
קבלת שבת



חוזה לך ברח
שלום חנוך:לחן, רוטבליטה 'יענקל:מילים

הגמדים מוצאים מקלט באגדות

צללים כהים פוסעים אט אט 

תוך הלילהאל 

באור לבן מאחורי דלתות כבדות

קומה  גבוהישם בבתים 

.סגורה לההעיר 

חוזה לך ברח, חוזה לך ברח

.הלילה הוא אפל כל כך

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=528&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=960&lang=1


הבהוב סיגריה שם בחושך מאדים

מתוך היער האפל הזה לפתע

וסינדרלה ממתינה לגמדים

.וברחוב רובץ החטא ליד כל פתח

מתוך בתים גבוהים הגמדים כולם

פתאום באים אחד אחד אל סינדרלה

כי סינדרלה היא האגדות כולן

.כי אין אחת באגדות אשר תדמה לה

חוזה לך ברח, חוזה לך ברח

.הלילה הוא אפל כל כך



שומר נפשו תמים, שומר נפשו נמלט

.כי אין בעיר מקלט ואין בה רחמים

...חוזה לך ברח, חוזה לך ברח

קומהגבוהיוהם שבים אל הבתים 

והם חומקים אחד אחד מתוך היער

רק סינדרלה עוד ניצבת במקומה

.כשהם בורחים לאגדות סוגרים השער

חוזה לך ברח, חוזה לך ברח

.הלילה הוא אפל כל כך



תמיםשומר נפשו , שומר נפשו נמלט

.כי אין בעיר מקלט ואין בה רחמים

חוזה לך ברח, חוזה לך ברח

.הלילה הוא אפל כל כך



שיר העמק
סמבורסקידניאל :לחן, אלתרמןנתן :מילים

ה  אָּ ֵגעַ בָּ ה ַליָּ ְמנּוחָּ

ֵמל .ּוַמְרּגֹוַע ֶלעָּ

ֵרעַ  ה ִחֵּור ִמְשתָּ ַלְילָּ

.ַעל ְשדֹות ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל

ה ֵמַעל נָּ ה ּוְלבָּ ,ַטל ִמְלַמטָּ

ל א ַעד ַנֲהלָּ .ִמֵבית ַאְלפָּ

ה ִמֵליל, ַמה ?ַמה ַלְילָּ

ה ְבִיְזְרֶעאל מָּ .ְדמָּ

ה ,ֶאֶרץ ִתְפֶאֶרת, ֵעֶמקנּומָּ

נּו ְלָך ִמְשֶמֶרת .אָּ

https://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=36
https://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=49


ן ִמְתנֹוֵעעַ יָּם  גָּ ,ַהדָּ

ֵעֶדר ְמַצְלֵצל ,ִשיר הָּ

,זֹוִהי ַאְרִצי ּוְשדֹוֶתיהָּ 

.ֶזהּו ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל

ְתֹבַרְך ַאְרִצי ְוִתְתַהַלל

ל א ַעד ַנֲהלָּ .ִמֵבית ַאְלפָּ

ה ִמֵליל, ַמה ...?ַמה ַלְילָּ

,ֹאֶפל ְבַהר ַהִּגְלבֹועַ 

.סּוס דֹוֵהר ִמֵצל ֶאל ֵצל

בֹוהַ  ף ּגָּ ה עָּ קָּ ,קֹול ְזעָּ

.ִמְשדֹות ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל

ַפל ם נָּ ה ּוִמי ֶזה שָּ ִמי יָּרָּ

ל א ְוַנֲהלָּ ?ֵבין ֵבית ַאְלפָּ

ה ִמֵליל, ַמה ...?ַמה ַלְילָּ



לא טוב היות האדם לבדו

מתי כספי:לחן, זךנתן :מילים

טוב היות האדם לבדולא 

.אבל הוא לבדו בין כה וכה

לא טוב היות האדם לבדו

.אבל הוא לבדו בין כה וכה

מחכה והוא לבדווהוא 

.והוא מתמהמה והוא לבדו

לא טוב היות האדם לבדו

.אבל הוא לבדו בין כה וכה

והוא לבדו יודע

שגם אם יתמהמה

הוא יבוא, בוא יבוא

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=744&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=688&lang=1


והוא לבדו יודע

שגם אם יתמהמה

הוא יבוא, בוא יבוא

לא טוב היות האדם לבדו

.אבל הוא לבדו בין כה וכה



כולנו זקוקים לחסד

אילן וירצברג:לחן, נתן זך:מילים

.כולנו זקוקים למגע, כולנו זקוקים לחסד

.לרכוש מתוך מגע, לרכוש חום לא בכסף

.ולא מתוך הרגל, לתת בלי לרצות לקחת

.צל אשר נופלכמו , שזורחתכמו שמש 

.עוד אפשר לנשוםשבו , מקוםבואי ואראה לך 

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=744&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=102&lang=1


.רק מעטים יודעים איך, כולנו רוצים לתת

,צריך ללמוד כעת שהאושר לא מחייך

.לא יילקח לעולם, שמה שניתן אי פעם

...גם כשהטעם תם, שיש לכל זה טעם

.שבו עוד מאיר אור יום,בואי ואראה לך מקום



.כולנו רוצים לשמוח, כולנו רוצים לאהוב

.שיהיה לנו כח, כדי שיהיה לנו טוב

.צל אשר נופלכמו , שזורחתכמו שמש 

.עוד אפשר לנשוםשבו , מקוםבואי ואראה לך 


