
 29.9.1962                                            רות קוגל וירי סביר/  ראש השנה תשכ'ג
 

 נפתח בברכה משולשת
 תהי מאירה ומקודשת

 נר שבת יזהיר לשלוה ומנוחה
 נור בלב יוצת לשמחת יצירה

 יר יצטרפו המון תינוקות יולנ
 !שנת ברכה ושגשוג לכל בית חוליות

 
 וזאת הברכה לכל הכיתות 

 מהקטנטנים עד כלניות
 יהיה כמשחק להם הלימוד

 ידעו להבחין ביו חוכמה לבין שטות 
 לכל תלמיד הלימוד כמשחק
 גם עת ירצין, גם עת יצחק

 אך החכמה העליונה:
 שמור על המידה!

 
 ומתלמיד נעבור בברכה

 לבוגר החוזר תחת צל הקורה
 לבנים השבים לפי התור

 רכוב על חמורכמו המשיח, 
 !במהרה בימנו גואל, שמחה וששון על כל ישראל

 
 וזו הברכה לגזבר מי פילל 

 שרק מרוב נחת יתגלגל
 ויאלם משטר השטר 

 והפער......!
 ויום יבוא ובו נסדיר

 עניני הכספים בחיוג ישיר.
 

 ברכה למזכיר :
 מהיום ישמע בין כותלי הדרך

 רק קול ששון וקול שמחה 
 הרבה פנאיויותן לך הרבה 

  !סודות ודי –להתמסר ל 
 

 ברכת השנה לרכז המשק
 תמשיך גם להבא במרץ וחשק

 אך תתפנה גם לרגעים
 לצילום קרחות וישב...

 ואם לפעמים יש מצב רציני
 לידי!העומדת  -תעזור על ידך  

 
 שנה חלפה שנה באה,

 ברכה לשני סדרני העבודה, 
 האחד גילה כוחות התמדה



 היה כמוהו בכל הדורות לא
 ברכת הברכות שכך התברכנו

 לך מחזירים בתודה אנחנו!
 ולחדש נאמר : עלה ורש
 יהיה לך מרץ כדם ואש...

 
 ברכה לועדת החברה: ענשמי

 חומרי חוק ומוסר בזו המדינה
 עמדו נא באומץ ובכוננות נמרצת

 חברו תקנון בשפה נמלצת
 !אל תראו קולות ולחשים –השמיעו 

 עד שיצלצלו כל המצלצלים 
 סולו מסילה ופתחו מענית 

 למאזן מאוזן ולדרור מריבית
 על -ובאחרית הימים יתנשא אל

 מועדון לחבר, בריכת שחיה לכלל!
 

 מרוב צניעות ומתוך ענוה
 נחסוך מועדת התרבות הברכה.

 
 לחכמים ולזקנים היושבים במועצות

 ההוגים ודנים וחושבים עד חצות
 מתכסים הם עצות בהמשכים

 של דור הממשיכיםעל שאלות חינוך 
 ויוסיף להם האל רוב חוכמה
 וימצאו פתרון לכל קושיה!

 
 ,למטבח, מתפרה

 , מכבסהלמוסך
 על ראש כולכם תחול הברכה!

 זכרו כלל ותיק, בלי קמח אין תורה, 
 ולטרקטור בלי מוסך לא תהיה תקנה

 והגוף בלי כסות 
 !לא יהיה מבסוט

 
 לשומרות הבריאות מכף רגל עד ראש

 שניים ומדרסים()כולל 
 ברכת קופת חולים נבוא לדרוש
 אל יראו פנינו באף בית חולים! 

 שנת בריאות שלמה מטף עד זקנים!
 

 ,ברכה למטע
 מה טוב לנעים 

 לא התערבו גורמים אכזריים לו
 תחול הקללה על ראש שר ודיין 

 אשר המחיר לכליה הוא דן!
 



 לברכות הדגים רוב שגשוג וברכה
 .הדגה תרבה ותשרוץ ותשמין

 
 ייכון על מכונו המכון באון
 יעלה במכון המחיר לטון!

 
 ולשלג הקיץ לזהב הלבן
 ובאשר שם חמנית ודגן 

 ברכת שמיים וארץ מתחת 
 .הצלחת הפלח היא מזון בצלחת

 
 !בלי תרנגול אין חקלאות

 ואף על פי כן ולמרות הכל 
 אחרי כל שפל תבוא הגאות

 יחי התרנגול ! !קוקוקורי
 

 אלון לאליהו אבי
 יפרח וירבה דברך בעלון

 סוף האמת לקום –ודע 
  !גם אם לב העם עודנו אטום

 והדשא , הארץ דשא יתפרח לרוב
 גני פרח וריח בושם בלי סוף.

 
 החרושת היא פז

 אם חקלאות בצרה
 !הגדה ופיתוח הם צו השעה

 נקצור רווחים מכל כלי שנמציא
 ומתריס וצינור

 יתמלא הצרור. 
 

 לא בורכולכל אלה, שעדיין 
 כמו שפרסול ואורי זול

 ברכה כנה אנא קבלו
 !שמחה, שלום מכל לכל

  
 ובזה סוף סוף הסתיים הפזמון. 

 ב ת א ב ו ן !!!
 
 
 

 תשכ"ג ראש השנהיל לבהובא ע"י רות ק. וירי        
 
 
  

 
 
 



 
 
 

   
 11.9.1961    ראש השנה תשכ'ב

 כתבו: רות קוגל וירי סביר      
 

 ספק ואוליהשנה שחלפה בלי 
 היתה שנת כיבוש החלל אללי

 
 לאין חוק לאין כלל 
 הפתעות חידושים 

 לוינים אל על
 לרקיע פורצים

 
 ברעם ורעש ברק ואש 

 מעבר לכל נודע ויש
 זונק בתרועה גדולה
 אסטרונאות אלמוני 

 אל מה שהיה.
 

 ומה שבטוח וכל הנודע
 מתברר כאן כשק ובדיה 

 שלשום הוא עכשיו 
 המחר כבר חלף

 היום הוא ללילה נהפך
 על-שליח חלל לא נשלח אל

 את הזמן הוא השיג
 אל העבר הפליג

 מתצפיות וידיעות
 שלח לנו את זה האות:

 
 מבלקן נודף ריח מבאיש

 בבלגרד מתבלגרד עסק ביש
 טיטו נאסר נהרו ובורגיבה

 נו ונקרומה בסביבה-או
 

 מחזה כה נאוטרלי
 כה מזהיר וטאטרלי 

 משתככים לאללה ולאל 
 מסלקים כתבי ישראל.

 
 ויש תתפלא בים של שנאה 

 תתפלא פתאום קול צדק נשמע
 כקול צדיק אחרון מסדום

 נו הבין כאן אין לידום-או
 )נזכר הוא במילה שלום(.



 
 לאיש חלל במסילתו

 הגיע פתע לאפו
 ריח מתוק ומשונה

 הגביר אונו מכון עלה
 ובקסם הריח ואור הירח

 זוגות בלילות ממתיקים סודות.
 לבבות צעירים ביעף שובות

 
  

 
  


