
  
  טקס ברית 

  שאול הלויל
  

  הרכבי חדווה
יר ִד ָּנ ַה ה  ְו ֶּז   ַה

  ִלְנִׁשימֹוָתיו ְלַהֲאִזין  ַהֶּזה ְוַהָּנִדיר
  ִמְׁשֲאלֹוָתיו ְסִביב ֵזִרים ָלִׂשים  ַהֶּזה  ְוַהָּנִדיר
  ַּגְעּגּוִעים ָׁשלֹום הָאֲהָב לֹו ּוְלַהְסִּביר  ַהֶּזה  ְוַהָּנִדיר
  ַמְלָאִכים-ַמְקֵהַלת ְּבֵביתֹו ָּתִׁשיר ָהֶעֶרב ִּכי  ַהֶּזה  ְוַהָּנִדיר
  ַאֵחר ֵמחֶֹמר ָעׂשּוי ְּכִאּלּו  ַהֶּזה  ְוַהָּנִדיר
  )ְלָתֵאר ִלי ָקֶׁשה(   ַהֶּזה ְוַהָּנִדיר
  ְלַוֵּתר, לֹו ּוְלַוֵּתר, ּוְלַוֵּתר  ַהֶּזה  ְוַהָּנִדיר
  ְּבקֹול ְׁשמֹו ֶאת ְלַהִּגיד ַרק  ַהֶּזה  ירְוַהָּנִד

  ְוִעָּפרֹון ָקָטן ַּדף לֹו ָלֵתת  ַהֶּזה  ְוַהָּנִדיר
  ַּדֲאגֹוָתיו ֶאת ִמֶּמּנּו ִלְפרֹק  ַהֶּזה  ְוַהָּנִדיר
  ַנֲעָליו ֶאת ַלְחלֹץ  ַהֶּזה  ְוַהָּנִדיר
  ַהְּנבֹוָנה ָידֹו ַּכף ֶאת ְלַהְחִזיק  ַהֶּזה  ְוַהָּנִדיר
  ֵעיָניו, ֶנֱעָצמֹות ֵעיָניוְּכֶׁש

  
    , ַהֶּזה ְוַהָּנִדיר
  .ַיְלִּדי ַרק, ַיְלִּדי ְּכלֹוַמר
ְך   ֱאלִֹהים ָּכ-ַאַחר
  ְוֵרָעיו

  
  
  
  

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

עלמא

יותם

נעמה

יו

עדי

בארי
ריאֹו

מ- מ-מיובל

  
  
  



  קידוש
  
  

   כוס קידוש גדולה-להורים , מחלקים כוסיות יין לכל המסובים
  

  

  :ברכה

  .ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

  , ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

  מילה המסורתי-מתוך טקס ברית  . ֲאֶׁשר ִקַּדׁש ְיִדיד ִמֶּבֶטן

  , ֵצֶריָךַאְׁשֵרי ִּתְבַחר ּוְתָקֵרב ִיְׁשּכֹן ֲח

  ה, תהילים סה . ְקדׁש ֵהיָכֶלך, ִנְׂשְּבָעה ְּבטּוב ֵּביֶתך

  

םל י י   !ח
  

  :הציבור חוזר

םל י י   !ח
  

  .שותים את היין
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  טו-יג, תהילים לד

  :סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה טֹוב ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו

  :ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע ּוְׂשָפֶתיָך ִמַּדֵּבר ִמְרָמה

  :ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים אֵֹהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב
  :שירה

  

  טז-יא, ר השירים השי

   ...ִחּכֹו ַמְמַתִּקים ְוֻכּלֹו ַמֲחַמִּדים 

  . ... ִׂשְפתֹוָתיו ׁשֹוַׁשִּנים נְֹטפֹות מֹור עֵֹבר

  , ְלָחָיו ַּכֲערּוַגת ַהּבֶֹׂשם ִמְגְּדלֹות ֶמְרָקִחים

  ...ֵעיָניו ְּכיֹוִנים ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים רֲֹחצֹות ֶבָחָלב 

  ... רֹאׁשֹו ֶּכֶתם ָּפז 
  :קריאה

  

אב ב ה ך  ו   !ר

  : הציבור חוזר
  

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

  
  

  :המנחה

   הבאברוך



:קריאה

  דליה רביקוביץ 

מדויקת    רקמה 
  

ֲאִני ִמְסַּתֶּכֶלת ַּבָּקָטן ַהֶּזה 
. ְורֹוָאה ֶאת ֶּפַרח ֵלב ַהָּזָהב ֻמָּנח ַעל ַהַּכר

. ִּפיו ָּפתּוַח
. ֵעיָניו ְמֻׂשְרָטטֹות ַּבֲעִדינּות

. רֹאׁשֹו ֻמְפָקד ַּבֲחלֹומֹות טֹוִבים
. ְּכָבר ִהְפִליג ִמֶּמִּני ְוָהְלָאה

. ְּגִביָניו ַהַּדִּקים ְמתּוִחים ְּכִצּיּור
.ֵאין ִרְקָמה ְמֻדֶּיֶקת ִמֶּמּנּו

  

 
: שירה

ָך ְל ק  ַּׁש ֶא ְו ּבֹוא 

  ראשלום שפי: מילים
   אורןהודהי: לחן

, ְּבִני ָהָאָדם, ּבֹוא ְוֶאַּׁשק ְלָך
.ָׁשַמִים ֶׁשל אֹור, ִעם ֶיֶרק ָׂשדֹות

, ּגּוְפָך לֹא ֻרַחץ עֹוד ֵמֶחְלָאה ַוָדם
.ַאְך ְלַבְבָך ְמַפְרֵּכס ְמֻזָּכְך ְוָטהֹור
, ּבֹוא ְוָאִניף אֹוְתָך ַמָּטה ָורֹום

. ַבֵּׂשר ֲאֵלָדְתָךּוְלַאְרַּבע ָהרּוחֹות 
, ְוֵיׁש יֹום, ָנְבטּו ִׁשּבֹוִלים ַּבֶּמְרָחק

  . ְוֵהיָדד ַהּקֹוְצִרים ִמְלַבְבך ְיַנֵּסר
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. ּוְלַחֵיְך

 
  

  . מספר את סיפור הלידה ומברךאבא
 

ַעד ְלַהְחִריׁש

, ִניב-ָענֹג ַעד ֵאין

ֶזה ָקסּום ַעד ְלדֹום 

  -יִני ּוֵביֵנְך ֶׁשהּוא ָנח לֹו ֵּב

.ֶהָחִביב, ֶׁשֵאינֹו עֹוד ֲחלֹום ְמֻבָיׁש

 -ִּכי ִיְפַקח , זֹוֲהִרים ֶאל ֵעיָניו

, ַיְחָדו ּכֹה ִנְׁשֶחה ֵמָעָליו, ֶׁשֶחֶרׁש

, ֶׁשעֹורֹו ּכֹה ִניחֹוַח ְוַצח

, זֹוֵרַח ִּבְצחֹור ִחתּוָליו, ֶׁשהּוא ָנם לֹו

.ַעד ְּבִלי ֶזֶמר ָלִׁשיר

, מֹורַעד ְּבִלי ֶהֶגה ֶלֱא

, ֶזה ָחמּוד ַעד ְּבִלי ַדי

 -ֲאָבִרים ּוֵמִאיר -ֶׁשהּוא ְּכִליל

, ֶׁשָאְמָנם הּוא ַקָים לֹו

  משה טבנקין 

  בריאה
 

  :קריאה



  שם קריאת
 

  :המנחה אומר והציבור חוזר אחריו

  ,ְוִאמֹוֵתינּוֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו 

  ,ַקֵּים ֶאת ַהֶּיֶלד ַהֶּזה ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו

  ְוִיָּקֵרא ְׁשמֹו ְּבִיְׂשָרֵאל 

  שאול
  מירה ולעמיתלבן 

  שירהלאח 

  .הלוילבית משפחת 
  

  

  :המנחה אומר

   ,ִיְׂשַמח ָהַאב ְּביֹוֵצא ֲחָלָציו ְוָתֵגל ִאּמֹו ִּבְפִרי ִבְטָנּה

  .)כה, משלי כג(" ְוִאֶּמָך ְוָתֵגל יֹוַלְדֶּתךִיְׂשַמח ָאִביָך : "ַּכָּכתּוב
  
  

  . ומברכתשאול מספרת על השם אמא
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.ְוִצָּונּו ְלַהְכִניסֹו ִּבְבִריתו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו

, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו

,  ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםְיהָֹוהָּברּוְך ַאָּתה 
: חוזר אחריוקהלוה, המנחה אומר

   םברית הע

 
. ) ג, כג,דברי הימים ב(ַוִּיְכרֹת ָּכל ַהָּקָהל ְּבִרית 

: אחד מאנשי הקהילה אומר
   ברית הקהילה

 
.) ד,בראשית יז(ֲאִני ִהֵּנה ְבִריִתי ִאָּתְך 

: או האחים אומרים/הסבים ו
   ברית המשפחה

 
.) ז,בראשית יז( ִלְבִרית עֹוָלם ]...[  ְּבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנָךַוֲהִקמִֹתי ֶאת

 )כז, א, שמואל א(ֶאל ַהַּנַער ַהֶּזה ִהְתַּפָּלְלִּתי 

:ההורים אומרים
   ברית ההורים

 
. גדולה ברית זו שנכרתו עליה בריתות הרבה

: מנחה

  
  

  ברית



  הילד לשלום ברכה
  
  

  :קריאה

  , ְיָבֶרְכָך ְיהָֹוה ְוִיְׁשְמֶרָך

  , ָיֵאר ְיהָֹוה ָּפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶּנָּך

  )כו- כד, ו, במדבר(. ִיָּׂשא ְיהָֹוה ָּפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום

  תשלח רפואה של חיים ואהבה 

  , לתינוק הזה ולאמו

  ) מתוך סידור רב עמרם גאון( .שהם צריכים רפואה ויתרפאו

)ב, משלי ג( .ֶרְך ָיִמים ּוְׁשנֹות ַחִּיים ְוָׁשלֹום יֹוִסיפּו ָלְךִּכי אֹ

  
  
  
  

  :שירה

  :ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי

  :ֶעְזִרי ֵמִעם ְיהָֹוה עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ

  :ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך ַאל ָינּום ׁשְֹמֶרָך

  :ָינּום ְולֹא ִייָׁשן ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאלִהֵּנה לֹא 

  :ְיהָֹוה ׁשְֹמֶרָך ְיהָֹוה ִצְּלָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך

  :יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש לֹא ַיֶּכָּכה ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה

  :ְיהָֹוה ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל ָרע ִיְׁשמֹר ֶאת ַנְפֶׁשָך

  :ָלםְיהָֹוה ִיְׁשָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹו
  תהילים קכא
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  "כנרת כנרת"מתוך , נתן אלתרמן

פשוט כשאתה נמצא לידו . ממש פלא... כך-כולו קטן כל

ולא מפני שהוא זעיר . אתה כאילו פוחד לעזוב אותו

אלא מפני שאתה כאילו . לא. וחלוש ובודד בלעדיך

סביב ... אתם יודעים. ונשאר קטן יותר ובודד יותר בלעדי

אדי הביצה ... כך-זר וחדש כל, כך-פה הכל ריק כל

אתה ... השמים הדוממים כמו אש כחולה, המרחפים

קטינא , והנה... נראה כה מגוחך ובודד בתוך כל אלה

, קטינא, כן... כזה משנה פתאום את כל המראה שמסביב

והוא כאילו מרהט את , תינוק אצבעוני, אני אומר לכם

הוא כאילו מקשר בינך לבין מה שיהיה ובינך לבין . הכל

והוא כאילו בונה פתאום גשר , הוא רק ילד... מה שהיה

, מוזר זה... בינך ובין אבא שלך ואמא שלך וסבא שלך

  .כשהוא מקמט את הפנים הוא באמת דומה לסבא שלי

  :קריאה



  ברכות חברים ושירים

  
ּפּור ִס א       ַאָּב

  יהונתן גפן: מילים
  מיקי גבריאלוב: לחן

  , ָים ָּכחֹל ְוָׁשַמִים

, י ִסירֹות ֶׁשל ְנָירְׁשֵת

  , ַהַּדָיג יֹוֵרד ַלַמִים

.ְורֹוֵכב ַעל ַגב ֶׁשל ָדג ֶאל ָהאֹוָצר

  , ְּכָפר ָירֹק ֵּבין ַעְרַּבִים

, ַּפְרֵדִסים ְוָׂשדֹות

  , ָהִאָּכר חֹוֵזר ַלַּבִית

.ְמַנֵׁשק ִאָׁשה ָיָפה ִויָלדֹות

  

  !  ִסּפּור-ַאָּבא 

! ֲאִני לֹא ָיכֹל ִליׁשֹון

... ַח ִמְסַתֵּכל ִלי ַּבַחלֹוןָיֵר

  עֹוד ְמַעט ֲאִני ֶאֱהֶיה 

, ָגדֹול יֹוֵתר ִמַדי

   –ָאז ַאָּבא 

. ְוַדי, עֹוד ִסּפּור ֶאָחד

  
  

. ְוַהּכֹל ִנְׁשַאר ְּבתֹוְך ַהִמְׁשָּפָחה

.טֹוב ֶׁשִנְׁשַאר, טֹוב !טוב- מזל
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  , ִהְתַחֵתן ִעם ַהְצַפְרֵדַע

  , ִהְתַחֵּפׂש ִלְנִסיָכה

   יֹום ֶאָחד ֶּבן ַהֶמֶלְך

 
  ...ַאָּבא

  -? ִמי יֹוֵׁשב ַעל ַהִּכֵסא ֶׁשִלי
  .ֲאִני

, ְואּוַלי ֶזה ַרק ִנְדֶמה ָלה

, ַהֻדִּבים ְיֵׁשִנים

  , ִסיְנֶדֶרָלה, ִׁשְלִגָיה

    ִיְּׂשאּו ָׁשלֹום- ַאְך ּבֹוא ָיבֹוא

 . [...]ּוְבָרָכה ְלאֹום ִמְּלאֹם ָאז
  

  ,ַאף ִאם ִיְרַחק ֶזה ַהּיֹום

  ,ַאֲאִמיָנה ַּגם ֶּבָעִתיד

[...]. ּוַח ַעזר, ַּגם ְּברּוחֹו

ִּכי ַאֲאִמין ַּגם ָּבָאָדם 

ָּפז -לֹא ְמַכְרִּתיָה ְלֵעֶגל

ִּכי עֹוד ַנְפִׁשי ְּדרֹור ׁשֹוֶאֶפת 

. ִּכי עֹוֶדִּני ַמֲאִמין ָּבְך

, ַׂשֲחִקי ִּכי ָּבָאָדם ַאֲאִמין

. זּו ֲאִני ַהחֹוֵלם ָׂשח

, ַׂשֲחִקי ַׂשֲחִקי ַעל ַהֲחלֹומֹות

  שאול טשרניחובסקי: מילים
  וביה שלונסקיט: לחן

מאמיןא   ני 

  מתוך טקס הברית המסורתי
  
  

:שירה

  .ֵּכן ִיָּכֵנס ְלתֹוָרה ּוְלֻחָּפה ּוְלַמֲעִׂשים טֹוִבים

  , ְּכֵׁשם ֶׁשִּנְכַנס ַלְּבִרית

  . ֶזה ַהָּקטֹן ָּגדֹול ִיְהֶיה

  
  :המנחה אומר והציבור חוזר אחריו

  איחולים לעתיד



הבאה   בשנה 

   אהוד מנור: מילים
נורית הירש: לחן

  ָאה ֵנֵׁשב ַעל ַהִּמְרֶּפֶסתַּבָּׁשָנה ַהָּב

  .ְוִנְסּפֹר ִצּפֹוִרים נֹוְדדֹות

  ְיָלִדים ַּבֻחְפָׁשה ְיַׂשֲחקּו ּתֹוֶפֶסת

  .ֵּבין ַהַּבִית ְלֵבין ַהָּׂשדֹות

  עֹוד ִּתְרֶאה, עֹוד ִּתְרֶאה

  ַּכָּמה טֹוב ִיְהֶיה

  .ַּבָּׁשָנה ַהָּבָאה, ַּבָּׁשָנה

  

   ָהֶעֶרבֲעָנִבים ֲאֻדִּמים ַיְבִׁשילּו ַעד

  .ְוֻיְּגׁשּו צֹוְנִנים ַלֻּׁשְלָחן

  ְורּוחֹות ְרדּוִמים ִיְּׂשאּו ֶאל ֵאם ַהֶּדֶרְך

  .ִעּתֹוִנים ְיָׁשִנים ְוָעָנן

  ...עֹוד ִּתְרֶאה, עֹוד ִּתְרֶאה

  

  ַּבָּׁשָנה ַהָּבָאה ִנְפרֹׁש ַּכּפֹות ָיַדִים

  מּול ָהאֹור ַהִּנָּגר ַהָּלָבן

   ָּבאֹור ְּכָנַפִיםֲאָנָפה ְלָבָנה ִּתְפרֹׁש

  .ְוַהֶּׁשֶמׁש ִּתְזַרח ְּבתֹוָכן

  ...עֹוד ִּתְרֶאה, עֹוד ִּתְרֶאה
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  .ְּבַבָּקָׁשה

  ֵמַהְתָחָלה ִלְגּדֹל ַלֶּזהן  ֵּתָאז

  ,ָחְפִׁשית ָבהּוַמְחָׁש ִּדְמיֹון ְקָצת ִעם

  ַהֶּטַבע ָךְתאֹו ָּבָרא ָּכְך

   ִּכי

  ִּפְתאֹום

  ֵמַהְתָחָלה ָיבֹוא ָּתִמיד ֶזה ִּכי

  ,ְלִהְׁשַּתּנֹותה ֶּסַנ ְּתַאל

  ַּבֶּזה ְלִהָּלֵחםה ֶּסַנ ְּתַאל

  .ְּבַבָּקָׁשה

  ֵמַהְתָחָלה ִלְגּדֹל ַלֶּזהן  ֵּתָאז

  ,ָחְפִׁשית ּוַמְחָׁשָבה יֹוןִּדְמ ְקָצת ִעם

  ַהֶּטַבע ָךְתאֹו ָּבָרא ָּכְך

  ארז הלוי: מילים ולחן

הטבע  אותך  ברא    כך 

 
  
 

. ְלַמַען ִּתֵּתן ִּפְרָיּה ְּבִעּתֹו

   -ְוָהֲאָדָמה ַלַּמְׁשִקים אֹוָתּה ַמִים 

; ְלַמַען ִיְנַהג ָּבּה ֵהיֵטב

   - ָהֲעָגָלה ָלֶעְגלֹון ַהּטֹוב 

; ְלַמַען ִיְגַּדל

   - ֶלד ָלִאָּׁשה ָהִאָּמִהית ַהֶּי

 :ְלכֹל ֶׁשּיּוַכל ְלֵהיִטיב ִעּמֹו

  ְיִהי ַהּכֹל ַׁשָּיְך 

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

ל  ּכֹ ַה י  ִה   ְי



 
 

טובה   שנה 

  לוין קיפניס: מילים
  נחום נרדי: לחן

  
  שנה באה, שנה הלכה

  ;אני כפי ארימה

  ,אבא, שנה טובה לך

  אמא, שנה טובה לך

  !שנה טובה, שנה טובה

  

  ה לדוד גיבורשנה טוב

  אשר על המישמרת

  ,בכפר, בעיר, ולכל נוטר

  .נמסרת" חזק"ברכת 

  !שנה טובה, שנה טובה
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  !שנה טובה, שנה טובה

  !לכל ילדה וילד

  שנה טובה ומתוקה

  ,בניר וגם במלט

  שנה טובה לכל עמל

  

  !שנה טובה, שנה טובה

  .עושה דרכו במים

  ,ורוב שלום מלח עברי

  ,רוכב במרום שמיים

  ,טייס אמיץ, שנה טובה

 
.היי נא טובה ובואך לשלום

  היי נא טובה ובואך לשלום

  שנה חדשה התחילה היום

  הקיץ עבר ואני כבר גדול

  קטונתי אתמול: ו וראוהביט

  

  .הולכים ובאים הימים הקרים

  הולכים ובאים הימים הקרים

  ,נודדות ציפורים, רוחות מנשבות

  שנה חדשה באה לכל

  
  החום הגדול, הקיץ עבר

  שמואל בס: מילים
  עמנואל עמירן: לחן

עבר   הקיץ 


