חוגגים עצמאות
חג העצמאות הוא הצעיר שבי חגיו ומועדיו
של לוח השנה העברי ,המשימה לעצבו ולטעת
בו תחושת חגיגיות ותוכ מונחת על כתפינו,
יותר מאשר ביחס לכל חג אחר .בקהילות היהדות
הרפורמית בישראל עוצבו לחג זה מנהגי ומסורות
הלקוחי מעול החג היהודי ,תו יצירת קשר וזיקה בי חג
זה ליתר חגי ההודיה כדוגמת חנוכה ופורי .בי המנהגי:
אמירת הלל ,קריאה בתורה ובהפטרה ,קידוש חגיגי,
תפילת על הנסי ואמירת ברכת שהחיינו ומקרא מגילה
– מגילת העצמאות .באוגד זה – הצעות לתכני ,מקראות
ופעילויות לחוג המשפחה והחברי ,בבית ובחיק הטבע.
חג עצמאות שמח ,מאושר ומשפחתי !

הדלקת נרות
ע צאת יו הזיכרו וכניסתו של יו העצמאות
מדליקי נרות חג או מתכנסי יחד ליד הדגל
המונ בחזית הבית ומברכי:

שה
ָ ּבר ּו ְ ַא ָּתה יְ הוָ ה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמלֶ ְ ָהעוֹ לָ ֶ ,ש ָע ָ 
יסי לַ ֲאבוֹ ֵתינ ּו ולאמותינו ַ ּב ָ ּי ִמי ָה ֵה ַ ּבזְ ַּמ ַהזֶ ּה:
נִ ִּ

ברכת החג לליל העצמאות ולצהרי החג
שרי יחד במנגינה המסורתית או במנגינת התקווה:

יבת ִצ ּיוֹ  ָהיִ ינ ּו ְּכחֹלְ ִמי:
ִשיר ַה ַּמ ֲעלוֹ תּ ְ ,בשוּב יְ הוָ ה ֶאת ִש ַ
ֹאמר ּו ַבגּ וֹ יִ 
שחוֹ ק ּ ִפינ ּו וּלְ שוֹ נֵ נ ּו ִר ָ ּנהָ ,אז י ְ
ָאז יִ ָּמלֵ א ְ 
ִהגְ ִ ּדיל יְ הוָ ה לַ ֲעש וֹ ת ִע ֵא ֶ ּלהִ .הגְ ִ ּדיל יְ הוָ ה לַ ֲעש וֹ ת ִע ָּמנוּ,
יקי ַ ּב ֶ ּנגֶ ב:
יתנ ּו ַּכ ֲא ִפ ִ
ש ֵמ ִחי :שו ָּבה יְ הוָ ה ֶאת ְש ִב ֵ
ָהיִ ינ ּו ְ 
ֹשא ֶמ ֶשְ
ְ
ְ
ַהזֹ ְּר ִעי ְ ּב ִד ְמ ָעה ְ ּב ִר ָ ּנה יִ ְקצֹרוָּ :הלוֹ  לֵ  ו ָּבכֹה נ ֵ 
מ ָתיו) :תהילי קכ"ו(
ֹשא ֲאל ּ ֹ
ַהזָ ַּרעֹּ ,בא-יָ בֹא ְב ִר ָ ּנה ,נ ֵ 
ֵמ ֵאת יְ הוָ ה ָהיְ ָתה זֹּאת ִהיא נִ ְפלָ אֹת ְ ּב ֵעינֵ ינוּ :זֶ ה ַה ּיוֹ 
שא ו ְּב ֵש
ש ְמ ָחה בוֹ  .כּ וֹ ס יְ שוּעוֹ ת ֶא ָּ 
שה יְ הוָ ה נָ גִ ילָ ה וְ נִ ְ 
ָע ָ 
יְ הוָ ה ֶא ְק ָרא) :תהילי קי"ח ,מתו תפילת ההלל(.
מגביהי את הכוס ומברכי:

ָ ּבר ּו ְ ַא ָּתה יְ הוָ ה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמלֶ ְ ָהעוֹ לָ  בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי
ַה ֶ ּג ֶפ:
ָ ּברו ְּ ַא ָּתה יְ הוָ ה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמלֶ ְ ָהעוֹ לָ  ֲא ֶשר ְ ּג ָאלָ נ ּו
יאנ ּו ֵמ ַע ְבדוּת לְ ֵחרוּת
בותינ ּו ואמותינו וְ הוֹ ִצ ָ
וְ גָ ַאל ֶאת ֲא ֵ
ש ְמ ָחה ו ֵּמ ֵא ֶבל לְ יוֹ  טוֹ ב.
ִמ ּ ִש ְעבּ וּד לִ גְ א ָ ּלה ִמ ָ ּיגוֹ  לְ ִ 
אתינ ּו
יענ ּו לְ מוֹ ֲע ִדי ַה ָ ּב ִאי לִ ְק ָר ֵ
ֵּכ יְ הוָ ה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ַה ִ ּג ֵ
ש ַמח ְ ּבהשלמת ִבנְ יַ  ארצ ובהשכנת שלו
לְ ָשלוֹ  ,וְ נִ ְ 
ְ
ש ָר ֵאל.
בגבולה ובלב כל יושביהּ ָ :ברוּ ַא ָּתה יהוה ָ ּג ַאל יִ ְ 

ָ ּבר ּו ְ ַא ָּתה יְ הוָ ה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמלֶ ְ ָהעוֹ לָ ֶ ,ש ֶה ֱחיָ נ ּו
יענ ּו לַ זְ ַּמ ַהזֶ ּה:
וְ ִק ְ ּי ָמנ ּו וְ ִה ִ ּג ָ

מקרא חג  -מגילת העצמאות
באר-ישראל ק הע היהודי ,בה עוצבה
דמותו הרוחנית ,הדתית והמדינית ,בה חי חיי
קוממיות מלכתית ,בה יצר נכסי תרבות לאומיי וכלל-
אנושיי והוריש לעול כולו את ספר הספרי הנצחי
לאחר שהוגלה הע מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמוני
בכל ארצות פזוריו ,ולא חדל מתפילה ומתקוה לשוב
לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית...
זוהי זכותו הטבעית של הע היהודי להיות ככל ע וע
עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית .לפיכ נתכנסנו,
אנו חברי מועצת הע ,נציגי הישוב העברי והתנועה
הציונית ,ביו סיו המנדט הבריטי על אר-ישראל,
ובתוק זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת
עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזי בזאת על הקמת
מדינה יהודית באר ישראל ,היא מדינת ישראל...
מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבו
גלויות; תשקוד על פיתוח האר לטובת כל תושביה; תהא
מושתתה על יסודות החירות ,הצדק והשלו לאור חזונ
של נביאי ישראל; תקיי שויו זכויות חברתי ומדיני
גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת ,גזע ומי; תבטיח חופש
דת ,מצפו ,לשו ,חינו ותרבות; תשמור על המקומות
הקדושי של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של
מגילת האומות המאוחדות...

תפילה לשלומה של מדינת ישראל
ש ָר ֵאל וְ גוֹ ֲאלוֹ ּ ָ .ב ֵר ְ נָ א ֶאת ְמ ִדינַ ת-
צוּר יִ ְ 
יה ְ ּברֹב
יחת ְ ּג א ָ ּל ֵתנוָּ .הגֵ  ָעלֶ ָ
אשית ְצ ִמ ַ
ש ָר ֵאלֵ ,ר ִ
יִ ְ 
יה ס ַּכת ְשלוֹ ֶמ ְָ .שלַ ח אוֹ ְר ָ וַ ֲא ִמ ְּתָ
ַח ְס ֶ ּד ָ ,ו ְּפרֹש ָעלֶ ָ
יה ,וְ ַת ְּקנֵ  ְ ּב ֵע ָצה טוֹ ָבה
יה וּלְ נִ ְב ָח ֶר ָ
יה ,לְ שוֹ ְפ ֶט ָ
אש ָ
לְ ָר ֶ
ְ
ָ
ִמ ְּל ָפנֶ י ,לְ ַמ ַע יֵ לְ כ ּו ְ ּב ֶד ֶר ַה ֶ ּצ ֶדקַ ,הח ֶֹפש וְ ַה ּיֹ ֶשרַ ,חזֵ ּק
יְ ֵדי ְמגֵ ֵ ּני ֶא ֶר ָק ְד ֵשנוּ ,וְ ַהנְ ִחילֵ  יְ שו ָּעה וְ ַח ִ ּיי .וְ נָ ַת ָּת
יהְ ּ .פ ָקד נָ א לִ ְב ָר ָכה
ש ְמ ַחת עוֹ לָ  לְ יוֹ ְש ֶב ָ
ָשלוֹ  ָ ּב ָא ֶר ,וְ ִ 
יהַ .טע
ל-א ְרצוֹ ת ּ ְפזו ֵּר ֶ
ש ָר ֵאל ְ ּב ָכ ַ
ֶאת ַא ֵחינ ּו ֵ ּבית יִ ְ 
ֹ
ְ ּבלִ ָ ּב ַא ֲה ַבת ִציוֹ  ו ִּמי ָב ֶה ִמ ָּכל ַע ֵּמנ ּו יְ ִהי ֱאל ָהיו ִעמוֹ
יהַ .ה ֲא ֵצל
וְ יַ ַעל לִ ירו ָּשלַ יִ  ִע ְיר ֲָ ,א ֶשר נִ ְק ָרא ִש ְמ ָ ָעלֶ ָ
שנְ ָאה
ֵמרו ֲּח ָ ַעל ָ ֹּכל יוֹ ְש ֵבי ַא ְר ֵצינוָּ .ה ֵסר ִמ ִּק ְרבנ ּו ִ 
יבהִ ,קנְ ָאה וְ ִר ְשעוּת .וְ ַטע ְ ּבלִ ֵ ּבנ ּו ַא ֲה ָבה וְ ַא ֲחוָ ה,
וְ ֵא ָ
ָ
ֹ
ּ
שא גוֹ י
יא " :לא יִ ָּ 
ָשלוֹ  וְ ֵרעוּת .וְ ַק ֵי ִ ּב ְמ ֵה ָרה ֲחזוֹ  נְ ִב ֶ
ֶאל גּ וֹ י ֶח ֶרב ,וְ לֹא יִ לְ ְמד ּו עוֹ ד ִמלְ ָח ָמה" )ישעיה ב(.

חוגגים עצמאות

ברכת על הנסים לחג העצמאות

ספירת העומר
ספירת העומר מגשרת בי חג הפסח ,חג החירות והשחרור
מבית העבדי ובי חג השבועות ,חג מת תורה – החג
המסמל את ייעודו ורוחו של הע ,הצועד אל עבר האר
המובטחת .ספירת העומר מזכירה לנו כי המסע אל עבר
האר לא ת ג בעת שבתנו בה ,וכי בכל דור ודור חייב
אד לראות עצמו כאילו הוא מבוני האר וממקוממיה.

ברכה זו מיוסדת על ברכת "על הנסי" הנאמרת
בחנוכה ובפורי – חגי ההודיה .את הברכה,
שחוברה על ידי רבני היהדות המתקדמת בישראל ,נית
לשלב בתפילת העמידה ובברכת המזו או לומר אותה בפני
עצמה.

ַעל ַה ִ ּנ ִּסי וְ ַעל ַה ּ פ ְר ָק וְ ַעל ַה ְ ּגבוּרוֹ ת וְ ַעל ַה ְּתשוּעוֹ ת וְ ַעל
ית לַ ֲאבוֹ ֵתינ ּו ולאמותינו וְ לָ נ ּו ַ ּב ָ ּי ִמי ָה ֵה
ש ָ
ַה ֶ ּנ ָחמוֹ ת ֶש ָע ִ 
יבת ִציוֹ  ַה ּ ְשנִ ָ ּיה ְּכ ֶש ָ ּב ָאה ְש ֵא ִרית
ימי ִש ַ
ו ַּבזְ ַּמ ַהזֶ ּהּ ִ .ב ֵ
ָ
יה,
יטה ִמ ֵ ּגיא ַה ֲה ֵריגָ ה ו ְּבנֵ י ַע ְמ ְמ ָּכל ְּתפוּצוֹ ֵת ֶ
ַה ּ ְפלֵ ָ
ָשלְ ט ּו זָ ִרי ְ ּב ֶא ֶר ָק ְד ֵשינ ּו וְ נָ ֲעל ּו ְש ָע ִרי ִ ּב ְפנֵ י נִ ְר ָד ִפי.
ש ָר ֵאל .וְ ַא ָּתה
ָאז ָקמ ּו ִש ְב ָעה גוֹ ִ ּיי לְ ַה ְכ ִרית ַע ְמ ָ יִ ְ 
ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ
י ָה ַר ִ ּבי ָע ַמ ְד ָּת לָ ֶה ְ ּב ֵעת ָצ ָר ָת לְ ִה ָ ּק ֵהל וְ לַ ֲעמוֹ ד
יה לַ ִּמלְ ָח ָמה.
יה לַ ְּק ָרב וְ ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ֵת ֶ
ַעל נַ ְפ ָש ,לְ לַ ֵּמד יְ ֵד ֶ
ית ָ .וּלְ ָ
ָמ ַס ְר ָּת ַר ִ ּבי ְ ּביַ ד ְמ ַע ִּטי וְ זֵ ִדי ְ ּביַ ד ְ ּבנֵ י ְב ִר ֶ
ית
ש ָ
ש ָר ֵאל ָע ִ 
ית ֵש ָ ּגדוֹ ל וְ ָקדוֹ ש ְ ּבעוֹ לָ ֶמ ָ וּלְ ַע ְּמ ָ יִ ְ 
ש ָ
ָע ִ 
ְּתשו ָּעה ְ ּגדוֹ לָ ה ו ּפ ְר ָק ְּכ ַהיוֹ  ַהזֶ ּה.
וְ ַא ַחר ֵּכ נִ ְק ְ ּבצ ּו ָבנֶ ָ
י לִ ְבנוֹ ת וּלִ ִה ָ ּבנוֹ ת ְ ּב ַא ְר ֶצ ָ וְ ָק ְבע ּו

ָ ּבר ּו ְ ַא ָּתה יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמלֶ ְ ָהעוֹ לָ ֲ ,א ֶשר ִק ְ ּד ָשנ ּו
ְ ּב ִמ ְצוֹ ָתיו וְ ִצוָ ּנ ּו ַעל ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר.
א יו העצמאות חל במועדו ,ה' אייר :היו עשרי יו
שה שני שבועות וששה ימי לעומר.
א יו העצמאות הוקד ליו חמישי ,ג' אייר :היו שמונה
עשרה יו שה שני שבועות וארבעה ימי לעומר.
א יו העצמאות הוקד ליו חמישי ד' אייר :היו תשעה
עשר יו שה שני שבועות וחמישה ימי לעומר.
א יו העצמאות נדחה ליו שלישי ו' אייר :היו אחד
ועשרי יו שה שלושה שבועות לעומר.

ש ְמ ָחה לְ הוֹ דוֹ ת וּלְ ַה ֵ ּלל
ֶאת יוֹ  ָה ַע ְצ ָמאוּת ַהזֶ ּה יוֹ  ַחג וְ ִ 
ית נִ ִסי לָ ִראשוֹ נִ יָּ ,כְ
ש ָ
לְ ִש ְמּ ַה ָ ּגדוֹ ל .ו ְּכ ֵש ֶש ָע ִ 
יענ ּו ַ ּב ָ ּי ִמי ָה ֵאל ּו ְּכ ַב ָ ּי ִמי ָה ֵה.
שה לָ ַא ֲחרוֹ נִ י ,וְ תוֹ ִש ֵ
ַּת ֲע ֶ 

פעילות לילדים
לפני שתית כוס היי נית לבקש מכל הנוכחי
ובמיוחד מ הילדי לאחל ברכה למדינת ישראל
לשנה הקרובה .אפשרות נוס היא לקרוא את דבריו של
דוד וולפסו ,חברו ושותפו של הרצל ,על הדגל הכחול
לב ,ולהזמי את הילדי להרגיש עצמ כראשוני התנועה
הציונית ולהציע רעיונות נוספי לדגל .לבסו ברוח הציווי
"והגדת לבני ביו ההוא" נית להזמי את מבוגרי המשפחה
לספר סיפור מימי קו המדינה :סיפור העלייה לאר ,היכ
היו כשהוכרזה המדינה ,סיפור ממלחמת העצמאות או
משנותיה הראשונות של המדינה וכו'.

אנו נושאים לפידים
השיר אנו נושאי לפדי נכתב במקורו לחג
החנוכה אול מזוהה ג ע יו העצמאות בשל
העובדה שהוא מלווה את טקס השאת המשואות בהר
הרצל .שירת השיר לאחר ברכת על הנסי מסמלת את
ההכרה כי נס העצמאות טמו בגילוי כוחות הנפש של בני
ובנות הע היהודי ,שחדשו את חיי הע במולדתו הישנה-
חדשה.
ש ִאי לַ ּ ִפ ִידי
ָאנ ּו נוֹ ְ 
לָ ֵע ֶמק ָהלַ ְכנוָּ ,ה ָה ָרה ָעלִ ינוּ,
ְ ּבלֵ ילוֹ ת ֲא ֵפלִ י.
ַמ ַעיְ נוֹ ת ָהאוֹ רוֹ ת
זוֹ ְר ִחי ַה ּ ְש ִבילִ י ִמ ַּת ַחת ַרגְ לֵ ינ ּו ַה ְ ּגנוּזִ י ִ ּג ִ ּלינוּ.
ו ִּמי ֲא ֶשר לֵ ב לוֹ
ַה ָ ּצ ֵמא לָ אוֹ ר -
נֵ ס לֹא ָק ָרה לָ נ ּו -
ְ
ֹ
שא ֶאת ֵעינָ יו וְ לִ בּ וֹ ֵאלֵ ינ ּו
יִ ָּ 
ּ ַפ ֶש ֶמ לא ָמ ָצאנוּ.
א!
בוֹ
יָ
וְ
ר
אוֹ
לָ
ַ ּב ֶּסלַ ע ָח ַצ ְבנ ּו ַעד ָ ּד -
וַ ְ ּי ִהי אוֹ ר!
נֵ ס לֹא ָק ָרה לָ נ ּו -
ּ ַפ ְ ֶש ֶמ לֹא ָמ ָצאנוּ.

"השאלה הקטנה והקשה שהתעוררה הייתה באיזה דגל
נקשט את בית-הקונגרס? אי לנו דגל .ומחשבה נצנצה
במוחי :והרי יש לנו דגל וצבע כחול ולב לו – הטלית בה
אנו מתעטפי לתפילה יו יו בחול ובשבת ,בימי המעשה
ובימי המועד .לבנה היא ופסי תכלת עוטרי אותה .יהי
נא דגלנו לב ע פסי תכלת .לעיני כל ישראל ולעיני כל
העמי בקשתי לעשות דגל לב ותכלת ולצייר בו מג דוד.
כ נברא דגלנו הלאומי".
זיכרונותיו של ד"ר דוד ולפסו מזכיר הקונגרס הציוני הראשו באזל
שווי 1897
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אני ואתה

זמר

אריק אינשטיין ומיקי גבריאלוב

אברהם בן זאב

אני ואתה נשנה את העול,
אני ואתה אז יבואו כבר כול,
אמרו את זה קוד לפני,
לא משנה  -אני ואתה נשנה את העול.

זמר זמר ל
זמר זמר ל
זמר ל מכורתי
המעגל סובב
זמר ל דובב
זמר ל מכורתי מכורתי

אני ואתה ננסה מהתחלה,
יהיה לנו רע ,אי דבר זה לא נורא,
אמרו את זה קוד לפני,
זה לא משנה  -אני ואתה נשנה את העול.
אני ואתה נשנה את העול,
אני ואתה אז יבואו כבר כול,
אמרו את זה קוד לפני,
לא משנה  -אני ואתה נשנה את העול.

לו יהי
נעמי שמר
עוד יש מפרש לב באופק
מול ענ שחור כבד
כל שנבקש לו יהי.
וא בחלונות הערב
אור נרות החג רועד
כל שנבקש לו יהי.

בתו שכונה קטנה מוצלת
בית קט ע גג אדו
כל שנבקש לו יהי.
זה סו הקי סו הדר
ת לה לשוב הלו
כל שנבקש לו יהי.

לו יהי ,לו יהי
אנא  -לו יהי
כל שנבקש לו יהי.

לו יהי ,לו יהי...

א המבשר עומד בדלת
ת מילה טובה בפיו
כל שנבקש לו יהי
א נפש למות שואלת
מפריחה ומאסי
כל שנבקש לו יהי
לו יהי ,לו יהי...

ש
עצמרים
אות

עוד לא תמו כל פלאיך
יהורם טהרלב ורמי קלינשטיין
ארצנו הקטנטונת ,ארצנו היפה
מולדת בלי כותונת ,מולדת יחפה
קבליני אל שיריי ,כלה יפהפייה
פתחי לי שעריי אבוא ב אודה יה.
בצל עצי החורש ,הרחק מאור חמה
יחדיו נכה פה שורש אל לב האדמה
אל מעיינות הזוהר ,אל בארות התו
מולדת ללא תואר וצועני יתו.
עוד לא תמו כל פלאיי
עוד הזמר לו שט
עוד לבי מכה ע ליל
ולוחש לו בלאט:
את לי את האחת
את לי את ,א ובת
את לי את המעט
המעט שנותר.

וא פתאו יזרח מאופל
על ראשנו אור כוכב
כל שנבקש לו יהי.
אז ת שלווה ות ג כוח
לכל אלה שנאהב
כל שנבקש לו יהי.

נביאה בבגדינו את ריח הכפרי
בפעמו ליבנו יכו העדרי,
ישנה דממה רוגעת
וקר אור יפה,
ולאורה נפסעה ברגל יחפה.

לו יהי ,לו יהי...

עוד לא תמו כל פלאיי...

ש
עצמרים
אות

אין לי ארץ אחרת
אהוד מנור וקורין אלאל
אי לי אר אחרת
ג א אדמתי בוערת
רק מילה בעברית חודרת
אל עורקיי ,אל נשמתי
בגו כואב ,בלב רעב
כא הוא ביתי

לא אשתוק ,כי ארצי
שינתה את פניה
לא אוותר לה,
להזכיר לה,
ואשיר כא באוזניה
עד שתפקח את עיניה

לא אשתוק ,כי ארצי
שינתה את פניה
לא אוותר לה,
להזכיר לה,
ואשיר כא באוזניה
עד שתפקח את עיניה

אי לי אר אחרת
עד שתחדש ימיה
עד שתפקח את עיניה

אי לי אר אחרת
ג א אדמתי בוערת
רק מילה בעברית חודרת
אל עורקיי ,אל נשמתי
בגו כואב ,בלב רעב
כא הוא ביתי

אי לי אר אחרת
ג א אדמתי בוערת
רק מילה בעברית
חודרת
אל עורקיי ,אל נשמתי
בגו כואב ,בלב רעב
כא הוא ביתי
בגו כואב ,בלב רעב
כא הוא ביתי

סלאם

יש לי חג

מוש בן ארי

נעמי שמר

עוד יבוא שלו עלינו
עוד יבוא שלו עלינו
עוד יבוא שלו עלינו ועל
כול.

כשתאל תרועת
הפסטיבלי
ילבלבו שירי אהבתי
אני יכול לשמוח אי
שבא לי
וזהו זה החג האמיתי

סאל ,עלינו ועל כל העול
סאל ,סלא
סלא ,עלינו ועל כל העול
סאל ,סלא.
עוד יבוא שלו עלינו...

כאן נולדתי
עוזי חיטמן
כא ביתי פה אני נולדתי
במישור אשר על שפת הי
כא החברי אית גדלתי
ואי לי שו מקו אחר בעול
כא ביתי פה אני שיחקתי
בשפלה אשר על גב ההר
כא מ הבאר שתיתי מי
ושתלתי דשא במדבר.
כא נולדתי כא נולדו לי ילדי
כא בניתי את ביתי בשתי ידי
כא ג אתה איתי וכא כל אל
ידידי
ואחרי שני אלפיי סו לנדודי.
כא את כל שירי אני ניגנתי
והלכתי במסע לילי
כא בנעורי אני הגנתי
על חלקת האלוהי שלי.
כא נולדתי...
כא את שולחני אני ערכתי
פת של לח פרח רענ
דלת לשכני אני פתחתי
ומי שבא נאמר לו "אהל".
כא נולדתי..

יש לי יו יו חג
יש לי חג יו יו
יש לי יו יו חג
הללויה
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