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תהלים קז

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  י טֹוב, ּכִ א הֹדּו ַלה' ּכִ

ָאָלם ִמַּיד ָצר. ר ּגְ אּוֵלי ה', ֲאׁשֶ ב יֹאְמרּו ּגְ

פֹון ּוִמָּים. ֲעָרב ִמּצָ ְזָרח ּוִמּמַ ָצם, ִמּמִ ג ּוֵמֲאָרצֹות ִקּבְ

ב לֹא ָמָצאּו.  ֶרְך, ִעיר מֹוׁשָ ימֹון ּדָ יׁשִ ר ּבִ ְדּבָ עּו ַבּמִ ד ּתָ

ף.  ְתַעּטָ ֶהם ּתִ ם ּבָ ם ְצֵמִאים, ַנְפׁשָ ה ְרֵעִבים ּגַ

יֵלם. צּוקֹוֵתיֶהם ַיּצִ ר ָלֶהם, ִמּמְ ּצַ ו ַוִּיְצֲעקּו ֶאל ה' ּבַ
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ב.  ָרה, ָלֶלֶכת ֶאל ִעיר מֹוׁשָ ֶדֶרְך ְיׁשָ ז ַוַּיְדִריֵכם ּבְ

ח יֹודּו ַלה' ַחְסּדֹו, ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם. 

א טֹוב.  יַע ֶנֶפׁש ׁשֵֹקָקה, ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמּלֵ ּבִ י ִהׂשְ ט ּכִ

ְך ְוַצְלָמֶות, ֲאִסיֵרי ֳעִני ּוַבְרֶזל. ֵבי חֹׁשֶ י יֹׁשְ

י ִהְמרּו ִאְמֵרי ֵא־ל, ַוֲעַצת ֶעְליֹון ָנָאצּו.  יא ּכִ

לּו ְוֵאין עֵֹזר. ׁשְ ם, ּכָ ָעָמל ִלּבָ יב ַוַּיְכַנע ּבֶ

יֵעם. ֻצקֹוֵתיֶהם יֹוׁשִ ר ָלֶהם, ִמּמְ ּצַ  יג ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ה' ּבַ

ק. ְך ְוַצְלָמֶות, ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם ְיַנּתֵ יד יֹוִציֵאם ֵמחֹׁשֶ

טו יֹודּו ַלה' ַחְסּדֹו, ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם. 

ַע. ּדֵ ת, ּוְבִריֵחי ַבְרֶזל ּגִ ְלתֹות ְנחֹׁשֶ ר ּדַ ּבַ י ׁשִ טז ּכִ

ָעם, ּוֵמֲעוֹֹנֵתיֶהם ִיְתַעּנּו.  ׁשְ ֶרְך ּפִ יז ֱאִוִלים ִמּדֶ

ֲעֵרי ָמֶות.  יעּו ַעד ׁשַ ם, ַוַּיּגִ ַתֵעב ַנְפׁשָ ל אֶֹכל ּתְ יח ּכָ

יֵעם. ֻצקֹוֵתיֶהם יֹוׁשִ ר ָלֶהם, ִמּמְ ּצַ יט ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ה' ּבַ

ִחיתֹוָתם.  ְ ט ִמּשׁ ֵאם, ִויַמּלֵ ָברֹו ְוִיְרּפָ ַלח ּדְ כ ִיׁשְ

כא יֹודּו ַלה' ַחְסּדֹו, ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם. 

ה.  ִרּנָ יו ּבְ רּו ַמֲעׂשָ חּו ִזְבֵחי תֹוָדה, ִויַסּפְ כב ְוִיְזּבְ

ים. ַמִים ַרּבִ י ְמָלאָכה ּבְ ֳאִנּיֹות, עֹׂשֵ כג יֹוְרֵדי ַהָּים ּבָ

ְמצּוָלה.  י ה', ְוִנְפְלאֹוָתיו ּבִ ה ָראּו ַמֲעׂשֵ כד ֵהּמָ



יו.  ּלָ רֹוֵמם ּגַ כה ַוּיֹאֶמר ַוַּיֲעֵמד רּוַח ְסָעָרה, ַוּתְ

ָרָעה ִתְתמֹוָגג.  ם ּבְ ַמִים, ֵיְרדּו ְתהֹומֹות, ַנְפׁשָ כו ַיֲעלּו ׁשָ

ע. ּלָ ְתּבַ ּכֹור, ְוָכל ָחְכָמָתם ּתִ ִ ּשׁ כז ָיחֹוּגּו ְוָינּועּו ּכַ

צּוקֵֹתיֶהם יֹוִציֵאם.  ר ָלֶהם, ּוִמּמְ ּצַ כח ַוִּיְצֲעקּו ֶאל ה' ּבַ

יֶהם.  ּלֵ כט ָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה, ַוֶּיֱחׁשּו ּגַ

ּתֹקּו, ַוַּיְנֵחם ֶאל ְמחֹוז ֶחְפָצם. ְמחּו ִכי ִיׁשְ ל ַוִּיׂשְ

לא יֹודּו ַלה' ַחְסּדֹו, ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם. 

ב ְזֵקִנים ְיַהְללּוהּו. ְקַהל ָעם, ּוְבמֹוׁשַ לב ִוירֹוְממּוהּו ּבִ

אֹון. ר, ּומָֹצֵאי ַמִים ְלִצּמָ ם ְנָהרֹות ְלִמְדּבָ לג ָיׂשֵ

ֵבי ָבּה.  ִרי ִלְמֵלָחה, ֵמָרַעת יֹוׁשְ לד ֶאֶרץ ּפְ

ר ַלֲאַגם ַמִים, ְוֶאֶרץ ִצָּיה ְלמָֹצֵאי ָמִים. ם ִמְדּבָ לה ָיׂשֵ

ב.  ם ְרֵעִבים, ַוְיכֹוְננּו ִעיר מֹוׁשָ ב ׁשָ לו ַוּיֹוׁשֶ

ִרי ְתבּוָאה. עּו ְכָרִמים, ַוַּיֲעׂשּו ּפְ דֹות ַוִּיּטְ לז ַוִּיְזְרעּו ׂשָ

ם לֹא ַיְמִעיט.  לח ַוְיָבְרֵכם ַוִּיְרּבּו ְמאֹד, ּוְבֶהְמּתָ

לט ַוִּיְמֲעטּו ַוָּיׁשֹחּו, ֵמעֶֹצר ָרָעה ְוָיגֹון. 

ֹתהּו לֹא ָדֶרְך.  מ ׁשֵֹפְך ּבּוז ַעל ְנִדיִבים, ַוַּיְתֵעם ּבְ

חֹות.  ּפָ ּצֹאן ִמׁשְ ם ּכַ ב ֶאְביֹון ֵמעֹוִני, ַוָּיׂשֶ ּגֵ מא ַוְיׂשַ

יָה.  ָמחּו, ְוָכל ַעְוָלה ָקְפָצה ּפִ ִרים ְוִיׂשְ מב ִיְראּו ְיׁשָ

ה, ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי ה'.  ָמר ֵאּלֶ מג ִמי ָחָכם ְוִיׁשְ



תהלים צז

ים. ָעָנן ַוֲעָרֶפל  ְמחּו ִאִּיים ַרּבִ ֵגל ָהָאֶרץ, ִיׂשְ ה' ָמָלְך ּתָ

ֵלְך,  ְסאֹו. ֵאׁש ְלָפָניו ּתֵ ט ְמכֹון ּכִ ּפָ ְסִביָביו, ֶצֶדק ּוִמׁשְ

ָרֲאָתה  ֵבל,  ּתֵ ְבָרָקיו  ֵהִאירּו  ָצָריו.  ָסִביב  ּוְתַלֵהט 

ְפֵני  ְפֵני ה', ִמּלִ ּדֹוַנג ָנַמּסּו ִמּלִ ֵחל ָהָאֶרץ. ָהִרים ּכַ ַוּתָ

ָכל  ְוָראּו  ִצְדקֹו,  ַמִים  ָ ַהּשׁ ידּו  ִהּגִ ָהָאֶרץ.  ל  ּכָ ֲאדֹון 

ְתַהְלִלים  ַהּמִ ֶפֶסל  עְֹבֵדי  ל  ּכָ ֵיבֹׁשּו  בֹודֹו.  ּכְ ים  ָהַעּמִ

ַמח  ׂשְ ְמָעה ַוּתִ ל ֱאלִֹהים. ׁשָ ֲחוּו לֹו ּכָ ּתַ ֱאִליִלים, ִהׁשְ ּבָ

י  ֶטיָך ה'. ּכִ ּפָ נֹות ְיהּוָדה, ְלַמַען ִמׁשְ ֵגְלָנה ּבְ ִצּיֹון, ַוּתָ

ל  ל ָהָאֶרץ, ְמאֹד ַנֲעֵליָת ַעל ּכָ ה ה' ֶעְליֹון ַעל ּכָ ַאּתָ

ְנאּו ָרע, ׁשֵֹמר ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו,  ֱאלִֹהים. אֲֹהֵבי ה' ׂשִ

ֵרי־ֵלב  ּוְלִיׁשְ יק,  ּדִ ַלּצַ ָזֻרַע  יֵלם. אֹור  ַיּצִ ִעים  ְרׁשָ ִמַּיד 

ה', ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו.  יִקים ּבַ ְמחּו ַצּדִ ְמָחה. ׂשִ ׂשִ

תהלים צח

ה,  ָעׂשָ ִנְפָלאֹות  י  ּכִ ָחָדׁש  יר  ׁשִ ַלה'  ירּו  ׁשִ ִמְזמֹור, 

ְיׁשּוָעתֹו,  ה'  הֹוִדיַע  ָקְדׁשֹו.  ּוְזרֹוַע  ְיִמינֹו  יָעה־ּלֹו  הֹוׁשִ

ה ִצְדָקתֹו. ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ְלֵבית  ּלָ ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ּגִ



ֱא־לֵֹקינּו.  ְיׁשּוַעת  ֵאת  ָאֶרץ  ַאְפֵסי  ָכל  ָראּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ

ַלה'  רּו  ַזּמְ רּו.  ְוַזּמֵ נּו  ְוַרּנְ ְצחּו  ּפִ ָהָאֶרץ,  ל  ּכָ ַלה'  ָהִריעּו 

ׁשֹוָפר,  ְוקֹול  ֲחצְֹצרֹות  ּבַ ִזְמָרה.  ְוקֹול  ִכּנֹור  ּבְ ִכּנֹור,  ּבְ

ֵבי  ֵבל ְויֹׁשְ ֶלְך ה'. ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו, ּתֵ ָהִריעּו ִלְפֵני ַהּמֶ

י ָבא  נּו. ִלְפֵני ה' ּכִ ָבּה. ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף, ַיַחד ָהִרים ְיַרּנֵ

ִרים.  ֵמיׁשָ ים ּבְ ֶצֶדק ְוַעּמִ ֵבל ּבְ ּפֹט ּתֵ ּפֹט ָהָאֶרץ, ִיׁשְ ִלׁשְ

ׁש ֶמֶלְך ִעיר ְמלּוָכה, ִמְקַדּ

קּוִמי ְצִאי ִמּתֹוְׂך ַהֲהֵפָכה,

ָכא, ֵעֶמק ַהָבּ ֶבת ְבּ ַרב ָלְך ֶשׁ

ְוהּוא ַיֲחמֹׂל ָעַלִיְך ֶחְמָלה.

ה ה'  ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂ

ְמָחה בֹו. ָנִגיָלה ְוִנְשׂ

ִהְתעֹוְׂרִרי ִהְתעֹוְׂרִרי,

י ָבא אֹוֵׂרְך קּוִמי אֹוִׂרי, ִכּ

ִרי, ֵבּ יר ַדּ עּוִרי עּוִרי ִשׁ

בֹוד ה' ָעַלִיְך ִנְגָלה. ְכּ



ה ה'  ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂ

ְמָחה בֹו. ָנִגיָלה ְוִנְשׂ

ְלִמי, י ְולֹׂא ִתָכּ לֹׂא ֵתבִֹׂשׁ

ֱהִמי, ּתֹוֲׂחִחי ּוַמה ֶתּ ְשׁ ַמה ִתּ

י, ְך ֶיֱחסּו ֲעִנֵיּי ַעִמּ ָבּ

ּה. ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל תָלּ

ה ה'  ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂ

ְמָחה בֹו. ָנִגיָלה ְוִנְשׂ

ְפרִֹׂצי, מֹׂאל ִתּ ָיִמין ּוְשׁ

ֲעִריִצי, ְוֶאת ה' ַתּ

ְרִצי, ן ַפּ ַעל ַיד ִאיׁש ֶבּ

ְמָחה ְוָנִגיָלה. ְוִנְשׁ

ה  ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂ

ְמָחה בֹו. ה' ָנִגיָלה ְוִנְשׂ

מתפללים תפילת ערבית בנעימה חגיגית. 



ביום העצמאות, לאחר תפילת העמידה יש 
נוהגים לומר 'הלל', ויש מברכים לפניו 'שהחיינו'. 

כשחל יום ירושלים במוצאי שבת, אומרים לאחר 
תפילת העמידה חצי קדיש, "ויהי נעם", ו-"ואתה 

קדוש". 

אחרי קדיש תתקבל פותחים את ארון הקודש 
ואומרים:

ָרֵאל, ה'  ַמע ִיְשׂ  ְשׁ
ֱא־לֵֹקינּו, ה' ֶאָחד.

ה' הּוא ָהֱא־לִֹקים. 

החזן אומר והקהל חוזר אחריו:

ים ַלֲאבֹוֵׂתינּו ְוָלנּו ּוְגָאָלנּו ֵמַעְבדּות  ה ִנּסִ ָעׂשָ ִמי ׁשֶ

ָקרֹוב,  ּבְ ְשֵלָמה  ה  ְגֻאּלָ ִיְגָאֵלנּו  הּוא  ְלֵחרּות, 

ל  ְנפֹות ָהָאֶרץ, ֲחֵבִרים ּכָ ע ּכַ ֵחינּו ֵמַאְרּבַ ץ ִנּדָ ִויַקּבֵ

ָרֵאל, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ִיׂשְ



החזן אומר:

ר  ֵר֣ ַהצֹּ ֙ר  ַעל־ַהַצּ ם  ַאְרְצֶכ֗ ְבּ ה  ִמְלָחָמ֜ אּו  י־ָתבֹ֨ ְוִכֽ

ם ִלְפֵנ֙י ה' ֱא־ ְרֶתּ֗ ת ְוִנְזַכּ ֲחצְֹצרֹ֑ ם ַבּ ם ַוֲהֵרעֶֹת֖ ֶאְתֶכ֔

ְמַחְתֶכ֥ם  ִשׂ ּוְב֨יֹום  ֵמאְֹיֵביֶכֽם׃  ם  ְעֶתּ֖ ְונֹוַשׁ ם  ֵקיֶכ֔ לֹֽ

ם  ּוְתַקְעֶתּ֣ יֶכ֒ם   ׇחְדֵשׁ י  ֣ ּוְבָראֵשׁ ְבמֹוֲעֵדיֶכ֮ם  ּוֽ

ְלֵמיֶכ֑ם ְוָה֨יּו  י ַשׁ ם ְוַע֖ל ִזְבֵח֣ ֵתיֶכ֔ ֹ֣ ל עֹל ת ַע֚ ְצרֹ֗ ֲחצֹֽ ַבּ

ם ֲאִנ֖י ה' ֱא־לֵֹקיֶכֽם׃  ֵקיֶכ֔ רֹו֙ן ִלְפֵנ֣י ֱא־לֹֽ ָלֶכ֤ם ְלִזָכּ

)במדבר י, ט-י(

תוקעים תקיעה גדולה ואומרים:

נּוָיה! ַלִים ַהְבּ ירּוָשׁ ָאה ִבּ ָנה ַהָבּ ַלָשּׁ

סוגרים את ארון הקודש ואומרים: 

ָפֶניָך ה' ֱא־לֵֹקינּו ֵוא־לֵֹקי ֲאבֹוֵתינּו,  ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ה  ִנְזּכֶ ן  ּכֵ ה,  ִדְגֻאָלּ א  ְלַאְתַחְלַתָּ ֶשָזִכינּו  ֵשם  ֶשּכְ

ְמֵהָרה  ִבּ ִצְדֵקנּו  יַח  ְמִשׁ ֶשל  ׁשֹוָפרֹו  קֹול  מַֹע  ִלְשׁ

ְבָיֵמינּו.



ושרים במנגינת 'התקווה':

ָהִיינּו  ִצּיֹון,  יַבת  ִשׁ ֶאת  ה'  ׁשּוב  ְבּ ֲעלֹות,  ַהַמּ יר  ִשׁ

ָאז  ה,  ִרָנּ ּוְלׁשֹוֵננּו  ינּו  ִפּ חֹוק  ְשׂ ֵלא  ִיָמּ ָאז  חְֹלִמים.  ְכּ

יל  ה. ִהְגִדּ יל ה' ַלֲעׂשֹות ִעם־ֵאֶלּ יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִדּ

ֶאת  ה'  ׁשּוָבה  ֵמִחים.  ְשׂ ָהִיינּו  נּו,  ִעָמּ ַלֲעׂשֹות  ה' 

ה  ִרָנּ ִדְמָעה, ְבּ ֶגב. ַהזְֹּרִעים ְבּ ֶנּ ֲאִפיִקים ַבּ ִביֵתנּו, ַכּ ְשׁ

א ָיבֹא  ְך ַהָזַּרע, בֹּ א ֶמֶשׁ ִיְקצֹרּו. ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכֹה נֵֹשׂ

ָתיו.  א ֲאֻלמֹּ ה נֵֹשׂ ְבִרָנּ

)תהלים קכו(

מסיימים כבכל יום, ושרים:

יַח, ְוַאף  ִשׁ ִביַאת ַהָמּ ֵלָמה ְבּ ֱאמּוָנה ְשׁ ֲאִני ַמֲאִמין ֶבּ

ָכל יֹום  ה ּלֹו ְבּ ל ֶזה ֲאַחֶכּ , ִעם ָכּ ִיְּתַמְהֵמַהּ י ֶשׁ ַעל ִפּ

ָיּבֹוא. ֶשׁ

מברכים איש את רעהו בברכת:

ה ְשֵלָמה. מֹוֲעִדים ְלִשְמָחה ִלְגֻאּלָ



סדר שחרית

בשחרית אומרים פסוקי דזמרה של שבת ויום טוב 
)אך אומרים 'מזמור לתודה' ואין אומרים 'נשמת'( 

יש נוהגים לומר שירת הים פסוק בפסוק. 

בברכה.  שלם  הלל  קוראים  הש"ץ  חזרת  אחרי 
היום  "עוד  קוראים  'אשרי'  לפני  העצמאות,  ביום 
בנוב לעמוד" )ישעיה י, לב–יב, ו(, ואומרים תפילה 
אזכרה  צה"ל,  לחיילי  שברך  מי  המדינה,  לשלום 

לחללי צה"ל ו'אב הרחמים'. 

ושרים  יום  כבכל  מסיימים  'למנצח'.  אומרים  אין 
"אני מאמין". במנחה אין אומרים תחנון.
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