טקס ברית

לשאול הלוי
חדווה הרכבי

ְו ַה נָּ ִד יר ַה זֶּ ה
ימוֹתיו
ְשׁ ָ
ְל ַה ֲאזִין ִלנ ִ
ְהנּ ִָדיר ַהזֶּה
וַ
ֲלוֹתיו
ָל ִשׂים ז ִֵרים ְס ִביב ִמ ְשׁא ָ
ְהנּ ִָדיר ַהזֶּה
וַ
גּוּעים
ַע ִ
ֲבה ָשׁלוֹם גּ ְ
וּל ַה ְס ִבּיר לוֹ אָה ָ
ְ
ְהנּ ִָדיר ַהזֶּה
וַ
אָכים
ִכּי ָה ֶערֶב ָתּ ִשׁיר ְבּ ֵביתוֹ ַמ ְק ֵה ַלתַ -מ ְל ִ
ְהנּ ִָדיר ַהזֶּה
וַ
אַחר
ְכּ ִאלּוּ ָעשׂוּי ֵמח ֶֹמר ֵ
ְהנּ ִָדיר ַהזֶּה
וַ
) ָק ֶשׁה ִלי ְל ָת ֵאר(
ְהנּ ִָדיר ַהזֶּה
וַ
ַתּר
ַתּר לוְֹ ,לו ֵ
וּלו ֵ
ַתּרְ ,
וּלו ֵ
ְ
ְהנּ ִָדיר ַהזֶּה
וַ
רַק ְל ַה ִגּיד ֶאת ְשׁמוֹ ְבּקוֹל
ְהנּ ִָדיר ַהזֶּה
וַ
ָל ֵתת לוֹ ַדּף ָק ָטן ו ְִע ָפּרוֹן
ְהנּ ִָדיר ַהזֶּה
וַ
ֲגוֹתיו
ִל ְפרֹק ִמ ֶמּנּוּ ֶאת ַדּא ָ
ְהנּ ִָדיר ַהזֶּה
וַ
ַל ְחלֹץ ֶאת ַנעֲלָיו
ְהנּ ִָדיר ַהזֶּה
וַ
ְל ַה ְחזִיק ֶאת ַכּף יָדוֹ ַהנְּבוֹנָה
ְהנּ ִָדיר ַהזֶּה
וַ
ֱצמוֹתֵ ,עינָיו
ְכּ ֶשׁ ֵעינָיו ֶנע ָ

עלמא

יותם

נעמה

ְהנּ ִָדיר ַהזֶּה,
וַ
לוֹמר י ְַל ִדּי ,רַק י ְַל ִדּי.
ְכּ ַ
אַחרָ -כּ ְך ֱאל ִֹהים
ַ
ֵעיו
ְור ָ

יו

עדי

קהילת המדרשה ,משפחה וחברים
כ"ב באלול תשס"ו 15.9.06

בארי
אוֹרי

יובל

מ-מ-מ

קידוש

ברוך הבא
המנחה:

מחלקים כוסיות יין לכל המסובים ,להורים  -כוס קידוש גדולה

נברך את הרך הנולד בברכה המסורתית :ב ר ו ך ה ב א !
הציבור חוזר:

ברכה:

ברוך הבא!

ָפן.
עוֹלם ,בּוֹרֵא ְפּ ִרי ַהגּ ֶ
אַתּה ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ

קריאה:

עוֹלם,
אַתּה ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
טן .מתוך טקס ברית-מילה המסורתי
ֲשׁר ִק ַדּשׁ י ְִדיד ִמ ֶבּ ֶ
אֶ

רֹאשׁוֹ ֶכּ ֶתם ָפּז ...
יקי ָמיִם רֹחֲצוֹת ֶב ָח ָלב ...
ֲפ ֵ
ֵעינָיו ְכּיוֹנִים ַעל א ִ
ְל ָחיָו ַכּעֲרוּגַת ַהבּ ֶֹשׂם ִמ ְג ְדּלוֹת ֶמ ְר ָק ִחים,
שׁוֹשׁנִּים נ ְֹטפוֹת מוֹר ע ֵֹבר... .
תוֹתיו ַ
ִשׂ ְפ ָ
ֲמ ִדּים ...
ִחכּוֹ ַמ ְמ ַת ִקּים וְ כֻלּוֹ ַמח ַ

ֶיך,
וּת ָקרֵב י ְִשׁכֹּן ֲח ֵצר ָ
אַשׁרֵי ִתּ ְב ַחר ְ
ְ
יכ ֶלך.
יתךְ ,קדשׁ ֵה ָ
נִשׂ ְבּ ָעה ְבּטוּב ֵבּ ֶ
ְ
לחיים!

שיר השירים ה ,יא-טז

הציבור חוזר:
שירה:

לחיים!

ָמים ִל ְראוֹת טוֹב:
ִמי ָה ִאישׁ ֶה ָח ֵפץ ַחיִּים א ֵֹהב י ִ
יך ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה:
וּשׂ ָפ ֶת ָ
נְ צֹר ְלשׁוֹ ְנ ָך ֵמרָע ְ
ָד ֵפהוּ:
ֲשׂה טוֹב ַבּ ֵקּשׁ ָשׁלוֹם וְ ר ְ
סוּר ֵמרָע ַוע ֵ

שותים את היין.

תהילים לד ,יג-טו
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תהילים סה ,ה

בריאה

קריאה:

דליה רביקוביץ

רקמה מדויקת

קריאה:

משה טבנקין

אֲנִי ִמ ְס ַתּ ֶכּלֶת ַבּ ָקּ ָטן ַהזֶּה
ָהב ֻמנָּח ַעל ַה ַכּר.
וְ רוֹאָה ֶאת ֶפּרַח ֵלב ַהזּ ָ
תוּח.
ִפּיו ָפּ ַ
ֲדינוּת.
ֵעינָיו ְמ ֻשׂ ְר ָטטוֹת ַבּע ִ
טוֹבים.
רֹאשׁוֹ ֻמ ְפ ָקד ַבּחֲלוֹמוֹת ִ
ְכּ ָבר ִה ְפ ִליג ִמ ֶמּנִּי וְ ָה ְלאָה.
תוּחים ְכּ ִציּוּר.
ְגּ ִבינָיו ַה ַדּ ִקּים ְמ ִ
ֶקת ִמ ֶמּנּוּ.
ֵאין ִר ְק ָמה ְמ ֻדיּ ֶ

אָמנָם הוּא ַקיָם לוֹ,
ֶשׁ ְ
וּמ ִאיר -
ֲב ִרים ֵ
ֶשׁהוּא ְכּ ִליל-א ָ
זֶה ָחמוּד ַעד ְבּ ִלי ַדי,
ַעד ְבּ ִלי ֶהגֶה ֶל ֱאמוֹר,
ֶמר ָל ִשׁיר.
ַעד ְבּ ִלי ז ֶ
תוּליו,
ֵח ִבּ ְצחוֹר ִח ָ
ֶשׁהוּא נָם לוֹ ,זוֹר ַ
נִיחוֹח ו ְַצח,
ַ
ֶשׁעוֹרוֹ כֹּה
נִשׁ ֶחה ֵמ ָע ָליו,
ַח ָדו כֹּה ְ
ֶשׁ ֶחרֶשׁ ,י ְ
ֲרים ֶאל ֵעינָיוִ ,כּי י ְִפ ַקח -
זוֹה ִ
ֶשׁ ֵאינוֹ עוֹד חֲלוֹם ְמ ֻביָשֶׁ ,ה ָח ִביב.
וּבינ ְֵך -
ֶשׁהוּא נָח לוֹ ֵבּינִי ֵ
זֶה ָקסוּם ַעד ְלדוֹם
ָענֹג ַעד ֵאין-נִיב,
ַעד ְל ַה ְח ִרישׁ
וּל ַחי ְֵך.
ְ

שירה:

בּוֹא ְו ֶא ַשּׁ ק ְל ָך
מילים :שלום שפירא
לחן :יהודה אורן

אָדם,
בּוֹא ְו ֶא ַשּׁק ְל ָךְ ,בּנִי ָה ָ
ִעם ֶירֶק ָשׂדוֹתָ ,שׁ ַמיִם ֶשׁל אוֹר.
ַדם,
ֻחץ עוֹד ֵמ ֶח ְלאָה ו ָ
גּוּפ ָך לֹא ר ַ
ְ
ְטהוֹר.
ֻכּ ְך ו ָ
אַך ְל ַב ְב ָך ְמ ַפ ְר ֵכּס ְמז ָ
ְ
אוֹת ָך ַמ ָטּה וָרוֹם,
בּוֹא ְואָנִיף ְ
אַר ַבּע ָהרוּחוֹת ֵל ָד ְת ָך ֲא ַב ֵשּׂר.
וּל ְ
ְ
בּוֹלים ַבּ ֶמּ ְר ָחקְ ,ויֵשׁ יוֹם,
נ ְָבטוּ ִשׁ ִ
ַסּר.
קּוֹצ ִרים ִמ ְל ַב ְבך ְינ ֵ
ידד ַה ְ
ְו ֵה ָ

אבא מספר את סיפור הלידה ומברך.
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ברית

קריאת שם

מנחה:

המנחה אומר והציבור חוזר אחריו:

מוֹתינוּ,
ֲבוֹתינוּ ו ְִא ֵ
ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי א ֵ
וּל ִאמּוֹ,
אָביו ְ
ֶלד ַהזֶּה ְל ִ
ַקיֵּם ֶאת ַהיּ ֶ
ָאל
ְוי ִָקּרֵא ְשׁמוֹ ְבּי ְִשׂר ֵ

גדולה ברית זו שנכרתו עליה בריתות הרבה.
ברית ההורים
ההורים אומרים:

שאול

ַער ַהזֶּה ִה ְת ַפּ ָלּ ְל ִתּי
ֶאל ַהנּ ַ
עוֹלם )בראשית יז ,ז(.
ֶך ]ִ [...ל ְב ִרית ָ
וּבינ ָ
יתי ֵבּינִי ֵ
ֲקמ ִֹתי ֶאת ְבּ ִר ִ
ַוה ִ
)שמואל א ,א ,כז(

בן למירה ולעמית
אח לשירה
לבית משפחת הלוי.

ברית המשפחה
הסבים ו/או האחים אומרים:

יתי ִא ָתּ ְך )בראשית יז ,ד(.
אֲנִי ִהנֵּה ְב ִר ִ
ברית הקהילה

המנחה אומר:

אחד מאנשי הקהילה אומר:

ֲל ָציו וְ ָתגֵל ִאמּוֹ ִבּ ְפ ִרי ִב ְטנָהּ,
יוֹצא ח ָ
י ְִשׂ ַמח ָהאַב ְבּ ֵ
יוֹל ְד ֶתּך" )משלי כג ,כה(.
וְא ֶמּ ָך וְ ָתגֵל ַ
יך ִ
אָב ָ
ַכּ ָכּתוּב" :י ְִשׂ ַמח ִ

ַויּ ְִכרֹת ָכּל ַה ָקּ ָהל ְבּ ִרית )דברי הימים ב ,כג ,ג(.

אמא מספרת על השם שאול ומברכת.

ברית העם
המנחה אומר ,והקהל חוזר אחריו:

עוֹלם,
אַתּה ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
וֹתיו,
ֲשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
אֶ
אָבינוּ.
ָהם ִ
אַבר ָ
ְו ִצוָּנוּ ְל ַה ְכנִיסוֹ ִבּ ְב ִריתו ֶשׁל ְ
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ברכה לשלום הילד

קריאה:

כולו קטן כל-כך ...ממש פלא .פשוט כשאתה נמצא לידו
אתה כאילו פוחד לעזוב אותו .ולא מפני שהוא זעיר
וחלוש ובודד בלעדיך .לא .אלא מפני שאתה כאילו
נשאר קטן יותר ובודד יותר בלעדיו .אתם יודעים ...סביב
פה הכל ריק כל-כך ,זר וחדש כל-כך ...אדי הביצה
המרחפים ,השמים הדוממים כמו אש כחולה ...אתה
נראה כה מגוחך ובודד בתוך כל אלה ...והנה ,קטינא
כזה משנה פתאום את כל המראה שמסביב ...כן ,קטינא,
אני אומר לכם ,תינוק אצבעוני ,והוא כאילו מרהט את
הכל .הוא כאילו מקשר בינך לבין מה שיהיה ובינך לבין
מה שהיה ...הוא רק ילד ,והוא כאילו בונה פתאום גשר
בינך ובין אבא שלך ואמא שלך וסבא שלך ...זה מוזר,
כשהוא מקמט את הפנים הוא באמת דומה לסבא שלי.

קריאה:

ֶך,
ֶכ ָך ְיהֹוָה וְ י ְִשׁ ְמר ָ
י ְָבר ְ
ֶךּ,
וִיחנּ ָ
יך ֻ
ָאר ְיהֹוָה ָפּנָיו ֵא ֶל ָ
יֵ
שׁלוֹם) .במדבר ,ו ,כד-כו(
ָשׂם ְל ָך ָ
יך וְ י ֵ
ִשּׂא ְיהֹוָה ָפּנָיו ֵא ֶל ָ
יָ
תשלח רפואה של חיים ואהבה
לתינוק הזה ולאמו,
שהם צריכים רפואה ויתרפאו) .מתוך סידור רב עמרם גאון(
יוֹסיפוּ ָל ְך.
וְשׁלוֹם ִ
וּשׁנוֹת ַחיִּים ָ
ָמים ְ
ֶך י ִ
ִכּי אֹר ְ

)משלי ג ,ב(

שירה:

ִשׁיר ַל ַמּעֲלוֹת ֶא ָשּׂא ֵעינַי ֶאל ֶה ָה ִרים ֵמאַיִן ָיבֹא ֶעזְ ִרי:
ֶעזְ ִרי ֵמ ִעם ְיהֹוָה ע ֵֹשׂה ָשׁ ַמיִם וָאָרֶץ:
ֶך:
ִתּן ַלמּוֹט ר ְַג ֶל ָך אַל יָנוּם שׁ ְֹמר ָ
אַל י ֵ
ָאל:
שׁוֹמר י ְִשׂר ֵ
ִישׁן ֵ
ִהנֵּה לֹא יָנוּם וְ לֹא י ָ
ֶך:
ֶך ְיהֹוָה ִצ ְלּ ָך ַעל יַד י ְִמינ ָ
ְיהֹוָה שׁ ְֹמר ָ
ֵח ַבּ ָלּי ְָלה:
ַכּ ָכּה וְ ָיר ַ
יוֹמם ַה ֶשּׁ ֶמשׁ לֹא י ֶ
ָ
ְיהֹוָה י ְִשׁ ָמ ְר ָך ִמ ָכּל רָע י ְִשׁמֹר ֶאת נ ְַפ ֶשׁ ָך:
וּבוֹא ָך ֵמ ַע ָתּה ְו ַעד עוֹ ָלם:
את ָך ֶ
ְיהֹוָה י ְִשׁ ָמר ֵצ ְ

נתן אלתרמן ,מתוך "כנרת כנרת"

תהילים קכא
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ברכות חברים ושירים

איחולים לעתיד
המנחה אומר והציבור חוזר אחריו:

אַ ָבּ א סִ פּוּר

זֶה ַה ָקּטֹן גָּדוֹל י ְִהיֶה.
ְכּ ֵשׁם ֶשׁ ִנּ ְכנַס ַל ְבּ ִרית,
טוֹבים.
ֲשׂים ִ
וּל ַמע ִ
וּל ֻח ָפּה ְ
ֵכּן י ִָכּנֵס ְלתוֹרָה ְ

מילים :יהונתן גפן
לחן :מיקי גבריאלוב

וְשׁ ַמיִם,
יָם ָכּחֹל ָ
ְשׁ ֵתי ִסירוֹת ֶשׁל נְ יָר,
ַה ַדּיָג יוֹרֵד ַל ַמיִם,
אוֹצר.
רוֹכב ַעל גַב ֶשׁל ָדג ֶאל ָה ָ
ְו ֵ
ְכּ ָפר ָירֹק ֵבּין ַע ְר ַבּיִם,
וְשׂדוֹת,
ַפּ ְר ֵד ִסים ָ
ָה ִא ָכּר חוֹזֵר ַל ַבּיִת,
ֶלה,
ִשׁ ְל ִגיָהִ ,סינְ ֶדר ָ
וִילדוֹת.
ָפה ָ
ַשׁק ִא ָשׁה י ָ
ְמנ ֵ
ְשׁנִים,
ֻבּים י ֵ
ַהד ִ
אוּלי זֶה רַק נִ ְד ֶמה ָלה,
ְו ַ
אַבּא ִ -ספּוּר!
ָ
יוֹשׁב ַעל ַה ִכּ ֵסא ֶשׁ ִלי? -
ִמי ֵ
אֲנִי לֹא ָיכֹל ִלישׁוֹן!
אֲנִי.
ָי ֵר ַח ִמ ְס ַת ֵכּל ִלי ַבּ ַחלוֹן...
אַבּא...
ָ
עוֹד ְמ ַעט אֲנִי ֶא ֱהיֶה
יוֹתר ִמ ַדי,
גָדוֹל ֵ
יוֹם ֶא ָחד ֶבּן ַה ֶמ ֶל ְך
אַבּא –
אָז ָ
יכה,
ִה ְת ַח ֵפּשׂ ִל ְנ ִס ָ
עוֹד ִספּוּר ֶא ָחד ,וְ ַדי.
ִה ְת ַח ֵתן ִעם ַה ְצ ַפ ְר ֵד ַע,
תוֹך ַה ִמ ְשׁ ָפּ ָחה.
נִשׁאַר ְבּ ְ
וְ ַהכֹּל ְ
ִשׁאַר.
טוֹב ,טוֹב ֶשׁנ ְ

מתוך טקס הברית המסורתי

שירה:

א ני מאמין
מילים :שאול טשרניחובסקי
לחן :טוביה שלונסקי

ֲקי ַעל ַהחֲלוֹמוֹת,
ֲקי ַשׂח ִ
ַשׂח ִ
זוּ אֲנִי ַהחוֹ ֵלם ָשׂח.
ֲמין,
אָדם אַא ִ
ֲקי ִכּי ָבּ ָ
ַשׂח ִ
ֲמין ָבּ ְך.
עוֹד ִנּי ַמא ִ
ִכּי ֶ
שׁוֹא ֶפת
ִכּי עוֹד נ ְַפ ִשׁי ְדּרוֹר ֶ
יה ְל ֵעגֶלָ -פּז
לֹא ְמ ַכ ְר ִתּ ָ
אָדם
ֲמין גַּם ָבּ ָ
ִכּי אַא ִ
וּח ַעז[...] .
גַּם ְבּרוּחוֹ ,ר ַ
ֲמינָה גַּם ֶבּ ָע ִתיד,
אַא ִ
אַף ִאם י ְִר ַחק זֶה ַהיּוֹם,
אַך בּוֹא יָבוֹא  -י ְִשּׂאוּ ָשׁלוֹם
ְ
ָכה ְלאוֹם ִמ ְלּאֹם[...] .
וּבר ָ
אָז ְ

מזל -טוב !
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ְי ִה י ַה כֹּל

בשנה הבאה

מילים :ברטולד ברכט )תרגום :נתן זך(
לחן :שלמה גרוניך

מילים :אהוד מנור
לחן :נורית הירש

י ְִהי ַהכֹּל ַשׁיּ ְָך
יטיב ִעמּוֹ:
יּוּכל ְל ֵה ִ
ְלכֹל ֶשׁ ַ
ַהֶיּ ֶלד ָל ִא ָשּׁה ָה ִא ָמּ ִהית -
ְל ַמ ַען י ְִג ַדּל;
ָלה ָל ֶע ְגלוֹן ַהטּוֹב -
ָה ֲעג ָ
יטב;
ְל ַמ ַען ִי ְנ ַהג ָבּהּ ֵה ֵ
אוֹתהּ ַמיִם -
ֲד ָמה ַל ַמּ ְשׁ ִקים ָ
ְו ָהא ָ
ְל ַמ ַען ִתּ ֵתּן ִפּ ְריָהּ ְבּ ִעתּוֹ.

ֵשׁב ַעל ַה ִמּ ְר ֶפּ ֶסת
ַבּ ָשּׁנָה ַה ָבּאָה נ ֵ
נוֹדדוֹת.
פּוֹרים ְ
ְו ִנ ְספֹּר ִצ ִ
תּוֹפ ֶסת
ְשׂחֲקוּ ֶ
י ְָל ִדים ַבּ ֻח ְפ ָשׁה י ַ
ֵבּין ַה ַבּיִת ְל ֵבין ַה ָשּׂדוֹת.
עוֹד ִתּ ְר ֶאה ,עוֹד ִתּ ְר ֶאה
ַכּ ָמּה טוֹב י ְִהיֶה
ַבּ ָשּׁנָהַ ,בּ ָשּׁנָה ַה ָבּאָה.

כך ברא אותך הטבע
מילים ולחן :ארז הלוי

ָכּ ְך ָבּרָא אוֹ ְת ָך ַה ֶטּ ַבע
וּמ ְח ָשׁ ָבה ָח ְפ ִשׁית,
ִעם ְק ָצת ִדּ ְמיוֹן ַ
אָז ֵתּן ַלזֶּה ִל ְגדֹּל ֵמ ַה ְת ָח ָלה
ְבּ ַב ָקּ ָשׁה.
אַל ְתּ ַנ ֶסּה ְל ִה ָלּ ֵחם ַבּזֶּה
אַל ְתּ ַנ ֶסּה ְל ִה ְשׁ ַתּנּוֹת,
ִכּי זֶה ָתּ ִמיד יָבוֹא ֵמ ַה ְת ָח ָלה
ִפּ ְתאוֹם
ִכּי
ָכּ ְך ָבּרָא אוֹ ְת ָך ַה ֶטּ ַבע
וּמ ְח ָשׁ ָבה ָח ְפ ִשׁית,
ִעם ְק ָצת ִדּ ְמיוֹן ַ
אָז ֵתּן ַלזֶּה ִל ְגדֹּל ֵמ ַה ְת ָח ָלה
ְבּ ַב ָקּ ָשׁה.

ֻמּים י ְַב ִשׁילוּ ַעד ָה ֶערֶב
ֲענ ִָבים ֲאד ִ
וְ י ְֻגּשׁוּ צוֹנְנִים ַל ֻשּׁ ְל ָחן.
ֶך
דוּמים י ְִשּׂאוּ ֶאל ֵאם ַה ֶדּר ְ
וְ רוּחוֹת ְר ִ
ְשׁנִים ְו ָענָן.
ִעתּוֹנִים י ָ
עוֹד ִתּ ְר ֶאה ,עוֹד ִתּ ְר ֶאה...
ָדיִם
ַבּ ָשּׁנָה ַה ָבּאָה ִנ ְפרֹשׁ ַכּפּוֹת י ַ
מוּל ָהאוֹר ַה ִנּגָּר ַה ָלּ ָבן
ָפיִם
ָפה ְל ָבנָה ִתּ ְפרֹשׁ ָבּאוֹר ְכּנ ַ
ֲאנ ָ
תוֹכן.
וְ ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִתּזְ רַח ְבּ ָ
עוֹד ִתּ ְר ֶאה ,עוֹד ִתּ ְר ֶאה...
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הקיץ עבר

שנה טובה

מילים :שמואל בס
לחן :עמנואל עמירן

מילים :לוין קיפניס
לחן :נחום נרדי

הקיץ עבר ,החום הגדול
שנה חדשה באה לכל
רוחות מנשבות ,נודדות ציפורים,
הולכים ובאים הימים הקרים
הולכים ובאים הימים הקרים.

שנה הלכה ,שנה באה
אני כפי ארימה;
שנה טובה לך ,אבא,
שנה טובה לך ,אמא
שנה טובה ,שנה טובה!

הביטו וראו :קטונתי אתמול
הקיץ עבר ואני כבר גדול
שנה חדשה התחילה היום
היי נא טובה ובואך לשלום
היי נא טובה ובואך לשלום.

שנה טובה לדוד גיבור
אשר על המישמרת
ולכל נוטר ,בעיר ,בכפר,
ברכת "חזק" נמסרת.
שנה טובה ,שנה טובה!
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שנה טובה ,טייס אמיץ,
רוכב במרום שמיים,
ורוב שלום מלח עברי,
עושה דרכו במים.
שנה טובה ,שנה טובה!
שנה טובה לכל עמל
בניר וגם במלט,
שנה טובה ומתוקה
לכל ילדה וילד!
שנה טובה ,שנה טובה!

