
אינו מהי  "המדד האולטימטיבי של אדם 
מהי  אלא  ורווחה,  נוחות  ברגעי  עמדתו 

עמדתו בזמנים של אתגר ומחלוקת"
— מרטין לותר קינג

אנו עומדים בפני צומת דרכים דרמטי, נוכח יוזמות חקיקה מסוכנות שמטרתן 

להחליש את המערכת המשפטית, לסכן את הבלמים והאיזונים של הדמוקרטיה 

הישראלית, ולפגוע בזכויות מיעוטים  באופן שיעמיד בסכנה ממשית את אופייה 

הפלורליסטי של המדינה ואת עצם קיומה כמדינה דמוקרטית שהיא ביתו של 

העם היהודי כולו, לחיים של כבוד, של חירות, של שוויון ושל חברה הזוכרת 

שכל אדם נברא בצלם. כנגד סכנות אלה אנו כתנועה מבקשים להדגיש את 

←חובת המחאה, ברוח הפסוק "לא תעמוד על דם רעך". 
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״לא תעמוד על דם רעך״   

סערות  של  קשות,  מחלוקות  של  בתקופה  נמצאת  הישראלית  החברה  שלטונית,  יציבות  אי  של  שנים  מספר  לאחר 

כבר כמה שנים בסערה המעידה על התמורות בחברה, על החלשה של המערכות הממשלתיות  ומיטלטלת  מבית, 

והמשפטיות, ועל הבלבול הזהותי הגדול שחווים אזרחינו.

אנו עומדים בפני צומת דרכים דרמטי, נוכח יוזמות חקיקה מסוכנות שמטרתן להחליש את המערכת המשפטית, לסכן 

את הבלמים והאיזונים של הדמוקרטיה הישראלית, ולפגוע בזכויות מיעוטים  באופן שיעמיד בסכנה ממשית את אופייה 

הפלורליסטי של המדינה ואת עצם קיומה כמדינה דמוקרטית שהיא ביתו של העם היהודי כולו.

כנגד סכנות אלה אנו כתנועה מבקשים להדגיש את חובת המחאה – ברוח הפסוק "לא תעמוד על דם רעך". אנו 

מאמינות שהפיכה משפטית זו עלולה לסכן את הזכויות של כולנו ושיש לעמוד על שמירת המסגרת הדמוקרטית שמהווה 

את הבסיס לקיומנו כחברה חופשית במציאות של קיטוב ופילוג.

חברה  ושונות,  מגוונות  דעות  וקיום  הידברות  המאפשרת  חברה  לקיים  החובה  את  להדגיש  מבקשות  אנו  זאת  לצד 

←פלורליסטית באמת, שבה אפשר, רצוי וחשוב לחיות ביחד, ולנהל שיחה של הקשבה, של כבוד ושל קבלת האחר.



צדק צדק תרדוף: זכות וחובת המחאה   

החל מהמקרא אנו מצווים לא רק לשמור על הצדק, השלום וזכויות האזרח אלא לדאוג באופן פעיל למימוש זכויות אלה, 
כפי שנאמר צדק צדק תירדוף, בקש שלום ורודפהו ועוד. יש לנו אחריות מוסרית לעיצוב פני החברה בה אנו חיים, לדאוג 
שתהיה חברת צדק ושתקדם את ערכי החירות, השוויון והשלום. וכאשר זכויות אלה בסכנה אל לנו לשתוק ולשקוט, 

עלינו למחות, להתפלל עם הרגלים ולפעול למען תיקון החברה.

 אני רק מוודא שהעולם לא ישנה אותי
 \\ דוד גרוסמן, מתוך הנאום בעת קבלת פרס ארסמוס

השאיפה  היהודית.  בזהות  מהותי  תו  מתאר  עולם'  'תיקון  המושג  שנה.  מ-2,000  למעלה  בן  עתיק  יהודי  מושג  זה  עולם  ״תיקון 

והמחויבות להטיב ולשפר את עולמנו. תחושת אחריות מוסרית, כלפי כל אדם, יהודי ושאינו יהודי, והדאגה גם לצדק חברתי וגם 

לאיכות הסביבה… יש בישראל עדיין אנשים רבים, רבים מאוד, שעבורם הייאוש משינוי אינו אפשרות. שהאפתיה או האסקפיזם 

הם מותרות שהם אינם יכולים ואינם רוצים להרשות לעצמם. אנחנו כאן וגם אם המפלגה שלנו הובסה, האמונות והערכים שלנו לא 

נוצחו והם חיוניים כיום יותר מאי פעם… "אתם אולי מכירים את האנקדוטה על אותו אזרח אמריקני, שבזמן מלחמת ויטנאם היה 

עומד בכל יום שישי במשך כמה שעות מול הבית הלבן עם שלט מחאה מגד המלחמה. יום אחד ניגש אליו עיתונאי ושאל אותו בחיוך 

מלגלג - 'אתה באמת חושב שאם תעמוד כאן תשנה את העולם?', 'לשנות את העולם?  התפלא האיש. 'אין לי שום כוונה לשנות 

את העולם. אני רק מוודא שהעולם לא ישנה אותי'. כמי שחי כל ימיו באזור אסון, כלומר במזרח התיכון, אני יודע כמה קל להתפתות 

לעולם, כלומר לציניות, לאפתיה, לייאוש ומשם קצרה הדרך לפנאטיות דתית, ללאומנות, לפאשיזם״

   

הסכנה שבאדישות 
\\ אלי ויזל

ולא  משונה  מצב   .)indifference( הבדלה'  'אין  אירופה  בשפות  פירושה  אטימולוגית  מבחינה  אדישות?  היא  מה 

מה  לרע.  טוב  לחמלה,  אכזריות  לעונש,  פשע  לשחר,  דמדומים  לחושך,  אור  בין  הקווים  מיטשטשים  שבו  טבעי 

של  פילוסופיה  הדעת  על  להעלות  אפשר  האם  פילוסופיה?  היא  האם  מפלט?  מהן  שאין  השלכותיה  ומה  דרכה 

לשמור  כדי  רק  אותה  לנקוט  מסוימים  בזמנים  הכרח  יש  האם  מעלה?  באדישות  לראות  כלל  אפשר  האם  אדישות? 

מחרידות?    תהפוכות  חווה  סביבנו  העולם  כאשר  יין,  ומכוס  טובה  מארוחה  להינות  נורמליים,  חיים  לחיות  השפיות,  על 

←



שינוי
\\ יצחק רבין

והרבה  לשנות,  ראוי  אשר  את  שנו  לקיים,  ראוי  אשר  את  ״קיימו 

דברים דורשים שינוי״

יש לי חלום
\\ מרטין לותר קינג

 
ַעת ְמִרירוּת ְוִשְׂנָאה. ַמֲאָבֵקנוּ  ִתַיּת ֻקַבּ ְשׁ ַאל ָלנוּ ַרוֹּות ֶאת ִצְמאֹון ָהחֶֹפׁש ְבּ

ל ַאִלּימוּת  ַסְנוִֵרים ֶשׁ ְבּ ל ְננֵַהל ֶמָחַאֵתנוּ  ַמַעת. ַבּ ָכבֹוד וִּמְשׁ ְינַֻהל ַלנֶַּצח ְבּ

ל ִמְפָגּׁש רוּח- ָחִנית. עֹוד ְועֹוד ַחיִָּבים ָאנוּ ְלַהְמִריא ֱאֵלי ָגְּבֵהי ִמְשָׂגּב ֶשׁ ֹּ כ

ָלֶכם  אֹוָמר  ְיִדיָדי  ַהיֹּום  ֵיאוּׁש.  ַמֲעָמֵקי  ְבּ ֵלּׁש  ִנְתַפּ כֹח-ָהרוַּח.בל  ְבּ ַח  ֹּ ַהכ

ָחר… ֵיי ַהיֹּום אֹו ַהָמּ זֹאת – ַגּם ִאם ִנְתמֹוֵדד מוּל ְקָשׁ

אֹוֲחִזים  "ָאנוּ  ה:  ֲעֻמָקּ ֶאמוּנָה  בֹוא  ְוָתּ ֲעֶלה  ַתּ ֶאָחד  יֹום  י  ִכּ ֲחלֹום  י  ִבּ ֵיׁש   

ְוכֹל  יָבֹוא  יֹום  י  ִכּ י ֲחלֹום   ִבּ וֶה. יש  ָשׁ ִנְבָרא  ָהָאָדם  ל  ֹּ כ י  ִכּ ֱאֶמת ְצרוָּפה  ְבּ

ָהרַֹע  ְוָכֵרי  ְיִהי  ְלִמיׁשֹור  ֶהָעקֹב  ְימֹוֵגגוּ.  ֶצֶדק  וֶָגַבע  ַהר  ְוכֹל  רֹום,  ָתּ ְקָעה  ִבּ

ּה ֱחֶזה ָבּ ל ֶתּ ֹּ ָשׂר, ֵעין כ ל ָבּ ֹּ ר. וְּתִהַלּת ֱאלַֹהּ ִהּלוַּלת כ ָיִריעוּ יֶֹשׁ

ילדי התקופה
\\ ויסלבה שימבורסקה

אנחנו ילדי התקופה,
התקופה היא פוליטית.

כל המעשים היומיומיים
או הליליים שלך, שלנו, שלכם

הם מעשים פוליטיים.
תרצה או לא תרצה,

לגנים שלך עבר פוליטי,
לעור גוון פוליטי,

לעיניים היבט פוליטי.
כך או אחרת

לכל דבריך הדהוד,
לכל שתיקותך ההשתמעות

פוליטים. 
אף בלכתך בסבך היער

אתה צועד צעדים פוליטיים
על קרקע פוליטית. 

גם שירים לא פוליטיים הם פוליטיים,
ובמרומים מאיר ירח,

זה מכבר לא-ירחי, 
להיות או להיות, זו השאלה.

איזו שאלה, חביבי, השב בהקלה.
←שאלה פוליטית.



←

גרם מדרגות הירוגליפי
\\ דרו דלינג׳ר

השעה 3:23 בבוקר
ואני ער כי הנינים של הנינים שלי

שואלים אותי בחלומותי
מה עשיתי כשהפלנטה נבזזה?

מה עשיתי כשהארץ נפרמה?
בטח עשית משהו, כשהעונות כשלו?

כשהיונקים, הזוחלים והציפורים מתו?
האם מילאת את הרחובות במחאה

כשהדמוקרטיה נשדדה?
מה עשית

ברגע
בו אתֿה
ידעת?…

 בית
\\ הרב עודד מזור

באנו לצעוק, וכששאלת מה נשמע?
אמרתי אם אנחנו פה – זה טוב.

הצעקה היא כי כואב, כי יש מה שיכאב.
כי יש לי לב מרגיש, כי יש לי קול.

כי באנו יחד, ויש מי שיקשיב.

זה הבית שאנו דואגים לו. דואגים ביחד.
ומאחורי הדאגה מסתתרת הודיה גדולה.

כי כבר דורות שלא היה כזה: בית 
באחריותנו.

יש לנו בית משותף, ומאחורי המחלוקות
מסתתרת אהבה גדולה. 

כל-כך גדולה, 
שלפעמים היא מסנוורת מלראות

את האהבה שגם הוא אוהב את אותו 
הבית,

והיא רוצה, כמוני, שזה יהיה בית 
משותף.

רק איך להתנהג בבית, ומהו 'משותף' 
– כאן הכאב.

ומאחורי הכאב מסתתר יופי, יופי 
פלאי ממש, ואנושי.

לא הכי יפה שיש. הכי יפה שכאן, 
שהוא בית.

צילום: רועי אלמן



האמת והשלום אהבו
בתקופה של פילוג ומחלוקות פוליטיות אנו עומדים בפני הסכנה של השחרת האחר, אנו עלולים לשכוח את הלגיטימיות 

של דעה שונה משלנו, ואף לאבד את היכולת להגיד את דעתנו בכבוד ולהקשיב בסבלנות לאחר. ודווקא משום כך אנו 

מצווים בדת היהודית לזכור שאנו תרבות של מחלוקת, המאמינה בחשיבות של דיאלוג מכבד ולזכור לא לאבד את אהבת 

האדם בתוך בקשת הצדק.

 אין להרחיק שום רעיון
\\ המהרל מפראג

,לבירור האמת  וידיעה  ,עמדה או רעיון,  המתנגד אל דעתו של האדם, מפני שלאהבת החקירה  ולכן אין ראוי להרחיק שום דבר 

מחייבים שמיעת הדעה ההפוכה .ואפילו אם הדברים שכותב המתנגד הם נגד אמונתו ודתו, אין לומר אליו: "אל תדבר ותסתום דברי 

פיך!", שאם לא יתאפשר לאדם להביע עמדה הפוכה לא יהיה בירור ענייני אמונה והשקפה של הדת. ואדרבא להיפך! כשמישהו 

טול וחולשת הדת .. כי השכל  מבקש להביע עמדה הפוכה אומרים תדבר ככל חפצך … כי העלם דברי המתנגד בדת, אין זה אלא רק ּבִ

מחייב שלא יהיה מניעה מזה קרי חופש הבעת הדעה.

 שפה אחת ודברים אחדים
\\ ישעיהו ליבוביץ׳

בלי  אחד,  גוש  כולה  האנושות  אידיאלית:  בצורה  מצטיירת  בימינו,  רבים  תמימים  של  בתודעתם  אחדים,  ודברים  אחת  "שפה 

דיפרנציאציה וממילא בלי קונפליקטים, אבל המבין יבין שאין דבר איום יותר מאשר הקונפורמיזם המלאכותי הזה: עיר ומגדל כסמל 

לריכוז האנושות כולה מסביב לדבר אחד, עד שלא יהיו חילוקי דעות ולא יהיה מאבק על תפיסות עולם שונות ועל ערכים שונים. 

]...[ הקב"ה ברחמיו ובחסדיו  יותר מזה  אין להעלות על הדעת עריצות גדולה מזה, אין להעלות על הדעת עקרות רעיונית וערכית 

שקיימים  אלא  כוללת,  אחידות  של  טוטאליטריות  תיתכן  לא  בה  אשר  אנושות  אותה  את  ויצר  הזה  הדבר  את  מנע  האנושות  על 

בה הבדלים וניגודים, דיפרנציאציה רעיונית וערכית, ושבה מוטל על בני האדם להאבק על ערכיהם, על מגמותיהם ושאיפותיהם 

על  להיאבק  עליהם,  הטיל  ואף  אדם  לבני  והניח  הטוטאליטרית  הריכוזיות  את  שמנע  עימנו,  הקב"ה  עשה  צדקה  מזו.  זו  השונות 

←תכנים ועל ערכים, גם אם המאבק הזה קשור בקרבנות כבדים, אבל קרבנות אלה הם משמעותיים".

צילום: רועי אלמן



קטעי תפילה
תפילה לשלום הדמוקרטיה

\\ הרב עודד מזור

 
ּ ַרְך ֲאבֹוֵתינוּ ְוִאּמֹוֵתינו ּבֵ ִמי ׁשֶ

ה, ְלָהה ְוִזְלּפָ ָרה, ִיְצָחק ְוִרְבָקה , ַיֲעקֹב, ָרֵחל, ֵלָאה, ּבִ ַאְבָרָהם ְוׁשָ

לֹום, ָ ְויֹון ְוַהּשׁ ִ מֹוְקַרְטָיה, ַהּשׁ ַמר ַהּדֵ הוּא ְיָבֵרְך ֶאת ֵאּלֶה ָהעֹוְמִדים ְוָהעֹוְמדֹות ַעל ִמׁשְ

ֵאינָם עֹוְמִדים ִמנֶֶּגד וּפֹוֲעִלים ְלִתּקוּן ֶחְבָרִתי ְלנַֹכח ִאיּוּם  ֵבל, ׁשֶ נוּ וְּבָכל ַרֲחֵבי ּתֵ ֶרב ַעּמֵ ִמּקֶ

ְלטֹון ַהחֹק. ׁשִ ט וְּפִגיָעה ּבְ ּפָ ׁשְ ַעל ַמֲעֶרֶכת ַהּמִ

ל נֶַגע ַמֲחָלה, ל ָצָרה ְוצוָּקה וִּמּכָ יֵלם ִמּכָ רוְּך הוּא ְוַיּצִ דֹוׁש ּבָ ְמֵרם ַהּקָ ִיׁשְ

יָלם וְּלַעְרֵער ֶאת ְמֻחיָּבוָּתם ּפִ יֹון ְלַהׁשְ ל ִנּסָ לוּת וְּפִגיָעה וִּמּכָ ל ִהְתנַּכְ ִמּכָ

ַעשׂ ְוֵהָעֵדר ַהְמעָֹרבוּת. ֲאָבק נֶֶגד ָהֲאִדיׁשוּת, חֶֹסר ַהּמַ ּמַ ּבַ

ֶהם יֶהם, ְוִיְהיוּ ּבָ ַמֲאַמּצֵ ן ְוַיְצִליחוּ ּבְ ִמי ִיּתֵ

ָּלֹות, ַעִין טֹוָבה ְלַמַען ִיְראוּ ַעו

ֵלב טֹוב ְלַמַען לֹא ַיַעְמדוּ ִמנֶֶּגד

ּ ְוכֹוחֹות ְלַמַען ִיְפֲעלו

ר הוּא ָאָדם ֲאׁשֶ ל ָאָדם ּבַ ל ּכָ כוּיֹות ׁשֶ ִמיַרת ַהזְּ ֲעבוּר ׁשְ

עֹוָלם. ה ְוֶיֶלד, ֶצֶלם ֱאלִֹהים ּבָ ה וִָאיׁש, ַיְלּדָ ָ ל ִאּשׁ לֹום ֲעבוּר ּכָ ין ׁשָ ּכִ ְלכֹונֵן ֶצֶדק וְּלַהׁשְ
ָבר ַהזֶּה ְיָבֶרְכךָ ְיהוָה ֱאלֶֹהיךָ ְגַלל ַהּדָ י ּבִ ְזכוָּתם.ן ַהּכָתוּב: "ּכִ ַּם ּבִ ִויֻקי

ָבִרים טו,י(, ְונֹאַמר: ָאֵמן. ַלח ָיֶדךָ" )ּדְ ךָ וְּבכֹל ִמׁשְ ָכל ַמֲעשֶׂ ּבְ

עלינו לשבח
\\ דברים, ד

ַח ְלבֹוֵרא ַהּכֹל ּבֵ ָעֵלינוּ ְלׁשַ
ית                           ה ְבֵראׁשִ נַָּתן ֶחְלֵקנוּ ְבַמֲעשֵׂ ׁשֶ

ְתִפּלָה ָאנוּ עֹוְמִדים ְלָפנֶיךָ ּבִ
ָאנוּ ְבנֵי ָאָדם –                              ְלהֹודֹות ַעל ׁשֶ

ל ּתֹוָרה ים ׁשֶ חֹות ְלִמּלִ ָפֵתינוּ ִנְפּתָ שְׂ
ק ְמלֹא ְיִפי ָהעֹוָלם:                           ְזרֹועֹות ְלַחּבֵ

ל ַעְצמֹוֵתינוּ אֹוְמרֹות ִמי ָכמֹוךָ ּכָ
נוּ ִלְבחֹון                                             ד ִלּבֵ ּמֵ ּלִ ׁשֶ

יל ָעִני ְוֶאְביֹון ִמגֹּוְזלֹו ַמּצִ
ָמֵתנוּ                                            ַרַעד נֵר ִנׁשְ

תֹוָרֶתךָ ּכָתוּב ּבְ ּכַ
אֹון ֶהָהמֹון:                                                 ׁשְ ּבִ

בֹוָת ֶאל ְלָבֶבךָ":  "ְוָיַדְעּתָ ַהיֹּום ַוֲהׁשֵ
ֲחִוים וּמֹוִדים ּתַ ַוֲאנְַחנוּ ּכֹוְרִעים וִּמׁשְ

ים                               ִּ נְִּקֵראת ַחי נָה ַהזֹּו ׁשֶ ּתָ ַעל ַהּמַ
ָרִכים ָיֵדינוּ ֵאּלֶה ִלְפּתֹוַח ּדְ ִלים ּבְ  ַוֲאנְַחנוּ ְמַקּבְ

ְדָרֶכיךָ ,  ֶחֶסד ִנְבָחר: לֶלֶכת ּבִ ׁשוּ ִאם ּבְ ְתַקּדְ ִּ י ׁשֶ
ְרֵכי ָהֱאלִֹהים: ּדַ

←

צילום: רועי אלמן



המשך תפילת עלינו לשבח אלטרנטיבית

ָהַאֲהָבה  ַהְנִּדיבוּת,  רוַּח  ָבנוּ  ְתגַּּלֵה  ּתִ ׁשֶ ְנַקוֶּה  ן  ּכֵ ַעל 

ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ָאנוּ  ֵאין  ְבתֹוֵכנוּ.  רוֲּחךָ   – ֶדק  ַהּצֶ וְּרִדיַפת 

ְנכֹוִנים  ְוָאנוּ  ִחנָּם,  נֹות  ְלַמְתּ ֱאלֵֹהינוּ,  יהוה  ֵאֶליךָ, 

ַחת  ִקיָעה, ּתַ יׁש ֶאת ַעְצֵמנוּ ֵמֶרַגע ְזִריָחה ְוַעד ׁשְ ְלַהְקּדִ

לֹום  ָ ֵדי ַלְחצֹוב ֶאת ִנּצֹוץ ַהֶחֶסד, ַהׁשּ ְיִריַעת ּכֹוְכֵבי ַלִיל ּכְ

תֹוֵכנוּ. וְּבאֹוְרךָ ִנְרֶאה  ה, ֶהָחבוּי ּבְ ְוָהֱאֶמת ִמּתֹוֵכנוּ – ַאּתָ

ִלְפּדֹוֵתנוּ  ַוי,  וִּמּדְ ַעם  ִמזַּ ָהעֹוָלם  ִלְגֻאּלַת  ַלֲעשֹׂות  אֹור 

בֹא ֲחזֹון ְנִביֶאיךָ: "ְולֹא  ְבּ ַוי. ְוֶתֱחֶזינָה ֵעינֵינוּ  ַעם וִּמּדְ ִמזַּ

בוּ  ים ְוָיׁשָ ִכי ְוקֹול ְזָעָקה: וָּבנוּ ָבּתִ ּה עֹוד קֹול ּבְ ַמע ּבָ ָ ִיּשׁ

ְולֹא  ָלִריק  ִייְגעוּ  לֹא  ְרָים:  ּפִ ְוָאְכלוּ  ְכָרִמים  ְונְָטעוּ 

ֵהם  עֹוד  ֶאֱענֶה  ַוֲאִני  ִיְקָראוּ  ֶטֶרם  ְוָהָיה  ָהָלה:  ַלּבֶ ֵיְלדוּ 

ָכל ַהר  ּבְ ִחיתוּ  ְולֹא ַיׁשְ ָמע: לֹא ָיֵרעוּ  ִרים ַוֲאִני ֶאׁשְ ְמַדּבְ

י" ָקְדׁשִ

— ישעיה סה, יט-כד

ְלַמְזֵמרֹות,  ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם  ים  ְלִאּתִ ַחְרבֹוָתם  תוּ  "ְוִכּתְ

ִמְלָחָמה"  עֹוד  ִיְלְמדוּ  ְולֹא  ֶחֶרב  גֹּוי  ֶאל  גֹוי  א  ִיּשָׂ  לֹא 

— ישעיה ב, ד

 – ים"  ָהַעּמִ ְלָכל  ֵרא  ִיּקָ ִפּלָה  ּתְ ית  ּבֵ ֵביִתי  י  "ּכִ ְונֱֶאַמר: 

נוּ ִעם יהוה ֶאָחד, ַעם יהוה ֶאָחד יֹּום ַההוּא ִיְהֶיה ִלּבֵ  ּבַ

— הרב דן פרת 

ַהְדָּבִרים  ֶאת  ל  ְלַקֵבּ  – ְלוָה  ַהַשּׁ ֶאת  י  ִבּ ן  ֵתּ ֵאִלי, 

ֵאת  נֹּות  ְלַשׁ  – ָהאֶֹמץ  נֹּוָתם,ֶאת  ְלַשׁ י  יָכְלִתּ ִבּ ֵאין  ֶשׁ

ינֵיֶהם.   ֵבּ ְלַהְבִדיל   – בוּנָה  ַהְתּ ְוֵאת  י,  יָכְלִתּ ִבּ ר   ֲאֶשׁ

 
— הכומר ריינלוד ניבור

תפילה לשלום
\\ פרנציסקוס מאיסיזי

ָמקֹום  ְבּ ְלּךָ.  ֶשׁ לֹום  ַהָשּׁ ל  ֶשׁ ִלי  ְכּ אֹוִתי  ֲעֵשׂה  "ֱאלַֹהי, 
ל ֶעְלּבֹון, ְסִליָחה.  ָמקֹום ֶשׁ ל ִשְׂנָאה, ֶאְזַרע ַאֲהָבה. ְבּ ֶשׁ
ֵיאוּׁש,  ל  ֶשׁ ָמקֹום  ְבּ ֱאמוּנָה.  ְסֵפקֹות,  ל  ֶשׁ ָמקֹום  ְבּ
ל ַעְצבוּת, ִשְׂמָחה.  ָמקֹום ֶשׁ ים, אֹור. ְבּ ִכּ ְחַשׁ ַמּ ַבּ ְקוָה.  ִתּ
ְך ְלִהְתנֵַחם,  ל ָכּ ׁש ָכּ ד אֹוִתי לֹא ְלַבֵקּ ַמִים, ַלֵמּ ֲאדֹון ַהָשּׁ
לֹא  ְלָהִבין.  ֶאָלּא  מוֶּבנֶת  ִלְהיֹות  לֹא  ְלנֵַחם.  ֶאָלּא 
ִלים,  ְמַקְבּ ֵתֵתנוּ, ָאנוּ  ְבּ י  ִכּ ָלחוּׁש נֱֶאֶהֶבת ֶאָלּא ֶלֱאהֹב. 
ְלַחֵיּי  נֹוָלִדים  ָאנוּ  וְּבמֹוֵתנוּ  ָלנוּ,  ַגּם  ַלח  ִיָסּ וְּבָסְלֵחנוּ, 

←נֶַצח".



קטעי שירה

אנא אלי
\\ שולי נתן

אנא אלי, אנא אלי
עשה אותי כלי לשליחותיך

אנא אלי, אנא אלי
עשה אותי כלי לשליחותך

במקום שבו מקננת שנאה
תן לי לזרוע אהבה.

במקום שבו עלבון – סליחה
במקום שבו חושך – אור

במקום שבו עצב – שמחה
אדון העולם.

אנא אלי…
עשה שלא אתאווה כל כך
להיות מנוחם אלא מנחם

עשה שלא אתאווה כל כך
להיות מובן אלא מבין

עשה שלא אתאווה כל כך
להיות אהוב אלא אוהב

 אנא אלי…
אלוהים תן לי את השלוה
להשלים עם שאיני יכול 

לשנות.
אנא תן לי את אומץ הלב
לשנות דברים שביכולתי.

ואנא תן לי את החוכמה
להבחין בין אלה לבין אלה.

לא ודי
 \\ ריקי גל

מילים: אהוד מנור 
לחן: מתי כספי

הצרות האחרונות משכיחות 
את הצרות הראשונות

וכל זמן שאדם חי עוד יש עוד 
יש לו תקווה

אם יפקח עיניים ויצעק - לא!
לא לא לא

ולא לא לא עד שמיים
 עד השמיים -

אש ומלחמה - לא - די
שקר ומרמה - לא - די
פחד ואימה - לא - די

כח ועצמה - לא - די
כל הנשמה

לא להבליג ולא לשתוק
עד שמעז יצא בסוף מתוק

 
הצרות האחרונות משכיחות 

את הצרות הראשונות
וכל זמן שאדם חי עוד יש עוד 

יש לו תקווה
אם יניף ידיים ויצעק - די!

די די די
ודי די די עד שמיים

אף פעם - לא לא לא
ולא לא לא- עוד פעם

לא לא לא לא
לא לא לא לא כי גם 

האדישות הורגת 

רק בגלל הרוח
 \\ שלומי שבת

מילים: מיכה שטרית
לחן: לאה שבת

יהיה מה שיהיה
אני עוד אשנה

אני אגשים את חלומי
נושאי בשורה רעה
מכות או עוד גזירה

לא ישנו את מהותי.

אני את והאל שלצידי
עוד ננצח

לא בגלל הכח
רק בגלל הרוח
הנושבת בגבי.

 
רק בגלל הרוח

בתוכי, במוחי, בנשמתי
רק בגלל הרוח

בתוכי, בדמי, בנשמתי.
 

את שיש לי להגיד,
אני עוד אצרח

אפילו בירח ישמעו
מי שיגיד: "לא כך"

אותו לא אשכח
יבוא היום אוכיח צדקתי.

אין לי ארץ אחרת
\\ גלי עטרי

אין לי ארץ אחרת
גם אם אדמתי בוערת

רק מילה בעברית חודרת
אל עורקיי, אל נשמתי

בגוף כואב, בלב רעב
כאן הוא ביתי

לא אשתוק, כי ארצי
שינתה את פניה

לא אוותר לה,
אזכיר לה,

ואשיר כאן באוזניה
עד שתפקח את עיניה

אין לי ארץ אחרת
גם אם אדמתי בוערת

רק מילה בעברית חודרת
אל עורקיי, אל נשמתי

בגוף כואב, בלב רעב
כאן הוא ביתי

לא אשתוק, כי ארצי
שינתה את פניה

לא אוותר לה,
אזכיר לה,

ואשיר כאן באוזניה
עד שתפקח את עיניה


