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פתח דבר

הביטחון  מערכת  ישראל,  מערכות  לחללי  הזיכרון  יום  בין  המעבר 

מאתנו  רבים  של  האישית  ההיכרות  העצב,  עם  הטרור,  ונפגעי 

השמחה,  לבין  היום,  את  המלווים  הרבים  והטקסים  הנופלים,  עם 

ההתפרקות ותחושת ה"ביחד" של חג העצמאות – הוא מעבר קשה 

בשנת  החייל  להנצחת  הציבורית  המועצה  של  ההחלטה  ומבלבל. 

יום אחד לפני חג העצמאות, קיבעה  יום הזיכרון  1951, על קביעת 

במידה רבה גם את התבנית של הטקסים ביום הזיכרון ופתיחת חג 

העצמאות. 

עד היום נטוש ויכוח בין ההיסטוריונים של הציונות ומדינת ישראל, 

האם הצמדת יום הזיכרון לחג העצמאות היתה מתוך אילוץ והחלטה 

של הרגע האחרון, או שהיא החלטה מושכלת ומתוכננת המיועדת 

והקיום  העצמאות  המדינה,  הקמת  של  הכבד  המחיר  את  להדגיש 

היא  העובדה  זה,  בעניין  ההכרעה  תהא  אשר  תהא  בארץ.  שלנו 

שסמיכותם של שני הימים הופכת את המעבר ביניהם לאתגר רגשי 

גדול. 

לחג  צמוד  צום  או  אבל  שיום  יש  היהודי  השנה  בלוח  גם  אמנם 

הפסח,  וחג  בכורות"  "תענית  או  ופורים,  אסתר  תענית  )כדוגמת 

אבל  השנה(,  ראש  ימי  שני  אחרי  מיד  הבא  גדליה  צום  ואפילו 

רובנו,  בעבור  רגשית  מבחינה  מאד  קטן  אלו  תעניות  של  השפעתן 

הדמויות  מן  אחת  לא  אף  אישי  באופן  מכירים  שאיננו  משום  אולי 

הקשורות באותם מועדים. 

השמחה  אל  הזיכרון  יום  של  ואבל  מיגון  לעבור  קשה  כמה  עד 

והעליצות של חג העצמאות! 

יום הזיכרון לחג העצמאות אנחנו  בין  את הנימה הדקה המפרידה 

שלפניכם.  המעבר  לטקס  ההצעות  בעזרת  ולרכך  למלא  מבקשים 

והמשתתפות  המשתתפים  כל  שכמעט  היא  שלנו  היסוד  הנחת 

בטקס זה בקהילה עברו כבר במהלך יום הזיכרון שחלף טקסי זיכרון 

ממלכתיים בשכונה, בביה"ס התיכון שבו למדו, בטקס עירוני, או אף 

פקדו את קברו של בן משפחה או חבר אהוב שנפל. ניסינו לצמצם 

ולזקק את הטקס הקשור בזיכרון, ולהפוך אותו לסמלי ומשמעותי 
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עורך: זאב קינן

מערכת: הרב מאוריסיו בלטר, הרב אהוד בנדל, הרבה חיה רואן בקר, 

תמי גוטליב, רקפת גינסברג, דבורה גרינברג , יזהר הס, אוריה רוט
 

התנועה המסורתיתכנסת הרבנים בישראל 

חפשו אותנו               התנועה המסורתית



זיכרון
יזכור

הדלקת נר זיכרון, או משואת הזיכרון

שיר או ניגון 

קטעי קריאה

סיפור אישי על חלל

הקראת שמות חללים על ידי המשתתפים בטקס

אל מלא רחמים או "תפילה לשלום" של ר’ נחמן

קדיש אבלים יחדיו

שיר

מעבר
המנחה: דברי פתיחה

קטעי קריאה ושירה 

משתתפי הטקס מקימים זה את זה כדי לסמל את המעבר משלב 

האבל אל ההכרה בנס הקמתה של מדינת ישראל.

סיום בקריאה משותפת

עצמאות
הנפת הדגל לראש התורן

הדלקת משואת העצמאות 

שיר עצמאות

סיפור אישי של עולה חדש/מוותיקי היישוב 

קטעי קריאה ושירה 

התקווה

מצעד דגלנים

תפילת ערבית חגיגית + הלל

 הצעות לקטעי קריאה ושירים לבחירה נמצאים בתוך החוברת, 
וניתן כמובן לבחור אחרים.

הצעה לטקס
הוא  לערך.  שעה  של  זמן  למשך  מתוכנן  כאן  מציעים  שאנו  הטקס 

מבוסס על תחושת היחד של הקהילה, על שיתוף חברי קהילה רבים: 

ילדים, מבוגרים, עולים חדשים ואזרחים ותיקים. יש בו קטעי קריאה, 

החלקים  את  קהילה  כל  תבחר  תפילה.  וקטעי  הגות  דברי  שירה, 

המתאימים לה, ותוסיף או תגרע כראות עיניה. 

אחד  על  האישי:  לסיפור  לתת  מציעים  אנו  ומיוחד  חשוב  מקום 

הנופלים, על גבורתם של חברים וקרובים; על סיפורי חיים, הצלה, 

ועדויות על אירועים בולטים בתולדות הארץ,  ועלייה לארץ,  גבורה 

הקמתה, בניינה וחייה היום.

בדומה  העצמאות.  חג  לקראת  שלו  ובהתייחסות  האישית,  ברמה 

הנחה  מתוך  המזלג",  קצה  "על  החג  בפתיחת  לתת  ניסינו  לכך, 

שבקהילותינו ממשיכים לרוב את הטקס בתפילת ערבית חגיגית. 

את המעבר הזה ניתן אולי לדמות לקימת האבלים מן ה’שבעה’: כשם 

שהאבלים אינם קמים בכוחות עצמם, אלא המנחמים מקימים אותם 

ומסייעים להם לעמוד שוב על רגליהם, כך גם אנו יכולים לפנות איש 

אל היושב לצדו ואישה אל רעותה, ולהקים זה את זה מן היגון של 

יום הזיכרון אל השמחה של חג העצמאות, בהודיה לה’ יתברך על כל 

הטובה אשר גמל עמנו, על גאולתנו ועל פדות נפשנו. 

! ֹו ב ה  ָח ְמ ְׂש ִנ ְו ה  ָל י ִג ָנ  , ’ ה ה  ָׂש ָע ם  ֹו ּי ַה ה  ֶז

בין השמשות
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עוברים מזיכרון לעצמאות



 ָזכֹור ִּתְזּכֹור ְוָתׁשֹוַח ָעַלי ַנְפִׁשי. זֹאת ָאִׁשיב ֶאל-ִלִּבי ַעל-ֵּכן אֹוִחיל. 
)איכה ג’ 20(

ֲהֵבן ַיִּקיר ִלי... ִּכי-ִמֵּדי ַדְּבִרי ּבֹו ָזכֹר ֶאְזְּכֶרּנּו עֹוד )ירמיה ל"א 19(

לזכור,  שנרצה  מה  את  לזכור  לנו  קשה  לפעמים,  מתעתע.  הזיכרון 
וקשה לנו לשכוח את מה שאיננו רוצים לזכור. זכרונם של אהובים 
שנקטפו טרם-עת מאתנו – גם הוא מתעתע: אנחנו זוכרים אותם מן 

התמונות מן הסיפורים, ובעיקר – מן הזכרונות.

כפי שאומרים הפסוקים לעיל – הזיכרון נוגע בנפש, והוא בא מן הלב 
ואלו  זכרם של אהובים, מכרים,  וכשאנו מעלים את  ונכנס אל הלב. 
שלא ידענו אך נתנו את נפשם במאבק הארוך שלנו לחיינו העצמאיים 
"ִּכי-ִמֵּדי  במדינת ישראל, אנו עושים זאת בדרכו של הנביא ירמיהו: 
ַדְּבִרי ּבֹו ָזכֹר ֶאְזְּכֶרּנּו עֹוד": ככל שאנו מדברים בנופלים ובחללים, ואנו 
 – שמותיהם  את  רק  מזכירים  אפילו  או  עליהם,  ומספרים  מוסיפים 
או-אז אנחנו זוכרים אותם עוד, יותר ויותר. וככל שנזכיר אותם, יהיה 
הפסוק  חלקי  שני  צירוף  בבחינת  ולנו  משפחותיהם  לבני  זכרונם 

מקינת החורבן, מגילת איכה: זיכרון משיב-נפש, אולי נחמה קטנה.

את החלק של הזיכרון בטקס שלפנינו ניסינו לצמצם מתוך ההנחה 
במקורות  הזיכרון  לטקס  ושירה  קריאה  קטעי  היום  למצוא  שניתן 
נכחו  המשתתפים  שרוב  גם  מניחים  אנו  ובמרשתת.  בספרות  רבים 
אנחנו  ועתה  עלינו,  שעבר  הארוך  היום  במשך  הזיכרון  יום  בטקס 
נמצאים בסיומו של היום הקשה והעמוס הזה של שכול וזיכרון. אשר 
על כן בחרנו כאן רק מספר מצומצם של קטעים, והצעה לטקס שיש 

בה מעט המחזיק את המרובה.

על הקשר שבין בניין ויצירה, הוא עולמם של החיים, לבין זכרם של 
אלו שהיו ואינם, לימדונו כבר חז"ל בדברי המדרש: 

 מעשה באב ובנו שהיו מהלכין בדרך. 
 נתייגע ]התעייף[ הבן.

 אמר לאביו: אבא, היכן המדינה ]העיר[?
אמר לו: בני, סימן זה יהא בידך- אם ראית  בית קברות 

לפניך, הרי המדינה קרובה לך.

)מדרש שוחר טוב תהילים כ’(

ן
ו

ר
כ

י
ז

עוברים מזיכרון לעצמאות
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זיכרון



"אנחנו עם אשר האנדרטאות שהקים לא היו אף פעם 
אנדרטאות ניצחון. האנדרטאות שלנו – כולן – חקוקים 

עליהן שמות הנופלים."

הרמטכ"ל דוד אלעזר )דדו( בעצרת לוחמי הגטאות תשל"ג. 

 ש"ץ ִיְזּכֹר ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָּבָניו ּוְבנֹוָתיו

 ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ַנְפָׁשם ַּבַּמֲאָבק ַעל ַהְּמִדיָנה ַּבֶּדֶרְך

 ְוֶאת ַחָּיֵלי ְצָבא-ַהֲהָגָנה-ְלִיְׂשָרֵאל 

 ֲאֶׁשר ָנְפלּו ְּבִמְלֲחמֹות ִיְׂשָרֵאל.

 ִיְזּכֹר ִיְׂשָרֵאל ְוִיְתָּבֵרְך ְּבַזְרעֹו

 ְוֶיֱאַבל ַעל ִזיו ָהֲעלּוִמים ְוֶחְמַּדת ַהְּגבּוָרה 

 ּוְקֻדַּׁשת ָהָרצֹון ּוְמִסירּות ַהֶּנֶפׁש 

 ֲאֶׁשר ִנְסּפּו ַּבַּמֲעָרכֹות ַהְּכֵבדֹות.

 ִיְהיּו ִּגּבֹוֵרי ַהְּדרֹור ְוַהִּנָּצחֹון 

 ַהֶּנֱאָמִנים ְוָהַאִּמיִצים 

ֲחתּוִמים ְּבֵלב ִיְׂשָרֵאל ְלדֹור דֹור .

שרוחם  הרבים  המתים  לכל  להעניק  שאפשר  ביותר  הגדול  הכבוד 

מהלכת עלינו היום, האלמונים והאחרים, הוא לעמוד ענווים מולם 

מקצה  היטב  נשמע  באילמותו,  המוקיע  הביישני,  שקולם  ולומר, 

הארץ ועד קציה, שנשתדל בכל יכולתנו לבנות מעל השורשים שהם 

תקעו במו גופם באדמה הקשה עץ יפה. בית נאה, חברה יפה ככל 

האפשר. קולם מכשף אותנו לומר להם סליחה שהם שם ואנו כאן, 

את  האחרון,  כאבם  את  גופם,  את  פניהם,  את  אותם,  לזכור  ולנסות 

בגידת החיים, את תעלומת הכבוד או הפגז או המוקש, את כלילת 

השמים ואת המילים הארוגות להפליא שאומרים לפעמים בשמם, 

לשווא.

יורם קניוק

ִיְזּכֹר ֱאֹלִהים ֶאת ִנְׁשַמת ְּבִני ַמַּתְנָיה ֶׁשָהַלְך ְלעֹוָלמֹו. 

 ֱאֹלַהי, ַאָּתה ֶׁשָּבָראָּת ְוָיַצְרָּת ֶאת ֵלב ָהָאָדם ְוַנְפׁשֹו, 

ַאָּתה יֹוֵדַע ַמה ָיָּקר ֶיֶלד ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו. 

ַאָּתה ַהּיֹוֵדַע ֶׁשַּמַּתְנָיה הּוא ְּבִני ְּבכֹוִרי, ָּבָׂשר ִמְּבָׂשִרי, ְמׂשֹוׂש ַנְפִׁשי. 

 ֹלא ֲאַנֶּסה ַלֲעצֹור ְּבַעד ְּכֵאִבי. ִּדְמעֹוַתי זֹוְלגֹות ַעל ְּבִני 

ֶׁשָּמַסר ֶאת ַנְפׁשֹו ַעל ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם, ָהָעם ְוָהָאֶרץ. 

ֲאִני ְמַבֶּקֶׁשת ִמְּמָך ֱאֹלַהי, ֶׁשִּתֵּתן ִלי ּכַֹח ָלֵׂשאת ֶאת ָהאְֹבָּדן ְוֶאת 

ַהַּגְעּגּוִעים. 

ְּבָכל ְיֵמי ַחַּיי, ֲעֵׂשה ֶׁשְּדמּותֹו ַהַּזָּכה ֹלא ָתמּוׁש ִמְּלָפַני. ּוְבָׁשָעה 

ֶׁשֶאְתַּבֵּקׁש ִליִׁשיָבה ֶׁשל ַמֲעָלה, ֵּתן ֶׁשְּיַקֵּבל הּוא ֶאת ָּפַני. ַאָּתה הּוא 

ַּבַעל ָהַרֲחִמים, ַהְסֵּתר אֹותֹו ְּבֵצל ְּכָנֶפיָך ְלעֹוָלִמים ְוִתְצרֹר ִּבְצרֹור 

 ַהַחִּיים ֶאת ִנְׁשָמתֹו ְוָינּוַח ְּבָׁשלֹום ַעל ִמְׁשָּכבֹו, 

ְונֹאַמר ָאֵמן.

 מדבריה של רינה, אמו של סמ"ר מתניה ראבינסאן, בן הקיבוץ טירת-צבי 
שנפל במבצע "חומת מגן". חיברה: דליה ורטהיים יוחנן

כוכי שלי, קשה עליי הפרידה ממך. תמיד היית אחותי הקטנה, מאז 

שאמא נפטרה הרגשתי צורך תמידי לגונן עלייך, לעזור לך ולהדריך 

אלייך.  אהבתי  במידת  יפות  רק  במילים  אותך  לתאר  לנסות  אותך. 

מותך  לו.  המצטרך  לכל  אחד  לכל  דואגת  ונדיבה,  לב  טובת  היית 

מותיר חלל עצום בקרבנו שבלתי אפשרי למלא אותו. אני זוכרת איך 

כמה רגעים לפני עוד התקשרת אליי ובישרת לי בשמחה על התינוק 

שאת נושאת ברחמך, כמה שהיית מאושרת אז, אמרת לי שאת רק 

יוצאת לחופשה לא אמרת לי שאת הולכת. אז אני מקווה שעכשיו 

את נחה מנוחת עולמים. השם ייקום את נקמת דמך השפוך. תשמרי 

עלינו עם אבא, אמא ואלי זיכרונם לברכה. 

דורית כהן שכלה את אחותה, כוכבה שריקי ז"ל שנרצחה בפיגוע ההתאבדות 
בבורגס, בולגריה. 
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 הנסיך הקטן
יהונתן גפן  //  לחן: שם טוב לוי

ָּפַגְׁשִּתי אֹותֹו ְּבֵלב ַהִּמְדָּבר

ָיָפה ְׁשִקיַעת ֶׁשֶמׁש ְלֵלב ָעצּוב

ִצַּיְרִּתי לֹו ֵעץ ְוִכְבָׂשה ַעל ְנָיר

ְוהּוא ִהְבִטיַח ִלי ֶׁשָּיׁשּוב

ַהָּנִסיְך ַהָּקָטן ִמְּפֻלָּגה ב'

ֹלא ִיְרֶאה עֹוד ִּכְבָׂשה ֶׁשאֹוֶכֶלת ֶּפַרח

ְוָכל ׁשֹוַׁשָּניו ֵהן קֹוִצים ָּכֵעת

ְוִלּבֹו ַהָּקָטן ָקָפא ְּכֶקַרח

ְוִאם ֵאי ַּפַעם ַּתִּגיעּו ְלָכאן

ֵּתְדעּו ֶׁשָּכאן הּוא ֶחֶרׁש ָצַנח

ְוקֹול ַהְּנִפיָלה ֵמעֹוָלם ֹלא ִנְׁשָמע

ִּבְגַלל ַהחֹול ָהַרְך

ְוָהָיה ִאם יֹוִפיַע ָׁשם ֶיֶלד ֶאָחד

ֶׁשָּפָניו ׂשֹוֲחקֹות ְוֵׂשָער לֹו ָזָהב

ֵּתְדעּו ֶׁשֶּזה הּוא, ְוהֹוִׁשיטּו לֹו ָיד

ְוַלְּטפּו ֶאת ָאָבק ַהִּמְדָּבר ֵמֵעיָניו

ְוָאז ַּתֲעׂשּו ִעִּמי ֶחֶסד ָקָטן

ִּכְתבּו ָנא ַמֵהר ְלָכל ִאּמֹוֵתינּו

ֶׁשִּיְרַוח ָלֶהן ְקָצת ְוָיפּוג ַצֲעָרן

ַהָּנִסיְך ַהָּקָטן ָחַזר ֵאֵלינּו

ַהָּנִסיְך ַהָּקָטן ִמְּפֻלָּגה ב'

ֹלא ִיְרֶאה עֹוד ִּכְבָׂשה ֶׁשאֹוֶכֶלת ֶּפַרח

ְוָכל ׁשֹוַׁשָּניו ֵהן קֹוִצים ָּכֵעת

ְוִלּבֹו ַהָּקָטן ָקָפא ְּכֶקַרח

ָּפַגְׁשִּתי אֹותֹו ְּבֵלב ַהִּמְדָּבר...

 15 בגיל  אותי  פגשת  הספד.  לך  שאכתוב  חלמתי  לא  שלי  בסיוטים 

ואמרת לי איזה יפה את. אמרו לי, 'זה לא יחזיק', אבל זו הייתה אהבת 

אמת. תמיד אמרת לי אחרי הצבא נתחתן. המלאך הכי יפה בגן עדן, 

אני עומדת כאן בגאווה עם הכומתה שהענקת לי. מי ידאג שהכול 

יהיה בסדר? מי יתקשר וישאל אם אני צריכה משהו? אני גאה בך, 

אתה גיבור של כולנו. מלאך שלי, תשמור על עצמך עם החיוך הכי 

יפה וכובש שיש. אלוהים לוקח רק את הטובים.

חן, חברתו של סמל אדר ברסנו שנהרג במבצע צוק איתן

 שיר פרדה לרע
חיים גורי

ְּבִמְפַּגׁש ַהְּׁשִביִלים ְרִאינּוָך חֹוֵזר ְלִאְּטָך

ְוָחַׁשְבנּו: נֹאַמר ִמָּלַתִיים ְּפֵרָדה, ְלָך, ֵרַע. 

ְוָהָאִביב ַהָחְפִׁשי ָהִראׁשֹון ִהְתַּפְרֵקד ַעל ַמְרַבד ַהְּפִריָחה

ְוִנַּצת ֲהָדִרים ְלָבָנה ְּכמֹו ִנָּצה ֶחְרֵמִׁשית ֶׁשל ָיֵרַח.

ְרִאינּוָך הֹוֵלְך ֲחָזָרה, ְמֻבָּגר ִמָּתִמיד ְוָיֵגַע

ְּבֻחְלַצת ַחָּיִלים ֲאפָֹרה ִּבְפִסיָעה ֲחִריִׁשית ְועֹוֶבֶרת. 

ַהָּׁשַמִים ָהיּו ְרָחִבים ְוַהַּלְיָלה ַעִּתיק ְורֹוֵגַע – 

ֹלא ׁשֹוֶנה ִּבְמאּום ִמֵּלילֹות ֲעִליָלה ְועֹוֶפֶרת. 

ִהֵּנה ַלְיָלה ְּבִלי ֵאׁש ְוָעָׁשן, ְוֶׁשֶקט. ַהֻאְמָנם? ּכֹה מּוָזר.

ְוָהָעם ֶׁשָאַסף ֶאת ֵחילֹו ְוָעַרְך ׁשּורֹוָתיו ֶאל

ַהְּקָרב – ֹלא ִיְׁשַּכח ְלָך ֶחֶסד ִראׁשֹון ְוִיָּׂשא ֶאת

ִׁשְמָך ְּכַמְזֶּכֶרת. 

 ִׁשיָבה
יוסף שריג

 ֹלא ְצֵמֵאי ִמְלָחָמה

 ֶאל ַהְּקָרב ָהַלְכנּו

 ָאַהְבנּו ָּתִמיד ֶאת ַהַּבִית,

 ַהֶּׁשֶמׁש, ָשֶׂדה ַהִּנְפָּתח ַּבְּנָשָׁמה

 ְוַשְׁבנּו ַעָּתה ֲאֵליֶכם

 ְּפׁשּוִטים ְּכָתִמיד

ְורּוַח ֵאין ָּבנּו.

 ֲהתּוְכלּו, ֵרִעים,

 ְלַחֵּזק ֶאת ִאָּמא

ִּבְמקֹוֵמנּו?

 רס"ן יוסף שריג, חבר קיבוץ בית השיטה, משורר ומלחין, 
נפל במלחמת יום הכיפורים
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 במרחק שתי תקוות
יהודה עמיחי

 ְּבֶמְרַחק ְׁשֵּתי ִּתְקוֹות ִמן ַהְּקָרב, ָחִזיִתי ָׁשלֹום.

 רֹאִׁשי ֶהָעֵיף ֻמְכָרח ָלֶלֶכת, ַרְגַלי חֹוְלמֹות ֲחלֹום.

 ָהִאיׁש ַהָּׂשרּוף ָאַמר : ֲאִני ַהְּסֶנה ֶׁשָּבַער ְוֻאַּכל, ְּגָשׁה ֲהלֹום,

ֻמָּתר ְלָך, ַהְׁשֵאר ְנָעֶליָך ַעל ַרְגֶליָך. ֶזה ַהָּמקֹום.

 אמצע התמוז
נעמי שמר

 ָעצּוב ָלמּות ְּבֶאְמַצע ַהַּתּמּוז

 ִּדְגֵלי ַהַּקִיץ ִנָּׂשִאים ֶאל ָעל.

 ְּברֹאׁש ַהּתֶֹרן ּתֹור הֹוֶמה ְוֹלא ֶיְחַּדל

ִּכי ַעל ֵקיֵצְך ְוַעל ְקִציֵרְך ֵהיָדד ָנַפל.

 ָעצּוב ָלמּות ְּבֶאְמַצע ַהַּתּמּוז

 ַּדְוָקא ְּכֶׁשַהֲאַפְרְסִקים ְּבֶׁשַפע

 ְוָכל ַהְּפִרי ַּדְוָקא צֹוֵחק ַּבַּסל

ְוַעל ֵקיֵצְך ְוַעל ְקִציֵרְך ֵהיָדד ָנַפל.

 ָעצּוב ָלמּות ְּבֶאְמַצע ַהַּתּמּוז

 ֲאָבל ְּבֶאְמַצע ַהַּתּמּוז ָאמּות

 ֶאל ֻּבְסָּתֵני ַהְּפִרי ֶׁשִהְתַיְּתמּו.

 ֵהיָדד ֲאַחר ֵהיָדד ָנפֹול ִיּפֹל

ְוַעל ֵקיֵצְך ְוַעל ְקִציֵרְך 

ְוַעל ַהּכֹל. 

תפילה לשלום 

ֲאדֹון ַהָּׁשלֹום

ֶמֶלְך ֶׁשַהָּׁשלֹום ֶׁשּלֹו 

עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ּובֹוֵרא ַהּכֹל:

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך

ֶׁשְּתַבֵּטל ִמְלָחמֹות ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים ִמן 

ָהעֹוָלם

ְוַתְמִׁשיְך ָׁשלֹום ָּגדֹול ְוִנְפָלא ָּבעֹוָלם

ְוֹלא ִיָּׂשא ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב

ְוֹלא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה,

ָעְזֵרנּו ְוהֹוִׁשיֵענּו ֻּכָּלנּו

ֶׁשִּנְזֶּכה ָּתִמיד ֶלֱאחֹז ְּבִמַּדת ַהָּׁשלֹום,

ְוִיְהֶיה ָׁשלֹום ָּגדֹול ֶּבֱאֶמת

ֵּבין ָּכל ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ּוֵבין ִאיׁש ְלִאְׁשּתֹו

ְוֹלא ִיְהֶיה ׁשּום ַמֲחֹלֶקת ֲאִפּלּו ַּבֵלּב

ֵּבין ָּכל ְּבֵני ָאָדם.

ְוִיְהֶיה ָּכל ָאָדם אֹוֵהב ָׁשלֹום ְורֹוֵדף ָׁשלֹום

ָּתִמיד ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלב ָׁשֵלם,

ְוֹלא ַנֲחִזיק ְּבַמֲחֹלֶקת ְּכָלל ְלעֹוָלם

ַוֲאִפּלּו ֶנֶגד ַהחֹוְלִקים ָעֵלינּו

ְוֹלא ְנַבֵּיׁש ׁשּום ָאָדם ָּבעֹוָלם

ִמָּקָטן ְוַעד ָּגדֹול.

ְוִנְזֶּכה ְלַקֵּים ֶּבֱאֶמת ִמְצַות "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך 

ָּכמֹוָך"

ְּבָכל ֵלב ְוגּוף ְוֶנֶפׁש ּוָממֹון

ִויֻקַּים ָּבנּו ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב:

"ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ ּוְׁשַכְבֶּתם ְוֵאין ַמֲחִריד

ְוִהְׁשַּבִּתי ַחָּיה ָרָעה ִמן ָהָאֶרץ

ְוֶחֶרב ֹלא ַּתֲעבֹר ְּבַאְרְצֶכם".

ה׳ ָׁשלֹום, ָּבְרֵכנּו ְבָׁשלֹום!

ע"פ ר’ נחמן מברסלב

 אזכרה לחללי 
מערכות ישראל 

ש"ץ ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן 

ַּבְּמרֹוִמים,  ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה 

ַעל ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה,  ְּבַמֲעלֹות 

ְקדֹוִׁשים ּוְטהֹוִרים, ְּכזַֹהר ָהָרִקיַע 

ַמְזִהיִרים,  ְלִנְׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים 

ֶׁשִּנְלֲחמּו ְּבַמַעְרכֹות ִיְׂשָרֵאל,  

ַּבַּמְחֶּתֶרת, ְּבֵׁשרּוֵתי ַהִּבָּטחֹון 

ּוִבְצָבא ַהֲהָגָנה ְלִיְׂשָרֵאל,  ֲאֶׁשר 

ָנְפלּו ִּבְׁשַעת ִמּלּוי ַּתְפִקיָדם  

ַּבֲהִגָּנם ַעל ַחֵּיי ַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבַאְרצֹו 

ּוִמחּוָצה-ָלּה, ּוְלִנְׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים 

ֶׁשָּנְפלּו ָקְרָּבן ִּבְפֻעּלֹות ֶטרֹור. 

ַּבֲעבּור ֶׁשָאנּו ִמְתַּפְּלִלים ְלִעּלּוי 

ִנְׁשמֹוֵתיֶהם,  ָלֵכן ַּבַעל ָהַרֲחִמים 

ַיְסִּתיֵרם ְּבֵסֶתר ְּכָנָפיו ְלעֹוָלִמים  

ְוִיְצרֹר ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ֶאת 

ִנְׁשמֹוֵתיֶהם.  יהוה הּוא ַנֲחָלָתם,  

ְּבַגן ֵעֶדן ְּתֵהא ְמנּוָחָתם,  ְוָינּוחּו 

ְבָׁשלֹום ַעל ִמְׁשָּכָבם,  ְונֹאַמר ָאֵמן.
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ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
יש המזכירים כאן שמות של חללים על ידי כל משתתפי הטקס. 

קמים ואומרים יחד:

להרוג  כדי  חילותיו  מוציא  אויביו  על  למלחמה  שיוצא  ודם  בשר  מלך 

וליהרג. ספק אוהב את חילותיו ספק אינו אוהב את חילותיו, ספק הם 

בעיניו  חשובים  ואפילו  בעיניו.  חשובים  אינם  ספק  בעיניו  חשובים 

בעקבו  יוצא  המוות  מלאך  למלחמה  היוצא  שכל  כמתים,  הם  חשובים 

ומתלווה לו להורגו. פגע בו חץ או סיף או חרב או שאר מיני כלי משחית 

שאומות  בחסרונו.  מרגיש  המלך  ואין  במקומו,  אחר  מעמידין  ונהרג, 

למלך  לו  יש  מהם,  אחד  נהרג  מרובים.  שלהם  וגייסות  מרובים  העולם 

הרבה כנגדו. 

אבל מלכנו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך מלך חפץ בחיים אוהב שלום 

ורודף שלום ואוהב את ישראל עמו ובחר בנו מכל העמים, לא מפני שאנו 

מרובים חשק ה' בנו, כי אנו המעט מכל העמים. ומתוך אהבתו שאוהב 

אותנו ואנו מעטים, כל אחד ואחד מעמנו חשוב לפניו כלגיון שלם, לפי 

שאין לו הרבה להעמיד במקומנו. נפקד חס ושלום אחד מישראל, בא 

יתברך,  במלכותו  כביכול  כוח  תשות  ובאה  המלך  של  בלגיונותיו  פחת 

שהרי מלכותו חסרה לגיון אחד מלגיונותיו ונתמעטה חס ושלום גדולתו 

יתברך.

ויתקדש  יתגדל  מישראל  מת  כל  אחרי  ואומרים  אנו  מתפללים  לפיכך 

שמיה רבא. יגדל כוח השם ולא יביא תשות כוח לפניו יתברך, ויתקדש 

בעולמות שברא כרצונו, ולא נפחד על עצמנו, אלא מהדר גאון קדושתו 

ולא  בשלימות  מלכותו  ותראה  שתתגלה  מלכותיה,  וימליך  יתעלה. 

ישראל  בית  דכל  ובחיי  וביומיכון  בחייכון  ושלום.  חס  ממנה  יתמעט 

וברכה  בעולם  שלום  בעולם  גלויה  מלכותו  שאם  קרוב,  ובזמן  במהרה 

בעולם  גדולה  ונחמה  בעולם  הרבה  ותושבחות  בעולם  ושירה  בעולם 

וישראל קדושים אהובים בעולם וגדולתו גדלה והולכת ומתרבה ואינה 

מתמעטת לעולם. אם כך אנו מתפללים ואומרים אחר כל אדם שמת, קל 

וחומר על אחינו ואחיותינו הנאהבים והנעימים בני ציון היקרים הרוגי 

ארץ ישראל שנשפך דמם על כבוד שמו יתברך ועל עמו ועל ארצו ועל 

זו בלבד, אלא כל הדר בארץ ישראל הוא מלגיונו של מלך  נחלתו. ולא 

מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהפקידו המלך שומר בפלטרין שלו. 

נהרג אחד מלגיון שלו, אין לו כביכול להעמיד אחרים במקומו. לפיכך 

אחינו כל בית ישראל, כל המתאבלים באבל הזה, נכוון את לבנו לאבינו 

שבשמים מלך ישראל וגואלו ונתפלל עלינו ועליו כביכול.  

ש"י עגנון, פתיחה לקדיש

יתגדל ויתקדש שמו הגדול

 בעולם שברא כרצונו 

וימליך מלכותו

 בחייכם ובימיכם ובחיי 

כל בית ישראל

 במהרה ובזמן קרוב, 

ואמרו: אמן.

 יהי שמו הגדול מבורך 

לעולם ולעולמי עולמים. 

 יתברך וישתבח ויתפאר 

ויתרומם ויתנשא

ויתהדר ויתעלה ויתהלל

שמו של הקדוש ברוך-הוא.

למעלה מכל הברכות והשירות, 

 התשבחות והנחמות, 

שנאמרות בעולם. ואמרו: אמן. 

 יהי שלום רב מן השמים, 

 וחיים טובים עלינו 

ועל כל ישראל, ואמרו: אמן. 

 עושה שלום במרומיו, 

הוא יעשה שלום עלינו ועל כל 

ישראל /ועל כל יושבי תבל/, 

ואמרו: אמן. 

 ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא, 

ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, 

 ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה 

 ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי 

 ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, 

 ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, 

 ְוִאְמרּו ָאֵמן.

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם 

 ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא.

ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר 

 ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא 

 ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל 

 ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא. 

ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, 

 ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא

 ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן.

ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא 

 ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלינּו 

 ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. 

 עֶֹׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו 

הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל 

 ִיְׂשָרֵאל/ְוַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵּתֵבל/

ְוִאְמרּו ָאֵמן.

יושבים

ן
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כ
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 ְוָכל-ֶאָחד ְוֶאָחד ִעם ֵנר ָהֱאֹלִהים ֶׁשִּבְלָבבֹו

 ָיָצא ִּבְזַמן ֵּבין-ַהְּׁשָמׁשֹות ְלַבֵּקׁש ּכֹוָכבֹו.

 ְוַהָּׁשָעה ְׁשַעת ּתֹהּו ָובֹהּו, ְׁשַעת ִעְרּבּוב ַהְּתחּוִמים

ֶׁשל ַאֲחִרית ְוֵראִׁשית, ֶׁשל ְסִתיָרה ּוִבְנָין, ֶׁשל ִזְקָנה ַוֲעלּוִמים.

חיים נחמן ביאליק

ֵאיֶזהּו ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות? ָאַמר ַרִּבי ַּתְנחּוָמא: ]דומה[ ְלִטָּפה ֶׁשל ָּדם ֶׁשִהיא 

ֵּבין  ֶזהּו   - ּוְלָכאן  ְלָכאן  ַהִּטָּפה  ֶנְחְלָקה  ַסִיף.  ֶׁשל  ֻחּדֹו  ַּגֵּבי  ַעל  ְנתּוָנה 

ַהְּׁשָמׁשֹות... ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות - ְּכֶהֶרף ַעִין, ְוֹלא ָיְכלּו ַלֲעמֹד 

ָעָליו ֲחָכִמים.

ירושלמי, מסכת ברכות דף ג’ ה"א 

ר
ב
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עְֹבֵרי ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא... ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל

תהילים פ"ד 8-7

יבוק,  נחל  של  האחר  מעברו  אבינו  יעקב  נותר  ואפלה  חושך  בליל 

וכולו מלא חששות מן היום הקרב ובא, מן המפגש עם אחיו-שונאו 

ֵעָׂשו. ובאותו הרגע, על שפת נחל ַיּבֹוק, מתפלל האיש שאבותיו באו 

מֵעבר הנהר אל אלהיו: "ִּכי ְבַמְקִלי ָעַבְרִּתי ֶאת-ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה ְוַעָּתה ָהִייִתי 

השני,  הצד  אל  מעביר  הוא  ורכושו  משפחתו  כל  את  ַמֲחנֹות".  ִלְׁשֵני 

והוא נותר לבדו. ובאותו הלילה הוא נאבק באיש אחר, אולי בעצמו-

האחר, עד עלות השחר. 

אל  המעבר,  של  המאבק,  של  הלילה  לפני  ששקעה  השמש  בין 

השמש שבקעה בעלות השחר הראשון של ארץ-ישראל, ניצבים שני 

המחנות שהיו לאחד: ברגע המעבר המכריע והסמלי של חציית הנהר 

המפריד בין "יעקב" הישן לבין תחילת הדרך החדשה של "ישראל", 

עומדים שני המחנות, כמו היום הזה: מצד אחד מחנה הֵאֶבל והשכול, 

יעקב  כמו   – המחנות  ושני  והעצמאות.  השמחה  מחנה  שני  ומצד 

ומשפחתו – "ֲאָנִׁשים ַאִחים ֲאָנְחנּו" )בראשית י"ג 8(. 

המעבר:  תחום  משתרע   – ושמחה  יגון   – הוודאות  נקודות  שתי  בין 

הפוכה  חוויה  אל  נגיע  ובטרם  הקודמת,  החוויה  מן  הפרידה  בעת 

והתפרצות  מוזיקה  ּבַֹהק,  צבע,  שכל-כולה  השמחה,  תחושת  של 

רגש שמחה. ותחום המעבר מלא בחוסר-ודאות, ורגשות של מבוכה 

ובלבול. 

ובתוך התחום האפור הזה מתערבבים להם המר והמתוק, השמחה 

והעצב, הדבש וגם העוקץ. על הפער שבין ה"אין" לבין ה"יש", אנחנו 

קהילה  של  ושותפות,  השתתפות  של  גשר  גשר.  למתוח  מבקשים 

ושל יחד, גשר יציב ואמיץ שיסודותיו נטועים בצער ובשמחה, באבדן 

ובהישג. 

***

ממעטים  אנו  אבל  עצמאות,  ולטקסי  זיכרון  לטקסי  רגילים  כולנו 

להתייחס אל הרגע הקשה, המתמשך, ההכרחי והמורכב של המעבר. 

אנחנו רוצים לעבור מן האבל הפרטי והלאומי אל השמחה והחגיגות 

לא בחתף ובחטף, ולא כהרף-עין. כולנו צריכים את ההדרגתיות, את 

האפשרות לעבד את הרגע, לעכל את המעבר ולהתכונן לקצב אחר, 

של שמחה, של יחד, אבל להמשיך לחבק את המשפחות השכולות, 

לכלול אותן אתנו בשמחה הגדולה שדמעה שקופה של עצב תלויה 

לה תמיד בזווית העין.

אפשר לקרוא או לשיר מתוך הקטעים הבאים:

 אין דבר שלם יותר מלב שבור  )ע"פ ר’ מנחם מנדל מקוצק(
רון בניה 

 ֵאין ָּדָבר ָׁשֵלם יֹוֵתר ִמֵּלב ָׁשבּור

 ְוֵאת ַהֵּלב ַהָּׁשבּור ֶׁשל ֻּכָּלנּו,

 ְרִסיס ַאַחר ְרִסיס,

 ֶׁשֶבר ַאַחר ֶׁשֶבר,

 ְנַחֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו.

 ְוִאָּׁשה ֶאל ֲאחֹוָתּה ּתֹאַמר:

 ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא,

 ֹלא עֹוד ֵלב ָׁשבּור

 ְוֹלא עֹוד ְּדָמעֹות,

ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה.

 ְוִאיׁש ֶאל ַהְּמנּוָחה 

 ְוִאָּׁשה ֶאל ַהַּנֲחָלה

 ַיִּגיעּו ְוָיבֹואּו ְּבַאֲהָבה ְּכַבְּתִחָּלה.

 ְוֵתן ָלנּו ַהּכַֹח 

 ִלְזּכֹר ְוִלְׁשּכַֹח

 ִלְבּכֹות ּוְלַהְׁשִלים

ְוֵלב ָׁשבּור ְלַהְחִלים. 

 ִּבְכֵייְך ַהָּקָטן ַמְסִּפיק ְלַהְרֵּבה ְּכֵאִבים 

 ְכּמֹו ַקָּטר ַהּמֹוֵׁשְך ְקרֹונֹות ַרִּבים 

 ָמַתי ָנׁשּוב ַהַּבְיָתה? ַחִּכי, עֹוד ְמַעט 

ִּכי ֶּדֶרְך ְׁשֵּתי ְנֻקּדֹות עֹוֵבר ַרק ַקו ָיָׁשר ֶאָחד. 

 ַחֵּיינּו ֶׁשִּבְכָתב ָהיּו ְלַחֵּיינּו ֶׁשְּבַעל-ֶּפה 

 ַחֵּיינּו ֶׁשָּבעֹוָלם ַהָּבא ְלַחֵּיינּו ֶׁשָּבֶזה 

 ַחֵּיינּו ַהְּמַמֲהִרים ְוַחֵּיינּו ָהעֹוְבִרים ְלַאט 

ֶּדֶרְך ְׁשֵּתי ְנֻקּדֹות עֹוֵבר ַרק ַקו ָיָׁשר ֶאָחד.

יהודה עמיחי
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"אין שמחה שאינה בוקעת מצער" 

]מדי שנה בשנה מתעוררת[ בעיית המעבר הרגשי מאווירת האבל של 
יום-הזיכרון לחללי-המלחמות, אל אווירת השמחה של יום-העצמאות. 
שני הימים סמוכים זה לזה, והמעבר הוא קיצוני. בו-בערב מסתיימים 

החג. טקסי  ומתחילים  והאבל  הזיכרון  טקסי 
מרגישים  החללים,  קרובי  וביחוד  מאוד,  רבים 
מוחשי  הוא  הצער  מדי.  מהיר  הזה  שהמעבר 
אל  ולצאת  בבת-אחת  ממנו  להתנער  מכדי 
פשוטה  טענה  זוהי  הצוהלים.  הרחובות 
בין  שהקשר  הטענה  עומדת  כנגדה  ומובנת. 
משמעותי  הוא  ליום-העצמאות  יום-הזיכרון 
ואורגני. חייבים אנו לזכור דווקא ביום שמחתנו 
על העצמאות המדינית את אלה שנתנו נפשם 
על ההישג הזה וגוננו עליו, משמע שבין האבל 
נראה  מדוע  קשר.  להיות  צריך  השמחה  לבין 
איפוא, שיש ביניהם ניגוד? כלום באמת מובנת 
רגשות  הם  ושמחה  שאבל  ההנחה  מאליה 
הדוחים זה את זה כדבר והיפוכו ואינם יכולים 

לא לגעת זה בזה ולא להתקיים יחדיו?

ברגלים,  ביחוד  ישראל,  ובחגי  בשבתות  הרגילה,  המצוה  בשמחת 
יקיריו  זכר  עם  בה  מתייחד  ויחיד  יחיד  שכל  "יזכור"  תפילת  משולבת 
זכרן של קהילות קודש שנספו על  והציבור מתייחד בה עם  שנפטרו, 
קידוש השם. בימינו מעלים במיוחד את זכר השואה וָקרבנותיה. בבית-
ונשמעת  כבדה  אבלות  של  אוירה  הללו  ברגעים  משתררת  הכנסת 
התיפחות. והדברים אמורים לא במעבר מיום וטקסו אל יום שני וטקסו, 
אלא בתוך המארג הרצוף של טקסי יום-החג ותפילותיו. אף-על-פי-כן 
לא מורגשת הרגשת אונס במעבר הזה משמחה לאבל ומאבל לשמחה. 
להיפך, האבל נדרש לשלמות השמחה, כי יש קשר רגשי והכרתי עמוק 

בין יגון לשמחה ובין אבל ליום טוב... 

הסבל והצער הבלתי-נמנעים בדרך להישג אנושי גדול הם מימד פנימי 
של השמחה. הוי אומר: הצער והשמחה כרגשות המאשרים את הקיום 
האנושי במאבקיו ובחתירתו אל יעודו, קשורים הם זה לזה כשני כלים 
זורמת דרכם. אין שמחה שאינה בוקעת  שלובים שאנרגַית חיים אחת 
איננה  המקּווה  שהשמחה  צער  ואין  ונצחון;  התגברות  בחינת  מצער, 

מודדת את מעמקיה. 

אליעזר שביד, ספר מחזור הזמנים, עמ’ 232 

 אהבת הארץ
יהודה עמיחי

 ְוָהָאֶרץ ְמֻחֶּלֶקת ִלְמחֹוזֹות ַהִּזָּכרֹון ּוְגִליֵלי ַהִּתְקָוה,

 ְותֹוְׁשֵביֶהם ִמְתַעְרְּבִבים ֵאֶּלה ִעם ֵאֶּלה,

 ְּכמֹו חֹוְזִרים ֵמֲחֻתָּנה ִעם חֹוְזִרים ִמְּלַוַּית ַהֵּמת.

 ְוָהָאֶרץ ֹלא ְמֻחֶּלֶקת ְלִׁשְטֵחי ִמְלָחָמה ּוְלִׁשְטֵחי ָׁשלֹום.

 ּוִמי ֶׁשחֹוֵפר ֻּגָּמה ֶנֶגד ְּפָגִזים

 ָיׁשּוב ְוִיְׁשַּכב ָּבּה ִעם ַנֲעָרתֹו,

 ִאם ִיְחֶיה ַלָּׁשלֹום.

 ְוָהָאֶרץ ָיָפה.

 ֲאִפּלּו אֹוְיִבים ִמָּסִביב ְמַקְּׁשִטים אֹוָתּה

 ְּבֶנֶׁשק ַמְבִריק ַּבֶּׁשֶמׁש

 ְּכַמֲחרֶֹזת ַעל ַצָּואר.

 ְוָהָאֶרץ ֶאֶרץ ֲחִביָלה:

 ְוִהיא ְקׁשּוָרה ֵהיֵטב ְוַהּכֹל ָּבּה, ְוִהיא ְקׁשּוָרה ָחָזק

 ְוַהחּוִטים ִלְפָעִמים ַמְכִאיִבים.

 ְוָהֶאֶרץ ְקַטָּנה ְמאֹד,

 ַוֲאִני ָיכֹול ְלָהִכיל אֹוָתּה ְּבתֹוִכי,

 ַסַחף ַהַּקְרַקע סֹוֵחף ַּגם ֶאת ְמנּוָחִתי

 ּוִמְפַלס ַהִּכֶּנֶרת ָּתִמיד ְּבתֹוַדְעִּתי.

 ְוָלֵכן ֲאִני ָיכֹול ָלחּוׁש אֹוָתּה ֻּכָּלּה

 ַּבֲעִציַמת ַעִין: ָים-ֵעֶמק-ַהר.

 ְוָלֵכן ֲאִני ָיכֹול ִלְזּכֹר ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָקָרה ָּבּה

 ְּבַבת ַאַחת, ְּכִאיׁש ֶׁשּזֹוֵכר

ֶאת ָּכל ַחָּייו ְּבֶרַגע מֹותֹו.

 עֹוד ֵיׁש ִמְפָרׂש ָלָבן ָּבאֶֹפק
 מּול ָעָנן ָׁשחֹר ָּכֵבד

ּכֹל ֶׁשְּנַבֵּקׁש - לּו ְיִהי.

 ְוִאם ַּבַחּלֹונֹות ָהֶעֶרב
 אֹור ֵנרֹות-ַהַחג רֹוֵעד
ּכֹל ֶׁשְּנַבֵּקׁש - לּו ְיִהי.

 לּו ְיִהי - לּו ְיִהי -
 ָאָּנא, לּו ְיִהי

ּכֹל ֶׁשְּנַבֵּקׁש - לּו ְיִהי.

נעמי שמר
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קימה וקוממיות

את  במו-ידיהם  מקימים  שהמנחמים  ישראל  מעדות  ברבות  מנהג 

האבלים היושבים "שבעה" ביום השביעי. הקמת האבלים מהשבעה 

או  ֵמֶאְבְלֶכם"  "קּומּו  לאבלים:  המנחמים  של  קריאה  ידי  על  נעשית 

מן  סמלי,  באופן  זה,  ברגע  גם  נוהגים  אנו  כך  נחמה.  פסוקי  בציטוט 

האבל והיגון על הנופלים, לקראת שמחת חג העצמאות.

משתתפי הטקס מקימים זה את זה כדי לסמל את המעבר משלב האבל, 

תוך כדי שהם מזכירים שם של חלל. אנו קמים אל ההכרה בנס הקמתה 

של מדינת ישראל. 

פונים אל היושב/ת לצדכם, ומסייעים להם לקום תוך אמירת אחד מן 

הפסוקים להלן. 

 טֹוִבים ַהְּׁשַנִים ִמן ָהֶאָחד... ִּכי ִאם ִיּפֹלּו -
ָהֶאָחד ָיִקים ֶאת ֲחֵברֹו

קהלת ד’

קּוִמי אֹוִרי ִּכי ָבא אֹוֵרְך ... ֹלא ִיָּׁשַמע עֹוד ָחָמס ְּבַאְרֵצְך ׁשֹד 
ָוֶׁשֶבר ִּבְגבּוָלִיְך... ֹלא ָיבֹוא עֹוד ִׁשְמֵׁשְך ִויֵרֵחְך ֹלא ֵיָאֵסף  ִּכי 

ְיהָוה ִיְהֶיה ָּלְך ְלאֹור עֹוָלם ְוָׁשְלמּו ְיֵמי ֶאְבֵלְך.

ישעיה ס’

ַוּיֹאְמרּו: ָנקּום ּוָבִנינּו! ַוְיַחְּזקּו ְיֵדיֶהם ַלּטֹוָבה.

נחמיה ב’

המנחה קורא/ת:

קּומּו ְוַנֲעֶלה ִצּיֹון... ְמָזֵרה ִיְׂשָרֵאל ְיַקְּבֶצּנּו ּוְׁשָמרֹו ְּכרֶֹעה ֶעְדרֹו... ּוָבאּו 

ְוִרְּננּו ִבְמרֹום-ִצּיֹון ְוָנֲהרּו ֶאל-טּוב ְיהָוה ... ְוָהְיָתה ַנְפָׁשם ְּכַגן ָרֶוה ְוֹלא-

יֹוִסיפּו ְלַדֲאָבה עֹוד. ָאז ִּתְׂשַמח ְּבתּוָלה ְּבָמחֹול ּוַבֻחִרים ּוְזֵקִנים ַיְחָּדו 

ְוָהַפְכִּתי ֶאְבָלם ְלָׂשׂשֹון ְוִנַחְמִּתים ְוִׂשַּמְחִּתים ִמיגֹוָנם.

ירמיה ל"א

 נחמה
רחל שפירא  //  לחן: נורית הירש

 ְוִלְכאֹוָרה ָעַסְקנּו ְּבֶׁשָּלנּו

 ַרק ְּבֶׁשָּלנּו

 ְּבִלי ְלַבֵּקׁש ְּגדֹולֹות ּוְנצּורֹות.

 ַׁשְלָוה מּוֶפֶרת 

 ּוְכָבר ַאֶחֶרת

 ְוֵאין ַטַעם ְלַכּסֹות

 ִּכי ַּבֶּפַתח ִנְכָנסֹות

ַהְּתמּורֹות.

 ִמי ֶׁשָּצֵמא ְלָכל ֶמֱחָוה ֶׁשל ֶחֶסד,

 ָאְזנֹו ּתֹוֶפֶסת 

 ֵאיְך ַהְּקִריאֹות חֹוצֹות ֶאת ָהְרחֹוב.

 ׁשֹוֵאל ֲעַדִין

 ׁשֹוֵאל ֵמַאִין

ֵּכן, ֵמַאִין ּכֹחֹות ִלְׁשאֹב?

 ֶזה ָּבזֹו ַנִּביט

 ְוִנְתַמּה ֵׁשִנית

 ִאם ָרִאינּו ְנכֹוָנה.

 ִלְפָעִמים ֲאִני

 ִלְפָעִמים ַאָּתה

ּכֹה ְזקּוִקים ְלֶנָחָמה.

 ִמי ֶׁשָחָוה ֶאת ְּבֵעַרת ַהַּקִיץ,

 ִלּבֹו ַלַּבִית

 ּוְפֵני ַהּנֹוף ְרִאי ְלֶחְרּדֹוָתיו.

 ֶאת ִמי ַיְׂשִּביַע

 ֶאת ִמי ַיְרִּגיַע

ְוַעל ָמה ִיְתַּפֵּלל ַעד ְסָתו?

המנחה: ַוְיִהי-ֶעֶרב ַוְיִהי-בֶֹקר, יֹום ֶאָחד:

ובערב שבין היום האחד של אבל, יגון, זיכרון וגעגוע, אל היום של 

הודיה ושמחה, אנו זוכרים את דברי הנביא יחזקאל:

 ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמִיְך; 

ָואַֹמר ָלְך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי, ָואַֹמר ָלְך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי.

יחזקאל ט"ז 6

ובשעה זו כשהאור והחושך מתערבבים להם, ובא סיומו של יום 

אחד בתחילתו של יום אחר, יתקיים בנו הכתוב:

"ֶנְהַּפְך ָלֶהם ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב".

אסתר ט’ 22
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יושבים

אמהות  שכולים,  אנשים  של  השבור  לבם  את  לרפא  ניתן  האומנם 

המבכות את בניהן שנפלו, או אבות המנסים בכל כוחם הדל, הכלה-

והולך, להעמיד פנים אמיצים של "הכל בסדר"? ואולי רק "הְמַחֵּבׁש 

לעצבותם" יכול לשים תחבושת, או רטייה זמנית, על הפצע המדמם, 

יותר מלב  יוכל לו? ואותו פתגם ידוע, "אין דבר שלם  זה שהזמן לא 

שבור", טוב הוא אולי בתור דברי עידוד או ניסיון לנחמה. אבל כל מי 

שאיבד אהוב, ילד, מכר או קרוב יודע, שאין דבר שבור יותר מלב שבור. 

קוראים יחד בקול:

 ַהְללּו ָיּה ִּכי טֹוב,
 ַזְּמָרה ֱאֹלֵהינּו ִּכי ָנִעים ָנאָוה ְתִהָּלה.

 ּבֹוֵנה ְירּוָׁשַלִים יהוה, ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל ְיַכֵּנס.
ָהרֵֹפא ִלְׁשבּוֵרי ֵלב, ּוְמַחֵּבׁש ְלַעְּצבֹוָתם.

תהילים קמ"ז

עצמאות

בין השמשות
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של  הקדושים  המקומות  על  תשמור  ותרבות;  חינוך  לשון, 

כל הדתות; ותהיה   נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות 

המאוחדות.

אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב 

על  הגדולה  במערכה  לימינו  ולעמוד  ובבנין  בעליה  הישוב 

הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל. 

מתוך מגילת העצמאות

הנפת הדגל לראש התורן )יש המדליקים כאן את משואת העצמאות(

***

קטעי קריאה

חוויית המפגש הראשון עם ארץ ישראל ועם השער אליה הפעימה 

את העולים מאז ומתמיד. ש"י עגנון, היהודי המאמין שראשית דרכו 

בארץ היתה בנווה צדק, שכונה של יפו, מתאר את הגעתו של יצחק 

קומר, גיבור ספרו "תמול שלשום", אל חופי הארץ. 

הגיעה ספינתנו ליפו, שהיא שער ארץ-ישראל. מגיע יהודי לארץ-

ישראל קופץ ומנשק עפרה, מתוך שמחה של בכייה ומתוך בכייה 

של שמחה. יצחק לא שמח ולא בכה, אלא ָּפַרט שפתיו כמי ׁשׂשֹוֵחק, 

ולא קפץ מן הספינה, עד שנמצא יושב בספינה קטנה מטולטל בין 

צוקין וסלעים.

הספינה יורדת ועולה בין גלי מגור, וקצף לבן ועכור וירוק ולבן עולה 

עד  בעיניו...  ונושכים  וידיו  פניו  על  מטפחים  מלוחים  ומים  מהם, 

שלא ידע יצחק אם ייצא בשלום, תפסו ספן והעלה אותו ליבשה. 

עמד לו יצחק על אדמת ארץ-ישראל שִּנְתַחֵּמד לה כל ימיו לראותה. 

יוקדת  מראשו  ולמעלה  ארץ-ישראל  של  סלעיה  מרגליו  למטה 

ִׁשְמָׁשּה של ארץ-ישראל ובתיָה של יפו צפים ועולים מן הים כגדודי 

רוח, כענני הוד, והים מרתיע ובא לעיר, ולא זה בולע את העיר ולא 

זו שותה את הים. 

ש"י עגנון, תמול שלשום

ומוסדות  עצמית  הגדרה  חופש  ריבונות,  רק  איננה  עצמאות 
ממלכתיים; היא מכילה בתוכה גם את העֶֹצם והָעְצָמה – כוחה של 
המדינה ותושביה גם בהיבט הצבאי בקיומו של צבא ההגנה לישראל, 
במילה  אבל  שלה.  החינוך  ומוסדות  כלכלתה,  אנשיה,  של  והחוזק 
של  שלנו,  שלי,  האחריות  העצמי,  העצמיות,  מן  גם  יש  "עצמאות" 
שוויון,  של  לשליחות  גם  אלא  המדינית,  לעצמאותנו  רק  לא  כולנו, 

דמוקרטיה וצדק במדינת ישראל. 

"האדמה היא מקור החיים והיצירה והתרבות והעצמאות האמתית" 
)א"ד גורדון, האדם והטבע(: מיד עם תחילתה של שיבת ציון השנייה, 
בשלהי המאה הי"ט, החלו ראשוני העולים לדבוק בעבודת האדמה 
מדינת  של  האנושי  ההון  את  הארץ.  כל  פני  על  יישובים  ובהקמת 
למשמע  בלבנו  יש  ויראת-כבוד  כוח  כמה  העולים:  הביאו  ישראל 
היום,  ועד  מאז  בתמ"ר"!  "אעלה  או  ראשונה",  "עלייה  המושגים 
תורמים העולים לארץ בכל תחומי החיים, והם בבחינת עירוי מתמיד 

של רעיונות חדשים, יוזמות והתפתחות החיוניים למדינת ישראל.

בארץ-ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, 

יצר  בה  ממלכתית,  קוממיות  חיי  חי  בה  והמדינית,  הדתית 

כולו  לעולם  והוריש  וכלל-אנושיים  לאומיים  תרבות  נכסי 

את ספר הספרים הנצחי.

דור  בכל  היהודים  חתרו  זה  ומסורתי  היסטורי  קשר  מתוך 

האחרונים  ובדורות  העתיקה;  במולדתם  ולהאחז  לשוב 

שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגינים הפריחו 

והקימו  וערים,  כפרים  בנו  העברית,  שפתם  החיו  נשמות, 

שלום  שוחר  ותרבותו,  משקו  על  השליט  והולך  גדל  ישוב 

הארץ  תושבי  לכל  הקידמה  ברכת  מביא  עצמו,  על  ומגן 

ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית. 

מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; 

תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה 

נביאי  יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של  על 

לכל  גמור  ומדיני  חברתי  זכויות  שויון  תקיים  ישראל; 

אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין;  תבטיח חופש דת, מצפון, 
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דבר היום

סיפור אישי של עולה חדש/מוותיקי היישוב על "הימים ההם" וכד’ 

***

קוראים יחד:

ּכֹה ָאַמר יהוה:

ַׁשְבִּתי ֶאל-ִצּיֹון ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוְך ְירּוָׁשָלִים ְוִנְקְרָאה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָהֱאֶמת 

ְוַהר-יהוה ְצָבאֹות ַהר ַהּקֶֹדׁש.

 ּכֹה ָאַמר יהוה ְצָבאֹות 

עֹד ֵיְׁשבּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ִּבְרחֹבֹות ְירּוָׁשָלִים ְוִאיׁש ִמְׁשַעְנּתֹו ְּבָידֹו ֵמרֹב 

ָיִמים. ּוְרחֹבֹות ָהִעיר ִיָּמְלאּו ְיָלִדים ִויָלדֹות ְמַׂשֲחִקים ִּבְרחֹבֶֹתיָה. 

 ּכֹה ָאַמר יהוה ְצָבאֹות 

ִהְנִני מֹוִׁשיַע ֶאת-ַעִּמי ֵמֶאֶרץ ִמְזָרח ּוֵמֶאֶרץ ְמבֹוא ַהָּׁשֶמׁש, ְוֵהֵבאִתי אָֹתם 

 ְוָׁשְכנּו ְּבתֹוְך ְירּוָׁשָלִים, ְוָהיּו-ִלי ְלָעם 

ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאֹלִהים ֶּבֱאֶמת ּוִבְצָדָקה.

זכריה ח

***

הקראת שיר או קטע סיפור

"ישראל בשבילי היא...": מפי אחד המשתתפים

שיר עצמאות 

 שלום על ישראל
דודו ברק  //  לחן: אפי נצר

ַהְדִליקּו אֹור ָּבְרחֹובֹות ְוִׁשיר ַזְּמרּו ָּבִעיר 

ָמָחר ַעל ְּפֵני ָּכל ַהִּתְקוֹות ַיְפִציַע יֹום ָּבִהיר 

ִמּׁשֹוָבִכים ַיְגִּביַּה ָאז ִרּבֹוא יֹוֵני ָלָבן 

ְוֶׁשֶמׁש ְנִקָּיה ִמָּפז ִּתְקָרא ִמּתֹוְך ָעָנן.

ָׁשלֹום ָׁשלֹום ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל 

ִאְמרּו ִאְמרּו ִׁשיֵרי ַהֵּלל ָׁשלֹום ָׁשלֹום ַעל 

ִיְׂשָרֵאל.

ְּכֶׁשָּיִאיר יֹום ֶׁשל ָזָהב ָּבָהר ּוָבָרָמה 

ִחְדלּו ָלֶכם ֵמֵאׁש ּוְקָרב ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה 

ֲעדּו ֵזִרים ַאְלֵפי ָּגָון ּובֹאּו ְּבִׁשיָרה 

ִעם ְנָערֹות ַהְּכַרְך ֻּכָּלן ָלִעיר ַהּמּוָאָרה.

ָׁשלֹום ָׁשלֹום ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל... 

ִאם ְלָמָחר ָׁשלֹום ָיבֹא ַעד ַּתּמּו ַהּדֹורֹות 

ִמן ָהָרָמה ַעד ַהר ְנבֹו ַהְדִליקּו ְמדּורֹות 

ָאז ַהר ְלַהר ָׁשלֹום יֹאַמר ְואֹור ָּגדֹול ָיֵהל 

ְויֹום ָחָדׁש ִיְזַרח ָמָחר ַעל ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל.

ָׁשלֹום ָׁשלֹום ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל... 
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עוברים מזיכרון לעצמאותבין השמשות

 הלוואי
אהוד מנור  //  לחן: בעז שרעבי

ּוֵמָעָנן ֵּתֶרד ָעֵלינּו ֶקֶׁשת  ַהְלַואי  

ֶׁשָּלעֹוָלם ַהֶּזה ֵיׁש ַּתָּקָנה  ַהְלַואי  

ְויֹום ִיְצַמח ִמּתֹוְך סּוָפה ּגֹוֶעֶׁשת  ַהְלַואי  

ְוֹלא תֹאַבד ָלַעד ַהַּמָּתָנה  ַהְלַואי  

ֶׁשַהִּמְדָּבר ַיְצִמיַח ֵעֶׂשב ֶּדֶׁשא  ַהְלַואי  

ְועֹוד ֵנֵׁשב ְּבֵצל ַהְּתֵאָנה  ַהְלַואי  

ֶׁשֹּלא ִנְכַאב ְוִאיׁש ָאִחיו יֹאַהב  ַהְלַואי  

ְוִיָּפְתחּו ׁשּוב ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן  ַהְלַואי  

ְוִיְתַמְּזגּו ִמְזָרח ּוַמֲעָרב, ַהְלַואי  ַהְלַואי  

ּוְנַחֵּדׁש ָיֵמינּו ָּכאן ְּכֶקֶדם  ַהְלַואי  

ְוֹלא ִיָּׂשא עֹוד ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב  ַהְלַואי  

ְוֹלא ִנְנטֹׁש ֶאת ֶּדֶרְך ַהִּתְקָוה  ַהְלַואי  

ְוָהָאָדם ִיְהֶיה ַרחּום ַעד ֶעֶרב  ַהְלַואי  

ֶׁשֵּיׁש ִסּכּוי ֶאָחד ָלַאֲהָבה. ַהְלַואי  
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מבנה הטקס

ותמציתית.  מאופקת  בצורה  הטקס  מרחב  את  לעצב  מציעים  אנו 

מאחר שקשה לשלב בין תפאורת יום הזיכרון לזו של חג העצמאות, 

זיכרון או "פנסים סיניים",  אנו מציעים לעצב את הכניסה עם נרות 

לוח זיכרון לחברים שנפלו, וכדומה. את המקום המרכזי של הטקס – 

לעצב עם קישוטים מתאימים כמו דגלי ישראל, וכן הלאה. 

מסביב:

במערכת  ברצף  מתנגנים  הזיכרון  ליום  מתאימים  שירים  מנגינות 

ההגברה.

מבנה מוצע לטקס מופיע בעמ’ 5 

אנו ממליצים לשלב בטקס ילדים ומבוגרים, עולים חדשים ואזרחים 

ותיקים. בקהילה שיש בה חברים היודעים לנגן בכלי נגינה – אפשר 

בהחלט לשלבם בטקס בנגינה או בליווי קטעי קריאה. 

או  ותיקים,  אזרחים  כמו  דוברים  לשלב  אפשר  הטקס  מהלך  בכל 

עולים חדשים, שבדבריהם שופכים אור על הסיפור האישי שלהם, או 

על המשמעות של מדינת ישראל בעבורם. 

יש המדליקים משואות במהלך הטקס )אם ניתן מבחינה בטיחותית 

לעצמאות.  ומשואה  לזיכרון  משואה  להדליק  אפשר  זאת(.  לעשות 

להלן הצעה לנוסח הנאמר על ידי מדליקי המשואות. 

אנו מדליקים משואה זו כדי לקשר בין הזיכרון של כולנו, הזיכרון 

של עם ישראל, של חללי מערכת הביטחון ונפגעי הטרור, שלאורם 

ולזכרם אנו הולכים. 

משואה זו אנו מדליקים לכבוד עתידה של מדינת ישראל: בתקווה 

שנהיה אור לנו, לכל היושבים בארץ הזאת, ואור לגויים. אור חדש 

על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו! 

לאחר הטקס ממשיכים בתפילת ערבית חגיגית.

בין השמשות
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ליל העצמאות  /  1  

סדר התפילה לליל העצמאות
בליל העצמאות מתפללים תפילת ערבית חגיגית. אחרי תפילת העמידה נהוג בבתי 

כנסת רבים לומר הלל שלם. 

נוהגים להוסיף את הקטעים הבאים לפני ‘ברכו‘ בתפילת ערבית. ]יש נוהגים לשיר 
אותם במנגינת ׳התקוה‘[ 

ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי,
ִּכי ָבא אֹוֵרְך, קּוִמי אֹוִרי, 

עּוִרי עּוִרי, ִׁשיר ַּדֵּבִרי, 
ְּכבֹוד יהוה ָעַלִיְך ִנְגָלה. 

ֹלא ֵתבֹוִׁשי ְוֹלא ִתָּכְלִמי, 
ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ּוַמה ֶּתֱהִמי, 

ָּבְך ֶיֱחסּו ֲעִנֵּיי ַעִּמי, 
ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ִּתָּלּה. 

ָיִמין ּוְׂשמֹאל ִּתְפרִֹצי, 
ְוֶאת יהוה ַּתֲעִריִצי. 

ַעל ַיד ִאיׁש ֶּבן ַּפְרִצי - 
ְוִנְׂשְמָחה ְוָנִגיָלה.

ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה יהוה, ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו.

אפשר להקדים קריאת חלק ממגילת העצמאות

בארץ־ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, 
בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל־אנושיים, 
והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח 
הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב 
לארצו ולחדש בתוכה את חרותו המדינית. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי 

להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית.

לפיכך נתכנסנו אנו, חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, 
ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, 
ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת 
מדינה יהודית בארץ־ישראל, היא מדינת ישראל. מתוך בטחון בצור־ישראל 
הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו, במושב מועצת־המדינה 
הזמנית, על אדמת המולדת, בעיר תל־אביב, היום הזה, ערב שבת, ה׳ אייר 

תש״ח, 14 במאי 1948.

תפילת ערבית לליל העצמאות
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   2  /  ליל העצמאות

תפילת ערבית

ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעֹון ְוֹלא ַיְׁשִחית, ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפֹו ְוֹלא ָיִעיר ׇּכל ֲחָמתֹו. 
יהוה הֹוִׁשיָעה, ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ׇקְרֵאנּו.

ש״ץ    ָּבְרכּו ֶאת יהוה ַהְמבָֹרְך.

הקהל עונה     ָּברּוְך יהוה ַהְמבָֹרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד.

הש״ץ חוזר   ָּברּוְך יהוה ַהְמבָֹרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד.

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִּבְדָברֹו ַמֲעִריב 
ִעִּתים,  ְמַׁשֶּנה  ּוִבְתבּוָנה  ְׁשָעִרים,  ּפֹוֵתַח  ְּבׇחְכָמה  ֲעָרִבים, 
ּוַמֲחִליף ֶאת ַהְּזַמִּנים, ּוְמַסֵּדר ֶאת ַהּכֹוָכִבים ְּבִמְׁשְמרֹוֵתיֶהם 
ֹחֶׁשְך  ִמְּפֵני  אֹור  ּגֹוֵלל  ָוָלְיָלה,  יֹום  ּבֹוֵרא  ִּכְרצֹונֹו.  ָּבָרִקיַע 
ֵּבין  ּוַמְבִּדיל  ָלְיָלה,  ּוֵמִביא  יֹום  ּוַמֲעִביר  אֹור,  ִמְּפֵני  ְוֹחֶׁשְך 
יֹום ּוֵבין ָלְיָלה, יהוה ְצָבאֹות ְׁשמֹו. ֵאל ַחי ְוַקָּים ָּתִמיד ִיְמֹלְך 

ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ַהַּמֲעִריב ֲעָרִבים. 

ַאֲהַבת עֹוָלם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך ָאָהְבָּת: ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ֻחִּקים 
ְּבׇׁשְכֵבנּו  ֱאֹלֵהינּו,  יהוה  ֵּכן,  ַעל  ִלַּמְדָּת.  אֹוָתנּו  ּוִמְׁשָּפִטים 
ּוְבִמְצֹוֶתיָך  תֹוָרֶתָך  ְּבִדְבֵרי  ְוִנְׂשַמח  ְּבֻחֶּקיָך,  ָנִׂשיַח  ּוְבקּוֵמנּו 
ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִּכי ֵהם ַחֵּיינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו, ּוָבֶהם ֶנְהֶּגה יֹוָמם ָוָלְיָלה. 
ְוַאֲהָבְתָך ַאל ָּתִסיר ִמֶּמּנּו ְלעֹוָלִמים. ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, אֹוֵהב 

    ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל.   
יחיד אומר  ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל יהוה ֱאֹלֵהינּו יהוה ֶאָחד
בלחש  ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד.

ּוְבׇכל־ַנְפְׁשָך  ְּבׇכל־ְלָבְבָך  ֱאֹלֶהיָך  יהוה  ֵאת  ְוָאַהְבָּת 
ְמַצְּוָך  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ּוְבׇכל־ְמֹאֶדָך: ְוָהיּו 
ְּבִׁשְבְּתָך  ָּבם  ְוִדַּבְרָּת  ְלָבֶניָך  ַעל־ְלָבֶבָך: ְוִׁשַּנְנָּתם  ַהּיֹום 

ברכת ״מעריב ערבים״, הברכה 
הראשונה לפני קריאת־שמע

ברכת ״אהבה״, הברכה 
השנייה לפני קריאת־שמע

דברים ו
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ּוְבקּוֶמָך: ּוְקַׁשְרָּתם  ּוְבׇׁשְכְּבָך  ַבֶּדֶרְך  ּוְבֶלְכְּתָך  ְּבֵביֶתָך 
ְלאֹות ַעל־ָיֶדָך ְוָהיּו ְלטָֹטֹפת ֵּבין ֵעיֶניָך: ּוְכַתְבָּתם ַעל־

ְמֻזזֹות ֵּביֶתָך ּוִבְׁשָעֶריָך:

ְמַצֶּוה  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ֶאל־ִמְצֹוַתי  ִּתְׁשְמעּו  ִאם־ָׁשמַֹע  ְוָהָיה 
ְּבׇכל־ ּוְלׇעְבדֹו  ֱאֹלֵהיֶכם  ֶאת־יהוה  ְלַאֲהָבה  ַהּיֹום  ֶאְתֶכם 
יֹוֶרה  ְּבִעּתֹו  ְמַטר־ַאְרְצֶכם  ּוְבׇכל־ַנְפְׁשֶכם: ְוָנַתִּתי  ְלַבְבֶכם 
ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנָך ְוִתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָך: ְוָנַתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְדָך 
ְלַבְבֶכם  ֶּפן־ִיְפֶּתה  ָלֶכם  ְוָׂשָבְעָּת: ִהָּׁשְמרּו  ְוָאַכְלָּת  ִלְבֶהְמֶּתָך 
ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם: ְוָחָרה 
ַאף־יהוה ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת־ַהָּׁשַמִים ְוֹלא־ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה 
ַהּטָֹבה  ָהָאֶרץ  ֵמַעל  ְמֵהָרה  ַוֲאַבְדֶּתם  ֶאת־ְיבּוָלּה  ִתֵּתן  ֹלא 
ֲאֶׁשר יהוה ֹנֵתן ָלֶכם: ְוַׂשְמֶּתם ֶאת־ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל־ְלַבְבֶכם 
ְוַעל־ַנְפְׁשֶכם ּוְקַׁשְרֶּתם ֹאָתם ְלאֹות ַעל־ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת 
ֵעיֵניֶכם: ְוִלַּמְדֶּתם ֹאָתם ֶאת־ְּבֵניֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִׁשְבְּתָך  ֵּבין 
ַעל־ ּוְבקּוֶמָך: ּוְכַתְבָּתם  ּוְבׇׁשְכְּבָך  ַבֶּדֶרְך  ּוְבֶלְכְּתָך  ְּבֵביֶתָך 

ְבֵניֶכם  ִויֵמי  ְיֵמיֶכם  ִיְרּבּו  ּוִבְׁשָעֶריָך: ְלַמַען  ֵּביֶתָך  ְמזּוזֹות 
ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע יהוה ַלֲאבֵֹתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ִּכיֵמי 

ַהָּׁשַמִים ַעל־ָהָאֶרץ:
ִיְׂשָרֵאל  ֶאל־ְּבֵני  ֵּלאמֹר: ַּדֵּבר  ֶאל־מֶֹׁשה  יהוה  ַוּיֹאֶמר 
ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל־ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם 
ְלִציִצת  ָלֶכם  ְּתֵכֶלת: ְוָהָיה  ְּפִתיל  ַהָּכָנף  ַעל־ִציִצת  ְוָנְתנּו 
ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת־ׇּכל־ִמְצֹות יהוה ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם 
ְוֹלא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר־ַאֶּתם זִֹנים 
ִוְהִייֶתם  ֶאת־ׇּכל־ִמְצֹוָתי  ַוֲעִׂשיֶתם  ִּתְזְּכרּו  ַאֲחֵריֶהם: ְלַמַען 
ְקדִֹׁשים ֵלאֹלֵהיֶכם: ֲאִני יהוה ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם 
ֱאֹלֵהיֶכם:  יהוה  ֲאִני  ֵלאֹלִהים  ָלֶכם  ִלְהיֹות  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ 

לפסוק זה יש לצרף את המלה  ֱאֶמת

כשהש״ץ מתפלל בקול רם הוא מסיים  יהוה ֱאֹלֵהיֶכם ֱאֶמת

דברים יא

במדבר טו
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ְוַקָּים ָעֵלינּו ִּכי הּוא יהוה ֱאֹלֵהינּו  ]ֱאֶמת[ ֶוֱאמּוָנה ׇּכל זֹאת, 

ְמָלִכים,  ִמַּיד  ַהּפֹוֵדנּו  ַעּמֹו,  ִיְׂשָרֵאל  ַוֲאַנְחנּו  זּוָלתֹו,  ְוֵאין 
ָלנּו  ַהִּנְפָרע  ָהֵאל  ֶהָעִריִצים,  ׇּכל  ִמַּכף  ַהּגֹוֲאֵלנּו  ַמְלֵּכנּו 
ְגדֹלֹות  ַנְפֵׁשנּו, ָהעֶֹׂשה  ְוַהְמַׁשֵּלם ְּגמּול ְלׇכל אֹוְיֵבי  ִמָּצֵרינּו, 
ַעד ֵאין ֵחֶקר, ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסָּפר. ַהָּׂשם ַנְפֵׁשנּו ַּבַחִּיים, 
ְוֹלא ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגֵלנּו. ַהַּמְדִריֵכנּו ַעל ָּבמֹות אֹוְיֵבינּו, ַוָּיֶרם 
ְּבַפְרעֹה,  ּוְנָקָמה  ִנִּסים  ָּלנּו  ָהעֶֹׂשה  ׂשֹוְנֵאינּו.  ׇּכל  ַעל  ַקְרֵננּו 
ׇּכל  ְּבֶעְבָרתֹו  ַהַּמֶּכה  ָחם.  ְּבֵני  ְּבַאְדַמת  ּומֹוְפִתים  אֹותֹות 
ְלֵחרּות  ִמּתֹוָכם  ִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ֶאת  ַוּיֹוֵצא  ִמְצָרִים,  ְּבכֹוֵרי 
ְוֶאת  ַים סּוף, ֶאת רֹוְדֵפיֶהם  ִּגְזֵרי  ֵּבין  ָּבָניו  ַהַּמֲעִביר  עֹוָלם. 
ׂשֹוְנֵאיֶהם ִּבְתהֹומֹות ִטַּבע. ְוָראּו ָבָניו ְּגבּוָרתֹו, ִׁשְּבחּו ְוהֹודּו 
ִלְׁשמֹו, ּוַמְלכּותֹו ְּבָרצֹון ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם; מֶֹׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָך 

ָענּו ִׁשיָרה ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה, ְוָאְמרּו ֻכָּלם: 

ִמי ָכמָֹכה ָּבֵאִלם, יהוה, ִמי ָּכמָֹכה ֶנְאָּדר ַּבּקֶֹדׁש, 
נֹוָרא ְתִהֹּלת, עֵֹׂשה ֶפֶלא. 

ַמְלכּוְתָך ָראּו ָבֶניָך, ּבֹוֵקַע ָים ִלְפֵני מֶֹׁשה, ֶזה ֵאִלי ָענּו ְוָאְמרּו:
יהוה ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד.

ְוֶנֱאַמר: ִּכי ָפָדה יהוה ֶאת ַיֲעקֹב, ּוְגָאלֹו ִמַּיד ָחָזק ִמֶּמּנּו.
ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל.

ְלַחִּיים,  ַמְלֵּכנּו  ְוַהֲעִמיֵדנּו  ְלָׁשלֹום,  ֱאֹלֵהינּו  יהוה  ַהְׁשִּכיֵבנּו 
ִמְּלָפֶניָך,  טֹוָבה  ְּבֵעָצה  ְוַתְּקֵננּו  ְׁשלֹוֶמָך,  ֻסַּכת  ָעֵלינּו  ּוְפרֹׂש 
אֹוֵיב,  ֵמָעֵלינּו  ְוָהֵסר  ַּבֲעֵדנּו,  ְוָהֵגן  ְׁשֶמָך,  ְלַמַען  ְוהֹוִׁשיֵענּו 
ּוֵמַאֲחֵרינּו,  ִמְּלָפֵנינּו  ִׂשְטָנה  ְוָהֵסר  ְוָיגֹון,  ְוָרָעב,  ְוֶחֶרב,  ֶּדֶבר, 
ּוְבֵצל ְּכָנֶפיָך ַּתְסִּתיֵרנּו. ִּכי ֵאל ׁשֹוְמֵרנּו ּוַמִּציֵלנּו ָאָּתה, ִּכי ֵאל 
ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה. ּוְׁשמֹר ֵצאֵתנּו ּובֹוֵאנּו ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום 
ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ׁשֹוֵמר ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ָלַעד.

 ברכת ״גאולה״, 
הברכה הראשונה 
שלאחר קריאת־שמע

יש שאינם 
אומרים 
את המלים 
באפור

 ברכת ״השכיבנו״, 
 הברכה השנייה 
אחרי קריאת־שמע
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הש״ץ אומר חצי קדיש

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא הקהל עונה  ָאֵמן
 ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון 

 ּוְבַחֵּיי ְדׇכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. 
 קהל  ָאֵמן. ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. 

 ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. 
ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל 

 ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא, ]ְּבִריְך הּוא[ 
 ְלֵעָּלא ִמן ׇּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא 

ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[

תפילת עמידה

פוסעים שלוש פסיעות קטנות אחורה )״עקב בצד אגודל״(, חוזרים שלוש פסיעות 
קטנות קדימה, מצמידים את הרגליים זו לזו, ומתפללים בכוונה גדולה ככל האפשר 

את תפילת העמידה.

ֲאדָֹני ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתָך.
]כורעים ב״ברוך״, קדים ב״אתה״ ומזדקפים בשם ה׳[

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, 
ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, 

ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם, ֱאֹלֵהי ִיְצָחק, 
ֵואֹלֵהי ַיֲעקֹב, ָהֵאל ַהָּגדֹול 
ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, 

ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, 
ְוקֹוֵנה ַהּכֹל, 

ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות, 
ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם 

ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה. 

אבות ואמהות

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ֱאֹלֵהינּו 
ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, 

ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם, ֱאֹלֵהי ִיְצָחק, 
ֵואֹלֵהי ַיֲעקֹב, ֱאֹלֵהי ָׂשָרה, 
ֱאֹלֵהי ִרְבָקה, ֱאֹלֵהי ָרֵחל 
ֵואֹלֵהי ֵלָאה, ָהֵאל ַהָּגדֹול 
ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, 

ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, ְוקֹוֵנה ַהּכֹל, 
ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ְוִאָּמהֹות, 
ּוֵמִביא ְגֻאָּלה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל 

ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה.
]כורעים ב״ברוך״, קדים ב״אתה״ ומזדקפים בשם ה׳[

ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשיַע ּוָמֵגן. 
ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ָמֵגן ַאְבָרָהם /ְוָׂשָרה/. 

א. אבות
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ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני, ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה, ַרב ְלהֹוִׁשיַע. 
מֹוִריד ַהָּטל, ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֶסד, ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים 
ֲאסּוִרים,  ּוַמִּתיר  חֹוִלים,  ְורֹוֵפא  נֹוְפִלים,  סֹוֵמְך  ַרִּבים, 
ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר. ִמי ָכמֹוָך ַּבַעל ְּגבּורֹות ּוִמי 
ּדֹוֶמה ָּלְך - ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה. ְוֶנֱאָמן 
ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים. ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים.

ַאָּתה ָקדֹוׁש ְוִׁשְמָך ָקדֹוׁש ּוְקדֹוִׁשים ְּבׇכל יֹום ְיַהְללּוָך ֶּסָלה. 
ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש. 

ַאָּתה חֹוֵנן ְלָאָדם ַּדַעת ּוְמַלֵּמד ֶלֱאנֹוׁש ִּביָנה. ׇחֵּננּו ֵמִאְּתָך 
ֵּדָעה, ִּביָנה ְוַהְׂשֵּכל. ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, חֹוֵנן ַהָּדַעת.

ֲהִׁשיֵבנוּ, ָאִבינּו, ְלתֹוָרֶתָך, ְוָקְרֵבנּו, ַמְלֵּכנּו, ַלֲעבֹוָדֶתָך, 
יהוה,  ַאָּתה  ָּברּוְך  ְלָפֶניָך.  ְׁשֵלָמה  ִּבְתׁשּוָבה  ְוַהֲחִזיֵרנּו 

ָהרֹוֶצה ִּבְתׁשּוָבה.

ִּכי  ַמְלֵּכנּו,  ָלנּו,  ְמַחל  ָחָטאנּו,  ִּכי  ָאִבינּו,  ָלנּו,  ְסַלח 
ָפָׁשְענּו, ִּכי מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ָאָּתה. ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ַחּנּון 

ּוַמְרֶּבה ִלְסֹלַח. 

ְרֵאה ְבׇעְנֵינּו, ְוִריָבה ִריֵבנּו, ּוְגָאֵלנּו ְמֵהָרה ְלַמַען ְׁשֶמָך, 
ִּכי גֹוֵאל ָחָזק ָאָּתה. ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ּגֹוֵאל ִיְׂשָרֵאל.

ְרָפֵאנּו יהוה ְוֵנָרֵפא, הֹוִׁשיֵענּו ְוִנָּוֵׁשָעה, ִּכי ְתִהָּלֵתנּו ָאָּתה, 
ְוַהֲעֵלה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלׇכל ַמּכֹוֵתינּו. 

כאן אפשר להוסיף בקשה פרטית להחלמת חולים 

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך, יהוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּּו /ְוִאּמֹוֵתינּו/, ֶׁשִּתְׁשַלח ְמֵהָרה ְרפּוָאה 
ְׁשֵלָמה ִמן ַהָּׁשַמִים, ְרפּוַאת ַהֶּנֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף, ַלחֹוֶלה / ַלחֹוָלה ... ְּבתֹוְך ְׁשָאר 

חֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל. 

ִּכי ֵאל ֶמֶלְך רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאָּתה. ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, 
רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל.

ב. גבורות

יש שאינם 
אומרים 
את המלים 
באפור

ג. קדושת השם

ד. דעת

ה. תשובה

ו. סליחה

ז. גאולה

ח. רפואה 
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ָּבֵרְך ָעֵלינּו, יהוה ֱאֹלֵהינּו, ֶאת ַהָּׁשָנה ַהּזֹאת ְוֶאת ׇּכל 
ָהֲאָדָמה,  ְּפֵני  ַעל  ְּבָרָכה  ְוֵתן  ְלטֹוָבה,  ְתבּוָאָתּה  ִמיֵני 
ָרצֹון  ְיִהי  לפרנסה   פרטית  בקשה  להוסיף  אפשר  ִמּטּוָבּה,  ְוַׂשְּבֵענּו 
ָפֶניָך, יהוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו /ְוִאּמֹוֵתינּו/, ֶׁשִּתֵּתן ְלׇכל ֶאָחד ְוֶאָחד  ִמְלּ

ַּכָּׁשִנים  ְׁשָנֵתנּו  ּוָבֵרְך  ַמְחסֹוָרּה.  ֵּדי  ּוְגִוָּיה  ְּגִוָּיה  ּוְלׇכל  ַּפְרָנָסתֹו  ְּכֵדי 

ַהּטֹובֹות. ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ְמָבֵרְך ַהָּׁשִנים.

ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתנּו, ְוָׂשא ֵנס ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיֹוֵתינּו, 
ָּברּוְך  ְלַאְרֵצנּו.  ָהָאֶרץ  ַּכְנפֹות  ֵמַאְרַּבע  ַיַחד  ְוַקְּבֵצנּו 

ַאָּתה יהוה, ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל. 

ָהִׁשיָבה ׁשֹוְפֵטינּו ְּכָבִראׁשֹוָנה ְויֹוֲעֵצינּו ְּכַבְּתִחָּלה, ְוָהֵסר 
ִמֶּמּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה, ּוְמֹלְך ָעֵלינּו ַאָּתה יהוה ְלַבְּדָך, ְּבֶחֶסד 
ֶמֶלְך  יהוה,  ַאָּתה  ָּברּוְך  ּוְבִמְׁשָּפט.  ְּבֶצֶדק  ּוְבַרֲחִמים, 

אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט.

ְוׇכל ָהִרְׁשָעה ְּכֶרַגע  ]ְוַלִּמיִנים[ ַאל ְּתִהי ִתְקָוה,  ְוַלַּמְלִׁשיִנים 
ֹּתאֵבד, ְוׇכל אֹוְיֶביָך ְמֵהָרה ִיָּכֵרתּו, ְוַהֵּזִדים ְמֵהָרה ְתַעֵּקר 
ַאָּתה  ָּברּוְך  ְבָיֵמינּו.  ִּבְמֵהָרה  ְוַתְכִניַע  ּוְתַמֵּגר  ּוְתַׁשֵּבר 

יהוה, ׁשֵֹבר ֹאְיִבים ּוַמְכִניַע ֵזִדים.

ַעל ַהַּצִּדיִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים ְוַעל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְוַעל 
ֶיֱהמּו ַרֲחֶמיָך,  ְוָעֵלינּו,  ֵּגֵרי ַהֶּצֶדק,  ְוַעל  ְּפֵליַטת סֹוְפֵריֶהם, 
ְּבִׁשְמָך  ַהּבֹוְטִחים  ְלׇכל  טֹוב  ָׂשָכר  ְוֵתן  ֱאֹלֵהינּו,  יהוה 
ְבָך  ִּכי  ֵנבֹוׁש  ֹלא  ּוְלעֹוָלם  ִעָּמֶהם,  ֶחְלֵקנּו  ְוִׂשים  ֶּבֱאֶמת, 
ַלַּצִּדיִקים. ּוִמְבָטח  ִמְׁשָען  יהוה,  ַאָּתה  ָּברּוְך  ָּבָטְחנּו. 

ְוִלירּוָׁשַלִים ִעיְרָך ְּבַרֲחִמים ָּתׁשּוב, ְוִתְׁשּכֹן ְּבתֹוָכּה ַּכֲאֶׁשר 
ִּדַּבְרָּת, ּוְבֵנה אֹוָתּה ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמינּו ִּבְנַין עֹוָלם, ְוִכֵּסא ָדִוד 

ְמֵהָרה ְלתֹוָכּה ָּתִכין. ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ּבֹוֵנה ְירּוָׁשָלִים.

ט. ברכת השנים

י. קיבוץ גלויות

יא. משפט

יב. ברכת המינים

יג. צדיקים

יד. ירושלים
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ָּתרּום  ְוַקְרנֹו  ַתְצִמיַח,  ְמֵהָרה  ַעְבְּדָך  ָּדִוד  ֶצַמח  ֶאת 
ַאָּתה  ָּברּוְך  ַהּיֹום.  ׇּכל  ִקִּוינּו  ִליׁשּוָעְתָך  ִּכי  ִּביׁשּוָעֶתָך, 

יהוה, ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה. 

ְוַקֵּבל  ָעֵלינּו,  ְוַרֵחם  חּוס  ֱאֹלֵהינּו,  יהוה  קֹוֵלנּו,  ְׁשַמע 
ְּתִפּלֹות  ׁשֹוֵמַע  ֵאל  ִּכי  ְּתִפָּלֵתנּו,  ֶאת  ּוְבָרצֹון  ְּבַרֲחִמים 
ְּתִׁשיֵבנּו,   ַאל  ֵריָקם  ַמְלֵּכנּו,  ּוִמְּלָפֶניָך,  ָאָּתה,  ְוַתֲחנּוִנים 
ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ׇּכל ֶּפה. ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ׁשֹוֵמַע 

ְּתִפָּלה.

ְוָהֵׁשב  ּוִבְתִפָּלָתם,  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעְּמָך  ְרֵצה, יהוה ֱאֹלֵהינּו, 
ֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתָך, ּוְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון, 

ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך.  

ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים. 
ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון.

]קדים ב״מודים״ ומזדקפים ב״לך״[

ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  יהוה  הּוא  ָׁשַאָּתה  ָלְך  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים 
ֲאבֹוֵתינּו /ְוִאּמֹוֵתינּו/ ְלעֹוָלם ָוֶעד, צּור ַחֵּיינּו, ָמֵגן ִיְׁשֵענּו, 
ַאָּתה הּוא ְלדֹור ָודֹור. נֹוֶדה ְּלָך ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך ַעל ַחֵּיינּו 
ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדָך, ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתינּו ַהְּפקּודֹות ָלְך, ְוַעל ִנֶּסיָך 
ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ֶׁשְּבׇכל ֵעת,  ְוַעל  ִעָּמנּו,  יֹום  ֶׁשְּבׇכל 
ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוׇצֳהָרִים. ַהּטֹוב, ִּכי ֹלא ָכלּו ַרֲחֶמיָך, ְוַהְמַרֵחם, 

ִּכי ֹלא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך: ֵמעֹוָלם ִקִּוינּו ָלְך.

 ַעל ַהִּנִּסים ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ַהְּגבּורֹות 
 ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות ְוַעל ַהִּמְלָחמֹות 

ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו /ּוְלִאּמֹוֵתינּו/ ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוַבְּזַמן ַהֶּזה. 

טו. ישועה

טז. שומע תפילה

יז. עבודה

יח. הודאה
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ִיְׂשָרֵאל  ַעְּמָך  ַעל  ֲעָרב  ַעֵּמי  ְּכֶׁשָעְמדּו  ַהְּׁשִנָּיה  ִצּיֹון  ִׁשיַבת  ִּביֵמי 
עֹוד.  ִיְׂשָרֵאל  ֵׁשם  ִיָּזֵכר  ְוֹלא  ִמּגֹוי,  ְוַנְכִחיֵדם  ְלכּו  ֵלאמֹר:  ָּבָאֶרץ, 
ַאָּתה ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ָעַמְדָּת ְלַעְּמָך ְּבֵעת ָצָרָתם, ַרְבָּת ֶאת ִריָבם, 
ָמַסְרָּת  ַלִּמְלָחָמה,  ֶאְצְּבעֹוֵתיֶהם  ַלְּקָרב,  ְיֵדיֶהם  ִלַּמְדָּת  ִדיָנם,  ַּדְנָּת 
ְּבֵני־ְבִריֶתָך.  ְּבַיד  ְוֵזִדים  ְמַעִּטים,  ְּבַיד  ַרִּבים  ַחָּלִׁשים,  ְּבַיד  ִּגּבֹוִרים 
ְלָך ָעִׂשיָת ֵׁשם ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ְּבעֹוָלֶמָך ּוְלַעְּמָך ָעִׂשיָת ְּתׁשּוָעה ְּגדֹוָלה 

ּוֻפְרָקן ְּכַהּיֹום ַהֶּזה. 

ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרְך ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. 

]כורעים ב״ברוך״, קדים ב״אתה״ ומזדקפים בשם ה׳[

ְוכֹל ַהַחִּיים יֹודּוָך ֶּסָלה, ִויַהְללּו ֶאת ִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת, ָהֵאל 
ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה. ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ַהּטֹוב ִׁשְמָך  ְיׁשּוָעֵתנּו 

ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות.

ָׁשלֹום ָרב ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך /ְוַעל ׇּכל ָּבֵאי עֹוָלם/ ָּתִׂשים, 
ְּבֵעיֶניָך  ְוטֹוב  ַהָּׁשלֹום.  ְלׇכל  ָאדֹון  ֶמֶלְך  הּוא  ַאָּתה  ִּכי 
 ְלָבֵרְך ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבׇכל ֵעת ּוְבׇכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמָך.  

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום.

בתר צלותא

אחרי תפילה בלחש מוסיפים בקשה פרטית.  בקשות פרטיות לבחירה

ִתּדֹם,  ַנְפִׁשי  ְוִלְמַקְלַלי  ִמְרָמה.  ִמַּדֵּבר  ּוְׂשָפַתי  ֵמָרע  ְלׁשֹוִני  ְנצֹר  ֱאֹלַהי, 
ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ַלּכֹל ִּתְהֶיה. ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתָך, ּוְבִמְצֹוֶתיָך ִּתְרּדֹף ַנְפִׁשי. 
ה  ְוׇכל ַהחֹוְׁשִבים ָעַלי ָרָעה, ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחַׁשְבָּתם. ֲעשֵֹ
ְלַמַען  ה  ֲעשֵֹ ְקֻדָּׁשֶתָך,  ְלַמַען  ה  ֲעשֵֹ ְיִמיֶנָך,  ְלַמַען  ה  ֲעשֵֹ ְׁשֶמָך,  ְלַמַען 

ּתֹוָרֶתָך. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדָך הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני. 

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך, יהוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו /ְוִאּמֹוֵתינּו/, ֶׁשַּתִּציֵלנּו 
ֵמַעֵּזי ָפִנים ּוֵמַעּזּות ָּפִנים, ֵמָאָדם ַרע ּוִמֶּפַגע ַרע, ִמֵּיֶצר ָהַרע, ֵמָחֵבר ַרע, 
ִמָּׁשֵכן ַרע, ִמָּׂשָטן ַהַּמְׁשִחית, ִמִּדין ָקֶׁשה ּוִמַּבַעל־ִּדין ָקֶׁשה, ֵּבין ֶׁשהּוא 

ֶבן ְּבִרית ּוֵבין ֶׁשֵאינֹו ֶבן ְּבִרית.

יט. שלום

תפילת מר בריה דרבינא
בבלי, ברכות דף יז

תפילת רבי 
בבלי, ברכות דף טז
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ָּתרּום  ְוַקְרנֹו  ַתְצִמיַח,  ְמֵהָרה  ַעְבְּדָך  ָּדִוד  ֶצַמח  ֶאת 
ַאָּתה  ָּברּוְך  ַהּיֹום.  ׇּכל  ִקִּוינּו  ִליׁשּוָעְתָך  ִּכי  ִּביׁשּוָעֶתָך, 

יהוה, ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה. 

ְוַקֵּבל  ָעֵלינּו,  ְוַרֵחם  חּוס  ֱאֹלֵהינּו,  יהוה  קֹוֵלנּו,  ְׁשַמע 
ְּתִפּלֹות  ׁשֹוֵמַע  ֵאל  ִּכי  ְּתִפָּלֵתנּו,  ֶאת  ּוְבָרצֹון  ְּבַרֲחִמים 
ְּתִׁשיֵבנּו,   ַאל  ֵריָקם  ַמְלֵּכנּו,  ּוִמְּלָפֶניָך,  ָאָּתה,  ְוַתֲחנּוִנים 
ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ׇּכל ֶּפה. ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ׁשֹוֵמַע 

ְּתִפָּלה.

ְוָהֵׁשב  ּוִבְתִפָּלָתם,  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעְּמָך  ְרֵצה, יהוה ֱאֹלֵהינּו, 
ֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתָך, ּוְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון, 

ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך.  

ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים. 
ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון.

]קדים ב״מודים״ ומזדקפים ב״לך״[

ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  יהוה  הּוא  ָׁשַאָּתה  ָלְך  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים 
ֲאבֹוֵתינּו /ְוִאּמֹוֵתינּו/ ְלעֹוָלם ָוֶעד, צּור ַחֵּיינּו, ָמֵגן ִיְׁשֵענּו, 
ַאָּתה הּוא ְלדֹור ָודֹור. נֹוֶדה ְּלָך ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך ַעל ַחֵּיינּו 
ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדָך, ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתינּו ַהְּפקּודֹות ָלְך, ְוַעל ִנֶּסיָך 
ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ֶׁשְּבׇכל ֵעת,  ְוַעל  ִעָּמנּו,  יֹום  ֶׁשְּבׇכל 
ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוׇצֳהָרִים. ַהּטֹוב, ִּכי ֹלא ָכלּו ַרֲחֶמיָך, ְוַהְמַרֵחם, 

ִּכי ֹלא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך: ֵמעֹוָלם ִקִּוינּו ָלְך.

 ַעל ַהִּנִּסים ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ַהְּגבּורֹות 
 ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות ְוַעל ַהִּמְלָחמֹות 

ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו /ּוְלִאּמֹוֵתינּו/ ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוַבְּזַמן ַהֶּזה. 

טו. ישועה

טז. שומע תפילה

יז. עבודה

יח. הודאה
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ַהָּיִמים ֶׁשעֹוד ָנכֹונּו ָלנּו,
ֶׁשִּיְהיּו ְנכֹוִנים, 
ֶׁשִּיְהיּו ְרכּוִנים, 
ֶׁשִּיְהיּו ֵמָעֵלינּו 

ְּכמֹו ַּכּפֹות ְּתָמִרים.
ַוֲאַנְחנּו, ְׁשֵני ַהִּמיִנים, 

ְנָבֵרְך ֲעֵליֶהם, 
ּוֵבין ַּכּפֹות ָיֵדינּו 

ִיְדְרכּו ַקְׁשָּתם ּכֹוָכִבים ְרחֹוִקים. 

ְלַהִּביט ָּבנּו ִמּתֹוְך ַהֵּלילֹות, 
ְוֹלא ֵנבֹוׁש ִלְהיֹות מּוָאִרים ַּבָּיִמים.

ְוָהֲאֵפָלה ָּתִביא ְּתבּוָנה ֶאל 
ֵלילֹוֵתינּו, 

ְוַעִין ִּתְהֶיה ָבנּו 
ָזַבת ְּדָמעֹות ַרּכֹות 

ֶׁשל ְּדָבׁש ֶּבָחָלב.
ְוִׁשְבָעה ִמיִנים, 

ִּפי ִׁשְבָעה מֹוִנים, 
ְּבַבְגרּותֹו ַיְבִׁשיל ִלֵּבנּו.

כאן המקום להוספת תפילה אישית

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך, יהוה, צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.
פוסעים שלוש פסיעות קטנות אחורה ואומרים

עֶֹׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום 
ָעֵלינּו ְוַעל ׇּכל ִיְׂשָרֵאל /ְוַעל ׇּכל יֹוְׁשֵבי ֵּתֵבל/, ָאֵמן.

סדר הלל

]עומדים[
ש״ץ ואחריו הקהל

 ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 
ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ִלְקרֹא ֶאת ַהַהֵּלל.

ַהְללּוָיּה. ַהְללּו ַעְבֵדי יהוה, ַהְללּו ֶאת ֵׁשם יהוה. ְיִהי ֵׁשם 
יהוה ְמבָֹרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו 
ְמֻהָּלל ֵׁשם יהוה. ָרם ַעל ׇּכל ּגֹוִים יהוה, ַעל ַהָּׁשַמִים ְּכבֹודֹו. 
ִמי ַּכיהוה ֱאֹלֵהינּו - ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶבת, ַהַּמְׁשִּפיִלי ִלְראֹות 
ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ. ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל, ֵמַאְׁשֹּפת ָיִרים ֶאְביֹון. 
ְלהֹוִׁשיִבי ִעם ְנִדיִבים, ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו. מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית, 

ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה, ַהְללּוָיּה. 

עדית פאנק

הוספת המשפט ׳ועל כל
יושבי תבל׳ )לפי ישעיה
יח ג, ועוד( מחזקת את
ביטוי תקוותנו לשלום
לכל אדם בעולם , כפי
שאנחנו מבטאים אותה
בברכת השלום החותמת
את תפילת העמידה.

מזמור קיג
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ָהְיָתה  ַיֲעקֹב ֵמַעם ֹלֵעז,  ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים, ֵּבית  ְּבֵצאת 
ְיהּוָדה ְלׇקְדׁשֹו, ִיְׂשָרֵאל ַמְמְׁשלֹוָתיו. ַהָּים ָרָאה ַוָּיֹנס, ַהַּיְרֵּדן 
ִיּסֹב ְלָאחֹור. ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים, ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן. ַמה 
ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס, ַהַּיְרֵּדן ִּתּסֹב ְלָאחֹור, ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו 
ְכֵאיִלים, ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן. ִמִּלְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ, ִמִּלְפֵני 
ֱאלֹוַּה ַיֲעקֹב. ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים, ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים. 

ֹלא ָלנּו יהוה ֹלא ָלנּו, ִּכי ְלִׁשְמָך ֵּתן ָּכבֹוד, ַעל ַחְסְּדָך ַעל 
ֲאִמֶּתָך. ָלָּמה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים: ַאֵּיה ָנא ֱאֹלֵהיֶהם. ֵואֹלֵהינּו 
ַבָּׁשָמִים - ּכֹל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָׂשה. ֲעַצֵּביֶהם ֶּכֶסף ְוָזָהב, ַמֲעֵׂשה 
ִיְראּו.  ֵעיַנִים ָלֶהם ְוֹלא  ְיַדֵּברּו,  ְיֵדי ָאָדם. ֶּפה ָלֶהם ְוֹלא 
ׇאְזַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְׁשָמעּו, ַאף ָלֶהם ְוֹלא ְיִריחּון. ְיֵדיֶהם ְוֹלא 
ְיִמיׁשּון, ַרְגֵליֶהם ְוֹלא ְיַהֵּלכּו, ֹלא ֶיְהּגּו ִּבְגרֹוָנם. ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו 
עֵֹׂשיֶהם, ׇּכל ֲאֶׁשר ּבֵֹטַח ָּבֶהם. ִיְׂשָרֵאל ְּבַטח ַּביהוה, ֶעְזָרם 
ּוָמִגָּנם הּוא. ֵּבית ַאֲהרֹן ִּבְטחּו ַביהוה, ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא. 

ִיְרֵאי יהוה ִּבְטחּו ַביהוה, ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא.

יהוה ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך, ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית 
ַאֲהרֹן. ְיָבֵרְך ִיְרֵאי יהוה, ַהְּקַטִּנים ִעם ַהְּגדִֹלים. יֵֹסף יהוה 
ְּבֵניֶכם. ְּברּוִכים ַאֶּתם ַליהוה, עֵֹׂשה  ְוַעל  ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם 
ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים ַליהוה, ְוָהָאֶרץ - ָנַתן ִלְבֵני 
ָאָדם. ֹלא ַהֵּמִתים ְיַהְללּו ָיּה, ְוֹלא ׇּכל יְֹרֵדי דּוָמה. ַוֲאַנְחנּו 

ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם, ַהְללּוָיּה. 

 ָאַהְבִּתי ִּכי ִיְׁשַמע יהוה ֶאת קֹוִלי ַּתֲחנּוָני. ִּכי ִהָּטה ׇאְזנֹו ִלי 
ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות, ּוְמָצֵרי ְׁשאֹול ְמָצאּוִני, 
ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא. ּוְבֵׁשם יהוה ֶאְקָרא, ָאָּנה יהוה ַמְּלָטה 
ְוַצִּדיק, ֵואֹלֵהינּו ְמַרֵחם. ׁשֵֹמר ְּפָתִאים  ַנְפִׁשי. ַחּנּון יהוה 
יהוה, ַּדּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע. ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי, ִּכי יהוה 
ָּגַמל ָעָלְיִכי. ִּכי ִחַּלְצָּת ַנְפִׁשי ִמָּמֶות, ֶאת ֵעיִני ִמן ִּדְמָעה, 

מזמור קיד
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ַהַחִּיים.  ְּבַאְרצֹות  יהוה  ִלְפֵני  ֶאְתַהֵּלְך  ִמֶּדִחי.  ַרְגִלי  ֶאת 
ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר, ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד. ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבׇחְפִזי: 

ׇּכל ָהָאָדם ּכֵֹזב.

ְיׁשּועֹות  ּכֹוס  ָעָלי.  ַּתְגמּולֹוִהי  ׇּכל  ַליהוה,  ָאִׁשיב  ָמה 
ֶאָּׂשא, ּוְבֵׁשם יהוה ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַליהוה ֲאַׁשֵּלם, ֶנְגָדה־ָּנא 
ְלׇכל ַעּמֹו. ָיָקר ְּבֵעיֵני יהוה ַהָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיו. ָאָּנה יהוה, 
ִּפַּתְחָּת ְלמֹוֵסָרי.  ֶּבן ֲאָמֶתָך,  ַעְבְּדָך  ֲאִני  ַעְבֶּדָך,  ֲאִני  ִּכי 
ְלָך ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתֹוָדה ּוְבֵׁשם יהוה ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַליהוה 
ֲאַׁשֵּלם ֶנְגָדה ָּנא ְלׇכל ַעּמֹו. ְּבַחְצרֹות ֵּבית יהוה, ְּבתֹוֵכִכי 

ְירּוָׁשָלִים, ַהְללּוָיּה.

ַהְללּו ֶאת יהוה ׇּכל ּגֹוִים, ַׁשְּבחּוהּו ׇּכל ָהֻאִּמים.
ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו, ֶוֱאֶמת יהוה ְלעֹוָלם, ַהְללּוָיּה.

הֹודּו ַליהוה ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
הֹודּו ַליהוה ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי יהוה, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי יהוה, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה, ָעָנִני ַבֶּמְרָחב ָיּה. יהוה ִלי ֹלא ִאיָרא, 
ַמה ַּיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם. יהוה ִלי ְּבעְֹזָרי, ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבׂשְֹנָאי. 
טֹוב ַלֲחסֹות ַּביהוה ִמְּבטַֹח ָּבָאָדם. טֹוב ַלֲחסֹות ַּביהוה 
ִמְּבטַֹח ִּבְנִדיִבים. ׇּכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני, ְּבֵׁשם יהוה ִּכי ֲאִמיַלם. 
ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני, ְּבֵׁשם יהוה ִּכי ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ִכְדבִֹרים, 
ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים, ְּבֵׁשם יהוה ִּכי ֲאִמיַלם. ָּדֹחה ְדִחיַתִני 
ִלְנֹּפל, ַויהוה ֲעָזָרִני. ׇעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה, ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. קֹול 
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ִרָּנה ִויׁשּוָעה ְּבׇאֳהֵלי ַצִּדיִקים, ְיִמין יהוה עָֹׂשה ָחִיל. ְיִמין 
יהוה רֹוֵמָמה, ְיִמין יהוה עָֹׂשה ָחִיל. ֹלא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה, 
ְנָתָנִני.  ְוַלָּמֶות ֹלא  ָּיּה,  ִיְּסַרִּני  ַיּסֹר  ָיּה.  ַמֲעֵׂשי   ַוֲאַסֵּפר 
ִּפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק, ָאבֹא ָבם אֹוֶדה ָיּה. ֶזה ַהַּׁשַער ַליהוה, 

ַצִּדיִקים ָיבֹאּו בֹו. 

אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה. 
אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה. 

ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה.
ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה. 

ֵמֵאת יהוה ָהְיָתה ּזֹאת, ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו. 
ֵמֵאת יהוה ָהְיָתה ּזֹאת, ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו. 

ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה יהוה, ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו. 
ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה יהוה, ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו.

הש"ץ קורא בקול שורה-שורה, והקהל חוזר

ָאָּנא יהוה הֹוִׁשיָעה ָּנא.
ָאָּנא יהוה הֹוִׁשיָעה ָּנא.
ָאָּנא יהוה ַהְצִליָחה ָנא.
ָאָּנא יהוה ַהְצִליָחה ָנא.

ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם יהוה, ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית יהוה. 
ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם יהוה, ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית יהוה. 

ֵאל יהוה ַוָּיֶאר ָלנּו, ִאְסרּו ַחג ַּבֲעבִֹתים ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח. 
ֵאל יהוה ַוָּיֶאר ָלנּו, ִאְסרּו ַחג ַּבֲעבִֹתים ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח. 

ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך, ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָּך. 
ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך, ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָּך. 

הֹודּו ַליהוה ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 
הֹודּו ַליהוה ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ְיַהְללּוָך, יהוה ֱאֹלֵהינּו, ׇּכל ַמֲעֶׂשיָך, ַוֲחִסיֶדיָך, ַצִּדיִקים עֹוֵׂשי ְרצֹוֶנָך, ְוׇכל 
ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּבִרָּנה יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו 
ְוַיְקִּדיׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ִׁשְמָך, ַמְלֵּכנּו, ִּכי ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלִׁשְמָך ָנֶאה 

ְלַזֵּמר, ִּכי ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵאל. 
ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ֶמֶלְך — ְמֻהָּלל ַּבִּתְׁשָּבחֹות.   ָאֵמן.
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הש״ץ אומר קדיש

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא, ]הקהל עונה ָאֵמן[ 
ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי 

 ְדׇכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. 
 ]קהל ָאֵמן. ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא.[ 
 ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. 

ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל 
 ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא, ]ְּבִריְך הּוא[ 

ְלֵעָּלא ִמן ׇּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, 
 ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[

ִּתְתַקַּבל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְּדׇכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִבְׁשַמָּיא, 
 ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[. 

 ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ׇּכל ִיְׂשָרֵאל, 
ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[

עֶֹׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום 
ָעֵלינּו ְוַעל ׇּכל ִיְׂשָרֵאל /ְוַעל ׇּכל יֹוְׁשֵבי ֵּתֵבל/, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[

מכריזים 

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, יהוה ֱאֹלֵהינּו, יהוה ֶאָחד
]שלוש פעמים[  יהוה הּוא ָהֱאֹלִהים

 ַאֵחינּו ֵבית ִיְׂשָרֵאל, ְׁשָמעּו! 
 ַהּיֹום ... ָׁשִנים ְלַעְצָמאּות ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל. 

ְיִהי ֵׁשם יהוה ְמבָֹרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם.

ומברכים

 ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 
 ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה. 

 ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתנּו, 
 ְוָׂשא ֵנס ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיֹוֵתינּו, 

ְוַקְּבֵצנּו ַיַחד ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו.

תוקעים בשופר, ושרים 

ַלָּׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשַלִים ַהְּבנּוָיה!
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סדר ספירת העומר

ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן /מּוָכָנה ּוְמֻזֶּמֶנת/ ְלַקֵּים ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר, 
ֲהִביֲאֶכם  ִמּיֹום  ַהַּׁשָּבת,  ִמׇּמֳחַרת  ָלֶכם  ּוְסַפְרֶּתם  ַּבּתֹוָרה:  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ֶאת עֶֹמר ַהְּתנּוָפה, ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹת ִּתְהֶייָנה. ַעד ִמׇּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת 
ַהְּׁשִביִעת ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשים יֹום, ְוִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַליהוה. ִויִהי ֹנַעם 

יהוה ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו.

מברכים

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,
ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר.

ַהּיֹום ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָּבעֶֹמר. ג׳ באייר 

ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָּבעֶֹמר. ד׳ באייר 

ַהּיֹום ֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ְוִׁשָּׁשה ָיִמים ָּבעֶֹמר. ה׳ באייר 

עֶֹמר. בּועֹות ָבּ ה ָשׁ ֹלָשׁ ֵהם ְשׁ ִרים יֹום ֶשׁ ַהּיֹום ֶאָחד ְוֶעְשׂ ו׳ באייר 

אומרים בלחש  הֹוִׁשיָעה ֶאת ַעֶּמָך ּוָבֵרְך ֶאת ַנֲחָלֶתָך, ּוְרֵעם ְוַנְּׂשֵאם ַעד ָהעֹוָלם. 

יֹוָמם  ֱאֹלֵהינּו  יהוה  ֶאל  ְקרִֹבים  יהוה,  ִלְפֵני  ִהְתַחַּנְנִּתי  ֲאֶׁשר  ֵאֶּלה,  ְדָבַרי  ְוִיְהיּו 
ָוָלְיָלה, ַלֲעׂשֹות ִמְׁשַּפט ַעְבּדֹו ּוִמְׁשַּפט ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל, ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו. ְלַמַען ַּדַעת 

ׇּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי יהוה הּוא ָהֱאֹלִהים, ֵאין עֹוד.

מסיימים את התפילה ב״עלינו לשבח״

עומדים 

ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח ַלֲאדֹון ַהּכֹל, ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית,
ֶׁשֹּלא ָעָׂשנּו ְּכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות 

ְוֹלא ָׂשָמנּו ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה, 
ֶׁשֹּלא ָׂשם ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם 
ְוגֹוָרֵלנּו ְּכׇכל ֲהמֹוָנם. 

]כורעים ב״ואנחנו כורעים״, קדים ב״ומשתחוים ומודים״[

ַהְּמָלִכים,  ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ִלְפֵני  ּומֹוִדים  ּוִמְׁשַּתֲחִוים  ּכֹוְרִעים  ַוֲאַנְחנּו 
ְיָקרֹו  ְויֵֹסד ָאֶרץ, ּומֹוַׁשב  ָׁשַמִים  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶׁשהּוא נֹוֶטה 
ֵאין  ֱאֹלֵהינּו,  הּוא  ְמרֹוִמים.  ְּבׇגְבֵהי  ֻעּזֹו  ּוְׁשִכיַנת  ִמַּמַעל,  ַּבָּׁשַמִים 
ַהּיֹום  ְוָיַדְעָּת  ְּבתֹוָרתֹו:  ַּכָּכתּוב  זּוָלתֹו,  ֶאֶפס  ַמְלֵּכנּו,  ֱאֶמת  עֹוד. 
ְוַעל  ִמַּמַעל  ַּבָּׁשַמִים  ָהֱאֹלִהים  הּוא  יהוה  ִּכי  ְלָבֶבָך,  ֶאל  ַוֲהֵׁשבָֹת 

ָהָאֶרץ ִמָּתַחת: ֵאין עֹוד. 

ויקרא כג

מזמור צ

נוסח חלופי  

ֲאֶׁשר ָנַתן ָלנּו תֹוַרת ֱאֶמת, 
ְוַחֵיּי עֹוָלם ָנַטע ְּבתֹוֵכנּו.
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ֻעֶּזָך:  ְּבִתְפֶאֶרת  ְמֵהָרה  ִלְראֹות  ֱאֹלֵהינּו,  יהוה  ְּלָך,  ְנַקֶּוה  ֵּכן  ַעל 
ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ, ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון; ְלַתֵּקן עֹוָלם 
ׇּכל  ֵאֶליָך  ְלַהְפנֹות  ִבְׁשֶמָך;  ִיְקְראּו  ָבָׂשר  ְּבֵני  ְוׇכל  ַׁשַּדי,  ְּבַמְלכּות 
ִרְׁשֵעי ָאֶרץ. ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ׇּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל, ִּכי ְלָך ִּתְכַרע ׇּכל ֶּבֶרְך, 
ִּתָּׁשַבע ׇּכל ָלׁשֹון. ְלָפֶניָך, יהוה ֱאֹלֵהינּו, ִיְכְרעּו ְוִיֹּפלּו, ְוִלְכבֹוד ִׁשְמָך 
ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת עֹל ַמְלכּוֶתָך, ְוִתְמֹלְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה  ְיָקר ִיֵּתנּו, 
ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלָך ִהיא, ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמֹלְך ְּבָכבֹוד. 

ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתָך: יהוה ִיְמֹלְך ְלעָֹלם ָוֶעד.  ש״ץ 

ְוֶנֱאַמר: ְוָהָיה יהוה ְלֶמֶלְך ַעל ׇּכל ָהָאֶרץ, ַּבּיֹום ַההּוא  ש״ץ וקהל 

ִיְהֶיה יהוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד.

האבלים אומרים קדיש  

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמיּה ַרָּבא ]ָאֵמן[
ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתיּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתיּה

הספרדים וחסידים מוסיפים  ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵניּה, ִויָקֵרב ְיֵמי ְמִׁשיֵחיּה. ]ָאֵמן[

ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, 
ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[

ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא.
ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא, 

ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמיּה ְּדֻקְּדָׁשא ְּבִריְך הּוא, ]ְּבִריְך הּוא / ָאֵמן[ 
ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא 

ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[
נוסח אשכנז

 ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא 
ִמן ְׁשַמָּיא, ְוַחִּיים טֹוִבים 
 ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[

נוסח הספרדים

ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא, ַחִּיים ְוָׂשָבע 
ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵׁשיָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָּלה 
ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה ְוֶרַוח ְוַהָּצָלה, ָלנּו ּוְלָכל 

ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[

עֶֹׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ]ְבַרֲחָמיו[ ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו
ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[

מסיימים את התפילה בשירת ׳התקווה׳

ׇּכל עֹוד ַּבֵּלָבב ְּפִניָמה ֶנֶפׁש ְיהּוִדי הֹוִמָּיה,
ּוְלַפֲאֵתי ִמְזָרח ָקִדיָמה ַעִין ְלִצּיֹון צֹוִפָּיה -

עֹוד ֹלא ָאְבָדה ִּתְקָוֵתנּו, ַהִּתְקָוה ַּבת ְׁשנֹות ַאְלַּפִים,
ִלְהיֹות ַעם ׇחְפִׁשי ְּבַאְרֵצנּו, ֶאֶרץ ִצּיֹון ִוירּוָׁשָלִים.
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סעודת מצווה - נוהגים להזמין עולים חדשים ואורחים, ולהדליק נרות כחולים ולבנים.

עורכים סעודה חגיגית.
יש נוהגים לומר ברכה זו על היין

מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך, ֶׁשהֹוֵצאָת ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִמֶּקֶרן ֲאֵפָלה ְלֶקֶרן אֹוָרה 
ַלְּזַמן  ְוִקַּיְמָּתנּו  ְוֶׁשֶהֱחִייָתנּו  ִּדְגֻאָּלה  ְלַאְתַחְלָּתא  ַמְלֻכּיֹות  ּוִמִּׁשְעּבּוד 
ִלְׁשמֹר  ׇקְדֶׁשָך,  ְלַחְצרֹות  ָּגֻלּיֹוֵתינּו  ְוֶתֱאסֹף  ּוְתַקְּיֵמנּו,  ְּתַחֵּינּו  ֵּכן  ַהֶּזה. 
ָלְך.  מֹוִדים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ַעל  ָׁשֵלם,  ְּבֵלָבב  ּוְלׇעְבְּדָך  ְרצֹוֶנָך,  ְוַלֲעׂשֹות   ֻחֶּקיָך 

ָּברּוְך ֵאל ַההֹוָדאֹות.
ברכה על היין

ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא, ּוְבֵׁשם יהוה ֶאְקָרא. 
ֵמֵאת יהוה ָהְיָתה ּזֹאת, ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו. 

ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה יהוה, ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו. 
ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן.

יש המוסיפים שירי ארץ־ישראל וקטעי לימוד.
ניתן לבחור מתוך הקטעים הבאים.

חמישה באייר שנקבע לחוג אותו בכל הארץ זכר לנס תשועתנו וחירותנו - מצווה 
לעשותו יום שמחה ויום־טוב ולומר הלל. וממילא פשיטא בנידון דידן, הנוגע 
לציבור של כלל ישראל, ויש כאן פדיון מעבדות לחירות, שנגאלנו משעבוד 
מלכויות ונעשינו בני חורין והשגנו עצמאות ממלכתית, וגם הצלה ממיתה לחיים, 
שניצלנו מידי אויבינו שעמדו עלינו לכלותנו, בוודאי חובה עלינו לקבוע יום־טוב.
ויפה כיוונו שקבעו את היום הזה דווקא, אשר בו היה עיקר הנס שיצאנו מעבדות 

לחירות על–ידי הכרזת העצמאות.
אומץ הגבורה הזה, במסירות הנפש ובהתמסרות הרוח, אשר הפיח בתוכנו אלוהי 
אבותינו קורא דורותינו, הוא הנהו יסודם ושורשם של כל הניסים והנפלאות אשר 
בהתגלותו זאת עלינו, בהגיע אותנו אל זמננו זה ואל קיומנו זה. על דברי הגמרא, 
כי הצלת הרועה את הצאן מן הזאב ומן הארי חשובה היא בתור נס, שם כי זהו 
״ברוח הגבורה והדעת להילחם״ שבא עליו במצבו זה. מבואר כי ״רוח הגבורה 
והדעת״ המתגלה באדם, להתגבר על כוחות המשחיתים ומתנגדים לקיומו, 

היא נס המופיע ממרומים.
ואם כך הוא, לכל מצב כזה של אדם פרטי - על אחת כמה וכמה בעניין כלל 
ישראל ומהלך ישועתו ומעשה הצלתו ותקומתו, שהננו באים כאן במגע ישיר 
וברור וגלוי ברוח הגבורה והדעת המופיע עלינו, גם בניסא רבא וגם בניסא זוטא, 

ומנצחנו בנגינותיו. 

רועה שהיה רועה ]צאן של מישהו אחר[ והניח עדר, ובא לעיר ]והשאיר את הצאן 
בשדה לבד[, ובא זאב וטרף ובא ארי ודרס. אין אומדין ]נזק שהרועה חייב לבעל הצאן 
בגלל רשלנותו, שעזב את הצאן[ אילו היה שם היה מציל ]את הצאן, ולכן כל נזק 
שנעשה - היה הרועה חייב בו[. אלא אומדין אותו ]את האופי של הרועה[ אם יכול 
להציל - חייב, ואם לאו - פטור. ואמאי? ]למה החוק הוא כך?[ נימה ליה ]בעל הצאן 
יכול לומר לרועה:[ אי הוית התם הוא מקיים בו ]אם היית נשאר שם היה מתקיים 
בך הפסוק שנאמר על דוד[: ״גם את הארי גם את הדוב הכה עבדך״. ]יכול להיות 

משולם ראטה

בבלי, בבא מציעא 
קו ע״א
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