
מערך יום העצמאות

שירים ודקלומים
 כחול ולבן

כחול ולבן זה צבע שלי. 
כחול ולבן צבעי אדמתי. 

כחול ולבן כחול ולבן 
זה צבע שלי כל ימי לעולם. 

כחול ולבן, 
כמו שיר, כמו חלום. 

כחול ולבן תקוה לשלום. 

כחול ולבן... 

כחול ולבן חרמון וכנרת 
כחול ולבן ליבי מזמר את 

כחול ולבן שמים ושלג. 
כחול ולבן זה פלא ופלא 

כחול ולבן אין צבע אחר. 
כחול ולבן אני רק חוזר. 

התקווה

כל עוד בלבב פנימה
נפש יהודי הומייה

ולפאתי מזרח קדימה
עין לציון צופיה.

עוד לא אבדה תקוותינו

ארץ ישראל שלי
ארץ ישראל שלי יפה וגםפורחת

מי בנה ומי נטע?כולנו ביחד!
אני בניתי בית בארץ ישראל
אז יש לנו ארץ ויש לנו בית

בארץ ישראל.

ארץ ישראל שלי יפה וגםפורחת
מי בנה ומי נטע? כולנו ביחד!
אני נטעתי עץ בארץ ישראל -
אז יש לנו ארץ, ויש לנו בית,

ויש לנו עץ בארץ ישראל.

ארץ ישראל שלי יפה וגם
פורחת

מי בנה ומי נטע? כולנו ביחד!
אני סללתי כביש בארץ ישראל -

אז יש לנו ארץ, ויש לנו בית,
ויש לנו עץ, ויש לנו כביש בארץ

ישראל.

ארץ ישראל שלי יפה וגםפורחת
מי בנה ומי נטע? כולנו ביחד!
אני בניתי גשר בארץ ישראל -

אז יש לנו ארץ, ויש לנו בית,
ויש לנו עץ, ויש לנו כביש,

ויש לנו גשר בארץ ישראל.

ארץ ישראל שלי יפה וגםפורחת
מי בנה ומי נטע? כולנו ביחד!

אני חיברתי שיר בארץ ישראל -

יש יומולדת למדינה
יש יום הולדת למדינה

אנו הכנו לה מתנה,
ציירנו ציור, עטפנו בניר

קישטנו בסרט יפה, ונגמר.

יש לנו רק בעיה קטנה,
איפה בעצם נמצאת המדינה?
איפה היא גרה ומהי כתובתה

ואיפה צריך לחפש אותה.

אולי בחצר, על הדשא
אולי על פיגום בבניין,

אולי היא מעבר לקשת
לקשת אשר בענן.

אולי על מטוס בשמיים
אולי בין עלי שושנה.
אז מי יספר ויגיד לי,

איפה נמצאת המדינה?

יש יום הולדת למדינה
אנו הכנו לה מתנה

ציירנו ציור עם בית וגן
קשרנו בסרט כחול ולבן.

יש לנו רק בעיה קטנה,
איפה בעצם נמצאת המדינה?

בואו נצא אל הרחוב ונשאל,
מי שיודע איפה היא בכלל.

אולי בין עצי התפוח
אולי בפרדס המלבלב?

אולי במדבר הפתוח,

 הדגל שלי

אני וגם הסבתא 
ישבנו פה בצוותא 

על הספסל שבגינה 
וסבתא שוב חוזרת ושוב היא

מספרת 
מה שהיה לפני המדינה: 

איך ישובים בנתה היא 
מגדל, גדר של תיל, 

ובלילות שמרה מפני אויב 
בדפנה וחניתה 

מהמיגדל הביטה 
ושרה עם כולם מכל הלב: 

הדגל שלי הוא כחול ולבן 
אתמול, היום וגם מחר 

הדגל שלי הוא כחול ולבן 
כמו הים והמידבר. 

אני וגם הסבתא 
ישבנו פה בצוותא 

על הספסל שבגינה 
וסבתא שוב חוזרת ושוב היא

מספרת 
מה שהיה לפני המדינה. 

היום הכול פורח גדל
ומתפתח 

רואה ולא מאמינה 
והיא תמיד חוזרת 

צוחקת ואומרת 

כאן
כאן ביתי פה אני נולדתי

במישור אשר על שפת הים
כאן החברים איתם גדלתי

ואין לי שום מקום אחר בעולם

כאן ביתי פה אני שיחקתי
בשפלה אשר על גב ההר
כאן מן הבאר שתיתי מים

ושתלתי דשא במדבר.

כאן נולדתי כאן נולדו לי ילדי
כאן בניתי את ביתי בשתי ידי

כאן גם אתה איתי וכאן כל
אלף ידידי

ואחרי שנים אלפיים סוף
לנדודי.

כאן את כל שירי אני ניגנתי
והלכתי במסע לילי

כאן בנעורי אני הגנתי
על חלקת האלוהים שלי.

כאן נולדתי...

כאן את שולחני אני ערכתי
פת של לחם פרח רענן

דלת לשכנים אני פתחתי
ומי שבא נאמר לו "אהלן".

 נולדתי לשלום

אני נולדתי אל המנגינות 
ואל השירים של כל המדינות 

נולדתי ללשון וגם למקום 
למעט להמון שיושיט יד

לשלום. 

אני נולדתי לשלום שרק יגיע 
אני נולדתי לשלום שרק יבוא 
אני נולדתי לשלום שרק יופיע 
אני רוצה אני רוצה להיות כבר

בו. 

אני נולדתי אל החלום 
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
שמיים 

והיא רואה צופה הנה עולה
היום 

והשעה יפה זוהי שעת שלום. 

אני נולדתי לשלום שרק יגיע...

כל הארץ דגלים דגלים



התקווה בת שנות אלפיים
להיות עם חופשי בארצנו

ארץ ציון וירושלים

אז יש לנו ארץ, ויש לנו בית,
ויש לנו עץ, ויש לנו כביש,

ויש לנו גשר,
ויש לנו שיר על ארץ ישראל.

אולי היא אצלנו בלב?
אולי נגרה במשרד היא
אולי היא אצלי בגינה?

אז מי יספר ויגיד לי
איפה נמצאת המדינה?

אסור לשכוח את המנגינה: 

הדגל שלי הוא כחול ולבן... 

כל הארץ דגלים דגלים,
עם רוקד גלים גלים

עם שמח, טף צוהל -
חג היום לישראל.

 




