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ברכה ליום העצמאות
תשע"ד
"קראתי פעם לציונות אידיאל אין סופי ,ואני מאמין
באמת כי גם לאחר השגת ארצנו ,ארץ ישראל לא
תחדל מלהיות אידיאל כי בציונות כפי שאני מבין
אותה ,כלולה לא רק השאיפה אל כברת ארץ מובטחת
כחוק בשביל עמינו ,אלא גם השאיפה לשלמות
מוסרית ורוחנית"(.בנימין זאב הרצל זמן קצר לפני
פטירתו)
הימים שבין פסח לשבועות ,הם ימים מיוחדים .ימים של שמחה והתעלות .מחג פסח ,חג
המסמל את התהוותנו כעם והיציאה מעבדות לחירות ,ליום השואה המציין את אובדנו
הכואב של שליש מהעם היהודי  ,ששת המיליונים ועד ליום הזיכרון ויום העצמאות,
הכרוכים יחד ומסמלים את תקומת ישראל בארצו ואת המחיר הכבד ששילמנו כעם
וכפרטים עם השמחה המתפרצת בהקמת מדינת ישראל ,חלום הדורות ,בתווך בתוך
תקופה זו ל"ג בעומר ,ויום ירושלים המסמל את חיבורו המחודש של עם ישראל אל ליבו
ובשיאו מתן תורה ,חג השבועות.
המחזור הזה של חגים ישנים המשתלבים עם חגים חדשים הוא בבחינת מה שכתוב על
ספירת העומר" :והקרבתם מנחה חדשה לה’ " – המנחה החדשה ,היא קשת החגים
הישראלים והיהודיים המשתלבים זה בזה במארג חדש וישן ,נפלא ומיוחד ויוצקים תוכן
ייחודי המשלב את בניינה של מדינת ישראל ,הנטוע במסורת היהודית עתיקת היומן.
יום העצמאות יום חג הוא .הנשמה מתרוננת נוכח הישגיה המפליגים של מדינת ישראל
בחינוך ,בביטחון ,במדע ,בתחבורה ,בהתנדבות בחסד ובנתינה .הדגל תכלת ולבן ,צבעו,
צבע התכלת ,מסמל את הציצית שבטלית ,אם תרצה את המסורת היהודית רבת
השנים ,את האמונה והשכינה שהולכת עמנו בגלות ובארצנו ואילו הצבע הלבן ,צבע
החסד ,מסמל את ייעודו של עם ישראל בארץ ישראל בדורנו.
אין לנו שליחות חשובה יותר משליחות החסד וההתנדבות!
אין משימה הדורשת מילוי יותר לדורנו מחזון ההתנדבות והנתינה בכל תחומי חיינו!
בפרשת קדושים אותה קראנו ,גם השנה לפני יום השואה  ,באה לידי ביטוי קדושתו של
האדם בשורה של הנחיות ובראשן  ":ואהבת לרעך כמוך ,אני ה’" .
לצד הוראה זו" :לא תיקום ולא תיטור ולא תשנא את אחיך בלבבך" .המידות שלנו כפרטים
הם פסגת הזולתיות שלנו ואהבת האחר והדאגה לו באותה מידה שאנו דואגים לעצמינו
היא פסגת האנושיות .סור מרע ועשה טוב כבסיס לחברת מופת.
המשפט והצדק תופסים מקום של כבוד בהתעלותה של החברה מעלה מעלה  ":מאזני
צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם" בבחינת עשה טוב ,חיוב פוזיטיבי לחתור
אל הצדק ולרדוף אחריו על כל צורותיו ומאידך " :לא תעשו עוול במשפט במשקל במידה
ובמשורה " התרחקו מהעוול על כל צורותיו ונטיותיו  ,עשו טוב והתרחקו מהרע.
אילו נדרשתי לצייר את דמותה של מדינת ישראל כמדינת מופת שלאורה אנו רוצים
לצעוד ,הייתי מדגיש את הצדק והחסד בראש סולם הערכים המיועד של החברה העם
והמדינה.

הצדק והחסד כמטרות שלאורן יש לצעוד ואליהם יש לחתור כל העת ,כמטרות שעומדות
בראש סולם החזון של מקימי המדינה כדברי דוד בן גוריון" :המהפכה הלאומית
שהתחוללה בימינו מחייבת אותנו למערכת חוקים ומשפטים אשר ימזגו בתוכם התביעות
המוסריות של נצח ישראל ,הצרכים הממלכתיים של תקופתנו והייעוד ההיסטורי של חזון
אחרית הימים" ובהמשך הוא מציין" ":ובאלה תיבחן מדינת ישראל  .היא תיבחן בדמות
המוסרית שתשווה לאזרחיה בערכים האנושים שיקבעו יחסיה הפנימיים והחיצוניים
בנאמנותה  ,הלכה למעשה ,לצו העליון של היהדות ":ואהבת לרעך כמוך".
כשנביט בדגלים כחול לבן המתנוססים היום בכל רחבי המדינה ,נזכור את הדרך הארוכה
שעשינו כעם וכמדינה  ,כחברה וכפרטים בהגיענו אל המקום הזה בחלוף  66שנים ,נזכור
את הקורבנות העצומים שהוקרבו בדרך ,כדי להקים את המדינה שלנו מדינת ישראל
ונהיה ראויים לקרבן הזה.

ראויים בכך שנזכור שמצידה השני של הזכות ניצבת אחריות ושליחות -אחריות ליצור פה
חברת מופת ערכית ושליחות של חסד וצדק ,להעביר את הלפיד המאיר את אור
ההתנדבות והנתינה מדור לדור לבנינו ובנותינו כדרך חיים ערכית!
זוהי מדינת ישראל שלאורה יש ללכת .זוהי הגשמת חלום וחזון הדורות כולם.

יום זיכרון משמעותי אנו משתתפים בצער ושולחים את אהבתנו לכל המשפחות השכולות
באשר הן וחג עצמאות שמח לכל ישראל!

יורם סגי זקס עו"ד
יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות

