
מי האיש החפץ חיים, 
אוהב ימים 

אוהב ימים לראות טוב. 

נצור לשונך מרע 
ושפתיך מדבר מירמה 

סור מרע, עשה טוב 
בקש שלום ורדפהו.

ַחְברּוָתא 1

מעמד תיקון 
ליל שבועות משפחתי

שאלה לדיון ומחשבה:

בערב משפחתי זה מה ברצוננו לתקן?

תיקון ליל שבועות הוא כינוי לסדר לימוד המיועד לליל חג השבועות, הנמשך כל הלילה. על 
פי המסורת התורה ניתנה לעם ישראל בבוקר חג השבועות והלימוד הוא ההכנה ליום מתן 
התורה. מקור המנהג בספר הזוהר שפורסם בסוף המאה השלוש עשרה ומאז  נפוץ המנהג 

בקהילות ישראל.

ליל  לכבוד  משפחתי  טקס  החלבית  הארוחה  לצד  לקיים  הזדמנות  זוהי  המשפחה  עבור 
שבועות הכולל עיון וניגון. במרכז הטקס עומד הערך של אחריות ומחויבות חברתית מתוך 
הנחה שאחריותנו כמתבגרים ומשפחותיהם לייצר מודעות חברתית ולפעול למען הגשמת 

ערכים של צדק ועשייה למען האחר.
נוספים  ושירה  קריאה  קטעי  להוסיף  ניתן  משפחתי,  לטקס  הצעה  מהווה  זה  טקסי  מעמד 

ולהתאים את הטקס לגילם של בני המשפחה.
ליל  חגגו את  כיצד  וסבתא-  וזיכרונות מבית אבא, אמא, סבא  סיפורים  ניתן לשלב  כן  כמו 
שבועות בתקופתם. זוהי גם הזדמנות נהדרת לבחון עם בני המשפחה את המשמעות של חג 

השבועות  בעבורם ולחשוב ביחד על תוכן שייחד יום זה מימים אחרים.

יוחאי ותלמידיו נהגו ללמוד תורה בליל  ר' שמעון בר 
היתה  ישראל(  )כנסת  שהכלה  הלילה  הוא  שבועות, 
מתחברת אל בעלה )הקב"ה(. שלמדנו שכל החכמים, 
בני ביתה של הכלה, צריכים להיות עמה בלילה הקודם 
לחופתה, לשמח אותה ול'תקן' באותו הלילה בלימוד 
ובמדרשים. משום שה'תיקונים' הנם התכשיטים של 
אותו  בכל  בהם  ושמחה  מהם  מתקנת  והיא  הכלה, 

הלילה.  ) לפי הקדמת הזוהר דף ח' , א'(
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שאלה לדיון ומחשבה:

מהם שלושת הדברים עליהם עומדת המשפחה שלנו?

ַעל ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד,
ַעל ַהּתֹוָרה 

ְוַעל ָהֲעבֹוָדה 
ְוַעל ְּגִמילּות ֲחָסִדים: )מסכת אבות, א'(

כולנו זקוקים לחסד 
מילים: נתן זך

לחן: אילן וירצברג

כולנו זקוקים לחסד,
כולנו זקוקים למגע.

לרכוש חום לא בכסף,
לרכוש מתוך מגע.

לתת בלי לרצות לקחת
ולא מתוך הרגל.

כמו שמש שזורחת,
כמו צל אשר נופל.

בואי ואראה לך מקום

כולנו רוצים לתת
רק מעטים יודעים איך.

צריך ללמוד כעת
שהאושר לא מחייך,
שמה שניתן אי פעם

לא ילקח לעולם.

שיש לכל זה טעם,
גם כשהטעם תם...

בואי ואראה לך מקום
שבו עוד מאיר אור יום.

כולנו רוצים לאהוב,
כולנו רוצים לשמוח.
כדי שיהיה לנו טוב,

שיהיה לנו כח.
כמו שמש שזורחת...

הייה לי חבר הייה לי אח 
מילים: יורם טהרלב
לחן: יאיר רוזנבלום

הייה לי חבר הייה לי אח 
מילים: יורם טהרלב
לחן: יאיר רוזנבלום

במקום שאליו אני הולך 
היו רבים כבר לפני. 

השאירו שביל, השאירו עץ 
השאירו אבן לרגלי. 

ומה אני אשאיר אחרי, 
האם אשאיר איזה דבר? 

איני רואה את צעדי 
איני רואה את צעדי 

ומי יראה אותם מחר? 

שפת הידידות /אלבר קמי  

אל תלך לפני

כי אולי לא אצעד אחריך

אל תלך מאחורי

כי אולי לא אדע להוביל

לך פשוט לצדי

ואהבה גדולה היתה, 
האם אני אמצא אותה? 

הייה לי חבר, הייה לי אח 
הושט לי יד כשאקרא, 

הייה לי חבר, הייה לי אח, 
הושט לי יד בעת צרה, 
אני אחיך, אל תשכח. 

הייה לי חבר, הייה לי אח. 
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מעשה בנכרי אחד, שבא לפני שמאי, אמר לו: גיירני על 
מנת שתלמדני כל התורה כולה, כשאני עומד על רגל 
אחת, דחפו באמת הבנין שבידו. בא לפני הלל, גיירו. 
אמר לו: "ואהבת לרעך כמוך", "מה ששנוא עליך על 
תעשה לחבירך" זוהי כל התורה כולה. והשאר פירוש 

הוא לך ולמד.                  
 )מס‹ שבת דף ל"א ע"א(

שיר לאהבה  
מילים ולחן: איילת ציוני וגילי ליבר 

יחד לב אל לב
נפתח ונראה ת'אור שבשמיים

יחד לב אל לב
נפתח בתקווה לאהבה

איך שהלב נפתח
חובק את העולם
ובקריאה גדולה

לשיר לאהבה

אימרו הכל אפשר
זה עוד לא מאוחר

השחר כבר עלה
זה זמן לאהבה

עושה שלום במרומיו 
הוא יעשה שלום עלינו

ועל כל ישראל 
ועל כל בני האדם

ַחְברּוָתא 2

שאלה לדיון ומחשבה:

מהי המחויבות המשפחתית שלנו לפעול להגשמת הערכים הללו 

במישור המשפחתי ובמישור הקהילתי?
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