
ברשות הרבים
עם המשפחה או חברים, 'על האש' או בטיול נוסיף עוד טעם:

מרימים כוסית לחיים לכבודה של מדינת ישראל ומברכים

חוגגים עצמאות 
עם משמעות 

חוגגים עצמאות 
עם משמעות 

 עם הכוס ביד, במה אתם מברכים 
את המדינה לעשור הקרוב?

ה ה׳ ֱאלֵֹהי ִיְשָׂרֵאל ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם,  רוְּך ַאָתּ ָבּ
ְצַרִים ְוָעשָׂה  ַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינוּ ִמִמּ ָאָלנוּ ְוָגּ ֲאֶשׁר ְגּ

ים ָהֵאֶלה. הֹוִציָאנוּ ֵמַעְבדוּת  ּסִ ל ַהּנִ ָלנוּ ֶאת ּכָ
גֹון ְלִשְׂמָחה,  ה, ִמָיּ ְׁעּבוּד ִלְגֻאָלּ ְלֵחרוּת, וִּמִשּ

ן ה׳ ֱאלֵֹהינוּ ֵואלֵֹהי  וֵּמֵאֶבל ְליֹום טֹוב. ֵכּ
יֵענוּ ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים  ֲאבֹוֵתינוּ ַהִגּ

ִבְנַין ִעיֶרָך,  ִאים ִלְקָראֵתנוּ ְלָשׁלֹום, ְוִנשְַׂמח ְבּ ַהָבּ
ֲעבֹוָדֶתָך, ְונֹוֶדה ְלָך ִשׁיר ָחָדש ַעל  ְוָנשִׂישׂ ַבּ

דוּת ַנְפֵשׁנוּ, ַהְללוָּיּה. ֵתנוּ ְוַעל ְפּ ֻאָלּ ְגּ

סדר תפילות, הקיבוץ הדתי

ְנָבֵרְך ֶאת ַעם ִישְָׂרֵאל, ַעם עֹוָלם,
ֶהם, ֲאשֶׁר ִקֵדשׁ ַהַחִיּים  ְוָרָצה ּבָ

ַאֲהָבה וְּבָרצֹון  ְויֹום ַחג ַעְצָמאוּתֹו ּבְ
קוָּמה,  רֹון ְלדֹור ַהּתְ הֹוִרישׁ ָלנוּ, ִזיּכָ

ה ֵזֶכר ַלְיִּציָאה  ֻאּלָ ֵראשִׁית ְצִמיַחת ַהּגְ
ְעּבוּד ָגֻליֹות, ְויֹום ַחג ֶזה ְלַאֲהָבה  ִמּשִ

וְּלשָׁלֹום ִהְנִחיָלנּו
רּוְך ָהַעם ֲאֶשר ַהּיֹום יֹום   ּבָ

ַחג ַעְצָמאּותֹו.

צדק פואטי, יעקב מעוז



מטרווסט  של  היהודית  הפדרצייה  חי,  אבי  קרן  עם  שותפותינו  על  גאים  אנחנו   
של  עתידם  אשר  ובעולם  בארץ  נוספים  ואנשים  נשים  יורק,  ניו  פדרציית  רבתי, 

ירושלים, ישראל והעם היהודי חשובים לליבם.  
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לעוד פעילויות, שירים וסיפורים בקרו ב:

"מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד 
יסודות  על  מושתתה  תהא  תושביה;  כל  לטובת  הארץ  פיתוח  ל  ע
תקיים  ישראל;  נביאי  של  חזונם  לאור  והשלום  הצדק  חירות,  ה
גזע  דת,  הבדל  בלי  אזרחיה  לכל  גמור  ומדיני  חברתי  זכויות  ויון  ש
על  תשמור  ותרבות;  חינוך  לשון,  מצפון,  דת,  חופש  מין;  תבטיח  ו

המקומות הקדושים של כל הדתות..."

מתוך מגילת העצמאות

מהו לדעתכם הצעד הבא למימוש חזון המגילה?

ארץ ישראל וירושלים על ראש שמחתנו, היום כבכל יום, במעשה קטן 
של איסוף האשפה אחרינו נשמור על ירושלים נקייה ויפה יותר.

 חג שמח!


