
                                                                         

 

 

 

 

 

סדר קבלת שבת זה נוצר בהתכתבות עם מסורת קבלת השבת שהונהגה במשך שנים לפני  -'כזה וראה וחדש'

ַעְרִשי ִהנֵּה ַאֲאִזין ִשיר " -ארוחת השבת בחדר האוכל בקיבוץ להבות חביבה בדומה לקיבוצים רבים וטובים

י ַבת/ָהָרחֹוק ם ֱאלֵּ יָכה/"ִהנֵּה ִלי ִתְזַהְרָנה ְבֶדַמע ּוְשחֹוק./ִהִביַע ִפי אֵּ סידור (. פניה ברגשטיין")ּוְזִמירֹות ֶשל ַשָבת" אֵּ

שמבטאת את הרצון  בבחינת יצירה רוחנית   וייחודית לקהילת להבות חביבהתפילה זה לערב שבת הוא 

ה המסורתית של מגוון עדות וקהילות ישראל לבין המסורת הקיבוצית ומציאות החיים להפגיש בין שפת התפיל

ָגנּוז ". הישראלית חילונית מודרנית ָבת ְבִחָנּה הַׁ ּלֹונֹות ִמָכל ֵעֶבר/ ִהְרִטיָטה שַׁ ְוָהְיָתה ָהֶעְדָנה /..ֵעיֵני חַׁ

ת ִגנֹוָסר ת ִעְבִרּיּות ֶנֱאֶצֶלת/ְבִבְקעַׁ  (שוע רבינוביהו)" ְלִנְשמַׁ

 

אחת מאבני היסוד החשובים והמשמעותיים של הזהות היהודית ושל אורח , לאורך כל הדורות הייתה התפילה

דפיו של סידור התפילה הכילו את קורות העם היהודי ונתנו ביטוי רוחני . החיים היהודי של היחיד ושל הקהילה

  -לרגעי השמחה והצער 

ְמֵדִני" י, לַׁ ֵּלל ָבֵרְך וְ , ֱאֹלהַׁ ל סֹוד ָעֶלה ָקֵמל/ִהְתפַׁ ל ֹנגַּׁה ְפִרי ָבֵשל, עַׁ ֹזאת/ עַׁ ֵחרּות הַׁ ל הַׁ , ָלחּוש, ִלְראֹות: עַׁ

ת,/ִלְנֹשם עַׁ  (.לאה גולדברג)" ְלִהָכֵשל, ְליֵַׁחל, ָלדַׁ

 

בצד תפילות עתיקות מן המקרא ומימי בית שני . התפתחותה של התפילה היהודית נמשכה לאורך כל הדורות

 .הקהילות והעדות, שולבו פיוטים ומקראות של בני כל הדורות

 

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 

 .ירה היהודית הישראליתהאחרונים ומתן ביטוי ליצ

 

 .בסידור סומנו קטעיי עיון ושירה כאלטרנטיבה לקריאה אישית לצד התפילה הציבורית

הקהילה מחבקת את מגוון המנהגים של חבריה ותעודד כל משפחה בתורה  להוביל את קבלת 

 ,תוך שיתוף הקהילה במנהגים הנהוגים באותה המשפחה ותוך שמירה קפדנית על סובלנות, השבת

 .מתינות דתית ושוויון מגדרי

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

 

 .שבת שלום
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  קבלת שבת קיבוצית

 

 

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

 . החיים  את זה פי על ונבנה נס על זאת נרים -
 ~ ברל כצנלסון

 

 

 ואיננה לפאר ולפרסם , משמעות השבת היה לחגוג ולהלל את הזמן
בשבת : בשבוע תחת רודנותם של הדברים שבמרחבאנו חיים שישה ימים . את המרחב

ביום זה אנו נקראים ליצור זיקה עם  .קדושת הזמן אנו מנסים לכוון עצמנו לקראת
לעבור : ולפנות אל המסתורין של הבריאה, לסור מתוצאות הבריאה, הנצחי שבזמן

  .מעולם הבריאה אל בריאת העולם
 ~ אברהם יהושע השל

 

 

 

ה ִהֵנה ה ּטֹוב-מַׁ  עממי: לחן,  תהלים קלג א: מילים/ ָנִעים -ּומַׁ
ה ִהֵנה ה ּטֹוב-מַׁ ד-גַׁם ַאִחים ֶשֶבת ָנִעים-ּומַׁ  .ָיחַׁ

 

 

ְללּו  חסידי עממי: לחן, ו-ג ה"תהילים ק: מילים/ ָיּה -הַׁ
ְללּו ע -ְבִצְלְצֵלי ָיּה-הַׁ  ָשמַׁ
ְללּו  .ְתרּוָעה ְבִצְלְצֵלי ָיה-הַׁ

ְנָשָמה ֹכל ֵּלל, הַׁ  ָיּה ְתהַׁ
ְללּו  ָיּה-הַׁ
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 מי יתן ובמשכן זה של שבת ושל שלום 
 ,בתפילה, נוכל להתברך בשירה
 . בחיזוק הנפש ובשלוה

 ,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 

 האמהות והאבות שנזכור תמיד שאנחנו 
 של העתיד  

 ,ושכל מה שאנו עושים עכשיו
 .משנה סדרי עולם, ולו המעשה הקטן ביותר

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

 

 

 

שמיטה רוחנית כדי . יצירה והתחלתה של יצירה חדשהשבת היא המרגוע שלאחר 
ואשר לא ידע . לא ידע טעם שבת, האיש אשר לא יצר בימי החול. לחדש את הרוח

היא קרקע , כמו בחיי עם שלם, השבת בחיי יוצר. לא יודע טעם יצירה, טעם שבת
 .שמעשים באים אחריה, בתולה למחשבה

כדי , מנוחה השלמה לאחר מעשההשבת היא אושר ה. מחשבה תחילה לסוף מעשה
 .לשוב ולהוציא לפעולה מעשה שני ושלישי שישנם כבר במחשבה

 זלמן שזר~
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 ולבה יואל: לחן, בס שמואל: מילים/  שבת ערב

 . הטוב שבת יום אלינו ירד מעט ודע
  אימנו תכין לכבודו

 . לרוב מטעמים
 , הברוכה בואי, בואי

 ! מנוחה יום, שבת יום
 ! המלכה, נא בואי, נא בואי

 , לימודינו פה נפסיק אך
 . נמהר הביתה
  לשבתנו נתקדש

 . ובנר בפרחים
 ...הברוכה בואי בואי

 

 

ְמֵדִני י  , לַׁ   גולדברג לאה/ ֱאֹלהַׁ

ִני ְך, ֱאֹלַהי, ַלְמדֵּ ל ָברֵּ   ְוִהְתַפלֵּ
ל ָעֶלה סֹוד ַעל ל ְפִרי ֹנַגּה ַעל, ָקמֵּ  , ָבשֵּ
רּות ַעל  , ִלְנֹשם, ָלחּוש, ִלְראֹות: ַהֹזאת ַהחֵּ

ל, ָלַדַעת ל, ְלַיחֵּ  . ְלִהָכשֵּ

ד ל ְוִשיר ְבָרָכה ִשְפתֹוַתי ֶאת ַלמֵּ   ַהלֵּ
ש יל ְוִעם ֹבֶקר ִעם ְזַמְנָך ְבִהְתַחדֵּ  , לֵּ

 , ִשְלשֹום ִכְתמֹול ַהּיֹום יֹוִמי ִיְהֶיה ְלַבל
 .ֶהְרגֵּל יֹוִמי ָעַלי ִיְהֶיה ְלַבל

 

 

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

 משישראל יותר כי ַהְפָרָזה שום בלי לומר אפשר" ... מלכתא שבת" בלי ישראל עם של
" נשמתם" את להם שהחזירה, היא ולולי; אותם השבת שמרה - השבת את שמרו

 של החול ימי" )=המעשה ימי" של ַהְתָלאֹות היו, שבוע בכל רוחם חיי את וחידשה
 ַלְדיֹוָטה לבסוף יורדים שהיו עד, מטה כלפי ויותר יותר אותם מושכות( השבוע

 ". ושכלית מוסרית ושפלות חומריות של התחתונה( לקומה)=
 ~ אחד העם
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 דויד זהבי : לחן,  1944פניה ברגשטיין  :מילים/ ניגונים 
                                

ְלֶתם ִנגּוִנים ִבי  ,ִאִמי ְוָאִבי, ְשתַׁ
 .ִנגּוִנים ִמְזמֹוִרים ְשכּוִחים

 – גְַׁרִעיִנים ְנָשָאם ְלָבִבי; גְַׁרִעיִנים
ָתה ֵהם עֹוִלים ְוצֹוְמִחים  .עַׁ

 
ָתה ֵהם שֹוְלִחים ֹפארֹות ְבָדִמי  ,עַׁ

י ְשלּוִבים  ,ָשְרֵשיֶהם ְבעֹוְרקַׁ
ִיְך ִאִמי, ָאִבי, ִנגּוֶניָך  ,ְוִשירַׁ

 .ְבָדְפִקי ֵנעֹוִרים ְוָשִבים
 

ְרִשי ָהָרחֹוק  ִהֵנה ַאֲאִזין ִשיר עַׁ
ת  .ִהִביעַׁ ִפי ֵאם ֱאֵלי בַׁ

ע ּוְשחֹוק ְרָנה ְבֶדמַׁ  ִהֵנה ִלי ִתְזהַׁ
ָבת" ֵאיָכה"  .ּוְזִמירֹות ֶשל שַׁ

 
ם ְוָכל ְצִליל ֵיָאֵלם  ָכל ֶהֶגה ִיתַׁ

 .ִבי קֹוְלֶכם ָהָרחֹוק ִכי ֵיהֹום
ֲהֵריִני ִאְתֶכם  ֵעינַׁי ֶאֱעֹצם וַׁ

ְתהֹום ל ְלֶחְשכַׁת הַׁ  .ֵמעַׁ

 

 

 הבת בין מורכבתה היחסים מערכת את לתאר מיטיב פניה שכתבה היפיפה השיר, שניגונים נדמה 
 שלא למרות, בדמה עמוק טבועים שניגוניהם, הרחוקים להוריה ישראל בארץ בקיבוץ שחיה החלוצה

 ומתמזגת, וצחוק בדמע הרחוק לצליל עצומות בעיניים מקשיבה היא. אותם שרה עצמה היא כי ברור
 (. אביה ואחיה נספו בשואה)התהום  לחשכת מעל איתו

 כבר בנערותה בלטה  .גבת לקיבוץ 1930 -בפולין ועלתה לארץ ב 1908נולדה בשנת  פניה ברגשטיין
. קיבלו יכולות אלה משמעות רבה עוד יותר, בגלל מחלת לב קשה, בקיבוץ. ביכולת הביטוי והכתיבה

בין . בחינוך ובעריכת עלון הקיבוץ, הבגדים לכן עבדה במחסן, בשדות ובענפי החי לא יכלה לעבוד
. הם רק קצהו של קרחון "האוטו שלנו"ו "בוא אלי פרפר נחמד" .לילדים וגם למבוגרים. כתבה, לבין

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

 המוכרים לחניו בין) ישראלי הארץ הזמר על חותמו הטביע אשר, זהבי חבר קיבוץ נען  דוד המלחין :
 הניגון מעולם הן מאוד והושפע יפו בעיר גדל(, רבים ועוד, אפשר הן, החליל, אלי אלי, במדבר אורחה
 .תיכוניים ים מקומיים מסגנונות והן הוריו בבית נפגש איתו, החסידי

 מן משוררים של שיריהם ללבו דיברו הטבע בדרך: "הכהן אליהו הזמר חוקר מעיד  זהבי על 
 רבים שירים הלחין זהבי, אכן". האדמה עבודת של טעמה את בעצמם שטעמו, העובדת ההתישבות

, השיר) מדגניה רחל(, ח"הפלמ שיר השאר בין) חרוד מעין גלעד זרובבל, קיבוצים חברי של למילים
( ניגונים) מגבת ברגשטין פניה( הגפרור אשרי, אלי אלי) ים משדות סנש חנה(, אלי דוברים ניבים, חג

 .ועוד

http://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=145
http://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=145
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ָבת  ָיְרָדה שַׁ  זהבי דוד: לחן,  1946,רבינוב  יהושע: מילים/הַׁ

ָבת ָיְרָדה שַׁ ת ֶאל הַׁ  ,ִגנֹוָסר ִבְקעַׁ
ִתיק ְוִניחֹוחַׁ   .ְבשּוֶליהָ  עַׁ
ְמדּו  שֹוְשִביִנים ֲהָרִרים ִמָסִביב וַּׁיַׁעַׁ
ְרָתּה ָלֵשאת דַׁ זֹוֶהֶבת אַׁ  .הַׁ

ֲעֶליָנה ָּים ִמִכֶנֶרת יֹוִנים תַׁ  ,הַׁ
ֵבל ּלֹוֶהֶבת רּוָחּה ֶאת קַׁ  .הַׁ

ָבת ָנְשָקה שַׁ ְברֹוש ֶשל ְלֹראשֹו הַׁ  ,הַׁ
ע ָלֵאזֹוב ֶסלַׁ  .ָנָשָקה ֶשבַׁ

ְּיִהי ר וַׁ ְרדַׁ דַׁ ְרִביט הַׁ ְלכּות ֶשל ְלשַׁ  מַׁ
ל  .ְמרֹוֶנֶנת ְדָמָמה ָרמֹות עַׁ

תֹור ָאז ִיְמֹשְך ָמת ְבקֹולֹו הַׁ  ֹוקהַׁ
ת ֶדֶנת ִכסּוִפין ֶחְמדַׁ  .ְמעַׁ

ָבת ִהְרִטיָטה ָגנּוז ְבִחָנּה שַׁ  הַׁ
ּלֹונֹות ֵעיֵני  .ֵעֶבר ִמָכל חַׁ

 זֵַׁמר ָהֶעֶרב ֶאל ָבנֹות וֵַׁתֵצאָנה
ְלֶצֶלת ְבֶעְרָגה ְזִמירֹות  .ְמצַׁ
ת ָהֶעְדָנה ְוָהְיָתה  ִגנֹוָסר ְבִבְקעַׁ

ת  .ֶנֱאֶצֶלת ִעְבִרּיּות ְלִנְשמַׁ

 

 

 ד" השבת ירדה" השיר  בקיבוץ ְמַחברֹו שחווה מרגש ביקור רשמי לאחד אחד כנראה ְמַתעֵּ
 לפנות. גינוסר בקיבוץ לבקר הוזמן רבינוב(: "זמרשת באתר) מספרת עזריה רותי. גינוסר

 עפות יונים במאות וחזה, היונים ואדי, הוא כן שכשמו חמאם ואדי לכיוון לטייל יצא ערב
 בערבית חמאם אכן". בשירים קיבלוה ובקיבוץ השבת ירדה כבר מטיולו כשחזר. ְלִקָנן חזרה
 כמו וממש - ארבל נחל, לנחל העברי השם במתן נשמטה שנוכחותה למרות - יונה הוא

ל, ַהּים ִמִכֶנֶרת יֹוִנים ַתֲעֶליָנה: "השבת פני את מקבלות היונים, בשיר  רּוָחה ֶאת ַקבֵּ
 ".ַהלֹוֶהֶבת

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

 .זהבי דוד ידי לע

 מחבר שהוא תוך, השיר של בסופו מתועד השבת את המקבלים גינוסר חברי עם המפגש 
 המתחברת לאומיות תחושת של מופלא בצירוף, המחבר של היתרה הנשמה עם אותנו

אָנה: "גבוהה, גבוהה ועברית, דבר לכל צֵּ ר ָהֶעֶרב ֶאל ָבנֹות ַותֵּ ".  ְמַצְלֶצֶלת ְבֶעְרָגה ְזִמירֹות/  ַזמֵּ
: אותו נכנה שלא איך או, הבומבסטי, האידיאליסטי, הדרמטי, המונומנטלי הסיוםכך גם

 ."ֶנֱאֶצֶלת ִעְבִרּיּות ְלִנְשַמת/  ִגנֹוָסר ְבִבְקַעת ָהֶעְדָנה ְוָהְיָתה"
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 וכל הפוגע בה כפוגע, השבת היא היצירה הגאונית ביותר של הרוח העברי
 .בבבת העין של האומה
 ~חיים נחמן ביאליק

 

 

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

  ."אנו יכולים להתחיל מן השבת ביצירת סגנון, על חוסר סגנון חיים משלנו

 חיים נחמן ביאליק~ 

 

 הדלקת הנרות

-ן המשפחתית/ות לשתף בנוסח ובלחן שבמסורתם/ות מהמשפחה המדליקה מוזמנים/המברכים
:שלהלן הקיבוציים/בנוסחים המסורתייםאו /עדתית ו  

 

 

ָתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ְדִליק ֵנר ֶשל   ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְבִמְצֹוָתיו ְוִצּונּו , ָברּוְך אַׁ ְלהַׁ
ָבת   .שַׁ

 ~ מן הסידור

 או

 

 , שבת, בואך ברוך
 ,ברוך בואך

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

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

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

 ,בואך ברוך, שבת
 . נרך ברוך, בואך ברוך

 הקיבוצי החגים מכון שיטים הוצאת, הברכות מעין: מתוך, משמרות מקיבוץ ~ ברכה
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 אמיר גלבוע: מילים/  ְכמֹו ֶשֲאִני הֹוֵלך ָכָכה
 
ל ְפנֵּי ַשָבת ַהַמְלָכה" ך ֲאִני רֹוֶצה ְלַקבֵּ  .ָכָכה ְכמֹו ֶשֲאִני הֹולֵּ

יֶננּו ָחָזק ִבְכָלל, ִאם ִבְכָלל, ְלגּוִפי ְבָגִדים ֶשל יֹום יֹום ְוגּוִפי  אֵּ
 .ְוַגם ַהֶנֶפש ֹלא

ל ְפנֵּי ַשָבת ַהַמְלָכהָכָכה ְכמֹו ֶשֲאִני  ך ִאם ֲאַקבֵּ  הֹולֵּ
ִרְגָשה ר מֵּ  ְוָהיּו ַהְבָגִדים ְלגּוִפי ֶשל יֹום יֹום ְוגּוִפי ֶאְפָשר ַחָלש יֹותֵּ

 .ֲאָבל ַהֶנֶפש ֹלא
ל ַשָבת ַהַמְלָכה ֶאת ָפַני ך ִאם ְתַקבֵּ   ָכָכה ְכמֹו ֶשֲאִני עֹוֶדִני הֹולֵּ

 .ִפי ַשָבת יֹום יֹום ְוגּוִפי ֶיֱחַזק ְוַהַשָבת ַבֶנֶפש ְתִהיִיְלַבש גּו
ל ְפנֵּי ַשָבת ַהַמְלָכה  " .ְלִכי ַנְפִשי ְצִאי ַכָלה יֹום יֹום ְלַקבֵּ

 

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

 
 השבועבכל יום שישי בסוף 

 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

  



[Pick the date] 

 

                                                                         

 

 

Page 9 

 

 
 16-ה מאה/ צפת  -אלעזר אזכרי ' ר/ ידיד נפש 

 
ֲחָמן ָאב ֶנֶפש ְיִדיד ְבָדְך ְמֹשְך   ָהרַׁ  (שירת הבית הראשון). ְרצֹוָנְך ֶאל עַׁ
ְבָדְך ָירּוץ ָּיל ְכמֹו עַׁ ֲחֶוה   אַׁ  .ֲהָדָרְך מּול ִיְשתַׁ

ב ִכי ם ְוָכל צּוף ִמֹנֶפת   ְיִדידּוָתְך לֹו ֶיֱערַׁ עַׁ  .טַׁ
 
 ַאֲהָבָתְך חֹוַלת ַנְפִשי   ָהעֹוָלם ִזיו ָנֶאה דּורהָ 

ל ָאָנא  .ִזיָוְך ֹנַעם ָלּה ְבַהְראֹות   ָלּה ָנא ְרָפא ָנא אֵּ
א ִתְתַחזֵּק ָאז  .עֹוָלם ִשְפַחת ָלְך ְוָהְיָתה   ְוִתְתַרפֵּ

 
 אֹוֲהָבְך ֶבן ַעל ָנא ְוחּוָסה   ַרֲחֶמיָך ֶיֱהמּו ִתיקוָ 

  .ֻעָזְך ְבִתְפֶאֶרת ִלְראֹות   ִנְכַסף ִנְכֹסף ַכֶמה ֶזה ִכי
ִלי ָאָנא  .ִתְתַעָלם ְוַאל ָנא חּוָשה   ִלִבי ַמְחַמד אֵּ

 
 .ְשלֹוָמְך ֻסַכת ֶאת ָעַלי   ָחִביב ּוְפֹרש ָנא ָגֶלההִ 

 .ָבְך ְוִנְשְמָחה ָנִגיָלה   ִמְכבֹוָדְך ֶאֶרץ ָתִאיר
ר ד ָבא ִכי ָאהּוב ַמהֵּ י ְוָחנִֵּני   מֹועֵּ  .עֹוָלם ִכימֵּ

 

 

 

 שונים בזמנים המושר, מולחנים ביותרהו הידועים מהפיוטים אחד- נפש ידיד 
-ה המאה של צפת מקובלי מחוג, אזכרי אלעזר' ר חיבר הפיוט את. השבת במהלך

 . ספרד למגורשי בן, 16

 הספרדיות, השונות הקהילות של התפילה מנהגי אל במהירות חדר הפיוט 
 הלב את המכין, השחר עלות לפני המושר כפיוט הן נתקבל הוא. והאשכנזיות

 כך. בשבת משמעותיות זמן בנקודות המושר כפיוט הן, החדש וליום לתפילה
 שבת) שלישית סעודה ובזמן שבת קבלת לפני הפיוט מושר, אשכנז בקהילות למשל
 לפני כפיוט הן מושר הוא הספרדיות בקהילות. מיוחדת רצון לעת הנחשב(, צ"אחה

 . ומנהגיה קהילה כל, הבקשות שירת במסגרת הן, שחרית תפילת

 אותו הגדיר עצמו הפיוט מחבר'. ה לקרבת וכיסופים כמיהה רווי הקצר הפיוט 
' ה שם את שירו של לאקרוסטיכון בחר ואף" האהבה וחשק היחוד על בקשה"כ

 של נפשו הלך את מבטא געגוע ובביטויי אהבה בכינויי הרב השימוש. המפורש
 . ולגאולה' ה לקרבת המשתוקק, המחבר
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 16 מאה/  צפת - אלקבץ הלוי שלמה' ר  דודי לכה

את דֹוִדי ְלָכה ָּלה ִלְקרַׁ ָבת ְפֵני כַׁ ְבָלה שַׁ   (שירת הפזמון ) ְנקַׁ
ל ִהְשִמיָענּו ֶאָחד ְבִדבּור ְוָזכֹור ָשמֹור  .ַהְמֻיָחד אֵּ

ם ֶאָחד ּוְשמֹו ֶאָחד' ה  ְוִלְתִהָלה ּוְלִתְפֶאֶרת ְלשֵּ
את דֹוִדי ְלָכה ָּלה ִלְקרַׁ ָבת ְפֵני כַׁ ְבָלה שַׁ  ְנקַׁ

 .ַהְבָרָכה ְמקֹור ִהיא ִכי,ְונְֵּלָכה ְלכּו ַשָבת ִלְקַראת
ֹראש  .ְתִחָלה ְבַמֲחָשָבה ַמֲעֶשה סֹוף ,ְנסּוָכה ִמֶקֶדם, מֵּ

את דֹוִדי ְלָכה ָּלה ִלְקרַׁ ָבת ְפֵני כַׁ ְבָלה שַׁ  ְנקַׁ
ָכה ִמתֹוְך ְצִאי קּוִמי,ְמלּוָכה ִעיר, ֶמֶלְך ִמְקָדש  !ַהֲהפֵּ

ֶמק ֶשֶבת ָלְך ַרב  .ֶחְמָלה ָעַלִיְך ַיְחֹמל ְוהּוא,ַהָבָכא ְבעֵּ
את דֹוִדי ְלָכה ָּלה ִלְקרַׁ ָבת ְפֵני כַׁ ְבָלה שַׁ  ְנקַׁ

ָעָפר ִהְתַנֲעִרי י ִלְבִשי,קּוִמי מֵּ ְך ִבְגדֵּ  !ַעִמי ִתְפַאְרתֵּ
ית ִיַשי ֶבן ַיד ַעל  !ְגָאָלּה ַנְפִשי ֶאל ָקְרָבה,ַהַלְחִמי בֵּ

את דֹוִדי ְלָכה ָּלה ִלְקרַׁ ָבת ְפֵני כַׁ ְבָלה שַׁ  ְנקַׁ
ְך ָבא ִכי,ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי  ,אֹוִרי קּוִמי אֹורֵּ

ִרי ִשיר עּוִרי עּוִרי  !ִנְגָלה ָעַלִיְך' ה ְכבֹוד,ַדבֵּ
את דֹוִדי ְלָכה ָּלה ִלְקרַׁ ָבת ְפֵני כַׁ ְבָלה שַׁ  ְנקַׁ

ֹבִשי ֹלא  ?ֶתֱהִמי ּוַמה ִתְשתֹוֲחִחי ַמה! ִתָכְלִמי ְוֹלא תֵּ
 !ִתָלּה ַעל ִעיר ְוִנְבְנָתה,ַעִמי ֲעִנּיֵּי ֶיֱחסּו ָבְך

את דֹוִדי ְלָכה ָּלה ִלְקרַׁ ָבת ְפֵני כַׁ ְבָלה שַׁ  ְנקַׁ
 .ְמַבְלָעִיְך ָכל ְוָרֲחקּו,ֹשָסִיְך ִלְמִשָסה ְוָהיּו

 .ַכָלה ַעל ָחָתן ִכְמשֹוש ֱאֹלָהִיְך ָעַלִיְך ָיִשיש
את דֹוִדי ְלָכה ָּלה ִלְקרַׁ ָבת יְפנֵ  כַׁ ְבָלה שַׁ  ְנקַׁ
 ,ַתֲעִריִצי' ה ְוֶאת,ִתְפֹרִצי ּוְשֹמאל ָיִמין
 ְוָנִגיָלה ְוִנְשְמָחה,ַפְרִצי ֶבן ִאיש ַיד ַעל

את דֹוִדי ְלָכה ָּלה ִלְקרַׁ ָבת ְפֵני כַׁ ְבָלה שַׁ  ְנקַׁ
 ,ַבֲעָלּה ֲעֶטֶרת, ְבָשלֹום ֹבִאי
 ,ּוְבָצֳהָלה ְבִרָנה ְבִשְמָחה ַגם

 .ְסֻגָלה ַעם ֱאמּונֵּי תֹוְך
 !ַכָלה בֹוִאי! ַכָלה בֹוִאי
את דֹוִדי ְלָכה ָּלה ִלְקרַׁ ָבת ְפֵני כַׁ ְבָלה שַׁ  ְנקַׁ

 

  הוא הלב והמרכז של תפילת קבלת שבת והוא מלווה את רגעי המעבר שבין ימי החולין המסתלקים לבין השבת  -' לכה דודי'פיוט
י "שלמה אלקבץ ואומץ מיד עם כתיבתו ע' י הפרשן וחכם הקבלה ר"ע 16-בצפת של המאה ה הפיוט נכתב. הנכנסת ובאה

, מה שתרם להתפשטותו ולקבלתו המהירה בכל קהילות ישראל ולכך שנתווסף לסידור התפילה, מקובלי צפת של אותה תקופה
  .על אף שזה היה כבר סגור וחתום

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

רבי (: "א"ע, שבת קיט)חנינא בתלמוד הבבלי ' היציאה לקראת השבת מקורה במסופר על ר'. לכה דודי'עם שירת מזמורי תהלים ו
בואו ונצא לקראת שבת [ 'חנינא מתעטף עם חשיכה בערב שבת ואומר' היה ר]חנינא מיעטף וקאי אפינא דמעלי שבתא ואמר 

  ."'בואי כלה בואי כלה[ 'ינאי היה לובש בגדיו ערב שבת ואומר' ר]רבי ינאי לביש מאניה מעלי שבת ואמר '. המלכה

 בלשון . ומשום כך ניתן להבינו גם ללא הבנת כל הסמלים הקבליים הרמוזים בו ,ל פשט גם יחדהפיוט כתוב ברבדים של סוד וש
לקבל את  -השבת –יוצא לקראת הכלה  –עם ישראל  –מצייר המשורר תמונה שבה הדוד , עשירה בשיבוצים מקראיים, ציורית

במנהגים הספרדיים שרים את הפיוט כולו . בשירתוויש מנהגים שונים , במהלך הדורות חוברו לפיוט מאות לחנים שונים .פניה
  .במנהגי אשכנז שרים את הפיוט בישיבה ובבית האחרון עומדים ופונים למערב. בעמידה עם הפנים כלפי מערב
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 נדב מדינה ואבנר צדוק: לחן יגאל בשן : ביצוע,אבי קורן : מילים/ לקראת שבת 

 
 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 

 ועולה תפילה , על השולחן חלה

 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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   17מאה  -מחבר לא ידוע /  שלום עליכם  

 

ָשלֹום ְלֲאֵכי הַׁ ְלֲאֵכי ֶעְליֹון, ָשלֹום ֲעֵליֶכם מַׁ ָקדֹוש בָ , מַׁ ְמָלִכים הַׁ ְלֵכי הַׁ  רּוְךִמֶמֶלְך מַׁ
 .הּוא

ָשלֹום ְלֲאֵכי הַׁ ְלֲאֵכי ֶעְליֹון, בֹוֲאֶכם ְלָשלֹום מַׁ ְמָלִכים, מַׁ ְלֵכי הַׁ ָקדֹוש ָברּו, ִמֶמֶלְך מַׁ ְך הַׁ
 .הּוא

ָשלֹום ְלֲאֵכי הַׁ ְלֲאֵכי ֶעְליֹון, ָבְרכּוִני ְלָשלֹום מַׁ ָקדֹוש בָ , מַׁ ְמָלִכים הַׁ ְלֵכי הַׁ רּוְך ִמֶמֶלְך מַׁ
 .הּוא

ָשלֹוםֵצאְתֶכם  ְלֲאֵכי הַׁ ְלֲאֵכי ֶעְליֹון, ְלָשלֹום מַׁ ָקדֹוש, מַׁ ְמָלִכים הַׁ ְלֵכי הַׁ ָברּוְך  ִמֶמֶלְך מַׁ
 הּוא

 

 

 
 

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

17 . 

  המספרת שלאחר תפילת ערבית (, ב"קיט ע)הפיוט מבוסס על אגדה ממסכת שבת
וכאשר הם נוכחים , שני מלאכי שרת מלווים את האדם בדרכו אל ביתו, של שבת

בני הבית . הם מברכים את יושבי הבית, לדעת שהכל בבית מוכן וערוך לשבת
 . םומבקשים את ברכת, משיבים להם בברכה ובהזמנתם אל הבית

 לכל קהילה . והן מקבלות אתו את פני השבת, הפיוט נתקבל בכל קהילות ישראל
חלק מהלחנים מבוססים על נוסח . לחן משלה לפיוט ולעתים אף יותר מלחן אחד

 . התפילה וחלקם לחנים חדשים בני ימינו
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-המשפחתיתן /ות לשתף בנוסח ובלחן שבמסורתם/ות מהמשפחה המדליקה מוזמנים/המקדשים
 :הקיבוציים שלהלן/או בנוסחים המסורתיים/עדתית ו

 

 

ִשִשי ִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם: יֹום הַׁ ָשמַׁ ְשִביִעי ְמלַׁ : וְַׁיֻכּלּו הַׁ ּיֹום הַׁ ל ֱאֹלִהים בַׁ אְכתֹו וְַׁיכַׁ
אְכתֹו ֲאֶשר ָעָשה. ֲאֶשר ָעָשה ְשִביִעי ִמָכל ְמלַׁ ּיֹום הַׁ ִּיְשֹבת בַׁ ְיָבֵרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹו: וַׁ ם וַׁ

אְכתֹו ֲאֶשר ָבָרא ֱאֹלהִ  ת ִמָכל ְמלַׁ ֵדש אֹותֹו ִכי בֹו ָשבַׁ ְיקַׁ ְשִביִעי וַׁ ֲעשֹותהַׁ . ים לַׁ
 מן הסידור המסורתי,  ב ג-בראשית א לא

 

י בותַׁ ָבָנן ְורַׁ ְבִרי ָמָרָנן ְורַׁ  : סַׁ

ָתה ה ָגֶפןֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם '. ָברּוְך אַׁ  :בוֵרא ְפִרי הַׁ

ָתה ה ת ָקְדש. ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְבִמְצוָתיו ְוָרָצה ָבנּו. ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם' ָברּוְך אַׁ בַׁ ו ְושַׁ
ֲעשה ְבֵראִשית. ְבַאֲהָבה ּוְבָרצון ִהְנִחיָלנּו  ְתִחָּלה ְלִמְקָרֵאי( ִכי הּוא יום. )ִזָכרון ְלמַׁ

ִמים ְושַׁ . ִליִציַאת ִמְצָרִיםקֶדש ֵזֶכר  ְשָת ִמָכל ָהעַׁ ְרָת ְואוָתנּו ִקדַׁ ת ָקְדְש ִכי ָבנּו ָבחַׁ ָך בַׁ
ְלָתנּו  : ְבַאֲהָבה ּוְבָרצון ִהְנחַׁ

ָתה ה ָבת'. ָברּוְך אַׁ שַׁ ֵדש הַׁ  מן הסידור: ְמקַׁ

 

 

 
 .ולשוננו רינה ,ימלא שחוק פינו,אז

 .לא יפוג לעולם, מי יתן טעמם, ואדמהמתנת אדם , נברך על פת וענב
   !לחיים

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

 

 

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

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

 .נדע גם אנו לשמוח בעת יצירתנו ולהנות מפירותיה
 .אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן' ברוך אתה ה
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 עוזי חיטמן :לחן מן המקורות :מילים  /אדון עולם
 

  אדון עולם אשר מלך
  בטרם כל יציר נברא

  לעת נעשה בחפצו כל
  .אזי מלך שמו נקרא

 
  ואחרי ככלות הכל

  לבדו ימלוך נורא
  והוא הווה, והוא היה

  והוא יהיה בתפארה
 

  והוא אחד ואין שני
  .החבירהלהמשילו ל

  בלי ראשית בלי תכלית
  .ולו העוז והמשרה

 
  והוא אלי וחי גואלי

  .וצור חבלי בעת צרה
  והוא נסי ומנוסי

  מנת כוסי ביום אקרא

  

 

 

 

ָבת שַׁ  ְוָשְמרּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאת הַׁ

ָבת ְלדרָתם ְבִרית עוָלם שַׁ ֲעשות ֶאת הַׁ   .לַׁ
 ִיְשָרֵאל אות ִהיא ְלעָלםֵביִני ּוֵבין ְבֵני 

ִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ' ִכי ֵשֶשת ָיִמים ָעָשה ה ָשמַׁ  ֶאת הַׁ

ִּיָנפַׁש ת וַׁ ְשִביִעי ָשבַׁ ּיום הַׁ  :ּובַׁ

 יז-טז לא שמות

  

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=655&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=655&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=778&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=778&lang=1
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 דניאל סמבורסקי:לחן, 1934 נתן אלתרמן:מלים/ שיר העמק 

ָּיֵגעַׁ   ָבָאה ְמנּוָחה לַׁ
ְרגֹועַׁ ֶלָעֵמל  .ּומַׁ

ְיָלה ִחּור ִמְשָתֵרעַׁ   לַׁ
ל ְשדֹות ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל  .עַׁ

ל ָּטה ּוְלָבָנה ֵמעַׁ ל ִמְּלמַׁ  ,טַׁ
ד נֲַׁהָלל  .ִמֵבית ַאְלָפא עַׁ

ה ְיָלה ִמֵּליל, מַׁ ה ּלַׁ  ?מַׁ
 .ְדָמָמה ְבִיְזְרֶעאל

 , ֶאֶרץ ִתְפֶאֶרת, נּוָמה ֵעֶמק
 .ָאנּו ְלָך ִמְשֶמֶרת

ָדָגן ִמְתנֹוֵעעַׁ   ,ָים הַׁ
ְלֵצלִש   ,יר ָהֵעֶדר ְמצַׁ

 ,זֹוִהי ַאְרִצי ּוְשדֹוֶתיהָ 
 .ֶזהּו ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל

ל ּלַׁ ְך ַאְרִצי ְוִתְתהַׁ  ְתֹברַׁ

ד נֲַׁהָלל  .ִמֵבית ַאְלָפא עַׁ

ה ְיָלה ִמֵּליל, מַׁ ה ּלַׁ  ?...מַׁ

ִגְלבֹועַׁ  ר הַׁ  ,ֹאֶפל ְבהַׁ
 .סּוס דֹוֵהר ִמֵצל ֶאל ֵצל

 ,קֹול ְזָעָקה ָעף ָגבֹוּהַׁ 
 .ִמְשדֹות ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל

ל  ִמי ָיָרה ּוִמי ֶזה ָשם ָנפַׁ
 ?ֵבין ֵבית ַאְלָפא ְונֲַׁהָלל

 
ה ְיָלה ִמֵּליל, מַׁ ה ּלַׁ  ?...מַׁ

 

 

 

 תוך יום אחד לסרט המדבר הראשון שהופק  1934בשנת י אלתרמן "שיר העמק נכתב ע
  .מרגוט קלאוזנרבהפקת '  לחיים חדשים'בפלשתינה של אז  שאורכו כשעה ונקרא 

  הסרט נופק לקרן היסוד של ההסתדרות הציונית כדי שיציג קבל העולם היהודי בגולה את
 . ובאמצעותו ישוכנעו גבירים לתמוך במפעל הציוני, המעשה החלוצי הנעשה בארץ

  בסרט מוקרן קטע שבו נראה סמבורסקי ישוב ליד הפסנתר בחדר האוכל של קיבוץ גבעת
נראה , כשהשיר כבר שגור בפי כול, בהמשך העלילה. ים את השירברנר ומלמד את החבר

חבר שמלווה עם השיר את תגלחתו וחברה , רפתן שמזמר את השיר בתוך חליבת פרה
 . שפוצחת בו שעה שהיא תולה את כביסתה 
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 12מאה ,ספרד –אברהם אבן עזרא ' ר /כי אשמרה שבת  

ָבת ֵאל  ד ֵבינֹו ּוֵביִני   ִיְשְמֵרִניִכי ֶאְשְמָרה שַׁ שירת ) אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי עַׁ
 (הפזמון 

ֶפץ ַלֲעשֹות ְדָרִכים י ְצָרִכים   ָאסּור ְמֹצא חֵּ ר בֹו ִדְברֵּ  ַגם ִמְלַדבֵּ

י ְמָלִכים י ְסחֹוָרה אֹו ִדְברֵּ ִני   ִדְברֵּ ל ּוְתַחְכמֵּ  ֶאְהֶגה ְבתֹוַרת אֵּ

 ִהנֵּה ְלדֹור ִראשֹון ָנַתן ְקדֹוִשי   נֹוַח ְלַנְפִשיבֹו ֶאְמְצָאה ָתִמיד 

ת ֶלֶחם ִמְשֶנה ַבִשִשי ת ְבתֵּ  ָכָכה ְבָכל ִשִשי ַיְכִפיל ְמזֹוִני   מֹופֵּ

ל)ָרַשם ְבַדת ַהּיֹום   בֹו ַלֲעֹרְך ֶלֶחם ָפִנים ְלָפָניו ֹחק ֶאל ְסָגָניו( ָהאֵּ

ן ְלִהְתַענֹות בֹו   ָאסּור ְלַבד ִמּיֹום ִכפּור ֲעֹוִני   ַעל ִפי ְנבֹוָניוַעל כֵּ

 ֶלֶחם ְוַיִין טֹוב ָבָשר ְוָדִגים   ַהּיֹום ְמֻכָבד הּוא יֹום ַתֲענּוִגים

ם ִשְמָחה ַמִשיִגים ִחים בֹו הֵּ ִני   ַהְשמֵּ  ִכי יֹום ְשָמחֹות הּוא ּוְתַשְמחֵּ

ל ְמָלאָכה בֹו סֹופֹו  חֵּ ס בֹו ִלִבי ְבבֹוִרית   ְלַהְכִריתמֵּ ן ֲאַכבֵּ  ַעל כֵּ

ל ַעְרִבית ְוַשֲחִרית  מּוָסף ְוַגם ִמְנָחה הּוא ַיֲענִֵּני   ֶאְתַפְלָלה ֶאל אֵּ

 

 

 כי אשמרה השבת נחשב לאחד מפיוטי השבת הנפוצים והמולחנים ביותר -פיוט ,
אברהם ' של הפיוט הוא רמחברו . בשינויי נוסח קלים, המושר על ידי כל הקהילות

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

 לאורך כל הפיוט ניכרת ובולטת שמחתו של המשורר ביום השבת ואהבתו אליה .
, מתרחק מדברי חול, מתענג בלימוד התורה ובסעודות השבת, בשבת הוא נח

הפזמון החוזר של הפיוט . הרוחנית של השבתמטהר את לבו מתחבר למהות 
המהווה אות ועדות לקשר שבין עם ישראל , מדגיש את חשיבותה של השבת

 . ה ולברית שביניהם"והקב
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 רפי בן משה: לחן, אהוד מנור: מילים/ מי אוהב את השבת 

 
  (שירת הפזמון)?  מי אוהב את השבת

 ! אמא ואבא
 ? מי אוהב את השבת

 ! סבתא וסבא
 ? מי אוהב את השבת

 . אתה ואת, אני
 ! 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 

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

 הברכות על החלות

 .ות מהמשפחה המדליקה טובלים במלח מגישים למשתתפים /ות או הילדים/המברכים

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

 

 

 

ֵברּו ָתה נוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְבִעתו. ֵעיֵני כל ֵאֶליָך ְישַׁ  : ְואַׁ
י ָרצון. פוֵתחַׁ ֶאת ָיֶדָך ְשִביעַׁ ְלָכל חַׁ  : ּומַׁ
ָתה ה מוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם', ָברּוְך אַׁ  מן הסידור : הַׁ

 

 

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

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

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

 .המדרשה באורניםחג ישראלי ,בהשראת 

 

 

 

 עממי : לחן, טו -תהלים לד יג/  ָהִאיש-ִמי

ִּיים ָהִאיש-ִמי    .ֹאֵהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב  ֶהָחֵפץ חַׁ
ֵבר ִמְרָמה   ְנֹצר ְלשֹוְנָך ֵמָרע   .ּוְשָפֶתיָך ִמדַׁ
ֵקש ָשלֹום ְוָרְדֵפהּו טֹוב-סּור ֵמָרע וֲַׁעֵשה   .בַׁ
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ָבת   ָנָתן יֹוָנָתן/ ֶעֶרב שַׁ

 
 ֶתֶלם ַאֲחרֹון ְוֹחֶשְך ַבִגָנה

 .ַהּיֹום ָאַמר ֶאת סֹוף ַהַמְנִגיָנה
 ַהְתמּוָנה ֶעֶרב ֲחִריִשי ָחַתם ֶאת

ין אֹור ְלֹחֶשְך ָנָחה ַהְשכּוָנה  .בֵּ
 

 ַדּיג ָאַסף ַחָכה ַאֲחרֹוָנה
 .ִהנֵּה ְכָבר יֹום ִשִשי ָפָנה

י י ַהּיֹוָנה-שּוקֵּ  ָהִעיר ַכְנפֵּ
 .ָלְבשּו ֻכֹתֶנת ְלָבָנה

 
 ַהֻשְלָחן מּוָכן ְוֶנֶאְספּו ֻכָלם

 .ָלהנֵּרֹות דֹוְלִקים ִעם ַיִין ְוחַ 
 יֹום ָעָמל ָכָלה ּוַמה ֶשֹּלא ִנְשַלם

ַהְתָחָלה  .אּוַלי ַנְתִחיל ָמָחר מֵּ

 

 

 

 יוני רכטר: לחן, תרצה אתר: מילים,אריק איינשטיין: ביצוע/שבת בבוקר 

 
    , יום יפה! שבת בבוקר

 , אמא שותה המון קפה
 ( המון עיתון)אבא קורא המון עיתון 

 . ולי יקנו המון בלון
 

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

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

 

  

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=166&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1030&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1030&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=489&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=489&lang=1
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 ' דליה רביקוביץ/ חמדה
 

 , ָשם ָיַדְעִתי ֶחְמָדה ֶשֹּלא ָהְיָתה ָכמֹוהָ 
 ַהְשִביִעי ְבַשָבת ְוַהְזַמן ַההּוא ָהָיה יֹום

י ִאיָלנֹות ָהיּו ִמְתַעְצִמים ִלְגֹבּהַ    .  ְוָכל ַבדֵּ

ף ְכָנָהר ִלְנֹבעַ  ל ִמָסִביב שֹוטֵּ חֵּ  , ְוָהאֹור הֵּ
 .ְוַגְלַגל ָהַעִין ֶאת ַגְלַגל ַהַחָמה ָחַמד

 .  ָאז ָיַדְעִתי ֶחְמָדה ֶשֹּלא ָהְיָתה ָכמֹוהָ  
 

 , י ַהִשיִחים ְוָהאֹור ֹלא ָיַדע ָשֹבעַ ִהְזִהירּו ָראשֵּ 
י ַהָנָהר ּוְבָכל ַאְדוֹוָתיו ִנַצת  ,ִנַתְך ְבַגלֵּ

יָניו ְכַתפּוַח ָזָהב ִלְבֹלעַ    .   ַאף ֹראִשי ָהָיה ְבעֵּ
 

 שֹוַשנֵּי ָנָהר ְצֻהבֹות ָפֲערּו ֶאת ִפיֶהן ִלְבֹלַע 
ֶשב ַהָשטֶאת ַאְדוֹות ַהָנָהר ְבָחְפָזן וְ   ,ִגְבעֹול ָהעֵּ

 ְואֹותֹו ַהּיֹום ָהָיה יֹום ַהְשִביִעי ְבַשָבת  
 

י ִאיָלנֹות ִמְתַעְצִמים ִבְתשּוָקה ִלְגֹבּהַ   ְוָכל ַבדֵּ
 .ְוָאז ָיַדְעִתי ֶחְמָדה ֶשֹּלא ָהְיָתה ָכמוה 

 

 פרשת השבוע

 :ן /ות לדרוש בצלמם/ות המשפחה המדליקה  מוזמנים/בני

בנות המשפחה ובניה מוזמנים לספר על חוויה או על אירוע מעניין שקרה  -"פרשת השבוע שלי. "1
 .להם השבוע

אחד מהמשתתפים בוחר פסוק או מספר פסוקים מפרשת השבוע : דרשה אישית על פרשת השבוע. 2
 :באותניתן כדוגמה לבחור באחת מן הדרכים ה. או מההפטרה שחשובים לו ואומר עליהם כמה מלים

 לבחור פסוקים המתקשרים למעגלי השייכות שלי. 
 לחפש הקשרים בין פרשת השבוע ובין מאורעות החיים השוטפים. 
 ביקורת/לברר את הערכים המובעים בפרשה תוך כדיי הבעת הזדהות 

  הקשורים לפסוקי הפרשה'( תמונה וכו,סיפור,שיר )להביא קטע אומנותי או יצירה אישית 
 בפרשה מתוך זווית ראיה אישית  להרחיב נושא שמופיע

 '(.כלכלית וכו,פמניסטית,סוציולוגית,פסיכולוגית)
 הרשימה המלאה של פרשות השבוע וההפטרות ינתנו למשפחה מבעוד מועד. 
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 נעמי שמר  / שירת העשבים

ע ְלָך  דַׁ
 ֶשָכל רֹוֶעה ְורֹוֶעה
 ֵיש לֹו ִנגּון ְמיּוָחד

 .ִמֶשּלֹו
ע ְלָך  דַׁ
 ֵעֶשב ְוֵעֶשבֶשָכל 

 ֵיש לֹו ִשיָרה ְמיּוֶחֶדת
 ,ִמֶשּלֹו

ת ָהֲעָשִבים  ּוִמִשירַׁ
 נֲַׁעֶשה ִנגּון
 . ֶשל רֹוֶעה

ָמה ָיֶפה  , כַׁ
ָמה ָיֶפה ְוָנֶאה  כַׁ

ִשיָרה  ְכֶששֹוְמִעים הַׁ
 .ֶשָּלֶהם

 טֹוב ְמֹאד
ֵּלל ֵביֵניֶהם  ְלִהְתפַׁ
ֲעֹבד  ּוְבִשְמָחה לַׁ

 '.ֶאת ה
ת ָהֲעָשִביםּומִ   ִשירַׁ

ֵּלב ֵּלא הַׁ  ִמְתמַׁ
 .ּוִמְשתֹוֵקק

 

ֵּלב  ּוְכֶשהַׁ
ֵּלא ִשיָרה ִמְתמַׁ  ִמן הַׁ

 ּוִמְשתֹוֵקק
 ,ֶאל ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל

 אֹור ָגדֹול
 ֲאזַׁי ִנְמָשְך ְוהֹוֵלְך

 ִמְקדּוָשָתּה ֶשל ָהָאֶרץ
 ָעָליו

ת ָהֲעָשִבים  ּוִמִשירַׁ
 נֲַׁעֶשה ִנגּון

ֵּלבֶשל   .הַׁ

 

 

  נחמן ' בהשראת ר,  1976י נעמי שמר בשנת "נכתב ע –שירת העשבים
מברסלב והתקבל כמעין פיוט מודרני כשהשתלב בסדר הזמירות לסעודה 

 . שלישית הנהוג היום בישיבות ובתי מדרש רבים
 אלא גם , חיים ואדמה, הוא לא ראה בו רק צמחיה, נחמן בטבע' כשהתבונן ר

נחמן ' מצא ר", כל עשב ועשב אומר שירה"בעובדה ש; רוחניתמקור להשראה 
' ניגון'ל, לדרכה הבלעדית, ביטוי לייחודיותה של כל בריה תחת השמים

ועל המנהיג , לחובה המוטלת על כל אדם, ולא פחות מכך –המיוחד לה 
 .של זולתו' ניגון'להיות ער ורגיש ל, בפרט
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 תמר אדר                 / שלום

 , זו ברכה -"שלום"
 ,זו תפילה -"שלום"
 זאת מילה שתישמע -"שלום"

 .כל שעה -בכל יום, בכל עת
 אומרים כשנפגשים -"שלום"

 :גם ילדים גם אנשים
 ,שלום לכם ומה שלומכם
 !כל כך שמחנו לראותכם

 

 

 אומרים שנפרדים -"שלום"
 ,מחברים או חברות

 :ואם רוצים גם מוסיפים
 !להתראות

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

 ,שלום כולנו נבקש
 !יהי שלום על ישראל

 
 

 

 ְוִכְתתּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִתים                "
רֹות   יֶהם ְלַמְזמֵּ  ַוֲחִניתֹותֵּ
 גֹוי ֶחֶרב-ִיָשא גֹוי ֶאל-ֹלא  
 "ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה-ְוֹלא  

 ישיעהו ב ד~

 

 

  מוש בן ארי: מילים ולחן/ סאלאם 
 

                         עוד יבוא שלום עלינו
  עוד יבוא שלום עלינו

 . עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם
 

  עלינו ועל כל העולם, סאלם
  סלאם, סאלם
  עלינו ועל כל העולם, סלאם
 . סלאם, סאלם

 

 שבת שלום!

 ארוחת שבת קיבוצית

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1229&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1229&lang=1

