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מהי חירות?
הפילוסוף ישעיהו ברלין מבחין בין 2 סוגי חירויות:

החרות השלילית היא העדר מניעה, "חרות ְמ"; ואילו החרות החיובית 
קרובה לרעיון של ההגדרה ומיצוי עצמי, או היכולת לעשות בחירות 

משמעותיות – "החרות ְל "...
חרות חיובית מתמקדת ברצונות של היחיד, המושפעים בין השאר 

מחינוך, סביבה ומרכיבים אישיים. 
זו השנה החמישית בה אנו לוקחות לעצמינו את החרות ל. את החרות 
לכתוב, את החרות להיות חלק, את החרות להרגיש את הקשר שלנו 

הנשים למהויות החג.
אנו  אך  נשים,  סדר  את  יחד  לחגוג  החרות  מאיתנו  נבצרה  השנה 
כאן בהגדת הנשים הזדמנות להסתכלות מזוית אישית על  מציגות 
הזכרון,  החירות,  לחג  נוספת  משמעות  ונותנות  הסדר,  ועל  החג, 

האביב וההתחדשות.
אתן ואתם מוזמנים להוסיף מהטקסטים הנהדרים שתוכלו למצוא 

כאן להגדה, לסדר ולפסח שלכם!

סדנת  הובלת  ההגדה,  עריכת  על  מטלון  לרוחמה  לב  מקרב  תודה 
הכתיבה וקיום סדר הנשים בגולן לאורך השנים.

חג שמח!
זהות יהודית קצרין ועיינות – יהדות ישראלית במרכז קהילתי גולן

עושות סדר
סדר נשים בגולן תש"ף
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ניצנים נראו בארץ
מילים: ע"פ שיר השירים

לחן: נחום היימן

ָאֶרץ,  ִנים ִנְראוּ, ִנְראוּ ּבָ ִנּצָ
יַע, ֵעת ָזִמיר. ֵעת ָזִמיר ִהּגִ

ָאֶרץ ִנים ִנְראוּ, ִנְראוּ ּבָ ִנּצָ
יַע, ֵעת ָזִמיר. ֵעת ָזִמיר ִהּגִ

ה ְסָתו ָעַבר,  י ִהּנֵ ּכִ
ְסָתו ָחַלף ָהַלְך לֹו
ָפִנים ְסָמַדר – ַהּגְ

ָנְתנוּ, ָנְתנוּ ֵריָחם.

אל הדרך
מילים:  שמרית אור

לחן: נורית הירש

ושוב נצאה אל הדרך,
יד ביד לדרך,

בשלשלת זהב.
ושוב נצאה אל הדרך,

עם אחד לדרך,
ושירנו על גב.

ועד לשערי רקיע
בוודאי נגיע

עוד מעט אם לא עכשיו.
ועד לשערי רקיע

בוודאי נגיע
כי דרכנו לא לשווא.

וגם אם ארוכה הדרך,
ורבה הדרך,

הן כוחנו עוד רב.
וגם אם ארוכה הדרך,

ורבה הדרך,
נעבור בה יחדיו.

ועד לשערי רקיע...
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לפי סדר השנים, הרי שזו לנו השנה החמישית שאנו חוגגות סדר נשים 

בגולן, ואפשר לדבר כבר על מסורת מרנינת לב.

כסדרו,  מתקיים  לא  השנה  הסדר  הקורונה,  מציאות  סדר  אי  לפי 

ולשמחתנו, ההגדה סודרה, נערכה והודפסה והנה היא לפניכן.

רעיון סדר הנשים הוא לספר יחד את סיפור יציאת מצרים תוך השמעת 

יוכבד, מרים, בת פרעה, שפרה,  קולן המשמעותי של הנשים בסיפור: 

פועה, ציפורה והמיילדות, ותוך השמעת קולנו אנו, אותו אנו מגבירות 

דרך כתיבתנו, הקראתנו ושירתנו.

הכה  העולם  משמעויותיו:  שלל  על  'סדר'  בסימן  היא  השנה  ההגדה 

מסודר שאנו חיות בו והחלקים חסרי הסדר שבו, סדר ואי סדר ביציאת 

מצרים. סדר הפסח שהפך ליל סדר ואז ל'סדר', וכמובן הסדר של כל 

שהיא  הסדר  והקהילתיים,  המשפחתיים  האישיים,  בחייה  ואחת  אחת 

רוצה לשמר, הסדר שהיא מבקשת לעצמה, והסדר שהיא רוצה להפוך.

יום חדש בתחום הסדר הנשי:  בדור שחווה סדר  חיות  אנו  לשמחתנו, 

נוספות שאנו מאמצות  חירויות  לעצמנו,  זכויות חדשות שאנו מקנות 

לחיינו והזדמנויות חדשות שאנו מסדרות לעצמנו. כל שינוי הוא שלב 

בסדר הטוב שאנו מבקשות לעצמנו.

ואם בסדר חדש עסקינן, הרי שהשנה חברנו יחד, נשות קצרין והגולן 

הלימוד  את  לחגוג  מגוונים  ובקולות  להגדה,  יחד  ולכתוב  להיפגש 

והשיח, את ההיכרות, ואת קירוב הלבבות. 

ונשות  בגולן'  נשים  'ניגון  נשות  של  בהשתתפותן  לאור  יוצאת  ההגדה 

ו'עיינות יהדות  גולן  וליווים של מרכז קהילתי  קצרין והגולן, תמיכתם 

ישראלית', מתנ"ס קצרין וזהות יהודית קצרין.

אנו חוגגות את חירותנו!

יהיה בסדר!

הקדמה
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אני מדליקה נרות אלו ומברכת -

על הפצת האור לכל אחת ואחת מאיתנו פנימה והחוצה

על פתיחת הלבבות לקיום מפגש משמעותי 

על הסרת המחיצות המגבילות

ועל יציאתנו לדרך החרות בכל שנה, בכל יום, ובערב הזה!

הצבת כסא ריק 

עבור אותן נשים שנמנעה השתתפותן הערב, שלא ברצונן.

עבוֵרך - שנמנעה השתתפותך,

לשנה הבאה - כולנו בנות חורין!

הדלקת נרות

קומי צאי אחותי כלה 
מילים: חיים נחמן ביאליק

לחן: עממי

ה, קוִּמי ְצִאי, ֲאחֹוִתי ַכּלָ
קוִּמי ְצִאי, קוִּמי ְצִאי –

ׂשֹוַרת ָאִביב ָלְך ֵהֵבאִתי: ּבְ
י ּנִ ֵמֲאחֹוֵרי ֶגֶדר ּגַ

ִנְרָאה ִציץ, ִנְרָאה ִציץ,
יִתי. רֹור ַעל-ּבֵ ַמע קֹול ַהּדְ ִנׁשְ

ְך ִמן ַהּבֶֹקר ׁשֹוְמִרים ִסּפֵ
ָזֳהֵרי ִגיל, ָזֳהֵרי ִגיל,

ָתָחִיְך; ִקים ְמזוּזֹות ּפְ נֹוׁשְ
ָרה, ה, ּבָ ּמָ ְצִאי ֲאֵליֶהם, ּתַ

ׁשוְּך, ָטפוְּך ְוִחּדְ וּׁשְ
ְוִהְקִרינוּ ֶאת-ֵעיָנִיְך. 

ָאֶרץ ָעַבר ֶחֶסד-ֵאל ּבָ
ַנף-אֹור – ַנף-אֹור, ַעל ּכְ ַעל ּכְ

ה: ָלִגים ָנְפָלה ִרּנָ וַּבּפְ
ן ָהֵעִצים, ִלְבְלבוּ ַבּגָ

א! א! ָאִביב ּבָ ָאִביב ּבָ
יָנה. ָּה ִהְלּבִ ְבִני ְבּדִ ַהּדֻ

ב ַוְיִחי ב ׁשָ ּלֵ ם-ּבַ ּגַ
ַרח ּדֹוַדי, ָנַתן ֵריחֹו – ּפֶ
ֲאִביֵבְך; ְצִאי ָבְרִכיהוּ ּבַ

ַאף ֲאִני, ַאף ֲאִני
יָנה ּכִ ְך ַאׁשְ ֶאת-ֲאִביִבי ּבָ

ַוֲאָבְרֵכְך ַוֲאִניֵבְך.
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סימני הסדר

ַקֵדּׁש ּוְרַחץ ַכְּרַפּס ַיַחץ
מִגּיד ַרְחָצה מֹוִציא ַמָצּה
ָמרֹור ּכֹוֵרְך ֻשְׁלָחן עֹוֵרְך

ָצפּון ָבֵּרְך ַהֵלּל ִנְרָצה 

ִהְתַקְּדִׁשי ַקֵדּׁש 
ְוַרֲחִצי, ִלְבִׁשי ָלָבן ּוְרַחץ 

ִּפְרִסי ְּכָנַפִים ִּכְפרֹוס ִצּפֹור ִמְדָּבר ֶאְבָרָתּה ְרַפּס  ַכּ
ְצִאי ָאחֹות ֵמֶאֶרץ ֹלא ָלְך ַוֲחִצי ֶאת ָים סּוף ַיַחץ 

ַהִּגיִדי ֶאת ַהִּסּפּור ֶׁשָּלְך, ֶׁשל ַעֵּמְך, ִלְבֵנְך, ְלִבֵּתְך מִגּיד 
ַרְחָצה ַיְּלִדי ְּכִׁשְפָרה ּוְכפּוָעה, ְמִׁשי ֵמַהַּמִים ְּכַבת ַּפְרֹעה, ַרֲחִצי, ְׁשִתי ּוְרִוי

ִמְּבֵאָרּה ֶׁשל ִמְרָים  

מֹוִציא ַמָצּה ַחְּפִׂשי, ִּפְסִחי, ִמְצִאי ְוהֹוִציִאי. ֱאִפי ַמָּצה ֶׁשל ְזַמן ּדַֹחק, ֶלֶחם עִֹני,
ֶלֶחם ִזָּכרֹון ְוֶחֶסד.  

ַטֲעִמי ֶאת ְמִרירּות ַהְּפֵרָדה ּוְכֵאב ַהְּבִחיָרה, ַהִּנְצָרִבים ַּבֶּפה,   ָמרֹור 
ָפה, ַּבּגּוף ַּבּׂשָ  

ַלְּקִטי, ִאְסִפי ְוִכְרִכי ֶאת ַהֶהְכֵרַח ִעם ַהִּנְכָסף ּכֹוֵרְך 
ְלָחן עֹוֵרְך ִעְרִכי ֻׁשְלָחן ַחג, ִּפְרִׂשי ַמָּפה ְּכחּוַלת-ָים ָעֶליָה ַיְפִליגּו ֻשׁ

ְסִפינֹות ֵחרּוֵתְך   

ַּגִּלי ֶאת ַהָּצפּון ְּבִלֵּבְך ָצפּון 
ָּבְרִכי ִּכי ְּבְמֵתי ְמַעט ָּבאת ּוָפִרית ְוָרִבית ְוִהְתַעַּצְמְּת... ִּבְמאֹוד ְמאֹוד ָבֵּרְך 

ַהְּלִלי ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו, ִּכי ְלעֹוָלם קֹוֵלְך ַהֵלּל 
ְרצֹוֵנְך ָּגלּוי ְוָׁשֵלם ְלָפֵנינּו, ּובֹו ִנְרֶצה ִנְרָצה 

חגית אקרמן, מתוך: "והיא שעמדה הגדה של פסח עם מדרש נשי חדש"
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סדר אישי
כוס ראשונה

מרימה כוס ראשונה לכבוד הסדר הפרטי שאני רוצה לעשות בחיי

לכבוד הבחירות הנכונות

סדרי העדיפויות

לכבוד טיפוח הקשרים המתאימים לי

לכבוד מציאת האיזון הפרטי

בין עבודה לפנאי

בין משפחה לחברים

בין כל מה שצריך איזון

מבקשת לשחרר את מה שכבר לא רלוונטי לחיי

ולשמוח במה שבחרתי להשאיר.

להצליח להיות בכאן ובעכשיו

בנוכחות מלאה ובשמחה

ושהסדר של חיי יכלול גם כמה פינות מפתיעות ולא מסודרות

שיכניסו צבע ועניין

ומקום לפתרונות יצירתיים

כאלה ואחרים

דנית דרימר, ניגון נשים

"ִּכי ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה הֹוֵצאִתי ֶאת-ִצְבאֹוֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים" 
)שמות, יב,יז(.



יציאה חפוזה לה התכוננה משחר נערותה
ובבוא הרגע, בעצם אותו היום

נשמרה לה מהשכחה
פן תשכח את שהדריכוה הוריה

שכן, לחוק לה ולבניה השביעוה
ועכשיו הצטוותה לעזוב ולנוע

להשיל מעליה סממנים ולענוד אחרים
אך עוד בטרם הסתיים מסעה  זכרה

את שלמדה מאביה ואמה ותשמור זאת לדורותיה

תמי קבלו, ניגון נשים

סדר יציאה )שלוש עשרה מילים(

קומי צאי
עברי את הסף

שאי עצמך
משכמך ומעלה

ועשי חירותך
לחוקת עולם

רוחמה מטלון, מנחת 'ניגון נשים'

סדר הכנה ליציאה

ואת שנותרת לבדך
צלמי בעינייך את כל אוצרותיך

קשרי בחוט שני והפקידי בתאי ליבך
ארזי את עולליך

שאי אותם בידייך 
וצאי

רחל אנדר, ניגון נשים

סדר יציאה

בצאתך למסע
עשי בך סיפים

של ראשי חדשים
תפילות ומזמורים.

בצאתך למסע
נעליך לרגליך

מותניך חגורות,
ארזי בתרמילך 

צרורות של
מסורות וסיפורים 
שיהיו חקוקים על

לוח לבך
לזיכרון
לדורות

חיה נתנזון, ניגון נשים
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מצרים.  יציאת  בסיפור  המרגשות  הדמויות  אחת  היא  הנביאה  מרים 
קני  מאחורי  חבויה  הזמן,  רוב  במשך  הקלעים  מאחורי  נותרת  מרים 
הסוף. אולם, כדרכה, היא משכילה להופיע ברגע הנכון, ותמיד בהקשר 
של מים: בצעירותה משגיחה מרים על תיבת משה ביאור ומשכנעת את 
בת פרעה לקחת את אמה יוכבד כמינקת. בשעת קריעת ים סוף סוחפת 

מרים את נשות ישראל לשיר ומחול והודיה לה'.
לנו  מתגלה  במדבר,  המסע  באמצע  מרים,  של  פטירתה  עם  רק  אך 
תרומתה העמוקה: כל ארבעים שנות הנדודים במדבר עמד לבני ישראל 
באר המים בזכות מרים. מתה מרים - בטלה הבאר, כמו שכתוב )במדבר 
'ותמת שם מרים... ולא היה מים לעדה'" )על פי תלמוד בבלי,  כ, א-ב(: 
תענית ט.(. בארה של מרים סיפק מים לבני ישראל לאורך מסעם הארוך 
במדבר הצחיח. המדרש מספר גם שֵמי בארה של מרים היו בעלי סגולות 
ומתפללות  מרים  של  במנהיגותה  נזכרות  אנו  הסדר  בליל  רפואיות. 

שבארה יוסיף ללוות אותנו במסענו גם השנה.

לורי לפקוביץ, חוקרת ספרות ומיגדר, ארה"ב

ֹלא ּבֹור ִמְתַמֵּלא ִמִּגְׁשֵמי ְּבָרָכה
ֹלא ַמְעָין ִנְסָּתר

ְּבֵאר ֲחָפרּוָה רֹוִעים ְורֹועֹות
ְלַהְׁשקֹות ְצְמֵאי ִּמְדָּבר.

ֹלא ָנָהר זֹוֵרם ְוסֹוֵחף ֶּבֹעְצָמה
ַמְׁשִּכיַח ּוְמָׁשֵּכְך ְּכֵאִבים

ְּבֵאר ֲחָפרּוָה ַּבֵּלב ְּבֵני חֹוִרין
ֶּבַמַּסע ַלִּתְקָוה, ַלַחִּיים.

תמר דבדבני )תשס"ט(

ֹלא ָים סֹוֵער ֶנֱחָצה ִלְרָווָחה
ְּבֵנס ִּפְתאֹוִמי ְוָיִחיד

ְּבֵאר ֲחָפרּוָה ְיֵדי ָאָדם
ִמְתַחֵּדֶׁשת ְּבָכל יֹום ָּתִמיד.

ֹלא ִסּפּור ָיָׁשן ֶׁשֵאין לֹו ּדֹוֵרׁש 
ֹלא ְּתמּוָנה ֶׁשָאְבָדה ְלעֹוָלם 
ְּבֵאר ֲחָפרּוָה-ִסְּפרּוָה ּדֹורֹות 
ִזְכרֹון ֵמי-ָּתִמיד, ֵמי-מרָים. 

כוס מרים
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1 זֹו ּכֹוס ִמְרָים ַהְּנִביָאה.  מוזגים מים לכוס 

ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְׁשּתֹות ִמֵּמיֵמי ְּבֵאר ִמְרָים ִלְרפּוָאה ְוִלְגאּוָלה. 
ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְלַמד ִמִּמְרָים ּוִמָּכל ַהָּנִׁשים ָלֵצאת ְּבֻתִּפים ּוִבְמחֹולֹות 

ֶאל מּול ַהִּנִּסים ֶׁשל ַחֵּיי ַהּיֹום-יֹום ְוָלִׁשיר ַלה' ְּבָכל ֶרַגע.    
מתוך ההגדה "בין אי סדר לסדר", מיכאל קגן

ושאבתן מים בששון ממעייני הישועה 

היום אני יוצאת בחודש האביב
היום אני יוצאת לשדות, לאחו

היום אני יוצאת לזרימות המתחדשות
היום אני יוצאת לפסוע יחפה על האדמה הטובה

היום אני יוצאת אל עבר המרחבים האינסופיים, אל עבר הקשת בענן
היום אני יוצאת מגדרי, יוצאת מזוככת

היום אני יוצאת מלאת אושר, סיפוק הנאה ואהבה
היום אני יוצאת יד ביד עם בן זוגי אל עבר חיים טובים, מאושרים ומלאים 

בכול טוב, 
חיים מלאי הנעה וציפייה

היום אני יוצאת עם בנותיי למעגל קסום של נתינה וקבלה
היום אני יוצאת עם נכדיי לגדילה והתפתחות

היום אני יוצאת 
ומחכה לקבל - 

המשך חיים נפלאים
בריאים

יפים מלאים
ומאושרים   

ג'וד נקש, ניגון נשים

טקס מילוי כוס-מרים במים  
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משהו חדש מתחיל.
בלי חפזון אני מתבוננת סביבי.

יש עוד זכרונות לאסוף?
יש סימנים שלא כדאי להשאיר אחרי?

את כולם אני צוררת. לוקחת איתי. 
מתעכבת עוד רגע על הסף.

מעיפה מבט אחורנית.
כן, יש עוד מלאכה שכבר לא תושלם.

כשמגיע הרגע אני חוצה את הסף.
הדלת נסגרת. 

משהו חדש מתחיל.

תמר ינון, ניגון נשים

נעשתה לה הקביעה לדורות
בצעד מהוסס ניסתה היא

לצעוד בעקבותיו
אך ליבה נחמץ על שהשאירה מאחור
ברגל יחפה ניסתה לגמוא את המרחק

שבינה לבינו
ואט אט גילתה שהלכה היא לצידו וידו אוחזת בידה

ובנתה עולמה בתוך עולמו

תמי קבלו, ניגון נשים

יציאה לדרך
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"ַוִּתיֶראָן ַהְמַיְּלֹדת ֶאת ָהֱאֹלִהים ְוֹלא ָעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵליֶהן 

ֶמֶלְך ִמְצָרִים ַוְּתַחֶּייָן ֶאת ַהְיָלִדים"
)שם, יז( 

על הסף
בפתח

אטבול האזוב
בדם

אעזוב.
היום אני יוצאת

לעולם פורח
מסמא עניים 

ושאר חושי הלב.
נפתחת

פותחת דלת
יולדת מתוכי אביב.

ציפי הירש )תשע"ח(

קול גלגל
מילים: ספר הזוהר, פרשת "ויחי"

לחן: אברהם טל

ה ְלַמְעָלה. ּטָ ל ִמּמַ ְלּגֵ ְתּגַ ל ַהּמִ ְלּגַ קֹול ּגַ
לֹות. ְלּגְ בֹות ְסתוּמֹות הֹוְלכֹות וִּמְתּגַ ֶמְרּכָ

קֹול ְנִעימֹות עֹוֶלה ְויֹוֵרד,
עֹוָלם. הֹוֵלְך וְּמׁשֹוֵטט ּבָ

ְדֵרגֹות, ָעְמֵקי ַהּמַ ְך ּבְ קֹול ׁשֹוָפר ִנְמׁשָ
ל ָסִביב. ְלּגַ ְמסֹוֵבב ַהּגַ

מיילדות
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"ַוִּתיֶראןָָ ַהְמַיְּלֹדת ֶאת ָהֱאֹלִהים"
)שמות א, יז(

ותיראנה את אלוהים
נשקפה להם דמותו של אלוהים

מבין אצבעותיו הקטנטנות של הרך הנולד
מבין פיו המפהק

מבין שער ראשו הרך והמשיי.
לראות תינוק חדש

לראות אלוהים.

לראות אלוהים
לדעת מה נכון,

לַילד את האמת בשעת משבר
לַילד את הצדק על האבנים

להביא חיים
באומץ, באמונה, בתקווה.

לראות תינוק חדש
לאחוז בו ביד

רגע אלוהי קסום

לראות תינוק חדש
לאחוז בו ביד

רגע אלוהי קסום
לראות
לדעת

להאמין. 

בעולם כל כך גברי
כשנמצאים

בתחתיות מצרים
כבר אין אפילו יוסף

שהיה יפה כמו בת
חייבות להתייצב

מיילדות
שיביאו ספור חדש לעולם

ספור נשי על גאולה, 
על חיים, ועל אלוהים.

נעמה אלדר )תשס"ז(

מגיד
ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִּדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְּבַאְרָעא ְדִמְצָרִים. 

ָּכל ִּדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכֹול. ָּכל ִּדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. 

ָהַׁשָּתא ָהָכא ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל. 

ָהַׁשָּתא ַעְבֵּדי, ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבֵני חֹוִרין.

ֵני חֹוִרין. ְצַרִים, ֵהא ַלְחָמא ַעְנָיא ... ְבּ ְבִהילּו  ָיָצאנּו ִמִמּ ִבּ
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באנו אל המקום הזה

לפני 62 שנה יצאנו, הוריי, ואנחנו, הילדים, ממצרים.
ברחנו! לא בחרנו.

בארץ פגשנו משפחה והכרנו חברים.
הרגשנו חופש.

לפני 36 שנה יצאנו, זוג ושני ילדים, מחיפה 
והגענו לכאן.

בחרנו! לא ברחנו.
כאן הרחבנו וגידלנו את המשפחה, הכרנו חברים, שהפכו 

למשפחה.
הרגשנו בית.

באנו אל המקום הזה - הגולן.

עליזה פוליצ'ק, ניגון נשים

בלילה, עת העמיקה החשכה, נשמעה הקריאה "לצאת".
היא עמסה את שלושת עולליה ויצאה מביתה מבלי להעיף 

מבט לאחור, ברחוב עברו המוני אדם וצעדו כאיש אחד בשקט, אל 
מחוץ לעיר.

ככל שהרחיקו, הרגישה איך כל נימי גופה פועמים בכוחות 
מחודשים ונוטעים בה תקווה שילדיה האהובים יגדלו כבני חורין 

בארץ המובטחת.
מאז אותו הליל, עברו שנים של נדודים. גופה נחלש אך רוחה 

נשארה איתנה וחופשיה.
בעיני רוחה, היא פורשת כנפיים בתזמון מופלא עם כל זריחה 

ויוצאת לדאות במרחבי האין סוף של הארץ הטובה והיפה.
ולפני שהיא נוחתת במציאות יומה, היא מתיישבת למנוחה קצרה, 

מתחת לעץ פרי מפתה על שפת נחל מפכה.

רחל אנדר, ניגון נשים
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סדר משפחתי
כוס שניה

אני מרימה כוס זו לחיי חוסר הסדר שבמשפחה, זה שדרכו אנחנו 

לומדות להבין איך כן להסתדר, איך להכיל ואיך לקבל את מה שכל כך 

שונה מאיתנו.

אני מרימה כוס זו לחיי הסדר האמיתי, הטבעי, זה שלוקח זמן 

להטמיע, זה שמצריך עבודה פנימית מתמשכת עד שמתבטא כלפי 

חוץ. 

אני מרימה כוס זו לחיי הפאזל האינסופי שנקרא המשפחה שלנו. כל 

משפחה היא צירוף של חלקים בפאזל שטרם נקבעה צורתם, אנחנו 

קשורים אחד לשני, אנחנו משלימים אחד את השני, בכל אחד מאיתנו 

ניבט צבע אחר, גוון אחר, משהו שאולי נשקף גם מחלקים אחרים אך 

באופן שונה. אם יחסר אחד מהחלקים - התמונה לא תהיה שלמה. 

היופי שבתמונה טמון בצלילות, בבהירות, בחדות ובייחודיות של כל 

חלק וחלק. 

סדר משפחתי הוא קודם כל וכל העת לסדר את עצמנו פנימה, כדי 

שהתמונה שלנו תהיה ייחודית וברורה.

סדר משפחתי הוא לשמור על מי שאני בתמונה הגדולה, הוא לאפשר 

להתקרב, לדעת איפה המקום שלי, הבית שלי, המשפחה שלי, הלב 

שלי .

אני מרימה כוס זו לחיי הבחירה בכל אלו בכל יום מחדש.

ליגל אוזן, מחנכת את שלושת ילדיה בחינוך ביתי



הסדר שלי

אחרי פורים הייתה מתחילה ההתרגשות בביתנו.
באין מכונת כביסה אמי ואני היינו מתחילות את סדר הכביסות: לפי 

צבעים, לפי בדים.
בארון המרוקן הייתה מאחסנת את בגדי החורף ועמם מלאי של 
נפטלין, במדף העליון סודרו כמה מבגדי החורף, לימים הקרים 

שאולי עוד יבואו.
אחרי הארונות, הגיע זמן הוילונות. ואיתם כמובן הרשתות והתריסים, 
כולל תריסי המרפסת שנוקו לקול צעקותיהם של העוברים והשבים 

לאמי שתיזהר בל תיפול מן הקומה הרביעית.
אחרי ארונות הבית הגיע תור ארונות המטבח, וכשאלה היו נקיים 

אפשר היה להתחיל בסדר הבישולים. אמי, ששרדה יחידה מכל 
משפחתה, נהגה להכין לנו את המאכלים שאכלה בילדותה.

לא היה לנו קרוב משפחה שיארח אותנו או יתארח אצלנו, ועל כן את 
הסדר חגגנו רק אנחנו, הוריי, ו-3 האחיות, כולנו התחדשנו בבגדים 

ונעליים שהיו נקנים בחגיגיות פעם בשנה.
כשהיה אבי מברך על היין הישן-נושן והמתוק היה מאחל לנו 

שכשנגדל ונתחתן יהיו רבים סביב שולחן הסדר שלנו.
ברכתו של אבי התגשמה, ואת ליל הסדר אנו עורכים עם ילדינו, 

חתנינו, כלותינו ונכדינו. גם אנחנו שותים יין מתוק וגם אצלנו הדלת 
נפתחת לאליהו הנביא, בתקווה שאולי השנה ייכנס וילגום מכוסו. 

אתי עמבר, ניגון נשים

ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות 
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רוצה לעשות סדר בארון הרגשות שלי
לדעת לתת מקום לכל רגש

מקום נכון ונוח
כזה שניתן לשלוף כשצריך

ארון הרגשות שלי
דומה לארון הבגדים שלי

בלאגן, ערימות, שפע
חורף וקיץ משמשים בערבוביא

דוחפת ללא סדר
וללא סבלנות...

מחפשת
שולפת

בסוף כמעט תמיד מוצאת...
ולפעמים מחפשת את הרגש המדויק

שיתאים לסיטואציה
ויתן מענה...

כשאצליח לסדר את ארון הרגשות
הכל יהיה יותר צפוי ונינוח...

אבל מה יהיה על סערת ליבי?
זו שמלווה אותי והפכה כבר חלק מחיי?

האם גם לה יהיה מקום?
ואולי רגשות זה עולם מבולבל

ומה שמגיע זה בסדר בכלל
וצריך רק להיות במקום הקשוב

ולתת לכל רגש את מקומו החשוב
וללמוד להסתדר עם מה שמגיע

כי רגש יכול לפעמים להפתיע
לסדר לו מקום מקבל ומכיל

שיהיה אבן דרך בשביל המוביל
אל חיים מלאים לפעמים ללא סדר

אך עם תודעה עמוקה שהכל באמת בסדר

דנית דרימר, ניגון נשים
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ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים, ַוּיֹוִציֵאנּו ה' ֱאֹלֵהינּו ִמָשּׁם 

ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה.

יציאת מצרים בשבילי היא
לידה - מחדש

לעולם נטול פחדים
למציאות בה אני יוזמת 
מחליטה פועלת מודעת

מאפשרת מגוננת בוחרת
יוצרת

יציאת מצרים בשבילי היא
יצירה - גדולה

שמחה על היש
קבלה של האין

יציאת מצרים בשבילי היא
בחירה - אדונית לגורלי

להשתחרר מכבלי הקורבנּוּּּּּת

יציאת מצרים בשבילי היא
אהבה - לאהוב את עצמי כמו שאני

ענת כנען )תשע"ח(
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)דברים כו,ח(

'ַוּיֹוִצֵאנּו ה' ִמִּמְצַרִים' – הוציאנו מן הֵמיצר, שנאמר: 'ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני 

ַבֶּמְרָחב ָיּה' )תהלים קיח, ה(.

ְּכַיד ה'  ִהְתַחַּזְקִּתי  'ַוֲאִני  ידנו, נסך בנו כוחות, שנאמר:  חיזק את   – ֲחָזָקה'  'ְּבָיד 

יג( וכן:  )ישעיה מא,  ְיִמיֶנָך'  ַמֲחִזיק  ֲאִני ה' ֱאֹלֶהיָך  'ִּכי  ז, כח(  ועוד:  )עזרא  ָעַלי'  ֱאֹלַהי 

'ּוְבָיְדָך ְלַגֵּדל ּוְלַחֵּזק ַלֹּכל' )דברי הימים א כט, יב(. דבר אחר – בצדק הוציאנו, שנאמר: 

'ְקָראִתיָך ְבֶצֶדק ְוַאְחֵזק ְּבָיֶדָך' )ישעיה מב, ו(.

ְיַקֵּבץ ְטָלִאים, ּוְבֵחיקֹו  'ִּבְזֹרעֹו  כֵׂשאת האם את ילדּה, שנאמר:  'ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה' – 

'ִׂשיֵמִני... )ישעיה מ,יא( . דבר אחר – כחיבוק האוהב את אהובתו, שנאמר:  א'  ִיּׂשָ

ַּכחֹוָתם ַעל ְזרֹוֶעָך' )שיר השירים ח, ו(.

'בריתי היתה  חידש את ברית החיים והשלום עימנו, שנאמר:   – ָּגֹדל'  'ּוְבֹמָרא 

אתו, החיים והשלום ואתנם לו מורא' )מלאכי ב, ה(.

'ּוְבֹאתֹות' – זוהי הברית שבינינו, שנאמר: 'ְוָהָיה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם' )בראשית יז, יא(.

'ּוְבֹמְפִתים' – זהו כוח הדיבור שנתת בנו, שנאמר: 'ּוְתַדֵּבר ְוֹלא ֵתָאֵלם עֹוד ְוָהִייָת 

ָלֶהם ְלמֹוֵפת' )יחזקאל כד, כז(.

'ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש' )דברים כו,ט(

'ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה' – לכל אחת ואחד מקום מתאים ומיוחד, שנאמר: 'ְוֶאל 

ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח הּוא ָׁשם' )קהלת א, ה(

והארץ תשפיע עלינו טובה   – ּוְדָבׁש'  ָחָלב  ָזַבת  ֶאֶרץ  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָלנּו  'ַוִּיֶּתן 

ונעימּות, שנאמר:  'ַוֵּיִנֵקהּו ְדַבׁש ִמֶּסַלע ְוֶׁשֶמן ֵמַחְלִמיׁש צּור' )דברים לב, יג( 

ואף אנו במאמרנו נמלאה חלב ודבש, שנאמר: 'צּוף ְּדַבׁש ִאְמֵרי נַֹעם' )משלי טז, כד(.

נירה נחליאל, מנחת 'ניגון נשים'  

מתוך מדרש קוראת מקרא ביכורים, "דרשוני", מדרשי נשים, נחמה וינגרטן-מינץ ותמר ביאלה 
)עורכות(,ידיעות אחרונות, עמ' 130–131

'ַוּיֹוִצֵאנּו ה' ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה ּוְבֹמָרא ָּגֹדל ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים'  
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"ַוְיִבֵאנּו ֶאל-ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוִּיֶּתן-ָלנּו ֶאת-ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ֶאֶרץ 

ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש." )דברים, כו,ח-ט(

חופשי ומאושר
מילים: דודו ברק
לחן: בועז שרעבי

ה ֶמׁש ַהַחּמָ ֶ ַמִים ְוַהּשׁ ָ ן ֶאת ַהּשׁ ּתֵ
ָמה ׁשָ ן ִלְראֹות אֹוָתם ִמן ַהּנְ ּתֵ

ְבַער ּתִ ֶפׁש ׁשֶ ן ַלּנֶ ּתֵ
ר  ָ י וְּמֻאּשׁ ן ִלְהיֹות ָחְפׁשִ ּתֵ

ַלח ָלנוּ אֹור יר וּׁשְ יר ָלנוּ ׁשִ ׁשִ
ִהיר ְוֶעֶרב ָטהֹור ן יֹום ּבָ ּתֵ

י, ָלָבן וּמוָּאר  ַנְפׁשִ ְצַחק ּבְ
ר ָ י ְוֵלְך ְמֻאּשׁ ּבֹוָאה ָחְפׁשִ

דֹולֹות ֶהם ּגְ ָרִכים ּבָ ַהּדְ ֵיׁש ָיִמים ָיִפים ׁשֶ
ילֹות  ּלֵ ם ּבַ ָבִרים ָיִפים ּגַ ֵיׁש ּדְ

עֹוד נֹוָתר ֶ ְוָכל ַמה ּשׁ
ר  ָ י וְּמֻאּשׁ ַרק ִלְהיֹות ָחְפׁשִ

יר... יר ָלנוּ ׁשִ ׁשִ

ָך  ׁש ִמּמְ ה ַאַחת ֲאַנְחנוּ ְנַבּקֵ ִפּלָ עֹוד ּתְ
ְמָך ה ָנִריַע ְלׁשִ ִפּלָ עֹוד ּתְ

ם ָמָחר  ְזכֹר אֹוָתנוּ ּגַ
ר ָ י וְּמֻאּשׁ ן ִלְהיֹות ָחְפׁשִ ּתֵ

יר... יר ָלנוּ ׁשִ ׁשִ
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ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה 

ְוַרִּבי ֲעִקיָבא ְוַרִּבי ַטְרפֹון, ֶׁשָהיּו ְמֻסִּבין ִּבְבֵני ְבַרק 

ְוָהיּו ְמַסְּפִרים ִּביִציַאת ִמְצַרִים ָּכל אֹותֹו ַהַּלְיָלה, 

ַעד ֶׁשָּבאּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו ָלֶהם: 

ַרּבֹוֵתינּו, ִהִּגיַע ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַׁשֲחִרית.

"ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ְוַרִּבי 

ֲעִקיָבא ְוַרִּבי ַטְרפֹון, ֶׁשָהיּו ְמֻסִּבין ִּבְבֵני ְבַרק ..."

מה תפקיד הרבנים ומה תפקיד התלמידים בסיפור זה, ובכלל?

כאן, סביב שולחן הסדר בעליית הגג בבני-ברק נראה שיש היפוך:

המנהיגות נסחפת עם החוויה, שוברת מסגרות. כמעט שוכחת 

שהגיע זמן קריאת שמע של שחרית!

התלמידים, לעומת זאת, עומדים בשער, מסתכלים על השעון.

משגיחים שלחוויה יהיה סיום, שתהיה גם חזרה לשגרה.

כל אחד צריך לפעמים להתנסות בהחלפת תפקידים – הורים 

וילדים, גברים ונשים, דתיים וחילוניים.

רק להרגיש לרגע איך זה להיות בצד השני בשביל לשוב בשמחה 

לחוף המבטחים של תכונות מוכרות והרגלים ישנים –

קצת יותר רגישים, קצת יותר מודעים.

אבל תמיד ישנה האפשרות )או הסכנה( שנציץ... ניפגע... ונחליט 

להישאר...

אסתר פישר, מתוך: "והיא שעמדה הגדה של פסח עם מדרש נשי חדש"
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איזה סדר אני רוצה להפוך?
של הנשים המרוויחות פחות

כלומר אלו  שמראש חושבות
שמגיע להן פחות

כלומר אלו שמראש לא מבקשות
את המגיע להן )לפחות(

כלומר שמראש אומרות תודה
על מה שיש

כלומר שבראש שלהן
יש סדר הפוך כזה

שמראש מסדר אותן
לא בראש הסדר

רוחמה מטלון, מנחת 'ניגון נשים'

לא מסתדר לי הסדר
לא אשת סדרים אנוכי

ובכל זאת חשבתי שהפסח הזה אשנה סדרי עולם. 
מבעוד יום סדורות היו המטלות על גבי לוח השנה, 

יום ליום לקראת הסדר. 
הפעם, הכל יהיה בסדר!

בעיני רוחי, יושבת אני על הכורסא הממורקת, 
יש זמן עד יבואו בני וכלותיי. 

המפה הרקומה פרושה על השולחן, ובמרכזה סידור פרחים אביבי.
הכלים, שסודרו בקפידה ונארזו לפני שנה, כבר ערוכים. 

קערת סדר הפסח המוכספת מוכנה כסדרה וכהלכתה,
ולא נותר לי אלא לחשוב: מה אלבש בליל הסדר.

שגם אני אראה בסדר!

את מי את מסדרת? שאלתי עצמי.
הרי גם השנה סדרי עולם לא ישתנו. 

גם הפעם, הכל היה בסדר. 

אסנת יעקבי שרמן, ניגון נשים
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ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָבִנים ִּדְּבָרה תֹוָרה: 

ֶאָחד ָחָכם. ְוֶאָחד ָרָׁשע. ְוֶאָחד ָּתם. ְוֶאָחד ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול: 

כנגד ארבע בנות דיברה התורה
אחת חכמה

אחת מאתגרת
אחת תמה

ואחת שאינה יודעת לשאול.

החכמה - חוקרת מהי חירות?
המאתגרת - בוחרת לבדוק את השעבוד מול החירות האישית.

התמה- מחפשת את החירות.
וזו שאינה שואלת - "את פתחי לה".

אורית סורוקה )תשע"ז(

      

ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו. 

ֶׁשֹּלא ֶאָחד ִּבְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, 

ֶאָּלא ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, 

ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם.
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סדר קהילתי
כוס שלישית

אני רוצה היום לברך אותנו, קהילות הנשים באשר הן:
שנדע ונחכים לתת מקום לסדר הפנימי הנשי שלנו, של הגוף הנשי 

המשתנה כל הזמן בהתאם לגיל ובהתאם לטבע. 
אני מאחלת לנו ליצור סדר חדש בקהילה הנשית

ויחד לתת ולאפשר מקום של העצמה, חופש, תמיכה, עזרה הדדית, לימוד וחיבוק.
מקום שמאפשר:

בשלב הילדות - להרגיש את שמחת החיים באותנטיות מרבית.
בשלב הנערות - עם הגדילה והשינויים ההורמונליים שמלווים אותנו 

לאפשר את קבלת הווסת בברכה ואהבה ובהבנה של העוצמה התמונה בה.
בשלב הזוגיות - לאפשר לעצמנו מקום תומך שבו נוכל להיות גם רעיה 

וגם אישה ולקבל מקום תומך לכל מה שהזוגיות מביאה.
בשלבי הפריון, ההריון והלידה - לתת מקום של ידע תמיכה וריפוי לכל 

התהליכים המורכבים והמופלאים על מגוון התחושות והרגשות שהם 
מביאים איתם.

בשלב האימהות - לאפשר לעצמנו לקבל ידע וניסיון של אחרות ולפתוח 
לעצמנו, בעצמנו עולמות עבורנו ועבור ילדינו וילדותינו.

בשלב גיל המעבר - לאפשר מקום שיכיל את השינויים, את העליות 
והירידות ואת קשת הרגשות והתחושות, מקום שייתן לנו אהבה ללא תנאי. 

ובגיל האישה החכמה, wise woman - מרחב בו נוכל לשתף את חוכמתנו 
עם העולם, עם נשים אחרות , ולתת מנסיון חיינו באהבה ונתינה, שהיא 

קבלה גדולה!
ועוד שלב אחד שלב המוות - שנוכל ליצור מקום בו נקבל תמיכה בלקבל 
אותו כחלק מהחיים, ולתת לנשמה שלנו להמשיך במסעה לעולמות הבאים.

אמן שנוכל כולנו לתת מקום לכל אישה פשוט להיות 
לאהוב ולתת אהבה

קצת יותר בקלות ובשמחה 

ורד פלד אדרעי, חברת הצוות המנהל של הקליניקה הקהילתית בגולן - מרחב נשימה



שיר בבוקר בבוקר
מילים: אמיר גלבוע

לחן: גידי קורן ושלמה ארצי

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.
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ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצָרִים. 

ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים ֵּבית ַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז: 
ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו ִיְׂשָרֵאל ַמְמְׁשלֹוָתיו:

ַהָּים ָרָאה ַוָּיֹנס ַהַּיְרֵּדן ִיֹּסב ְלָאחֹור: 
ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות ִּכְבֵני ֹצאן:

)תהילים קי"ד(

עושה סדר
קידשתי את עצמי במותר לי,

רחצתי במי המעיין הזכים,
חציתי את מדבר האינסוף
והגדתי למדבר את דברי.
רחצתי, שטפתי וביערתי

הוצאתי ונערתי פיסות
מחשבות זרות.

כרכתי את כתפי בצעיף ארוג
אהבה מנחמת.

ערכתי שולחני במפת
רקמת חוטי צפונות הלב
וברכתי על הרעות כשם

שברכתי על הטובות.
שרתי שיר הלל

לבורא העולמות
והרגשתי רצויה.

חיה נתנזון, ניגון נשים

ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות ְלַהֵּלל... 
ְוֹנאַמר ְלָפָניו ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה ַהְללּוָיּה:

25



ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, ְּבׁשּוב ה' ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכֹחְלִמים. 
ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה, 

ָאז ֹיאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל ה' ַלֲעֹשֹות ִעם ֵאֶּלה. ִהְגִּדיל ה' ַלֲעֹשֹות 
ִעָּמנּו, ָהִיינּו ְׂשֵמִחים. ׁשּוָבה ה' ֶאת ְׁשִביֵתנּו ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב. 

ַהֹּזְרִעים ְּבִדְמָעה ְּבִרָּנה ִיְקֹצרּו. ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה ֹנֵׂשא ֶמֶׁשְך ַהָּזַרע, 
ֹּבא ָיֹבא ְבִרָּנה, ֹנֵׂשא ֲאֻלֹּמָתיו:

)תהילים קכו, ברכת המזון(

ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות 
א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים  ֶאּׂשָ

ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי:
ֶעְזִרי ֵמִעם ְיֹהָוה 

ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:
ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך 

ַאל ָינּום ֹׁשְמֶרָך:
ִהֵּנה ֹלא ָינּום ְוֹלא ִייָׁשן 

ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל:
ְיֹהָוה ֹׁשְמֶרָך ְיהָֹוה ִצְּלָך 

ַעל ַיד ְיִמיֶנָך:
ֶמׁש ֹלא ַיֶּכָּכה  יֹוָמם ַהּׁשֶ

ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה:
ְיֹהָוה ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל ָרע 

ִיְׁשֹמר ֶאת ַנְפֶׁשָך:
ְיהָֹוה ִיְׁשָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:

תהילים קכ"א

ברך

הלל
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סדר ארצי
כוס רביעית

המהר"ל והשל"ה הסבירו שארבע הכוסות בסדר הן כנגד ארבע האמהות:

הכוס הראשונה כנגד שרה, אמם של קהילת המאמינים מבחירה.

הכוס השניה כנגד רבקה, שידעה לגדל בבית אחד גם את ה'גנות'-עשו, 

וגם את ה'שבח'-יעקב.

הכוס השלישית כנגד רחל, שבזכות בנה, יוסף, שרדנו את הרעב במצרים.

הכוס הרביעית כנגד לאה, שהשכילה שלא לרדוף אחרי הבלתי מושג, 

אלא להודות על הקיים בקוראה לבנה הרביעי - יהודה.

נרים כוס רביעית לסדר ישראלי חדש, סדר נשי: 

סדר של אמונה - אמונה בעצמנו, אמונה באחר ובאחרת

סדר של הכלת הניגודים, העמימות וחיבוק הפרדוקסים

סדר של חדוות האמהות והעמדת דור הבנים והבנות

סדר של הכרת הטוב וכוונת ההודיה.

נשתה לחיינו! ליין נשי ניגר! לחיי האומץ להשמיע ולהשפיע בדרכנו!

לחיים!

מיכל רייקין, מנהלת עתודות צפון - מרכז לפיתוח חברתי-כלכלי של הצפון



אחד מי יודעת
ַמִים וָּבָאֶרץ:  ָ ּשׁ ּבַ ֶאָחד ִמי יֹוַדַעת. ֶאָחד ֲאִני יֹוַדַעת. ֶאָחד ֱאלֵֹהינוּ ׁשֶ

ִרית.  ֵני לוּחֹות ַהּבְ ַנִים ֲאִני יֹוַדַעת. ׁשְ ַנִים ִמי יֹוַדַעת. ׁשְ ׁשְ
ה ָאבֹות.  לֹׁשָ ה ֲאִני יֹוַדַעת. ׁשְ לֹׁשָ ה ִמי יֹוַדַעת. ׁשְ לֹׁשָ ׁשְ
הֹות.  ע ִאּמָ ע ֲאִני יֹוַדַעת. ַאְרּבַ ע ִמי יֹוַדַעת. ַאְרּבַ ַאְרּבַ

י תֹוָרה.  ה חוְּמׁשֵ ָ ה ֲאִני יֹוַדַעת. ֲחִמּשׁ ָ ה ִמי יֹוַדַעת. ֲחִמּשׁ ָ ֲחִמּשׁ
ָנה.  ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ּשׁ ה ֲאִני יֹוַדַעת. ׁשִ ָ ּשׁ ה ִמי יֹוַדַעת. ׁשִ ָ ּשׁ ׁשִ

א.  ּתָ ּבַ ְבָעה ְיֵמי ׁשַ ְבָעה ֲאִני יֹוַדַעת. ׁשִ ְבָעה ִמי יֹוַדַעת. ׁשִ ׁשִ
מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה.:  מֹוָנה ֲאִני יֹוַדַעת. ׁשְ מֹוָנה ִמי יֹוַדַעת. ׁשְ ׁשְ
ָעה יְַרֵחי ֵליָדה.  ׁשְ ָעה ֲאִני יֹוַדַעת. ּתִ ׁשְ ָעה ִמי יֹוַדַעת. ּתִ ׁשְ ּתִ

ָּא.  ַרי ָרה ִדּבְ ָרה ֲאִני יֹוַדַעת. ֲעׂשָ ָרה ִמי יֹוַדַעת. ֲעׂשָ ֲעׂשָ
ָּא.  ר ּכֹוְכַבי ר ֲאִני יֹוַדַעת. ַאַחד ָעׂשָ ר ִמי יֹוַדַעת. ַאַחד ָעׂשָ ַאַחד ָעׂשָ

ָּא.  ְבַטי ר ׁשִ ֵנים ָעׂשָ ר ֲאִני יֹוַדַעת. ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ר ִמי יֹוַדַעת. ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ
ָּא.  י ר ִמּדַ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ר ֲאִני יֹוַדַעת. ׁשְ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ר ִמי יֹוַדַעת. ׁשְ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ׁשְ

ואילו פי מלא שירה כים,
ולשוני רינה כהמון גליו,

ושפתי שבח כמרחבי רקיע,
ועיני מאירות כשמש וכירח,
וידי פרושות כנשרי שמים,

ורגלי קלות כאילות,
איני מספיקה להודות 

לפניך ולך
על החסד והזכות

לחגוג את חג חרותי,
עם בני ביתי,

עם בני עמי ועם ארצי,
ועם כל העולם והאדם

אשר בראת. 
ומתפללת 

שכל אותם אלו 
שעדיין לא השיגו את חרותם

בעזרתך ובעזרת כולנו
יוכלו לחגוג אותה

איתנו 
בשנה הבאה.

תמר ינון )תשע"ז(
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 הללויה

מילים: שמרית אור
לחן: קובי אושרת

הללויה לעולם, 
הללויה ישירו כולם 

במילה אחת בודדה 
הלב מלא בהמון תודה 

והולם גם הוא - איזה עולם נפלא. 

הללויה עם השיר, 
הללויה על יום שמאיר, 

הללויה על מה שהיה, 
ומה שעוד לא היה - 

הללויה.

הללויה לעולם 
הללויה ישירו כולם 
והענבלים הגדולים 

יהדהדו בהמון צלילים 
ואתנו הם יאמרו, הללויה. 

הללויה עם השיר... 

הללויה על הכל 
הללו על מחר ואתמול 

הללויה, ותנו יד ביד 
ושירו מלב אחד - 

הללויה.

ציפור מדבר
מילים: זאב נחמה

לחן: זאב נחמה ויועד נבו

את קרובה אל קו הגבול 
שבויה, קסמו של המדבר 

את עמוד האש לפני המחנה -
בראשית את 

מסיתה אל קו המים והאש לא תבער 
את הלהבה והלהב 

כמו ציפור את חופשיה 
רוצה לגעת בשמיים 

כמו ציפור את חופשיה 
מסיתה אל קו המים 

ציפור מדבר 

 את קרובה אל קו הסוף 
צמאה, עורפו של המדבר 

את מעיין יבש באפיקים
צרובים - במדבר את 

מסיתה אל קו המים והאש
לא תבער 

את האהבה והלהב 

כמו ציפור את חופשיה... 
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תודה 
מילים ולחן: עוזי חיטמן

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.

נרצה
חסל סדר ניגון נשים גולני נהדר

סדר תש"ף, החמישי במספר )שהתקיים על הנייר(
גם אם לא זכינו לסדר אותו - ימשיך ויתקיים

ומחלקים טובים ִיָּבנה הסדר השלם
כאשר זכינו להשמיע קולנו כן יהדהד הוא ברמה

כאשר זכינו לחירות כן נבנה בה עוד קומה
כאשר צעדנו יחדיו )גם בוירטואלי( – כן נזכה יחדיו לצעוד

עוד נשמיע, עוד ניַשמע, עוד נשתף, ועוד...

רוחמה מטלון
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