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למה שבת גאווה?
"אדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד ,וכולן דומים זה לזה ,ומלך מלכי המלכים ,הקדוש ברוך הוא ,טבע כל
אדם בחותמו של אדם הראשון ,ואין אחד מהן דומה לחברו"
)משנה סנהדרין פרק ד' ,משנה ה(.

היהדות מלמדת אותנו כי ההבדלים בין בני האדם הם מעשה אלוהי :הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שונים ונבדלים זה מזה .לכל אחד
ואחת מאתנו פרצוף ,דעה ונטייה משלו ,משלה .לחלקנו נטייה מינית כזו ולחלקנו  -אחרת ,וכולנו נבראנו בצלם .יחד עם חברינו
וחברותינו הלסביות ,ההומואים הביסקסואלים והטרנסג'נדרים ,אנו בתנועה הרפורמית חוגגים את קדושת חייו של כל אדם ופועלים
לממש את צלם האלוהים הטבוע בכולנו.
התנועה הרפורמית בישראל מובילה את השיח הדתי לקבלת חברי הקהילה הגאה כחברים שווים בחיי החברה בישראל ,ובחיי הדת
בקהילותינו .הזמנה כנה של חברי הקהילה הגאה לקהילותינו משמעותה ההכרה בערך ,בייחודיות ,ובסיפור החיים של חברי הקהילה
הגאה ,ובתרומה שמשפחות גאות תורמות לקהילותינו.
מתוך הזמנה זו  -קהילותינו יתעשרו במגוון אנושי רחב יותר ,וחברי הקהילה הגאה יוכלו ליהנות מחיי קהילה ומן המשמעות שקהילות
התנועה מציעות לכלל החברים והחברות בהן.
על-מנת להרחיב ולחגוג את ההזמנה של חברי הקהילה הגאה פותחת התנועה במסורת של שבת גאווה .במהלך חודש יוני
)בשבתות שונות( יציינו קהילותינו את שבת הגאווה  -באמצעות תפילה ,לימוד וסדנאות.
חוברת זו ,נועדה ללוות את התהליך הקהילתי של הזמנת הקהילה הגאה .דרך שבת הגאווה אנו מבקשים לעבור משלב של קבלת
הקהילה הגאה ,להזמנה פעילה לשותפות מלאה.
החוברת נפתחת במספר סיפורים אישיים של חברי קהילה  -בחרנו להביא את קולותיהם של חברי הקהילה הגאה ,כחלק
ממרקם החיים העשיר של חברי קהילותנו .בהמשך החוברת ניתן למצוא הצעות לשינויים קלים בהתנהלות הקהילתית שיהפכו אותה
למזמינה יותר ,ופירוט של הצעדים הנדרשים לתכנון שבת הגאווה ,ולהתאמתה לקהילות השונות .לבסוף ,בחוברת יש מקורות
ליטורגיים ואחרים לשימוש הקהילה במהלך שבת הגאווה.
לפרטים נוספים ,ניתן לפנות לאגף הקהילות של התנועה בכתובת anna@reform.org.il

לפרטים נוספים ,ניתן לפנות:
אגף הקהילות של התנועה ליהדות מתקדמת בישראל
רחוב דוד המלך  ,13ירושלים 94191
טלפון  ,02-6203448פקס 02-6203446
דואר אלקטרוני oﬃce@reform.org.il
www.reform.org.il
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סיפורים אישיים
בחרנו לפתוח את החוברת בסיפוריהם האישיים של חברי הקהילה הגאה ,ושל מסעותיהם אל התנועה הרפורמית.
כמו-כן ,מצורף סיפורו של חבר קהילת כל הנשמה המתאר את חוויותיו בשבת הגאווה בקהילה.

דרשה לשבת חתנים  -אבי ובנימין רוז ,בקהילת כל הנשמה
שבת זו ,של חול המועד פסח מביאה בפנינו דרך מענינת ואולי אף מעט סותרת של הקריאה בתנ"ך .מצד אחד ,אנו קוראים בספר
ויקרא על כל הגבלותיו ,ואיסוריו ,אשר רבים מהם קשורים למיניות האנושית .מצד שני ,אנו קוראים את שיר השירים ,על כל המיניות
שבו .עבור הומואים יהודיים ,יחידים ובני זוג כמוני וכמו בנימין ,בן זוגי ,הקריאה הזו מביאה בצורה כואבת וברורה את המאבק איתו
אנו מתמודדים .מצד אחד ,בדרך חיינו הפתוחה והשמחה במיניות שלנו ,ומצד שני ,זו החיה בתוך המסורת היהודית ,על כל ההגבלות
שבה ,כשהיא מתייחסת לזוגיות שאינה הטרוסקסואלית נורמטיבית.
אם שיר השירים משחרר את המיניות שבנו ,ספר ויקרא כולא אותה במה שנראה כחומות של בושה ,פחד ,ושנאה .הפסוקים אשר
לכאורה אוסרים על הומוסקסואליות שימשו במשך דורות כצידוק להומופוביה .אפילו היום בעולמנו הנאור יותר ,הטקסט של
ויקרא ממשיך לשמש בתפקיד הרסני בעולם היהודי והנוצרי וגורם להרבה סבל נפשי ופיסי .למרות הניסיונות שנעשים לפרש את
הפסוקים שבויקרא בדרך שתתאים יותר לעולם שלנו כיום ,דרך זו לא צלחה ,ואלו התומכים בטקסט רואים פסוקים אלו ואת היחס
להומוסקסואליות בתנ"ך כעניין חתום ,שאינו פתוח לפירוש אלטרנטיבי .כל זאת ,למרות שבמקרים אחרים כמעט תמיד ידעו לפרש
פסוקים אחרים בצורה שונה ואלטרנטיבית ובכך למצוא פתרונות ולהתאימם לחיים המשתנים.
ולמרות כל זאת ,הנה אנו עומדים כיום בפני אותה תורה בעייתית וחוגגים את חתונתנו הקרבה על ידי כך שאנו נקראים לעלות לתורה
ולקרוא בתורה .ביודענו שלא משנה כמה שאנו אוהבים את התורה ,היא מסרבת בעקשנות לאהוב אותנו בחזרה .למה אם כן בחרנו
לפעול בדרך זו? להעמיד את עצמנו במקום הכי פגיע ,במקום בו האהבה שלנו פתוחה לביקורת קשה ,מודרת ואף בת עונשין?
התשובה פשוטה .בחרנו בכך למרות דורות של הומופביה שנאה והרס כדי לאחוז בכל העוצמה באמונה שלנו ,במסורת שלנו ,בעמנו
ובספרי הקודש שלנו ,ולהכריח את כל אלו להכיר ולקבל אותנו ואת אהבתנו כחברים מלאים בקהל ישראל .אנו מחויבים לגמרי
לבניית בית נאמן בישראל גם אם נאמנות זו שלנו לא תמיד הדדית .עשינו מעין עיסקה עם ספר ויקרא – אנו נעזוב אותו במנוחה אם
הוא יעשה את אותו הדבר איתנו ,למרות שכל אחד מאיתנו ישאר מודע לבעייתיות הקיום של השני .אם תסתכלו עלינו לא תמצאו
אותנו מכונסים בפינה ,בפחד מפני ספר ויקרא .תמצאו אותנו יחד עם שאר האוהבים של שיר השרים מדלגים עלי גבעות ומגניבים
נשיקות בפרדסים ובכרמים...
אנו לא מהפכנים או מלומדים ,מנהיגים או מורים ,אלא שני אנשים פשוטים האוהבים את המסורת והתרבות שלנו,
ואוהבים האחד את השני .אנו רוצים להיות חלק מהשושלת הנמשכת של הזוגות היהודיים שהיו לפנינו ולבוא לפני האלוהים
והקהילה שלנו על מנת לקיים ולקדש את הברית ביננו .מה שנראה חסר תקדים ,פרובקטיבי ,לחלק מאיתנו הוא עבורנו פעולה טבעית,
ולשמחתנו בורכנו לחיות בתקופה בה נורמליות כזו מתחילה להיות אפשרית.
 ...אנו אסירי תודה לרבנים המנהיגים ולדורות שקדמו לנו ואשר התעקשו להכניס אותנו בשערי הקהילה היהודית כחברים שווי
זכויות ,לרבות בית כנסת זה והרב שבראשו אשר פעלו ללא הפסק כדי ליצור מקום ליברלי בעיר הקודש .לפני כמה ימים שרנו
בליל הסדר את "דיינו" אבל אנחנו אומרים עדיין "לא דיינו" .לא דיינו לעובדה שיש כה מעט בתי כנסת בהם חברי קהילה כמונו
יכולים לעמוד לפני הקהילה כזוג ולקבל את ברכתם וקבלתם .אנו עדיין אומרים לא דיינו למצב שבו ירושלים היא לא מקום בטוח
עבורנו ללכת יד ביד או חבוקים .אנו אומרים לא דיינו למצב בו הבית הפתוח מקיים את אירועי הגאווה בירושלים ואנו מותקפים
על ידי פוליטיקאים ,אנשי דת ויחידים אשר בסופו של דבר משתמשים באגרופים סכינים ומילים מורעלות בנסיון לעצור אותנו .אנו
אומרים לא דיינו לעולם בו צעירים ומבוגרים כאחד בודדים ומנותקים ממשפחותיהם וקהילותיהם רק בגלל הדרך בה אלוהים בחר
לברוא אותם – באהבה ומיניות מושלמים.
בבוקר זה ,בו אנו חוגגים במשותף את שחרורנו מעבדות ואת לידתנו כעם .אנו נותנים תודה למי ששידך אותנו וחיבר את נשמותינו.
אנו עוצרים לרגע משמחתנו כדי לשים לב לעובדה שכולנו עדיין מהלכים על החבל הדק שמקשר בין אהבת שיר השירים וההדרה
של ויקרא ... .כולנו נושאים באחריות להשלמת הנס של פסח ,לאף אחד מאתנו אסור לנוח בגלל שזכינו להיות בעמדה נוחה ואסור לנו
לקחת את הזכויות שקיבלנו כמובנות מאליהן .אם נלמד לקח מפסח יהיה זה שחירות עבור האחד היא לא בהכרח חרות עבור האחר
או הכלל .המפתח הפשוט והחמקמק לפתיחת אזיקי השעבוד היא ההכרה וההבנה שלא משנה כיצד אנו בוחרים להיות יהודים ,כיצד
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אנו בוחרים להביע את אמונתו ,אהבנו או מניותינו ,כולנו בני אדם וכולנו בני ישראל .רק כשנגיע להכרה זו נוכל באמת ובתמים להתחיל
לשיר – דיינו.

בעקבות שבת הגאווה בכל הנשמה  -מרק פרנק
כמה מילים בתגובה לשבת הגאווה שנערכה בקהילת כל הנשמה,
זו היתה חוויה.
זה יהיה קל להגיד שמרגישים גאווה בלהיות חלק מקהילה זו ,אבל זה קצת נוח מדי .בדרכי שלי המגששת בחיפוש אחרי המילים
להביע את מה שהרגשתי ,הייתי בוחר במשהו אחר.
אני חושב שאני יכול לומר בשם "הסטרייטים" שהיו בבית הכנסת בשבת ,שקרה משהו במפגש בלתי צפוי .זה היה מרגש .כן אני מודה.
מרגש ,אבל לא בדרך שיכולתי לצפות .עצמת הרגש שכולנו הרגשנו ואולי חווינו ,הוסיפה לתמהיל את המילה "רוחניות" )אוי וווי(.
למי שלא היה בבית כנסת אתמול ,אסביר שלא היתה בין התפילה והמארדי גרא-מצעד הגאווה ולא כלום .זה היה אירוע מאוד
משפחתי .במידה רבה זה המקור העוצמה רגשית שלו; באם זה לומר שהחיינו לתינוקת של זוג הומואים ,או באם זה להקשיב לדברי
הורים "סטרייטים" של ילדים "גייז" )מבלי להסתבך בהגדרות( .מנקודת המבט שלי ,גם אם לא מחיתי דמעה ,לעתים האווירה היתה
מחשמלת .יש רק להתפלא מהכוח יש לאנשים האלה .אני לא יודע אם המינגווי הזקן והמאצ'ו היה הומופוב או לא ,אבל אני בטוח
שהוא היה מתייחס לחוסן כזה כ"ננוחות וחן תחת לחץ".
כמו שאמרתי קודם לפעמים האווירה הייתה מחשמלת ,אבל מעבר לכך ,אני גם הרגשתי איזו תחושת של שייכות; זאת לא אומרת איזו
הזדהות מזויפת עם הגייז ,אלא הרגשתי שאני חלק ממשהו אלטרנטיבי ,איזו תחושה של שייכות ליהדות עם מהות אחרת ,המחליפה
את המנטליות קורבן הנפוצה כל כך בזרם המרכזי של היהדות; יהדות עם מהות אחרת שיכולה להכיל ולחוש אמפטיה כלפי קורבנות
אפליה .בשבילי זה משהו המתקרב לרוחני ,משהו מעצים.
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איך מתחילים?
מטרתנו בשבת גאווה היא להזמין את חברי הקהילה הגאה לקהילותינו כחברים שווים .שבת גאווה היא חלק מתהליך מתמשך של
הזמנה שיכול לכלול אזכורים של הומואים ,לסביות ,בי וטרנס והמאבק לשוויון של הקהילה בדרשות.
 הזמנה של זוגות גאים לעליות משותפות ,ולחגוג בקהילה את מעגל החיים שלהם )נישואין ,הצטרפות ילדים למשפחה( התייחסות למשפחות גאות בגני הילדים של הקהילה )ביום המשפחה ,בספרייה של הגן ,ועוד( התאמת הטפסים של הקהילה )טפסי חברות ,טפסים לגן( ,כך שיתאימו למשפחות גאות )"הורה  ":1ו"הורה  " :2במקום "שם האםושם האב"(.
 הרצאה לקהילה ,לצוות הקהילה או לצוות החינוכי באמצעות חוש"ן ) (www.hoshen.orgמרכז החינוך וההסברהשל קהילת הלהט"ב .הפעילות הבסיסית שמציע מרכז חושן ,לכל הקהלים ,היא מפגש סיפור אישי .בכל מפגש כזה מספרים צמד
מתנדבים ,גבר ואישה ,בגילוי לב על התמודדותם האישית עם זהותם ונטייתם המינית ,ומאפשרים לקהל לשאול שאלות ולפתח דיון
פתוח וגלוי בנושא.
 הזמנה של ארגוני הקהילה הגאה להיעזר בקהילה )להיפגש בבית הכנסת ,לשוחח עם הרב( .בישובים רבים בארץ מתקיימות קבוצותשל ארגון הנוער הגאה ) ,(www.igy.org.ilשישמחו לקבל תמיכה מבית הכנסת המקומי .כמו-כן מתקיימות ברחבי קבוצות תמיכה
להורים של להט"בים )(www.tehila.org.il

שבת הגאווה
שבת הגאווה מצויינת ביוני כחלק מאירועי הגאווה בכל העולם ,הנחגגים ביוני ,לציון תחילת תנועת השחרור
של הקהילה ההומו-לסבית-בי וטרנס ביוני  .1969מאז ,מצויין חודש הגאווה במצעדים ,הפגנות ,וגם בתפילות .חודש הג־
אווה מצויין בישראל כבר מעל ל 20-שנה .ישנם פורמטים רבים של שבת הגאווה ,וחשוב למצוא את הפורמט המתאים ביותר
לקהילתכם .בדפים הבאים תמצאו הצעות להתאמות ותוספות לתפילות השבת .ניתן לציין את שבת הגאווה בשתיים-שלוש תוספות,
או בשינויים מרכזיים בתפילה.
כדאי שדבר התורה או הדרשה ידונו בנושאים של הקהילה הגאה )רצוי להזמין דרשן או דרשנית מהקהילה(.
כדאי להזמין חברים בקהילה הגאה לעליות לציון אירועים משמעותיים מהשנה החולפת בשבת הגאווה.
כדאי לשתף פעולה עם ארגונים גאים באיזור הקהילה כבר בשלבי התכנון של שבת הגאווה.
לרשימה של ארגוני הקהילהwww.hoshen.org :
פרסום השבת במעגלים רחבים של הקהילה הגאה המקומית יאפשר ליותר חברי הקהילה הגאה להשתתף באירוע.
צוות התנועה ישמח ללוות את תהליך התכנון ,ניתן ליצור קשר עם דגנית.
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ליטורגיה
בפרק שלפניכם תמצאו מגוון הצעות לליטורגיה לשבת הגאווה .חשוב לבנות את התפילה שתתאים לקהילה שלכם )הנוסח יכול
להשתנות ולהתפתח משנה לשנה(.
ההצעות כוללות:
 התאמות של תפילות השבת כך שיהיו מזמינות יותר לקהילה הגאה. ברכות ותפילות שניתן להוסיף לתפילה לציון שבת הגאווה קטעי קריאה ושירה שניתן להוסיף לתפילות ברכות לאירועים משמעותיים במעגל החיים של חברי הקהילה הגאה )ל"מי שברך" אחרי עליות בשחרית של שבת ,או בהזדמנויותאחרות בתפילה(
 התאמת קריאה בהפטרה לשחרית של שבת לציון שבת הגאווה :לאחר הקריאה בתורה ניתן לבחור הפטרה חלופית שתתאים בתוכןלשבת הגאווה .לדוגמא :סיפור דויד ויונתן )שמואל א' יט' א-ד'; כ' א'-ד'; שמואל ב' א' יז'-כז'( ,סיפור רות ונעמי )רות א' ח'-יט'( ,הדמות
הנזילה מגדרית של האל בספר יחזקאל )יחזקאל א' ג'-כח'(.

התאמות לנוסח התפילה
שישה מזמורי תהלים לקבלת שבת
כנגד שישה מזמורי תהילים המייצגים כל אחד מימות השבוע עומדים ששת צבעי דגל הגאווה המהווים יחד קשת אחת .כל ספירה
משקפת תכונות ומידות מסוימות בנו .תורת הזוהר שוזרת לספירותיה השונות צבעים ,ואנו מזמינים אתכם לחשוב על השבוע החולף
דרך עדשת צבעים זו.

אדום  -ספירת גבורה
ספירה זו מייצגת את חוש הצדק ,הביקורתיות ,היראה והשליטה העצמית
ַצּ ַח ִמזְמוֹר ְל ָדוִד ִשׁיר.
א ַל ְמנ ֵ
ֶדר.
ְשׁ ַלּם-נ ֶ
וּל י ֻ
הים ְבּ ִציּוֹן; ְ
א ִ
ב ְלֻ ד ִמיָּה ְת ִה ָלּה ֱ
ל-בּ ָשׂר ָיבֹאוּ.
ה--ע ֶדיָ כּ ָ
ָ
ג שׁ ֵֹמ ַע ְתּ ִפ ָלּ
ָברוּ ֶמ ִנּי ְפּ ָשׁ ֵעינוּ ַא ָתּה ְת ַכ ְפּ ֵרם.
ד ִדּ ְב ֵרי עֲונוֹת ,גּ ְ
ֲצ ֶרי:
ִשׁכֹּן ח ֵ
וּת ָק ֵרב י ְ
ה ַא ְשׁ ֵרי ִתּ ְב ַחר ְ
יכ ֶל.
יתְ קדֹשׁ ֵה ָ
ִנ ְשׂ ְבּ ָעה ְבּטוּב ֵבּ ֶ
ִשׁ ֵענוּ
הי י ְ
א ֵ
נוֹראוֹתְ ,בּ ֶצ ֶדק ַתּ ֲענֵנוּ ֱ
ו ָ
ֵי-א ֶרץ ְויָם ְרח ִֹקים.
ל-ק ְצו ֶ
ִמ ְב ָטח ָכּ ַ
בוּרה.
ֶאזָרִ ,בּ ְג ָ
ז ֵמ ִכין ָה ִרים ְבּכֹחוֹ נ ְ
תהילים פרק סה

כתום  -ספירת הוד
ספירה זו מייצגת את מידת הענווה שבנו אל מול נפלאות הבריאה ואת ההודאה על כך
ַפ ִשׁי ֶאת-יְהוָה:
א ָבּ ְר ִכי נ ְ
ְה ָדר ָל ָב ְשׁ ָתּ.
ָד ְל ָתּ ְמּאֹד הוֹד ו ָ
הי ,גּ ַ
א ַ
יְהוָה ֱ
יעה.
ְר ָ
נוֹטה ָשׁ ַמיִםַ ,כּי ִ
ב ע ֶֹטה-אוֹר ַכּ ַשּׂ ְל ָמה ֶ
י-ע ֶרב.
ֲד ָ
ְל ֲעב ָֹדתוֹ ע ֵ
ֵצא ָא ָדם ְל ָפעֳלוֹ ו ַ
כג י ֵ
ית;
ֲשׂי ,יְהוָה ֻכּ ָלּם ְבּ ָח ְכ ָמה ָע ִשׂ ָ
ה-רבּוּ ַמע ֶ
כד ָמ ַ
ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ ִק ְנָינֶ.
עוֹדי.
אהי ְבּ ִ
ַמּ ָרה ֵל ַ
אז ְ
ירה ַליהוָה ְבּ ַחיָּי ֲ
לג ָא ִשׁ ָ
יחי ָאנ ִֹכיֶ ,א ְשׂ ַמח ַבּיהוָה.
ֱרב ָע ָליו ִשׂ ִ
לד ֶיע ַ
וּר ָשׁ ִעים עוֹד ֵאינָם
ן-ה ָא ֶרץ ְ
ִתּמּוּ ַח ָטּ ִאים ִמ ָ
לה י ַ
ַפ ִשׁי ֶאת-יְהוָה;
ָבּ ְר ִכי נ ְ
ַה ְללוּ-יָהּ.
תהילים פרק קד
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צהוב – ספירת תפארת
ספירה זו מייצגת את מידת הרחמים
עוֹלם.
בוֹשׁה ְל ָ
ל-א ָ
יתי ַא ֵ
א ְבּ-יְהוָה ָח ִס ִ
יע ִני.
ְהוֹשׁ ֵ
ה-א ַלי ָאז ְְנ ו ִ
וּת ַפ ְלּ ֵט ִני ַה ֵטּ ֵ
יל ִני ְ
ב ְבּ ִצ ְד ָק ְתַ תּ ִצּ ֵ
יע ִני:
הוֹשׁ ֵ
ִית ְל ִ
ג ֱהיֵה ִלי ְלצוּר ָמעוֹן ָלבוֹא ָתּ ִמיד ִצוּ ָ
צוּד ִתי ָא ָתּה.
וּמ ָ
י-ס ְל ִעי ְ
ִכּ ַ
ְחוֹמץ.
י--פּ ְלּ ֵט ִני ִמיַּד ָר ָשׁע ִמ ַכּף ְמ ַעוֵּל ו ֵ
ַ
ה
א ַ
ד ֱ
עוּרי.
אדֹנָי יְהוִה ִמ ְב ַט ִחי ִמ ְנּ ָ
ָתי ֲ
י-א ָתּה ִת ְקו ִ
ה ִכּ ַ
ן--מ ְמּ ֵעי ִא ִמּי ַא ָתּה גוֹזִי ְבְּ ת ִה ָלּ ִתי ָת ִמיד.
ִ
ו ָע ֶליִ נ ְס ַמ ְכ ִתּי ִמ ֶבּ ֶט
ֲסי-עֹז.
ְא ָתּה ַמח ִ
ִיתי ְל ַר ִבּים ו ַ
מוֹפתָ ,הי ִ
ז ְכּ ֵ
ל-היּוֹםִ ,תּ ְפ ַא ְר ֶתּ.
ִמּ ֵלא ִפיְ ,תּ ִה ָלּ ֶתָ כּ ַ
ח יָ
תהילים פרק עא

ירוק – ספירת יסוד
מייצגת ,בין היתר ,את יכולת יצירת הקשר בין עולמות תחתונים לעליונים ובין עליונים לתחתונים
א ְתּ ִפ ָלּה ְל ָדוִד
ְא ְביוֹן ָא ִני.
י-ע ִני ו ֶ
ֵני ִכּ ָ
ַה ֵטּה-יְהוָה ָאז ְְנֲ ענ ִ
י-ח ִסיד ָא ִני:
ַפ ִשׁי ִכּ ָ
ב ָשׁ ְמ ָרה נ ְ
בּוֹט ַח ֵא ֶלי.
הי ַה ֵ
א ַ
הוֹשׁע ַע ְב ְדַּ א ָתּה ֱ
ַ
ל-היּוֹם.
אדֹנָי ִכּי ֵא ֶליֶ א ְק ָרא ָכּ ַ
ֵני ֲ
ג ָחנּ ִ
ַפ ִשׁי ֶא ָשּׂא.
אדֹנָי נ ְ
ֶפשׁ ַע ְב ֶדִּ כּי ֵא ֶליֲ 
ד ַשׂ ֵמּ ַח נ ֶ
ב-ח ֶסד ְל ָכל-ק ְֹר ֶאי.
ְר ֶ
ְס ָלּח ו ַ
אדֹנָי טוֹב ו ַ
י-א ָתּה ֲ
ה ִכּ ַ
ֲנוּנוֹתי.
יבה ְבּקוֹל ַתּח ָ
ְה ְק ִשׁ ָ
אזִינָה יְהוָה ְתּ ִפ ָלּ ִתי ו ַ
ו ַה ֲ
ֵני.
ז ְבּיוֹם ָצ ָר ִתיֶ ,א ְק ָר ֶא ָךּ ִכּי ַת ֲענ ִ
ֲשׂי.
ְאין ְכּ ַמע ֶ
אדֹנָי ו ֵ
הים ֲ
א ִ
ין-כּמוָֹ ב ֱ
ח ֵא ָ
תהילים פרק פו

כחול – ספירת חסד
ספירה שכל כולה אהבה ואהבת הטוב
ֲביִ.
ִשׁ ָליוּ אֹה ָ
ְרוּשׁ ִָלם י ְ
אלוּ ְשׁלוֹם י ָ
ו ַשׁ ֲ
נוֹתיִ.
ילַ שׁ ְלוָהְ ,בּ ַא ְר ְמ ָ
י-שׁלוֹם ְבּ ֵח ֵ
ְה ָ
ז יִ
א ַד ְבּ ָרה-נָּא ָשׁלוֹם ָבּ.
ְר ָעי ֲ
ח ְל ַמ ַען ַא ַחי ו ֵ
א ַב ְק ָשׁה טוֹב ָל.
הינוּ ֲ
א ֵ
ט ְל ַמ ַען ֵבּית-יְהוָה ֱ
תהילים פרק קכב
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סגול  -ספירת נצח
מייצגת את מידת ההתמדה והסבלנות שבנו כלפי עצמנו וכלפי אחרים
יתי ָב.
י-ח ִס ִ
א ִמ ְכ ָתּם ְל ָדוִד ָשׁ ְמ ֵר ִני ֵאל ִכּ ָ
ל-ע ֶלי.
טוֹב ִתי ַבּ ָ
ָ
אדֹנָי ָא ָתּה
ב ָא ַמ ְר ְתּ ַליהוָה ֲ
י-בם.
ל-ח ְפ ִצ ָ
ירי ָכּ ֶ
ְא ִדּ ֵ
ר-בּ ָא ֶרץ ֵה ָמּה ו ַ
א ֶשׁ ָ
דוֹשׁים ֲ
ג ִל ְק ִ
בוֹתםַ ,א ֵחר ָמ ָהרוּ
ִרבּוּ ַע ְצּ ָ
ד יְ
ל-שׂ ָפ ָתי.
מוֹתם ַע ְ
ת-שׁ ָ
ְ
ל-א ָשּׂא ֶא
וּב ֶ
יהם ִמ ָדּם ַ
ל-א ִסּיִ נ ְס ֵכּ ֶ
ַבּ ַ
גּוֹר ִלי.
תּוֹמיָ 
ְכוֹסי ַא ָתּהִ ,
ָת-ח ְל ִקי ו ִ
ה יְהוָה ְמנ ֶ
ֲלת ָשׁ ְפ ָרה ָע ָלי.
לוּ-ליַ ,בּ ְנּ ִע ִמים ַאףַ -נח ָ
ִ
ָפ
ֲב ִלים נ ְ
ו חָ
יוֹתי.
רוּני ִכ ְל ָ
ִסּ ִ
ף-לילוֹת י ְ
ְע ָצ ִני ַא ֵ
א ֶשׁר י ָ
--את-יְהוָה ֲ
ֶ
א ָב ֵר
ז ֲ
ל-אמּוֹט.
יני ַבּ ֶ
ימ ִ
ֶג ִדּי ָת ִמיד ִכּי ִמ ִ
ִיתי יְהוָה ְלנ ְ
ח ִשׁוּ ִ
ִשׁכֹּן ָל ֶב ַטח.
ף-בּ ָשׂ ִרי י ְ
בוֹדי ַא ְ
ט ָל ֵכן ָשׂ ַמח ִל ִבּיַ--וָיּגֶל ְכּ ִ
ידִ ל ְראוֹת ָשׁ ַחת.
ֲס ְ
א-ת ֵתּן ח ִ
ִ
ַפ ִשׁי ִל ְשׁאוֹל;
א-ת ֲעזֹב נ ְ
ַ
י ִכּי
יע ִני ,א ַֹרח ַח ִיּים:
תּוֹד ֵ
ִ
יא
ֶצח
ינ נ ַ
ימ ְ
ת-פּנֶיְ נ ִעמוֹת ִבּ ִ
שׂ ַֹבע ְשׂ ָמחוֹתֶ ,א ָ
תהילים פרק טז
הקשת שיצרנו בתודעה היא בבחינת כריתת ברית בין ה' לכל נפש חיה ,לכל בשר אשר על הארץ:
״את קשתי נתתי בענן״...״זאת אות הברית אשר אני נותן״ )בראשית ,ט' ,יב-יז(.
)תלמידות הרבנות אפרת רותם ואלונה ניר(

התאמה של "לכה דודי"
הסיום של הבית השביעי של המזמור "לכה דודי" מדיר את חברי הקהילה הגאה .אנו מציעים להחליף את הסיום
"כמשוש חתן על כלה"
ְרחֲקוּ ָכּל ְמ ַב ְלּ ָעיִ
ֹאסי ו ָ
ְהיוּ ִל ְמ ִשׁ ָסּה שׁ ָ
״ו ָ
ֲבה.״
היִִ כּ ְמשׂוֹשׂ ֵלב ְבּ ַאה ַ
א ָ
ָשׂישׂ ָע ַליֱִ 
יִ
)מתוך סידור בכל לבבך ,קהילת בית שמחת תורה(

על אהבתך אשתה גבעי
המזמור "לכה דודי" הוא מזמור על אהבה בין הכלה )השבת( לבין עם ישראל )הגבר( .בשבת הגאווה ניתן להשתמש בפיוט חלופי-
המתאר את השבת במונחים גבריים ,כאוהב אל אוהב.
יעי
ֲב ֶתֶ א ְשׁ ֶתּה ְג ִב ִ
ַעל ַאה ָ
יעי
ָשׁלוֹם ְלָ שׁלוֹם יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ֲב ִדים
ְמי ַמ ְע ֶשׂה ָלַ כּע ָ
ֵשׁ ֶשׁת י ֵ
דוּדים
ִאם ֶא ֱעבֹד ָבּ ֶהם ֶא ְשׂ ַבּע ְנ ִ
א ָח ִדים
ָמים ֲ
ֻכּ ָלּם ְבּ ֵעינַי ֵהם י ִ
ֲשׁוּעי
ֲב ִתי ָב יוֹם ַשׁע ִ
ֵמ ַאה ָ
אכה
ֵא ֵצא ְבּיוֹם ִראשׁוֹן ַל ְעשׂוֹת ְמ ָל ָ
ֲר ָכה
ַל ְערוְֹ ליוֹם ַשׁ ַבּת ַה ַמּע ָ
הים ָשׁם ָשׂם ַה ְבּ ָר ָכה
א ִ
ִכּי ָה ֱ
יעי
ַא ָתּה ְל ַבד ֶח ְל ִקי ִמ ָכּל י ְִג ִ

דוֹשׁי
ָמאוֹר ְליוֹם ָק ְד ִשׁי ֵמאוֹר ְק ִ
ְכוֹכ ִבים ִק ְנּאוּ ְל ִשׁ ְמ ִשׁי
ֶשׁ ֶמשׁ ו ָ
ישׁי
ַמה ִּלי ְליוֹם ֵשׁ ִני אוֹ ַל ְשּׁ ִל ִ
יעי
אוֹרוֹתיו יוֹם ָה ְר ִב ִ
ָ
ַס ִתּיר ְמ
יְ
ישׁי
ֲמ ִ
ֶא ְשׁ ַמע ְמ ַב ֵשּׂר טוֹב ִמיּוֹם ח ִ
ַפ ִשׁי
ִהיֶה נ ֶֹפשׁ ְלנ ְ
ֳרת י ְ
ִכּי ָמח ָ
דוּתי ֶע ֶרב ְל ָח ְפ ִשׁי
בּ ֶֹקר ְל ַע ְב ִ
ְרוֹעי
א ֵלי ֻשׁ ְל ַחן ַמ ְל ִכּי ו ִ
ָקרוּא ֱ
ַפ ִשׁי ְשׂ ֵמ ָחה
ֶא ְמ ָצא ְבּיוֹם ִשׁ ִשּׁי נ ְ
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נוּחה
ִכּי ָק ְר ָבה ֵא ַלי ֵעת ַה ְמּ ָ
ָחה
ִאם נָע ְונָד ֵא ֵלִ ל ְמצֹא ְרו ָ
ְנוֹעי
נוֹדי ו ִ
ְא ְשׁ ַכּח ָכּל ִ
ֶע ֶרב ו ֶ
ֲמה ִלי ֵעת ֵבּין ַה ְשּׁ ָמשׁוֹת
ַמה ָנע ָ
ֲדשׁוֹת
ִל ְראוֹת ְפּנֵי ַשׁ ָבּת ָפּ ִנים ח ָ
א ִשׁישׁוֹת
פּוּחים ַה ְרבּוּ ֲ
בֹּאוּ ְב ַת ִ
ְר ִעי
דּוֹדי ו ֵ
נוּחי זֶה ִ
זֶה יוֹם ְמ ִ
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תפילת "עלינו לשבח" קווירית
עלינו לשבח לאדון הכל ,לתת גדולה ליוצר בראשית ,שבחר גם בנו לייחד את שמו וקרבנו לעבודתו על-פי דרכנו ,שהיא דרכו.
לעתים ייתכן ונרגיש מנוכרים משום שאנחנו הומואים ,לסביות ,בי וטרנס; קווירים או סטרייטים; יהודים או לא יהודים; נשים או
גברים; מבוגרים או צעירים; או בעלי מוגבלויות .בתגובה לכך ,אנחנו מסתירים את האיכויות הייחודיות שנבראו בנו בצלם האלוהים.
אנא ,אל-נא ,חזק את כוחנו הפנימי לכבד ולהגשים את ייעודנו המיוחד ולחיות את תוכניתו המופלאה והבלתי ידועה של האל ,שבה
כל אחד מאיתנו הוא שותף חיוני.
יכירו ויידעו כל יושבי תבל כי שותפים כולנו בתיקון עולם ,איש על פי אופנו ,אישה על פי דרכה.
ונאמר :והיה ה' למלך על כל הארץ .ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.
)מתוך סידור קהילת שער זהב ,תרגום שאול ורדי(
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ברכות ותוספות לתפילה
תפילת "על הניסים" לשבת הגאווה :נוסח קהילת כל הנשמה

שנתת לנו לחיות את חיינו ,איש
ְ
שבראת אותנו בצלמ :אנו מודים ל היום על הגאווה והכוח
ָ
ששמ אהבה ,האל
ֶ
״שכינה
על פי דרכו ואישה על פי דרכהּ ,כחברים שווים בקהילתנו ובחברת האדם.
אנו זוכרים חלוצים וחלוצות שקראו תיגר על הידוע והמקובל ,ותבעו את זכותם לחדש את הישן ולקדש את ֶהחדש.
הומוסקסואלים ולסביות ,ביסקסואלים ,טרנסג׳נדרים ותומכיהם שמאסו בתוויות ובהתוויות הביאו לנו כברכת קשת בענן
עצת :לא טוב היות האדם לבדו.״
ֶ
שלל דרכים להבין ולממש את
)בראשית ב יח(
בשמ ,ועמדו נגד ָּב ַניִ
ֶ
שמ ,בטענתם שהם שונאים
שנטעת בלבּנו ,קמו מחללי ֶ
ְ
״בבואנו לחיות את חיינו לפי הטבע
זּקת את לבּם לעמוד
וח ְ
עמדת להם בעת צרתם ִ
ְ
ברחמיִ הרבים
ַ
ואתּ
ובנותיִ להשפילם ולאסרם ,להשמידם ולמחקםְ .
ַ
זקי-נא אותנו
יציריִ .אף היום ַח ִ
ַ
ביחד ,לפקוח את עיניהם ואת עיני העולם ,להבין שהחרות והזכות לאהוב שייכות לכל
למען נוכל לראות נפלאות ולחולל נסים ,להיות אשר נהיה ולאהוב את מי שנאהב ,לא ַבצל אלא באור החיים ,לחיות
ועליִ.
כיהודים בחיק הקהילה ,לקדש את איחודנו ולשיש עלינו ַ
אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה .ולא נבוש ולא נכלם לעולם ועד .ונאמר :אמן.״
)תהלים קיח כב(

על הקדושה
אנחנו ילדיכם ההומואים ,הלסביות ,הביסקסואלים והביסקסואליות ,הטרנסג'נדרים והטרנסג'נדריות.
אנחנו ההורים שלכם – הורים הומואים ,לסביות ,בי וטרנס.
יראוּ )ויקרא יט ג(
תָ
ְא ִביו ִּ
ִאישׁ ִאמּוֹ ו ָ
אנחנו זקני הקהילה ,הומואים ,לסביות ,בי וטרנס.
ָקן )ויקרא יט לב(
ת ְּפנֵי ז ֵ
ְה ַד ְרָּ
תקוּם ו ָ
ׂיבה ָּ
ִמְּפנֵי ֵש ָ
אנחנו הגר אשר בשעריך –
אנחנו יהודים הומואים ,לסביות ,בי וטרנס
יך )ויקרא יט טז(
א ֵת ֵלָ ר ִכיל ְבּ ַע ֶמּ ָ
אנחנו האחים והאחיות שלכם – הומואים ,לסביות ,בי וטרנס
א ִת ְשׂנָא ֶאת ָא ִחיִ בּ ְל ָב ֶב ָך )ויקרא יט יז(
)מתוך סידור קהילת שער זהב ,תרגום שאול ורדי(
אנחנו ,הומואים ,לסביות ,בי וטרנס ,היינו גם קרבן לפגיעה ולרצח.
א ַת ֲעמֹד ַעל ַדּם ֵר ֶע) ויקרא יט טז(
אנחנו השכנים שלכם – הומואים ,לסביות ,בי וטרנס
ֲך )ויקרא יט יג(
א ַת ֲעשֹׁק ֶאת ֵרע ָ
ית) ויקרא יט טו(
ֲמ ֶ
ְבּ ֶצ ֶדק ִתּ ְשׁפֹּט ע ִ
ְא ַה ְב ָתּ ְל ֵרעֲָ כּמוֹ) ויקרא יט יח(
וָ
ל-ה ָא ֶרץ.
תוֹדה ָה ִריעוּ ַליהוָה ָכּ ָ
א ִמזְמוֹר ְל ָ
ב ִע ְבדוּ ֶאת-יְהוָה ְבּ ִשׂ ְמ ָחה בֹּאוּ ְל ָפנָיו ִבּ ְר ָננָה.
הים:
א ִ
ג ְדּעוּ ִכּי יְהוָה הוּא ֱ
ַחנוּ ַעמּוֹ ְוצֹאן ַמ ְר ִעיתוֹ.
אנ ְ
הוּא ָע ָשׂנוּ ולא )וְלוֹ( ֲ
ֲצר ָֹתיו ִבּ ְת ִה ָלּה הוֹדוּ-לוָֹ ,בּ ְרכוּ ְשׁמוֹ.
תוֹדה ח ֵ
ד בֹּאוּ ְשׁ ָע ָריוְ ,בּ ָ
אמוּנָתוֹ
ְעד-דֹּר ָודֹרֱ ,
עוֹלם ַח ְסדּוֹ ו ַ
ה ִכּי-טוֹב יְהוָה ְל ָ
)תהלים ק'(
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חירות ,אהבה ,הודיה
חירות .אהבה .הודיה .זוהי המהות של מנהיגות יהודית :החירות לסייע למדוכאים ,ולאלו המדכאים את עצמם; האהבה לאחרים בלא
פחד; ההודיה בשותפות עם הקהילה .כולנו מנהיגים המובילים זה את זו בשבילי ההבנה ההדדית.
משה הוביל את עמינו מדיכוי לחירות ,אבל ,בהתאם להוראת האל ,הוא לא הוביל את העם אל תוך ארץ ישראל .לא היה בכך צורך
מאחר והאידיאל של ארץ ישראל כבר היה בתוכו .בניגוד למשה ,העם רק החל ללמוד על חירות ,אהבה ,והודיה ,ולכן היו צריכים להגיע
אל הארץ המובטחת.
משה נולד עשיר ,בעל מעמד וביטחון ,בני ישראל לא זכו לכל אלה .כיהודים גאים ,חסרו לנו הביטחון והפריבילגיות של
הטרוסקסואלים ,ולמשך זמן ארוך נאלצנו לבנות פירמדות למדכאינו.
מי יתן ונמצא את ארץ ישראל בתוכינו ונסייע לאחרים למצוא את ארץ ישראל שלהם .זוהי גאולתנו היום.
)מתוך סידור קהילת שער זהב ,תרגום נועה סתת(

גאולה
אלוהים לא הוביל אותנו בדרך הקצרה
כשפרעה שחרר אותנו לבסוף
אלא בדרך עקלקלה ,דרך המדבר.
עמודי אש ועשן הבדילו בין היום והלילה-
אל קצה הים -בלתי עביר ומסוכן
"לו אלוהים היה מוביל אותנו בדרך הקצרה"
זעקנו "לא נמות כאן; שמצרים תלחץ
אותנו כרצונה; נחזור אל עברנו".
אבל אנחנו יצאנו ,דרך המדבר.
בפחד ,באמונה ,חופשיים כעת כי אנו אומרים
אנחנו חופשיים .לא עוד המודרים ,הנדחים.
אלוהים לא הוביל אותנו בדרך הקצרה
אלא אל תוך המים הגואים ,שאינם נבקעים
אלא אם ביד מושטת ,נצעד קדימה ,בעוז
בדרך העקיפה ,דרך המדבר
באנו לכאן ,ברוכים באהבה ,לסביות ,הומואים ,בי וטרנס
לברך את אלוהינו ,שלא הוביל אותנו בדרך הקצרה
אלא בדרך העקלקלה ,דרך המדבר.
)מתוך סידור קהילת שער זהב ,תרגום רחל פרידמן ונועה סתת(

לרדוף צדק

ברוך אתה ה׳ אלוהנו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לרדוף צדק.

תפילת הדרך
למצעד הגאווה בירושלים
ְרוּשׁ ִַלם ַה ְבּנוּיָה ְכּ ִעיר ֶשׁ ֻח ְבּ ָרה-
ְרוּשׁ ִָלם .י ָ
ֵל .ע ְֹמדוֹת ָהיוּ ַר ְג ֵלינוּ ִבּ ְשׁ ָע ַריִ י ָ
ִשׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ְל ָדוִד ָשׂ ַמ ְח ִתּי ְבּא ְֹמ ִרים ִלי ֵבּית יְהוָה נ ֵ
ָשׁבוּ ִכ ְסאוֹת ְל ִמ ְשׁ ָפּט ִכּ ְסאוֹת ְל ֵבית ָדּוִד.
ִשׂ ָר ֵאל ְלהֹדוֹת ְל ֵשׁם יְהוָהִ .כּי ָשׁ ָמּה י ְ
ַח ָדּוֶ .שׁ ָשּׁם ָעלוּ ְשׁ ָב ִטים ִשׁ ְב ֵטי-יָהּ ֵעדוּת ְלי ְ
ָלּהּ י ְ
א ַד ְבּ ָרה-נָּא ָשׁלוֹם ָבְּ .ל ַמ ַען
ְר ָעי ֲ
נוֹתיְִ .ל ַמ ַען ַא ַחי ו ֵ
ילַ שׁ ְלוָה ְבּ ַא ְר ְמ ָ
י-שׁלוֹם ְבּ ֵח ֵ
ְה ָ
ֲביִ .י ִ
ִשׁ ָליוּ אֹה ָ
ְרוּשׁ ִָלם י ְ
אלוּ ְשׁלוֹם י ָ
ַשׁ ֲ
א ַב ְק ָשׁה טוֹב ָל.
הינוּ ֲ
א ֵ
ֵבּית-יְהוָה ֱ
תהילים קכ"ב
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נוֹתיִ
ילַ שׁ ְלוָה ְבּ ַא ְר ְמ ָ
י-שׁלוֹם ְבּ ֵח ֵ
ְה ָ
יִ
ִש ָֹר ֵאל –
ׁש ַמע י ְ
ְ
אהוּת ַא ְל ֵפי ָפּ ִנים,
ָל ֱ
ָתה,
עוֹלם ְשׁ ִכינ ָ
ְמא ָ
ֶיה ֶא ָחד.
ִרבּוּי ָפּנ ָ
Marcia Falk
יהי רצון מלפניך יה ,אלוהינו ואלוהי אמותינו ואבותינו ,שתוליכנו לשלום ותצעידנו יחד לגאווה ולשלום ותגעינו אל מחוז
חפצנו לחיים ,ולשמחה ,ולשלום .ותצילנו מכל אויב ואורב ,שכן רע ומסית ,ומכל מיני פורענויות בדרך.
תן לנו לראות את היקרים לנו ,את שותפינו ואוהבינו צועדים עמנו ומלווים אותנו במעשינו .יהיה המצעד הזה סמל לנתיבי
חיינו ,יהיו עינינו פקוחות ,לבותינו קשובים וצעדינו נכונים .ותתן ברכה במעשי ידינו ונזכה לראות שכר לעמלנו ,ככתוב
ְה ַלְ ל ָפנֶיִ צ ְד ֶק״ )ישעיהו נח ,ח( .תננו לחן ולחסד ולכבוד בעיניך ובעיני כל רואינו ,למען נזכור
אוֹר ...ו ָ
ִבּ ַקע ַכּ ַשּׁ ַחר ֶ
״אז י ָ
ָ
צלם אלוהים שבנו ,וטע בליבנו אהבה ושלום.
ברוך אתה יה שומע תפילה.
הרבה גילי צדקיהו
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ארבע כוסות גאווה
כוס ראשונה – כוס שעבוד

ֲב ִדים ָהיִינוּ ְל ַפ ְרעֹה ְבּ ִמ ְצ ָריִם״ )דברים ו כ"א(
״ע ָ
אנו שותים כוס ראשונה של ליל הסדר ,חוגגים יחד חירות
וזוכרים את אלה אשר לאורך דורות ,וגם כיום במקומות חשוכים,
חיים בפחד ובהסתרה – של מיניותם ,של זהותם ,של עצמיותם.
נזכור אותם ונזכור את הפחד וההסתרה שקיימים גם בנו ,את הספקות שצצים,
את הרצון להיות מקובלים/ות ואהובים/ות אשר לעיתים מרחיק אותנו ממי שאנחנו.

כוס שניה – כוס מנהיגות והובלה״
וּב ְמחֹת״ )שמות ט"ו כ(
יה ְבּ ֻת ִפּים ִ
ֲר ָ
ָשׁים ַאח ֶ
ַתּ ֶצאן ָכל ַהנּ ִ
ָדהּ ו ֵ
יאהֶ ...את ַהתֹּף ְבּי ָ
ַתּ ַקּח ִמ ְריָם ַה ְנּ ִב ָ
״ו ִ
אנו שותים כוס שניה של ליל הסדר ,מריעים למנהיגותם של משה ומרים וזוכרים את המנהיגות והמנהיגים שלנו,
אלה שהחליטו לא להסתתר ולהאבק  -למען עצמן/ם ,למען אהובה או אהוב ,למען לסביות והמוסקסואלים אחרים,
ולמען חברה מגוונת ,צודקת וטובה יותר.
מאבקים על זכויות כלכליות וחוקיות ,מאבקים לאפשרות להקמת משפחה ולהכרה כמשפחה,
ומעל לכל מאבק יומיומי ויצירתי לנראות רבת פנים ולנוכחות.
נריע להן/ם ,מובילי/ות מהפכות גדולות,
ונזכור גם את המהפכות הקטנות שאנו יוצרות/ים בחיינו באופן יומיומי ומתמשך.

כוס שלישית – כוס מסעות במדבר ,והתגלויות בדרך
״היּוֹם ַא ֶתּם י ְֹצ ִאים ְבּח ֶֹדשׁ ָה ָא ִביב ) שמות י"ג ד(
ַ

אנו שותים כוס שלישית של ליל הסדר ,זוכרים מסע במדבר,
נזכור גם את המסעות שלנו – מסעות של גילוי והתגלות ,של בושה וכעס ,של אהבה והתרגשות .מסעות שיש בהם קושי ,ושיש בהם
צמיחה .מסעות שנמשכים חיים שלמים ,ולא תמיד מגיעים לארץ המובטחת.
נזכור את המסע ,שהוא לעולם מסע פרטי ,חוויה אישית ,יחודית ולנו עצמינו בלבד הזכות לשפוט אותה ,להשוות אותה ולהעמיד
אותה מול ההליכה בדרך וחציית המדבר של הזולת.

כוס רביעית – כוס מלאה ,כוס הגאולה ,הזהות הגלויה

״לפיכך אנחנו חייבים להודות ,להלל ...לברך ...שהוציאנו מעבדות לחרות ,מאפלה לאור גדול...״ )ע"פ משנה פסחים ,י(
אנו שותים כוס רביעית של ליל הסדר,
מקבלים ומעבירים מורשת של עם ,סיפור וזהות ,חוגגים גאולה.
נזכור ונחגוג את ישיבתנו כאן יחד ,נשים ,גברים ,מספרים  -מכוננים קהילה ,עם סיפורים ,עם זיכרון ,עם העברה מדור לדור.
נזכור את העוצמה האישית והקהילתית ,אשר נולדת מן המצרים ,את היחודיות האישית והקהילתית המעשירה את חיינו ואת
עולמינו ,ואת הזכות שלנו לשבת חופשיות/ים ,בני/ות חורין.
הרבה גילי צדקיהו ,ליל סדר בבית הפתוח לגאווה וסובלנות ,תשס"ט
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שירה וקטעי קריאה
ינים  /גלעד מאירי
ַא ְר ַּב ַעת ַה ִּמ ִ
ָט ְל ִּתי ֶאת ַא ְר ַּב ַעת ַה ִּמינִ ים ִּב ְצרוֹר,
ְנ ַ
יטים,
ְס ְט ֵר ִ
הוֹמו ִֹאים,
ֶל ְס ִּביוֹת,
ּא ִלים
יס ְקסו ָ
ִּב ֶ
ו ְִה ְצ ַמ ְד ִּתי או ָֹתם ָקרוֹב ְל ִל ִּבי
ֹש ְּפ ָע ִמים ְלכֹל ִּכ ּווּן:
ׁשלׁ
ַע ִּתי ָ
וְנִ ְענ ְ
ֹאלהְ ,ל ַמ ְע ָלהְ ,ל ַמ ָּטה
ׂמ ָ
ָמינָהָ ,אחו ָֹרהְ ,ש
ימה ,י ִ
ָק ִד ָ
ׂ ַמ ְח ִּתי ִל ְפנֵי ה' ֱאל ָֹהי ַּב ִּמין
ְו ָש
ָה ֱאנוִֹׁשי.
מתוך :חיפוש מתקדם ,כרמל2010 ,

אהי כופר צבי  /שמואל הנגיד
ריתי,
ֱא ִהי ּכ ֶֹפר ְצ ִבי ֵה ֵפר ְִּב ִ
ּרה,
ְא ְה ָבתוֹ ְּבתו ְֹך ִל ִּבי ְׁשמו ָ
וַ
ֲא ֶשר ָא ַמר ְל ַס ַהר ַּב ֲעלוֹתוֹ:
ְת ָרא?'
'ה ִת ְר ֶאה ֶאת ְמאוֹר ָּפנַי ,ו ֵ
ֲ
ּמ ְר ֵאה ַה ְּל ָבנָה ָּב ֲא ֵפ ָלה
וַ
ְּכ ָב ֶר ֶקת ּב ַכף ַע ְל ָמה ְׁשח ָֹרה.
שמואל הנגיד ,המאה ה 11-לספירה

זכיתי לאהוב
מילים ולחן :עברי לידר
וכשהשמש נמחקת בשמיים
והלב מטפטף לי דרך העיניים החומות
אז אני זוכר שיש ידיים שרוצות אותי קרוב
אני יודע שזכיתי לאהוב
וכשהרוח אחרי הצהריים
היא מפזרת ענפים קטנים ובינתיים זה נעים
אז אני זוכר שיש עיניים שרואות אותי קרוב
ואני יודע שזכיתי לאהוב
אני יודע שזכיתי לאהוב

וכשהשמש יוצאת מעל המים
ומתחיל עוד יום אפור ובינתיים אין סיבה
אז אני זוכר שיש שפתיים שרוצות אותי קרוב
אני יודע שזכיתי לאהוב
אני זוכר שיש שפתיים שרוצות אותי קרוב
ואני יודע שזכיתי לאהוב
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ׁש ֵרי ַה ּזו ְֹר ִעים וְ לֹא יִ ְקצֹרוּ  / ...אברהם בן יצחק
ַא ְ
ַאְׁש ֵרי ַה ּזו ְֹר ִעים ְולֹא י ְִקצֹר ּו
ַר ִחיק ּו נְ דוֹד.
ִּכי י ְ
יהם
ּר ֶ
ׁשר ִּת ְפ ֶא ֶרת נְ עו ֵ
יבים ֲא ֶ
ַאְׁש ֵרי ַה ְּנ ִד ִ
ָמים ו ִּפ ְזרוֹנָם
יפה ַעל אוֹר ַה ּי ִ
הו ִֹס ָ
ְהם ֶאת ֶע ְדיָם ִה ְת ָּפ ָרק ּו ַ -על ֵאם ַה ְּד ָר ִכים.
וֵ
ׁשם
ַפ ָ
ּלי נ ְ
ּתם ָע ְב ָרה ְגבו ֵ
ׁשר ּגֵאו ָ
ֵאים ֲא ֶ
ַאְׁש ֵרי ַה ּג ִ
ַת ִהי ְכ ַענְ וַת ַה ּל ֶֹבן
ו ְּ
ׁשת ֶּב ָענָן.
ַא ֲח ֵרי ֵה ָעלוֹת ַה ֶּק ֶ
ׁשר י ְִק ָרא ִל ָּבם ִמ ִּמ ְד ָּבר
ַאְׁש ֵרי ַה ּיו ְֹד ִעים ֲא ֶ
ׂ ָפ ָתם ִּת ְפ ַרח ַה ּדו ִּמ ּיָה.
ְעל ְש
וַ
ֵא ְספ ּו ֶאל ּתוֹך ֵלב ָהעו ָֹלם
יהם ִּכי י ָ
ַאְׁש ֵר ֶ
ּטי ַא ֶּד ֶרת ַהִּׁש ְכ ָחה
לו ֵ
ְהיָה ֻח ָּקם ַה ָּת ִמיד ְּב ִלי א ֶֹמר
וָ
כל השירים ,הקיבוץ המאוחד1992 ,

הצל שלי ואני
מילים ולחן :יהודה פוליקר
הצל שלי ואני יצאנו לדרך
השמש עמדה כך בערך
פעם אני מוביל
ופעם צל על השביל
עננים התכנסו בשמיים
התחילו לרדת טיפות מים
צילי התכנס בתוכי
המשכתי לבדי בדרכי
הרוח טלטל
הפחד טפטף וחלחל
צילי בתוכי מרעיד
מפחיד יותר מתמיד
הוא שואל לאן אתה לוקח
אני משיב לאן אתה בורח
למה תמיד קירות מוגנים
למה צל כשאור בפנים

בוא נקפוץ ,נמריא ,נעוף
אל קשר הצל והגוף
די להמשיך לברוח
אל מה שתמיד רצינו לשכוח
לשכוח את דלתות הבלבול
את הילד שמציץ דרך חור המנעול
בוא נעבור את הגבול
אל החופש שהיה כבול
ורק מנגינות מזכירות
שבחוץ אפשר להיות
משוחרר מכל פחד
רק כשהצל ואני ביחד
בוא נעוף רחוק...

בוא נעוף רחוק
אתה תהיה לי כנפיים
אל חיבור דמיוני
שהיה עד עכשיו בלתי אפשרי
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זן נדיר
מילים :מאיר גולדברג ,לחן :קורין אלאל
אנחנו פוחדים מהצל של עצמנו,
נצמדים לקירות הבתים
ורוב הזמן מתביישים בגופנו,
חופרים מקלטים.
אנחנו נמלטים ממסיבה משוגעת,
נדחקים לסירות משוטים.
כל יבשה היא ספינה שטובעת
כשחופרים מקלטים.
אנחנו זן נדיר :ציפור משונה.
החלומות באוויר ,הראש באדמה.
אנחנו מרמים בעיקר את עצמנו.
לא עיוורים ,אבל לא מביטים.
ולא ברור מה נשאיר אחרינו,
מלבד הפחדים.
אנחנו זן נדיר...

אלוהים לסבית  /שז
הם ירקו אחריי בעוברי ברחוב ,אבל
אלוהים המטירה עלי פרחים.
"אהביני",
לחשו שפתיי.
אלוהים הייתה לסבית
ריכלו אחריה ברחובות ,הראו
אחריה באצבע ,ואז היא התחילה להאמין
באלוהים:
אלוהים לסבית יפהפייה ונבונה
ממטירה עליה פרחים.
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קשת בענן
בכל פעם שאני רואה
דגל קשת בענן
מתנוסס על עמוד תאורה
בירושלים עיר הקודש
אני יודע שאלוהים כרת ברית
עמנו.
אילו חיינו את חיינו בשחור ובלבן
מעולם לא היינו זוכים לראות
אותה הבטחה אלוהית.
כשאני רואה את כל הצבעים יחדיו
אני זוכר
שאלוהים נמצא שם
למענך ולמעני.

ההומופוביה כפי שאסביר לבתי
ארנה קזין ,עיתון הארץ7.8.2009 ,
)נכתב בעקבות רצח שני צעירים ב"בר נוער" ,רח' נחמני תל אביב(
אני לסבית .לבת זוגי ולי יש תינוקת בת חמישה חודשים .היא מתוקה .כשתגדל ארצה להסביר לה מהי הומופוביה .אני מדמיינת אותה
בת עשר ,כילדתו של טאהר בן ג'לון בספרו "הגזענות כפי שהסברתי לבתי" .זו ששואלת שאלות תם כמו "תגיד ,אבא ,מה זו גזענות?"
או "גם אני עלולה להפוך לגזענית?" כשבתנו תשאל על הומופוביה ,ארצה להיות מוכנה עם תשובות .השבוע  -בעקבות כל מה שנאמר
על הרצח באגודת ההומואים והלסביות בתל אביב  -התחוור לי שהמשימה אינה פשוטה.
הומופוביה היא תופעה נפשית וחברתית משונה ,אגיד לבתי ,ובדומה לגזענות היא נפוצה למדי .כשאומרים "הומופוביה" מתכוונים
ל"פחד ורתיעה בלתי רציונליים מפני הומוסקסואליות ומפני הומואים ולסביות" .הומופובים יש בכל מקום  -בממשלה ,בעסקים,
באקדמיה ובעיתונות ,בקרב ימניים ושמאלניים ,יהודים ומוסלמים ,בחברה החרדית ובתל אביב החילונית.
בדרך כלל ,אסייג באוזני בתי ,הומופוביה לא מביאה אנשים לידי רצח .אבל גם בשגרה היא אכזרית ,ומייצרת לא מעט סבל :הורים
מתנכרים לילדיהם בגללה )ואם הילדים נפצעים בפעולת טרור שקשורה להומואים ,סופר השבוע ,הוריהם מעדיפים לא לבקר אותם
בבית החולים ,עד כדי כך הם מבוהלים( .נערים מתנכלים לנערים אחרים .ילדים מתביישים ופוחדים .בוגרים חשים אשמה ומשקרים
לעצמם ולאחרים .בני אדם מונעים מעצמם ומאחרים חירות ,חברות ואהבה ,בגלל אותה חרדה מוזרה.
"למה?" תשאל אותי בתי .שאלה טובה ,אענה לה .אצל גברים ,האפשרות להשתוקק אל בני מינם מאיימת על עצם הגדרת הגבריות,
שמכילה בתוכה את ההיבט של כיבוש האשה .ביטויים של מיניות שאינה מכוונת לנשים מערערים את יסודות זהותם המגדרית .טוב,
זה לא הסבר לילדה בת עשר .אני צריכה לעבוד על הניסוחים.
נשים וגברים פוחדים מתשוקה שאינה הטרוסקסואלית  -אני מנסה שוב  -כי לימדו אותם שרק סקס מסוג אחד הוא תקין ,וכל
תשוקה אחרת אסורה .הם אמורים לשכפל את חיי הסקס והזוגיות המדומיינים של הוריהם ,ולא חשוב עד כמה היו טובים או רעים.
הכל נובע מחשש קדום שהומוסקסואליות היא התמסרות לעונג מיני שאינו מביאה להתרבות המין האנושי .כנראה משהו מהחרדה
האנכרוניסטית הזאת נשאר רווח כיום ,בעידן אמצעי המניעה ,תרומת הזרע ומגוון הסדרי ההורות החדשה .גם אני הייתי הומופובית
פעם ,אתוודה לפני בתי .במשך שנים רבות פחדתי להיות לסבית .העדפתי את הבדידות .עכשיו אנסה לחייך אליה ,כדי להקל מעט את
כובד השיחה...
התפישה כאילו יש חברה נורמלית ,ששוקלת לקבל את החריגים שבתוכה .בעיניים שאינן הומופוביות ,אין בחברה רוב נורמלי
שמקבל את השונה .החברה מורכבת ממגוון אנשים שונים ,בעלי מגוון טעמים חברתיים ומיניים ,שעשויים להשתנות כל העת" .אין סכנה
לתושבי תל אביב" ,דיווחו העיתונים בשם המשטרה למחרת הרצח ,והרוצח עדיין חופשי" .זהו רק אירוע נקודתי )של קהילת
ההומואים והלסביות(" .הנה עוד התבטאות תמימה ספוגה בהומופוביה .קשה להסביר .תופעה משונה .מזל שבתי עדיין תינוקת קטנה.
יש לי עוד כמה שנים של עבודת הכנה.
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Over the Rainbow: Leona Lewis
Somewhere over the rainbow
Way up high
In the land that I heard of once
Once in a lullaby
Well, someday I'll wish upon a star
And wake up where the clouds are far behind me
Where troubles will melt like lemon drops
Away above the chimney tops
That's where you'll ﬁnd me
Somewhere over the rainbow
Skies are blue
And the, the dreams that you dare to dream
They really do come true
If happy little blue birds ﬂy
Beyond the rainbow
Why, oh, why
Can't I?

 שימו לב,מהגרות פוטנציאליות
 דבורה עברון: מאנגלית,'אדריאן ריץ
ֹׁש ַּת ַע ְבר ּו ֶּד ֶר ְך ֶּד ֶלת זו
ֶ ֹאו
.ּׁש ּלֹא ַּת ַע ְברו
ֶ ֹאו
,ִאם ַּת ַע ְבר ּו ַּד ְר ָּכ ּה
ָּת ִמיד ַק ּיָם ַה ִּס ּכוּן
.ׁשל זִ ְכרוֹן ִׁש ְמ ֶכן
ֶ
יכן ִּב ְכ ִפילוּת
ֶ ַה ְּד ָב ִרים ִמ ְס ַּת ְּכ ִלים ֲע ֵל
ָרה
ָ ְא ֶּתן ַח ּיָבוֹת ְל ִה ְס ַּת ֵּכל ַּב ֲחז
ַו
.ְל ֵתת ָל ֶהם ִל ְקרוֹת
ָו
ִאם לֹא ַּת ַע ְבר ּו
.ּׁשהו
ֶּ ׁשוִים ַמ
ָ ׁש ַה ַח ּיִים י ְִהי ּו
ֶ יָכוֹל ִל ְהיוֹת
,ׁש ָּל ֶכן
ֶ ישוֹת
ׁ ִלְׁשמֹר ַעל ַה ִּג
,ׁש ָּל ֶכן
ֶ ְל ַה ְח ִזיק ַּב ַּמ ֲע ָמד
.ָלמוּת ְּבא ֶֹמץ
ֲא ָבל ִּת ְהי ּו ִע ּוְרוֹת ִל ְד ָב ִרים ַר ִּבים
,ַחמֹק ִמ ֶּכן
ְ ְה ְר ֵּבה י
ַו
?ְּב ֵאיזֶה ְמ ִחיר
...ִמי יו ֵֹד ַע
,ַה ֶּד ֶלת ַע ְצ ָמ ּה
יחה ָּד ָבר
ָ לֹא ַמ ְב ִט
.זוֹ ַרק ֶּד ֶלת
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ברכות
ברכה ליציאה מהארון
-לֶ ,לֶ אל-עבר עצמךֶ ,ל
״ל ְ
-ל״ לאברהם אבינו ולשרה ִאמנוֶ .
״ל ְ
ת ,שכינה מקור חיינו ,אשר אמרה ֶ
רוּכה ַא ְַּ
ְבּ ָ
ומצא את עצמך״ .והם עזבו את ביתם ,את הקיום היחיד שהם הכירו ,על מנת לבנות להם חיים חדשים בדרך חדשה.
ָ
ֵאל הבריאה ,המחדש בכל יום מעשׂה בראשיתֱ ,היֵה ִעִּמי כעת בצאתי אל העולם בדרכי החדשה.
אל הגילויֱ ,היֵה עמי כשאני מתחייב/ת לפסוע בשבילי חיי כאדם חזק ,אוהב ,נבון ויפה ,כפי שבראת אותי.
-ל.
״ל ְ
אל הישועה ,בצאתי היום מן הארון בפני הארון ,אני מקיים/מקיימת את המצווה שציווית את אבותינו ואמותינוֶ :
ומצא את עצמך.״ וכך עשיתי ,ויהי זאת לחיים ולבריאות ,לשמחה ולברכה.
ל אל-עבר עצמך .לך ָ
ונשמח ונעלוֹז ,ונאמר– אמן!
)מסידור קהילת שער זהב(
ברכה להתאמת מין
ברוך אתה יי אלוהינו מלך העולם המעביר את העוברים.
ברוך אתה יי אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו כרצונה
ברוך אתה יי אלוהינו מלך עולם שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.

ברכות לילד\ילדה חדש
מי שברך אבותנו אברהם יצחק ויעקב ואמותנו שרה ,רבקה רחל ולאה ,בלהה וזילפה יברך את ההורים ____________ ו ____
______ ,ואת הילד\ה שהגיע לעולם בברכה .ויקרא\תקרא שמו\ה של הילד\ה בישראל ______________ בן ___________
ו _________ .מי יתן והוריו יתברכו לגדל אותו\ה באהבה ,תקווה ופתיחות .מי יתן והילד\ה ת\יגדל לאהוב את היהדות ,תוך מחויבות
לתיקון עולם ולעזרה לזולת .מי יתן וחייו\ה של ________ יהיו מלאים בתורה ,אהבה ,ומעשים טובים.
ברכות לזוג שנישא\שעומד להינשא
מי שברך אבותנו אברהם יצחק ויעקב ואמותנו שרה ,רבקה רחל ולאה ,בלהה וזילפה יברך את ____________ ואת __________,
העומדות להינשא .מי יתן ויבנו בית יהודי מלא באהבה ושותפות ,חברות ושלום .עזור להן להיות צנועות בתביעותיהן זו מזו ,אך נדיבות
באהבתן זו לזו .מי יתן והבית שיבנו יהיה מחוייב לתורה ,תיקון עולם ,ומעשים טובים .מי יתן ויברוכו בבריאות טובה ובביטחון ,ומי יתן
והשכינה תשכון בינהן באהבתן.
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התנועה הרפורמית גאה לקדש
את השוויון ולצעוד עם הקהילה הגאה!
התנועה הרפורמית מזמינה אתכן ואתכם לקחת חלק בחוויה יהודית ישראלית ,פתוחה ,סובלנית ורב גונית.
יחד ,עם חברינו וחברותינו הלסביות ,ההומואים הביסקסואלים והטרנסג'נדרים ,אנו חוגגים את קדושת חייו
של כל אדם ופועלים לממש את צלם האלוהים הטבוע בכולנו.

עת לחגוג:
קהילות התנועה ליהדות מתקדמת ברחבי הארץ פותחות את שעריהן בשמחה ובגאווה לכל אדם ומשפחה ,ומזמינות אתכם
להשתתף בחיי קהילה מתקדמים ושוויוניים .בואו לחגוג עמנו את השבת והחגים ,ללמוד וליצור ,ולקדש את כל מה שראוי לקדושה
בחיינו .לרשימת קהילות התנועה היכנסו לאתר האינטרנט שלנוwww.reform.org.il :

עת לאהוב:
רבני ורבות היהדות הרפורמית ישמחו ללוות אתכם ואתכן ברגעים של שמחה אישית ,זוגית ומשפחתית ולעמוד לצדכם/ן ברגעי
צער ואבל ,במגוון טקסי מעגל החיים :נישואין ,טקסי לידה ,בר ובת מצווה ,גיור )מבוגרים וילדים( ומעמדי אבל וזיכרון .רבני התנועה
יסיעו לכם ולכן בבניית טקס שוויוני ,המשלב מסורת והתחדשות ,יבטא את סיפור החיים שלכם\ן ויעניק משמעות לרגעים המיוחדים
בחייכם/ן .פרטים נוספים ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו ,או בטלפון.02-6203448 :

עת לתקן:
ברוח חזונם של נביאי ישראל ,מדגישה היהדות הרפורמית את המצוות שבין אדם לחברו ואת ערכי המוסר ,הצדק ,והאחריות
החברתית והסביבתית .המרכז הרפורמי לדת ומדינה פועל לשוויון חוקי ומשפטי לחברי הקהילה הגאה וניצב מזה שנים ארוכות לצד
ארגוני הקהילה .נתקלתם באפליה או חוסר צדק? פנו אלינו ב  irac@irac.orgונהיה גאים לסייע לכם!

״לפיכך נברא אדם יחידי  ...להגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא ,שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולם דומים
זה לזה ,ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהן דומה לחברו.״
)משנה ,סנהדרין ד ה(

www.reform.org.il

חפשו אותנו
התנועה הרפורמית והמרכז הרפורמי לדת ומדינה
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