
  



 הדלקת נרות חג 
 להדליק נר של יום טוב  ונוברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציו

 תבורך לנו נר של חג,
 ת הבאת לנו.התחדשועל כי בשורת 

 לובן אורך מביא את האור למעוננו וטוהר וזוך. 
 תלונו שלהבת קדשך בימי החג 

 עד כי תשוב ותאיר עמנו
 . באהבשבת ה

 אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה ברוך 
 בה נה טוש

 מחום נרדי ו לוין קיפניס

 שנה הלכה, שנה באה 
 אני כפי ארימה

 שנה טובה לך, אבא, 
 שנה טובה לך, אמא 

 שנה טובה, שנה טובה! 

 שנה טובה לכל עמל 
 בניר וגם במלט,

 שנה טובה ומתוקה 
 לכל ילדה וילד! 

שנה טובה, שנה טובה! 
 

 ידושק
 ולשוננו רינה,  ,אז ימלא שחוק פינו

 אהבה.  עלי ודגלו היין בית אל הביאני
 נברך על הגפן ועל פרי הגפן 

 לחיים!  ועל ארץ חמדה טובה ורחבה. 
 העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה ה' אלוהינו מלך 

 שיר שמח 
יעקב אורלנד ומרדכי זעירא 

ח  ַּ נוּ ש  ֵׁ ם רֹאש   ִאם ּגַּ
 – ְוֶעֶצב סֹוְבָבנוּ 
ח  ּקַּ  ָהָבה ְוִנְתלַּ

נוּ. ּבָ ֶ ְמָחה ש  ִ ש ּ  ִמן הַּ
י, י, הַּ  הַּ

א  ּלֵׁ  ָהָבה ְוִנְתמַּ
ִין ְמלֹא ָהעַּ ְמָחה ּכִ ְמָחה, ש ִ  ש ִ

י, י, הַּ  הַּ
ירוּ  ִ הש  ה, ֲעלֵׁ  ֲעלֵׁ

ִַּּין!  י ר הַּ ה וְּבעַּ  ֲעלֵׁ
ִַּּין!  י ר הַּ ה וְּבעַּ  ֲעלֵׁ
ש   אֵׁ ר ּכָ ה וְּבעַּ  ֲעלֵׁ
! נוּ ּכֹחַּ ְדִליקֵׁ  ְוהַּ
, ש  ְתיָאֵׁ ּמִ  ֲאבֹוי לַּ

! מֹחַּ ְיָלה יֵׁש  ִלש ְ ּלַּ  הַּ

י, י, הַּ  הַּ
ל  אֵׁ ְיָלה ִיּגָ ּלַּ  הַּ

ָמה ּבוֹ  ָ ש  ּנְ ֶ ל ִמי ש  ל ִמי, ּכָ  ּכָ
י, י, הַּ  הַּ

ל ָראֵׁ ִיש ְ ל ִאיש  ּבְ  - ּכָ
ל ֶנָחָמה ּבֹו! ֶ  ִניצֹוץ ש 
ל ֶנָחָמה ּבֹו! ֶ  ִניצֹוץ ש 

י...  י, הַּ  הַּ

 (בדבש)חלה 

 
 לחם, נברך על ה

 מתנת אדם ואדמה, 
 וימצא המזון בשפע בביתנו, מי יתן

 ונתאמץ בדברים הקשים. ,ונשמח בדברים הפשוטים
ּמוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ ינוּ ֶמֶלְך ָהעוָלם הַּ ה ה', ֱאלהֵׁ ּתָ רוְּך אַּ  .ּבָ

 



 חודשים 12
 נעמי שמר 

 בתשרי נתן הדקל 
 פרי שחום נחמד
 בחשוון ירד יורה

 ועל גגי רקד 
 

 בכסלו נרקיס הופיע
 בטבת ברד 

 ובשבט חמה הפציעה 
 .ליום אחד

 

 באדר עלה ניחוח
 מן הפרדסים 

 בניסן הונפו בכוח
 כל החרמשים

 
 באייר הכל צמח

 בסיוון הבכיר 
 בתמוז ואב שמחנו 

 אחר קציר 
 

 תשרי, חשוון, כסלו, טבת
 חלפו, חלפו ביעף 

 ,גם שבט, אדר, ניסן, אייר
 סיוון, תמוז ואב 

 
 ובבוא אלול אלינו

 ריח סתיו עלה
 והתחלנו את שירנו

.מהתחלה

 תפוח בדבש 

 
 

 כרובדג ו

 
 רימון

 גזר

 

 סלק 

 פראסה )כרישה( 

 קרא )דלעת( 

 
 ברכת המזון 

ה  ְרנוּ ִיְהיֶה ִלְבָרָכה מַּ הותַּ ֶ ה ש  ִתינוּ ִיְהיֶה ִלְרפוָּאה. וּמַּ ָ ּ ש  ֶ ה ש  ְבָעה. וּמַּ ְלנוּ ִיְהיֶה ְלש ָ ָאכַּ ֶ  ש 
ל  ָראַּ ל ִיש ְ ל ּכָ ינוּ ְועַּ לום ָעלֵׁ ָ ה ש  ְמרוָמיו, הוּא יֲַּעש ֶ לום ּבִ ָ ה ש  אי עֹולםעש ֶ ל ּבָ ן ְועל ּכָ  .ְוִאְמרוּ, ָאמֵׁ



 מאיר אריאל  מֹוֶדה ֲאִני
 מֹוֶדה ֲאִני 
 ְלָפֶניָך וְּלךָ 

ּטֹוָבה ּטֹוָבה ְוָהָרָעה ְוהַּ ֶחֶסד ְוָהֱאֶמת ְוהַּ ל הַּ ל ּכָ  עַּ
יִתי  ִדי ְוִעם ּבֵׁ ָעש יָת ִעּמָ ֶ  ש 

י  י ִויִדידַּ  ְוִעם ְקרֹובַּ
ְרִצי  י ְוִעם אַּ ּמִ י עַּ נֵׁ  ְוִעם ּבְ
ל ָהעֹוָלם ְוָהָאָדם   ְוִעם ּכָ

ָראָת.  ר ּבָ ֶ  ֲאש 
אט, ֶחֶרש   ּלָ  ֶחֶרש  ּבַּ

ט, טֹוְפפֹות  ט אַּ  אַּ
נוּ,   ֲעִתידֹות ֲעִתידֹות ִלְקָראתֵׁ
ָנה.  ֵׁ ּ ש  י ִמּתֹוְך הַּ לַּ יֶּכת אֵׁ ּתְ ְמחַּ  ְואַּ

 ִיְהיֶה ָלנוּ טֹוב, טֹוב ִמּטֹוב, טֹוב ְמאֹד,
ּבֶֹקר  ּבֶֹקר ּבַּ ָבר ּבַּ ְתִחיל ּכְ  ֶזה מַּ

י  לַּ ּתְ צֹוֶחֶקת אֵׁ  אַּ
ָנה.  ֵׁ ּ ש   ִמּתֹוְך, ִמּתֹוְך הַּ

 נעמי שמר בראש השנה
 בראש השנה, בראש השנה 
 פרחה שושנה אצלי בגינה 
 בראש השנה סירה לבנה 
 עגנה לה בחוף פתאום 

 
 בראש השנה, בראש השנה 
 ליבנו ענה בתפילה נושנה 
 שיפה ושונה תהא השנה 
 אשר מתחילה לה היום 

 
 בראש השנה, בראש השנה 
 פרחה עננה ברקיע הסתיו 
 בראש השנה כנר נשמה

 נדלק בשדה חצב 
 

 בראש השנה, בראש השנה 
 ליבנו ענה בתפילה נושנה 
 שיפה ושונה תהא השנה 

 אשר מתחילה עכשיו. 
 

 בראש השנה, בראש השנה 
 פרחה מנגינה שאיש לא הכיר 

 ותוך יממה הזמר המה 
 מכל חלונות העיר 

 
 בראש השנה, בראש השנה 
 ליבנו ענה בתפילה נושנה 

 א השנה שיפה ושונה תה 
אשר מתחילה בשיר 

ר נעמי שמעל הדבש ועל העוקץ
ל ָהעֶֹקץ  בש  ְועַּ ּדְ ל הַּ  עַּ

תֹוק  ּמָ ר ְוהַּ ּמַּ ל הַּ  עַּ
ינֶֹקת  ּתִ נוּ הַּ ּתֵׁ ל ּבִ  עַּ
ּטֹוב.  ִלי הַּ מֹר אֵׁ ְ  ש 

 
בֶֹעֶרת  ּמְ ש  הַּ ל ָהאֵׁ  עַּ
ים  ּכִ זַּּ ִים הַּ ּמַּ ל הַּ  עַּ

ְיָתה  ּבַּ ב הַּ ָ ּ ש  ל ָהִאיש  הַּ  עַּ
ים. ִמן  ּקִ ְרחַּ ּמֶ  הַּ
 

ה,  ּלֶ ל אֵׁ ל ּכָ  עַּ
ה  ּלֶ ל אֵׁ ל ּכָ  עַּ

ּטֹוב  ִלי הַּ מֹר ָנא ִלי אֵׁ ְ  ש 
ל ָהעֶֹקץ  ש  ְועַּ בַּ ּדְ ל הַּ  עַּ

תֹוק.  ּמָ ר ְוהַּ ּמַּ ל הַּ  עַּ
 

ֲעקֹר ָנטוּעַּ  ל ָנא ּתַּ  אַּ
ְקוָה  ּתִ ח ֶאת הַּ ּכַּ ְ ש  ל ּתִ  אַּ

וָּבה ִני וֲַּאש  יבֵׁ ִ  ֲהש 
ּטֹוָבה.  ֶאל ָהָאֶרץ הַּ

 

 
ל זֶ  ִלי עַּ מֹר אֵׁ ְ ִית ש  ּבַּ  ה הַּ

ן  ּגַּ ל הַּ חֹוָמה  –עַּ ל הַּ  עַּ
ע  תַּ ד ּפֶ חַּ  ִמיָּגֹון ִמּפַּ

ְלָחָמה.   וִּמּמִ
 

ֵּׁש  ִלי  י ֶ ט ש  עַּ ּמְ ל הַּ מֹר עַּ ְ  ש 
ף  ּטַּ ל הַּ ל ָהאֹור ְועַּ  עַּ

יל עֹוד  ִ ּלֹא ִהְבש  ֶ ִרי ש  ּפְ ל הַּ  עַּ
ף.  ּנֱֶאסַּ ֶ  ְוש 
 פזמון...

 
רוּחַּ  ש  ִאיָלן ּבָ רֵׁ ְ ש   ְמרַּ

ר  ֵׁ ָרחֹוק נֹוש   ּכֹוָכב מֵׁ
ךְ  ֶ חֹש  י ּבַּ ָאלֹות ִלּבִ ְ  ִמש 

ו.  ָ ְכש  מֹות עַּ ָ  ִנְרש 
 

ה  ּלֶ ל אֵׁ ל ּכָ מֹר ִלי עַּ ְ  ָאּנָא ש 
י  ִ ְפש  י נַּ ל ֲאהוּבֵׁ  ְועַּ

ִכי ּבֶ ל הַּ ֶקט, עַּ ֶ ּ ש  ל הַּ  עַּ
יר. ִ ּ ש  ל ֶזה הַּ  ְועַּ

 ...פזמון


