
ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

כללי

יום העצמאות של מדינת ישראל חל בה׳ באייר,  10 ימים לאחר יום הזיכרון לשואה ולגבורה, 
ולמחרת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. בערב החג מתקיימים טקסים 

בכל הארץ ובראשם הטקס הדלקת המשואות בהר הרצל. ערוצי הטלויזיה והרדיו משדרים 
מוזיקה וסרטים ישראלים, בערים מופיעים אמנים בבמות בידור, מופרחים זיקוקין )ומשום מה 

מרססים קצף ומכפכפים בפטישי פלסטיק(, יש מסיבות, דגלים ברחובות, על המרפסות, על 
המכוניות. אנשים מטיילים בטבע, או בתצוגות צבאיות למיניהן, ביקורים במוזיאונים, מטס 

מעל שמי הארץ, חידון תנ״ך, הענקת פרסי ישראל, ובבתי הכנסת אומרים הלל ותפילה לשלום 
המדינה. יום חג.

 כל אחד חוגג בדרכו, אך המשותף לכולם הוא סעודה חגיגית בבית או בפיקניק, על המנגל. 
״את פתח לו עצמאות״, מבקש להצטרף אליכם לסעודת החג )או לנסיעה בדרך לפיקניק - זמן 

מעולה לשאלות דיון(, ולהכניס את רוח החג עם תוכן מעמיק, מעורר מחשבה וחיוך, ומתאים 
למגוון טיפוסים וגילאים, ומיועד לדיון ופעילות משותפת לכל המשפחה.



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

הוראות

 במשחק 115 הצעות לדיון             )שקופיות 71-115( ומשימות משעשעות        )שקופיות 4-70(. 
אין צורך להשתמש בכולן, פשוט תבחרו את מה שמוצא חן בעיניכם ומתאים לסיטואציה.

מהלך המשחק
הסבירו: אנחנו בונים מדינה! זו עבודה משותפת וכל קלף שמבוצע תורם לצמיחה ונאסף לתוך 

 קערה. 
 בסוף הארוחה בודקים מה מצב המדינה: 

אם נאספו מעט קלפים אז המדינה עוד צעירה ודלת תקציב, ולכן תקבלו לחג מענק קטן )למשל 
 קוביית שוקולד פרה(. 

אם נאספו הרבה קלפים, אז המדינה יציבה ומשגשגת, ולכן תקבלו לחג מענק משמעותי )למשל 
חבילת שוקולד פרה שלמה(.



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
הוראות

דרכים לקביעת התור
במפגש פיזי - לסובב בקבוק כמו במשחק ״אמת או חובה״ ומי שהבקבוק הצביע עליו בוחר . 1

בין משימה לדיון, )משימות בשקופיות 4-70, הצעות לדיון בשקופיות 71-115( 
במפגש פיזי - מנחה מרכזי בוחר משימות לכלל הקבוצה או למשתתף יחיד לפי בחירתו.. 2
במפגש זום, המצגת פתוחה אצל המנחה, והוא בוחר משימות לכלל הקבוצה או למשתתף . 3

יחיד לפי בחירתו, לפי סדר, או לפי הרמת יד. אפשרות נוספת - שהמשתתף בתורו בוחר 
מספר בין 4 ל114 )משימות בשקופיות 4-70, הצעות לדיון בשקופיות 71-115(, לאחר 

הבחירה המנחה משתף מסך, והמשתתף/פים צריך לענות על השקופית שבחר. 

גמישות - בסופו של דבר: יש פה כמות יפה של משימות ושאלות לדיון, כל דרך שתמצאו 
להשתמש בהן תהיה טובה!

לשדרוג החוויה, מוזמנים לחפש ביוטיוב את הפלייליסט ״את פתח לו עצמאות״ שמכיל את כל 
השירים שמוזכרים במשחק, ועוד.



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
מחווה לאישיות דגולה!

בחרו דמות ראויה בעיניכם ובצעו מחווה שמאפיינת אותה

 )למשל בן גוריון - לעמוד על הראש, 
בן יהודה - להמציא מילה, שרה אהרונסון - להעביר מסר 

סודי בלי שהאחרים ישימו לב וכו׳(



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

ועדה ממנה:

נבחרת להדליק משואה בטקס יום העצמאות!

עמוד נרגש מול פני האומה, ותן את נאום חייך!



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
ועדה ממנה:

אתה חבר בוועדה שבוחרת את משיאי המשואות. 

בחר מישהו )דמות ציבורית או מישהו מסביב לשולחן( ותן 
את נימוקי הוועדה למה הוא זה שצריך להדליק משואה 

השנה.



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

ועדה ממנה:עצמאות

התבקשת לבחור מי האדם הראוי להיות נשיא המדינה.

נשיא המדינה הוא תפקיד סמלי בעיקרו, אדם שאמור 
לייצג ישראליות במיטבה, לראות את כל חלקי העם ולתת 

השראה. 

בחר מישהו )דמות ציבורית או מישהו מסביב לשולחן( ותן 
את נימוקי הוועדה להתאמה לתפקיד הנשיא.



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

 ״כלנית וכרכום, אלף גון וצבע, עצמאות
והחוק שאומר - כאן אסור לקטוף!״ )נעמי שמר(

הקמפיין שאסר לקטוף פרחי בר בארץ הצליח להכניס לתודעה התנהגות 
שנשמרת עד היום. לעומת זאת, למרות שכולם מאוד אוהבים לנפוש ולטייל 
בטבע, איכשהו לא הופנם העניין של להשאיר נקי אחריך. אולי זה יושב על 

תודעת שירות )שמישהו אחר ינקה, זה התפקיד שלו!(, אולי על תפיסה ששטח 
ציבורי הוא של אף אחד )בשונה משל כולם, ובוודאי שלי ובאחריותי(, אולי 

סתם על גסות / עצלנות / חוסר פתרון טכני. 

נסו לחשוב למה זה קורה, ומתוך זה - להמציא מהלך שיעביר את המסר )שיר, 
סרט, גיבור תרבות, מבצע, אירוע, רשתות חברתיות וכו׳ וכו׳(



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

הפגנה היא אחת מזכויות האזרח בדמוקרטיה. 

ממש את זכותך והפגן על משהו שלא מוצא חן בעיניך.

)משהו סביב השולחן, במשפחה, בית ספר, יישוב, מדינה(



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

בבחירות האחרונות כל גוש זכה ב57 מנדטים, והמפלגה 
שלך ב6 מנדטים, כך שאתה לשון המאזניים וכולם מציעים 

לך להצטרף אליהם.

מה הדרישות שלך על מנת להצטרף לממשלה?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

 במשא ומתן הקואליציוני התאפשר לך לבחור 
איזה שר תהיה. 

איזה משרד לקחת? 

מה 3 הפעולות הראשונות שתעשה?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

 אתה מטפל זוגי, עצמאות
 והנה נכנסו אליך למשרד הזוג ימין/שמאל 

)או דתי/חילוני, אשכנזי/מזרחי, קיבוצניק/עיירות פיתוח, 
חרדים/צבא, סוציאליסטי/קפיטליסטי, רוחניקי/בורגני, 

טבעונים/קרניבורים, וכו׳(. 

בחר אנשים מסביב לשולחן שייצגו את עמדת כל אחד 
מבני הזוג, וכמטפל, נסה ליצור הבנה ביניהם.



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

 “ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּלי ָיָפה ְוַגם ּפֹוַרַחת עצמאות
 ִמי ָּבָנה ּוִמי ָנַטע? ֻּכָּלנּו ְּבַיַחד! 
 ֲאִני ָּבִניִתי ַּבִית ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

 ָאז ֵיׁש ָלנּו ֶאֶרץ ְוֵיׁש ָלנּו ַּבִית ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.
)ַּדְתָיה ֶּבן ּדֹור(

 בנה בית / עץ / כביש / גשר 
ממה שאתה מוצא בסביבות השולחן



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

בואו ניזכר בשירים ישראליים מהסוג המשעשע, יאללה?עצמאות

 ״לא רוצים לישון רוצים להשתגע״, 
״והיא אמרה שהיא אוהבת מנדרינות וגם אוכלת תקליפות 

 של קלמנטינות״, 
 ״השכן של השכן שלא ישן״, 

״אני קוראת זאת עד הסוף אבל יודעת שזה בלוף.״ 

איזה עוד אתם מכירים?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
היום יום הולדת למדינת ישראל! 

כיוון שקצת קשה להרים על כסא את המדינה כמניין 
שנותיה, המציאו טקס ספירה חלופי )להתמסר בכדור, 

לקפוץ על רגל אחת, להתפקד וכד׳(

ואל תשכחו אחד לשנה הבאה!



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

מכירים ארץ עיר? 

 אז אותו דבר אבל עם תשובות רק מישראל: 
 מקום )עיר/יישוב/אתר/טיול/רחוב(

 צומח
 מאכל

 שם לבן
 שם לבת

 שם משפחה
 סלנג

 סרט/סדרה )או שחקן(
 שיר )או זמר(

ספר )או סופר או משורר(



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
מכירים 21?

בחר עיתון / דמות טלויזיונית / צמח / איזור בארץ / 
מפעל / עדה

והאחרים צריכים לנחש תוך 21 שאלות



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

 הצג דמות טלויזיונית / זמר 
בפנטומימה או כל דרך הצגה שנראית לך,

והאחרים צריכים לנחש.



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

שלוף! 

שיר מפרסומת או סדרה ישראלית ישנה



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

שלוף!

10 סוגי עצים שגדלים בארץ



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

שלוף!

10 סוגי פרחים שגדלים בארץ



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

שלוף! 

שיר של להקה צבאית



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

שלוף! 

שיר מפסטיגל / פסטיבל שירי ילדים



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

שלוף! 

10 חברות ישראליות



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

שלוף!

10 משרדים ממשלתיים



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

שלוף!

10 שחקני ספורט ישראלים מכל הזמנים



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

 יש לישראל הרבה שמות, 
 בלי להציץ 

 ספרו כמה שמות אתם מכירים 
)מותר גם להמציא(

ישראל, ַפֶּלְשִׂתיָנה, ארץ הקודש, הארץ המובטחת, ארץ כנען, ארץ זבת חלב 
ודבש, הארץ הטובה, ארץ הצבי, ארץ חמדה, ארץ העברים, יהודה



?

ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

 שאל את המשתתפים 5 שאלות טריוייה 
על הגיאוגרפיה של ישראל

)יישובים, גבולות, איזורים, כבישים, תשתיות, הרים, 
נחלים וכו׳(



?

ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

 שאל את המשתתפים 5 שאלות טריוייה 
על אישים בישראל

)מנהיגים, ספורטאיות, שחקנים, מדעניות, מורים, חיילים, 
רבנים, דמויות גבורה  וכו׳(



?

ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

 שאל את המשתתפים 5 שאלות טריוייה 
על ראשית הציונות והקמת המדינה

)הרצל, העליות, מעפילים, חלוצים, נדבנים, מחתרות, 
מנדט בריטי וכו׳(



?

ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
 שאל את המשתתפים 5 שאלות טריוייה 

על מלחמות ישראל

)עצמאות, מבצע קדש, ששת הימים, התשה, יום הכיפורים, 
לבנון הראשונה, לבנון השניה, עופרת יצוקה, עמוד ענן, 

צוק איתן(



?

ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

 שאל את המשתתפים 5 שאלות טריוייה 
על אתרים סמליים בארץ

)מצדה, הכותל והר הבית, הכנסת, יד ושם, מערת 
המכפלה, כיכר רבין, שביל ישראל, וכו׳(



?

ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

 שאל את המשתתפים 5 שאלות טריוייה 
על תעשיות בארץ

)יין, אופנה, תעשיה צבאית, חברות בטחוניות, חקלאות, 
חברות מזון וחלב, רכב, תרופות, יהלומים וכו׳(



?

ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

 שאל את המשתתפים 5 שאלות טריוייה 
על תרבות בארץ

)ספרות, תאטרון, אמנות, קולנוע, בילוי ופנאי, טלויזיה, 
וכו׳(



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
 יש לנו המנון לאומי - התקווה, 

 משורר לאומי - ביאליק, 
 מאכל לאומי - פלאפל, 
 פרח לאומי - כלנית, 

ציפור לאומית - דוכיפת.

המציאו עוד דברים לאומיים



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
תו השעה:

 חפשו ביוטיוב שיר ישראלי, 
 השמיעו כמה צלילים ראשונים של השיר, 

האחרים צריכים לזהות את השיר ולצטט משפט מתוכו.

)לנוחיותכם פלייליסט ״את פתח לו עצמאות״ ביוטיוב(





ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

מכירים ג׳אסט דאנס?

שימו ביוטיוב קליפ של שיר אירוויזיון / להקות צבאיות 
ונסו לחקות את התנועות.



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

לכל דור יש את הסלנג שלו.

צעירים / מבוגרים - בחנו אחד את השני במילות סלנג 
סופר מעודכנות / סופר מיושנות שהצד השני לא מכיר 

ותנו לו לנחש מה משמעות הסלנג.



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

יומולדת שמח למדינת ישראל!

בואו נעשה סבב איחולים ומתנות מסביב לשולחן: מה 
תביאו מתנה למדינה? מה תאחלו לה ביום חגה?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
מכירים את אלה שמצטטים ממערכונים ומתים מצחוק תוך 

כדי? זה הרגע שלכם…

פשפשו בזכרונכם וצטטו

)הגשש החיוור, ראש כרוב, יוסי בנאי, רבקה מיכאלי, 
סרטי בורקס, ניקוי ראש, החמישיה הקאמרית, היהודים 

באים, לא לפני הילדים, ארץ נהדרת, וכו׳(



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
אוכל, קדימה אוכל! 

חוביזה בתקופת המצור, תלושי הקצבות בתקופת הצנע, 
חמין וגולש, ג׳חנון ולחוח, פבלובה בקפולסקי, מטבוחה 
וחריימה, קינוח פרווה בחתונה, אינג׳רה, פרוזן יוגורט, 

חומוס ופיתה עם לאבאנה, שווארמה וסטייקים, אוכל של 
חגים, ואינסוף מאסטרשפים: אנחנו אוהבים לאכול!

בואו נראה כמה טוב אתם מכירים אחד את השני - שכל 
אחד יגיד מה האוכל האהוב על מי שיושב לימינו



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
 ״קח מקל, קח תרמיל, בוא איתי אל הגליל, 
 בוא איתי ביום אביב נהלך סביב, סביב.״ 

)אהוד מנור(

יאללה, שנעשה סיבוב קטן בארץ? 

ספרו על מקומות בארץ שבהם היו לכם חוויות 
 משמעותיות )אתם גרתם, מישהו מהמשפחה גר, 

חוויה או טיול משמעותי, לימודים וכו׳(.

חשבו על מקום שלא הייתם בו אף פעם והייתם סקרנים 
לטייל אליו השנה.



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

 אנחנו אוהבים להשוויץ עצמאות
שלעם היהודי יש יכולת וחדות יוצאי דופן. 

האמנם? 

זה הזמן לניים-דרופינג!

)זוכי פרס נובל, עסקים, כותבים, אנשי תרבות, היסטוריה, 
ספורט וכל תחום שאתם יכולים לחשוב עליו(



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

כל מי שקרא תנ״ך יודע שהעם היהודי לא נוטה לשבת עצמאות
בשקט לאורך זמן. ותשקוט הארץ 40 שנה מקסימום, ואז 
שוב מתחילים בלגנים. הנביאים הטיפו בלהט לא כי הכל 

היה כבר טוב, אלא כי דברים יצאו משליטה והם ניסו 
לחנך את העם לערכים גבוהים. כשמסתכלים על מדינת 
ישראל כחוליה בשרשרת שמתחילה כבר בימי התנ״ך, 

אולי אפשר לראות דברים בפרופורציה.

נסו לספר פרק בדברי ימי מדינת ישראל בסגנון תנ״כי.



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
מנהרת הזמן:

הרצל הגיע לביקור, קחו אותו לסיבוב בארץ.

מה תראו לו? מה תעדיפו להסתיר? איך לדעתכם הוא 
יתרשם?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
מנהרת הזמן:

צאצא שלכם מהעתיד הגיע לביקור.

מה הוא מספר? איך הוא רואה את הדור שלכם בשרשרת 
הדורות?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
מנהרת הזמן:

הגעתם לישראל, שנת 1800.

 איך החיים שלכם נראים? איזה יישובים קיימים? אמצעי 
תחבורה? מי בשלטון ומה זה אומר מבחינתכם? ממה אתם 

מתפרנסים? מה מעסיק אתכם? איזה מסר תרצו לתת 
לאנשי התקופה מהעתיד בו אנחנו חיים?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
מנהרת הזמן:

הגעתם לישראל, שנת 1880.

 איך החיים שלכם נראים? איזה יישובים קיימים? אמצעי 
תחבורה? מי בשלטון ומה זה אומר מבחינתכם? ממה אתם 

מתפרנסים? מה מעסיק אתכם? איזה מסר תרצו לתת 
לאנשי התקופה מהעתיד בו אנחנו חיים?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
מנהרת הזמן:

הגעתם לישראל, שנת 1920.

 איך החיים שלכם נראים? איזה יישובים קיימים? אמצעי 
תחבורה? מי בשלטון ומה זה אומר מבחינתכם? ממה אתם 

מתפרנסים? מה מעסיק אתכם? איזה מסר תרצו לתת 
לאנשי התקופה מהעתיד בו אנחנו חיים?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
מנהרת הזמן:

הגעתם לישראל, שנת 1948.

 איך החיים שלכם נראים? איזה יישובים קיימים? אמצעי 
תחבורה? מי בשלטון ומה זה אומר מבחינתכם? ממה אתם 

מתפרנסים? מה מעסיק אתכם? איזה מסר תרצו לתת 
לאנשי התקופה מהעתיד בו אנחנו חיים?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

מהפך! מחדל! הדחה! חשיפה! שערוריה! סיפור אנושי 
מזעזע! סקופ! מבטים חמורים! טון דרמטי! 

התקשורת אוהבת לספר לנו את המציאות בצורה דרמטית 
ככל האפשר, כי ככל שזה יהיה יותר מוקצן, יותר מפחיד, 

יותר שיפוטי, כך אנחנו נצפה יותר, הרייטניג יעלה, 
וייכנס יותר כסף מפרסומות. זה סיפור פשוט, אבל מהסוג 

שמשחק עם התודעה של כולנו.

נסו גם אתם: פתחו אולפן חדשות שצריך לסקר את שולחן 
החג שלכם. זה צריך להיות מעניין!, מרגש!, מטלטל!. 

המציאות כמו שהיא לא מספיקה, הוסיפו דרמה, חשדות, 
ניגודי עניינים, פרובוקציות, כל מה שצריך כדי שהצופים 

לא יחליפו ערוץ בשלט. 



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

 ״עוד מעט ירד פה גשם, בוא ונישאר בחוץ. עצמאות
 נתחדש כמו הדשא בעולם יפה, רחוץ.  

 הסתכל, הנה חוטים של גשם; 
 מישהו רוצה לתפור, בגד חג לכל העמק, 

 לגבעות, להרים ולמישור.״ 
)אהוד מנור(

כארץ על סף מדבר למים יש אצלנו ערך מיוחד. יש לנו 
רגישות ומודעות לכמות הגשם שיורדת, מפלס הכנרת, טיול 
בנחלי מים, צפיה בשטפונות. בואו נרים כוסית מים לחיים, 

לחיי כל מה שמים מסמלים עבורנו.



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

״בארץ-ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו עצמאות
הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות 

ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים 
 והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי.״ 

)מתוך מגילת העצמאות( 

כולנו מכירים את קולו המיוחד של דוד בן גוריון קורא את 
מגילת העצמאות. בחר דמות עכשוית שתקרא את המגילה 

בקול שלה )עם מבטא? מישהו מצחיק? מישהו דרמטי?(.



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

רגע של נוסטלגיה:עצמאות

היום הילדים מבלים את זמן הפנאי שלהם בחוגים או מול 
מסך. אם פעם היו משחקי מחשב וטלפונים ניידים, סביר 
להניח שגם הילדות של המבוגרים פה היתה נראית די 

דומה… אבל לא היו. 

אז מה עשו? במה שיחקו? ספרו איזה משחקים היו, ואם 
בא לכם - הדגימו!



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

רגע של נוסטלגיה:עצמאות

היום אנחנו נכנסים לכל סופר וקונים מוצרים וממתקים 
מכל העולם. פעם היו פחות אפשרויות, אבל הן היו לגמרי 

שלנו! 

זה הזמן לנוסטלגיה: היזכרו במאכלים, חטיפים וממתקים 
ישראליים מכל הזמנים!



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
רגע של נוסטלגיה:

שידורי הטלויזיה בארץ התחילו בשנת 1966 עם ערוץ אחד 
בלבד. ריבוי ערוצים התחיל ב1986 עם ערוץ 2 הניסיוני, 
שהפך למסחרי בשנת 1993, ובמקביל, ב1989 התחילו גם 

שידורי הטלויזיה בכבלים. 

זה הזמן להעלות זכרונות טלויזיונים! שירי פתיחה של 
סדרות, פרסומות, הסתלבטויות על קריינים ותוכניות 

וככל העולה על רוחכם.



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
רגע של נוסטלגיה:

שידורי הרדיו בארץ ישראל החלו לראשונה בתקופת 
המנדט הבריטי )!(. לצעירים אולי קשה להאמין, אבל 

דורות שלמים הכירו מוזיקה רק באיך שהיא נשמעת ולא 
מאיך שהקליפ נראה! 

זה הזמן להצדיע לרדיו הישראלי. העלו זכרונות מתחנות 
רדיו, שדרנים, ותוכניות שאהבתם והשאירו עליכם חותם 

בעבר ובהווה.



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

שני שקרים ואמת אחת:עצמאות

כל אחד מאיתנו יודע משהו על מדינת ישראל, היסטוריה, 
תרבות, ספורט, משהו. 

אז המשחק הוא לעשות סבב וכל אחד לפי התור שלו, 
אומר עובדה אחת נכונה ושתיים מומצאות, והאחרים 

צריכים לגלות.



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

מי אני?עצמאות

כל אחד מהמשתתפים כותב פתק עם עובדה על עצמו 
שקשורה למדינה.

)למשל: ״בשירות הצבאי שלי פגשתי את רפול״, ״הדרכון 
שלי פג תוקף״, ״ניגנתי בחלילית בטקס יום הזיכרון״(.

מערבבים את הפתקים, ואז מקריאים בקול וצריכים לנחש 
של מי הפתק.



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

אחד המסורות בטקס הדלקת המשואות בהר הרצל היא עצמאות
תרגילי סדר של חוליית דגלנים, היוצרים צורות שונות 

הקשורות לישראל )מנורה, מגן דוד, יונה עם עלה של זית, 
מספר השנים למדינה(.

נסו גם אתם להרכיב מבנה על ידי שימוש בתנועת 
האנשים

)כדאי להשמיע ברקע את ״צה״ל צועד״ של תזמורת צה״ל, 
ולקריין בפאתוס מה הצורה שיצרתם(



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
 ״ארץ קטנה עם שפם, 

 חצי סיכה על מפת העולם, 
 שחקן קולנוע דופק על שולחן, 
 אנחנו תיכף נרגיש את זה כאן״ 

)מאיר גולדברג(

נסו להיזכר בכמה שיותר ישראלים עם שפם



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

אנחנו אוהבים לשירעצמאות

 שירה בציבור, חבורות זמר, קריוקי, 
כוכב נולד וחזני בית כנסת.

 הכינו פלייליסט משפחתי ליום העצמאות, 
 כל אחד צריך לתת לפחות שני שירים, 
מוזמנים גם לשיר אותם אם בא לכם.



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

איפה היית כש-? 

הזכרו בכל מיני אירועים היסטוריים ישראליים ושתפו 
איפה היית כשהם קרו.



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
"ֵאיֶזהּו ָחָכם? ַהּלֹוֵמד ִמָכּל ָאָדם", "ֵאיֶזהּו ִגיּבֹור? ַהּכֹוֵבׁש 
ֶאת ִיְצרֹו", "ֵאיֶזהּו ָעִשׁיר? ַהָשֵּׂמַח ְבֶּחְלקֹו", "ֵאיֶזהּו ְמֻכָבּד? 
ַהְמַכֵבּד ֶאת ַהְבִּרּיֹות” "ְיִהי ְּכבֹוד ֲחֵבָרְך ָחִביב ָעֶליָך ְּכֶׁשָּלְך”, 

"ֱהֵווי ְמַקֵבּל ֶאת ָכּל ָהָאָדם ְבֵּסֶבר ָפִּנים ָיפֹות”

בפרקי אבות חז״ל עוסקים בהבאת ערכים אל תוך 
ההתנהגות שלנו. אפשר להרהר איזה חברה והנהגה היו 

לנו אם היינו חיים את ההמלצות האלה כפשוטן.

נסחו פרקי אבות עכשוויים שמשקפים את החברה 
בישראל, או מציעים לה כיוון חדש.



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

נניח שאתם צריכים להעביר את החוויה הישראלית לתייר. 
מה תראו לו?

ונניח שהוא כבד ראיה? איזה חוויות חושיות )ריח, טעם, 
טקסטורה, טמפרטורה, צליל( אתם יכולים להציע לו?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

 המנהיגים שלנו מעצבנים אותנו, עצמאות
 בעלי ההון מבעסים אותנו, 

 התקשורת המסחרית מטמטמת אותנו, 
ללא ספק - דרוש גיבור! 

אז איך נראה הגיבור הסופר על הישראלי שיציל אותנו? 
מה יכולת העל שלו?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

 “ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּלי ָיָפה ְוַגם ּפֹוַרַחת עצמאות
 ִמי ָּבָנה ּוִמי ָנַטע? ֻּכָּלנּו ְּבַיַחד! 
 ֲאִני ָּבִניִתי ַּבִית ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
 ָאז ֵיׁש ָלנּו ֶאֶרץ ְוֵיׁש ָלנּו ַּבִית 

 ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.
)ַּדְתָיה ֶּבן ּדֹור(

זהו? בית / עץ / כביש / גשר זה מספיק כדי שתהיה 
מדינה? הוסיפו עוד בתים לשיר



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

אתה עיתונאי, מכלבי השמירה של הדמוקרטיה! 

חשוף פרשת שחיתות מסביב לשולחן.



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

ועדה ממנהעצמאות

“פרס ישראל" הוא פרס יוקרתי שמעניקה מדינת ישראל 
במגוון רחב של תחומים. הענקת הפרס נערכת מדי שנה 

במוצאי יום העצמאות בירושלים בטקס ממלכתי. 

 והיום אתם יכולים לבחור גם את קטגוריות הפרס
 )פרס ישראל בבדיחות ווצאפ, או בקיפול כביסה, למשל(

וגם את הזוכים



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
הרבה פעמים אנחנו מרגישים שהמציאות שלנו לא משהו.

לעומת זאת, הבדיחות שלנו? מעולות!! וגם בתוך התסכול 
הכי גדול יהיה מי שיעצב מם, יתן שורת מחץ, יריץ סרטון 

בווצאפ, ויאיר את האבסורד בעקיצה מחודדת. 

תנו דוגמא מהזמן האחרון.



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

 מה שמפנים אליו את המבט - גדל. עצמאות
 תלונה ודרישה מייצרת מגננה והדיפה והתנגדות. 

 לעומת זאת תנועה של יצירה וחזון, 
מייצרת מגנטיות ומשיכה.

 לפי ההנחה הזאת, 
הנטיה שלנו להתלונן לא בדיוק עוזרת לנו… 

 מהר להפנות את המבט אל מה שטוב ורוצים שיגדל, 
אל תמונת חזון בהירה!



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

״גם זה יעבור, כמו רות גונזלס, רונן חרזי, דנה מודן, כמו 
הסקיני, הטברנה, להקת עדן, אייל ברקן, כמו האלק הוגן, 
כמו האנגובר, מיכל זוארץ, ריצ'רד גיר, חנוך רוזן ,סאדם 

חוסיין, סרטי בורקס, קארין אופיר״ )טונה( 

הרבה אנשים שואפים להיות מפורסמים. אכן יש אנשים 
מפורסמים עם תרומה משמעותית לחברה, אבל יש גם 

כאלה שפחות. 

רגע של נוסטלגיה: העלו זכרונות מאנשים שהיו בשיא 
הפרסום והמגניבות כשאתם הייתם צעירים, מעניין מי 

נשאר רלוונטי ומי כבר לא, ולמה.



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

 ״ֹּפה ְּבֶאֶרץ ֶחְמַּדת ָאבֹות ִּתְתַּגֵּׁשְמָנה ָּכל ַהִּתְקוֹות, עצמאות
 ֹּפה ִנְחֶיה ּוֹפה ִנֹּצר, 
 ַחֵּיי ֹזַהר ַחֵּיי ְּדרֹור, 

 ֹּפה ְּתֵהא ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה, 
 ֹּפה ִּתְפַרח ַּגם ְׂשַפת ַהּתֹוָרה.״ 

)ישראל דושמן/הרמן צבי ארליך(

 תאר חיי זוהר, חיי דרור, 
איך זה נראה בעיניך?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
 ״על הדבש ועל העוקץ, 

 על המר והמתוק,״ 
)נעמי שמר(

 יש איזה פער בין הגאווה במה שכן טוב, 
 ובין הדאגה על מה שלא טוב במדינה, 

ולפעמים, כל אחד על פי נטייתו, מסתכל רק על צד אחד 
של הכוס, ושוכח את הצד השני. 

בואו נעשה סבב שבו כל אחד אומר משהו אחד משמח, 
ומשהו שהיה רוצה שישתפר במדינה.



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
השאלה מי אני, היא שאלה מהותית ומעשית, כי מי אנחנו 

ברמת העם, מקביל לגמרי למי אנחנו ברמת המשפחה, 
העבודה, החברים, ומי אני בעולמות הפנימיים שלי. 

אז מי אני כעם? ויותר מזה: מי אני רוצה להיות ומוכן 
לקחת על עצמי לשפר עד יום העצמאות הבא?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עם הוא משפחה נורא גדולה. ועם המון דודים שיכולים עצמאות
להיות ממש מעצבנים. 

אז אפשר להתעצבן, לנסות לחנך, להימנע מכל הסיפור 
ולהוציא את עצמי החוצה, אבל אולי אפשר לשנות מבט 

ולזוז למקום של סקרנות ומשחקיות כדי להכיר יותר טוב 
את מה שנמצא שם מתחת ואיזה חיבור כן יכול להיות? 

בחר קבוצה מהעם שממש מביאה לך את הסעיף, וחפש 
משהו משותף, משהו טוב, משהו מחבר להגיד עליהם.



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

״בארץ-ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו עצמאות
הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות 

ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים 
והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי.״ )מתוך 

מגילת העצמאות( 

איך נראית בעיניך דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית של 
עם ישראל בעצם? איך היית רוצה שתיראה?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
״מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור 

לשוב ולהאחז במולדתם העתיקה; ובדורות האחרונים 
שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגינים הפריחו 
נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו 
ישוב גדל והולך השליט על משקו ותרבותו, שוחר שלום 
ומגן על עצמו, מביא ברכת הקידמה לכל תושבי הארץ 

 ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית.״ 
)מתוך מגילת העצמאות(

מתי המשפחה שלך הגיעה לארץ? מאיזה סיבות? לאיזה 
נסיבות?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

״בשנת תרנ"ז )1897( נתכנס הקונגרס הציוני לקול 
קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית תיאודור הרצל 
והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו. 
זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב' בנובמבר 1917 
ואושרה במנדט מטעם חבר הלאומים, אשר נתן במיוחד 

תוקף בין-לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין 
ארץ-ישראל ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו 

 הלאומי.״ 
)מתוך מגילת העצמאות( 

עד כמה גם אתם היום מרגישים זכות וקשר היסטורי 
לארץ ישראל? במה זה מתבטא?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

״השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, בה 
הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה, הוכיחה מחדש 

בעליל את ההכרח בפתרון בעית העם היהודי מחוסר 
המולדת והעצמאות על-ידי חידוש המדינה היהודית 

בארץ-ישראל, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל 
יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות-זכויות 

 בתוך משפחת העמים.״ 
)מתוך מגילת העצמאות(

בעקבות השואה נוסף על טיעון הזכות לבית לאומי גם 
טיעון ההכרח בפתרון בעיית העם היהודי. ממה שאתם 

חווים את המדינה ביומיום מה יותר חזק בתודעה? זכות? 
פתרון בעיה? אולי משהו אחר?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

״כי ה' אלוהיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים עצמאות
עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר: ארץ חיטה ושעורה 

וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן, ודבש: ארץ אשר לא 
במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה, ארץ אשר 
אבניה ברזל, ומהרריה תחצוב נחושת״ )דברים ז, ט( 

 איזה רשימה יפה של ברכות ותנובת הארץ! 
מה הרשימה שלך?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

״מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ 
גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא 
מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם 

של נביאי ישראל; תקיים שויון 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… ותפעל להקמת האחדות 

 הכלכלית של ארץ-ישראל בשלמותה.״ 
)מתוך מגילת העצמאות(

 איזה חזון יפה! 
ספר מה מזה לדעתך מתקיים, ומה כדאי עוד לשפר



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
״אנו קוראים - גם בתוך התקפת-הדמים הנערכת עלינו זה 
חדשים - לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל לשמור 
על שלום וליטול חלקם בבנין המדינה על יסוד אזרחות 
מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה, 

 הזמניים והקבועים.״ 
)מתוך מגילת העצמאות(

כ20% מתושבי מדינת ישראל אינם יהודים. איך אתם 
חושבים שנכון לתת להם מענה ולשלבם במדינה בשיוויון 
מחד, ומאידך בלי לפגוע בזהות שלהם, בזהות של המדינה 

היהודית, ולתועלת כולם?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

 "שני ימי זיכרון סמוכים כל שנה, 
 לטובת החישוב הכללי – 
 כמה עולה לנו עם מדינה 

 וכמה עולה לנו בלי”. 
)צור ארליך( 

 קיומה של מדינת ישראל אינו מובן מאליו, 
והעובדה היא שיש לו מחיר. 

מעבר לצער ולהרכנת הראש, איך אנחנו מתייחסים 
למחיר? האם יש דרך בתוך חיי היומיום שלנו לתת למחיר 

הזה משמעות? אחריות? מחויבות?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

״עשרת ימי תודה״ היא יוזמה של בוגרי מכינת עין פרת, עצמאות
שמבקשים להכניס לימים שבין יום השואה ויום הזיכרון 
מסורת של הכרת הטוב והשתאות על הפלא, על שזכינו 

לכונן מדינה. להעריך את החיובי, להפוך את התודה 
לפעולה ממשית ושגורה בשגרת היומיום, ליחיד ולחברה. 

עשרה ימים של פרספקטיבה חיובית, שונה מהציניות 
ומהאטימות שפוגשות רבות ורבים מאיתנו ביומיום 

הישראלי.״

אז על מה אתם אומרים תודה היום במדינת ישראל?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
סיפורי העליה לארץ הם סיפורי גבורה אחד אחד, מעבר 

תרבותי ופיזי, תנאים לא פשוטים עד בלתי נסבלים, 
וקבלת פנים מחוספסת. 

נספר סיפור )משפחתי אם יש לנו, או מידע כללי שיש לנו( 
על חווית עליה, ונרים כוסית הערכה לגבורת העולים.



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

 ״אין לי ארץ אחרת גם אם אדמתי בוערת 
 רק מילה בעברית חודרת אל עורקיי, אל נשמתי 

 בגוף כואב, בלב רעב כאן הוא ביתי. 
 לא אשתוק, כי ארצי שינתה את פניה 

 לא אוותר להזכיר לה, ואשיר גם באוזניה 
 עד שתפקח את עיניה״ 

)אהוד מנור(

שיר כואב ואוהב שאומץ בכל קצוות הקשת הפוליטית, 
מסיבות שונות של מחאה, אבל מסיבות דומות של אהבה 

לארץ. באיזה אופן אתם חושבים שהארץ שינתה פניה 
והייתם רוצים שתפקח את עיניה?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

 ״אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, 
 והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי, 

 פלמ”ח, פינג'אן, קפה שחור וכוכבים, 
 אנגלים, מחתרת וילקוט הכזבים... 
 והיה להם בשביל מה לקום בבוקר, 

 כי לנו, לנו, לנו ארץ זאת״ 
)יהונתן גפן(

לדורות הקודמים היה יותר ברור מה התפקיד שלהם בארץ: הם הקימו את 
המדינה, לחמו להישרדותה שוב ושוב, ביססו ממסד וכלכלה. מתוך בהירות 

התפקיד, היתה בהירות במעשים. בעשורים האחרונים נראה שיש פחות 
בהירות לגבי התפקיד שנכון לקחת ביחס למדינה. איך אתם רואים את זה? 

מה התפקידים של הדור הזה והבאים אחריו בבניית המדינה?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

 ״אין שום עם סגולה יש רק יחידים, 
 לא כולם טיפשים ולא כולם מודים, 

 אלה יהודים ואלה יהודים. 
 אדם נשאר אדם, אל תקרא לי עם.״ 

)שלום חנוך(

לכל אחד יש את הצדדים שהוא חושב יותר על עצמו, ואת 
הצדדים בהם הוא מרגיש שייך. 

 איפה אתם נמצאים על הציר בין ״אני״ ל״אנחנו״? 
 איזה סוגי ״אנחנו״ יש לכם? 

האם המיקום על הציר משתנה לפי סוג ה״אנחנו״? 
במקומות שאתם יותר ״אנחנו״ - מה גורם לכך?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
כיצור חברתי, תחושת שייכות היא צורך בסיסי וקיומי 
של האדם, טוב לנו כשאנחנו מרגישים שייכים. אומרים 
שתחושת השייכות גדלה כשאדם מרגיש מועיל ותורם, 
שותף לאחריות, שותף לעשיה, בעל ערך, בעל משמעות 

אישית, אהוב, מוערך, נחוץ, מסוגל. 

 אז אם אנחנו מדברים על תחושת השייכות למדינה - 
 מה גורם לכם להרגיש יותר ופחות שייכים?  

נסו לענות על השאלה גם מנקודת מבט של קבוצות 
אחרות בחברה הישראלית.



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

שום דבר לא מובן מאליו במערכת יחסים. להודות ולהכיר עצמאות
בטוב זה המקום הנכון להיות בו, זה נעים, נותן הרגשה 

טובה, מרים ומחזק את כל הצדדים. מצד שני, קשה להיות 
בתודה כשאני בתחושת קורבנות ומרירות. 

 איפה אתם במערכת היחסים שלכם עם המדינה? 
 על מה אתם מכירים תודה? מה לא מובן מאליו? 

ואם אתם בקושי - מה יגרום לכם לצאת מהמרירות 
ולחזור למערכת היחסים בטוב?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
בגלות היהודים חיו בקהילות משל עצמם, מצד אחד 

סגורות, ומצד שני נמצאות בתוך המרחב הכללי, ומי שלא 
מזדהה, יכול לבחור בהתבוללות ולצאת מהקהילה. 

 המיקום הייחודי של מדינת ישראל, 
אולי הופך אותה לגטו הגדול בעולם.

למה זה יכול לגרום? מה זה מבקש מאיתנו כחברה?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

באירופה של אחרי מלחמות העולם התפתחה דאגה עצמאות
ממה שלאומיות יכולה לעולל, התחזקו רעיונות של 

קוסמופוליטיות, קומוניזם, ג׳ון לנון שר imagine על 
עולם אוטופי, המרחקים הצטמצמו עם האינטרנט, השמיים 

פתוחים, הגלובליזציה. 

בתוך כל המהלך התודעתי הזה, מה אתם מרגישים לגבי 
הלאומיות הישראלית, ולאומיות בכלל?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

״הייתי בפריס וגם ברומא ראיתי את שבעת פלאי תבל, 
 בקוטב הצפוני וגם דרומה, 

 אך אין מקום כמו ארץ ישראל…
 שלום לך ארץ נהדרת, עבדך הדל נושא לך שיר מזמור. 

 גם אם לעיתים נודד אני על דרך, 
 מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור.״ 

)אילן גולדהירש(

טוב, בואו נודה על האמת, כולנו היינו בחו״ל, וראינו 
 מקומות יותר יפים, יותר זולים, יותר כל מיני דברים. 
ובכל זאת, טוב לחזור… נסו לנסח מה זה הדבר הזה 

שגורם להרגיש ש״אין מקום כמו ארץ ישראל״.



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

מול מדינות עם היסטוריה של מאות שנים, מדינת עצמאות
ישראל נמצאת רק בהתחלה. אם העשורים הראשונים היו 
עשורים של הישרדות ויצירת בסיס, אולי עכשיו אנחנו 
בגיל ההתבגרות וחיפוש זהות וחזון שידליק אותנו, ידע 
לנצל את כל חלקינו ותכונותינו השונות, על מנת לגדול 

ולהתפתח. 

זה הזמן לחלום איך תיראה בעיניכם ישראל האידיאלית, 
מה בה יגרום לכם למעורבות, גאווה ושותפות?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
״ְוַעָּתה, ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו ְּבֹקִלי, ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת-ְּבִריִתי 
ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל-ָהַעִּמים, ִּכי ִלי ָּכל-ָהָאֶרץ.  ְוַאֶּתם 

 ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ֹּכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש״ 
)שמות, י״ט,ה׳-ו׳(

אוהו כמה פרשנויות סותרות עלו עם השנים סביב העם 
 סגולה הזה, שמובא בהקשר של מעמד הר סיני. 

האם זו התנשאות? שישראל הוא עם ששווה יותר מכולם 
 בלי קשר לכלום? 

או שיש קשר הדוק בין מעמד סגולה לעמידה בברית, 
אחריות ואמות מידה מסוימות?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

 ״בין הצפירות בכביש לרחובות המלוכלכים, 
 בין משפחות הפשע לטלוויזיה השטחית, 
 בין הישנים ברחוב לדקירות במועדון, 
 בין מה שבדרך כלל קוראים בעיתון, 

 בין מגדלי הפאר למרכז הקליטה, 
 בין פועלים זרים לשדות החיטה, 

 כמו רקפות בין הסלעים, 
 הפנים היפים של הארץ מתחבאים״ 

)אריאל הורוביץ(

המציאות היומיומית שלנו באמת קשוחה, תודעה של התגוננות/תוקפנות, 
שטחיות ושחיתות, ולפעמים נראה שרב המפריד על המחבר. אבל איכשהו 
בכל מיני רגעים, קטנים או גדולים, יש נקודות של חסד, של אחווה, של 
ערבות הדדית. תנו דוגמאות שקרו לכם אישית, או שנחשפתם אליהן 

לאחרונה



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
 יש לנו דם חם. 

הישראלים אוהבים בלהט, שונאים בלהט, מתווכחים 
בלהט. זה אומר שיש הרבה דרמה באוויר כל הזמן לטוב 

ולרע, יש הרבה מעורבות רגשית, לכולם אכפת. 

מתי זה מגניב? מתי זה מעצבן? איך אפשר להרגיע קצת?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

 אנחנו אוהבים להשוויץ עצמאות
שלעם היהודי יש יכולת וחדות יוצאי דופן. 

בואו נפנה שניה את המבט אל הסביבה הקרובה לנו. 

 מי האנשים שאנחנו מעריכים במיוחד? 
 מה גורם לנו התפעלות? 

 )הצלחה כלכלית? תרומה לחברה? 
הישגים? התנהגות? ערכים?( 



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

העם מתחלק פחות או יותר חצי חצי בדעות שלו, זה לא עצמאות
חדש. בשיטה הקיימת, מקים ממשלה מי שגבר בטיפ טיפה 

יותר בבחירות. המנצח לא סופר את המפסיד, והמפסיד 
צובר טינה כלפי המנצח. ממערכת בחירות אחת לבאה 
המסרים מוקצנים יותר, נואשים יותר, עוינים יותר. 

בחירות 2019 שהפכו ל-3 מערכות בחירות )לפחות(, אולי 
מזמינות אותנו להתבוננות. 

מה אפשר לעשות אחרת?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

 ״הוא משקיף אל הנוף למדינה שאהב, 
 אז מה אם בדרך שיקר וגנב, 
 פניו משתקפים בחלון בפינה 

 הפרצוף שלו הוא פרצופה של המדינה…״ 
)יאיר ניצני/תיסלם(

היינו רוצים שהפוליטיקה תהיה נקיה, אידיאולוגית ואכפתית, אבל אולי 
דמוקרטיה היא משחק שדורש מו״מ והתקמבנויות? אולי אוירה ציבורית של 
תוכניות סאטירה עוקצניות, הוצאת ציטוטים מהקשרם, ונטיה לשיפוט חד 

ומהיר - מכתיבות איזה אנשים יבחרו להכנס למקצוע? קל לנו להסתייג מהם 
ולהגיד שהם אלה שמשחיתים אותנו, אבל אולי יש אפשרות שזה הפוך? שהם 

משקפים אותנו?

מה אנחנו באמת רוצים מהפוליטיקאים שלנו? איך היינו רוצים שייראו 
ויתנהגו? ומה מזה אנחנו מקיימים בעצמנו?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
 ״בלשונות רבות מספור דיברנו, 

 וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו, 
 ומקומות רבים מאוד עזבנו, 

ורק מקום אחד רצינו ואהבנו״ )עלי מוהר(

קיבוץ הגלויות המטורף שקורה פה, שבטים שבטים עם דעות שונות, מסורות 
שונות, גישות שונות ליהדות מחרדיות ועד אנטי דתיות, לפעמים סולם 

ערכים שונה, פרשנות שונה למציאות הפוליטית. עד שלב מסויים ההישרדות 
המשותפת עשתה את העבודה, ניסיונות של כור היתוך, של סטטוס קוו, 
תנועה מתרבות יוצאי אירופה ליותר נוכחות של תרבות יוצאי מדינות 

מזרחיות. בדרך נצברו עלבונות, מאבקי שליטה, פחדים, איזה בלגן!

איך מאחדים את זה לעם אחד?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

 אנחנו יודעים הכי טוב. 
 השאר לא הבינו, או שהם לא אינטיליגנטים, 

שלא לומר צבועים ומלאי זדון, אפילו מסוכנים. 

 כשקוראים את זה ככה, זה אולי טיפה מביך. 
 מה, יכול להיות שאנחנו באמת כאלה פלקטים? 

אבל זה טון שאנחנו פוגשים בתוך עצמנו לפעמים, 
ופוגשים בטורי הדעות, בחדשות, בתוכניות הסאטירה, 

בוודאי בקמפיינים של בחירות. 

יש לנו טינה כלפי מי שחושב אחרת מאיתנו, אבל לאן 
הטינה מובילה אותנו? איך אפשר לייצר שיח אחר? ברמת 

המדינה, בעלי תפקידים, תקשורת, וברמה האישית?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

״…הבעיה הכי גדולה שלנו היא היעדר הסולידריות 
החברתית. מתפתח כאן אגואיזם גס ובוטה, שאפילו לא 
מתבייש בעצמו. לפני 20 שנה ילדה מבית שאן אמרה 

בטלוויזיה: 'אני רעבה', ואמות הספים רעדו... היום, גם אם 
היא תמות מרעב בשידור חי, לא יקרה כלום, חוץ מרייטינג 
גבוה וקופירייטרים שישתמשו בזה לצורכיהם. מי שחשב 

פעם בתמימות שהקטר של היזמים והעשירים ימשוך 
אחריו רכבת ארוכה שבה יתקדמו גם הקרונות האחוריים 
- טעה. זה לא קורה. הקטרים רצים, והקרונות האחוריים 

נשארים מאחור, על מסילות מחלידות״ )עמוס עוז(

מסכימים? מתנגדים? מחשבות מה הביא לזה ומה עושים 
עם זה ברמה האישית, התרבותית, הלאומית?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

 ״עת השתחררתי הרופאים המליצו לי, 
 ביקור חודשי בנמל התעופה, 

 זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול, 
 ממריא דרך דמעה שקופה, 

 אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה.. 
 טרמינל ז'ה טם איי לאב יו, טרמינל בלה מיה״ 

)מאיר אריאל(

 ישראלים אוהבים לנסוע. 
 טיול גדול אחרי הצבא, טיולי משפחות בקיץ. 

בכל מקום היינו, ואם עדיין לא היינו - עוד נהיה!

כמה ולאן אתם מטיילים? על מה זה יושב לדעתכם?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

נכון לשנת 2020 יש בעולם קצת פחות מ15 מיליון יהודים, עצמאות
 מתוכם כ7 מיליון בישראל. 

)כ 6 מיליון בארה״ב, השאר במדינות אירופה, בריהמ 
לשעבר, דרא״פ, אוסטרליה, דרום אמריקה. מעט גם 

במדינות מוסלמיות, ועוד מגון מדינות עם אוכלוסיה ממש 
קטנטנה. תבדקו בגוגל, זה מעניין(.

 בהיותה מדינת היהודים - 
מה התפקיד של ישראל ביחס ליהודי העולם?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

ֵרְך ֶאת ְמִדיַנת  ַמִים, צּור ִיְשָׂרֵאל ְוגֹוֲאלֹו, בָּ ׁ שָּ ַבּ ״ָאִבינּו ֶשׁ
ָך,  ֶאְבַרת ַחְסֶדּ ֵתנּו. ָהֵגן ָעֶליָה ְבּ ֻאלָּ ית ְצִמיַחת ְגּ ִיְשָׂרֵאל, ֵראִשׁ
יָה,  ָך ְלָראֶשׁ ַלח אֹוְרָך ַוֲאִמְתּ לֹוֶמָך, ּוְשׁ ת ְשׁ ּוְפֹרׁש ָעֶליָה ֻסַכּ

ק ֶאת ְיֵדי  ָפֶניָך. ַחֵזּ ֵעָצה טֹוָבה ִמְלּ ֵנם ְבּ ָשֶׂריָה ְויֹוֲעֶציָה, ְוַתְקּ
חֹון  נּו, ְוַהְנִחיֵלם ֱאֹלֵהינּו ְיׁשּוָעה ַוֲעֶטֶרת ִנצָּ י ֶאֶרץ ָקְדֵשׁ ְמִגנֵּ

ֶביָה.״  ָאֶרץ ְוִשְׂמַחת עֹוָלם ְליֹוְשׁ לֹום בָּ ֵרם, ְוָנַתתָּ ָשׁ ַעְטּ ְתּ

התפילה לשלום המדינה נכתבה ב1948 על ידי הרבנים 
הראשיים ובסיועו של ש״י עגנון. התפילה נאמרת בבתי 

כנסת בשבתות ובחגים, וכמובן ביום העצמאות.

איזה תפילה הייתם כותבים היום?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

״פגז אחרון התפוצץ ושתק, עטפה הדממה את העמק. 
ילדה בגדות יצאה ממקלט, ואין בתים עוד במשק. אמא, 
היה לנו בית ירוק עם אבא ובובה ושסק. הבית איננו, 

ואבא רחוק, אימי את בוכה או צוחקת.״ )יובב כץ(

לרובנו קשה לנו לדמיין מציאות של הפגזות מרמת הגולן 
על קיבוצים בעמק, קטיושות בגליל, חקלאים שחורשים 
שדות תחת ירי בעמק בית שאן ובעמק איילון, אזעקות 

צבע אדום בעוטף עזה.

את בוכה או צוחקת? כנראה שהחיים שלנו מורכבים 
ומערבבים צחוק ובכי בו זמנית. איך אפשר להסתכל על 

זה בעין צוחקת?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

כשאנחנו במציאות שתקציב הביטחון דורש יותר מעשירית עצמאות
מתקציב המדינה, כשההנהגה שלנו מורכבת מיוצאי צבא, 

כשהדעה על המציאות הבטחונית היא עדיין הפרמטר 
המרכזי לפיו בוחרים את נציגי הציבור, ורקורד ביטחוני, 

גברי ומסוקס הוא הכרח - 

איך זה משפיע על האוירה והשיח הציבורי שלנו? 

האם אנחנו מרוצים מהטון הזה או שהיינו רוצים אוירה 
אחרת? מה בעצם?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות

״בהאחזות הנח"ל בסיני, אני לא האמנתי לעיני, כשפתאום 
פגשתי בפינה, את ארץ ישראל הישנה. את ארץ ישראל 
האבודה, והיפהפיה והנשכחת, והיא כמו הושיטה את 

ידה, כדי לתת ולא כדי לקחת. ואני לא האמנתי לעיני, 
בהאחזות הנח"ל בסיני.״ )נעמי שמר(

השיר הזה הוא מ1969! אפילו לפני מלחמת יום כיפור! כבר 
אז היתה נוסטלגיה לפשטות ולערכים של פעם.

אולי אנחנו פשוט נוטים לאפקט ״הנוער של היום״, 
שמאדיר את העבר ולא רואה את יתרונות היום? 

איך אפשר לחוות נוסטלגיה בקטע חיובי?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

"ההיפך מאהבה אינו שנאה, הוא אדישות. ההיפך מאמנות עצמאות
אינו כיעור, הוא אדישות. ההיפך מאמונה אינו כפירה, הוא 

 אדישות. וההיפך מחיים אינו מוות, הוא אדישות.” 
)אלי ויזל(

 האם אתם חווים אדישות בעצמכם או בסביבתכם? 
 מאיפה היא באה? 

מה יכול להוציא אותנו מזה?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
כשמנהלים כמות גדולה של אנשים הכלי שעומד לרשות 

הדמוקרטיה הוא שלטון החוק, שקיפות ומינהל תקין. אבל 
החוק שהופך להיות המדד היחיד, מעשים לא מוסריים 

שמתקבלים כנורמטיביים כל עוד לא עברו בפועל על לשון 
החוק, חיפוש אשמים, אינפלציית עורכי דין ותביעות, 

שלטון פקידים ומשפטנים, נהלים שמנוסחים ככסת״ח - 
לא בטוח שמביאים אותנו לאן שאנחנו רוצים להגיע.

מה קורה כשהעיקר הוא לא לצאת אשמים? איך מכניסים 
יותר לקיחת אחריות, מעורבות ומוסריות?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

מלחמת יום הכיפורים ב1973 אמנם הסתיימה בניצחון עצמאות
גדול, אבל הזעזוע גרם למשבר אמון מול המערכת 

וההנהגה, משבר שההדים שלו נמשכים אולי עד היום. 

מה מצבכם היום מבחינת האמון במערכות השונות 
במדינה? לאיזה תהליכים היסטוריים וחברתיים אתם 

יכולים לשייך את זה? מה אתם רואים כשאתם מסתכלים 
במבט לעתיד?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

במערכות מורכבות מאנשים עם יכולות ותפקידים שונים עצמאות
אפשר לפגוש גישה של שותפות, ולעומתה גישה של ״מגיע 

לי״, של לקוח שמצפה לשירות. 

תסתכלו על עצמכם מול המערכות השונות שאתם 
שותפים להן - משפחה, בית ספר, מקום עבודה, קהילה, 

וגם מדינה. 

מתוך איזה תודעה אתם פועלים? איך זה משפיע על 
התחושות שלכם מול אותה מערכת?



ַאְתּ

לֹו!
ַתח ְפּ

עצמאות
 ״אבל הכי מצחיק זה להגיד כרובית״

)יהונתן גפן(

שלווה, שאיפה, תקווה, חמלה ועגוע, שלום, בית, אלפקה, 
בטטה, שבלול, חצוצרה, פוזמק, קונדס, פפאיה, צנון, 

פומפייה, המהום, המיה, בקבוק, רשרוש וקרקוש, בוסתן, 
 הזמנה - 

כולן מילים שאנשים בחרו כמילה האהובה עליהם ביותר 
ביום הלשון העברית תשע״ה.

מה המילה האהובה עליכם?


