התנועה הרפורמית

טקס הבדלה

יהדות ישראלית ללא מחיצות

בין יום הזכרון ליום העצמאות

ביחד זוכרים ,ביחד מבדילים בין עצב לצחוק ,ביחד חוגגים
טקס מעבר והבדלה בין יום הזיכרון ליום העצמאות.
יע א ֶֹמר וְ ַליְ ָלה ְ ּל ַליְ ָלה יְ ַחוֶ ּה ָ ּד ַעתֵ .אין א ֶֹמר וְ ֵאין ְ ּד ָב ִרים ְ ּב ִלי נִ ׁ ְש ָמע קוֹ ָלם".
"יוֹ ם ְליוֹ ם יַ ִ ּב ַ
תהילים יט' ,ג.

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.

שער הזכרון
שירים עד כאן

מילים :נתן יונתן | לחן :נחצ'ה היימן
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.
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מגש הכסף
מילים :נתן אלתרמן

וְ ָה ָא ֶרץ ִּת ׁ ְשקֹטֵ .עין ׁ ָש ַמיִ ם אוֹ ֶד ֶמת
יטה ַעל ְ ּגבוּלוֹ ת ֲע ׁ ֵשנִ ים.
ְּת ַע ְמ ֵעם ְל ִא ָּ
ְ
וְ ֻא ָּמה ַּת ֲעמֹד ְ -קרו ַּעת ֵלב ַאך נוֹ ׁ ֶש ֶמת
ְל ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ֵ ּנסָ ,ה ֶא ָחד וְ ֵאין ׁ ֵשנִ י.
ִהיא ַל ֶּט ֶקס ּתיכּ וֹ ןִ ,היא ָּתקוּם ְלמוּל ַס ַהר
ימה.
וְ ָע ְמ ָדהֶ ,ט ֶרם-יוֹ ם עוֹ ָטה ַחג וְ ֵא ָ
ָאז ִמ ֶ ּנגֶ ד יֵ ְצא ּו נַ ֲע ָרה וָ נַ ַער
וְ ַאט ַאט יִ ְצ ֲעד ּו ֵהם ֶאל מוּל ָה ֻא ָּמה.
לוֹ ְב ׁ ֵשי חֹל וַ ֲחגוֹ ר וְ ִכ ְב ֵדי נַ ֲע ָליִ ם,
ַ ּב ָ ּנ ִתיב יַ ֲעל ּו ֵהם ָהלוֹ ְך וְ ַה ְח ֵר ׁש.
לֹא ֶה ְח ִליפ ּו ִבגְ ָדם ,לֹא ָמח ּו עוֹ ד ַ ּב ַמיִ ם.

ו-ה ֵא ׁש.
ֶאת ִע ְ ּקבוֹ ת יוֹ ם ַה ּ ֶפ ֶר ְך וְ ֵליל ַק ָ
ֲעיֵ ִפים ַעד ְ ּב ִלי ֵקץ ,נְ זִ ִירים ִמ ַּמ ְרגּוֹ ע,
וְ נוֹ ְט ִפים ַט ְל ֵלי נְ עו ִּרים ִע ְב ִר ִ ּים...
דּ ֹם ַה ּ ׁ ְשנַ יִ ם יִ ְ ּג ׁש ּו וְ ָע ְמד ּו ִל ְב ִלי-נוֹ ע
וְ ֵאין אוֹ ת ִאם ַח ִ ּיים ֵהם אוֹ אוֹ יְ רוּיִ ים.
ָאז ִּת ׁ ְש ַאל ָה ֻא ָּמהְ ׁ ,שטו ַּפת-דֶּ ַמע-וָ ֶק ֶסם,
וְ ָא ְמ ָרהִ :מי ַא ֶּתם? וְ ַה ּ ׁ ְשנַ יִ םׁ ,שוֹ ְק ִטים,
יַ ֲענ ּו ָל ּהֲ :אנַ ְחנ ּו ַמ ַ ּג ׁש ַה ֶ ּכ ֶסף
ׁ ֶש ָע ָליו נִ ְּתנָ ה ְמ ִדינַ ת ַה ְ ּיהו ִּדים.
י-צל
ֹאמרוּ .וְ נָ ְפל ּו ְל ַרגְ ָל ּה עוֹ ְט ֵפ ֵ
ָ ּכ ְך י ְ
וְ ַה ּ ׁ ְש ָאר יְ ֻס ּ ַפר ְ ּבתוֹ ְלדוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל.

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'.

יִז ְכ ּ ֹר

ִׂשר ֵאל,
יציםַ ,ח ָּילֵי ְצ ָבא ַה ֲה ָגנָה ְלי ָ
ַאמ ִ
ְה ִּ
נֹותיו ַה ֶּנ ֱא ָמ ִנים ו ָ
ּוב ָ
ֹלהים ֶאת ָּבנָיו ְ
ֱא ִ
ׁם ונפלו
ַפ ָש
ׁר ֵח ְרפּו נ ְ
ֲמים ְּב ַמ ַע ְרכֹות ָה ָעםֲ ,א ֶש
ֲטיבֹות ַהּלֹוח ִ
ֲמי ַה ַּמ ְח ָּתרֹות ַוח ִ
ו ְָכל לֹוח ֵ
ׂר ֵאל:
ִש ָ
קּומת י ְ
ָּב ִמ ְל ָחמֹות ַעל ְּת ַ

יִז ְכ ּ ֹר

ׁת
ֻש
בּורה ועל ְקד ָ
ֲלּומים וְעל ֶח ְמ ַדת ַה ְּג ָ
ֶא ַבל ַעל זִיו ָהע ִ
ִׂשר ֵאל ְוי ְִת ָּב ַרך ְּבז ְַרעֹו ְוי ֱ
י ָ
ֲטּורי
ִש ָֹר ֵאל ע ֵ
ּבֹורי ִמ ְלחֲמֹות י ְ
ֲר ָכה ַה ְּכ ֵב ָדה :י ְִהיּו ִּג ֵ
ׁר ִנ ְסּפּו ַּב ַּמע ָ
ּומ ִסירּות ַה ֶּנ ֶפש ֲא ֶש
ָה ָרצֹון ְ
ָאמן:
ֹאמרֵ :
ִש ָֹר ֵאל ְלדֹור ּדֹורְ .ונ ַ
ֲתּומים ְּבלֵב י ְ
ַה ִּנ ָּצחֹון ח ִ

אל מלא הרחמים
ׁכינָהְּ ,ב ַמעֲלֹות
נּוחה ְנכֹונָה ַּת ַחת ַּכ ְנ ֵפי ַה ְּש ִ
רֹומיםַ ,ה ְמ ֵצא ְמ ָ
ׁשֹוכן ַּב ְּמ ִ
ֲמיםֵ ,
ֵאל ָמלֵא ַרח ִ
ׁם ַעל
ַפ ָש
ׁמ ְסרּו נ ְ
בֹורי ַע ֵּמינּוֶ ,ש ָּ
ׁמֹות ָּכל ִּג ֵ
לנ ְש
יריםִ ,
יע ַמז ְִה ִ
זֹוהר ָה ָר ִק ַ
הֹורים ְּכ ַ
ּוט ִ
ׁים ְ
דֹוש
ְק ִ
ַאר ֵצנּו.
ְגאֹו ַּלת ְ
ׁמֹותם
ָמיםְ ,וי ְִצרור ִּב ְצרֹור ַה ַח ִיּים ֶאת ִנ ְש ָ
ָפיך ְלעֹול ִ
ירם ְּב ֵס ֶתר ְּכנ ֶ
ֲמים ַה ְס ִּת ֵ
ָאּנָא ַּב ַעל ָה ָרח ִ
ָאמן:
ֹאמרֵ :
ׁכ ָבםְ .ונ ַ
ׁלֹום ַעל ִמ ְש ָּ
יְהוָה הּוא ַנ ֲחלָתםְ ,ויָנּוחו ְּב ָש
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קדיש
כּותּהְּ ,ב ַחּיֵיכון
ַמ ִליְך ַמ ְל ֵ
עּותּהְ ,וי ְ
ַּדל ְוי ְִת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבאְּ ,ב ָע ְל ָמא ִּדי ְב ָרא ִּכ ְר ֵ
י ְִתּג ַ
ָאמן:
ְמן ָק ִריב ו ְִא ְמרּוֵ :
ּובז ַ
ִׂש ָר ֵאלַּ ,ב ֲע ָגלָא ִ
ּוב ַחּיֵי ְד ָכל ֵּבית י ְ
יומיכון ְ
ּוב ֵ
ְ
ְהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך ְל ָעלַם ְּול ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמּיָא:
יֵ
ַּׂשא ְוי ְִת ַה ָּדר ְוי ְִת ַעּלֶה ְוי ְִת ַהּלָל ְׁש ֵמּה ְּד ֻק ְד ָׁשא ְּב ִריְך
רֹומם ְוי ְִתנ ֵ
ִׁש ַּת ַּבח ְוי ְִת ָּפַאר ְוי ְִת ַ
י ְִת ָּב ַרְך ְוי ְ
ָאמן:
ירן ְּב ָע ְל ָמא .ו ְִא ְמרּוֵ :
ֶח ָמ ָתאַּ ,ד ֲא ִמ ָ
יר ָתאִּ ,ת ְׁש ְּב ָח ָתא ְונ ָ
הּוא ְל ֵעּלָא ִמן ָּכל ִּב ְר ָכ ָתא ִׁש ָ
ָאמן:
ִׂש ָר ֵאל .ו ְִא ְמרּו ֵ
ְחּיִים ָעלֵנּו ו ְַעל ָּכל י ְ
ָמא ַר ָּבא ִמן ְׁש ַמּיָא ו ַ
ְהא ְׁשל ָ
יֵ
ׁבי ֵת ֵבל,
ִׂש ָר ֵאל ,ו ְַעל ָּכל י ְֹש ֵ
ֲׂשה ָׁשלֹום ָעלֵינּו ו ְַעל ָּכל י ְ
רֹומיו ,הּוא ַיע ֶ
עֹוׂשה ָׁשלֹום ִּב ְמ ָ
ֶ
ָאמן:
ו ְִא ְמרּוֵ :

תפילה לשלום

ר' נחמן מבראצלאב

ּוׁש ִפיכֹות-
בֹותינּוֶׁ ,ש ְּת ַב ֵּטל ִמ ְל ָחמֹות ְ
ֹלהי ֲא ֵ
ֵא ֵ
ֹלהינּו ו ֱ
י ְִהי ָרצֹון ִמ ְּל ָפנֶיָךְ ,יָי ֱא ֵ
ִּׂשא גֹוי ֶאלּ-גֹוי
ְת ְמ ִׁשיְך ָׁשלֹום ּגָדֹול ו ְִנ ְפלָא ָּבעֹולָם ,וְֹלא-יָׁ
ן-העֹולָם ,ו ַ
ָּד ִמים ִמ ָ
ַא ִמ ָּתה,
ל-יֹוׁש ֵבי ֵת ֵבל ָה ֶא ֶמת ל ֲ
ֶח ֶרב ,וְֹלא-י ְִל ְמדּו עֹוד ִמ ְל ָח ָמהַ :רק י ִַּכירּו ְוי ְֵדעּו ָּכ ְ
ֲֹלקת ,וְֹלא ִּב ְׁש ִביל ִׂש ְנָאה ו ְִק ְנָאה
ּומח ֶ
ֹלא-באנּו ְלזֶה ָהעֹולָם ִּב ְׁש ִביל ִריב ַ
ָ
ֲא ֶׁשר
ֶצח.
אֹותָךִּ ,ת ְת ָּב ַרְך ָלנ ַ
יכּותּ-ד ִמיםַ .רק ָּבאנּו לָעֹולָםְּ ,כ ֵדי ְל ַה ִּכיר ְ
ָ
ּוׁש ִפ
ו ְִק ְנטּור ְ
ּוׁש ַכ ְב ֶּתם
ָארץְ ,
ָת ִּתי ָׁשלֹום ָּב ֶ
ַםּ-בנּו ִמ ְק ָרא ֶׁש ָּכתּובְ " :ונ ַ
ִיקּי ָ
ּוב ֵכןְּ ,ת ַר ֶחם ָעלֵינּו .ו ֻ
ְ
ַאר ְצ ֶכם":
ֹלא-ת ֲעבֹר ְּב ְ
ַ
ְח ֶרב
ָארץ ,ו ֶ
ן-ה ֶ
ֲריד ,ו ְִה ְׁש ַּב ִּתי ַחּיָה ָר ָעה ִמ ָ
ְאין ַמח ִ
וֵ
ָארץ ֵּד ָעה ֶאת-יְהוָה,
י-מ ְלָאה ָה ֶ
יתן"ִּ :כ ָ
ַחל ֵא ָ
ּוצ ָד ָקה ְּכנ ַ
ְו ִיּגַל ַּכ ַּמיִםִ ,מ ְׁש ָּפטְ ,
ַּכ ַּמיִם ַלּיָם ְמ ַכ ִּסים".

הליכה לקיסריה
חנה סנש

אליֵ ,א ִליֶ ׁ .ש ּל ֹא יִ ָג ֵּמר ְלעוֹ ָלם
ִ
ּ
ַהחוֹ ל וְ ַהיָ םִ ,ר ׁ ְשרו ּׁש ׁ ֶשל ַה ַּמיִ ם,
ְ ּב ַרק ַה ּ ׁ ָש ַמיִ םְּ ,ת ִפ ַ ּלת ָה ָא ָדם.
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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 ההרים
ונתנו לו כתליו

לכל איש יש שם
שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו
ונתן לו האריג

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...

שער ההבדלה
נחמה

מילים :רחל שפירא | לחן :נורית הירש

ולכאורה עסקנו בשלנו
רק בשלנו
בלי לבקש גדולות ונצורות.
שלווה מופרת
וכבר אחרת
ואין טעם לכסות
כי בפתח נכנסות -
התמורות.

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...
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עת לבכות ועת לשחוק

קוהלת ג' ,א'-ח'
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח

ל-ח ֶפץַּ ,ת ַחת ַה ּ ׁ ָש ָמיִ ם.
ַלכּ ֹל ,זְ ָמן; וְ ֵעת ְל ָכ ֵ
וְ ֵעת ָלמוּת;
ֵעת ָל ֶל ֶדת,
ֵעת ָל ַט ַעת ,וְ ֵעת ַל ֲעקוֹ ר נָ טו ַּע.
וְ ֵעת ִל ְר ּפוֹ א,
ֵעת ַל ֲהרוֹ ג
ֵעת ִל ְפרוֹ ץ וְ ֵעת ִל ְבנוֹ ת.
ֵעת ִל ְבכּ וֹ ת וְ ֵעת ִל ְשׂ חוֹ ק,
וְ ֵעת ְרקוֹ ד.
ֵעת ְספוֹ ד
ְ
ֵעת ְל ַה ׁ ְש ִליך ֲא ָבנִ ים ,וְ ֵעת ְ ּכנוֹ ס ֲא ָבנִ ים;
ֵעת ַל ֲחבוֹ ק ,וְ ֵעת ִל ְרחֹק ֵמ ַח ֵ ּבק.
וְ ֵעת ְל ַא ֵ ּבד,
ֵעת ְל ַב ֵ ּק ׁש
ֵעת ִל ׁ ְשמוֹ ר וְ ֵעת ְל ַה ׁ ְש ִליךְ.
וְ ֵעת ִל ְת ּפוֹ ר,
ֵעת ִל ְקרוֹ ַע
ֵעת ַל ֲח ׁשוֹ ת וְ ֵעת ְל ַד ֵ ּבר.
וְ ֵעת ִל ְשׂ נֹא,
ֵעת ֶל ֱאהֹב
ֵעת ִמ ְל ָח ָמה וְ ֵעת ׁ ָשלוֹ ם.

אדם בחייו
יהודה עמיחי

ָא ָדם ְ ּב ַח ָ ּייו ֵאין לוֹ זְ ַמן ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לוֹ
זְ ַמן ַלכּ ֹל.
ּ
וְ ֵאין לוֹ ֵעת ֶש ִּת ְה ֶיה לוֹ ֵעת
ְל ָכל ֵח ֶפץ .ק ֶֹה ֶלת לֹא ָצ ַדק ְ ּכ ׁ ֶש ָא ַמר ָ ּכךְ.
ָא ָדם ָצ ִר ְ
יך ִל ְשנֹא וְ ֶל ֱאהֹב ְ ּב ַבת ַא ַחת,
ְ ּבאוֹ ָתן ֵעינַ יִ ם ִל ְבכּ וֹ ת ו ְּבאוֹ ָתן ֵעינַ יִ ם ִל ְצחֹק
ְ ּבאוֹ ָתן יָ ַדיִ ם ִלזְ רֹק ֲא ָבנִ ים
ו ְּבאוֹ ָתן יָ ַדיִ ם ֶל ֱאסֹף אוֹ ָתן,
ַל ֲעשׂ וֹ ת ַא ֲה ָבה ַ ּב ִּמ ְל ָח ָמה ו ִּמ ְל ָח ָמה ָ ּב ַא ֲה ָבה.
שנֹא וְ ִל ְסל ֹ ַח וְ ִלזְ כּ ֹר וְ ִל ְשכּ ַֹח
וְ ִל ְ ׂ
ו ְּל ַסדֵּ ר ו ְּל ַב ְל ֵ ּבל וְ ֶל ֱאכֹל ו ְּל ַע ֵ ּכל
יסטוֹ ְריָ ה ֲא ֻר ָ ּכה
ֶאת ַמה ּ ֶש ִה ְ
שה ְ ּב ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת ְמאֹד.
עוֹ ָ ׂ
ָא ָדם ְ ּב ַח ָ ּייו ֵאין לוֹ זְ ַמן.
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא ְמ ַא ֵ ּבד הוּא ְמ ַח ּ ֵפשׂ
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא מוֹ ֵצא הוּא ׁשוֹ ֵכ ַח,
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא ׁשוֹ ֵכ ַח הוּא אוֹ ֵהב
ו ְּכ ׁשהוּא אוֹ ֵהב הוּא ַמ ְת ִחיל ִל ׁ ְשכּ וֹ ַח.
וְ נַ ְפ ׁשוֹ ְלמו ָּדה,
וְ נַ ְפ ׁשוֹ ִמ ְקצוֹ ִעית ְמאֹד
ַרק ּגוּפוֹ נִ ְש ָאר חוֹ ֵבב
ָּת ִמידְ .מנַ ֶּסה וְ טוֹ ֶעה
לֹא לוֹ ֵמד ו ִּמ ְת ַ ּב ְל ֵ ּבל
ִשכּ וֹ ר וְ ִעוֵ ּר ְ ּב ַת ֲענוּגָ יו ו ְּב ַמ ְכאוֹ ָביו.
מוֹ ת ְּת ֵאנִ ים יָ מוּת ַ ּב ְּס ָתו
ְמצו ָּּמק ו ְּמ ֵלא ַע ְצמוֹ ו ָּמתוֹ ק,
ֶה ָע ִלים ִמ ְתיַ ְ ּב ׁ ִשים ַעל ָה ֲא ָד ָמה,
יעים
וְ ָה ֲענָ ִפים ָה ֲע ֻר ִמים ְ ּכ ָבר ַמ ְצ ִ ּב ִ
המקוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ זְ ַמן ַלכּ ֹל.
ֶאל ַ
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"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

יק ּה ַח ָּמה ׁ -שוּב ֲאנִ י
ׁ ָש ָעה זוֹ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּכנְ ָסה ְלנַ ְר ִּת ָ
רוֹ ֶצה ִל ְראוֹ ת ְ ּבנֶ ָח ָמה.
ּ
ֹ
לּ
ׁ ֶש ִה ְב ַט ְח ִּתי ְל ַע ְצ ִמי כּ ֹה ְמ ָעטֶ ׁ ,ש א ִק ַי ְמ ִּתי
ְל ַע ְצ ִמי כּ ֹה ַה ְר ֵ ּבה.
יח ה'
וָ ֲאבוֹ י ׁ ֶש ָאנִ י מוֹ ְצ ָא ּה ַ ּב ַה ְב ָט ָחה ׁ ֶש ִה ְב ִט ַ
יח ה' ְליַ ֲעקֹב
ְל ַא ְב ָר ָהםֶ ׁ ,ש ִה ְב ִט ַ
ּ
ׁ ֶשזַ ְר ָעם יִ ְר ֶ ּבה ַ ּכחוֹ ל ַעל ְשׂ ַפת ַה ָים ָלרֹב .
ׁ ֶש ָאנִ י לֹא ַא ְב ָר ָהםֶ ׁ .ש ָאנִ י לֹא יַ ֲעקֹב.
ׁ ֶש ִה ְב ַט ְח ִּתי ְל ַע ְצ ִמי כּ ֹה ְמ ָעטֶ ׁ ,שלּ ֹא ִק ַ ּי ְמ ִּתי
ְל ַע ְצ ִמי כּ ֹה ַה ְר ֵ ּבה.
ּ
ׁ ֶש ֵאינֶ נִ י יָ כוֹ לֶ ׁ ,ש ֵאינֶ נִ י ֶא ָלא חוֹ לְ ,מ ָעט ֵמ ַה ְר ֵ ּבה.

לנר ולבשמים
ַל ֵ ּנר וְ ִל ְב ָשׂ ִמים ,נַ ְפ ׁ ִשי ְמיַ ֵח ָלה.
ִאם ִּת ְּתנ ּו ִלי כוֹ ס ,יַ יִ ן ְל ַה ְבדָּ ָלה:
סלּ ּו דְּ ָר ִכים ִליַ ּ ,פ ּנ ּו ְלנָ בוֹ ָכה.
ֹ
ּ ִפ ְתח ּו ׁ ְש ָע ִרים ִליּ ָ ,כל ַמ ְל ֲא ֵכי ַמ ְע ָלה:
שאֶ ,אל ֵאל ְ ּב ֵלב כּ וֹ ֵסף.
ֵעינַ י ֲאנִ י ֶא ּ ָ ׂ
ַמ ְמ ִציא ְצ ָר ַכי ִליּ ַ ,ב ּיוֹ ם ו ַּב ַ ּליְ ָלה:
דֵּ י ַמ ֲחסוֹ ר ֶּתן ִליֵ ,מאוֹ ְצרוֹ ת טו ָּבךְ.
ִ ּכי ַל ֲח ָס ֶד ָ
יךֵ ,אין ֵקץ וְ ֵאין ִּת ְכ ָלה:
יליַ ,ט ְר ִפי וְ טוֹ ָב ִתי.
יִ ְת ַחדְּ ּ ׁ ָשה ִ ּג ִ
ָּת ִסיר יְ גוֹ נוֹ ַתיַ ,מ ְכ ֱאב ו ַּמ ְא ֵפ ָלה:
ִה ֵ ּנה יְ ֵמי ַמ ְע ֶשׂ הִ ,מ ְת ַחדְּ ׁ ִשים ָּת ִמיד.
ישו ָּעה
ָעזִ ּ י וְ זִ ְמ ָרת יָ ּה וַ יְ ִהי ִלי ִל ׁ

היום היום

מילים :דודו ברק | לחן :מוני אמריליו

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
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עם צאת יום הזיכרון וכניסתו של יום העצמאות מדליקים נרות חג או מתכנסים
יחד ליד הדגל המונף בחזית הבית ומברכים:

ָמים
בֹותינּו ולאמותינו ַּבּי ִ
ַא ֵ
יּסים ל ֲ
ֹלהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָםֶׁ ,ש ָע ָׂשה ִנ ִ
ַאתה יְהוָה ֱא ֵ
ָּברּוְך ָּ
ְמן ַהּזֶה:
ָה ֵהם ַּבּז ַ
ְמן ַהּזֶה:
יענּו ַלּז ַ
ְמנּו ו ְִה ִּג ָ
ֹלהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָםֶׁ ,ש ֶה ֱחיָינּו ו ְִקּי ָ
ַאּתה יְהוָהֱ ,א ֵ
ָּברּוְך ָ
שרים יחד במנגינה המסורתית או במנגינת התקווה:

ִּמלֵא ְׂשחֹוק ִּפינּו
יבת ִצּיֹון ָהיִינּו ְּכח ְֹל ִמיםָ :אז י ָ
ִׁשיר ַה ַּמעֲלֹותְּ ,בׁשּוב יְהוָה ֶאת ִׁש ַ
ֹאמרּו ַבּגֹויִם ִה ְג ִּדיל יְהוָה ַלעֲׂשֹות ִעם ֵאּלֶהִ .ה ְג ִּדיל יְהוָה ַלעֲׂשֹות
ְּולׁשֹונֵנּו ִרּנָהָ ,אז י ְ
יקים ַּב ֶּנגֶבַ :הּז ְֹר ִעים ְּב ִד ְמ ָעה ְּב ִרּנָה
יתנּו ַּכ ֲא ִפ ִ
ׁשּובה יְהוָה ֶאת ְׁש ִב ֵ
ִע ָּמנּוָ ,היִינּו ְׂש ֵמ ִחיםָ :
ָרעּ ,בֹאָ-יבֹא ְב ִרּנָה ,נ ֵֹׂשא ֲא ֻלּמ ָֹתיו:
ּובכֹה נ ֵֹׂשא ֶמ ֶׁשְך ַהּז ַ
י ְִקצֹרּוָ :הלֹוְך לְֵך ָ
תהילים קכ"ו.

ְתה ּזֹאת ִהיא ִנ ְפ ָלאֹת ְּב ֵעינֵינּו :זֶה ַהּיֹום ָע ָׂשה יְהוָה נ ִָגילָה ו ְִנ ְׂש ְמ ָחה בֹו.
ֵמ ֵאת יְהוָה ָהי ָ
ׁם יְהוָה ֶא ְק ָרא:
ּוב ֵש
ׂא ְ
ּכֹוס יְׁשּועֹות ֶא ָּש
תהילים קי"ח ,מתוך תפילת ההלל.

מגביהים את הכוס ומברכים:
ֶפן:
ּבֹורא ְּפ ִרי ַהּג ֶ
ֹלהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם ֵ
ַאּתה יְהוָה ֱא ֵ
ָּברּוְך ָ
בותינּו ואמותינו
ׁר ְּגָאלָנּו ְוגַָאל ֶאת ֲא ֵ
ֹלהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם ֲא ֶש
ַאּתה יְהוָה ֱא ֵ
ָּברּוְך ָ
ּומ ֵא ֶבל ְליֹום טֹובֵּ .כן יְהוָה
ְהֹוציָאנּו ֵמ ַע ְבדּות ְל ֵחרּות ִמ ִּׁש ְעּבּוד ִל ְג ֻאּלָה ִמּיָגֹון ְל ִׂש ְמ ָחה ֵ
ו ִ
אתינּו ְל ָׁשלֹום ,ו ְִנ ְׂש ַמח ְּבהשלמת ִב ְניַן ארצך
ֲדים ַה ָּב ִאים ִל ְק ָר ֵ
יענּו ְלמֹוע ִ
ֹלהינּו ַה ִּג ֵ
ֱא ֵ
ׂר ֵאל.
ִש ָ
ַאתה יהוה ָּגַאל י ְ
ובהשכנת שלום בגבולה ובלב כל יושביהָּ :ברּוְך ָּ
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שיר בבוקר בבוקר
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פתאום קם אדם בבוקר
ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת,
ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום.

להוד אלף שנים מפכות במסתרים,
אלף שנים צעירות לפניו
כפלג צונן ,כשיר רועים ,כענף.

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,
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.

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,
ל-צ ּיוֹ ן וְ ׁ ָש ַכנְ ִּתי ְ ּבתוֹ ְך יְ רו ׁ ָּש ִָלם וְ נִ ְק ְר ָאה יְ רו ׁ ָּש ִַלם ִעיר ָה ֱא ֶמת וְ ַהר-יְ הוָ ה
כּ ֹה ָא ַמר יְ הוָ ה ׁ ַש ְב ִּתי ֶא ִ
יש
ְצ ָבאוֹ ת ַהר ַה ּק ֶֹד ׁש :כּ ֹה ָא ַמר יְ הוָ ה ְצ ָבאוֹ ת עֹד יֵ ׁ ְשב ּו זְ ֵקנִ ים וּזְ ֵקנוֹ ת ִ ּב ְרחֹבוֹ ת יְ רו ׁ ָּש ִָליִ ם וְ ִא ׁ
יה :כּ ֹה ָא ַמר
חב ֶֹת ָ
ִמ ׁ ְש ַענְ ּתוֹ ְ ּביָ דוֹ ֵמרֹב יָ ִמים :ו ְּרחֹבוֹ ת ָה ִעיר יִ ָּמ ְלא ּו יְ ָל ִדים וִ ָ
ילדוֹ ת ְמ ַשׂ ֲח ִקים ִ ּב ְר ֹ
אתי א ָֹתם וְ ׁ ָש ְכנ ּו ְ ּבתוֹ ךְ
ּ
יע ֶאת ַע ִּמי ֵמ ֶא ֶרץ ִמזְ ָרח ו ֵּמ ֶא ֶרץ ְמבוֹ א ַה ׁ ָש ֶמ ׁש :וְ ֵה ֵב ִ
יְ הוָ ה ְצ ָבאוֹ ת ִהנְ נִ י מוֹ ׁ ִש ַ
ֹ
יְ רו ׁ ָּש ִָלם וְ ָהי ּו ִלי ְל ָעם וַ ֲאנִ י ֶא ְהיֶ ה ָל ֶהם ֵלאל ִהים ֶ ּב ֱא ֶמת ו ִּב ְצ ָד ָקה:
זכריה ח' ,ד'-ח'.

יהן ,וְ קוֹ ְר ִאים ָל ֶהם ְל ׁ ִשיתוּף
יטים יַ ד ׁ ָשלוֹ ם ו ׁ ְּש ֵכנוֹ ת טוֹ ָבה ְל ָכל ַה ְּמ ִדינוֹ ת ַה ּ ׁ ְש ֵכנוֹ ת וְ ַע ֵּמ ֶ
ָאנ ּו מוֹ ׁ ִש ִ
ּ ְפ ֻע ָ ּלה וְ ֶעזְ ָרה ֲה ָד ִדית ִעם ָה ָעם ָה ִע ְב ִרי ָה ַע ְצ ָמ ִאי ְ ּב ַא ְרצוֹ ְ .מ ִדינַ ת-יִ ְשׂ ָר ֵאל מו ָּכנָ ה ִל ְתרֹם ֶח ְל ָקה
ְ ּב ַמ ֲא ָמץ ְמ ׁ ֻש ָּתף ֶל ִק ְיד ַמת ַה ִּמזְ ָרח ַה ִּתיכוֹ ן ֻ ּכלּ וּ.
ָאנ ּו קוֹ ְר ִאים ֶאל ָה ָעם ַה ְ ּיהו ִּדי ְ ּב ָכל ַה ְּתפוּצוֹ ת ְל ִה ְת ַל ֵ ּכד ְס ִביב ַה ִ ּי ׁשוּבּ ַ ,ב ֲע ָ ּליה ו ְּב ִבנְ יָ ן וְ ַל ֲעמֹד
יפת ַהדּ וֹ רוֹ ת ִלגְ ֻא ַ ּלת יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ימינוֹ ַ ּב ַּמ ֲע ָר ָכה ַה ְ ּגדוֹ ָלה ַעל ַהגְ ׁ ָש ַמת ׁ ְש ִא ַ
ִל ִ
מתוך מגילת העצמאות.

התנועה הרפורמית

יהדות ישראלית ללא מחיצות

תפילה לשלומה של מדינת ישראל
ָתנּוָ .הגֵן
יחת ְּג ֻאּל ֵ
אׁשית ְצ ִמ ַ
ִׂש ָר ֵאלֵ ,ר ִ
ְגֹואלֹוָּ .ב ֵרְך נָא ֶאת ְמ ִדינַת-י ְ
ִׂש ָר ֵאל ו ֲ
צּור י ְ
יה
ׁשֹופ ֶט ָ
יהְ ,ל ְ
אׁש ָ
ַא ִמ ְּתָך ְל ָר ֶ
אֹורָך ו ֲ
לֹומָךְׁ .שלַח ְ
ֶיה ֻס ַּכת ְׁש ֶ
ּופרֹׂש ָעל ָ
ֶיה ְּברֹב ַח ְס ֶּדָךְ ,
ָעל ָ
ְהּי ֶֹׁשר,
טֹובה ִמ ְּל ָפנֶיָךְ ,ל ַמ ַען י ְֵלכּו ְּב ֶד ֶרְך ַה ֶּצ ֶדקַ ,הח ֶֹפׁש ו ַ
ְת ְּקנֵם ְּב ֵע ָצה ָ
יה ,ו ַ
ְּול ִנ ְב ָח ֶר ָ
ְׂש ְמ ַחת עֹולָם
ָארץ ,ו ִ
ָת ָּת ָׁשלֹום ָּב ֶ
ְחּיִיםְ .ונ ַ
ְׁשּועה ו ַ
ְה ְנ ִחילֵם י ָ
ַחּזֵק י ְֵדי ְמ ֵגּנֵי ֶא ֶרץ ָק ְד ֵׁשנּו ,ו ַ
יהםַ .טע ְּב ִל ָּבם
זּור ֶ
לַ-ארצֹות ְּפ ֵ
ִׂש ָר ֵאל ְּב ָכ ְ
ַאחינּו ֵּבית י ְ
יהְּ .פ ָקד נָא ִל ְב ָר ָכה ֶאת ֵ
יֹוׁש ֶב ָ
ְל ְ
ירָךֲ ,א ֶׁשר ִנ ְק ָרא
ירּוׁש ַליִם ִע ְ
ַעל ִל ָ
ֹלהיו ִעמֹו ְוי ַ
ּומי ָב ֶהם ִמ ָּכל ַע ֵּמנּו י ְִהי ֱא ָ
ֲבת ִציֹון ִ
ַאה ַ
יבהִ ,ק ְנָאה
ְא ָ
ַאר ֵצינּוָ .ה ֵסר ִמ ִּק ְרבנּו ִׂש ְנָאה ו ֵ
ׁבי ְ
יֹוש ֵ
ֶיהַ .ה ֲא ֵצל ֵמרּוחֲָך ַעל ָּכֹל ְ
ִׁש ְמָך ָעל ָ
יאָךֹ" :לא
ֲבה וְַא ֲחוָהָׁ ,שלֹום ו ְֵרעּות .ו ְַקּיֵם ִּב ְמ ֵה ָרה חֲזֹון ְנ ִב ֶ
ְטע ְּב ִל ֵּבנּו ַאה ָ
ו ְִר ְׁשעּות .ו ַ
ׂא גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶח ֶרב ,וְ ֹלא י ְִל ְמדּו עֹוד ִמ ְל ָח ָמה".
ִש
י ָּ
ישעיה ב'.

ׂשמְחָה ּג ְדֹול ָה הַּל ַי ְל ָה
ִ
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ַה ַ ּליְ ָלה ַליְ ָלה ַליְ ָלה
ַה ַ ּליְ ָלה ָאנ ּו ָ ּבאנ ּו ַל ֲערוֹ ךְ
נֶ ׁ ֶשף נָ ִעים
ּ
רוֹ ְק ִדים וְ ׁ ָש ִרים ֻ ּכ ָלנ ּו
נֶ ֱהנִ ים וְ גַ ם ְשׂ ֵמ ִחים
יַ ָ ּלה ִל ְמחֹא ַ ּכ ּ ַפיִ ם ִשׂ ְמ ָחה ִת ְהיֶ ה ִ ּכ ְפ ַליִ ם
יוֹ ִסיף ָה ֵאל ָע ֵלינ ּו ִשׂ ְמ ָחה וְ ַח ִ ּיים טוֹ ִבים
ְּת ִחי ְמ ִדינָ ֵתנ ּו
ָת ִמיד ִּת ְהי ּו ְשׂ ֵמ ִחים
יַ ָ ּלה ִל ְמחֹא ַ ּכ ּ ַפיִ ם ִל ְכבוֹ ד יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם
ְ ּב ֶא ֶרץ מוֹ ַל ְד ֵתנ ּו ְ ּב ַחג ַע ְצ ָמאו ֵּתנ ּו
ילינ ּו
ּ/חיָ ֵ
"לנו ַ
נָ ִרים ֶאת דְּ גָ ֵלינ ּו וּנְ ָב ֵר ְך ַצ ַה ֵ
יַ ָ ּלה ִל ְמחֹא ַ ּכ ּ ַפיִ ם ִל ְכבוֹ ד יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם
ַה ַ ּליְ ָלה ַליְ ָלה ַליְ ָלה
ִשׂ ְמ ָחה ְ ּגדוֹ ָלה ַה ַ ּליְ ָלה
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