
שירים עד כאן
ניתנה לנו ארכה 

עד שהזמן שלנו יעצור. 
היו גשמים ואור 

מה עוד אפשר לרצות, 
מה עוד אפשר לרצות 

יפים ממני וממך 
יפים ממני וממך 
האדמה לקחה. 

שירים עד כאן 
דקה אחר דקה 

קצרות ואוהבות וכואבות, 
אבל האחרונה 
סופית וארוכה 
סופית וארוכה 

שעון השמש והחול 
שעון השמש והחול 

הגיע עד לקו. 

שירים עד כאן 
הבכי והצחוק 

קולות האנשים, כוכבי הזמן. 
השמש והים 

הלחם, העולם 
המר והמתוק 

וכל מה שהיה נשאיר 
וכל מה שהיה נשאיר 

לחיות בתוך השיר.

שירים עד כאן
מילים: נתן יונתן | לחן: נחצ'ה היימן 

שער הזכרון

טקס הבדלה 
בין יום הזכרון ליום העצמאות

ָמע קֹוָלם." ִלי ִנְשׁ ָבִרים ְבּ ַעת. ֵאין ֹאֶמר ְוֵאין ְדּ ַלְיָלה ְיַחֶוּה ָדּ יַע ֹאֶמר ְוַלְיָלה ְלּ "יֹום ְליֹום ַיִבּ
תהילים יט', ג.

ביחד זוכרים, ביחד מבדילים בין עצב לצחוק, ביחד חוגגים 
טקס מעבר והבדלה בין יום הזיכרון ליום העצמאות.

שנה אחר שנה אנו נפגשים בימי הזיכרון והעצמאות, כעם וכיחידים, שנה אחר שנה אנו 
חווים את המעבר החד מאבל לשמחה, מייאוש לתקווה, מכאב לריפוי ולצמיחה. 

בחברה הישראלית שזורים הבכי והצחוק זה בזה, קלועים בצמה אחת, עם זאת מלמדת 
אותנו המסורת היהודית שיש ליצר גם הפרדות, ולאפשר לכל מימד את מקומו הייחודי.
בשנים האחרונות התפתחה מסורת מיוחדת, אשר מקדשת את המעבר בין יום הזיכרון 
ליום העצמאות, מסורת שמעניקה מעמד מיוחד לכל אחד מהמועדים ומבדילה ביניהם.

כשם שאנו מבדילים בין קודש לחול, אנו מבדילים בין יום הזיכרון ליום העצמאות ועוברים 
ביחד בשער שביניהם. 

התנועה הרפורמית 
יהדות ישראלית ללא מחיצות
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ַמִים אֹוֶדֶמת ֹקט. ֵעין ׁשָ ׁשְ ְוָהָאֶרץ ּתִ
ִנים. בּולֹות ֲעׁשֵ ה ַעל ּגְ ַעְמֵעם ְלִאיּטָ ּתְ

ֶמת ֲעֹמד - ְקרּוַעת ֵלב ַאְך נֹוׁשֶ ה ּתַ ְוֻאּמָ
ִני. ס, ָהֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ ל ֶאת ַהּנֵ ְלַקּבֵ

קּום ְלמּול ַסַהר ֶקס ּתיּכֹון, ִהיא ּתָ ִהיא ַלּטֶ
ְוָעְמָדה, ֶטֶרם-יֹום עֹוָטה ַחג ְוֵאיָמה.

ֶגד ֵיְצאּו ַנֲעָרה ָוַנַער ָאז ִמּנֶ
ה. ְוַאט ַאט ִיְצֲעדּו ֵהם ֶאל מּול ָהֻאּמָ

י ֹחל ַוֲחגֹור ְוִכְבֵדי ַנֲעָלִים, לֹוְבׁשֵ
ִתיב ַיֲעלּו ֵהם ָהלֹוְך ְוַהְחֵרׁש. ּנָ ּבַ

ַמִים. לֹא ֶהְחִליפּו ִבְגָדם, לֹא ָמחּו עֹוד ּבַ

ֶרְך ְוֵליל ַקו-ָהֵאׁש. בֹות יֹום ַהּפֶ ֶאת ִעּקְ
ְרּגֹוע, ִלי ֵקץ, ְנִזיִרים ִמּמַ ֲעֵיִפים ַעד ּבְ

ם... ְונֹוְטִפים ַטְלֵלי ְנעּוִרים ִעְבִרּיִ
ׁשּו ְוָעְמדּו ִלְבִלי-נֹוע ַנִים ִיּגְ ְ ּדֹם ַהׁשּ

ים ֵהם אֹו אֹו ְירּוִיים. ְוֵאין אֹות ִאם ַחּיִ
ַמע-ָוֶקֶסם, טּוַפת-ּדֶ ה, ׁשְ ַאל ָהֻאּמָ ׁשְ ָאז ּתִ

ַנִים, ׁשֹוְקִטים, ְ ם? ְוַהׁשּ ְוָאְמָרה: ִמי ַאּתֶ
ֶסף ׁש ַהּכֶ ַיֲענּו ָלּה: ֲאַנְחנּו ַמּגַ

הּוִדים. ָנה ְמִדיַנת ַהּיְ ָעָליו ִנּתְ ׁשֶ
ְך ֹיאְמרּו. ְוָנְפלּו ְלַרְגָלּה עֹוְטֵפי-ֵצל ּכָ

ָרֵאל.  תֹוְלדֹות ִיׂשְ ר ּבְ ָאר ְיֻסּפַ ְ ְוַהׁשּ

מעשה באב ובנו שהיו מהלכין בדרך. נתייגע הבן. 
אמר לאביו: "אבא! היכן המדינה )העיר(?" 

אמר לו: "בני! סימן זה יהא בידך - 
אם ראית בית קברות לפניך, הרי המדינה קרובה לך".

מדרש שוחר טוב, תהילים כ'.

ֵלי ְצָבא ַהֲהָגָנה ְלִיׂשָרֵאל,  יִצים, ַחיָּ ֱאָמִנים ְוָהַאמִּ ָניו ּוְבנֹוָתיו ַהנֶּ יִזְכֹּר ֱאֹלִהים ֶאת בָּ
ַמַעְרכֹות ָהָעם, ֲאשֶׁר ֵחְרפּו ַנְפשָׁם ונפלו  רֹות ַוֲחִטיבֹות ַהּלֹוֲחִמים בְּ ְחתָּ ְוָכל לֹוֲחֵמי ַהמַּ

קּוַמת ִיְשָׂרֵאל: ִמְלָחמֹות ַעל תְּ בָּ

בּוָרה ועל ְקֻדשָׁת  ַזְרעֹו ְוֶיֱאַבל ַעל ִזיו ָהֲעלּוִמים ְועל ֶחְמַדת ַהגְּ ַרך בְּ יִזְכֹּר ִיׂשָרֵאל ְוִיְתבָּ
ֵבָדה: ִיְהיּו ִּגּבֹוֵרי ִמְלֲחמֹות ִיְשָֹרֵאל ֲעטּוֵרי  ֲעָרָכה ַהכְּ מַּ ֶפש ֲאשֶׁר ִנְסּפּו בַּ ָהָרצֹון ּוְמִסירּות ַהנֶּ

ֵלב ִיְשָֹרֵאל ְלדֹור ּדֹור. ְונֹאַמר: ָאֵמן: חֹון ֲחתּוִמים בְּ צָּ ַהנִּ

 

אל מלא הרחמים
ַמֲעלֹות  ִכיָנה, בְּ ְנֵפי ַהשְּׁ רֹוִמים, ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ַּתַחת כַּ מְּ ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים, ׁשֹוֵכן בַּ

ְסרּו ַנְפשָׁם ַעל  זֹוַהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים, לִנשְׁמֹות ָּכל ִּגבֹוֵרי ַעֵּמינּו, שֶׁמָּ ְקדֹושִׁים ּוְטהֹוִרים כְּ

ת ַאְרֵצנּו. ְגאֹולַּ

ים ֶאת ִנשְׁמֹוָתם  ְצרֹור ַהַחיִּ ָנֶפיך ְלעֹוָלִמים, ְוִיְצרור בִּ ֵסֶתר כְּ ָאָּנא ַּבַעל ָהָרֲחִמים ַהְסִּתיֵרם בְּ

ָבם. ְונֹאַמר: ָאֵמן: שָׁלֹום ַעל ִמשְׁכָּ ְיהָוה הּוא ַנֲחָלתם, ְוָינּוחו בְּ

מגש הכסף
מילים: נתן אלתרמן
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קדיש
ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא, ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִּכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה, ְּבַחֵּייכון 

ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו: ָאֵמן:

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא:

ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך 

הּוא ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ִׁשיָרָתא, ִּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא. ְוִאְמרּו: ָאֵמן:

ל ִיְׂשָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלנּו ְוַעל כָּ

ֵבי ֵתֵבל,  ל יֹשְׁ עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוַעל כָּ

ְוִאְמרּו: ָאֵמן:

תפילה לשלום 
ר' נחמן מבראצלאב

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך, ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵוֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשְּתַבֵּטל ִמְלָחמֹות ּוְׁשִפיכֹות-

ָּׂשא גֹוי ֶאל-ּגֹוי  ִמים ִמן-ָהעֹוָלם, ְוַתְמִׁשיְך ָׁשלֹום ָּגדֹול ְוִנְפָלא ָּבעֹוָלם, ְוֹלא-יִׁ דָָּ

ֶחֶרב, ְוֹלא-ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה: ַרק ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ָּכל-יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ָהֶאֶמת ַלֲאִמָּתה, 

ֲאֶׁשר ֹלא-ָבאנּו ְלֶזה ָהעֹוָלם ִּבְׁשִביל ִריב ּוַמֲחֹלֶקת, ְוֹלא ִּבְׁשִביל ִׂשְנָאה ְוִקְנָאה 

ְוִקְנטּור ּוְׁשִפיכּות-ָּדִמים. ַרק ָּבאנּו ָלעֹוָלם, ְּכֵדי ְלַהִּכיר אֹוְתָך, ִּתְתָּבַרְך ָלֶנַצח.

ּוְבֵכן, ְּתַרֶחם ָעֵלינּו. ִויֻקַּים-ָּבנּו ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב: "ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ, ּוְׁשַכְבֶּתם 

ְוֵאין ַמֲחִריד, ְוִהְׁשַּבִּתי ַחָּיה ָרָעה ִמן-ָהָאֶרץ, ְוֶחֶרב ֹלא-ַתֲעבֹר ְּבַאְרְצֶכם":

ְוִיַּגל ַּכַּמִים, ִמְׁשָּפט, ּוְצָדָקה ְּכַנַחל ֵאיָתן": ִּכי-ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת-ְיהָוה, 

ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים".

הליכה לקיסריה
חנה סנש

ֵמר ְלעֹוָלם א ִיָגּ לֹּ אִלי, ֵאִלי. ֶשׁ
ִים, ל ַהַמּ רּוׁש ֶשׁ ַהחֹול ְוַהָיּם, ִרְשׁ

ת ָהָאָדם. ִפַלּ ַמִים, ְתּ ׁ ַרק ַהָשּ ְבּ
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שער ההבדלה

ולכאורה עסקנו בשלנו 
רק בשלנו 

בלי לבקש גדולות ונצורות. 
שלווה מופרת 

וכבר אחרת 
ואין טעם לכסות 

כי בפתח נכנסות - 
התמורות.

נחמה
מילים: רחל שפירא | לחן: נורית הירש  

לכל איש יש שם  
מילים: זלדה, לחן: חנן יובל 

לכל איש יש שם 
שנתן לו אלוהים 

ונתנו לו אביו ואימו 

לכל איש יש שם 
שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו 

ונתן לו האריג 

מי שצמא לכל מחווה של חסד, 
אוזנו תופסת - 

איך הקריאות חוצות את הרחוב 
שואל עדיין 
שואל מאין 

כן, מאין כוחות לשאוב. 

זה בזו נביט 
ונתמה שנית 

אם ראינו נכונה 
לפעמים אני 

לפעמים אתה 
כה זקוקים לנחמה. 

מי שחווה את בערת 
הקיץ, 

ליבו לבית 
ופני הנוף ראי 

לחרדותיו. 
את מי ישביע 

את מי ירגיע 
ועל מה יתפלל עד 

סתיו. 

זה בזו נביט... 

לכל איש יש שם 
שנתנו לו ההרים 

ונתנו לו כתליו 

לכל איש יש שם 
שנתנו לו המזלות 

ונתנו לו שכניו 

לכל איש יש שם 
לכל איש יש שם

 
לכל איש יש שם 
שנתנו לו חטאיו 

ונתנה לו כמיהתו 

לכל איש יש שם 
שנתנו לו שונאיו 
ונתנה לו אהבתו 

לכל איש יש שם...
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ָמִים. ָ ַחת ַהּשׁ א       ַלּכֹל, ְזָמן; ְוֵעת ְלָכל-ֵחֶפץ, ּתַ
ב       ֵעת ָלֶלֶדת,        ְוֵעת ָלמּות;

          ֵעת ָלַטַעת,       ְוֵעת ַלֲעקֹור ָנטּוַע.
ג        ֵעת ַלֲהרֹוג        ְוֵעת ִלְרּפֹוא,
          ֵעת ִלְפרֹוץ       ְוֵעת ִלְבנֹות.

חֹוק, ד        ֵעת ִלְבּכֹות       ְוֵעת ִלׂשְ
          ֵעת ְספֹוד         ְוֵעת ְרקֹוד.

נֹוס ֲאָבִנים; ִליְך ֲאָבִנים, ְוֵעת ּכְ ה       ֵעת ְלַהׁשְ
ק.           ֵעת ַלֲחבֹוק,      ְוֵעת ִלְרֹחק ֵמַחּבֵ

ד, ׁש        ְוֵעת ְלַאּבֵ ו        ֵעת ְלַבּקֵ
ִליְך. מֹור       ְוֵעת ְלַהׁשְ           ֵעת ִלׁשְ

ז        ֵעת ִלְקרֹוַע        ְוֵעת ִלְתּפֹור,
ר.           ֵעת ַלֲחׁשֹות      ְוֵעת ְלַדּבֵ
ֹנא, ח       ֵעת ֶלֱאֹהב        ְוֵעת ִלׂשְ

לֹום.            ֵעת ִמְלָחָמה       ְוֵעת ׁשָ

ְהֶיה לֹו ּיִ יו ֵאין לֹו ְזַמן ׁשֶ ַחּיָ ָאָדם ּבְ
ְזַמן ַלּכֹל.

ה לֹו ֵעת ְהּיֶ ְוֵאין לֹו ֵעת ֶשּתִ
ְך. ָאַמר ּכָ ֶשׁ ְלָכל ֵחֶפץ. ֹקֶהֶלת לֹא ָצַדק ּכְ

 
ַבת ַאַחת, ָאָדם ָצִריְך ִלְשֹנא ְוֶלֱאֹהב ּבְ

אֹוָתן ֵעיַנִים ִלְבּכֹות ּוְבאֹוָתן ֵעיַנִים ִלְצֹחק ּבְ
אֹוָתן ָיַדִים ִלְזֹרק ֲאָבִנים ּבְ

ּוְבאֹוָתן ָיַדִים ֶלֱאֹסף אֹוָתן,
ַאֲהָבה. ְלָחָמה ּוִמְלָחָמה ּבָ ִמּ ַלֲעׂשֹות ַאֲהָבה ּבַ

ֹנא ְוִלְסלַֹח ְוִלְזּכֹר ְוִלְשּכַֹח ְוִלְשׂ
ל ל ְוֶלֱאֹכל ּוְלַעּכֵ ר ּוְלַבְלּבֵ ּוְלַסּדֵ

ה ִהיְסטֹוְרָיה ֲאֻרּכָ ֶאת ַמה ּשֶ
ָשִנים ַרּבֹות ְמֹאד. ה ּבְ עֹוָשׂ

 
יו ֵאין לֹו ְזַמן. ַחּיָ ָאָדם ּבְ

ׂש ד הּוא ְמַחּפֵ הּוא ְמַאּבֵ ׁשֶ ּכְ
הּוא מֹוֵצא הּוא ׁשֹוֵכַח, ׁשֶ ּכְ
הּוא ׁשֹוֵכַח הּוא אֹוֵהב ׁשֶ ּכְ

ּכֹוַח. ּוְכׁשהּוא אֹוֵהב הּוא ַמְתִחיל ִלׁשְ
 

ְוַנְפׁשֹו ְלמּוָדה,
ְוַנְפׁשֹו ִמְקצֹוִעית ְמֹאד

ַרק ּגּופֹו ִנְשָאר חֹוֵבב
ה ְוטֹוֶעה ִמיד. ְמַנּסֶ ּתָ
ל ְלּבֵ לֹא לֹוֵמד ּוִמְתּבַ

ַתֲענּוָגיו ּוְבַמְכאֹוָביו. ִשּכֹור ְוִעֵוּר ּבְ
 

ָתו ּסְ ֵאִנים ָימּות ּבַ מֹות ּתְ
ק ּוְמֵלא ַעְצמֹו ּוָמתֹוק, ְמצּוּמָ

ים ַעל ָהֲאָדָמה, ִשׁ ֶהָעִלים ִמְתַיּבְ
יִעים ָבר ַמְצּבִ ְוָהֲעָנִפים ָהֲעֻרִמים ּכְ

ּבֹו ְזַמן ַלּכֹל.  ֶאל הַמקֹום ׁשֶ

אדם בחייו
 יהודה עמיחי 

עת לבכות ועת לשחוק
קוהלת ג', א'-ח'
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היום, ביום הזה ממש 
אני כבר לא עצוב כל כך 
אני כבר לא עצוב כל כך 

אני יודע היום 

היום אני אולי נרגש 
אני אוהב פתאום לחיות 

היום אולי אני נרגש 
אתה שומע היום. 

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

יפה בתלם והולך 
והולך והולך והולך. 

היום, ביום הזה ממש 
הדליקי פמוטים שלושה 

אמרי הכל בלחישה 
היי שותקת היום 

היום אני אולי נרגש 
אני אומר תפילת תודה 

אמרי שאין זו אגדה 
אמרי בשקט היום. 

תן לנו לחיות היום מהתחלה... 

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

אני כורע היום 

לנר ולבשמים
י ְמַיֵחָלה. ִמים, ַנְפׁשִ ר ְוִלְבׂשָ ַלּנֵ

ָלה: נּו ִלי כֹוס, ַיִין ְלַהְבּדָ ּתְ ִאם ּתִ
ּנּו ְלָנבֹוָכה. ָרִכים ִלי, ּפַ ֹסּלּו ּדְ

ל ַמְלֲאֵכי ַמְעָלה:  ָעִרים ִלי, ּכָ ְתחּו ׁשְ ּפִ
ֵלב ּכֹוֵסף. א, ֶאל ֵאל ּבְ ֵעיַני ֲאִני ֶאּשָׂ

ְיָלה:  ּיֹום ּוַבּלַ ַמְמִציא ְצָרַכי ִלי, ּבַ
ן ִלי, ֵמאֹוְצרֹות טּוָבְך. י ַמֲחסֹור ּתֶ ּדֵ

ְכָלה:  י ַלֲחָסֶדיָך, ֵאין ֵקץ ְוֵאין ּתִ ּכִ
יִלי, ַטְרִפי ְוטֹוָבִתי. ה ּגִ ָ ּשׁ ִיְתַחּדְ

ִסיר ְיגֹונֹוַתי, ַמְכֱאב ּוַמְאֵפָלה:  ּתָ
ִמיד.  ים ּתָ ׁשִ ה, ִמְתַחּדְ ה ְיֵמי ַמְעׂשֶ ִהּנֵ

י ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה  ָעִזּ

היום היום 
מילים: דודו ברק | לחן: מוני אמריליו

"וכל-אחד ואחד עם נר האלהים שבלבבו יצא בזמן בין-
השמשות לבקש כוכבו. והשעה שעת תהו ובהו, שעת 

ערבוב התחומים של אחרית וראשית, של סתירה ובנין, 
של זקנה ועלומים. ואנחנו, ילידי בינים, ביודעים ובלא-

יודעים, לפני שתי הרשיות גם-יחד משתחוים ומודים"
חיים נחמן ביאליק

הבדלה 
אמיר גלבוע

ה - ׁשּוב ֲאִני  יָקּה ַחּמָ ְנָסה ְלַנְרּתִ ְתּכַ ּנִ ָעה זֹו ׁשֶ ׁשָ
ֶנָחָמה. רֹוֶצה ִלְראֹות ּבְ

י  ְמּתִ ּלֹא ִקּיַ י ְלַעְצִמי ּכֹה ְמָעט, ׁשֶ ִהְבַטְחּתִ ׁשֶ
ה. ְלַעְצִמי ּכֹה ַהְרּבֵ

ִהְבִטיַח ה'  ַהְבָטָחה ׁשֶ ָאִני מֹוְצָאּה ּבַ ָוֲאבֹוי ׁשֶ
ִהְבִטיַח ה' ְלַיֲעֹקב ְלַאְבָרָהם, ׁשֶ

ם ָלֹרב . ַפת ַהּיָ חֹול ַעל ׂשְ ה ּכַ ַזְרָעם ִיְרּבֶ ׁשֶ
ָאִני לֹא ַיֲעֹקב. ָאִני לֹא ַאְבָרָהם. ׁשֶ ׁשֶ

י  ְמּתִ ּלֹא ִקּיַ י ְלַעְצִמי ּכֹה ְמָעט, ׁשֶ ִהְבַטְחּתִ ׁשֶ
ה. ְלַעְצִמי ּכֹה ַהְרּבֵ

ה. א חֹול, ְמָעט ֵמַהְרּבֵ ֵאיֶנִני ֶאּלָ ֵאיֶנִני ָיכֹול, ׁשֶ ׁשֶ
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יהדות ישראלית ללא מחיצות

שער העצמאות
עם צאת יום הזיכרון וכניסתו של יום העצמאות מדליקים נרות חג או מתכנסים 

יחד ליד הדגל המונף בחזית הבית ומברכים:

ה ְיהָוה  ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשָעָׂשה ִניִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו ולאמותינו ַּבָּיִמים  ָּברּוְך ַאתָּ

ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה: 

ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחָיינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה:

שרים יחד במנגינה המסורתית או במנגינת התקווה:

ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, ְּבׁשּוב ְיהָוה ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכחְֹלִמים: ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו 

ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה, ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלה. ִהְגִּדיל ְיהָוה ַלֲעׂשֹות 

ִעָּמנּו, ָהִיינּו ְׂשֵמִחים: ׁשּוָבה ְיהָוה ֶאת ְׁשִביֵתנּו ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב: ַהּזְֹרִעים ְּבִדְמָעה ְּבִרָּנה 

ִיְקצֹרּו: ָהלֹוְך ֵלְך ּוָבכֹה נֵֹׂשא ֶמֶׁשְך ַהָּזַרע, ּבֹא-ָיבֹא ְבִרָּנה, נֵֹׂשא ֲאֻלּמָֹתיו:
תהילים קכ"ו.

ֵמֵאת ְיהָוה ָהְיָתה ּזֹאת ִהיא ִנְפָלאֹת ְּבֵעיֵנינּו: ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיהָוה ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו. 

ׂא ּוְבשֵׁם ְיהָוה ֶאְקָרא:  ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאשָּ

תהילים קי"ח, מתוך תפילת ההלל.

מגביהים את הכוס ומברכים:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן:

 

ָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת ֲאבוֵתינּו ואמותינו  ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאשֶׁר גְּ

ְוהֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ִמִּׁשְעּבּוד ִלְגֻאָּלה ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב. ֵּכן ְיהָוה 

יֵענּו ְלמֹוֲעִדים ַהָּבִאים ִלְקָראֵתינּו ְלָׁשלֹום, ְוִנְׂשַמח ְּבהשלמת ִבְנַין ארצך  ֱאֹלֵהינּו ַהגִּ

ַאל ִיְשָׂרֵאל. ה יהוה גָּ רּוְך ַאתָּ ובהשכנת שלום בגבולה ובלב כל יושביה: בָּ
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פתאום קם אדם בבוקר 
ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת, 

ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום. 

דגנים עולים מול פניו מבין חריצי המדרכת. 
וניחוחות לראשו מדיפים עצי אזדרכת. 
הטללים רוססים והרים, ריבוא קרניים, 

הם יולידו חופת שמש לכלולותיו. 

פתאום קם אדם בבוקר 
ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת, 

ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום. 

והוא צוחק גבורת דורות מן ההרים, 
ונכלמות משתחוות המלחמות אפיים, 

להוד אלף שנים מפכות במסתרים, 
אלף שנים צעירות לפניו 

כפלג צונן, כשיר רועים, כענף. 

פתאום קם אדם בבוקר 
ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת, 

ורואה כי חזר האביב 
והוריק שוב אילן מן השלכת. 

פתאום קם אדם בבוקר 
ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת, 

ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום.

ם ִעיר ָהֱאֶמת ְוַהר-ְיהָוה  ַלִ ם ְוִנְקְרָאה ְירּוׁשָ ָלִ תֹוְך ְירּוׁשָ י ּבְ ַכְנּתִ י ֶאל-ִצּיֹון ְוׁשָ ְבּתִ ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ׁשַ
ִים ְוִאיׁש  ָלִ ְרֹחבֹות ְירּוׁשָ בּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ּבִ ֶדׁש: ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֹעד ֵיׁשְ ְצָבאֹות ַהר ַהּקֹ

ְרֹחֹבֶתיָה: ּכֹה ָאַמר  ֲחִקים ּבִ ְלאּו ְיָלִדים ִויָלדֹות ְמׂשַ ָידֹו ֵמֹרב ָיִמים: ּוְרֹחבֹות ָהִעיר ִיּמָ ַעְנּתֹו ּבְ ִמׁשְ
תֹוְך  ְכנּו ּבְ ֶמׁש: ְוֵהֵבאִתי ֹאָתם ְוׁשָ ָ י ֵמֶאֶרץ ִמְזָרח ּוֵמֶאֶרץ ְמבֹוא ַהּשׁ יַע ֶאת ַעּמִ ְיהָוה ְצָבאֹות ִהְנִני מֹוׁשִ

ֱאֶמת ּוִבְצָדָקה: ם ְוָהיּו ִלי ְלָעם ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאלִֹהים ּבֶ ָלִ ְירּוׁשָ
זכריה ח', ד'-ח'.

שיר בבוקר בבוקר
מילים: אמיר גלבוע | לחן: שלמה ארצי וגידי קורן

יתּוף  יֶהן, ְוקֹוְרִאים ָלֶהם ְלׁשִ ֵכנֹות ְוַעּמֵ ְ ִדינֹות ַהׁשּ ֵכנֹות טֹוָבה ְלָכל ַהּמְ לֹום ּוׁשְ יִטים ַיד ׁשָ ָאנּו מֹוׁשִ
ָרֵאל מּוָכָנה ִלְתֹרם ֶחְלָקה  ַאְרצֹו. ְמִדיַנת-ִיׂשְ ה ְוֶעְזָרה ֲהָדִדית ִעם ָהָעם ָהִעְבִרי ָהַעְצָמִאי ּבְ ֻעּלָ ּפְ

ּלּו. יכֹון ּכֻ ְזָרח ַהּתִ ף ֶלִקיְדַמת ַהּמִ ּתָ ַמֲאָמץ ְמׁשֻ ּבְ
 

יה ּוְבִבְנָין ְוַלֲעֹמד  ֲעּלָ ׁשּוב, ּבַ ד ְסִביב ַהּיִ פּוצֹות ְלִהְתַלּכֵ ָכל ַהּתְ הּוִדי ּבְ ָאנּו קֹוְרִאים ֶאל ָהָעם ַהּיְ
ָרֵאל. ת ִיׂשְ ִאיַפת ַהּדֹורֹות ִלְגֻאּלַ ַמת ׁשְ דֹוָלה ַעל ַהְגׁשָ ֲעָרָכה ַהּגְ ּמַ ִליִמינֹו ּבַ

מתוך מגילת העצמאות.



התנועה הרפורמית 
יהדות ישראלית ללא מחיצות

ִׂשמְחָה ּגְדֹולָה הַּלַיְלָה 
מילים: משה אליהו | לחן: עממי ערבי

ְיָלה ַלְיָלה ַלְיָלה ַהּלַ
ַלֲערֹוְך אנוּ  ְיָלה ָאנּו ּבָ ַהּלַ

ף ָנִעים  ֶנׁשֶ
נוּ  ּלָ ִרים ּכֻ רֹוְקִדים ְוׁשָ

ֵמִחים  ֶנֱהִנים ְוַגם ׂשְ
ְפַלִים  ְמָחה ִתְהֶיה ּכִ ׂשִ ִים  ּפַ ה ִלְמֹחא ּכַ ַיּלָ

ים טֹוִבים  ְמָחה ְוַחּיִ יֹוִסיף ָהֵאל ָעֵלינוּ ׂשִ
ִחי ְמִדיָנֵתנוּ  ּתְ

ֵמִחים  ְהיּו ׂשְ ָתִמיד ּתִ
ַלִים  ִלְכבֹוד ְירּוׁשָ ִים  ּפַ ה ִלְמֹחא ּכַ ַיּלָ

ַחג ַעְצָמאּוֵתנּו  ּבְ ֶאֶרץ מֹוַלְדֵתנוּ  ּבְ
ּוְנָבֵרְך ַצַה"ֵלנּו/ַחָייֵלינּו  ָגֵלינוּ  ָנִרים ֶאת ּדְ

ַלִים  ִלְכבֹוד ְירּוׁשָ ִים  ּפַ ה ִלְמֹחא ּכַ ַיּלָ

ְיָלה ַלְיָלה ַלְיָלה  ַהּלַ
ְיָלה דֹוָלה ַהּלַ ְמָחה ּגְ ׂשִ

תפילה  לשלומה של מדינת ישראל
צּור ִיְׂשָרֵאל ְוגֹוֲאלֹו. ָּבֵרְך ָנא ֶאת ְמִדיַנת-ִיְׂשָרֵאל, ֵראִׁשית ְצִמיַחת ְּגֻאָּלֵתנּו. ָהֵגן 

ָעֶליָה ְּברֹב ַחְסֶּדָך, ּוְפרֹׂש ָעֶליָה ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמָך. ְׁשַלח אֹוְרָך ַוֲאִמְּתָך ְלָראֶׁשיָה, ְלׁשֹוְפֶטיָה 

ּוְלִנְבָחֶריָה, ְוַתְּקֵנם ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפֶניָך, ְלַמַען ֵיְלכּו ְּבֶדֶרְך ַהֶּצֶדק, ַהחֶֹפׁש ְוַהּיֶֹׁשר, 

ַחֵּזק ְיֵדי ְמֵגֵּני ֶאֶרץ ָקְדֵׁשנּו, ְוַהְנִחיֵלם ְיׁשּוָעה ְוַחִּיים. ְוָנַתָּת ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ, ְוִׂשְמַחת עֹוָלם 

ְליֹוְׁשֶביָה. ְּפָקד ָנא ִלְבָרָכה ֶאת ַאֵחינּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל-ַאְרצֹות ְּפזּוֵריֶהם. ַטע ְּבִלָּבם 

ַאֲהַבת ִציֹון ּוִמי ָבֶהם ִמָּכל ַעֵּמנּו ְיִהי ֱאֹלָהיו ִעמֹו ְוַיַעל ִלירּוָׁשַלִים ִעיְרָך, ֲאֶׁשר ִנְקָרא 

ל יֹושְֵׁבי ַאְרֵצינּו. ָהֵסר ִמִּקְרבנּו ִׂשְנָאה ְוֵאיָבה, ִקְנָאה  ִׁשְמָך ָעֶליָה. ַהֲאֵצל ֵמרּוֲחָך ַעל כָֹּ

ְוִרְׁשעּות. ְוַטע ְּבִלֵּבנּו ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה, ָׁשלֹום ְוֵרעּות. ְוַקֵּים ִּבְמֵהָרה ֲחזֹון ְנִביֶאָך: "ֹלא 

ִישָּׂא גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב, ְוֹלא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה". 
ישעיה ב'.

התקווה
כל עוד בלבב פנימה 

נפש יהודי הומייה 
ולפאתי מזרח קדימה 

עין לציון צופיה. 

עוד לא אבדה תקוותינו 
התקווה בת שנות אלפיים 
להיות עם חופשי בארצנו 

ארץ ציון וירושלים 


