מדינת ישראל

משרד החינוך התרבות והספורט
מינהל החינוך הדתי

מתנה למדינה
לכבוד יום הולדת ה07-
תכנית ייחודית לחינוך המוסיקלי בחמ"ד
חוברת זו נערכה והופקה לכבוד שנת השבעים למדינת ישראל
בחוברת זו מוגש קובץ של שירים חדשים שנכתבו והולחנו ע"י יוצרים מוסיקאים
מוכשרים.
אנו מציעים שלצד שירים ישראלים מוכרים נלמד את התלמידים שירים העוסקים
בתכנים ערכיים בכלל ותכנים יהודיים בפרט.
אנו תקווה שהמוסיקה והערכים החשובים הללו ליוו וילוו את ילדינו לאורך כל שנות
חייהם.
אחד הכלים למימוש רעיון נשגב זה הוא המוסיקה על גווניה ותכניה השונים.
אנו ממליצים לנצל את הרעיונות והפעילויות המוצאות בחוברות מזמור שיר ולהכין
תיזמורים
ופעילויות מוסיקליות מותאמות לגילאים השונים.
תודה למלחינים:
אהרון רזאל ,חנן בן ארי ,עמי נגר ,לאה אולשר ,מרב ברנר ששמחו לתת לנו מפרי יצירתם
המדהימה.
תודה לצוות שערך את החוברת:
אילנה שרגו ,לאה אולשר ורונית יעקובי .
לחוברת הדיגיטלית -
https://www.flipsnack.com/FAEAD9B8B7A/fduf2p9u6.html
בשמחה והנאה לכולכם
איילה רייכרט
מפקחת ארצית על המוסיקה בחמ"ד
וממונה קוריקולרית ותו"ל אגף אמנויות
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זה העסק שלנו  -מילים :מתוך ספר "חמדת דניאל' ,לחן :אהרן רזאל
עד אמצע מקום לה'  -מילים :אפרת ואהרן רזאל ,תהלים קל' ,לחן :אהרן רזאל
מזמור לירושלים  -מילים ולחן :עמי נגר
ללא שם  -מילים ולחן :עמי נגר
שפתי תפתח  -תהלים נא' יז' ,תהלים יט' טו' ,לחן :מירב ברנר
יש לבבות – מלים :הרצי"ה ,לחן :לאה אולשר
על הנסים  -מילים ולחן :לאה אולשר
ניגון הנשמות  -מילים ולחן :חנן בן ארי
ואהבת לרעך כמוך -מלים :זמיר גולן ,לחן :ארקדי דוכין

זה העסק שלנו

מילים :מתוך ספר 'חמדת דניאל'

" ..וגם אני הוא בעל עסק ,לא עסק כסף לא עסק כבוד
אך עסק אחר יש לי ,הלא אנחנו מברכים בכל יום:
אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה.
גם זה הוא עסק גדול ,רבותי
לעסוק בדברי תורה.
זה העסק שלנו -לעסוק בדברי תורה!
להפיח חיים בעניינים הקשים בתורתנו הקדושה.
מֱ ה היה תמיד נחמתנו בעניינו?
איפה מצאנו מקום מנוחה לנוח מעט מעמל תלאותינו?
אם לא בבית המדרש בעמקות הלימוד בצל הגמרא הקדושה
שמה פשטנו מעלינו את עול גלותנו ולבשנו מחלצות של קדושה"..

עד אמצא מקום לה'
מילים :אפרת ואהרן רזאל ,תהלים קל"ג לחן :אהרן רזאל

אם אבוא לאוהל ביתי
אם אעלה על ערש יצועי

שועלים טיפסו על ההר

אם אתן שנת לעיני
לעפעפי תנומה

איך היה נווה למדבר

עד אמצא מקום לה'

גם ציפור בנתה ביתה
ובת ציון שנותרה

כי בחר ה' בציון אוה
למושב לו
פה אשב זאת מנוחתי
כי אוויתיה

לבדה בשדה עזובה
ובלב עולה התפילה...

ובלב עולה התפילה
עד מתי גולה וסורה!
שובי בת מלך אל עיר
מלוכה
מתוך ההפיכה
אור גדול יבקע
ובלב עולה התפילה...

מזמור לירושלים

אני לא יכול ונראה לי שגם לא צריך
להסביר לכם מה ירושלים
לא יכול ונראה לי שגם לא צריך
להסביר לכם מה ירושלים
מן התרגשות כזאת מן עלייה כזאת
מן ירושלים
מן התרגשות כזאת מן עלייה כזאת
מן הרפתקה כזאת מן אהובה כזאת
מן ירושלים
אני מטייל מסתובב ברחובה של עיר
מנסה לספוג מקצת מה שתתן לי
את כל חושיי מחדד לצליל שבאויר
אל הסוד שבמשמרת היא קוראת לי
מן התרגשות..
בימים חולם עלייך
שבי אחרייך
לחזות בך רגע מקרוב
"יבנה המקדש עיר ציון תמלא"

ללא שם

גם אם אני לא בבית תמיד יזהו מהיכן אני
גם אם הייתי צובע עורי ללבן – אשאר תימני
גם אם הייתי יוצא למרחב אז לבטח הייתי חוזר
אל המקום בו גדלתי ובו אשאר
גם אם אלבש כל תחפושת שיש בעולם  -יזהו אותי
גם אם הייתי הולך בלי זקן וכיפה – אשאר דתי
גם אם הייתי חוצה את הקו אז לבטח הייתי עובר
כל משוכה לא ארפה עוד ולא אוותר
על הבית ,על הבית
שתמיד יהיה כאן
תמיד יזכיר לי
מי אני
כל עוד הלב בי פועם ומזרים את הדם אני בחיים
אם את האוכל הכינה איי ,אז וודאי שיהיה טעים
אם יום אחד אתעורר ברחוב ואושיט את ידי לעזרה
כמו מלאכים הם יושיטו לי בחזרה
מהבית ,מהבית
שתמיד יהיה כאן
שתמיד יזכיר לי
מי אני

שפתי תפתח
תהלים נא יז ,תהלים יט טו ,לחן :מירב ברנר
ביצוע :להקת "הלל" ומירב ברנר

ה'ְׂ ,שפָ תַ י ִּתפְׂ ָתח; ּופִּ י ,יַגִּ יד ְׂת ִּהלָתֶ ָך.
צּורי וְׂ גֹאֲ לִּ י.
יהיּו לְׂ ָרצוֹן ִּא ְׂמ ֵרי פִּ י וְׂ הֶ גְׂ יוֹן לִּ בִּ י לְׂ פָ ֶניָך ה' ִּ
ְׂ
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יש לבבות
("מאחר כתלנו" ) מלים הרצי"ה לחן לאה אולשר

יש לבבות ויש לבבות.
יש לבות אדם ויש לבות אבנים.
ויש אבנים ויש אבנים.
יש אבני דומה ויש אבנים לבבות
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על הניסים

א'.
ארץ כה קטנה ,ארץ
במצור,
ארץ של שמש ואור.
ארץ התקווה ,ארץ החלום-
מושיטה יד לשלום,
לשלום.

פזמון:
על הנסים ועל הנפלאות
שקרו לאבותינו.
על הנסים ועל הנפלאות,
שקורים היום גם לנו.
על כל נס שהיה,

נשיר הללויה,
נשיר הללויה.

מושיטה יד לשלום,
לשלום.

ב.
ארץ האבות ,ארץ בקרבוץ,
ארץ הרבה אהבות.
ארץ התקווה ,ארץ החלום,
מושיטה יד לשלום,
לשלום.

פזמון:

פזמון:
ג.
ארץ החלב ,ארץ הדבש,
ארץ ישן וחדש.
ארץ התקווה ,ארץ החלום,

ניגון הנשמות

הייתי מוצא בי מנגינות,
ומשמח לבבות
הייתי יודע את ניגון הנשמות

אז בלי לחסום ,בלי לחשוב,
בלי גבול
לו רק הייתי צינור ,שטוף
באור
הייתי מלחין את הדרך
לחזור

לו רק יכולתי ,ומצאתי בי את
התו
נשמה ,גלי לי איך
עשיני כלי לשליחותך
לו רק יכולתי
ושמעתי את קולך

לו רק הייתי חליל מעץ פשוט
הייתי יוצא לחלל בשדות
לו רק הייתי כינור עתיק יומין
הייתי זוכר נעימות לויים

הייתי מוצא בי מנגינות...

לו רק הייתי צלול ,שופר
חלול

אבל אני פסנתרן מורכב
המלחין את שגיאותיו

הייתי מוצא בי מנגינות
ומשמח לבבות
הייתי יודע את ניגון הנשמות
ניגון חי

ואהבת לרעך כמוך

ואם הים ,מקיף אותך סביב
ולא נשאר ,אוויר במפרשים
ואם הלב שבור לרסיסים

ואהבת לרעך כמוך ,כלל הכי
חשוב בתורה
ואהבת לרעך כמוך ,גם בטוב
וגם ברע....

דווקא אז ,פתאום רואים
ואם ההר ,עוטף אותך בצל

ואם הזמן הולך ומתכלה

אתה לבד ,תועה בערפל

והימים חולפים ,בלי מענה

תן לי יד ,ביחד נתגבר

המנהרה נראית ללא קצה

אור אחד ,ניצוץ בערפל

דווקא אז ,אז הוא מתגלה
ואם החול ,כיסה את הפנים
ובמרום כבו הכוכבים
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אם העולם שבור לרסיסים
יש אור אחד ,והוא תמיד מאיר

