
אחרתהגדה 



אנו נושאים לפידים

https://www.youtube.com/watch?v=-
1V3SUGkYoc

https://www.youtube.com/watch?v=-1V3SUGkYoc


אנו נושאים לפידים

ִאים ַלִפיִדים  ָאנּו  נֹושְׂ
ֵלילֹות ֲאֵפִלים .  בְׂ

ִביִלים ִמַתַחת ַרגְֵׂלינּו  ִחים ַהשְׂ זֹורְׂ
ר ֵלב לֹו   ּוִמי ֲאשֶׁ

אֹור  -ַהצֵָּמא לָּ
ת ֵעינָּיו וְִׂלבֹו ֵאֵלינּו   א אֶׁ יִשָּ

אֹור וְׂיָּבֹוא ! לָּ

נּו  ה לָּ רָּ -נֵס ֹלא קָּ
צָּאנּו ן ֹלא מָּ מֶׁ .  ַפְך שֶׁ

נּו ַלכְׂ ק הָּ ֵעמֶׁ ִלינּו, לָּ ה עָּ רָּ הָּ ,  הָּ
אֹורֹות   ַמַעיְׂנֹות הָּ

.  ַהגְׂנּוִזים ִגִלינּו

נּו  ה לָּ רָּ -נֵס ֹלא קָּ
צָּאנּו ן ֹלא מָּ מֶׁ .  ַפְך שֶׁ

ם  נּו ַעד דָּ ַצבְׂ ַלע חָּ -ַבסֶׁ
!וַיְִׂהי אֹור

אהרון זאב: מילים
מרדכי זעירא: לחן

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=61&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=667&lang=1


קהילות שורדות משום שסיפורי העבר  , באופן אירוני"

או לא )שלהן נשכחים כדי שיוכלו להיזכר מחדש 
. כלומר להיווצר מחדש בהווה, (להיזכר

לא זהה היא דרך להימנע מהאלימות  חזרתיות 

,  כשזכרונות אינם זהים. הנלויית להקפאת העבר

,  הם לא כופים את כל הסיפורים לתוך סיפור אחד
הם אינם כופים את כל חברי הקהילה , ובתיאוריה

." על אותו הסיפורלהסכמה 

,  המורשת האלימה של המונותאיזם-קללת קיין/ שוורץ רגינה ' פרופ]
[162' עמ, 1997, א אוניברסיטת שיקגו"הוצל



• Can’t remember to forget you

• https://www.youtube.com/watch?v=ms0R1v
wCYHo

https://www.youtube.com/watch?v=ms0R1vwCYHo


וְַרבוַתיַסְבִרי ָמָרָנן וְַרָבָנן 

ִרי  שותי פְ , החיים עכשיו בעולם, ַאָתה ואניָברּוְך 
.ַהָגֶפן

ָברּוְך ַאָתה ואני וכל האנושות שבוחרת לרומם

את  , וחירותו וריבונותו על עצמוחייו , האדםאת 

. אף אחד לא בחר בנו ולא קידשנו. השוני והמגוון

.  אנחנו בוחרים באדם באשר הוא אדם ובחיים

לא  , אנחנו לעתים שמחים ולעתים עצובים

.כמקשה אחת ולא לפי סימן



ראשונהכוס 



ל  ָצה הָ בַּעַּ מַּ ע ֶאת הַּ יִת יְִבצַּ בַּ יִ הַּ ם  ֶאְמָצִעית ִלְשתַּ

גָדֹול  ֵחִצי הַּ ְצְפין ֶאת הַּ .קֹוָמןָלֲאִפיּומַּ
•

א  נָּא בְׂ הָּ תָּ הָּ א ַענְׂיָּא ִדי ֲאכָּלּו ַאבְׂ מָּ יִםַלחְׂ רָּ ִמצְׂ א דְׂ עָּ .  ַארְׂ

ִפין יֵיֵתי וְׂיֵיכֹל ִריְך יֵיתֵ , כָּל ִדכְׂ ַסחכָּל ִדצְׂ א. י וְׂיִפְׂ ַשתָּ הָּ

כָּא יִשְׂ , הָּ א דְׂ עָּ ַארְׂ ָאה בְׂ נָּה ַהבָּ שָּ ֵאללְׂ א ַעבְׂ . רָּ ַשתָּ ,  ֵדיהָּ
נֵי חֹוִרין ָאה בְׂ נָּה ַהבָּ שָּ .  לְׂ



Walk Like an Egyptian

https://www.youtube.com/watch?v=Cv6tuzHUu
uk

https://www.youtube.com/watch?v=Cv6tuzHUuuk


The Bangles - Walk Like an Egyptian
All the old paintings on the tombs,

They do the sand dance,
Don't you know?

If they move too quick
They're falling down like a domino.

All the bazaar men by the Nile,
He got the money on a bet.

For the crocodiles they snap their teeth
On your cigarette.

Foreign types with their hookah pipes say
Walk like an Egyptian.

The blond waitresses take their trays
They spin around and they cross the 
floor;
They got the moves.
You drop your drink then they bring you 
more.

All the school kids so sick of books,
They like the punk and the metal band.
When the buzzer rings,

They're walking like an Egyptian.

All the kids in the marketplace say:
Walk like an Egyptian.

Slide your feet up the street
Bend your back
Shift your arm and then you pull it back.

Life is hard you know
So strike a pose on a Cadillac.

If you want to find all the cops
They're hanging out in the donut shop.
They sing and dance
Spin the clubs cruise down the block.

All the Japanese with their yen
The party boys call the Kremlin
And the Chinese know
They walk the line like Egyptian.

All the cops in the donut shop say:
Walk like an Egyptian
Walk like an Egyptian.



כוס שניה



מה נשתנה

ה ַהזֶׁה ִמכָּ • ַתנָּה ַהַליְׂלָּ ?  ל ַהֵלילֹותַמה נִשְׂ

ֵמץ ּומַ • ִלין חָּ כָּל ַהֵלילֹות ָאנּו אֹוכְׂ בְׂ ה ַהזֶׁה, צָּהשֶׁ -ַהַליְׂלָּ
. כּולֹו ַמצָּה

ָאר יְׂרָּ • ִלין שְׂ כָּל ַהֵלילֹות ָאנּו אֹוכְׂ בְׂ ה  -,  קֹותשֶׁ ַהַליְׂלָּ
רֹור .  ַהזֶׁה מָּ

ִביִלין אֲ • נּו ַמטְׂ כָּל ַהֵלילֹות ֵאין אֶׁ בְׂ תשֶׁ חָּ -, ִפילּו ַפַעם אֶׁ
ִמים עָּ ֵתי פְׂ ה ַהזֶׁה שְׂ . ַהַליְׂלָּ

בִ • ִלין ֵבין יֹושְׂ כָּל ַהֵלילֹות ָאנּו אֹוכְׂ בְׂ ֻסִביןשֶׁ -, ין ּוֵבין מְׂ
ֻסִבין נו מְׂ ה ַהזֶׁה ֻכלָּ .  ַהַליְׂלָּ



• Aleph-bet 

• https://www.youtube.com/watch?v=Bl1epz3t
SSA

https://www.youtube.com/watch?v=Bl1epz3tSSA


ויקטוריה חנה–אלף בית 
בית גימל דלת הא וו זין חית טת יוד כף למד מם נון סמך עין פה צדי קוף ריש  אלף 

תףשין 

ם  הָאדָּ ֵהמָּ ה. ּובְׂ מָּ ר וְׂרּוַח ּונְׂשָּ שָּ ה. בָּ מָּ רְׂ צֶׁם וְׂקָּ מ. ִגיד וְׂעֶׁ הדְׂ מָּ ם וְִׂרקְׂ לֶׁ ה. ּות וְׂצֶׁ מָּ ל דָּ בֶׁ .  הֹוד ַלהֶׁ
ה מָּ ֵהמֹות נִדְׂ ַשל ַכבְׂ ה. וְׂנִמְׂ נֵי ֲאדָּ . זִיו וְׂתֹוַאר וְׂקֹומָּ הִחדּוש פְׂ ה. מָּ ִבים . ִטיַעת ֲעֵצי נְַׂשמָּ יְׂקָּ

ה מָּ ה. וְׂקָּ מָּ ִמים וְִׂשקְׂ ה. כְׂרָּ ֻסיָּמָּ ֵתֵבל ַהמְׂ ַסמְׂ . לְׂ רֹות עֹז לְׂ הִמטְׂ ה. מָּ ַקיְׂמָּ ִשיִחים  . נְִׂשיָּה לְׂ
ה מָּ קֹומְׂ ה. לְׂ צְׂמָּ עָּ נִים לְׂ ה. ֲעדָּ ַהֲעִצימָּ ִחים לְׂ רָּ גָּשְׂ . פְׂ ִחים לְׂ הצְׂמָּ ה. מָּ מָּ זָּרְׂ ִרים לְׂ ִביִבים  . קָּ רְׂ
ה מָּ ַשלְׂ ה. לְׂ רֹוֵממָּ ִתיָּה לְׂ ה. שְׂ ִלימָּ לּויָּה ַעל בְׂ .תְׂ

ה: הֹוַשע נָּא ִלימָּ לּויָּה ַעל בְׂ :הֹוַשע נָּא. תְׂ

הֹוִשיעַ . ָאדֹון ַהמֹוִשיעַ  ָך ֵאין לְׂ תְׂ הֹוִשיעַ . ִבלְׂ ֵאל ַהמֹוִשיעַ . לֹוִתי וְִׂלי יְׂהֹוִשיעַ דַ . ִגבֹור וְַׂרב לְׂ . הָּ
יָך תֹוִשיעַ . ּוַמִציל ּומֹוִשיעַ  יָך ַתשְׂ . חֹוכֶׁיָך הֹוִשיעַ . זֹוֲעקֶׁ אֶׁ לָּ ִפיעַ . ִביעַ טְׂ ַהשְׂ יַח כָּל שִ . יְׂבּול לְׂ

ֵשא וְׂתֹוִשיעַ  ִשיעַ . ַתדְׂ ֵגיא ַבל ַתרְׂ ִתיק וְׂתֹו. לְׂ גִָּדים ַתמְׂ ַהִסיעַ . ִשיעַ מְׂ ִעיִרים  . נְִׂשיִאים לְׂ שְׂ
נִיעַ  הָּ נִיעַ . לְׂ ַהמְׂ ִביעַ . ֲענָּנִים ִמלְׂ יָך תַ . פֹוֵתַח יָּד ּוַמשְׂ ֵמאֶׁ ִביעַ צְׂ יָך תֹוִשיעַ . שְׂ אֶׁ י. קֹורְׂ חּומֶׁ ָך  רְׂ
יָך הֹוִשיעַ . תֹוִשיעַ  יָך תֹוִשיעַ : הֹוַשע נָּא. שֹוֲחרֶׁ ִמימֶׁ .תְׂ

ה: הֹוַשע נָּא ִלימָּ לּויָּה ַעל בְׂ :הֹוַשע נָּא. תְׂ



ִדים  יִםֲעבָּ רָּ ִמצְׂ עֹה בְׂ ַפרְׂ יִינּו לְׂ ם וַיֹוצִ , הָּ יֵאנּו יי ֱאֹלֵהינּו ִמשָּ

ה ּוִבזְׂרֹוַע נְׂטּויָּה יָּד ֲחזָּקָּ דֹוש  וְִׂאלּו ֹלא. בְׂ הֹוִציא ַהקָּ

יִם רָּ ת ֲאבֹוֵתינּו ִמִמצְׂ רּוְך הּוא אֶׁ נֵיהֲ , בָּ נֵינּו ּובְׂ ֵרי ָאנּו ּובָּ

עֹה בְׂ  ַפרְׂ יִינּו לְׂ ִדים הָּ בָּ ֻשעְׂ נֵינּו מְׂ יִםבָּ רָּ נּו  וֲַאִפילּו ֻכלָּ . ִמצְׂ

נּו נְׂבֹונִים, ֲחכִָּמים נּו זְֵׂקנִים, ֻכלָּ ת כֻ , ֻכלָּ ִעים אֶׁ נּו יֹודְׂ לָּ

ה ַסֵפר ִביִציַא, ַהתֹורָּ ֵלינּו לְׂ וָּה עָּ ַריִםִמצְׂ וְׂכָּל . ת ִמצְׂ
ַריִם הֲ  ַסֵפר ִביִציַאת ִמצְׂ ה לְׂ בֶׁ חַהַמרְׂ ֻשבָּ .  ֵרי זֶׁה מְׂ



אבחין בשתי הבנות רחבות של זהות , בתוך כל המגוון העשיר"
והאחרת על ( או מחסור)האחת מתבססת על שלילה : בתנך
כשמיתוסים תנכיים מבתרים את האנושות  (. או שפע)ריבוי 

. הם קובעים זהויות קיבוציות במונחים שליליים, לעמים
זהות נרכשת על  ; מצרים-להיות ישראל משמע להיות לא

ההגיון של שלילה  . אבל זה לא כל הסיפור. חשבון האחר
כזה שסובל ניגודים ללא , צריך להיות מובחן מזה של ריבוי

שמבליט את המרכיב הארעי של , שמרבה שוני, מחיקתם
(19' עמ, שוורץ.ר). " הזהות



זֶׁ  ַרִבי ֱאִליעֶׁ ה בְׂ ר וְַׂרִבי יְׂהֹוֻשַע  ַמֲעשֶׁ

ן ֲעַזרְׂ  זָּר בֶׁ עָּ לְׂ י  וְַׂרִבי אֶׁ יָּה וְַׂרבְׂ

הָּ  פֹון שֶׁ א וְַׂרִבי ַטרְׂ ֻסִבין  ֲעִקיבָּ יּו מְׂ

ַרק נֵי בְׂ ַספְׂ , ִבבְׂ יּו מְׂ ת  ִרים ִביִציַאוְׂהָּ

ַריִם כָּל אֹותֹו ַהַליְׂלָּ  אּוִמצְׂ בָּ ה ַעד שֶׁ

הֶׁ  רּו לָּ ם וְָׂאמְׂ ִמיֵדיהֶׁ ,  ַרבֹוֵתינּו: םַתלְׂ

מַ  ִריַאת שְׂ ל  ִהִגיַע זְַׂמן קְׂ ע שֶׁ
.  ַשֲחִרית



. תֹוָרהַאְרָבָעה ָבִנים ִדְבָרהְכֶנֶגד 

וְֶאָחד , םוְֶאָחד תָ , וְֶאָחד ָרָשע, ָחָכםֶאָחד 
.  ֶשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשאֹול

שלישיתכוס 





הזר נתפס כמאיים על הגבולות המשורטטים  , באופן אירוני"
. הגבולות המקויימים מעצם קיומו, כדי להדיר אותו

האחר תלוי  , בהגדרה אך תמיד מאיים להיכנס פנימהמחוץ 

תמיד לא מאוזן משום שפחד ואלימות  שהוא באיזון עדין 
.  מעיקים על המאזניים באופן מתמיד

המעוצבת כנגד אחר משרה שיטור מתמיד של גבולותיה  זהות 
.השבירים

, אתניות, דתיות-הראתה כי בשם הזהויות שלנוההיסטוריה 
אנו מבצעים וסובלים את –מגדריות , גזעיות, לאומיות

ספר זה טוען כי אקטים של עיצוב . הזוועות האיומות ביותר
[5' עמ, שוורץ.ר]" זהות הם לכשעצמם אקטים של אלימות



• Bahlawan

• https://www.youtube.com/watch?v=5g8GezH
hx-E

https://www.youtube.com/watch?v=5g8GezHhx-E


אקרובט-מירה עוואד 
•

מתוחאני מהלך על חוט 

הצידהזרועות שלי נמתחות 

,אין ביטחון
,רשת ביטחון לא

.אני אקרובט
אני תלוי בין רוח מטורפת  

,  אחר צעדוצעד , אדמה ושמים

אני עדיין שומר על שיווי  
המשקל

,מה שעלול לקרות
,כל טעות קטנה

.אני יכול לעוף
תמיד הייתי ככהאני 

,קיצוניתמיד 
,על הקצה

פחדהיית לי ותמיד •

יודעיםאולי פחדתי שכולם 

,שאין ביטחון
,רשת ביטחון לא

.אני אקרובט
,ומה שעלול לקרות

,כל טעות קטנה
.אני יכול לעוף



ָקדֹוש בָ  ּכֹות ֶשֵהִביא הַּ ל ֵאּלּו ֶעֶשר מַּ רּוְך הּוא עַּ

ים  ִמְצִרים  ְבִמְצרַּ : ְוֵאלּו ֵהן, הַּ

ם• דָּ

ֵדעַ • ֵפרְׂ צְׂ

ִכנִים•

רֹוב  • עָּ

ר• בֶׁ דֶׁ

ִחין• שְׂ

רד• בָּ

ה• בֶׁ ַארְׂ

ְך• חשֶׁ

כֹורֹות  • ַמַכת בְׂ



• LET MY PEOPLE GO

• https://www.youtube.com/watch?v=ZF_EuS1l
8Zw

https://www.youtube.com/watch?v=ZF_EuS1l8Zw


שלח את עמי
:משה צווה פרעה, מהר•

!שלח נא את עמי
:מיצוות האל אמור נא לו

!שלח נא את עמי
לך נא, קומה

,אל כבד הלב הרע
:צו לו בשמי

.שלח נא את עמי

מסר משה את דבר שדי
!שלח נא את עמי
ולא אכך במכותי
!שלח נא את עמי

שמע נא זאת היא
מיצוות האל

הבה שלח נא
.את ישראל

הגיע ישראל לים
!שלח נא את עמי

טבעו מצריים עם ריכבם
!שלח נא את עמי

זה הוא
כבד הלב ההוא

ככה כן
.תמיד יאבדו

•
אפרים דרור:מילים

עממי:לחן

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1785&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=806&lang=1


• אל תקרא לי עם 

• https://www.youtube.com/watch?v=cz7Msr8
DCrY

https://www.youtube.com/watch?v=cz7Msr8DCrY


שלום חנוך-אל תקרא לי עם

אם אתה עובר אצלנו בשכונה•
-תראה שם על הקיר כתובת ישנה

"ישמור אותי האל מפני האמונה"

אין שום עם סגולה יש רק יחידים
לא כולם טיפשים ולא כולם מודים

אלה יהודים ואלה יהודים
,אדם נשאר אדם
.אל תקרא לי עם

אותה גלות גם פה לשווא אני עובד
כמה עוד גולני מול מתאבד בודד

ממך אני חרד, לא מאלהים

שוב אתה רוכב כשנשפך פה דם
שוב אתה חושב שאתה חכם
אם לא שמת לב גם אני קיים

מה יש לי איתך מה יש לי איתם
,אדם נשאר אדם
אל תקרא לי עם

כשפרחים פורחים וילדים שמחים
ואויבים מפעם הם היום אחים

הגיבורים נחים והגבולות פתוחים
...השיירה עוברת והכלבים נובחים

-אדם נשאר אדם אל תקרא לי
.אל תקרא לי עם

אם אתה עובר אצלנו בשכונה
-תראה שם על הקיר כתובת ישנה

,גם המציאות זקוקה להגנה"
"ישמור אותי האל מפני האמונה

,אדם נשאר אדם
.אל תקרא לי עם



ָמקֹום ָעֵלינּו ֲעלֹות טֹובֹות לַּ !כַָּמה  מַּ

ִטים פָּ ם שְׂ הֶׁ ה בָּ שָּ ַרים  וְֹׂלא עָּ .  ַדיֵינּו,ִאלּו הֹוִציָאנּו ִמִמצְׂ

ִטים פָּ ם שְׂ הֶׁ ה בָּ שָּ ם, ִאלּו עָּ ה ֵבאֹלֵהיהֶׁ שָּ .  ַדיֵינּו,  ו ֹלא עָּ

ם ה ֵבאֹלֵהיהֶׁ שָּ ם, ִאלּו עָּ כֹוֵריהֶׁ ת בְׂ ַרג אֶׁ .  ַדיֵינּו,וְֹׂלא הָּ

מֹונָּם ת מָּ נּו אֶׁ ם וְֹׂלא נַָּתן לָּ כֹוֵריהֶׁ ת בְׂ ַרג אֶׁ .  ַדיֵינּו,ִאלּו הָּ

ת ַהיָּם נּו אֶׁ ַרע לָּ מֹונָּם וְֹׂלא קָּ ת מָּ נּו אֶׁ .  ַדיֵינּו,ִאלּו נַָּתן לָּ

בָּה רָּ חָּ תֹוכֹו בֶׁ נּו בְׂ ֱעֵבירָּ ת ַהיָּם וְֹׂלא הֶׁ נּו אֶׁ ַרע לָּ .  ַדיֵינּו,ִאלּו קָּ

תֹוכֹו ֵרנּו בְׂ ָָּ ַ ַקע צֶׁ ה וְֹׂלא שְׂ בָּ רָּ חָּ תֹוכֹו בֶׁ נּו בְׂ ֱעֵבירָּ .  ַדיֵינּוִאלּו הֶׁ

בָּ  ר ַארְׂ בָּ ֵכנּו בִמדְׂ רְׂ תֹוכֹו וְֹׂלא ִסֵפק צָּ ֵרנּו בְׂ ָָּ ַ נָּהִאלּו  ִשַקע צֶׁ .  ַדיֵינּוִעים שָּ

נּו ֱאִכילָּ נָּה וֹלא הֶׁ ִעים שָּ בָּ ר ַארְׂ בָּ ֵכנּו בִמדְׂ רְׂ ןִאלּו ִסֵפק צָּ ת ַהמָּ .  ַדיֵינּואֶׁ

ת ת ַהַשבָּ נּו אֶׁ ן וְֹׂלא נַָּתן לָּ ת ַהמָּ נּו אֶׁ ֱאִכילָּ .  ַדיֵינּו,ִאלּו  הֶׁ

ת ת ַהַשבָּ נּו אֶׁ נֵי ַהר ִסינַי, ִאלּו נַָּתן לָּ נּו ִלפְׂ בָּ .  ַדיֵינּו,וְֹׂלא ֵקרְׂ

נֵי ַהר ִסינַי נּו ִלפְׂ בָּ ה, ִאלּו ֵקרְׂ ת ַהתֹורָּ נּו אֶׁ ַָּתן לָּ .  ַדיֵינּו.וְֹׂלא ַנ

ֵאל רָּ ץ  יִשְׂ רֶׁ אֶׁ נּו לְׂ נִיסָּ ה וְֹׂלא ִהכְׂ ת ַהתֹורָּ נּו אֶׁ ַָּתן לָּ .  ַדיֵינּו,ִאלּו ַנ

חִ  ת ֵבית ַהבְׂ נּו אֶׁ נָּה לָּ ֵאל וְֹׂלא בָּ רָּ ץ  יִשְׂ רֶׁ אֶׁ נּו לְׂ נִיסָּ הִאלּו  ִהכְׂ .  ַדיֵינּוירָּ



• We Found Love 

• https://www.youtube.com/watch?v=kqaGZYD
GcUw

https://www.youtube.com/watch?v=kqaGZYDGcUw


ה , ַעל ַאַחת ה  וַכמָּ ה ּומְׂ , ַכמָּ ה כְׂפּולָּ קֹום  טֹובָּ ת ַלמָּ לֶׁ ֻכפֶׁ
ֵלינּו :  עָּ

הֹוִציָאנּו  ַרים שֶׁ , ִמִמצְׂ

ה  שָּ ִטיםוְׂעָּ פָּ ם שְׂ הֶׁ ה ֵבאֹלֵהיהֶׁ , בָּ שָּ ת , םוְׂעָּ ַרג אֶׁ וְׂהָּ

ם כֹוֵריהֶׁ מֹונָּם, בְׂ ת מָּ נּו אֶׁ רַ , וְׂנַָּתן לָּ ת ַהיָּםוְׂקָּ נּו  אֶׁ ,  ע לָּ
בָּה רָּ חָּ נו ִבתֹוכֹו בֶׁ ֱעִבירֶׁ ַ וְִׂשַקע , וְׂהֶׁ תֹוכֹו ֵרינּו צֶׁ , בְׂ

ִעים שָּ וְִׂסֵפק  בָּ ר ַארְׂ בָּ ֵכנּו בִמדְׂ רְׂ ת הַ , נָּהצָּ נּו אֶׁ ֱאִכילָּ ןוְׂהֶׁ ,  מָּ

ת ַהַשבָּת נּו אֶׁ נּו ִלפְׂ , וְׂנַָּתן לָּ בָּ נ, נֵי ַהר ִסינַיוְֵׂקרְׂ ַָּתן לָּ ּו  וְַׂנ

ה ת ַהתֹורָּ רָּ , אֶׁ ץ  יִשְׂ רֶׁ אֶׁ נּו לְׂ נִיסָּ ת , ֵאלוְִׂהכְׂ נּו אֶׁ נָּה לָּ ּובָּ
ַכֵפר ַעל  ה לְׂ ִחירָּ .  ֲעֹונֹוֵתינּוכל ֵבית ַהבְׂ



• Karma Police 

• https://www.youtube.com/watch?v=t7Xt4Obt
Kas

https://www.youtube.com/watch?v=t7Xt4ObtKas


Karma police

Karma police
I've given all I can
It's not enough
I've given all I can
But we're still on the 
payroll

This is what you'll get
This is what you'll get
This is what you'll get
When you mess with us

For a minute there
I lost myself, I lost myself

Phew, for a minute there
I lost myself, I lost myself

For a minute there
I lost myself, I lost myself
Phew, for a minute there
I lost myself, I lost myself

• [cover by 
ShefitaANDSabbaba ]

https://www.youtube.com/user/ShefitaANDSabbaba


ָבן גְַּמִליֵאל ָהיָה  אֹוֵמר ר ְשלָשה ְדבָ :רַּ חָּכל ֶשֹּלא ָאמַּ ֶפסַּ ֹלא יָָצא יְֵדי,  ִרים ֵאּלּו בַּ

ח: ְוֵאלּו ֵהן, חֹוָבתֹו סַּ ָצה, פֶּ .  ּוָמרֹור, מַּ

ה ַהגְִׂביַה אֹותָּ ֹלא לְׂ ה ַביָּד ַעל ַהזְׂרֹוַע וְׂיִזֵָּהר  שֶׁ אֶׁ .  ַמרְׂ

יָּה ַקיָּםֶפַסח ש הָּ דָּ ֵבית ַהִמקְׂ ִלים ִבזְַׂמן שֶׁ יּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוכְׂ הָּ ה, שֶׁ רּוְך הּוא ַעל? ַעל שּום מָּ דֹוש בָּ ַָּסח ַהקָּ פֶׁ ַעל שּום שֶׁ

ַרים  ִמצְׂ ֵתי ֲאבֹוֵתינּו בְׂ נֱֶׁאַמר, בָּ ַסח הּוא ַליי: שֶׁ ם זֶַׁבח פֶׁ תֶׁ ָּ , וֲַאַמרְׂ ר פֶׁ ַרים  ֲאשֶׁ ִמצְׂ ֵאל בְׂ רָּ ני  יִשְׂ ֵתי בְׂ ַסח ַעל בָּ

ַרים  ת ִמצְׂ נָּגְׂפֹו אֶׁ ֵתינּו ִהִציל, בְׂ ת בָּ ַתחוּו? וְׂאֶׁ ם וַיִשְׂ עָּ .  וַיִקֹד הָּ

ֻסִבים ואֹוֵמר ת  ַהַמצֹות ַלמְׂ אה אֶׁ :  ַמרְׂ

ִליםַמָצה הַ ? ַעל שּום מה, זו שאנו אֹוכְׂ ל  ֲאבֹוֵתינּו  לְׂ ם שֶׁ ֵצקָּ ִפיק בְׂ ֹלא ִהסְׂ ם  ַעל שּום  שֶׁ ה ֲעֵליהֶׁ נִגְׂלָּ ֲחִמיץ ַעד שֶׁ

ִכים לָּ ֵכי ַהמְׂ ְך ַמלְׂ לֶׁ רּוְך הּוא, מֶׁ דֹוש בָּ ם, ַהקָּ נֱֶׁאַמר, ּוגְָׂאלָּ ת  הַ : שֶׁ ַרים  ֻעגֹת  וַיֹאפּו אֶׁ ר הֹוִציאּו ִמִמצְׂ ֵצק ֲאשֶׁ בָּ

ֵמץ, ַמצֹות ֵמהַ , ִכי  ֹלא חָּ ַמהְׂ ִהתְׂ ַרים  וְֹׂלא יָּכְׂלּו לְׂ שּו ִמִמצְׂ ה, ִכי גֹרְׂ םוְַׂגם ֵצדָּ הֶׁ שו לָּ .  ֹלא עָּ

ֻסִבים וְׂאֹוֵמר ָּרֹור ַלמְׂ ת  ַהמֶׁ ה אֶׁ אֶׁ :  ַמרְׂ

ִליםָמרֹור ָאנּו אֹוכְׂ ת  ַחיֵי  ֲאבֹותֵ ? ַעל שּום מה, זֶׁה שֶׁ ִרים  אֶׁ רּו ַהִמצְׂ ֵמרְׂ ַרים ַעל שּום שֶׁ ִמצְׂ נֱֶׁאַמר, ינּו  בְׂ ֲררּו  : שֶׁ וַיְׂמָּ

ה שָּ ה קָּ ת  ַחיֵיהם ַבֲעבֹדָּ ת  כָּל  עֲ , אֶׁ ה אֶׁ דֶׁ ה ַבשָּ כָּל ֲעבֹדָּ ֵבנִים ּובְׂ ר ּוִבלְׂ חֹמֶׁ ְךבְׂ רֶׁ פָּ ם בְׂ הֶׁ דּו בָּ בְׂ ר עָּ ם ֲאשֶׁ תָּ . בֹדָּ

וְִהַגְדָת ְלִבְנָך ַביֹום ַההּוא  : ֱאַמרֶשנֶ , ִמִמְצַרָים ֶיֶָצָא ְבָכל דֹור וָדֹור ַחיָב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת  ַעְצמֹו ְכִאלּו הּוא 

ֶאָלא  , ַאל ַהָקדֹוש ָברּוְך הּואֹלא ֶאת   ֲאבֹוֵתינּו  ִבְלָבד גָ .  ַבֲעבּור ֶזה  ָעָשה יי ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצַרים , ֵלאמֹר

ָלֶתת ָלנּו  ֶאת  ָהָאֶרץ ֲאֶשר  , ְלַמַען ָהִביא אָֹתנּו, וְאֹוָתנּו הֹוִציא ִמָשם : ֶשֶנֱאַמר, ַאף אֹוָתנּו  ָגַאל  ִעָמֶהם

.ִנָשַבע ַלֲאבֵֹתנּו



• Addicted To You 

• https://www.youtube.com/watch?v=N4w-
3n1yTiw

https://www.youtube.com/watch?v=N4w-3n1yTiw


ים  ֵאל ִמִמִצַרָּ רָּ ֵצאת  יִשְׂ ה  , ֵעזֵבית יֲַעקֹב ֵמַעם ֹל, בְׂ ה יְׂהּודָּ יְׂתָּ הָּ
שֹו דְׂ קָּ יו,  לְׂ לֹותָּ שְׂ ֵאל ַממְׂ רָּ ָאה וַ . יִשְׂ ָּנֹסַהיָּם רָּ ֵדן יִסֹב , ַי ַהיַרְׂ
ָאחֹור ֵאיִלים. לְׂ דּו כְׂ קְׂ ִרים רָּ הָּ ָך ַהיָּם . נֵי צֹאןִכבְׂ -גְַׂבָּעֹות , הֶׁ ַמה לְׂ

נּוס ֵדן , ִכי תָּ ָאחֹור-ַהיַרְׂ ִרים , ִתסֹב לְׂ הָּ ֵאיִליםתִ -הֶׁ דּו כְׂ קְׂ ,  רְׂ
נֵי צֹאן-גְַׂבָּעֹות  ץ. ִכבְׂ נֵי ָאדֹון חּוִלי  ָארֶׁ פְׂ נֵי  ֱאלֹוַה , ִמלְׂ פְׂ ִמלְׂ

יִם. יֲַעקֹב ִכי ַהצּור ֲאַגם מָּ ִמיש , ַההֹפְׂ מַ -ַחלָּ יִםלְׂ יְׂנֹו מָּ .  עְׂ

ֵאל רָּ ת ַהכֹוס ַעד  גַָּאל יִשְׂ .  ַמגְִׂביִהים אֶׁ

ם ְך העֹולָּ לֶׁ רּוְך אתה יי ֱאֹלֵהינּו מֶׁ ר גְָׂאלָּ , בָּ ת    ֲאשֶׁ נּו  וְׂגַָּאל  אֶׁ
ַרים  ה ַהזֶׁ , ֲאבֹוֵתינּו  ִמִמצְׂ נּו ַלַליְׂלָּ ֱאכָּל בֹו ַמצָּה   וְִׂהִגיעָּ ה  לֶׁ

רֹור גִָּלים  ֵכן יי ֱאֹלֵהינּו וֵאֹלֵהי  ֲאבֹוֵתינּו  יִַגיֵענּו לְׂ . ּומָּ מֹוֲעִדים וְִׂלרְׂ
לֹום שָּ אֵתנּו לְׂ רָּ ִאים ִלקְׂ ֵמחִ , ֲאֵחִרים ַהבָּ שִ שְׂ ָך וְׂשָּ ִבנְׂיַן ִעירֶׁ ים ים בְׂ

ָך תֶׁ ִחים ּוִמן הַ . ַבֲעבֹודָּ ם ִמן ַהזְׂבָּ ר יִַגיַע וְׂנֹאַכל  שָּ ִחים ֲאשֶׁ סָּ פְׂ
צֹון רָּ ם ַעל ִקיר ִמזְַׂבֲחָך לְׂ מָּ ָך שִ , דָּ ה לְׂ ֵתנּו וְׂנֹודֶׁ ש ַעל גְֻׂאלָּ דָּ יר חָּ

ֵשנּו דּות נַפְׂ ה יי  גַָּאל   יִ . וַעל פְׂ רּוְך  ַאתָּ ֵאלבָּ רָּ . שְׂ



• Adir Adirim

• https://www.youtube.com/watch?v=4XxuIKBh
pfM

https://www.youtube.com/watch?v=4XxuIKBhpfM


ַהְללּויָה ַהְללּויָה

ַהְללּו ֶאת ֵשם יְיָ  

ַהְללּו ַאִדיר ַאִדיִרים

ָברּוְך ּוְמֻהָלל יְיָ  

ַהְללּו ְגדֹול ְגדֹוִלים

ָדגּול ּוְמֻהָלל יְיָ  

ַהְללּו ֲהדּור ֲהדּוִרים

וִָתיק ּוְמֻהָלל יְיָ  

ַהְללּו ַזַכאי ַזָכִאים

ַחנּון ּוְמֻהָלל יְיָ  

ַהְללּו ְטהֹור ְטהֹוִרים

יָָשר ּוְמֻהָלל יְיָ  

ַהְללּו ַכִביר ַכִביִרים

ָלַעד ּוְמֻהָלל יְיָ  

ַהְללּו ֶמֶלְך ְמָלִכים

נֹוָרא ּוְמֻהָלל יְיָ  

ַהְללּו סֹוֵמְך סֹוְמִכים

עֹוֵזר ּוְמֻהָלל יְיָ  

ַהְללּו פֹוֶדה ְפדּויִים

ַצִדיק ּוְמֻהָלל יְיָ  

ַהְללּו ְקדֹוש ְקדֹוִשים

ַרחּום ּוְמֻהָלל יְיָ  

ַהְללּו שֹוֵמר שֹוְמִרים

תֹוֵמְך ּוְמֻהָלל יְיָ  



ֹון ָהיִינּו ְבשּוב יי ֶאת  ִשיַבת ִצי: ִשיר ַהַמֲעלֹות

ָאז  . שֹוֵננּו ִרָנהָאז יִָמֵלא ְשחֹוק ִפינּו ּולְ . ְכחְֹלִמים

ִהְגִדיל יי .ֶלהִהְגִדיל יי ַלֲעשֹות ִעם אֵ : ַבגֹויִםיֹאְמרּו 

ה יי ֶאת  שּובָ . ָהיִינּו ְשֵמִחים, ַלֲעשֹות ִעָמנּו

ה  ְבִרנָ , ִעים ְבִדְמָעהַהזֹרְ . ְשִביֵתנּו ַכֲאִפיִקים ַבֶנֶגב

בֹא יָבֹא  , ַהָזַרעָהלֹוְך יֵֵלְך ּוָבכֹה נֵֹשא ֶמֶשְך. יְִקצֹרּו
.  ְבִרָנה נֵֹשא ֲאֻלמָֹתיו



Yalla Chant 

https://www.youtube.com/watch?v=x6PKeOP9Y
g8

https://www.youtube.com/watch?v=x6PKeOP9Yg8


Natacha Atlas – Yalla Chant 
the rhythm of hands

the heartbeat of drums
the rhythms of the universe
that which has been and will always be
a sacred dance
let's go!

lets play with love you and me and walk with love
together, you and me
you with me
together, you and me
we walk with love

let's go lets go lets go (repeated)
and i give my life to you...

http://www.lyricsfreak.com/n/natacha+atlas/


זמן להעדיף

,  אדם על פני גזע, ישראל על פני ציוןמדינת 

,  חוליה על פני שרשרת, הווה על פני עבר
.אומץ על פני מסירות, חופש על פני גאולה

https://israall.wordpress.com/2014/08/16/%d7%96%d7%9e%d7%9f-%d7%9c%d7%94%d7%a2%d7%93%d7%99%d7%a3/


אפיקומן+ כוס רביעית 



נרצה

ַסח כְׂרצוננוֲחַסל  טנ, ִסדּור פֶׁ פָּ תנולפי ִמשְׂ .  ו וְֻׂחקָּ

ַסֵדר אותו ֵכן נִרצה לַ  ר זִָּכינּו לְׂ ֲעשותו שונה ַכֲאשֶׁ
בשנה הבאה



ָחד ִמי יוֵדעַּ  ? אֶּ

ד הוא אני: ֲאנִי יוֵדעַ ֶאָחד  חָּ ,  אני, אני, אני, אני, אֶׁ

ץ ָארֶׁ .  שמתהלך פה על הָּ

חראני והא: ֲאנִי יוֵדעַ ְשַניִם? ִמי יוֵדעַ ְשַניִם

ה תאריםשְׂ : ֲאנִי יוֵדעַ ְשלָשה ? ִמי יוֵדעַ ְשלָשה לשָּ

הותַארְׂ : ֲאנִי יוֵדעַ ַאְרַבע ? ַאְרַבע ִמי יוֵדעַ  ַבע ִאמָּ

חמשה אוקיינוסים: ֲאנִי יוֵדעַ ֲחִמָשה ? ֲחִמָשה ִמי יוֵדעַ 

 יבשותִששָּ : ֲאנִי יוֵדעַ ִשָּׂש ? ִשּׂש ִמי יוֵדעַ 
ה פלאי תבלשִ : ֲאנִי יוֵדעַ ִשְבָעה ? ִשְבָעה ִמי יוֵדעַ  עָּ בְׂ

שמונה פלנטות: ֲאנִי יוֵדעַ ְשמוָנה ? ְשמונה ִמי יוֵדעַ 

תשע אוניברסיטאות  : ֲאנִי יוֵדעַ ִתְשָע ? ִתְשָע ִמי יוֵדעַ 

(בישראל)
עשר אצבעות: ֲאנִי יוֵדעַ ֲעֶשרָ ? ִמי יוֵדעַ ֲעֶשרָ 



חד גדיא
ַהֲאִזינּו ֶחְבַרָיא

ַמֲעֶשה ְבַחד ַגְדיָא
ַהִספּור ִאיש ֹלא ָבָדה

!ָכְך ָכתּוב ַבַהָגָדה

...ַחד ַגְדיָא

ַאָבא ֶאל ַהשּוק ָהַלְך
וְָקָנה ְגִדי ַצח וַָרְך

ְגִדי ִעִזים, ֶזה ַהְגִדי
.הּוא ָקָנה ִבְשֵני זּוִזים

...ַחד ַגְדיָא

ֶהָחתּול ֲארְֹך ָשָפם
ַמְחָשָבה ָרָעה ָזַמם

ֶאת ַהְגִדי ָתַפס ַבַכף
 !וְָטרֹוף אֹותֹו ָטַרף

...ַחד ַגְדיָא

זֹאת ָרָאה וְִהְתַמְרֵמר
ַהְכַלְבַלב ֶשֶבָחֵצר

ַלזֹוֵלל הּוא ֹלא ָסַלח
!וְָנשֹוְך אֹותֹו ָנַשְך

...ַחד ַגְדיָא

ִמן ַהחּוץ ִזֵנק ַמֵקל

ַעל ַהֶכֶלב ִהְתַנֵפל
ּוְבֶשֶצף ַרב ָחַבט
!וְִהָכה בֹו ִמָכל ַצד

...ַחד ַגְדיָא

שִהְשתֹוֵלל ָאז ְשִביב ָהאֵ 
ַבַמֵקל ִלְנקֹם ִבֵקש
ִהְתַלֵקַח ִפיף ּוָפף

!ַהַמֵקל ָכִליל ִנְשַרף

...ַחד ַגְדיָא

ַמיִם ַגל, ַמיִםֶשֶטף 
ַעל ָהֵאש ָקַפץ ִחיש ַקל

ִהְשָתֵרַע ֶרַגע ָקט
!וְָהֵאש ָכְבָתה ִמָיד

...ַחד ַגְדיָא

ָבא ַהשֹור ֶאל ָהֲאַגם
ָכל ַהַמיִם הּוא ָלַגם
ָכל ַהַמיִם ֲאֶשר בֹו

!ֹוהּוא ִהְכִניס ֶאל תֹוְך ִקְרב

...ַחד ַגְדיָא

ַהַטָבח ָבַחר ָקְרָבן
ֶאת ַהשֹור ַהַגְרְגָרן

יןהּוא ִהְשִחיז ֶאת ַהַסכִ 
!ֲארּוַחת ָבָשר ֵהִכין

...ַחד ַגְדיָא

ִמָשַמיִם ָבא ַמְלָאְך
וְִהִפיל ֶאת ַהַטָבח
ֶשֵמֵאן רּוחֹו ָעצֹור

!וְָשַחט ָאז ֶאת ַהשֹור

...ַחד ַגְדיָא

:ַבָשַמיִם קֹול יְִקָרא
ֵקץ ָלֶרַשע ֵקץ ָלַרע"

ִמן ָהָאֶרץ שֹד יִַתם
!"וְָשלֹום ַעל ָהעֹוָלם

...ַחד ַגְדיָא



כוס חמישית

שירת הסטיקר

https://www.youtube.com/watch?v=DkyfdVyfqv
E

https://www.youtube.com/watch?v=DkyfdVyfqvE


שירת הסטיקר

הדג נחש ואהובה עוזרי

דוד גרוסמן:מילים

אמיר בן  ,גיא מר,שאנן סטריט:לחן

יאיא  ,דודוש קלמס,משה אסרף,עמי

שלומי אלוןוכהן אהרונוב

דור שלם דורש שלום

ל לנצח"תנו לצה

עם חזק עושה שלום

ל לכסח"תנו לצה

אין שלום עם ערבים

אל תתנו להם רובים

קרבי זה הכי אחי

פטור לכולם, גיוס לכולם

אין שום ייאוש בעולם

ע זה כאן"יש

נ נח נחמן מאומן

No Fear, משיח בעיר

אין ערבים אין פיגועים

ץ מסכן יהודים"בג

העם עם הגולן

העם עם הטרנספר

טסט בירכא

אתה חסר, חבר

הקדוש ברוך הוא אנחנו בוחרים בך

בחירה ישירה זה רע

הקדוש ברוך הוא אנחנו קנאים לך

.ימותו הקנאים

כמה רוע אפשר לבלוע

אבא תרחם, אבא תרחם

קוראים לי נחמן ואני מגמגם

כמה רוע אפשר לבלוע

אבא תרחם, אבא תרחם

ברוך השם אני נושם

...ולכן

הלכה המדינה-מדינת הלכה 

מי שנולד הרוויח

יחי המלך המשיח

יש לי בטחון בשלום של שרון

חברון מאז ולתמיד

ומי שלא נולד הפסיד

חברון אבות

שלום טרנספר

כהנא צדק

CNN משקר

צריך מנהיג חזק

תודה על הבטחון, סחתין על השלום

אין לנו ילדים למלחמות מיותרות

השמאל עוזר לערבים

ביבי טוב ליהודים

פושעי אוסלו לדין

אנחנו כאן הם שם

אחים לא מפקירים

עקירת ישובים מפלגת את העם

מוות לבוגדים

תנו לחיות לחיות

מוות לערכים

...כמה רוע אפשר

להגלות, לגרש, להרוג, לחסל

 NO, עונש מוות, להסגיר, להדביר
FEAR

לבער, למגר, להכחיד, להשמיד

חבר, הכל בגללך

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=3698&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=3699&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=933&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1631&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1632&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1633&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1634&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1635&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1928&lang=1


כוס שישית

Part Of The Glory 

https://www.youtube.com/watch?v=wcVCs3MD
BvI

https://www.youtube.com/watch?v=wcVCs3MDBvI


Part Of The Glory
Balkan Beat Box (Tomer Yosef)

We all part of the glory 
Part of the fame 
Part of the story 
Part of the same 

Everybody wants be big like a 
god 
Everybody wants to have more 
then they got 
Everybody wants to do what 
they like 
Like me on the mic
Like me on the mic

Everybody wants be king of their 
world 
Everybody wants to turn dust 
into gold 
Everybody wants to do what 
they like 
Like me on the mic
Like me on the mic

On a mic then I get u psyched 
And I let u feel it out, feel it load 
Feed on what I fetch u 
Get u going, get u floating like a 
kite 
And u might be throwing all u 
got 
Might not be going back to what 
u use to 
Think bigger then youtube
Something to be good to 

We all part of the glory 
Part of the fame 
Part of the story 
Part of the same

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=6564&lang=1


!חג חירות שמח


