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בראשית המחשבה תודת הלב לכותבי הפיוטים הפותחים לנו שער אל נפש האדם ,המשפחה והקהילה במילותיהם
ובניגונם .וברבות הטובה ,נודה לכל הרבים והטובים שחברו יחד להגשמת החזון ,פתחו שער לרבים והביאו לאור את
התכנית "בואו לגני".
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יהודית פינקיאל ,מדריכה ארצית למוסיקה באגף א' לחינוך קדם יסודי ,ייעוץ מוסיקלי ופדגוגי
אתר הפיוט והתפילה
אורי קרויזר ,רכז תחום חינוך וקהילה באתר ,ליווי וייעוץ תוכן
יאיר הראל ,מייסד ועורך ראשי ,של האתר ,ניהול אמנותי-מוסיקלי
עטרה בן אבו ,מנהלת האתר ,קישור ותיאום לתכנית 'בואו לגני'
יד בן-צבי
אריק וירצבורגר ,סמנכ"ל חינוך יד בן-צבי
ד"ר יואל מרציאנו ,סגן ראש מכון בן-צבי
סילבי ברנרד ,דבורי בורגר ,מנהלות התכנית
רבקה לנגזם ,מדריכה מוסיקלית ופדגוגית
עמותת סנונית
חן פסס ,הללי אלעזר ,שרון נאור ,עיצוב גרפי
צוות כתיבת המדריך "בואו לגני"
כתיבה ועריכה :רחל מלכא
כתיבת מבואות מוסיקליים :יאיר הראל
כתיבת פעילויות :רחל מלכא ,יהודית פינקיאל ,נעה וקס (דרור יקרא)
ייעוץ חינוכי ופדגוגי :אסתר חטב
ייעוץ מוסיקלי ופדגוגי :יהודית פינקיאל
ייעוץ תוכן וכתיבה :אורי קרויזר
ייעוץ ועריכה אקדמית :ד"ר יואל מרציאנו
עריכה לשונית :דורון מגן
עימוד :רינת הברמן
עיצוב גרפי :חן פסס ,הללי אלעזר ,שרון נאור
מנדלות :ילדי גן נופר ,יישוב טל-מנשה ,שומרון
וכשהלב מן השירה מתמלא
נודה לנושאים את קולם ברון יחד,
בתוף ובצלצלי בתקליטור המשובח המוצא את נתיבו לכל לב
התקליטור הופק בעידוד "קרן מתנאל"
עיבודים וניהול מוסיקלי :ניצן פרי ויאיר הראל
שירה :עדי ארנון ,נטע אלקיים ,הרב דוד מנחם ,מיימון כהן ,שי צברי,
ניצן חן רזאל ,הדס פל-ירדן ,שמעון לב-טהור ,ירון פאר ,אבטה בריהון,
יאיר הראל ואורי קרויזר
נגנים :אסף זמיר ,אליהו דגמי ,גרגיי ברצה ,ניצן פרי ,אייל סלע ,ארז לב ארי ,שמעון וקנין ,אלון יפה ,ירון פאר,
אדוניה גואדה ,ליאור גוונגול ,ארז מונק
מקהלות ילדים :שילה הראל ,מיכאל סגורסקי ,מיכאל הראל ,מיקה פרי,
מעיין פרי ,שיה עפאים ,מקהלת בנות בי"ס שכטרמן (כפר יעב"ץ)
הקלטת אולפן :ניצן פרי ,גבעת ישעיהו
הוצאה לאור :גף הפרסומים ,משרד החינוך
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שר החינוך
Minister of Education
مكتب وز يرا لرتبية والتعليم
ברכת שר החינוך
לתוכנית הפיוטים "בואו לגני" בגן הילדים

ירושלים ,כ"ז שבט תשע"ח
12/02/2018
סימוכין16330444 :

אֲ דֹון עֹולָם אֲ שֶ ׁר מָ לְַך
בְ ּטֶ ֶרם ָכּל יְצִ יר נִבְ ָרא
לְעֵ ת נַעְ שָ ׂה בְ חֶ פְ צֹו ֹכּל
אֲ זַי מֶ לְֶך ְשׁמֹו נ ְִק ָרא [מחבר לא ידוע]
הפיוט "אדון עולם" פותח את תפילת שחרית ,והוא מצוי בסידור התפילה מן המאה החמש-עשרה .הפיוט עוסק בעיקרי
האמונה היהודית ומתאר את מלכותו הנצחית של האל – "והוא היה והוא הוֹוֶה והוא יהיה – בְ ִּתפְ ָא ָרה" ואת יחידותו
"והוא אחד ואין שני".
כמו הפיוט הזה ,שירת התפילה היהודית העתיקה זוכה לאחרונה לעדנה מחודשת במעגלים רחבים בחברה הישראלית.
היא בבחינת החזרת עטרה ליושנה עבור תפוצות רבות אשר איבדו במהלך השנים אוצר ספרותי ומוזיקלי עתיק ,יקר ורב
עוצמה.
"בואו לגני" היא תוכנית ייחודית שיזם החמ"ד במטרה להפגיש גננות ,ילדים והורים עם המורשת הרב-קולית של שירת
הפיוטים ממסורות ישראל השונות ,מתוך כוונה לשלב אותה בשגרת החיים של הגן .התוכנית יצאה לדרך בשנת הלימודים
תשע"ו והיא חלק מראייה רחבה יותר המבקשת להעשיר את התרבות הישראלית ,בדגש על מערכת החינוך ,במקורות
מגוונים של חוכמת הדורות.
בהיסטוריה היהודית קמו משוררים ופייטנים מבבל ,ספרד ,איטליה ,אשכנז ,צפון אפריקה ,תימן ,טורקיה וחלב .שיריהם
של הפייטן עלום השם ,סעדיה גאון ,דונש בן לברט ,אבן גבירול ,רבי יהודה הלוי ורבי ישראל נג'ארה מפעמים בלב כל
יהודי .הפיוט והלחן משתלבים בהרמוניה הפותחת את הלב ומעוררת את הנשמה .הפיוטים "כי אשמרה שבת"" ,אדון
הסליחות"" ,שלום עליכם"" ,ונתנה תוקף" והפיוט לאליהו הנביא חרותים בלב כל יהודי .הפיוטים מבטאים את האהבה
לשבת ,את רחשי הלב ,שמחה והודאה ,חולשה וכמיהה ותיאורים של כיסופים לבניין ירושלים לקראת חזרת עם ישראל
לארצו.
המפגש עם הפיוט מטפח אפוא את הזיקה של העם היהודי לארץ ולירושלים וכן כיסופים לציון וערכים יהודיים של תרבות
ישראל ומאפשר קשר בין-דורי .הוא חושף לפנינו סוגה ספרותית קדומה המעשירה את השפה ,את מטבעות הלשון ואת
אוצרות הניגון ,הסלסול והמוואל.
הפיוט מרומם את הנפש ואת הנשמה .הוא מביא עמו נופך ייחודי המתמזג ברקמה רחבת יריעה של המורשת שלנו .אני
מאמין כי הפיוטים יגיעו ללבם ולנשמתם של הילדים וכי הם ייהנו מהפסיפס המרתק של הפיוטים ויתוודעו לעולם הנפלא
של אצולת השירה היהודית.

נפתלי בנט

רח' שבטי ישראל  34ירושלים  • 91911טל'  • 5602330-02פקסמיליה 5602246-02
Shivtei Israel St' 91911 Jerusalem . Tel. 02-5602330. Fax 02-5602246 34
شـارع شبطي يرسائيل  ,34اورشـليم القدس ,91911هاتف  02-5602330فاكس 02-5602246
כתובת אתר ממשל זמין, http://www.gov.il :
כתובת אתר המשרדhttp://www.education.gov.il :
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גננות יקרות,
"היינו כחולמים"...
פס הקול הישראלי מתרחב ונותן מקום טבעי לפיוטים הנפלאים מארץ ישראל ומהתפוצות ,הם מלווים את שגרת
החיים בגן הילדים .אנו מאמינים שהפיוטים גדלים עם הילדים הצעירים ,כפי שמסופר במדרש על בני ישראל במדבר,
הבגד גדל עמם ,נשמר והתאים את עצמו לאורך השנים .גם הפיוטים גדלים עם הילדים .השפה ,הניגון והצלילים
שמלווים אותם יוצרים חיבור ראשוני בבחינת גרסא דינקותא ויהיו לנכס צאן ברזל.
"קחו מזמרת הארץ" אמר יעקב לבניו כשהלכו לחפש את יוסף במצרים .רש"י מפרש את המילה "מזמרת" לשון זמר,
ומוסיף על כך ר' נחמן מברסלב ואומר" :ומטבע הניגון שנמשכת נפש השומע אחריו".
הפיוטים צובעים את העתים ואת המועדים ומלאים בגעגועים לנופיה של ארץ חמדה .הם מצליחים לצייר תמונות
ישנות ואהובות שאינן דוהות עם השנים ,ויוצרים מפגש בין-דורי .כל ביטוי טעון בחלומות ישנים ,ושזורים בביטויים
מטבעות לשון מן התפילה ומשפת התורה .הפיוט מרומם את היום-יום ,מאפשר לברוח למרחבי הרוח ולחזור לחיי
השגרה ,מסייע לטפח את הזהות היהודית ,זהותנו הישראלית.
מקולות רבים ,ממגוון צלילים בגני הילדים בעבר ובהווה יצאנו לדרך עם תכנית מתחדשת – "בואו לגני" – יזמה
המנהל לחינוך דתי בשיתוף האגף לחינוך קדם-יסודי ,מפקחות גנ"י ,המזכירות הפדגוגית ,אתר הזמנה לפיוט,
של ִ
התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד והרשויות השותפות בניהול מכון יד בן צבי.
התכנית התרחבה והתפתחה לתכנית ארצית הכוללת השתלמויות לגננות ,הדרכה תוך-גנית ,הפקת דיסק ,הקלטה
ייחודית על ידי אתר הזמנה לפיוט בתמיכת "קרן מתנאל" ,מפגשים עם נגן ופייטן בגנים ,קונצרט חגיגי להורים וילדים
וחוברת הדרכה המוענקת לכן ,הגננות.
תודה גדולה לכל השותפים :רחל מלכא – גננת ומדריכה ,מפתחת התכנית; יהודית פינקיאל – מדריכה ארצית
למוסיקה ,האגף הקדם-יסודי; מפקחות גנ"י; אורי קרויזר – מנהל תחום חינוך וקהילה באתר הפיוט והתפילה; יאיר
הראל – מייסד ועורך ראשי ,אתר הפיוט והתפילה; אריק וירצבורגר – סמנכ"ל חינוך יד בן צבי; ד"ר יואל מרציאנו
– סגן ראש מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח; סילבי ברנרד ,דבורי בורגר – מנהלות התכנית ,יד בן צבי;
במנהל החמ"ד; רבקה לנגזם – מדריכת מוסיקה ,יד בן צבי; ענת אלחייני – "קרן קרב" ,מראשי
אתי אורלב – סגנית ִ
היזמה במחוז הדרום.
					
ד"ר אברהם ליפשיץ
				
מנהל ִמנהל החינוך הדתי

אסתר חטב
מפקחת ארצית גני ילדים ,חמ"ד
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הפיוט בגן הילדים
התכנית "בואו לגני" מפגישה את הילדים הרכים עם מגוון פיוטים ממסורות ישראל השונות וכך מהדקת את הקשר
הבין-דורי ומטפחת את הערכים של התרבות הישראלית והיהודית גם יחד .באמצעות הפיוטים אנו מלמדים את
הילדים לשים לב להתרחשויות במוסיקה :לתת את הדעת לקשר בין המילים למנגינה ,להבחין בתבניות מקצב
חוזרות ובגוון הקולי והכלי של כל פיוט ולשים לב לאופי המנגינה (עצב ,געגועים ,תפילות ,תקווה וגם שמחה של
דורות רבים).
המפגש עם פיוטים מהמסורות השונות כחלק מתכנית גן הילדים מאפשר מסע ציורי מגוון שיש בו צורות ,מנגינות,
צבעים וסיפורים ,מסע אל הסגנונות הייחודיים של כל עדה ועדה ואל המאחד המשותף לעם ישראל :הגעגועים לארץ
ישראל ,התפילה ,המנהגים והחגים ,השפה העברית ושפת המוסיקה המביעה את רחשי הלב.
בהיכרות ברוכה זו טמון עניין רב ,יש בה כדי לתרום להרחבת האופקים של הילדים ,לחיזוק תחושת השייכות לעם
היהודי ולהבנת המשמעות העמוקה של המושג "השוני התורם" .מעל ומעבר למטרות המוסיקליות ,נפתח כאן פתח
להישגים חינוכיים :לקדם את הסובלנות כלפי האחר ולהעמיק את ההבנה של המסורת המשפחתית של כל ילד מתוך
אמונה שרק התבוננות בעבר תשפר את הביטחון העצמי בעתיד.
באמצעות התכנית הילדים יפתחו מודעות לסוגה ייחודית שהיא חלק בלתי נפרד מעולם המוסיקה בכלל ומהתרבות
שלנו בפרט וייפגשו עם ערכו של הפיוט המאפשר ביטוי אישי וקבוצתי כאחד.
.
שירה נעימה!
יהודית פינקיאל
מדריכה ארצית למוסיקה
האגף לחינוך קדם-יסודי
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הזמנה לפיוט
המילים והמנגינות המצליחות לעבור מדור לדור מחזיקות בתוכן איזה סוד המאפשר להן לגעת בלבבות של אנשים
רבים ושונים ,בלא תלות באפנות חברתיות או בתרבות .אנחנו מנסים להקשיב לסוד הזה ולאופן שבו הוא מהדהד
בתוכנו.
חלק מסודו של הפיוט נעוץ ביחסי הגומלין שבין המילים למנגינה .יחסים אלה יוצרים מרחב גדול של תפילה אישית
עתיקה המדברת בשפה של ילדים ושל מבוגרים כאחד .המילים והמנגינה מפרשות זו את זו ,מרוממות זו את זו אל
מקום ואל כוונה שהם מעבר למילים ומעבר למנגינה.
כל פיוט מספר סיפור ,פותח שערים .הפיוטים ספגו לתוכם געגועים ,תפילות ,תקווה וגם שמחה של דורות רבים .אנו
מקשיבים לקולות האלה ומנסים לפגוש אותם .הם מזמינים אותנו לפגוש את השפה העברית ,את היופי ואת הסוד
של ההוויה; הם מזמינים אותנו להתבונן בנשמה ,בעצמנו ובשורשים העתיקים שלנו .דרך השירים אנחנו מוזמנים
לחזק את הקשר עם מעגל השנה ועם מעגל החיים ,עם הקהילה הקרובה לנו ועם מעגל גדול של קהילות ברחבי
העולם ובמרוצת הדורות.
משפחות רבות שהגיעו עם גלי העלייה לארץ ,איבדו במהלך השנים את הקולות ואת הצלילים של המסורות שלהן
בעקבות המאמץ להתערות בחברה הישראלית .והנה ,לאחר כמה דורות ,ילדים זוכים ללמוד מפיוטי מסורות הסבים
והסבתות .אנו זוכים לחיות בעת של קיבוץ גלויות המזמנת לפתחנו כחברה ,כתרבות וכעם אתגר גדול של הרחבת
גבולות .להפוך את מה שנוצר בהקשר של עדה מסוימת זמין לנחלת הכלל ,להניח תשתית להיווצרותה של תרבות
יהודית ישראלית עשירה ומרובת גוונים מאין כמוה ,החולקת מכנה משותף רחב ושורשי.
אנו מקווים שהצלילים האלה ייגעו בלבכם ויפתחו לכם צוהר למסורות השירה והמוסיקה העתיקה של העם היהודי,
ושתשירו אותם בהנאה עם הילדים בשגרת הגן.
יאיר הראל

אורי קרויזר

מייסד ועורך ראשי
אתר הזמנה לפיוט

רכז תחום חינוך וקהילה
		
אתר הזמנה לפיוט
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כשפיוטים מפעמים בלבם של ילדים
חודש אלול ,חודש הרחמים והסליחות ,כשבחוץ חשכה עוד שוררת ,וצינת הסתיו הממשמש ובא עומדת באוויר,
ידה של אימא המונחת על כתפי ולבה החם מזמינים אותי להצטרף אליה לשמוע פיוטי סליחה ובקשה בבית הכנסת
בעיירת הולדתי שדרות .ואני ,ילדה קטנה ,צועדת עם אמי ומצפה לאור הבוקע מבית התפילה ולשירת "אדון
הסליחות" – זאת השירה אשר נחרתה עמוק בלבי ,לב של ילדה קטנה .מתוך געגוע זה נבעו הכמיהה והמחשבה
להביא את הניגון שחדר עמוק ללב ואת היכולת להתגעגע אליו ולהנחילו לילדים ,היודעים להיות שותפים מרגשים,
מתרגשים ומלמדים.
הפיוטים מזמינים אותנו לשיר ,לנוע ,לנגן ,לשחק ,לצייר וליצור ובעיקר להתרגש ִאתם .זהו כוחם של הפיוטים ,וזה
כוחו של גן הילדים המזמן לנו דרך ערוצים שונים ומגוונים להנחיל ערכים חינוכיים ותרבותיים הנטועים במסורת
האבות ואשר באמצעותם אנו יוצרים גשר לדורות הקודמים .התכנית "בואו לגני" מזמינה את ילדי הגן לשיר יחד.
שירת הילדים מהווה הזדמנות נוספת לטפח מערכות יחסים חברתיות ואף מחזקת את הביטחון העצמי של הילדים.
שפת הפיוט אינה יום-יומית – האתגר להנגישה בגן הילדים הוא גדול ,אך כשההקשר והתוכן מובנים לילדים ,אפשר
לגלות ִאתם יחד את סוד הפיוטים ולפצח עמם את השפה.
הפיוטים השונים נכתבו במנעד רחב מאוד של רגשות ,המתייחסים למעגל החיים ולמעגל השנה .בבואנו ללמד את
הילדים נדגיש את הרגש שממנו נבעה כתיבתו של הפיוט ,ובכך נטפח את שפת הרגשות וניצור באמצעותם לימוד
רגשי של עולם התוכן בגן הילדים.
גננת יקרה ,כשילדים רכים שרים ,מתזמרים ומסלסלים,
מאיירים ,נעים ומשחקים,
מספרים ,כותבים ומתרגשים פיוטים,
נפתחים שערים רבים המחברים אותנו אל עצמנו
ואל שירת הדורות שעיצבה את דמותנו כעם.
רחל מלכא
מפתחת התכנית "בואו לגני" מטעם החמ"ד
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מבוא למדריך
גנן  /גננת יקרים,
הפיוטים שנבחרו לתכנית מתייחסים למעגל החיים וכך מאפשרים את שילובם בפעילות השוטפת של הגן .כדי
שהמדריך יהיה ידידותי למשתמש ,חילקנו את הפיוטים השונים לארבעה שערים :פיוטים לפתיחת היום בגן ("ברוך
יחד כוכבי בוקר") ,פיוטים לשבת ("יום השבת אין כמוהו") ,פיוטים לאירועים מיוחדים ("בסימן טוב") פיוטים לכל עת
("וכשהלב מן השירה מתמלא") .בכל שער נפגוש את הטקסט של הפיוט ,נכיר את סיפורו ,נלמד על סוד המנגינה
ועל העיבוד ונקבל רעיונות מגוונים לעבודה עם הילדים תחת הכותרת "בואו לגני" .אחרי השערים המוסיקליים נמצא
הפרק "שומעים את הקולות" ,המיועד לקורא המבוגר ,ובו קטעי קריאה המעשירים את הידע ואת החוויה התרבותית
שבתחום הפיוט והנחלתו.

מטרות התכנית:
•
•
•
•

חיבור לשורשים ולמסורת אבות מכלל קהילות ישראל וחיזוק הקשר הבין-דורי
חשיפה לאופי המוסיקלי הייחודי והרב גוני של הפיוטים
העצמת חוויית השירה – שילוב הפיוט בשגרת הגן בזיקה למעגל החיים ולמעגל השנה
היכרות עם שפת הפיוטים – העשרת השפה העברית

במדריך ובתקליטור המלווים את התכנית מופיעים  18פיוטים מ 12-מסורות – מרוקו ,תימן ,בבל (עיראק) ,אתיופיה,
אשכנז-גרמניה ,אלג'יריה ,בולגריה ,אפגניסטן ,חסידות חב"ד ,ליטא ,חסידות מודז'יץ וספרדי-ירושלמי .העיבודים
נעשו במיוחד עבור התכנית .התכנית מתייחסת לגיל הצעיר ומביאה תוכן מתאים לגן :מנגינה פשוטה יחסית וביצוע
אמנותי ואסתטי המזמן השתתפות פעילה של הילדים בשירה ,בנגינה ,בתנועה וברישום.
יש לדעת כי הפיוטים שנבחרו למדריך זה אינם מופיעים בשלמותם; הובאו רק החלקים הנראים מתאימים לגיל הרך.
כל פיוט בתכנית מלווה בהסברים ובהצעות כיצד להשתמש בו ,לפי הסעיפים האלה:
סיפורו של פיוט – הסבר תמציתי על הפיוט ,על כותבו ועל תוכנו :מה מבקש הפיוט לספר או לומר ומתי הוא מושר.
שפת הפיוט אינה יום-יומית ,אך כשההקשר והתוכן מובנים לילדים ,אפשר לגלות ִאתם יחד את סוד הפיוטים .הדגש
מושם באווירה ובהתרגשות שהפיוטים מזמנים לנו ,הן בשפתם והן בניגונם .הפיוטים הם כלי להבעה רגשית; דרכם
הביעו כותביהם והשרים אותם צרכים ,רצונות ,כאבים ,שמחות ,בקשות ודברי שבח ,הודיה והלל.
בבואנו להנגיש את הפיוט לילדי הגן ,נקודת המוצא תהיה זאת :הבה נראה מה הפייטן בשיר תפילה זה מבקש ,צריך
או חסר; על מה הוא מביע רגשות הלל ,שבח והודיה; למה הוא מתגעגע ונכסף.
בסוד המנגינה – הזמנה להאזין לקשר המתקיים בין העיבוד המוסיקלי לבין המילים ,תוך התייחסות לקהילה
שממנה באו הלחן והפיוט.
בצלצלי שמע – הזמנה להאזין לביצוע שבהקלטה שלפנינו ולשים לב למבנה הכללי שלו ,ובכלל זה לשירה,
לתזמור (כלי הנגינה המשתתפים בביצוע) וליחס ביניהם לבין תוכנו הרגשי של הפיוט.
בואו לגני – הצעות מגוונות לפעילויות שמטרתן להנגיש את תוכני הפיוטים.
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הלכה למעשה :איך ניגשים ללימוד הפיוטים
כשאנחנו מקשיבים להקלטות ,בואו נתבונן במרכיבים השונים וננסה לשאול לגבי כל אחד מהם – עד כמה הוא קשור
לתנועה הפנימית המרכזית של הלחן ועד כמה הוא קשור לסגנון של תרבות מוסיקלית מסוימת ומבצע מסוים (הגבול
הוא דק אך ננסה).
בואו נתבונן במנגינות ,לא תמיד אנחנו יודעים מה מקור המנגינה .מנגינות עברו ממקום למקום בדרכים שונות
ונקלטו בתרבויות שונות .כשאנחנו מקשיבים ללחן של מסורת מסוימת (ספרדי ירושלמי ,מרוקו ,אשכנז וכולי) ,אנחנו
מוצפים במידע מוסיקלי רב (מנגינה ,מקצב ,סגנון שירה ,כלי נגינה ועוד) אשר לעתים גורם לנו לחוש שמדובר
בתרבות רחוקה וזרה למה שאנחנו מכירים ורגילים לשמוע – כל אחד והמרחב שהוא גדל בו.
שלב ההאזנה הוא חשוב; כדאי לתת לו זמן ולאתגר את עצמנו להבחין בכמה שיותר פרטים ולאט-לאט לזהות את
המאפיינים השונים .מה במרכז ומה בשוליים? איפה אנחנו נדרשים לנסות ולדייק? איפה יש מקום ואף הזמנה
חשובה לפרשנות אישית? איך בסופו של דבר אנחנו יכולים להתקרב אל השיר ולהפכו לשיר שלנו ואף ללמד אותו
לאחרים?
כל המרכיבים חשובים וכולם מעצבים את החוויה .כדאי לנסות "להפשיט" את המנגינה ממאפיינים הקשורים למבצע
מסוים או לסגנון מוסיקלי ולהקשיב לשלד הפנימי ,לתנועה המרכזית המוסיקלית-רגשית של השיר ,שם לרוב נמצא
מקום שיש בו מרחב גדול יותר.
לשם המחשה ,אם ניתן את אותה מנגינה לארבעה זמרים מרקע שונה ,למשל ,מערבי ,תימני ,צפון אפריקני ומזרחי,
כל אחד יבצע את המנגינה אחרת לגמרי ויבטא אותה דרך הכלי שלו והסגנון שלו – הפקת הקול ,ההבעה ,הפרשנות,
הפיתוח .אם ניתן לכל אחד מהם ללמד את המנגינה לאחרים אזי נקבל עוד ועוד וריאציות .נקודת המבט שלנו מופנית
אל השלד של הלחן ואל הדרך שבה המבצע מחבר בחיבור רגיש את כל מרכיביו – מילים ,לחן וכוונה .נבקש ללמוד
ממבצעים שמעבירים את האיכות הזאת של המכלול .כשנרגיש שאנחנו מחוברים לאיכות ולשורש של השיר ,אזי
ייפתח לפנינו גם מרחב של פרשנות אישית.
תשומת לב מיוחדת ניתן למרכיבים האלה:
מנגינה – תנועה כללית של המנגינה ,מוטיבים ותחנות מרכזיות – על אילו צלילים אנחנו עוצרים.
מרווחים – האם אנחנו שמים לב למרווחים שלא קיימים במוסיקה המערבית המקובלת ,למשל ,רבעי טונים.
קצב – פעימה :איפה טבעי לנו למחוא כפיים? משקל :איפה מתחיל המחזור הקצבי וכמה פעימות יש בו? מבנה
קצב כללי ,מקצבים אפשריים ,התפתחות קצבית.
הפקת קול – גוון ואופי של סגנונות שירה שונים ,למשל ,שירה מאנפפת ,שירה רכה ועגולה וכדומה.
הרמוניה – לצד המלודיה והקצב ,ההרמוניה היא אחד המרכיבים המרכזיים בביצוע המוסיקלי ,מרכיב המשפיע
באופן משמעותי על האופי והחוויה המוסיקלית .ההרמוניה הבסיסית נוצרת כאשר שני צלילים בעלי גובה שונה
משתלבים יחד.
בתרבויות שונות קיימות צורות רבות של הרמוניה .במוסיקה מערבית נהוג ללוות באקורדים (למשל בפסנתר או
בגיטרה) את השירים .האקורד מורכב לפחות משלושה צלילים שונים המנוגנים יחד .לעומת זאת ,במוסיקה מתרבויות
המזרח וצפון אפריקה ההרמוניה בסיסית יותר ותפקידה הוא להשאיר את "מרכז הבמה" למנגינה.
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מרקם ומצלול – מונחים מוסיקליים המתייחסים לאופי ולאיכות הכוללת של הצליל ביצירה – הן בביצוע הקולי והן
בכלי הנגינה .לכל שפה ,לכל קול ולכל כלי נגינה יש מצלול ומרקם משלהם והם יכולים להיות מתוארים במושגים
חזותיים או מתחום המישוש כמו עבה ,מואר ,קשה או חלק .המרקם והמצלול מושפעים גם ממספר הקולות – כלים
המשתתפים ביצירה ומערכת היחסים ביניהם ,וכן מצירוף של כלים מסוימים יחד .איכות המרקם והמצלול קשורה
כמובן בנגן המבצע.
מבע – הממד הרגשי :איך מובעות תחושות כמו שמחה או געגוע הקיימות בפיוטים .סוגי הבעה מרכזיים בסגנונות
ובתרבויות מוסיקליות שונות.
במדריך זה אנו ניגשים לכל פיוט מכמה כיוונים המשלימים זה את זה .נתבונן במילים ובלחנים של הפיוטים ומהם
נעבור להאזנה מודרכת להקלטות ולעיבודים של השירים שבתקליטור ונשים לב למרכיבים השונים המפורטים לעיל.
ניתן את דעתנו לאופי השירה ,לתזמור ולמצלול ,כלומר כלי הנגינה והיחס ביניהם .כמו כן נשים לב למבנה הכללי של
העיבוד ולבסוף ניצור פעילויות מוסיקליות מגוונות שיכולות לנבוע מן המכלול העשיר שלפנינו.
כזה ראו וחדשו,
צוות התכנית "בואו לגני"
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ברון יחד כוכבי בוקר
פיוטים לפ תיח ת היו ם ב ג ן
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ֲאדוֹ ן עוֹ לָ ם
מחבר לא ידוע

		
ֲא ד וֹ ן ע וֹ לָ ם ֲא ׁ ֶש ר ָמ לַ ְך
		
לְ ֵע ת נַ ֲע שָׂ ה ְב ֶח ְפ צ וֹ כּ ֹ ל
ֱא ל ֹ ַה י ה ּו א

ְ ּב ֶט ֶר ם ָ ּכ ל יְ ִצ יר נִ ְב ָר א
ֲא זַ י ֶמ לֶ ְך ׁ ְש מוֹ נִ ְק ָר א

וְ ַא ֲח ֵר י ִ ּכ ְכ ל וֹ ת ַה כּ ֹ ל			
			
וְ ה ּו א ָה יָ ה וְ ה ּו א הֹ וֶ ה
ֱא ל ֹ ַה י ה ּו א

לְ ַב דּ וֹ יִ ְמ ל ֹ ְך נוֹ ָר א
וְ ה ּו א יִ ְה יֶ ה ְ ּב ִת ְפ ָא ָר ה

			
וְ ה ּו א ֶא ָח ד וְ ֵא י ן ׁ ֵש נִ י
		
ְ ּב לִ י ֵר א ׁ ִש י ת ְ ּב לִ י ַת ְכ לִ י ת
ֱא ל ֹ ַה י ה ּו א

לְ ַה ְמ ׁ ִש י ל לוֹ ְַה ְח ִ ּב י ָר ה
וְ לוֹ ָה עֹז וְ ַה ִּמ שְׂ ָר ה

			
וְ ה ּו א ֵא לִ י וְ ַח י ג וֹ ֲא לִ י
וְ ה ּו א נִ ִּס י ּו ָמ נ וֹ ס לִ י			

וְ צ ּו ר ֶח ְב לִ י ְ ּב ֵע ת ָצ ָר ה
ְמ נָ ת כּ וֹ ִס י ְ ּב יוֹ ם ֶא ְק ָר א
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בואו לגני
אדון עולם
מילים :לא ידוע
לחן :ספרדי ,בולגריה
עיבוד :יאיר הראל וניצן פרי על פי שם טוב לוי
ביצוע :עדי ארנון – שירה ,ניצן פרי – גיטרה אקוסטית ,אסף זמיר – אּודּו וכלי הקשה ,אליהו דגמי – בגלמה,
גרגיי ברצה – קלרינט חשמלי

סיפורו של פיוט
הפיוט "אדון עולם" הוא מהפיוטים הקדומים והמוכרים בקהילות ישראל .לא ידוע מי מחברו ,ונראה שהוא נכתב
בתקופת הגאונים .הפיוט עוסק בעיקרי האמונה היהודית הקשורים בבורא העולם .כך למשל ,אחדותו ,כוחו והשגחתו
על בני האדם .הפיוט שולב בסידורי התפילה של קהילות רבות במזרח ובמערב .יש שנהגו לומר את הפיוט בתפילת
השחר ,באשמורת הבוקר ויש שנהגו לחתום איתו את תפילות השבת.
על השתלבותו של הפיוט "אדון עולם" כחלק מתפילת השחר ,כתב הרב אליהו מונק" :תפילת השחר פותחת בשירה
מתוך שמחת לב .זוהי שירה של בטחון בחסדי ה' .שירה המרעננת נפשו של האדם ביופייה ,בקצב הקל של חרוזיה
ובלבביותה ובפשטותה מצד תוכנה .משום כך שירה זו עשויה להגביר בכל אדם את חדוות החיים ,המתעוררת בנו
מחדש כל בוקר עם זריחת השמש ...הפיוט "אדון עולם" ,המשמש כעין מבוא כללי לתפילה ,כולל בתוכו את כל
יסודותיה של האמונה בה' לפי רוח היהדות ,שמהן נובע כוחה של התפילה .כמו כן עשוי פיוט זה להכשיר את האדם
להתרוממות הרוח ,להרגשה של שמחה ,תקווה ובטחון ,אשר מתוכם תתנשא תפילה טהורה ועמוקה" (הרב אליהו
מונק ,עולם התפילות ,ירושלים תשס"ו ,עמ' כז-כח).
פתיחת היום בגן הילדים מזמנת לנו מפגש חוזר .מוכר ומתחדש עם הילדים ִאתם יחד נקדם את היום בשמחת הלב
ובשירה מרעננת.

בסוד המנגינה
"אדון עולם" זכה לאין ספור לחנים; לכל קהילה כמעט לחן משלה .הלחן שלפנינו הוא מסורתי בלקני .זוהי מסורת
הנמצאת במפגש של תרבויות מזרחיות ומערביות ,וכך גם התזמור שבהקלטה משלב כלים משני העולמות .הוא
מושר על פי רוב במסורת היהודים הספרדים עם מילים בלדינו ,באופי עליז ומלא חיים ,בקצב חופשי (ללא משקל
קבוע) ורוח אופטימית.

בצלצלי שמע
בביצוע שלפנינו ,בהשראת עיבוד של שם טוב לוי ,הזמרת (עדי ארנון) שרה את הפיוט בהפקה קולית בהירה
ומאנפפת האופיינית לשירה עממית בלקנית .המבנה של הלחן הנוכחי הוליד תוספת מעניינת של פזמון חוזר למילים
"אלוהי הוא ,אלוהי הוא" .זוהי תוספת ייחודית שאינה מוכרת במסורות אחרות ,תוספת זו מתאימה לתוכנם של בתי
הפיוט ,שכל אחד מהם מתאר שבח אחר של האל.
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הפיוט מתחיל בפתיחה כלית היוצרת אווירה קצבית ושמחה .אחריה מבוצעים ברצף שלושה בתים ,וביניהם הפזמון
"אלוהי הוא ,אלוהי הוא" ששרה מקהלה .עם תום הפזמון השלישי מנוגן בקלרינט אלתור חופשי המוביל לבית הרביעי
והאחרון .הפיוט מסתיים בפזמון החוזר בפעם הרביעית ובסיומת כלית זהה למנגינת הפתיחה

בין המילים
נשוחח עם הילדים על היופי שמתבטא במחזוריות היום-יומית הפותחת את היום בשירה שמחה ובתפילה.
נבקש מהילדים לשתף אותנו באלו דברים הם שמחים לפגוש בכל בוקר מחדש.

בין הצלילים
נאזין לפיוט שברשותנו ונבחין בפזמון החוזר "אלוהי הוא ,אלוהי הוא".
נתנסה בשירה ובתיפוף על הגוף.
נבחר ארבעה סולנים כמספר הבתים בפיוט .כל סולן יתופף בתורו על פי קצב המנגינה .בפזמון ,הילדים יצטרפו
בשירה במילים "אלוהי הוא ,אלוהי הוא".
באלתור של הקלרינט ננגן בפנטומימה או ננוע באופן חופשי במרחב בהתאם למוסיקה.
נחזור על הפיוט בתיפוף על דרבוקה.
נלווה את שירת הפזמון על ידי מצילות אצבע קטנות.
נשלב את הפיוט בטקס פתיחת הבוקר של הגן.

מפיחים צבע בפיוט
יא ְך ִהיא ַהדֶּ ֶר ְך לְ ַא ֲה ָבתוֹ  ,וְ יִ ְר ָאתוֹ ּ ְ :ב ָׁש ָעה ֶׁש ִ ּי ְתבּ וֹ נֵ ן ָה ָא ָדם ְ ּב ַמ ֲעשָׂ יו ו ְּברו ָּאיו ַה ִ ּנ ְפלָ ִאים ַה ְ ּגדוֹ לִ ים ,וְ יִ ְר ֶאה
"וְ ֵה ַ
ְ
ֵמ ֶהם ָח ְכ ָמתוֹ ְׁש ֵאין לָ ּה ֵע ֶרך וְ לֹא ֵקץִ ,מ ָ ּיד הוּא אוֹ ֵהב ו ְּמ ַׁש ֵ ּב ַח ו ְּמ ָפ ֵאר ו ִּמ ְת ַא ֶּוה ַּת ֲאוָ ה ְ ּגדוֹ לָ ה לֵ ַידע ה' ַה ָ ּגדוֹ ל"
(רמב"ם ,משנה תורה ,הלכות יסודי התורה ,ב)
נצא עם ילדי הגן לטיול התפעלות מיפי הטבע והבריאה.
נצלם יחד עם הילדים את הטבע ונערוך את התצלומים בתערוכה בגן.
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בואו לגני
רגע של פיוט עם אבא ואמא
נזמין את ההורים לספר בבית על הפיוט "אדון עולם".
נברר אם הוא מוכר להם .באיזה לחן ,מתי והיכן הם שרו אותו?
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רגע של פיוט עם אבא ואמא
אבא ואמא יקרים!
האם גם אתם שרתם "אדון עולם" כשהייתם ילדים?
או אולי בכלל שרתם אותו במקום ובזמן אחר?
מה דעתכם על כך לי לספר?

21

22

שִׂ ימ ּו לֵ ב ַעל ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה
ר' שמעיהו קוסון
צפון אפריקה ,המאה השש-עשרה

שִׂ ימ ּו לֵ ב ַעל ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה
		
אוֹ ֶדה לָ ֵאל לֵ ָבב חוֹ ֵקר

ְ ּב ָרן-יַ ַחד כּ וֹ ְכ ֵבי ב ֶֹקר

		
שִׂ ימ ּו לֵ ב ַעל ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה
		
וְ אוֹ ָר ּה ְ ּכאוֹ ר ַה ַח ָּמה

לֶ ׁ ֶשם ׁ ְשבוֹ וְ ַא ְחלָ ָמה
ׁ ִש ְב ָע ַתיִ ם ְ ּכאוֹ ר בּ ֶֹקר

		
ִמ ִ ּכ ֵּסא ָכבוֹ ד ֻח ָ ּצ ָבה
			
לְ ַה ִצילָ ּה ִמ ֶ ּל ָה ָבה

לָ גוּר ְ ּב ֶא ֶרץ ֲע ָר ָבה
וּלְ ָה ִא ָיר ּה לִ ְפנוֹ ת בּ ֶֹקר

			
נ ַֹעם ד' לַ ֲחזוֹ ת
		
ִ ּבשְׂ ָמחוֹ ת ַּת ַחת ְר ָגזוֹ ת

נִ זְ ֶ ּכה ו ַּב ּ ׁ ָשנָ ה ַה ּזֹאת
בּ ֶֹקר ִּת ׁ ְש ַמע קוֹ לִ י בּ ֶֹקר
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בואו לגני
שימו לב על הנשמה
מילים :ר' שמעיהו קוסון
לחן :אלג'יריה
עיבוד :יאיר הראל וניצן פרי
ביצוע :נטע אלקיים – שירה ,אליהו דגמי – ג'ומבוש ועוד ,ניצן פרי – גיטרה אקוסטית ,גרגיי ברצה  -נאי

סיפורו של פיוט
מעט מאוד ידוע לנו אודות מחברו של הפיוט .מתוך האקרוסטיכון של הפיוט אנו למדים את שמו ,ומפיוט אחר
אנו למדים שחי לאחר גירוש ספרד .הפיוט "אודה לאל" ,או בשמו האחר "שימו לב אל הנשמה" ,הוא פיוט
הקורא לאדם לשים לב אל הנשמה המיוחדת שלו ולשמור עליה .הפזמון החוזר – "ברון יחד כוכבי בוקר" – וכן
המילה "בוקר" ,החותמת כל בית בשיר ,ממקמים את זמן ההתרחשות בפיוט בעלות השחר ,תחילת היום ,זמן
מיוחד של התבוננות בעולם ובאדם המתעוררים עם האור העולה.
הפייטן קורא לנו "שימו לב" ומזמין אותנו להיות מרוכזים וערניים ,פשוט לשים את הלב ,ומתוך כך מסיים בתפילה
שנזכה להרגיש את הטוב ואת השמחה שבחיים .בהתאמה יפה לכך מושר הפיוט במקצת הקהילות (בבל) כפיוט
השכמה ,עוד לפני תפילת שחרית ,או לפנות בוקר כחלק משירת הבקשות (ארם צובא).
משפחות רבות ,ספרדיות ואשכנזיות כאחד ,שרות את הפיוט במהלך השבת ,בייחוד בשעות אחר הצהריים
של שבת ,הנחשבות לזמן חסד מיוחד שנוהגים לשיר בו שירי כיסופים וגעגוע.
בגן אנו מעודדות כל ילד וילדה להקשבה ,לשימת לב ,למודעות עצמית ולהכרה בייחודיות המאפיינת כל אחד
ואחת.

בסוד המנגינה
לפיוט "אודה לאל" לחנים רבים .אנו בחרנו במנגינה העדינה והיפה הזאת ממסורת קהילת יהודי אוראן
שבאלג'יריה .המנגינה נשמעת כמו מנגינת השכמה עדינה ,בסולם מז'ורי בהיר ובקצב מתון ורך .אפשר לדמיין
את השחר העולה ואת הרגשת הבהירות והאופטימיות הנלוות אליו.
המנגינה כמו מעירה ברוך את האדם ומזמינה אותו לשים לב .כמו מילות השיר הנעות אל עבר תקווה ליום יפה
ולעולם טוב יותר ,כך גם המנגינה מעבירה רוח של תמימות ותקווה .דרך יפה לפתוח את היום.

בצלצלי שמע
בביצוע שלפניכם הקפדנו לשמור על ליווי כלי מינימלי כדי לשמר את העדינות של המנגינה .הזמרת (נטע אלקיים)
פותחת באלתור קצר בקצב חופשי עם המילים "שימו לב על הנשמה" – ההזמנה המרכזית של השיר.
שני כלי פריטה מלווים את השיר – הג'ומבוש (כלי פריטה עממי טורקי המזכיר את הבנג'ו האמריקני) נע סביב המנגינה.
הגיטרה האקוסטית נותנת מסגרת הרמונית וקצבית .החליל משמש כמעין קול שעונה לזמרת ומזכיר קצת את קולות
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התרנגול או הציפורים המזמרות עם שחר .כל בית מסיים בסוג של הכרזה המתבטאת בצלילים הגבוהים של הסולם
התרנגול או הציפורים המזמרות עם שחר .כל בית מסיים בסוג של הכרזה המתבטאת בצלילים הגבוהים
של הסולם ולאחריה המוטיב החותם של הפזמון החוזר ,היורד אל הצליל הבסיסי של הסולם .לקראת הבית
האחרון הזמרת מבצעת עם החליל אלתור קצר על הקצב ,כמו פנטזיה קצרה בין המילים .מהאלתור אנו
נעים אל הבית המסיים.

בין המילים
נשוחח עם הילדים על קריאתו של הפייטן לשים לב לעצמנו ,לרגשותינו ולמעשינו.
נקרא את הפזמון החוזר "אודה לאל לבב חוקר ,ברון יחד כוכבי בוקר" ,נשאל את הילדים מתי לדעתם מושר
פיוט זה.
נסביר כי כוכבי הבוקר הם הכוכבים הנראים בקצה הליל ,רגע לפני שזורחת השמש.

ברון יחד כוכבי בוקר
נשוחח עם הילדים על הצלילים האופייניים לשעות הבוקר ,ציוץ הציפורים ,קריאת התרנגול ועוד ,בהשראת
המילים "ברון יחד כוכבי בוקר" .נשתף את הקבוצה בצלילים מיוחדים נוספים הנמצאים בסביבה.

בין הצלילים
נאזין לפיוט ונתרשם מתוכנו.
נגיב לחלקים השונים בעזרת המטפחת:
פתיחה :נכרבל בתוך כפות הידיים מטפחת ונגלה אותה אט-אט ,לפי המוסיקה.
פזמון :נניע את המטפחת מצד לצד כמטוטלת במילים "אודה לאל לבב חוקר – ברון יחד כוכבי בוקר".
בית :נצטרף לשירת הקהל ,החוזרת על המילים האחרונות המסיימות כל בית.
נזמין את ילדי הגן לשבת על הארץ בתנוחת עובר המאפשרת לכל ילד להיות מכונס בעצמו.
נבקש מהילדים להרים את הראש ולהצטרף לשירה במשפט החוזר בסופי הבתים.
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בואו לגני
מה שלומך הבוקר
נזמין קבוצה קטנה של ילדים לשבת יחד במקום שקט.
נשב זקופים בעיניים עצומות .נשאף אוויר דרך הפה וננשוף דרך האף .נשים לב לגופנו :האם אנחנו רגועים,
מתוחים ,מפוחדים ,עייפים.
נזמין כל אחד מהילדים לשתף אותנו כיצד הוא מרגיש הבוקר ,נאפשר לילדים להביע את רגשותיהם ,נקשיב
לסיפורי הילדים ונזדהה עם תחושותיהם.
נסיים את הפעילות בשירת הפיוט.

ר' לֵ וִ י ְ ּב ֵׁשם ר' ֲחנִ ינָ א ָא ַמר:
ְ
ּ
ימה ֶׁש ָא ָדם נוֹ ֵׁשם ָצ ִריך לְ ַק ֵלס לַ בּ וֹ ֵרא.
ימה וּנְ ִׁש ָ
ַעל ָּכל נְ ִׁש ָ
ּ
ּ
ּ
ימה ְּת ַה ֵלל יָ ּה:
(ת ִה ִלים קנ)ָּ ,כל ַה ְ ּנ ִׁש ָ
ַמאי ַט ֲע ָמא? כּ ֹל ַהנְ ָׁש ָמה ְּת ַה ֵלל יָ ּה ְּ
(מ ְד ָר ׁש ַר ָ ּבה)
ִ
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אוֹ ֶדה לְ ֵאלִ י
מחבר לא ידוע

אהווי...
אוֹ ֶדה לְ ֵאלִ י			
		
הוּא יִ ׁ ְש ְמ ָעה קוֹ לִ י
אהווי...

כּ וֹ נְ נִ י צוּר ּפוֹ ֲעלִ י אהווי...
וְ יָ ִפיק ַמ ְמלְ לִ י

			
ִ ּב ׁ ְשמוֹ ֲא ַק ֶּוה
ַא ְסדִּ יר ׁ ְש ָבח נָ ֶאה		

ֶא ְכ ְר ָעה ֶא ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה אהווה
ידה ַמ ְ ּללִ י
יְ ִח ָ

			
גַּ ִ ּלי לְ ַמ ְצ ּפוּנֵ ְך
וַ ְעשִׂ י ְרצוֹ ן קוֹ נֵ ְך
אהווה...

אשי ַמ ֲחנֵ ְך
לְ ָר ׁ ֵ
וְ לִ ׁ ְשמוֹ ַה ְ ּללִ י אהווי...

שָׂ שׂ וֹ ן וְ שִׂ ְמ ָחה
נַ ְק ִריב לְ ָך ִמנְ ָחה

לַ ֲע ָד ָת ְך ִּת ׁ ְשלְ ָחה אהווה
ְ ּבתוֹ ף ו ְּב ֶצלְ ְצלִ י

גַּ ִ ּלי לְ ַמ ְצ ּפוּנֵ ְך...
אוֹ ֶדה לְ ֵאלִ י		...
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בואו לגני
אודה לאלי
מילים :לא ידוע
לחן :תימן ,כללי
עיבוד :יאיר הראל וניצן פרי
ביצוע :שי צברי – שירה ,אסף זמיר – כלי הקשה ,אליהו דגמי – ג'ומבוש ועוד ,אייל סלע – נאי

סיפורו של פיוט
לא ידוע מי חיבר את הפיוט וייתכן שהפיוט התחבר בתימן .הפיוט בנוי לפי סדר האלף-בית כאשר חלק מהבתים
הם בעברית וחלק בערבית .בפיוט שלפנינו הובאו רק מספר מצומצם של שורות ובתים מתוך הפיוט בשפה
העברית.
הפיוט "אודה לאלי" הוא שיר שבח ותודה המושר בשמחות .הוא מופיע בדיוואן ,ספר הפיוטים התימני.
הפייטן מודה לאל השומע לקול תפילתו ולשפתיו הממללות תפילה ובקשה לצאת מהגלות .הפייטן קורא לכל
הקהל לגלות את צפוני לבו לאל ולשיר בשבחו .כמו כן הפייטן מבטיח כי את השמחה בגאולה תביע כל העדה
בתוף ובצלצלי.
בגן חשוב לבנות מערכת יחסים של כבוד הדדי וליצור מוטיבציה גוברת לנתינה .שירי השבח והתודה מזמינים
אותנו להודות לסובבים אותנו על נתינתם.

בסוד המנגינה
הלחן שלפנינו כולל למעשה שני חלקים שונים שחוברו למהלך אחד במסורת השירה של יהודי תימן .החלק
הראשון מביע שמחה פשוטה של תודה – מנגינה בהירה בסולם מז'ורי במקצב העממי התימני המרכזי.
לאחר שני בתים נכנסת מנגינה מסתורית יותר בסולם אחר (חיג'אז) ובמקצב מואץ המניע קדימה את המנגינה
המ ְקסּום הערבי) ,כמו מבקש לגלות את סוד מחשבותיו (המילים "גלי למצפונך .)"...המנגינה השנייה
(מקצב ַ
נעה אל עבר הקריאה בקול גבוה ובקצב חופשי ונחתמת בשירת ההברות המובילה שוב אל המנגינה הראשונה
למילות שמחת הגאולה.

בצלצלי שמע
כאמור שירת הפיוט "אודה לאלי" מלווה בשירת הברות .צורת שירה זו מקובלת במסורות שירה עממיות רבות
ומהווה הרחבה טבעית של השפה על התפר שבין מילה וצליל ,לדוגמה ,היללן והטיריטן האנדלוסי ,אַ ָמן אַ ָמן
הערבי ,יה דידידי מיי מיי החסידי .שירת הניגון בהברות יסוד של השפה מאפשרת להביע רגש מופשט יותר.
לעיבוד של השיר הוספנו שירת הברות לפני כל בית ,בצורת שירת מענה שמוביל הפייטן-סולן (שי צברי),
כמו בפיוטים אחרים בדיסק .ההברות במקרה זה אופייניות לסגנון השירה התימני .גם כאן הכלים מצטרפים
בהדרגה כדי להדגיש את חשיבות השירה וכלי ההקשה בסגנון השירה של יהודי תימן.
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בין המילים
נשוחח על תודותיו של הפייטן .נשים לב כי הפייטן מביע תודה על מה שיהיה .נשים לב להברה לי החוזרת
על עצמה רבות במהלך הפיוט .נדגיש כי היא מביעה שמחה.
נאזין לפיוט ונעקוב עם שרביט ניצוח בכל פעם שההברה "לי" חוזרת על עצמה.
נכין כרטיסים עם ההברה "לי" כמספר הפעמים שהיא מופיעה במהלך שירת הפיוט.
נניח לפנינו את ההברה "לי" בכל פעם שנשמע אותה .נמחא כף בכל פעם שנשמע את ההברה "לי".
ּכֹונְ נִ י צּור ּפֹו ֲע ִלי – בוראי ,המכונן אותי ומעמיד אותי על רגליי
י ִָפיק ַמ ְמ ְל ִלי – ימלא דברי ,בקשתי
אַ ְס ִּדיר ְׁשבָ ח נָאֶ ה – אומר ,אזמר בשבחו
ַּג ִּלי ְל ַמצְ ּפּונְֵך – גלי את מחשבותייך והגיגייך לעצמך
אׁשי ַמחֲ נְֵך – לחכמים
ְל ָר ֵ
ּובצֶ ְלצְ ִלי – נביא לך מנחה בנגינה ,בתוף ובצלצלים
נ ְַק ִריב ְלָך ִמנְ חָ ה ְּבתֹוף ְ

בין הצלילים
נאזין לפיוט ונבחין בהקדמה הקולית .נצטרף על ידי טפיחות לפי קצב המוסיקה.
נעצור את התיפוף עם תחילת השירה.
נגיב לשירת הפייטן על ידי הרקדת האצבע ולשירת הקהל על ידי הרקדת כף היד השנייה.
נפעל בו זמנית עם אצבע יד ימין וכף יד שמאל כאשר הפייטן והקהל שרים יחד.
נתנסה גם אנחנו במשחק קולי בהברות שונות .נזמין את אחד מילדי הגן להפיק קול מ"שירת ההברות".
נבקש מהחברים להשיב לו בהפקת קול זהה.

מפיחים צבע בפיוט
נזמין את הילדים לעטר יחד תוף מרים גדול עם המילה תודה בצבעים שונים בהשראת המילים "בתוף ובצלצלי".

29

בואו לגני
לכל אחד שפה משלו ודרך משלו להגיד תודה
נספר לילדים כי המילה תודה נאמרת בכל שפה ולעתים גם בדרך מיוחדת משלה ,כמו במחוות גוף.
נלמד כיצד אומרים תודה בשפות שונות.
נכתוב את המילה תודה בשפות שונות על לוחות בריסטול לבן עגולים או מרובעים.
נזמין את הילדים לעטר את הלוחות.
נאצור את העבודות בתערוכה.
בעברית – תודה
בערבית – shookran
באנגלית – thank you
בצרפתית – merci
בספרדית – gracias
באמהרית – אַ ְמ ְסגְ נְ אָ ְלהּו aamsgnaalhoo ,
בתימנית – la ikter chirak
ברוסית – spasipa
במרוקאית – la ikter cherk

טקס הודיה
נכין כרטיסים ובהם צורות שונות של המילה תודה בצבעים שונים .במעגל גדול במפגש נזמין את ילדי
הגן להניח על הרצפה את הכרטיסים וללוות את ההנחה באמירת המילה תודה באינטונציות שונות ובליווי
האמירה במחוות גוף שונות .נזמין את הילדים להודות על מחוות שעשו למענם חברים מהגן .נכוון גם לתודות
על דברים לא מוחשיים.

רגע של תודה עם אבא ואמא
בקבוצה קטנה נזמין את הילדים לחשוב על מה הם רוצים להודות לאבא ולאימא.
נכתוב את תודתם על כרטיס .הילדים ילוו את תודתם בציור וייקחו את היצירה הביתה.
נזמין את ההורים לכתוב אילו שירי תודה הם מכירים וכן לכתוב תודה לילדיהם .את התודות והשירים
שההורים שלחו נציג לפני כל החברים ונאצור אותם בקלסר "שירי תודה".
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רגע של פיוט עם אבא ואמא
אבא ואמא יקרים,
בגן למדנו את הפיוט "אודה לאלי" –
שיר תפילה שכל כולו אמירת תודה.
נשמח שתשתפו אותנו כאן בשירי תודה אחרים שאתם מכירים.
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ְר ָפא ִצ ִירי
ר' רפאל ענתבי ארם צובא ומצרים,
המאה התשע-עשרה והעשרים

		
ְר ָפא ִצ ִירי ֵאל נֶ ֱא ָמן
		
ֹאשי ׁשוּר ַחלְ ׁ ִשי
ַא ְּת ר ׁ ִ

ִ ּכי ַא ָּתה רוֹ ֵפא ֻא ָּמן
וְ ֵתן כּ ַֹח לְ נַ ְפ ׁ ִשי

		
ּ ְפ ַתח ׁ ַש ַער ָה ַר ֲח ִמים
ַעל ַע ְבדָּ ְך שִׂ ים ַח ְסדָּ ְך

ָרם ׁשוֹ ֵכן ַ ּב ְּמרוֹ ִמים
ֵאין ְמ ַר ֵחם ִ ּבלְ ָע ָד ְך

		
ֵאל ַחי ְר ֵצה ְּת ִפ ָ ּל ִתי
		
ִ ּב ְמ ֵה ָרה דְּ רוֹ ר ְק ָרא

וְ חו ׁ ָּשה לְ ֶעזְ ָר ִתי
לְ ַעם ֶ ּבן ַהגְּ ִב ָירה
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בואו לגני
רפא צירי
מילים :ר' רפאל ענתבי
לחן :מסורת ספרד ,ירושלים
עיבוד :יאיר הראל וניצן פרי
ביצוע :הרב דוד מנחם – שירה ,אייל סלע – בנסורי (חליל הודי) ,אסף זמיר – אּודּו ,ריק וכלי הקשה,
אליהו דגמי – ג'ומבוש ,ניצן פרי – גיטרה אקוסטית

סיפורו של פיוט
"רפא צירי" הוא פיוט פופולרי במסורת הספרדית-ירושלמית המתחדשת .אפשר לשער שהסיבה לכך היא
הנושא שהוא עוסק בו :בקשה אישית לרפואה ,נושא שלא רבים הפיוטים העוסקים בו באופן ישיר .את הפיוט
נהוג לשיר בזמן הקריאה בתורה בשבת ,כאשר עולה לתורה אדם חולה או אדם ששב לבית הכנסת לאחר
היעדרות ממושכת בשל מחלתו.
הפייטן פונה לאל ומכנה אותו "רופא אומן" ומבקש ממנו כי ירפא את כאבי גופו ,יראה את חולשתו וייתן כוח
לנפשו; עוד מבקש המשורר מהאל שיפתח את שער הרחמים ,יעשה עמו חסד; שירצה ויקבל את תפילתו ויחוש
(ימהר) לעזרתו.
בגן אנו חשות יחד עם הילדים בחסרונם של מי שלא הגיעו לגן ודואגות למי שלא הגיעו בשל מחלה .נבטא את
הדאגה והברכות גם בשיר תפילה לרפואה שלמה.

בסוד המנגינה
הלחן מקורו בספרד ,ביצירה כלית ושמה "טריסטה בידה" .הלחן נחשב לבעל אופי מערבי בהשוואה לרוב פיוטי
המסורת הירושלמית ,המושרים בדרך כלל בלחנים ערביים או טורקיים .זאת בין השאר בשל השימוש במקאם
עג'ם (המז'ור המערבי) ובעיקר בשל מאפייני שירתו האופייניים יותר למוסיקה מערבית.

בצלצלי שמע
האופי של הפיוט עליז למדי אף שמדובר על בקשה לרפואה של החולה ושל קרוביו .מתוך הלחן העליז
והאופטימי עולה האיזון שבין הבקשה לרפואה לבין התקווה שאכן ניתן להירפא ולקבל אנרגיה של התחדשות.
ניכרת זיקה מהותית בין המילים – תפילה לרפואה – לבין הלחן .המהלך המוסיקלי מתחיל ממקום רך ועדין
מאוד בצורת דו-שיח בין החליל לג'ומבוש (מעין תפילה שלפני המילים) ,ומתגבר בהדרגה – דימוי לאדם חולה
המתחזק והולך .כך הפיוט הופך למעין "טקס" קטן שמבקש באמצעות השירה והמוסיקה להזרים אנרגיית
חיים בריאה לכל מי שזקוק לה.
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בין המילים
נשוחח על בקשת הפייטן.
נאפשר לילדים לפצח בעצמם מתוך ההקשר את המילים המורכבות.
נשים לב לחריזה בהברות הסוגרות בכל בית.
נסמן בצבע זוהר את ההברות הסוגרות המתחרזות בחלק א' בצבע אחד ובחלק ב' בצבע שונה .כך נעשה בכל
הבתים.
נאזין לפיוט ונצביע על ההברות הסוגרות שסימנו.
נבצע את הפעילות הקודמת בזוגות .נאזין לפיוט ובכל חלק ילד אחר יצביע על ההברות הסוגרות.
ְרפָ א צִ ִירי – רפא את כאבי
רֹופֵ א אֻ ָּמן – הרופא הכי טוב ,הכי מומחה
ׁשּור חַ ְל ִׁשי – תראה את חולשתי
רֹומים – רם ,גבוה ונישא מעל כולם; שוכן במרומים ,בשמים ,פשוטו כמשמעו
ָרם ׁשֹוכֵן ּבַ ְּמ ִ
אֵ ל חַ י – האל הנותן חיים לכולם
חּוׁשה ְלעֶ זְ ָר ִתי – תמהר להגיש לי עזרה ,רפואה
ָ
ְּדרֹור ְק ָרא – תבשר על חופש ,דרור ,חירות
ירה  -עם ישראל ,צאצא של שרה אמנו" ,הגבירה"
ְלעַ ם ּבֶ ן הַ ּגְ ִב ָ

בין הצלילים
נאזין לפיוט .נגיב לשירת הפייטן על ידי הנפת יד ימין ולשירת הקהל בהנפת שתי הידיים.
נכין בובות כפפה .נבחר ילד שיגיב לשירת הסולן באמצעות הבובה וקבוצת ילדים שתגיב אף היא בדרך זו
לשירת הקהל.
נציג לפני הילדים את תמונת כל הנגינה המבצעים את הפיוט :חליל הודי ,אּודּו וג'ומבוש .ניתן לכל ילד לבחור
כלי שהוא רוצה לייצג בפנטומימה ונפעל על פי המוסיקה.
נשיר את הפיוט לכבוד כל מי שחוזר לגן לאחר שהבריא ממחלה.

מפיחים צבע בפיוט
נשוחח על תוכנו של הפיוט בקבוצה קטנה.
נאפשר לילדים להביע את רגשותיהם ביחס לתחושה של חולי וכאב.
נקשיב לסיפורי הילדים ,נזדהה עם תחושותיהם.
נציע לילדים לצייר בעקבות הפיוט ובעקבות סיפוריהם האישיים.
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בואו לגני
מצוות ביקור חולים
נלמד עם הילדים כי הדאגה לחולה היא מצווה וכיצד עלינו לקיימה.

"מ ְצוָ ה לְ ַב ֵ ּקר חוֹ לִ יםַ .ה ְּקרוֹ ִבים וְ ַה ֲח ֵב ִרים נִ ְכנָ ִסים ִמ ָ ּידִ .ע ַ ּקר ִמ ְצוַ ת ִ ּב ּקוּר חוֹ לִ ים ְ ּכ ֵדי לְ ַט ּ ֵפל ְ ּב ָצ ְר ֵכי
ִ
ַה חוֹ לֶ ה ו ְּכ ֵד י לְ ִה ְת ּ ַפ ֵ ּל ל ָע לָ יו" (קצשו"ע ,מקור חיים ,הר' חיים דוד הלוי ,קמד א)

סיפור לרפואה
יבא ֶׁש ָחלָ ה,
שה ְ ּב ַתלְ ִמיד ֶא ָחד ִמ ַּתלְ ִמ ֵידי ַר' ֲע ִק ָ
ַמ ֲע ֶ ׂ
יבא לְ ַב ְּקרוֹ ;
וְ לֹא נִ ְכנְ ס ּו ֲח ָכ ִמים לְ ַב ְּקרוֹ  ,וְ נִ ְכנַ ס ַר' ֲע ִק ָ
ו ִּב ְׁש ִביל ֶׁש ִ ּכ ֵ ּבד וְ ִר ֵ ּבץ לְ ָפנָ יו – ָחיָ ה.
יתנִ י!
ָא ַמר לוֹ ַ :ר ִ ּביֶ ,ה ֱחיִ ָ
(תלמוד בבלי ,נדרים ,דף מ עמוד א)
מנהג טוב בקהילות ישראל שנוהגים באי בית הכנסת לקיים מצוות ביקור חולים ולשיר פיוט זה למי שחלה
ולמי שנרפא ממחלתו.

ִמי ֶׁש ֵ ּב ַר ְך ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַה ְּקדוֹ ִׁשים ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן דָּ וִ ד ו ְּׁשלֹמֹה,
ן/בת __________ וְ יִ ְׁשלַ ח לוֹ /לָ ּה ְרפו ָּאה ְׁשלֵ ָמה ְ ּבתוֹ ְך כּ ֹל חוֹ לֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל
הוּא יְ ָב ֵר ְך ֶאת _________ ֵ ּב ַ ּ
ַאל נָ א ְר ָפא נָ א לוֹ /לָ ּה.
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תרי לי לי לי לן גן
פיוטים ליום יום
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ַ ּכנְ ֵפי יוֹ נָ ה

ר' יצחק אביחצירא
מרוקו ,המאה התשע-עשרה והעשרים

הנָ נָ נָָהנָ נָ נָ ָ
ַ ּכנְ ֵפי יוֹ נָ ה ַ ּכנְ ֵפי יוֹ נָ ה וְ אוֹ ר ְש ִכינָ ה ֵאלִ י
ַחי גוֹ ֲאלִ י ַחי גוֹ ֲאלִ י ו ְּת ִרי לִ י לִ י לִ י לַ ן גַּ ן
ִהי נִ י נִ י נִ י
ִ ּב ְרבוֹ ת ַהטוֹ ָבה בּ ְרבוֹ ת ַהטוֹ ָבה ִּת ְגדַּ ל ַא ֲה ָבה ֵאלִ י
ַחי גּ וֹ ֲאלִ י ַחי גּ וֹ ֲאלִ י...
הוֹ נוֹ נוֹ נוֹ נוֹ
יִ ְתגַּ דַּ ל ִש ְמ ָך יִ ְתגַּ דַּ ל ִש ְמ ָך ְ ּבעוֹ לָ ְמ ָך ֵאלִ י
ַחי גּ וֹ ֲאלִ י ַחי גּ וֹ ֲאלִ י...
ֶהנֶ נֶ נֶ
ֵקץ גְּ ֻא ָ ּלה ֵקץ גְּ ֻא ָ ּלה לְ ַעם ְס ֻג ָ ּלה ֵאלִ י
ַחי גּ וֹ ֲאלִ י ַחי גּ וֹ ֲאלִ י....
ַ ּכנְ ֵפי יוֹ נָ ה...
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בואו לגני
כנפי יונה
מילים :ר' יצחק אביחצירא
לחן :מסורת מרוקו
עיבוד :יאיר הראל וניצן פרי
ביצוע :מימון כהן – שירה ,אליהו דגמי – עוד ,גרגיי ברצה – נאי ,ניצן פרי – גיטרה אקוסטית ,אסף זמיר – אּודּו,
דרבוקה וכלי הקשה

סיפורו של פיוט
"כנפי יונה" הוא שיר שבח למעשים הטובים שעושה עם ישראל .הפיוט מבקש לעודד את האדם "לעוף גבוה" על
ידי עשיית מעשים טובים" .כנפי היונה" הנסתרות מקבלות את כוחן מאור השכינה ,אור אלוהי השורה בעולם ,אור
המתגבר עם עשיית טוב בעולם.
בנוסח המקורי של השיר מופיע משחק הברות – שהוא דבר מצוי במסורת הפיוט של יהודי מרוקו – הנשמע כמו
משחק ילדים עליז שכמו נכתב במיוחד בשביל גן הילדים.
בגן ,הילדים מאירים פנים ולב זה אל זה ומיטיבים זה עם זה .אנו הגננות משבחות את ילדי הגן על מעשיהם הטובים,
אשר בזכותם השיר הזה יכול להיות נוכח בגננו.

בסוד המנגינה
זוהי מנגינה פשוטה בסולם מז'ורי ,שנדמה כאילו הושאלה משיר ילדים .המבנה פשוט :שני משפטים מוסיקליים
ובהם שאלה ותשובה המתחברים יפה גם למבנה הספרותי של השיר .המשפט הראשון חוזר תמיד פעמיים ,ובפעם
השנייה מוסיפים לרוב קישוט קטן כלפי מעלה ,המבטא את הכמיהה לגאולה הבאה לידי ביטוי במילות השיר.

בצלצלי שמע
בהשראת משחקי ההברות בשיר (טרילילילי לן גן) ובמסורת השירה של יהודי מרוקו בכלל יצרנו משחקי הברות
לאורך כל השיר .כל בית נפתח בשירת מענה (הפייטן מימון כהן ומקהלה קטנה העונה לו) על צמד הברות משתנה.
הכלים מצטרפים בהדרגה אל השיר ולאט לאט האנרגיה עולה והמנגינה מואצת.
עם כניסת התוף הקצב מתגלגל קדימה ,ממשקל מרובע למשקל משולש (כפי שמקובל במוסיקה הצפון אפריקאית).
המנגינה פשוטה ,ולכן מפתח הביצוע הוא השמירה על האווירה המשחקית של השיר ועל בנייה הדרגתית ומפתיעה
של הקצב והאנרגיה.
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בין המילים
נשוחח עם הילדים על אהבת הפייטן הגדלה כשהוא חש בכל הטוב המתרחש סביבו.
נבקש מהילדים לספר לנו על אירועים טובים אשר אירעו להם במשך היום עם החברים בהשראת המילים "ברבות
הטובה תגדל אהבה אלי".
נשאל את הילדים מדוע לדעתם בחר הפייטן ביונה? נספר כי היונה היא סמל לשלום בין אדם לרעהו.

בין הצלילים
נאזין לפיוט ונגלה את המשחק הקולי.
נשחק בהברות השונות שגילינו בגוון קולי ,מפעם ועצמה משתנים.
נלמד לשיר את המשפט החוזר "חי גואלי ותרי לי לי לי לי לן גן".
נצטרף במשחק הקולי ובשירת המשפט החוזר לפי הביצוע.
נציע תנועת תעופה בעזרת הידיים .נגיב לסימטריה המופיעה בפיוט.
נשלב את הפיוט בשיחה על אירועים מאירים שאירעו במשך היום.

מפיחים צבע בפיוטים
נשוחח עם הילדים בקבוצה קטנה על תוכן הפיוט .נדגיש את תחושת הארת הלב של הפייטן כשהוא חש בכל
הטובות המתרחשות סביבו.
נבקש מהילדים לספר על מעשים או אירועים מאירי לב.
נדגיש כי מעשים מאירי לב מגדילים את האהבה זה לזה ואת השלום בין בני האדם.
נציע לילדים לצייר בעקבות הפיוט או בעקבות סיפוריהם.
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בואו לגני
סיפור בעקבות הפיוט
הפיוט מעניק לנו השראה לספר את הסיפור על היונה בספר בראשית פרק ח .נספר את סיפור היונה
המבשרת על השלום בארץ בפרשת נח .נציג לפני הילדים את תמונת היונה המסמלת את השלום.

ת-ה ּיוֹ נָ הֵ ,מ ִא ּתוֹ לִ ְראוֹ ת ֲה ַק ּל ּו ַה ַּמיִ םֵ ,מ ַעל ּ ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה .וְ לֹאָ -מ ְצ ָאה ַה ּיוֹ נָ ה ָמנוֹ ַח לְ ַכףַ -רגְ לָ ּה,
וַ יְ ַׁש ַ ּלח ֶא ַ
ל-ה ָא ֶרץ; וַ ִ ּי ְׁשלַ ח יָ דוֹ וַ ִ ּי ָ ּק ֶח ָה ,וַ ָ ּי ֵבא א ָֹת ּה ֵאלָ יו ֶאלַ -ה ֵּת ָבה.
וַ ָּת ָׁשב ֵאלָ יו ֶאלַ -ה ֵּת ָבה ִ ּכיַ -מיִ םַ ,עלְ ּ -פנֵ י ָכ ָ
וַ ָ ּי ֶחל עוֹ דִׁ ,ש ְב ַעת יָ ִמים ֲא ֵח ִרים; וַ ּי ֶֹסף ַׁש ַ ּלח ֶאתַ -ה ּיוֹ נָ הִ ,מןַ -ה ֵּת ָבה.
וַ ָּתבֹא ֵאלָ יו ַה ּיוֹ נָ ה לְ ֵעת ֶע ֶרב,
יה;
וְ ִה ֵ ּנה ֲעלֵ ה -זַ יִ ת ָט ָרף ְ ּב ִפ ָ
וַ ֵ ּי ַדע נ ַֹחּ ִ ,כיַ -ק ּל ּו ַה ַּמיִ ם ֵמ ַעל ָה ָא ֶרץ.
וַ ִ ּי ָ ּי ֶחל עוֹ דִׁ ,ש ְב ַעת יָ ִמים ֲא ֵח ִרים;
וַ יְ ַׁש ַ ּלחֶ ,אתַ -ה ּיוֹ נָ ה ,וְ לֹא -יָ ְס ָפה ׁשוּבֵ -אלָ יו ,עוֹ ד.
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אלף בית
ר' יוסף חיים  -הבן איש חי
בבל – מאה 19

א בּ ג ד ה ו
א בּ ג ד ה ו
א בּ ג ד ה ו
א בּ ג ד ה ו
א בּ ג ד ה ו
זחחזזח
וההו
דגגד
בּ א א בּ
א בּ ג ד ה ו ז ח ט י כּ
א בּ ג ד
הוזח
חזזח
ט י כּ כ
לממללם
כּ ך כ כּ
יטטיחזזח
וההו
דגגד
בּ א
א בּ
א בּ ג ד ה ו

א בּ ג ד ה ו ז ח
חזזח
ט י י כּ
כּ י ל מ
מ ל כּ
כּ כ כּ כ ל מ
נןנןנןנן
נ
א בּ ג ד ה ו ז ח
א בּ ג ד ה ו ז ח
ט י כּ ל
מננמ נממנ
ס ע ּפ ף צ ץ ק צ
רששת
שרצק
רששר
ּפ צ צ ּפ ּפ צ צ ּפ
סעעס סעעס
מננמ מננמ
כּ ל ל כּ כּ ל ל כּ
יטטיחזזח
וההו
ד ג ג ד בּ א א בּ
א בּ ג ד ה ו
א בּ ג ד ה ו
א בּ ג ד ה ו
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בואו לגני
אלף בית
מילים :ר' יוסף חיים (הבן איש חי)
לחן :מסורת בבל (עירק)
עיבוד :ניצן חן רזאל
ביצוע :ניצן חן רזאל – שירה וכינור ,מקהלה – בנות בית ספר שכטרמן בכפר יעבץ ,ארז לב-ארי – גיטרה
חשמלית ,שמעון וקנין – דרבוקה וטמבורין ,הרב דוד מנחם – דף ,חליל נאי

סיפורו של פיוט
הפיוט "אלף-בית" הוא שיר המוקדש כולו להכרת אותיות השפה העברית ,המכונה לשון הקודש .לפי מסורת יהודי
בבל הפיוט מושר בשמחת תורה .במעמד הריקוד עם ספרי התורה מזמין החזן את הילדים לשיר עמו את הפיוט
כשירת מענה שיש בה משחק של אותיות :קהל הילדים מתבקש להשיב לפייטן לעתים באותו סדר ולעתים בסדר
הפוך או להמשיך את רצף האותיות שהפייטן שר.
בגן אנו שותפות בעיצוב הגירסא דינקותא גם בחלק השפתי .מסגרת הגן מאפשרת לנו ליצור אצל הילדים קשר
חווייתי למרכיבי השפה המושתת על רגש ועניין – הפיוט "אלף-בית" מזמין אותנו לחגיגה שכולה אלף-בית.

בסוד המנגינה
ניגוני אלף-בית הם מסורת מפותחת ונפוצה בקרב קהילות ישראל .בקהילות רבות נולדו ניגוני לימוד – מעין שירי
משחק שבאו לחבב את לימוד האותיות על הילדים וליצור בקרב הילדים קשר חווייתי ורגשי לאותיות .תוך כדי
השירה ,ומבלי שירגישו שהם ב"שיעור עברית" רשמי ,ניגוני האותיות מוסיפים נדבך נוסף ללימוד .הם מקלים את
זכירת האותיות ,תורמים להיגוין הנכון ומקדמים את התהוות המילים על-ידי צירופי האותיות.
ניגון האלף בית המובא כאן לפניכם הוא מן המסורת של יהודי בבל (עירק) .הניגון הבסיסי פשוט – דקלום ,קצב
ומנגינה – והוא מהווה בסיס למשחק ולאלתור משוכלל .הניגון עליז וקצבי ומלא חן ,מתקדם פרק-פרק במעלה רצף
האותיות ובתוך כך בוחן כל הזמן את היחסים ביניהן לשני הכיוונים (קדימה ואחורה – א-ב ,ב-א וכן הלאה) .הרצף
א-ב-ג-ד-ה-ו הוא הפזמון החוזר.

בצלצלי שמע
בעיבוד הנפלא שיצר ניצן חן רזאל מורגשת חדוות המשחק והדינמיות של שירת האותיות בניגון .כלי הנגינה המרכזיים
הם כלי ההקשה ,היוצרים מסגרת קצבית חיה וצבעונית ,והמרכיב הבולט הוא שירת המענה בין הסולן המוביל ובין
המקהלה ,המגיבה כל העת ובאופן דינמי ומותאם לצירופי האותיות שהסולן שר.
ברגע מסוים המקהלה לוקחת את המושכות לידיה ומתווספים רבדים נוספים למשחק .למשל ,בזמן שהסולן מאריך
בצליל של אות אחת (נו"ן) המקהלה שרה צירופי אותות קצביים .באמצע הניגון הכינור יוצא לסולו שמזמין אותנו
להתרכז לרגע במנגינה המרחפת מעל לקצב.
עם הסגנון המסורתי הבבלי (וכן אל ההגייה הבבלית המבצבצת מדי פעם בפעם – שימו לב למשל להגייה של האות
וי"ו) נמזגות השפעות נוספות ממוסיקה הודית וממוסיקה עכשווית ,וכך נוצר לו סגנון מקומי מקורי .
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בין האותיות
נקרא את הפיוט ,נשאל את הילדים במה הוא שונה משאר הפיוטים.
נשוחח עם הילדים על מטרתו של הפייטן ועל המסורת היהודית לשנן אותיות בניגון כדי לרכוש את יכולת הקריאה.
נבחין יחד עם הילדים בכללי השירה העושה משחק באותיות.
נתרגל עם הילדים דרך משחק זו ללא שירה.

משחקים באותיות
נכתוב בכרטיסים מספר אותיות בסדר מסוים .נבקש מהילדים לחזור על הרצף ישר או הפוך .לעתים נבקש
שימשיכו את הרצף עד המקום שנסמן להם עצור .את האותיות הצבועות באדום תאמר הגננת או חבר ,את
האותיות הכחולות יאמר הקהל.

בין הצלילים
נאזין לפיוט ונבחין בחלוקת התפקידים בין שירת הפייטן לשירת הקהל.
נייצג את שירת הפייטן באמצעות יד אחת ואת שירת הקהל בשתי ידיים.
נעקוב באצבע אחר האותיות .נאזין לשירת הפייטן תוך כדי מעקב באצבע על האותיות הצבועות באדום.
נצטרף לשירת הקהל תוך כדי מעקב באצבע על האותיות הצבועות בכחול .נצטרף לשירה המשותפת של
הפייטן והקהל תוך כדי מעקב באצבע על האותיות הירוקות.
נלווה את שירת המקהלה בעזרת מקושים על הרצפה או בעזרת תיבות סיניות .נניע את המקושים או את
המקלות עם סרט צבעוני בתנועות מסולסלות במנגינות המעבר.
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בואו לגני
מפיחים צבע בפיוט
נציע לכל ילד דף ובו האות הפותחת את שמו בכתב סת"ם .הילדים יאיירו את הרקע בשילוב של כתיבת אותיות
של שמם .נציע רעיונות לחגיגת אותיות.

סיפור בעקבות פיוט
אלף בית \ ניצן חן רזאל
את ההקפות בשמחת תורה היינו חוגגים אצל דוד מיכה ,דודה קרול ובני הדודים בשכונת נחלאות בירושלים.
החגיגות בבית הכנסת "בית יצחק" של יוצאי שיראז ברחוב עובדיה סומך מעלות בי תמיד זיכרון שמח .מה לא
היה שם! ריקוד עם ספר התורה ,שירים וכיבוד ,להטוטנות עם נייר עיתון מגולגל לקונוס עם שפיץ שאותו היה
נער מדליק ,מניח על האף ורוקד לקול השירה:

ִמ ּ ִפי ֵאל ִמ ּ ִפי ֵאל
		
ֵאין ַאדִּ יר ַּכה'
ֵאין גְ דוֹ לָ ה ַּכ ּתוֹ ָרה

יִ ְת ָ ּב ַר ְך יִ שְׂ ָר ֵאל
וְ ֵאין ָ ּברו ְּך ְ ּכ ֶבן ַע ְמ ָרם
וְ ֵאין דּ וֹ ְר ָׁש ּה ְ ּכיִ שְׂ ָר ֵאל

ברגע מיוחד היה הרב יצחק קורא לנו ,הילדים ,להתאסף סביבו ומבקש מאתנו לחזור אחריו ישר והפוך קדימה
ואחורה.
א' ב' ג' ד' ה' ו'
ז' ח' ח' ז'
ו' ה' ה' ו'
ד' ג' ג' ד'
ב' א' א' ב'
א' ב' ג' ד' ה'
וואו!
לימים קיבלתי לידי הקלטה של החזן שלמה מועלם ז"ל שר את השיר בפשטות ומתיקות אין קץ .וכמה שהשיר
שמח ,הדמעות שלי לא איחרו לבוא .את הפיוט החלטתי לשיר עם בנותיי ולהקליט אותו מחדש לילדי ישראל
בתקליט שלי "מוצא מקום" ,ובו שירים עם ניחוחות וחוויות מיוחדות מבית הכנסת.
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צוּר ִמ ּ ׁ ֶש ּלוֹ
מחבר לא ידוע
צרפת ,המאה הארבע-עשרה

צוּר ִמ ּ ׁ ֶש ּלוֹ ָא ַכלְ נ ּו
שָׂ ַב ְענ ּו וְ הוֹ ַת ְרנ ּו 		

ָ ּב ְרכ ּו ֱאמוּנַ י
ִ ּכ ְד ַבר ה'

			
ַה ָּזן ֶאת עוֹ לָ מוֹ
			
ָא ַכלְ נ ּו ֶאת לַ ְחמוֹ
ַעל ֵ ּכן נוֹ ֶדה לִ ׁ ְשמוֹ		
			
ָא ַמ ְרנ ּו וְ ָענִ ינ ּו

רוֹ ֵענ ּו ָא ִבינ ּו
וְ יֵ ינוֹ ׁ ָש ִתינ ּו
וּנְ ַה ְ ּללוֹ ְ ּב ִפינ ּו
ֵאין ָקדוֹ ׁש ַ ּכה'

ְ ּב ׁ ִשיר וְ קוֹ ל ּתוֹ ָדה		
		
ַעל ֶא ֶרץ ֶח ְמדָּ ה טוֹ ָבה
				
ָמזוֹ ן וְ ֵצ ָדה
			
ַח ְסדּ וֹ גָּ ַבר ָעלֵ ינ ּו

נְ ָב ֵר ְך לֵ אל ֹ ֵהינ ּו
ׁ ֶש ִהנְ ִחיל לַ ֲאבוֹ ֵתינ ּו
יע לְ נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו
ִהשְׂ ִ ּב ַ
וְ ֱא ֶמת ה'

יִ ָ ּבנֶ ה ַה ִּמ ְקדָּ ׁש 		
		
ׁ ָשם נָ ׁ ִשיר ׁ ִשיר ָח ָד ׁש
			
ָה ַר ֲח ָמן ַה ִ ּנ ְקדָּ ׁש
			
ַעל כּ וֹ ס יַ יִ ן ָמלֵ א

ִעיר ִצ ּיוֹ ן ְּת ַמ ֵ ּלא
ו ִּב ְרנָ נָ ה נַ ֲעלֶ ה
יִ ְת ָ ּב ַר ְך וְ יִ ְת ַע ֶ ּלה
ְ ּכ ִב ְר ַ ּכת ה'
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בואו לגני
צור משלו אכלנו
מילים :לא ידוע
לחן :מסורת אשכנז ,גרמניה
עיבוד :יאיר הראל ,ניצן פרי
ביצוע :עדי ארנון ,אורי קרויזר ,יאיר הראל – שירה ,גרגיי ברצה – קלרינט חשמלי ,אסף זמיר – ,UDU
כלי הקשה ,אליהו דגמי – גיטרה ,ניצן פרי – גיטרה אקוסטית

סיפורו של פיוט
הפיוט "צור משלו אכלנו" מושר בסיום הארוחה בשבת והוא חלק מטקס חגיגי שבו הסועדים מבטאים הודיה אל מול
השפע והברכה המצויים לכל יצורי העולם .כמו כן הם מודים על ארץ חמדה ,ארץ ישראל ,אשר התברכה ברוב טובה.
שירת הפיוט מסתיימת בתקווה ובתפילה כי העיר ציון תמלא אף היא ברוב טובה וברכה.
בגן ניצור הזדמנות להכרת תודה על ההנאות שלנו .באמצעות הפיוט נוכל להביע יחד בשירה משותפת בסיום
הארוחה את שמחתנו ואת תודתנו על המזון שניתן לנו וליצורי העולם כולו.

בסוד המנגינה
המנהג לשיר זמירות סביב השולחן ,בעיקר בשבת ,היה מפותח מאוד במסורות יהודיות רבות" .צור משלו אכלנו"
הוא אחד הפיוטים הנפוצים המושרים סביב השולחן ,ואולי הנפוץ שבהם ,וזכה ללחנים רבים ושונים.
הלחן שלפנינו הוא אחד הנפוצים במסורת האשכנזית .הוא בסולם מז'ורי ומזכיר שיר לכת אירופאי-מערבי .בחיבור
עם מילות הפיוט מתקבלת אווירה קלילה ושמחה של שבח והודיה שהולכת ומתגברת.

בצלצלי שמע
החליל המנגן בין הבתים מנגינת מעבר קלילה מחזק את אווירת שיר הלכת ומבליט את האופי הבהיר והתמים של
המנגינה .בשירה המערבית מקובל לשיר בכמה קולות ,וכך גם בעיבוד שלפנינו אפשר לשמוע רגעים רבים שבהם
הקולות מתפצלים לכמה תפקידים מקבילים היוצרים הרמוניה .הפיוט מתקדם ומעגלי התודה מתרחבים – מהמזון
והמשקה אל הארץ הטובה ואל התפילה לבניין המקדש .בד בבד גם השירה מתגברת והולכת.
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בין המילים
נשוחח על תחושת השמחה של הפייטן בשפע המזון שניתן לאדם וליצורי העולם .נאפשר לילדים לומר מדוע
המזון חשוב כל כך.
נשאל את הילדים מי חוץ מהאדם זקוק למזון.
נשאל לאיזו ארץ מתכוון הפייטן בשירו ,נשאל על ייחוד הארץ בהקשר של הפיוט .נשים לב לבקשת הפייטן
ולתקוותו בסוף הפיוט כי העיר ציון תמלא אף היא ברוב טובה.
הֹות ְרנּו – היה שפע רב ,כך שגם שבענו וגם נותר אוכל
ָׂשבַ ְענּו ְו ַ
עַ ל אֶ ֶרץ חֶ ְמ ָּדה – ארץ ישראל ,שהיא ארץ טובה ומשובחת
ִעיר צִ ּיֹון ְּת ַמּלֵ א – תמלא את ציון בתושבים ובכל טובה
ְו ָׁשם נ ִָׁשיר ִׁשיר חָ ָדׁש – נברך ונשבח
ּוב ְר ָננָה ָׁשם ַנ ֲעלֶ ה – בשמחה נעלה לירושלים
ִ

בין הצלילים
נשב במעגל .נאזין לפיוט ונצטרף בשירה בחלק הפותח והמסיים "צור משלו ...כדבר ה' ".
נאזין שוב לפיוט ונגיב לחלקים השונים:
בהקדמה הכלית :נראה את הסימטריה בהושטת יד אחת כלפי פנים לאורך המשפט הראשון והוספת היד
השנייה במשפט החוזר על עצמו (סימטריה) .עם תחילת הביצוע הקולי נצטרף בשירה.
בחלקים האחרים נלווה את הפיוט בטפיחות לפי הקצב .נשים לב למעבר הכלי (בין הבית השלישי לרביעי)
בקימה הדרגתית וניע מצד אל צד כפי שפעלנו בהקדמה .נזכור להצטרף בשירה בחלק החוזר "צור משלו...
כדבר ה' ".

מפיחים צבע בפיוט
בהשראת המילים "על ארץ חמדה טובה" נראה לילדים תמונות של תנובת ארצנו .נשוחח עם הילדים על השפע
שארצנו מתברכת בו .נדגיש באוזני הילדים שבתוך כל השפע הזה יש כמה ּפֵ רות שנשתבחה בהם ארץ ישראל.
נעמיק את ההיכרות עם כל אחד מהמינים הללו .נאפשר לילדים לבחור את הפרות שירצו לרקוע על גבי חמרן
או לפסל ,לצייר ולצלם.
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בואו לגני
סיפור בעקבות הפיוטים
י-ב ָרקָ ,ר ָאה ִע ִּזים ֶׁשאוֹ ְכלוֹ ת ַּת ַחת ֲע ֵצי ְּת ֵאנָ ה ,וְ ָהיָ ה דְּ ַב ׁש נוֹ ֵטף ִמן ַה ְּת ֵאנִ ים
ָר ִמי ַ ּבר יְ ֶחזְ ֵקאל נִ זְ דַּ ֵּמן לִ בנֵ ְ ּ
וְ ֶה ָחלָ ב ְמ ַט ְפ ֵטף ִמן ָה ִע ִּזים וְ ֵהם ִמ ְת ָע ְר ִבים זֶ ה ַ ּב ֶּזהָ .א ַמר :זֶ ה ּו ֶׁש ֶ ּנ ֱא ַמר" :זָ ַבת ָחלָ ב ו ְּד ַב ׁש".
(תלמוד בבלי ,כתובות ,קיא ע"ב)

נודה על ארץ חמדה טובה
ית וְ ִהנְ ַחלְ ָּת לַ ֲאבוֹ ֵתינ ּו לֶ ֱאכֹל ִמ ּ ִפ ְריָ ה וְ לִ שְׂ בּ ַֹע ִמ ּטו ָּבה"
"וְ נוֹ ֶדה לְ ָך ַעל ֶא ֶרץ ֶח ְמדָּ ה טוֹ ָבה ו ְּר ָח ָבה ֶׁש ָר ִצ ָ
(מתוך ברכת המזון)

בהשראת ברכת תודה זו המופיעה גם בפיוט ,נכין שי למשפחה :צנצנת ובה מרכיבים בסיסיים להכנת עוגיות
או עוגה שיש בהן מפרות ארצנו .לצנצנת נצרף את הברכה הזאת:

לאכול מפריה ולשבוע מטובה
עם שיר חדש על השפתיים
נפשיל שרוולים אחת ושתיים
לברכת הארץ המצויה בצנצנת
נוסיף נוזלים להשלמת התערובת.
בשתי הידיים נאחד את חומרי היצירה
ונכין עוגיות בשפע טובה ,ברכה וצורה למשפחתנו היקרה.
שּבַ ע ונותיר
נאכלִֹ ,נ ֹ
ובשיר וקול תודה
נודה על ארץ חמדה טובה ורחבה
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יום השבת אין כמוהו
פיוטים לשבת
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לְ ָכה דוֹ ִדי
ר' שלמה הלוי אלקבץ
צפת ,המאה השש-עשרה

לְ ָכה דוֹ ִדי לִ ְק ַראת ַ ּכ ָ ּלה		

ּ ְפנֵ י ׁ ַש ָ ּבת נְ ַק ְ ּבלָ ה

		
ׁ ָשמוֹ ר וְ זָ כוֹ ר ְ ּב ִדבּ וּר ֶא ָחד
			
ה' ֶא ָחד ו ׁ ְּשמוֹ ֶא ָחד

יענ ּו ֵאל ַה ְּמיֻ ָחד
ִה ׁ ְש ִמ ָ
לְ ׁ ֵשם וּלְ ִת ְפ ֶא ֶרת וְ לִ ְת ִה ָ ּלה

		
לִ ְק ַראת ׁ ַש ָ ּבת לְ כ ּו וְ נֵ לְ ָכה
			
ֹאש ִמ ֶ ּק ֶדם נְ סו ָּכה
ֵמר ׁ

ִ ּכי ִהיא ְמקוֹ ר ַה ְ ּב ָר ָכה
סוֹ ף ַמ ֲעשֶׂ ה ְ ּב ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ְּת ִח ָ ּלה

		
בּ ִֹאי ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם ֲע ֶט ֶרת ַ ּב ֲעלָ ּה
			
ּתוֹ ְך ֱאמוּנֵ י ַעם ְס ֻג ָ ּלה

גַּ ם ְ ּבשִׂ ְמ ָחה ְ ּב ִר ָ ּנה ו ְּב ָצ ֳהלָ ה
בּ וֹ ִאי ַכ ָ ּלה בּ וֹ ִאי ַכ ָ ּלה
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בואו לגני
לכה דודי
מילים :ר' שלמה הלוי אלקבץ
לחן :על-פי מוטיבים אתיופים מסורתיים
עיבוד :אבטה בריהון
ביצוע :אבטה בריהון – שירה וסקסופון ,אלון יפה – כלי הקשה ,ניצן פרי – בס ,אדוניה גואדה – מסינקו,
ליאור גוונגול – קראר

סיפורו של פיוט
הפיוט "לכה דודי" מושר במרכז תפילת קבלת השבת הנאמרת בערב שבת .זוהי תפילה המסמנת את המעבר בין
ימות החול לשבת .תפילת קבלת השבת נוספה לסידור התפילה רק במאה השש-עשרה ,בהשפעת מנהגי מקובלי
צפת ,שנהגו לקבל את השבת לבושי לבן וביציאה אל השדה ,בשירת מזמורי תהלים ו"לכה דודי" .היציאה לקראת
השבת מקורה במסופר על ר' חנינא:

"ר' ֲחנִ ינָ א ָהיָ ה ִמ ְת ַע ֵּטף ִעם ֲח ֵׁש ָכה ְ ּב ֶע ֶרב ַׁש ָ ּבת וְ אוֹ ֵמר 'בּ וֹ א ּו וְ נֵ ֵצא לִ ְק ַראת ַׁש ָ ּבת ַה ַּמלְ ָּכה' .ר' יַ ַ ּנאי ָהיָ ה
לוֹ ֵב ׁש ְ ּב גָ ָד יו ְ ּב ֶע ֶר ב ׁ ַש ָ ּב ת וְ אוֹ ֵמ ר 'בּ וֹ ִא י ַ ּכ ָ ּל ה ,בּ וֹ ִא י ַ ּכ ָ ּל ה'" (תלמוד בבלי ,שבת קיט ע"א)
בגן אנו מקבלים את פני השבת בכמה אופנים ובמרכזם טקס קבלת השבת הכולל עריכת שולחן ,שירה ,נגינה,
מחול וטעימה .זה הטקס שבו כמהים כל בן ובת להיות אבא ואימא של שבת .הפיוט "לכה דודי" מזמין את ילדי הגן
ואותנו לקבל את פני השבת.

בסוד המנגינה
את הלחן שלפנינו כתב המוסיקאי ממוצא אתיופי אבטה בריהון על פי מוטיבים מהמסורת המוסיקלית של יהודי
אתיופיה .במסורת זו לא נהגו לשיר את הפיוט "לכה דודי" ,אך לשבת היה מקום משמעותי מאוד במסורת
הקהילה.
הלחן שלפנינו נוצר במיוחד עבור התכנית "בואו לגני" מתוך הקשבה למילים של הפיוט "לכה דודי" ורצון לתרגם
את ההרגשה שעולה מהן למנגינה בסגנון האתיופי .המנגינה נחלקת לבתים ולפזמון .בפזמון נוצרת תחושה של
הליכה לקראת משהו ("לכה דודי )"...והבית תמיד עולה כלפי מעלה ומעצים את ההרגשה הנובעת מן המילים –
להתעורר ולהתעלות מעל למציאות של ימות החול אל המציאות של השבת.

בצלצלי שמע
ביצוע השיר נפתח בהקדמה בקצב חופשי של המסינקו (כלי קשת אתיופי) ובעקבותיה של הזמר אבטה בריהון.
ההקדמה מכינה את המאזינים :היא מפגישה אותנו עם הסולם המוסיקלי ומכוונת את הלב לבקשה שתגיע עוד
מעט במילות הפיוט .בתום ההקדמה מצטרפים התופים והגיטרה בס ומבססים את הקצב והתנועה של השיר.
כל פזמון מושר פעמיים בשירת מענה (סולן ומקהלה) ולאחריו הבית .אחרי שני בתים הקראר (כלי פריטה אתיופי)
והסקסופון יוצאים לסולו חופשי קצר המוביל לבית האחרון (בואי בשלום)
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ולפזמון ארוך המתפתח לשירת מקהלה בכמה קולות .הביצוע מסתיים בשירת געגועים – תפילה חופשית של הסולן
המזכירה את ההתחלה של הפיוט.

בין המילים
נשוחח עם הילדים על מנהגו של הפייטן לצאת לקראת השבת עם שקיעת החמה אל השדות בין הרי צפת כדי
לקבלה ,ומאהבתו אליה הוא לבוש בבגדי לבן כמו חתן היוצא לקראת כלה ,כמו מלך היוצא לקראת המלכה.

בין הצלילים
נאזין לפיוט ונבחין בפזמון הקורא לקבל את פני הכלה – פני השבת.
נלמד את הפזמון.
נעמוד בחצי גורן או במעגל.
נחלק את ילדי הגן לשתי קבוצות :קבוצה אחת תסגור את המעגל תוך כדי הנעת הכתפיים לאורך הפזמון .קבוצה
שנייה תמחא כפיים לפי הקצב בבתים ובמעברים.

מפיחים צבע בפיוט
נציע לאבא ולאמא של שבת להכין שלט חגיגי שעליו המילים" :לכה דודי לקראת כלה – פני שבת נקבלה".
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בואו לגני
סיפור בעקבות פיוט
תמרלש מדליקה נרות שבת /רות אבידן

(מתוך :רחל באב"ד [עורכת] ,לקרוא עוד ועוד – משרד החינוך המרכז לתכניות לימודים ,ירושלים תשמ"ה,
עמ' )-113¬112
תמרלש בירכה:
"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם,
אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת".
כבר שלוש שבתות תמרלש מדליקה נר שבת.
כבר שלוש שבתות היא מברכת "להדליק נר של שבת".
רק כאן בישראל תמרלש למדה להכיר את נרות השבת.
כמה היא אוהבת את הרגע הזה!
אור נעים ממלא את החדר.
שולחן השבת – ְט ְרבֶ זְ יָה – מכוסה במפה לבנה ויפה.
בבת אחת מציצים אורות מכל בית ברחוב.
תמרלש עומדת ליד הנרות.
היא זוכרת את השבת באתיופיה וחושבת:
כמה אהבתי את השבת באתיופיה!
החשכה בשכונה הייתה כל כך מרגיעה ,כל כך משקיטה.
השבת נכנסה לה לאט-לאט...
השבת באה לאט-לאט...
השבת באה מן השדה אל החצר.
וכאן ,כאן בארץ ישראל
בבת אחת – שבת.
נרות – ומיד שבת.
תמרלש הביטה שוב אל הנרות הדולקים.
היא חשבה עוד פעם ואמרה לעצמה:
אין כמו אור הנר,
המאיר את שולחן השבת כאן בישראל.
פתאום ,תמרלש הרגישה שהיא רוצה להתפלל.
היא כיסתה את עיניה בשתי ידיה
ולחשה" :יתברך ה' אלוהי ישראל כמו שהציל אותי ואת משפחתי
והביא אותנו לירושלים ,כך יציל את כל בית ישראל".
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ְ ּדרוֹ ר יִ ְק ָרא
דונש בן לברט
פאס ,בגדד ,ספרד ,המאה העשירית

ְ ּדרוֹ ר יִ ְק ָרא לְ ֵבן ִעם ַ ּבת		
		
נְ ִעים ׁ ִש ְמ ֶכם וְ לֹא יֻ ׁ ְש ַ ּבת

וְ יִ נְ ָצ ְר ֶכם ְ ּכמוֹ ָב ַבת
ׁ ְשב ּו נוּח ּו ְ ּביוֹ ם ׁ ַש ָ ּבת

				
ְ ּדר ֹׁש נָ וִ י וְ אוּלַ ִּמי
נְ ַטע שׂ וֹ ֵרק ְ ּבתוֹ ְך ַ ּכ ְר ִמי		

שה ִע ִּמי
וְ אוֹ ת יֶ ׁ ַשע ֲע ֵ ׂ
ׁ ְש ֵעה ׁ ַשוְ ַעת ְ ּבנֵ י ַע ִּמי

			
ֱאל ֹ ִהים ֵּתן ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ַהר
				
וְ לַ ַּמזְ ִהיר וְ לַ ִנּזְ ָהר

ֲה ַדסִ ׁ ,ש ָּטהּ ְ ,ברוֹ ׁשִּ ,ת ְד ָהר
ׁ ְשלוֹ ִמים ֵּתן ְ ּכ ֵמי נָ ָהר

			
ְד ֶעה ָח ְכ ָמה לְ נַ ְפ ׁ ֶש ָך
נְ צֹר ִמ ְצוַ ת ְקד ׁ ֶֹש ָך			

ֹאש ָך
וְ ִהיא ֶכ ֶתר לְ ר ׁ ֶ
ׁ ְשמֹר ׁ ַש ַ ּבת ָק ְד ׁ ֶש ָך
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בואו לגני
דרור יקרא
מילים :דונש בן לברט
לחן :עממי ספרדי
עיבוד :יאיר הראל ,ניצן פרי.
ביצוע :שמעון לב טהור – שירה ,ירון פאר – בוזוקי ,ארז מונק – דרבוקה וכלי הקשה,
ניצן פרי – גיטרה בס וגיטרה קלסית

סיפורו של פיוט
"דרור יקרא" אחד משירי השבת הידועים והנפוצים ביותר בכל קהילות ישראל לאורך הדורות .הפיוט עוסק בתחושת
הדרור ,החירות והחופש אשר מעניקה השבת לאדם ,לטבע ולעולם כולו לאחר ששת ימי המעשה .הפייטן מבטא את
תחושת הדרור אשר מעניקה השבת לכל בן ולכל בת .בבתי הפיוט מבקש הפייטן מהאל כי ייתן דרור לעמו וישיב אותו
לארצו .כמו כן הוא מבקש מהאל שיפריח את שממת המדבר וייתן בו הר ,הדס ,שיטה ותדהר .לסיום מתאר הפייטן
את השבת ככתר המעטר את הראש.
בגן אנו עורכות עם הילדים את טקס קבלת השבת ,באמצעותו אנו מאפשרות את המעבר משישה ימים של יצירה
ולמידה אל יום שבו כל אחד מאתנו מבלה בחיק המשפחה.

בסוד המנגינה
הלחן התפרסם בביצוע של להקת צלילי הכרם בשנות השישים והשבעים .מקורו לא ברור ,וכפי הנראה הוא מבוסס
על מנגינה עממית ספרדית .קיים קשר הדוק בין המילים למנגינה המבטאת את הדרור :יש בו שילוב של רכות ,עונג
ושמחה .בלחן זה ההברה המסיימת כל בית חוזרת על עצמה שלוש פעמים.

בצלצלי שמע
השירה רכה ,נינוחה ונעימה עוטפת ומכניסה אותנו לאווירת השבת .השיר תוזמר באווירה מזרח תיכונית-יוונית,
והכלי המוביל הוא הבוזוקי .בביצוע שלפנינו השיר מתחיל בקצב חופשי ,מעין פתיחה של הסולן אשר מטרתה
העיקרית ליצור הקשבה ולהכניס אותנו לאווירה – "דרור יקרא לבן עם בת ...שבו נוחו ביום שבת".
לאחר הפתיחה השיר נכנס למהלך קצבי ההולך ותופס תאוצה .לפני המשפט האחרון עוצרים ואז שרים אותו בקצב
חופשי כדי להעצים את שתי המילים האחרונות.
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בין המילים
נשוחח עם הילדים על תחושת הדרור שהפייטן מספר עליה בפיוט .נבקש מהילדים לשתף אותנו בתחושת
הדרור ביום השבת בחיק משפחתם.

בין הצלילים
נשב במעגל ונבקש מהילדים להציע צלילים מיוחדים שהם יכולים להפיק באמצעות הגוף.
נתנסה בהפקות שונות:
"דום" – נקמר את כף היד הדומיננטית ,נקיש עם היד המקומרת על עצם בית החזה .ננחה את הילדים
א.
לחזור על הצליל דום מיד לאחר ספירת הגננת...3...2...1 :דום...3...2...1 ,דום.
"טאק" – נקיש עם היד הדומיננטית על הירך הדומיננטית .ננחה את הילדים לחזור ולנגן את הצליל "טאק"
ב.
מיד לאחר שהגננת סופרת...3...2...1 :טאק...3...2...1 ,טאק.
"אס" – נקיש עם כף היד הלא דומיננטית על הירך הלא דומיננטית .נספור  ...3...2...1ונקיש אס .נדגים
ג.
את ההקשה על גופנו ,ננחה את הילדים לחזור ולנגן את הצליל אס מיד לאחר שהגננת סופרת...3...2...1 :אס,
...3...2...1אס.
"כף" – נמחא כף .נספור  ...3..2..1נמחא כף .ננחה את הילדים לחזור ולמחוא כף מיד לאחר הספירה:
ד.
...3...2...1כף...3...2...1 ,כף.
ננגן רצף של הקשות שונות ונקפיד על הפסקה של פעמה ,המסומנת כאן בסימן .#
הגננת תנגן  -דום דום דום  #והילדים יחזרו אחריה – דום דום דום #
א.
הגננת תנגן דום דום טאק  #והילדים יחזרו אחריה – דום דום טאק #
ב.
הגננת תנגן טאק אס כף  #והילדים יחזרו אחריה טאק אס כף #
ג.
נלווה את הפיוט בתיפוף על הגוף לפי התבנית הזאת:
טאק אס טאק אס  /דום דום דום דום – דרור יקרא לבן עם בת
כף כף כף – בת בת בת
נחלק את ילדי הגן לשתי קבוצות :קבוצה ראשונה תלווה את שירת המילים בתיפוף טאק אס טאק אס  /דום דום דום
דום .קבוצה שנייה תשיב בהברה החוזרת בליווי ההקשה כף כף כף.

מפיחים צבע בפיוט
נציג לפני הילדים ציורים של אמנים המתארים את אווירת השבת .נשוחח עם הילדים ונבקש מהם לתאר את
ההתרחשות בתמונה .להלן כמה דוגמות" :קבלת שבת" ,מוריץ דניאל אופנהיים; "ליל שבת" ,מוריץ דניאל
אופנהיים; "שבת אחר הצהריים" ,מוריץ דניאל אופנהיים; "הקידוש" ,מרדכי רוזנשיין; "קידוש לשבת" ,דורה
הולצהנדלר.
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בואו לגני
סיפור בעקבות פיוט
שה ְס ֻע ָ ּדה לְ ַאנְ טוֹ נִ ינוֹ ס ְ ּב ַׁש ָ ּבת,
ַר ֵ ּבנ ּו ָע ָ ׂ
ֵה ִביא לְ ָפנָ יו ַּת ְב ִׁשילִ ין ֶׁשל צוֹ נֵ ן,
ָא ַכל ֵמ ֶהם וְ ָע ַרב לוֹ ,
שה לוֹ ְס ֻע ָ ּדה ְ ּבחֹל,
ָע ָ ׂ
ֵה ִביא לְ ָפנָ יו ַּת ְב ִׁשילִ ין רוֹ ְת ִחין.
ָא ַמר ַאנְ טוֹ נִ ינוֹ ס :אוֹ ָתם ָע ְרב ּו לִ י יוֹ ֵתר ֵמ ֵא ּלוּ.
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּביֶּ :ת ֶבל ֶא ָחד ֵהם ֲח ֵס ִרים.
ָא ַמר לוֹ  :וְ ִכי יֵ ׁש ִק ָ ּל ִרין ֶׁשל ֶמלֶ ְך ָח ֵסר ְ ּכלוּם?
ָא ַמר לוֹ ַׁ :ש ָ ּבת ֵהם ֲח ֵס ִרים – יֵ ׁש לְ ָך ַׁש ָ ּבת?
(מדרש רבה לבראשית פרשה יא ,ד)

טעם של שבת
בהשראת הסיפור המדגיש את טעמה המיוחד של השבת ,נבקש מהורי הגן לשלוח מתכון של תבשיל או מאפה
אשר הם מכינים באופן מיוחד לכבוד יום השבת .את המתכונים נאגוד יחד ,נשכפל ונפיץ לכל משפחות הגן
בחוברת שתכלול גם את פיוטי השבת.

רגע של פיוט בחיק המשפחה
נזמין את ההורים או את הסבים והסבתות לשלוח עם "אבא ואמא של שבת" את מילות הפיוט או השיר שהם אוהבים
לשיר בשבת .בטקס קבלת השבת נשתף את כל ילדי הגן בבחירה .את אוסף הפיוטים והשירים נאצור במשך השנה
בקלסר מיוחד וחגיגי.
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בשיר ובטעימה
ניחוחות וצלילים משבת המלכה
משפחה יקרה,
נשמח שתשתפו אותנו בשיר אהוב שאתם שרים בשבת וכן במתכון לתבשיל או מאפה אשר אתם מכינים
במיוחד לכבוד שבת.
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יוֹ ם ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ֵאין ָ ּכמוֹ ה ּו
מחבר לא ידוע
מזמור שיר ליום השבת

			
יוֹ ם ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ֵאין ָ ּכמוֹ ה ּו

ֵ ּב ְרכוֹ ֱאל ֹ ִהים וַ יְ ַקדְּ ׁ ֵשה ּו

		
אשוֹ ן ַעד יוֹ ם ׁ ִש ּ ׁ ִשי
ִמ ּיוֹ ם ִר ׁ
			
ִ ּכי ַב ּ ׁ ַש ָ ּבת ֵא ֵצא ָח ְפ ׁ ִשי

לִ ְק ַראת ׁ ַש ָ ּבת נִ ְכ ְס ָפה נַ ְפ ׁ ִשי
וְ ִכי יוֹ ם ְמנו ָּחה ֶא ְק ָר ֵאה ּו

		
נָ ִגיל וְ נִ שְׂ ַמח ִ ּכי טוֹ ב לְ הוֹ דוֹ ת
			
ִ ּכי ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת לָ נ ּו ֲחמוּדוֹ ת

וּנְ זַ ֵּמר ֶעלְ יוֹ ן ַעל ָ ּכל אוֹ דוֹ ת
יש ַ ּב ַער לֹא יְ ָד ֵעה ּו
ִא ׁ

יה יָ ִמים יַ ֲא ִריכ ּו		
ו ְּמ ַא ֲה ֶב ָ
ו ִּבנְ ִתיב י ׁ ֶֹשר ֵה ָּמה יֵ לְ כ ּו		

יה ַח ִ ּיים זָ כ ּו
וְ ַגם טוֹ ֲע ֶמ ָ
ֵעדוֹ ָתיו ְ ּב ָכל לֵ ב יִ ְד ְר ׁ ֵשה ּו
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בואו לגני
יום השבת אין כמוהו
מילים :לא ידוע ,סימן "מנצור"
לחן :מסורת בבל
עיבוד :יאיר הראל ,ניצן פרי
ביצוע :הרב דוד מנחם  -שירה ,אייל סלע – קלרינט ,אסף זמיר – אּודּו ,ריק וכלי הקשה,
אליהו דגמי – ג'ומבוש ועוד

סיפורו של פיוט
פיוט לשבת במסורת יהודי בבל ,שמחברו ידוע לנו רק בשמו הפרטי המופיע באקרוסטיכון של הפיוט המלא – מנצור
(בביצוע הפיוט שלפנינו חסרים הבית השלישי והחמישי) .בפיוט הפייטן מביע את געגועיו ואת כיסופיו ליום השבת
במשך ימות החול .לשבת עצמה קורא הפייטן יום של שמחה וקדושה ,יום של מנוחה המעניק תחושת חופש וטעם
טוב לאוהביו.
שגרת חיי הגן במהלך השבוע מזמנת הן את הריטואל היום-יומי המוכר והן את ההתחדשות .טקס קבלת השבת בגן
ביום שישי הוא אירוע מסורתי מוכר וידוע שאנו מצפים ומחכים לו בערגה כל השבוע.

בסוד המנגינה
מנגינה פשוטה ועליזה במקאם עג'ם (דומה לסולם מז'ור מערבי) ממסורת יהודי בבל (עיראק) .המנגינה מבטאת את
השמחה לקראת השבת המתקרבת ואת העונג והאהבה לשבת .המנגינה בנויה כשאלה ותשובה – על יסוד המבנה
של הפיוט והחריזה שבו.

בצלצלי שמע
ההקלטה נפתחת בשירה חופשית (פתיחה או ָמוואל) על המילים מזמור שיר ליום השבת .הפתיחה מכינה אותנו
לקראת השיר ומבשרת את ההתרגשות וההלל ליום השבת.
לצד כלי הנגינה המסורתיים (עוד וכלי הקשה) מופיע קלרינט המוסיף רכות ונועם לאופי השמח והקצבי של השיר
ומחזק את תחושת החגיגיות של הפיוט .בסוף הבית השני מבצע הקלרינט אלתור חופשי המבטא ללא מילים את
הרגש העולה מן הפיוט.
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בין המילים
נספר לילדים על געגועיו הגדולים של הפייטן ליום השבת "מיום ראשון עד שישי לקראת שבת נכספה נפשי" .נשאל
את הילדים כמה ימים מחכה הפייטן ליום השבת .למה לדעתם מתגעגע הפייטן ביום השבת? נציין בפני הילדים כי
בפיוט מספר הפייטן על המתנות המיוחדות שמקבלים אוהבי השבת :מנוחה ,חופש וטעם טוב .נשוחח עם הילדים
על הייחוד בשבת המשפחתית שכל אחד מהם מחכה ומצפה לו כל השבוע.

בין הצלילים
נאזין לפיוט ונתרשם מאופיו.
נשב במעגל גדול על הרצפה ונתייחס לחלקים השונים של הפיוט.
הקדמה :נשב בשקט וניכנס לאווירת הפיוט.
פזמון :נלווה את הפזמון בשירה ובצלצול פעמונים.
בית :נשיר את בתי הפיוט.
מעבר :נלווה בהקשת מקושים על הרצפה או נניע את הגוף בהתאם לאופי המעבר.
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בואו לגני
מפיחים צבע בפיוט
מתגעגעים כל יום ומחכים בשמחה ליום השבת – יום המנוחה
נשוחח עם הילדים על ההכנות לשבת בהשראת המילים "לקראת שבת נכספה נפשי".
נכין שעון המציין את ימות השבוע ,ובכל יום נזיז את המחוג ונבדוק עוד כמה ימים נותרו עד שבת.
נציע לילדים לאייר את החלק של השבת כראות עיניהם .לקראת חלק מעוטר זה מתקדם המחוג בשמחה.
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יוֹ ם זֶ ה לְ יִ שְׂ ָר ֵאל
מחבר לא ידוע – סימן "יצחק לוריא חזק"

			
יוֹ ם זֶ ה לְ יִ שְׂ ָר ֵאל

אוֹ ָרה וְ שִׂ ְמ ָחה ׁ ַש ָ ּבת ְמנו ָּחה

			
ית ּ ִפ ּקו ִּדים
ִצ ִּו ָ
			
ׁ ַש ָ ּבת וּמוֹ ֲע ִדים
לַ ֲערוֹ ְך לְ ָפנַ י			
ׁ ַש ָ ּבת ְמנו ָּחה

ְ ּב ַמ ֲע ַמד ִסינַ י
לִ ׁ ְשמֹר ְ ּב ָכל ׁ ָשנַ י
ַמשְׂ ֵאת וַ ֲארו ָּחה

			
ִקדַּ ׁ ְש ָּת ֵ ּב ַר ְכ ָּת
			
ית
ְ ּב ׁ ֵש ׁ ֶשת ִ ּכ ִ ּל ָ
בּ וֹ ָמ ְצא ּו ֲעגו ִּמים		
ׁ ַש ָ ּבת ְמנו ָּחה

אוֹ תוֹ ִמ ָ ּכל יָ ִמים
אכת עוֹ לָ ִמים
ְמלֶ ֶ
ַה ׁ ְש ֵקט ו ִּב ְט ָחה

			
זְ כוֹ ר ָקדוֹ ׁש לָ נ ּו
			
ׁ ְשמוֹ ר נָ א אוֹ ָתנ ּו
			
שַׂ ַּמח נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו
ׁ ַש ָ ּבת ְמנו ָּחה

ִ ּבזְ כוּת יִ ְק ַרת ַה ּיוֹ ם
ְ ּביוֹ ם זֶ ה ו ְּב ָכל יוֹ ם
ְ ּבאוֹ ר וְ שִׂ ְמ ָחה
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בואו לגני
יום זה לישראל
מילים :לא ידוע ,סימן "יצחק לוריא חזק"
לחן :מסורת אשכנז ,ליטאים
עיבוד :יאיר הראל ,ניצן פרי
ביצוע :עדי ארנון ,יאיר הראל ,אורי קרויזר – שירה ,ניצן פרי – גיטרה אקוסטית ,אליהו דגמי – גיטרה קלסית,
אסף זמיר – כלי הקשה ,גרגיי ברצה – קלרינט חשמלי

סיפורו של פיוט
הפיוט "יום זה לישראל" בנוסחו המלא ,כולל אקרוסטיכון 'ר' יצחק לוריא חזק' (האר"י) .אולם הפיוט קדם לזמנו של
האר"י ,אלא שבגרסתו המקורית היו רק חמשה בתים שסימנם 'יצחק ל' .הבתים הנוספים הוספו בתקופה מאוחרת
יותר .הפיוט "יום זה לישראל" מושר בקהילות ישראל בסעודת השבת.
בפיוט הפייטן מדגיש את ייחודו של יום השבת – יום מנוחה מאיר ומשמח הנבדל משאר ימות השבוע.
בגן אנו נפרדים מהילדים בסוף השבוע בברכת שבת שלום ובציפייה להיפגש בשבוע הבא בכוחות מחודשים לאחר
מנוחה בחיק המשפחה.

בסוד המנגינה
המנהג לשיר זמירות שבת סביב השולחן היה מפותח מאוד בקרב יהודי אשכנז .לכל סעודה הותאמו פיוטים מסוימים
ואותם פיוטים זכו ללחנים מרובים ,במקרים רבים מתוך המוסיקה שהייתה רווחת בסביבה .הלחן שלפנינו הוא אחד
הלחנים במסורת אשכנז לפיוט "יום זה לישראל" .הלחן מבליט את תחושת העונג והמתיקות המתפשטת באדם עם
בואה של שבת מנוחה ,כמו אנחת רווחה והודיה שנובעת מן האדם.
כל בית בפיוט מסתיים במילים "שבת מנוחה" ובמהלך המוסיקלי אנו עולים במהלך מהיר מהצליל הראשון ועד
האחרון בסולם ,מהלך שמבטא את הרצון שלנו להתעלות בשבת .אך אנו לא מסיימים למעלה; אחרי ההתעלות באה
המנוחה ,וזהו גם המוטיב החותם של המנגינה.

בצלצלי שמע
את הפיוט שרה חבורת זמרים המדמה את המשפחה השרה סביב השולחן .המוטיב המרכזי והחוזר "שבת מנוחה"
פותח את הפיוט וכך מהווה מעין הקדמה וסיכום למהלך של כל השיר.
אחרי בית ופזמון הגיטרה והקלרינט יוצאים לסולו קטן סביב המנגינה ומעוררים את תחושת הרכות והמתיקות של
המנגינה .עם ההתקדמות עוד כלים מצטרפים לחגיגה והקצב מתגבר מעט ,אך לכל אורך השיר נשמר האופי המתון
של המנגינה.
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בין המילים
נספר לילדים על תחושות האור והשמחה הממלאים את הפייטן ממנוחת השבת .נזמין את הילדים לתאר כיצד הם
חשים גופנית ורגשית בזמן מנוחה.

בין הצלילים
נאזין לפיוט ונתרשם מאופיו.
נשוחח בקצרה כיצד המנוחה באה לידי ביטוי בצלילים.
נשב במעגל ונגיב לחלקים השונים של הפיוט:
פתיחה :נניע את הגוף מצד אל צד ונתרומם אט-אט במילה מנוחה.
פזמון :נסגור ונפתח את המעגל .במילים האחרונות של הפזמון "שבת מנוחה" נסתובב סיבוב אחד במקום.
בתים ומעברים (לצלילי הקלרינט :נפסע לפי הקצב ונקוד קידה בסיום כל משפט.
קודה (סיומת) :נתיישב בהדרגה במעגל.

מפיחים צבע בפיוט
נציע לילדים לצלם או להביא תמונות של אנשים נחים או של בעלי חיים שונים בתנוחות של מנוחה .נשאל אם יש
דרכים נוספות לנוח.
נערוך את התצלומים בתערוכה בגן.
נבקש מהילדים לחקות את תנוחות המנוחה שבתמונות ונצלם אותם .נשלב את תמונות הילדים בתערוכה.

סיפור בעקבות פיוט
נספר לילדים כי הפייטן מזכיר במילים "קידשת ברכת אותו מכל ימים ,בששת כילית מלאכת עולמים" את ייחודה של
השבת המופיע בסיפור בריאת העולם:

אכ ּתוֹ ֲא ֶׁשר ָעשָׂ ה
יעי ְמלַ ְ
"וַ יְ ַכל ֱאל ֹ ִהים ַ ּב ּיוֹ ם ַה ּ ְׁש ִב ִ
אכ ּתוֹ ֲא ֶׁשר ָעשָׂ ה"
ל־מלַ ְ
יעי ִמ ָּכ ְ
וַ ִ ּי ְׁשבּ ֹת ַ ּב ּיוֹ ם ַה ּ ְׁש ִב ִ
(בראשית פרק ב פסוקים א-ב)
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בואו לגני
רגע של פיוט עם אבא ואמא
נבקש מההורים לשתף אותנו בהווי השבת בביתם היוצר את ההבדל בין השבת לשאר ימות השבוע.
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יום זה לישראל אורה ושמחה
שבת מנוחה
השבת בבית משפחת ______________________

71

72

סימן טוב
פיוט לכבוד הולדת הבן והבת
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יְ ִהי ׁ ָשלוֹ ם ְ ּב ֵחילֵ נ ּו
מחבר לא ידוע ,סימן "יהושע"

יְ ִהי ׁ ָשלוֹ ם ְ ּב ֵחילֵ נ ּו			
			
ימן טוֹ ב ֵ ּבן ָ ּבא לָ נ ּו
ְ ּב ִס ָ

וְ ׁ ַשלְ וָ ה ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל
ְ ּביָ ָמיו יָ בֹא ַהגּ וֹ ֵאל

				
ַה ֶ ּילֶ ד יְ ִהי ַר ֲענָ ן
			
ו ַּב ּתוֹ ָרה ָאז יִ ְתבּ וֹ נָ ן

ְ ּב ֵצל ׁ ַשדַּ י יִ ְתלוֹ נָ ן
יְ ַא ֵ ּלף דָּ ת לְ ָכל ׁשוֹ ֵאל

			
ׁ ְשמוֹ יֵ ֵצא ְ ּב ָכל ֵע ֶבר
			
וּלְ יִ ְר ֵאי ֵאל יְ ִהי ָח ֵבר

ֲא ׁ ֶשר יִ ְגדַּ ל יְ ִהי ֶג ֶבר
יְ ִהי ְבדוֹ רוֹ ִכ ׁ ְשמו ֵּאל

			
יבה
ֲע ֵדי זִ ְקנָ ה וְ ַגם שֵׂ ָ
			
וְ ׁ ָשלוֹ ם לוֹ וְ רֹב ַא ֲה ָבה

יְ ִהי ָד ׁ ֵשן ְ ּב ָכל טוֹ ָבה
ֹאמר ָה ֵאל
ָא ֵמן ֵ ּכן י ַ
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בואו לגני
יהי שלום בחילנו
מילים :לא ידוע ,סימן "יהושע"
לחן :מסורת מרוקו
עיבוד :יאיר הראל ,ניצן פרי
ביצוע :נטע אלקיים – שירה ,אסף זמיר – קחון ,ריק וכלי הקשה ,אליהו דגמי – ג'ומבוש,
ניצן פרי – גיטרה אקוסטית ,גיטרה בס ,גרגיי ברצה – סקסופון אלט

סיפורו של פיוט
"יהי שלום בחילנו" הוא פיוט שמחה לברית מילה – הנפוץ והעתיק בפיוטי ברית המילה .מחבר הפיוט אינו ידוע ,שמו
הפרטי העולה מן האקרוסטיכון הוא יהושע .בפיוט הפייטן מביע את השמחה בלידת הבן .הפייטן מלווה את שמחתו
בתפילה כי הרך הנולד יתברך ברוב ברכות ,יגדל ויהיה למקור ברכה וחכמה לאביו ,לאמו ולעמו .בטקסט המלא של
הפיוט רק הבית האחרון עוסק בברית.
בגן הילדים נביע את שותפותינו בשמחה ובהתרגשות לרגל לידתם של אח או אחות לילדי הגן .כמו כן יום ההולדת
האישי הוא הזדמנות נפלאה לשמוח בלידתם של כל אחד ואחת מילדי הגן.

בסוד המנגינה
זוהי מנגינה עממית שאימצו יהודי מרוקו למילים של הפיוט .הסולם המוסיקלי (מקאם סאחלי) שהמנגינה כתובה בו
אופייני מאוד לשירה העממית המרוקאית ,מעין רגש מיוחד של שמחה עם נגיעה מינורית ,המוסיפה עוד ממד רגשי
לאווירת השמחה הכללית.
השורה "יהי שלום "...משמשת כפזמון .לבתים יש כמה מוטיבים מוסיקליים המתפתחים כלפי מעלה וחוזרים אל
המוטיב של הפזמון .המוטיב הראשון יוצר תנועה מתונה יותר ,כמעט וריאציה על הפזמון (היורדת מצליל האוקטבה
במדרגות כלפי הטוניקה) ,והמוטיב השני מפליג ומתבסס בחלק העליון של הסולם ולבסוף יורד בהדרגה חזרה אל
הפזמון .כך נוצרת עוד אפשרות להעצים את הברכה הניתנת לרך הנולד ולכוון רחוק באיחול לעתיד טוב ומבטיח.

בצלצלי שמע
ההקלטה נפתחת באלתור קצר של הג'ומבוש ,כלי פריטה עממי המזכיר את הבנג'ו האמריקאי וקיים בווריאציות
שונות ברחבי צפון אפריקה וטורקיה .לאחר מכן הזמרת (נטע אלקיים) מבצעת פתיחה קצרה על המילים "הנה מה
טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד" ,פתיחה המבקשת לתת משמעות וכוונה לעצם ההתכנסות של החברים לחגוג
יחד את שמחת יום ההולדת (נסו לבצע את הפתיחה גם בצורה פשוטה הנוחה לכם ,זה לא קשה!).
לאחר מכן השיר מתקדם במבנה של פזמון-בית-פזמון אל אלתור של הסקסופון המאפשר לנו לנשום קצת ולתת הד
למילים הרבות ששרנו עד כה .ממשיכים אל בית נוסף ("שמו יצא )"...ופזמון נוסף ,וממנו מפליגים ישירות אל הבית
האחרון ,הפעם במוטיב מוסיקלי חדש וחגיגי ,המתרכז בחלק העליון של הסולם ומשם יורד בהדרגה חזרה לפזמון
האחרון והמסיים.
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בין המילים
נשוחח עם הילדים על התרגשותו ושמחתו של הפייטן לרגל הולדת הבן.
נחשוב ביחד עם הילדים במה מברך הפייטן את הרך הנולד.
נציג בפני הילדים את הברכות כתובות על גבי כרטיסים מוארכים .ניצור מניפת ברכות.

מפיחים צבע בפיוט
נשוחח על תוכנו של הפיוט בקבוצה קטנה.
נבקש מהילדים לשתף אותנו בסיפור לידת אח ,אחות או קרוב .נאפשר לילדים להביע את רגשותיהם ביחס ללידת
אח ,אחות או קרוב.
נקשיב לסיפורי הילדים ונשתתף בשמחתם.
נציע לילדים להוסיף את ברכתם.

בין הצלילים
נאזין לפיוט ונשוחח על משמעות המילים "הנה מה טוב."....
נבחין בין שירת הסולנית ושירת הקהל .בשירת הסולנית נקום ונעמוד ליד הכיסא ובשירת הקהל נתחבק עם
החברים שלידינו במטרה להרגיש את תחושת "היחד".
נציג לפני הילדים את תמונת הסקסופון ונראה בפנטומימה את נגינתו.
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בואו לגני
רוב ברכה מכל ילד וילדה
נשלב את הפיוט בחגיגת יום ההולדת של הבנים.
נשיר את הפיוט לכבוד הולדת אח .נותיר כרטיסים ריקים לטובת ברכת הסבים ,הסבתות וההורים לרגל הולדת
בן או בת.
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חדש עלינו את החודש הזה
לטובה ולברכה
שירי שבח ,הלל והודיה לפתיחת החודש
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80

ִמן ַה ֵּמ ַצר
תהילים קיח ,ה

		
אתי ָ ּי ּה
ִמן ַה ֵּמ ַצר ָק ָר ִ

ָענָ נִ י ַ ּב ֶּמ ְר ָחב יָ ּה
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בואו לגני
מן המצר
מילים :מתוך ההלל תהילים קי"ח ,ה'
לחן :חסידי
עיבוד :יאיר הראל ,ניצן פרי
ביצוע :עדי ארנון ,יאיר הראל ,אורי קרויזר – שירה ,אייל סלע – קלרינט וחליל צד ,אליהו דגמי – גיטרה
אקוסטית ,אסף זמיר – כלי הקשה ,ניצן פרי – גיטרה בס

סיפורו של ההלל
הפסוק "מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה" ,הלקוח מספר תהילים ,מהווה תמצית של תפילת ההלל .המשורר
מבקש להודות על היציאה מן המצר למרחב ,מהמקום הצר ,המדכא והלחוץ אל המקום המשוחרר ,הבטוח והשמח.
חיי היום-יום בגן רצופים בחוויות מגוונות .כל חוויה מזמנת אתגר ,כל ילד והאתגר האישי שלו .אנו הגננות מלוות את
ילדי הגן בהתמודדות שלהם עם האתגרים – המצרים .אנו שמחות יחד עם הילדים בהצלחות ,ביציאה אל המרחבים
הרגשיים .עידוד הילדים לזהות את המצר ,כלומר האתגר האישי ,לקרוא לו בשם ולרצות לצאת ממנו אל המרחב
ייצור בגן שפה רגשית שהילד ישאף לצאת בעזרתה מן המצר וישמח להגיע למרחב.

בסוד המנגינה
הפסוק הקצר מתהילים זכה להרבה לחנים במסורות שונות ,גם במסגרת אמירת ההלל וגם כפסוק המושר בהקשרים
שונים .הלחן שלפנינו הוא אחד הנפוצים במסורת החסידית-אשכנזית .לחן זה מבטא באופן מוחשי את מהות המילים:
המבנה הפנימי הבסיסי של משפטי הלחן משקף את יחסי השאלה-תשובה או קושי-מענה הקיים בטקסט .כלומר
החלק הראשון מבקש תשובה למצוקה" :מן המצר קראתי יה" ,ובחלק השני בא המענה" :ענני במרחב יה".
הלחן מתרכז במנעד המצומצם שלו ,מתפתח בכיוון עולה ,כמו מבקש להמחיש את הבקשה או את הקריאה ליציאה
מהמקום הנמוך אל הגבוה .נוהגים לחזור על כל הלחן פעמים רבות בהאצה הדרגתית בכיוון עולה ,כפי שמבקש
הפסוק "מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה".

בצלצלי שמע
בשירת הפסוק ובנגינתו קיימת התפתחות הדרגתית המאפשרת את בניית האנרגיה ואת החוויה שהמילים והלחן
גם יחד מבקשים ליצור .הכלים מצטרפים בהדרגה ,הקצב הולך ומתפתח ,השירה הולכת וגוברת ,וכשהמהלך מגיע
לשיא ,המילים עצמן מתפרקות והופכות להברות.
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לניגון יש ארבעה חלקים במבנה א-ב-ג-ב .בהקלטה כמו בביצוע המסורתי שרים פעמיים בסדר זה .לאחר מכן שרים
רק את החלקים ב-ג לסירוגין עד סיום ההקלטה ,ולא חוזרים לחלק א המבטא בצליליו הנמוכים את המצר .בכך
מבטאים את השמחה של היציאה אל המרחב.
אף שהפסוק בלשון יחיד ,השירה לכל האורך היא מקהלתית ומבליטה גם את הקולות הבודדים ,שכן הבקשה לצאת
מהמצר היא גם במישור האישי וגם במישור הקהילתי -לאומי .בהתאמה לאופיו של הניגון ,השירה מתחילה ממקום
מופנם באופי של בקשה ותפילה ,ולאט-לאט ,ככל שהקצב והדינמיקה מתגברים ,השירה הופכת משוחררת וקצבית
והבקשה הופכת למציאות שמחה ולתודה על האפשרות לצאת מן המצר .מקהלת הילדים מהדהדת בשירת מענה
לכל אורך השירה ובשלב כלשהו השירה נעשית משותפת לכולם ,ללא חלוקת תפקידים מיוחדת.

בין המילים
נקרא את הפסוק ונספר על תוכנו .נספר גם כי הפסוק הוא חלק מפרק תהילים שכתב דוד המלך .בפסוק מודה
המשורר לאל על טובו ועל חסדו .המשורר מספר כי כשהוא חש תחושה של מצר ,תחושה של קושי ומצוקה,
הוא נושא את קולו וקורא לאל שיסייע לו לצאת מן המצר .קריאה זו מביאה אותו אל המרחב ,אל המקום הטוב.
אנו שרים רק את המילים המסיימות פרק זה בתהילים.

בין הצלילים
נאזין לפסוק ונשוחח בקצרה על תוכנו.
אתי ּיָּה  -עָ נָנִ י ּבַ ֶּמ ְרחָ ב יָּה.
נגלה איך המוסיקה מתארת את תוכנו של הפסוקִ :מן-הַ ֵּמצַ ר ָק ָר ִ
נבחר שני סוגים של כלי הקשה לליווי שני חלקי הפסוק.
נשיר את השיר בהתאם למפעם המשתנה.
נזמין את הילדים לשיר בעיניים עצומות ולשלב תנועות חופשיות המבטאות את תחושתם.
נבקש מהילדים לשתף אותנו בחוויית הריקוד והשירה.
נשלב את הפסוק בטקס פתיחת החודש בגן.
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בואו לגני
מדברים מהלב
נזמין קבוצה קטנה של ילדים למקום שקט ,נשב במעגל ונבקש מהילדים לשתף אותנו באתגרים שהם עמדו בהם
או שהיו רוצים לעמוד בהם.
נסייע לכל ילד להגדיר את המצר ואת המרחב שהוא רוצה להגיע אליו.
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יתנִ י
אוֹ ְד ָך ִ ּכי ֲענִ ָ
תהילים ,קי"ח ,פסוקים יט-כד

ּ ִפ ְתח ּו לִ י ַש ֲע ֵרי ֶצ ֶדק ָאבוֹ א ָבם אוֹ ֶדה יָ ּה
יקים יָ בוֹ א ּו בוֹ
יהוה ַצדִּ ִ
זֶ ה ַה ּ ַש ַער לַ ָֹ
			
יתנִ י
אוֹ ְד ָך ִ ּכי ֲענִ ָ
		
ֶא ֶבן ָמ ֲאס ּו ַהבּ וֹ נִ ים
		
ֵמ ֵאת ה' ָהיְ ָתה ּזֹאת
			
שה ה'
זֶ ה ַה ּיוֹ ם ָע ָ ׂ

ישו ָּעה
וַ ְּת ִהי לִ י לִ ׁ
ֹאש ּ ִפ ָנּה
ָהיְ ָתה לְ ר ׁ
ִהיא נִ ְפלָ את ְ ּב ֵעינֵ ינ ּו
נָ ִגילָ ה וְ נִ שְׂ ְמ ָחה בוֹ

נִ ָ ּצנֵ י ׁ ָשלוֹ ם

יצחק אליהו נבון1918 ,

יִ ְצ ַמח ׁ ָשלוֹ ם ַרב ֵמ ַא ְר ִצי
נְ וֵ ה ׁ ָשלֵ ם ִעיר ֶח ְמדָּ ִתי.
חֹק ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפט יִ ְבנ ּו ִפ ְר ִצי
יוֹ ד ּו ָ ּכל ַע ִּמים ֵחן דָּ ִתי.
ַאל יִ ּ ָׂשא גּ וֹ י ֶאל גּ וֹ י יָ דוֹ
לְ טוֹ ב וּלְ ַמדָּ ע יִ ְת ָחר ּו
יֶ ֱהג ּו ֱא ֶמת וְ יַ גִּ יד ּו
יש יַ ִ ּכירוּ.
ִצ ְד ַקת ַע ִּמי ִח ׁ
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בואו לגני
אודך כי עניתני – ניצני שלום
מילים :אודך כי עניתני – מתוך ההלל תהלים קי"ח ,פסוקים י"ט-כ"ד; ניצני שלום – יצחק אליהו נבון ,טורקיה וישראל
לחן :עממי ספרדי-יהודי
עיבוד :יאיר הראל ,ניצן פרי
ביצוע :הדס פל ירדן ,יאיר הראל – שירה ,גרגיי ברצה – חליל וטרוגאטו ,אסף זמיר – כלי הקשה,
אליהו דגמי – עוד ,בגלמה ,גיטרה ,ניצן פרי – גיטרה אקוסטית

סיפורו של ההלל
בפסוקים מתהילים המהווים חלק מתפילת ההלל ,לפי חלק מהמפרשים נשמעת קריאתו של ראש חבורת העולים
לירושלים .ראש החבורה קורא לשוערים העומדים בפתח העיר "צדק" ומבקש" :פתחו לי שערי צדק – אבוא בם אודה
יה" ,השוערים מקבלים את פני העולים ומשיבים להם" :זה השער לה' – צדיקים יבואו בו".
העולים נכנסים ושרים את תודתם ומציינים את חגיגיותו של היום שייחלו לו" :זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו",
העולים מודים על היום שהם זוכים ליהנות משלום ושלווה בארצם .הכרת תודה זו מתחברת באופן טבעי לפיוט
המודרני "ניצני שלום" שכתב יצחק אליה נבון .הוא מביע בפיוטו את התפילה לשלום בארץ.
יצחק אליה נבון כתב את הפיוט ב 1918-באדריאנופול שבטורקיה .הפיוט נכתב לכבוד הנחת אבן הפינה לאוניברסיטה
בירושלים .אחד משמותיה של העיר הוא "שלם" ,ובפיוט יצחק אליה נבון מכנה אותה "נווה שלם" .הפיוט הוא שיר
שלום אופטימי הרומז ומייחל לכך שעם הקמת האוניברסיטה בירושלים יתחרו יהודים עם שכניהם במדע ובדעת
וישמרו על חוק ומשפט .שם המחבר חבוי בתוך השיר ,ואפשר לגלותו על ידי צירוף שתי האותיות הראשונות של כל
חצי בית .ב 1929-זכה המשורר לעלות לארץ ישראל ולהשתקע בה.
המושג "שלום" בחיי הגן בא לידי ביטוי גם במעשיהם היום-יומיים של ילדי הגן ,הנוהגים כמאמר השיר "בואו נעשה
שלום קטן ,אני ִאתך אתה ִאתי" (לאה נאור) ומשרים אווירה של שלום בגן ,וגם מעת לעת במעגל השנה :בהקדמת
שלום זה לזה ,בתפילה ,בשירה ובכמיהה לשלום בארץ ובעולם.

בסוד המנגינה
באותו לחן מבוצעים ברצף שני שירים ,תפילה מסורתית ושיר מודרני .המהלך הזה מלמד אותנו על המנהג הרווח
במסורות יהודיות שונות לחבר לחנים מעולמות שונים למילות התפילה והפיוט .במקרים שבהם החיבור עולה יפה,
מקבלים גם המילים וגם המנגינה משמעות מחודשת.
במקרה שלפנינו מדובר ,כפי הנראה ,במנגינה מסורתית ספרדית שהורכבה על המילים מתוך ההלל ובמקביל גם
לשיר "ניצני שלום" .אין לנו דרך לדעת מה קדם למה ,וייתכן שפרסומה של המנגינה עם השיר "ניצני שלום" הביא
להרכבתה על מילות ההלל ,וכך נוצר מעגל יפה של דו-שיח תרבותי ,רוחני ומוסיקלי .כל שורה בלחן חוזרת פעמיים
במבנה של שירת מענה :החזן שר את המשפט ,והקהל עונה לו באותן מילים ובמוטיב מוסיקלי קבוע.
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בצלצלי שמע
ההקלטה נפתחת בסולו חופשי של כלי הקשה המדמה אדם הדופק בדלת או בשער ומבקש להיכנס .כלי
ההקשה עוברים לקצב קבוע והזמרת מבצעת פתיחה חופשית המבטאת את המוטיב המרכזי של התפילה,
הרצון לפתוח את השער ולחגוג את המעבר אל מקום של שמחה ,חופש ושחרור .עם התקדמות הביצוע הקצב
והלחן החוזר מתעצם .מתוך התפילה עוברים בתנופה לביצוע השיר "ניצני שלום" ,המורכב על אותו לחן בווריאציה
קלה.

בין המילים
נקרא את הפיוט ונשוחח על תוכנו.
נברר עם הילדים לאיזה שלום לדעתם מתפללים בשני הפיוטים.
נעודד את הילדים למעשים טובים היוצרים אווירה של שלום בגן.
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בואו לגני
בין הצלילים
נשב במעגלים ,נניח במרכז כל מעגל כרזה עגולה ובה כתובה המילה שלום ונפעל על פי החלקים הבאים.
פתיחה

נבצע תנועות הקשה באוויר לפי הקצב.

הקדמה קולית

ניתן ידיים ונרים אותן כלפי מעלה ,כך שייווצרו מעין שערים בין החברים.

חלק א ,פסוקים מתוך ההלל

נלווה את השירה במחיאת כף בסיום כל משפט מוזיקלי.

מעבר

נתרומם וננוע במקום מצד לצד.

חלק ב (וריאציה על חלק א),
בית ראשון של השיר

ניתן ידיים זה לזה ,נצעד במעגל ,נקוד קידה בסיום כל משפט מוזיקלי.

מעבר

נעמוד וננוע מצד לצד.

חלק ב (וריאציה על חלק א),
בית שני של השיר

ניתן ידיים זה לזה ,נצעד במעגל ,נקוד קידה בסיום כל משפט מוזיקלי.

קודה (סיום)

נעמוד ונרים ידיים כלפי מעלה ליצירת שערים בין החברים.

מפיחים צבע בפיוט – עושים שלום
נשאל את הילדים אילו מעשים בין אדם לרעהו יכולים לקדם את השלום .נציע לילדים לצייר את תשובותיהם.
נאצור בתערוכה את ציורי הילדים .ניתן שם לתערוכת ציורי הילדים בנושא שלום.

נשיר עוד שיר לשלום
נחשוף את הילדים לשירים נוספים שבהם באה לידי ביטוי הכמיהה לשלום:
נולדתי לשלום /עוזי חיטמן ,מחר /נעמי שמר ,על כל אלה /נעמי שמר ,עושה שלום במרומיו /מן התפילה,
בואו נעשה שלום קטן /לאה נאור.
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ֵאלִ י ַא ָּתה וְ אוֹ ֶדך
ָּתהילים קיח ,כח-כט
ֵאלִ י ַא ָּתה וְ אוֹ ֶדךָּ ֱאל ֹ ַהי ֲארוֹ ְמ ֶמךָּ :
ֵאלִ י ַא ָּתה וְ אוֹ ֶדךָּ ֱאל ֹ ַהי ֲארוֹ ְמ ֶמךָּ :
הוד ּו לה' ִ ּכי טוב ִ ּכי לְ עולָ ם ַח ְסדּ ו:
הוד ּו לה' ִ ּכי טוב ִ ּכי לְ עולָ ם ַח ְסדּ ו:
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בואו לגני
אלי אתה ואודך
מילים :מתוך ההלל תהילים קי"ח ,פסוקים כ"ח-כ"ט
לחן :מסורת חסידות חב"ד ,רבי שניאור זלמן מלאדי – האדמו"ר הזקן
עיבוד :יאיר הראל וניצן פרי
ביצוע :שי צברי ,עדי ארנון ,הדס פל ירדן ,יאיר הראל ,אורי קרויזר ,מקהלת ילדים – שירה

סיפורו של ההלל
ְאודּךָ" הוא שיר הודיה ,שבח והלל ומהווה סיום לשירת ההלל בראש חודש .הפיוט מורכב משני
הפסוק "אֵ ִלי אַ ָּתה ו ֵ
חלקים :בחלק הראשון באה לידי ביטוי תחושת ההודיה של האדם היחיד ,ובחלק השני מופיעה פנייה אל הציבור
להודות לאל מתוך הכרת הטוב והחסד הסובבים אותנו.
תחושת השייכות הקבוצתית בגן מקבלת ביטוי בחיי הגן הן בשגרת היום-יום והן סביב אירועים מיוחדים במהלך
השנה .הפסוק מן ההלל נותן הזדמנות ליצירת רגשי תודה והכרת הטוב בלשון רבים.

בסוד המנגינה
כמו ניגונים חסידיים רבים גם לניגון שלפנינו ,הלקוח ממסורת חסידי חב"ד ,יש מבנה ברור מאוד .לניגון יש ארבעה
חלקים במבנה א-ב-ג-ב .בכל חלק יש מוטיב מוסיקלי החוזר על הפסוק "אלי אתה ואודך אלוהי ארוממך" בכיוון עולה,
וכך מתגלה לפנינו רובד נוסף מחדש.
המוטיב הראשון מתחיל בחלקו הנמוך של הסולם ,השני עולה במעלה הסולם (מרווח של קווארטה) ,השלישי עולה
עוד מדרגה (במרווח של טרצה) ,והרביעי חוזר ,כאמור ,למוטיב השני וחוזר חלילה מההתחלה .ניתן להרגיש בבירור
את הקשר ההדוק בין המילים לבין המנגינה.
על פי חלק מהוגי הדעות בעולם החסידות המבנה הזה מקביל למבנה של שם ה' (י – ה – ו – ה) .זוהי פרשנות
המוסיפה עומק ותחושת סוד לביצוע של הניגון .מנהג מקובל הוא להרכיב את שני החלקים האחרונים של הניגון גם
על הפסוקים העוקבים בהלל "הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו".

בצלצלי שמע
מאפיין מרכזי באופי ובביצוע של ניגונים חסידיים הוא האופי החזרתי והמצטבר של השירה ,כלומר הניגון אינו מיועד
להיות מושר פעם אחת; אנו מוזמנים לחזור על הניגון כמה פעמים ולאפשר לו לצבור אנרגיה ומשמעות ,עד שכאילו
הוא מתנגן מעצמו ללא מאמץ .בדרך זו אנו מאפשרים לו לשאת אותנו למקום חדש.
לצורך הגיוון אחת הדרכים לביצוע היא להתחיל לאט ובשקט ,באופן שיוצר הקשבה ורגישות למילים ,למנגינה,
לרגשות ולתקוות של מעגל השרים והשרות .כך גם בעיבוד שלפנינו :הקולות מצטברים ומתגברים ככל שהניגון
מתקדם ,והקצב מואץ בהדרגה .באופן הזה נדמה שבכל פעם שאנו חוזרים על הניגון ,אנו לא באמת חוזרים אלא
מגלים בו עוד משמעות וכוח.
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בין המילים
הפייטן בחר להביע את תודתו ובתחושה זו הוא מסיים את תפילת ההלל בתחילת החודש .הפייטן מודה באופן אישי
על הטוב וקורא לקהל להצטרף לשירת התודה ולהודות יחד ובקול אחד.

בין הצלילים
נאזין לשירת ההלל ונשוחח על משמעות החזרות המרובות של הפסוק.
נצטרף בשירה במילים "אלי אתה ואודך – אלוהי ארוממך".
נציין את הפסוק הנוסף "הודו לה' כי טוב – כי לעולם חסדו" המסיים את השירה.
נגיב בהתקדמות חופשית במרחב לפי קצב המנגינה תוך כדי שירה.
נשלב את הפסוק בטקס ראש חודש.

מפיחים צבע בפיוט
ראש חודש – סיבה למסיבה
היום הראשון בתחילת כל חודש מקבל במעגל השנה מעמד חגיגי .תפילת ההלל היא אחד ממאפייני החגיגיות ביום
זה .בגן נוכל לציין יום זה בשירי הלל ,בסעודה חגיגית או בפעילות מיוחדת המציינת את העונה או מבשרת על בוא
החג הקרוב.
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בואו לגני
בשם כל הגן תודה!
בהשראת הבעת התודה בלשון רבים המושרת בפיוט "הודו לה' כי טוב – כי לעולם חסדו" נעודד את הילדים להכרת
תודה קבוצתית :נשאל את הילדים על אילו דברים שאנו חווים יחד או שאנו נהנים מהם יחד נרצה להודות ולמי .את
דברי התודה נכתוב על לוח חגיגי ונעטר אותו יחד.
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כשהלב מן השירה מתמלא
פיוט וניגון לכל עת ולכל שעה
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ֵאל ָרם ֲח ִסין יָ ּה
מחבר לא ידוע ,סימן "שלמה"

			
ֵאל ָרם ֲח ִסין יָ ּה
ַמ ֵה ָרה גוֹ ֵאל			

ׁשוֹ ֵכן ֲעלִ יָ ּ ה
לְ ַעם ׁ ִש ְב ֵטי יָ ּה

			
ֵאל נִ ּ ָשׂ א וָ ָרם
			
לִ ְבנֵ י ַא ְב ָר ָהם

גַּ ֵ ּלה ֵקץ נֶ ְעלָ ם
ַעם ָ ּב ַחר לוֹ יָ ּה

				
ַח ֵּזק וְ ַא ֵּסף
				
יִ ְרבּ ּו וְ יִ ְפר ּו

לְ ֵבית יוֹ ֵסף
ְ ּכ ֶג ֶפן ּפוֹ ִריָ ה

			
ֵאל ָרם ֲח ִסין יָ ּה
ַמ ֵה ָרה גוֹ ֵאל			

ׁשוֹ ֵכן ֲעלִ יָ ּ ה
לְ ַעם ׁ ִש ְב ֵטי יָ ּה
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בואו לגני
אל רם חסין יה
מילים :לא ידוע ,סימן "שלמה"
לחן :אפגניסטן
עיבוד :ירון פאר
ביצוע :ירון פאר – שירה ,הרמוניום ורבאב אפגני ,שמעון לב טהור – שירה ,ארז מונק – טאבלה ,ניצן פרי – גיטרה
אקוסטית

סיפורו של פיוט
פיוט לכל עת המושר בקהילת אפגניסטן .מחברו חתם בראשי המחרוזות "שלמה חזק אמץ" .יש מקום לשער כי
הפיוט נכתב דווקא לחג הסוכות ,שכן משולבים בו שמותיהם של שבעת האושפיזין – אבות האומה הבאים לפי
הקבלה להתארח בסוכה ,איש איש ביומו – לפי הסדר המקובל בקהילות ארצות המזרח :אברהם ,יצחק ,יעקב,
משה ,אהרן ,יוסף ודוד.
בפיוט עולה הכמיהה לגאולה – חירות וקיבוץ גלויות .הפיוט מסיים בתפילה ובברכה לעם שיפרה וירבה כגפן פורייה,
אשר במקרא היא סמל לפריון.
בגן נוכל להתבונן ברב-תרבותיות (השבטים) המאפיינת אותנו כעם ,ונשמח בקיבוץ הגלויות שמהן באו המשפחות
של כל אחד מילדי הגן.

בסוד המנגינה
זוהי אחת המנגינות האהובות והמרכזיות במסורת העממית של יהודי אפגניסטן .המנגינה פשוטה וסוחפת ויוצרת
מהלך אקסטטי המבטא את הרצון לצאת מהגלות ולקרב את גאולה .אפשר לזהות שני חלקים מרכזיים במבנה של
המנגינה .בחלק הראשון יש פנייה מתונה לאלוהים ,בקשה המוצגת באופן מופנם יותר .לעומת זאת ,בחלק השני
חוזרים על המשפט האחרון והפעם בקריאת זעקה כלפי מעלה ,באופן המבטא את הכמיהה לצאת מהמצב הקיים –
מהגלות ,אל מצב חדש – אל הגאולה.

בצלצלי שמע
המוסיקה האפגנית מתכתבת עם המוסיקה אצל שכנותיה במזרח אסיה :פקיסטן והודו .הדבר מתבטא בכלי הנגינה,
במקצבים ,בסולמות ובמוטיבים המוסיקליים .במסורות האלה מקובל גם לשיר את המקצב של היצירה ולאלתר עליו,
כל זאת בשפת הברות המדמה את כלי ההקשה.
למקצב ביצירה יש נוכחות משמעותית ,המדגישה את אופיו המלודי ואת הקשר של המקצב עם מנגינת השיר .המעבד
של השיר ,המוסיקאי ירון פאר ,בחר לשלב את שירת המקצבים בתוך היצירה ולהזמין אותנו לשחק ולהשתעשע עם
המקצב.
המנגינה הולכת ומתעצמת לאורך היצירה ומבקשת בהתאם לרוח השיר להביא שמחה ותקווה.
ברצועה מספר  16יש מיקוד במשחק הקצב ,על פי צורה של שירת מענה .כל משפט חוזר פעמיים – בפעם הראשונה
הסולן ובפעם השנייה הקבוצה שעונה .ברצועה מספר  17מבוצע כל השיר ושירת המקצב משולבת בתוכו.
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בין המילים
נקרא את מילות הפיוט ונספר על תוכנו .נספר לילדים כי הפייטן מביע את תפילתו ובקשתו לאחד את כל שבטי
העם ,לאספם ולהביאם ארצה .נקרא את המילים המדגישות בקשות אלו "מהרה גואל לעם שבטי יה" ו"חזק ואסף
לבית יוסף".

בין הצלילים
נאזין לפיוט ונתרשם מאופי הפיוט.
נשב בזוגות זה מול זה .נצמיד את כפות הידיים כשהן מורמות כלפי מעלה .נגיב להברות במהלך הפיוט כולו
כדלהלן:
דום – דום – נקיש בשתי הידיים עם אלה של החבר היושב מולנו.
ק-טָ ק – נמחא כף לפי הקצב (מחיאה לכל הברה).טָ ָ
טננננננ – נניע יד אחת בתנועה גלית לצד הנגדי.
נפעל במשחק ידיים בזוגות לפי מנגינתו העליזה של הפיוט באופן הזה:
אל רם חסין יה – נניע את הידיים לצדדים לפי המנגינה.
שוכן עליה – נוריד ונרים את הידיים כלפי הכתפיים לסירוגין.
מהרה גואל לעם שבטי יה – נרקוד סביב בן הזוג לפי הקצב.
נפעל באופן דומה גם בבתים האחרים.
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בואו לגני
יחד שבטי ישראל בשלל גוונים סמלים וצבע
נלמד עם הילדים על חלוקת העם לשבטים המוזכרת בחומש בראשית בברכה המיוחדת שבה מברך יעקב כל אחד
"מהֵ ָרה גואֵ ל ְלעֲם ִש ְבטֵ י יָּה".
מבניו ומהווה השראה לסמלי השבטים ,בהשראת המילים ַ
נביא לפני הילדים דגם של סמלי השבטים ,נתעמק בציור הסמל ונציע לכל ילד לבחור את הסמל שירצה לצייר
בעצמו .נציע מגוון דרכים לצייר :על גבי זכוכית בהשראת חלונות שגאל ,ציור בהשראת סמלי השבטים בתמונות
פסיפס מבתי כנסת עתיקים או מודרניים ,יצירת בולים עם סמלי השבטים.
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ׁ ִש ַירת ָה ֲעשָׂ ִבים
נעמי שמר לפי ר' נחמן מברסלב
ישראל ,המאה העשרים

דַּ ע לְ ָך
ׁ ֶש ָ ּכל רוֹ ֶעה וְ רוֹ ֶעה
יֵ ׁש לוֹ נִ גּ וּן ְמיו ָּחד ִמ ׁ ֶש ּלוֹ
דַּ ע לְ ָך
ׁ ֶש ָ ּכל ֵעשֶׂ ב וְ ֵעשֶׂ ב
יֵ ׁש לוֹ ׁ ִש ָירה ְמיו ֶּח ֶדת ִמ ׁ ֶש ּלוֹ
ו ִּמ ׁ ִש ַירת ָה ֲעשָׂ ִבים
נַ ֲעשֶׂ ה נִ גּ וּן ׁ ֶשל רוֹ ֶעה
ַ ּכ ָּמה יָ ֶפה
ַ ּכ ָּמה יָ ֶפה וְ נָ ֶאה
ְ ּכ ׁ ֶש ׁשוֹ ְמ ִעים ַה ּ ׁ ִש ָירה
ׁ ֶש ָ ּל ֶהם
טוֹ ב ְמאֹד
יהם
לְ ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ֵ ּבינֵ ֶ
ו ְּבשִׂ ְמ ָחה לַ ֲעבֹד ֶאת ה'

ו ִּמ ׁ ִש ַירת ָה ֲעשָׂ ִבים
ִמ ְת ַמ ֵ ּלא ַה ֵ ּלב
ו ִּמ ׁ ְש ּתוֹ ֵקק
ו ְּכ ׁ ֶש ַה ֵ ּלב
ִמן ַה ּ ׁ ִש ָירה ִמ ְת ַמ ֵ ּלא
ו ִּמ ׁ ְש ּתוֹ ֵקק
ֶאל ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל
אוֹ ר גָּ דוֹ ל
ֲאזַ י נִ ְמ ׁ ָש ְך וְ הוֹ לֵ ְך
ִמ ְ ּקדו ׁ ָּש ָת ּה ׁ ֶשל ָה ָא ֶרץ
ָעלָ יו
ו ִּמ ׁ ִש ַירת ָה ֲעשָׂ ִבים
נַ ֲעשֶׂ ה נִ גּ וּן
ׁ ֶשל ַה ֵ ּלב
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שירת העשבים
מילים :נעמי שמר על פי ר' נחמן מברסלב
לחן :נעמי שמר
עיבוד :יאיר הראל וניצן פרי
ביצוע  :שי צברי – שירה ,אליהו דגמי – גיטרה אקוסטית ,אייל סלע – בנסורי (חליל הודי)

סיפורו של פיוט
שיר שכתבה נעמי שמר בהשראת מילותיו של ר' נחמן מברסלב .השיר זכה לאהדה רבה בחברה הישראלית
והתקבל כמעין פיוט מודרני המשולב בסדר הזמירות לסעודה שלישית .שניים מתוך שלושת הבתים בשיר מנוסחים
כפרפראזה על שני קטעים בכתבי ר' נחמן .כשהתבונן ר' נחמן בטבע ,הוא לא ראה בו רק צמחייה ,חיים ואדמה ,אלא
גם מקור להשראה רוחנית; וכך אמר לפלוני שטייל עמו בשדות:
"וְ ָא ַמר לוֹ ַר ֵ ּבנ ּו זִ ְכרוֹ נוֹ לִ ְב ָר ָכה :לֵ ְך ִע ִּמי לְ ַט ֵ ּיל ,וְ ָהלַ ְך ִע ּמוֹ חוּץ לָ ִעיר וְ ָהלַ ְך ֵ ּבין ָה ֲעשָׂ ִביםָ .ענָ ה ַר ֵ ּבנ ּו זִ ְכרוֹ נוֹ לִ ְב ָר ָכה וְ ָא ַמר:
ית זוֹ ֶכה לִ ְׁשמ ַֹע ֶאת קוֹ ל ַה ּ ִׁשירוֹ ת וְ ַה ִּת ְׁש ָ ּבחוֹ ת ֶׁשל ָה ֲעשָׂ ִביםֵ ,א ְ
יך ָּכל ֵעשֶׂ ב וְ ֵעשֶׂ ב אוֹ ֵמר ִׁש ָירה לְ ַה ּ ֵׁשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך...
ִאם ָהיִ ָ
יהם לַ ֲעבֹד ֶאת ה' ְ ּביִ ְר ָאה" (שיחות מוהר"ן ,קסג).
ַּכ ָּמה יָ ֶפה וְ נָ ֶאה ְ ּכ ּ ֶׁש ׁשוֹ ְמ ִעין ַה ּ ִׁש ָירה ֶׁש ָ ּל ֶהם וְ טוֹ ב ְמאֹד ֵ ּבינֵ ֶ
בעובדה ש"כל עשב ועשב אומר שירה" מצא ר' נחמן משמעות נוספת; הוא ראה ביטוי לייחודיותה של כל בריה תחת
השמים ,לדרכה הבלעדית ,ל"ניגון" המיוחד לה – ולא פחות מכך ,לחובה המוטלת על כל אדם ,ועל המנהיג בפרט,
להיות ער ורגיש ל"ניגון" של זולתו.
בגן ,העמקת ההיכרות עם כל ילד וילדה ,מאפשרת לנו ולחברים לגלות את ייחודיותו של כל אחד ואחת מהם.

בסוד המנגינה
את המנגינה הנפלאה הלחינה נעמי שמר .הלחן מבטא את הכמיהה והגעגועים של האדם לחוש את הסוד הנמצא
בטבע ובארץ ישראל .הניגון כמו מהדהד בתוכו ומתוך כך מעלה אותו לחוויה של התרוממות רוח .הנוכחות של
המקצב בשיר קצת נסתרת ומקנה לו אופי המזכיר דיבור ,מעין דיבור תפילתי.
הלחן בשילוב עם המילים של ר' נחמן מברסלב מזכיר לנו רוח של ניגון חסידי ,ולרבים הוא נשמע כמו תפילה עתיקה
שעברה מדור לדור.

בצלצלי שמע

מתוך הקשבה לאופי העדין ולרוח הגעגועים של המנגינה ,הביצוע שלפנינו מלווה בגיטרה ובחליל הודי המהדהד את
האווירה של הרועה בשדה .הליווי המינימליסטי ללא נוכחות של כלי ההקשה מדגיש את השירה האינטימית ויוצר
אופי המזכיר דיבור תפילתי חופשי .אפשר לדמיין אדם הנמצא בשדה הפתוח ,והוא שר לאלוהים ולעצמו.
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בין המילים
נקרא את הפיוט ונספר לילדים את הסיפור על ר' נחמן המטייל עם פלוני בין העשבים ומשתף אותו בהתרגשות
שבהקשבה לייחוד של כל עשב ועשב .נסביר לילדים כי באותה מידה לכל בריאה בטבע יש ניגון וביטוי מיוחד משלה.
נדגיש באוזני הילדים כי בעקבות סיפור זה כתבה המשוררת נעמי שמר את הפיוט "שירת העשבים".
הפיוט מספר על הניגון המיוחד של כל רועה ורועה ,של כל עשב ועשב .כל ניגוני העשבים יחד מצטרפים לשירה אחת
יפה – שירת העשבים ,ההופכת להיות ניגונו של הרועה .שירה זו יפה וממלאה את הלב.
ייחודו של הניגון הוא שבכוחו למלא את שומעיו שמחה ולהעלות אותם למדרגה של התעלות ,כמיהה ותפילה לה׳.
כשהניגון ממלא ומרחיב את הלב ,גוברת ההשתוקקות לארץ ישראל.

בין הצלילים
נאזין לפיוט ונתרשם מאופיו.
נזמין את כל ילדי הגן לשבת על הארץ מכונסים בתוך גופם.
נעבור בין הילדים עם מטפחת ובכל נקודת מנוחה נזמין ילד אחר להתרומם ולתאר בתנועות ידיים את ניגון הרועה
בבית הראשון ,את התפילה בבית השני ואת ניגון הלב בבית השלישי.

מפיחים צבע בפיוט
נצא עם ילדי הגן לשדה ,נשים לב למגוון הרחב של העשבים הצומחים בשדה .נשים לב לצורתו ולצבעו המיוחדים
של כל עשב ועשב.

ל
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לכל עשב ועשב יש טעם משלו
נאסוף עם הילדים עשבי תיבול שונים ,נאגוד אותם בצרורות ונייבש אותם בתנור בטמפרטורה נמוכה .אפשר לייבש
בתוך שקיות נייר שנתלה על קולב באוויר הפתוח .את העשבים המיובשים נשמור כל אחד בכלי מיוחד משלו ,נציין
את שמו ואיך אפשר להשתמש בו.

סיפור בעקבות פיוט
לכל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד משלו
בהשראת משפט זה בשיר נוכל להסביר לילדים מהו רועה :רועה צאן או מנהיג .נדגיש באוזני הילדים את יכולתו של
הרועה-מנהיג לשים לב לכל אחד ואחד מההולכים אחריו .נביא לפני הילדים סיפורים על מנהיגים שונים מההיסטוריה
הישראלית מן המקרא ובכלל :רחל הרועה ,משה רבנו ,מנהיגים שונים בציונות ועוד.
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כוחו של ניגון
ר' נחמן מברסלב אומר שכוחו של ניגון הוא בחיבור שהוא יוצר :כִ ּי ִה ְתחַ ְבּרּות ְשׁנֵי ְדּבָ ִרים הּוא עַ ל־ ְי ֵדי נִ ּגּון ּוכְ לֵ י
ִשׁיר ְוהָ בֵ ןְ .וזֶה ְב ִּחינַת כְ ּלֵ י ז ֶֶמר ֶש ְׁמּנַגְ ּנִ ין עַ ל חֲ תֻ ָנּה (ליקוטי מוהר"ן קמא ,רלז) .הניגון יוצר חיבור בין אנשים
השרים יחד ,בין שמים לארץ ובין התורה לאדם .חבורה של אנשים גם אם אינם מכירים ,מתחילים לשיר יחד
ומיד הופכים לחבורה שהיא מלשון חיבור.

רקע על ניגונים
תנועת החסידות שנוסדה ע"י ר' ישראל הבעל שם טוב (נפטר ב )1760-ייחדה מקום חשוב מאוד למוסיקה
ולניגון בשל האמונה שביכולתם להשפיע על נפש האדם ועל העולם .הניגון ללא מלים הוא פרי חידוש של
תנועה זו .יש מנגינות חסידיות רבות למילים של פיוטים ופסוקים ,אך ניגון ללא מילים נתפס כדבר גבוה ונעלה
יותר.
הניגון הוא ביטוי לכל רחשי הנפש שהמילים אינן יכולות לבטא ,שכן המילים מוגבלות למשמעות שלהן ,ואילו
הניגון אינו מוגבל והוא חובק כול .הניגון יכול לבטא קשת של רגשות :יש ניגוני דבקות וניגוני ריקוד ושמחה,
ניגוני כוונה וניגוני ערגה וגעגועים ,ניגונים ליום השבת ,ניגונים לחגים ולמועדים וניגונים למעגל החיים .לכל
זמן הניגון המתאים לו.
בכל חצר חסידית היו במרוצת השנים מלחינים שהלחינו ניגונים .תופעה מעניינת היא השימוש המרובה
בשירים ובמנגינות ששמעו החסידים בסביבה שחיו בה .השירים האלה עברו התאמה לניגון על ידי השמטת
המילים המקוריות .בחצרות חסידיות רבות המלחינים היו האדמו"רים עצמם (אדמו"ר = אדוננו מורנו ורבנו
המכונה גם רבי ,הוא צדיק ומנהיג רוחני העומד בראש חצר חסידית).

ניגון בים בם
בחרנו לסיים את התקליטור בניגון חסידי .לכאורה הניגון לא נכלל בסוגת הפיוט ,אבל אנו מרגישים שאפשר
לראות בניגונים פיוט ללא מילים .כל ניגון מספר סיפור ייחודי בתנועת הצלילים ובמרווח שביניהם .בסדר
השירים הוא מופיע מיד אחרי "שירת העשבים" שבו אנחנו למדים שלכל רועה ורועה ולכל עשב ועשב יש ניגון
מיוחד משלו .לניגון אין מילים אלא ההברות בים בם שחוזרות בצורות שונות.
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בים בם
ניגון :מסורת חסידות מודז'יץ
לחן :חסידות מודז'יץ
עיבוד :יאיר הראל ,ניצן פרי
ביצוע :עדי ארנון ,אורי קרויזר ,יאיר הראל – שירה ,גרגיי ברצה – קוואל ,אסף זמיר – כלי הקשה,
אליהו דגמי – גיטרה ,ניצן פרי – גיטרה בס

בסוד המנגינה
מנגינה עליזה זו היא ניגון שמחה וריקוד והיא שייכת למסורת חסידות מודז'יץ .את הניגון הלחין האדמו"ר רבי שאול
ידידיה אלעזר טאוב ממודז’יץ ( ,)1947-1886שהלחין למעלה מאלף וחמש מאות ניגונים .לניגון זה שלושה חלקים
וכל חלק מושר פעמיים.
במהלך הניגון אנו עולים לאט-לאט בסולם המוסיקלי .החלק הראשון מתחיל בתנועות קטנות סביב הצליל הראשון
של הסולם .החלק השני מתחיל מעט יותר גבוה ועולה עוד מדרגה כלפי מעלה .החלק השלישי פותח בחזרה כפולה
על הצליל הגבוה ביותר בסולם (צליל האוקטבה) והמנגינה מתרכזת בחלק העליון .לבסוף יורדים חזרה בהדרגה
לצליל הראשון של הסולם וממשיכים ללא שהות לתחילת הניגון.
הניגון מלמד אותנו שאת השמחה ואת המנגינה בונים לאט; לא מתחילים מיד בצליל הגבוה ביותר אלא עולים כל
פעם כמה שלבים עד שמגיעים לשלב הגבוה ביותר וממנו יורדים לאט עד השלב הראשון ומגלים אותו מחדש.

בצלצלי שמע
לניגון יש כוח לשמח אנשים ולהוציא אותם מעצבות או מאדישות לשמחה .ההקלטה נפתחת ללא הקדמה של כלי
נגינה ,אלא חבורה ששרה יחד בליווי כלי נגינה .השירה מתחילה בקצב אטי ובהדרגה הוא מתגבר ,כמו ריקוד של
קבוצה המתחיל באופן מהוסס ואטי ובהדרגה הרגליים והשירה מגבירים את הקצב.
בסיום החלק השלישי חוזרים שוב לצליל הראשון של הניגון ומתחילים מחדש במעגליות הולכת וגוברת ,שאם רוצים
אין לה סוף .אפשר לרקוד ולרקוד והניגון אינו מסתיים ,וכשמגיע הזמן לסיים ,מנסים להרגיש את הרגע הזה יחד .כך
גם בהקלטה ,כולם מסיימים באחת לשיר ולנגן ,וכך גם מסתיים לו התקליטור כולו.
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בין הצלילים
נאזין לניגון ונתרשם מאופיו.
נזמין את כל הילדים לקום ולהתחבר לרכבת .נניח ידיים על כתפי החבר שלפנינו.
נתחיל להתקדם לפי המוסיקה על פי תנועות המוביל.
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סי פו רים אי שיים
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שומעים את הקולות
איי שירת הבקשות /אהרון פוירשטיין
אַ י יַי יַי .איזו שעה מתוקה .שבת ,חמש לפנות בוקר .חורף .חושך בחוץ .כל העולם כולו מתמסר לחומה של
השמיכה ומתיקותה של שנת השבת .ואני מתחשק לי לשיר עכשיו "ו-א-ני" ...בניגון הבקשות.

		
ֲאנִ י ֲא ַׁש ַּוע ַ ּבבּ ֶֹקר
ֲא ַקדֵּ ם ִ ּב ְת ִפ ַ ּלת בּ ֶֹקר

יכל ָה ֵאל ֲא ַב ֵ ּקר
ו ְּב ֵה ַ
ֶאשְׂ ַ ּבע ֶאת ַח ְסדּ וֹ ַ ּבבּ ֶֹקר

כמו יחיד בעולם שעֵ ר עכשיו .אם יורד גשם ,עוד יותר טוב .האוויר בחוץ נקי וקר .פנסי הרחוב מאירים את הכביש
הרטוב ואת העצים בגינתו האבודה והמסתורית של הפרופ' מן .הצינה מאיץ את הלב ,מזרימה את הדם ומטהרת
את הריאות .כמה דקות של טיפוס במעלה הגבעה ואני יושב בבית הכנסת הספרדי הקטן שבקומה השנייה ,השוכן
בסמוך לכיפתו הגדולה של "אוהל יצחק" האשכנזי.
אני בן שלוש עשרה בערך ,ומקבל קצת תה ,ערק מהול במים אקבל אם אגדל קצת ,ואתמיד כמובן ,אבל הלב
מתחמם והגרון נפתח .אני מהמקדימים ולא יכול לחכות עוד .שיתחילו כבר" .אל מסתתר בשפריר חביון" שר הציבור.
השיר הזה שאבא שר בכיסופים של סעודה שלישית מקבל כאן צליל מזרחי ,מקושט ,נוגה וקסום.
הגעתי לשירת ה"בקשות" בעקבות רפי טוויל .הוא גרר את שבט בני עקיבא כולו לשירה הזאת .כולם באו בשביל
הקטע .אני הייתי בין היחידים שנשבו בקסם והמשיכו לפקוד את ספסלי בית הכנסת .אני ואילן כהן ובועז שושני
וכמובן האחים טוויל ,שבאו עם אבא שלהם והדודים.
אז עוד שרו בקשות בחמש בבוקר .חמש עד שבע .כשהם ,אחיי הספרדים ,המשיכו לשחרית ,אני ירדתי הביתה
לאכול את עוגת השוקולד של אמי עליה השלום יחד עם קפה ,או טוב יותר עם חלב ,ומשם לשחרית בסניף בני
עקיבא ,מקפיד מאוד שלא להגיע לפני "נשמת" .בשבתות שבהן התקיימה שירת הבקשות בערב שבת ,בגרסת
ואפשר לי לצאת לפני תום סעודת ליל שבת (לא לפני שביקש ממני לשיר בבית פיוט
"העצלנים" ,חרג אבא ממנהגו ִ
אחד וציין בהתפעלות את השליטה שלי ברבעי הטונים ,שאחריהם ,טען ,לא היה מסוגל לעקוב).
השעתיים הללו היו אכן קסומות ,חבויות מעינו הפקוחה של הבוקרֵ .מעֵ ין עולם בתוך עולם ,נקי מדיבורים של חול,
משיחות על כסף ,מוויכוחים על פוליטיקה .שעתיים של שירים ושל קהילה קטנה קבועה ותומכת .הספסלים בבית
הכנסת מושיבים אותך עם פניך לציבור .אני נהגתי לשבת באגף ימין ,שהיה מאוכלס יותר בגלל קרבתו לדלת
הכניסה .עם הגב לקיר הדרומי ,פניי היו נשואות אל ארון הקודש ,שסביבותיו פלאי פלאים של מנורות פלורסנט
תכולות ומכופפות.
מה משך אותי כל כך אל הבקשות? אני חושב שהחמימות הגדולה של הקהילה האקלקטית הזאת הייתה הדבר
החזק ביותר בשבילי .שירת הבקשות הייתה פתוחה לכל סגנון .ממנגינות קצביות שהכרתי להפתעתי מאוהדי
בית"ר ,ועד לניגונים ערביים נוגים המתפתלים וחוזרים שוב ושוב ,שוברים את המילים לתיבותיהן וחצאי תיבותיהן,
מתעקשים לפתע על קוצה של אות שכמו עדיין לא בוטאה מספיק או לא הובהרה די ,או לא אמרה את שלה עד הסוף.
גם אחרי שנשלמה המילה יכול היה הפייטן לשוב אליה במפתיע ולחדד את האות שלו ,וכמו שאומרים אצל בני דודינו,
זה לא נגמר עד שהאות האחרונה שרה .מיד אחריו הופיע פתאום שיר לדינו קצבי ,ובאירועים חגיגיים שרנו גם שירים
מעולמות אחרים .ביום ירושלים זכה "ירושלים של זהב" לרימייק מזרחי המושר בפה מלא ,ובריאות מתוחות עד די.
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אבל זה לא היה רק מגוון הסגנונות .היה בבקשות מגוון מפואר של אנשים .היו שם הסוחרים החלבים האריסטוקרטים,
כמו ישראל טוויל ,אבא של רפי ,בזקיפות קומה שלא מן העולם הזה ,ודוויק ,גיסו החזן בעל הקול החד המאנפף
והמדויק .יחד ִאתם שרו בבקשות מרוקאים של ממש ,ועזרא ברנע שהוא שם עולמי בחקר הפיוטים והוא ממוצא
פרסי ,ועיראקים עם ק' וסתם יהודים שלא יכולת לנחש מאין הם ,למשל ,מוכר המתוקים בשוק .היו שומרי הגחלת,
המקפידים על השירה הנכונה ,אלו שעל פניהם יכולת לראות עגמת נפש כששיר ותיק וישן עּוּבד יתר על המידה,
ואשר אליהם פנו בכל פעם שהיה ספק לגבי הנוסח המקורי ,והיו גם אלו שרצו להבקיע בעצמתם את התקרה
הגבוהה של בית הכנסת ,או אלו שעיקר התמחותם היה בסלסולים וסלסולי סלסולים וסלסולי סלסולי סלסולים .כל
אלו היו שותפים מלאים לקהילה ולחוויה ,גם אני הילד האשכנזי שכמו הרגע הגיע מן העבר השני של הים התיכון,
ובכל זאת חש עצמו בבית מן הפעם הראשונה.
העובדה שאני אשכנזי הייתה קוריוז ,ולעתים לא פעם ,כשפגש מר יחזקאל מזרחי ,השכן מלמעלה ,באבי ,היה מסביר
שגוירתי אצלם בבית כנסת והיה מלווה את זה בצביטה אדירה בלחיי .בסוף השנה השנייה אף זכיתי עם עוד צעירים
בסידור בקשות מלא ,שהיה מחורץ בקווים אלכסוניים בכיוונים מנוגדים ,ממש כמו של המקצוענים בבית הכנסת.
וכך ישבנו שם כולנו .וכולנו ישבנו שם כאיש אחד .קהילה חיה ונושמת .יחד נאנקנו משירה צלולה במיוחד .יחד
הפסקנו לנשום עם מי שהאריך בשירתו ,ויחד שרנו בקטעים המשותפים בניגונים המהלכים בסבלנות על גבי המילים,
המעניקים תשומת לב לכל צליל ומצלול ,לדגש הקל ולדגש החזק ,לק' ולּכ' .התמסרנו שם לשירה שלא ממהרת.
שירה יושבת ,אוהבת ,אפילו מתענגת .רק בזכות שירת הבקשות יכולתי להבין אחר כך בלימודיי באוניברסיטה
משהו משירת תור הזהב .מן המקום שהקדישו תלמידי חכמים אלו להתענגות חושנית ממש מן השפה ומן הרגש ומן
הצליל ,וכל זה בבית הכנסת ממש .שירתם של הפייטנים ,כך הבנתי ,אינה נבנית מן הצער ,אלא מניחה את יסודותיה
על האהבה .היא אינה נובעת מן הניתוק הגופני ,אלא מן החוש והתחושה" .לבי חמרמר לידע גבולם ",אומר המשורר,
ואינו מתכוון להנגאובר .זה לא ראשו שחמרמר .זה לבו.
קרביו משתוקקים ,והוא מניע גם את תוכינו ולבנו להשתוקק אל האל .עבור הפייטנים התשוקה הפיזית היא ביתה של
התשוקה הרוחנית .חלק ממנה .היא הבית המיוסד על "מי ומעיין" .היא ה"אש ומים" .היא ה"אויר וחמה בין מחניים",
וברור שהיא "נשמה על אבניים" .השילוב הזה של גוף ונשמה ,ערק ותה בבית התפילה ,תשוקה והתרוממות רוח,
שירה ורוח ,כל אלו האירו לי דרך אחרת שנדחקה לה מעט בתרבותנו.
תחייתו של הפיוט היא תחייתה של נשמתנו ,של רוחנו החופשית .של השתוקקותנו אל מה שמעבר לנו ,השתוקקות
אל אל ,מתוך אהבה ושמחה וכאב והנאה.
אהרן פוירשטיין
חוקר קולנוע ותרבות
מנהל סטודיו למשחק ניסן נתיב ירושלים
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שומעים את הקולות
אשחר אל בראשית רעיוני /ארז ביטון
על חבר ילדות שנפל במלחמת ששת הימים ,על סוד וכיסופי דורות ,אבות במרוקו ומסתורין בצפת.
בשעות הקטנות של אשמורת הבוקר ,בקו התפר בין חושך לראשית אור ,בין קיץ לסתיו ,תופשות אותי כמעט בלי
דעת תחושות של נמיכות רוח לקראת ימים נוראים .פחד מהול בהתרוממות נפש ,הצפה של זיכרון של מקום אחר
ושל זמן אחר .שלמה אבן גבירול ,יותר מכל האחרים ,פורץ אלי מעבר לזמן ומלמד אותי שהאמת האחת הגדולה
כרוכה בנמיכות רוח ,בענווה ובצניעות הנפש.
אי שם בגיל עשר ,בבית כנסת קטן הקרוי "בית הכנסת של אימא רחל" באמצע השכונה ,שכונת עולים חדשים
ממרוקו בעיר לוד .בראש השנה ,ידי הקטנה בתוך ידו הגדולה של אבא ,ואני ילד שאין בו דיבור ,נעתקו ממני המילים
ואני כולי רטטים רטטים ,צועד אל בית הכנסת .שם ,אני יודע ,נכונה לי התרגשות הפוקדת אותי מדי שנה.
"בית הכנסת על שם אימא רחל" הוא עכשיו שני קירות נפולים .בולדוזרים של עמידר באו עליו מאחור בעורמה של
מתגנבים והכו בו .כך עשו לכל השכונה ,ואנשים שקמו בבוקר ראו שביתם נעשה חצי בית ועברו על כורחם לצריפים
רעועים בקצה הרובע ,כדי לעבור מאוחר יותר לשכונה מדולדלת עוד יותר .אבל אז ,כשבית הכנסת של אימא רחל
עמד על תלו ,שני חברי לילדות האחים אהרן ושמעון בן חמו לקחו להם 'חזקה' בראש השנה לקרוא בקהל את הפיוט
"עת שערי רצון" ואת הפיוט "שפל רוח" .אני שהייתי קטן מהם בשנתיים שלוש הייתי נמלא קנאה ופיללתי בלבי שיום
אחד אוכל גם אני לעמוד בקהל ולקרוא את השורות המטלטלות:

ְׁש ַפל רו ַּחְׁ ,ש ַפל ֶ ּב ֶר ְך וְ קוֹ ָמה
ימה
ֲא ַקדֶּ ְמ ָך ְ ּברֹב ּ ַפ ַחד וְ ֵא ָ
לְ ָפנֶ ָ
יך ֲאנִ י נֶ ְח ָׁשב ְ ּב ֵעינַ י
ְ ּכתוֹ לַ ַעת ְק ַט ָ ּנה ָב ֲא ָד ָמה
אהרן בן חמו נפל במלחמת ששת הימים.
מאז אני בתחושה שבעצם הוא קרא כל הזמן את שיר העקדה של עצמו .ומאז קולו היה מהדהד באוזני מדי שנה,
שם בבית הכנסת הקטן על שם אימא רחל.
אחיו שמעון המשיך לקרוא את "שפל רוח".
ריח הספסלים העתיקים ,הד הקירות וקולו של החזן הזקן חיברו אותי למשהו שהוא מעבר לזמן .ושוב "שפל רוח"
ושוב פחד ואימה מהולים בכמיהה שאין לה סוף.
כשגם חיי נעשו קירות נפולים ונעשיתי אוסף של קטעי חיים מקריים ,נדדתי בארץ מעיר לעיר ,בדלי רגשות ,דעות
מדומות ,חיפשתי בית כנסת לימים הנוראים שיזכיר לי ולו במעט את החיל והרעדה של בית הכנסת אימא רחל ואת
הפיוט שפל רוח של אבן גבירול.
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ְמלֹא עוֹ לָ םֲ ,א ֶׁשר ֵאין ֵקץ לְ גָ ְדלוֹ
ֲה ָכמֹנִ י יְ ַה ֶ ּללְ ָך ,ו ַּב ֶּמה
כך התוודעתי לבית הכנסת אבוהב בעיר צפת.
קול השופר בראש השנה בעמק שבין בתי הכנסת השרה עלי רוח קדמונית .ריח הספסלים העתיקים הד הקירות
וקולו של החזן הזקן חיברו אותי למשהו שהוא מעבר לזמן .ושוב "שפל רוח" ושוב פחד ואימה מהולים בכמיהה שאין
לה סוף.

ֲה ָד ְר ָך לֹא יְ ִכילוּן ַמלְ ֲא ֵכי‑רוֹ ם
וְ ַעל ַא ַחת ֲאנִ י ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה
כך ,הפיוט שפל רוח מתחבר לי עם העיר צפת והסוד והידיעה שאבות אבותי ,אי שם בדרום מרוקו ,באזור דרע ,עסקו
בקבלה ולא פסקו מכיסופים לארץ ישראל לאורך הדורות ,מהם גם כאלה שהתיישבו בצפת.

ֱה ִטיבוֹ ָת וְ ִהגְ דַּ לְ ָּת ֲח ָס ִדים
לְ ָך ַּתגְ דִּ יל לְ הוֹ דוֹ ת כּ ֹל נְ ָׁש ָמה
רק מתוך התבטלות מוחלטת ניתן להתחבר ,ולו במעט ,אל ההכרה באין-סופי ובמופלא .מתוך האפסות ינבע גרעין
של נחמה.
מאז ,כשאני מצליח להשתחרר מהרעש הגדול של חיי יומיום שכרגיל אוכל כל חלקה טובה ,בעונה של חסד ,אני מגיע
בימים הנוראים לעיר צפת כמו במעשה של תיקון כדי לאחות קרעים ולשאוב מעט פיוס מהמקום הזה שכל כולו רצוף
תפילה .שם באה אלי ההתחברות אל הנסתר אל הסוד ואל הגבוה ממני.

אשית ַר ֲעיוֹ נַ י
ֲא ַׁש ֵחר ֵאל ְ ּב ֵר ִׁ
ֲא ׁשר לִ ְׁשמוֹ ְת ַה ֵ ּלל כּ ֹל נְ ָׁש ָמה
לזכר אהרון בן חמו שנפל במלחמת ששת הימים
ארז ביטון
משורר וסופר ישראלי
חתן פרס ישראל לספרות ושירה עברית לשנת תשע"ה
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שומעים את הקולות
אשיר לך ארץ חמדה /רבקה מרים
אם עם ישראל הוא הרעיה ,והקב"ה הוא הדוד ,הרי שהדוד והרעיה נזקקים לערש כדי להיפגש בה ,והערש אינה
אלא ארץ ,ערש ישראל.
בניגוד לאחרים ,החיבור היהודי לאלוהות נזקק תמיד ,בראש וראשונה ,למקום .לא באקראי זהו גם אחד משמותיו של
הקב"ה .המפגש בין האינסוף לסופי ,בין המופשט למוחש ,לא מתרחש רק כרעיון שנישא ברוח .היהדות היא המפגש
שבין הקונקרטי למה שאי-אפשר ללכדו אפילו במחשבה.
לכן על החיבור הזה להתרחש על קרקע ממש ,על קרקע מסוימת ,לכן גם נעוץ החיבור הזה ביומיום השגור ביותר,
באכילה בשתייה ,בלבוש –
ערש חמדה .ארץ חמדה.
והנה ,בנו התקיימו הדברים .אנחנו כאן .מארבע פאות התקבצנו ,שבנו אל הנוף ואל שפת הקדומים שהייתה מחכה
לנו בין חמוקיו ,כמו בחלום שחלמנו ושנדמה היה שלעולם לא יוכל לקרום עור.
ועדיין לא באנו לכלל מנוחה .מסתבר שגם כמו שקורה בשיר השירים – כשהדוד נמצא והרעיה ממתינה על ערשה
– הטלטלה ממשיכה להיטלטל .הדוד והרעיה והערש נמצאים בתמונה ,ועדיין הם בחיפוש מתמיד זה אחר זה,
כשהאחד חומק או האחר ,כשהקיים נוכח לרגע ,אך מיד שוב נעדר – והחיפוש עודנו מלא כאב ותשוקה ,רוויה לרגעים
– ושוב צמא שמטריף את הדעת.
אבל כמו בשיר השירים ,עצם התפאורה ,הנוף של הערש ,הצמחים ,בעלי החיים – הכרמים והסמדר והתפוח,
העזים ,והשועלים – מהווים נחמה גדולה .השרון והעמק ,ההרים והגאיות והפלגים ,מחבקים את החיפוש הזה
ומקיפים אותו במוסיקת רקע מופלאה.
כמה טוב שיש לנו מדינה .נשמע קיטשי ,אידיוטי ,נאיבי?
לא .לא ולא ולא.
כמה טוב שיש לנו מדינה.
למרות ולמרות .ולמרות.
כמה טוב שיש לנו מדינה .מקום לגוף שלנו .לשפה שלנו .לספרים שלנו .מקום שאפשר לגעת בו ולהריח אותו ולנשום
אותו .לא משל ,לא סמל או דימוי וירטואלי .לא מטאפורה .הארץ שלנו ,עם צמחים ונופים ובעלי חיים .עם שמים
ואדמה ,וגם ,כן ,גם ,עם שלמת בטון ומלט .עם שלמה שהיא מוגזמת ,שגם לא ממש מתחשבת בנוף ,שקשורה ליותר
מדי עניינים שבחומר.
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אבל בתוך הצפיפות המגובבת ,יש פינות שהן הבית שלנו .כבישים ובניינים וגינות .וריחות .וצלילים .והצהוב
הנפלא הזה של הקיץ ,שכולם אוהבים לקטר עליו .והבצורות או השיטפונות של החורף ,שגם עליהם מקטרים.
והם שלנו.
ויש לנו בעיות .בינינו לבין אחרים שיושבים כאן ,או כאלה שרוצים לשבת כאן .גם בינינו לבין עצמנו .ויש גם פחד
שרובץ עלינו ,יומם ולילה לא ינום ולא יישן הפחד שלנו.
אבל – וזה לא מקובל לומר היום – יש לנו גם צבא שנועד להגן עלינו.
ואנחנו כאן .סוף סוף .קובצנו הנה מקצווי עולם ,אנחנו מהווים לקט של אנשים שהימצאות כל אחד מהם כאן כרוכה
בסיפור נסי .יש בנו אנרגיות שהבאנו מארבע כנפות הארץ ,ובהן טמונות אינספור אפשרויות יצירה.
ואנחנו אכן יוצרים .חלק מהבלגן הדחוס שלנו כאן נובע מכוחות היצירה השופעים שלנו.
וגם כשנוסעים לכל מיני חוצלארצים ,אפשר לחזור הנה .למקום הזה .לרדיו ההיסטרי .לאנשים שצועקים אבל גם
צוחקים .לישירות שגובלת לפעמים בגסות ,אבל גם לעדינות ולחברות ולהומור .לשירי ארץ ישראל .למוסיקה חסידית
ומזרחית .לספרות ישנה ומודרנית ,לעתיק ולמתחדש ,שמתנגחים זה בזה ומתנשקים.
תארו לעצמכם ,איך היינו ,חלילה ,בלי המקום היקר הזה.
רבקה מרים,
ילידת ירושלים ,משוררת וציירת,
בת לסופר היידיש לייב רוכמן ורעייתו ,שרידי השואה ,שעלו ארצה בשנת .1950
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יעלה יעלה  -סיפור אהבה /סיגלית בנאי
סיגלית בנאי כותבת על סיפור אהבה עתיק וחדש – יעלה יעלה בואי לגני.
ּבֹואי ְל ַגּנִ י" קולו של הרב חיים לוק מושך בחוטים של הלב ,מפייט ַי ֲעלָ ה והיא עולה – יפה,
ִ
" ַי ֲעלָ ה ַי ֲעלָ ה ַי ֲעלָ ה
נעלה ,האהבה בין הבורא לעמו ,בין הדוד לאהובה ,בין הקול השר לקהל השומעים.
סיפור אהבה.
בחוץ תל אביב פועמת חילוניות בבגדים הדוקים ומבטים מפתים ,וכאן בפנים היכל של קדושהַ " .י ֲעלָ ה ַי ֲעלָ ה
ַי ֲעלָ ה" והתרגשות גואה בגרון ,משהו חדש נולד כאן – סיפור אהבה.
הפתיחה מתוך פיוט של משורר ענק אחר ,ר' שלמה אבן גבירול ,ממקמת את האני השר בעמדה של ענווה
"לפָ נֶיָך אֲ נִ י נ ְֶח ָׁשב ְּבעֵ ינַי ּכְ תֹולַ עַ ת ְקטַ ּנָה ּבָ אֲ ָד ָמה" .שלא נטעה לחשוב ,זה לא אני שקורא לה ,אלא
למול הבוראְ :
מביא לכם בגוף ראשון דיאלוג בין האוהב העוזב ,הבורא – לאהובתו היעלה .אני בן האנוש ,התולעת הקטנה,
אשיר לפניכם כמו בשיר השירים את שני התפקידים :את מילותיו של האוהב ואת מילותיה של היעלה .ואז
מתחיל מעשה האהבה .בעדינות ,בתחינה מפתה ,בקולו המרטיט של האוהב הוא קורא להַ " :י ֲעלָ ה ַי ֲעלָ ה ַי ֲעלָ ה
ֹאמרּ ,דֹוד ,אֲ הַ ְב ָּתנִ י?",
ית ְואֵ יְך ּת ַ
ּבֹואי ְל ַגּנִ י" והיא נענית לו מתוך שברון הלב של הגלות" :עַ ָּתה ְלבֵ ין עַ ִּמים ז ִֵר ָ
ִ
והאוהב מנסה לפייס אותהּ" :כִ י אַ הֲ בַ ת עֹולָ ם אֲ הַ ְב ִּתיְךִׂ ,ש ְמ ִחיּ ,כִ י ְיׁשּועָ ֵתְך אָ נִ י" .והיא נעתרת ,מאמינה שעוד
דֹודי".
ּול ִעיר צִ ּיֹון נְ חֵ נִ י ִ
דּודיְ ,
אפשר לחזור לציון ,למשכן האהבה שנעזב" :לּו ְי ִהי כִ ְדבָ ְרָךְ ,י ִד ִידי ,עַ ָּתה ַמהֵ ר אֱ סֹוף נְ ִ
למחרת אני נוסעת לחנות של "האחים אזולאי" בכיכר השעון ביפו שם אני קונה עוד ועוד דיסקים של הרב
חיים לוק ,מקבלת ִאתם את השבת כשהזמן עומד מלכת ,כמו באותו רגע קדוש של התאהבות כשגם קולי רטט
" ַי ֲעלָ ה".
חיים לוק בהופעה .מחייך ,כובעו המטורזן שמוט על צדו בחן של זמר פלמנקו ,שנסוניר ,פייטן של הלב ,רב.
והקול הזה מעביר בי צמרמורת שוב ושוב בכל פעם שכפתור ה PLAY-באתר הפיוט נלחץ לעוד שמיעה ,ועוד
אחת ,כשהאצבעות מקלידות יעלה יעלה סיפור אהבה ,ובכל הגוף העור סומר.
סיגלית בנאי במאית,
משוררת וחוקרת קולנוע ישראלי בהקשר מזרח תיכוני.
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מבקשי פניך /הרב והסופר חיים סבתו
ילד קטן הייתי .כבן שש כבן שבע .יושב על ספסל עץ ללא משענת שהוסיפו בבית הכנסת "שערי השמים"
במעברה בבית מזמיל ,לקראת תפילות יום הכיפורים .בית הכנסת מלא אדם היה .לא היה מי שגר במעברה
ולא בא לתפילה .כולם לבושים לבנים ועטופים לבנים .דממה שררה בבית הכנסת .נמלאתי התרגשות עד
שגופי רעד .סבא קם ממקומו והלך לתיבה בצעדים מדודים .עמד לפני התיבה .עיטף עצמו בטלית ,החזיר
פניו לקהל ,הרהר כמה רגעים והתבונן סביב בעיניו השחורות החודרות .פתע פתח בדמע" :לך אלי תשוקתי.
בך חשקי ואהבתי" .הניגון מלא ערגה היה ,ופיוטו של אבן גבירול חוצב לבבות היה ,ועיניו דמעו מהתרגשות.
וסבא ממשיך" :לך עיני ורעיוני וצורתי ותבניתי .לך רוחי לך כוחי ומבטחי ותקותי .לך אזעק בך אדבק עדי שובי
לאדמתי .ומה אני ומה חיי ומה כוחי ועצמתי" .בכל בית מן הפיוט אני מביט בפניו ולא גורע ממנו עין .אני רואה
אותו מתחנן כבן המתחטא לפני אביו ,עד שסיים" :ואור גנוז לפניך יהי סתרי וסוכתי .ותחת צל כנפיך תנה נא
את מחיצתי".
הופתעתי.
הכרתי את סבא כשהיה מעיין בתורה עיון חריף ועמוק ונושא ונותן בסערה .הכרתי אותו עם השכלתו הרחבה,
וכאן ראיתי אותו כאיש אחר .עומד לפני בוראו כילד באמונה תמימה ואהבה לוהטת .החיבור הזה בין עיון חריף
ואמונה תמימה ,בין דעת רחבה ועומק אהבה ,שבה את לבי ושוב נמלאתי רגש עז .ושוב ראיתי מה שראיתי
בילדותי .חריפות השכל ותמימות האמונה ,ורוחב הדעת ועומק אהבה...
הרב חיים סבתו ,תלמיד חכם דתי לאומי וסופר ,ממייסדי ישיבת ההסדר ברכת משה במעלה אדומים,
וראש ישיבה בה מאז ה'תשע"ה .מחבר ספרים תורניים וספרות יפה .הזוכה הראשון בפרס ספיר ,וזוכה
פרס ניומן לספרות עברית לשנת .2009
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נחמה בפיוט /ר' חיים לוק

(מבוסס על ריאיון אישי)

בן ארבע שנים ויתום אני מאבי .ריבונו של עולם ,אבי היתומים ,זיכני והתקבלתי לבית הספר "אם הבנים" ולמקהלה
שליד בית הספר בעיר קזבלנקה ,השוכנת על חופה האטלנטי של מרוקו.
תכנית המקהלה הייתה חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים בבית הספר ,וכך כבר מגיל צעיר זכינו ללמוד פיוטים,
טעמי מקרא בנוסח קהילת יהודי מרוקו וכן למדנו את מזמורי התהילים בנוסח יהודי טנג'יר .כשעמדתי על דעתי,
עת בגרתי ,נוכחתי עד כמה הפיוטים העשירו את שפתי ולשוני ועד כמה הפיוטים היו עבורי נחמה ומזור ליתמות
ולניסיונות החיים .השתפכות הנפש בפיוטיהם של רבי יהודה הלוי ,רבי שלמה אבן גבירול ,רבי אבן עזרא ,דונש בן
לברט ועוד משאירים בי כוחות נפש.
העצמה מאוד מיוחדת אני חש כשאני מגיע ביום הכיפורים לפיוטו של ריה"ל:

			
ה' נֶ גְ דְּ ָך ָכל ַּת ֲאוָ ִתי
		
ְרצוֹ נָ ְך ֶא ְׁש ֲאלָ ה ֶרגַ ע וְ ֶאגְ וַ ע
וְ ַא ְפ ִקיד ֶאת ְׁש ָאר רו ִּחי ְ ּביָ ָד ְך

וְ ִאם לֹא ַא ֲעלֶ ָ ּנה ַעל שְׂ ָפ ִתי
ו ִּמי יִ ֵּתן וְ ָתבֹא ֶׁש ֱאלָ ִתי
וְ יָ ַׁשנְ ִּתי וְ ָע ְר ָבה ִ ּלי ְׁשנָ ִתי...

ברבות הימים זכיתי להיות תלמידו ויד ימינו של ענק השירה והפיוט שקם ליהדות מרוקו רבי ומורי ר' דוד
בוזגלו זכר צדיק לברכה .מאות הפיוטים שכתב מוסיפים עושר רוחני ותרבותי לעדה המרוקאית בפרט ולעם
ישראל בכלל.
בהתרגשות ובהשתפכות הנפש אני שר את פיוט המוסר נגד מידת הגאווה של רבי דוד בוזגלו :

ְמקוֹ ְמ ָך ַאל ַּתנַ ח		
ִ ּכי ָרם קוֹ ָמה יִ ּ ַׁשח
ו ֵּבית ֵ ּג ִאים יִ ַּסח		

ֵׁשב לְ ָך ֵ ּבין ַה ּ ְׁש ָפלִ ים
וּנְ ִפילִ ים ָהי ּו לִ נְ ָפלִ ים
יש וְ נָ ס ּו ַה ְ ּצלָ לִ ים...
ִח ׁ

ומסיים בתחנון את פיוטו:

כלֶ ּ ,פגַ ע ו ַּמ ָּכה.דֶּ ֶר ְך ַה ֶּמלֶ ְך ,קוּם וּנְ ַהג,לִ ְׁשכּ וֹ ן ֶאת דַּ ָּכא ,וּלְ ַדל וָ ֶהלֶ ְך ִהלָ וֵ ה ,ו ְּבלָ ׁשוֹ ן ַר ָּכה .וְ ָכל ָ ּגאוֹ ן ַה ְשלֵ ְך ׁש ֶֹר ׁש ָּ
ִאם נָ ַבלְ ָּת ְ ּב ִה ְתנַ ּ ֵׂשאַ ,רע ַה ַּמ ֲעשֶׂ ה .לָ ֵכן קוּם ,נָ א וְ ִה ְת ַר ֵ ּצהֵ .אל ֶמלֶ ְך יוֹ ֵׁשב ַעל ִ ּכ ֵּסא.
והמילים ,הטעמים והמזמורים לי נחמה ומזור ליתמות ולניסיונות החיים.
סלסולים רבים הרטיטו לבבות מאז התפייט חיים לוק בן החמש עם "ימלוך ה' לעולם ועד" ,אי שם
בקזבלנקה .אחד מגדולי הפייטנים ,ויש שיטענו הגדול מכולם.
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על פיוטי השבת /אהוד בנאי
[ה ּ ָׁש ֵרת] ַמלְ ֲא ֵכי ֶעלְ יוֹ ן  ,מלאכי רחמים
יכם ַמלְ ֲא ֵכי ַה ּ ָׁשלוֹ ם ַ
ָׁשלוֹ ם ֲעלֵ ֶ
ְ
]מלֶ ְך ַמלְ ֵכי ַה ְּמלָ ִכים ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא
[מ ֶּ
ִ
[ה ּ ָׁש ֵרת] ַמלְ ֲא ֵכי ֶעלְ יוֹ ן ,מלאכי רחמים
בּ וֹ ֲא ֶכם לְ ָׁשלוֹ ם ַמלְ ֲא ֵכי ַה ּ ָׁשלוֹ ם ַ
ְ
]מלֶ ְך ַמלְ ֵכי ַה ְּמלָ ִכים ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא
[מ ֶּ
ִ
[ה ּ ָׁש ֵרת] ַמלְ ֲא ֵכי ֶעלְ יוֹ ן ,מלאכי רחמים
ָ ּב ְרכוּנִ י לְ ָׁשלוֹ ם ַמלְ ֲא ֵכי ַה ּ ָׁשלוֹ ם ַ
ְ
]מלֶ ְך ַמלְ ֵכי ַה ְּמלָ ִכים ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא
[מ ֶּ
ִ
[ה ּ ָׁש ֵרת] ַמלְ ֲא ֵכי ֶעלְ יוֹ ן ,מלאכי רחמים
את ֶכם לְ ָׁשלוֹ ם ַמלְ ֲא ֵכי ַה ּ ָׁשלוֹ ם ַ
ֵצ ְ
ְ
ְ
]מלֶ ך ַמלְ ֵכי ַה ְּמלָ ִכים ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא
[מ ֶּ
ִ
ְ ּב ִׁש ְב ְּת ֶכם לְ ָׁשלוֹ ם ַמלְ ֲא ֵכי ַה ּ ָׁשלוֹ ם ַמלְ ֲא ֵכי ֶעלְ יוֹ ן ,מלאכי רחמים
]מלֶ ְך ַמלְ ֵכי ַה ְּמלָ ִכים ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ,מלאכי רחמים
[מ ֶּ
ִ
ִ ּכי ַמלְ ָא ָכיו יְ ַצ ֶּוה לָ ְך לִ ְׁש ָמ ְר ָך ְ ּב ָכל דְּ ָר ֶכיךָ
את ָך וּבוֹ ֶא ָך ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד-עוֹ לָ ם
ה' יִ ְׁש ָמר ֵצ ְ
את המנגינה הקטנה הזאת של סבא שמעתי מאז שהייתי ילד קטן שמגיע מרמת גן האפורה אל בית סבא המואר
שבתוך מחנה יהודה השוק הצבעוני.
את הניגון הזה שמעתי ולמדתי בבית סבי וסבתי מאיר ובכורה עליהם השלום .כמו בכל ניגוני השבת שסבא שר,
המנגינה הייתה קטנה ,חסכונית ,וחוזרת על עצמה.
עם הזמן למדתי להוקיר מאוד את הצניעות הזאת .לא עושים עניין משירה גדולה .עושים בפשטות את העבודה:
מביאים באמצעות מלאכי עליון ברכה ושלום סביב שולחן השבת.
ברכה ,שלום ,ובמקרה הזה גם רחמים .עם הזמן גיליתי שהתוספת" :מלאכי רחמים" כמעט ולא מופיעה בסידורים,
ומעטים הם השרים אותה .אבל את המנגינה הקטנה הזאת של סבא אי אפשר לשיר בלי התוספת הזו ,שבשבילי
היא כל כך טבעית .כך שמעתי אותה ,מאז שהייתי ילד קטן שמגיע מרמת גן האפורה אל בית סבא המואר שבתוך
השוק הצבעוני.
אהוד בנאי,
יוצר ,מלחין וזמר
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אמני השיר ,אנשי הרגש ,בעלי היצירה
הזמ נ ה ל הי כ רו ת עם דמו ת ם של ה פ י י ט נ י ם
ְ ּבלִ ִ ּבי ָצ ַפנְ ִּתי ִא ְמ ַרת ּ ִפ ַ ּנת יִ ְק ַרת ֵס ֶפר זְ ִמירוֹ ת יִ ְש ָֹר ֵאל
וּבוֹ ְ ּכלוּלוֹ ת ְּת ִפ ּלוֹ ת ו ְּת ִה ּלוֹ ת לָ ֵאל.
ֹאש לְ ָכל דְּ ָב ַרי ִׁש ַירי וּנְ או ַּמי
ש ְמ ִּתיו לְ ר ׁ
ַׂ
ַ ּב ֲעבוּר ֱהיוֹ ָתם הוֹ ָדאוֹ ת לְ צוּר ׁשוֹ ֵכן ְמרוֹ ִמים.
ֹיב ִתי.
יתי לְ ַכלְ ֵּכל ֵש ָ
ימי וְ ֵהם לַ ְח ִמי ,לֶ ֶחם ֵ ּב ִ
ֵא ֶ ּלה ֵהם ֵמ ַ
(ר' ישראל נג'ארה ,זמירות ישראל)
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הרב יוסף חיים – הבן איש חי
בגדד1909–1835 ,

רב ,מנהיג ומשורר.

דמות מרתקת ששילבה בתוכה את כל הממדים האפשריים של יצירה ,עשייה והנהגה בתחומי היהדות :הלכה,
קבלה ,שירה ,ויכולת דרשנות וירטואוזית מאין כמוה .דמותו הציורית של הבן איש חי ריתקה סוגי אוכלוסייה
שונים ,מלמדנים ועד עממיים.
מדי שבת בצהריים היה דורש בפני קהל רחב .בדרשות אלו היה מפגין את יכולתו הווירטואוזית האדירה
בקישור שלושה ממדים ספרותיים – פרשת השבוע ,קבלה והלכה – באופן היוצר מארג ציורי אחד מדהים,
מהלך המונצח בספרו המפורסם ביותר – "בן איש חי" ,שהפך גם לשמו השני .בתום הדרשה הקהל היה מלווה
אותו למצוות סעודה שלישית .הוא היה מאריך מאוד בפזמונים ובפיוטים על השולחן.
ארבע שבתות בשנה (שובה ,זכור ,שבת הגדול ,שבת כלה) הייתה דרשתו מתקיימת בבית הכנסת הגדול של
בגדד ("צלאת אל כבירי") לפני קהל של אלפים ,ובאותה שעה בתי הכנסת האחרים היו נסגרים.

דונש בן לברט
פאס 920-,קורדובה990 ,
בלשן ומשורר ,רב ודיין עברי.
נולד בפאס ,עבר לבגדד ושם למד מפי ר' סעדיה גאון .כתיבתו הושפעה מהתרבות הערבית .דונש בן לברט אימץ
את המשקלים הערביים בכתיבת השירה העברית ובכך הניח את היסוד לצורתה של שירת ימי הביניים.
חידושיו של דונש לא היו רק בתחום הצורה אלא גם בתוכן .הוא הראשון שכתב שירי יין בעברית בסגנון השירה
הערבית .הוא היה מהמשוררים הראשונים בספרד שכתבו שירת חול .רק מעטים משיריו התגלו עד כה .בשיריו
הידועים – הפיוט לשבת "דרור יקרא".

ר' רפאל ענתבי
חלב 1830- ,מצרים1919 ,
תלמיד חכם ,משורר.
ר' רפאל ענתבי נולד ב 1830-בחלב שבסוריה ,הלוא היא ארם צובא ,ונחשב לגדול משורריה .ר' רפאל היה
תלמיד חכם גדול ,בקי בנגלה ובנסתר .למדנותו וחכמתו של ר' רפאל מצאו את ביטוין במאות השירים שחיבר
(למעלה מ 400-שירים) ,שהפכו לחלק מרכזי ברפרטואר השירה החלבית ,חלקם אף נכנסו לסדר שירת
הבקשות של ליל שבת.
ר' רפאל ,שהיה עיוור ,נסתייע בתלמידיו מבית המדרש "עבוד הררי" ,שם לימד פיוט ושירה ,לשם העלאת
שיריו על הכתב .ר' רפאל נהג אף בשיחת חולין לחרוז חרוזים ולהשיב בחריזה ולעתים אפילו לחבר שיר על
נושא השיחה .הוא עבר בסוף ימיו להתגורר במצרים ,שם נפטר ב.1919-
שיריו מושרים עד היום ,הן בסדר שירת הבקשות של ליל שבת והן כחלק ממעגל החיים והשנה.
רבים משיריו נתחבבו על שאר קהילות ישראל ,והן מזמרות אותם בהזדמנויות שונות.
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ר' שמעיהו קוסון
המאה השש-עשרה
אודות מחבר הפיוט אנו יודעים מעט מאוד .שמו ,שמעיהו ,נלמד מאקרוסטיכון של הפיוט 'אודה לאל לבב
חוקר' .בנוסח הבבלי של הפיוט ישנם בתים נוספים ואם נניח שבתים אלו נכתבו על ידי ר' שמעיהו והם חלק
מהאקרוסטיכון ,אזי שמו המלא היה 'שמעיהו קוסון' .לא ברור מתי הוא חי והיכן.
מפיוט אחר שנכתב על ידו" :יום מאורי חשך בכבוש קשטילייא" – שעוסק בגירוש יהודי ספרד בשנת רנ"ב
( – )1492אפשר להסיק שחי לאחר שנה זו וייתכן שהוא עצמו היה בין המגורשים או שחי בסמוך למאורע.
מפיוט זה ומתפוצת פיוטיו בצפון אפריקה אפשר לשער בזהירות שהחיבור נכתב באזור המגרב במאה השש-
עשרה.

ר' שלמה הלוי אלקבץ
סלוניקי 1505-,צפת1584 ,
רב מקובל ,דרשן ומשורר.
ר' שלמה היה ממשפחה של מגורשי ספרד .נודע כאחד מגדולי התורה בעיר סלוניקי .בגיל  25לערך ,בדרכו
לארץ הקודש ,התעכב באדריאנופולי ושם עסק בקבלה וחיבר כמה מספריו .שם גם למד תורה אצל ר' יוסף
קארו .בספריו ובפיוטיו ניכרת השפעה קבלית .הוא התחתן עם בת למשפחת עשירים .כמתנה לארוסתו חיבר
אץ הספר "מנות הלוי" על מגילת אסתר ,ושלח לה אותו לקראת פורים בתור משלוח מנות ,הואיל והיה עני ולא
היה יכול לתת לה מתנה יקרה.
ר' שלמה הגיע לארץ ישראל בגיל שלושים בערך .הוא התיישב בצפת אשר הייתה באותם ימים מרכז רוחני.
"לכה דודי" הוא הפיוט המפורסם ביותר שכתב ,אך לא היחיד .שיר זה זכה לשבחים גם מפי האר"י ,והערכה
זו תרמה להפצתו בכל התפוצות .תיאור ספרותי ,הנאמן לרושם שהותיר רבי שלמה אלקבץ ו"לכה דודי" שלו
בהיסטוריה של צפת ,נותן א' א' קבק ברומן "שלמה מולכו":
"בין ההרים ,בתוך עמק הצללים ,התנועעו עשרות דמויות לבנות ,כנשמות טהורות שנתעו לכאן בדרכן
אל גן העדן...
לפני הציבור הלבן הזה ,על גבי אבן גדולה עמד רבי שלמה אלקבץ ,לבן ,בהיר ,רועד ,בוער כלפיד .על
פניו נאצלו קווי פז מזיווה של שבת השורה על ראשי ההרים ..הוא שר :לכה דודי לקראת כלה פני שבת
נקבלה...
כלום זה קולו שר? כולו ,כולו שר! מקצות אצבעות רגליו עד שערות ראשו – הכול בו נבע שירה...
זו הייתה שירת נפש שכלתה מכיסופיה אל הכלה ,שגוועת מגודל כמיהתה אל המלכה ,שמפזרת ביד
נדיבה את הינוניה ונשיקות עדנה דרך צעיף אור דק ...אליה ,אל שאהבה נפש".
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ר' יצחק אביחצירא
מרוקו ,נפטר ב1912-
תלמיד חכם ,מקובל ומשורר.
פעל בחבל תאפיללת שבצפון מערב הסהרה .הוא היה בנו של ר' יעקב אבוחצירא ( )1880–1806המכונה "אביר
יעקב" .ר' יצחק נודע בבקיאותו בכל מקצועות התורה .כמה מרבני משפחת אבוחצירא כתבו פיוטים ורבים מהם כונסו
בספר "יגל יעקב" .גם ר' יצחק כתב פיוטים ובהם הפיוט הנודע "אעופה אשכונה".

יצחק אליה נבון
(מתוך :סרוסי אדוין" ,מתוגרמה לירושלים – י"א נבון ותרומתו לזמר העברי" ,דוכן ,יג (תשנ"א) ,עמ' )-126¬125

אדריאנופולי (טורקיה) 1859- ,ישראל .1952
משורר ומלחין יהודי טורקי-ישראלי ,ממעצבי הזמר העברי.
יצחק אליה נבון חונך על ברכי השפה העברית על ידי אביו ,שלימים היה ממייסדי החברה "דורשי לשון לציון"
בקושטא .מראשית דרכו הושפע נבון מהרוחות החדשות שהתפשטו במרכזים העירוניים הגדולים של הממלכה
העות'מאנית בשנות השישים של המאה התשע-עשרה :ההשכלה והחייאת הלאומיות היהודית .למד בבית
הספר "כל ישראל חברים" .שירתו הושפעה מדפוס הפייטנות הדתית של יהודי טורקיה .כמו כן ערך ופרסם
נבון פיוטים עתיקים פרי עטם של משוררי טורקיה הקדומים.
הצטיין בקול ערב ,ובמשך שנים רבות היה ממנהיגי מקהלות המפטירים בקושטא ,ונחשב לאחד המעטים
מיחידי סגולה ,שריכז תחת ידו שרידי אוצרות של צלילים ,נעימות ומנגינות ...עם שומעי לקחו נמנו הזמר
הצעיר יצחק לוי ,ברכה צפירה ,נחום נרדי ,יוסף סיקרון ,שמואל אלקלעי ואחרים ...נעים זמירות ישראל היה
האיש ,מגיל צעיר ועד זקנה ושיבה.
פעילותו של נבון כמשורר וכזמר לא פסקה כל ימי חייו והוא הקדיש לה חלק נכבד מזמנו .בתחום השירה יש
להבדיל בין שני ממדים בפעילותו של נבון :חיבור של שירים עם או בלי מנגינה ,ועריכה ותרגום של שיריהם של
משוררים אחרים .לזכותו של נבון יש לזקוף את העריכה והפרסום של פיוטים עתיקים ,פרי עטם של משוררי
טורקיה הקדומים ,ובעיקר אלה מאדריאנופולי.
האיש שימש צינור ראשי להבאת המסורת המוסיקלית היהודית-טורקית לארץ ישראל ,והשפיע השפעה לא
מבוטלת על עיצוב הזמר העברי בראשית דרכו( .דוד גאון)
באביב תרפ"ט ,והוא בן  70וסגי נהור ,הגשים נבון את השאיפה שקיננה בלבו משחר
נעוריו :להתיישב בארץ האבות .הוא השתקע בירושלים והשקיע חלק ניכר ממרצו
למוסיקה ולשירה( .המידע על יצחק אליה נבון לקוח מהמאמר :א' סרוסי" ,מתוגרמה
לירושלים :יצחק אליהו נבון ותרומתו לזמר העברי" ,דוכן ,יג (תשנ"א) ,עמ' .)-126¬125
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דוד המלך
המלך השני לישראל וראשון למלכות בית דוד.
דמותו המקראית של דוד המלך ידועה בין היתר בשל מזמורי התהלים שחיבר ותיאור דמותו המוסיקלית
מתוארת בנביא במילים "נְ ִעים זְ ִמרֹות ִי ְׂש ָראֵ ל" (שמואל ב כג ,א) .בספר שמואל א' ט"ז מתוארת נגינתו של דוד:

ֹאמרִ ,ה ֵ ּנה
יטיב לְ נַ ֵ ּגן ,וַ ֲה ִביאוֹ ֶתםֵ ,אלָ י .וַ ַ ּי ַען ֶא ָחד ֵמ ַה ְ ּנ ָע ִרים וַ ּי ֶ
יש ֵמ ִ
ל-ע ָב ָדיוְ :ראוּ-נָ א לִ יִ ,א ׁ
ֹאמר ָׁשאוּלֶ ,א ֲ
"וַ ּי ֶ
יש ּת ַֹאר; וַ יהוָ הִ ,ע ּמוֹ  .וַ ִ ּי ְׁשלַ ח
יש ִמלְ ָח ָמה וּנְ בוֹ ן דָּ ָבר ,וְ ִא ׁ
יתי ֵ ּבן לְ יִ ַׁשי ֵ ּבית ַה ַ ּל ְח ִמי ,י ֵֹד ַע נַ ֵ ּגן וְ גִ בּ וֹ ר ַחיִ ל וְ ִא ׁ
ָר ִא ִ
ָ
ֹאמרִׁ ,שלְ ָחה ֵאלַ י ֶאת-דָּ וִ ד ִ ּבנְ ך ֲא ֶׁשר ַ ּב ּצֹאן .וַ ִ ּי ַ ּקח יִ ַׁשי ֲחמוֹ ר לֶ ֶחם ,וְ נֹאד יַ יִ ן ,וּגְ ִדי
ָׁשאוּל ַמלְ ָא ִכיםֶ ,אל-יִ ָׁשי; וַ ּי ֶ
ל-שאוּל ,וַ ַ ּי ֲעמֹד לְ ָפנָ יו; וַ ֶ ּי ֱא ָה ֵבה ּו ְמאֹד ,וַ יְ ִהי-לוֹ
ל-שאוּל .וַ ָ ּיבֹא ָדוִ ד ֶא ָׁ
ִע ִּזיםֶ ,א ָחד; וַ ִ ּי ְׁשלַ ח ְ ּביַ ד-דָּ וִ ד ְ ּבנוֹ ֶ ,א ָׁ
אל ֹ ִהיםי-מ ָצא ֵחן ְ ּב ֵעינָ י .וְ ָהיָ הּ ִ ,ב ְהיוֹ ת רו ַּח ֱ
נֹשֵׂ א ֵכלִ ים .וַ ִ ּי ְׁשלַ ח ָׁשאוּלֶ ,אל-יִ ַׁשי לֵ אמֹר :יַ ֲע ָמד-נָ א ָדוִ ד לְ ָפנַ יּ ִ ,כ ָ
ת-ה ִ ּכ ּנוֹ ר ,וְ נִ ֵ ּגן ְ ּביָ דוֹ ; וְ ָרוַ ח לְ ָׁשאוּל וְ טוֹ ב לוֹ  ,וְ ָס ָרה ֵמ ָעלָ יו רו ַּח ָה ָר ָעה"
ל-שאוּל ,וְ לָ ַקח דָּ וִ ד ֶא ַ
ֶא ָׁ

נעמי שמר
ישראל 2004-1930
פזמונאית ,מלחינה ,זמרת ישראלית ומתרגמת שירים.
שמר נולדה ,גדלה והתחנכה בקבוצת כנרת בשם "נעמי ספיר" ,למאיר ספיר (ספירוב) ממייסדי הקבוצה,
ולרבקה ,בתם של חנה ויונה שפרירי .בעידודה של אמה החלה שמר לנגן בפסנתר כבר בגיל שש .לאחר
שסיימה את לימודי התיכון למדה שמר באקדמיה למוסיקה בירושלים ובאקדמיה למוסיקה בתל אביב .כששבה
לאחר לימודיה באקדמיה לקבוצה ,לימדה את ילדי הקיבוץ ריתמיקה וכך נולדו שיריה הראשונים ,כגון "הדואר
בא היום" ו"אחינו הקטן".
הייתה כלת פרס ישראל לזמר עברי.
שמר כתבה שירים רבים ,בהם שנעשו ל'נכסי צאן ברזל' במורשת הישראלית ,כמו "ירושלים של זהב"" ,חורשת
האקליפטוס"" ,לו יהי"" ,על כל אלה" ו"שירת העשבים".

הפייטן הלא ידוע
במקצת הפיוטים שם הפייטן אינו מופיע לצד הפיוט משום שזהותו אינה ידועה .הדבר נובע מכך שהיו פייטנים
רבים שחיו ויצרו בעבור הקהילות שלהם .במקרים רבים הם כתבו את שמם באקרוסטיכון של הפיוט .לדוגמה,
שמו של מחבר "יום השבת אין כמוהו" הוא מנצור ,שמו של מחבר הפיוט "יהי שלום בחילנו" הוא יהושע.
אין אנו יודעים פרט נוסף עליהם מעבר לשמם ,אבל הפיוטים הנפלאים שכתבו התחבבו על קהילתם והם
הועברו מדור לדור ולעתים אף מקהילה לקהילה וכך הגיעו אלינו.
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רשימת הפיוטים בתקליטור
בוקר
מס' הפיוט

שם הפיוט

מילים

לחן

ביצוע

עיבוד

1

אדון עולם

מחבר לא ידוע

ספרדים,
בולגריה

עדי ארנון – שירה,
ניצן פרי – גיטרה
אקוסטית ,אסף
זמיר – אּודּו וכלי
הקשה,
אליהו דגמי –
בגלמה,
גרגיי ברצה –
קלרינט חשמלי

יאיר הראל וניצן
פרי על פי שם
טוב לוי

2

שימו לב
על הנשמה

ר' שמעיהו קוסון

אלג'יריה

נטע אלקיים –
שירה,אליהו דגמי
– ג'ומבוש ,עוד,
ניצן פרי – גיטרה
אקוסטית ,גרגיי
ברצה – נאי

יאיר הראל וניצן
פרי

3

אודה לאלי

מחבר לא ידוע

תימן -
כללי

שי צברי – שירה,
אסף זמיר – כלי
אליהו
הקשה,
דגמי ג'ומבוש ,עוד
אייל סלע  -נאי

יאיר הראל וניצן
פרי

4

רפא צירי

ר' רפאל ענתבי

מסורת
ספרד,
ירושלים

הרב דוד מנחם –
שירה ,אייל סלע
– בנסורי (חליל
אסף
הודי),
זמיר – אּודּו,
ריק ,כלי הקשה,
אליהו דגמי –
ג'ומבוש ,ניצן
פרי – גיטרה
אקוסטית

יאיר הראל וניצן
פרי
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יום יום
מס' הפיוט

שם הפיוט

מילים

5

כנפי יונה

ר' יצחק
אבו חצירא

לחן

ביצוע

עיבוד

מסורת
מרוקו

מימון כהן –
שירה ,אליהו
דגמי – עוד,
גרגיי ברצה
– נאי ,ניצן
פרי – גיטרה
אקוסטית ,אסף
זמיר – ,UDU
דרבוקה ,כלי
הקשה

יאיר הראל וניצן
פרי

6

אלף בית

ר' יוסף חיים
(הבן איש חי)

מסורת בבל
(עירק)

ניצן חן רזאל
– שירה וכינור,
מקהלה –
בנות בית ספר
שכטרמן בכפר
יעבץ ,ארז לב-
ארי – גיטרה
חשמלית ,שמעון
וקנין – דרבוקה,
טמבורין ,הרב
דוד מנחם – דף,
חליל נאי

ניצן חן רזאל

7

צור משלו

מחבר לא ידוע

מסורת
אשכנז –
גרמניה

מתוך הדיסק
"מוצא מקום"
של ניצן חן
רזאל.
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עדי ארנון ,אורי
קרויזר ,יאיר
הראל – שירה,
גרגיי ברצה –
קלרינט חשמלי,
אסף זמיר
– אּודּו ,כלי
הקשה ,אליהו
דגמי – גיטרה,
ניצן פרי –
גיטרה אקוסטית

יאיר הראל וניצן
פרי

לקראת שבת
מס' הפיוט

שם הפיוט

מילים

לחן

ביצוע

8

לכה דודי

ר' שלמה הלוי
אלקבץ

לפי מוטיבים אבטה בריהון –
שירה וסקסופון,
אתיופיים
אלון יפה – כלי
מסורתיים
הקשה ,ניצן
פרי – בס,
אדוניה גואדה –
מסינקו ,ליאור
גוונגול – קראר

עיבוד
אבטה בריהון

9

דרור יקרא

דונש בן לברט

עממי
ספרדי

שמעון לב טהור
– שירה ,ירון
פאר – בוזוקי,
ארז מונק –
דרבוקה ,כלי
הקשה ,ניצן
פרי – גיטרה בס
וגיטרה קלסית

יאיר הראל וניצן
פרי

10

יום השבת

מחבר לא ידוע

מסורת
בבל
(עירק)

הרב דוד מנחם-
שירה ,אייל סלע
– קלרינט ,אסף
זמיר – אּודּו,
ריק וכלי הקשה,
אליהו דגמי –
ג'ומבוש ועוד

יאיר הראל וניצן
פרי

11

יום זה
לישראל

מחבר לא ידוע

מסורת
אשכנז –
ליטאים

עדי ארנון,
יאיר הראל,
אורי קרויזר
– שירה ,ניצן
פרי – גיטרה
אקוסטית ,אליהו
דגמי – גיטרה
קלסית ,אסף
זמיר – כלי
הקשה ,גרגיי
ברצה – קלרינט
חשמלי

יאיר הראל וניצן
פרי
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יום הולדת
מס' הפיוט

שם הפיוט

12

יהי שלום

מילים
מחבר לא ידוע

לחן

ביצוע

מסורת מרוקו נטע אלקיים
– שירה ,אסף
זמיר – קחון,
ריק ,כלי הקשה,
אליהו דגמי –
ג'ומבוש ,ניצן
פרי – גיטרה
אקוסטית,
גיטרה בס ,גרגיי
ברצה – סקסופון
אלט

עיבוד
יאיר הראל וניצן
פרי

ראש חודש
מס' הפיוט

שם הפיוט

מילים

לחן

ביצוע

עיבוד

13

מן המצר

מתוך ההלל
תהלים קי"ח

חסידי

עדי ארנון,
יאיר הראל,
אורי קרויזר
– שירה ,אייל
סלע – קלרינט,
חליל צד ,אליהו
דגמי – גיטרה
אקוסטית ,אסף
זמיר – כלי
הקשה ,ניצן פרי
– גיטרה בס

יאיר הראל וניצן
פרי

14

אודך כי
עניתני

מתוך ההלל
תהילים קי"ח

עממי
ספרדי-
יהודי

הדס פל ירדן,
יאיר הראל –
שירה ,גרגיי
ברצה – חליל,
טרוגאטו ,אסף
זמיר – כלי
הקשה ,אליהו
דגמי – עוד,
בגלמה ,גיטרה,
ניצן פרי –
גיטרה אקוסטית

יאיר הראל וניצן
פרי
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מס' הפיוט

שם הפיוט

מילים

לחן

ביצוע

עיבוד

14

ניצני שלום

יצחק אליה נבון

עממי
ספרדי-
יהודי

הדס פל ירדן,
יאיר הראל –
שירה ,גרגיי
ברצה – חליל,
טרוגאטו ,אסף
זמיר – כלי
הקשה ,אליהו
דגמי – עוד,
בגלמה ,גיטרה,
ניצן פרי –
גיטרה אקוסטית

יאיר הראל וניצן
פרי

15

אלי אתה
ואודך

מתוך ההלל
תהילים קי"ח

מסורת
חסידות
חב"ד,
רבי
שניאור
זלמן
מלאדי –
האדמו"ר
הזקן

שי צברי ,עדי
ארנון ,הדס
פל ירדן ,יאיר
הראל ,אורי
קרויזר ,מקהלת
ילדים – שירה

יאיר הראל וניצן
פרי

כללי
מס' הפיוט

שם הפיוט

16

אל רם חסין
יה – משחק
קצב

17

אל רם חסין
יה

מילים

לחן

ביצוע

עיבוד
ירון פאר

מחבר לא ידוע

אפגניסטן

ירון פאר –
שירה הרמוניום
ורבאב אפגני,
שמעון לב טהור
– שירה ,ארז
מונק – טאבלה,
ניצן פרי –
גיטרה אקוסטית

ירון פאר
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מס' הפיוט

שם הפיוט

18

שירת
העשבים

נעמי שמר על
פי ר' נחמן
מברסלב

19

בים בם

מסורת חסידות
מודז'יץ
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מילים

עיבוד

לחן

ביצוע

נעמי
שמר

שי צברי –
שירה ,אליהו
דגמי – גיטרה
אקוסטית ,אייל
סלע – בנסורי
(חליל הודי)

יאיר הראל וניצן
פרי

חסידות
מודז'יץ

עדי ארנון ,אורי
קרויזר ,יאיר
הראל – שירה,
גרגיי ברצה –
קוואל ,אסף
זמיר – כלי
הקשה ,אליהו
דגמי – גיטרה,
ניצן פרי –
גיטרה בס

יאיר הראל וניצן
פרי

