התנועה הרפורמית

יהדות ישראלית ללא מחיצות

חוגגים עצמאות

חג העצמאות הוא הצעיר שבין החגים והמועדים של לוח השנה העברי .האחריות
לעצב אותו ולטעת בו תחושת חגיגיות ,משמעות ותוכן מונחת על כתפינו .באסופה זו -
הצעות לתכנים ,מקראות ופעילויות לחוג המשפחה והחברים ,בבית ובחיק הטבע.

ברכת חג

מגביהים כוס של יין ואומרים:

ְתה ּזֹאת ִהיא ִנ ְפ ָלאֹת ְּב ֵעינֵינּו :זֶה ַהּיֹום
ֵמ ֵאת יי' ָהי ָ
ָע ָׂשה יי' נ ִָגילָה ו ְִנ ְׂש ְמ ָחה בֹו.
ׁם יי' ֶא ְק ָרא:
ּוב ֵש
ׂא ְ
ּכֹוס יְׁשּועֹות ֶא ָּש
תהילים קי"ח ,מתוך תפילת ההלל

ֶפן:
ּבֹורא ְּפ ִרי ַהּג ֶ
ֹלהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם ֵ
ַאּתה יי' ֱא ֵ
ָּברּוְך ָ
ׁר ְּגָאלָנּו
ֹלהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם ֲא ֶש
ַאּתה יי' ֱא ֵ
ָּברּוְך ָ
ְהֹוציָאנּו ֵמ ַע ְבדּות
ּמֹותינּו ו ִ
בותינּו ו ְִא ֵ
ְוגַָאל ֶאת ֲא ֵ
ּומ ֵא ֶבל
ְל ֵחרּות ִמ ִּׁש ְעּבּוד ִל ְג ֻאּלָה ִמּיָגֹון ְל ִׂש ְמ ָחה ֵ
ֲדים ַה ָּב ִאים
יענּו ְלמֹוע ִ
ֹלהינּו ַה ִּג ֵ
ְליֹום טֹובֵּ .כן יי' ֱא ֵ
ַאר ְצָך
ָמת ִּב ְניַן ְ
אתינּו ְל ָׁשלֹום ,ו ְִנ ְׂש ַמח ְּב ַה ְׁשל ַ
ִל ְק ָר ֵ
יהָּ :ברּוְך
יֹוׁש ֶב ָ
ּובלֵב ָּכל ְ
ּוב ַה ְׁש ָּכנַת ָׁשלֹום ִּב ְגבּולָּה ְ
ְ
ׂר ֵאל.
ִש ָ
ַאתה יי' ָּגַאל י ְ
ָּ
על יסוד הגדת הפסח

ּמנּו
ׁה ֱחיָנּו ו ְִק ְי ָ
ֹלהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָםֶ ,ש ֶ
ַאתה יי' ֱא ֵ
ָּברּוְך ָּ
ּמן ַהֶזּה:
יענּו ַל ְז ַ
ו ְִה ִּג ָ

 הצעות לפעילות משפחתית
לפני שתית כוס היין והתחלת הארוחה
או הפיקניק ניתן לבקש מכל הנוכחים
ובמיוחד מן הילדים לאחל ברכה
למדינת ישראל לעשור הקרוב.



ארץ זבת חלב ודבש!

נוסח נוסף לברכת חג

ביום העצמאות השבעים למדינת ישראל ,לבנו
מלא שמחה והודיה על הזכות לחיות כאן בארץ
הזו ולגדל בה את ילדינו ונכדינו ,כבני חורין .אנו
גאים במדינת ישראל ובהישגיה ושמחתנו ביום
חגה גדולה עד מאד; בשמחה הזו גלומה הכרת
התודה שלנו לבוניה של הארץ ,בני הדורות
הקודמים מכל עדות וקהילות ישראל .גם בתוך
שמחתנו הגדולה זוכרים בעצב את אלו שחייהם
נגדעו במערכה על הארץ ובפעולות הטרור .אנו
נושאים תפילה שנזכה לימים של שלום ושלווה
בארץ המיוחדת ,היפה והמורכבת שלנו.
השמחה והגאווה שלנו אינן מסתירות מאתנו
את האתגרים הגדולים הניצבים בדרכנו הארוכה
למימוש חזונה של מגילת העצמאות ולכינונה של
חברת מופת ,רבת פנים ,סובלנית וחותרת צדק
חברתי ושלום ,בה יצאו את מקומם ואת כבודם
כל אזרחי הארץ ותושביה.
"בשוב יי' את שיבת ציון היינו כחולמים"  -אנו
זוכרים כי גם היום אנו נקראים לחלום ,להאמין
ולהעז; ברוח הלקח שלמד אותנו חוזה המדינה,
בנימין זאב הרצל :אם רק נרצה  -אין זו אגדה.
נרים כוס ברכה ונשתה לעתידה של מדינת
ישראל .לחיים טובים ולשלום!

עוד יבוא שלום עלינו ,עוד יבוא שלום עלינו
עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם.
סאלם ,עלינו ועל כל העולם סאלם ,שלום.
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מקרא חג

מתוך מגילת העצמאות

בארץ-ישראל קם העם היהודי ,בה עוצבה דמותו
הרוחנית ,הדתית והמדינית ,בה חי חיי קוממיות
ממלכתית ,בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים
והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי לאחר
שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל
ארצות פזוריו ,ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו
ולחדש בתוכה את חירותו המדינית...
מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ

גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה;
תהא מושתת על יסודות החירות ,הצדק והשלום לאור
חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי
ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת ,גזע ומין;
תבטיח חופש דת ,מצפון ,לשון ,חינוך ותרבות; תשמור
על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה
לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות...

תפילה לשלומה של מדינת ישראל
ַעל
ֹלהיו ִעמֹו ְוי ַ
ּומי ָב ֶהם ִמ ָּכל ַע ֵּמנּו י ְִהי ֱא ָ
ֲבת ִציֹון ִ
ְּב ִל ָּבם ַאה ַ
אׁשית
ִׂש ָר ֵאלֵ ,ר ִ
ְגֹואלֹוָּ .ב ֵרְך נָא ֶאת ְמ ִדינַת-י ְ
ִׂש ָר ֵאל ו ֲ
צּור י ְ
ֶיהַ .ה ֲא ֵצל ֵמרּוחֲָך
ירָךֲ ,א ֶׁשר ִנ ְק ָרא ִׁש ְמָך ָעל ָ
ירּוׁש ַליִם ִע ְ
ִל ָ
ֶיה ֻס ַּכת
ּופרֹׂש ָעל ָ
ֶיה ְּברֹב ַח ְס ֶּדָךְ ,
ָתנּוָ .הגֵן ָעל ָ
יחת ְּג ֻאּל ֵ
ְצ ִמ ַ
יבהִ ,ק ְנָאה
ְא ָ
ַאר ֵצינּוָ .ה ֵסר ִמ ִּק ְרבנּו ִׂש ְנָאה ו ֵ
ׁבי ְ
יֹוש ֵ
יהַ ,על ָּכֹל ְ
יה ְּול ִנ ְב ָח ֶר ָ
ׁשֹופ ֶט ָ
יהְ ,ל ְ
אׁש ָ
ַא ִמ ְּתָך ְל ָר ֶ
אֹורָך ו ֲ
לֹומָךְׁ .שלַח ְ
ְׁש ֶ
ֲבה וְַא ֲחוָהָׁ ,שלֹום ו ְֵרעּות .ו ְַקּיֵם
ְטע ְּב ִל ֵּבנּו ַאה ָ
ו ְִר ְׁשעּות .ו ַ
טֹובה ִמ ְּל ָפנֶיָךְ ,ל ַמ ַען י ְֵלכּו ְּב ֶד ֶרְך ַה ֶּצ ֶדק,
ְת ְּקנֵם ְּב ֵע ָצה ָ
וַ
ׂא גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶח ֶרב ,וְֹלא י ְִל ְמדּו
ִש
יאָךֹ " :לא י ָּ
ְׁשּועה ִּב ְמ ֵה ָרה חֲזֹון ְנ ִב ֶ
ְה ְנ ִחילֵם י ָ
ְהּי ֶֹׁשרַ ,חּזֵק י ְֵדי ְמ ֵגּנֵי ֶא ֶרץ ָק ְד ֵׁשנּו ,ו ַ
ַהח ֶֹפׁש ו ַ
יהְּ .פ ָקד נָא עֹוד ִמ ְל ָח ָמה"
יֹוׁש ֶב ָ
ְׂש ְמ ַחת עֹולָם ְל ְ
ָארץ ,ו ִ
ָת ָּת ָׁשלֹום ָּב ֶ
ְחּיִיםְ .ונ ַ
וַ
(ישעיה ב) .נוסח סידור "העבודה שבלב"
יהםַ .טע
זּור ֶ
לַ-ארצֹות ְּפ ֵ
ִׂש ָר ֵאל ְּב ָכ ְ
ַאחינּו ֵּבית י ְ
ִל ְב ָר ָכה ֶאת ֵ

פרקי תקווה
אפשרות נוסף היא לקרוא
ֶא ְז ְר ֵחי יִ שְׂ ָר ֵאל,
ּ
ּ
את דבריו של דוד וולפסון,
יאת ַה ׁ ְש ָ ּכ ָמה.
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְ ּיהו ִּדית וְ ַהדֶּ מוֹ ְק ָר ִטיתַ ,הדֶּ מוֹ ְק ָר ִטית וְ ַה ְיהו ִּדית; זְ קו ָּקה ַהיוֹ ם ִל ְק ִר ַ
חברו ושותפו של הרצל ,על
יאי יִ ְשׂ ָר ֵאל; ׁ ֶשל ַה ֶח ְמ ָלה וְ ַה ֶח ֶסד;
יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶשל ְמגִ ַ ּלת ָה ַע ְצ ָמאוּת; יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶשל ֲחזוֹ ן נְ ִב ֵ
הבחירה בדגל הכחול לבן,
יאת ַה ׁ ְש ָ ּכ ָמה.
זְ קו ָּקה ַה ּיוֹ ם ִל ְק ִר ַ
ולהזמין את הילדים להרגיש
לֹא נִ ְהיֶ ה ַק ָ ּנ ִאים .לֹא נִ ְהיֶ ה ִ ּב ְריוֹ נִ ים .לֹא נִ ְהיָ ה ֲל ָאנַ ְר ְכיָ ה.
ְמ ִדינַ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ָהיְ ָתה ,וְ ַת ְמ ׁ ִש ְ
את עצמם כראשוני התנועה
יך ִל ְהיוֹ תְ ,מ ִדינָ ה ׁ ֶשל חֹק וְ ׁ ֶשל ִמ ׁ ְש ּ ָפט.
ְמ ִדינַ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ָהיְ ָתה ,וְ ַת ְמ ׁ ִש ְ
הציונית ולהציע רעיונות
יך ִל ְהיוֹ תְ ,מ ִדינָ ה ׁ ֶשל ֵחרוּת; ׁ ֶשל סוֹ ְב ָלנוּת ,וְ ׁ ֶשל ֶצ ֶדק.
ְמ ִדינַ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ָהיְ ָתה ,וְ ַת ְמ ׁ ִש ְ
נוספים לדגל.
יך ִל ְהיוֹ תַ ,ה ַ ּביִ ת ׁ ֶש ָ ּלנוַּ .ה ַ ּביִ ת ׁ ֶשל כּ ּו ַל נ ּו .
"השאלה הקטנה והקשה
י-כן"ּ ְ ,כ ַמ ֲא ַמר ַה ָ ּנ ִביא יְ ׁ ַש ְעיָ הוּ" ,יִ ָ ּק ֵרא ָל ְךִ ,עיר ַה ֶ ּצ ֶדקִ ,ק ְריָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה" ָא ֵּמן.
"א ֲח ֵר ֵ
ַ
שהתעוררה הייתה באיזה
הנשיא ראובן ריבלין ,העצרת לקידום הסובלנות ונגד האלימות ,ככר ציון בירושלים 2015
דגל נקשט את בית-
הקונגרס? אין לנו דגל.
 הצעות לפעילות משפחתית
ומחשבה נצנצה במוחי:
והרי יש לנו דגל וצבע כחול ולבן לו  -הטלית בה אנו מתעטפים
ברוח הציווי "והגדת לבניך ביום ההוא"
לתפילה יום יום בחול ובשבת ,בימי המעשה ובימי המועד.
ניתן להזמין את אחד ממבוגרי המשפחה
לבנה היא ופסי תכלת עוטרים אותה .יהי נא דגלנו לבן עם פסי
לספר סיפור מימי קום המדינה :סיפור
תכלת .לעיני כל ישראל ולעיני כל העמים בקשתי לעשות דגל
העלייה לארץ ,היכן היו כשהוכרזה
לבן ותכלת ולצייר בו מגן דוד .כך נברא דגלנו הלאומי".
המדינה; סיפור ממלחמת העצמאות או
זיכרונותיו של ד"ר דוד ולפסון מזכיר הקונגרס הציוני הראשון באזל שוויץ 1897
משנותיה הראשונות של המדינה וכו'.

