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 אלול התשפ"ב ער"ח הצב"י אהוד אביבי, רחובות העיר,      בס"ד  

יא  א ְדׁשּוְפרָּ  ִצּיֹון ַקְרתָּ

 

יר ָחָדש  ירּו שִׁ ירּו שִׁ  שִׁ

ְדָרש. ֶתל ְוַהמִׁ יר ַהכֹּ  ְלעִׁ

 

ּיֹון ְקדּוָמה,   לֹּא עֹוד צִׁ

י אֹוָתּה ְנקֹוְמָמּה.  כִׁ

ּיֹון שֹוֵמָמה,   לֹּא עֹוד צִׁ

 אֹוָתּה ַמֲעָלה ְנרֹוְמָמּה.   

 

י   ְירּוְשֶלם ֲאהּוָבתִׁ

י. יר ָבּה נֹוַלְדתִׁ  עִׁ

י  י ְוֻחַנְכתִׁ  ָשם ָלַמְדתִׁ

י. י ְוָלַחְמתִׁ  ָשם ָבַגְרתִׁ

 

יר ָחָדש  ירּו שִׁ ירּו שִׁ  שִׁ

ְדָרש. ֶתל ְוַהמִׁ יר ַהכֹּ  ְלעִׁ

 

ְדָרש,  יר ַהכֹוֵלל ְוַהמִׁ  עִׁ

יר ָבּה   ַהֶמְרָכז ָחָדש.עִׁ

ְגָרש  י מִׁ י רֹּאש ְוֵטדִׁ  ֵטדִׁ

 ֵהיַכל ַהֵסֶפר ַהְמֻקָדש.
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 חֹוָמה ְוַעד רֹוְמָמה -ְמַהר

ּיֹות ָרָמה  ָּיה ְוַתְלפִׁ  ַטְלבִׁ

ים ּוְמקֹור-ְמקֹור  ָברּוְך-ַחּיִׁ

ְך ֶשל פּוְך.  ָבֵתי ֶאֶבן ְברֹּ

 

 ֵמַחד יְֻקַרת ְרַחְבָיה  

ָּיה   ְבֵרי ַסְנֶהְדרִׁ יָדְך קִׁ  ּוֵמאִׁ

יְמַנְסָיה - ַתְלמּוד  תֹוָרה ְוגִׁ

י ְבַפְרֶהְסָיה. ם ַתְחְכמֹונִׁ  עִׁ

 

יר ָחָדש  ירּו שִׁ ירּו שִׁ  שִׁ

ְדָרש. ֶתל ְוַהמִׁ יר ַהכֹּ  ְלעִׁ

 

 ְברֹּאֵשנּו ֶבן פֹוָרת יֹוֵסף

 ּוֶבן ָהַרב ֶבַטח ַבֶמְרָכז 

יד אֹוֵסף  ים ָתמִׁ  ַאְבֵרכִׁ

יֵדי ָפז.  ַכֲעָדֵיי ָזָהב ּוְרבִׁ

 

יד ְבֻחְלָצה ָצָחה,   ָתמִׁ

ים,  ים ְושֹוְקדִׁ ידִׁ  ַמְקפִׁ

 ַעל ַדֵפי יֹום ְבַהְצָלָחה,  

ים. ים ְוָקדִׁ  ַבְגָמָרא ְרכּונִׁ
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ְרַית ַהר ים -ּוְבקִׁ  ַהּצֹופִׁ

ים  ים ָיפִׁ  ַצֲהַלת ְסטּוֶדְנטִׁ

ים מֹופֵ   "ת ֶשל ֶהֵשגִׁ

ים. יגִׁ י סִׁ ים ְבלִׁ  ְכשֹוַשנִׁ

 

ים" ַלֲאָחיֹות ָהָיה ֵביתז י ֶשַב"צֹופִׁ  ֵסֶפר -ֹוְכָרנִׁ

ְקָלט ַוֵסֶתר ֵמש ְכמִׁ  ַלַמְחֶתֶרת ֶשָלנּו שִׁ

ֶרְך ,ְלָשם ְמַלְטנּו  ,ְבֵעת ַהּצֹּ  נִׁ

ים ֶשָאְרבּו ָלנּו  יטִׁ ים ַהְברִׁ  .ֵמַהַבָלשִׁ

 

יָקה   יסִׁ ּיֹולֹוְגָיה ּופִׁ יְמָיה בִׁ  כִׁ

יָקה  ם ָמֵתָמטִׁ  ְרפּוָאה עִׁ

ים    ַמְדֵעי ָהרּוַח ְוַהַחּיִׁ

ים. ּיִׁ ְבעִׁ ים טִׁ  ֶשל ְתחּומִׁ

 

ילֹולֹוְגָיה   ילֹוסֹוְפָיה ּופִׁ  פִׁ

ילֹו ים ְמפִׁ  ָדת  -ְרחֹוקִׁ

ית  ְברִׁ ְכָלָלה ֶשל ַגם עִׁ  מִׁ

ית. גּוד ְלָאְשיֹות ַהְברִׁ  ְבנִׁ

 

ים ַר  ית" ָבנִׁ ְברִׁ ים ָהיּו ָלּה ְל"עִׁ  בִׁ

ּיֹוָנה  ימּו ֶאת ֵנס צִׁ  ֵהם ֶשָּירִׁ

ים, ָאָנא  ים ּוְדָגלִׁ סִׁ ְצָעד ֶשל נִׁ  מִׁ

ית.     ְברֹּאש חּוצֹות ֶשל ֶאֶרץ ַהְברִׁ
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יר ָחָדש  ירּו שִׁ ירּו שִׁ  שִׁ

ְדָרש. ֶתל ְוַהמִׁ יר ַהכֹּ  ְלעִׁ

 

יר ַהר ָקְדֵשנּו   ְרַכת עִׁ  ְבבִׁ

יָרֵתנּו   יא בִׁ  ָלֶנַצח הִׁ

יַח ֻכָלנּו,   ַנֲעֶלה  ְוַנְצלִׁ

יד ְבֶעְזֵרנּו. י ה' ָתמִׁ  כִׁ

 

יר ָחָדש  ירּו שִׁ ירּו שִׁ  שִׁ

ְדָרש. ֶתל ְוַהמִׁ יר ַהכֹּ  ְלעִׁ

 


