
מגבירים את האור ומרימים את הרוח -
דרך מרפסת וחלון פתוח!

בשיתוף:

קבלת שבת עולמית במרפסות



מתנות קטנות
מילים: נועם חורב

לחן: רמי קלינשטיין

זה עוד יום שישי נושם את האוויר
האור והצל משחקים שוב תופסת

השולחן ערוך תמונות ילדות על הקיר
שיירות לבנות חוזרות מבית כנסת

והריח הזה ששורט לי את הלב
מתגנב מתגנב ופותח דלתות

אל אושר קטן אל אותו שיר ישן
שעובר אצלנו במשך דורות

מתנות קטנות
מישהו שלח לי מתנות קטנות

רסיסים של כוונה עיגולים של אמונה
מתנות קטנות

מישהו שלח לי מתנות קטנות
כמו הכוח לקבל את מה שאין את מה שיש

מה עוד אפשר כבר לבקש

זה עוד יום שישי מרפסת ועיתון
השמש כמו הדאגות לאט נמחקת
מנגינות פשוטות זוחלות מהחלון

ושום סערה כבר לא תסתיר פה את השקט

מי אוהב את השבת
מילים: אהוד מנור
לחן: רפי בן משה

מי אוהב את השבת?
אמא ואבא!

מי אוהב את השבת?
סבתא וסבא!

מי אוהב את השבת?
אני, אתה ואת.

כל העולם כמעט!
אז למה לא כל יום שבת?

יום ראשון שני שלישי
כל יום נמשך שנה

רביעי את חמישי נותן במתנה.
הימים עוברים לאט

ראשון עד חמישי
ומחר מחר שבת

כי בא כבר יום שישי

מי אוהב את השבת...

בשבת הציפורים שרות מרוב שמחה
בשבת אין שיעורים

זה יום של מנוחה.
בשבת כל עץ מודה

לשמש על אורה

ורוקדת בשדה
גם עדנה הפרה.

מי אוהב את השבת...

בשבת אבי ישן עם העיתון שלו
ואמי אומרת כן הרבה יותר מלא,

יום שבת הוא יום נחמד
יותר מכל אחר -

אז למה דוקא יום שבת
עובר כל כך מהר

מתנות קטנות
...

כי בנו בחרת
ואותנו קידשת

ברוך אתה ה'
מקדש השבת

והריח הזה ששורט לי את הלב
מתגנב מתגנב ופותח דלתות

אל אושר קטן אל אותו שיר ישן
שעובר אצלנו במשך דורות

מתנות קטנות
 ...

בשיתוף:



אנא בכח
מילים: מן התפילה
לחן: עובדיה חממה

אנא, אנא בכח, גדולת ימינך, תתיר צרורה
קבל רינת, עמך שגבנו, טהרנו, טהרנו נורא

אנא בכח גדולת ימינך, תתיר צרורה
קבל רינת עמך שגבנו, טהרנו נורא

נא גיבור דורשי יחודך, כבבת שמרם
ברכם טהרם, רחמי צדקתך

תמיד גמלם, חסין קדוש
חסין קדוש ברב טובך, נהל עדֶתך

יחיד גאה לעמך פנה, זוכרי קדושתך
שועתנו קבל ושמע צעקתנו, יודע תעלומות

אנא, אנא בכח, גדולת ימינך, תתיר צרורה
קבל רינת עמך שגבנו, טהרנו, טהרנו נורא

שועתנו קבל ושמע צעקתנו, יודע תעלומות
אנא, אנא בכח, גדולת ימינך, תתיר צרורה 

 

ידיד נפש
מילים: רבי אלעזר אזיכרי

לחן: לא ידוע

יְִדיד נֶֶפׁש ָאב ָהַרֲחָמן. ְמׁשוךְ עַבְְדךָ ֶאל ְרצונֶךָ.
ֲחוֶה ֶאל מוּל ֲהָדֶרךָ. יָרוּץ עַבְְדּךָ כְּמו ַאיָּל. יְִשַׁתּ

יֶעֱַרב לו יְִדידוֶתיךָ ִמנּוֶפת צוּף וְכָל ָטעַם:

ָהדוּר נֶָאה זִיו ָהעולָם. נְַפִשׁי חולַת ַאֲהבֶָתךָ.
ָאנָא ֵאל נָא ְרָפא נָא לָּה. בְּהְַראות לָּה נועַם זִיוֶךָ.

א. וְָהיְָתה לָּה ִשְׁפַחת עולָם: ְתַחזֵק וְִתְתַרֵפּ ָאז ִתּ

וִָתיק יֱֶהמוּ נָא ַרֲחֶמיךָ. וְחוָּסה נָא עַל בֵּן אוֲהבָךְ.
י לְִראות בְִּתְפֶאֶרת עֻזֶךָ. ה נִכְסוף נִכְַסְפִתּ ָמּ י זֶה כַּ כִּ

ְתעַלָּם: ָאנָּא ֵאלִי ַמְחַמד לִבִּי. חוָּשׁה נָּא וְַאל ִתּ

הִגָּלֶה נָא וְּפרוס ֲחבִיבִי עָלַי ֶאת ֻסכַּת ְשׁלוֶמךָ.
ִאיר ֶאֶרץ ִמכְּבוֶדךָ. נָגִילָה וְנִשְמָחה בָּךְ. ָתּ

ַמֵהר ָאהוּב כִּי בָא מועֵד וְָחנֵּנִי כִּיֵמי עולָם:

בשיתוף:



בשיתוף:

נפשי
ישי ריבו, מוטי שטיינמץ

נפשי נפשי חמדה
חמדה בצל ידיך

אוי, לדעת אוי, לדעת
אוי, לדעת כל רז סודך

נפשי נפשי חמדה
חמדה בצל ידיך

אוי, לדעת אוי, לדעת
אוי, לדעת כל רז סודך

יערב יערב נא
שיחי, שיחי עליך

כי נפשי תערג
נפשי תערג אליך

יערב יערב נא
שיחי, שיחי עליך

כי נפשי תערג
נפשי תערג אליך

נפשי נפשי חמדה
חמדה בצל ידיך

אוי, לדעת אוי, לדעת
אוי, לדעת כל רז סודך

נפשי נפשי חמדה
חמדה בצל ידיך

אוי, לדעת אוי, לדעת
אוי, לדעת כל רז סודך…

שיר למעלות
מילים: מתוך תהילים

לחן: יוסף קרדונר

ׂא עֵינַי, ֶאל-ֶהָהִרים - ֵמַאיִן, יָבֹא עֶזְִרי: ב עֶזְִרי, ֵמעִם עֲלֹות: ֶאָשּ א ִשׁיר, לַַמּ
ן לַּמֹוט ַרגְלֶךָ; ַאל-יָנוּם, שְֹׁמֶרךָ: ד ִהנֵּה יְהוָה - עֵֹשׂה, ָשַׁמיִם וָָאֶרץ: ג ַאל-יִֵתּ

לֹא-יָנוּם, וְלֹא יִיָשׁן - ׁשֹוֵמר, יְִשָׂרֵאל: ה יְהוָה שְֹׁמֶרךָ; יְהוָה צִלְּךָ, עַל-יַד יְִמינֶךָ:
ֶׁמׁש לֹא-יַכֶּכָּה; וְיֵָרַח בַּלָּיְלָה: ז יְהוָה, יְִשָׁמְרךָ ִמכָּל-ָרע: יְִשׁמֹר, ו יֹוָמם, ַהֶשּ

ה, וְעַד-עֹולָם. ֶאת-נְַפֶשׁךָ: ח יְהוָה, יְִשָׁמר-צֵאְתךָ וּבֹוֶאך - ֵמעַָתּ



לכה דודי
מילים: רבי שלמה הלוי

לחן: עממי

לכה דודי לקראת כלה,
פני שבת נקבלה.

לכה דודי לקראת כלה,
פני שבת נקבלה.

לכה (לכה) דודי (דודי),
לכה דודי לקראת כלה,

פני שבת נקבלה.
לכה דודי לקראת כלה.

פני שבת נקבלה.

שמור וזכור בדיבור אחד,
השמיענו אל המיוחד,

אדוני אחד ושמו אחד,
לשם ולתפארת ולתהילה.

לכה דודי...

לקראת שבת לכו ונלכה,
כי היא מקור הברכה,
מראש מקדם נסוכה,

סוף מעשה במחשבה תחילה.

לכה דודי...

מקדש מלך עיר מלוכה,
קומי צאי מתוך ההפכה,

רב לך שבת בעמק הבכא,
והוא יחמול עלייך חמלה.

לכה דודי...

התנערי, מעפר קומי,
לבשי בגדי תפארתך עמי,
על יד בן ישי בית הלחמי,

קרבה אל נפשי גאלה.

לכה דודי...

התעוררי, התעוררי,
כי בא אורך, קומי אורי,

עורי, עורי, שיר דברי,
כבוד ה' עלייך נגלה.

לכה דודי...

לא תבושי ולא תכלמי,
מה תשתוחחי ומה תהמי,

בך יחסו עניי עמי,
ונבנתה עיר על תילה.

לכה דודי...

והיו למשסה שאסיך,
ורחקו כל מבלעייך,

ישיש עלייך אלוהייך,
כמשוש חתן על כלה.

לכה דודי...

ימין ושמאל תפרוצי,
ואת ה' תעריצי,

על יד איש בין פרצי,
ונשמחה ונגילה.

לכה דודי...

בואי בשלום עטרת בעלה,
גם בשמחה ברינה ובצהלה,

תוך אמוני עם סגולה,
בואי כלה, בואי כלה.

לכה דודי...

בשיתוף:

בן אדם עלה למעלה עלה

בן אדם, עלה למעלה, עלה.

עלה למעלה, עלה, בן אדם.
עלה, למעלה עלה.

ַֹּח עַז לָךְ, י כ כִּ
יֵׁש לָךְ כְּנִָפי רוַּח,

נִָפי נְָשִׁרים ַאבִּיִרים. כְּ

ֶאל תכחש בָּם,
ן יכחשו לְךָ. ֶפּ

ּדרוׁש אֹוָתם –
דרוש, בן אדם,

ויימצאו לך מיד.



מתבאסים שלא תצליחו לראות את כולם בליל הסדר? 
רוצים להכניס קצת שמחה לחג? 

הראנר שלנו לחג הפסח יסגור לכם פינה. גם מתנה מושלמת שמגיעה אליכם או 
למשפחות  נתרמים  מהרווחים   50% וגם  הבית  עד  שליח  עם  אהוביכם  לבית 
בשיתוף  נעשית  התרומה   - הקורונה  משבר  בעקבות  החמיר  שמצבם  נזקקות 

החברה למתנס"ים. 

• משחקים, חידות, קומיקס, שירים ופינות שיתוף המתאימים לכל המשפחה.

• עיצוב אביבי ייחודי שמוסיף טאצ' אלגנטי לשולחן החג.

• מגיע עם שליח עד הבית.

שלום עליכם
מילים ולחן: עממי

שלום עליכם מלאכי השלום
מלאכי עליון

ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא.
בואכם לשלום, מלאכי השלום,

מלאכי עליון
ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא

ברכוני לשלום מלאכי השלום
מלאכי עליון

ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא.
צאתכם לשלום, מלאכי השלום,

מלאכי עליון,
ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא.

בשיתוף:

כל העולם כולו גשר צר מאוד
מילים: רבי נחמן מברסלב

לחן: ברוך חייט

כל העולם כולו
גשר צר מאוד

והעיקר, והעיקר
לא לפחד, לא לפחד כלל.


