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את הבתים המודגשים כמו סיפור  להקריאמומלץ 

 ולהסביר :

  שדות שפוכים הרחק מאופק ועד סף
  - וחרובים וזית וגלבוע

  ואל ערבו העמק נאסף
 . ביופי שעוד לא היה כמוהו

 
 , זה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית

  אתם אינכם ולא תוכלו לשוב
  השביל עם השדרה, ובשמיים עיט

  אך החיטה צומחת שוב
 
  העפר המר העיריות עולותמן 

  ועל הדשא ילד וכלבו
  מואר החדר ויורדים לילות

  על מה שבו ומה שבליבו
 

  וכל מה שהיה אולי יהיה לעד
  זרח השמש שוב השמש בא

  עוד השירים שרים אך איך יוגד
  כל המכאוב וכל האהבה

 
  הן זה אותו העמק, הן זה אותו הבית

  אבל אתם הן לא תוכלו לשוב
  קרה, ואיך קרה ואיך קורה עדיין ואיך

 .שהחיטה צומחת שוב

 

 

 שלום-ליקטה וערכה: אבישג וירט

 משפחות| כרון ליום העצמאות י ס מעבר בין יום הזטק
  –ומנסים לתזמן את המעבר לשקיעה.  מתחילים בעיבוד של יום הזכרון  18:00לקראת יישבים יחד מת 

האם השמחה   -שוב חולצות לבנות ונהיה דווקא שמחים  עוד מעט נלבשאיזה יום מיוחד היה היום ? | למה כולם לבשו חולצות לבנות והיו עצובים ? |  

 של הערב מוחקת את העצב של היום ? 

 

 

  –אפשרויות לשיחה 

 

האם  "זה לא אותו הבית"+ 
כשאנחנו מתגעגעים למישהו 

 אנחנו מרגישים שהבית משתנה?

געגוע תמידי, גם כשהשנה + 
העצב ממשיך ממשיכה. נסביר כי 

גם שעובר יום ואפילו שנה שלמה 
  והשמחה לא מוחקת אותו. –
 

 אפשרויות לשיחת מעבר  :.  2     

  ? הייתם פעם גם עצובים קצת וגם קצת שמחים

 מתי ? 

  למה אנחנו כל כך שמחים שיש לנו מדינה ? מה טוב

 במדינה שלנו ? מה אנחנו אוהבים בה ? 

  ? האם אפשר מה עצוב לנו וקשה לנו במדינה

 שיהיה לנו קשה ועדיין נשמח ונאהב את המדינה ?

  בין יום עצוב ליום שמח ? )גם  בכוונה מחבריםלמה

אולי כי אם היה רק  לנו, ההורים זה קשה ולא פשוט(

אולי כי דווקא העצבות  ? עצוב זה היה לנו קשה מידי

מזכירה לנו שאנחנו גם יכולים להיות מאוד שמחים 

 ומלאי תודה לפעמים ? 

 

 

      

, וגם ביום הולדת : בעולם שלנו יש גם שמחה וגם עצב סיכום

ינה יש גם שמחה וגם עצב. אנחנו מחברים אותם כי של המד

לא לשקוע בעצב וגם כדי לזכור את אהובים שלנו גם בימי 

שמחה גדולה. וככה אנחנו זוכרים שאנחנו רוצים שלא יהרגו 

 יותר אנשים ועדיין שתהיה לנו מדינה ובית. 

 

 

ועוד מעט  עכשיו כבר חושךיום עצמאות : כמעט  .3

אנחנו נזכור . ברחובות שירים ושמחה, יהיו זיקוקים

  שלנו ובצידה נשמח ונחגוג! השיחהאת 

לכל תושבי מאחלים  אנחנומה  –לפני כן נחשוב יחד 

 ל? מה אנחנו רוצים שיתחדש בישראהמדינה שלנו ? 

 

 
 :על נרות, על יין ונוכל לברךבחג נרגשים ביום העצמאות כאנחנו 

נּו " נּו ְוִהִגיעָּ ם, ֶשֶהֱחיָּנּו ְוִקְימָּ עֹולָּ ה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ בָּ

 "ַלְזַמן ַהֶזה


