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יום הזכרון
על משמעות יום הזכרון
מתוך אתר הכנסת" :ייעודו של יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
הוא התייחדות של אזרחי ישראל עם זכר הנופלים במערכות
ישראל ,אשר בזכות הקרבתם המדינה קיימת .יום זה מצוין מדי
שנה בשנה בד' באייר או בסמוך לתאריך זה ,ותמיד יום אחד לפני
יום העצמאות ,כדי לסמל ולהדגיש את הקשר שבין הנופלים
ומסירות נפשם ובין תקומת מדינת ישראל1".
ביום זה אנו זוכרים ומזכירים את הנופלים בשירות הבטחון מלפני
קום המדינה ועד ימינו ,וכן את הנרצחים בפעולות האיבה שפקדו
את מדינתנו.

תפקיד הרב ורעיונות לפעילות
יום הזכרון הוא מועד יחסית חדש בלוח השנה היהודי ,ועל כן
ישנה גמישות רבה באפשרויות העומדות בפני הרב לשילוב תכנים
חדשים בתפילה ובטקסים השונים .הכוונה כאן היא להעמיד בפני
הרב את עיקרי הדברים בעניין בית הכנסת ,ולהוסיף הפניות
למקורות אחרים.
תפקיד הרב הוא לעורר זכרון ,לייחד את היום לכבוד זכר הנופלים,
להדגיש את ההקרבה של כוחות הבטחון ואזרחי מדינת ישראל
שנפלו על קידוש ה' ,לספר את סיפורה של מדינת ישראל וגם את
סיפורם של הנופלים ובני משפחותיהם .מדובר על יום מרגש ,ועל

http://www.knesset.gov.il/holidays/heb/yom_zik.htm 1
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כן על הרב להעצים את הרגש תוך מתן תוכן ערכי ויהודי ליום הזה
וליצור משמעות ותחושת שייכות אישית ,קהילתית ולאומית.
מעבר לתפילות ,שירים וקריאות ,כדאי להיעזר בחברי קהילה
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.
לאור בקשת הרבנות הראשית 2,תאריך זה ישונה בהתחשב
בקדושת השבת ,וכך נקבע כחוק במדינת ישראל3:
"(א) ד' באייר הוא יום זכרון גבורה ללוחמי צבא-הגנה לישראל
שנתנו נפשם על הבטחת קיומה של מדינת ישראל וללוחמי מערכות
ישראל שנפלו למען תקומת ישראל ,להתייחדות עם זכרם
ולהעלאת מעשי גבורתם.
(ב) חל ד' באייר בששי בשבוע ,יקויים יום הזכרון ביום ב' באייר
של אותה שנה; חל בחמישי בשבוע ,יקויים יום הזכרון ביום ג'
באייר של אותה שנה; חל בראשון בשבוע ,יקויים יום הזכרון ביום
ה' באייר של אותה שנה".

ליווי מוסיקלי
מותר לנגן ביום הזכרון מנגינות המתאימות ליום זה ,אף בכלי-
נגינה4.
http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=2152 2
 3חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ,התשכ"ג .1963 -
http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/chok_yom_hazikaron.ht
m
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תפילות ואזכרות ליום הזכרון
סדר התפילות  -הקדמה
"מדליקים נרות נשמה לזכר הנופלים .בתפילת ערבית,
אחרי קדיש תתקבל ,מוסיפים מזמור ט' בתהלים ,פסוק
בפסוק ,וקדיש על ידי הורים וקרובים .בשחרית ,אחרי
קדיש תתקבל ,פותחים הארון ,אומרים מזמור קמ"ד
בתהלים פסוק בפסוק ,יזכור" ,אל מלא רחמים" וקדיש על
ידי הורים וקרובים5".
*

*

*

*

*

סדר התפילות  -יזכור
הבטחון6

יזכור לחיילי צה"ל וכוחות
יציםַ ,חיָּלֵי ְצבָּ א-
נֹותיוַ ,הנֶאֱ ָּמנִ ים וְ ָּה ַא ִמ ִ
ּוב ָּ
ֹלהים ֶאת בָּ נָּיו ְ
יִזְ כֹּר אֱ ִ
ִׂשר ֵאל ,וְ כָּ ל לֹוחֲ ֵמי ַה ַמ ְח ָּתרֹות ַוחֲ ִטיבֹות ַהּלֹוחֲ ִמים
הַ הֲ ָּגנָּה ְלי ָּ
מֹודיעִ ין וְ ַה ִב ָּטחֹון וְ ַאנְ ֵשי
ְשי ְק ִהילִ יַת ַה ִ
בְ מַ עַ ְרכֹות ָּהעָּ ם ,וְ כָּל ַאנ ֵ
קּומת י ְִׂש ָּר ֵאל ,וְ כָּל ֵאּלֶ ה
הַ ִמ ְשטָּ ָּרה אֲ שֶ ר חֵ ְרפּו נַפְ ָּשם בָּ ִמל ְָּח ָּמה עַ ל ְת ַ
ידי ְמ ָּר ְצ ִחים ֵמ ִא ְרּגּונֵי ָּה ֶטרֹור .יִזְ כֹּר
ּומחּוצָּ ה ָּלּה ִב ֵ
שֶ נ ְִרצְ חּו בָּ ָּא ֶרץ ִ
בּורה
ֲלּומים וְ ֶח ְמ ַדת ַהּגְ ָּ
ִׂשר ֵאל וְ י ְִתבָּ ַרך בְ ז ְַרעֹו וְ יֶאֱ בַ ל עַ ל זִ יו ָּהע ִ
י ָּ
ּומ ִסירּות ַה ֶנפֶש אֲ ֶשר ִנ ְסּפּו בַ ַמע ֲָּר ָּכה ַהכְ בֵ ָּדה .יִ ְהיּו
ּוקדֻשָּ ת הָּ ָּרצֹון ְ
ְ
ש ָּר ֵאל לְדֹור ּדֹור.
תּומים ְבלֵב ִי ְ ֹּ
ֲטּורי ַה ִנצָּ חֹון חֲ ִ
חַ ְללֵי מַ עַ ְרכֹות ִי ְֹּש ָּר ֵאל ע ֵ
 4שו"ת במראה הבזק ח"ב ,תשובה מד.
 5לוח דינים ומנהגים בהוצאת היכל שלמה ,ירושלים.
 6נוסח רשמי .הנוסח מופיע באתר הרשמי של מדינת ישראל,
 ,www.izkor.gov.ilוהוא הנוסח שנקבע ע"י הרב שלמה גורן זצ"ל ,בהיותו הרב
ׂשר ֵאל
הצבאי הראשי .בנוסח המקורי של ברל כצנלסון ,הפתיחה היא "יִזְ כֹּר עַ ם ִי ָּ
נֹותיו" ,ונכתב לזבר הנופלים בתל חי .1920 ,לבירור נוסף של
ּוב ָּ
ֶאת בָּ נָּיו ְ
התפתחות תפילה זוhttp://www.izkor.gov.il/Page.aspx?pid=32 :
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*

*

*

הבטחון7

יזכור לחיילי צה"ל וכוחות
ֹלהים ֶאת נ ְִשמות ַח ָּילֵי ְצבָּ א ַההֲ ָּגנָּה לְ י ְִׂש ָּר ֵאל ֶש ָּמ ְסרּו נַפְ ָּשם
יִזְ כֹּר אֱ ִ
עַ ל ְקדּושַ ת הַ שֵ ם וְ נָּפְ לּו ּגִ בֹו ִרים ְב ַמעַ ְרכֹות י ְִׂש ָּר ֵאל לְ ַמעַ ן ַא ְרצֵ נּו
ּומאֲ ָּריֹות
ְש ִרים ַקּלּו ֵ
ּומקֹום ַה ִמ ְק ָּּדשִ .מנ ָּ
הַ ְקדֹושָּ ה ,עִ יר הָּ אֱ ֹל ִהים ְ
ּומע ֲֵׂשה
יד ָּתם ַ
אתם לְ הַ ְנ ִחיל ִנ ְצחֹון עֹולָּם לְ י ְִׂש ָּר ֵאלֵ .זכֶר ע ֲֵק ָּ
ּגָּבֵ רּו בְ צֵ ָּ
יהם ִת ְהיֶינָּה ְצרּורֹות
בּור ָּתם ל ֹּא יָּסּופּו מֵ ִא ָּתנּו לְעֹו ָּל ִמים וְ נַפְ שֹו ֵת ֶ
ּגְ ָּ
קב וְ עִ ם נִ ְשמֹות ְש ָּאר
בִ צְ רֹור ַה ַחיִים עִ ם ִנ ְשמֹות ַא ְב ָּר ָּהםִ ,י ְצ ָּחק וְ ַי ֲע ֹּ
אמר ָּא ֵמן.
ּוקדֹושָּ יו ֶש ְבגַן עֵ ֶדן ,וְ נ ֹּ ַ
ּגִ בֹו ֵרי י ְִׂש ָּר ֵאל ְ
*

*

*

*

*

סדר התפילות – אל מלא רחמים ואזכרות
אל מלא רחמים לחיילי צה"ל וכוחות הבטחון (נוסח רשמי ,מדינת
ישראל)8
נּוחה נְכֹונָּה עַ ל כַ נְ פֵי
רֹומיםַ ,ה ְמצֵ א ְמ ָּ
ֵאל מָּ ֵלא ַרחֲ ִמים שֹוכֵן בַ ְמ ִ
בֹורים ,כְ ז ַֹּהר ָּה ָּר ִקיעַ
הֹורים וְ גִ ִ
דֹושיםְ ,ט ִ
הַ ְשכִ ינָּה בַ מַ עֲלֹות ְק ִ
דֹושים ֶש ִנלְ חֲ מּו ְבכָּל ַמעַ ְרכֹות יִ ְׂש ָּר ֵאל,
מַ זְ ִה ִיריםְ ,לנ ְִשמֹות ַה ְק ִ
ּומ ְסרּו נַפְ ָּשם
בַ מַ ְח ֶת ֶרת ּובִ צְ בָּ א הַ הֲ ָּגנָּה לְ יִ ְׂש ָּר ֵאל וְ ֶשנָּפְ לּו ְב ִמל ְַח ְמ ָּתם ָּ
עַ ל ְקדֻשַ ת הַ שֵ ם ,הָּ עָּ ם וְ ָּה ָּא ֶרץ ,בַ עֲבּור ֶש ָּאנּו ִמ ְתּפַ ּלְ לִ ים לְעִ ּלּוי
ירם ְב ֵס ֶתר כְ ָּנ ָּפיו לְ עֹולָּ ִמים וְ יִ ְצרֹּר
מֹותיהֶ םָּ .לכֵן בַ עַ ל ָּה ַרחֲ ִמים י ְַס ִת ֵ
נ ְִש ֵ
נּוח ָּתם,
יהם ,יְהֹוָּה הּוא נַחֲ ל ָָּּתםְ ,בגַן עֵ ֶדן ְמ ָּ
מֹות ֶ
בִ צְ רֹור הַ ַחיִ ים ֶאת נ ְִש ֵ
 7הנוסח מופיע באתר של רבני צהר,
 ,http://www.tzohar.org.il/m_year.asp?id=12224וכן באתר דעת
http://www.daat.ac.il/daat/tfila/tfilot-2.htm
 8נוסח זה מודפס בסידור רינת ישראל ,וכן במחזור בהוצאת קורן ,ונמצא באתר
של משרד החינוך,
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/ZikaronVazm
..aut/Zikaron/TfilotYzcor/TfilatKel.htm
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כּותם וְ יַעַ ְמדּו
בֹותם וְ ַת ֲעמֹּד ְל ָּכל י ְִׂש ָּר ֵאל זְ ָּ
וְ יָּנּוחּו בְ שָּ לֹום עַ ל ִמ ְשכְ ָּ
ֹּאמר ָּא ֵמן.
ְגֹורלָּם ל ְֵקץ ַהי ִָּמין ,וְ נ ַ
ל ָּ
*

*

*
הבטחון9

אל מלא רחמים לחיילי צה"ל וכוחות
נּוחה נְכונָּה ַת ַחת כַ נְ פֵ י
רומיםַ ,ה ְמצֵ א ְמ ָּ
ֵאל מָּ לֵא ַרחֲ ִמים שו ֵכן בַ ְמ ִ
זהר ָּה ָּר ִקיעַ
בורים ,כְ ַ
הורים וְ גִ ִ
דושיםְ ,ט ִ
הַ ְשכִ ינָּה ,בְ מַ עֲלות ְק ִ
מַ זְ ִה ִירים .לְ נ ְִשמות ַחיָּלֵ י ְצבָּ א הֲ ָּגנָּה ְלי ְִׂש ָּר ֵאל ֶשנָּפְ לּו ְב ִמלְחֲ מות
י ְִׂש ָּר ֵאל ,וְ כל ַהּלוחֲ ִמים ְב ַמעַ ְרכות ָּהעָּ ם ֶש ֵח ְרפּו נַפְ ָּשם לָּמּות עַ ל ְקדֻ ַשת
קּומת ָּהאֻ ָּמה
להי ַמעַ ְרכות י ְִׂש ָּר ֵאל ֵה ִביאּו לִ ְת ַ
הַ שֵ םּ ,ובְ עֶ זְ ַרת אֱ ֵ
ירם ְב ֵס ֶתר כְ נָּפָּ יו לְעולָּ ִמים,
וְ הַ ְמ ִדינָּה וְ הָּ ָּא ֶרץָּ .לכֵן בַ עַ ל ָּה ַרחֲ ִמים י ְַס ִת ֵ
וְ ִיצְ רור בִ צְ רור הַ ַחיִים ֶאת ִנ ְש ָּמ ָּתם .יְהֹוָּ ה הּוא נַחֲ ל ָָּּתםְ ,בגַן עֵ ֶדן ְת ֵהא
ְגורלָּם לְ ֵקץ ָּהי ִָּמין,
ְמנּוחָּ ָּתם ,וְ יָּנּוחּו בְ שָּ לום עַ ל ִמ ְשכָּבָּ ם ,וְ יַעַ ְמדּו ל ָּ
וְ נאמַ ר ָּא ֵמן.
*

*

*
הדתי)10

אל מלא רחמים לחיילי צה"ל וכוחות הבטחון (הקיבוץ
נּוחה נְכֹונָּה ַת ַחת כַ נְ פֵ י
רֹומיםַ ,ה ְמצֵ א ְמ ָּ
ֵאל מָּ לֵא ַרחֲ ִמים שֹו ֵכן בַ ְמ ִ
הֹורים כְ ז ַֹּהר ָּה ָּר ִקיעַ ַמזְ ִה ִירים,
ּוט ִ
דֹושים ְ
הַ ְשכִ ינָּה בְ מַ עֲלֹות ְק ִ
בֹורים אֲ ֶשר ָּמ ְסרּו ֶאת נַפְ ָּשם עַ ל ּגְ אֻ ּלַ ת יִ ְׂש ָּר ֵאל ,לִפְ דֹות
ְלנ ְִשמֹות ַהּגִ ִ
בּותנּו ּול ְָּה ִרים ַק ְרנֵנּו ְב ִציֹון .בַ עַ ל ָּה ַרחֲ ִמים
ַא ְדמָּ ֵתנּו ּולְהָּ ִשיב ְש ֵ
יהם,
מֹות ֶ
ירם בְ ֵס ֶתר כְ ָּנפָּיו ְלעֹו ָּל ִמים וְ ִי ְצרֹּר ִב ְצרֹור ַה ַחיִים ֶאת נִ ְש ֵ
י ְַס ִת ֵ
ֹּאמר ָּא ֵמן.
יְה ָֹּוה הּוא נַחֲ ל ָָּּתם ,וְ יָּנּוחּו ְב ָּשלֹום עַ ל ִמ ְש ָּכבָּ ם ,וְ נ ַ
*

*

*

 9הנוסח מופיע באתר של רבני צהר,
 ,http://www.tzohar.org.il/m_year.asp?id=12224וכן באתר דעת
.http://www.daat.ac.il/daat/tfila/tfilot-2.htm
 10סדר תפילות ליום העצמאות וליום ירושלים ,מהדורה רביעית ,תשנ"ב ,עמ' 92
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אשכנז)11

אל מלא רחמים לנפגעי פעולות האיבה (נוסח
נּוחה נְכֹונָּה עַ ל כַ נְ פֵי
רֹומיםַ ,ה ְמצֵ א ְמ ָּ
ֵאל מָּ ֵלא ַרחֲ ִמים שֹוכֵן בַ ְמ ִ
ּוטהֹו ִרים כְ ֹּז ַהר ָּה ָּר ִקיעַ ַמזְ ִה ִירים ֶאת
הַ ְשכִ ינָּה ְבמַ עֲלֹות ְקדֹו ִשים ְ
שּובים ּובֶ עָּ ִרים,
דושים ֶשנ ְִר ְצחּו בַ ְּד ָּרכִ ים ּובַ ְשו ִָּקים ,בַ ִי ִ
נ ְִשמֹות כָּ ל הַ ְק ִ
ֵיהם נְ עָּ ִרים ּוזְ ֵקנִיםַ ,טף וְ נ ִָּשים ,הֹו ִרים עַ ל
בַ הֲ ָּגנָּה ּובַ ִמ ְשמָּ ר .בֵ ינ ֶ
יהםֶ ,שנ ֶֶה ְרגּו ְב ִמיתות
יד ֶ
יהם ,מֹו ִרים וְ ַת ְל ִמ ֵ
ְשות ֶ
ַילְדֵ יהֶ ם ,בְ עָּ לִ ים עִ ם נ ֵ
ְמשֻ נות וְ ַאכְ ז ִָּריֹות ,בָּ ֵאש ּובַ ֶח ֶרב ,בַ ְס ִקילָּ ה ּובַ ְש ֵרפָּהִ ,ביְ ִריֹות ֵמ ַה ַמאֲ ָּרב
כַסי ָּּד ָּמם,
תפֶת ,עַ ל ְי ֵדי ְמ ַח ְב ִלים וְ ִא ְרגּונֵי ַה ֶטרֹורֶ .א ֶרץ ַאל ְת ִ
ּובְ פִ ּגּועֵ י ֹּ
וְ ַאל יְ ִהי מָּ קֹום ְלזַ ע ֲָּק ָּתם ,עַ ד אֲ ֶשר י ְַש ִקיף ְיה ָֹּוה ִמ ָּש ַמיִ ם וְ יָּחּוס עַ ל
יקיַם בָּ נּו
מד ְלי ְִׂש ָּר ֵאל ּול ְַא ְרצֹו ,וִ ֻ
כּותם ַת ֲע ֹּ
עַ מֹוַ ,א ְרצֹו וְ נַחֲ לָּתֹו .זְ ָּ
הַ כָּתּובַ :ה ְר ִנינּו גֹויִם עַ מֹו כִ י ַדם עֲבָּ ָּדיו יִקֹום וְ נ ָָּּקם י ִָּשיב לְ צָּ ָּריו וְ כִ ּפֶר
ירם ְב ֵס ֶתר כְ נָּפָּ יו לְעֹולָּ ִמים
ַא ְדמָּ תֹו עַ מֹוָּ .ל ֵכן בַ עַ ל ָּה ַרחֲ ִמים ַי ְס ִת ֵ
נּוח ָּתם וְ יָּנּוחּו
יהםְ .בגַן עֵ ֶדן ְת ֵהא ְמ ָּ
וְ ִיצְ רֹור בִ צְ רֹור הַ ַחיִ ים ֶאת ִנ ְשמֹו ֵת ֶ
אמר ָּא ֵמן.
בְ שָּ לֹום עַ ל ִמ ְשכָּבָּ ם ,וְ נ ֹּ ַ
*

*

*
ספרד)12

אזכרה לנפגעי פעולות האיבה (נוסח
רּוח ּונְ ָּש ָּמה ֶשל
יר ֵחם עַ ל ֶנפֶש ַ
הַ ְמ ַרחֵ ם עַ ל כָּל בְ ִריֹו ָּתיו הּוא יָּחּוס וִ ַ
הַ ְקדֹו ִשים שֶ נִ ְרצְ חּו בְ ַרחֲ בֵ י ֶא ֶרץ י ְִׂש ָּר ֵאל ,בַ ְּד ָּרכִ ים ּובַ ְשוָּ ִקים בַ יִ שּובִ ים
יהם,
ּובֶ עָּ ִרים .בֵ ינֵיהֶ ם נְעָּ ִרים ּוזְ ֵקנִים ַטף וְ נ ִָּשים ,הֹו ִרים עִ ם יַלְ ֵד ֶ
יהםֶ ,שנ ֶֶה ְרגּו ְב ִמיתֹות
יד ֶ
בְ עָּ לִים עִ ם נְשֹו ֵתיהֶ ם ,מֹו ִרים עִ ם ַתלְ ִמ ֵ
ְמשֻ נֹות וְ ַאכְ ז ִָּריֹות ,בָּ ֵאש ּובַ ֶח ֶרב ,בַ ְס ִקילָּ ה ּובַ ְש ֵרפָּהִ ,ביְ ִריֹות ֵמ ַה ַמאֲ ָּרב
ידנּו.
ּולְהכְ ִח ֵ
תפֶת ,עַ ל ְי ֵדי ּפִ ְר ֵאי ָּא ָּדם ַהבָּ ִאים לְ נ ְַש ֵלנּו ֵמ ַא ְרצֵ נּו ַ
ּובְ פִ ּגּועֵ י ֹּ
 11הנוסח מופיע באתר של רבני צהר,
 ,http://www.tzohar.org.il/m_year.asp?id=12224וכן באתר דעת
http://www.daat.ac.il/daat/tfila/tfilot-2.htm
 12הנוסח מופיע באתר של רבני צהר,
 ,http://www.tzohar.org.il/m_year.asp?id=12224וכן באתר דעת
http://www.daat.ac.il/daat/tfila/tfilot-2.htm
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ֶא ֶרץ ַאל ְת ַכ ִסי ּדָּ מָּ ם וְ ַאל י ְִהי ָּמקום ְל ַזע ֲָּק ָּתם ,עַ ד אֲ ֶשר י ְַש ִקיף יְ הֹוָּה
מד לְיִ ְׂש ָּר ֵאל
כּותם ַת ֲע ֹּ
ִמשָּ מַ יִם ,וְ יָּחּוס עַ ל עַ מֹוַ ,א ְרצֹו וְ נַחֲ לָּתֹו .זְ ָּ
ּול ְַא ְרצֹו ,וְ י ְִת ַקיֵם בָּ נּו ַה ָּכתּובַ :ה ְרנִינּו גֹויִם עַ מֹו כִ י ַדם עֲבָּ ָּדיו יִ קֹום
ִיחם ְבגַן עֵ ֶדן עִ ם
רּוח ְיהֹוָּה ְתנ ֵ
וְ נ ָָּּקם י ִָּשיב ְלצָּ ָּריו וְ כִ ּפֶר ַא ְד ָּמתֹו עַ מֹוַ .
יקים וְ ַה ִצ ְד ָּקנִיות ַהשוכְ ִבים עִ ָּמ ֶהם ִבכְ לַ ל ָּה ַרחֲ ִמים
כָּל נַפְ שֹות הַ צַ ִּד ִ
וְ הַ ְסלִ יחֹות ,וְ נאמַ ר ָּא ֵמן.

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

מהמקורות
קינת דוד  /שמואל ב ,א ,יז-כז
לְלַמד
ֵ
ֹּאמר
קנֵן ּדָּ וִ ד ֶאת הַ ִקינָּה ַהז ֹּאת עַ ל ָּשאּול וְ עַ ל ְיהֹונ ָָּּתן ְבנֹו :וַ י ֶ
ַו ְי ֹּ
בְ נֵי ְיהּודָּ ה ָּקשֶ ת ִהנֵה כְ תּובָּ ה עַ ל ֵספֶר ַהי ָָּּשרַ :ה ְצ ִבי יִ ְׂש ָּר ֵאל עַ ל
בֹוריםַ :אל ַתּגִ ידּו ְבגַת ַאל ְתבַ ְשרּו ְבחּוצֹּת
מֹותיָך ָּחלָּל ֵאיְך נָּפְ לּו גִ ִ
בָּ ֶ
ַא ְש ְקלֹון ּפֶ ן ִת ְׂשמַ ְחנָּה ְבנֹות ּפְ ל ְִש ִתים ּפֶן ַתעֲֹלזְ נָּה ְבנֹות ָּהע ֲֵרלִיםָּ :ה ֵרי
בֹורים
ּוׂש ֵדי ְתרּומֹּת כִ י ָּשם ִנגְ עַ ל ָּמגֵן ּגִ ִ
בַ ּגִ ְלבֹּעַ ַאל טַ ל וְ ַאל ָּמטָּ ר עֲלֵ יכֶ ם ְ
בֹורים ֶק ֶשת
יח בַ ָּש ֶמןִ :מ ַּדם חֲ לָּ לִים ֵמ ֵחלֶב ּגִ ִ
מָּ גֵן שָּ אּול בְ לִ י מָּ ִש ַ
יקםָּ :שאּול וִ יהֹונ ָָּּתן
יְהֹונ ָָּּתן ל ֹּא נָּׂשֹוג ָּאחֹור וְ ֶח ֶרב ָּשאּול ל ֹּא ָּתשּוב ֵר ָּ
מֹותם ל ֹּא נִ פְ ָּרדּו ִמנְ ָּש ִרים ַקּלּו
ּוב ָּ
ֵיהם ְ
ימם ְב ַחי ֶ
הַ נֶאֱ הָּ ִבים וְ ַהנְעִ ִ
מֵ אֲ ָּריֹות ּגָּבֵ רּו :בְ נֹות י ְִׂש ָּר ֵאל ֶאל ָּשאּול ְבכֶ ינָּה ַה ַמלְ ִב ְשכֶ ם ָּשנִי עִ ם
לְח ָּמה
בּושכֶןֵ :איְך נָּפְ לּו גִ ב ִֹּרים ְבתֹוְך ַה ִמ ָּ
עֲדָּ נִים הַ מַ עֲלֶ ה ע ֲִדי זָּהָּ ב עַ ל ְל ְ
מֹותיָך ָּחלָּל :צַ ר לִי עָּ לֶיָך ָּא ִחי יְ הֹונ ָָּּתן נָּעַ ְמ ָּת ּלִי ְמאֹּד
יְהֹונ ָָּּתן עַ ל בָּ ֶ
ֹּאבדּו כְ לֵ י
בֹורים וַ י ְ
נִפְ ל ְַא ָּתה ַאהֲ בָּ ְתָך לִי ֵמ ַאהֲ בַ ת נ ִָּשיםֵ :איְך נָּפְ לּו גִ ִ
ִמלְחָּ מָּ ה:
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תהלים פג
ֹלהים ַאל ּד ֳִּמי לְָּך ַאל ֶתחֱ ַרש וְ ַאל ִת ְשקֹּט ֵאל:
ִשיר ִמזְ מֹור ל ְָּאסָּ ף :אֱ ִ
ּומ ַׂשנְ ֶאיָך נ ְָּׂשאּו ר ֹּאש :עַ ל עַ ְמָך ַיע ֲִרימּו סֹוד
כִ י ִהנֵה אֹויְבֶ יָך יֶהֱ ָּמיּון ְ
ידם ִמּגֹוי וְ ל ֹּא יִזָּכֵ ר ֵשם יִ ְׂש ָּר ֵאל
וְ י ְִת ָּיעֲצּו עַ ל צְ פּונֶיָךָּ :א ְמרּו לְ כּו וְ נַכְ ִח ֵ
עֹוד :כִ י נֹועֲצּו ֵלב י ְַח ָּּדו עָּ לֶיָך ְב ִרית יִכְ רֹּתּוָּ :אהֳּ לֵי אֱ דֹום וְ יִ ְש ְמעֵ אלִים
ֶשת עִ ם י ְֹּשבֵ י צֹורּ :גַם ַאשּור
מֹואב וְ הַ גְ ִריםּ :גְ בָּ ל וְ עַ מֹון וַ ע ֲָּמלֵק ּפְ ל ֶ
ָּ
יס ָּרא כְ י ִָּבין
ִנ ְל ָּוה עִ מָּ ם הָּ יּו זְ רֹועַ ל ְִבנֵי לֹוט ֶסלָּה :ע ֲֵׂשה ל ֶָּהם כְ ִמ ְדיָּן כְ ִס ְ
יתמֹו נְ ִדיבֵ מֹו
בְ נַחַ ל ִקישֹון :נ ְִש ְמדּו ְבעֵ ין ּד ֹּאר ָּהיּו ד ֶֹּמן לָּאֲ ָּד ָּמהִ :ש ֵ
כְ ע ֵֹּרב וְ כִ זְ ֵאב ּוכְ ֶזבַ ח ּוכְ צַ ְלמֻ נָּע כָּל נ ְִסי ֵכמֹו :אֲ ֶשר ָּא ְמרּו נִ ירֲ ָּשה ּלָּנּו ֵאת
יתמֹו ַכ ַּג ְלּגַל כְ ַקש ִלפְ נֵי רּו ַח :כְ ֵאש ִת ְבעַ ר יָּעַ ר
ֹלהי ִש ֵ
ֹלהים :אֱ ַ
נְאֹות אֱ ִ
ּובסּופ ְָּתָך ְתבַ הֲ לֵ םַ :מּלֵא
ּוכְ לֶהָּ בָּ ה ְתלַ הֵ ט הָּ ִריםֵ :כן ִת ְר ְּדפֵם ְב ַסע ֲֶרָך ְ
פְ נֵיהֶ ם ָּקלֹון וִ יבַ ְקשּו ִש ְמָך יְהֹוָּהֵ :יבֹּשּו וְ יִבָּ הֲ לּו ע ֲֵדי עַ ד וְ י ְַחּפְ רּו
וְ י ֹּאבֵ דּו :וְ י ְֵדעּו כִ י ַא ָּתה ִש ְמָך יְ ה ָֹּוה לְ בַ ֶּדָך עֶ לְ יֹון עַ ל כָּ ל ָּה ָּא ֶרץ:
משניות מפרקי אבות  /אותיות נשמה
תאי הארבלי אומר הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע ואל
תתיאש מן הפורענות( :א ,ז)
מאי אומר עשה תורתך קבע אמור מעט ועשה הרבה והוי
מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות( :א ,טו)
שה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים
לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה הם אמרו
שלשה דברים הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה
ועשו סייג לתורה( :א ,א)
לל ושמאי קבלו מהם הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרן
אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה:
(א ,יב)

נ
ש

מ
ה

*

*

*
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שירים
מגש הכסף  /מילים :נתן אלתרמן ,לחן :נחצ'ה היימן
והארץ תשקוט ,עין שמיים
אודמת
תעמעם לאיטה על גבולות
עשנים,
ואומה תעמוד  -קרועת לב אך
נושמת
לקבל את הנס ,האחד ,אין
שני...

עייפים עד בלי קץ ,נזירים
ממרגוע
ונוטפים טללי נעורים עבריים...
דם השניים יגשו ועמדו עד בלי
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".

היא לטקס תיכון ,היא תקום
למול הסהר
ועמדה למולם עוטה חג ואימה.
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.

כך יאמרו ונפלו לרגלה עוטפי
צל
והשאר יסופר בתולדות ישראל.

ברית דמים  /מילים :עמנואל צבר ,לחן :יאיר רוזנבלום
ההוא,

הלילה
האופל,
הלילה ההוא בא.

על דעת המקום ,ועל דעת הקהל
רכבנו סופה וגם סער ,בוטחים,
"אל תשלח ידך אל הנער".
ובישיבה של מעלה,
ובישיבה של מטה
עוד זה מדבר וזה בא

יקחהו

למודים ושבעים ,יודעים את
השעה,
שעטו הראלים ,יובלים,
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הראל גם יובל ,יובל גם הראל,
ועיר תלפיות שכולה.

חילים לבנון ושריון ,וקול שובר
ארזים.

ובישיבה של מעלה...

ובישיבה של מעלה...

תלפיות לך ארצי ,הראלים
בשערך.
ברית דמים ,ברית עולם
בבשרך,
את אימת הימים ינחמו ילודיך
ואת בדמייך חיי.

בלילה ההוא ,אמא,
הראל לקינות יובל,
עוד זה מדבר וזה בא,
אמא ,יובל על במותיך חלל.
בלילה ההוא ,אבא ,היתה צעקה
גדולה.
עוד זה מדבר וזה בא

*

*

*

*

*

פרקי קריאה ליום הזכרון (אתר יזכור)
http://www.izkor.gov.il/Songs.aspx

עזבונם הספרותי ,אמנותי ומדעי של הנופלים (אתר
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
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בין יום הזכרון ליום העצמאות
על משמעות סדר ההבדלה
רבים מהאירועים והימים במעגל החיים ומעגל השנה המשלבים
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
עצרת עוברים חיש מהר מחגיגות שמחת תורה ,הקפות ,ריקודים
וחתנים לתוך תפילת גשם והזכרת נשמות.
כך גם בין יום הזיכרון – עצב ,אבל ,זיכרון הנופלים והנפגעים –
ליום העצמאות – שמחה והלל על גאולתנו ופדות נפשנו.

תפקיד הרב ורעיונות לפעילות
דרך אחת להעביר את הציבור בין התחושות השונות ושלל הרגשות
היא ע"י טקס מעבר בין הימים ,מעין הבדלה בין שכול וזיכרון
לגילה וציפייה .מתחילים עם שירים שקטים ,תפילות וקריאות
המתאימות ,וכדי לסמן את תשועת ה' שהיא כהרף עין ,עוברים
לשירים שמחים ,מקפיצים ,וקריאות על גאולה ישנה ונבואות
לעתיד .כאן מובאים מספר שירים ,קריאות ורעיונות לטקס מעבר
בין שני הימים .יש לשים לב שחלק מהטקסטים באנגלית.
http://www.atzmaut.shlichim.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?ar
c=911129
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יום העצמאות
על משמעות יום העצמאות
"זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו ".יום העצמאות הוא היום
שבו קמה המדינה ,היום שבו שוב יצאנו מהגלות לגאולה ,ממוות
לחיים ,ובו אנו מחוייבים לשמוח ולהודות לה' על גאולתנו ועל
פדות נפשנו .יוסף שפרינצק,יו"ר הכנסת ,אמר ב13:1949-
"ביום ה' באייר ,יום הכרזת מדינת ישראל ,קמו עלינו
לכלותנו ולעקור משורשו מפעל דורות חלוציים .צר ואויב
רב-גוונים ורב-מזימות קם עלינו ,אולם אנו יכולנו לו .החג
הזה בא לבשר ,כי במקום כליה באה פריחה ,במקום עקירה
והרס באו נטיעה ובנין .תוחלת דורות מצאה בחג הזה את
ראשית תיקונה".

תפקיד הרב ורעיונות לפעילות
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
רבים שביכולתם לעזור לרב בבניית תפילה מרגשת ומשמעותית
ליום זה .לדוגמה ,החברה למתנ"סים הוציאה חוברת ליום
העצמאות ובה רעיונות רבים ,ואפילו נוסח לקידוש היום ,ללא שם
ומלכות.
 13יוסף שפרינצק היה יושב ראש הכנסת בעת חגיגת יום העצמאות הראשון
למדינת ישראל .מתוף אתר הכנסת.https://goo.gl/xv1jBH ,
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הלכות יום העצמאות
הקדמה
יום העצמאות הינו חג המעורר מספר שאלות ,ונדמה שלעיתים
התשובות אינן נותנות בירור מספק .דבר זה נובע ,בין היתר ,מפאת
היות יום העצמאות חג חדש יחסית בלוח השנה היהודי ,ומפאת
הימצאו בתוך ימי ספירת העומר שבהם אנו נוהגים מנהגי אבלות.
אל לנו להתעלם גם מהצד הדתי-פוליטי על עצם תקומת ישראל
והשאלה האם יש לראות מאורע היסטורי זה כנס גלוי וכראשית
צמיחת הגאולה ,או שעלינו להמתין לביאת הגואל לפני שמכריזים
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
הראשית ,היום שבו יחגגו את יום העצמאות ישתנה בהתחשב
בקדושת השבת .וכך נקבע כחוק במדינת ישראל14:
"(א) הכנסת מכריזה בזה על יום ה' באייר כעל "יום העצמאות"
שיוחג מדי שנה בשנה כחג המדינה.
(ב) אם יום ה' באייר יחול בשבת ,יוחג יום העצמאות ביום ג'
באייר של אותה שנה .אם יום ה' באייר יחול ביום ששי בשבוע,
יוחג יום העצמאות ביום ד' באייר של אותה שנה .אם יום ה' באייר
יחול בשני בשבוע ,יוחג יום העצמאות ביום ו' באייר של אותה
שנה".

 14חוק יום העצמאות ,התש"ט .1949 -
http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/chok_yom_haatzmaut.ht
m
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ברכת שהחינו
ראטה15,

יש לברך את ברכת שהחיינו ביום
לדעת הרב משולם
העצמאות ,וכן ראוי לעשות למי "שיודע בעצמו שנהנה ושמח
במאורע של תקומת המדינה ",אך יחד עם זאת אין לחייב את
אמירתה .למי שמברך ,מן הראוי להוסיף את הברכה קודם אמירת
הלל .לדעת הרב שלמה גורן 16יש לברך ברכת שהחינו קודם "ברכו"
בערבית של ליל יום העצמאות.
אך לדעת הגר"ע יוסף 17,אין לברך ברכת שהחיינו ושכן דעת רוב
הפוסקים ,והוסיף שאף יש בזה ברכה לבטלה.
בשנת תשי"ד 18מועצת הרבנות הראשית החליטה שיש לברך מעין
ברכת שהחינו קודם שירת "שיר המעלות" בנוסח הבא:
ֹּאמר ָּּדוִ יד בָּ רּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָּ ה
ַויְבָּ ֶרְך ּדָּ וִ יד ֶאת יְהֹוָּ ה ְלעֵ ינֵי כָּ ל ַה ָּק ָּהל וַי ֶ
אֱ ֹלהֵ י י ְִׂש ָּר ֵאל ָּאבִ ינּו ֵמעֹו ָּלם וְ עַ ד עֹו ָּלם שֶ ֶהחֱ יָּנּו וְ ִק ְי ָּמנּו וְ ִהּגִ יעָּ נּו לַזְ ַמן
הַ זֶה.

הלל
רבו הדעות בעניין אמירת הלל ביום הצעמאות ובלילו ,וכן לעניין
אמירתו בברכה.
נחלקו הפוסקים האם דומה אמירת הלל בליל יום העצמאות
לאמירתה בליל פסח .לדעת הרב שלמה גורן 19יש לאומרה בלילה,
בברכה ,אך לדעת הרב משה צבי נריה 20אין לאומרה בלילה כלל.

 15שו"ת קול מבשר חלק א סימן כא
 16עמ' שצ ,הלכות יום העצמאות ויום ירושלים ,ערך נחום רקובר.
 17שו"ת יביע אומר חלק ו  -אורח חיים סימן מב
 18עמ' שפה ,הלכות יום העצמאות ויום ירושלים ,ערך נחום רקובר.
 19קריאת הלל בליל חג העצמאות ,עמ' שמט-שס ,הלכות יום העצמאות ויום
ירושלים ,ערך נחום רקובר.
 20אימתי קורין את ההלל? עמ' שסא-שפ ,הלכות יום העצמאות ויום ירושלים,
ערך נחום רקובר.

[]16

במעגל השנה :יום העצמאות

המדריך לרב

בעניין אמירת הלל בבוקר יום העצמאות ,מועצת הרבנות הראשית
יצאה בשני פסקים בעניין .בשנת תשי"ד 21פסקה שביום יש לומר
הלל שלם בלי ברכות ,ובשנת תשל"ד 22,בנשיאותם של הרב שלמה
גורן והרב עובדיה יוסף ,פסקה שיש לומר הלל שלם ביום בברכה,
ושהחלטה זו תקפה גם לדורות הבאים .אמנם נראה שהרב עובדיה
יוסף עצמו אינו מחזיק בשיטה זו ,כפי שפוסק בעצמו 23,וכפי
שפורסם על ידי ההנהלה של התאחדות הרבנים הספרדים
בישראל באותה שנה24.
לדיון יותר מפורט יש לעיין בספרו של פרופ' נ .רקובר" ,הלכות יום
העצמאות ויום ירושלים" ,וכן במאמריהם של הרב יעקב אריאל
והרב אורי שרקי בספר "כלביא שכן" ,והכל לפי ראות עיני המורה.

מוסיקה
מותר לשמוע מוזיקה ביום העצמאות ,אף מכלי שירה בהופעה
חיה25.
בשנים האחרונות התרחבה התופעה של הכנסת כלי נגינה לבית
הכנסת לתפילת הלל וקטעים אחרים לפני ,תוך כדי ואחרי
התפילה .רבו הדעות אם הדבר מותר או אסור ואין כאן המקום
להרחיב בדיון (תשובתו 26של הרב שמואל אריאל פורסת את
הסוגיה ומביאה את שלל הדעות) .יש לקחת בחשבון את הקהילה
ואת תרומת הנגינה ,וכפי שכותב הרב שמואל אריאל "שהדבר

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

גילוח
העצמאות27,

ודומה דין זה למי
מותר להתגלח ולהסתפר לכבוד יום
שיש לו ברית מילה לבנו בתוך ימי העומר שמותר להתגלח
ולהסתפר לכבוד המילה28.
ומקובל מפי הרב צבי יהודה הכהן קוק שהיה גוער במי שלא היה
נכנס ליום החג מגולח ,ודורש עליהם את הפסוק "הכרת פניהם
ענתה בהם29".

חתונות
העצמאות30,

אך יש לזוג לבדוק
ישנן דעות המתירות חתונות ביום
אצל רשם הנישואין בכל מועצה דתית (או אצל רב הקהילה
בקהילות חו"ל) האם הדבר מתאפשר במקום בו ירצו להתחתן.
אפילו לדעת הפוסקים המתירים עקרונית להתחתן ביום זה ,ישנה
שאלת ערבוב שמחה בשמחה – דהיינו שמחת הפרט בשמחת
הכלל31.

 27הראשל"צ הרב יצחק נסים ,עריכת נשואין ותספורת ביום העצמאות ,עמ'
שלד-שמ ,הלכות יום העצמאות ויום ירושלים ,ערך נחום רקובר.
28

http://rabanim.org/index.php?option=com_content&task=view&id=352&It
.emid=51
 29ש"ות במראה הבזק חלק ד תשובה נג.
 30הראשל"צ הרב יצחק נסים ,עריכת נשואין ותספורת ביום העצמאות ,עמ'
שלד-שמ ,הלכות יום העצמאות ויום ירושלים ,ערך נחום רקובר.
 31חתונה ביום העצמאות ,הרב יובל שרלו,
http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=23125
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תפילות ליום העצמאות
סדר התפילות  -הקדמה
מפאת חדשנותו היחסית של יום העצמאות ,אין עדיין סדר תפילות
המקובל 32על כל הציבור .ישנם דעות שונות בעניין אמירת הלל
בלילה וביום ,וכן בעניין אמירתה עם ברכה .ישנן דעות חלוקות
בעניי ן הוספת תפילת "על הניסים" בעמידה ובברכת המזון ,ויש
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:
"עפ"י תקנת הרבנות הראשית לישראל אומרים בלילה לפני
ערבית פרקי הודאה כנהוג ,וביום מוסיפים מזמורים של
שבת וחג ,ואומרים שירת הים פסוק בפסוק .קוראים הלל
(יש קוראים בברכה ויש בלא ברכה) ,ותפילה לשלום
המדינה וחיילי צה"ל .אין אומרים תחנון ו"למנצח".
קוראים את הפטרת "עוד היום בנוב לעמוד" עד "קדוש
ישראל" (ישעיהו יא,יב)33".

 32נעשו מספר נסיונות ויצאו מספר מהדורות ,וביניהם הוצאת קורן בעריכת
הרב בנימין לאו וד"ר יואל רפל .כך כתוב באתר הוצאת קורן
( )https://goo.gl/9LQZPWעל מחזור זה " :מאז קום המדינה מנהגי יום
העצמאות הלכו והתבססו להם ,אך נדמה ,כי בכל הקשור למתכונת התפילה
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
הדגל הכחול-לבן ,הצעות לנוסח 'על הנסים' וגם גילויים חדשים בדבר זהותו של
מחבר התפילה לשלום המדינה".
 33לוח דינים ומנהגים בהוצאת היכל שלמה ,ירושלים.
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סדר התפילות – ערב יום העצמאות
ערב יום העצמאות (רינת ישראל)
לובשים בגדי יום טוב ומתכנסים בבית הכנסת ברוב עם .לפני
תפילת ערבית אומרים
ֹּאמרּו ּגְ אּו ֵלי ְיהֹוָּ ה אֲ ֶשר ּגְ ָּאלָּ ם
הֹּדּו ַל ְיה ָֹּוה כִ י טֹוב כִ י לְעֹולָּם ַח ְסּדֹו :י ְ
ּומיָּםָּ :תעּו
ּומ ַמע ֲָּרב ִמצָּ פֹון ִ
ִמיַד צָּ רּ :ומֵ אֲ ָּרצֹות ִק ְבצָּ ם ִמ ִמזְ ָּרח ִ
מֹושב ל ֹּא ָּמצָּ אּוְ :רעֵ ִבים ּגַם ְצ ֵמ ִאים נַפְ ָּשם
ָּ
ישימֹון ּדָּ ֶרְך עִ יר
בַ ִמ ְדבָּ ר בִ ִ
יהם י ִַצילֵ ם:
צּוקֹות ֶ
ֵ
בָּ הֶ ם ִת ְתעַ טָּ ףַ :ו ִי ְצעֲקּו ֶאל יְ ה ָֹּוה בַ צַ ר ל ֶָּהם ִמ ְמ
מֹושב :יֹודּו לַ יְ הֹוָּה ַח ְסּדֹו
ָּ
ַוי ְַד ִרי ֵכם בְ דֶ ֶרְך יְשָּ ָּרה לָּ ֶלכֶ ת ֶאל עִ יר
אֹותיו ִל ְבנֵי ָּאדָּ ם :כִ י ִה ְׂש ִביעַ ֶנפֶש ש ֵֹּק ָּקה וְ ֶנפֶש ְרעֵ בָּ ה ִמּלֵא טֹוב:
וְ נִפְ לְ ָּ
ירי ֳּע ִני ּובַ ְרזֶל :כִ י ִה ְמרּו ִא ְמ ֵרי ֵאל וַ עֲצַ ת עֶ לְיֹון
י ְֹּשבֵ י חֹּשֶ ְך וְ צַ ְל ָּמוֶת אֲ ִס ֵ
לָּהם
נ ָָּּאצּו :וַ יַכְ נַע בֶ עָּ מָּ ל לִבָּ ם כ ְָּשלּו וְ ֵאין ֹּעזֵר :וַ יִזְ עֲקּו ֶאל יְהֹוָּ ה בַ צַ ר ֶ
יהם יְ נ ֵַתק:
רֹות ֶ
ּומֹוס ֵ
ְ
יאם ֵמח ֶֹּשְך וְ צַ לְ ָּמוֶת
יֹוצ ֵ
יֹושיעֵ םִ :
ֻקֹותיהֶ ם ִ
ִמ ְמצ ֵ
אֹותיו ִל ְבנֵי ָּא ָּדם :כִ י ִשבַ ר ַּדלְ תֹות נְ ח ֶֹּשת
יֹודּו לַ יְהֹוָּ ה חַ ְסּדֹו וְ נִפְ ְל ָּ
יהם יִ ְתעַ נּו :כָּל אֹּכֶ ל
ּומעֲֹונ ֵֹּת ֶ
יחי בַ ְרזֶל ּגִ ּדֵ עַ  :אֱ וִ לִים ִמ ֶּד ֶרְך ּפִ ְשעָּ ם ֵ
ּובְ ִר ֵ
לָּהם
ְת ַתעֵ ב נַפְ שָּ ם ַויַּגִ יעּו עַ ד ַשע ֲֵרי ָּמוֶתַ :ויִזְ עֲקּו ֶאל יְ הֹוָּ ה בַ צַ ר ֶ
יתֹותם:
ָּ
ימּלֵט ִמ ְש ִח
יֹושיעֵ ם :י ְִשלַ ח ְּדבָּ רֹו וְ י ְִרּפ ֵָּאם וִ ַ
ֻקֹותיהֶ ם ִ
ִמ ְמצ ֵ
יסּפְ רּו
תֹודה וִ ַ
ְאֹותיו ל ְִבנֵי ָּא ָּדם :וְ יִזְ ְבחּו זִ ְב ֵחי ָּ
יֹודּו ַליְ ה ָֹּוה חַ ְסּדֹו וְ ִנפְ ל ָּ
יֹור ֵדי ַהיָּם בָּ אֳּ ִניֹות ע ֵֹּׂשי ְמלָּאכָּ ה ְב ַמיִם ַר ִביםֵ :ה ָּמה
מַ עֲׂשָּ יו בְ ִרנָּהְ :
רּוח ְסעָּ ָּרה
ַ
ֹּאמר וַ ַיע ֲֵמד
אֹותיו ִב ְמצּולָּה :וַ י ֶ
ָּראּו מַ עֲׂשֵ י יְהֹוָּ ה וְ נִפְ ְל ָּ
ו ְַתרֹומֵ ם ּגַּלָּ יוַ :יעֲלּו שָּ ַמיִם י ְֵרדּו ְתהֹומֹות נַפְ ָּשם ְב ָּרעָּ ה ִת ְתמֹוגָּג :יָּחֹוּגּו
לָּהם
וְ יָּנּועּו כ ִַשכֹור וְ כָּל חָּ כְ ָּמ ָּתם ִת ְתבַ ּלָּעַ :ו ִיצְ עֲקּו ֶאל ְיהֹוָּה בַ צַ ר ֶ
יהם :וַיִ ְׂש ְמחּו
יאם :י ֵָּקם ְסעָּ ָּרה לִ ְד ָּמ ָּמה ַויֶחֱ שּו ּגַּלֵ ֶ
ּומ ְמצּוק ֵֹּתיהֶ ם יֹוצִ ֵ
ִ
אֹותיו לִ ְב ֵני
כִ י י ְִשתֹּקּו ַו ַינְחֵ ם ֶאל ְמחֹוז ֶחפְ צָּ ם :יֹודּו לַ יְהֹוָּ ה ַח ְסּדֹו וְ נִ פְ לְ ָּ
נְהרֹות
מֹושב זְ ֵקנִים י ְַה ְללּוהּו :י ֵָּׂשם ָּ
ּוב ַ
ָּאדָּ ם :וִ יר ְֹּממּוהּו ִב ְק ַהל עָּ ם ְ
ל ְִמ ְדבָּ ר ּומֹּצָּ ֵאי מַ יִם ְל ִצ ָּמאֹוןֶ :א ֶרץ ּפְ ִרי ל ְִמ ֵל ָּחה ֵמ ָּרעַ ת י ְֹּשבֵ י בָּ ּה :י ֵָּׂשם
יֹושב ָּשם ְרעֵ ִבים וַ יְכֹונְ נּו
ִמ ְדבָּ ר לַאֲ גַם ַמיִם וְ ֶא ֶרץ ִציָּה ְלמֹּצָּ ֵאי ָּמיִםַ :ו ֶ
בּואה :וַיְבָּ רֲ כֵ ם
עִ יר מֹושָּ בַ :ויִזְ ְרעּו ׂשָּ דֹות ַו ִי ְטעּו כְ ָּר ִמים ַו ַיעֲׂשּו ּפְ ִרי ְת ָּ
ַוי ְִרבּו ְמאֹּד ּובְ ֶה ְמ ָּתם ל ֹּא י ְַמעִ יטַ :ויִ ְמעֲטּו ַו ָּישֹּחּו ֵמעֹּצֶ ר ָּרעָּ ה וְ יָּגֹון:
שפְֵך בּוז עַ ל ְנ ִדיבִ ים ַוי ְַתעֵ ם ְבתֹּהּו ל ֹּא ָּד ֶרְךַ :ו ְי ַׂשּגֵב ֶא ְביֹון ֵמעֹונִ י וַ י ֶָּׂשם
ֹּ
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יהִ :מי ָּחכָּ ם
ְש ִרים וְ י ְִׂש ָּמחּו וְ כָּל עַ וְ לָּה ָּקפְ צָּ ה ּפִ ָּ
ַכצ ֹּאן ִמ ְשּפָּחֹות :י ְִראּו י ָּ
וְ י ְִשמָּ ר ֵאּלֶ ה וְ י ְִתבֹו ְננּו ַח ְס ֵדי יְ הֹוָּה( :תהלים קז)
יְהֹוָּה ָּמלְָּך ָּתגֵל הָּ ָּא ֶרץ י ְִׂש ְמחּו ִאיִים ַר ִבים :עָּ נָּן וַ ע ֲָּרפֶל ְס ִביבָּ יו צֶ ֶדק
ּותלַ ֵהט ָּס ִביב צָּ ָּריוֵ :ה ִאירּו
ּומ ְשּפָּט ְמכֹון כִ ְסאֹוֵ :אש לְ ָּפנָּיו ֵת ֵלְך ְ
ִ
בְ ָּר ָּקיו ֵתבֵ ל ָּראֲ ָּתה ו ַָּת ֵחל ָּה ָּא ֶרץָּ :ה ִרים כַּדֹונַג נ ַָּמסּו ִמּלִפְ נֵי יְהֹוָּ ה
ִמּלִפְ נֵי אֲ דֹון כָּל הָּ ָּא ֶרץִ :הּגִ ידּו ַה ָּש ַמיִם ִצ ְדקֹו וְ ָּראּו ָּכל ָּהעַ ִמים כְ בֹודֹו:
ֹלהים:
ֵיבֹּשּו כָּ ל עֹּבְ דֵ י פֶסֶ ל ַה ִמ ְת ַהלְ לִים בָּ אֱ לִילִ ים ִה ְש ַתחֲ וּו לֹו כָּ ל אֱ ִ
הּודה ְל ַמעַ ן ִמ ְשּפָּ ֶטיָך יְהֹוָּה :כִ י
שָּ ְמעָּ ה ו ִַת ְׂשמַ ח צִ יֹון ַו ָּת ֵג ְלנָּה ְבנֹות ְי ָּ
ֹלהים :אֹּהֲ בֵ י
ית עַ ל כָּל אֱ ִ
ַא ָּתה ְיהֹוָּה עֶ לְ יֹון עַ ל כָּל ָּה ָּא ֶרץ ְמאֹּד ַנעֲלֵ ָּ
ידיו ִמיַד ְר ָּשעִ ים י ִַצילֵ ם :אֹור זָּרֻ עַ
יְהֹוָּה ִׂשנְ אּו ָּרע שֹּמֵ ר נַפְ שֹות חֲ ִס ָּ
יקים בַ יְ הֹוָּה וְ הֹודּו לְזֵכֶר ָּק ְדשֹו:
ַלצַ ִּדיק ּו ְלי ְִש ֵרי לֵב ִׂש ְמ ָּחהִׂ :ש ְמחּו צַ ִּד ִ
(תהלים צז)
יְמינֹו
הֹושיעָּ ה ּלֹו ִ
ִ
ִמזְ מֹור ִשירּו לַ יְהֹוָּ ה ִשיר ָּח ָּדש כִ י נִ פְ לָּאֹות עָּ ָּׂשה
הֹודיעַ יְהֹוָּ ה יְ שּועָּ תֹו לְעֵ ינֵי ַהּגֹויִם ּגִ ָּּלה ִצ ְד ָּקתֹו :זָּכַ ר
ּוזְ רֹועַ ָּק ְדשֹוִ :
ֹלהינּו:
חַ ְסּדֹו ֶואֱ מּונָּתֹו ְלבֵ ית י ְִׂש ָּר ֵאל ָּראּו כָּל ַאפְ ֵסי ָּא ֶרץ ֵאת יְ שּועַ ת אֱ ֵ
הָּ ִריעּו לַ יְהֹוָּ ה ָּכל הָּ ָּא ֶרץ ּפִ ְצחּו וְ ַרנְ נּו וְ ז ֵַמרּו :זַ ְמרּו ַל ְיהֹוָּה ְבכִ נֹור ְבכִ נֹור
וְ קֹול זִ ְמ ָּרה :בַ חֲ צֹּצְ רֹות וְ קֹול שֹופָּר ָּה ִריעּו ִלפְ נֵי ַה ֶמלְֶך יְ הֹוָּהְ :יִרעַ ם
ּומֹלאֹו ֵתבֵ ל וְ י ְֹּשבֵ י בָּ ּה :נְ ָּהרֹות ִי ְמחֲ אּו כָּף י ַַחד ָּה ִרים יְ ַרנֵנּו :לִ פְ נֵי
הַ יָּם ְ
יש ִרים:
יְה ָֹּוה כִ י בָּ א ִל ְשּפֹּט ָּה ָּא ֶרץ י ְִשּפֹּט ֵתבֵ ל ְבצֶ ֶדק וְ עַ ִמים ְב ֵמ ָּ
(תהלים צח)
חזן וקהל ,פסוק בפסוק
אורי
קּומי ִ
אורְך ִ
עור ִרי כִ י בָּ א ֵ
עור ִרי ִה ְת ְ
ִה ְת ְ
עּורי ִשיר ּדַ בֵ ִרי כְ בֹוד ְי ָּי עָּ לַיְך נִגְ ָּּלְּה:
עּורי ִ
ִ
ִׂש ְמ ָּחה בֹו:
זֶה הַ יֹום עָּ ׂשָּ ה ְי ָּי נָּגִ ילָּה וְ נ ְ ִ
ּומה ֶתהֱ ִמי
בושי ולְא ִת ָּכל ְִמי ַמה ִת ְשתוחֲ ִחי ַ
לא ֵת ִ
בָּ ְך יֶחֱ סּו עֲנִ ֵיי עַ ִמי וְ נִבְ ִנְ ְ ָּתה עִ יר עַ ל ִתּלָּ ה:
ִׂש ְמחה בֹו:
זֶה הַ יֹום עָּ ׂשָּ ה יי נָּגִ ילָּה וְ נ ְ ִ
[]21

במעגל השנה :יום העצמאות

המדריך לרב

יצי,
רוצי ,וְ ְ ֶאת ְי ָּי ַתע ֲִר ִ
ּוׂשמ ֹּאל ִתפְ ִ
י ִָּמין ְ
ִׂש ְמ ָּחה וְ נָּגִ ילָּ ה:
עַ ל יַד ִאיש בֶ ן ּפ ְַרצִ י וְ נ ְ ִ
ִׂש ְמ ָּחה בֹו:
זֶה הַ יֹום עָּ ׂשָּ ה ְי ָּי נָּגִ ילָּה וְ נ ְ ִ
מתפללים תפילת ערבית הנעימה חגיגית ,אחרי קדיש תתקבל
פותחים את הארון .הש"ץ אומר והקהל חוזר
ֹלהינּו יְ הֹוָּה ֶא ָּחד.
ְשמַ ע י ְִׂש ָּר ֵאל יְהֹוָּ ה אֱ ֵ
3X
ֹלהים
יְה ָֹּוה הּוא הָּ אֱ ִ
הש"ץ אומר והקהל חוזר אחריו:
בֹותינּו וְ לָּ נּו ּוגְ ָּאלָּ נּו ֵמעַ ְבדּות לְ ֵחרּות ,הּוא יִ גְ ָּאלֵ נּו
ִמי שֶ עָּ ׂשָּ ה ִנ ִסים ַלאֲ ֵ
ּגְ אּולָּה ְשלֵמָּ ה בְ ָּקרֹוב ,וַ י ְַקבֵ ץ ני ָּד ֵחנּו ֵמ ַא ְרבַ ע ַכנְ פֹות ָּה ָּא ֶרץ ,חֲ בֵ ִרים
כָּל י ְִׂש ָּר ֵאל ,וְ נ ֹּאמַ ר ָּאמֵ ן.
הש"ץ קורא מספר במדבר י ,ט-י (בטעמים):
וְ כִ י ָּתבֹּאּו ִמלְחָּ מָּ ה ְב ַא ְר ְצכֶ ם עַ ל ַהצַ ר ַהצ ֵֹּרר ֶא ְתכֶ ם וַהֲ ֵרע ֶֹּתם
ּוביֹום
ֹושעְ ֶתם ֵמאֹּיְבֵ יכֶ םְ :
ֹלהיכֶם וְ נ ַ
בַ חֲ צֹּצְ רֹות וְ נִזְ ַכ ְר ֶתם ִלפְ נֵי יְ הֹוָּ ה אֱ ֵ
ּות ַקעְ ֶתם בַ חֲ צ ְֹּצרֹּת עַ ל
אשי ָּח ְד ֵשיכֶם ְ
ּוב ָּר ֵ
ִׂש ְמחַ ְתכֶם ּובְ מֹועֲדֵ יכֶם ְ
ֹלהיכֶ ם אֲ נִ י
ֹֹּלתיכֶם וְ עַ ל זִ בְ חֵ י שַ ל ְֵמי ֶכם וְ ָּהיּו ָּל ֶכם לְזִ כָּרֹון לִ פְ נֵי אֱ ֵ
ע ֵ
ֹלהיכֶם:
יְה ָֹּוה אֱ ֵ
תוקעים תקיעה גדולה ואומרים בקול רם
ירּוש ָּליִם ַה ְבנּויָּה.
ַָּ
לְשָּ נָּה הַ בָּ ָּאה בִ
הקהל אומר:
בֹותינּו ֶשכְ ֵשם ֶשזָּכִ ינּו
ֵאֹלהי אֲ ֵ
ֹלהינּו ו ֵ
י ְִהי ָּרצֹון ִמ ְּלפָּ נֶיָך ְי ָּי אֱ ֵ
יח ִצ ְד ֵקנּו
ל ְַא ְתחַ ל ְָּתא ִדגְ אּו ָּלה ֵכן נִזְ כֶ ה ל ְִשמֹועַ קֹול שֹו ָּפר ֶשל ָּמ ִש ַ
בִ ְמהֵ ָּרה בְ ָּי ֵמנּו.
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שרים תהלים קכו במנגינת התקוה
יִמלֵא
ח ְל ִמיםָּ :אז ָּ
ִשיר הַ מַ עֲלֹות בְ שּוב יְהֹוָּ ה ֶאת ִשיבַ ת ִציֹון ָּהיִ ינּו כְ ֹּ
ֹּאמרּו בַ ּגֹויִם ִהגְ ִּדיל ְיהֹוָּה לַ עֲׂשֹות עִ ם
ְׂשחֹוק ּפִ ינּו ּולְשֹונֵנּו ִרנָּה ָּאז י ְ
ֵאּלֶהִ :הגְ ִּדיל יְ הֹוָּ ה ַלעֲׂשֹות עִ ָּמנּו ָּהיִינּו ְׂש ֵמ ִחים :שּובָּ ה יְהֹוָּה ֶאת
יקים בַ ֶנגֶבַ :הז ְֹּרעִ ים ְב ִד ְמעָּ ה ְב ִרנָּה י ְִקצֹּרּוָּ :הלֹוְך יֵלֵ ְך
יתנּו ַכאֲ פִ ִ
ְשבִ ֵ
ּובָּ כֹּה נֹּׂשֵ א מֶ שֶ ְך הַ ז ַָּרע ב ֹּא יָּבֹוא ְב ִרנָּה נ ֵֹּׂשא אֲ ֻלמ ָֹּּתיו:
ספירת העומר ,עלינו לשבח ,ושרים:
יח ,וְ ַאף עַ ל ּפִ י ֶשיִ ְתמַ ְהמֵ ַּה,
יאת ַה ָּמ ִש ַ
אֲ ִני מַ אֲ ִמין בֶ אֱ מּונָּה ְשלֵ ָּמה ְב ִב ַ
עִ ם כָּל זֶה אֲ חַ כֶה ּלֹו בְ כָּל יֹום ֶשיָּבֹוא.
מברכים איש את רעהו בברכת
מֹו ֲע ִדים ְל ִׂש ְמחָּ ה ִלגְ אֻ ּלָּ ה ְש ֵל ָּמה.
אוכלים סעודת מצוה חגיגית בשירות ותשבחות .בשעת הסעודה
מדליקים נרות.
*

*

*

ערב יום העצמאות (הקיבוץ הדתי)
הש"ץ והציבור אומרים פסוק אחר פסוק בקול רם:
יְמינֹו
הֹושיעָּ ה ּלֹו ִ
ִ
ִמזְ מֹור ִשירּו לַ יְהֹוָּ ה ִשיר ָּח ָּדש כִ י נִ פְ לָּאֹות עָּ ָּׂשה
הֹודיעַ יְהֹוָּ ה יְ שּועָּ תֹו לְעֵ ינֵי ַהּגֹויִם ּגִ ָּּלה ִצ ְד ָּקתֹו :זָּכַ ר
ּוזְ רֹועַ ָּק ְדשֹוִ :
ֹלהינּו:
חַ ְסּדֹו ֶואֱ מּונָּתֹו ְלבֵ ית י ְִׂש ָּר ֵאל ָּראּו כָּל ַאפְ ֵסי ָּא ֶרץ ֵאת יְ שּועַ ת אֱ ֵ
הָּ ִריעּו לַ יְהֹוָּ ה ָּכל הָּ ָּא ֶרץ ּפִ ְצחּו וְ ַרנְ נּו וְ ז ֵַמרּו :זַ ְמרּו ַל ְיהֹוָּה ְבכִ נֹור ְבכִ נֹור
וְ קֹול זִ ְמ ָּרה :בַ חֲ צֹּצְ רֹות וְ קֹול שֹופָּר ָּה ִריעּו ִלפְ נֵי ַה ֶמלְֶך יְ הֹוָּהְ :יִרעַ ם
ּומֹלאֹו ֵתבֵ ל וְ י ְֹּשבֵ י בָּ ּה :נְ ָּהרֹות ִי ְמחֲ אּו כָּף י ַַחד ָּה ִרים יְ ַרנֵנּו :לִ פְ נֵי
הַ יָּם ְ
יש ִרים:
יְה ָֹּוה כִ י בָּ א ִל ְשּפֹּט ָּה ָּא ֶרץ י ְִשּפֹּט ֵתבֵ ל ְבצֶ ֶדק וְ עַ ִמים ְב ֵמ ָּ
(תהליפ צח)
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ְתֹודה הָּ ִריעּו ַליְ הֹוָּה כָּל ָּה ָּא ֶרץ :עִ ְבדּו ֶאת ְיהֹוָּה ְב ִׂש ְמ ָּחה בֹּאּו
ִמזְ מֹור ל ָּ
ֹלהים הּוא עָּ ָּׂשנּו ולא וְ לֹו אֲ נ ְַחנּו
ְל ָּפנָּיו בִ ְר ָּננָּהְּ :דעּו כִ י יְ הֹוָּ ה הּוא אֱ ִ
תֹודה חֲ צֵ ר ָֹּּתיו ִב ְת ִהּלָּ ה הֹודּו לֹו
עַ מֹו וְ צ ֹּאן מַ ְרעִ יתֹו :בֹּאּו ְשעָּ ָּריו ְב ָּ
בָּ רֲ כּו ְשמֹו :כִ י טֹוב ְיהֹוָּה ְלעֹולָּם ַח ְסּדֹו וְ עַ ד ּדֹּר ָּודֹּר אֱ מּונָּתֹו( :תהלים
ק)
יש מוסיפים המזמורים – קז ,צד.
מתפללים תפילת ערבית ,ולאחר תפילת העמידה ,קודם קדיש,
גומרים את ההלל ,בברכה .לאחר ההלל – קדיש תתקבל ,ספירת
העומר ,עלינו ,ושרים:
ֹלהים חַ י וְ י ְִש ַתבַ חִ ,נ ְמצָּ א וְ ֵאין עֵ ת ֶאל ְמ ִציאּותֹו
ִיגְ ּדַ ל אֱ ִ
ֶאחָּ ד וְ ֵאין י ִָּחיד כְ ִיחּודֹו ,נֶעְ ָּלם וְ גַם ֵאין סֹוף ל ְַא ְחּדּותֹו
ֻשתֹו
ֵאין לֹו ְדמּות הַ ּגּוף וְ ֵאינֹו ּגּוף ,ל ֹּא ַנ ֲערְֹּך ֵא ָּליו ְקד ָּ
אשיתֹו
אשית ְל ֵר ִ
ַק ְדמֹון ְלכָּל ּדָּ בָּ ר אֲ שֶ ר נ ְִב ָּראִ ,ראשֹון וְ ֵאין ֵר ִ
ּומ ְלכּותֹו
יֹורה ּגְ ֻד ָּּלתֹו ַ
ִהנֹו אֲ דֹון עֹולָּם ְלכָּל נֹוצָּ רֶ ,
ְשי ְסגֻ ָּּלתֹו וְ ִתפְ ַא ְרתֹו
ְבּואתֹו נ ְָּתנֹוֶ ,אל ַאנ ֵ
שֶ פַע נ ָּ
ּומ ִביט ֶאת ְתמּונָּתֹו
ל ֹּא ָּקם בְ י ְִׂש ָּר ֵאל כְ מֹּשֶ ה עֹוד ,נ ִָּביא ַ
תֹורת אֱ מֶ ת נ ַָּתן לְעַ מֹו ֵאל ,עַ ל יַד נ ְִביאֹו נֶאֱ ַמן בֵ יתֹו
ַ
ל ֹּא יַחֲ לִיף ָּה ֵאל וְ ל ֹּא י ִָּמירָּּ ,דתֹו ְלעֹול ִָּמים לְזּו ָּלתֹו
יֹודעַ ְס ָּת ֵרינּוַ ,מ ִביט לְ סֹוף ָּּדבָּ ר ְב ַק ְד ָּמתֹו
צֹופֶה וְ ֵ
נֹותן ל ְָּר ָּשע ָּרע כְ ִר ְשעָּ תֹו
ּגֹומֵ ל לְ ִאיש חָּ ִסיד כְ ִמפְ עָּ לֹוֵ ,
יחנּוִ ,לפְ ּדֹות ְמ ַחכֵ י ֵקץ יְשּועָּ תֹו
י ְִשלַח ְל ֵקץ י ִָּמים ְמ ִש ֵ
מֵ ִתים ְי ַחיֶה ֵאל בְ רֹּב ַח ְסּדֹו ,בָּ רּוְך ע ֲֵדי עַ ד ֵשם ְת ִהּלָּתֹו
יח ,וְ ַאף עַ ל ּפִ י ֶשיִ ְתמַ ְהמֵ ַּה,
יאת ַה ָּמ ִש ַ
אֲ ִני מַ אֲ ִמין בֶ אֱ מּונָּה ְשלֵ ָּמה ְב ִב ַ
עִ ם כָּל זֶה אֲ חַ כֶה ּלֹו בְ כָּל יֹום ֶשיָּבֹוא.
*

*
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ערב יום העצמאות (נוסח מקוצר  -בי"כ שערי תפילה ,דאלאס)
מתכנסים לתפילה חגיגית בבתי הכנסת.
לפני תפילת ערבית אומרים מזמורים באווירת היום
ֹּאמרּו ּגְ אּו ֵלי ְיהֹוָּ ה אֲ ֶשר ּגְ ָּאלָּ ם
הֹּדּו ַל ְיה ָֹּוה כִ י טֹוב כִ י לְעֹולָּם ַח ְסּדֹו :י ְ
ּומיָּםָּ :תעּו
ּומ ַמע ֲָּרב ִמצָּ פֹון ִ
ִמיַד צָּ רּ :ומֵ אֲ ָּרצֹות ִק ְבצָּ ם ִמ ִמזְ ָּרח ִ
מֹושב ל ֹּא ָּמצָּ אּוְ :רעֵ ִבים ּגַם ְצ ֵמ ִאים נַפְ ָּשם
ָּ
ישימֹון ּדָּ ֶרְך עִ יר
בַ ִמ ְדבָּ ר בִ ִ
צּוקֹותי ֶהם י ִַצילֵ ם:
ֵ
בָּ הֶ ם ִת ְתעַ טָּ ףַ :ו ִי ְצעֲקּו ֶאל יְ ה ָֹּוה בַ צַ ר ל ֶָּהם ִמ ְמ
מֹושב :יֹודּו לַ יְ הֹוָּה ַח ְסּדֹו
ָּ
ַוי ְַד ִרי ֵכם בְ דֶ ֶרְך יְשָּ ָּרה לָּ ֶלכֶ ת ֶאל עִ יר
אֹותיו ִל ְבנֵי ָּאדָּ ם :כִ י ִה ְׂש ִביעַ ֶנפֶש ש ֵֹּק ָּקה וְ ֶנפֶש ְרעֵ בָּ ה ִמּלֵא טֹוב:
וְ נִפְ לְ ָּ
(תהלים קז)
יְמינֹו
הֹושיעָּ ה ּלֹו ִ
ִ
ִמזְ מֹור ִשירּו לַ יְהֹוָּ ה ִשיר ָּח ָּדש כִ י נִ פְ ָּלאֹות עָּ ָּׂשה
הֹודיעַ יְהֹוָּ ה יְ שּועָּ תֹו לְעֵ ינֵי ַהּגֹויִם ּגִ ָּּלה ִצ ְד ָּקתֹו :זָּכַ ר
ּוזְ רֹועַ ָּק ְדשֹוִ :
ֹלהינּו:
חַ ְסּדֹו ֶואֱ מּונָּתֹו ְלבֵ ית י ְִׂש ָּר ֵאל ָּראּו כָּל ַאפְ ֵסי ָּא ֶרץ ֵאת יְ שּועַ ת אֱ ֵ
הָּ ִריעּו לַ יְהֹוָּ ה ָּכל הָּ ָּא ֶרץ ּפִ ְצחּו וְ ַרנְ נּו וְ ז ֵַמרּו :זַ ְמרּו ַל ְיהֹוָּה ְבכִ נֹור ְבכִ נֹור
וְ קֹול זִ ְמ ָּרה :בַ חֲ צֹּצְ רֹות וְ קֹול שֹופָּר ָּה ִריעּו ִלפְ נֵי ַה ֶמלְֶך יְ הֹוָּהְ :יִרעַ ם
ּומֹלאֹו ֵתבֵ ל וְ י ְֹּשבֵ י בָּ ּה :נְ ָּהרֹות ִי ְמחֲ אּו כָּף י ַַחד ָּה ִרים יְ ַרנֵנּו :לִ פְ נֵי
הַ יָּם ְ
יש ִרים:
יְה ָֹּוה כִ י בָּ א ִל ְשּפֹּט ָּה ָּא ֶרץ י ְִשּפֹּט ֵתבֵ ל ְבצֶ ֶדק וְ עַ ִמים ְב ֵמ ָּ
(תהלים צח)
תפילת ערבית ,ספירת העומר ,עלינו ושרים במנגינת התקוה
יִמלֵא
ח ְל ִמיםָּ :אז ָּ
ִשיר הַ מַ עֲלֹות בְ שּוב יְהֹוָּ ה ֶאת ִשיבַ ת ִציֹון ָּהיִ ינּו כְ ֹּ
ֹּאמרּו בַ ּגֹויִם ִהגְ ִּדיל ְיהֹוָּה לַ עֲׂשֹות עִ ם
ְׂשחֹוק ּפִ ינּו ּולְשֹונֵנּו ִרנָּה ָּאז י ְ
ֵאּלֶהִ :הגְ ִּדיל יְ הֹוָּ ה ַלעֲׂשֹות עִ ָּמנּו ָּהיִינּו ְׂש ֵמ ִחים :שּובָּ ה יְהֹוָּה ֶאת
יקים בַ ֶנגֶבַ :הז ְֹּרעִ ים ְב ִד ְמעָּ ה ְב ִרנָּה י ְִקצֹּרּוָּ :הלֹוְך יֵלֵ ְך
יתנּו ַכאֲ פִ ִ
ְשבִ ֵ
ּובָּ כֹּה נֹּׂשֵ א מֶ שֶ ְך הַ ז ַָּרע ב ֹּא יָּבֹוא ְב ִרנָּה נ ֵֹּׂשא אֲ ֻלמ ָֹּּתיו:
שרים יחד
ירּוש ָּליִם ַה ְבנּויָּה.
ַָּ
לְשָּ נָּה הַ בָּ ָּאה בִ
*

*

*
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סדר התפילות – שחרית ביום העצמאות
שחרית ביום העצמאות (רינת ישראל)
מתפללים פסוקי דזמרה של יום טוב .שירת הים אומרים פסוק
פסוק .אחרי חזרת הש"ץ קוראים הלל ואחריו אומר הש"ץ חצי
קדיש (ובבשני וחמישי קוראית בתורה) ,וקוראים הפטרת "עוד
היום בנוב לעמוד".
ְרּושלָּ ִםִ :הנֵה ָּה ָּאדֹון
עֹוד הַ יֹום בְ נֹּב ַל ֲעמֹּד יְ ֹּנ ֵפף יָּדֹו ַהר בַ ת ִציֹון ּגִ ְבעַ ת י ָּ
קֹומה ּגְ דּועִ ים וְ ַהּגְ ב ִֹּהים
ארה ְב ַמע ֲָּרצָּ ה וְ ָּר ֵמי ַה ָּ
יְה ָֹּוה צְ בָּ אֹות ְמסָּ עֵ ף ֻּפ ָּ
י ְִשּפָּלּו :וְ נ ִַקף ִסבְ כֵ י ַהיַעַ ר בַ בַ ְרזֶל וְ ַה ְּלבָּ נֹון ְב ַא ִּדיר יִּפֹול :וְ יָּצָּ א ח ֶֹּטר
רּוח ָּחכְ ָּמה
ַ
רּוח ְיהֹוָּ ה
ַ
ִמ ֵּגזַע ִי ָּשי וְ נֵצֶ ר ִמשָּ ָּר ָּשיו ִיפְ ֶרה :וְ נ ָָּּחה עָּ לָּ יו
רּוח ַּדעַ ת וְ י ְִר ַאת יְ הֹוָּה :וַהֲ ִריחֹו ְביִ ְר ַאת יְ הֹוָּ ה
בּורה ַ
ּובִ ינָּה רּוחַ עֵ צָּ ה ּוגְ ָּ
יח :וְ ָּשפַט ְבצֶ ֶדק
וְ ל ֹּא לְמַ ְר ֵאה עֵ ינָּיו י ְִשּפֹוט וְ ל ֹּא ל ְִמ ְש ַמע ָּאזְ נָּיו יֹוכִ ַ
פָּתיו
רּוח ְׂש ָּ
ּוב ַ
ּדַ ּלִים וְ הֹוכִ יחַ בְ ִמישֹור לְ עַ ְנוֵ י ָּא ֶרץ וְ ִהכָּה ֶא ֶרץ ְב ֵשבֶ ט ּפִ יו ְ
י ִָּמית ָּר ָּשע :וְ ָּהיָּה צֶ דֶ ק ֵאזֹור ָּמ ְתנָּיו וְ ָּהאֱ מּונָּה ֵאזֹור חֲ לָּ צָּ יו :וְ גָּר זְ ֵאב
ּומ ִריא י ְַח ָּּדו וְ נַעַ ר ָּקטֹּן נ ֵֹּהג
עִ ם כֶבֶ ׂש וְ נָּמֵ ר עִ ם ּגְ ִדי י ְִרבָּ ץ וְ עֵ גֶל ּוכְ פִ יר ְ
יהן וְ ַא ְריֵה כַבָּ ָּקר י ֹּאכַל ֶתבֶ ן:
בָּ םּ :ופ ָָּּרה ָּודֹּב ִת ְרעֶ ינָּה י ְַח ָּּדו י ְִר ְבצּו ַי ְל ֵד ֶ
אּורת ִצפְ עֹונִ י ּגָּמּול יָּדֹו ָּה ָּדה :ל ֹּא י ֵָּרעּו
וְ ִשעֲשַ ע יֹונֵק עַ ל חֻ ר ָּּפ ֶתן וְ עַ ל ְמ ַ
וְ ל ֹּא י ְַש ִחיתּו בְ ָּכל הַ ר ָּק ְד ִשי כִ י ָּמ ְל ָּאה ָּה ָּא ֶרץ ֵּדעָּ ה ֶאת יְ הֹוָּה כַ ַמיִ ם
ִשי אֲ ֶשר ע ֵֹּמד לְ נֵס עַ ִמים ֵאלָּ יו
ַליָּם ְמ ַכ ִסים :וְ ָּהיָּה בַ יֹום ַההּוא ש ֶֹּרש י ַ
יֹוסיף אֲ ֹּדנָּי ֵשנִ ית
ּגֹויִם י ְִדרֹּשּו וְ ָּהי ְָּתה ְמנ ָֻּחתֹו ָּכבֹוד :וְ ָּהיָּה בַ יֹום ַההּוא ִ
ּפַתרֹוס
ּומ ְ
ּומ ִמ ְצ ַריִ ם ִ
ִש ֵאר ֵמ ַאשּור ִ
יָּדֹו ל ְִקנֹות ֶאת ְש ָּאר עַ מֹו אֲ ֶשר י ָּ
ּומ ִאיֵי ַהיָּם :וְ נ ָָּּׂשא נֵס לַ ּגֹויִ ם וְ ָּא ַסף
ּומחֲ ָּמת ֵ
ּומ ִשנְעָּ ר ֵ
ּומכּוש ּומֵ עֵ ילָּם ִ
ִ
נְאת
ְהּודה יְ ַקבֵ ץ ֵמ ַא ְרבַ ע כַ נְפֹות ָּה ָּא ֶרץ :וְ ָּס ָּרה ִק ַ
נ ְִדחֵ י י ְִׂש ָּר ֵאל ּו ְנפֻצֹות י ָּ
יהּודה ל ֹּא
ָּ
הּודה וִ
ֶאפְ ַריִם וְ צ ְֹּר ֵרי ְיהּודָּ ה ִי ָּכ ֵרתּו ֶאפְ ַריִם ל ֹּא י ְַקנֵא ֶאת ְי ָּ
ָּיצֹּר ֶאת ֶאפְ ָּריִם :וְ עָּ פּו ְבכ ֵָּתף ּפְ ל ְִש ִתים י ָָּּמה י ְַח ָּּדו ָּיבֹּזּו ֶאת ְבנֵי ֶק ֶדם
ּובנֵי עַ מֹון ִמ ְש ַמעְ ָּתם :וְ ֶהחֱ ִרים יְהֹוָּ ה ֵאת
ּומֹואב ִמ ְשלֹוחַ י ָָּּדם ְ
ָּ
אֱ דֹום
לְשֹון יָּם ִמצְ ַריִם וְ הֵ נִ יף יָּדֹו עַ ל ַהנ ָָּּהר בַ עְ יָּם רּוחֹו וְ ִהכָּ הּו לְ ִש ְבעָּ ה
נְחָּ לִים וְ ִה ְד ִריְך בַ נְעָּ לִ ים :וְ ָּהי ְָּתה ְמ ִס ָּּלה ל ְִש ָּאר עַ מֹו אֲ ֶשר יִ ָּש ֵאר
מֵ ַאשּור כַאֲ שֶ ר הָּ ְי ָּתה ְלי ְִׂש ָּר ֵאל ְביֹום עֲֹלתֹו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָּריִ ם :וְ ָּא ַמ ְר ָּת
ּותנַחֲ ֵמנִ יִ :הנֵה ֵאל
אֹודָך ְיהֹוָּה כִ י ָּאנַפְ ָּת ִבי ָּישֹּב ַאּפְ ָך ְ
בַ יֹום ַההּוא ְ
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יְשּועָּ ִתי ֶאבְ טַ ח וְ ל ֹּא ֶאפְ ָּחד כִ י עָּ זִ י וְ זִ ְמ ָּרת יָּּה ְיהֹוָּה וַ ְי ִהי לִ י לִישּועָּ ה:
ּוש ַאבְ ֶתם מַ יִם בְ ׂשָּ ׂשֹון ִמ ַמעַ יְ נֵי ַהיְשּועָּ ה :וַאֲ ַמ ְר ֶתם בַ יֹום ַההּוא הֹודּו
ְ
יֹלתיו ַהזְ כִ ירּו כִ י נִ ְׂשּגָּב ְשמֹו:
ֹודיעּו בָּ עַ ִמים ֲע ִל ָּ
ַליְהֹוָּ ה ִק ְראּו בִ ְשמֹו ה ִ
מּודעַ ת ז ֹּאת ְב ָּכל ָּה ָּא ֶרץ :צַ הֲ לִ י
ַ
ז ְַמרּו יְהֹוָּ ה כִ י גֵאּות עָּ ָּׂשה מידעת
ָּו ֹּרנִי יֹושֶ בֶ ת ִציֹון כִ י גָּדֹול ְב ִק ְרבֵ ְך ְקדֹוש י ְִׂש ָּר ֵאל:
תפילה לשלום המדינה ,אזכרה לחללי צה"ל ,אב הרחמים ,אשרי,
ובא לציון עד סוף התפילה ,ושרים
יח ,וְ ַאף עַ ל ּפִ י ֶשיִ ְתמַ ְהמֵ ַּה,
יאת ַה ָּמ ִש ַ
אֲ ִני מַ אֲ ִמין בֶ אֱ מּונָּה ְשלֵ ָּמה ְב ִב ַ
עִ ם כָּל זֶה אֲ חַ כֶה ּלֹו בְ כָּל יֹום ֶשיָּבֹוא.
בסעודת היום מרבים בזמירות והודאות על הניסים שנעשו לנו
ביום הזה .בתפילת מנחה אין אומרים תחנון.
*

*

*
תשל"ו)34

שחרית ביום העצמאות (הרב שלמה גורן,
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.
לאחר חצי קדיש פותחים את הארון ומזמרים "ויהי בנסוע".
מוציאים ספר תורה וקוראים בו ללא קרואים וברכות משביעי של
פרשת עקב עד סוף הפרשה ,ואומרים חצי קדיש.
כִ י ִאם ָּשמֹּר ִת ְש ְמרּון ֶאת כָּ ל ַה ִמ ְצ ָּוה ַהז ֹּאת אֲ ֶשר ָּאנֹּכִ י ְמצַ ּוֶה ֶא ְתכֶ ם
ֹלהיכֶם ָּל ֶלכֶ ת ְבכָּל ְּד ָּר ָּכיו ּולְ ָּד ְב ָּקה בֹו:
ַל ֲעׂש ָֹּּתּה ְל ַאהֲ בָּ ה ֶאת יְ הֹוָּה אֱ ֵ
הֹוריש יְהֹוָּ ה ֶאת כָּל ַהּגֹויִם ָּה ֵאּלֶה ִמּלִ פְ נֵיכֶם וִ ִיר ְש ֶתם ּגֹויִ ם ּגְ דֹּלִים
וְ ִ
 34עמ' שצ-שצא ,הלכות יום העצמאות ויום ירושלים ,ערך נחום רקובר.
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יִהיֶה ִמן
ַו ֲעצ ִֻמים ִמכֶם :כָּל הַ ָּמקֹום אֲ ֶשר ִת ְדרְֹּך כַף ַרגְ ְלכֶם בֹו לָּכֶ ם ְ
הַ ִמ ְדבָּ ר וְ הַ ְּלבָּ נֹון ִמן הַ נ ָָּּהר נְ ַהר ּפְ ָּרת וְ עַ ד ַהיָּם ָּה ַאחֲ רֹון יִ ְהיֶה ּגְ בֻלְכֶ ם:
ֹלהיכֶ ם עַ ל ּפְ נֵי
ּומֹוראֲ כֶם ִי ֵתן ְיהֹוָּה אֱ ֵ
ַ
ל ֹּא י ְִתיַצֵ ב ִאיש ִבפְ נֵיכֶם ּפַ ְח ְּדכֶם
כָּל הָּ ָּא ֶרץ אֲ שֶ ר ִת ְד ְרכּו בָּ ּה ַכאֲ ֶשר ִּדבֶ ר ָּלכֶם:
חצי קדיש ,מגביהים וגוללים את הספר וקוראים את ההפטרה.
ְרּושלָּ ִםִ :הנֵה ָּה ָּאדֹון
עֹוד הַ יֹום בְ נֹּב ַל ֲעמֹּד יְ ֹּנפֵף יָּדֹו ַהר בַ ת ִציֹון ּגִ ְבעַ ת י ָּ
קֹומה ּגְ דּועִ ים וְ ַהּגְ ב ִֹּהים
ֻארה ְב ַמע ֲָּרצָּ ה וְ ָּר ֵמי ַה ָּ
יְהֹוָּה צְ בָּ אֹות ְמסָּ עֵ ף ּפ ָּ
י ְִשּפָּלּו :וְ נ ִַקף ִסבְ כֵי ַהיַעַ ר בַ בַ ְרזֶל וְ ַהּלְבָּ נֹון ְב ַא ִּדיר יִּפֹול :וְ יָּצָּ א ח ֶֹּטר
ּובינָּה
רּוח ָּחכְ ָּמה ִ
רּוח יְהֹוָּה ַ
ִמ ֵּגזַע יִשָּ י וְ נֵצֶ ר ִמ ָּש ָּרשָּ יו יִפְ ֶרה :וְ נ ָָּּחה עָּ לָּ יו ַ
בּורה רּוחַ ַּדעַ ת וְ י ְִר ַאת יְ הֹוָּה :וַהֲ ִריחֹו ְבי ְִר ַאת יְהֹוָּה וְ ל ֹּא
רּוח עֵ צָּ ה ּוגְ ָּ
ַ
יח :וְ ָּשפַט ְבצֶ ֶדק ַּדּלִים
לְמ ְש ַמע ָּאזְ נָּיו יֹוכִ ַ
לְמַ ְר ֵאה עֵ ינָּיו י ְִשּפֹוט וְ ל ֹּא ִ
פָּתיו י ִָּמית
רּוח ְׂש ָּ
ּוב ַ
וְ הֹוכִ יחַ בְ ִמישֹור לְעַ נְ וֵי ָּא ֶרץ וְ ִהכָּה ֶא ֶרץ ְב ֵשבֶ ט ּפִ יו ְ
ָּרשָּ ע :וְ ָּהיָּה צֶ דֶ ק ֵאזֹור ָּמ ְתנָּיו וְ ָּהאֱ מּונָּה ֵאזֹור חֲ לָּצָּ יו :וְ ָּגר זְ ֵאב עִ ם כֶבֶ ׂש
ּופָּרה
ּומ ִריא י ְַח ָּּדו וְ נַעַ ר ָּקטֹּן נ ֵֹּהג בָּ םָּ :
וְ נ ֵָּמר עִ ם ּגְ ִדי י ְִרבָּ ץ וְ עֵ גֶל ּוכְ פִ יר ְ
יהן וְ ַא ְריֵה כַבָּ ָּקר י ֹּאכַל ֶתבֶ ן :וְ ִשע ֲַשע יֹונֵק
ָּודֹּב ִת ְרעֶ ינָּה י ְַחּדָּ ו י ְִרבְ צּו ַיל ְֵד ֶ
אּורת ִצפְ עֹונִי ּגָּמּול יָּדֹו ָּה ָּדה :ל ֹּא י ֵָּרעּו וְ ל ֹּא י ְַש ִחיתּו
עַ ל חֻ ר ּפ ֶָּתן וְ עַ ל ְמ ַ
כַסים:
כַמיִם לַ יָּם ְמ ִ
בְ כָּל הַ ר ָּק ְד ִשי כִ י ָּמל ְָּאה ָּה ָּא ֶרץ ֵּדעָּ ה ֶאת יְהֹוָּה ַ
יִדרֹּשּו
וְ ָּהיָּה בַ יֹום הַ הּוא ש ֶֹּרש י ִַשי אֲ ֶשר ע ֵֹּמד ְלנֵס עַ ִמים ֵאלָּ יו ּגֹויִם ְ
לִקנֹות
יֹוסיף אֲ ֹּדנָּי ֵשנִית יָּדֹו ְ
וְ ָּהי ְָּתה ְמנֻחָּ תֹו כָּבֹוד :וְ ָּהיָּה בַ יֹום ַההּוא ִ
ּומעֵ ילָּ ם
ּומכּוש ֵ
ּומּפ ְַתרֹוס ִ
ּומ ִמ ְצ ַריִם ִ
ֶאת ְש ָּאר עַ מֹו אֲ שֶ ר י ִָּש ֵאר ֵמ ַאשּור ִ
יִׂש ָּר ֵאל
נִד ֵחי ְ
ּומ ִשנְעָּ ר ּומֵ חֲ ָּמת ּומֵ ִאיֵי ַהיָּם :וְ נ ָָּּׂשא נֵס לַּגֹויִם וְ ָּא ַסף ְ
ִ
יְקבֵ ץ מֵ ַא ְרבַ ע כַ נְפֹות ָּה ָּא ֶרץ :וְ ָּס ָּרה ִקנ ְַאת ֶאפְ ַריִם וְ צ ְֹּר ֵרי
ּונְ פֻצֹות יְ הּודָּ ה ַ
יהּודה ל ֹּא ָּיצֹּר ֶאת
ָּ
הּודה וִ
יְקנֵא ֶאת יְ ָּ
יְהּודָּ ה ִיכ ֵָּרתּו ֶאפְ ַריִם ל ֹּא ַ
ֶאפְ ָּריִם :וְ עָּ פּו בְ כ ֵָּתף ּפְ ל ְִש ִתים י ָָּּמה י ְַח ָּּדו ָּיבֹּזּו ֶאת ְב ֵני ֶק ֶדם אֱ דֹום
לֹוח יָּדָּ ם ּובְ נֵי עַ מֹון ִמ ְש ַמעְ ָּתם :וְ ֶהחֱ ִרים יְהֹוָּה ֵאת לְ שֹון יָּם
ּומֹואב ִמ ְש ַ
ָּ
נְחלִ ים וְ ִה ְד ִריְך
ִמצְ ַריִם וְ הֵ נִיף יָּדֹו עַ ל ַהנ ָָּּהר בַ עְ יָּם רּוחֹו וְ ִהכָּהּו ל ְִש ְבעָּ ה ָּ
יְתה
יְתה ְמ ִסּלָּה ל ְִש ָּאר עַ מֹו אֲ ֶשר י ִָּש ֵאר ֵמ ַאשּור כַאֲ ֶשר ָּה ָּ
בַ נְעָּ לִים :וְ הָּ ָּ
אֹודָך יְהֹוָּה כִ י
ְלי ְִׂש ָּר ֵאל ְביֹום עֲֹלתֹו מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָּריִם :וְ ָּא ַמ ְר ָּת בַ יֹום ַההּוא ְ
ּותנַחֲ ֵמנִיִ :הנֵה ֵאל יְשּועָּ ִתי ֶא ְב ַטח וְ ל ֹּא ֶאפְ ָּחד כִ י עָּ זִ י
ָּאנַפְ ָּת בִ י ָּישֹּב ַאּפְ ָך ְ
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ּוש ַא ְב ֶתם ַמיִם ְב ָּׂשׂשֹון ִמ ַמעַ יְ נֵי
וְ זִ ְמ ָּרת יָּּה יְהֹוָּה וַ י ְִהי לִי לִישּועָּ הְ :
הֹודיעּו
ִ
הַ יְשּועָּ ה :וַאֲ מַ ְר ֶתם בַ יֹום ַההּוא הֹודּו לַ יְהֹוָּה ִק ְראּו ִב ְשמֹו
ִיֹלתיו הַ זְ כִ ירּו כִ י נ ְִׂשּגָּב ְשמֹו :ז ְַמרּו יְ הֹוָּה כִ י גֵאּות עָּ ָּׂשה
בָּ עַ ִמים ֲעל ָּ
יֹושבֶ ת ִציֹון כִ י גָּדֹול
מידעת מּודַ עַ ת ז ֹּאת ְבכָּל ָּה ָּא ֶרץ :צַ הֲ לִי ָּורֹּנִי ֶ
בְ ִק ְרבֵ ְך ְקדֹוש י ְִׂש ָּר ֵאל:
תפילה לשלום המדינה ,מי שברך לחיילי צה"ל ואזכרה לזכר
הנופלים .החזרת ספר תורה וסיום התפילה כרגיל ,ללא "למנצח".
בסוף התפילה שרים אדון עולם ,שיר המעלות למנגינת התקווה,
ואני מאמין:
אֲ דֹון עֹולָּם אֲ שֶ ר ָּמלְַך ְב ֶט ֶרם כָּל ְי ִציר נ ְִב ָּרא
לְעֵ ת ַנעֲׂשָּ ה בְ ֶחפְ צֹו כֹּל אֲ זַ י ֶמלֶ ְך ְשמֹו נ ְִק ָּרא
נֹורא
וְ ַאחֲ ֵרי כִ כְ לֹות הַ כֹּל לְ בַ ּדֹו יִ ְמֹלְך ָּ
וְ הּוא הָּ יָּה וְ הּוא הֹוֶה וְ הּוא ִי ְהיֶה ְב ִתפְ ָּא ָּרה
ירה
וְ הּוא ֶאחָּ ד וְ ֵאין ֵשנִי ל ְַה ְמ ִשיל לֹו ְל ַה ְח ִב ָּ
אשית בְ לִי ַתכְ לִית וְ לֹו ָּהעֹּז וְ ַה ִמ ְׂש ָּרה
בְ לִי ֵר ִ
וְ הּוא ֵאלִי וְ ַחי ּגֹואֲ לִי וְ צּור ֶח ְבלִי ְבעֵ ת צָּ ָּרה
כֹוסי ְביֹום ֶא ְק ָּרא
וְ הּוא נ ִִסי ּומָּ נֹוס לִי ְמנָּת ִ
ירה
ישן וְ ָּאעִ ָּ
רּוחי ְבעֵ ת ִא ַ
בְ יָּדֹו ַאפְ ִקיד ִ
ירא
רּוחי ּגְ וִ י ִָּתי אֲ ֹּדנָּי לִ י וְ ל ֹּא ִא ָּ
וְ עִ ם ִ
יִמלֵא
ח ְל ִמיםָּ :אז ָּ
ִשיר הַ מַ עֲלֹות בְ שּוב יְהֹוָּ ה ֶאת ִשיבַ ת ִציֹון ָּהיִ ינּו כְ ֹּ
ֹּאמרּו בַ ּגֹויִם ִהגְ ִּדיל ְיהֹוָּה לַ עֲׂשֹות עִ ם
ְׂשחֹוק ּפִ ינּו ּולְשֹונֵנּו ִרנָּה ָּאז י ְ
ֵאּלֶהִ :הגְ ִּדיל יְ הֹוָּ ה ַלעֲׂשֹות עִ ָּמנּו ָּהיִינּו ְׂש ֵמ ִחים :שּובָּ ה יְהֹוָּה ֶאת
יקים בַ ֶנגֶבַ :הז ְֹּרעִ ים ְב ִד ְמעָּ ה ְב ִרנָּה י ְִקצֹּרּוָּ :הלֹוְך יֵלֵ ְך
יתנּו ַכאֲ פִ ִ
ְשבִ ֵ
ּובָּ כֹּה נֹּׂשֵ א מֶ שֶ ְך הַ ז ַָּרע ב ֹּא יָּבֹוא ְב ִרנָּה נ ֵֹּׂשא אֲ ֻלמ ָֹּּתיו:
יח ,וְ ַאף עַ ל ּפִ י ֶשיִ ְתמַ ְהמֵ ַּה,
יאת ַה ָּמ ִש ַ
אֲ ִני מַ אֲ ִמין בֶ אֱ מּונָּה ְשלֵ ָּמה ְב ִב ַ
עִ ם כָּל זֶה אֲ חַ כֶה ּלֹו בְ כָּל יֹום ֶשיָּבֹוא.
*

*
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הדתי)35

שחרית ביום העצמאות (הקיבוץ
מתפללים פסוקי דזמרה של יום טוב ,ומוסיפים "מזמור לתודה",
ו"-נשמת כל חי".
לאחר חזרת הש"ץ ,הלל שלם בברכה.
מוציאים ספר תורה כמו בשבת ויום טוב ,וקוראים לשלשה עולים
בספר דברים ,מתחילת פרשת עקב ,והשלישי עולה למפטיר.
יתם
ּוש ַמ ְר ֶתם וַ ע ֲִׂש ֶ
כהן :וְ הָּ יָּה עֵ ֶקב ִת ְש ְמעּון ֵאת ַה ִמ ְשּפ ִָּטים ָּה ֵאּלֶה ְ
ֹלהיָך לְ ָך ֶאת ַה ְב ִרית וְ ֶאת ַה ֶח ֶסד אֲ ֶשר נִ ְשבַ ע
א ָֹּּתם וְ שָּ מַ ר יְהֹוָּה אֱ ֶ
לַאֲ ב ֶֹּתיָך :וַאֲ הֵ בְ ָך ּובֵ ַרכְ ָך וְ ִה ְרבֶ ָך ּובֵ ַרְך ּפְ ִרי ִב ְט ְנָך ּופְ ִרי ַא ְד ָּמ ֶתָך ְּדגָּנְ ָך
וְ ִתיר ְֹּשָך וְ ִי ְצהָּ ֶרָך ְשגַר אֲ ָּלפֶיָך וְ עַ ְש ְתרֹּת צ ֹּאנֶָך עַ ל ָּהאֲ ָּד ָּמה אֲ ֶשר נִ ְשבַ ע
לַאֲ ב ֶֹּתיָך ל ֶָּתת לְָּך :בָּ רּוְך ִת ְהיֶה ִמכָּל ָּהעַ ִמים ל ֹּא י ְִהיֶה ְבָך עָּ ָּקר וַ ע ֲָּק ָּרה
ּובִ בְ הֶ ְמ ֶתָך :וְ הֵ ִסיר יְהֹוָּ ה ִמ ְמָך ָּכל חֹּלִ י וְ כָּל ַמ ְד ֵוי ִמ ְצ ַריִ ם ָּה ָּרעִ ים אֲ ֶשר
ׂשנ ְֶאיָך :וְ ָּא ַכל ְָּת ֶאת כָּל ָּהעַ ִמים
יָּדַ עְ ָּת ל ֹּא ְי ִׂשימָּ ם בָּ ְך ּו ְנ ָּתנָּם ְבכָּל ֹּ
יהם וְ ל ֹּא ַת ֲעבֹּד ֶאת
ֹלהיָך נ ֵֹּתן ָּלְך ל ֹּא ָּתחֹּס עֵ ינְָך ֲע ֵל ֶ
אֲ שֶ ר יְהֹוָּ ה אֱ ֶ
ֹּאמר ִבלְבָּ ְבָך ַר ִבים ַהּגֹויִ ם ָּה ֵאּלֶ ה
מֹוקש הּוא לָּ ְך :כִ י ת ַ
ֵ
אֱ ֹלהֵ יהֶ ם כִ י
ירא ֵמ ֶהם ָּזכֹּר ִתזְ כֹּר ֵאת אֲ ֶשר
ישם :ל ֹּא ִת ָּ
הֹור ָּ
ִממֶ נִי ֵאיכָּ ה אּוכַל ְל ִ
ֹלהיָך ְלפ ְַרעֹּה ּו ְלכָּל ִמ ְצ ָּריִםַ :ה ַמסֹּת ַהּגְ דֹֹּלת אֲ ֶשר ָּראּו
עָּ ׂשָּ ה יְהֹוָּ ה אֱ ֶ
הֹוצאֲ ָך
אתֹּת וְ הַ מֹּפְ ִתים וְ ַהיָּד ַהחֲ ז ָָּּקה וְ ַהזְ רֹּעַ ַה ְנטּויָּה אֲ ֶשר ִ
עֵ ינֶיָך וְ הָּ ֹּ
ֹלהיָך ְל ָּכל ָּהעַ ִמים אֲ ֶשר ַא ָּתה י ֵָּרא
יְה ָֹּוה אֱ ֹלהֶ יָך כֵ ן ַיעֲׂשֶ ה ְיה ָֹּוה אֱ ֶ
ֹלהיָך בָּ ם עַ ד אֲ בֹּד ַהנִ ְש ָּא ִרים
ִמּפְ נֵיהֶ ם :וְ גַם ֶאת הַ צִ ְרעָּ ה ְי ַשּלַח ְיהֹוָּה אֱ ֶ
ֹלהיָך ְב ִק ְרבֶ ָך ֵאל
ֵיהם כִ י ְיהֹוָּה אֱ ֶ
וְ הַ נ ְִס ָּת ִרים ִמּפָּ נֶיָך :ל ֹּא ַת ֲערֹּץ ִמּפְ נ ֶ
נֹורא:
ּגָּדֹול וְ ָּ

 35הרב שלמה גורן התבקש לעבור על סידור התפילה ליום העצמאות של הקיבוץ
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
התפילות בהוצאת הקיבוץ הדתי ,תשל"ו ,ובחלקו גם במהדורה הרביעית,
תשנ"ב.
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לוי :וְ נָּשַ ל ְיהֹוָּה אֱ ֹלהֶ יָך ֶאת ַהּגֹויִם ָּה ֵאל ִמ ָּּפנֶיָך ְמעַ ט ְמעָּ ט ל ֹּא תּוכַ ל
ֹלהיָך לְ פָּ נֶיָך
ַֹּלתם מַ הֵ ר ּפֶן ִת ְרבֶ ה עָּ לֶ יָך ַחיַת ַה ָּש ֶדהּ :ונ ְָּתנָּם יְהֹוָּ ה אֱ ֶ
כ ָּ
יהם ְבי ֶָּדָך וְ ַהאֲ בַ ְד ָּת ֶאת
וְ הָּ מָּ ם ְמהּומָּ ה גְ ֹּדלָּה עַ ד ִה ָּש ְמ ָּדם :וְ נ ַָּתן ַמ ְלכֵ ֶ
ְשמָּ ם ִמ ַתחַ ת הַ שָּ מָּ יִם ל ֹּא ִי ְתיַצֵ ב ִאיש ְב ָּפנֶיָך עַ ד ִה ְש ִמ ְדָך א ָֹּּתםּ :פְ ִסילֵ י
ֵיהם וְ לָּ ַק ְח ָּת לְָּך ּפֶ ן
אֱ ֹלהֵ יהֶ ם ִת ְׂש ְרפּון בָּ ֵאש ל ֹּא ַת ְחמֹּד כ ֶֶסף וְ ז ָָּּהב ֲעל ֶ
יתָך
ֹלהיָך הּוא :וְ ל ֹּא ָּת ִביא תֹועֵ בָּ ה ֶאל בֵ ֶ
ִתּו ֵָּקש בֹו כִ י תֹועֲבַ ת ְיהֹוָּה אֱ ֶ
ית חֵ ֶרם ָּכמֹּהּו שַ ֵקץ ְת ַש ְקצֶ נּו וְ ַתעֵ ב ְת ַתעֲבֶ נּו כִ י ֵח ֶרם הּוא:
וְ הָּ יִ ָּ
כָּל הַ ִמצְ וָּה אֲ שֶ ר ָּאנֹּכִ י ְמצַ ּוְ ָך ַהיֹום ִת ְש ְמרּון לַ עֲׂשֹות לְ ַמעַ ן ִת ְחיּון
אתם וִ ִיר ְש ֶתם ֶאת ָּה ָּא ֶרץ אֲ ֶשר נ ְִשבַ ע יְהֹוָּ ה לַ אֲ ב ֵֹּתיכֶ ם:
יתם ּובָּ ֶ
ְּורבִ ֶ
ֹלהיָך זֶה ַא ְרבָּ עִ ים ָּשנָּה
הלִיכֲָך יְ הֹוָּה אֱ ֶ
וְ ָּזכ ְַר ָּת ֶאת כָּל הַ ּדֶ ֶרְך אֲ ֶשר ֹּ
ֹותיו
בַ ִמ ְדבָּ ר לְמַ עַ ן עַ נ ְֹּתָך לְ ַנס ְֹּתָך לָּ ַדעַ ת ֶאת אֲ ֶשר ִבלְבָּ ְבָך הֲ ִת ְשמֹּר ִמ ְצ ָּ
ִאם ל ֹּאַ :ויְעַ נְָך ַוי ְַרעִ בֶ ָך ַויַאֲ כִ לְָך ֶאת ַה ָּמן אֲ ֶשר ל ֹּא י ַָּדעְ ָּת וְ ל ֹּא י ְָּדעּון
הֹודעֲָך כִ י ל ֹּא עַ ל ַהּלֶ ֶחם לְבַ ּדֹו י ְִחיֶה ָּה ָּא ָּדם כִ י עַ ל כָּ ל
אֲ ב ֶֹּתיָך לְמַ עַ ן ִ
מֹוצָּ א פִ י יְהֹוָּ ה י ְִחיֶה ָּה ָּא ָּדםִׂ :ש ְמל ְָּתָך ל ֹּא בָּ ְל ָּתה ֵמעָּ לֶיָך וְ ַרגְ לְ ָך ל ֹּא
בָּ צֵ ָּקה ֶזה ַא ְרבָּ עִ ים ָּשנָּה :וְ י ַָּדעְ ָּת עִ ם לְבָּ בֶ ָך כִ י כַאֲ ֶשר יְ י ֵַסר ִאיש ֶאת
ֹלהיָך ְמי ְַס ֶר ָּך:
בְ נֹו יְ ה ָֹּוה אֱ ֶ
ֹלהיָך לָּ לֶ כֶ ת ִב ְד ָּרכָּיו
ישראל/מפטיר :וְ שָּ ַמ ְר ָּת ֶאת ִמ ְצֹות ְיהֹוָּה אֱ ֶ
ֹלהיָך ְמ ִביאֲ ָך ֶאל ֶא ֶרץ טֹובָּ ה ֶא ֶרץ נַחֲ לֵ י ָּמיִ ם
ּו ְלי ְִר ָּאה אֹּתֹו :כִ י ְיהֹוָּה אֱ ֶ
ּות ֵאנָּה
ּוׂשע ָֹּּרה וְ גֶפֶן ְ
המֹּת יֹּצְ ִאים בַ ִב ְקעָּ ה ּובָּ ָּהרֶ :א ֶרץ ִח ָּטה ְ
ֲע ָּינֹּת ּו ְת ֹּ
לֶחם
ּודבָּ שֶ :א ֶרץ אֲ ֶשר ל ֹּא ְב ִמ ְס ֵכנֻת ת ֹּאכַ ל בָּ ּה ֶ
וְ ִרמֹון ֶא ֶרץ זֵ ית שֶ ֶמן ְ
יה ַת ְחצֹּב נְ ח ֶֹּשת:
ּומהֲ ָּר ֶר ָּ
ֶיה בַ ְרזֶ ל ֵ
ל ֹּא ֶת ְחסַ ר כֹּל בָּ ּה ֶא ֶרץ אֲ ֶשר אֲ בָּ נ ָּ
ֹלהיָך עַ ל ָּה ָּא ֶרץ ַהטֹּבָּ ה אֲ ֶשר נ ַָּתן
וְ ָּא ַכל ְָּת וְ ׂשָּ בָּ עְ ָּת ּובֵ ַרכְ ָּת ֶאת יְ הֹוָּה אֱ ֶ
ֹותיו
ֹלהיָך ְל ִבל ְִתי ְשמֹּר ִמ ְצ ָּ
לְָּךִ :השָּ מֶ ר לְ ָך ּפֶ ן ִת ְש ַכח ֶאת ְיהֹוָּה אֱ ֶ
ּומ ְשּפָּטָּ יו וְ חֻ ק ָֹּּתיו אֲ שֶ ר ָּאנֹּכִ י ְמצַ ּוְ ָך ַהיֹוםּ :פֶן ת ֹּאכַל וְ ָּׂשבָּ עְ ָּת ּובָּ ִתים
ִ
ּוב ָּק ְרָך וְ צ ֹּאנְָך י ְִר ְביֻן וְ כ ֶֶסף וְ ז ָָּּהב ְיִרבֶ ה ּלָּ ְך וְ כֹּל
טֹּבִ ים ִת ְבנֶה וְ יָּשָּ בְ ָּתְ :
מֹוציאֲ ָך ֵמ ֶא ֶרץ
ֹלהיָך ַה ִ
אֲ שֶ ר לְָך י ְִרבֶ ה :וְ ָּרם לְבָּ בֶ ָך וְ ָּשכ ְַח ָּת ֶאת יְהֹוָּ ה אֱ ֶ
נֹורא נ ָָּּחש ָּׂש ָּרף
ִמצְ ַריִם ִמבֵ ית עֲבָּ ִדיםַ :המֹולִיכֲָך בַ ִמ ְדבָּ ר ַה ָּּגדֹּל וְ ַה ָּ
ּלָּמיש:
מֹוציא ְלָך ַמ ִים ִמצּור ַה ַח ִ
וְ עַ ְק ָּרב וְ צִ מָּ אֹון אֲ שֶ ר ֵאין ָּמיִם ַה ִ
הַ מַ אֲ כִ לְָך מָּ ן בַ ִמ ְדבָּ ר אֲ ֶשר ל ֹּא י ְָּדעּון אֲ ב ֶֹּתיָך ְל ַמעַ ן עַ נ ְֹּתָך ּולְ ַמעַ ן ַנס ֶֹּתָך
יתָך :וְ ָּא ַמ ְר ָּת ִבלְבָּ בֶ ָך כ ִֹּחי וְ עֹּצֶ ם י ִָּדי עָּ ָּׂשה לִ י ֶאת ַה ַחיִ ל
יטבְ ָך ְב ַאחֲ ִר ֶ
לְהֵ ִ
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לְמעַ ן
ֹלהיָך כִ י הּוא ַהנ ֵֹּתן ְלָך כ ַֹּח לַ עֲׂשֹות ָּחיִ ל ַ
הַ זֶה :וְ ָּזכ ְַר ָּת ֶאת יְהֹוָּ ה אֱ ֶ
הָּ ִקים ֶאת בְ ִריתֹו אֲ שֶ ר נ ְִשבַ ע לַאֲ ב ֶֹּתיָך כַ יֹום ַהזֶ ה:
חצי קדיש ,הגבהה ,גלילה ,והפטרה עם ברכותיה לפני ואחרי.
ְרּושלָּ ִםִ :הנֵה ָּה ָּאדֹון
עֹוד הַ יֹום בְ נֹּב ַל ֲעמֹּד יְ ֹּנפֵף יָּדֹו ַהר בַ ת ִציֹון ּגִ ְבעַ ת י ָּ
קֹומה ּגְ דּועִ ים וְ ַהּגְ ב ִֹּהים
ֻארה ְב ַמע ֲָּרצָּ ה וְ ָּר ֵמי ַה ָּ
יְהֹוָּה צְ בָּ אֹות ְמסָּ עֵ ף ּפ ָּ
י ְִשּפָּלּו :וְ נ ִַקף ִסבְ כֵי ַה ַיעַ ר בַ בַ ְרזֶל וְ ַהּלְבָּ נֹון ְב ַא ִּדיר יִּפֹול :וְ יָּצָּ א ח ֶֹּטר
ּובינָּה
רּוח ָּחכְ ָּמה ִ
רּוח יְהֹוָּה ַ
ִמ ֵּגזַע יִשָּ י וְ נֵצֶ ר ִמ ָּש ָּרשָּ יו יִפְ ֶרה :וְ נ ָָּּחה עָּ לָּ יו ַ
בּורה רּוחַ ַּדעַ ת וְ י ְִר ַאת יְ הֹוָּה :וַהֲ ִריחֹו ְבי ְִר ַאת יְהֹוָּה וְ ל ֹּא
רּוח עֵ צָּ ה ּוגְ ָּ
ַ
יח :וְ ָּשפַט ְבצֶ ֶדק ַּדּלִים
לְמ ְש ַמע ָּאזְ נָּיו יֹוכִ ַ
ְלמַ ְר ֵאה עֵ ינָּיו י ְִשּפֹוט וְ ל ֹּא ִ
פָּתיו י ִָּמית
רּוח ְׂש ָּ
ּוב ַ
וְ הֹוכִ יחַ בְ ִמישֹור לְעַ נְ וֵי ָּא ֶרץ וְ ִהכָּה ֶא ֶרץ ְב ֵשבֶ ט ּפִ יו ְ
ָּרשָּ ע :וְ ָּהיָּה צֶ ֶדק ֵאזֹור ָּמ ְתנָּיו וְ ָּהאֱ מּונָּה ֵאזֹור חֲ לָּצָּ יו :וְ גָּר זְ ֵאב עִ ם
ּומ ִריא י ְַח ָּּדו וְ נַעַ ר ָּקטֹּן נ ֵֹּהג בָּ ם:
כֶבֶ ׂש וְ נָּמֵ ר עִ ם ּגְ ִדי י ְִרבָּ ץ וְ עֵ גֶל ּוכְ פִ יר ְ
יהן וְ ַא ְריֵה כַבָּ ָּקר י ֹּאכַל ֶתבֶ ן:
ּופ ָָּּרה ָּודֹּב ִת ְרעֶ ינָּה י ְַח ָּּדו י ְִר ְבצּו ַיל ְֵד ֶ
אּורת ִצפְ עֹונִי ּגָּמּול יָּדֹו ָּה ָּדה :ל ֹּא י ֵָּרעּו
ּפָּתן וְ עַ ל ְמ ַ
וְ ִשע ֲַשע יֹונֵק עַ ל חֻ ר ֶ
כַמיִם לַ יָּם
וְ ל ֹּא י ְַש ִחיתּו ְבכָּל הַ ר ָּק ְד ִשי כִ י ָּמל ְָּאה ָּה ָּא ֶרץ ֵּדעָּ ה ֶאת יְהֹוָּה ַ
ְמכ ִַסים :וְ ָּהיָּה בַ יֹום ַההּוא ש ֶֹּרש י ִַשי אֲ ֶשר ע ֵֹּמד לְ נֵס עַ ִמים ֵאלָּיו ּגֹויִ ם
יֹוסיף אֲ ֹּדנָּי ֵשנִית יָּדֹו
י ְִדרֹּשּו וְ ָּהי ְָּתה ְמנֻחָּ תֹו כָּבֹוד :וְ ָּהיָּה בַ יֹום ַההּוא ִ
ּומכּוש
ּפַתרֹוס ִ
ּומ ְ
ּומ ִמ ְצ ַריִם ִ
ל ְִקנֹות ֶאת ְש ָּאר עַ מֹו אֲ ֶשר י ִָּש ֵאר ֵמ ַאשּור ִ
נִד ֵחי
ּומ ִאיֵי ַהיָּם :וְ נ ָָּּׂשא נֵס לַּגֹויִם וְ ָּא ַסף ְ
ּומחֲ ָּמת ֵ
ּומ ִשנְעָּ ר ֵ
ּומֵ עֵ ילָּם ִ
נְאת
ִי ְׂש ָּר ֵאל ּונְ פֻצֹות יְהּודָּ ה י ְַקבֵ ץ ֵמ ַא ְרבַ ע כַ נְפֹות ָּה ָּא ֶרץ :וְ ָּס ָּרה ִק ַ
יהּודה ל ֹּא
ָּ
הּודה וִ
ֶאפְ ַריִם וְ צ ְֹּר ֵרי יְהּודָּ ה ִיכ ֵָּרתּו ֶאפְ ַריִם ל ֹּא י ְַקנֵא ֶאת יְ ָּ
ָּיצֹּר ֶאת ֶאפְ ָּריִם :וְ עָּ פּו ְבכ ֵָּתף ּפְ ל ְִש ִתים י ָָּּמה י ְַח ָּּדו ָּיבֹּזּו ֶאת ְבנֵי ֶק ֶדם
ּובנֵי עַ מֹון ִמ ְש ַמעְ ָּתם :וְ ֶהחֱ ִרים יְהֹוָּה ֵאת
ּומֹואב ִמ ְשלֹוחַ י ָָּּדם ְ
ָּ
אֱ דֹום
נְחלִים
לְש ְבעָּ ה ָּ
לְשֹון יָּם ִמ ְצ ַריִם וְ ֵהנִיף יָּדֹו עַ ל ַהנ ָָּּהר בַ עְ יָּם רּוחֹו וְ ִהכָּהּו ִ
וְ ִה ְד ִריְך בַ נְעָּ לִים :וְ ָּהי ְָּתה ְמ ִסּלָּה ל ְִש ָּאר עַ מֹו אֲ ֶשר י ִָּש ֵאר ֵמ ַאשּור כַאֲ ֶשר
אֹודָך
הָּ י ְָּתה ְלי ְִׂש ָּר ֵאל ְביֹום עֲֹלתֹו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָּריִם :וְ ָּא ַמ ְר ָּת בַ יֹום ַההּוא ְ
ּותנַחֲ ֵמנִיִ :הנֵה ֵאל יְשּועָּ ִתי ֶא ְב ַטח וְ ל ֹּא
יְהֹוָּה כִ י ָּאנַפְ ָּת בִ י ָּישֹּב ַאּפְ ָך ְ
ּוש ַא ְב ֶתם ַמיִ ם ְב ָּׂשׂשֹון
ַיְהי לִי לִישּועָּ הְ :
ֶאפְ חָּ ד כִ י עָּ זִ י וְ זִ ְמ ָּרת יָּּה יְהֹוָּ ה ו ִ
ִממַ עַ ְינֵי הַ יְשּועָּ ה :וַאֲ ַמ ְר ֶתם בַ יֹום ַההּוא הֹודּו לַ יְהֹוָּה ִק ְראּו ִב ְשמֹו
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ֲלִיֹלתיו ַהזְ כִ ירּו כִ י נ ְִׂשּגָּב ְשמֹו :ז ְַמרּו יְהֹוָּה כִ י גֵאּות
ָּ
הֹודיעּו בָּ עַ ִמים ע
ִ
יֹושבֶ ת ִציֹון כִ י גָּדֹול
עָּ ׂשָּ ה מידעת מּודַ עַ ת ז ֹּאת ְבכָּל ָּה ָּא ֶרץ :צַ הֲ לִ י ָּורֹּנִי ֶ
בְ ִק ְרבֵ ְך ְקדֹוש י ְִׂש ָּר ֵאל:
אזכרה לזכר הנופלים ותפילה לשלום המדינה.
נּוחה נְכֹונָּה ַת ַחת כַ נְ פֵ י
רֹומיםַ ,ה ְמצֵ א ְמ ָּ
ֵאל מָּ לֵא ַרחֲ ִמים שֹו ֵכן בַ ְמ ִ
הֹורים כְ ז ַֹּהר ָּה ָּר ִקיעַ ַמזְ ִה ִירים,
ּוט ִ
דֹושים ְ
הַ ְשכִ י ָּנה בְ מַ עֲלֹות ְק ִ
בֹורים אֲ ֶשר ָּמ ְסרּו ֶאת נַפְ ָּשם עַ ל ּגְ אֻ ּלַ ת יִ ְׂש ָּר ֵאל ,לִפְ דֹות
ְלנ ְִשמֹות ַהּגִ ִ
בּותנּו ּול ְָּה ִרים ַק ְרנֵנּו ְב ִציֹון .בַ עַ ל ָּה ַרחֲ ִמים
ַא ְדמָּ ֵתנּו ּולְהָּ ִשיב ְש ֵ
יהם,
מֹות ֶ
ירם בְ ֵס ֶתר כְ ָּנפָּיו ְלעֹו ָּל ִמים וְ ִי ְצרֹּר ִב ְצרֹור ַה ַחיִים ֶאת נִ ְש ֵ
י ְַס ִת ֵ
ֹּאמר ָּא ֵמן.
יְה ָֹּוה הּוא נַחֲ ל ָָּּתם ,וְ יָּנּוחּו ְב ָּשלֹום עַ ל ִמ ְשכָּבָּ ם ,וְ נ ַ
החזרת ספר תורה וסיום התפילה כרגיל ,ללא "למנצח" .בסוף
התפילה שרים:
יח ,וְ ַאף עַ ל ּפִ י ֶשיִ ְתמַ ְהמֵ ַּה,
יאת ַה ָּמ ִש ַ
אֲ ִני מַ אֲ ִמין בֶ אֱ מּונָּה ְשלֵ ָּמה ְב ִב ַ
עִ ם כָּל זֶה אֲ חַ כֶה ּלֹו בְ כָּל יֹום ֶשיָּבֹוא.
*

*

*

*

*
איטלייאני36

קריאת התורה ביום העצמאות  /מחזור מנהג
וְ הָּ יָּה כִ י ָּיבֹּאּו עָּ לֶיָך כָּל ַה ְּדבָּ ִרים ָּה ֵאּלֶה ַה ְב ָּרכָּ ה וְ ַה ְקלָּ לָּה אֲ ֶשר נ ַָּת ִתי
ֹלהיָך ָּש ָּמה:
ְל ָּפנֶיָך וַהֲ שֵ ב ָֹּּת ֶאל לְבָּ בֶ ָך ְבכָּל ַהּגֹויִם אֲ ֶשר ִה ִּדיחֲ ָך ְיהֹוָּה אֱ ֶ
ֹלהיָך וְ ָּש ַמעְ ָּת ְבקֹּלֹו כְ כֹּל אֲ ֶשר ָּאנֹּכִ י ְמצַ ּוְ ָך ַהיֹום
וְ שַ בְ ָּת עַ ד ְיה ָֹּוה אֱ ֶ
 36דברים ל ,א-כ.
עמ'  ,754-766כפי שהונהג בבית הכנסת האיטלקי בירושלים ,ע“פ הרב אליה
שמואל הרטום .ע"ע מאמרו של ד"ר אהרן ארנד "יום העצמאות – הלכה מנהג
וסיפור" בדף השבועי מאת היחידה ללימודי יסוד ביהדות ,מס'  ,183פרשת
קדושים ויום העצמאות ,תשנ"ז ,הפקולטה למדעי היהדות ,אוניברסיטת בר
אילןwww.biu.ac.il/JH/Parasha/kedoshim/arnad.html ,

[]33

במעגל השנה :יום העצמאות

המדריך לרב

בּותָך
ֹלהיָך ֶאת ְש ְ
ּוב ָּכל נַפְ ֶשָך :וְ ָּשב יְהֹוָּ ה אֱ ֶ
ַא ָּתה ּובָּ נֶיָך בְ כָּל לְבָּ בְ ָך ְ
ֹלהיָך ָּש ָּמה:
יצָך ְיהֹוָּה אֱ ֶ
וְ ִרחֲ מֶ ָך וְ שָּ ב וְ ִקבֶ צְ ָך ִמכָּל ָּהעַ ִמים אֲ ֶשר הֱ פִ ְ
ּומ ָּשם
ֹלהיָך ִ
ִאם י ְִהיֶה נִּדַ חֲ ָך בִ ְקצֵ ה ַה ָּש ָּמיִם ִמ ָּשם י ְַקבֶ ְצָך ְיהֹוָּה אֱ ֶ
ֹלהיָך ֶאל ָּה ָּא ֶרץ אֲ ֶשר י ְָּרשּו אֲ ב ֶֹּתיָך וִ ִיר ְש ָּתּה
י ִָּקחֶ ָך :וֶהֱ בִ יאֲ ָך יְ ה ָֹּוה אֱ ֶ
ֹלהיָך ֶאת לְבָּ ְבָך וְ ֶאת לְבַ ב
ּומל יְהֹוָּ ה אֱ ֶ
יטבְ ָך וְ ִה ְרבְ ָך מֵ אֲ ב ֶֹּתיָךָּ :
וְ הֵ ִ
ּוב ָּכל נַפְ ְשָך לְ ַמעַ ן ַחיֶיָך:
ֹלהיָך ְבכָּל לְבָּ ְבָך ְ
ז ְַרעֶ ָך ל ְַאהֲ בָּ ה ֶאת יְהֹוָּ ה אֱ ֶ
א ְיבֶ יָך וְ עַ ל ׂשֹּנְ ֶאיָך אֲ ֶשר
ֹלהיָך ֵאת כָּל ָּה ָּאלֹות ָּה ֵאּלֶ ה עַ ל ֹּ
וְ נ ַָּתן יְהֹוָּ ה אֱ ֶ
ֹותיו אֲ ֶשר
ית ֶאת כָּל ִמ ְצ ָּ
ְרדָּ פּוָך :וְ ַא ָּתה ָּתשּוב וְ ָּש ַמעְ ָּת ְבקֹול יְ הֹוָּ ה וְ עָּ ִׂש ָּ
ֹלהיָך ְבכֹּל ַמע ֲֵׂשה י ֶָּדָך ִבפְ ִרי ִב ְטנְ ָך
הֹות ְירָך יְ הֹוָּה אֱ ֶ
ָּאנֹּכִ י ְמצַ ּוְ ָך ַהיֹום :וְ ִ
ּובפְ ִרי ַא ְד ָּמ ְתָך ְלטֹּבָּ ה כִ י יָּשּוב ְיהֹוָּה לָּׂשּוׂש עָּ לֶיָך לְטֹוב
ּובִ פְ ִרי בְ הֶ ְמ ְתָך ִ
ֹותיו
ֹלהיָך לִ ְשמֹּר ִמ ְצ ָּ
כַאֲ שֶ ר ׂשָּ ׂש עַ ל אֲ ב ֶֹּתיָך :כִ י ִת ְש ַמע ְבקֹול ְיהֹוָּה אֱ ֶ
ֹלהיָך ְבכָּ ל
תֹורה ַהזֶה כִ י ָּתשּוב ֶאל ְיהֹוָּה אֱ ֶ
וְ חֻ ק ָֹּּתיו הַ כְ תּובָּ ה בְ סֵ פֶר ַה ָּ
לְבָּ בְ ָך ּובְ כָּל נַפְ שֶ ָך:
כִ י הַ ִמ ְצ ָּוה הַ ז ֹּאת אֲ שֶ ר ָּאנֹּכִ י ְמצַ ּוְ ָך ַהיֹום ל ֹּא נִ פְ לֵאת ִהוא ִמ ְמָך וְ ל ֹּא
יִק ֶח ָּה
ְרח ָֹּּקה ִהוא :ל ֹּא בַ שָּ ַמיִם ִהוא לֵאמֹּר ִמי ַי ֲעלֶה ָּּלנּו ַה ָּש ַמיְ ָּמה וְ ָּ
ּלָּנּו וְ י ְַש ִמעֵ נּו א ָֹּּתּה וְ ַנע ֲֶׂשנָּה :וְ ל ֹּא ֵמעֵ בֶ ר ַליָּם ִהוא לֵאמֹּר ִמי ַיעֲבָּ ר לָּנּו
ֶאל עֵ בֶ ר הַ יָּם וְ ִי ָּקחֶ הָּ ָּּלנּו וְ י ְַש ִמעֵ נּו א ָֹּּתּה וְ ַנע ֲֶׂשנָּה :כִ י ָּקרֹוב ֵאלֶ יָך
הַ ּדָּ בָּ ר ְמאֹּד בְ פִ יָך ּובִ לְבָּ ְבָך ַל ֲעׂשֹּתֹוְ :ר ֵאה נ ַָּת ִתי ְל ָּפנֶיָך ַהיֹום ֶאת הַ ַחיִים
וְ ֶאת הַ טֹוב וְ ֶאת הַ מָּ וֶת וְ ֶאת ָּה ָּרע :אֲ ֶשר ָּאנֹּכִ י ְמצַ ּוְ ָך ַהיֹום לְ ַאהֲ בָּ ה ֶאת
ית
ּומ ְשּפָּ ָּטיו וְ ָּחיִ ָּ
ֹותיו וְ חֻ ק ָֹּּתיו ִ
ֹלהיָך לָּ ֶלכֶת בִ ְד ָּר ָּכיו וְ ל ְִשמֹּר ִמ ְצ ָּ
יְה ָֹּוה אֱ ֶ
ֹלהיָך בָּ ָּא ֶרץ אֲ ֶשר ַא ָּתה בָּ א ָּש ָּמה לְ ִר ְש ָּתּה :וְ ִאם
ית ּובֵ ַרכְ ָך יְ הֹוָּ ה אֱ ֶ
וְ ָּרבִ ָּ
ֵאֹלהים אֲ ֵח ִרים וַ עֲבַ ְד ָּתם:
ית ל ִ
יִפְ נֶה לְבָּ בְ ָך וְ ל ֹּא ִת ְשמָּ ע וְ ִנ ַּד ְח ָּת וְ ִה ְש ַתחֲ וִ ָּ
ִהּג ְַד ִתי ָּלכֶם ַהיֹום כִ י ָּאבֹּד ת ֹּאבֵ דּון ל ֹּא ַתאֲ ִריכֻן י ִָּמים עַ ל ָּהאֲ ָּד ָּמה
אֲ שֶ ר ַא ָּתה עֹּבֵ ר ֶאת ַהי ְַר ֵּדן לָּ ב ֹּא ָּש ָּמה ל ְִר ְש ָּתּהַ :העִ יד ִֹּתי בָּ כֶ ם ַהיֹום
ֶאת הַ שָּ מַ יִם וְ ֶאת הָּ ָּא ֶרץ ַה ַחיִ ים וְ ַה ָּמוֶת נ ַָּת ִתי לְ ָּפנֶיָך ַה ְב ָּרכָּ ה וְ ַה ְקלָּ לָּ ה
ֹלהיָך
ּובָּ חַ ְר ָּת בַ ַחיִים לְמַ עַ ן ִת ְחיֶה ַא ָּתה וְ ז ְַרעֶ ָך :ל ְַאהֲ בָּ ה ֶאת יְ הֹוָּה אֱ ֶ
ָּשבֶ ת עַ ל ָּהאֲ ָּד ָּמה
ל ְִשמֹּעַ בְ קֹּלֹו ּולְדָּ בְ ָּקה בֹו כִ י הּוא ַחיֶיָך וְ א ֶֹּרְך י ֶָּמיָך ל ֶ
אֲ שֶ ר נ ְִשבַ ע יְ ה ָֹּוה לַאֲ ב ֶֹּתיָך ְל ַא ְב ָּר ָּהם ְל ִי ְצ ָּחק ּולְ ַי ֲעקֹּב לָּ ֵתת לָּ ֶהם:
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על הניסים
הדתי37

נוסח הקיבוץ
על הנסים ועל הפרקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות
שעשית לאבותינו ולנו בימים ההם בזמן הזה:
אתה האל עוררת את לב אבותינו לשוב להר נחלתך לשבת בה
ולקומם את הריסותיה [ו]את אדמתה .ובעמוד עלינו שלטון רשע
ויסגור את שערי ארצנו בפני אחינו הנמלטים מחרב אויב אכזרי,
וישבם באניות לאיי הים ולחוף נדחים ,אתה בעזך מגרת את כסאו
ותשחרר את הארץ מידו .ובקום עלינו אויבים ויתנכלו לנו
להשמידנו ,אתה בגבורתך הפלת עליהם אימתה ופחד ויעזבו את
כל אשר בהם ,וינוסו בבהלה ובחפזון אל מחוץ לגבולות ארצנו.
ובבוא עלינו שבעה גויים לכבש את ארצנו ולשומנו למס עובד ,אתה
ברחמיך עמדת לימין צבא ההגנה לישראל ומסרת גבורים ביד
חלשים ורבים ביד מעטים ורשעים ביד צדיקים .ובזרועך הנטויה
עזרת לבחורי ישראל להרחיב את גבולות מושבותינו ,ולעלות את
אחינו ממחנות ההסגר.
על הכל אנחנו מודים לך ה' אלקינו בכפיפת ראש; וביום זה ,יום
חגינו ושמחתנו ,אנחנו פורשים את כפינו לפניך ומתחננים על אחינו
הפזורים ואומרים :אנא אבינו רוענו ,קבצם במהרה לנוה קדשך
והשכן אותם בו בשלום ושלוה ובהשקט ובטח .הרחב נא את
גבולות ארצנו כאשר הבטחת לאבותינו ,לתת לזרעם מנהר פרת
ועד נחל מצרים .בנה נא את עיר קדשך ירושלים בירת ישראל ,ובה
תכונן את בית מקדשך כימי שלמה .וכאשר זכיתנו לראות את
ראשית גאולתנו ופדות נפשנו ,כן תחינו ותחזנה עינינו בגאולת
ישראל השלמה וחדש ימינו כקדם ,אמן!
*

*

*

 37סדר תפילות ליום העצמאות ,מהדורה שניה .תל-אביב :הוצאת הקיבוץ הדתי
תשכ”ט ,ע' 101
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רמת-גן38

סידור גואל ישראל בהוצאת ישיבת ההסדר
על הנסים ועל הפרקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנחמות ועל
המלחמות שעשית לנו בזמן הזה.
כשעמדו צבאות ערב על עמך ישראל ,ובקשו להשמיד להרג ולאבד
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
ברחמיך הרבים עמדת לנו בעת צרתנו ,הפרת את עצתם וקלקלת
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
ולאומים תחת רגלנו ,ונתת לנו את נחלתנו ,ארץ כנען לגבולותיה,
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.
*

*

*
שילה 39

חיבר :הרב דוד בר-חיים ,ראש מכון
ית עִ ָּמנּו
עַ ל הַ ִנ ִסים ,הַ ּגְ בּורֹותַ ,ה ְתשּועֹותַ ,ה ִמלְ ָּחמֹות וְ ַהּפְ דּות ֶשעָּ ִׂש ָּ
בֹותינּו בַ י ִָּמים ָּה ֵהם בַ זְ ַמן ַהזֶה.
וְ עִ ם אֲ ֵ

 38עמ'  .168בהקדמה לפתיפלה כתוב " הצעה לנוסח "על הניסים" ליום
העצמאות ויום ירושלים .אפשר להרהר בה בברכת "מודים" בתפילה".
39
http://he.machonshilo.org/index.php/list-articles/36-minhageretz/380-yom-tqumath-yisrael-beth-hawaadh
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ּולְאבֵ ד ֶאת
ַ
בִ ימֵ י ְתקּומָּ ֵתנּו ,בְ קּום עָּ ֵלינּו ְבנֵי ע ֲָּרב ,לְ ַה ְש ִמיד לַהֲ רֹּג
ידם ִמּגֹוי ,וְ ל ֹּא
הָּ ֹּעלִים ִמ ְשבִ י הַ ּגֹו ָּלה ֶאל ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּּדהָּ .א ְמרּו :לְכּו וְ נַכְ ִח ֵ
ִי ָּזכֵר שֵ ם י ְִׂש ָּר ֵאל עֹוד (תהילים פג ,ה).
נְת
וְ ַא ָּתה בְ ַרחֲ ֶמיָך הָּ ַרבִ ים עָּ ַמ ְד ָּת ּלָּנּו ְבעֵ ת צָּ ָּר ֵתנּוַ .ר ְב ָּת ֶאת ִריבֵ נּוַּ ,ד ָּ
ֶאת ִּדינֵנּו ,נ ַָּק ְמ ָּת ֶאת נִ ְק ָּמ ֵתנּוָּ .מ ַס ְר ָּת ַר ִבים ְביַד ְמעַ ִטיםְּ ,ור ָּשעִ ים ְביַד
עֹודד (תהילים כ ,ט).
יקים .הֵ מָּ ה כ ְָּרעּו וְ ָּנ ָּפלּו; וַאֲ נ ְַחנּו ַק ְמנּו ַו ִנ ְת ָּ
צַ ִּד ִ
ית ְתשּועָּ ה גְ דֹולָּה.
ית שֵ ם ּגָּדֹול בָּ עֹולָּםּ ,ולְעַ ְמָך י ְִׂש ָּר ֵאל עָּ ִׂש ָּ
לְָך עָּ ִׂש ָּ
ָּארנּו.
ּובַ חֹּדֶ ש הַ שֵ נִ י בַ חֲ ִמ ָּשה ַלח ֶֹּדשּ ,פ ַָּרקנּו עֹול ּגֹויִם ֵמעַ ל צַ ּו ֵ
ית ּלָּ נּו ְתשּועָּ ה בַ י ִָּמים ָּה ֵהםָּ ,כְך ע ֲֵׂשה עִ ָּמנּו בָּ עֵ ת ַהזאֹּת,
כְ שֵ ם שֶ עָּ ִֹּש ָּ
נֹודה ל ְִש ְמָך לָּ נֶצַ ח.
וְ ֶ
*

*

*
שפיץ40

חיברו :ד"ר אבי שמידמן והרב בן-ציון
לְחמֹות
עַ ל הַ ִנ ִסים וְ עַ ל הַ ּפ ְֻר ָּקן וְ עַ ל ַהּגְ בּורֹות וְ עַ ל ַה ְתשּועֹות וְ עַ ל ַה ִמ ָּ
בֹותינּו בַ י ִָּמים ָּה ֵהם בַ זְ ַמן ַהזֶה.
ית לַאֲ ֵ
שֶ עָּ ִׂש ָּ
לָּתם,
בִ ימֵ י ִקבּוץ ְׂש ִרידֵ י י ְִׂש ָּר ֵאל ֵמ ַא ְרצֹות ח ֶֹּשְך וְ צַ לְ ָּמ ֶות ל ְֶח ְמ ַּדת נַחֲ ָּ
ָּקמּו חֲ לּוצֵ י אֻ ָּמה ,הֵ ִרימּו נֵס וְ ִח ְברּו ְמגִ ּלָּה ,וְ ָּת ְבעּו ֶאת זְ כּות ָּהעָּ ם
מֹולַדתֹוְ .בתֻ ּפִ ים
ְ
הּודית ְב ֶא ֶרץ
ַל ֲעמֹּד בִ ְרשּות עַ צְ מֹו ,כְ ַמ ְמ ָּלכָּה ְי ִ
ּובִ ְמחֹולֹות ָּר ְקדּו בַ חּוצֹותַ ,טף וְ נ ִָּשים ,זְ ֵקנִים ּונְ עָּ ִריםְ ,בקֹולֹות ִׂש ְמ ָּחה
אֹותּה שָּ עָּ ה ְת ָּקפּום ְבנֵי עַ וְ לָּ ה ,לְ ַהכְ ִחיד ִמן ָּה ָּא ֶרץ ֵשם
ּובְ צָּ הֳּ לָּה .בְ ָּ
ֶיה .וְ ַא ָּתה לְ י ֵַשע עַ ְמָך ִמ ַה ְר ָּת,
שֹומ ֵרי אֱ מּונ ָּ
ְ
ּוש ֵא ִרית ,וְ לַ יָּם לִזְ רֹּק ָּכל
ְ
ּומ ִדינַת
ית ְ
קּומת ּפְ ֵאר עָּ ִׂש ָּ
יהם ִנ ַּפ ְצ ָּתְ .ת ַ
יְדֵ י ְמגִ נֵיהֶ ם ִחז ְַק ָּתּ ,וכְ לֵי אֹו ְיבֵ ֶ
ּומעֹוז לְכָּל ְשבּות
ּדֹורֹותיָךַ ,מ ְח ֶסה ָּ
ֶ
אשית ְש ִאיפַ ת
הָּ דָּ ר הֵ ַק ְמ ָּתֵ ,ר ִ
עַ מֶ ָך.
*

*

*

 .alhanisim.blogspot.co.il 40באתר נמצא דיון הלכתי והפניה למקורות על
עצם הוספת "על הניסים" לתפילה.
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(תשע"ב)41

חיבר :עמוס חכם
על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל המלחמות ועל התשועות
ועל הנפלאות שעשית לעמך בימים ההם בזמן הזה.
בימים אשר שארית פליטת ישראל ,עם שרידי חרב הצר והאויב,
מצא מנוח בארץ אשר נשבעת לאבותינו לתת לנו ונוספו על בני
ישראל היושבים שם מלפנים ,יחד כולם ביקשו לפרוק מעליהם עול
מלכות זדון השולטת בארץ ולייסד את מדינת ישראל .אז נועצו
יחדיו בני ישמעאל יושבי הארץ והארצות אשר מסביב לה ואמרו
קומו ונקומה למלחמה ונכחיד את ישראל ואת מדינתו ולא ייזכר
שם ישראל עוד .ואתה ברחמיך הרבים הפרת את עצתם וקלקלת
את מחשבתם ועמדת לבניך בעת צרתם ונתת לבניך עצה וגבורה
למלחמה באויביהם ונצחום והיכו בהם מכה גדולה וגרשום מגבול
ישראל .ועשית לעמך תשועה גדולה ולך עשית שם גדול וקדוש
בעולמך .על כן קיימו וקיבלו עליהם בני ישראל לעשות את יום
חמישה לחודש השני הוא חודש אייר ליום שמחה והלל והודיה.
וכשם שעשית עמנו את התשועה הזאת כן תוסיף להושיענו
ותגאלנו גאולה שלמה ונודה לשמך הגדול סלה.
*

*

*

הרטום42

חיבר :הרב אליה שמואל
עַ ל הַ ִנ ִסים וְ עַ ל ַהּגְ בּורֹות וְ עַ ל ַה ְתשּועֹות וְ עַ ל ַהנִפְ ָּלאֹות וְ עַ ל ַהּפְ דּות
יהן לְ ַה ְחלִיט עַ ל
ית עִ ָּמנּו כְ שֶ ָּנ ַת ָּת ְב ֵלב ַמ ְלכֵי אֻ מֹות ָּהעֹולָּם וְ ָּׂש ֵר ֶ
שֶ עָּ ִׂש ָּ
תּושיָּה.
בּורה וְ ִ
רּוח ּגְ ָּ
הֲ ָּקמַ ת ְמ ִדינַת י ְִׂש ָּר ֵאל .וְ ִה ַּפ ְח ָּת ְב ֵלב ַא ְנ ֵשי עַ ְמָך ַ
 41הנוסח מופיע ,בין היתר ,במאמרו של אהרן ארנד" ,לכבוד יום העצמאות"
בדף שבועי מספר  , 1115פרשת תזריע מצורע ויום העצמאות ,תשע"ה ,בהוצאת
לשכת רב הקמפוס ,הפקולטה למדעי היהדות ,אוניברסיטת בר אילן.
https://www.biu.ac.il/JH/Parasha/tazria/Ahrend.doc
 42הרב פרופ' אליה שמואל הרטום ( )1887-1965היה מנהל בית המדרש לרבנים
ברומא ,איטליה.

[]38

במעגל השנה :יום העצמאות

המדריך לרב

וְ ָּתמַ כְ ָּת בְ יָּדָּ ם לְהָּ ִקים ֶאת ְמ ִדינ ֵָּתנּו .וְ ִח ַז ְק ָּת ֶאת י ְֵדי בָּ נֶיָך עַ ל ְבנֵי
בּודם וְ לִגְ זֹּל ִמ ֶמנּו
ירנּו ַת ַחת ִשעְ ָּ
אֱ דֹום וְ ִי ְשמָּ עֵ אל .שֶ עָּ ְמדּו עָּ ֵלינּו ל ְַהחֲ זִ ֵ
ֶאת ּפְ ִרי ע ֲָּמלֵנּו ּו ְלג ְָּר ֵשנּו ֵמ ַא ְרצֵ נּו :וְ ַא ָּתה ְב ַרחֲ ֶמיָך ָּה ַר ִבים ֵהפַ ְר ָּת ֶאת
מּושים ְבַיד ַחּלָּ ִשים.
ֲעצַ ת אֹו ְיבֵ ינּו וְ ִקל ְַק ְל ָּת ֶאת ַמחֲ ַש ְב ָּתםָּ .מ ַס ְר ָּת חֲ ִ
תֹור ְתָך :וְ ָּר ְדפּו ִמכֶ ם חֲ ִמ ָּשה
וְ ַרבִ ים בְ ַיד ְמ ֲע ִטיםִ :ק ַי ְמ ָּת בָּ נּו ֶאת ִד ְב ֵרי ָּ
מֵ ָּאה ּומֵ ָּאה ִמכֶם ְרבָּ בָּ ה י ְִרּדֹּפּו וַהֲ ִסיר ָֹּּת ֶאת ֶח ְר ַּפת ַה ִשעְ בּוד ִמ ְבנֵי
ית עִ ָּמנּו ֵנס ,כֵן ֲע ֵׂשה עִ ָּמנּו ה'
ק ֶדש ּוכְ ֵשם ֶשעָּ ִׂש ָּ
יֹושבִ ים בְ ֶא ֶרץ ַה ֹּ
עַ ְמָך הַ ְ
נֹודה ְל ִש ְמָך ַהּגָּדֹול ֶסלָּ ה:
ּובעָּ ִתיד .וְ ֶ
אֱ ֹל ֵקינּו ֶּפלֵ א וְ נ ִִסים בָּ עֵ ת ַהז ֹּאת ְ

מי שברך – למדינת ישראל ולצה"ל
למדינת ישראל (נוסח רשמי)
ָּאבִ ינּו שֶ בַ שָּ ַמיִם ,צּור י ְִׂש ָּר ֵאל וְ גֹואֲ לֹו ,בָּ ֵרְך ֶאת ְמ ִדינַת יִ ְׂש ָּר ֵאל,
לֶיה סֻ כַ ת
ֶיה ְב ֶא ְב ַרת ַח ְס ֶּדָךּ ,ופְ רֹּש עָּ ָּ
אשית צְ ִמיחַ ת ּגְ אֻ ּל ֵָּתנּוָּ .הגֵן עָּ ל ָּ
ֵר ִ
יה ,וְ ַת ְקנֵם ְבעֵ צָּ ה
יה וְ יֹועֲצֶ ָּ
יהָּׂ ,ש ֶר ָּ
אש ָּ
אֹורָך וַאֲ ִמ ְתָך ל ְָּר ֶ
ּושלַ ח ְ
ְשלֹומֶ ָךְ ,
ֹלהינּו
טֹובָּ ה ִמ ְּל ָּפנֶיָך .חַ זֵק ֶאת ְי ֵדי ְמגִ נֵי ֶא ֶרץ ָּק ְד ֵשנּו ,וְ ַהנְ ִחילֵ ם אֱ ֵ
יְשּועָּ ה ַועֲטֶ ֶרת ִנצָּ חֹון ְתעַ ְט ֵרם ,וְ נ ַָּת ָּת ָּשלֹום בָּ ָּא ֶרץ וְ ִׂש ְמ ַחת עֹולָּ ם
ְיֹושבֶ יהָּ .
ל ְ
יהם ,וְ תֹולִ יכֵ ם
זּור ֶ
וְ ֶאת ַאחֵ ינּו כָּל בֵ ית י ְִׂש ָּר ֵאל ּפְ ָּקד-נָּא ְבכָּל ַא ְרצֹות ּפְ ֵ
תֹורת
ִירּוש ַליִם ִמ ְשכַן ְש ֶמָך ,כַכָּ תּוב ְב ַ
ירָך וְ ל ָּ
קֹומ ִמיּות ְל ִציֹון עִ ֶ
ְ
ְמהֵ ָּרה
משֶ ה עַ בְ ּדֶ ְךִ " :אם י ְִהיֶה ִנ ַּדחֲ ָך ִב ְקצֵ ה ַה ָּש ַמיִםִ ,מ ָּשם יְ ַקבֶ ְצָך יְ הֹוָּ ה
ֹלהיָך ֶאל ָּה ָּא ֶרץ אֲ ֶשר י ְָּרשּו
ּומשָּ ם ִי ָּקחֶ ָך .וֶהֱ ִביאֲ ָך יְהֹוָּה אֱ ֶ
אֱ ֹלהֶ יָך ִ
יט ְבָך וְ ִה ְר ְבָך ֵמאֲ ב ֶֹּתיָך".
אֲ ב ֶֹּתיָך וִ ִיר ְש ָּתּה ,וְ הֵ ִ
תֹור ֶתָך.
וְ יַחֵ ד לְבָּ בֵ נּו ְל ַאהֲ בָּ ה ּו ְלי ְִר ָּאה ֶאת ְש ֶמָך ,וְ ל ְִשמֹּר ֶאת ָּכל ִּד ְב ֵרי ָּ
יח ִצ ְד ֶקָך ,לִפְ ּדֹות ְמ ַחכֵ י ֵקץ יְ שּועָּ ֶתָך.
ּושלַח לָּנּו ְמהֵ ָּרה בֶ ן ָּּדוִ ד ְמ ִש ַ
ְ
ֹּאמר כֹּל אֲ ֶשר
יֹושבֵ י ֵתבֵ ל ַא ְרצֶ ָך ,וְ י ַ
הֹו ַפע בַ הֲ דַ ר ּגְ אֹון ֻע ֶזָך עַ ל כָּ ל ְ
ּומלְכּותֹו בַ כֹּל ָּמ ָּשלָּהָּ ".א ֵמן
ֹלהי יִ ְׂש ָּר ֵאל ֶמלְֶךַ ,
נְשָּ מָּ ה בְ ַאּפֹו" :יְ ה ָֹּוה אֱ ֵ
סֶ לָּה.
*

*
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לחיילי צה"ל (נוסח רשמי)
בֹותינּו ַא ְב ָּר ָּהם יִ ְצ ָּחק וְ ַי ֲעקֹּב הּוא יְבָּ ֵרְך ֶאת ַחיָּלֵי ְצבָּ א
ִמי שֶ בֵ ַרְך אֲ ֵ
להינּו ִמּגְ בּול
עֹומ ִדים עַ ל ִמ ְש ַמר ַא ְרצֵ נּו וְ עָּ ֵרי אֱ ֵ
הֲ ַגנָּה ְלי ְִׂש ָּר ֵאלָּ ,ה ְ
ּומן ַהיָּם ַהּגָּדֹול עַ ד ְלבֹוא ָּהע ֲָּרבָּ ה בַ יַבָּ ָּשה
הַ ּלְבָּ נֹון וְ עַ ד ִמ ְדבַ ר ִמצְ ַריִם ִ
ֵיהם.
בָּ אֲ וִ יר ּובַ יָּם .יִ ֵתן יי ֶאת אֹויְבֵ ינּו ַה ָּק ִמים עָּ ֵלינּו נִ ּגָּפִ ים לִפְ נ ֶ
ּומכָּל ֶנגַע
צּוקה ִ
הַ ָּקדֹוש בָּ רּוְך הּוא י ְִשמֹּר וְ י ִַציל ֶאת ַח ָּילֵינּו ִמכָּל צָּ ָּרה וְ ָּ
ׂשֹונְאינּו
ֵ
יהם .י ְַדבֵ ר
ּומַ ְח ָּלה וְ ִי ְשלַח בְ ָּר ָּכה וְ ַה ְצלָּ ָּחה ְבכָּל ַמע ֲֵׂשה ְי ֵד ֶ
יקיַם בָּ ֶהם ַהכָּתּוב:
ּובע ֲֶט ֶרת ִנצָּ חֹון .וִ ֻ
ַת ְח ֵתיהֶ ם וִ יעַ ְט ֵרם בְ כ ֶֶתר יְשּועָּ ה ְ
לְהֹושיעַ
ִ
הלְֵך עִ ָּמכֶ ם ל ְִהּל ֵָּחם ָּלכֶם עִ ם איבֵ יכֶ ם
כִ י יי אֱ ֹלהֵ יכֶם ַה ֹּ
ֶא ְתכֶם :וְ נאמַ ר ָּא ֵמן:
*

*

*

מי שברך למגוייסים (במלחמת השחרור)43
ּושֹלמֹּה
בֹותינּו ַא ְב ָּר ָּהם ִי ְצ ָּחק וְ ַי ֲעקֹּב מ ֶֹּשה וְ ַאהֲ רֹּן ָּּדוִ ד ְ
ִמי שֶ בֵ ַרְך אֲ ֵ
ֲבֹודת הֲ ַגנָּה ְב ַא ְרצֵ נּו
יֹותינּו ֶש ִה ְת ַגיְיסּו ַלע ַ
הּוא יְבָּ ֵרְך ֶאת כָּ ל ַאחֵ ינּו וְ ַאחֲ ֵ
יֹומם ָּולַ ְי ָּלה ְל ַהּגֵן ְב ֵחרּוף נֶפֶ ש עַ ל
עֹומ ִדים עַ ל ַה ִמ ְש ָּמר ָּ
הַ ְקדֹושָּ ה ,הָּ ְ
לַמ ְש ִחית לִ פְ גֹועַ
בּורה ִל ְבלִי ל ֶָּתת ַ
עַ מֵ נו וְ עַ ל עָּ ֵרי אֱ ֹלהֵ ינּו וְ נִ ל ְָּח ִמים ִבגְ ָּ
לֹומם;
בַ מֹושָּ בֹות ּובִ נְקּודֹות ַה ִישּוב ,בַ עֲבּור ֶש ָּאנּו ִמ ְתּפַ ּלְלִים לִ ְש ָּ
ּומכָּ ל ֶּפגַע וְ ָּאסֹון וְ יִפְ רֹּׂש
צּוקה ִ
הַ ָּקדֹוש בָּ רּוְך הּוא י ְִש ְמ ֵרם ִמכָּל צָּ ָּרה וְ ָּ
לִראֹות
יהם ,וְ יִ זְ כּו ְ
סֻ כַת ְשלֹומֹו עֲלֵ יהֶ ם עִ ם כָּ ל בֵ ית י ְִׂש ָּר ֵאל ַא ֵח ֶ
ּות ֻקיָּם ִב ְמ ֵה ָּרה ְבי ֵָּמינּו
ּובגְ אּולָּה ְשל ֵָּמהְ .
בְ נֶחָּ מַ ת צִ יֹון וְ ִקבּוץ גָּלּויֹות ִ
דֹושה "וְ נ ַָּת ִתי ָּשלֹום בָּ ָּא ֶרץ
תֹור ֵתנּו ַה ְק ָּ
הַ בְ טָּ חַ ת ה׳ הַ כְ תּובָּ ה ְב ָּ
ֹּאמר ָּא ֵמן.
ּושכַבְ ֶתם וְ ֵאין מַ חֲ ִריד״ כֵ ן יְ ִהי ָּרצֹון וְ נ ַ
ְ
*

*

*

 43עמ'  ,33דף לתרבות יהודית ,גליון  ,277תמוז ה'תשס"ח ,בהוצאת משרד
החינוך ,האגף לתרבות תורניתhttps://goo.gl/mB6wCD .
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אנגליה44

למדינת ישראל וחיילי צה"ל – נוסח
בֹותינּו ַא ְב ָּר ָּהם ִי ְצ ָּחק וְ ַי ֲעקֹּב הּוא יְבָּ ֵרְך ֶאת ְמ ִדינַת
ִמי שֶ בֵ ַרְך אֲ ֵ
בֹותינּו לָּ ֶתת לָּ נּו.
יה עַ ל ָּהאֲ ָּד ָּמה אֲ ֶשר ִנ ְשבַ ע לַאֲ ֵ
י ְִׂש ָּר ֵאל ָּראשֶ יהָּ וְ יֹועֲצֶ ָּ
ֵתן בְ ִלבָּ ם ַאהֲ בָּ ְתך וְ ִי ְר ָּא ְתָך לְ ַס ֲע ָּדּה ְב ִמ ְש ָּּפט ּו ִב ְצ ָּד ָּקה ,וְ נִ זְ כֶ ה ְב ָּי ֵמינּו
ירּושלָּ ִיִ ם.
ּודבַ ר יְהֹוָּ ה ִמ ָּ
תֹורה ְ
יאים כִ י ִמ ִציֹון ֵתצֵ א ָּ
ְל ִדבְ ֵרי ֲעבָּ דֶ יָך הַ ְנ ִב ִ
ָּאבִ ינּו שֶ בַ שָּ מַ ִיםּ ,פְ קֹוד ָּנא ֶאת ַח ָּי ֵלי צַ ַה"ל ְמגִ ֵני ֶא ֶרץ ָּק ְד ֵשנּוָּ .ש ְמ ֵרם
יהםִׂ .שים
ִמכָּל צָּ ָּרה וְ צּו ָּקה ּו ְש ַלח ְב ָּרכָּה וְ ַה ְצל ָָּּחה ְב ָּכל ַמע ֲֵׂשה יְ ֵד ֶ
יה ,וְ ָּשב ַי ֲעקֹּב וְ ָּש ַקט וְ ַשאֲ נַן
יֹושבֶ ָּ
שָּ לֹום בָּ ָּא ֶרץ וְ ִׂש ְמחַ ת עֹו ָּלם עַ ל ָּכל ְ
יְהי
לֹומָך עַ ל כָּל יֹו ְשבֵ י ֵתבֵ ל ַא ְרצֶ ך .וְ כֵן ִ
וְ ֵאין מַ חֲ ִרידּ .ופְ רֹוׂש סֻ ַכת ְש ְ
ָּרצֹון וְ נ ֹּאמַ ר ָּא ֵמן.

קידוש ליום העמצאות
הדתי45

קידוש לליל יום העצמאות  /הקיבוץ
ֹלהי י ְִׂש ָּר ֵאל ֵמעֹולָּם וְ עַ ד עֹו ָּלם ,אֲ ֶשר ּגְ ָּאלָּ נּו וְ ּג ַָּאל ֶאת
בָּ רּוְך ַא ָּתה יי אֱ ֵ
יאנּו ֵמעַ ְבדּות
הֹוצ ָּ
בֹותינּו ִמ ִמצְ ַריִם וְ עָּ ָּׂשה ָּלנּו ֶאת כָּל ַהנ ִִסים ָּה ֵאלֶהִ .
אֲ ֵ
ּומ ֵאבֶ ל ְליֹום טֹוב .כֵן יי
ּומ ִשעְ בּוד לִגְ אֻ ּלָּהִ ,מיָּגֹון ל ְִׂש ְמ ָּחהֵ ,
לְחֵ רּותִ ,
בֹותינּו ַה ּגִ יעֵ נּו לְמֹוע ֲִדים וְ ל ְִרגָּלִ ים אֲ ֵח ִרים ַהבָּ ִאים
ֵאֹלהי אֲ ֵ
אֱ ֹלהֵ ינּו ו ֵ
נֹודה לְ ָך
ירָך ,וְ נ ִָּׂשיׂש בַ עֲבֹו ָּד ֶתָך ,וְ ֶ
אתנּו לְשָּ לֹום ,וְ נ ְִׂש ַמח ְב ִב ְניַן עִ ֶ
ל ְִק ָּר ֵ
ִשיר חָּ דָּ ש עַ ל ּגְ אֻ ָּּל ֵתנּו וְ עַ ל ּפְ דּות נַפְ ֵשנּוַ ,הלְ לּויָּּה.
סַ בְ ִרי חֲ בֵ ִרים:
בֹורא ּפְ ִרי ַה ֶּג ֶפן
בָּ רּוְך ַא ָּתה יְהֹוָּ ה אֱ ֹלהֵ ינּו ֶמ ֶלְך ָּהעֹולָּם ֵ
בָּ רּוְך ַא ָּתה יי אֱ ֹלהֵ ינּו ֶמ ֶלְך ָּהעֹו ָּלםֶ ,ש ֶהחֱ יָּנּו וְ ִקיְ ָּמנּו וְ ִהּגִ יעָּ נּו לַזְ ַמן
הַ זֶה.
*

*

*

 44נוסח אנגליה ( .)United Hebrew Congregations of the Commonwealth
 45סדר תפילות ליום העצמאות וליום ירושלים ,מהדורה רביעית ,תשנ"ב ,עמ' 30
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איטלייאני46

קידוש לליל יום העצמאות  /מחזור מנהג
מסדרים על השולחן יין ,שלוש מצות (זכר לקורבן תודה) וחלת
חמץ; רצוי להניח גם פרי חדש כדי לצאת מידי ספק ברכת
שהחיינו .ל"המוציא" בוצעים על שלוש המצות ועל לחם חמץ
ואוכלים כזית מן המצה וכזית מן החמץ.
זֶה ַהיֹום עָּ ׂשָּ ה יְהֹוָּה נָּגִ ילָּה וְ נ ְִׂש ְמ ָּחה בֹו .קֹול ִרנָּה וִ ישּועָּ ה ְב ָּאהֳּ לֵ י
יְמין יְהֹוָּה ע ָֹּּׂשה ָּחיִל.
רֹומ ָּמה ִ
יקים י ְִמין יְהֹוָּה ע ָֹּּׂשה ָּחיִל .י ְִמין יְהֹוָּה ֵ
צַ ִּד ִ
רומ ָּמנּו
בָּ רּוְך ַא ָּתה צּור י ְִׂש ָּר ֵאל וְ גֹואֲ לֹו אֲ ֶשר בָּ ַחר בָּ נּו ִמכָּל ָּה ַעַ ִמים וְ ְ
נִסים ֶשעָּ ָּׂשה
ְש ְבחֹו עַ ל ַה ִ
ִמכָּל לָּשֹון וְ ִק ְּד ָּשנּו בְ ִמ ְצֹו ָּתיו וְ ִצּוָּנּו ל ְַהּלְ לֹו ּול ַ
בֹותינּו וְ לָּנּו .וְ הֵ ִשיבָּ נּו ְל ֶא ֶרץ י ְִׂש ָּר ֵאל וְ ִהנ ְִחילָּנּו ִנצָּ חֹון עַ ל אֹויְבֵ ינּו
לַאֲ ֵ
ּגֹואל יִ ְׂש ָּר ֵאל
וְ ִש ְח ֵרר ֶחלֶק מֵ ַא ְרצֵ נּו ִמ ִשעְ בּוד ַהּגֹויִ ים :בָּ רּוְך ַא ָּתה ֵ
מַ צִ יב ּגְ בּול ַאלְמָּ נָּה.
בֹורא ּפְ ִרי ַהּגֶפֶ ן
ֹלהינּו ֶמלְֶך ָּהעֹולָּם ֵ
סַ בְ ִרי מָּ ָּרנָּן :בָּ רּוְך ַא ָּתה ְיהֹוָּה אֱ ֵ
בָּ רּוְך ַא ָּתה יי אֱ ֹלהֵ ינּו ֶמלְֶך ָּהעֹו ָּלםֶ ,ש ֶהחֱ יָּנּו וְ ִקיְ ָּמנּו וְ ִהּגִ יעָּ נּו לַזְ מַ ן
הַ זֶה.
*

*

*

הדתי47

קידוש ליום העצמאות  /הקיבוץ
חַ ְסדֵ י ְיהֹוָּה ַאזְ כִ יר ְת ִהֹּלת יְ הֹוָּה ,כְ עַ ל כֹּל אֲ ֶשר ּגְ ָּמלָּ נּו יְ הֹוָּ ה ,וְ ַרב טּוב
יְתה
לְבֵ ית י ְִׂש ָּר ֵאל ,אֲ שֶ ר ּגְ ָּמלָּם כְ ַרחֲ ָּמיו ּוכְ רֹּב חֲ ָּס ָּדיוֵ .מ ֵאת יְ הֹוָּה ָּה ָּ
ז ֹּאת ִהיא נִפְ ָּלאת בְ עֵ ינֵינּו .זֶה ַהיֹום עָּ ָּׂשה יְ הֹוָּה נָּגִ ילָּ ה וְ נִ ְׂש ְמ ָּחה בֹו.
כֹוס יְשּועֹות ֶאשָּ א ּובְ ֵשם יְ הֹוָּ ה ֶא ְק ָּרא.
בֹורא ּפְ ִרי ַהּגֶפֶ ן
ֹלהינּו ֶמלְֶך ָּהעֹולָּם ֵ
סַ בְ ִרי חֲ בֵ ִרים :בָּ רּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָּ ה אֱ ֵ
*

*

*

 46עמ'  ,754-766כפי שהונהג בבית הכנסת האיטלקי בירושלים ,ע“פ הרב אליה
שמואל הרטום ובנו הרב מנחם עמנואל הרטום.
 47סדר תפילות ליום העצמאות וליום ירושלים ,מהדורה רביעית ,תשנ"ב ,עמ'
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קידוש ליום העצמאות  /ד"ר יעקב מעוז ,החברה למתנ"סים
יתמּו יְ ֵמי ַהּגָּּלותַ ,ו ְי ַכל עַ ם י ְִׂש ָּר ֵאל ְב-ה' ְב ִאיָּיר
יֹום ָּהעַ צְ מָּ אּות ַו ְיכֻּלּו ַויִ ַ
ל ְַחתֹום ְמגִ ּלָּתֹוַ ,ויַכְ ֵרז בֹו בַ יֹום עַ ל הֲ ָּק ַמת י ְִׂש ָּר ֵאל ְמ ִדינָּתֹו ,וַ יִגְ מֹּר
ירתֹו ,וַ יע ֲֵׂשהּו ְליֹום ַחג לְ דֹורֹות ,כִ י בֹו
הָּ עָּ ם ֶאת ַההַ ֵּלל עַ ל ּפְ ֵאר ְי ִצ ָּ
ִהגְ ִשים ֶאת ִמ ְקצָּ ת הַ חֲ לֹומֹות.
בִ ְרשּות כָּל הַ ְמסּובִ ים – לְ ַחיִ ים
בֹורא ּפְ ִרי ַה ֶּג ֶפן
בָּ רּוְך ַא ָּתה יְהֹוָּ ה אֱ ֹלהֵ ינּו ֶמ ֶלְך ָּהעֹולָּם ֵ
נְבָּ ֵרְך ֶאת עַ ם י ְִׂש ָּר ֵאל ,עַ ם עֹולָּ ם ,אֲ ֶשר ִק ֵדש ַהחַ יִים וְ ָּרצָּ ה בָּ ֶהם ,וְ יֹום
קּומה,
הֹוריש ָּלנּו ,זִ י ָּכרֹון לְדֹור ַה ְת ָּ
ּוב ָּרצֹון ִ
חַ ג עַ צְ מָּ אּותֹו בְ ַאהֲ בָּ ה ְ
יאה ִמ ִשעְ בּוד ָּגלֻיֹות ,וְ יֹום ַחג זֶ ה
אשית צְ ִמיחַ ת ַהּגְ אֻ ּלָּהֵ ,ז ֶכר לַ ְי ִצ ָּ
ֵר ִ
ל ְַאהֲ בָּ ה ּולְשָּ לֹום ִהנְ ִחילָּ נּו .בָּ רּוְך ָּהעַ ם אֲ ֶשר ַהיֹום יֹום ַחג עַ ְצ ָּמאּותֹו.
*

*

*
איטלייאני48

קידוש לליל יום העצמאות  /מחזור מנהג
עַ ל הַ ִנ ִסים וְ עַ ל ַהּגְ בּורֹות וְ עַ ל ַה ְתשּועֹות וְ עַ ל ַהנִפְ ָּלאֹות וְ עַ ל ַהּפְ דּות
יהן לְ ַה ְחלִיט עַ ל
ית עִ ָּמנּו כְ שֶ נ ַָּת ָּת ְבלֵב ַמ ְלכֵי אֻ מֹות ָּהעֹולָּם וְ ָּׂש ֵר ֶ
שֶ עָּ ִׂש ָּ
תּושיָּה.
בּורה וְ ִ
רּוח גְ ָּ
ְשי עַ ְמָך ַ
הֲ ָּקמַ ת ְמ ִדינַת י ְִׂש ָּר ֵאל .וְ ִהּפַ ְח ָּת ְבלֵב ַאנ ֵ
וְ ָּתמַ כְ ָּת בְ יָּדָּ ם לְהָּ ִקים ֶאת ְמ ִדינ ֵָּתנּו .וְ ִח ַז ְק ָּת ֶאת י ְֵדי בָּ נֶיָך עַ ל ְבנֵי
בּודם וְ לִ גְ זֹּל ִמ ֶמנּו
ירנּו ַת ַחת ִשעְ ָּ
עאל .שֶ עָּ ְמדּו עָּ לֵינּו ְל ַהחֲ זִ ֵ
אֱ דֹום וְ ִ י ְִשמָּ ֵ
פַר ָּת ֶאת
ֶאת ּפְ ִרי ע ֲָּמלֵנּו ּו ְלג ְָּרשֵ נּו ֵמ ַא ְרצֵ נּו .וְ ַא ָּתה ְב ַרחֲ ֶמיָך ָּה ַר ִבים ֵה ְ
מּושים ְביָּד ַחּלָּ ִשים,
עֲצַ ת אֹו ְיבֵ ינּו וְ ִקל ְַקל ְָּת ֶאת ַמחֲ ַש ְב ָּתםָּ .מ ַס ְר ָּת חֲ ִ
תֹור ְתָך :וְ ָּר ְדפּו ִמכֶ ם חֲ ִמ ָּשה
וְ ַרבִ ים בְ יָּד ְמעַ ִטיםִ :קי ְַמ ָּת בָּ נּו ֶאת ִד ְב ֵרי ָּ
 48עמ'  ,754-766כפי שהונהג בבית הכנסת האיטלקי בירושלים ,ע“פ הרב אליה
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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מֵ ָּאה ּומֵ ָּאה ִמכֶם ְרבָּ בָּ ה י ְִרּדֹּפּו .וַהֲ ִסיר ָֹּּת ֶאת ֶח ְרּפַת ַה ִשעְ בּוד ִמ ְבנֵי
ית עִ ָּמנּו נֵס ,כֵן ע ֲֵׂשה עִ ָּמנּו
יֹוש ִבים בְ ֶא ֶרץ ַהק ֶֹּדש ּוכְ ֵשם ֶשעָּ ִׂש ָּ
עַ ְמָך הַ ְ
נֹודה לְ ִש ְמָך ַהּגָּדֹול
ּובעָּ ִתיד .וְ ֶ
ֹלהינּו ֶּפלֶא וְ נ ִִסים בָּ עֵ ת ַהז ֹּאת ְ
יְהֹוָּה אֱ ֵ
סֶ לָּה.

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

מהמקורות
חזון העצמות היבשות  /יחזקאל לז ,א-טו
ִיחנִי ְבתֹוְך ַה ִב ְקעָּ ה וְ ִהיא
רּוח יְ הֹוָּה ַויְ נ ֵ
יֹוצ ֵאנִי ְב ַ
הָּ י ְָּתה עָּ לַי יַד ְיהֹוָּה וַ ִ
יהם ָּס ִביב ָּס ִביב וְ ִהנֵה ַרבֹות ְמאֹּד עַ ל ּפְ נֵי
ירנִ י ֲע ֵל ֶ
ְמל ֵָּאה עֲצָּ מֹות :וְ ֶהעֱבִ ַ
ֹּאמר ֵאלַ י בֶ ן ָּא ָּדם הֲ ִת ְחיֶינָּה ָּהעֲצָּ מֹות
הַ בִ ְקעָּ ה וְ ִהנֵה יְבֵ שֹות ְמאֹּד :וַ י ֶ
ֹּאמר ֵאלַ י ִהנָּבֵ א עַ ל ָּהעֲצָּ מֹות
הָּ ֵאּלֶה ָּואֹּמַ ר אֲ ֹּדנָּי יְ הֹוָּה ַא ָּתה י ָָּּדעְ ָּת :וַ י ֶ
הָּ ֵאּלֶה וְ ָּאמַ ְר ָּת אֲ ֵליהֶ ם ָּהעֲצָּ מֹות ַהיְבֵ שֹות ִש ְמעּו ְּדבַ ר יְ הֹוָּ ה :כֹּה ָּא ַמר
יתם :וְ נ ַָּת ִתי
רּוח וִ ְחיִ ֶ
אֲ ֹּדנָּי ְיהֹוָּה ָּל ֲעצָּ מֹות הָּ ֵאּלֶה ִהנֵה אֲ ִני ֵמ ִביא בָּ כֶם ַ
ֲעלֵיכֶם ּגִ ִדים וְ הַ ֲע ֵל ִתי עֲלֵ י ֶכם בָּ ָּׂשר וְ ָּק ַר ְמ ִתי עֲלֵ יכֶם עֹור וְ נ ַָּת ִתי בָּ כֶ ם
יתי וַיְ ִהי קֹול
אתי כַאֲ ֶשר צֻּוֵ ִ
ידעְ ֶתם כִ י אֲ ִני יְהֹוָּ ה :וְ נִבֵ ִ
יתם וִ ַ
רּוחַ וִ ְח ִי ֶ
יתי וְ ִהנֵה
כְ ִהנָּבְ ִאי וְ ִהנֵה ַרעַ ש ו ִַת ְק ְרבּו עֲצָּ מֹות עֶ צֶ ם ֶאל עַ ְצמֹו :וְ ָּר ִא ִ
רּוח ֵאין בָּ ֶהם:
יהם עֹור ִמל ְָּמעְ לָּ ה וְ ַ
יִק ַרם ֲע ֵל ֶ
ֲעלֵיהֶ ם ּגִ ִדים ּובָּ ׂשָּ ר עָּ ָּלה וַ ְ
ּוח כֹּה ָּא ַמר
רּוח ִהנָּבֵ א בֶ ן ָּא ָּדם וְ ָּא ַמ ְר ָּת ֶאל ָּהר ַ
וַי ֹּאמֶ ר ֵאלַ י ִהנָּבֵ א ֶאל ָּה ַ
רּוח ּופְ ִחי בַ הֲ רּוגִ ים ָּה ֵאּלֶה וְ יִ ְחיּו:
אֲ ֹּדנָּי יְ הֹוָּה מֵ ַא ְרבַ ע רּוחֹות ב ִֹּאי ָּה ַ
יהם
רּוח ַויִ ְחיּו וַ יַעַ ְמדּו עַ ל ַרגְ לֵ ֶ
אתי כַאֲ שֶ ר צִ ָּּונִ י וַ ָּתבֹוא בָּ ֶהם ָּה ַ
וְ ִהנַבֵ ִ
ֹּאמר ֵאלַי בֶ ן ָּא ָּדם ָּהעֲצָּ מֹות ָּה ֵאּלֶ ה כָּל בֵ ית
חַ יִל ּגָּדֹול ְמאֹּד ְמאֹּד :וַי ֶ
זַרנּו
מֹותינּו וְ ָּא ְב ָּדה ִת ְקוָּ ֵתנּו נִ גְ ְ
י ְִׂש ָּר ֵאל הֵ ָּמה ִהנֵה א ְֹּמ ִרים י ְָּבשּו עַ ְצ ֵ
יהם כֹּה ָּא ַמר אֲ ֹּדנָּי יְהֹוָּ ה ִהנֵה אֲ נִי פ ֵֹּת ַח
לָּנּוָּ :לכֵ ן ִהנָּבֵ א וְ ָּאמַ ְר ָּת אֲ ֵל ֶ
אתי ֶא ְתכֶ ם
רֹותיכֶם עַ ִמי וְ ֵהבֵ ִ
ֵיתי ֶא ְתכֶם ִמ ִק ְב ֵ
רֹותי ֶכם וְ ַה ֲעל ִ
ֶאת ִקבְ ֵ
רֹותיכֶ ם
ידעְ ֶתם כִ י אֲ נִי יְהֹוָּ ה ְבפִ ְת ִחי ֶאת ִק ְב ֵ
ֶאל ַא ְדמַ ת י ְִׂש ָּר ֵאל :וִ ַ
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יִיתם
רּוחי בָּ כֶ ם וִ ְח ֶ
ִ
רֹותיכֶם עַ ִמי :וְ נ ַָּת ִתי
ֲלֹותי ֶא ְת ֶכם ִמ ִק ְב ֵ
ּובְ הַ ע ִ
יתי
ידעְ ֶתם כִ י אֲ נִ י יְהֹוָּ ה ִּדבַ ְר ִתי וְ עָּ ִׂש ִ
וְ ִהנ ְַח ִתי ֶא ְתכֶם עַ ל ַא ְד ַמ ְת ֶכם וִ ַ
נְאֻ ם ְיהֹוָּה:
שיר המעלות – תהלים קכו
יִמלֵא
ח ְל ִמיםָּ :אז ָּ
ִשיר הַ מַ עֲלֹות בְ שּוב יְהוָּ ה ֶאת ִשיבַ ת ִציֹון ָּהיִ ינּו כְ ֹּ
ֹּאמרּו בַ ּגֹויִם ִהגְ ִּדיל ְיהוָּה לַ עֲׂשֹות עִ ם
ְׂשחֹוק ּפִ ינּו ּולְשֹונֵנּו ִרנָּה ָּאז י ְ
ֵאּלֶהִ :הגְ ִּדיל יְהוָּ ה ַלעֲׂשֹות עִ ָּמנּו ָּהיִ ינּו ְׂש ֵמ ִחים .ד שּובָּ ה יְהוָּה ֶאת
יקים בַ ֶנגֶבַ :הז ְֹּרעִ ים ְב ִד ְמעָּ ה ְב ִרנָּה י ְִקצֹּרּוָּ :הלֹוְך יֵלֵ ְך
ותנּו ַכאֲ פִ ִ
ְשבִ ֵ
מ ָּתיו:
ּובָּ כֹּה נֹּׂשֵ א מֶ שֶ ְך הַ ז ַָּרע ב ֹּא יָּבֹוא ְב ִרנָּה נ ֵֹּׂשא אֲ ֻל ֹּ
*

*

*

*

*

שירים
דרך וחזון  /מילים :יוסי ויליאן ,לחן :יאיר מילר
גם אם טעינו
עוד לא אבדנו
גם דרך וחזון
לא לא ניתן פה
גם אם כאבנו
עוד נשוב לצעוד

זוהי ארצנו
כאן נבנה בתינו
זוהי ארץ הבחירה
הבה נתלכדה
יד אל יד נושיטה
אנו קני המנורה

גם בית גם שדה
שוב נבנה נחרוש
עוד יאיר האור
ותפרח רקפת
עוד נפרוץ הדרך
ונשוב אל הפזמון

אם המסע...

אם המסע עוד מתארך
ואם הדרך ארוכה
ואם זורעים פה בדמעה
ברינה יקצורו
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במעגל השנה :יום העצמאות

המדריך לרב

פה בארץ חמדת אבות  /מילים :ישראל דושמן,
לחן :חנינא קרצבסקי
נירו ניר ניר ניר
פה בארץ חמדת אבות
שירו שיר שיר שיר
תתגשמנה כל התקוות
גילו גיל גיל גיל
פה נחיה ופה ניצור,
כבר הנצו ניצנים.
חיי זוהר חיי דרור.
פה תהא השכינה שורה
נירו ניר ניר ניר
פה תפרח גם שפת התורה.
שירו שיר שיר שיר
גילו גיל גיל גיל
עוד יבואו זרעונים.

*

*

*

*

*

קטעי קריאה ומקורות (אתר משרד החינוך)
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
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