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שכונת נווה שמיר מתאכלסת בקרוב  שיפוץ עשרות גינות משחקים בעיר 

פיתוח כלכלי

תושבים יקרים, 

מוגשת לכם הגדת בית שמש, הגדת "ועשית הישר והטוב". על כולנו עברה שנה מאד 
מורכבת. כל הידוע והמוכר עבר שינוי. יצאנו ונכנסנו מסגרים והגבלות. בימים אלו 
נראה שמדינת ישראל נמצאת בתהליך של "יציאת מצרים", בניסיון של חזרה לשגרה 
תוך בחינת התנהגות הנגיף. אנחנו בעיריית בית שמש חבריי ואני גם במהלך שנה זו 
המשכנו להרבות בעשייה בתחומים שונים תוך לחימה קשה כנגד נגיף הקורונה. סללנו 

דרך בפיתוח הכלכלי של העיר, בחיזוק ושיפור התשתיות, בחינוך ובתרבות. 
עם התקדש החג ונשב כולנו מסובים ובצד סיפור יציאת מצרים נרבה לנספר על השנה המיוחדת 
שעברה עלינו. הסיפור בו עשינו כל שביכולתנו לבלום את נגיף הקורונה, ובמקביל המשך העשייה 

עבורכם ועבור עירנו בית שמש היא סיפור השנה שחלפה על כולנו. 
רגע לפני שניפנה לסימני הסדר אנחנו מבקשים לתת סימנים בעשייה.  

שיפור תשתיות - השקענו בשנה החולפת ונשקיע בשנה הקרובה עשרות מליונים בכבישים וכיכרות 
תחבורתי  לעורק  להפוך  ועתיד  לתנועה  נפתח   5 כביש  העיר.  ברחבי  פינות  מאות  חידשנו  בעיר. 

משמעותי בעיר. 
הרחובות הרצל, רזיאל, העליה, הדקל, מעפילי אגוז, בן גוריון, שכונת חפציבה. כולם כולם נמצאים 

בתכנית העבודה. 
מרחב ציבורי - שותפי לעירייה כולנו יחד משקיעים מאמצים רבים בשיפור הנראות במרחב הציבורי. 
קיימנו עד עתה 5 ימי ניקיון. אנחנו מפעילים תכנית מקיפה לצביעה ושיפוץ גני משחקים.יצרנו גנים 
לנו תכניות עבודה שיטתיות.  יש  "מבצעים"  לנו  אין  נצבעים באופן שיטתי.  נגישים. מעברי החצייה 

אנחנו מגיעים לכל פינה בעיר. 
פיתוח כלכלי - הקמנו לראשונה בארץ כחלק מלקחי הקורונה מנהלת תעסוקה עירונית. הקמנו אזורי 
תעשייה ושווקנו עשרות מגרשים לתעשייה. עוד החלפנו את מרבית תאור העיר לתאורת לד והדבר 
בא לידי ביטוי בצריכת החשמל העירונית. על גגות בתי הספר הותקנו גגות סולאריים וכן גם על מגרשי 

ספורט עירוניים. הכנסנו לעבודת העירייה מכוניות נטענות והנחנו עמדות טעינה בעיר. 
שונים  פסטיבלים  הפעלנו  הקורונה.  בתקופת  שמחה  משאיות  עשרות  הפעלנו   - ופנאי  תרבות 
למבוגרים וילדים בתקופת ההגבלות השונות. השקנו את שנת ה-70 לעיר במופע מרהיב ומעל לכל 
אנחנו עתידים לחנוך בקרוב את היכל התרבות החדיש והמתקדם ולהציג את הרפרטואר ההצגות 

העירוני שלנו.
קהילה - במסגרת החינוך לאחריות הפעלנו ימי ניקיון בהם נטלו חלק בכל יום אלפי תושבים. קיימנו 
את ההקאתון הראשון בבית שמש לאחריות קהילתית. בית הספר להורים בעיר פתח את שעריו 

והתקיימו הרצאות לכל קהילות העיר.
אני מבקשת להודות לחברי ושותפי במועצת העיר, אני מבקשת להודות לכם תושבות ותושבי העיר.

חג כשר ושמח! 
ד"ר עליזה בלוך, ראש העיר



גינות ומתקנים מונגשים בעיר  פריסת 20 גגות סולאריים 

חניכת כביש מספר 5  הקמת שלוחת הסתדרות המורים בעיר

מרחב ציבורי



4 | חנוכת היכל התרבות החדש בקרוב  הצבת מתקני כושר במרחב הציבורי

קירוי ושיפוץ מגרשי ספורט  הקמת בית ספר "גשר" 

ומרור  שמורות,  מצות  ג'  בה  שיש  קערה  הבית  בעל  לפני  מביאים 
וחרוסת וכרפס וחזרת וזרוע, וביצה שלוקה ובעל הבית יסדרם לפניו 

על השולחן כסדר הזה )הרב ישראל לאו(:

ה ָמרֹור  יד ַרְחָצה מֹוִציא ַמָצּ ס ַיַחץ מִגּ ְרַפּ ׁש ּוְרַחץ ַכּ ַקֵדּ
ל ִנְרָצה ֵרְך ַהֵלּ ְלָחן עֹוֵרְך ָצפּון ָבּ ּכֹוֵרְך ֻשׁ

סדר הקערה

פיתוח כלכלי



עשרות משאיות שמחה בחגים ובמועדים  לראשונה חידון תנ"ך עירוני 5 |

 26 בתי ספר קיבלו מבנה חדש  פסטיבל דרייב אין ראשון בארץ בקורונה 

בָּת ַמְתִחילִין: בְַּשׁ

יֹום  ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם. ַוְיַכל ֱאלִֹהים ַבּ י. ַוְיֻכּלּו ַהָשׁ ִשּׁ ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ַהִשּׁ
ה.  ר ָעָשׂ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ ִמָכּ ִביִעי  ַהְשּׁ יֹום  ַבּ ת  בֹּ ְשׁ ַוִיּ ה  ָעָשׂ ר  ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ ַהְשּׁ
ָרא  ר ָבּ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ ַבת ִמָכּ י בֹו ָשׁ ׁש אֹותֹו ִכּ ִביִעי ַוְיַקֵדּ ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהְשּׁ

ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות.

בַּחֹול ַמְתִחילִין:

ָנן ְוַרּבֹוַתי ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרָבּ
ִרי ַהָגֶפן. ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

נּו  ָשׁ ל ָלׁשֹון ְוִקְדּ ל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמָכּ נּו ִמָכּ ַחר ָבּ ר ָבּ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ים  ַחִגּ ְמָחה,  ְלִשׂ מֹוֲעִדים  ּו(  תֹות ִלְמנּוָחה  ָבּ ת: ַשׁ ָבּ ַשׁ )ְבּ ַאֲהָבה  ְבּ ְיָי ֱאלֵֹהינּו  ָלנּו  ן  ֶתּ ַוִתּ ִמְצֹוָתיו.  ְבּ
ַאֲהָבה(, ִמְקָרא  ּצֹות ַהֶזּה, ְזַמן ֵחרּוֵתנּו )ְבּ ת ַהֶזה ְוֶאת יֹום( ַחג ַהַמּ ָבּ ׂשֹון, ֶאת יֹום )ַהַשּׁ ים ְלָשׂ ּוְזַמִנּ
ת( ּומֹוֲעֵדי  ָבּ ים, )ְוַשׁ ל ָהַעִמּ ָתּ ִמָכּ ְשׁ י ָבנּו ָבַחְרָתּ ְואֹוָתנּו ִקַדּ קֶֹדׁש, ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. ִכּ
ָרֵאל  ת ְו( ִיְשׂ ָבּ שׁ )ַהַשּׁ ה ְיָי, ְמַקֵדּ רּוְך ַאָתּ נּו. ָבּ ׂשֹון ִהְנַחְלָתּ ְמָחה ּוְבָשׂ ִשׂ ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון,( ְבּ ָקְדֶשָך )ְבּ

ים. ְוַהְזַּמִנּ

בָּת מֹוִסיִפין שתי ברכות אלו: בְּמֹוצֵָאי ַשׁ

ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. רּוְך ַאָתּ ָבּ
יֹום  ין  ֵבּ ים,  ָלַעִמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ין  ֵבּ ְך,  ין אֹור ְלחֶשׁ ֵבּ ְלחֹל,  ין קֶֹדׁש  ֵבּ יל  ְבִדּ ַהַמּ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ת ְיֵמי  ֶשׁ ִביִעי ִמֵשּׁ , ְוֶאת יֹום ַהְשּׁ ְלָתּ ת יֹום טֹוב ִהְבַדּ ת ִלְקֻדַשּׁ ָבּ ת ַשׁ ין ְקֻדַשּׁ ה. ֵבּ ֲעֶשׂ ת ְיֵמי ַהַמּ ֶשׁ ִביִעי ְלֵשׁ ַהְשּׁ

ין קֶֹדׁש ְלקֶֹדׁש. ְבִדיל ֵבּ ה ְיָי ַהַמּ רּוְך ַאָתּ ֶתָך. ָבּ ְקֻדָשּׁ ָרֵאל ִבּ ָך ִיְשׂ ָתּ ֶאת ַעְמּ ְשׁ ְלָתּ ְוִקַדּ . ִהְבַדּ ָתּ ְשׁ ה ִקַדּ ֲעֶשׂ ַהַמּ

יָענּו ַלְזַּמן ַהֶזה. ֶהֱחָינּו ְוִקְיָּמנּו ְוִהִגּ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ׁשֹוֶתה רֹב ּכֹוס ַהיַיִן בְַּהָסבָּה.

קדש



6 | אירוח חידון התנ"ך הארצי בעיר  חנוכת אולם הספורט בבית הספר ז'בוטינסקי 

אולפנת גילה בין עשרת התיכונים הטובים בישראל

ורחץ

כרפס

יחץ

נֹוְטלִין ֶאת ַהיַָדיִם וְֵאין ְמבְָרכִין "ַעל נְִטילַת יַָדיִם".

טֹובְלִין כְַּרַפּס ָפּחֹות ִמכְּזַיִת בְֵּמי ֶמלַח, ּוְמבְָרכִין:

ִרי ָהֲאָדָמה. ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

יִם ּוַמצְִפּין ֶאת ַהֵחצִי ַהגָדֹול לֲַאִפיקֹוָמן. ַתּ בַַּעל ַהבַּיִת יִבְצַע ֶאת ַהַמּצָּה ָהֶאְמצִָעית לְִשׁ

תרבות ופנאי



נפתחו 63 כיתות חדשות בעיר  שווקו 20 א' מ"ר מגרשים חדשים לתעשייה 7 |

תיכון "ברנקו וייס" בין עשרת התיכונים הטובים בישראל 

ְמגַלֶּה ֶאת ַהַמּּצֹות, ַמגְבִּיַה ֶאת ַהְקָּעָרה וְאֹוֵמר בְּקֹול ָרם:

ִדְכִפין  ל  ָכּ ְדִמְצָרִים.  ַאְרָעא  ְבּ ַאְבָהָתָנא  ֲאָכלּו  ִדי  ַעְנָיא  ַלְחָמא  ָהא 
ָאה  ַהָבּ ָנה  ְלָשׁ ָהָכא,  א  ָתּ ָהַשׁ ְוִיְפַסח.  ֵייֵתי  ִדְצִריְך  ל  ָכּ ְוֵייכֹל,  ֵייֵתי 

ֵני חֹוִרין. ָאה ְבּ ָנה ַהָבּ א ַעְבֵדי, ְלָשׁ ָתּ ָרֵאל. ָהַשׁ ַאְרָעא ְדִיְשׂ ְבּ

נִי וְכַאן ַהבֵּן אֹו ֶאָחד ִמן ַהְמֻסבִּים ׁשֹוֵאל: לְָחן, מֹוזְגִין כֹוס ֵשׁ ֵמִסיר ַהְקָּעָרה ֵמַעל ַהֻשּׁ

ילֹות? ל ַהֵלּ ְיָלה ַהֶזּה ִמָכּ ָנה ַהַלּ ַתּ ְשׁ ַמה ִנּ
ה,  ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָצּ ָכל ַהֵלּ ְבּ  ֶשׁ

ה. ּלֹו ַמָצּ ְיָלה ַהֶזּה - ֻכּ ַהַלּ
ָאר ְיָרקֹות, -  ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְשׁ ָכל ַהֵלּ ְבּ  ֶשׁ

ְיָלה ַהֶזּה ָמרֹור. ַהַלּ
ַעם ֶאָחת, -  יִלין ֲאִפילּו ַפּ ילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטִבּ ָכל ַהֵלּ ְבּ  ֶשׁ

י ְפָעִמים. ֵתּ ְיָלה ַהֶזּה ְשׁ ַהַלּ
ין, -  ִבין ּוֵבין ְמֻסִבּ ין יֹוְשׁ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵבּ ָכל ַהֵלּ ְבּ  ֶשׁ

ין. נּו ְמֻסִבּ ָלּ ְיָלה ַהֶזּה ֻכּ ַהַלּ
ַעת ֲאִמיַרת ַהַהגָָּדה. ְהיֶינָה ְמגֻּלֹות בְִּשׁ לְָחן. ַהַמצֹות ִתּ ֵמנִיַח ֶאת ַהְקָּעָרה ַעל ַהֻשּׁ

ּוִבְזרֹוַע  ֲחָזָקה  ָיד  ְבּ ם  ִמָשּׁ ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ַוּיֹוִציֵאנּו  ִמְצָרִים,  ְבּ ְלַפְרעֹה  ָהִיינּו  ֲעָבִדים 
ְצָרִים, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו  רּוְך הּוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִמּ דֹוׁש ָבּ ְנטּוָיה. ְוִאּלּו לֹא הֹוִציא ַהָקּ
ְנבֹוִנים,  נּו  ָלּ ֻכּ ֲחָכִמים,  נּו  ָלּ ֻכּ ַוֲאִפילּו  ִמְצָרִים.  ְבּ ְלַפְרעֹה  ָהִיינּו  ִדים  ְעָבּ ְמֻשׁ ָבֵנינּו  ּוְבֵני 
ְוָכל  ִמְצַרִים.  יִציַאת  ִבּ ר  ְלַסֵפּ ָעֵלינּו  ִמְצָוה  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  יֹוְדִעים  ָלנּו  ֻכּ ְזֵקִנים,  ָלנּו  ֻכּ

ח. ָבּ יִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻשׁ ר ִבּ ה ְלַסֵפּ ְרֶבּ ַהַמּ

מגיד
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י  ְוַרִבּ ֲעִקיָבא  י  ְוַרְבּ ֲעַזְרָיה  ן  ֶבּ ֶאְלָעָזר  י  ְוַרִבּ ְיהֹוֻשַע  י  ְוַרִבּ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרִבּ ְבּ ה  ַמֲעֶשׂ
ְיָלה  ַהַלּ אֹותֹו  ל  ָכּ ִמְצַרִים  יִציַאת  ִבּ ִרים  ְמַסְפּ ְוָהיּו  ְבַרק,  ְבֵני  ִבּ ין  ְמֻסִבּ ֶשָהיּו  ַטְרפֹון 
ֲחִרית. ל ַשׁ ַמע ֶשׁ יַע ְזַמן ְקִריַאת ְשׁ אּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו ָלֶהם: ַרּבֹוֵתינּו, ִהִגּ ָבּ ַעד ֶשׁ

ָאֵמר ְיִציַאת  ֵתּ ָנה, ְולֹא ָזִכיִתי ֶשׁ ְבִעים ָשׁ ן ֲעַזְרָיה: ֲהֵרי ֲאִני ְכֶבן ִשׁ י ֶאְלָעָזר ֶבּ ָאַמר ַרִבּ
ר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ  ְזכֹּ ֱאַמר, ְלַמַען ִתּ ֶנּ ן זֹוָמא: ֶשׁ ּה ֶבּ ָרָשׁ ְדּ ילֹות ַעד ֶשׁ ֵלּ ִמְצַרִים ַבּ
ילֹות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים:  יָך - ַהֵלּ ל ְיֵמי ַחֶיּ יָך - ַהָיִמים, ָכּ יָך, ְיֵמי ַחֶיּ ל ְיֵמי ַחֶיּ ִמְצַרִים כֹּ

יַח. יָך - ְלָהִביא ִלימֹות ַהָמִשׁ ל ְיֵמי ַחֶיּ יָך - ָהעֹוָלם ַהֶזּה, כֹּ ְיֵמי ַחֶיּ

רּוְך הּוא. ָרֵאל, ָבּ ַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְשׂ ָנּ רּוְך ֶשׁ רּוְך הּוא. ָבּ קֹום, ָבּ רּוְך ַהָמּ ָבּ
ְוֶאָחד  ם,  ָתּ ְוֶאָחד  ע,  ָרָשׁ ְוֶאָחד  ָחָכם,  ֶאָחד  ּתֹוָרה.  ָרה  ְבּ ִדּ ָבִנים  ָעה  ַאְרָבּ ֶנֶגד  ְכּ

אֹול. ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשׁ ֶשׁ
ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶאְתֶכם?  ר ִצָוּ ִטים ֲאֶשׁ ָפּ ים ְוַהִמְשׁ ָחָכם ָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחִקּ

ַסח ֲאִפיקֹוָמן. ַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶפּ ִהְלכֹות ַהֶפּ ה ֱאָמר לֹו ְכּ ְוַאף ַאָתּ
הֹוִציא ֶאת  ע ָמה הּוא אֹוֵמר? ָמה ָהֲעבָֹדה ַהזֹּאת ָלֶכם? ָלֶכם - ְולֹא לֹו. ּוְלִפי ֶשׁ ָרָשׁ
ה  ֲעבּור ֶזה ָעָשׂ יו ֶוֱאמֹר לֹו: ַבּ ה ַהְקֵהה ֶאת ִשָנּ ר. ְוַאף ַאָתּ ִעָקּ ַפר ְבּ ָלל ָכּ ַעְצמֹו ִמן ַהְכּ

ם, לֹא ָהָיה ִנְגָאל. ְצָרִים. ִלי - ְולֹא לֹו. ִאיּלּו ָהָיה ָשׁ ֵצאִתי ִמִמּ ְיָי ִלי ְבּ
ית  ִמֵבּ ְצָרִים,  ִמִמּ ְיָי  הֹוִציָאנּו  ָיד  חֶֹזק  ְבּ ֵאָליו:  ְוָאַמְרָתּ  זֹּאת?  ַמה  אֹוֵמר?  הּוא  ָמה  ם  ָתּ

ֲעָבִדים.
ֵלאמֹר,  ַההּוא  יֹום  ַבּ ְלִבְנָך  ְדָתּ  ְוִהַגּ ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ לֹו,  ַתח  ְפּ ַאְתּ   - אֹול  ִלְשׁ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ְוֶשׁ

ְצָרִים. ֵצאִתי ִמִמּ ה ְיָי ִלי ְבּ ֲעבּור ֶזה ָעָשׂ ַבּ

עֹוד יֹום,  יֹום ַההּוא ָיכֹול ִמְבּ יֹום ַההּוא, ִאי ַבּ ְלמּוד לֹוַמר ַבּ ָיכֹול ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש, ַתּ
ה ּוָמרֹור  ֵיּׁש ַמָצּ ָעה ֶשׁ ָשׁ ְבּ י ֶאָלא  ֲעבּור ֶזה לֹא ָאַמְרִתּ ֲעבּור ֶזה - ַבּ ְלמּוד לֹוַמר ַבּ ַתּ

ִחים ְלָפֶניָך. ֻמָנּ

ַלֲעבָֹדתֹו,  קֹום  ַהָמּ ֵקְרָבנּו  יו  ְוַעְכָשׁ ֲאבֹוֵתינּו,  ָהיּו  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  ה  ִחָלּ ִמְתּ



חברת "מגה אור" הקימה מרכז תעשייתי בעיר9 |

מיזם משותף עם פייסבוק "העסק של כולנו"

בּו  ָהר ָיְשׁ ֵעֶבר ַהָנּ ָרֵאל: ְבּ ה ָאַמר ְיָי ֱאלֵֹהי ִיְשׂ ל ָהָעם, כֹּ ֱאַמר: ַויֹאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶאל ָכּ ֶנּ ֶשׁ
ח  ָוֶאַקּ ֲאֵחִרים.  ַעְבדּו ֱאלִֹהים  ַוַיּ ָנחֹור,  ַוֲאִבי  ַאְבָרָהם  ֲאִבי  ַרח  ֶתּ ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, 
ה ֶאת ַזְרעֹו  ָנַען, ָוַאְרֶבּ ָכל ֶאֶרץ ְכּ ָהר ָואֹוֵלְך אֹותֹו ְבּ ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָנּ
ִעיר  ׂ ו ֶאת ַהר ֵשּ ן ְלֵעָשׂ ו. ָוֶאֵתּ ן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ֵעָשׂ ן לֹו ֶאת ִיְצָחק, ָוֶאֵתּ ָוֶאֵתּ

ת אֹתֹו, ְוַיֲעקֹב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים. ָלֶרֶשׁ

ֶאת  ב  ִחַשּׁ הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ֶשׁ הּוא.  רּוְך  ָבּ ָרֵאל,  ְלִיְשׂ ַהְבָטָחתֹו  ׁשֹוֵמר  רּוְך  ָבּ
ֱאַמר: ַויֹּאֶמר  ֶנּ ָתִרים, ֶשׁ ין ַהְבּ ְבִרית ֵבּ ָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ִבּ ַמה ֶשּׁ ץ, ַלֲעׂשֹות ְכּ ַהֵקּ
ע  ַאְרַבּ אָֹתם  ְוִעּנּו  ַוֲעָבדּום  ָלֶהם,  לֹא  ֶאֶרץ  ְבּ ַזְרֲעָך  ִיְהֶיה  ֵגר  י  ִכּ ַדע  ֵתּ ָידֹע  ְלַאְבָרם, 

דֹול. ְרֻכׁש ָגּ ן ָאנִֹכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִבּ ר ַיֲעבֹדּו ָדּ ָנה. ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶשׁ ֵמאֹות ָשׁ

ְמכֶַסּה ֶאת ַהַמּּצֹות ּוַמגְבִּיַה ֶאת ַהּכֹוס.

ְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו  א ֶאָחד ִבּ לֹּ ָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו. ֶשׁ ְוִהיא ֶשׁ
דֹוׁש  ָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ְוַהָקּ ְבּ א ֶשׁ ְלַכּלֹוֵתנּו, ֶאָלּ

יֵלנּו ִמָיָּדם. רּוְך הּוא ַמִצּ ָבּ
יַנִּיַח ַהּכֹוס ִמיָדֹו וִיגַלֶּה ֶאת ַהַמּּצֹות.

א ַעל  ְרעֹה לֹא ָגַזר ֶאָלּ ַפּ ש ָלָבן ָהֲאַרִמי ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו. ֶשׁ ֵקּ ֵצא ּוְלַמד ַמה ִבּ
י אֵֹבד ָאִבי, ַוֵיֶּרד ִמְצַרְיָמה ַוָיָּגר  ֱאַמר: ֲאַרִמּ ֶנּ ל, ֶשׁ ׁש ַלֲעקֹור ֶאת ַהכֹּ ֵקּ ַהְזָּכִרים ְוָלָבן ִבּ

דֹול, ָעצּום ָוָרב. ם ְלגֹוי ָגּ ְמֵתי ְמָעט, ַוְיִהי ָשׁ ם ִבּ ָשׁ
ּבּור. י ַהִדּ ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה - ָאנּוס ַעל ִפּ

ם,  ָשׁ ָלגּור  א  ֶאָלּ ִמְצַרִים  ְבּ ַע  ֵקּ ַתּ ְלִהְשׁ ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ָיַרד  לֹא  ֶשׁ ד  ְמַלֵמּ  - ם  ָשׁ ַוָיָּגר 
ר ַלֲעָבֶדיָך,  אן ֲאֶשׁ י ֵאין ִמְרֶעה ַלצֹּ אנּו, ִכּ ָאֶרץ ָבּ ְרעֹה, ָלגּור ָבּ ֱאַמר: ַויֹּאְמרּו ֶאל ַפּ ֶנּ ֶשׁ

ֶשן. ֶאֶרץ גֹּ בּו ָנא ֲעָבֶדיָך ְבּ ה ֵיְשׁ ָנַען. ְוַעָתּ ֶאֶרץ ְכּ י ָכֵבד ָהָרָעב ְבּ ִכּ
ְמָך ְיָי  ה ָשׂ ְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאבֹוֶתיָך ִמְצָרְיָמה, ְוַעָתּ ִשׁ ֱאַמר: ְבּ ֶנּ ַמה ֶשּׁ ְמֵתי ְמָעט - ְכּ ִבּ

ַמִים ָלרֹב. כֹוְכֵבי ַהָשּׁ ֱאלֶֹהיָך ְכּ
ם. ִנים ָשׁ ָרֵאל ְמֻצָיּ ָהיּו ִיְשׂ ד ֶשׁ ם ְלגֹוי - ְמַלֵמּ וְַיִהי ָשׁ
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ְמאֹד ְמאֹד,  ְרּבּו ַוַיַּעְצמּו ִבּ ְרצּו ַוִיּ ְשׁ רּו ַוִיּ ָרֵאל ָפּ ֱאַמר: ּוְבֵני ִיְשׂ ֶנּ מה ֶשּׁ דֹול, ָעצּום - ְכּ ָגּ
ֵלא ָהָאֶרץ אָֹתם. ָמּ ַוִתּ

בִֹאי  ִלי ַוָתּ ְגְדּ י ַוִתּ ְרִבּ יְך, ַוִתּ ֶדה ְנַתִתּ ׂ ֶצַמח ַהָשּ ֱאַמר: ְרָבָבה ְכּ ֶנּ ַמה ֶשּׁ ָוָרב - ְכּ
ַח, ְוַאְתּ ֵערֹם ְוֶעְרָיה. ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך  ָעֵרְך ִצֵמּ ַדִים ָנכֹנּו ּוְשׂ ֲעִדי ֲעָדִיים, ָשׁ ַבּ

ָדַמִיְך ֲחִיי. ָדַמִיְך ֲחִיי, ָואַֹמר ָלְך ְבּ ָדָמִיְך, ָואַֹמר ָלְך ְבּ ִמְתּבֹוֶסֶסת ְבּ

ה. נּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָשׁ ְצִרים ַוְיַעּנּונּו, ַוִיְתּ ַוָיֵּרעּו אָֹתנּו ַהִמּ
י ִתְקֶראָנה  ה, ְוָהָיה ִכּ ן ִיְרֶבּ ֱאַמר: ָהָבה ִנְתַחְכָמה לֹו ֶפּ ֶנּ ָמה ֶשׁ ְצִרים - ְכּ ַוָיֵּרעּו אָֹתנּו ַהִמּ

נּו, ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ. ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל ׂשְנֵאינּו ְוִנְלַחם ָבּ
ֶבן ָעֵרי  ִסְבלָֹתם. ַוִיּ תֹו ְבּ ים ְלַמַען ַענֹּ ֵרי ִמִסּ ימּו ָעָליו ָשׂ ִשׂ ֱאַמר: ַוָיּ ֶנּ ָמה ֶשׁ ַוְיַעּנּונּו - ְכּ

תֹם ְוֶאת ַרַעְמֵסס. נֹות ְלַפְרעֹה. ֶאת ִפּ ִמְסְכּ
ָפֶרְך. ָרֵאל ְבּ ֵני ִיְשׂ ֱאַמר: ַוַיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְבּ ֶנּ ָמה ֶשׁ ה - ְכּ נּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָשׁ ַוִיְתּ

ַמע ְיָי ֶאת קֵֹלנּו, ַוַיְּרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת  ְצַעק ֶאל ְיָי ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו, ַוִיְּשׁ ַוִנּ
ַלֲחֵצנּו.

ים ָהֵהם ַוָיָּמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים,  ֱאַמר: ַוְיִהי ַבָיִּמים ָהַרִבּ ֶנּ ָמה ֶשׁ ְצַעק ֶאל ְיָי ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו - ְכּ וִַנּ
ְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִֹהים ִמן ָהֲעבָֹדה. ַעל ַשׁ ְזָעקּו, ַוַתּ ָרֵאל ִמן ָהֲעבֹוָדה ַוִיּ ָאְנחּו ְבֵני ִיְשׂ ַוֵיּ

ְזּכֹור ֱאלִֹהים ֶאת  ַמע ֱאלִֹהים ֶאת ַנֲאָקָתם, ַוִיּ ְשׁ ֱאַמר: ַוִיּ ֶנּ ָמה ֶשׁ ַמע ְיָי ֶאת קֵֹלנּו - ְכּ ַוִיְּשׁ
ִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם, ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעקֹב. ְבּ

ָרֵאל  ִיְשׂ ני  ְבּ ַוַיְּרא ֱאלִֹהים ֶאת  ֱאַמר:  ֶנּ ָמה ֶשׁ ֶרְך ֶאֶרץ, ְכּ ֶדּ ִריׁשּות  ָעְנֵינּו - זֹו ְפּ ַוַיְּרא ֶאת 
ַוֵיַּדע ֱאלִֹהים.

ת  ִליֻכהּו ְוָכל ַהַבּ ְשׁ ּלֹוד ַהְיאָֹרה ַתּ ן ַהִיּ ל ַהֵבּ ֱאַמר: ָכּ ֶנּ ָמה ֶשׁ ִנים. ְכּ ְוֶאת ֲעָמֵלנּו - ֵאּלּו ַהָבּ
ַחּיּון. ְתּ

ר ִמְצַרִים לֲֹחִצים  ַחץ ֲאֶשׁ ֱאַמר: ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהַלּ ֶנּ ָמה ֶשׁ ַחק, ְכּ ְוֶאת ַלֲחֵצנּו - ֶזה ַהְדּ
אָֹתם.
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דֹל, ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים. ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה, ּוְבמָֹרא ָגּ ַוּיֹוִצֵאנּו ְיָי ִמִמְצַרִים ְבּ
א  ִליַח, ֶאָלּ ָרף, ְולֹא ַעל ְיֵדי ָשׁ ַוּיֹוִצֵאנּו ְיָי ִמִמְצַרִים - לֹא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך, ְולֹא ַעל ְיֵדי ָשׂ
ַהֶזּה,  ְיָלה  ַלּ ַבּ ִמְצַרִים  ְבֶאֶרץ  י  ְוָעַבְרִתּ ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ּוְבַעְצמֹו,  ְכבֹודֹו  ִבּ רּוְך הּוא  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ
ה  ֶאֱעֶשׂ ִמְצַרִים  ֱאלֵֹהי  ּוְבָכל  ֵהָמה,  ְבּ ְוַעד  ֵמָאָדם  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ְבּ כֹור  ְבּ ל  ָכּ יִתי  ְוִהֵכּ

ָפִטים. ֲאִני ְיָי. ְשׁ
ְיָלה ַהֶזּה - ֲאִני ְולֹא ַמְלָאְך ַלּ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַבּ ְוָעַבְרִתּ

ָרף ֶאֶרץ ִמְצַרִים - ֲאִני ְולֹא ָשׂ ל ְבכֹור ְבּ יִתי ָכּ ְוִהֵכּ
ִליַח.  ָפִטים - ֲאִני ולֹא ַהָשּׁ ה ְשׁ וְּבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶשׂ

ֲאִני ְיָי - ֲאִני הּוא ולֹא ַאֵחר.
ּסּוִסים,  ֶדה, ַבּ ׂ ָשּ ר ַבּ ִמְקְנָך ֲאֶשׁ ה ַיד ְיָי הֹוָיה ְבּ ֱאַמר: ִהֵנּ ֶנּ ָמה ֶשׁ ֶבר, ְכּ ָיד ֲחָזָקה - זֹו ַהֶדּ ְבּ

ֵבד ְמאֹד. אן, ֶדֶבר ָכּ ָקר ּוַבצֹּ ָבּ ים, ַבּ ַמִלּ ְגּ ֲחמִֹרים, ַבּ ַבּ
ָידֹו, ְנטּוָיה ַעל ְירּוָשַלִים. לּוָפה ְבּ ֱאַמר: ְוַחְרּבֹו ְשׁ ֶנּ ָמה ֶשׁ ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה - זֹו ַהֶחֶרב, ְכּ

לֹו  ָלַקַחת  ָלבֹא  ֱאלִֹהים  ה  ֲהִנָסּ אֹו  ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ָמה  ְכּ ִכיָנה,  ְשׁ ִגּלּוי  זֹו   - דֹל  ָגּ ּוְבמָֹרא 
ְנטּוָיה,  ּוִבְזרֹוַע  ֲחָזָקה  ּוְבָיד  ּוְבִמְלָחָמה  ּוְבמֹוְפִתים,  אֹתֹת  ְבּ ת  ַמסֹּ ְבּ ּגֹוי  ִמֶקֶרב  גֹוי 

ִמְצַרִים ְלֵעיֶניָך. ה ָלֶכם ְיָי ֱאלֵֹהיֶכם ְבּ ר ָעָשׂ כֹל ֲאֶשׁ דִֹלים, ְכּ ּוְבמֹוָרִאים ְגּ
ה ּבֹו  ֲעֶשׂ ר ַתּ ָיְדָך, ֲאֶשׁ ח ְבּ ַקּ ה ַהֶזּה ִתּ ֶטּ ֱאַמר: ְוֶאת ַהַמּ ֶנּ ָמה ֶשׁ ה, ְכּ ֶטּ ּוְבאֹתֹות - ֶזה ַהַמּ

ֶאת ָהאֹתֹת.
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ י מֹוְפִתים ַבּ ֱאַמר: ְוָנַתִתּ ֶנּ ָמה ֶשׁ ם, ְכּ ּוְבמְֹפִתים - ֶזה ַהָדּ

נֹוֲהגִין לְַהִטּיף ִטָפּה ִמן ַהּכֹוס בֲַּאִמיַרת 'ָדם', 'וֵָאׁש', 'ותימרות עשן', ֶעֶשׂר ַהַמּכֹות, 'ְדצַ"ךְ', 'ַעַד"ׁש', 
'בְַּאַח"ב', בְּיַַחד ט"ו ַפַּעם.

ן. ם ָוֵאׁש ְוִתיְמרֹות ָעָשׁ ָדּ
ִים,  ַתּ ְשׁ  - דֹל  ָגּ ּוְבמָֹרא  ִים,  ַתּ ְשׁ  - ְנטּוָיה  ּוִבְזרַֹע  ִים,  ַתּ ְשׁ  - ֲחָזָקה  ָיד  ְבּ ַאֵחר:  ָדָבר 

ִים.  ַתּ ִים, ּוְבמְֹפִתים - ְשׁ ַתּ ּוְבאֹתֹות - ְשׁ
ִמְצַרִים, ְוֵאּלּו ֵהן: ְצִרים ְבּ רּוְך הּוא ַעל ַהִמּ דֹוׁש ָבּ ֵהִביא ַהָקּ ר ַמּכֹות ֶשׁ ֵאּלּו ֶעֶשׂ
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כֹורֹות. ת ְבּ ְך, ַמַכּ ה, חֶֹשׁ ָרד, ַאְרֶבּ ִחין, ָבּ ֶבר, ְשׁ ים, ָערֹוב, ֶדּ ִנּ ַע, ִכּ ם, ְצַפְרֵדּ ָדּ
ַאַח"ב. ַצ"ְך ַעַד"ׁש ְבּ ִנים: ְדּ ֶהם ִסָמּ י ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָבּ ַרִבּ

ִמְצַרִים  ְצִרים ְבּ קּו ַהִמּ ָלּ ה אֹוֵמר ֶשׁ ִין ַאָתּ ִליִלי אֹוֵמר: ִמַנּ י יֹוֵסי ַהְגּ ַרִבּ
ַויֹּאְמרּו  אֹוֵמר?  הּוא  ָמה  ִמְצַרִים  ְבּ ַמּכֹות?  ים  ֲחִמִשּׁ ָלקּו  ַהָיּם  ְוַעל  ַמּכֹות  ר  ֶעֶשׂ
ָרֵאל  ע ֱאלִֹהים ִהוא, ְוַעל ַהָיּם ָמה הּוא אֹוֵמר? ַוַיְּרא ִיְשׂ ְרעֹה: ֶאְצַבּ ים ֶאל ַפּ ַהַחְרֻטִמּ
ה  ְיָי ּוְבמֶשׁ ֲאִמינּו ַבּ ִמְצַרִים, ַוִיּיְראּו ָהָעם ֶאת ְיָי, ַוַיּ ה ְיָי ְבּ ר ָעָשׂ דָֹלה ֲאֶשׁ ֶאת ַהָיד ַהְגּ
ר ַמּכֹות  ִמְצַרִים ָלקּו ֶעֶשׂ ְבּ ה:  ר ַמּכֹות. ֱאמֹור ֵמַעָתּ ע? ֶעֶשׂ ה ָלקּו ְבֶאְצַבּ ָמּ ַכּ ַעְבדֹו. 

ים ַמּכֹות. ְוַעל ַהָיּם ָלקּו ֲחִמִשּׁ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ָבּ ֵהִביא ַהָקּ ה ֶשׁ ה ּוַמָכּ ל ַמָכּ ָכּ ִין ֶשׁ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ִמַנּ ַרִבּ
ַאּפֹו,  ֲחרֹון  ם  ָבּ ח  ַלּ ְיַשׁ ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ַמּכֹות?  ע  ַאְרַבּ ל  ֶשׁ ָהְיָתה  ִמְצַרִים  ְבּ ְצִרים  ַהִמּ ַעל 
ְוָצָרה  ִים,  ַתּ ְשׁ  - ָוַזַעם  ַאַחת,   - ֶעְבָרה  ָרִעים.  ַמְלֲאֵכי  ַלַחת  ִמְשׁ ְוָצָרה,  ָוַזַעם  ֶעְבָרה 
ִעים  ַאְרָבּ ָלקּו  ִמְצַרִים  ְבּ ה:  ֵמַעָתּ ֱאמֹור  ע.  ַאְרַבּ  - ָרִעים  ַמְלֲאֵכי  ַלַחת  ִמְשׁ לׁש,  ָשׁ  -

ַמּכֹות ְוַעל ַהָיּם ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות.

רּוְך הּוא  דֹוׁש ָבּ ֵהִביא ַהָקּ ה ֶשׁ ה ּוַמָכּ ל ַמָכּ ָכּ ִין ֶשׁ י ֲעִקיֶבא אֹוֵמר: ִמַנּ ַרִבּ
ַאּפֹו,  ֲחרֹון  ם  ָבּ ח  ַלּ ְיַשׁ ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ַמּכֹות?  ָחֵמׁש  ל  ֶשׁ ָהְיָתה  ִמְצַרִים  ְבּ ְצִרים  ַהִמּ ַעל 
ִים, ָוַזַעם  ַתּ ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֲחרֹון ַאּפֹו- ַאַחת, ֶעְבָרה - ְשׁ ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְשׁ
ִמְצַרִים  ה: ְבּ ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים - ָחֵמׁש. ֱאמֹור ֵמַעָתּ ע, ִמְשׁ לֹׁש, ְוָצָרה - ַאְרַבּ - ָשׁ

ים ּוָמאַתִים ַמּכֹות. ים ַמּכֹות ְוַעל ַהָיּם ָלקּו ֲחִמִשּׁ ָלקּו ֲחִמִשּׁ

קֹום ָעֵלינּו. ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָמּ ָמּ ַכּ
ינּו. ֵיּ ַדּ ָפִטים,   ה ָבֶהם ְשׁ ְצַרִים ְולֹא ָעָשׂ ִאּלּו הֹוִציָאנּו ִמִמּ
ינּו. ֵיּ ַדּ ה ֵבאלֵֹהיֶהם,   ָפִטים, ְולֹא ָעָשׂ ה ָבֶהם ְשׁ ִאּלּו ָעָשׂ
ינּו. ֵיּ כֹוֵריֶהם,  ַדּ ה ֵבאלֵֹהיֶהם, ְולֹא ָהַרג ֶאת ְבּ ִאּלּו ָעָשׂ
ינּו. ֵיּ ַדּ כֹוֵריֶהם ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם,   ִאּלּו ָהַרג ֶאת ְבּ
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ינּו. ֵיּ ַדּ ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם ְולֹא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּם,  

ינּו. ֵיּ ַדּ ָחָרָבה,   ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּם ְולֹא ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶבּ

ינּו. ֵיּ ַדּ תֹוכֹו,    ע ָצֵרנּו ְבּ ַקּ ָחָרָבה ְולֹא ִשׁ ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶבּ

ינּו. ֵיּ ַדּ ָנה,   ִעים ָשׁ ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ נּו ַבּ ק ָצְרֵכּ תֹוכֹו ְולֹא ִסֵפּ ע ָצֵרנּו ְבּ ַקּ ִאּלּו ִשׁ

ינּו. ֵיּ ַדּ ן,  ָנה ולֹא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּ ִעים ָשׁ ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ נּו ַבּ ק ָצְרֵכּ ִאּלּו ִסֵפּ

ינּו. ֵיּ ַדּ ת,   ָבּ ן ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשׁ ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּ

ינּו. ֵיּ ַדּ ת, ְולֹא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני,   ָבּ ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשׁ

ינּו. ֵיּ ַדּ ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה,  

ֵיינּו. ַדּ ָרֵאל,   ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְולֹא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשׂ

ינּו. ֵיּ ַדּ ִחיָרה,   ית ַהְבּ ָרֵאל ְולֹא ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵבּ ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשׂ

הֹוִציָאנּו  ֶשׁ ָעֵלינּו:  קֹום  ַלָמּ ֶלת  ּוְמֻכֶפּ ְכפּוָלה  טֹוָבה  ה,  ְוַכָמּ ה  ָמּ ַכּ ַאַחת,  ַעל 
ָלנּו  ְוָנַתן  כֹוֵריֶהם,  ְבּ ְוָהַרג ֶאת  ה ֵבאלֵֹהיֶהם,  ְוָעָשׂ ָפִטים,  ְשׁ ָבֶהם  ה  ְוָעָשׂ ְצַרִים,  ִמִמּ
תֹוכֹו,  ְבּ ָצֵרנּו  ע  ַקּ ְוִשׁ ָחָרָבה,  ֶבּ ְבתֹוכֹו  ְוֶהֱעִביָרנּו  ַהָיּם,  ֶאת  ָלנּו  ְוָקַרע  ָממֹוָנם,  ֶאת 
ת,  ָבּ ַהַשׁ ֶאת  ָלנּו  ְוָנַתן  ן,  ַהָמּ ֶאת  ְוֶהֱאִכיָלנּו  ָנה,  ָשׁ ִעים  ַאְרָבּ ר  ְדָבּ ִמּ ַבּ נּו  ָצְרֵכּ ק  ְוִסֵפּ
ָרֵאל, ּוָבָנה ָלנּו ֶאת  ְוֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשׂ

ל ֲעֹונֹוֵתינּו. ר ַעל ָכּ ִחיָרה ְלַכֵפּ ית ַהְבּ ֵבּ

ַסח,  ֶפּ ָבִרים ֵאּלּו ַבּ ה ְדּ לָשׁ א ָאַמר ְשׁ לֹּ ל ֶשׁ ְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר: ָכּ ן ַגּ ַרָבּ
לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו, ְוֵאּלּו ֵהן: 

ַסח, ַמָצה, ּוָמרֹור. ֶפּ
לֹא לְַהגְבִּיַה ֶאת ַהזְּרֹוַע. יִזֵָּהר ֶשׁ

ׁש ָהָיה ַקָיּם, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל  ְקָדּ ית ַהִמּ ֵבּ ְזַמן ֶשׁ ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ִבּ ַסח ֶשׁ ֶפּ
ם ֶזַבח  ֱאַמר: ַוֲאַמְרֶתּ ֶנּ ִמְצַרִים, ֶשׁ י ֲאבֹוֵתינּו ְבּ ֵתּ רּוְך הּוא ַעל ָבּ דֹוׁש ָבּ ַסח ַהָקּ ָפּ ׁשּום ֶשׁ
ָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים, ְוֶאת  ְבּ ִמְצַרִים  ְבּ ָרֵאל  ִיְשׂ י ְבֵני  ֵתּ ָבּ ַסח ַעל  ר ָפּ ַסח הּוא ַליי, ֲאֶשׁ ֶפּ

ֲחוּו. ַתּ ְשּׁ ד ָהָעם ַוִיּ יל, ַוִיּקֹּ ינּו ִהִצּ ֵתּ ָבּ
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ַמְרֶאה ֶאת ַהַמּּצֹות לְַמֻסבִּים וְאֹוֵמר:

ל ֲאבֹוֵתינּו  ֵצָקם ֶשׁ יק ְבּ לֹא ִהְסִפּ ָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶשׁ ה זֹו ֶשׁ ַמָצּ
ּוְגָאָלם,  הּוא,  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ָלִכים,  ַהְמּ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ֲעֵליֶהם  ְגָלה  ִנּ ֶשׁ ַעד  ְלַהֲחִמיץ 
י  ִכּ ָחֵמץ,  לֹא  י  ִכּ ַמּצֹות,  ֻעגֹת  ְצַרִים  ִמִמּ הֹוִציאּו  ר  ֲאֶשׁ ֵצק  ַהָבּ ֶאת  ַויֹּאפּו  ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ

ם ֵצָדה לֹא ָעׂשו ָלֶהם. , ְוַגּ ְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַהּ גְֹרׁשּו ִמִמּ

ַמְרֶאה ֶאת ַהָמּרֹור לְַמֻסבִּים וְאֹוֵמר:

י  ַחֵיּ ֶאת  ְצִרים  ַהִמּ ְררּו  ֵמּ ֶשׁ ׁשּום  ַעל  ָמה?  ׁשּום  ַעל  אֹוְכִלים,  ָאנּו  ֶשׁ ֶזה  ָמרֹור 
ּוִבְלֵבִנים  חֶֹמר  ְבּ ָקָשה,  ֲעבָֹדה  ַבּ ַחֵיּיֶהם  ֶאת  ַוְיָמֲררּו  ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ִמְצַרִים,  ְבּ ֲאבֹוֵתינּו 

ָפֶרְך. ר ָעְבדּו ָבֶהם ְבּ ל ֲעבָֹדָתם ֲאֶשׁ ֶדה ֶאת ָכּ ׂ ָשּ ּוְבָכל ֲעבָֹדה ַבּ

ֱאַמר:  ֶנּ ְצַרִים, ֶשׁ ִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִמּ ָכל ּדֹור ָודֹור ַחָיּב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְכּ ְבּ
ְצָרִים. לֹא ֶאת  ֵצאִתי ִמִמּ ה ְיָי ִלי ְבּ ֲעבּור ֶזה ָעָשׂ יֹום ַההּוא ֵלאמֹר, ַבּ ְדָתּ ְלִבְנָך ַבּ ְוִהַגּ
ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ֶהם,  ִעָמּ ַאל  ָגּ אֹוָתנּו  ַאף  א  ֶאָלּ הּוא,  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ַאל  ָגּ ְלָבד  ִבּ ֲאבֹוֵתינּו 
ע ַלֲאבֵֹתנּו. ַבּ ר ִנְשׁ ם, ְלַמַען ָהִביא אָֹתנּו, ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָשׁ

ַמגְבִּיִהים ֶאת ַהּכֹוס ַעד ַהלְלּויָה )ויש המגביהים עד גאל ישראל(.

ְלָבֵרְך,  ר,  ְלַהֵדּ ְלרֹוֵמם,  ְלָפֵאר,  ַח,  ֵבּ ְלַשׁ ל,  ְלַהֵלּ ְלהֹודֹות,  ַחָיִּבים  ֲאַנְחנּו  ְלִפיָכְך 
ים ָהֵאלּו: הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות  ל ַהִנִסּ ה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ָכּ ָעָשׂ ס ְלִמי ֶשׁ ה ּוְלַקֵלּ ְלַעֵלּ
ה.  ְעּבּוד ִלְגֻאָלּ דֹול, ּוִמִשּׁ ְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָגּ גֹון ְלִשׂ ְלֵחרּות ִמָיּ

ה( ַהְללּוָיּה. יָרה ֲחָדָשׁ ְונֹאַמר ְלָפָניו )יש שאין אומרים: ִשׁ

ה  ֵמַעָתּ ְמבָֹרְך  ְיהָוה  ם  ֵשׁ ְיִהי  ְיהָוה.  ם  ֵשׁ ֶאת  ַהְללּו  ְיהָוה  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה 
ל ּגֹוִים ְיהָוה ַעל  ם ְיהָוה. ָרם ַעל ָכּ ל ֵשׁ ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְמֻהָלּ ְזַרח ֶשׁ ְוַעד עֹוָלם. ִמִמּ
ַמִים  ָשּׁ ַבּ ִלְראֹות  יִלי  ִפּ ְשׁ ַהַמּ ֶבת.  ָלָשׁ יִהי  ְגִבּ ַהַמּ ֱאלֵֹהינּו  יהָוה  ַכּ ִמי  בֹודֹו.  ְכּ ַמִים  ַהָשּׁ
ְנִדיֵבי  ִעם  ְנִדיִבים  ִעם  יִבי  ְלהֹוִשׁ ֶאְביֹון.  ָיִרים  ת  פֹּ ֵמַאְשׁ ל  ָדּ ֵמָעָפר  ְמִקיִמי  ּוָבָאֶרץ. 

ֵמָחה ַהְללּו ָיּה.  ִנים ְשׂ ִית ֵאם ַהָבּ יִבי ֲעֶקֶרת ַהַבּ ַעּמֹו. מֹוִשׁ
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ְלָקְדׁשֹו  ְיהּוָדה  ָהְיָתה  לֵֹעז.  ֵמַעם  ַיֲעקֹב  ית  ֵבּ ְצָרִים  ִמִמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ֵצאת  ְבּ
ְכֵאיִלים  ָרְקדּו  ֶהָהִרים  ְלָאחֹור.  ב  ִיסֹּ ן  ְרֵדּ ַהַיּ נֹס  ַוָיּ ָרָאה  ַהָיּם  לֹוָתיו.  ַמְמְשׁ ָרֵאל  ִיְשׂ
ְרְקדּו ְכֵאיִלים  ב ְלָאחֹור. ֶהָהִרים ִתּ סֹּ ן ִתּ ְרֵדּ י ָתנּוס ַהַיּ ָך ַהָיּם ִכּ ְבֵני צֹאן. ַמה ְלּ ָבעֹות ִכּ ְגּ
ַהּצּור ֲאַגם  ַיֲעקֹב. ַההְֹפִכי  ְפֵני ֱאלֹוַהּ  ִמִלּ ְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ  ִמִלּ ְבֵני צֹאן.  ִכּ ָבעֹות  ְגּ

ִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים. ָמִים ַחָלּ

ַמגְבִּיִהים ֶאת ַהּכֹוס ולאחר הברכה, ׁשֹוִתין ֶאת ַהּכֹוס בְַּהָסבַּת ְשׂמֹאל.

יָענּו  ְצַרִים, ְוִהִגּ ָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִמּ ר ְגּ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ְלמֹוֲעִדים  יֵענּו  ַיִגּ ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ן  ֵכּ ּוָמרֹור.  ה  ַמָצּ ּבֹו  ֶלֱאָכל  ַהֶזּה  ְיָלה  ַלַלּ
ֲעבֹוָדֶתָך.  ים ַבּ ִשׂ ִבְנַין ִעיֶרָך ְוָשׂ ֵמִחים ְבּ לֹום, ְשׂ ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלָשׁ ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהָבּ
ֲחָך ְלָרצֹון, ְונֹוֶדה ְלָך  ָמם ַעל ִקיר ִמְזַבּ יַע ָדּ ר ַיִגּ ָסִחים ֲאֶשׁ ם ִמן ַהְזָּבִחים ּוִמן ַהְפּ ְונֹאַכל ָשׁ

ָרֵאל. ַאל ִיְשׂ ה ְיָי ָגּ רּוְך ַאָתּ נּו. ָבּ דּות ַנְפֵשׁ ֵתנּו ְוַעל ְפּ ֻאָלּ יר ָחָדש ַעל ְגּ ִשׁ

ִרי ַהָגֶפן. ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

אכלוס שכונות חדשות
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רחצה

מוציא מצה

מרור

נֹוְטלִים ֶאת ַהיַָדיִם ּוְמבְָרכִים

נּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים. ִמְצֹוָתיו ְוִצָוּ נּו ְבּ ָשׁ ר ִקְדּ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ

וִיבֵָרךְ  בְּיָדֹו  ן  ָתּ לְָשׁ ְשׁ וְיֹאַחז  לֵמֹות,  ַהְשּׁ י  ֵתּ ְשׁ בֵּין  ַהְפּרּוָסה  ִהנִּיָחן,  ֶשׁ בְֵּסֶדר  ַהַמּּצֹות  יִַקּח 
וַהְפּרּוָסה.  השלמה  ַעל  ַמצָּה"  ֲאכִילַת  "ַעל  ויברך  התחתונה  את  מידיו  יניח   "ַהּמֹוצִיא", 
נִי ִמן ַהְפּרּוָסה וְיְִטבְּלֵם בְֶּמלַח, וְיֹאכַל בְַּהָסבָּה  לֵָמה וְכַזַּיִת ֵשׁ ַאַחר כָּךְ יִבְצַע כְּזַיִת ִמן ָהֶעלְיֹונָה ַהְשּׁ

נֵי כַזֵּיִתים. ְשׁ

ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ. רּוְך ַאָתּ ָבּ
ה. נּו ַעל ֲאִכיַלת ַמָצּ ִמְצֹוָתיו ְוִצָוּ ָשנּו ְבּ ר ִקְדּ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ

 כָּל ֶאָחד ֵמַהְמֻסבִּים לֹוֵקַח כְּזַיִת ָמרֹור ּוַמְטבִּלֹו בֲַּחרֹוֶסת, חֹוזֵר ּוְמנֵַער ַהֲחרֹוֶסת, 
ְמבֵָרךְ וְאֹוכֵל בְּלִי ַהָסבָּה.

נּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור. ִמְצֹוָתיו ְוִצָוּ ָשנּו ְבּ ר ִקְדּ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ

חינוך



כ-3500 מתנדבים התנדבו עם פרוץ הקורונה  4,000 שיחות להפגת בדידות17 |

670 מתנדבים במבצע התנדבות ביום השואה  חלוקת 1,000 ערכות בדידות 

כורך

שולחן עורך

ַסח,  ׁש ָהָיה ַקָיּם: ָהָיה ּכֹוֵרְך ֶפּ ְקָדּ ית ַהִמּ ֵבּ ְזַמן ֶשׁ ל ִבּ ה ִהֵלּ ן ָעָשׂ ל. ֵכּ ִהֵלּ ׁש ְכּ ֵזֶכר ְלִמְקָדּ
ֱאַמר: ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו. ֶנּ ַיַחד, ְלַקֵיּם ַמה ֶשׁ ה ּוָמרֹור ְואֹוֵכל ְבּ ַמָצּ

אֹוכְלִים וְׁשֹוִתים ַהְסּעּוָדה ָהֲערּוכָה. ולֹא יֹאכַל יֹוֵתר ִמֵדּי, שלֹא ִתְהיֶה ָעלָיו ֲאכִילַת ֲאִפיקֹוָמן ֲאכִילָה 
גַָּסּה.

צפון
ָהיְָתה צְפּונָה לֲַאִפיקֹוָמן וְאֹוכֵל ִמֶמּנָּה  ַאַחר גְַּמר ַהְסֻּעָדּה לֹוֵקַח כָּל ֶאָחד ֵמַהְמֻּסבִּים כְּזַיִת ֵמַהַמּצָּה ֶשׁ

כַזַּיִת בְַּהִסּבָּה. וְצִָריךְ לְָאכְלָּה קֶֹדם ֲחצֹות ַהלַּיְלָה.

ית ִעם כְּזַיִת ָמרֹור וְכֹוְרכִים יַַחד, אֹוכְלִים בְַּהָסבָּה  לִיִשׁ כָּל ֶאָחד ֵמַהְמֻסבִּים לֹוֵקַח כְּזַיִת ִמן ַהַמצָּה ַהְשּׁ
ּובְּלִי בְָּרכָה. לְִפנֵי ָאכְלֹו אֹוֵמר:

חינוך
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כ-330,000 ₪ חולקו בתווי קניה   25 טאבלטים לילדים עם צרכים מיוחדים

י ּוְמבְָרכִין בְִּרכַּת ַהָמזֹון מֹוזְגִין ּכֹוס שלִיִשׁ

ַבּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָאז  ה  ִרָנּ ּוְלׁשֹוֵננּו  ינּו  ִפּ חֹוק  ְשׂ ֵלא  ִיָמּ ָאז  חְֹלִמים.  ְכּ ָהִיינּו  ִצּיֹון  יַבת  ִשׁ ְיָי ֶאת  ׁשּוב  ְבּ ֲעלֹות  ַהַמּ יר  ִשׁ
ֶגב.  ֶנּ ַבּ ֲאִפיִקים  ַכּ ִביֵתנּו  ְשׁ ֶאת  ְיָי  ׁשּוָבה  ֵמִחים.  ְשׂ ָהִיינּו  נּו  ִעָמּ ַלֲעׂשֹות  ְיָי  יל  ִהְגִדּ ה.  ֵאֶלּ ִעם  ַלֲעׂשֹות  ְיָי  יל  ִהְגִדּ

ָתיו.  א ֲאֻלמֹּ ה נֵֹשׂ א ָיבֹוא ְבִרָנּ ְך ַהָזַּרע בֹּ א ֶמֶשׁ ה ִיְקצֹרּו. ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכֹה נֵֹשׂ ִרָנּ ִדְמָעה ְבּ ַהזְֹּרִעים ְבּ

ָאכְלּו כְֶּאָחד ֲחיָבִין לְזֵֵמן וְַהְמזֵַמן ּפֹוֵתַח: ַרּבֹוַתי, ְנָבֵרְך! ה ֶשׁ לָשׁ ְשׁ
ה ְוַעד עֹוָלם. ם ְיָי ְמבָֹרְך ֵמַעָתּ ַהְמֻסבִּים עֹונִים: ְיִהי ֵשׁ

לֹו. ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ ָנן ְוַרּבֹוַתי, ְנָבֵרְך )בעשרה ֱאלֵֹהינּו( ֶשׁ ְרׁשּות ְמָרָנן ְוַרָבּ ַהְמזֵַמן אֹוֵמר: ִבּ
לֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו. ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ רּוְך )ֱאלֵֹהינו( ֶשׁ ַהְמֻסבִּים עֹונִים: ָבּ

לֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו. ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ רּוְך )ֱאלֵֹהינּו( ֶשׁ ַהְמזֵַמן חֹוזֵר וְאֹוֵמר: ָבּ

ֶחֶסד  ְבּ ֵחן  ְבּ טּובֹו  ְבּ ּלֹו  ֻכּ ָהעֹוָלם  ֶאת  ַהָזּן  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
לֹא  ִמיד  ָתּ דֹול  ַהָגּ ּוְבטּובֹו  ַחְסּדֹו,  ְלעֹוָלם  י  ִכּ ר  ָשׂ ְלָכל-ָבּ ֶלֶחם  נֵֹתן  הּוא  ּוְבַרֲחִמים, 
י הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס  דֹול, ִכּ מֹו ַהָגּ ֲעבּור ְשׁ ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַבּ
ָאמּור: ּפֹוֵתַח  ָרא )נוסח ספרד מוסיפים: ָכּ ר ָבּ ִרּיֹוָתיו ֲאֶשׁ ל ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל-ְבּ ל, ּוֵמִטיב ַלכֹּ ַלכֹּ

ל. ה ְיָי ַהָזּן ֶאת ַהכֹּ רּוְך ַאָתּ יַע ְלָכל-ַחי ָרצֹון(. ָבּ ִבּ ֶאת ָיֶדָך ּוַמְשׂ

ְוַעל  ּוְרָחָבה,  טֹוָבה  ה  ֶחְמָדּ ֶאֶרץ  ַלֲאבֹוֵתינּו  ִהְנַחְלָתּ  ֶשׁ ַעל  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָך  ְלּ נֹוֶדה 
ָחַתְמָתּ  ִריְתָך ֶשׁ ית ֲעָבִדים, ְוַעל ְבּ הֹוֵצאָתנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו ִמֵבּ ֶשׁ
ָוֶחֶסד  ֵחן  ַחִיּים  ְוַעל  נּו,  הֹוַדְעָתּ ֶשׁ יָך  ֻחֶקּ ְוַעל  נּו  ְדָתּ ַמּ ִלּ ֶשׁ ּתֹוָרְתָך  ְוַעל  ֵרנּו  ְבָשׂ ִבּ
ּוְבָכל ֵעת  ָכל יֹום  ְבּ ִמיד,  ָתּ ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו  ָזן  ה  ַאָתּ ָשׁ ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון  נּו,  חֹוַנְנָתּ ֶשׁ

ָעה. ּוְבָכל ָשׁ

ל  ָכּ ִפי  ְבּ ְמָך  ִשׁ ַרְך  ִיְתָבּ אֹוָתְך,  ּוְמָבְרִכים  ָלְך  מֹוִדים  ֲאַנְחנּו  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ל  ַהכֹּ ְוַעל 
, ּוֵבַרְכָתּ ֶאת ְיָי ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ  ַבְעָתּ תּוב: "ְוָאַכְלָתּ ְוָשׂ ָכּ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַכּ ַחי ָתּ

ה ְיָי, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמזֹון. רּוְך ַאָתּ ר ָנַתן ָלְך". ָבּ ַהּטֹוָבה ֲאֶשּׁ

ברך
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חידוש גינון בכיכרות  אושר תקציב למתחם הספורטק העירוני

ן  ַכּ ִמְשׁ ִצּיֹון  ְוַעל  ִעיֶרָך,  ַלִים  ְירּוָשׁ ְוַעל  ָך,  ַעֶמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ַעל  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָנא  ַרֶחם 
ְמָך  ִשׁ ְקָרא  ִנּ ֶשׁ ְוַהָקדֹוׁש  ַהָגדֹול  ִית  ַהַבּ ְוַעל  יֶחָך,  ְמִשׁ ִוד  ָדּ ית  ֵבּ ְוַעל ַמְלכּות  בֹוֶדָך,  ְכּ
ְיָי ֱאלֵֹהינּו  ְוַהְרַוח ָלנּו  ְוַהְרִויֵחנּו,  ֵלנּו  ְוַכְלְכּ ָעָליו. ֱאלֵֹהינּו, ָאִבינּו, ְרֵענּו, זּוֵננּו, ַפְרְנֵסנּו 
ר ָוָדם ְולֹא  ָשׂ ַנת ָבּ ְיָי ֱאלֵֹהינּו, לֹא ִליֵדי ַמְתּ ְצִריֵכנּו  ל ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל ַתּ ְמֵהָרה ִמָכּ
לֹא ֵנבֹוׁש ְולֹא  ה ְוָהְרָחָבה, ֶשׁ דֹוָשׁ תּוָחה ַהְקּ ֵלָאה ַהְפּ י ִאם ְלָיְדָך ַהְמּ ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, ִכּ

ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִנָכּ

בָּת מֹוִסיִפין: בְַּשׁ

דֹול  ָגּ ֶזה  יֹום  י  ִכּ ַהֶזּה.  ְוַהָקדֹוׂש  דֹול  ַהָגּ ת  ָבּ ַהַשׁ ִביִעי  ַהְשׁ יֹום  ּוְבִמְצַות  ִמְצֹוֶתיָך  ְבּ ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ְוַהֲחִליֵצנּו  ְרֵצה 
א ְתֵהא ָצָרה  לֹּ ִמְצַות ְרצֹוֶנָך. ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ַאֲהָבה ְכּ ת ּבֹו ְוָלנּוַח ּבֹו ְבּ ָבּ ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפֶניָך ִלְשׁ
ה הּוא  י ַאָתּ ָך ִכּ ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ֶנָחַמת ִציֹון ִעיֶרָך ּוְבִבְנַין ְירּוָשׁ יֹום ְמנּוָחֵתנּו. ְוַהְרֵאנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְבּ ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ְבּ

ָחמֹות. ַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהֶנּ ַבּ

ֵקד ְוִיָזֵּכר  ַמע, ְוִיָפּ יַע, ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָשּׁ ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ְוַיִגּ
ַלִים ִעיר  ָך, ְוִזְכרֹון ְירּוָשׁ ִוד ַעְבֶדּ ן ָדּ יַח ֶבּ ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, ְוִזְכרֹון ָמִשׁ
ָרֵאל ְלָפֶניָך ִלְפֵלָטה, ְלטֹוָבה, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים,  ית ִיְשׂ ָך ֵבּ ל ַעְמּ ָך, ְוִזְכרֹון ָכּ ָקְדֶשׁ

ּצֹות ַהֶזה.( יֹום ַחג ַהַמּ לֹום, ְבּ ְלַחִיּים )נוסח ספרד: טֹוִבים ּוְלָשׁ
יֵענּו בֹו ְלַחִיּים נוסח ספרד:  ְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוִשׁ ּוָפּ ְיָי ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה,  ָזְכֵרנּו 
י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו,  יֵענּו, ִכּ נּו, ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִשׁ טֹוִבים ; ּוּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵנּ

ה. י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ ִכּ

ְבַרֲחָמיו  ּבֹוֵנה  ְיָי,  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ ְבָיֵמינּו.  ְמֵהָרה  ִבּ ֶדׁש  ַהקֹּ ִעיר  ַלִים  ְירּוָשׁ ּוְבֵנה 
ָלִים. )בלחש ָאֵמן(. ְירּוָשׁ

ָרֵאל  תֹות ִלְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִיְשׂ ָבּ ַתן ַשׁ ָנּ ה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשׁ רּוְך ַאָתּ אם שכח בשבת לומר רצה: )ָבּ
ת( ָבּ ׁש ַהַשּׁ ה ְיהָֹוה, ְמַקֵדּ רּוְך ַאָתּ ַאֲהָבה ְלאֹות ְוִלְבִרית. ָבּ ְבּ

ׂשֹון  ְלָשׂ ָרֵאל  ִיְשׂ ְלַעּמֹו  ָיִמים טֹוִבים  ַתן  ָנּ ֶשׁ ה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאָתּ אם שכח יעלה ויבוא: )ָבּ
ּצֹות ַהֶזּה, ֶאת יֹום טֹוב ִמְקָרא קֶֹדׁש  ת ַהֶזּה ְוֶאת יֹום( ַחג ַהַמּ ָבּ ְמָחה, ֶאת יֹום )אם שכח גם רצה: )ַהַשּׁ ּוְלִשׂ

ים(. ָרֵאל ְוַהְזַּמִנּ ׁש ִיְשׂ ה ְיהָֹוה, ְמַקֵדּ רּוְך ַאָתּ ַהֶזּה. ָבּ
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ֲאֵלנּו,  נּו, ַאִדיֵרנּו, ּבֹוְרֵאנּו, גֹּ ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ָאִבינּו, ַמְלֵכּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ָכל  ְבּ ל, ֶשׁ ִטיב ַלכֹּ ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהֵמּ ָרַאל, ַהֶמּ נּו ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב, רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיְשׂ יֹוְצֵרנּו, ְקדֹוֵשׁ
יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב, הּוא ֵמִטיב, הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו הּוא גֹוְמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו 
ְרָנָסה  ָרָכה ִויׁשּוָעה ֶנָחָמה ַפּ ָלה ְוַהְצָלָחה, ְבּ ָלַעד, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח ַהָצּ

ֵרנּו. ל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְסּ לֹום ְוָכל טֹוב; ּוִמָכּ ָלה, ְוַרֲחִמים ְוַחִיּים ְוָשׁ ְוַכְלָכּ

ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלֹוְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד.
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַרְך ַבּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָבּ

ר  ְוִיְתַהַדּ ְנָצִחים,  ּוְלֵנַצח  נּו ָלַעד  ָבּ ַאר  ְוִיְתָפּ ּדֹוִרים,  ח ְלדֹור  ַבּ ַתּ ִיְשׁ ָהַרֲחָמן הּוא 
נּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ָבּ

ָכבֹוד. ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְבּ
אֵרנּו, ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמיּות ְלַאְרֵצנּו. ָוּ נּו ֵמַעל ַצּ ּבֹור ֻעֵלּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ

ָאַכְלנּו ָעָליו. ְלָחן ֶזה ֶשׁ ִית ַהֶזּה, ְוַעל ֻשׁ ַבּ ה ַבּ ָרָכה ְמֻרָבּ ַלח ָלנּו ְבּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ
ׂשֹורֹות  ְבּ ָלנּו  ר  ׂ ִויַבֵשּ ַלּטֹוב,  ָזכּור  ִביא  ַהָנּ ֵאִלָיּהּו  ֶאת  ָלנּו  ַלח  ִיְשׁ הּוא  ָהַרֲחָמן 

טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות.
ִית ַהֶזּה. ֲעַלת ַהַבּ י מֹוָרִתי ַבּ ִית ַהֶזּה, ְוֶאת ִאִמּ ַעל ַהַבּ בבית אביו אומר: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ָאִבי מֹוִרי ַבּ

י, ְוֶאת  ִתּ י מֹוָרִתי,( ְוֶאת ִאְשׁ נשוי אומר: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך אֹוִתי, )אם אביו ואמו בחיים: ְוֶאת ָאִבי מֹוִרי, ְוֶאת ִאִמּ
ר ִלי.  ל ֲאֶשׁ ַזְרִעי, ְוֶאת ָכּ

י מֹוָרִתי,( ְוֶאת  אשה נשואה אומרת: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך אֹוִתי, )אם אביה ואמה בחיים: ְוֶאת ָאִבי מֹוִרי, ְוֶאת ִאִמּ
ר ִלי. ל ֲאֶשׁ ֲעִלי, ְוֶאת ַזְרִעי, ְוֶאת ָכּ ַבּ

ל  יָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ָכּ ִית ַהֶזּה, אֹוָתם ְוֶאת ֵבּ ֲעַלת ַהַבּ ִית ַהֶזּה ְוֶאת ַבּ ַעל ַהַבּ אורח אומר: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַבּ
ָכל ְנָכָסיו, ְוִיְהיּו  א, ְוִיְצַלח ְמאֹד ְבּ ֵלם ָלעֹוָלם ַהָבּ עֹוָלם ַהֶזּה, ְולֹא ִיָכּ ִית ָבּ ַעל ַהַבּ א ֵיבֹוׁש ַבּ לֹּ ר ָלֶהם. ְיִהי ָרצֹון, ֶשׁ ֲאֶשׁ
י ָיֵדינּו, ְוַאל ִיְזַדֵקק )נוסח  ַמֲעֵשׂ י ָיָדיו ְולֹא ְבּ ַמֲעֵשׂ ָטן לֹא ְבּ לֹט ָשׂ ְנָכָסיו ּוְנָכֵסינּו ֻמְצָלִחים ּוְקרֹוִבים ָלִעיר, ְוַאל ִיְשׁ

ה ְוַעד עֹוָלם. ר( לֹא ְלָפָניו ְולֹא ְלָפֵנינּו ׁשּום ְדַבר ַהְרהֹור ֵחְטא ַוֲעֵבָרה ְוָעֹון ֵמַעָתּ הגמרא: ִיְזַדֵקּ
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ר  ל ֲאֶשׁ יָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ָכּ אן. אֹוָתם ְוֶאת ֵבּ ין ַכּ ֻסִבּ ל ַהְמּ בסעודה משותפת אומר: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ָכּ
ְיָבֵרְך  ן  ֵכּ ל" –  ל"-"כֹּ ל"-"ִמכֹּ כֹּ ְוַיֲעקֹב "ַבּ ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק  ְתָבּ ִנּ מֹו ֶשׁ ר ָלנּו, ְכּ ל ֲאֶשׁ ָכּ ָלֶהם, אֹוָתנּו ְוֶאת 

ֵלָמה. ְונֹאַמר: "ָאֵמן". ְבָרָכה ְשׁ נּו ַיַחד ִבּ ָלּ אֹוָתנּו ֻכּ

ְבָרָכה  א  ְוִנָשׂ לֹום.  ָשׁ ֶמֶרת  ְלִמְשׁ ֵהא  ְתּ ֶשׁ ְזכּות  ְוָעֵלינּו  ֲעֵליֶהם  דּו  ְיַלְמּ ָמרֹום  ַבּ
ֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם. ֶכל טֹוב ְבּ ֵענּו, ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵשׂ ֵמֵאת ְיָי, ּוְצָדָקה ֵמאלֵֹהי ִיְשׁ

י ָהעֹוָלִמים. ת ּוְמנּוָחה ְלַחֵיּ ָבּ לֹו ַשׁ ֻכּ בשבת: ַהָרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשׁ

ִבים  יִקים יֹוְשׁ ִדּ ַצּ ּלֹו ָארֹוְך, יֹום ֶשׁ ֻכּ לֹו טֹוב, יֹום ֶשׁ ֻכּ ַהָרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשׁ
ֶהם. ִכיָנה, ִויִהי ֶחְלֵקנּו ִעָמּ יֶהם ְוֶנֱהִנין ִמִזּיו ַהְשּׁ ָראֵשׁ ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ְבּ

א. ִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו,  י ָהעֹוָלם ַהָבּ יַח ּוְלַחֵיּ ִשׁ נּו ִלימֹות ַהָמּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזֵכּ
ה  ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשׂ לֹום ִבּ ה ָשׁ יחֹו, ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם. עֶֹשׂ ה ֶחֶסד ִלְמִשׁ ְועֶֹשׂ

ָרַאל. ְוִאְמרּו: "ָאֵמן".  ל ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ָשׁ
י ְיָי לֹא ַיְחְסרּו  ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו, ְודְֹרֵשׁ י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו. ְכּ יו, ִכּ ְיראּו ֶאת ְיָי ְקדָֹשׁ
יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון.  ִבּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְשׂ י טֹוב, ִכּ ָכל טֹוב. הֹודּו ַלְיָי ִכּ
י, ְולֹא ָרִאיִתי ַצִדיק  ְיָי, ְוָהָיה ְיָי ִמְבַטחֹו. ַנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנִתּ ר ִיְבַטח ַבּ ֶבר ֲאֶשׁ רּוְך ַהֶגּ ָבּ

לֹום. ן, ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת ַעמֹו ַבָשׁ ׁש ָלֶחם. ְיָי עֹז ְלַעמֹו ִיֵתּ ֶנֱעָזב, ְוַזְרעֹו ְמַבֶקּ

ָרֵאל  רּוְך הּוא ְלִיְשׂ דֹוׁש ָבּ ָאַמר ַהָקּ ׂשוַרת ַהְיׁשּוָעה, ֶשׁ ֶנֶגד ְבּ ן ְלַקֵים ִמְצַות ּכֹוס ְשִליִשי ֶשהּוא ְכּ ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָמּ
ָפִטים ְגדֹוִלים. ְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוִבְשׁ י ֶאְתֶכם ִבּ ְוָגַאְלִתּ

ִרי ַהָגֶפן. ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ׁשֹוִתין בֲַּהָסבַת ְשׂמֹאל.

נוהגים לפתוח הדלת, למזוג כוס רביעית וכוס נוספת לכבודו של אליהו הנביא ולהכריז:

ְמָך לֹא ָקָראּו.  ִשׁ ר ְבּ ר לֹא ְיָדעּוָך ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶשׁ פְֹך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶשׁ ְשׁ
ף  ְרדֹּ יֵגם. ִתּ ָך ַיִשׂ פְֹך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך ַוֲחרֹון ַאְפּ ּמּו. ְשׁ י ָאַכל ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַשׁ ִכּ

ֵמי ְיָי. ַחת ְשׁ ִמיֵדם ִמַתּ ַאף ְוַתְשׁ ְבּ
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ה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים  ָך. ָלָמּ ָך, ַעל ֲאִמֶתּ בֹוד, ַעל ַחְסְדּ ן ָכּ ְמָך ֵתּ י ְלִשׁ לֹא ָלנּו ְיָי לֹא ָלנּו, ִכּ
ְוָזָהב  ֶסף  ֶכּ יֶהם  ֲעַצֵבּ ה.  ָעָשׂ ָחֵפץ  ר  ֲאֶשׁ ל  כֹּ ָמִים,  ַבָשּׁ ֵואלֵֹהינּו  ֱאלֵֹהיֶהם,  ָנא  ַאֵיּה 
ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים  ִיְראּו.  ְולֹא  ָלֶהם  ֵעיַנִים  רּו,  ְיַדֵבּ ְולֹא  ָלֶהם  ה  ֶפּ ָאָדם.  ְיֵדי  ה  ַמֲעֵשׂ
ֶיְהּגּו  לֹא  כּו,  ְיַהֵלּ ְולֹא  ַרְגֵליֶהם  ְיִמיׁשּון,  ְולֹא  ְיֵדיֶהם  ְיִריחּון.  ְולֹא  ָלֶהם  ַאף  ָמעּו,  ִיְשׁ
ם  ְיָי, ֶעְזָרם ּוָמִגָנּ ַטח ַבּ ָרֵאל ְבּ ֶהם. ִיְשׂ ֵטַח ָבּ ר בֹּ ל ֲאֶשׁ יֶהם, כֹּ מֹוֶהם ִיְהיּו עֵֹשׂ ְגרֹוָנם. ְכּ ִבּ
ם הּוא. ְיָי, ֶעְזָרם ּוָמִגָנּ ְטחּו ַבּ ם הּוא. ִיְרֵאי ְיָי ִבּ ְיָי, ֶעְזָרם ּוָמִגָנּ ְטחּו ַבּ ית ַאֲהרֹן ִבּ הּוא. ֵבּ

ַטִנים  ית ַאֲהרֹן. ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ְיָי, ַהְקּ ָרֵאל, ְיָבֵרְך ֶאת ֵבּ ית ִיְשׂ ְיָי ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך, ְיָבֵרְך ֶאת ֵבּ
ַמִים  ָשׁ ה  ַלְיָי, עֵֹשׂ ם  ַאֶתּ רּוִכים  ְבּ ֵניֶכם.  ְבּ ְוַעל  ֲעֵליֶכם  ֲעֵליֶכם,  ְיָי  יֵֹסף  דִֹלים.  ַהְגּ ִעם 
ל  ָכּ ְולֹא  ָיּה  ְיַהְללּו  ִתים  ַהֵמּ ָאָדם. לֹא  ִלְבֵני  ָנַתן  ְוָהָאֶרץ  ַלְיָי  ַמִים  ָשׁ ַמִים  ַהָשּׁ ָוָאֶרץ. 

ה ְוַעד עֹוָלם. ַהְללּוָיּה: יְֹרֵדי דּוָמה. ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָתּ

ה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. ֲאָפפּוִני  י ִהָטּ ֲחנּוָני. ִכּ ַמע ְיָי ֶאת קֹוִלי, ַתּ י ִיְשׁ י ִכּ ָאַהְבִתּ
ָטה  א ְיָי ַמְלּ ם ְיָי ֶאְקָרא, ָאָנּ אֹול ְמָצאּוִני, ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא. ּוְבֵשׁ ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי ְשׁ
יַע. ׁשּוִבי  ָתאִים ְיָי, ַדּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוִשׁ ֵמר ְפּ י. ַחנּון ְיָי ְוַצִדיק, ֵואלֵֹהינּו ְמַרֵחם. שֹׁ ַנְפִשׁ
ְמָעה, ֶאת  ֶות, ֶאת ֵעיִני ִמן ִדּ י ִמָמּ ְצָתּ ַנְפִשׁ י ִחַלּ ַמל ָעָלְיִכי. ִכּ י ְיָי ָגּ י ִלְמנּוָחְיִכי, ִכּ ַנְפִשׁ
ר, ֲאִני ָעִניִתי ְמאֹד.  י ֲאַדֵבּ י ִכּ ַאְרצֹות ַהַחִיּים. ֶהֱאַמְנִתּ ְך ִלְפֵני ְיָי ְבּ ִחי. ֶאְתַהֵלּ ַרְגִלי ִמֶדּ

ֵזב. ל ָהָאָדם כֹּ י ְבָחְפִזי, ָכּ ֲאִני ָאַמְרִתּ

ם ְיָי ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַלְיָי  א ּוְבֵשׁ ׂ ְגמּולֹוִהי ָעָלי. ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָשּ ל ַתּ יב ַלְיָי ָכּ ָמה ָאִשׁ
ָך, ֲאִני  י ֲאִני ַעְבֶדּ א ְיָי ִכּ ְוָתה ַלֲחִסיָדיו. ָאָנּ ֵעיֵני ְיָי ַהָמּ א ְלָכל ַעּמֹו. ָיָקר ְבּ ם ֶנְגָדה ָנּ ֵלּ ֲאַשׁ
ם ְיָי ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַלְיָי  ח ֶזַבח ּתֹוָדה ּוְבֵשׁ ְחָתּ ְלמֹוֵסָרי. ְלָך ֶאְזַבּ ַתּ ן ֲאָמֶתָך, ִפּ ָך ֶבּ ַעְבְדּ

ָלִים, ַהְללּוָיּה: תֹוֵכִכי ְירּוָשׁ ית ְיָי, ְבּ ַחְצרֹות ֵבּ ֵלם ֶנְגָדה ָנא ְלָכל ַעמֹו. ְבּ ֲאַשׁ

י ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו, ֶוֱאֶמת ְיָי ְלעֹוָלם, ַהְללּוָיּה: ים. ִכּ ל ָהֻאִמּ חּוהּו ָכּ ְבּ ל ּגֹוִים, ַשׁ ַהְללּו ֶאת ְיָי ָכּ

הלל
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י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. י טֹוב ִכּ הֹודּו ַלְיָי ִכּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ָרֵאל ִכּ יֹאַמר ָנא ִיְשׂ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן ִכּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיָי ִכּ

ה ִלי ָאָדם.  ֲעֶשׂ ַיּ ְיָי ִלי לֹא ִאיָרא, ַמה  ָיּה.  ְרָחב  ֶמּ ַבּ ָיּה, ָעָנִני  ַצר ָקָראִתי  ִמן ַהֵמּ
ְיָי  ַבּ ָאָדם. טֹוב ַלֲחסֹות  ָבּ טַֹח  ְיָי ִמְבּ ַבּ ׂשְנָאי. טֹוב ַלֲחסֹות  ְבּ ַוֲאִני ֶאְרֶאה  עְֹזָרי  ְיָי ִלי ְבּ
ְיָי  ם  ֵשׁ י ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני, ְבּ ְיָי ִכּ ם  ֵשׁ ל ּגֹוִים ְסָבבּוִני, ְבּ ְנִדיִבים. ָכּ טַֹח ִבּ ִמְבּ
ִחיַתִני  חֹה ְדּ י ֲאִמיַלם. ָדּ ְיָי ִכּ ם  ֵשׁ ֵאׁש קֹוִצים, ְבּ ֲעכּו ְכּ בִֹרים, דֹּ י ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ִכְדּ ִכּ
יִקים,  ָאֳהֵלי ַצִדּ ה ִויׁשּוָעה ְבּ ל, ַוְיָי ֲעָזָרִני. ָעִזּי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. קֹול ִרָנּ ִלְנפֹּ
ר  י ֶאְחֶיה, ַוֲאַסֵפּ ה ָחִיל. לֹא ָאמּות ִכּ ׂ ה ָחִיל. ְיִמין ְיָי רֹוֵמָמה, ְיִמין ְיָי עֵֹשָ ׂ ְיִמין ְיָי עֵֹשָ
ֲעֵרי ֶצֶדק, ָאבֹא ָבם, אֹוֶדה  ְתחּו ִלי ַשׁ ֶות לֹא ְנָתָנִני. ִפּ ּה, ְוַלָמּ ַרִני ָיּ ר ִיְסּ י ָיּה. ַיסֹּ ַמֲעֵשׂ

יִקים ָיבֹאּו בֹו.  ַער ַלְיָי, ַצִדּ ָיּה. ֶזה ַהַשּׁ

ִהי ִלי ִליׁשּוָעה.  י ֲעִניָתִני ַוְתּ ִהי ִלי ִליׁשּוָעה. אֹוְדָך ִכּ י ֲעִניָתִני ַוְתּ אֹוְדָך ִכּ
ה.  ָנּ ה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִפּ ָנּ ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִפּ

ֵעיֵנינּו.  ֵעיֵנינּו. ֵמֵאת ְיָי ָהְיָתה זֹּאת ִהיא ִנְפָלאת ְבּ מֵֵאת ְיָי ָהְיָתה זֹּאת ִהיא ִנְפָלאת ְבּ
ְמָחה בֹו. ה ְיָי ָנִגיָלה ְוִנְשׂ ְמָחה בֹו. ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂ ה ְיָי ָנִגיָלה ְוִנְשׂ ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂ

א. א ְיָי, הֹוִשיָעה ָנּ א. ָאָנּ א ְיָי, הֹוִשיָעה ָנּ ָאָנּ

א ְיָי, ַהְצִליָחה ָנא. א ְיָי, ַהְצִליָחה ָנא. ָאָנּ ָאָנּ

ית ְיָי.  ַרְכנּוֶכם ִמֵבּ ם ְיָי, ֵבּ ֵשׁ א ְבּ רּוְך ַהָבּ ית ְיָי. ָבּ ַרְכנּוֶכם ִמֵבּ ם ְיָי, ֵבּ ֵשׁ א ְבּ רּוְך ַהָבּ ָבּ
ַח.  ְזֵבּ ֲעבִֹתים ַעד ַקְרנֹות ַהִמּ ֵאל ְיָי ַוָיֶּאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג ַבּ

ַח.  ְזֵבּ ֲעבִֹתים ַעד ַקְרנֹות ַהִמּ ֵאל ְיָי ַוָיֶּאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג ַבּ

 . , ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמָךּ ה ְואֹוֶדָךּ . ֵאִלי ַאָתּ , ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמָךּ ה ְואֹוֶדָךּ ֵאִלי ַאָתּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. י טֹוב, ִכּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ַלְיָי ִכּ י טֹוב, ִכּ הֹודּו ַלְיָי ִכּ
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ית  ָך ּבֵ י ְרצֹוֶנָך, ְוָכל ַעּמְ יִקים עֹוׂשֵ יָך, ַוֲחִסיֶדיָך ְוַצּדִ ל ַמֲעׂשֶ ְיַהְללּוָך ה' ֱאלֵֹהינּו ּכָ
יׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת  חּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקּדִ ּבְ ה יֹודּו ִויָבְרכּו ִויׁשַ ִרּנָ ָרֵאל, ּבְ ִיׂשְ
ה  י ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאּתָ ר, ּכִ ְמָך ָנִעים ְלַזּמֵ י ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות, ּוְלׁשִ נּו ּכִ ְמָך ַמְלּכֵ ׁשִ

ֵאל.

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ י טֹוב -   הֹודּו ַליהָֹוה ִכּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ הֹודּו ֵלאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים -  
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו הֹודּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים -  ִכּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ה ִנְפָלאֹות ְגדֹלֹות ְלַבּדֹו -  ִכּ ְלעֵֹשׂ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְתבּוָנה -  ִכּ ַמִים ִבּ ה ַהָשּׁ ְלעֵֹשׂ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְים -  ִכּ ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָמּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו דִֹלים -  ִכּ ה אֹוִרים ְגּ ְלעֵֹשׂ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו יֹום -  ִכּ ֶלת ַבּ ֶמׁש ְלֶמְמֶשׁ ֶאת ַהֶשּׁ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְיָלה -  ִכּ ַלּ לֹות ַבּ ֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְשׁ ֶאת ַהָיּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְבכֹוֵריֶהם -  ִכּ ה ִמְצַרִים ִבּ ְלַמֵכּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ָרֵאל ִמּתֹוָכם -  ִכּ ַויֹוֵצא ִיְשׂ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה -  ִכּ ְבּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ ְלגֵֹזר ַים סּוף ִלְגָזִרים -  
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו תֹוכֹו -  ִכּ ָרֵאל ְבּ ְוֶהֱעִביר ִיְשׂ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְרעֹה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף -  ִכּ ְוִנֵער ַפּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ר -  ִכּ ְדָבּ ִמּ ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ַבּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו דִֹלים -   ִכּ ה ְמָלִכים ְגּ ְלַמֵכּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ ַוַיֲּהרֹג ְמָלִכים ַאִדיִרים -  
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי -  
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ ן -   ָשׁ ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָבּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה -  
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ ָרֵאל ַעְבּדֹו -   ַנֲחָלה ְלִיְשׂ
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י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו -  ִכּ ִשׁ ְבּ ֶשׁ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ ֵרינּו -   ַוִיְפְרֵקנּו ִמָצּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ ר -   ָשׂ נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל ָבּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ִכּ ָמִים -   הֹודּו ְלֵאל ַהָשּׁ

ּוְתרֹוֵמם  ָפֵאר  ְתּ ר  ָשׂ ָבּ ל  ָכּ ְורּוַח  ְמָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו.  ִשׁ ָבֵרְך ֶאת  ְתּ ל ַחי  ָכּ ַמת  ִנְשׁ
ֶמֶלְך  ָלנּו  ֵאין  ְלָעֶדיָך  ּוִמַבּ ֵאל.  ה  ַאָתּ ָהעֹוָלם  ְוַעד  ָהעֹוָלם  ִמן  ִמיד.  ָתּ נּו  ַמְלֵכּ ִזְכְרָך 
ָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך  ְבּ ּוְמַרֵחם  ּוְמַפְרֵנס  יל  ּוַמִצּ יַע. ּפֹוֶדה  ּגֹוֵאל ּומֹוִשׁ
ל  ִריֹות, ֲאדֹון ָכּ ל ְבּ ה. ֱאלֵֹהי ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים, ֱאלֹוַהּ ָכּ א ָאָתּ עֹוֵזר ְוסֹוֵמְך ֶאָלּ
ַרֲחִמים.  ְבּ ּוְבִרּיֹוָתיו  ֶחֶסד  ְבּ עֹוָלמֹו  ַנֵהג  ַהְמּ חֹות,  ָבּ ְשׁ ַהִתּ רֹוב  ְבּ ל  ֻהָלּ ַהְמּ ּתֹוָלדֹות, 
ִאְלִמים,  יַח  ִשׂ ְוַהֵמּ ִמים,  ִנְרָדּ ִקיץ  ְוַהֵמּ ִנים,  ְיֵשׁ ַהְמעֹוֵרר  ן,  ִייָשׁ ְולֹא  ָינּום  לֹא  ַוְיהָֹוה 

ָך ֲאַנְחנּו מֹוִדים. פּוִפים, ְלָך ְלַבְדּ יר ֲאסּוִרים, ְוַהּסֹוֵמְך נֹוְפִלים, ְוַהּזֹוֵקף ְכּ ִתּ ְוַהַמּ

ֶמְרֲחֵבי  ַבח ְכּ ְפתֹוֵתינּו ֶשׁ יו, ְוִשׂ ָלּ ֲהמֹון ַגּ ה ַכּ ָיּם, ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָנּ יָרה ַכּ ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִשׁ
ָמִים, ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות  ֵרי ָשׁ ִנְשׁ ֵרַח, ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות ְכּ ֶמׁש ְוַכָיּ ֶשּׁ ָרִקיַע, ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות ַכּ
יִקים ְלהֹודֹות ְלָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ּוְלָבֵרְך ֶאת  ַאָיּלֹות, ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִפּ ָכּ
ִעם  יָת  ָעִשׂ ֶשׁ ַהּטֹובֹות  ָעִמים,  ְפּ ְרָבבֹות  י  ְוִרֵבּ ֲאָלִפים  ַאְלֵפי  ֵמֶאֶלף  ַאַחת  ַעל  ֶמָך  ְשׁ
נּו,  ָרָעב ַזְנָתּ ִדיָתנּו, ְבּ ית ֲעָבִדים ְפּ נּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ּוִמֵבּ ַאְלָתּ ְצַרִים ְגּ נּו. ִמִמּ ֲאבֹוֵתינּו ְוִעָמּ
יָתנּו.  ִלּ נּו, ּוֵמֳחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים ִדּ ְטָתּ ֶבר ִמַלּ נּו, ּוִמֶדּ ְלָתּ נּו; ֵמֶחֶרב ִהַצּ ְלָתּ ְלַכּ ָבע ִכּ ּוְבָשׂ
ן  נּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ָלֶנַצח. ַעל ֵכּ ֵשׁ ְטּ ה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך, ְולֹא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך ְוַאל ִתּ ַעד ֵהָנּ
ִפינּו, ֵהן ֵהם  ְמָתּ ְבּ ר ַשׂ ינּו, ְוָלׁשֹון ֲאֶשׁ ַאֵפּ ַפְחָתּ ְבּ ָנּ ָמה ֶשׁ נּו, ְורּוַח ּוְנָשׁ ְגָתּ ָבּ ַלּ ִפּ ֵאָבִרים ֶשׁ
נּו.  ַמְלֵכּ ְמָך  ִשׁ ֶאת  ְוַיְמִליכּו  יׁשּו  ְוַיְקִדּ ְוַיֲעִריצּו  ִוירֹוְממּו  ִויָפֲארּו  חּו  ְבּ ִויַשׁ ִויָבְרכּו  יֹודּו 
ְלָפֶניָך  ְוָכל קֹוָמה  ִתְכַרע,  ְלָך  ֶרְך  ֶבּ ְוָכל  ַבע,  ִתָשּׁ ְלָך  ָלׁשֹון  ְוָכל  יֹוֶדה,  ְלָך  ה  ֶפּ ָכל  י  ִכּ
ל  תּוב: ָכּ ָכּ ָבר ֶשׁ ָדּ ֶמָך. ַכּ רּו ִלְשׁ ָבבֹות ִייָראּוָך, ְוָכל ֶקֶרב ּוְכָליֹות ְיַזְמּ ֲחֶוה, ְוָכל ְלּ ַתּ ִתְשׁ
ּנּו, ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגֹוְזלֹו. ִמי  יל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶמּ אַמְרָנה ְיהָֹוה ִמי ָכמֹוָך, ַמִצּ ַעְצמֹוַתי תֹּ
ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון, קֹוֵנה  דֹול ַהִגּ ְך, ּוִמי ַיֲעָרְך ָלְך, ָהֵאל ַהָגּ ֶוה ָלּ ְך, ּוִמי ִיְשׁ ִיְדֶמה ָלּ
ְרִכי  ָאמּור: ְלָדִוד, ָבּ ָך, ָכּ ם ָקְדֶשׁ ֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ּוְנָבֵרְך ֶאת ֵשׁ ֵבּ ְלָך ּוְנַשׁ ַמִים ָוָאֶרץ. ְנַהֶלּ ָשׁ

ם ָקְדׁשֹו: י ֶאת ְיהָֹוה, ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵשׁ ַנְפִשׁ
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נֹוְראֹוֶתיָך.  ְבּ ְוַהּנֹוָרא  ָלֶנַצח  ּבֹור  ַהִגּ ֶמָך,  ְשׁ ְכבֹוד  ִבּ דֹול  ַהָגּ ֻעֶזָּך,  ַתֲעֻצמֹות  ְבּ ָהֵאל 
א.  ׂ א ָרם ְוִנָשּ ֵסּ ב ַעל ִכּ ֶלְך ַהּיֹוֵשׁ ַהֶמּ

ה. ִרים ָנאָוה ְתִהָלּ ְיהָֹוה, ַלְיָשׁ יִקים ַבּ נּו ַצִדּ מֹו. ְוָכתּוב ַרְנּ ׁשֹוֵכן ַעד ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ְשׁ

ָכל ּדֹור  נּו ְבּ ְמָך ַמְלֵכּ ַאר ִשׁ ה ִיְתָפּ ִרָנּ ָרֵאל, ְבּ ית ִיְשׂ ָך ֵבּ ּוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְמּ
ל  ל ַהְיצּוִרים, ְלָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ְלהֹודֹות ְלַהֵלּ ן חֹוַבת ָכּ ֵכּ ָודֹור, ֶשׁ
חֹות  ְבּ ירֹות ְוִתְשׁ ְבֵרי ִשׁ ל ִדּ ס, ַעל ָכּ ה ּוְלַקֵלּ ר ְלָבֵרְך ְלַעֵלּ ַח ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהֵדּ ֵבּ ְלַשׁ

יֶחָך: ָך ְמִשׁ י ַעְבְדּ ן ִיַשׁ ִוד ֶבּ ָדּ

ַמִים  ָשּׁ דֹוׁש ַבּ דֹול ְוַהָקּ ֶלְך ַהָגּ נּו, ָהֵאל ַהֶמּ ְמָך ָלַעד ַמְלֵכּ ח ִשׁ ַבּ ַתּ ִיְשׁ
ָבָחה,  ּוְשׁ יר  ִשׁ ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ָנֶאה  ְלָך  י  ִכּ ּוָבָאֶרץ, 
ְוִתְפֶאֶרת,  ה  ִהָלּ ְתּ ּוְגבּוָרה,  ה  ֻדָלּ ְגּ ֶנַצח  ָלה,  ּוֶמְמָשׁ עֹוז  ְוִזְמָרה,  ל  ַהֵלּ
ה ְיָי,  רּוְך ַאָתּ ה ְוַעד עֹוָלם. ָבּ ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ֵמַעָתּ ה ּוַמְלכּות, ְבּ ְקֻדָשּׁ
ְפָלאֹות, ַהּבֹוֵחר  חֹות, ֵאל ַההֹוָדאֹות, ֲאדֹון ַהִנּ ָבּ ְשׁ ִתּ דֹול ַבּ ֵאל ֶמֶלְך ָגּ

יֵרי ִזְמָרה, ֶמֶלְך ֵאל ֵחי ָהעֹוָלִמים: אמן. ִשׁ ְבּ

ָרֵאל  רּוְך הּוא ְלִיְשׂ דֹוׁש ָבּ ָאַמר ַהָקּ ׂשֹוַרת ַהְיׁשּוָעה, ֶשׁ ֶנֶגד ְבּ הּוא ְכּ ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָמן ְלַקֵים ִמְצַות ּכֹוס ְרִביִעי ֶשׁ
י ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלֱאלִֹהים". "ְוָלַקְחִתּ

ֶפן. ִרי ַהָגּ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

וְׁשֹוֶתה בֲַּהָסבַת ְשׂמֹאל

ל,  ְתַהָלּ ִתּ ִרים   ִפי ְיָשׁ ְבּ
ַרְך,  ְתָבּ יִקים  ִתּ ּוְבִדְבֵרי ַצִדּ
ְתרֹוָמם, ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים  ִתּ
ׁש. ְתַקָדּ ים  ִתּ ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִשׁ
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ֶדה ְוַעל  ׂ נּוַבת ַהָשּ ֶפן, ַעל ְתּ ִרי ַהֶגּ ֶפן ְוַעל ְפּ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַעל ַהֶגּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ַע ִמּטּוָבּה  בֹּ ְרָיּה ְוִלְשׂ ָרִציָת ְוִהְנַחְלָתּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹל ִמִפּ ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶשׁ ֶאֶרץ ֶחְמָדּ
בֹוֶדָך  ְכּ ן  ַכּ ִמְשׁ ִצּיֹון  ְוַעל  ִעיֶרָך  ַלִים  ְירּוָשׁ ְוַעל  ָך  ַעֶמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ַעל  ֱאלֵֹקינּו  ד'  ָנא  ַרֶחם 
ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה  ַלִים ִעיר ַהקֶֹדׁש ִבּ ֶחָך ְוַעל ֵהיָכֶלָך, ּוְבֵנה ְירּוָשׁ ְוַעל ִמְזְבּ

ה ּוְבָטֳהָרה ְקֻדָשׁ ע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִבּ ַבּ ְרָיּה ְוִנְשׂ ִבְנָיָנּה ְונֹאַכל ִמִפּ ְמֵחנּו ְבּ ְוַשׂ
ת ַהֶזּה( ָבּ יֹום ַהַשׁ ת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְבּ ָבּ ַשׁ )ְבּ

ּצֹות ַהֶזּה, יֹום ַחג ַהַמּ ְמֵחנּו ְבּ ְוַשׂ
ֶפן. ִרי ַהָגּ ָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְפּ ל ְונֹוֶדה ְלּ ה ד' טֹוב ּוֵמִטיב ַלכֹּ י ַאָתּ ִכּ

ֶפן. ִרי ַהָגּ ה ד' ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְפּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ְפָנּה.  ִרי ַגּ ָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְפּ ל ְונֹוֶדה ְלּ ה ד' טֹוב ּוֵמִטיב ַלכֹּ י ַאָתּ )ַעל ַיִין ּוִמיץ ֲעָנִבים ִמּתֹוֶצֶרת ָהָאֶרץ ְמַסֵיּם: ִכּ

ְפָנה(. ִרי ַגּ ה ד' ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְפּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ברכה אחרונה

תשתיות
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ְיָלה, ַלּ ים ִהְפֵלאָת ַבּ ָאז רֹוב ִנִסּ
ְיָלה, מֹוֶרת ֶזה ַהַלּ רֹאׁש ַאְשׁ ְבּ

ֶנֱחַלק לֹו ַלְיָלה, ְחּתֹו ְכּ ֵגר ֶצֶדק ִנַצּ
ְיָלה. ֲחִצי ַהַלּ ַוְיִהי ַבּ

ְיָלה, ֲחלֹום ַהַלּ ָרר ַבּ ְנָתּ ֶמֶלְך ְגּ ַדּ
ֶאֶמׁש ַלְיָלה , ִהְפַחְדָתּ ֲאַרִמי ְבּ

ָרֵאל ְלַמְלָאְך ַויּוַכל לֹו ַלְיָלה, ר ִיְשׂ ַשׂ ַוָיּ
ְיָלה. ֲחִצי ַהַלּ ַוְיִהי ַבּ

ְיָלה, ֲחִצי ַהַלּ כֹוֵרי ַפְתרֹוס ָמַחְצָתּ ַבּ ֶזַרע ְבּ
ְיָלה, ַלּ קּוָמם ַבּ ֵחיָלם לֹא ָמְצאּו ְבּ

כֹוְכֵבי ַלְיָלה, ת ִסִליָת ְבּ ִטיַסת ְנִגיד ֲחרֶשׁ
ְיָלה. ֲחִצי ַהַלּ ַוְיִהי ַבּ

ְיָלה, ַלּ ָתּ ְפָגָריו ַבּ ָיַעץ ְמָחֵרף ְלנֹוֵפף ִאּוּוי, הֹוַבְשׁ
ִאיׁשֹון ַלְיָלה, ל ּוַמָצבֹו ְבּ ַרע ֵבּ ָכּ

ְלִאיׁש ֲחמּודֹות ִנגָלה ָרז ֲחזֹות ַלְיָלה,
ְיָלה. ֲחִצי ַהַלּ ַוְיִהי ַבּ

ְיָלה, ַלּ ְכֵלי קֶֹדׁש ֶנֱהַרג ּבֹו ַבּ ר ִבּ ֵכּ ַתּ ִמְשׁ
ֲעתּוֵתי ַלְיָלה, ע ִמּבֹור ֲאָריֹות ּפֹוֵתר ִבּ נֹוַשׁ

ְיָלה, ַלּ ְנָאה ָנַטר ֲאָגִגי ְוָכַתב ְסָפִרים ַבּ ִשׂ
ְיָלה. ֲחִצי ַהַלּ ַוְיִהי ַבּ

ַנת ַלְיָלה, ֶנֶדד ְשׁ עֹוַרְרָתּ ִנְצֲחָך ָעָליו ְבּ
ַלְיָלה, ּפּוָרה ִתְדרֹוְך לׁשֹוֵמר ַמה ִמּ

ֶקר ְוַגם ַלְיָלה", ח "ָאָתא בֹּ ׁשֹוֵמר ְוָשׂ ָצַרח ַכּ
ְיָלה. ֲחִצי ַהַלּ ַוְיִהי ַבּ

ר הּוא לֹא יֹום ְולֹֹא ַלְיָלה,  ָקֵרב יֹום ֲאֶשׁ
ְיָלה, י ְלָך ַהיֹום ַאף ְלָך ַהַלּ  ָרם הֹוַדע ִכּ

ְיָלה, ל ַהיֹום ְוָכל ַהַלּ  ׁשֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרָך ָכּ
ת ַלְיָלה, ַכּ אֹור יֹום ֶחְשׁ ִאיר ְכּ  ָתּ

ְיָלה. ֲחִצי ַהַלּ  ַוְיִהי ַבּ

ְיָלה ֲחִצי ַהַלּ  ַוְיִהי ַבּ

נּוָיה. ָלִים ַהְבּ ירּוָשׁ ָאה ִבּ ָנה ַהָבּ ְלָשׁ

ִהְלָכתֹו, ַסח ְכּ ֲחַסל ִסּדּור ֶפּ
תֹו. טֹו ְוֻחָקּ ָפּ ָכל ִמְשׁ ְכּ

ר אֹותֹו, ר ָזִכינּו ְלַסֵדּ ֲאֶשׁ ַכּ
ה ַלֲעׂשֹותֹו. ן ִנְזֶכּ ֵכּ

ַזְך ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה,
קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה.

ה, ָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכָנּ ְבּ
ה. ִרָנּ דּוִים ְלִצּיֹון ְבּ ְפּ

נרצה
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ָקרֹוב. יתֹו ְבּ יר הּוא ִיְבֶנה ֵבּ ַאִדּ
ָקרֹוב. ָיֵמינּו ְבּ ְמֵהָרה, ְבּ ְמֵהָרה, ִבּ ִבּ

ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵנה ֵבּ ֵנה, ְבּ ֵנה, ֵאל ְבּ ֵאל ְבּ

ָקרֹוב. יתֹו ְבּ גּול הּוא ִיְבֶנה ֵבּ דֹול הּוא, ָדּ חּור הּוא, ָגּ ָבּ
ָקרֹוב. ָיֵמינּו ְבּ ְמֵהָרה, ְבּ ְמֵהָרה, ִבּ ִבּ

ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵנה ֵבּ ֵנה, ְבּ ֵנה, ֵאל ְבּ ֵאל ְבּ

ָקרֹוב. יתֹו ְבּ אי הּוא ִיְבֶנה ֵבּ ָהדּור הּוא, ָוִתיק הּוא, ַזַכּ
ָקרֹוב. ָיֵמינּו ְבּ ְמֵהָרה, ְבּ ְמֵהָרה, ִבּ  ִבּ

ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵנה ֵבּ ֵנה, ְבּ ֵנה, ֵאל ְבּ ֵאל ְבּ

ָקרֹוב. יתֹו ְבּ ָחִסיד הּוא, ָטהֹור הּוא, ָיִחיד הּוא ִיְבֶנה ֵבּ
ָקרֹוב. ָיֵמינּו ְבּ ְמֵהָרה, ְבּ ְמֵהָרה, ִבּ ִבּ

ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵנה ֵבּ ֵנה, ְבּ ֵנה, ֵאל ְבּ ֵאל ְבּ

ָקרֹוב. יתֹו ְבּ יר הּוא, ָלמּוד הּוא, ֶמֶלְך הּוא ִיְבֶנה ֵבּ ִבּ ַכּ
ָקרֹוב. ָיֵמינּו ְבּ ְמֵהָרה, ְבּ ְמֵהָרה, ִבּ ִבּ

ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵנה ֵבּ ֵנה, ְבּ ֵנה, ֵאל ְבּ ֵאל ְבּ

ָקרֹוב. יתֹו ְבּ יב הּוא, ִעּזּוז הּוא ִיְבֶנה ֵבּ נֹוָרא הּוא, ַסִגּ
ָקרֹוב. ָיֵמינּו ְבּ ְמֵהָרה, ְבּ ְמֵהָרה, ִבּ ִבּ

ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵנה ֵבּ ֵנה, ְבּ ֵנה, ֵאל ְבּ ֵאל ְבּ

ָקרֹוב. יתֹו ְבּ דֹוׁש הּוא ִיְבֶנה ֵבּ ּפֹוֶדה הּוא, ַצִדיק הּוא, ָקּ
ָקרֹוב. ָיֵמינּו ְבּ ְמֵהָרה, ְבּ ְמֵהָרה, ִבּ ִבּ

ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵנה ֵבּ ֵנה, ְבּ ֵנה, ֵאל ְבּ ֵאל ְבּ

ָקרֹוב. יתֹו ְבּ יף הּוא ִיְבֶנה ֵבּ ִקּ י הּוא, ַתּ ַדּ ַרחּום הּוא, ַשׁ
ָקרֹוב. ָיֵמינּו ְבּ ְמֵהָרה, ְבּ ְמֵהָרה, ִבּ ִבּ

ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵנה ֵבּ ֵנה, ְבּ ֵנה, ֵאל ְבּ ֵאל ְבּ

י לֹו ָיֶאה י לֹו ָנֶאה. ּכִ ּכִ
דּוָדיו ֹיאְמרּו לֹו: ֲהָלָכה. ּגְ חּור ּכַ ְמלּוָכה. ּבָ יר ּבִ ַאּדִ

י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ
י לֹו ָיֶאה: י לֹו ָנֶאה. ּכִ ְמָלָכה. ּכִ ְלָך ה' ַהּמַ

ֲהָלָכה. ָוִתיָקיו ֹיאְמרּו לֹו: ְמלּוָכה. ָהדּור ּכַ גּול ּבִ ּדָ
י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ

י לֹו ָיֶאה: י לֹו ָנֶאה. ּכִ ְמָלָכה. ּכִ ְלָך ה' ַהּמַ

ֲהָלָכה. ַטְפְסָריו ֹיאְמרּו לֹו: ְמלּוָכה. ָחִסין ּכַ אי ּבִ ַזּכַ
י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ

י לֹו ָיֶאה: י לֹו ָנֶאה. ּכִ ְמָלָכה. ּכִ ְלָך ה' ַהּמַ

ֲהָלָכה. ִלּמּוָדיו ֹיאְמרּו לֹו: יר ּכַ ּבִ ְמלּוָכה. ּכַ ָיִחיד ּבִ
י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ

י לֹו ָיֶאה: י לֹו ָנֶאה. ּכִ ְמָלָכה. ּכִ ְלָך ה' ַהּמַ

ֲהָלָכה. ְסִביָביו ֹיאְמרּו לֹו: ְמלּוָכה. נֹוָרא ּכַ ֶמֶלְך ּבִ
י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ

י לֹו ָיֶאה: י לֹו ָנֶאה. ּכִ ְמָלָכה. ּכִ ְלָך ה' ַהּמַ

יָקיו ֹיאְמרּו לֹו: ֲהָלָכה. ַצּדִ ְמלּוָכה. ּפֹוֶדה ּכַ ָעָניו ּבִ
י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ

י לֹו ָיֶאה: י לֹו ָנֶאה. ּכִ ְמָלָכה. ּכִ ְלָך ה' ַהּמַ

יו ֹיאְמרּו לֹו: ְנַאּנָ ֲהָלָכה. ׁשִ ְמלּוָכה. ַרחּום ּכַ ָקדֹוׁש ּבִ
י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ

י לֹו ָיֶאה: י לֹו ָנֶאה. ּכִ ְמָלָכה. ּכִ ְלָך ה' ַהּמַ

ִמיָמיו ֹיאְמרּו לֹו: ֲהָלָכה. ּתְ ְמלּוָכה. ּתֹוֵמְך ּכַ יף ּבִ ּקִ ּתַ

י ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך ְלָך ּוְלָך. ְלָך ּכִ
י לֹו ָיֶאה: י לֹו ָנֶאה. ּכִ ְמָלָכה. ּכִ ְלָך ה' ַהּמַ

י לֹו ָיֶאה י לֹו ָנֶאה. ּכִ ּכִ

יר הּוא ַאִדּ
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ארגון ולווי סיורים לעולים תושבי העיר להכרת הארץ 

ֱאלֵֹהינּו  ֶאָחד  יֹוֵדַע:  ֲאִני  ֶאָחד  יֹוֵדַע?  ִמי  ֶאָחד 
ַמים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ֶשׁ

ֻלחֹות  ֵני  ְשׁ יֹוֵדַע:  ֲאִני  ַנִים  ְשׁ יֹוֵדַע?  ִמי  ַנִים  ְשׁ
ַמים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ִרית. ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ַהְבּ

ה ָאבֹות,  לָשׁ ה ֲאִני יֹוֵדַע: ְשׁ לָשׁ ה ִמי יֹוֵדַע? ְשׁ לָשׁ ְשׁ
ַמים  ָשּׁ ַבּ ֶשׁ ֱאלֵֹהינּו  ֶאָחד  ִרית,  ַהְבּ ֻלחֹות  ֵני  ְשׁ

ּוָבָאֶרץ

ע ִאָמהֹות,  ע ֲאִני יֹוֵדַע: ַאְרַבּ ע ִמי יֹוֵדַע? ַאְרַבּ ַאְרַבּ
ֱאלֵֹהינּו  ֶאָחד  ִרית,  ַהְבּ ֻלחֹות  ֵני  ְשׁ ָאבֹות,  ה  לָשׁ ְשׁ

ַמים ּוָבָאֶרץ ָשּׁ ַבּ ֶשׁ

ה  ֲחִמָשׁ יֹוֵדַע:  ֲאִני  ה  ָשּׁ ֲחִמּ יֹוֵדַע?  ִמי  ה  ָשּׁ ֲחִמּ
ָאבֹות,  ה  לָשׁ ְשׁ ִאָמהֹות,  ע  ַאְרַבּ תֹוָרה,  י  חּוְמֵשׁ
ַמים  ָשּׁ ַבּ ֶשׁ ֱאלֵֹהינּו  ֶאָחד  ִרית,  ַהְבּ ֻלחֹות  ֵני  ְשׁ

ּוָבָאֶרץ

ִסְדֵרי  ה  ָשּׁ ִשׁ יֹוֵדַע:  ֲאִני  ה  ָשּׁ ִשׁ יֹוֵדַע?  ִמי  ה  ָשּׁ ִשׁ
ִאָמהֹות,  ע  ַאְרַבּ תֹוָרה,  י  חּוְמֵשׁ ה  ֲחִמָשׁ ָנה,  ִמְשׁ
ֱאלֵֹהינּו  ֶאָחד  ִרית,  ַהְבּ ֻלחֹות  ֵני  ְשׁ ָאבֹות,  ה  לָשׁ ְשׁ

ַמים ּוָבָאֶרץ ָשּׁ ַבּ ֶשׁ

ְיֵמי  ְבָעה  ִשׁ יֹוֵדַע:  ֲאִני  ְבָעה  ִשׁ יֹוֵדַע?  ִמי  ְבָעה  ִשׁ
י  חּוְמֵשׁ ה  ֲחִמָשׁ ָנה,  ִמְשׁ ִסְדֵרי  ה  ָשּׁ ִשׁ ָתא,  ָבּ ַשׁ
ֵני ֻלחֹות  ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ע ִאָמהֹות, ְשׁ תֹוָרה, ַאְרַבּ

ַמים ּוָבָאֶרץ ָשּׁ ַבּ ִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ַהְבּ

מֹוָנה  ְשׁ יֹוֵדַע:  ֲאִני  מֹוָנה  ְשׁ יֹוֵדַע?  ִמי  מֹוָנה  ְשׁ
ִסְדֵרי  ה  ָשּׁ ִשׁ ָתא,  ָבּ ַשׁ ְיֵמי  ְבָעה  ִשׁ ִמיָלה,  ְיֵמי 
ִאָמהֹות,  ע  ַאְרַבּ תֹוָרה,  י  חּוְמֵשׁ ה  ֲחִמָשׁ ָנה,  ִמְשׁ
ֱאלֵֹהינּו  ֶאָחד  ִרית,  ַהְבּ ֻלחֹות  ֵני  ְשׁ ָאבֹות,  ה  לָשׁ ְשׁ

ַמים ּוָבָאֶרץ ָשּׁ ַבּ ֶשׁ

ַיְרֵחי  ָעה  ְשׁ ָעה ֲאִני יֹוֵדַע: ִתּ ְשׁ ָעה ִמי יֹוֵדַע? ִתּ ְשׁ ִתּ
ָתא,  ָבּ ַשׁ ְיֵמי  ְבָעה  ִשׁ ִמיָלה,  ְיֵמי  מֹוָנה  ְשׁ ֵלָדה, 
ע  י תֹוָרה, ַאְרַבּ ה חּוְמֵשׁ ָנה, ֲחִמָשׁ ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ָשּׁ ִשׁ
ִרית, ֶאָחד  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ִאָמהֹות, ְשׁ

ַמים ּוָבָאֶרץ ָשּׁ ַבּ ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ

ַרָיא,  ָרה ִדְבּ ָרה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲעָשׂ ָרה ִמי יֹוֵדַע? ֲעָשׂ ֲעָשׂ
ְבָעה  ִשׁ ִמיָלה,  ְיֵמי  מֹוָנה  ְשׁ ֵלָדה,  ַיְרֵחי  ָעה  ְשׁ ִתּ
י  ה חּוְמֵשׁ ָנה, ֲחִמָשׁ ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ָשּׁ ָתא, ִשׁ ָבּ ְיֵמי ַשׁ
ֵני ֻלחֹות  ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ע ִאָמהֹות, ְשׁ תֹוָרה, ַאְרַבּ

ַמים ּוָבָאֶרץ ָשּׁ ַבּ ִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ַהְבּ

ַאַחד  יֹוֵדַע:  ֲאִני  ר  ָעָשׂ ַאַחד  יֹוֵדַע?  ִמי  ר  ָעָשׂ ַאַחד 
ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה,  ְשׁ ַרָיא, ִתּ ָרה ִדְבּ ר ּכֹוְכַבָיּא, ֲעָשׂ ָעָשׂ
ה  ָשּׁ ִשׁ ָתא,  ָבּ ַשׁ ְיֵמי  ְבָעה  ִשׁ ִמיָלה,  ְיֵמי  מֹוָנה  ְשׁ
ע  ַאְרַבּ תֹוָרה,  י  חּוְמֵשׁ ה  ֲחִמָשׁ ָנה,  ִמְשׁ ִסְדֵרי 
ִרית, ֶאָחד  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ִאָמהֹות, ְשׁ

ַמים ּוָבָאֶרץ ָשּׁ ַבּ ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ

יֹוֵדַע:  ֲאִני  ר  ָעָשׂ שנים  יודע?  ִמי  ר  ָעָשׂ ֵנים  ְשׁ
ָרה  ר ּכֹוְכַבָיּא, ֲעָשׂ ְבַטָיא, ַאַחד ָעָשׂ ר ִשׁ ֵנים ָעָשׂ ְשׁ
ִמיָלה,  ְיֵמי  מֹוָנה  ְשׁ ֵלָדה,  ַיְרֵחי  ָעה  ְשׁ ִתּ ַרָיא,  ִדְבּ
ה  ָנה, ֲחִמָשׁ ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ָשּׁ ָתא, ִשׁ ָבּ ְיֵמי ַשׁ ְבָעה  ִשׁ
ָאבֹות,  ה  לָשׁ ְשׁ ִאָמהֹות,  ע  ַאְרַבּ תֹוָרה,  י  חּוְמֵשׁ
ַמים  ָשּׁ ַבּ ֶשׁ ֱאלֵֹהינּו  ֶאָחד  ִרית,  ַהְבּ ֻלחֹות  ֵני  ְשׁ

ּוָבָאֶרץ

יֹוֵדַע:  ֲאִני  ר  ָעָשׂ ה  לָשׁ ְשׁ יֹוֵדַע?  ִמי  ר  ָעָשׂ ה  לָשׁ ְשׁ
ַאַחד  ְבַטָיא,  ִשׁ ר  ָעָשׂ ֵנים  ְשׁ ָיא.  ִמַדּ ר  ָעָשׂ ה  לָשׁ ְשׁ
ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה,  ְשׁ ַרָיא, ִתּ ָרה ִדְבּ ר ּכֹוְכַבָיּא, ֲעָשׂ ָעָשׂ
ה  ָשּׁ ִשׁ ָתא,  ָבּ ַשׁ ְיֵמי  ְבָעה  ִשׁ ִמיָלה,  ְיֵמי  מֹוָנה  ְשׁ
ע  ַאְרַבּ תֹוָרה,  י  חּוְמֵשׁ ה  ֲחִמָשׁ ָנה,  ִמְשׁ ִסְדֵרי 
ִרית, ֶאָחד  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ִאָמהֹות, ְשׁ

ַמים ּוָבָאֶרץ ָשּׁ ַבּ ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ

ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע
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ְדָיא,  ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגּ א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ְדָיא, ְדּ ְדָיא, ַחד ַגּ ַחד ַגּ
ְדָיא. ַחד ַגּ

ְתֵרי זּוֵזי,  א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ַוֲאָתא ׁשּוְנָרא, ְוָאְכָלא ְלַגְדָיא, ְדּ
ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ַחד ַגּ

ין  ַזִבּ ְדּ ְלַגְדָיא,  ָאְכָלא  ְדּ ְך ְלׁשּוְנָרא,  ְוָנַשׁ א,  ַכְלָבּ ַוֲאָתא 
ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגּ א ִבּ ַאָבּ

ָאְכ ְך ְלׁשּוְנָרא, ְדּ ָנַשׁ א, ְדּ ה ְלַכְלָבּ ־ַוֲאָתא חּוְטָרא, ְוִהָכּ
ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגּ א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ָלא ְלַגְדָיא, ְדּ

ְך  ָנַשׁ ְדּ א,  ְלַכְלָבּ ה  ִהָכּ ְדּ ַרף ְלחּוְטָרא,  ְוָשׂ נּוָרא,  ַוֲאָתא 
ְתֵרי זּוֵזי, ַחד  א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ָאְכָלא ְלַגְדָיא, ְדּ ְלׁשּוְנָרא, ְדּ

ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ַגּ

ה  ִהָכּ ְדּ ְלחּוְטָרא,  ַרף  ָשׂ ְדּ ְלנּוָרא,  ְוָכָבא  ַמָיּא,  ַוֲאָתא 
א  ין ַאָבּ ַזִבּ ָאְכָלא ְלַגְדָיא, ְדּ ְך ְלׁשּוְנָרא, ְדּ ָנַשׁ א, ְדּ ְלַכְלָבּ

ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגּ ִבּ

ַרף  ָשׂ ְדּ ְלנּוָרא,  ָכָבא  ְדּ ְלַמָיּא,  ָתה  ְוָשׁ תֹוָרא,  ַוֲאָתא 
ָאְכָלא  ְדּ ְלׁשּוְנָרא,  ְך  ָנַשׁ ְדּ א,  ְלַכְלָבּ ה  ִהָכּ ְדּ ְלחּוְטָרא, 

ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגּ א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ְלַגְדָיא, ְדּ

ָכָבא  ְדּ ְלַמָיּא,  ָתה  ָשׁ ְדּ ַחט ְלתֹוָרא,  ְוָשׁ ׁשֹוֵחט,  ַוֲאָתא 
ְך ְלׁשּו ָנַשׁ א, ְדּ ה ְלַכְלָבּ ִהָכּ ַרף ְלחּוְטָרא, ְדּ ָשׂ ־ְלנּוָרא, ְדּ

ְדָיא,  ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגּ א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ָאְכָלא ְלַגְדָיא, ְדּ ְנָרא, ְדּ
ְדָיא. ַחד ַגּ

ְלתֹו ַחט  ָשׁ ְדּ ְלׁשֹוֵחט,  ַחט  ְוָשׁ ֶות,  ַהָמּ ַמְלַאְך  ־ַוֲאָתא 
ְלחּוְטָרא,  ַרף  ָשׂ ְדּ ְלנּוָרא,  ָכָבא  ְדּ ְלַמָיּא,  ָתה  ָשׁ ְדּ ָרא, 

ַז ְדּ ְלַגְדָיא,  ָאְכָלא  ְדּ ְלׁשּוְנָרא,  ְך  ָנַשׁ ְדּ א,  ְלַכְלָבּ ה  ִהָכּ ־ְדּ
ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגּ א ִבּ ין ַאָבּ ִבּ

ֶות,  ַהָמּ ְלַמְלָאְך  ַחט  ְוָשׁ הּוא,  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ַוֲאָתא 
ְלַמָיּא,  ָתה  ָשׁ ְדּ ְלתֹוָרא,  ַחט  ָשׁ ְדּ ְלׁשֹוֵחט,  ַחט  ָשׁ ְדּ
ְך  ָנַשׁ א, ְדּ ה ְלַכְלָבּ ִהָכּ ַרף ְלחּוְטָרא, ְדּ ָשׂ ָכָבא ְלנּוָרא, ְדּ ְדּ
ְתֵרי זּוֵזי, ַחד  א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ָאְכָלא ְלַגְדָיא, ְדּ ְלׁשּוְנָרא, ְדּ

ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ַגּ

ְדָיא ַחד ַגּ

תשתיות
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