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ע"פ המסורת היהודית, לימוד בליל חג השבועות יוצר תיקון וחידוש לעולם. 
מאז ומתמיד השכילה התנועה הקיבוצית ליצור תרבות מקומית, חיה ונושמת, 

המותאמת למעגל השנה העברי ולטבע הארצישראלי שסביבה, בהשראת המסורת 
היהודית. זו תרבות ששורשיה צומחים מתוך הטקסטים העתיקים של ארון הספרים 

היהודי, אך אינה חוששת לחדש באומץ, לרענן, לעדכן ו"לבעוט" בסמלים שאיבדו את 
משמעותם עבורה.

היום, כשהקהילות הקיבוציות מתחדשות, מתחזקות ומשתנות )גם בהרכבן האנושי(, 
נכון כי נביט יחד שוב, באומץ, אל המסורת היהודית-קיבוצית שלנו, ונעצב את 

הסמלים והמסורות הנכונים בעבורנו, בעת הזאת. 
השנה אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו בחג השבועות, להוביל תיקון שבועות 
בקהילה שלכם, וליצור יחד שוב מסורת ישנה-חדשה המשקפת את חיי הקיבוץ 

והקהילה הקיבוצית. 
בליל חג השבועות הקרוב נשב יחד, רגע לפני טכס הבאת הביכורים המסורתי שלנו, 
נשוחח, נלמד, ניזכר היכן היינו לפני 70 שנה - ואיפה אנו עומדים היום, מה יצרנו פה 

יחד, ומה עלינו ליצור ולחדש עבור הקהילות שלנו. 
שיהיה לנו חג שמח ומשמעותי!

בברכה
ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית

שלל הפעילויות המתקיימות בקהילות שלנו מייצרות את הזהות המשותפת, ומחזקות 
את הדבר עצמו, את הקיבוץ. ההכרה בכך היא יעד אסטרטגי של כולנו בתנועה 

הקיבוצית. טקס חג השבועות הוא חלק מה-DNA של התנועה הקיבוצית זה שנים 
רבות ואת זה אנו עושים מצוין. האתגר העכשווי הוא תיקון ליל שבועות. "תיקון ליל 

שבועות" הוא הזדמנות לחוויה קהילתית ייחודית, המהווה חלופה תרבותית עכשווית 
למנהג עתיק של לימוד משותף. דרך מפגש אל תוך הלילה, לימוד, הרצאות וניגונים. 
הערב הזה הוא הזדמנות לשיחה בין חברים, הזדמנות לביטוי אמנותי ומוזיקאלי. זהו 
כלי מצוין לפיתוח הקהילה הקיבוצית. יום העיון נולד מזיהוי הצורך והרצון בקיבוצים 

רבים לקיים תיקון ליל שבועות בקהילתם, ומטרתו, מעבר לחיזוק העשייה התרבותית 
בקיבוצים, היא לעודד את הלימוד והעיסוק במקורותינו וביהדותנו כחלק מזהותנו 
הקיבוצית, בלי חשש, וכתשובה ראויה למגמת ההדתה בארץ. יום העיון הוא תוצר 
של שיתוף פעולה בין אגף חינוך ואגף חברה במסגרת התכנית "כזה ראה וחדש". 

אנו רואים בשיתוף הפעולה בקהילות הקיבוציות בין ממלאי התפקידים והמתנדבים 
בכלל, ובתחומי התרבות והחינוך בפרט, ערך בפני עצמו ואמצעי נוסף להגביר את 

חוסן הקהילה הקיבוצית.
בשיר השירים, אותו נוהגים לקרוא לקראת סוף התיקון, נאמר "ַמִים ַרִּבים ֹלא יּוְכלּו 

ְלַכּבֹות ֶאת-ָהַאֲהָבה, ּוְנָהרֹות ֹלא ִיְׁשְטפּוָה". שתרבה האהבה במחוזותינו.

אילת גלס, ראשת אגף חברה וקהילה
ערכו והביאו ללימוד:  ביני תלמי וליאור קולודני מצוות "כזה ראה וחדש", התנועה הקיבוצית 

עיצוב גרפי: המדרשה באורנים
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מגילת רות
פרק א 

ית  ָאֶרץ ַוּיֵֶלְך ִאיׁש ִמּבֵ ְֹפִטים ַוְיִהי ָרָעב ּבָ פֹט ַהּשׁ ְיֵמי ׁשְ )א( ַוְיִהי ּבִ
)ב(  ָבָניו:  ֵני  וּׁשְ ּתֹו  ְוִאׁשְ הוּא  מֹוָאב  ֵדי  ׂשְ ּבִ ָלגוּר  ְיהוָּדה  ֶלֶחם 
ֵני ָבָניו ַמְחלֹון  ׁשְ ם  ְוׁשֵ ָנֳעִמי  ּתֹו  ם ִאׁשְ ְוׁשֵ ם ָהִאיׁש ֱאִליֶמֶלְך  ְוׁשֵ
ְהיוּ  ַוּיִ מֹוָאב  ֵדי  ׂשְ ַוּיָבֹאוּ  ְיהוָּדה  ֶלֶחם  ית  ִמּבֵ ֶאְפָרִתים  ְוִכְליֹון 
ָבֶניָה:  ֵני  וּׁשְ ִהיא  ֵאר  ָ ּשׁ ַוּתִ ָנֳעִמי  ִאיׁש  ֱאִליֶמֶלְך  ַוּיָָמת  )ג(  ם:  ׁשָ
ִנית  ֵ ם ַהּשׁ ה ְוׁשֵ ם ָהַאַחת ָעְרּפָ ים מֲֹאִבּיֹות ׁשֵ אוּ ָלֶהם ָנׁשִ ׂשְ )ד( ַוּיִ
ַמְחלֹון  ֵניֶהם  ׁשְ ַגם  ַוּיָמוּתוּ  ִנים: )ה(  ׁשָ ר  ֶעׂשֶ ּכְ ם  ׁשָ בוּ  ַוּיֵׁשְ רוּת 
ָקם ִהיא  ּה: )ו( ַוּתָ ֵני ְיָלֶדיָה וֵּמִאיׁשָ ְ ה ִמּשׁ ָ ֵאר ָהִאּשׁ ָ ּשׁ ַוּתִ ְוִכְליֹון 
י ָפַקד  ּכִ ֵדה מֹוָאב  ׂשְ ּבִ ְמָעה  ׁשָ י  ּכִ ֵדי מֹוָאב  ִמּשְׂ ב  ׁשָ ַוּתָ ְוַכּלֶֹתיָה 
ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ ִמן  ֵצא  ַוּתֵ )ז(  ָלֶחם:  ָלֶהם  ָלֵתת  ַעּמֹו  ֶאת  ְיהָֹוה 
ֶרְך ָלׁשוּב ֶאל ֶאֶרץ  ַלְכָנה ַבּדֶ ּה ַוּתֵ י ַכּלֶֹתיָה ִעּמָ ּתֵ ה וּׁשְ ּמָ ָהְיָתה ׁשָ
ה  ָ ִאּשׁ ׁשְֹבָנה  ֵלְכָנה  ַכּלֶֹתיָה  י  ּתֵ ִלׁשְ ָנֳעִמי  ַוּתֹאֶמר  )ח(  ְיהוָּדה: 
יֶתם ִעם  ר ֲעׂשִ ֲאׁשֶ ֶכם ֶחֶסד ּכַ ּה ַיַעׂשה }ַיַעׂש{ ְיהָֹוה ִעּמָ ְלֵבית ִאּמָ
ית  ה ּבֵ ָ ן ְיהָֹוה ָלֶכם וְּמֶצאןָ ְמנוָּחה ִאּשׁ ִדי: )ט( ִיּתֵ ִתים ְוִעּמָ ַהּמֵ
ּה  יָנה: )י( ַוּתֹאַמְרָנה ּלָ ְבּכֶ אָנה קֹוָלן ַוּתִ ּשֶׂ ק ָלֶהן ַוּתִ ַ ּשׁ ּה ַוּתִ ִאיׁשָ
ה  ָלּמָ ְבנַֹתי  ׁשְֹבָנה  ָנֳעִמי  ַוּתֹאֶמר  )יא(  ְך:  ְלַעּמֵ ָנׁשוּב  ְך  ִאּתָ י  ּכִ
)יב(  ים:  ַלֲאָנׁשִ ָלֶכם  ְוָהיוּ  ֵמַעי  ּבְ ָבִנים  ִלי  ַהעֹוד  י  ִעּמִ ֵתַלְכָנה 
ִלי  יֶׁש  י  ָאַמְרּתִ י  ּכִ ְלִאיׁש  ִמְהיֹות  י  ָזַקְנּתִ י  ּכִ ֵלְכןָ  ְבנַֹתי  ׁשְֹבָנה 
ֲהָלֵהן  )יג(  ָבִנים:  י  יַָלְדּתִ ְוַגם  ְלִאיׁש  ְיָלה  ַהּלַ ָהִייִתי  ּגַם  ִתְקָוה 
י ֱהיֹות ְלִאיׁש ַאל  ָעֵגָנה ְלִבְלּתִ לוּ ֲהָלֵהן ּתֵ ר ִיְגּדָ ְרָנה ַעד ֲאׁשֶ ּבֵ ׂשַ ּתְ
ָנה  ּשֶׂ י יְָצָאה ִבי ַיד ְיהָֹוה: )יד( ַוּתִ י ַמר ִלי ְמאֹד ִמּכֶם ּכִ נַֹתי ּכִ ּבְ
ּה:  ּבָ ְבָקה  ּדָ ְורוּת  ַלֲחמֹוָתּה  ה  ָעְרּפָ ק  ַ ּשׁ ַוּתִ עֹוד  יָנה  ְבּכֶ ַוּתִ קֹוָלן 
ׁשוִּבי  ֱאלֶֹהיָה  ְוֶאל  ּה  ַעּמָ ֶאל  ְך  ְיִבְמּתֵ ָבה  ׁשָ ִהּנֵה  ַוּתֹאֶמר  )טו( 
ִעי ִבי ְלָעְזֵבְך ָלׁשוּב  ְפּגְ ְך: )טז( ַוּתֹאֶמר רוּת ַאל ּתִ ַאֲחֵרי ְיִבְמּתֵ
ְך  ַעּמֵ ָאִלין  ִליִני  ּתָ ר  וַּבֲאׁשֶ ֵאֵלְך  ְלִכי  ּתֵ ר  ֲאׁשֶ ֶאל  י  ּכִ ֵמַאֲחָרִיְך 
ֵבר ּכֹה  ם ֶאּקָ מוִּתי ָאמוּת ְוׁשָ ר ּתָ ֲאׁשֶ י ֵואלַֹהִיְך ֱאלָֹהי: )יז( ּבַ ַעּמִ
)יח(  וֵּביֵנְך:  יִני  ּבֵ ַיְפִריד  ֶות  ַהּמָ י  ּכִ יִֹסיף  ְוכֹה  ִלי  ְיהָֹוה  ה  ַיֲעׂשֶ
ֵאֶליָה:  ר  ְלַדּבֵ ל  ְחּדַ ַוּתֶ ּה  ִאּתָ ָלֶלֶכת  ִהיא  ֶצת  ִמְתַאּמֶ י  ּכִ ֶרא  ַוּתֵ

מבוא לשבועות
האנתרופולוג קלוד לוי-שטראוס ראה בתולדות התרבויות האנושיות את המתח בין 
היסוד הטבעי, הראשוני והגולמי לבין היסוד התרבותי, המעוצב, הממוסד והמעובד. 

חג הָׁשבועות, יותר מחגים אחרים, מתאים לאבחנה זו, והמתח בין היסודות של 
הטבע והתרבות נחשף בו בכל שלל היבטיו. את כל תולדותיו הסוערות, המורכבות 

והמגּוונות של חג השבועות ניתן לתאר כגילויים של המתח בין יסוד הטבע ליסוד 
התרבות.

שני "סיפורי יסוד" )נרטיבים( בסיסיים עומדים במרכז חג השבועות: הסיפור החקלאי 
הגשמי, שסמליו: קציר חיטים, הלחם, הביכורים, ומגילת רות; והסיפור התורתי 
הרוחני, שסמליו: לוחות הברית, מעמד הר סיני ותיקון ליל שבועות. מנהגי החג 

השונים, כגון: אפיית חלות בצורת לוחות הברית וקישוט בית הכנסת בירק, משקפים 
את שני הסיפורים ואת השילוב ביניהם. עיון מעמיק יגלה, כי כל אחד מהסמלים 

מורכב משני הסיפורים גם יחד.

תיקון שבועות בקהילה הקיבוצית
בימי הגלות הארוכים הלך וקטן חלקו החקלאי של החג ומולו התעצם הממד התורני, 

רוחני. תיקון ליל שבועות הפך להיות מרכזו החשוב של החג בתפיסה הקבלית 
)המיסטית( שכבשה לה חלקים נרחבים מבין קהילות ישראל. האמונה שעמדה 

בבסיסם של תיקונים אלה, ראתה בליל שבועות הזדמנות מיוחדת לנישואי תורת 
ישראל )המיוצגת ע"י ספירת שכינה( ואלוהי ישראל )המיוצג ע"י ספירת תפארת(. על 
כן יש לקשט את תורת ישראל ולהתקינה לאירוע מרגש זה שעתיד להביא ברכה גם 

לציבור המאמינים. זהו "התיקון" שעיקרו היה לילה של לימוד פרקים וחלקים נרחבים 
מספרות הקודש. היום במקומותינו יפה להרחיב מושג זה גם לתיקונים אישיים, 
חברתיים, או קיבוציים. הציונות המתחדשת בארץ, החזירה את הממד החקלאי 

למרכז החג וביכורים מקושטים מכל טוב המשק, היו מובאים לקרן הקיימת שתפסה 
את מקומו של בית המקדש אליו היו מביאים את הביכורים שעוד זה האחרון עמד 

על תילו. היום המטוטלת שוב נעה. החקלאות הקיבוצית אינה מרכזית כפי שהייתה 
וטקסי הביכורים מאבדים את תכנם החקלאי. לעומת זאת, מאות קהילות וחבורות 

בכל רחבי הארץ, מחדשות את מנהג תיקון ליל שבועות. אין זאת חזרה לאותה 
"חתונה" קבלית, אלא הזדמנות למפגש ולימוד בערב החג.

חוברת זאת שלפניכם באה להציע כמה נושאים אפשריים ללימוד ושיח קיבוצי בערב 
החג. מגילת רות, אותה נהוג לקרוא מדי שנה בשבועות, משמשת גם לנו כמקור 

שממנו יוצאים פרקי לימודינו השונים.
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י ֲהלֹם ְוָאַכְלּתְ  ְפחֶֹתיךָ: )יד( ַוּיֹאֶמר ָלה בַֹעז ְלֵעת ָהאֶֹכל ּגׁשִ ׁשִ
ט  ְצּבָ ַוּיִ ַהּקֹוְצִרים  ד  ִמּצַ ב  ׁשֶ ַוּתֵ חֶֹמץ  ּבַ ְך  ּתֵ ּפִ ְוָטַבְלּתְ  ֶחם  ַהּלֶ ִמן 
ּבַֹעז  ַוְיַצו  ט  ְלַלּקֵ ָקם  ַוּתָ )טו(  ַוּתַֹתר:  ע  ּבַ ׂשְ ַוּתִ ַוּתֹאַכל  ָקִלי  ָלּה 
ט ְולֹא ַתְכִלימוָּה: )טז(  ַלּקֵ ין ָהֳעָמִרים ּתְ ֶאת ְנָעָריו ֵלאמֹר ּגַם ּבֵ
ִתְגֲערוּ  ְולֹא  ָטה  ְוִלּקְ ם  ַוֲעַזְבּתֶ ָבִתים  ַהּצְ ִמן  ָלּה  ׁשֹּלוּ  ּתָ ׁשֹל  ְוַגם 
ָטה  ִלּקֵ ר  ֲאׁשֶ ֵאת  ְחּבֹט  ַוּתַ ָהָעֶרב  ַעד  ֶדה  ּשָׂ ּבַ ט  ַלּקֵ ַוּתְ )יז(  ָבּה: 
ֶרא ֲחמֹוָתּה  בֹוא ָהִעיר ַוּתֵ א ַוּתָ ּשָׂ עִֹרים: )יח( ַוּתִ ֵאיָפה ׂשְ ַוְיִהי ּכְ
ְבָעּה:  ר הֹוִתָרה ִמּשָׂ ן ָלּה ֵאת ֲאׁשֶ ּתֶ ָטה ַוּתֹוֵצא ַוּתִ ר ִלּקֵ ֵאת ֲאׁשֶ
ית ְיִהי  ְטּתְ ַהּיֹום ְוָאָנה ָעׂשִ )יט( ַוּתֹאֶמר ָלּה ֲחמֹוָתּה ֵאיפֹה ִלּקַ
ם  ָתה ִעּמֹו ַוּתֹאֶמר ׁשֵ ר ָעׂשְ ּגֵד ַלֲחמֹוָתּה ֵאת ֲאׁשֶ רוְּך ַוּתַ יֵרְך ּבָ ַמּכִ
ָתּה  יִתי ִעּמֹו ַהּיֹום ּבַֹעז: )כ( ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ְלַכּלָ ר ָעׂשִ ָהִאיׁש ֲאׁשֶ
ִתים  ר לֹא ָעַזב ַחְסּדֹו ֶאת ַהַחּיִים ְוֶאת ַהּמֵ רוְּך הוּא ַליהָֹוה ֲאׁשֶ ּבָ
ַוּתֹאֶמר ָלּה ָנֳעִמי ָקרֹוב ָלנוּ ָהִאיׁש ִמּגֲֹאֵלנוּ הוּא: )כא( ַוּתֹאֶמר 
ִקין  ְדּבָ ר ִלי ּתִ ָעִרים ֲאׁשֶ י ָאַמר ֵאַלי ִעם ַהּנְ רוּת ַהּמֹוֲאִבּיָה ּגַם ּכִ
ר ִלי: )כב( ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ֶאל  ִציר ֲאׁשֶ ל ַהּקָ ּלוּ ֵאת ּכָ ַעד ִאם ּכִ
ָבְך  עוּ  ִיְפּגְ ְולֹא  נֲערֹוָתיו  ִעם  ְצִאי  ּתֵ י  ּכִ י  ּתִ ּבִ טֹוב  ָתּה  ּלָ ּכַ רוּת 
לֹות ְקִציר  ט ַעד ּכְ ַנֲערֹות ּבַֹעז ְלַלּקֵ ק ּבְ ְדּבַ ֶדה ַאֵחר: )כג( ַוּתִ ׂשָ ּבְ

ב ֶאת ֲחמֹוָתּה: ׁשֶ ים ַוּתֵ עִֹרים וְּקִציר ַהִחּטִ ַהּשְׂ

פרק ג 
ָמנֹוַח  ָלְך  ׁש  ֲאַבּקֶ ֲהלֹא  י  ּתִ ּבִ ֲחמֹוָתּה  ָנֳעִמי  ָלּה  ַוּתֹאֶמר  )א( 
ר ָהִיית ֶאת  נוּ ֲאׁשֶ ה ֲהלֹא בַֹעז מַֹדְעּתָ ר ִייַטב ָלְך: )ב( ְוַעּתָ ֲאׁשֶ
ְיָלה: )ג( ְוָרַחְצּתְ  עִֹרים ַהּלָ ַנֲערֹוָתיו ִהּנֵה הוּא זֶֹרה ֶאת ּגֶֹרן ַהּשְׂ
{ ַהּגֶֹרן  י }ְויַָרְדּתְ ְמלַֹתִיְך{ ָעַלִיְך ְויַָרְדּתְ ְך }ׂשִ ְמלַֹתִ ְמּתְ ׂשִ ָוַסְכּתְ ְוׂשַ
ְכבֹו  ּתֹות: )ד( ִויִהי ְבׁשָ ּלֹתֹו ֶלֱאכֹל ְוִלׁשְ ְדִעי ָלִאיׁש ַעד ּכַ וָּ ַאל ּתִ
לָֹתיו  ַמְרּגְ ית  ְוִגּלִ וָּבאת  ם  ׁשָ ב  ּכַ ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ ֶאת  ְויַָדַעּתְ 
ין: )ה( ַוּתֹאֶמר  ֲעׂשִ ר ּתַ יד ָלְך ֵאת ֲאׁשֶ { ְוהוּא יַּגִ ָכְבּתְ י }ְוׁשָ ָכְבּתְ ְוׁשָ
ַעׂש  ֶרד ַהּגֶֹרן ַוּתַ ה: )ו( ַוּתֵ ר ּתֹאְמִרי ֵַ }ֵאַלי{ ֶאֱעׂשֶ ֵאֶליָה ּכֹל ֲאׁשֶ
יַטב ִלּבֹו ַוּיָבֹא  ּתְ ַוּיִ ה ֲחמֹוָתּה: )ז( ַוּיֹאַכל ּבַֹעז ַוּיֵׁשְ ּתָ ר ִצוַּ כֹל ֲאׁשֶ ּכְ
ב: )ח(  ּכָ ׁשְ לָֹתיו ַוּתִ ַגל ַמְרּגְ ט ַוּתְ בֹא ַבּלָ ְקֵצה ָהֲעֵרָמה ַוּתָ ב ּבִ ּכַ ִלׁשְ
ׁשֶֹכֶבת  ה  ָ ִאּשׁ ְוִהּנֵה  ֵפת  ּלָ ַוּיִ ָהִאיׁש  ַוּיֱֶחַרד  ְיָלה  ַהּלַ ֲחִצי  ּבַ ַוְיִהי 
ּתָ  לָֹתיו: )ט( ַוּיֹאֶמר ִמי ָאּתְ ַוּתֹאֶמר ָאנִֹכי רוּת ֲאָמֶתָך וָּפַרׂשְ ַמְרּגְ

ית  בָֹאָנה ּבֵ ית ָלֶחם ַוְיִהי ּכְ יֶהם ַעד ּבָֹאָנה ּבֵ ּתֵ ַלְכָנה ׁשְ )יט( ַוּתֵ
)כ(  ָנֳעִמי:  ֲהזֹאת  ַוּתֹאַמְרָנה  ֲעֵליֶהן  ָהִעיר  ל  ּכָ הֹם  ַוּתֵ ֶלֶחם 
י ֵהַמר  ְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי ְקֶראןָ ִלי ָמָרא ּכִ ַוּתֹאֶמר ֲאֵליֶהן ַאל ּתִ
יַבִני ְיהָֹוה  ֱהׁשִ ְוֵריָקם  י  ָהַלְכּתִ ֲאִני ְמֵלָאה  י ִלי ְמאֹד: )כא(  ּדַ ׁשַ
)כב(  ִלי:  ֵהַרע  י  ּדַ ְוׁשַ ִבי  ָעָנה  ַויהָֹוה  ָנֳעִמי  ִלי  ִתְקֶראָנה  ה  ָלּמָ
ֵדי מֹוָאב  ָבה ִמּשְׂ ָ ּה ַהּשׁ ָתּה ִעּמָ ב ָנֳעִמי ְורוּת ַהּמֹוֲאִבּיָה ַכּלָ ׁשָ ַוּתָ

עִֹרים: ת ְקִציר ׂשְ ְתִחּלַ ית ֶלֶחם ּבִ אוּ ּבֵ ה ּבָ ְוֵהּמָ

פרק ב 
ַחת  ּפַ ׁשְ ּבֹור ַחִיל ִמּמִ ּה ִאיׁש ּגִ )א( וְּלָנֳעִמי מֹיַדע }מֹוַדע{ ְלִאיׁשָ
מֹו ּבַֹעז: )ב( ַוּתֹאֶמר רוּת ַהּמֹוֲאִבּיָה ֶאל ָנֳעִמי ֵאְלָכה  ֱאִליֶמֶלְך וּׁשְ
ֵעיָניו  ּבְ ֵחן  ֶאְמָצא  ר  ֲאׁשֶ ַאַחר  ּבֳִלים  ִ ַבּשׁ ַוֲאַלֳקָטה  ֶדה  ַהּשָׂ ּנָא 
ֶדה ַאֲחֵרי  ּשָׂ ט ּבַ ַלּקֵ בֹוא ַוּתְ ֶלְך ַוּתָ י: )ג( ַוּתֵ ַוּתֹאֶמר ָלּה ְלִכי ִבּתִ
ַחת  ּפַ ׁשְ ִמּמִ ר  ֲאׁשֶ ְלבַֹעז  ֶדה  ַהּשָׂ ֶחְלַקת  ִמְקֶרָה  ֶקר  ַוּיִ ַהּקְֹצִרים 
ית ֶלֶחם ַוּיֹאֶמר ַלּקֹוְצִרים ְיהָֹוה  א ִמּבֵ ֱאִליֶמֶלְך: )ד( ְוִהּנֵה בַֹעז ּבָ
ב  ּצָ ֶכם ַוּיֹאְמרוּ לֹו ְיָבֶרְכָך ְיהָֹוה: )ה( ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ְלַנֲערֹו ַהּנִ ִעּמָ
ַעל  ב  ּצָ ַהּנִ ַהּנַַער  ַוּיַַען  )ו(  ַהזֹּאת:  ַהּנֲַעָרה  ְלִמי  ַהּקֹוְצִרים  ַעל 
ֵדה  ָבה ִעם ָנֳעִמי ִמּשְׂ ָ ַהּקֹוְצִרים ַוּיֹאַמר ַנֲעָרה מֹוֲאִבּיָה ִהיא ַהּשׁ
י ָבֳעָמִרים ַאֲחֵרי ַהּקֹוְצִרים  מֹוָאב: )ז( ַוּתֹאֶמר ֲאַלֳקָטה ּנָא ְוָאַסְפּתִ
ִית ְמָעט:  ּה ַהּבַ ְבּתָ ה ֶזה ׁשִ ֲעמֹוד ֵמָאז ַהּבֶֹקר ְוַעד ַעּתָ בֹוא ַוּתַ ַוּתָ
ְלִכי ִלְלקֹט  י ַאל ּתֵ ּתִ ּבִ ַמַעּתְ  ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ֶאל רוּת ֲהלֹוא ׁשָ )ח( 
ִקין ִעם ַנֲערָֹתי: )ט(  ֶּה ְוכֹה ִתְדּבָ ֶדה ַאֵחר ְוַגם לֹא ַתֲעבוִּרי ִמז ׂשָ ּבְ
יִתי ֶאת  ִצוִּ ַאֲחֵריֶהן ֲהלֹוא  ְוָהַלְכּתְ  ִיְקצֹרוּן  ר  ֲאׁשֶ ֶדה  ּשָׂ ּבַ ֵעיַנִיְך 
ר  ִתית ֵמֲאׁשֶ ִלים ְוׁשָ י ָנְגֵעְך ְוָצִמת ְוָהַלְכּתְ ֶאל ַהּכֵ ָעִרים ְלִבְלּתִ ַהּנְ
חוּ ָאְרָצה ַוּתֹאֶמר  ּתַ ׁשְ ֶניָה ַוּתִ ּפֹל ַעל ּפָ ָעִרים: )י( ַוּתִ ֲאבוּן ַהּנְ ִיׁשְ
)יא(  ָנְכִרּיָה:  ְוָאנִֹכי  יֵרִני  ְלַהּכִ ֵעיֶניָך  ּבְ ֵחן  ָמָצאִתי  ַמּדוַּע  ֵאָליו 
ית ֶאת ֲחמֹוֵתְך  ר ָעׂשִ ַוּיַַען ּבַֹעז ַוּיֹאֶמר ָלּה ֻהּגֵד ֻהּגַד ִלי ּכֹל ֲאׁשֶ
ְלִכי  ַוּתֵ ְך  ְך ְוֶאֶרץ מֹוַלְדּתֵ ְוִאּמֵ ַעְזִבי ָאִביְך  ַוּתַ ְך  ַאֲחֵרי מֹות ִאיׁשֵ
ֳעֵלְך  ם ְיהָֹוה ּפָ ּלֵ ְלׁשֹום: )יב( ְיׁשַ מֹול ׁשִ ר לֹא יַָדַעּתְ ּתְ ֶאל ַעם ֲאׁשֶ
את  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי  ֵלָמה ֵמִעם  ׁשְ ְך  ְרּתֵ ּכֻ ַמׂשְ וְּתִהי 
י  ֵעיֶניָך ֲאדִֹני ּכִ ָנָפיו: )יג( ַוּתֹאֶמר ֶאְמָצא ֵחן ּבְ ַחת ּכְ ַלֲחסֹות ּתַ
ַאַחת  ּכְ ֶאְהיֶה  ְוָאנִֹכי לֹא  ְפָחֶתָך  ׁשִ ֵלב  ַעל  ְרּתָ  ִדּבַ ְוִכי  ִני  ִנַחְמּתָ
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י  ם ַהּיֹום ּכִ ֵקִנים ְוָכל ָהָעם ֵעִדים ַאּתֶ ְּ ַנֲעלֹו: )ט( ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ַלז
ר ְלִכְליֹון וַּמְחלֹון  ל ֲאׁשֶ ר ֶלֱאִליֶמֶלְך ְוֵאת ּכָ ל ֲאׁשֶ ָקִניִתי ֶאת ּכָ
ת ַמְחלֹון ָקִניִתי ִלי  ִמּיַד ָנֳעִמי: )י( ְוַגם ֶאת רוּת ַהּמֲֹאִבּיָה ֵאׁשֶ
ת ֵמִעם  ם ַהּמֵ ֵרת ׁשֵ ת ַעל ַנֲחָלתֹו ְולֹא ִיּכָ ם ַהּמֵ ה ְלָהִקם ׁשֵ ָ ְלִאּשׁ
ל ָהָעם  ם ַהּיֹום: )יא( ַוּיֹאְמרוּ ּכָ ַער ְמקֹומֹו ֵעִדים ַאּתֶ ַ ֶאָחיו וִּמּשׁ
ָאה ֶאל  ַהּבָ ה  ָ ָהִאּשׁ ְיהָֹוה ֶאת  ן  ִיּתֵ ֵעִדים  ֵקִנים  ְּ ְוַהז ַער  ַ ּשׁ ּבַ ר  ֲאׁשֶ
ה  ָרֵאל ַוֲעׂשֵ ית ִיׂשְ יֶהם ֶאת ּבֵ ּתֵ נוּ ׁשְ ר ּבָ ָרֵחל וְּכֵלָאה ֲאׁשֶ יֶתָך ּכְ ּבֵ
ֵבית  ֵבית ָלֶחם: )יב( ִויִהי ֵביְתָך ּכְ ם ּבְ ֶאְפָרָתה וְּקָרא ׁשֵ ַחִיל ּבְ
ְלָך  ְיהָֹוה  ן  ִיּתֵ ר  ֲאׁשֶ ֶַּרע  ַהז ִמן  ִליהוָּדה  ָתָמר  יְָלָדה  ר  ֲאׁשֶ ֶרץ  ּפֶ
ה  ָ ְלִאּשׁ לֹו  ִהי  ַוּתְ רוּת  ֶאת  ּבַֹעז  ח  ּקַ ַוּיִ )יג(  ַהזֹּאת:  ַהּנֲַעָרה  ִמן 
ַוּתֹאַמְרָנה  )יד(  ן:  ּבֵ ֶלד  ַוּתֵ ֵהָריֹון  ָלּה  ְיהָֹוה  ן  ּתֵ ַוּיִ ֵאֶליָה  ַוּיָבֹא 
ית ָלְך ּגֵֹאל ַהּיֹום  ּבִ ר לֹא ִהׁשְ ים ֶאל ָנֳעִמי ָברוְּך ְיהָֹוה ֲאׁשֶ ַהּנָׁשִ
יב ֶנֶפׁש וְּלַכְלּכֵל ֶאת  ָרֵאל: )טו( ְוָהיָה ָלְך ְלֵמׁשִ ִיׂשְ מֹו ּבְ ֵרא ׁשְ ְוִיּקָ
ָלְך  ר ִהיא טֹוָבה  ֲאׁשֶ ְיָלַדּתוּ  ֲאֵהַבֶתְך  ר  ֲאׁשֶ ֵתְך  ַכּלָ י  ּכִ יָבֵתְך  ׂשֵ
ְבֵחיָקּה  ֵתהוּ  ׁשִ ַוּתְ ַהּיֶֶלד  ָנֳעִמי ֶאת  ח  ּקַ ַוּתִ ִנים: )טז(  ּבָ ְבָעה  ִ ִמּשׁ
ד  ם ֵלאמֹר יֻּלַ ֵכנֹות ׁשֵ ְ ְקֶראָנה לֹו ַהּשׁ ִהי לֹו ְלאֶֹמנֶת: )יז( ַוּתִ ַוּתְ
י ֲאִבי ָדִוד: )יח(  מֹו עֹוֵבד הוּא ֲאִבי ִיׁשַ ְקֶראָנה ׁשְ ן ְלָנֳעִמי ַוּתִ ּבֵ
ְוֶחְצרֹון  )יט(  ֶחְצרֹון:  ֶאת  הֹוִליד  ֶרץ  ּפֶ ֶרץ  ּפָ ּתֹוְלדֹות  ה  ְוֵאּלֶ
יָנָדב הֹוִליד  יָנָדב: )כ( ְוַעּמִ הֹוִליד ֶאת ָרם ְוָרם הֹוִליד ֶאת ַעּמִ
ְלמֹון הֹוִליד ֶאת  ְלָמה: )כא( ְוׂשַ ֶאת ַנְחׁשֹון ְוַנְחׁשֹון הֹוִליד ֶאת ׂשַ
י  ְוִיׁשַ י  ִיׁשָ ֶאת  ְועֵֹבד הֹוִליד  עֹוֵבד: )כב(  ֶאת  וּבַֹעז הֹוִליד  ּבַֹעז 

ִוד: הֹוִליד ֶאת ּדָ

רוָּכה ַאּתְ ַליהָֹוה  ה: )י( ַוּיֹאֶמר ּבְ י גֵֹאל ָאּתָ ְכָנֶפָך ַעל ֲאָמְתָך ּכִ
ַאֲחֵרי  ֶלֶכת  י  ְלִבְלּתִ ָהִראׁשֹון  ִמן  ָהַאֲחרֹון  ְך  ַחְסּדֵ ֵהיַטְבּתְ  י  ּתִ ּבִ
יְרִאי ּכֹל  י ַאל ּתִ ּתִ ה ּבִ יר: )יא( ְוַעּתָ ל ְוִאם ָעׁשִ חוִּרים ִאם ּדַ ַהּבַ
ת ַחִיל  י ֵאׁשֶ י ּכִ ַער ַעּמִ ל ׁשַ י יֹוֵדַע ּכָ ְך ּכִ ה ּלָ ר ּתֹאְמִרי ֶאֱעׂשֶ ֲאׁשֶ
ּגֵֹאל  יֵׁש  ְוַגם  ָאנִֹכי  גֵֹאל  }אם{  י  ּכִ ָאְמָנם  י  ּכִ ה  ְוַעּתָ )יב(   : ָאּתְ
טֹוב  ִיְגָאֵלְך  ִאם  ַבּבֶֹקר  ְוָהיָה  ְיָלה  ַהּלַ ִליִני  )יג(  י:  ּנִ ִמּמֶ ָקרֹוב 
ְכִבי  ׁשִ ְיהָֹוה  ַחי  ָאנִֹכי  יְך  וְּגַאְלּתִ ְלָגֳאֵלְך  ַיְחּפֹץ  לֹא  ְוִאם  ִיְגָאל 
ָקם  לֹוָתיו{ ַעד ַהּבֶֹקר ַוּתָ לָֹתו }ַמְרּגְ ב ַמְרּגְ ּכַ ׁשְ ַעד ַהּבֶֹקר: )יד( ַוּתִ
י ָבָאה  יר ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהוּ ַוּיֹאֶמר ַאל ִיוַָּדע ּכִ ֶטֶרם{ ַיּכִ ֶטֶרום }ּבְ ּבְ
ְוֶאֳחִזי  ָעַלִיְך  ר  ֲאׁשֶ ַחת  ְטּפַ ַהּמִ ָהִבי  ַוּיֹאֶמר  )טו(  ַהּגֶֹרן:  ה  ָ ָהִאּשׁ
ת ָעֶליָה ַוּיָבֹא ָהִעיר: )טז(  עִֹרים ַוּיָׁשֶ ׁש ׂשְ ּה ַוּיָָמד ׁשֵ ָבּה ַוּתֹאֶחז ּבָ
ר  ל ֲאׁשֶ ּגֶד ָלּה ֵאת ּכָ י ַוּתַ ּתִ בֹוא ֶאל ֲחמֹוָתּה ַוּתֹאֶמר ִמי ַאּתְ ּבִ ַוּתָ
י  ה נַָתן ִלי ּכִ עִֹרים ָהֵאּלֶ ׁש ַהּשְׂ ה ָלּה ָהִאיׁש: )יז( ַוּתֹאֶמר ׁשֵ ָעׂשָ
ִבי  בֹוִאי ֵריָקם ֶאל ֲחמֹוֵתְך: )יח( ַוּתֹאֶמר ׁשְ ָאַמר ֵַ }ֵאַלי{ ַאל ּתָ
י ִאם  קֹט ָהִאיׁש ּכִ י לֹא ִיׁשְ ָבר ּכִ ְדִעין ֵאיְך ִיּפֹל ּדָ ר ּתֵ י ַעד ֲאׁשֶ ִבּתִ

ָבר ַהּיֹום: ה ַהּדָ ּלָ ּכִ

פרק ד 
ר  ּבֶ ר ּדִ ם ְוִהּנֵה ַהּגֵֹאל עֵֹבר ֲאׁשֶ ב ׁשָ ַער ַוּיֵׁשֶ ַ )א( וּבַֹעז ָעָלה ַהּשׁ
ח  ּקַ ב: )ב( ַוּיִ לִֹני ַאְלמִֹני ַוּיַָסר ַוּיֵׁשֵ ָבה ּפֹה ּפְ ּבַֹעז ַוּיֹאֶמר סוָּרה ׁשְ
בוּ: )ג( ַוּיֹאֶמר  בוּ פֹה ַוּיֵׁשֵ ְקֵני ָהִעיר ַוּיֹאֶמר ׁשְ ִּ ים ִמז ָרה ֲאָנׁשִ ֲעׂשָ
ָנֳעִמי  ָמְכָרה  ֶלֱאִליֶמֶלְך  ְלָאִחינוּ  ר  ֲאׁשֶ ֶדה  ַהּשָׂ ֶחְלַקת  ַלּגֵֹאל 
י ֶאְגֶלה ָאְזְנָך ֵלאמֹר ְקֵנה  ֵדה מֹוָאב: )ד( ַוֲאִני ָאַמְרּתִ ָבה ִמּשְׂ ָ ַהּשׁ
ִיְגַאל  לֹא  ְוִאם  ָאל  ּגְ ְגַאל  ּתִ ִאם  י  ַעּמִ ִזְקֵני  ְוֶנֶגד  ִבים  ַהּיׁשְ ֶנֶגד 
י ֵאין זוָּלְתָך ִלְגאֹול ְוָאנִֹכי ַאֲחֶריָך  י ְוֵאְדָע }ְוֵאְדָעה{ ּכִ יָדה ּלִ ַהּגִ
ֶדה ִמּיַד  יֹום ְקנֹוְתָך ַהּשָׂ ַוּיֹאֶמר ָאנִֹכי ֶאְגָאל: )ה( ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ּבְ
ת ָקִניָתי }ָקִניָתה{ ְלָהִקים  ת ַהּמֵ ָנֳעִמי וֵּמֵאת רוּת ַהּמֹוֲאִבּיָה ֵאׁשֶ
ִלְגָאול  אוַּכל  לֹא  ַהּגֵֹאל  ַוּיֹאֶמר  )ו(  ַנֲחָלתֹו:  ַעל  ת  ַהּמֵ ם  ׁשֵ
י  ִתי ּכִ ֻאּלָ ה ֶאת ּגְ ַאל ְלָך ַאּתָ ִחית ֶאת ַנֲחָלִתי ּגְ ן ַאׁשְ }ִלְגָאל{ ִלי ּפֶ
ה ְוַעל  אוּּלָ ָרֵאל ַעל ַהּגְ ִיׂשְ ּבְ לֹא אוַּכל ִלְגאֹל: )ז( ְוזֹאת ְלָפִנים 
ְוזֹאת  ְלֵרֵעהוּ  ְונַָתן  ַנֲעלֹו  ִאיׁש  ַלף  ׁשָ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ְלַקּיֵם  מוָּרה  ַהּתְ
לֹף  ׁשְ ַוּיִ ָלְך  ְקֵנה  ְלבַֹעז  ַהּגֵֹאל  ַוּיֹאֶמר  )ח(  ָרֵאל:  ִיׂשְ ּבְ עוָּדה  ַהּתְ
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שירה: 

וחג שבועות תעשה לך
מילים: על פי פסוקי התנ"ך | לחן: ידידיה אדמון

ה ְלָך ֲעׂשֶ בוּעֹות ּתַ ְוַחג ׁשָ
ים. ּכוֵּרי ְקִציר ִחּטִ ּבִ

ִדְמָעה ַהזֹּוְרִעים ּבְ
ִרּנָה ִיְקצֹרוּ. ּבְ

ֶאֶרץ נְָתָנה ְיבוָּלּה
ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב וְּדַבׁש!

הרמת כוסית וברכה על היין:

ְנָבֵרְך ַעל ֶאֶרץ טֹוָבה וְּרָחָבה.
ַגּנֵנוּ. ִרי ִהּלוִּלים ּבְ ְנָבֵרְך ַעל ּפְ

ַפע ַטל וָּמָטר ְואֹור ְוַאֲהָבה ְנָבֵרְך ַעל ׁשֶ
דֹוֵתינוּ. ׂשְ יָלה ּבִ ה ַמְבׁשִ ְוַעל ִחּטָ

ל ָהָאֶרץ, בוָּאָתּה ׁשֶ ְנָבֵרְך ַעל ַהּמֹוִציא ּתְ
ְבֵארֹות ַחּיֵינוּ, ְוֶלֶחם. נֹוֵתן ַמִים ַחּיִים ּבִ

ֶפן. ִרי ַהּגֶ רּוְך ּבֹוֵרא ּפְ ּבָ
מתוך הספר חג ישראלי, נוסח קהילת "ניגון הלב"

שירה: 

ארץ זבת חלב ודבש
מילים: מפסוקי התנ"ך | לחן: עמנואל עמירן

ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב וְּדַבׁש
ָחָלב וְּדַבׁש

ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב וְּדַבׁש
ָחָלב וְּדַבׁש.

הצעה לטקס פתיחת תיקון שבועות

שירה: 

מלאו אסמינו בר
מילים: פנחס אלעד )לנדר( | לחן: דוד זהבי

ר ִויָקֵבינוּ ַיִין ָמְלאוּ ֲאָסֵמינוּ ּבָ
ינֹוקֹות ינוּ הֹוִמים, הֹוִמים ִמּתִ ּתֵ ּבָ

נוּ ּפֹוָרה – וְּבֶהְמּתֵ
נוּ ְמכֹוָרה י ֵמִאּתָ ׁשִ ַבּקְ ָמה עֹוד ּתְ

ְוֵאין, ְוֵאין ֲעַדִין?
נוּ ְמכֹוָרה י ֵמִאּתָ ׁשִ ַבּקְ ָמה עֹוד ּתְ

ְוֵאין, ְוֵאין ֲעַדִין?

קריאה: 
ָמה  ּקָ ר ָלְך ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש ּבַ ְסּפָ ֻבעֹת ּתִ ְבָעה ׁשָ ׁשִ
ֻבעֹות  יָת ַחג ׁשָ ֻבעֹות: ְוָעׂשִ ְבָעה ׁשָ ֵחל ִלְסּפֹר ׁשִ ּתָ

ר  ֲאׁשֶ ן ּכַ ּתֵ ר ּתִ ת ִנְדַבת יְָדָך ֲאׁשֶ ַליהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ִמּסַ
ַמְחּתָ ִלְפֵני ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך  ְיָבֶרְכָך ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיךָ: ְוׂשָ

ר  ִוי ֲאׁשֶ ָך ַוֲאָמֶתָך ְוַהּלֵ ָך ְוַעְבּדְ ה וִּבְנָך וִּבּתֶ ַאּתָ
ָך  ִקְרּבֶ ר ּבְ ָעֶריָך ְוַהּגֵר ְוַהּיָתֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאׁשֶ ׁשְ ּבִ

ם:  מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ר ִיְבַחר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְלׁשַ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ּבַ
יָת ֶאת  ַמְרּתָ ְוָעׂשִ ִמְצָרִים ְוׁשָ י ֶעֶבד ָהִייָת ּבְ ְוָזַכְרּתָ ּכִ

ה. ים ָהֵאּלֶ ַהֻחּקִ
דברים טז, ט-יב

קריאה: 
ר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן  י ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ְוָהיָה ּכִ
ית  ּה: ְוָלַקְחּתָ ֵמֵראׁשִ ְבּתָ ּבָ ּה ְויָׁשַ ּתָ ְלָך ַנֲחָלה ִויִרׁשְ
ר ְיהָֹוה  ִביא ֵמַאְרְצָך ֲאׁשֶ ר ּתָ ִרי ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ל ּפְ ּכָ
קֹום  ֶנא ְוָהַלְכּתָ ֶאל ַהּמָ ְמּתָ ַבּטֶ ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך ְוׂשַ

ם. מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ר ִיְבַחר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְלׁשַ ֲאׁשֶ
דברים כו, א-ב
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כולנו זקוקים לחסד
מילים: נתן זך | לחן: אילן וירצברג

נוּ ְזקוִּקים ְלֶחֶסד, ּלָ ּכֻ
נוּ ְזקוִּקים ְלַמּגָע, ּלָ ּכֻ

ֶכֶסף ִלְרּכֹׁש חֹם לֹא ּבְ
ִלְרּכֹׁש ִמּתֹוְך ַמּגָע,

ִלי ִלְרצֹות ָלַקַחת ָלֵתת ּבְ
ְולֹא ִמּתֹוְך ֶהְרּגֵל

זֹּוַרַחת ֶמׁש ׁשֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
ר נֹוֵפל, מֹו ֵצל ֲאׁשֶ ּכְ

ּבֹוִאי ְוַאְרֶאה ָלְך ָמקֹום
ר ִלְנׁשֹם. ּבֹו עֹוד ֶאְפׁשָ ׁשֶ

נוּ רֹוִצים ָלֵתת, ּלָ ּכֻ
ים יֹוְדִעים ֵאיְך, ַרק ְמַעּטִ

ֵעת ָצִריְך ִלְלמֹד ּכָ
ר לֹא ְמַחּיְֵך, ָהאֹׁשֶ ׁשֶ

ַעם ן ֵאי-ּפַ ּתָ ּנִ ה ׁשֶ ּמַ ׁשֶ
ַקח ְלעֹוָלם, לֹא ִיּלָ
ּיֵׁש ְלָכל ֶזה ַטַעם ׁשֶ
ם, ַעם ּתָ ַהּטַ ׁשֶ ּגַם ּכְ

ּבֹוִאי ְוַאְרֶאה ָלְך ָמקֹום
ּבֹו עֹוד ֵמִאיר אֹור יֹום. ׁשֶ

נוּ רֹוִצים ֶלֱאהֹב ּלָ ּכֻ
מַֹח, נוּ רֹוִצים ִלׂשְ ּלָ ּכֻ
ְהיֶה ָלנוּ טֹוב ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ְהיֶה ָלנוּ ּכַֹח... ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ
זֹּוַרַחת ֶמׁש ׁשֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
ר נֹוֵפל, מֹו ֵצל ֲאׁשֶ ּכְ

ּבֹוִאי ְוַאְרֶאה ָלְך ָמקֹום
ר ִלְנׁשֹם ּבֹו עֹוד ֶאְפׁשָ ׁשֶ

שדות שבעמק
מילים: לוי בן-אמתי | לחן: אפרים בן-חיים

ֵעֶמק ּבָ דֹות ׁשֶ ׂשָ
ְיָלה מוִּני ַהּלַ ִקּדְ

ֶֶּבל, ֵריַח ַהז ּבְ
ִניחֹוַח ָחִציר.

ְיָלה ָלֵעֶמק ַהּלַ
ָרה, ֲאִני ֲאַזּמֵ

ַאִני ר ּבָ י אֹׁשֶ ּכִ
יר. ִ ְוֶחֶסד ַהּשׁ

י ָרָצה ּגֹוָרִלי ּכִ
ָאׁשוָּבה ֵאֶליָך
ֶות, ֵמֶעֶצב ַהּמָ

כֹול. ְ ֵמֶעֶרׂש ַהּשׁ
ל ֲחָסִדים ִלי -  ִמּכָ

ּיֶַגע, י ּבַ ְרּתִ ַ ֻאּשׁ
ִלְגמַֹע ֵמיֶמיךָ,
ָך ֶלֱאכֹל. ּתְ ּפִ

ָאְסֵפִני ֵאֶליךָ,
ּבֶֹלת -  ִ ּשׁ ֱאסֹף ּכַ

ּבֶֹלת ַלּגֶֹרן ׁשִ
ִציר. ַחג ַהּקָ ּבְ

ְיָלה ָלֵעֶמק ַהּלַ
ָרה, ֲאִני ֲאַזּמֵ

ַאִני ר ּבָ י אֹׁשֶ ּכִ
יר. ִ ְוֶחֶסד ַהּשׁ

.

לימוד ושיח

חסד בקיבוצית

מקורות 
ּה ַיַעׂשה }ַיַעׂש{ ְיהָֹוה  ה ְלֵבית ִאּמָ ָ י ַכּלֶֹתיָה ֵלְכָנה ׁשְֹבָנה ִאּשׁ ּתֵ ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ִלׁשְ
ן ְיהָֹוה ָלֶכם וְּמֶצאןָ ְמנוָּחה  ִדי: ִיּתֵ ִתים ְוִעּמָ יֶתם ִעם ַהּמֵ ר ֲעׂשִ ֲאׁשֶ ֶכם ֶחֶסד ּכַ ִעּמָ
ְך  י ִאּתָ ּה ּכִ יָנה: ַוּתֹאַמְרָנה ּלָ ְבּכֶ אָנה קֹוָלן ַוּתִ ּשֶׂ ק ָלֶהן ַוּתִ ַ ּשׁ ּה ַוּתִ ית ִאיׁשָ ה ּבֵ ָ ִאּשׁ

ֵמַעי  י ַהעֹוד ִלי ָבִנים ּבְ ה ֵתַלְכָנה ִעּמִ ְך: ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ׁשְֹבָנה ְבנַֹתי ָלּמָ ָנׁשוּב ְלַעּמֵ
י יֶׁש ִלי  י ָאַמְרּתִ י ִמְהיֹות ְלִאיׁש ּכִ י ָזַקְנּתִ ים: ׁשְֹבָנה ְבנַֹתי ֵלְכןָ ּכִ ְוָהיוּ ָלֶכם ַלֲאָנׁשִ

לוּ  ר ִיְגּדָ ְרָנה ַעד ֲאׁשֶ ּבֵ ׂשַ י ָבִנים: ֲהָלֵהן ּתְ ְיָלה ְלִאיׁש ְוַגם יַָלְדּתִ ִתְקָוה ּגַם ָהִייִתי ַהּלַ
י יְָצָאה ִבי ַיד  י ַמר ִלי ְמאֹד ִמּכֶם ּכִ נַֹתי ּכִ י ֱהיֹות ְלִאיׁש ַאל ּבְ ָעֵגָנה ְלִבְלּתִ ֲהָלֵהן ּתֵ

ּה: ְבָקה ּבָ ה ַלֲחמֹוָתּה ְורוּת ּדָ ק ָעְרּפָ ַ ּשׁ יָנה עֹוד ַוּתִ ְבּכֶ ָנה קֹוָלן ַוּתִ ּשֶׂ ְיהָֹוה: ַוּתִ
רות א, ח-יד

אמר רבי זעירא: מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה ולא איסור ולא 
היתר, ולמה נכתבה? ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים.

רות רבה ב, יד
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דיון 
לאורך השנים, כינו חכמי הדורות את מגילת רות "מגילת החסד". על שום החסד 

הגדול שעשתה רות בלכתה עם נעמי ועל שום החסדים שהעניק בועז לרות ונעמי 
שחזרו לעירן בידיים ריקות. אצלנו המילה חסד נראית קצת רחוקה, אך עדיין אנחנו 

עוסקים בשאלות יחסנו האישי והקיבוצי לחלשים יותר, לבודדים ולבעלי הצרכים 
המיוחדים בקהילתנו.

הצעה לפתיחה 
לתרגם את המילה חסד לשפה הקיבוצית: רושמים את המילה חסד במרכז הלוח, 

ומסביבה יוצרים שמש של ביטויים בקיבוצית.

שאלות: 
כיצד מתרגמים את המילה "חסד" לשפה קיבוצית? להזמין את המשתתפים 	 

להגיד ולכתוב על הלוח.
איזה משמעות ניתן לתת למילה חסד במציאות החיים הקיבוצית היום? איך 	 

מדברים אצלנו את שפת החסד
מה בין אחריות קהילתית ממוסדת לאחריות אישית ספונטנית? הזמנה להביא 	 

דוגמאות לשני המצבים. 
ישנם קיבוצים שבהם דואגים לעתידם של אנשים בעלי צרכים מיוחדים ע"י 	 

הבטחת קיומם בעתיד. מה נעשה בקיבוצנו? האם אנו יודעים לתמוך באלו 
שזקוקים לעזרה והאם יש מקום לחיזוק הפעולות הללו?

ְׁשָכבֹות 
אמה שם-בה אילון

יָד ַעל ַהּגַב.
יָעה ְיכֹוָלה ִלְהיֹות יָד ַעל ַהּגַב. ה ַמְפּתִ ּמָ ּכַ

ַרּכוּת. ּנַַחת ַעל ַהּגַב ּבְ יָעה ְיכֹוָלה ִלְהיֹות יָד ַהּמֻ ה ַמְפּתִ ּמָ ּכַ
ַרּכוּת. ּנַַחת ָעָליו יָד ּבְ ּמֻ ׁשֶ ע יָכֹול ִלְהיֹות ּגַב ּכְ ה ֻמְפּתָ ּמָ ּכַ

ב. ע יָכֹול ִלְהיֹות ַהּלֵ ה ֻמְפּתָ ּמָ ּכַ
ּבֹו ּגַב. ּנָח ַעל ּגַ ּמֻ ׁשֶ ּכְ

י ַהּגַב ֻמּנַַחת יָד. ּבֵ ְוַעל ּגַ
י ַהּיָד ֻמּנַַחת ַרּכוּת. ּבֵ ְוַעל ּגַ

בֹות טֹובֹות ְמאֹד. י ָהַרּכוּת ֻמּנָחֹות ַמְחׁשָ ּבֵ ְוַעל ּגַ



1617

בשנה השנייה לציון חג הביכורים בעמק כבר לא הסתפקו מעצבי החג 
בתהלוכה בלבד. כחודש לפני החג, ב-30.4.1925, שלחו אנשי עין חרוד חוזר 
לכל ישובי העמק ובו הדגישו - כי גם השנה יוחג חג השבועות, חג הביכורים, 

כחג משקי ביסודו, שיהיה עממי בכל אופיו וישתף את כולנו בחגיגיותו. 
]...[ יש לתת תוכן יותר ממשי לבילוי הזמן בחגיגה. היסוד לכך צריכה לשמש 
חגיגה משקית ]...[ המפקד הגדול וההתפתחות של ישובנו בעמק. ]...[ להציע 
לציירים-הפועלים, הנמצאים במשקים בעמק, להציג יצירותיהם בתערוכה. 

לפנות לועדת התרבות )של ההסתדרות( שתאפשר את הצגת התאטרון 
העברי בימי התערוכה.

מוטי זעירא, קרועים אנו - זיקתה של ההתיישבות העובדת בשנות העשרים אל התרבות היהודית, 
יד יצחק בן-צבי, תשס"ב 2002, עמ' 168-167.

הצעה לערב של ביכורי תרבות ויצירה 
מנהג הבאת ביכורים מלווה את חג השבועות עוד מן הימים שהיו בני עמנו מביאים 

את ביכורי גידוליהם כמנחה לבית המקדש. הביכורים הם הגידולים הראשונים להם 
אנו זוכים בכל שנה ושנה. אך ביכורים רבים יש לנו שאינם דווקא חקלאיים, ויש לנו 
הזדמנות להציגם בערב החג. מישהו כתב ספר, מישהו סיים לימודים, מישהו מריץ 

פרויקט חדש ומעניין באחד מתחומי חיינו, ועוד ועוד.
יש לנו כאן הזדמנות להציג ולשתף את הקהילה במעשי ביכורים אלה, וממילא 

יתמלא הטנא הקיבוצי שלנו בעוד ועוד מעשים ומפעלים ראויים.
הזמנה לאנשים מתוך הקהילה להביא את הביכורים שלהם: ספר, לימוד, פרויקט 

במפעל, עשייה אישית וקהילתית )צריך לתאם מראש ולאפשר במהלך הערב למי 
שרוצה באופן ספונטני לספר בקצרה(.

שאלות לדיון - חיבור להבאת ביכורים לא רק כפרי השדה 
אילו ביכורים אנו מביאים השנה? מה נוכל לסמן כביכורים של העשייה 	 

המאומצת שלנו כל השנה?
איך מחזקים את התחושה שהטנא הקיבוצי מתמלא, וכולנו מרגישים את העושר 	 

היצירתי והרוחני של הקהילה?

ביכורים

מקורות 
ן:  ֶלד ּבֵ ן ְיהָֹוה ָלּה ֵהָריֹון ַוּתֵ ּתֵ ה ַוּיָבֹא ֵאֶליָה ַוּיִ ָ ִהי לֹו ְלִאּשׁ ח ּבַֹעז ֶאת רוּת ַוּתְ ּקַ ַוּיִ

ֵרא  ית ָלְך ּגֵֹאל ַהּיֹום ְוִיּקָ ּבִ ר לֹא ִהׁשְ ים ֶאל ָנֳעִמי ָברוְּך ְיהָֹוה ֲאׁשֶ ַוּתֹאַמְרָנה ַהּנָׁשִ
ר  ֵתְך ֲאׁשֶ י ַכּלָ יָבֵתְך ּכִ יב ֶנֶפׁש וְּלַכְלּכֵל ֶאת ׂשֵ ָרֵאל: ְוָהיָה ָלְך ְלֵמׁשִ ִיׂשְ מֹו ּבְ ׁשְ

ִנים. ְבָעה ּבָ ִ ר ִהיא טֹוָבה ָלְך ִמּשׁ ֲאֵהַבֶתְך ְיָלַדּתוּ ֲאׁשֶ
רות ד, יג-טו

התינוק שנולד לרות ובועז מסמל המשכיות ותקווה. בקהילות הקיבוציות מקובל לבשר בשבועות על 
ילידי השנה - ביכורים חיים, שמסמלים התחדשות וצמיחה

ּכּוִרים?  יַצד ַמֲעִלין ֶאת ַהּבִ ּכֵ
ל ִעיר, ְולֹא  ְרחֹוָבּה ׁשֶ ל ַמֲעָמד, ְוָלִנין ּבִ ּנְסֹות ָלִעיר ׁשֶ ֲעָמד ִמְתּכַ ּמַ ּבַ ל ָהֲעיָרֹות ׁשֶ ּכָ

ים ָהיָה ַהְמֻמּנֶה אֹוֵמר, "קוּמוּ ְוַנֲעֶלה ִצּיֹון ֶאל ה'  ּכִ ׁשְ ים. ְוַלּמַ ּתִ ָהיוּ ִנְכנִָסין ַלּבָ
ֱאלֵֹהינוּ" )ירמיה לא ה(.

רֹוָגרֹות ְוִצּמוִּקים. ֵאִנים ְוָהֲעָנִבים, ְוָהְרחֹוִקים ְמִביִאים ּגְ רֹוִבים ְמִביִאים ַהּתְ ַהּקְ
רֹאׁשֹו. ֶהָחִליל  ל ַזִית ּבְ ֹור הֹוֵלְך ִלְפֵניֶהם, ְוַקְרָניו ְמֻצּפֹות ָזָהב, ַוֲעָטָרה ׁשֶ ְוַהּשׁ

ַלִים. יִעים ָקרֹוב ְלירוּׁשָ ּגִ ּמַ ַמּכֶה ִלְפֵניֶהם, ַעד ׁשֶ
ּכוֵּריֶהם. רוּ ֶאת ּבִ ְלחוּ ִלְפֵניֶהם, ְוִעּטְ ַלִים, ׁשָ יעוּ ָקרֹוב ִלירוּׁשָ ִהּגִ

ְכנִָסים ָהיוּ יֹוְצִאים.  בֹוד ַהּנִ ִרים יֹוְצִאים ִלְקָראָתם. ְלִפי ּכְ ְזּבָ ָגִנים ְוַהּגִ חֹות, ַהּסְ ַהּפַ
לֹוָמם "ַאֵחינוּ  ׁשְ ַלִים עֹוְמִדים ִלְפֵניֶהם ְוׁשֹוֲאִלין ּבִ ירוּׁשָ ּבִ ֻנּיֹות ׁשֶ ֲעֵלי ֻאּמָ ְוָכל ּבַ

לֹום". אֶתם ְלׁשָ לֹוִני, ּבָ קֹום ּפְ י ַהּמָ ַאְנׁשֵ
ִית. יִעין ְלַהר ַהּבַ ּגִ ּמַ ֶהָחִליל ַמּכֶה ִלְפֵניֶהם ַעד ׁשֶ

יַע  ּגִ ּמַ ֵתפֹו ְוִנְכנָס, ַעד ׁשֶ ל ַעל ּכְ ֶלְך נֹוֵטל ַהּסַ ס ַהּמֶ ִית, ֲאִפּלוּ ַאְגִריּפַ יעוּ ְלַהר ַהּבַ ִהּגִ
ָלֲעָזָרה.

משנה ביכורים ג, ב-ד

חג ביכורים בראשית דרכו
כבר בשנת 1924 חגגו שלושה ישובים בעמק יזרעאל המזרחי )עין חרוד, גבע 

וכפר יחזקאל( חגיגה משותפת וקראו לה חג הביכורים. הבחירה בשם זה 
מכלל שמותיו של החג – חג שבועות, חג מתן תורה – לא היתה מקרית: היא 
ביטאה בחירה מודעת ביסוד אחד מכלל התכנים המסורתיים של החג, והוא 

היסוד החקלאי. ]...[
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אמרה לה ]נעמי[: בתי, אין דרכן של בנות ישראל לילך לבתי תיאטראות 
ולבתי קרקסיאות שלהם.

ְלִכי ֵאֵלְך". ר ּתֵ אמרה לה: "ֶאל ֲאׁשֶ
אמרה לה: בתי, אין דרכן של ישראל לדור בבית שאין שם מזוזה.

ִליִני ָאִלין". ר ּתָ אמרה לה: "ַבֲאׁשֶ
י" – אלו עונשין ואזהרות. "ֵואלַֹהִיְך ֱאלָֹהי" – שאר מצוות. ְך ַעּמִ "ַעּמֵ

רות רבה ב, כב

ְקַהל ְיהָֹוה ַעד  יִרי לֹא יָבֹא ָלֶהם ּבִ ְקַהל ְיהָֹוה ּגַם ּדֹור ֲעׂשִ לֹא יָבֹא ַעּמֹוִני וּמֹוָאִבי ּבִ
ְצָרִים  ֵצאְתֶכם ִמּמִ ֶרְך ּבְ ּדֶ ִים ּבַ ֶחם וַּבּמַ ּלֶ מוּ ֶאְתֶכם ּבַ ר לֹא ִקּדְ ַבר ֲאׁשֶ עֹוָלם: ַעל ּדְ

תֹור ֲאַרם ַנֲהַרִים ְלַקֲלֶלּךָ. עֹור ִמּפְ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ַכר ָעֶליָך ֶאת ּבִ ר ׂשָ ַוֲאׁשֶ
דברים כג, ד-ה

על האחדות בחברה
היחידים השייכים לקהילה משלימים אלו את אלו. בכל אדם יש משהו 

מיוחד במינו, נדיר, שאינו ידוע לאחרים; לכל יחיד יש משהו מיוחד לומר, 
צבע מיוחד להוסיף לקשת הצבעים הקהילתית. לפיכך, כאשר מצטרף האדם 
הבודד לקהילה, הוא מוסיף מימד חדש למודעות הקהילה. הוא תורם משהו, 

ששום אדם אחר לא יכול היה לתרום. הוא מעשיר את הקהילה. אין לו 
תחליף. היהדות מאז ומתמיד ראתה את היחיד כאילו הוא עולם קטן... בשל 
אותה מיוחדות, מתכנסים בני האדם היחידים ביחד, משלימים אלו את אלו, 

ומשיגים אחדות. 
הרב סולוביצ'יק )מתוך כתב העת טראדישן, כרך 17 חוברת 2 עמ' 9-10. בתרגום צוות מכון שון(

הצטרפות לעם היהודי ולקהילה הקיבוצית

מקורות 
ְלִכי ֵאֵלְך  ר ּתֵ י ֶאל ֲאׁשֶ ִעי ִבי ְלָעְזֵבְך ָלׁשוּב ֵמַאֲחָרִיְך ּכִ ְפּגְ ַוּתֹאֶמר רוּת ַאל ּתִ

י ֵואלַֹהִיְך ֱאלָֹהי.  ְך ַעּמִ ִליִני ָאִלין ַעּמֵ ר ּתָ וַּבֲאׁשֶ
רות א, טז

יֵרִני  ֵעיֶניָך ְלַהּכִ חוּ ָאְרָצה ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ַמּדוַּע ָמָצאִתי ֵחן ּבְ ּתַ ׁשְ ֶניָה ַוּתִ ּפֹל ַעל ּפָ ַוּתִ
ית ֶאת ֲחמֹוֵתְך ַאֲחֵרי  ר ָעׂשִ ְוָאנִֹכי ָנְכִרּיָה: ַוּיַַען ּבַֹעז ַוּיֹאֶמר ָלּה ֻהּגֵד ֻהּגַד ִלי ּכֹל ֲאׁשֶ

ר לֹא יַָדַעּתְ  ְלִכי ֶאל ַעם ֲאׁשֶ ְך ַוּתֵ ְך ְוֶאֶרץ מֹוַלְדּתֵ ַעְזִבי ָאִביְך ְוִאּמֵ ְך ַוּתַ מֹות ִאיׁשֵ
ְלׁשֹום. מֹול ׁשִ ּתְ

רות ב, י-יא

ל ָהִעיר  הֹם ּכָ ית ֶלֶחם ַוּתֵ בָֹאָנה ּבֵ ית ָלֶחם ַוְיִהי ּכְ יֶהם ַעד ּבָֹאָנה ּבֵ ּתֵ ַלְכָנה ׁשְ ַוּתֵ
ֲעֵליֶהן ַוּתֹאַמְרָנה ֲהזֹאת ָנֳעִמי?

רות א, יט

ָבה ִעם ָנֳעִמי  ָ ב ַעל ַהּקֹוְצִרים ַוּיֹאַמר ַנֲעָרה מֹוֲאִבּיָה ִהיא ַהּשׁ ּצָ ַוּיַַען ַהּנַַער ַהּנִ
ֵדה מֹוָאב. ִמּשְׂ

רות ב , ו

ִעי ִבי"?  ְפּגְ ִעי ִבי ְלָעְזֵבְך ָלׁשוּב ֵמַאֲחָרִיְך" – מהו "ַאל ּתִ ְפּגְ "ַוּתֹאֶמר רוּת ַאל ּתִ
אמרה לה: לא תחטא עלי, לא תסבין פגעִיְך מני לעזבך, לשוב מאחריך. מכל 

מקום דעתי להתגייר, אלא מוטב על ידך ולא על ידי אחרת.
רות רבה ב, כב

כיון ששמעה נעמי כך, התחילה סודרת לה הלכות גרים.
רות רבה ב, כב
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דיון 
מגילת רות מציפה שאלה מעניינת העשויה להיות רלוונטית גם עבורנו. מישהי זרה 

מעוניינת להצטרף לקהילתנו. האם יש לנו דרישות התאמה משלנו לגבי "רותיות" 
כאלה ואחרות שירצו להצטרף לקיבוצנו?

הצעה לפתיחה 
"ותהום העיר" - שיחת הרכלנים )ניתן לעשות משחק תפקידים(: 

אני רואה שנעמי חזרה אלינו. יצאה עם בעל ושני בנים, חזרה רק עם איזה גויה 	 
אחת.

כן קצת קטלנית זאת. גם בעל וגם שני בנים השאירה שם.	 
כשהכל היה בסדר והיה לה קצת קשה כאן – הלכה. עכשיו כשקשה שם, 	 

החליטה לחזור.
מי יפרנס את הגויה הזאת שבאה איתה?	 
דווקא יפה מצידה שלא השאירה אותה לבד.	 
אפשר לחשוב איזה אלטרנטיבה כבר הייתה לה לרות, מי היה לוקח לו אלמנה 	 

קטלנית שכמוה?
דווקא ראיתי שהתחילה לעשות עיניים לבועז, אולי משם תצמח להן איזו ישועה.	 

שאלות:
האם היינו מקבלים את רות המואביה לקיבוץ - גויה, אלמנה, חסרת יכולת 	 

כלכלית, לא דוברת את השפה?
הקיבוץ הגדל הולך ומאבד את האחידות הרעיונית שאפיינה אותו בעבר, מי 	 

מוזמן להצטרף לקהילה שלנו? האם הקצוות הפרומים מחלישים או מחזקים 
את הקיבוץ? )מצד אחד יותר חופש ופחות אחדות, ומצד שני כבר לא מכירים 

את כולם ומתרופפת הסולידריות(.
האם קבלת עקרונות היסוד של הקיבוץ מהווה תנאי לקבלת חברים חדשים?	 
באיזה אופן סיפורה של רות מהווה השראה עבורנו?	 

ברקע הפנימי של המגילה מפעמת ההרגשה שסימלה תקופת השופטים 
בתולדות העם: אחיזת העם בארצו איננה איתנה כל-צרכה. מפעם לפעם 

נראה כאילו דורשת האחיזה הזאת מסירות גדולה שהיא בבחינת נסיון. מהי 
הסיבה הגורמת להרגשה זו? הרעב? הבצורות? האויבים? קשה אחיזתה של 

ארץ ישראל, וגדול כוח הפיתוי של אסמי-הבר בגולה. זוהי אמת שכל דור, 
ואף דורנו בכלל זה, מתנסה בה על פי דרכו. לפיכך באה המגילה ללמדנו 
את לקחה העמוק והפשוט: התמסרות שמתוך אהבה, לפנים משורת הדין, 
היא בלבד יכולה לתקן את חטאיו של העם שלא עמד בנסיונות הללו ועזב 

את ארצו. השיבה לארץ והאחיזה בה לתמיד דורשת יותר מקיום ההתחייבות 
שיסודה באמונה המאחדת את העם בגורלו ובאורחותיו, היא דורשת את חסד 

האהבה.
אליעזר שבייד, ספר מחזור הזמנים, עמ' 245.

אל אשר תלכי
מילים: רות א, טז-יז | לחן: שלמה גרוניך

ְלִכי ֵאֵלְך  ר ּתֵ ֶאל ֲאׁשֶ
ִליִני ָאִלין  ר ּתָ וַּבֲאׁשֶ

י ֵואלַֹהִיְך ֱאלָֹהי. ְך ַעּמִ ַעּמֵ
ֵבר  ם ֶאּקָ מוִּתי ָאמוּת ְוׁשָ ר ּתָ ֲאׁשֶ ּבַ

ה ה' ִלי ְוכֹה יִֹסיף  ּכֹה ַיֲעׂשֶ
יִני וֵּביֵנְך. ֶות ַיְפִריד ּבֵ י ַהּמָ ּכִ
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ָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ֶהָענָן ְוָהֲעָרֶפל  ל ְקַהְלֶכם ּבָ ר ְיהָֹוה ֶאל ּכָ ּבֶ ה ּדִ ָבִרים ָהֵאּלֶ ֶאת ַהּדְ
ְמֲעֶכם ֶאת  ׁשָ ֵנם ֵאָלי: ַוְיִהי ּכְ ּתְ ֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים ַוּיִ ֵבם ַעל ׁשְ ְכּתְ קֹול ּגָדֹול ְולֹא יָָסף ַוּיִ
ְבֵטיֶכם ְוִזְקֵניֶכם: י ׁשִ ל ָראׁשֵ ְקְרבוּן ֵאַלי ּכָ ֵאׁש ַוּתִ ְך ְוָהָהר ּבֵֹער ּבָ ַהּקֹול ִמּתֹוְך ַהחׁשֶ

דברים ה, יט-כ

רוָּסה ִמן ַהַחּלֹות ַהּנָאֹות  י ְלָכל ֶאָחד ּפְ ת ְונַָתּתִ י ַעל ַהּפַ י ֶאת יַָדי וֵּבַרְכּתִ ָנַטְלּתִ
ַמִים.  ָ ה ִמן ַהּשׁ הֹוִריד מֹׁשֶ ִרית ׁשֶ ֵני לוּחֹות ַהּבְ צוַּרת לוּחֹות, ֵזֶכר ִלׁשְ ּנֲַעׂשוּ ּבְ ׁשֶ

ַמִים. ָ ֶחם הוּא ִמן ָהָאֶרץ ַהּצוָּרה ִהיא ִמן ַהּשׁ ָרֵאל ּתֹוָרה, ִאם ַהּלֶ ִמְנַהג ִיׂשְ
ש"י עגנון, מתוך: הסימן

מתוך: ְמלֹון הֹוַרי
יהודה עמיחי

ָאִבי ָהיָה ֱאלִֹהים ְולֹא יַָדע. הוּא נַָתן ִלי
ָענָן ֵאׁש ְולֹא ּבֶ ַַּעם, לֹא ּבָ ז ַרַעם ְולֹא ּבַ רֹות לֹא ּבָ ּבְ ֶרת ַהּדִ ֶאת ֲעׂשֶ
ים טֹובֹות, ַרּכוּת וְּבַאֲהָבה. ְוהֹוִסיף ִלּטוִּפים ְוהֹוִסיף ִמּלִ א ּבְ ֶאּלָ

מֹור ר ָזכֹור ְוׁשָ ה". ְוִזּמֵ ׁשָ ַבּקָ ְוהֹוִסיף "ָאּנָא" ְוהֹוִסיף "ּבְ
ר, ּבֵ ר ְלּדִ ּבֵ ין ּדִ ֶקט ּבֵ ׁשֶ ִנּגוּן ֶאָחד ְוִהְתַחּנֵן וָּבָכה ּבְ ּבְ

ְוא, ָ א, לֹא ַלּשׁ ּשָׂ ְוא, לֹא ּתִ ָ ם ֱאלֶֹהיָך ַלּשׁ א ׁשֵ ּשָׂ לֹא ּתִ
ָאְזִני, ק אֹוִתי ָחָזק ְוָלַחׁש ּבְ ֶקר. ְוִחּבֵ ֵרֲעָך ֵעד ׁשָ ֲעֶנה ּבְ ָאּנָא, ַאל ּתַ

תוּחֹות ּפֹות יָָדיו ַהּפְ ם ֶאת ּכַ ְרַצח. ְוׂשָ ְנַאף, לֹא ּתִ ְגנֹב, לֹא ּתִ לֹא ּתִ
ד, ֱאַהב, ְלַמַען ַיֲאִריכוּן יֶָמיָך ּבֵ ּפוּר. ּכַ ת יֹום ּכִ ִבְרּכַ י ּבְ ַעל רֹאׁשִ

ַער רֹאׁשֹו. מֹו ׂשְ ֵני ָהֲאָדָמה. ְוקֹול ֲאִבי ָלָבן ּכְ ַעל ּפְ
ַעם ָהַאֲחרֹוָנה ּפַ ָניו ֵאַלי ּבַ ְך ִהְפָנה ֶאת ּפָ ַאַחר-ּכָ

ְזרֹועֹוַתי ְוָאַמר: ֲאִני רֹוֶצה ְלהֹוִסיף ּבֹו ֵמת ּבִ ּיֹום ׁשֶ מֹו ּבַ ּכְ
רֹות: ּבְ ֶרת ַהּדִ ַנִים ַלֲעׂשֶ ׁשְ

ּנֶה" ּתַ ׁשְ ר, "לֹא ּתִ ר ָהַאַחד-ָעׂשָ ּבֵ ַהּדִ
ּנֶה" ּתַ ׁשְ ּנֵה, ּתִ ּתַ ר, "ִהׁשְ ֵנים-ָעׂשָ ְ ר ַהּשׁ ּבֵ ְוַהּדִ

י ְוָהַלְך ּנִ ְך ָאַמר ָאִבי וָּפָנה ִמּמֶ ּכָ
יו ַהּמוָּזִרים.  ֶמְרַחּקָ ְוֶנֱעַלם ּבְ

קבלת התורה

מקורות 
ֵבד ַעל ָהָהר ְוקֹל ׁשָֹפר  ְהיֹת ַהּבֶֹקר ַוְיִהי קֹלֹת וְּבָרִקים ְוָענָן ּכָ י ּבִ ִליׁשִ ְ ַוְיִהי ַבּיֹום ַהּשׁ
ה ֶאת ָהָעם ִלְקַראת ָהֱאלִֹהים  ֲחֶנה: ַוּיֹוֵצא מׁשֶ ּמַ ר ּבַ ל ָהָעם ֲאׁשֶ ָחָזק ְמאֹד ַוּיֱֶחַרד ּכָ

ר יַָרד ָעָליו  ֵני ֲאׁשֶ ּלֹו ִמּפְ ן ּכֻ ית ָהָהר: ְוַהר ִסיַני ָעׁשַ ַתְחּתִ בוּ ּבְ ְתַיּצְ ֲחֶנה ַוּיִ ִמן ַהּמַ
ָֹפר הֹוֵלְך  ל ָהָהר ְמאֹד: ַוְיִהי קֹול ַהּשׁ ן ַוּיֱֶחַרד ּכָ ְבׁשָ ן ַהּכִ ֶעׁשֶ נֹו ּכְ ֵאׁש ַוּיַַעל ֲעׁשָ ְיהָֹוה ּבָ

ר ְוָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּנוּ ְבקֹול: ַוּיֵֶרד ְיהָֹוה ַעל ַהר ִסיַני ֶאל רֹאׁש  ה ְיַדּבֵ ְוָחֵזק ְמאֹד מׁשֶ
ה ֵרד  ה: ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מׁשֶ ה ֶאל רֹאׁש ָהָהר ַוּיַַעל מׁשֶ ְקָרא ְיהָֹוה ְלמׁשֶ ָהָהר ַוּיִ

ים ֶאל  ּגָׁשִ ּנוּ ָרב: ְוַגם ַהּכֲֹהִנים ַהּנִ ן יֶֶהְרסוּ ֶאל ְיהָֹוה ִלְראֹות ְוָנַפל ִמּמֶ ָעם ּפֶ ָהֵעד ּבָ
ה ֶאל ְיהָֹוה לֹא יוַּכל ָהָעם ַלֲעלֹת  ֶהם ְיהָֹוה: ַוּיֹאֶמר מׁשֶ ן ִיְפרֹץ ּבָ ׁשוּ ּפֶ ְיהָֹוה ִיְתַקּדָ
ּתֹו: ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  ׁשְ ל ֶאת ָהָהר ְוִקּדַ נוּ ֵלאמֹר ַהְגּבֵ ה ַהֵעדָֹתה ּבָ י ַאּתָ ֶאל ַהר ִסיָני ּכִ

ְך ְוַהּכֲֹהִנים ְוָהָעם ַאל יֶֶהְרסוּ ַלֲעלֹת ֶאל ְיהָֹוה  ה ְוַאֲהרֹן ִעּמָ ְיהָֹוה ֶלְך ֵרד ְוָעִליָת ַאּתָ
ה ֶאל ָהָעם ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם:  ם: ַוּיֵֶרד מׁשֶ ן ִיְפָרץ ּבָ ּפֶ

ר הֹוֵצאִתיָך  ה ֵלאמֹר: ָאנִֹכי ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ֲאׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ר ֱאלִֹהים ֵאת ּכָ ַוְיַדּבֵ
ה  ָני: לֹא ַתֲעׂשֶ ית ֲעָבִדים: לֹא ִיְהיֶה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ּפָ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבֵ

ִים  ּמַ ר ּבַ ַחת ַוֲאׁשֶ ָאֶרץ ִמּתָ ר ּבָ ַעל ַוֲאׁשֶ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ר ּבַ מוָּנה ֲאׁשֶ ְלָך ֶפֶסל ְוָכל ּתְ
י ָאנִֹכי ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ֵאל ַקּנָא  ֲחֶוה ָלֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם ּכִ ּתַ ַחת ָלָאֶרץ: לֹא ִתׁשְ ִמּתַ
ה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים  ִעים ְלׂשְנָאי: ְועֹׂשֶ ים ְוַעל ִרּבֵ ׁשִ ּלֵ ִנים ַעל ׁשִ ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹת ַעל ּבָ

ה  י לֹא ְינַּקֶ ְוא ּכִ ָ ם ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ַלּשׁ א ֶאת ׁשֵ ְלאֲֹהַבי וְּלׁשְֹמֵרי ִמְצֹוָתי: לֹא ִתּשָׂ
ת יִָמים  ׁשֶ ׁשֹו: ׁשֵ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ ְוא: ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ ָ מֹו ַלּשׁ א ֶאת ׁשְ ר ִיּשָׂ ְיהָֹוה ֵאת ֲאׁשֶ
ה ָכל  ת ַליהָֹוה ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעׂשֶ ּבָ ִביִעי ׁשַ ְ ךָ: ְויֹום ַהּשׁ ל ְמַלאְכּתֶ יָת ּכָ ֲעבֹד ְוָעׂשִ ּתַ

ת  ׁשֶ י ׁשֵ ָעֶריךָ: ּכִ ׁשְ ר ּבִ ָך ְוֵגְרָך ֲאׁשֶ ָך ַוֲאָמְתָך וְּבֶהְמּתֶ ָך ַעְבּדְ ה וִּבְנָך וִּבּתֶ ְמָלאָכה ַאּתָ
ּיֹום  ם ַוּיַָנח ּבַ ר ּבָ ל ֲאׁשֶ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהּיָם ְוֶאת ּכָ ָ ה ְיהָֹוה ֶאת ַהּשׁ יִָמים ָעׂשָ
ָך  ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ הוּ: ּכַ ׁשֵ ת ַוְיַקּדְ ּבָ ַ ַרְך ְיהָֹוה ֶאת יֹום ַהּשׁ ן ּבֵ ִביִעי ַעל ּכֵ ְ ַהּשׁ

ר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך: לֹא ִתְרַצח לֹא ִתְנָאף  ְלַמַען ַיֲאִרכוּן יֶָמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ
ת ֵרֶעָך  ית ֵרֶעָך לֹא ַתְחמֹד ֵאׁשֶ ֶקר: לֹא ַתְחמֹד ּבֵ לֹא ִתְגנֹב לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ׁשָ

ר ְלֵרֶעךָ:  ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ְוׁשֹורֹו ַוֲחמֹרֹו ְוכֹל ֲאׁשֶ
שמות יט, טז – כ, יג
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דיון 
חג השבועות הוא גם חג מתן תורה, ואיתו אירוע מרגש ומכונן של קבלת התורה 

למרגלות הר סיני, שהפך להיות חלק מרכזי בחג השבועות המסורתי. אותה תורה 
שהביא לנו משה מפי הגבורה, אינה תורת החיים על פיה מתנהלים חיינו, אך גם 

לנו יכולות להיות עשרת דברות משלנו, גם לנו יכולה להיות "הלכה" שעל פיה נרצה 
לנהל את חיינו. ואולי גם לנו אמונות משלנו על פיהן נרצה לנהל את אורחות חיינו.

הצעה לפתיחה 
רשמו על הדף בעמוד הבא מה הם עשרת העקרונות של חיי הקהילה שלנו. להזמין 

לשתף. כל אחד יכול לבחור שניים שהכי חשובים לו.

שאלות:
האם יש לנו דברות משלנו? מה הן? )ניסיון ליצור את ההגדרה ליסודות 	 

החברתיים של הקיבוץ( 
האם מי שגדל ומתחנך היום בקיבוץ מודע למערכת הערכים החברתית שלו?	 
בין נצחי למשתנה – מה תפקידם של עקרונות חיים ואיך ניתן להטמיע אותם 	 

באופן עמוק כפי שעשתה התורה?

לימוד על מגילת רות
הצעה לקיים לימוד על מגילת רות מפרספקטיבות שונות: ספרות, אמנות, מקרא.

ניתן לפנות לחברי קיבוץ מתחומי ידע שונים שיכינו לימוד על המגילה.

עשרת הדברות – הערכים החברתיים – שלנו:

........................................................................   .6   ........................................................................  .1

   ........................................................................   .7      ........................................................................  .2

    ........................................................................   .8      ........................................................................  .3

   ........................................................................   .9      ........................................................................  .4

    .....................................................................   .10      ........................................................................  .5

אמר רבי אלעזר ]בן-פדת, טבריה המאה ה-4[: 
הכל מודים בעצרת דבעינן נמי "לכם"1 ]=לכל הדעות, בשבועות צריכים 

האנשים להתענג[, מאי טעמא? – יום שניתנה בו תורה הוא.
בבלי פסחים סח ע"ב

בתפילה נקבע הכינוי לחג "חג השבועות, זמן מתן תורתנו", וזהות זו נשארה 
כדומיננטית בעיני הציבור עד ימינו. קריאת התורה בחג השבועות היא 

בסיפור מתן תורה )שמות פרקים יט-כ(, וההפטרה היא ב"מעשה מרכבה" )יחזקאל 
ָבר בגולה. אחד  פרק א(, ובו תיאור של התגלות האל ליחזקאל על נהר ּכְ

ממנהגי החג הוא לקרוא תקציר של תרי"ג המצוות. לשם כך חוברו נוסחים 
אחדים של "אזהרות" – רשימות מפויטות של 613 המצוֹות. כך משקפים 

מנהגי התפילה וקריאת התורה את הזיהוי של חג השבועות עם מתן התורה, 
ומשמעות זו מכסה ומסתירה את המשמעות החקלאית של החג.

מתוך: חג ישראלי - הצעות לטקסי החגים במשפחה בצירוף מבואות עיוניים, עם עובד והמדרשה באורנים, תשע"ד.

ְהיֶה  1 "לכם" - להנאתכם, לעונג שלכם, הגופני. האמירה מתיחסת לסתירה לכאורה בין הפסוקים "ֲעֶצֶרת ּתִ
ָלֶכם" )במדבר כט, לה( ו"ֲעֶצֶרת ַלה' ֱאלֶֹהיָך" )דברים טז, ח(.
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ארץ ארץ
מילים ולחן: שייקה פייקוב

ֶאֶרץ, ֶאֶרץ, ֶאֶרץ, 
כֹל ֵאין ָעב,  ֶאֶרץ ּתְ

ֶמׁש ָלּה  ֶ ְוַהּשׁ
ְדַבׁש ְוָחָלב,  ּכִ

ּה נֹוַלְדנוּ  ֶאֶרץ ּבָ
ּה ִנְחיֶה  ֶאֶרץ ּבָ

ּה, ִיְהיֶה  ב ּבָ ְוֵנׁשֵ
ְהיֶה  ּיִ ֶ ַמה ּשׁ

ּנֹאַהב  ֶאֶרץ ׁשֶ
ִהיא ָלנוּ ֵאם ָוָאב 

ל ָהָעם  ֶאֶרץ ׁשֶ
ֶאֶרץ ְלעֹוָלם 

ּה נֹוַלְדנוּ  ֶאֶרץ ּבָ
ּה ִנְחיֶה  ֶאֶרץ ּבָ

ְהיֶה.  ּיִ ֶ ִיְהיֶה ַמה ּשׁ

ֶאֶרץ, ֶאֶרץ, ֶאֶרץ, 
יָם ֶאל מוּל ַהחֹוף 

וְּפָרִחים ִויָלִדים 
ִלי סֹוף.  ּבְ

ּנֶֶרת  פֹון ּכִ ּצָ ּבַ
רֹום חֹולֹות  ּדָ ּבַ
וִּמְזָרח ְלַמֲעַרב 
בוּלֹות.  ק ּגְ נֹוׁשֵ

ּנֹאַהב ...  ֶאֶרץ ׁשֶ

ֶאֶרץ, ֶאֶרץ, ֶאֶרץ, 
ֶאֶרץ ַהּתֹוָרה 

ַאּתְ ְמקֹור ָהאֹור 
ַפת ָהֱאמוָּנה.  וּׂשְ

ֶאֶרץ, ֶאֶרץ, ֶאֶרץ, 
ֶאֶרץ ְיָקָרה, 
ֵהן ִהְבַטְחּתְ 

ֵאין זֹו ַאּגָָדה. ׁשֶ
ּנֹאַהב ...  ֶאֶרץ ׁשֶ

ספירת מלאי
מילים ולחן: נעמי שמר

ֲעַמִים יָם ְמִדיָנה ַאַחת, ּפַ
ַחת ּגַם, ְוֲאַגם ֶאָחד ְוַקּדַ

ה ֶמׁש ַאַחת ֲעֻגּלָ ׁשֶ
ה, ַעם ֶאָחד ָחָכם ָמֵלא ְסֻגּלָ

לוּלֹות לֹׁש ּגְ ֵאב רֹאׁש ֶאָחד ְוׁשָ ּכְ
ְבָעה ֵלילֹות. ה יִָמים ְוׁשִ ָ ּשׁ ְוׁשִ

ֶאָחד ֱאלֵֹהינוּ, ֱאלֵֹהינוּ, ֱאלֵֹהינוּ
ַמִים וָּבָאֶרץ.  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ

נֹות ּגֹוָלה, ִים ׁשְ דֹוָלה ֵמַאְלּפַ ֲעִלּיָה ּגְ
נִָתּיֹות ְוַאַחת ְרִגיָלה, י ֻחְפׁשֹות ׁשְ ּתֵ ׁשְ

ָלה, ל ַמּפָ חֹון, יֹום ׁשֶ ל ִנּצָ יֹום ׁשֶ
ים ְיֵמי ַמֲחָלה, לֹׁשִ חֹון, ׁשְ ּטָ ֶרַגע ּבִ

ּגִָליל ְוקֹוְנֶצ'ְרטֹו ֶלָחִליל ְלדֹור ּבַ ְטרוְּמּפֶ
ִמיל. ֵריַסר ַאּלוִּפים ּבְ ַוֲחִצי ּתְ

ֶאָחד ֱאלֵֹהינוּ, ֱאלֵֹהינוּ, ֱאלֵֹהינוּ
ַמִים וָּבָאֶרץ.   ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ

יק, ִלי ּתִ ִרים ּבְ ִני ׂשָ יק, ׁשֵ ַעם ֶאָחד ַעּתִ
ִני ַמְצִחיק, ֵ ָהִראׁשֹון ָעצוּב, ַהּשׁ

ה ָ ל ֲהַתּשׁ ִנים ׁשֶ ה, ׁשָ ַיְלדוּת ַאַחת ָקׁשָ
ה: ׁשָ ַבּקָ רֹוֶצה ַעְצָמאוּת - ּבְ וִּמי ׁשֶ
ִמְלָחמֹות ָחֵמׁש, ֲחִטיַבת ֶחְרֵמ"ש

ׁש. ׁש-ּבֵ ֵחק ׁשֵ ְוַחּיָל ֶאָחד ְמׂשַ
ֶאָחד ֱאלֵֹהינוּ, ֱאלֵֹהינוּ, ֱאלֵֹהינוּ

ַמִים וָּבָאֶרץ.  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ

ָלט ׁשְ ּמִ ה ֲעיִֵפים ּבַ לֹׁשָ ַחּיִָלים ׁשְ
ְקָלט, ּמִ ְבִעים ְיָלִדים צֹוֲחִקים ּבַ ְוׁשִ
י, ה ֲאִסיֵרי ִצּיֹון יְָצאוּ ַלָחְפׁשִ לֹׁשָ ׁשְ
י, ִ ּשׁ ִ חֶֹדׁש ַהּשׁ ֲאִסיר עֹוָלם ֶאָחד ּבַ

ָנה ָ ַרח ְויֹום ַהּשׁ יֹום ַהּיֶֶלד, יֹום ַהּפֶ
ע ֲעַדִין לֹא עֹוָנה. ִרים ְוַאְרּבַ ְוִגְבָעה ֶעׂשְ

ֶאָחד ֱאלֵֹהינוּ, ֱאלֵֹהינוּ, ֱאלֵֹהינוּ
ַמִים וָּבָאֶרץ. ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ

מבחר שירים לקריאה ושירה לאורך הערב

למדני את השיר הפשוט
מילים: רחל שפירא | לחן: רמי בר דוד

ֶחם ל ַהּלֶ ׁשוּט ׁשֶ יר ַהּפָ ִ ֵדִני ֶאת ַהּשׁ ַלּמְ
לֹוֶמיךָ. ְ וְּפרֹס ִלי ֵחֶלק ִמּשׁ

ֶכם ֶ ָקֵחִני ִעם ֲאַבק ַהּיֹוְמיֹום ַעל ַהּשׁ
ְרֵאִני ְלָפֶניךָ. ּתִ ׁשֶ ּכְ

י ָלֶרֶגׁש יֵָחף ֵהַנְחּתִ ֲאִני, ׁשֶ
ְלַרֵחף,

י ָבר יֹוַדַעת ּכִ ּכְ
י ְרּכִ ָלה ּדַ ּתְ ִהְתּפַ

ו י ַעְכׁשָ וִּמּגַֹבּה ַרב ָראׁשִ
ן - ִנְרּכָ

י ָבר יֹוַדַעת ּכִ ּכְ
י ְרּכִ ָלה ּדַ ּתְ ִהְתּפַ
וָּבָאה ַעד ּכָאן.

ֶחם ל ַהּלֶ ׁשוּט ׁשֶ יר ַהּפָ ִ ֵדִני ֶאת ַהּשׁ ַלּמְ
לֹוֶמיךָ. ְ וְּפרֹס ִלי ֵחֶלק ִמּשׁ

ֶכם ֶ ָקֵחִני ִעם ֲאַבק ַהּיֹוְמיֹום ַעל ַהּשׁ
ְרֵאִני ְלָפֶניךָ. ּתִ ׁשֶ ּכְ

ַחּיַי ְוַחּיֶיָך אֹורֹות וְּצָלִלים
ְמִכיִלים

ת, ּבָ ֵעיֵני ׁשַ ּבְ
ין. ֵעיֵני ֻחּלִ ּבְ

ׁש ֶאל ֶאְתמֹוִלי ָך ִיּגַ ּלְ לוּ ָמָחר ׁשֶ
ת, ּבָ ֵעיֵני ׁשַ ּבְ
ין, ֵעיֵני ֻחּלִ ּבְ
י. ּלִ ָך ְוׁשֶ ּלְ ׁשֶ

ֶחם. ל ַהּלֶ ׁשוּט ׁשֶ יר ַהּפָ ִ ֵדִני ֶאת ַהּשׁ ַלּמְ

אמא אדמה
מילים: יענקל'ה רוטבליט | לחן: מיקי גבריאלוב

יט ֵאַלי טֹוָבה ַוֲחָכָמה ּבִ ִהיא ּתַ
ֶרְך ְיָתה ִמן ַהּדֶ ב ַהּבַ ָ ֵבן ַהּשׁ מֹו ּבְ ּכְ

ה יָמה ַחּמָ ְנׁשִ ק אֹוִתי ֵאֶליָה ּבִ ַחּבֵ ּתְ
א ֲאָדָמה. ִאּמָ

ע ּסָ ה ָעיֵף ִמן ַהּמַ יד - "ַאּתָ ּגִ ִהיא ּתַ
ָצֶעיָך" ת ֶאת ּפְ ְפַחד ֲאִני חֹוֶבׁשֶ ַאל ּתִ

ָמּה ׁשְ ֶאְקָרא ּבִ ׁשֶ ח אֹוִתי ֵאֶליָה ּכְ ּקַ ִהיא ּתִ
א ֲאָדָמה ִאּמָ

יט ֵאַלי טֹוָבה ַוֲחָכָמה ּבִ ִהיא ּתַ
ִמיד סֹוַלַחת ְך וְּכמֹו ּתְ ל ּכָ ֵקָטה ּכָ ִהיא ׁשְ

ה יָמה ַחּמָ ְנׁשִ ק אֹוִתי ֵאֶליָה ּבִ ַחּבֵ ּתְ
א ֲאָדָמה. ִאּמָ
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חיטה
רוני סומק

י ְוַעל  ּתִ ה ִמְתנֹוֵפף ַעל רֹאׁש ִאׁשְ ֵדה ִחּטָ ׂשְ
י. ּתִ רֹאׁש ּבִ

לֹוְנד, ְך ֶאת ַהּבְ ָנאִלי ְלָתֵאר ּכָ ה ּבָ ּמָ ּכַ
ֶחם ם צֹוֵמַח ַהּלֶ וְּבָכל זֹאת, ׁשָ

ל ַחּיַי. ׁשֶ

מתוך: ַּתַנ"ְך ַּתַנ"ְך, ִאָּתְך ִאָּתְך ּוִמְּדָרִׁשים ֲאֵחִרים
יהודה עמיחי

ה דֹות ִחּטָ ה וּׂשְ רוּת ַהּמֹוָאִבּיָה יְָדָעה ַהּכֹל ַעל ִחּטָ
ִציר.  ֶלף ָזהֹב ַאַחר ַהּקָ ַאֲהָבה ְוַעל ׁשֶ דֹולֹות ּבְ ַעל ֵעיַנִים ּגְ

יַבִני י ְוֵריָקם ֱהׁשִ ָאְמָרה, ֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכּתִ ְוָנֳעִמי ׁשֶ
ֵלא ֲהִליְך ָהֵריק ְוַהּמָ ֲאדָֹני, יְָדָעה ַהּכֹל ַעל ּתַ

תוּ ְוַעל ֶאְנַקת ֶרֶחם ִמְתרֹוֵקן ּמֵ ֶניָה ׁשֶ ַעל ּבָ
ֵלא ְוָהֵריק.  יָנה ִמן ַהּמָ ה ַמְנּגִ עֹוׂשֶ מֹו ָאקֹוְרְדיֹון ׁשֶ ּכְ

תורה
רבקה מרים

יֶֹבׁש ָנָהר. לֹות ָהָהר. ַהּקֹול ֱהִציָפנוּ ְלֶפַתע, ּכְ ו ָחִנינוּ ְלַמְרּגְ ַיְחּדָ
ָעָנה. ר הוּא ַהּקֹול ׁשֶ ּבֵ ּדִ ְוַהּקֹול ׁשֶ

לוּלֹות ָהיָה ֶזה, ֶהָהְיָתה זֹו ִקיָנה יר ּכְ ַהִאם ׁשִ
ר. ְדּבָ ּמִ ְדנוָּה ּבַ ְלנוּ אֹו ִאּבַ ַהִאם ּתֹוָרה ִקּבַ

ָבר. ה ׁשוּב ֵאיִני זֹוֶכֶרת ּדָ ַעּתָ

ָאַמר. ַתק הוּא ַהּקֹול ׁשֶ ָ ּשׁ לֹות ָהָהר. ְוַהּקֹול ׁשֶ ו ָחִנינוּ ְלַמְרּגְ ַיְחּדָ
ָמָמה. ּבוּר ְויֵָראנוּ ַהּדְ ָאז יֵָראנוּ ַהּדִ

קוָּמה. ן יֵָראנוּ ְויֵָראנוּ ַהּתְ ַהֻחְרּבָ
ר. ֵפל  יֵָראנוּ ְויֵָראנוּ ָהִעּקָ ַהּטָ

ָבר. ֵמָאז ׁשוּב ֵאיִני זֹוֶכֶרת ּדָ

ָעַקר. ִריׁש הוּא ַהּקֹול ׁשֶ ִהׁשְ לֹות ָהָהר. ְוַהּקֹול ׁשֶ ו ָחִנינוּ ְלַמְרּגְ ַיְחּדָ
ּנַָדר. יר הוּא ַהּקֹול ׁשֶ ִהּתִ ְוַהּקֹול ׁשֶ

ָבר. ֵמָאז ׁשוּב ֵאיִני ׁשֹוַכַחת ּדָ

אגדה
מילים: יעקב פיכמן | לחן: חנינא קרצ'בסקי

ּנֶֶרת ַפת יָם ּכִ ַעל ׂשְ
ְפֶאֶרת, ַאְרמֹון ַרב ּתִ

ם ָנטוַּע, ן ֵאל ׁשָ ּגַ
ּבֹו ֵעץ לֹא יָנוַּע.

ם? ַרק ַנַער ִמי ּגָר ׁשָ
ְדִמי ַיַער! עֹוף ּבִ ּכָ

ם ּתֹוָרה הוּא לֹוֵמד ׁשָ
י ַהּנִָביא ֵאִלּיָהוּ. ִמּפִ

ַהס ּגַל לֹא קֹוֵלַח.
ל עֹוף ַהּפֹוֵרַח ּכָ
עֹוֵמד ְוׁשֹוֵמַע -

ּתֹוַרת ֵאל ּבֹוֵלַע.

הליכה לקיסריה
מילים: חנה סנש | לחן: דוד זהבי

לֹא ִיּגֵָמר ְלעֹוָלם ֵאִלי, ֵאִלי, ׁשֶ
ַהחֹול ְוַהיָם,

ִים, ל ַהּמַ רוּׁש ׁשֶ ִרׁשְ
ַמִים, ַרק ַהׁשָ ּבְ
ת ָהָאָדם. ִפּלַ ּתְ

שיבולת בשדה 
מילים ולחן: מתתיהו שלם

ֶדה  ּשָׂ ּבֶֹלת ּבַ ׁשִ
רוַּח ּכֹוְרַעה ּבָ

י ַרב. ְרִעיִנים ּכִ ֵמעֶֹמס ּגַ
וְּבֶמְרַחב ָהִרים
ָבר יָפוַּח יֹום ּכְ

ֶתם ְוָזָהב. ֶמׁש ּכֶ ֶ ַהּשׁ
עוּרוּ הֹוי עוּרוּ 

ָפִרים ֵני ּכְ ׁשוּרוּ ּבְ
ָבר ָלה ּכְ ׁשְ ָקָמה ֵהן ּבָ

ִרים ֵני ַהּכָ ַעל ּפְ
חוּ ַמּגָל  ּלְ רוּ ׁשִ ִקּצְ

ִציר. ית ַהּקָ ֵעת ֵראׁשִ

ה ּמָ עֹוִרים ּתַ ֵדה ׂשְ ׂשְ
ֵזר ַחג עֹוֶטֶרת,

ַפע ְיבוּל וְּבָרָכה. ׁשֶ
ִלְקַראת ּבֹוא ַהּקֹוְצִרים

זַֹהר ַמְזֶהֶרת, ּבְ
ה. ֶחֶרׁש ָלעֶֹמר ְמַחּכָ

ָהבוּ ָהִניפוּ
ִנירוּ ָלֶכם ִניר

ָמה, ַחג ַלּקָ
ית ָקִציר. ֵעת ֵראׁשִ
ְלחוּ ַמּגָל ִקְצרוּ, ׁשִ

ִציר. ית ַהּקָ ֵעת ֵראׁשִ
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נסיעה
אגי משעול

*
ף ה ְמֻקּלָ ֵדה ִחּטָ ׂשְ
ֶחם. ֶרְך ֶאל ַהּלֶ ּדֶ ּבַ
ֲחִבילֹות ֶהָחִציר ּבַ
ְפָאתֹו. ִמְתּגֹוֵדד ּבִ

*
ִנּיֹות ְמֻסְחְררֹות-ָהרֹאׁש ּגַם ַהַחּמָ

ִגיָדה ִמּסְ
ְרִעיִנים. ְמַפּנֹות ָמקֹום ַלּגַ

*
ן ְמגָֹרד ַבד יָׁשָ ָהֵעֶמק ּכְ

ר ַלֲעלֹות ָעָליו ׁשוּב ֶאְפׁשָ ׁשֶ
ֶצַבע ָטִרי. ּבְ

ט ְרּבֵ ָבר ׁשִ ַחְקַלאי ְמגֶֹרה ּכְ
ָחִריׁש חוּם

ָהַפְך ֲאָדָמה.

*
אֹוב  עֹוֶלה ּבָ
ֶדה ָצהֹב  ׂשָ

ָרִפים ּבֹו ֶלף ִנׂשְ ִתיֵלי ׁשֶ ּפְ
ׁשוּרֹות

אֹוֶקר ִחיִרים ּבָ ַמׁשְ
ים ֶמָטפֹוִרּיִים ֶאל מֹוְקׁשִ

*
ְין, ִמְקַצב קֹוְמּבַ

ִמְקַצב ָחִריׁש
ַמֲעַרְך ְצָבִעים ֵקיִצי ּבְ

ְמֵטרֹות(. ל ִמּמַ ן ְלַקּבֵ ֶהה ִנּתָ )יָרֹק ּכֵ

יהי הכל
מילים: ברטולד ברכט )תרגם לעברית: נתן זך( 

לחן: שלמה גרוניך

ּיוַּכל ְלֵהיִטיב ִעּמֹו: ּיְָך ְלכֹל ׁשֶ ְיִהי ַהּכֹל ׁשַ
ל, ִהית, ְלַמַען ִיְגּדַ ה ָהִאּמָ ָ ַהּיֶֶלד  - ָלִאּשׁ

ּה ֵהיֵטב ָהֲעָגָלה - ָלֶעְגלֹון ַהּטֹוב, ְלַמַען ִיְנַהג ּבָ
ִקים אֹוָתּה ַמִים,  ׁשְ ְוָהֲאָדָמה ַלּמַ

ִעּתֹו. ְריָּה ּבְ ן ּפִ ּתֵ ְלַמַען ּתִ

זה שבועות
מילים: חמוטל בן זאב | לחן: אמיר בנג'ו

ֲאִני חֹוֵלם ַעל ַהּלֶֹבן  בוּעֹות ׁשֶ ֶזה ׁשָ
ֲאִני ַרֲענָן ְונִָקי  בוּעֹות ׁשֶ ֶזה ׁשָ

ל, ֶאת ַהּיֶֶרק  ׁשֵ ִרי ַהּבָ אֹוֵסף ֶאל ּתֹוִכי ֶאת ַהּפְ
ָרִטי  י ַהּפְ ּלִ ֶנא ׁשֶ ְועֹוֵמס ֶאת ַהּטֶ

ַבע  ֵעם ִמן ַהּטֶ ֲאִני ִמְתּפַ בוּעֹות ׁשֶ ֶזה ׁשָ
ִריָאה  ְפֶאֶרת ּבְ ל ָאָדם, ּתִ ּפֹוָתיו ׁשֶ ְיִציר ּכַ
י ָאִביב, ְוֵתן ִלי עֹוד ֶרַגע  מֹר ּבִ ן ִלי ִלׁשְ ּתֵ

ְקָוה  י ּתִ ִמיד עֹוֵרר ּבִ ָלָבן ּתָ י ַחג ּבְ ּכִ

ַמן  ְּ ז ִמיד ּבַ א ּתָ ּבָ בוּעֹות ׁשֶ ֶזה ׁשָ
ָלָבן  ֶזה ָחג ֵמָעֶליךָ, ַחג ּבְ

יָרה  ׁשִ ה ּבְ ֱאסֹף ֶאת ַהּטֹוב ְוַהְרּבֵ
ּיָבֹוא עֹוד ּתֹוָרּה  ן ַאֲהָבה ׁשֶ ַעל ַמּתַ

ּבֶֹלת  מֹו ׁשִ יָלה ּכְ ֲאִני ַמְבׁשִ בוּעֹות ׁשֶ ֶזה ׁשָ
ְפִריָחה  י ֵזִרים ֲעטוִּרים ּבִ עֹוָטה ַעל רֹאׁשִ

ִנים ִראׁשֹוִנים, יֵׁש ּכָאן ַטַעם ְוֵריַח  וְּכמֹו ִנּצָ
ָך  ּבְ ּכוִּרים ִמּלִ ל ַקִיץ ָחָדׁש, ּבִ ׁשֶ

ַמן  ְּ ז ִמיד ּבַ א ּתָ ּבָ בוּעֹות ׁשֶ ֶזה ׁשָ
ָלָבן  ֶזה ָחג ֵמָעֶליךָ, ַחג ּבְ

יָרה  ׁשִ ה ּבְ ֱאסֹף ֶאת ַהּטֹוב ְוַהְרּבֵ
ּיָבֹוא עֹוד ּתֹוָרּה... ן ַאֲהָבה ׁשֶ ַעל ַמּתַ

פרי גני
מילים: שמואל בס | לחן: שרה לוי-תנאי

י ִהּנֵה ֵהֵבאִתי, ּנִ ִרי ּגַ ּפְ
ֵאר. ֶנא ַרב ּפְ ְמלֹוא ַהּטֶ
ּכוִּרים ּפֹה ֶהֱעֵליִתי, ּבִ

י ֵזר. י ָעַטְרּתִ ְורֹאׁשִ
ָלה, ָלה, ָלה...

ָפר מֹוִביל ָהִעיָרה ִמן ַהּכְ
ן רֹוִעים ָטֶלה וְּגִדי, ּבֶ

יָרה: קֹול יָׁשִ יָריו ּבְ ְוׁשִ
י! יְדל ּדִ יְדל, ּדִ יְדל, ּדִ ּדִ

ִלי, ִלי, ִלי...

ּנֵהוּ – ִרי ּגַ ר ִמּפְ ן ִאּכָ ּבֶ
ֵאִנים ְוִרּמֹוִנים, ּתְ

ְכֵמהוּ ל לֹו ַעל ׁשִ וַּבּסַ
ֱהֶמיָנה זוּג יֹוִנים. ּתֶ

לוּ, לוּ, לוּ...



תכנית "כזה ראה וחדש" פועלת במסגרת "שבילים", 
אגף החינוך בתנועה הקיבוצית, זו השנה השלישית. 
התכנית משלבת לימוד ועשייה קהילתית ומסייעת 
לקיבוצים המשתתפים בה לעצב חיי תרבות ודרכי 

חינוך, באמצעות דיאלוג מעמיק עם התרבות היהודית 
המגוונת, מימי המקרא ועד לימינו אנו, לצד המסורת 

הקיבוצית העשירה.
מטרתנו היא לבסס מחדש בתוך הקהילות הפורחות 

והצומחות שלנו זהות ארצית-קיבוצית משותפת, 
הנשענת על העבר הקיבוצי המפואר ומתאימה 

למציאות העכשווית של הקיבוץ המשתנה. התהליכים 
אותם אנו מובילים לוקחים בחשבון את הקהילה 

ההטרוגנית בקיבוץ החדש, את הדומיננטיות ההולכת 
וגדלה של התא המשפחתי, ואת המסורות השונות, 

החדשות והישנות' המתקיימות בקהילות שלנו. 
דרך לימוד, שיח והעמקה אנו מייצרים מחדש מציאות 

ישנה-חדשה. מוזמנים להצטרף אלינו!

שלכם,

צוות "כזה ראה וחדש"
"שבילים", אגף החינוך

התנועה הקיבוצית


