
שבת הודיה ונחמה
ברכת הגומל ואזכרה לנופלים במבצע “צוק איתן”, תשע”ד 

מבצע צוק איתן הסתיים השבוע ועשרות אלפי הלוחמים חוזרים לביתם.
עכשיו יש לנו את הזכות והחובה להודות לבורא עולם על הטוב והחסד שגמל איתנו, להכיר טובה לחיילנו אשר מסרו את נפשם כדי להגן 

עלינו, ולהתפלל לעילוי נשמת חיילנו, שנהרגו על קידוש ה’ בקרבות בעזה. 
ההודיה אין עניינה רק הכרת הטוב, אלא היא גם זו הנותנת לנו את הכח להמשיך קדימה. לכן מתוך תחושה של “טוב להודות לה’ “ אנו 

קוראים לכל בתי הכנסת השבת בעת פתיחת ארון הקודש לקיים מעמד הודיה וברכת הגומל, לצד אזכור הנופלים הי”ד.

תהלים פרק יח
ַהִּׁשיָרה  ִּדְבֵרי  ֶאת  ַליהָוה  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ְלָדִוד,  ה’  ְלֶעֶבד  ַלְמַנֵּצַח  א 

ַוּיֹאַמר   ב  ּוִמַּיד ָׁשאּול.  אְֹיָביו,  ָּכל  ִמַּכף  ִהִּציל ה’ אֹותֹו  ְּביֹום  ַהּזֹאת 

ֶאְרָחְמָך ה’ ִחְזִקי. ג ה’, ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ּוְמַפְלִטי, ֵאִלי צּוִרי, ֶאֱחֶסה 

ְוֶקֶרן ִיְׁשִעי, ִמְׂשַּגִּבי. ד ְמֻהָּלל ֶאְקָרא ה’, ּוִמן אְֹיַבי ִאָּוֵׁשַע.  ּבֹו, ָמִגִּני 

ְׁשאֹול  ֶחְבֵלי  ו  ְיַבֲעתּוִני.  ְבִלַּיַעל  ְוַנֲחֵלי  ֶחְבֵלי-ָמֶות,  ֲאָפפּוִני  ה 

ֱא-ֹלַהי  ְוֶאל  ה’   ֶאְקָרא  ִלי,  ַּבַּצר  ז  ָמֶות.  מֹוְקֵׁשי  ִקְּדמּוִני,  ְסָבבּוִני, 

ֲאַׁשֵּוַע, ִיְׁשַמע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי, ְוַׁשְוָעִתי ְלָפָניו ָּתבֹוא ְבָאְזָניו. ח ַוִּתְגַעׁש 

ָעָלה  ט  ָחָרה לֹו.  ִּכי  ַוִּיְתָּגֲעׁשּו  ִיְרָּגזּו,  ָהִרים  ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ  ּומֹוְסֵדי 

ָעָׁשן ְּבַאּפֹו  ְוֵאׁש ִמִּפיו ּתֹאֵכל, ֶּגָחִלים ָּבֲערּו ִמֶּמּנּו. י ַוֵּיט ָׁשַמִים ַוֵּיַרד, 

רּוַח. ַּכְנֵפי  ַעל  ַוֵּיֶדא  ַוָּיעֹף,  ְּכרּוב  ַעל  ַוִּיְרַּכב  יא  ַרְגָליו.  ַּתַחת  ַוֲעָרֶפל 

ְׁשָחִקים.  ָעֵבי  ַמִים,  ֶחְׁשַכת  ֻסָּכתֹו  ְסִביבֹוָתיו  ִסְתרֹו   חֶֹׁשְך  ָיֶׁשת  יב 

ה’  ַּבָּׁשַמִים  ַוַּיְרֵעם  יד  ֵאׁש.  ְוַגֲחֵלי  ָּבָרד,  ָעְברּו  ָעָביו  ֶנְגּדֹו  ִמּנַֹגּה  יג 

ּוְבָרִקים  ַוְיִפיֵצם,  ִחָּציו  ַוִּיְׁשַלח  טו  ֵאׁש.  ְוַגֲחֵלי  ָּבָרד  ִיֵּתן קֹלֹו,  ְוֶעְליֹון 

ָרב, ַוְיֻהֵּמם. טז ַוֵּיָראּו ֲאִפיֵקי ַמִים, ַוִּיָּגלּו מֹוְסדֹות ֵּתֵבל, ִמַּגֲעָרְתָך ה’, 

ַרִּבים.  ִמַּמִים  ַיְמֵׁשִני  ִיָּקֵחִני,  ִמָּמרֹום,  ִיְׁשַלח  יז  ַאֶּפָך.  רּוַח  ִמִּנְׁשַמת 

ְביֹום  ְיַקְּדמּוִני  יט  ִמֶּמִּני.  ָאְמצּו  ִּכי  ּוִמּׂשְֹנַאי  ָעז,  ֵמאְֹיִבי  ַיִּציֵלִני  יח 

ֵאיִדי, ַוְיִהי ה’ ְלִמְׁשָען ִלי. כ ַוּיֹוִציֵאִני ַלֶּמְרָחב, ְיַחְּלֵצִני, ִּכי ָחֵפץ ִּבי.

כא ִיְגְמֵלִני ה’ ְּכִצְדִקי, ְּכבֹר ָיַדי ָיִׁשיב ִלי. כב ִּכי ָׁשַמְרִּתי ַּדְרֵכי ה’, ְוֹלא 

ָרַׁשְעִּתי ֵמֱא-ֹלָהי. כג ִּכי ָכל ִמְׁשָּפָטיו ְלֶנְגִּדי, ְוֻחּקָֹתיו ֹלא ָאִסיר ֶמִּני. 

כד ָוֱאִהי ָתִמים ִעּמֹו, ָוֶאְׁשַּתֵּמר ֵמֲעו ִֹני. כה ַוָּיֶׁשב ה’ ִלי ְכִצְדִקי, ְּכבֹר ָיַדי 

ְלֶנֶגד ֵעיָניו. כו ִעם ָחִסיד ִּתְתַחָּסד, ִעם ְּגַבר ָּתִמים ִּתַּתָּמם. כז ִעם ָנָבר 

ְוֵעיַנִים  תֹוִׁשיַע,  ָעִני  ַעם  ַאָּתה  ִּכי  כח  ִּתְתַּפָּתל.  ִעֵּקׁש  ְוִעם  ִּתְתָּבָרר, 

ָרמֹות ַּתְׁשִּפיל. כט ִּכי ַאָּתה ָּתִאיר ֵנִרי, ה’ ֱא-ֹלַהי ַיִּגיַּה ָחְׁשִּכי. ל ִּכי-

ְבָך, ָאֻרץ ְּגדּוד, ּוֵבא-ֹלַהי ֲאַדֶּלג ׁשּור. לא ָהֵא-ל ָּתִמים ַּדְרּכֹו, ִאְמַרת 

ִמַּבְלֲעֵדי  ֱא-לֹוַּה,  ִמי  ִּכי  לב  ּבֹו.  ַהחִֹסים  ְלכֹל  הּוא  ָמֵגן  ְצרּוָפה,  ה’ 

ָּתִמים  ַוִּיֵּתן  ָחִיל  ַהְמַאְּזֵרִני  ָהֵא-ל,  לג  ֱא-ֹלֵהינּו.  זּוָלִתי  צּור  ּוִמי  ה’, 

ָיַדי  ְמַלֵּמד  לה  ַיֲעִמיֵדִני.  ָּבמַֹתי  ְוַעל  ָּכַאָּילֹות,  ַרְגַלי  ְמַׁשֶּוה  לד  ַּדְרִּכי. 

ִיְׁשֶעָך,  ָמֵגן  ִלי  ַוִּתֶּתן  לו  ְזרֹועָֹתי.  ְנחּוָׁשה  ֶקֶׁשת  ְוִנֲחָתה  ַלִּמְלָחָמה, 

ְוֹלא  ַתְחָּתי,  ַצֲעִדי  ַּתְרִחיב  לז  ַתְרֵּבִני.  ְוַעְנַוְתָך  ִתְסָעֵדִני  ִויִמיְנָך 

ַּכּלֹוָתם.  ַעד  ָאׁשּוב  ְוֹלא  ְוַאִּׂשיֵגם,  אֹוְיַבי  ֶאְרּדֹוף  לח  ַקְרֻסָּלי.  ָמֲעדּו 

ַחִיל  ַוְּתַאְּזֵרִני  מ  ַרְגָלי.  ַּתַחת  ִיְּפלּו  קּום,  ֻיְכלּו  ְוֹלא  ֶאְמָחֵצם  לט 

ּוְמַׂשְנַאי  עֶֹרף,  ִּלי  ָנַתָּתה  ְואְֹיַבי  מא  ַּתְחָּתי.  ָקַמי  ַּתְכִריַע  ַלִּמְלָחָמה, 

ְוֶאְׁשָחֵקם  מג  ָעָנם.  ְוֹלא  ה’  ַעל  מֹוִׁשיַע,  ְוֵאין  ְיַׁשְּועּו  מב  ַאְצִמיֵתם. 

ָעם,  ֵמִריֵבי  ְּתַפְּלֵטִני  מד  ֲאִריֵקם.  ְּכִטיט חּוצֹות  רּוַח,  ְּפֵני  ַעל  ְּכָעָפר 

ְּתִׂשיֵמִני ְלרֹאׁש ּגֹוִים, ַעם ֹלא ָיַדְעִּתי ַיַעְבדּוִני. מה ְלֵׁשַמע אֶֹזן ִיָּׁשְמעּו 
ְוַיְחְרגּו ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם. מז  ֵנָכר ִיּבֹלּו,  ְּבֵני  ְיַכֲחׁשּו ִלי. מו  ֵנָכר  ְּבֵני  ִלי, 

ְנָקמֹות  ַהּנֹוֵתן  ָהֵא-ל  מח  ִיְׁשִעי.  ֱא-לֹוֵהי  ְוָירּום  צּוִרי  ּוָברּוְך  ה’  ַחי 

ָקַמי ְּתרֹוְמֵמִני,  ִמן  ְמַפְּלִטי ֵמאְֹיָבי, ַאף  ַּתְחָּתי. מט  ַעִּמים  ַוַּיְדֵּבר  ִלי, 

נא  ֲאַזֵּמָרה.  ּוְלִׁשְמָך  ה’,  ַבּגֹוִים  אֹוְדָך  ֵּכן  ַעל  נ  ַּתִּציֵלִני.  ָחָמס  ֵמִאיׁש 

ַמְגִּדל ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו, ְועֶֹׂשה ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם.

תהלים פרק קמד
ַלִּמְלָחָמה. ֶאְצְּבעֹוַתי  ַלְקָרב,  ָיַדי  ַהְמַלֵּמד  צּוִרי  ה’,  ָּברּוְך  ְלָדִוד,  א 

ב ַחְסִּדי ּוְמצּוָדִתי, ִמְׂשַּגִּבי ּוְמַפְלִטי ִלי, ָמִגִּני, ּובֹו ָחִסיִתי, ָהרֹוֵדד ַעִּמי 

ַתְחָּתי. ג ה’ ָמה ָאָדם ַוֵּתָדֵעהּו, ֶּבן ֱאנֹוׁש ַוְּתַחְּׁשֵבהּו. ד ָאָדם ַלֶהֶבל 

ְוֶיֱעָׁשנּו. ֶּבָהִרים  ַּגע  ְוֵתֵרד,  ָׁשֶמיָך  ַהט  ה’  ה  עֹוֵבר.  ְּכֵצל  ָיָמיו  ָּדָמה, 

ו ְּברֹוק ָּבָרק ּוְתִפיֵצם, ְׁשַלח ִחֶּציָך ּוְתֻהֵּמם. ז ְׁשַלח ָיֶדיָך ִמָּמרֹום, ְּפֵצִני 

ְוַהִּציֵלִני, ִמַּמִים ַרִּבים ִמַּיד ְּבֵני ֵנָכר. ח ֲאֶׁשר ִּפיֶהם ִּדֶּבר ָׁשְוא ִויִמיָנם 

ֲאַזְּמָרה  ְּבֵנֶבל ָעׂשֹור  ָּלְך,  ָחָדׁש ָאִׁשיָרה  ִׁשיר  ֱאֹלִהים  ט  ָׁשֶקר.  ְיִמין 

ָּלְך. י ַהּנֹוֵתן ְּתׁשּוָעה ַלְּמָלִכים, ַהּפֹוֶצה ֶאת ָּדִוד ַעְבּדֹו ֵמֶחֶרב ָרָעה. יא 

ְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני ִמַּיד ְּבֵני ֵנָכר, ֲאֶׁשר ִּפיֶהם ִּדֶּבר ָׁשְוא ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר. 

יב ֲאֶׁשר ָּבֵנינּו ִּכְנִטִעים ְמֻגָּדִלים ִּבְנעּוֵריֶהם, ְּבנֹוֵתינּו ְכָזִוּיֹת ְמֻחָּטבֹות 

ַּתְבִנית ֵהיָכל. יג ְמָזֵוינּו ְמֵלִאים ְמִפיִקים ִמַּזן ֶאל ַזן, צֹאוֵננּו ַמֲאִליפֹות 

ְמֻרָּבבֹות ְּבחּוצֹוֵתינּו. יד ַאּלּוֵפינּו ְמֻסָּבִלים, ֵאין ֶּפֶרץ ְוֵאין יֹוֵצאת ְוֵאין 

ְצָוָחה ִּבְרחֹבֵֹתינּו. טו ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּלֹו, ַאְׁשֵרי ָהָעם ֱׁשה’ ֱא-ֹלָהיו.

נשמת כל חי
ִנְׁשַמת ָּכל ַחי ְּתָבֵרְך ֶאת ִׁשְמָך ה’ ֱא-לֵהינּו. ְורּוַח ָּכל ָּבשר ְּתָפֵאר 

ֵאל.  ַאָּתה  ָהעוָלם  ְוַעד  ָהעוָלם  ִמן  ָּתִמיד.  ַמְלֵּכנּו  ִזְכְרָך  ּוְתרוֵמם 

ּוְמַפְרֵנס  ּוַמִּציל  ּפוֶדה  ּומוִׁשיַע.  ּגוֵאל  ֶמֶלְך  ָלנּו  ֵאין  ּוִמַּבְלָעֶדיָך 

ְועוֶנה ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך עוֵזר ְוסוֵמְך ֶאָּלא 

ָאָּתה. ֱא-לֵהי ָהִראׁשוִנים ְוָהַאֲחרוִנים. ֱאלוַּה ָּכל ְּבִריות. ֲאדון ָּכל 

ּתוָלדות. ַהְּמֻהָּלל ְּברוב ַהִּתְׁשָּבחות. ַהְּמַנֵהג עוָלמו ְּבֶחֶסד ּוְבִרּיוָתיו 

ְּבַרֲחִמים. וה’ ֵער. ִהֵּנה לא ָינּום ְולא ִייָׁשן. ַהְמעוֵרר ְיֵׁשִנים. ְוַהֵּמִקיץ 

נוְפִלים.  ְוַהּסוֵמְך  ֲאסּוִרים.  ְוַהַּמִּתיר  ִאְלִמים.  ְוַהֵּמשיַח  ִנְרָּדִמים 

מוִדים. ֲאַנְחנּו  ְלַבְּדָך  ּוְלָך  ֶנֱעָלִמים.  ְוַהְּמַפֲעֵנַח  ְּכפּוִפים.  ְוַהּזוֵקף 

ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים. ּוְלׁשוֵננּו ִרָּנה ַּכֲהמון ַּגָּליו. ְושְפתוֵתינּו 

ְוָיֵדינּו  ְוַכָּיֵרַח.  ַּכֶּׁשֶמׁש  ְמִאירות  ְוֵעיֵנינּו  ָרִקיַע.  ְּכֶמְרֲחֵבי  ֶׁשַבח 

ֲאַנְחנּו  ֵאין  ָּכַאָּילות.  ַקּלות  ְוַרְגֵלינּו  ָׁשָמִים.  ְּכִנְׁשֵרי  ְפרּושות 

בס”ד, ערב שבת “נחמו”, תשע”ד

הרב דוד סתיו

יו”א ארגון רבני צהר



ֶאת  ּוְלָבֵרְך  ֲאבוֵתינּו.  ֵוא-לֵהי  ֱא-לֵהינּו  ְלָך ה’  ְלהודות  ַמְסִּפיִקים 

ְרָבבות  ְוִרֵּבי  ֲאָלִפים  ַאְלֵפי  ֶאֶלף  ֵמָאֶלף  ַאַחת  ַעל  ַמְלֵּכנּו.  ִׁשְמָך 

ְוִעָּמנּו.  ֲאבוֵתינּו  ִעם  ֶׁשָעשיָת  ְוִנְפָלאות  ִנִּסים  ַהּטובות  ְּפָעִמים. 

ְּפִדיָתנּו.  ֲעָבִדים  ּוִמֵּבית  ֱאלֵהינּו.  ה’  ְּגַאְלָּתנּו  ִמִּמְצַרִים  ִמְּלָפִנים 

ְּבָרָעב ַזְנָּתנּו. ּוְבשָבע ִּכְלַּכְלָּתנּו. ֵמֶחֶרב ִהַּצְלָּתנּו. ּוִמֶּדֶבר ִמַּלְטָּתנּו. 

ַרֲחֶמיָך.  ֲעָזרּונּו  ֵהָּנה  ַעד  ִּדִּליָתנּו.  ְוֶנֱאָמִנים  ְוַרִּבים  ָרִעים  ּוֵמֳחָלִים 

ָלֶנַצח. ֱאלֵהינּו  ה’  ִּתְּטֵׁשנּו  ְוַאל  ֱאלֵהינּו.  ה’  ֲחָסֶדיָך  ֲעָזבּונּו  ְולא 

ְוָלׁשון  ְּבַאֵּפינּו.  ֶׁשָּנַפְחָּת  ּוְנָׁשָמה  ְורּוַח  ָּבנּו.  ֶׁשִּפַּלְגָּת  ֵאָבִרים  ֵּכן  ַעל 

ִויׁשוְררּו  ִויָפֲארּו  ִויַׁשְּבחּו  ִויָבְרכּו  יודּו  ֵהם.  ֵהן  ְּבִפינּו.  שְמָּת  ֲאֶׁשר 

ָּתִמיד:  ַמְלֵּכנּו  ִׁשְמָך  ֶאת  ְוַיְמִליכּו  ְוַיְקִּדיׁשּו  ְוַיֲעִריצּו  ִוירוְממּו 

ְּתַצֶּפה.  ְלָך  ַעִין  ְוָכל  ִתָּׁשַבע.  ְלָך  ָלׁשון  ְוָכל  יוֶדה.  ְלָך  ֶּפה  ָכל  ִּכי 

ַהְּלָבבות  ְוָכל  ִתְׁשַּתֲחֶוה.  ְלָפֶניָך  קוָמה  ְוָכל  ִתְכַרע.  ְלָך  ֶּבֶרְך  ְוָכל 

ָּכל  ֶׁשָּכתּוב.  ַּכָּדָבר  ִלְׁשֶמָך.  ְיַזְּמרּו  ּוְכָליות  ֶקֶרב  ְוָכל  ִייָראּוָך. 

ַעְצמוַתי ּתאַמְרָנה ה’ ִמי ָכמוָך. ַמִּציל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶּמּנּו. ְוָעִני ְוֶאְביון 

ֲעִנִּיים ַאָּתה ִתְׁשַמע. ַצֲעַקת ַהַּדל ַּתְקִׁשיב ְותוִׁשיַע. ִמּגוְזלו. ַׁשְוַעת 

ברכת הגומל
ְיָׁשִרים  ְּבסוד  ֵלָבב,  ְּבָכל  ה’  אוֶדה  ולומר:  להקדים  הנוהגים  ]יש 

ְוֵעָדה.[

ְלַחָּיִבים  ַהּגוֵמל  ָהעוָלם,  ֶמֶלְך  ֱא-לֵהינּו  ה’,  ַאָּתה  ָּברּוְך 
טובות ֶׁשְּגָמַלִני ָּכל טּוב.

ֶמֶלְך  ֱא-לֵהינּו  ה’,  ַאָּתה  ָּברּוְך  תימני-בלדי:  נוסח  לפי  ]לנוהגים 

ָהעוָלם ֶׁשְּגָמַלִני טׂוב.[

ועונים: “אמן”.

ִיְגָמְלָך  ָּכל טּוב הּוא  ֶׁשְּגָמָלְך  ִמי[  ]נ”א:  ָהֵא-ל  ואחר כך אומרים: 

ָּכל טּוב ֶסָלה.

והוא עונה אחריהם: אמן כן יהי רצון.

תפילה לשלום פצועי מבצע “צוק איתן”:
ִרְבָקה  ָׂשָרה  ְוִאּמֹוֵתינּו  ְוַיֲעקֹב  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשֵּבַרְך  ִמי 

ָרֵחל ְוֵלָאה, הּוא ְיָבֵרְך, ִיְׁשמֹר ְוִיְנצֹר ֶאת ַחָּיֵלי ְצָבא ֲהָגָנה ְלִישָרֵאל 

ְוֶאת ֶאְזָרֵחי ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּנְפְצעּו ְוֶׁשִנְפְּגעּו ְּבִמְבַצע “צּוק ֵאיָתן”, 

ְוִיְׁשַלח ָלֶהם ְמֵהָרה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ִמן ַהָּׁשַמִים ְלָכל ֶאְבֵריֶהם ּוְלָכל 

ִּגיֵדיֶהם.

ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַיֲעֶלה ָלֶהם ַמְרֵּפא ֲארּוָכה, ַמְרֵּפא ַחִּיים ּוַמְרֵּפא 

ָׁשלֹום, ְוַיֲעִמיֵדם ַעל ֻּבְרָים ְוַעל ְמכֹוָנם.

ֵהם  ּוְלַאְּמָצם,  ְלַחְּזָקם  ַרֲחִמים  ֲעֵליֶהם  ְיַמֵּלא  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 

ּוִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהם, ִויַבְּׂשר ָלֶהם ְוָלנּו ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות, 

]בשבת: ַׁשָּבת ִהיא ִמִּלְזעֹק ּוְרפּוָאה ְקרֹוָבה ָלבֹוא[, ַהְׁשָּתא ַּבֲעָגָלא 

ּוִבְזַמן ָקִריב, ְונֹאַמר ָאֵמן.

תפילה לשלום חיילי צה”ל ותושבי הדרום 
לׂוֲחֵמי  ֶאת  ְיָבֵרְך  הּוא  ְוַיֲעקֹב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבֹוֵתינּו  ַרְך  ֵבּ ֶשׁ ִמי 

ֶאת  ֶׁשִּקְּדׁשּו  ַהָּדרֹום  ּתֹוָׁשֵבי  ְוֶאת  ּוַבִּמּלּוִאים,  ַּבָּסִדיר  ֵאיָתן  צּוק 

חֹות  כֹּ י  ְוַאְנֵשׁ ְלִיְשָׂרֵאל  ה  ַהֲהַגָנּ ְצָבא  ֵלי  ַחָיּ ְוֶאת  ַּבֲעִמיָדָתם  ַהֵּׁשם 

ָבנֹון  בּול ַהְלּ ַמר ַאְרֵצנּו ְוָעֵרי ֱאֹלֵהינּו, ִמְגּ חֹון, ָהעֹוְמִדים ַעל ִמְשׁ ָטּ ַהִבּ

ה  ָשׁ ָבּ ַיּ ַבּ ָהֲעָרָבה,  ְלבֹוא  ַעד  דֹול  ַהָגּ ם  ַהָיּ ּוִמן  ִמְצַרִים,  ר  ִמְדַבּ ְוַעד 

ם. ֲאִויר ּוַבָיּ ָבּ

רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ִלְפֵניֶהם!  ִפים  ִנָגּ ָעֵלינּו  ִמים  ַהָקּ אֹוְיֵבינּו  ֶאת  ְיָי  ן  ִיֵתּ

יל ֶאת ַחָיֵלינּו ִמָּכל ָצָרה ְוצּוָקה, ּוִמָּכל ֶנַגע ּוַמֲחָלה,  מֹר ְוַיִצּ הּוא ִיְשׁ

ׂשֹוְנֵאינּו  ר  ַיְדֵבּ ְיֵדיֶהם.  ַמֲעֵשׂה  ָכל  ְבּ ְוַהְצָלָחה  ָרָכה  ְבּ ַלח  ְוִיְשׁ

ֶהם  ָבּ ם  ִויֻקַיּ חֹון.  ִנָצּ ּוְבֲעֶטֶרת  ְיׁשּוָעה  ֶכֶתר  ְבּ ֵרם  ִויַעְטּ יֶהם,  ְחֵתּ ַתּ

ֵחם ָלֶכם ִעם אְֹיֵביֶכם  ֶכם, ְלִהָלּ י ה’ ֱא-ֹלֵהיֶכם ַההֵֹלְך ִעָמּ תּוב: “ִכּ ַהָכּ

יַע ֶאְתֶכם” )דברים כ,ד(. ְונֹאַמר: “ָאֵמן”. ְלהֹוִשׁ

אזכרה לחיילי צה”ל
ַּתַחת  ְנכוָנה  ְמנּוָחה  ַהְמֵצא  ַּבְּמרוִמים,  ׁשוֵכן  ַרֲחִמים  ָמֵלא  ֵאל 

ְּכזַהר  ְוִגּבוִרים,  ְטהוִרים  ְקדוִׁשים,  ְּבַמֲעלות  ַהְּׁשִכיָנה,  ַּכְנֵפי 

ְוַהּלוֲחִמים  ְלִישָרֵאל  ֲהָגָנה  ְצָבא  ַחָּיֵלי  ְלִנְׁשמות  ַמְזִהיִרים.  ָהָרִקיַע 

ְּבַמַעְרכות ָהָעם ֶׁשֵחְרפּו ַנְפָׁשם ָלמּות ַעל ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם, ּוְבֶעְזַרת ֱא-

לֵהי ַמַעְרכות ִישָרֵאל ֵהִביאּו ִלְתקּוַמת ָהֻאָּמה ְוַהְּמִדיָנה ְוִלְגֻאַּלת 

ָהָאֶרץ ְוִעיר ָהֱא-לִהים. ובתוכם:

סא”ל אמוץ גרינברג

סא”ל דולב קידר

סג”מ בר רהב

סג”מ יובל היינמן

סג”מ פז אליהו

סגן הדר גולדין

סגן נתן כהן

סגן רועי פלס

סמ”ר אביטל תורג’מן

סמ”ר אברהם גרינצוויג

סמ”ר אורון שאול

סמ”ר אורן נח

סמ”ר איתן ברק

סמ”ר אליאב כחלון

סמ”ר ג’ורדן בן סימון

סמ”ר גיא אלגרנטי

סמ”ר גיא בוילנד

סמ”ר גיא לוי

סמ”ר גל בסון

סמ”ר גלעד יעקובי-רוזנטל

סמ”ר דניאל פומרנץ

סמ”ר טל יפרח

סמ”ר יובל דגן

סמ”ר לי מט

סמ”ר ליאל גדעוני

סמ”ר משה דוינו

סמ”ר משה מלכו

סמ”ר מתן גוטליב

סמ”ר נעם רוזנטל

סמ”ר עוז מנדלוביץ

סמ”ר עומר חי

סמ”ר עמית יאורי

ִּבְצרור  ְוִיְצרור  ְלעוָלִמים,  ְּכָנָפיו  ְּבֵסֶתר  ַיְסִּתיֵרם  ָהַרֲחִמים  ַּבַעל 

ְמנּוָחָתם,  ְּתֵהא  ֵעֶדן  ְּבַגן  ַנֲחָלָתם,  הּוא  ה’  ִנְׁשָמָתם.  ֶאת  ַהַחִּיים 

ְונאַמר  ָהָּיִמין,  ְלֵקץ  ְלגוָרָלם  ְוַיַעְמדּו  ִמְׁשָּכָבם,  ַעל  ְּבָׁשלום  ְוָינּוחּו 

ָאֵמן.

סמ”ר שון כרמלי

סמ”ר שחר דובר

סמ”ר שחר תעשה

סמ”ר שי קושניר

סמל אדר ברסנו

סמל בן וענונו

סמל בניה רובל

סמל ברקאי ישי שור

סמל דור דרעי

סמל דניאל קדמי

סמל מקס שטיינברג

סמל נדב גולדמכר

סמל נדב ריימונד

סמל שגיא ארז

סמל שון מונדשיין

סרן דימיטרי לויטס

סרן ליעד לביא

סרן לירן אדיר

סרן עמרי טל

סרן צביקה קפלן

רב”ט מידן ביטון

רב”ט נירן כהן

רנ”ג רמי כחלון

רס”ב בייניסיאן קסהון

רס”ל אהד שמש

רס”ל ברק רפאל דגורקר

רס”ל דניאל מרש

רס”ל עדי בריגה

רס”ל עודד בן סירא

רס”ן בניה שראל

רס”ן צפריר בן אור

רס”ר יאיר אשכנזי

לֹום. ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך, ְוָיׂשֵ א ה’ ּפָ . ִיּשָׂ ּךָ ָניו ֵאֶליָך, ִויֻחּנֶ ְמֶרָך. ָיֵאר ה’ ּפָ ה. ְיָבֶרְכָך ה’, ְוִיׁשְ ֶ ֶאְפַרִים ְוִכְמַנּשׁ ְמָך ֱאלִֹהים ּכְ ְיׂשִ


