שם הילדה

תאריך לועזי תאריך עברי
תפילת מנחה לשבת
הרב גרי טישקוף
סדר התעטפות בטלית

ֹותיו ,וְּ צִ ּוָּ נּו לְּ ִה ְּתעַ טֵ ף בַ צִ יצִ ית.
בָּ רּוְך ַא ָּתה יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּם אֲ שֶ ר ִק ְּדשָּ נּו בְּ ִמצְּ ָּ
שירי פתיחה:

מַ ה טֹּבּו אֹּהָּ לֶ יָך ַי ֲעקֹּבִ ,מ ְּשכְּ נ ֶֹּתיָך

אשרי

לסירוגין:

יתָך ,עוֹד יְׁ הַ לְׁ לּוָך
אַ ְׁש ֵרי יו ְֹׁשבֵ י בֵ ֶ

סֶ לָה( .תהלים פ"ד:ה')
שֶ יי אֱ ֹלהָ יו.
(תהלים קמ"ד:ט"ו)

אַ ְׁש ֵרי הָ עָ ם שֶ ָככָה ּל ֹו ,אַ ְׁש ֵרי הָ עָ ם
לְׁ ָדוִ ד,

ְׁת ִהּלָה
ֹמ ְׁמָך אֱ לוֹהַ י הַ מֶ לְֶך ,וַאבָ ְׁרכָה ִש ְׁמָך לְׁ ע ֹולָם וָ עֶ ד.
א רו ִ

בְׁ כָל יוֹם אבָ ְׁר ֶכ ָך ,וַאהַ לְׁ לָה ִש ְׁמָך לְׁ ע ֹולָם

וָעֶ ד.

יִ ְּש ָּר ֵאל (במדבר כ"ד:ה')

(תהלים קמ"ה)

יוֹדּוָך יי כָל מַ עשֶ יָך ,וַח ִסידֶ יָך

יְׁ בָ ְׁרכּוכָה.

ּוגְׁבּור ְׁתָך
ָ
כּותָך יֹאמֵ רּו
כְׁ בוֹד מַ לְׁ ְׁ

יְׁ ַדבֵ ר ּו.

לְׁ הו ִֹדיעַ לִ בְׁ נֵי הָ ָאדָ ם גְׁ בּור ָֹתיוּ ,וכְׁ בוֹד הדַ ר

מַ לְׁ כּות ֹו.

כּותָך מַ לְׁ כּות כָל ע ֹול ִָמיםּ ,ומֶ ְׁמ ַשלְׁ ְׁתָך ְׁבכָל ּדוֹר
ַמלְׁ ְׁ

סוֹמֵ ְך יי לְׁ כָל הַ נֹפְׁ לִ ים ,וְׁ זוֹקֵ ף לְׁ כָל

הַ כְׁ פּופִ ים.

ּומהֻ ּלָל ְׁמאֹ ד ,וְׁ לִ גְׁ דֻ ּלָת ֹו אֵ ין
ָגדוֹל יי ְׁ

חֵ ֶקר.

עֵ ינֵי כֹל אֵ לֶיָך יְׁ ַשבֵ רּו ,וְׁ אַ ָתה נו ֵֹתן לָהֶ ם אֶ ת ָאכְׁ לָם

ּדוֹר לְׁ דוֹר י ְַׁשבַ ח מַ עשֶ יָךּ ,וגְׁבּורֹתֶ יָך

ַיגִידּו.

פוֹתֵ חַ אֶ ת יָדֶ ָךּ ,ומַ ְׁשבִ יעַ לְׁ כָל חַ י

ָרצוֹן.

אָ ִשיחָ ה.

צַ ִּדיק יי ְׁבכָל ְּׁד ָרכָיו ,וְׁ חָ ִסיד ְׁבכָל

שיו.
מַ ע ָ

ה ַדר כְׁ בוֹד הוֹדֶ ָך ,וְׁ ִד ְׁב ֵרי נִ ְׁפלְׁ אֹ ֶתיָך

וֶ עֱזּוז נו ְֹׁר ֹאתֶ יָך יֹאמֵ רּוּ ,ו ְׁגדֻ ּל ְָׁתָך אסַ פְׁ
טּובָך י ִַביעּו ,וְׁ ִצ ְׁד ָק ְׁתָך
ֵזכֶר ַרב ְׁ

חָ סֶ ד.

שיו.
מַ ע ָ

ָקרוֹב יי לְׁ כָל ֹק ְׁרָאיו ,לְׁ כֹל אשֶ ר ִי ְׁק ָראֻ הּו
ְׁרצוֹן יְׁ ֵרָאיו יַע ֶשה ,וְׁ אֶ ת ַשוְׁ עָ ָתם יִ ְׁשמַ ע

יְׁ ַרנֵנּו.

חַ נּון וְׁ ַרחּום יי ,אֶ ֶרְך אַ פַ ִים ּו ְׁגדָ ל
טוֹב יי ַלכֹל ,וְׁ ַרחמָ יו עַ ל כָל

ֶרנָה.

ְׁב ִעת ֹו.

בֶ אֱ מֶ ת.

ֹשיעֵ ם.
וְׁ יו ִ

שוֹמֵ ר יי אֶ ת כָל ֹאהבָ יו ,וְׁ אֵ ת כָל הָ ְׁר ָשעִ ים

ַש ִמיד.
י ְׁ

ְׁת ִהּלַת יי יְׁ ַדבֶ ר ִפי ,וִ יבָ ֵרְך כָל בָ ָשר ֵשם ָק ְׁדש ֹו לְׁ ע ֹולָם

וַ אנ ְַׁחנּו נְׁ בָ ֵרְך יָּה ,מֵ עַ ָתה וְׁ עַ ד

נא לעמוד ולשיר ביחד:

וָ דֹר.

ע ֹולָם ,הַ לְׁ לּויָּה.

וָ עֶ ד.

(תהלים קט"ו:י"ח)

תפילת העמידה
ּופי יַגִ יד ְׁת ִהּל ֶָתָך.
א ֹדנָי ְׁשפָ ַתי ִת ְׁפ ָתח ִ

(תהלים נ"א:י"ז)

א ֹדנָי ְׁשפָ ַתי ִתפְׁ ָתח ּופִ י ַיגִיד ְׁת ִהּלָתֶ ָך.
א .אבות ואמהות

ַאב ָרהָ ם ,אֱ ֹלהֵ י יִ ְׁצחָ ק וֵאֱ ֹלהֵ י יַעקֹב .אֹלהֵ י ָש ָרה ,אֱ ֹלהֵ י
בָ רּוְך אַ ָתה יי ,אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אבו ֵֹתינּו וְׁ ִאמו ֵֹתינּו ,אֱ ֹלהֵ י ְׁ
ִר ְׁב ָקה ,אֱ ֹלהֵ י ָרחֵ ל וֵאֱ ֹלהֵ י לֵָאה .הָ אֵ ל הַ גָדוֹל הַ גִבוֹר וְׁ הַ נו ָֹרא אֵ ל עֶ לְׁ יוֹן ,גוֹמֵ ל חסָ ִדים טו ִֹבים ,וְׁ ק ֹונֵה הַ כֹל,
ּומגֵן.
וְׁ ז ֹוכֵר חַ ְׁסּדֵ י ָאבוֹת וְׁ ִאמָ הוֹת ּומֵ ִביא גְׁ אּוּלָה לְׁ דוֹרו ֵֹתיהֶ ם לְׁ מַ עַ ן ְׁשמ ֹו ְׁבַאהבָ ה .מֶ לְֶך ע ֹוזֵר ּומו ִֹשיעַ ָ
ַאב ָרהָ ם ּופו ֵֹקד ָש ָרה:
בָ רּוְך אַ ָתה יי ,מָ גֵן ְׁ

ב .גבורת ה'

מֹוריד הֲ ַטל.
אַ ָתה גִבוֹר לְׁ ע ֹולָם א ֹדנָי ,מַ ְׁש ִפיל ַאף ְׁמרוֹמֵ ם אַ ָתהַ ,רב לְׁ הו ִֹשיעַ  .מַ ִשיב הָ רּוחַ ּומו ִֹריד הַ ג ֶָשםִ /
ּומ ַקיֵם
סּוריםְׁ ,
ְׁמכַלְׁ כֵל חַ יִ ים ְׁבחֶ סֶ דְׁ ,מחַ יֶה הַ כֹל ְׁב ַרח ִמים ַר ִבים ,סוֹמֵ ְך נו ְֹׁפלִ ים ,וְׁ רוֹפֵ א חוֹלִ יםּ ,ומַ ִתיר א ִ
ּומחַ יֶה ּומַ ְׁצ ִמיחַ יְׁ שּועָ ה.
ּומי דוֹמֶ ה ּלְָך ,מֶ לְֶך מֵ ִמית ְׁ
ישנֵי עָ פָ רִ ,מי כָמוָֹך בַ עַ ל גְׁבּורוֹת ִ
אֱ מּונָת ֹו לִ ֵ
וְׁ נֶאֱ מָ ן אַ ָתה לְׁ הַ חיוֹת כָל חָ י.
בָ רּוְך אַ ָתה ייְׁ ,מחַ יֵה הַ כֹל.
ג .קדושת ה'

ישים אוֹת ֹו ִב ְׁשמֵ י מָ רוֹםַ ,ככָתּוב עַ ל יַד נְׁ ִביאֶ ָך .וְׁ ָק ָרא זֶה אֶ ל זֶה וְׁ ָאמַ ר.
נְׁ ַקּדֵ ש אֶ ת ִש ְׁמָך בָ ע ֹולָם ,כְׁ ֵשם ֶשמַ ְׁק ִּד ִ
ָארץ כְׁ ב וֹד ֹו( .ישעיה ו':ג')
ָקדוֹשָ ,קדוֹשָ ,קדוֹש יי צְׁ בָ אוֹתְׁ ,מֹלא כָל הָ ֶ
לְׁ עֻ מָ ָתם בָ רּוְך יֹאמֵ רּו.
בָ רּוְך כְׁ בוֹד יי ִמ ְׁמקוֹמ ֹו( .יחזקאל ג':י"ב)
ּוב ִד ְׁב ֵרי ָק ְׁד ְׁשָך כָתּוב לֵאמֹ ר.
ְׁ
ִמֹלְך יי לְׁ ע ֹו ָלם ,אֱ ֹלהַ יְִך צִ יוֹן לְׁ דֹר ָודֹר ,הַ לְׁ לּויָּה( .תהלים קמ"ו:י')
י ְׁ
לְׁ דוֹר וָ דוֹר נַגִ יד ג ְָׁדלֶָך ּולְׁ נֵצַ ח נְׁ צָ ִחים ְׁקדֻ ָש ְׁתָך נ ְַׁק ִּדיש ,וְׁ ִש ְׁבחָך אֱ ֹלהֵ ינּו ִמ ִפינּו ֹלא יָמּוש לְׁ ע ֹולָם וָ עֶ ד,
כִ י אֵ ל מֶ לְֶך גָדוֹל וְׁ ָקדוֹש אָ ָתה.
בָ רּוְך אַ ָתה יהוה הָ אֵ ל הַ ָקדוֹש.
להמשיך בלחש עד לאמצע עמוד …3
קטעי קריאה חילופיים:

ד .קדושת יום השבת

תפילה היא לא לצורך בידור .תפילה דורשת משמעת כמו
מוסיקה ,שחייה או מדיטאציה .אם באתם לצפות – תשתעממו.
אנו משווים את תפילתנו ללהקת ג'אז .לפעמים זה נשמע שכל
אחד "מנגן ניגון" אישי שונה בעוצמה או בקצב משלו (ואחרים
אינם משמיעים קול בכלל) ולפעמים כולם שרים בהרמוניה
מושלמת.
הסידור הוא מסגרת :כמו דף תווים שעומד לפני המנגן .אם אתם
בוחרים להשתמש במילים אלו ,דעו כי אם הנכם קוראים את
התפילות בלבד ,אינכם מתפללים .יש להגיע ליחסי גומלין בין
המתפלל/ת לתפילה ,ובין המתפלל/ת למתפללים האחרים.
דעו כי לפי המסורת ,התפילה כוללת גם ניגונים וגם שתיקה .נא
להרפות מכל מתח .כולם באים ברגשות מעורבים לבית הכנסת.
אנחנו מודעים לתחושותינו בעת התפילה ,לא בורחים מהן .אנו
נותנים לרגשות להשפיע על התפילה – ולתפילה להשפיע על
הרגשות.
אם אתם לא מכירים היטב את הסידור ,די שתמצאו מילים
שתרגישו איתן בנוח .כמעט לכל מילה בסידור יש קשר מהתנ"ך,
התלמוד ,המדרש הקבלה ו/או הספרות העברית.
נא לזכור שיש אנשים שמנגנים ב"להקה" הזאת לעיתים קרובות,
ומתרגלים את תפילתם .יכול להיות שהמילים או הניגונים לא
מוכרים לך .כל משמעת קשה בהתחלה ,אבל ההרגל מאפשר לך
להרגיש חופשי יותר - .מבוסס ע"פ הרב לוי ויימן-קלמן

ָארץ.
ּומי כְׁ עַ ְׁמָך ִי ְׁש ָראֵ ל גוֹי אֶ חָ ד בָ ֶ
אַ ָתה אֶ חָ ד וְׁ ִש ְׁמָך אֶ חָ ד ִ
ּוקדֻ ָשה לְׁ עַ ְׁמָך נ ָָת ָת.
ִתפְׁ אֶ ֶרת גְׁדֻ ּלָה וַ עטֶ ֶרת יְׁשּועָ ה יוֹם ְׁמנּוחָ ה ְׁ
אבו ֵֹתינּו ָי ִגילּו וְׁ ִאמו ֵֹתינּו י ְַׁר ְׁננּו בְׁ נֵיהֶ ם ּובְׁ נו ֵֹתיהֶ ם יָנּוחּו ב ֹו.
ְׁמנּוחַ ת ַאהבָ ה ּונְׁדָ בָ הְׁ ,מנּוחַ ת אֱ מֶ ת ֶו ֱאמּו ָנהְׁ ,מנּוחַ ת ָשלוֹם
וְׁ ַשלְׁ וָ ה וְׁ הַ ְׁש ֵקט וָ בֶ טַ חְׁ ,מנּוחָ ה ְׁשלֵמָ ה ָשאַ ָתה רוֹצֶ ה בָ ּה ,יַכִ ירּו
בָ נֶיָך ּובְׁ נו ֵֹתי ָך וְׁ י ְֵׁדעּו כִ י מֵ ִא ְׁתָך ִהיא ְׁמנּוחָ ָתם וְׁ עַ ל ְׁמנּוחָ ָתם
י ְַׁק ִּדישּו אֶ ת ְׁשמֶ ָך.
אֱ ֹלהֵ ינּו וֵ אֹלהֵ י אבו ֵֹתינּו וְׁ ִאמו ֵֹתינּוְׁ ,רצֵ ה בִ ְׁמנּוחָ תֵ נּוַ .ק ְּׁד ֵשנּו
בְׁ ִמצְׁ ו ֶֹתיָך וְׁ ֵתן חֶ לְׁ ֵקנּו בְׁ תו ָֹר ֶתָךַ ,שבְׁ עֵ נּו ִמּטּובֶ ָך וְׁ ַש ְׁמחֵ נּו
בִ ישּועָ ֶתָך וְׁ טַ הֵ ר לִ בֵ נּו לְׁ עָ בְׁ ְּׁדָך בֶ ֱאמֶ ת .וְׁ הַ ְׁנ ִחילֵנּו יי אֱ ֹלהֵ ינּו
בְׁ ַאהבָ ה ּובְׁ ָרצוֹן ַשבַ ת ָק ְׁד ֶשָך ,וְׁ יָנּוחּו ב ֹו ִי ְׁש ָראֵ ל ְׁמ ַק ְּׁד ֵשי ְׁשמֶ ָך.
בָ רּוְך אַ ָתה ייְׁ ,מ ַקּדֵ ש הַ ַשבָ ת.
ה .עבודה

ּותפִ ּל ָָתם בְׁ ַאהבָ ה ְׁת ַקבֵ ל בְׁ ָרצוֹן.
ְׁרצֵ ה יי אֱ ֹלהֵ ינּו בְׁ עַ ְׁמָך י ְִׁש ָראֵ ל ְׁ
ּושכוֹן בְׁ צִ יוֹן וְׁ יַעַ בְׁ דּוָך
ּות ִהי לְׁ ָרצוֹן ָת ִמיד עבוֹדַ ת ִי ְׁש ָראֵ ל עַ מֶ ָךְׁ .
ְׁ
ירּוש ַליִם .וְׁ ֶתחֱ זֶינָה עֵ ינֵינּו בְׁ שּובְׁ ָך לְׁ צִ יוֹן בְׁ ַרח ִמים.
ָ
עבָ דֶ יָך בִ
בָ רּוְך אַ ָתה יי ,הַ מַ חזִ יר ְׁשכִ ינָת ֹו וְׁ עַ מ ֹו לְׁ צִ יוֹן.

***
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ו .הודאה

אני רוצה תמיד עיניים כדי לראות
את יופי העולם ולהלל את היופי
המופלא הזה שאין בו דופי ולהלל
את מי שעשה אותו יפה להלל
ומלא ,כל כך מלא ,יופי - .נתן זך

מו ִֹדים אנ ְַׁחנּו לְָךָ ,שאַ ָתה הּוא יי אֱ ֹלהֵ ינּו ֵואֹלהֵ י אבו ֵֹתינּו
וְׁ ִאמו ֵֹתינּו ,לְׁ ע ֹולָם וָ עֶ ד ,צּור חַ יֵינּו ,מָ גֵן ִי ְׁשעֵ נּו אַ ָתה הּוא לְׁ דוֹר
סּורים בְׁ יָדֶ ָך ,וְׁ עַ ל
וָ דוֹר .נוֹדֶ ה ּלְׁ ָך ּו ְׁנסַ פֵ ר ְׁת ִהּל ֶָתָך עַ ל חַ יֵינּו הַ ְׁמ ִ
נִ ְׁשמו ֵֹתינּו הַ פְׁ קּודוֹת לְָך ,וְׁ עַ ל ִנסֶ יָך ֶשבְׁ כָל יוֹם עִ מָ נּו ,וְׁ עַ ל
נִ פְׁ לְׁ או ֶֹתיָך וְׁ טוֹבו ֶֹתיָך ֶשבְׁ כָל עֵ ת ,עֶ ֶרב וָ בֹ ֶקר וְׁ צָ הֳ ָריִם .הַ ּטוֹב כִ י
ֹלא כָלּו ַרחמֶ יָך ,וְׁ הַ ְׁמ ַרחֵ ם כִ י ֹלא ַתמּו חסָ דֶ יָך ,מֵ ע ֹולָם ִקּוִ ינּו
לְָך .וְׁ עַ ל ֻכּלָם י ְִׁתבָ ַרְך וְׁ י ְִׁתרוֹמַ ם ִש ְׁמָך מַ לְׁ כֵנּו ָת ִמיד לְׁ ע ֹולָם
וָ עֶ ד .וְׁ כֹל הַ חַ יִים יוֹדּוָך סֶ לָה ,וִ יהַ לְׁ לּו אֶ ת ִש ְׁמָך בֶ אֱ מֶ ת ,הָ אֵ ל
יְׁ שּועָ ֵתנּו וְׁ עֶ זְׁ ָר ֵתנּו סֶ לָה,
בָ רּוְך אַ ָתה יי ,הַ ּטוֹב ִש ְׁמָך ּולְׁ ָך נָאֶ ה לְׁ הוֹדוֹת.

***

למדני אלהי ,ברך והתפלל
על סוד עלה קמל ,על נגה פרי בשל,
על החרות הזאת :לראות ,לחוש,לנשום,
לדעת ,ליחל ,להכשל.

ז .ברכת שלום

ָשלוֹם ָרב עַ ל י ְִׁש ָראֵ ל עַ ְׁמָך ָת ִשים לְׁ ע ֹולָם ,כִ י אַ ָתה הּוא מֶ לְֶך
ָאדוֹן לְׁ כָל הַ ָשלוֹם .וְׁ טוֹב בְׁ עֵ ינֶיָך לְׁ בָ ֵרְך אֶ ת עַ ְׁמָך ִי ְׁש ָראֵ ל וְׁ אֶ ת
כָל הָ עַ ִמים בְׁ כָל עֵ ת ּובְׁ כָל ָשעָ ה בִ ְׁשלוֹמֶ ָך .בָ רּוְך אַ ָתה יי ,עו ֶֹשה
הַ ָשלוֹם.

למד את שפתותי ברכה ושיר הלל
בהתחדש זמנך עם בקר ועם ליל,
לבל יהיה יומי היום כתמול שלשום,
לבל יהיה עלי יומי הרגל - .לאה גולדברג

התייחדות שלאחר תפילת העמידה

ּושפָ ַתי ִמ ַּדבֵ ר ִמ ְׁרמָ ה ,וְׁ לִ ְׁמ ַקלְׁ לַי נ ְַׁפ ִשי ִתּדֹם ,וְׁ נ ְַׁפ ִשי כֶעָ פָ ר ַל ֹכל ִת ְׁהיֶהְׁ .פ ַתח לִ ִבי
אֱ ֹלהַ י ,נְׁ צֹר לְׁ שוֹנִ י מֵ ָרע ְׁ
ּוב ִמ ְׁצו ֶֹתיָך ִת ְׁרּדֹף נ ְַׁפ ִשי .וְׁ כָל הַ חו ְֹׁש ִבים עָ לַי ָרעָ הְׁ ,מהֵ ָרה הָ פֵ ר עצָ ָתם וְׁ ַקלְׁ ֵקל מַ ח ַש ְׁב ָתם .ע ֵשה
ְׁבתו ָֹר ֶתָךְׁ ,
יְׁמינֶָך ,ע ֵשה לְׁ מַ עַ ן ְׁקדֻ ָש ֶתָך ,ע ֵשה לְׁ מַ עַ ן ת ֹו ָר ֶתָך ,לְׁ מַ עַ ן יֵחָ לְׁ צּון יְׁ ִדידֶ יָך הו ִֹשיעָ ה יְׁ ִמינְׁ ָך
לְׁ מַ עַ ן ְׁשמֶ ָך ,ע ֵשה לְׁ מַ עַ ן ִ
וַ ענֵנִ י.
בסיום התפילה אפשר להתיישב
שרים ביחד:

ִמי הָ ִאיש הֶ חָ פֵ ץ ַחיִ ים ,אֹ הֵ ב י ִָמים לִ ְׁראוֹת טוֹב:
ּושפָ ֶתיָך ִמ ַּדבֵ ר ִמ ְׁרמָ ה:
נְׁ צוֹר לְׁ שוֹנְׁ ָך מֵ ָרעְׁ ,
סּור מֵ ָרע וַ ע ֵשה טוֹב ,בַ ֵקש ָשלוֹם וְׁ ָר ְׁדפֵ הּו:
ֹשה ָשלוֹם ִב ְׁמרוֹמָ יו ,הּוא יַע ֶשה ָשלוֹם עָ לֵינּו וְׁ עַ ל כָל יִ ְׁש ָראֵ ל ,וְׁ ִא ְׁמרּו ָאמֵ ן.
ע ֶ

סדר הוצאת ספר התורה
ילדי המשפחה  /חברים מוזמנים לפתוח את ארון הקודש  --נא לעמוד

וַ יְׁ ִהי ִבנְׁ סֹעַ הָ ָארֹן וַ יֹאמֶ ר מֹ ֶשה:
שנְׁ אֶ יָך ִמפָ נֶיָך" (במדבר י':ל"ה)
" קּומָ ה יהוה וְׁ יָפֻ צּו אֹ יְׁבֶ יָך וְׁ ָינֻסּו ְׁמ ַ
ירּוש ִ ָלם( .ישעיה ב':ג')
כִ י ִמ ִציוֹן ֵתצֵ א תו ָֹרה ְּׁודבַ ר יהוה ִמ ָ
בָ רּוְך ֶשנ ַָתן תו ָֹרה לְׁ עַ מ ֹו יִ ְׁש ָראֵ ל ִב ְׁקדֻ ָשתוֹ.
העברת ספר התורה מדור לדור

יאים,
ּומסָ ָרּה לִ יהוֹשֻ עַ  ,וִ יהוֹשֻ עַ לִ זְׁ ֵקנִ יםּ ,וזְׁ ֵקנִ ים לִ נְׁ ִב ִ
משה ִקבֵ ל תו ָֹרה ִמ ִסינַי ְׁ
ֶ
יאים ְׁמסָ רּוהָ לְׁ ַאנְׁ ֵשי כְׁ נֶסֶ ת הַ גְׁ ד ֹולָה ,וְׁ הֵ ם לְׁ סַ ִבים ּולְׁ סַ ְׁבת ֹות ,לְׁ ה ֹו ִרים,
ּונְׁ ִב ִ
לִ ְׁב ֵניהֶ ם וְׁ לִ ְׁבנ ֹו ֵתיהֶ ם ִמּד ֹור לְׁ ד ֹור עַ ד עֶ צֶ ם הַ י ֹום הַ ֶזה….
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קבלת התורה על ידי בת המצווה:
בת המצווה אומרת:

אֱ ֹלהַ י וֵ אֹלהֵ י אֲ בֹו ַתי וְּ ִאמֹו ַתי ,לִ פְּ נֵי הַ ָּקהָּ ל הַ ָּקדֹוש הַ זֶ ה ִהנְּ נִ י
מֹור ְּשתֹו,
יֹורשֶ ת לְּ ַ
יִשר ֵאל – ֶ
בֹוחֶ ֶרת לְּ ִהמָּ נֹות בִ ְּקהַ ל ָּ
ֹותיו.
לְּגֹורלֹו ,וְּ חַ יֶבֶ ת בְּ ִמצְּ ָּ
שֻׁ ָּתפָּ ה ָּ
ֵתן בִ י כֹּחַ לָּ לֶכֶ ת בִ ְּד ָּרכֶ יָך ּולִ ְּהיֹות לִ ְּמקֹור גַאֲ וָּ ה
לְּ ִמ ְּשפַ ְּח ִתי ,לִ ְּק ִהלָּ ִתי ּולְּ עַ ִמי.

לכיוון ארון הקודש משתחווים ושרים:

ג ְַּׁדלּו לַיהוה ִא ִתי ּונְׁ רו ְֹׁממָ ה ְׁשמ ֹו י ְַׁח ָּדו.

(תהלים ל"ד:ד')

במשך ההקפות עם ספר התורה שרים ביחד:

גְׁבּורה וְׁ הַ ִת ְׁפאֶ ֶרת וְׁ הַ נֵצַ ח וְׁ הַ הוֹד
לְׁ ָך יהוה הַ גְׁ דֻ ּלָה וְׁ הַ ָ
ַשא לְׁ כֹל לְׁ רֹאש( .דברי הימים א' כ"ט:י"א)
ָארץ לְׁ ָך יהוה הַ מַ ְׁמ ָלכָה וְׁ הַ ִמ ְׁתנ ֵ
כִ י כֹל בַ ָשמַ יִ ם ּובָ ֶ
רו ְֹׁממּו יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו וְׁ ִה ְׁש ַתחוּו לַהדֹם ַרגְׁ לָיו ָקדוֹש הּוא.
רו ְֹׁממּו יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו וְׁ ִה ְׁש ַתחוּו לְׁ הַ ר ָק ְׁדש ֹו כִ י ָקדוֹש יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו.

(תהלים צ"ט:ה')
(תהלים צ"ט:ט')

שלשה עולים לתורה .קוראים בחלק הראשון מפרשת השבוע הבא.

הברכה לפני קריאת התורה
בָ ְׁרכּו אֶ ת יי הַ ְׁמבֹ ָרְך.
הקהל עונה:

בָ רּוְך יי הַ ְׁמ ֹב ָרְך לְׁ ע ֹולָם וָעֶ ד.
העולה ממשיכ(ה):

בָ רּוְך יי הַ ְׁמבֹ ָרְך לְׁ ע ֹולָם וָ עֶ ד.
בָ רּוְך ַא ָתה יי ,אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָם ,א ֶשר בָ חַ ר בָ נּו ִמכָל הָ עַ ִמים,
וְׁ נ ַָתן לָנּו אֶ ת תו ָֹרתוֹ .בָ רּוְך ַא ָתה יי ,נו ֵֹתן הַ תו ָֹרה.
הברכה אחרי קריאת התורה
בָ רּוְך ַא ָתה יי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָם אשֶ ר נ ַָתן לָנּו תו ַֹרת אֱ מֶ ת
וְׁ ַחיֵי ע ֹולָם נ ַָטע בְׁ ת ֹוכֵנּו .בָ רּוְך ַא ָתה יי נוֹתֵ ן הַ תו ָֹרה:
פרשת תרומה – שמות כ"ה:א'-ט"ז
עלייה ראשונה

יִדבֶ ּנּו לִבֹו
יִש ָּר ֵאל וְּ יִ ְּקחּו-לִ י ְּתרּומָּ ה :מֵ ֵאת כָּל ִ -איש אֲ שֶ ר ְּ
א וַ יְּדַ בֵ ר יְּ הוָּ ה ֶאל -מֹּשֶ ה לֵ אמֹּר .ב דַ בֵ ר ֶאל-בְּ נֵי ְּ
ּותכֵ לֶ ת וְּ ַא ְּרגָּמָּ ן וְּ תֹולַעַ ת
ִת ְּקחּו ֶאת ְּ -תרּומָּ ִתי .ג וְּ ז ֹּאת הַ ְּתרּומָּ ה אֲ שֶ ר ִת ְּקחּו מֵ ִא ָּתם :זָּ הָּ ב וָּכֶ סֶ ף ּונְּ חֹּשֶ ת .ד ְּ
שָּ נִ י וְּ שֵ ש וְּ עִ זִ ים.
עלייה שניה

ו שֶ מֶ ן לַ מָּ אֹּר בְּ שָּ ִמים לְּ שֶ מֶ ן הַ ִמ ְּשחָּ ה וְּ לִ ְּקט ֶֹּרת הַ ַס ִמים .ז ַאבְּ נֵי-ש ַֹּהם וְּ ַאבְּ נֵי ִמל ִֻׁאים לָּ ֵאפֹּד וְּ לַ חֹּשֶ ן.
אֹותָך ֵאת ַתבְּ נִ ית הַ ִמ ְּשכָּ ן וְּ ֵאת ַתבְּ נִ ית כָּל -כֵ לָּ יו
ח וְּ עָּ שּו לִ י ִמ ְּקדָּ ש וְּ שָּ כַ נְּ ִתי בְּ תֹוכָּם .ט כְּ כֹּל אֲ ֶשר אֲ נִ י מַ ְּר ֶאה ְּ
וְּ כֵ ן ַתעֲשּו{ .ס}
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תפילה להחלמת חולים
(נאמרת בין העלייה השניה לבין העלייה השלישית)

ְׁרפָ אֵ נִ י יי וְׁ אֵ ָרפֵ א הו ִֹשיעֵ נִ י וְׁ ִאּוָ ֵשעָ ה כִ י ְׁת ִהּל ִָתי אָ ָתה.
ַאב ָרהָ ם יִ ְׁצחָ ק וְׁ ַיעקֹב ,וְׁ ִאמו ֵֹתינּו ָש ָרה ִר ְׁב ָקה ָרחֵ ל וְׁ לֵָאה,
ִמי ֶשבֵ ַרְך אבו ֵֹתינּו ְׁ
הּוא יְׁבָ ֵרְך אֶ ת הַ חוֹלִ ים……ֶ ...שָאנּו מַ זְׁ כִ ִירים לִ ְׁב ָרכָ ה ִעם כָל ח ֹולֵי יִ ְׁש ָראֵ ל.
הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא יחַ זְׁ ֵקם ְׁברּוחָ ם וְׁ גּופָ ם וְׁ יִ ְׁשלַח ָלהֶ ם ְׁמהֵ ָרה ְׁרפּוָאה ְׁשלֵמָ ה,
ְׁרפּוַאת הַ ֶנ פֶ ש ְּׁורפּוַאת הַ גּוף ְׁבתוְֹך ְׁשָאר ח ֹולֵי יִ ְׁש ָראֵ ל וְׁ ח ֹולֵי ֵתבֵ ל ,וְׁ נֹ אמַ רָ" :אמֵ ן".
(ירמיה י"ז:י"ד)

עלייה שלישית

ית אֹּתֹו זָּהָּ ב
י וְּ עָּ שּו אֲ רֹון עֲצֵ י ִש ִטיםַ :אמָּ ַתיִם וָּ חֵ צִ י ָּא ְּרכֹו וְּ ַאמָּ ה וָּ חֵ צִ י ָּר ְּחבֹו וְּ ַאמָּ ה וָּ חֵ צִ י קֹּמָּ תֹו .יא וְּ צִ פִ ָּ
ית עָּ לָּיו זֵר זָּ הָּ ב סָּ בִ יב .יב וְּ יָּצַ ְּק ָּת לֹו ַא ְּרבַ ע טַ בְּ עֹּת זָּ הָּ ב וְּ נ ַָּת ָּתה עַ ל ַא ְּרבַ ע
ּומחּוץ ְּתצַ פֶ ּנּו וְּ עָּ ִש ָּ
טָּ הֹו ר ִמבַ יִ ת ִ
ית א ָֹּּתם
ית בַ דֵ יֲ ,עצֵ י ִש ִטים; וְּ צִ פִ ָּ
ּוש ֵתי טַ בָּ עֹּת עַ ל-צַ לְּ עֹו הַ שֵ נִ ית .יג וְּ עָּ ִש ָּ
ּוש ֵתי טַ בָּ עֹּת עַ ל -צַ לְּ עֹו הָּ ֶאחָּ ת ְּ
פַ ֲעמ ָֹּּתיו ְּ
את ֶאת -הַ בַ ִדים בַ ַטבָּ עֹּת עַ ל צַ לְּ עֹּת הָּ ָּארֹּן לָּשֵ את ֶאת -הָּ ָּארֹּן בָּ הֶ ם .טו בְּ טַ בְּ עֹּת הָּ ָּארֹּן יִ ְּהיּו הַ בַ ִדים:
זָּ הָּ ב .יד וְּ הֵ בֵ ָּ
ל ֹּא יָּסֻׁ רּו ִממֶ ּנּו .טז וְּ נ ַָּת ָּת ֶאל-הָּ ָּארֹּן ֵאת הָּ עֵ דֻׁ ת אֲ שֶ ר ֶא ֵתן ֵאלֶ יָך.
הגבהה וגלילה--לשיר:

וְׁ זֹאת הַ תו ָֹרה א ֶשר ָשם מֹ ֶשה לִ ְׁפנֵי ְׁבנֵי יִ ְׁש ָראֵ ל עַ ל ִפי יהוה ְׁביַד מֹ ֶשה.

(דברים ד':מ"ד)

לחלק סוכריות

דרשה על ידי בת המצווה
לאחר דרשת כלת המצוות ,אפשר להמטיר סוכריות עליה בעדינות ולשיר:

סימן טוב ומזל טוב ,יהי לנו ולכל ישראל!
דבר הרב
דברי ההורים
כולנו שרים:

בָ רּוְך אַ ָתה יי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָםֶ ,שהֶ חֱ יָנּו וְׁ ִקיְׁ ָמנּו וְׁ ִהגִ יעָ נּו לַזְׁ מַ ן הַ זֶה.

"מי שברך" לכל הקהל

מֹותינּו שָּ ָּרה ִרבְּ ָּקה ָּרחֵ ל וְּ לֵ ָּאה ,הּוא יְּבָּ ֵרְך ֶאת כָּ ל הָּ עֹולִ ים
בֹותינּו ַאבְּ ָּרהָּ ם יִ צְּ חָּ ק וְּ ַי ֲעקֹּב ,וְּ ִא ֵ
ִמי שֶ בֵ ַרְך אֲ ֵ
ּומי
ּומי שֶ ְּמיַחֲ ִדים בָּ ֵתי כְּ נ ִֵסיֹות לִ ְּתפִ ילָּה ִ
תֹורה וְּ ֶאת כָּ ל הַ ָּקהָּ ל הַ ָּקדֹוש הַ זֶ ה עִ ם כָּ ל ְּק ִהילֹות הַ קֹּדֶ שִ .
לִכְּ בֹוד הַ ָּ
יִש ָּר ֵאל בֶ אֱ מּונָּה ,הַ ָּקדֹוש -בָּ רּוְך-הּוא
עֹוס ִקים בְּ צָּ ְּרכֵ י צִ בּור ּובְּ בִ נְּ יַן ֶא ֶרץ ְּ -
שֶ בָּ ִאים בְּ תֹוכָּ ם לְּ ִה ְּתפַ לֵ ל וְּ כָּ ל ִמי שֶ ְּ
יִשלַ ח בְּ ָּרכָּ ה וְּ הַ צְּ לָּ חָּ ה ְּבכָּ ל מַ עֲשֵ ה יְּדֵ יהֶ ם עִ ם כָּ ל יִ ְּש ָּר ֵאל אֲ חֵ יהֶ ם .וְּ נ ֹּאמַ רָּ :אמֵ ן.
יְּשַ לֵם ְּשכָּ ָּרם וְּ ְּ

תפילה לשלום המדינה

אשית צְּ ִמיחַ ת גְּ אֻׁ לָּ ֵתנּו .הָּ ֵגן עָּ לֶ יהָּ בְּ ֶאבְּ ַרת
יִש ָּר ֵאל ֵר ִ
יִש ָּר ֵאל וְּ גֹואֲ לֹו .בָּ ֵרְך ֶאת ְּמ ִדינַת ְּ
ָּאבִ ינּו שֶ בַ שָּ מָּ יִ ם ,צּור ְּ
יאּה עַ ל ראש מֶ ְּמשַ לְּ ָּתּה עַ ל שָּ ֶריהָּ עַ ל שֹופְּ טֶ יהָּ וְּ עַ ל
נְּש ָּ
חַ ְּסדֶ ָך ּופְּ רֹוש עָּ לֶ י הָּ סֻׁ כַ ת ְּשלֹומֶ ָך .וְּ הַ אֲ צֵ ל מֵ רּוחֲ ָך עַ ל ִ
ּומגִ ּנֶיהָּ  .טַ ע ַאהֲ בָּ ה ֵרעּות וְּ ַאחֲ וָּ ה בְּ לִבֵ נּו
יֹועֲצֶ יהָּ וַ הֲ בִ ינֵם ִמ ְּשפְּ טֵ י צִ ְּד ֶקָך .חַ זֵ ק ֶאת יְּדֵ י בֹונֵי ֶא ֶרץ ָּק ְּדשֵ נּו ְּ
יִש ָּר ֵאל פְּ ָּקד -נָּא בְּ כָּ ל ַא ְּרצֹות מֹושָּ בָּ ם .וְּ יַחֵ ד לֵ ב
וְּ הַ ְּרחֵ ק מֵ עָּ לֵ ינּו ִשנְּ ָּאה ֵאיבָּ ה וְּ ִקנְּ ָּאה.וְּ ֶאת ַאחֵ ינּו כָּ ל בֵ ית ְּ
יאָך :לא
יֹושבֵ י ֵתבֵ ל ַא ְּרצֶ ָך ,וְּ ַקיֵם בִ ְּמ ֵה ָּרה חֲ זֹון נְּבִ ֶ
כֻׁלָּ נּו לְּ ַאהֲ בָּ ה ּולְּ ְּיִר ָּאה ְּשמֶ ָך .הֹופַ ע בַ הֲ דַ ר גְּ אֹון עֻׁזֶָך עַ ל כָּ ל ְּ
יִשָּ א גֹוי ֶאל גֹוי חֶ ֶרב וְּ לא יִ לְּ ְּמדּו עֹוד ִמלְּ חָּ מָּ ה.
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הכנסת ספר התורה
ילדי הקהילה מוזמנים לפתוח את ארון הקודש—נא לעמוד

יְׁ הַ לְׁ לּו אֶ ת ֵשם יהוה כִ י נִ ְׁשגָב ְׁשמ ֹו לְׁ בַ ּדוֹ,
הוֹד ֹו עַ ל אֶ ֶרץ וְׁ ָשמָ יִ ם ,וַ י ֶָרם ֶק ֶרן לְׁ עַ מוֹ,
ידיו ,לִ ְׁבנֵי יִ ְׁש ָראֵ ל עַ ם ְׁקרֹבוֹ ,הַ לְׁ לּו יָּה.
ְׁת ִהּלָה לְׁ כָל ח ִס ָ
ּוב ֻנחֹה יֹאמַ ר שּובָ ה יהוה ִר ְׁבבוֹת ַאלְׁ פֵ י יִ ְׁש ָראֵ ל( .במדבר י':ל"ו)
ְׁ
ָת ִתי ָלכֶם ,תו ָֹר ִתי ַאל ַתעזֹבּו( .משלי ד':ב')
כִ י ל ֶַקח טוֹב נ ַ
שר( .משלי ג':י"ח)
יקים בָ ּה ,וְׁ ת ְֹׁמכֶיהָ ְׁמאֻ ָ
עֵ ץ חַ יִ ים ִהיא לַמַ חזִ ִ
שלוֹם( .משלי ג':י"ז)
ְּׁד ָרכֶיהָ ַד ְׁרכֵי נֹ עַ ם וְׁ כָל נְׁ ִתיבֹ ֶתיהָ ָ
ה ִשיבֵ נּו יי אֵ לֶיָך וְׁ נָשּובָ ה ,חַ ּדֵ ש יָמֵ ינּו כְׁ ֶקדֶ ם( .איכה ה':כ"א)

סיום התפילה
אשית,
עָ לֵינּו לְׁ ַשבֵ חַ לַאדוֹן הַ כֹל ,ל ֵָתת גְׁ דֻ ּלָה לְׁ יוֹצֵ ר ְׁב ֵר ִ
ֶשבָ חַ ר בָ נּו לְׁ ַת ֵקן ע ֹולָמ ֹו ,וְׁ גו ָֹרלֵנּו לִ ְׁבנוֹת מַ לְׁ כּות ֹו,
ֶשנ ַָתן לָנּו תו ַֹרת אֱ מֶ ת ,וְׁ ַחיֵי ע ֹולָם נָטַ ע ְׁבת ֹוכֵנּו,
ּומ ְׁש ַתחוִ ים ּומו ִֹדים לִ ְׁפנֵי מֶ לְֶך מַ לְׁ כֵי הַ ְׁמלָכִ ים הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא.
וַאנ ְַׁחנּו כו ְֹׁר ִעים ִ
ּושכִ ינַת עֻז ֹו ְׁבג ְָׁבהֵ י ְׁמרו ִֹמים .הּוא אֱ ֹלהֵ ינּו ,אֵ ין
ָארץּ ,ומו ַֹשב יְׁ ָקר ֹו בַ ָשמַ יִ ם ִממַ עַ לְׁ ,
ֶשהּוא נוֹטֶ ה ָשמַ יִ ם וְׁ יוֹסֵ ד ֶ
ֹלהים
עוֹד .אֱ מֶ ת מַ לְׁ כֵנּו ,אֶ פֶ ס זּולָת ֹוַ ,ככָתּוב ְׁבתו ָֹרת ֹו " :וְׁ י ַָד ְׁע ָת הַ י ֹום וַ ה ֵשבֹ ָת אֶ ל לְׁ בָ בֶ ָך ,כִ י יי הּוא הָ אֱ ִ
ָארץ ִמ ָתחַ ת ,אֵ ין עוֹד"( .דברים ד':ל"ט)
בַ ָשמַ יִ ם ִממַ עַ ל וְׁ עַ ל הָ ֶ
ּושמ ֹו אֶ חָ ד"( .זכריה י"ד:ט')
ָארץ ,בַ יוֹם הַ הּוא יִ ְׁהיֶה יי אֶ חָ ד ְׁ
וְׁ נֶאֱ מַ ר" :וְׁ הָ יָה יי לְׁ מֶ לְֶך עַ ל כָל הָ ֶ

קדיש יתום
ּובחַ יֵי ְׁדכָל בֵ ית
ּוביוֹמֵ יכ ֹון ְׁ
כּותּה ְׁבחַ יֵיכוֹן ְׁ
עּותּה וְׁ י ְַׁמלִ יְך מַ לְׁ ֵ
יִ ְׁתג ַַּדל וְׁ יִ ְׁת ַק ַּדש ְׁשמֵ ּה ַרבָ אְׁ .בעָ לְׁ מָ א ִּדי ְׁב ָרא כִ ְׁר ֵ
ּובזְׁ מַ ן ָק ִריב ,וְׁ ִא ְׁמרּוָ" :אמֵ ן".
יִ ְׁש ָראֵ ל בַ ע ָגלָא ִ
יְׁ הֵ א ְׁשמֵ ּה ַרבָ א ְׁמבָ ַרְך לְׁ עָ לַם ּולְׁ עָ לְׁ מֵ י עָ לְׁ מַ יָא.
יִ ְׁתבָ ַרְך וְׁ יִ ְׁש ַתבַ ח וְׁ יִ ְׁתפָ ַאר וְׁ יִ ְׁתרוֹמַ ם וְׁ יִ ְׁתנ ֵַשא וְׁ יִ ְׁתהַ ָּדר וְׁ יִ ְׁתעַ ּלֶה וְׁ יִ ְׁתהַ ּלָל ְׁשמֵ ּה ְּׁדקֻ ְׁד ָשאְׁ .ב ִריְך הּוא.
לְׁ עֵ ּלָא ִמן כָל ִב ְׁרכ ָָתא וְׁ ִש ָיר ָתא תֻ ְׁש ְׁבחָ ָתא וְׁ נֶחֱ מָ ָתא ַּדא ִמ ָירן ְׁבעָ לְׁ ָמא וְׁ ִא ְׁמרּוָ" :אמֵ ן".
יְׁ הֵ א ְׁשלָמָ א ַרבָ א ִמן ְׁשמַ יָא וְׁ חַ יִ ים עָ לֵינּו וְׁ עַ ל כָל יִ ְׁש ָראֵ ל ,וְׁ ִא ְׁמרּוָ" :אמֵ ן".
ָאדם ,וְׁ ִא ְׁמרּוָ" :אמֵ ן".
עו ֶֹשה ָשלוֹם ִב ְׁמרוֹמָ יו הּוא יַע ֶשה ָשלוֹם עָ לֵינּו וְׁ עַ ל כָל יִ ְׁש ָראֵ ל ,וְׁ עַ ל כָל ְׁבנֵי ָ
נא לשבת
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שירי סיום:

כל העולם כולו ,גשר צר מאוד.
והעיקר ,לא לפחד ,כלל!

אדון עולם
אֲ דֹון עֹולָּם אֲ שֶ ר מָּ לְַך,
לְּ עֵ ת ַנעֲשָּ ה בְּ חֶ פְּ צֹו כֹּל,

בְּ טֶ ֶרם כָּ ל יְּ צִ יר נִבְּ ָּרא:
אֲ זַ י מֶ לְֶך ְּשמֹו נִ ְּק ָּרא:

וְּ ַאחֲ ֵרי כִ כְּ לֹות הַ כֹּל,
וְּ הּוא הָּ יָּה ,וְּ הּוא הֹוֶ ה,

נֹורא:
לְּבַ דֹו יִ ְּמֹלְך ָּ
וְּ הּוא יִ ְּהיֶה בְּ ִתפְּ ָּא ָּרה:

וְּ הּוא ֶאחָּ ד וְּ ֵאין שֵ נִ י,
אשית בְּ לִ י ַתכְּ לִ ית,
בְּ לִ י ֵר ִ

לְּ הַ ְּמ ִשיל לֹו לְּ הַ ְּחבִ ָּירה:
וְּ לֹו הָּ עֹּז וְּ הַ ִמ ְּש ָּרה:

וְּ הּוא ֵאלִ י וְּ חַ י גֹואֲ לִ י,
וְּ הּוא נִ ִסי ּומָּ נֹוס לִי,

וְּ צּור חֶ בְּ לִ י בְּ עֵ ת צָּ ָּרה:
כֹוסי בְּ יֹום ֶא ְּק ָּרא:
ְּמנָּת ִ

רּוחי,
בְּ יָּדֹו ַאפְּ ִקיד ִ
רּוחי גְּ וִ י ִָּתי,
וְּ עִ ם ִ

בְּ עֵ ת ִאישָּ ן וְּ ָּאעִ י ָּרה:
יהוה לִ י וְּ ל ֹּא ִא ָּירא:
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