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 יום הזכרון 

 הזכרון  יוםעל משמעות 

 ישראל מערכות לחללי הזיכרון םיו של "ייעודו מתוך אתר הכנסת:
 במערכות הנופלים זכר עם ישראל אזרחי של התייחדות הוא

 מדי מצוין זה יום. קיימת המדינה הקרבתם בזכות אשר, ישראל
 לפני אחד יום ותמיד, זה לתאריך בסמוך או באייר' בד בשנה שנה
 הנופלים שבין הקשר את ולהדגיש לסמל כדי, העצמאות יום

  1".ישראל מדינת תקומת ובין נפשם ומסירות
ביום זה אנו זוכרים ומזכירים את הנופלים בשירות הבטחון מלפני 

בפעולות האיבה שפקדו הנרצחים קום המדינה ועד ימינו, וכן את 
 את מדינתנו. 

 

 פעילות תפקיד הרב ורעיונות ל

הוא מועד יחסית חדש בלוח השנה היהודי, ועל כן  הזכרוןיום 
העומדות בפני הרב לשילוב תכנים באפשרויות  ישנה גמישות רבה

שונים. הכוונה כאן היא להעמיד בפני החדשים בתפילה ובטקסים 
הפניות קרי הדברים בעניין בית הכנסת, ולהוסיף יהרב את ע

 למקורות אחרים.
תפקיד הרב הוא לעורר זכרון, לייחד את היום לכבוד זכר הנופלים, 

ן ואזרחי מדינת ישראל להדגיש את ההקרבה של כוחות הבטחו
וגם את , לספר את סיפורה של מדינת ישראל שנפלו על קידוש ה'

. מדובר על יום מרגש, ועל סיפורם של הנופלים ובני משפחותיהם

                                                      
1 http://www.knesset.gov.il/holidays/heb/yom_zik.htm 

http://www.knesset.gov.il/holidays/heb/yom_zik.htm
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 כן על הרב להעצים את הרגש תוך מתן תוכן ערכי ויהודי ליום הזה
. וליצור משמעות ותחושת שייכות אישית, קהילתית ולאומית

ת, שירים וקריאות, כדאי להיעזר בחברי קהילה מעבר לתפילו
שחוו מלחמות, קרבות או פיגועים, בין בצורה ישירה ובין כקרובי 

 משפחה או חברים. 
 

 הלכות יום הזכרון

 תאריך
יום הזכרון נקבע ליום שקודם ליום העצמאות, והוא ד' באייר. 

תאריך זה ישונה בהתחשב  2לאור בקשת הרבנות הראשית,
 3ת, וכך נקבע כחוק במדינת ישראל:בקדושת השב

 לישראל הגנה-צבא ללוחמי גבורה זכרון יום הוא באייר' ד( ")א
 מערכות וללוחמי ישראל מדינת של קיומה הבטחת על נפשם שנתנו

 זכרם עם להתייחדות, ישראל תקומת למען שנפלו ישראל
 .גבורתם מעשי ולהעלאת

 באייר' ב ביום רוןהזכ יום יקויים, בשבוע בששי באייר' ד חל( ב)
' ג ביום הזכרון יום יקויים, בשבוע בחמישי חל; שנה אותה של

 ביום הזכרון יום יקויים, בשבוע בראשון חל; שנה אותה של באייר
 ".שנה אותה של באייר' ה
 

 ליווי מוסיקלי
-בכלי אף ,זה ליום המתאימות מנגינות הזכרון ביום לנגן מותר
  4נגינה.

                                                      
2 http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=2152 
. 1963 -חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג  3

cial/heb/chok_yom_hazikaron.hthttp://www.knesset.gov.il/laws/spe
m 

http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=2152
http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/chok_yom_hazikaron.htm
http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/chok_yom_hazikaron.htm
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 הזכרוןאזכרות ליום תפילות ו

 הקדמה -סדר התפילות 
, ערבית בתפילת. הנופלים לזכר נשמה נרות"מדליקים 

 פסוק, בתהלים' ט מזמור מוסיפים, תתקבל קדיש אחרי
 אחרי, בשחרית. וקרובים הורים ידי על וקדיש, בפסוק
 ד"קמ מזמוראומרים , הארון פותחים, תתקבל קדיש

 על דישוק" מלא רחמים אל, "יזכור, בפסוק פסוק בתהלים
 5."וקרובים הורים ידי

 
* * * * * 

 
 יזכור -סדר התפילות 

 6חיילי צה"ל וכוחות הבטחוןיזכור ל
יו ֶאת ֱאֹלִהים ִיְזכֹּר נָּ יו בָּ ִנים, ּוְבנֹותָּ ַאִמיִצים ַהֶנֱאמָּ ֵלי, ְוהָּ א ַחיָּ -ְצבָּ

ה נָּ ֵאל ַהֲהגָּ ל, ְלִיׂשרָּ רֹות לֹוֲחֵמי ְוכָּ  יםַהּלֹוֲחִמ  ַוֲחִטיבֹות ַהַמְחתָּ
ם ְבַמַעְרכֹות עָּ ל, הָּ חֹון ַהמֹוִדיִעין ְקִהיִלַית ַאְנֵשי ְוכָּ  ְוַאְנֵשי ְוַהִבטָּ
ה רָּ ם ֵחְרפּו ֲאֶשר ַהִמְשטָּ ה ַנְפשָּ מָּ ִמְלחָּ ֵאל ְתקּוַמת ַעל בָּ ל, ִיְׂשרָּ  ֵאֶּלה ְוכָּ

ֶרץ ֶשִנְרְצחּו אָּ ה בָּ ּה ּוִמחּוצָּ ְצִחים ִביֵדי לָּ טֶ  ֵמִאְרּגּוֵני ְמרָּ  ִיְזכֹּר .רֹורהָּ
ֵאל ַרך ִיׂשרָּ ֲעלּוִמים ִזיו ַעל ְוֶיֱאַבל ְבַזְרעֹו ְוִיְתבָּ ה ְוֶחְמַדת הָּ  ַהְּגבּורָּ
ת צֹון ּוְקֻדשָּ רָּ ה ִנְסּפּו ֲאֶשר ַהֶנֶפש ּוְמִסירּות הָּ כָּ ה ַבַמֲערָּ  ִיְהיּו .ַהְכֵבדָּ

ֵאל ְרכֹותַמעַ  ֵלילְ חַ  רָּ חֹון ֲעטּוֵרי ִישְֹּ ֵאל ְבֵלב יםֲחתּוִמ  ַהִנצָּ רָּ  .ּדֹור ְלדֹור ִישְֹּ

 
 שו"ת במראה הבזק ח"ב, תשובה מד.  4
 לוח דינים ומנהגים בהוצאת היכל שלמה, ירושלים.  5
נוסח רשמי. הנוסח מופיע באתר הרשמי של מדינת ישראל,  6

www.izkor.gov.ilורן זצ"ל, בהיותו הרב , והוא הנוסח שנקבע ע"י הרב שלמה ג
ֵאל הצבאי הראשי. בנוסח המקורי של ברל כצנלסון, הפתיחה היא " ר ַעם ִיׂשרָּ ִיְזכֹּ

יו", ונכתב לזבר הנופלים בתל חי,  יו ּוְבנֹותָּ נָּ . לבירור נוסף של 1920ֶאת בָּ
 izkor.gov.il/Page.aspx?pid=32http://www.התפתחות תפילה זו: 

http://www.izkor.gov.il/
http://www.izkor.gov.il/Page.aspx?pid=32
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* * * 
 

 7יזכור לחיילי צה"ל וכוחות הבטחון
ֵלי צְ  ֱאֹלִהים ִיְזכֹּר ם ֶאת ִנְשמות ַחיָּ ְסרּו ַנְפשָּ ֵאל ֶשמָּ ה ְלִיְׂשרָּ נָּ א ַהֲהגָּ בָּ

ְפלּו ִּגבֹו ֵאל ְלַמַען ַאְרֵצנּו ִרים ְבַמַעְרכֹוַעל ְקדּוַשת ַהֵשם ְונָּ ת ִיְׂשרָּ
ֱאֹלְקדֹוהַ  ה, ִעיר הָּ יֹוִהים ּוְמקֹושָּ ִרים ַקּלּו ּוֵמֲארָּ ש. ִמְנשָּ ת ם ַהִמְקּדָּ

ם ְלַהְנִחיל ִנְצחֹו ֵברּו ְבֵצאתָּ ֵאל. ֵזֶכר ֲעֵק ן עֹוּגָּ ם ְלִיְׂשרָּ ם ּוַמֲעֵׂשה לָּ תָּ ידָּ
 ֹּ ם ל תָּ נּו ְלעֹוְּגבּורָּ ִמים ְוַנְפשֹוא יָּסּופּו ֵמִאתָּ ה ְצרּורֹולָּ ת ֵתיֶהם ִתְהֶיינָּ

ם, ִיְצחָּ ר ַהַחִיים ִעם ִנְשמֹוִבְצרֹו הָּ ר ב ְוִעם ִנְשמֹוק ְוַיֲעקֹּ ת ַאְברָּ ת ְשאָּ

ֵאל ּוְקדֹוִּגבֹו יו ֶשְבַגן ֵעֶדןֵרי ִיְׂשרָּ ֹּ  ,שָּ ֵמןְונ  .אַמר אָּ

 
* * * * * 

 אל מלא רחמים ואזכרות –סדר התפילות 
נת נוסח רשמי, מדי) אל מלא רחמים לחיילי צה"ל וכוחות הבטחון

 8(ישראל
ֵלא ֵאל ה ַהְמֵצא, ַבְמרֹוִמים שֹוֵכן ַרֲחִמים מָּ ה ְמנּוחָּ  ַכְנֵפי ַעל ְנכֹונָּ

ה ַהר, ְוִגבֹוִרים ְטהֹוִרים, ְקדֹוִשים ַבַמֲעלֹות ַהְשִכינָּ ִקיעַ  ְכזֹּ רָּ  הָּ
ל ֶשִנְלֲחמּו ַהְקדֹוִשים ְלִנְשמֹות, ַמְזִהיִרים ֵאל ַמַעְרכֹות ְבכָּ , ִיְׂשרָּ
א ַבַמְחֶתֶרת ה ּוִבְצבָּ נָּ ֵאל ַהֲהגָּ ְפלּו ְלִיְׂשרָּ ם ְוֶשנָּ ְסרּו ְבִמְלַחְמתָּ ם ּומָּ  ַנְפשָּ

ם, ַהֵשם ְקֻדַשת ַעל עָּ ֶרץ הָּ אָּ נּו ַבֲעבּור, ְוהָּ  ְלִעּלּוי ִמְתַּפְּלִלים ֶשאָּ
ֵכן. ִנְשמֹוֵתיֶהם ַרֲחִמים ַבַעל לָּ יו ְבֵסֶתר ַיְסִתיֵרם הָּ פָּ ִמיםְלעֹו ְכנָּ  ְוִיְצרֹּר לָּ

ה, ִנְשמֹוֵתיֶהם ֶאת ַהַחִיים ִבְצרֹור ם הּוא ְיהֹוָּ תָּ ם ֵעֶדן ְבַגן, ַנֲחלָּ תָּ , ְמנּוחָּ

                                                      
הנוסח מופיע באתר של רבני צהר,  7

http://www.tzohar.org.il/m_year.asp?id=12224 וכן באתר דעת ,
2.htm-daat.ac.il/daat/tfila/tfilothttp://www. 

נוסח זה מודפס בסידור רינת ישראל, וכן במחזור בהוצאת קורן, ונמצא באתר  8
של משרד החינוך, 

n.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/ZikaronVazmhttp://cms.educatio
aut/Zikaron/TfilotYzcor/TfilatKel.htm .. 

http://www.tzohar.org.il/m_year.asp?id=12224
http://www.daat.ac.il/daat/tfila/tfilot-2.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/ZikaronVazmaut/Zikaron/TfilotYzcor/TfilatKel.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/ZikaronVazmaut/Zikaron/TfilotYzcor/TfilatKel.htm
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נּוחּו לֹום ְויָּ ם ַעל ְבשָּ ל ְוַתֲעמֹּד ִמְשְכבֹותָּ ֵאל ְלכָּ ם ִיְׂשרָּ  ְוַיַעְמדּו ְזכּותָּ
ם לָּ ִמין ְלֵקץ ְלגֹורָּ ֹּאַמר, ַהיָּ ֵמן ְונ  .אָּ

 

* * * 
 

 9חמים לחיילי צה"ל וכוחות הבטחוןאל מלא ר
ֵלא ה ַהְמֵצא, ַבְמרוִמים שוֵכן ַרֲחִמים ֵאל מָּ ה ְמנּוחָּ  ַכְנֵפי ַתַחת ְנכונָּ
ה ִקיעַ  ְכזַהר, ְוִגבוִרים ְטהוִרים, ְקדוִשים ְבַמֲעלות, ַהְשִכינָּ רָּ  הָּ

ֵלי ְלִנְשמות. ַמְזִהיִרים א ַחיָּ ה ְצבָּ נָּ ֵאל ֲהגָּ פְ  ְלִיְׂשרָּ  ְבִמְלֲחמות לּוֶשנָּ
ֵאל ם ְבַמַעְרכות ַהּלוֲחִמים ְוכל, ִיְׂשרָּ עָּ ם ֶשֵחְרפּו הָּ מּות ַנְפשָּ  ְקֻדַשת ַעל לָּ

ֵאל ַמַעְרכות ֱאלֵהי ּוְבֶעְזַרת, ַהֵשם ה ִלְתקּוַמת ֵהִביאּו ִיְׂשרָּ ֻאמָּ  הָּ
ה ֶרץ ְוַהְמִדינָּ אָּ ֵכן. ְוהָּ ַרֲחִמים ַבַעל לָּ יוכְ  ְבֵסֶתר ַיְסִתיֵרם הָּ פָּ ִמים נָּ , ְלעולָּ

ם ֶאת ַהַחִיים ִבְצרור ְוִיְצרור תָּ ה. ִנְשמָּ ם הּוא ְיהֹוָּ תָּ  ְתֵהא ֵעֶדן ְבַגן, ַנֲחלָּ
ם תָּ נּוחּו, ְמנּוחָּ לום ְויָּ ם ַעל ְבשָּ בָּ ם ְוַיַעְמדּו, ִמְשכָּ לָּ ִמין ְלֵקץ ְלגורָּ יָּ , הָּ

ֵמן ְונאַמר  .אָּ
 

* * * 
 

 10טחון )הקיבוץ הדתי(אל מלא רחמים לחיילי צה"ל וכוחות הב
ֵלא ֵאל ה ַהְמֵצא, ַבְמרֹוִמים שֹוֵכן ַרֲחִמים מָּ ה ְמנּוחָּ  ַתַחת ַכְנֵפי ְנכֹונָּ

ה ַהר ְקדֹוִשים ּוְטהֹוִרים ְבַמֲעלֹות ַהְשִכינָּ ִקיעַ  ְכזֹּ רָּ , ַמְזִהיִרים הָּ
ם ַעל ְּגֻאַּלת ִיְׂש  ְלִנְשמֹות ְסרּו ֶאת ַנְפשָּ ֵאל, ִלְפדֹות ַהִּגבֹוִרים ֲאֶשר מָּ רָּ

ִרים ַקְרֵננּו ְבִציֹון. ִשיב ְשבּוֵתנּו ּוְלהָּ ֵתנּו ּוְלהָּ ַרֲחִמים ַבַעל ַאְדמָּ  הָּ
יו ְבֵסֶתר ַיְסִתיֵרם פָּ ִמים ְכנָּ , ִנְשמֹוֵתיֶהם ֶאת ַהַחִיים ִבְצרֹור ְוִיְצרֹּר ְלעֹולָּ

ה ם הּוא ְיהֹוָּ תָּ לֹום ְויָּנּוחּו ,ַנֲחלָּ ֹּאַמרִמְשכָּ  ַעל ְבשָּ ם, ְונ ֵמן. בָּ  אָּ
 

* * * 

                                                      
הנוסח מופיע באתר של רבני צהר,  9

http://www.tzohar.org.il/m_year.asp?id=12224 וכן באתר דעת ,
2.htm-http://www.daat.ac.il/daat/tfila/tfilot. 
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 11(נוסח אשכנז) אל מלא רחמים לנפגעי פעולות האיבה
ֵלא ֵאל ה ַהְמֵצא, ַבְמרֹוִמים שֹוֵכן ַרֲחִמים מָּ הְנכֹו ְמנּוחָּ  ַכְנֵפי ַעל נָּ

ה ִקיעַ  ַהרְכזֹּ  ִריםּוְטהֹו ִשיםְקדֹו תַמֲעלֹובְ  ַהְשִכינָּ רָּ  ֶאת ַמְזִהיִרים הָּ
ל תִנְשמֹו ִכים ֶשִנְרְצחּו ַהְקדוִשים כָּ ִקים ַבְּדרָּ ִרים שּוִביםַביִ , ּוַבְשוָּ , ּוֶבעָּ

ה נָּ ר ַבֲהגָּ ִרים ֵביֵניֶהם .ּוַבִמְשמָּ ִשים ַטף, ּוְזֵקִנים ְנעָּ  ַעל ִריםהֹו, ְונָּ
ִלים, ַיְלֵדיֶהם  ְבִמיתות ֶשֶנֶהְרגּו, ְוַתְלִמיֵדיֶהם ִריםמֹו, ְנשוֵתיֶהם ִעם ְבעָּ
ִריֹו ְמֻשנות ֵאש, תְוַאְכזָּ ה, ּוַבֶחֶרב בָּ ה ַבְסִקילָּ ב תִבְיִריֹו, ּוַבְשֵרפָּ  ֵמַהַמֲארָּ

ם ְתַכִסי ַאל ֶאֶרץרֹור. טֶ הַ  ְוִאְרגּוֵני ִליםבְ ְמחַ  ְיֵדי ַעל, ֶפתתֹּ  ּוְבִפּגּוֵעי מָּ , ּדָּ
קֹו ְיִהי ְוַאל ם םמָּ תָּ ַמִים הְיהֹוָּ  ַיְשִקיף ֲאֶשר ַעד, ְלַזֲעקָּ  ַעל ְויָּחּוס ִמשָּ
תֹו ַאְרצֹו, ַעמֹו ם. ְוַנֲחלָּ ֵאל דַתֲעמֹּ  ְזכּותָּ נּו ִויֻקַים, ּוְלַאְרצֹו ְלִיְׂשרָּ  בָּ

תּוב יו ַדם ִכי ַעמֹו גֹוִים ַהְרִנינּו: ַהכָּ דָּ ם ִיקֹום ֲעבָּ קָּ ִשיב ְונָּ יו יָּ רָּ  ְוִכֶּפר ְלצָּ
תֹו ֵכן. ַעמֹו ַאְדמָּ ַרֲחִמים ַבַעל לָּ יו ְבֵסֶתר ְסִתיֵרםיַ  הָּ פָּ ִמיםְלעֹו ְכנָּ  לָּ

ם ְתֵהא ֵעֶדן ְבַגן. ֵתיֶהםִנְשמֹו ֶאת ַהַחִיים רִבְצרֹו רְוִיְצרֹו תָּ נּוחּו ְמנּוחָּ  ְויָּ
לֹו ם ַעל םְבשָּ בָּ ֹּ  ,ִמְשכָּ ֵמן אַמרְונ   .אָּ

 

* * * 
 

 12אזכרה לנפגעי פעולות האיבה )נוסח ספרד(
ל ַעל ַהְמַרֵחם יוֹוְבִרי כָּ ה רּוחַ  ֶנֶפש ַעל ִויַרֵחם יָּחּוס הּוא תָּ מָּ  ֶשל ּוְנשָּ

ֵאל ֶאֶרץ ְבַרֲחֵבי ֶשִנְרְצחּו ִשיםַהְקדֹו ִכים, ִיְׂשרָּ ִקים ַבְּדרָּ  ַבִישּוִבים ּוַבְשוָּ
ִרים ִרים ֵביֵניֶהם. ּוֶבעָּ ִשים ַטף ּוְזֵקִנים ְנעָּ , ַיְלֵדיֶהם ִעם ִריםהֹו, ְונָּ
ִלים  תְבִמיתֹו ֶשֶנֶהְרגּו ,ַתְלִמיֵדיֶהם ִעם ִריםמֹו ,ֵתיֶהםְנשֹו ִעם ְבעָּ

ִריֹו תְמֻשנֹו ֵאש, תְוַאְכזָּ ה, ּוַבֶחֶרב בָּ ה ַבְסִקילָּ ב תִבְיִריֹו, ּוַבְשֵרפָּ  ֵמַהַמֲארָּ
ם ִּפְרֵאי ְיֵדי ַעל, ֶפתתֹּ  ּוְבִפּגּוֵעי דָּ ִאים אָּ . ְכִחיֵדנּוּוְלהַ  ֵמַאְרֵצנּו ְלַנְשֵלנּו ַהבָּ

                                                      
הנוסח מופיע באתר של רבני צהר,  11

p://www.tzohar.org.il/m_year.asp?id=12224htt וכן באתר דעת ,
2.htm-http://www.daat.ac.il/daat/tfila/tfilot 
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ם ְתַכִסי ַאל ֶאֶרץ מָּ קום ְיִהי ְוַאל ּדָּ ם מָּ תָּ ה ַיְשִקיף ֲאֶשר ַעד, ְלַזֲעקָּ  ְיהֹוָּ
ַמִים תֹו ַאְרצֹו ,ַעמֹו ַעל ְויָּחּוס, ִמשָּ ם. ְוַנֲחלָּ ֵאל דַתֲעמֹּ  ְזכּותָּ  ְלִיְׂשרָּ
נּו ְוִיְתַקֵים, ּוְלַאְרצֹו תּוב בָּ יו ַדם ִכי ַעמֹו גֹוִים ַהְרִנינּו: ַהכָּ דָּ  ִיקֹום ֲעבָּ

ם קָּ ִשיב ְונָּ יו יָּ רָּ תֹו ְוִכֶּפר ְלצָּ ה רּוחַ . ַעמֹו ַאְדמָּ  ִעם ֵעֶדן ְבַגן ְתִניֵחם ְיהֹוָּ
ל ִניות ַהַצִּדיִקים תַנְפשֹו כָּ ֶהם ַהשוְכִבים ְוַהִצְדקָּ ַרֲחִמים ִבְכַלל ִעמָּ  הָּ

ֵמן ְונאַמר ,תְוַהְסִליחֹו  .אָּ
 

 ום הזכרוןשירים וקריאות לי

כאן נביא מספר שירים וקריאות שאפשר לשלב בתפילה או בטקס 
 נפרד, וכן הפניות למקומות ואתרים אחרים. 

 

 מהמקורות
  כז-יז, ב, א / שמואל קינת דוד

ֵנן ִוד ַוְיקֹּ ה ֶאת ּדָּ ֹּאת ַהִקינָּ אּול ַעל ַהז ן ְוַעל שָּ תָּ ֹּאֶמר: ְבנֹו ְיהֹונָּ  ְלַלֵמד ַוי
ה ְבֵני ה ִהֵנה ֶשתקָּ  ְיהּודָּ ר ֵסֶפר ַעל ְכתּובָּ ֵאל ַהְצִבי: ַהיָּשָּ  ַעל ִיְׂשרָּ

מֹוֶתיָך ל בָּ לָּ ְפלּו ֵאיְך חָּ  ְבחּוצֹּת ְתַבְשרּו ַאל ְבַגת ַתִּגידּו ַאל: ִגבֹוִרים נָּ
ה ֶּפן ַאְשְקלֹון ה ֶּפן ְּפִלְשִתים ְבנֹות ִתְׂשַמְחנָּ ֲעֵרִלים ְבנֹות ַתֲעֹלְזנָּ ֵרי: הָּ  הָּ

ר ְוַאל ַטל ַאל ַבִּגְלבֹּעַ  טָּ ם ִכי ְתרּומֹּת ּוְׂשֵדי ֲעֵליֶכם מָּ ֵגן ִנְגַעל שָּ  ִּגבֹוִרים מָּ
ֵגן אּול מָּ ִשיחַ  ְבִלי שָּ ֶמן מָּ ִלים ִמַּדם: ַבשָּ  ֶקֶשת ִּגבֹוִרים ֵמֵחֶלב ֲחלָּ

ן תָּ ֹּא ְיהֹונָּ ׂשֹוג ל חֹור נָּ אּול ְוֶחֶרב אָּ ֹּא שָּ שּוב ל ם תָּ אּול: ֵריקָּ ןוִ  שָּ תָּ  יהֹונָּ
ִבים ם ְבַחֵייֶהם ְוַהְנִעיִמם ַהֶנֱאהָּ ֹּא ּוְבמֹותָּ דּו ל ִרים ִנְפרָּ  ַקּלּו ִמְנשָּ

יֹות ֵברּו ֵמֲארָּ ֵאל ְבנֹות: ּגָּ אּול ֶאל ִיְׂשרָּ ה שָּ ִני ַהַמְלִבְשֶכם ְבֶכינָּ  ִעם שָּ
ִנים ב ֲעִדי ַהַמֲעֶלה ֲעדָּ הָּ ְפלּו ֵאיְך :ְלבּוְשֶכן ַעל זָּ ִר  נָּ ה ְבתֹוְך יםִגבֹּ מָּ  ַהִמְלחָּ
ן תָּ מֹוֶתיָך ַעל ְיהֹונָּ ל בָּ לָּ ֶליָך ִלי ַצר: חָּ ִחי עָּ ן אָּ תָּ ַעְמתָּ  ְיהֹונָּ  ְמאֹּד ִּלי נָּ

ה ְתָך ִנְפְלַאתָּ ִשים ֵמַאֲהַבת ִלי ַאֲהבָּ ְפלּו ֵאיְך: נָּ ֹּאְבדּו ִגבֹוִרים נָּ  ְכֵלי ַוי
ה מָּ  :ִמְלחָּ
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  תהלים פג
ף ִמְזמֹור ִשיר סָּ ִמי ַאל יםֱאֹלִה : ְלאָּ ְך ּדֳּ : ֵאל ִתְשקֹּט ְוַאל ֶתֱחַרש ַאל לָּ

יּון אֹוְיֶביָך ִהֵנה ִכי ְׂשאּו ּוְמַׂשְנֶאיָך ֶיֱהמָּ ֹּאש נָּ  סֹוד ַיֲעִרימּו ַעְמָך ַעל: ר
ֲעצּו ְמרּו: ְצפּוֶניָך ַעל ְוִיְתיָּ ֹּא ִמּגֹוי ְוַנְכִחיֵדם ְלכּו אָּ ֵכר ְול ֵאל ֵשם ִיזָּ  ִיְׂשרָּ

ו ֵלב ֹוֲעצּונ ִכי: עֹוד ֶליָך ַיְחּדָּ ֵלי: ִיְכרֹּתּו ְבִרית עָּ הֳּ  ְוִיְשְמֵעאִלים ֱאדֹום אָּ
ב ל: ְוַהְגִרים מֹואָּ ֵלק ְוַעמֹון ְּגבָּ  ַאשּור ַּגם: צֹור יְֹּשֵבי ִעם ְּפֶלֶשת ַוֲעמָּ
ה ם ִנְלוָּ יּו ִעמָּ ה לֹוט ִלְבֵני ְזרֹועַ  הָּ ֶהם ֲעֵׂשה: ֶסלָּ ן לָּ א ְכִמְדיָּ ִביןכְ  ְכִסיְסרָּ  יָּ
ֹּאר ְבֵעין ִנְשְמדּו: ִקישֹון ְבַנַחל יּו ּד ה דֶֹּמן הָּ מָּ ֲאדָּ  ְנִדיֵבמֹו ִשיֵתמֹו: לָּ
ע ּוְכֶזַבח ְוִכְזֵאב ְכעֵֹּרב ל ּוְכַצְלֻמנָּ ְמרּו ֲאֶשר: ְנִסיֵכמֹו כָּ ה אָּ נּו ִניֲרשָּ  ֵאת ּלָּ
ַער ִתְבַער ְכֵאש: חַ רּו ִלְפֵני ְכַקש ַכַּגְלַּגל ִשיֵתמֹו ֱאֹלַהי: ֱאֹלִהים ְנאֹות  יָּ

ה בָּ ִרים ְתַלֵהט ּוְכֶלהָּ ְתָך ְבַסֲעֶרָך ִתְרְּדֵפם ֵכן: הָּ  ַמֵּלא: ְתַבֲהֵלם ּוְבסּופָּ
לֹון ְפֵניֶהם ה ִשְמָך ִויַבְקשּו קָּ ֲהלּו ֵיבֹּשּו: ְיהֹוָּ  ְוַיְחְּפרּו ַעד ֲעֵדי ְוִיבָּ
ֹּאֵבדּו ה ִכי ְוֵיְדעּו: ְוי ל ַעל ֶעְליֹון ְלַבֶּדָך הְיהֹוָּ  ִשְמָך ַאתָּ ֶרץ כָּ אָּ  : הָּ

 
  משניות מפרקי אבות / אותיות נשמה

 ואל לרשע תתחבר ואל רע משכן הרחק אומר הארבלי תאי
 )א, ז(: הפורענות מן תתיאש

 והוי הרבה ועשה מעט אמור קבע תורתך עשה אומר מאי
 )א, טו(: יפות פנים בסבר האדם כל את מקבל

 וזקנים לזקנים ויהושע ליהושע ומסרה נימסי תורה קבל שה
 אמרו הם הגדולה כנסת לאנשי מסרוה ונביאים לנביאים

 הרבה תלמידים והעמידו בדין מתונים הוו דברים שלשה
 )א, א(: לתורה סייג ועשו

 אהרן של מתלמידיו הוי אומר הלל מהם קבלו ושמאי לל
 :לתורה ומקרבן הבריות את אוהב שלום ורודף שלום אוהב

 )א, יב(

 

* * * * * 
 

 נ
 ש
 מ

 ה
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 שירים
 היימן ה'נחצ: אלתרמן, לחן נתן: מגש הכסף / מילים

והארץ תשקוט, עין שמיים 
 אודמת 

תעמעם לאיטה על גבולות 
 עשנים, 

קרועת לב אך  -ואומה תעמוד 
 נושמת 

לקבל את הנס, האחד, אין 
 שני... 

 

היא לטקס תיכון, היא תקום 
 למול הסהר 

 ואימה.  ועמדה למולם עוטה חג
 אז מנגד יצאו נערה ונער 

ואט אט יצעדו הם אל מול 
 האומה. 

 

 לובשי חול וחגור וכבדי נעליים 
 בנתיב יעלו הם, הלוך והחרש 

לא החליפו בגדם, לא מחו עוד 
 במים 

את עקבות יום הפרך וליל קו 
 האש. 

 
עייפים עד בלי קץ, נזירים 

 ממרגוע 
 ונוטפים טללי נעורים עבריים... 

שניים יגשו ועמדו עד בלי דם ה
 נוע 

ואין אות אם חיים הם או אם 
 ירויים. 

 

אז תשאל האומה שטופת דמע 
 וקסם 

ואמרה: "מי אתם?", והשניים 
 שוקטים 

 יענו לה: "אנחנו מגש הכסף, 
שעליו לך ניתנה מדינת 

 היהודים". 
 

כך יאמרו ונפלו לרגלה עוטפי 
 צל 

 והשאר יסופר בתולדות ישראל.

 
 ים / מילים: עמנואל צבר, לחן: יאיר רוזנבלוםברית דמ

  הקהל דעת ועל, המקום דעת על
 , בוטחים, סער וגם סופה רכבנו

 ". הנער אל ידך תשלח אל"
 

 , מעלה של ובישיבה
  מטה של ובישיבה

  בא וזה מדבר זה עוד

 יקחהו, ההוא הלילה
 , האופל
 . בא ההוא הלילה

 

 את יודעים, ושבעים למודים
 , השעה

 , יובלים, הראלים עטוש
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 שובר ושריון, וקול לבנון חילים
 . ארזים

 

 מעלה... של ובישיבה
 

 
 , אמא, ההוא בלילה
 , יובל לקינות הראל

 , בא וזה מדבר זה עוד
 . חלל במותיך על יובל, אמא

 

 צעקה היתה, אבא, ההוא בלילה
 . גדולה

  בא וזה מדבר זה עוד

 , הראל גם יובל, יובל גם הראל
 . שכולה לפיותת ועיר

 

 מעלה... של ובישיבה
 

 הראלים, ארצי לך תלפיות
 . בשערך

 עולם ברית, דמים ברית
 , בבשרך

  ילודיך ינחמו הימים אימת את
 .חיי בדמייך ואת

 

* * * * * 
 

 פרקי קריאה ליום הזכרון )אתר יזכור(

v.il/Songs.aspxhttp://www.izkor.go 

 

)אתר אמנותי ומדעי של הנופלים  ,עזבונם הספרותי
 יזכור(

http://www.izkor.gov.il/Page.aspx?pid=66 

 

 פיוטים ליום הזכרון )אתר הפיוט והתפילה(

http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/results.asp

x#query=any,contains,יום הזיכרון&indx=11  

 

 

 
 

http://www.izkor.gov.il/Songs.aspx
http://www.izkor.gov.il/Page.aspx?pid=66
http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/results.aspx#query=any,contains,יום הזיכרון&indx=11
http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/results.aspx#query=any,contains,יום הזיכרון&indx=11
http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/results.aspx#query=any,contains,יום הזיכרון&indx=11
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 בין יום הזכרון ליום העצמאות

 על משמעות סדר ההבדלה

החיים ומעגל השנה המשלבים במעגל רבים מהאירועים והימים 
בתוכם רגשות שונים. לדוגמה: בליל הסדר עוברים מצער העבדות 
לשמחת הגאולה. בחתונה אנחנו מעלים את ירושלים וחורבנה על 
ראש שמחתנו. בחול המועד פסח אומרים רק חצי הלל על 
גאולתינו, מתוך הבנה שאחרים מתו כדי שאנחנו נינצל. בשמיני 

מהר מחגיגות שמחת תורה, הקפות, ריקודים עצרת עוברים חיש 
 וחתנים לתוך תפילת גשם והזכרת נשמות.

 –עצב, אבל, זיכרון הנופלים והנפגעים  –כך גם בין יום הזיכרון 
 שמחה והלל על גאולתנו ופדות נפשנו. –ליום העצמאות 

 

 תפקיד הרב ורעיונות לפעילות

שלל הרגשות דרך אחת להעביר את הציבור בין התחושות השונות ו
, מעין הבדלה בין שכול וזיכרון היא ע"י טקס מעבר בין הימים

. מתחילים עם שירים שקטים, תפילות וקריאות לגילה וציפייה
המתאימות, וכדי לסמן את תשועת ה' שהיא כהרף עין, עוברים 
לשירים שמחים, מקפיצים, וקריאות על גאולה ישנה ונבואות 

, קריאות ורעיונות לטקס מעבר כאן מובאים מספר שירים לעתיד.
  .באנגלית בין שני הימים. יש לשים לב שחלק מהטקסטים

http://www.atzmaut.shlichim.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?ar

c=911129  

http://www.atzmaut.shlichim.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=911129
http://www.atzmaut.shlichim.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=911129
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 יום העצמאות 

  העצמאות על משמעות יום

"זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו." יום העצמאות הוא היום 
ממוות שבו קמה המדינה, היום שבו שוב יצאנו מהגלות לגאולה, 

לחיים, ובו אנו מחוייבים לשמוח ולהודות לה' על גאולתנו ועל 
 1949:13-ב יו"ר הכנסת, אמריוסף שפרינצק, פדות נפשנו.

 עלינו קמו, ישראל נתמדי הכרזת יום, באייר' ה ביום"
 ואויב צר. חלוציים דורות מפעל משורשו ולעקור לכלותנו

 החג. לו יכולנו אנו אולם, עלינו קם מזימות-ורב גוונים-רב
 עקירה במקום, פריחה באה כליה במקום כי, לבשר בא הזה

 את הזה בחג מצאה דורות תוחלת. ובנין נטיעה באו והרס
 ".תיקונה ראשית

 

 ונות לפעילות תפקיד הרב ורעי

יום העצמאות, כמו יום הזכרון, הוא מועד יחסית חדש בלוח השנה 
היהודי, ועל כן ישנה גמישות רבה באפשרויות העומדות בפני הרב 

 לשילוב תכנים חדשים בתפילה ובטקסים שונים. 
בנוסף לסידורי התפילה, ישנם הוצאות שונות ואתרי אינטרנט 

תפילה מרגשת ומשמעותית  רבים שביכולתם לעזור לרב בבניית
אה חוברת ליום י, החברה למתנ"סים הוצהליום זה. לדוגמ

העצמאות ובה רעיונות רבים, ואפילו נוסח לקידוש היום, ללא שם 
 ומלכות.

                                                      
יושב ראש הכנסת בעת חגיגת יום העצמאות הראשון יוסף שפרינצק היה  13

 .https://goo.gl/xv1jBH כנסת, מתוף אתר ה .למדינת ישראל

https://goo.gl/xv1jBH
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 הלכות יום העצמאות

 הקדמה
יום העצמאות הינו חג המעורר מספר שאלות, ונדמה שלעיתים 

ובע, בין היתר, מפאת התשובות אינן נותנות בירור מספק. דבר זה נ
מפאת והיות יום העצמאות חג חדש יחסית בלוח השנה היהודי, 

. הימצאו בתוך ימי ספירת העומר שבהם אנו נוהגים מנהגי אבלות
פוליטי על עצם תקומת ישראל -להתעלם גם מהצד הדתי אל לנו

והשאלה האם יש לראות מאורע היסטורי זה כנס גלוי וכראשית 
עלינו להמתין לביאת הגואל לפני שמכריזים צמיחת הגאולה, או ש

 על מדינה ריבונית הפועלת על פי חוקי התורה.
 

 תאריך
יום העצמאות נקבע ליום שבו דוד בן גוריון הכריז על הקמת 
מדינת ישראל בתש"ח, והוא ה' באייר. לאור בקשת הרבנות 

בהתחשב היום שבו יחגגו את יום העצמאות ישתנה הראשית, 
 14וכך נקבע כחוק במדינת ישראל: .בקדושת השבת

" העצמאות יום" כעל באייר' ה יום על בזה מכריזה הכנסת( א)"
 .המדינה כחג בשנה שנה מדי שיוחג

' ג ביום העצמאות יום יוחג, בשבת יחול באייר' ה יום אם( ב)
, בשבוע ששי ביום יחול באייר' ה יום אם. שנה אותה של באייר

 באייר' ה יום אם. שנה אותה של יירבא' ד ביום העצמאות יום יוחג
 אותה של באייר' ו ביום העצמאות יום יוחג, בשבוע בשני יחול
 ".שנה

 

                                                      
. 1949 -חוק יום העצמאות, התש"ט  14

http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/chok_yom_haatzmaut.ht
m 

http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/chok_yom_haatzmaut.htm
http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/chok_yom_haatzmaut.htm
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 ברכת שהחינו
יש לברך את ברכת שהחיינו ביום  15לדעת הרב משולם ראטה,

 ושמח שנהנה בעצמו העצמאות, וכן ראוי לעשות למי "שיודע
ייב את המדינה," אך יחד עם זאת אין לח תקומת של במאורע

אמירתה. למי שמברך, מן הראוי להוסיף את הברכה קודם אמירת 
יש לברך ברכת שהחינו קודם "ברכו"  16לדעת הרב שלמה גורן הלל.

 בערבית של ליל יום העצמאות.
אין לברך ברכת שהחיינו ושכן דעת רוב  17אך לדעת הגר"ע יוסף,

 הפוסקים, והוסיף שאף יש בזה ברכה לבטלה.
צת הרבנות הראשית החליטה שיש לברך מעין מוע 18בשנת תשי"ד

 ברכת שהחינו קודם שירת "שיר המעלות" בנוסח הבא:
ֶרְך ִויד ַוְיבָּ ה ֶאת ּדָּ ל ְלֵעיֵני ְיהֹוָּ ל כָּ הָּ ֹּאֶמר ַהקָּ ִויד ַוי רּוְך ּדָּ ה בָּ ה ַאתָּ  ְיהֹוָּ
ֵאל ֱאֹלֵהי ִבינּו ִיְׂשרָּ ם אָּ נּו  ְוַעד ֵמעֹולָּ נּו ְוִקְימָּ ם ֶשֶהֱחיָּ נּו ַלְזַמן עֹולָּ ְוִהִּגיעָּ
 ַהֶזה.

 

 הלל 
עניין כן ל, וביום הצעמאות ובלילו רבו הדעות בעניין אמירת הלל

 בברכה.  ואמירת
נחלקו הפוסקים האם דומה אמירת הלל בליל יום העצמאות 

יש לאומרה בלילה,  19לאמירתה בליל פסח. לדעת הרב שלמה גורן
 רה בלילה כלל.אין לאומ 20בברכה, אך לדעת הרב משה צבי נריה

                                                      
 קול מבשר חלק א סימן כאשו"ת  15
 עמ' שצ, הלכות יום העצמאות ויום ירושלים, ערך נחום רקובר. 16
 אורח חיים סימן מב  -שו"ת יביע אומר חלק ו  17
 עמ' שפה, הלכות יום העצמאות ויום ירושלים, ערך נחום רקובר. 18
שס, הלכות יום העצמאות ויום -קריאת הלל בליל חג העצמאות, עמ' שמט 19

 ערך נחום רקובר. ירושלים,
שפ, הלכות יום העצמאות ויום ירושלים, -אימתי קורין את ההלל? עמ' שסא 20

 ערך נחום רקובר.



 במעגל השנה: יום העצמאות לרבהמדריך 

 

[17] 

 

, מועצת הרבנות הראשית יום העצמאות בבוקררת הלל יבעניין אמ
פסקה שביום יש לומר  21יצאה בשני פסקים בעניין. בשנת תשי"ד

בנשיאותם של הרב שלמה  22תשל"ד,הלל שלם בלי ברכות, ובשנת 
גורן והרב עובדיה יוסף, פסקה שיש לומר הלל שלם ביום בברכה, 

דורות הבאים. אמנם נראה שהרב עובדיה ושהחלטה זו תקפה גם ל
וכפי  23יוסף עצמו אינו מחזיק בשיטה זו, כפי שפוסק בעצמו,

שפורסם על ידי ההנהלה של התאחדות  הרבנים הספרדים 
 24בישראל באותה שנה.

 
לדיון יותר מפורט יש לעיין בספרו של פרופ' נ. רקובר, "הלכות יום 

ל הרב יעקב אריאל העצמאות ויום ירושלים", וכן במאמריהם ש
 והרב אורי שרקי בספר "כלביא שכן", והכל לפי ראות עיני המורה.

 

 מוסיקה
מותר לשמוע מוזיקה ביום העצמאות, אף מכלי שירה בהופעה 

  25חיה.
בשנים האחרונות התרחבה התופעה של הכנסת כלי נגינה לבית 
הכנסת לתפילת הלל וקטעים אחרים לפני, תוך כדי ואחרי 

ו הדעות אם הדבר מותר או אסור ואין כאן המקום התפילה. רב
של הרב שמואל אריאל פורסת את  26להרחיב בדיון )תשובתו

הסוגיה ומביאה את שלל הדעות(. יש לקחת בחשבון את הקהילה 
שהדבר ואת תרומת הנגינה, וכפי שכותב הרב שמואל אריאל "

                                                      
 עמ' שפה, הלכות יום העצמאות ויום ירושלים, ערך נחום רקובר. 21
 שפט, הלכות יום העצמאות ויום ירושלים, ערך נחום רקובר.-עמ' שפח 22
 סימן מב  אורח חיים -שו"ת יביע אומר חלק ו  23
 עמ' שצב, הלכות יום העצמאות ויום ירושלים, ערך נחום רקובר. 24
 ש"ות במראה הבזק חלק ד תשובת נג, נד.  25
 https://www.yeshiva.org.il/ask/101552ניגון בכלי נגינה בתפילה ובהלל,   26
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ייעשה באופן שהתפילה היא העיקר והנגינה באה לרומם אותה 
 ."עלות את הכוונהולה

 

 גילוח 
ודומה דין זה למי  27מותר להתגלח ולהסתפר לכבוד יום העצמאות,

ברית מילה לבנו בתוך ימי העומר שמותר להתגלח לו שיש 
 28ולהסתפר לכבוד המילה.

קוק שהיה גוער במי שלא היה ב צבי יהודה הכהן ומקובל מפי הר
ת פניהם נכנס ליום החג מגולח, ודורש עליהם את הפסוק "הכר

 29ענתה בהם."
 

 חתונות
אך יש לזוג לבדוק  30ישנן דעות המתירות חתונות ביום העצמאות,

)או אצל רב הקהילה אצל רשם הנישואין בכל מועצה דתית 
האם הדבר מתאפשר במקום בו ירצו להתחתן. בקהילות חו"ל( 

אפילו לדעת הפוסקים המתירים עקרונית להתחתן ביום זה, ישנה 
דהיינו שמחת הפרט בשמחת  –חה בשמחה שאלת ערבוב שמ

 31הכלל.

                                                      
הראשל"צ הרב יצחק נסים, עריכת נשואין ותספורת ביום העצמאות, עמ'  27

 ת יום העצמאות ויום ירושלים, ערך נחום רקובר.שמ, הלכו-שלד
28 

http://rabanim.org/index.php?option=com_content&task=view&id=352&It
emid=51. 

 ש"ות במראה הבזק חלק ד תשובה נג. 29
הרב יצחק נסים, עריכת נשואין ותספורת ביום העצמאות, עמ'  הראשל"צ 30

 שמ, הלכות יום העצמאות ויום ירושלים, ערך נחום רקובר.-שלד
חתונה ביום העצמאות, הרב יובל שרלו,  31

2.asp?id=23125http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut 

http://rabanim.org/index.php?option=com_content&task=view&id=352&Itemid=51
http://rabanim.org/index.php?option=com_content&task=view&id=352&Itemid=51
http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=23125
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 ליום העצמאות ותתפיל

 הקדמה -סדר התפילות 
מפאת חדשנותו היחסית של יום העצמאות, אין עדיין סדר תפילות 

על כל הציבור. ישנם דעות שונות בעניין אמירת הלל  32המקובל
דעות חלוקות  ןבלילה וביום, וכן בעניין אמירתה עם ברכה. ישנ

ן הוספת תפילת "על הניסים" בעמידה ובברכת המזון, ויש בעניי
שחיברו קידוש ללילה וליום. אין בכוונתנו כאן לקבוע עמדה ודעה 
חד משמעית, אלא להביא רעיונות ואפשרויות שונות לשילוב 

 תפילות וקריאות בתפילה, והחכם עיניו בראשו.
בלוח דינים ומנהגים שיוצא מידי שנה בהוצאת היכל שלמה, 

 ירושלים, כתוב כך: 
 לפני בלילה לישראל אומרים הראשית הרבנות תקנת י""עפ

 של מזמורים יפיםמוס וביום, כנהוג הודאה פרקי ערבית
 הלל איםקור.  בפסוק פסוק הים שירת ואומרים, שבת וחג

 לשלום ותפילה(, בלא ברכה ויש בברכה קוראים יש)
". חלמנצ"ו תחנון אומריםאין . ל"צה וחיילי המדינה

 קדוש" עד" לעמוד בנוב היום עוד" הפטרת קוראים את
 33"(.יב,יא ישעיהו" )ישראל

 

                                                      
נעשו מספר נסיונות ויצאו מספר מהדורות, וביניהם הוצאת קורן בעריכת  32

הרב בנימין לאו וד"ר יואל רפל. כך כתוב באתר הוצאת קורן 
(https://goo.gl/9LQZPW על מחזור זה: " מאז קום המדינה מנהגי יום )

סו להם, אך נדמה, כי בכל הקשור למתכונת התפילה העצמאות הלכו והתבס
ולאופיו הרוחני של החג, המלאכה עוד רבה. הרב בנימין לאו והד"ר יואל רפל 
חברו יחדיו לערוך מחזור ליום העצמאות ויום ירושלים הכולל את כל תפילות 
החג לצד מגוון מאמרים מחשבתיים והלכתיים. בין הדפים נמצאים סיפורו של 

לבן, הצעות לנוסח 'על הנסים' וגם גילויים חדשים בדבר זהותו של -חולהדגל הכ
 ".מחבר התפילה לשלום המדינה

 לוח דינים ומנהגים בהוצאת היכל שלמה, ירושלים.  33

https://goo.gl/9LQZPW


 במעגל השנה: יום העצמאות לרבהמדריך 

 

[20] 

 

 ערב יום העצמאות –סדר התפילות 
 )רינת ישראל( ערב יום העצמאות

 לפני. ברוב עם הכנסת תיבב םמתכנסילובשים בגדי יום טוב ו
  ת אומריםערבי תפילת

הלַ  הֹּדּו ם ִכי טֹוב ִכי ְיהֹוָּ ֹּאְמרּו: ֹוַחְסּד ְלעֹולָּ ה ְּגאּוֵלי י ם ֲאֶשר  ְיהֹוָּ לָּ  ְּגאָּ
ר ִמַיד צֹות: צָּ ם ּוֵמֲארָּ ח ִקְבצָּ ב ִמִמְזרָּ פֹון ּוִמַמֲערָּ עּו: ּוִמיָּם ִמצָּ  תָּ

ר ֶרְך ִביִשימֹון ַבִמְדבָּ ב ִעיר ּדָּ ֹּא מֹושָּ אּו ל צָּ ם ְצֵמִאים ַּגם ְרֵעִבים :מָּ  ַנְפשָּ
ֶהם ף בָּ ה ֶאל ַוִיְצֲעקּו: ִתְתַעטָּ ֶהם ַבַצר  ְיהֹוָּ : ַיִציֵלם ִמְמצּוקֹוֵתיֶהם לָּ

ה ְבֶדֶרְך ַוַיְדִריֵכם רָּ ֶלֶכת ְישָּ ב ִעיר ֶאל לָּ הלַ  יֹודּו: מֹושָּ  ַחְסּדֹו ְיהֹוָּ
יו ם ִלְבֵני ְוִנְפְלאֹותָּ דָּ ה ֶנֶפש ִהְׂשִביעַ  ִכי: אָּ ה ְוֶנֶפש שֵֹּקקָּ : טֹוב ִמֵּלא ְרֵעבָּ

ֶותְוצַ  חֶֹּשְך יְֹּשֵבי ִני ֲאִסיֵרי ְלמָּ  ֶעְליֹון ַוֲעַצת ֵאל ִאְמֵרי ִהְמרּו ִכי: ּוַבְרֶזל עֳּ
צּו אָּ ל ַוַיְכַנע: נָּ מָּ ם ֶבעָּ ְשלּו ִלבָּ ה ֶאל ַוִיְזֲעקּו: עֵֹּזר ְוֵאין כָּ ֶהם ַבַצר ְיהֹוָּ  לָּ

ֶות ֵמחֶֹּשְך יֹוִציֵאם: יֹוִשיֵעם ִמְמֻצקֹוֵתיֶהם : ַנֵתקיְ  ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם ְוַצְלמָּ
הלַ  יֹודּו יו ַחְסּדֹו ְיהֹוָּ ם ִלְבֵני ְוִנְפְלאֹותָּ דָּ  ְנחֶֹּשת ַּדְלתֹות ִשַבר ִכי: אָּ

ם ִמֶּדֶרְך ֱאִוִלים: ִּגֵּדעַ  ַבְרֶזל ּוְבִריֵחי ֵתיֶהם ִּפְשעָּ ל: ִיְתַענּו ּוֵמֲעֹונֹּ  אֶֹּכל כָּ
ם ְתַתֵעב ֶות ַשֲעֵרי ַעד ַוַיִּגיעּו ַנְפשָּ ה ֶאל ּוַוִיְזֲעק: מָּ ֶהם ַבַצר ְיהֹוָּ  לָּ

רֹו ִיְשַלח: יֹוִשיֵעם ִמְמֻצקֹוֵתיֶהם ֵאם ְּדבָּ ם ִויַמֵּלט ְוִיְרּפָּ : ִמְשִחיתֹותָּ
הלַ  יֹודּו יו ַחְסּדֹו ְיהֹוָּ ם ִלְבֵני ְוִנְפְלאֹותָּ דָּ ה ִזְבֵחי ְוִיְזְבחּו: אָּ  ִויַסְּפרּו תֹודָּ

יו ה ַמֲעׂשָּ נִ  ַהיָּם יֹוְרֵדי: ְבִרנָּ אֳּ ה עֵֹּׂשי יֹותבָּ אכָּ ה: ַרִבים ְבַמִים ְמלָּ  ֵהמָּ
אּו ה ַמֲעֵׂשי רָּ יו ְיהֹוָּ ה ְוִנְפְלאֹותָּ ֹּאֶמר: ִבְמצּולָּ ה רּוחַ  ַוַיֲעֵמד ַוי רָּ  ְסעָּ

יו ַוְתרֹוֵמם ַמִים ַיֲעלּו: ַּגּלָּ ם ְתהֹומֹות ֵיְרדּו שָּ ה ַנְפשָּ עָּ ג ְברָּ  יָּחֹוּגּו: ִתְתמֹוגָּ
נּועּו ל ַכִשכֹור ְויָּ ם ְוכָּ תָּ ְכמָּ ע חָּ ה ֶאל ַוִיְצֲעקּו: ִתְתַבּלָּ ֶהם ַבַצר ְיהֹוָּ  לָּ

ֵתיֶהם ֵקם: יֹוִציֵאם ּוִמְמצּוקֹּ ה יָּ רָּ ה ְסעָּ מָּ  ַוִיְׂשְמחּו: ַּגֵּליֶהם ַוֶיֱחשּו ִלְדמָּ
ם ְמחֹוז ֶאל ַוַיְנֵחם ִיְשתֹּקּו ִכי הלַ  יֹודּו: ֶחְפצָּ יו ַחְסּדֹו ְיהֹוָּ  יִלְבנֵ  ְוִנְפְלאֹותָּ

ם דָּ ם ִבְקַהל ִוירְֹּממּוהּו: אָּ ֵׂשם: ְיַהְללּוהּו ְזֵקִנים ּוְבמֹוַשב עָּ רֹות יָּ  ְנהָּ
ר ֵאי ְלִמְדבָּ אֹון ַמִים ּומֹּצָּ ה ְּפִרי ֶאֶרץ: ְלִצמָּ ַעת ִלְמֵלחָּ ּה יְֹּשֵבי ֵמרָּ  יֵָּׂשם: בָּ
ר ֵאי ִציָּה ְוֶאֶרץ ַמִים ַלֲאַגם ִמְדבָּ ִים ְלמֹּצָּ ם ַויֹוֶשב: מָּ  ַוְיכֹוְננּו יםְרֵעבִ  שָּ

ב ִעיר דֹות ַוִיְזְרעּו: מֹושָּ ִמים ַוִיְטעּו ׂשָּ ה ְּפִרי ַוַיֲעׂשּו ְכרָּ ֲרֵכם :ְתבּואָּ  ַוְיבָּ
ם ְמאֹּד ַוִיְרבּו ֹּא ּוְבֶהְמתָּ ה ֵמעֶֹּצר ַויָּשֹּחּו ַוִיְמֲעטּו :ַיְמִעיט ל עָּ : ְויָּגֹון רָּ
ֹּא ְבתֹּהּו ַוַיְתֵעם ְנִדיִבים ַעל בּוז שֵֹּפְך ֶרְך ל  ַויֶָּׂשם ֵמעֹוִני ֶאְביֹון ַוְיַׂשֵּגב: דָּ
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ֹּאן חֹות ַכצ ִרים ִיְראּו: ִמְשּפָּ חּו ְישָּ ל ְוִיְׂשמָּ ה ְוכָּ ה ַעְולָּ ְפצָּ ם ִמי: ִּפיהָּ  קָּ כָּ  חָּ
ר ה ַחְסֵדי ְוִיְתבֹוְננּו ֵאֶּלה ְוִיְשמָּ  )תהלים קז( :ְיהֹוָּ

 
ה ְך ְיהֹוָּ לָּ ֵגל מָּ ֶרץ תָּ אָּ ן: ַרִבים םִאִיי ִיְׂשְמחּו הָּ נָּ ֶפל עָּ יו ַוֲערָּ  ֶצֶדק ְסִביבָּ

ט יו ֵאש: ִכְסאֹו ְמכֹון ּוִמְשּפָּ נָּ ִביב ּוְתַלֵהט ֵתֵלְך ְלפָּ יו סָּ רָּ  ֵהִאירּו: צָּ
יו קָּ ה ֵתֵבל ְברָּ ֲאתָּ ֵחל רָּ ֶרץ ַותָּ אָּ ִרים: הָּ ַמסּו ַכּדֹוַנג הָּ ה ִמִּלְפֵני נָּ   ְיהֹוָּ
ל ֲאדֹון ִמִּלְפֵני ֶרץ כָּ אָּ ַמִים ּוִהִּגיד: הָּ אּו ִצְדקֹו ַהשָּ ל ְורָּ ַעִמים כָּ : ְכבֹודֹו הָּ
ל ֵיבֹּשּו ְבֵדי כָּ ֱאִליִלים ַהִמְתַהְלִלים ֶפֶסל עֹּ ל לֹו ִהְשַתֲחוּו בָּ : ֱאֹלִהים כָּ

ה ְמעָּ ה ִציֹון ַוִתְׂשַמח שָּ ֵגְלנָּ ה ְבנֹות ַותָּ ֶטיָך ְלַמַען ְיהּודָּ ה ִמְשּפָּ  ִכי: ְיהֹוָּ
ה ה ַאתָּ ל ַעל ֶעְליֹון ְיהֹוָּ ֶרץ כָּ אָּ ל ַעל ַנֲעֵליתָּ  ְמאֹּד הָּ  אֲֹּהֵבי: ֱאֹלִהים כָּ
ה ע ִׂשְנאּו  ְיהֹוָּ יו ַנְפשֹות שֵֹּמר רָּ ִעים ִמַיד ֲחִסידָּ ֻרעַ  אֹור: ַיִציֵלם ְרשָּ  זָּ

ה ֵלב ּוְלִיְשֵרי ַלַצִּדיק הבַ  ַצִּדיִקים ִׂשְמחּו: ִׂשְמחָּ ְדשֹו ְלֵזֶכר ְוהֹודּו ְיהֹוָּ  :קָּ
 הלים צז()ת
 

הלַ  ִשירּו ִמְזמֹור ש ִשיר ְיהֹוָּ דָּ אֹות ִכי חָּ ה ִנְפלָּ ׂשָּ ה עָּ  ְיִמינֹו ּלֹו הֹוִשיעָּ
ְדשֹו ּוְזרֹועַ  ה הֹוִדיעַ : קָּ תֹו ְיהֹוָּ ה ַהּגֹוִים ְלֵעיֵני ְישּועָּ תֹו ִּגּלָּ ַכר: ִצְדקָּ  זָּ
תֹו ַחְסּדֹו ֵאל ְלֵבית ֶוֱאמּונָּ אּו ִיְׂשרָּ ל רָּ ֶרץ ַאְפֵסי כָּ : ֱאֹלֵהינּו ְישּוַעת תֵא  אָּ
ִריעּו הלַ  הָּ ל ְיהֹוָּ ֶרץ כָּ אָּ הלַ  ַזְמרּו: ְוַזֵמרּו ְוַרְננּו ִּפְצחּו הָּ  ְבִכנֹור ְבִכנֹור ְיהֹוָּ

ה ְוקֹול ר ְוקֹול ַבֲחצְֹּצרֹות: ִזְמרָּ ִריעּו שֹופָּ ה ַהֶמֶלְך ִלְפֵני הָּ  ִיְרַעם: ְיהֹוָּ
רֹות: ּהבָּ  ְויְֹּשֵבי ֵתֵבל ּוְמֹלאֹו ַהיָּם ף ִיְמֲחאּו ְנהָּ ִרים ַיַחד כָּ  ִלְפֵני: ְיַרֵננּו הָּ

ה א ִכי ְיהֹוָּ ֶרץ ִלְשּפֹּט בָּ אָּ ִרים ְוַעִמים ְבֶצֶדק ֵתֵבל ִיְשּפֹּט הָּ  :ְבֵמישָּ
 )תהלים צח(

 
 חזן וקהל, פסוק בפסוק

א ִכי ִהְתעוְרִרי ִהְתעוְרִרי   אוִרי קּוִמי אוֵרְך בָּ
ַליְך ְייָּ  ְכבֹוד ֵבִריּדַ  עּוִרי ִשיר עּוִרי ְּה: עָּ  ִנְגּלָּ

ה ַהיֹום ֶזה ׂשָּ ה ְייָּ  עָּ ִגילָּ ה נָּ ְמחָּ  :בֹו ְוִנְׂשִ
 

ְלִמי וְלא ֵתבוִשי לא   ֶתֱהִמי ּוַמה ִתְשתוֲחִחי ַמה ִתכָּ
ְך ה ַעִמי יֲעִניֵ  ֶיֱחסּו בָּ ְנְתָּ ה: ַעל ִעיר ְוִנְבִ  ִתּלָּ

ה ַהיֹום ֶזה ׂשָּ ה יי עָּ ִגילָּ  בֹו: ְמחהְוִנְׂשִ  נָּ
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ִמין ֹּאל יָּ ת, ִתְפרוִצי ּוְׂשמ  ,ַתֲעִריִצי ְייָּ  ְוְאֶ
ה ַּפְרִצי ֶבן ִאיש ַיד ַעל ְמחָּ ה: ְוִנְׂשִ ִגילָּ  ְונָּ

ה ַהיֹום ֶזה ׂשָּ ה ְייָּ  עָּ ִגילָּ ה נָּ ְמחָּ  בֹו: ְוִנְׂשִ
 

הנעימה חגיגית, אחרי קדיש תתקבל  מתפללים תפילת ערבית
 חוזר הש"ץ אומר והקהל .פותחים את הארון

ֵאל ְשַמע ה ִיְׂשרָּ ה ֱאֹלֵהינּו ְיהֹוָּ ד ְיהֹוָּ  .ֶאחָּ

ה ֱאֹלִהים א הּו ְיהֹוָּ  X3 הָּ

 
  : אחריו חוזר והקהל הש"ץ אומר

ה ִמי ׂשָּ נּו ַלֲאבֹוֵתינּו ִנִסים ֶשעָּ נּו ְולָּ לָּ ֵלנּו הּוא, ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ּוְגאָּ  ִיְגאָּ
ה ה ְּגאּולָּ רֹוב ְשֵלמָּ ֵחנּוַוְיַקֵבץ ני, ְבקָּ ֶרץ, ֲחֵבִרים ַכְנפֹות ֵמַאְרַבע דָּ אָּ  הָּ

ל ֵאל כָּ ֹּאַמר ,ִיְׂשרָּ ֵמן ְונ  .אָּ
 

 י )בטעמים(:-י, טבמדבר ספר הש"ץ קורא מ
בֹּאּו ְוִכי ה תָּ מָּ  ַוֲהֵרעֶֹּתם ֶאְתֶכם ַהצֵֹּרר ַהַצר ַעל ְבַאְרְצֶכם ִמְלחָּ

ה ִלְפֵני ְוִנְזַכְרֶתם ַבֲחצְֹּצרֹות ְיֵביֶכם ֹוַשְעֶתםְונ ֱאֹלֵהיֶכם ְיהֹוָּ  ּוְביֹום: ֵמאֹּ
אֵשי ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ִׂשְמַחְתֶכם ְדֵשיֶכם ּוְברָּ  ַעל ַבֲחצְֹּצרֹּת ּוְתַקְעֶתם חָּ

יּו ַשְלֵמיֶכם ִזְבֵחי ְוַעל עֹֹּלֵתיֶכם ֶכם ְוהָּ רֹון לָּ  ֲאִני ֱאֹלֵהיֶכם ִלְפֵני ְלִזכָּ
ה  :ֱאֹלֵהיֶכם ְיהֹוָּ

 
 ול רםתוקעים תקיעה גדולה ואומרים בק

ה נָּ ה ְלשָּ אָּ ִים ַהבָּ לָּ  .ַהְבנּויָּה ִבירּוַשָּ
 

 הקהל אומר:
צֹון ְיִהי ֶניָך רָּ ִכינּו ֲאבֹוֵתינּו ֵואֹלֵהי ֱאֹלֵהינּו ְייָּ  ִמְּלפָּ  ֶשְכֵשם ֶשזָּ

א ה ְלַאְתַחְלתָּ ר ֶשל קֹול ִלְשמֹועַ  ִנְזֶכה ֵכן ִדְגאּולָּ ִשיחַ  שֹופָּ  ִצְדֵקנּו מָּ
ה  ֵמנּו.ְביָּ  ִבְמֵהרָּ
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 שרים תהלים קכו במנגינת התקוה
ה ְבשּוב ַהַמֲעלֹות ִשיר ִיינּו ִציֹון ִשיַבת ֶאת ְיהֹוָּ ז: ְכחְֹּלִמים הָּ ֵלא אָּ  ִימָּ

ה ּוְלשֹוֵננּו ִּפינּו ְׂשחֹוק ז ִרנָּ ֹּאְמרּו אָּ ה ִהְגִּדיל ַבּגֹוִים י  ִעם ַלֲעׂשֹות ְיהֹוָּ
ה ִהְגִּדיל: ֵאֶּלה נּו ַלֲעׂשֹות ְיהֹוָּ ִיינּו ִעמָּ ה: ְׂשֵמִחים הָּ ה שּובָּ  ֶאת ְיהֹוָּ

ְרִעים: ַבֶנֶגב ַכֲאִפיִקים ְשִביֵתנּו ה ַהזֹּ ה ְבִדְמעָּ לֹוְך: ִיְקצֹּרּו ְבִרנָּ  ֵיֵלְך הָּ
כֹּה ַרע ֶמֶשְך נֵֹּׂשא ּובָּ ֹּא ַהזָּ ה יָּבֹוא ב יו נֵֹּׂשא ְבִרנָּ  :ֲאֻלמֹּתָּ

 
 , ושרים:ספירת העומר, עלינו לשבח

ה ַמֲאִמין ֲאִני ה ֶבֱאמּונָּ ִשיחַ  ְבִביַאת ְשֵלמָּ ֶשִיְתַמְהֵמַּה,  ִּפי ַעל ְוַאף ,ַהמָּ

ל ִעם ל ּלֹו ֲאַחֶכה ֶזה כָּ  .ֶשיָּבֹוא יֹום ְבכָּ
 

 מברכים איש את רעהו בברכת
 ה.מָּ לֵ ה ְש ּלָּ אֻ גְ ה לִ חָּ ְמ ִׂש ים לְ ִד עֲ מֹו
 

ודה אוכלים סעודת מצוה חגיגית בשירות ותשבחות. בשעת הסע
 מדליקים נרות.

 

* * * 
 

 ערב יום העצמאות )הקיבוץ  הדתי(
 הש"ץ והציבור אומרים פסוק אחר פסוק בקול רם:

ה ִשירּו ִמְזמֹור ש ִשיר ַלְיהֹוָּ דָּ אֹות ִכי חָּ ה ִנְפלָּ ׂשָּ ה עָּ  ְיִמינֹו ּלֹו הֹוִשיעָּ
ְדשֹו ּוְזרֹועַ  תֹו הֹוִדיעַ : קָּ ה ְישּועָּ ה ַהּגֹוִים ְלֵעיֵני ְיהֹוָּ תֹו ִּגּלָּ ַכר: ִצְדקָּ  זָּ
תֹו ַחְסּדֹו ֵאל ְלֵבית ֶוֱאמּונָּ אּו ִיְׂשרָּ ל רָּ ֶרץ ַאְפֵסי כָּ : ֱאֹלֵהינּו ְישּוַעת ֵאת אָּ
ִריעּו ל הָּ ה כָּ ֶרץ ַלְיהֹוָּ אָּ ה ַזְמרּו: ְוַזֵמרּו ְוַרְננּו ִּפְצחּו הָּ  ְבִכנֹור ְבִכנֹור ַלְיהֹוָּ

ה ְוקֹול ר ְוקֹול ַבֲחצְֹּצרֹות: ִזְמרָּ ִריעּו שֹופָּ ה ַהֶמֶלְך ִלְפֵני הָּ  ִיְרַעם: ְיהֹוָּ
ּה ְויְֹּשֵבי ֵתֵבל ּוְמֹלאֹו ַהיָּם רֹות: בָּ ף ִיְמֲחאּו ְנהָּ ִרים ַיַחד כָּ  ִלְפֵני: ְיַרֵננּו הָּ

ה ִכי א ְיהֹוָּ ֶרץ ִלְשּפֹּט בָּ אָּ ִרים ְוַעִמים ְבֶצֶדק ֵתֵבל ִיְשּפֹּט הָּ  :ְבֵמישָּ
 )תהליפ צח(
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ה ִמְזמֹור ִריעּו ְלתֹודָּ ה הָּ ל ַלְיהֹוָּ ֶרץ כָּ אָּ ה ֶאת ִעְבדּו:  הָּ ה ְבִׂשְמחָּ  בֹּאּו ְיהֹוָּ
יו נָּ ה ְלפָּ נָּ ה הּוא ִכי ְּדעּו:  ִבְרנָּ נּו הּוא ֱאֹלִהים ְיהֹוָּ ׂשָּ  ֲאַנְחנּו ְולֹו ולא עָּ

ֹּאן ַעמֹו יו בֹּאּו: ַמְרִעיתֹו ְוצ רָּ ה ְשעָּ יו ְבתֹודָּ ה ֲחֵצרֹּתָּ  לֹו הֹודּו ִבְתִהּלָּ
ֲרכּו ם טֹוב ִכי:  ְשמֹו בָּ ה ְלעֹולָּ דֹּר ּדֹּר ְוַעד ַחְסּדֹו ְיהֹוָּ תֹו וָּ )תהלים  :ֱאמּונָּ

 ק(
 

 קז, צד. –יש מוסיפים המזמורים 
מתפללים תפילת ערבית, ולאחר תפילת העמידה, קודם קדיש, 

קדיש תתקבל, ספירת  –לאחר ההלל  ל, בברכה.לגומרים את הה
 העומר, עלינו, ושרים:

א ַחי ֱאֹלִהים ְגַּדליִ   ְמִציאּותֹו ֶאל ֵעת ְוֵאין ְוִיְשַתַבח, ִנְמצָּ
ד ִחיד ְוֵאין ֶאחָּ ם יָּ  ְלַאְחּדּותֹו סֹוף ֵאין ְוַגם ְכִיחּודֹו, ֶנְעלָּ
ֹּא ְוֵאינֹו ַהּגּוף ְדמּות לֹו ֵאין יו ַנֲערְֹּך ּגּוף, ל תֹו ֵאלָּ  ְקֻדשָּ

ל ַקְדמֹון ר ְלכָּ בָּ א, ִראש ֲאֶשר ּדָּ  ְלֵראִשיתֹו ֵראִשית ְוֵאין ֹוןִנְברָּ
ם ֲאדֹון ִהנֹו ל עֹולָּ ר, יֹוֶרה ְלכָּ תֹו נֹוצָּ  ּוַמְלכּותֹו ְּגֻדּלָּ

תֹו ֶשַפע נֹו ְנבּואָּ תֹו ַאְנֵשי , ֶאל ְנתָּ  ְוִתְפַאְרתֹו ְסגֻּלָּ
ֹּא ם ל ֵאל קָּ ִביא ְכמֶֹּשה ְבִיְׂשרָּ תֹו ֶאת ּוַמִביט עֹוד, נָּ  ְתמּונָּ

ַת  ֱאֶמת תֹוַרת  ֵביתֹו ֶנֱאַמן ְנִביאֹו ַיד ֵאל, ַעל ְלַעמֹו ןנָּ
ֹּא ֵאל ַיֲחִליף ל ֹּא הָּ תֹו ְול ִמיר, ּדָּ ִמים יָּ תֹו ְלעֹולָּ  ְלזּולָּ

ֵרינּו, ַמִביט ְויֹוֵדעַ  צֹוֶפה ר ְלסֹוף ְסתָּ בָּ תֹו ּדָּ  ְבַקְדמָּ
ִסיד ְלִאיש ּגֹוֵמל לֹו, נֹוֵתן חָּ ע ְכִמְפעָּ שָּ ע ְלרָּ תֹו רָּ  ְכִרְשעָּ

ִמים ְלֵקץ ִיְשַלח תֹו ֵקץ ְמַחֵכי ְמִשיֵחנּו, ִלְפּדֹות יָּ  ְישּועָּ
רּוְך ְברֹּב ֵאל ְיַחֶיה ֵמִתים תֹו ֵשם ַעד ֲעֵדי ַחְסּדֹו, בָּ  ְתִהּלָּ

 

ה ַמֲאִמין ֲאִני ה ֶבֱאמּונָּ ִשיחַ  ְבִביַאת ְשֵלמָּ ֶשִיְתַמְהֵמַּה,  ִּפי ַעל ְוַאף ,ַהמָּ

ל ִעם ל ּלֹו ֲאַחֶכה ֶזה כָּ  .ֶשיָּבֹוא יֹום ְבכָּ
 

* * * 
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 בי"כ שערי תפילה, דאלאס( -ערב יום העצמאות )נוסח מקוצר 
 ת. הכנס בבתי חגיגית לתפילה םמתכנסי

 ת אומרים מזמורים באווירת היוםערבי תפילת לפני 
ה הֹּדּו ם ִכי טֹוב ִכי ַלְיהֹוָּ ֹּאְמרּו: ַחְסּדֹו ְלעֹולָּ ה  ְּגאּוֵלי י םּגְ  ֲאֶשר ְיהֹוָּ לָּ  אָּ
ר ִמַיד צֹות: צָּ ם ּוֵמֲארָּ ח ִקְבצָּ ב ִמִמְזרָּ פֹון ּוִמַמֲערָּ עּו: ּוִמיָּם ִמצָּ  תָּ

ר ֶרְך ִביִשימֹון ַבִמְדבָּ ב ִעיר ּדָּ ֹּא מֹושָּ אּו ל צָּ ם ְצֵמִאים ַּגם ְרֵעִבים :מָּ  ַנְפשָּ
ֶהם ף בָּ ה  ֶאל ַוִיְצֲעקּו: ִתְתַעטָּ ֶהם ַבַצר ְיהֹוָּ : ַיִציֵלם ֶהםִמְמצּוקֹוֵתי לָּ

ה ְבֶדֶרְך ַוַיְדִריֵכם רָּ ֶלֶכת ְישָּ ב ִעיר ֶאל לָּ ה יֹודּו: מֹושָּ  ַחְסּדֹו ַלְיהֹוָּ
יו ם ִלְבֵני ְוִנְפְלאֹותָּ דָּ ה ֶנֶפש ִהְׂשִביעַ  ִכי: אָּ ה ְוֶנֶפש שֵֹּקקָּ  :טֹוב ִמֵּלא ְרֵעבָּ

 )תהלים קז(
 

ה ִשירּו ִמְזמֹור ש ִשיר ַלְיהֹוָּ דָּ ה אֹותִנְפלָּ  ִכי חָּ ׂשָּ ה עָּ  ְיִמינֹו ּלֹו הֹוִשיעָּ
ְדשֹו ּוְזרֹועַ  תֹו הֹוִדיעַ : קָּ ה ְישּועָּ ה ַהּגֹוִים ְלֵעיֵני ְיהֹוָּ תֹו ִּגּלָּ ַכר: ִצְדקָּ  זָּ
תֹו ַחְסּדֹו ֵאל ְלֵבית ֶוֱאמּונָּ אּו ִיְׂשרָּ ל רָּ ֶרץ ַאְפֵסי כָּ : ֱאֹלֵהינּו ְישּוַעת ֵאת אָּ
ִריעּו ל הָּ ה כָּ ֶרץ ַלְיהֹוָּ אָּ ה ַזְמרּו: ְוַזֵמרּו ְוַרְננּו ְצחּוּפִ  הָּ  ְבִכנֹור ְבִכנֹור ַלְיהֹוָּ

ה ְוקֹול ר ְוקֹול ַבֲחצְֹּצרֹות: ִזְמרָּ ִריעּו שֹופָּ ה ַהֶמֶלְך ִלְפֵני הָּ  ִיְרַעם: ְיהֹוָּ
ּה ְויְֹּשֵבי ֵתֵבל ּוְמֹלאֹו ַהיָּם רֹות: בָּ ף ִיְמֲחאּו ְנהָּ ִרים ַיַחד כָּ  ִלְפֵני: ְיַרֵננּו הָּ

ה ִכי א ְיהֹוָּ ֶרץ ִלְשּפֹּט בָּ אָּ ִרים ְוַעִמים ְבֶצֶדק ֵתֵבל ִיְשּפֹּט הָּ  :ְבֵמישָּ
 )תהלים צח(

 
 שרים במנגינת התקוהו תפילת ערבית, ספירת העומר, עלינו

ה ֶאת ְבשּוב ַהַמֲעלֹות ִשיר ִיינּו ִציֹון ִשיַבת ְיהֹוָּ ז: ְכחְֹּלִמים הָּ ֵלא אָּ  ִימָּ
ה ּוְלשֹוֵננּו ִּפינּו ְׂשחֹוק ז ִרנָּ ֹּאְמרּו אָּ ה ִהְגִּדיל ַבּגֹוִים י  ִעם ַלֲעׂשֹות ְיהֹוָּ

ה ַלֲעׂשֹות ִהְגִּדיל: ֵאֶּלה נּו ְיהֹוָּ ִיינּו ִעמָּ ה: ְׂשֵמִחים הָּ ה ֶאת שּובָּ  ְיהֹוָּ
ְרִעים: ַבֶנֶגב ַכֲאִפיִקים ְשִביֵתנּו ה ַהזֹּ ה ְבִדְמעָּ לֹוְך: ִיְקצֹּרּו ְבִרנָּ  ֵיֵלְך הָּ

כֹּה ַרע ֶמֶשְך נֵֹּׂשא ּובָּ ֹּא ַהזָּ ה יָּבֹוא ב יו נֵֹּׂשא ְבִרנָּ  :ֲאֻלמֹּתָּ
 

  שרים יחד
ה נָּ ה ְלשָּ אָּ ִים ַהבָּ לָּ  .ַהְבנּויָּה ִבירּוַשָּ

 

* * * * * 
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 יום העצמאותשחרית ב –סדר התפילות 
 )רינת ישראל( שחרית ביום העצמאות

 פסוק אומרים הים מתפללים פסוקי דזמרה של יום טוב. שירת
"ץ קוראים הלל ואחריו אומר הש"ץ חצי הש אחרי חזרת.  פסוק

 עוד" קדיש )ובבשני וחמישי קוראית בתורה(, וקוראים הפטרת
 ."לעמוד בנוב היום

ִם ִּגְבַעת ִציֹון ַבת ַהר יָּדֹו ְינֵֹּפף ַלֲעמֹּד ְבנֹּב ַהיֹום עֹוד לָּ דֹון ִהֵנה: ְירּושָּ אָּ  הָּ
ה אֹות ְיהֹוָּ ֵעף ְצבָּ הּפֻ  ְמסָּ ה ארָּ צָּ ֵמי ְבַמֲערָּ ה ְורָּ  ְוַהְּגבִֹּהים ְּגדּוִעים ַהקֹומָּ

לּו נֹון ַבַבְרֶזל ַהַיַער ִסְבֵכי ְוִנַקף: ִיְשּפָּ א: ִיּפֹול ְבַאִּדיר ְוַהְּלבָּ  חֶֹּטר ְויָּצָּ
י ִמֵּגַזע יו ְוֵנֶצר ִישָּ שָּ רָּ ה: ִיְפֶרה ִמשָּ חָּ יו ְונָּ לָּ ה רּוחַ  עָּ ה רּוחַ  ְיהֹוָּ ְכמָּ  חָּ

הּוִבי ה רּוחַ  נָּ ה ֵעצָּ ה ְוִיְרַאת ַּדַעת רּוחַ  ּוְגבּורָּ ה ְבִיְרַאת ַוֲהִריחֹו: ְיהֹוָּ  ְיהֹוָּ
ֹּא יו ְלַמְרֵאה ְול ֹּא ִיְשּפֹוט ֵעינָּ יו ְלִמְשַמע ְול ְזנָּ ַפט: יֹוִכיחַ  אָּ  ְבֶצֶדק ְושָּ

ֶרץ ְלַעְנֵוי ְבִמישֹור ְוהֹוִכיחַ  ַּדִּלים ה אָּ יו ּוְברּוחַ  ִּפיו ְבֵשֶבט ֶאֶרץ ְוִהכָּ תָּ  ְׂשפָּ
ע יִָּמית שָּ יָּה: רָּ יו ֵאזֹור ֶצֶדק ְוהָּ ְתנָּ ה מָּ ֱאמּונָּ יו ֵאזֹור ְוהָּ צָּ ר:  ֲחלָּ  ְזֵאב ְוגָּ

ֵמר ֶכֶבׂש ִעם ץ ְּגִדי ִעם ְונָּ ו ּוְמִריא ּוְכִפיר ְוֵעֶגל ִיְרבָּ טֹּן ְוַנַער ַיְחּדָּ ֵהג קָּ  נֹּ
ם ה: בָּ רָּ דֹּב ּופָּ ה וָּ ו ִתְרֶעינָּ ר ְוַאְרֵיה ַיְלֵדיֶהן ִיְרְבצּו ַיְחּדָּ קָּ ֹּאַכל ַכבָּ : ֶתֶבן י

ֶתן ֻחר ַעל יֹוֵנק ְוִשֲעַשע מּול ִצְפעֹוִני ְמאּוַרת ְוַעל ּפָּ דֹו ּגָּ ה יָּ דָּ ֹּא: הָּ ֵרעּו ל  יָּ
ֹּא ל ַיְשִחיתּו ְול ְדִשי ַהר ְבכָּ ה ִכי קָּ ְלאָּ ֶרץ מָּ אָּ ה הָּ ה ֶאת ֵּדעָּ  ַכַמִים ְיהֹוָּ
יָּה: ְמַכִסים ַליָּם יו ַעִמים ְלֵנס עֵֹּמד ֲאֶשר ִיַשי שֶֹּרש ַההּוא יֹוםבַ  ְוהָּ  ֵאלָּ
ה ִיְדרֹּשּו ּגֹוִים ְיתָּ תֹו ְוהָּ בֹוד ְמנֻחָּ יָּה: כָּ י יֹוִסיף ַההּוא ַביֹום ְוהָּ נָּ  ֵשִנית ֲאדֹּ

ר ֶאת ִלְקנֹות יָּדֹו ֵאר ֲאֶשר ַעמֹו ְשאָּ  ּוִמַּפְתרֹוס ּוִמִמְצַרִים ֵמַאשּור ִישָּ
ם שּוִמכּו ר ּוֵמֵעילָּ ת ּוִמִשְנעָּ א: ַהיָּם ּוֵמִאֵיי ּוֵמֲחמָּ ׂשָּ ַסף ַלּגֹוִים ֵנס ְונָּ  ְואָּ
ֵאל ִנְדֵחי ה ּוְנֻפצֹות ִיְׂשרָּ ֶרץ ַכְנפֹות ֵמַאְרַבע ְיַקֵבץ ְיהּודָּ אָּ ה: הָּ רָּ  ִקְנַאת ְוסָּ

ְרֵרי ֶאְפַרִים ה ְוצֹּ ֵרתּו ְיהּודָּ ֹּא ֶאְפַרִים ִיכָּ ה הְיהּודָּ  ֶאת ְיַקֵנא ל ֹּא ִויהּודָּ  ל
ִים ֶאת יָּצֹּר פּו: ֶאְפרָּ ֵתף ְועָּ ה ְּפִלְשִתים ְבכָּ ו יָּמָּ בֹּזּו ַיְחּדָּ  ֶקֶדם ְבֵני ֶאת יָּ

ב ֱאדֹום ם ִמְשלֹוחַ  ּומֹואָּ ם ַעמֹון ּוְבֵני יָּדָּ ה ְוֶהֱחִרים :ִמְשַמְעתָּ  ֵאת ְיהֹוָּ
ר ַעל יָּדֹו ְוֵהִניף ִמְצַרִים יָּם ְלשֹון הָּ הּו ּוחֹור ַבְעיָּם ַהנָּ ה ְוִהכָּ  ְלִשְבעָּ

ִלים ִלים ְוִהְדִריְך ְנחָּ ה: ַבְנעָּ ְיתָּ ה ְוהָּ ר ְמִסּלָּ ֵאר ֲאֶשר ַעמֹו ִלְשאָּ  ִישָּ
ה ַכֲאֶשר ֵמַאשּור ְיתָּ ֵאל הָּ ִים ֵמֶאֶרץ ֲעֹלתֹו ְביֹום ְלִיְׂשרָּ ַמְרתָּ  :ִמְצרָּ  ְואָּ

ה אֹוְדָך ַההּוא ַביֹום ַנְפתָּ  ִכי ְיהֹוָּ  ֵאל ִהֵנה: ּוְתַנֲחֵמִני ַאְּפָך יָּשֹּב ִבי אָּ
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ִתי ֹּא ֶאְבַטח ְישּועָּ ד ְול ִזי ִכי ֶאְפחָּ ת עָּ ה יָּּה ְוִזְמרָּ ה ִלי ַוְיִהי ְיהֹוָּ : ִלישּועָּ
ׂשֹון ַמִים ּוְשַאְבֶתם ה ִמַמַעְיֵני ְבׂשָּ  הֹודּו ַההּוא ַביֹום ַוֲאַמְרֶתם: ַהְישּועָּ

הלַ  ַעִמים ֹוִדיעּוה ִבְשמֹו ִקְראּו ְיהֹוָּ יו בָּ ב ִכי ַהְזִכירּו ֲעִליֹלתָּ : ְשמֹו ִנְׂשּגָּ
ה ַזְמרּו ה ֵגאּות ִכי ְיהֹוָּ ׂשָּ ֹּאת מּוַדַעת מידעת עָּ ל ז ֶרץ ְבכָּ אָּ  ַצֲהִלי:  הָּ
ִני רֹּ דֹול ִכי ִציֹון יֹוֶשֶבת וָּ ֵאל ְקדֹוש ְבִקְרֵבְך גָּ  :ִיְׂשרָּ

 
, אב הרחמים, אשרי, תפילה לשלום המדינה, אזכרה לחללי צה"ל

 ובא לציון עד סוף התפילה, ושרים

ה ַמֲאִמין ֲאִני ה ֶבֱאמּונָּ ִשיחַ  ְבִביַאת ְשֵלמָּ ֶשִיְתַמְהֵמַּה,  ִּפי ַעל ְוַאף ,ַהמָּ

ל ִעם ל ּלֹו ֲאַחֶכה ֶזה כָּ  .ֶשיָּבֹוא יֹום ְבכָּ
 

בסעודת היום מרבים בזמירות והודאות על הניסים שנעשו לנו 
 ה. בתפילת מנחה אין אומרים תחנון.ביום הז

 
* * * 

 
 34שחרית ביום העצמאות )הרב שלמה גורן, תשל"ו(

מתפללים פסוקי דזמרה של יום טוב, ומדלגים על מזמור שיר ליום 
 השבת, ומוסיפים "מזמור לתודה" כמו בהושענא רבא.

 אין אומרים "נשמת כל חי".
  הלל שלם בברכה לאחר חזרת הש"ץ.

 .ש פותחים את הארון ומזמרים "ויהי בנסוע"לאחר חצי קדי
מוציאים ספר תורה וקוראים בו ללא קרואים וברכות משביעי של 

 פרשת עקב עד סוף הפרשה, ואומרים חצי קדיש.
מֹּר ִאם ִכי ל ֶאת ִתְשְמרּון שָּ ה כָּ ֹּאת ַהִמְצוָּ נִֹּכי ֲאֶשר ַהז  ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה אָּ

ּה ה ַלֲעׂשֹּתָּ הְיה ֶאת ְלַאֲהבָּ ֶלֶכת ֱאֹלֵהיֶכם ֹוָּ ל לָּ יו ְבכָּ כָּ ה ְּדרָּ ְבקָּ : בֹו ּוְלדָּ
ה ְוהֹוִריש ל ֶאת ְיהֹוָּ ֵאֶּלה ַהּגֹוִים כָּ  ְּגדִֹּלים ּגֹוִים ִויִרְשֶתם ִמִּלְפֵניֶכם הָּ

                                                      
 שצא, הלכות יום העצמאות ויום ירושלים, ערך נחום רקובר. -עמ' שצ 34
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ל: ִמֶכם ַוֲעֻצִמים קֹום כָּ ֶכם בֹו ַרְגְלֶכם ַכף ִתְדרְֹּך ֲאֶשר ַהמָּ  ִמן ִיְהֶיה לָּ
ר נֹוןְוַהּלְ  ַהִמְדבָּ ר ִמן בָּ הָּ ת ְנַהר ַהנָּ ַאֲחרֹון ַהיָּם ְוַעד ְּפרָּ : ְּגֻבְלֶכם ִיְהֶיה הָּ

ֹּא ה ִיֵתן ּומֹוַרֲאֶכם ַּפְחְּדֶכם ִבְפֵניֶכם ִאיש ִיְתַיֵצב ל  ְּפֵני ַעל ֱאֹלֵהיֶכם ְיהֹוָּ
ל ֶרץ כָּ אָּ ּה ִתְדְרכּו ֲאֶשר הָּ ֶכם ִּדֶבר ַכֲאֶשר בָּ  :לָּ

 
 לים את הספר וקוראים את ההפטרה.גולמגביהים ו, חצי קדיש

ִם ִּגְבַעת ִציֹון ַבת ַהר יָּדֹו ְינֵֹּפף ַלֲעמֹּד ְבנֹּב ַהיֹום עֹוד לָּ דֹון ִהֵנה: ְירּושָּ אָּ  הָּ
ה אֹות ְיהֹוָּ ֵעף ְצבָּ ה ְמסָּ ה ֻּפארָּ צָּ ֵמי ְבַמֲערָּ ה ְורָּ  ְוַהְּגבִֹּהים ְּגדּוִעים ַהקֹומָּ

לּו נֹון ַבַבְרֶזל ַהַיַער ִסְבֵכי ְוִנַקף: ִיְשּפָּ א: ִיּפֹול ְבַאִּדיר ְוַהְּלבָּ  חֶֹּטר ְויָּצָּ
י ִמֵּגַזע יו ְוֵנֶצר ִישָּ שָּ רָּ ה: ִיְפֶרה ִמשָּ חָּ יו ְונָּ לָּ ה רּוחַ  עָּ ה רּוחַ  ְיהֹוָּ ְכמָּ ה חָּ  ּוִבינָּ
ה רּוחַ  ה ֵעצָּ ה ְוִיְרַאת ַּדַעת רּוחַ  ּוְגבּורָּ ה ְבִיְרַאת ַוֲהִריחֹו: ְיהֹוָּ ֹּא ְיהֹוָּ  ְול
יו ֵאהְלַמְר  ֹּא ִיְשּפֹוט ֵעינָּ יו ְלִמְשַמע ְול ְזנָּ ַפט: יֹוִכיחַ  אָּ  ַּדִּלים ְבֶצֶדק ְושָּ

ֶרץ ְלַעְנֵוי ְבִמישֹור ְוהֹוִכיחַ  ה אָּ יו ּוְברּוחַ  ִּפיו ְבֵשֶבט ֶאֶרץ ְוִהכָּ תָּ  יִָּמית ְׂשפָּ
ע שָּ יָּה: רָּ יו ֵאזֹור ֶצֶדק ְוהָּ ְתנָּ ה מָּ ֱאמּונָּ יו ֵאזֹור ְוהָּ צָּ  ֶכֶבׂש ִעם ְזֵאב רְוגָּ : ֲחלָּ
ֵמר ץ ְּגִדי ִעם ְונָּ ו ּוְמִריא ּוְכִפיר ְוֵעֶגל ִיְרבָּ טֹּן ְוַנַער ַיְחּדָּ ם נֵֹּהג קָּ ה: בָּ רָּ  ּופָּ
דֹּב ה וָּ ו ִתְרֶעינָּ ר ְוַאְרֵיה ַיְלֵדיֶהן ִיְרְבצּו ַיְחּדָּ קָּ ֹּאַכל ַכבָּ  יֹוֵנק ְוִשֲעַשע: ֶתֶבן י
ֶתן ֻחר ַעל מּול ִניִצְפעֹו ְמאּוַרת ְוַעל ּפָּ ה יָּדֹו ּגָּ דָּ ֹּא: הָּ ֹּא יֵָּרעּו ל  ַיְשִחיתּו ְול

ל ְדִשי ַהר ְבכָּ ה ִכי קָּ ְלאָּ ֶרץ מָּ אָּ ה הָּ ה ֶאת ֵּדעָּ : ְמַכִסים ַליָּם ַכַמִים ְיהֹוָּ
יָּה יו ַעִמים ְלֵנס עֵֹּמד ֲאֶשר ִיַשי שֶֹּרש ַההּוא ַביֹום ְוהָּ  ִיְדרֹּשּו ּגֹוִים ֵאלָּ

ה ְיתָּ תֹו ְוהָּ בֹוד ְמנֻחָּ יָּה: כָּ י יֹוִסיף ַההּוא ַביֹום ְוהָּ נָּ  ִלְקנֹות יָּדֹו ֵשִנית ֲאדֹּ
ר ֶאת ֵאר ֲאֶשר ַעמֹו ְשאָּ ם ּוִמכּוש ּוִמַּפְתרֹוס ּוִמִמְצַרִים ֵמַאשּור ִישָּ  ּוֵמֵעילָּ

ר ת ּוִמִשְנעָּ א: ַהיָּם ּוֵמִאֵיי ּוֵמֲחמָּ ַסף ַלּגֹוִים ֵנס ְונָּׂשָּ ֵאלִיְׂש  ִנְדֵחי ְואָּ  רָּ
ה ּוְנֻפצֹות ֶרץ ַכְנפֹות ֵמַאְרַבע ְיַקֵבץ ְיהּודָּ אָּ ה: הָּ רָּ  ְוצְֹּרֵרי ֶאְפַרִים ִקְנַאת ְוסָּ
ה ֵרתּו ְיהּודָּ ֹּא ֶאְפַרִים ִיכָּ ה ֶאת ְיַקֵנא ל ה ְיהּודָּ ֹּא ִויהּודָּ  ֶאת יָּצֹּר ל
ִים פּו: ֶאְפרָּ ֵתף ְועָּ ה ְּפִלְשִתים ְבכָּ ו יָּמָּ בֹּזּו ַיְחּדָּ  ֱאדֹום ֶקֶדם יְבנֵ  ֶאת יָּ
ב ם ִמְשלֹוחַ  ּומֹואָּ ם ַעמֹון ּוְבֵני יָּדָּ ה ְוֶהֱחִרים :ִמְשַמְעתָּ  יָּם ְלשֹון ֵאת ְיהֹוָּ
ר ַעל יָּדֹו ְוֵהִניף ִמְצַרִים הָּ הּו רּוחֹו ַבְעיָּם ַהנָּ ה ְוִהכָּ ִלים ְלִשְבעָּ  ְוִהְדִריְך ְנחָּ
ִלים ה :ַבְנעָּ ְיתָּ ה ְוהָּ ר ְמִסּלָּ ֵאר רֲאשֶ  ַעמֹו ִלְשאָּ ה ַכֲאֶשר ֵמַאשּור ִישָּ ְיתָּ  הָּ

ֵאל ִים ֵמֶאֶרץ ֲעֹלתֹו ְביֹום ְלִיְׂשרָּ ַמְרתָּ  :ִמְצרָּ ה אֹוְדָך ַההּוא ַביֹום ְואָּ  ִכי ְיהֹוָּ
ַנְפתָּ  ִתי ֵאל ִהֵנה: ּוְתַנֲחֵמִני ַאְּפָך יָּשֹּב ִבי אָּ ֹּא ֶאְבַטח ְישּועָּ ד ְול ִזי ִכי ֶאְפחָּ  עָּ
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ת ה יָּּה ְוִזְמרָּ ה ִלי ַוְיִהי ְיהֹוָּ ׂשֹון ַמִים ּוְשַאְבֶתם: ִלישּועָּ  ִמַמַעְיֵני ְבׂשָּ
ה הלַ  הֹודּו ַההּוא ַביֹום ַוֲאַמְרֶתם: ַהְישּועָּ  הֹוִדיעּו ִבְשמֹו ִקְראּו ְיהֹוָּ
ַעִמים יו בָּ ב ִכי ַהְזִכירּו ֲעִליֹלתָּ ה ַזְמרּו :ְשמֹו ִנְׂשּגָּ ה ֵגאּות ִכי ְיהֹוָּ ׂשָּ  עָּ
ֹּאת מּוַדַעת מידעת ל ז ֶרץ ְבכָּ אָּ ִני ַצֲהִלי: הָּ רֹּ דֹול ִכי ִציֹון יֹוֶשֶבת וָּ  גָּ
ֵאל ְקדֹוש ְבִקְרֵבְך  :ִיְׂשרָּ

 
אזכרה לזכר תפילה לשלום המדינה, מי שברך לחיילי צה"ל ו

 החזרת ספר תורה וסיום התפילה כרגיל, ללא "למנצח". .הנופלים
יר המעלות למנגינת התקווה, אדון עולם, ש בסוף התפילה שרים

 :ואני מאמין
ם ֲאדֹון ַלְך ְבֶטֶרם ֲאֶשר עֹולָּ ל מָּ א ְיִציר כָּ  ִנְברָּ
ה ְלֵעת א ְשמֹו ֶמֶלְך כֹּל ֲאַזי ְבֶחְפצֹו ַנֲעׂשָּ  ִנְקרָּ

א ִיְמֹלְך ַהכֹּל ְלַבּדֹו ִכְכלֹות ְוַאֲחֵרי  נֹורָּ
יָּה ְוהּוא רָּ  ִיְהֶיה הֶֹוה ְוהּוא ְוהּוא הָּ  הְבִתְפאָּ
ד ְוהּוא ה ֵשִני ְלַהְמִשיל לֹו ְוֵאין ֶאחָּ  ְלַהְחִבירָּ

עֹּז ַתְכִלית ְולֹו ְבִלי ֵראִשית ְבִלי ה הָּ  ְוַהִמְׂשרָּ
ה ֶחְבִלי ּגֹוֲאִלי ְוצּור ְוַחי ֵאִלי ְוהּוא רָּ  ְבֵעת צָּ
נֹוס ִנִסי ְוהּוא א ְביֹום כֹוִסי ִלי ְמנָּת ּומָּ  ֶאְקרָּ
ה ִאיַשן ְבֵעת רּוִחי ַאְפִקיד ְביָּדֹו ִעירָּ  ְואָּ
י רּוִחי ְוִעם נָּ ִתי ֲאדֹּ ֹּא ִלי ְּגִויָּ א ְול  ִאירָּ

 
ה ְבשּוב ַהַמֲעלֹות ִשיר ִיינּו ִציֹון ִשיַבת ֶאת ְיהֹוָּ ז: ְכחְֹּלִמים הָּ ֵלא אָּ  ִימָּ

ה ּוְלשֹוֵננּו ִּפינּו ְׂשחֹוק ז ִרנָּ ֹּאְמרּו אָּ ה ִהְגִּדיל ַבּגֹוִים י  ִעם ַלֲעׂשֹות ְיהֹוָּ
ה ִהְגִּדיל: ֵאֶּלה נּו ַלֲעׂשֹות ְיהֹוָּ ִיינּו ִעמָּ ה: ְׂשֵמִחים הָּ ה שּובָּ  ֶאת ְיהֹוָּ

ְרִעים: ַבֶנֶגב ַכֲאִפיִקים ְשִביֵתנּו ה ַהזֹּ ה ְבִדְמעָּ לֹוְך: ִיְקצֹּרּו ְבִרנָּ  ֵיֵלְך הָּ
כֹּה ַרע ֶמֶשְך נֵֹּׂשא ּובָּ ֹּא ַהזָּ ה יָּבֹוא ב יו נֵֹּׂשא ְבִרנָּ  :ֲאֻלמֹּתָּ

 

ה ַמֲאִמין ֲאִני ה ֶבֱאמּונָּ ִשיחַ  ְבִביַאת ְשֵלמָּ ֶשִיְתַמְהֵמַּה,  ִּפי ַעל ְוַאף ,ַהמָּ

ל ִעם ל ּלֹו ֲאַחֶכה ֶזה כָּ  .ֶשיָּבֹוא יֹום ְבכָּ
 

* * * 
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 35שחרית ביום העצמאות )הקיבוץ הדתי(
מתפללים פסוקי דזמרה של יום טוב, ומוסיפים "מזמור לתודה", 

 ". "נשמת כל חי-ו
 הלל שלם בברכה., לאחר חזרת הש"ץ

מוציאים ספר תורה כמו בשבת ויום טוב, וקוראים לשלשה עולים 
 ., והשלישי עולה למפטירתחילת פרשת עקבמבספר דברים, 

יָּהכהן ִטים ֵאת ִתְשְמעּון ֵעֶקב : ְוהָּ ֵאֶּלה ַהִמְשּפָּ  ַוֲעִׂשיֶתם ּוְשַמְרֶתם הָּ
ם ַמר אֹּתָּ ה ְושָּ  ִנְשַבע ֲאֶשר ַהֶחֶסד ְוֶאת ַהְבִרית ֶאת ְלָך יָךֱאֹלהֶ  ְיהֹוָּ

ֶתָך ּוְפִרי ִבְטְנָך ְּפִרי ּוֵבַרְך ְוִהְרֶבָך ּוֵבַרְכָך ַוֲאֵהְבָך: ַלֲאבֶֹּתיָך ְנָך ַאְדמָּ  ְּדגָּ
ֶרָך ְוִתירְֹּשָך ֶפיָך ְשַגר ְוִיְצהָּ ֹּאֶנָך ְוַעְשְתרֹּת ֲאלָּ ה ַעל צ מָּ ֲאדָּ  ִנְשַבע ֲאֶשר הָּ

ֶתת בֶֹּתיָךַלאֲ  ְך לָּ רּוְך: לָּ ל ִתְהֶיה בָּ ַעִמים ִמכָּ ֹּא הָּ ר ְבָך ִיְהֶיה ל קָּ ה עָּ רָּ  ַוֲעקָּ
ה ְוֵהִסיר: ּוִבְבֶהְמֶתָך ל ִמְמָך ְיהֹוָּ ִלי כָּ ל חֹּ ִעים ִמְצַרִים ַמְדֵוי ְוכָּ רָּ  ֲאֶשר הָּ

ַדְעתָּ  ֹּא יָּ ם ל ְך ְיִׂשימָּ ם בָּ נָּ ל ּוְנתָּ ְנֶאיָך ְבכָּ ַכְלתָּ :  ׂשֹּ ל ֶאת ְואָּ ַעִמים כָּ  הָּ
ה ֲאֶשר ֵתן ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ ְך נֹּ ֹּא לָּ חֹּס ל ֹּא ֲעֵליֶהם ֵעיְנָך תָּ  ֶאת ַתֲעבֹּד ְול

ְך הּוא מֹוֵקש ִכי ֱאֹלֵהיֶהם ֹּאַמר ִכי :לָּ ְבָך ת ֵאֶּלה ַהּגֹוִים ַרִבים ִבְלבָּ  הָּ
ה ִמֶמִני ם אּוַכל ֵאיכָּ ֹּא: ְלהֹוִרישָּ א ל כֹּר ֵמֶהם ִתירָּ  ֲאֶשר תֵא  ִתְזכֹּר זָּ
ה ׂשָּ ה עָּ ל ְלַפְרעֹּה ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ ִים ּוְלכָּ אּו ֲאֶשר ַהְּגדֹֹּלת ַהַמסֹּת: ִמְצרָּ  רָּ
אֹּתֹּת ֵעיֶניָך ד ְוַהמְֹּפִתים ְוהָּ ה ְוַהיָּ קָּ  הֹוִצֲאָך ֲאֶשר ַהְנטּויָּה ְוַהְזרֹּעַ  ַהֲחזָּ
ה ה ַיֲעֶׂשה ֵכן ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ ל ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ ַעִמים ְלכָּ ה ֲאֶשר הָּ  יֵָּרא ַאתָּ

ה ֶאת ְוַגם: ִמְּפֵניֶהם ה ְיַשַּלח ַהִצְרעָּ ם ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ ִרים ֲאבֹּד ַעד בָּ  ַהִנְשאָּ
ִרים ֶניָך ְוַהִנְסתָּ ֹּא: ִמּפָּ ה ִכי ִמְּפֵניֶהם ַתֲערֹּץ ל  ֵאל ְבִקְרֶבָך ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ

דֹול א ּגָּ  : ְונֹורָּ

                                                      
ות של הקיבוץ הרב שלמה גורן התבקש לעבור על סידור התפילה ליום העצמא 35

הדתי, ובו הוא מביע הסתייגות מברכות קריאת התורה וההפטרה, אלא אם כן 
תקבע זאת הרבנות הראשית. הוא מוסיף שאעפ"כ אין הוא רואה צורך הלכתי 
לדרוש מהנוהגים כך לבטל את מנהגם. המכתב הובא במהודרה השלישית לסדר 

הדורה הרביעית, התפילות בהוצאת הקיבוץ הדתי, תשל"ו, ובחלקו גם במ
 תשנ"ב. 
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ַשל: לוי ה ְונָּ ֵאל ַהּגֹוִים ֶאת ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ ֶניָך הָּ ט ְמַעט ִמּפָּ ֹּא ְמעָּ  תּוַכל ל
ם ֶליָך ִתְרֶבה ֶּפן ַמֵהר ַכֹּלתָּ ֶדה ַחַית עָּ נָּם: ַהשָּ ה ּוְנתָּ ֶניָך ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ  ְלפָּ
ם מָּ ה ְוהָּ ה ְמהּומָּ ם ַעד ְגדֹּלָּ ְמדָּ ַתן: ִהשָּ ֶדָך ַמְלֵכיֶהם ְונָּ  ֶאת ְוַהֲאַבְדתָּ  ְביָּ
ם ִיםהַ  ִמַתַחת ְשמָּ מָּ ֹּא שָּ ֶניָך ִאיש ִיְתַיֵצב ל ם ִהְשִמְדָך ַעד ְבפָּ  ְּפִסיֵלי: אֹּתָּ

ֵאש ִתְׂשְרפּון ֱאֹלֵהיֶהם ֹּא בָּ ב ֶכֶסף ַתְחמֹּד ל הָּ ַקְחתָּ  ֲעֵליֶהם ְוזָּ ְך ְולָּ  ֶּפן לָּ
ֵקש ה תֹוֲעַבת ִכי בֹו ִתּוָּ ֹּא: הּוא ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ ִביא ְול ה תָּ  ֵביֶתָך ֶאל תֹוֵעבָּ

ִייתָּ וְ  מֹּהּו ֵחֶרם הָּ  : הּוא ֵחֶרם ִכי ְתַתֲעֶבנּו ְוַתֵעב ְתַשְקֶצנּו ַשֵקץ כָּ
ל ה כָּ נִֹּכי ֲאֶשר ַהִמְצוָּ  ִתְחיּון ְלַמַען ַלֲעׂשֹות ִתְשְמרּון ַהיֹום ְמַצְּוָך אָּ

אֶתם ּוְרִביֶתם ֶרץ ֶאת ִויִרְשֶתם ּובָּ אָּ ה ִנְשַבע ֲאֶשר הָּ : ֶכםַלֲאבֵֹּתי ְיהֹוָּ
ַכְרתָּ  ל ֶאת ְוזָּ ה הִֹּליֲכָך ֲאֶשר ַהֶּדֶרְך כָּ ִעים ֶזה ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ ה ַאְרבָּ נָּ  שָּ

ר ַדַעת ְלַנסְֹּתָך ַענְֹּתָך ְלַמַען ַבִמְדבָּ ְבָך ֲאֶשר ֶאת לָּ יו ֲהִתְשמֹּר ִבְלבָּ  ִמְצֹותָּ
ֹּא ִאם ן ֶאת ַוַיֲאִכְלָך ַוַיְרִעֶבָך ַוְיַעְנָך: ל ֹּא ֲאֶשר ַהמָּ ַדְעתָּ  ל ֹּא יָּ ְדעּון ְול  יָּ

ֹּא ִכי הֹוִדֲעָך ְלַמַען ֲאבֶֹּתיָך ם ִיְחֶיה ְלַבּדֹו ַהֶּלֶחם ַעל ל דָּ אָּ ל ַעל ִכי הָּ  כָּ
א ה ִפי מֹוצָּ ם ִיְחֶיה ְיהֹוָּ דָּ אָּ ְתָך: הָּ ֹּא ִׂשְמלָּ ה ל ְלתָּ ֶליָך בָּ ֹּא ְוַרְגְלָך ֵמעָּ  ל
ה ֵצקָּ ִעים ֶזה בָּ ה ַאְרבָּ נָּ ַדְעתָּ :  שָּ  ֶאת ִאיש ְיַיֵסר ַכֲאֶשר ִכי ֶבָךְלבָּ  ִעם ְויָּ

ה ְבנֹו  :  ְמַיְסֶרךָּ  ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ
ַמְרתָּ : ישראל/מפטיר ה ִמְצֹות ֶאת ְושָּ ֶלֶכת ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ יו לָּ כָּ  ִבְדרָּ

ה ה ִכי: אֹּתֹו ּוְלִיְראָּ ה ֶאֶרץ ֶאל ְמִביֲאָך ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ ִים ַנֲחֵלי ֶאֶרץ טֹובָּ  מָּ
נֹּת ה יְֹּצִאים ְתהֹּמֹּתּו ֲעיָּ ר ַבִבְקעָּ הָּ ה ֶאֶרץ: ּובָּ ה ִחטָּ ה ְוֶגֶפן ּוְׂשעֹּרָּ  ּוְתֵאנָּ

ש ֶשֶמן ֵזית ֶאֶרץ ְוִרמֹון ֹּא ֲאֶשר ֶאֶרץ: ּוְדבָּ ֹּאַכל ְבִמְסֵכנֻת ל ּה ת  ֶלֶחם בָּ
ֹּא ּה כֹּל ֶתְחַסר ל ֶניהָּ  ֲאֶשר ֶאֶרץ בָּ ֶריהָּ  ַבְרֶזל ֲאבָּ : ְנחֶֹּשת ַתְחצֹּב ּוֵמֲהרָּ

ַכְלתָּ וְ  ְעתָּ  אָּ בָּ ה ֶאת ּוֵבַרְכתָּ  ְוׂשָּ ֶרץ ַעל ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ אָּ ה הָּ ַתן ֲאֶשר ַהטֹּבָּ  נָּ
ְך ֶמר: לָּ ה ֶאת ִתְשַכח ֶּפן ְלָך ִהשָּ יו ְשמֹּר ְלִבְלִתי ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ  ִמְצֹותָּ

יו טָּ יו ּוִמְשּפָּ ִכי ֲאֶשר ְוֻחקֹּתָּ נֹּ ֹּאַכל ֶּפן: ַהיֹום ְמַצְּוָך אָּ ְעתָּ וְ  ת בָּ ִתים ׂשָּ  ּובָּ
ְבתָּ  ִתְבֶנה טִֹּבים ְרָך: ְויָּשָּ ֹּאְנָך ּוְבקָּ ב ְוֶכֶסף ִיְרְביֻן ְוצ הָּ ְך ִיְרֶבה ְוזָּ  ְוכֹּל ּלָּ
ם: ִיְרֶבה ְלָך ֲאֶשר ֶבָך ְורָּ ַכְחתָּ  ְלבָּ ה ֶאת ְושָּ  ֵמֶאֶרץ ַהמֹוִציֲאָך ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ

ִדים ִמֵבית ִמְצַרִים ר ַהמֹוִליֲכָך: ֲעבָּ דֹּל ַבִמְדבָּ א ַהּגָּ ש ְוַהנֹורָּ חָּ ף נָּ רָּ  ׂשָּ
ב אֹון ְוַעְקרָּ ִים ֵאין ֲאֶשר ְוִצמָּ ִמיש ִמצּור ַמִים ְלָך ַהמֹוִציא מָּ : ַהַחּלָּ

ן ַהַמֲאִכְלָך ר מָּ ֹּא ֲאֶשר ַבִמְדבָּ ְדעּון ל ֶתיָך יָּ  ַנסֶֹּתָך ּוְלַמַען ַענְֹּתָך ְלַמַען ֲאבֹּ
ַמְרתָּ  :ְבַאֲחִריֶתָך ְלֵהיִטְבָך ֶבָך ְואָּ ִדי ְועֶֹּצם כִֹּחי ִבְלבָּ ה יָּ ׂשָּ  ַהַחִיל ֶאת ִלי עָּ
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ַכְרתָּ : ַהֶזה ה ֶאת ְוזָּ ֵתן הּוא ִכי ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ ִיל ַלֲעׂשֹות כֹּחַ  ְלָך ַהנֹּ  ְלַמַען חָּ
ִקים  : ַהֶזה ַכיֹום ַלֲאבֶֹּתיָך ִנְשַבע ֲאֶשר ְבִריתֹו ֶאת הָּ

 
 והפטרה עם ברכותיה לפני ואחרי.לה, חצי קדיש, הגבהה, גלי

ִם ִּגְבַעת ִציֹון ַבת ַהר יָּדֹו ְינֵֹּפף ַלֲעמֹּד ְבנֹּב ַהיֹום עֹוד לָּ דֹון ִהֵנה: ְירּושָּ אָּ  הָּ
ה אֹות ְיהֹוָּ ֵעף ְצבָּ ה ְמסָּ ה ֻּפארָּ צָּ ֵמי ְבַמֲערָּ ה ְורָּ  ְוַהְּגבִֹּהים ְּגדּוִעים ַהקֹומָּ

לּו נֹון ַבַבְרֶזל ַערַהיַ  ִסְבֵכי ְוִנַקף: ִיְשּפָּ א: ִיּפֹול ְבַאִּדיר ְוַהְּלבָּ  חֶֹּטר ְויָּצָּ
י ִמֵּגַזע יו ְוֵנֶצר ִישָּ שָּ רָּ ה: ִיְפֶרה ִמשָּ חָּ יו ְונָּ לָּ ה רּוחַ  עָּ ה רּוחַ  ְיהֹוָּ ְכמָּ ה חָּ  ּוִבינָּ
ה רּוחַ  ה ֵעצָּ ה ְוִיְרַאת ַּדַעת רּוחַ  ּוְגבּורָּ ה ְבִיְרַאת ַוֲהִריחֹו: ְיהֹוָּ ֹּא ְיהֹוָּ  ְול

יו ַמְרֵאהלְ  ֹּא ִיְשּפֹוט ֵעינָּ יו ְלִמְשַמע ְול ְזנָּ ַפט: יֹוִכיחַ  אָּ  ַּדִּלים ְבֶצֶדק ְושָּ
ֶרץ ְלַעְנֵוי ְבִמישֹור ְוהֹוִכיחַ  ה אָּ יו ּוְברּוחַ  ִּפיו ְבֵשֶבט ֶאֶרץ ְוִהכָּ תָּ  יִָּמית ְׂשפָּ

ע שָּ יָּה: רָּ יו ֵאזֹור ֶצֶדק ְוהָּ ְתנָּ ֱאמּונָּה מָּ יו ֵאזֹור ְוהָּ צָּ ר:  ֲחלָּ  ִעם ְזֵאב ְוגָּ
ֵמר ֶכֶבׂש ץ ְּגִדי ִעם ְונָּ ו ּוְמִריא ּוְכִפיר ְוֵעֶגל ִיְרבָּ טֹּן ְוַנַער ַיְחּדָּ ם נֵֹּהג קָּ : בָּ
ה רָּ דֹּב ּופָּ ה וָּ ו ִתְרֶעינָּ ר ְוַאְרֵיה ַיְלֵדיֶהן ִיְרְבצּו ַיְחּדָּ קָּ ֹּאַכל ַכבָּ : ֶתֶבן י

ֶתן ֻחר ַעל יֹוֵנק ְוִשֲעַשע ה יָּדֹו ּגָּמּול ְפעֹוִניצִ  ְמאּוַרת ְוַעל ּפָּ דָּ ֹּא: הָּ ֵרעּו ל  יָּ
ֹּא ל ַיְשִחיתּו ְול ְדִשי ַהר ְבכָּ ה ִכי קָּ ְלאָּ ֶרץ מָּ אָּ ה הָּ ה ֶאת ֵּדעָּ  ַליָּם ַכַמִים ְיהֹוָּ

יָּה: ְמַכִסים יו ַעִמים ְלֵנס עֵֹּמד ֲאֶשר ִיַשי שֶֹּרש ַההּוא ַביֹום ְוהָּ  ּגֹוִים ֵאלָּ
ה ִיְדרֹּשּו ְיתָּ בֹוד תֹוְמנֻחָּ  ְוהָּ יָּה: כָּ י יֹוִסיף ַההּוא ַביֹום ְוהָּ נָּ  יָּדֹו ֵשִנית ֲאדֹּ
ר ֶאת ִלְקנֹות ֵאר ֲאֶשר ַעמֹו ְשאָּ  ּוִמכּוש ּוִמַּפְתרֹוס ּוִמִמְצַרִים ֵמַאשּור ִישָּ

ם ר ּוֵמֵעילָּ ת ּוִמִשְנעָּ א: ַהיָּם ּוֵמִאֵיי ּוֵמֲחמָּ ַסף ַלּגֹוִים ֵנס ְונָּׂשָּ  ִנְדֵחי ְואָּ
ֵאליִ  ה ּוְנֻפצֹות ְׂשרָּ ֶרץ ַכְנפֹות ֵמַאְרַבע ְיַקֵבץ ְיהּודָּ אָּ ה: הָּ רָּ  ִקְנַאת ְוסָּ

ה ְוצְֹּרֵרי ֶאְפַרִים ֵרתּו ְיהּודָּ ֹּא ֶאְפַרִים ִיכָּ ה ֶאת ְיַקֵנא ל ה ְיהּודָּ ֹּא ִויהּודָּ  ל
ִים ֶאת יָּצֹּר פּו: ֶאְפרָּ ֵתף ְועָּ ה ְּפִלְשִתים ְבכָּ ו יָּמָּ בֹּזּו ַיְחּדָּ  ֶקֶדם ֵניבְ  ֶאת יָּ

ב ֱאדֹום ם ִמְשלֹוחַ  ּומֹואָּ ם ַעמֹון ּוְבֵני יָּדָּ ה ְוֶהֱחִרים :ִמְשַמְעתָּ  ֵאת ְיהֹוָּ
ר ַעל יָּדֹו ְוֵהִניף ִמְצַרִים יָּם ְלשֹון הָּ הּו רּוחֹו ַבְעיָּם ַהנָּ ה ְוִהכָּ ִלים ְלִשְבעָּ  ְנחָּ

ִלים ְוִהְדִריְך ה: ַבְנעָּ ְיתָּ ה ְוהָּ ר ְמִסּלָּ ֵאר ֲאֶשר ַעמֹו ִלְשאָּ  ַכֲאֶשר ֵמַאשּור ִישָּ
ה ְיתָּ ֵאל הָּ ִים ֵמֶאֶרץ ֲעֹלתֹו ְביֹום ְלִיְׂשרָּ ַמְרתָּ  :ִמְצרָּ  אֹוְדָך ַההּוא ַביֹום ְואָּ
ה ַנְפתָּ  ִכי ְיהֹוָּ ִתי ֵאל ִהֵנה: ּוְתַנֲחֵמִני ַאְּפָך יָּשֹּב ִבי אָּ ֹּא ֶאְבַטח ְישּועָּ  ְול

ד ִזי ִכי ֶאְפחָּ ת עָּ ה יָּּה ְוִזְמרָּ ה ִלי ַוְיִהי ְיהֹוָּ ׂשֹון ַמִים ּוְשַאְבֶתם: ִלישּועָּ  ְבׂשָּ
ה ִמַמַעְיֵני הלַ  הֹודּו ַההּוא ַביֹום ַוֲאַמְרֶתם: ַהְישּועָּ  ִבְשמֹו ִקְראּו ְיהֹוָּ
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ַעִמים הֹוִדיעּו יו בָּ ב ִכי ַהְזִכירּו ֲעִליֹלתָּ ה ַזְמרּו: ְשמֹו ִנְׂשּגָּ  ֵגאּות ִכי ְיהֹוָּ
העָּ  ֹּאת מּוַדַעת מידעת ׂשָּ ל ז ֶרץ ְבכָּ אָּ ִני ַצֲהִלי: הָּ רֹּ דֹול ִכי ִציֹון יֹוֶשֶבת וָּ  גָּ

ֵאל ְקדֹוש ְבִקְרֵבְך  :ִיְׂשרָּ
 

 אזכרה לזכר הנופלים ותפילה לשלום המדינה.
ֵלא ֵאל ה ַהְמֵצא, ַבְמרֹוִמים שֹוֵכן ַרֲחִמים מָּ ה ְמנּוחָּ  ַתַחת ַכְנֵפי ְנכֹונָּ

ַהר ְקדֹוִשים ּוְטהֹוִרים ְבַמֲעלֹות הַהְשִכינָּ  ִקיעַ  ְכזֹּ רָּ , ַמְזִהיִרים הָּ
ֵאל, ִלְפדֹות  ְלִנְשמֹות ם ַעל ְּגֻאַּלת ִיְׂשרָּ ְסרּו ֶאת ַנְפשָּ ַהִּגבֹוִרים ֲאֶשר מָּ

ִרים ַקְרֵננּו ְבִציֹון. ִשיב ְשבּוֵתנּו ּוְלהָּ ֵתנּו ּוְלהָּ ַרֲחִמים ַבַעל ַאְדמָּ  הָּ
יו ְבֵסֶתר םַיְסִתיֵר  פָּ ִמים ְכנָּ , ִנְשמֹוֵתיֶהם ֶאת ַהַחִיים ִבְצרֹור ְוִיְצרֹּר ְלעֹולָּ

ה ם הּוא ְיהֹוָּ תָּ לֹום ְויָּנּוחּו ,ַנֲחלָּ ֹּאַמר ַעל ְבשָּ ם, ְונ בָּ ֵמן. ִמְשכָּ  אָּ
 

בסוף  החזרת ספר תורה וסיום התפילה כרגיל, ללא "למנצח".
 התפילה שרים:

ה ַמֲאִמין ֲאִני ה ֶבֱאמּונָּ ִשיחַ  ְבִביַאת ְשֵלמָּ ֶשִיְתַמְהֵמַּה,  ִּפי ַעל ְוַאף ,ַהמָּ

ל ִעם ל ּלֹו ֲאַחֶכה ֶזה כָּ  .ֶשיָּבֹוא יֹום ְבכָּ
 

* * * * * 
 

 36קריאת התורה ביום העצמאות / מחזור מנהג איטלייאני
יָּה ֶליָך יָּבֹּאּו ִכי ְוהָּ ל עָּ ִרים כָּ ֵאֶּלה ַהְּדבָּ ה הָּ כָּ ה ַהְברָּ לָּ ַתִתי ֲאֶשר ְוַהְקלָּ  נָּ

ֶניָך ֶבָך ֶאל ַוֲהֵשבֹּתָּ  ְלפָּ ל ְלבָּ ה ִהִּדיֲחָך ֲאֶשר ַהּגֹוִים ְבכָּ ה ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ מָּ : שָּ
ה ַעד ְוַשְבתָּ  ַמְעתָּ  ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ נִֹּכי ֲאֶשר ְככֹּל ְבקֹּלֹו ְושָּ  ַהיֹום ְמַצְּוָך אָּ

                                                      
 כ. -דברים ל, א 36

פ הרב אליה “, כפי שהונהג בבית הכנסת האיטלקי בירושלים, ע754-766עמ' 
הלכה מנהג  –שמואל הרטום. ע"ע מאמרו של ד"ר אהרן ארנד "יום העצמאות 

, פרשת 183וסיפור" בדף השבועי מאת היחידה ללימודי יסוד ביהדות, מס' 
תשנ"ז, הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר  קדושים ויום העצמאות,

 www.biu.ac.il/JH/Parasha/kedoshim/arnad.htmlאילן, 

http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/kedoshim/arnad.html
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ה ֶניָך ַאתָּ ל ּובָּ ְבָך ְבכָּ ל ְלבָּ ב: ָךַנְפשֶ  ּוְבכָּ ה ְושָּ  ְשבּוְתָך ֶאת ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ
ב ְוִרֲחֶמָך ל ְוִקֶבְצָך ְושָּ ַעִמים ִמכָּ ה ֱהִפיְצָך ֲאֶשר הָּ ה ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ מָּ : שָּ

ִים ִבְקֵצה ִנַּדֲחָך ִיְהֶיה ִאם מָּ ם ַהשָּ ה ְיַקֶבְצָך ִמשָּ ם ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ  ּוִמשָּ
ֶחָך ה ֶוֱהִביֲאָך: ִיקָּ ֶרץ ֶאל ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ אָּ ּה ֲאבֶֹּתיָך יְָּרשּו ֲאֶשר הָּ  ִויִרְשתָּ

ֶתיָך ְוִהְרְבָך ְוֵהיִטְבָך ל: ֵמֲאבֹּ ה ּומָּ ְבָך ֶאת ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ  ְלַבב ְוֶאת ְלבָּ
ה ַזְרֶעָך ה ֶאת ְלַאֲהבָּ ל ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ ְבָך ְבכָּ ל ְלבָּ : ַחֶייָך ְלַמַען ַנְפְשָך ּוְבכָּ
ַתן ל ֵאת ֱאֹלֶהיָך הְיהֹוָּ  ְונָּ לֹות כָּ אָּ ֵאֶּלה הָּ ְיֶביָך ַעל הָּ ְנֶאיָך ְוַעל אֹּ  ֲאֶשר ׂשֹּ

פּוָך ה: ְרדָּ שּוב ְוַאתָּ ַמְעתָּ  תָּ ה ְבקֹול ְושָּ ִׂשיתָּ  ְיהֹוָּ ל ֶאת ְועָּ יו כָּ  ֲאֶשר ִמְצֹותָּ
נִֹּכי ה ְוהֹוִתיְרָך: ַהיֹום ְמַצְּוָך אָּ ֶדָך ַמֲעֵׂשה ְבכֹּל ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ  ִבְטְנָך ְפִריבִ  יָּ

ְתָך ּוִבְפִרי ְבֶהְמְתָך ּוִבְפִרי ה ַאְדמָּ ה יָּשּוב ִכי ְלטֹּבָּ ׂשּוׂש ְיהֹוָּ ֶליָך לָּ  ְלטֹוב עָּ
ׂש ַכֲאֶשר ה ְבקֹול ִתְשַמע ִכי :ֲאבֶֹּתיָך ַעל ׂשָּ יו ִלְשמֹּר ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ  ִמְצֹותָּ

יו ה ְוֻחקֹּתָּ ה ְבֵסֶפר ַהְכתּובָּ שּוב ִכי ַהֶזה ַהתֹורָּ ה ֶאל תָּ ל ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ  ְבכָּ
ְבָך ל ְלבָּ  :  ַנְפֶשָך ּוְבכָּ

ה ִכי ֹּאת ַהִמְצוָּ נִֹּכי ֲאֶשר ַהז ֹּא ַהיֹום ְמַצְּוָך אָּ ֹּא ִמְמָך ִהוא ִנְפֵלאת ל  ְול
ה ֹּא: ִהוא ְרחֹּקָּ ַמִים ל נּו ַיֲעֶלה ִמי ֵלאמֹּר ִהוא ַבשָּ ה ּלָּ ַמְימָּ ֶחהָּ  ַהשָּ  ְוִיקָּ

נּו ּה ִמֵענּוְוַיְש  ּלָּ ה אֹּתָּ ֹּא: ְוַנֲעֶׂשנָּ ר ִמי ֵלאמֹּר ִהוא ַליָּם ֵמֵעֶבר ְול נּו ַיֲעבָּ  לָּ
ֶחהָּ  ַהיָּם ֵעֶבר ֶאל נּו ְוִיקָּ ּה ְוַיְשִמֵענּו ּלָּ ה אֹּתָּ רֹוב ִכי:  ְוַנֲעֶׂשנָּ  ֵאֶליָך קָּ

ר בָּ ְבָך ְבִפיָך ְמאֹּד ַהּדָּ ַתִתי ְרֵאה: ַלֲעׂשֹּתֹו ּוִבְלבָּ ֶניָך נָּ  ַהַחִיים ֶאת םַהיֹו ְלפָּ
ֶות ְוֶאת ַהטֹוב ְוֶאת ע ְוֶאת ַהמָּ רָּ נִֹּכי ֲאֶשר: הָּ ה ַהיֹום ְמַצְּוָך אָּ  ֶאת ְלַאֲהבָּ

ה ֶלֶכת ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ יו לָּ כָּ יו ְוִלְשמֹּר ִבְדרָּ יו ִמְצֹותָּ יו ְוֻחקֹּתָּ טָּ ִייתָּ  ּוִמְשּפָּ  ְוחָּ
ִביתָּ  ה ּוֵבַרְכָך ְורָּ ֶרץ ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ אָּ ה רֲאשֶ  בָּ א ַאתָּ ה בָּ מָּ ּה שָּ  ְוִאם: ְלִרְשתָּ

ְבָך ִיְפֶנה ֹּא ְלבָּ ע ְול ם ֲאֵחִרים ֵלאֹלִהים ְוִהְשַתֲחִויתָּ  ְוִנַּדְחתָּ  ִתְשמָּ : ַוֲעַבְדתָּ
ֶכם ִהַּגְדִתי בֹּד ִכי ַהיֹום לָּ ֹּאֵבדּון אָּ ֹּא ת ִמים ַתֲאִריֻכן ל ה ַעל יָּ מָּ ֲאדָּ  הָּ

ה ֲאֶשר ֹּא ַהַיְרֵּדן ֶאת עֵֹּבר ַאתָּ ב ה לָּ מָּ ּה שָּ ִתי: ְלִרְשתָּ ֶכם ַהִעידֹּ  ַהיֹום בָּ
ַמִים ֶאת ֶרץ ְוֶאת ַהשָּ אָּ ֶות ַהַחִיים הָּ ַתִתי ְוַהמָּ ֶניָך נָּ ה ְלפָּ כָּ ה ַהְברָּ לָּ  ְוַהְקלָּ

ַחְרתָּ  ה ִתְחֶיה ְלַמַען ַבַחִיים ּובָּ ה: ְוַזְרֶעָך ַאתָּ ה ֶאת ְלַאֲהבָּ  ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ
ה ְבקֹּלֹו ִלְשמֹּעַ  ְבקָּ ֶמיָך ְואֶֹּרְך ַחֶייָך הּוא ִכי בֹו ּוְלדָּ ֶשֶבת יָּ ה ַעל לָּ מָּ ֲאדָּ  הָּ
ה ִנְשַבע ֲאֶשר ם ַלֲאבֶֹּתיָך ְיהֹוָּ הָּ ק ְלַאְברָּ ֵתת ּוְלַיֲעקֹּב ְלִיְצחָּ ֶהם לָּ  :לָּ
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 על הניסים
 37הדתי נוסח הקיבוץ

 המלחמות ועל התשועות ועל הגבורות ועל הפרקן ועל הנסים על
 :הזה בזמן ההם בימים ולנו ותינולאב שעשית

 בה לשבת נחלתך להר לשוב אבותינו לב את עוררת האל אתה
 רשע שלטון עלינו ובעמוד. אדמתה את[ו] הריסותיה את ולקומם

, אכזרי אויב מחרב הנמלטים אחינו בפני ארצנו שערי את ויסגור
 כסאו את מגרת בעזך אתה, נדחים ולחוף הים לאיי באניות וישבם
 לנו ויתנכלו אויבים עלינו ובקום. מידו הארץ את ררותשח

 את ויעזבו ופחד אימתה עליהם הפלת בגבורתך אתה, להשמידנו
. ארצנו לגבולות מחוץ אל ובחפזון בבהלה וינוסו, בהם אשר כל

 אתה, עובד למס ולשומנו ארצנו את לכבש גויים שבעה עלינו ובבוא
 ביד גבורים תומסר לישראל ההגנה צבא לימין עמדת ברחמיך
 הנטויה ובזרועך. צדיקים ביד ורשעים מעטים ביד ורבים חלשים

 את ולעלות, מושבותינו גבולות את להרחיב ישראל לבחורי עזרת
 . ההסגר ממחנות אחינו

 יום, זה וביום; ראש בכפיפת אלקינו' ה לך מודים אנחנו הכל על
 אחינו על ומתחננים לפניך כפינו את פורשים אנחנו, ושמחתנו חגינו

 קדשך לנוה במהרה קבצם, רוענו אבינו אנא: ואומרים הפזורים
 את נא הרחב. ובטח ובהשקט ושלוה בשלום בו אותם והשכן
 פרת מנהר לזרעם לתת, לאבותינו הבטחת כאשר ארצנו גבולות

 ובה, ישראל בירת ירושלים קדשך עיר את נא בנה. מצרים נחל ועד
 את לראות זכיתנו וכאשר. שלמה כימי מקדשך בית את תכונן

 בגאולת עינינו ותחזנה תחינו כן, נפשנו ופדות גאולתנו ראשית
 ! אמן, כקדם ימינו וחדש השלמה ישראל

 

* * * 

                                                      
אביב: הוצאת הקיבוץ הדתי -סדר תפילות ליום העצמאות, מהדורה שניה. תל 37

 101ט, ע' ”תשכ
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 38גן-רמת ההסדר ישיבת בהוצאת ישראל גואל סידור
על הנסים ועל הפרקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנחמות ועל 

 המלחמות שעשית לנו בזמן הזה.
דו צבאות ערב על עמך ישראל, ובקשו להשמיד להרג ולאבד כשעמ

את יושבי ארצך, מנער ועד זקן טף ונשים, ובהם עם שרידי חרב 
אשר נצלו מתפת האש של שונאך, אחד מעיר ושנים ממשפחה, 
ושברו למצא מנוח לכף רגלם בארצך אשר הבטחת להם. ואתה 

קלקלת ברחמיך הרבים עמדת לנו בעת צרתנו, הפרת את עצתם ו
את מחשבתם, זקפת קומתנו וקוממת את חרותנו, רבת את ריבנו, 
דנת את דיננו, נקמת את נקמתנו, מסרת רבים ביד מעטים, טמאים 
ביד קדושים, ועשית לך שם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל 
עשית תשועה גדולה ופרקן בהיום הזה, הדברת עמים תחתנו 

חלתנו, ארץ כנען לגבולותיה, ולאומים תחת רגלנו, ונתת לנו את נ
 והחזרתנו את מקום מקדש היכלך.

כן עשה עמנו נס ופלא לטובה, הפר עצת אויבינו, ודשננו בנאות 
ארצך, ונפוצותינו מארבע כנפות הארץ תקבץ, ונשמח בבנין עירך 
ובתקון היכלך ובצמיחת קרן לדוד עבדך במהרה בימנו, ונודה 

 לשמך הגדול.
 

* * * 
 

 39שילה מכון ראש, חיים-בר ודד הרב חיבר:
מֹות, ַהְתשּועֹות, ַהְּגבּורֹות, ַהִנִסים ַעל ִׂשיתָּ  ְוַהְּפדּות ַהִמְלחָּ נּו ֶשעָּ  ִעמָּ

ִמים ֲאבֹוֵתינּו ְוִעם ֵהם ַביָּ  .ַהֶזה ַבְזַמן הָּ

                                                      
בהקדמה לפתיפלה כתוב " הצעה לנוסח "על הניסים" ליום . 168עמ'  38

 העצמאות ויום ירושלים. אפשר להרהר בה בברכת "מודים" בתפילה."
39 -minhag-articles/36-index.php/listhttp://he.machonshilo.org/

hawaadh-beth-yisrael-tqumath-yom-eretz/380  

http://he.machonshilo.org/index.php/list-articles/36-minhag-eretz/380-yom-tqumath-yisrael-beth-hawaadh
http://he.machonshilo.org/index.php/list-articles/36-minhag-eretz/380-yom-tqumath-yisrael-beth-hawaadh
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ֵתנּו ִביֵמי ֵלינּו ְבקּום, ְתקּומָּ ב ְבֵני עָּ ג ְלַהְשִמיד, ֲערָּ  ֶאת ּוְלַאֵבד ַלֲהרֹּ
עִֹּלים ה ִמְשִבי הָּ ה ֶאֶרץ ֶאל ַהּגֹולָּ ְמרּו. ֶחְמּדָּ ֹּא, ִמּגֹוי ְוַנְכִחיֵדם ְלכּו: אָּ  ְול

ֵכר ֵאל ֵשם ִיזָּ  (.ה, פג תהילים) עֹוד ִיְׂשרָּ
ה ַרִבים ְבַרֲחֶמיָך ְוַאתָּ ַמְדתָּ  הָּ נּו עָּ ֵתנּו ְבֵעת ּלָּ רָּ  ַּדְנתָּ , ִריֵבנּו ֶאת ַרְבתָּ . צָּ

ַקְמתָּ , ִּדיֵננּו ֶאת ֵתנּו ֶאת נָּ ַסְרתָּ . ִנְקמָּ ִעים, ְמַעִטים ְבַיד ַרִבים מָּ  ְבַיד ּוְרשָּ
ה. ַצִּדיִקים ְרעּו ֵהמָּ לּו כָּ פָּ ד ַקְמנּו ַוֲאַנְחנּו; ְונָּ (. ט, כ תהילים) ַוִנְתעֹודָּ

ִׂשיתָּ  ְלָך דֹול ֵשם עָּ ם ּגָּ עֹולָּ ֵאל ּוְלַעְמָך, בָּ ִׂשיתָּ  ִיְׂשרָּ ה עָּ ה ְתשּועָּ . ְגדֹולָּ
ה ַהֵשִני ּוַבחֶֹּדש ַרקנּו, ַלחֶֹּדש ַבֲחִמשָּ אֵרנּו ֵמַעל ּגֹוִים עֹול ּפָּ  .ַצּוָּ

יתָּ  ְכֵשם שִֹּ נּו ֶשעָּ ה ּלָּ ִמים ְתשּועָּ ֵהם ַביָּ ְך, הָּ נּו ֲעֵׂשה כָּ ֵעת ִעמָּ , ַהזאֹּת בָּ
ֶנַצח ְלִשְמָך ְונֹוֶדה  . לָּ

 

* * * 
 

  40שפיץ ציון-בן והרב שמידמן ד"ר אבי חיברו:
ן   ַהִנִסים ְוַעל ַעל מֹותַהֻּפְרקָּ  ְוַעל ַהְּגבּורֹות ְוַעל ַהְתשּועֹות ְוַעל ַהִמְלחָּ

ִׂשיתָּ  ֵהם ַביִָּמים ַלֲאבֹוֵתינּו ֶשעָּ  ַהֶזה. ַבְזַמן הָּ
ֵאל ְׂשִריֵדי ִקבּוץ ִביֵמי ֶות חֶֹּשְך ֵמַאְרצֹות ִיְׂשרָּ םַנחֲ  ְלֶחְמַּדת ְוַצְלמָּ תָּ , לָּ
מּו ה ֲחלּוֵצי קָּ ה,  ְוִחְברּו ֵנס ֵהִרימּו, ֻאמָּ ְבעּוְמִגּלָּ ם ְזכּות ֶאת ְותָּ עָּ  הָּ

ה, ַעְצמֹו ִבְרשּות ַלֲעמֹּד כָּ  ְבֻתִּפים. מֹוַלְדתֹו ְבֶאֶרץ ְיהּוִדית ְכַמְמלָּ
ְקדּו ּוִבְמחֹולֹות ִשים ַטף, ַבחּוצֹות רָּ ִרים ְזֵקִנים, ְונָּ ה קֹולֹותבְ , ּוְנעָּ  ִׂשְמחָּ

ה לָּ הֳּ ּה. ּוְבצָּ ה ְבאֹותָּ עָּ פּום שָּ ה ְבֵני ְתקָּ ֶרץ ִמן ְלַהְכִחיד, ַעְולָּ אָּ  ֵשם הָּ
ל ִלְזרֹּק ְוַליָּם, ּוְשֵאִרית .  שֹוְמֵרי כָּ הֱאמּוֶניהָּ , ִמַהְרתָּ  ַעְמָך ְלֵיַשע ְוַאתָּ

,  ְמִגֵניֶהם ְיֵדי ִׂשיתָּ  ְּפֵאר ְתקּוַמת. ַּפְצתָּ נִ  אֹוְיֵביֶהם ּוְכֵליִחַזְקתָּ  ּוְמִדיַנת עָּ
ר דָּ עֹוז ַמְחֶסה, ּדֹורֹוֶתיָך ְשִאיַפת ֵראִשית, ֵהַקְמתָּ  הָּ ל ּומָּ  ְשבּות ְלכָּ
 .ַעֶמָך

 

* * * 
 

                                                      
40 alhanisim.blogspot.co.il.  באתר נמצא דיון הלכתי והפניה למקורות על

 עצם הוספת "על הניסים" לתפילה.
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 41חיבר: עמוס חכם )תשע"ב(
 התשועות ועל המלחמות ועל הגבורות ועל הפורקן ועל הניסים על

 . הזה בזמן ההם ימיםב לעמך שעשית הנפלאות ועל
, והאויב הצר חרב שרידי עם, ישראל פליטת שארית אשר בימים

 בני על ונוספו לנו לתת לאבותינו נשבעת אשר בארץ מנוח מצא
 עול מעליהם לפרוק ביקשו כולם יחד, מלפנים שם היושבים ישראל
 נועצו אז. ישראל מדינת את ולייסד בארץ השולטת זדון מלכות
 ואמרו לה מסביב אשר והארצות הארץ יושבי לישמעא בני יחדיו
 ייזכר ולא מדינתו ואת ישראל את ונכחיד למלחמה ונקומה קומו

 וקלקלת עצתם את הפרת הרבים ברחמיך ואתה. עוד ישראל שם
 וגבורה עצה לבניך ונתת צרתם בעת לבניך ועמדת מחשבתם את

 מגבול וגרשום גדולה מכה בהם והיכו ונצחום באויביהם למלחמה
 וקדוש גדול שם עשית ולך גדולה תשועה לעמך ועשית. ישראל

 יום את לעשות ישראל בני עליהם וקיבלו קיימו כן על. בעולמך
. והודיה והלל שמחה ליום אייר חודש הוא השני לחודש חמישה

 להושיענו תוסיף כן הזאת התשועה את עמנו שעשית וכשם
 .סלה הגדול לשמך ונודה שלמה גאולה ותגאלנו

 

* * * 
 

 42חיבר: הרב אליה שמואל הרטום
אֹות ְוַעל ַהְתשּועֹות ְוַעלַהְּגבּורֹות  ְוַעל ַהִנִסים ַעל  ַהְּפדּות ְוַעל ַהִנְפלָּ

ִׂשיתָּ  נּו ֶשעָּ ם ֻאמֹות ַמְלֵכי בלֵ בְ  ַתתָּ נָּ ְכשֶ  ִעמָּ עֹולָּ ֵריֶהן הָּ  ַעל ְלַהְחִליט ְוׂשָּ
ֵאל תמַ קָּ הֲ  הּגְ  רּוחַ  ָךְמ עַ  ֵשינְ ַא  בלֵ בְ  תָּ ְח ִהּפַ וְ . ְמִדיַנת ִיְׂשרָּ . יָּהְותּוִש  בּורָּ

                                                      
הנוסח מופיע, בין היתר, במאמרו של אהרן ארנד, "לכבוד יום העצמאות"  41

, פרשת תזריע מצורע ויום העצמאות, תשע"ה, בהוצאת 1115ר בדף שבועי מספ
 לשכת רב הקמפוס, הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר אילן. 

https://www.biu.ac.il/JH/Parasha/tazria/Ahrend.doc 
( היה מנהל בית המדרש לרבנים 1965-1887הרב פרופ' אליה שמואל הרטום ) 42

 ברומא, איטליה.
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מַ  דָּ  תָּ כְ ְותָּ ִקים םְביָּ ֵתנּוֶא  ְלהָּ ֶניָך  ְיֵדי ֶאת תָּ ְק ְוִחזַ . ת ְמִדינָּ  ְבֵני ַעלבָּ
ֵעאליִ וְ  ֱאדֹום ֵלינּו ְמדּועָּ שֶ . ְשמָּ ם תְלַהֲחִזיֵרנּו ַתחַ  עָּ ל ִשְעבּודָּ  ִמֶמנּו ְוִלְגזֹּ

ֵלנּו ְּפִרי ֶאת ְר  ֲעמָּ הְוַא : ֵמַאְרֵצנּו ֵשנּוּוְלגָּ ַרִבים ָךֶמיחֲ ְבַר  תָּ  ֶאת תָּ ְר ֵהפַ  הָּ
םבְ שַ ַמחֲ  ֶאת תָּ לְ ְוִקְלַק  אֹוְיֵבינּו תצַ עֲ  סַ . תָּ . ִשיםּלָּ חַ ְבַיד  ֲחמּוִשים תָּ ְר מָּ

נּו תָּ ְמ ִקיַ : ִטיםעֲ ְמ  דיַ בְ  ְוַרִבים ְת  ִדְבֵרי ֶאת בָּ ְדפּו ִמ ָך: תֹורָּ ה ְורָּ ֶכם ֲחִמשָּ
ה ִיְרּדֹּפּו  בָּ ה ִמֶכם ְרבָּ ה ּוֵמאָּ  ִמְבֵני ִשְעבּודהַ  תּפַ ֶחְר  תֶא  ַוֲהִסירֹּתָּ ֵמאָּ

נּועִ  ִׂשיתָּ עָּ שֶ  םשֵ כְ ּו שדֶ ַהקֹּ  ץַהיֹוְשִבים ְבֶאֶר  ָךְמ עַ  נּועִ  ֵׂשהעֲ  ֵכן ,סנֵ  מָּ  'ה מָּ
ֹּ עֵ בָּ  ְוִנִסים אֶּפלֵ  ינּוֵק ֹלאֱ  דֹול ָךִשְמ לְ  ְונֹוֶדה. ידִת עָּ ּובְ  אתת ַהז  :הלָּ סֶ  ַהּגָּ
 

 למדינת ישראל ולצה"ל –מי שברך 

 (נוסח רשמילמדינת ישראל )
ִבינּו ַמִים אָּ ֵאל צּור, ֶשַבשָּ ֵרְך, ְוגֹוֲאלֹו ִיְׂשרָּ ֵאל ְמִדיַנת ֶאת בָּ , ִיְׂשרָּ

ֵתנּו ְצִמיַחת ֵראִשית ֵגן. ְּגֻאּלָּ ֶליהָּ  הָּ ֶליהָּ  רֹּשּופְ , ַחְסֶּדָך ְבֶאְבַרת עָּ  ֻסַכת עָּ
אֶשיהָּ  ַוֲאִמְתָך אֹוְרָך ּוְשַלח, ְשלֹוֶמָך ֶריהָּ , ְלרָּ ה ְוַתְקֵנם, ְויֹוֲעֶציהָּ  ׂשָּ  ְבֵעצָּ

ה ֶניָך טֹובָּ ְדֵשנּו ֶאֶרץ ְמִגֵני ְיֵדי ֶאת ַחֵזק. ִמְּלפָּ  ֱאֹלֵהינּו ְוַהְנִחיֵלם, קָּ
ה חֹון ַוֲעֶטֶרת ְישּועָּ ַתתָּ , ְתַעְטֵרם ִנצָּ לֹום ְונָּ ֶרץ שָּ אָּ ם ְוִׂשְמַחת בָּ  עֹולָּ

 . ְליֹוְשֶביהָּ 
ל ַאֵחינּו ְוֶאת ֵאל ֵבית כָּ ד ִיְׂשרָּ א-ְּפקָּ ל נָּ  ְותֹוִליֵכם, ְּפזּוֵריֶהם ַאְרצֹות ְבכָּ

ה ַלִים ִעיֶרָך ְלִציֹון קֹוְמִמיּות ְמֵהרָּ תּוב, ְשֶמָך ִמְשַכן ְוִלירּושָּ  ְבתֹוַרת ַככָּ
ַמִים ִבְקֵצה ִנַּדֲחָך ִיְהֶיה ִאם" :ַעְבֶּדְך מֶשה ם, ַהשָּ ה ְיַקֶבְצָך ִמשָּ  ְיהֹוָּ

ם ֱאֹלֶהיָך ֶחָך ּוִמשָּ ה ֶוֱהִביֲאָך. ִיקָּ ֶרץ ֶאל ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ אָּ  יְָּרשּו ֲאֶשר הָּ
ּה ֲאבֶֹּתיָך   ".ֵמֲאבֶֹּתיָך ְוִהְרְבָך ְוֵהיִטְבָך, ִויִרְשתָּ

ֵבנּו ְוַיֵחד ה ְלבָּ הּו ְלַאֲהבָּ ל ֶאת ְוִלְשמֹּר, ְשֶמָך ֶאת ְלִיְראָּ ֶתָך ִּדְבֵרי כָּ . תֹורָּ
נּו ּוְשַלח ה לָּ ִוד ֶבן ְמֵהרָּ ֶתָך ֵקץ ְמַחֵכי ִלְפּדֹות, ִצְדֶקָך ְמִשיחַ  ּדָּ . ְישּועָּ
ל ַעל ֻעֶזָך ְּגאֹון ַבֲהַדר הֹוַפע ֹּאַמר, ַאְרֶצָך ֵתֵבל יֹוְשֵבי כָּ  ֲאֶשר כֹּל ְוי

ה מָּ ה: "ַאּפֹובְ  ְנשָּ ֵאל ֱאֹלֵהי ְיהֹוָּ ה. ַבכֹּל ּוַמְלכּותֹו, ֶמֶלְך ִיְׂשרָּ לָּ שָּ ֵמן" מָּ  אָּ
ה  .ֶסלָּ

 

* * * 
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 (נוסח רשמילחיילי צה"ל )
ם ֲאבֹוֵתינּו ֶשֵבַרְך ִמי הָּ ק ַאְברָּ ֵרְך הּוא ְוַיֲעקֹּב ִיְצחָּ ֵלי ֶאת ְיבָּ א ַחיָּ  ְצבָּ

ה ֵאל ֲהַגנָּ עֹוְמִדים, ְלִיְׂשרָּ ֵרי ַאְרֵצנּו רִמְשמַ  ַעל הָּ  ִמְּגבּול ֱאלֵהינּו ְועָּ
נֹון דֹול ַהיָּם ּוִמן ִמְצַרִים ִמְדַבר ְוַעד ַהְּלבָּ ה ְלבֹוא ַעד ַהּגָּ בָּ ֲערָּ ה הָּ שָּ  ַבַיבָּ
ֲאִויר ִמים אֹוְיֵבינּו ֶאת יי ִיֵתן. ּוַביָּם בָּ ֵלינּו ַהקָּ ִפים עָּ . ִלְפֵניֶהם ִנּגָּ

דֹוש רּוְך ַהקָּ ֵלינּו ֶאת ְוַיִציל ִיְשמֹּר הּוא בָּ ל ַחיָּ ה ִמכָּ רָּ ה צָּ ל ְוצּוקָּ  ֶנַגע ּוִמכָּ
ה ה ְוִיְשַלח ּוַמְחלָּ כָּ ה ְברָּ חָּ ל ְוַהְצלָּ  ׂשֹוְנֵאינּו ַיְדֵבר. ְיֵדיֶהם ַמֲעֵׂשה ְבכָּ

ה ְבֶכֶתר ִויַעְטֵרם ַתְחֵתיֶהם חֹון ּוְבֲעֶטֶרת ְישּועָּ ֶהם ִויֻקַים. ִנצָּ תּוב בָּ : ַהכָּ
ֶכם ַההֵֹּלְך ֹלֵהיֶכםאֱ  יי ִכי ֵחם ִעמָּ ֶכם ְלִהּלָּ  ְלהֹוִשיעַ  איֵביֶכם ִעם לָּ

ֵמן ְונאַמר: ֶאְתֶכם  :אָּ
 

* * * 
 

 43(במלחמת השחרור) למגוייסים שברך מי
ם ֲאבֹוֵתינּו ֶשֵבַרְך ִמי הָּ ק ַאְברָּ ִוד ְוַאֲהרֹּן מֶֹּשה ְוַיֲעקֹּב ִיְצחָּ  ּוְשֹלמֹּה ּדָּ

ֵרְך הּוא ל ְיבָּ ה ַלֲעבֹוַדת ֶשִהְתַגְייסּו ְוַאֲחיֹוֵתינּו ַאֵחינּו ֶאת כָּ  ְבַאְרֵצנּו ֲהַגנָּ
ה עֹוְמִדים, ַהְקדֹושָּ ר ַעל הָּ ם ַהִמְשמָּ ה יֹומָּ ַלְילָּ  ַעל ֶנֶפש ְבֵחרּוף ְלַהֵּגן וָּ

ֵרי ְוַעל ַעֵמנו ִמים ֱאֹלֵהינּו עָּ ה ְוִנְלחָּ ֶתת ִלְבִלי ִבְגבּורָּ  ִלְפגֹועַ  ַלַמְשִחית לָּ
נּו ַבֲעבּור ,ַהִישּוב ּוִבְנקּודֹות בֹותַבמֹושָּ  ם ֶשאָּ  ;ִמְתַּפְּלִלים ִלְשלֹומָּ

דֹוש רּוְך ַהקָּ ל ִיְשְמֵרם הּוא בָּ ה ִמכָּ רָּ ה צָּ ל ְוצּוקָּ סֹון ֶּפַגע ּוִמכָּ  ְוִיְפרֹּׂש ְואָּ
ל ִעם ֲעֵליֶהם ְשלֹומֹו ֻסַכת ֵאל ַאֵחיֶהם ֵבית כָּ ִלְראֹות  ְוִיְזכּו, ִיְׂשרָּ

ַמת ִציֹון ְוִקבּוץ לּויֹות ְבֶנחָּ ה גָּ ה ּוִבְגאּולָּ ה ּוְתֻקיָּם. ְשֵלמָּ ֵמינּו ִבְמֵהרָּ  ְביָּ
ַחת ה ה׳ ַהְבטָּ ֵתנּו ַהְכתּובָּ ַתִתי ְבתֹורָּ ה "ְונָּ לֹום ַהְקדֹושָּ ֶרץ שָּ אָּ  בָּ

ֹּאַמר ַמֲחִריד״ ְוֵאין ּוְשַכְבֶתם צֹון ְונ ֵמן. ֵכן ְיִהי רָּ  אָּ
 

* * * 
 

                                                      
, תמוז ה'תשס"ח, בהוצאת משרד 277דף לתרבות יהודית, גליון , 33עמ'  43

   https://goo.gl/mB6wCD החינוך, האגף לתרבות תורנית.
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 44נוסח אנגליה – שראל וחיילי צה"ללמדינת י
ם ֲאבֹוֵתינּו ֶשֵבַרְך ִמי הָּ ק ַאְברָּ ֵרְך הּוא ְוַיֲעקֹּב ִיְצחָּ  ֶאת ְמִדיַנת ְיבָּ

ֵאל רָּ  . נּות לָּ ֶת לָּ  ַלֲאבֹוֵתינּוע בַ ְש ר נִ שֶ ה אֲ מָּ דָּ אֲ ל הָּ עַ ְויֹוֲעֶציהָּ  יהָּ אשֶ ִיְׂשרָּ
 ינּומֵ יָּ ה בְ כֶ זְ נִ ה, וְ קָּ דָּ צְ בִ ט ּוּפָּ ְש ִמ בְ  ּהדָּ עֲ סַ לְ  ָךְת אָּ ְר יִ וְ  ךְת בָּ הֲ ם ַא בָּ לִ ן בְ ֵת 
ה ֵתֵצא ִמִציֹון ים ִכייִא בִ נְ הַ  יָךדֶ בָּ י עֲ ֵר בְ ִד לְ  ה ּוְדַבר תֹורָּ ִִים. ְיהֹוָּ לָּ  ִמירּושָּ

ִבינּו ַמִים, ּפְ  אָּ ם ֵר ְמ שָּ  .נּושֵ ְד ץ קָּ ֶר י ֶא נֵ גִ "ל ְמ הַ י צַ לֵ יָּ ת חַ א ֶא ד נָּ קֹוֶשַבשָּ
ל ה ִמכָּ רָּ הְוצּו צָּ הח לַ ְש ּו קָּ כָּ ה ְברָּ חָּ ל ְוַהְצלָּ ים ִׂש . ְיֵדיֶהם ַמֲעֵׂשה ְבכָּ

ַקט ְוַשֲאַנן ל ל כָּ ם עַ לָּ ת עֹוחַ ְמ ִׂש ץ וְ ֶר אָּ ם בָּ לֹושָּ  ב ַיֲעקֹּב ְושָּ , ְושָּ יֹוְשֶביהָּ
ל  . ְוֵכן ְיִהי ֵתֵבל ַאְרֶצך יבֵ ְש יֹוְוֵאין ַמֲחִריד. ּוְפרֹוׂש ֻסַכת ְשלֹוְמָך ַעל כָּ

צֹון ֹּאַמר רָּ ֵמן ְונ  .אָּ
 

 קידוש ליום העמצאות

 45קידוש לליל יום העצמאות / הקיבוץ הדתי
ַאל ֶאת  נּו ְוּגָּ לָּ ם, ֲאֶשר ְּגאָּ ם ְוַעד עֹולָּ ֵאל ֵמעֹולָּ ה יי ֱאֹלֵהי ִיְׂשרָּ רּוְך ַאתָּ בָּ

נּו ֵמַעְבדּו ֵאֶלה. הֹוִציאָּ ל ַהִנִסים הָּ נּו ֶאת כָּ ה לָּ ׂשָּ ת ֲאבֹוֵתינּו ִמִמְצַרִים ְועָּ
ה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב. ֵכן יי  גֹון ְלִׂשְמחָּ ה, ִמיָּ ְלֵחרּות, ּוִמִשְעבּוד ִלְגֻאּלָּ

ִאים הַ ֲאבֹוֵתינּו  ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ִלים ֲאֵחִרים ַהבָּ ִּגיֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרגָּ
לֹום אֵתנּו ְלשָּ ִׂשיׂש ְבִבְנַין ִעיֶרָך, ְוִנְׂשַמח ִלְקרָּ ֶתָךַבֲעבֹו, ְונָּ , ְונֹוֶדה ְלָך דָּ

ֵתנּו ְוַעל ְּפדּות ַנְפֵשנּו, ַהְללּויָּּה. ש ַעל ְּגֻאּלָּ דָּ  ִשיר חָּ
  ֲחֵבִרים: ַסְבִרי
רּוְך ה בָּ ה ֱאֹלֵהינּו ַאתָּ ם ֶמֶלְך ְיהֹוָּ עֹולָּ  ַהֶּגֶפן ְּפִרי בֹוֵרא הָּ

נּו נּו ְוִקְימָּ ם, ֶשֶהֱחיָּ עֹולָּ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ נּו ַלְזַמן בָּ  ְוִהִּגיעָּ
 ַהֶזה. 

 

* * * 
 

                                                      
 (.United Hebrew Congregations of the Commonwealthנוסח אנגליה ) 44
 30ה רביעית, תשנ"ב, עמ' סדר תפילות ליום העצמאות וליום ירושלים, מהדור 45
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 46קידוש לליל יום העצמאות / מחזור מנהג איטלייאני
 וחלת( תודה לקורבן זכר) מצות שלוש, יין השולחן על מסדרים

 ברכת ספק מידי לצאת כדי חדש פרי גם להניח רצוי; חמץ
 חמץ לחם ועל המצות שלוש על בוצעים" המוציא"ל. שהחיינו
 .החמץ מן וכזית המצה מן תכזי ואוכלים

ה ַהיֹום ֶזה ׂשָּ ה עָּ ִגילָּ ה נָּ ה ְיהֹוָּ ה ִרנָּה קֹול בֹו. ְוִנְׂשְמחָּ ֵלי ִוישּועָּ הֳּ  ְבאָּ
ה ְיִמין ַצִּדיִקים ה עֹּׂשָּ ִיל. ְיהֹוָּ ה ְיִמין חָּ ה רֹוֵממָּ ה ְיִמין ְיהֹוָּ ה עֹּׂשָּ ִיל. ְיהֹוָּ  חָּ

רּוְך ה בָּ ֵאל ְוגֹוֲאלֹו צּור ַאתָּ ַחר ֲאֶשר ִיְׂשרָּ נּו בָּ ל בָּ ַַעִמים ִמכָּ נּו  הָּ ְורוְממָּ
ל שֹון ִמכָּ נּו ְבִמְצֹו לָּ יוְוִקְּדשָּ נּו תָּ ה ַהִנִסים ַעל ּוְלַשְבחֹו ְלַהְּללֹו ְוִצּוָּ ׂשָּ  ֶשעָּ

נּו ֵאל ְוִהְנִחילָּ נּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשרָּ נּו. ְוֵהִשיבָּ חֹון ַלֲאבֹוֵתינּו ְולָּ אֹוְיֵבינּו  ַעל ִנצָּ
רּוְך ֶלק ֵמַאְרֵצנּוְוִשְחֵרר חֶ  ה ִמִשְעבּוד ַהּגֹוִיים: בָּ ֵאל  ּגֹוֵאל ַאתָּ ִיְׂשרָּ

ה. ְּגבּול ַמִציב נָּ  ַאְלמָּ

ן ַסְבִרי נָּ רָּ רּוְך :מָּ ה בָּ ה ֱאֹלֵהינּו ַאתָּ ם ֶמֶלְך ְיהֹוָּ עֹולָּ  ַהֶּגֶפן ְּפִרי בֹוֵרא הָּ

נּו ם, ֶשֶהֱחיָּ עֹולָּ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ נּו ַלְזַמן  בָּ נּו ְוִהִּגיעָּ ְוִקְימָּ
 ַהֶזה. 

 

* * * 
 

 47קידוש ליום העצמאות / הקיבוץ הדתי
ה ַאְזִכיר ַחְסֵדי ה, ְכַעל ְתִהֹּלת ְיהֹוָּ נּו ֲאֶשר כֹּל ְיהֹוָּ לָּ ה, ְוַרב ְּגמָּ  טּוב ְיהֹוָּ
ֵאל, ְלֵבית ם ֲאֶשר ִיְׂשרָּ לָּ יו ְּגמָּ יו. ּוְכרֹּב ְכַרֲחמָּ דָּ הֵמֵאת ְיה ֲחסָּ ְיתָּ ה הָּ  ֹוָּ

ֹּאת ִהיא  אתז ה ְבֵעיֵנינּו. ִנְפלָּ ה ְיהֹוָּ ׂשָּ ה בֹו ֶזה ַהיֹום עָּ ה ְוִנְׂשְמחָּ ִגילָּ  .נָּ
א ְישּועֹות כֹוס ה ּוְבֵשם ֶאשָּ א. ְיהֹוָּ  ֶאְקרָּ

רּוְך ֲחֵבִרים: ַסְבִרי ה בָּ ה ֱאֹלֵהינּו ַאתָּ ם ֶמֶלְך ְיהֹוָּ עֹולָּ  ַהֶּגֶפן ְּפִרי בֹוֵרא הָּ
 

* * * 

                                                      
פ הרב אליה “, כפי שהונהג בבית הכנסת האיטלקי בירושלים, ע766-754עמ'  46

 שמואל הרטום ובנו הרב מנחם עמנואל הרטום.
סדר תפילות ליום העצמאות וליום ירושלים, מהדורה רביעית, תשנ"ב, עמ'  47
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 ש ליום העצמאות / ד"ר יעקב מעוז, החברה למתנ"סיםקידו
אּות יֹום ַעְצמָּ ּלות ְיֵמי ַוִייַתמּו ַוְיֻכּלּו הָּ ֵאל ַעם ַוְיַכל ,ַהּגָּ יר ה'-בְ  ִיְׂשרָּ  ְבִאיָּ

תֹו ַלְחתֹום ַמת ַעל ַביֹום בֹו ַוַיְכֵרז ,ְמִגּלָּ ֵאל ֲהקָּ תֹו ִיְׂשרָּ  ַוִיְגמֹּר ,ְמִדינָּ
ם עָּ תֹו ְּפֵאר ַעל ַהַהֵּלל ֶאת הָּ  בֹו ִכי, ְלדֹורֹות ַחג ְליֹום ַויֲעֵׂשהּו, ְיִצירָּ

ת ֶאת ִהְגִשים  .ַהֲחלֹומֹות ִמְקצָּ
 

ל ִבְרשּות   ְלַחִיים – ַהְמסּוִבים כָּ
רּוְך ה בָּ ה ֱאֹלֵהינּו ַאתָּ ם ֶמֶלְך ְיהֹוָּ עֹולָּ  ַהֶּגֶפן ְּפִרי בֹוֵרא הָּ

 
ֵרְך ֵאל ַעם ֶאת ְנבָּ ם ַעם, ִיְׂשרָּ ה  ַהַחִיים ִקֵדש ֲאֶשר ,עֹולָּ צָּ ֶהם ְורָּ  ְויֹום ,בָּ

אּותֹו ַחג ה ַעְצמָּ צֹון ְבַאֲהבָּ נּו הֹוִריש ּוְברָּ רֹון ,לָּ ה ְלדֹור ִזיכָּ , ַהְתקּומָּ
ה ְצִמיַחת ֵראִשית ה ֵזֶכר, ַהְּגֻאּלָּ ֻליֹות ִמִשְעבּוד ַלְיִציאָּ  ֶזה ַחג ְויֹום ,גָּ
ה לֹום ְלַאֲהבָּ נּוִהְנִח  ּוְלשָּ רּוְך. ילָּ ַעם בָּ אּותֹו ַחג יֹום ַהיֹום ֲאֶשר הָּ  .ַעְצמָּ

 

* * * 
 

 48קידוש לליל יום העצמאות / מחזור מנהג איטלייאני
אֹות ְוַעל ַהְתשּועֹות ְוַעל ַהְּגבּורֹות ְוַעל ַהִנִסים ַעל  ַהְּפדּות ְוַעל ַהִנְפלָּ

נּו ִׂשיתָּ ִעמָּ ַתתָּ  ֶשעָּ ם ֻאמֹות ַמְלֵכי ְבֵלב ְכֶשנָּ עֹולָּ ֵריֶהן הָּ  ַעל ְלַהְחִליט ְוׂשָּ
ַמת ֵאל ְמִדיַנת ֲהקָּ ה רּוחַ  ַעְמָך ַאְנֵשי ְבֵלב ְוִהַּפְחתָּ . ִיְׂשרָּ . ְותּוִשיָּה ְגבּורָּ
ַמְכתָּ  ם ְותָּ ִקים ְביָּדָּ ֵתנּו ְלהָּ ֶניָך ְיֵדי ֶאת ְוִחַזְקתָּ . ֶאת ְמִדינָּ  ְבֵני ַעל בָּ

עֵאל ֱאדֹום ְמ . ְוִִיְשמָּ ֵלינּו דּוֶשעָּ ם ַתַחת ְלַהֲחִזיֵרנּו עָּ ל ִשְעבּודָּ  ִמֶמנּו ְוִלְגזֹּ
ֵלנּו ְּפִרי ֶאת ְרֵשנּו ֲעמָּ ה ֵמַאְרֵצנּו. ּוְלגָּ ַרִבים ְבַרֲחֶמיָך ְוַאתָּ  ֶאת ֵהַפְרתָּ  הָּ

ם ֶאת ְוִקְלַקְלתָּ  אֹוְיֵבינּו ֲעַצת ַסְרתָּ . ַמֲחַשְבתָּ ד ֲחמּוִשים מָּ ִשים, ְביָּ  ַחּלָּ
נּו ִקַיְמתָּ : ְמַעִטים ְביָּד ַרִביםוְ  ְדפּו ִדְבֵרי ֶאת בָּ ְתָך: ְורָּ ה ִמֶכם תֹורָּ  ֲחִמשָּ

                                                      
פ הרב אליה “, ע, כפי שהונהג בבית הכנסת האיטלקי בירושלים766-754עמ'  48

שמואל הרטום. במהדורה השלישית של סדר תפילות ליום העצמאות ויום 
ירושלים בהוצאת הקיבוץ הדתי הובא נוסח שונה של "על הניסים, אך הוא 
הוסר במהדורה הרביעית מפאת הסתייגותו של הרב שלמה גורן להכנסת 

 התפילה בעמידה ובברכת המזון.
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ה ה ֵמאָּ ה ִמֶכם ּוֵמאָּ בָּ  ִמְבֵני ַהִשְעבּוד ֶחְרַּפת ֶאת ִיְרּדֹּפּו. ַוֲהִסירֹּתָּ  ְרבָּ
נּו ּוְכֵשם ַהקֶֹּדש ְבֶאֶרץ ַהיֹוְשִבים ַעְמָך ִׂשיתָּ ִעמָּ נּו ֲעֵׂשה ֵכן ֵנס, ֶשעָּ  ִעמָּ
ה ֵעת ְוִנִסים ֶּפֶלא ֱאֹלֵהינּו ְיהֹוָּ ֹּאת בָּ ִתיד. ַהז דֹול ְלִשְמָך ְונֹוֶדה ּוְבעָּ  ַהּגָּ
ה.  ֶסלָּ

 

 שירים וקריאות ליום העצמאות

כאן נביא מספר שירים וקריאות שאפשר לשלב בתפילה או בטקס 
 נפרד, וכן הפניות למקומות ואתרים אחרים. 

 

 מהמקורות
  טו-א, לז חזון העצמות היבשות / יחזקאל

ה ְיתָּ ַלי הָּ ה ַיד עָּ ה ְברּוחַ  ַויֹוִצֵאִני ְיהֹוָּ ה ְבתֹוְך ַוְיִניֵחִני ְיהֹוָּ  ְוִהיא ַהִבְקעָּ
ה מֹות ְמֵלאָּ ִביב ֲעֵליֶהם ְוֶהֱעִביַרִני: ֲעצָּ ִביב סָּ  ְּפֵני ַעל ְמאֹּד ַרבֹות ְוִהֵנה סָּ

ה ֹּאֶמר: אֹּדְמ  ְיֵבשֹות ְוִהֵנה ַהִבְקעָּ ם ֶבן ֵאַלי ַוי דָּ ה אָּ מֹות ֲהִתְחֶיינָּ ֲעצָּ  הָּ
ֵאֶּלה אַֹּמר הָּ י וָּ נָּ ה ֲאדֹּ ה ְיהֹוָּ ְעתָּ  ַאתָּ דָּ ֹּאֶמר:  יָּ ֵבא ֵאַלי ַוי מֹות ַעל ִהנָּ ֲעצָּ  הָּ
ֵאֶּלה ַמְרתָּ  הָּ מֹות ֲאֵליֶהם ְואָּ ֲעצָּ ה ְּדַבר ִשְמעּו ַהְיֵבשֹות הָּ ַמר כֹּה: ְיהֹוָּ  אָּ

י נָּ ה ֲאדֹּ עֲ  ְיהֹוָּ מֹותלָּ ֵאֶּלה צָּ ֶכם ֵמִביא ֲאִני ִהֵנה הָּ ַתִתי: ִוְחִייֶתם רּוחַ  בָּ  ְונָּ
ר ֲעֵליֶכם ְוַהֲעֵלִתי ִּגִדים ֲעֵליֶכם ׂשָּ ַרְמִתי בָּ ַתִתי עֹור ֲעֵליֶכם ְוקָּ ֶכם ְונָּ  בָּ

ה ֲאִני ִכי ִויַדְעֶתם ִוְחִייֶתם רּוחַ   קֹול ַוְיִהי ֻצֵּויִתי ַכֲאֶשר ְוִנֵבאִתי: ְיהֹוָּ
ְבִאי מֹות ַוִתְקְרבּו ַרַעש ְוִהֵנה ְכִהנָּ ִאיִתי: ַעְצמֹו ֶאל ֶעֶצם ֲעצָּ  ְוִהֵנה ְורָּ
ר ִּגִדים ֲעֵליֶהם ׂשָּ ה ּובָּ לָּ ה עֹור ֲעֵליֶהם ַוִיְקַרם עָּ ְעלָּ ֶהם ֵאין ְורּוחַ  ִמְלמָּ : בָּ
ֹּאֶמר ֵבא ֵאַלי ַוי רּוחַ  ֶאל ִהנָּ ֵבא הָּ ם ֶבן ִהנָּ דָּ ַמְרתָּ  אָּ ר ֶאל ְואָּ ַמר כֹּה ּוחַ הָּ  אָּ

י נָּ ה ֲאדֹּ ִאי רּוחֹות ֵמַאְרַבע ְיהֹוָּ רּוחַ  בֹּ ֵאֶּלה ַבֲהרּוִגים ּוְפִחי הָּ : ְוִיְחיּו הָּ
ִני ַכֲאֶשר ְוִהַנֵבאִתי בֹוא ִצּוָּ ֶהם ַותָּ רּוחַ  בָּ  ַרְגֵליֶהם ַעל ַוַיַעְמדּו ַוִיְחיּו הָּ

דֹול ַחִיל ֹּאֶמר: ְמאֹּד ְמאֹּד ּגָּ דָּ  ֶבן ֵאַלי ַוי מֹות םאָּ ֲעצָּ ֵאֶּלה הָּ ל הָּ  ֵבית כָּ
ֵאל ה ִיְׂשרָּ ְבשּו אְֹּמִרים ִהֵנה ֵהמָּ ה ַעְצמֹוֵתינּו יָּ ְבדָּ ֵתנּו ְואָּ  ִנְגַזְרנּו ִתְקוָּ

נּו ֵכן: לָּ ֵבא לָּ ַמְרתָּ  ִהנָּ ַמר כֹּה ֲאֵליֶהם ְואָּ י אָּ נָּ ה ֲאדֹּ  פֵֹּתחַ  ֲאִני ִהֵנה ְיהֹוָּ
 ֶאְתֶכם ְוֵהֵבאִתי ַעִמי ְברֹוֵתיֶכםִמִק  ֶאְתֶכם ְוַהֲעֵליִתי ִקְברֹוֵתיֶכם ֶאת
ֵאל ַאְדַמת ֶאל ה ֲאִני ִכי ִויַדְעֶתם: ִיְׂשרָּ  ִקְברֹוֵתיֶכם ֶאת ְבִפְתִחי ְיהֹוָּ
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ַתִתי: ַעִמי ִמִקְברֹוֵתיֶכם ֶאְתֶכם ּוְבַהֲעלֹוִתי ֶכם רּוִחי ְונָּ  ִוְחִייֶתם בָּ
ה ֲאִני ִכי ִויַדְעֶתם ַאְדַמְתֶכם ַעל ֶאְתֶכם ְוִהַנְחִתי ִׂשיִתי ִּדַבְרִתי ְיהֹוָּ  ְועָּ

ה ְנֻאם  : ְיהֹוָּ
 

 תהלים קכו – שיר המעלות
ֵלא  ז ִימָּ ִיינּו ְכחְֹּלִמים: אָּ ה ֶאת ִשיַבת ִציֹון הָּ ִשיר ַהַמֲעלֹות ְבשּוב ְיהוָּ

ה ַלֲעׂש ֹּאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל ְיהוָּ ז י ה אָּ ֹות ִעם ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלשֹוֵננּו ִרנָּ
ה ֶאת  ה ְיהוָּ ִיינּו ְׂשֵמִחים. ד שּובָּ נּו הָּ ה ַלֲעׂשֹות ִעמָּ ֵאֶּלה: ִהְגִּדיל ְיהוָּ
לֹוְך ֵיֵלְך  ה ִיְקצֹּרּו: הָּ ה ְבִרנָּ ְרִעים ְבִדְמעָּ ְשִבוֵתנּו ַכֲאִפיִקים ַבֶנֶגב: ַהזֹּ

ה נֵֹּׂשא ֲאֻלמֹּ  ֹּא יָּבֹוא ְבִרנָּ ַרע ב כֹּה נֵֹּׂשא ֶמֶשְך ַהזָּ יו:ּובָּ  תָּ
 

* * * * * 
 

 שירים
 : יאיר מילר, לחן: יוסי ויליאןדרך וחזון / מילים

 גם אם טעינו 
 עוד לא אבדנו 
 גם דרך וחזון 

 לא לא ניתן פה 
 גם אם כאבנו 

 עוד נשוב לצעוד 
 

 גם בית גם שדה 
 שוב נבנה נחרוש 

 עוד יאיר האור 
 ותפרח רקפת 

 עוד נפרוץ הדרך 
 ונשוב אל הפזמון 

 

 ע עוד מתארך אם המס
 ואם הדרך ארוכה 

 ואם זורעים פה בדמעה 
 ברינה יקצורו 

 

 זוהי ארצנו 
 כאן נבנה בתינו 

 זוהי ארץ הבחירה 
 הבה נתלכדה 

 יד אל יד נושיטה 
 אנו קני המנורה 

 

 אם המסע... 
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 , : ישראל דושמןמילים  /פה בארץ חמדת אבות 
 : חנינא קרצבסקילחן

 פה בארץ חמדת אבות 
 כל התקוות תתגשמנה 

 פה נחיה ופה ניצור, 
 חיי זוהר חיי דרור. 

 פה תהא השכינה שורה 
 פה תפרח גם שפת התורה.

 
 
 

 נירו ניר ניר ניר 
 שירו שיר שיר שיר 

 גילו גיל גיל גיל 
 כבר הנצו ניצנים. 

 
 נירו ניר ניר ניר 

 שירו שיר שיר שיר 
 גילו גיל גיל גיל 

 עוד יבואו זרעונים.
 
 

* * * * * 

 טעי קריאה ומקורות )אתר משרד החינוך(ק
 מקורות ליום הזיכרון ויום העצמאות

http://edu.gov.il/moe/ZikaronVeAzmaut/sources/Pages/so

urces.aspx 

 
מקורות רבניים על הקמת מדינת ישראל מתוך אתר "אגף תרבות 

 תורנית" משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit

/MekorotNose/AmIsrael/PamayGeula.htm 

 

 פיוטים ליום העצמאות )אתר הפיוט והתפילה(

http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/results.asp

x#query=any,contains,יום העצמאות&indx=11 

 

http://edu.gov.il/moe/ZikaronVeAzmaut/sources/Pages/sources.aspx
http://edu.gov.il/moe/ZikaronVeAzmaut/sources/Pages/sources.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/MekorotNose/AmIsrael/PamayGeula.htm
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