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 אמנון    חלפה שוב שנה מתשרי עד אלול
 שוב הופכים אנו דף את דפה של תשל"ז            
 נסקור אירועים בקבוצה ובגבול            

 ועיקרי הדברים יעלו במרוכז            

 רשות הדיבור. ימימה   אך ראשית תנתן
 )הן מפי עוללים נעשה ונשמע(           
 לילדים הנושאים ברכתם לציבור.           
 מוזמנים לבמה -ערבה וירדן             

 
 אמנון    אך לפני שנמשיך עד חצות פה לשמוח

 ללבן פרשיות השנה ולטרוח           
 לחפות המכנס; להפשיל שרוולים.           
 לצאת כגדיים במחולות מחניים.           

 סעודה –אך ראשית            
 איך אומרים, כי תלוי            
 בטיב המילוי  מורלו של חג           

 כרוז    תקע בשופר גדול לחרותך ! ושא
 נס לקבץ גלותינו וקרב פזורנו          
 מבין הגויים,          
 שברים, תקיעה תרועה.          

 ון    אוויר הומה מדינדונים של צלצולי פעמונים אמנ
 וכמסורת בת שנים ; הרי מצעד הפצפונים           

 ימימה   ביום זה או אחר )מי יכול עוד לזכור(
 ליאור. –נולד גאון למטפלת            

 אמנון    שוב עונה פעמון לקושיה, "מה היה"
 ר נולדה מיהיילאסתר ופ           

 נה רביעית לבית ילינקימימה   ה
 נולדה יונת )אין חרוז לילינק(           

 אמנון    משיכון "ב" עולה ריח הזבח
 כבוד ושבח –ויש לנו דודיק            

 ימימה   רונו שמיים המו זה שירי
 חובקים בת, מירי -מגדה ועסיס             
 כי לו בן זה היה, אז להכעיס  -ומזל,            

 "הי עסיס" –ה 'היו שוב קוראים לו החבר           



 אמנון   סמוקה ומוצלחת באווירה אביבית
 הוענקה לבני מצר, הבת רווית.           
 וכשגדי בחו"ל נאמר בלי תסביך            

 רווית את בסדר אך אינען אביך           

 ימימה   או קחו למשל את יפתח
 למזכיר הוא נכד, למעין הוא אח           

 אז באו לעולם תאומים בני יומם אמנון   
 לא אוצלי וגוצלי  לא ביס ולא בס           
 שניים כאלה לא קל לסחוב           
 וזה טוב.... –אך זה מזלנו            

 ומשרדי לאדן יביעו אותם           
 ם ועומר   איזה חומד של צמד רות           

 בבית נחשוני ימימה   ובו בשבוע
 רוני                                                                     -נחתה חסידה ובפיה            
 קיקי..( בן)רוני נחשוני, כמו מיקי            

 אחרון וחביב והידד  לו הידד ! אמנון   
 אלעד –מה חותם את הטור אחי ר           
 הסתיו ממלא האווירכבר ריחו של            
 אך איננו דוברים בחידות           
 כי בתינו הומים תינוקות למכביר           
 ומעלי כבר חגות חסידות....           

 ימימה    לבית חוליות כולו שלוחה 
 שנת שגשוג והצלחה            
 בה כלולה גם התפזורת           
 חו"ל, צבא, שנה שלישית           
 ולעם כולו נמסור           
 ברכתנו האישית           
 כי השנה אשר תחל          
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