
 17.9.1955                                         ירי סבירו רות קוגל/ תון חייע  
                       ז ראש השנה תשט'לשיר    

 

 הזמן עובר חלפה שנה
 ובלי ספק רבות קרה

 בארץ ואצלנו ,בעולם
 תוננו.יעל כן הטו אוזן לע

 
 אסטרונאוטים גילו את תגלית הדור  (1

 ליון שנות אורימ 3במרחקה 
 ליון מן השמשיגדול פי שני מ

 .כוכב הופיע, לא ידעוהו אמש
 
 רבות נעשה בקליטת עליה ( 2

 אך המשפחה החשובה שבאה
 היא משפחת מגילות מדבר יהודה

 נגאלו הן מידי הכת האשורית
 באוירון טסו מארצות הברית
 מיד הוכנסו לשיכון עתיקות 
 בהדר, נאומים, ברכות וכבוד.

 
 גם בקבוצה חידושים ושמחות ( 3

 ובראש התור מצעד התינוקות 
 וגם מיכאל ינילוארז, 

 .לתוספת פריון בעתיד נייחל
 

                   ___________________________________________ 
                       

 
 עת ללדת ועת למות  (1

 ואיזו סתם התפלספות      
 ןאפלמינג, איינשטיין וטומאס מ

 פניצילין, אטום ורומן
 את אלה הורישו לעולם 
 .והשנה נאספו אל אבותם

 
 קטנה היא ארצנו אך גדולה היא מאד (2

 בנאומים, אזכרות, כינוסים ויבלות    
  םלא די שנקרא שמה שנת הרמב"    
 אף הרצל ורשי מצאו סיפוקם   

 ובשיא היובלות בפתח תקוה
 כונסו כל זקני העליה השניה



 חיבוקים זכרונות ושמחה וששון 
 .לרחל ינאית נשק בן גוריון

  
 ובבית נזכור את הצריף הידוע (3

 ע פתאום החל הוא לנועתלפ
 גול לובג -נשמתו פרחה

 .טמת המסכן והפך ללו
 

____________________________________ 

 אל יפול רוחכם (1
 עליזים מתרוננים 

 תות גם בחוץ גם בפניםינעלה נא בר
 גרמניה ואיטליה לאום נתקבלו, 

 ן חרוד סוף סוף חולקוטריאסט ועי
 גשוסואץ שוחררה מיד נ

 אבדול נאצר צוהל ושרת כועס
 טורקיה עם עירק התחברה 

 אבדול נאצר כועס, עירק צהלה
 מה ותבונה יהודית, וכחנס באמנדס פר

 .סין עצמאית-הקים במהרה הודו
 

 וה ברית שלוםוובפנים נכרתה ברית אח (2
 בין מימי הירקון ואדמות הדרום 

 את פרים הם יתנו ביד חזקה
 ש השממהוביכ–כי סיסמת השנה היא 

 מסילות הברזל עשו קשר קבע, 
 באר שבע - ירושלים – אביב תל -עכו

 כבישים רב ים נסללו עד הלום
 החשוב ביותר הוא הכביש לסדום.

 
 נתיים בחופה וקידושין יבבית ב (3

 זוגות בברית נשואין  3באו 
 משקים 3וברית נקשרה בין 

 שביחד מוסד חינוכי תקים
 אך ברית אחת תלויה באויר

 עמיר-הגשר לקשר חלסה
 
                       __________________________________ 
 

 

 



 למען קידום השלום בעולם (1
 חידשו הדמוקרטים את שלטונם

   במוסקבה?ו–השנה בארה"ב 
 .גדולת מלנקוב במהרה חלפה

 חימוש המדינה או מותרות לכלל
 הביאו אותו את עמוד החשמל

 דונג" של עמי המזרח -ןואעם ועידת "ו
 המשא למען השלם נפתח
 מאסיה סובב הוא למערב

 נחת הוא בז'נבה וסביבו אסף
 .את ארבעת הגדולים , השלום להשלים

 כוון שמוחמד לא בא אל ההר,
 טיטו מכברהגיע בולגנין אל 

 וםלען השמנוסף אל כל אלה ל
 האטום.  -לשרת האדם, החליט

 
 גם בארצנו  ךובכ (2

 השלום ברכתנו ואף סיסמתנו
 שנים 8ידנו מושטת כבר 

 יביםוא יעד כה נענינו במעש
 ויש כי סבלנות מדינית תפקע

 בעזה. ךבה כוכמו בק
 נו מבורמה בא לישראל-או

 בירך ושמח ובלי סוף התפעל 
 מושב ועיר ,חרושתמכל בית 

 את הקיבוץ הכיר וכאשר
 החליט אותו לארצו להעביר.

 
 היות ובזאת לא הופרע השלום (3

 . םזה חרוזים לתרו עלא נוכל בקט
               ______________________________________ 

 

 ובימי שלום אלה, פה ושם נלחמים (1
 בצל סיסמאות מצביעים סולטנים 

 יר ג'אל סודן, מרוקו,, רמוזהפו
 .ברצון כל אחד עצמאות להסדיר

 וכך מזדקן העולם החדש
 וך לפתע נחלשותעמוד  כי ויש

 ירילכן וינסטון צ'רצ'יל רק מצ
 למולדתו חוזר  שוייצראלברט 

 והלן קלר ברוב תהילה 
 .הגיעה גם היא השנה לשיבה



 
 בשמי ארצנו זורחת בכל יום (2

  .שמש לוהטת מבזבזת החום
 במכון ויצמן בנו כור גדול, 

 ליצור כח חשמל מקרני החמה
 ונוסף לכל אלה פלא פלאים 

 .להפיק באופן זול מים כבדים  
 וראו נא בים חיפה צף מבדוק ענק

 .בנמל הקישון המטען נפרק
 

 בן גוריון לשמחתנו  ךא
  ,מחדש נעוריו יום יום לעינינו

 תוכנית רוקם מבצע חיש
 .ישכישבות ליבנים לנגב הת

 
 ובבית גם כן חידושים יצירות (3

 ואוכלים ברווחה ,מבשלים על קיטור
 ושלושה רבעים מכלל החברה

 .עברו לדירות חדשות השנה
 גמרו חיש מהר ינתילממ ודות ה

 .את הפרי השנה לארוז לברר
 ויש לציין בסיפוק העובדה

 .כי במוסך נצבת מחרטה
 ל האספסת קיבל פרס ראשוןודיג

 ירון וטיסה לאילת באו
 קבוצתנו עומדת במקום השני

 .ים בקנה מידה ארציולשלישב
 הודות לשריפה של השנה שעברה
 .הוקמו מחסנים, בית מוטור, נגריה

 
 הזמן עובר חלפה שנה

 בלי ספק יותר קרה
 , בארץ ואצלנובעולם

 .תוננויבזה תם ונשלם ע
 
 

 

 

 

 



 

   


