רצה ְל ַק ֵל ְ נֵי ַ ָת ַה ַמ ְל ָה.
הל ְ ֲא ִני ֶ
ָ ָכה ְמ ֶ ֲאנִ י ֵ
ָדי ֶל י י וְ ג ִפיִ ,א ִ ְכ ָלל,
ְלג ִפי ְג ִ
ֵאינֶנ ָחזָק ִ ְכ ָלל
ֶפ לֹא.
וְ גַ ַהנ ֶ
הל ְ ִא ֲא ַק ֵל ְ נֵי ַ ָת ַה ַמ ְל ָה
ָ ָכה ְמ ֶ ֲאנִ י ֵ
תר
ָדי ְלג ִפי ֶל י י וְ ג ִפי ֶא ְפ ָר ַח ָל י ֵ
וְ ָהי ַה ְג ִ
ֶפ לֹא.
ֵמ ִר ְג ָה ֲא ָבל ַהנ ֶ
הל ְ ִא ְת ַק ֵל ַ ָת ַה ַמ ְל ָה
עד ִני ֵ
ָ ָכה ְמ ֶ ֲא ִני ֶ
וְה ַ ָת
ֶחזַק ַ
ֶאת ָ נַי ִי ְל ַ ג ִפי ַ ָת י י וְ ג ִפי י ְ
ֶפ ְת ִהי.
ַנ ֶ
ַפ ִי ְצ ִאי ַ ָלה י י ְל ַק ֵל ְ נֵי ַ ָת ַה ַמ ְל ָה.
ְל ִכי נ ְ
אמיר גלבוע

÷úáù úìá

שירה:

úåøð ú÷ìãä

ֶפ .ב ָה ַר ֲח ָמ'.
ְי ִדיד נ ֶ
ֶ.
 ַע ְב ְד ָ ֶאל ְרצנ ָ
ְמ ְ
יָר ַ 0ע ְב ְְ ָ -מ ָ/,ל.
ִי ְ ֲַ +חוֶה ֶאל מ ל ֲה ָד ֶר ָ.
י
ידת ָ
ֱרב ל ְי ִד ֶ
ֶיע ַ
3פת צ  2וְ ָכל ָט ַע:
ִמ ֶ

מדליקה את הנרות בעלת שמחה או בעלת אירוע שהתרחש במשפחתה בחודש האחרו':

על
+,ה יְ הֹוָה ֱאל ֵֹהינ ֶמ ֶל ְ ָה ָ
ָר ְ ָ
תיו ְו ִצ ָנ ְל ַה ְד ִליק נֵר ֶל ַ ָת:
ֲא ֶר ִק ְָ -נ ְ ִמ ְצ ָ

קריאה:

יעי
ר .וְ ָכל ְצ ָב :-וַיְ ַכל ֱאל ִֹהי ַַ 2ה ְִ /ב ִוַיְ כַ 01ה ַָ /מיִ  וְ ָה ֶ
אכ ֲא ֶר ָע ָ'ה:
יעי ִמ ָ!ל ְמ ַל ְ
אכ ֲא ֶר ָע ָ'ה וְַֹ ִ2ת ַַ 2ה ְִ /ב ִ
ְמ ַל ְ
יעי וַיְ ַק ֵ ,אֹת
וַיְ ָב ֶר ְ ֱאל ִֹהי ֶאת י ַה ְִ /ב ִ
אכ ֲא ֶר ָ ָרא ֱאל ִֹהי ַלעֲ'ת:
ִ!י ב ָ ַבת ִמ ָ!ל ְמ ַל ְ

הילדי מדליקי נרות וההורי מניחי את ידיה על ראש הילדי,
ומברכי אות:
לבת:

בראשית פרק ב א4ג
שירה:

לב':

ֲהיִ י ֲא ֶשר ִ ְהיִ י
רכה ַ ֲא ֶשר ִ ְהיִ י.
ַהיִ י ְ ָ
וֲ

ֱהיֵה ֲא ֶשר ִ ְהיֶה
ֶהיֵה ָר ַ ֲא ֶשר ִ ְהיֶה.
וֱ

שבת המלכה
ילנת נִ ְס ַ ְָ 0קה 5
ַה ַח ָ4ה ֵמרֹא ָה ִא ָ
ֵצא ִל ְק ַראת ַ ָת ַה ְַ 4ל ָ!ה.
א וְ נ ֵ
רכה,
דהַ ,ה ְ ָ
יר ֶדת ַה ְָ 6
ִהנֵה ִהיא ֶ
נחה.
מ ָ
כי ְצ ָבא ָל ְוְ ִע ַָ 84מ ְל ִ
איַ ,ה ְַ 4ל ָ!ה!
איִ ,
ִ
שירה:

איַ ,ה ְַ 4ל ָ!ה! 5
איִ ,
ִ
יכַ ,מ ְל ֲא ֵכי ַה ָ/ל!
ֲל ֶ
ָל ע ֵ
ת ִפ ָ0ה,
ִק ַ ְלנ ְ:נֵי ַ ָת ִ ְר ָננָה ְ
ילה.
ָבהֵ ְ ,לב ָמ ֵלא ִ; ָ
ַה ַיְ ָתה נ ָ
ָאיר,
ֲר ַה ְ 1ל ָחַ ,ה<ֵרת י ִ
ָ ע ְ
ָ!ל:ִ 5נת ַה ַיִ ת יִ ְז ָרח ,י ְַז ִהיר.
מב ָֹר ְ!
ַ ַת ָל ְ
מב ָֹר ְ!
ַ ַת ָל ְ
א ֶכ ְל ָל ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָ/ל!
ֲ

על ֲא ֶר ָמ ַל ְֶ ְ .ט ֶר ָ!ל יְ ִציר נִ ְב ָרא:
ֲאד ָ
ֲ'ה ְב ֶח ְפצ !ֹלֲ .אזַי ֶמ ֶל ְ ְמ נִ ְק ָרא:
ְל ֵעת ַנע ָ
נרא:
+ח ֵרי ִ! ְכלת ַה!ֹלְ .ל ַב ,יִ ְמל ְֹ ָ
וְ ֲ
רה:וְ הא ָהיָה וְ הא הֹוֶה .וְ הא יִ ְהיֶה ְ ִת ְפ ָ
ירה:
וְ הא ֶא ָחד וְ ֵאי ֵנִ יְ .ל ַה ְמ ִיל ל ְל ַה ְח ִ ָ
חיי נחמ' ביאליק
)לח' :פנחס מינקובסקי(

שירה:

קריאה:

ַ ָת ְוחל
עלמת 5
ְל ַה ְד ִליק נֵרת ְ ָכל ָה ָ
זהי ַ ָת.
ִ
ְל ַה ְד ִליק נֵרתָ ַ 5ת
ֶפ ֲה ַרת נְ צרת
יצת5נ ֶ
זהי ְק ִפ ַ
ִ
רי
ֶה ָ,רִ 8ָ ֵ2ֶ ,מ ְס ִ
ְליָ נ ְ
יעה.
ֶל ֵאַ 5ה ְִ /ק ָ
ֵה ֵפ ְ
יקי ַה<ֵרת י ָ
ְ ַה ְד ִל ִ
ַח ְד ִרי ִלנְ ַהר ִ,י5נר,
ק ַע ִל ִי.
+דת ָ ֶר ֶקת ֵ
ְ ְ
זלדה

שירה:
היו יו שישי 2 X

ר הא.
יכ ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ֵָ /רת ַמ ְל ֲא ֵכי ֶע ְלי ִמ ֶֶ 4ל ְ ַמ ְל ֵכי ַה ְָ 4ל ִכי ַה ָ6ד ָ ְ
ֲל ֶ
ָל ע ֵ
ר הא.
א ֶכ ְל ָל ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָ/ל ַמ ְל ֲא ֵכי ֶע ְלי ִמ ֶֶ 4ל ְ ַמ ְל ֵכי ַה ְָ 4ל ִכי ַה ָ6ד ָ ְ
ֲ
מתו תפילת מנחה לערב שבת

מזמור תהילי כנגד ששת ימי המעשה:
ראשו' בשבת
יעה ְלצר יִ ְ ֵענ:
ָר ָ
ְלכ נְ ַר<ְ נָה ַליהֹוָה .נ ִ
יע ל:
ָר ַ
תדהְ ִ .ז ִמירת נ ִ
נְ ַק ְָ ,מה ָפנָיו ְ ָ
...
ָדע ְד ָר ָכי:
+ר ָ ִעי ָנָה -קט ְדרָ .וא ַֹמר ַע  ֵֹעי ֵל ָבב ֵה .וְ ֵה לֹא י ְ
ְ
נח ִתי:
:+יִ .א יְ בֹא ֶאל ְמ ָ
ֲא ֶר נִ ְ ַ ְע ִי ְב ִ

מחר שבת ,מחר שבת ,שבת מנוחה.

ר:.ִיר ַליהֹוָה ִיר ָח ָדִ .יר ַליהֹוָה ָ!ל ָה ֶ
עת:
ִיר ַליהֹוָה ָ ְרכ ְמ>ְ ַ .ר ִמְ 2לי יְ ָ

אחד בדיר אחד בלול אחד בקוביות.

אתיו:
ַס ְ:ר ַב;יִ  ְ!בדָ ְ .כל ָה ַע ִ4י נִ ְפ ְל ָ

היו כול עובדי 2X
היו נדליק נרות 2X

תהילי ,צ"ה

מחר שבת מחר שבת שבת המלכה.
רביעי בשבת
זַּמְרּו לַיהֹוָה ְּבכִּנֹור ְּבכִּנֹור וְקֹול זִ ְמרָה:
ַּבחֲצֹצְרֹות וְקֹול ׁשֹופָר ָהרִיעּו ִל ְפנֵי ַה ֶּמ ֶל ְך יְהֹוָה:
ְיֹׁשבֵי ּבָּה:
יִ ְרעַם ַהּיָם ּומְלֹאֹו ֵּתבֵל ו ְ
נְהָרֹות יִ ְמחֲאּו כָף יַחַד ָהרִים יְ ַרּנֵנּו:
ִׁשּפֹט הָ+רֶץ
ִל ְפנֵי יְהֹוָה ּכִי בָא ל ְ
ֵיׁשרִים:
ִׁשּפֹט ֵּתבֵל ְּב ֶצדֶק וְ ַעּמִים ְּבמ ָ
יְ
תהילים ,צח

דרשה על פסוקי מפרשת השבוע.

פרידה מהשבוע החול 2והתכוונות לכניסת השבת.
שירה:

ירדה השבת
מילי :יהושע רבינוב
לח :דוד זהבי

<סר
ָר ָדה ַה ַָ /ת ֶאל ִ ְק ַעת ִ; ָ
יְ
לי ָה.
יחח ַע ִתיק ְ ֶ
וְ נִ ַ
 ִבינִ י
ַע ְמד ִמ ָ? ִביב ֲה ָר ִרי ְ
ַוי ַ
@ה ֶבת,
+ד ְר ָתה ַה ֶ
ָל ֵ'את ַ
ֶרת ַהָ2
ֲלינָה ינִ י ִמ ִ!נ ֶ
ַתע ֶ
0ה ֶבת.
רחה ַה ֶ
ַק ֵל ֶאת ָ
ָ ָקה ַה ַָ /ת ְלרֹא ֶל ַה ְר,
נְ
ָ ָקה,
ָל ֵאזב ֶ ַ ֶס ַלע נ ָ
וַיְ ִהי ַה ְַ ,ר ַ,ר ְל ַ ְר ִביט ֶל ַמ ְלכת
ַעל ָרמתָ ,ְ 5מ ָמה ְמר ֶננֶת
יִ ְמ ְֹ -ז ַהר ְקל ַה ָ4תק
?פי ְמ ַע ֶ,נֶת.
ֶח ְמ ַ,ת ִ! ִ
יטה ַ ָת ְ ִחנָה ַה;ָנז.
ִה ְר ִט ָ
ֵעינֵי ַחלנת ִמ ָ!ל ֵע ֶבר.
ַמר
ַת ֵצאנָה ָנת ֶאל ָה ֶע ֶרב ז ֵ
וֵ
ְז ִמירת ְ ֶע ְרגָה ְמ ַצ ְל ֶצ ֶלת.
<סר
וְ ָהיְ ָתה ָה ֶע ְדנָה ְ ִב ְק ַעת ִ; ָ
ֶא ֶצ ֶלת.
ְלנִ ְ ַמת ִע ְב ִרית נ ֱ

שירה:

בואי כלה
מילי :אברה שלונסקי ,לח :יאיר רוזנבלו

עטו Bנא אל שדי את נפשי בטלית
וזמר בקול  5בואי כלה
הו אשתי היפה הדליקי הנרות
ולקידוש הכיני החלה
הלילה כבר בר על נרות שבתו
ולבנה לקידוש מוטלת
היו אני רוצה בשובי הביתה
לנשק המזוזה בדלת
עטו Bנא ריבוני גופנו בטלית
נזמר נא בקול :בואי כלה
נשינו היפות תדלקנה הנרות
ואנו נקדש על החלה.
עטו Bנא אל שדי ..
כי שבעה ה ימי ימות השבוע
ושבעה יש קני למנורה
ומי אשר הדליק המנורה בנפש
הוא ייצק השמ לאורה
עטו Bנא ריבוני...
התזכור אי באנו בספינות לועזי
אנחנו העולי בשמ
עת יהודי יבואו לאר .ישראל
מה תרב במעונ השמחה
האתה שכחת? ויד ה פרשה
מפרשי לספינה העולה
אנחנו ראויי לשבת ראשונה
במשתה שבת הגדולה.
עטו Bנא ריבוני...

שירה:

דדי ִל ְק ַראת ַ ָ9ה ְ .נֵי ַ ָת נְ ַק ְ ָלה.
ְל ָכה ִ
1חד.
יענ ֵאל ַה ְמי ָ
ָמר וְ זָכר ְ ִדר ֶא ָחדִ .ה ְ ִמ ָ
ל ִת ְפ ֶא ֶרת וְ ִל ְת ִה ָ0ה.
מ ֶא ָחדְ .ל ֵ ְ
יְ הֹוָה ֶא ָחד ְ
לכה דודי:
ֵל ָכה!ִ .י ִהיא ְמקר ַה ְ ָר ָכה.
ִל ְק ַראת ַ ָת ְלכ וְ נ ְ
ֲ'ה ְ ַמ ֲח ָ ָבה ְ ִח ָ0ה.
סכה .סַ Bמע ֶ
ֵמרֹא ִמ ֶֶ 6ד נְ ָ
לכה דודי:
 ַה ֲה ֵפ ָכה.
קמי ְצ ִאי ִמ ְ
לכהִ .
ִמ ְק ֶַ ,מ ֶל ְ ִעיר ְמ ָ
ַחמל ָע ַליִ ְ ֶח ְמ ָלה.
ַרב ָל ְ ֶ ֶבת ְ ֵע ֶמק ַה ָ ָכא .וְ הא י ֲ
לכה דודי:
+ר ֵ ְ ַע ִ4י.
קמיִ .ל ְב ִי ִ ְג ֵדי ִת ְפ ְ
ֲרי ֵמ ָע ָפר ִ
ִה ְת ַנע ִ
ל.8ַפ ִי ְג ָ
ַעל יַד ֶ יִ ַי ֵית ַה ְַ 0ח ִמיָ .ק ְר ָבה ֶאל נ ְ
לכה דודי:
ארי.
קמי ִ
אר ְ ִ
ער ִרי!ִ .י ָבא ֵ
ער ִרי ִה ְת ְ
ִה ְת ְ
ערי ִיר ִַ ֵ ,רי!ְ .בד יְ הֹוָה ָע ַליִ ְ נִ ְג ָלה.
ערי ִ
ִ
לכה דודי:
מה ֶ ֱה ִמי.
ח ִחי ַ
בי וְ לֹא ִת ָ! ְל ִמיַ .מה ִ ְ ֲ
לֹא ֵת ִ
ֶחס עֲנִ ֵ2י ַע ִ4י .וְ נִ ְבנְ ָתה ִעיר ַעל ִ ָ.80
ָ ְ י ֱ
לכה דודי:
ֹאסיִ ְ .וְ ָר ֲחק ָ!ל ְמ ַב ְָ 0עיִ ְ.
וְ ָהי ִל ְמ ִ ָ?ה  ָ
ָ'י' ָע ַליִ ְ ֱאל ָֹהיִ ְְ !ִ .מ'' ָח ָת ַעל ַ! ָ0ה.
יִ
לכה דודי:
יצי.
ֲר ִ
רצי .וְ ֶאת יְ הֹוָה ַע ִ
'מֹאל ִ ְפ ִ
ָמי ְ
יִ
ילה.
ַעל יַד ִאי ֶ ְַ :ר ִצי .וְ נִ ְ' ְמ ָחה וְ נ ִָג ָ
לכה דודי:
ב ָצ ֳה ָלה.
ֲט ֶרת ַ ְע ָלְ 'ִ ְ ַ; .8מ ָחה ְ
אי ְב ָל ע ֶ
ִ
אי ַכ ָ0ה.
אי ַכ ָ0הִ .
01הִ .
 ֱאמנֵי ַע ְסג ָ
ְ
אי ַכ ָ0ה ַ ָת ַמ ְל ְ! ָתא:
ִ

דדי ִל ְק ַראת ַ ָ9ה ְ .נֵי ַ ָת נְ ַק ְ ָלה:
ְל ָכה ִ

שלמה הלוי אלקבץ

שירה:

קריאה:

ברו בוא שבת ,ברו בוא
הביאי נא עמ את המרגוע ,את השלוה
שלאחר שבוע רב פני של המולת עמל.

לפנות ערב
מילים יעקב שבתאי
לחן :סשה ארגוב

את החלל ,שבתוכו אפשר לרקו אינסו Bשל חלומות,
ביחד ולבד.
את שעת המחילות ,שבה נוכל לשמוע
את פעימות לבו של הזולת.
שבת ,ברו בוא ,ברו בורא ,ברו נר.
ברכת קבו 0משמרות ,מתו" :מעי' הברכות".

בי ברושי יורד הערב,
הסתכלי ,הצל קרב אלינו,
יחפי נל בשדות השלB
כי היו ,יפתי ,עובר.
על כתפ ידי תנוח
וצלי על יד צל פוסע,
מ הי עכשיו נושב הרוח
כי היו ,יפתי ,עובר.
בואי נשב ,הכל רוגע,
בי עצי הפרדס היו שוקע
בעלי גפני הצל נוגע,
בחורשת האקליפטוס כבר החוש מתחבא.
א ...אור שקיעה מאיר פניי,
צמת בתו ידי מוטלת,
ושחורות שחורות ה שתי עיניי,
והיו ,יפתי ,עובר.

שירה :או קריאה:

וְ ָ ְמר ְבנֵי יִ ְ' ָר ֵאל ֶאת ַה ַָ /ת
על:
ַלעֲ'ת ֶאת ַה ַָ /ת ְלדֹר ָֹת ְ ִרית ָ
בי ְנֵי יִ ְ' ָר ֵאל את ִהוא ְלע ָֹל
ֵינִ י ֵ
ר.ָמי ָע ָ'ה יְ הֹוָה ֶאת ַה ַָ /מיִ  וְ ֶאת ָה ֶ
ִ!י ֵ ֶת י ִ
ָפ:
יעי ָ ַבת וַַ < ִ2
בַ 2ה ְִ /ב ִ
ַ
שמות לא ,טו4יז

שימי ראש אצלי על בר,
בצמה השחורה אקלע ל פרח,
ציפורי שרות את שיר הדר,
על חורשת האקליפטוס כבר הלילה מכסה.
א ...בי ברושי עולה ירח,
הסתכלי ,כל כ שקו Bהלילה,
במרחב שדות ינשו Bצורח
ואחריו יללת הת.

קריאה:

על
,ה ַבת ָ
ֲ
ַּׁשּבָת ַה ְּמבִי+ה ֲ /הבַת עֹולָם
ּתְבֹ ְרכִי ה ַ

ָּב ְרכִינּו ַּכּלָה ְלבַל ּתָסּור ְּכנַף הֲָ /הבָה

שירה:
ַה ְלליה הללויה ְב ִצ ְל ְצ ֵלי ָ ַמע
רעה:
ַה ְללו 82הללויה ְ ִצ ְל ְצ ֵלי ְת ָ

ִמ ִּלּבֵנּו וְגּופֵנּוָּ ,ב ְרכִינּו ְלבַל ֶּת ְחסַר זֹו

!ֹל ַה<ְ ָ ָמה ְ ַה ֵ0ל יַָ 8ה ְלליָ ,8הללויה.

ְלכָל ַהּנִ ְברָאַ ,החַי וְ ַה ַּקּיָם.

• ברכה לשלו יקירי

ִל ְבנֵי ּבֵיתֵנּו ּו ִב ְק ִה ָּלתֵנּו.
ַׁשּכִין ָׁשלֹום ,וְֲ /הבַת עֹולָם
ּבֹואִי ַׁשּבַת ַה ַּמ ְלּכָה ְלה ְ
ִּׁשהּ ,בֵין ּדֹוד וְַכּלָה וְנִפְרֹׁש ְל ֻכּלָם
ּבֵין אִיׁש ְלא ָ
ֱׁשלַ ,ל ֻּמּכָר וְַלּזָר.
ֻסּכַת ָׁשלֹוםֶ ,ח ְמלָהֶ ,צ ֶדק וְֲ /הבָהֶ ,ל ָעיֵףַ ,לּדַל וְַלּנֶח ָ
נְ ַבּקֵׁש ּונְיַחֵל ּבֵין ְּפעִימַת ַהּלֵב וְ ַהּזְמַן ֶׁשּיָבֹואּו
יֹוׁשבֵי ֵּתבֵל.
ִׂש ָראֵל וְעַל ּכָל ְ
ְׁשלֹום עַל ּכָל ּבֵית י ְ
ֲ /הבָה ו ָ
ַּׁשּבָת וִי ֻמּלְאּו ּבָנּו ַהּלֵב וְהַּכֹ ַח ֶלאֱהֹב אֶת יְפִי ַה ְּברִי+ה,
ָּב ְרכִינּו ה ַ
ִׁשמֹ ַע.
ִׂשּבֹ ַעְ ,ל ַהּגִיד וְל ְ
לָזּון וְל ְ
ֲׂשה,
ָּב ְרכִינּו ַּכּלָה ֶלאֱהֹב ּבְגּוף וְנֶפֶׁש אֶת ַה ָח ְכמָה וְאֶת ַה ַּמע ֶ
ֻּׁשה.
אֶת ַהּלִּמּוד וְאֶת ָהעֲבֹודָה ,אֶת ַה ֻחּלִין וְאֶת ַה ְּקד ָ
ַּׁשּבָת ִּב ְכסּו ֵת ְך ּו ְכנָ ַפיִ ְך וְיִּנָתֵן לָנּו הַּכֹ ַח
נִ ְת ַעּטֵף ה ַ
ִׁשּכֹ ַח וְִלנְצֹרְ ,ל ַחּדֵׁש וְלִיצֹר.
ִׁשמֹר ,ל ְ
ַלעֲמלֹ וְַלחְמֹלִ ,לזְּכֹר וְל ְ
ּכִי ּבֲָ /הבָה נֵיטִיב יָמֵינּו עַל ְּפנֵי ָה ֲא ָדמָה הַּזֹו

שירה:
ִיר ַל ַ4עֲלת ֶא ָ>א ֵעינַי ֶאל ֶה ָה ִרי ֵמ+יִ  ָיבֹא ֶע ְז ִרי:
ָ-ר:.
ֶע ְז ִרי ֵמ ִע יְ הֹוָה ע ֵֹ'ה ָ ַמיִ  ו ֶ
+ל יִ ֵ ַל4ט ַר ְג ֶל ָ +ל יָנ  ְֹמ ֶר ָ:
מר יִ ְ' ָר ֵאל:
י ֵ
ִה<ֵה לֹא יָנ וְ לֹא יִ ָ
ֶ:
יְ הֹוָה  ְֹמ ֶר ָ יְ הֹוָה ִצ ְַ ָ 0על יַד יְ ִמינ ָ
ָר ַח ַ ָ0יְ ָלה:
ַ! ָ!ה וְ י ֵ
ימ ַה ֶֶ /מ לֹא י ֶ
ָ
ַפ ֶ ָ:
יְ הֹוָה יִ ְ ָמ ְר ָ ִמ ָ!ל ָרע יִ ְמֹר ֶאת נ ְ
על:
בא ָ ֵמ ַע ָה וְ ַעד ָ
את ָ ֶ
יְ הֹוָה יִ ְ ָמר ֵצ ְ
תהילים קכא.
שירה:

ָמי ִל ְראת טב:
ִמי ָה ִאי ֶה ָח ֵפַ .ח ִ2י .א ֵֹהב י ִ

ְׁש ְכבֵנּוּ ,בְבֹואֵנּו ּו ְב ֶל ְכתֵנּו.
ּבְקּומֵנּו ּוב ָ

י ִמ ֵַ ,ר ִמ ְר ָמה:
' ָפ ֶת ָ
נְ צר ְלנְ ָ ֵמ ָרעְ .
משה יצחקי

ֲ'ה טבָ 6ֵ ַ .ל וְ ָר ְד ֵפה:
סר ֵמ ָרע ַוע ֵ
תהילי ,לד ,יג

קריאה:

שירה:

תפילת הדר לחיילי

ֵאלִי ּ/תָה וְאֹו ֶד ָּך אֱלֹהַי אֲרֹו ְמ ֶמ ָּך:
תהילים קיח ,כח

ְׁשלֹום
ְּת ִפּלָה יֵׁש ּבָנּו ֶׁש ֵּתלְכּו וְתָבֹואּו ּב ָ
ּו ְב ִב ְטחָה אֶל ּכָל מְחֹוזֹות ֶח ְפ ְצכֶם.
ְׁשכֶם
ְׁשקֶט ִּת ְמצְאּו ְּבכָל ֶׁש ֵּת ֵל ְך נַפ ְ
וֶ
וְחֵן וְ ֶחסֶד וְ ַר ֲחמִים.
ֶׁשּלֹא יּוכְלּו ָלכֶם ּכָל ֻּפ ְר ָענֻּיֹות
ֶׁש ִּמ ְת ַרּגְׁשֹות ּובָאֹות ְּב ַד ְר ְּככֶם.
ֲׂשיכֶם טֹובִים  -נְתִי ְבכֶם ֱאמֶת ּו ָפ ֳע ְלכֶם ָּתמִים.
יִהְיּו ַמע ֵ
ּכֹ ַח ִמצְאּו ַלעֲבֹר אֶת ִמ ְב ֲחנֵי ָהאֵׁש
ּו ִב ְטחָה ְל ַה ֵּל ְך ַלּיָמִים ַה ָּבאִים.
ְׁשּתָׁשּובּו ְלכָאןֲ ,עיֵפִיםַּ ,ב ֶּד ֶר ְך הָעֹולָה
ּוכ ֶ
נְ ַחּבֵק ֶא ְתכֶם ְׁש ֵקטִים וְאֹו ֲהבִיםַ ,ח ְסרֵי ִמּלָה
נִ ְראֶה ְּבעֵינֵיכֶםּ ,בֵין ַה ֶּלהָבֹות הַּדֹועֲכֹות
ִׁש ָמתָּה ֶׁשל ַה ֶח ְמלָה
אֶת נִיצֹוצֹות נ ְ
וְאֶת יְפִי ַהּנֶפֶׁש ֶׁשּלֹא ָח ְדלָה
ֹומ ַע ְּת ִפּלָה.
ּבָרּו ְך הַּׁש ֵ
ביני תלמי

• ברכת החודש.

שירה:

יְ ִהי ַהֹל
מילי :ברטולד ברכט )תרג לעברית :נת ז(
לח :שלמה גרוני

יטיב ִע:4
2כל ְל ֵה ִ
ָ ְלכֹל ֶ ַ
יְ ִהי ַה!ֹל ְַ 2
ֶלד ָ 5ל ִא ָ/ה ָה ִא ִָ 4היתְ ,ל ַמ ַע יִ ְג ַ,ל,
ַהֶ 2
יטב
ָלה ָ 5ל ֶע ְגל ַהGבְ ,ל ַמ ַע יִ נְ ַהג ֵָ 8ה ֵ
ָה ֲעג ָ
אתַ 8מיִ ְ ,ל ַמ ַע ִ ֵ ְִ :ריָ8
וְ ָה ֲא ָד ָמה ַל ִַ ְ 4קי ָ
ְ ִע.

שירה:

ֲהלִיכָה ְלקֵי ָס ִריָה

קריאה:

ֶׁשא ַהגָדֹול
ְת ִהלִים עַל ַהד ֶ
ְּב ֶערֶב ַׁשּבָתַּ ,ב ַקיִץֲ :חדַר-הָאֹכֶל
ֶׁשא ַהגָדֹול ִּכ ְספִינָה
ָׁשט עַל ַהד ֶ
מּו ֶארֶת חַלֹונֹותַ ,היְָלדִים
ֶׁשא .הַהֹורִים ְּב ֻחלְצֹות ְלבָנֹות
ְׂש ֲחקִים עַל ַהד ֶ
מַ
מְׂשֹו ֲחחִים ְּבַנחַת עַל ָה ַר ֲחבָה.
ָה ֶערֶב ּפֹורֵׁש אֶת ְּכנָפָיו ּכְדֹוֶגרֶת
ַה ַמ ְכנִיסָה אֶת ֶאפְרֹוחֶי ָה
ַתחַת ְּכנָפָה.
ַׁשעָה ַהיָפָה ּבָעֹולָםַּ .ביְקּום ֻּכלֹו.
ִׁשבִילִי זֹו ה ָ
ּב ְ
רַק ֶאתְמֹול ִׂש ַח ְקתִי ָּכ ְך גַם ֲאנִי ) ֲחדַר-הָאֹכֶל
ָׁשכַן +ז ִּב ְצרִיף עִם עֵץ ַה ִּפ ְלּפֵל ָהרֵי ָחנִי
ַּׂשרָף(
נֹוטֵף ה ְ
ְׂשחֵק ּכָאן ְּבנִי ּו ָמחָר
הַיֹום מ ַ
נֶ ְכדִי - -
)מַה ְמעַט +נּו יֹו ְדעִים עַל ַה ָדבָר הַחֹו ְמ ָקנִי ַהזֶה
הַיֹורֵד ֵאלֵינּו ִל ְכ ֶהרֶף ַעיִן
ַׁש ַמיִם נִ ְפ ָתחִים ִּפתְאֹם ְּבאֵיזֹו ַה ְב ָטחָה
ְּכאִלּו ה ָ
ְׁש ֵקטָהֲ ,חגִיגִית - -
וְ ָצרִי ְך ִלהְיֹות זְהִירִים ּכָלָּ -כ ְך
חֹוׁשבִים עַל ַה ְד ָברִים ָה ֵאלֶהְּ ,כדֵי לֹא ְל ָהעִיר
ְׁש ְ
ּכ ֶ
אֵיזֹו ְק ָללָה ַהתְלּויָה ָתמִיד ּכְמֹו ֶחרֶב
ִמ ְת ַה ֶּפכֶת
ַדוְקָא ִּב ְרָגעִים ְּכ ֵאלֶה
ָּב ֲאוִיר(

ֵאלִיֵ ,אלִיֶׁ ,שלֹא יִָּגמֵר לְעֹולָם
הַחֹול וְ ַהיָם,
ִׁשרּוׁש ֶׁשל ַה ַּמיִם,
רְ
ַׁש ַמיִם,
ְּברַק ה ָ
ְּת ִפּלַת הָ+דָם.
מילים :חנה סנש ,לחן :דוד זהבי
נכתב בקיסריה(24.11.1942 ,

עלי אלון ,מתוך" :יחף  -תהילי עין-שמר"

שירה:

רמיו
ע:ה ָל ִ ְמ ָ
ֶ
ֲ:ה ָל ָע ֵלינ ְו ַעל ָל ִי ְָ :ר ֵאל
ה א ַיע ֶ
ְו ִא ְמר אמ'.
יעשה שלו ,שלו עלינו ועל כל ישראל.
שירה:

עוד יבוא שלו עלינו
ועל כול.
סאלא עלינו ועל כל העול
סאלא שלו.

שבת שלו.

