
 

רמֶ ׁשֶ  ָנֳעִמי/  ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב  

 

    ןיִ יַ ל ּכַ לּוים צָ ִר יר הָ וִ אֲ 

  יםנִ ָר אֳ  יחַ ֵר וְ 

  םיִ ּבַ ְר עַ הָ  חַ רּוא ּבְ ּׂשָ נִ 

  ים.נִ מֹועֲ ל ּפַ ם קֹועִ 

  

    ןבֶ ֶא ן וָ ילָ ת ִא מַ ּדֵ ְר ַת בְ ּו

  ּהמָ לֹוחֲ ה ּבַ יָ בּוְׁש 

  תבֶ ׁשֶ ד יֹודָ ר ּבָ ׁשֶ אֲ  ,ירעִ הָ 

  המָ חֹו ּהּבָ לִ בְ ּו

  

  יר לָ ִׁש ם לָ ֹוּיי הַ ִא בֹוּבְ  ַא 

  יםִר ָת ר ּכְ ׁשֹ ְק לִ  לָ וְ 

  יִ נַ יר ּבָ עִ ּצְ י ִמ ִּת נְ טֹ ָק 

  ים.ִר ְר ֹוׁשְּמ ן הַ רֹוחֲ ַא מֵ ּו

  

  ת ַהְּׂשָפַתִיםב אֶ ֵר צֹו מֵ י ְׁש ּכִ 

  ףָר ׂשָ -תיקַ ִׁש נְ ּכִ 

  יםלַ ׁשָ רֹויְ  חֵ ּכָ ְׁש ם ֶא ִא 

  ...בהָ זָ  ּהּלָ ר ּכֻ ׁשֶ אֲ 

  

  רל אֹוׁשֶ ת וְ ׁשֶ חֹ ל נְ ׁשֶ וְ  בהָ ל זָ ם ׁשֶ יִ לַ ׁשָ רּויְ 

ֹ הֲ    רֹוּני ּכִ נִ אֲ  יִ יַר ל ׁשכָ א לְ ל

  רל אֹוׁשֶ ת וְ ׁשֶ חֹ ל נְ ׁשֶ וְ  בהָ ל זָ ם ׁשֶ יִ לַ ׁשָ רּויְ 

ֹ הֲ    רֹוּני ּכִ נִ אֲ  יִ יַר ל ׁשכָ א לְ ל

  

  םיִ ּמַ הַ -תרֹוֹוּב ּוׁשבְ ה יָ יכָ ֵא 

  היָק ק ֵר ּוּׁשהַ -רּכַ ּכִ 

  תיִ ּבַ הַ -רת הַ ד אֶ ֵק ֹוין ּפֵא וְ 

  ה.יָק ִּת עַ יר הָ עִ ּבָ 

  

    עלַ ּסֶ ר ּבַ ׁשֶ ת אֲ רֹועָ ְּמ בַ ּו

    תחֹות רּולֹוּלְ יַ ְמ 

  חלַ ּמֶ הַ -םל יַ ד ֶא ֵר ין יֹוֵא וְ 

  .יחֹוִר יְ  ֶר דֶ ּבְ 

  

  ,םיִ ּמַ ת הַ רֹוֹול ּבֶא  נּוְר זַ חָ 

  ,רּכָ ּכִ לַ ק וְ ּוּׁשלַ 

  תיִ ּבַ ר הַ הַ א ּבְ ֵר ר קֹופָ ֹוׁש

  .היָק ִּת עַ יר הָ עִ ּבָ 

  

  עלַ ּסֶ ר ּבַ ׁשֶ ת אֲ רֹועָ ְּמ בַ ּו

  תחֹוְר ת זֹוֹוׁשמָ י ְׁש פֵ לְ ַא 

  חלַ ּמֶ הַ -םל יַ ד אֶ ֵר ב נֵ ּוׁשנָ 

  !יחֹוִר יְ  ֶר דֶ ּבְ 

  

  

  רל אֹוׁשֶ ת וְ ׁשֶ חֹ ל נְ ׁשֶ וְ  בהָ ל זָ ם ׁשֶ יִ לַ ׁשָ רּויְ 

ֹ הֲ    רֹוּני ּכִ נִ אֲ  יִ יַר ל ׁשכָ א לְ ל

  

  רל אֹוׁשֶ ת וְ ׁשֶ חֹ ל נְ ׁשֶ וְ  בהָ ל זָ ם ׁשֶ יִ לַ ׁשָ רּויְ 

ֹ הֲ    רֹוּני ּכִ נִ אֲ  יִ יַר ל ׁשכָ א לְ ל


