
עושים חג

 תפילה לרפואה
א ֶאת  ָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה, הּוא ְיָבֵרְך ִויַרפֵּ ַרְך ֲאבוֵֹתינּו ְוִאמוֵֹתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, שָׂ בֵּ א ֶאת ִמי שֶׁ ָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה, הּוא ְיָבֵרְך ִויַרפֵּ ַרְך ֲאבוֵֹתינּו ְוִאמוֵֹתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, שָׂ בֵּ ִמי שֶׁ

דוֹׁש  ַכר ֶזה ַהקָּ שְׂ ְלִלים ְלַהֲחָלָמָתם. בִּ ֲאַנְחנּו ִמְתפַּ ֲעבּור שֶׁ ֵלָמה, בַּ קּוִקים ִלְרפּוָאה שְׁ ל חוֵֹלינּו ַהזְּ דוֹׁש כָּ ַכר ֶזה ַהקָּ שְׂ ְלִלים ְלַהֲחָלָמָתם. בִּ ֲאַנְחנּו ִמְתפַּ ֲעבּור שֶׁ ֵלָמה, בַּ קּוִקים ִלְרפּוָאה שְׁ ל חוֵֹלינּו ַהזְּ כָּ

ֵלָמה ִמן  ַלח ָלֶהם ְמֵהָרה ְרפּוָאה שְׁ אָֹתם ְוִישְׁ ֵלא ַרֲחִמים ֲעֵליֶהם ְלַהֲחִליָמם ּוְלַרפְּ רּוְך הּוא ִימָּ ֵלָמה ִמן בָּ ַלח ָלֶהם ְמֵהָרה ְרפּוָאה שְׁ אָֹתם ְוִישְׁ ֵלא ַרֲחִמים ֲעֵליֶהם ְלַהֲחִליָמם ּוְלַרפְּ רּוְך הּוא ִימָּ בָּ

ָקרוֹב, ְונֹאַמר ָאֵמן. ְמֵהָרה בְּ ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף, בִּ ָרֵאל, ְרפּוַאת ַהנֶּ ל חוֵֹלי ִישְׂ ַמִים, ִעם כָּ ָקרוֹב, ְונֹאַמר ָאֵמן.ַהשָּׁ ְמֵהָרה בְּ ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף, בִּ ָרֵאל, ְרפּוַאת ַהנֶּ ל חוֵֹלי ִישְׂ ַמִים, ִעם כָּ ַהשָּׁ

תקיעת שופר 
ִמְצוָתיו ְוִצוָּנּו  נּו בְּ שָׁ ר ִקדְּ ה ה' ֱאלֹקינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם ֲאשֶׁ התוקע מברך ברּוְך ַאתָּ

מוַע קול ׁשוָפר  ִלשְׁ
ָמנּו ְוִהִגיָענּו  ה ה' ֱאלֹקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, שֶֶׁהֱחָינּו ְוִקיְּ רּוְך ַאתָּ ברכת שהחיינו בָּ

ה ַמן ַהזֶּ ַלזְּ
זמן התקיעות זו שעת רצון גדולה, בזמן זה אפשר להתפלל על כל מה שאתם מבקשים.

 

 תפילה לפרנסה
רבונו של עולם תן לנו ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו רבונו של עולם תן לנו ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו 

ובכל עסקנו כדי שנוכל לפרנס את עצמנו וכל אנשי ביתנו בנחת ובכל עסקנו כדי שנוכל לפרנס את עצמנו וכל אנשי ביתנו בנחת 

ולא בצער, בהיתר ולא באיסור, ברווח ולא בצמצום משפע ולא בצער, בהיתר ולא באיסור, ברווח ולא בצמצום משפע 

 ברכה עליונה, ואל תצריכנו לידי מתנת בשר ודם. ברכה עליונה, ואל תצריכנו לידי מתנת בשר ודם.

ושלח ברכה ופרנסה לכל בית ישראל. ויקויים בנו מקרא שכתוב. ושלח ברכה ופרנסה לכל בית ישראל. ויקויים בנו מקרא שכתוב. 

יַע ְלָכל ַחי ָרצוֹן.   בִּ ֶלך. ּפוֵֹתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמשְׂ ֵלְך ַעל ה' ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכְלכְּ יַע ְלָכל ַחי ָרצוֹן.   ַהשְׁ בִּ ֶלך. ּפוֵֹתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמשְׂ ֵלְך ַעל ה' ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכְלכְּ  ַהשְׁ

ותהא מלאכתנו וכל עסקינו לברכה ולא לעניות, לחיים ולא למוות, ותהא מלאכתנו וכל עסקינו לברכה ולא לעניות, לחיים ולא למוות, 

ונהיה מן המועילים והמשפיעים טוב לכל אדם תמיד, ונהיה מן המועילים והמשפיעים טוב לכל אדם תמיד, 

ותמלא ידינו מברכותיך כי אתה ה' ברכת ותמלא ידינו מברכותיך כי אתה ה' ברכת 

ומברך לעולם:ומברך לעולם:

ָנָה הַּבָאָה ּבַּשׁ
מלים: נעמי שמר, לחן: נורית הירש

ֶסת ְרפֶּ ב ַעל ַהמִּ ָאה ֵנשֶׁ ָנה ַהבָּ שָּׁ בַּ

ִרים נוְֹדדוֹת. ְוִנְסּפֹר ִצפֳּ

ֲחקּו ּתוֶֹפֶסת ה ְישַׂ ֻחְפשָׁ ְיָלִדים בְּ

דוֹת. ִית ְלֵבין ַהשָּׂ ין ַהבַּ בֵּ

ְרֶאה ְרֶאה, עוֹד תִּ עוֹד תִּ

ה טוֹב ִיְהֶיה מָּ כַּ

ָאה. ָנה ַהבָּ שָּׁ ָנה, בַּ שָּׁ בַּ

ילּו ַעד ָהֶעֶרב ים ַיְבשִׁ ֲעָנִבים ֲאֻדמִּ

ְלָחן, ׁשּו צוְֹנִנים ַלשֻּׁ ְוֻיגְּ

ֶרְך אּו ַעל ֵאם ַהדֶּ ְורּוחוֹת ְרדּוִמים ִישְּׂ

ִנים ְוָעָנן. ִעּתוִֹנים ְישָׁ

עוֹד תִּרְאֶה....

ּפוֹת ָיַדִים ָאה ִנְפרֹשֹ כַּ ָנה ַהבָּ שָּׁ בַּ

ָבן. ר, ַהלָּ גָּ מּול ָהאוֹר ַהנִּ

ָנַפִים אוֹן כְּ ְפרֹשֹ בְּ ֲאָנָפה ְלָבָנה תִּ

תוָֹכן. ְזַרח בְּ ֶמׁש תִּ ְוַהשֶּׁ

עוֹד תִּרְאֶה....

אדון הסליחות
מילים ולחן: עממימילים ולחן: עממי

ִליחוֹת ִליחוֹתֲאדוֹן ַהסְּ ֲאדוֹן ַהסְּ
ּבוֵֹחן ְלָבבוֹתּבוֵֹחן ְלָבבוֹת

ּגוֶֹלה ֲעמּוקוֹתּגוֶֹלה ֲעמּוקוֹת
ּדוֵֹבר ְצָדקוֹתּדוֵֹבר ְצָדקוֹת

ּ ֵינו ָ רַחֵם עָל ֶיך ּחָטָאנוּ לְפָנ ֵינו ָ רַחֵם עָל ֶיך חָטָאנוּ לְפָנ

ִנְפָלאוֹת ִנְפָלאוֹתָהדּור בְּ ָהדּור בְּ
ֶנָחמוֹת ֶנָחמוֹתָוִתיק בְּ ָוִתיק בְּ

ִרית ָאבוֹת ִרית ָאבוֹתזוֵֹכר בְּ זוֵֹכר בְּ
ָליוֹת ָליוֹתחוֵֹקר כְּ חוֵֹקר כְּ

ּ ֵינו ָ רַחֵם עָל ֶיך ּחָטָאנוּ לְפָנ ֵינו ָ רַחֵם עָל ֶיך חָטָאנוּ לְפָנ

ִרּיוֹת ִרּיוֹתטוֹב ּוֵמִטיב ַלבְּ טוֹב ּוֵמִטיב ַלבְּ
רוֹת ל ִנְסתָּ רוֹתיוֵֹדַע כָּ ל ִנְסתָּ יוֵֹדַע כָּ

ּכוֵֹבׁש ֲעוֹנוֹתּכוֵֹבׁש ֲעוֹנוֹת
לוֵֹבׁש ְצָדקוֹתלוֵֹבׁש ְצָדקוֹת

ּ ֵינו ָ רַחֵם עָל ֶיך ּחָטָאנוּ לְפָנ ֵינו ָ רַחֵם עָל ֶיך חָטָאנוּ לְפָנ

ּיוֹת ּיוֹתָמֵלא ַזכִּ ָמֵלא ַזכִּ
נוָֹרא ְתִהּלוֹתנוָֹרא ְתִהּלוֹת
סוֵֹלַח ֲעוֹנוֹתסוֵֹלַח ֲעוֹנוֹת

ֵעת ָצרוֹת ֵעת ָצרוֹתעוֶֹנה בְּ עוֶֹנה בְּ
ּ ֵינו ָ רַחֵם עָל ֶיך ּחָטָאנוּ לְפָנ ֵינו ָ רַחֵם עָל ֶיך חָטָאנוּ לְפָנ

ּפוֵֹעל ְיׁשּועוֹתּפוֵֹעל ְיׁשּועוֹת
צוֶֹפה ֲעִתידוֹתצוֶֹפה ֲעִתידוֹת
קוֵֹרא ַהּדוֹרוֹתקוֵֹרא ַהּדוֹרוֹת
רוֵֹכב ֲעָרבוֹתרוֵֹכב ֲעָרבוֹת

ִפּלוֹת ִפּלוֹתׁשוֵֹמַע תְּ ׁשוֵֹמַע תְּ
עוֹת ִמים דֵּ עוֹתתְּ ִמים דֵּ תְּ

ּ ֵינו ָ רַחֵם עָל ֶיך ּחָטָאנוּ לְפָנ ֵינו ָ רַחֵם עָל ֶיך חָטָאנוּ לְפָנ



ֶקף /ר' אמנון ממגנצא )אשכנז המאה ה-10( ה תֹּ ּוְנַתנֶּ
ֱאֶמת. ְסֶאָך, ְוֵתשֵׁב ָעָליו בֶּ ֶחֶסד כִּ שֵׂא ַמְלכּוֶתָך, ְוִיּכוֹן בְּ י הּוא נוָרא ְוָאֹים. ּובו ִתנָּ ֶקף ְקֻדשַּׁת ַהּיֹום,  כִּ ה תֹּ ּוְנַתנֶּ

ן ּומֹוִכיַח ְויֹוֵדַע ָוֵעד, ְוכֹוֵתב ְוחֹוֵתם ְוסֹוֵפר ּומֹוֶנה, ה הּוא ַדיָּ י ַאתָּ ֱאֶמת, כִּ
ל ָאָדם ּבו. ֵרא, ְוחֹוָתם ַיד כָּ ְכרֹונֹות, ּוֵמֵאָליו ִיקָּ ח ֶאת ֵסֶפר ַהזִּ חֹות, ְוִתְפתַּ שְׁכָּ ל ַהנִּ ר כָּ ְוִתְזכֹּ

ה ִישַָּׁמע, ּוַמְלָאִכים ֵיָחֵפזּון, ְוִחיל ּוְרָעָדה ֹיאֵחזּון ְוֹיאְמרּו: ָמָמה ַדקָּ ַקע, ְוקֹול דְּ דֹול ִיתָּ ּוְבׁשֹוָפר גָּ
ין. דִּ י לֹא ִיְזּכּו ְבֵעיֶניָך בַּ ין, כִּ דִּ ין, ִלְפקֹד ַעל ְצָבא ָמרֹום בַּ ה יֹום ַהדִּ ִהנֵּ

ַחת שְִׁבטוֹ, ַרת רֹוֶעה ֶעְדרוֹ, ַמֲעִביר צֹאנוֹ תַּ ַבקָּ ְבֵני ָמרוֹן. כְּ ֵאי עֹוָלם ַיַעְברּון ְלָפֶניָך כִּ ְוָכל בָּ
ִרּיֹוֶתיָך, ְך ִקְצָבה ְלָכל בְּ ל ָחי, ְוַתְחתֹּ ר ְוִתְמֶנה ְוִתְפקֹד ֶנֶפׁש כָּ ֲעִביר ְוִתְספֹּ ן תַּ כֵּ

יָנם. ַזר דִּ ב ֶאת גְּ ְוִתְכתֹּ

ּפּור ֵיָחֵתמּון. ֵתבּון, ּוְביֹום צֹום כִּ רֹאׁש ַהשָָּׁנה ִיכָּ בְּ
ִים ּוִמי ָבֵאׁש, ֵראּון, ִמי ִיְחֶיה ּוִמי ָימּות, ִמי ְבִקּצוֹ ּוִמי לֹא ְבִקּצוֹ, ִמי ַבמַּ ה ִיבָּ ה ַיַעְברּון ְוַכמָּ מָּ כַּ

ִקיָלה, ָפה, ִמי ַבֲחִניָקה ּוִמי ַבסְּ גֵּ ָמא , ִמי ָבַרַעׁש ּוִמי ַבמַּ ה, ִמי ָבָרָעב ּוִמי ַבצָּ ִמי ַבֶחֶרב ּוִמי ַבַחיָּ
ר, ִמי ֵיָעִני ּוִמי ֵיָעשֵׁר, ִמי ִישֵָּׁפל ּוִמי ָירּום. ֵלו ּוִמי ִיְתַיסָּ ֵרף, ִמי ִישָּׁ ִמי ָינּוַח ּוִמי ָינּוַע, ִמי ִישֵָּׁקט ּוִמי ִיטָּ

ֵזָרה. ה ּוְצָדָקה ַמֲעִביִרין ֶאת רַֹע ַהגְּ ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפלָּ

ְרּכוֹ ְוָחָיה,  ׁשּובו ִמדַּ י ִאם בְּ ת, כִּ מֹות ַהמֵּ ץ בְּ י לא ַתְחפֹּ ֶתָך, ָקשֶׁה ִלְכעֹס ְונֹוַח ִלְרצֹות, כִּ ִהלָּ ן תְּ שְִׁמָך כֵּ י כְּ כִּ
ה יֹוֵדַע ִיְצָרם, ה הּוא יֹוְצָרם, ְוַאתָּ י ַאתָּ לוֹ. ֱאֶמת כִּ ַקבְּ ה לוֹ, ִאם ָיׁשּוב ִמיַָד תְּ ַחכֶּ ְוַעד יֹום מֹותוֹ תְּ
ר, שְׁבָּ ֶחֶרס ַהנִּ ַנְפׁשוֹ ָיִביא ַלְחמוֹ, ָמׁשּול כְּ ָשׂר ָוָדם. ָאָדם ְיסֹודוֹ ֵמָעָפר ְוסֹופוֹ ֶלָעָפר, בְּ י ֵהם בָּ כִּ
ָלה, ּוְכרּוַח נֹושֶָׁבת, ּוְכָאָבק ּפֹוֵרַח, ְוַכֲחלום ָיעּוף.  ֵצל עֹוֵבר, ּוְכָעָנן כָּ ָחִציר ָיֵבׁש ּוְכִציץ נֹוֵבל, כְּ כְּ

ם. ה הּוא ֶמֶלְך אֵ-ל ַחי ְוַקיָּ ְוַאתָּ

ברכת הילדים
בימי שבת וחג, נהגו ההורים לברך את ילדיהם באהבה. לפניכם הנוסח המסורתי.

מומלץ להוסיף לכל ילד ברכה מליבכם, ונשיקה

לבן                                                  לבת
ָשָׂרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה ֶאְפַרִים ְוִכְמַנשֶּׁה                 ְיִשׂיֵמְך ֱאלִֹהים כְּ ְישְִׂמָך ֱאלִֹהים כְּ

לכל הילדים
ָניו ֵאֶליָך ְוָישֵׂם ְלָך שָׁלֹום. ָך, ִישָּׂא ה' פָּ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחנֶּ ְיָבֶרְכָך ה' ְוִישְְׁמֶרָך, ָיֵאר ה' פָּ

מנהג תשליך
בראש השנה אחרי הצהריים, נהוג לצאת אל הנהר או כל מקור מים, לשאת תפילה קצרה ו"להשליך" את המעשים שעליהם אנו מתחרטים. חשבו: 

מה הייתם רוצים להשליך? משהו שקרה השנה? תכונה או התנהגות שאתם רוצים לשנות?

י-ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא.  ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו, ִיְכּבֹׁש ֲעוֹ נֵֹתינּו;  ֵאִרית, ַנֲחָלתוֹ:  לֹא-ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ, כִּ ע, ִלשְׁ שַׁ א ָעו ֹן ְועֵֹבר ַעל-פֶּ מֹוָך, נֹשֵׂ ִמי-ֵאל כָּ
ל-ַחּטֹאוָתם.   ְמֻצלֹות ָים, כָּ ִליְך בִּ ְוַתשְׁ

ְעתָּ ַלֲאבֵֹתינּו, ִמיֵמי ֶקֶדם.  בַּ ר-ִנשְׁ ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב, ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ֲאשֶׁ תֵּ תִּ
 )מיכה ז' י"ט(

ים  )ישעיהו יא( ִים ַליָּם ְמַכסִּ מַּ ָעה ֶאת ה' כַּ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ דֵּ י, כִּ ָכל ַהר ָקְדשִׁ ִחיתּו בְּ לֹא ָיֵרעּו ְולֹא ַישְׁ

יהי רצון מלפניך אלהי שתתן לי כח להשליך מעלי  את הכעסים, רגשות האשם, הפחדים, קנאה, צרות עין, התחשבוניות, 
ביקורת, לשון הרע , רכילות...

ואשתדל להיות בנחת בסבר פנים יפות ואהבה לכל אדם.

תשליך
מילים ולחן: עידן עמדי

לבד, בין המון אנשים,
שמוחאים לעצמם כפיים,

זה כנראה מדבק מאחד לשני,
רוקדים, כולנו קצת אבודים,

לוגמים עוד טיפה מהיין,
זה משכיח את הכאבים

זוכר אחי לוחש לי,
"תשליך את כל הניסיונות,
תשליך את כל הכעסים,

אל המים..
תשליך את המלחמות,

תשליך את כל ההרהורים,
אל השמיים..

תשליך את כל השקרים,
תשליך אחי, תשליך"

בצד, קל יותר להציץ,
על הדברים שדילגו מעלינו,

מהר אני בורח,
פתאום זה מפחיד,

למכונית, אין לי ממש יעדים,
אני נוסע ברדיו שומע,

עוד שיר שהלילה מזכיר

את אחי אומר לי,
"תשליך ...

בים, החושך ואני,
צופים על הגלים, בינתיים,
השעה כבר אחת ועשרים,

בוכים....

מרחוק אחי צועק לי,
"תשליך ...


