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  ִּבְׂשָמחֹות
 ברכות
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Third Child Born (1995) 
Nameless yet, and slightly blue, 
And somewhat small, and rather new, 
But cause for celebration true, 
As fine as any other. 
 
Would that she may grow and thrive 
And live and love and touch the skies, 
But never, ever may she cry: 
I want a baby brother! 
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 )2012(ְלֲעָנִתי 
 

 
 ָאַמר ָהָאב: ִאם לֹא ּתֹאְכִלי ַאְּת לֹא ִּתְהִיי ְּגדֹוָלה!
 ָאְמָרה ָהֵאם: ִאם לֹא ּתֹאְכִלי ַּבּסֹוף ִּתְהִיי חֹוָלה!!

 ִׁשְּדָלה ַהּדֹוָדה: ְקִחי ְצנֹוִנית, ַעְגָבִנָּיה ְוֶלֶפת,
 ִאֵּים ַהּדֹוד: ִאם ֵאין ָּבָׂשר ָאז ֵאין עּוַגת ַקֶּצֶפת!!!

 
 ִהְסִּביָרה ָסְבָתא: ַהֶחְמָאה ֵאיֶנָּנּה ְמִזיָנה,

 ֻסָּכר ֵאינֹו ָּבִריא, ַהּׁשֹוקֹוָלָדה ַמְׁשִמיָנה!
 ֵני ַהִּמְׁשָּפָחהְועֹוד הֹוִסיפּו ְוִהִּטיפּו ּבְ 

  ַעל ֵעֶר� ַהְּתזּוָנה ַוֲחִׁשיבּות ָהֲארּוָחה.
 

 ְלָכל אֹוָתם ְּדָבִרים ֲעָנת ִהְקִׁשיָבה ֶקֶׁשב ַרב,
 ְלִסּפּוֵרי ַהֵּלל ַעל קֹוְלַרִּבי ְוָחָלב,

 ַלֲעִלילֹות ַהֶּסֶלק, ִלְצפּונֹות ַהִּויָטִמין,
 ַהְּסֵטיק ְוַהַחִמין.ְלקֹול ֲענֹות ְּגבּוַרת ַהְּצִלי, 

 רֹאׁש ּוְרִצינּות,-ִהְקִׁשיָבה ָלֵעצֹות ְּבֹכֶבד
 ִעְּבָדה ֶאת ַהֵּמיָדע ְוַאף הֹוִסיָפה ַּפְרָׁשנּות.

 
 ָּכל יֹום ִהיא ַמְקִּפיָדה –ַיְלָּדה טֹוָבה  –ֵכן -ִהֵּנה ִּכי

 ַעל ֲארּוַחת ְּבִריאּות ֶׁשל ׁשֹוקֹוָלָדה ּוְגִליָדה,
 ֶּפָקִנים ְּבֻסָּכר ְוַגְרִעיֵני ַחָּמִנָּיה,

 ִאם ֻּבַּׁשל ִלְפֵני ֲחִצי ְׁשִנָּיה. –ְוַכף ֶׁשל ֹאֶרז 
 

 ּוַפַעם ְּבָׁשבּוַע ְמִציָצה ִהיא ַּבַּמְרָאה
 –ּוְמַהְנֶהֶנת ִּבְקִריָצה ַלְּדמּות ֶׁשִהיא רֹוָאה 
 ֶאל ָּבבּוַאת ַיְלָּדה ָיָפה, ְּגבֹוָהה ְוַאִּמיָצה,

 ָחֵצר ְוַאּלּוַפת ִריָצה,-ְּגִמיָׁשה ַּכֲחתּוַלת
 ַחַדת ַמָּבט ְּכֶנֶׁשר, ֲחָזָקה ְּכמֹו ֲחמֹור,

 ְטפּו ְוָחְמָסה) ַּגם ְּבִריָאה ְּכׁשֹור!-ְוַכּמּוָבן (ְטפּו
 

 ָצְדקּו הֹוַרי, מֹוָדה ֲעָנת, ָצְדקּו ַּגם ַהּדֹוִדים,
 ן ְלַהְגִזים,  ֲאָבל ֲאִני ְסבּוָרה ֶׁשַּגם ַּבּטֹוב ֵאי

 ַהְקִׁשיִבי ִלי, ָּבבּוַאִתי, ֵאיֶנִּני ִמְתלֹוֶצֶצת:
 ֶזה ְמֻפֶּצֶצת! -ֲאִני ָמה –ָמָחר ּפֹוְתִחים ְּבִדיֶאָטה 
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 )2012( ֲחִמִּׁשים
 
 

 ַמְרִּגיִׁשים ִלְפָעִמים ֲחִמִּׁשים ְּבִגיל
 ,ַּבֶּפַתח לֹו ֵמִציץ ֶׁשָהֹאֶׁשר

  ֶאְתָּגִרי ְּפרֹוֶיְקט ִעם
 ,ַמְמְזִרי ְוִחּיּו�

 .ֶׁשַטח-ֶרֶכב ַמְפְּתחֹות-ְצרֹור ְוִעם
 

 ֲאָנִׁשים ִּכְמַעט ֵאין ֲחִמִּׁשים ְּבִגיל
 ,ְּדָבֶרי� ִהְפִנימּו ֶטֶרם ֲאֶׁשר

 יֹוְדִעים עֹוד ְוֵאיָנם
 ַהְּיָלִדים ֶׁשִּמָּכל

 .ִּכיָלֶדי� ֻמְכָׁשר ֹּכה ֶאָחד ֵאין
 

 ַּפְרעֹוִׁשים-ִמְׁשְּפחֹות ֲחִמִּׁשים ְּבִגיל
 – יֹוֵדעַ  ֶּבַטח ַאָּתה – חֹוְגגֹות

 ֶׁשִּבְכָלל ַּכְלָּבה ַעל
 ֲאָבל, ָרִציָת  לֹא
 .ִּבְלָעֶדיהָ  ָיֹכל לֹא ִּפְתֹאם ָּכ�

 
 ְנטּוִׁשים ֲחלֹומֹות ֲחִמִּׁשים ְּבִגיל
 ,ֵלילֹוֶתי� ּופֹוְקִדים עֹוִלים ׁשּוב

 ְּבִלְּב� ְוגֹוָאה
 ַהְבָטָחה יןִמ  ֵאיזֹו

 . ִמָּפֶני� ַיְחְמקּו לֹא ֶׁשֵהם
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 )2018( למדינת ישראל 70ברכת יומולדת 
 שנה לאינטל) 50(מתוך ראיון לכבוד 

 
 ה נאחל לך מולדת אהובה? מ
 

שכולם יאמרו שוב ושוב: "מה? בת שבעים?? ממש לא 
גם מאחורי  –רואים! כל כך יפה וצעירה". ולא רק ָּבָּפִנים 

 הגב. 
 

ותפתיעי ותגזימי ותסמיקי ותתחצפי ותמציאי שתמריאי 
כל כך מתאים  –ותתנצלי במבוכה קלה וחיננית. ושתחייכי 

לך לחייך. שתדעי להבחין בין עיקר לטפל ותבחרי בעיקר. 
שתשכילי לזהות שלא כל משחק שהמציאות מזמנת לך 

בהחלט ייתכן שכולם ירוויחו, ועלול  –אפס -הוא סכום
סידו. שתטיילי ותראי עולם אבל תמיד לקרות שכולם יפ

 ואת אותם.  –הביתה. שיושבייך יאהבו אותך  ובישת
 

         כל כך יפה לך לחייך. –ותחייכי 
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 )2002( ְּבָרָכה
 

 ֶׁשָּתקּום ָּכל יֹום ַּבֹּבֶקר,
 ,ּוֹבֶקר ָיקּום ְּב�

 
 ֶׁשָּתִאיר ַלֶּׁשֶמׁש ֶאת ָּפֶני�,

 ,ַּדְרְּכ�ְוִהיא ָּתִאיר ְל� ֶאת 
 

 ֶׁשִּתְהֶיה ָחָכם ְּכֹמֶׁשה
 ,ָלׁשֹון ְּכַאֲהֹרן-ְוַקל

 
 ְוֶׁשְּלעֹוָלם ִּתְׂשַמח ְּבֶחְלְק�,

 ְוָכל ֲחָלֶקי� ִיְׂשְמחּו ְּב�.


