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 ùãåç ùàø úøâàøééà    
 עוסקים בהתחדשות העצמאות היהודית העיקריים שבהם. שוניםוארועים משופע במועדים חודש אייר 
בחודש זה אנו עוסקים כמו כן .  ויום ירושלים,יום העצמאות, ל"יום הזיכרון לחללי צה: בארץ ישראל

  . כמובן נופל בתוכוג בעומר "לבספירת העומר ו
שבין הימים  49 סופרים את. ם היהודיות למדידת הזמן ולמתן ערך לזמןאחת הדרכיספירת העומר הינה 

ביום החמישים חוגגים את חג השבועות שנקרא כך על שם שבעת . שבועות לחג ה השני של פסח עדהיום
השעורה או החיטה שנהוג היה להביא לבית , קרבן העומרהספירה נקראת על שם . השבועות של הספירה

ספירת  . לאחר הקרבת העומר הותר השימוש בתבואה החדשה של אותה שנה. המקדש בפסח ובשבועות
העומר מחברת בין החופש הפיזי שקיבל עם ישראל ביציאת מצרים לבין החופש הרוחני שקיבל במתן 

  . התורה במעמד הר סיני
  
, ות הכריז דוד בן גוריון על הקמת מדינת ישראל בקוראו ממגילת העצמא14.5.1948, באייר תשח' בה

 מוסריה,  העצמאות כוללת בחובה את הבסיס ההיסטורימגילה. המסמך המכונן של מדינת ישראל
  . והמשפטי להקמת מדינת ישראל והיא מציגה את עקרונות היסוד של המדינה החדשה

כאן חיו האבות ועוצבו המסורות . כור מחצבו, מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי החוזר לארץ ישראל
הפעם . לפיכך סמלי המדינה עוצבו בהשראת טקסטים ומסורות יהודיים. רים עליהם עד היוםשאנו שומ
  .בסמל המדינה ובתפילה לשלום המדינה, נתרכז בדגל

  הדגל
  :1897 מצירי הקונגרס הציוני הראשון, כתב דוד וולפסון

 השאלות הרבות בין. כדי לעשות את כל ההכנות לקונגרס הראשון, בפקודת מנהיגנו הרצל באתי לבאזל"
באיזה דגל נקשט את אולם : ובה משהו מן הפרובלימה העברית הגדולה, שהעסיקוני אז היתה אחת

   ! הן דגל אין לנו?וע צבהמה יהי? הקונגרס
הרי יש לנו : והנה הבזיק רעיון במוחי?  ואולם באיזה צבעים נבחר, צריך דגל. הרעיון הזה הכאיבני מאד

נוציא נא את הטלית מנרתיקה ! טלית זו היא דגלנו,  בה נתעטף בתפילתנו כטלית אשר–כחול - לבן, דגל
  .ונגולל אותה לעיני ישראל ולעיני כל העמים

  .לבן ומגן דוד מצוייר עליו-הזמנתי אז דגל כחול
  ".וכך בא לעולם דגלנו הלאומי

   מנורה מוקפת עלי זית -סמל המדינה 
 :שאותו קוראים בהפטרה לשבת חנוכה, ביא זכריההמנורה וענפי הזית נזכרים בחזון המנורה של הנ

 :ִמְּׁשָנתֹו ֵיעֹור ֲאֶׁשר ְּכִאיׁש ַוְיִעיֵרִני ִּבי ַהּדֵֹבר ַהַּמְלָאְך ַוָּיָׁשב 
 ִׁשְבָעה ,ָעֶליָה ֵנרֶֹתיָה ְוִׁשְבָעה רֹאָׁשּה ַעל ְוֻגָּלּה ֻּכָּלּה ָזָהב ְמנֹוַרת ְוִהֵּנה ָרִאיִתי :ָואַֹמר רֶֹאה ַאָּתה ָמה ֵאַלי ַוּיֹאֶמר
 :רֹאָׁשּה ַעל ֲאֶׁשר ַלֵּנרֹות מּוָצקֹות ְוִׁשְבָעה
 :ְׂשמֹאָלּה ַעל ְוֶאָחד ַהֻּגָּלה ִמיִמין ֶאָחד ָעֶליָה ֵזיִתים ּוְׁשַנִים
 ?ֲאדִֹני ֵאֶּלה ָמה :ֵלאמֹר ִּבי ַהּדֵֹבר ַהַּמְלָאְך ֶאל ָואַֹמר ָוַאַען
 .ֲאדִֹני לֹא :ָואַֹמר ?ֵאֶּלה ֵהָּמה ָמה ָיַדְעָּת ֲהלֹוא :ֵאַלי ּיֹאֶמרַו ִּבי ַהּדֵֹבר ַהַּמְלָאְך ַוַּיַען
  "ְצָבאֹות’ ה ָאַמר ְּברּוִחי ִאם ִּכי ְבכַֹח ְולֹא ְבַחִיל לֹא :ֵלאמֹר  ְזֻרָּבֶבל ֶאל’ ה ְּדַבר ֶזה :ֵלאמֹר ֵאַלי ַוּיֹאֶמר ַוַּיַען

  
 עוצבה בהשראת המדינההתפילה לשלום . ת ישראלבבתי כנסת נוהגים לאמר תפילה לשלום מדינ

תפילה זו משלבת בין . שהיתה ועדיין נהוגה בקהילות היהודיות ברחבי העולם, התפילה לשלום המלכות
  . השייכות היהודית לשייכות הלאומית בקרב יהודים החיים מחוץ לגבולות ארץ ישראל

 ְׁשלֹום ָהִעיר ֲאֶׁשר ִהְגֵליִתי ֶאְתֶכם ָׁשָּמה ְוִדְרׁשּו ֶאת: "...הנביא ירמיהו הורה לאנשי יהודה שגלו לבבל
מובע רעיון , במסכת אבות, גם במשנה). 7, ירמיהו כט." (ִּכי ִבְׁשלֹוָמּה ִיְהֶיה ָלֶכם ָׁשלֹום' ְוִהְתַּפְללּו ַבֲעָדּה ֶאל ה

  הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו:רבי חנינא סגן הכהנים אומר: "דומה
  ). ב:משנה אבות ג" (חיים בלעו

     של התנועה להידות מתקדמת"העבודה שבלב"הנוסח הבא לקוח מסידור 
ַחְסֶּדָך  ְּבֶאְבַרת ָהֵגן ָעֶליָה. ֵראִׁשית ְצִמיַחת ְּגֻאָּלֵתנּו, ָּבֵרְך ֶאת ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל, צּור ִיְׂשָרֵאל ְוגוֲאלו

ְוַתְּקֵנם ְּבֵעָצה טוָבה , לשופטיה ולנבחריה, ְׁשַלח אוְרָך ַוֲאִמְּתָך ְלָראֶׁשיָה. ּוְפרׁש ָעֶליָה ֻסַּכת ְׁשלוֶמָך
 ישועה ְוַהְנִחיֵלם, ַחֵּזק ֶאת ְיֵדי ְמִגֵּני ֶאֶרץ ָקְדֵׁשנּו. החופש והיושר, למען ילכו בדרך הצדק, ִמְּלָפֶניָך
ֶאת ַאֵחינּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל לברכה ָנא -ְּפָקד .ְוָנַתָּת ָׁשלום ָּבָאֶרץ ְוִׂשְמַחת עוָלם ְליוְׁשֶביָה. וחיים

טע בליבם אהבת ציון ומי בהם מכל עמנו יהי אלוהיו עימו ויעל לירושלים . ַאְרצות ְּפזּוֵריֶהם
, הסר מקרבנו שנאה ואיבה, האצל מרוחך על כל יושבי ארצנו. אשר נקרא שמך עליה, עירך

לֹא ִיָּׂשא גֹוי : "וקֵים במהרה חזון נביאך. שלום ורעות, הוטע בליבנו אהבה ואחו, קנאה ורשעות
  ".ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה

 .ונאמר אמן

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C


  

  

  שאלות לדיון במשפחה" ודברת בם"
 ת ישראל רשימה של כל הדברים הטובים שיש לנו במדינערכו 
 ת גם מסבים או סבתות ניתן לבקש זא, ספרו לילדים איך היה כאן כשאתם הייתם ילדים 
 במרבית המשפחות ישנם סיפורי עליה  כדאי לשתף בסיפור אישי או משפחתי 
 הקישורית הבאה . סבתא סורגת וכדומה,  אבנים5, כמו קלאס" משחקים של פעם"שחקו ב

. של משרד החינוך"  שנות משחק60, משחקים של פעם"מובילה לספר 
 pdf.web_60_mishakim/hinuchgufani/Pedagogit_Mazkirut/files/il.gov.education.meyda://http

  נסו לחשוב ולרשום מה אתם צורכים מתוצרת הארץ 
 הכינו דיסק משפחתי עם השירים הישראלים האהובים של המשפחה  

  

  ם הספרע
   סיפורים על מדינת ישראל הצעירה והנאיבית, לוין קיפניס –ספורים ליום העצמאות 

   שירים לגיל הגן–חגית בנזימן כשאמא היתה קטנה 
   שירים לגיל הגן–חגית בנזימן כשאבא היה קטן 
  לגיל הגן,  שירים על השפה העברית– דתיה בן דור ככה זה בעברית
גילאי בית ספר ,  שני  ילדים במסע קסום ונועז רוקמים חברות מופלאה- מרחב זוארץ יונתן ועבדאללא

  יסודי
במלחמת העולם " נילי" על חייה ופועלה של שרה אהרונסון ותנועה – דבורה עומר "נילי"שרה גיבורת 

  לבני נעורים, הראשונה
  

   פעילות במשפחה-"דור לדור יביע אומר"
  שלכם תתיפחבעקבות ההסטוריה המשערכו טיול בארץ * 
לפניכם רשימה חלקית של מוזיאונים .  בסיורים משפחתייםהכירו פרקים בתולדות הקמת המדינה *

  :שיאפשרו מפגש חוויתי בתולדות המדינה
 מוזיאון חוויתי המעביר למבקר באמצעות סיפורם של היחיד והקבוצה את - בתל אביב ח"מוזיאון הפלמ
  03-6436393 ,ח"מורשת הפלמ
יצרו כדורי , מוסתרים מעיני הבריטים,  מתחת למבני מכבסה ומאפיה קיבוציים-ברחובות  מוזיאון איילון

  08-6406552, רובים
פעילות לילדים ,  תצוגות מרשימות המספרות את סיפור הגבורה של המקום ולוחמיו– מוזיאון חצר תל חי

04-6951333  
תצוגת , וריים ומשופצים חצר משוחזרת של הקיבוץ מוקפת מבנים מק– החצר הישנה בעין שמר

  04-6374327, פעילות לילדים, טרקטורים
בזמן הטורקים ומלחמת " נילי"משמר ומשחזר את סיפור תנועת ,  בזכרון יעקבמוזיאון בית אהרונסון

  04-6390120, העולם הראשונה
ך מסע אל הארועים המרכזיים במהל" חפש את המטמון" באמצעות משחק – ירושלים מוזיאון מגדל דוד
  02-6265347,  7-13לגילאי , תולדות ירושלים
  02-6321500 , הינו מפגש אורקולי מרהיב עם חוזה מדינת היהודים, בהר הרצל ירושלים מוזיאון הרצל

מזמן מפגש חווייתי עם אחד הפרקים החשובים בתולדות המדינה תוך  ,בירושלים מוזיאון מנחם בגין
  02-5652020משלה השישי של מדינת ישראל ראש המ, היכרות עם דמותו של מנחם בגין

  
אתם מוזמנים להכנס לאתר החגים של התנועה ליהדות מתקדמת באתר ניתן למצוא מגוון פעילויות 

   il.org.hagim.www:  חומרי עיון  ומאמרי דעה, למשפחה
  

  ,בברכת חג עצמאות שמח
  יהדות מתקדמתאגף החינוך התנועה ל

  
  
  
 
 
  
  
  

  )02(6203446 : פקס) 02(6203479 : טל 94101 ירושלים 13רחוב המלך דוד 
13 KING DAVID ST. JERUSALEM 94101  TEL: (02) 6203479  FAX: (02)6203446       

www.reform.org.il  e-mail: naomi@impj.org.il דואר אלקטרוני:   

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/hinuchgufani/mishakim_60_web.pdf
http://www.hagim.org.il/
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