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תותוספ  

"ובביתךבשבתך " לקבלת שבת  

ת ויקהל פקודיבש  

 

https://zoom.us/j/209091134
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 רקמה אושית אחת

 מוטי המר: מילים ולחן

 

 כשאמות, משהו ממי, משהו ממי

 ימות בך, ימות בך

 כשתמות, משהו ממך בי, משהו ממך בי

 ימות איתך, ימות איתך

 

 כי כולו, כן כולו

 כולו רקמה אושית אחת חיה

 ואם אחד מאיתו

 הולך מעמו

  משהו מת בו

 ומשהו, שאר איתו

 

 אם דע, איך להרגיע, איך להרגיע

 את האיבה, אם רק דע

 דע, אם דע להשקיט את זעמו (אם דע להשקיט) אם

 על אף עלבוו, לומר סליחה

 אם דע להתחיל מהתחלה

 

  כי כולו....
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 לא טוב היות האדם לבדו

 תן זך: מילים

 מתי כספי: לחן

 

 לא טוב היות האדם לבדו

 ה.אבל הוא לבדו בין כה וכ

 והוא מחכה והוא לבדו

 .והוא מתמהמה והוא לבדו

 והוא לבדו יודע

 השגם אם יתמהמ

  בוא יבוא, הוא יבוא
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  מילה טובה

  יעקב גלעד מילים:

  יהודית רביץ לחן:

  

  אפילו בשרב הכי כבד

  ידעתי שהגשם עוד ירד

  ראיתי בחלון שלי ציפור

  אפילו במשב סופה וקור.

  

  לא פעם זה קשה

  אבל לרוב מילה טובה

  מיד עושה לי טוב

  רק מילה טובה

  או שתיים לא יותר מזה.

  

  אפילו ברחוב ראשי סואן

  ראיתי איש יושב ומגן

  פגשתי אשים מאושרים

  אפילו בין שבילי עפר צרים.

  

  לתקווה תמיד השארתי פתח

  אפילו כשכבתה האהבה

  חלמתי על ימים יותר יפים

  אפילו בלילות שיה טרופים.

  

  לא פעם זה קשה...
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  ולו זקוקים לחסדכ

  תן זך מילים:

  אילן וירצברג  לחן:

  

  ,כולו רוצים לאהוב                                          כולו זקוקים לחסד,

  .כולו רוצים לשמוח                                           .כולו זקוקים למגע

  ,כדי שיהיה לו טוב                                        לרכוש חום לא בכסף,

  .שיהיה לו כוח                                               לרכוש מתוך מגע.

  כמו שמש שזורחת....                                       לתת בלי לרצות לקחת

  ולא מתוך הרגל.

  

  כמו שמש שזורחת,

  כמו צל אשר ופל.

  בואי ואראה לך מקום

  שבו עוד אפשר לשום.

  

  כולו רוצים לתת

  רק מעטים יודעים איך.

  צריך ללמוד כעת

  שהאושר לא מחייך,

  שמה שיתן אי פעם

  לא ילקח לעולם.

  זה טעם, שיש לכל

  גם כשהטעם תם...

  בואי ואראה לך מקום

  שבו עוד מאיר אור יום.
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  עוד פגש

  אריק איישטיין  מילים:

  לוי שם טוב לחן:

  

  בא לו הלילה, ושקט עכשיו.

  בא געגוע, לראות לחבק אותך

  מה שעובר בי, זה יותר ממילים

  יש כאן הכל אבל אין אותך.

  

  את שוב עוברת ימים לא קלים

  איך את שומרת ומה עם החיוכים

  מה את חושבת זה קשה במילים

  יש כאן הכל אבל אין אותך.

  

  עוד פגש ויהיה לו טוב

  רובזה יהיה בקרוב, ק

  שיו ביחד יהיה לו טוב

  אל תדאגי זה קרוב, קרוב.

  

  מה לספר לך וזה רק מכתב

  מה לתאר לך ואיך לעיין אותך

  יליםלא מוצא לי מ -מה לספר לך 

  יש כאן הכל, אבל, אין אותך.
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  אברהם חלפי |ממלחמה חרוך ביום 
  
  

 ֲאניִ 
 ֲאִני ֲאָרִעי ָּכ ֶׁשָּכל

 ַהָּמעּו ּכֹוָבִעי ֵמִסיר
 .הַזּהֶ  הַנֶּצחַ  ִּבפְניֵ 
 ֲאניִ 

  .עלַ  לםֵ הַחו ֶאחדָ 
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  שימבוסקהויסלבה  –ת דעהסח 
  

 .ָיֶפה אֹ ל ִהְתַנַהְגִּתי ַּבְּיקּום ֶאְתמֹול
 ,דָּברָ  ללִׁשאְֹ  יִ בּלְ  ׁשְלֵמהָ  יְמָמהָ  ָחיִיתיִ 

 .ִמַּמֶּׁשהּו ְלִהְתַּפֵעל ְּבליִ 
 ,ִׁשְגָרִתּיֹות ְּפֻעּלֹות ִּבַּצְעִּתי

 .ִנְדַרְׁשִּתי ָלֶהן ַרק ְּכִאּלּו
 ,ִהְתַחְּיֻביֹות ,ַצַעד ַאַחר ַצַעד ,ְנִׁשיָפה ,ְנִׁשיָמה

 רֶ מֵעבֵ  לַחְשב יִ בּלְ  ֲאבלָ 
 .אֵלָיו וַחֲזָרהָ  הַבַּיִת  מןִ  ִליצִיאהָ 
ֵ גַ כִּמְש  לםָ והעָ  אתֶ  לִרְאותֹ  הָיהָ  ֶאפְׁשרָ   ּעַ

 .יֹוְמיֹוִמי ִׁשּמּוׁש ּבֹו ָעִׂשיִתי ֲאִני ְוִאּלּו
 ַ—ּועּ וּמדַ  — ֵאי ׁשּום
 —כָּזהֶ  אֶחדָ  הוֹפִיע וּמִנַּיןִ 
 .ַהָּללּו ְתנֹוֲעִעיםַהּמִ  ַהְּפָרִטים ָּכל לֹו נֹוְתִנים ּוָמה

 ַּבִּקיר ְלִהָּנֵעץ ֵהיִטיב ֶׁשּלאֹ  ַמְסֵמר ְּכמֹו ָהִייִתי
 וא
 )ִּדּמּוי ִלי ָחֵסר ָּכאן(

 זהֶ  אַחרַ  בָּזהֶ  בָּאו ׁשִנּוּיִים
  .ַעיןִ  -ֶהֶרף ֶׁשל ִּבְגבּולֹוָתיו ֲאִפּלּו

  
  

ַ ׁש ְלידַ   בְּיוםֹ  צְעִירהָ  בְּידָ  ,יוֹתרֵ  צָעִיר ֻלְחן
 .אַחֶרתֶ  נִפְרס לֹוהָאֶתמְ  ֶלחםֶ 

 ,לםָ ֹוּמעֵ  ָהיו ֶׁשּלאֹ  ְּכִפי ְוֶגֶׁשם ֲעָנִנים
ד ׁשֶהֲרֵי  .אֲחֵרותֹ  בְּטִּפותֹ  יַרָ
   ,צִירו עלַ  סָבבַ  הָאָרץֶ  ּכַדּוּר

ַ  ֱזבַ עֶּ נֶ  ש בְּמֶרְחבַ  םלוא  דלָע
 .ְּתמִימותֹ  ׁשָעותֹ  24 ִנְמַׁש ֶזה

 .ִהְזַּדְּמנּות ֶׁשל ַּדּקֹות  1440
 .ַלֲהָצָצה ְׁשִנּיֹות  86,400

savoir-vivre  קובמי  
ִנְינֵנָו הוּא ׁשֶׁשּוֹתקֵ  אףַ  ַעל   בּעְ

   :מֵאִתָּנו הוּא רׁשֵ דּו אתז ְּבכלָ 
 לומִפַּסק ִיםאֲחדָ  ִיםמִׁשְפּטָ  , ֵלב-וּמתֶ תְש  ְקצתָ 

 ַהֶּזה ַּבִּמְׂשָחק ִמְׁשָּתָאה ְוִהְׁשַּתְּתפּות
  .יְדוּעִים אֵינםָ  ׁשֶכְּלָלָיו
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