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יהי הכל/ ברטולד ברכט
 
 

יהי הכל
 

שייך לכל שיוכל
 

להטיב עימו
 

שיוכל להטיב עימו
 
 

הילד לאישה האימהית
 

למען יגדל
 

העגלה לעגלון הטוב
 

למען ינהג בה היטב
 

והאדמה� למשקים אותה מים
 

למען תתן פריה בעיתו

טקס הדלקת הנרות
ת� ּבָ ל ׁשַ ִמְצווָֹתיו וֶצּיוָנוּ ְלַהְדִליק נֵר ׁשֶ נוּ ּבְ ׁשָ ר ִקדְּ ה ֲאדוֹנָי ֱאלוֵֹהינוּ ֶמֶלךְ ָהעוָֹלם ֲאׁשֶ רוּךְ ַאּתָ ּבָ

                                                                                                                                       
ל נִים ׁשֶ בוַּע ַרב�ּפָ לְַּאַחר ׁשָ ְלוָה ׁשֶ ַ ְרגּוַֹע� ֶאת ַהׁשּ ת� ָהִביִאי נָא ִעֶמך ֶאת ַהּמַ ּבָ ַ רוּךְ ּבוֲֹאךָ ַהׁשּ ּבָ
ל ֲחלוֹמוֹת – ר ִלְרקוֹם אינסוף ׁשֶ תוֹכוֹ ֶאְפׁשָ ּבְ יָה חברתית� ֶאת ֶהָחָלל ׁשֶ ֲהמוַּלת ָעָמל וֲַעשָׂ

ל הזולת� ִעימוֹת ִלּבוֹ ׁשֶ מַֹע ֶאת ּפְ ּה נוַּכל ִלׁשְ ֵעת המחילות ּבָ יַַחד וְּלחוּד� ֶאת ׁשֶ ּבְ
רוּךְ נֶֶרךְ�  רוּךְ ּבוֵֹאךְ� ּבָ ּבָ

הקידוש על היין
ִביִעי ְ יוֹם ַהׁשּ ַמיִם וְָהָאֶרץ וְָכל ְצָבָאם� וַיְַכל ֱאלִֹהים ּבַ י� וַיְֻכלּוּ ַהׁשָ ִ ׁשּ ִ יוֹם ַהׁשּ

ה� וַיְָבֶרךְ ר ָעשָׂ ִביִעי ִמכָּל ְמַלאְכּתוֹ ֲאׁשֶ ְ יוֹם ַהׁשּ ּבֹת ּבַ ה וַיִּׁשְ ר ָעשָׂ ְמַלאְכּתוֹ ֲאׁשֶ
ָרא ר ּבָ ַבת ִמכָּל ְמַלאְכּתוֹ ֲאׁשֶ ׁש אוֹתוֹ כִּי בוֹ ׁשָ ִביִעי וַיְַקדֵּ ְ ֱאלִֹהים ֶאת יוֹם ַהׁשּ

ֱאלִֹהים ַלֲעשׂוֹת�
ַסְבִרי ָמָרנָן: ְלַחיִּים�

ֶָּפן� ִרי ַהג ה ֲאדוֹנָי ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלךְ ָהעוָֹלם ּבוֵֹרא ּפְ רוּךְ ַאּתָ ּבָ
ּ ִמְצוָֹתיו וְָרָצה ָבנו נוּ ּבְ ׁשָ ר ִקדְּ ה ֲאדוֹנָי ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלךְ ָהעוָֹלם ֲאׁשֶ רוּךְ ַאּתָ ּבָ
ִחלָּה ית� ּתְ ה ְבֵראׁשִ ַאֲהָבה וְּבָרצוֹן ִהנְִחיָלנוּ ִזכָּרוֹן ְלַמֲעשֵׂ ת ָקְדׁשוֹ ּבְ ּבַ וְׁשַ

ּתָ עם  ִכָּל ׁשְ י ָבנוּ ָבַחְרּתָ וְאוָֹתנוּ ִקדַּ ְלִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרים�  כִּ
ׁש ה ֲאדוֹנָי ְמַקדֵּ רוּךְ ַאּתָ נוּ� ּבָ ַאֲהָבה וְּבָרצוֹן ִהנְַחְלּתָ ךָ ּבְ ת ָקְדׁשֶ ּבַ ים� וְׁשַ ָהַעּמִ

ת: ּבָ ַ ַהׁשּ
 

נַת ֲאָדָמה וְָאָדם� וְַעל ֶדה� ַמּתְ ָ נוַּבת ַהשּׂ ֶֶּפן: וְַעל ּתְ ִרי ַהג ֶֶּפן  וְַעל ּפְ נְָבֵרךְ ַעל ַהג
ה וטוָֹבה� ֶאֶרץ ֶחְמדָּ

למדני אלוהי/ לאה גולדברג
 

לֵּל ֵרךְ וְִהְתּפַ ֵדנִי� ֱאלַֹהי� ּבָ ַלּמְ
 

ל� ׁשֵ ִרי ּבָ ַעל סוֹד ָעֶלה ָקֵמל� ַעל נַֹגּה ּפְ
 

ַעל ַהֵחרוּת ַהזֹּאת: ִלְראוֹת� ָלחוּׁש� ִלנְׁשֹם�
 

ל� ׁשֵ  ָלַדַעת� ְליֵַחל� ְלִהכָּ
 
 
 

יר ַהלֵּל ָרָכה וְׁשִ ְפתוַֹתי ּבְ ד ֶאת שִׂ ַלּמֵ
 

ׁש ְזַמנְךָ ִעם ּבֶֹקר וְִעם ֵליל� ִהְתַחדֵּ ּבְ
 

ְלׁשוֹם� ְלַבל יְִהיֶה יוִֹמי ַהיּוֹם כְִּתמוֹל ׁשִ
 

ְלַבלשלא� פן יְִהיֶה ָעַלי יוִֹמי ֶהְרגֵּל�

 ספרו למי שמשמאלכם על דבר
מה (חפץ/מקום/פעולה/מישהו)

שמעלה בכם תחושה של בית



ושר הללויה והוא חדש והוא צעיר וחי עוד יעלה בכל העיר הללויה וזה השיר   יושר הללויה� ושיר חדש צעיר וחי אנעל בשקט את חיי וכשיגיע סוף התוואי שולחו למרחקים� וכל שירי כמו תפילות יודע הוא דרכי פרושים ימי פני האל   ושר הללויה� והוא אוסף אותם אליו עולה השמש מעליו אבל אל מול חורבן קלפיו יום יום הם נטרפים� יום יום טורח ועמל מהבל וקלפים� בונה אדם את בנייניו   שרים הללויה� כשהאדם ושתי עיני ביתו עולה מכל פינות העיר הללויה� וזה השיר   שרות הללויה� והוא אז שר� והן איתו את שתי עיניה של ביתו ולפניו רואה פתאום עומסות לו כמגדל� ועל גבו צרות החול צנוע הוא ודל� אדם חוזר וקציר יומו   מילים: יענקל'ה גלפז הללויה 

וביניהם/ מאיר בנאי

כך עכבר העיר
לי מספר� בין בניינים

שהלילות שבעירו
הם החיים

 
ועכבר הכפר

בתוך שדה� כך לי אמר:
ריח מתוק של פרדסים

זה העיקר�
 

וביניהם� וביניהם�
אני הולך ואז חוזר

יש בי מזה� וגם מזה�
יש בי שניהם

 
אז עכבר הכפר�

על השקיעות הוא מספר
וידידו� זה מהעיר�

שוב ממהר�
 

וביניהם� וביניהם�
אני הולך ואז חוזר

יש בי מזה� וגם מזה�
יש בי שניהם

 
וביניהם� וביניהם�

על שפת הים שקט מוצא
ואז ברחוב סתם נהנה�

יש בי את זה

ברכת המוציא 
ה ֲאדוֹנָי ֱאלוֵֹהינוּ ֶמֶלךְ ָהעוָֹלם� המוציא לחם מן הארץ�  רוּךְ ַאּתָ ּבָ

 
ה יָָדיו�  ִפיו וַּמֲעשֶׂ נְָבֵרךְ ַעל ַהלֶֶּחם כְֵּסֶמל ִליִציַרת ָהָאָדם� ָעַמל כְּ

טוב� ין טוֹב וְֵרַע - וְיְִבַחר ּבַ ִחיָרה ּבֵ י לוֹ ַהּבְ כִּ

אדם יוצא מבית/ יהודה עמיחי
 

אדם יוצא מבית
והבית אינו יוצא מן האדם

הוא נשאר
על קירותיו ועל

התלוי בהם
ועל חדריו ודלתותיו

הנסגרות בזהירות
או כי הבית

מתרחב והולך
ונעשה לדרכים

בהן ילך זה
שיצא מן הבית

גיא קום/ מעגל גפן
אני חי בקהילה� ראיתי חיים אחרים� שמעתי קולות רחוקים מקצה העולם
ומהדירה השכנה ואפילו ממקומות נידחים כמו אשדוד� הם רודפים� רוצים
עוד� מתבודדים� לא מסוגלים לסבול את בדידותם� לעיתים מדברים אל
מישהו� תמיד היה ברור לי שלא כך� למדתי את דרך הלא־כך� במבטי מורות
צעק הלא־כך� בשיח שוקטים של שותפים בין קטני המשפחה ידענו – כך
לא� במירוץ הימים והאנשים הלכודים בם – לא כך� לא לא� וכשלפתע
התגלה דבר מה אחר� כשההקשבה האירה את הקולות� משאדם זר גילה

שאכפת לו� שמחשבותיו משמעותיות� אז הבנתי לשם מה� ומה לא אעזוב�

ְלָכה דוִֹדי \ רבי שלמה אלקבץ
 

לָּה  לָּה� ִלְקַראת כַּ ְלָכה דוִֹדי ִלְקַראת כַּ
ָלה ָלה� נְַקּבְ ת נְַקּבְ ּבָ נֵי ׁשַ ּפְ

לָּה  לָּה� ִלְקַראת כַּ ְלָכה דוִֹדי ִלְקַראת כַּ
ָלה ָלה� נְַקּבְ ת נְַקּבְ ּבָ נֵי ׁשַ ּפְ

 
לוֹם  ת ׁשָ ּבָ לוֹם� ׁשַ ת ׁשָ ּבָ ׁשַ

לוֹם וְּמבָֹרךְ ת ׁשָ ּבָ ׁשַ
לוֹם  ת ׁשָ ּבָ לוֹם� ׁשַ ת ׁשָ ּבָ ׁשַ

לוֹם וְּמבָֹרךְ ת ׁשָ ּבָ ׁשַ


