השחורים ברחו צפונה 

 ואיך נחזיק מעמד? 

 

 כובע הנזיר -*נוסטרציה    
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 האינפלציה  םיחד ע

 ה.ו המודרניזצינחדרה אלי

 היא חדרה לא רק לענף החקלאות

 לא רק למטעים

            אלא גם לקטיף עצי הפקנים.

 לא עוד עמל כפיים

 ,על סולמות ועצים טיפוס

 קליעת חצים

 אלא קטיף מודרני, יעיל ומהיר.

 בבוקר, ביום שבת אחד בהיר -וכך 

 אוזנייםרעש מחריד 

 הקים את דיירי השכונה על הרגלים.

 מה קרה?

 קה )יפה( עם ה"שייקר" הופיע זה מאי

 ול"שכונת המרכז" את עזרתו הציע.

 בזרועות "השייקר" את גזע הפקן חיבק         

 העץ הרעיד את

 ומטר אגוזים לארץ הוריד.

 ובסוף בהמולת ילדים וחמולות

 נאספו אגוזים

 .סלסילותוהתמלאו קרטונים ומיני 

 ויספיק הקטיף

 לא רק לעוגות

 אלא רק לעוגות

 לשוק "נעמת" אלא גם

 לכבוד ט"ו בשבט

 מתנות, מתנות, ו"משלוח מנות".

 זיידמן הניה 
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 בראשית היה חושך ודממה
 ויום אחד התחילה מהומה

 הביאו כלים כבדים
 והתחיל מעש

 פטישי אוויר ורעש\
 נחפרו תעלות

 מנהרות. -ומתחת למדרכות 
 

 מיני צינורות 3לתוך התעלות מתחו 
 סודות? -לטלפון, חשמל ועוד 

 בהמשך בכל פנה שעמוד נכנס
 הוקם פנס

 להאיר דרכי טועים
 ושבילים חשוכים

 
 כמה הושקע פה עמל

 יודעים רק אנשי החשמל
 הגזבר,

 ודיבור חברים
 בשכונות מפוזרים.

 בסוף לכסוי התעלות           
 גיוס חברים הוכרז

 ולא מורגש מה לאדמה נכנס
 עובדי הנוי סלקו כל אבן

 חה דשא מחודשוהאדמה הצמי
 ותם ה"בלגן"

 והכל נגמר כמתוכנן.
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 בזכות חג השבועות
 צחון הבחירות,יונ

 זכינו בערב שירה והתשוקה לרקוד.
 

 קודים ביום ה', אני הייתייבנשף הר
 ומה שם לא ראיתי

 קודיםיהדוקטור לשעבר שלנו, אף נשף ר
      אצלנו לא יזניח

 רגליים, מרים כתפיים, ואחר כך גם
 ומאושר שבעתיים.

 בלילה, חצות  12בליתי שם עד 
 ובעזרת אפשר לקום ניסיתי

 לחדר בנסיעה הגעתי
 את ה"ברמה" החדשה שבחדר בלעתי,

 והנשף נמשך והרעש מתגבר.
 

  קודים נסחף ימי מהראשונים לר
 זוג צעיר מעיז ונכנס

 את יכולתם מפגינים 
 הקהל לפי הקצב, מתפרצים. -ואחריהם 

 שולחנות מזיזים, כבר
 כבר כולם מזיעים

   ובהמולה מתפרצים.   
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 )בצהריים( תהניה רגילה לחמם אוכל במחב

 גיחהשלא ה -פעם אחת בצהרים  

   …הקדיחה, חבל ת ואת האוכל והמחב 

  - אך אין דבר 

 קיון ממונהייש פטמה, על נ 

 כל דבר המתלכלך 

 בידיה כבדולח נוצץ 

 מצעי מתוחכםוהיא: בא 

 כמו: "לבבו" ,"זוהר",  או "אייקחומרי ניקוי  

 

 מערבבת ומרתיחה במים 

 ובמזגה הצעיר 

 בשפשוף מהיר 

 עושה פלאים 

 תקין. -תוהמחב 

 איזו שמחה 

 לשימוש מוכן.ת המחב 
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 שיר הלל

 לכביש הראשונים

 הכביש החדש

 טעון צל"ש

 ומי הזוכים

 הבנים הבכורים

 וחבריה עוזרים.

 התרוקנו שטחים

 נעלמו גרוטאות

 .תזיכרונורו יוהשא

 פורי "תלמאים" )קבוצת תלם(יס

 ש המוביל לכרמיםיכרונות על הכביוז

 על אותם הימים, מאוד רחוקים

 כשנשמעו יריות מגבעות השכנים,

 רצה בהולה לבית הקומותייםו

 למרכז המפקדה של יוסף ואפרים

 

 דשאים מורחקים מכל הצדדים

 ם המעטיםפות גשיעם ט

 ונשמרים הקרקעות

 לדורות הבאים.

 

 והיום מתנשאים על הכביש

 שלושה ספסלים

 שים!יוכל זה לכבוד, יובל הש
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 - על סף תאונה
 אסור לרדת מהכביש

 

    סק בישה עז           

 בקלנועית

 ועוד בלילה

 הקלנועית לא שותקת

 מיד שוקקת

 והנהגת כמעט

 החוצה נזרקת.

 שלהתייאאך אין 

 סדר עולם 

 עוד לא השתבש

 מופיעות פיותכי מיד שלש 

 את הקלנועית מהחצץ שולפות

 ועזרה מקצועית מצעיו

 אחת: מלכת השטיחים

 רתייש: כל שבר השניי

 השלישית בחיוכה האדיב

 משרה שמחה

 ובסופו של דבר

 הכל למקומו חזר

 עם ברכה ולעתיד אזהרה.
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 על ט"ו בשבט במבוא חמה
6.2.1976 הופיע ב"קיצו"  

 

 כשט"ו בשבט הגיע

 על הלוח מודעה הופיעה

 במבוא חמה נוטעים שתילים

 בואו בהמונים, זקנים וצעירים!

 על כן יוצאת התחבורה,

 השיירה. ןבמנייחמישה 

 

 לא נישאר בבית,

 שום ענבר ולא זית

 לא "גיחזי" ולא ארזי

 גם האולפן בהמונים

 יצא בשירים ובפזמונים.

 

 בדרך כולם בני חיל,

 מי יירתע מגבול וגדר תיל?

 בוא חמהמוכשהגענו ל

 עטפה אותנו אווירה חמה

 של צעירים וצעירות

 מאה בערך

 ודור חדש בדרך.

 המשק בבניה

 והיד נטויה

 והחלה נטיעה,

 עליה מנצח אמיתי

 חי. -אות וגבורה כי עמי 

 

 מבוא חמה בנויה על סלע צור,

 והנטיעה בעמק ממול

 -והירידה מסובכת 

 .ואזדרכת קוץ, דרדר

 מרחוק נראים הנוטעים

 במעדרים ומיני כלים,

 

 והבעיה היא לעמק לרדת.

 אז התגלה גלוסקא ערן,

 את ידו לנזקקים נתן,

 

 תכאיילוומסלע לסלע 

 קפצו גם הסבתות.

 לפי פתגם חז"ל

 ירדנו בדרך קצרה אך הארוכה

 וחזרנו לתחנה

 בדרך הארוכה אך הקצרה.

 וכמבוא חמה חוזרים,

 ים,חמה מגיע-לאל

 

 לבריכות קופצים,

 במי גפרית מזיעים

 ובמכונית נרדמים,

 ופתאום עוצרים.

 כי את הזרזירים רואים

 והם את כל השטח מכסים,

 חמה מתחממים-במי אל

 נתיים המוני פגריהם נופלים.יוב

 ואנחנו  בערב בשבע הביתה חוזרים.
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 ניםהתור
   

 תמה המסיבה

 בני נוער מתפזרים,

 האורות עדיין לא כבו

 , עייפים, במידה וממוספרים םמתייצביוהתורנים 

 ומפות כי לפניהם ים של כסאות

 וכלים חד פעמיים לסילוק מוכנים,

 כאן אין צחוק

 צריך לעבוד

 ואין נוסחאות

 להרים כסאות ךצרי

 ואשפתות קלסילופעמיים -והכלים חד

 הולכים ומתרוממים תאוהכיסמגדלי 

 ואת מסלולם למחסן מכירים ולבאים אחרים

 אותו גורל מיועד.

 נהלל את התורנים

 את עבודתם הנאמנה,

 כי לא פסה העזרה הדדית

 והראשונה.
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                                     הבית של יצחק כתר
 קם לתחיה

 

 

 בפאתי מזרח
 בכניסה למשק
 רמה הקדומה

 הלתחייקמה 
 אחד החברים
 הציץ במקום

 נפגע, והתחיל בבניה.
 "אבן על אבן ולמעלה פנס עתיק

 רחצר עזובה אבק ואפ
 אך רוח קדומה שרדה

 הבעלים התחלפו
 המבנים התרחבו

 כעין ארמון -אחד 
 שני מוזיאון
 כלב במלונה

 לא נובח
 ידידים, מריח.

 מסתכל, ועל הבית שומר.
 הבעלים התחלפו

 אך שם הבית נשמר,
 ל נשמותוגלגו

 נראה מהלך שם
 נשמת יצחק כתר.
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           24/6/79 
 

           
 

 רשמים מהטיול לגולן
 

 מועדון חמש

 יצא בבוקר בשעה שש

 לטיול שנתי

 עם "חברה מארגנים

 ששמותיהם מפורסמים

 ומדרים מנוסה וחברתי.

 מטרת הטיול

 עתיקה וחדשה קצרים

 המתגלה. גמלהוגם 

 בקצרין אמנם חם

 נושבת רוח בלילה שםאך 

 אכן יזמה ברוכה וצעירה

 את קצרין הקימו חיילים בצבא קבע

 והחליטו לשבת שם קבע.

 בהזדמנות בקרנו שם את חנה"לה

 אשר הגורל הביא אותה לגולן.

 גם קצרין וגמלה 

 שניהם עדויות לישוב יהודי בגולן

 )שלהחזירה לא ניתן(.

 שטחים עצומים-ובגולן

 של קוץ ודרדר,

 ואבני בזלת -לה צמחיה ד

 והנחמה היא: כנרת

 מכרסם שהייאוואם 

 ובסיכויים למשאבי מים רחוקים

 התשובה היא, רמת המגשימים

 בדרום מזרח הגולן היא שוכנת

 ביד חרוצה ובצל התורה

 עשה פלאים.

 ונבואת ה"חוזה"

 הידועה ונשכחת

 כי עתיד הגולן להוות

 אסם תבואה למדינה

 טה משובחת.ימהזן של ח

 :והמסכנה

 קצרין וגמלה

 שניהם עדויות

 לישוב יהודי בגולן.
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 ספור על ג'וק
 השנויים

 

ציון לצוות  -קיימים. והם  םענייניבעידן השנויים יש לי רצון לציין לשבח גם 

  העגבנייההאקונומית על מגוון האוכל, חידוש ההגשה, על מבחר הגבינות, 

 האדומה שחבל לאכול אותה.

ף את הזבל )למרות העלות( ואתה השמדת השרצים משאית הענק הבאה לאסו

 למיניהם הג'וקים שלהם הספור הזה מוקדש.

 

 פעם ג'וק

 נכנס לבקבוק

 והנה מכשול

 לצאת לא יכול

 והג'וק במנועים מריש

   ואינו מרגיש

 שהבקבוק חלק

 צר זקוף.

             אך לא חשוב

 הוא לא מוותר

 במאמץ עליון

    עולה ונופל

 עולה ונופל

 פר אין ספור פעמיםכ

 עד שהזדמן שם ילד

 במשחקו את הבקבוק הניח

 והג'וק הגיח.

 ומכאן המסקנה

 , מכל מצבשלהתייאאין 

 מוצא עוד יש.

 

  
 
 



 18 

 

 
 

 

 
 יום הולדת לענבר

   

 ענבר היא אבן יקרה 

 אבל ענבר שלנו יקרה יותר 

 והיא נבונה, 4היום היא בת  

 ,הבכורה והגדולה 

 שנהיש לה אחות קטנה בת  

 אבל ענבר עומדת בראש  

 ועוד שנה כי בעוד שנה 

 ותעשה הכל 6תהיה בת  

 מה שאמא תבקש. 

 צעצועים תסדר 

 בגדים ומפת שולחן 

 תדע לקפל 

 לספר. וגם ספורים מהמחשב תדע 

 ואנחנו שמחים שהיא כבר  

 גדלה, ומאחלים לה כל טוב שבעולם. 

 ושמה יתנוסס במעון. 

 מסבתא הניה        
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