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מקאמה לראש השנה תש"ע

ברוכה הבאה שנת תש"ע

שלום עליכם וברוכים הבאים,
הורים,תלמידים,תינוקות ,גמלאים.
להרמת כוסית לראש השנה,
בתקווה שהפעם תהיה קצת שונה.

בכלכלה עברנו משבר עולמי,
מקווים שהאירוע הוא חד פעמי.
בזכות הנגיד המנוסה סטנלי פישר,
הצלחנו לעבור המבול עם הווישר.

עוד רגע יוצאת תי"ו שי"ן סמ"ך טי"ת,
ביום כיפורים נכה על החטא.
במבט אובייקטיבי של משקיף מהאו"ם,
לשנה שחלפה הכינותי סיכום:

בתקופה האחרונה האלימות פה שופעת,
סמים ,רציחות ,ומה עוד? אין לדעת...
ואם רוצים ,רבותיי ,לעצור את הרע,
עוד  1,000שוטרים נדרשים ,אין ברירה.

בעודנו לועסים סופגנייה מתוקה,
את עצמנו מצאנו ב"עופרת יצוקה".
כשהפעלנו כוח ,באופן מוזר,
השקט לאזור הדרום שוב חזר.

השנה לא זכינו בגשמי ברכה,
ולכן הופעל היטל על צריכה.
מקווה שזה לא יהפוך להרגל,
אחרת נחזיר את חוני המעגל...

בחודשים האחרונים אותנו מחזירים
לימי הביניים ,לשפעת החזירים.
חיסונים והתראות כל הזמן בתקשורת,
כמויות נפגעים משדרים כתזכורת.

החייל השבוי לצערנו לא שב,
לסיום הפרשה מייחל כל תושב.
חילונים יקרים ,דתיים בטלית,
נתפלל כולנו לשובו של שליט.

המשכנו לסבול מתאונות הדרכים,
צעירים ויפים נקטפו כמו פרחים.
לנהיגה בזהירות מחויב כל אזרח,
ושלא נשמע עוד על "פ"ג!ע ו "בר!ח"!

השנה הייתה עמוסה בבחירות,
הקמפיינים היו רוויי נחירות...
בישראל הליכוד בפעם המ+יו )דע! כ!מ"ה,
ובארצות הברית ניצח אובמה.
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מאיראן למדנו מהי דמוקרטיה,
המפגינים נהדפו עם מעט דיפלומטיה...
אחרי הפדיחות בעיתונות השוודית,
שישכחו השנה לזכות כאן בקרדיט.

 100חגגנו לעיר תל אביב,
מגדלים פורחים צומחים מסביב.
הרכבת הקלה פורצת נתיב,
מעניין אם יצליחו לעמוד בתקציב.

עוד לא תמו כל פלאיה,
תכלה שנה וקללותיה.
זה לא פשוט ,אבל יש להודות:
העיקר לשפר את טוהר המידות.

הצפוניים מוקדם לא צריכים להשכים,
אחרי שפתחו את מחלף אליקים.
מכביש אורך לרוחב במעבר די חד,
חנכנו את כביש ארבע שלוש אחת.

תחביב שהפך לאחרונה למקצוע,
הישגים קטפנו בתחום הקולנוע:
אמנם באירוויזיון לא הצלחנו בשיר,
אך נגענו באוסקר עם "ולס עם באשיר".

אז בפרוס עלינו השנה החדשה,
ממני לכולכם אשלח הקדשה.
לקראת שנת תי"ו שי"ן עי"ן,
שלא נסיימה בשן ועין.

וגם בוונציה "אריה הזהב"
לסרט "לבנון" שהקהל כה אהב.
ובאזור העונה של חג הביכורים
זכינו בארץ לכמה ביקורים:

אז מה כבר נוכל לספר אודותיה?
תחל שנה וברכותיה.
שנזכה כולנו לבריאות וגם אושר,
שמחת חיים ,סיפוק וגם כושר.

זה התחיל בהופעה רועשת עם ,NOISE
של צמד החמד ה.PET SHOP BOYS-
את הדגל הרימה לכולנו מדונה,
להקות נוספות אחריה תבואנה.

הנה מה טוב והנה מה נעים,
שבת אחים יחד ,לכולנו מתאים.
עוד לא אבדה לנו התקווה,
שתהיה לכולנו שנה טובה.

בברכת שנה טובה ,אייל לר
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