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ְלאַ ְרצֵ נּו יֹום הֻ לֶּ ֶּדת  -י ְִש ָראֵ ל ִהיא בַ ת ְב ִלי גִ יל -
חּושה פֹּה ְמיֻחֶּ ֶּדת  -בָ ְרחֹובֹות נִ צְ הַ ל ,נָגִ יל.
הַ ְת ָ
חֹור ִשים;
זֹור ִעיםְ ,
בַ ָשדֹות ְ -
ישים;
ְמכֹונִ ּיֹות עַ ל הַ כְ ִב ִ
עַ ל הַ חֹוף ּובַ כִ ֶּנ ֶּרת  -יָם ֶּשל רֹוחֲ צִ ים;
בַ גַןְ ,בבֵ ית הַ סֵ פֶּ ר  -יְלָ ִדים ִמ ְתרֹוצְ צִ ים;
ּומרֻ צִ ים!
ּזֹורחַ ת – נֶּהֱ נִ ים ְ
ִמן הַ ֶּש ֶּמש הַ ַ
ְלאַ ְרצֵ נּו יֹום הֻ לֶּ ֶּדת  -י ְִש ָראֵ ל ִהיא בַ ת ְב ִלי גִ יל -
חּושה פֹּה ְמיֻחֶּ ֶּדת  -בָ ְרחֹובֹות נִ צְ הַ ל ,נָגִ יל.
הַ ְת ָ
ָמקֹור ֶּשל אֹור עַ ל הַ ַמפָ ה -
לַ ּיֹּ ִפי הַ ּזֶּ ה הֶּ ְרצְ ל צִ פָ ה:
יתנָה -
בּורה אֵ ָ
יָד ְביָד ,חֲ ָ
ְב ִחבּוק אַ ִמיץ נ ִַקיף אֶּ ת הַ ְמ ִדינָה.
נ ְַחגֹּ ג לָ ּה ְבז ֶֶּּמרָ ,נרֹּן לָ ּה ְב ִשיר -
מֹושב ,בַ ִקבּוץ ְוגַם בַ ִעיר!
בַ ָ
ְלאֹּ ֶּרְך כָל הָ אָ ֶּרץ נִ ְפרֹּש ֶּדגֶּל גָדֹול -
צְ בָ ִעים י ְִהיּו לֹו  -לָ בָ ן ְוכָחֹּ ל:
לָ בָ ן נְ בַ ֵקש ֵמעָ נָן בַ ָש ַמיִם;
כָחֹּ ל נְ ַקבֵ ל ַ -מ ָתנָה ִמן הַ ַמיִם;
ּומגֵן ָדוִד ֵ -מאַ ְרבַ ע רּוחֹות ָש ַמיִם...
ָ
ְלאַ ְרצֵ נּו יֹום הֻ לֶּ ֶּדת  -י ְִש ָראֵ ל ִהיא בַ ת ְב ִלי גִ יל -
חּושה פֹּה ְמיֻחֶּ ֶּדת  -בָ ְרחֹובֹות נִ צְ הַ ל ,נָגִ יל.
הַ ְת ָ
אֹותְך ְמבָ ְרכִ ים?
ָ
ְביֹום חַ גְֵך ְ ,מ ִדינָה אֲ הּובָ ה ,בַ ֶּמה
ּופ ָר ִחים;
ֶּשּיִ צְ ְמחּו בָ ְך הָ מֹון עֵ צִ ים ְ
יחים;
פֹורים יְצַ ּיְ צּו לָ ְך בֵ ין הַ ִש ִ
ֶּשצִ ִ
ּוש ֵמ ִחים;
ֶּשּיִ גְ ְדלּו בָ ְך יְלָ ִדים ְמאֻ ָש ִרים ְ
אֹור ִחים...
אֹותְך הָ מֹון ְ
ָ
ְשּיְ בַ ְקרּו
ֶּש ִת ָשאֲ ִרי כָאן לָ נֶּצַ ח ו ֶּ
ְלאַ ְרצֵ נּו יֹום הֻ לֶּ ֶּדת  -י ְִש ָראֵ ל ִהיא בַ ת ְב ִלי גִ יל -
חּושה פֹּה ְמיֻחֶּ ֶּדת  -בָ ְרחֹובֹות נִ צְ הַ ל ,נָגִ יל.
הַ ְת ָ
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ניתוח השיר ונושאים להתייחסות :יעל סתת
חגה של המדינה הוא חגו של כל העם .ישראל היא בת בלי גיל – היא עצמאית לעד ,מתחדשת ושומרת אמונים
להסטוריה המפוארת שלה! יום העצמאות הוא יום הולדת לאומי ,המרגש את כולנו.

המבט בשיר ,כמו ממעוף הציפור:
רואים את השדות ,את כבישי הארץ העמוסים ,את חוף הים והכנרת ,ישובים מיושבים ("ילדים מתרוצצים"),
ואת השמש הישראלית...
"מקור של אור על המפה" – לישראל יש מקום מיוחד ונצחי על המפה! בישראל יש אור ,תקוה ובטחון לתושביה
ולאזרחיה .המדינה הוקמה להאיר את חייו של עם ישראל אחרי החושך של השואה .ישראל יקרה מפז ומפיצה
אור לכל עבר – "אור לגויים"  -לכל מקום בעולם! היא "אור" בזכות השמש הזורחת בה ומאירה כמעט בכל
יום בשנה .היא "אור" בזכות החכמה ,ההמצאות והפיתוח שמייחדים אותה! (הפנייה לויקיפדיה לרשימת
המצאות ישראליות):

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%
94%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D
7%9C

"מקור של אור על המפה  -ליופי הזה הרצל ציפה" – המשפט מזמן דיון :למה הוא ציפה?
מה היה לפני שמדינת ישראל קמה? מה אחרי? מה עשינו כאן במהלך השנים? מה הציפיות שלנו כבני אדם?
כאזרחים? כתושבי הארץ? מה אפשר וצריך לעשות ,כדי לשמור על היופי הזה ולשמרו?

ועכשיו למעשים" :יד ביד ,חבורה איתנה – בחיבוק אמיץ נקיף את המדינה".
מיהי החבורה האיתנה?
החיבוק האמיץ?
חיבוק המאמץ את המדינה וגבולותיה לליבם של המחבקים – אנחנו הישראלים  -חיבוק חם ואוהב.
חיבוק אמיץ :אולי של חיילי צה"ל ,המקיפים את המדינה ,כחבורה איתנה ושומרים עליה באהבה?

השמחה היא של כולנו :במושב ,בקיבוץ ,בעיר (מאפיינים שונים של צורות התישבות בארץ)...

הדגל – סמל לקיומנו ולגאוותנו הלאומית!
אותו נפרוש לאורך כל הארץ! ממעוף הציפור אפשר לראות את הלבן עם הפסים הכחולים  ,כמו חופה  ,כמו
כיסוי בהיר השומר עלינו מלמעלה...
הענן ממעל והמים שלמטה ,שותפים בשמירה על חיינו כאן ו"עוזרים" לאין סופיות של הדגל שלנו!
מגן דוד – כפשוטו – חלק מן הדגל.
וגם  -מגן המונח על הדגל מלמעלה ומגן עלינו...
מארבע רוחות שמים –כפשוטו :צפון ,דרום ,מזרח ומערב;
או :אנו מוגנים מכל הכיוונים ,לאורך גבולות המדינה.

ולברכות:

צמחים ,ציוץ ציפורים ,ילדים מאושרים – יכולים להתקיים רק במקום שיש בו חיים!!!
"שתישארי כאן לנצח" – כדי להישאר לָ נֶּצַ ח עלינו ְלנַצֵ ַח!
בחיי היום יום  -להיות חזקים ,ולהתגבר על מכשולים ,וגם במובן הצבאי – לנצח במלחמה ,אם תיכפה עלינו.
ואז......האורחים והתיירים ישמחו לבוא ולבקר כאן בארץ...

תהנו ,חג עצמאות שמח!
יעל סתת

