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 פתיחה: שיר

ָרֵאל  נֶֹּתיָך ִישְׁ כְׁ  (במדבר כ"ד:ה')ַמה טֹּבּו אָֹּהֶליָך ַיֲעקֹּב, ִמשְׁ
 
 
 
 
 
 

   התעטפות בטלית

ֹוָתיו ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם אֲ  יהוה ָברּוְך ַאָתה ִמצְׁ ָשנּו בְׁ ַעֵטף ַבִציִצית:ֶשר ִקדְׁ ִהתְׁ ִצָּונּו לְׁ  וְׁ
 

 הנחת תפילין
 על תפילין של יד:

ֹוָתיו יהוה ָברּוְך ַאָתה ִמצְׁ ָשנּו בְׁ  ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשר ִקדְׁ
ִפִלין: ָהִניַח תְׁ ִצָּונּו לְׁ  וְׁ

 
 על טוטפת של ראש:

ֹוָתיוֱאֹלהֵ  יהוה ָברּוְך ַאָתה ִמצְׁ ָשנּו בְׁ  ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשר ִקדְׁ
ִפִלין: ַות תְׁ ִצָּונּו ַעל ִמצְׁ  וְׁ

 
 כורכים על האצבע האמצעית:

עֹוָלם: ִתיְך ִלי לְׁ ֵאַרשְׁ  וְׁ
ַרֲחִמים: ֶחֶסד ּובְׁ ָפט ּובְׁ ִמשְׁ ֶצֶדק ּובְׁ ִתיְך ִלי בְׁ ֵאַרשְׁ  וְׁ

ִתיְך ִלי ֶבֱאמּוָנה,  ֵאַרשְׁ תְׁ ֶאתוְׁ ָיַדעְׁ  :יהוה וְׁ
 
 
 

 ברכות השחר
 

ָרֵאל: יהוהָברּוְך ַאָתה   ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשָעַשִני ִישְׁ
 / ַבת חֹוִרין: ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשָעַשִני ֵבן יהוהָברּוְך ַאָתה 
מֹו: יהוהָברּוְך ַאָתה  ַצלְׁ  ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשָעַשִני בְׁ
צֹונֹו: יהוהָברּוְך ַאָתה   ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשָעַשִני ִכרְׁ
 ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּנֹוֵתן ַלָיֵעף כַֹּח: יהוהָברּוְך ַאָתה 
ַעָפי: יהוהָברּוְך ַאָתה  נּוָמה ֵמַעפְׁ  ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהַמֲעִביר ֵשָנה ֵמֵעיַני ּותְׁ

 
 
 

 פסוקי דזמרא
 

ִקיַע ֻעּזֹו: לּוהּו ִברְׁ שֹו, ַהלְׁ ָקדְׁ לּו ֵאל בְׁ לּוָיּה, ַהלְׁ  ַהלְׁ
לֹו: רֹּב גֻדְׁ לּוהּו כְׁ בּורָֹּתיו, ַהלְׁ לּוהּו ִבגְׁ  ַהלְׁ

ֵתַקע שֹוָפר,  לּוהּו בְׁ ִכּנֹור:ַהלְׁ ֵנֶבל וְׁ לּוהּו בְׁ  ַהלְׁ
ֻעָגב: ִמִּנים וְׁ לּוהּו בְׁ תֹּף ּוָמחֹול, ַהלְׁ לּוהּו בְׁ  ַהלְׁ

רּוָעה: ֵלי תְׁ צְׁ ִצלְׁ לּוהּו בְׁ ֵלי ָשַמע, ַהלְׁ צְׁ ִצלְׁ לּוהּו בְׁ  ַהלְׁ
לּוָיּה: ַהֵלל ָיּה, ַהלְׁ ָשָמה תְׁ  (ק"נ תהילים) כֹּל ַהּנְׁ

 
 שיר:

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

ֵפהּו: ָרדְׁ  סּור ֵמָרע ַוֲעֵשה טֹוב, ַבֵקש ָשלֹום וְׁ
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 קריאת שמע וברכותיה
 

בָֹּרְך: כּו ֶאת יהוה ַהמְׁ  ָברְׁ
עֹוָלם ָוֶעד: בָֹּרְך לְׁ  ָברּוְך יהוה ַהמְׁ

 ברכת יוצר אור

 ַאָתה יהוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֶֹּשְך, עֶֹּשה ָשלֹום ּובֹוֵרא ֶאת ַהכֹּל:ָברּוְך 
ֵראִשית.  ָמה ַרבּו מַ  ָכל יֹום ָתִמיד ַמֲעֵשה בְׁ ַחֵדש בְׁ טּובֹו מְׁ ַרֲחִמים, ּובְׁ ַלָדִרים ָעֶליָה בְׁ ֲעֶשיָך ַהֵמִאיר ָלָאֶרץ וְׁ

פָֹּאר יהוה, ֻכָלם בְׁ  ַהמְׁ ֻשָבח וְׁ ַבדֹו ֵמָאז, ַהמְׁ רֹוָמם לְׁ ָיֶניָך.  ַהֶמֶלְך ַהמְׁ ָאה ָהָאֶרץ ִקנְׁ ָמה ָעִשיָת, ָמלְׁ ָחכְׁ
ַרֲחֶמיָך ָהַרִבים ַרֵחם ָעֵלינּו, ֲאדֹון ֻעֵּזנּו, צּור ִמשַגֵבנּו,  ַנֵשא ִמימֹות עֹוָלם.  ֱאֹלֵהי עֹוָלם, בְׁ ַהִמתְׁ ָמֵגן וְׁ

ֵענּו, ִמ  אֹורֹו.  ָברּוְך ַאָתה יהוה, יֹוֵצר ִישְׁ ֵהָרה לְׁ ֶכה ֻכָלנּו מְׁ ִנזְׁ ָגב ַבֲעֵדנּו.  אֹור ָחָדש ַעל ִציֹון ָתִאיר וְׁ שְׁ
אֹורֹות:  ַהמְׁ

 
 

 ברכת אהבה

ֵכנּו, ַבֲעבּור ֲאבֹוֵתינּו  יהוה ,נּותָ בְׁ הַ אֲ  הבָ ַר  הבָ הֲ ַא  ָת ָעֵלינּו.  ָאִבינּו ַמלְׁ דֹוָלה ִויֵתָרה ָחַמלְׁ ָלה גְׁ ֱאֹלֵהינּו, ֶחמְׁ
ָך  חּו בְׁ ֵדנּו.  נּוּנֵ חָ תְׁ  ןכֵ  ,יםיִ חַ  יקֵ חֻ  םדֵ מְׁ לַ תְׁ וַ ֶשָבטְׁ ַלמְׁ ֵתן  ןמָ חֲ ַר הָ  בָא הָ  ,ינּובִ ָא  ּותְׁ ַרֵחם, ַרֵחם ָעֵלינּו וְׁ ַהמְׁ

ִלֵבנּו לְׁ  מּוד תֹוָרֶתָך בְׁ ֵרי ַתלְׁ ַקֵים ֶאת ָכל ִדבְׁ ַלֲעשֹות ּולְׁ מֹּר וְׁ ַלֵמד, ִלשְׁ מֹּד ּולְׁ ַע, ִללְׁ מֹּ ִכיל, ִלשְׁ ַהשְׁ ָהִבין ּולְׁ
ַאֲהָבה  .  בְׁ

נּו  ינּוינ  ע   רא  ה  ו   ק ִלב  ַדב  ֶתָך, ו  תֹור  ה ּו נּוב  ב  ל   דח  יַ ו   ,יָךֶת ֹוצ  ִמ ב  ב  ַאֲהב  לֹא ָךמֶ ש   תאֶ  הרא  יִ ל  ל  בֹוש ו  לֹא נ  , ו 
ֶעד.  ם ו  עֹול  ל ל  ש  לֹא ִנכ  ם ו  ל  ֶתָך.נּוח  ט  ב   אר  ֹוּנהַ ו   לדֹוג  הַ  ָךש  ד  ק   םש  ב   יכִ ִנכ  ה ִבישּוע  ח  מ  ִנש  ה ו  ִגיל  ָהֵבא   , נ  וְׁ

ֵצנּו.  כִ  ַארְׁ ִמיּות לְׁ תֹוִליֵכם קֹומְׁ פֹות ָהָאֶרץ, וְׁ ַבע ַכנְׁ ַקֵבץ ָגֻליֹוֵתינּו ֵמַארְׁ ָשלֹום, וְׁ ָרָכה וְׁ י ֵאל פֹוֵעל ָעֵלינּו בְׁ
שּועֹות ָאָתה.  יְׁ

ַאֲהָבה.   ,תמֶ אֱ בֶ ֶסָלה  לדֹוגָ הַ  ָךמְׁ ִש לְׁ  נּוָת בְׁ ַר ֵק וְׁ , ןֹושלָ וְׁ  םעַ -לכָ ִמ  ָת רְׁ חַ בָ  נּובָ ּו ָך בְׁ ַיֶחדְׁ ָך ּולְׁ הֹודֹות לְׁ  ְךרּובָ לְׁ
 .הבָ הֲ ַא בְׁ  לֵא ָר שְׁ יִ  ּומעַ בְׁ  רחֵ ֹובהַ  ,יהוה הָת ַא 

 

מַ  ָרֵאל יהוה ֱאֹלֵהינּו יהוה ֶאחָ  עשְׁ  :דִישְׁ
עֹוָלם ָוֶעד: כּותֹו לְׁ בֹוד ַמלְׁ  ָברּוְך ֵשם כְׁ

 
 

 קבלת עול מלכות שמים –פרשה ראשונה 

ָת  ָאַהבְׁ ָך  וְׁ ַצּוְׁ ִכי מְׁ ָבִרים ָהֵאֶלה ֲאֶשר ָאנֹּ ָהיּו ַהדְׁ אֶֹּדָך: וְׁ ָכל מְׁ ָך ּובְׁ שְׁ ָכל ַנפְׁ ָך ּובְׁ ָבבְׁ ָכל לְׁ ֵאת יהוה ֱאֹלֶהיָך בְׁ
בְׁ  ָשכְׁ ָך ַבֶדֶרְך ּובְׁ תְׁ ֶלכְׁ ֵביֶתָך ּובְׁ ָך בְׁ תְׁ ִשבְׁ ָת ָבם בְׁ ִדַברְׁ ָבֶניָך וְׁ ָתם לְׁ ִשַּננְׁ ָבֶבָך: וְׁ ָתם ָך ּוַהיֹום ַעל לְׁ ַשרְׁ קּוֶמָך: ּוקְׁ בְׁ

ָעֶריָך:... ֻזזֹות ֵביֶתָך ּוִבשְׁ ָתם ַעל מְׁ ַתבְׁ טָֹּטפֹּת ֵבין ֵעיֶניָך: ּוכְׁ ָהיּו לְׁ אֹות ַעל ָיֶדָך וְׁ  לְׁ
דִשים ֵלאֹלֵהיֶכם: ֲאִני יהוה ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶשר הֹוֵצאִת  ִייֶתם קְׁ ֹוָתי ִוהְׁ רּו ַוֲעִשיֶתם ֶאת ָכל ִמצְׁ כְׁ ַמַען ִתזְׁ י ...לְׁ

יֹות ָלֶכם ֵלאֹלִהים ֲאִני יהוה ֱאֹלֵהיֶכם.... ַרִים ִלהְׁ ֶכם ֵמֶאֶרץ ִמצְׁ  ֶאתְׁ
 
 

 ברכת גאולה

אּו חּו גְׁ ִהֹּלת, עֵֹּשה ֶפֶלא: ִשיָרה ֲחָדָשה ִשבְׁ ָדר ַבקֶֹּדש, נֹוָרא תְׁ ִלים ִמי ָכמָֹּכה ָבֵאִלים יהוה, ִמי ָכמָֹּכה ֶנאְׁ
ַפת ַהָים, ַיחַ  ָך ַעל שְׁ ִשמְׁ עֹוָלם ָוֶעד:לְׁ ֹלְך לְׁ רּו: יהוה ִימְׁ ָאמְׁ ִליכּו וְׁ ִהמְׁ   ד ֻכָלם הֹודּו וְׁ

 
 

 
ָרֵאל. ִישְׁ הּוָדה וְׁ ֻאֶמָך יְׁ ֵדה ִכנְׁ ָרֵאל, ּופְׁ ַרת ִישְׁ ֶעזְׁ ָרֵאל, קּוָמה לְׁ  צּור ִישְׁ

ָרֵאל: ָברּוְך ַאָתה יהוה  גֹוֵאל דֹוש ִישְׁ מֹו קְׁ ָבאֹות שְׁ ֲאֵלנּו יהוה צְׁ ָרֵאל: גֹּ  ִישְׁ
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 תפילת העמידה
 נא לעמוד ולשיר ביחד:

 

ִהָלֶתָך ָתח ּוִפי ַיִגיד תְׁ ָפַתי ִתפְׁ ָני שְׁ  )תהלים נ"א:י"ז(.  ֲאדֹּ
 

ִהָלֶתָך ָתח ּוִפי ַיִגיד תְׁ ָפַתי ִתפְׁ ָני שְׁ  .ֲאדֹּ
 

 א. אבות ואמהות

ִאמֹוֵתינּו,ָברּוְך ַאָתה יי, ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו  ָחק ֵוֱאֹלֵהי ַיֲעקֹּב. אֹלֵהי ָשָרה,  וְׁ ָרָהם, ֱאֹלֵהי ִיצְׁ ֱאֹלֵהי ַאבְׁ
ָקה, ֱאֹלֵהי ָרֵחל ֵוֱאֹלֵהי ֵלָאה.  קֹוֵנה  ֱאֹלֵהי ִרבְׁ יֹון, גֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, וְׁ ַהּנֹוָרא ֵאל ֶעלְׁ ָהֵאל ַהָגדֹול ַהִגבֹור וְׁ

ֵדי ָאבֹות וְׁ  ַהכֹּל, זֹוֵכר ַחסְׁ אּוָלה וְׁ דֹורֹוֵתיֶהםִאָמהֹות ּוֵמִביא גְׁ ַאֲהָבה.  לְׁ מֹו בְׁ ַמַען שְׁ  ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִשיַע ּוָמֵגן.   לְׁ
ָרָהם ּופֹוֵקד ָשָרה: ָברּוְך ַאָתה יי,  ָמֵגן ַאבְׁ

 
 ב. גבורת ה'

ָני עֹוָלם ֲאדֹּ רֹוֵמם ,ַאָתה ִגבֹור לְׁ ִפיל ַאף מְׁ הֹוִשי ,ַאָתה ַמשְׁ   מֹוִריד ֲהַטל:/ַמִשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהָגֶשם .עַ ַרב לְׁ

ֶחֶסד ֵכל ַחִיים בְׁ ַכלְׁ ַחֶיה  ,מְׁ ַרֲחִמים ַרִבים ַהכֹּלמְׁ ִלים ,בְׁ רֹוֵפא חֹוִלים ,סֹוֵמְך נֹופְׁ ַקֵים  ,ּוַמִתיר ֲאסּוִרים ,וְׁ ּומְׁ

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

ַהֲחיֹות ָכל ָחי ֶנֱאָמן ַאָתה לְׁ   .וְׁ

ַחֵיה ,ָברּוְך ַאָתה יי  .ַהכֹּל מְׁ
 
 

 קדושת ה' .ג

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

ָבאֹות ,ָקדֹוש ,ָקדֹוש בֹודֹו ,ָקדֹוש יי צְׁ ֹּא ָכל ָהָאֶרץ כְׁ ל  )ישעיה ו':ג'(  .מְׁ
ֹּאֵמרּו. ֻעָמָתם ָברּוְך י  לְׁ

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

עֹוָלם ֹלְך יי לְׁ דֹּר ָודֹּרֱאֹל ,ִימְׁ לּוָיּה ,ַהִיְך ִציֹון לְׁ  )תהלים קמ"ו:י'(  .ַהלְׁ
עֹו ֹּא ָימּוש לְׁ ֲחָך ֱאֹלֵהינּו ִמִפינּו ל ִשבְׁ ִדיש, וְׁ ָך ַנקְׁ ֻדָשתְׁ ָצִחים קְׁ ֵנַצח נְׁ ֶלָך ּולְׁ דֹור ָודֹור ַנִגיד ָגדְׁ  ָלם ָוֶעד, לְׁ

ָקדֹוש ָאָתה.  ִכי ֵאל ֶמֶלְך ָגדֹול וְׁ
 וה ָהֵאל ַהָקדֹוש.ָברּוְך ַאָתה יה

 
 
 
 
 
 
 

  …5וד לעמש עד בלחמשיך לה
 

 תפילה מסורתית
 

 ד'. דעת

ַלֵמד ֶלֱאנֹוש ִביָנה: ָחֵּננּו  ָאָדם ַדַעת ּומְׁ ַאָתה חֹוֵנן לְׁ
ֵכל. ָברּוְך ַאָתה יהוה, חֹוֵנן  ַהשְׁ ָך ֵדָעה ִביָנה וְׁ ֵמִאתְׁ

 ַהָדַעת:
 

 ה'. תשובה
תֹוָרֶתָך,  ַהֲחִזיֵרנּו ֲהִשיֵבנּו לְׁ ֵבנּו ַלֲעבֹוָדֶתָך וְׁ ָקרְׁ וְׁ

ָפֶניָך. ָברּוְך ַאָתה יהוה ָהרֹוֶצה  ֵלָמה לְׁ שּוָבה שְׁ ִבתְׁ
שּוָבה:  ִבתְׁ

 הגות אלטרנטיבית

 
תפילה היא לא לצורך בידור. תפילה דורשת 

או מדיטאציה.  שחייהמוסיקה,  משמעת כמו
 תשתעממו. –אם באתם לצפות 

ללהקת ג'אז. לפעמים  אנו משווים את תפילתנו
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
נּו, ִכי מֹוֵחל  ַחל ָלנּו ִכי ָפָשעְׁ ַלח ָלנּו ִכי ָחָטאנּו, מְׁ סְׁ

סֹוֵלַח ָאָתה. ָברּוְך  ֶבה וְׁ ַאָתה יהוה ַחּנּון ַהַמרְׁ
ֹלַח:  ִלסְׁ

 
 ז'. גאולה

ֻאָלה  ֵהָרה גְׁ ָאֵלנּו מְׁ ִריָבה ִריֵבנּו, ּוגְׁ ֵינּו, וְׁ ָענְׁ ֵאה בְׁ רְׁ
ֶמָך. ָברּוְך ַאָתה יהוה, גֹוֵאל  ַמַען שְׁ ֵלָמה לְׁ שְׁ

ָרֵאל:  ִישְׁ
 

 ח'. רפואה
פּוָאה  ַהֲעֵלה רְׁ ִנָּוֵשָעה. וְׁ ֵנָרֵפא, הֹוִשיֵענּו וְׁ ָפֵאנּו וְׁ רְׁ
ַרֲחָמן  ָכל ַמכֹוֵתינּו, ִכי ֵאל רֹוֵפא ֶנֱאָמן וְׁ ֵלָמה לְׁ שְׁ

 ָאָתה. ָברּוְך ַאָתה יהוה ,רֹוֵפא חֹוִלים.   
 

 ט'. ברכת השנים
ֵתן ַטל ּוָמָטר  ֹּאת. וְׁ ָבֵרְך ָעֵלינּו ֶאת ַהָשָנה ַהּז

ֵענּו ֵני ָהֲאָדָמה וַשבְׁ ָרָכה ַעל פְׁ ִמטּוָבה, ּוָבֵרְך  ִלבְׁ
ָבֵרְך  ָנֵתנּו ַכָשִנים ַהטֹובֹות. ָברּוְך ַאָתה יהוה, מְׁ שְׁ

 ַהָשִנים:
 

 י'. קיבוץ גלויות
ַקֵבץ  ָשא ֵנס לְׁ ֵחרּוֵתנּו, וְׁ שֹוָפר ָגדֹול לְׁ ַקע בְׁ תְׁ

פֹות ָהָאֶרץ ָגֻליֹוֵתינּו,  ִוַקֵבץ ִנָדֵחינ ַבע ַכנְׁ ּו ַיַחד ֵמַארְׁ
ֵחי ַעמֹו  ַקֵבץ ִנדְׁ ֵצנּו. ָברּוְך ַאָתה יהוה, מְׁ ַארְׁ לְׁ

ָרֵאל:  ִישְׁ
 

 י"א. השבת המשפט
ִחָלה,  ַבתְׁ יֹוֲעֵצינּו כְׁ ָבִראשֹוָנה וְׁ ֵטינּו כְׁ ָהִשיָבה שֹופְׁ

ֵקנ ַצדְׁ ַרֲחִמים. וְׁ ֶחֶסד ּובְׁ ָך בְׁ ַבדְׁ ֹלְך ָעֵלינּו לְׁ ּו ּומְׁ
ָדָקה  ָפט. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ֶמֶלְך אֹוֵהב צְׁ ַבִמשְׁ

ָפט:  ּוִמשְׁ
 

 י"ב. על הרשעה
ֹּאֵבד, וָהָזדֹון  ָעה  ת ָכל ָהִרשְׁ ַהתֹוִעים ֵאֶליָך ָישּובּו וְׁ

ָיֵמינו. ָברּוְך ַאָתה יהוה, שֹוֵבר  ֵהָרה בְׁ ִניַע ִבמְׁ ַתכְׁ
ִניַע ָזדֹון :  ֶרַשע  ּוַמכְׁ

 
 צדיקיםי"ג. על ה

ָך ֵבית  ֵני ַעמְׁ ַעל ִזקְׁ ַעל ַהֲחִסיִדים, וְׁ ַעל ַהַצִדיִקים וְׁ
ַעל ֵגֵרי ַהֶצֶדק  ֵריֶהם, וְׁ ֵלַטת סֹופְׁ ַעל פְׁ ָרֵאל, וְׁ ִישְׁ

נּו. ָברּוְך ַאָתה  ָך ָבָטחְׁ ָעֵלינּו, ֶיֱהמּו ַרֲחֶמיָך ִכי בְׁ וְׁ
ָטח ַלַצִדיִקים: ָען ּוִמבְׁ  יהוה, ִמשְׁ

 
 ליםי"ד. בנין ירוש

ֵנה  ָת, ּובְׁ ָך ַכֲאֶשר ִדַברְׁ תוּך ירּוָשַלִים ִעירְׁ ן בְׁ כֹּ שְׁ
ַין עֹוָלם. ָברּוְך ַאָתה  ָיֵמינּו ִבנְׁ ֵהָרה בְׁ אֹוָתּה ִבמְׁ

רּוָשָלִים:  יהוה, בֹוֵנה יְׁ
 

 ט"ו. ישועה
ֶקֶרן  ָקף, וְׁ ֶצֶדק ִמָשַמִים ִנשְׁ ָמח וְׁ ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִתצְׁ

ך ָתרּום  ָך ִקִּוינּו ָכל ַעמְׁ ִבישּוָעֶתָך, ִכי ִלישּוָעתְׁ
שּוָעה: ִמיַח ֶקֶרן יְׁ  ַהיֹום. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ַמצְׁ

 
 
 
 
 

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 

, ובין ליחסי גומלין בין המתפלל/ת לתפילה
 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 
ולתפילה  –נותנים לרגשות להשפיע על התפילה 

 להשפיע על הרגשות.
היטב את הסידור, די  יםלא מכיר םאם את

איתן בנוח.  כמעט  ומילים שתרגיש ושתמצא
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 
וכרים לך. כל להיות שהמילים או הניגונים לא מ

משמעת קשה בהתחלה, אבל ההרגל מאפשר לך 
 קלמן-מבוסס ע"פ הרב לוי ויימן - להרגיש חופשי יותר.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אני רוצה תמיד עיניים
 

 אני רוצה תמיד עיניים כדי לראות
 את יופי העולם ולהלל את היופי

 המופלא הזה שאין בו דופי ולהלל
 את מי שעשה אותו יפה להלל

 כך מלא, יופי.ומלא, כל 
 נתן זך -                                                      
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 ט"ז. שומע תפילה

ִפָלֵתנּו  ָרצֹון ֶאת תְׁ ַרֲחִמים ּובְׁ ַקֵבל בְׁ ַמע קֹוֵלנּו וְׁ שְׁ
ִפַלת ָכל ֶפה.  ַתֲחנּוֵנינּו, ִכי ַאָתה שֹוֵמַע תְׁ ָברּוְך וְׁ

ִפָלה:  ַאָתה יהוה ,שֹוֵמַע תְׁ
 

 י"ז. עבודה
ִפָלָתם  ָרֵאל, ּותְׁ ָך ִישְׁ ַעמְׁ ֵצה יהוה ֱאֹלֵהינּו בְׁ רְׁ

ָרֵאל  ָרצֹון ָתִמיד ֲעבֹוַדת ִישְׁ ִהי לְׁ ַקֵבל, ּותְׁ ַאֲהָבה תְׁ בְׁ
דּוָך ֲעָבֶדיָך ִבירּוָשַלִים.  ַיַעבְׁ ִציֹון וְׁ כֹון בְׁ ַעֶמָך: ּושְׁ
ַרֲחִמים: ָברּוְך  ִציֹון בְׁ ָך לְׁ שּובְׁ ֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו בְׁ וְׁ

ִציֹון: ַעמֹו לְׁ ִכיָנתֹו וְׁ  ַאָתה יהוה, ַהַמֲחִזיר שְׁ
 

 י"ח. הודאה
נּו ָלְך ָשַאָתה הּוא יהוה ֱאֹלֵהינּו  מֹוִדים ֲאַנחְׁ

ִאמֹוֵתינּוֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו  ָך ַעל ָכל : וְׁ נֹוֶדה לְׁ
ָתנּו ֹותַהטֹוב ָהַרֲחִמים ֶשָגַמלְׁ ָהֶחֶסד וְׁ ֶשָעִשיָת  וְׁ וְׁ

ָפֵנינּו.  ָברּוְך ַאָתה יהוה,  ִמלְׁ ִעם דֹורֹוֵתינּו שְׁ ִעָמנּו וְׁ
הֹודֹות: ָך ָנֶאה לְׁ ָך ּולְׁ  ַהטֹוב ִשמְׁ

 
 י"ט. ברכת שלום

ָרָכה, ַחִיים ֵחן ָוֶחֶסד  ִשים ָשלֹום טֹוָבה ּובְׁ
ַרֲחִמים ָעֵלינּו  ֵכנּו ִכי  וְׁ ָרֵאל ַעֶמָך. ָברְׁ ַעל ָכל ִישְׁ וְׁ

אֹור ָפֶניָך ָנַתָת ָלנּו יהוה ֱאֹלֵהינּו תֹוַרת ַחִיים  בְׁ
ַחִיים  ַרֲחִמים וְׁ ָרָכה וְׁ ָדָקה ּובְׁ ַאֲהַבת ֶחֶסד ּוצְׁ וְׁ

ֶאת  ָרֵאל וְׁ ָך ִישְׁ ָבֵרְך ֶאת  ַעמְׁ ֵעיֶניָך לְׁ טֹוב בְׁ ָשלֹום. וְׁ וְׁ
כָ  לֹוֶמָך: ָברּוְך ָכל ָהַעִמים בְׁ ָכל ָשָעה ִבשְׁ ל ֵעת ּובְׁ

 ַאָתה יהוה. עֹוֶשה ַהָשלֹום.

 
 שירי סוף הדרך

 
 למדני אלהי, ברך והתפלל

 על סוד עלה קמל, על נגה פרי בשל,
 על החרות הזאת: לראות ,לחוש,לנשום,

 לדעת, ליחל, להכשל.
 

 למד את שפתותי ברכה ושיר הלל
 בקר ועם ליל,בהתחדש זמנך עם 

 לבל יהיה יומי היום כתמול שלשום,
 לבל יהיה עלי יומי הרגל.

  לאה גולדברג -                                                                 
 

 כל ילד הוא שיר
 

 כל ילד הוא שיר להוריו מתנה
 כל ילד הוא שיר שהטבע ברא,

 ,כל ילג הוא שיר בלי מנגינה
 הכיר את חוקי ההלחנה. אך הוא טרם

 אות אחת אות ותו אחר תו
 נעזור לו לבנות את ניגון חייו
 שידע לכוון את צליל מיתריו

 שישכיל לנגן את מיטב לחניו.
 

 כל ילד הוא שיר להוריו מתנה.
 נדע להאיר את דרכו נכונה. אם

  רןמירי  -                                                                 
 
 

 
 
 

 התייחדות שלאחר תפילת העמידה

ָמה ,ֱאֹלַהי ָפַתי ִמַדֵבר ִמרְׁ שֹוִני ֵמָרע ּושְׁ צֹּר לְׁ ִשי ִתדֹּם ,נְׁ ַלי ַנפְׁ ַקלְׁ ִלמְׁ ֶיה ,וְׁ ִשי ֶכָעָפר ַלכֹּל ִתהְׁ ַנפְׁ ַתח ִלִבי  . וְׁ פְׁ

תֹוָרֶתָך ִשי ,בְׁ דֹּף ַנפְׁ ֹוֶתיָך ִתרְׁ ִמצְׁ ִבים ָעַלי ָרָעה . ּובְׁ ָכל ַהחֹושְׁ ָתם ,וְׁ ֵקל ַמֲחַשבְׁ ַקלְׁ ֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם וְׁ ַמַען   .מְׁ ֲעֵשה לְׁ

ֶמָך ִמיֶנָך ,שְׁ ַמַען יְׁ ֻדָשֶתָך ,ֲעֵשה לְׁ ַמַען קְׁ ַמַען תֹוָרֶתָך ,ֲעֵשה לְׁ ָך ַוֲעֵנִני ,ֲעֵשה לְׁ ִמינְׁ ִדיֶדיָך הֹוִשיָעה יְׁ צּון יְׁ ַמַען ֵיָחלְׁ  .לְׁ
ָפֶניָך.  יון ִלִבי לְׁ ֶהגְׁ ֵרי ִפי וְׁ ָרצון ִאמְׁ יּו לְׁ גוֲאִלי: יהוהִיהְׁ  צּוִרי וְׁ

 
 
 שבייסיום התפילה אפשר להתב
 
 
 

 שרים ביחד:

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

ֵפהּו:סּור ֵמָרע ַוֲעֵשה ט ָרדְׁ  ֹוב, ַבֵקש ָשלֹום וְׁ

 

יו רֹומ  לֹום ִבמ  ל ,ֹעֶשה ש  א  ר  ל ִיש  ַעל כ  ינּו ו  ל  לֹום ע  ן ,הּוא ַיֲעֶשה ש  מ  רּו א  ִאמ   .ו 
 



 

 6 

 

 סדר הוצאת ספר התורה
 

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

ֹּאֶמר סַֹּע ָהָארֹּן ַוי ִהי ִבנְׁ  מֶֹּשה: ַויְׁ
ֶאיָך ִמָפֶניָך"  ַשנְׁ ָינֻסּו מְׁ ֶביָך וְׁ יְׁ ָיֻפצּו אֹּ  )במדבר י':ל"ה("קּוָמה יהוה וְׁ

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

ֻדָשתֹו. ָרֵאל ִבקְׁ ַעמֹו ִישְׁ  ָברּוְך ֶשָּנַתן 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 ֹוהת, לְׁ ֹותבְׁ סַ לְׁ ים ּובִ סַ ם לְׁ הֵ וְׁ  ּונְׁ
 .…הּזֶ ם הַ ֹוים הַ צֶ ד עֶ ר עַ ֹודר לְׁ ֹודם ִמ יהֶ תֵ ֹונבְׁ לִ ם וְׁ יהֶ נֵ בְׁ לִ 

 
 
 
 
 

 המצווה: רבקבלת התורה על ידי 
 
 

 המצווה אומר: רב
 ,יַת מֹוִא י וְׁ ַת בֹוי אֲ הֵ אֹלי וֵ הַ ֹלאֱ 

ִהָמנֹות ִני בֹוֵחר לְׁ ֵני ַהָקָהל ַהָקדֹוש ַהֶּזה ִהנְׁ ַהל ִישָרֵאל  ִלפְׁ  –ִבקְׁ
גֹוָרלֹו, תֹו, ֻשָתף לְׁ מֹוַרשְׁ ֹוָתיו. יֹוֵרש לְׁ ִמצְׁ ַחָיב בְׁ  וְׁ

ִתי, ֵת  ַפחְׁ ִמשְׁ קֹור ַגֲאָוה לְׁ יֹות ִלמְׁ ָרֶכיָך ּוִלהְׁ ן ִבי כַֹּח ָלֶלֶכת ִבדְׁ
ַעִמי. ִהָלִתי ּולְׁ  ִלקְׁ

 
 
 

 לכיוון ארון הקודש משתחווים ושרים:
ָדו.   מֹו ַיחְׁ ָמה שְׁ רֹומְׁ לּו ַליהוה ִאִתי ּונְׁ  )תהלים ל"ד:ד'(ַגדְׁ

 
 

 במשך ההקפות עם ספר התורה שרים ביחד:
 
 

ַההֹוד ַהֵּנַצח וְׁ ֶאֶרת וְׁ ַהִתפְׁ בּוָרה וְׁ ַהגְׁ ֻדָלה וְׁ ָך יהוה ַהגְׁ  לְׁ
ֹּאש.   ר כֹּל לְׁ ַנֵשא לְׁ ַהִמתְׁ ָלָכה וְׁ ָך יהוה ַהַממְׁ  )דברי הימים א' כ"ט:י"א(ִכי כֹּל ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ לְׁ

 
 

ָליו ָקדֹוש הּוא.   ַתֲחוּו ַלֲהדֹּם ַרגְׁ ִהשְׁ מּו יהוה ֱאֹלֵהינּו וְׁ  )תהלים צ"ט:ה'(רֹומְׁ
שֹו ִכי ָקדֹוש יהוה ֱאֹלֵהינּו.   ַהר ָקדְׁ ַתֲחוּו לְׁ ִהשְׁ מּו יהוה ֱאֹלֵהינּו וְׁ  )תהלים צ"ט:ט'(רֹומְׁ
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 מפרשת השבוע. ןהראשו חלקקוראים ב .שלשה עולים לתורה

 
 תורהה תקריאהברכה לפני 

 

בָֹּרְך כּו ֶאת יי ַהמְׁ  .ָברְׁ
 

 הקהל עונה:
עֹוָלם ָוֶעד בָֹּרְך לְׁ  .ָברּוְך יי ַהמְׁ

 
 העולה ממשיכ)ה(:

עֹוָלם ָוֶעד בָֹּרְך לְׁ  .ָברּוְך יי ַהמְׁ
 ,ֲאֶשר ָבַחר ָבנּו ִמָכל ָהַעִמים ,ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ,ָברּוְך ַאָתה יי

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

 
    דבריםפרשת 

 י"א  –דברים א':א' 
 
 
 

 
 :עלייה ראשונה

ָבִרים ֲאֶשר ִדֶבר מֶֹּשה ֶאל א ָבר ָבֲעָרָבה מֹול סּוף ֵבין-ָכל-ֵאֶלה ַהדְׁ ֵדן: ַבִמדְׁ ֵעֶבר ַהַירְׁ ָרֵאל בְׁ ָלָבן -ָפאָרן ּוֵבין-ִישְׁ תֶֹּפל וְׁ
ִדי ָזָהב.  ַוֲחֵצרֹּת  וְׁ

ֵנַע. -ַאַחד ָעָשר יֹום ֵמחֵֹּרב ֶדֶרְך ַהר ב  ֵשִעיר ַעד ָקֵדש ַברְׁ

ֵתי ג ַעשְׁ ָבִעים ָשָנה בְׁ ַארְׁ ִהי בְׁ ֶאָחד ַלחֶֹּדש ִדֶבר מֶֹּשה ֶאל-ַויְׁ הָוה אֹּתֹו ֲאֵלֶהם. -ָעָשר חֶֹּדש בְׁ כֹּל ֲאֶשר ִצָּוה יְׁ ָרֵאל כְׁ ֵני ִישְׁ  בְׁ
 
 
 

 :עלייה שניה

בֹוןַאֲחֵרי הַ  ד ֶחשְׁ ֵאת עֹוג ֶמֶלְך ַהָבָשן ֲאֶשר כֹּתֹו ֵאת ִסיחֹּן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹּרי ֲאֶשר יֹוֵשב בְׁ ֶרִעי. -וְׁ ֶאדְׁ ָתרֹּת בְׁ ַעשְׁ  יֹוֵשב בְׁ

ֶאֶרץ מֹוָאב הֹוִאיל מֶֹּשה ֵבֵאר ֶאת ה ֵדן בְׁ ֵעֶבר ַהַירְׁ ֹּאת ֵלאמֹּר. -בְׁ  ַהתֹוָרה ַהּז

הָוה ֱאֹלֵהינּו ִדבֶ  ו חֵֹּרב ֵלאמֹּר: ַרביְׁ  ָלֶכם ֶשֶבת ָבָהר ַהֶּזה. -ר ֵאֵלינּו בְׁ

ֶאל ז ִרי וְׁ עּו ָלֶכם ּובֹּאּו ַהר ָהֱאמֹּ נּו ּוסְׁ חֹוף ַהָים-ָכל-פְׁ ֵפָלה ּוַבֶּנֶגב ּובְׁ ֵכָניו ָבֲעָרָבה ָבָהר ּוַבשְׁ ָבנֹון ַעד שְׁ ַהלְׁ ַנֲעִני וְׁ -ֶאֶרץ ַהכְׁ
ַהר ָרת. -ַהָּנָהר ַהָגדֹּל נְׁ  פְׁ

 
 

  תפילה להחלמת חולים
 )נאמרת בין העלייה השניה לבין העלייה השלישית(

 
 ד("י:)ירמיה י"ז .ְרָפֵאִני יי ְוֵאָרֵפא הֹוִשיֵעִני ְוִאָוֵשָעה ִכי ְתִהָלִתי ָאָתה

ֵבַרְך ֲאבֹוֵתינו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ְוִאּמֹוֵתינו ָשָרה ִרְבָקה ָרֵחל   ְוֵלָאה,ִמי שֶׁ

ת ָאנו ַמְזִכיִרים...……ַהחֹוִלים הוא ְיָבֵרְך אֶׁ  ִלְבָרָכה ִעם ָכל חֹוֵלי ִיְשָרֵאל. שֶׁ
ם ְמֵהָרה ְרפוָאה ְשֵלָמה,ַהָקדֹוש   ָברוְך הוא יַחְזֵקם ְברוָחם ְוגוָפם ְוִיְשַלח ָלהֶׁ

ש וְרפוַאת ַהּגוף ְבתֹוְך ְשָאר חוֹ   ".ָאֵמן" :ְוֹנאַמר ,ֵלי ִיְשָרֵאל ְוחֹוֵלי ֵתֵבלְרפוַאת ַהנֶׁפֶׁ
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 עלייה שלישית:
ֵניֶכם ֶאת ח ֵאה ָנַתִתי ִלפְׁ שּו ֶאת-רְׁ ַיֲעקֹּב ָלֵתת -ָהָאֶרץ בֹּאּו ּורְׁ ָחק ּולְׁ ִיצְׁ ָרָהם לְׁ ַאבְׁ הָוה ַלֲאבֵֹּתיֶכם לְׁ ַבע יְׁ ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנשְׁ

ָעם ַאֲחֵריֶהם.  ַזרְׁ  ָלֶהם ּולְׁ

ֹּא ט ֶכם. -ָואַֹּמר ֲאֵלֶכם ָבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹּר: ל ֵאת ֶאתְׁ ַבִדי שְׁ  אּוַכל לְׁ

ֵבי ַהָשַמִים ָלרֹּב.  י כֹוכְׁ ֶכם ַהיֹום כְׁ ִהּנְׁ ֶכם וְׁ ָבה ֶאתְׁ הָוה ֱאֹלֵהיֶכם ִהרְׁ  יְׁ

הָוה ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶכם יֵֹּסף ֲעֵליֶכם ָכֶכם יא ֶכם ַכֲאֶשר ִדֶבר ָלֶכם.  יְׁ ָעִמים ִויָבֵרְך ֶאתְׁ  ֶאֶלף פְׁ

 
 

 תורהה תהברכה אחרי קריא
 

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

 
 לשיר:--הגבהה וגלילה

 
ַיד מֶֹּשה. ָרֵאל ַעל ִפי יהוה בְׁ ֵני ִישְׁ ֵני בְׁ ֹּאת ַהתֹוָרה ֲאֶשר ָשם מֶֹּשה ִלפְׁ ז  )דברים ד':מ"ד(  וְׁ

 
 לחלק סוכריות

 
 לשיר:

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

 
 

                                                                   

 המצווה רבדרשה על ידי                                     
 
 

 ולשיר: בעדינות ועלימצוות, אפשר להמטיר סוכריות ה חתןלאחר דרשת 
 

 סימן טוב ומזל טוב, יהי לנו ולכל ישראל!
 

 דבר הרב
 

 דברי ההורים ואחרים
 

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

 "מי שברך" לכל הקהל:
ָרָהם  ָבֵרְך ֶאת ָכל ָהעֹוִלים ִמי ֶשֵבַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאבְׁ ֵלָאה, הּוא יְׁ ָקה ָרֵחל וְׁ ִאמֹוֵתינּו ָשָרה ִרבְׁ ַיֲעקֹּב, וְׁ ָחק וְׁ ִיצְׁ

ֵנִסי ַיֲחִדים ָבֵתי כְׁ ִהילֹות ַהקֶֹּדש.  ּוִמי ֶשמְׁ ֶאת ָכל ַהָקָהל ַהָקדֹוש ַהֶּזה ִעם ָכל קְׁ בֹוד ַהתֹוָרה וְׁ ִפיָלה ּוִמי ִלכְׁ ֹות ִלתְׁ
ַין ֶאֶרץֶשָבִאים בְׁ  ִבנְׁ ֵכי ִצבּור ּובְׁ ָצרְׁ ִקים בְׁ ָכל ִמי ֶשעֹוסְׁ ַפֵלל וְׁ ִהתְׁ ָרֵאל ֶבֱאמּוָנה, ַהָקדֹוש -תֹוָכם לְׁ הּוא -ָברּוְך-ִישְׁ

ֹּאַמר: ָאֵמן. נ ָרֵאל ֲאֵחיֶהם.  וְׁ ֵדיֶהם ִעם ָכל ִישְׁ ָכל ַמֲעֵשה יְׁ ָלָחה בְׁ ַהצְׁ ָרָכה וְׁ ַלח בְׁ ִישְׁ ָכָרם וְׁ ַשֵלם שְׁ  יְׁ
 
 

 :חיילי צה"ל"מי שברך" ל
ָבֵרְך ֶאת ַחָילֵ  ֵלָאה, הּוא יְׁ ָקה ָרֵחל וְׁ ִאמֹוֵתינּו ָשָרה ִרבְׁ ַיֲעקֹּב, וְׁ ָחק וְׁ ָרָהם ִיצְׁ ָבא ַהֲהַגָּנה ִמי ֶשֵבַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאבְׁ י צְׁ

ֵרם הַ  מְׁ ָתם.  ִישְׁ ַמרְׁ ִדים ַעל ִמשְׁ ִגיֵּני ַעֵמנּו, ָהעֹומְׁ ָאר מְׁ ָרֵאל ּושְׁ ִישְׁ ַיִציֵלם ִמָכל ָצָרה ּומְׁ -ָברּוְך-ָקדֹושלְׁ צּוָקה הּוא וְׁ
ֵדיֶהם.  ִויֻקַים ָבֶהם ַהָכתּוב: " ָכל ַמֲעֵשה יְׁ ָרָכה בְׁ ַלח בְׁ ִישְׁ תּוּוִמָכל ֶנַגע ּוַמֲחָלה, וְׁ ִכתְׁ בֵֹּתיֶהם וְׁ ִאִתים ַחרְׁ  לְׁ

ֵמרֹות ַוֲחִניתֵֹּתיֶהם ַמזְׁ ֹּא לְׁ אּו ל ֹּא ֶחֶרב גֹוי ֶאל גֹוי ִישְׁ ל דּון וְׁ מְׁ ָחָמה עֹוד ִילְׁ בּו . ִמלְׁ ָישְׁ נֹו ַתַחת ִאיש וְׁ ַתַחת ַגפְׁ  וְׁ
ֵאָנתֹו ֵאין תְׁ ֹּאַמר: ָאֵמן. ד'(-':ג'ד מיכה)" ַמֲחִריד וְׁ נ  וְׁ

http://www.eip.co.il/?key=343
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פילה לשלום המדינה:ת  
ָרֵאל  ִדיַנת ִישְׁ גֹוֲאלֹו.  ָבֵרְך ֶאת מְׁ ָרֵאל וְׁ ֻאָלֵתנּו.  ָהֵגן ָעֶליָה ָאִבינּו ֶשַבָשָמִים, צּור ִישְׁ ִמיַחת גְׁ ֵראִשית צְׁ

רֹוש ֶדָך ּופְׁ ַרת ַחסְׁ ֶאבְׁ ָתּה ַעל ָשֶריָה ַעל  בְׁ ַשלְׁ ִשיָאּה ַעל ראש ֶממְׁ ַהֲאֵצל ֵמרּוֲחָך ַעל נְׁ לֹוֶמָך.  וְׁ ָעֶליָה ֻסַכת שְׁ
ֶקָך.  ַחֵּזק ֶאת  ֵטי ִצדְׁ פְׁ ַעל יֹוֲעֶציָה ַוֲהִביֵנם ִמשְׁ ֶטיָה וְׁ ִגֶּניָה.  ַטע ַאֲהָבה ֵרעּות שֹופְׁ ֵשנּו ּומְׁ ֵדי בֹוֵני ֶאֶרץ ָקדְׁ יְׁ

ָאה. ִקנְׁ ָאה ֵאיָבה וְׁ ֵחק ֵמָעֵלינּו ִשנְׁ ַהרְׁ ִלֵבנּו וְׁ ַאֲחָוה בְׁ ָקד  וְׁ ָרֵאל פְׁ ֶאת ַאֵחינּו ָכל ֵבית ִישְׁ צֹות -וְׁ ָכל ַארְׁ ָנא בְׁ
ָאה  ִירְׁ ַאֲהָבה ּולְׁ ַיֵחד ֵלב ֻכָלנּו לְׁ ַקֵים מֹוָשָבם.  וְׁ ֶצָך, וְׁ ֵבי ֵתֵבל ַארְׁ אֹון ֻעֶּזָך ַעל ָכל יֹושְׁ ֶמָך.  הֹוַפע ַבֲהַדר גְׁ שְׁ

אַ  ָשָמה בְׁ יאַמר ָכל ֲאֶשר נְׁ ָחָמה.  וְׁ דּו עֹוד ִמלְׁ מְׁ לא ִילְׁ ִביֶאָך: לא ִיָשא גֹוי ֶאל גֹוי ֶחֶרב וְׁ ֵהָרה ֲחזֹון נְׁ פֹו: ִבמְׁ
כּותֹו ַבכל ָמָשלָ  ֶי ֶמֶלְך ּוַמלְׁ  ה.יְׁ

 
 הכנסת ספר התורה

 
 

 נא לעמוד—ילדי הקהילה מוזמנים לפתוח את ארון הקודש
 

ַבדֹו, מֹו לְׁ ָגב שְׁ לּו ֶאת ֵשם יהוה ִכי ִנשְׁ ַהלְׁ  יְׁ
ָשָמִים,  ַעמֹו,הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ וְׁ  ַוָיֶרם ֶקֶרן לְׁ

לּו ָיּה. רֹּבֹו, ַהלְׁ ָרֵאל ַעם קְׁ ֵני ִישְׁ ָכל ֲחִסיָדיו, ִלבְׁ ִהָלה לְׁ  תְׁ
ָרֵאל.  ֵפי ִישְׁ בֹות ַאלְׁ ֹּאַמר שּוָבה יהוה ִרבְׁ נֻחֹּה י  )במדבר י':ל"ו(ּובְׁ

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

ֻאָשר ,ֵעץ ַחִיים ִהיא ַלַמֲחִזיִקים ָבּה ֶכיָה מְׁ תֹּמְׁ  )משלי ג':י"ח(. וְׁ
ִת  ָכל נְׁ ֵכי נַֹּעם וְׁ ָרֶכיָה ַדרְׁ  )משלי ג':י"ז(. יבֶֹּתיָה ָשלֹוםדְׁ

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

 סיום התפילה
 
 

ַשֵבַח ַלֲאדֹון ַהכֹּל ֵראִשית, ָעֵלינּו לְׁ יֹוֵצר בְׁ ֻדָלה לְׁ  ,ָלֵתת גְׁ
ַתֵקן עֹוָלמֹו כּותֹו ,ֶשָבַחר ָבנּו לְׁ נֹות ַמלְׁ גֹוָרֵלנּו ִלבְׁ  ,וְׁ
תֹוֵכנּו ,ֶשָנַתן ָלנּו תֹוַרת ֱאֶמת ַחֵיי עֹוָלם ָנַטע בְׁ  ,וְׁ

 
ָלִכים ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ֵכי ַהמְׁ ֵני ֶמֶלְך ַמלְׁ ַתֲחִוים ּומֹוִדים ִלפְׁ ִעים ּוִמשְׁ נּו כֹורְׁ  .ַוֲאַנחְׁ

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

ֵכנּו  .עֹוד תֹוָרתֹו ,ֶאֶפס זּוָלתֹו ,ֱאֶמת ַמלְׁ ָבֶבָך" :ַכָכתּוב בְׁ ָת ַהיֹום ַוֲהֵשבָֹּת ֶאל לְׁ ָיַדעְׁ ִכי יי הּוא ָהֱאֹלִהים  ,וְׁ

ַעל ָהָאֶרץ ִמָתַחתַבָשַמִים ִמ   )דברים ד':ל"ט(". ֵאין עֹוד ,ַמַעל וְׁ

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

 
 

יֹוֵמי ַחֵייכֹון ּובְׁ כּוֵתּה בְׁ ִליְך ַמלְׁ ַימְׁ עּוֵתּה וְׁ ָרא ִכרְׁ ָמא ִדי בְׁ ָעלְׁ ֵמּה ַרָבא. בְׁ ַקַדש שְׁ ִיתְׁ ַגַדל וְׁ ָכל ֵבית ִיתְׁ ַחֵיי דְׁ כֹון ּובְׁ
רּו ִאמְׁ ַמן ָקִריב, וְׁ ָרֵאל ַבֲעָגָלא ּוִבזְׁ  ".ָאֵמן" :ִישְׁ

 

ַמָיא ֵמי ָעלְׁ ָעלְׁ ָעַלם ּולְׁ ָבַרְך לְׁ ֵמּה ַרָבא מְׁ ֵהא שְׁ  .יְׁ
 

ָשא ֻקדְׁ ֵמּה דְׁ ַהָלל שְׁ ִיתְׁ ַעֶלה וְׁ ִיתְׁ ַהָדר וְׁ ִיתְׁ ַנֵשא וְׁ ִיתְׁ רֹוַמם וְׁ ִיתְׁ ָפַאר וְׁ ִיתְׁ ַתַבח וְׁ ִישְׁ ָבַרְך וְׁ ִריְך הּוא. . ִיתְׁ  בְׁ
 

ָמא ָעלְׁ ֶנֱחָמָתא ַדֲאִמיָרן בְׁ ָחָתא וְׁ בְׁ ִשיָרָתא ֻתשְׁ ָכָתא וְׁ ֵעָלא ִמן ָכל ִברְׁ רּו לְׁ ִאמְׁ  ".ָאֵמן" :וְׁ
 

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

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

 נא לשבת
 
 
 
 

 שירי סיום:
 

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

 
 

                                                                                               עולםאדון 
 

 ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶשר ָמַלְך,

צֹו כֹּל, ֶחפְׁ ֵעת ַנֲעָשה בְׁ  לְׁ
 

לֹות ַהכֹּל, ַאֲחֵרי ִככְׁ  וְׁ

הּוא הֶֹוה, הּוא ָהָיה, וְׁ  וְׁ
 

ֵאין ֵשִני, הּוא ֶאָחד וְׁ  וְׁ

ִלי  ִלית,בְׁ ִלי ַתכְׁ  ֵראִשית בְׁ
 

ַחי גֹוֲאִלי, הּוא ֵאִלי וְׁ  וְׁ
הּוא ִנִסי ּוָמנֹוס ִלי,  וְׁ

 

ִקיד רּוִחי, ָידֹו ַאפְׁ  בְׁ
ִוָיִתי, ִעם רּוִחי גְׁ  וְׁ

ָרא: ִציר ִנבְׁ ֶטֶרם ָכל יְׁ  בְׁ
ָרא: מֹו ִנקְׁ  ֲאַזי ֶמֶלְך שְׁ

 

ֹלְך נֹוָרא: ַבדֹו ִימְׁ  לְׁ

ָאָרה: ִתפְׁ ֶיה בְׁ הּוא ִיהְׁ  וְׁ
 

הַ  ִביָרה:לְׁ ַהחְׁ ִשיל לֹו לְׁ  מְׁ
ָרה: ַהִמשְׁ לֹו ָהעֹּז וְׁ  וְׁ

 

ֵעת ָצָרה: ִלי בְׁ צּור ֶחבְׁ  וְׁ
ָרא: יֹום ֶאקְׁ ָנת כֹוִסי בְׁ  מְׁ

 

ָאִעיָרה: ֵעת ִאיָשן וְׁ  בְׁ
ֹּא ִאיָרא: ל  יהוה ִלי וְׁ

 

http://www.eip.co.il/?key=343

