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בס"ד

הצב"י אֵ הּוד אֲ בִ יבִ יְ ,רחוֹבוֹתְ ,שבָ ט התשפ"ב

נֶהָ ג ְמרֻ ִצים
סַ בָ א ַאבְ ָרהָ ם טוֹב הּואָ .ת ִמיד
.Family's private driver
יֵעָ ֵתר לְ כָל בַ ָק ָשה כְ מַ ְת ִמיד
וְ ַד ְרכ ֹו לְ הַ ְק ִדים וְ ֹלא לְ ַאחֵ ר.
ּובְ פִ י עַ ְצמ ֹו נִ ְק ָרא " נֶהָ ג ְמרֻ ִצים":
הּוא הַ נֶהָ ג וְ הַ נְ כ ִָדים ְמרֻ ִצים.
הַ ְיל ִָדים לְ כָל הַ חּוגִ ים ָר ִצים
יצים.
ִעם כְ ִריכֵי י ְָרקוֹת ּובֵ ִ
יצים,
וַ אֲ חֵ יהֶ ם חיילים אַ ִמ ִ
בְ ַרגְ לִ ים ,בָ אֲ וִ יר ובצי"ם,
ָאצים.
ֶשלְ ִמ ְשמַ ְר ָתם ָת ִמיד ִ
רּוצים.
וְ הַ לו ְֹמ ִדים מֻ ְצל ִָחים וַ חֲ ִ
ְמעֻטָ ִרים ּומֻ עֲ ָרכִ ים וְ ֹלא ל ִֵצים.
יצים.
הַ ַת ְחבִ יב בַ בַ יִת הּוא לְ גַדֵ ל עֲ ִצ ִ
ּובַ גִ נָה ְמטֻ פָ ח פַ ְרדֵ ס ֶשל עֵ ִצים.
חוֹבָ ה לְ הָ ִסיר ִממֶ נּו אֶ ת הַ קו ִֹצים.
צּוצים.
עֲ בו ָֹדה ָק ָשה ִהיא ּומַ מָ ש ְר ִ
"ַאחוָ ה" ֶשל נִ ִצים.
ּולְ ִע ִתים ׂשו ֶֹר ֶרת ְ
יצים.
בְ סֻ כוֹת סוֹכְ כִ ים ְסכְָך ִעם חֲ ִר ִ
יצים.
ּובֵ ין הַ מוֹטוֹת ַק ְרנֵיֶ -שמֶ ש ְמ ִצ ִ
ּובְ ִמ ְרפֶ סֶ ת פֶ ְרגּולָה לְ אֲ בִ יבִ ים
יצים.
וְ ל ַַק ִ
ִאם ָר ִהיטֵ י-בַ יִת לְ יַצֵ ר הֵ ם חֲ פֵ ִצים.
י ְִצ ְרכּו מָ סּור ּופַ ִטיש ,מַ ְס ְמ ִרים
וְ נַעֲ ִצים.
יצים.
יו ִֹעיל גַם ִשמּוש בְ דֶ בֶ ק ּובִ ְקפִ ִ
לּוצים,
נִ זְ כֹר לְ טוֹבָ ה עוֹלִ ים וַ חֲ ִ
אֲ ֶשר ,בַ עֲ בָ ָרם ,יִבְ שּו בִ צוֹת ּובו ִֹצים,
ַתּושים ֶשחו ָֹדם נוֹעֲ ִצים.
וְ לָחֲ מּו בְ י ִ
ָאצים,
וְ ִעם מַ ל ְָריָה אֶ ל הָ רוֹפֵ א ִ
בְ סַ ְך הַ כֹל אֶ ֶרץ בִ בְ נִ י ָָתּה חֲ פֵ ִצים.
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ּומגְ ָדל ְמשֻ פָ ִצים
וְ כְָך נִ בְ נּו חוֹמָ ה ִ
בּוצים
וְ זָכּו לְ הָ ִקים מו ָֹשבִ ים וְ ִק ִ
ָארץ ִמיְדֵ י א ֹויְבִ ים ְמחַ לְ ִצים
וְ אֶ ת הָ ֶ
ִעם נְ ִטיעַ ת יְעָ רוֹת ֶשל עֵ ִצים.
יצים.
אֶ ת הָ ִראשוֹנִ ים ָאנּו מַ עֲ ִר ִ
אַ ְך יֵש ע ֹויְנִ יםֶ ,שמּולָם נֶאֱ ל ִָצים,
לּוצים:
מַ אֲ ִמינִ ים בְ הַ פְ ָגנָה כַחֲ ִ
עּוצים
לִ לְ מֹ ד ּולְ לַמֵ ד וְ עֵ ינֵינּו נְ ִ
בַ תו ָֹרה-או ָֹרה וְ הַ כֹל ְמרֻ ִצים.

