שם הילד

תאריך לועזי תאריך עברי
תפילת שחרית ליום חול
הרב גרי טישקוף

שיר פתיחה:

מַ ה טֹּבּו אֹּהָ לֶיָך ַי ֲעקֹּבִ ,מ ְׁשכְׁ נ ֶֹּתיָך י ְִׁש ָר ֵאל

(במדבר כ"ד:ה')

התעטפות בטלית

ֹותיו וְׁ צִ ּוָנּו ל ְִׁה ְׁתעַ טֵ ף בַ צִ יצִ ית:
בָ רּוְך ַא ָתה יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם אֲ שֶ ר ִק ְׁדשָ נּו בְׁ ִמצְׁ ָ

הנחת תפילין

על תפילין של יד:

על טוטפת של ראש:

ֹותיו
בָ רּוְך ַא ָתה יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם אֲ שֶ ר ִק ְׁדשָ נּו בְׁ ִמצְׁ ָ
וְׁ צִ ּוָנּו לְׁהָ נִיחַ ְׁתפִ לִין:
ֹותיו
בָ רּוְך ַא ָתה יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם אֲ שֶ ר ִק ְׁדשָ נּו בְׁ ִמצְׁ ָ
וְׁ צִ ּוָנּו עַ ל ִמצְׁ וַת ְׁתפִ לִין:

כורכים על האצבע האמצעית:

וְׁ ֵא ַר ְׁש ִתיְך לִי לְׁעֹולָם:
וְׁ ֵא ַר ְׁש ִתיְך לִי בְׁ צֶ דֶ ק ּובְׁ ִמ ְׁשפָט ּובְׁ חֶ סֶ ד ּובְׁ ַרחֲ ִמים:
וְׁ ֵא ַר ְׁש ִתיְך לִי בֶ אֱ מּונָה ,וְׁ יָדַ עְׁ ְׁת ֶאת יהוה:

ברכות השחר
בָ רּוְך ַא ָתה יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם ,שֶ עָ שַ נִי י ְִׁש ָר ֵאל:
חֹורין:
בָ רּוְך ַא ָתה יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם ,שֶ עָ שַ נִי בֵ ן  /בַ ת ִ
בָ רּוְך ַא ָתה יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם ,שֶ עָ שַ נִי בְׁ צַ לְׁמֹו:
בָ רּוְך ַא ָתה יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם ,שֶ עָ שַ נִי כִ ְׁרצֹונֹו:
ּנֹותן ַליָעֵ ף כֹּחַ :
בָ רּוְך ַא ָתה יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם ,הַ ֵ
ּותנּומָ ה מֵ עַ פְׁ עַ פָי:
בָ רּוְך ַא ָתה יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם ,הַ מַ עֲבִ יר שֵ נָה מֵ עֵ ינַי ְׁ

פסוקי דזמרא
הַ לְׁלּויָּה ,הַ לְׁלּו ֵאל בְׁ ָק ְׁדשֹו ,הַ לְׁלּוהּו בִ ְׁר ִקיעַ עֻּזֹו:
הַ לְׁלּוהּו בִ גְׁ בּור ָֹּתיו ,הַ לְׁלּוהּו כְׁ רֹּב ג ְֻׁדלֹו:
הַ לְׁלּוהּו בְׁ ֵת ַקע שֹופָר ,הַ לְׁלּוהּו בְׁ נֵבֶ ל וְׁ כִ ּנֹור:
הַ לְׁלּוהּו בְׁ תֹּף ּומָ חֹול ,הַ לְׁלּוהּו בְׁ ִמּנִים וְׁ ֻעגָב:
הַ לְׁלּוהּו בְׁ צִ לְׁצְׁ לֵי שָ מַ ע ,הַ לְׁלּוהּו בְׁ צִ לְׁצְׁ לֵי ְׁתרּועָ ה:
כֹּל הַ ּנְׁשָ מָ ה ְׁתהַ לֵל יָּה ,הַ לְׁלּויָּה( :תהילים ק"נ)
שיר:

ִמי הָ ִאיש הֶ חָ פֵץ חַ יִים ,אֹּהֵ ב י ִָמים ל ְִׁראֹות טֹוב:
ּושפ ֶָתיָך ִמדַ בֵ ר ִמ ְׁרמָ ה:
נְׁצֹור לְׁשֹונְָׁך מֵ ָרעְׁ ,
סּור מֵ ָרע ַועֲשֵ ה טֹוב ,בַ ֵקש שָ לֹום וְׁ ָר ְׁדפֵהּו:

קריאת שמע וברכותיה

בָ ְׁרכּו ֶאת יהוה הַ ְׁמב ָֹּרְך:
בָ רּוְך יהוה הַ ְׁמב ָֹּרְך לְׁעֹולָם וָעֶ ד:

ברכת יוצר אור

ּובֹורא ֶאת הַ כֹּל:
ּובֹורא חֹּשֶ ְך ,עֹּשֶ ה שָ לֹום ֵ
ֵ
בָ רּוְך ַא ָתה יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם ,יֹוצֵ ר אֹור
אשית .מָ ה ַרבּו מַ עֲשֶ יָך
הַ מֵ ִאיר ל ָָא ֶרץ וְׁ לַדָ ִרים עָ לֶיהָ בְׁ ַרחֲ ִמיםּ ,ובְׁ טּובֹו ְׁמחַ דֵ ש בְׁ כָל יֹום ָת ִמיד מַ עֲשֵ ה בְׁ ֵר ִ
ית ,מָ ל ְָׁאה הָ ָא ֶרץ ִק ְׁנ ָינֶיָך .הַ מֶ לְֶך הַ ְׁמרֹומָ ם לְׁבַ דֹו מֵ ָאז ,הַ ְׁמשֻ בָ ח וְׁ הַ ְׁמפ ָֹּאר
יהוהֻ ,כלָם בְׁ חָ כְׁ מָ ה עָ ִש ָ
וְׁ הַ ִמ ְׁתנַשֵ א ִמימֹות עֹולָם .אֱ ֹלהֵ י עֹולָם ,בְׁ ַרחֲ מֶ יָך הָ ַרבִ ים ַרחֵ ם עָ לֵינּו ,אֲ דֹון ֻעּזֵנּו ,צּור ִמשגַבֵ נּו ,מָ גֵן
י ְִׁשעֵ נּוִ ,מ ְׁשגָב בַ עֲדֵ נּו .אֹור חָ דָ ש עַ ל צִ יֹון ָת ִאיר וְׁ נִזְׁ כֶה ֻכלָנּו ְׁמהֵ ָרה לְׁאֹורֹו .בָ רּוְך ַא ָתה יהוה ,יֹוצֵ ר
הַ ְׁמאֹורֹות:

ברכת אהבה

בֹותינּו
ית ָרה חָ מַ ל ְָׁת עָ לֵינּוָ .אבִ ינּו מַ ְׁלכֵנּו ,בַ עֲבּור אֲ ֵ
ַאהֲ בָ ה ַרבָ ה אֲ הַ בְׁ ָתנּו ,יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו ,חֶ ְׁמלָה גְׁ דֹולָה וִ ֵ
ּותל ְַׁמדֵ נּוָ .אבִ ינּו ,הָ ָאב הָ ַרחֲ מָ ן הַ ְׁמ ַרחֵ םַ ,רחֵ ם עָ לֵינּו וְׁ ֵתן
שֶ בָ ְׁטחּו בְׁ ָך ַו ְׁת ַל ְׁמדֵ ם חֻ ֵקי חַ ִייםֵ ,כן ְׁתחָ ֵּננּו ְׁ
תֹור ֶתָך
בְׁ לִבֵ נּו ְׁל הָ בִ ין ּולְׁהַ ְׁשכִ יל ,ל ְִׁשמֹּעַ ִ ,ל ְׁלמֹּד ּו ְׁללַמֵ ד ,ל ְִׁשמֹּר וְׁ ַלעֲשֹות ּול ְַׁקיֵם ֶאת כָל ִדבְׁ ֵרי ַתלְׁמּוד ָ
בְׁ ַאהֲ בָ ה.
והאר עינינּו בתֹור ֶתָך ,ודַ בק לִבנּו ב ִמצֹו ֶתיָך ,ו ַיחד לבבנּו ל ַאהֲ בה ּול ִיראה ֶאת שמֶ ָך ,ול ֹא נבֹוש ול ֹא
נִכלם ול ֹא נִכשל לעֹולם ועֶ ד .כִ י בשם קדשָך הַ גדֹול והַ ּנֹורא בטחנּו ,נגִ ילה ונִשמחה בִ ישּוע ֶתָך .וְׁ הָ בֵ א
קֹומ ִמיּות ל ְַׁא ְׁרצֵ נּו .כִ י ֵאל פֹועֵ ל
ֻיֹותינּו מֵ ַא ְׁרבַ ע ַכנְׁפֹות הָ ָא ֶרץ ,וְׁ תֹולִיכֵם ְׁ
עָ לֵינּו בְׁ ָרכָה וְׁ שָ לֹום ,וְׁ ַקבֵ ץ ָגל ֵ
יְׁשּועֹות ָא ָתה.
ּובָ נּו בָ חַ ְׁר ָת ִמ ָכל-עַ ם וְׁ ָלשֹון ,וְׁ ֵק ַרבְׁ ָתנּו ְׁל ִש ְׁמָך הַ ָגדֹול סֶ לָה בֶ אֱ מֶ ת ,לְׁהֹודֹות לְָׁך ּו ְׁליַחֶ ְׁדָך בְׁ ַאהֲ בָ ה .בָ רּוְך
ַא ָתה יהוה ,הַ בֹוחֵ ר בְׁ עַ מּו ִי ְׁש ָר ֵאל בְׁ ַאהֲ בָ ה.

ְׁשמַ ע י ְִׁש ָר ֵאל יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו יהוה ֶאחָ ד

:

בָ רּוְך שֵ ם כְׁ בֹוד מַ לְׁכּותֹו לְׁעֹולָם וָעֶ ד:

פרשה ראשונה – קבלת עול מלכות שמים

וְׁ ָאהַ בְׁ ָת ֵאת יהוה אֱ ֹלהֶ יָך בְׁ כָל לְׁבָ בְׁ ָך ּובְׁ כָל נַפְׁ ְׁשָך ּובְׁ כָל ְׁמאֹּדֶ ָך :וְׁ הָ יּו הַ ְׁדבָ ִרים הָ ֵאלֶה אֲ שֶ ר ָאנֹּכִ י ְׁמצַ ּוְׁ ָך
ּוקשַ ְׁר ָתם
יתָך ּובְׁ לֶכְׁ ְׁתָך בַ דֶ ֶרְך ּובְׁ שָ כְׁ בְׁ ָך ּובְׁ קּומֶ ָךְׁ :
הַ יֹום עַ ל לְׁבָ בֶ ָך :וְׁ ִש ַּננ ְָׁתם לְׁבָ נֶיָך וְׁ ִדבַ ְׁר ָת בָ ם בְׁ ִשבְׁ ְׁתָך בְׁ בֵ ֶ
יתָך ּובִ ְׁשעָ ֶריָך...:
לְׁאֹות עַ ל יָדֶ ָך וְׁ הָ יּו ְׁלטֹּטָ פֹּת בֵ ין עֵ ינֶיָךּ :וכְׁ ַתבְׁ ָתם עַ ל ְׁמזֻזֹות בֵ ֶ
אתי
דשים לֵאֹלהֵ יכֶם :אֲ נִי יהוה אֱ ֹלהֵ יכֶם אֲ שֶ ר הֹוצֵ ִ
ִיתם ְׁק ִ
ֹותי וִ ְׁהי ֶ
יתם ֶאת כָל ִמצְׁ ָ
...לְׁמַ עַ ן ִתזְׁ כְׁ רּו ַוע ֲִש ֶ
ֵאֹלהים אֲ נִי יהוה אֱ ֹלהֵ יכֶם....
ֶא ְׁתכֶם מֵ ֶא ֶרץ ִמצְׁ ַריִם ל ְִׁהיֹות ָלכֶם ל ִ
ברכת גאולה

ירה חֲ דָ שָ ה ִשבְׁ חּו גְׁ אּולִים
נֹורא ְׁת ִהֹּלת ,עֹּשֵ ה ֶפלֶאִ :ש ָ
מכָה נ ְֶׁאדָ ר בַ קֹּדֶ שָ ,
מכָה בָ ֵאלִים יהוהִ ,מי ָכ ֹּ
ִמי ָכ ֹּ
ל ְִׁש ְׁמָך עַ ל ְׁשפַת הַ יָם ,יַחַ ד ֻכלָם הֹודּו וְׁ ִה ְׁמלִיכּו וְׁ ָא ְׁמרּו :יהוה י ְִׁמֹלְך לְׁעֹולָם וָעֶד:

צּור י ְִׁש ָר ֵאל ,קּומָ ה לְׁעֶ זְׁ ַרת י ְִׁש ָר ֵאלּ ,ופְׁ דֵ ה כִ נְׁאֻ מֶ ָך יְׁהּודָ ה וְׁ י ְִׁש ָר ֵאל.
גֹואל י ְִׁש ָר ֵאל:
גֹּאֲ לֵנּו יהוה צְׁ בָ אֹות ְׁשמֹו ְׁקדֹוש י ְִׁש ָר ֵאל :בָ רּוְך ַא ָתה יהוה ֵ
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נא לעמוד ולשיר ביחד:

תפילת העמידה
אֲ ֹּדנָי ְׁשפ ַָתי ִתפְׁ ָתח ּופִ י יַגִ יד ְׁת ִהל ֶָתָך.

(תהלים נ"א:י"ז)

אֲ ֹּדנָי ְׁשפ ַָתי ִתפְׁ ָתח ּופִ י יַגִ יד ְׁת ִהל ֶָתָך.
א .אבות ואמהות

מֹותינּו ,אֱ ֹלהֵ י ַאבְׁ ָרהָ ם ,אֱ ֹלהֵ י יִצְׁ חָ ק וֵאֱ ֹלהֵ י ַי ֲעקֹּב .אֹלהֵ י שָ ָרה,
בֹותינּו וְׁ ִא ֵ
בָ רּוְך ַא ָתה יי ,אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ ֵ
ּנֹורא ֵאל עֶ לְׁיֹון ,גֹומֵ ל חֲ סָ ִדים טֹובִ ים ,וְׁ קֹונֵה
אֱ ֹלהֵ י ִרבְׁ ָקה ,אֱ ֹלהֵ י ָרחֵ ל וֵאֱ ֹלהֵ י ל ֵָאה .הָ ֵאל הַ גָדֹול הַ גִ בֹור וְׁ הַ ָ
ּומֹושיעַ ּומָ גֵן.
ִ
ְׁדֹורֹותיהֶ ם לְׁמַ עַ ן ְׁשמֹו בְׁ ַאהֲ בָ ה .מֶ לְֶך עֹוזֵר
ֵ
הַ כֹּל ,וְׁ זֹוכֵר חַ ְׁסדֵ י ָאבֹות וְׁ ִאמָ הֹות ּומֵ בִ יא גְׁ אּולָה ל
ּופֹוקד שָ ָרה:
ֵ
בָ רּוְך ַא ָתה יי ,מָ גֵן ַאבְׁ ָרהָ ם

ב .גבורת ה'

מֹוריד הֲ טַ ל:
ּומֹוריד הַ גָשֶ םִ /
ִ
ְׁהֹושיעַ  .מַ ִשיב הָ רּוחַ
ַא ָתה גִ בֹור לְׁעֹולָם אֲ ֹּדנָי ,מַ ְׁשפִ יל ַאף ְׁמרֹומֵ ם ַא ָתהַ ,רב ל ִ
ּומ ַקיֵם
סּוריםְׁ ,
ְׁמ ַכ ְׁלכֵל חַ יִים בְׁ חֶ סֶ דְׁ ,מחַ יֶה הַ כֹּל בְׁ ַרחֲ ִמים ַרבִ ים ,סֹומֵ ְך נֹופְׁ לִים ,וְׁ רֹופֵא חֹולִיםּ ,ומַ ִתיר אֲ ִ
ּומחַ יֶה ּומַ צְׁ ִמיחַ יְׁשּועָ ה.
ּומי דֹומֶ ה לְָך ,מֶ לְֶך מֵ ִמית ְׁ
אֱ מּונָתֹו לִישֵ נֵי עָ פָרִ ,מי כָמֹוָך בַ עַ ל גְׁ בּורֹות ִ
וְׁ נֶאֱ מָ ן ַא ָתה לְׁהַ חֲ יֹות כָל חָ י.
בָ רּוְך ַא ָתה ייְׁ ,מחַ יֵה הַ כֹּל.
ג .קדושת ה'

יאָך .וְׁ ָק ָרא זֶה ֶאל זֶה וְׁ ָאמַ ר.
ישים אֹותֹו בִ ְׁשמֵ י מָ רֹוםַ ,ככָתּוב עַ ל יַד נְׁבִ ֶ
נ ְַׁקדֵ ש ֶאת ִש ְׁמָך בָ עֹולָם ,כְׁ שֵ ם שֶ מַ ְׁק ִד ִ
א ֶרץ כְׁ בֹודֹו( .ישעיה ו':ג')
ָקדֹושָ ,קדֹושָ ,קדֹוש יי צְׁ בָ אֹותְׁ ,מל ֹּא כָל הָ ָ
ְׁלעֻמָ ָתם בָ רּוְך י ֹּאמֵ רּו.
בָ רּוְך כְׁ בֹוד יי ִמ ְׁמקֹומֹו( .יחזקאל ג':י"ב)
ּובְׁ ִדבְׁ ֵרי ָק ְׁד ְׁשָך כָתּוב לֵאמֹּר.
ִמֹלְך יי לְׁעֹולָם ,אֱ ֹלהַ יְִך צִ יֹון ְׁלדֹּר ָודֹּר ,הַ לְׁלּויָּה( .תהלים קמ"ו:י')
י ְׁ
לְׁדֹור וָדֹור נַגִ יד ג ְָׁדלֶָך ּו ְׁלנֵצַ ח נְׁצָ ִחים ְׁקדֻשָ ְׁתָך נ ְַׁק ִדיש ,וְׁ ִשבְׁ חֲ ָך אֱ ֹלהֵ ינּו ִמפִ ינּו ל ֹּא יָמּוש לְׁעֹולָם וָעֶ ד,
כִ י ֵאל מֶ לְֶך גָדֹול וְׁ ָקדֹוש ָא ָתה.
בָ רּוְך ַא ָתה יהוה הָ ֵאל הַ ָקדֹוש.
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תפילה מסורתית
ד' .דעת

ּומלַמֵ ד לֶאֱ נֹוש בִ ינָה :חָ ּנֵנּו
ַא ָתה חֹונֵן ל ְָׁאדָ ם דַ עַ ת ְׁ
מֵ ִא ְׁתָך דֵ עָ ה בִ ינָה וְׁ הַ ְׁשכֵל .בָ רּוְך ַא ָתה יהוה ,חֹונֵן
הַ דָ עַ ת:

ה' .תשובה

ירנּו
ְׁתֹור ֶתָך ,וְׁ ָק ְׁרבֵ נּו ַלעֲבֹודָ ֶתָך וְׁ הַ חֲ זִ ֵ
הֲ ִשיבֵ נּו ל ָ
בִ ְׁתשּובָ ה ְׁשלֵמָ ה ְׁל ָפנֶיָך .בָ רּוְך ַא ָתה יהוה הָ רֹוצֶ ה
בִ ְׁתשּובָ ה:

הגות אלטרנטיבית

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.
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ו' .סליחה
הסידור הוא מסגרת :כמו דף תווים שעומד
ְׁסלַח לָנּו כִ י חָ טָ אנּוְׁ ,מחַ ל לָנּו כִ י פָשָ עְׁ נּו ,כִ י מֹוחֵ ל לפני המנגן .אם אתם בוחרים להשתמש
וְׁ סֹולֵחַ ָא ָתה .בָ רּוְך ַא ָתה יהוה חַ ּנּון הַ מַ ְׁרבֶ ה
במילים אלו ,דעו כי אם הנכם קוראים את
ל ְִׁסֹלחַ :
התפילות בלבד ,אינכם מתפללים .יש להגיע
ליחסי גומלין בין המתפלל/ת לתפילה ,ובין
ז' .גאולה
ְׁר ֵאה בְׁ עָ ְׁניֵנּו ,וְׁ ִריבָ ה ִריבֵ נּוּ ,וגְׁ ָאלֵנּו ְׁמהֵ ָרה גְׁ אֻ לָה
המתפלל/ת למתפללים האחרים.
גֹואל
ְׁשלֵמָ ה לְׁמַ עַ ן ְׁשמֶ ָך .בָ רּוְך ַא ָתה יהוהֵ ,
דעו כי לפי המסורת ,התפילה כוללת גם ניגונים
י ְִׁש ָר ֵאל:
וגם שתיקה .נא להרפות מכל מתח .כולם באים
ברגשות מעורבים לבית הכנסת .אנחנו מודעים
ח' .רפואה
לתחושותינו בעת התפילה ,לא בורחים מהן .אנו
פּואה
הֹושיעֵ נּו וְׁ ִנּוָשֵ עָ ה .וְׁ הַ ֲעלֵה ְׁר ָ
ְׁרפ ֵָאנּו וְׁ נ ֵָרפֵאִ ,
נותנים לרגשות להשפיע על התפילה – ולתפילה
כֹותינּו ,כִ י ֵאל רֹופֵא נֶאֱ מָ ן וְׁ ַרחֲ מָ ן
ְׁשלֵמָ ה ְׁלכָל מַ ֵ
להשפיע על הרגשות.
ָא ָתה .בָ רּוְך ַא ָתה יהוה ,רֹופֵא חֹולִים.
אם אתם לא מכירים היטב את הסידור ,די
ט' .ברכת השנים
שתמצאו מילים שתרגישו איתן בנוח .כמעט
בָ ֵרְך עָ לֵינּו ֶאת הַ שָ נָה הַ ּז ֹּאת .וְׁ ֵתן טַ ל ּומָ טָ ר
לכל מילה בסידור יש קשר מהתנ"ך ,התלמוד,
לִבְׁ ָרכָה עַ ל פְׁ נֵי הָ אֲ דָ מָ ה ושַ בְׁ עֵ נּו ִמטּובָ הּ ,ובָ ֵרְך
ְׁשנ ֵָתנּו כַשָ נִים הַ טֹובֹות .בָ רּוְך ַא ָתה יהוהְׁ ,מבָ ֵרְך המדרש הקבלה ו/או הספרות העברית.
נא לזכור שיש אנשים שמנגנים ב"להקה" הזאת
הַ שָ נִים:
לעיתים קרובות ,ומתרגלים את תפילתם .יכול
י' .קיבוץ גלויות
להיות שהמילים או הניגונים לא מוכרים לך .כל
ץ
בֵ
ְׁק
ַ
ל
ֵס
נ
א
שָ
וְׁ
נּו,
רּות
ֵ
ְׁחֵ
ל
ָדֹול
ג
ָר
ְׁת ַקע בְׁ שֹופ
משמעת קשה בהתחלה ,אבל ההרגל מאפשר לך
ץ
ר
ֶ
א
ָ
הָ
ְׁפֹות
נ
כ
ַ
ע
בַ
ר
ְׁ
א
ַ
מֵ
ד
ַחַ
י
ּו
ינ
חֵ
ִדָ
נ
ץ
בֵ
ק
ַ
וִ
ֻיֹותינּו,
ָגל ֵ
להרגיש חופשי יותר - .מבוסס ע"פ הרב לוי ויימן-קלמן
ל ְַׁא ְׁרצֵ נּו .בָ רּוְך ַא ָתה יהוהְׁ ,מ ַקבֵ ץ נ ְִׁדחֵ י עַ מֹו
י ְִׁש ָר ֵאל:
י"א .השבת המשפט

הָ ִשיבָ ה שֹופְׁ טֵ ינּו כְׁ בָ ִראשֹונָה וְׁ יֹועֲצֵ ינּו כְׁ בַ ְׁת ִחלָה,
ּומֹלְך עָ לֵינּו לְׁבַ ְׁדָך בְׁ חֶ סֶ ד ּובְׁ ַרחֲ ִמים .וְׁ צַ ְׁד ֵקנּו
ְׁ
בַ ִמ ְׁשפָט .בָ רּוְך ַא ָתה יהוה ,מֶ לְֶך אֹוהֵ ב צְׁ דָ ָקה
ּומ ְׁשפָט:
ִ

י"ב .על הרשעה

הַ תֹועִ ים ֵאלֶיָך יָשּובּו וְׁ כָל הָ ִר ְׁשעָ ה ת ֹּאבֵ ד ,והָ זָדֹון
אני רוצה תמיד עיניים
ַתכְׁ נִיעַ בִ ְׁמהֵ ָרה בְׁ יָמֵ ינו .בָ רּוְך ַא ָתה יהוה ,שֹובֵ ר
ֶרשַ ע ּומַ כְׁ נִיעַ זָדֹון :
אני רוצה תמיד עיניים כדי לראות
י"ג .על הצדיקים
ידים ,וְׁ עַ ל זִ ְׁקנֵי עַ ְׁמָך בֵ ית את יופי העולם ולהלל את היופי
יקים וְׁ עַ ל הַ חֲ ִס ִ
עַ ל הַ צַ ִד ִ
המופלא הזה שאין בו דופי ולהלל
י ְִׁש ָר ֵאל ,וְׁ עַ ל פְׁ לֵטַ ת סֹופְׁ ֵריהֶ ם ,וְׁ עַ ל ג ֵֵרי הַ צֶ דֶ ק
את מי שעשה אותו יפה להלל
וְׁ עָ לֵינּו ,יֶהֱ מּו ַרחֲ מֶ יָך כִ י בְׁ ָך בָ טָ ְׁחנּו .בָ רּוְך ַא ָתה
ומלא ,כל כך מלא ,יופי.
יקים:
ּומבְׁ טָ ח לַצַ ִד ִ
יהוהִ ,מ ְׁשעָ ן ִ
 -נתן זך

י"ד .בנין ירושלים

ְׁשכֹּן בְׁ תוּך ירּושָ ַליִם עִ ְׁירָך כַאֲ שֶ ר ִדבַ ְׁר ָתּ ,ובְׁ נֵה
אֹותּה בִ ְׁמהֵ ָרה בְׁ יָמֵ ינּו בִ ְׁניַן עֹולָם .בָ רּוְך ַא ָתה
ָ
יהוה ,בֹונֵה יְׁרּושָ ָליִם:

ט"ו .ישועה

אֱ מֶ ת מֵ ֶא ֶרץ ִתצְׁ מָ ח וְׁ צֶ דֶ ק ִמשָ מַ יִם נ ְִׁש ָקף ,וְׁ ֶק ֶרן
עַ ְׁמך ָתרּום בִ ישּועָ ֶתָך ,כִ י לִישּועָ ְׁתָך ִקּוִ ינּו כָל
הַ יֹום .בָ רּוְך ַא ָתה יהוה ,מַ צְׁ ִמיחַ ֶק ֶרן יְׁשּועָ ה:
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ט"ז .שומע תפילה

ְׁשמַ ע קֹולֵנּו וְׁ ַקבֵ ל בְׁ ַרחֲ ִמים ּובְׁ ָרצֹון ֶאת ְׁתפִ ל ֵָתנּו
וְׁ ַתחֲ נּונֵינּו ,כִ י ַא ָתה שֹומֵ עַ ְׁתפִ לַת כָל פֶה .בָ רּוְך
ַא ָתה יהוה ,שֹומֵ עַ ְׁתפִ לָה:

י"ז .עבודה

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

ּותפִ ל ָָתם
ְׁרצֵ ה יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו בְׁ עַ ְׁמָך י ְִׁש ָר ֵאלְׁ ,
ּות ִהי ל ְָׁרצֹון ָת ִמיד עֲבֹודַ ת י ְִׁש ָר ֵאל
בְׁ ַאהֲ בָ ה ְׁת ַקבֵ לְׁ ,
ּושכֹון בְׁ צִ יֹון וְׁ יַעַ בְׁ דּוָך עֲבָ דֶ יָך בִ ירּושָ ַליִם.
עַ מֶ ָךְׁ :
למד את שפתותי ברכה ושיר הלל
וְׁ ֶתחֱ זֶינָה עֵ ינֵינּו בְׁ שּובְׁ ָך לְׁצִ יֹון בְׁ ַרחֲ ִמים :בָ רּוְך
בהתחדש זמנך עם בקר ועם ליל,
ַא ָתה יהוה ,הַ מַ חֲ זִ יר ְׁשכִ ינָתֹו וְׁ עַ מֹו לְׁצִ יֹון:
לבל יהיה יומי היום כתמול שלשום,
י"ח .הודאה
לבל יהיה עלי יומי הרגל.
ינּו
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ל
נּו
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ִ
 לאה גולדברגמֹותינּו :נֹודֶ ה לְָׁך עַ ל כָל
בֹותינּו וְׁ ִא ֵ
וֵאֹלהֵ י אֲ ֵ
ית
ָ
ש
ִ
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שֶ
וְׁ
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ְׁת
ָ
ל
ָמַ
ג
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ים
מ
ִ
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ר
ַ
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וְׁ
ד
סֶ
חֶ
הַ טֹובֹות וְׁ הָ
כל ילד הוא שיר
דֹורֹותינּו ְׁש ִמ ְׁל ָפנֵינּו .בָ רּוְך ַא ָתה יהוה,
ֵ
עִ מָ נּו וְׁ עִ ם
ְׁהֹודֹות:
ל
ה
ָא
ֶ
נ
ְָׁך
ל
ּו
ָך
מ
הַ טֹוב ִש ְׁ
כל ילד הוא שיר להוריו מתנה
כל ילד הוא שיר שהטבע ברא,
י"ט .ברכת שלום
כל ילג הוא שיר בלי מנגינה,
ִשים שָ לֹום טֹובָ ה ּובְׁ ָרכָה ,חַ יִים חֵ ן וָחֶ סֶ ד
אך הוא טרם הכיר את חוקי ההלחנה.
וְׁ ַרחֲ ִמים עָ לֵינּו וְׁ עַ ל כָל י ְִׁש ָר ֵאל עַ מֶ ָך .בָ ְׁרכֵנּו כִ י
ִים
תֹורת חַ י
בְׁ אֹור ָפנֶיָך נ ַָת ָת לָנּו יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו ַ
אות אחת אות ותו אחר תו
וְׁ ַאהֲ בַ ת חֶ סֶ ד ּוצְׁ דָ ָקה ּובְׁ ָרכָה וְׁ ַרחֲ ִמים וְׁ חַ יִים
נעזור לו לבנות את ניגון חייו
ת
א
ֶ
וְׁ
ל
וְׁ שָ לֹום .וְׁ טֹוב בְׁ עֵ ינֶיָך לְׁבָ ֵרְך ֶאת עַ ְׁמָך י ְִׁש ָר ֵא
שידע לכוון את צליל מיתריו
כָל הָ עַ ִמים בְׁ ָכל עֵ ת ּובְׁ כָל שָ עָ ה בִ ְׁשלֹומֶ ָך :בָ רּוְך
שישכיל לנגן את מיטב לחניו.
ַא ָתה יהוה .עֹושֶ ה הַ שָ לֹום.
כל ילד הוא שיר להוריו מתנה.
אם נדע להאיר את דרכו נכונה.
 -מירי רן

התייחדות שלאחר תפילת העמידה

ּושפ ַָתי ִמדַ בֵ ר ִמ ְׁרמָ ה ,וְׁ ל ְִׁמ ַק ְׁללַי נַפְׁ ִשי ִתדֹּם ,וְׁ נַפְׁ ִשי כֶעָ פָר ַלכֹּל ִת ְׁהיֶה .פְׁ ַתח לִבִ י
אֱ ֹלהַ יְׁ ,נצֹּר לְׁשֹונִי מֵ ָרע ְׁ
חֹושבִ ים עָ לַי ָרעָ הְׁ ,מהֵ ָרה הָ פֵר עֲצָ ָתם וְׁ ַקל ְֵׁקל מַ חֲ שַ בְׁ ָתם .עֲשֵ ה לְׁמַ עַ ן
ֹותיָך ִת ְׁרדֹּף נַפְׁ ִשי .וְׁ כָל הַ ְׁ
תֹור ֶתָךּ ,ובְׁ ִמצְׁ ֶ
בְׁ ָ
הֹושיעָ ה י ְִׁמינְָׁך ַו ֲע ֵננִי.
תֹור ֶתָך ,לְׁמַ עַ ן יֵחָ לְׁצּון י ְִׁדידֶ יָך ִ
ְׁשמֶ ָך ,עֲשֵ ה לְׁמַ עַ ן י ְִׁמינֶָך ,עֲשֵ ה לְׁמַ עַ ן ְׁקדֻשָ ֶתָך ,עֲשֵ ה לְׁמַ עַ ן ָ
צּורי וְׁ גואֲ לִי:
י ְִׁהיּו ל ְָׁרצון ִא ְׁמ ֵרי פִ י וְׁ הֶ גְׁ יון לִבִ י ְׁל ָפנֶיָך .יהוה ִ
בסיום התפילה אפשר להתיישב

שרים ביחד:

ִמי הָ ִאיש הֶ חָ פֵץ חַ יִים ,אֹּהֵ ב י ִָמים ל ְִׁראֹות טֹוב:
ּושפ ֶָתיָך ִמדַ בֵ ר ִמ ְׁרמָ ה:
נְׁצֹור לְׁשֹונְָׁך מֵ ָרעְׁ ,
סּור מֵ ָרע ַועֲשֵ ה טֹוב ,בַ ֵקש שָ לֹום וְׁ ָר ְׁדפֵהּו:

עֹשֶ ה שלֹום בִ מרֹומיו ,הּוא ַיעֲשֶ ה שלֹום עלינּו ועַ ל כל יִשראל ,ו ִאמרּו אמן.
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סדר הוצאת ספר התורה
ילדי המשפחה  /חברים מוזמנים לפתוח את ארון הקודש  --נא לעמוד

ַוי ְִׁהי בִ ְׁנסֹּעַ הָ ָארֹּן וַי ֹּאמֶ ר מֹּשֶ ה:
פנֶיָך" (במדבר י':ל"ה)
איְׁבֶ יָך וְׁ ָינֻסּו ְׁמשַ נ ְֶׁאיָך ִמ ָ
"קּומָ ה יהוה וְׁ ָיפֻצּו ֹּ
ּודבַ ר יהוה ִמירּושָ ָל ִם( .ישעיה ב':ג')
תֹורה ְׁ
כִ י ִמצִ יֹון ֵתצֵ א ָ
תֹורה לְׁעַ מֹו י ְִׁש ָר ֵאל בִ ְׁקדֻשָ תֹו.
בָ רּוְך שֶ ּנ ַָתן ָ

העברת ספר התורה מדור לדור

יאים,
ּומסָ ָרּה לִיהֹושֻ עַ  ,וִ יהֹושֻ עַ לִזְׁ ֵקנִיםּ ,וזְׁ ֵקנִים ִלנְׁבִ ִ
תֹורה ִמ ִסינַי ְׁ
משֶ ה ִקבֵ ל ָ
יאים ְׁמסָ רּוהָ ל ְַׁאנְׁשֵ י כְׁ נֶסֶ ת הַ גְׁ דֹולָה ,וְׁ הֵ ם ְׁלסַ בִ ים ּו ְׁלסַ בְׁ תֹותְׁ ,להֹו ִרים,
ּונְׁבִ ִ
ִלבְׁ ֵניהֶ ם וְׁ ִלבְׁ נֹו ֵתיהֶ ם ִמדֹור ְׁלדֹור עַ ד עֶ צֶ ם הַ יֹום הַ ֶּזה….

קבלת התורה על ידי בר המצווה:
בר המצווה אומר:

אֱ ֹלהַ י ֵואֹלהֵ י אֲ בֹו ַתי וְׁ ִאמֹו ַתי,
אל –
ִשר ֵ
לִפְׁ נֵי הַ ָקהָ ל הַ ָקדֹוש הַ ּזֶה ִה ְׁננִי בֹוחֵ ר ל ְִׁהמָ נֹות בִ ְׁקהַ ל י ָ
ֹותיו.
ְׁגֹורלֹו ,וְׁ חַ יָב בְׁ ִמצְׁ ָ
ְׁמֹור ְׁשתֹו ,שֻ ָתף ל ָ
יֹורש ל ַ
ֵ
ֵת ן בִ י כֹּחַ ָל ֶלכֶת בִ ְׁד ָרכֶיָך ּול ְִׁהיֹות ל ְִׁמקֹור גַאֲ וָה ל ְִׁמ ְׁשפ ְַׁח ִתי,
ל ְִׁק ִהל ִָתי ּולְׁעַ ִמי.

לכיוון ארון הקודש משתחווים ושרים:

ְׁרֹוממָ ה ְׁשמֹו י ְַׁחדָ ו.
ג ְַׁדלּו לַיהוה ִא ִתי ּונ ְׁ

(תהלים ל"ד:ד')

במשך ההקפות עם ספר התורה שרים ביחד:

בּורה וְׁ הַ ִתפְׁ ֶא ֶרת וְׁ הַ ּנֵצַ ח וְׁ הַ הֹוד
לְָׁך יהוה הַ גְׁ ֻדלָה וְׁ הַ גְׁ ָ
א ֶרץ לְָׁך יהוה הַ מַ ְׁמ ָלכָה וְׁ הַ ִמ ְׁתנַשֵ א ְׁלכֹּל לְׁר ֹּאש( .דברי הימים א' כ"ט:י"א)
כִ י כֹּל בַ שָ מַ יִם ּובָ ָ

רֹוממּו יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו וְׁ ִה ְׁש ַתחֲ וּו לַהֲ דֹּם ַרגְׁ לָיו ָקדֹוש הּוא.
ְׁ
רֹוממּו יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו וְׁ ִה ְׁש ַתחֲ וּו לְׁהַ ר ָק ְׁדשֹו כִ י ָקדֹוש יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו.
ְׁ

(תהלים צ"ט:ה')
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(תהלים צ"ט:ט')

שלשה עולים לתורה .קוראים בחלק הראשון מפרשת השבוע.

הברכה לפני קריאת התורה
בָ ְׁרכּו ֶאת יי הַ ְׁמב ָֹּרְך.
הקהל עונה:

בָ רּוְך יי הַ ְׁמב ָֹּרְך לְׁעֹולָם וָעֶ ד.
העולה ממשיכ(ה):

בָ רּוְך יי הַ ְׁמב ָֹּרְך לְׁעֹולָ ם וָעֶ ד.
בָ רּוְך ַא ָתה יי ,אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹו ָלם ,אֲ שֶ ר בָ חַ ר בָ נּו ִמכָל הָ עַ ִמים,
תֹורה.
נֹותן ַה ָ
תֹורתֹו .בָ רּוְך ַא ָתה ייֵ ,
וְׁ נ ַָתן ָלנּו ֶאת ָ

פרשת דברים
דברים א':א' – י"א

עלייה ראשונה:
ארן ּובֵ ין-תֹּפֶ ל וְׁ לָבָ ן
א ֵאלֶ ה הַ ְׁדבָ ִרים אֲ שֶ ר ִדבֶ ר מֹּשֶ ה ֶאל-כָ ל-יִ ְׁש ָר ֵאל בְׁ עֵ בֶ ר הַ י ְַׁרדֵ ן :בַ ִמ ְׁדבָ ר בָ ע ֲָרבָ ה מֹול סּוף בֵ ין-פָ ָ
וַ חֲ צֵ רֹּת וְׁ ִדי זָ הָ ב.
ב ַאחַ ד עָ שָ ר יֹום מֵ ח ֵֹּרב דֶ ֶרְך הַ ר-שֵ עִ יר עַ ד ָקדֵ ש בַ ְׁרנֵעַ .
ג וַ יְׁ ִהי בְׁ ַא ְׁרבָ עִ ים שָ נָה בְׁ עַ ְׁש ֵתי-עָ שָ ר חֹּדֶ ש בְׁ ֶאחָ ד לַ חֹּדֶ ש ִדבֶ ר מֹּשֶ ה ֶאל-בְׁ נֵי יִ ְׁש ָר ֵאל כְׁ כֹּל אֲ שֶ ר צִ ּוָ ה יְׁ הוָ ה אֹּתֹו אֲ לֵהֶ ם.

עלייה שניה:
ד ַאחֲ ֵרי הַ כֹּתֹו ֵאת ִסיחֹּן מֶ לְֶך הָ אֱ מ ִֹּרי אֲ שֶ ר יֹושֵ ב בְׁ חֶ ְׁשבֹון וְׁ ֵאת עֹוג מֶ לֶ ְך הַ בָ שָ ן אֲ שֶ ר-יֹושֵ ב בְׁ עַ ְׁש ָתרֹּת בְׁ ֶא ְׁד ֶרעִ י.
תֹורה הַ ּז ֹּאת לֵ אמֹּר.
הֹואיל מֹּשֶ ה בֵ ֵאר ֶאת-הַ ָ
מֹואב ִ
ה בְׁ עֵ בֶ ר הַ י ְַׁרדֵ ן בְׁ ֶא ֶרץ ָ
ו יְׁ הוָ ה אֱ ֹלהֵ ינּו ִדבֶ ר ֵאלֵ ינּו בְׁ ח ֵֹּרב לֵ אמֹּרַ :רב-לָ כֶ ם שֶ בֶ ת בָ הָ ר הַ ּזֶ ה.
ּוסעּו לָ כֶ ם ּובֹּאּו הַ ר הָ אֱ מ ִֹּרי וְׁ ֶאל-כָ לְׁ -שכֵ נָיו בָ ע ֲָרבָ ה בָ הָ ר ּובַ ְׁשפֵ לָ ה ּובַ ֶּנגֶב ּובְׁ חֹוף הַ יָם ֶא ֶרץ הַ כְׁ ַנעֲנִ י וְׁ הַ לְׁ בָ נֹון עַ ד-
ז פְׁ נּו ְׁ
הַ ּנָהָ ר הַ ָגדֹּל נְׁ הַ ר-פְׁ ָרת.

תפילה להחלמת חולים

(נאמרת בין העלייה השניה לבין העלייה השלישית)

ְרפָ אֵ נִי יי וְ אֵ ָרפֵ א הו ִֹשיעֵ נִי וְ ִאוָ ֵשעָ ה כִ י ְת ִהל ִָתי אָ ָתה.
ִמי ֶׁשבֵ ַרְך אֲ בו ֵֹתינו ַאבְ ָרהָ ם י ְִצחָ ק וְ יַעֲ קֹב ,וְ ִאּמו ֵֹתינו ָש ָרה ִרבְ ָקה ָרחֵ ל וְ לֵָאה,
הוא יְבָ ֵרְך אֶׁ ת הַ חוֹלִ ים……ֶׁ ...שָאנו מַ זְ כִ ִירים לִ בְ ָרכָה ִעם כָל ח ֹולֵי י ְִש ָראֵ ל.
הַ ָקדוֹש בָ רוְך הוא יחַ זְ ֵקם בְ רוחָ ם וְ גופָ ם וְ י ְִשלַח לָהֶׁ ם ְמהֵ ָרה ְרפוָאה ְשלֵמָ ה,
ְרפוַאת הַ נֶׁפֶׁ ש ְורפוַאת הַ ּגוף בְ תוְֹך ְשָאר ח ֹולֵי י ְִש ָראֵ ל וְ ח ֹולֵי ֵתבֵ ל ,וְ נֹ אמַ רָ" :אמֵ ן".
(ירמיה י"ז:י"ד)

7

עלייה שלישית:
ח ְׁר ֵאה נ ַָת ִתי לִ פְׁ נֵיכֶ ם ֶאת-הָ ָא ֶרץ בֹּאּו ְּׁורשּו ֶאת -הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר נִ ְׁשבַ ע יְׁ הוָ ה לַ אֲ ב ֵֹּתיכֶם לְׁ ַאבְׁ ָרהָ ם לְׁ יִ צְׁ חָ ק ּולְׁ ַי ֲעקֹּב ל ֵָתת
לָ הֶ ם ּולְׁ זַ ְׁרעָ ם ַאחֲ ֵריהֶ ם.
ט וָ אֹּמַ ר אֲ לֵ כֶ ם בָ עֵ ת הַ ִהוא לֵ אמֹּר :ל ֹּא-אּוכַ ל לְׁ בַ ִדי ְׁש ֵאת ֶא ְׁתכֶ ם.
י יְׁ הוָ ה אֱ ֹלהֵ יכֶ ם ִה ְׁרבָ ה ֶא ְׁתכֶ ם וְׁ ִהּנְׁ כֶ ם הַ יֹום כְׁ כֹוכְׁ בֵ י הַ שָ מַ יִ ם לָ רֹּב.
בֹותכֶ ם יֹּסֵ ף עֲלֵ יכֶ ם כָ כֶ ם ֶאלֶ ף פְׁ עָ ִמים וִ יבָ ֵרְך ֶא ְׁתכֶ ם כַ אֲ שֶ ר ִדבֶ ר לָכֶ ם.
יא יְׁ הוָ ה אֱ ֹלהֵ י אֲ ֵ

הברכה אחרי קריאת התורה
תֹורת אֱ ֶמת
בָ רּוְך ַא ָתה יי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹו ָלם אֲ שֶ ר נ ַָתן לָנּו ַ
תֹורה.
נֹותן הַ ָ
וְׁ חַ יֵי עֹולָם נָטַ ע בְׁ תֹו ֵכנּו .בָ רּוְך ַא ָתה יי ֵ
הגבהה וגלילה--לשיר:

תֹורה אֲ שֶ ר שָ ם מֹּשֶ ה לִפְׁ נֵי בְׁ נֵי י ְִׁש ָר ֵאל עַ ל פִ י יהוה בְׁ יַד מֹּשֶ ה.
וְׁ ז ֹּאת הַ ָ

(דברים ד':מ"ד)

לחלק סוכריות
לשיר:

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

דרשה על ידי בר המצווה
לאחר דרשת חתן המצוות ,אפשר להמטיר סוכריות עליו בעדינות ולשיר:

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

בָ רּוְך ַא ָתה יי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם ,שֶ הֶ חֱ יָנּו וְׁ ִקיְׁמָ נּו וְׁ ִהגִ יעָ נּו לַזְׁ מַ ן הַ ּזֶה.

"מי שברך" לכל הקהל:

מֹותינּו שָ ָרה ִרבְׁ ָקה ָרחֵ ל וְׁ ל ֵָאה ,הּוא יְׁבָ ֵרְך ֶאת כָל הָ עֹולִים
בֹותינּו ַאבְׁ ָרהָ ם יִצְׁ חָ ק וְׁ ַי ֲעקֹּב ,וְׁ ִא ֵ
ִמי שֶ בֵ ַרְך אֲ ֵ
ּומי
ּומי שֶ ְׁמיַחֲ ִדים בָ ֵתי כְׁ נ ִֵסיֹות ל ְִׁתפִ ילָה ִ
תֹורה וְׁ ֶאת כָל הַ ָקהָ ל הַ ָקדֹוש הַ ּזֶה עִ ם כָל ְׁק ִהילֹות הַ קֹּדֶ שִ .
לִכְׁ בֹוד הַ ָ
עֹוס ִקים בְׁ צָ ְׁרכֵי צִ בּור ּובְׁ בִ ְׁניַן ֶא ֶרץ -י ְִׁש ָר ֵאל בֶ אֱ מּונָה ,הַ ָקדֹוש-בָ רּוְך-הּוא
שֶ בָ ִאים בְׁ תֹוכָם ל ְִׁה ְׁת ַפלֵל וְׁ כָל ִמי שֶ ְׁ
יְׁשַ לֵם ְׁשכ ָָרם וְׁ י ְִׁשלַח בְׁ ָרכָה וְׁ הַ צְׁ לָחָ ה בְׁ כָל מַ עֲשֵ ה יְׁדֵ יהֶ ם עִ ם כָל י ְִׁש ָר ֵאל אֲ חֵ יהֶ ם .וְׁ נ ֹּאמַ רָ :אמֵ ן.

"מי שברך" לחיילי צה"ל:

מֹותינּו שָ ָרה ִרבְׁ ָקה ָרחֵ ל וְׁ ל ֵָאה ,הּוא יְׁבָ ֵרְך ֶאת חַ ָי ֵלי צְׁ בָ א הַ הֲ ַגּנָה
בֹותינּו ַאבְׁ ָרהָ ם יִצְׁ חָ ק וְׁ ַי ֲעקֹּב ,וְׁ ִא ֵ
ִמי שֶ בֵ ַרְך אֲ ֵ
צּוקה
ּומ ָ
עֹומ ִדים עַ ל ִמ ְׁשמַ ְׁר ָתם .י ְִׁש ְׁמ ֵרם הַ ָקדֹוש-בָ רּוְך-הּוא וְׁ יַצִ ילֵם ִמכָל צָ ָרה ְׁ
ּוש ָאר ְׁמגִ יּנֵי עַ מֵ נּו ,הָ ְׁ
ְׁלי ְִׁש ָר ֵאל ְׁ
יקיַם בָ הֶ ם הַ כָתּוב" :וְׁ כִ ְׁתתּו חַ ְׁרב ֵֹּתיהֶ ם ל ְִׁא ִתים
ּומכָל ֶנגַע ּומַ חֲ לָה ,וְׁ י ְִׁשלַח בְׁ ָרכָה בְׁ כָל מַ עֲשֵ ה יְׁדֵ יהֶ ם .וִ ֻ
ִ
וַחֲ נִית ֵֹּתיהֶ ם לְׁמַ זְׁ מֵ רֹות ל ֹּא י ְִׁשאּו גֹוי ֶאל גֹוי חֶ ֶרב וְׁ ל ֹּא ִיל ְְׁׁמדּון עֹוד ִמלְׁחָ מָ ה .וְׁ י ְָׁשבּו ִאיש ַתחַ ת גַפְׁ נֹו וְׁ ַתחַ ת
ְׁת ֵאנָתֹו וְׁ ֵאין מַ חֲ ִריד" (מיכה ד':ג'-ד') וְׁ נ ֹּאמַ רָ :אמֵ ן.
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תפילה לשלום המדינה:

אשית צְׁ ִמיחַ ת גְׁ אֻ ל ֵָתנּו .הָ גֵן עָ לֶיהָ
ָאבִ ינּו שֶ בַ שָ מָ יִם ,צּור י ְִׁש ָר ֵאל וְׁ גֹואֲ לֹו .בָ ֵרְך ֶאת ְׁמ ִדינַת י ְִׁש ָר ֵאל ֵר ִ
יאּה עַ ל ראש מֶ ְׁמשַ ל ְָׁתּה עַ ל שָ ֶריהָ עַ ל
בְׁ ֶאבְׁ ַרת חַ ְׁסדֶ ָך ּופְׁ רֹוש עָ לֶיהָ סֻ כַת ְׁשלֹומֶ ָך .וְׁ הַ אֲ צֵ ל מֵ רּוחֲ ָך עַ ל נ ְִׁש ָ
ּומגִ ּנֶיהָ  .טַ ע ַאהֲ בָ ה ֵרעּות
שֹופְׁ טֶ יהָ וְׁ עַ ל יֹועֲצֶ יהָ וַהֲ בִ ינֵם ִמ ְׁשפְׁ טֵ י צִ ְׁד ֶקָך .חַ ּזֵק ֶאת יְׁדֵ י בֹונֵי ֶא ֶרץ ָק ְׁדשֵ נּו ְׁ
וְׁ ַאחֲ וָה בְׁ לִבֵ נּו וְׁ הַ ְׁרחֵ ק מֵ עָ לֵינּו ִשנ ְָׁאה ֵאיבָ ה וְׁ ִקנ ְָׁאה .וְׁ ֶאת ַאחֵ ינּו כָל בֵ ית י ְִׁש ָר ֵאל פְׁ ָקד-נָא בְׁ כָל ַא ְׁרצֹות
יֹושבֵ י ֵתבֵ ל ַא ְׁרצֶ ָך ,וְׁ ַקיֵם
מֹושָ בָ ם .וְׁ יַחֵ ד לֵב ֻכלָנּו ל ְַׁאהֲ בָ ה ּו ְׁלי ְִׁר ָאה ְׁשמֶ ָך .הֹופַע בַ הֲ דַ ר גְׁ אֹון ֻעּזֶָך עַ ל כָל ְׁ
יאָך :לא יִשָ א גֹוי ֶאל גֹוי חֶ ֶרב וְׁ לא ִיל ְְׁׁמדּו עֹוד ִמלְׁחָ מָ ה .וְׁ יאמַ ר כָל אֲ שֶ ר נְׁשָ מָ ה בְׁ ַאפֹו:
בִ ְׁמהֵ ָרה חֲ זֹון נְׁבִ ֶ
ְׁי ֶי מֶ לְֶך ּומַ לְׁכּותֹו בַ כל מָ שָ ָלה.

הכנסת ספר התורה
ילדי הקהילה מוזמנים לפתוח את ארון הקודש—נא לעמוד

יְׁהַ לְׁלּו ֶאת שֵ ם יהוה כִ י נ ְִׁשגָב ְׁשמֹו לְׁבַ דֹו,
הֹודֹו עַ ל ֶא ֶרץ וְׁ שָ מָ יִםַ ,וי ֶָרם ֶק ֶרן לְׁעַ מֹו,
ְׁת ִהלָה ְׁלכָל חֲ ִסידָ יו ,לִבְׁ נֵי י ְִׁש ָר ֵאל עַ ם ְׁקרֹּבֹו ,הַ לְׁלּו יָּה.
אל( .במדבר י':ל"ו)
ּובְׁ נֻחֹּה י ֹּאמַ ר שּובָ ה יהוה ִרבְׁ בֹות ַא ְׁלפֵי י ְִׁש ָר ֵ
עזֹּבּו( .משלי ד':ב')
תֹור ִתי ַאל ַת ֲ
כִ י ל ֶַקח טֹוב נ ַָת ִתי ָלכֶםָ ,
ֹּמכֶיהָ ְׁמאֻ שָ ר( .משלי ג':י"ח)
יקים בָ ּה ,וְׁ ת ְׁ
עֵ ץ חַ יִים ִהיא לַמַ חֲ זִ ִ
ֹּתיהָ שָ לֹום( .משלי ג':י"ז)
ְׁד ָרכֶיהָ דַ ְׁרכֵי נֹּעַ ם וְׁ כָל נ ְִׁתיב ֶ
קדֶ ם( .איכה ה':כ"א)
הֲ ִשיבֵ נּו יי ֵאלֶיָך וְׁ נָשּובָ ה ,חַ דֵ ש יָמֵ ינּו כְׁ ֶ

סיום התפילה
אשית,
עָ לֵינּו לְׁשַ בֵ חַ לַאֲ דֹון הַ כֹּל ,ל ֵָתת גְׁ ֻדלָה לְׁיֹוצֵ ר בְׁ ֵר ִ
גֹורלֵנּו לִבְׁ נֹות מַ לְׁכּותֹו,
שֶ בָ חַ ר בָ נּו ל ְַׁת ֵקן עֹולָמֹו ,וְׁ ָ
תֹורת אֱ מֶ ת ,וְׁ חַ יֵי עֹולָם נָטַ ע בְׁ תֹוכֵנּו,
שֶ נ ַָתן לָנּו ַ
ּומֹודים לִפְׁ נֵי מֶ לְֶך מַ ְׁלכֵי הַ ְׁמלָכִ ים הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא.
ִ
ּומ ְׁש ַתחֲ וִ ים
כֹורעִ ים ִ
וַאֲ נ ְַׁחנּו ְׁ
רֹומים .הּוא אֱ ֹלהֵ ינּוֵ ,אין
ּושכִ ינַת עֻּזֹו בְׁ גָבְׁ הֵ י ְׁמ ִ
שֶ הּוא נֹוטֶ ה שָ מַ יִם וְׁ יֹוסֵ ד ָא ֶרץּ ,ומֹושַ ב י ְָׁקרֹו בַ שָ מַ יִם ִממַ עַ לְׁ ,
ֹלהים
תֹורתֹו" :וְׁ יָדַ עְׁ ָת הַ יֹום וַהֲ שֵ ב ָֹּת ֶאל לְׁבָ בֶ ָך ,כִ י יי הּוא הָ אֱ ִ
עֹוד .אֱ מֶ ת מַ ְׁלכֵנּוֶ ,אפֶס זּולָתֹוַ ,ככָתּוב בְׁ ָ
אין עֹוד"( .דברים ד':ל"ט)
בַ שָ מַ יִם ִממַ עַ ל וְׁ עַ ל הָ ָא ֶרץ ִמ ָתחַ תֵ ,
אחָ ד"( .זכריה י"ד:ט')
ּושמֹו ֶ
וְׁ נֶאֱ מַ ר" :וְׁ הָ יָה יי לְׁמֶ לְֶך עַ ל כָל הָ ָא ֶרץ ,בַ יֹום הַ הּוא י ְִׁהיֶה יי ֶאחָ ד ְׁ
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קדיש יתום
ְׁכּותּה בְׁ חַ יֵיכֹון ּובְׁ יֹומֵ יכֹון ּובְׁ חַ יֵי ְׁדכָל בֵ ית
עּותּה וְׁ י ְַׁמלִיְך מַ ל ֵ
י ְִׁתגַדַ ל וְׁ י ְִׁת ַקדַ ש ְׁשמֵ ּה ַרבָ א .בְׁ עָ לְׁמָ א ִדי בְׁ ָרא כִ ְׁר ֵ
י ְִׁש ָר ֵאל בַ ֲע ָגלָא ּובִ זְׁ מַ ן ָק ִריב ,וְׁ ִא ְׁמרּוָ " :אמֵ ן".
יְׁהֵ א ְׁשמֵ ּה ַרבָ א ְׁמבָ ַרְך לְׁעָ לַם ּולְׁעָ לְׁמֵ י עָ לְׁמַ יָא.
י ְִׁתבָ ַרְך וְׁ י ְִׁש ַתבַ ח וְׁ י ְִׁתפ ַָאר וְׁ י ְִׁתרֹומַ ם וְׁ י ְִׁתנַשֵ א וְׁ י ְִׁתהַ דָ ר וְׁ י ְִׁתעַ לֶה וְׁ י ְִׁתהַ לָל ְׁשמֵ ּה ְׁד ֻק ְׁדשָ א .בְׁ ִריְך הּוא.
ירן בְׁ עָ לְׁמָ א וְׁ ִא ְׁמרּוָ " :אמֵ ן".
יר ָתא תֻ ְׁשבְׁ חָ ָתא וְׁ נֶחֱ מָ ָתא דַ אֲ ִמ ָ
לְׁעֵ לָא ִמן כָל בִ ְׁרכ ָָתא וְׁ ִש ָ
יְׁהֵ א ְׁשלָמָ א ַרבָ א ִמן ְׁשמַ יָא וְׁ חַ יִים עָ לֵינּו וְׁ עַ ל כָל י ְִׁש ָר ֵאל ,וְׁ ִא ְׁמרּוָ " :אמֵ ן".
עֹושֶ ה שָ לֹום בִ ְׁמרֹומָ יו הּוא ַיעֲשֶ ה שָ לֹום עָ לֵינּו וְׁ עַ ל כָל י ְִׁש ָר ֵאל ,וְׁ עַ ל כָל בְׁ נֵי ָאדָ ם ,וְׁ ִא ְׁמרּוָ " :אמֵ ן".
נא לשבת

שירי סיום:

כל העולם כולו ,גשר צר מאוד.
והעיקר ,לא לפחד ,כלל!
אדון עולם
אֲ דֹון עֹולָם אֲ שֶ ר מָ לְַך,
לְׁעֵ ת ַנעֲשָ ה בְׁ חֶ פְׁ צֹו כֹּל,

בְׁ טֶ ֶרם כָל יְׁצִ יר נִבְׁ ָרא:
אֲ זַי מֶ לְֶך ְׁשמֹו נ ְִׁק ָרא:

וְׁ ַאחֲ ֵרי כִ כְׁ לֹות הַ כֹּל,
וְׁ הּוא הָ יָה ,וְׁ הּוא הֹוֶה,

נֹורא:
לְׁבַ דֹו י ְִׁמֹלְך ָ
וְׁ הּוא י ְִׁהיֶה בְׁ ִתפְׁ ָא ָרה:

וְׁ הּוא ֶאחָ ד וְׁ ֵאין שֵ נִי,
אשית בְׁ לִי ַתכְׁ לִית,
בְׁ לִי ֵר ִ

ירה:
לְׁהַ ְׁמ ִשיל לֹו לְׁהַ ְׁחבִ ָ
וְׁ לֹו הָ עֹּז וְׁ הַ ִמ ְׁש ָרה:

וְׁ הּוא ֵאלִי וְׁ חַ י גֹואֲ לִי,
וְׁ הּוא נ ִִסי ּומָ נֹוס לִי,

וְׁ צּור חֶ בְׁ לִי בְׁ עֵ ת צָ ָרה:
כֹוסי בְׁ יֹום ֶא ְׁק ָרא:
ְׁמנָת ִ

רּוחי,
בְׁ יָדֹו ַאפְׁ ִקיד ִ
רּוחי גְׁ וִ י ִָתי,
וְׁ עִ ם ִ

ירה:
בְׁ עֵ ת ִאישָ ן וְׁ ָאעִ ָ
ירא:
יהוה לִי וְׁ ל ֹּא ִא ָ
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