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שיהיו  כדי   - שורשים  ולא  רגליים  להם  יש  אדם  "בני 

אלא  במקום  לא  מעוגן  היהודי  זה.  אצל  זה  אורחים 

בזמן... ששת אלפי שנים של תודעה עצמית הן מולדת."
ג'ורג' סטיינר

"Die Menschen haben Beine, und nicht 

Wurzeln – damit sie sich gegenseitig besuchen 

können... Juden haben ihren Anker nicht an 

einem Ort, sondern in der Zeit... 6.000 Jahre 

Bewusstsein von sich selbst stellen eine 

Heimat dar"

George Steiner



  4

בר אלפי שנים חיים יהודים בכל רחבי העולם, 

של  מקורותיו  יבשות.  חמש  פני  על  ופזורים 

הסהר  ובאזור  הקדום  במזרח  הינָם  היהודי  הַעם 

ישראל.  לארץ  ואבותיו  אימותיו  נדדו  משם  הפורה, 

שגשוג  של  תקופות  ובעקבות  השנים  שחלפו  ככל 

מחד גיסא ושפל מאידך גיסא, התפזר הַעם היהודי 

בכל רחבי תבל, אם מבחירה ואם מכורח. 

מסורת אבות וִאימהות האוּמה מתחילה את סיפורה 

מחוץ לארץ ישראל והתולדות המכוננים הינם מסע 

מתמשך של נדודים אל הארץ וממנה. 

בכל  העם  של  השונות  קהילותיו  בין  הקשרים 

ובין קהילות אלה לבין ארץ ישראל, עברו  פזורותיו, 

תהפוכות רבות ושונות לאורך הדורות. בכל תקופה 

גם  מקומיים,  הישרדות  מאבקי  לצד  למצוא  ניתן 

חיים עשירים ושגשוג – הן בישראל והן מחוצה לה. 

הציונות  רעיון  דרך  הפזורה,  ימי  ראשית  מאז 

אלה,  ימינו  ועד  ה־19  המאה  בשלהי  שהתפתח 

ועשירה  מורכבת  דיאלוגית,  מציאות  מתקיימת 

המשמרת חוט עדין וייחודי הקושר בין יהודים החיים 

מסביב לעולם.

היוזמה המשותפת של התנועה הרפורמית וממשלת 

ביטוי  לתת  מבקשת  "דומים",  בפרויקט  ישראל 

חגיגי למציאות המיוחדת, המתמשכת והמורכבת הזו, 

נפרדים  יהודיים על פני מרחבים  מציאות של חיים 

ֵלמוּת.  לאורך אלפי שנים, המבטאת ַאְחדוּת וׁשְ

משנת  החל  יצוין  ישראל  תפוצות  אחדות  יום 

מועדו  אשר  העברי,  השנה  בלוח  כחג  תשע"ו 

אנו מזמינים קהילות ומשפחות  ז' בחודש חשוון. 

בכל התפוצות להשתמש ּבַהגדה כדי לציין מועד זה.

הגשמים;  את  שואלים  במרחשוון,  "בשלושה 

עשר  חמישה  בו,  בשבעה  אומר,  גמליאל  רבן 

יום אחר החג, כדי שיגיע האחרון שבישראל 

לנהר פרת." 

תענית א, ג

לתחילת  נפרדים  ימים  שני  קבעו  הִמשנה  חכמי 

התפילה לגשם בארץ ישראל למוָדת היובש. "הזכרת 

גשמים"  ו־"בקשת  עצרת  שמיני  מיום  הֶחל  גשמים" 

משתנָה  בו  חשוון  מר  בחודש  שבעה  מיום  הֶחל 

וָּמָטר  ַטל  ל"ְוֵתן  העמידה  בתפילת  השנים"  "ברכת 

ֶבל  ִמּבָ הרגל  לעולי  לאפשר  הייתה  הכוונה  ִלְבָרָכה". 

ם. לשוב לביָתם מבלי שהגשם ישיג אותם בדרּכָ

מנהג זה של דחיית בקשת הגשמים הינו ֶסֶמל מוקדם 

לקשר המהותי ההדוק, קשר רוחני וערכי בין ישראל 

והתפוצות, ועל שום כך נקבע יום אחדות תפוצות 

ישראל למועד זה.

כ
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chon tausende von Jahren leben Juden 

überall auf der Welt, verstreut über fünf 

Kontinente. Die Wurzeln des jüdischen Volkes 

liegen im Vorderen Orient, im Zweistromland. 

Von dort zogen seine Mütter und Väter in das 

Land Israel. Als im Laufe der Zeiten Perioden von 

Zerstörung und Aufbau einander abwechselten, 

verstreute sich das jüdische Volk über den 

ganzen Erdball – manchmal aus eigenem 

Entschluss, manchmal dazu gezwungen. Die 

Tradition der Vorfahren der Nation begann 

außerhalb des Landes Israel, und ihre formative 

Geschichte ist durch einen fortwährenden 

Prozess von Wanderungen in das Land hinein 

und aus ihm heraus geprägt. 

Die Beziehungen unter den Juden an den 

verschiedenen Orten, wo sie sich niederließen, 

und die Verbindungen zwischen den jüdischen 

Gemeinden weltweit und denen im Land 

Israel waren über die Generationen hinweg 

vielfältigen Wandlungen unterworfen. Zu 

jeder Zeit und allerorten gab es Kämpfe ums 

Überleben und zugleich ein reiches, blühendes 

Leben – innerhalb und außerhalb Israels 

gleichermaßen. Von den Anfangstagen der 

Diaspora über die Ende des 19. Jahrhunderts 

entstandene zionistische Idee und bis in die 

Gegenwart, hat ein reicher, vielgestaltiger 

Austausch stattgefunden, der ein feines und 

einzigartiges Band zwischen den Juden rund um 

den Erdball bewahrt. 

Das Projekt "Domim-aLike", eine gemeinsame 

Initiative der Reformbewegung und der 

israelischen Regierung, will diese einzigartige, 

fortdauernde und komplexe Beziehung in 

einem neuen Feiertag zum Ausdruck bringen. 

Dieses festliche Ritual soll die Jahrtausende des 

über die verschiedenen Länder hinweg geeinten 

und reichen jüdischen Lebens würdigen. Der 

Tag der Verbundenheit zwischen Israel und der 

Diaspora soll von 2015 (5776) an als Feiertag 

im jüdischen Kalender verankert und am 

7. Cheschwan begangen werden. Wir laden 

Gemeinden und Familien überall auf der Welt 

ein, sich dieser Haggada zu bedienen, um diesen 

Tag zu begehen. 

"Am dritten Marcheschwan werden Gebete für 

den Regen gesagt. Aber nach Ansicht von Rabban 

Gamliel am siebten dieses Monats, fünfzehn Tage 

nach dem Laubhüttenfest, damit auch der letzte in 

Israel den Fluss Euphrat erreichen kann." 

Mischnahtraktat Ta’anit 1:3

Die Weisen der Mischna bestimmten zwei 

verschiedene Tage für den Beginn der Gebete 

um Regen im dürregeplagten Land Israel. Die 

"Erwähnung des Regens" (in der zweiten Bitte 

der Amidah) beginnt am Festtag Schemini 

Azeret, und die "Bitte um den Regen" beginnt 

am 7. Cheschwan, indem in der Amidah im 

"Segensspruch über die Jahre"eingefügt wird: 

"Gib Tau und Regen zum Segen". Der Sinn 

dieses zweistufigen Prozesses war es, den 

Pilgern aus Babylonien die Rückkehr nach Hause 

zu erleichtern, ohne unterwegs von Regen 

durchnässt zu werden. 

Dieser Brauch der Verschiebung der Bitte um 

Regen versinnbildlicht die tiefe spirituelle und 

praktische Verbundenheit zwischen Israel und 

der Diaspora. Deshalb wurde der 7. Cheschwan 

als Datum ausgewählt, um den Israel-Diaspora-

Tag zu begehen.

S
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דיוןפעילות שירה מסימני קריאה 
הסדר

פרקי ההגדה
סדר יום אחדות תפוצות ישראל 

לך לך

ארץ געגועים

שולחן ערוך

כל ישראל ערבים

ברית ייעוד וגורל יהודי

הכנה לסדר
בשבוע שקודם לסדר יום אחדות תפוצות ישראל, החל מראש חודש חשוון, ינחו 

ראשי הקהילות את חבריהם ליצור קשרים ענפים עם כמה שיותר יהודים ברחבי 

העולם )בכל אמצעי אלקטרוני או אחר(. הנתונים על הקשרים שנוצרו בין ראש 

חודש חשוון ו-ז' בחודש ידווחו בעת קיום סדר היום המיוחד ויסומנו על גבי מפת 

העולם, במעין תחרות בין החברים. 

"דומים"  של  הפייסבוק  בדף  הללו  הנתונים  את  לפרסם  מוזמנות  הקהילות 

.)DOMIM-aLike( באינטרנט

בעת הסדר ילבשו המסובין פריטי לבוש ויתקשטו בתשמישי קדושה ממקומות 

שונים בעולם. הפריטים השונים יוצגו על שולחן הסדר או סביב לו.

את הקשרים הענפים שָיצרו החברים הם יחלקו עם עמיתיהם במהלך הסדר.
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Abschnitte der Haggada
Seder für den Israel-Diaspora-Tag

"Lech Lecha"

Land der Sehnsucht

Festliches Mahl 

Jüdische Verantwortung für einander

Ein Bund der Bestimmung und des jüdischen Schicksals

09

11

15

23

25 

31

Vorbereitungen für den Seder    
In der dem Israel-Diaspora-Tag vorausgehenden Woche, mit Beginn 

des Monats Cheschwan, ermuntern die jüdischen Gemeinden ihre 

Mitglieder dazu, mit möglichst vielen Juden und Jüdinnen weltweit 

Kontakt aufzunehmen – durch E-Mails, über das Internet und in 

anderer Form. Die in dieser Woche entstandenen Verbindungen 

werden während des Seders am Israel-Diaspora-Tag vorgestellt und 

auf einer Weltkarte markiert. Die Gemeindemitglieder können darin 

wetteifern, wer die meisten Kontakte hergestellt hat oder dabei 

auf besonders interessante oder unerwartete Orte gestoßen ist.  

Die Gemeinden sind eingeladen, ihre Informationen auf der Facebook-

Seite von "Domim-aLike" vorzustellen.

Während des Seders tragen die TeilnehmerInnen Kleidungsstücke aus 

verschiedenen Teilen der Welt. Mit rituellen Gegenständen aus anderen 

Ländern wird der Sedertisch oder dessen Umgebung dekoriert. Die 

TeilnehmerInnen tauschen sich über die Kontakte aus, die sie in dieser 

Woche geknüpft haben.

Singen  Aktivität GesprächSymbole 
des Seders

 Lesen
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ברכת השנים 

ְלטֹוָבה  ִמיֵני ְתבּוָאָתּה  ְוֶאת כָּל  ַהזֹּאת  ֱאֹלֵהינּו ֶאת ַהשָָּׁנה  ָעֵלינּו ה'  בֵָּרְך 

ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה ָעל פְֵּני ָהֲאָדָמה ְוַשׂבְֵּענּו ִמטּוָבּה ּוָבֵרְך שְָׁנֵתנּו כַּשִָּׁנים 

ִנים.  ַהּטֹובֹות ִלְבָרָכה, בנוסח ספרד מוסיפים: כִּי ֵאל טֹוב ּוֵמִטיב ַאתָּה ּוְמָבֵרְך ַהשָּׁ

בָּרּוְך ַאתָּה ה' ְמָבֵרְך ַהשִָּׁנים.

הדלקת נר כדור הארץ )נר כדורי(
ַהנֵּר ַהֶזה ָאנּו ַמְדִליִקין ַעל ַהנִּסִּים ְוַעל ַהתְּׁשּועֹות ְוַעל ַהנְִּפָלאֹות שֶָׁעִשׂיָת 

ַלֲאבֹוֵתינּו ְוִאמֹוֵתינּו ְּבכֹל ֲאָתר ְוֲאָתר ּוְבכֹל ְּתפּוָצה ּוְתפּוָצה כְֵּדי ְלהֹודֹות 

ְלשְִׁמָך ַעל ִנסֶּיָך ִנְפְלאֹוֶתיָך ּוְתׁשּועֹוֶתיָך.

בָּרּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר 

ִקדְָּׁשנּו בְִּמְצֹוָתיו ְוִצָוּנּו ְלַהְדִליק ֵנר 

ַאְחדּות ְּתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל. 

ִהנֵּה ַמה ּטֹוב, וַּמה נִָּעים 

ֶבת ַאִחים ּגַם ָיַחד ׁשֶ

סדר 

יום אחדות 
תפוצות ישראל

"בשלושה במרחשוון, שואלים את 
הגשמים; רבן גמליאל אומר, בשבעה 

בו, חמישה עשר יום אחר החג, כדי 
שיגיע האחרון שבישראל לנהר פרת." 

תענית א, ג

היום יום ז' בחשוון שנת  אנו 
בקהילת  חוגגים את 

יום אחדות תפוצות ישראל.

ברכת הזמן 

בָּרּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו 

ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחָינּו 

ְוִקיְָּמנּו ְוִהִגּיָענּו ַלְזַמן ַהֶּזה. 

ַאֵמן.

שירה

מסימני 
הסדר
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Wie schön und 

wie gut ist es, 

wenn Geschwister 

beisammen sitzen

"Am dritten Marcheschwan werden Gebete für den Regen 
gesagt. Aber nach Ansicht von Rabban Gamliel am siebten 
dieses Monats, fünfzehn Tage nach dem Laubhüttenfest, damit 
auch der letzte in Israel den Fluss Euphrat erreichen kann." 
Mischnahtraktat Ta’anit 1:3

Bitte um Segen für die Jahre 
"Segne für uns, Adonai, unser Gott, dieses 

Jahr und alle seine Ernten. Gib Tau und Regen 

zum Segen für die Erde und sättige uns mit  

ihrer Fülle und segne unser Jahr wie die 

anderen guten Jahre. In sephardischen Gemeinden 

wird hinzugefügt: Denn Du bist ein guter  

und Segen bringender Gott und segnest die Jahre. 

Gepriesen seist Du, Adonai, der die Jahre segnet."

9. Bitte der Wochentagsamidah

TAG DER VERBUNDENHEIT
ZWISCHEN ISRAEL 
UND DER DIASPORA

Hineh mah tov umah na'im 

schevet achim gam jachad

Segen über die Zeit (Schehechejanu)

Baruch atah Adonai, Elohejnu melech 

haolam, schehechejanu wekijemanu 

wehigianu lasman haseh.

Amen.

Zünden der Weltkerze
Wir zünden diese Kerze für die Zeichen, die Wundertaten und die 

Errettungen, die Du für unsere Väter und Mütter an jedem Ort und 

in jeder Diaspora bewirkt hast, damit wir Deinen Namen für all die 

Zeichen, Wunder und Rettungstaten preisen können.

Heute, am 7. CHesCHwan des JaHres feiern wir in 

der Gemeinde    den taG der 

VerbundenHeit zwisCHen israel und der diaspora 

Symbole 
des Seders

Gepriesen seist Du, Adonai, 

unser Gott, Du regierst die Welt, 

Du hast uns am Leben erhalten, 

uns Bestand gegeben und uns 

diese Zeit erreichen lassen.

Amen.
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קריאה 

מי  של  אלא  )אוטוכטוניה(  הארץ  מן  לידה  של  סיפור  איננו  התנכ"י  ...הסיפור 

שתמיד בא אל הארץ ממקום אחר או הולך ממנה למקום אחר... וכך בעוד שכיוון 

אחד חשוב ביותר בדת התנ"כית מבטא תחושת שייכות אורגנית, "טבעית" בין 

עם לארצו, כיוון אֶחר, מנוגד, בדת הישראלית והיהודית, מבטא שוב ושוב ערעור 

על הזיקה האוטוכטונית. 
דניאל ויונתן בויארין, אין מולדת לישראל

צדקה עשה הקדוש ברוך הוא בישראל שפזרן לבין האומות.
תלמוד בבלי, מסכת פסחים, דף פ"ז, עמוד ב

לכי לך  
דבי פרידמן 

לכי לך אל הארץ שאראה לך 

לך לך אל מקום שלא תכיר 

לכי לך בדרכך אתן ברכה לך 

ולברכה תהיי את, לכי לך. 

לכי לך ואני אגדיל מאוד שמך 

לך לך, אשבח את שמך 

לכי לך למקום אשר אראה לך 

לשמחת חיים, לכי לך. 

ולברכה תהיי את, לכי לך

ֶלְך-ְלךָ
"ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל-ַאְבָרם, ֶלְך-ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך, 

ֶאל-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך" 
בראשית יב, א

האדם העברי לא התחיל את חייו בארץ ישראל, כי אם מחוצה לה. מסע 
ראשון זה משרטט עד לימינו את דמותו הנודדת של העם היהודי – הלוך 

ושוב, אל ארץ ישראל וממנה.

שירה
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"Und Gott sagte zu Abram: Geh aus deinem Land, aus deiner 
Heimat und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir 
zeigen werde."
1. Mose 12,1 

Das Volk der Hebräer begann seinen Weg nicht im Land Israel, 
sondern außerhalb davon. Diese erste Reise skizziert das bis heute 
bestehende Bild vom wandernden Charakter des jüdischen Volkes  - 
hin und zurück, hinein in das Land Israel und aus ihm heraus.

"LECH-LECHA"

"Die biblische Geschichte ist keine vom Eingeborensein im Land, sondern 

eine, die ständig davon erzählt, wie jemand von woanders herkommt. ... 

Während also ein zentraler Zug der biblischen Religion die enge, quasi 

natürliche Verbundenheit zwischen dem Volk und seinem Land, seine 

Besiedelung des Landes betont, gibt es auch die entgegengesetzte Richtung, 

die davon berichtet, wie die israelitische und die jüdische Religion ständig 

jedem Gefühl von Statik und Ortsgebundenheit widerspricht."
Daniel und Jonathan Boyarin: Eine wandernde Heimat

Lechi Lach 
Debbie Friedman

Lechi Lach, in ein Land, das ich dir zeige,

Lech Lecha, an einen Ort, den du nicht kennst,

Lechi Lach, auf der Reise will ich dich segnen,

Und du wirst ein Segen sein – Lechi Lach.

Lechi Lach, und ich mach’ deinen Namen groß,

Lech Lecha, und alle preisen deinen Namen,

Lechi Lach, an einen Ort, den ich dir zeige,

Lesimchat Chajim – Lechi Lach.

Gerechtigkeit erwies der Heilige, 

gelobt sei Er, an Israel, als Er es unter 

die Nationen zerstreute.
Babylonischer Talmud, Pessachim 67b
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דיון

קריאה 

מסימני 
הסדר

אילו חוויות יהודיות יש לכם מנדודיכם בעולם?

אמר רבי ָאִבין, משל לצלוחית של ַּפְלָיטֹון )בושם( הנתונה בבית 

הקברות ולא היה אדם יודע ריחה. מה עשו? נטלוה וטלטלוה ממקום 

למקום והודיעו ריחה בעולם.

כך היה אברהם דר בתוך עובדי עבודה זרה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, 

לך לך מארצך ואני אודיע טבעך בעולם.
מדרש תנחומא, פרשת לך לך, סימן ג

בהשראת האגדה ממדרש תנחומא, אנו מברכים על מיני ועשבי 

בשמים המונחים על קערת הסדר, המבטאים את הניחוח היהודי 

הנישא בכל התפוצות.

ֵאיֶזהּו דָָּבר שֶַׁהנְּשָָׁמה ֶנֱהֵנית ִממֶּּנּו ְוֵאין ַהּגּוף ֶנֱהֶנה 

ִממֶּּנּו? ֶהֵוי אֹוֵמר: ֶזה ָהֵריַח.
ברכות מג, ב

בָּרּוְך ַאתָּה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך 

ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ִמיֵני בְָּשִׂמים. 

ַאֵמן.
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Welche jüdischen Erfahrungen hast du auf deinen Wanderungen in der 

Welt gemacht?

Rabbi Avin sagte: "Es ist wie mit einem Fläschchen Parfum, das auf  einen 

Friedhof  gestellt wurde und dort niemand seinen Duft riechen konnte. Was 

tat man? Man nahm es und trug es von Ort zu Ort, um seinen Wohlgeruch 

in der Welt bekannt zu machen. So war es auch mit Abraham, der inmitten 

von Götzendienern lebte. Der Heilige, gelobt sei Er, sagte zu ihm: Geh aus 

deinem Land und ich werde dein Wesen in der Welt bekannt machen."
Midrasch Tanchuma, Lech Lecha 3

Angeregt durch das Gleichnis aus dem Midrasch Tanchuma segnen wir 

verschiedene Arten von Kräutern und Gewürzen, die auf dem Sederteller 

liegen, und die das jüdische Aroma symbolisieren, das in den verschiedenen 

Diasporagemeinschaften weitergetragen wurde. 

Was ist es, das die Seele erfreut, aber nicht 

den Körper? Das ist der Wohlgeruch.

Babylonischer Talmud, Berachot 43b

Baruch ata Adonai, 

Elohejnu melech haolam, 

boreh minej bessamim. 

Amen.

Gesegnet seist Du, Adonai, 

unser Gott, Herrscher der Welt, 

der die verschiedenen Arten von 

Wohlgerüchen erschafft. 

Amen.



  14

שירה

קריאה 

...נדמה לי שהיהודים הם אלופי האנושות בגעגועים.

הולך לו יהודי מארץ הקודש לספרד. מתיישב באנדלוסיה ובצל עצי הרימונים 

מקל  את  לוקח  הוא  מספרד,  אותו  מגרשים  וכאשר  לציון.  געגועים  שירי  כותב 

הוא  בלאדינו.  שירים  בגעגועים  שר  הוא  ושם  לאיזמיר,  והולך  בידו  הנדודים 

שבה  הנהדרת  לצורה  וגם  לאנדלוסיה  גם  לציון  גם  אחת  ובעונה  בעת  מתגעגע 

היה מתגעגע לציון בהיותו באנדלוסיה.

והולך לו אדם מארץ הקודש לאשכנז וכאשר מגרשים אותו משם, הוא לוקח 

איתו את שפת אשכנז לכל מקום ואת הלבוש של אשכנז ואת המגבעת רחבת 

השוליים של אשכנז. הוא שר בדביקות בשפת-אשכנז את שירי הגעגועים לציון 

שהיה שר באשכנז . 

ויושב בתוכה עדיין הוא ממשיך להתגעגע אליה  אפילו כאשר הוא מגיע לציון 

בשפת אשכנז ובניגון שלה. 
עמוס קינן, אל ארצך אל מולדתך

ארץ געגועים

היום ליבי אלייך יאיר 

היום קולי עלייך ישיר 

קרוב אני בדימיוני 

וזכרוני שומר שנים 

בשיר געגועים נוגע 

ושיר געגועים יודע 

היום אני שובר שתיקה 

היום אני חובק תשוקה 

ואל הים אני הולך 

את המילים אני שופך 

בשיר געגועים נוגע... 

חולם שהיא תבוא אלי 

אולי תבין את סודותי 

אז מסתתר ברגשותי 

ותפילתי היא געגועי 

בשיר געגועים נוגע...

שיר געגועים
מילים ולחן: קובי אפללו

"ְּכִצּפֹור נֹוֶדֶדת ִמן-ִקָּנּה ֵּכן-ִאיׁש נֹוֵדד ִמְּמקֹומֹו." 
משלי כז, ח

מיד כשיצא היהודי לדרך, והנה התחיל להתגעגע. נראה שהגעגוע, יותר 
משהוא מופנה למקום מסוים, הינו תכונה אינהרנטית לעם אשר לו ארץ 

קודש אחת וארצות מולדת רבות.
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DAS LAND DER SEHNSUCHT
"Wie ein Vogel, der aus seinem Nest losfliegt, so ist der Mensch, 
der von seinem Ort loszieht."
Sprüche 27, 8

Kaum hatten sich Juden auf den Weg gemacht, begann auch schon 
die Sehnsucht. Mehr als dass sie sich auf einen bestimmten Ort 
richtet, scheint sie eine unaufgebbare Eigenschaft des Volkes zu 
sein, das ein Heiliges Land und viele Heimaten hat.

Lied der Sehnsucht
 Kobi Aflalo 

Hajom libi elajich ja’ir

Hajom koli alajich jaschir

Karow ani bedimjoni

Vesichroni schomer schanim

Beschir ga’agu’im nogea

Veschir ga’agu’im jodea

Hajom ani schower schtikah

Hajom ani chowek tschukah

We’el hajam ani holech

Et hamilim ani schofech

Beschir ga’agu’im nogea

Veschir ga’agu’im jodea

Cholem schehi tavo elai

Ulai tavin et sodotai

As mistater berigschotai

Utfilati hi ga’agu’ai

Beschir ga’agu’im nogea

Veschir ga’agu’im jodea

Es scheint mir, dass Juden die Weltmeister in der 

Sehnsucht sind. 

Ein Jude kommt aus dem Heiligen Land nach 

Spanien. Er lässt sich in Andalusien nieder, und im 

Schatten der Granatapfelbäume schreibt er Lieder 

der Sehnsucht nach Zion. Und als man ihn aus 

Spanien vertreibt, nimmt er seinen Wanderstab 

in die Hand und geht nach Ismir, und dort singt er 

sehnsuchtsvolle Lieder auf Ladino. Er sehnt sich 

gleichzeitig nach Zion und nach Andalusien und 

nach der wunderbaren Weise, in der er sich nach 

Zion sehnte, als er noch in Andalusien war. 

Es geht ein Jude aus dem Heiligen Land nach 

Aschkenas, und als man ihn von dort vertreibt, 

nimmt er die Sprache von Aschkenas mit sich an 

jeden Ort, ebenso die Kleidung von Aschkenas 

und den breitkrempigen Hut von Aschkenas. Er 

singt mit Hingabe in der Sprache von Aschkenas 

die Lieder der Sehnsucht nach Zion, die er einst in 

Aschkenas gesungen hatte.

Selbst wenn er nach Zion kommt und sich dort 

niederlässt, wird er sich weiterhin in der Sprache 

und Melodie von Aschkenas nach Zion sehnen.

Amos Kenan: In dein Land, in deine Heimat

Übersetzung: S. 17
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אורןשירה
לאה גולדברג 

כאן לא אשמע את קול הקוקיה, 

כאן לא יחבוש העץ מצנפת שלג, 

אבל בצל האורנים האלה 

כל ילדותי שקמה לתחיה. 

צלצול המחטים: היה היה 

אקרא מולדת למרחב השלג 

לקרח ירקרק כובל הפלג, 

ללשון השיר בארץ נכריה. 

אולי רק ציפורי מסע יודעות 

כשהן תלויות בין ארץ ושמים 

את זה הכאב של שתי המולדות. 

איתכם אני נשתלתי פעמים, 

איתכם אני צמחתי, ארנים, 

ושורשי בשני נופים שונים. 
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Hier hör ich nicht den Ruf des Kuckucks.

Hier trägt der Baum keine Haube aus Schnee,

aber im Schatten dieser Kiefern schuf

meine Kindheit sich ein neues Leben.

Die Nadeln surren: Es war einmal…

Heimat bestaun ich in den Weiten aus Schnee,

im grünlichen Eis, das den Strom festhält,

im Klang des Gedichts an fremdem Ufer.

Vielleicht kennen das nur die Zugvögel, sie 

die so zwischen Erde und Himmel schweben diesen 

einen Schmerz, wos Heimat zweimal gibt.

Mit euch gepflanzt heißt doppelt leben,

mit euch, ihr Kiefern, wuchs ich auf gesandt

zu wurzeln in zweierlei Land.

deutsche Nachdichtung von © Gundula Schiffer

Lied der Sehnsucht
 Kobi Aflalo 

Heute sehnt sich mein Herz nach dir,

heute besingt meine Stimme dich,

in meiner Phantasie bin ich nah

und mein Gedächtnis bewahrt die Jahre.

Im Lied rühre ich an die Sehnsucht

Ja, ich kenne ein Lied der Sehnsucht.

Heute breche ich mein Schweigen,

heute umarme ich das Begehren

und gehe zum Meer,

die Worte auszugießen.

Im Lied rühre ich an die Sehnsucht

Ja, ich kenne ein Lied der Sehnsucht.

Ich träume, dass sie zu mir kommt.

Vielleicht wird sie meine Geheimnisse 

verstehen.

Dann verstecke ich mich in meinen Gefühlen

Und mein Gebet ist meine Sehnsucht.

Im Lied rühre ich an die Sehnsucht

Ja, ich kenne ein Lied der Sehnsucht.

Kiefern
Lea Goldberg
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קריאה 

מסימני 
הסדר

ֵקִדים   ׁשְ ר ּבִ יָחה ֻסּכָ י ַמְרּתִ ִאּמִ
הרצל חקק

ן ַמְרִציָפּ
שקדים  ממחית  המיוצר  העולם  בכל  מוכר  ממתק  הינו  ן  ַמְרִציָפּ

וניל,  ורדים,  מי  כדוגמת  משתנות  תוספות  עם  וסוכר  טחונים 

ן  הַמְרִציָפּ של  מקורו  השונים.  מקורותיו  פי  על  ועוד,  נוגט  קקאו, 

הייצור  מקום  אם  מחלוקת  יש  כי  ונראה  בוודאות  ידוע  אינו 

חדר  מקרה,  בכל  באירופה.  או  באסיה  היה  הממתק  של  הראשון 

ן לכל התרבויות והינו נפוץ כיום בכל העולם. בקרב יהודים  הַמְרִציָפּ

יהודי  בקרב  וכן  תפוצותיהם  כל  על  ספרד  ויהודי  ארצישראליים 

ן מסמל חגיגיות ושפע ונעשה בו שימוש באירועי  אירופה, הַמְרִציָפּ

מעגל החיים ובשמחות. 

תפוצות  אחדות  יֹום  של  הסמלי  ַלמאכל  נבחר  ן  הַמְרִציָפּ

ישראל, על שום טעמו המתוק, והזיכרון הייחודי 

אשר הוא מביא עמו. גמישות בצק המרציפן 

המתלווה לגמישות תרבותית, מייצרת סוגים 

ובטעמים  שונות  בצורות  ן  ַמְרִציָפּ של  שונים 

מעט שונים בכל תפוצה ותפוצה.

ל ֵמי ְוָרִדים. ֵריַח נִָעים ׁשֶ

נַֹּעם ה ְלִזְכרֹונֹוַתי ּבַ ֲאִני ְמַחּכֶ ִלי ׁשֶ ַמזָּ

ֵקִדים ְ עֹוָלם ַהּתֹוֵאם אֹוָתם. ִהנֵּה ַהּשׁ ִָּחיד ּבָ ַהי

ר רֹוְתִחים. ֵמי ֻסּכָ ים ִנְמָהִלים ּבְ תוּׁשִ ַהּכְ

י ְמִכינָה לוִּזינָא ְלָבנָה ִאּמִ

ָלִדים. ְּ ַלֻהּלֶֶדת ַהי

אֹוִמים ַאִחים... נֵי ּתְ ׁשְ

ּ אֹוִמים נֹוְלדו נֵי ּתְ ׁשְ

ֵקִדים. ר וּׁשְ ֵעינֵיֶהם ֻסּכָ

ַחת. ּכַ ִנים לֹא ִנׁשְ וָּבֲאִויר ַהֲעָמַדת ּפָ

ֵמי ְוָרִדים. 



  19

 Lesen

Symbole 
des Seders

Meine Mutter kocht Zucker mit Mandeln
Herzl Chakak

Ein Duft von Rosenwasser.

Es ist mein Glück, dass ich auf meine Erinnerungen mit der 

Lieblichkeit warte, die ihnen einzig angemessen ist. Hier die 

gemahlenen Mandeln, 

gemischt mit kochendem Zuckerwasser.

Meine Mutter macht weiße Lusina

zur Geburt der Kinder, 

Zwillingsbrüder...

Zwillinge sind geboren,

ihre Augen Zucker und Mandeln.

Eine unvergessliche Ahnung hängt in der Luft.

Rosenwasser.

Der Dichter und Schriftsteller Herzl Chakak wurde 1948 im Irak geboren
und kam als kleines Kind mit seiner Familie nach Israel
 

Marzipan
Marzipan ist eine ganz besondere, überall 

auf der Welt bekannte Süßigkeit. Es wird aus 

einer Mischung von gemahlenen Mandeln und 

Zucker hergestellt, der noch – je nach Brauch 

und Geschmack - Zutaten wie Rosenwasser, 

Vanille, Kakao, Nougat und anderes beigegeben 

werden. Der Ursprung von Marzipan ist nicht 

sicher bekannt und man ist sich darüber uneinig, 

ob es in Asien oder in Europa zuerst hergestellt 

wurde. Wie dem auch sei, Marzipan fand seinen 

Weg in alle Kulturen und ist heute überall auf 

der Welt verbreitet. Bei den Juden des Landes 

Israel, bei den sefardischen Juden in Spanien und 

an ihren späteren Zufluchtsorten ebenso wie 

bei den aschkenasischen Juden Europas wurde 

Marzipan zu einem Symbol der Festlichkeit und 

Fülle und begleitet häufig Feiern und fröhliche 

Ereignisse des Lebenszyklus.  

Marzipan wurde als symbolische Speise für den 

Tag der Verbundenheit zwischen Israel und der 

Diaspora ausgewählt, weil sich mit seinem 

feinen, süßen Geschmack oft einzigartige 

Erinnerungen verbinden. Die Formbarkeit 

der Marzipanmasse steht für die kulturelle 

Anpassungsfähigkeit des Judentums. Wie die 

Arten des Marzipans mit ihren verschiedenen 

Formen und Aromen, sind auch die jüdischen 

Gemeinschaften von Land zu Land vielgestaltig 

und einzigartig. 
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פעילות 

דיון

אילו געגועים בין דוריים אתם נושאים עמכם, וכיצד זיכרונות שלא 

חוויתם הופכים להיות הזיכרונות שלכם?

במקום זה בסדר יום אחדות תפוצות ישראל ניתן לקיים "סדנת מרציפן" אשר 

תעסיק את הילדים בשעה שהמבוגרים ממשיכים בסעודה או בקריאת ההגדה. 

את התוצרים יציגו הילדים בתום הסדנה או יאכלו בסיום הסדר.

ָּברּוְך ַאָּתה ה' 

ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם 

ֶׁשַהּכֹל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו

ַאֵמן

טועמים מן המרציפן ומברכים 
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Welche generationenübergreifenden Sehnsüchte tragt ihr mit euch herum?

Wann werden Erfahrungen und Ereignisse, die ihr selbst nicht erlebt habt, zum Teil 

eures eigenen Gedächtnisses?

Man isst etwas vom Marzipan und sagt folgenden Segensspruch

An diesem Punkt des Seders des Tags der Verbundenheit zwischen 

Israel und der Diaspora könnte ein „Marzipan-Workshop“ für die Kinder 

stattfinden, während die Erwachsenen ihre Mahlzeit oder das  Lesen in 

der Haggadah fortsetzen. Anschließend können die Kinder ihre Kreationen 

präsentieren, sie im Gemeindezentrum oder in der Synagoge ausstellen 

oder einfach am Ende des Seders aufessen.

Baruch atah Adonai, 

Elohejnu, melech haolam 

schehakol nihejah bidvaro. 

Amen.
Gelobt seist Du, Adonai, 

unser Gott, Du regierst die 

Welt, der alles auf  sein Wort 

hin erstehen lässt. 

Amen.
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מסימני 
הסדר

שולחן ערוך

רבי יעקב עמדין בסידורו כותב על מצוות הסעודה בימים טובים ובמועדים: "וכן 

מצוה לעשותן יום טוב בשמחת סעודה." ובכף החיים כתב: "ומנהג מקומות 

הללו לעשות הסעודה בראש חודש )טבת( ונכון הוא, והעושה סעודה 

בכל יום של חנוכה הרי זה משובח." 

במגילת אנטיוכוס כתוב: "על כן קיימו בני חשמונאי קיום ואסרו איסר ובני 

ישראל עמהם לעשות את שמונת הימים האלה ימי משתה ושמחה כימי 

המועדים הכתובים בתורה..."

במועדים  השנה,  לוח  באירועי  מצווה  סעודת  לקיים  ישראל  בעם  הוא  מנהג 

מיוחדים, בימי זיכרון ובימי שמחה.

אם  פיו,  על  התקדים  לפי  נוהג  ישראל  תפוצות  אחדות  ביום  הסעודה  מנהג 

עולם  לבורא  ותשבחות  שירות  אומרים  או  תורה,  בדברי  מדברים  בסעודה 

שאר  של  בסעודות  גם  מצוה  לסעודת  זו  נחשבת  ִנסיו,  את  ברבים  ומפרסמים 

ימות השנה.

תכלול  ישראל  תפוצות  אחדות  ביום  המצווה  סעודת  כי  ממליצים  הסדר  עורכי 

שומרים  בה  תערובת,  בהגדרתה  שהיא   - "סגסוגת"  בבחינת  שהינם  מאכלים 

הרכיבים על תכונותיהם הייחודיות, ובה בעת קרובה היא גם לתרכובת, ההופכת 

נבדלות  את  יסמלו  אלה  מאכלים  חדשות.  חומר  תכונות  לבעלי  הרכיבים  את 

ישראל בתפוצותיהם השונות מחד ואת אחדותם והמכנים המשותפים שלהם 

לאורך הדורות מאידך.

בין המאכלים ניתן לשלב: קובה / קרעפל'ה / סושי / קציצת ירקות או בשר /

יחד.  גם  ולכידות  גבולות  שבירת  והמסמל  יחדיו  הדבוק  מאכל  כל  או  פלאפל 

הגבולות  את  להרחיב  תוכל  בחירתה  פי  על  או  לה,  המוכר  פי  על  קהילה  כל 

הקולינריים שלה ליבשות נוספות.

ברכת המזון

לאחר הסעודה ממשיכים בסדר יום אחדות תפוצות ישראל

"מצוה לעשותן יום טוב בשמחת סעודה."



Symbole 
des Seders
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Rabbiner Jacob Emden aus Hamburg-

Altona (1697-1776) schrieb in dem von 

ihm herausgegebenen Siddur: "So ist es 
eine Mizwah, einen Feiertag  mit einem 
festlichen Mahl zu begehen." Und in "Kaf 

Hachajim“ schrieb er: "An diesen Orten ist 
es Brauch, eine festliche Mahlzeit am ersten 
Tag des Monats Tewet abzuhalten, und das 
ist auch richtig so, und wer ein festliches 
Mahl an jedem Tag von Chanukka abhält, 
sei gepriesen."
In der "Megillat Antiochus" heisst es: "So 
hielten es die Hasmonäer - und die Juden 
folgten ihnen darin, dass sie diese acht Tage 
(von Chanukka) zu Tagen der Bankette und 
der Freude machten, so wie es über Festtage 
in der Torah geschrieben ist..."
Es ist jüdischer Brauch, zu besonderen Anlässen 

und Feiertagen eine festliche Mahlzeit, eine 

Se’udat Mizwah, abzuhalten, an Gedenktagen 

ebenso wie an fröhlichen Tagen. Die Idee, den 

Tag der Verbundenheit zwischen Israel und 

der Diaspora mit einem festlichen Essen zu 

begehen, beruht auf dem Umstand, dass jede 

Mahlzeit, bei der Worte der Torah gesprochen, 

Lieder des Lobpreises für den Schöpfer der Welt 

gesungen und Seine Wunder bekannt gemacht 

werden, als Se’udat Mizwah gilt, selbst wenn sie 

nicht an einem Feiertag stattfindet. 

Wir schlagen vor, dass die Se’udat Mizwah am 

Tag der Verbundenheit zwischen Israel und 

der Diaspora Speisen enthält, die auf einer 

"Legierung" beruhen, einer Art Mischung, in der 

alle Bestandteile ihre besonderen Eigenschaften 

bewahren und die Verbindung von ihnen doch 

auch neue Qualitäten hervorbringt. Diese 

Speisen symbolisieren die je eigene Identität 

der jüdischen Gemeinschaften, aber zugleich 

auch ihre Einheit und ihre Gemeinsamkeiten 

durch alle Zeiten hindurch. 

Menüvorschläge können beinhalten: Kubbeh/ 

Krepplach / Sushi / Gemüsebouletten/ 

Fleischbällchen / Falafel und jede andere 

Speise, die das Überschreiten von Grenzen 

und die Wahrung von Identität zugleich 

versinnbildlichen. Die in der eigenen Gemeinde 

oder Familie überlieferten Speisen können mit 

Gerichten aus anderen Ländern und Kontinenten 

kombiniert werden. So wird kulinarisch der 

Horizont erweitert und Grenzen übersprungen.

DAS FESTLICHE MAHL

Tischgebet (Birkat Hamason)

Nach der Mahlzeit fährt man mit dem Seder zum Tag der Verbundenheit zwischen Israel und der 

Diaspora fort.

"Es ist eine Mizwah, einen Feiertag mit einem festlichen Mahl zu begehen."



  24

שירה

קריאה 

– אינו אומר 'איש באחיו' אלא 'איש בעוון אחיו'.  "ְוָכְׁשלּו ִאיׁש-ְּבָאִחיו 

מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה". 

מדרש ספרא על ויקרא כו

איש  וכשלו  "ומדרשו  נוסח:  בשינוי  הדברים  על  חזר  לפסוק  בפירושו  רש"י 

באחיו, בשביל אחיו, זה נכשל 

ישראל  שכל  זה.  של  בעוונו 

ערבין זה לזה".

"כי בזה תהיה שייכות של כל 

בני הגולה זה עם זה, שכולם 

לומדים אותו דף, ועל-ידי 

זה תהיה "שפה אחת" ו"עם 

אחד", כי הכול יהיה להם 

עניין בתורה מה לדבר אחד 

עם השני, כי כולם אוחזים 

באותו מקום בלימוד, ובזה 

יתקשרו זה לזה באחדות." 

רבי מאיר שפירא מלובלין ז"ל, הוגה 

רעיון הדף היומי, נפטר ב-ז' בחשוון.

יחד לב אל לב 

נפתח ונראה ת'אור שבשמיים 

יחד לב אל לב 

נפתח בתקווה לאהבה 

איך שהלב נפתח 

חובק את העולם 

ובקריאה גדולה 

לשיר לאהבה 

אימרו הכל אפשר 

זה לא מאוחר 

השחר כבר עלה 

זמן לאהבה 

יחד לב אל לב... 

ורק אם נאמין 

ובלי שום דאווין 

בדרך העולה 

זה שיר לאהבה 

יחד לב אל לב..

ָרֵאל  ּכָל ִישְׂ
ֶזה ֲעֵרִבים ֶזה ּבָ

"זהו דבר יהודי, היותר ייחודי שביהדות – להיות אחד במניין. 
לדעת כי התשעה זקוקים לעשירי, והאחד לתשעה." 

אבא קובנר

הקיום היהודי תלוי בקשר שבין חלקיו השונים של העם בכל תפוצותיו; 
ערבות הדדית ואחריות של כל פרט לגורלה של הקבוצה, וכן ערבות 

ואחריות של הקבוצה כולה ליחידים שבה.

שיר לאהבה 
איילת ציוני וגילי ליבר



Die Existenz des jüdischen Volkes hängt von der Beziehung 
ab, die zwischen den verschiedenen Teilen des Volkes in all 
seinen Gemeinschaften besteht; gegenseitige Bürgschaft und 
Verantwortung jedes Einzelnen für das Schicksal des Kollektivs, 
und ebenso Bürgschaft und Verantwortung des gesamten 
Kollektivs für die einzelnen Mitglieder.

 Lesen

Singen
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"Der Mensch wird durch seinen Bruder zu Fall gebracht werden 

- das heisst nicht, dass buchstäblich einer über den anderen 

stolpert, sondern dass man durch die Vergehen seines Bruders 

zu Fall gebracht wird. Das lehrt uns, dass ganz Israel füreinander 

verantwortlich ist."
Midrasch Sifra zu 3. Mose 26

Raschi erklärt in seinem Kommentar diesen Vers auf ähnliche 

Weise:

"Der Mensch wird durch seinen Bruder zu Fall gebracht werden’ 

meint ‚für seinen Bruder’ – dieser strauchelt über das Vergehen 

von jenem. Denn ganz Israel ist füreinander verantwortlich."

"Es wird das Zusammengehörigkeitsgefühl aller Juden 
in der Galut (im Exil) bestärken, dass sie alle dasselbe 
Blatt Talmud lernen, und somit "eine Sprache" und "ein 
Volk" schaffen. Sie werden die Torah zum gemeinsamen 
Gesprächsstoff  haben, denn alle beschäftigen sich mit 
demselben Lerngegenstand, und so wird sich einer mit 
dem anderen zu einer Einheit verbinden."

Rabbi Me’ir Schapiro aus Lublin (1887-1933)
Polnischer chassidischer Rabbiner, der die Idee des Daf Jomi, des 
koordinierten Studiums von täglich einem Blatt Talmud, begründete. 
Der Jahrzeittag von Rabbiner Schapiro ist der 7. Cheschwan.

GANZ ISRAEL STEHT IN BÜRGSCHAFT 
FÜR EINANDER EIN

Schir la’ahawah 
Ayelet Zioni und Gili Liber

Jachad lew el lew

Niftach wenir’eh et haor 

schebaschamajim

Jachad lew el lew

Niftach betikwah leahawah

Ejch schehalew niftach

Chowek et haolam

Uwikriah gedolah

Laschir leahawah

Imru hakol efschar

Säh lo me’uchar

Haschachar kwar alah

Sman leahawah

Jachad lew el lew...

Werak iem na’amin

Uwlie schum dawin

Baderech haolah

Säh schir leahawah

Jachad lew el lew...

Übersetzung: S. 27

"Das ist eine sehr jüdische Angelegenheit, vielleicht die größte 
Besonderheit im Judentum – einer vom Minjan zu sein. Zu wissen,  
dass die neun den zehnten brauchen, und der Eine die neun."
Abba Kovner
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קריאה 

ַלֲאֻחָּזה  ַלֲעָבֶדיָך  ַהּזֹאת  ָהָאֶרץ  ֶאת  ֻיַּתן  ְּבֵעיֶניָך  ֵחן  ָמָצאנּו  ִאם  "...ַוּיֹאְמרּו 

ַאל ַּתֲעִבֵרנּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן: ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ִלְבֵני ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ַהַאֵחיֶכם ָיבֹאּו 

ֶאל  ֵמֲעבֹר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵלב  ֶאת  ְתִניאּון  ְוָלָּמה  פֹה:  ֵּתְׁשבּו  ְוַאֶּתם  ַלִּמְלָחָמה 

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ה'... ַוִּיְּגׁשּו ֵאָליו ַוּיֹאְמרּו ... ֹלא ָנׁשּוב ֶאל ָּבֵּתינּו ַעד 

ִהְתַנֵחל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַנֲחָלתֹו."  
במדבר לב

כיצד הייתם נוהגים אתם בדילמה שעמד בפניה משה? האם על כל הַעם להילחם 

עם חציית הירדן או רק אלו המתכוונים לגור בארץ ישראל?

לוחמי מח"ל במלחמת העצמאות 
כ־4,400 מתנדבים )מח"ל - מתנדבי חוץ לארץ(, ביניהם גברים, נשים, יהודים, ולא-

יהודים, מ־58 מדינות שונות באו לעזרתה של המדינה היהודית בראשית ימיה.

של  והמעורפלים  הקשים  בימים  לכם  הזדקקנו  כך  כל  כאשר  אלינו  "הגעתם 

מלחמתנו לעצמאות ב־1948. תרמתם לנו לא רק מניסיונכם אלא גם את חייכם. 

תרומתכם  את  יוקירו  ותמיד  ישכחו  לא  לעולם  ישראל  ומדינת  ישראל  תושבי 

היחידה והמיוחדת למדינה." 
יצחק רבין

"כוחות מח"ל היו התרומה החשובה ביותר להקמת מדינת ישראל". 
דוד בן גוריון

קריאה 

דיון



 Lesen

 Lesen

  27

"Und sie sagten: ‚Wenn wir Gefallen gefunden 

haben in deinen Augen, dann soll dieses Land uns, 

deinen Knechten, als Anteil gegeben werden. Führe 

uns nicht über den Jordan’. Moscheh sagte zu den 

Söhnen der Stämme Gad und Re’uven: ‚Sollen eure 

Brüder in den Krieg ziehen und ihr lasst euch hier 

nieder? Warum macht ihr das Herz der Kinder Israel 

schwach, dass sie nicht in das Land einziehen wollen, 

dass ihnen Gott gegeben hat?’ ... Sie traten zu ihm 

und sagten: „... Wir werden nicht zu unseren Häusern 

zurückkehren, bevor nicht jeder einzelne in Israel sein 

Erbteil bekommen hat.’"

4. Mose 32

Wie hättet ihr euch in dem Dilemma 

verhalten, in dem Moses steckt? Sollte mit der 

Jordanüberquerung das ganze Volk in den Kampf 

ziehen oder nur diejenigen, die beabsichtigen, sich 

im Land Israel niederzulassen?

Die ausländischen Freiwilligen 
im Unabhängigkeitskrieg
Etwa 4.400 Freiwillige, unter ihnen Männer, Frauen, 

Juden, Nicht-Juden, aus 58 verschiedenen Ländern 

kamen dem jüdischen Staat in den ersten Tagen 

seines Bestehens zu Hilfe. Auf hebräisch werden 

sie "Machal" genannt, eine Abkürzung, die für 

"ausländische Freiwillige" steht.

Lied für die Liebe
Ayelet Zioni und Gili Liber  
Zusammen, Herz an Herz,

Öffnen wir uns und sehen das Licht 

am Himmel.

Zusammen, Herz an Herz,

Öffnen wir uns in Hoffnung auf Liebe.

Wie sich das Herz öffnet

Es umarmt die Welt,

Um mit großem Laut

Der Liebe zu singen.

Sagt, dass alles möglich ist,

Es ist nicht zu spät.

Der Morgen bricht schon an,

Zeit für die Liebe.

Zusammen, Herz an Herz...

Nur, wenn wir glauben,

ohne jeden Kleinmut,

dass der Weg ansteigt,

Das ist ein Lied für die Liebe.

Zusammen, Herz an Herz...

Gespräch

"Ihr kamt zu uns, als wir euch am nötigsten brauchten, in den schwierigen und 

ungewissen Tagen unseres Unabhängigkeitskrieges 1948. Ihr habt nicht allein 

eure Erfahrungen beigesteuert, sondern euer Leben gegeben. Die Bewohner 

Israels und des Staates Israel werden das niemals vergessen und euren 

einzigartigen und besonderen Beitrag zu unserem Staat stets hochschätzen."
Jizchak Rabin

"Die Machal-Einheiten waren der wichtigste Beitrag zur Errichtung des 

Staates Israel."
David Ben Gurion
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שירה

קריאה 

ַדע, ֶׁשָהָאָדם ָצִריְך ַלֲעבר ַעל ֶּגֶׁשר ַצר ְמאד ְמאד! 

ְוַהְּכָלל ְוָהִעָּקר ֶׁשּלא ִיְתַּפֵחד ְּכָלל.   
רבי נחמן מברסלב

כל העולם כולו,

גשר צר מאוד

והעיקר

לא לפחד כלל

מהם  ליטול  יכול  אדם  הפירות  כל  אגוזים.  של  לגל  נמשל  ישראל  עם 

מתוך השק, ואין חבריהם מרגישים. אבל האגוז, כיוון שאתה נוטל בידך 

- כולם מתרגשים. כך ישראל: כיוון שניטל אחד מהם וניתן  מעט מהם 

במחבוש, מיד ניעורים כולם ופודין אותו. 
על פי שיר השירים רבה ו

כשעמדתי בבית המשפט בשלב הקראת גזר הדין, שהיה עלול גם להיות הוצאה 

להורג, נשאלתי על ידי השופטים אם ברצוני לומר מילה אחרונה לפני הקראת 

אני  הדין,  גזר  הקראת  לפני  שלי  האחרונות  המילים  שאת  אמרתי   ]...[ הדין  גזר 

מפנה אל בני עמי. לא היה לי ספק שאם יש משפט אחד שאני רוצה לקחת איתי 

בדרכי לשנים ארוכות בבית הסוהר זו האמירה "לשנה הבאה בירושלים."
נתן שרנסקי
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Das jüdische Volk kann mit einem Haufen Nüsse verglichen 

werden. Bei allen anderen Früchten kann man in den Sack greifen, 

eine Frucht herausholen - und eine Frucht herausholen, ohne dass 

es für die übrigen Früchte einen Unterschied macht. Aber bei 

Nüssen – wenn man nur einige wenige herausnimmt, kommen alle 

in Bewegung. So ist es auch mit Israel: Wenn ein Jude heraus- und 

gefangen genommen wird, wachen sogleich alle anderen auf und 

befreien ihn.

Nach dem Midrasch Schir Haschirim Rabbah 6

Vor der Urteilsverkündung im Gericht - das auch ein Todesurteil hätte sein 

können - fragten mich die Richter, ob ich zuvor noch ein letztes Wort sagen 

wollte. (...) Ich sagte, dass ich meine letzten Worte vor dem Urteilsspruch 

an mein Volk richten würde. Ich hätte keinen Zweifel, dass wenn es einen 

Spruch gäbe, den ich mit mir auf den Weg in die langen Jahre im Gefängnis 

mitnehmen möchte, wäre es der Spruch „Nächstes Jahr in Jerusalem“.

Nathan Scharansky

Wisse, dass der Mensch eine sehr, sehr

enge Brücke überqueren muss. Und das 

Wichtigste ist, sich dabei nicht zu fürchten.

Rabbi Nachman von Brasslaw
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Kol haolam kulo 

gescher zar meod,

Weha’ikar lo 

lefached klal.

Die ganze Welt 

ist eine enge Brücke, 

und das Wichtigste ist, 

keine Angst zu haben.
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קריאה 

מתוך דברים בערב זיכרון לש"י עגנון

ואת  עירנו  את  שמו  יימח  טיטוס  שהחריב  היסטורית  קטסטרופה  "מחמת 

תמיד  אבל  גליציה.  מעיירות  באחת  אלא  בירושלים  נולדתי  לא  מקדשנו, 

ראיתי עצמי כמי שנולד בירושלים".

הדברים האלה, כידוע לכל קורא מקוראי עגנון, הם דברי אמת. אבל, מה מוזר, 

גם היפוכם אמת. לו בחר עגנון לומר, בערך, כדברים הבאים: "מחמת קטסטרופה 

היסטורית שנתפוררה יהדות מזרח אירופה, נעשיתי סופר עברי בירושלים. אבל 

תמיד ראיתי עצמי כמי שנולד ונועד להיות רב באחת מערי גליציה" – גם הדברים 

האלה היו אִמתיים וקולעים ללא סייג.
עמוס עוז, באור התכלת העזה - פואטיקה וביקורת

ברית ייעוד 
וגורל יהודי

"ְוָהָיה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם." 
בראשית יז, יא

אך  ההיסטוריה,  בדפי  נכתב  היהודי  העם  של  המשותף  הגורל 
ביומו  יום  מידי  להיכתב  ממשיכים  המשותפים  והחזון  הייעוד 

במרחבי השיח בין התפוצות כולן.
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EIN BUND DER BESTIMMUNG 
UND DES JÜDISCHEN SCHICKSALS
"Das soll das Zeichen des Bundes zwischen mir und euch sein."
1. Mose 17, 11

Das gemeinsame Schicksal des jüdischen Volkes ist in den Seiten 
der Geschichtsbücher aufgezeichnet, aber die gemeinsame 
Bestimmung und Vision werden Tag für Tag in allen jüdischen 
Gemeinschaften rund um den Erdball fortgeschrieben.

Der israelische Schriftsteller Amos Oz in einer 
Gedenkrede auf den Literaturnobelpreisträger Schmu’el 
Josef Agnon
"'Wegen der historischen Katastrophe und Zerstörung, die der unselige 

Titus über unsere Stadt und unseren Tempel brachte, bin ich nicht in 

Jerusalem zur Welt gekommen, sondern in einer kleinen Stadt in Galizien. 

Aber ich habe mich immer als jemanden betrachtet, der in Jerusalem 

geboren ist."

Diese Worte, die jedem Leser Agnons bekannt sind, sind wahr. Aber, wie 

merkwürdig, auch ihr Gegenteil ist wahr.  Wenn Agnon etwa folgendes 

gesagt hätte: 'Wegen der historischen Katastrophe, die das Judentum 

Osteuropas zerstörte, wurde ich zu einem hebräischen Schriftsteller in 

Jerusalem. Aber ich habe mich selbst immer als jemanden betrachtet, der 

geboren und dazu bestimmt war, Rabbiner in einer galizischen Stadt zu 

werden’ - auch diese Worte wären wahr und zutreffend gewesen.

Amos Oz: In dem starken Blau. Poetik und Kritik
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שירה

דיון

קריאה 

ַיד ַהיֹּוֵצר חֶֹמר ּבְ י ִהנֵּה ּכַ ּכִ

ר ְרצֹותֹו ַמְרִחיב וִּבְרצֹותֹו ְמַקּצֵ ּבִ

ן ֲאנְַחנוּ ְבָיְדָך ֶחֶסד נֹוֵצר ּכֵ

ֵֶּצר ֶפן ַלי ט ְוַאל ּתֵ ִרית ַהּבֵ ַלּבְ

ַיד ַהּצֹוֵרף ֶסף ּבְ ּכֶ י ִהנֵּה ּכַ ּכִ

ְרצֹותֹו ְמַסְגֵסג וִּבְרצֹותֹו ְמָצֵרף ּבִ

ֶרף ן ֲאנְַחנוּ ְבָיְדָך ַמְמִציא ְלָמזֹור ּתֶ ּכֵ

ֵֶּצר. ֶפן ַלי ט ְוַאל ּתֵ ִרית ַהּבֵ ַלּבְ

מתוך תפילות הימים הנוראים

כיצד הקשיים עמם אנו נתקלים כקהילה מחד גיסא וההזדמנויות 

הנקרות בדרכנו מאידך גיסא, מעצבים את דמותנו ואת עתידנו כחלק 

מהעם היהודי?

הייעוד מציין בחיי האומה, כמו בחיי היחיד, קיום מדעת שהאומה 

הריאליזציה  את  מוצאת  היא  ושבו  החופשי  ברצונה  בו  בחרה 

הייעוד  בתוך  מעורה  האומה  ההיסטורית...  הווייתה  של  המלאה 

בשל כיסופיה לקיום משוכלל מלא ענין וכיוון. הייעוד הוא המעיין 

הבלתי- והזרם  האומה  של  הייחודית  ההתעלות  של  ה  המפֶכּ

פוסק של ההשראה העליונה שאינה נידעכת. חיי-ייעוד הם חיים 

מכוונים, פרי דריכות הכרחית ובחירה חופשית...

הפעילות היצרנית הממלאה את ברית הייעוד קולחת היא ממקור 

אחר לגמרי, ִממרידת האדם בחיים העובדתיים כמו שהם ומן החרג 

המפעם בו לצורות קיום יותר נעלות ונשגבות.
הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, קול דודי דופק
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Bestimmung meint im Leben eines Volkes ebenso wie im Leben des 

Individuums eine Existenz, die in freier Entscheidung selbst gewählt 

wurde und in der sich die umfassende Erfüllung des historischen Daseins 

verwirklicht. (...) Die Nation bindet sich an diese Bestimmung wegen ihrer 

Sehnsucht nach einer kultivierten, bedeutungsvollen und zielgerichteten 

Existenz. Bestimmung ist der Ursprung für das einzigartige Hochgefühl 

der Nation: Es ist ein unaufhörlich sprudelnder Quell höherer Inspiration, 

der nicht versiegen wird. (...) Ein Leben mit Bestimmung ist ein Leben 

mit Richtung; es ist das Ergebnis von Erkenntnis, Bereitschaft und freier 

Wahl. (...)

Die schöpferische Aktivität, die den Bund der Bestimmung speist, 

entspringt einer Quelle, die dem schicksalsmäßig bestimmten Menschen 

unbekannt ist. Sie rührt aus der Auflehnung des Menschen gegen ein 

von schieren Fakten bestimmtes Leben her, aus dem seine Adern 

durchströmenden Wunsch nach einer erhabeneren, höhere Ziele 

widerspiegelnden Existenz. 
rabbiner Joseph dov soloveitchik )1903-1993(, in: Kol dodi dofek

Wie Ton, den eines Töpfers Hand

Nach seinem Willen kunstgewandt

bald dehnt und bald zusammenpresst,

so sind auch wir in Deiner Hand,

die Güte immer walten lässt.

Gott, sieh auf Dein Bundesversprechen

Und nicht auf unseres Triebs Verbrechen.

Wie Silber, das des Meisters Hand

Nach seinem Willen kunstgewandt

verschlacket bald und bald ent-erzt,

so sind auch wir in Deiner Hand,

die Heil schafft, wenn die Wunde schmerzt.

Gott, sieh auf Dein Bundesversprechen

Und nicht auf unseres Triebs Verbrechen.

Aus den Selichot-Gebeten für die Hohen Feiertage
Nachdichtung: Annette M. Boeckler

 Lesen

Singen

Gespräch

Wie prägen einerseits die 

Schwierigkeiten, denen wir als 

Gemeinschaft gegenüberstehen, 

und andererseits die Möglichkeiten, 

die unseren Weg umgeben, unsere 

Gestalt und unsere Zukunft als Teil 

des jüdischen Volkes?
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קריאה 

חוגג אני את יום העצמאות בקריאת ההלל, ומביע בזאת את תודתי לקדוש ברוך 

הוא על שזכיתי להזדמנות לחדש את מלוא היקפה של רוח הברית שביהדות]...[ 

נגרע  אין  בכך  אולם  להחמצה,  ניתן  זה  סיכוי  מאפשרת.  שישראל  הסיכוי  על 

הלל  פרקי  של  קריאתם  חולל.  המאורע  אשר  הדתיות  האפשרויות  מן  במאום 

הגשמתן  לגבי  אלוהית  ערובה  שום  מבטיחה  איננה  העצמאות  ביום  והודיה 

המוצלחת של אותן אפשרויות.
דוד הרטמן, מסיני לציון – חידושה של ברית

"האמת היא שהיותנו יהודים איננה נמהלת מחמת העובדה שאנו גם אמריקנים, 

לזהות  פרטיקולרית  זהות  בין  ניגוד  כאן  אין  מאוד...  עמוק  באופן  כאלה  ואנו 

ויהודי  בצאתך  אדם  ״ֶהֶיה  של  חדשה  גרסה  כאן  אין  כלומר,  אוניברסלית, 

באוהלך״, אלא מתקיימות כאן יחד בכפיפה אחת, בתוך רב מערכת תרבותית, 

עצם  את  מערערת  היהודיות  מידה...  באותה  פרטיקולריות  שהן  זהויות  שתי 

הקטגוריה של הזהות, מפני שהיא אינה לאומית, או גנאלוגית או דתית, אלא כל 

גולה, כלומר  אלה גם יחד, מתוך יחס דיאלקטי בין כל אותם המרכיבים... זהות 

יהודי,  במקרה  שהוא  מצרי  ערבי  להיות  גאון  לסעדיה  מאפשרת  מפזרת,  זהות 

הסותרים  המשפטים  שני  מצרי.  ערבי  גם  במקרה  שהוא  יהודי  להיות  גם  אבל 

לכאורה נכונים, וגם צירופם זה לזה נכון.

הזהות היהודית הגלותית נוסדה על זיכרון משותף של מרחב משותף ועל תקווה 

לשוב למרחב משותף זה בעתיד... המרחב עצמו הפך לזמן..."
דניאל ויונתן בויארין, אין מולדת לישראל

סיכון או סיכוי?
"ַהַחִּיים ְוַהָּמֶות ָנַתִּתי ְלָפֶניָך, ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה; ּוָבַחְרָּת, ַּבַחִּיים."

דברים ל, יט
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Ich feiere den Jom Ha’azma’ut, den israelischen 

Unabhängigkeitstag, mit dem Rezitieren des 

Hallel. Auf diese Weise drücke ich meinen Dank 

gegenüber dem Heiligen, gepriesen sei Er, aus 

dafür, dass ich Anteil an der Gelegenheit haben 

durfte, den Bundesgedanken des Judentums in 

seinem ganzen Ausmaß zu erneuern – durch 

die Chance, die Israel bietet. Diese Chance 

könnte verpasst werden, aber das nimmt 

nichts von den religiösen Möglichkeiten, die 

aus diesem Ereignis erwachsen. Das Lesen der 

Abschnitte des Hallel und die Danksagungen 

am Jom Ha’azma’ut geben keine Gewähr 

für eine göttliche Intervention zugunsten 

der erfolgreichen Verwirklichung dieser 

Möglichkeiten.
Rabbiner David Hartman (1931-2013), From Sinai to 
Zion – Renewing the Covenant

Unser Judentum ist kein bisschen verdünnt 

durch den Umstand, dass wir auch Amerikaner 

sind – und wir sind das aus tiefstem Herzen. 

(...) Es besteht kein Widerspruch zwischen 

der partikularistischen Identität und der 

universalistischen Identität. Dies ist keine 

neue Variante des Spruches "Sei ein Mensch 

auf der Straße und ein Jude in deinem 

Haus". Vielmehr existieren hier, in einem 

vielgestaltigen Kultursystem, beide Identitäten, 

die gleichermaßen partikularistisch sind, mit- 

und nebeneinander. (...) Jüdisch-Sein stellt 

alle Kategorien von Identität in Frage, weil es 

nicht national oder genealogisch oder religiös 

bestimmt ist, sondern alles dieses zusammen, 

mittels einer dialektischen Beziehung zwischen 

all diesen Bestandteilen.

Eine Exilidentität, also eine mehrfache 

Identität, erlaubte es Sa’adia Gaon, ein 

ägyptischer Araber zu sein, der zugleich ein 

Jude ist, aber ebenso auch ein Jude, der 

zugleich ein ägyptischer Araber ist. Beide 

einander offensichtlich widersprechenden 

Aussagen sind korrekt, und ihre Kombination 

ist ebenfalls zutreffend.

Jüdische Exilidentität war begründet auf einem 

kollektiven Gedächtnis an einen gemeinsamen 

Raum und auf der Hoffnung, in der Zukunft in 

diesen gemeinsamen Raum zurückkehren zu 

können.  (...) Dieser Raum wurde zu Zeit.

Daniel und Jonathan Boyarin, A Traveling Homeland

RISIKO ODER CHANCE?
"Siehe, ich lege vor dich das Leben und den Tod, den 
Segen und den Fluch. Du sollst das Leben wählen."
5. Mose 30, 19
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שירה

דיון

זמר נוגה 
רחל

י, ּלִ ַמע קֹוִלי, ְרחֹוִקי ׁשֶ ֲהִתׁשְ

ָך – ר ִהנְּ ֲאׁשֶ ַמע קֹוִלי, ּבַ ֲהִתׁשְ

ְדִמי עֹז, קֹול ּבֹוֶכה ּבִ קֹול קֹוֵרא ּבְ

ָרָכה? ַמן ְמַצוֶּה ּבְ וֵּמַעל ַלזְּ

ה ָרב. ה וְּדָרִכים ּבָ ֵבל זֹו ַרּבָ ּתֵ

ִנְפּגָׁשֹות ְלַדק, ִנְפָרדֹות ָלַעד.

לֹות ַרְגָליו, ׁש ָאָדם, ַאְך ּכֹוׁשְ ְמַבּקֵ

ר ָאַבד. לֹא יוַּכל ִלְמצֹא ֶאת ֲאׁשֶ

ָבר ָקרֹוב אוַּלי, ַאֲחרֹון ָיַמי ּכְ

ִריָדה, ְמעֹות ּפְ ל ּדִ ָבר ָקרֹוב ַהיֹּום ׁשֶ ּכְ

ַּי, ה ְלָך ַעד ִיְכּבוּ ַחי ֲאַחּכֶ

ַחּכֹות ָרֵחל ְלדֹוָדּה  ּכְ

ב  ֶקׁשֶ
ׁש ל-ַמּמָ יָחה-ׁשֶ י ֻקְנִכיֹּות ְלשֹׂוֵחַח שִׂ ּתֵ ה ִלׁשְ ָקׁשֶ

ָלה. ָּם ׁשֶ ה אֶֹזן ַלי ל ַאַחת ַמּטָ ּכָ

יקֹות ִניִנים אֹו סֹוֵחר-ָהַעּתִ ַרק ׁשֹוֵלה-ַהּפְ

ׁש: אֹותֹו ָים ִלי ֲחׁשָ ָיכֹול ִלְקּבֹוע ּבְ
ט. כרמי

בשעה  בפנינו  נחסמות  ואילו  בפנינו  נפתחות  אפשרויות  אילו 

הקהילות  שאר  ועם  ישראל  עם  הדוק  קשר  משמרים  שאנו 

היהודיות בעולם?



Gespräch

Singen

Hörst du meine Stimme, mein Entfernter,

Hörst du meine Stimme, wo du auch bist? 

Eine Stimme ruft mit Macht, eine Stimme weint mit Tränen,

Und sendet einen Segen über die Zeit hinweg.

Dieser Erdkreis ist groß und hat viele Wege.

Sie treffen sich kurz und trennen sich dann für immer.

Ein Mensch sucht, aber seine Füße straucheln,

Er vermag nicht das zu finden, was er verloren hat.

Der letzte meiner Tage ist vielleicht schon nah,

Es naht der Tag der Abschiedstränen,

Ich werde auf dich warten bis zum Ende meines Lebens,

Wie Rachel auf ihren Geliebten wartet.

Trauriger Gesang
Rachel
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Welche Möglichkeiten eröffnen sich vor uns und welche 

verschließen sich, wenn wir ein starkes Band mit Israel und den 

übrigen jüdischen Gemeinschaften auf der Welt wahren?

Hatischma koli, rechoki scheli,

hatischma koli, ba’ascher hincha –

kol koreh beos, kol bocheh bidmi

umeal lasman mezaweh brachah?

Tewel so rabbah udrachim bah raw.

Nifgaschot ladak, nifradot la’ad.

Mewakesch adam, ach koschlot raglaw,

lo juchal limzo et ascher awad.

Acharon jamai kwar karow ulai,

kwar karow hajom schel dim’ot predah,

achakeh lecha ad jichbu chajai,

kechakot Rachel ledodah.

Achtsamkeit
Zwei Meeresmuscheln haben es schwer, ein echtes 

Gespräch zu führen.

Jede neigt ihr Ohr ihrem eigenen Meer zu.

Nur ein Perlentaucher oder ein Antiquitätenhändler 

Können zweifelsfrei feststellen: Das selbe Meer.
T. Carmi
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שירה

"ָּדַרְׁשִּתי ִקְרָבְתָך, ְּבָכל-ִלִּבי ְקָראִתיָך, ּוְבֵצאִתי ִלְקָראְתָך, ִלְקָראִתי מָצאִתיָך..."
ריה"ל

ֶאָּׂשא ֵעיַני, ֶאל-ֶהָהִרים ֵמַאִין, ָיבֹא ֶעְזִרי.

ֶעְזִרי, ֵמִעם ה' עֵֹׂשה, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ.

ַאל-ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך; ַאל-ָינּום, ׁשְֹמֶרָך.

ִהֵּנה ֹלא-ָינּום, ְוֹלא ִייָׁשן ׁשֹוֵמר, ִיְׂשָרֵאל.

ה' ׁשְֹמֶרָך; ה' ִצְּלָך, ַעל-ַיד ְיִמיֶנָך.

יֹוָמם, ַהֶּׁשֶמׁש ֹלא-ַיֶּכָּכה;  ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה.

ה', ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל-ָרע: ִיְׁשמֹר, ֶאת-ַנְפֶׁשָך.

ה', ִיְׁשָמר-ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה, ְוַעד-עֹוָלם.
תהילים קכא

ֲעלֹות יר ַלּמַ ׁשִ

ָרֵאל ַחי ַעם ִישְׂ
עֹוד ָאִבינוּ ַחי



Singen
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"Ich habe deine Nähe gesucht, mit meinem ganzen Herz habe ich dich 

gerufen. Und als ich dir entgegenzog, habe ich dich gefunden..."

Jehudah Halevi

Schir lama’alot
Ejssah ejnai el häharim meajin jawo esri.

Esri me’im Adonai, osseh schamajim va’aretz.

Al jiten lamot raglecha, al janum schomrecha.

Hineh, lo janum welo jischan schomer Jisrael.

Adonai schomrecha, Adonai zilcha, al jad jeminecha.

Jomam haschemesch lo jakecka wejareach balailah.

Adonai jischmorcha mikol ra, jischmor et nafschecha.

Adonai jischmor zetcha uwoächa, meatah wead olam.

Ich erhebe meine Augen zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe?

Meine Hilfe ist von Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde.

Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen, dein Hüter schlummert nicht.

Siehe, der Hüter Israels schlummert und schläft nicht.

Gott ist dein Hüter, Gott ist dein Schatten, er ist an deiner Seite.

Am Tag wird dich die Sonne nicht plagen, und nachts nicht der Mond.

Gott behütet dich vor allem Bösen, er behütet deine Seele.

Gott behütet deinen Auszug und dein Kommen, von nun an bis in Ewigkeit.

Psalm 121

Am Jisrael Chai
Od Avinu Chai



DOMIMדומים
ת י מ ר ו פ ר ה ה  ע ו נ ת ה

 התנועה ליהדות מתקדמת )התנועה הרפורמית( 
בישראל – מיזם 'דומים'

התנועה הרפורמית בשיתוף עם ממשלת ישראל, הקימו לאחרונה את מחלקת 

הקרוי  העולם  ברחבי  מהפכני  שותפויות  פרויקט  היוזמת  תפוצות  ישראל 

׳דומים׳, שמטרתו לטפח קשרים, לפתח דו שיח משמעותי ולגשר על הפערים 

ההולכים וגדלים בין מדינת ישראל לבין הקהילות הרפורמיות בחוץ לארץ.

קהילות   20-30 בין  פעולה  שיתופי  של  אגדים  ומקיים  יוצר  'דומים'  פרויקט 

רפורמיות וארגונים רפורמיים בישראל, לבין 80-120 קהילות רפורמיות וליברליות 

יהודי  ולימוד  זו מעודדת תקשורת של מנהיגות קהילתית  יוזמה  מסביב לעולם. 

הרפורמיות  הקהילות  מנהיגות  של  הקשרים  את  לחזק  ומטרתה  יבשות,  חוצה 

ברחבי העולם עם ישראל ושל זו בישראל עם העולם היהודי. 

Die Diaspora-Israel-Abteilung der IMPJ, der 
Bewegung für ein progressives Judentum in Israel
Die Reformbewegung hat in Zusammenarbeit mit der israelischen 
Regierung unlängst die Diaspora-Israel-Abteilung begründet. Mit 
"Domim-aLike" wurde ein neues Projekt ins Leben gerufen, dessen 
Ziel es ist, Verbindungen zu knüpfen, den Dialog zu pflegen und die 
wachsenden Distanzen zwischen dem Staat Israel und liberalen 
Gemeinden im Ausland zu überbrücken. Gegenwärtig koordiniert und 
fördert "Domim-aLike" die Kooperation zwischen Reformgemeinden 
und Institutionen in Israel und auf der ganzen Welt. Diese Initiative 
stärkt den inhaltlichen Austausch, das jüdische Lernen und die 
Kontakte zwischen RabbinerInnen, Gemeinden und Institutionen in 
allen Erdteilen mit Israel.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte: 
Domim: domim@reform.org.il  |  Domim-reform.org.il




