
 



 

 

 

 

 



 לחן: ידידיה אדמון, מילים: יפה בלהה/  שמחה רבה

 
 שמחה רבה, שמחה רבה,

 אביב הגיע, פסח בא!
 שמחה רבה, שמחה רבה,

 אביב הגיע, פסח בא!
 

 תפרו, תפרו, תפרו לי בגד עם כיסים.
 כיסי באגוזים.לאו מלאו, מלאו, מ

 
 שאול אשאל, שאול אשאל ארבע קושיות

כוסות שתה אשתה, שתה אשתה ארבע
  

 
 

 
 

 
 מילים ולחן: דתיה בן דור/  איך יודעים שבא אביב

 

  איך יודעים שבא אביב?
 מסתכלים סביב סביב

ואם רואים שאין עוד בוץ 
 בשבילים

ואם רואים שנעלמו 
 המעילים

 ואם פרג וגם חרצית
 לכבוד החג קישטו ארצי

 אז יודעים )אז יודעים(
 שבא אביב )שבא אביב(

 אביב. אז יודעים שבא
 

 איך יודעים שבא אביב?
 מסתכלים סביב סביב
ואם רואים המון ידים 

 חרוצות
נושאות סלים כבדים עם יין 

 ומצות
 ואם שרים "שמחה רבה" 

 אביב הגיע, פסח בא"
 אז יודעים )אז יודעים(

 שבא אביב )שבא אביב(
 אז יודעים שבא אביב.

 
 

 

 

 

 



 מתתיהו שלם / פנה הגשם
 
 ,הגשם נהפ

 ., הלך לוחלף
 ענן רקיע

 .לו חלף, הלך
 פני אדמה
 באור חמה

 שיבולים זקפו
 .ראשיהן בקמה

 זה בני הרים זה אל
 :ברמה ישוררו

 ,שלום, שלום"
 !הידד! הידד

 ".םאביב היו
 

 הנחל ערוץ
 ,גלים בוקע

 ,הומה החורש
 ,חדוה שופע
 מוריק הנוף

 ,לרוב שדות
 צבעונים עלו

 .חן בנקיקים-באודם
 נוי-בעמקים פרחי

 :ישוררו זה אל זה
 ,שלום, שלום"

 !האח! האח
."היום אביב

 
 

 כוס של ברכה נישא לבשורת האביב,

 להנץ הניצנים, לתבואה חדשה, לטל ולשובע.





 ָהא ַלְחָמא ַענְיָא
 ִדי ֲאַכלּו ֲאְבָהָתָנא ְבַאְרָעא ְדִמְצַרִים.

 ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח.-ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵיכֹול, ָכל-ָכל

 ָהַשָתא ָהָכא, ַלָשָנה ַהָבָאה ְבַאְרָעא ְדִיְשָרֵאל.

 ְבֵני חֹוִרין. ָהַשָתא ַעְבֵדי, ַלָשָנה ַהָבָאה
 

ְבָכל ַהֵלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָצה,   שֶׁ

לֹו ַמָצה.  ַהַלְיָלה ַהזֶׁה כֻּ

ְבָכל ַהֵלילֹות ָאּנּו אֹוְכִלין ְשָאר ְיָרקֹות,   שֶׁ

 ַהַלְיָלה ַהזֶׁה ָמרֹור.

ְבָכל ַהֵלילֹות ֵאין ָאנּו מַ   , ְטִביִלין ֲאִפילּו ַפַעם ַאַחתשֶׁ

 ַהַלְיָלה ַהזֶׁה ְשֵתי ְפָעִמים. 

ְבָכל ַהֵלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵבין יֹוְשִבין ּוֵבין ְמס  ּוִבין, שֶׁ

ַהַלְיָלה ַהזֶׁה כּוָלנּו ְמסּוִבין.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ְנטּוָיה ְלַפְרֹעה ְבִמְצָרִים, ַוּיֹוִציֵאנּו ה' ֱאֹלֵהינּו ִמָשם ְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹועַ 

ת ֲאבֹוֵתינּו ִמִמְצַרִים, ֲהרֵ  י ָאנּו ְוִאלּו ֹלא הֹוִציא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא  אֶׁ

לָ ּוָבֵנינּו ּוְבֵני בָ  ְעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבִמְצָרִים, ַוֲאִפילּו כֻּ נּו ֵנינּו ְמשֻּ

ת ַהתֹוָרה, ִמְצוָ  ָלנּו יֹוְדִעים אֶׁ ָלנּו ְזֵקִנים כֻּ ָלנּו ְנבֹוִנים כֻּ ה ָעֵלינּו ֲחָכִמים כֻּ

ה ְלַסֵפר ִביִציַאת ִמְצַרִים הֲ  ֵרי זֶׁה ְלַסֵפר ִביִציַאת ִמְצָרִים, ְוָכל ַהַמְרבֶׁ

ָבח:                                                          ְמשֻּ
 

 עבדים היינו

 עבדים היינו, היינו
 עתה בני חורין, בני חורין

 עבדים היינו
 עתה, עתה בני חורין

 
 עבדים היינו

 עתה עתה בני חורין
 בני חורין.

 עתה עתה בני חורין
 בני חורין.

 

 קדיש משה בתיבה / יהודה ס.

 דומם שטה תיבה קטנה
 על היאור הזך,

 ובתיבה משה הקטן,
 ילד יפה ורך.

 
 הס, הגלים השובבים,

 משה הקטן פה שט.
 לא יטבע, חיה יחיה

 ילד זה הקט.

 

 
 



מילים ולחן: עממי שלח את עמי /

  
 מהר, משה צווה פרעה:

 שלח נא את עמי!
 מיצוות האל אמור נא לו:

 שלח נא את עמי!
 קומה, לך נא

 אל כבד הלב הרע,
 צו לו בשמי:

 שלח נא את עמי.
 
 
 

 

 שדימסר משה את דבר 
 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.

 

ָרֵאל  ֵצאת ִישְּ בְּ

ָרִים  ִמִמצְּ

 ֵבית ַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז

 וֹ ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדש

 .יוִיְשָרֵאל ַמְמְשלֹותָ 

 

ַהָּים, ַהָּים ָרָאה 

 ,ַוָּיֹנס

 .ַהַּיְרֵדן ִיֹסב ְלָאחֹור

 

ְבֵצאת ִיְשָרֵאל 

 ִמִמְצָרִים

 ֵבית ַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז

 ְלָקְדשוֹ ָהְיָתה ְיהּוָדה 

 .יוִיְשָרֵאל ַמְמְשלֹותָ 

 
באותה שעה בקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקדוש ברוך 

הוא, אמר להן הקדוש ברוך הוא: מעשה ידי טובעין בים ואתם 
 ?..אומרים שירה

 (תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לט ע' ב)

לא ָאַמר ְשלֹוָשה ְדָבִרים אֵ -ָהָיה אֹוֵמר ָכל  לּו שֶׁ

ַסח לא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ְוֵאלּו ֵהן:  ַבפֶׁ



ת ַעְצמֹו ְכִאילּו הּוא  ָיָצא   ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות אֶׁ

ּנֱֶׁאַמר: ִמִמְצָרִים  שֶׁ

י ּיֹום ַההּוא  ֵלאֹמר ַבֲעבּור זֶׁה ָעָשה ְיֹהָוה ִלי ְבֵצאִת ְוִהַגְדָת ְלִבְנָך בַ 

 ִמִמְצָרִים

ָלא ַאף  ת ֲאבֹוֵתינּו ִבְלַבד ָגְַאל ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא  אֶׁ ָגַאל אֹוָתנּו ֹלא אֶׁ

ּנֱֶׁאַמר: ם שֶׁ  ִעָמהֶׁ

ת  ת ָלנּו אֶׁ ר ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָשם ְלַמַען ָהִביא ֹאָתנּו ָלתֶׁ ץ ֲאשֶׁ ָהָארֶׁ

 ִנְשַבע ַלֲאֹבֵתינּו

עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים. 

ציה, השמד והפרעות נושאת ודרך כל מחילות השעבוד, האינקויזי

האומה בליבה את הגעגועים לחופש בזכרון עתיק אשר כולו מופנה 

לקראת העתיד. מאבות אל בנים, דרך כל הדורות, נמסר דבר יציאת 

מצרים כזכרון אישי אשר איננו מחויר ואיננו דהה. איזה יצר חרות 

עמוק טבוע בלב עם, שיכול היה באביב ימיו ליצור יצירה כזאת 

 למסור אותה מדור לדור. ו

 (רל כצנלסון)ב

 

נישא זכר ליציאת מצרים, בתקווה לחירות כל בני כוס של ברכה 

 ם.דהא

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 נולדתי לשלום / מילים ולחן: עוזי חיטמן
 

 
  אני נולדתי אל המנגינות

  ואל השירים של כל המדינות
  נולדתי ללשון וגם למקום
  לשלוםלמעט להמון שיושיט יד 

 
  אני נולדתי לשלום שרק יגיע
  אני נולדתי לשלום שרק יבוא
  אני נולדתי לשלום שרק יופיע

 אני רוצה אני רוצה להיות כבר בו
 
 
 
 

  ני נולדתי אל החלוםא
  ובו אני רואה שיבוא השלום

  נולדתי לרצון ולאמונה
שהנה הוא יבוא אחרי שלושים 

 שנה
 

 ... אני נולדתי לשלום שרק יגיע
 

  נולדתי לאומה ולה שנים אלפיים
 שמורה לה אדמה ולה חלקת 

  מייםש
  והיא רואה צופה הנה עולה היום

 . והשעה יפה זוהי שעת שלום
 

 ...אני נולדתי לשלום שרק יגיע

 

 
 

 

 

 

 

 
 לשלום ישראל ושכנותיה, לשלום בעולם כולו,  נישא

 לשלום בנפשו של כל אחד מאתנו.

  



 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 הללויה הללויה

 בצלצלי תרועה

 הללויה הללויה
 בצלצלי שמע

 הללויה -כל הנשמה תהלל יה 



 / נתן זך



 הללויה

 מילים: שמרית אור

 לחן: קובי אשרת

 

  ,הללויה לעולם

  הללויה ישירו כולם

  במילה אחת בודדה

  הלב מלא בהמון תודה

איזה עולם  -גם הוא  והולם

  .נפלא

 

  ,הללויה עם השיר

  ,הללויה על יום שמאיר

  ,הללויה על מה שהיה

  - ומה שעוד לא היה

  .הללויה

 

 

 

  לעולם הללויה

  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

 

נישא לברכת המשפחה. נשמח בחלקנו ונזכור את אלו שאינם עוד 

 עמנו. מי ייתן וזכרם של אהובינו יהיה מקור אור וברכה בחיינו.

 

 



ָחד ֱאלֹ  ָחד ֲאִני יֹוֵדַע אֶׁ ַבָשַמִים ּוָבאָ האֶׁ ץ ינּו שֶׁ  רֶׁ

 

ָחד ְשנַ    ִים ֲאִני יֹוֵדַע ְשֵני לּוחֹות  ַהְבִרית  אֶׁ

ץ הֵ ֱאלֹ  ַבָשַמִים ּוָבָארֶׁ  ינּו שֶׁ

 

ְשֵני   ְשלֹוָשה  ֲאִני יֹוֵדַע ְשלֹוָשה  ָאבֹות  

ָחד ֱאלֹ  ץהלּוחֹות  ַהְבִרית  אֶׁ ַבָשַמִים ּוָבָארֶׁ  ינּו שֶׁ
 

בֹות  ֹוֵדַע ַאְרַבע ִאָמהֹות  ְשלֹוָשה  אָ ַאְרַבע ֲאִני י  

ָחד ֱאלֹ  ץ הְשֵני לּוחֹות  ַהְבִרית  אֶׁ ַבָשַמִים ּוָבָארֶׁ  ינּו שֶׁ

 

ְמֵשי תֹוָרה   ַאְרַבע  ֲחִמָשה ֲאִני יֹוֵדַע ֲחִמָשה חֻּ

ָחד אֱ  ַבָשמַ הלֹ ִאָמהֹות  ְשלֹוָשה  ָאבֹות  ְשֵני לּוחֹות  ַהְבִרית  אֶׁ ִים ינּו שֶׁ

ץ   ּוָבָארֶׁ

 

ֲחִמָשה  ִשָשה  ֲאִני יֹוֵדַע ִשָשה  ִסְדֵרי ִמְשָנה  

ְמֵשי תֹוָרה ַאְרַבע ִאָמהֹות  ְשלֹוָשה  ָאבֹות  ְשֵני לּוחֹות  הַ  ְבִרית  חֻּ

ָחד ֱאלֹ  ץ האֶׁ ַבָשַמִים ּוָבָארֶׁ  ינּו שֶׁ

 

ָשה  ָעה  ֲאִני יֹוֵדַע ִשְבָעה  ְיֵמי ַשְבָתא ִש ִשבְ   

ְמֵשי תֹוָרה ַאְרַבע ִאָמהֹות  ְשלֹוָשה ָאבֹות  ְשֵני   ִסְדֵרי ִמְשָנה ֲחִמָשה חֻּ

ָחד ֱאלֹ  ץ הלּוחֹות  ַהְבִרית  אֶׁ ַבָשַמִים ּוָבָארֶׁ  ינּו שֶׁ

 

  ַע ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה ִשְבָעהְשמֹוָנה ֲאִני יֹודֵ   

ְמֵשי תֹוָרה ַארְ  ַבע ִאָמהֹות  ְיֵמי ַשְבָתא ִשָשה  ִסְדֵרי ִמְשָנה ֲחִמָשה חֻּ

ָחד ֱאלֹ  ַבָשַמִים ּוָבָארֶׁ הֵ ְשלֹוָשה  ָאבֹות  ְשֵני לּוחֹות  ַהְבִרית  אֶׁ  ץינּו שֶׁ



מֹוָנה ָעה  ֲאִני יֹוֵדַע ִתְשָעה  ַיְרֵחי ֵלָדה  ְש ִתְש   

ְמֵשי תֹוָרהְיֵמי ִמיָלה ִשְבָעה  ְיֵמי ַשְבָתא ִשָשה  ִסְדֵרי ִמְשָנה ֲחִמָש   ה חֻּ

ָחד אֱ  ינּו הלֹ ַאְרַבע ִאָמהֹות  ְשלֹוָשה  ָאבֹות  ְשֵני לּוחֹות  ַהְבִרית  אֶׁ

ץ  ַבָשַמִים ּוָבָארֶׁ  שֶׁ

 

ה  ֲעֹשָָרה  ֲאִני יֹוֵדַע ֲעֹשָָרה  ִדְבַרָּיא   ִתְשעָ   

ְדֵרי ִמְשָנה ַיְרֵחי ֵלָדה  ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה ִשְבָעה  ְיֵמי ַשְבָתא ִשָשה  ִס 

ְמֵשי תֹוָרה ַאְרַבע ִאָמהֹות  ְשלֹוָשה  ָאבֹות  ְשֵני לּוחֹות   ֲחִמָשה חֻּ

ָחד ֱאלֹ ַהְברִ  ץ הית  אֶׁ ַבָשַמִים ּוָבָארֶׁ  ינּו שֶׁ

 

ָחד ָעֹשָר כֹוְכַבּיָ   ָחד ָעֹשָר ֲאִני יֹוֵדַע אֶׁ א  אֶׁ

ה  ְיֵמי ֲעֹשָָרה  ִדְבַרָּיא  ִתְשָעה  ַיְרֵחי ֵלָדה  ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה ִשְבעָ 

ְמֵשי תֹוָרה ַאְרַבע ִאָמהֹות  ַשְבָתא ִשָשה  ִסְדֵרי ִמְשָנה ֲחִמָשה חֻּ 

ָחד ֱאלֹ  ַבָשַמִים ּוָבָארֶׁ הְשלֹוָשה  ָאבֹות  ְשֵני לּוחֹות  ַהְבִרית  אֶׁ  ץ ינּו שֶׁ

 

ְשֵנים ָעֹשָר ֲאִני יֹוֵדַע ְשֵנים ָעֹשָר   

ָחד ָעֹשָר כֹוְכַבָּיא  ֲעֹשָָרה  ִדְבַרָּיא  ִת  ְשָעה  ַיְרֵחי ֵלָדה  ְשְבַטָּיא  אֶׁ

ָנה ֲחִמָשה ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה ִשְבָעה  ְיֵמי ַשְבָתא ִשָשה  ִסְדֵרי ִמְש 

ְמֵשי תֹוָרה ַאְרַבע ִאָמהֹות  ְשלֹוָשה  ָאבֹות  ְשֵני לּוחֹות  הַ  ְבִרית  חֻּ

ָחד ֱאלֹ  ץ האֶׁ ַבָשַמִים ּוָבָארֶׁ  ינּו שֶׁ

 

ֹשָר ְשֹלָשה ָעֹשָר ֲאִני יֹוֵדַע ְשֹלָשה עָ   

ָחד ָעֹשָר כֹוְכַבָּיא  ֲעֹשָָרה  ִדְברַ  ָּיא  ִמַדָּיא ְשֵנים ָעֹשָר ְשְבַטָּיא  אֶׁ

י ָשה  ִסְדרֵ ִתְשָעה  ַיְרֵחי ֵלָדה  ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה ִשְבָעה  ְיֵמי ַשְבָתא ִש 

ְמֵשי  י תֹוָרה ַאְרַבע ִאָמהֹות  ְשלֹוָשה  ָאבֹות  ְשנֵ ִמְשָנה ֲחִמָשה חֻּ

ָחד ֱאלֹ  ץהלּוחֹות  ַהְבִרית  אֶׁ ַבָשַמִים ּוָבָארֶׁ  ינּו שֶׁ

  
 



 חד גדיא
 מחבר: גבעון אורי

 
 האזינו, חבריא,

 מעשה בחד גדיא,
 דהבהסיפור איש לא 

 כך כתוב ב"הגדה".
 חד גדיא, חד גדיא.

 
 אבא אל השוק הלך

 וקנה גדי צח ורך,
 -גדי עזים -זה הגדי

 הוא קנה בשני זוזים.
 חד גדיא, חד גדיא.

 
 החתול ארך, שפם
 מחשבה רעה זמם.
 את הגדי תפש בכף

 ואחר אותו טרף.
 חד גדיא, חד גדיא.

 
 
 
 
 
 
 

 זאת ראה והתמרמר
 הכלבלב שבחצר.

 לזולל הוא לא סלח
 נשךונשך אותו 

 חד גדיא, חד גדיא.
 
 
 
 
 
 
 
 

  מן החוץ זנק מקל,
  על הכלב התנפל,

 ובקצב רב חבט
ו"הרביץ" בו מכל 

 צד.
 חד גדיא, חד גדיא.    
 

השתולל אז שביב 
 האש

  במקל לנקום בקש,
"פיף"  חהתלק
 -ו"פף"

 המקל כליל נשרף.
 חד גדיא, חד גדיא.    
 
 
 
 
 
 
 

 שטף מים, מים גל
 על האש קפץ חיש קל,

 -השתרע רגע קט
 והאש כבתה מיד.

 חד גדיא, חד גדיא.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בא השור אל האגם
 את המים הוא לגם

 כל המים אשר בו
 הוא הכניס לתוך קרבו

 חד גדיא, חד גדיא.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הטבח בחר קרבן
 את השור הגרגרן,

 -והשחיז את הסכין
 בשר הכין. -ארוחת

 חד גדיא, חד גדיא.  
 

 ךאמלמשמים בא 
 והפעיל את הטבח,

 רושמאין רוחו עצ
 והכריע את השור.

 חד גדיא, חד גדיא.     
 

 ברקיע קול  יקרא:
 קץ לרשע, קץ לרע!
 -מן הארץ שוד יתם
 ושלום על העולם.

 חד גדיא, חד גדיא.   
 

"ם כל הזכויות שמורות לאקו©  

 ולמחבר


