
בארגון צהר חברים למעלה מ-1,000 רבנים ואנשי חינוך, הפועלים 
בהתנדבות לקידום זהותה היהודית של מדינת ישראל, מתוך הידברות 
ושותפות. ארגון צהר מבוסס על עקרונות של יושרה ונאמנות למדינה, 
תוך מחויבות להלכה ולמסורת היהודית. ארגון צהר זכה באות הנשיא 

למתנדב על תרומתו לחברה הישראלית.

סיוע בהוכחת יהדות ל-180,000 עולים
בארץ חיים כיום רבבות עולים ממדינות חבר 
העמים לשעבר שאינם יכולים להוכיח את 
יהדותם. כתוצאה מכך, רבים מהם נאלצים 
להינשא בנישואים אזרחיים בחו"ל, תוך נטישת 
זהותם היהודית. "מרכז שורשים" של צהר פועל 
בשיתוף משרד ראש הממשלה, "מכון הארי 
טריגובוף" ו"קרן פרידברג". המרכז מסייע לאלפי 
עולים מדי שנה להוכיח את שורשיהם היהודיים 
בבתי הדין של הרבנות, לשמר את יהדותם 

ולהינשא על פי חוק כיהודים במדינת ישראל.

70,000 כלות וחתנים של צהר
למעלה מ-15 שנה משיאים רבני צהר זוגות 
חילוניים בהתנדבות, בטקסים המתנהלים על 
פי ההלכה והמסורת היהודית. ארגון צהר מעניק 
לזוגות ליווי לאורך תהליך הנישואין כולו, מתוך יחס 
חם וידידותי. ההליך כולל: רישום לנישואין ברבנות, 
הדרכת כלות ייחודית של מתנדבות צהר וכן 
עריכת חופה בהתנדבות. מדי שנה עורכים רבני 
צהר כ-3,000 חופות בהתנדבות לזוגות חילוניים 
ועד היום נישאו דרך צהר יותר מ-70,000 כלות 

וחתנים ישראלים.

חקיקה חברתית
ברוח היהדות

"צהר לחקיקה" הוא מיזם חברתי א-פוליטי הפועל 
בכנסת ישראל. חברי כנסת מכל קצוות הקשת 
הפוליטית, נעזרים ברבני צהר במסגרת עבודתם 
הפרלמנטרית, כדי לשלב נקודות מבט יהודיות 
בתחומי מדיניות, הנהגת ציבור וחקיקה. המיזם 
מתמקד בתחומי חברה ורווחה ופועל לקידום 

"צדק חברתי יהודי" במדינת ישראל. 

 50,000 משתתפים בפעילויות
של צהר בחגים

מרבית המשפחות בישראל מבקשות לציין 
ולחגוג בדרכן את חגי ישראל. פרוייקט "צהר 
לחגים" מעניק חוויית חגים לכל יהודי החפץ בכך, 
באווירה חמה וידידותית. רבני צהר פועלים בקרב 
מאות קהילות ציוניות, כדי לפתוח את שער בית 
הכנסת לכלל החברה. מדי שנה מארח ארגון צהר 
כ-50,000 דתיים וחילוניים בפעילויות משותפות.

 ארגון צהר מזמין אותך להיות שותפ/ה בפעילות החשובה ובעיצוב דמותה היהודית של מדינת ישראל
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ארגון רבני

סדר הודאה לערב

יום
ירושלים

לפני ואחרי תפילת ערבית

שני פסוקים חותמים את זיקתו של דוד המלך לירושלים. הראשון הוא: "למען אחי 
ורעי אדברה נא שלום בך", והשני הוא: "למען בית ד' אלוקינו אבקשה טוב לך". 
פסוק אחד אומר כי הדיבור בשלומה של ירושלים הוא "למען אחי ורעי". לאמר: 
ירושלים היא עיר האיחוד ואנו מדברים בשלומה כדי לחבר את העם היהודי כולו 
לנקודה אחת. לפי פסוק זה האתגר המונח בפנינו הוא לברר אצל אחינו ואחיותנו, 
מכל קצוות העם, מה הם היו רוצים למצוא בעיר זאת, ולעצב את ירושלים בהתאם, 

בדרך שתקשור את כולם אליה.

אולם ירושלים היא גם עיר הקודש והמקדש: "למען בית ד' אלוקינו אבקשה טוב לך". 
היא המקום אליו באים כדי להיראות שלוש פעמים בשנה לפני ד'; היא המגדלור 
דרכו מתפלל עם ישראל כולו, מכל מקום בעולם, את תפילותיו לריבונו של עולם, 

ושם הן נשמעות. ירושלים היא עיר בעלת יעוד עליון. 

שתי זיקות אלה, זו הנובעת מהאדם מחד, וזו הנובעת ממקור הקודש מאידך, נראות 
לעיתים כסותרות. אשר על כן יש מי שרואה בקישור זה מכשול ופסיחה על שני 
הסעיפים. אולם, אנו בטוחים ויודעים כי החיפוש המתמיד אחר חיבור וקשר בין 
שתי זיקות אלו של ירושלים, יהפוך אותה לעיר שעושה את כל ישראל חברים. מי 
שרואה עצמו כמבקש קדושה, ראוי לו לבקש ולהתחשב גם באחיו ורעיו. כל כך 
הרבה אפשרויות מזמנת ירושלים לחיבורים בין שני הפסוקים האלה, וראוי שהן 

תבאנה לידי ביטוי ברוח "ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו".

בתקווה להתגשמות 
חזון מאוחד ושלם זה

ארגון רבני צהר

בבוקר יום ירושלים יש לומר פסוקי
דזמרה של יום טוב, וכן הלל שלם בברכה. 

אין אומרים תחנון.



תפילת יום ירושלים
לפני תפילת ערבית

יַבת  ׁשּוב ה' ֶאת ִשׁ ֲעלֹות, ְבּ יר ַהַמּ
ֵלא  חְֹלִמים: ָאז ִיָמּ ִצּיֹון ָהִיינּו ְכּ
ה, ָאז יֹאְמרּו  ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָנּ ְשׂחֹוק ִפּ

יל  ה: ִהְגִדּ יל ה' ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶלּ ַבּגֹוִים ִהְגִדּ
נּו, ָהִיינּו ְשֵׂמִחים: ׁשּוָבה  ה' ַלֲעׂשֹות ִעָמּ

ְרִעים  ֶגב: ַהזֹּ ֶנּ ֲאִפיִקים ַבּ ִביֵתנּו ַכּ ה' ֶאת ְשׁ
ה ִיְקצֹרּו: ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכֹה  ִרָנּ ִדְמָעה   ְבּ ְבּ
ה, נֵֹשׂא  א ָיבֹא ְבִרָנּ ַרע, בֹּ ְך ַהָזּ נֵֹשׂא ֶמֶשׁ

ָתיו: ֲאֻלמֹּ
תהילים פרק קכו

ִחים  ָדּ ֶאֶרץ ַאּׁשּור ְוַהִנּ ּוָבאּו ָהאְֹבִדים ְבּ
ַהר  ֲחוּו ַלה' ְבּ ַתּ ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוִהְשׁ ְבּ

ם: ִלָ ירּוָשׁ ֶדׁש ִבּ ַהקֹּ

ֲעלֹות ְזכֹור ה' ְלָדִוד ֵאת  יר ַהַמּ
ע ַלה' ָנַדר  ַבּ ר ִנְשׁ ל ֻעּנֹותֹו: ֲאֶשׁ ָכּ

יִתי  אֶֹהל ֵבּ ַלֲאִביר ַיֲעקֹב: ִאם ָאבֹא ְבּ
ן  ִאם ֶאֱעֶלה ַעל ֶעֶרׂש ְיצּוָעי: ִאם ֶאֵתּ

נּוָמה: ַעד ֶאְמָצא  י ְתּ ַנת ְלֵעיָני ְלַעְפַעַפּ ְשׁ
ה  נֹות ַלֲאִביר ַיֲעקֹב: ִהֵנּ ָכּ ָמקֹום ַלה' ִמְשׁ

ְשֵׂדי  ַמֲענּוָה ְבֶאְפָרָתה ְמָצאנּוָה ִבּ ְשׁ
ֲחֶוה  ַתּ נֹוָתיו ִנְשׁ ְכּ ָיַער: ָנבֹוָאה ְלִמְשׁ

ַלֲהדֹם ַרְגָליו: קּוָמה ה' ִלְמנּוָחֶתָך 
ׁשּו ֶצֶדק  ֲהֶניָך ִיְלְבּ ָך: כֹּ ה ַוֲארֹון ֻעֶזּ ַאָתּ

ָך ַאל  ִוד ַעְבֶדּ ֲעבּור ָדּ נּו: ַבּ ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרֵנּ
ע ה' ְלָדִוד ֱאֶמת  ַבּ יֶחָך: ִנְשׁ ֵני ְמִשׁ ב ְפּ ֵשׁ ָתּ

ית  ִרי ִבְטְנָך ָאִשׁ ה ִמְפּ ָנּ ֹלא ָיׁשּוב ִמֶמּ
ִריִתי  ְמרּו ָבֶניָך ְבּ א ָלְך: ִאם ִיְשׁ ְלִכֵסּ

ֵניֶהם ֲעֵדי ַעד  ם ְבּ ֵדם ַגּ ְוֵעדִֹתי זֹו ֲאַלְמּ
ּה  ִצּיֹון ִאָוּ י ָבַחר ה' ְבּ א ָלְך: ִכּ בּו ְלִכֵסּ ֵיְשׁ

ה  ב לֹו: זֹאת ְמנּוָחִתי ֲעֵדי ַעד פֹּ ְלמֹוָשׁ
ֵרְך ֲאָבֵרְך  ִתיָה: ֵציָדּה ָבּ י ִאִוּ ב ִכּ ֵאֵשׁ

יׁש  יַע ָלֶחם: ְוכֲֹהֶניָה ַאְלִבּ ֶאְביֹוֶניָה ַאְשִׂבּ
ם ַאְצִמיַח  נּו: ָשׁ ן ְיַרֵנּ ע ַוֲחִסיֶדיָה ַרֵנּ ֶיַשׁ

יִחי: אֹוְיָביו  י ֵנר ִלְמִשׁ ֶקֶרן ְלָדִוד ָעַרְכִתּ
ת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו: ֶשׁ יׁש בֹּ ַאְלִבּ

תהלים פרק קכב

ֶאֶרץ ְיהּוָדה  ה ְבּ יר ַהֶזּ ר ַהִשּׁ ּיֹום ַההּוא יּוַשׁ ַבּ
ית חֹומֹות ָוֵחל:   ִעיר ָעז ָלנּו ְיׁשּוָעה ָיִשׁ

ֵמר ֱאֻמִנים: יק שֹׁ ָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִדּ ְתחּו ְשׁ ִפּ

י  ֲעלֹות ְלָדִוד ָשַׂמְחִתּ יר ַהַמּ
ית ה' ֵנֵלְך: עְֹמדֹות  אְֹמִרים ִלי ֵבּ ְבּ

ם  ִלַ ם: ְירּוָשׁ ִלָ ָעַרִיְך ְירּוָשׁ ְשׁ ָהיּו ַרְגֵלינּו ִבּ
ם  ָשּׁ ו: ֶשׁ ּה ַיְחָדּ ָרה ָלּ ֻחְבּ ִעיר ֶשׁ נּוָיה ְכּ ַהְבּ
ְבֵטי ָי-ּה ֵעדּות ְלִיְשָׂרֵאל  ָבִטים ִשׁ ָעלּו ְשׁ
בּו ִכְסאֹות  ה ָיְשׁ ָמּ י ָשׁ ם ה': ִכּ ְלהֹדֹות ְלֵשׁ

ֲאלּו  ִויד: ַשׁ ְסאֹות ְלֵבית ָדּ ט ִכּ ָפּ ְלִמְשׁ
לֹום  ָליּו אֲֹהָבִיְך: ְיִהי ָשׁ ם ִיְשׁ ִלָ לֹום ְירּוָשׁ ְשׁ

ַאְרְמנֹוָתִיְך: ְלַמַען ַאַחי  ְלָוה ְבּ ֵחיֵלְך ַשׁ ְבּ
ית  ְך: ְלַמַען ֵבּ לֹום ָבּ א ָשׁ ָרה ָנּ ְוֵרָעי ֲאַדְבּ

ה טֹוב ָלְך:  ה' ֱא-ֹלֵהינּו ֲאַבְקָשׁ
תהלים פרק קכב

ם ֶאת ה' ַהְלִלי ֱא-ֹלַהִיְך ִצּיֹון:   ִלַ ִחי ְירּוָשׁ ְבּ ַשׁ
ְך: ִקְרֵבּ ַנִיְך ְבּ ַרְך ָבּ ָעָרִיְך ֵבּ ִריֵחי ְשׁ ק ְבּ י ִחַזּ ִכּ

ַהר  ה' ְכּ ְטִחים ַבּ ֲעלֹות ַהבֹּ יר ַהַמּ
ב:   ִצּיֹון ֹלא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם ֵיֵשׁ
ם ָהִרים ָסִביב ָלּה ַוה' ָסִביב  ִלַ ְירּוָשׁ

י ֹלא ָינּוַח  ה ְוַעד עֹוָלם: ִכּ ְלַעּמֹו ֵמַעָתּ
יִקים ְלַמַען  ִדּ ע ַעל ּגֹוַרל ַהַצּ ֶבט ָהֶרַשׁ ֵשׁ
ַעְוָלָתה ְיֵדיֶהם:   יִקים ְבּ ִדּ ְלחּו ַהַצּ ֹלא ִיְשׁ

ִלּבֹוָתם:   ִרים ְבּ ֵהיִטיָבה ה' ַלּטֹוִבים ְוִליָשׁ
ים ֲעַקְלַקּלֹוָתם יֹוִליֵכם ה' ֶאת  ִטּ ְוַהַמּ

לֹום ַעל ִיְשָׂרֵאל: ֲעֵלי ָהָאֶון ָשׁ פֹּ
תהלים פרק קכה

י ֵעת ְלֶחְנָנּה  ַרֵחם ִצּיֹון ִכּ ה ָתקּום ְתּ ַאָתּ
י ָבא מֹוֵעד: ִכּ

ׁש ֶמֶלְך ִעיר ְמלּוָכה. קּוִמי ְצִאי ִמּתֹוְך  ִמְקַדּ
ָכא. ְוהּוא  ֵעֶמק ַהָבּ ֶבת ְבּ ַהֲהֵפָכה. ַרב ָלְך ֶשׁ

ַיֲחמֹול ָעַלִיְך ֶחְמָלה.

ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂה ה' ָנִגיָלה ְוִנְשְׂמָחה בֹו.

ְך  ְגֵדי ִתְפַאְרֵתּ י ִבּ ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי. ִלְבִשׁ
ְחִמי. ָקְרָבה ֶאל  ית ַהַלּ י ֵבּ ן ִיַשׁ י. ַעל ַיד ֶבּ ַעִמּ

י ְגָאָלּה. ַנְפִשׁ

ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂה ה' ָנִגיָלה ְוִנְשְׂמָחה בֹו.

ּתֹוֲחִחי  ְשׁ ְלִמי. ַמה ִתּ י ְוֹלא ִתָכּ ֹלא ֵתבֹוִשׁ
י. ְוִנְבְנָתה  י ַעִמּ ְך ֶיֱחסּו ֲעִנֵיּ ֱהִמי. ָבּ ּוַמה ֶתּ

ּה. ָלּ ִעיר ַעל ִתּ

ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂה ה' ָנִגיָלה ְוִנְשְׂמָחה בֹו.

ָעִיְך.  ל ְמַבְלּ אָסִיְך. ְוָרֲחקּו ָכּ ה שֹׁ ָסּ ְוָהיּו ִלְמִשׁ
ה. ָלּ ְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ַכּ ָיִשׂיׂש ָעַלִיְך ֱא-ֹלָהִיְך. ִכּ

ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂה ה' ָנִגיָלה ְוִנְשְׂמָחה בו.

מתפללים תפילת 
ערבית חגיגית

לאחר תפילת ערבית:

הצהרת נאמנות לירושלים:

ם  ִלַ ה ּוְלַמַען ְירּוָשׁ ַמַען ִצּיֹון ֹלא ֶאֱחֶשׁ
ַגּה ִצְדָקּה  קֹוט ַעד ֵיֵצא ַכנֹּ ֹלא ֶאְשׁ
יד ִיְבָער:  ְוָראּו גֹוִים ִצְדֵקְך  ַלִפּ ִויׁשּוָעָתּה ְכּ

ר  ם ָחָדׁש ֲאֶשׁ בֹוֵדְך ְוקָֹרא ָלְך ֵשׁ ְוָכל ְמָלִכים ְכּ
ַיד ה'  ְפֶאֶרת ְבּ ֶבּנּו:  ְוָהִיית ֲעֶטֶרת ִתּ י ה' ִיֳקּ ִפּ
ַכף ֱא-ֹלָהִיְך:  ֹלא ֵיָאֵמר ָלְך  ּוְצִניף ְמלּוָכה ְבּ
ָמָמה  עֹוד ֲעזּוָבה ּוְלַאְרֵצְך ֹלא ֵיָאֵמר עֹוד ְשׁ
י  עּוָלה ִכּ ֵרא ֶחְפִצי ָבּה ּוְלַאְרֵצְך ְבּ י ָלְך ִיָקּ ִכּ
חּור  י ִיְבַעל ָבּ ֵעל: ִכּ ָבּ ְך ְוַאְרֵצְך ִתּ ָחֵפץ ה' ָבּ

ה  ָלּ ָנִיְך ּוְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ַכּ תּוָלה ִיְבָעלּוְך ָבּ ְבּ

ים ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָגַאל אֹוָתם  ָעָשׂה ִנִסּ ִמי ֶשׁ
ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות. הּוא ִיְגַאל אֹוָתנּו 

ְנפֹות  ע ַכּ ֵחינּו ֵמַאְרַבּ ץ ִנָדּ ָקרֹוב ִויַקֵבּ ְבּ
ל ִיְשָׂרֵאל ְונֹאַמר ָאֵמן: ָהָאֶרץ. ֲחֵבִרים ָכּ

ם ִשׁ ִלַ ָיִשׂיׂש ָעַלִיְך ֱא-ֹלָהִיְך: ַעל חֹומַֹתִיְך ְירּוָשׁ
ִמיד  ְיָלה ָתּ ל ַהּיֹום ְוָכל ַהַלּ ְמִרים ָכּ י שֹׁ ִהְפַקְדִתּ
ִמי ָלֶכם: ְוַאל  ִרים ֶאת ה' ַאל ֳדּ ְזִכּ ֹלא ֶיֱחׁשּו ַהַמּ
ם  ִלַ נּו ֳדִמי לֹו ַעד ְיכֹוֵנן ְוַעד ָיִשׂים ֶאת ְירּוָשׁ ְתּ ִתּ

יִמינֹו ּוִבְזרֹוַע ֻעּזֹו ִאם  ע ה' ִבּ ַבּ ָאֶרץ: ִנְשׁ ה ָבּ ִהָלּ ְתּ
ּתּו  ָגֵנְך עֹוד ַמֲאָכל ְלאְֹיַבִיְך ְוִאם ִיְשׁ ן ֶאת ְדּ ֶאֵתּ

י ְמַאְסָפיו  ר ָיַגַעְתּ ּבֹו: ִכּ ְך ֲאֶשׁ ירֹוֵשׁ ְבֵני ֵנָכר ִתּ
הּו  ֻתּ ָציו ִיְשׁ יֹאְכֻלהּו ְוִהְללּו ֶאת ה' ּוְמַקְבּ

ֶרְך  ּנּו ֶדּ ָעִרים ַפּ ְשּׁ י: ִעְברּו ִעְברּו ַבּ ַחְצרֹות ָקְדִשׁ ְבּ
לּו ֵמֶאֶבן ָהִרימּו ֵנס  ה ַסְקּ ָהָעם סֹּלּו סֹּלּו ַהְמִסָלּ

ִמיַע ֶאל ְקֵצה ָהָאֶרץ  ה ה' ִהְשׁ ים: ִהֵנּ ַעל ָהַעִמּ
ה ְשָׂכרֹו  א ִהֵנּ ֵעְך ָבּ ה ִיְשׁ ִאְמרּו ְלַבת ִצּיֹון ִהֵנּ

ֶדׁש  תֹו ְלָפָניו: ְוָקְראּו ָלֶהם ַעם ַהקֹּ ִאּתֹו ּוְפֻעָלּ
ה ִעיר ֹלא ֶנֱעָזָבה: ֵרא ְדרּוָשׁ אּוֵלי ה' ְוָלְך ִיָקּ ְגּ

ישעיהו פרק סב

ק  ְדַבּ ח ְיִמיִני: ִתּ ַכּ ְשׁ ָלם, ִתּ ֵחְך ְירּוָשׁ ָכּ ִאם ֶאְשׁ
ֵרִכי, ִאם ֹלא ַאֲעֶלה ֶאת  י ִאם ֹלא ֶאְזְכּ ְלׁשֹוִני ְלִחִכּ

ַלם ַעל רֹאׁש ִשְׂמָחִתי. ְירּוָשׁ

ָפֶניָך ה' ֱא-ֹלֵהינּו ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְיִהי ָרצֹון ִמְלּ
ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ׁש ִבּ ְקָדּ ית ַהִמּ ֶנה ֵבּ ָבּ ִיּ ֶשׁ

יֵמי  ִיְרָאה ִכּ ם ַנֲעָבְדָך ְבּ תֹוָרֶתָך: ְוָשׁ ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְבּ
ִנים ַקְדמֹוִניֹות: עֹוָלם ּוְכָשׁ

קדיש שלם, ספירת העומר 
ו"עלינו לשבח"

ֵלָמה  ֱאמּוָנה ְשׁ ֲאִני ַמֲאִמין ֶבּ
יַח. ִשׁ ִביַאת ַהָמּ ְבּ

ל ֶזה  . ִעם ָכּ ְתַמְהֵמַהּ ִיּ י ֶשׁ ְוַאף ַעל ִפּ
בֹוא: ָיּ ָכל יֹום ֶשׁ ה ּלֹו ְבּ ֲאַחֶכּ

נּוָיה: ַלִים ַהְבּ ירּוָשׁ ָאה ִבּ ָנה ַהָבּ ַלָשּׁ

יום ירושלים שמח

ִשׁ

ִשׁ

ִשׁ



תפילת יום ירושלים
לפני תפילת ערבית

יַבת  ׁשּוב ה' ֶאת ִשׁ ֲעלֹות, ְבּ יר ַהַמּ
ֵלא  חְֹלִמים: ָאז ִיָמּ ִצּיֹון ָהִיינּו ְכּ
ה, ָאז יֹאְמרּו  ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָנּ ְשׂחֹוק ִפּ

יל  ה: ִהְגִדּ יל ה' ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶלּ ַבּגֹוִים ִהְגִדּ
נּו, ָהִיינּו ְשֵׂמִחים: ׁשּוָבה  ה' ַלֲעׂשֹות ִעָמּ

ְרִעים  ֶגב: ַהזֹּ ֶנּ ֲאִפיִקים ַבּ ִביֵתנּו ַכּ ה' ֶאת ְשׁ
ה ִיְקצֹרּו: ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכֹה  ִרָנּ ִדְמָעה   ְבּ ְבּ
ה, נֵֹשׂא  א ָיבֹא ְבִרָנּ ַרע, בֹּ ְך ַהָזּ נֵֹשׂא ֶמֶשׁ

ָתיו: ֲאֻלמֹּ
תהילים פרק קכו

ִחים  ָדּ ֶאֶרץ ַאּׁשּור ְוַהִנּ ּוָבאּו ָהאְֹבִדים ְבּ
ַהר  ֲחוּו ַלה' ְבּ ַתּ ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוִהְשׁ ְבּ

ם: ִלָ ירּוָשׁ ֶדׁש ִבּ ַהקֹּ

ֲעלֹות ְזכֹור ה' ְלָדִוד ֵאת  יר ַהַמּ
ע ַלה' ָנַדר  ַבּ ר ִנְשׁ ל ֻעּנֹותֹו: ֲאֶשׁ ָכּ

יִתי  אֶֹהל ֵבּ ַלֲאִביר ַיֲעקֹב: ִאם ָאבֹא ְבּ
ן  ִאם ֶאֱעֶלה ַעל ֶעֶרׂש ְיצּוָעי: ִאם ֶאֵתּ

נּוָמה: ַעד ֶאְמָצא  י ְתּ ַנת ְלֵעיָני ְלַעְפַעַפּ ְשׁ
ה  נֹות ַלֲאִביר ַיֲעקֹב: ִהֵנּ ָכּ ָמקֹום ַלה' ִמְשׁ

ְשֵׂדי  ַמֲענּוָה ְבֶאְפָרָתה ְמָצאנּוָה ִבּ ְשׁ
ֲחֶוה  ַתּ נֹוָתיו ִנְשׁ ְכּ ָיַער: ָנבֹוָאה ְלִמְשׁ

ַלֲהדֹם ַרְגָליו: קּוָמה ה' ִלְמנּוָחֶתָך 
ׁשּו ֶצֶדק  ֲהֶניָך ִיְלְבּ ָך: כֹּ ה ַוֲארֹון ֻעֶזּ ַאָתּ

ָך ַאל  ִוד ַעְבֶדּ ֲעבּור ָדּ נּו: ַבּ ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרֵנּ
ע ה' ְלָדִוד ֱאֶמת  ַבּ יֶחָך: ִנְשׁ ֵני ְמִשׁ ב ְפּ ֵשׁ ָתּ

ית  ִרי ִבְטְנָך ָאִשׁ ה ִמְפּ ָנּ ֹלא ָיׁשּוב ִמֶמּ
ִריִתי  ְמרּו ָבֶניָך ְבּ א ָלְך: ִאם ִיְשׁ ְלִכֵסּ

ֵניֶהם ֲעֵדי ַעד  ם ְבּ ֵדם ַגּ ְוֵעדִֹתי זֹו ֲאַלְמּ
ּה  ִצּיֹון ִאָוּ י ָבַחר ה' ְבּ א ָלְך: ִכּ בּו ְלִכֵסּ ֵיְשׁ

ה  ב לֹו: זֹאת ְמנּוָחִתי ֲעֵדי ַעד פֹּ ְלמֹוָשׁ
ֵרְך ֲאָבֵרְך  ִתיָה: ֵציָדּה ָבּ י ִאִוּ ב ִכּ ֵאֵשׁ

יׁש  יַע ָלֶחם: ְוכֲֹהֶניָה ַאְלִבּ ֶאְביֹוֶניָה ַאְשִׂבּ
ם ַאְצִמיַח  נּו: ָשׁ ן ְיַרֵנּ ע ַוֲחִסיֶדיָה ַרֵנּ ֶיַשׁ

יִחי: אֹוְיָביו  י ֵנר ִלְמִשׁ ֶקֶרן ְלָדִוד ָעַרְכִתּ
ת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו: ֶשׁ יׁש בֹּ ַאְלִבּ

תהלים פרק קכב

ֶאֶרץ ְיהּוָדה  ה ְבּ יר ַהֶזּ ר ַהִשּׁ ּיֹום ַההּוא יּוַשׁ ַבּ
ית חֹומֹות ָוֵחל:   ִעיר ָעז ָלנּו ְיׁשּוָעה ָיִשׁ

ֵמר ֱאֻמִנים: יק שֹׁ ָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִדּ ְתחּו ְשׁ ִפּ

י  ֲעלֹות ְלָדִוד ָשַׂמְחִתּ יר ַהַמּ
ית ה' ֵנֵלְך: עְֹמדֹות  אְֹמִרים ִלי ֵבּ ְבּ

ם  ִלַ ם: ְירּוָשׁ ִלָ ָעַרִיְך ְירּוָשׁ ְשׁ ָהיּו ַרְגֵלינּו ִבּ
ם  ָשּׁ ו: ֶשׁ ּה ַיְחָדּ ָרה ָלּ ֻחְבּ ִעיר ֶשׁ נּוָיה ְכּ ַהְבּ
ְבֵטי ָי-ּה ֵעדּות ְלִיְשָׂרֵאל  ָבִטים ִשׁ ָעלּו ְשׁ
בּו ִכְסאֹות  ה ָיְשׁ ָמּ י ָשׁ ם ה': ִכּ ְלהֹדֹות ְלֵשׁ

ֲאלּו  ִויד: ַשׁ ְסאֹות ְלֵבית ָדּ ט ִכּ ָפּ ְלִמְשׁ
לֹום  ָליּו אֲֹהָבִיְך: ְיִהי ָשׁ ם ִיְשׁ ִלָ לֹום ְירּוָשׁ ְשׁ

ַאְרְמנֹוָתִיְך: ְלַמַען ַאַחי  ְלָוה ְבּ ֵחיֵלְך ַשׁ ְבּ
ית  ְך: ְלַמַען ֵבּ לֹום ָבּ א ָשׁ ָרה ָנּ ְוֵרָעי ֲאַדְבּ

ה טֹוב ָלְך:  ה' ֱא-ֹלֵהינּו ֲאַבְקָשׁ
תהלים פרק קכב

ם ֶאת ה' ַהְלִלי ֱא-ֹלַהִיְך ִצּיֹון:   ִלַ ִחי ְירּוָשׁ ְבּ ַשׁ
ְך: ִקְרֵבּ ַנִיְך ְבּ ַרְך ָבּ ָעָרִיְך ֵבּ ִריֵחי ְשׁ ק ְבּ י ִחַזּ ִכּ

ַהר  ה' ְכּ ְטִחים ַבּ ֲעלֹות ַהבֹּ יר ַהַמּ
ב:   ִצּיֹון ֹלא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם ֵיֵשׁ
ם ָהִרים ָסִביב ָלּה ַוה' ָסִביב  ִלַ ְירּוָשׁ

י ֹלא ָינּוַח  ה ְוַעד עֹוָלם: ִכּ ְלַעּמֹו ֵמַעָתּ
יִקים ְלַמַען  ִדּ ע ַעל ּגֹוַרל ַהַצּ ֶבט ָהֶרַשׁ ֵשׁ
ַעְוָלָתה ְיֵדיֶהם:   יִקים ְבּ ִדּ ְלחּו ַהַצּ ֹלא ִיְשׁ

ִלּבֹוָתם:   ִרים ְבּ ֵהיִטיָבה ה' ַלּטֹוִבים ְוִליָשׁ
ים ֲעַקְלַקּלֹוָתם יֹוִליֵכם ה' ֶאת  ִטּ ְוַהַמּ

לֹום ַעל ִיְשָׂרֵאל: ֲעֵלי ָהָאֶון ָשׁ פֹּ
תהלים פרק קכה

י ֵעת ְלֶחְנָנּה  ַרֵחם ִצּיֹון ִכּ ה ָתקּום ְתּ ַאָתּ
י ָבא מֹוֵעד: ִכּ

ׁש ֶמֶלְך ִעיר ְמלּוָכה. קּוִמי ְצִאי ִמּתֹוְך  ִמְקַדּ
ָכא. ְוהּוא  ֵעֶמק ַהָבּ ֶבת ְבּ ַהֲהֵפָכה. ַרב ָלְך ֶשׁ

ַיֲחמֹול ָעַלִיְך ֶחְמָלה.

ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂה ה' ָנִגיָלה ְוִנְשְׂמָחה בֹו.

ְך  ְגֵדי ִתְפַאְרֵתּ י ִבּ ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי. ִלְבִשׁ
ְחִמי. ָקְרָבה ֶאל  ית ַהַלּ י ֵבּ ן ִיַשׁ י. ַעל ַיד ֶבּ ַעִמּ

י ְגָאָלּה. ַנְפִשׁ

ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂה ה' ָנִגיָלה ְוִנְשְׂמָחה בֹו.

ּתֹוֲחִחי  ְשׁ ְלִמי. ַמה ִתּ י ְוֹלא ִתָכּ ֹלא ֵתבֹוִשׁ
י. ְוִנְבְנָתה  י ַעִמּ ְך ֶיֱחסּו ֲעִנֵיּ ֱהִמי. ָבּ ּוַמה ֶתּ

ּה. ָלּ ִעיר ַעל ִתּ

ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂה ה' ָנִגיָלה ְוִנְשְׂמָחה בֹו.

ָעִיְך.  ל ְמַבְלּ אָסִיְך. ְוָרֲחקּו ָכּ ה שֹׁ ָסּ ְוָהיּו ִלְמִשׁ
ה. ָלּ ְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ַכּ ָיִשׂיׂש ָעַלִיְך ֱא-ֹלָהִיְך. ִכּ

ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂה ה' ָנִגיָלה ְוִנְשְׂמָחה בו.

מתפללים תפילת 
ערבית חגיגית

לאחר תפילת ערבית:

הצהרת נאמנות לירושלים:

ם  ִלַ ה ּוְלַמַען ְירּוָשׁ ַמַען ִצּיֹון ֹלא ֶאֱחֶשׁ
ַגּה ִצְדָקּה  קֹוט ַעד ֵיֵצא ַכנֹּ ֹלא ֶאְשׁ
יד ִיְבָער:  ְוָראּו גֹוִים ִצְדֵקְך  ַלִפּ ִויׁשּוָעָתּה ְכּ

ר  ם ָחָדׁש ֲאֶשׁ בֹוֵדְך ְוקָֹרא ָלְך ֵשׁ ְוָכל ְמָלִכים ְכּ
ַיד ה'  ְפֶאֶרת ְבּ ֶבּנּו:  ְוָהִיית ֲעֶטֶרת ִתּ י ה' ִיֳקּ ִפּ
ַכף ֱא-ֹלָהִיְך:  ֹלא ֵיָאֵמר ָלְך  ּוְצִניף ְמלּוָכה ְבּ
ָמָמה  עֹוד ֲעזּוָבה ּוְלַאְרֵצְך ֹלא ֵיָאֵמר עֹוד ְשׁ
י  עּוָלה ִכּ ֵרא ֶחְפִצי ָבּה ּוְלַאְרֵצְך ְבּ י ָלְך ִיָקּ ִכּ
חּור  י ִיְבַעל ָבּ ֵעל: ִכּ ָבּ ְך ְוַאְרֵצְך ִתּ ָחֵפץ ה' ָבּ

ה  ָלּ ָנִיְך ּוְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ַכּ תּוָלה ִיְבָעלּוְך ָבּ ְבּ

ים ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָגַאל אֹוָתם  ָעָשׂה ִנִסּ ִמי ֶשׁ
ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות. הּוא ִיְגַאל אֹוָתנּו 

ְנפֹות  ע ַכּ ֵחינּו ֵמַאְרַבּ ץ ִנָדּ ָקרֹוב ִויַקֵבּ ְבּ
ל ִיְשָׂרֵאל ְונֹאַמר ָאֵמן: ָהָאֶרץ. ֲחֵבִרים ָכּ

ם ִשׁ ִלַ ָיִשׂיׂש ָעַלִיְך ֱא-ֹלָהִיְך: ַעל חֹומַֹתִיְך ְירּוָשׁ
ִמיד  ְיָלה ָתּ ל ַהּיֹום ְוָכל ַהַלּ ְמִרים ָכּ י שֹׁ ִהְפַקְדִתּ
ִמי ָלֶכם: ְוַאל  ִרים ֶאת ה' ַאל ֳדּ ְזִכּ ֹלא ֶיֱחׁשּו ַהַמּ
ם  ִלַ נּו ֳדִמי לֹו ַעד ְיכֹוֵנן ְוַעד ָיִשׂים ֶאת ְירּוָשׁ ְתּ ִתּ

יִמינֹו ּוִבְזרֹוַע ֻעּזֹו ִאם  ע ה' ִבּ ַבּ ָאֶרץ: ִנְשׁ ה ָבּ ִהָלּ ְתּ
ּתּו  ָגֵנְך עֹוד ַמֲאָכל ְלאְֹיַבִיְך ְוִאם ִיְשׁ ן ֶאת ְדּ ֶאֵתּ

י ְמַאְסָפיו  ר ָיַגַעְתּ ּבֹו: ִכּ ְך ֲאֶשׁ ירֹוֵשׁ ְבֵני ֵנָכר ִתּ
הּו  ֻתּ ָציו ִיְשׁ יֹאְכֻלהּו ְוִהְללּו ֶאת ה' ּוְמַקְבּ

ֶרְך  ּנּו ֶדּ ָעִרים ַפּ ְשּׁ י: ִעְברּו ִעְברּו ַבּ ַחְצרֹות ָקְדִשׁ ְבּ
לּו ֵמֶאֶבן ָהִרימּו ֵנס  ה ַסְקּ ָהָעם סֹּלּו סֹּלּו ַהְמִסָלּ

ִמיַע ֶאל ְקֵצה ָהָאֶרץ  ה ה' ִהְשׁ ים: ִהֵנּ ַעל ָהַעִמּ
ה ְשָׂכרֹו  א ִהֵנּ ֵעְך ָבּ ה ִיְשׁ ִאְמרּו ְלַבת ִצּיֹון ִהֵנּ

ֶדׁש  תֹו ְלָפָניו: ְוָקְראּו ָלֶהם ַעם ַהקֹּ ִאּתֹו ּוְפֻעָלּ
ה ִעיר ֹלא ֶנֱעָזָבה: ֵרא ְדרּוָשׁ אּוֵלי ה' ְוָלְך ִיָקּ ְגּ

ישעיהו פרק סב

ק  ְדַבּ ח ְיִמיִני: ִתּ ַכּ ְשׁ ָלם, ִתּ ֵחְך ְירּוָשׁ ָכּ ִאם ֶאְשׁ
ֵרִכי, ִאם ֹלא ַאֲעֶלה ֶאת  י ִאם ֹלא ֶאְזְכּ ְלׁשֹוִני ְלִחִכּ

ַלם ַעל רֹאׁש ִשְׂמָחִתי. ְירּוָשׁ

ָפֶניָך ה' ֱא-ֹלֵהינּו ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְיִהי ָרצֹון ִמְלּ
ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ׁש ִבּ ְקָדּ ית ַהִמּ ֶנה ֵבּ ָבּ ִיּ ֶשׁ

יֵמי  ִיְרָאה ִכּ ם ַנֲעָבְדָך ְבּ תֹוָרֶתָך: ְוָשׁ ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְבּ
ִנים ַקְדמֹוִניֹות: עֹוָלם ּוְכָשׁ

קדיש שלם, ספירת העומר 
ו"עלינו לשבח"

ֵלָמה  ֱאמּוָנה ְשׁ ֲאִני ַמֲאִמין ֶבּ
יַח. ִשׁ ִביַאת ַהָמּ ְבּ

ל ֶזה  . ִעם ָכּ ְתַמְהֵמַהּ ִיּ י ֶשׁ ְוַאף ַעל ִפּ
בֹוא: ָיּ ָכל יֹום ֶשׁ ה ּלֹו ְבּ ֲאַחֶכּ

נּוָיה: ַלִים ַהְבּ ירּוָשׁ ָאה ִבּ ָנה ַהָבּ ַלָשּׁ

יום ירושלים שמח

ִשׁ

ִשׁ

ִשׁ



ההצלחה של צהר במספרים
93,950 כלות וחתנים של צהר

מ-93,950  יותר  ללוות  זכינו  היום  עד 
לחתונה  בדרך  חילוניים  וחתנים  כלות 
יהודית על פי ההלכה כדת משה וישראל

100,000 אורחים בחגי ישראל

יותר  מארחים  צהר  פעילי  שנה,  מידי 
מ-100,000 משתתפים בפעילויות ביום 
ושבועות, עבור משפחות  כיפור, פורים 

דתיות וחילוניות ברחבי מדינת ישראל

241 רבני קהילות

הכשרות  העניק  צהר  ארגון  היום,  עד 
רבנים  מ-241  ליותר  מגוונות  מקצועיות 
רבני  רבנות,  בוגרי  בהם  הארץ,  ברחבי 

קהילות  וראשי ישיבות ותיקים.

עד היום מרכז שורשים של צהר סייע ליותר 
מ-39,725 עולים מברית המועצות ומדרום 
שורשיהם  את  להוכיח  אמריקה  וצפון 
היהודיים בבתי הדין של הרבנות הראשית 

לישראל 

39,725 עולים הוכיחו יהדות

239 פעילויות בכנסת 

שותפים  היו  לחקיקה”  “צהר  נציגי 
פעילים ב-239 חקיקות, ועדות הכנסת 
והליכים פרלמנטרים, כדי לקדם חקיקה 

חברתיות ברוח היהדות

1,000 מתנדבים ומתנדבות

שהם  ומתנדבות  מתנדבים  מ-1,000  יותר 
צהר,  ארגון  פעילות  של  הפועם  הלב 
למנוע  כדי  כלילות  ימים  המקדישים 
של  היהודית  זהותה  ושימור  התבוללות 

מדינת ישראל

התרומות מוכרות למס ע”פ סעיף 46

באשראי באמצעות אתר האינטרנט:
www.tzohar.org.il

באשראי באמצעות הטלפון
1800-07-14-14

בהמחאה באמצאות הדואר לכתובת:
“צהר”

רח’ המלאכה 1, א.ת צפוני לוד 71520

הפקדה ישירה באמצעות חשבון
בנק לאומי סניף 624 עמק הברכה

מס’ חשבון 014266/96
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היו שותפים באחדות החברה ושמירת זהותה היהודית של מדינת ישראל

שמור את התאריך! כ"א בתמוז, 8/7
כנס צהר השנתי לחינוך, חברה ומדינה

בניני האומה, ירושלים




