
שירון

לחג העצמאות
ÌÏÂÚÌÏÂÚקטןקטן

עומד בשער 
מילים ולחן: עמיר בניון

שמעתי שאתה חוזר את כל הדרך 

ראיתי מלאכים עורכים שולחן לבן המלך 

גם ראיתי סולם, געגועים יורדים ועולים 

שמעתי רוחות שמלטפות את העלים 

ראיתי אותך, זה לא חזיון תעתועים 

שמעתי שהים הכריז על יום שמח 

ראיתי את הכוכבים והירח מרקדים 

גם הם יודעים בחזרה להתגלגל 

שמעתי שהשמש היא בעצם צל 

ראיתי מגדל מזדעזע ונופל 

תבוא, אנחנו מחכים לך יותר מדי שנים 

אנחנו השתגענו אין לנו יותר פנים 

רק הולכים ומתכלים כל הזמן, אז תבוא 

כן תבוא, לא נשארו כלים כדי שנוכל אותם לשבור 

אנחנו לא יודעים מי פה צלול 

מי השיכור שתמיד נופל לבור, מן הסתם 

אז תבוא, כן תבוא. 

שמעתי שאתה ממש עומד בשער 

ושכל שה תמים יוכל לגור ביער 

ושמעתי שגם הלב הזה יותר לא ימות 

דמיון יחתום הסכם שלום עם מציאות 

כל הצלילים יהיו לשיר אחד פשוט 

תבוא, אנחנו מחכים לך... 

ברגעים הגדולים, כמו בשירת הים, כמו בימי דבורה, נאלמות המלים 
וכל מה שנותר הוא לשיר ת רבנים, המחנכים ואנשי הציבור חדלו 
לרגע מהשיח הרגיל, ושיתפו את קוראי 'עולם קטן' בשיר שעושה 

להם את החג ת חג שמח לכל קוראינו ולכל בית ישראל
הפקה והבאה לדפוס: מיכל עולי

עומד בשער 
מילים ולחן: עמיר בניון

שמעתי שאתה חוזר את כל הדרך 

ראיתי מלאכים עורכים שולחן לבן המלך 

גם ראיתי סולם, געגועים יורדים ועולים 

שמעתי רוחות שמלטפות את העלים 

ראיתי אותך, זה לא חזיון תעתועים 

שמעתי שהים הכריז על יום שמח 

ראיתי את הכוכבים והירח מרקדים 

גם הם יודעים בחזרה להתגלגל 

שמעתי שהשמש היא בעצם צל 

ראיתי מגדל מזדעזע ונופל 

תבוא, אנחנו מחכים לך יותר מדי שנים 

אנחנו השתגענו אין לנו יותר פנים 

רק הולכים ומתכלים כל הזמן, אז תבוא 

כן תבוא, לא נשארו כלים כדי שנוכל אותם לשבור 

אנחנו לא יודעים מי פה צלול 

מי השיכור שתמיד נופל לבור, מן הסתם 

אז תבוא, כן תבוא. 

שמעתי שאתה ממש עומד בשער 

ושכל שה תמים יוכל לגור ביער 

ושמעתי שגם הלב הזה יותר לא ימות 

דמיון יחתום הסכם שלום עם מציאות 

כל הצלילים יהיו לשיר אחד פשוט 

תבוא, אנחנו מחכים לך... 

מבוסס על כרזת הוועידה הה' של בני עקיבא

בס"ד



פה בארץ 
חמדת אבות 

מילים: מוריס רוזנפלד
תרגום/נוסח עברי: ישראל דושמן 
וחנינא קרציאבסקי, שניהם מורים 

בגימנסיה הרצליה.

לחן: הרמן צבי ארליך

ּפֹה ְּבֶאֶרץ ֶחְמַּדת ָאבֹות

ִּתְתַּגֵּׁשְמָנה ָּכל ַהִּתְקוֹות,

ּפֹה ִנְחֶיה ּופֹה ִנּצֹר,

ַחֵּיי זַֹהר ַחֵּיי ְּדרֹור,

ּפֹה ְּתֵהא ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה,

ּפֹה ִּתְפַרח ַּגם ְׂשַפת ַהּתֹוָרה.

ִנירּו ִניר, ִניר, ִניר,

ִׁשירּו ִׁשיר, ִׁשיר, ִׁשיר,

ִּגילּו ִּגיל, ִּגיל, ִּגיל,

ְּכָבר ֵהֵנצּו ִנָּצִנים.

ִנירּו ִניר, ִניר, ִניר,

ִׁשירּו ִׁשיר, ִׁשיר, ִׁשיר,

ִּגילּו ִּגיל, ִּגיל, ִּגיל,

עֹוד ָיבֹואּו ֵזְרעֹוִנים.

התנערי 
מילים ולחן: אודי דוידי

פנייך עייפות מֶיזע ודמעות 

בגדייך מלאים אבק דרכים 

ואת פוסעת חרש, אוספת את פיסות 

שברי חייך הפזורים בין החולות 

התנערי מעפר קומי 

לבשי בגדי תפארתך עמי 

על יד בן ישי בית הלחמי 

קרבה אל נפשי גאלה 

עינייך מעידות על לילה בלי שינה 

ִלבך זועק 'אמא אדמה' 

ואת פוסעת חרש בין הרגבים 

תוהה אם עוד יבוא הקץ לנדודים 

התנערי מעפר קומי... 

התעוררי כי בא אורך קומי אורי 

כי נדודייך לא היו לשווא 

כי עם הנצח שוב חוזר אל החולות 

אל הפיסות אשר הותיר במכאוביו 

מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה 

כי יש שכר לפעולתך 

בנים חוזרים, וֵמֵפרים את הדממה 

אשר מילאה את ישותך ואת לבך 

התנערי מעפר קומי... 

ירושלים
את ירושתנו 

מילים: מרדכי בן�דוד 
לחן ועיבוד: מרדכי (מונה) רוזנבלום 

עולם ומלואו בשישה 

ברא ברוב חכמה 

ובשביעי שבת בתנאי 

שבוא יבוא עם בני אבות 

ויקיים מצוות 

ובזכותם הכל כדאי 

קרוב לשנת אלפיים 

נבקעו שמים 

עם הנבחר קיבל תורה 

העניק לנו כנדוניה 

הארץ הקדושה 

כבראשית המחשבה 

בים ובמדבר תמיד ִנסים גלויים 

אימתה ופחד על כל העמים 

חומות יריחו בתקיעת שופר נפלו 

את ארץ ישראל מן הטומאה אז גאלו 

ירושלים את ירושתנו   

לא נעזבך לעולם את בית חיינו   

לבית המקדש נעלה עוד בימינו   

ארץ אבותינו ושלנו היא לעד   

בראש פסגת הר מוריה 

מקום העקדה 

קנה דוד בכסף רב 

אחריו כשמלך שלמה 

בנה בחכמתו 

מקדש פאר כולו זהב 

הגיעו כל מלכי עולם 

השתחוו כולם 

לא־ל עליון גדול נורא 

בעבודת הכהנים 

שירת הלויים 

קיבלו העם פני שכינה 

אך מפני חטאינו ופריקת העול 

גלינו מארצנו החריבו את הכל 

נשינו וטפנו לטבח כמו צאן 

על נהרות בבל בכינו בזכרנו את ציון 

ירושלים את ירושתנו...   

עברו מאז אלפי שנים 

תקופות של משברים 

הלב פועם אינו מבין 

צרות קשות ממש נורא 

מיליונים בשואה 

ובכל זאת לבי מאמין 

מאמין שעוד יבוא היום 

עוד יישמע פתאום 

קול השופר ממרחקים 

יקומו לתחיית עולם 

גם האבות כולם 

ישובו בשמחת בנים 

משמים בית מקדש ירד בנוי באש 

עם ישראל מעולם לא התייאש 

יום שהוא כולו שבת לעולמי עד 

ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד 

יהודית קצובר,
'נשים בירוק'

 ÌÈÂÓ‰  ÚÈ‰˘  ¯È˘  Â‰Ê
 Æ˙Â·˘ÈÈ˙‰ÏÂ  ‰Ó˘‚‰Ï  ¨‰ÈÈÏÚÏ
 ¯·Ú  ‡Â‰˘  ‡Â‰  ¯È˘·  „ÁÂÈÓ‰
 ‡ÏÓ  È˙ÂÏ‚  ¯È˘Ó  ‰ÈˆÓ¯ÂÙÒ¯Ë
 ‡ÏÓÂ ‰ÂÂ˜˙Â ÔÂÊÁ Ï˘ ¯È˘Ï ·ˆÚ
 ÂÏ˘  ˙ÂÏÈÚÙ  ÏÎ·  Æ˙Â·‰Ï˙‰
 ¨ÌËÈÚ· ¨ÌÈÈ¯Â„‡· ¨¯ˆ· ¨‰Ó„˘·
 ÚÈÓ˘‰Ï  ˙Â·‰Â‡  È‡Â  ¯ËÓ  ‰È„
 ÂÏ  Ô˙Â  ¯È˘‰  Æ‰Ê‰  ¯È˘‰  ˙‡
 ˙‡  ÛÈˆÓÂ  ¨‰ÁÓ˘Â  ‰‡¯˘‰
 ‰Ù  ≠  ÌÈÈ˘˜‰  ˙Â¯ÓÏ˘  ‰ÂÓ‡‰
 ÏÎ  ‰Ó˘‚˙˙ ˙Â·‡  ˙„ÓÁ  ı¯‡·

Æ˙ÂÂ˜˙‰

אורית סטרוק,
יו"ר ארגון זכויות האדם 

ביש"ע 

 ¨ÌÈÂ˘‰  ÂÈ˘Â·Ï·  ¨‰Ê‰  ¯È˘‰
 ‰˙‡  Ô‡ÏÂ  ˙‡·  ÔÈ‡Ó  Ú„¢‰  ‡Â‰
 ‡Ë·Ó  ‡Â‰  ÆÂÏ˘  ÈÓÂ‡Ï‰  ¢ÍÏÂ‰
 ¨‰ÓÂ˜˙Ï  ‰‡Â˘  ÔÈ·  ¯Â·ÈÁ‰  ˙‡
 ˙‡  ‡Ë·Ó  ¨‰ÏÂ‡‚Ï  ÌÈ¯ÂÒÈÈ  ÔÈ·
 Â·‡˘  ÌÏÂÎ˘  ¨˙Â¯Â„‰  ˙¯˘¯˘
 Ô˙Â‡Ó  ˘Ù  ˙ÂÓÂˆÚ˙Â  ‰ÂÂ˜˙
 ˙È‰ÂÏ–‡‰  ‰ÁË·‰‰  Ê‡Ó  ¨ÌÈÏÈÓ
 ¨ÌÈ‡¯ÂÓ‡‰ ¨ÌÈ‡Ã̇ ‰ Í¯„ ¨Â‰ÈÚ˘ÈÏ
 „ÚÂ ¨È¢¯‡‰ È„ÈÓÏ˙Â „¯ÙÒ È˘¯Â‚Ó
 ËÚÓ  ‡Ï  ÌÈÓÚÂË  ÔÈÈ„Ú˘  ¨ÂÈÏ‡
 ÌÈÎÂÊ  ¯·Î Ï·‡ ¨˙ÂÚÓ„Â ÚÊÈ  ¨˜·‡

 Æ¯Â‡‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï Ì‚
 ¢ÈÓÂ˜  ¯ÙÚÓ¢  ∫ÈÂ¯·Á‰  ¯˘˜‰·Â
 ÏÚ  È˙ÎÏ‰‰  ¯Â·ÈÁ‰  Ì˘  Ì‚  ‡Â‰
 È·ˆ  ·˙Î˘  ı¯‡Ï  ‰ÈÈÏÚ‰  ˙·ÂÁ
 Á˙Ù· ÚÂ‚ÈÙ‰ ÈÁˆ¯Ó ¨„¢È‰  Ë‡Ï‚
 Ì˙ÂÓ·˘ ¨Ì¢˘˙ ˙˘· ‰Ò„‰ ˙È·
 ·Â˘ÈÈ‰  ˘Â„ÈÁÏ  Í¯„‰  ˙‡  Âˆ¯Ù

Æ˙Â·‡‰ ¯ÈÚ· È„Â‰È‰

הרב יונה מצגר,
הרב הראשי לישראל 

 ‰‰ÈÓÎ‰  ˙‡  ‡Ë·Ó˘  ¯È˘  Â‰Ê
 ¯˜ÂÒÂ  ¨ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ  ˙È¯ÂËÒÈ‰‰
 ˙ÂÈÊÎ¯Ó‰  Í¯„‰  È·‡  ˙‡
 ÌÈ·  ̄ÌÈ¯·Ò‰ Æ‰ÓÂ‡Ï Â˙ÎÈÙ‰·
 Ï˘ ‰Ó˘ ¯Â˜Ó ˙Â„Â‡ ÏÚ Â·˙Î
 ¯·Á˙Ó È‡ ÏÎÓ ¯˙ÂÈ Í‡ ¨¯ÈÚ‰
 ≠  ‰·  ‰ÂÓË‰  ¢‰˘Â¯È¢  ‰ÏÈÓÏ
 ‰¯È·ÒÓÂ ‰ÎÂ˙· ˙ÓÏ‚Ó‰ ‰ÏÈÓ
 ‰·‰‡‰ ˙‡ ¨„ÁÂÈÓ‰ ¯Â·ÈÁ‰ ˙‡
 È„Â‰È  ÏÎ  Ï˘  ˙ÂÎÈÈ˘‰  ˙‡Â

 Æ˘„Â˜‰ ¯ÈÚÏ ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ·

אל הדרך 
מילים: שמרית אור

לחן: נורית הירש

ושוב נצאה אל הדרך, 

יד ביד לדרך, 

בשלשלת זהב. 

ושוב נצאה אל הדרך, 

עם אחד לדרך, 

ושירנו על גב. 

ועד לשערי רקיע 

בוודאי נגיע 

עוד מעט אם לא עכשיו. 

ועד לשערי רקיע 

בוודאי נגיע 

כי דרכנו לא לשווא. 

וגם אם ארוכה הדרך, 

ורבה הדרך, 

הן כוחנו עוד רב. 

וגם אם ארוכה הדרך, 

ורבה הדרך, 

נעבור בה יחדיו. 

ועד לשערי רקיע... 

הרב זאב קרוב 

 ÆÏ‡¯˘È ı¯‡ È¯È˘Ï ·Ï· ÌÁ ÌÂ˜Ó ÈÏ ˘È
 ¢Ï‡¯˘È  ı¯‡  È¯È˘¢  ÌÈÈÂ¯˜‰Ó  ÌÈ·¯
 ¯˘È‰  ˙‡  ¯˘ÂÈ·Â  ˙ÂÈÚ·Ë·  ÌÈ‡Ë·Ó
 ¨‰ÓÂ‡Ï  ¨Ú·ËÏ  ‰·‰‡‰  ˙‡  ¨Â·˘  Ï–‡
 ÌÈ·˙ÂÎ‰Ó ÌÈ·¯ ÆÏ‡¯˘È ı¯‡ÏÂ ‰ÂÓ‡Ï
 ¯È·Ò‰Ï ÂÚ„È  ‡ÏÂ  ÌÈÚ„ÂÈ  ‡Ï Ì˙Ò‰ ÔÓ
 ˜ÂÈ„·  ‰Ó  ÏÚ  øÌ‰·  ¯ÚÂ·  ‰Ê  ‰Ó  Æ‰ÓÏ
 ‡Ï È‡„Â ÌÈ˜ÂÓÚ ÌÈ¯ÂÚÈ˘ øÌÈ¯·„Ó Ì‰
 Ï˘  ÈÙÂÈ‰  ‰Ê  Í‡  ¨Ì‰ÈÏÚ  ¯È·Ú‰Ï  ÂÏÎÂÈ
 ÆÈÁ ‡Â‰ ≠ Ú„ÂÈ  ÂÈ‡ ‡Â‰˘Î Ì‚ ∫ÂÓÚ
 Ï‡  ¯˘  ‡Â‰  ˙ÂÙÈËÚÏÂ  ˙ÂÙÈÏ˜Ï  ˙Á˙Ó
 Ï‡¯˘È  ‡Â‰  È¯‰  ÆÏ‡¯˘È  ı¯‡  Ï‡Â  Ï–‡

ÆÏ–‡ ¯˘È ≠
 ¨ÍÎ  ÏÎ  ¯ˆ˜  ¯È˘  ≠  ¢Í¯„‰  Ï‡¢  ¯È˘‰
 ÏÏÂÎ  Ï·‡  ¨ÌÈËÚÂÓ  ÌÈËÙ˘ÓÂ  ÌÈÏÈÓ
 ÂÁ‡ Æ± ∫ÌÈ˙È‡ ˙Â„ÂÒÈ ‰Ú·¯‡ ÂÎÂ˙·
 Æ≤  Æ·‰Ê  ˙Â¯Â„  ¨˙Â¯Â„  ˙Ï˘Ï˘Ó  ˜ÏÁ
 Æ≥ Æ„È· „È ˙‡ˆÏ ÌÈÎÈ¯ˆÂ „Á‡ ÌÚ ÂÁ‡
 ÂÁ‡  ÆÚÈ˜¯  È¯Ú˘Ï  „Ú  ÚÈ‚‰Ï  Â˙¯ËÓ
 ˜Ù˙Ò  ‡Ï  Æ‰ÊÓ  ˙ÂÁÙ  ‡ÏÏ  ÌÈÙ‡Â˘
 Í¯„Ó  ÌÈ„ÁÙÓ  ‡Ï  ÂÁ‡  Æ¥  Æ˙ÂÁÙ·
 ‡ÂÂ˘Ï  ‡Ï  ÂÎ¯„˘  ÌÈÚ„ÂÈ  Â‡  Æ‰ÎÂ¯‡

ÆËÚÓ „ÂÚ ÂÈ˘ÎÚ ‡Ï Ì‡ ¨ÚÈ‚˘Â
 ‰Ó˘‰  ˜ÓÂÚÓ  ˙Â‡ˆÂÈ˘  ÌÈÏÈÓ
 ÂÏÎÈ  ‰¯Â‡ÎÏ˘  ˙Â¯ÈÓ‡  ¨˙ÈÏ‡¯˘È‰
 È¯Á‡Â  ˜ÈÓÚÓ  „ÂÓÈÏ  È¯Á‡  ˜¯  ¯Ó‡È‰Ï
 ˙¯Â˙·Â ˜Â˜ ·¯‰ ˙¯Â˙· ÌÈ·¯ ÌÈ¯ÂÚÈ˘
 ·ÏÓ  ÈÚ·Ë  ÔÙÂ‡·  Â¯Ó‡  Ô‰  Ï·‡  ¨„ÂÒ‰
 ˙˘È¯„ ‰ÁÏ˘Â ‰Ó˘‰ ‰ˆ¯Ù ÂÎ¯„˘ ÌÁ
 ¨˙ÏÏÙ˙ÓÂ  ‰ÁÓ˘ Â˙È‚Ó˘  ¯È˘  ÆÌÂÏ˘
 ¨Í¯„‰ ˙˜„ˆ· ‰ÂÓ‡Â ˙ÂÈÓÈËÙÂ‡ ‰‡ÏÓ

 ÆÚÈ˜¯ È¯Ú˘Ï ÚÈ‚‰Ï ‰‚¯Ú ‡ÏÓÂ

לפרטים¨ לפגישת ייעוץ אישי ללא תשלום ולהרשמה∫

   ±≠∏∞∞≠≤∞≠±∞≠≤∞

ליפשיץÆ יוצרים היום את המורים של מחר
 Æלכן חשוב לתת להם את מירב הכלים והכישורים Æהמורים של מחר הם הסטודנטים לחינוך של היום

בליפשיץ¨ המכללה הדתית הראשונה בישראל להוראה¨  תיהנו מתכניות לימוד עדכניות¨ מתנאים נוחים 
Æכי מורים מעולים יוצרים את הדור הבא של כולנו Æוממלגות¨ כדי שתלמדו להיות מורים מעולים

תואר ראשון .B.Ed ותעודת הוראה בהתמחויות∫ 
תנ¢ך•תושב¢ע•תקשורת•מדעי הטבע•גיאוגרפיה•מתמטיקה ומחשבים • מתמטיקה

מעבדות•ציוד ומיחשוב מתקדמים•אפשרות ללימודים מרוכזים•מגוון מלגות והלוואות

א היום יוצרים ליפשיץ

 øרוצים לזכות בפרסים

היכנסו לעמוד הפייסבוק 

של מכללת ליפשיץ 

והשתתפו בתחרות∫ 

יוצרים היום את המורים 

של המחר

המורה של שירלי

ההרשמה לתואר שני בעיצומה

המכללה האקדמית הדתית לחינוך

מכללת מכללת
Æתשעים שנה Æהראשונים בחינוך

מלגות מועדפות 

למקצועות∫ 

מדעים¨ מתמטיקה 

ומחשבים

והיא 
שעמדה 

מילים: הגדה של פסח
לחן: יונתן רזאל

והיא שעמדה לאבותינו,

והיא שעמדה לאבותינו ולנו,

שלא אחד בלבד עמד עלינו 

לכלותנו,

עמד עלינו לכלותנו.

והקדוש ברוך הוא מצילנו,

מצילנו, מידם.

הקדוש ברוך הוא מצילנו,

מצילנו, מידם.

שלא אחד בלבד

עמד עלינו לכלותנו, לכלותנו.

והקדוש ברוך הוא מצילנו,

הקדוש ברוך הוא מצילנו 

מידם.

ישראל זעירא, 
מנכ"ל 'ראש יהודי'

 ˙ÓÈÈ˜˙Ó˘ ˙È˜ÂÏ‡ ‰ÁË·‰
 ÁÓ˘  È‡Â  Ú‚¯Â  Ú‚¯  ÏÎ·
 ‰Ê  ˙‡  ˙Â‡¯Ï  ÂÈÎÊ˘
 ÏÚ  ˙Â„Â‰Ï  ÍÈ¯ˆ  ÆÂÈÈÚ·
 ÌÈÏÏÙ˙Ó Â‡ ÍÎ ÏÚÂ ·ÂË‰

ÆÍÏ ÂÁ‡ ÌÈ„ÂÓ ≠

* הענקת התואר מותנית בהסמכת מל"ג יו"ש 

המכללה
מעניקה: 

 B.Ed. תואר ראשון
בחוגים הבאים:

תנ"ך
תורה שבעל פה
מחשבת ישראל

ספרות עברית
לשון עברית

לימודי ארץ ישראל
חינוך מיוחד*

היסטוריה*
אנגלית* 

תכנית "אשכולות":
מלגה מלאה לתלמידות 

מצטיינות לתואר ראשון 
(.B.Ed) וסיום לימודים

לאחר שלש שנים. 

תכנית "לפני ולפנים":
תכנית הכשרה ייחודית 

למחנכות בהנחיית
בית המדרש להתחדשות.

לומדות במקצועות 
מועדפים בעלות

פסיכומטרי גבוה תהיינה 
זכאיות למלגה שנתית

בסך 2,500 ₪.
(פרטים במשרד המכללה)

מכללת הרצוג -
גוש עציון

ליד ישיבת הר עציון

קמפוס נשים
במגדל עוז

לפרטים
והרשמה:
תהילה

 02-9937318
tehilahz@herzog.ac.il

החזר
שכר לימוד
לשנה א'
לבוגרות
שרות

בכפוף לתקנות
הקרן 
לחיילים

משוחררים

חפשו אותנו 
ק סבו י י בפ

הסעות מכל
רחבי הארץ

מעון לתינוקות
בקמפוס

ארוחת צהריים
חמה

מה!
עיצו

מה ב
ההרש



ואולי 
מילים: רחל

לחן: יהודה שרת

ואולי, לא היו הדברים מעולם

ואולי, מעולם לא השכמתי

עם שחר לגן,

לעבדו בזיעת אפיי.

מעולם, בימים ארוכים ויוקדים

של קציר

במרומי עגלה עמוסת אלומות

לא נתתי קולי בשיר.

מעולם לא טהרתי

בתכלת שוקטה ובתום

של כנרת שלי, הוי כנרת שלי

ההיית או חלמתי חלום?

ניגונים 
מילים: פניה ברגשטיין

לחן: דוד זהבי

שתלתם ניגונים בי אמי ואבי

ניגונים מזמורים שכוחים

גרעינים גרעינים נשאם לבבי

עתה הם עולים וצומחים

עתה הם שולחים פֹארות בדמי

שורשיהם בעורקיי שלובים

ניגוניך אבי ושירייך אימי

בדופקי ֵנעֹורים ושבים

הנה אאזין שיר ערשי הרחוק

אביע פי אם אלי בת

הנה לי ִתזהרנה בדמע ושחוק

איכה וזמירות של שבת

כל הגה ייתם וכל צליל ֵיאלם

בי קולכם הרחוק כי ֵיהום

עיניי אעצום והריני אתכם

מעל לחשכת התהום

סיון רהב�מאיר,
חדשות ערוץ 2 וגלי צה"ל

 ¨‰Ê‰  ¯È˘‰  ˙‡  È˙·‰‡  „ÈÓ˙

 È˘· Â˙Â‡ È˙ÚÓ˘  ‰Â¯Á‡Ï Ï·‡

 ÚÂˆÈ·‰ ÆÈ· ÂÓÏ‰ ËÂ˘Ù˘ ÌÈÚÂˆÈ·

 ¨ÈÓÚ–Ô·  È„„  Ï˘  ‡Â‰  ÔÂ˘‡¯‰

 ¨‰·Â˘˙·  ¯ÊÁ˘  ÏÏ‰  „ÈÏÈ  ¯ÓÊ

 ˙‡  „ÁÈ·  ÌÈÚÓÂ˘  Â˙¯È˘·˘Â

 ÚÂˆÈ·‰ ÆÏ‡Ú¯ÊÈ ˜ÓÚ ˙‡Â ·ÏÒ¯·

 Ò˜Ë· ÌÈÓÈ ‰ÓÎ ÈÙÏ ÚˆÂ· È˘‰

 Ï˘  ˙Â·‡‰  ˙È··  ‰‡Â˘‰  ÌÂÈ

 ¨˙È·‰  È¯ÈÈ„  ˙Ï‰˜Ó  ÆÈÏ˘  ‡˙·Ò

 ‰Ó˜  ¨∏∞–π∞  È·  ‰‡Â˘  ÈÏÂˆÈ

 ‡·‡ ÏÚ ¯È˘Ï  ‰ÏÈÁ˙‰Â  ‰ÓÂ˜ÓÓ

ÆÌÈÂ‚È Ì‰· ÂÏ˙˘˘ ¨Ì‰Ï˘ ‡Ó‡Â

נועה ירון�דיין

 ˙¯„ÒÓ „Á‡ ‡Â‰ ‰Ê‰ ¯È˘‰
 ‡Ó‡˘  ÌÈÚÂ·˜‰  ÌÈ¯È˘‰
 È˙Â‡  ‰ÓÈ„¯Ó  ‰˙ÈÈ‰  ÈÏ˘
 Æ‰Ë˜  È˙ÈÈ‰˘Î  Ì˙¯ÊÚ·
 ‰ÙÓ ‰·‰‡· ÌÊÓ„Ê‰  ‡Â‰
 ÒÎÂ ˙ÓÓÓ ÔÊÂ‡Ï ·‰Â‡
 È˙Ï„‚˘Î  ÆÈÏ˘  ·ÏÏ  ˜ÂÓÚ
 ÈÏ˘  ‡Ó‡  ‡Ï˘  È˙·‰
 ˜«˘‰ ˙Â¯ÓÏ ÆÂ˙Â‡ ‰·˙Î
 ÆÂ˙Â‡  ·Â‰‡Ï  È˙Î˘Ó‰
 ‰·Â˘˙·  È˙¯ÊÁ˘  È¯Á‡
 ‡Â‰˘  ‰Â˘‡¯Ï  È˙·‰
 È˙¯˘Â ‰ÏÂ‡‚Ï ‰ÈÈÙÈˆ ¯È˘
 ÆÈ¯Ó‚Ï  ¯Á‡ ÌÂ˜ÓÓ Â˙Â‡
 ˙ÂÈ‰Ï  ‰ˆÂ¯˘  ÌÂ˜Ó
 Â‚˘È ‡ÏÂ ÂÚËœ È ‡Ï˘ ‰Ï‡Ó

 Æ˙Ï„‰ ˙‡ ÂÏ ÂÁ˙ÙÈÂ

י־ה אכסוף ר' אהרן הגדול מקרלין
ָי־ּה ֶאְכסֹף נַֹעם ַׁשָּבת 

 ַהַּמְתֶאֶמת ּוִמְתַאֶחֶדת ִּבְסֻגָּלֶת

 ְלַעם ְמַבְקֵׁשי ְרצֹוֶנ נַֹעם ִיְרָאְת ְֹמׁש

 ַקְּדֵׁשם ִּבְקֻדַּׁשת ַהַּׁשָּבת ַהִּמְתַאֶחֶדת ְּבתֹוָרֶת

 ְּפַתח ָלֶהם נַֹעם ְוָרצֹון ִלְפּתֹוַח ַׁשֲעֵרי ְרצֹוֶנ

 ָהָיה הֶֹוה ְׁשמֹור ׁשֹוְמֵרי ּוְמַצִּפים ַׁשַּבת ָקְדֶׁש

ְּכַאָּיל ַּתֲערֹג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים 

 ֵּכן ַנְפָׁשם ַּתֲערֹג ְלַקֵּבל נַֹעם ַׁשָּבת ַהִּמְתַאֶחֶדת ְּבֵׁשם ָקְדֶׁש

ַהֵּצל ְמַאֲחֵרי ִלְפרׁש ִמן ַהַּׁשָּבת 

ְלִבְלִּתי ִּתְהֶיה ָסגּור ֵמֶהם 

 ִׁשָּׁשה ָיִמים ַהְמַקְּבִלים ְקֻדָּׁשה ִמַּׁשַּבת ָקְדֶׁש

 ְוַטֵהר ִלָּבם ֶּבֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ְלָעְבֶּד
 

 ִמְתּגֹוְלִלים ַעל ַעם ָקְדֶׁש ְוִיְהיּו ַרֲחֶמי

ְלַהְׁשקֹות ְצֵמֵאי ַחְסֶּד ִמָּנָהר ַהּיֹוֵצא ֵמֵעֶדן 

 ַעל ְיֵדי ַׁשַּבת ָקְדֶׁש ְלַעֵּטר ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבִתְפֶאֶרת ַהְמָפֲאִרים אֹוְת

 ָּכל ִׁשָּׁשה ָיִמים ְלַהְנִחיָלם ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ְּבִחיֶר
 

ַהַּׁשָּבת נַֹעם ַהְּנָׁשמֹות 

 ְוִיְרָאֶת ְוַהְּׁשִביִעי עֶֹנג ָהרּוחֹות ְוֵעֶדן ַהְּנָפׁשֹות ְלִהְתַעֵּדן ְּבַאֲהָבְת

 ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַנְפִׁשי חֹוַלת ַאֲהָבֶת

ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַנְפׁשֹות ִיְׂשָרֵאל ְּבֵצל ְּכָנֶפי ֶיֱחָסיּון 

 ִיְרְוֻין ִמֶּדֶׁשן ֵּביֶת

ראש  שפירא,  יהושע  הרב 
ישיבת רמת�גן

 ˙‡  ÌÈÙ˘ÂÁ  ˘„Â˜  ˙·˘  ÈÙÂÒÈÎ
 ∫‰Ó˘‰ Ï˘ ‰ÈÂ·Á‰ ˙ÈÓÈÙ‰ ‰˙Â‰Ó
 ÍÂ˙  ¨‰È·‡  Ï‡  ˙Ú‚Ú‚˙Ó‰  ÍÏÓ  ˙·
 ÌÈÈÈÚ‰  ‰‡¯ÓÏ  „Â·Ú˘‰Ó  ˙Â¯Ú˙‰
 ˙«˙œÓ‡  Æ˙ÂÈÓˆÚ‰  ˙‡  ÁÈÎ˘Ó˘
 ˙Â„‰È‰  Ï˘  ÂÏ‡  ˙Â˜ÂÓÚÂ  ˙ÂËÂ˘Ù
 ËÂÈÙ·  ÔÈÏ¯˜Ó  ÏÂ„‚‰  Ô¯‰‡  ß¯  ‡Ë·Ó
 ÌÈ·¯ Ï˘ ·Ï‰ ÈÓÈ ˙‡ ËÈË¯ÓÂ Ú‚Â‰
 ÆÌ˙ÂÈÓˆÚ  ˙‡  Ì‰Ï  ¯ÈÎÊÓÂ  ¨ÍÎ  ÏÎ
 ÌÈ·¯˙ÓÂ  ÌÈÎÏÂ‰  ß‰  È˘˜·Ó˘  ¯Â„Ï
 ÌÈ¯˜  ÌÈÓÎ  ÌÈ‡·  ÂÏ‡  ÌÈ¯·„  ¨Â·
 ˙‚‚ÂÙ˙Ó  ˙ÂÈÂˆÈÁ‰  Æ‰ÙÈÈÚ  ˘Ù  ÏÚ
 ¨‰ÈÈÁ˙Ï ·È˘ÓÂ ı¯Ù˙Ó „ÂÒ‰Â ˙Á‡·
 ÏÏ˘·  ‰ÚÈÙÂÓ‰  ‰Ó˘‰  ÈÈÁ  ˙ÈÈÁ˙

Æ¢˙·˘ ÌÚ¢ ÈÙÂÒÈÎ· ‰ÈÂÂ‚

 אברהם ליפשיץ, ראש ִמנהל 
החינוך הדתי

 „ÁÂÈÓ‰ ÔÂ‚È‰ ÌÚ „Á‡ ÏÎ ¨ÂÏÂÎ ‰ÎÊ
 ÆÏ‡¯˘È  ÏÏÎ  ÏÚ  „ÁÈ  ÏÏÙ˙‰Ï  ¨ÂÏ˘
 ÏÚ ‡ÏÓ ·Ï· ‰‡„Â‰·Â ¨‰ÏÂ„‚ ‰ÁÓ˘·Â
 ÍÈ˘Ó ¨˙‡Ê‰ ı¯‡· ÂÏ ÌÈÎÂÊ Â‡˘ ·ÂË‰
 ÆÂ˘„Â˜  ˙È„Ó·  Â˙ÂÁÈÏ˘·  Í¯·˙‰Ï

ÆÆÆ˜˜Â˙˘Ó ·Ï‰Â

שירת 
העשבים 

מילים: רבי נחמן מברסלב
לחן: נעמי שמר

דע לך 

שכל רועה ורועה 

יש לו ניגון מיוחד 

משלו 

דע לך 

שכל עשב ועשב 

יש לו שירה מיוחדת 

משלו 

ומשירת העשבים 

נעשה ניגון 

של רועה 

כמה יפה 

כמה יפה ונאה 

כששומעים השירה 

שלהם 

טוב מאוד 

להתפלל ביניהם 

ובשמחה לעבוד 

את השם 

ומשירת העשבים 

מתמלא הלב 

ומשתוקק 

וכשהלב 

מן השירה מתמלא 

ומשתוקק 

אל ארץ ישראל 

אור גדול 

אזי נמשך והולך 

מקדושתה של הארץ 

עליו 

ומשירת העשבים 

נעשה ניגון 

של הלב.

בארץ אהבתי 
השקד פורח 

מילים: לאה גולדברג
לחן: מוני אמריליו

בארץ אהבתי השקד פורח, 

בארץ אהבתי מחכים לאורח, 

שבע עלמות, 

שבע ִאמהות, 

שבע כלות בשער. 

שבע עלמות, 

שבע כלות בשער 

שבע כלות בשער. 

בארץ אהבתי על צריח דגל, 

אל ארץ אהבתי יבוא עולה רגל. 

בשעה טובה, 

בשעה ברוכה, 

המשכיחה כל צער. 

בשעה טובה 

המשכיחה כל צער, 

המשכיחה כל צער. 

אך מי עיני נשר לו וִיראנו, 

ומי לב חכם לו ויכירנו. 

מי לא יטעה, 

מי לא ישגה, 

מי יפתח לו הדלת? 

בארץ אהבתי על צריח דגל, 

אל ארץ אהבתי יבוא עולה רגל. 

בשעה טובה, 

בשעה ברוכה, 

המשכיחה כל צער. 

בשעה טובה 

המשכיחה כל צער, 

המשכיחה כל צער. 

אך מי עיני נשר לו...

סאבלימינל

 ÌÂ·Ï‡‰ ÍÂ˙Ó ¨˙·˘ ÈÓÂÏ˘ Ï˘ ¢˘Â„˜ ÏÎ‰¢ ‡Â‰ ¯ÁÂ· È‡˘ ¯È˘‰
 ¨ÍÈ¯ÚÓÂ ·‰Â‡ „Â‡Ó „Â‡Ó È‡˘ ¯ÓÊÂ ˘È‡ ‡Â‰ ˙·˘ ÈÓÂÏ˘ ÆÔÂ¯Á‡‰
 ¨ÈÈ¯Â‰ ˙È·Ó ˙ÂÂ¯ÎÈÊ È· ¯¯ÂÚÏÂ È˙Â‡ ˘‚¯Ï ÁÈÏˆÓ „ÈÓ˙ ÂÏ˘ ÏÂ˜‰Â
 Æ˘‚¯ÓÂ È˙Ó‡ ÍÎ ÏÎ „ÁÂÈÓ· ‰Ê‰ ¯È˘‰ Æ˙ÂÎÈÈ˘Â ˙ÂÓÈÓÁ Ï˘ ‰˘‚¯‰Â
 ¨¯È˘Ï  Ò˜ÈÓ‰Â  ˙ÂËÏ˜‰‰  ˙‡  ÂÈ˘Ú  ®Ë˜‡˙  ÈÙÏÂ‡©  ÈÏ˘  ÔÙÏÂ‡·

 ÆÂÙÂÒ „ÚÂ Â˙ÏÈÁ˙Ó ˙¯ÂÓ¯Óˆ È· ‰ÊÁ‡ ‰Â˘‡¯Ï Â˙Â‡ È˙ÚÓ˘˘ÎÂ
 ÆÈÂÚÓ˘ È·Â˜ ¨‰·‰‡·

הכל קדוש... 

העיניים כשאני רואה ת'שמש 

המילים שאת אמרת לי אמש 

הילדים וכולם 

הכל קדוש... 

העצים, המים והעצב 

חתונות, מריבות על כלום 

השמים והזמן... 

הכל קדוש.... 

התפילות והים, הכל קדוש 

השבת כמובן, האהבה 

אנחנו והעולם 

הכל קדוש.... 

כל אדם הוא אדם, 

המשפחה, החיילים בביתם 

אני יודע שיש אלוקים, בתוך תוכנו 

הכל קדוש... 

לחיצה של יד, חיבוק וגשם 

לאהוב, לישון וגם ללכת 

לכאוב וגם לבכות 

הכל קדוש... 

האמת, הצניעות וכל הקסם 

הבגד שלבשת אתמול 

הגוף הזה, הנשימות 

הכל קדוש... 

התפילות והים, הכל קדוש 

השבת כמובן, האהבה 

אנחנו והעולם 

הכל קדוש...

כל אדם הוא אדם, 

המשפחה, החיילים הם עדם 

אני יודע שיש אלוקים, בתוך תוכנו 

מודה אני לפניך 

מלך חי וקיים 

שהחזרת בי נשמתי 

בחמלה רבה אמונתך 

הכל קדוש 

התפילות והים, הכל קדוש 

השבת כמובן, האהבה 

וכל העולם 

קדוש... 

כל אדם הוא אדם, 

החיילים... 

אני יודע שיש אלוקים בתוך תוכנו 

אני יודע שיש אלוקים...

הכל קדוש שלומי שבת 
מילים ולחן: טל שגב ויעקב למאי

ג'קי לוי, עיתונאי וסטיריקן

אני  הזה  השיר  של  הפתיחה  שורת  את 

קורא כמו אדם שמסתכל על נוף וצובט את 

עצמו מרוב השתאות. לא יכול להיות שזה 

קורה לנו. נדמה לי שזו החוויה הישראלית 

המכוננת, קרה לנו הנס להיוולד לדור שבו 

נדיר  זה  נענות.  מהתפילות  גדול  וחלק  מתגשמים  חלומות 

בהיסטוריה היהודית. 

דו"חות  סידורים,  חי,  אתה  זה,  על  חושב  לא  אתה  הזמן  רוב 

שיר.  זה  על  כותב  אתה  זה  על  חושב  שאתה  וברגעים  חניה... 

והכנרת הופכת מאירוע טריוויאלי לחוויה. אני מודה ומתוודה 

שפה ושם זה קורה גם לי. 

כיוון שאני ירושלמי ואין פה שום מקום עם תכלת שוקטה ותום, 

קרה לי שרכבתי עם בני על אופניים לכותל, ובדרך אמרתי לו 

"תדע לך שאם סבא של סבא שלך היה יודע שהנכד והבן שלו 

נוסעים לכותל באופניים הוא היה אומר יאללה יאללה".

 

שוב לא נלך 
מילים: שמוליק רוזן

לחן: אפי נצר

ראי אבק דרכים עולה מעיר שלם 

ורכב הברזל שועט אל מול עירך 

ועם שלם מביט, מביט בך כחולם 

כנפי פלדה חגות, חגות מעל קברך 

ראי רחל, ראי 

ראי ריבון עולם 

ראי רחל, ראי 

הם שבו אל גבולם 

ראי רוחות אייר נושאות טורי פלדה 

גם בנימין עמנו פה, וגם יוסף 

כוכב בית־לחם מנצנץ ברעדה 

גם החלוץ עמנו וגם המאסף 

ראי רחל, ראי... 

מנעי קולך רחל, מנעי קולך מבכי 

כולנו פה, רחל, עם התרמיל על שכם 

שוב לא נלך רחל, ואת שוב לא תלכי 

שוב לא נלך רחל מני שדמות בית־לחם 

ראי רחל, ראי...

ח"כ מיכאל בן�ארי, האיחוד הלאומי

 ‰¯È˘·  ı¯ÂÙ  ÔÊÂ¯  ˜ÈÏÂÓ˘
 Ï˘  ‚ÂÒ  È˙ÈÁ·Ó  ‡È‰˘
 ÏÈÈÁ‰  ÆÌÈ˘„Â˜  ˘„Â˜
 ÌÚß  ¨ÔÂÒÁ‰  ÈÏ‡¯˘È‰
 ˜Ù¯˙Ó  ¨ßÌÎ˘  ÏÚ  ÏÈÓ¯˙‰
 Ì‡‰  ¨ÏÁ¯  Ï˘  ‰˜ÈÁ·
 ¨Í¯„‰  Ì‡  ÏÚ˘  ‰ÈÈÎÂ·‰
 ÌÁÓ  ¨‰„ÏÙ  ÈÙÎ  Ï˘  ‰ÓˆÚ·  ‰˙Â‡  ÛËÂÚ
 ˙·È˘  ˙¯Â˘·  ˙‡  ÂÓÚ  ‡È·Ó  ‡Â‰  ÆÌÁ˙ÓÂ
 Ï˘  ˙¯ÊÂÁ  È˙Ï·‰  Â˙ÁË·‰Î  ¨ÌÈ„·Â‡‰  ÌÈ·‰
 ÌÈÏÈÓ·  ÆßÍÏ  ‡Ï  ·Â˘ß  ∫‰ÁË·‰‰  Â„ˆÓÂ  Æ‰ÈÓ¯È
 ÌÈ·¯  ¯¯Â˘Ó‰  ˙ˆÓ˙Ó  ¨˙È‡Â·  ÁÂ¯·Â  ˙ÂËÚÂÓ
 ‰ÓˆÚ· ËË¯˘Ó‰ ¯È˘· ¨˜Â˜ ·¯‰Â Ï¢‰È¯ È·˙ÎÓ
 ß‰  ¯·„  ÌÂÈ˜Â  Ï‡¯˘È  ˙ÏÂ‡‚  ÔÂÊÁ  ˙‡  ‰ÂÓ‡·Â
 Í¢˙  È¯ÂÚÈ˘·  ÈÈ„ÈÓÏ˙©  ÌÈ‡È·‰  ÂÈ„·Ú  „È·

Æ®ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÈÎ˙Ó ˜ÏÁÎ ‰Ê ¯È˘ „ÂÓÏÏ Â·ÈÂÁ



בס“ד

כמתנדבת בשיל"ת תזכי ל: 

יחס אישי וליווי מקצועי של רכזת דתית

רב מייעץ

אפשרויות דיור

הדרכות והשתלמויות

אורייתא שבועית

מענק ופיקדון עפ"י חוק קליטת חיילים משוחררים

www.shlomit.org.il
03-6129202 טליה 050-8289311

צרי איתנו קשר והצטרפי לחוויה של פעם בחיים

חברתית, לעשייה  שותפה  להיות  מדבר  אליך  גם  אם 

בו להשתלב  מקום  למצוא  לך  יסייע  העמותה  צוות 

חברתית  בעשייה  להשתלב  תוכלי 
חברתיים: וארגונים  עמותות  במגוון 

חינוך-גנים ובתי ספר

קליטת עלייה

מד"א, בתי"ח וקופ"ח

הדרכה-עבודה עם נוער 

הדרכת טיולים

משטרה, שב"ס ועוד... 

להיות  ליוזמה,  מקום  עצמנו,  את  להביע  המקום  לנו  ”ניתן 
שותפים בהחלטות ולהרגיש כחלק בלתי נפרד מהצוות המקצועי“

- מתנדבת במרכז ”יחד“ לאנשים בעלי פיגור שכלי

ההרשמה בעיצומה!שיל“ת
שירות לאומי תורני -

שיל"ת
שירות לאומי תורני

מנחם בן, מעריב

 ‰ÓÎÁÂ  ˙ÂˆÈÏÚ  ‡ÏÓ  ¯È˘
 ÌÂÎÁ˙‰ ÌÚË ˙‡ ¯ÈÊÁÓ˘
 ÌÈÓÈ‰  Ï‡  ˙ÂÈ˘‰Â
 ¯È˘ ÆÂÈÓÈ Ï˘ ÌÈÈÏ˜ÈÊÂÓ‰
 ‰ÏÂ„‚  ‰ÁÓ˘·  ¯·„Ó˘
 ‰ÁÓ˘  Ï˘  ‚ÂÒ  ¨‰ÓÎÁ·Â
 ÂÓÎ  ÌÈÏ˘·  ÌÈ˘‡  ˜¯˘
 È˜ÈÓÂ  ËÈÏ·ËÂ¯  ‰ßÏ˜ÚÈ
 ¯·„Ï  ÌÈÏÂÎÈ  ·ÂÏ‡È¯·‚

Æ˙È˘Ù ˙ÂÏ˘· ¨‰ÎÂ˙Ó

האורות זולגים 

משקאות נמזגים 

אנשים צוחקים 

בקול רם מדי 

מה אתה עושה פה? 

לא חשבתי שתהיה פה 

משמח לדעת 

שאתה עוד חי 

מלצרים טסים 

שולחנות עמוסים 

וכולם לועסים 

קלישאות חמות 

המנגינה מוכרת 

המוסיקה לסרט 

שנשוב אליו 

אחרי הפרסומות 

אסירי מדע 

רסיסי מידע 

אהבה אבודה 

משאירה כתמים 

על מצב הרוח 

במחלקת פיתוח 

הם עובדים יום וליל 

על נוסחת קסמים 

רסיסי חלום 

מלחמה ושלום 

נערת הגומי 

בסיפור עגום 

נמוכי המצח 

ממציאים את הנצח 

לא שמעתי מה אמרת 

לא אמרתי כלום 

בעלי דעה 

חכמי השעה 

מסבירים ַלטעות 

איפה טעתה 

משרתי הכוח 

ושטיפת המוח 

שוב אנחנו יחד 

באותה מיטה 

התקופה ריקה 

במחיר מופקע 

כל חצי דקה 

יצירת מופת 

בחדר הכושר 

מתאמן לשעת האושר 

שחולפת על פניך 

שוב כעת 

זיכרון מחוק 

נשיקה וחיבוק 

התחלות חדשות 

לסיום ישן 

אחכה בשער 

השמחה 

אמרה בצער 

מי כמוני יודעת 

לבוא בזמן 

האורות זולגים 
מילים: יענקל'ה רוטבליט

לחן: מיקי גבריאלוב

אמונה אלון

 ˙·‰Â‡  È‡
 ÈÓÚ  ˙‡  „Â‡Ó
 ¨‰‡ÏÙÂÓ‰  ¯Ó˘
 ‰·¯‰  ˙·‡Â˘Â
 ÁÂÎÂ  ÔÂÁËÈ·

 „Â·ÎÏ  Æ‰Ï˘  Ï‡¯˘È  ˙ÏÂ‡‚  È¯È˘Ó
 „Á‡·  È˙¯Á·  Â˙Â‡ÓˆÚ  ˙ÁÓ˘
 ˙»ÈÏ‡¯˘È  ‡ÏÓ  ¯È˘  ¨Ì‰·˘  ÌÈÁÓ˘‰
 ÈÂÏÈÁ–ÂÏÈ‡Î ¯È˘ Â‰Ê Æ˙ÈÓÈËÙÂ‡Â ‰ÈÁ
 Â·  ˙Â„‰„‰Ó  ÈÈÈÚ·  Ï·‡  ¨ÏÈÏ˜–ÂÏÈ‡ÎÂ
 Ì‰·˘ ÌÈÓÈ‰ ÏÚ ¨Í¢˙‰ È‡È· ˙ÂÁË·‰

Æ˙ÂÈÁÏ ‰ÎÂÊ ÂÏ˘ ¯Â„‰

 ינון מגל, חדשות 
הערוץ הראשון

 ¯ÙÁ  ÌÈÈÁ  Ï˘  ¢¯ÂÙ‡  ¯È˘¢
 È¯Á‡ ¨±π¥π–· ·˙Î È·‰Ê „Â„Â
 ‰Ù‰ÙÈ  ¯È˘  Â‰Ê  Æ‰ÓÁÏÓ‰
 Ì„Â  ¯˘·  ˙·‰‡  ·Ï˘Ó˘
 ¯È˘‰  ˙‡  Æ˙„ÏÂÓ‰  ˙·‰‡Â
 ËÈÏ˜˙Ó  È˙Â„ÏÈ·  È˙ÚÓ˘˘
 Á‡  ÔÈÚÓ  ‡Â‰  È˙ÈÁ·ÓÂ  ¨Ô˘È
 ‰·¯‰  ˜¯  ¨˙ÂÚ¯‰  ¯È˘  Ï˘
 Ì‚  ÈÏÂ‡Â  ¨ÚÂ„ÈÂ  ¯ÎÂÓ  ˙ÂÁÙ

ÆÌÒ˜ ÈÈÏÚ ÍÏ‰Ó ‡Â‰ ÍÎ·

ח"כ אנסטסיה 
מיכאלי,

ישראל ביתנו

 ‰ÓÏÂ  Ì˘‚‰  È˘‡  Ì‰ÈÓ
 Ì‰  ÔÈ‡˘  Ô·ÂÓÎ  øÌÈÎÂ·  Ì‰
 È‡  Æ¯ÈÂÂ‡‰  ‚ÊÓ·  ÌÈ¯Â˘˜
 ‰È¯Â‰  ˙‡  ‰Ê‰  ¯È˘·  ‰‡Â¯
 ÌÈÎ¯ˆÏ  ÌÈ‡¯Á‡‰©  ÌÈÓ‡‰
 ˙¯‚·˙Ó ‰¯Ú Ï˘ ®ÌÈÈÓ˘‚‰
 ‰‡Â¯  È‡  ÆÌ‰Ï  ˙¯Î˙Ó‰
 ÏÚÂ  ‰ÁÙ˘Ó  ÈÈÁ  ÏÚ  ¯È˘  Â·
 ·‡ÂÎ‰ „ˆ‰Ó ˙È¯Â‰‰ ‰ÈÂÂÁ‰
 È¯Â¯ÈÙÂ ‰¯Úˆ ÌÁÏ ÏÚ ¨Ì‰Ï˘
 ‡ÏÏ  ÌÈÒÁÈ  ÏÚ  ¨Ì˙·‰‡
 ˙Â¯ÈÒÓÂ  ‰·‰‡˘  ¨˙ÂÈ„„‰
 ¯È˘  ÆÌ˙Â‡  ÌÈÎ¯ÂÎ  ı˜  ÔÈ‡
 ¨È˙Ó‡  ÍÎ  ÏÎÂ  ¨˘‚¯Ó  ¨·ÂˆÚ
 ¨ÈÈÏÚ ‰·Â‰‡‰ ˙È‡ÂÓÊÙ‰ Ï˘

Æ‡¯ÈÙ˘ ÏÁ¯

הכל פתוח 
מילים ולחן: נעמי שמר

ראיתי ת'כנרת זוהרת בטורקיז 

וגל סגול כהה הריע והתיז, 

חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי 

כל עוד אנחנו כאן שרים. 

ראיתי את הסכר פתוח לרווחה 

וכל שפעת המים נוהרת בשמחה, 

חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי 

כל עוד אנחנו כאן שרים. 

הכל פתוח עוד לא מאוחר 

מצב הרוח ישתפר מחר 

זה ייתכן, זה אפשרי - 

כל עוד אנחנו כאן שרים. 

הייתי בעפולה הייתי באילת 

ובשמורת החולה מצאתי לי מקלט, 

חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי 

כל עוד אנחנו כאן שרים. 

בתל־אביב טיילתי חופשי מדאגה 

לאן שהסתכלתי הייתה לי חגיגה 

חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי 

כל עוד אנחנו כאן שרים. 

הכל פתוח עוד לא מאוחר... 

גלשתי בחרמון נפלתי על האף 

נפגשתי עם המון אנשים נשים וטף, 

חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי 

כל עוד אנחנו כאן שרים. 

אולי הכל פתוח, אולי לא מאוחר 

אולי מצב הרוח ישתפר מחר 

הכל עוד ייתכן, הכל עוד אפשרי 

כל עוד אנחנו כאן שרים. 

הכל פתוח עוד לא מאוחר...

שיר אפור 
מילים: חיים חפר

לחן: דוד זהבי

אפור, אפור הסלע במשלט, 

נוגים, נוגים הכוכבים עם ערב 

והוא אהב אותך ואת הלכת, 

והוא קטף לך פרח משולי הדרך. 

שתק, שתק ירח בלילות 

זכר, זכר האיש את מכתבייך, 

ועת עבר בדרך החולות - 

הוא את דמותך ראה בענני שמים. 

נשב, נשב הרוח בשדות, 

עמום, עמום הקרב קולו השמיע, 

והוא היה יפה מאגדות, 

והוא כאגדה אלייך לא יגיע. 

ברזל, ברזל התיל מסביב, 

עצוב, עצוב העץ בבוא שלכת, 

ורק ֵרעֹו "שלום" אחרון הביא, 

ורק הדם נטף מן הרובה הצ'כי. 

אנשי הגשם 
מלים: רחל שפירא

לחן: נחום הימן

אנשי הגשם מתכווצים במעיליהם 

הם כבר למדו איך להצניע את עצמם 

טיפות גדולות זולגות מכחול לילותיהם 

טיפות גדולות זולגות על עלבונם. 

את מרוחקת ואינך רואה אותם 

הם מקבצים את חיוכייך בגֵנבה 

ומבטך עוד לא פגש במבטם 

עוד לא אמרת להם מילה טובה. 

אם אהובייך יפקירוך 

אם תחניק אותך בגידה 

אם לשלום כבר איש אותך לא יברך - 

אנשי הגשם יכתירוך 

למלכתם היחידה 

ויחלקו ִאתך את לחם צערך. 

עודך חוגגת ואינך זקוקה להם 

אנשי הגשם מביטים בך בחמלה 

לו רק יכלו היו נותנים את חייהם 

לשמור אותך מעוני או מחלה. 

אנשי הגשם ממתינים לך בפינה 

נאמנים כצל, סבלניים כזמן 

וכל יום שעובר, כל חודש, כל שנה 

לוקחים אותך לעבר מפתנם. 

כשאוהבייך ישכחו 

וכל כלבייך ינבחו 

אנשי הגשם יאספוך אל מיטתם. 

והם ירימו את ראשך 

ויאמצו את ייאושך 

לחממך בפירורי אהבתם.



תאמין 
שיכולים 

לתקן 

עובדה שאתה מדבר מבחוץ ומצליח ה
לומר את האמת שלך עד הסוף היא 

בדרך כלל סימן לכך שההשפעה שלך 
מזערית. מי שרוצה לשנות ולהשפיע 

חייב להכיר את שפת הוויתור, הפשרה 
וההסכמה, ההתקדמות "קמעה קמעה"

ם הזהות הפנימית שלנו היא א
המערכות עצמן, התבטלות לתוך 

המחויבות הגדולה לשוויון מוחלט 
ולטשטוש, לכל מה שהעולם המערבי כל 

הזמן דוגל בו, לא נצליח להביא לשינוי

ירחון נשים לראשי חודשים
הלל. איתך כבר שלוש שנים
למנויים 4009570–077

שיר המעלות, 
בשוב ה'

את שיבת ציון 
היינו כחולמים

הרב יעקב אריאל,
רב העיר רמת�גן

 ÔÂÈÚ¯  ‰ÏÚÂ‰  ÂÓÊ·
 ˘Ó˘È  ‰Ê  ¯ÂÓÊÓ˘
 Æ‰È„Ó‰  ÔÂÓ‰Î
 ‰Î¯Î  ‰ÓÈ˘  ‰˙Â‡·
 ¨‰ÚÂ„È‰  ‰ÓÈÚ‰  Ì‚
 ‰ßÏÒÂÈ ÔÊÁ‰ Ï˘ Â˙¯ÈˆÈ

 Ì‚Â  ÌÈÏÈÓ‰  Ì‚˘  ˜ÙÒ  ÔÈ‡  ÆËÏ·ÊÂ¯
 ‰·¯‰  ÌÈÓÈ‡˙ÓÂ  ÌÈÈ¯Â˜Ó  ‰ÓÈÚ‰
 ı¯‰  ÈÏ˙Ù  Ï˘  ÂÈ˙ÂÏÈÓ  ¯˘‡Ó  ¯˙ÂÈ
 Æ‰ËÓÒ  Ï˘  ‰·„ÏÂÓ‰  ˙ÓÈÚÂ  ¯·ÓÈ‡
 Ï˘  ÔÂÈˆ  ˙·È˘  ˙‡  ÌÏÂ‰  ¯ÂÓÊÓ‰  ÏÎ
 ÍÏÈ  ÍÂÏ‰¢  ˙ÓÂÈÒ‰  ¯˜ÈÚ·  ÌÏÂ‡  ¨Â¯Â„
 ‰È¯· ‡Â·È ‡Â· ¨Ú¯Ê‰ Í˘Ó ‡˘Â ‰Î·Â
 ÌÈ‡ ‰ÚÓ„· ÌÈÚ¯ÂÊ‰ Æ¢ÂÈ˙ÂÓÂÏ‡ ‡˘Â
 È¯Ù  ˙‡  ¯Âˆ˜Ï  Ì‚  ÂÁÈÏˆÈ  Ì‡  ÌÈÚ„ÂÈ
 Ì‰ Æ‰ÏÈÏÁ ÔÂÈÓËÏ „¯È ‡Ó˘ Â‡ ¨ÌÏÓÚ
 Ì‰Ï  ‚ÂÚÏÏ  ÌÈÏÂÏÚ  ÆÏÂÎÈ·Î  ÌÈ¯Ó‰Ó
 ‡Ï  ¨ÌÈÈÂÊ‰  ˙ÂÓÂÏÁ  ÌÈÓÏÂÁÎ  Ì‰˘
 ÌÈÓÏÂÚ‰ ÈÁ· ÔÈÓ‡Ó Ú¯ÂÊ˘ ÈÓ ÆÌÈÈÏ‡È¯
 ÈÙÓ ÂÈÏÂ„È‚ ÏÚ Ô‚ÈÂ Â˙Ú· ¯ËÓ „È¯ÂÈ˘
 ÍÈÏ‰˙  ÆÌÈÂ˘  ÌÈ˜ÈÊÓÂ  ˙ÂÚ¯  ˙ÂÁÂ¯
 ÁÓÂˆ  ‰ÏÈÁ˙  ÆÍ˘ÂÓÓ  ‡Â‰  ‰ÁÈÓˆ‰
 ÛÂÒ·Ï  ˜¯Â  ¨˘˜Ï  ÛÂÒ·Ï  ÍÙÂ‰‰  ¨‰˜‰
 ÌÈ¯ˆÂ˜  ‰˙Â‡˘  ¨˙ÏÂ·È˘‰  ‰ÚÈÙÂÓ
 ¯˘È  ıÂÙ˜Ï  ¯˘Ù‡˘  ¯Â·Ò˘  ÈÓ  Æ‰È¯·
 ‰ÏÈÁ˙ ˘˜‰ ˙ÁÈÓˆ  ‡ÏÏ  ˙ÏÂ·È˘‰  Ï‡
 Ì‚ Í‡ ÆÌÏÂÚÏ ˙ÏÂ·È˘Ï ÚÈ‚‰Ï ‰ÎÊÈ ‡Ï
 ˘˜‰  ‡È‰  ‰ÚÈ¯Ê‰  ˙¯ËÓ˘  ·˘ÂÁ˘  ÈÓ
 Æ·Ú¯  ¯‡˘ÈÈÂ  ˘˜  ˜¯  ˘˘Â˜È  ≠  „·Ï·
 ¨ÌÈÂ˘  ÌÈ·Ï˘Ó  ·Î¯ÂÓ  ‰ÏÂ‡‚‰  ÍÈÏ‰˙
 ÚÈ‚‰Ï  ˙Ó  ÏÚ  ÌÈ·Ï˘‰  ÏÎ·  Í¯Âˆ  ˘ÈÂ

Æ‰ÓÏ˘‰ ‰ÏÂ‡‚‰ Ï˘ ˙ÙÒÎ‰ ‰¯ËÓÏ

על הדבש ועל העוקץ,

על המר והמתוק,

על בתנו התינוקת

שמור א־לי הטוב.

על האש המבוערת,

על המים הזכים,

על האיש השב הביתה

מן המרחקים.

על כל אלה, על כל אלה,

שמור נא לי א־לי הטוב.

על הדבש ועל העוקץ,

על המר והמתוק.

אל נא תעקור נטוע,

אל תשכח את התקווה

השיבני ואשובה

אל הארץ הטובה.

שמור א־לי על זה הבית,

על הגן, על החומה,

מיגון, מפחד פתע

וממלחמה.

שמור על המעט שיש לי,

על האור ועל הטף

על הפרי שלא הבשיל עוד

ושנאסף.

על כל אלה...

מרשרש אילן ברוח,

מרחוק נושר כוכב,

משאלות לבי בחושך

נרשמות עכשיו.

אנא, שמור לי על כל אלה

ועל אהובי נפשי,

על השקט, על הבכי

ועל זה השיר.

על כל אלה...

הרב שלמה ריסקין,
המקומית  המועצה  רב 

אפרת

 Ï˘ ‡ÏÙ‰ Ò‰ ÌÚ ˙Â‡ÓˆÚ‰ ÌÂÈ
 ˙Â˘ ≤∞∞∞ È¯Á‡ Ï‡¯˘È ˙È„Ó ÏÎ

 ·Â˘˘  ¯Â¯Ë‰  ÈÚÂ‚ÙÂ  ˙ÂÓÁÏÓ‰  ÌÚ  „ÁÈ·  ¨˙ÂÏ‚
 ˘·„  ÏÂ„‚·  ÌÈ‡Ë·Ó  ≠  ˙Â·¯Â˜  Â˙È‡Ó  ÌÈ˘¯Â„

Æ„ÁÈ· ı˜ÂÚÂ

אביהו מדינה, פזמונאי 

 ÈÙÎ  ‰Ê‰  ¯È˘‰  ˙‡  È˙¯Á·
 ¨‰ÓÓÁ  ‰È„·ÂÚ  Â˙Â‡  ‰˘Ú˘
 ‡Â‰ ÈÎÂ ¨ÔÊÂ‡· ÈÏ ÌÈÚ ‡Â‰ ÈÎ
 ˙È„Â‰È  ˙ÂÎÈÈ˘ ˙˘‚¯‰ ÈÏ  Ô˙Â
 ÈÂ˘  ÂÈ‡  ÆÈ‚Ï‡ËÒÂ  ¨˙ÈÓÂ‡Ï
 ÒÎ „ÚÏ ¯‡˘ÈÈ Û‡Â Æ˙˜ÂÏÁÓ·

Æ˙ÈÏ‡¯˘È ˙È„Â‰È‰ ˙Â·¯˙· ÏÊ¯· Ô‡ˆ

על כל אלה מילים ולחן: נעמי שמר

אנא בכוח
מילים: מהתפילה  לחן: עובדיה חממה

אנא, אנא בכח, גדולת ימינך, תתיר צרורה 

קבל רינת, עמך שגבנו, טהרנו, טהרנו נורא 

אנא בכח גדולת ימינך, תתיר צרורה 

קבל רינת עמך שגבנו, טהרנו נורא 

נא גיבור דורשי יחודך, כבבת שמרם 

ברכם טהרם, רחמי צדקתך 

תמיד גמלם, חסין קדוש 

חסין קדוש ברב טובך, נהל עדֶתך 

יחיד גאה לעמך פנה, זוכרי קדושתך 

שועתנו קבל ושמע צעקתנו, יודע תעלומות 

אנא, אנא בכח, גדולת ימינך, תתיר צרורה 

קבל רינת עמך שגבנו, טהרנו, טהרנו נורא 

שועתנו קבל ושמע צעקתנו, יודע תעלומות 

אנא, אנא בכח, גדולת ימינך, תתיר צרורה

תהלים קכו

ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות

ְּבׁשּוב ה' ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון 

ָהִיינּו ְּכחְֹלִמים 

ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה 

ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל ה' ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלה 

ִהְגִּדיל ה' ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ָהִיינּו ְׂשֵמִחים 

ׁשּוָבה ה' ֶאת ְׁשִביֵתנּו ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב 

ַהּזְֹרִעים ְּבִדְמָעה ְּבִרָּנה ִיְקצֹרּו 

ָהלֹו ֵיֵל ּוָבכֹה נֵֹׂשא ֶמֶׁש ַהָּזַרע 

ּבֹא ָיבֹא ְבִרָּנה נֵֹׂשא ֲאֻלּמָֹתיו 


