ארץ ארץ ארץ
מילים ולחן :שייקה פייקוב
ארץ ,ארץ ,ארץ ,ארץ תכול אין עב,
והשמש לה כדבש וחלב.
ארץ בה נולדנו ,ארץ בה נחיה
ונשב בה ,יהיה מה שיהיה.

ארץ שנאהב ,היא לנו אם ואב
ארץ של העם ,ארץ לעולם
ארץ בה נולדנו ,ארץ בה נחיה
יהיה מה שיהיה.

ארץ ,ארץ ,ארץ ,ארץ התורה
את מקור האור ושפת האמונה.
ארץ ,ארץ ,ארץ ,ארץ יקרה,
הן הבטחת שאין זו אגדה.

קהלת פרק ג
אירוע זה התקיים הודות לשיתוף פעולה בין גורמים רבים:
ל-ח ֶפץַּ ,ת ַחת ַה ָּׁש ָמיִ ם.
א לַ ּכֹל ,זְ ָמן; וְ ֵעת לְ כָ ֵ
ב ֵעת לָ לֶ ֶדת ,וְ ֵעת לָ מּות;
טּוע.
ֵעת לָ ַט ַעת ,וְ ֵעת לַ ֲעקֹור נָ ַ
ג ֵעת לַ ֲהרֹוג וְ ֵעת לִ ְרּפֹוא,
ֵעת לִ ְפרֹוץ וְ ֵעת לִ ְבנֹות.
ד ֵעת לִ ְבּכֹות וְ ֵעת לִ ְׂשחֹוק,
ֵעת ְספֹוד וְ ֵעת ְרקֹוד.

שטיינברג -במה למוסיקה חיה
ביאטריס בר [שירה ,פסנתר] ,גונן ויזל [תופים] .אנסמבל
ווקלי מתוך המקהלה הייצוגית בניצוחה של ביאטריס בר.
תודה למעין לינב מנהלת המרכז ,טל בן אור מנהל
אומנותי ויוליה רפפורט מנהלת בית הספר למוסיקה.

הקהילה המסורתית בנאות שושנים

ה ֵעת לְ ַה ְׁשלִ יְך ֲא ָבנִ ים ,וְ ֵעת ּכְ נֹוס ֲא ָבנִ ים;
ֵעת לַ ֲחבֹוק ,וְ ֵעת לִ ְרחֹק ֵמ ַח ֵּבק.
וְ ֵעת לְ ַא ֵּבד,
ו ֵעת לְ ַב ֵּקׁש
ֵעת לִ ְׁשמֹור וְ ֵעת לְ ַה ְׁשלִ יְך.
וְ ֵעת לִ ְתּפֹור,
רֹוע
ז ֵעת לִ ְק ַ
ֵעת לַ ֲחׁשֹות וְ ֵעת לְ ַד ֵּבר.
וְ ֵעת לִ ְׂשנֹא,
ח ֵעת לֶ ֱאהֹב
ֵעת ִמלְ ָח ָמה וְ ֵעת ָׁשלֹום.

נעמי דר ַ[ר ָּבה-סטודנטית] ,אלי קראוזה ,גילה קריב.

אצלנו בגן

קהילת קודש וחול בחולון,
התנועה ליהדות מתקדמת [רפורמית]
הר ָּבה גלית כהן קדם ,איתי דוד ,רינה בר אור ,הדס פסטר
ַ
בכר ,היידי פרייס.

מלים ולחן :יפתי (יפתח קרזנר)
אצלנו בגן יש המון ילדים
את חלקם אני אוהב את חלקם אני לא מכיר
אבל מי לא שמע על האומץ של רן
הוא הכי מהיר בחול ,הוא הכי חזק בגן
אבל יש לו סוד אחד שפחד הוא לגלות
שהוא כל כך מאוהב באחת הילדות.

חיבורים – תרבות יהודית-ישראלית בחולון
יוזמה עירונית הפועלת בשיתוף עיריית חולון ,רשת קהילה
ופנאי ,קרן אבי חי ,עמותת ניצנים והחברה למתנ"סים.

אז בלילות קרים
עם פנס מתחת לשמיכה הם מדברים
והוא מגלה לה מה היא בשבילו
כל עולמו מוגן מתחת לשמיכה.
אצלנו בגן יש הרבה חבורות
יש כאלה נחשבים ,יש כאלה שפחות
אבל מי לא שמע על קופצי הנדנדות
מריעים להם כפיים מלמדים אותם לנחות
מורמים על נס הדגל גאוות כל האיזור
רק לפעמים כשהם קופצים רחוק הם שוכחים לחזור.
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אז בלילות קרים ...
אצלנו בגן נפרדים בשמחה
כי היום לא ארוך ונפגשים שוב מחר
חוץ מאלה שפתאום לא חוזרים יותר לגן
אמרו לי שהם רק עברו דירה מעבר לענן.
אז בלילות קרים
עם פנס מתחת לשמיכה הם מדברים
והוא מגלה לה מה היא בשבילו
היא בוכה שהוא מציע לה להיות
כל עולמו בערב שלפני המלחמה.
אצלנו בגדוד יש המון ילדים
את חלקם אני אוהב את חלקם אני לא אכיר.
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נופל מחוץ לזמן

ויקרא י

דויד גרוסמן ,מונולוג האיש ההולך

פסוקים 1-3

חשבתי על בנֵ י האדמה שלצדי.
חשבתי על בנִ י האדמה
התחממה קצת מגופי.
דיברתי אליו בלבי.
לפחות נפרדנו בלי כעס-
אמרתי לו -ובלי טינה.
אהבת אותנו ,והיית אהוב,
וידעת שאתה אהוב.
הכוכבים היבהבו מעלי.
אמרתי לו,
האם אוכל לבקש בקשה אחת?
אני רוצה ללמוד להפריד את
הזיכרון מהכאב.

י-א ֲהרֹן נָ ָדב וַ ֲא ִביהּוא ִאיׁש ַמ ְח ָּתתֹו וַ ּיִ ְּתנּו ָב ֵהן ֵאׁש וַ ּיָ ִׂשימּו ָעלֶ ָיה
וַ ּיִ ְקחּו ְבנֵ ַ
ְקט ֶֹרת; וַ ּיַ ְק ִריבּו לִ ְפנֵ י ה' ֵאׁש זָ ָרה ֲא ֶׁשר ֹלא ִצּוָ ה א ָֹתם .וַ ֵּת ֵצא ֵאׁש ִמּלִ ְפנֵ י
ל-א ֲהרֹן הּוא ֲא ֶׁשר-
ֹאמר מ ֶֹׁשה ֶא ַ
אֹותם; וַ ּיָ ֻמתּו לִ ְפנֵ י ה' .וַ ּי ֶ
ה' וַ ּתֹאכַ ל ָ
ל-ה ָעם ֶאּכָ ֵבד; וַ ּיִ ּדֹם ַא ֲהרֹן.
לּ-פנֵ י כָ ָ
ִּד ֶּבר ה' לֵ אמֹר ִּב ְקר ַֹבי ֶא ָּק ֵדׁש וְ ַע ְ

או לפחות את חלקו,
את מה שניתן ,שלא כל העבר
יהיה ספוג כל כך בכאב.
כך אוכל גם לזכור אותך יותר,
אתה מבין :לא אפחד כל פעם
מכויית הזיכרון.
וגם אמרתי -אני חייב להיפרד ממך.
אל תבין לא נכון
(הרגשתי בבשרי ממש את דקירת הכאב שחלפה
בו) -להיפרד רק למרחק
שהחזה יוכל להתרחב
כדי נשימה
אחת
שלמה.

אני גרה מול המים
מילים :יוסי בנאי  /לחן :ענבל סמדר
אני גרה מול המים בין שדות ובין חול
מעלי השמיים וממול ים כחול
לפעמים אתה חי פה ,לפעמים אתה מת
לפעמים הדמיון פה כבר נראה כמו אמת
יש לילות של ירח במזרח הזה
יש ימים שצורח הכאב בחזה
אני גרה מול המים והאופק רחוק
וגבוהים השמיים והים הוא עמוק
יש ליופי פה טעם של עקבות מלחמה

אם אשכחך
מילים :מנחם מנדל דוליצקי  /לחן :היימן כהן

ִצּיֹון ַּת ָּמ ִתיִ ,צּיֹון ֶח ְמ ָּד ִתי
הֹומּיָ ה.
לָ ְך נַ ְפ ִׁשי ֵמ ָרחֹוק ִ
ִּת ְׁשּכַ ח יְ ִמינִ י ִאם ֶא ְׁשּכָ ֵחְך ,יָ ָפ ִתי,
ַעד ֶּת ֱא ַטר ּבֹור ִק ְב ִרי ָעלַ י ִּפ ָיה.

פה גדלים עשבי זעם בין פרחי נחמה
כאן יודעות השפתיים לחייך לזמן
כאן בוכות העיניים כבר שנים מעצמן
אני גרה מול המים ונופים משכבר
מספרים לי בינתיים איך הפכו לעפר
כאן תמצא בכל אבן גם שרידי חלומות
כאן נושאים את הסבל בתוך סל השמחות
כאן שותים את הצער בגביעי אהבה
כאן שרים שירי סער בין תפילות אשכבה.

רבקה מרים

ֹלא ֶא ְׁשּכָ ֵחְךִ ,צּיֹון ֶח ְמ ָּד ִתי!
ּתֹוחלְ ִּתי וְ ִׂש ְב ִרי.
ַא ְּתּ ,כָ ל עֹוד ֱא ִחיַ ,
ֵעת ַהּכֹל ֶא ְׁשּכָ ָחה ַ -א ְּת ְׁש ֵא ִרית נִ ְׁש ָמ ִתי
וְ ִצּיּוןַ ,א ְּת ִ -צּיֹוןְּ ,ת ִהי ֲעלֵ י ִק ְב ִרי!

מתוך :הקולות לקראתם
לֹוהים
אׁשית ָּב ָרא ֱא ִ
ְּב ֵר ִ
ֶאת ַה ָּׁש ַמיִ ם ֶׁש ְּב ֶע ֶצם
ֵאינָ ם
רֹוצה ָּבם לָ גַ ַעת,
וְ ֶאת ָה ֲא ָד ָמה ֶׁש ָ
תּוחים ֵּבינֵ ֶיהם
חּוטים ְמ ִ
ֹלהים ִ
אׁשית ָּב ָרא ֱא ִ
ְּב ֵר ִ
ֵּבין ַה ָּׁש ַמיִ ם ֶׁש ְּב ֶע ֶצם ֵאינָ ם

רעיה הרניק
מתוך "שירי ארץ ישראל וירושלים"

ֵּובין ָה ֲא ָד ָמה ַה ְמ ַׁשּוַ ַעת,
וְ ֶאת ָה ָא ָדם הּוא יָ ַצר
ֶׁש ָה ִאיׁש הּוא ְּת ִפּלָ ה וְ הּוא חּוט נֹוגֵ ַע ָּב ֶמה ֶׁש ֵאינֶ ּנּו
ְּב ַמּגָ ע ֶׁשל רֹוְך וְ ַדּקּות

ׁשִ יר הַּמַ עֲלֹות

אני מצמצמת את גבולותי
פעם הייתי ארץ ישראל
הייתי מדינת ישראל
היום אני ירושלים
עוד מעט
הר-הרצל
עוד מעט
אתה.

תהלים מזמור קל ,לחן :טל בן אור
אתיָך ה'
ִמ ַּמ ֲע ַמ ִּקים ְק ָר ִ
ֲאדֹנָ יִׁ ,ש ְמ ָעה ְבקֹולִ י:
ִּת ְהיֶ ינָ ה ָאזְ נֶ יָךַ ,ק ֻּׁשבֹות לְ קֹולַּ ,ת ֲחנּונָ י.
ם-עוֹנֹות ִּת ְׁש ָמר-יָ ּה ֲאדֹנָ יִ ,מי יַ ֲעמֹד.
ִא ֲ
י-ע ְּמָך ַה ְּסלִ ָיחה לְ ַמ ַעןִּ ,תּוָ ֵרא.
ּכִ ִ
הֹוחלְ ִּתי.
ִקּוִ ִיתי ה' ִקּוְ ָתה נַ ְפ ִׁשי וְ לִ ְד ָברֹו ָ
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נַ ְפ ִׁשי לַ אדֹנָ י ִמּׁש ְֹמ ִרים לַ ּב ֶֹקרׁ ,ש ְֹמ ִרים לַ ּב ֶֹקר.
י-עם-ה' ַה ֶח ֶסד;
יַ ֵחל יִ ְׂש ָר ֵאלֶ ,אל-ה' ּכִ ִ
וְ ַה ְר ֵּבה ִעּמֹו ְפדּות.
וְ הּוא יִ ְפ ֶּדה ֶאת-יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכֹלֲ ,ע ֹונ ָֹתיו.
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תפילה לשלום

בבוקר בבוקר

רבי נחמן מברסלב

מילים :אמיר גלבוע  /לחן :גידי קורן ושלמה ארצי

אדון השלום ,מלך שהשלום שלו ,עושה שלום ובורא הכל .יהי רצון מלפניך שתבטל מלחמות
ושפיכות דמים מן העולם ותמשיך שלום גדול ונפלא בעולם .ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו
עוד מלחמה .עזרנו והושיענו כולנו ,שנזכה תמיד לאחוז במידת השלום ,ויהיה שלום גדול באמת
בין כל אדם לחברו ,ובין איש לאשתו .ולא יהיה שום מחלוקת אפילו בלב בין כל בני אדם ויהיה כל
אדם אוהב שלום ורודף שלום תמיד באמת ובלב שלם ,ולא נחזיק במחלוקת כלל לעולם ואפילו
נגד החולקים עלינו ולא נבייש שום אדם בעולם מקטן ועד גדול ונזכה לקיים באמת מצוות ואהבת
לרעך כמוך בכל לב וגוף ונפש וממון ,ויקויים בנו מקרא שכתוב "ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין
מחריד ִוה ְש ַב ִּתּי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם" ה' שלום ,ברכנו בשלום.

פתאום קם אדם בבוקר
ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת,
ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום.
דגנים עולים מול פניו מבין חריצי המדרכת.
וניחוחות לראשו מדיפים עצי אזדרכת.
הטללים רוססים והרים ,ריבוא קרניים,
הם יולידו חופת שמש לכלולותיו.
פתאום קם אדם בבוקר ...

והוא צוחק גבורת דורות מן ההרים,
ונכלמות משתחוות המלחמות אפיים,
להוד אלף שנים מפכות במסתרים,
אלף שנים צעירות לפניו
כפלג צונן ,כשיר רועים ,כענף.
פתאום קם אדם בבוקר
ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת,
ורואה כי חזר האביב
והוריק שוב אילן מן השלכת.

צל ומי באר

טנְּתִ י
ָק ֹ

מילים :יורם טהרלב  /לחן :לוי שער

לחן :יונתן רזאל  /על פי ספר בראשית לב ותהלים פו
ת-ע ְב ֶּדָך
ל-ה ֱא ֶמת ֲא ֶׁשר ָע ִׂש ָית ֶא ַ
ָקטֹנְ ִּתי ִמּכֹל ַה ֲח ָס ִדים ִּומּכָ ָ
ת-הּיַ ְר ֵּדן ַע ָּתה ָהיִ ִיתי לִ ְׁשנֵ י ַמ ֲחנֹות
ּכִ י ְב ַמ ְקלִ י ָע ַב ְר ִּתי ֶא ַ
נָ א
ַה ִּצילֵ נִ י
נָ א,
ַה ִּצילֵ נִ י
נָ א,
ַה ִּצילֵ נִ י
י-ח ְס ְּדָך ּגָ דֹול ָעלָ י וְ ִה ַּצלְ ָּת נַ ְפ ִׁשי ִמ ְּׁשאֹול ַּת ְח ִּתּיָ ה.
ּכִ ַ

במדרון מעל הוואדי עץ השקדייה פורח
באוויר ניחוח הדסים
זה הזמן לפני הקיץ שעריו הלב פותח
ותמיד ברוכים הנכנסים.

מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם
מי שעייף ימצא פה צל ומי באר
מי שסוכתו נופלת חרש יכנס בדלת
חרש יכנס ועד עולם יוכל להישאר.

בימים אשר כאלה מחכים עד בוא הליל
מחכים לצעדים קרבים
לא סוגרים את הבריח
לא עוצמים את העיניים בימים כאלה
מקשיבים.

מי שרעב...
זה הבית שבנינו זה האורן שנטענו
זה השביל וזוהי הבאר
מי שבא לפה אחינו מי שבא יסב איתנו
והשער שוב לא יסגר.

ב ָּדלָה
ה ְ
ַ
אמיר גלבוע
ָש ָעה זֹו ֶשּנִ ְתּכַ נְ ָסה לְ נַ ְר ִּת ָיקּה ַח ָּמה
רֹוצה לִ ְראֹות ַּבּנֶ ָח ָמה.
שּוב ֲאנִ י ֶ
ֶש ִה ְב ַט ְח ִּתי לְ ַע ְצ ִמי ּכה ְמ ַעט
ֶשֹּלא ִקּיַ ְמ ִּתי לְ ַע ְצ ִמי ּכה ַה ְר ֵּבה.
בט ָחה
מֹוצ ָאּה ַּב ַה ָ
וַ ֲאבֹוי ֶש ֲאנִ י ְ
בר ָהם
בט ַיח ה' לְ ַא ָ
ֶש ִה ִ
ֶש ִה ְב ִט ַיח ה' לְ יַ ֲעקֹב
ֶשּזַ ְר ָעם יַ ְר ֶּבה יַ ְר ֶּבה ּכַ חֹול

ישעיה ב

ׂשפת ַהּיָ ם
ַעל ַ
לָ רֹב
בר ָהם
ֶש ֲאנִ י ֹלא ַא ָ
ֶש ֲאנִ י ֹלא יַ ֲעקֹב
ֶש ִה ְב ַט ְח ִּתי לְ ַע ְצ ִמי ּכה ְמ ַעט
ֶשֹּלא ִקּיַ ְמ ִּתי לְ ַע ְצ ִמי ּכה ַה ְר ֵּבה.
ֶש ֵאינֶ ּני יָ כֹול
ֶש ֵאינֶ ּני ֶאּלָ א חֹול
ְמ ַעט ֵמ ַה ְר ֵּבה.

פסוקים 2-4
וְ ָהיָ ה ְּב ַא ֲח ִרית ַהּיָ ִמים נָ כֹון יִ ְהיֶ ה ַהר
ֵּבית-ה' ְּברֹאׁש ֶה ָה ִרים וְ נִ ָּׂשא ִמּגְ ָבעֹות
ל-הּגֹויִ ם .וְ ָהלְ כּו ַע ִּמים
וְ נָ ֲהרּו ֵאלָ יו ּכָ ַ
ל-הר-ה'
ַר ִּבים וְ ָא ְמרּו לְ כּו וְ נַ ֲעלֶ ה ֶא ַ
ֹלהי יַ ֲעקֹב וְ י ֵֹרנּו ִמ ְּד ָרכָ יו
לּ-בית ֱא ֵ
ֶא ֵ
וְ נֵ לְ כָ ה ְּבא ְֹרח ָֹתיוּ :כִ י ִמ ִּצּיֹון ֵּת ֵצא
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ירּוׁש ִָלם .וְ ָׁש ַפט
תֹורהְּ ,וד ַבר-ה' ִמ ָ
ָ
ֵּבין ַהּגֹויִ ם וְ הֹוכִ ַיח לְ ַע ִּמים ַר ִּבים;
יתֹות ֶיהם
בֹותם לְ ִא ִּתים וַ ֲחנִ ֵ
וְ כִ ְּתתּו ַח ְר ָ
לְ ַמזְ ֵמרֹות ֹלא-יִ ָּׂשא גֹוי ֶאלּ-גֹוי ֶח ֶרב,
וְ ֹלא-יִ לְ ְמדּו עֹוד ִמלְ ָח ָמה.
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היום ,ביום הזה ממש
אני כבר לא עצוב כל-כך
אני כבר לא עצוב כל-כך
אני יודע היום
היום אני אולי נרגש
אני אוהב פתאום לחיות
היום אולי אני נרגש
אתה שומע היום.

היום היום

ונצואלה

מלים :דודו ברק  /לחן :מוני אמריליו

מילים :דן אלמגור  /לחן :משה וילנסקי

תן לנו לחיות היום מהתחלה
תן לנו מהתחלה ועד הסוף
ואז תראה איך שאני הולך
יפה בתלם והולך
והולך והולך והולך

היום אני אולי נרגש
אני אומר תפילת תודה
אמרי שאין זו אגדה
אמרי בשקט היום

כי שם בנות בצבע שוקו ותלבושתן  -קליפות בננה,
מפזזות במחול מניאנה בג'ונגל ,בין עצי הקוקוס.
נשוט על פני האורינוקו ונטייל לאמזונס,
שם נחשי האנקונדה כשניים עשר וחצי מטר
עם שתי שיניים ארוכות
מתים מזה? תוך שתי דקות!

תן לנו לחיות היום מהתחלה...
היום ,ביום הזה ממש
הדליקי פמוטים שלושה
אמרי הכול בלחישה
היי שותקת היום

היום ,ביום הזה ממש
אני שואל את אלוהים
אני שואל את אלוהים
אני כורע היום

אם כך ,אולי ניסע לצ'ילי?
ונצואלה ,ונצואלה
אני אם אין לי צ'ילי  -מי לי?
ונצואלה ,ונצואלה
ונצואלה ,אין דומה לה! אולה!

תן לנו לחיות היום מהתחלה...

שם אין בחינות ,אוניברסיטה ואין דיקן של הפקולטה.
ושם נראה כל יום קורידה עם דון חוזה אלפונסו שולטהיס
"אולה!"  -נניף את הסומבררוס
"אולה!"  -נקרא לקבלרוס
אבל התורו ,חי פורטונה ,פורץ ישר אל הטריבונה
הוא מסתער על הקהל
 -מתים מזה? בדרך כלל!

זמר זמר לך
מילים :אברהם בן זאב  /לחן :עממי
זמר זמר לך ,זמר זמר לך
זמר לך מכורתי ,מכורתי
המעגל סובב ,זמר לך דובב
זמר לך מכורתי ,מכורתי

הורה הורה לך ,הורה הורה לך
הורה לך מכורתי ,מכורתי
המעגל סובב ,הורה לך דובב
הורה לך מכורתי ,מכורתי

הררייך המה ישמחו
עת מחול ההורה יסער
אלף פרחים לפתע יפרחו
יכסו את עין המדבר

הררייך המה ישמחו...

תלם תלם לך ,תלם תלם לך
תלם לך מכורתי ,מכורתי
המעגל סובב ,תלם לך דובב
תלם לך מכורתי ,מכורתי.

 אם כך ,אולי ניסע לצ'ילי? ונצואלה ,ונצואלה אני אם אין לי צ'ילי  -מי לי? ונצואלה ,ונצואלה ונצואלה ,אין דומה לה! אולה!עצי קפה ואבוקדו ,מכרות זהב באלדורדו.
זורם הנפט בקריפיטיו ואין מיסים ודפיציטיו.
ושם אינדיאנים עם כרבולת .מקרקפים רק מס גולגולת.

צאנה ,צאנה

נברח לצ'ילי! הופ! כולנו! אך שם ישנם הרי וולקנו.
רותחת לבה בגלים .מתים מזה? מתים מזה? מתים מזה?
לא ,רק ניצלים.

מילים :יחיאל חגיז  /לחן :יששכר מרון
צאנה צאנה הבנות וראינה חיילים במושבה
אנא אנא אל נא תתיראנה מבן חייל איש צבא

צאנה הבנות וראנה חיילים באים בעיר
אנא אנא באנה הגלינה ומזמור יחדיו נשיר

אנו אנו עליזים כולנו ,מצעדינו  -מנגינה
התגעגענו  -באנו והגענו ,צאינה ,בואנה ברינה

אנו אנו אמיצים כולנו ובחזנו לב גועש
באנו באנו  -מרץ רב איתנו ובדמנו להט אש.

אם כך ,ניסע לפתח תקווה! ונצואלה ,ונצואלה
אני רוצה לפתח תקווה! ונצואלה ,ונצואלה
ונצואלה ,אין דומה לה! אולה!
אם כך ,אולי ניסע לצ'ילי?
ונצואלה ...ונצואלה...
אני רוצה לפתח תקווה!
ונצואלה ...ונצואלה...
ונצואלה  -אין דומה לה! אולה!
8
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שבחי ירושלים
תהילים קמ"ז  /לחן :אביהו מדינה
ֹלהיִ ְך ִצּיֹון.
רּוׁש ִַלם ֶאת ה' ַהלְ לִ י ֱא ַ
ַׁש ְּב ִחי יְ ָ
י-חּזַ ק ְּב ִר ֵיחי ְׁש ָע ָריִ ְך ֵּב ַרְך ָּבנַ יִ ְך ְּב ִק ְר ֵּבְך.
ּכִ ִ
ֹלהיִ ְך ִצּיֹון.
ַהלְ לִ יַ ,הלְ לִ י ֱא ַ

חיבורים הינה יוזמה עירונית אשר הוקמה בשיתוף קרן אבי חי ומטרתה לקדם
עיסוק בתרבות יהודית-ישראלית כסדר יום יישובי.

חזון
העיר חולון רואה בתרבות היהודית-ישראלית רבת הפנים ,תחום מרכזי בצביונה
החברתי-ערכי.
תושבי העיר ומוסדותיה יהיו שותפים לעיצוב מרחב קהילתי משותף המאפשר
ומעודד מפגש בין פרטים ,קבוצות וקהילות החווים את זהותם היהודית-ישראלית
במגוון דרכים.
במרחב הקהילתי המשותף יתקיימו לימוד ,שיח ועשייה המבוססים על אמון
הדדי ,פתיחות וכבוד לאוצר התרבות הישראלית והיהודית לדורותיה.

מטרות

התקווה

• תושבי העיר וילדיה ירגישו בני בית בתרבות היהודית-ישראלית ,יבחרו את
מקומם בה ויעצבו את דרכם.
• העמקת הערבות ההדדית בין התושבים– פרטים ,משפחות ,קבוצות וקהילות,
כערך יסוד בתרבות היהודית.
• העמקת השייכות והאחריות לעיר ,לחברה הישראלית ולעם היהודי.
• קיום מסגרות מגוונות למפגש ,לימוד ושיח בנושא תרבות יהודית-ישראלית,
המכוונות למגוון קהלים.
• יצירת סינרגיה ועבודה מערכתית של גופים וארגונים בעיר המחויבים לקידום
התרבות היהודית-ישראלית כסדר יום יישובי.

כל עוד בלבב פנימה
נפש יהודי הומייה
ולפאתי מזרח קדימה
עין לציון צופיה.
עוד לא אבדה תקוותינו
התקווה בת שנות אלפיים
להיות עם חופשי בארצנו
ארץ ציון וירושלים.

מה החלום שלכם?
יש לכם רעיון מקורי? בוער לכם לפתח פרוייקט קהילתי בתחום תרבות ישראל?
אם אתם יזמים ומחוללי תהליכים ,נהנים לתרום ומאמינים בקהילתיות שמצמיחה
כוחות מקומיים ,ביחד נהפוך חזון למציאות!

צרו איתנו קשר:

zipornit@holonet.org.il | 03-6533401/3
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