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שותפות ושותפים יקרים,

לאחר שלוש שנים של עבודה משותפת, הטנא שלנו הולך ומתמלא, והלימוד, העשייה הקהילתית והשיח 
מבשילים אל תוך טקסים ואורחות חיים. שעות רבות ישבנו ולמדנו יחד, בהמון המון מעגלים קטנים. צירפנו עוד 

ועוד חברות וחברים, שאלנו שאלות של זהות, ומשמעות, חפרנו עמוק עמוק, ולא פחדנו מלהתבלבל ולטעות. 

בקיבוצים של היום, העוסקים רוב זמנם בעשייה, ומנהלים שיח בעיקר סביב תקנונים, המקדשים את ה"אסור" 
וה"מותר", את השחור והלבן, העשייה הזאת היא ממש מהפיכה. מהפיכה שמחה, מהפיכה מחייכת, מהפיכה 

מקשיבה, מכילה ונותנת מקום, מהפיכה המכבדת את כל משתתפיה, ובכל זאת - מהפיכה. מהפיכה שמאפשרת 
שיח עמוק, שחוזרת בלי פחד אל שולחן הלימודים, ששואלת שאלות קשות ולא נבהלת גם כשאין תשובות. 

מהפיכה שמחדשת את הקיים, מתוך כבוד עמוק, ויוצרת מתוכו, בהקשבה ובשיח, את החדש. "כזה ראה וחדש".

זאת הזדמנות להודות לכולכן ולכולכם, על השעות הרבות שהשקעתם בגיוס שותפים ושותפות, בארגון ובסידור 
ובהובלה של כל העגלה המלאה הזאת קדימה, בקיבוץ שלכם. תודה על האומץ של כל אחת ואחד מכם ללמוד 

שוב, מההתחלה, לשוחח ולהתחדש.

אנו שמחות להגיש לכן צרור ראשון של קבלות שבת שהתפתחו מתוך, בהשראת, וברוח התכנית. מי ייתן ונכתוב 
יחד עוד המון המון טקסים, מתוך לימוד, כבוד לקיים, והרבה חידוש ויצירה. נתראה בשנה הבאה!

שלכם,

 ליאור קולודני, אילה ויצנר, דבי ברא"ס ורינה לבנון
 "כזה ראה וחדש", "שבילים", אגף החינוך, התנועה הקיבוצית

יולי 2018 / תמוז תשע"ח

א ַהָגדֹול ְתִהִלים ַעל ַהֶדׁשֶ
ַקִיץ: ֲחַדר-ָהֹאֶכל ת, ּבַ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּבְ
ְסִפיָנה א ַהָגדֹול ּכִ ט ַעל ַהֶדׁשֶ ׁשָ

מּוֶאֶרת ַחלֹונֹות, ַהְיָלִדים
ֻחְלצֹות ְלָבנֹות א. ַההֹוִרים ּבְ ֲחִקים ַעל ַהֶדׁשֶ ְמׂשַ

ַנַחת ַעל ָהַרֲחָבה.  ְמׂשֹוֲחִחים ּבְ
דֹוֶגֶרת ָנָפיו ּכְ ָהֶעֶרב ּפֹוֵרׁש ֶאת ּכְ

ַהַמְכִניָסה ֶאת ֶאְפרֹוֶחיָה
ָנָפה.  ַתַחת ּכְ

לֹו. ְיקּום ּכֻ עֹוָלם. ּבַ ָעה ַהָיָפה ּבָ ִביִלי זֹו ַהׁשָ ׁשְ ּבִ
ְך ַגם ֲאִני )ֲחַדר-ָהֹאֶכל ַחְקִתי ּכָ ַרק ֶאְתמֹול ׂשִ

ל ָהֵריָחִני ְלּפֵ ְצִריף ִעם ֵעץ ַהּפִ ַכן ָאז ּבִ ׁשָ
ָרף( נֹוֵטף ַהּשְׂ

ִני ּוָמָחר אן ּבְ ֵחק ּכָ ַהיֹום ְמׂשַ
ֶנְכִדי - -

)ַמה ְמַעט ָאנּו יֹוְדִעים ַעל ַהָדָבר ַהחֹוְמָקִני ַהֶזה
ַהיֹוֵרד ֵאֵלינּו ִלְכֶהֶרף ַעִין

ֵאיזֹו ַהְבָטָחה ְתֹאם ּבְ ַמִים ִנְפָתִחים ּפִ ִאלּו ַהׁשָ ּכְ
ֵקָטה, ֲחִגיִגית - -  ׁשְ

ְך ל-ּכָ ְוָצִריְך ִלְהיֹות ְזִהיִרים ּכָ
ֵדי לֹא ְלָהִעיר ִבים ַעל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה, ּכְ חֹוׁשְ ׁשֶ ּכְ

מֹו ֶחֶרב ֵאיזֹו ְקָלָלה ַהְתלּוָיה ָתִמיד ּכְ
ֶכת ִמְתַהּפֶ

ֵאֶלה ְרָגִעים ּכְ ַדְוָקא ּבִ
ֲאִויר( ּבָ

עלי אלון, מתוך: "יחף - תהילי עין-שמר"
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קיבוץ רגבים על המפה )של השבת(!
מאת ד"ר ענבל גור בן יצחק

זה שנים שמחדר האוכל של קיבוץ רגבים לא הריחו ריחות חמים של ארוחה בערב שישי, וקולות נקישות הסכו"ם 
לא נשמעו בתוך בליל קולותיהם של החברות והחברים, מקטנים ועד גדולים.

עד יום שישי, לפני שבועיים. ביום שישי, בשעת בין ערביים, לבשו חברות וחברי הקיבוץ לבן )גם אם רק באופן 
מטפורי( והתכנסו לקבלת שבת וארוחת ערב משותפת. כ-180 אישה, איש, ילדות וילדים מילאו את השולחנות 
יחד  צוות קבלת השבת  בישרו שבת שלום.  והקולות שקידמו את הבאים אל הדשא הגדול  טוב. הריחות  בכל 
עם משפחת ארנון המורחבת )שהתנדבה להיות חלוצת המחנה( עמלו וחשבו על הכל, עד הפרטים הקטנים. 
השולחנות היו ערוכים לתפארת: מפות לבנות, שתי חלות, יין משובח ומיץ ענבים, נרות וגפרורים ואף חוברות 
מיוחדות לילדים. התפאורה הוכנה תוך שיתוף פעולה בין הדור הוותיק לצעיר, והערב כולו היה שלם ומושלם. היו 
קטעי שירה, קטעי קריאה וביניהם אף ברכות מקוריות. סיפור סופר לילדים מפי ותיקת השבט והייתה גם דרשה 
מקורית לפרשת השבוע עם קישור לימינו ולחזון הסוציאליסטי. והתוצאה ניכרה בפניהן/ם של המשתתפות/ים. 

אבל זהו תיאור התמונה הסופית.

מה שלא ידעו רוב המשתתפות והמשתתפים הוא שהערב הזה הוא תוצאה של למעלה משנה של עבודה רצינית 
של  החינוך  באגף  המתקיימת  וחדש'  ראה  'כזה  בתכנית  חלק  שלוקחים  המסורים  בצוותים  וסיזיפית, שהחלה 

התנועה הקיבוצית.

מזה שנתיים שאני מלווה את התכנית בקיבוץ רגבים ופועלים בה במרץ רב צוות קהילה רחב ומסור, צוות החינוך 
הבלתי פורמאלי והשנה הצטרף גם צוות הגננות של הגיל הרך. כשהתחלנו לעסוק בקבלת השבת כבר היה לנו 
ניסיון בבניה ובכינון מסורת מתחדשת של חגים כמו שבועות וחנוכה. ידענו שאנו ניגשים לפרויקט מורכב, שנושא 

עמו זיכרונות מן העבר, והיעדרו מלמד על השינויים בחיי המשפחה בקהילה.

התחלנו עם ידיעה אחת ברורה והיא הרצון בחידושה של מסורת קבלות שבת בקיבוץ.רק השותפות/ים לדרך הזו 
מתחילתה יודעות/ים איזו דרך חתחתים עברנו. הלימוד היה מעמיק והקיף היבטים שונים של השבת. נועצנו 
בקיבוצים שהיה להם ניסיון בתהליך הזה )נודה במיוחד לקיבוץ להבות חביבה על ההשראה(. היו ויכוחים רמים, 
היו עליות וירידות. מסורות וזיכרונות מן העבר התנגשו בחתירה לשנויים ולחדשנות. הלימוד העלה סוגיות של 

בירור זהות ומורכבות בקהילה. שאלות בנוגע לקהל היעד התמזגו בחששות מפני חוסר היענות הקהילה.

אולם, כמו בכל הסיפורים הטובים, הרצון, הנחישות והמחויבות הפנימית של כל אחת ואחד מחברות וחברי הצוות 
גבר על הכל. ולאחר שבשלב הראשון הובהרו ולוטשו כל רעיון וחזון, הוקם צוות ייעודי לקבלת השבת, שמימש את 
החלום. מנקודת המבט של היום זה נראה כמו אגדה. אך באמת, נכתבה כאן הגדה, שיש לפרסם אותה במטרה 
להאיר, להעיר ולעורר את מי שחפצות וחפצים לקיים חיי תרבות וחיי קהילה משמעותיים במקומותן/ם. כמלווה 
בתכנית, אני גאה בכל הפעילויות שנעשות בה ובכל הקיבוצים הלוקחים בה חלק, וכחלק מעבודתי אני מנסה 

להבין מהם הגורמים להצלחתם של פרויקטים, בעיקר כאלה שהם מורכבים יותר ודורשים עבודה ארוכת טווח.

אז להלן רשימת ה"כדאי לקחת לדרך", כשאתן/ם יוצאות/ים למסע חינוכי-תרבותי:

יו"ר החינוך, מנהלת  יושבים בצוות דרך קבע מנהל הקהילה,  לדוגמא  )ברגבים  ומסור למשימה  צוות רחב   .1
החינוך הבלתי פורמאלי, מנהלת הגיל הרך, רכזת תרבות ונציג קהילה(.

2. תמיכת מנהל/ת הקהילה בהעדפה ברורה לשותפות פעילה ועקבית שלו/ה.

3. אהבה לתחום, שזו גם מלמדת על הראייה בחשיבותו והעדפתו במקום גבוה בסדר העדיפויות הקהילתי )גם 
מבחינה כלכלית(.

4. מערכת יחסים טובה בין חברות וחברי הצוות - חשיבות הדבר באה לידי ביטוי בעיקר בויכוחים שעולים.

5. סבלנות לדרך. הסבלנות מאפשרת לימוד נכון, העמקה, יכולת התמודדות עם הקשיים ועם חששות ויכולת 
להפיק לקחים.

לכן/ם, שבכולם נעשים  אזוריות. דעו  ובלא מעט מועצות  קיבוצים,  וחדש' פועלת בלמעלה מ-20  'כזה ראה 
מאמצים רבים לעורר ולחדש את התרבות היהודית-ישראלית החופשית, החילונית והקיבוצית, בהתאם לכל מקום 
האנושית  הרוח  ועל  והקהילה,  החינוך  התרבות,  חיי  על  אחריות  לוקחות/ים  כולנו  שבה  מהפכה  זוהי  ומקום. 

במקומותינו.
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קבלת-שבת יד מרדכי
4.5.18 י"א סיון תשע"ח 

אני מאמין 
מילים: שאול טשרניחובסקי | לחן: טוביה שלונסקי

ֲחִקי ַעל ַהֲחלֹומֹות ֲחִקי, ׂשַ ׂשַ
ח. זּו ֲאִני ַהחֹוֵלם ׂשָ

ָאָדם ַאֲאִמין, י ּבָ ֲחִקי ּכִ ׂשַ
ְך. י ַמֲאִמין ּבָ י עֹוֶדּנִ ּכִ

הדלקת נרות 

תבורך לנו נר השבת
על כי בשורת מנוחה הבאת לנו.
ואורך מביא את האור למעוננו

וטוהר וזוך

השבוע נערך בבית הקברות בניצנים טקס צבאי מרגש לגילוי מצבה לזכרה של ליבקה שפר חברת יד מרדכי 
אשר גורלה ומקום קבורתה התברר רק לאחרונה בעקבות תחקיר של צוות מיחידת אית"ן בצה"ל. הטקס 

נערך ב-23 במאי, 70 שנה לאחר נפילתה של ליבקה בקרב ב-24 במאי 1948. בכך הושלמו שנים רבות של 
חיפושים. אנחנו מביאים כאן קטע מדברים שנאמרו בטקס על ידי שמעון כורם מזכיר הקיבוץ.

"קבורתה של ליבקה שפר בקבר האחים של ניצנים יוצרת מבחינתנו חיבור סמלי בין שני הקיבוצים, ובין שני 
הקרבות שהתחוללו בהם במהלך החודשים מאי ויוני 1948. חיבור המקשר בין פועלם של דור המייסדים הן 
בקיבוץ ניצנים והן בקיבוץ יד מרדכי שהפכו ללוחמים בעל כורחם כשישוביהם עמדו בסכנה ומאחד את שני 

סיפורי המערכה שהיו למעשה שני מהלכים במלחמה אחת – המלחמה על עצמאות המדינה.

ליבקה שנקברה כאלמונית לצידם של הנופלים בניצנים מקבלת היום את שמה בחזרה וסיפור גבורתה ימשיך 
ללוות אותנו, חבריה, ביחד עם סיפורי הגבורה של חברי יד מרדכי וניצנים. 

נוחי בשלום על משכבך, ליבקה".

געגוע אינסופי 
מילים: רחל שפירא | לחן: נורית הירש

ֶרְך,  ִלְמצֹוא ֶאת ַהֶדּ
ִלְהיֹות ְראּוִיים. 
מֹור  ִלְזּכור ְוִלְשׁ
ַחִיים.  ְוִלְדּבֹוק ּבַ

ָיִמים ְוָשִנים 
ִאיִרים ִסיָמִנים.  ַמְשׁ

מֹות,  ְצרּוִבים ַהֵשּׁ
ִנים. עֹות ַהּפָ ַהּבָ

ֶרְך,  ִלְמצֹוא ֶאת ַהֶדּ
ִלְהיֹות ְראּוִיים. 
מֹור  ִלְזּכור ְוִלְשׁ
ַחִיים.  ְוִלְדּבֹוק ּבַ

מזל טוב ושאו ברכה ליום הולדתכם: 

יובל אנטמן, בתיה מן, עידן ורניק, משה סוקר, ערן בקר, דובי שטרנברג, יהודית מידן, נעמי קלרמן, 
מעין בן חיים, מושון וקנין, גיא ליברל, חנה שחם, גבי וקנין, גלית ניר, איליי יוקטאן, ארבל בן שטרית, 

אוריאן ליברל.
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קבלת-שבת רגבים 
4.5.18

18:15 – התכנסות בחדר אוכל סביב שולחנות לפי משפחות - מוסיקת רקע.

18:30 – קבלת שבת: אחריות המשפחה

פתיחה בשם תרבות רגבים - חן

שיר: שלום עליכם – ארז לנה

הדלקת נרות + ברכת הנרות – משפחת עלי ואיתם

ברכת הדלקת נרות / מעין ברוך, חצרים, גונן, בית העמק

תבורך לנו נר של שבת
על כי בשורת מנוחה הבאת לנו

לובן אורך מביא את האור למעוננו, וטוהר, וזוך
תלוונו שלהבת קודשך בימי העמל הקשים

עד כי תשוב ותאיר עמנו בשבת הבאה.

ברכה לשבת – משפחת קדוש

ברכה לשבת / רגבים - משפחת ארנון

בינות נוף של גבעה,
שדה חרוש ותבואה

ברוך בואך שבת הברוכה.
הביאי נא עימך מנוחה ליגע ומרגוע לעמל,

נוחם משפחה חובקת וקהילת רגבים תומכת.
הביאי נא מטר של ברכות

חום הממלא כל בית באהבה ובבשורות טובות.
שעת מחילה הגיעה בה נוכל לפתוח את ליבנו לזולת ולעצמנו.

ברוך בואך השבת.

שירה

קריאת טקסט על השבת 

פרשת השבוע
המנהג בארץ מתקופת המשנה זה לקרוא פרשה אחת בשבוע בבית הכנסת בשחרית של שבת. התורה 

מחולקת ל-54 פרשות. פרשת השבוע שלנו זאת פרשת "בהר". עם ישראל שזה עתה יצא ממצריים נמצא 
למרגלות הר סיני ומקבל ממשה את התורה מאלוהים. הפרשה מדברת על החוקים שמשה מצווה את העם 

שעל פיהם הם צריכים לחיות. הפרשה מדברת בעיקר על 3 חוקים שהם חוקי שבת, חוקי שמיטה וחוקי יובל. 
המאחד בחוקים האלה שהם כולם חוקים חברתיים שבאים לעזור לעמלים והחלשים שבחברה וליצור שוויון 

בעם. 

שבת שלום!
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שירה: שיר המעלות 

סיפור של שבת מותאם לילדים

שירה 

ברכת היין והלחם 

ברכת היין / כפר סאלד

נברך על הגפן ועל פרי הגפן ועל תנובת השדה
ועל ארץ חמדה טובה ורחבה.

לחיים!

ברכת החלה / קיבוץ מזרע

ֶחם  ְנָבֵרְך ַעל ַהּלֶ
ַנת ָאָדם ַוֲאָדָמה. ַמּתְ
ַפע ׁשֶ ֵצא ּבְ ן ְוִיּמָ ִמי ִיּתֵ

ׁשּוִטים: ָבִרים ַהּפְ ּדְ ַמח ּבַ ְוִנׂשְ
ב. ִית ּוְבַאֲהַבת ַהּלֵ ּבַ ת, ּבַ ּפַ ּבַ

ארוחת ערב סביב השולחנות 
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קבלת-שבת "כזה ראה וחדש"
מתוך "מסע בישראל" של פורום מנהלי חינוך, בעריכת נעם דן

.... עצתי האחת היא: חוגו את חגי אבותיכם והוסיפו עליהם קצת משלכם לפי כוחכם ולפי 
טעמכם ולפי מסיבתכם. העיקר שתעשו את הכל באמונה ומתוך הרגשה חיה וצורך נפשי, 

ואל תתחכמו הרבה.
אבותינו, לא נמאסו עליהם שבתותיהם ומועדיהם, אע"פ שחזרו עליהם כל ימי חייהם כמה 

וכמה פעמים בנוסח אחד. הם מצאו בהם כל פעם טעם חדש וִאְתַערּוָתא חדשה. ויודע אתה 
מפני מה? מפני שהיתה בהם לחלוחית, וברכת החג ָשְכָנה בנפשם. 

אלה שאינם מוצאים טעם בחגים ובמועדים, סימן שנפשם ריקה ותֹוָכם חֹול,
ולאלה – אין ַתָקָנה.

מתוך מכתבו של חיים נחמן ביאליק לדוד אומנסקי מקיבוץ גניגר - תל אביב, כ"ח אדר תר"ץ 28.3.1930

ֲעלֹות יר ַלּמַ ׁשִ
תהילים קכ"א

ֲעלֹות  יר ַלּמַ ׁשִ
א ֵעיַני ֶאל-ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי. ֶאּשָׂ

ַמִים ָוָאֶרץ ה ׁשָ ֶעְזִרי ֵמִעם ְיֹהָוה ֹעׂשֵ
ן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך ַאל-ָינּום ׁשְֹמֶרָך. ַאל-ִיּתֵ
ָרֵאל ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ ִהּנֵ
ָך ַעל-ַיד ְיִמיֶנָך. ְיֹהָוה ׁשְֹמֶרָך ְיֹהָוה ִצּלְ
ְיָלה ּלָ ה ְוָיֵרַח ּבַ ּכָ ֶמׁש לֹא-ַיּכֶ ֶ יֹוָמם ַהּשׁ

ָך ֹמר ֶאת-ַנְפׁשֶ ל-ָרע ִיׁשְ ָמְרָך ִמּכָ ְיֹהָוה ִיׁשְ
ה ְוַעד-עֹוָלם. ָמר-ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָ ְיֹהָוה ִיׁשְ

אדון עולם
מחבר לא ידוע | לחן: עוזי חיטמן

ל ְיִציר ִנְבָרא: ֶטֶרם ּכָ ר ָמַלְך. ּבְ ֲאדֹון עֹוָלם ֲאׁשֶ
מֹו ִנְקָרא: ה ְבֶחְפצֹו ּכֹל. ֲאַזי ֶמֶלְך ׁשְ ְלֵעת ַנֲעׂשָ

ְכלֹות ַהּכֹל. ְלַבּדֹו ִיְמלְֹך נֹוָרא: ְוַאֲחֵרי ּכִ
ִתְפָאָרה: ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוה. ְוהּוא ִיְהֶיה ּבְ

יָרה: יל לֹו ְלַהְחּבִ ִני. ְלַהְמׁשִ ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ
ָרה: ׂשְ ִלי ַתְכִלית. ְולֹו ָהֹעז ְוַהּמִ ית ּבְ ִלי ֵראׁשִ ּבְ
ֵעת ָצָרה: ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי גֹוֲאִלי. ְוצּור ֶחְבִלי ּבְ
יֹום ֶאְקָרא: י ּוָמנֹוס ִלי. ְמָנת ּכֹוִסי ּבְ ְוהּוא ִנּסִ

מודה אני
מאיר אריאל

מֹוֶדה ֲאִני
ְלָפֶניָך ּוְלָך

ל ַהֶחֶסד ְוָהֱאֶמת ְוַהּטֹוָבה ְוָהָרָעה ְוַהּטֹוָבה ַעל ָכּ
יִתי ִדי ְוִעם ּבֵ יָת ִעּמָ ָעׂשִ ׁשֶ

ְוִעם ְקרֹוַבי ִויִדיַדי 
י ְוִעם ַאְרִצי ֵני ַעּמִ ְוִעם ְבּ
ל ָהעֹוָלם ְוָהָאָדם  ְוִעם ָכּ

ָראָת ר ּבָ ֲאׁשֶ
אט ֶחֶרׁש ֶחֶרׁש ּלָ ּבַ
ַאט ַאט טֹוְפפֹות 

ֲעִתידֹות ֲעִתידֹות ִלְקָראֵתנּו
ָנה ֵ ֶכת ֵאַלי ִמּתֹוְך ַהּשׁ ְוַאְתּ ְמַחּיֶ

ִיְהֶיה ָלנּו טֹוב טֹוב ִמּטֹוב טֹוב ְמֹאד
ּבֶֹקר ּבֶֹקר ּבַ ָבר ּבַ ֶזה ַמְתִחיל ּכְ

ַאְתּ צֹוֶחֶקת ֵאַלי
ָנה ֵ ִמּתֹוְך ִמּתֹוְך ַהּשׁ
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שיר העמק
מילים: נתן אלתרמן | לחן: דניאל סמבורסקי

ָאה ְמנּוָחה ַלָיֵּגַע ָבּ
ּוַמְרּגֹוַע ֶלָעֵמל.

ֵרַע ָתּ ַלְיָלה ִחֵוּר ִמְשׂ
דֹות ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל. ַעל ְשׂ
ה ּוְלָבָנה ֵמַעל, ַמָטּ ַטל ִמְלּ

ית ַאְלָפא ַעד ַנֲהָלל. ִמֵבּ

יל? ְיָלה ִמֵלּ ַמה, ַמה ַלּ
ִיְזְרֶעאל. ָמָמה ְבּ ְדּ

ְפֶאֶרת,  נּוָמה ֵעֶמק, ֶאֶרץ ִתּ
ֶמֶרת. ָאנּו ְלָך ִמְשׁ

ָגן ִמְתנֹוֵעַע, ָים ַהָדּ
יר ָהֵעֶדר ְמַצְלֵצל, ִשׁ

דֹוֶתיָה, זֹוִהי ַאְרִצי ּוְשׂ
ֶזהּו ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל.

ל ֹבַרְך ַאְרִצי ְוִתְתַהַלּ ְתּ
ית ַאְלָפא ַעד ַנֲהָלל. ִמֵבּ

יל?... ְיָלה ִמֵלּ ַמה, ַמה ַלּ

ְלּבֹוַע, ַהר ַהִגּ ֹאֶפל ְבּ
ל ֶאל ֵצל. סּוס ּדֹוֵהר ִמֵצּ

, בֹוַהּ קֹול ְזָעָקה ָעף ָגּ
דֹות ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל. ׂ ִמְשּ
ם ָנַפל ִמי ָיָרה ּוִמי ֶזה ָשׁ
ית ַאְלָפא ְוַנֲהָלל? ין ֵבּ ֵבּ

יל?... ְיָלה ִמֵלּ ַמה, ַמה ַלּ

עוד חוזר הניגון
מילים: נתן אלתרמן | לחן: נעמי שמר

ְוא ָ ַנְחּתָ ַלּשׁ זָּ ּגּון ׁשֶ עֹוד חֹוֵזר ַהּנִ
ה ִנְפַקַחת ָלֹאֶרְך ֶרְך עֹוֶדּנָ ְוַהּדֶ

ָמיו ְגׁשָ ָמיו ְוִאיָלן ּבִ ׁשָ ְוָעָנן ּבְ
ים עֹוד ְלָך, עֹוֵבר-ֹאַרח. ְמַצּפִ

ׁשּוב, ּוְבִטיַסת ַנְדֵנדֹות ְוָהרּוַח ּתָ
ָרִקים ֵמָעֶליָך ַיַעְברּו ַהּבְ

ְהֶייָנה ֵעדֹות ֶלת ּתִ ה ְוַאּיֶ ְוִכְבׂשָ
ְפּתָ אֹוָתן ְוהֹוַסְפּתָ ֶלֶכת - - ּטַ ּלִ ׁשֶ

ֶדיָך ֵריקֹות ְוִעיְרָך ְרחֹוָקה, ּיָ - - ׁשֶ
ִים ַעם ָסַגְדּתָ ַאּפַ ְולֹא ּפַ

ְצחֹוָקּה ה ּבִ ָ ה ְוִאּשׁ ה ְיֻרּקָ ְלחְֹרׁשָ
ִים.  ׁשּוַמת ַעְפַעּפַ ֶרת ּגְ ְוַצּמֶ

המוציא/ה - ברכה על הלחם

נברך על הלחם, מתנת אדם ואדמה, ממנו נאכל ונשבע ונותיר
יַע ְלָכל ַחי ָרצון:  ּבִ כאמור ּפוֵתַח ֶאת ָיֶדָך. ּוַמׂשְ

ה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ַהּמוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: רּוְך ַאּתָ ּבָ

למדני את השיר הפשוט
מילים: רחל שפירא | לחן: רמי בר דוד

ֶחם ל ַהּלֶ ׁשּוט ׁשֶ יר ַהּפָ ִ ֵדִני ֶאת ַהּשׁ ַלּמְ
לֹוֶמיָך. ְ ּוְפֹרס ִלי ֵחֶלק ִמּשׁ

ֶכם ֶ ָקֵחִני ִעם ֲאַבק ַהּיֹוְמיֹום ַעל ַהּשׁ
ְרֵאִני ְלָפֶניָך. ּתִ ׁשֶ ּכְ

י ָלֶרֶגׁש ָיֵחף ֵהַנְחּתִ ֲאִני, ׁשֶ
ְלַרֵחף,

י ָבר יֹוַדַעת ּכִ ּכְ
י ְרּכִ ָלה ּדַ ּתְ ִהְתּפַ

ו י ַעְכׁשָ ּוִמּגַֹבּה ַרב ָראׁשִ
ן - ִנְרּכָ

י ָבר יֹוַדַעת ּכִ ּכְ
י ְרּכִ ָלה ּדַ ּתְ ִהְתּפַ
אן. ּוָבָאה ַעד ּכָ

ֶחם ל ַהּלֶ ׁשּוט ׁשֶ יר ַהּפָ ִ ֵדִני ֶאת ַהּשׁ ַלּמְ
לֹוֶמיָך. ְ ּוְפֹרס ִלי ֵחֶלק ִמּשׁ

ֶכם ֶ ָקֵחִני ִעם ֲאַבק ַהּיֹוְמיֹום ַעל ַהּשׁ
ְרֵאִני ְלָפֶניָך. ּתִ ׁשֶ ּכְ

יָך אֹורֹות ּוְצָלִלים י ְוַחּיֶ ַחּיַ
ְמִכיִלים

ת, ּבָ ֵעיֵני ׁשַ ּבְ
ין. ֵעיֵני ֻחּלִ ּבְ

ׁש ֶאל ֶאְתמֹוִלי ָך ִיּגַ ּלְ לּו ָמָחר ׁשֶ
ת, ּבָ ֵעיֵני ׁשַ ּבְ
ין, ֵעיֵני ֻחּלִ ּבְ
י. ּלִ ָך ְוׁשֶ ּלְ ׁשֶ

ֶחם. ל ַהּלֶ ׁשּוט ׁשֶ יר ַהּפָ ִ ֵדִני ֶאת ַהּשׁ ַלּמְ
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ברכה לפני הקידוש 

"ויכולו השמים והארץ" של הקידוש מחברים אותנו בקפיצה תודעתית עם ההוויה.
אנחנו חלק מן הבריאה, מתמזגים אל המימד הקוסמי.

קיומנו האנושי, המוגבל במקום ובזמן פורץ אל המרחב האינסופי, מתעלה ונפתח; 
ציפייה ברוכה.

בדיוק במקום הזה אנו יוצרים גבול - סימן.
על ידי הקידוש, אנו טוענים את הזמן המיוחד - את השבת - במשמעות רוחנית. 

ויחדיו אנו עוצרים משתאים:
"כי בו שבת מכל מלאכתו".

קידוש

ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם:  ָ י. ַוְיֻכּלּו ַהּשׁ ִ ּשׁ ִ יום ַהּשׁ
ל ְמַלאְכּתו  ִביִעי ִמּכָ ְ ּיום ַהּשׁ ּבת ּבַ ׁשְ ה. ַוּיִ ר ָעׂשָ ִביִעי ְמַלאְכּתו ֲאׁשֶ ְ ּיום ַהּשׁ ַוְיַכל ֱאלִהים ּבַ

ה:  ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ
ָרא  ר ּבָ ל ְמַלאְכּתו ֲאׁשֶ ַבת ִמּכָ י בו ׁשָ ׁש אתו. ּכִ ִביִעי ַוְיַקּדֵ ְ ַוְיָבֶרְך ֱאלִהים ֶאת יום ַהּשׁ

ֱאלִהים ַלֲעׂשות: 
ַסְבִרי ָמָרָנן. 
ים! ועונות: ְלַחּיִ

ֶפן:  ִרי ַהּגֶ ה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ּבוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ת ָקְדׁשו  ּבַ ִמְצוָתיו ְוָרָצה ָבנּו, ְוׁשַ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ה ְלִמְקָרֵאי קֶדׁש, ֵזֶכר ִליִציַאת  ִחּלָ ית, ּתְ ה ְבֵראׁשִ רון ְלַמֲעׂשֵ ַאֲהָבה ּוְבָרצון ִהְנִחיָלנּו, ִזּכָ ּבְ
נּו:  ַאֲהָבה ּוְבָרצון ִהְנַחְלּתָ ָך ּבְ ת ָקְדׁשְ ּבַ ִמְצַרִים. ְוׁשַ

ת: ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ ה ה', ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ ּבָ

חלומות
מילים: רחל שפירא | לחן: יאיר קלינגר

חלומות של אתמול 
הם שלהבות נרעדות 

לא יכול כל החושך 
לכבות. 

על מצע השלכת 
החלומות מלחשים 
רק פרחים מיובשים 

דוהים בין הדפים. 

חלומות של אתמול 
הם שלהבות נרעדות 

לא יכול כל החושך 
לכבות. 

אל תסב את פניך 
אתה מלא דברים כמוסים 

אל תגיף את התריסים 
חפש בין המילים. 

חלומות של אתמול 
הם שלהבות נרעדות 

לא יכול כל החושך 
לכבות. 

שיר בדרך אליך 
נרקם בסבלנות אין קץ 
הן תיקח ותאמץ אותו 

אל לבבך. 

חלומות של אתמול 
הם שלהבות.
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שיר ליל שבת
מילים: יהודה עמיחי | לחן: משה וילנסקי

ְיָלה? ֲהָתבֹוִאי ֵאַלי ַהּלַ
ָחֵצר. ָבר ָיְבׁשּו ּבֶ ָבִסים ּכְ ּכְ

י ָלּה, ַעם לֹא ּדַ ַאף-ּפַ ִמְלָחָמה, ׁשֶ
ָמקֹום ַאֵחר. ו ּבְ ִהיא ַעְכׁשָ

ִלי ֶהֶרף ִבים ּבְ ים ׁשָ ּוְכִביׁשִ
ִלי רֹוְכבֹו סּוס ּבְ ם, ּכְ ְלַבּדָ

ֶעֶרב ר ּבָ ִית ִנְסּגַ ְוַהּבַ
ּבֹו. ַעל ַהּטֹוב ְוָהָרע ׁשֶ

בּול הּוא  י ַהּגְ ְוָיַדְענּו ֵהיֵטב, ּכִ
ם. ָקרֹוב, ְוָאסּור ָלנּו ׁשָ

ל: ַוְיֻכּלּו - -  ּלֵ ָאִבי ִהְתּפַ
ָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם.

ָצָבא ְוָהָאֶרץ ֶהֱאִפילּו,
עֹוד ְמַעט ְוָכָבה ָהאֹור.

ַמִים ִהְתִחילּו ּה ׁשָ ְצָוה ּבָ ַהּמִ
ַנִים ְצִריִכים ִלְגֹמר. ְ ׁשּוב ַהּשׁ

טיפ טיפה
מילים ולחן: אהוד בנאי

טיפי טיפי טיפ טיפ טיפ טיפה 
לאן נושרת לה דמעה ומתגלגלת 

אל האוקיינוס הגדול תכול שמיים 
שמחת ירח מתמלא 

ומתגלה במאור עיניים 

מרחוק הם מנגנים עכשיו רק לנו 
עוד טיפה תראי, כמעט הגענו 

אל אותה פינה, אל המנגינה 
זאת המנגינה שלנו 

טיפי טיפי טיפ טיפ טיפ טיפה 
לאן נושרת לה דמעה ומתגלגלת 

אל האוקיינוס הגדול, תכול שמיים 
שמחת ירח מתמלא 

ומתגלה במאור עיניים 

מרחוק הם מנגנים...

רֹור ִיְקָרא ְדּ
דונש בן לברט

מֹו ָבַבת. ת. ְוִיְנָצְרֶכם ְכּ רֹור ִיְקָרא ְלֵבן ִעם ַבּ ְדּ
ת: ָבּ יֹום ַשׁ בּו נּוחּו ְבּ ת. ְשׁ ַבּ ְמֶכם ְולֹא ֻיְשׁ ְנִעים ִשׁ

י. ה ִעִמּ ע ֲעֵשׂ רֹוׁש ָנִוי ְואּוָלִמי. ְואֹות ֶיַשׁ ְדּ
י: ֵני ַעִמּ ְוַעת ְבּ ֵעה ַשׁ ְרִמי. ְשׁ תֹוְך ַכּ ְנַטע ׂשֹוֵרק ְבּ

ְבָרה. ר ָגּ ֶבל ֲאֶשׁ ְצָרה. ְוַגם ָבּ תֹוְך ָבּ רֹוְך ּפּוָרה ְבּ ְדּ
יֹום ֶאְקָרא: ַמע קֹוִלי ְבּ ַאף ְוֶעְבָרה. ְשׁ ְנתֹוץ ָצַרי ְבּ

ְדָהר. ֹראׁש ִתּ ה ְבּ ָטּ ר ַהר. ֲהַדס ִשׁ ְדָבּ ִמּ ן ַבּ ֱאלֹקים ֵתּ
ֵמי ָנָהר: ן ְכּ לֹוִמים ֵתּ ְזָהר. ְשׁ ְזִהיר ְוַלִנּ ְוַלַמּ

מֹוג ֵלָבב ּוִבְמִגיָנה. א. ְבּ ֲהדֹוְך ָקַמי ַחי ֵאל ַקָנּ
ה: ה. ְלׁשֹוֵננּו ְלָך ִרָנּ אָנּ ה ּוְנַמֶלּ ְוַנְרִחיב ֶפּ

ָך. ָך. ְוִהיא ֶכֶתר ְלֹראֶשׁ ֵעה ָחְכָמה ְלַנְפֶשׁ ְדּ
ָך. ת ָקְדֶשׁ ָבּ מֹור ַשׁ ְנצֹור ִמְצַות ֱאלֹקיָך. ְשׁ

אני אומר באמונה שלמה,
שהתפילות קדמו לאלוהים.

התפילות יצרו את האלוהים,
האלוהים יצר את האדם

והאדם יוצר תפילות
שיוצרות את האלוהים שיוצר את האדם.

יהודה עמיחי, פתוח סגור פתוח
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דבר תורה – פרשת "אמור"
 האם אנשים שעומדים מול קהל צריכים להיות בעלי נורמות אחרות? 

מה הם המומים והפגמים שעשויים להקשות על הובלת הציבור

ר ִיְהֶיה בֹו מּום לֹא  ְרֲעָך ְלֹדֹרָתם ֲאׁשֶ ר ֶאל ַאֲהֹרן ֵלאֹמר ִאיׁש ִמזַּ ּבֵ אֹמר: ּדַ ה ּלֵ ר ְיֹהָוה ֶאל מׁשֶ ַוְיַדּבֵ
ַח אֹו ָחֻרם אֹו  ר אֹו ִפּסֵ ר ּבֹו מּום לֹא ִיְקָרב ִאיׁש ִעּוֵ י ָכל ִאיׁש ֲאׁשֶ ִיְקַרב ְלַהְקִריב ֶלֶחם ֱאלָֹהיו: ּכִ

ֵעינֹו אֹו ָגָרב אֹו  ל ּבְ ַבּלֻ ן אֹו ַדק אֹו ּתְ ֶבר ָיד: אֹו ִגּבֵ ֶבר ָרֶגל אֹו ׁשֶ ר ִיְהֶיה בֹו ׁשֶ רּוַע: אֹו ִאיׁש ֲאׁשֶ ׂשָ
י ְיֹהָוה  ֵ ׁש ְלַהְקִריב ֶאת ִאּשׁ ר ּבֹו מּום ִמזֶַּרע ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן לֹא ִיּגַ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ְך: ּכָ ֶפת אֹו ְמרֹוַח ָאׁשֶ ַיּלֶ

ים ֹיאֵכל:  ָדׁשִ ים ּוִמן ַהּקֳ ָדׁשִ י ַהּקֳ ְדׁשֵ ׁש ְלַהְקִריב: ֶלֶחם ֱאלָֹהיו ִמּקָ מּום ּבֹו ֵאת ֶלֶחם ֱאלָֹהיו לֹא ִיּגַ
י ֲאִני ְיֹהָוה  י ּכִ ׁשַ ל ֶאת ִמְקּדָ י מּום ּבֹו ְולֹא ְיַחּלֵ ׁש ּכִ ַח לֹא ִיּגַ ְזּבֵ ֹרֶכת לֹא ָיֹבא ְוֶאל ַהּמִ ַאְך ֶאל ַהּפָ

ָרֵאל: )ויקרא כא, טז-כד( ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ָניו ְוֶאל ּכָ ה ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ּבָ ר מׁשֶ ם: ַוְיַדּבֵ ׁשָ ְמַקּדְ

שירת העשבים
מילים: נעמי שמר ורבי נחמן מברסלב | לחן: נעמי שמר

ע ְלָך ּדַ
ל רֹוֶעה ְורֹוֶעה ּכָ ׁשֶ
ֵיׁש לֹו ִנּגּון ְמיּוָחד

ּלֹו ִמׁשֶ
ע ְלָך ּדַ

ב ב ְוֵעׂשֶ ל ֵעׂשֶ ּכָ ׁשֶ
יָרה ְמיּוֶחֶדת ֵיׁש לֹו ׁשִ

ּלֹו ִמׁשֶ
ִבים יַרת ָהֲעׂשָ ּוִמׁשִ

ה ִנּגּון ַנֲעׂשֶ
ל רֹוֶעה ׁשֶ

ה ָיֶפה ּמָ ּכַ
ה ָיֶפה ְוָנֶאה ּמָ ּכַ

יָרה ִ ׁשֹוְמִעים ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ
ֶהם ּלָ ׁשֶ

טֹוב ְמֹאד
יֵניֶהם ל ּבֵ ּלֵ ְלִהְתּפַ
ְמָחה ַלֲעֹבד ּוְבׂשִ

ֶאת ה'
ִבים יַרת ָהֲעׂשָ ּוִמׁשִ

ב א ַהּלֵ ִמְתַמּלֵ
ּתֹוֵקק ּוִמְשׁ

ב ַהּלֵ ּוְכֶשׁ
א יָרה ִמְתַמּלֵ ִ ִמן ַהּשׁ

ּתֹוֵקק ּוִמׁשְ
ָרֵאל ֶאל ֶאֶרץ ִיׂשְ

דֹול אֹור ּגָ
ְך ְוהֹוֵלְך ֲאַזי ִנְמׁשָ

ל ָהָאֶרץ ָתּה ׁשֶ דּוׁשָ ִמּקְ
ָעָליו

ִבים יַרת ָהֲעׂשָ ּוִמׁשִ
ה ִנּגּון ַנֲעׂשֶ

ב ל ַהּלֵ ׁשֶ

יעלה יעלה
ר' ישראל נג'ארה, צפת - המאה ה-16

ַפִני: ְרָחה ְגּ ם ָפּ י. ֵהֵנץ ִרּמֹון ַגּ ַיְעָלה ָיְעָלה ּבֹוִאי ְלַגִנּ

ִרי ְמָגָדיו. ָיבֹוא ּדֹוִדי ָיִכין ְצָעָדיו. ְוֹיאַכל ֶאת ְפּ
י: ִנּ ב ַעל ַכּ ִאם ְיִדיִדי ָאְרכּו ְנדּוָדיו. ֵאיְך ְיִחיָדה ֵאֵשׁ

ת ֲאהּוָבה. ׁשּוִבי ַאְתּ ַוֲאִני ָאׁשּוָבה. ׁשּוִבי ֵאַלי ַאְתּ ַבּ
ִני: ָכּ ן ִמְשׁ תֹוֵכְך ֶאֵתּ י ְבּ תּוָבה. ִכּ י ֹזאת אֹות ְכּ ה ִעִמּ ִהֵנּ

ִדיָת. ּוְלָך ַרְעָיה אֹוִתי ָקִניָת. י ָפּ ֵרִעי דֹוִדי ַנְפִשׁ
ִני: אַמר ּדֹוד ֲאַהְבָתּ ים ֵזִריָת. ְוֵאיְך ֹתּ ין ַעִמּ ה ִלי ֵבּ ַעָתּ

ִריִתיְך. ם ָשׂ ה ּוְלֵשׁ ִתי ְלטֹוב ֵזִריִתיְך. ְוִלְתִהָלּ ֲאֻיָמּ
י ְיׁשּוָעֵתְך ָאִני: ְמִחי ִכּ יְך. ִשׂ י ַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבִתּ ִכּ

ֱאֹסף ְנדּוִדי. ה ַמֵהר ֶתּ ְדָבְרָך ְיִדיִדי. ַעָתּ לֹו ְיִהי ִכּ
ִני: ם ַאְקִריב ָלְך ֶאת ָקְרָבּ דּוִדי. ְוָשׁ ּוְלתֹוְך ִצּיֹון ְנֵחה ְגּ

ֵעְך ַרֲעָנן ָרטֹוב. י ִציץ ִיְשׁ ֵיין טֹוב. ִכּ ְך ְכּ ִחְזִקי ַרְעָיה ִחֵכּ
ַלח ֶאת ְסָגִני: ּוְלָצַרִיְך ֶאְכרֹות ְוֶאְחֹטב. ְוִחיׁש ֶאְשׁ



13

ניגון קרליבך

ן ָאָדם, ּבֶ
ֲעֵלה ְלַמְעָלה ֲעֵלה, 

י ּכַֹח ַעז ְלָך,  ּכִ

ְנֵפי רּוַח,  ֵיׁש ְלָך ּכַ
יִרים, ִרים ַאּבִ ְנֵפי ְנׁשָ ּכַ

ם  ַכֵחׁש ּבָ ַאל ּתְ
ן ְיַכֲחׁשּו ְלָך, ּפֶ

רֹוׁש אֹוָתם -  ּדְ
ד. ְצאּו ְלָך ִמּיָ ְוִיּמָ

על-פי הרב קוק

שיר
יונה וולך

צּוִקים  ר ּבְ ָנִקיק ִנְסּתָ ּבְ
ָלה ׁשֹוָתה ַמִים ַאּיָ

י ְוָלּה ַמה ּלִ
י א צּוֵקי ִלּבִ ֶאּלָ
י א ַמְעַין ַחּיַ ֶאּלָ

ר  א ִנְסּתָ ֶאּלָ
ָלה ַאּיָ

י ְוָלּה ַמה ּלִ
א ַאֲהָבִתי. ֶאּלָ

המדבר מדבר
שרון מאור ולהקת טאולה

המדבר מדבר 
אומר לך להיות שמח 
מזכיר לך שהכל פורח 

אצלך בלב

מי האיש
תהלים לד

מי האיש החפץ חיים, 
אוהב ימים לראות טוב. 

נצור לשונך מרע 
ושפתיך מדבר מירמה 

סור מרע, עשה טוב 
בקש שלום ורדפהו. 

לכה דודי
רבי שלמה הלוי אלקבץ

לכה דודי לקראת כלה, 
פני שבת נקבלה. 

לכה דודי לקראת כלה, 
פני שבת נקבלה. 

שמור וזכור בדיבור אחד, 
השמיענו אל המיוחד, 
אדוני אחד ושמו אחד, 

לשם ולתפארת ולתהילה. 
לכה דודי... 

לקראת שבת לכו ונלכה, 
כי היא מקור הברכה, 
מראש מקדם נסוכה, 

סוף מעשה במחשבה תחילה. 
לכה דודי...

והיו למשסה שאסיך, 
ורחקו כל מבלעייך, 

ישיש עלייך אלוהייך, 
כמשוש חתן על כלה. 

לכה דודי... 

ימין ושמאל תפרוצי, 
ואת ה' תעריצי, 

על יד איש בין פרצי, 
ונשמחה ונגילה. 

לכה דודי... 

בואי בשלום עטרת בעלה, 
גם בשמחה ובצהלה, 

תוך אמוני עם סגולה, 
בואי כלה, בואי כלה.

ירדה השבת
יהושע רבינוב )קיבוץ גבת( | דוד זהב

ּנֹוָסר, ְקַעת ּגִ ת ֶאל ּבִ ּבָ ַ ָיְרָדה ַהּשׁ
ׁשּוֶליָה. יק ּבְ ְוִניחֹוַח ַעּתִ

ִביִנים ִביב ֲהָרִרים ׁשֹוׁשְ ַעְמדּו ִמּסָ ַוּיַ
ּה ַהזֹּוֶהֶבת. ְרּתָ את ַאּדַ ָלׂשֵ

ם, ֶרת ַהּיָ ּנֶ ֲעֶליָנה יֹוִנים ִמּכִ ּתַ
ל ֶאת רּוָחּה ַהּלֹוֶהֶבת.  ַקּבֵ

נּוז ּה ַהּגָ ִחּנָ ת ּבְ ּבָ ִהְרִטיָטה ׁשַ
ל ֵעֶבר. ֵעיֵני ַחּלֹונֹות ִמּכָ

ר נֹות ֶאל ָהֶעֶרב ַזּמֵ ֵצאָנה ּבָ ַוּתֵ
ה ְמַצְלֶצֶלת. ֶעְרּגָ ְזִמירֹות ּבְ

ּנֹוָסר ִבְקַעת ּגִ ְוָהְיָתה ָהֶעְדָנה ּבְ
ַמת ִעְבִרּיּות ֶנֱאֶצֶלת. ְלִנׁשְ

רֹוׁש, ל ַהּבְ ת ְלֹראׁשֹו ׁשֶ ּבָ ַ ָקה ַהּשׁ ָנׁשְ
ָקה. ַלע ָנׁשָ ּסֶ ּבַ ָלֵאזֹוב ׁשֶ

ל ַמְלכּות ְרִביט ׁשֶ ר ְלׁשַ ְרּדַ ִהי ַהּדַ ַוּיְ
ָמָמה ְמרֹוֶנֶנת. ַעל ָרמֹות ּדְ

תֹוק קֹולֹו ַהּמָ ִיְמׁשְֹך ָאז ַהּתֹור ּבְ
ֶנת. ּסּוִפין ְמַעּדֶ ת ּכִ ֶחְמּדַ
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אנו באים לא"י לחדש את חיינו; אנו רוצים ליצור לנו כאן חיים עצמיים, שיש להם קלסתר 
פנים משלהם ואופי מיוחד. 

לשם יצירת צורות חיים מקוריות ואמיתיות, בעלות פרצוף ופנים לאומיים - הכרח הוא 
לקחת את החומר ליצירות מאבני היסוד של צורות החיים הקדמוניות; 

ואין צורה יותר עליונה ויותר עמוקה להתחיל לטוות ממנה את צורות החיים המקוריות 
מיצירת השבת, שהיא, כידוע, קדמה למתן תורה ועוד במצרים שמרו בני ישראל את השבת. 

ואמנם, השבת היא אבן השתייה של כל היהדות; ולא לחינם היא נקראת "אות ברית" בין 
אלוהים ובין בני ישראל. 

בשבת מקופלים כמה רעיונות לאומיים וסוציאליים; ואם ב"עשרת הדברות" מקופלת כל 
התורה - הרי בשבת אולי גלומות ומקופלות כל עשרת הדברות.

מתוך נאום שנשא חיים נחמן ביאליק בהנחת אבן הפינה לבית "אוהל שם" בת"א, 1928

ניגון ביאליק

מתוך: שבת וחול
זלדה

ָכל ָהעֹוָלמֹות -  ְלַהְדִליק ֵנרֹות ּבְ
ת. ּבָ זֹוִהי ׁשַ

ת ּבָ ְלַהְדִליק ֵנרֹות-ׁשַ
זֹוִהי ְקִפיַצת-ֶנֶפׁש ֲהַרת ְנצּורֹות

ּה ִמְסּתֹוִרין ׁש ּבָ ּיֵ ר, ׁשֶ ְלָים ֶנְהּדָ
ִקיָעה. ְ ל ֵאׁש-ַהּשׁ ׁשֶ

רֹות ֵיָהֵפְך ַהְדִליִקי ַהּנֵ ּבְ
י-נּור, ַחְדִרי ִלְנַהר ּדִ

י. ֶרֶקת ׁשֹוֵקַע ִלּבִ דֹות ּבָ ַאׁשְ ּבְ

הדלקת נרות

ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ת. ּבָ ל ׁשַ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ֲאׁשֶ

תבורך לנו נר של שבת
על כי בשורת רוגע הבאת לנו.

מששת ימי עמל - שלווה ומנוחה לביתנו.
לבבנו קשוב וביתנו פתוח,

בואי שבת והשכיני רגיעה בנפשנו
חן ותפארת במעשה ידינו

שלום לבואך, שבת ברוכה.
 

ברוך בואך שבת, 
בואך ברוך.

הביאי ִעמך את המרגוע והשלווה שלאחר שבוע רב פנים של המולת עשייה.
הביאי את החלל שבתוכו אפשר לרקום אינסוף של חלומות, ביחד ולחוד.

הביאי את שעת החמלה בה נוכל לשמוע את פעימת ליבו של הזולת ושל עצמנו.
שבת - ברוך בואך, ברוך בואך, בואך ברוך.
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קבלת-שבת להבות חביבה

'כזה וראה וחדש' - סדר קבלת שבת זה נוצר בהתכתבות עם מסורת קבלת השבת שהונהגה במשך שנים 
לפני ארוחת השבת בחדר האוכל בקיבוץ להבות חביבה בדומה לקיבוצים רבים וטובים - "הִנֵּה אַאֲזִין שִיר עְַרשִי 

ּזְמִירוֹת שֶל שַבָת" )פניה ברגשטיין(.  הָָרחוֹק/הִבִיעַ פִי אֵּם אֱלֵּי בַת./הִנֵּה לִי ִתזְהְַרנָה בְֶדמַע וּשְחוֹק/"אֵּיכָה" ו
סידור תפילה זה לערב שבת הוא בבחינת יצירה רוחנית וייחודית לקהילת להבות חביבה שמבטאת את הרצון 

להפגיש בין שפת התפילה המסורתית של מגוון עדות וקהילות ישראל לבין המסורת הקיבוצית ומציאות החיים 
ַׁת  ַׁלּוֹנוֹת מִכָל עֵבֶר / ...וְהָיְָתה הָעְֶדנָה בְבְִקע ּז / עֵינֵי ח ַׁגָנו הישראלית חילונית מודרנית. "הְִרִטיָטה ׁשַבָת בְחִנָהּ ה

ּוּת נֶאֱצֶלֶת" )יהושוע רבינוב( ַת עִבְִרי
ׁ גִנוֹסָר / לְנִשְמ

לאורך כל הדורות הייתה התפילה אחת מאבני היסוד החשובים והמשמעותיים של הזהות היהודית ושל אורח 
החיים היהודי של היחיד ושל הקהילה. דפיו של סידור התפילה הכילו את קורות העם היהודי ונתנו ביטוי רוחני 

ַׁזֹאת:  ַׁחֵרוּת ה ַׁל ה ַהּ פְִרי בָשֵל / ע
ׁ ַׁל נֹג ַׁל סוֹד עָלֶה ָקמֵל, ע ַלֵּל / ע

ׁ ַׁי, בֵָרךְ וְהְִתפ ַמְֵדנִי, אֱלֹה
ׁ לרגעי השמחה והצער - "ל

ַׁחֵל, לְהִכָשֵל" )לאה גולדברג(. התפתחותה של התפילה היהודית נמשכה  ַׁת, לְי ַׁע לְִראוֹת, לָחוּש, לִנְשֹם, / לָד
לאורך כל הדורות. בצד תפילות עתיקות מן המקרא ומימי בית שני שולבו פיוטים ומקראות של בני כל הדורות, 

הקהילות והעדות.

כקהילה רב תרבותית המכבדת ומוקירה את המסורת והאמונה של כלל חבריה הושם דגש על שמירת תפילות 
השבת הנהוגות בכל זרמי היהדות ובכל עדות ישראל תוך התייחסות לקורותיו של העם היהודי בדורות 

האחרונים ומתן ביטוי ליצירה היהודית הישראלית.

בסידור סומנו קטעי עיון ושירה כאלטרנטיבה לקריאה אישית לצד התפילה הציבורית. הקהילה מחבקת את 
מגוון המנהגים של חבריה ותעודד כל משפחה בתורה להוביל את קבלת השבת, תוך שיתוף הקהילה במנהגים 

הנהוגים באותה המשפחה ותוך שמירה קפדנית על סובלנות, מתינות דתית ושוויון מגדרי.

"מי אוהב את השבת? / אני, אתה ואת./ כל העולם כמעט! / אז למה לא כל יום שבת?" )אהוד מנור(

שבת שלום!

קריאה:

אנו יהודים מקוריים ואנו רוצים למצוא צורת חיים מתאימה לנו, אנו נחדש את כל הזוהר 
של השבת, ניקח את כל הטוב שהיה בדברים הקדושים וכל מה שאנו זקוקים לו כאנשי טבע 
וכפועלים ולנו יש צורך בשבת יותר מאשר למישהו אחר - נרים זאת על נס ונבנה על פי זה 

את החיים.
ברל כצנלסון

קריאה:

משמעות השבת היה לחגוג ולהלל את הזמן, ואיננה לפאר ולפרסם את המרחב. אנו חיים 
שישה ימים בשבוע תחת רודנותם של הדברים שבמרחב: בשבת אנו מנסים לכוון עצמנו 

לקראת קדושת הזמן . ביום זה אנו נקראים ליצור זיקה עם הנצחי שבזמן, לסור מתוצאות 
הבריאה, ולפנות אל המסתורין של הבריאה: לעבור מעולם הבריאה אל בריאת העולם.

אברהם יהושע השל

שירה:

ם ָיַחד. ֶבת ַאִחים ּגַ ִעים ׁשֶ ה ַמה ּטֹוב ּוַמה ּנָ ִהּנֵ
תהילים קלג, א | לחן עממי
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שירה:

ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: ַמע ַהְללּוהּו ּבְ ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי ׁשָ
ל ָיּה ַהְללּוָיּה: ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ּכֹל ַהּנְ

תהלים קנ, ה-ו | לחן עממי חסידי
ברכה:

מי יתן ובמשכן זה של שבת ושל שלום
נוכל להתברך בשירה, בתפילה, בחיזוק הנפש ובשלווה.

שנוכל לשמוח במה שאנו יודעים, במה שאנו לומדים ובמה שאנחנו מלמדים אחד 
את השני.

שהביישנים בינינו ימצאו את קולם, ֵידעו שניתן למצוא כאן, בקיבוץ להבות חביבה, 
קהילה.

שנזכור תמיד שאנחנו האמהות והאבות של העתיד;
ושכל מה שאנו עושים עכשיו, ולּו המעשה הקטן ביותר, משנה סדרי עולם.

שנזכה לקיים את הכתוב "סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורודפהו".
שבת שלום.

קריאה:

שבת היא המרגוע שלאחר יצירה והתחלתה של יצירה חדשה. שמיטה רוחנית כדי לחדש 
את הרוח. האיש אשר לא יצר בימי החול, לא ידע טעם שבת. ואשר לא ידע טעם שבת, 
לא יודע טעם יצירה. השבת בחיי יוצר, כמו בחיי עם שלם, היא קרקע בתולה למחשבה, 

שמעשים באים אחריה.
מחשבה תחילה לסוף מעשה. השבת היא אושר המנוחה השלמה לאחר מעשה, כדי לשוב 

ולהוציא לפעולה מעשה שני ושלישי שישנם כבר במחשבה.
זלמן שזר

שירה:

ערב שבת
מילים: שמואל בס | לחן: יואל ולבה

עוד מעט ירד אלינו יום שבת הטוב.
לכבודו תכין אימנו מטעמים לרוב.

בואי, בואי הברוכה,
יום שבת, יום מנוחה!

בואי נא, בואי נא, המלכה!
אך נפסיק פה לימודינו, הביתה נמהר.

נתקדש לשבתנו בפרחים ובנר.
בואי בואי הברוכה...

קריאה:

מתוך: שירי סוף הדרך
לאה גולדברג

ל ּלֵ ֵרְך ְוִהְתּפַ ֵדִני ֱאלַֹהי, ּבָ ַלּמְ
ל ׁשֵ ִרי ּבָ ַעל-סֹוד ָעֶלה ָקֵמל, ַעל-ֹנַגּה ּפְ

ַעל ַהֵחרּות ַהזֹּאת ִלְראֹות, ָלחּוׁש, ִלְנׁשֹם,
ל. ׁשֵ ָלַדַעת, ְלַיֵחל, ְלִהּכָ

ל יר-ַהּלֵ ָרָכה ְוׁשִ ְפתֹוַתי ּבְ ד ֶאת-ׂשִ ַלּמֵ
ָך ִעם-ּבֶֹקר ְוִעם-ֵליל ׁש ְזַמּנְ ִהְתַחּדֵ ּבְ

ְלׁשֹום ְתמֹול ׁשִ ְלַבל ְיִהי יֹוִמי ַהּיֹום - ּכִ
ל.  ְלַבל ִיְהֶיה ָעַלי יֹוִמי - ֶהְרּגֵ
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קריאה:

אין צורך להיות... מדקדק במצוות בשביל להכיר את ערך השבת... מי שמרגיש בלבו קשר אמיתי 
עם חיי האומה בכל הדורות, הוא לא יוכל בשום אופן... לצייר לו מציאות של עם ישראל בלי 

"שבת מלכתא" ... אפשר לומר בלי שום ַהְפָרָזה כי יותר משישראל שמרו את השבת שמרה 
השבת אותם; ולולי היא, שהחזירה להם את "נשמתם" - וחידשה את חיי רוחם בכל שבוע, היו 

ַהְתָלאֹות של "ימי המעשה" )=ימי החול של השבוע( מושכות אותם יותר ויותר כלפי מטה, עד שהיו 
יורדים לבסוף ַלְדיֹוָטה )=לקומה( התחתונה של חומריות ושפלות מוסרית ושכלית".

אחד העם

שירה:

ניגונים
מילים : פניה ברגשטיין 1944 | לחן: דויד זהבי

י ְוָאִבי, י ִאּמִ ם ִנּגּוִנים ּבִ ַתְלּתֶ ׁשְ
כּוִחים. ִנּגּוִנים, ִמְזמֹוִרים ׁשְ

ָאם ְלָבִבי,  ְרִעיִנים ְנׂשָ ְרִעיִנים, ּגַ ּגַ
ה ֵהם עֹוִלים ְוצֹוְמִחים. ַעּתָ

ָדִמי ה ֵהם ׁשֹוְלִחים ּפֹארֹות ּבְ ַעּתָ
לּוִבים. עֹוְרַקי ׁשְ יֶהם ּבְ ְרׁשֵ ׁשָ
י  יַרִיְך, ִאּמִ ִנּגּוֶניָך, ָאִבי, ְוׁשִ

ִבים. ָדְפִקי ֵנעֹוִרים ְוׁשָ ּבְ

י ָהָרחֹוק יר ַעְרׂשִ ה ַאֲאִזין, ׁשִ ִהּנֵ
ת י ֵאם ֵאֵלי ּבַ יַע ּפִ ִהּבִ

חֹוק ֶדַמע ּוׂשְ ְזַהְרָנה ּבְ ה ִלי ּתִ ִהּנֵ
ת. ּבָ ל ׁשַ "ֵאיָכה" ּוְזִמירֹות ׁשֶ

ם, ְוָכל ְצִליל ֵיָאֶלם ל ֶהֶגה ִיּתַ ּכָ
י ֶיהֹום י קֹוְלֶכם ָהָרחֹוק ּכִ ּבִ

ֶכם,  ֵעיַני ֶאֱעֹצם, ַוֲהֵריִני ִאּתְ
הֹום. ַכת ַהּתְ ֵמַעל ְלֶחׁשְ

קריאה:

נדמה שניגונים, השיר היפיפה שכתבה פניה מיטיב לתאר את 
מערכת היחסים המורכבת בין הבת החלוצה שחיה בקיבוץ בארץ 

ישראל להוריה הרחוקים, שניגוניהם טבועים עמוק בדמה, למרות 
שלא ברור כי היא עצמה שרה אותם. היא מקשיבה בעיניים עצומות 

לצליל הרחוק בדמע וצחוק, ומתמזגת איתו מעל לחשכת התהום 
)אביה ואחיה נספו בשואה(.

פניה ברגשטיין נולדה בשנת 1908 בפולין ועלתה לארץ ב-1930 
לקיבוץ גבת. כבר בנערותה בלטה ביכולת הביטוי והכתיבה. בקיבוץ, 

בגלל מחלת לב קשה, קיבלו יכולות אלה משמעות רבה עוד יותר. 
בשדות ובענפי החי לא יכלה לעבוד, לכן עבדה במחסן הבגדים, 

בחינוך ובעריכת עלון הקיבוץ. בין לבין, כתבה לילדים וגם למבוגרים. 
"בוא אלי פרפר נחמד" ו"האוטו שלנו" הם רק קצהו של קרחון. 

בשנת 1950 נפטרה בעודה בת 42 בלבד, והובאה לקבורה בקיבוץ 
גבת.

המלחין דוד זהבי חבר קיבוץ נען, אשר הטביע חותמו על הזמר 
הארץ ישראלי )בין לחניו המוכרים: אורחה במדבר, אלי אלי, החליל, 

הן אפשר, ועוד רבים(, גדל בעיר יפו והושפע מאוד הן מעולם הניגון 
החסידי, איתו נפגש בבית הוריו, והן מסגנונות מקומיים ים-תיכוניים.

על זהבי מעיד חוקר הזמר אליהו הכהן: "בדרך הטבע דיברו ללבו 
שיריהם של משוררים מן ההתישבות העובדת, שטעמו בעצמם את 

טעמה של עבודת האדמה". אכן, זהבי הלחין שירים רבים למילים של 
חברי קיבוצים, זרובבל גלעד מעין חרוד )בין השאר 'שיר הפלמ"ח'(, 
רחל מדגניה )השיר 'חג', ניבים דוברים אלי(, חנה סנש משדות ים 
)'אלי אלי', 'אשרי הגפרור'(, פניה ברגשטיין מגבת )'ניגונים'(, ועוד. 
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שירה:

ירדה השבת
מילים: יהושע רבינוב | לחן: דוד זהבי

ּנֹוָסר ְקַעת ּגִ ת ֶאל ּבִ ּבָ ַ ָיְרָדה ַהּשׁ
ׁשּוֶליָה. ְוִניחֹוַח ַעִתיק ּבְ

ִביִנים ִביב ֲהָרִרים ׁשֹוׁשְ ַוַיַעְמדּו ִמּסָ
את ַאַדְרָתה ַהזֹּוֶהֶבת, ָלׂשֵ

ם ֶנֶרת ַהּיָ ַתֲעֶליָנה יֹוִנים ִמּכִ
ל ֶאת רּוָחה ַהּלֹוֶהֶבת. ַקּבֵ

רֹוׁש, ל ַהּבְ ת ְלֹראׁשֹו ׁשֶ ּבָ ַ ָקה ַהּשׁ ָנׁשְ
ָקה, ֶסַלע ָנׁשָ ּבַ ָלֵאזֹוב ׁשֶ

ל ַמְלכּות ְרִביט ׁשֶ ר ְלׁשַ ְרּדַ ַוְיִהי ַהּדַ
ָמָמה ְמרֹוֶנֶנת ַעל ָרמֹות-ּדְ

תֹוק קֹולֹו ַהּמָ ִיְמׁשְֹך ָאז ַהּתֹור ּבְ
ֶנת. ּסּוִפין ְמַעּדֶ ת ּכִ ֶחְמּדַ

נּוז ִחָנה ַהּגָ ת ּבְ ּבָ ִהְרִטיָטה ׁשַ
ל ֵעֶבר. ֵעיֵני ַחלֹונֹות ִמּכָ

ר נֹות ֶאל ָהֶעֶרב ַזּמֵ ַוֵתֵצאָנה ּבָ
ֶעְרָגה ְמַצְלֶצֶלת. ְזִמירֹות ּבְ

ּנֹוָסר ִבְקַעת ּגִ ְוָהְיָתה ָהֶעְדָנה ּבְ
ַמת ִעְבִריּות ֶנֱאֶצֶלת. ְלִנׁשְ

קריאה:

השיר "ירדה השבת" מְַתעֵד כנראה אחד לאחד רשמי ביקור מרגש 
שחווה מְחַברוֹ בקיבוץ גינוסר. רותי עזריה מספרת )באתר זמרשת(: 

"רבינוב הוזמן לבקר בקיבוץ גינוסר. לפנות ערב יצא לטייל לכיוון ואדי 
חמאם שכשמו כן הוא, ואדי היונים, וחזה במאות יונים עפות חזרה 

לְִקנָן. כשחזר מטיולו כבר ירדה השבת ובקיבוץ קיבלוה בשירים". 
אכן חמאם בערבית הוא יונה למרות שנוכחותה נשמטה במתן השם 

העברי לנחל, נחל ארבל וממש כמו בשיר, היונים מקבלות את פני 
השבת: "ַתעֲלֶינָה יוֹנִים מִכִנֶֶרת הַיָּם, ַקבֵּל אֶת רוּחָה הַלוֹהֶבֶת".

יהושע רבינוב היה חבר קיבוץ גבת שבעמק יזרעאל. כאידיאליסט 
עלה לארץ בגיל 18, ושמר על נאמנות לאידיאל הקיבוצי עד יומו 
האחרון. השיר התפרסם והולחן באותה השנה על ידי דוד זהבי. 

המפגש עם חברי גינוסר המקבלים את השבת מתועד בסופו של 
השיר, תוך שהוא מחבר אותנו עם הנשמה היתרה של המחבר, 

בצירוף מופלא של תחושת לאומיות המתחברת לכל דבר, ועברית 
גבוהה, גבוהה: "וַּתֵצֵּאנָה בָנוֹת אֶל הָעֶֶרב זַמֵּר / זְמִירוֹת בְעְֶרגָה 
מְצַלְצֶלֶת". כך גם הסיום המונומנטלי, הדרמטי, האידיאליסטי, 

הבומבסטי, או איך שלא נכנה אותו: "וְהָיְָתה הָעְֶדנָה בְבְִקעַת גִנוֹסָר / 
ּוּת נֶאֱצֶלֶת". לְנִשְמַת עִבְִרי

קריאה:

השבת היא היצירה הגאונית ביותר של הרוח העברי, וכל הפוגע בה כפוגע בבבת העין של 
האומה.

חיים נחמן ביאליק

קריאה:

"אם ב'עשרת הדיברות' מקופלת כל התורה הרי בשבת אולי גלומות ומקופלות כל עשרת 
הדיברות... השבת מקדשת את רגש היופי של כל האומה כולה. אם אנו קובלים על חוסר 

סגנון חיים משלנו, אנו יכולים להתחיל מן השבת ביצירת סגנון".
חיים נחמן ביאליק
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הדלקת הנרות
המברכים/ות מהמשפחה המדליקה מוזמנים/ות לשתף בנוסח ובלחן שבמסורתם/ן המשפחתית-עדתית ו/או בנוסחים 

המסורתיים/הקיבוציים שלהלן:

ה ְיָי  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם 

ִמְצֹוָתיו  נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ֲאׁשֶ
ת. ּבָ ל ׁשַ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ְוִצּוָ

מן הסידור

ברוך בואך, שבת,
בואך ברוך,

הביאי נא עמך את המרגוע, את השלוה,
שלאחר שבוע רב פנים של המולת עמל,

את החלל, שבתוכו אפשר לרקום
אינסוף של חלומות, ביחד ולבד,

את שעת המחילות שבה נוכל
לשמוע את פעימות לבו של הזולת.

שבת, ברוך בואך,
ברוך בואך, ברוך נרך.

ברכה מקיבוץ משמרות, מתוך: מעין הברכות, הוצאת שיטים מכון החגים הקיבוצי

קריאה:

ה. ת ַהַמְלּכָ ּבָ ֵני ׁשַ ל ּפְ ֲאִני הֹוֵלְך ֲאִני רֹוֶצה ְלַקּבֵ מֹו ׁשֶ ָכה ּכְ ּכָ
ְכָלל ְכָלל, ֵאיֶננּו ָחָזק ּבִ ל יֹום יֹום ְוגּוִפי, ִאם ּבִ ָגִדים ׁשֶ ְלגּוִפי ּבְ

ְוַגם ַהֶנֶפׁש לֹא.
ה ת ַהַמְלּכָ ּבָ ֵני ׁשַ ל ּפְ ֲאִני הֹוֵלְך ִאם ֲאַקּבֵ מֹו ׁשֶ ָכה ּכְ ּכָ

ה ר ַחָלׁש יֹוֵתר ֵמִרְגׁשָ ל יֹום יֹום ְוגּוִפי ֶאְפׁשָ ָגִדים ְלגּוִפי ׁשֶ ְוָהיּו ַהּבְ
ֲאָבל ַהֶנֶפׁש לֹא.

ַני ה ֶאת ּפָ ת ַהַמְלּכָ ּבָ ל ׁשַ ֲאִני עֹוֶדִני הֹוֵלְך ִאם ְתַקּבֵ מֹו ׁשֶ ָכה ּכְ ּכָ
ֶנֶפׁש ְתִהי. ת ּבַ ּבָ ת יֹום יֹום ְוגּוִפי ֶיְחַזק ְוַהׁשַ ּבָ ׁש גּוִפי ׁשַ ִיְלּבַ

ה. ת ַהַמְלּכָ ּבָ ֵני ׁשַ ל ּפְ ָלה יֹום יֹום ְלַקּבֵ י ְצִאי ּכַ ְלִכי ַנְפׁשִ
אמיר גלבע
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שירה:

שבת שבת תודה שבאת
מילים: דנה שץ | לחן: אמיר לקנר ואורן אלדור מתוך "חיבוק של שבת"

בכל יום שישי בסוף השבוע
אני מחכה לה באופן קבוע

עם פרח ביד, פרוסה של חלה
אני מחכה כמו חתן לכלה

שבת שבת תודה שבאת
כמו מלכה לאט הגעת

כי את כי את כל כך נהדרת
תודה שבאת שבת

קשה לי לומר, מתי היא נכנסת
כמו רוח קלה שפתאום במרפסת

אני מתגנדר קצת, מחליק שערות
ורק בשבילה מכין שני נרות

שבת שבת תודה שבת
כמו מלכה לאט הגעת

כי את כי את כל כך מיוחדת
תודה שבאת שבת

שירה:

ְך ֶאל ְרצֹוָנְך  ְמׁשְֹך ַעְבּדָ ְיִדיד ֶנֶפׁש ָאב ָהַרֲחָמן 
ֲחֶוה מּול ֲהָדָרְך  ּתַ ִיׁשְ ל  מֹו ַאּיָ ְך ּכְ ָירּוץ ַעְבּדָ
ִמּנֶֹפת צּוף ְוָכל ַטַעם י ֶיֱעַרב לֹו ְיִדידּוָתךְ  ּכִ

י חֹוַלת ַאֲהָבָתְך  ַנְפׁשִ ָהדּור ָנֶאה ִזיו ָהעֹוָלם 
ַהְראֹות ָלּה ֹנַעם ִזיָוְך  ּבְ א ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלהּ  ָאּנָ

ְפַחת עֹוָלם  ְוָהְיָתה ָלְך ׁשִ א  ְתַחזֵּק ְוִתְתַרּפֵ ָאז ּתִ

ן אֹוֲהָבְך  ְוחּוָסה ָנא ַעל ּבֶ ָוִתיק ֶיֱהמּו ַרֲחֶמיךָ 
ְך  ִתְפֶאֶרת ֻעזָּ ִלְראֹות ּבְ ה ִנְכֹסף ִנְכַסף  י ֶזה ַכּמֶ ּכִ

ם  ְתַעּלָ א ְוַאל ּתִ ה ּנָ חּוׁשָ י  א ֵאִלי ַמְחַמד ִלּבִ ָאּנָ

לֹוָמְך  ת ׁשְ ָעַלי ֶאת ֻסּכַ ֶלה ָנא ּוְפֹרׂש ָחִביב  ִהּגָ
ְמָחה ָבְך  ָנִגיָלה ְוִנׂשְ בֹוָדךְ  ִאיר ֶאֶרץ ִמּכְ ּתָ

יֵמי עֹוָלם  ִני ּכִ ְוָחּנֵ י ָבא מֹוֵעד  ַמֵהר ָאהּוב ּכִ

קריאה:

ידיד נפש אחד מהפיוטים הידועים והמולחנים 
ביותר, המושר בזמנים שונים - במהלך השבת. 
את הפיוט חיבר ר' אלעזר אזכרי, מחוג מקובלי 

צפת של המאה ה-16, בן למגורשי ספרד. הפיוט 
חדר במהירות אל מנהגי התפילה של הקהילות 

השונות, הספרדיות והאשכנזיות. הוא נתקבל הן 
כפיוט המושר לפני עלות השחר, המכין את הלב 
לתפילה וליום החדש, הן כפיוט המושר בנקודות 

זמן משמעותיות בשבת. כך למשל בקהילות 
אשכנז, מושר הפיוט לפני קבלת שבת ובזמן 

סעודה שלישית )שבת אחה"צ(, הנחשב לעת רצון 
מיוחדת. בקהילות הספרדיות הוא מושר הן כפיוט 
לפני תפילת שחרית, הן במסגרת שירת הבקשות, 

כל קהילה ומנהגיה.

הפיוט הקצר רווי כמיהה וכיסופים לקרבת ה'. 
מחבר הפיוט עצמו הגדיר אותו כ"בקשה על היחוד 

וחשק האהבה" ואף בחר לאקרוסטיכון של שירו 
את שם ה' המפורש. השימוש הרב בכינויי אהבה 
ובביטויי געגוע מבטא את הלך נפשו של המחבר, 

המשתוקק לקרבת ה' ולגאולה.
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שירה:

ָלה.  ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה. ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ

ִמיָענּו ֵאל ַהְמֻיָחד.  ִדּבּור ֶאָחד. ִהׁשְ מֹור ְוָזכֹור ּבְ ׁשָ
ה.  ם ּוְלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהּלָ מֹו ֶאָחד. ְלׁשֵ ְיֹהָוה ֶאָחד ּוׁשְ

ָלה.  ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה. ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ

ָרָכה.  י ִהיא ְמקֹור ַהּבְ ת ְלכּו ְוֵנְלָכה. ּכִ ּבָ ִלְקַראת ׁשַ
ה.  ִחּלָ ָבה ּתְ ַמֲחׁשָ ה ּבְ ֶדם ְנסּוָכה. סֹוף ַמֲעׂשֶ ֵמֹראׁש ִמּקֶ

ָלה.  ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה. ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ

ׁש ֶמֶלְך ִעיר ְמלּוָכה. קּוִמי ְצִאי ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה.  ִמְקּדַ
ָכא. ְוהּוא ַיֲחמֹול ָעַלִיְך ֶחְמָלה.  ֵעֶמק ַהּבָ ֶבת ּבְ ַרב ָלְך ׁשֶ

ָלה.  ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה. ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ

י.  ְך ַעּמִ ְגֵדי ִתְפַאְרּתֵ י ּבִ ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי. ִלְבׁשִ
י ְגָאָלּה.  ְחִמי. ָקְרָבה ֶאל ַנְפׁשִ ית ַהּלַ י ּבֵ ן ִיׁשַ ַעל ַיד ּבֶ

ָלה.  ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה. ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ

י ָבא אֹוֵרְך קּוִמי אֹוִרי.  ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי. ּכִ
בֹוד ְיֹהָוה ָעַלִיְך ִנְגָלה.  ִרי. ּכְ ּבֵ יר ּדַ עּוִרי עּוִרי ׁשִ
ָלה.  ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה. ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ

ֱהִמי.  ּתֹוֲחִחי ּוַמה ּתֶ ׁשְ ְלִמי. ַמה ּתִ י ְולֹא ִתּכָ לֹא ֵתבֹוׁשִ
ּה.  ּלָ י. ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ּתִ י ַעּמִ ְך ֶיֱחסּו ֲעִנּיֵ ּבָ

ָלה.  ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה. ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ

ָעִיְך.  ל ְמַבּלְ ה ׁשֹאָסִיְך. ְוָרֲחקּו ּכָ ּסָ ְוָהיּו ִלְמׁשִ
ה.  ּלָ ְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ּכַ יׂש ָעַלִיְך ֱאלָֹהִיְך. ּכִ ָיׂשִ

ָלה.  ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה. ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ

ֲעִריִצי.  ְפרֹוִצי. ְוֶאת ְיֹהָוה ּתַ ֹמאל ּתִ ָיִמין ּוׂשְ
ְמָחה ְוָנִגיָלה.  ְרִצי. ְוִנׂשְ ן ּפַ ַעל ַיד ִאיׁש ּבֶ

ָלה.  ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה. ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ

ְמָחה ּוְבָצֳהָלה.  ׂשִ ם ּבְ ְעָלּה. ּגַ לֹום ֲעֶטֶרת ּבַ ּבֹוִאי ְבׁשָ
ה.  ה. ּבֹוִאי ַכּלָ ה. ּבֹוִאי ַכּלָ ּתֹוְך ֱאמּוֵני ַעם ְסֻגּלָ

ָתא: ת ַמְלּכְ ּבָ ה ׁשַ ּבֹוִאי ַכּלָ
ָלה.  ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה. ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ

קריאה:

הפיוט "לכה דודי' הוא הלב והמרכז של תפילת 
קבלת שבת והוא מלווה את רגעי המעבר שבין ימי 

החולין המסתלקים לבין השבת - הנכנסת ובאה. 
הפיוט נכתב בצפת של המאה ה-16 ע"י הפרשן 

וחכם הקבלה ר' שלמה אלקבץ ואומץ מיד עם 
כתיבתו ע"י מקובלי צפת של אותה תקופה, מה 

שתרם להתפשטותו ולקבלתו המהירה בכל קהילות 
ישראל ולכך שנתווסף לסידור התפילה, על אף שזה 

היה כבר סגור וחתום.

ל'לכה דודי' נודעת חשיבות מכרעת בהיווצרותה 
ובהתגבשותה של תפילת קבלת שבת כפי שהיא 
מוכרת לנו כיום, תפילה שנוספה לסידור התפילה 
רק במאה ה-16, בהשפעת מנהגי מקובלי צפת, 
שנהגו לקבל את השבת לבושי לבן וביציאה אל 

השדה, עם שירת מזמורי תהלים ו'לכה דודי'. 
היציאה לקראת השבת מקורה במסופר על ר' 
חנינא בתלמוד הבבלי )שבת קיט, ע"א(: "רבי 

חנינא מיעטף וקאי אפינא דמעלי שבתא ואמר ]היה 
ר' חנינא מתעטף עם חשיכה בערב שבת ואומר[ 
'בואו ונצא לקראת שבת המלכה'. רבי ינאי לביש 
מאניה מעלי שבת ואמר ]ר' ינאי היה לובש בגדיו 

ערב שבת ואומר[ "בואי כלה בואי כלה".

הפיוט כתוב ברבדים של סוד ושל פשט גם יחד, 
ומשום כך ניתן להבינו גם ללא הבנת כל הסמלים 

הקבליים הרמוזים בו. בלשון ציורית, עשירה 
בשיבוצים מקראיים, מצייר המשורר תמונה שבה 

הדוד עם ישראל יוצא לקראת הכלה השבת לקבל 
את פניה. במהלך הדורות חוברו לפיוט מאות לחנים 

שונים, ויש מנהגים שונים בשירתו. במנהגים 
הספרדיים שרים את הפיוט כולו בעמידה עם 

הפנים כלפי מערב. במנהגי אשכנז שרים את הפיוט 
בישיבה ובבית האחרון עומדים ופונים למערב.

שירה:

לקראת שבת
מילים: אבי קורן | לחן: נדב מדינה ואבנר צדוק

לכה דודי לקראת כלה
פני שבת נקבלה...

ואבא מסלסל קולו בשירי שבת:
"דרור יקרא לבן עם בת"

ומפה צחורה נפרשת
ודולקים נרות

וכהד מן העבר המנגינות חוזרות
ומלא פתאום הבית באותן זמירות

לכה דודי לקראת כלה
שבת מלכה הנה עולה

על השולחן חלה, ועולה תפילה
שרים כל בני הבית במקהלה גדולה

לוחשות שפתיו של אבא
ועיניו אורות

וכהד מן העבר המנגינות חוזרות
ומלא פתאום הבית באותם זמירות
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שירה:

שלום עליכם
מחבר לא ידוע, מאה 17

ֵרת ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ָ לֹום ֲעֵליֶכם ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ׁשָ
רּוְך הּוא.  דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ִמּמֶ

לֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון  ָ לֹום ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ּבֹוֲאֶכם ְלׁשָ
רּוְך הּוא.  דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ִמּמֶ

לֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון  ָ לֹום ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ְרכּוִני ְלׁשָ ּבָ
רּוְך הּוא.  דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ִמּמֶ

לֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון  ָ לֹום ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ֵצאְתֶכם ְלׁשָ
רּוְך הּוא.  דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ִמּמֶ

קריאה:

הפיוט 'שלום עליכם' פותח את טקס הקידוש בליל שבת 
)ששי בערב(. מחברו אינו ידוע וייתכן כי מוצאו מחוגי 
המקובלים. הוא מצוי בדפוסים החל מן המאה ה-17.

הפיוט מבוסס על אגדה ממסכת שבת )קיט ע"ב(, 
המספרת שלאחר תפילת ערבית של שבת, שני מלאכי 

שרת מלווים את האדם בדרכו אל ביתו, וכאשר הם נוכחים 
לדעת שהכל בבית מוכן וערוך לשבת, הם מברכים את 

יושבי הבית. בני הבית משיבים להם בברכה ובהזמנתם 
אל הבית, ומבקשים את ברכתם.

הפיוט נתקבל בכל קהילות ישראל, והן מקבלות אתו 
את פני השבת. לכל קהילה לחן משלה לפיוט ולעתים 

אף יותר מלחן אחד. חלק מהלחנים מבוססים על נוסח 
התפילה וחלקם לחנים חדשים בני ימינו.

המקדשים/ות מהמשפחה המדליקה מוזמנים/ות לשתף בנוסח ובלחן שבמסורתם/ן המשפחתית-עדתית ו/או בנוסחים 
המסורתיים/הקיבוציים שלהלן:

ר  ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ְ ּיֹום ַהּשׁ ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם: ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ ָ י. ַוְיֻכּלּו ַהּשׁ ִ ּשׁ ִ יֹום ַהּשׁ
ִביִעי  ְ ה: ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהּשׁ ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִביִעי ִמּכָ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבֹת ּבַ ׁשְ ה. ַוּיִ ָעׂשָ

ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות: )בראשית א, לא - ב, ג(. ר ּבָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ַבת ִמּכָ י בֹו ׁשָ ׁש ֹאתֹו. ּכִ ַוְיַקּדֵ
מן הסידור

ָנן ְוַרּבֹוַתי: ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרּבָ
ֶפן: ִרי ַהּגָ ה ה'. ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ת ָקְדׁשֹו  ּבַ ִמְצֹוָתיו ְוָרָצה ָבנּו. ְוׁשַ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה ְלִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש  ִחּלָ י הּוא יֹום( ּתְ ית. )ּכִ ה ְבֵראׁשִ רֹון ְלַמֲעׂשֵ ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ִהְנִחיָלנּו. ִזּכָ ּבְ
ַאֲהָבה  ָך ּבְ ת ָקְדׁשְ ּבַ ים ְוׁשַ ל ָהַעּמִ ּתָ ִמּכָ ׁשְ י ָבנּו ָבַחְרּתָ ְואֹוָתנּו ִקּדַ ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. ּכִ

נּו: ּוְבָרצֹון ִהְנַחְלּתָ
ת: ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ ה ה'. ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ ּבָ

מן הסידור

אז ימלא שחוק פינו, ולשוננו רינה. 
נברך על פת וענב, מתנת אדם ואדמה, 

מי יתן טעמם לא יפוג לעולם. לחיים!
ברכה מקיבוץ מזרע, מתוך: מעין הברכות, הוצאת שיטים מכון החגים הקיבוצי

ויין ישמח לבב אנוש.
היין נוצר בעמל היצירה. הגפן הניטעת, הענבים הבשלים הנבצרים,

דריכת הענבים בגת, והפקת היין אשר משמח לב הבריות.
מתוך העמל נוצרת השמחה.

נדע גם אנו לשמוח בעת יצירתנו ולהנות מפירותיה.
 ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן.
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שירה:

אדון עולם
מילים מן התפילה | לחן: עוזי חיטמן

מֹו ִנְקָרא: ה ְבֶחְפצֹו ּכֹל. ֲאַזי ֶמֶלְך ׁשְ ל ְיִציר ִנְבָרא: ְלֵעת ַנֲעׂשָ ֶטֶרם ּכָ ר ָמַלְך. ּבְ ֲאדֹון עֹוָלם ֲאׁשֶ
ִתְפָאָרה: ְכלֹות ַהּכֹל. ְלַבּדֹו ִיְמלְֹך נֹוָרא: ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוה. ְוהּוא ִיְהֶיה ּבְ ְוַאֲחֵרי ּכִ

ָרה: ׂשְ ִלי ַתְכִלית. ְולֹו ָהֹעז ְוַהּמִ ית ּבְ ִלי ֵראׁשִ יָרה: ּבְ יל לֹו ְלַהְחּבִ ִני. ְלַהְמׁשִ ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ
יֹום ֶאְקָרא: י ּוָמנֹוס ִלי. ְמָנת ּכֹוִסי ּבְ ֵעת ָצָרה: ְוהּוא ִנּסִ ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי גֹוֲאִלי. ְוצּור ֶחְבִלי ּבְ

שירה:

ת  ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהּשׁ ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ ְוׁשָ
ִרית עֹוָלם: ת ְלֹדֹרָתם ּבְ ּבָ ַ ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּשׁ

ָרֵאל אֹות ִהוא ְלֹעָלם  ֵני ִיׂשְ יִני ּוֵבין ּבְ ּבֵ
ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ  ָ ה ה' ֶאת ַהּשׁ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ּכִ

ַפׁש: ּנָ ַבת ַוּיִ ִביִעי ׁשָ ְ ּוַבּיֹום ַהּשׁ
שמות לא, טז-יז

שירה:

שיר העמק 
מילים: נתן אלתרמן | לחן: דניאל סמבורסקי

ֵגַע ָאה ְמנּוָחה ַלּיָ ּבָ
ּוַמְרגֹוַע ְלָעֵמל

ֵרַע ּתָ ר ִמׂשְ ַלְיָלה ִחּוֵ
דֹות ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל ַעל ׂשְ
ה ּוְלָבָנה ֵמַעל ַמּטָ ַטל ִמּלְ
ית-ַאְלָפא ַעד ַנֲהָלל ִמּבֵ

יל ְיָלה ִמּלֵ ַמה ַמה ּלַ
ִיְזְרֶעאל ָמָמה ּבְ ּדְ

ְפֶאֶרת נּוָמה ֵעֶמק ֶאֶרץ ּתִ
ֶמֶרת ָאנּו ְלָך ִמׁשְ

ָגן ִמְתנֹוֵעַע ַים ַהּדָ
יר ָהֵעֶדר ְמַצְלֵצל ׁשִ

דֹוֶתיָה זֹוִהי ַאְרִצי ּוׂשְ
ֶזהּו ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל

ל ֹבַרְך ַאְרִצי ּוְתֻהּלַ ּתְ
ית-ַאְלָפא ַעד ַנֲהָלל ִמּבֵ

ַמה ַמה ...

ְלּבֹוַע ַהר ַהּגִ ֹאֶפל ּבְ
סּוס ּדֹוֵהר ֵמֵצל ֶאל ֵצל

בֹוּהַ קֹול ְזָעָקה ָעף ּגָ
דֹות ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל ִמּשְׂ

ם ָנַפל ִמי ָיָרה ּוִמי ֶזה ׁשָ
ית-ַאְלָפא ְוַנֲהָלל ין ּבֵ ּבֵ

ַמה ַמה...

קריאה:

שיר העמק נכתב ע"י אלתרמן בשנת 1934 תוך יום אחד לסרט 
המדבר הראשון שהופק בפלשתינה של אז שאורכו כשעה ונקרא 

'לחיים חדשים' בהפקת מרגוט קלאוזנר.

הסרט נופק לקרן היסוד של ההסתדרות הציונית כדי שיציג 
קבל העולם היהודי בגולה את המעשה החלוצי הנעשה בארץ, 

ובאמצעותו ישוכנעו גבירים לתמוך במפעל הציוני.

בסרט מוקרן קטע שבו נראה סמבורסקי ישוב ליד הפסנתר בחדר 
האוכל של קיבוץ גבעת ברנר ומלמד את החברים את השיר. 

בהמשך העלילה, כשהשיר כבר שגור בפי כול, נראה רפתן שמזמר 
את השיר בתוך חליבת פרה, חבר שמלווה עם השיר את תגלחתו 

וחברה שפוצחת בו שעה שהיא תולה את כביסתה .
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שירה:

כי אשמרה שבת
ר' אברהם אבן-עזרא - ספרד, מאה 12

ינֹו ּוֵביִני  ְמֵרִני. אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי ַעד ּבֵ ת ֵאל ִיׁשְ ּבָ ְמָרה ׁשַ י ֶאׁשְ ּכִ
ְבֵרי ְצָרִכים. ר ּבֹו ּדִ ַדּבֵ ם ִמּלְ ָרִכים ּגַ ָאסּור ְמֹצא ֵחֶפץ. ֲעׂשֹות ּדְ
ֵמִני: תֹוַרת ֵאל ּוְתַחּכְ ה ּבְ ְבֵרי ְמָלִכים ֶאְהּגֶ ְבֵרי ְסחֹוָרה ַאף ּדִ ּדִ

ינֹו ּוֵביִני  אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי ַעד ּבֵ

י.  ה ְלֹדר ִראׁשֹון ָנַתן ְקדֹוׁשִ י ִהּנֵ ּבֹו ֶאְמָצא ָתִמיד נֹוֶפׁש ְלַנְפׁשִ
יל ְמזֹוִני: י ַיְכּפִ ִ ּשׁ ָכל ׁשִ ָכה ּבְ י ּכָ ִ ּשׁ ִ ּשׁ ֶנה ּבַ ֵתת ֶלֶחם ִמׁשְ מֹוֵפת ּבְ

ינֹו ּוֵביִני  אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי ַעד ּבֵ

ָפָניו.  ִנים ּבְ ַדת ָהֵאל חֹוק ֶאל ְסָגָניו ּבֹו ַלֲערֹוְך ֶלֶחם ּפָ ם ּבְ ָרׁשַ
ּפּור ֲעֹוִני: י ְנבֹוָניו ָאסּור, ְלַבד ִמּיֹום ּכִ ן ְלִהְתַעּנֹות ּבֹו ַעל ּפִ ַעל ּכֵ

ינֹו ּוֵביִני  אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי ַעד ּבֵ

ר ְוָדִגים  ׂשָ ֲענּוִגים ֶלֶחם ְוַיִין טֹוב ּבָ ד הּוא יֹום ּתַ הּוא יֹום ְמֻכּבָ
ֵחִני: ּמְ ָמחֹות הּוא ּוְתׂשַ י יֹום ׂשְ יִגים ּכִ ְמָחה ַמּשִׂ ֵמִחים ּבֹו ֵהם ׂשִ ַהּשְׂ

ינֹו ּוֵביִני  אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי ַעד ּבֵ

בֹוִרית  י ּכְ ס ּבֹו ִלּבִ ן ֲאַכּבֵ ֵמֵחל ְמָלאָכה בֹו סֹופֹו ְלַהְכִרית ַעל ּכֵ
ֲחִרית מּוַסף ְוַגם ִמְנָחה הּוא ַיֲעֵנִני: ָלה ֶאל ֵאל ַעְרִבית ְוׁשַ ּלְ ְוֶאְתּפַ

ינֹו ּוֵביִני אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי ַעד ּבֵ

קריאה:

פיוט כי אשמרה השבת נחשב 
לאחד מפיוטי השבת הנפוצים 

והמולחנים ביותר, המושר על ידי 
כל הקהילות, בשינויי נוסח קלים. 
מחברו של הפיוט הוא ר' אברהם 

אבן עזרא, בן המאה ה-12, מגדולי 
משוררי תור הזהב, שהיה גם פרשן 

מקרא ומדען.

לאורך כל הפיוט ניכרת ובולטת 
שמחתו של המשורר ביום השבת 

ואהבתו אליה. בשבת הוא נח, 
מתענג בלימוד התורה ובסעודות 

השבת, מתרחק מדברי חול, מטהר 
את לבו מתחבר למהות הרוחנית 

של השבת. הפזמון החוזר של 
הפיוט מדגיש את חשיבותה של 

השבת, המהווה אות ועדות לקשר 
שבין עם ישראל והקב"ה ולברית 

שביניהם.

שירה:

מי אוהב את השבת
מילים: אהוד מנור | לחן: רפי בן משה

מי אוהב את השבת?
אמא ואבא!

מי אוהב את השבת?
סבתא וסבא!

מי אוהב את השבת?
אני, אתה ואת.

כל העולם כמעט!
אז למה לא כל יום שבת?

יום ראשון שני שלישי
כל יום נמשך שנה

רביעי את חמישי נותן במתנה.
הימים עוברים לאט

ראשון עד חמישי
ומחר מחר שבת

כי בא כבר יום שישי
מי אוהב את השבת...

בשבת הציפורים שרות מרוב שמחה
בשבת אין שיעורים

זה יום של מנוחה.
בשבת כל עץ מודה

לשמש על אורה
ורוקדת בשדה

גם עדנה הפרה.
מי אוהב את השבת...

בשבת אבי ישן עם העיתון שלו
ואמי אומרת כן הרבה יותר מלא,

יום שבת הוא יום נחמד
יותר מכל אחר -

אז למה דוקא יום שבת
 עובר כל כך מהר.
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בציעת הפת
הברכות על החלות

המברכים/ות או הילדים/ות מהמשפחה המדליקה טובלים במלח מגישים למשתתפים. מוזמנים/ות לשתף בנוסח ובלחן 
שבמסורתם/ן המשפחתית עדתית ו/או בנוסחים - המסורתיים/הקיבוציים שלהלן:

ִעּתֹו: ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ רּו. ְוַאּתָ ּבֵ ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך ְיׂשַ
יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ּבִ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך. ּוַמׂשְ

ה ה', ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: רּוְך ַאּתָ ּבָ
מן הסידור

נברך על ארץ טובה ורחבה.
נברך על פרי ההילולים בגננו.

נברך על שפע טל ומטר ואור ואהבה
ועל חטה מבשילה בשדותינו.

נברך על המוציא תבואתה של הארץ,
נותן מים חיים בבארות חיינו, ולחם.

בהשראת "חג ישראלי", המדרשה באורנים

שירה:

מי האיש 
ים ֹאֵהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב: ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ

ר ִמְרָמה: ּבֵ ָפֶתיָך ִמּדַ ְנֹצר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע ּוׂשְ
לֹום ְוָרְדֵפהּו: ׁש ׁשָ ּקֵ ה טֹוב ּבַ סּור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ

תהילים לד, יג-טו | לחן עממי

שירה:

ערב שבת
נתן יונתן | נחום היימן

ה ּנָ ּגִ ְך ּבַ ֶלם ַאֲחרֹון ְוחֹׁשֶ ּתֶ
יָנה. ְנּגִ ַהּיֹום ָאַמר ֶאת סֹוף ַהּמַ

מּוָנה י ָחַתם ֶאת ַהּתְ ֶעֶרב ֲחִריׁשִ
כּוָנה ְ ְך ָנָחה ַהּשׁ ין אֹור ְלחֹׁשֶ ּבֵ

ה ַאֲחרֹוָנה ג ָאַסף ַחּכָ ּיָ ּדַ
ָנה. י ּפָ ִ ּשׁ ָבר יֹום ׁשִ ה ּכְ ִהּנֵ
ְנֵפי ַהּיֹוָנה ׁשּוֵקי ָהִעיר, ּכַ

ּתֶֹנת ְלָבָנה. ָלְבׁשּו ּכֻ

ם ּלָ ְלָחן מּוָכן ְוֶנֶאְספּו ּכֻ ֻ ַהּשׁ
ֵנרֹות ּדֹוְלִקים ִעם ַיִין ְוָחָלה

ָלם ְ ּלֹא ִנּשׁ ֶ ָלה, ּוַמה ּשׁ יֹום ָעַמל ּכָ
אּוַלי ַנְתִחיל ָמָחר ֵמַהְתָחָלה.

שירה:

שבת בבוקר
מילים: תרצה אתר | לחן : יוני רכטר

שבת בבוקר! יום יפה,
אמא שותה המון קפה,

אבא קורא המון עיתון )המון עיתון(
ולי יקנו המון בלון. 

אפשר ללכת לירקון, לשוט שם בסירה,
או לטייל עד סוף הרחוב ולשוב בחזרה, 

אפשר לקטוף פרחים, כאלה שלא אסור, 
ואפשר ללכת עד הגן ולראות שהוא סגור.
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קריאה:

חמדה
דליה רביקוביץ'

מֹוָה, לֹא ָהְיָתה ּכָ ם ָיַדְעִתי ֶחְמָדה ׁשֶ ׁשָ
ת ּבָ ׁשַ ִביִעי ּבְ ְוַהְזַמן ַההּוא ָהָיה יֹום ַהׁשְ

. ֵדי ִאיָלנֹות ָהיּו ִמְתַעְצִמים ִלְגּבֹּהַ ְוָכל ּבַ

ָנָהר ִלְנּבֹוַע, ְוָהאֹור ָהַלְך ִמָסִביב ׁשֹוֵטף ּכְ
ְוַגְלַגל ָהַעִין ֶאת ַגְלַגל ַהַחָמה ָחַמד.

מֹוָה.  לֹא ָהְיָתה ּכָ ָאז ָיַדְעִתי ֶחְמָדה ׁשֶ

ֹבַע, יִחים ְוָהאֹור לֹא ָיַדע ׂשָ י ַהׂשִ ִהְזִהירּו ָראׁשֵ
ַגֵלי ַהָנָהר ּוְבָכל ַאְדוֹוָתיו ִנַצת, ְך ּבְ ִנּתַ

ַתּפּוַח ָזָהב ִלְבלַֹע. ֵעיָניו ּכְ י ָהָיה ּבְ ַאף ָראׁשִ

יֶהן ִלְבלַֹע ֲערּו ֶאת ּפִ ֵני ָנָהר ְצֻהּבֹות ּפָ ׁשֹוׁשַ
ט, ב ַהׁשָ ָחְפָזן ְוִגְבעֹול ָהֵעׂשֶ ֶאת ַאְדוֹות ַהָנָהר ּבְ

ת ּבָ ׁשַ ִביִעי ּבְ ְואֹותֹו ַהיֹום ָהָיה יֹום ַהׁשְ
ְתׁשּוָקה ִלְגּבֹּהַ ֵדי ִאיָלנֹות ִמְתַעְצִמים ּבִ ְוָכל ּבַ

מֹוָה. לֹא ָהְיָתה ּכָ ְוָאז ָיַדְעִתי ֶחְמָדה ׁשֶ

קריאה:

שלום
תמר אדר

"שלום" זו ברכה, 
"שלום" זו תפילה, 

"שלום" זאת מילה שתישמע
בכל עת, בכל יום כל שעה.

"שלום" אומרים כשנפגשים 
גם ילדים גם אנשים:

שלום לכם ומה שלומכם,
כל כך שמחנו לראותכם!

"שלום" אומרים שנפרדים 
מחברים או חברות,

ואם רוצים גם מוסיפים:
להתראות!

אבל שלום ממש "שלום"
זו משאלה, זהו חלום.

שלום כולנו נבקש,
יהי שלום על ישראל!

קריאה:

ים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות  תּו ַחְרבֹוָתם ְלִאּתִ ְוִכּתְ
א גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה. לֹא ִיּשָׂ

ישעיהו ב, ד

שירה:

סאלאם
מלים ולחן: מוש בן ארי

לֹום ָעֵלינּו,  לֹום ָעֵלינּו, עֹוד ָיבֹוא ׁשָ עֹוד ָיבֹוא ׁשָ
ם ּלָ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכֻ עֹוד ָיבֹוא ׁשָ

ל ָהעֹוָלם, ַסאַלאם, ַסאַלאם. ַסאַלאם, ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ

שבת שלום! 

ארוחת-שבת קיבוצית
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פרשת השבוע

קריאת התורה בשבת

המנהג לקרוא בשבת בתורה הוא מנהג קדום ביותר. בימינו נהוג לקרוא בכל שבת "פרשה" אחת מן התורה, 
וכך להשלים את קריאת התורה כולה במשך שנה. קצב הקריאה מכוון כך שסיום הקריאה יהיה בכל שנה בחג 

שמחת תורה. בנוסף לקריאה בתורה, מוצמדת לכל פרשה "הפטרה", שהיא קטע קצר מן הנביאים, הקשור 
בדרך כלשהי לפרשה. מקובל להקדיש זמן מסוים במשך יום השבת, הפנוי מטרדות היום-יום, לעיסוק בענייני 

רוח, ולהעמיק מעט בתוכני פרשת השבוע וההפטרה. בעניין זה יש לכל אדם מקום ליצירה מקורית, המחפשת 
מסרים רלוונטיים בפסוקי התנ"ך. יצירה זו נקראת "דרשה".

מתוך "חג ישראלי", המדרשה באורנים

ברכה לפני הקריאה בתורה:

ם ְמִאיִרים – ִנים ַלּתֹוָרה ְוֻכּלָ ְבִעים ּפָ ׁשִ
ם בשבילך. ּוָפן ֶאָחד ֵיׁש ּגַ

ּה משלך. ִביל ֵיׁש ּבָ ם מֹוִליִכים ָלאֹור – ּוׁשְ ִביִלים ַלּתֹוָרה ְוֻכּלָ ְבִעים ׁשְ ׁשִ
ִרים – ן ֶהְסּבֵ ְבִעים ְלׁשֹונֹות ַלּתֹוָרה ְוֻכּלָ ׁשִ

ם בשבילך. ָפה ֵיׁש ָלּה ּגַ ְוׂשָ
ל ֹנַעם – ם ׁשֶ לֹום ַלּתֹוָרה ְוֻכּלָ ְבִעים ְנִתיֵבי ׁשָ ׁשִ

ּה משלך. לֹום ֵיׁש ּבָ יר ׁשָ ְוׁשִ
ל ּתַֹאם – ן ׁשֶ ְבִעים ַאְבֵני חֶֹשן ַלּתֹוָרה ְוֻכּלָ ׁשִ

ם בשבילך. ְוֹקֶדׁש ֵיׁש ָלּה ּגַ
ֶהן ִיְחֶיה – ְבִעים ֱאמּונֹות ַלּתֹוָרה ְוִאיׁש ּבָ ׁשִ

ּה משלך. ֶוֱאמּוָנה ּבָ
ים ַלּתֹוָרה – ְבִעים ְנִתיבֹות ַחּיִ ׁשִ

ם בשבילך. ים ֵיׁש ָלּה ּגַ ְותֹוַרת ַחּיִ

מֹוָתּה. ִנים ּכְ יֵרי ּפָ ם ַמְסּבִ ִנים ַלּתֹוָרה ְוֻכּלָ ְבִעים ּפָ ׁשִ
ֵצל קֹוָרָתּה. ח ָלנּו ֵסֶפר ְוָנבֹוא ּבְ ִנְפּתַ

נוסח קהילת "ניגון הלב"

הצעות להכנת דרשה על פרשת השבוע:

אחד מהמשתתפים בוחר פסוק או מספר פסוקים מפרשת השבוע או מההפטרה שחשובים לו ואומר עליהם 
כמה מלים. ניתן כדוגמה לבחור באחת מן הדרכים הבאות:

- לבחור פסוקים המתקשרים למעגלי השייכות שלי.
- לחפש הקשרים בין פרשת השבוע ובין מאורעות החיים השוטפים.

- לברר את הערכים המובעים בפרשה תוך כדיי הבעת הזדהות/ביקורת
- להביא קטע אומנותי או יצירה אישית )שיר, סיפור, תמונה וכו'( הקשורים לפסוקי הפרשה

- להרחיב נושא שמופיע בפרשה מתוך זווית ראיה אישית )פסיכולוגית, סוציולוגית, פמיניסטית, כלכלית וכו'(.

מתוך "חג ישראלי", המדרשה באורנים
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ברכות שנכתבו בקיבוצים

שבת שלום
שבת שלום שבת ברוכה
בואי, מלאי ליבנו שמחה

בפנים מאירות אותך נקבלה
בניחוח רגיעה של יין וחלה

שבת שלווה למשפחתנו
שלום, רעות ואחווה לקהילתנו

נאט את הקצב, נקרב לבבות
נמלא ביתנו מנגינות שלוות

מנרות השבת תעלה לה הילה
ברוכה הבאה, בואי בואי כלה

ברכה של גשור

ברוך בואך, שבת, 
בואך ברוך,

הביאי נא עמך את המרגוע, את השלוה,
שלאחר שבוע רב פנים של המולת עמל,

את החלל, שבתוכו אפשר לרקום
אינסוף של חלומות, ביחד ולבד,

את שעת המחילות שבה נוכל 
לשמוע את פעימות לבו של הזולת.

שבת, ברוך בואך,
ברוך בואך, ברוך נרך.

מתוך קבלת השבת של קיבוץ משמרות

ברכה על הנרות

תבורך לנו נר של שבת,
על כי בשורת מנוחה הבאת לנו.

לובן אורך מביא את האור למעוננו, וטוהר וזוך.
תלוונו שלהבת קודשך בימי העמל הקשים

עד כי תשוב ותאיר עמנו בשבת הבאה.
ברכת נרות מן הקיבוצים מעין ברוך, חצרים, גונן, בית העמק מתוך "מעיין הברכות" בהוצאת מכון שיטים

נברך על נרות השבת:
זה עתה נגמרו ששת ימי מעשה ויצירה,

לבנו קשוב וביתנו פתוח לקבל פני שבת מנוחה.
שלום לבואך שבת ברוכה.

מתוך קבלת השבת בקיבוץ משמר השרון
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לעיני אדם מדליקות מתוכן את האור
בחום לב הנותן את טעם הלחם
ְברכה ן ּבִ ּפֹוָתּ לידיים הפורשות ּכַ

תהילה לחול, לשבת, למים, לפריחה
ולחסד השמחה.

שיר מזמור לחיים וליחד
ברגש הברכה.

ברכה מצרעה – יורם ל., מתוך "מעין הברכות", הוצאת שיטים – מכון החגים הקבוצי

ברכה על החלה

נברך על הלחם, מתנת אדם ואדמה
מי יתן ויימצא בשפע

ונשמח בדברים הפשוטים – 
בפת, בבית ובאהבת הלב

אמן!
קובי וינר ז"ל, קיבוץ מזרע

נברך על כי לא חסר מאום משולחננו, ונייחל כי לא יבוא עוד רעב
על פני האדמה ולא יחסר מזון מפי כל יושבי ארץ.

מתוך ברכת החלות של קיבוץ מגוון

ברכת על היין

תבורך הגפן ופריה – העינב
התירוש והיין המשמח לבב אנוש.

נמלא הגביע, נקדש את הרגע
ונברך את כולנו בשפע וברווחה,
בשמחה ובנחת, באחווה ושלום.

אמן!
ברכה קיבוצית )הכותב/ת לא אותר/ה ונשמח לדעת מי הוא/היא(
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בתפילת השבת המסורתית מתפללים לשלומם של חיילי ישראל אחרי הקריאה בתורה של תפילת שחרית. 
בקהילות החילוניות שמקיימות קבלת שבת יש מקום להתייחסות לחיילי וחיילות צה"ל בברכה מיוחדת שקוראים 

בקבלת השבת.

תפילת הדרך לחיילים

נּו  ה ֵיׁש ּבָ ִפּלָ ּתְ
ל ְמחֹוזֹות ֶחְפְצֶכם. ִבְטָחה ֶאל ּכָ לֹום ְוָתבֹואּו ּבְ ְלכּו ְלׁשָ ּתֵ ׁשֶ

ֶכם ֵלְך ַנְפׁשְ ּתֵ ָכל ׁשֶ ְמְצאּו ּבְ ֶקט ּתִ ְוׁשֶ
ְוֵחן ְוֶחֶסד ְוַרֲחִמים.

ְרָעֻנּיֹות ל ּפֻ ּלֹא יּוְכלּו ָלֶכם ּכָ ׁשֶ
ֶכם. ַדְרּכְ ׁשֹות ּוָבאֹות ּבְ ְתַרּגְ ּמִ ׁשֶ

ִמים. יֶכם טֹוִבים - ְנִתיְבֶכם ֱאֶמת ּוָפֳעְלֶכם ּתָ ִיְהיּו ַמֲעׂשֵ
ּכַֹח ִמְצאּו ַלֲעֹבר ֶאת ִמְבֲחֵני ָהֵאׁש

ִאים. ִמים ַהּבָ ְך ַלּיָ ּוִבְטָחה ְלַהּלֵ

ֶרְך ָהעֹוָלה ּדֶ ׁשּובּו ְלָכאן, ֲעֵיִפים, ּבַ ּתָ ּוְכׁשֶ
ה ֵקִטים ְואֹוֲהִבים, ַחְסֵרי ִמּלָ ק ֶאְתֶכם ׁשְ ְנַחּבֵ

ָהבֹות ַהּדֹוֲעכֹות ין ַהּלֶ ֵעיֵניֶכם, ּבֵ ִנְרֶאה ּבְ
ל ַהֶחְמָלה ָמָתּה ׁשֶ ֶאת ִניצֹוצֹות ִנׁשְ

ּלֹא ָחְדָלה ֶפׁש ׁשֶ ְוֶאת ְיִפי ַהּנֶ

ה.  ִפּלָ ֹוֵמַע ּתְ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

נוסח קהילת "ניגון הלב"


