סֵ ֶדר ְׂליוםֹ הָ ע ְֲׂצמָ אות ִל ְׂמ ִדינַת יִ ְׂש ָראֵ ל
סדר לקריאת מגילת העצמאות

בָ רוך אַ תָ ה יהוה אֶ להֵ ינו ֶמלֶ ך הָ עולָ םֹ ,שֶ עָ שָ ה נִ ִסיםֹ לַ אֲבותֵ ינו
ול ִאמותֵ ינו בַ י ִָמיםֹ הָ הֵ םֹ ובָ זְׂ מַ ן הַ זֶה.
ְׂ
בָ רוך אַ תָ ה יהוה אֶ להֵ ינו ֶמלֶ ך הָ עולָ םֹ ,שֶ הֶ חֱ יָנו וְׂ ִקיְׂ מָ נו וְׂ ִהגִ יעָ נו
לַ זְׂ מַ ן הַ זֵה.
פסוקים שחורים הם מושרים עם ניגון למגילת אסתר.
פסוקים כחולים הם מושרים עם ניגון למגילת איכה.
פסוקים אדומים הם מושרים עם ניגון לסוף ספרי חומשי תורה.

הודיֽ ׃
1א ְׂב ֶא ֶ֣רץ־יִ ְׂש ָר ֵ֔אל ָ ֖קםֹ הָ ָע֥םֹ הַ יְׂ ִ ֽ

ב

ָּ֠בָ ה עֻ ְׂצבָ ֨ה ְׂדמות֤ ו הָ רוחָ ִנ֨ית ֙

ָצר נִ ְׂכ ֵס֤י
קומ ִמיו֖ת מַ ְׂמלַ ְׂכ ִתִּ֑ית ָב֣ה י ֗ ַ
ְׂ
ינית ָבָּ֛ה חַ י־חַ יֵ ֥י
תית וְׂ הַ ְׂמ ִד ִ ֔
הַ ָד ִ ֣
הוריש לָ עולָ םֹ־כֻ לֻּ֖ ו
וְׂ ִ ָּ֛
ֱנוש ִ֔ייםֹ
וכלָ ל־א ִ
ְׂ
ְׂלאֻ ִמ ִי ֣יםֹ
תַ ְׂרבות ֙
אֶ ת־סֵ פְֶּ ר־הַ ְׂספְָּ ִ ֥ריםֹ הַ נִ ְׂצ ִ ֽחי׃ ג ְׂלאַ ֨ ַחר שֶ הֻ גְׂ ָל֤ה הָ עָ םֹ ֙ ֵמ֣אַ ְׂרצו ְׂב ֹ֔כחַ הַ זְׂ רו ֨עַ
ומ ִת ְׂקוָ ֖ה
זוריו וְׂ ל ֹא־חָ ַדָּ֛ל ִמ ְׂת ִפְּ ָלֻּ֥ה ִ
ר־ל֤ה אֱמונִ יםֹ ֙ ְׂבכָ ל־אַ ְׂרצ֣ ות ְׂפ ָ ֔
ָ
שָ מַ
ד
תוך־קשֶ ר
ֶ֕
יניםֹ׃
תוכ֖ה אֶ ת־חֵ רות֥ ו הַ ְׂמ ִד ִ ֽ
דש ְׂב ָ
ולחַ ֵ ֥
לָ ש֣ וב ְׂלאַ ְׂרצִּ֑ ו ְׂ
ולהֵ אָ ֔ ֵחז
ְׂ
הודיםֹ ְׂבכָ ל־דור ֙ לָ ש֣ וב
טורי ומָ סָ ְׂר ִ ֖תי זֶ ִּ֑ה חָ ְׂת ֨רו הַ יְׂ ִ ֤
יס ִ ֥
ִה ְׂ
ֲמונָּ֠יםֹ
שבו ְׂלאַ ְׂר ָצ֣םֹ ָּ֠בַ ה ִ
רונ ֣יםֹ ָׁ֡ ָ
דורות הָ אַ חֲ ִ
֣
יקה׃ ה ובַ
תםֹ הָ עַ ִת ָ ֽ
ְׂבמולַ ְׂד ָ ֥
יל֣יםֹ ומָ גִ ִ֗ניםֹ ִה ְׂפְּ ִ ֤ריחו נְׂ שַ מות ֙ הֶ חֱ ֣יו ְׂשפְָּ ָת֣םֹ הָ ִע ְׂב ִ ֔רית
ַחֲלוצ֣יםֹ ׀ מַ ְׂע ִפ ִ
ִ
ו
ל־מ ְׂשק֣ ו
ִ
הולך הַ שַ ִלֻּ֣יט עַ
ָׁ֡ ֵ
ָב֖נו ְׂכפְָּ ִ ֣ריםֹ וְׂ עָ ִ ִּ֑ריםֹ וְׂ הֵ ִ ֣קימו יִ ש֣ וב ג ֵָדל־וְׂ
ִב ְׂר ַכ֤ת הַ ִק ְׂדמָ ה ֙
בותו שוחֵ ר־שָ ל֣ וםֹ ומָ גֵן־עַ ל־עַ ְׂצמו ֹ֩ מֵ ִ֨בי
וְׂ תַ ְׂר ָׁ֡
נוש֥א נ ְַׂפְּש֖ ו ְׂלעַ ְׂצמָ א֥ ות מַ ְׂמלַ ְׂכ ִ ֽתית׃ ו ִב ְׂשנַ ֣ת ֶא֣לֶ ף
ְׂלכָ ל־תושָ ֵב֣י הָ ָ֔א ֶרץ וְׂ ֵ
יונ֗י ְׂלק֧ ול ְׂק ִריאָ תָּ֛ ו
שבַ ע נִ ְׂתכַ נֵ ֣ס ׀ הַ קונְׂ גְׂ ֶר֣ס הַ ִצ ִ
ְׂשמונֶה־מֵ אות֘ ִת ְׂש ִע֣יםֹ וְׂ ֒ ֶ
יאודור־ה ְׂר ְׂצל וְׂ ִה ְׂכ ִ ֣ריז עַ ל־זְׂ כ֣ ות
ָׁ֡ ֶ
הודית תֵ
שֶ ל־הוגֶ ֥ה חֲ ז֖ון הַ ְׂמ ִדינָ ֣ה הַ יְׂ ִ ִּ֑
קומָּ֛ה ְׂלאֻ ִ ֖מית ְׂבאַ ְׂר ֽצו׃ ז זְׂ כות־ז֣ו הֻ ְׂכ ָרה֘ ְׂבהַ ְׂצהָ ַר֣ת
הודי ִל ְׂת ָ
ָּ֠הָ עָ םֹ־הַ יְׂ ִ ָּ֠
ַת־א֤לֶ ף ְׂתשַ ע־מֵ אות ֙ וְׂ ְׂש ַב֣ע עֶ ְׂש ֵ ֔רה
נוב ְׂמבֶ ר ִב ְׂשנ ֶ
בַ ְׂלפְּ֒ ור ִמיוםֹ־הָ שֵ ִנ ֣י ְׂב ֶ֞
ֹ֨תקֶ ף ֙
ָתן ִב ְׂמי ָֻח֤ד
מיםֹ אֲשֶ ר־נ ֨ ַ
דט ִמ ַט ֣עַ םֹ חֶ בֶ ר־הַ ְׂלֻּאֻ ִ ִּ֑
רה בַ מַ נְׂ ָ ֖
וְׂ אֻ ְׂש ָ ֥

הודי ְׂל ֵ֨בין ֶא ֶ֤רץ־יִ ְׂש ָראֵ ל ֙
טורי שֶ בֵ ֙ין הָ עָ םֹ־הַ יְׂ ִ ֝
יס ִ ֔
מי לַ קֶ שֶ ר־הַ ִה ְׂ
ין־לאֻ ִ ֣
ְׂ
בֵ
דש אֶ ת־בֵ ית֥ ו הַ ְׂלֻּאֻ ִ ֽמי׃
הודי ְׂלהָ ִ ֥קיםֹ מֵ חָ ָ ֖
וְׂ ִלזְׂ כ֣ ות הָ עָ םֹ־הַ יְׂ ִ ֔
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ֲרון בָ ה־הֻ ְׂכ ְׂ ָּ֛רעו
ל־ע ֣םֹ־יִ ְׂש ָר ֵ֔אל ֤בַ זְׂ מַ ן ָה֣אַ ח ֔
ַ
חוללַ ה ֙ עַ
שוא֤ה שֶ נ ְַׂת ְׂ
ָ
הַ

הוכיחָ ה מֵ חָ ָד֤ש בַ ע ֲִליל ֙ אֶ ת־הַ הֶ ְׂכ ֵר֣חַ
ִ֨
ירופָ ה
הודיםֹ ְׂבאֵ ִּ֑
יליונֵי־יְׂ ִ ֖
בח ִמ ְׂ
לַ טֶ ַ ֥
מול ֶ֣דת וְׂ הָ עַ ְׂצמָ א֔ ות עַ ל־יְׂ ֵד֧י
ֶ
הודי ְׂמחֻ סַ ר ֙ הַ
ְׂב ִפְּ ְׂת ֔רון ְׂבעָ ַי֨ת הָ עָ םֹ־הַ יְׂ ִ ֤
ֲשר ִת ְׂפְּ ַת֤ח ִל ְׂרוָחָ ה ֙
הודית ְׂב ֶ ֥א ֶרץ־יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃ ב א ֨ ֶ
ִח ָּ֛דוש הַ ְׂמ ִדינָ ֥ה הַ יְׂ ִ ֖
הודי מַ ע ֲָמ֧ד שֶ ל־אֻ ָמָּ֛ה
הודי וְׂ תַ ע ֲִנ֖יק לָ ָע֥םֹ הַ יְׂ ִ ִּ֑
מול ֶ֣דת ְׂלכָ ל־יְׂ ִ ֔
ֶ
אֶ ת־שַ ע ֲֵרי־הַ
לה
תוך־מ ְׂשפַ ַח֥ת הָ עַ ִ ֽמיםֹ׃ ג ְׂשאֵ ִ ֤רית הַ ְׂפלֵ יטָ ה ֙ שֶ נִ ְׂצ ֔ ָ
ִ
ְׂשוַת־זְׂ כֻ י֖ות ְׂב
יהודי א ֲָרצ֤ ות אֲחֵ רות ֙ ל ֹא־חָ ְׂדל֣ ו
ֵ֨
ירופָ ה וִ
֖אצי הָ אָ ֹי֣םֹ ְׂבאֵ ִּ֑
מֵ הַ ֶט֥בַ ח הַ נָ ִ
יע ֣ה וְׂ סַ כָ ָנה ֹ֩ וְׂ ל ֹא־פָ ְׂס ֨קו
ְׂלהַ ְׂע ִ֔פיל ְׂל ֶ ֖א ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃ ד ַע ֣ל ַא֣ף כָ ל־קָֹׁ֡ ִשי ְׂמנִ ָ
מול ֶ֥דת עַ ָ ֽמםֹ׃
בעַ אֶ ת־זְׂ כותָ םֹ ֙ ְׂלחַ יֵ ֣י כָ ֔בוד חֵ ָּ֛רות ַוע ֲַמ֥ל יְׂ שָ ִ ֖ריםֹ ְׂב ֶ
ִל ְׂת ֤ ֹ
ה
עול ֣םֹ הַ ְׂשנִ ֗ ָיה תָ ַ ֨רםֹ הַ יִ ש֤ וב הָ ִע ְׂב ִרי ֙ בָ ָ֔א ֶרץ
ָ
ְׂב ִמ ְׂל ֶח֣מֶ ת ׀ הָ
כחו֖ת
ת־מלוא־חֶ ְׂל ֨קו ְׂלמַ א ֲַב֤ק הָ אֻ מות ֙ הַ שוחֲ ֣רות חֵ רות־וְׂ שָ ֔לוםֹ נֶ ֥גֶד ֹ
ְׂ
אֶ
ובמַ אֲמַ צ֣ ו הַ ִמ ְׂלחַ ְׂמ ִ֗תי קָ נָה־ל֤ ו אֶ ת־הַ זְׂ כו ֙ת
וב ַד֧םֹ חַ י ָָלָּ֛יו ְׂ
ִּ֑אצי ְׂ
הָ ָר ָש֣ע הַ נָ ִ
די ְׂב ִ ֖רית הָ ֻ ֥אמות הַ ְׂמאֻ חָ ֽדות׃
ְׂל ִהמָ נ֣ות ִע֣םֹ הָ עַ ִ֔מיםֹ ְׂמי ְַׂס ֵ ֥
ו
ְׂביו֣םֹ הָ עֶ ְׂש ִריםֹ־וְׂ ָׁ֡ ֵתשעַ
עֲצֶ ֶרת ֹ֩
ִק ְׂב ָל ֣ה
שבַ ע
ַת־א֣לֶ ף ְׂתשַ ע־מֵ אות֘ אַ ְׂרבָ ִע֣יםֹ וְׂ ֒ ֶ
נוב ְׂ֣מבֶ ר ִב ְׂשנ ֶ
ְׂב ֶ
הודית
ְׂמ ִדינָ ֥ה יְׂ ִ ֖
הָ אֻ מ֤ ות הַ ְׂמאֻ חָ דות ֙ הַ ְׂחלָ ָט ֣ה הַ ְׂמחַ ֔ ֶיבֶ ת הֲקָ ַמָּ֛ת
חז
א ֹ֣
ְׂב ֶ ֖א ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃ ז הָ עֲצֶ ֶרת ֹ֩ תָ ְׂב ֨ ָעה מֵ ֵא֤ת תושָ בֵ י־אֶ ֶרץ־יִ ְׂש ָראֵ ל ֙ לֶ ֱ
ח
טה׃
ְׂבעַ ְׂצ ֔ ָמםֹ ְׂבכָ ל־הַ ְׂצעָ ִ ֖דיםֹ הַ נִ ְׂד ָר ִשִּ֑יםֹ ְׂב ִצ ָדָּ֛םֹ ֵה֥םֹ ְׂל ִבצ֖ ועַ הַ הַ ְׂחלָ ָ ֽ
הודי ֙ ְׂלהָ ִ ֣קיםֹ
הַ כָ ָר֣ה זָׁ֡ ו שֶ ל־הָ אֻ מו֣ת ָּ֠הַ ְׂמאֻ חָ ָּ֠דות ִבזְׂ ֨כות הָ ָע ֤םֹ הַ יְׂ ִ
של הָ ָע ֤םֹ
כותו הַ ִט ְׂב ִעית ֹ֩ ֨ ֶ
תנֶת לַ הַ ְׂפְּקָ ָ ֽעה׃ ט ז֣ו זְׂ ָׁ֡
ת־מ ִדינ ָ֔תו ֵ ֥אינָה נִ ֶ ֖
ְׂ
אֶ
בונית׃
עומָּ֛ד ִב ְׂרש֥ ות עַ ְׂצמ֖ ו ִב ְׂמ ִדינָ ֥תו הָ ִר ִ ֽ
ֵ
הודי ֙ ִל ְׂהי֣ות ְׂכ ָכ ֣ל עַ םֹ־וְׂ ֔ ַעםֹ
הַ יְׂ ִ
יכ֤ך נִ ְׂתכַ ַנ ְׂ֙סנו ֙ ָא֣נו חַ ְׂב ֵר֣י מועֶ צֶ ת־הָ ֔ ָעםֹ נְׂ ִצי ֵג֨י הַ יִ ש֤ וב
י ְׂל ִפְּ ָ
יטי
הַ מַ נְׂ ָדט־הַ ְׂב ִר ִ ֖
יוםֹ־סי֥וםֹ
ִ
ְׂב
הַ ִציו ֔נִ ית
נוע ֣ה
וְׂ הַ ְׂת ָ
הָ ִע ְׂב ִרי ֙
טורית וְׂ ֨ ַעל יְׂ ֨סוד
יס ִ ֔
ל־א ֶ֣רץ יִ ְׂש ָר ֵאִּ֑ל ָּ֠ו ְׂבתָֹּ֠ קֶ ף זְׂ כותֵ נו ֙ הַ ִט ְׂב ִע֣ית וְׂ הַ ִה ְׂ
ֶ
עַ
יז֜יםֹ בָ ז ֹא֗ ת עַ ל־הֲקָ ֨ ַמת
הַ ְׂחלָ ַט֤ת עֲצֶ ֶ֙רת ֙ הָ אֻ מ֣ ות הַ ְׂמאֻ חָ ֔דות ָ֨אנו מַ ְׂכ ִר ִ

הודית ֙ ְׂב ֶא ֶ֣רץ יִ ְׂש ָר ֵ֔אל ִ ֖היא ְׂמ ִדינַ ֥ת יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃
ְׂמ ִדינָ ֤ה יְׂ ִ
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קוב ִע֣יםֹ שֶ הַ ֗ ֵחל מֵ ֶ ֨רגַע ִסי֤וםֹ הַ מַ נְׂ ָדט ֙ הַ לַֻּ יְׂ לָ ה־או֣ר ְׂליוםֹ־שַ ָ֔בת
ְׂ
אָ ֣נו ׀

וְׂ ֵש֣ש
ְׂש ַב֣ע מֵ א֣ ות
ה־אלֶ ף
ֶָׁ֡
ִב ְׂשנַת־חֲ ִמישָ
ְׂב ִאיָ ֣ר
ְׂביוםֹ־הַ ִש ִש֣י
ַת־א֣לֶ ף ְׂתשַ ע־מֵ א֣ ות
ה־ע ֣שֶ ר ְׂב ָׁ֡ ַמאי ִבשנ ֶ
ֶ
ְׂבלוחַ ־הַ ִע ְׂב ִ ָׁ֡רי זֶ ֣ה יוֹםֹ־הַ חֲ ִמישָ
נוצ ִרי ֹ֩ וְׂ ַע ֧ד לַ הֲקָ ַמָּ֛ת הַ ִש ְׂלטו ֨נות הַ נִ ְׂבחָ ִ ֤ריםֹ
אַ ְׂרבָ ִעיםֹ־וְׂ שמ֣ ונֶה ְׂבלוחַ ־הַ ְׂ
יריםֹ ֙ ֶש֣ל הַ ְׂמ ִדי ֔ ָנה ְׂבהֶ ְׂת ֵא֧םֹ לַ חֻ ָ ָּ֛קה שֶ ִתקָ ַ֨בע עַ ל־יְׂ ֵד֤י הָ אֲסֵ פְָּ ה ֙
וְׂ הַ ְׂס ִד ִ
אוקטָּ֛ ובֶ ר
ְׂב ְׂ
מיוםֹ־הַ ִראש֧ ון
יְׂ אֻ ַחָּ֛ר
ל ֹא
֧
הַ נִ ְׂב ֔ ֶח ֶרת
הַ ְׂמכונֶ ֣ ֣נֶת
מוע ֣צֶ ת
מוע ֤צֶ ת הָ עָ םֹ ֙ ְׂכ ֶ
ֶ
ַת־אלֶ ף ְׂתשַ ע־מֵ א֖ ות אַ ְׂרבָ ִעיםֹ וְׂ שמִּ֑ ונֶה ִת ְׂפְּ ֨ ַעל
ִבשנ ֶ ֥
ְׂמ ִדינָ ֣ה זְׂ מַ ִ֔נית ומוסַ ד ֹ֩ הַ ִבצ֤ ועַ שֶ לָֻּ ה ֙ ִמנְׂ ֶה֣לֶ ת הָ ֔ ָעםֹ יְׂ הַ וֶ ֣ה ׀ אֶ ת־הַ מֶ ְׂמשָ ָל ֣ה
ב
ְׂמ ִדינַ ֣ת
רא בַ ֵש֥םֹ יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃
ֲשר ִתקָ ֵ ֖
הודית א ֶ ֥
הַ זְׂ מַ ִ֗נית שֶ ל־הַ ְׂמ ִדינָ ֧ה הַ יְׂ ִ ָּ֛
ול ִקב֣ וץ גָלֻ יו ֗ת ִת ְׂש ֹ֨קד
הודית ׀ ְׂ
ְׂת ֵה֣א ְׂפתוחָ ה ֒ לַ ע ֲִליָ ֣ה ׀ יְׂ ִ ֣
יִ ְׂש ָראֵ ל֘
סודות
טוב֣ת כָ ל־תושָ ֶ֔ביהָ ְׂתהֵ א ֹ֩ מֻ ְׂשתָ ָת֧ה עַ ל־יְׂ ָּ֛
ל־פתו֤חַ הָ אָ ֶרץ ֙ ְׂל ַ
ִ
עַ
הַ חֵ ֨רות הַ ֶצ ֶ֤דק וְׂ הַ שָ לוםֹ ֙ ְׂלא֣ ור חֲזונָ ֣םֹ שֶ ל־נְׂ ִביאֵ י־יִ ְׂש ָר ֵ֔אל ְׂתקַ ֨ ֵיםֹ ִשוְׂ י֤ון
ומִּ֑ין
דת גֶ ֣ ֣זַע ִ
֥ב ֵדל ָ ֖
י־ה ְׂ
יני גָמ֧ ור ְׂלכָ ל־אֶ זְׂ ָר ֶחָּ֛יהָ ְׂב ִל ֶ
ומ ִד ִ ֔
תי ְׂ
זְׂ כֻ יות ֙ חֶ ְׂב ָר ִ ֣
מר עַ ל־הַ ְׂמקומ֣ ות
חפְֶּ ש ֹ֩ ָד֣ת מַ ְׂצפ֣ ון לָ ש֣ ון ִחנ֣וך וְׂ תַ ְׂר ָׁ֡בות ִת ְׂש ֣ ֹ
תַ ְׂב ִט֣יחַ ֹ֩ ֹ
ל־מגִ ַלֻּ֖ת
ְׂ
רונותיהָ שֶ
ֶ֔
דוש֣יםֹ שֶ ל־כָ ל־הַ ָדתות ֹ֩ וְׂ ִת ְׂהיֶ ֤ה ֶנאֱמָ ָנה ֙ ְׂל ֶע ְׂ֣ק
הַ ְׂק ִ
הָ אֻ מ֥ ות הַ ְׂמאֻ חָ ֽדות׃
ג ְׂמ ִדינַ ֣ת־יִ ְׂש ָר ֵא֣ל ְׂתהֵ א־מוכָ נָה֘ ְׂלשַ ֵת֣ף ְׂפעֻ לָֻּ ה ֒ ִ֨עםֹ הַ מוסָ ֤דות וְׂ הַ נְׂ ִציגִ ֙יםֹ ֙
ִמ ֨יוםֹ
הָ ע ֲֶצ ֶָּ֛רת
הַ ְׂחלָ ַטָּ֛ת
ְׂבהַ גְׂ שָ ַמ֧ת
הַ ְׂמאֻ חָ ֔דות
שֶ ל־הָ אֻ מ֣ ות
ע־מאות אַ רבָ ִע֣יםֹ וְׂ שָ ַבִּ֑ע
ֵ֖
ַת־אלֶ ף ְׂתשַ
֣נוב ְׂמבֶ ר ִבשנ ֶ ֥
הַ עֶ ְׂש ִ ֤ריםֹ־וְׂ תֵ ֙שַ ע ֙ ְׂב ֶ֔
מותה׃
וְׂ ִת ְׂפְּ ַע ֣ל לַ הֲקָ ֗ ַמת הָ אַ ְׂח ֤דות הַ כַ ְׂלכָ ִלית ֙ ֶש֣ל אֶ ֶרץ־יִ ְׂש ָר ֵ֔אל ִ ֖ב ְׂשלֵ ָ ֽ
הודי ְׂב ִבנְׂ יַ ֖֥ן
קור ִ ֜איםֹ לָ אֻ מ֣ ות הַ ְׂמאֻ חָ ֗דות לָ ֵת֤ת ָיד ֙ לָ ָע ֣םֹ הַ יְׂ ִ ֔
ְׂ
ד ָ֨אנו
ת־מ ִדינַ ֣ת יִ ְׂש ָר ֵ֗אל ְׂלת֖ וך ִמ ְׂשפַ ַח֣ת הָ עַ ִ ֽמיםֹ׃ ה אָ ֨נו
ְׂ
ולקַ ֵב֧ל אֶ
ְׂמ ִדינָתִּ֑ ו ְׂ
ֱרכֶ ת עָ ֵל֖ינו ֶז֣ה חֳ ָד ִשִּ֑יםֹ ִל ְׂב ֵנ֨י
ַםֹ־בת֣ וך הַ ְׂתקָ פְַּ ת־הַ ָד ִ֗מיםֹ הַ ֶנע ֶ ֥
ְׂ
קור ִ ֜איםֹ ג
ְׂ
טל חֶ ְׂל ָ֔קםֹ
מר עַ ל־שָ ֔לוםֹ וְׂ ִל ֣ ֹ
הָ ָע ֤םֹ הָ עַ ְׂר ִבי ֙ תושָ ֵב֣י ְׂמ ִדינַת־יִ ְׂש ָר ֵ֔אל ִל ְׂש ֣ ֹ
ְׂב ִבנְׂ יַ ֧֣ן הַ ְׂמ ִדינָ ָּ֛ה עַ ל־יְׂ ס֣ וד ׀ אֶ זְׂ ָרח֣ ות ְׂמלֵ אָ ה־וְׂ שָ ָו֗ה וְׂ עַ ל־יְׂ ס֤ וד נְׂ ִציגות ֙
ו
יטיםֹ
מוש ִ֝
ִ
אָ ֨נו
בועיםֹ׃
דותיהָ הַ זְׂ מַ נִ ִי֖יםֹ וְׂ הַ ְׂק ִ ֽ
ל־מוס ֔ ֶ
ְׂ
ימ֣ה ְׂבכָ
מַ ְׂת ִא ָ

קור ִ ֧איםֹ
יהִּ֑ן וְׂ ְׂ
נות־טובה ְׂלכָ ל־הַ ְׂמ ִדינ֥ות הַ ְׂשכֵ נ֖ות וְׂ עַ מֵ ֶ
ָ֗
ושכֵ
ְׂ
יַד־שָ ל֣ וםֹ
ָהעַ ְׂצ ָמ ִ֥אי
לָ ֶהָּ֛םֹ ְׂל ִשתוף ֹ֩ ְׂפעֻ לָֻּ ה ֙ וְׂ עֶ זְׂ ָר֣ה הֲ ָד ִ ֔דית ִעםֹ־הָ ָע֥םֹ הָ ִע ְׂב ִ ֖רי
ְׂבאַ ְׂר ֽצו׃ ז ְׂמ ִדינַ ֣ת יִ ְׂש ָראֵ ל֘ מוכָ נָ ֣ה ִל ְׂת ֣רֹ םֹ חֶ ְׂלקָ ה ֒ ְׂבמַ א ֲָמ֣ץ ְׂמשֻ ֔ ָתף ְׂל ִק ְׂד ַמָּ֛ת
ח
הודי
אֶ ל־הָ עָ םֹ־הַ יְׂ ִ ֣
קור ִ ֝איםֹ
ְׂ
אָ נ֨ ו
רח הַ ִתיכ֖ ון כֻ ֽלֻּו׃
הַ ִמזְׂ ָ ֥
ימינָּ֛ו
מד ִל ִ
ע ֹ֧
וב ִבנְׂ יָ ִּ֑֣ן וְׂ לַ ֲ
פְּוצות ְׂל ִה ְׂתלַ ֵכָּ֛ד ְׂס ִ ֥ביב הַ יִ ש֖ וב בַ ע ֲִליָ ֣ה ְׂ
ְׂבכָ ל־הַ ְׂת ֗
דורות ִלגְׂ אֻ ַלֻּ֥ת יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃
֖
יפְּ֥ת הַ
בַ מַ ע ֲָר ָכ֤ה הַ גְׂ דולָ ה ֙ ַע ֣ל הַ גְׂ שָ ֔ ַמת ְׂש ִא ַ
4

א

ימ֣ת י ֵָדִּ֑נו ְׂל ֵע֖דות
חות ִ ֖מיםֹ בַ ח ֲִת ַ
ְׂ
מ ת֤ וך ִבטָ חון ֙ ְׂבצ֣ ור יִ ְׂש ָר ֵ֔אל ִהנְׂ נ֥ו
ִ

מול ֶדת
ֶ֔
מועצֶ ת הַ ְׂמ ִדינָ ֤ה הַ זְׂ מַ נִ ית ֙ ַע ֣ל אַ ְׂד ַמ֣ת הַ
ֶ֨
עַ ל־הַ ְׂכ ָרזָ ֥ה זֽ ו׃ ב ְׂבמושַ ב ֹ֩
יש֣י
ח ִמ ִ
רב שַ ָב֖ת יוםֹ־הַ ֲ
בָ ִ ֥עיר תֵ ל־אָ ִ ֖ביב הַ י֥וםֹ הַ זֶ ֽה׃ ב עֶ ֶ ֥
ה־אָּ֛לֶ ף ְׂשבַ ע־מֵ א֥ ות וְׂ ֵש֖ש ְׂבל֥ וחַ הַ ִע ְׂב ִ ֽרי׃ ג ֶז ֖ה
ֶ
ְׂב ִאיָ ִּ֑ר ִב ְׂשנַ ֧ת החֲ ִמישָ
ה־ע ֣שֶ ר ְׂב ַ ֽמאי ִבשנַ ֧ת ֶאָּ֛לֶ ף ְׂתשַ ע־מֵ א֥ ות אַ ְׂרבָ ִעיםֹ־וְׂ שמ֖ ונֶה
ֶ
יוֹםֹ־אַ ְׂרבָ עָ
נוצ ִ ֽרי׃
ְׂבל֥ וחַ הַ ְׂ

Reading of the Israeli Declaration of Independence
Verses in black are read in the Megilat Esther melody.
Verses in blue are read in the Megilat Eikhah melody.
Verses in red are read in the melody of the conclusion of a book of the Torah.
Chapter I
(1) The land of Israel was the birthplace of the Jewish people. (2) Here their
spiritual, religious and political identity was shaped. Here they first attained to
statehood, created cultural values of national and universal significance and
gave to the world the eternal Book of Books. (3) After being forcibly exiled
from their land, the people kept faith with it throughout their Dispersion and
never ceased to pray and hope for their return to it and for the restoration in it
of their political freedom. (4) Impelled by this historic and traditional
attachment, Jews strove in every successive generation to re-establish
themselves in their ancient homeland. (5) In recent decades they returned in
their masses. Pioneers, defiant returnees, and defenders, they made deserts
bloom, revived the Hebrew language, built villages and towns, and created a
thriving community controlling its own economy and culture, loving peace but
knowing how to defend itself, bringing the blessings of progress to all the
country's inhabitants, and aspiring towards independent nationhood. (6) In
the year 5657 (1897), at the summons of the spiritual father of the Jewish
State, Theodore Herzl, the First Zionist Congress convened and proclaimed the
right of the Jewish people to national rebirth in its own country. (7) This right
was recognized in the Balfour Declaration of the 2nd November, 1917, and reaffirmed in the Mandate of the League of Nations which, in particular, gave
international sanction to the historic connection between the Jewish people
and the land land of Israel and to the right of the Jewish people to rebuild its
National Home.
Chapter II
(1) The catastrophe which recently befell the Jewish people - the massacre of
millions of Jews in Europe - was another clear demonstration of the urgency of
solving the problem of its homelessness by re-establishing in the land land of
Israel the Jewish State, (2) which would open the gates of the homeland wide
to every Jew and confer upon the Jewish people the status of a fully privileged
member of the community of nations. (3) Survivors of the Nazi holocaust in
Europe, as well as Jews from other parts of the world, continued to migrate to
the land land of Israel, (4) undaunted by difficulties, restrictions and dangers,
and never ceased to assert their right to a life of dignity, freedom and honest

toil in their national homeland. (5) In the Second World War, the Jewish
community of this country contributed its full share to the struggle of the
freedom- and peace-loving nations against the forces of Nazi wickedness and,
by the blood of its soldiers and its war effort, gained the right to be reckoned
among the peoples who founded the United Nations.
(6) On the 29th November, 1947, the United Nations General Assembly passed
a resolution calling for the establishment of a Jewish State in the land of Israel;
(7) the General Assembly required the inhabitants of the land of Israel to take
such steps as were necessary on their part for the implementation of that
resolution. (8) This recognition by the United Nations of the right of the Jewish
people to establish their State is irrevocable. (9) This right is the natural right
of the Jewish people to be masters of their own fate, like all other nations, in
their own sovereign State.
(10) Accordingly we, members of the
People's Council, representatives of the Jewish Community of the land of Israel
and of the Zionist Movement, are here assembled on the day of the
termination of the British Mandate over the land of Israel and, by virtue of our
natural and historic right and on the strength of the resolution of the United
Nations General Assembly, hereby declare the establishment of a Jewish state
in the land of Israel, to be known as the State of Israel.
Chapter III
(1) We declare that, with effect from the moment of the termination of the
Mandate being tonight, the eve of Sabbath, the 6th Iyar, 5708 (15th May,
1948), until the establishment of the elected, regular authorities of the State in
accordance with the Constitution which shall be adopted by the Elected
Constituent Assembly not later than the 1st October 1948, the People's
Council shall act as a Provisional Council of State, and its executive organ, the
People's Administration, shall be the Provisional Government of the Jewish
State, to be called "Israel." (2) The State of Israel will be open for Jewish
immigration and for the Ingathering of the Exiles; it will foster the
development of the country for the benefit of all its inhabitants; it will be
based on freedom, justice and peace as envisaged by the prophets of Israel; it
will ensure complete equality of social and political rights to all its inhabitants
irrespective of religion, race or sex; it will guarantee freedom of religion,
conscience, language, education and culture; it will safeguard the Holy Places
of all religions; and it will be faithful to the principles of the Charter of the
United Nations.
(3) The State of Israel is prepared to cooperate with the agencies and
representatives of the United Nations in implementing the resolution of the

General Assembly of the 29th November, 1947, and will take steps to bring
about the economic union of the whole of the land of Israel. (4) We appeal to
the United Nations to assist the Jewish people in the building-up of its State
and to receive the State of Israel into the community of nations. (5) We appeal
- in the very midst of the onslaught launched against us now for months - to
the Arab inhabitants of the State of Israel to preserve peace and participate in
the upbuilding of the State on the basis of full and equal citizenship and due
representation in all its provisional and permanent institutions. (6)
We
extend our hand to all neighbouring states and their peoples in an offer of
peace and good neighbourliness, and appeal to them to establish bonds of
cooperation and mutual help with the sovereign Jewish people settled in its
own land. (7) The State of Israel is prepared to do its share in a common effort
for the advancement of the entire Middle East. (8) We appeal to the Jewish
people throughout the Diaspora to rally round the Jews of the land land of
Israel in the tasks of immigration and upbuilding and to stand by them in the
great struggle for the realization of the age-old dream - the redemption of
Israel.
Chapter IV
(1) Placing our trust in the Almighty, we affix our signatures to this
proclamation at this session of the provisional Council of State, on the soil of
the Homeland, in the city of Tel-Aviv, (2) on this Sabbath eve, the 5th day of
Iyar, 5708, (3) 14th May, 1948.

