
חוגגים עצמאות

ֶהֱחָינּו  ה ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְ ָהעֹוָל�, ֶש� רּוְ ַאָתּ ָבּ
יָענּו ַלְזַּמ� ַהֶזּה: ָמנּו ְוִהִגּ ְוִקְיּ

מקרא חג - מגילת העצמאות
עוצבה  בה  היהודי,  הע�  ק�  באר�-ישראל 
חיי  חי  בה  והמדינית,  הדתית  הרוחנית,  דמותו 
קוממיות מלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיי� וכלל-
הנצחי  הספרי�  ספר  את  כולו  לעול�  והוריש  אנושיי� 
לאחר שהוגלה הע� מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמוני� 
לשוב  ומתקוה  מתפילה  חדל  ולא  פזוריו,  ארצות  בכל 

לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית...

זוהי זכותו הטבעית של הע� היהודי להיות ככל ע� וע� 
עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. לפיכ� נתכנסנו, 
והתנועה  העברי  הישוב  נציגי  הע�,  מועצת  חברי  אנו 
אר�-ישראל,  על  הבריטי  המנדט  סיו�  ביו�  הציונית, 
ובתוק� זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת 
עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזי� בזאת על הקמת 

מדינה יהודית באר� ישראל, היא מדינת ישראל...

ולקיבו�  יהודית  לעליה  פתוחה  תהא  ישראל  מדינת 
גלויות; תשקוד על פיתוח האר� לטובת כל תושביה; תהא 
מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלו� לאור חזונ� 
ומדיני  חברתי  זכויות  שויו�  תקיי�  ישראל;  נביאי  של 
גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומי�; תבטיח חופש 
המקומות  על  תשמור  ותרבות;  חינו�  לשו�,  מצפו�,  דת, 
הקדושי� של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של 

מגילת האומות המאוחדות...

תפילה לשלומה של מדינת ישראל

ְמִדיַנת- ֶאת  ָנא  ֵרְ�  ָבּ ְוגֹוֲאלֹו.  ָרֵאל  ִיְש� צּור 
רֹב  ֵתנּו. ָהֵג� ָעֶליָה ְבּ ָלּ א� ית ְצִמיַחת ְגּ �ָרֵאל, ֵראִש ִיְש�
 �ָ ַוֲאִמְתּ ַלח אֹוְרָ�  �לֹוֶמָ�. ְש �ת ְש ַכּ ָ�, ּוְפרֹש� ָעֶליָה ס� ַחְסֶדּ
טֹוָבה  ֵעָצה  ְבּ ֵנ�  ְוַתְקּ ּוְלִנְבָחֶריָה,  ֹוְפֶטיָה  �ְלש יָה,  �ְלָראֶש
ק  ר, ַחֵזּ �ֶש ֶדק, ַהֹחֶפש� ְוַהיֹּ ֶדֶרְ� ַהֶצּ ָפֶניָ�, ְלַמַע� ֵיְלכּו ְבּ ִמְלּ
ְוָנַתָתּ  י�.  ְוַחִיּ ּוָעה  �ְיש ְוַהְנִחיֵל�  נּו,  �ָקְדֵש ֶאֶר�  י  ְמֵגֵנּ ְיֵדי 
ָקד ָנא ִלְבָרָכה  ֶביָה. ְפּ �ְמַחת עֹוָל� ְליֹוְש ָאֶר�, ְוִש� לֹו� ָבּ �ָש
ַטע  זּוֵריֶה�.  ְפּ ָכל-ַאְרצֹות  ְבּ ָרֵאל  ִיְש� ית  ֵבּ ַאֵחינּו  ֶאת 
נּו ְיִהי ֱאלָֹהיו ִעמֹו  ל ַעֵמּ � ַאֲהַבת ִציֹו� ּוִמי ָבֶה� ִמָכּ ִלָבּ ְבּ
ְמָ� ָעֶליָה. ַהֲאֵצל  �ר ִנְקָרא ִש �ַלִי� ִעיְרָ�, ֲאֶש �ְוַיַעל ִלירּוָש
ְנָאה  ִש� ְרבנּו  ִמִקּ ָהֵסר  ַאְרֵצינּו.  ֵבי  �יֹוְש ל  ָכֹּ ַעל  ֵמרּוֲחָ� 
ְוַאֲחָוה,  ַאֲהָבה  נּו  ִלֵבּ ְבּ ְוַטע  עּות.  �ְוִרְש ִקְנָאה  ְוֵאיָבה, 
א גֹוי  � ְמֵהָרה ֲחזֹו� ְנִביֶאָ�: " לֹא ִיָשּ � ִבּ לֹו� ְוֵרעּות. ְוַקֵיּ �ָש

ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב, ְולֹא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה" (ישעיה ב).

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

חג עצמאות שמח, מאושר ומשפחתי ! 

 הדלקת נרות
ע� צאת יו� הזיכרו� וכניסתו של יו� העצמאות 
הדגל  ליד  יחד  מתכנסי�  או  חג  נרות  מדליקי� 

המונ� בחזית הבית ומברכי�:

ה  ָעָש� ה ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְ ָהעֹוָל�, ֶש� רּוְ ַאָתּ ָבּ
ְזַּמ� ַהֶזּה:  ִמי� ָהֵה� ַבּ ָיּ י� ַלֲאבֹוֵתינּו ולאמותינו ַבּ ִניִסּ

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

ֹחְלִמי�:  יַבת ִצּיֹו� ָהִיינּו ְכּ �ּוב ְיהָוה ֶאת ִש �ש ֲעלֹות, ְבּ יר ַהַמּ �ִש
ַבּגֹוִי�  יֹאְמרּו  ָאז  ה,  ִרָנּ ֹוֵננּו  �ּוְלש ינּו  ִפּ חֹוק  ְש� ֵלא  ִיָמּ ָאז 
נּו,  ֹות ִעָמּ יל ְיהָוה ַלֲעש� ה. ִהְגִדּ ֹות ִע� ֵאֶלּ יל ְיהָוה ַלֲעש� ִהְגִדּ
ֶגב:  ֶנּ ֲאִפיִקי� ַבּ ִביֵתנּו ַכּ �ּוָבה ְיהָוה ֶאת ְש �ֵמִחי�: ש ָהִיינּו ְש�
 �ְ �א ֶמֶש ה ִיְקצֹרּו: ָהלֹוְ� ֵלְ� ּוָבכֹה ֹנֵש� ִרָנּ ִדְמָעה ְבּ ְרִעי� ְבּ ַהזֹּ

ָתיו: (תהילי� קכ"ו) ֹמּ א ֲאל� ה, ֹנֵש� א-ָיבֹא ְבִרָנּ ַרע, בֹּ ַהָזּ

ַהּיֹו�  ֶזה  ֵעיֵנינּו:  ְבּ ִנְפָלֹאת  ִהיא  זֹּאת  ָהְיָתה  ְיהָוה  ֵמֵאת 
 � �א ּוְבֵש � ּועֹות ֶאָשּ �ְמָחה בֹו. ּכֹוס ְיש ה ְיהָוה ָנִגיָלה ְוִנְש� ָעָש�

ְיהָוה ֶאְקָרא: (תהילי� קי"ח, מתו� תפילת ההלל).

מגביהי� את הכוס ומברכי�:

ִרי  ה ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְ ָהעֹוָל� ּבֹוֵרא ְפּ רּוְ ַאָתּ ָבּ
ֶפ�: ַהֶגּ

ָאָלנּו  ְגּ ר  �ֲאֶש ָהעֹוָל�  ֶמֶלְ�  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָוה  ה  ַאָתּ רּוְ�  ָבּ
ְלֵחרּות  ֵמַעְבדּות  ְוהֹוִציָאנּו  ְוָגַאל ֶאת ֲאבוֵתינּו ואמותינו 
טֹוב.  ְליֹו�  ּוֵמֵאֶבל  ְמָחה  ְלִש� גֹו�  ִמָיּ ה  ָלּ ִלְגא� ְעּבּוד  � ִמִשּ
ִלְקָראֵתינּו  ִאי�  ַהָבּ ְלמֹוֲעִדי�  יֵענּו  ַהִגּ ֱאלֵֹהינּו  ְיהָוה   � ֵכּ
ִבְנַי� ארצ� ובהשכנת שלו�  השלמת  ְבּ ַמח  ְוִנְש� לֹו�,  �ְלָש
ָרֵאל. ַאל ִיְש� ה יהוה ָגּ רּוְ� ַאָתּ בגבולה ובלב כל יושביה: ָבּ

התנועה הרפורמית
יהדות מתקדמת בישראל
מסורת של התחדשות יהודית

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..

שרים 

עצמאות 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 

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 

אי� לי אר� אחרת 
עד שתחדש ימיה 

עד שתפקח את עיניה 

אי� לי אר� אחרת 
ג� א� אדמתי בוערת 

בעברית  מילה  רק 
חודרת 

אל עורקיי, אל נשמתי 
בגו� כואב, בלב רעב 

כא� הוא ביתי 

בגו� כואב, בלב רעב 
כא� הוא ביתי

סלאם 
מוש בן ארי

עוד יבוא שלו� עלינו 
עוד יבוא שלו� עלינו 

עוד יבוא שלו� עלינו ועל 
כול�. 

סאל�, עלינו ועל כל העול� 
סאל�, סלא� 

סלא�, עלינו ועל כל העול� 
סאל�, סלא�. 

עוד יבוא שלו� עלינו...

יש לי חג
נעמי שמר

כשתאל� תרועת 
הפסטיבלי� 

ילבלבו שירי אהבתי 
אני יכול לשמוח אי� 

שבא לי 
וזהו זה החג האמיתי 

יש לי יו� יו� חג 
יש לי חג יו� יו� 
יש לי יו� יו� חג 

הללויה 



אני ואתה
אריק אינשטיין ומיקי גבריאלוב

אני ואתה נשנה את העול�, 
אני ואתה אז יבואו כבר כול�, 

אמרו את זה קוד� לפני, 
לא משנה - אני ואתה נשנה את העול�. 

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�.

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

אד� לראות עצמו כאילו הוא מבוני האר� וממקוממיה.

נּו  ָש� ר ִקְדּ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְ ָהעֹוָל�, ֲאֶש� רּוְ ַאָתּ ָבּ
ִמְצֹוָתיו ְוִצָוּנּו ַעל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר. ְבּ

יו�  היו� עשרי�  ה' אייר:  יו� העצמאות חל במועדו,  א� 
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.

אחד  היו�  אייר:  ו'  שלישי  ליו�  נדחה  העצמאות  יו�  א� 
ועשרי� יו� שה� שלושה שבועות לעומר. 

פעילות לילדים
הנוכחי�  מכל  לבקש  נית�  היי�  כוס  לפני שתית 
ישראל  למדינת  ברכה  לאחל  הילדי�  מ�  ובמיוחד 
לשנה הקרובה. אפשרות נוס� היא לקרוא את דבריו של 
הכחול  הדגל  על  הרצל,  של  ושותפו  חברו  וולפסו�,  דוד 
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� 
או  העצמאות  ממלחמת  סיפור  המדינה,  כשהוכרזה  היו 

משנותיה הראשונות של המדינה וכו'.

דגל  באיזה  הייתה  שהתעוררה  והקשה  הקטנה  "השאלה 
נצנצה  ומחשבה  דגל.  לנו  אי�  בית-הקונגרס?  את  נקשט 
במוחי: והרי יש לנו דגל וצבע כחול ולב� לו – הטלית בה 
אנו מתעטפי� לתפילה יו� יו� בחול ובשבת, בימי המעשה 
יהי  אותה.  עוטרי�  תכלת  ופסי  היא  לבנה  המועד.  ובימי 
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

ברכת על הנסים לחג העצמאות

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

עצמה.

ּועֹות ְוַעל  �ש בּורֹות ְוַעל ַהְתּ ְרָק� ְוַעל ַהְגּ י� ְוַעל ַהפ�ּ ִסּ ַעל ַהִנּ
ִמי� ָהֵה�  ָיּ יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ולאמותינו ְוָלנּו ַבּ ָעִש� �ָחמֹות ֶש ַהֶנּ
ֵאִרית  �ְש ָאה  ָבּ �ֶש ְכּ ה  ִנָיּ � ַהְשּ ִציֹו�  יַבת  �ִש יֵמי  ִבּ ה.  ַהֶזּ ַמ�  ּוַבְזּ
פּוצֹוֵתיֶה�,  ְתּ ל  ְמָכּ ַעְמָ�  ּוְבֵני  ַהֲהֵריָגה  יא  ִמֵגּ ֵליָטה  ַהְפּ
ְפֵני ִנְרָדִפי�.  ָעִרי� ִבּ �ינּו ְוָנֲעלּו ְש �ֶאֶר� ָקְדֵש ְלטּו ָזִרי� ְבּ �ָש
ה  ְוַאָתּ ָרֵאל.  ִיְש� ַעְמָ�  ְלַהְכִרית  י�  גֹוִיּ ְבָעה  �ִש ָקמּו  ָאז 
ֵהל ְוַלֲעמֹוד  ֵעת ָצָרָת� ְלִהָקּ י� ָעַמְדָתּ ָלֶה� ְבּ ַרֲחֶמיָ� ָהַרִבּ ְבּ
ְלָחָמה.  עֹוֵתיֶה� ַלִמּ ָרב ְוֶאְצְבּ ד ְיֵדיֶה� ַלְקּ �, ְלַלֵמּ �ַעל ַנְפָש
ּוְלָ�  ְבִריֶתָ�.  ֵני  ְבּ ַיד  ְבּ ְוֵזִדי�  י�  ְמַעִטּ ַיד  ְבּ י�  ַרִבּ ָמַסְרָתּ 
יָת  ָעִש� ָרֵאל  ִיְש�  �ָ ּוְלַעְמּ עֹוָלֶמָ�  ְבּ  �ְוָקדֹוש דֹול  ָגּ  � �ֵש יָת  ָעִש�

ה.  ַהיֹו� ַהֶזּ ְרָק� ְכּ דֹוָלה ּופ� ּוָעה ְגּ �ש ְתּ

ְוָקְבעּו  ַאְרֶצָ�  ְבּ נֹות  ּוִלִהָבּ ִלְבנֹות  ָבֶניָ�  צּו  ִנְקְבּ  � ֵכּ ְוַאַחר 
ל  ְמָחה ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלּ ה יֹו� ַחג ְוִש� ֶאת יֹו� ָהַעְצָמאּות ַהֶזּ
 �ְ ָכּ ֹוִני�,  �ָלִראש ִנִסי�  יָת  ָעִש� �ֶש  � �ּוְכֵש דֹול.  ַהָגּ ְמּ�  �ְלִש
ִמי� ָהֵה�.  ַבָיּ ִמי� ָהֵאלּו ְכּ ָיּ יֵענּו ַבּ �ה ָלַאֲחרֹוִני�, ְותֹוִש ֲעֶש� ַתּ

אנו נושאים לפידים
לחג  במקורו  נכתב  לפדי�  נושאי�  אנו  השיר 
החנוכה אול� מזוהה ג� ע� יו� העצמאות בשל 
בהר  המשואות  השאת  טקס  את  מלווה  שהוא  העובדה 
את  מסמלת  הנסי�  על  ברכת  לאחר  השיר  שירת  הרצל. 
ההכרה כי נס העצמאות טמו� בגילוי כוחות הנפש של בני 
ובנות הע� היהודי, שחדשו את חיי הע� במולדתו הישנה-

חדשה. 

יִדי�  ִאי� ַלִפּ  ָאנּו נֹוְש�
ֵלילֹות ֲאֵפִלי�.  ְבּ

ַחת ַרְגֵלינּו  ִביִלי� ִמַתּ � זֹוְרִחי� ַהְשּ
ר ֵלב לֹו  ּוִמי ֲאֶש�
ֵמא ָלאֹור -  ַהָצּ

א ֶאת ֵעיָניו ְוִלּבֹו ֵאֵלינּו  � ִיָשּ
ָלאֹור ְוָיבֹוא! 

ֵנס לֹא ָקָרה ָלנּו - 
ֶמ� לֹא ָמָצאנּו.  ְ� ֶש� ַפּ

ָלֵעֶמק ָהַלְכנּו, ָהָהָרה ָעִלינּו, 
ַמַעְינֹות ָהאֹורֹות 

ינּו.  ִלּ נּוִזי� ִגּ ַהְגּ

ֵנס לֹא ָקָרה ָלנּו - 
ֶמ� לֹא ָמָצאנּו.  ְ� ֶש� ַפּ

 - � ַלע ָחַצְבנּו ַעד ָדּ ֶסּ ַבּ
ִהי אֹור! ַוְיּ

 

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. 

לו יהי, לו יהי 
אנא - לו יהי 

כל שנבקש 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... 

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... 

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. 

לו יהי, לו יהי...

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. 

נביאה בבגדינו את ריח הכפרי� 
בפעמו� ליבנו יכו העדרי�, 

ישנה דממה רוגעת 
וקר� אור יפה, 

ולאורה נפסעה ברגל יחפה. 

עוד לא תמו כל פלאיי�...

חוגגים עצמאות

התנועה הרפורמית
יהדות מתקדמת בישראל
מסורת של התחדשות יהודית

שרים 

עצמאות
זמר 

אברהם בן זאב

זמר זמר ל� 
זמר זמר ל� 

זמר ל� מכורתי 
המעגל סובב 
זמר ל� דובב 

זמר ל� מכורתי מכורתי 
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אני ואתה
אריק אינשטיין ומיקי גבריאלוב

אני ואתה נשנה את העול�, 
אני ואתה אז יבואו כבר כול�, 

אמרו את זה קוד� לפני, 
לא משנה - אני ואתה נשנה את העול�. 

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�.

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

אד� לראות עצמו כאילו הוא מבוני האר� וממקוממיה.

נּו  ָש� ר ִקְדּ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְ ָהעֹוָל�, ֲאֶש� רּוְ ַאָתּ ָבּ
ִמְצֹוָתיו ְוִצָוּנּו ַעל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר. ְבּ

יו�  היו� עשרי�  ה' אייר:  יו� העצמאות חל במועדו,  א� 
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.

אחד  היו�  אייר:  ו'  שלישי  ליו�  נדחה  העצמאות  יו�  א� 
ועשרי� יו� שה� שלושה שבועות לעומר. 

פעילות לילדים
הנוכחי�  מכל  לבקש  נית�  היי�  כוס  לפני שתית 
ישראל  למדינת  ברכה  לאחל  הילדי�  מ�  ובמיוחד 
לשנה הקרובה. אפשרות נוס� היא לקרוא את דבריו של 
הכחול  הדגל  על  הרצל,  של  ושותפו  חברו  וולפסו�,  דוד 
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� 
או  העצמאות  ממלחמת  סיפור  המדינה,  כשהוכרזה  היו 

משנותיה הראשונות של המדינה וכו'.

דגל  באיזה  הייתה  שהתעוררה  והקשה  הקטנה  "השאלה 
נצנצה  ומחשבה  דגל.  לנו  אי�  בית-הקונגרס?  את  נקשט 
במוחי: והרי יש לנו דגל וצבע כחול ולב� לו – הטלית בה 
אנו מתעטפי� לתפילה יו� יו� בחול ובשבת, בימי המעשה 
יהי  אותה.  עוטרי�  תכלת  ופסי  היא  לבנה  המועד.  ובימי 
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

ברכת על הנסים לחג העצמאות

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

עצמה.

ּועֹות ְוַעל  �ש בּורֹות ְוַעל ַהְתּ ְרָק� ְוַעל ַהְגּ י� ְוַעל ַהפ�ּ ִסּ ַעל ַהִנּ
ִמי� ָהֵה�  ָיּ יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ולאמותינו ְוָלנּו ַבּ ָעִש� �ָחמֹות ֶש ַהֶנּ
ֵאִרית  �ְש ָאה  ָבּ �ֶש ְכּ ה  ִנָיּ � ַהְשּ ִציֹו�  יַבת  �ִש יֵמי  ִבּ ה.  ַהֶזּ ַמ�  ּוַבְזּ
פּוצֹוֵתיֶה�,  ְתּ ל  ְמָכּ ַעְמָ�  ּוְבֵני  ַהֲהֵריָגה  יא  ִמֵגּ ֵליָטה  ַהְפּ
ְפֵני ִנְרָדִפי�.  ָעִרי� ִבּ �ינּו ְוָנֲעלּו ְש �ֶאֶר� ָקְדֵש ְלטּו ָזִרי� ְבּ �ָש
ה  ְוַאָתּ ָרֵאל.  ִיְש� ַעְמָ�  ְלַהְכִרית  י�  גֹוִיּ ְבָעה  �ִש ָקמּו  ָאז 
ֵהל ְוַלֲעמֹוד  ֵעת ָצָרָת� ְלִהָקּ י� ָעַמְדָתּ ָלֶה� ְבּ ַרֲחֶמיָ� ָהַרִבּ ְבּ
ְלָחָמה.  עֹוֵתיֶה� ַלִמּ ָרב ְוֶאְצְבּ ד ְיֵדיֶה� ַלְקּ �, ְלַלֵמּ �ַעל ַנְפָש
ּוְלָ�  ְבִריֶתָ�.  ֵני  ְבּ ַיד  ְבּ ְוֵזִדי�  י�  ְמַעִטּ ַיד  ְבּ י�  ַרִבּ ָמַסְרָתּ 
יָת  ָעִש� ָרֵאל  ִיְש�  �ָ ּוְלַעְמּ עֹוָלֶמָ�  ְבּ  �ְוָקדֹוש דֹול  ָגּ  � �ֵש יָת  ָעִש�

ה.  ַהיֹו� ַהֶזּ ְרָק� ְכּ דֹוָלה ּופ� ּוָעה ְגּ �ש ְתּ

ְוָקְבעּו  ַאְרֶצָ�  ְבּ נֹות  ּוִלִהָבּ ִלְבנֹות  ָבֶניָ�  צּו  ִנְקְבּ  � ֵכּ ְוַאַחר 
ל  ְמָחה ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלּ ה יֹו� ַחג ְוִש� ֶאת יֹו� ָהַעְצָמאּות ַהֶזּ
 �ְ ָכּ ֹוִני�,  �ָלִראש ִנִסי�  יָת  ָעִש� �ֶש  � �ּוְכֵש דֹול.  ַהָגּ ְמּ�  �ְלִש
ִמי� ָהֵה�.  ַבָיּ ִמי� ָהֵאלּו ְכּ ָיּ יֵענּו ַבּ �ה ָלַאֲחרֹוִני�, ְותֹוִש ֲעֶש� ַתּ

אנו נושאים לפידים
לחג  במקורו  נכתב  לפדי�  נושאי�  אנו  השיר 
החנוכה אול� מזוהה ג� ע� יו� העצמאות בשל 
בהר  המשואות  השאת  טקס  את  מלווה  שהוא  העובדה 
את  מסמלת  הנסי�  על  ברכת  לאחר  השיר  שירת  הרצל. 
ההכרה כי נס העצמאות טמו� בגילוי כוחות הנפש של בני 
ובנות הע� היהודי, שחדשו את חיי הע� במולדתו הישנה-

חדשה. 

יִדי�  ִאי� ַלִפּ  ָאנּו נֹוְש�
ֵלילֹות ֲאֵפִלי�.  ְבּ

ַחת ַרְגֵלינּו  ִביִלי� ִמַתּ � זֹוְרִחי� ַהְשּ
ר ֵלב לֹו  ּוִמי ֲאֶש�
ֵמא ָלאֹור -  ַהָצּ

א ֶאת ֵעיָניו ְוִלּבֹו ֵאֵלינּו  � ִיָשּ
ָלאֹור ְוָיבֹוא! 

ֵנס לֹא ָקָרה ָלנּו - 
ֶמ� לֹא ָמָצאנּו.  ְ� ֶש� ַפּ

ָלֵעֶמק ָהַלְכנּו, ָהָהָרה ָעִלינּו, 
ַמַעְינֹות ָהאֹורֹות 

ינּו.  ִלּ נּוִזי� ִגּ ַהְגּ

ֵנס לֹא ָקָרה ָלנּו - 
ֶמ� לֹא ָמָצאנּו.  ְ� ֶש� ַפּ

 - � ַלע ָחַצְבנּו ַעד ָדּ ֶסּ ַבּ
ִהי אֹור! ַוְיּ

 

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. 

לו יהי, לו יהי 
אנא - לו יהי 

כל שנבקש 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... 

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... 

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. 

לו יהי, לו יהי...

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. 

נביאה בבגדינו את ריח הכפרי� 
בפעמו� ליבנו יכו העדרי�, 

ישנה דממה רוגעת 
וקר� אור יפה, 

ולאורה נפסעה ברגל יחפה. 

עוד לא תמו כל פלאיי�...

חוגגים עצמאות

התנועה הרפורמית
יהדות מתקדמת בישראל
מסורת של התחדשות יהודית

שרים 

עצמאות
זמר 

אברהם בן זאב

זמר זמר ל� 
זמר זמר ל� 

זמר ל� מכורתי 
המעגל סובב 
זמר ל� דובב 

זמר ל� מכורתי מכורתי 
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חוגגים עצמאות

ֶהֱחָינּו  ה ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְ ָהעֹוָל�, ֶש� רּוְ ַאָתּ ָבּ
יָענּו ַלְזַּמ� ַהֶזּה: ָמנּו ְוִהִגּ ְוִקְיּ

מקרא חג - מגילת העצמאות
עוצבה  בה  היהודי,  הע�  ק�  באר�-ישראל 
חיי  חי  בה  והמדינית,  הדתית  הרוחנית,  דמותו 
קוממיות מלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיי� וכלל-
הנצחי  הספרי�  ספר  את  כולו  לעול�  והוריש  אנושיי� 
לאחר שהוגלה הע� מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמוני� 
לשוב  ומתקוה  מתפילה  חדל  ולא  פזוריו,  ארצות  בכל 

לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית...

זוהי זכותו הטבעית של הע� היהודי להיות ככל ע� וע� 
עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. לפיכ� נתכנסנו, 
והתנועה  העברי  הישוב  נציגי  הע�,  מועצת  חברי  אנו 
אר�-ישראל,  על  הבריטי  המנדט  סיו�  ביו�  הציונית, 
ובתוק� זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת 
עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזי� בזאת על הקמת 

מדינה יהודית באר� ישראל, היא מדינת ישראל...

ולקיבו�  יהודית  לעליה  פתוחה  תהא  ישראל  מדינת 
גלויות; תשקוד על פיתוח האר� לטובת כל תושביה; תהא 
מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלו� לאור חזונ� 
ומדיני  חברתי  זכויות  שויו�  תקיי�  ישראל;  נביאי  של 
גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומי�; תבטיח חופש 
המקומות  על  תשמור  ותרבות;  חינו�  לשו�,  מצפו�,  דת, 
הקדושי� של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של 

מגילת האומות המאוחדות...

תפילה לשלומה של מדינת ישראל

ְמִדיַנת- ֶאת  ָנא  ֵרְ�  ָבּ ְוגֹוֲאלֹו.  ָרֵאל  ִיְש� צּור 
רֹב  ֵתנּו. ָהֵג� ָעֶליָה ְבּ ָלּ א� ית ְצִמיַחת ְגּ �ָרֵאל, ֵראִש ִיְש�
 �ָ ַוֲאִמְתּ ַלח אֹוְרָ�  �לֹוֶמָ�. ְש �ת ְש ַכּ ָ�, ּוְפרֹש� ָעֶליָה ס� ַחְסֶדּ
טֹוָבה  ֵעָצה  ְבּ ֵנ�  ְוַתְקּ ּוְלִנְבָחֶריָה,  ֹוְפֶטיָה  �ְלש יָה,  �ְלָראֶש
ק  ר, ַחֵזּ �ֶש ֶדק, ַהֹחֶפש� ְוַהיֹּ ֶדֶרְ� ַהֶצּ ָפֶניָ�, ְלַמַע� ֵיְלכּו ְבּ ִמְלּ
ְוָנַתָתּ  י�.  ְוַחִיּ ּוָעה  �ְיש ְוַהְנִחיֵל�  נּו,  �ָקְדֵש ֶאֶר�  י  ְמֵגֵנּ ְיֵדי 
ָקד ָנא ִלְבָרָכה  ֶביָה. ְפּ �ְמַחת עֹוָל� ְליֹוְש ָאֶר�, ְוִש� לֹו� ָבּ �ָש
ַטע  זּוֵריֶה�.  ְפּ ָכל-ַאְרצֹות  ְבּ ָרֵאל  ִיְש� ית  ֵבּ ַאֵחינּו  ֶאת 
נּו ְיִהי ֱאלָֹהיו ִעמֹו  ל ַעֵמּ � ַאֲהַבת ִציֹו� ּוִמי ָבֶה� ִמָכּ ִלָבּ ְבּ
ְמָ� ָעֶליָה. ַהֲאֵצל  �ר ִנְקָרא ִש �ַלִי� ִעיְרָ�, ֲאֶש �ְוַיַעל ִלירּוָש
ְנָאה  ִש� ְרבנּו  ִמִקּ ָהֵסר  ַאְרֵצינּו.  ֵבי  �יֹוְש ל  ָכֹּ ַעל  ֵמרּוֲחָ� 
ְוַאֲחָוה,  ַאֲהָבה  נּו  ִלֵבּ ְבּ ְוַטע  עּות.  �ְוִרְש ִקְנָאה  ְוֵאיָבה, 
א גֹוי  � ְמֵהָרה ֲחזֹו� ְנִביֶאָ�: " לֹא ִיָשּ � ִבּ לֹו� ְוֵרעּות. ְוַקֵיּ �ָש

ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב, ְולֹא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה" (ישעיה ב).

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

חג עצמאות שמח, מאושר ומשפחתי ! 

 הדלקת נרות
ע� צאת יו� הזיכרו� וכניסתו של יו� העצמאות 
הדגל  ליד  יחד  מתכנסי�  או  חג  נרות  מדליקי� 

המונ� בחזית הבית ומברכי�:

ה  ָעָש� ה ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְ ָהעֹוָל�, ֶש� רּוְ ַאָתּ ָבּ
ְזַּמ� ַהֶזּה:  ִמי� ָהֵה� ַבּ ָיּ י� ַלֲאבֹוֵתינּו ולאמותינו ַבּ ִניִסּ

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

ֹחְלִמי�:  יַבת ִצּיֹו� ָהִיינּו ְכּ �ּוב ְיהָוה ֶאת ִש �ש ֲעלֹות, ְבּ יר ַהַמּ �ִש
ַבּגֹוִי�  יֹאְמרּו  ָאז  ה,  ִרָנּ ֹוֵננּו  �ּוְלש ינּו  ִפּ חֹוק  ְש� ֵלא  ִיָמּ ָאז 
נּו,  ֹות ִעָמּ יל ְיהָוה ַלֲעש� ה. ִהְגִדּ ֹות ִע� ֵאֶלּ יל ְיהָוה ַלֲעש� ִהְגִדּ
ֶגב:  ֶנּ ֲאִפיִקי� ַבּ ִביֵתנּו ַכּ �ּוָבה ְיהָוה ֶאת ְש �ֵמִחי�: ש ָהִיינּו ְש�
 �ְ �א ֶמֶש ה ִיְקצֹרּו: ָהלֹוְ� ֵלְ� ּוָבכֹה ֹנֵש� ִרָנּ ִדְמָעה ְבּ ְרִעי� ְבּ ַהזֹּ

ָתיו: (תהילי� קכ"ו) ֹמּ א ֲאל� ה, ֹנֵש� א-ָיבֹא ְבִרָנּ ַרע, בֹּ ַהָזּ

ַהּיֹו�  ֶזה  ֵעיֵנינּו:  ְבּ ִנְפָלֹאת  ִהיא  זֹּאת  ָהְיָתה  ְיהָוה  ֵמֵאת 
 � �א ּוְבֵש � ּועֹות ֶאָשּ �ְמָחה בֹו. ּכֹוס ְיש ה ְיהָוה ָנִגיָלה ְוִנְש� ָעָש�

ְיהָוה ֶאְקָרא: (תהילי� קי"ח, מתו� תפילת ההלל).

מגביהי� את הכוס ומברכי�:

ִרי  ה ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְ ָהעֹוָל� ּבֹוֵרא ְפּ רּוְ ַאָתּ ָבּ
ֶפ�: ַהֶגּ

ָאָלנּו  ְגּ ר  �ֲאֶש ָהעֹוָל�  ֶמֶלְ�  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָוה  ה  ַאָתּ רּוְ�  ָבּ
ְלֵחרּות  ֵמַעְבדּות  ְוהֹוִציָאנּו  ְוָגַאל ֶאת ֲאבוֵתינּו ואמותינו 
טֹוב.  ְליֹו�  ּוֵמֵאֶבל  ְמָחה  ְלִש� גֹו�  ִמָיּ ה  ָלּ ִלְגא� ְעּבּוד  � ִמִשּ
ִלְקָראֵתינּו  ִאי�  ַהָבּ ְלמֹוֲעִדי�  יֵענּו  ַהִגּ ֱאלֵֹהינּו  ְיהָוה   � ֵכּ
ִבְנַי� ארצ� ובהשכנת שלו�  השלמת  ְבּ ַמח  ְוִנְש� לֹו�,  �ְלָש
ָרֵאל. ַאל ִיְש� ה יהוה ָגּ רּוְ� ַאָתּ בגבולה ובלב כל יושביה: ָבּ

התנועה הרפורמית
יהדות מתקדמת בישראל
מסורת של התחדשות יהודית

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..

שרים 

עצמאות 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 

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 

אי� לי אר� אחרת 
עד שתחדש ימיה 

עד שתפקח את עיניה 

אי� לי אר� אחרת 
ג� א� אדמתי בוערת 

בעברית  מילה  רק 
חודרת 

אל עורקיי, אל נשמתי 
בגו� כואב, בלב רעב 

כא� הוא ביתי 

בגו� כואב, בלב רעב 
כא� הוא ביתי

סלאם 
מוש בן ארי

עוד יבוא שלו� עלינו 
עוד יבוא שלו� עלינו 

עוד יבוא שלו� עלינו ועל 
כול�. 

סאל�, עלינו ועל כל העול� 
סאל�, סלא� 

סלא�, עלינו ועל כל העול� 
סאל�, סלא�. 

עוד יבוא שלו� עלינו...

יש לי חג
נעמי שמר

כשתאל� תרועת 
הפסטיבלי� 

ילבלבו שירי אהבתי 
אני יכול לשמוח אי� 

שבא לי 
וזהו זה החג האמיתי 

יש לי יו� יו� חג 
יש לי חג יו� יו� 
יש לי יו� יו� חג 

הללויה 


