
קבלת שבת  
קהילתית

שנת מצוות
~כנרת ~ 

ז"תשע



ערב שבת
אדליצחק : לחן, חפץמינה : מילים

ָבת .ֶאת ָהָאָבק ִמָכל ִפָנה ָנִסיר ִלְכבֹוד שַׁ
ָבת ִקיר ְתמּוָנה ָיָפה ִנְתֶלה ִלְכבֹוד שַׁ ל הַׁ .עַׁ
ָבת ְלִביש ִלְכבֹוד שַׁ ָבה ִשְמָלה ְנִקָיה נַׁ בֻּ .לַׁ

ָבת ָשלֹום ָבת ָשלֹום, שַׁ ,שַׁ
יֹום .ְמנּוָחה ְוִשְמָחה הַׁ

ָבת ִציעַׁ ִלְכבֹוד שַׁ ָבה נַׁ בֻּ .ִמָטה ְלָבָנה לַׁ
ָבת ְמנֹוָרה ָנִכין ִלְכבֹוד שַׁ .ֵנר ָקָטן בַׁ

ָבת .ִשיר ְמנּוָחה ְוִשְמָחה ָנִשיר ִלְכבֹוד שַׁ
ָבת ָשלֹום ָבת ָשלֹום, שַׁ ,שַׁ

יֹום .ְמנּוָחה ְוִשְמָחה הַׁ
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גרנוןנטע 
10.5.2004: תאריך לידה
מקורו של  : פירוש השם

,  ך"השם נטע הוא בתנ
.נטיעה, שתיל

:תחביבים
, לשמוע מוזיקה, אני אוהבת להיות עם חברים

.אני מתאמנת ארבע פעמים בשבוע בספורט
!אני אוהבת לרקוד ובעיקר לעשות כיף

, את אמא שלי לתל אביב" לגרור"אני אוהבת 
!!!אל תעירו אותי...והכי הכי אוהבת לישון

:חוויה משנת מצוות
,  "הישרדות"אהבתי את משימת ה

, בנינו אוהלים, הלכנו לבד בחושך
.הכנו לעצמנו את האוכל והיה לי כיף
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:חברים מספרים עלי
"ישנה יותר מידי"
"נטע חברה טובה"
"אוהבת לעזור תמיד"



קידוש כנרתי לשבת
סטולראביב 
2017יוני , כנרת

יום טורח ועומליום 
חוזר וקציר יומו צנוע הוא ודלאדם "

".כמגדללו עומסות ועל גבו צרות החול 
.יום המנוחה והנחלה, הגיע יום שבת

, כל השבוע אנו עסוקים
, לומדים, עובדים, מתרוצצים

,  בילדיםרבים ומטפלים , אוהבים
החלטות הרות גורל מחליטים 

מדי יום דוהרים , הנוגעות לקהילתנו
, היאמלאכתנו באשר לכל 

בקוצר רוח  מחכים 
המיוחל שבו יש תחושה  ליום 
.ושלווהרגיעה , חופש באווירשל 
והאל ישמור על כל אחד ואחד ייתן מי 

.לובקהילתנו ויראה לו את הדרך הנכונה 
לאהוב ולחיות  , להבין אחד את השנישנצליח 

.  ואהבהיחד בשלווה 
להתפשר ובעיקר שנדע 
.להחלטות הנכונותלהגיע 

שיהיה שלום על כל בני ישראל 
.התבלותושבי 

שקידשנו במצוותו  ' ברוך אתה ה
והנחיל לנו את השבת  

שבה אנו שובתים  
.מכל מלאכה
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ָתה ה ,  ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם', ָברּוְך אַׁ

ֶגֶפןְפִרי בוֵרא  .הַׁ

ָתה ה ,ֶמֶלְך ָהעֹוָלםֱאֹלֵהינּו ', ָברּוְך אַׁ

ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו

ָבת ְדִליק ֵנר ֶשל שַׁ .ְלהַׁ

ָתה ה ,  ָהעֹוָלםֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ', ָברּוְך אַׁ

מֹוִציא ֶלֶחם ִמן  .ָהָאֶרץהַׁ



אלון כנרתי
27.8.2004: תאריך לידה

מקור השם  : השםפירוש 
.ך"הוא מהתנ

סוג של עץ גבוה 
.ומרשים

:תחביבים
אני מתאמן שלוש פעמים בשבוע  

. בהפועל עמק הירדן בכדורגל
.מגן ימיני, מגרש אני בתפקידב

!  אני אוהד שרוף של מכבי תל אביב בכדורגל

:חוויה משנת מצוות
-זחלנו ברפת בזוגות, "השבעה"עשו לנו 

.  בנו" התעללו"השפילו אותנו ו, התלכלכנו
.כיף במשימות למרות הגועלהיה 

:חברים מספרים עלי
"מצחיק ויש לו יציאות טובות"
"טוב בכדורגל"
"ינס'ג-מאניאק"הדוגמן הבא של "
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בכחאנא 

חממהעובדיה : לחן, הקנהבן נחוניאמיוחס לרבי 

ִתיר ְצרּוָרהְבֹכחַׁ ָאָנא  ת ְיִמיֶנ ְָ תַׁ ַַּׁ  ְגדֻּ

ֵבל  ֲהֵרנּו נֹוָראִרנַׁתקַׁ ְגֵבנּו טַׁ ֶמְ ָ שַׁ עַׁ

ת ָשְמֵרםִיחּוֶדְ ָדֹוְרֵשי ִגבֹורָנא   ְכָבבַׁ

ֲחֵמי ִצְדָקֶת ָ ָתִמיד ָגְמֵלם ֲהֵרם רַׁ ָבְרֵכם טַׁ

ֲחִסין ָקדֹוש ְברֹוב טּוְב ָ נֵַׁהל ֲעָדֶת ָ

ְמ ָ ְפֵנה  ָשֶת ָזֹוְכֵריָיִחיד ֵגֶאה ְלעַׁ ְקדֻּ

ֲעלּומֹות ֲעָקֵתנּו יֹוֵדעַׁ תַׁ ע צַׁ ֵבל ּוְשמַׁ ְוָעֵתנּו קַׁ שַׁ

שבת
בסשמואל : מילים

וולבהיואל : לחן

ט ֵיֵרד ֵאֵלינּו עֹוד ְמעַׁ

טֹוב ָבת הַׁ .יֹום שַׁ
ִלְכבֹודֹו ָתִכין ִאֵמנּו

ִמים ָלֹרב ְטעַׁ .מַׁ

ְברּוָכה, בֹוִאי ,בֹוִאי הַׁ
ָבת !יֹום ְמנּוָחה, יֹום שַׁ
ְלָכה, בֹוִאי ָנא, בֹוִאי ָנא מַׁ !הַׁ

ְך  ְפִסיק ֹפה אַׁ ,ִלמּוֵדינּונַׁ
ֵהר ְיָתה ְנמַׁ בַׁ .הַׁ

ָבֵתנּו ֵדש ְלשַׁ ִנְתקַׁ

.ִבְפָרִחים ּוְבֵנר

ְברּוָכה, בֹוִאי ,בֹוִאי הַׁ
ָבת !יֹום ְמנּוָחה, יֹום שַׁ
ְלָכה, בֹוִאי ָנא, בֹוִאי ָנא מַׁ !הַׁ
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ריווסאמה 
2.3.2004: תאריך לידה

, אמא: השםפירוש 
,  אוניברסלי, אם אלוהים

.שלם, אינסופי

:תחביבים
, אני אוהבת התעמלות מכשירים

,  אני בחוג בבית בנדל7מגיל 
.מבלה שם הרבה שעות בשבוע

.לשיר ולעשות המון ספורט, אוהבת לרקוד

:חוויה משנת מצוות
עברנו השבעה והחוויה שהכי זכרתי היא שהיינו  

.דלי עם הידייםלתוך " קקי של פרות"צריכים לאסוף 

:חברים מספרים עלי
"הבית השני שלה הוא בית בנדל"
"בכאילושקטה רק "
"מלכת התירוצים"
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אדון עולם
עוזי חיטמן: לחן, גבירולשלמה אבן ' לרמיוחס 

ְך :ְבֶטֶרם ָכל ְיִציר ִנְבָרא. ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶשר ָמלַׁ

:ֲאזַׁי ֶמֶלְך ְשמֹו ִנְקָרא. ְלֵעת נֲַׁעָשה ְבֶחְפצֹו ֹכל

ֲחֵרי ִכְכלֹות  ֹכלְואַׁ דֹו . הַׁ : נֹוָראִיְמֹלְךְלבַׁ

:ְוהּוא ִיְהֶיה ְבִתְפָאָרה. ֹהֶוהְוהּוא ָהָיה ְוהּוא 

ְמִשיל לֹו . ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ֵשִני ְחִביָרהְלהַׁ :ְלהַׁ

ְכִלית ִמְשָרה. ְבִלי ֵראִשית ְבִלי תַׁ :ְולֹו ָהֹעז ְוהַׁ

י גֹוֲאִלי :ְוצּור ֶחְבִלי ְבֵעת ָצָרה. ְוהּוא ֵאִלי ְוחַׁ

:ְמָנת כֹוִסי ְביֹום ֶאְקָרא. ְוהּוא ִנִסי ּוָמנֹוס ִלי

ְפִקיד רּוִחי :ְבֵעת ִאיָשן ְוָאִעיָרה. ְבָידֹו אַׁ

:ִלי ְולֹא ִאיָרא' ה. ְגִוָיִתיְוִעם רּוִחי 
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לנואליני

:חברים מספרים עלי
"מציירת טוב"
"אוהבת לעזור לחיות"
"נדיבה ואוהבת לעזור"
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27.7.2004: תאריך לידה
:  פירוש השם

לבנה, בהירה

: תחביבים
.  אני אוהבת לצייר בשעות הפנאי

.חוץ מדפיםהכלמציירת כמעט על 
,  פעם בשבוע, אני מתנדבת בגן חיות

.עוזרת לצוות ודואגת לחיות

:חוויה משנת מצוות
. היינו בטיול של יומיים

. סאסאניווטנו ברכבים והתארחנו בקיבוץ 
.היה לי כיף לישון עם החברים מחוץ לבית



הילדיםברכת 
.שבאתםשלום לכולם ותודה שבת 

.ישבנו וחשבנו איך נוכל לספר לכם מה עברנו במשך השנה 
.נפרדולא וויתרנו אבל הכי חשוב לעולם לא , למדנו,צחקנו , חווינו

עם ההורים  סדנה שלא עובד או " וויז"בטיול של יומיים עם 
.שעות4שנמשכה 

,  או בהשבעה" זומבי"עם שומר שנראה כמו , בהישרדות
.בקקי של פרות בזחילה 

כנרת של פעם למדנו דבר או שניים על , של הקיבוץבמשימה 
.והיום

.מעניינת....עברנו שנה ואיך נקרא לה" חפירות"ובלי הרבה קיצור ב
לחברים  , להורים-תודה לכל מי שעזר לנו במהלך הדרךאז 

.ולמדריכים
לקחת אחריות על המעשים שלנושנה זאת למדנו ב

למרות שזה ממש קשה  , לבכותוהתאפקנו לא התבגרנו 
לקבל  למדנו , ליותרשמצפים ממך , איך זה להיות בוגרהבנו 

החלטות  
.  קטןאחרי כל זה עדיף להישאר ס'ותכל

ללמוד איך  הכללגלות , זה הזמן למצוא בפנים את הכוח אז "
"לפרוח

תודה-אחת במילה ... מידייותר " שחפרנו"נראה לי אז 
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רוכברגמעיין 
16.3.2004: תאריך לידה

מקור מים : השםפירוש 
.הנובע מן האדמה

:תחביבים
הופ  -אני בחוג היפ, אני אוהבת לרקוד

.  במרכז למוזיקה ומחול
אני אוהבת לישון  , אני אוהבת לעשות ספורט

".  שאני צריכה לגדול ולצמוח"הרבה ואני אומרת 
אני אוהבת לשמוע מוזיקה  

.6ובעיקר את שלמה ארצי והתקווה 

:חוויה משנת מצוות
יצאנו למשימת הישרדות בה הלכנו מחוף 

".  ירדן כנרת"לחוף " צינברי"
בדרך עברנו משימות קבוצתיות רבות שהגענו  

היה עלינו לבנות אוהלים ולהכין בעצמנו 
!היה כיף. ארוחת ערב

:חברים מספרים עלי
"  חברה טובה ועוזרת הרבה"
"ישנה הרבה מאוד"
"תמיד כיף להיות איתה"
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ירין יצחקי

:חברים מספרים עלי
"הכי חופר שבעולם"
"עם אנרגיות שלא נגמרות אף פעם"
"מותק של ילד"
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30.8.2004: תאריך לידה
השם ירין  מקור : השםירושפ

,  ישיר. המוסיקההוא מעולם 
.יזמר

:תחביבים
.  אני בחוג כדורגל בהפועל עמק הירדן

.  פעמים בשבוע3מתאמן . בתפקיד מגן
. אוהב ומשקיע ונהנה במשחקים מול קבוצות אחרות

.אני אוהב לשיר והזמר האהוב עלי הוא אייל גולן

:חוויה משנת מצוות
.  הינו במשימת הישרדות והיה כיף

,  וגם היינו בטיול של יומיים
!אבא שלי ליווה אותנו והיה כיףש
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ים   יַרת ָהֲעָשבִׁ שִׁ
ע  ְל ָדַׁ

,ֶשָכל רֹוֶעה ְורֹוֶעה

ְמיָֻּחדִנגּוןֵיש לֹו 

.ִמֶשַֹּו

ע ְל ָ דַׁ

ֶשָכל ֵעֶשב ְוֵעֶשב

ֵיש לֹו ִשיָרה ְמיֶֻּחֶדת

,ִמֶשַֹּו

ת ָהֲעָשִבים ּוִמִשירַׁ

.ֶשל רֹוֶעהִנגּוןנֲַׁעֶשה 

ָמה ָיֶפה ,כַׁ

ָמה ָיֶפה ְוָנֶאה ,כַׁ

ִשיָרה ֶשֶַָּהם ;ְכֶששֹוְמִעים הַׁ

טֹוב ְמֹאד

ֵַּל ֵביֵניֶהם ְלִהְתפַׁ

ֵשם ֲעבֹוד ֶאת הַׁ ,ּוְבִיְרָאה לַׁ

ת ָהֲעָשִבים ּוִמִשירַׁ

ֵַּב ּוִמְשתֹוֵקק ֵַּא הַׁ .ִמְתמַׁ

ֵַּב ּוְכֶשהַׁ

ִשיָרה ִמְתעֹוֵרר ִמן הַׁ

;ּוִמְשתֹוֵקק ֶאל ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל

אֹור ָגדֹול

ְך ְוהֹוֵלְך ֲאזַׁי ִנְמשַׁ

ָשָתה ֶשל ָהָאֶרץִמְקדֻּ

,ָעָליו

ת ָהֲעָשִבים ּוִמִשירַׁ

ִנגּוןנֲַׁעֶשה 

ֵַּב .ֶשל הַׁ

מברסלבפ רבי נחמן "ע, נעמי שמר



פלקון-נטע גפן

:חברים מספרים עלי
"טוב בקיאקים"
"הכי חכם בכיתה"
"אוהב לעזור"
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7.3.2004: תאריך לידה
מקורו : השםפירוש 

,  ך"בתנשל השם נטע הוא 
.נטיעה, שתיל

:תחביבים
,  מתאמן כארבע וחצי שנים, אני בחוג ימי

.  חותר בקיאק אולימפי ומתחרה בתחרויות
.ומתפקד כאחד האחראים בחוף, אני גולש רוח

:חוויה משנת מצוות
אני אוהב את הקטע  , יום הצילומים היה כיף

.ה'יצאו תמונות יפות לי ולשאר החבר, של להצטלם



מי האיש
ִיים ֹאֵהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב ִמי ָהִאיש ֶהָחֵפץ חַׁ

ֵבר ִמְרָמהְנֹצר  ְלשֹוְנ ָ ֵמָרע ּוְשָפֶתי ָ ִמדַׁ

ֵקש ָשלֹום ְוָרְדֵפהּו ֲעֵשה טֹוב בַׁ .סּור ֵמָרע וַׁ

טו  -יג, תהילים לד
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פרשת קרח
ִיםָכל " ֲחלֹוֶקת ֶשִהיא ְלֵשם ָשמַׁ ֵים, מַׁ .  סֹוָפּה ְלִהְתקַׁ

ִים ֵים, ְוֶשֵאיָנּה ְלֵשם ָשמַׁ ֵאיזֹו  . ֵאין סֹוָפּה ְלִהְתקַׁ

ִים ֲחלֹוֶקת ֶשִהיא ְלֵשם ָשמַׁ ֲחלֹוֶקת ִהֵַּל  , ִהיא מַׁ זֹו מַׁ

אי מַׁ ִים. ְושַׁ ח  , ְוֶשֵאיָנּה ְלֵשם ָשמַׁ ֲחלֹוֶקת ֹקרַׁ זֹו מַׁ

(יזמשנה ' הפרק )" ְוָכל ֲעָדתֹו

פרשת השבוע



רן סטולר
21.10.2003: תאריך לידה

,  שמחה: השםפירוש 
.וזמרהשירה , צהלה

:תחביבים
,  אני מנגן בגיטרה כבר שנה. אני אוהב ספורט

לומד לבד אקורדים ומתאמן עם עצמי  
.בחדר שלי

:חוויה משנת מצוות
ניווטנו ברכבים והגענו  . יצאנו לטיול של יומיים

.  להתארח בקיבוץ סאסא
!מדגניה" טחון"גיליתי שיש קיבוץ יותר 

:חברים מספרים עלי
"יש לו את הבדיחות הכי טובות"
"תמיד שמח וברוח שטות"
"גבוה יתר על המידה"
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-ברכת ההורים
:היקרים שפע ברכות' לילדי כיתה ז

בתחילת השנה ישבנו ההורים והצוות וחשבנו כיצד אנו רוצים לציין את 
.  המצוות עבור ילדינושנת 

.מעניינת ומגוונת עבורכם, חשוב היה לנו ששנה זו תהיה משמעותית
תראו ותכירו אותנו ואתכם בעיניים  , רצינו שתתנסו בעצמאות, בנוסף

.בוגריםשל 
-' שהכינו עבורכם ילדי כיתה ח" השבעה"שנה זו התחילה עם ה

.התחשלתם ועברתם זאת בגבורה, קצת סבלתם. המצוותכניסה לשנת 
לאחר מכן נחשפתם והכרתם פעילויות שונות בקיבוץ כפי שהיו פעם  

.  וכפי שמתקיימות כיום
המשכתם לשיעור  , סיירתם עם אלכס קפלן במטע הבננות תחילה 

.  שלומית אופיר בכיתה ולסיום ביקרתם בגלריה של דובי סדןעם 
.חשוב להיחשף ליצירה מקומיתכמה 

-שונותבו פעלתם כקבוצה עצמאית במשימות , "הישרדות"התנסיתם ביום 
.חוויה מעצימה כקבוצה וכיחידיםעברתם 

האזור על בהמשך יצאתם לטיול של יומיים במהלכו הכרתם ולמדתם 
. וביליתם זמן איכות כקבוצה, צחקתם, ניווטתם. אנו גריםבה והסביבה 

,  סדנת הורים וילדיםכמו , שונותובין לבין קיימתם שפע פעילויות ושיחות 
הביאו אתכם לסיום השנה עם זיכרון אשר , צילום והקלטת שיר סיוםסדנת 

.חוויות רבותשל 
כולה  את הקהילה והיום אנו מסכמים שנה זו בקבלת שבת המשתפת 

.שעברתםבתהליך 

:אז לכם ילדים יקרים
.  מקווים שתמצאו את הדרך המתאימה לכל אחד ואחת מכם ולקבוצה כולה

.אך גם שיתוף פעולה ועזרה הדדית, שתדעו עצמאות
.  שתוכלו למצוא את העניין שלכם בקיבוץ המתחדש

.שתלמדו לפעול למענכם ולמען החברה שלכם
.שתמצאו תחומי עניין אישיים וקבוצתיים

.מאחלים לכם הרבה הצלחה, ואנו שתמיד מלווים באהבה ובביטחון ביכולתכם

שהובלתם את התהליך  , ותלי המדריכות וירון מנהל החינוך החברתירוית, ולכם
של  " כזה ראה וחדש"בשיתוף והנחיה של איתמר לפיד מהתכנית 

על  , מודים אנו. השקעת מחשבה ועבודה רבה ומעמיקהתוך . התנועה הקיבוצית
,  זוויצרו שנה מיוחדת שאפשרו גיוס ההורים והעשייה , התכנון וההפקה

.  מגוונת ומשמעותית,  חוויתמלאת 
.  תודה מכל הלב, אנו מודים לכם מעריכים ומוקירים

.ז"תשע–' באהבה הורי ילדי כיתה ז
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נועה בר
27.9.2004: לידהתאריך 

נועה היא דמות  : פירוש השם
אחת מחמשת  , ך"מהתנ

.  צלפחדבנות 

:תחביבים
".שופינג"להתאפר ולעשות , אני אוהבת לרקוד

עוזרת  אני.למצלמהאוהבת לעשות פוזות 
.אוהבת לאפות ולבשל, שלי במטבחלאמא

:חוויה משנת מצוות
.היה לנו יום צילומים עם צלמת מקצועית

.  היינו צריכים להצטלם הרבה
.ויצאו תמונות יפות לכל אחד

:חברים מספרים עלי
"קירלהיא חיה בסרט שהיא נועה "
"רוח-תמיד מרימה את המצב"
"מכל דבר נבהלת"
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ניגונים  
דוד זהבי: לחן,  ברגשטייןפניה : מלים

ְלֶתם  ,ִאִמי ְוָאִבי, ִביִנגּוִניםְשתַׁ
.ִמְזמֹוִרים ְשכּוִחיםִנגּוִנים

ְרִעיִנים ְרִעיִנים ְנָשָאם ְלָבִבי; גַׁ –גַׁ
ָתה ֵהם עֹוִלים ְוצֹוְמִחים .עַׁ

ָתה ֵהם שֹוְלִחים פֹארֹות ְבָדִמי ,עַׁ
י ְשלּוִביםָשְרֵשיֶהם ,ְבעֹוְרקַׁ

ִיְך ִאִמי, ָאִבי, ִנגּוֶני ָ ,ְוִשירַׁ
.ְבָדְפִקי ֵנעֹוִרים ְוָשִבים

ֲאִזין ִשיר  ְרִשיִהֵנה אַׁ ָהָרחֹוקעַׁ

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
י  ֲהֵריִני ִאְתֶכםֶאֱעֹצםֵעינַׁ וַׁ

ְתהֹום ת הַׁ ל ְלֶחְשכַׁ .ֵמעַׁ
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–הדרך לאורך שפקדונימשברי בכל "
. דבר אחד לא נשבר

.  חדלתי להיות אדם מאמיןלא 

.  אדמת אמונתינתמוטטהשבשברוני לא אף בגדול 

.  תפילה -נשמתה , מרכזה העבודה-אמונה 

)...(.תפילהשאינה בבחינת , אמיתיתשירה אין 

,שביהדותהיותר ייחודי , דבר יהודיזהו 

.מנייןאחד מלהיות 

.  והאחד לתשעה, לדעת כי התשעה זקוקים לעשירי

.שביהדותשזה הדבר המשמעותי ביותר אפשר 

.חונכתידבר יותר ייחודי ויהודי בתנועה זו בה ואין 

,  תפילתי תמיד להיות אחד מכולם

. הטובות תצטרפנה למלים שממלמל הציבורשמילותי

,  הקרוב לתיבהגם 

.  ולא יותר-" התיבהלפני העובר "הוא 

.  משמעות לחיים אם הם לעצמםאין 

,  עדיךאל המלים שבאו , ההווייהבזיקתם אל רק 

.  יש משמעות לעמידה, מרחוק לקראתךובאים 

.אבל אחד בציבור-אחד 

על הגשר הצר/ קובנראבא 

רוית מועלם: עיצוב גרפי
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