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 סדר התעטפות בטלית

 

ה רּוְך ַאתָּ יו,  יהוה בָּ ֹותָּ ִמצְּ נּו בְּ שָּ ם ֲאֶשר ִקדְּ עֹולָּ ַעֵטף ַבִציִציתֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ִהתְּ נּו לְּ ִצּוָּ  .וְּ

 
 

 שירי פתיחה:
ֶליָך ַיֲעקֹּב ֵאלִמ  ,ַמה טֹּבּו אֹּהָּ רָּ נֶֹּתיָך ִישְּ כְּ  (במדבר כ"ד:ה') שְּ

 
 )תהלים קמ"ה(אשרי 

 לסירוגין:
ֵבי ֵביֶתָך ֵרי יֹושְׁ לּוָך ֶסָלה ,ַאשְׁ ַהלְׁ  )תהלים פ"ד:ה'( .עֹוד יְׁ

ֵרי ָהָעם ֶשָכָכה ּלוֹ  ֵרי ָהָעם ֶשיי ֱאֹלָהיו ,ַאשְׁ  .ַאשְׁ
 )תהלים קמ"ד:ט"ו(                                                                          

ָדִוד ִהָּלה לְׁ  ,תְׁ

ָך ֱאלֹוַהי ַהֶמֶלְךא   עֹוָלם ָוֶעד ,רֹוִממְׁ ָך לְׁ ָכה ִשמְׁ ָברְׁ  .ַוא 

ֶכךָ בְׁ  ָברְׁ עֹוָלם ָוֶעד ,ָכל יֹום א  ָך לְׁ ָלה ִשמְׁ ַהלְׁ  .ַוא 

ֹאדגָ  ֻהָּלל מְׁ ֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר ,דֹול יי ּומְׁ ִלגְׁ  .וְׁ

שַ ּד דֹור יְׁ ֶשיָךֹור לְׁ בּוֹרֶתיָך ַיִגידּו ,ַבח ַמע   .ּוגְׁ

בֹוד הֹוֶדָךה   ֹאֶתיָך ָאִשיָחה ,ַדר כְׁ לְׁ ֵרי ִנפְׁ ִדבְׁ  .וְׁ

ֹאֶתיָך ֹיאֵמרּווֶ  ֶרָנה ,ֱעזּוז נֹורְׁ ַספְׁ ָך א  ֻדָּלתְׁ  .ּוגְׁ

ָך ַיִביעּוזֵ  ַרֵננּו ,ֶכר ַרב טּובְׁ ָך יְׁ ָקתְׁ ִצדְׁ  .וְׁ

ַרחּום ייחַ   .ָדל ָחֶסדֶאֶרְך ַאַפִים ּוגְׁ  ,נּון וְׁ

ָשיו ,ֹוב יי ַלֹכלט ָמיו ַעל ָכל ַמע  ַרח   .וְׁ

 

ֶשיָךי כּוָכה ,ֹודּוָך יי ָכל ַמע  ָברְׁ ִסיֶדיָך יְׁ  .ַוח 

ַדֵברכְׁ  ָך יְׁ בּוָרתְׁ ָך ֹיאֵמרּו ּוגְׁ כּותְׁ  .ּובֹוד ַמלְׁ

בּוֹרָתיולְׁ  ֵני ָהָאָדם גְׁ כּותוֹ  ,הֹוִדיַע ִלבְׁ ַדר ַמלְׁ בֹוד ה   .ּוכְׁ

כמַ  ָך ַמלְׁ כּותְׁ ָכל ּדֹור ָוֹדר ,ּות ָכל עֹוָלִמיםלְׁ ָך בְׁ תְׁ ַשלְׁ  .ּוֶממְׁ

ִליםס ָכל ַהֹנפְׁ פּוִפים ,ֹוֵמְך יי לְׁ ָכל ַהכְׁ זֹוֵקף לְׁ  .וְׁ

ַשֵברּועֵ  ִעתוֹ  ,יֵני ֹכל ֵאֶליָך יְׁ ָלם בְׁ ַאָתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאכְׁ  .וְׁ

ָכל ַחי ָרצֹון ,ֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָךפ ִביַע לְׁ  .ּוַמשְׁ

ָרָכיו ִּדיק ייצַ  ָכל ּדְׁ ָשיו ,בְׁ ָכל ַמע  ָחִסיד בְׁ  .וְׁ

ָאיוקָ  ָכל ֹקרְׁ ָרֻאהּו ֶבֱאֶמת ,רֹוב יי לְׁ ֶשר ִיקְׁ ֹכל א   .לְׁ

ֶשהרְׁ  ֵרָאיו ַיע  יֹוִשיֵעם ,צֹון יְׁ ַמע וְׁ ָעָתם ִישְׁ ֶאת ַשוְׁ  .וְׁ

ָביוש ִמיד ,ֹוֵמר יי ֶאת ָכל ֹאה  ָשִעים ַישְׁ ֵאת ָכל ָהרְׁ  .וְׁ

ַדבֶ תְׁ  עֹוָלם ָוֶעד ,ר ִפיִהַּלת יי יְׁ שֹו לְׁ  .ִויָבֵרְך ָכל ָבָשר ֵשם ָקדְׁ

ָבֵרְך ָיּהוַ  נּו נְׁ ַנחְׁ ַעד עֹוָלם ,א  לּוָיּה ,ֵמַעָתה וְׁ  )תהלים קט"ו:י"ח( .ַהלְׁ

 
 
 

 תפילת העמידה
 נא לעמוד ולשיר ביחד:

 

ִהָּלֶתָך ָתח ּוִפי ַיִגיד תְׁ ָפַתי ִתפְׁ ֹדָני שְׁ  )תהלים נ"א:י"ז(.  א 
 

דֹ  ִהָּלֶתָךא  ָתח ּוִפי ַיִגיד תְׁ ָפַתי ִתפְׁ  .ָני שְׁ
 

 א. אבות ואמהות

ִאמֹוֵתינּו, בֹוֵתינּו וְׁ ֹקב. אֹלֵהי ָשָרה, ֱאֹלֵהי  ָברּוְך ַאָתה יי, ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי א  ָחק ֵוֱאֹלֵהי ַיע  ָרָהם, ֱאֹלֵהי ִיצְׁ ֱאֹלֵהי ַאבְׁ
ָקה, ֱאֹלֵהי ָרֵחל ֵוֱאֹלֵהי ֵלָאה.  קֹוֵנה ַהֹכל,הָ  ִרבְׁ ָסִדים טֹוִבים, וְׁ יֹון, גֹוֵמל ח  ַהנֹוָרא ֵאל ֶעלְׁ  ֵאל ַהָגדֹול ַהִגבֹור וְׁ

אּוָּלה  ִאָמהֹות ּוֵמִביא גְׁ ֵּדי ָאבֹות וְׁ זֹוֵכר ַחסְׁ דֹורֹוֵתיֶהםוְׁ ָבה.  לְׁ ַאה  מֹו בְׁ ַמַען שְׁ  ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִשיַע ּוָמֵגן.   לְׁ
ָרָהם ּופֹוֵקד ָשָרה: ָמֵגן ָברּוְך ַאָתה יי,  ַאבְׁ
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 ב. גבורת ה'

ֹדָני עֹוָלם א  רֹוֵמם ,ַאָתה ִגבֹור לְׁ ִפיל ַאף מְׁ הֹוִשיעַ  ,ַאָתה ַמשְׁ   .מֹוִריד ֲהַטל /ַמִשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהָגֶשם .ַרב לְׁ

ֶחֶסד ֵכל ַחִיים בְׁ ַכלְׁ ַחֶיה  ,מְׁ ִמים ַרִבים ַהֹכלמְׁ ַרח  רֹוֵפא חֹוִלים ,ִליםנֹופְׁ סֹוֵמְך  ,בְׁ סּוִרים ,וְׁ ַקֵים  ,ּוַמִתיר א  ּומְׁ

בּורֹות ּוִמי דֹוֶמה ָּלְך ,ֱאמּוָנתֹו ִליֵשֵני ָעָפר שּוָעה ,ִמי ָכמֹוָך ַבַעל גְׁ ִמיַח יְׁ ַחֶיה ּוַמצְׁ   .ֶמֶלְך ֵמִמית ּומְׁ

יֹות ָכל ָחי ַהח  ֶנֱאָמן ַאָתה לְׁ   .וְׁ

ַחֵיה ,ָברּוְך ַאָתה יי  .ַהֹכל מְׁ
 

 קדושת ה' .ג

ִביֶאָך. ֵמי ָמרֹום, ַכָכתּוב ַעל ַיד נְׁ ִּדיִשים אֹותֹו ִבשְׁ ֵשם ֶשַמקְׁ ָך ָבעֹוָלם, כְׁ ַקֵּדש ֶאת ִשמְׁ ָאַמר. נְׁ ָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה וְׁ  וְׁ

ָבאֹות ,ָקדֹוש ,ָקדֹוש בֹודוֹ  ,ָקדֹוש יי צְׁ ֹלא ָכל ָהָאֶרץ כְׁ  )ישעיה ו':ג'(  .מְׁ
ֻעָמתָ   ם ָברּוְך ֹיאֵמרּו.לְׁ

קֹומוֹ  בֹוד יי ִממְׁ  )יחזקאל ג':י"ב(  .ָברּוְך כְׁ
ָך ָכתּוב ֵלאֹמר. שְׁ ֵרי ָקדְׁ ִדבְׁ  ּובְׁ

עֹוָלם ֹלְך יי לְׁ ֹדר ָוֹדר ,ִימְׁ לּוָיּה ,ֱאֹלַהִיְך ִציֹון לְׁ  )תהלים קמ"ו:י'(  .ַהלְׁ
ָך ֻדָשתְׁ ָצִחים קְׁ ֵנַצח נְׁ ֶלָך ּולְׁ דֹור ָודֹור ַנִגיד ָגדְׁ עֹוָלם ָוֶעד,  לְׁ ָך ֱאֹלֵהינּו ִמִפינּו ֹלא ָימּוש לְׁ ח  ִשבְׁ ִּדיש, וְׁ  ַנקְׁ

ָקדֹוש ָאָתה.  ִכי ֵאל ֶמֶלְך ָגדֹול וְׁ
 ָברּוְך ַאָתה יהוה ָהֵאל ַהָקדֹוש.

 
  …3עמוד אמצע ש עד למשיך בלחלה

 
  ד. קדושת יום השבת

ָך ִישְׁ  ַעמְׁ ָך ֶאָחד ּוִמי כְׁ ִשמְׁ  . ָרֵאל גֹוי ֶאָחד ָבָאֶרץַאָתה ֶאָחד וְׁ
ָך ָנָתתָ  ַעמְׁ ֻדָשה לְׁ נּוָחה ּוקְׁ שּוָעה יֹום מְׁ ֶטֶרת יְׁ ֻדָּלה ַוע  ֶאֶרת גְׁ   .ִתפְׁ

בֹוֵתינּו ִאמֹוֵתינּוָיִגילּו  א  נֹוֵתיֶהם ָינּוחּו בוֹ  וְׁ ֵניֶהם ּובְׁ נּו בְׁ ַרנְׁ  . יְׁ
ָדָבה ָבה ּונְׁ נּוַחת ַאה  נּוַחת ֱאֶמת ֶוֱאמּונָ  ,מְׁ נּוַחת ָשלֹום  ,המְׁ מְׁ
ֵקט ָוֶבַטח ַהשְׁ ָוה וְׁ ַשלְׁ ֵלָמה ָשַאָתה רֹוֶצה ָבּה ,וְׁ נּוָחה שְׁ ַיִכירּו  ,מְׁ

נּוָחָתם  ַעל מְׁ נּוָחָתם וְׁ ָך ִהיא מְׁ עּו ִכי ֵמִאתְׁ ֵידְׁ נֹוֵתיָך וְׁ ָבֶניָך ּובְׁ
ֶמָך ִּדישּו ֶאת שְׁ  .ַיקְׁ
ִאמֹוֵתינּוֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  בֹוֵתינּו וְׁ נּוָחֵתנּו ,א  ֵצה ִבמְׁ ֵשנּו   .רְׁ ַקּדְׁ

תֹוָרֶתָך ֵקנּו בְׁ ֵתן ֶחלְׁ ֹוֶתיָך וְׁ ִמצְׁ ֵחנּו  ,בְׁ ַשמְׁ ֵענּו ִמּטּוֶבָך וְׁ ַשבְׁ
ָך ֶבֱאֶמת ּדְׁ ָעבְׁ ַטֵהר ִלֵבנּו לְׁ ִחיֵלנּו יי ֱאֹלֵהינּו   .ִבישּוָעֶתָך וְׁ ַהנְׁ וְׁ

ֶשָך ָרצֹון ַשַבת ָקדְׁ ָבה ּובְׁ ַאה  ָינּוחּו  ,בְׁ ֶמָךוְׁ ֵשי שְׁ ַקּדְׁ ָרֵאל מְׁ  .בֹו ִישְׁ
ַקֵּדש ַהַשָבת ,ָברּוְך ַאָתה יי  .מְׁ

 
 ה. עבודה

ָרצֹון.  ַקֵבל בְׁ ָבה תְׁ ַאה  ִפָּלָתם בְׁ ָרֵאל ּותְׁ ָך ִישְׁ ַעמְׁ ֵצה יי ֱאֹלֵהינּו בְׁ  רְׁ
ָרֵאל ַעֶמָך בֹוַדת ִישְׁ ָרצֹון ָתִמיד ע  ִהי לְׁ ַיעַ  . ּותְׁ ִציֹון וְׁ כֹון בְׁ דּוָך ּושְׁ בְׁ

ִמים ַרח  ִציֹון בְׁ ָך לְׁ שּובְׁ ֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו בְׁ ָבֶדיָך ִבירּוָשַלִים.  וְׁ   . ע 
ִציֹון ,ָברּוְך ַאָתה יי ַעמֹו לְׁ ִכיָנתֹו וְׁ ִזיר שְׁ  .ַהַמח 

 
 

 קטעי קריאה חילופיים: 
תפילה היא לא לצורך בידור. תפילה דורשת משמעת כמו 

 תשתעממו. –יה. אם באתם לצפות או מדיטאצ שחייהמוסיקה, 
אנו משווים את תפילתנו ללהקת ג'אז. לפעמים זה נשמע שכל 

אחד "מנגן ניגון" אישי שונה בעוצמה או בקצב משלו )ואחרים 
( ולפעמים כולם שרים בהרמוניה ינם משמיעים קול בכללא

 מושלמת.
הסידור הוא מסגרת: כמו דף תווים שעומד לפני המנגן. אם אתם 

ם להשתמש במילים אלו, דעו כי אם הנכם קוראים את בוחרי
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 

ת. להרפות מכל מתח. כולם באים ברגשות מעורבים לבית הכנס
אנחנו מודעים לתחושותינו בעת התפילה, לא בורחים מהן. אנו 

ולתפילה להשפיע על  –נותנים לרגשות להשפיע על התפילה 
 הרגשות.

מילים  והיטב את הסידור, די שתמצא יםלא מכיר םאם את
איתן בנוח.  כמעט לכל מילה בסידור יש קשר מהתנ"ך,  ושתרגיש

 ברית.התלמוד, המדרש הקבלה ו/או הספרות הע
 נים ב"להקה" הזאת לעיתים קרובות,נא לזכור שיש אנשים שמנג

ומתרגלים את תפילתם. יכול להיות שהמילים או הניגונים לא 
מוכרים לך. כל משמעת קשה בהתחלה, אבל ההרגל מאפשר לך 

 קלמן-מבוסס ע"פ הרב לוי ויימן - להרגיש חופשי יותר.
*** 
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 ו. הודאה

נּו ָלְך ַנחְׁ בֹוֵתינּו  ,מֹוִדים א  ָשַאָתה הּוא יי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי א 
ִאמֹוֵתינּו,  עֹוָלם ָוֶעדוְׁ דֹור  ,צּור ַחֵיינּו ,לְׁ ֵענּו ַאָתה הּוא לְׁ ָמֵגן ִישְׁ

ָיֶדָך  .ָודֹור סּוִרים בְׁ ִהָּלֶתָך ַעל ַחֵיינּו ַהמְׁ ַסֵפר תְׁ ָך ּונְׁ ַעל  ,נֹוֶדה ּלְׁ וְׁ
קּודֹות ָלְך מֹוֵתינּו ַהפְׁ ָכל יֹום ִעָמנּו ,ִנשְׁ ַעל ִנֶסיָך ֶשבְׁ ַעל  ,וְׁ וְׁ

ָכל ֵעת טֹובֹוֶתיָך ֶשבְׁ אֹוֶתיָך וְׁ לְׁ ָצֳהָרִים ,ִנפְׁ ַהּטֹוב ִכי   .ֶעֶרב ָוֹבֶקר וְׁ
ֶמיָך ָסֶדיָך ,ֹלא ָכלּו ַרח  ַרֵחם ִכי ֹלא ַתמּו ח  ַהמְׁ ֵמעֹוָלם ִקִּוינּו  ,וְׁ

רֹומַ   .ָלְך ִיתְׁ ָבַרְך וְׁ ַעל ֻכָּלם ִיתְׁ עֹוָלם וְׁ ֵכנּו ָתִמיד לְׁ ָך ַמלְׁ ם ִשמְׁ
ֹכל ַהַחִיים יֹודּוָך ֶסָלה .ָוֶעד ָך ֶבֱאֶמת ,וְׁ לּו ֶאת ִשמְׁ ָהֵאל  ,ִויַהלְׁ

ָרֵתנּו ֶסָלה ֶעזְׁ שּוָעֵתנּו וְׁ   ,יְׁ
הֹודֹות ,ָברּוְך ַאָתה יי ָך ָנֶאה לְׁ ָך ּולְׁ  .ַהּטֹוב ִשמְׁ

 
 ז. ברכת שלום

ָרֵאל עַ  עֹוָלםָשלֹום ָרב ַעל ִישְׁ ָך ָתִשים לְׁ ִכי ַאָתה הּוא ֶמֶלְך  ,מְׁ
ָכל ֶאת  ַהָשלֹום.  ָאדֹון לְׁ ָרֵאל וְׁ ָך ִישְׁ ָבֵרְך ֶאת ַעמְׁ ֵעיֶניָך לְׁ טֹוב בְׁ וְׁ

לֹוֶמָך ָכל ָשָעה ִבשְׁ ָכל ֵעת ּובְׁ עֹוֶשה  ,ָברּוְך ַאָתה יי .ָכל ָהַעִמים בְׁ
 ַהָשלֹום.

 
 אותאני רוצה תמיד עיניים כדי לר

 את יופי העולם ולהלל את היופי
 המופלא הזה שאין בו דופי ולהלל

 את מי שעשה אותו יפה להלל
 נתן זך -ומלא, כל כך מלא, יופי.  

*** 
 
 
 

 למדני אלהי, ברך והתפלל
 על סוד עלה קמל, על נגה פרי בשל,

 על החרות הזאת: לראות ,לחוש,לנשום,
 לדעת, ליחל, להכשל.

 

 ושיר הלללמד את שפתותי ברכה 
 בהתחדש זמנך עם בקר ועם ליל,

 לבל יהיה יומי היום כתמול שלשום,
 לאה גולדברג -לבל יהיה עלי יומי הרגל.  

 
 

 התייחדות שלאחר תפילת העמידה

ָמה ,ֱאֹלַהי ָפַתי ִמַּדֵבר ִמרְׁ שֹוִני ֵמָרע ּושְׁ ֹצר לְׁ ִשי ִתֹּדם ,נְׁ ַלי ַנפְׁ ַקלְׁ ִלמְׁ ִשי ֶכָעָפר ַלכֹ  ,וְׁ ַנפְׁ ֶיהוְׁ ַתח ִלִבי  . ל ִתהְׁ פְׁ

תֹוָרֶתָך ִשי ,בְׁ ֹּדף ַנפְׁ ֹוֶתיָך ִתרְׁ ִמצְׁ ִבים ָעַלי ָרָעה . ּובְׁ ָכל ַהחֹושְׁ ָתם ,וְׁ ַשבְׁ ֵקל ַמח  ַקלְׁ ָצָתם וְׁ ֵהָרה ָהֵפר ע  ֵשה   .מְׁ ע 

ֶמָך ַמַען שְׁ ִמיֶנָך ,לְׁ ַמַען יְׁ ֵשה לְׁ ֻדָשֶתָך ,ע  ַמַען קְׁ ֵשה לְׁ ַמַען תוֹ  ,ע  ֵשה לְׁ ָך  ,ָרֶתָךע  ִמינְׁ ִדיֶדיָך הֹוִשיָעה יְׁ צּון יְׁ ַמַען ֵיָחלְׁ לְׁ

ֵנִני  .ַוע 
 
 שביייום התפילה אפשר להתסב
 

 שרים ביחד:

אֹות טֹוב:  ִמי ָהִאיש ֶהָחֵפץ ַחִיים, ֹאֵהב ָיִמים ִלרְׁ
ָמה:נְׁ  ָפֶתיָך ִמַּדֵבר ִמרְׁ ָך ֵמָרע, ּושְׁ שֹונְׁ  צֹור לְׁ

ֵשה טֹוב, ַבֵקש ֵפהּו: סּור ֵמָרע ַוע  ָרדְׁ  ָשלֹום וְׁ

 
 

רֹוָמיו ָרֵאל ,ֹעֶשה ָשלֹום ִבמְׁ ַעל ָכל ִישְׁ ֶשה ָשלֹום ָעֵלינּו וְׁ רּו ָאֵמן ,הּוא ַיע  ִאמְׁ  .וְׁ
 
 
 
 

 סדר הוצאת ספר התורה
 

 נא לעמוד --מוזמנים לפתוח את ארון הקודש  משפחה / חבריםילדי ה
 

ֹסַע ָהָאֹרן ַוֹיאֶמר ֹמֶשה: ִהי ִבנְׁ  ַויְׁ
ֶאיָך ִמָפֶניָך" " ַשנְׁ ָיֻנסּו מְׁ ֶביָך וְׁ ָיֻפצּו ֹאיְׁ  )במדבר י':ל"ה(קּוָמה יהוה וְׁ

ם.  ַבר יהוה ִמירּוָשָלִ  )ישעיה ב':ג'(ִכי ִמִציֹון ֵתֵצא תֹוָרה ּודְׁ

ֻדָשתֹו. ָרֵאל ִבקְׁ ַעמֹו ִישְׁ  ָברּוְך ֶשָנַתן תֹוָרה לְׁ
 
 

 העברת ספר התורה מדור לדור
ָסָרּה ִליהֹוֻשעַ  ֵקִנים ,מֶשה ִקֵבל תֹוָרה ִמִסיַני ּומְׁ ִביִאים ,ִויהֹוֻשַע ִלזְׁ ֵקִנים ִלנְׁ  ,ּוזְׁ
דֹוָלה, ֶנֶסת ַהגְׁ ֵשי כְׁ ַאנְׁ ָסרּוָה לְׁ ִביִאים מְׁ  ים,ִר וֹ הת, לְׁ וֹ תבְׁ סַ לְׁ ים ּובִ סַ ם לְׁ הֵ וְׁ  ּונְׁ

 .…הזֶ ם הַ וֹ ים הַ צֶ ד עֶ ר עַ וֹ דר לְׁ וֹ ּדם מִ יהֶ תֵ וֹ נבְׁ לִ ם וְׁ יהֶ נֵ בְׁ לִ 
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 :בת המצווהקבלת התורה על ידי 
 

 :תהמצווה אומר תב
ִני  ,יתַ מֹוִא י וְּ ַת בֹוי אֲ הֵ אֹלי וֵ הַ ֹלאֱ  דֹוש ַהֶזה ִהנְּ ל ַהקָּ הָּ ֵני ַהקָּ ִלפְּ

ֵאל  ַהל ִישרָּ נֹות ִבקְּ ִהמָּ תֹו, יֹוֶרשֶ  –בֹוֶחֶרת לְּ מֹוַרשְּ  ת לְּ
יו ֹותָּ ִמצְּ ַחֶיֶבת בְּ לֹו, וְּ גֹורָּ ה לְּ פָּ תָּ  .שֻׁ

ה  קֹור ַגֲאוָּ יֹות ִלמְּ ֶכיָך ּוִלהְּ רָּ ֶלֶכת ִבדְּ  ֵתן ִבי כַֹּח לָּ
ַעִמי. ִתי ּולְּ ִהלָּ ִתי, ִלקְּ ַפחְּ ִמשְּ  לְּ

 
 לכיוון ארון הקודש משתחווים ושרים:

ָּדו.   מֹו ַיחְׁ ָמה שְׁ רֹומְׁ לּו ַליהוה ִאִתי ּונְׁ  )תהלים ל"ד:ד'(ַגּדְׁ
 

 במשך ההקפות עם ספר התורה שרים ביחד:
 

ַההֹודלְׁ  ַהֵנַצח וְׁ ֶאֶרת וְׁ ַהִתפְׁ בּוָרה וְׁ ַהגְׁ ֻדָּלה וְׁ  ָך יהוה ַהגְׁ
ֹראש.   ֹכל לְׁ ַנֵשא לְׁ ַהִמתְׁ ָלָכה וְׁ ָך יהוה ַהַממְׁ  )דברי הימים א' כ"ט:י"א(ִכי ֹכל ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ לְׁ

 
ָליו ָקדֹוש הּוא.   ֹדם ַרגְׁ וּו ַלה  ַתח  ִהשְׁ מּו יהוה ֱאֹלֵהינּו וְׁ  תהלים צ"ט:ה'()רֹומְׁ

שֹו ִכי ָקדֹוש יהוה ֱאֹלֵהינּו.   ַהר ָקדְׁ וּו לְׁ ַתח  ִהשְׁ מּו יהוה ֱאֹלֵהינּו וְׁ  )תהלים צ"ט:ט'(רֹומְׁ

 
 מפרשת השבוע הבא. ןהראשו חלקקוראים ב .שלשה עולים לתורה

 
 תורהה תהברכה לפני קריא

 

ֹבָרְך כּו ֶאת יי ַהמְׁ  .ָברְׁ
 

 הקהל עונה:
ֹברָ  עֹוָלם ָוֶעדָברּוְך יי ַהמְׁ  .ְך לְׁ

 
 העולה ממשיכ)ה(:

עֹוָלם ָוֶעד ֹבָרְך לְׁ  .ָברּוְך יי ַהמְׁ
ֶשר ָבַחר ָבנּו ִמָכל ָהַעִמים ,ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ,ָברּוְך ַאָתה יי  ,א 

ָנַתן ָלנּו ֶאת תֹוָרתֹו.   .נֹוֵתן ַהתֹוָרה ,ָברּוְך ַאָתה יי וְׁ
 
 

 תורהה תהברכה אחרי קריא
 

ֶשר ָנַתן ָלנּו תֹוַרת ֱאֶמת  ָברּוְך ַאָתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם א 
תֹוֵכנּו. ָברּוְך ַאָתה יי נֹוֵתן ַהתֹוָרה: ַחֵיי עֹוָלם ָנַטע בְׁ  וְׁ

 
 

 ט"ז-שמות כ"ה:א' – פרשת תרומה
    

 ראשונהיה יעל
ה ֶאל  א הוָּ ַדֵבר יְּ חּובְּ -ַדֵבר ֶאל  ב מֶֹּשה ֵלאמֹּר.-ַויְּ ִיקְּ ֵאל וְּ רָּ ה:-ֵני ִישְּ רּומָּ ל  ִלי תְּ ֶבּנּו ִלבֹו -ֵמֵאת כָּ ִאיש ֲאֶשר ִידְּ

חּו ֶאת ִתי.-ִתקְּ רּומָּ ם:  ג תְּ חּו ֵמִאתָּ ה ֲאֶשר ִתקְּ רּומָּ ֹּאת ַהתְּ ז חֶֹּשת.  וְּ ֶכֶסף ּונְּ ב וָּ הָּ תֹוַלַעת   ד זָּ ן וְּ מָּ גָּ ַארְּ ֵכֶלת וְּ ּותְּ
ִעִזים. ֵשש וְּ ִני וְּ  שָּ

 
 

 שניה עלייה
טֶֹּרת ַהַסִמים.  ו ִלקְּ ה וְּ חָּ ֶשֶמן ַהִמשְּ ִמים לְּ שָּ אֹּר בְּ ֵני  ז ֶשֶמן ַלמָּ ַלחֶֹּשן.-ַאבְּ ֵאפֹּד וְּ ֵני ִמלִֻׁאים לָּ ַאבְּ  שַֹּהם וְּ

ם  ח תֹוכָּ ִתי בְּ ַכנְּ שָּ ש וְּ דָּ שּו ִלי ִמקְּ עָּ ן   ט .וְּ כָּ ִנית ַהִמשְּ ָך ֵאת ַתבְּ ֶאה אֹותְּ כֹּל ֲאֶשר ֲאִני ַמרְּ לכְּ ִנית כָּ ֵאת ַתבְּ יו -וְּ ֵכלָּ
ֵכן ַתֲעשּו.  }ס{  וְּ
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  תפילה להחלמת חולים
 )נאמרת בין העלייה השניה לבין העלייה השלישית(

 
ִהָּלִתי ָאָתה ִאָּוֵשָעה ִכי תְׁ ֵאָרֵפא הֹוִשיֵעִני וְׁ ָפֵאִני יי וְׁ  ד("י:)ירמיה י"ז .רְׁ

יַ  ָחק וְׁ ָרָהם ִיצְׁ בֹוֵתינּו ַאבְׁ ֵלָאה,ִמי ֶשֵבַרְך א  ָקה ָרֵחל וְׁ ִאמֹוֵתינּו ָשָרה ִרבְׁ ֹקב, וְׁ  ע 

ָבֵרְך ֶאת ִכיִרים...……ַהחֹוִלים הּוא יְׁ ָרֵאל. ֶשָאנּו ַמזְׁ ָרָכה ִעם ָכל חֹוֵלי ִישְׁ  ִלבְׁ
ֵלָמה, פּוָאה שְׁ ֵהָרה רְׁ ַלח ָלֶהם מְׁ ִישְׁ גּוָפם וְׁ רּוָחם וְׁ ֵקם בְׁ  ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא יַחזְׁ

פּוַאת ַהנֶ  חֹוֵלי ֵתֵבלרְׁ ָרֵאל וְׁ ָאר חֹוֵלי ִישְׁ תֹוְך שְׁ פּוַאת ַהגּוף בְׁ ֹנאַמר ,ֶפש ּורְׁ  ".ָאֵמן" :וְׁ

 
 שלישיתעלייה 

שּו ֲארֹון ֲעֵצי ִשִטים:  י עָּ תֹו.  וְּ ֵחִצי קֹּמָּ ה וָּ ַאמָּ בֹו וְּ חְּ ֵחִצי רָּ ה וָּ ַאמָּ כֹו וְּ רְּ ֵחִצי אָּ ַתִים וָּ ב   יא ַאמָּ הָּ ִצִפיתָּ אֹּתֹו זָּ וְּ
הֹו ִביב.טָּ ב סָּ הָּ יו ֵזר זָּ לָּ ִשיתָּ עָּ עָּ ַצֶפּנּו וְּ ַבע   יב ר ִמַבִית ּוִמחּוץ תְּ ה ַעל ַארְּ ַתתָּ נָּ ב וְּ הָּ עֹּת זָּ ַבע ַטבְּ תָּ לֹו ַארְּ ַצקְּ יָּ וְּ

עֹּת ַעל ֵתי ַטבָּ יו ּושְּ עֹּת ַעל-ַפֲעמֹּתָּ ֵתי ַטבָּ ת ּושְּ ֶאחָּ עֹו הָּ עֹו ַהֵשִנית.-ַצלְּ ִשיתָּ ַבֵדי, עֲ   יג ַצלְּ עָּ ם וְּ ִצִפיתָּ אֹּתָּ ֵצי ִשִטים; וְּ
ב. הָּ ֵהֵבאתָּ ֶאת  יד זָּ ֵשאת ֶאת-וְּ רֹּן לָּ אָּ עֹּת הָּ עֹּת ַעל ַצלְּ ֶהם.-ַהַבִדים ַבַטבָּ רֹּן בָּ אָּ יּו ַהַבִדים:  טו הָּ רֹּן ִיהְּ אָּ עֹּת הָּ ַטבְּ   בְּ

רּו ִמֶמּנּו. ֹּא יָּסֻׁ ַתתָּ   טז ל נָּ רֹּן-ֶאל וְּ אָּ ת ֲאֶשר ֶאֵתן ֵאֶליָך הָּ ֵעדֻׁ  .ֵאת הָּ
 

 
 לשיר:--הגבהה וגלילה

 
ַיד ֹמֶשה. ָרֵאל ַעל ִפי יהוה בְׁ ֵני ִישְׁ ֵני בְׁ ֶשר ָשם ֹמֶשה ִלפְׁ ֹזאת ַהתֹוָרה א   )דברים ד':מ"ד(  וְׁ

 
 לחלק סוכריות

 
 

                                                                   
 בת המצווהעל ידי  דרשה                                    

 
 ולשיר: בעדינות העלימצוות, אפשר להמטיר סוכריות ה כלתלאחר דרשת 

 
 סימן טוב ומזל טוב, יהי לנו ולכל ישראל!

 
 דבר הרב

 
 דברי ההורים

 
ַמן ,ָברּוְך ַאָתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם      כולנו שרים: ִהִגיָענּו ַלזְׁ ָמנּו וְׁ ִקיְׁ  .ַהֶזה ֶשֶהֱחָינּו וְׁ

 
 "מי שברך" לכל הקהל

ל הָּ  ֵרְך ֶאת כָּ בָּ ה, הּוא יְּ ֵלאָּ ֵחל וְּ ה רָּ קָּ ה ִרבְּ רָּ ִאמֹוֵתינּו שָּ ַיֲעקֹּב, וְּ ק וְּ חָּ ם ִיצְּ הָּ רָּ עֹוִלים ִמי ֶשֵבַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאבְּ
ִהילֹות ַהקֶֹּדש.  ּוִמי ל קְּ דֹוש ַהֶזה ִעם כָּ ל ַהקָּ הָּ ל ַהקָּ ֶאת כָּ ה וְּ בֹוד ַהתֹורָּ ה ּוִמי  ִלכְּ ִפילָּ ֵנִסיֹות ִלתְּ ֵתי כְּ ַיֲחִדים בָּ ֶשמְּ

ַין ֶאֶרץ ִבנְּ ֵכי ִצבּור ּובְּ רְּ צָּ ִקים בְּ ל ִמי ֶשעֹוסְּ כָּ ַפֵלל וְּ ִהתְּ ם לְּ תֹוכָּ ִאים בְּ דֹוש -ֶשבָּ ה, ַהקָּ ֵאל ֶבֱאמּונָּ רָּ רּוְך-ִישְּ הּוא -בָּ
ל  כָּ ה בְּ חָּ לָּ ַהצְּ ה וְּ כָּ רָּ ַלח בְּ ִישְּ ם וְּ רָּ כָּ ַשֵלם שְּ ֵמן.יְּ ֹּאַמר: אָּ נ ֵאל ֲאֵחיֶהם.  וְּ רָּ ל ִישְּ ֵדיֶהם ִעם כָּ  ַמֲעֵשה יְּ

 
 תפילה לשלום המדינה

גֵ  ֵתנּו.  הָּ לָּ אֻׁ ִמיַחת גְּ ֵאל ֵראִשית צְּ רָּ ִדיַנת ִישְּ ֵרְך ֶאת מְּ גֹוֲאלֹו.  בָּ ֵאל וְּ רָּ ִים, צּור ִישְּ מָּ ִבינּו ֶשַבשָּ ַרת אָּ ֶאבְּ ֶליהָּ בְּ ן עָּ
רֹוש ֶדָך ּופְּ ֶלי ַחסְּ ַעל עָּ ֶטיהָּ וְּ ֶריהָּ ַעל שֹופְּ ּה ַעל שָּ תָּ ַשלְּ ּה ַעל ראש ֶממְּ ִשיאָּ ַהֲאֵצל ֵמרּוֲחָך ַעל נְּ לֹוֶמָך.  וְּ ַכת שְּ הָּ סֻׁ

ַא  ה ֵרעּות וְּ .  ַטע ַאֲהבָּ ִגֶּניהָּ ֵשנּו ּומְּ דְּ ֵדי בֹוֵני ֶאֶרץ קָּ ֶקָך.  ַחֵזק ֶאת יְּ ֵטי ִצדְּ פְּ היֹוֲעֶציהָּ ַוֲהִביֵנם ִמשְּ ִלבֵ  ֲחוָּ נּו בְּ
ד קָּ ֵאל פְּ רָּ ל ֵבית ִישְּ ֶאת ַאֵחינּו כָּ ה.וְּ אָּ ִקנְּ ה וְּ ה ֵאיבָּ אָּ ֵלינּו ִשנְּ ֵחק ֵמעָּ ַהרְּ ַיֵחד ֵלב -וְּ ם.  וְּ בָּ צֹות מֹושָּ ל ַארְּ כָּ א בְּ נָּ

ַקֵים  ֶצָך, וְּ ֵבי ֵתֵבל ַארְּ ל יֹושְּ ֶזָך ַעל כָּ אֹון עֻׁ ֶמָך.  הֹוַפע ַבֲהַדר גְּ ה שְּ אָּ ִירְּ ה ּולְּ ַאֲהבָּ נּו לְּ ִביֶאָך: לא כֻׁלָּ ה ֲחזֹון נְּ ֵהרָּ ִבמְּ
ה.   מָּ חָּ דּו עֹוד ִמלְּ מְּ לא ִילְּ א גֹוי ֶאל גֹוי ֶחֶרב וְּ  ִישָּ
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 הכנסת ספר התורה
 

 נא לעמוד—ילדי הקהילה מוזמנים לפתוח את ארון הקודש
 

ַבּדֹו, מֹו לְׁ ָגב שְׁ לּו ֶאת ֵשם יהוה ִכי ִנשְׁ ַהלְׁ  יְׁ
ָשָמִים,  ַעמֹו, ַוָיֶרםהֹודֹו ַעל ֶאֶרץ וְׁ  ֶקֶרן לְׁ

לּו ָיּה. ֹרבֹו, ַהלְׁ ָרֵאל ַעם קְׁ ֵני ִישְׁ ִסיָדיו, ִלבְׁ ָכל ח  ִהָּלה לְׁ  תְׁ
ָרֵאל.  ֵפי ִישְׁ בֹות ַאלְׁ ֻנֹחה ֹיאַמר שּוָבה יהוה ִרבְׁ  )במדבר י':ל"ו(ּובְׁ

ֹזבּו ,ִכי ֶלַקח טֹוב ָנַתִתי ָלֶכם  )משלי ד':ב'(.  תֹוָרִתי ַאל ַתע 

ִזיִקים ָבּהֵעץ ַחִיים ִהיא ַלמַ  ֻאָשר ,ח  ֶכיָה מְׁ ֹתמְׁ  )משלי ג':י"ח(. וְׁ
ִתיֹבֶתיָה ָשלֹום ָכל נְׁ ֵכי ֹנַעם וְׁ ָרֶכיָה ַדרְׁ  )משלי ג':י"ז(. ּדְׁ

ָנשּוָבה ִשיֵבנּו יי ֵאֶליָך וְׁ ֶקֶדם ,ה   )איכה ה':כ"א(.  ַחֵּדש ָיֵמינּו כְׁ
 
 

 סיום התפילה
 

דֹון ַהֹכל ַשֵבַח ַלא  ֵראִשיתָלתֵ , ָעֵלינּו לְׁ יֹוֵצר בְׁ ֻדָּלה לְׁ  ,ת גְׁ
ַתֵקן עֹוָלמוֹ  כּותוֹ  ,ֶשָבַחר ָבנּו לְׁ נֹות ַמלְׁ גֹוָרֵלנּו ִלבְׁ  ,וְׁ
תֹוֵכנּו ,ֶשָנַתן ָלנּו תֹוַרת ֱאֶמת ַחֵיי עֹוָלם ָנַטע בְׁ  ,וְׁ

 
ָלִכים  ֵכי ַהמְׁ ֵני ֶמֶלְך ַמלְׁ ִוים ּומֹוִדים ִלפְׁ ַתח  ִעים ּוִמשְׁ נּו כֹורְׁ ַנחְׁ  .ַהָקדֹוש ָברּוְך הּואַוא 

 
יֹוֵסד ָאֶרץ ָקרֹו ַבָשַמִים ִמַמַעל ,ֶשהּוא נֹוֶטה ָשַמִים וְׁ רֹוִמים ,ּומֹוַשב יְׁ ֵהי מְׁ ָגבְׁ ִכיַנת ֻעזֹו בְׁ ֵאין  ,הּוא ֱאֹלֵהינּו  .ּושְׁ

ֵכנּו  .עֹוד תֹוָרתוֹ  ,ֶאֶפס זּוָלתוֹ  ,ֱאֶמת ַמלְׁ ָת ַהיוֹ " :ַכָכתּוב בְׁ ָיַדעְׁ ָבֶבָךוְׁ ֵשֹבָת ֶאל לְׁ ִכי יי הּוא ָהֱאֹלִהים  ,ם ַוה 

ַעל ָהָאֶרץ ִמָתַחת  )דברים ד':ל"ט(". ֵאין עֹוד ,ַבָשַמִים ִמַמַעל וְׁ

ֶנֱאַמר ֶמֶלְך ַעל ָכל ָהָאֶרץ" :וְׁ ָהָיה יי לְׁ מֹו ֶאָחד ,וְׁ ֶיה יי ֶאָחד ּושְׁ  )זכריה י"ד:ט'(".  ַביֹום ַההּוא ִיהְׁ

 
 קדיש יתום

 
 
 

יֹוֵמיכוֹ יִ  ַחֵייכֹון ּובְׁ כּוֵתּה בְׁ ִליְך ַמלְׁ ַימְׁ עּוֵתּה וְׁ ָרא ִכרְׁ ָמא ִּדי בְׁ ָעלְׁ ֵמּה ַרָבא. בְׁ ַקַּדש שְׁ ִיתְׁ ַגַּדל וְׁ ָכל ֵבית תְׁ ַחֵיי דְׁ ן ּובְׁ
רּו ִאמְׁ ַמן ָקִריב, וְׁ ָגָלא ּוִבזְׁ ָרֵאל ַבע   ".ָאֵמן" :ִישְׁ

 

עָ  ָעַלם ּולְׁ ָבַרְך לְׁ ֵמּה ַרָבא מְׁ ֵהא שְׁ ַמָיאיְׁ ֵמי ָעלְׁ  .לְׁ
 

ָשא ֻקדְׁ ֵמּה ּדְׁ ַהָּלל שְׁ ִיתְׁ ַעֶּלה וְׁ ִיתְׁ ַהָּדר וְׁ ִיתְׁ ַנֵשא וְׁ ִיתְׁ רֹוַמם וְׁ ִיתְׁ ָפַאר וְׁ ִיתְׁ ַתַבח וְׁ ִישְׁ ָבַרְך וְׁ ִריְך הּוא. . ִיתְׁ  בְׁ
 

ָמא ָעלְׁ ִמיָרן בְׁ ֶנֱחָמָתא ַּדא  ָחָתא וְׁ בְׁ ִשיָרָתא ֻתשְׁ ָכָתא וְׁ ֵעָּלא ִמן ָכל ִברְׁ רּווְׁ  לְׁ  ".ָאֵמן" :ִאמְׁ
 

ָרֵאל ַעל ָכל ִישְׁ ַחִיים ָעֵלינּו וְׁ ַמָיא וְׁ ָלָמא ַרָבא ִמן שְׁ ֵהא שְׁ רּו ,יְׁ ִאמְׁ  ".ָאֵמן" :וְׁ
 

ָרֵאל ַעל ָכל ִישְׁ ֶשה ָשלֹום ָעֵלינּו וְׁ רֹוָמיו הּוא ַיע  ַעל ָכל  ,עֹוֶשה ָשלֹום ִבמְׁ ֵני ָאָדם, וְׁ רּובְׁ ִאמְׁ  ".ָאֵמן" :וְׁ
 

 נא לשבת
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 שירי סיום:
 

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

 

 

                                                                                               אדון עולם
 

ַלְך, ם ֲאֶשר מָּ  ֲאדֹון עֹולָּ

ֵעת נַ  צֹו כֹּל,לְּ ֶחפְּ ה בְּ  ֲעשָּ
 

לֹות ַהכֹּל, ַאֲחֵרי ִככְּ  וְּ

הּוא הֶֹוה, יָּה, וְּ הּוא הָּ  וְּ
 

ֵאין ֵשִני, ד וְּ הּוא ֶאחָּ  וְּ

ִלית, ִלי ַתכְּ ִלי ֵראִשית בְּ  בְּ
 

ַחי גֹוֲאִלי, הּוא ֵאִלי וְּ  וְּ
נֹוס ִלי, הּוא ִנִסי ּומָּ  וְּ

 

ִקיד רּוִחי, יָּדֹו ַאפְּ  בְּ
ִתי, ִויָּ ִעם רּוִחי גְּ  וְּ

א:בְּ  רָּ ִציר ִנבְּ ל יְּ  ֶטֶרם כָּ
א: רָּ מֹו ִנקְּ  ֲאַזי ֶמֶלְך שְּ

 

א: ֹלְך נֹורָּ ַבדֹו ִימְּ  לְּ

ה: רָּ אָּ ִתפְּ ֶיה בְּ הּוא ִיהְּ  וְּ
 

ה: ִבירָּ ַהחְּ ִשיל לֹו לְּ ַהמְּ  לְּ
ה: רָּ ַהִמשְּ עֹּז וְּ לֹו הָּ  וְּ

 

ה: רָּ ֵעת צָּ ִלי בְּ צּור ֶחבְּ  וְּ
א: רָּ יֹום ֶאקְּ ת כֹוִסי בְּ נָּ  מְּ

 

ִעי אָּ ן וְּ ֵעת ִאישָּ ה:בְּ  רָּ
א: ֹּא ִאירָּ ל  יהוה ִלי וְּ
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