הצב"י אהוד אביבי ,סיון התשפ"ב

בס"ד

זִ כְ רוֹנוֹת הַ ּגּוש
ָאר ִחים הַ י ְָק ִרים
ל ְַמ ְ
ּכוֹס ֶׁשל ּתו ָֹדה נ ִָרים!
לְ מַ ְראֵ ה נוֹף הַ ּגּוש וְ הֶׁ הָ ִרים,
הָ עֵ ץ וְ הַ ִקּבּוץ ּבַ לֵב נִ זְ ּכ ִָרים.
הֲ לִ יכָה מַ ְר ִטיטָ ה ּבְ דֶׁ ֶׁרְך הָ ָאבוֹת
ּומ ְקוָ אוֹת.2
זְ רּועַ ת ַאבְ נֵי ִמילִ 1
ְצעָ ִדים ֶׁשל ע ֹולֵי ְרגָלִ ים
נִ ְשמָ ִעים ּבְ ֶׁר ַקע ּכְ מֻ ְרּגָלִ ים.
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מּומים
וְ ָאנּו זוֹכְ ִרים ּולְ מַ ְראֵ ה עַ יִן הֲ ִ
הַ ּכֹל הָ יָה צָ ִחיחַ וְ הֶׁ הָ ִרים הָ עֲ רֻ ִמים.
עֵ ִרים הַ יוֹם לְ נֵס הַ ִמ ְתח ֹולֵל ִמ ְמרו ִֹמים,
מּול פָ נֵינּו עֶׁ ְשרוֹת מו ָֹשבִ יםְ 3מהַ ְמ ִמים.
הָ אַ לוֹן 4הָ עַ ִּתיק אֵ ינ ֹו עוֹד ּבוֹדֵ ד
ּבֶׁ עָ בָ ר ּובַ ה ֹווֶׁה הּוא סֵ מֶׁ ל ְמעוֹדֵ ד.
ּכ ְַסנֶׁה הַ ָקדוֹש ּבָ רֹאש הּוא עוֹמֵ ד
ּובְ אוֹפְ עָ יו ּובְ בַ ָדיו הֲ מוֹן נֹ עַ ר לוֹמֵ ד.
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הָ אֶׁ לֶׁף5

אּולַי ִמ ְתחָ ֶׁרה ּב ֹו הּוא ִמגְ ַדל
ּומּכָל עֵ בֶׁ ר ְמאַ לֵף.
ִמ ְצפוֹר ּכָל צַ ד ִ
מֵ רֹאש הַ פִ ְסּגָה ּכְ מֹ ֶׁשה ּבְ הַ ר נְ ב ֹו
לְ מַ ְראֵ ה 6פְ נֵי ּכָל הַ ּגּוש נֶׁחֱ זֶׁה וְ נָבוֹא.
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ְמי ְַסדֵ י הַ ּגּושֶׁ ,שנָפְ לּו עַ ל חֵ רּות ֹו,7
הו ִֹתירּו עָ ְצמָ ה לָעָ ם וְ ִה ְתנַחֲ לּותוֹ.
ְרּוש ַליִם.
ָארץ מֵ חֶׁ בְ רוֹן עַ ד י ָ
לֵב הָ ֶׁ
ֶׁשפַ ע ֶׁשל עֶׁ ְציוֹן וְ ֶׁשפַ ע ֶׁשל מַ יִם.
אֶׁ ת הַ סוֹלְ לָה ֶׁשלָנּו טָ עַ נּו.
ּבִ זְ כּות הַ מו ֶֹׁרה ֶׁשל ַד ְרּכֵנּו,
אֲ ֶׁשר עָ ַקב ּבְ ַדי ְָקנּות וְ ָשלַט
עַ ל הַ ָּתכְ נִ ית וְ כָל פְ ָרט ּופְ ָרט.
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אַ ְש ֵריכֶׁם ּבְ נֵי הַ ּכְ פָ ר וְ הָ אַ לוֹן,
ּבִ זְ כּות ָאבוֹת וְ ִסיּועַ מֵ עֶׁ לְ יוֹן,
שבּו ּבָ נִ ים לִ גְ בּולָם8
ִה ְתי ְַשבּו וְ ָ
ּובִ ְרּכַת ה' עֲ לֵיהֶׁ ם לְ ע ֹולָם.
ִצלְ מָ ה :סיגלית אסקונדו
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מקרא :תמונות מלמעלה למטה:
 1אבן מיל
 2מקוה קדום
 3דגם תלת מימדי של ישובי גוש עציון
 4עץ האלון העתיק
 5מגדל האלף;
 6מצפור ,נוף כלפי מזרח מהמגדל
 7בונקר כפר עציון
 8חנוכיה בבית כנסת הספרדי באלון שבות

