שבת שלום כיתה א

אסופה לפתיחתה של שנת לימודים החדשה
התנועה הרפורמית  -יהדות מתקדמת בישראל

תניא ,רבי אליעזר אומר :בתשרי נברא העולם ,בתשרי נולדו אבות ,בתשרי מתו אבות .בפסח
נולד יצחק; בראש השנה נפקדו שרה רחל וחנה; בראש השנה יצא יוסף מבית אסורים .בראש
השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים בניסן נגאלו בתשרי עתידין ליגאל.

עם ראשיתה של שנת לימודים חדשה ,ובתום חופשת קיץ רגועה ונעימה ,אנו מזמינים אתכם לציין
את ראשיתה של שנת הלימודים בתפילה ,בשירה ובתקווה לימים של שלווה ,בטחון ונחמה .ברכות
ומקראות רבים נוספים ניתן למצוא באתר התנועה הרפורמית בישראל .מי ייתן ונזכה לברך את ילדינו
ולהתברך בהם תמיד .שנת לימודים פורייה ושלווה!

ברכה למחנכים ולמחנכות
מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב
ואמותינו שרה רבקה רחל ולאה,
ואת דורי הדורות של מחנכים ומחנכות יהודיים
הוא יברך את המחנכים של ילדינו ,המתחילים שנת לימודים חדשה.
מי שברך את משה רבנו ביוזמה ומנהיגות -
הוא יברך את מורינו בהתלהבות.
מי שברך את הלל בסבלנות  -הוא יברך את מורינו באורך רוח.
מי שברך את רבנו משה בן מימון ברוחב האופקים ובעומק המחשבה
– הוא יברך את מורינו ברדיפת הדעת.
מי שברך את יאנוש קורצ'אק באהבת הילדים ובאמונה בהם
וביכולתם  -הוא יברך את מורינו ביכולת לקבל ולכבד כל ילד
אנא אלוהים שמור על המורים והמורות ,הגננים והגננות ,ויזכו ללמוד
וללמד ביצירתיות ואהבה.
ונאמר :אמן.

רוּח לְ ָב ֵרך
ַמ ַצּ ְב ַ
\\ הרב דן פרת

ָבּרוְּך ַא ָתּה ַה ֵסּ ֶפר,
ָבּרוְּך ַה ַדּףַ ,ה ִמּ ְש ָפּט.
ְבּרוּכָ ה ַא ְתּ ַה ִמּילָּ הָ ,האוֹת.
ָבּרוְּך ֵשם כְּ בוֹד ַמלְ כוּתוֹ.
ְבּרוּכִ ים כָּ ל ַה ֵשּמוֹת ַהֹּלא
כוּבּ ִדים,
ְמ ָ
ָבּרוְּך ַא ָתּה ָה ֶחלְ ִקיקָ ,בּרוְּך
ָהאוֹר.
ְבּרוּכוֹת ַהכְּ ֵת ַפיִ ים,
ָבּרוְּך ַה ַמּ ָשּאָ ,בּרוְּך ָהעוֹל.
לוּח ַה ָשּנָ ה,
ָבּרוּך ַהיָּ ֵר ַחָ ,בּרוְּך ַ
ְבּרוּכִ ים ַא ֶתּם ְמחוֹגֵ י ַה ָשּעוֹן.

הברכות והתפילות באסופה זו ,נכתבו במקור על ידי הרבה טליה
אבנון בנבנישתי ,מיה ומוש-דובינסקי )ממרכזי דניאל( ורבנים ורבות
נוספים בקהילות התנועה

תפילת המחנכים והמחנכות

ברכה לתלמידים ולתלמידות

אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו
אתה החונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה.
חננו בידע ולמדנו להורות.
פתח ליבנו אל תלמידינו
ואל תורתך הנשמעת בכל קול וקול.
שמחנו בלימוד ,בחינוך ,בגילוי ובחידוש
והשרה עלינו רוח טובה
להבין להשכיל לשמוע
ללמוד וללמד.
תן בליבנו אהבה
למען נלמד ונילמד זה מזה
ונרבה תלמידים בעולם ככתוב:
"והעמידו תלמידים הרבה" )פרקי אבות ,א א(
ברוך אתה ה' שומע תפילה.

יהוֹשׁ ַע,
תּוֹרה ִמ ִסּינַ יְ ,וּמ ָס ָרהּ לִ ֻ
"משׁה ִק ֵבּל ָ
ֶ
יהוֹשׁ ַע לִ זְ ֵקנִ ים ,וּזְ ֵקנִ ים לִ נְ ִב ִיאים ,וּנְ ִב ִיאים
וִ ֻ
רוּה לְ ַאנְ ֶשׁי כְ נֶ ֶסת ַהגְּ דוֹלָ ה" )פרקי אבות א
ְמ ָס ָ
א(.

תפילה לשלומה של מדינת
ישראל ,לשלום כל ילדי הארץ
ולימים של שלום ושלווה
גוֹא לוֹ .בָּ ֵר ְך ָנ א ֶא ת
צוּר ִי ְשׂ ָר ֵא ל ְו ֲ
אשׁית ְצ ִמ ַיחת גְּ ֻאלָּ ֵתנוָּ .הגֵ ן
ְמ ִדינַ ת-יִ ְשׂ ָר ֵאלֵ ,ר ִ
לוֹמָך.
ָעלֶ ָיה ְבּרֹב ַח ְס ֶדָּךְ ,וּפרֹשׂ ָעלֶ ָיה ֻסכַּ ת ְשׁ ֶ
שׁוֹפ ֶט ָיה
אשׁ ָיה ,לְ ְ
אוֹרָך וַ ֲא ִמ ְתָּך לְ ָר ֶ
ְ
ְשׁלַ ח
טוֹבה ִמלְּ ָפנֶ יָך,
ָ
וּלְ נִ ְב ָח ֶר ָיה ,וְ ַת ְקּנֵ ם ְבּ ֵע ָצה
לְ ַמ ַען יֵ לְ כוּ ְבּ ֶד ֶרְך ַה ֶצּ ֶדקַ ,הח ֶֹפשׁ וְ ַהיּ ֶֹשׁרַ ,חזֵּ ק
שׁוּעה וְ ַחיִּ ים.
יְ ֵדי ְמגֵ נֵּ י ֶא ֶרץ ָק ְד ֵשׁנוּ ,וְ ַהנְ ִחילֵ ם יְ ָ
הבא מזור לפצועי צה"ל ונחמה למשפחות
הנופלים במבצע צוק איתן ,חזקם ואמצם;
יוֹשׁ ֶב ָיה,
וְ נָ ַת ָתּ ָשׁלוֹם ָבּ ָא ֶרץ ,וְ ִשׂ ְמ ַחת עוֹלָ ם לְ ְ
ובהם גם ילדי יישובי דרום הארץְ .פּ ָקד נָ א
ל-א ְרצוֹת
לִ ְב ָרכָ ה ֶאת ַא ֵחינוּ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּכָ ַ
זוּר ֶיהםַ .טע ְבּלִ ָבּם ַא ֲה ַבת ִציוֹן ִוּמי ָב ֶהם
ְפּ ֵ
ירוּשׁלַ יִ ם
ֹלהיו ִעמוֹ וְ יַ ַעל לִ ָ
ִמכָּ ל ַע ֵמּנוּ יְ ִהי ֱא ָ
רוּחָך
ִע ְירָךֲ ,א ֶשׁר נִ ְק ָרא ִשׁ ְמָך ָעלֶ ָיהַ .ה ֲא ֵצל ֵמ ֲ
יוֹשׁ ֵבי ַא ְר ֵצנוָּ .ה ֵסר ִמ ִקּ ְרבנוּ ִשׂנְ ָאה
ַעל ָֹכּל ְ
וְ ֵא ָיבהִ ,קנְ ָאה וְ ִר ְשׁעוּת .וְ ַטע ְבּלִ ֵבּנוּ ַא ֲה ָבה
וְ ַא ֲחוָ הָ ,שׁלוֹם וְ ֵרעוּת .ברך את כל ילדיה
וילדותיה של הארץ הזו ושל העולם כולו
וְ ַקיֵּ ם ִבּ ְמ ֵה ָרה ֲחזוֹן נְ ִב ֶיאָךֹ" :לא יִ ָשּּא גוֹי ֶאל
גּוֹי ֶח ֶרב ,וְ ֹלא יִ לְ ְמדוּ עוֹד ִמלְ ָח ָמה":

מי שברך את אנשי הכנסת הגדולה
שציוו אותנו להעמיד תלמידים הרבה,
ומי שהעניק להלל ושמאי את מתנת הדיון,
הסובלנות והחברות,
ומי שברך את ר' עקיבא באהבת המילה
ובאהבת הרע,
ומי שחנן את ברוריה בחכמה ובתעוזה,
ומי שהשרה רוח טובה ואהבת לימוד בליבם
של תלמידי ישראל בכל הדורות,
ומי ששוכן בכל בית מדרש ותלמוד ,ומי שברא
עולם באותיות ובמלים,
הוא יברך אתכם ואתכן ,הבאים והבאות בשערי
בית הספר והכיתה ,ויעניק לכם את שמחת
הלימוד ,את חדוות הגילוי והחידוש ,את מתנת
החברות והסובלנות,
ואת אהבת התורה וקניית הידע.
מי ייתן ותמשיכו בלימודיכם את מסורת הדורות
ותחדשו אותה ,ומי ייתן ותבראו גם אתם ואתן
עולמות אין ספור ,במילים ,במספרים ,בציורים
ובמנגינות,
ויהא הלימוד תמיד ,כמעיין המתגבר בלבכם.
יְ ָב ֶרכְ כם יי וְ יִ ְשׁ ְמ ְרכֵ ם.
כן יהי רצון
יָ ֵאר יי ָפּנָ יו
ֵאלֶ יכֵ ם,
וִ ֻיחנֶּ כֵ ם.
כן יהי רצון

וּשׁתוּ ַמ ְמ ַתּ ִקּים וְ ִשׁלְ חוּ ָמנוֹת לְ ֵאין נָ כוֹן לוֹ כִּ י ָקדוֹשׁ ַהיּוֹם לַ ֲאדֹנֵ ינוּ וְ ַאל
ֹאמר לָ ֶהם לְ כוּ ִאכְ לוּ ַמ ְשׁ ַמנִּ ים ְ
וַ יּ ֶ
ֵתּ ָע ֵצבוּ כִּ י ֶח ְדוַ ת יהוה ִהיא ָמ ֻעזְּ כֶ ם) :נחמיה ח' ,י(
ֹלהינוּ ֶאת ַה ָשּׁנָ ה ַהזֹּאת
ָבּ ֵרְך ָעלֵ ינוּ יי ֱא ֵ
טוֹבה.
בוּא ָתהּ לְ ָ
וְ ֶאת כָּ ל ִמינֵ י ְת ָ
טּוּבהּ.
וְ ֵתן ְבּ ָרכָ ה ַעל ְפּנֵ י ָה ֲא ָד ָמה וְ ַשׂ ְבּ ֵענוּ ִמ ָ
ָוּב ֵרְך ְשׁנָ ֵתנוּ כַּ ָשּׁנִ ים ַהטּוֹבוֹת.
אם יומו הראשון של ראש השנה חל בשבת פותחים בפסוקי "ויכולו":
ֹלהים ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִיעי ְמלַ אכְ תּוֹ ֲא ֶשׁר
וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי  -וַ יְ כֻ לּוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ וְ כָ ל ְצ ָב ָאם וַ יְ כַ ל ֱא ִ
ֹלהים ֶאת יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִיעי וַ יְ ַק ֵדּשׁ אוֹתוֹ כִ י בוֹ
ָע ָשׂה וַ יִּ ְשׁבֹּת ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִיעי ִמכָּ ל ְמלַ אכְ תּוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה .וַ יְ ָב ֶרְך ֱא ִ
ֹלהים לַ ֲעשׂוֹת.
ָשׁ ַבת ִמכָּ ל ְמלַ אכְ תּוֹ ֲא ֶשׁר ָבּ ָרא ֱא ִ
ביתר הימים מתחילים כאןַ :ס ְב ִרי ועונים לְ ַחיִּ ים.
פרי הגפן:
בּוֹרא ְפּ ִרי ַהגָּ ֶפן:
ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם ֵ
ָבּרוְּך ַא ָתּה יי ֱא ֵ
קידוש:
רוֹמ ָמנוּ ִמכָּ ל לָ שׁוֹן וְ ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָוֹתיו ,וַ ִתּ ֶתּן לָ נוּ יי
ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָהעוֹלָ םֲ ,א ֶשׁר ָבּ ַחר ָבּנוּ ִמכָּ ל ָעם וְ ְ
ָבּרוְּך ַא ָתּה יי ֱא ֵ
רוּעה )לשבת
ֹלהינוּ ְבּ ַא ֲה ָבה ֶאת יוֹם )לשבת ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּ ה וְ ֶאת יוֹם( ַהזִּ כָּ רוֹן ַהזֶּ ה ,יוֹם )לשבת זִ כְ רוֹן( ְתּ ָ
ֱא ֵ
אוֹתנוּ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ ִמכָּ ל ָה ַע ִמּיםְ ,וּד ָב ְרָך ֱא ֶמת וְ ַקיָּ ם
ְבּ ַא ֲה ָבה( ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ זֵ כֶ ר לִ ִיצ ַיאת ִמ ְצ ָריִ ם ,כִּ י ָבנוּ ָב ַח ְר ָתּ וְ ָ
לָ ַעדָ .בּרוְּך ַא ָתּה ייֶ ,מלֶ ְך ַעל כָּ ל ָה ָא ֶרץ ְמ ַק ֵדּשׁ )לשבת ַה ַשּׁ ָבּת וְ ( יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ יוֹם ַהזִּ כָּ רוֹן:
בליל היום השני של ראש השנה שחל במוצאי שבת מוסיפים את ברכות ההבדלה:
אוֹרי ָה ֵאשׁ.
בּוֹרא ְמ ֵ
ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם ֵ
ָבּרוְּך ַא ָתּה יי ֱא ֵ
ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם ַה ַמּ ְב ִדּיל ֵבּין ק ֶֹדשׁ לְ חוֹלֵ ,בּין אוֹר לְ ח ֶֹשְׁךֵ ,בּין יִ ְשׂ ָר ֵאל לָ ַע ִמּיםֵ ,בּין יוֹם
ָבּרוְּך ַא ָתּה יי ֱא ֵ
ַה ְשּׁ ִב ִיעי לְ ֵשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַה ַמּ ֲע ֶשׂהֵ .בּין ְק ֻד ַשּׁת ַשׁ ָבּת לִ ְק ֻד ַשּׁת יוֹם טוֹב
ִה ְב ַדּלְ ָתּ וְ ֶאת יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִיעי ִמ ֵשּׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ִק ַדּ ְשׁ ָתִּ .ה ְב ַדּלְ ָתּ וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ ֶאת ַע ְמָּך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְק ֻד ָשּׁ ֶתָךָ .בּרוְּך
ַא ָתּה יי ַה ַמּ ְב ִדּיל ֵבּין ק ֶֹדשׁ לְ ק ֶֹדשׁ.
ברכת הזמן )בלילה השני של החג נוהגים לברך את הברכה גם על פרי חדש או על בגגד חדש(
ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם ֶשׁ ֶה ֱחיָ נוּ וְ ִקיְּ ָמנוּ וְ ִהגִּ ָיענוּ לַ זְּ ַמן ַהזֶּ ה:
ָבּרוְּך ַא ָתּה יי ֱא ֵ
ברכת הפת:
פּוֹת ַח ֶאת יָ ֶדָךַ .וּמ ְשׂ ִבּ ַיע לְ כָ ל ַחי ָרצוֹן) :תהילים
נוֹתן לָ ֶהם ֶאת ָאכְ לָ ם ְבּ ִעתּוֵֹ :
ֵעינֵ י כֹל ֵאלֶ יָך יְ ַשׂ ֵבּרוּ .וְ ַא ָתּה ֵ
קמ"ה טו-טז(
מּוֹציא לֶ ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ:
ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם ַה ִ
ָבּרוְּך ַא ָתּה יי ֱא ֵ
טובלים את הפת בדבש

אצלנו בכפר טודרא
מילים :יהושע סובול
לחן :שלמה בר

שירים לפתיחת שנת הלימודים
אלף בית
מילים ולחן :נעמי שמר
אלף  -אוהל ,בית  -זה בית
גימל זה גמל גדול,
מהי דלת  -זוהי דלת
שפותחת את הכל.
)אלף-בית-גימל-דלת(
הא  -הדס ,ווו הוא ורד
שפרחו לי בחולות,
זין  -חית שתיהן ביחד
זהו זר חבצלות.
)הא-וו-זין-חית(
בני השש ובני השבע
אלף-בית ,אלף-בית,
מציירים בגיר וצבע
אלף-בית ,אלף-בית,
ויוצאות במחול מחניים
אלף ,אלף-בית,
אותיות עשרים ושתיים
אלף-בית.
)אלף-בית-גימל-דלת-הא-וו-זין-ח
ית(
טית זה טוב ויוד זה יופי
כף זה כן ולמד לא,
מם ונון זה מן ונופת
קח לך ותן גם לו.
סמך  -ספר ,עין  -עין
פא  -פרפר וגם פשוש,
צדיק  -צחוק עד לב שמיים
קוף זה קוף וריש זה -
ראש גדול על הכתפיים ילד טוב
ירושלים
וביחד...
בני השש ובני השבע...
מה צריך לבוא עכשיו?
איפה שין? ואיפה תו?
שין  -שלום ותו  -תודה
ונגמרה העבודה.
שין  -שלום ותו  -תודה
ונגמרה העבודה,
ד"ש לכל המשפחה
ולך לך לדרכך.
)סמך-עין-פא-צדי-קוף-ריש-שין-
תו(
בני השש ובני השבע...

שלום כיתה א
מילים :אהוד מנור
לחן :מתי כספי
דנה קמה  -קמה דנה
חנה קמה  -קמה חנה
קם ערן
גם חנן
שרק אתמול הלכו לגן
דנה קמה  -קמה דנה
חנה קמה  -קמה חנה
ופתאום
מהיום
קמים הם ואומרים שלום
קמים הם ואומרים שלום
שלום ,שלום ,שלום כיתה א'
שלום לגננת ,לגן
שלום ,שלום ,שלום כיתה א'
הגענו ,אנחנו כאן
גלי שרה  -שרה גלי
טלי שרה  -שרה טלי
שר אייל
שר יגאל
שרק אתמול בכו ,אבל -
גלי שרה  -שרה גלי
טלי שרה  -שרה טלי
ופתאום
מהיום
הולכים הם ושרים שלום
הולכים הם ושרים שלום
שלום ,שלום ,שלום כיתה
א'...
ליבי באה  -באה ליבי
רוני באה  -באה רוני
בא שלמה
ואת שמו
כותב בן רגע בעצמו
ליבי באה  -באה ליבי
רוני באה  -באה רוני
ופתאום
מהיום
יושבים הם וכותבים שלום
יושבים הם וכותבים שלום
שלום ,שלום ,שלום כיתה
א'...

אצלנו בכפר טודרא
שבלב הרי האטלס
היו לוקחים את הילד
שהגיע לגיל חמש
כתר פרחים עושים לו
אצלנו בכפר טודרא
כתר בראש מלבישים לו
שהגיע לגיל חמש
כל הילדים ברחוב
חגיגה גדולה עורכים לו
שהגיע לגיל חמש
אצלנו בכפר טודרא
לה ,לה ,לה...
ואז את חתן השמחה
שהגיע לגיל חמש
אצלנו בכפר טודרא
מכניסים לבית הכנסת
וכותבים על לוח של עץ
בדבש מא' ועד ת'
את כל האותיות בדבש
ואומרים לו:
חביבי ,לקק!
והיתה התורה שבפה
מתוקה כמו טעם של דבש
אצלנו בכפר טודרא
שבלב הרי האטלס

בשנה הבאה
מילים :אהוד מנור
לחן :נורית הירש
בשנה הבאה נשב על המרפסת
ונספור ציפורים נודדות.
ילדים בחופשה ישחקו תופסת
בין הבית לבין השדות.
עוד תראה ,עוד תראה
כמה טוב יהיה
בשנה ,בשנה הבאה.
ענבים אדומים יבשילו עד
הערב
ויוגשו צוננים לשולחן.
ורוחות רדומים ישאו אל אם
הדרך
עיתונים ישנים וענן.
עוד תראה ,עוד תראה...
בשנה הבאה נפרוש כפות ידיים
מול האור הניגר הלבן
אנפה לבנה תפרוש באור
כנפיים
והשמש תזרח בתוכן.
עוד תראה ,עוד תראה...
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