פסחלוצי
מציגים :שלוחת מזרע מחזור א'

הקדמה
בחג הפסח נהוג לעשות סדר .סדר פסח משמעו טקס
משפחתי או קהילתי של קריאת ההגדה .הפסח הזה
אנחנו רוצים להביא סדר פסח מסוג נוסף ,אישי יותר
ופנימי  .לנצל את תקופת האביב המביא עמו התחדשות
של הטבע גם להתחדשות של עצמנו .הגדת פסח זו
נוצרה כהזמנה לעצור ולהתבונן ,כל אחת ואחד בחייהם
כפרטים וכחלק מקבוצה ומשלוחה ,בשקט ובקדושת חג.
היא מכילה קטעים מגוונים מסגנונות ומקורות שונים,
כולם עוסקים בשאלות העולות מהנושא המנחה של החג
 חירות .אנחנו מזמינות אתכם לעיין בקטעים ,להרהרבשאלות ולהקשיב גם לשאלות שעולות בכם בזמן
הקריאה.
חירות היא צורך בסיסי של האדם .היא נמצאת בכל
שאיפה ,בכל חלום ,והמרדף אחריה הוא חלק ממי
שאנחנו כבני ובנות אדם ,ויחד עם זאת אופייה חמקמק
ואנו עלולים לאבד אותה בהיסח הדעת .חירות הנפש
וחופש האדם ,הן סיסמאות ריקות בלבד אם איננו חיים
את חירותנו יום יום בתודעה ובשימור .אנחנו מקוות
שתמצאו בהגדה הזו כלי שימושי בתזכורת העצמית
לשמוח ולחגוג את חירותנו בחג הזה ,אם לא בכל יום
ביומו .חג חירות שמח.
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פסח \ ברל כצנלסון
עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים.
דרך כל מחילות השעבוד ,האינקוויזיציה ,השמד והפרעות,
נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש בזיכרון עתיק
אשר כולו מופנה לקראת העתיד.
מאבות אל בנים ,דרך כל הדורות ,נמסר דבר יציאת
מצרים כזיכרון אישי אשר איננו מחוויר ואיננו דהה .איזה יצר
חרות עמוק טבוע בלב עם ,שיכול היה באביב ימיו ליצור
יצירה כזאת ולמסור אותה מדור לדור.

שמחה רבה!
ִׂש ְמ ָח ה ַר ָּב הִׂ ,ש ְמ ָח ה ַר ָּב ה!
ָא ִב יב ִה ִּגיַע ֶּ ,פ ַס ח ָּב א
ָּת ְפ רּו ִל י ֶּב ֶגד ִע ם ִּכ יִס ים
ִמ ְּל אּו ִּכ יַס י ֶּב ֱא גֹוִזים.
ָׁש ֹאל ֶא ְׁש ַא ל ַא ְר ַּב ע ֻק ְׁש יֹות
ָׁש ֹתה ֶא ְׁש ֶּת ה ַא ְר ַּב ע ּכ ֹוסֹות.
וכֹוס גדֹוָל ה ִא יִמ י ַת ִב יא לֵא ִל ַיהּו
ָה ַנִב יא
ַה ְל ַואי ָיבֹואַ ,ה ְל ַואי ָיסּור,
ִיְר ֶא ה אֹוִת י ָּכל ָּכ ְך ָה דּור.
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קצת סדר...
את ליל הסדר שלנו נערוך על פי הגדה המשלבת
סימנים מסורתיים וסימנים בני זמנינו .מעט הסבר על
הסדר שלפנינו  :הסדר מחולק לארבע כוסות ,כל
אחת מהן נקדיש לערך מהותי בחג שלנו .בתוך כל
אחד מארבעת החלקים יהיו שזורים קטעי קריאה,
שירים ,סימנים וחלקים מההגדה המקורית.
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חלק הברכות
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צלחת הסדר
צלחת הפסח  -בצלחת מונחים דברי מאכל שונים,
המשמשים סמל לחג:
זרוֹע – לזכר זבח פסח בבית המקדש .בדרך כלל
צלי של זרוע שלא נאכל .הזרוע מסמלת גם את היד
הנטויה.
בֵ יצָ ה – לזכר קורבן החג .בהיותה סמל לאבלות
מסמלת גם את חורבן בית המקדש .פותחת את
סעודת החג העיקרית :שולחן ערוך.
ֹסת – תערובת פירות מרוסקים ומעורבבים ביין,
חרו ֶ
ָ
צורת טיט המסמל את עבדות ישראל במצרים.
מָ רוֹר – עלים מרים לזכר המרירות שידע עמנו
במצרים )חסה או שורש חזרת(.
חז ֵֶרת – ירק חריף מרוסק ,מסמל את המרירות
ָ
והקושי שבעבדות .יש נוהגים לאכול את החזרת
כמרור )ולא מניחים אותו כסמל נפרד( או נאכלים
יחד מרור וחזרת "מצות ומרורים".
כ ְָרפַ ס – ירקות טבולים במי מלח לזכר עונת אביב
ולמי ים סוף המלוחים ויש אומרים מי המלח כסמל
ל"דמעות" בני ישראל )סלרי או תפוח-אדמה(.
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עשר המכות
אלו עשר מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים
במצרים:
ָּד ם
ְצ ַפ ְר ֵּד ַע
ִּכ ִּנים
ָע רֹוב
ֶּד ֶב ר
ְׁש ִח ין
ָּב ָר ד
ַא ְר ֶּב ה
חֶׁש ְך
ַמ ַּכת ְּב כֹורֹות.
ַר ִּב י ְיהּוָד ה ָה ָיה נֹוֵת ן ָּב ֶה ם ִס ָּמ ִניםְּ :ד ַצ "ְך ַע ַד "ׁש ְּב ַא ַח "ב.

עשר המכות ע"פ דון יצחק אברבנאל
נוהגים להטיף מן הכוס טיפות-יין בספירת המכות.
לרמוז בזה כי אין שמחתנו שמחה שלמה על-כך
שבגללנו נענש עם שלם .אף-על-פי שהשונא היה ראוי
לאותה מפלה אין היא גורמת לנו שמחה אמיתית.
(כאילו בכל מכה ומכה נגרע משהו מכוס השמחה
שלנו).
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כוס ראשונה

יציאה מעבדות לחירות
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חירות מהותית  /הרב קוק
ההבדל שבין העבד לבין החורין אינו רק הבדל
מעמדי ,שהאחד הוא משועבד לאחר והשני בלתי
משועבד .אנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו הוא
מלא חירות ,ולהיפך  -בן חורין שרוחו הוא רוח של
עבד .החירות הצביונית (המהותית) היא אותה הרוח
הנישאה ,שהאדם וכן העם בכלל מתרומם על ידה
להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו ,לתכונה הנפשית
של צלם אלוהים אשר בקרבו ,ובתכונה כזאת אפשר
לו להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים ,שהם שווים
את ערכם .מה שאין כן בבעל הרוח של העבדות,
שלעולם אין תוכן חייו והרגשתו מאירים בתכונתו
הנפשית העצמית ,כי אם במה שהוא טוב ויפה אצל
האחר השולט עליו איזו שליטה שהיא ,בין שהיא
רשמית בין שהיא מוסרית  -במה שהאחר מוצא שהוא
יפה וטוב.
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משנה פסחים י׳:ה׳
רבן גמליאל היה אומר .כל שלא אמר שלשה דברים
אלו בפסח .לא יצא ידי חובתו .ואלו הן .פסח .מצה.
ומרור פסח על שום שפסח המקום על בתי אבותינו
במצרים .מצה .על שום שנגאלו אבותינו במצרים
מרור על שום שמררו המצריים את חיי אבותינו
במצרים .בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו.
כאילו הוא יצא ממצרים .שנאמר בשמות יג ,פסוק ח'
'והגדת לבנך ביום ההוא לאמר .בעבור זה עשה ה'
לי בצאתי ממצרים' לפיכך אנחנו חייבין להודות
,להלל ,לשבח ,לפאר ,לרומם להדר ,לברך  ,לעלה
ולקלס .למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים
האלו:
הוציאנו מעבדות לחירות.
מיגון לשמחה.
ומאבל ליום טוב.
ומאפילה לאור גדול
ומשעבוד לגאולה  ...ונאמר לפניו הללויה.
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שמות י״ג:ח׳

(ח) ְוִה ַּגְד ָּ֣ת ְל ִב ְנָ֔ך ַּב ּ֥יֹום ַה ֖הּוא ֵלאֹ֑מר ַּב ֲע ֣בּור ֶ֗זה ָע ָׂ֤שה
ְיהָו֙ה ִ֔ל י ְּב ֵצ אִ֖תי ִמ ִּמ ְצ ָֽר ִים׃
עבדים היינו
ֲעָב ִד ים ָהִיינ ּוָ ,הִיינ ּו,
ַע ָּתה ְּב ֵני חֹוִר יןְּ ,ב ֵני חֹוִר ין.
ֲעָב ִד ים ָהִיינ ּו,
ַע ָּתהַ ,ע ָּתה ְּב ֵני חֹוִר יןּ ,
ְב ֵני חֹוִר ין.

ליל סדר עולמי חדש – אוהד אזרחי
(מתוך כתבה לחיים אחרים )2000׳

ההגדה של פסח ,כמו כל טקסט העומד במרכזו של
טקס רוחני ,צריכה להיות דבר חי .ודבר חי משמעו
שהוא רלוונטי לחוויית החיים של בני הדור .לכן אמר
חכמי בהגדה עצמה כי בכל דור ודור חייב אדם
לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריים ,אבל זה
לא רק 'כאילו' ,זה ממש .לכל אחד ואחת מאתנו יש
מצריים שלו ,או שלה .בתוך כל אחד מאתנו שוכן לו
פרעה קטן ,שמתעקש לא להניח לנו להיות מי
שאנחנו באמת ,ובכל אחד ואחת מאתנו יש נקודה
פנימית של חירות ,שלא מוותרת ,ומבקשת לה
גאולה.
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ליל סדר עולמי חדש – אוהד אזרחי
(מתוך כתבה לחיים אחרים )2000׳

השאיפה לחירות צריכה להיות שאיפה תמידית ,יום
יומית .אולם למרות זאת קבעה המסורת היהודית
נקודה על לוח השנה העברי ,המיועדת להתבוננות
אישית ,משפחתית וחברתית במשמעויותיה של
החירות האמיתית .הדרך אל החירות נמשכת לאין
קץ ,וכל עוד הולכים בה ,היא הולכת איתנו .אבל
הדרך אל החירות דרך קשה היא ,ופעמים רבות
קורה שקל לנו יותר להזניח אותה ,ואז נדמה שכה
נעים להתרפק על מנעמי השעבוד .לכן יש חשיבות
ליחודו של זמן בשנה שבא לחדש את מאגר הכוחות
ולהזרים דם חדש בעורקי כל מי שמבקש להשתחרר
מן השעבוד.
רבדים רבים יש לו לשעבוד ורבדים רבים יש לה
לחירות .קיים המובן החיצוני של השעבוד ,מצב בו
שוללים ממך את זכויותיך כאדם או כאומה ,אבל
מעבר לכך קיימים גם המובנים הפנימיים של
השעבוד :שעבוד הנפש הרוח והנשמה .ואין הם
תלויים אחד בשני.
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ליל סדר עולמי חדש – אוהד אזרחי
(מתוך כתבה לחיים אחרים )2000׳

יכול להיות עבד ,שרוחו חופשיה ובת חורין היא ,ויכול
להיות אדם שחי במדינה ליברלית ודמוקרטית
כאזרח חופשי ,אך רוחו משועבדת להפליא .לעיתים
קרובות אנחנו נסים מפני החופש האמיתי ,כי החירות
מאיימת עלינו .קל יותר ,אמר רבי שמחה בונם
מפשיסחא ,להוציא את היהודים מן הגלות מאשר
להוציא את הגלות מן היהודים…
וכך הדבר ביחס לכל אחד ואחת מאתנו .כולנו
מאוהבים במידה זו או אחרת בגלות הפנימית שלנו.
כולנו מוותרים מדי פעם בפעם על ההזדמנויות
ליציאה לחופשי ,כי נוח לנו להשאר במקום הידוע בו
אנחנו נמצאים .לחירות יש צד מפחיד .החירות איננה
ידועה ,היא שייכת לאין-סוף ,מעבר לכל גבול ידוע,
ובני האדם מעדיפים פעמים רבות להתעלם ממנה
ובוחרים במנעמי השעבוד.
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ָּכל ָאָדם ָצִריך ִמְצַרִים  -אמנון ריבק
ָּכל ָא ָד ם ָצ ִר יך ֶׁש ִּת ְה ֶיה לֹו
ֵא יזֹו ִמ ְצ ַר ִים,
ִל ְה יֹות ֹמֶׁש ה ַע ְצ מֹו ִמ ּת ֹוָכּה
ְּב ָיד ֲח ָזָק ה,
אֹו ַּב ֲח ִר יַק ת ִׁש ַּנִים.
ָּכל ָא ָד ם ָצ ִר יך ֵא יָמ ה ַוֲח ֵׁש ָכה ְּגדֹוָל ה,
ְוֶנָח ָמ הְ ,וַה ְב ָט ָח הְ ,וַה ָּצ ָל ה,
ֶׁש ֵּיַד ע ָל ֵׂש את ֵע יָניו ֶא ל ַה ָּׁש ַמ ִים.
ָּכל ָא ָד ם ָצ ִר יך ְּת ִפ ָּל ה
ַא ַח ת,
ָּכל ָא ָד ם ָצ ִר יך ֶׁש ִּת ְה ֶיה לֹו
ְׁש ֵּת ֵה א ְׁש גּוָר ה ֶא ְצ לֹו ַע ל ַה ְּׂש ָפ ַת ִים.
ֵא יזֹו ִמ ְצ ַר ִים,
ָא ָד ם ָצ ִר יך ַּפ ַע ם ַא ַח ת ְל ִה ְת ּכ ֹוֵפ ף -
ִל ְגֹאל ַע ְּצ מֹו ִמ ֶּמ ָנה ִמ ֵּב ית ֲעָב ִד ים,
ָּכל ָא ָד ם ָצ ִר יך ָּכֵת ף.
ָל ֵצ את ַּב ֲח ִצ י ַה ַּל ִיל ֶא ל ִמ ְד ַּב ר
ַה ְּפ ָח ִד ים,
ִל ְצ ֹעד ַה ְיֵׁש ר ֶא ל ּת ֹוך ַה ַּמ ִים,
ִל ְר אֹוָת ם ִנ ְפ ָּת ִח ים ִמ ָּפ ָניו ַל ְּצ ָד ִד ים.
ָּכל ָא ָד ם ָצ ִר יך ָּכֵת ף,
ָל ֵׂש את ָע ֶליָה ֶא ת ַע ְצ מֹות יֹוֵס ף,
ָּכל ָא ָד ם ָצ ִר יך ְל ִה ְזַּד ֵּק ְף.
ָּכל ָא ָד ם ָצ ִר יך ֶׁש ִּת ְה ֶיה לֹו
ֵא יזֹו ִמ ְצ ַר ִים.
ִוירּוָׁש ַל ִים,
ּוַמ ָּס ע ָא רֹוך ֱא ָח ד,
ִל ְזֹּכר אֹותֹו ָל ַע ד
ְּב ַכּפ ֹות ָה ַר ְגַל ִים.
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כוס שנייה
שאילת שאלות
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חשיבותה של שאלה
יבלב לבו של סדר הפסח ניצבת השאלה "מה
נשתנה" .הרבה ממנהגי ערב זה נועדו לגרום
למשתתפים ,ובמיוחד לילדים שבינינו ,לחוש ֶש ָל ילה
זה שונה מכל הלילות ,לגרום לנו לשאול ולהרהר
מדוע נשתנה הלילה הזה ,מה הוא בא ללמדנו.
חשיבותה של השאלה מודגשת בברייתא המובאת
במסכת פסחים שבתלמוד הבבלי (קטז ע"א)" :תנו
רבנן :חכם  -בנו שואלו ,ואם אינו חכם  -אשתו
שואלתו .ואם לאו  -הוא שואל לעצמו .ואפילו שני
תלמידי חכמים שיודעין בהלכות הפסח  -שואלין זה
לזה".
בתרגום ללשון חינוכית בת ימינו משמעות הברייתא
היא ,שהסדר מכוֵון לכך שהילדים והילדות יעוררו את
לבם למשמעות לילה מיוחד זה ויביעו את הרהורם
בשירת "מה נשתנה" .אם אין ילדים ,או שמא לא
הצלחנו להביאם לשאול ולהשתתף ,נשאל אלו את
אלו ,כי כולנו מצּווים להגביר את מּודעותנו ,לצאת
מהשגרה ,להבחין שהלילה הזה מבקש להכניס אל
חיינו דבר מה שישנה אותם מעיקרם .גם אם אנו
סבורים שאנו מצויים בהלכות החירות והאחריות
שמלמד הפסחִ ,מ צווה עלינו לשאול ולדון ,להעמיק
במדרשנו ,שהמדרש מביא לידי מעשה.
הרב יהוידע עמיר
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מה נשתנה
מה נשתנה?
מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?
שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה
הלילה הזה  -כולו מצה!
שבכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות
הלילה הזה  -כולו מרור! שבכל
הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם
אחת
הלילה הזה  -שתי פעמים!
שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין
ובין מסובין
הלילה הזה  -כולנו מסובין!
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ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָבִנים ִּדְּבָרה ּתֹוָרה:
ֶא ָח ד ָח ָכםְ ,וֶא ָח ד ָר ָׁש עְ ,וֶא ָח ד ָּת םְ ,וֶא ָח ד ֶׁש ֵא ינֹו
יֹוֵד ַע ִל ְׁש אֹול.
ָח ָכם ָמ ה הּוא אֹוֵמ רַ :מ ה ָה ֵע דֹות ְוַה ֻח ִּק ים
ְוַה ִמ ְׁש ָּפ ִט ים ֲא ֶׁש ר ִצ ָּוה יהוה ֱא ֹלֵה ינּו ֶא ְת ֶכם?
ואף ַא ָּת ה ֱא ָמ ר לֹו ְּכ ִה ְל כֹות ַה ֶּפ ַס חֵ :א ין
ַמ ְפ ִט יִר ין ַא ַח ר ַה ֶּפ ַס ח ֲא ִפ יקֹוָמ ן.
ָר ָׁש ע ָמ ה הּוא אֹוֵמ רָ :מ ה ָה ֲע ֹבָד ה ַה ֹּזאת ָל ֶכם?
ָל ֶכם ְ -וֹלא לֹוּ .וְל ִפ י ֶׁש הֹוִצ יא ֶא ת ַע ְצ מֹו ִמ ן
ַה ְּכ ָל ל ָּכַפ ר ְּב ִע ָּק רְ .וַא ף ַא ָּת ה ַה ְק ֵה ה ֶא ת ִש ָּניו
ֶוֱא ֹמר לֹוַּ" :ב ֲעבּור ֶזה ָע ָׂש ה יהוה ִל י
בֵצ אִת י ִמ ִּמ ְצ ָר ִיםִ ".ל י ְ -וֹלא לֹוִ .א יּלּו ָה ָיה ָׁש ם ,לא
ָה ָיה ִנְגָא ל.
ָּת ם ָמ ה הּוא אֹוֵמ רַ :מ ה ֹּזאת? ְוַא מרת אליו" :בחוזק
יד הוציאנו יהוה ממצרים מבית עבדים".
ְוֶׁש ֵא ינֹו יֹוֵד ַע ִל ְׁש אֹול ַ -א ְּת ְּפ ַת ח לֹוֶׁ .ש ֶּנֱא ַמ ר:
"ְוִה ַּגְד ָּת ְל ִב ְנ ָך ולבתך ביֹום ַה הּוא ֵלאֹמר ַּב ֲעבּור ֶזה
ָע ָׂש ה יהוה ִל י ְּב ֵצ אִת י ִמ ִּמ ְצ ָר ִים".

ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָבִנים ִּדְּבָרה ּתֹוָרה:
כנגד ארבעה בנים דברה תורה – אחד חכם ,אחד
רשע ,אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול .ארבע
פעמים מוזכרת בתורה העובדה שצריך לספר לבנים
על יציאת מצריים ,ובכל פעם בסגנון אחר .מכאן
למדו חז"ל שהתורה דיברה על סוגים שונים של
אמירות ,המכוונות לסוגים שונים של בני אדם.
מה שמאפיין את החכם בסיפור ההגדה זה שהוא
יודע לשאול! החכם איננו זה שיודע את התשובות
אלא זה שמספיק רגיש וקשוב כדי לשאול .לשאול
מתוך פתיחות ולא מתוך ציניות .ציניות זו דרכו של
הרשע .הוא איננו איש רע בהכרח ,אבל הוא פשוט
מייצג את האיש שאיננו מוכן לפקוח את אזניו
ולהשתחרר מן הדעות הקדומות .ה"רשע" של
ההגדה הוא הטיפוס הציני .ולכן מצווה ההגדה
להכהות לו את השיניים – כלומר למעט את חידודון,
להביא אותו למצב שבו לא תהיה עוד משמעות
לציניות ולא יהיה לה ממה להבנות.
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ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָבִנים ִּדְּבָרה ּתֹוָרה:
התם הוא זה שאיננו מסוגל להכנס אל מורכבות
החיים .הוא שואל רק "מה זאת???" ולא מצליח לנסח
שאלה מורכבת ומתוחכמת .תשובתנו אליו צריכה
להדגיש את מידת המורכבות של המציאות.
וזה שלא ידע לשאול רוצה לשאול אבל איננו יודע
כיצד .הוא איננו יודע כיצד מתחילים בכלל .ולכן אנו
מצווים להכניסו בסוד הענינים ולספר לו על משמעותן
של עבדות וחירות.
כל ארבעת הבנים מצויים בכל אחד ואחת מאתנו.
ישנן בתוכי רמות של חופש שביחס אליהן אני יכול
להיות חכם ולהתנסח היטב מבחינה מילולית .אך
ישנן רמות עמוקות יותר ,שביחס אליהן אני מעדיף
להתעלם ,להיות "רשע" ,ציני וקר.
וכך הוא גם ביחס לשתי העמדות האחרונות .ניתן
לנסות ולהגדיר לעצמנו מה בתוכנו מהדהד דרך כל
אחת מארבע הדמויות הללו .מתי קופץ בתוכי הבן
הרשע ומתי פוקח עיניים עגולות זה שלא ידע לשאול.
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כנגד ארבע נשים דיברה תורה
אהובה בן אהרון
אחת חכמה ,אחת רשעה,
אחת תמימה ואחת שאינה יודעת לשאול.
ארבע נשים שהן אחת .ארבע נשים שהן אני.
חכמה מה היא אומרת? ורשעה?
והתמימה מה? וזו שאינה יודעת לשאול?
הייתי יכולה לׂשים דברים בפיהן ואיני מוצאת טעם.
למה אגדיר דבריה של כל אחת מהן בנושא אחד,
כשעולים קולות ארבעתן בתוכי,
כל הזמן ובכל נושא?!
אדרבא ,מוצאת אני טעם במאבק האין-סופי שלי
להכיר בקיומן,
בזהותן הנפרדתַּ ,ב מרחב שמבקשת כל אחת מהן
לעצמה,
ובאותה בת-קול שלי המחברת בין כולן.
לפיכך ,מודה אני לפניך ,בכל שנה יותר,
על ריבוי הקולות,
על יציאה ִמ ֵּמ ַצ ר ְל מרחב שאינו מפחד לשמוע.
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כוס שלישית
התחדשות ויצירה
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אביב
כל אביב כל הטבע מתחדש – בחורף העצים
עומדים בשלכת והצמחים סובלים מהקור ,ובאביב
הכל פורח והשמש חוזרת להאיר.
כך גם חג הפסח מציין תהליך היסטורי של
התחדשות לאומית – העם שהיה משועבד במצרים,
מחוק ,נראה כלא קיים ,יצא לחופשי והתחיל לחיות
מחדש.
האדם בטבעו אינו עומד במקום ,תמיד משתנים בו
דברים .מי שאינו משתנה וחושב שהוא קבוע – הרי
הוא יורד למטה .ההתחדשות מאפשרת לחיות
באמת – לא לעמוד במקום ,לא להיות מקובע ,ליצור
מחדש ,ולשאוף תמיד לטוב יותר .משמעותה של
יציאה מעבדות לחירות היא ההתחדשות – היכולת
להתנתק מכבלי השגרה המוכרים ולהתחיל מציאות
חדשה.

איך יודעים שבא אביב?
איך יודעים שבא אביב?
מסתכלים סביב סביב
ואם רואים המון ידים חרוצות
נושאות סלים כבדים עם יין ומצות
ואם שרים "שמחה רבה" -
"אביב הגיע ,פסח בא"
אז יודעים (אז יודעים)
שבא אביב (שבא אביב)
אז יודעים שבא אביב,
אז יודעים שבא אביב.
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משהו חדש מתחיל /דני רובס
משהו מתחיל מתגלגל ברחובות
משהו אחר יורד במדרגות
משהו קורה ,תופס לו בזנב
משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו
מישהו מוכר עומד ומסתכל
אמצע הרחוב ומישהו אוכל
כמה רעשים הופכים כבר למקצב כל הנקודות כבר מתחברות לקו
משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו
משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו
דברים קורים תמיד בזמן נכון
באים הולכים בין ההמון
את עיניי תראי ,ומגע מקרי בי
ניסים קורים ,הכול עוד אפשרי
האם פתאום את תעברי?

דברים קורים תמיד בזמן נכון
באים הולכים בין ההמון
את עיניי תראי ,ומגע מקרי בי
ניסים קורים ,הכול עוד אפשרי
האם פתאום את תעברי?

דברים קורים תמיד בזמן נכון
באים הולכים בין ההמון
את עיניי תראי ,ומגע מקרי בי
ניסים קורים ,הכול עוד אפשרי
האם פתאום את תעברי?

ערב שוב יורד לעיר העסוקה
חושך מתגנב ,מונית שם מחכה
חתול רחוב קטן גווע ברעב
משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו
ריח מתוקים מציץ מהחלון
שם במרחקים עולה כבר אור ראשון
קטע של רחוב כורע מתחתיו
משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו

רגע של שלווה ,אני עוד פה לבד
זוג צעיר עובר ,מחזיק לו יד ביד
מעבר לפינה פנים ,חיוך רחב
משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו...
מתחיל אצלי עכשיו...
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האדם והטבע
"החיים הם יצירה ,התחדשות תמידית ,היווצרות
שאינה פוסקת – והאדם שותף לטבע ביצירת החיים.
אור החיים האנושיים הוא לא במה שהאדם לוקח מן
המוכן ,אף לא במה שהוא נותן לאחרים מן המוכן ,כי
אם במה שהוא יוצר .ביצירה הוא נותן את כל עצמו
ולוקח את כל עצמו .מה היא היצירה שבחיים מצדם
האנושי? מה חלקו של האדם בשותפות זו?"
א.ד גורדון
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כוס רביעית
הזדמנויות
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הידעתן?
הלכות דיני עיבור השנה נקבעו על מנת שחג הפסח יכול
באביב!!!
הזיקה בין פסח לתקופת האביב היא רחבה ואינה
מסתכמת בעניין שימור התאריך ההיסטורי בלבד .חג
הפסח קשור למעגל ההתחדשות העונתי הפותח באביב
הארץ-ישראלי .הנה חלפה לה קדרות ימי החורף ,גשמים
אחרונים מרווים את האדמה ,השמים נצבעים בתכלת
והצומח מוריק בשלל צבעיו .תשוקת החיים פועמת בלב
וממתינה לימים חדשים שיביאו איתם בשורות טובות של
תקופה חדשה .האביב הוא זמן של התחלות חדשות,
היבול נובט ועולה מעל פני האדמה ,הפרחים פורחים
ונדמה שהכל מתחדש לאחר תרדמת החורף .והנה,
כבמטה קסם חודש ניסן הגיע והוא מזמן עימו קשת של
משמעויות והזדמנויות חדשות.
בימים אלה של תחילת האביב הטבע כולו מתעורר לחיים
חדשים .רבים מבעלי החיים מעמידים צאצאים ,העצים
מחדשים את פניהם ופורחים לקראת הֵפ רות העתידים
לצאת מהם .האדם ,גם זה בן זמננו ,פותח את חלונו
וחוזה בכל שפע הטבע המתחדש .השתנות הנוף החיצוני
מהדהדת בלבו של האדם המתמזג כולו בחדוות חידוש
הטבע .אין מתאימה יותר מעונה זו לחוג בה את הפסח,
המציין את לידת האומה.
הרב קוק קושר שני היבטים אלו באמירה" :יציאת מצרים
היא אביב לעולם כולו" (מגד ירחים).
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דחוף מאוד לתת  /דוד אבידן
ָּד חּוף ְמ אֹוד ָל ֵת ת ְל ַע ְצ ִמ י ַע ְכ ָׁש יו ִה ְזַּד ְּמ ֻנּיֹות נֹוָס פֹות,
ָל ֵצ את ִמ ּת ֹו ְך ַה ִה ְזַּד ְּמ ֻנּיֹות ַה ּק ֹוְד מֹות ֶׁש ְּכ ָב ר ֻמ ְמ שּו,
ְל ֵע ֶב ר ֶא ְפ ָש ֻר ּיֹות ֲח ָד ׁש ֹות־ֲח ִד ישֹותֶ ,א ְפ ָש ֻר ּיֹות
ְּפ תּוחֹות.
ְּב ָׁש ָל ב ְמ ֻס ָּים ָח ַד ְל ִּת י ְל ַס ֵּפ ק ְל ַע ְצ ִמ י ִמ ְצ ָר ְך ִח ּיּוִנ י ֶזה.
ָזַכְר ִּת י ַר ק ֶא ת ָה ַא ְס ָּפ קֹות ַה ּק ֹוְד מֹותַ ,ה ָמ ִס יִו ּיֹות,
ַה ׁש ֹוְפ עֹות,
ְוָח ַש ְב ִּת י ְל ֻּת ִּמ י ֶׁש ְּמ ָל אי־ָה ֶא ְפ ָש ֻר ּיֹות ֹלא ִיָּת ם עֹוָל ִמ ית.
ֹלא ָח ַש ְב ִּת י ַע ל ַע ְצ ִמ י ְּב ֻמ ָּׂש ִּגים ַּת ֲעִׂש ָּיִת ִיים
קֹוְנֶב ְנְצ יֹוָנִל יים.
ְוָל ֵכן ִס ַּפ ְק ִּת י ְּב ַב ת־ַא ַח ת ֶא ת ָּכל ֹחֶמ ר־ַה ֶּגֶלם
ְוָת ְכ ִנ ּיֹות־ַה ִּי ּצ ּור.
ַע ְכ ָׁש יו ָה ַא ְס ָּפ ָק ה ַמ ְת ִח יָל הַ ,א ַח תְׁ ,ש ַּת ִיםָׁ ,ש לֹוׁש .
ְּב ַר ָּכבֹות ּוִב ְמ טֹוִס ים ּוָב ֳא ִנ ִּיֹות־ָמ ָּש א ּוְב ַמ ָּׂש ִא ּיֹות ָע ָנק.
ֲא ִני ְמ ַס ֵּפ ק ְל ַע ְצ ִמ י ֶא ְפ ָש ֻר ּיֹות נֹוָס פֹותֶׁ ,ש ֹלא ִּת ַּת ְמ ָנה
ָּכל־ָּכך ָמ ֵה ר.
ֲא ִנ י ּפ ֹוֵת ַח ְל ְפ ֵני ַע ְצ ִמ י ְּד ָל תֹות ְס מּויֹות ְוחֹוֵלף ַּד ְר ָּכן.
ֲא ִני ְמ אֹוֵת ת ָל אֹוְּפ ְצ יֹות ַה ֲח ָד ׁש ֹות ְל ַה ִּגיַע ֵא ַל י
ִּב ְמ ִה ירּות־ִׂש יא.
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ָּד חּוף ְמ אֹוד ָל ֵת ת ְל ַע ְצ ִמ י ַע ְכ ָׁש יו ֶא ְפ ָש ֻר ּיֹות נֹוָס פֹות.
ָה ֶא ְפ ָש ֻר ּיֹות ַה ּק ֹוְד מֹות ֻמ ּצ ּו ָּפ חֹות אֹו יֹוֵת ר ִּב ְת קּופֹות
קֹוְד מֹות.
ֵיׁש ִל י ְּכ ִת יָב ה זֹוֶר ֶמ תַ ,וֲא ִני ִמ ְת ַּגֵּב ר ִּכ ְמ ַע ט ַע ל ָּכל
ֶא ְת ָּגר,
ֲא ָב ל ֹלא ֶזה ַמ ה ֶׁש ֲא ִני ְמ ַח ֵּפ ׂשָ ,ל ֵכן ֲא ִני ְמ ַח ֵּפ ׂש
ֶא ְפ ָש ֻר ּיֹות ֲח ָד ׁש ֹות.
ֲא ִנ י ֶא ְמ ָצ א אֹוָת ןַ ,א ל ְּד ָא ָגהֲ ,א ִנ י ֶא ְמ ָצ א אֹוָת ן.
ֵה ן ְּכ ָב ר ְמ ַח ּכ ֹות ִל י ְל ַיד ֶּפ ַת ח ַה ַּב ִיתֵ ,ה ן ְמ ַח ּכ ֹות ִל י.
ֵה ן יֹוּדעֹות ָע ַל י ָּכל ָמ ה ֶׁש ָּצ ִר יְך ָל ָד ַע ת ֶ -יש ָל ֶה ן ָּכל
ַה ְּנתּוִנ ים.
ֵה ן ּפ ֹוֲעלֹות ְל ִפ י ַה ְּנתּוִנים ֶש ֵּיש ָל ֵה ן ּוְל ִפ י ַה ֵּמ יָד ע
ַה ָּד רּוׁש .
ֵה ן ְמ ַח ְּפ שֹות אֹוִת י ְּכ מֹו ֶׁש ֲא ִנ י ְמ ַח ֵּפ ׂש אֹוָת ן,
ִּכ י ֲא ִנ י ָה ֶא ְפ ָש ֻר ּיֹות ֶׁש ָּל ֶה ן ְּכ מֹו ֶׁש ֵה ן ָה ֶא ְפ ָש ֻר ּיֹות ֶׁש ִּל י.
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לבחור נכון\ אמיר דדון
בסוף הכול מתנקז אליי
/עניין של זוויות
אני לא מבין רמזים אולי
צבעים ואותיות

מתי אלמד לבחור נכון?
להאמין ,לראות שטוב
בלי להביט שוב לאחור
מתי אלמד לבחור נכון?
להאמין ,לראות שטוב
בלי להביט שוב לאחור

מבט חטוף אל עצמי ,ודי
רק לא להסתכל
מה שבפנים כבר בפנים מדי
בסוף הכול מתחבר אליי
קוראים לזה הרגל
עניין של חלומות
אם אתעורר בדיוק בזמן
מתי אלמד לבחור נכון?
אולי אוכל לזכור
להאמין ,לראות שטוב
בלי להביט שוב לאחור
אומרים יש מי ששומר עליי
לבחור נכון
נותן לי את הכוחות
עוד לא מצאתי תשובה אבל
אותו הקול מדבר אליי
קוראים לזה לחיות
פוגש בי בלילות
הולך מבלי להבין לאן
מתי אלמד לבחור נכון?
האם אדע לחזור
להאמין ,לראות שטוב
בלי להביט שוב לאחור
מבט חטוף מסביב ,ודי
לבחור נכון
יותר כבר לא אפול
יש ילד שמתסכל עליי
קוראים לזה לגדול
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סעודה
31

אחד מי יודע
ְׁש מֹוָנה ִמ י יֹוֵד ַע ְׁש מֹוָנה ֲא ִני
ֶא ָח ד ִמ י יֹוֵד ַע ֶא ָח ד ֲא ִני יֹוֵד ַע
ֶא ָח ד ֱא ֹלֵה ינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמ ִים ּוָב ָא ֶר ץ יֹוֵד ַע
ְׁש מֹוָנה ְיֵמ י ִמ יָל ה
ְׁש ַנִים ִמ י יֹוֵד ַע ְׁש ַנִים ֲא ִני יֹוֵד ַע
ִּת ְׁש ָע ה ִמ י יֹוֵד ַע ִּת ְׁש ָע ה ֲא ִני
ְׁש ֵני לּוחֹות ַה ְּב ִר ית
יֹוֵד ַע
ְׁש ֹלָׁש ה ִמ י יֹוֵד ַע ְׁש ֹלָׁש ה ֲא ִני ִּת ְׁש ָע ה ַיְר ֵח י ֵליָד ה
יֹוֵד ַע
ְׁש ֹלָׁש ה ָא בֹות
ֲעָׂש ָר ה ִמ י יֹוֵד ַע ֲעָׂש ָר ה ֲא ִני
יֹוֵד ַע
ַא ְר ַּב ע ִמ י יֹוֵד ַע ַא ְר ַּב ע ֲא ִני יֹוֵד ַע ֲעָׂש ָר ה ִד ְּב ַר ָּיא
ַא ְר ַּב ע ִא ָּמ הֹות
ַא ַח ד ָע ָׂש ר ִמ י יֹוֵד ַע ַא ַח ד
ֲח ִמ ָּׁש ה ִמ י יֹוֵד ַע ֲח ִמ ָּׁש ה ֲא ִני ָע ָׂש ר ֲא ִני יֹוֵד ַע
ַא ַח ד ָע ָׂש ר ּכ ֹוְכ ַב ָּיא
יֹוֵד ַע
ֲח ִמ ָּׁש ה חּוְמ ֵׁש י תֹוָר ה
ְׁש ֵנים ָע ָׂש ר ִמ י יֹוֵד ַע ְׁש ֵנים
ָע ָׂש ר ֲא ִני יֹוֵד ַע
ִׁש ָּׁש ה ִמ י יֹוֵד ַע ִׁש ָּׁש ה ֲא ִני יֹוֵד ַע
ְׁש ֵנים ָע ָׂש ר ִׁש ְב ַט ָּיא
ִׁש ָּׁש ה ִס ְד ֵר י ִמ ְׁש ָנה
ִׁש ְב ָע ה ִמ י יֹוֵד ַע ִׁש ְב ָע ה ֲא ִני ְׁש ֹלָׁש ה ָע ָׂש ר ִמ י יֹוֵד ַע ְׁש ֹלָׁש ה
ָע ָׂש ר ֲא ִני יֹוֵד ַע
יֹוֵד ַע
ִׁש ְב ָע ה ְיֵמ י ַׁש ְּב ָת א
ְׁש ֹלָׁש ה ָע ָׂש ר ִמ ַּד ָּיא

32

חג גדיא
ַח ד ַּגְד ָיאַ ,ח ד ַּגְד ָיא ִּד ְזַב ן ַא ָּב א ִּב ְת ֵר י זּוֵזיַ .ח ד ַּגְד ָיאַ ,ח ד ַּגְד ָיא
ַוֲא ָת א ׁש ּוְנָר אְ ,וָא ְכ ָל ה ְל ַגְד ָיאִּ ,ד ְזַב ן ַא ָּב א ִּב ְת ֵר י זּוֵזיַ .ח ד ַּגְד ָיאַ ,ח ד ַּגְד ָיא
ַוֲא ָת א ַכְל ָּב אְ ,וָנַׁש ְך ְל ׁש ּוְנָר אְּ ,ד ָא ְכ ָל ה ְל ַגְד ָיאִּ ,ד ְזַב ן ַא ָּב א ִּב ְת ֵר י זּוֵזיַ .ח ד
ַּגְד ָיאַ ,ח ד ַּגְד ָיא
ַוֲא ָת א חּוְט ָר אְ ,וִה ָּכה ְל ַכְל ָּב אְּ ,ד ָנַׁש ְך ְל ׁש ּוְנָר אְּ ,ד ָא ְכ ָל ה ְל ַגְד ָיאִּ ,ד ְזַב ן
ַא ָּב א ִּב ְת ֵר י זּוֵזיַ .ח ד ַּגְד ָיאַ ,ח ד ַּגְד ָיא
ַוֲא ָת א נּוָר אְ ,וָׂש ַר ף ְל חּוְט ָר אְּ ,ד ִה ָּכה ְל ַכְל ָּב אְּ ,ד ָנַׁש ְך ְל ׁש ּוְנָר אְּ ,ד ָא ְכ ָל ה
ְל ַּגְד ָיאִּ ,ד ְזַב ן ַא ָּב א ִּב ְת ֵר י זּוֵזיַ .ח ד ַּגְד ָיאַ ,ח ד ַּגְד ָיא
ַוֲא ָת א ַמ ָּיאְ ,וָכָב ה ְל נּוָר אְּ ,ד ָׂש ַר ף ְל חּוְט ָר אְּ ,ד ִה ָּכה ְל ַכְל ָּב אְּ ,ד ָנַׁש ְך
ְל ׁש ּוְנָר אְּ ,ד ָא ְכ ָל ה ְל ַגְד ָיאִּ ,ד ְזַב ן ַא ָּב א ִּב ְת ֵר י זּוֵזיַ .ח ד ַּגְד ָיאַ ,ח ד ַּגְד ָיא
ַוֲא ָת א תֹוָר אְ ,וָׁש ָת ה ְל ַמ ָּיאְּ ,ד ָכָב ה ְל נּוָר אְּ ,ד ָׂש ַר ף ְל חּוְט ָר אְּ ,ד ִה ָּכה
ְל ַכְל ָּב אְּ ,ד ָנַׁש ְך ְל ׁש ּוְנָר אְּ ,ד ָא ְכ ָל ה ְל ַגְד ָיאִּ ,ד ְזַב ן ַא ָּב א ִּב ְת ֵר י זּוֵזיַ .ח ד ַּגְד ָיא,
ַח ד ַּגְד ָיא
ַוֲא ָת א ַה ּׁש ֹוֵח טְ ,וָׁש ַח ט ְל תֹוָר אְּ ,ד ָׁש ָת ה ְל ַמ ָּיאְּ ,ד ָכָב ה ְל נּוָר אְּ ,ד ָׂש ַר ף
ְל חּוְט ָר אְּ ,ד ִה ָּכה ְל ַכְל ָּב אְּ ,ד ָנַׁש ְך ְל ׁש ּוְנָר אְּ ,ד ָא ְכ ָל ה ְל ַגְד ָיאִּ ,ד ְזַב ן ַא ָּב א
ִּב ְת ֵר י זּוֵזיַ .ח ד ַּגְד ָיאַ ,ח ד ַּגְד ָיא
ַוֲא ָת א ַמ ְל ַא ְך ַה ָּמ ֶותְ ,וָׁש ַח ט ְל ׁש ֹוֵח טְּ ,ד ָׁש ַח ט ְל תֹוָר אְּ ,ד ָׁש ָת ה ְל ַמ ָּיא,
ְּד ָכָב ה ְל נּוָר אְּ ,ד ָׂש ַר ף ְל חּוְט ָר אְּ ,ד ִה ָּכה ְל ַכְל ָּב אְּ ,ד ָנַׁש ְך ְל ׁש ּוְנָר אְּ ,ד ָא ְכ ָל ה
ְל ַגְד ָיאִּ ,ד ְזַב ן ַא ָּב א ִּב ְת ֵר י זּוֵזיַ .ח ד ַּגְד ָיאַ ,ח ד ַּגְד ָיא
ַוֲא ָת א ַה ָּק דֹוׁש ָּב רּוְך הּואְ ,וָׁש ַח ט ְל ַמ ְל ַא ְך ַה ָּמ ֶותְּ ,ד ָׁש ַח ט ְל ׁש ֹוֵח ט,
ְּד ָׁש ַח ט ְל תֹוָר אְּ ,ד ָׁש ָת ה ְל ַמ ָּיאְּ ,ד ָכָב ה ְל נּוָר אְּ ,ד ָׂש ַר ף ְל חּוְט ָר אְּ ,ד ִה ָּכה
ְל ַכְל ָּב אְּ ,ד ָנַׁש ְך ְל ׁש ּוְנָר אְּ ,ד ָא ְכ ָל ה ְל ַגְד ָיאִּ ,ד ְזַב ן ַא ָּב א ִּב ְת ֵר י זּוֵזיַ .ח ד ַּגְד ָיא,
ַח ד ַּגְד ָיא
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מצרים /איה כורם ולאה שבת
כשיצאתי ממצרים
זחלתי על גחוני
ארבעים ימים ולילה
לא ידעתי מי אני

ויצאתי ממצרים
וחציתי את הים
ואולי גם זאת מצרים
ואני נשארתי שם

כשיצאתי ממצרים
לא ידעתי עוד לאן
המדבר הזה יקח אותי
יקח אותי מכאן

ומאז אני לא עוצמת עין
מהפחד שמצרים היא עדיין
בתוכי.
עבדים היינו .היינו עבדים.
עבדים עדיין .עדיין עבדים.

ומאז אני לא עוצמת עין
הלילות כאן חשוכים
ומאז אני לא עוצמת עין
מהפחד שמצרים היא עדיין
בתוכי.
עבדים היינו .היינו עבדים.
עבדים עדיין .עדיין עבדים.
שם בחרבה הבנתי
בין קירות ים גועשים
לכל איש ישנה מצרים
אף אחד הוא לא חופשי

והגדתי בלחש,
וצעקתי אליכם
אלוהים הזה שכח אותי
והוא לא יציל אתכם
והשארתי במצרים
את ליבי ואת כבודי
ויצאתי ממצרים
אז לגמרי לבדי
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דיינו
ִא לּו הוִצ יָא נּו ִמ ִמ ְצ ַר ים ְולא ָע ָׂש ה ָּב ֶה ם ְׁש ָפ ִט יםַּ ,ד ֵיינּו.
ִא לּו ָע ָׂש ה ָּב ֶה ם ְׁש ָפ ִט ים ,ולא ָע ָׂש ה ֵב אלֵה יֶה םַּ ,ד ֵיינּו.
ִא לּו ָע ָׂש ה ֵב אלֵה יֶה םְ ,ולא ָה ַר ג ֶא ת ְּב כוֵר יֶה םַּ ,ד ֵיינּו.
ִא לּו ָה ַר ג ֶא ת ְּב כוֵר יֶה ם ְולא ָנַת ן ָל נּו ֶא ת ָמ מוָנםַּ ,ד ֵיינּו.
ִא לּו ָנַת ן ָל נּו ֶא ת ָמ מוָנם ְולא ָק ַר ע ָל נּו ֶא ת ַה ָּיםַּ ,ד ֵיינּו.
ִא לּו ָק ַר ע ָל נּו ֶא ת ַה ָּים ְולא ֶה ֱעֵב יָר נּו ְּב תוכו ֶּב ָח ָר ָב הַּ ,ד ֵיינּו.
ִא לּו ֶה ֱעֵב יָר נּו ְּב תוכו ֶּב ָח ָר ָב ה ְולא ְׁש ַק ע ֶצ ֵר נּו ְּב תוכו ַּד ֵיינּו.
ִא לּו ִׁש ַק ע ֶצ ֵר נּו ְּב תוכו ְולא ִס ֵּפ ק ָצ ְר ֵּכנּו ּב ִמ ְד ָּב ר ַא ְר ָּב ִע ים ָׁש ָנה ַּד ֵיינּו.
ִא לּו ִס ֵּפ ק ָצ ְר ֵּכנּו ּב ִמ ְד ָּב ר ַא ְר ָּב ִע ים ָׁש ָנה ולא ֶה ֱא ִכ יָל נּו ֶא ת ַה ָּמ ן ַּד ֵיינּו.
ִא לּו ֶה ֱא ִכ יָל נּו ֶא ת ַה ָּמ ן ְולא ָנַת ן ָל נּו ֶא ת ַה ַׁש ָּב תַּ ,ד ֵיינּו.
ִא לּו ָנַת ן ָל נּו ֶא ת ַה ַׁש ָּב תְ ,ולא ֵק ְר ָב נּו ִל ְפ ֵני ַה ר ִס יַניַּ ,ד ֵיינּו.
ִא לּו ֵק ְר ָב נּו ִל ְפ ֵני ַה ר ִס יַניְ ,ולא ַנַת ן ָל נּו ֶא ת ַה ּת וָר הַּ .ד ֵיינּו.
ִא לּו ַנַת ן ָל נּו ֶא ת ַה ּת וָר ה ְולא ִה ְכ ִניָס נּו ְל ֶא ֶר ץ ִיְׂש ָר ֵא לַּ ,ד ֵיינּו.
ִא לּו ִה ְכ ִניָס נּו ְל ֶא ֶר ץ ִיְׂש ָר ֵא ל ְולא ָב ָנה ָל נּו ֶא ת ֵּב ית ַה ְּב ִח יָר ה ַּד ֵיינּו.
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והיא שעמדה
)והיא שעמדה לאבותינו ולנו )*2
 .שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו
אלא שבכל דור ודור
)עומדים עלינו לכלותינו )*2
והקדוש ברוך הוא מצילנו
.מצילנו ,מידם
.ו ּ
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לשנה הבאה
במדינת רווחה
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