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עם המשפחה או חברים' ,על האש' או בטיול נוסיף עוד טעם:
מרימים כוסית לחיים לכבודה של מדינת ישראל ומברכים
ְ
עולָ ם,
נְ ָב ֵרך ֶאת ַעם יִ שׂ ְָר ֵאלַ ,עם ֹ
ֲאשֶׁר ִק ֵדשׁ ַה ַחיִ ּים  וְ ָר ָצה ָ ּב ֶהם,
צון
תו ְ ּב ַא ֲה ָבה ּו ְב ָר ֹ
וְ ֹיום ַחג ַע ְצ ָמא ּו ֹ
דור ַה ְּתק ּו ָמה,
לְ
ן
הו ִרישׁ לָ נ ּו ,זִ ָ ּ
רו ֹ
יכ ֹ
ֹ
יאה
יחת ַה ְ ּג ֻא ָ ּלה זֵ כֶ ר לַ יְ ִּצ ָ
ֵראשִׁית ְצ ִמ ַ
ִמ ּ ִש ְע ּב ּוד גָ לֻ ֹיות ,וְ ֹיום ַחג זֶ ה לְ ַא ֲה ָבה
ָלום ִהנְ ִחילָ נ ּו
ּולְ שׁ ֹ
ָ ּבר ּו ְך ָה ַעם ֲא ֶשר ַהי ֹּום ֹיום
תו.
ַחג ַע ְצ ָמא ּו ֹ

ְ
עולָ ם,
עולָ ם וְ ַעד ֹ
ָ ּבר ּוך ַא ָּתה ה׳ ֱאל ֵֹהי יִ ְש ָׂר ֵאל ֵמ ֹ
בו ֵתינ ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ ָעשָׂה
ֲא ֶשׁר ְ ּג ָאלָ נ ּו וְ ָ ּג ַאל ֶאת ֲא ֹ
יאנ ּו ֵמ ַע ְבד ּות
הו ִצ ָ
ה.
לָ נ ּו ֶאת ָ ּכל ַה ִ ּנ ִּסים ָה ֵאלֶ
ֹ
לְ ֵחר ּותּ ,ו ִמ ּ ִש ְׁע ּב ּוד לִ גְ ֻא ָ ּלהִ ,מיָ ֹּגון לְ ִש ְׂמ ָחה,
טובּ ֵ .כן ה׳ ֱאל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי
ּו ֵמ ֵא ֶבל לְ ֹיום ֹ
מו ֲע ִדים וְ לִ ְרגָ לִ ים ֲא ֵח ִרים
בו ֵתינ ּו ַה ִ ּג ֵיענ ּו לְ ֹ
ֲא ֹ
ׁלום ,וְ נִ שׂ ְַמח ְ ּב ִבנְיַ ן ִע ֶיר ָך,
ַה ָ ּב ִאים לִ ְק ָר ֵ
אתנ ּו לְ ָש ֹ
בו ָד ֶת ָך ,וְ ֹנו ֶדה לְ ָך ִשׁיר ָח ָדש ַעל
וְ נָ שִׂישׂ ַ ּב ֲע ֹ
ְ ּג ֻא ָ ּל ֵתנ ּו וְ ַעל ְּפד ּות נַ ְפ ֵשׁנ ּוַ ,הלְ ל ּויָ ּה.

צדק פואטי ,יעקב מעוז

סדר תפילות ,הקיבוץ הדתי

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

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

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!
לעוד פעילויות ,שירים וסיפורים בקרו ב:

Rashut-harabim.org
 fרשות הרבים

 אנחנו גאים על שותפותינו עם קרן אבי חי ,הפדרצייה היהודית של מטרווסט
רבתי ,פדרציית ניו יורק ,נשים ואנשים נוספים בארץ ובעולם אשר עתידם של
ירושלים ,ישראל והעם היהודי חשובים לליבם.

