
...בין הברושים"

"שנית נעבור
: אספה והכינה

פשחורחגית 



טהרלביורם / החולמים אחר השמש 

ית ַנֲעֹבר נִׁ ם שֵּ רֶּ ַהכֶּ ים וְּ רֹושִׁ ין ַהבְּ .בֵּ

ק מֶּ ת ָהעֵּ ּיֹות אֶּ נּונִׁ פֹות סְּ ם שֹוטְּ ַביִׁ ין ָהַערְּ .בֵּ

ים ָחמִׁ ה וְּ ב ָיפֶּ רֶּ עֶּ

ים ָלמִׁ ,ָשט ַעל ַגגֹות ּותְּ

ים מִׁ מֹו ָכל ַהחֹולְּ ָאנּו כְּ

ש מֶּ .ַאַחר ַהשֶּ

ינֹוקֹות ית תִׁ נִׁ ינּו ָנָשאנּו שֵּ פֵּ תֵּ לּו ַעל כְּ

ֹרעַ  זְּ לִׁ ית ַלֲחֹרש וְּ נִׁ לּו ַרק ָיָצאנּו שֵּ

ֹצר קְּ נּו לִׁ לּו ַרק ָיֹכלְּ

ֹצר בְּ לִׁ את וְּ לּו ַרק ָלצֵּ

ֹצר נְּ נּו לִׁ לּו ַרק ָיַדעְּ

ַות ַהֹנַער דְּ .חֶּ

יל בִׁ רּו ַעל ַהשְּ ינּו נֹותְּ ָעדֵּ ַרק צְּ ט וְּ קֶּ .שֶּ

ינּו ָעלֵּ ים וְּ רֹושִׁ רֹות ַהבְּ ָלה ָיַרד ַעל ַצמְּ .ַליְּ

י  יחֵּ ּדּוףַטל ַעל שִׁ ַהַהרְּ

ַהּסּוף כֹות וְּ רֵּ ,ַעל ַהבְּ

ָך ַהָכסּוף ַטל ַעל רֹאשְּ

ינּו ינֵּ ַעל עֵּ .וְּ

ית ַנֲעֹבר נִׁ ם שֵּ רֶּ ַהכֶּ ים וְּ רֹושִׁ ין ַהבְּ .בֵּ

ק מֶּ ת ָהעֵּ ּיֹות אֶּ נּונִׁ פֹות סְּ ם שֹוטְּ ַביִׁ ין ָהַערְּ …בֵּ



ים  " ן ָאשִׁ ץ ָשמֶּ עֵּ ָטה ַוֲהַדס וְּ ז שִׁ רֶּ ָבר אֶּ דְּ ן ַבמִׁ תֵּ אֶּ
ָּדו ַאשּור ַיחְּ ָהר ּותְּ דְּ רֹוש תִׁ ."ָבֲעָרָבה בְּ

ַאשּור " ָהר ּותְּ דְּ רֹוש תִׁ ְך ָיבֹוא בְּ ַליִׁ ָבנֹון אֵּ בֹוד ַהלְּ כְּ
ד ַלי ֲאַכבֵּ קֹום ַרגְּ י ּומְּ ָּדשִׁ קְּ קֹום מִׁ ר מְּ ָפאֵּ ָּדו לְּ ."ַיחְּ

ישעיהו 



ברוש בנוף/ אילן ברוך 



(  תחריט יבש)שלומי נחמני / ברוש 

ההעדפה לברושים בבתי עלמין היא  

מאז העת העתיקה  . תרבויותחוצתתופעה 

היה הברוש סמל לאבלות והוא העץ 

העיקרי הניטע גם כיום בבתי עלמין הן  

באתונה  . בעולם המוסלמי והן באירופה

היו ענפי ברוש מוצבים בבתי  ההלינסטית

אבלים וברומא העתיקה נהגו לטעת אותו  

סביב בתי קברות ולמראשותיהם של  

כסמל למוות ולחיים שאין  , קברים

שעץ ברוש  וזאת על שום , להשיבם

. לא יצמח מחדש, שנכרת



ברוש לבדו  

לוינזוןדניאל כהנא / 





שימו לב להבדלים בין  

השיר הכתוב למולחן



דרך ברוש וכוכב  / דן בירנבוים 

לאה גולדברג



יהודה עמיחי| לא כברוש

.לא כברוש

,לא כולי, לא בבת אחת

,ירוקות-באלפי יציאות זהירות, אלא כדשא

להיות מוסתר כהרבה ילדים במשחק

.ואחד מחפש

,לא כגבר יחיד

שמצאוהו רבים, כבן קיש

.ועשו אותו למלך

אלא כגשם בהרבה מקומות

להיות שתוי, להתחלחל, מעננים רבים

.פיות רבים להיות נשום

.כאוויר בשנה ומפוזר כפריחה באביב

המעורר, לא הצלצול החד

,בשער רופא התורן

אנשביםבהרבה , אלא בדפיקות

.בהרבה דפיקות לב, בכניסות צדדיות

כעשן, ואחר כך היציאה השקטה

,שר מתפטר, בלי תרועה

,ילדים עייפים ממשחק

אבן בגלגולים האחרונים

במקום שמתחיל, לאחר המורד התלול

,אשר ממנו, מישור הוויתור הגדול

,כתפילות המתקבלות

.עולה אבק בהרבה ריבוא גרגרים



שושנה גבעון/ ברוש מסולסל•

אגי משעול/ קורונה בכפר 

ָברֹות ית ַהקְּ בֵּ בְּ

ב ֹשֶּ ים עֵּ יחִׁ מִׁ ים ַמצְּ תִׁ .ַהמֵּ

ם ָלהֶּ בּור שֶּ זֶּה ַהּדִׁ

צֹונֹו רְּ ש כִׁ ָפרֵּ ָחד יְּ ָכל אֶּ .וְּ

יחַ  ים ֹשִׁ יחִׁ מִׁ יש ַמצְּ

יֵּש  לּווְּ םֲאפִׁ רֹוש ָשלֵּ . בְּ

ּיֹות לּולִׁ י ַהתְּ פִׁ לְּ

לֹות חִׁ ל ַבמְּ גֵּ ַגלְּ תְּ מִׁ

ּוֵּר ד עִׁ .ַגם ֹחלֶּ

ן ֹפה נּו ֲעַדּיִׁ ,ֲאַנחְּ

זּוגֹות ים בְּ לִׁ ַטּיְּ ,מְּ

ים רִׁ טְּ ַקנְּ ָגָדיו ַהמְּ בְּ ים מִׁ ָתאִׁ שְּ מִׁ

יב ל ָהָאבִׁ ,שֶּ

תֹוְך י לְּ שִׁ ים ָחפְּ ַתֲעלִׁ שְּ מִׁ

דֹוָתיו  יםֹשְּ ֻרקִׁ 4/2020.                  ַהּיְּ



וינסנט ואן גוך

זלדה       /  שני יסודות  

רֹוש ת ַלבְּ רֶּ ָהָבה אֹומֶּ ַהלֶּ

י רֹוָאה ר ֲאנִׁ ַכֲאשֶּ

ַכָמה ַאָתה ַשֲאָנן

ה ָגאֹון ַכָמה עֹוטֶּ

ל תֹולֵּ שְּ י מִׁ תֹוכִׁ הּו בְּ ַמשֶּ

ים ת ַהַחּיִׁ ָשר ַלֲעֹבר אֶּ פְּ יְך אֶּ אֵּ

ה לֶּ ים ָהאֵּ ַהנֹוָראִׁ

רּוף ל טֵּ ץ שֶּ מֶּ י שֶּ לִׁ בְּ

ּיּות ל רּוָחנִׁ ץ שֶּ מֶּ י שֶּ לִׁ בְּ

יֹון מְּ ל ּדִׁ ץ שֶּ מֶּ י שֶּ לִׁ בְּ

רּות ל חֵּ ץ שֶּ מֶּ י שֶּ לִׁ בְּ

ַגֲאָוה תבְּ רֶּ קֹודֶּ יָקה וְּ .ַעתִׁ

ילּו  תִׁ תָיֹכלְּ פֶּ י שֹורֶּ יתִׁ ָהיִׁ

ָסד מְּ ת ַהמִׁ אֶּ

קּופֹות ַהָשָנה מֹו תְּ שְּ שֶּ

ָך לְּ לּות ָהֲארּוָרה שֶּ ת ַהתְּ אֶּ וְּ

יר, ָבֲאָדָמה ש, ָבֲאוִׁ מֶּ ַבָמָטר  , ַבשֶּ

.ּוַבַטל

ק רֹוש שֹותֵּ ,ַהבְּ

רּוף ּיֵּש בֹו טֵּ ַע שֶּ הּוא יֹודֵּ

רּות ּיֵּש בֹו חֵּ שֶּ

יֹון מְּ ּיֵּש בֹו דִׁ שֶּ

ּיּות ּיֵּש בֹו רּוָחנִׁ שֶּ

ין ת לֹא ָתבִׁ בֶּ הֶּ ַאְך ַהַשלְּ

ין ת לֹא ַתֲאמִׁ בֶּ הֶּ .ַהַשלְּ

ֵאֶבל הברוש

י יתִׁ ַבֲחַצר בֵּ

ָיה ילְּ וִׁ נְּ תבּוגֶּ בֶּ לֹוהֶּ

רֹוש יָלה ַעל ַהבְּ ַמֲאפִׁ

ר בֶּ .ָחמּור ַהּסֵּ

ָיה ילְּ וִׁ נְּ יָנּה יֹוַדַעתבּוגֶּ אֵּ

ים יב ָפנִׁ ַהֲעצִׁ לְּ

ר בֶּ ת שֶּ עֵּ .לְּ

ָיה ילְּ וִׁ נְּ גֶּתבּוגֶּ חֹוגֶּ

רֹוש ל ַהבְּ בֶּ אֵּ

ר בֶּ ָכל עֵּ .ָנפֹוץ לְּ

(אמוץ דפני)





/  לילה מכוכב 
וינסנט ואן גוך

אלרמןנתן / ירח 

ל  ַגע שֶּ ה נֹוָשן יֵּש רֶּ אֶּ ַמרְּ תַגם לְּ דֶּ .ֻהלֶּ

פֹור י צִׁ לִׁ ם בְּ ָשַמיִׁ

ים ֻבָצרִׁ ים ּומְּ .ָזרִׁ

ָלה  תַהָּסהּורַבַליְּ דֶּ ָך עֹומֶּ מּול ַחלֹונְּ

ים ָצרִׁ רְּ י ַהצִׁ כִׁ בְּ בּוָלה בִׁ יר טְּ .עִׁ

ְך לֶּ ל הֵּ ְך עֹוד צֹוָפה אֶּ רֶּ י ּדֶּ ָך כִׁ אֹותְּ רְּ ּובִׁ

חַ  ַהָּירֵּ וְּ

רֹוש ידֹון ַהבְּ ַעל כִׁ

ר ָתּה אֹומֵּ י-אִׁ לִׁ ה, אֵּ לֶּ ָנם ָכל אֵּ ?ַהעֹוד יֶּשְּ

ֹרש דְּ לֹוָמם לִׁ שְּ ַלַחש בִׁ ?ַהעֹוד ֻמָתר בְּ

ינּו לֵּ ים אֵּ ָבטִׁ ם נִׁ ם ַהַמיִׁ יהֶּ מֵּ ַאגְּ .מֵּ

ץ ט ָהעֵּ שֹוקֵּ

ים ילִׁ ם ֲעגִׁ ֹאדֶּ .בְּ

י נִׁ מֶּ ר מִׁ ָעקֵּ ינּו, ָלַעד לֹא תֵּ ,ֱאֹלהֵּ

ים דֹולִׁ יָך ַהגְּ .תּוַגת ַצֲעצּועֶּ



הופנברגצילום של אבישג 



וינסנט ואן גוך 

רֹוש בְּ

אהוד מנור: מילים

אריאל זילבר: לחן

רֹוש י בְּ יתִׁ י ָראִׁ ַוֲאנִׁ

ַצב נִׁ ששֶּ מֶּ י ַהשֶּ נֵּ ה מּול פְּ תֹוְך ָשדֶּ ,בְּ

ין סִׁ ,ַבָקָרה, ַבַחמְּ

ָעָרה י ַהּסְּ נֵּ ל מּול פְּ .אֶּ

רֹוש ּדֹו ָנָטה ַהבְּ ,ַעל צִׁ

ַבר שְּ ב, לֹא נִׁ שֶּ ין ַעד עֵּ כִׁ רְּ תֹו הִׁ ת ַצַמרְּ .אֶּ

נֵּה הִׁ ,מּול ַהָּים, וְּ

רֹוש ָיֹרק ָוָרם .ָקם ַהבְּ

…

ַבּדֹו רֹוש לְּ נֵּה בְּ ,הִׁ

ש ּוַמיִׁם ,מּול אֵּ

ַבּדֹו רֹוש לְּ נֵּה בְּ הִׁ

ם .ַעד ַהָשַמיִׁ

רֹוש יָתן, בְּ ַבּדֹו אֵּ ,לְּ

ַתן לּו ַרק נִׁ

ַמד לְּ אֶּ וְּ

ָחד ץ אֶּ ל עֵּ כֹו שֶּ ת ַּדרְּ .אֶּ

ינֹוק מֹו תִׁ י כְּ ,ַוֲאנִׁ

ש מֶּ י ַהשֶּ נֵּ לֹא ָיכֹול מּול פְּ ַבר וְּ שְּ נִׁ ,שֶּ

ין סִׁ ,ַבָקָרה, ַבַחמְּ

ָעָרה י ַהּסְּ נֵּ ל מּול פְּ .אֶּ

ַבּדֹו רֹוש לְּ נֵּה בְּ הִׁ



גבנו לברושים לאה גולדברג  

גבנו לברושים אנחנו מסתירים

את ההרים מאחורי בתינו

לראות את הכוכב  מתבישיםאנחנו 

חשים אל הרחובות הרוחשים  

.בל יסתבך לבנו במרחב

,  עם חלונות סגורים, וכך חיים

וברחובות החגורים 

.  חוטים של טלפון וטלגרף

,  הרחק מכל אשר אהבנו לתמנו

.בתוך הזמן מעבר לעצמנו





ולי זמירי'ג/ ברוש 



לאה נאור/ מקהלה עליזה 

ר ָחצֵּ בֶּ רֹוש שֶּ ַעל רֹאש ַהבְּ

ָחה ַוֲהֻמָלה מְּ ,שִׁ

יר ים ָבעִׁ ָפרִׁ ָשם ָכל ַהצִׁ

ָלה הֵּ ימּו ַמקְּ קִׁ .הֵּ

ית רֹונִׁ פְּ יתָהעֶּ ַהּסֹוָלנִׁ

ָתה קְּ ת ַהָגרֹוןנִׁ ,אֶּ

ָבה ָכָנף לְּ ,שִׁ

ָפה ַמקֹור ָזקְּ

רֹון ָחה בְּ ַגם ָפצְּ :וְּ

יף  יףצִׁ ַרק, צִׁ יק שְּ רִׁ ,שְּ

יל ַבלבּולבּולבּולבּול  בִׁ

…ַלהַלהַלהַלה 
ָשַמע ָאַמר י שֶּ ָכל מִׁ :וְּ

ָלה, ַאח הֵּ יזֹו ַמקְּ .  אֵּ

יָרה ת ַהשִׁ יק אֶּ סִׁ פְּ אֹום הִׁ תְּ פִׁ

יר ָחד ָזעִׁ ,ָפשֹוש אֶּ

ין  אֵּ ים וְּ לִׁ ין מִׁ ם אֵּ יםאִׁ ָתוִׁ

יר .הּוא לֹא מּוָכן ָלשִׁ

ים לִׁ ים מִׁ נּו לֹא רֹוצִׁ ,ֲאַנחְּ

ים בּולִׁ זּו ַהֻבלְּ ,ָרגְּ

ים לִׁ לֹא מִׁ נּו ַגם לְּ ֲאַנחְּ

ים לִׁ בְּ ַבלְּ תְּ .נֹוָרא מִׁ

...פזמון

בּו  יֹות ָכתְּ נּונִׁ יםַהּסְּ ָתוִׁ

רֹות דֵּ ַעל גְּ ,ַעל חּוט וְּ

ד אֹוָתם מֵּ ָחד לִׁ י אֶּ ֻתכִׁ

ָּדרֹות ים נֶּהְּ לִׁ .מִׁ

ים  רֹורִׁ י דְּ פֵּ יםַאלְּ רֹונִׁ פְּ עֶּ וְּ

יר שִׁ ָּיד ֹבְּ חּו מִׁ ,ָפצְּ

ים בּולִׁ קֹולֹות ַהֻבלְּ ּומִׁ

יר ָלה ָהעִׁ בְּ ַבלְּ תְּ .הִׁ

...פזמון

ָבר, אֹוי יר, ַּדי כְּ ם ָלשִׁ ,ַּדי ָלכֶּ

רֹוש אֹום ַהבְּ תְּ ,ָצַעק פִׁ

ישֹון כּו לִׁ ֻאָחר, לְּ ָבר מְּ ,כְּ

ָבר ָהרֹאש י כְּ ב לִׁ .כֹואֵּ

ָטה ַהָּיָפה רֶּ ָהאֹופֶּ

.לֹא ָבָאה ַעד סֹוָפה

ט רְּ צֶּ פּו קֹונְּ צְּ ַצפְּ ָמָחר יְּ

ָצָפה ץ ַהַצפְּ .ַעל עֵּ

יף  יףצִׁ ַרק, צִׁ יק שְּ רִׁ ,שְּ

יל ַבלבּולבּולבּולבּול  בִׁ

…ַלהַלהַלהַלה 
ַמע יֹאַמר שְּ יִׁ י שֶּ ָכל מִׁ :וְּ

ָלה, ַאח הֵּ יזֹו ַמקְּ .אֵּ

גרשטייןדוד 




