
שמעו אחי, אני עוד חי
ושתי עיני עוד נישאות לאור.

רבים חוחי, אך גם פרחי
ולפני שנים רבות מספור.

אני שואל ומתפלל
טוב שלא אבדה עוד התקווה.

  
עובר מזמור, 

מדור לדור,
כמעיין מאז ועד עולם.

אני שואל ומתפלל
טוב שלא אבדה עוד התקווה

חי, חי, חיכן, אני עוד חי.
זה השיר שסבא

שר אתמול לאבא
והיום אני

אני עוד חי, חי, חי,
עם ישראל חי.

זה השיר שסבא
שר אתמול לאבא

והיום אני

בשנת 2009 התראיינה השחקנית יבגניה דודינה
לכתבה בעיתון 'הארץ' לאחר שנבחרה להדליק משואה

בטקס יום העצמאות בהר הרצל: 'ההצגה הראשונה
ששיחקתי בארץ היתה ללא מילים. אחר כך חודשים

שיחקתי בעברית בלי להבין אף מילה. את הסטאז' שלי
בשפה עשיתי עם נהגי מוניות בתל-אביב. הם היו

האוזניים הישראליות שלי למונולוגים שלמים מהצגות
שניסיתי לזכור. הם הקשיבו בלי להבין מילה בבליל
הצלילים שניסיתי להפוך למשפטים בעברית. [...]

בראיונות לעיתונות תמיד מגיעה השאלה: "האם את
מרגישה ישראלית?" [...] אני תמיד שואלת בחזרה: "למה

הכוונה להרגיש ישראלי?". מעולם לא קיבלתי תשובה.
אני מדליקה משואה לכבוד התיאטרון ולכבוד העלייה.

שני דברים שאני חלק מהם והם חלק בלתי נפרד
מישראל, מאותו פסיפס של תרבויות שהופך את המדינה

הזו למה שהיא. [...] היום, ערב יום העצמאות, אני
מדליקה משואה לתפארת מדינת ישראל. אני עדיין לא

קיבלתי תשובה מה זה להיות ישראלי. מה שבטוח שאני
כבר מרגישה שייכת.' 

הידעת?

הדלקת נרות בנושא תרבות ישראלית

רגע של השראה

לפני שהסביבון קיבל את שמו הוצעו לו
שמות אחרים כגון כירכר, גלגילון, ואפילו

פרפרה (בהשראת הפורפרה הערבית). את
המילה הזוכה המציא איתמר בן אב"י (בנו

של אליעזר בן יהודה) כשהיה בן חמש. ונחשו
מי המציאה את המילה 'חנוכיה'? נחשתם

נכון - חמדה בן יהודה, אשתו של אליעזר בן
יהודה, סופרת ועיתונאית שסייעה לבעלה

בעבודתו הבלשנית, אחראית על ההמצאה
המעולה!
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הומים ימי חי חי
ולילותי חי חי

ובשמי עמוד האש עוד קם.
אשיר בלי די, חי חי

אפרוש ידי חי חי
לידידי אשר מעבר ים.

אני שואל ומתפלל
טוב שלא אבדה עוד התקווה.

חי, חי, חי...

שמעו אחי, אני עוד חי
ושתי עיני עוד נישאות לאור.

אז כה לחי, לכל אורחי
ולבני המבקשים לחזור. 

אני שואל ומתפלל
טוב שלא אבדה עוד התקווה.

חי, חי, חי...

פלטפורמה
קאפקייק

ספוילר
גרב

פודקאסט
שטרודל
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מה גורם לך להרגיש ישראלי/ת? מה את/ה
אוהב/ת בתרבות הישראלית?


