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I. Session I 

1. “Bathsheba,” Yehiel Mar 

Oh, the wiles of women! Not for nothing did you climb on the roof, 

Not for nothing did your clothes drop down, the one with the beautiful garment!   )יפת הבגד( 
Your heart was wide, Bathsheba, it rejoiced –  

And the king’s palaces opposite glittered enticingly… 

For many nights, certainly, when sleep eluded you 

The fabric of yearning, you spun feverish thirst. 

You interwove the warp of shame with the weft of your desire 

And shivers overcame you, waves of joy and fear… 

Until the day you prepared your arrow, the arrow that never misses  

The torch of your body burned, sealing the king’s fate. 

And you said innocently:  

            The king seduced me! 

He is imprinted in your flesh, 

And Uriah to the javelin! 

 בת שבע   יחיאל מר

 הו תחבולות נשים! לא שווא )טיפסת( תיפשת על גג, 
 בגדך, יפת הבגד!  לא שווא צנח

 –רחב ליבך בת שבע, וחגג 
 וארמונות המלך זוהרים מנגד...

 
 ודאי לילות רבים, עת נדדה שנתך 

 את ארג הערגה, טווית צמאה קודחת. 
 ושתי בושה שזרת עם ערב תשוקתך

 וצמרמורות באוך, גלי חדווה ופחד... 
 עד יום כוננת חצך, זה חץ שלא מחטיא 

 גורל המלך, דלק לפיד גופך, חורץ 
 ואת אמרת תמימה: 

 המלך המחטיא!                     
 והוא חותם בשרך, 

 ואוריה לשלח!                   
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2. “Rachel,” Shulamit Hava Halevi 

It wasn’t enough for you, 

Beautiful and beloved, more than the mother of sons, 

You refused to rejoice. 

 

When He opened your womb you said to God, it is not enough. 

You did not look at your infant in wonder: See the fairest of sons 

You are not enough, you told him, and you decreed his name – Joseph 

With that, you decreed that you would die 

And he would be an orphan! 

 

Desire is nestled in your womb 

You buy mandrakes in exchange for nights of loneliness 

Wailing over sons that will not be 

Embroidering little coats with wormwood blossoms 

Nobody understood the gushing mourning  

Nobody wept 

For you. 

 

It was not enough for you  

To be his beloved 

You died in the fullness of your beauty in the midst of the journey 

With all your lust in your womb. 

Stop crying 

There is nobody here 

You will wake alone 

At the end of days your sister will awaken 

On the right side of your husband. 
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 שולמית חוה הלוי  רחל    

 לא די היה לך, 
 ואהובה מאם הבנים יפה 

 מיאנת לשמוח. 
 

 כשפתח רחמך אמרת לאל לא די
 בתינוקך לא הבטת משתאה: ראו היפה בבנים 

 יוסף  –לא די בך אמרת לו וחרצת שמו 
 חרצת את מותך 

 את יתמותו. 
 

 היצר מקנן ברחמך 
 קונה דודאים חלף לילות של בדידות 

 מקוננת על בנים שלא יהיו 
 רוקמת מעילים קטנים בפרחי לענה

  

 איש לא הבין את האבלות המפכה 
 איש לא בכה  

 אתך. 
 

 לא די היה לך 
 להיות אהובתו 

 מתת באמצע יופייך באמצע הדרך 
 כל תאוותך ברחמך.

 
 מנעי קולך

 אין איש
 את תקיצי לבדך 

 אחותך תקום לקץ הימין

 בימין בעלך. 
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3. “So How Come You Are Not Married,” Shlomit Naim Naor 

Lightning strikes twice in the abandoned forest clearing and there is no witness. 

This is not how things should have happened, and you had acquired all the virtues, you hopped 

eight times over a burning hanukiah, you prayed in Uman, read the Song of Songs forty days 

consecutively, you thought that at twenty-six you would be married with two kids, an ever-rising 

list of disappointments. 

She is too choosey for sure. What is she looking for already? Does she really think anything better 

than this will ever happen to her? Everyone compromises in the end. Maybe this time it will 

happen. You do not really have a motherly voice. Maybe this time it will happen. Maybe you 

should try not talking at dates. You are simply too smart. Do not try to be smart. Maybe you should 

lose some weight, yes, that will surely help. Maybe this time it will happen. Maybe this time. 

Maybe 

There is no place left for nature and its unravelment and every taxi driver recognizes the wound. 

And when will the mind get distracted, when 

Mashiach     

 

 שלומית נעים נאור   אז איך זה שאת לא נשואה

ַרחַ  קָּ ה ַפֲעַמִים בְּ ק ַמכֶּ רָּ ֵגל  ַהבָּ ַגלְּ ִהתְּ יּו ֲאמּוִרים לְּ ְך הָּ ֹּא כָּ ל יִָּעיד. שֶּ ֵאין ִמי שֶּ ה וְּ טּושָּ ת ַהַיַער ַהנְּ
ִמים,  עָּ פְּ ה  מֹונֶּ שְּ ת  רֶּ בֹועֶּ ֲחנִֻכיָּה  ֵמַעל  תְּ  ַפצְּ קָּ גֻלֹות  ַהסְּ ל  כָּ ת  אֶּ ֵמְך  ַעצְּ לְּ תְּ  ִסַגלְּ וְּ עֹות,  אֹּרָּ ַהמְּ

ף   צֶּ רֶּ את בְּ רָּ אּוַמן, קָּ תְּ בְּ ַפַללְּ ֵשש  ִהתְּ וְּ ִרים  שְּ ִגיל עֶּ בְּ תְּ שֶּ ַשבְּ ת ִשיר ַהִשיִרים חָּ ִעים יֹום אֶּ בָּ ַארְּ
ה  ִנית. מָּ רָּ א ַברְּ טּוַח נֹורָּ ה. ִהיא בָּ עֹולָּ בֹות תֹוַפַחת וְּ זָּ ִשיַמת ַאכְּ ִדים רְּ לָּ ֵני יְּ ה ִעם שְּ שּואָּ ִיי נְּ ִתהְּ

י הּו  ַמשֶּ שֶּ ת  בֶּ חֹושֶּ ִהיא  ה  מָּ ת.  שֶּ ַחפֶּ מְּ ר  בָּ כְּ ִרים  ִהיא  ַפשְּ ִמתְּ ם  ֻכלָּ ּה?  לָּ ה  רֶּ ִיקְּ ה  ִמזֶּ טֹוב  ֹוֵתר 
ַנִסי   תְּ ַדאי שֶּ ה. אּוַלי כְּ רֶּ ה ִיקְּ ִהי. אּוַלי ַהַפַעם זֶּ ְך קֹול ִאמָּ ה. ֵאין לָּ רֶּ ה ִיקְּ ַבסֹוף. אּוַלי ַהַפַעם זֶּ

יֹו ַנִסי ִלהְּ ה ִמַדי. ַאל תְּ מָּ שּוט ֲחכָּ ִטים. ַאתְּ פָּ ַדֵבר ַבֵדיְּ ֹּא לְּ ַטח ַיֲעזֹּר.  ל ה בֶּ ִזי. ֵכן, זֶּ ה. ִתרְּ מָּ ת ֲחכָּ
ה. אּוַלי ַהַפַעם. אּוַלי רֶּ ה ִיקְּ   .אּוַלי ַהַפַעם זֶּ

ַצע  ת ַהפֶּ ה אֶּ ַזהֶּ ַהג מֹוִנית מְּ ל נְּ כָּ קֹום וְּ ֹּא נֹוַתר מָּ תֹו ל ִבירָּ ַבע ּושְּ  ַלטֶּ

ַתי ר ֻתַסח ַהַדַעת. מָּ בָּ ַתי כְּ   ּומָּ

ִשיחַ   מָּ
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4. “Kabbalat Shabbat” (Welcoming Shabbat), Agi Mishol 

Fuck the stain of grace 

That spread out from my chest 

Into the world 

 

Shabbat the queen can suck it up 

With all its cousins 

With the chicken in the oven 

My father and my mother 

And my husband and my kids as well as the sun 

That finally left 

The top of the trees. 

 אגי משעול ,  קבלת שבת

ד  סֶּ ם ַהחֶּ תֶּ תֹו כֶּ  קּוס אֹוחְּ
ִזי  ַפֵשט ֵמחָּ ִהתְּ  שֶּ

ם עֹולָּ תֹוְך הָּ  לְּ

 
ה  כָּ ת ַהַמלְּ פֹּץ ִלי ַשבָּ ִתקְּ שֶּ  וְּ

יהָּ  ֵני דֹודֶּ ל בְּ  ִעם כָּ
עֹוף ַבַתנּור  ִעם הָּ  וְּ

ִאִמי  ִבי וְּ אָּ  וְּ
ַלי  עָּ ה ּובְּ ַהַחמָּ ַדי וְּ  ִוילָּ

ה סֹוף סֹוף קָּ ַתלְּ ִנסְּ  שְּ
נֹות  ִאילָּ אֵשי הָּ  ֵמרָּ
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5. “Delicate Balance,” Sivan Har-Shefi 

Our Shabbat 

The one only I can bring in 

And only you can let go (leave, out) 

Holding two candles 

But when it ends they become one 

Two wicks in one candle 

For a new beginning 

In the beginning we were two faced 

The world was hanging by a spinal cord 

Now two spinal columns 

Are holding a home 

And when I bend a little, 

When you. Delicate balance. 

 

 שפי -איזון עדין, סיון הר 

נּו לָּ ת שֶּ ת ַהַשבָּ  אֶּ
ִניס  ַהכְּ ה לְּ כֹולָּ ַרק ֲאִני יְּ  שֶּ
הֹוִציא ה יָּכֹול לְּ ַרק ַאתָּ  שֶּ

ֵני ֵנרֹות ִזיִקים שְּ  .ַמחְּ
ד  חָּ ִיים אֶּ ּה ִנהְּ סֹופָּ ל בְּ  ֲאבָּ

ד חָּ ֵנר אֶּ ִתילֹות בְּ ֵתי פְּ  שְּ
ה שָּ ה ֲחדָּ לָּ חָּ ַהתְּ  .לְּ

ִיינּו דּו ֵראִשית הָּ צּוִפין -ּובְּ  ַפרְּ
לּוי עֹולָּם יָּה תָּ ה הָּ רָּ חּוט ִשדְּ  .בְּ

ה  רָּ ֵני ַעמּוֵדי ִשדְּ ו שְּ שָּ  ַעכְּ
ִזיִקים ַבִית  ַמחְּ

פֶּת כֹופֶּ ת ִמתְּ צָּ ֲאִני קְּ שֶּ  ,ּוכְּ
ִדין ה. ִאזּון עָּ ַאתָּ שֶּ  .ּוכְּ
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II. Session II 

6. “Dinah Barzilai,”  Haim Hefer 

 

Four-Nine-Six-Three-Five-One 

Dina Barzilai 

Color of the eyes, blue 

Color of the hair, chestnut 

One hundred and sixty centimeters tall 

Weight, fifty-eight kilograms 

Dina, Dina Barzilai 

Four-Nine-Six-Three-Five-One 

 

Lieutenant Gad Rafaeli went off to have lunch 

The three of us, remained bored in the office 

Closets made of metal 

Piles of files 

And around us thousands of service folders 

 

Yes, we know all of them well 

All by the forms in the service folders 

We know everyone, we know them all 

But of all the service folders we know 

only one touches our hearts 

Dina, Dina Barzilai 

Four-Nine-Six-Three-Five-One 

Eye color, blue 

Hair color, chestnut 

Height one hundred and sixty centimeters 

Weight, fifty-eight kilograms 

Dina, Dina Barzilai 

Four-Nine-Six-Three-Five-One 

 

Lieutenant Gad Rafaeli went off to have lunch 

And we, with Dina, remained alone in the office 

We never saw you 

Never, ever 

yet your image rises from the desert of files 
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She was born on the twentieth of the eighth, 1940 

It was most probably a summer day 

Grapefruits in the vineyard, figs in the orchard 

A high school education, Father’s name Ephraim 

She played the piano for six years. 

 

Lieutenant Gad Rafaeli went off to have lunch 

Here on the form it says that you renounced family support 

Your heartbeat when sitting is eighty 

And bust size ninety-three 

 

Your sports interest is swimming 

If only we were swimming by to you 

Laughing in the waves and laughing on the sand 

You had diphtheria when you were little 

And they physical fitness is fine 

Dina, Dina Barzilai 

Four-Nine-Six-Three-Five-One 

Eyes color, blue 

Hair color, chestnut 

The height is one hundred and sixty centimeters 

Weight, fifty-eight kilograms 

Dina, Dina Barzilai 

Four-Nine-Six-Three-Five-One 

 

Lieutenant Gad Rafaeli went off to have lunch 

The time is one and any minute he's due to return 

You received a reprimand 

On the eight of the fourth 

But we know the sergeant’s fault. 

 

The personal grade in discipline is "B" 

The general opinion is that you're perfectly fine 

We'd still be holding the folder for hours 

But the Lieutenant is back, already finished lunch 

And he too is interested in your file 

 

Dina, Dina Barzilai 

Four-Nine-Six-Three-Five-One 

eye color, blue 

Hair color, chestnut 
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The height is one hundred and sixty centimeters 

Weight, fifty-eight kilograms 

Dina, Dina Barzilai 

Four-Nine-Six-Three-Five-One 

 

 חיים חפר  דינה ברזילי
 

 לאכול צהריים  סגן גד רפאלי הלך
 ואנחנו שלושתנו נשארנו לבד במשרד 

 ארונות של ברזל 
 ערמות של תיקים 

 וסביבנו אלפי ילקוטי השרות
 

 כן אנחנו היטב מכירים את כולם 
 לפי הטפסים בילקוט השרות 

 מכירים את כולם מכירים את כולם
 אך מכל ילקוטי השרות שהכרנו 

 רק אחד אל לבנו נגע
 

 דינה
 דינה ברזילי

 ארבע תשע שש שלוש חמש אחת
 צבע עיניים כחול 
 צבע שער ערמוני 

 הגובה מאה ושישים סנטימטר 
 משקל חמישים ושמונה קילוגרם 

 דינה
 דינה ברזילי

 ארבע תשע שש שלוש חמש אחת
 

 סגן גד רפאלי הלך לאכול צהריים 
 ואנחנו עם דינה נשארנו לבד במשרד 

 לא ראינו אותך
 מעולם, מעולם 

 ה ממדבר התיקיםאך דמותך כאן עול
 

 היא נולדה בעשרים לשמיני ארבעים 
 היה זה יום קיץ בשל בודאי

 אשכולות בכרמים תאנים בבוסתן
 השכלה תיכונית שם האב הוא אפרים 

 שש שנים מנגנת פסנתר
 

 סגן גד רפאלי הלך לאכול צהריים 
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 כאן בטופס כתוב שויתרת על תמיכה משפחתית 
 והדפק שלך

 בישיבה הוא שמונים 
 והקף החזה הוא תשעים ושלוש 

 
 העיסוק הספורטיבי שלך הוא שחיה

 הלוואי שהיינו שוחים על ידך 
 צוחקים לגלים וצונחים על החול

 לך הייתה דיפטרית כשהיית קטנטנה
 קוף אחד -ורשמו לך פה כף

 
 דינה

 דינה ברזילי
 ארבע תשע שש שלוש חמש אחת

 צבע עיניים כחול 
 צבע שער ערמוני 

 ם סנטימטר הגובה מאה ושישי
 משקל חמישים ושמונה קילוגרם 

 דינה
 דינה ברזילי

 ארבע תשע שש שלוש חמש אחת
 

 סגן גד רפאלי הלך לאכול צהריים 
 השעה היא אחת הוא כל רגע עלול לחזור

 את קיבלת נזיפה 
 בשמיני לרביעי 

 אך אנחנו יודעים כי אשם הרס"ר 
 

 הציון האישי במשמעת הוא בית
 דעת כללית את בסדר גמור חות

 עוד היינו שעות מחזיקים בילקוט
 אך הסגן חוזר כבר גמר לאכול

 וגם הוא מתעניין בתיקך 
 

 דינה
 דינה ברזילי

 ארבע תשע שש שלוש חמש אחת
 צבע עיניים כחול 
 צבע שער ערמוני 

 הגובה מאה ושישים סנטימטר 
 משקל חמישים ושמונה קילוגרם 

 דינה
 דינה ברזילי

 ש שלוש חמש אחתארבע תשע ש
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7. “When you Say No,” Dan Almagor 

When you say “no” what do you mean? 

What do you mean, when you say “no?” 

Is the “no” really “no”? 

Or may just “perhaps not now” 

Or maybe the “no” is just “not yet” 

Maybe it is “either”, maybe it is “come” 

Because you are saying “no” so charmingly 

That it sounds more inviting than “yes” to me.  

 

When you say “no” – I do not know anymore 

Confused and crazy when you say “no” 

For if I say “she doesn’t really want to” 

May be tomorrow you’ll say: “he is just a nerd” 

“Is this a man? He is just a minor –  

“He hears no and believes it” 

If I go away, you may say “what a pity” 

It I stay you could say a “villain” 

 

When she says “no” what does she mean? 

 

 

 

What does she mean when she says “no?” 

Is it an absolute “no?” 

Or just a temporary “no” 

Maybe it’s okay, but not right now. 

Maybe it’s really “come on already” 

If they only said “yes” or “no”, 

 It would be very boring 

 

When you say “no”, what do you mean? 

What are you begging for, when you say “no” 

Because if you really do not want anything 

Just say: “go away and be done with. 

Say “enough” or “go away” 

Just do not say “no” 

Because you are saying “no” so charmingly 

That it sounds more inviting than “yes” to me.  
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 דן אלמגור  -כשאת אומרת לא 

 "לא", למה את מתכוונת? כשאת אומרת 
 למה את מתכוונת, כשאת אומרת "לא"? 

 ובאמת  -האם ה"לא" הוא "לא" 
 אולי הוא רק "אולי, אך לא כעת", 

 או שה"לא" הוא רק "עוד לא" 
 אולי הוא "או", אולי הוא "בוא" 

 כי את אומרת "לא" כל כך בחן 
 שהוא נשמע לי עוד יותר מזמין מ"כן".

 
 לא יודע כשאת אומרת "לא" אני כבר 

 מבולבל ומשתגע כשאת אומרת "לא" 
 כי אם אומר: "היא לא רוצה ממש" 

 אולי מחר תכריזי: "הוא חלש!"
 -"זה גבר זה? זה סתם קטין 

 ומאמין".  -שומע לא 
 ואם אלך אולי תאמרי "חבל" 

 אם אשאר אולי תגידי: "מנוול". 
 

 כשהיא אומרת "לא" למה היא מתכוונת? 
 ת "לא"? למה היא מתכוונת כשהיא אומר 

 האם זה "לא" כזה מוחלט
 או שה"לא" הוא רק זמני בלבד,
 אולי הוא "טוב, אך לא עכשיו"

 אולי זהו בעצם "נו" 
 אך אם היו אומרים רק "לא" ו"כן"
 אז מה בכלל היה נשאר פה מעניין...

 
 כשאת אומרת "לא" למה את מתכוונת? 
 למה את מתחננת כשאת אומרת "לא"?

 לל כי אם אינך רוצה בכלל בכ
 הגידי לי "סתלק כבר וחסל!"

 תגידי "די" או: "עוף מפה" 
 רק אל נא, אל תגידי "לא" 

 כי את אומרת "לא" כל כך בחן 
  שהוא נשמע לי עוד יותר מזמין מ"כן".
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 שמר נעמי  הצומח הגנת ואלס

מּורֹות ִקיִסים ִבשְּ ִחים ַנרְּ ר פֹורְּ בָּ ַבע-כְּ  ַהטֶּ
ַבִדים  ֵפַלת ַהחֹוף ַמרְּ ִשים ִבשְּ רָּ  ִנפְּ

ַבע  צֶּ ף גֹון וָּ לֶּ ַכרכֹּם, אֶּ ִנית וְּ  ַכלָּ
אֹוֵמר  ַהחֹּק שֶּ טֹּף –וְּ סּור ִלקְּ אן אָּ  !כָּ

ִגיחַ  ַלי ֵאין ַהחֹּק ַמשְּ  ַרק עָּ
ַלי ִאיש ֵאינֹו שֹוֵמר  ַרק עָּ

ֵלי יּו ִלי עָּ ִביעַ -לֹו הָּ  גָּ
ִבי ַאֵחר יָּה ַמצָּ ז, הָּ  !אָּ

ַלעִצפֳִּרים  רֹות ַבסֶּ ר דֹוגְּ בָּ ִדירּות כְּ  נְּ
חּוד  ִרים לְּ מָּ ִדיִרים ִנשְּ נֹות נְּ  ִאילָּ

ט  לֶּ לֹות ַבשֶּ ַתכְּ לֹות ִמסְּ הָּ  ַאיָּלֹות ִנבְּ
צּוד  סּור לָּ אָּ ֵפרּוש שֶּ תּוב בְּ  בֹו כָּ

ט לֶּ מֹו שֶּ ֹּא שָּ ַלי עֹוד ל  ַרק עָּ
ֵדר  ל גָּ ִביב ֵאין ִלי כָּ  ִמסָּ

ֹּאַמר  ִייִתי, נ  ת ַאיֶּלֶּ  –לּו הָּ
ִבי ַאֵחר יָּה ַמצָּ ז הָּ  !אָּ

ִאיִריס ֵהר, ַאל ִתַגע בָּ  !ֲאדֹוִני, ִהזָּ
עֹוִני חּום-ִצבְּ ִרים הּוא ִמחּוץ ַלתְּ הָּ  !הֶּ

שּוֵלי ה בְּ אָּ ה ִנשָּ עָּ ל ִגבְּ ִעיר ִהיא -כָּ  הָּ
שּום ֵאזֹור רָּ ר וְּ גֻדָּ ר מְּ ַטח בָּ  !שֶּ

ת – בֶּ ִמים חֹושֶּ עָּ ז ֲאִני ִלפְּ  אָּ
ה  יָּה זֶּ צּוי ִכי הָּ  אּוַלי רָּ

ת  פֶּ ִקיס אֹו ַרקֶּ ִייִתי ַנרְּ  לֹו הָּ
ן ה בֶּ צּוי-אֹו ֲאִפילּו ֵאיזֶּ ב מָּ צָּ  חָּ

ך רֶּ ה ִלי ַבדֶּ קֹורֶּ לּו ַמה שֶּ ַתכְּ  :ִהסְּ
ד עֹוֵבר חָּ ל אֶּ  קֹוֵלַע לֹו ֵזר-קֹוֵטף-חֹוֵטף-כָּ

– 
ַרח  ִייִתי ַחיָּה אֹו פֶּ  לֹו הָּ

ִבי ַאֵחר יָּה ַמצָּ ז הָּ  !אָּ

 

 

8. “Nature Protection Waltz,” Naomi Shemer 

Daffodils are blooming in nature reserves 

Fields of green are spreading in the coastal plain. 

Anemones and Crocus, thousand shades and colors 

And the law that says “It is forbidden to pick” 

 

I alone, am not, protected by law 

It’s only me who has no guard 

If only I had some Sepals around me 

I would be in a much better shape 

 

Rare birds are already nesting in rocks and mountains 

Rare trees are all kept aside 

Scared Gazelles are gazing at the sign 

That claims explicitly: you cannot hunt 

 

I alone am with no sign yet 

Not even a fence around me 

If only I was, let’s say a reindeer 

I would be in a much better shape 

 

Hey sir watch out don’t you touch the iris 

Mountain tulips are out of reach! 

Every hill located near a city 

Has protected nature fields all marked and sealed 

 

So sometimes I am thinking 

It would be much better 

If I was a daffodil or a cyclamen 

Or even a regular Scylla 

I would be in a much better shape. 

 

Just look what is happening to me on the way 

Every passerby grabs, picks, makes a wreath  

Had I been a wild beast or a flower 

I would be in a much better shape. 
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I have no head (mind) for long words 

And you are such a lengthy word 

Ciao my friend and best wishes to your life 

Hopefully you will understand the Frecha 

Farage’s sun is scorching the sea 

And I am sailing in my flip flops 

I go where the lights are taking me 

With the nail polish, the lipstick and the rest of the show. 

 

Because I feel like dancing and being foolish 

I feel like laughing and I don’t fancy you’ 

I want to during the day and I want to at night 

I want to yell “I am a Frecha” 

 

A face that does not give a damn  

Wearing jeans like in the papers 

And permanent curly hair 

Posters instead of walls 

I want to love like they do in the movies 

A hunk that will come in colors and English 

“Come on Baby the airplane is waiting” 

Another one of my dreams is taking off and weeping. 

 

Because I feel like dancing 

Some Day when I have time to be a grown up 

Some day when the party is over 

Because at the end of every Frecha hides a nice apartment 

in the “projects” 

An exemplary husband and a thousand smoke directions… 
 

 

9. “The Frecha Song,” Assi Dayan 

 אסי דיין  שיר הפרחה

 
 אין לי ראש למילים ארוכות

 .ואתה מן מילה ארוכה שכזאת
 ,צ'או ידידי וד"ש לחייך

 .בתקוה שתבין את הפרחה
 ,השמש של פראג' קורעת את הים

 .ואני מפליגה בתוך הכפכפים
 ,לאן שיקחו האורות אני שם

 .עם הלק, הליפסטיק ושאר דאוו'ין
 

 כי בא לי לרקוד, ובא לי שטויות
 בא לי לצחוק ולא בא לי עליך

 בא לי בימים ובא לי בלילות
 ."לצעוק: "אני פרחהבא לי 

 
 ,פנים שלא עושות חשבון

 .וג'ינס בסטייל שכתוב בעיתון
 ,סלסול נצחי בשיערות

 .ופוסטרים במקום קירות
 ,רוצה לאהוב כמו בסרטים

 .חתיך שיבוא באנגלית וצבעים
COME ON BABY  המטוס מחכה, 

 .ועוד חלום שלי ממריא לו ובוכה
 

 ...כי בא לי לרקוד
 

 ,להיות גדולהפעם כשיהיה לי זמן 
 .פעם תיגמר המסיבה

 כי בסוף כל פרחה מסתתר שיכון קטן
 .בעל לדוגמה ואלף כיווני עשן

 
  ...כי בא לי לרקוד
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10. “Frecha 2020,” Hannah Vazanah 

 2020פרחה 
 יש לי תואר שני במגדר 

 ואני כבר שנים מעצבת שיער 
 אני קופאית ואני מהנדסת 

 ואני בדרכי אל הכנסת 
 השמש של יפו קורעת את הים 

 ואני מפליגה לתוך העקבים 
 כשלא מתחשק מעיפה גם אותם 

 ונרשמת לקורס בתכנות מחשבים 
 בא לי לתרום בא לי לחלום 

 בא לי תנאים שיסדירו ת'פנסיה 
 בא לי להנהיג 
 בא לי להבריג 

 ות סבתא פרחה בא לי להי
 מתקתקת קובה דלעת 

 בגלוטן אנ' לא נוגעת 
 לה קלואי -צפרניים אל

 ותקליטים של דיוויד בואי 
 רוצה שביס  – רוצה מחשוף 

 רוצה להיות מפקדת בסיס 

Come on baby  בוא נקום לסליחות 
 ואחר כך לכנס נשים מצליחות 

 בא לי שירה בא לי תפירה 
 בא לי נשים ולא בא לי עליך 

 בברלין בא לי בקריות בא לי  
 כפרה עליק סבתא פרחה. 

 היי שלום אל תבוא לי בחלום 
 עברתי גיז'גרתי והגעתי עד הלום 
 לוקחת סיכונים מצלמת שיכונים 
 ואת כל המסמנים עוצרת באדום 

 אתה אוהב להגיד לי מי אני 
 בהמה, גסה, וולגרית, קולנית 

 יאללה תתקפל ותזמין לך מונית 

 את "הפרח בגני"   surroundאני שומעת ב 
 פעם כששמחה הגיעה למפעל 

 פעם עוד לפני הפסטיגל 
 היא לחשה לי את שמה ואמרה אז במבוכה 

 רק תדעי כפרה שפרחה זאת שמחה 
 בא לי לתרום בא לי לחלום 

 בא לי תנאים שיסדירו ת'פנסיה 
 בא לי להנהיג 
 בא לי להבריג 

 בא לי להיות סבתא פרחה 
 שם יפה מאוד.  – פרחה 

 כן. 

I have an MA in gender studies 
And I am a hair stylist for a long time 
I am a cashier and I am an engineer 
And I am on my way to the Knesset 
Yaffo’s sun is scorching the sea 
And I am sailing into my high heels 
When I do not feel like it  
I throw them away as well 
And start a computer programing course 
I feel like contributing I feel like dreaming 
I feel like having a decent old age pension 
I feel like leading 
I feel like screwing some bolts 
I feel like being grandma Frecha 
I can cook up a pumpkin kubeh 
I am not touching gluten 
Finger nails like Cloe 
Music disks of David Bowie 
I want a cleavage, I want a bonnet (coif) 
Come on Baby let’s get up for Slichot 
And then to the successful women’s conference 
I feel like poetry, I feel like sewing  
I feel like having women and not having you 
I want it in Berlin, I want it in the Suburbs 
Bless you grandma Frecha 
Hi good bye, do not come to me in my dreams 
I worked hard and got all the way here 
I am taking risks and pictures of the “projects” 
I stop all those who comment at a red light 
You like to tell me who I am: 
A cow, gross, vulgar, loud 
Yalla get yourself a taxi and get going 
I am listening to “The Flower in my Garden” with a 
surround system 
Long ago when Simcha arrived to the factory 
Way before we had the Festigal 
She whispered her name and said with 
embarrassment. 
You should know “Kaparah”” that Frecha is joy 
I feel like contributing I feel like dreaming 
I feel like having a decent old age pension 
I feel like leading 
I feel like screwing some bolts 
I feel like being grandma Frecha. 
Frecha is a very beautiful name – really. 


	I. Session I
	1. “Bathsheba,” Yehiel Mar
	2.  “Rachel,” Shulamit Hava Halevi
	3. “So How Come You Are Not Married,” Shlomit Naim Naor
	4. “Kabbalat Shabbat” (Welcoming Shabbat), Agi Mishol
	5. “Delicate Balance,” Sivan Har-Shefi

	II. Session II
	6. “Dinah Barzilai,”  Haim Hefer
	7. “When you Say No,” Dan Almagor
	8. “Nature Protection Waltz,” Naomi Shemer
	9. “The Frecha Song,” Assi Dayan
	10. “Frecha 2020,” Hannah Vazanah


