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שירים מושרים 
ומנוגנים

מקרא:

הצעות להפעלה

הדלקת נר-אור

*
בהובלת העורך

כל שאר הקטעים 
הם קטעי הקראה

בעמ' 39-38 תמצאו 
הצעות לשימוש בהגדה 

ורעיונות לעורך הערב.

את ההגדה מלווים 
סימנים אלה לכל אורכה.

שימו לב אליהם, הם 
יעזרו לכם להתמצא, 

לתכנן ולהערך וגם יציעו 
מקומות בהם תוכלו 

לשתף, להרחיב ולהוסיף.

אם נרצה אין זו אגדה 
הגדה זו המונחת לפניכם היא הזמנה לחגוג את יום העצמאות עם המשפחה, החברים, הקהילה - ולהוסיף 

משמעות לחג הכי ישראלי שלנו.

הרעיון מאחורי ההגדה, שנולדה בזית - זהות יהודית תרבותית בעמק חפר, הוא יציקת תוכן רעיוני, ערכי, 

תרבותי וחגיגי ליום העצמאות, חג שאולי מפאת "צעירותו", עוד לא נתגבשה לו מסורת העוברת מדור לדור.

אתם מוזמנים "לנצל" את ההתכנסות המשותפת כדי לשיר, לקרוא, לספר ו"לטעום עצמאות" סביב שולחן 

האוכל, בבית או בחצר, בחוף הים או בשמורת הטבע, לצד המנגל או בלעדיו. 

זוהי הזמנה להתחבר לארץ ולהתאהב מחדש במדינה המיוחדת שלנו. 

ההגדה מבוססת על מגילת העצמאות שנקראה ונחתמה בטקס ההכרזה על הקמת מדינת ישראל ועל 

הדלקת שבעה אורות במנורת שבעת הקנים - סמל המדינה.

בעמודים האחרונים של ההגדה תוכלו למצוא מבחר גדול של קטעי קריאה, שירה ורעיונות לפעולה, 

מתוכם ניתן ורצוי לבחור ולהתאימם למסגרת בה הארוע מתקיים.
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הרעות
מילים: חיים גורי | לחן: סשה ארגוב

על הנגב יורד ליל הסתיו

ומצית כוכבים חרש חרש

עת הרוח עובר על הסף

עננים מהלכים על הדרך.

כבר שנה לא הרגשנו כמעט

איך עברו הזמנים בשדותינו

כבר שנה ונותרנו מעט

מה רבים שאינם כבר בינינו.

אך נזכור את כולם

את יפי הבלורית והתואר

כי רעות שכזאת לעולם

לא תיתן את ליבנו לשכוח

אהבה מקודשת בדם

את תשובי בינינו לפרוח.  )...(

הרעות נשאנוך בלי מילים

אפורה עקשנית ושותקת

מלילות האימה הגדולים

את נותרת בהירה ודולקת.

הרעות כנערייך כולם

שוב בשמך נחייך ונלכה

כי רעים שנפלו על חרבם

את חייך הותירו לזכר.

הבדלה
בין יום הזיכרון ליום העצמאות  

אסא כשר
למדינת-ישראל ארבעה סמלים. כולם יקרים לליבי, כמות שהם, ולא ארצה לראות שינוי קל 

שבקלים באף אחד מהם. אדרבה, ארצה לראות כל ילד וילדה שלנו מבינים אותם היטב ומכבדים 

אותם כראוי. דגל מגן דוד כחול-לבן, המנון "התקווה" וסמל המנורה עם עלי הזית. ועוד אחד: 

הצירוף של יום הזיכרון ויום העצמאות, בזה אחר זה.

הצירוף הזה מיוחד במינו, גם בהשוואה לסמלים האחרים, גם בהשוואה למנהגי העמים.

בעיניי הוא יותר עמוק ומוצלח מן הסמלים האחרים. אני יכול לתאר לעצמי שלמדינת-ישראל היה 

דגל אחר. הרי היה מי שחשב על דגל שבעה כוכבים זהובים. אני יכול לתאר לעצמי המנון אחר. הלא 

ראיתי נוסח אחר של "התקווה" וראיתי שירים אחרים שרצו להיות המנון. ואני יכול לתאר לעצמי 

סמל אחר, לא מנורה. אבל אני לא יכול לתאר לעצמי שום שיבוץ אחר של יום הזיכרון בלוח השנה 

הישראלי שיהיה טוב יותר, חכם יותר, מרגש יותר, מאשר ביום ד' באייר, צמוד ליום העצמאות.

הצירוף המיוחד הזה מבטא, ראשית, את החובה לזכור, להכיר ולהוקיר את הנופלים, גם בתוך 

השמחה על העצמאות הלאומית של העם היהודי, במדינתו. 

שנית, את החובה להבין את ההקשר ההיסטורי של הנפילה, במסגרת הפעלת הכוח ובניין הכוח של 

הזרוע הצבאית של המדינה. ושלישית, שאין להפריד בין השניים.

סמיכותם של יום הזיכרון ויום העצמאות באה לומר לנו שראוי להיכנס ליום העצמאות מתוך יום 

הזיכרון, ראוי להיכנס אל השמחה גם מתוך נימה של עצבות, וגם ראוי להתרפק על דמויותיהם של 

הנופלים, בתוגה, בשברון לב, עם נימה של תחושת עצמאות, שהיא נימה של תודעת אחריות.

לפעמים מספרים לנו אנשים שקשה להם לעבור מיום הזיכרון אל יום העצמאות. זו עדות הנעוצה 

באי-הבנה. הצירוף של יום הזיכרון ויום העצמאות אינו צירוף של יום שכולו אך ורק תוגה עם יום 

שכולו אך ורק שמחה. במעבר מיום הזיכרון ליום העצמאות, אדם כמו מעביר את שיווי המשקל 

שלו "מרגל לרגל", מן הרגל העומדת על היגון, אל הרגל העומדת על האחריות. ובשני הימים, רגל 

אחת עומדת פה ורגל אחת עומדת שם.
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מעין מבוא 
אסא כשר

"אנחנו נוהגים לומר על מדינת ישראל שהוקמה ביום ה' באייר תש"ח. כך, השם המדויק 

של "מגילת העצמאות" הוא "הכרזה על הקמת מדינת ישראל". באותו יום הוקמה מדינת 

ישראל כישות מדינית ומשפטית, אולם תהליך ההקמה של המדינה, במלוא המובן של 

הביטוי ההיסטורי הזה, החל באותו יום ולא תם עד עצם היום הזה. עוד לא סיימנו להקים 

את המדינה. לא סיימנו להוציא את העם היהודי מן הגלות, לא סיימנו להוציא את הגלות 

מן העם היהודי, לא סיימנו את כינון היחסים הפנימיים של המדינה, בכלל זה זהותה 

וחוקתה, לא סיימנו את כינון היחסים החיצוניים של המדינה, בפרט בינינו לבין העם 

השכן. ומכיוון שכך, עדיין כל אחד מאתנו יכול לקחת חלק בתהליך ההיסטורי של הקמת 

המדינה. עדיין יכול כל אחד מאתנו לשאת באחריות לחלק מן התהליך המפעים הזה. גם 

את זה יכול חג העצמאות להביע, בטקס ובטקסט."     

קידוש - ברכת היום 
ר ַלֲאגַם ַמיִם וְֶאֶרץ ִציָּה ְלֹמָצֵאי ָמיִם: וַּיֹוֶשב ָשם ְרֵעִבים וַיְכֹונְנּו  "יֵָשם ִמְדָבּ

ִרי ְתבּוָאה: תהילים קז  עּו ְכָרִמים וַיֲַּעׂשּו ְפּ ִעיר מֹוָשב: וַיִּזְְרעּו ָשדֹות וַיְִּטּ

בּו וְָקְראּו ְלַעְצָמאּות ִאיַיר תש"ח, ָקמּו ָראֵשי ַעֵמנּו וְגַם נְִצּ ָמשות ה' ְבּ ין ַהְשּ ת ֵבּ ּוְבֶעֶרב ַשָבּ

ַעָמם ּוְלִשְחרּור מוָלְדָתם וְכֹונְנּו ֶאת ְמדינַת יְִשָרֵאל ְצִמיַחת גְאּוָלֵתינו ִמגָלּות ּוְרִדיפות. 

ינּו ּוְלשֹונְנּו ִרינָה, ָהיִינּו ְשֵמִחים. ַאז נְִמָלא ְשחוק ִפּ

ֹכל ַהַעִמים. ּה ֵהַקְמנּו ֶאת ְמִדינָתנּו ְכּ ַאֲהָבה, ָבּ ַחר ָלנּו ְבּ וְנוֶדה ַעל ָהָאֶרץ ַהטוָבה ֲאֶשר ָבּ

ֶשֶהחֱיָנּו וְִקיְָּמנּו וְִהגִּיָענּו ַלזְָּמן ַהזֶּה, 

ִרי ַהגֶֶּפן. ה יהוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ַהעוָלם, ּבוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ְלַחיים!  

בארץ-ישראל קם העם 
היהודי, בה עוצבה דמותו 

הרוחנית, הדתית והמדינית, 
בה חי חיי קוממיות ממלכתית, 
בה יצר נכסי תרבות לאומיים 

וכלל-אנושיים והוריש לעולם 
כולו את ספר הספרים הנצחי. 

לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח 
הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות 

פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקוה 
לשוב לארצו ולחדש בתוכה את 

חירותו המדינית. 
מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה 

חתרו היהודים בכל דור לשוב 
ולהאחז במולדתם העתיקה; 

ובדורות האחרונים שבו לארצם 
בהמונים, וחלוצים, מעפילים 

ומגינים הפריחו נשמות, החיו שפתם 
העברית, בנו כפרים וערים, והקימו 
ישוב גדל והולך השליט על משקו 

ותרבותו, שוחר שלום ומגן על 
עצמו, מביא ברכת הקידמה לכל 

תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות 
ממלכתית. 

בשנת תרנ"ז )1897( נתכנס  
הקונגרס הציוני לקול קריאתו של 

ברוח זו נכתבה והוכנה הגדת העצמאות החדשה שבידינו

השמעה של הקלטת הכרזת המדינה על ידי דוד בן גוריון. 
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י יְהוָה ֱאֹלֶהיָך ְמִביֲאָך ֶאל-ֶאֶרץ טֹוָבה: ֶאֶרץ נֲַחֵלי ָמיִם--ֲעיָֹנת ּוְתֹהֹמת  "ִכּ

ה ּוְשֹעָרה וְגֶֶפן ּוְתֵאנָה וְִרּמֹון; ֶאֶרץ-זֵית  ְקָעה ּוָבָהר. ֶאֶרץ ִחָטּ ִבּ ֹיְצִאים ַבּ

ל  ּה ֶלֶחם--ֹלא-ֶתְחַסר ֹכּ אַכל-ָבּ נֻת ֹתּ ֶשֶמן ּוְדָבׁש. ֶאֶרץ ֲאֶשר ֹלא ְבִמְסֵכּ

ְחֹצב נְֹחֶשת:"  דברים ח' ּה; ֶאֶרץ ֲאֶשר ֲאָבנֶיָה ַבְרזֶל ּוֵמֲהָרֶריָה ַתּ ָבּ

שיר ארץ פתיחה
מילים: נתן יונתן 

לחן: סשה ארגוב

ארץ שיושביה היא אוכלת

וזבת חלב ודבש ותכלת

לפעמים גם היא עצמה גוזלת

את כבשת הרש.

ארץ שמתקו לה רגביה

ומלוחים כבכי כל חופיה

שנתנו לה אוהביה

כל אשר יכלו לתת.

שב החצב לבן לפרוח

שם בדרך יחידי

והיסמין ישיב ניחוח

שדות הזמן שלה האבודים

כל אביב שבים לה סביוניה

לכסות את כל קמטי פניה

רוח קיץ עצב אבניה

ילטף באור.

שב הסתיו עם כובד ענניה

לעטוף אפור את כל גניה

והחורף את שמורות עיניה

הבוכות יסגור.

שב החצב לבן לפרוח...

בחולדה, במלחמת העצמאות, קבוצת 
הכשרה מציעה להפוך את יום העצמאות 

לראש השנה. 
באדיבות ארכיון יד טבנקין סמינר אפעל

מתוך: בשנה הבאה, שנות טובות מן הקיבוץ, 
בעריכת מוקי צור ויובל דניאלי

  
ִׁשיר ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר

מילים: אמיר גלבע

לחן: גידי קורן ושלמה ארצי

ִּפְתֹאם ָקם ָאָדם ַּבֹּבֶקר ּוַמְרּגִיׁש ִּכי הּוא ַעם ּוַמְתִחיל ָלֶלֶכת

ּוְלָכל ַהנְִּפגָׁש ְּבַדְרּכֹו קֹוֵרא הּוא ָׁשלֹום.

ין ֲחִריֵצי ַהִּמְדֶרֶכת ְּדגָנִים עֹוִלים מּול ָּפנָיו ִמֵבּ

וְנִיחֹוחֹות ְלֹראׁשֹו ַמִּדיִפים ֲעֵצי ִאזְָּדֶרֶכת.

ָלִלים רֹוְסִסים וְָהִרים ִרּבֹוא ַקְרנַיִם - ֵהם יֹוִלידּו ֻחַּפת-ֶׁשֶמׁש ִלְכלּולֹוָתיו. ַהְטּ

וְהּוא צֹוֵחק גְּבּוַרת ּדֹורֹות ִמן ֶהָהִרים

יִם     וְנְִכָלמֹות ִמְׁשַּתֲחוֹות ַהִּמלָחמֹות ַאַפּ

          ְלהֹוד ֶאֶלף ָׁשנִים ְמַפּכֹות ַּבִמְסָּתִרים.

ֶאֶלף ָׁשנִים ְצִעירֹות ְלָפנָיו -

ְּכֶפֶלג צֹונֵן.

ְּכִׁשיר רֹוִעים.

ְּכָענָף.

ִּפְתֹאם ָקם ָאָדם ַּבֹּבֶקר ּוַמְרּגִיׁש ִּכי הּוא ַעם ּוַמְתִחיל ָלֶלֶכת

וְרֹוֶאה ִּכי ָחזַר ָהָאִביב ְּכמֹו הֹוִריק ׁשּוב ִאיָלן ִמן ַהַׁשֶּלֶכת.
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אור ראשון  קשר בין עם ישראל וארץ ישראל אור ראשון  קשר בין עם ישראל וארץ ישראל 

בארץ-ישראל קם העם היהודי, 
בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית 

והמדינית, בה חי חיי קוממיות 
ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות 
לאומיים וכלל-אנושיים והוריש 

לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. 
לאחר שהוגלה העם מארצו 

בכוח הזרוע שמר לה אמונים 
בכל ארצות פזוריו, ולא חדל 

מתפילה ומתקוה לשוב לארצו 
ולחדש בתוכה את חירותו 

המדינית. 
מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה 

חתרו היהודים בכל דור לשוב 
ולהאחז במולדתם העתיקה; 
ובדורות האחרונים שבו לארצם 

בהמונים, וחלוצים, מעפילים 
ומגינים הפריחו נשמות, החיו שפתם 
העברית, בנו כפרים וערים, והקימו 
ישוב גדל והולך השליט על משקו 

ותרבותו, שוחר שלום ומגן על 
עצמו, מביא ברכת הקידמה לכל 

תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות 
ממלכתית. 

בשנת תרנ"ז )1897( נתכנס  
הקונגרס הציוני לקול קריאתו של 

הוגה חזון המדינה היהודית תיאודור 
הרצל והכריז על זכות העם היהודי 

אור ראשון  קשר בין עם ישראל וארץ ישראל 

הנה ימים באים
ִאים נְֻאם-יְהוָה  "ִהנֵּה יִָמים ָבּ

ֹּקֵצר וְֹדֵרְך ֲענִָבים  וְנִגַּׁש חֹוֵרׁש ַבּ

יפּו ֶהָהִרים  ֹמֵשְך ַהזַָּרע וְִהִטּ ְבּ

ְתמֹוגַגְנָה:  ָעִסיס וְָכל-ַהגְָּבעֹות ִתּ

י יְִשָרֵאל  י ֶאת-ְשבּות ַעִמּ וְַשְבִתּ

ּוָבנּו ָעִרים נְַשּמֹות וְיָָשבּו וְנְָטעּו 

ְכָרִמים וְָשתּו ֶאת-יֵינָם וְָעׂשּו גַּנֹות 

ים  ִריֶהם:  ּונְַטְעִתּ וְָאְכלּו ֶאת-ְפּ

ַעל-ַאְדָמָתם וְֹלא יִנְָּתׁשּו עֹוד ֵמַעל 

י ָלֶהם ָאַמר  ַאְדָמָתם ֲאֶשר נַָתִתּ

יְהוָה ֱאֹלֶהיָך:" 

עמוס ט'

ליבי במזרח
רבי יהודה הלוי )1080 - 1141(

י ְבִמזְָרח וְָאֹנִכי ְבּסוף ַמֲעָרב   ִלִבּ

ֵאיְך ֶאְטֲעָמה ֶאת ֲאֶשר ֹאַכל וְֵאיְך יֶעֱָרב?

עוד ֵאיָכה ֲאַשֵלם נְָדַרי וֱֶאָסַרי, ְבּ

ֶכֶבל ֲעָרב? ֶחֶבל ֱאדום וְַאּני ְבּ ּציון ְבּ

ַעינַי ֲעֹזב ָכּל-טּוב ְסָפַרד,  יֵַקל ְבּ

ֵעינַי ְראֹות ַעְפרֹות ְדִביר נֶֶחָרב! ְכּמֹו יֵַקר ְבּ

דברים מתוך אלטנוילנד

בנימין זאב הרצל  )1860 - 1904(

"הרעיון - רעיון ישן הוא. הלא הוא: 

תקומת מדינת היהודים ארץ ישראל 

היא ארץ אבותינו אשר לא נשכחה 

לעולם. לזכרה יחרד לב עמנו ולשמעה 

יבואו רבים. כל איש מכם נושא 

עמו מעט מארץ הבחירה. על-כן 

האמן אאמין, כי יקום דור יהודים 

חדש ונפלא מן הארץ. המכבים יקומו 

לתחייה. אני חוזר על דברי הראשון: 

היהודים אשר ירצו, ישיגו את מדינתם. 

הגיעה השעה כי נהיה חופשיים על 

אדמתנו. 

אם תרצו אין זו אגדה...  ואם לא 

תרצו - כל אשר סיפרתי לכם אגדה 

הוא ואגדה יוסיף להיות".

"אלטנוילנד" )ארץ ישנה חדשה(
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אור ראשון  קשר בין עם ישראל וארץ ישראל אור ראשון  קשר בין עם ישראל וארץ ישראל 

אם אשכחך | ציון תמתי 
מילים: מנחם מנדל דוליצקי

לחן מזרח־אירופי

ציון תמתי, ציון חמדתי 

לך נפשי מרחוק הומיה. 

תשכח ימיני אם אשכחך, יפתי, 

עד תאטר ּבֹור קברי עלי פיה. 

לא אשכחך ציון תמתי,

את כל עוד ֶאחי תוחלתי וִׂשברי

ועת הכל אשכחה, ַאת שארית נשמתי

וציּון, ַאת ציֹון, תהי עלי קברי. 

החלומות הגדולים
הרב אברהם יצחק הכהן קוק הרא"ה 

)תרכ"ה 1865 - תרצ"ה 1935( 

החלומות הגדולים

יסוד העולם הם. 

המדרגות שונות הן.

חולמים הנביאים - 

בחלום אדבר בו. 

חולמים הם המשוררים 

בהקיץ, 

חולמים בעלי המחשבה הגדולים 

לתיקון העולם. 

חולמים אנו כולנו 

בשוב ד' את שיבת ציון.
אורות הקודש

ביום העצמאות למדינת ישראל, אנו מדליקים אור זה לחיזוק הקשר בין עם ישראל, ארץ ישראל והרעיון הציוני. 
כנאמר במגילת העצמאות: "בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית. בה חי חיי קוממיות ממלכתית, 

בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי"

זריעה ראשונה בשדות הוואדי, מעברות, 1933, מתוך "הגדת עמק חפר"
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בארץ-ישראל קם העם היהודי, 
בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית 

והמדינית, בה חי חיי קוממיות 
ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות 
לאומיים וכלל-אנושיים והוריש 

לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. 
לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח 

הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות 
פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקוה 
לשוב לארצו ולחדש בתוכה את 

חירותו המדינית. 
מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה 

חתרו היהודים בכל דור לשוב 
ולהאחז במולדתם העתיקה; 

ובדורות האחרונים שבו לארצם 
בהמונים, וחלוצים, מעפילים 
ומגינים הפריחו נשמות, החיו 

שפתם העברית, בנו כפרים 
וערים, והקימו ישוב גדל והולך 

השליט על משקו ותרבותו, 
שוחר שלום ומגן על עצמו, 

מביא ברכת הקידמה לכל 
תושבי הארץ ונושא נפשו 

לעצמאות ממלכתית. 
בשנת תרנ"ז )1897( נתכנס  

הקונגרס הציוני לקול קריאתו של 
הוגה חזון המדינה היהודית   תיאודור 

הרצל והכריז על זכות העם היהודי 

אור שני  התיישבות והגשמה 

פרוח תפרח
ר וְִציָּה  יְֻשׂשּום ִמְדָבּ

וְָתגֵל ֲעָרָבה 

ֶלת ֲחַבָצּ וְִתְפַרח ַכּ

ְפַרח וְָתגֵל  ֹרַח ִתּ ָפּ

ַאף גִּיַלת וְַרנֵּן

ָבנֹון  בֹוד ַהְלּ ְכּ

ן-ָלּה  נִַתּ

רֹון"  ְרֶמל וְַהָשּ ֲהַדר ַהַכּ

ישעיהו לה

שבחי ירושלים 
תהלים קמ"ז  | לחן: אביהו מדינה

ִחי יְרּוָשִלַם ֶאת-יְהוָה; ַהְלִלי ֱאֹלַהיְִך ִצּיֹון.  ַשְבּ

ְך. נַיְִך ְבִּקְרֵבּ ַרְך ָבּ ִריֵחי ְשָעָריְִך, ֵבּ י-ִחזַּק ְבּ ִכּ

מנוחת קפה בשדות מושב אלישיב, 1936
שורו הביטו וראו מתוך "הגדת עמק חפר"

מילים ולחן: זלמן חן 

יטּו ּוְראּו ׁשּורּו, ַהִבּ

ַמה גָּדֹול ַהּיֹום ַהזֶּה, 

ַהּיֹום ַהזֶּה!

ָחזֶה ֵאׁש יֹוֶקֶדת ֶבּ

ְחֵרָשה וְַהַמּ

ֶדה. ָשּ ׁשּוב ּפֹוַלַחת ַבּ

ְחֵרָשה,  וְַהַמּ

ְחֵרָשה, ׁשּורּו ַהַמּ

ֶדה. ָשּ ׁשּוב ּפֹוַלַחת ַבּ
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אור שני  התיישבות והגשמה 

עמל
אברהם שלונסקי )1900 - 1973(

ים ְלִתְפֶאֶרת ִסּ ֹתנֶת-ַפּ א ְכֵּשָרה, ְכּ יִשינִי, ִאָמּ ַהְלִבּ

וְִעם ַשֲחִרית הֹוִביִלינִי ֱאֵלי ָעָמל.

ִלּית. ַטּ עֹוְטָפה ַאְרִצי אֹור ַכּ

בּו ַכּּטֹוָטפֹות. ים נְִצּ ִתּ ָבּ

ִביִשים,  ין ּגֹוְלִשים ְכּ ִפִלּ וְִכְרצּועֹות-ְתּ

יִם. ַפּ ָסְללּו ַכּ

ֵלּל  ְתַפּ ה ִתּ ִפַלּת-ַשֲחִרית ֹכּ ְתּ

ִקְריָה נָָאה ֱאֵלי ּבֹוְרָאּה.

ּוַבּבֹוְרִאים

נְֵך ַאְבָרָהם, ְבּ

יְִשָרֵאל. יְָטן סֹוֵלל ְבּ ַפּ

ְבלֹוָתיו א ִמִסּ ָמׁשֹות יָׁשּוב ַאָבּ ין ַהְשּ ּוָבֶעֶרב ֵבּ

וְִכְתִפָלּה יְִלַחש נַַחת:

ֲהֵבן יִַּקיר ִלי ַאְבָרָהם,

עֹור וְגִיִדים וֲַעָצמֹות,

ַהְללּויָּה.

ים ְלִתְפֶאֶרת ִסּ ֹתנֶת-ַפּ א ְכֵּשָרה, ְכּ יִשינִי, ִאָמּ ַהְלִבּ

וְִעם ַשֲחִרית הֹוִביִלינִי

ֱאֵלי ָעָמל.

ביום העצמאות למדינת ישראל, אנו מדליקים אור זה לכבוד ההתיישבות היהודית בארץ; החלוציות, ההתישבות העובדת וההתיישבות 
בכלל, כנאמר במגילת העצמאות: "...וחלוצים, מעפילים ומגינים הפריחו נשמות... בנו כפרים וערים, הקימו ישוב גדל והולך השליט על 

משקו ותרבותו".

"בונה מגדלים" משנת 1949 - שרגא וויל | קבוץ העוגן
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"...והנה בימים אלה גדל שטחנו הקרקעי מפינה אחרת, מצד מזרחו ... עוד לא זרה לנו 

האדמה, אולם מדי נעבוד בה, נשביח אותה, נקצור יבולה - היא תהפך גם בהכרתנו 

לחלק מנופנו המוכר, השייך לנו. החורש, הקוצר והמטייל לו לתומו ירגיש תחת צעדיו 

אותו בטחון והרגשת מולדת כפוסע על אדמתנו בשטח הישן"                               

אליהו פורת, עין החורש 1941 |  מתוך "הגדת עמק חפר"

סיפורי התיישבות 

..."החברים צלחו את הביצות ובדקו הגבעות. שבע שעות נמשך הסיור ובעיני רוחם חזו 

המסיירים לא ביצה ולא שממה, כי אם מרחביה ברוכה: לא גבעות שוממות אלא גני 

מטע, לא אגמים אלא מעיינות מים מפריחים ישובים בשביל אלפי גאולי ישראל... להט 

היצירה הכריע: להיאחז בעמק זה."     

ח. חרובי, כפר ויתקין  |  מתוך "הגדת עמק חפר"

שיחה וסיפורים אישיים בנושא התיישבות והגשמה מקרב המשתתפים
טלי שביט, כפר ויתקין | בית הראשונים, מתוך הסדרה "זכרונות" | 2010

סיפור אישי
זכרונות התיישבות - אישיים, משפחתיים, יישוביים

10



שעור מולדת 
מילים: עלי מוהר |  לחן: אפרים שמיר

אז בבית הספר

על הקיר תמונה

והאיכר חורש בה

את האדמה

וברקע, הברושים

שמי שרב חיוורים

האיכר יצמיח לנו לחם

שנהיה גדולים.

והמורה אומרת:

"עוד מעט כבר סתיו".

בשיעור מולדת

היא מראה חצב.

היורה יבוא עכשיו

שפע טיפותיו

כוילון שקוף 

על פני העמק

הפורש שדותיו.

כך זה היה, פשטות רכה

זה הצטייר בילדותנו 

שהיתה יפה.

וכך בדמיוננו 

התרבו פלאות

הפטישים ניגנו

מחרשות רנות

יעקב גוטרמן, קבוץ העוגן | יש לי חלום | איור לספר ילדים

ניצנים )פה בארץ חמדת אבות( 
מילים: ישראל דושמן | לחן: הרמן צבי ארליך

ְקוֹות, ל ַהִתּ ְמנָה ָכּ ְתגֵַּשּ ֶאֶרץ ֶחְמַּדת ָאבֹות ִתּ ה ְבּ ֹפּ

ר, ַחיֵּי חופש ַחיֵּי ְּדרֹור,       ה נְִחיֶה ּוֹפה נִֹצּ ֹפּ

ְפַרח גַּם ְשַפת ַהּתֹוָרה. ה ִתּ ִכינָה ׁשֹוָרה, ֹפּ ֵהא ַהְשּ ה ְתּ ֹפּ

נִירּו נִיר, נִיר, נִיר, ִשירּו ִשיר, ִשיר, ִשיר,

נִים. ָבר ֵהנֵּצּו נִָצּ גִּילּו גִּיל, גִּיל, גִּיל, ְכּ

נִירּו נִיר, נִיר, נִיר, ִשירּו ִשיר, ִשיר, ִשיר,

גִּילּו גִּיל, גִּיל, גִּיל, עֹוד יָבֹואּו זְֵרעֹונִים. 

יש כורמים ויש יוגבים

ארץ של רועים -

כך זה הצטייר בילדותנו

שהיתה יפה.
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בשנת תרנ"ז )1897( 
נתכנס הקונגרס הציוני 
לקול קריאתו של הוגה 

חזון המדינה היהודית 
תיאודור הרצל והכריז 
על זכות העם היהודי 

לתקומה לאומית בארצו.
זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור 

מיום ב' בנובמבר 1917 ואושרה 
במנדט מטעם חבר הלאומים, 

אשר נתן במיוחד תוקף בין-
לאומי לקשר ההיסטורי שבין 

העם היהודי לבין ארץ-ישראל 
ולזכות העם היהודי להקים 

מחדש את ביתו הלאומי. 
השואה שנתחוללה על עם 

ישראל בזמן האחרון, בה 
הוכרעו לטבח מיליונים יהודים 

באירופה, הוכיחה מחדש בעליל 
את ההכרח בפתרון בעית 

העם היהודי מחוסר המולדת 
והעצמאות על-ידי חידוש 

המדינה היהודית בארץ-ישראל, 
אשר תפתח לרווחה את שערי 

המולדת לכל יהודי ותעניק לעם 
היהודי מעמד של אומה שוות-
זכויות בתוך משפחת העמים. 

שארית הפליטה שניצלה 
מהטבח הנאצי האיום באירופה 
ויהודי ארצות אחרות לא חדלו 

בבזל יסדתי את מדינת היהודים
בנימין זאב הרצל

אם אסכם את הקונגרס במלה אחת - 

שעלי להיזהר מבטאה בקהל - 

הרי זאת היא: 

בבזל יסדתי את מדינת היהודים.

אולי בעוד חמש שנים, 

לכל היותר בעוד חמישים שנה יכירו בה הכל.

בבזל יצרתי אותו הדבר המופשט, 

שהוא למעלה מבינת הרוב. 

במסתרים, באמצעים היותר זעירים, הילכתי על 

העם בהדרגה מצב נפש של מדינה ונטעתי בליבם 

את הרגש, 

שהם הם האספה הלאומית.                                                                                    

בין האורות

להעפיל לארץ-ישראל, על 
אף כל קושי, מניעה וסכנה, 
ולא פסקו לתבוע את זכותם 

לחיי כבוד, חירות ועמל-
ישרים במולדת עמם. 

במלחמת העולם השניה תרם 
הישוב העברי בארץ את 

מלוא-חלקו למאבק האומות 
השוחרות חירות ושלום נגד 
כוחות הרשע הנאצי, ובדם 
חייליו ובמאמצו המלחמתי 

קנה לו את הזכות להמנות עם 
העמים מייסדי ברית האומות 

המאוחדות. 
ב-29 בנובמבר 1947 
קיבלה עצרת האומות 

המאוחדות החלטה 
המחייבת הקמת מדינה 
יהודית בארץ-ישראל; 

העצרת תבעה מאת 
תושבי ארץ-ישראל 
לאחוז בעצמם בכל 
הצעדים הנדרשים 
מצדם הם לביצוע 

ההחלטה.
 הכרה זו של האומות 

המאוחדות בזכות העם 
היהודי להקים את מדינתו 

אינה ניתנת להפקעה. 

זו זכותו הטבעית של העם 
היהודי להיות ככל עם ועם 

עומד ברשות עצמו במדינתו 
הריבונית. 

לפיכך נתכנסנו, אנו חברי 
מועצת העם, נציגי הישוב 
העברי והתנועה הציונית, 

ביום סיום המנדט הבריטי על 
ארץ-ישראל, ובתוקף זכותנו 

הטבעית וההיסטורית ועל 
יסוד החלטת עצרת האומות 

המאוחדות אנו מכריזים בזאת 
על הקמת מדינה יהודית 

בארץ ישראל, היא מדינת 
ישראל. 

אנו קובעים שהחל מרגע 
סיום המנדט, הלילה, אור 
ליום שבת ו' אייר תש"ח, 

15 במאי 1948, ועד 
להקמת  השלטונות הנבחרים 

והסדירים של המדינה 
בהתאם לחוקה שתיקבע על-

ידי האספה המכוננת הנבחרת 
לא יאוחר מ-1 באוקטובר 

1948 - תפעל מועצת העם 
כמועצת מדינה זמנית, ומוסד 
הביצוע שלה, מנהלת-העם, 
יהווה את הממשלה הזמנית 
של המדינה היהודית, אשר 

תיקרא בשם ישראל. 

ריקודים עם הכרזת המדינה, תש"ח

בדרך אל האור
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בכ"ט בנובמבר 
עמוס עוז 

אחרי חצות, לקראת סוף ההצבעה, התעוררתי... כל ההמון הגדול הזה כמו התאבן 

שם בדומיית לילה מפחידה... כאילו מתו כולם בעמידה. לא דיבור לא שיעול לא 

מדַרך נעל. יתוש לא זמזם שם. רק קולו העמוק, המחוספס של הקריין האמריקאי 

בקע מן הרדיו שהופעל במלוא עוצמתו והרטיט את אוויר הלילה, או אולי היה זה 

קולו של אוסוולדו ַאַרנְיָה מברזיל, נשיא העצרת. בזו אחר זו קרא בשמותיהן של 

המדינות האחרונות ברשימה, על-פי האלף-בית האנגלי, ומיד חזר והרעים אל תוך 

המיקרופון שלו את תשובות נציגיהן. יונייטד קינגדום: אבסטיינס. יוניון אוף סובייט 

סושיאליסט ריפבליקס: יס. יונייטד סטייטס: יס. אורוגואי: כן. ונצואלה: כן. תימן: 

נגד. יוגוסלביה: נמנעת. 

בכך השתתק הקול בבת אחת. ופתאום דומיית עולמות אחרים ירדה והקפיאה את 

כל החיזיון, דממה מבועתת, אסונית, דממת המוני אדם עצורי נשימה שכמוה לא 

שמעתי אף פעם בימי חיי, לא לפני הלילה ההוא ולא אחריו. עד ששב הקול העב, 

הצרוד קצת, להרעיד את האוויר דרך הרדיו ולסכם במין יבושת מחוספסת אך הרת 

עליצות: שלושים ושלושה בעד. שלושה-עשר נגד. עשרה נמנעים ומדינה אחת 

נעדרת מן ההצבעה. ההצעה מתקבלת. 

ובכך נבלע קולו בשאגה שבקעה מתוך הרדיו, גאתה וגלשה מן היציעים 

המשתוללים מחדווה באולם שבלייק סאקסס, וכעבור עוד שתיים-שלוש שניות של 

תדהמה, של שפתיים מפושקות כמו צמאות ושל עיניים קרועות לרווחה, השתאג 

בבת אחת גם הרחוב הנידח שלנו.                    מתוך "סיפור על אהבה וחושך", 2002

ַמְיָמה  ׁ ט ָנא ַהָשּ ”ַהֶבּ

ּוְסֹפר ַהּכֹוָכִבים 
ר ֹאָתם...  ִאם ּתּוַכל ִלְסֹפּ

ה ִיְהֶיה ַזְרֶעָך:"  ֹכּ
בראשית ט“ו 

לאה מרמורשטיין-ירחי, כפר הרא"ה | כוכבים | תש"ע

בדרך אל האור
מילים: חיים חפר |  לחן: קובי אושרת

באמונה שבליבי, באהבה ללא גבולות,

בצדק אשר בקרבי ובתקוות הכי גדולות

ובמוסר שבנפשי הרם מכל העלילות -

היום אני נשבע.

גם אם ארוך מסע הפרך 

ואם רבים כושלים אחור,

ביחד נמשיך ללכת 

בדרך אל האור.   )...(
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ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית 
ועל יסוד החלטת עצרת האומות 

המאוחדות אנו מכריזים בזאת על 
הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, 

היא מדינת ישראל. 
אנו קובעים שהחל מרגע סיום 

המנדט, הלילה, אור ליום שבת 
ו' אייר תש"ח, 15 במאי 1948, 

ועד להקמת  השלטונות הנבחרים 
והסדירים של המדינה בהתאם לחוקה 

שתיקבע על-ידי האספה המכוננת 
הנבחרת לא יאוחר מ-1 באוקטובר 

1948 - תפעל מועצת העם כמועצת 
מדינה זמנית, ומוסד הביצוע שלה, 
מנהלת-העם, יהווה את הממשלה 

הזמנית של המדינה היהודית, אשר 
תיקרא בשם ישראל. 

מדינת ישראל תהא פתוחה 
לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; 

תשקוד על פיתוח הארץ לטובת 
כל תושביה; תהא מושתתה על 
יסודות החירות, הצדק והשלום 
לאור חזונם של נביאי ישראל; 

תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני 
גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, 

גזע ומין;  תבטיח חופש דת, מצפון, 
לשון, חינוך ותרבות; תשמור על 

המקומות הקדושים של כל הדתות; 

אור שלישי  עלייה וקליטה 

הנה ימים באים
ָבר ֲאֶשר ָהיָה ֶאל-יְִרְמיָהּו ֵמֵאת  "ַהָדּ

ה-ָאַמר יְהוָה ֱאֹלֵהי  יְהוָה ֵלאֹמר: ֹכּ

ל- ָתב-ְלָך ֵאת ָכּ יְִשָרֵאל ֵלאֹמר ְכּ

י ֵאֶליָך ֶאל- ְרִתּ ַהְּדָבִרים ֲאֶשר-ִּדַבּ

ִאים נְֻאם-יְהוָה  י ִהנֵּה יִָמים ָבּ ֵסֶפר: ִכּ

י יְִשָרֵאל וִיהּוָדה  י ֶאת-ְשבּות ַעִמּ וְַשְבִתּ

ָאַמר יְהוָה וֲַהִשֹבִתים ֶאל-ָהָאֶרץ 

י ַלֲאבֹוָתם וִיֵרׁשּוָה:"  ֲאֶשר-נַָתִתּ

ירמיהו ל'

 

מעולי תורכיה ליד אהלי המגורים, בורגתא, 1950

פיגומים
ארז ביטון

ַעל ַסף ֲחִצי ַּבּיִת 

ְּבֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל

ָעַמד ָאִבי

ַמְצִּביַע ַלְּצָדִדים 

וְאֹוֵמר:

ַּבֲהִריסֹות ָהֵאֶּלה

נְִבנֶה ַּפַעם ִמְטָּבח

ְלַבֵּׁשל ּבֹו זְנַב ִלוְיָָתן

וְּשֹור ַהָּבר,

ּוַבֲהִריסֹות ָהֵאֶּלה

נִָקים ִּפּנַת ְּתִפָּלה

ִלְמֹצא ָמקֹום

ְלִמְקָּדׁש ְמַעט.

ָאִבי נְִׁשָאר ַּבַּסף

וֲַאנִי ּכל יַָמי

ַמִּציב ִּפּגּוִמים

ֶאל ֵלב ַהָּׁשַמיִּם.
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אור שלישי  עלייה וקליטה 

על אם הדרך
מילים: נתן אלתרמן  |  לחן: נעמי שמר 

על אם הדרך עץ עמד.

עמד נופל אפיים.

נום, נומה, בן. הלילה רד.

ליל סער על המים.

הס, ילד. הספינה על צד

נוטה מזעף רוח.

על אם הדרך עץ עמד,

אין ציץ ואין תפוח. 

אל זה העץ אי פעם, בן,

אבי אמך הגיע.

וצל ערבית בעץ קינן

ובד הוא לא הניע 

כבש בו ראש אבי אמך,

פניו לירושלים.

נשא בבכי תפילת מנחה,

עם אלוהיו בשניים

אל זה העץ אביך, בן,

נקשר, עקוד בחבל.

ברזל ושוט הכוהו, בן,

וחם תימר ההבל.

וכשהיה כאש אדום

השוט החד מחרב,

צנח אביך ארצה דום,

לעת מנחה, עם ערב. 

צנח ממזבחו לאט,

פניו לירושלים.

הס, ילד. הספינה על צד

כורעה, נושקת מים. 

כורעת הספינה על צד,

עולה שלופת ציפורן!

על אם הדרך עץ נכרת,

נכרת ויהי לתורן... 

הס, ילד. שער התהילה

לתורן יפתח.

הוא גם היום עמוד תפילה,

הוא גם היום מזבח.

על אם הדרך עץ עמד

ולא יפול אפיים.

נום, ילד. הספינה על צד

חותרה, בוקעת מים.

סיפור אישי
יעקב גוטרמן

"...חלום זה גרעינו נזרע עוד בימיה החשוכים של המלחמה, כאשר 

חשתי על בשרי את מכוות האש הקשה של האנטישמיות הפולנית, 

זו האנטישמיות שניצוצותיה ניתזו כלפי גם בשנים שלאחר 

המלחמה. נסיון חיי המיוסרים כילד מלחמה לימד אותי, כי אין לו 

לעמנו אלא דרך אחת והיא להתקבץ בארצו, כדי לבנות ולהבנות 

בה, מולדת לכל פליטי התוהו, ארץ שהוא יעצב על פי חלומותיו..... 

בעיצומו של קיץ לוהט בשנת 1950, לאחר שנטלטלנו בספינת מסע 

רעועה וחורקנית, עמוסה עולים עד לעייפה, ששמה "גלילה", דרכו 

רגלינו בנמל חיפה..."  

בתוך "עלים מן האש" - ספרו של אביו, שמחה גוטרמן שנספה בשואה  

ביום העצמאות למדינת ישראל, אנו מדליקים אור זה לכבוד העליות לארץ, המעפילים והעולים שבאו בכל הדורות ובמיוחד בשיבת 
ישראל השלישית לארצו ולכבוד כל המטים שכם לקליטת העליה. כנאמר במגילת העצמאות: "חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז 

במולדתם העתיקה; ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים... מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות". 

סיפורים ומסמכים המתעדים עלייה וקליטה מקרב המשתתפים

סיפורי עלייה
סיפור אישי או משפחתי
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המסע לארץ ישראל
מילים: חיים אידיסיס  |  לחן: שלמה גרוניך

הירח משגיח מעל,

על גבי שק האוכל הדל,

המדבר מתחתי, אין סופו לפנים

ואמי מבטיחה לאַחי הקטנים:

עוד מעט, עוד קצת,

להרים רגלים,

מאמץ אחרון

לפני ירושלים.

אור ירח החזק מעמד,

שק האוכל שלנו אבד,

המדבר לא נגמר, יללות של תנים

ואמי מרגיעה את אחי הקטנים.

עוד מעט, עוד קצת,

בקרוב נִגַאל,

לא נפסיק ללכת

לארץ ישראל.

ובלילה תקפו שודדים,

בסכין גם בחרב חדה,

במדבר דם אמי, הירח עִדי

ואני מבטיחה לאַחי הקטנים:

עוד מעט, עוד קצת,

יתגשם החלום,

עוד מעט נגיע

לארץ ישראל.

בירח דמותה של אמי,

מביטה בי, אמא על תיעלמי,

לו הייתה לצידי

היא הייתה יכולה

לשכנע אותם שאני יהודי.

עוד מעט, עוד קצת,

להרים רגלים,

מאמץ אחרון

לפני ירושלים.

צל ומי באר
מילים: יורם טהרלב  |  לחן: לוי שער

במדרון מעל הוואדי, עץ השקדייה פורח

באוויר ניחוח הדסים

זה הזמן לפני הקיץ, שעריו הלב פותח

ותמיד ברוכים הנכנסים.

בימים אשר כאלה, מחכים עד בוא הליל

מחכים לצעדים קרבים

לא סוגרים את הבריח

לא עוצמים את העיניים

בימים כאלה מקשיבים.

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.

מי שרעב... ותמיד יוכל להישאר.

זה הבית שבנינו, זה האורן שנטענו

זה השביל וזוהי הבאר

מי שבא לפה אחינו, מי שבא יסב איתנו

והשער שוב לא יסגר. רקמה אתיופית 
ביתא ישראל

16



שיר השיירה 
מילים: עלי מוהר  |  לחן: עממי יווני

בלשונות רבות מספור דיברנו

וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ורק מקום אחד רצינו ואהבנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ואל הארץ, אל הארץ באנו.

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו.

מגטאות ומחנות הגחנו

אל הביצות ואל הישימון הלכנו

מקצות ערב, מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה.

ומכל הגלויות

ועם כל הבעיות

עם נוצר וארץ קמה

ושפה אשר נרדמה

שוב התחילה מתעוררת

ומדברת ומדברת

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אמץ, יש עוד כח.

איך ישראל צומחת מסביבנו

היא חזקה יותר מכל חסרונותינו

וגם הנגב עוד יהיה פורח

ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח.

ומכל הגלויות

ועם כל הבעיות

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ, יש עוד כח.

אילנה אביב, פרדס חנה | 2008 | שם There |  ונמשכת שיירה...
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אנו קובעים שהחל מרגע סיום 
המנדט, הלילה, אור ליום שבת 
ו' אייר תש"ח, 15 במאי 1948, 

ועד להקמת  השלטונות הנבחרים 
והסדירים של המדינה בהתאם לחוקה 

שתיקבע על-ידי האספה המכוננת 
הנבחרת לא יאוחר מ-1 באוקטובר 

1948 - תפעל מועצת העם כמועצת 
מדינה זמנית, ומוסד הביצוע שלה, 
מנהלת-העם, יהווה את הממשלה 

הזמנית של המדינה היהודית, אשר 
תיקרא בשם ישראל. 

מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה 
יהודית ולקיבוץ גלויות; 

תשקוד על פיתוח הארץ לטובת 
כל תושביה; תהא מושתתה על 
יסודות החירות, הצדק והשלום 
לאור חזונם של נביאי ישראל; 

תקיים שויון זכויות חברתי 
ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי 
הבדל דת, גזע ומין;  תבטיח 
חופש דת, מצפון, לשון, חינוך 
ותרבות; תשמור על המקומות 

הקדושים של כל הדתות; 
ותהיה נאמנה לעקרונותיה של 

מגילת האומות המאוחדות. מדינת 
ישראל תהא מוכנה לשתף פעולה 

עם המוסדות והנציגים של האומות 

אור רביעי  צדק, צדק חברתי ודמוקרטיה 

לא תעשו עוול במשפט
ַאת ָשְדָך ִלְקֹצר וְֶלֶקט ְקִציְרָך ֹלא ְתַלֵּקט: וְַכְרְמָך  "ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת-ְקִציר ַאְרְצֶכם ֹלא ְתַכֶלּה ְפּ

גְֹנבּו וְֹלא- ֲעֹזב ֹאָתם ֲאנִי ה' ֱאֹלֵהיֶכם: ֹלא ִתּ ֹלא ְתעֹוֵלל ּוֶפֶרט ַכְּרְמָך ֹלא ְתַלֵּקט ֶלָענִי וְַלגֵּר ַתּ

ְלָתּ ֶאת-ֵשם ֱאֹלֶהיָך ֲאנִי  ֶקר וְִחַלּ ְבעּו ִבְשִמי ַלָשּ ֲעִמיתֹו: וְֹלא-ִתָשּ ְתַכֲחׁשּו וְֹלא-ְתַשְּקרּו ִאיׁש ַבּ

ָך ַעד-ֹבֶּקר: ֹלא-ְתַקֵלּל ֵחֵרׁש  ֻעַלּת ָשִכיר ִאְתּ ה': ֹלא-ַתֲעֹשק ֶאת-ֵרֲעָך וְֹלא ִתגְֹזל ֹלא-ָתִלין ְפּ

א ְפנֵי- ְשָפּט ֹלא-ִתָשּ ִמּ ֱאֹלֶהיָך ֲאנִי ה': ֹלא-ַתֲעׂשּו ָעוֶל ַבּ ן ִמְכֹשל וְיֵָראָת ֵמּ וְִלְפנֵי ִעוֵּר ֹלא ִתֵתּ

יָך ֹלא ַתֲעֹמד ַעל-ַּדם  ַעֶמּ ט ֲעִמיֶתָך: ֹלא-ֵתֵלְך ָרִכיל ְבּ ְשֹפּ ֶצֶדק ִתּ נֵי גָדֹול ְבּ ָדל וְֹלא ֶתְהַּדר ְפּ

א ָעָליו ֵחְטא:  ְלָבֶבָך הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת-ֲעִמיֶתָך וְֹלא-ִתָשּ ֵרֶעָך ֲאנִי ה': ֹלא-ִתְשנָא ֶאת-ָאִחיָך ִבּ

ָך וְָאַהְבָתּ ְלֵרֲעָך ָכּמֹוָך ֲאנִי ה':" ויקרא יט  נֵי ַעֶמּ ר ֶאת-ְבּ ֹלא-ִתֹּקם וְֹלא-ִתֹטּ

ואהבת לרעך 
דוד בן גוריון  )1886 - 1973(

ההיסטוריה עשקה את עם ישראל מהרבה דברים: לא ירשנו 

ארץ גדולה ורחבה, לא היינו עם רב-מספר. לא ניתנה לנו 

עוצמה מדינית… אולם דבר אחד העניקה לנו ההיסטוריה 

מראשית היותנו - כוח מוסרי גדול שאולי אין דוגמתו 

בתולדות עמים אחרים. …"ואהבת לרעך כמוך". בשלוש 

מילים אלו נתגבשה התורה האנושית הנצחית של היהדות…  

לא לקפח, לא לגזול, לא לעשוק, לא לפגוע - התורה 

היהודית לא הסתפקה באלה. לא די בהימנעות מפגיעה 

בזכויות הזולת, יחסי אדם צריכים להיות בנויים על שותפות 

גורל, על עזרה הדדית… על אהבת הבריות… "ואהבת לרעך 

כמוך"… רק בצו זה יימצא המפתח לחוקי ישראל ומשפטיה.   

מתוך "מהפכת הרוח" )באדיבות החברה להפצת משנתו של בן גוריון, ת"א(. 

אדם נברא יחידי
רמב"ם )1138 - 1204( 

לפיכך נברא אדם יחידי בעולם 

ללמד שכל המאבד נפש אחת 

מן העולם מעלין עליו כאילו 

איבד עולם מלא וכל המקיים 

נפש אחת בעולם מעלין עליו 

כאילו קיים עולם מלא, הרי כל 

באי עולם בצורת אדם הראשון 

הם נבראים ואין פני כל אחד 

מהן דומין לפני חבירו, לפיכך 

כל אחד ואחד יכול לומר 

בשבילי נברא העולם. 

הלכות סנהדרין פרק יב
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אור רביעי  צדק, צדק חברתי ודמוקרטיה 

אמר רבי עקיבא:
ואהבת לרעך כמוך

זה כלל גדול בתורה.

ביום העצמאות למדינת ישראל, אנו מדליקים אור זה לכבוד שוויון זכויות לכל, לצדק חברתי, לכבוד האדם ולדמוקרטיה, כנאמר במגילת 
העצמאות: "מדינת ישראל תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי 

ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות".

תורת חיים
הרב דוד הרטמן 

אני רוצה תורת חיים, אני 

רוצה לראות קיום התורה 

בכבישים. 

שלא ינהגו כפראי אדם.

אני רוצה לראות את קדושת 

ישראל והייחוד של העם 

היהודי בטיפול באנשים 

בבתי חולים, ביחס לנצרך 

בלשכת הסעד, בכבוד 

של אדם לעובד שלו. ארץ 

ישראל היא בית, אבל 

מה שחשוב בבית זה איך 

מתנהגים בו. משפחה לא 

בונה את זהותה לפי הפאר 

של הווילה, אלא על האהבה 

והכבוד של בניה.  

ניצוץ האהבה
מילים: אהוד בנאי

כל אחד חי בעולם אחר

כל כך גדול השוני 

את מה שאני מרגיש בפנים

איש לא מרגיש כמוני

את מה שאתה חושב עמוק

אני חושב שטוח

מה שאתה רואה סגור

אני רואה פתוח

את מה שאני רואה לבן

אתה רואה שחור

כשיורדת עלי החשיכה

עליך זורח אור

מה שבשבילך חלום

לי זו האימה

מה שבשבילי שלום

לך זו מלחמה

למקום אליו אני הולך

הן גם אתה תגיע

כל הדרכים הרי עולות

אל אותו הרקיע

אל המקום אליו אתה 

הולך

הן גם אני אגיע

אך בלי ניצוץ האהבה

שום דבר לא יתניע.

מתנה למדינה 

רקפות בין הסלעים
מילים ולחן: אריאל הורוביץ

בין הצפירות בכביש 

לרחובות המלוכלכים

בין משפחות הפשע 

לטלוויזיה השטחית

כמו רקפות בין הסלעים 

הפנים היפים של הארץ מתחבאים

)...(

וכשהיא לפתע צריכה 

שמישהו ישכב בבוץ בתוך שוחה

לא תאמין איך הם מופיעים

כמו רקפות בין הסלעים

בין הדגלים הכתומים לחולצה הכחולה

בין שוק הפשפשים לקריית הממשלה

כמו רקפות בין הסלעים

הפנים היפים של הארץ מתחבאים

בין מגדלי הפאר למרכז הקליטה

בין פועלים זרים לשדות החיטה

כמו רקפות בין הסלעים

הפנים היפים של הארץ מתחבאים.

מגילת העצמאות

מקום לחשוב, לכתוב, לספר. על אחריות שאני לוקח על 
עצמי, נתינה לטובת המדינה, לטובת הזולת, לטובת 

משפחתי, לטובתי.
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מתוך קשר היסטורי ומסורתי 
זה חתרו היהודים בכל דור לשוב 

ולהאחז במולדתם העתיקה; 
ובדורות האחרונים שבו לארצם 

בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגינים 
הפריחו נשמות, החיו שפתם 
העברית,  בנו כפרים וערים, 

והקימו ישוב גדל והולך השליט 
על משקו ותרבותו, שוחר שלום 

ומגן על עצמו, מביא ברכת הקידמה 
לכל תושבי הארץ ונושא נפשו 

לעצמאות ממלכתית. 
...

מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה 
יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על 

פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; 
תהא מושתתה על יסודות החירות, 

הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי 
ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי 
ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל 

דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, 
מצפון, לשון, חינוך ותרבות;
 תשמור על המקומות הקדושים 

של כל הדתות; ותהיה נאמנה 
לעקרונותיה של מגילת האומות 
המאוחדות. מדינת ישראל תהא 

מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות 
והנציגים של האומות המאוחדות 

אור חמישי  חינוך, תרבות ושפה עברית 

אין אנו בנים חורגים לתרבותנו 
העתיקה. בנים יורשים אנו לה! 

שלנו היא, ובעל הבית צריך 

שיתהלך בשדותיו כבתוך שלו.     

ח.נ. ביאליק  )1873 - 1934( 

אנו מאמינים שאם נכיר לילדינו את 
העבר תוך לקיחת אחריות על ההווה -

נוכל להציע להם עתיד מבטיח.

שתי ה"אלפים" של "זית" - זהות יהודית תרבותית 
בעמק חפר. הוקם: תשס"ז

אליעזר בן יהודה 
מילים: ירון לונדון | לחן: מתי כספי 

כמו הנביאים הקנאים לשם

הוא קינא לפועל ולתואר ולשם.

ובחצות, העששית בחלונו,

היה רושם במילונו תילי תילים

מילים יפות, מילים עפות,

מתגלגלות מן הלשון.

אליעזר, מתי תשכב לישון

הן קומתך כמעט אפיים שחה

והעברית אשר חיכתה אלפיים

היא תמתין לך עד בוא השחר.

אליעזר בן יהודה, יהודי מבדח

מילים מילים, מילים מילים

הוא בדה ממוחו הקודח.

אם נמה העברית אלפיים, נו אז מה,

הבה נעירנה ונמציא את היוזמה,

את המגהץ, את הפצצה, את הריהוט

בקצה נוצה נכתב רהוט.

כתב כרובית, כתב גלידה,

כתב את כל, את כל מילון בן יהודה.

ועוד הוסיף מילים לברוא

ונוצתו המהירה לא נחה

והשפה גדלה

ולא הכירה את מראה דמותה

את מראה דמותה בבוא השחר.

אליעזר בן יהודה...

20



אור חמישי  חינוך, תרבות ושפה עברית 

סיפור בניקוד 
דני סנדרסון 

יום אחד אמא שורוק קמה וגילתה, שחולם חסר. 

היא קראה לאחיה צירה כדי לחפש את חולם, כי 

אבא שווא, נח. לבש צירה בגד כפת, ויצא לדרך. 

בדרך נתקל בשתי אותיות בומ"פ. התפתחה 

תיגרה, וצירה חטף פתח בראש. צירה, ששם דגש 

חזק על אומץ, זרק עליהם חיריק וברח. בדרך 

פגש קמץ קטן, שסיפר לו ששמע שחולם מסתתר 

בקובוץ שורוק. הלך צירה לקובוץ ואכן מצא 

את חולם מסתתר במזכירות החדשה של המשק. 

איזה בניין, התפעל. וכשהגיע הביתה אמא שורוק 

הורידה לו כזה מקף, שחולם נהיה סגול. 

THE END

ביום העצמאות למדינת ישראל, אנו מדליקים אור זה לכבוד החינוך התרבות והשפה העברית, כנאמר במגילת העצמאות:
 "...חלוצים, מעפילים ומגינים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית... והקימו ישוב גדל והולך השליט על משקו ותרבותו...ומביא ברכת 

הקידמה לכל תושבי הארץ..."

תיקון עולם
יאנוש קורצ'אק )1878 - 1942(

"לתקן את העולם, פרושו לתקן את החינוך."

אצלנו בכפר טודרא
מילים: יהושע סובול  |  לחן: שלמה בר

אצלנו בכפר טודרא שבלב הרי האטלס 

היו לוקחים את הילד שהגיע לגיל חמש 

כתר פרחים עושים לו אצלנו בכפר טודרא 

כתר בראש מלבישים לו שהגיע לגיל חמש 

כל הילדים ברחוב חגיגה גדולה עורכים לו 

שהגיע לגיל חמש אצלנו בכפר טודרא 

ואז את חתן השמחה שהגיע לגיל חמש 

אצלנו בכפר טודרא מכניסים לבית הכנסת 

וכותבים על לוח של עץ בדבש מא' ועד ת' 

את כל האותיות בדבש ואומרים לו: חביבי, לקק! 

והיתה התורה שבפה מתוקה כמו טעם של דבש 

אצלנו בכפר טודרא שבלב הרי האטלס. 

מפי עוללים
מיריק שניר

"מפי עוללים ויונקים יסדת עוז". הקשבה 

לעוללים ויונקים שהם דור המחר מייסדת 

עוז - בונה את היסודות החזקים של חברת 

עתיד יציבה, בעלת עוז רוח."

בישיבת בני עקיבא כפר הרא"ה, ראשית שנות ה-40. 

אנא אלי
מילים: פרנססקו אסיסי | לחן: שולי נתן

אנא אלי, אנא אלי עשה אותי כלי לשליחותיך

במקום שבו מקננת שנאה

תן לי לזרוע אהבה.

במקום שבו עלבון - סליחה

במקום שבו חושך - אור

במקום שבו עצב - שמחה

אדון העולם.

עשה שלא אתאווה כל כך

להיות מנוחם אלא מנחם

עשה שלא אתאווה כל כך

להיות מובן אלא מבין

עשה שלא אתאווה כל כך

להיות אהוב אלא אוהב

אלוהים תן לי את השלוה

להשלים עם שאיני יכול לשנות.

אנא תן לי את אומץ הלב

לשנות דברים שביכולתי.

ואנא תן לי את החוכמה

להבחין בין אלה לבין אלה.
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אנו קוראים לאומות המאוחדות לתת 
יד לעם היהודי בבנין מדינתו ולקבל 

את מדינת ישראל לתוך משפחת 
העמים. 

אנו קוראים - גם בתוך 
התקפת-הדמים הנערכת עלינו 
זה חדשים - לבני העם הערבי 
תושבי מדינת ישראל לשמור 
על שלום וליטול חלקם בבנין 

המדינה על יסוד אזרחות מלאה 
ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה 

בכל מוסדותיה, הזמניים 
והקבועים. 

אנו מושיטים יד שלום ושכנות 
טובה לכל המדינות השכנות 

ועמיהן, וקוראים להם לשיתוף 
פעולה ועזרה הדדית עם העם 

העברי העצמאי בארצו. מדינת 
ישראל מוכנה לתרום חלקה 

במאמץ משותף לקידמת המזרח 
התיכון כולו. 

אנו קוראים אל העם היהודי בכל 
התפוצות להתלכד סביב הישוב 

בעליה ובבנין ולעמוד לימינו 
במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת 

הדורות לגאולת ישראל. 
מתוך בטחון בצור ישראל הננו 

חותמים בחתימת ידינו לעדות על 

אור שישי  שלום וביטחון 

וכתתו חרבותם לאתים
ים  ים ַרִבּ ין ַהּגֹויִם וְהֹוִכיַח ְלַעִמּ "וְָשַפט ֵבּ

ים וֲַחנִיתֹוֵתיֶהם  תּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִתּ וְִכְתּ

א גֹוי ֶאל-ּגֹוי ֶחֶרב וְֹלא- ְלַמזְֵמרֹות ֹלא-יִָשּ

יְִלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה:" ישעיהו ב' 

שים שלום
"ִשים ָשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה, ָחיִּים ֵחן וֶָחֶסד 

ָך" וְַרֲחִמים ָעֵלינּו וְַעל ּכל יְִשָרֵאל ַעֶמּ

מתוך תפילת העמידה

עושה שלום
מילים מן התפילה

לחן: נורית הירש

עושה שלום במרומיו 

הוא יעשה שלום עלינו

ועל כל ישראל 

וִאמרו, ִאמרו אמן

יעשה שלום, יעשה שלום,

שלום עלינו ועל כל ישראל.

יעשה שלום, יעשה שלום,

שלום עלינו ועל כל ישראל.

סאלאם 
מילים ולחן: מוש בן ארי 

עוד יבוא שלום עלינו

עוד יבוא שלום עלינו

עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם.

סאלם, עלינו ועל כל העולם

סאלם, סלאם

סלאם, עלינו ועל כל העולם

סאלם, סלאם.

על הר הצופים 1967 

יצחק רבין )1922 - 1995( 

צבא זה מהעם בא ואל העם חוזר. גילויים אלה 

ראשיתם ברוח וסופם ברוח. התעלותם של 

לוחמינו לא בזכות הברזל באה אלא בזכות 

התודעה של שליחות עליונה, הכרה בצדקת 

ענייננו, של אהבה עמוקה למולדת ושל הכרת 

התפקיד הקשה שהוטל עליהם - להבטיח קיום 

האומה במולדתה. לקיים - ואפילו יהיה זה במחיר 

חייהם - את זכותו של עם ישראל לחיות את חייו 

במדינתו - חופשי, עצמאי, בשלום ובשלווה.
מתוך נאומו בתום מלחמת ששת הימים, 1967
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אור שישי  שלום וביטחון 

שלום
מיריק שניר 

שאי חלומותיי,

יונת רחוקים,

במקורך הזית.

קחי מלחמותיי,

יקירי בחיקי

וירחק העיט.

"שלום עליכם 

מלאכי השלום"                                

בכי ותברכי.

לחם ומלח 

הגישי היום,

אוהלך פתחי.

והכל על מקומו 

יבוא בשלום.     

את שלום 

וביתך שלום

וכל אשר לך שלום  

ביום העצמאות למדינת ישראל, אנו מדליקים אור זה לכבוד הביטחון והשלום שכבר החל ועוד יגיע. כנאמר במגילת העצמאות: 
"אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן, וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם העברי 

העצמאי בארצו."

צילומו של הצלם דוד רובינגר שהיה לסמל. 
הצנחנים בכותל, מלחמת ששת הימים

גליון מיוחד של 'ידיעות אחרונות' - ה' באייר תש"ח

לקראת חוזה השלום
מנחם בגין )1913 - 1992( 

...באתי מארץ ישראל, ארץ ציון וירושלים. 

והנני עומד לפניכם בענווה ובגאון. כבנו 

של העם היהודי, כאחד מבני דור ההשמדה 

והתקומה.... 

...השלום הוא יפי החיים, זריחת השמש, חיוכו 

של ילד, אהבתה של אם, שמחתו של אב, 

אחדות המשפחה, קדמת האדם נצחונו של 

עניין צודק, נצחונה של האמת. 

מתוך נאומו בחתימת חוזה השלום עם מצרים, תשל"ט 1979

ל ׁשֹוַשנָּה ָכּ
זלדה )1914 - 1984(

ָכּל ׁשֹוַשנָּה ִהיא ִאי

ְבָטח, לֹום ַהֻמּ ֶשל ַהָשּ

לֹום ַהנְִּצִחי. ַהָשּ

ָכל ׁשֹוַשנָּה ִמְתּגֹוֶרֶרת ְבּ

יִרית ִצּפֹור ַסִפּ

תּו". ָמּה "וְִכְתּ ֶשְשּ

וְנְִדֶמה

ֹכּה ָקרֹוב

אֹור ַהּׁשֹוַשנָּה,

ֹכּה ָקרֹוב

נִיחֹוָחּה,

ֹכּה ָקרֹוב

ֶשֶקט ֶהָעִלים,

ֹכּה ָקרֹוב

אֹותֹו ִאי - 

ַקח ִסיָרה

וֲַחֵצה ֶאת יָם ָהֵאׁש.

פנאי, שירים, הקיבוץ המאוחד, 
תשכ"ז - 1967
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גילי זיוון | קבוץ סעד | "מול חלוני" | 2010

אמירה אישית 

אמירה אישית עכשווית על הבטחון בימינו.

אמירה אישית 
גילי זיוון

מול חלון ביתי המשופץ בקיבוץ סעד נפרש נוף פסטורלי מלוא העין. שדה תבואה ירוק 

המצהיב לעת קיץ, שדרת ברושים זקופי קומה, גגות אדומים של שכונת ההרחבה בקיבוץ 

השכן, ומאחריהם מלבנים רחוקים של שדות: חומים וירוקים בשלל גוונים... ומאחורי כל 

הכפריות הזו - שורות, שורות של בתים לבנים בגדלים שונים, נמוכים וגבוהים בערבוביה 

עירונית טיפוסית. פה ושם מזדקר לו צריח מסגד או בית קומות. זוהי עזה. ואחריה הים. 

בניגוד לנוף ציורי זה, קבוץ סעד הפך לפני שנה לאתר בנייה מכוער. קוביות בטון הולכות 

ונבנות על מה שהיו פעם דשאים לתפארת, עצים נעקרים ממקומם ומדרכות נשברות 

מכובד הדחפורים שבשטח. מדינת ישראל ממגנת את ישובי עוטף עזה ואנחנו בתוכם.

שני הנופים: זה המקומי הקרוב, וזה הנפרש נוכח האופק הם סיפור חיינו כאן.

תקווה תכולה מרפרפת לה אי שם באופק מול בטון קשה המסתיר מאחוריו "צבע אדום", 

קסמים וירי מרגמות. מציאות רוויית שנאה ותסכול וכנגדה חלום בר מימוש )השאלה 

רק מתי( לדו-קיום משגשג. מי שמביט מבעד לחלון ביתי לא צריך להיות חוזה או הוזה 

כדי לראות שחלקת הארץ הזו נועדה לשיתופי פעולה חקלאיים ותעשייתיים, לביקורים 

הדדיים, לרחצה בחוף הים, לקניות בשווקים, לנופש ותרבות ו... שני הנופים - הם מראות 

חיי בשנים האחרונות. הם חלומותיי הורודים וסיוטיי הנחלמים לסירוגין... הם המתח בין 

המצוי לראוי, בין 'הישנו' לזה שעוד יבוא!
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מי ידע שכך יהיה  
מילים ולחן: עוזי חיטמן

)...(

זה לא חלום, 

עוד יבוא היום, 

יום לו חיכינו אלפיים שנה 

המלחמה האחרונה.

יובל דניאלי, קבוץ המעפיל | "שדרה בשחור" | 1990 

החרב  והקן 
אסתר ראב )1894 - 1981(

ֲאנּו ַחּיִים מּול חּוָדה ֶשל ַמַחט

ַחת: י ַפּ ַעל ֶעְבֵרי ִפּ

הֹום - גְבּול ַהְתּ ִבּ

ֲאנּו שֹוְתִלים גנִים,

יֹוְלִדים יְָלִדים,

קֹוְטִפים ַהְּפִרי;

ְּביֵַדנּו ֶחֶרב

נּו - ֲעֶלה זיִת, ּוְבִליֵבּ

וֲַהדּוֵקי ֵשן 

ֲאנּו לֹוֲחִמים,

ֹּכל הׂשדֹות ְמַחִּכים,

ֹּכל ַהִקינִים ְמֵלִאים

ֶאְפרֹוִחים -

וְֶחֶרב ְּתלּויה ְמַעל.

חוזרים אל הבית, 

חוזרים אל החברים, 

פושטים מדי זית, 

והולכים לימים אחרים.

מי ייתן וכך יהיה, 

שבכמה לילות ללא בית, 

נלך לימים אחרים ונראה, 

יונה עם עלה של זית. 
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אור שביעי  הדורות הבאים והתקווה

אנו קוראים - גם בתוך התקפת-
הדמים הנערכת עלינו זה חדשים 
- לבני העם הערבי תושבי מדינת 
ישראל לשמור על שלום וליטול 

חלקם בבנין המדינה על יסוד אזרחות 
מלאה ושווה ועל יסוד נציגות 

מתאימה בכל מוסדותיה, הזמניים 
והקבועים. 

אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה 
לכל המדינות השכנות ועמיהן, 

וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה 
הדדית עם העם העברי העצמאי 

בארצו. מדינת ישראל מוכנה לתרום 
חלקה במאמץ משותף לקידמת 

המזרח התיכון כולו. 
אנו קוראים אל העם היהודי 

בכל התפוצות להתלכד סביב 
הישוב בעליה ובבנין ולעמוד 
לימיננו במערכה הגדולה על 

הגשמת שאיפת הדורות לגאולת 
ישראל. 

מתוך בטחון בצור ישראל הננו 
חותמים בחתימת ידינו לעדות על 
הכרזה זו, במושב מועצת המדינה 
הזמנית, על אדמת המולדת, בעיר 

תל-אביב, היום הזה, ערב שבת, ה' 
אייר תש"ח, 14 במאי 1948. 

גם בעינַי יִָּפֵלא
ה ָאַמר יְהוָה ְצָבאֹות ֹעד יְֵשבּו  ֹכּ

ְרֹחבֹות יְרּוָשִלָם  זְֵקנִים ּוזְֵקנֹות ִבּ

יָדֹו ֵמֹרב יִָמים:  וְִאיׁש ִמְשַענְּתֹו ְבּ

ְלאּו יְָלִדים וִיָלדֹות  ּוְרֹחבֹות ָהִעיר יִָמּ

ְרֹחֹבֶתיָה:  ְמַשֲחִקים ִבּ

ֵלא  י יִָפּ ה ָאַמר יְהוָה ְצָבאֹות ִכּ ֹכּ

יִָּמים  ֵעינֵי ְשֵאִרית ָהָעם ַהזֶּה ַבּ ְבּ

ֵלא נְֻאם יְהוָה  ֵעינַי יִָפּ ָהֵהם גַּם-ְבּ

ְצָבאֹות:" 

זכריה ח' 

שיר המעלות
ֲעלֹות  "ִשיר ַהַמּ

ֹחְלִמים ְבּׁשּוב יְהוָה ֶאת ִשיַבת ִצּיֹון ָהיִינּו ְכּ

ינּו ּוְלׁשֹונֵנּו ִרנָּה  ֵלא ְשחֹוק ִפּ ָאז יִָמּ

ָאז ֹיאְמרּו ַבּגֹויִם ִהגְִּדיל יְהוָה ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶלּה

נּו ָהיִינּו ְשֵמִחים. ִהגְִּדיל יְהוָה ַלֲעׂשֹות ִעָמּ

נֶּגֶב ֲאִפיִקים ַבּ ׁשּוָבה יְהוָה ֶאת ְשִביֵתנּו ַכּ

ִרנָּה יְִקֹצרּו ִדְמָעה ְבּ ַהֹזְּרִעים ְבּ

ָהלֹוְך יֵֵלְך ּוָבֹכה ֹנֵשא ֶמֶשְך ַהזַָּרע 

ָתיו"  א יָבֹוא ְבִרנָּה ֹנֵשא ֲאלֹֻמּ ֹבּ

תהלים קכו

האיור מתוך הגדה של פסח, 1942, הצייר: ארווין זינגר, הוצ' שפירא ולנטיין, לונדון
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אור שביעי  הדורות הבאים והתקווה

אני מאמין | שחקי שחקי
מילים: שאול טשרניחובסקי

לחן: טוביה שלונסקי

שחקי שחקי על החלומות,
זו אני החולם שח,

שחקי כי באדם אאמין,
כי עודני מאמין בך.

כי עוד נפשי דרור שואפת,
לא מכרתיה לעגל פז,

כי עוד אאמין גם באדם,
גם ברוחו רוח עז.

אאמינה גם בעתיד,
אף אם ירחק זה היום,

אך בוא יבוא ישאו שלום
אז וברכה לאום מלאום.

ישוב יפרח אז גם עמי,
ובארץ יקום דור,

ברזל כבליו יוסר מנו,
עין בעין יראה אור.

ביום העצמאות למדינת ישראל, אנו מדליקים אור זה לכבוד הדורות הבאים עתידה של מדינת ישראל; 
הנוער ותנועות הנוער, נושאי תקוותינו ותקוות הדורות. וכפי שנאמר בהמנון: "עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בת שנות אלפיים, להיות 

עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים!"

ברכה למדינה 
ליום הולדתה

ידיד רובין, קבוץ גבעת חיים איחוד | ללא כותרת

הורה מחודשת 
מילים: יעקב אורלנד

לחן: עממי חסידי

יְָלה, ַרב ִשיֵרנּו ַרד ַהַלּ

ַמיִם, ַהּבֹוֵקַע ַלָשּ

ׁשּוִבי ׁשּוִבי הֹוָרֵתנּו,

ְמֻחֶּדֶשת ִשְבָעַתיִם.

ׁשּוִבי ׁשּוִבי וְנָֹסב,

נּו ֵאין ָלּה סֹוף, י ַּדְרֵכּ ִכּ

ְרֶשֶרת, י עֹוד נְִמֶשֶכת ַהַשּ ִכּ

נּו ֵלב ֶאָחד י ִלֵבּ ִכּ

ֵמעֹוָלם וֲַעֵדי ַעד,

ְרֶשֶרת. י עֹוד נְִמֶשֶכת ַהַשּ ִכּ

המשתתפים מוזמנים לברך ולאחל.
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שהשמש תעבור עלי
מילים: יורם טהרלב

לחן: חנן יובל

ישנם ימים ללא מרגוע,

בם לא אמצא לי נחמה,

ומוכרח אני לנגוע

בעשבים, באדמה.

לפסוע באותה הדרך,

בתוך פריחת הכרכומים

ולהיות כל כך אחר,

ולפרוח ערב הגשמים.

רק תפילה אשא,

הו אלי, אלי,

שהשמש תעבור עלי

ותראה לי שוב את משעולי.

הו אלי, אלי

רק תפילה אשא,

שהשמש תעבור עלי

ותיקח אותי אל המסע.

הדור החדש - פיוט
רבי פריג'א זוארץ | לוב-ישראל, מאה 20

ואם אשוב אל זאת הארץ

ואם אפסע שוב בדרכים,

האם כקדם יכירוני

האנשים והפרחים.

 

רק תפילה אשא...

האם אמצא את כל היופי,

האהבה הנושנה,

אשר היתה שם כשעזבתי,

עת אהבתי פעם ראשונה.
www.piyut.org.il "להשמעה: תמצאו את הפיוט באתר "הזמנה לפיוט

ִחיָּה   ַהּדֹור ֶהָחָדׁש ּדֹור ַהְתּ

ְליָה  ַמְאֵפּ עֹות ְבּ ַרב ָלנּו ְתּ

ְצִעיִרים נֱֶאָמנִים ִשְמרּו ַעל ֶּדגֶל  

ֶבל     ֲחִמיצּו ַהֵּקץ ַלֵסּ ַאל נָא ַתּ

ה נֹוְדִדים נִָעים ִהנֵּנּו ֶמּ זֶה ַכּ

ים גֵּוֵּנּו  ים ְלַמִכּ ָרה ְלִחִצּ ַמָטּ

יִם     ְקוַת ְשנֹות ַאְלַפּ ַהגְִשימּו ֶאת ִתּ

נּו עֹוד ְלָחיַיִם    ְתּ ל ִתּ ְלמֹוְרִטים ַבּ

יְִשֵרי גַּב זְקּוֵפי קֹוָמה ַצֲעדּו 

ָשְמָעם ִשְמָעם ָרָעדּו   ְמָלִכים ְבּ

ַחְּדׁשּו ְתקּוַפת ּדֹורֹות ָעָברּו  

רּו  גְָבּ ָאז ִתּ ּגּופֹות ֲחסֹונִים ְכּ

נּו    זְִכרּו נָא ֶאת ִּדְבֵרי ַמנְִהיג ַעֵמּ

ָהִשיבּו ִלְתִחיָּה ְשַפת חֹוזֵינּו  

ֶאת ֲאַבק ַהּגֹוָלה ִמֶכּם נֵָערּו 

 ַקוֵּי ִשְמֵשנּו ִהנֵּה ֵהִאירּו 

ָעה ַהֵחרּות ַהגְֻּאָלּה ֶאת ַהָשּ

ָקִדיָמה ָקִדיָמה ַלה' ַהיְּׁשּוָעה 

ָשִעיר ְמֻשָלּח ְלָכל ֲעזָאזֵל 

נַּת ֵצל  יִשימֹון ַחיֵּינּו ֵאין ִפּ ִבּ

ל נְִהי עֹוד ְּדרּוֵכי ְמנּוָחה ַבּ

ִפְּקחּו ֵעינֵיֶכם ּוְראּו נְכֹוָחה

ים ִבּ ם ִלְבנֵי ַהַמָכּ נִינִים ַאֶתּ

ים ֲאגַת ַחד נָמֹוגּו ַרִבּ ִמַשּ

תֹור ַהזָָּהב יְהּוָדה ּגּור ֲאִרי

גּוף ָבִּריא ִריָאה ְבּ נְָשָמה ְבּ

ְרצּו ֵאין זֹו ַאגָָּדה ִאם ַרק ִתּ

ן יְהּוָדה ַמְמּׁשּו ֶאת ֲחזֹון ֶבּ

על הפיוט: שיר לאומי זה, המושר במסורת יהודי לוב ביום העצמאות, חובר ע"י רבם של יהודי 

לוב. המחבר נפעם מהעולים השבים לארץ אבות ומחזק אותם במשימות השעה הקרבה לגאולה, 

פונה אל הצעירים שיממשו את תקוות דורות הגלות בהתייצבם בחוסן גופני להגנת העם ומסיים 

בציטוט דברי הרצל ובקריאה לשוב אל לשון האבות כלשון חיה. שיר זה לא נכתב לפי המליצה 

הפיוטית המרובה בדרך כלל בשיבוצי פסוקים. לשונו מודרנית ומרובדת פחות. עם זאת 

נשמרים בו המקצב והחריזה המאפיינים את השירה. )מתוך אתר "פיוט", כל הזכויות שמורות(
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מציון תצא האהבה
מילים ולחן: יונתן רזאל 

כי מציון תצא האהבה

יפה, זכורה, נעימה,

כמו שחיכינו לה אלפיים שנה

בארץ רחוקה.

כי מציון תצא ההבנה,

שלמה, זכורה, נעימה

כמו ששמענו אותה בפעם הראשונה

בארץ רחוקה.

מספרת על השקט, על האדם,

לוקחת אל המקומות הטובים שבעולם

לוקחת אותי, אותך, ובכלל...

כי מאדם יוצא דבר אלוקים,

מוכר, שלם, מבפנים,

כמו ששמענו אותו בפעם הראשונה

בארץ רחוקה.

כי מציון נצא אל העולם,

יפים, מחוזקים, ביחד,

כמו שעמדנו שם בפעם הראשונה

בארץ רחוקה.

ונדע אז כולנו את הדרך חזרה

נשמח ונבין שכל זה קרה

ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי...

כי מציון תצא האהבה,

יפה, זכורה, נעימה,

כמו שחיכינו לה אלפיים שנה

בארץ רחוקה.

כי מציון תצא תורה,

ודבר ה' מירושלים

הללויה.

 
ידיד רובין, קבוץ גבעת חיים איחוד | ללא כותרת 4 | 2006

היּברומאן 
מילים: אהוד בנאי | לחן: אהוד בנאי וגיל סמטנה

סּפיק אּפ, דה לנגוויג' אוף דה היּברּומאן,
לאוד אנד קליר! דה לנגוויג' אוף דה היּברּומאן.

איט איז דה לנגוויג' אוף דה ּפרופטס, אוף דה ַסיין אּפ און דה וול,
איט איז אולד, אנד סקרד, איט וויל אוּפן אּפ יור סול.

סּפיק אּפ, דה לנגוויג' אוף דה היּברּומאן,
לאוד אנד קליר! דה לנגוויג' אוף דה היּברּומאן...

אנד וון דה לורד ֵסיד: "לט דר בי לייט!"
איט וואז אין דה לנגוויג' אוף דה היּברּומאן

אנד וון מוזס ֵסיד: "לט מי פיפל גו!" 
איט וואז אין דה לנגוויג' אוף דה היּברּומאן

סּפיק דה לנגוויג' אוף דה היּברּומאן.

והיה ביום ההוא אור חדש גדול יאיר
לאט נפתח הסדק לאט נופל הקיר

וכשתגיע השעה יבוא אחד בשם אחד
יכירו וידעו כל העולם שפה אחת )ספיק..(

והיה ביום ההוא יבוא אחד בשם אחד
יכירו וידעו כל העולם שפה אחת

לאט נבנה הבית קו לקו ואות לאות
אל נא תאמר לי ביי ביי, אמור רק להתראות. )ספיק...(

אנד ֵלט ַאס אול סיי: "הללויה!" ֵלט ַאס אול סיי: "ֵאימן!"
א ֵדי וויל קם, אנד אבריּבדי וויל סּפיק דה לנגוויג' אוף דה היּברּומאן!
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מתוך בטחון בצור ישראל הננו 
חותמים בחתימת ידינו לעדות 
על הכרזה זו, במושב מועצת 

המדינה הזמנית, על אדמת 
המולדת, בעיר תל-אביב, היום 

הזה, ערב שבת, ה' אייר תש"ח, 
14 במאי 1948. 

תפילה לשלום המדינה
הרב הרצוג )תרמ"ט 1888 - תשי"ט 1959(

ֵתנּו.  ַמיִם, צּור יְִשָרֵאל וְגֹוֲאלֹו, ָבֵּרְך ֶאת-ְמִדינַת-יְִשָרֵאל, ֵראִשית ְצִמיַחת גְֻּאָלּ ָשּ ָאִבינּו ֶשַבּ

ָך ְלָראֶשיָה, ָשֶריָה  ֶאְבַרת ַחְסֶּדָך ּוְפֹרׂש ָעֶליָה ֻסַכּת ְשלֹוֶמָך ּוְשַלח אֹוְרָך וֲַאִמְתּ ָהגֵן ָעֶליָה ְבּ

ָפנֶיָך. ַחזֵּק ֶאת יְֵדי ְמגִנֵּי ֶאֶרץ ָקְדֵשנּו, וְַהנְִחיֵלם ֱאֹלֵהינּו  ֵעָצה טֹוָבה ִמְלּ וְיֹוֲעֶציָה, וְַתְּקנֵם ְבּ

ָאֶרץ וְִשְמַחת עֹוָלם ְליֹוְשֶביָה. וְֶאת ַאֵחינּו  ֵרם, וְנַָתָתּ ָשלֹום ָבּ ַעְטּ חֹון ְתּ יְׁשּוָעה וֲַעֶטֶרת נִָצּ

זּוֵריֶהם, וְתֹוִליֶכם ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלִצּיֹון ִעיֶרָך  ָכל ַאְרצֹות ְפּ ית יְִשָרֵאל, ְפָּקד-נָא ְבּ ל ֵבּ ָכּ

ָמיִם  ְקֵצה ַהָשּ ָכּתּוב ְבּתֹוַרת ֹמֶשה ַעְבֶּדָך: "ִאם יְִהיֶה נִַּדֲחָך ִבּ ן ְשֶמָך, ַכּ וְִלירּוָשַליִם ִמְשַכּ

ם יִָּקֶחָך: וֶהֱִביֲאָך יהוה ֱאֹלֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר יְָרׁשּו ֲאֹבֶתיָך  ְצָך יהוה ֱאֹלֶהיָך ּוִמָשּ ם יְַקֶבּ ִמָשּ

ָך ֵמֲאֹבֶתיָך" )דברים ל, ד-ה(. וְיֵַחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְליְִרָאה ֶאת ְשֶמָך,  ּה וְֵהיִטְבָך וְִהְרְבּ וִיִרְשָתּ

י ֵקץ  וִד ְמִשיַח ִצְדֶקָך, ִלְפדֹות ְמַחֵכּ ן-ָדּ וְִלְשֹמר ֶאת ָכּל ִּדְבֵרי תֹוָרֶתָך, ּוְשַלח ָלנּו ְמֵהָרה ֶבּ

ֲהַדר גְּאֹון ֻעזֶָּך ַעל ָכּל יֹוְשֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצָך, וְֹיאַמר ֹכּל ֲאֶשר נְָשָמה ְבַאּפֹו:  יְׁשּוָעֶתָך. הֹוַפע ַבּ

ֹכּל ָמָשָלה, ָאֵמן ֶסָלה.         )נאמרת בשחרית לשבת( יהוה ֱאֹלֵהי יְִשָרֵאל ֶמֶלְך ּוַמְלכּותֹו ַבּ

לא בחיל ולא בכח
ִאיׁש ֲאֶשר-יֵעֹור  י וַיְִעיֵרנִי ְכּ ְלָאְך ַהֹּדֵבר ִבּ "וַיָָּשב ַהַמּ

ה ֹרֶאה וָֹאַמר ָרִאיִתי  נָתֹו: וַֹיּאֶמר ֵאַלי ָמה ַאָתּ ִמְשּ

ּה וְגָֻלּּה ַעל-ֹראָשּה וְִשְבָעה  ָלּ וְִהנֵּה ְמנֹוַרת זָָהב ֻכּ

נֵֹרֶתיָה ָעֶליָה ִשְבָעה וְִשְבָעה מּוָצקֹות ַלנֵּרֹות ֲאֶשר 

ה  ַעל-ֹראָשּה: ּוְשנַיִם זֵיִתים ָעֶליָה ֶאָחד ִמיִמין ַהגָֻּלּ

ְלָאְך ַהֹּדֵבר  וְֶאָחד ַעל-ְשֹמאָלּה: וַָאַען וָֹאַמר ֶאל-ַהַמּ

י  ְלָאְך ַהֹּדֵבר ִבּ ה ֲאֹדנִי: וַיַַּען ַהַמּ י ֵלאֹמר ָמה-ֵאֶלּ ִבּ

ה וָֹאַמר ֹלא  ה ֵאֶלּ וַֹיּאֶמר ֵאַלי ֲהלֹוא יַָדְעָתּ ָמה-ֵהָמּ

ֲאֹדנִי: וַיַַּען וַֹיּאֶמר ֵאַלי ֵלאֹמר זֶה ְּדַבר-יְהוָה ֶאל-

רּוִחי  י ִאם-ְבּ ֶבל ֵלאֹמר ֹלא ְבַחיִל וְֹלא ְבֹכַח ִכּ זְֻרָבּ

ָאַמר יְהוָה ְצָבאֹות:"

זכריה פרק ד' א' - ו 

סיום 

מנורה וענפי זית
מילים: רפאל ספורטה

לחן: עמנואל עמירן

מנורה וענפי זית,

שמן טוב ואור יהל -

אור בארץ, אור בבית

ושלום על ישראל.

שירת התקוה - ההמנון
מילים: נפתלי הרץ אימבר 

נִיָמה נֶֶפׁש יְהּוִדי הֹוִמיָּה, ֵלָּבב ְפּ ֹכּל עֹוד ַבּ

ּוְלַפֲאֵתי ִמזְָרח, ָקִדיָמה, ַעיִן ְלִצּיֹון צֹוִפיָּה. 

יִם, ְקוָה ַבּת ְשנֹות ַאְלַפּ ְקוֵָתנּו, ַהִתּ עֹוד ֹלא ָאְבָדה ִתּ

ַאְרֵצנּו, ֶאֶרץ ִצּיֹון וִירּוָשַליִם. ִלְהיֹות ַעם ָחְפִשי ְבּ

ההחלטה הסופית לגבי דגל המדינה התקבלה ב-28 
באוקטובר 1948. הממשלה הזמנית ומועצת המדינה 

הזמנית צריכות היו לבחור מבין שתי אפשרויות: 
דגל ההסתדרות הציונית שהורכב משני פסי תכלת 

וביניהם מגן דוד ושהיה מזוהה ברחבי העולם עם 
התנועה הציונית, ודגל שכלל שבעה כוכבים, אשר 
אין לו קשר עם המסורת היהודית. בתווך נדונה גם 
הצעת פשרה של דגל בעל שבעה מגני דוד זעירים.

סמל המדינה

דגל מדינת ישראל
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עוד לא תמו כל פלאייך
מילים: יורם טהרלב  

לחן: רמי קליינשטיין

ארצנו הקטנטונת ארצנו היפה

מולדת בלי כותונת מולדת יחפה.

קבליני אל שיריך כלה יפהפיה

פתחי לי שעריך אבוא בם אודה יה.

בצל עצי החורש הרחק מאור חמה

יחדיו נכה פה שורש אל לב האדמה.

אל מעיינות הזוהר אל בארות התום

מולדת ללא תואר וצועני יתום.

עוד לא תמו כל פלאייך

עוד הזמר לו שט

עוד ליבי מכה עם ליל

ולוחש לך בלאט:

את לי, את האחת

את לי את אם ובת 

את לי את המעט

המעט שנותר.

נביאה בבגדינו את ריח הכפרים

בפעמון ליבנו יכו העדרים.

ישנה דממה רוגעת וקרן אור יפה

ולאור נפסעה ברגל יחפה.

עוד לא תמו כל פלאייך...

הליכה לקיסריה
מילים: חנה סנש 

לחן: דוד זהבי

אלי, אלי,

שלא יגמר לעולם

החול והים

רשרוש של המים

ברק השמים

תפילת האדם.

עוד לא הגענו
עלי מוהר )1948 - 2006(

קוראים לך היפה והנשכחת, שרים לך לפעמים ועוד איך

יושב לי על חופך אל מול המים, רוצה לשמוח בך לא לאבדך.

עליך אני שר אם טוב או רע לי, ונחמה למצוא לך - מנסה,

ובך אני נשאר את יחידה לי, כי אין לי, אין אחרת במקומך.

לא, עוד לא הגענו, לפעמים קשה קצת להזיז,

לא, עוד לא הגענו, בואו ננסה, בואו נעיז.

בים החדשות את נעלמת, קשה להכירך בין גל לגל.

פנייך מתעוותים בטלוויזיה, ברדיו, ברחוב ובקהל.

בלהט וחמה את משתרכת, וריב עיקש נועץ בך להבו

ועם אשר התחיל ללכת עדיין לא יודע אם יבוא.

לא, עוד לא הגענו, לפעמים קשה קצת להזיז,

לא, עוד לא הגענו בואו ננסה, בואו נעיז.

בינתיים את בלי הרף מתרחבת וממשיכה לברוא ולהיברא

ולא אני דורך בך את הקשת, ולא אני אהיה לך למורה,

כי בך אני נוגע לא נוגע, לא עץ אני שותל בך, אלא שיר

במה עוזר לך שיר אני לא יודע, אבל השיר עוזר לי - להמשיך.

האמונה
הראי"ה קוק

לעד חיה בלבבנו, 

האמונה הנאמנה, 

לשוב אל ארץ קודשנו, 

עיר בה דוד חנה.

שמה נעמוד לגורלנו, 

אב המון קנה, 

שמה נחיה את חיינו, 

חיי עדת מי מנה.

שמה נעבוד אלוקינו, 

בחדווה בגילה וברננה, 

שמה נעלה לרגלינו, 

שלוש פעמים בשנה.

תורת חיים חמדתנו, מפי עליון ניתנה, 

נצח היא נחלתנו, ממדבר מתנה.
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היום היום
מילים: דודו ברק

לחן: מוני אמריליו

היום היום 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.

תן לנו לחיות היום מהתחלה

תן לנו מהתחלה ועד הסוף

ואז תראה איך שאני הולך

יפה בתלם והולך

והולך והולך והולך.

מודה אני 
מילים ולחן: מאיר אריאל

מודה אני, 

לפניך ולך, 

על כל החסד והאמת. 

והטובה והרעה והטובה, 

שעשית עמדי ועם ביתי. 

ועם קרובי וידידי, 

ועם בני עמי ועם ארצי- 

ועם כל העולם והאדם, 

אשר בראת. 

בלאט חרש חרש, 

אט אט טופפות, 

עתידות עתידות לקראתנו. 

ואת מחייכת, אלי מתוך השינה. 

יהיה לנו טוב, טוב מטוב, טוב מאוד, 

זה מתחיל כבר בבוקר בבוקר. 

את צוחקת, אלי, 

מתוך, מתוך השינה.

היום ביום הזה ממש

אני אומר תפילת תודה

אמרי שאין זו אגדה

אמרי בשקט היום

היום אני אולי נרגש

אני אוהב פתאום לחיות

אני אוהב פתאום לחיות

אתה שומע היום

תן לנו לחיות היום מהתחלה

תן לנו מהתחלה ועד הסוף

ואז תראה איך שאני הולך

יפה בתלם והולך

והולך והולך והולך...

שירו שיר 
"ח

שס
 ת

ת,
מד

 ח
ה:

יר
צי
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שירו שיר  כתונת פסים
מילים: מאיר אריאל | לחן: ארקדי דוכין

לפני כמה וכמה שנות אלף

נפרדנו אני ואחי

הוא לכיוון של הקרירים האלה

אני לדרום מזרחי

יובלות על יובלות לא התראנו

ופתאום נפגשנו כאן

לא הכרנו כל כך השתננו

טוב שהשארנו סימן

מה הם עשו לך אתה בכלל לא דומה לי

בבכי צחקתי אחי

אתה לא נראה כל כך ישראלי

בטח שלא תנכי

כן כל הצבעים עוד יזהירו

לכל הצדדים בעולם

לראות כולם את כולם

וכל הצדדים עוד יכירו

בגוונים השונים את עצמם

ויותר הצבעים לא יסתירו

אדם מאדם דם מדם

מי שמדבר צחקתי בכיתי למראה החיוור של אחיו

למבטא המוזר שלו "ביטה ביטה" זה יותר תנכי?

הו כתונת פסים שלי כל פס בי נוגע

כל פס רוצה לקלף לי את העור

הו פסים פסים פסים שלי אני לא אשתגע

רק אתן לגוונים מעט אור

כן כל הצבעים עוד יזהירו...

פולנים התנפלו על מרוקו

רוסים נכנסו בתימן

מצרים חטפה מטורקיה

שבדרך תקעה את יוון

איך שביניהם הסתננו

כבר סופר אף כי לא יאומן

אבל למה את המלחמות הזרות שלהם משכנו

אחרי שהם שכחו אותנו מזמן מזמן

הו כתונת פסים שלי כל פס בי נוגע...

כן כל הצבעים עוד יזהירו 

לכל הצדדים בעולם

לראות כולם את כולם

וכל הצדדים עוד יכירו

 בגוונים השונים את עצמם

ויותר הצבעים לא יסתירו

אדם מאדם דם מדם.

בשנה הבאה
מילים: אהוד מנור

לחן: נורית הירש

בשנה הבאה נשב על המרפסת

ונספור ציפורים נודדות.

ילדים בחופשה ישחקו תופסת

בין הבית לבין השדות.

עוד תראה, עוד תראה

כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.

ענבים אדומים יבשילו עד הערב

ויוגשו צוננים לשולחן.

ורוחות רדומים ישאו אל אם הדרך

עיתונים ישנים וענן.

בשנה הבאה נפרוש כפות ידיים

מול האור הניגר הלבן

אנפה לבנה תפרוש באור כנפיים

והשמש תזרח בתוכן.

שס"ח
ציירה: ֹרני בת ציון, ת
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אור וירושליםשירו שיר 
מילים ולחן: יוסף שריג

ֵמי ָהֵעֶרב ֶקט ׁשּוב צֹונֵַח ָכּאן ִמְשּ ַהֶשּ

הֹומֹות ְדִאיַּת ַּדיָּה ֵמַעל ַהְתּ ִכּ

ה נֹוֶשֶקת ַלַהט ֶחֶרב וְֶקֶרן ֲאֻדָמּ

ִלים וְַהחֹומֹות. גְָדּ ָסגֹות, ַהִמּ ֶאת ַהְפּ

ָרִאיִתי ִעיר עֹוֶטֶפת אֹור

ְשַלל ִצְבֵעי ַהֶּקֶשת וְִהיא עֹוָלה ִבּ

נֵֶבל ֶהָעׂשֹור י ְכּ וְִהיא נֹוגֶנֶת ִבּ

ָרִאיִתי ִעיר עֹוֶטֶפת אֹור.

ין גְִּבעֹות ָהֹאֶרן ל ִמֵבּ ִהנֵּה זֹוֵחל ַהֵצּ

כּונֹות. ֶתר ְכּאֹוֵהב ֶאל ַהְשּ ֵסּ ָקֵרב ַבּ

נָיו ְקִריצֹות, ִרּבֹוא ֵעינֵי ָהאֹור ֵהן, ּומּול ָפּ

נְִפָעמֹות. ְלֶפַתע נְִפְקחּו ֵאָליו ְכּ

ָרִאיִתי ִעיר עֹוֶטֶפת אֹור

ְשַלל ִצְבֵעי ַהֶּקֶשת וְִהיא עֹוָלה ִבּ

נֵֶבל ֶהָעׂשֹור י ְכּ וְִהיא נֹוגֶנֶת ִבּ

ָרִאיִתי ִעיר עֹוֶטֶפת אֹור.

דּוִמיַּת ַאְשֹמֶרת ַאֲחרֹונָה נֹוֶשֶמת, ְבּ

ּוִבְקִטיַפת ְשָחִקים ְרִסיס ַאֲחרֹון ַמְחוִיר,

ת זָָהב ֶשָלּּה אֹוֶדֶמת ַפּ ָבר ִכּ ַאְך ַשַחר ְכּ

ְלַמגָּעֹו ַהַחם, ָהַרְך ֶשל אֹור ָצִעיר.

ָרִאיִתי ִעיר עֹוֶטֶפת אֹור

ְשַלל ִצְבֵעי ַהֶּקֶשת וְִהיא עֹוָלה ִבּ

נֵֶבל ֶהָעׂשֹור י ְכּ וְִהיא נֹוגֶנֶת ִבּ

ָרִאיִתי ִעיר עֹוֶטֶפת אֹור.

ירושלים של זהב
מילים ולחן: נעמי שמר

אויר הרים צלול כיין

וריח אורנים

נישא ברוח הערביים

עם קול פעמונים.

ובתרדמת אילן ואבן

שבויה בחלומה

העיר אשר בדד יושבת

ובליבה חומה

ירושלים של זהב

ושל נחושת ושל אור

הלא לכל שירייך

אני כינור...

איכה יבשו בורות המים

כיכר השוק ריקה

ואין פוקד את הר הבית

בעיר העתיקה.

ובמערות אשר בסלע

מייללות רוחות

ואין יורד אל ים המלח

בדרך יריחו.

ירושלים של זהב...

אך בבואי היום לשיר לך

ולך לקשור כתרים

קטונתי מצעיר בנייך

ומאחרון המשוררים.

כי שמך צורב את השפתיים

כנשיקת שרף

אם אשכחך ירושלים

אשר כולה זהב

ירושלים של זהב...

חזרנו אל בורות המים

לשוק ולכיכר

שופר קורא בהר הבית

בעיר העתיקה.

ובמערות אשר בסלע

אלפי שמשות זורחות

נשוב נרד אל ים המלח

בדרך יריחו.

ירושלים של זהב...
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בגלל הרוח
מילים: מיכה שטרית

לחן: לאה שבת

יהיה מה שיהיה

אני עוד אשנה

אני אגשים את חלומי

נושאי בשורה רעה

מכות או עוד גזירה

לא ישנו את מהותי.

אני את והאל שלצידי

עוד ננצח

לא בגלל הכח

רק בגלל הרוח

הנושבת בגבי.

רק בגלל הרוח

בתוכי, במוחי, בנשמתי

רק בגלל הרוח

בתוכי, בדמי, בנשמתי.

את שיש לי להגיד,

אני עוד אצרח

אפילו בירח ישמעו

מי שיגיד: "לא כך"

אותו לא אשכח

יבוא היום אוכיח צדקתי.

נבנה ארצנו | תנועות הנוער
מילים: אברהם לוינסון | לחן: משה ביק

נבנה ארצנו, ארץ מולדת,

כי לנו, לנו ארץ זאת.

נבנה ארצנו, ארץ מולדת,

זה צו דמנו, זה צו הדורות.

נבנה ארצנו על אף כל מחריבינו

נבנה ארצנו בכח רצוננו.

קץ עבדות ממארת,

אש חרות בוערת,

הוד תקווה מזהרת

בנו יסעירו הדם,

צמאי חרות, קוממיות,

נצעד בעוז לקראת שחרור העם.

נקום, נלכה יחד קדימה,

נוסיפה כח, עוז נגביר.

נקום, נלכה יחד קדימה,

תקות עם נצח דרכנו תאיר.

כולנו אנו, דגלי מחנה פוסע,

כולנו אנו, צלילי שיר דרור בוקע,

צליל מלב פצוע,

גיל בלתי ידוע,

שביל עוד לא קבוע

בנו יסעירו הדם.

ובצעד און ובטחון

נצעד בעוז לקראת שחרור העם! 

אומרים ישנה ארץ
מילים: שאול טשרניחובסקי

לחן: נעמי שמר | שלמה ארצי 

אומרים ישנה ארץ -

ארץ שכורת שמש,

איה אותה ארץ?

איפה אותה שמש?

אומרים ישנה ארץ -

עמודיה שבעה,

שבעה כוכבי לכת,

צצים על כל גבעה.

אולי כבר איננה,

ודאי ניטל זיוה,

דבר בשבילנו,

אדוני לא ציווה.

נכנס כל הנכנס,

פגע באח כהיגמלו

פורש אליו שלום,

ואור לאיש וחם לו.

איה אותה ארץ?

כוכבי אותה גבעה?

מי ינחנו דרך?

יגיד לי הנתיבה?

אולי כבר איננה,

ודאי ניטל זיוה,

דבר בשבילנו,

אדוני לא ציווה.

כבר עברנו כמה

מדברות וימים

כבר הלכנו כמה

כוחותינו תמים.

כיצד זה טעינו?

טרם הונח לנו,

אותה ארץ שמש -

אותה לא מצאנו.

שירו שיר 

יורש | מתוך "וריאציות 
על דגל ישראל" | תערוכה 

במוזיאון ישראל 1988
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תודה
מילים: עוזי חיטמן

לחן: עממי יווני

תודה על כל מה שבראת

תודה על מה שלי נתת

על אור עיניים

חבר או שניים

על מה שיש לי בעולם

על שיר קולח

ולב סולח

שבזכותם אני קיים

תודה על כל מה שבראת

תודה על מה שלי נתת

על צחוק של ילד

ושמי התכלת

על אדמה ובית חם

פינה לשבת

אישה אוהבת

שבזכותם אני קיים

תודה על כל מה שבראת

תודה על מה שלי נתת

על יום של אושר

תמימות ויושר

על יום עצוב שנעלם

תשואות אלפיים

וכפיים

שבזכותם אני קיים. 

ספירת מלאי
מילים: יוסי בנאי

לחן: נעמי שמר

מדינה אחת, פעמיים ים

ואגם אחד וקדחת גם,

שמש אחת עגולה,

עם אחד חכם מלא סגולה,

כאב ראש אחד ושלוש גלולות

ושישה ימים ושבעה לילות.

אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו

שבשמיים ובארץ.

עלייה גדולה מאלפיים שנות גולה,

שתי חופשות שנתיות ואחת רגילה.

יום של ניצחון, יום של מפלה,

רגע ביטחון, שלושים ימי מחלה.

טרומפלדור בגליל וקונצ'רטו לחליל

וחצי תריסר אלופים במיל'.

אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו

שבשמיים ובארץ.

שירו שיר 

עם אחד עתיק, שני שרים בלי תיק,

הראשון עצוב, השני מצחיק,

ילדות אחת קשה, שנים של התשה

ומי שרוצה עצמאות - בבקשה.

מלחמות חמש, חטיבת חרמ"ש

וחייל אחד משחק שש בש.

אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו

שבשמיים ובארץ.

חיילים שלושה עייפים במשלט,

ושבעים ילדים צוחקים במקלט.

שלושה אסירי ציון יצאו לחופשי,

אסיר עולם אחד בחודש השישי.

יום הילד, יום הפרח ויום השנה.

וגבעה עשרים וארבע עדין לא עונה.

אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו

שבשמיים ובארץ.

יעקב גוטרמן, קבוץ העוגן | בפרדס | איור לספר ילדים
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טלי שביט, כפר ויתקין  |  גשרים בנחל |  2010

שירו שיר  לו יהי
מילים ולחן: נעמי שמר

עוד יש מפרש לבן באופק

מול ענן שחור כבד

כל שנבקש לו יהי.

ואם בחלונות הערב

אור נרות החג רועד

כל שנבקש לו יהי.

לו יהי, לו יהי

אנא - לו יהי

כל שנבקש לו יהי.

אם המבשר עומד בדלת

תן מילה טובה בפיו

כל שנבקש לו יהי

אם נפשך למות שואלת

מפריחה ומאסיף

כל שנבקש לו יהי

לו יהי, לו יהי...

מה קול ענות אני שומע

קול שופר וקול תופים

כל שנבקש לו יהי

לו תישמע בתוך כל אלה

גם תפילה אחת מפי

כל שנבקש לו יהי

לו יהי לו יהי.....

בתוך שכונה קטנה מוצלת

בית קט עם גג אדום

כל שנבקש לו יהי.

זה סוף הקיץ סוף הדרך

תן להם לשוב הלום

כל שנבקש לו יהי.

לו יהי, לו יהי

אנא - לו יהי

כל שנבקש לו יהי.

ואם פתאום יזרח מאופל

על ראשנו אור כוכב

כל שנבקש לו יהי.

אז תן שלווה ותן גם כוח

לכל אלה שנאהב

כל שנבקש לו יהי.

לו יהי, לו יהי

אנא - לו יהי

כל שנבקש לו יהי.
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אנו מצרפים מספר המלצות שיסייעו לכם לתכנן אירוע מוצלח ומרגש כראוי לחג העצמאות:  

1.  כדאי למנות "עורך/ת" שיכינו, יתמצאו בחומר וינווטו את האירוע בהתאם לסבלנות 

המשתתפים, גילם וכו'... על העורכים לעבור על הטקסט לפני החג ולהחליט במה להשתמש ועל 

מה לדלג. האפשרויות רבות והכוונה היא להשתמש בחלק מההיצע וכן לגוון, להוסיף ולשנות 

)כדאי "לחלק תפקידים" מראש, ולהכין מספר משתתפים מראש לתפקידם(. 

2.  מוסיקה: נגן וכלי נגינה שילוו את השרים - יוסיפו מאד. ישנם שירים שקשה יותר לשיר או 

כדאי יותר לשמוע את ביצוע המקור - כאלה ניתן להכין מראש ולהשמיע לחוגגים.

3.  רצוי להכניס גוון אישי/משפחתי/מקומי ע"י סיפורים, שירים, תמונות וזיכרונות של בני 

המשפחה, החברים או הקהילה החוגגת )ברוח זו נבנתה ההגדה שלנו בעמק חפר - השתדלנו 

לכלול בה יצירות אמנים, צילומים וסיפורים מקומיים(.

4.  הצעות הגשה: כדי להשלים את החוויה ולרתק אליה ילדים ומבוגרים כאחד, אנו מציעים 

לערוך את השולחן באופן אסתטי, לדוגמא: בצבעי כחול-לבן, ולהדרו בענפי זית, חרציות )או 

פרחי עונה אחרים(. 

אנחנו מציעים לשלב בטקס מאכלים היכולים לסמל ולאפיין את המדינה, כמו חלב ודבש 

)"ארץ זבת חלב ודבש"(, חלה, זיתים, פרי הדר, פיתה וחומוס, פירות העונה המאפיינים את 

האביב ותחילת הקיץ בישראל )כגון שסק, אבטיח, תות שדה ועוד( וכל מאכל הנהוג במסורת 

המשפחה, הקהילה או החוגגים. עיתוי האכילה פתוח, כמובן, לבחירתכם.

5.  "המנורה": במהלך האירוע אנו מציעים להדליק שבעה נרות כשבעת קני המנורה שבסמל 

המדינה. אפשר להניח אותם על "מגש כסף" כאקט סמלי.

6.  תוספות: כדאי להאיר גם נושאים המייחדים את השנה הנוכחית, ציון "עגול" לארועים 

שונים, אישיים, משפחתיים, קהילתיים ולאומיים. 

הצעות לשימוש בהגדה לחג העצמאות
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שירים מושרים 
ומנוגנים

מקרא:

הצעות להפעלה

הדלקת נר-אור

*
בהובלת העורך

כל שאר הקטעים 
הם קטעי הקראה

את ההגדה מלווים 
סימנים אלה לכל אורכה.

שימו לב אליהם, הם 
יעזרו לכם להתמצא, 

לתכנן ולהערך וגם יציעו 
מקומות בהם תוכלו 

לשתף, להרחיב ולהוסיף.

הגדה זו הינה מהדורה שלישית והיא משתבחת משנה לשנה, גם הודות לניסיון 

ולעצות שלכם. נשמח לשמוע מכם חוויות, מחשבות ורעיונות ולשבצם 

במהדורות הבאות וכן להיות לכם לעזר ברעיונות ובשאלות העולות במהלך 

ההכנות.

את החוברת המודפסת ילווה גם אתר האינטרנט של 'זית' בו תוכלו למצוא הצעות 

למשחקים, להפעלות, מדרשים אישיים ואליו גם נשמח לצרף המלצות, הצעות, 

חוויות ומחשבות מתוך הניסיון וההתנסות האישית שלכם. 

אתר האינטרנט של זית, בתוך אתר המועצה האזורית עמק חפר:

www.hefer.org.il 

חג עצמאות שמח, מרומם ומלא תוכן! 
מאנשי זית
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מועצה אזורית עמק חפר - מרכז קהלתי אזורי

זית - מרכז לזהות יהודית תרבותית בעמק חפר. 

משרד ראשי ליד מדרשת רופין, מיקוד: 40250, טל': 09-8981628  

רינה ברקאי: rinazayit@gmail.com  טל': 052-3344720 

עדי נחשון: adizayit@gmail.com  טל': 054-9290060

זית פועל בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד, פדרציית ניו יורק, המועצה 

האזורית עמק חפר, המרכז הקהילתי האזורי, המועצה הדתית והודות 

לחברים, מתנדבים, שותפים לרעיון.

אתר האינטרנט של זית, בתוך אתר המועצה האזורית עמק חפר:

www.hefer.org.il 

עיצוב ועריכה גרפית: לאה מרמורשטיין-ירחי     אמנות גרפית 

הפקה: פולק שרותי הפקה בע"מ

אנא שמרו על קדושת החוברת - החוברת טעונה גניזה
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