ָ ָנה ט ָבה
ראש השנה ה/תשס"ח
לכל הגולשי באתר הניווט בתנ"
מר יְ הוָה ְצ ָבאת"
"וְ ָהי ִלי ַ
&%ה"...
" ַלֲ $א ֶ#ר ֲאנִי ע ֶֹה ְסג ָ
)מלאכי ג' (17

ְסג ַת ְ ָר ָכה

ָר ִמי ִניר

ְ ֶ ַה ְ ָ ִמי ֵי ְרד ִ ְתאֹ,
י ֶרה ְועד י ֶרה  ##יר ְעז,
ָ ָרק ְועד ָ ַרק ְ ##ח ַה ְ' ָתו
ְו ָה ֲא ִויר ל ֵהט...
ָה ֲע ִָ +בי ֶל ֶי ַרח "ל",
ָירק ְועד ָירק  .-ַ ##יִ זְ רק,
ְד ִדיְ ,ד ִדי ֶ ##ל ֲע ָננִ י יְ י ְ'ע,
יְ י ְ'ע ְר ַחָ #י...
/ז,
ֶ ֶמ ֶל ְצ ָד ָקה ##
ִ1זְ ַרח ְי ַה ְ' ָתו ַה ֶ2ה,
ֶאל ח ֶרֶ .ל יְ בל ָמ ֵלא,
ֶאל ֶ ֶ ֶל ְ ָר ָכה...
 ָבִ /ביב ַה ָא,
זִ יו אר ֶח ְמ ָלה ָ ִהיר נִ ְר ֶאה,
ֱַ ֶ 3אל ִֹהי יִ ְר ֶצה,
ְי ְסג ָה ְר ָכה,
ְסג ַת ָ ְ ##ר ָכה...
ְ ֶ ַָ ְ-ח ִלי יִ זְ ר יִ ְט,.
 ֵחז ְועד  ֵחז  ##יִ ְרקד ֶאלַ #על,
ירי
ע ֵבר ב ַי ֲעבר  ##יְ ָעַ .ה ְָ 2רזִ ִ
ְו ַה ְִ 5קיעת /דֹ...
ַהָ ְ3ל ִדי ָי ִרימ קל,
ִי ָרה ְועד ִי ָרה ִ ##מת ְ ִלי/ה,
ְק ִרי/ה ְועד ְק ִרי/ה ַ ##ל ְ' ָתו ַה ָא,
ִ ְצחק ֶל ַ ֹ1ה ֵב...

/ז,
ֶ ֶמ ֶל ְצ ָד ָקה ##
ִ1זְ ַרח ְי ַה ְ' ָתו ַה ֶ2ה,
ֶאל ח ֶרֶ .ל יְ בל ָמ ֵלא,
ֶאל ֶ ֶ ֶל ְ ָר ָכה...
/ביב ַה ָא,
 ָב ִ
זִ יו אר ֶח ְמ ָלה ָ ִהיר נִ ְר ֶאה,
ֱַ ֶ 3אל ִֹהי יִ ְר ֶצה,
ְי ְסג ָה ְר ָכה,
ְסג ַת ָ ְ ##ר ָכה...
ַמה נִ ְר ִָ  .6מי יִ ְר,.ֹ6
ְמ ַעט ְועד ְמ ַעט ַ ##ה ְָ 2מַ 7י ֲחלֹ,.
ַה ֶֶ 1ל ַ ֶָ 8דה ֲ ##חר ָי ֶפה י ֵתר
ְו ַה ַ ָה ָנ/ה...
ַה ַַ 5חר ְ ָבר ָע ָלה ָנכ,7
ַ :חת ְועד ַ :חת  ##נִ ְמ ָצא ֶח ְ,7
ְ ֵצל ַה ֶ ֶס ## .לֹא  ְב ִרי יִ ְתר,7
ֵעת ִמ ְל ָח ָמה ְו ֵעת ָל...

ֵ,7
ֶ ֶמ ֶל ְצ ָד ָקה ##
ִ1זְ ַרח ְי ַה ְ' ָתו ַה ֶ2ה,
ֶאל ח ֶרֶ .ל יְ בל ָמ ֵלא,
ֶאל ֶ ֶ ֶל ְ ָר ָכה...
/ביב ַה ָא,
 ָב ִ
זִ יו אר ֶח ְמ ָלה ָ ִהיר נִ ְר ֶאה,
ֱַ ֶ 3אל ִֹהי יִ ְר ֶצה,
ְי ְסג ָה ְר ָכה,
ְסג ַת ָ ְ ##ר ָכה...

