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      במקום שאת אוהבת / יהודה עמיחי   

 

ת בֶׁ תְּ אֹוהֶׁ אַּ קֹום שֶׁ מָּ  בַּ

ר דֶׁ חֶׁ ִהיִטים ִמן הַּ רְּ ת הָּ ּנֹות אֶׁ פַּ ִריִכים לְּ  .צְּ

 

ִמים  יָּ ִרים וְּהַּ הָּ נֹות וְּהֶׁ ִאילָּ ת כָּל הָּ  אֶׁ

ם ִכי צַּר עֹולָּ  .ִמן הָּ

 

יֶׁכֶׁת חַּ תְּ מְּ  ,ִאם אַּ

ֲעיֹונֹות  רַּ ִפים הָּ יְּ עַּ ִציִנִייםִמתְּ רְּ  .הָּ

 

יֵָּדְך ִרים לְּ הָּ ִקים הֶׁ ה שֹותְּ יְּלָּ לַּ  ,בַּ

יָּם ְך לַּ חֹול הֹוֵלְך ִאתָּ ר הַּ בֹּקֶׁ  .בַּ

 

ִרים טֹוִבים בָּ ה ִלי דְּ תְּ עֹושָּ  ִאם אַּ

גָּרֹות ֵבדּות ִנסְּ כְּ ֲעִשיֹות הַּ תַּ  .כָּל הַּ

  



אהבה   –( 1קהילה כותבת מפגש השראה לקיץ )   

 

המתרגמים   א אישור אותם לל  דפיסלהאו להפיץ, למכור,   ,, אין לפרסםומיםתרגשירים ובין לעשות שימוש ב בלבד. אקהילה כותבת קובץ לשימוש במפגש 

© .  ובעלי הזכויות  

 פרסומת למאונטיין דיו במסווה של שיר אהבה / מתיו הולצמן

 טבת דיין[  ]מאנגלית: מיה

 

ה ִהֵּנה ֲאִני זֹוֵכר מָּ ִּנּׂשּוִאין, שֶׁ כּותםֹּ הַּ ִבזְּ ִרים שֶׁ בָּ דְּ נּו הַּ לָּ   שֶׁ

ֲעבֹּד ל :ֲעשּוִיים לַּ לַּ תְּ  ִבגְּ אַּ ת שֶׁ שֶׁ ל וָּרֹּד לֹובֶׁ ת ֲאבָּ בֶׁ    ִשיִרים כֹותֶׁ

ל ִליִעים עַּ ֵצבֹות קְּ ל .ּומַּ לַּ תְּ  ִבגְּ אַּ ת שֶׁ קֶׁ    צֹועֶׁ

ל  חֹותעַּ תְּ פְּ מַּ ְך הַּ לָּ ִאבּוד שֶׁ ִכים לָּ ֵהם הֹולְּ שֶׁ ת, כְּ קֶׁ צֹוחֶׁ    וְּ

ה, ֲחִזיק רֹובֶׁ הַּ ת לְּ עַּ תְּ יֹודַּ אַּ ל שֶׁ לַּ ֵמְך. ִבגְּ צְּ ל עַּ ִדיחֹות שֶׁ בְּ ּקֹול ֵמהַּ  בְּ

ל עַּ ת ִשיִרים בְּ תְּ זֹוכֶׁרֶׁ אַּ ל שֶׁ לַּ ט ֲחִזיר. ִבגְּ חֹּ ִדיִרים  -ִלשְּ שְּ ה, ֲאִפלּו תַּ  פֶׁ

ִית.  בַּ ת הַּ ת אֶׁ בֶׁ תְּ שֹואֶׁ אַּ שֶׁ ם כְּ ה אֹותָּ רָּ נָּה, וְּשָּ לֹוִשים שָּ ֵני שְּ  ִמִלפְּ

ת תְּ  תְּ אֶׁ מְּ שַּ ה, רָּ נּו ִדירָּ רְּ בַּ עָּ שֶׁ כְּ ל שֶׁ לַּ כֹות. ִבגְּ ִים רַּ ְך יָּדַּ תיֵש לָּ  כּולַּ

גִָּזים  רְּ אַּ תֹוְךהָּ גִָּזים. בְּ רְּ אַּ  הָּ

ה.   ִמדָּ ל הַּ ר עַּ ִכים יֶׁתֶׁ בּוִרים ֻמֲערָּ רְּ בַּ ת  שֶׁ בֶׁ תְּ חֹושֶׁ אַּ ל שֶׁ לַּ  ִבגְּ

תְּ אֹוִתי  עַּ ת. ִהסַּ כֶׁבֶׁ רַּ ֲחנַּת הָּ תַּ תְּ אֹוִתי לְּ עַּ ִהסַּ ל שֶׁ לַּ  ִבגְּ

תְּ אֹוִתי  עַּ פֹוִליס. ִהסַּ ִמיִניאַּ ס.לְּ נְּ רֹוִבידֶׁ פְּ  לֶׁ

ה ִּקיפָּ תְּ קֹוֵראת, ּומַּ אַּ ה שֶׁ ֵעט כָּל מָּ נֶׁת בְּ מֶׁ סַּ תְּ מְּ אַּ ל שֶׁ לַּ  ִבגְּ

יַּד נֶׁת כֹוכִָּביֹות לְּ מֶׁ סַּ שּוב, ּומְּ ְך חָּ ה לָּ אָּ ִּנרְּ ה שֶׁ ִעגּול מָּ  בְּ

שּוב,  הּוא חָּ ב שֶׁ שֹּ חְּ ֲאִני אֶׁ אּוי שֶׁ רָּ ְך שֶׁ ה לָּ אָּ ִּנרְּ ה שֶׁ  מָּ

רֹות ש עָּ הֶׁ ת בְּ בֶׁ ִשיםוְּכֹותֶׁ ֲאנָּ ת כָּל הָּ ִים אֶׁ  ּולַּ

ם.  ם ֵאינֹו שָּ עֹולָּ ט לְּ עַּ ִלי ִכמְּ ֵשם שֶׁ ְך וְּהַּ ִגיִזים אֹותָּ רְּ מַּ  שֶׁ
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את  צָּ מָּ ֲחִזיר שֶׁ כֹון הַּ תְּ ת מַּ ִכינָּה אֶׁ תְּ מְּ אַּ ל שֶׁ לַּ  ִבגְּ

את רָּ ּקָּ שֶׁ כְּ ל שֶׁ לַּ אלֹו. ִבגְּ ה קָּ ִרידָּ ל פְּ ִבשּול שֶׁ ר הַּ ֵספֶׁ  בְּ

הּוא  ר הַּ ֲאמָּ מַּ ת הַּ ל אֶׁ כֹּ ֵעט הַּ תְּ בְּ נְּ ה, ִסמַּ קֶׁ ל ִרילְּ  עַּ

ָך, מְּ צְּ ת עַּ ִחיש אֶׁ כְּ הַּ ב ֵפרּושֹו לְּ ֱאהֹּ לֶׁ ה טֹוֵען שֶׁ קֶׁ ק בֹו ִרילְּ ֵחלֶׁ ט לַּ רָּ  פְּ

אֹור   הָּ שֶׁ גַּם כְּ ל שֶׁ לַּ בֹות. ִבגְּ הָּ לֶׁ כַּלּות בַּ ִהתְּ  לְּ

תּוחַּ  ף מָּ ִדין נֹוסָּ ה, וְּסָּ כַּסֶׁ ִּוילֹון מְּ  כָּבּוי, הַּ

ת לֹון, אֶׁ חַּ ל הַּ חּוץ עַּ הּו בַּ ִמישֶׁ ֲאִמינָּה שֶׁ ִין מַּ  ֲעדַּ

יִצים, יְּ ה קַּ ֵני ֲחִמשָּ ד, ִלפְּ חָּ ְך. וְּיֹום אֶׁ אֹות אֹותָּ  יָּכֹול ִלרְּ

ְך לָּ ֵרר שֶׁ קָּ מְּ הַּ שֶׁ אֹוטֹו, כְּ ק בָּ לֶׁ ֵלא דֶׁ מָּ תְּ לְּ לְּ לֹּא יָּכֹּ שֶׁ  כְּ

יָּה כָּל כְָּך ֵריק  יּו בֹו, ֲאִפלּו לֹּ  –הָּ ֵאִריֹות לֹּא הָּ ִבים ֲאִפלּו שְּ טָּ    –א רְּ

יֹו,  נֶׁטיין דְּ אּוְּ ל מַּ ד שֶׁ חָּ ן אֶׁ טָּ בּוק קָּ קְּ יָּה בֹו בַּ ִין הָּ  ֲעדַּ

ְך  לָּ ֲחרֹוִנים שֶׁ אַּ עֹות הָּ בְּ טְּ מַּ ִנית בַּ ּקָּ  שֶׁ

ת זֶׁה.  ֲאִני אֹוֵהב אֶׁ הּו שֶׁ ִמישֶׁ תְּ אֹוִתי אֹוֵמר לְּ עַּ מַּ ם שָּ עַּ פַּ ל שֶׁ לַּ ק ִבגְּ  רַּ
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 איריס אליה כהן                                                              סימניה /  

א ִלי ִשיר רָּ ֵלס ִתקְּ עַּ ִּנתְּ ֲחֵרי שֶׁ  ,אַּ

ִּניחַּ ֵאת  ר ִספּור. אַּ שָּ פְּ  אֶׁ

ָך   זְּ ל ֵעירֹּם חַּ יָך, עַּ לֶׁ אִשי עָּ  רָּ

כָּה רּוכָּה רַּ   ,כְּ

רֹועֹות זְּ יָּה ֵבין הַּ רְּ  עֶׁ

 

יּו לִ  ִמיד הָּ ִשימֹות ִמִלים תָּ  י נְּ

ע מַּ שֶׁ לֹות הַּ עָּ ֵלב ִבתְּ ק, ֵהד גֵַּלי הַּ  :וְּדֹּפֶׁ

 

ת חַּ ה אַּ ה ִאשָּ יְּתָּ יֹּה הָּ  הָּ

ם  עַּ ְך פַּ יָּה לָּ יֹּה הָּ  הָּ

חּוק   ק דָּ , ורּוחַּ דַּ תְּ בְּ הַּ אָּ ר שֶׁ  גֶׁבֶׁ

גּוף ֵפי הַּ  ֵבינֹות דַּ

 

ִניָּה מֹו ִסימָּ ָך כְּ ִשי בְּ  .נַּפְּ

ָך  ח אֹותְּ תַּ פְּ  גַּם ִאם אֶׁ

עֹוד שְּ  נָּה  בְּ  ֹלִשים שָּ

ע   ֵאדַּ

ִייִתי  .ֵאיפֹּה הָּ
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 ו ארכים מאד / יהודה עמיחיי דם חיא 

אֹּד יו ֲאֻרִכים מְּ יָּ ם חַּ דָּ  ,אָּ
ִביש שּוב חֹול  ִביש ּוכְּ אֹות חֹול הֹוֵפְך כְּ  ִלרְּ

ב  ֱאהֹּ בוְּלֶׁ הַּ ם אָּ עַּ פַּ ה שֶׁ ִאשָּ ת הָּ  שּוב אֶׁ

ֵגי ֲחֻנכָּה  ִעים כָּל כְָּך ִמֵמאֹות חַּ תָּ נּו ֻמפְּ  ֲאנַּחְּ
בֹות ח ּוֵמִרבְּ סַּ ֵגי פֶׁ ֵפי חַּ לְּ אַּ יֵינּו ּומְּ חַּ  בְּ

פֹוִנית  ץ צְּ רֶׁ אֶׁ א לְּ ה בָּ תָּ אַּ שֶׁ מֹו כְּ ת. כְּ בָּ שַּ  יְֵּמי הַּ
ְך שָּ יֹום ִנמְּ ת וְּהַּ עַּ ש שֹוקַּ מֶׁ שֶׁ ִיץ וְּהַּ ּקַּ ה אֹוֵכלבַּ תָּ אַּ   וְּ

ה אֹוֵהב תָּ אַּ ְך וְּ שָּ יֹום ִנמְּ ה וְּהַּ חּוצָּ יֹוֵצא הַּ ה וְּ  וְּשֹותֶׁ
ְך שָּ יֹום ִנמְּ ה קֹוֵרא וְּהַּ תָּ אַּ  .וְּ

ִרים צָּ יו קְּ יָּ ם חַּ דָּ ל אָּ  .ֲאבָּ
נּו  ה לָּ יְּתָּ צַּח לֹּא הָּ ֵיי נֶׁ ִיינּו חַּ  ִאלּו חָּ

ְך ִלפְּ  ִתי לָּ רְּ מַּ אָּ ּה. ֲאִני זֹוֵכר שֶׁ ֵאבָּ ה וְּלֹּא כְּ ֲהבָּ ִניםאַּ ֵבה שָּ רְּ  .ֵני הַּ
ְך כָּל כְָּך ִלי, ֲאִני אֹוֵהב אֹותָּ י ֲהִיי שֶׁ  ,בֹוִאי ֵאלַּ

ן לֹּא טֹוב מַּ אתָּ ִבזְּ , "בָּ תְּ רְּ מַּ אָּ ִכית וְּ  ,ּובָּ
ִשי  כָּל נַּפְּ כָּל גּוִפי ּובְּ ה בְּ תּוקָּ  ֲאִני רְּ

זֶׁה ע הַּ רַּ ה וְּהָּ יָּפֶׁ ִאיש הַּ  ."לָּ
ר  בַּ ְך וְִּלִבי ִנשְּ ִתי ֵמִאתָּ כְּ לַּ תֹוִכיוְּהָּ  .בְּ

ח  צַּ ֵיי נֶׁ ִיינּו חַּ ל ִאלּו חָּ  ֲאבָּ
ר ִלִבי בָּ יָּה ִנשְּ  ,לֹּא הָּ

ר  בָּ ְך: ֵאין דָּ ִייִתי אֹוֵמר לָּ  הָּ
י  נָּה וְּאּולַּ ף שָּ לֶׁ עֹוד אֶׁ ֵגש בְּ  ִנפָּ

נָּה יֹון שָּ עֹוד ִמילְּ  בְּ
ִלי ִיי שֶׁ ז ִתהְּ אָּ  .וְּ
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 מרוכזת/ הנרי צ. בחיים הבאים תהיי 

 
 בסדרות הטלוויזיה 

 אומרים
It breaks my heart, 

 והאמת שזה נכון,
 הלב אכן נשבר

 כשקיים פער כה גדול בין המציאות
 למציאות הרצויה, 

 
 אבל אם נמשיך כך, 

 זה יימשך לנצח,
 מכיוון שכמו אצל רווקות זקנות 

 עוד מעט נתאהב
 בבדידות וברצון לשמר אותה 

 מהקירבה שמאיימת ובפחד 
 על הריחוק 

 שמאיים על האהבה
 שמאיימת על הניכור

 שמאיים על 
 אני לא יודע מה.

 
 בלילה חזרתי מההופעה וכששכבתי במיטה 

 הבטתי לתיקרה 

 

 ודרכה לשמיים 
 ודרכם לשנים שחלפו.

 שעות שכבתי ואז הבוקר הגיע והלכתי לאכול חביתה.
 

 החיים, את יודעת,
 דברים נופלים, מוזרים. דברים קורים 

 אבל שום דבר לא מכין אדם 
 לאהבה.

 
 אהבה באה

 אהבה הולכת 
 ואין שליטה על כלום.

 
 בחיים הבאים 

 תהיי מרוכזת. וכשתראי אותי לא תזכרי דבר
 אבל הלב יפעם. 

 תהיי מרוכזת ובואי אלי. 
 אל תחכי לכלום. אל תתביישי אל תעלמי. 

 אל תיכנסי לתוך עצמך.
 רבואי אלי לפני שיהיה מאוח

 תפסי אותי בציפורניים.
 ותגידי ישר, 

 זו אני, קח אותי עכשיו. 
 

 ואני אהיה שם, 
 לבוש יפה, תיק ארוז, 

 הכל מוכן.                         
 

 

 

  



אהבה   –( 1קהילה כותבת מפגש השראה לקיץ )   

 

המתרגמים   א אישור אותם לל  דפיסלהאו להפיץ, למכור,   ,, אין לפרסםומיםתרגשירים ובין לעשות שימוש ב בלבד. אקהילה כותבת קובץ לשימוש במפגש 

© .  ובעלי הזכויות  

 

  



אהבה   –( 1קהילה כותבת מפגש השראה לקיץ )   

 

המתרגמים   א אישור אותם לל  דפיסלהאו להפיץ, למכור,   ,, אין לפרסםומיםתרגשירים ובין לעשות שימוש ב בלבד. אקהילה כותבת קובץ לשימוש במפגש 

© .  ובעלי הזכויות  

 

  



אהבה   –( 1קהילה כותבת מפגש השראה לקיץ )   

 

המתרגמים   א אישור אותם לל  דפיסלהאו להפיץ, למכור,   ,, אין לפרסםומיםתרגשירים ובין לעשות שימוש ב בלבד. אקהילה כותבת קובץ לשימוש במפגש 

© .  ובעלי הזכויות  

 פרחים / ונדי קופ 

 תרגום )אנגלית(: שמעון זנדבנק

 

ם.  תָּ עְּ דַּ ה בְּ לֹּא יֲַּעלֶׁ ִרים שֶׁ בָּ  יֵש גְּ

ָך זֶׁה  תְּ עְּ דַּ ה מֹוִפיעַּ בְּ תָּ ה. אַּ לָּ  עָּ

ִחים רָּ ט ֵהֵבאתָּ ִלי פְּ עַּ ִכמְּ  וְּאֹוֵמר שֶׁ

. ִריעַּ הּו ִהפְּ שֶׁ ל מַּ  ֲאבָּ

 

ֵפקֹות  ָך סְּ יּו לְּ ה, אֹו הָּ גּורָּ ה סְּ יְּתָּ ֲחנּות הָּ  –הַּ

כֶׁת  הֹולֶׁ טּות שֶׁ בְּ לַּ  ִמין ִהתְּ

תָּ  בְּ שַּ נּו. חָּ לָּ מֹו שֶׁ  ִעם מֹּחַּ כְּ

יָך.  חֶׁ רָּ ת פְּ צֶׁה אֶׁ רְּ י לֹּא אֶׁ אּולַּ  שֶׁ

 

ָך. אָּ  ִתי אֹותְּ קְּ ז ִחבַּ אָּ ִתי וְּ  ז ִחיַּכְּ

ק אּוכַּל.  ֵיְך רַּ חַּ ו לְּ שָּ כְּ  עַּ

ט ֵהֵבאתָּ  עַּ ִכמְּ ֵזר שֶׁ ְך ִשים ֵלב: הַּ  אַּ

ל. יֹום לֹּא נָּבַּ  ֵעד הַּ


