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לזוג הצעיר,
ג'ואי גלית נוה וסטיבן אהרון לוין,

 עם מיטב הברכות והאיחולים לעתיד
רעייתי, שותפתי וחברתי לחיים אשר תמיד לצידי, לסלי נוה .

הילדים, הנכדים וכל בני משפחתי הענפה בארץ ובחו"ל
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קוראים יְָקִרים

ְדעוּ זֹאת ֵתּ ה ִלי ָלֶכם ָחׁשוּב ֶשׁ ָשׁ ָקּ  ַבּ
ִמיְסיֶה ִויֶדר עֹוְסִקים ְבּ יַרי ֶשׁ ם ִשׁ  ַאֶתּ

 ָמָדאם ּבֹון ּבֹון אֹו ָצְרָפִתי ַאֵחר

אְנז ֶאִליֶזה ָשׁ ם ְבּ ִאּלוּ ַאֶתּ ֱהיוּ קֹוְרִאים ֶאת ֶזה ְכּ

ָכל ַאְרמֹון ִעם נִָסיְך ָאִביְניֹון אֹו ְבּ  ְבּ
ה וְּנִסיָכה אֹו ִעם ֶמֶלְך וַּמְלָכּ

מוֵּזאֹון ַאֵחר ְוִאם לֹא לוּבר אֹו ְבּ  ַגּם ִאם ַבּ
הוּ ַאֵחר ר ִיְקָרא זֹאת ִמיֶשׁ ֵדּ ִמְסַתּ

נֹוֵפְך יר ִמֶזּה ְמיָֻחד ְבּ ל ִשׁ ֶדֶרְך זֹאת ָכּ  ְבּ
ם ֲאִני ָלּ ֶזה ֵאיְך ֲאִני יֹוֵדַע? ֶאת ֻכּ  ָצְרָפִתי ָכּ

ה ְמַנֶסּ

ל זֹאת ֶאְסגֹּר ָהֶעֶרב ָכּ  וְּבֵכן ָבּ
ִחָנּם ֶגֶּרב ִלים ְבּ ִפים ְמַקְבּ ְתּ ַתּ ְשׁ   ַהִמּ

ַטח ִים ֶבּ יק ַגְּרַבּ ִים ֵאין ִלי ַמְסִפּ ַתּ ׁשוּ ְשׁ ַבְקּ  ַאל ְתּ
לֹא ַנֲעַלִים

ל  ָאז אַֹמר אֹווּ ֵרווָּאר  ָכּ
 עֹוד לֹא ְמֻאָחר ִנְתָרֶאה
ל ָקֶפה ַלב ֶשׁ ֶקר ִלְשׁ בֹּ  ַבּ



אֶגט  ִעם ָחָלב וָּבּ
 אֹו ְקרוָּאסֹון

לֹא ָקָרה ׁשוּם ָאסֹון



מיסיה וידר

ִמיְסיֶה וִיֶדר ֶאצְלִי ּכֹוכַב
ִמיד ָאַהב  נִָשׁים יָפֹות ָתּ
עִם כָּל ַאַחת ָרצָה לְִשׁכַּב

כָּל עֹוד נְִּדלְָקה עָלָיו
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יֶה וִיֶדר” “ִמיְסּ

יֶה ִויֶדר ָפר ׁשֹוֵכן ִמיְסּ ּכְ ּבַ
ה עֹוֵבר ְזַמן ַרב ֵאינֹו ִנְצּפָ

יֶה ִויֶדר ּסֹוף ִנְמָצא ִמיְסּ ּבַ
ב ַעל זֹאת ּגֵָדר ָדד יֹוׁשֵ ּבָ

יל ּלֵ ב ּבַ ּיֹום יֹוׁשֵ ב ּבַ יֹוׁשֵ
ק הוּא ְלַטּיֵל ֵאינֹו חֹוׁשֵ

ב ַאר יֹוׁשֵ ַעל ַהּגֵָדר ִנׁשְ
ב ל ָהֵעת ִהּנֹו חֹוׁשֵ ּכָ

ֵכן ַעל ָמה ַיְחׁשֹב ָאל ׁשָ ִנׁשְ
אוַּלי יֶַדע ֶזה ַרע ֶזה טֹוב

ׁשוָּבה ְלזוּ ִחיָדה  ּפֹה ֵאין ּתְ
ֵכִנים לֹא ַמְפִחיָדה ְ ֶאת ַהּשׁ

קֹול ָנמוְּך ים ּבְ ַרק לֹוֲחׁשִ
אוַּלי ֶזה ִריב אוַּלי ִסְכסוְּך

ב ַאְך ִאם ַלְחׁשֹב ִיְרֶצה יֵׁשֵ
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ב ֵ ֵסֶדר ִיְתַיּשׁ ם ּבְ ִאּתָ

ב ַאל עֹוֵבר ָוׁשָ ׁשְ ּגַם ִאם ּתִ
ב ֵאין ַאף ֶאָחד ָעַצר ָחׁשַ

ִסּדוִּרים  ֲעסוִּקים ּבְ
יֶה ֵאיָנם רֹוִאים ֶאת ַהִמיְסּ

ֵרר יַע ִמְתּבָ ַאְך יֹום ַמּגִ
יֶה ִויֶדר ּכָאן ְיׁשֹוֵרר ִמיְסּ

ִלּבֹו יִרים הֹוֶגה הוּא ּבְ ׁשִ
ְמעֹונֹו ְכָתב ִיְרׁשֹם זֹאת ּבִ ּבִ

 
יֶה ִויֶדר ַעל ַהּגֵָדר ִמיְסּ
ָמה הוּא ְמׁשֹוֵרר ׁשָ ּנְ ּבַ
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"לֹא ִמְתַהֵדּר"

ָדד ב ּבָ ִמיְסיֶה ִויֶדר יֹוׁשֵ
ּפֹה לֹא ּפֹוֵגׁש הוּא ַאף ֶאָחד

ׁשֹוֵרר ֶהְחִליט עֹוֵבר ַהּמְ
ִיְרֶצה ַהּיֹום ַיְחִליף ּגֵָדר

ָקם ָהַלְך לֹו ְלַדְרּכֹו
רֹאׁשֹו ֵמִניַע ּכֹה ָוכֹה

ׂש הוּא ִמְתּבֹונֵן ְמַחּפֵ
ֵכן ַהִאם ִיְמָצא, ֲהִיּתָ

ן ּגַ ָרָאה ַסְפָסל ָקָטן ּבַ
ב ְמַעט לֹו ּכָאן ָאַמר יָׁשַ

ֵצל ַאּלֹון הוּא ָנח ֵעת ּבְ ּכָ
ּיְִרוַוח ִיְנׁשֹם ָעמֹק ַעד ׁשֶ

ְקָצת יָנוַּח ּגַם ִיְכּתֹב
ה ַרק טֹוב ִמיד עֹוׂשֶ ֶזה ּתָ

ב ֵ א ִהְתיַיּשׁ ַעל יָדֹו ּבָ
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ב ִטיּפוּס ִניְרֶאה ָאָדם חֹוׁשֵ

ֶאת ַהִמיְסיֶה ִהְתִחיל ַלְחקֹר
זֹר ׁש ָלַדַעת ֵאיְך ִיׁשְ ּקֵ  ּבִ

יֹות ֻקׁשְ ה ָעָליו ּבְ ַמְקׁשֶ
ּגַם ַעל ִנּקוּד וְּמָניֹות 

ִמיְסיֶה ִויֶדר הוּא ְמׁשֹוֵרר
ר נֹוצֹוָתיו לֹא ִיְתַהּדֵ ּבְ

מֹו ַאֵחר ָצנוַּע הוּא לֹא ּכְ
ָהִניחוּ לֹו הוּא ְיׁשֹוֵרר

ָקם ָחַזר ֵאֶצל ּגֵָדר
לֹא רֹוֶצה ָמקֹום ַאֵחר

ִניִנים  יְך ַלְחרֹז ֶאת ַהּפְ  ַיְמׁשִ
ִהּנֵה ָמה טֹוב וָּמה ָנִעים


