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ית
רּוחנִ ֘
מּותֹו ָה ָ
הּודי ָ ָ֣בּה עֻ ְּצ ָ֞ ָבה ְּד ָ֣
ְּב ֶא ֶ ֶ֨רץ יִ ְּש ָר ֵ֜אל ָ ָ֣קם | ָה ָ ָ֣עם ַהיְּ ִִ֗

ָצר
קֹומ ִמ ָ֣יּות ַמ ְּמלַכְּ ִּ֔ ִתית ָ ָּ֥בּה י ַ ַ֛
ְּ
ַה ָד ִ ָ֣תית וְּ ַה ְּמ ִדינִ ית֒ ָ ָ֣בּה ִַ֗חי ַחיי֙
עֹולָ֣ם כ ִֻּ֔לֹו ֶאת-
הֹוריש֙ לָ ָ
נֹושיִ י֑ ם וְּ ִ
נִ כְּ סיַ -ת ְּר ָּ֥בּות לְּ אֻ ִמיִ י֖ ם ּוכְּ ָלָ֣ל אֱ ִ
ָּ֥ספֶ ר ַה ְּספָ ִ ֖רים ַהנִ ְּצ ִ ִֽחי׃
מּונים
ש ַ ָּ֥מר ָלַּ֛ה אֱ ִ ֖
שהֻ גְּ לֶָ֨ ה ָה ָ ָ֤עם מ ַא ְּרצֹו֙ ְּב ָ֣כ ַח ַה ְּז ִּ֔רֹועַ ָ
ר ֶ
לְּ ַא ַח ֩
ּומ ִת ְּק ִָּ֔וה לָ ָ֣שּוב לְּ ַא ְּר ִּ֔צֹו
לָה ִ
זּוריו וְּ ָ֣לא ָח ִ֗ ַדל ִמ ְּת ִפ ֙
ְּבכָ לַ -א ְּר ָ֣צֹות ְּפ ָ ֑

ינית׃
רּותֹו ַה ְּמ ִד ִ ִֽ
את ח ָּ֥
ּולְּ ַח ָ֣דש ְּבתֹוכִָּ֔ ּה ֖
ים ְּבכָ לִּ֔ -דֹור
הּוד ֙
ס ְּר ִתי ֶז֑ה ָח ְּת ָ֤רּו ַהיְּ ִ ֙
ּומ ָ ֖
ֹורי ָ
יס ָּ֥ט ִ
שר ִה ְּ
ִמ ָּ֥תֹוְך ֶ ַ֛ק ֶ
שבּו
רֹונים ָ ָ֣
דֹורֹות ָה ַאחֲ ִ֗ ִ
יקה׃ ּובַ ָ֣
תם ָ ִֽהעַ ִת ָ ִֽ
לָ ָּ֥שּוב ּולְּ ה ָא ֖חז ְּבמֹולַ ְּד ָ ָּ֥
ש ִּ֔מֹות
ּומגִ ִּ֔ ִנים ִה ְּפ ִ ָ֣ריחּו נְּ ַ
ים ָ
לּוצים ַמ ְּע ִפילִֶ֨ ֙
לְּ ַא ְּרצָ ֘ם בַ הֲ מֹונִ ים֒ וַחֲ ִ ָ֤
ֶהחֱ יָ֤ ּו ְּשפָ ָת ֙ם ָה ִע ְּב ִ ִּ֔רית בָ נ֖ ּו כְּ פָ ִ ָ֣רים וְּ עָ ִ ֑רים וְּ ה ֶ֨ ִקימּו יִ ֵ֜שּוב גָ ָ֣דל

לֹום ּומגֵָ֣֣ן עַ ל-
ש ֙
שֹוחר ָ
ָ֤
בּותֹו
ש ִ ָ֤ליט עַ לִ -מ ְּשקֹו֙ וְּ ַת ְּר ִּ֔
הֹולְך ַה ַ
וְּ ִ֗
נֹושא נ ְַּפ ֖שֹו
תֹוש ָ֣בי ָה ִָּ֔א ֶרץ וְּ ָּ֥
ְּ
עַ ְּצ ִּ֔מֹו מ ִִ֗ביא ִב ְּר ַ ָ֤כת ַה ִק ְּד ָמ ֙ה לְּ כָ ל-
לְּ עַ ְּצ ָמ ָּ֥אּות ַמ ְּמלַכְּ ִ ִֽתית׃

ס
אלֶף ְּשמֹונֶ ָ֤ה-מאֹות֙ ִת ְּש ִ ָ֣עים ו ִֶָּ֔שבַ ע נִ ְּתכַ נ ֙
ִב ְּשנַ ָ֣ת ַת ְּר ִָ֗נ"ז ֶ ָ֣
הֹוגה חֲ זֹון֙ ַה ְּמ ִדינָ ָ֣ה
שלָ֤ ֶ -
יא ִ֗תֹו ֶ
יֹוני לְּ ָ֣קֹול ְּק ִר ָ
ַהקֹונְּ גְּ ֶ ָ֣רס ַה ִצ ִּ֔ ִ
הּודי
הּודית ת ֖אֹודֹור ֶ ֑ה ְּר ְּצל וְּ ִהכְּ ִ ָ֣ריז עַ ל-זְּ ִ֗כּות ָהעָ ֙ם ַהיְּ ִִּ֔
ַהיְּ ִִּ֔

קּומה לְּ אֻ ִ ֖מית ְּב ַא ְּר ִֽצֹו׃
לִ ְּת ָ ָּ֥
נֹוב ְּמבֶ ר ֶ ָ֤אלֶף
יֹום ָ֣בי"ת ְּב ִ֗ ֶ
זְּ ֶ֨כּות זֵ֜ ֹו הֻ כְּ ָר ֙ה ְּב ַה ְּצ ָה ַ ָ֣רת בַ לְִּּ֔ פּור ִ֠ ִמ ִ֠
טעַ ם ֶ ָ֣חבֶ ר
ּוש ַ ָ֣בע -עֶ ְּש ִּ֔רה וְּ אֻ ְּש ָ ָ֧רה בַ ַמנְּ ָ ַ֛דט ִמ ַ ֖
שע-מאֹות֙ ְּ
ְּת ַ
ֹורי
יס ִּ֔ט ִ
שר֙ ַה ִה ְּ
ָתן ִב ְּמי ִָֻּ֔חד ָ֣ת ֶקף בין־לְּ אֻ ִ֗ ִמי לַ ֶ ֙ק ֶ
שר֙ נ ַ ָ֣
ַהלְּ אֻ ִ ֑מים אֲ ֶ
הּודי
א ֶרץ יִ ְּש ָר ִּ֔אל וְּ לִ זְּ ָ֞כּות ָה ָ ָ֧עם ַהיְּ ִ ַ֛
הּודי לְּ בין֙ ֶ ָ֣
ש ָ֧בין ָ ִֽה ָ ָ֣עם ַהיְּ ִִ֗
ֶ

יתֹו ַהלְּ אֻ ִ ִֽמי ׃
לְּ ָה ִ ָּ֥קים מ ָח ָ ֖דש ֶאת-ב ָּ֥
ל בַ ְּז ַ ָ֣מן ָה ַאחֲ ִּ֔רֹון ִ֠בָ ּה הֻ כְּ ְּר ֶ֨עּו
שנִ ְּתחֹולְּ לִָ֗ ה עַ לָ֤ ַ -עם יִ ְּש ָרא ֙
שֹואה ֶ
ַה ָ ָ֣
יחה | מ ָח ָ ָ֣דש בַ עֲ לִִ֗ יל ֶ֚ ֶאת
הֹוכ ָ
ִ ָ֣
ירֹופָ ה֒
ים ְּבא ֒
הּוד ֘
לַטבַ ח ִמילְּ יָ֣ ֹונִ ים יְּ ִ
ֵֶ֜
הּודי ְּמחֻ ַ ָ֤סר ַהמֹולֶֶ֨ ֶדת֙
ַה ֶהכְּ ָ֣ר ַח ְּב ִפ ְּת ִּ֔רֹון ְּבעָ ַָ֞ית ָהעֶָ֨ ם ַהיְּ ִֵ֜
אל
א ֶרץ יִ ְּש ָר ֑
הּו ִדית ְּב ֶ ָ֣
וְּ ָ ָ֣העַ ְּצ ָמ ִּ֔אּות עַ ל־יְּ ָּ֥די ִח ַ֛דּוש ַה ְּמ ִדינָ ָּ֥ה ַהיְּ ֖

הּודי ִ֠וְּ ַתעֲ ִ֠ ִניק
שעֲ ָ֤רי ַהמֹולֶֶ֨ ֶדת֙ לְּ ָכָ֣ל יְּ ִִּ֔
תח לִ ְּרו ִָָ֗חה ֶאתַ -
שר | ִת ְּפ ַ ָ֣
אֲ ֶ ָ֣
פ ַחת
של אֻ ָמ ֙ה ְּשוַ ָ֣ת-זְּ כ ִֻּ֔יֹות ְּב ֖תֹוְך ִמ ְּש ַ ָּ֥
הּודי ַמעֲ ָ ָ֤מד ֶ
לָ עֶָ֨ ם ַהיְּ ִֵ֜
ָהעַ ִ ִֽמים׃

ירֹופָ ה
ָ֣אצי | ָה ָא ָ֣ים ְּבא ִ֗
שנִ ְּצ ִ֠לָ ה מ ַה ֶ֩טבַ ח֩ ַהנָ ִ
ְּשא ִ ֶ֨רית ַה ְּפל ֵָ֜טה ִ֠ ֶ
א ֶרץ יִ ְּש ָר ִּ֔אל עַ ל-
ל לְּ ֶ ָ֣
צֹות אֲ חרֹות֒ ָ֣לא ָח ְּד ִ֗לּו לְּ ַה ְּע ִפי ֙
יהּודי אֲ ָר ֘
ָ֣
וִ
כּותם לְּ ַחיָ֣י
ִָּ֔
יעה וְּ ַסכָ נָ ֑ה וְּ ָ֤לא פָ ְּסקּו֙ לִ ְּת ָ֣בעַ ֶאת-זְּ
אף כָ לִּ֔ -ק ִשי ְּמנִ ָ ֖
ַ ָ֣
מֹול ֶָּ֥דת עַ ָ ִֽמם׃
ש ִ ֖רים ְּב ֶ
כָ ִּ֔בֹוד ח ֕רּות וַעֲ ַ ָּ֥מל-יְּ ָ
א ֶרץ֙ ֶאת-
עֹולָם ַה ְּשנִ יִָּ֔ ה ָת ַרם֩ ַהיִ ֶ֨שּוב ָה ִע ְּב ִ ָ֤רי בָ ָ֙
֙
ְּב ִמלְּ ֶ ָ֤ח ֶמת ָה
ש ִ֗לֹום נֶ ֵָּ֥֣גֶ ד
רּות וְּ ָ
ְּמ ָ֣לֹואֶ -חלְּ ִּ֔קֹו לְּ ַמאֲ ַ ָ֣בק ָהאֻ ִּ֔מֹות ַהשֹוחֲ ָ֧רֹות ח ָ֣
ּוב ַמאֲ ַמ ָ֣צֹו ַה ִמלְּ ַח ְּמ ִּ֔ ִתי ָקנָה-לֹו֙
ּוב ַ ָ֤דם ַחיָלָ יו֙ ְּ
֑אצי ְּ
שע ַהנָ ִ
כחֹות ָה ֶ ָ֣ר ַ
ֶאתַ -ה ְּז ִּ֔כּות לְּ ִה ָמנָ֧ ֹות ִעםָ -העַ ִ ַ֛מים ְּמי ְַּס ֖די ְּב ִריתָ -האֻ ָּ֥מֹות
ַה ְּמאֻ ָח ִֽדֹות ׃

ָשבַ ע
שע-מ ֖אֹות ַא ְּרבָ ִ ָ֣עים ו ֶ ֑
אלֶף ְּת ַ
נֹוב ְּמבֶ ר ֶ ָּ֥
ְּבעֶ ְּש ִ ֶ֨רים וְּ ִת ְּש ָ ָ֧עה ְּב ֶ ַ֛
לָטה ַה ְּמ ַחיֶ ָ֧בֶ ת הֲ ָק ַ ַ֛מת
אמֹות֙ ַה ְּמאֻ ָחדֹוִּ֔ת ַה ְּח ִָ֗
ִק ְּבלֶָ֨ ה עֲ ֶ ָ֤צ ֶרת ָה ֙ ֻ
תֹושבי-
ְּ
את
א ֶרץ יִ ְּש ָר ִֽאל׃ ָהעֲ ֶ ָ֧צ ֶרת ָת ְּב ָ ַ֛עה מ ֖
הּודית ְּב ֶ ָּ֥
ְּמ ִדינָ ָּ֥ה יְּ ִ ֖
אל לֶ אֱ ָ֣חז ְּבעַ ְּצ ִָּ֔מם ְּבכָ לַ -ה ְּצעָ ִ ָ֧דים ַהנִ ְּד ָר ִ ַ֛שים ִמ ִצ ָ ָּ֥דם
א ֶרץ יִ ְּש ָר ֑
ֶ ָ֣
שלָ -האֻ מֹות֙ ַה ְּמאֻ ָח ִּ֔דֹות ִבזְּ ַ֛כּות
לָטה׃ ַהכָ ָ ָ֣רה זִ֗ ֹו ֶ
֖הם לְּ ִב ָּ֥צּועַ ַה ַה ְּח ָ ִֽ
תנֶת לְּ ַה ְּפ ָק ָ ִֽעה׃
הּודי לְּ ָה ִ ָ֣קים ֶאתְּ -מ ִדינ ָ֑תֹו אינָ ָּּ֥ה נִ ֶ ֖
ָה ָ ָּ֥עם ַהיְּ ִ ֖

הּודי לִ ְּהיֹות֙ כְּ כָ לָ֣ ַ -עם וָעִָּ֔ ם
שלָ -ה ָ ָ֣עם ַהיְּ ִ ֑
כּותֹו ַה ִט ְּב ִ ֖עית ֶ
ֹוהי זְּ ָּ֥
ַ֛ז ִ
בֹונית׃
עֹומד ִב ְּר ָּ֥שּות עַ ְּצ ַ֛מֹו ִב ְּמ ִדינ ָ֖תֹו ָה ִר ִ ִֽ
ֶ֨
יגי ַהיִ ָ֤שּוב ָה ִע ְּב ִרי֙
מֹועצֶ ת ָהעָָ֡ ם נְּ ִצ ֶ֨
ֶ ָ֣
לְּ ִפיכֶָ֨ ְך נִ ְּתכַ ֵַ֜נ ְּסנּו ִָ֗אנּו ַח ְּב ָ֣רי

א ֶרץ
יטי֙ עַ לָ֣ ֶ -
יֹונית ְּביִ֗ ֹום ִס ֙יּום ַה ַמנְּ ָ ָ֤דט ַה ְּב ִ ֙ר ִ
נּועה ַה ִצ ִּ֔ ִ
וְּ ַה ְּת ָ ָ֣
ֹורית וְּ עַ ל-יְּ ִ֗סֹוד
יס ֑ט ִ
כּותנּו ַה ִט ְּב ִעית וְּ ַה ִה ְּ
֖
ּוב ָּ֥ת ֶקף זְּ
יִ ְּש ָר ִּ֔אל ְּ
יזים בָ ִּ֔זאת עַ ל-
אנּו֙ ַמכְּ ִר ִ ָ֣
לָטת עֲ צֶ ֶ ָ֤רת ָהאֻ מֹות֙ ַה ְּמאֻ ָח ִּ֔דֹות ָ֙
ַה ְּח ֶַ֨
א ֶרץ יִ ְּש ָר ִּ֔אל ִ ֖היא ְּמ ִדינַ ָּ֥ת יִ ְּש ָר ִֽאל׃
הּודית ְּב ֶ ָ֣
הֲ ָק ַ֕מת ְּמ ִדינָ ָ֤ה יְּ ִ ֙
ש ָה ָ֞חל מ ֶ ָ֣רגַ ע ִס ָ֣יּום ַה ַמנְּ ָ֡ ָדט ַהלִַ֗ יְּ לָה ִ֠אֹור לְּ יֶ֨ ֹום
קֹוב ִ֗ ִעים ֶ
ְּ
אנּו
ָ ָ֣
שע-מ ָ֣אֹות |
אלֶף ְּת ַ
שר֙ ְּב ִַּ֔מאי ֶ ָ֣
שה-עָ ָ
ש ֵ֜ ָבת ָו" ֩ו ִאיָ֙ ר ַת ֵַ֜ש"ח חֲ ִמ ָ ָ֤
ַ
ּושמֹו ִֶ֗נה וְּ עַָ֞ ד לַהֲ ָק ַָ֡מת ַה ִשלְּ טֹונֹות֩ ַהנִ ְּב ָח ִ ָ֣רים
ַא ְּרבָ ִ ָ֣עים ְּ
ש ִת ָקבַ ע֩ עַ ל-יְּ ֶ֨די
אם לַחֻ ִ֗ ָקה ֶ
שלַ -ה ְּמ ִדינָה֒ ְּב ֶה ְּת ָ֣
ים ֶ
יר ֘
וְּ ַה ְּס ִד ִ
אלֶף
אֹוק ַ֛טֹובֶ ר ֶ ָּ֥
ָהאֲ ס ָ ָ֤פה ַה ְּמכֹו ֙ ֶננֶת֙ ַהנִ ְּב ִֶּ֔ח ֶרת ָ֣לא יְּ אֻ ִַּ֔חר מ ֶא ָ ָ֧חד ְּב ְּ
צת |
ּושמֹונֶ ֑ה ִת ְּפעַ ל ֩ מֹועֶֶ֨ צֶ ת ָהעֵָ֜ ם כְּ מֹועֶ ֶ ָ֣
שע-מ ֖אֹות ַא ְּרבָ ִעיםְּ -
ְּת ַ

לָּה ִמנְּ ֶ ָ֣הלֶת ָהעִָ֗ ם יְּ ַה ֶֶּ֨וה ֶאת-
ש ֵ֜
ּומֹוס ֩ד ַה ִב ֶ֨צּועַ ֶ
ַ
ְּמ ִדינָ ָ֣ה זְּ ַמ ִ֗ ִנית
שם
שרִ -ת ָק ָּ֥רא בַ ֖
הּודית אֲ ֶ
שלַ -ה ְּמ ִדינָ ָ֣ה ַהיְּ ִִּ֔
ש ָלָ֤ה ַה ְּז ַמנִ ית֙ ֶ
ַה ֶמ ְּמ ָ
יִ ְּש ָר ִֽאל ׃

הּודית ּולְּ ִק ָּ֥בּוץ גָ ל ִֻֽיֹות׃
תּוחה לַ עֲ לִ ָיָּ֥ה יְּ ִ ֖
ִָּ֔
אל ְּת ָ֣הא ְּפ
ְּמ ִדינַ ָ֣ת יִ ְּש ָר ֑
יה׃ ְּתה ֘א מֻ ְּש ָת ָתה֒
תֹוש ֶ ִֽב ָ
ָ
טֹובת כָ ל-
ַ֖
א ֶרץ לְּ
ּוח ָה ָ ַ֛
ִת ְּש ֕קד עַ לִ -פ ָ֧ת ַ
יאי
של-נְּ ִב ָּ֥
ש ִּ֔לֹום לְּ ָּ֥אֹור חֲ זֹונָ ֖ם ֶ
סֹודֹות ַהח ִ֗רּות ַה ֶ֙צ ֶד ֙ק וְּ ַה ָ
עַ ל-יְּ ֕
יה
יני גָ ֖מּור לְּ ָכָ֣ל ֶאזְּ ָר ֶ ֑ח ָ
ּומ ִד ִ ַ֛
יִ ְּש ָר ִֽאל׃ ְּת ַק ֕ים ִשוְּ יָ֣ ֹון זְּ כ ִֻ֗יֹות ֶח ְּב ָר ִ ָ֧תי ְּ
ש ֕ ָדת ַמ ְּצ ֕פּון לָ ֕שֹון ִחנ֖ ּוְך
יח ֒חפֶ ֒
ְּב ִ ָ֣לי ֶה ְּב ִּ֔דל ֕ ָדת ֶגֵ֖֣זַ ע ו ִ ִָֽמין׃ ַת ְּב ֘ ִט ַ֘
שלָ -כ֖ל ַה ָד ִֽתֹות׃
דֹושים ֶ
קֹומֹות ַה ְּק ִ ֑
וְּ ַת ְּר ִֽבּות׃ ִת ְּש ַ֛מר עַ לַ -ה ְּמ ֖
שלְּ -מגִ ַלָּ֥ת ָהאֻ ֖מֹות ַה ְּמאֻ ָח ִֽדֹות׃
יה ֶ
רֹונֹות ָ
ֶ ַ֛
וְּ ִת ְּהיֶ ָ֣ה נֶאֱ ָמ ִָּ֔נה לְּ עֶ ְּק
מֹוס ָ֤דֹות
ש ָ֣תף ְּפעֻ לִָ֗ ה ִעםַ -ה ָ
ְּמ ִדינַ ָ֣ת יִ ְּש ָר ִּ֔אל ְּת ֶ֨הא מּוכָ ֵָ֜נה לְּ ַ
לָטת ָהעֲ צֵֶ֜ ֶרת
ש ִַ֠מת ַה ְּח ֶַ֨
של ָהאֻ ָ֣מֹות ַה ְּמאֻ ָח ִּ֔דֹות ִ֠ ְּב ַהגְּ ָ
יגים ֶ֚ ֶ
וְּ ַהנְּ ִצ ִ֙
שע-מ ֖אֹות ַא ְּרבָ ִ ָ֣עים
אלֶף ְּת ַ
נֹוב ְּמבֶ ר ֶ ָּ֥
ִמ ִ֗יֹום עֶ ְּש ִ ָ֤רים וְּ ִת ְּש ָ֙עה ְּב ִּ֔ ֶ

אל
א ֶרץ יִ ְּש ָר ֖
שלָּ֥ ֶ -
ָשבַ ע וְּ ִת ְּפעַ֕ ל לַהֲ ָק ִַ֗מת ָה ַא ְּח ָ֧דּות ַהכַ לְּ כָ ִ ַ֛לית ֶ
ו ֶ֑
מּותּה׃
ִב ְּשל ָ ִֽ
הּודי ְּב ִבנְּ יַ ֵָ֣֣ן
לָתת יָ ַ֛ד לָ ָ ָּ֥עם ַהיְּ ִ ֖
קֹור ֵ֜ ִאים לָ אֻ ָ֣מֹות ַה ְּמאֻ ָח ִ֗דֹות ָּ֥
ֶָ֨אנּו ְּ
פ ַחת ָהעַ ִ ִֽמים׃
אל לְּ ֖תֹוְך ִמ ְּש ַ ָּ֥
ְּמ ִדינ ָ֑תֹו ּולְּ ַק ֕בל ֶאתְּ -מ ִדינַ ָ֧ת יִ ְּש ָר ַ֛

קֹור ָ֡ ִאים ַגָ֣ם ִ֠ ְּב ִ֠תֹוְך ַה ְּת ָקפֶַ֨ ת ַה ָד ֵ֜ ִמים ַהנֶעֱ ֶ ָ֣רכֶ ת עָ לָ֣ינּו | ֶזָ֣ה
אנּו ְּ
ָ ָ֣
תֹושבי֘ ְּמ ִדינַ ָ֣ת יִ ְּש ָראל ֒ לִ ְּש ָ֣מר עַ ל-
ְּ
חֳ ָד ִ֗ ִשים לִ ְּב ֩ני ָהעֶָ֨ ם ָהעַ ְּר ִֵ֜בי
אה
ש ִּ֔לֹום וְּ לִ ָ֤טֹול ֶחלְּ ָק ֙ם ְּב ִבנְּ יַ ֵָ֣֣ן ַה ְּמ ִדי ִָּ֔נה עַ ל-יְּ ַ֛סֹוד ֶאזְּ ָר ָּ֥חּות ְּמל ָ ֖
ַה ָ
יה ַה ְּז ַמנִ יִ י֖ ם
דֹות ָ
מֹוס ִֶּ֔
ְּ
ימה ְּב ָכָ֣ל
יגּות ַמ ְּת ִא ִָּ֔
שוָ ֑ה וְּ עַ ל -יְּ סֹוד֙ נְּ ִצ ָ֣
וְּ ָ
בּועים׃
וְּ ַה ְּק ִ ִֽ
טֹובה לְּ כָ לַ -ה ְּמ ִדינָּ֥ ֹות ַה ְּשכנ֖ ֹות
ָ ַ֛
ּושכנָּ֥ ּות
ש ִ֗לֹום ְּ
יטים יַ ָ֣ד ָ
מֹוש ָ֞ ִ
ָאנּוִ -
לָה וְּ עֶ זְּ ָ ָ֣רה הֲ ָד ִִּ֔דית ֕ ִעם ָה ָ ָ֣עם
לָהם לְּ ִש ָ֤תּוף ְּפעֻ ֙
קֹור ִ ָ֣אים ִֶּ֔
יהן וְּ ְּ
וְּ עַ מ ֶ ֑
אל מּוכָ ִָ֗נה לִ ְּת ָ֤רם ֶחלְּ ָק ּ֙ה
ָה ִע ְּב ִ ִּ֔רי ָהעַ ְּצ ָמ ִ ֖אי ְּב ַא ְּר ִֽצֹו׃ ְּמ ִדינַ ָ֣ת יִ ְּש ָר ֑
יכֹון כ ִֻֽלֹו׃
ש ִָּ֔תף לְּ ִק ְּד ַ֕מת ַה ִמזְּ ָ ָּ֥רח ַה ִת ֖
ְּב ַמאֲ ָ ָ֣מץ ְּמ ֻ
פּוצֹות לְּ ִה ְּתלַכד֙ ְּס ִ ָ֣ביב
הּודי֙ ְּב ָכָ֣ל ַה ְּת ִּ֔
קֹור ִ֗ ִאים ֶאלָ -ה ָ ָ֤עם ַהיְּ ִ
אנּו ְּ
ָ ָ֣
ימינִּ֔ ֹו בַ ַמעֲ ָר ָכָ֣ה ַהגְּ דֹולִָּ֔ ה עַ ל-
ַהיִ ִּ֔שּוב בָ עֲ לִ ָי֖ה ּובַ ִבנְּ יָ ֵ֑֣ן וְּ לַ עֲ ָ֤מד לִ ִ
דֹורֹות לִ גְּ אֻ ַלָּ֥ת יִ ְּש ָר ִֽאל׃
יפת ַה ֖
ש ַ ַ֛מת ְּש ִא ַ ָּ֥
ַהגְּ ָ
ימת י ַָ֛דנּו
חֹות ִ ַ֛מים בַ חֲ ִת ַ ָ֧
ְּ
ִמ ֶ֨תֹוְך ִב ָט ֵ֜חֹון ְּב ָ֣צּור יִ ְּש ָר ִ֗אל ִהנְּ נָ֧ ּו

מֹושב מֹועֶֶ֨ צֶ ת ַה ְּמ ִדי ֵָ֜נה ַה ְּז ַמ ִ֗ ִנית עֶַ֚ ל
ָָ֞
לְּ ע ֖דּות עַ לַ -הכְּ ָר ָזָ֣ה ֑זֹו ְּב
ש ָ֞ ָבת ֶ֨ה"א
ל־א ִִּ֔ביב ַה ָ֣יֹום ַה ִּ֔ ֶזה עֶ ֶרבַ -
ַא ְּד ַ ָ֤מת ַהמֹולֶֶ֨ ֶדת֙ בָ ִ ָ֣עיר ת ָ
שע-מ ֖אֹות ַא ְּרבָ ִ ָּ֥עים
אלֶף ְּת ַ
שר ְּב ַ ַ֛מאי ֶ ָּ֥
ִאיֵָ֜ ר ַת ִַ֗ש"ח ַא ְּרבָ עָ ה-עָ ָ ָ֧
מֹונה׃
ּוש ֶ ִֽ
ְּ

