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 מבוא

 ,חברים וחברות יקרים ,ועהמנהיגי ומנהיגות התנ, רבות ורבנים

 

היהדות לצאת אוגדן מנהגי התפילה בקהילות  21-ה השנהאנו עומדים בפתחה של 

המרכז  –העבודה שבלב "ו התנועה הרפורמית בישראל  י"ע, הרפורמית בישראל

 ."להתחדשות התפילה

הדבר עומד  .גם השנה נחזור ונדגיש שאין בכוונתנו ליצור מנהג תנועתי אחיד

 תנועההקהילות ב הדרך בה נוהגיםאת חשוב ונכון להכיר . לרעיון הרפורמיבסתירה 

 . והעשיר בכך את הלוח בענייןמידע אלינו העביר תודתנו נתונה לכל מי ש .השונות

נשות ואנשי י "תפילות חדשות שנכתבו עשירי חג ואת חודשי הלוח מעטרים השנה 

 . בעט משורריםהמושכים  ,ם וסטודנטים לרבנותרבני ,רבות: התנועה

של ' יום א ;ימים 353בת  ,זו שנה חסרה  :א תהיה שנה מיוחדת במינה"שנת תשפ

בטבת  'תענית י ;שמחת תורהבסוכות ובגם כך יהיה ולכן , ראש השנה חל בשבת

פורים "פורים בירושלים יהיה , ו בשבט"שבת שירה תצוין לאחר ט ;תחול ביום שישי

השנה המיוחדת הזו תדרוש מאתנו . אי שבתליל הסדר יהיה השנה במוצ ;"משולש

ועיון תפילה מעמיק לקראת השבתות והחגים ואנו מקווים  ,מראשרבה התארגנות 

 .כי אוגדן זה יסייע בידכם

 

 –ם "על ידי מר" תפילת האדם"חידוש גדול ומרגש הוא הוצאתו לאור של סידור 

ונה התייחסות באוגדן זה אנו כוללים לראש. מועצת הרבנות הרפורמית בישראל

למנהגי התפילה על פי סידור זה בצד המשך הצגת מנהגי התפילה על פי סידור 

אנו מקווים כי הדבר יהיה לכם  .ומחזורי הימים הנוראים והרגלים" העבודה שבלב"

 .לעזר בתהליך קליטתו של הסידור החדש

 

מר אין זה או אך, במהלך העבודהשנפלו  השגיאות השתדלנו ככל האפשר לבער את

 .תקל בהשנ טעותכל נודה לכל מי שיודיע על  .מטעויותשהלוח נקי לחלוטין 

 .באתר התנועה, כבעבר, תמצאנזכיר כי מהדורה אלקטרונית 

 ravyoram@gmail.com: כתובתנו האלקטרונית

 

 עורכי האוגדן, הרב גלעד קריבו רב יהורם מזורה
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ִליַחת ַהִצּבּור ה ִלשְּ ִפלָּ  תְּ

 אסנת אלדר

 (פיוט לראש השנה)" הנני העני ממעש"

ִני  ,ִהנְּ

 ,ֵאיֶנִני ֲעִניָּה ִמַמַעׂש

 ֲאִני ֲעׂשּויָּה

ר בָּ ֵעי עָּ  .ִקרְּ

רּוַמת הֹוֶוה  ֲאִני פְּ

בֹוַתי ִעקְּ ִכים ּבְּ רְּ תָּ ִתיד ִמׂשְּ  .חּוֵטי ֶהעָּ

 ,ֻמַנַחת

ִאים לָּ ִאים טְּ לָּ  טְּ

נֶ  פָּ  .יָךלְּ

 

 ,ֲעֵׂשִני

רֹוָאה אּויָּה וְּ  רְּ

ַתִים זֹוֲעקֹות פָּ מּוֵלי ׂשְּ  ִמלְּ

ה ִתיקָּ  .ִּבשְּ

ַדי ֵשר ֶאת יָּ  ַהכְּ

וֹות ִמִלים  ִלטְּ

ִפלֹות ִכישֹור ַהתְּ  ּבְּ

ֵלן ִמֶמִני ַקּבְּ  וְּ

ה ִמיכָּ  ,ִכׂשְּ

ַטִלית  .כְּ

 

 

 , אסנת אלדר היא סטודנטית בבית המדרש הישראלי לרבנות

 .בזכרון יעקב" סולם יעקב"מנשה ומנחה את תפילות קהילת  חברת קבוץ רמות

 

 



 

 

 

 

 9.81  ף"ט אלול תש"כ ,שישייום ,  ערב ראש השנה

 
הוא ענין , במסגרת ההכנות שלנו לקראת ראש השנה, נושא חשוב שיש לתת עליו את הדעת

לא די בעסוק בנושאים שבין . המוכנות האישית של כל אחד ואחת מאתנו לקראת ראש השנה
חשוב להיות מודע ולעשות כל שבידינו . יש להקדים להם נושאים שבין אדם לחברו -דם למקום א

 .מחשבותינו וידינו נקיות, להגיע לראש השנה כשלבנו

 הרב יהורם מזור

הנקראות בקהילות אשכנז סליחות , נוהגים להשכים לאמירת סליחות של ערב ראש השנה .א
 .  ים בסדר הסליחות של לילה זהעל שם אחד הפיוטים המרכזי, "זכור ברית"

, אין תוקעים ביום זה בשופר על מנת להבדיל בין התקיעות של חודש אלול שהן בגדר מנהג .ב
 . לבין תקיעות החובה של החג

 . נוהגים להרבות בצדקה בערב החג ובימים שלפניו .ג

 אשר יאפשר העברת, מדליקים נר של שתי יממותהמקפידים בדיני בישול והבערת אש בחג  .ד
 .אש לצורכי בישול ולהדלקת נרות החג בערב השני

טרם שקיעת החמה ומברכים לאחר ההדלקה את ברכת והשבת מדליקים את נרות החג  .ה
 (.שהחיינו)ואת ברכת הזמן " יום טובשבת ולהדליק נר של ..."

 

 21.1  א"פתשרי תש' א, בתשיום , ראש השנה' א

" יום טובשבת ולהדליק נר של "... דלקה מדליקים נרות ומברכים לאחר ההוהשבת בערב החג  .א
 (.  שהחיינו)ואת ברכת הזמן 

כוונת "נמצא במחזור , הכולל תוספות בתפילת העמידה ופיוטים, נוסח התפילה המיוחד .ב
 ".הלב

הרחמן הוא יחדש עלינו את : "את הבקשה, "יעלה ויבוא"בברכת המזון מוסיפים את ברכת  .ג
בצד כל , "הרחמן הוא ינחילנו יום שכולו טוב": ואת הבקשה" השנה הזו לטובה ולברכה

 .תוספות השבת

מנהג חלק מקהילות התנועה . בראש השנה בבית הכנסתמנהג ארץ ישראל שאין מקדשים  .ד
מנהג קהילות אחרות . לערוך בכל זאת קידוש וסדר סמנים גם בבית הכנסת בתום התפילה

וסית היין לתת להם תפוח בדבש ובנוסף לכ, להזמין את הילדים אל בימת בית הכנסת לקידוש
 "יהי רצון שתהא השנה טובה ומתוקה"או ממתק ולברך יחד אתם 

( "ישראל ויום הזיכרוןהשבת מקדש ")קידוש היום , יין)ז "בסעודת החג נוהגים לקדש בסדר יק .ה
 . לאחר ברכת הפת נוהגים לטבול הפת בדבש(. וברכת הזמן

ופותחים את הסעודה במאכלים סמליים  "סימנא מילתא"בתום הקידוש עורכים את סדר  .ו
מברכים ברכת . ועוד, כרישה, רוביא, תמרים, גזר, סלק, ראש דג, רימון, ובהם תפוח בדבש

לפני אכילת הירק " בורא פרי האדמה"וברכת , לפני אכילת הפרי הראשון" בורא פרי העץ"
 . הראשון

לשבת ואת יוחדות הכוללת את התוספות המ, בשחרית מתפללים עמידה של שבע ברכות .ז
אבינו "לאחר תפילת העמידה אומרים את הפיוט . לעשרת ימי תשובההתוספות המיוחדות 

 .בשבת" אבינו מלכנו"מאמירת  מנעילהמנהג מחלק גדול מהקהילות המסורתיות ". מלכנו

 ".ואני תפילתי"ופסוקי  ג מדות"ימוציאים שני ספרי תורה ואומרים : קריאת התורה וההפטרה .ח
 שבעהל קוראיםבספר ראשון  .ק מהקהילות המסורתיות להימנע מאמירתם בשבתמנהג חל

בקהילות בהן נוהגים . (2-33, בראשית כא) "וירא"פרשת סיפור לידתו של יצחק בבעולים 



 

 

 

לחיים טובים  ו/ו ויחתמה/ויכתבה: "מוסיפים תורהלעולים את ה" מי שברך"בברכת  לברך
וכך גם נוסח , מנהג רבות מקהילות התנועה. מפטירהמעלים את בספר השני , "הזה יום הדיןב

המנהג המסורתי (. 13-15 ,גכ ויקרא)" אמר"מחזור כוונת הלב לקרוא את פסוקי החג בפרשת 
יש הנוהגים לומר (. 2-6, במדבר כט" )פנחס"הוא לקרוא בפרשת קורבנות החג מתוך פרשת 

הגים לומר את הברכה בעבור ויש הנו, חצי קדיש בתום הקריאה בספר הראשון ובספר השני
 . בין העלייה החמישית לעלייה השישית החולים

יכולות לקרוא את הקריאה של , קהילות שאינן מקיימות תפילות ביום השני של ראש השנה .ט
 (. אל-מנהג קהילת הר)ביום הראשון ( וראו בהמשך, פרשת העקידה)היום השני 

מנהג  .'אל ובתפילת חנה בספר שמואל אביום הראשון של החג מפטירים בהולדת הנביא שמו .י
מנהג קהילות אחרות לקרוא גם את . 'חלק מקהילות התנועה להסתפק בקריאת פרק א

 (2-21, ב' שמואל א)תפילת חנה 

ל ותפילה לשלומה "כבכל השבתות והימים הטובים מוסיפים תפילה לשלום חילי וחיילות צה .יא
וביום הכיפורים נוהגים להוסיף תפילה בראש השנה . של מדינת ישראל לאחר קריאת התורה

מן הראוי להקדיש . כמופיע במחזור כוונת הלב, לשלום אחינו הנתונים בשביה ובצרה
ל המקוות להביא את בניהן "התפילה לאזרחי ישראל הנמצאים בשבי ולמשפחות חללי צה

 . לקבר ישראל

תוקעים , ללאחר קריאת התורה וההפטרה וטרם השבת הספרים להיכ: תקיעות השופר .יב
: שלוש פעמים; (ת"תשר) "תקיעה-תרועה-שברים-תקיעה" :בשופר שלוש פעמים בסדר

כאשר , (ת"תר) "תקיעה-תרועה-תקיעה": ושלוש פעמים( ת"תש) "תקיעה-שברים-תקיעה"
לפני התקיעה נוהגים לומר (. כ שלושים תקיעות"סה) גדולה יעהקהיא תהתקיעה האחרונה 

וציוונו לשמוע קול ".... מברכים לפני התקיעה . סוקים נוספיםז ולקט פ"את מזמור תהילים מ
ת את הבקשה המיוחדת לבעלי /ת קורא/נוהגים שהתוקע(. שהחיינו)ואת ברכת הזמן " שופר

. מקריא את סדר התקיעות עבור התוקע, או אחד מחברי הקהילה, שליח הציבור. התקיעה
; (הבדיל מתקיעות תפילת מוסףל)המנהג המסורתי הוא שהקהל יושב בשעת תקיעות אלו 

 . מנהג רבות מקהילותינו שהקהל עומד אף בתקיעות אלו

 .ראו בהמשך פירוט והרחבה של מנהגי תקיעת השופר

 .לאחר תקיעת השופר מחזירים את ספרי התורה להיכל .יג

ובכללן שלוש הברכות , בתפילת העמידה של מוסף ראש השנה תשע ברכות: תפילת המוסף .יד
". שופרות"-ו" זכרונות", "(קדושת היום"הנאמרת במסגרת ברכת " )מלכויות: "המיוחדות לחג

לתקוע שלוש " כוונת הלב"מנהג מחזור . בחתימת כל אחת מהברכות נוהגים לתקוע בשופר
ושלוש פעמים ; "זכרונות"ת בסיום "שלוש פעמים תש; "מלכויות"ת בסיום "פעמים תשר

 .מד על רגליובעת התקיעות הקהל עו". שופרות"ת בסיום "תר

ואת " ונתנה תוקף"הכולל את הפיוט , מנהג רבות מקהילות התנועה לומר זכר למוסף בלבד .טו
חלק מקהילות התנועה נוהגות להתפלל ראשית בדומיה את . שלוש הברכות המיוחדות

ונתנה "ולשלב את הפיוט , "(הכוונה שבלב"המופיעה בסוף מחזור )עמידת המוסף במלואה 
או לומר לאחר התפילה השקטה את הפיוט ואת  ץ"סף במעין חזרת השותקיעות המו" תוקף

  .שלוש הברכות המיוחדות

ושמרו בני ישראל את "את פסוקי לפני הברכה  יםא של ראש השנה אומרדושא רביבק  .טז
, תהילים פא" )תקעו בחודש שופר"-ו, (33, ויקרא כג) "וידבר משה" ,(26-21שמות לא " )השבת

 .טובלים את החלה בדבש" המוציא"לאחר ברכת . כוונת הלבכמופיע במחזור , (3-5

אין קוראים בתורה )לכבוד השבת , "האזינו"קוראים לשלושה עולים בפרשת  בתפילת מנחה .יז
". נוסח הקריאה מופיע במחזור הכוונה שבלב. (במנחה של יום טוב שאינו חל בשבת

 ". נואבינו מלכ"מתפללים תפילת עמידה של שבע ברכות וחותמים בסדר 

לגדותיו של , נוהגים לערוך את סדר התשליך, בשעות אחר הצהרים, לאחר תפילת המנחה .יח
סדר . מנהג חלק מקהילות התנועה לקיים את התשליך ביומו השני של החג. מקור מים

תהילים , ..."(ותשליך במצולות ים)" 21-21, מיכה ז: התשליך כולל אמירת הפסוקים הבאים
רבני התנועה חברו בקשות . קל ובקשות שונות-מזמורי תהילים לג ו, ..."(מן המצר)" 5-1קיח 

קהילות ספרד נוהגות לחתום את התשליך באמירת משנה . ונוסחים שונים למעמד התשליך



 

 

 

מן הראוי לתקוע לכל )על מנת לזכות הרבים ניתן לתקוע בשופר גם במעמד זה . וקדיש דרבנן
מידה ויש בקהל מי שטרם שמע תקיעת שופר ב(. ת"ת ותר"תש, ת"תשר: הפחות עשרה קולות

מנהג חלק מהקהילות המסורתיות  (.שהחיינו)ניתן לברך את ברכת השופר ואת ברכת הזמן 
 .לא לקיים התשליך ביום שבת ולדחות אותו ליומו השני של החג

 

 מנהגי תקיעת השופר

שני בנוסף למצווה זו התפתחו . תקיעת השופר היא מצוותו המרכזית של ראש השנה .א
כזכר לתקיעת השופר במוצאי יום הכיפורים , תקיעה בשופר בחתימת תפילת נעילה: מנהגים

ג "הספרדים תוקעים בעת אמירת י)ותקיעות בשופר במהלך חודש אלול , של שנת היובל
 (.האשכנזים תוקעים בתום תפילת שחרית; מידות בסליחות

למדו את , ה בראש השנהלמרות שהתורה אינה מזכירה דווקא את השופר ככלי לתרוע .ב
שיהיו כל תקיעות שביעי שוות זו )"החכמים את הדבר מאזכור השופר ביחס למצוות היובל 

 (.ב"ג ע"ל נהשאש הר, בבלי" זול

המנהג הוא לתקין שופר מקרן הכבש . כשרות להתקנת שופר, למעט קרן הפרה, כל הקרניים .ג
יהודי תימן נוהגים . ף של כבשרוב העדות תוקעות בראש השנה בשופר כפו. או מקרן היעל

 .לתקוע בקרן היעל שהיא ארוכה ומסולסלת

מלכתחילה . בתפילות ראש השנה נוהגים לתקוע בשופר בתפילת שחרית ובתפילת מוסף .ד
בתפילת השחרית (. לא נוהגים לתקוע בלילה)ניתן לצאת לידי חובת שופר בכל שעות היום 

בתפילת המוסף . ספרי התורה להיכל טרם השבת, תוקעים לאחר קריאת התורה וההפטרה
 ".שופרות"-ו" זיכרונות", "מלכויות"משלבים את תקיעות השופר בחתימת ברכות 

המנהג המסורתי הוא להימנע מתקיעת השופר ביומו הראשון של ראש  :תקיעת שופר בשבת .ה
בשל החשש שמי שאינו בקיא יטלטל את השופר לצורך לימוד התקיעה , השנה שחל בשבת

בדומה לאיסור נטילת לולב בשבת או קריאת מגילה בשושן פורים שחל )מחה אצל מו
נהגו לתקוע בשופר עם זאת ישנן עדויות מוצקות להלכה ארץ ישראלית במסגרתה (. בשבת

מנהג רוב קהילות . על יסוד מנהגו של רבן יוחנן בן זכאי בבית הדין ביבנה, גם בשבת
  להקפיד עלמנעות מתקיעה בשבת ראוי קהילות הנב .התנועה לתקוע בשופר גם בשבת

יום זיכרון "ל" יום תרועה"-מטבע התפילה בברכת קדושת היום בתפילות העמידה ובקידוש מ
 ".תרועה

לשיטת ". יבבא"שתורגם לארמית כ " התרועה"חכמי המשנה והתלמודים נחלקו בהבנת קול  .ו
על יסוד דעות אלו . הדעה האחרת הציעה את קול היללה. דעה אחת מדובר בקול של אנחה

תשע קולות של יללה , (שברים)שלושה קולות של אנחה : נקבעו שלושה סוגי קולות
 (.תרועה-שברים)ושילוב של שני הקולות ( תרועה)

על יסוד העובדה שפסוקי התורה של מצוות היובל ושל ראש השנה מזכירים שלוש פעמים  .ז
על יסוד , בנוסף. בראש השנה ל שיש להשמיע שלוש תרועות"למדו חז" תרועה"את המונח 

כ של שנת היובל מוזכרות פעמיים "העובדה שהפסוק המדבר בתקיעת השופר במוצאי יוה
למדו החכמים (( ויקרא כה" )ותעבירו שופר"-ו" והעברת שופר" )"להעביר"הטיות הפועל 

 .שיש להשמיע לפני ואחרי כל תרועה קול פשוט של תקיעה

יל הוביל לקביעת סדר התקיעות הבסיסי של שלושה ל שהוזכרו לע"שילוב מסורות חז .ח
בלוויית תקיעה פותחת ותקיעה , "התרועה"מחזורים לכל אחד מהקולות האפשריים של 

 –שברים  –תקיעה ; (ת כפול שלוש"תשר)תקיעה  –תרועה -שברים –תקיעה : חותמת
 כ"סה –( ת כפול שלוש"תר)תקיעה  –תרועה  –תקיעה ; (ת כפול שלוש"תש)תקיעה 

תקיעה )ת היא תקיעה ארוכה במיוחד "התקיעה האחרונה של סדר תר. שלושים קולות
 (.גדולה

למנצח )"ז "בסדר התקיעה בתפילת השחרית נוהגים להקדים לשלושים הקולות את מזמור מ .ט
לאחר לקט פסוקים נוסף נוהגים שהתוקע אומר תחינה . המזכיר את קול השופר, "(לבני קרח

את ( ומנהג חלק מהקהילות שכל הקהל מברך יחד עמו)התקיעות  התוקע מברך לפני. קצרה



 

 

 

נוהגים לברך את הברכות בשני ימי (. שהחיינו)ואת ברכת הזמן " לשמוע קול שופר"...ברכת 
 . החג

מכיוון שהציבור אינו נדרש לעמוד " תקיעות דמיושב"התקיעות בתפילת השחרית נקראות  .י
 .ר עומד גם בזמן תקיעות אלומנהג רבות מהקהילות שהציבו. בזמן שמיעתן

תקיעה אחר , נוהגים ששליח הציבור או אדם אחר מקריא לאוזני התוקע את סדר התקיעות .יא
. והתוקע משמיע שני הקולות ברצף" שברים תרועה: "ת מכריזים יחד"בסדר תשר. תקיעה

 .אם שגה בעל התקיעה בהשמעת הקול מקריאים אותו מחדש

של תפילת המוסף " שופרות"-ו" זכרונות", "מלכויות: "ביחס לתקיעות בחתימת הברכות .יב
-ת"תש-ת"מנהג חלק מהעדות להשמיע בחתימת כל ברכה סדר תשר. ישנם מנהגים שונים

בשלושה " מלכויות"לחתום את ברכת " כוונת הלב"המופיע במחזור , מנהג אחר. ת"תר
בשלושה " ותשופר"ואת ברכת ; ת"בשלוש מחזורי תש" זכרונות"את ברכת ; ת"מחזורי תשר

 . ת"מחזורי תר

. במנהג התפילה המסורתי נוהגים לתקוע גם בחתימת הברכות בעת התפילה בלחש .יג
אז ממשיכים , "מלכויות"המתפללים ממתינים לתקיעותיו של בעל התקיעה בסוף ברכת 

" שופרות"וממשיכים שוב עד לחתימת , "זכרונות"בלחש עד שמיעת התקיעות בחתימת 
תוקעים ( תפילת תשע)בעת חזרת שליח הציבור על תפילת העמידה . ושמיעת קולות השופר

 . בשופר פעם נוספת בסוף כל אחת משלוש הברכות

שלושים קולות בתפילת , על פי מנהג זה מושמעים שלושים קולות בסוף תפילת השחרית .יד
על מנת להשלים את סך הקולות . הלחש של מוסף ושלושים קולות בעת חזרת שליח הציבור

ת בתום קדיש תתקבל החותם את "תר-ת"תש-ת"נוהגים להוסיף עשרה קולות תשרלמאה 
 .התפילה

נוהגות להשמיע ( לרבות אלו הנוהגות באמירת תפילת מוסף בלחש)רוב קהילות התנועה  .טו
-ו" זיכרונות", "מלכויות"את תקיעות השופר רק בעת חזרת שליח הציבור על סדר 

ניתן להוסיף עשרה קולות בחתימת , לשבעים על מנת להשלים את סך הקולות". שופרות"
תקיעות "תקיעות המוסף נקראות . תפילת המוסף לאחר קדיש תתקבל או קדיש האבלים

 .ויש לשומען עומדים" מועמד

יש הנוהגים לכסות את השופר ולא להותירו גלוי בין סדר תקיעות אחד למשנהו בדומה  .טז
לבן בדומה ( חלוק תפילה)עטף בקיטל מנהג קהילות אשכנז שהתוקע בשופר מת. לספר תורה

נוהגים להזמין את בעל התקיעה לעליה לתורה בתפילת השחרית לפני . לשליח הציבור
 .התקיעות

בחלק מקהילות התנועה נוהגים לצרף יחד מספר בעלי תקיעה ולהשמיע בו זמנית קולות של  .יז
ראוי  –ות כך קהילות הנוהג. יש אף הנוהגים לשלב ילדים בסדר התקיעה. מספר שופרות

וייחדו לכך את אחד מסדרי התקיעות ולהותיר את הסדר השני לתקיעות של בעל תוקע 
 .מנוסה ובקיא

מנהג ראוי הוא שבעלי התקיעה מבקרים חברי קהילה חולים או קשישים שנבצר מהם  .יח
להגיע לבית הכנסת על מנת להשמיע באוזנם את קול השופר וכן לקיים מעמד פומבי של 

בגינה ציבורית או במקום התכנסות אחר לטובת מתן הזדמנות לציבור גדול תקיעת שופר 
 .לשמוע את קול השופר בימות החג

 

  11.1תשרי ' ב, ראשוןיום , ראש השנה' ב

ההלכה והמנהגים בהם , ועניני התפילה, "יומא אריכתא"שני ימי ראש השנה נחשבים כ .א
 .ט חל בשבת"החג בשנת תשפלמעט אלו הנגזרים מהעובדה שיומו הראשון של , שווים

"(. שהחיינו"-ו" להדליק נר של יום טוב)"... בערב היום השני נוהגים להדליק נרות חג בברכה  .ב
מדליקים את נרות החג באמצעות העברת אש מנר נשמה , המקפידים בדיני העברת אש בחג

דש המבדיל בין קו"לפני הדלקת הנרות מברכים את ברכת  .אשר הודלק לפני כניסת החג
 ".לקודש



 

 

 

במהלך הקידוש (. הבדלה וזמן, נר, קדושת היום, יין)ז "עורכים קידוש על פי סדר יקנה .ג
 "המבדיל בין קודש לקודש".... ואת ברכת " בורא מאורי האש"נוהגים להוסיף את ברכת 

אין מדליקים נר הבדלה מיוחדת אלא מבדילים על . לאחר ברכת קדושת היום לציון ההבדלה
לאחר ברכת ההבדלה מברכים את ברכת הזמן . ן מברכים על הבשמיםאי. נרות החג

 (.שהחיינו)

, או ללבוש בגד חדש, ראש השנה נוהגים להניח פרי חדש על השולחן' בסעודת החג בערב ב .ד
סימנא "יש הנוהגים לערוך את סדר (. שהחיינו)ולכוון גם עליהם את אמירת ברכת הזמן 

 .גם בלילו של היום השני"  מילתא

במנהג התפילה המסורתי . והמוסף דומה לנוסח היום הראשון שחריתסח תפילות הנו .ה
רבות מקהילות התנועה . ץ"נאמרים בכל אחד מהימים פיוטים שונים במסגרת חזרת הש

כדי , או אירוע מיוחד בתפילה, של ראש השנה נוסח יצירתי מיוחד' נוהגות לייחד ליום ב
 .להבדילו מיומו הראשון החג

-2, בראשית כב)רית קוראים בספר הראשון לחמישה עולים בפרשת העקידה בתפילת שח .ו
מפטירים בנבואת . בקריאה זהה לזה של היום הראשון, בספר השני קוראים למפטיר(. 13

 (.2-21, פרק לא)הנחמה של ירמיהו 

 ".אבינו מלכנו"במנחה מתפללים תפילת שבע ואומרים את הפיוט  .ז

 

 השנה אבלות בראש  –" ומחה יי דמעה"

גם אם האבלים הספיקו לשבת , ראש השנה מפסיק את אבלות השבעה ואת אבלות השלושים
במידה והאבלים כלל לא נהגו במנהגי האבלות . באבלותם במשך זמן קצר בלבד לפני כניסת החג

 . ימנו שבעת ימי האבלות מצאת החג( מכורח או מבחירה)לפני כניסת החג 

להמשיך ולקבל מנחמים גם לאחר החג עד השלמת שבעה ימים האבלים המעוניינים בכך יכולים 
יחד עם זאת לאחר החג (. במודעת האבל או בשמועה)ואף להודיע על כך ברבים , מיום הקבורה

 . האבלים אינם נוהגים במנהגי אבלות השבעה

האבלים נוהגים מצאת החג את מנהגי אבלות השלושים , במידה והחג בטל את אבלות השבעה
האבלים יכולים לעלות לקבר יקירם בערב ראש השנה או ביום השביעי . ליום הכיפורים וזאת עד
 .לקבורתו

 

 12.1 תשרי' גשני יום , צום גדליה

. צום גדליה הוא התענית הרביעית מבין ארבע התעניות לזכר חורבן בתי המקדש והארץ .א
בית הראשון בשנת נציב יהודה לאחר חורבן ה, תענית זו מציינת את רצח גדליהו בן אחיקם

בעקבות אירועים אלו בא . ס ואת בריחת שארית הפליטה למצרים מאימת הבבלים"לפנה 515
 .הקץ לנוכחות יהודית בארץ יהודה עד לימי שיבת ציון

אך לא , והיא כוללת איסור אכילה ושתייה, מעלות השחר ועד צאת הכוכבים -זמן התענית  .ב
על פי החלטת מועצת הרבנים אין . ם ובתשעה באבאת יתר העינויים הנוהגים ביום הכיפורי

ורבני המועצה אינם עורכים , עורכים ביום זה אירועי שמחה בקהילות היהדות המתקדמת
 . מוצאי ראש השנה –כולל בערב התענית , טקסי חופה וקידושין

היחיד מוסיף את הברכה כחלק ". עננו"מוסיפים לתפילת העמידה את ברכת  :ברכת עננו .ג
מוסיף את הברכה לאחר ברכת , בחזרתו על התפילה, שליח הציבור". שומע תפילה"מברכת 

הברכה נחתמת )כברכה העומדת בפני עצמה , "רופא חולי עמו ישראל"וקודם ברכת " גאולה"
 "(. העונה לעמו ישראל בצרה... ברוך : "במטבע

מנהג (. השחרית ומנח, ערבית)מנהג קהילות תימן לומר את הברכה בכל תפילות היום  .ד
מנהג האשכנזים . הספרדים שהיחיד ושליח הציבור אומרים את הברכה בשחרית ובמנחה

ובמנחה אומרים גם היחיד וגם שליח , אך לא היחיד, ששליח הציבור אומר הברכה בשחרית
 .בתפילות העמידה של ימות החול" עננו"בסידור תפילת האדם נכללת ברכת  .הציבור



 

 

 

 . רכת הכוהנים גם בתפילת המנחהבתענית ציבור אומרים את ב .ה

 ".'אבינו מלכנו"התחנון ואת סדר לאחר תפילת עמידה בשחרית ובמנחה אומרים את סדר  .ו
המנהג הספרדי הוא לומר סדר סליחות מיוחד  .סדרים אלו נכללים בסידור תפילת האדם

 לקהילות אשכנז נוסח סליחות מיוחד לליל התענית. לאחר תפילת העמידה בבוקר התענית
בסידור תפילת האדם מקראות לצום גדליהו  (.במסגרת הסליחות של עשרת ימי תשובה)

 .בשער מעגל השנה

בו לא , "העבודה שבלב"ועושות שימוש בסידור  תשרי' גקהילות המתכנסות לתפילה ביום  .ז
ולהוסיף את  ,כנהוג בתשעה באב, יכולות להוסיף לתפילה את ברכת נחם, "עננו"כלולה ברכת 

  .בות האחרונות של סדר אבינו מלכנו לאחר תפילת עמידהשירת התי

משנים את ; בתפילות העמידה מוסיפים את התוספות המיוחדות לעשרת ימי תשובה .ח
" לעלא"כופלים את תיבת ; "השבת המשפט"וברכת " קדושת השם"החתימה של ברכת 

 ...".עושה השלום במרומיו"-וחותמים ב, באמירת הקדיש

, "כי תשא"ת שחרית בציבור קוראים בתורה לשלושה עולים מפרשת בתפיל: קריאת התורה .ט
: עליה שנייה; 22-23, שמות לב: עליה ראשונה)ג מידות הרחמים "בפסוקים המזכירים את י

נוהגים לפי מסורת אשכנז שבעת הקריאה (. 3-21, ד"שמות ל: עליה שלישית; 2-3, שמות לד
ג מידות "את י, "והנחם על הרעה לעמךשוב מחרון אפך : "הציבור אומר יחד את הפסוק

לאחר האמירה המשותפת חוזר ". וסלחת לעוננו ולטאתנו ונחלתנו"ואת המילים , הרחמים
בתפילת מנחה קוראים בתורה . בעל הקריאה על הפסוקים בטעמים של הימים הנוראים

ועדות ספרדים . 1, נו - 6, עדות אשכנז מפטירות בישעיה נה. וחוזרים על הקריאה מהבוקר
 (.למעט ביום הכיפורים ובמנחה)המזרח אינם מפטירים כלל בתעניות 

המזמור מופיע . נוהגים לומר את מזמור תהילים כז בתום תפילת ערבית ובתפילת שחרית .י
, "העבודה שבלב"פסוקים מתוך הפרק מופיעים בסידור  .בתפילות החול בסידור תפילת האדם

שבסוף " רשות היחיד"מידה לערב שבת ובפרקי בפרקי ההתייחדות האישית בסוף תפילת ע
 .הסידור

אשר כגדליה בן , מ יצחק רבין"בשנים האחרונות יש הקושרים את יום התענית לרצח רה .יא
 .נרצח אף הוא על ידי מתנקש יהודי, אחיקם

בלוח השנה העברי ללמוד " הקטנים"מנהג חלק מקהילות התנועה להקדיש את ימי התענית  .יב
 .התנדבות וצדק חברתי, הולעשייה בנושאי חבר

 

 16.1תשרי  'ח, האזינופרשת , שבת שובה

מוסיפים את התוספות המיוחדות לעשרת ימי " מעין שבע"בתפילות העמידה ובברכת  .א
" לעלא"כופלים את תיבת ". מלך הקדוש"ומשנים את חתימת ברכת קדושת השם ל, תשובה

 ....".עושה השלום במרומיו"באמירת הקדיש וחותמים ב

המזמור מופיע . גים לומר את מזמור תהילים כז בתום תפילת ערבית ותפילת שחריתנוה .ב
העבודה "פסוקים מתוך הפרק מופיעים בסידור . בתפילות השבת בסידור תפילת האדם

" רשות היחיד"בפרקי ההתייחדות האישית בסוף תפילת עמידה לערב שבת ובפרקי , "שבלב
 .שבסוף הסידור

בשל מספר הפסוקים  ."האזינו"בפרשת  עולים ולמפטירבעה שחרית קוראים לשבתפילת  .ג
מפטירים בהפטרה . ראוי לקרוא את הפרשה כולהולשון השירה שבה המצומצם של הפרשה 

נוהגים להוסיף את . הספר חתימתעד ו 1מפסוק  ,הושע ידב" שובה"מיוחדת לשבת 
 .עד סוף הפרקו 25מפסוק  ,מיואל ב הפסוקים

 ."וזאת הברכה"בפרשת ולים עקוראים לשלושה  במנחה .ד

 .בצאת השבת ממשיכים באמירת הסליחות .ה

 



 

 

 

 1..12-1, תשרי' ט-'ג, ראשון-שניימים , בין כסה לעשור

, אבות: בתפילות העמידה מוסיפים את התוספות המיוחדות לעשרת ימי תשובה בברכות .א
השבת "וברכת " קדושת השם"ומשנים את חתימת ברכת , הודאה ועושה השלום, גבורות

 ".המשפט

 ...".שלום במרומיוהעושה "-באמירת הקדיש וחותמים ב" לעלא"כופלים את תיבת  .ב

או לחילופין " אבינו מלכנו"אומרים את סדר , לאחר תפילת עמידה, בתפילת שחרית ומנחה .ג
 .בסידור תפילת האדם מופיע סדר זה במסגרת התחנון .שרים את הבית האחרון של הפיוט

המזמור . פילת שחרית נוהגים לומר את מזמור תהילים כזבתום תפילת ערבית ובתום ת .ד
פסוקים מתוך הפרק מופיעים בסידור ". תפילת האדם"מופיע בתפילות החול בסידור 

בפרקי ההתייחדות האישית בסוף תפילת עמידה לערב שבת ובפרקי , "העבודה שבלב"
 .שבסוף הסידור" רשות היחיד"

המנהג המסורתי הוא לומר . סדרי הסליחות במהלך עשרת ימי תשובה ממשיכים באמירת  .ה
רבות מקהילות התנועה נוהגות . את סדר הסליחות לאחר חצות הליל ועד לזמן עלות השחר

ניתן לומר את  –מעיקר הדין . לומר את סדר הסליחות גם בשעות הערב והלילה המוקדמות
 .קודם לתפילת המנחהגם פיוטי הסליחות 

. ג המידות במהלך סדר הסליחות"פר בזמן אמירת יקהילות ספרד נוהגות לתקוע בשו .ו
 .קהילות אשכנז נוהגות לתקוע בשופר לאחר תפילת השחרית

 

 מנהגי אמירת הסליחות

במרוצת . ג מידות הרחמים"חזרה על י םסדר הסליחות מבוסס על סדרת פיוטים ובינ .א
" שבי ביתךאשרי יו"הדורות צורפו לסדר הסליחות תפילות ומקראות פתיחה כדוגמת פסוקי 

בנוסף כולל סדר הסליחות המסורתי את הווידוי ואת פסוקי . וסדרת בקשות ותחינות
, מלבד ימי אלול ועשרת ימי תשובה נוהגים באמירת סליחות בתעניות". נפילת האפיים"

 .למעט תשעה באב

קהילות ספרד נוהגות לומר את הסליחות ממוצאי ראש חודש אלול ועד לערב יום  .ב
נוהגות להתחיל באמירת , וכך גם מרבית קהילות התנועה, לות אשכנזקהי. הכיפורים

התפילות במוצאי שבת שלפני ראש השנה ובלבד שניתן להקדים לחג שלושה ימי אמירת 
ביום שני או ביום שלישי נוהגים להקדים את , במידה וראש השנה חל בשבת. סליחות

 .ח"סוף שנת תשעאמירת הסליחות למוצאי השבת שבוע קודם לכן כפי שקרה ב

קהילות אשכנז נוהגות לשלב . קהילות ספרד נוהגות לומר מדי לילה סדר סליחות קבוע .ג
 .בסדר הסליחות פיוטים שונים מדי לילה

. ג המידות"קהילות ספרד נוהגות לתקוע בשופר בשעה ששליח הציבור והקהל אומרים את י .ד
קום זאת משמיעות תקיעות קהילות אשכנז אינן תוקעות בשופר בזמן אמירת הסליחות ובמ

 .שופר בתום תפילת השחרית בימות אלול

. באשמורת האחרונה של הלילה, המנהג המסורתי לומר את סדר הסליחות לפני עלות השחר .ה
, י שעות זמניות"עפ)קהילות מסורתיות רבות מקלות באמירת סליחות החל מחצות הלילה 

יתן גם לומר סליחות בשעות תפילת מעיקר הדין נ(. בלילה בישראל 21:31-22:11סביבות 
 .קהילות התנועה נוהגות להקל ולאומרן בשעות הערב והלילה המוקדמות. המנחה

אם כי ניתן לומר את פיוטי הסליחות גם , נוהגים לומר את סדר הסליחות בציבור ובמניין .ו
ג "בעת אמירת י. ג מידות בהעדר מנין"המנהג המסורתי הוא להימנע מאמירת י. ביחידות

 . ת הציבור מתעטפים בטלית בעת אמירת הסליחות/שליח. מידות נוהגים לעמוד

 

 



 

 

 

 11.1, תשרי' י, יום שני ,ום הכיפוריםי

 .בערב יום הכיפורים נוהגים להרבות בצדקה ובגמילות חסדים .א

בנעילת מנעל עור , ברחיצת הגוף, בסיכת הגוף, יום הכיפורים אסור באכילה ובשתייה .ב
 . וביחסי אישות

להדליק נר "...ההדלקה  לאחרהחג מדליקים נרות לאחר הסעודה המפסקת ומברכים בערב  .ג
ונוהגים לברך את , (שהחיינו)לאחר ההדלקה מברכים את ברכת הזמן ". של יום הכיפורים

 .הילדים

 . יש הנוהגים להדליק טרם הדלקת נרות החג גם נרות נשמה לזכר קרוביהם .ד

לרבות בתפילות , בכל תפילות יום הכיפוריםנוהגים ללבוש בגדי לבן ולהתעטף בטלית  .ה
 .מנחה ונעילה, ערבית

מנהג . מוציאים שני ספרי תורה מן הארון". כל נדרי"פותחים את התפילה באמירת תפילת  .ו
עוד טרם " כל נדרי"משתדלים לומר את סדר . חלק מהקהילות להוציא את כל ספרי התורה
 (.שהחיינו)שקיעת החמה וחותמים אותה בברכת הזמן 

ברוך שם כבוד מלכותו : "בקריאת שמע בערבית ובשחרית נוהגים לומר בקול רם את המלים .ז
 ...".שמע ישראל"לאחר אמירת הפסוק , "לעולם ועד

 תוספות המיוחדותהעל , ברכותשבע עמידה של בכל תפילות היום מתפללים תפילת  .ח
בתפילת נעילה  למעט) אומרים את סדר הווידוי לאחר ברכת עושה השלום. המשולבות בה

המנהג המסורתי הוא שהיחיד  .(י כחלק מהברכה הרביעית של קדושת היוםבה נאמר הווידו
ץ משלבים את הווידוי בברכה "אומר את הווידוי בתום תפילת העמידה ואילו בחזרות הש

 . ברכת קדושת היום –הרביעית 

רים את סדר ובתפילת נעילה אומ, בשחרית במנחה, לאחר סיום סדר הסליחות בערבית .ט
 ". אבינו מלכנו"

הארון  תבשחרית מוציאים שני ספרי תורה ואומרים לאחר פתיח :קריאת התורה וההפטרה .י
 ". ואני תפילתי"הרחמים ופסוקי  ג מדות"יאת 

מרבית קהילות התנועה נוהגות לקרוא . החגבפרשת  ששה עוליםל קוראיםבספר ראשון  .יא
הקריאה ". כוונת הלב"כמופיע במחזור ( 2-11, ל; 1-23, דברים כט" )נצבים"מתוך פרשת 

 בקהילות בהן נוהגים לברך(. 2-33, ויקרא טז" )אחרי מות"המסורתית לקוחה מתוך פרשת 
יום בויחתמה לחיים טובים  /יחתמהוו: "מוסיפים תורהלעולים את ה" מי שברך"בברכת 

 ". הזה הדין

" אמר"א בפסוקי בפרשת מנהג רוב קהילות התנועה לקרו. בספר השני קוראים למפטיר .יב
פסוקי קורבנות החג : המנהג המסורתי ."כוונת הלב"כמופיע במחזור ( 16-31, ויקרא כג)

יש הנוהגים לומר חצי קדיש בתום הקריאה בספר (. 22-.במדבר כט " )פנחס"בפרשת 
יש הנוהגים לקרוא הברכה לשלומם של החולים טרם הגבהת הספר . הראשון ובספר השני

 .הראשון

 (.2-23, נח -ו 23-12, פרק נז" )זה צום אבחרהו: "ירים בנבואת ישעיהומפט .יג

לאחר קריאת התורה במנחה כמופיע " יזכור"מנהג רוב קהילות התנועה לומר את סדר ה .יד
האישי לאחר " יזכור"מנהג מקצת מקהילות התנועה לומר את סדר ה". כוונת הלב"במחזור 

וביום הכיפורים  כנהוג ברגלים, להיכלטרם השבת ספרי התורה , קריאת התורה בשחרית
 . בקהילות המסורתיות

לאחר . לאחר החזרת ספרי התורה להיכל מתפללים את תפילת המוסף :תפילת המוסף .טו
נוהגים . ואת סדר עבודת הכהן הגדול" ונתנה תוקף"תפילת העמידה קוראים את הפיוט 

 .ך סדר עבודת הכהן הגדולששליח הציבור או הציבור כולו כורעים ונופלים על פניהם במהל

מנהג קהילות התנועה לקרוא . בתפילת מנחה קוראים לשלושה עולים לתורה :תפילת מנחה .טז
: המנהג המסורתי". כוונת הלב"כמופיע במחזור , (2-21, ויקרא יט" )קדושים"מתוך פרשת 

 (.המשך הקריאה מבוקר החג, 2-31, יח, ויקרא" )אחרי מות"קריאת פסוקי העריות בפרשת 



 

 

 

חותמים . 21-11, העולה השלישי לתורה מפטיר בספר יונה וחותם בשלושה פסוקים ממיכה ז
משמח ציון ", "בונה ירושלים", "האל הנאמן בכל דבריו: "את קריאת ההפטרה בשלוש ברכות

 ". מגן דוד/בבניה ובבנותיה

ו בין א, לאחר קריאת התורה במנחה" יזכור"מנהג מרבית קהילות התנועה לערוך את סדר ה .יז
 . תפילת המנחה לתפילת הנעילה

 .לאחר השבת ספרי התורה להיכל מתפללים את תפילת העמידה ואת סדר הווידוי .יח

זמנה של . חותמים את תפילות היום בתפילת הנעילה, בתום תפילת מנחה :תפילת נעילה .יט
במהלך (. מקביל לזמן הדלקת הנרות בערב החג" )החמה בראש האילנות"התפילה בעת ש

" ונכתב" "כתוב", "כתבנו: "מחליפים את התיבות" אבינו מלכנו"עמידה וסדר תפילת 
 . בהתאמה" ונחתם" "חתום", "חתמנו: "לתיבות

 .ולא בתום תפילת עמידה, "קדושת היום"בתפילת נעילה נאמר סדר הווידוי בברכת  .כ

: לאחר אמירת פסוקי הייחוד, בתום התפילה. מסיימים את התפילה עם צאת הכוכבים .כא
יש . תוקעים בשופר, "הוא האלוהים' יי"-ו" ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", "עשמ"

 .תקיעה גדולה-תרועה-שברים-התוקעים תקיעה גדולה בלבד ויש תוקעים סדר תקיעה

בורא מאורי , בורא פרי הגפן)לאחר תקיעת השופר עורכים הבדלה ומברכים שלוש ברכות  .כב
נוהגים להדליק את נר ההבדלה מן . ים על הבשמיםלא מברכ(. האש והמבדיל בין קודש לחול

 . האש של אחד מנרות הנשמה שהודלקו לפני החג

מנהג ראוי של רבות מקהילות התנועה לחתום את סדר התפילות ביום הכיפורים בשירת  .כג
 .התקווה

להתחיל בבניית הסוכה כבר נוהגים  (ח, ד"תהילים פ" )ילכו מחיל אל חיל"לקיים את הנאמר  .כד
 .יום כפורבמוצאי 

ברכת קידוש הלבנה מופיעה . נוהגים לקיים במוצאי יום הכיפורים סדר קידוש לבנה .כה
 ".תפילת האדם"לראשונה בקהלנו בסידור 

 
 אבלות ביום הכיפורים –" ומחה יי דמעה"

גם אם האבלים הספיקו לשבת , יום הכיפורים מפסיק את אבלות השבעה ואת אבלות השלושים
האבלים שקמו מאבלותם נוהגים בכל מנהגי . בלבד לפני כניסת החגבאבלותם במשך זמן קצר 

במידה והאבלים כלל לא נהגו במנהגי האבלות לפני כניסת החג . היום ומצטרפים לתפילות הציבור
 . ועד לחג הסוכות, ימנו ימי האבלות מצאת החג( מכורח או מבחירה)

לאחר החג עד השלמת שבעה ימים האבלים המעוניינים בכך יכולים להמשיך ולקבל מנחמים גם 
יחד עם זאת לאחר החג (. במודעת האבל או בשמועה)ואף להודיע על כך ברבים , מיום הקבורה

 . האבלים אינם נוהגים במנהגי אבלות השבעה

האבלים נוהגים מצאת החג את מנהגי אבלות השלושים עד , במידה והחג בטל את אבלות השבעה
 . י אבלות השלושיםהמבטל את יתר ימ, לחג הסוכות

 . האבלים יכולים לעלות לקבר יקירם בערב יום הכיפורים או עד לחג הסוכות

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 חג הסוכות

 
 מנהגי הסוכה 

 

אין יוצאים ידי . האמורה לשמש את האדם בחג הסוכות כמגורי קבע, הסוכה היא דירת ארעי .א
ימים לפני  31הקיימת כזו )סוכה ישנה . גזולה או גנובה, שכולה או מקצתה, חובה בסוכה

כדוגמת הנחה מחודשת של הסכך או הוספת , אך יש לחדש בה דבר מה, ניתן לשבת בה( החג
 .סכך

להלכה . שיהא אדם יושב בה כשראשו ורוב גופו בתוך הסוכה –גודלה המזערי של הסוכה  .ב
 1 –הטפח )נקבע שיעור מינימלי של שבעה טפחים לאורך ולרוחב ועשרה טפחים בגובהה 

 (.מטר 1.6)עד עשרים אמה  –גובהה המרבי של הסוכה (. מ לשיטה אחרת"ס 21או  מ"ס

דפנות הסוכה יכולות להיעשות מכל חומר ואף להיות . ארעיות הסוכה הולכת אחרי הסכך .ג
ומדבר תלוש שאינו מחובר , הסכך חייב להיות מן הצומח(. כדוגמת קיר)בגדר מבנה קבע 

 . לקרקע

כשהדופן השלישית יכולה להיות צרה ביותר , נות לפחותסוכה כשרה חייבת בשלוש דפ .ד
אחת מהדפנות יכולה לעמוד מצדן השני של שתי הדפנות המחוברות ואין (. טפח אחד בלבד)

 .הכרח שכל שלוש הדפנות תהיינה מחוברות זו לזו

הכלל ההלכתי הוא . פנים הסוכה צריך להיות מוצל על ידי הסכך –" צלתה מרובה מחמתה" .ה
ראוי לבנות את הסוכה גם באופן , במקום בו אין ברירה. ות סוכה תחת גג או אילןשאין לבנ

 .ולו כזכר למצווה, שאינו תואם את הדין ההלכתי מאשר לא לבנותה בכלל

נוהגים להזמין את . נוהגים לקשט את הסוכה בפירות ובקישוטים שונים לשם הידור המצווה .ו
מ "בערב יום טוב ובערב שבת חוה)החג  האושפיזין לפני הסעודה בסוכה בכל אחד מימי

 (. מזמינים האושפיזין לפני הקידוש

ומי שאין ברשותו סוכה ואינו מתארח , נוהגים להקפיד לאכול את סעודת ליל החג בסוכה .ז
במהלך יתר ימי החג . בסוכה יכול לצאת לידי חובה בקידוש הנערך בסוכת בית הכנסת

בכל עת . אכול מחוצה לה רק סעודות ארעיול, נוהגים לאכול את סעודות הקבע בסוכה
 ".ליישב בסוכה"שאוכלים סעודת קבע בסוכה מברכים 

 3.21ו תשרי "ט, בתשיום , חג הסוכות

 
, לשלוש הרגלים" השמחה שבלב"מנהגי התפילה בחג הסוכות מתייחסים למנהג המופיע במחזור 

 ". כל הנשמה"ם וקהילת "בהוצאת מר

לאחר ". יום טובשבת להדליק נר של "...כים לאחר ההדלקה בערב החג מדליקים נרות ומבר .א
 "(. שהחיינו)"ההדלקה מברכים את ברכת הזמן 

מנהג חלק מהקהילות לפתוח במזמור . מקדימים לתפילת הערבית סדר קבלת שבת מקוצר .ב
 .ב"מנהג אחר הוא לפתוח במזמור צ. ג"צ-ב ו"ובמזמורים צ" לכה דודי"-ט ולהמשיך ב"כ

זמן , חג הסוכות"ומזכירים את , (תפילת שבע)יום טוב שבת ועמידה של  מתפללים תפילת .ג
מקדש השבת ישראל "-וחותמים את הברכה הרביעית ב" יעלה ויבוא"מוסיפים ". שמחתנו
 ". אחת מעין שבע"ואת ברכת " ויכולו"לאחר תפילת העמידה מוסיפים את פסוקי ". והזמנים

הרחמן הוא ינחילנו יום שכולו : "את הבקשה ,"יעלה ויבוא"פים את ברכת בברכת המזון מוס .ד
הרחמן הוא : "מנהג רבות מקהילות התנועה. .ואת הבקשה המיוחדת לחג הסוכות, "טוב

הרחמן הוא יקים לנו את : "הנוסח המסורתי של הבקשה". יפרוש עלינו את סוכת שלומו
 מוסיפים גם את הברכות והבקשות לשבת". סוכת דוד הנופלת

, יין: מקדשים בבית הכנסת ובבית בסדר. דוש הקהילתי בסוכת בית הכנסתעורכים את הקי .ה
וברכת , "ליישב בסוכה"ברכת , ברכת הזמן, "(ישראל והזמניםהשבת מקדש )"...קדושת היום 

המקדשים בבית ולא בסוכה אינם מברכים על ". ויכולו"מקדימים לקידוש את פסוקי . הפת
 . הישיבה בסוכה



 

 

 

או טרם ברכת ( "השמחה שבלב"כמופיע במחזור )טרם הקידוש  מזמינים את האושפיזין .ו
 . הסוכה

זמן הנטילה מזריחת . בבוקר החג נוטלים את ארבעת המינים בברכה :נטילת הלולב וההלל .ז
מנהג רבות . אולם נוהגים לטול הלולב עד תחילת אמירת ההלל, החמה ועד שקיעתה

לאחר סיום תפילת העמידה התנועה לטול את המינים יחד במעמד קהילתי מקהילות 
 .מופיע בהמשך לולבנטילת ה מנהגי פירוט .בשחרית וטרם אמירת ההלל

בקהילות התנועה . המנהג המסורתי הוא שלא לטול את הלולב בשבת בשל חשש טלטול .ח
מקצת הקהילות נוהגות לטול הלולב בשבת רק אם מדובר ביום . נוהגים לטול הלולב בשבת

 (.אל-מנהג קהילת הר)א "ה בשנת תשפורכפי שק, טוב ראשון של החג

מוציאים ספר תורה . קריאת התורה נוהגים באמירת סדר ההושענות לפני :ההושענותסדר  .ט
והקהל מקיף , או ניצבים עמו על הבימה, דוכן הקריאה/מניחים אותו על הבימה, מן ההיכל

דת ארבעת תוך אחיזה באגו, את התורה הקפה אחת בעת אמירת פיוט ההושענות ליום טוב
, מנהג חלק מהקהילות לשלב את אמירת ההושענות בסדר הוצאת ספר התורה. המינים

מנהג חלק מקהילות ספרד לומר את סדר . לאחר הוצאת הספרים וטרם הקריאה בתורה
קהילות שאינן אומרות את , ברוח זו. בתום תפילת המוסף, ההושענות לפני חתימת התפילה

במחזור . פיוט ההושענא בעת השבת הספרים להיכלתפילת המוסף יכולות לומר את 
מופיעים פיוטי הושענות ממסורת הקהילות " תפילת האדם"ובסידור " השמחה שבלב"

 .  השונות וכן פיוטים שנכתבו על ידי רבות ורבני התנועה

אלא להסתפק , המנהג המסורתי הוא לא להקיף את הבמה בעת אמירת הושענות ביום שבת .י
כמנהג )בתום אמירת ההלל , ושענות המיוחדים לשבת למול הארון הפתוחבאמירת פיוטי הה

 (.כמנהג ספרד)או לאחר תפילת המוסף ( אשכנז

ג "בעת הוצאתם אומרים את י. מוציאים שני ספרי תורה בשחרית :קריאת התורה וההפטרה .יא
 עלהימנהמסורתיות נוהגות חלק ניכר מהקהילות . "ואני תפילתי"ופסוקי  מידות הרחמים

 "אמר"עולים בפסוקי המועדים שבפרשת  שבעהבספר הראשון מעלים . מאמירתם בשבת
פסוקי קורבנות : המנהג המסורתי. בספר השני קוראים למפטיר בעניין החג(. 2-33, ויקרא כג)

פסוקי החג מתוך ": השמחה שבלב"מנהג מחזור ". פנחס"היום הראשון של החג בפרשת 
 .ריאות וההפטרות לכל ימי החגראו בהמשך טבלת הק". ראה"פרשת 

יש הנוהגים לומר . יש הנוהגים לומר חצי קדיש בתום הקריאה בספר הראשון ובספר השני .יב
 .בין העליה החמישית לעליה שישיתברכה לרפואת החולים 

בסיפור חג הסוכות  2-23, ח' במלכים אמפטירים  "השמחה שבלב"על פי המנהג במחזור  .יג
-2ד "על פי המנהג המסורתי מפטירים בזכריה י. ש הראשוןבימי שלמה המלך וחנוכת המקד

 .בנבואה המזכירה את חג הסוכות ואת הקשר בינו לבין הבקשה לגשמים, 12

 מופיע נוסח של תפילת המוסף לרגלים "תפילת האדם"ובסידור  "השמחה שבלב"במחזור  .יד
למוסף  מרבית קהילות התנועה נוהגות להסתפק בזכר. "זכר למוסף"ונוסח מיוחד של 

 ."העבודה שבלב"בסידור ים אלו או בנוסח המופיע בנוסח

מכיוון שימי חול , במנהג המסורתי קוראים את מגילת קהלת ביום טוב ראשון שחל בשבת .טו
חלק מקהילות התנועה נוהגות לחלק את פרקי מגילת קהלת בין . המועד אינם כוללים שבת

 .שון של החגכבר ביום טוב ראממילא ולהתחיל בקריאתה , ימי החג

ושמרו בני "מקדימים לברכות את פסוקי . מקדשים על היין ועל הפת, בסעודת צהרי החג .טז
נוסח (.. מד-ד ו, ויקרא כג..." )וידבר משה "-ו "אלה מועדי יי"( יח-שמות לא טז" )ישראל

תפילת "ובסידור " השמחה שבלב"במחזור  ,"העבודה שבלב"הקידוש מופיע גם בסידור 
מברכים את ברכת הישיבה בסוכה לפני , ל יתר הסעודות הנערכות בסוכהכמו בכ. "האדם

 .שרה ואברהם –ניתן לחזור ולהזמין את האושפיזין של היום הראשון . ברכת הפת

מתפללים תפילת שבע של , "וזאת הברכה"מעלים שלושה עולים בפרשת בתפילת מנחה  .יז
  ".צדקתך צדק"אומרים פסוקי  אין". חג הסוכות זמן שמחתנו"יום טוב ומזכירים את שבת ו

 (.נר והבדלה, בשמים, יין)עורכים טקס הבדלה מלא , עם צאת הכוכבים, במוצאי החג .יח



 

 

 

ומתכנסים בסוכה או " שמחת בית השואבה"-בלילות חול המועד סוכות נוהגים לערוך זכר ל .יט
  .מזמינים את האושפיזין של היום. בבית הכנסת ללימוד ולשירה

 

 סוכות יום טוב בלות בא –" ומחה יי דמעה"

גם אם האבלים הספיקו לשבת , חג הסוכות מפסיק את אבלות השבעה ואת אבלות השלושים
במידה והאבלים כלל לא נהגו במנהגי האבלות . באבלותם במשך זמן קצר בלבד לפני כניסת החג

 . שמחת תורהימנו שבעת ימי האבלות מצאת ( מכורח או מבחירה)לפני כניסת החג 

המעוניינים בכך יכולים להמשיך ולקבל מנחמים גם לאחר יומו הראשון של חג הסוכות האבלים 
במודעת )ואף להודיע על כך ברבים , ובמהלך חול המועד עד השלמת שבעה ימים מיום הקבורה

יחד עם זאת במהלך היום הטוב וחול המועד האבלים אינם נוהגים במנהגי (. האבל או בשמועה
 . פני המנחמים בלבד האבלות אלא מקבלים את

את מנהגי אבלות  שמחת תורההאבלים נוהגים מצאת , במידה והחג בטל את אבלות השבעה
 . השלושים עד ליום השלושים לקבורתו

אין נוהגים לפקוד הקבר לצורך . האבלים יכולים לעלות לקבר יקירם בערב סוכות או לאחר החג
 .אזכרה במהלך ימי חול המועד

 

 ים ונטילת הלולבמנהגי ארבעת המינ

 

הדס , אתרוג, לולב: בכל אחד מימי החג נוהגים ליטול יחד בברכה את ארבעת המינים .א
ואילו נטילת הלולב ביתר ימי , נטילת הלולב ביום הראשון נחשבת כמצווה מהתורה. וערבה

בו נהגו לטול את הלולב במשך כל ימי )החג היא מתקנת רבן יוחנן בן זכאי לזכר המקדש 
 (.החג

בניגוד למנהגן של הקהילות , רבית קהילות התנועה נוהגים לטול את הלולב גם בשבתבמ .ב
ליטול ( אל-כדוגמת קהילת הר)מנהג חלק מהקהילות (. מחשש לטלטול בשבת)המסורתיות 

 .לולב בשבת רק אם מדובר ביום טוב ראשון של חג הסוכות

ן מברכים על הנטילה אם אי. אין לברך על נטילת לולב אם אחד מן המינים גנוב או גזול .ג
 .האגודה חסרה את אחד מן המינים או אחד מהם פסול

מנהג חלק מעדות . ושני ענפי ערבה, שלושה ענפי הדס, אתרוג אחד, נוהגים לטול לולב אחד .ד
 .ישראל להוסיף הדסים וערבות להידור המצווה

ד את הלולב יש המקפידים לאגו. לשם הידור המצווה, הערבה והדס יחד, אוגדים את הלולב .ה
חבל או , יש הקושרים את האגודה בסרט. במינו ולהשתמש בכלי מיוחד הקלוע מעלי התמר

 (.מ"ס 1)מקפידים שהלולב יהיה גבוה מההדסים ומהערבות בטפח . פיסת בד

ביום הראשון של ". וציוונו על נטילת לולב"...טרם הנטילה בכל יום מימות החג מברכים  .ו
נוהגים . (שהחיינו) מוסיפים את ברכת הזמן ,לים את הלולבאו בפעם הראשונה שנוט, גהח

בעת הברכה . לההדס והערבה ביד ימין ואת האתרוג ביד שמא, לאחוז את אגודת הלולב
כדי , ניגוד לדרך גידולוב כאשר עוקץ הפרי כלפי מעלה, אוחזים את האתרוג במהופך

לאחר . ה בארבעת המיניםלפני הברכה בעצם האחיזעוד שהמברך לא יצא ידי חובת הנטילה 
ומנענעים את  (עוקץ למטה ופטמה למעלה)הברכות הופכים את האתרוג כדרך גידולו 
 האגודה לארבע רוחות השמים למעלה ולמטה

, מעלה, צפון ,מערב, דרום, מזרח: מנהג אשכנז. עניין נענוע האגודה ישנם מספר מנהגיםל .ז
נוהגים לנענע . מערב, מטה, מעלה ,מזרח, צפון, דרום: י וקהילות החסידים"מנהג האר. מטה

 .את האגודה שלוש פעמים לכל כיוון

אך נוהגים לברך על נטילת הלולב עוד טרם אמירת , זמנה של המצווה במהלך כל שעות היום .ח
מנהג רבות מהקהילות לעצור את סדר התפילה . תפילת ההלל בכל אחד מימיו של החג



 

 

 

להדריך את חברי הקהילה והמתפללים , (עדביום טוב ובחול המו)לאחר תפילת העמידה 
 .בפרטי המצווה ולאפשר לכל החפץ בכך לטול את הלולב

שבים ומנענעים את האגודה בעת . בעת אמירת ההלל אוחזים באגודת ארבעת המינים .ט
: ח ובפסוק"בראשית ובסוף פרק קי, "כי לעולם חסדו, יי כי טוב-הודו ל"אמירת הפסוקים 

 . אמצע הפרקשב" אנא יי הושיעה נא"

אחרי " הודו ליי כי טוב כי לעולם חסדו: "בנוסחי התפילה המסורתיים נוהגים שהקהל עונה .י
יאמר נא בית , הודו)ששליח הציבור אומר כל אחד מארבעת הפסוקים הראשונים של הפרק 

. ומנענעים את האגודה בעת אמירת הפסוק( יאמרו נא יראי יי, יאמרו נא בית אהרון, ישראל
הודו ליי כי "קהילות התנועה אין נוהגים שהקהל חוזר אחרי שליח הציבור באמירת במרבית 

. אלא בראשית הפרק ובחתימתו, וממילא אין מנענעים את האגודה, "טוב כי לעולם חסדו
 . והחזרה עליו" אנא יי הושיעה נא"בנוסף נוהגים לנענע את הלולב בעת אמירת הפסוק 

יש לנענע את ( "השמחה שבלב"וכך גם במחזור )התנועה מכאן שעל פי מנהג מרבית קהילות  .יא
הודו )"בפסוק הראשון ובפסוק האחרון של הפרק : אגודת המנים ארבע פעמים בעת ההלל

יש הנוהגים לנענע ". אנא יי הושיעה נא"ובעת האמירה הכפולה של הפסוק ..."( ליי כי טוב
, "יאמרו נא בית אהרון", "אליאמר נא בית ישר", "הודו"האגודה בכל ארבעת הפסוקים של 

 .("יאמרו נא יראי יי"

יש הנוהגים שבזמן ששליח הציבור אומר את . נוהגים לנענע האגודה שלוש פעמים לכל כיוון .יב
 .בעת אמירת פסוקי ההלל עוצרים את הנענוע של הלולב', שם יי

נוהגים לאחוז באגודת המינים גם בעת ההקפה של ספר התורה בזמן אמירת פיוטי  .יג
 .ושענותהה

 

 3-1.21א תשרי "כ –ז "ט שישיעד  ראשוןימים , חול המועד סוכות

בברכת המזון מוסיפים ". יעלה ויבוא"בתפילות העמידה ובברכת המזון מוסיפים את ברכת  .א
הרחמן "או " הרחמן הוא יפרוש עלינו את סוכת שלומו: "את הבקשה המיוחדת לחג הסוכות

 ".הוא יקים לנו סוכת דוד הנופלת

 . ל המועד אין מניחים תפיליןבחו .ב

ומוסיפים בה )מתפללים תפילת עמידה של חול : ההלל ונטילת הלולב, תפילת העמידה .ג
לאחר תפילת . נוטלים את הלולב עוד טרם אמירת ההלל"( יעלה ויבוא"כאמור את ברכת 

 אנא יי הושיעה"ו" 'יי-הודו ל"מנענעים הלולב בפסוקי . עמידה אומרים הלל שלם בברכותיו
 .אין אומרים תחנון בחול המועד .לעילין מנהגי הנטילה ואמירת ההלל ראו ילענ". נא

. או במהלך הוצאת ספר התורה, נוהגים לומר את סדר ההושענות טרם הוצאת ספר התורה .ד
מנהג רבות מקהילות . המנהג המסורתי לומר בכל אחד מימות החג פיוט הושענות אחר

לחזור בימות חול המועד על פיוט ( "דה שבלבהעבו"כפי שמשתקף בסידור )התנועה 
" תפילת האדם"ובסידור " השמחה שבלב"במחזור . ההושענות הנאמר ביום טוב ראשון

עדות . וניתן לבחור מבינם, מגוון של פיוטי הושענות ממסורת העדות השונות יםמופיע
 .ספרד נוהגות לומר את סדר ההושענות לפני חתימת התפילה

המנהג . יאים ספר תורה אחד וקוראים לארבעה עולים בעניין החגמוצ: קריאת התורה .ה
חוזרים על אותה " )פנחס"קריאת פסוקי הקורבנות של היום מתוך פרשת : המסורתי

מתוך הקריאה של " )אמר"פסוקי החג בפרשת ": השמחה שבלב"מנהג (. הקריאה בכל עליה
. ת בתורה בימי החג בהמשךראו טבלת הקריאו(. שלושה פסוקים בכל עליה –היום הראשון 

 .אין מפטירים בחול המועד

, בת שבע ברכות, לאחר קריאת התורה נוהגים להוסיף זכר למוסף או להתפלל תפילת מוסף .ו
גם קהילות שאינן אומרות זכר . "תפילת האדם"ובסידור  "השמחה שבלב"כמופיע במחזור 

על , החזרת התורה להיכל ראוי ויוסיפו את התפילה במהלך חול המועד לאחר, למוסף בשבת
  ".מקדש ישראל והזמנים"....מנת לברך את ברכת 



 

 

 

מזמינים אושפיזין טרם . טרם ברכת הפת" ליישב בסוכה"בסעודות הנערכות בסוכה מברכים  .ז
 .ברכת הסוכה והפת

ומתכנסים בסוכה או " שמחת בית השואבה"-בלילות חול המועד סוכות נוהגים לערוך זכר ל .ח
 .ד ולשירהבבית הכנסת ללימו

 

 ובשמיני עצרתאבלות בחול המועד  –" ומחה יי דמעה"

קרוביו של אדם שנקבר במהלך חול המועד מתחילים את אבלות השבעה עם צאת חג שמחת 
 . תורה למשך שבעה ימים

, לאחר הקבורה, יחד עם זאת אם האבלים מעוניינים לקבל פני מנחמים במהלך ימי חול המועד
עם צאת . בלי שינהגו במנהגי האבלות הפומביים במהלך ימי חול המועדמ, הם יכולים לעשות כן

ואין הכרח לקבל פני , מנחמים עד היום השביעי מהקבורה ימשיכו לקבל פניחג שמחת תורה 
 . מנחמים עד להשלמת שבעת ימי האבל

לאחר תום שבעת ימי האבל הנמנים מצאת שמחת תורה מתחילה אבלות השלושים הנמנית עד 
ימים מתוך ימי  .המנהג המסורתי הוא ליחס ליום שמחת תורה  .לושים ימים מהקבורהמלאת ש

 .השלושים ולחשב המועד לסיומם בהתאם

ניתן לעלות לקבר ביום השביעי לקבורה או בתום שבעת ימי האבל המתחילים עם צאת חג 
 . את אזכרת השלושים עורכים ביום השלושים לקבורה. שמחת תורה

 

 

 1.21 א תשרי"כ שישיום י, הושענא רבא

 .דיניו כדיני חול המועד לעניין תפילות הרגל והקריאה בתורה -יומו השביעי של החג  .א

בכל הנוגע לניגוני , נוהגים מקצת מנהגי הימים הנוראים, שנחשב כיום חיתום הדין, ביום זה .ב
 ".פתקה טובה"או , "גמר טוב: "להדלקת נר נשמה ולאיחולי אדם לרעהו, התפילה

נוהגים לערוך בליל הושענא רבה תיקון וליל לימוד בדומה לליל שבועות וליל שביעי יש ה .ג
 .של פסח

נוהגים להוציא את כל ספרי התורה . לאחר אמירת ההלל נוהגים לומר סדר הושענות מיוחד .ד
שבהיכל ולהקיפם שבע הקפות בעת אמירת הפיוטים שנאמרו בימי החג הקודמים ופיוטים 

בתום ההקפות נוהגים לומר פיוטי הושענות מיוחדים . הושענא רבא נוספים המיוחדים ליום
בתום אמירת הפיוטים חובטים בקרקע באגודה . שעניינם הבקשה לגשם והצפייה לגאולה

על יסוד )של חמשה ענפי ערבות חמש פעמים ויש הנוהגים לנענע את אגודת הערבות 
פילה ליום הושענא רבא מופיע נוסח מיוחד של פיוטים ות(. י למסכת סוכה"פירושו של רש

 ."תפילת האדם"ובסידור  "השמחה שבלב"במחזור 

בשעות הצהרים של הושענא רבא נוהגים לאכול את הסעודה האחרונה בסוכה ולומר  .ה
השמחה "נוסח התפילה מופיע במחזור . תפילה מיוחדת עם היציאה האחרונה מן הסוכה

 . "שבלב

 

 21.21תשרי ב "כ שבתיום , שמיני עצרת ושמחת תורה

נוהגים לומר תפילה ליציאה מן . שמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו ואין יושבים בו בסוכה .א
 .טרם כניסת החג, הסוכה בעת הישיבה בסוכה ביום הושענא רבא

מברכים ". יום טובשבת ולהדליק נר של "ההדלקה  ערב החג מדליקים נרות ומברכים לאחרב .ב
 . בר ביום טוב נפרדכן מדוש, (ברכת שהחיינו)גם את ברכת הזמן 



 

 

 

, מוסיפים את התוספות לשבת, בת שבע ברכות, מתפללים תפילת עמידה של יום טוב .ג
את התוספות  בברכת המזון מוסיפים". זמן שמחתנו, שמיני עצרת החג הזה"ומזכירים את 

 ".הרחמן הוא ינחילנו יום שכולו טוב"ואת הבקשה " יעלה ויבוא" לשבת ואת

התנועה להוציא ספר תורה גם לאחר תפילת העמידה בליל החג  מנהג חלק מקהילות .ד
למנהג זה יסוד במנהגי חלק . ולהזמין את הילדים לעליה מיוחדת בלוויית אחד מן המבוגרים

 .מקהילות אשכנז שנהגו לקרוא בתורה בליל שמחת תורה

. בבוקר החג אומרים את ברכת הגשם ונוהגים לאמרה מול ארון פתוח: תפילת הגשם .ה
מבחר " השמחה שבלב"ובמיוחד במחזור  "תפילת האדם"בסידור , "העבודה שבלב"ידור בס

 :לעניין זה מספר מנהגים. פיוטי גשמים ממסורת הקהילות השונות

לאחר , שילוב ברכת הגשם בחזרת שליח הציבור על תפילת העמידה בשחרית .2
ות וקהילות שאינן אומר" העבודה שבלב"מנהג סידור )ברכת אבות ואימהות 

 (.את תפילת המוסף

שילוב ברכת הגשם בחזרת שליח  -בקהילות האומרות את תפילת המוסף  .1
מנהג קהילות )לאחר ברכת אבות ואימהות , הציבור על תפילת העמידה במוסף

 (.אשכנז

מנהג קהילות )אמירת פיוטי הגשם בפני עצמם לאחר השבת התורה להיכל  .3
 (.ספרד

 .ם הלל שלם בברכותיולאחר תפילת העמידה בבוקר החג אומרי .ו

מוציאים , טרם הקריאה בתורה, ובבוקר החג, בערב החג לאחר תפילת העמידה: ההקפות .ז
. לכבודה של התורה, בשירה ובריקודים, את ספרי התורה מן ההיכל ועורכים שבע הקפות

בית " אתה הראת לדעת"מקדימים את פסוקי  ה ּבְּ להוצאת ספרי התורה ופותחים כל ַהקפָּ
 ".אלוהי הרוחות" מתוך הפיוט

. שלושה ספרים בתום ההקפות בבוקר החג קוראים בתורה מתוך: הקריאה בתורה ובהפטרה .ח
מנהג לעלות לתורה (. 2-16, דברים לג" )וזאת הברכה"עולים בפרשת  בספר הראשון לשבעה

, אם באמצעות עליה קבוצתית, אם באמצעות חזרה על הקריאה, את כל הנוכחים בתפילה
 .באתרים שונים בבית הכנסת, הקריאה במספר ספרי תורה במקבילואם באמצעות 

יש הנוהגים . נוהגים להזמין את הילדים לעליה מיוחדת בלוויית אחד ממבוגרי הקהילה .ט
ולהזמין את המבוגר לעליה באמצעות הרשות , 11-.1, ג"לקרוא בעליה זו בדברים ל

לעליה זו ( הזמנה)ות רש. על שום המילים הפותחות את הקריאה" מעונה"כלת /לחתן
בעת העלייה נוהגים לפרוש . "השמחה שבלב"ובמחזור  "העבודה שבלב"מופיעה בסידור 

טלית מעל ראשי הילדים ולאחר הברכה החותמת את העלייה לברך אותם באמצעות ברכת 
המלאך הגואל אותי מכל רע הוא יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם : "יעקב לנכדיו

 (26, בראשית מח" )צחק וידגו לרוב בקרב הארץאבותי אברהם וי

כלת התורה /כלת התורה באמצעות הרשות לחתן/מזמינים את חתן, לאחר עלית הילדים .י
חזק "בתום הקריאה מכריזים . 2-21, ומסיימים את קריאת התורה בקריאה מספר דברים לד

 . מגביהים וגוללים את הספר הראשון". חזק ונתחזק

העבודה "בראשית באמצעות הרשות המופיעה אף היא בסידור חתן /מזמינים את כלת .יא
מנהג . 3, פרק ב - 2, וקוראים בפרשת בראשית פרק א "השמחה שבלב"ובמחזור  "שבלב

מגביהים . מקצת קהילות התנועה להסתפק בקריאת פסוקי היום הראשון בפרשת בראשית
 .וגוללים את הספר שני

: מנהג קהילות התנועה. בעניין שמיני עצרת מזמינים את המפטיר וקוראיםבספר השלישי  .יב
". פנחס"פסוקי קורבנות שמיני עצרת בפרשת : המנהג המסורתי". אמר"פסוקי החג בפרשת 

 .ראו לעניין זה טבלת הקריאות בתורה וההפטרות לחג בהמשך

 ות הספר כדי לחתום התורה ולהתחילגולל, קהילות שיש ברשותן רק ספר תורה אחד .יג
או לנצל , לשיר לכבודה של התורה, לילה בתורה ראוי לומר דברי תורהבעת הג. בראשיתב

 .דיני ומנהגי ספר התורה הגלילה כדי להסביר לקהל על



 

 

 

. חלק מקהילות התנועה נוהגות ביום שמחת תורה לפתוח את מגילת התורה לכל אורכה .יד
ה כבודה של התורעל הקפדנית הבוחרים לקיים מנהג זה ראוי ויתנו דעתם על השמירה 

 (. הזמנת הקהל לאחוז ביריעה באמצעות מטפחות או טליתות: 'לדוג)ובשלומה של המגילה 

על מנת , 2-22או  2-21, המפטיר קורא את ההפטרה ביהושע א, לאחר גלילת הספר השלישי .טו
 . להדגיש את הקשר בין התורה לבין הנביאים וכתובים

מנהג חלק מקהילות התנועה ". יזכור"-טרם השבת ספרי התורה להיכל אומרים את סדר ה .טז
מופיע סדר  "השמחה שבלב"במחזור . לאחר השבת ספרי התורה להיכל' יזכור'לומר סדר 

 .לרבות שמיני עצרת, יזכור מיוחד לכל אחד מן הרגלים

, "העבודה שבלב"הנוהגים לומר זכר למוסף יכולים לעשות שימוש בנוסח המופיע בסידור  .יז
מנהג חלק מקהילות התנועה לומר את . החדש "שבלבהשמחה "או  בנוסח המופיע במחזור 

 .תפילת המוסף במלואה ולכלול בה את ברכת הגשם

שבת , ט סוכות"חלק מקהילות התנועה נוהגות לחלק את קריאת פרקי מגילת קהלת בין יו .יח
 .מ ושמחת תורה"חוה

אין מברכים את . ה מתפללים תפילת עמידה ליום טוב ומזכירים את השבתבתפילת מנח .יט
  ".בראשית"בשל השבת ומעלים שלושה בפרשת קוראים בתורה ". צדקתך צדק"וקי פס

 .(נר והבדלה, בשמים, יין)בנוסח מלא של ההבדלה החג מבדילים השבת ובמוצאי  .כ

 .בצאת החג נוהגים לערוך חגיגת הקפות שניות בכיכרות העיר ובמקומות ציבוריים .כא

 

 של חודש מרחשוון יןשבת מברכ – 21..2תשרי ט "כ, "בראשית"שבת פרשת 

מחר "מפטירים בהפטרת . "בראשית"בשחרית קוראים לשבעה עולים ולמפטיר מתוך פרשת  .א
שביום ראשון חל ראש  העובדההמאזכרת בפסוק הראשון את  21-31 ,'כ' שמואל א ,"חדש

 . החודש החדש

את הפסוק הראשון לאחריה ולהוסיף  ,כסדרהלהפטיר בהפטרת השבת קהילות הנוהגות יש  .ב
בנבואת ישעיהו הנוהגים כך יפטירו  .(31, 21, 'כ' שמואל א) "מחר חדש"בהפטרת והאחרון 

מדוע לא להסתפק בפסוק הראשון שענינו . 5-26, ב"ישעיהו מ :המזכירה את בריאת העולם
 ?ממש ראש חודש

ל בימים וחיחודש שהלאחר קריאת התורה מברכים את חודש מרחשון ומכריזים על ראש  .ג
 .ראשון ושני

 . "נח"במנחה קוראים לשלושה עולים בפרשת  .ד

 

 21.21תשרי ' ל ,ראשוןיום  ,ראש חודש מרחשון' א

בברכת  ."יעלה ויבוא"עמידה במהלך היום ובברכת המזון מוסיפים את ברכת הבתפילות  .א
. "הרחמן הוא יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה" את הבקשה גםהמזון מוסיפים 

     .י סיום ברכת המזון בקצרהגם לפנ נאמרתבקשה זו 

הנחשב כשיר של יום של ראשי , "ברכי נפשי: "ד"נוהגים לשלב בתפילה את מזמור תהילים ק .ב
או בסיום  "הלל"לאחר אמירת ה, ניתן לשלב את פרק התהילים בסדר פסוקי דזמרה .חודשים

 בתפילת" שיר של יום"בפרק " תפילת האדם"המזמור מופיע בסידור  .קריאת התורה
 .השחרית

 (.סדר התחנון נכלל בסידור תפילת האדם) אין אומרים בראש חודש תחנון .ג

 . ברכותיועם , בדילוג "הלל"אומרים  תפילת עמידהלאחר . .ד

מנהג . מעלים ארבעה עולים לתורה וקוראים בעניין ראש החודש. מוציאים ספר תורה .ה
רועה בראשי בספר במדבר את פסוקי הת "בהעלותך"קהילות התנועה לקרוא בפרשת 



 

 

 

 עלייה; 21-., שלישית עלייה; 3-6: שניה עלייה; 2-3 ',במדבר י: ראשונה עלייה)החודשים 
קורבנות ראש החודש מתוך פרשת  :המנהג המסורתי(. השלישית עלייהחוזרים על הרביעית 

: 3 עלייה; 6-21: 3 עלייה; 3-1: 1 עלייה; 2-3, ח"במדבר כ: 2 עלייה)שבספר במדבר " פנחס"
22-25.) 

לאחר החזרת ספר התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסף לפי הנוסח המופיע  .ו
המופיע בסידור  או בנוסח המיוחד לראשי חודשים, "העבודה שבלב"בתפילת השבת בסידור 

 .בסידור זה נכלל גם סדר מלא של תפילת מוסף לראשי חודשים". תפילת האדם"

 .זכר למוסף/ מוסף י אמירת המניחים תפילין יחלצו אותם לפנ .ז

. בראשי חודשים נשיםלבחלק מקהילות ישראל התפתחו מנהגי תפילה והתכנסות מיוחדים  .ח
 . מוד ותפילה ברוח זויבחלק מקהילות התנועה נוהגים לקיים אירועי ל

 



 

 

 

 ן  ו ש ח ר מ

 

ת  בָּ ה שַׁ אָּ  ֵעת בָּ
 צורי-יאיר בר: לחן, עודד מזור: מילים

 
ת ָאה ַשּבָּ  , ֶאל ֵּביֵתנּו ֵעת ּבָּ

ן חָּ ִכים ָאנּו ֶאת ַהֻשלְּ  ,ֵעת עֹורְּ
ה ִמִלֵּבנּו ִפלָּ  , ַנֲעֶלה ַהתְּ

ן ֵצק ַהמּוכָּ רּוַמת ַהּבָּ  .ִכתְּ
 

ַמֵננּו ִריש ִמזְּ ַהפְּ  , ֶשֵנַדע לְּ
ִסים כָּ ֹכֶלת ּוִמן ַהנְּ  ,ִמן ַהיְּ
ֵרש ִמלֹוֵתינּו פָּ  , ֶשֵנַדע לְּ

ֻכִסים ֹלא מְּ לּוִיים וְּ  .גְּ
ת    ָאה ַשּבָּ  ...ֵעת ּבָּ
 

אן שּו כָּ רְּ פָּ  , ֶשֶמֱחוֹות ַהזּוַלת ִיתְּ
ה ַעִין טֹובָּ כּות ּובְּ ַכף זְּ  ,לְּ
ל ַצַער ֵלינּו כָּ ֹרש ֵמעָּ ִיפְּ  , וְּ
ה ָאבָּ ל דְּ כָּ אֹוב וְּ ל ַמכְּ  .כָּ

ת    ָאה ַשּבָּ  ...ֵעת ּבָּ
 

ר בָּ פּו כְּ לְּ ִמים ֶשחָּ ֹרש ִמיָּ  , ֶשִנפְּ
ִאיֵרם ֵמָאחֹור  ִחיּוְךַנשְּ  ,ּבְּ

ה ַעל ֵּביֵתנּו חָּ ִׂשמְּ ֹרׂש ּבְּ ִנפְּ  , וְּ
רּוְך ַנֵחם ּובָּ ת מְּ  .יֹום ַשּבָּ

ת    ָאה ַשּבָּ  ...ֵעת ּבָּ
 

ֵלינּו ֹרׂש עָּ לֹוֶמָך פְּ  , ֵאת ֻסַכת שְּ
לֹום שָּ ַחִיים וְּ  ,ַרֲחִמים וְּ

ה ֶאל ֵּביֵתנּו כָּ רָּ ַהִניַח ּבְּ  , לְּ
ֵרש ִמִלֵּבנּו ֲחלֹום פָּ  .לְּ

ָאה ת  ֵעת ּבָּ  ...ַשּבָּ
 

   

 

 

 

 

 

 .בירושלים" כל הנשמה"מזור הוא רבה של קהילת  הרב עודד



 

 

 

 21.21מרחשון ' א ,ישניום  ,ראש חודש מרחשון' ב

בברכת . "יעלה ויבוא"עמידה במהלך היום ובברכת המזון מוסיפים את ברכת הבתפילות  .א
. "לטובה ולברכההרחמן הוא יחדש עלינו את החודש הזה " את הבקשה גםהמזון מוסיפים 

     .גם לפני סיום ברכת המזון בקצרה נאמרתבקשה זו 

הנחשב כשיר של יום של ראשי , "ברכי נפשי: "ד"נוהגים לשלב בתפילה את מזמור תהילים ק .ב
או בסיום  "הלל"לאחר אמירת ה, ניתן לשלב את פרק התהילים בסדר פסוקי דזמרה .חודשים

בתפילת " שיר של יום"בפרק " פילת האדםת"המזמור מופיע בסידור  .קריאת התורה
 .השחרית

 (.סדר התחנון נכלל בסידור תפילת האדם) אין אומרים בראש חודש תחנון .ג

 . ברכותיועם , בדילוג "הלל"אומרים  תפילת עמידהלאחר . .ד

מנהג . מעלים ארבעה עולים לתורה וקוראים בעניין ראש החודש. מוציאים ספר תורה .ה
בספר במדבר את פסוקי התרועה בראשי  "בהעלותך"שת קהילות התנועה לקרוא בפר

 עלייה; 21-., שלישית עלייה; 3-6: שניה עלייה; 2-3 ',במדבר י: ראשונה עלייה)החודשים 
קורבנות ראש החודש מתוך פרשת  :המנהג המסורתי(. חוזרים על העלייה השלישיתרביעית 

: 3 עלייה; 6-21: 3 עלייה; 3-1: 1 עלייה; 2-3, ח"במדבר כ: 2 עלייה)שבספר במדבר " פנחס"
22-25.) 

לאחר החזרת ספר התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסף לפי הנוסח המופיע  .ו
או בנוסח המיוחד לראשי חודשים המופיע בסידור , "העבודה שבלב"בתפילת השבת בסידור 

 .דשיםבסידור זה נכלל גם סדר מלא של תפילת מוסף לראשי חו". תפילת האדם"

 .זכר למוסף/ מוסף המניחים תפילין יחלצו אותם לפני אמירת  .ז

. נשיםלבחלק מקהילות ישראל התפתחו בראשי חודשים מנהגי תפילה והתכנסות מיוחדים  .ח
נשות . מוד ותפילה מיוחדים ברוח זויבחלק מקהילות התנועה נוהגים לקיים אירועי ל

 .ת ברחבת הכותל המערביוחגיגי ת שחרית ומוסףוהכותל מקיימות בראשי חודשים תפיל
 

  13.21, מרחשון' ו, "נח"שבת פרשת 

מפטירים בנבואת ישעיהו . "נח"בשחרית קוראים לשבעה עולים ולמפטיר מתוך פרשת  .א
 . 2-21, ד"נישעיהו : המבולהמזכירה את 

 . "לך-לך"מנחה קוראים לשלושה עולים בפרשת ב .ב

יזכירו טרם , (יום חמישי) צחק רבין ביום גופוקהילות אשר לא יציינו את יום הזיכרון לרצח י .ג
כן ניתן לשלב (. יצחק בן רוזה ונחמיה רבין)אמירת הקדיש את ראש הממשלה יצחק רבין 

 .את ענייני הזיכרון במסגרת תפילות השבת באופן התואם את רוחה של השבת
 

  ובבקשת הגשמים "תן טל ומטר" באמירתמתחילים  - 15.21, וןמרחש' ז', איום 

במסגרת מזכירים את הצורך בגשם בשמיני עצרת , עוד מימי בית המקדש, ל"חז על פי מסורת
מועד זה נקבע על . במסגרת ברכת השנים במרחשון' החל מיום זעליו ומבקשים ברכת גבורות 

כדי לאפשר לעולי הרגל  - (ג', א, המובאים במשנה מסכת תענית)יסוד דברי רבן גמליאל בן שמעון 
 .לפני הגשמיםבגולה  תםלהגיע לבי

 
 :כמנהג הספרדים ועדות המזרח, נוסח ברכת השנים והבקשה על הגשם

ֵלינּו  ֵרְך עָּ נָּה ַהֹזאת ייּבָּ ה. ֱאֹלֵהינּו ֶאת ַהשָּ טֹובָּ ּה לְּ בּוָאתָּ ל ִמיֵני תְּ ֶאת כָּ ל . וְּ ה ַעל כָּ כָּ רָּ ר ִלבְּ טָּ ֵתן ַטל ּומָּ וְּ
ה מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ ׂשַ . פְּ ֵני ֵתֵבל וְּ ַרֵּוה פְּ ְךוְּ ם ֻכלֹו ִמּטּובָּ עֹולָּ נֹות . ַּבע ֶאת הָּ כֹוֶתיָך ּוֵמֹעֶשר ַמתְּ ֵדינּו ִמִּברְּ ּוַמֵלא יָּ

ֶדיָך ע. יָּ ר רָּ בָּ ל דָּ נָּה זֹו ִמכָּ ה שָּ ַהִצילָּ ה וְּ רָּ מְּ נּות. שָּ עָּ ל ִמיֵני פּורְּ ִחית ּוִמכָּ ל ִמיֵני ַמשְּ ה . ּוִמכָּ וָּ ּה ִתקְּ ַוֲעֵׂשה לָּ
ל ַאֲחִרית שָּ ה וְּ ַרֵחם . ֹוםטֹובָּ ּה ּוֵפירֹוֶתיהָּ  עלייהחּוס וְּ בּוָאתָּ ל תְּ ַעל כָּ ה . וְּ כָּ רָּ צֹון ּבְּ ֵמי רָּ ִגשְּ ּה ּבְּ כָּ רְּ ּובָּ

ה בָּ דָּ לֹום. ּונְּ שָּ ע וְּ בָּ ׂשָּ ּה ַחִיים וְּ ִהי ַאֲחִריתָּ ה. ּותְּ כָּ רָּ ִנים ַהּטֹובֹות ִלבְּ ֵרְך . ַכשָּ בָּ ה ּומְּ ִכי ֵאל טֹוב ּוֵמִטיב ַאתָּ
ִנים רּוְך :ַהשָּ ה  ּבָּ ִנים ,ייַאתָּ ֵרְך ַהשָּ בָּ  :מְּ



 

 

 

 (הוקדם ביום) 11.21מרחשון  א"י, חמישייום , יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין

חברי המועצה . כיום תעניתהרבנות הרפורמית בישראל מועצת  -ם "מרעל ידי יום זה נקבע  .א
ת היהדות הרפורמיאינם עורכים בערב היום ובמהלכו טקסי חופה וקידושין וקהילות 

מעטים . אינן מקיימות ביום זה פעולות ואירועים שאינם הולמים את אופי היום בישראל
 .כדוגמת צום ,נוהגים ביום זה מנהגי תענית נוספים

, נהוג לערוך מעמדי זיכרון ולקיים פעולות לימוד ודיון הנוגעות למקומם של ערכי הסובלנות .ב
, מעמד תפילה, נה לרצחבמלאת ש, הפיקהם "מר. כבוד הבריות ותרבות המחלוקת

מעמד . הזכרת נשמות וסדר סליחות ווידוי תפילת, "יזכור"הכולל נוסח , התייחדות ולימוד
 .בתפילות היום ,כולו או בחלקו, זה יכול לעמוד בפני עצמו וכן יכול להשתלב

היחיד מוסיף את הברכה כחלק ". עננו"מוסיפים לתפילת העמידה את ברכת : ברכת עננו .ג
מוסיף את הברכה לאחר ברכת , בחזרתו על התפילה, שליח הציבור". ע תפילהשומ"מברכת 

הברכה נחתמת )כברכה העומדת בפני עצמה , "רופא חולי עמו ישראל"וקודם ברכת " גאולה"
מנהג קהילות תימן לומר את הברכה בכל "(. העונה לעמו ישראל בצרה... ברוך : "במטבע

נהג הספרדים שהיחיד ושליח הציבור אומרים את מ(. שחרית ומנחה, ערבית)תפילות היום 
אך לא , מנהג האשכנזים ששליח הציבור אומר הברכה בשחרית. הברכה בשחרית ובמנחה

נכללת ברכת  "תפילת האדם"בסידור . ובמנחה אומרים גם היחיד וגם שליח הציבור, היחיד
 .בתפילות העמידה של ימות החול" עננו"

". 'אבינו מלכנו"נחה אומרים את סדר התחנון ואת סדר לאחר תפילת עמידה בשחרית ובמ .ד
בשער  יום הזיכרון הממלכתיבסידור מקראות ל. "תפילת האדם"סדרים אלו נכללים בסידור 

 .תפילות לכל עת

בו לא , "העבודה שבלב"ועושות שימוש בסידור  הזיכרוןקהילות המתכנסות לתפילה ביום  .ה
בות האחרונות של סדר אבינו מלכנו לאחר את שירת התילהוסיף , "עננו"כלולה ברכת 
 . תפילת עמידה

, ניתן לקרוא בפרשת השבוע. אים ספר תורה וקוראים לשלושה עוליםיבתפילת שחרית מוצ .ו
פרשת , אפשרות נוספת היא לקרוא בקריאה המסורתית ליום תענית הציבור ."לך לך"פרשת 

שמות : שנייה עלייה; 22-23' סב פ"שמות ל: עלייה ראשונה) "כי תשא"ג המידות שבפרשת "י
ניתן לקרוא לשלושה עולים  ,כמו כן(. 5-21' ד פס"שמות ל: שלישית עלייה; 2-5 'ד פס"ל

 "קדושים"פרשת  ,קין והבל סיפורכדוגמת  ,לקריאה בפרשות אחרות העוסקות בענייני היום
 ,ת התורהלאחר קריא( "אל מלא רחמים"תפילת )לערוך מעמד הזכרת נשמות מן הראוי . 'וכו

 . או בסמוך לקדיש

כנהוג ביום  המתפללים תפילת מנחה במהלך יום הזיכרון יכולים אף הם לקרוא בתורה .ז
על פי המנהג המסורתי חוזרים בעת תפילת )באחת מן הקריאות הנזכרות לעיל , תענית

 ,ה"לאחר קריאת התורה ניתן להפטיר בישעיהו נ(. "כי תשא"מנחה על הקריאה מתוך פרשת 
בתום . ה השלישיתיהקורא בהפטרה עולה לעלי"(. דרשו יי בהמצאו"הפטרת ) 1 ,ו"נ – 6

משמח -מגן דוד"ו" בונה ירושלים" ,"האל הנאמן בכל דבריו: "מברכים שלוש ברכות ההפטרה
 .בתענית ציבור אין מפטיריםשספרד הוא מנהג יוזכר ש". ציון

 

 32.21מרחשון  ג"י, "לך-לך"שבת פרשת 

ישעיהו בנבואת מפטירים . "לך-לך"לשבעה עולים ומפטיר מתוך פרשת בשחרית קוראים  .א
 . 2-26, א"מ :מנהג נוסף. 26, א"מ – .1, 'מישעיהו  :אברהם המזכירה את

יזכירו טרם אמירת , נו את יום הזיכרון לרצח יצחק רבין ביום גופויאשר לא ציקהילות  .ב
כן ניתן לשלב את ענייני (. ביןיצחק בן רוזה ונחמיה ר)הקדיש את ראש הממשלה יצחק רבין 

 .באופן התואם את רוחה של השבת הזיכרון במסגרת תפילות השבת

 . "וירא"לשלושה עולים בפרשת במנחה קוראים  .ג

אשר עלו לישראל  ,לעולים החדשים "לך-לך"יחד את שבת יל" כל הנשמה"מנהג קהילת  .ד
 .כמעשה אברהם ושרה, במרוצת השנה החולפת



 

 

 

תפילת "ברכת קידוש הלבנה מופיעה בסידור . את סדר קידוש הלבנה ש נוהגים לקיים"במוצ .ה
 ".האדם

 

 22..מרחשון  'כ, "וירא"שבת פרשת 

הולדת בנה בסיפור מפטירים . "וירא"בשחרית קוראים לשבעה עולים ומפטיר מתוך פרשת  .א
ההפטרה נבחרה משום דמיונה לסיפור הולדת יצחק לשרה . של האשה הגדולה משונם

 . 1-13, 'ד :מנהג נוסף. 2-13 ',ד' מלכים ב :תםואברהם בזקנ

ליל חורבנם של היכלי התפילה , להזכיר בתפילות השבת את ליל הבדולחהוא נוהג ראוי  .ב
אזכור זה יכול להיעשות טרם אמירת . 2131נובמבר ב 1-אשר ארע ב, ובתי הכנסת בגרמניה

 .או בשלבים אחרים של תפילות השבת ,הקדיש

 ."חיי שרה"ה עולים בפרשת ראים לשלושבמנחה קו .ג

 

 חודש כסלו שבת מברכין - 23.22מרחשון  ז"כ, "חיי שרה"שבת פרשת 

מפטירים בפסוקים . "חיי שרה"בשחרית קוראים לשבעה עולים ומפטיר מתוך פרשת  .א
צוואת אברהם לעבדו ל כתזכורת, המספרים על אחרית ימיו של דוד המלך ועל צוואתו

 . 22-32, 'א :מנהג נוסף. 2-32 ,'א' כים אמל :פרשת סיום חייולאליעזר ו

 לוחשיחודש העל ראש את חודש כסלו ומכריזים תורה בשחרית מברכים ב הקריאהלאחר  .ב
  .'ג וםבי

 ."תולדות"במנחה קוראים לשלושה עולים בפרשת  .ג

 

 26.22מרחשון  ט"כ, ישניום , חגה של יהדות אתיופיה –חג הסיגד 

יום זה הנו . אתיופיהמ עדת ביתא ישראל שעלו ם של יהודיחג – חל חג הסיגד ט בחשון"ביום כ
חג זה הינו זכר למעמד הר סיני . חזרה בתשובה ותחינה לישועה משמים, יום צום ותפילה
ודי אתיופיה חוגגים חג זה יה .הקהילהוהוא תופס מקום חשוב ביותר במסורת , ולחידוש הברית

כתוספת , (יום לאחר חג הפסח 51החל  ,תשבועוחג הבדומה ל)חמישים יום אחרי יום כיפור 
ובמעמד הציבור נערך , ביום זה מתקהלים המוני מתפללים. לחשבון הנפש הפרטי של כל אדם

מזכירים את וקהל המתפללים מכריזים  מחדש על הברית שבין העם ואלוהים . חשבון נפש ציבורי
  .מתן התורהומעמד סיני 

הענקת מעמד הר סיני ושל כשיחזור , על הר גבוה ה נהגו היהודים לערוך את הטקסיבאתיופ
רוע בטיילת יבארץ מתקיים הא .קבלת התורה בהר סיניעת משמעות סמלית לזיכרון הברית ב

ולהדגיש את  ,ראוי להזכיר את החג הייחודי בתפילות השבת המקדימה .בירושלים "שרובר"
וכן את חובת החברה  ,למסירותה של יהדות אתיופיה לזהותה היהודית וזיקתה לארץ ישרא

 . בישראל להשלים קליטתה של העדה באופן המכבד את מסורותיה ומנהגיה
 

 .בויקיפדיה ובשאר אתרי האינטרנט בהרחבהאפשר לקרוא על החג 
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 אסנת אלדר/  ֱאמּוָנה ֶשל ֶרַגע
 
 'ה

ָך ַהֲאִמין ּבְּ ַאֶמֶנת ִּבלְּ  ֲאִני ִמתְּ
ֶניָך ֹּבֶקר ֹּבֶקר מוֹ  פָּ ה ֲאִני לְּ  דָּ

ה לָּ ֶחמְּ ִתי ּבְּ מָּ תָּ ִּבי ִנשְּ ַזרְּ  .ֶשֶהחְּ
קּוף  ַשֲחִרית עֹוֶמֶדת זָּ  ּובְּ

כֹוִנים קֹומֹות ַהנְּ כֹוַרַעת ַּבמְּ  .וְּ
 ' ה

ָך ַהֲאִמין לְּ ַאֶמֶנת ִּבלְּ  ֲאִני ִמתְּ
שֹות ה ַּבֲחדָּ  ֶעֶרב ֶעֶרב צֹופָּ

ִנים ַפֶלֶלת ֶשַתִציֵלִני ֵמַעֵזי פָּ  ִמתְּ
ה לָּ שָּ ִנים ֶשל ֹראש ַהֶממְּ  ּוֵמַעזּות ַהפָּ

ה יָּה ֶשל ַמּטָּ ַמלְּ ֶשל ַהפָּ  .וְּ
 ' ה

ַהֲאִמין  ַאֶמֶנת ִּבלְּ  ֲאִני ִמתְּ
מֹוִתי ֶשכְּ ַתתָּ ִּבי ּובְּ ה ֶשנָּ מָּ שָּ  ֶשַהנְּ

ה ִהיא הֹורָּ  .טְּ
ַמח ֶשֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִתצְּ  .וְּ

ַגם ַמִים וְּ ף ִמשָּ קָּ ל ַהֶצֶדק ֹלא ִנשְּ ה ֲאבָּ מָּ ֲאדָּ  .ֹלא ַעל הָּ
ר ה, ַגם ֹלא ַהמּוסָּ וָּ ֲענָּ  .אֹו הָּ

 'ה
ה ַרֶכֶבת ַהַקלָּ ִתי ֶאת גּוִפי ַעל מֹוַשב הָּ ַצמְּ  ִצמְּ

ּה ה ַגם ִהיא ֶאת גּופָּ מָּ צְּ ה ֲחֵרִדית ִצמְּ  ִאשָּ
רֹועֹות ַגם ַהזְּ זֹו וְּ כּו זֹו ּבָּ ַחכְּ ֵבדֹות ִהתְּ ֵרֵכינּו ַהכְּ ל ֹזאת יְּ כָּ  .ּובְּ

רוֹ  ַספְּ המְּ ֵאֵבי ַהֵלדָּ ה , ת ַעל כְּ ִדילָּ ֵרי ַהגְּ ּבְּ  ַעל ַמשְּ
ה דָּ ִחּבּוק ֶּבִכי ֶשל ַילְּ ִגיַע ּבְּ ַהרְּ כּות לְּ ַעל ַהזְּ  .וְּ

נּו ַפַללְּ  ִהתְּ
ב לָּ ֶשל חָּ ֶפה וְּ ֵאִריֹות ֶשל קָּ ם שְּ תָּ ט ּוֻמכְּ ֹמרָּ  אּוַלי ֲחַלב ֵאם, ִהיא ִמִסדּור מְּ

ִמיעּו  ִניֹות ִהשְּ ָאזְּ ִלי הָּ ִרִייםֶאצְּ  .ִשיִרים ִעבְּ
ה  .ֶרַגע ֶשל ֱאמּונָּ

  'ה
ַאֵמן ִהתְּ ִתי לְּ ַמרְּ   .גָּ

ָך תְּ ה ֱאמּונָּ   ַרּבָּ
 .ִּבי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 22..2כסלו ' א ,שישלייום , ראש חודש כסלו

 
בברכת . "יעלה ויבוא"עמידה במהלך היום ובברכת המזון מוסיפים את ברכת הבתפילות  .א

. "חמן הוא יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכההר" את הבקשה גםהמזון מוסיפים 
     .גם לפני סיום ברכת המזון בקצרה נאמרתבקשה זו 

הנחשב כשיר של יום של ראשי , "ברכי נפשי: "ד"נוהגים לשלב בתפילה את מזמור תהילים ק .ב
או בסיום  "הלל"לאחר אמירת ה, ניתן לשלב את פרק התהילים בסדר פסוקי דזמרה .חודשים

בתפילת " שיר של יום"בפרק " תפילת האדם"המזמור מופיע בסידור  .את התורהקרי
 .השחרית

  (.סדר התחנון נכלל בסידור תפילת האדם) .בראש חודשתחנון אין אומרים  .ג

 . ברכותיועם , בדילוג "הלל"אומרים  תפילת עמידהלאחר . .ד

מנהג . חודשמעלים ארבעה עולים לתורה וקוראים בעניין ראש ה. מוציאים ספר תורה .ה
בספר במדבר את פסוקי התרועה בראשי  "בהעלותך"קהילות התנועה לקרוא בפרשת 

 עלייה; 21-., שלישית עלייה; 3-6: שניה עלייה; 2-3 ',במדבר י: ראשונה עלייה)החודשים 
קורבנות ראש החודש מתוך פרשת  :המנהג המסורתי(. חוזרים על העלייה השלישיתרביעית 

: 3 עלייה; 6-21: 3 עלייה; 3-1: 1 עלייה; 2-3, ח"במדבר כ: 2 עלייה) שבספר במדבר" פנחס"
22-25.) 

לאחר החזרת ספר התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסף לפי הנוסח המופיע  .ו
או בנוסח המיוחד לראשי חודשים המופיע בסידור , "העבודה שבלב"בתפילת השבת בסידור 

 .גם סדר מלא של תפילת מוסף לראשי חודשים בסידור זה נכלל". תפילת האדם"

 .זכר למוסף/ מוסף המניחים תפילין יחלצו אותם לפני אמירת  .ז

. נשיםלבחלק מקהילות ישראל התפתחו בראשי חודשים מנהגי תפילה והתכנסות מיוחדים  .ח
נשות . מוד ותפילה מיוחדים ברוח זויבחלק מקהילות התנועה נוהגים לקיים אירועי ל

 .ת ברחבת הכותל המערביות שחרית ומוסף חגיגיוות בראשי חודשים תפילהכותל מקיימ
 

 12.22 כסלו' ה, "תולדות"שבת פרשת 

 .. ,'ב – 2 ,'במלאכי א מפטירים. "תולדות"בשחרית קוראים לשבעה עולים ומפטיר בפרשת  .א
 .2-22 ,'מלאכי א :מנהג נוסף .ההפטרה נבחרה משום שנזכר בה עשו

 ."ויצא"ולים בפרשת במנחה קוראים לשלושה ע .ב

 

 11.22כסלו  ב"י, "ויצא"שבת פרשת 

בפסוקים , מפטירים בנבואת הושע. "ויצא"בשחרית קוראים לשבעה עולים ומפטיר בפרשת  .א
מלכים  :מנהג נוסף. 21, יד – 23, ב"הושע י :בית עשובין העוסקים ביחסים בין בית יעקב ו

 .5-25 ,'ג 'א

 ,תפילותמהלך הב" מעין מאורע"ניתן להזכיר , ראשון שיחול ביום, ט בנובמבר"לציון יום כ .ב
 . בין אם באמצעות התפילה לשלום המדינה ובין אם באמצעות מקרא אחר

 ."וישלח"במנחה קוראים לשלושה עולים בפרשת  .ג

תפילת "ברכת קידוש הלבנה מופיעה בסידור . ש נוהגים לקיים את סדר קידוש הלבנה"במוצ .ד
 ".האדם

 

 



 

 

 

 ציון המאבק באלימות נגד נשיםל" שבת דינה"  5.21כסלו ט "י, "וישלח"שבת פרשת 

 נבואתמנהג רוב העדות להפטיר ב. "וישלח"בשחרית קוראים לשבעה עולים ומפטיר בפרשת  .א
ביחסי בית  התמקדותהבשל  הפטרה נבחרהה. 2-22, ב"להפטיר בהושע י נוסףמנהג . עובדיה

 . יעקב ובית עשו

נס של דינה בת יעקב והטבח שטובחים שמעון ולוי בבני בפרשה הוא סיפור האומרכזי נושא  .ב
המאבק למיגור בשבת זו יצוין , רבות רפורמיות משמיעות קול –" בנות דינה"ביוזמת . שכם

מעשה אמנון  -ברוח זו מוצאת הפטרה חליפית . והאלימות המגדרית אלימות נגד נשיםה
 .2-11 ,ג"י' שמואל ב ,ותמר

לפני . האלימות נגד נשיםמיגור  ןיישענלהוסיף כוונות  במהלך תפילות השבת מן הראוי .ג
 .האחרונה והנרצחים על רקע מגדרי בשנההנרצחות  אמירת הקדיש מן הראוי להזכיר שמות

  ".בנות דינה"מידע ותכנים לציון השבת יופיעו באתר התנועה ובדף הפייסבוק של 

לשלב במהלך תפילות השבת ניתן . בדצמבר 21-ל מצוין מדי שנה ב"יום זכויות האדם הבינ .ד
 . תכנים ההולמים את חשיבותו של הנושא

 ."וישב"במנחה קוראים לשלושה עולים בפרשת  .ה

 

 בערב חמישימדליקים נר ראשון ביום  – 22.21ה כסלו "כ, ישייום ש, חנוכה' א

מברכים על ההדלקה . מדליקים נר ראשון של חנוכה, בערב 21.21חמישי יום , חנוכה' בליל א .א
ואת ברכת " שעשה נסים לאבותינו ואמותינו".... , "להדליק נר של חנוכה: ".... ברכותשלוש 
 .בהמשךמנהגי הדלקת הנרות מפורטים בהרחבה (. שהחיינו)הזמן 

ידה ולברכת הארץ בברכת מלברכת ההודאה שבתפילות הע" על הנסים"מוסיפים את ברכת  .ב
 .המזון

פירוט . לאחר ההלל קוראים בתורה. בתפילת השחרית קוראים את ההלל על ברכותיו .ג
 .בהמשךהקריאות כמנהג קהילות התנועה וכמנהג המסורתי מופיע בטבלה 

 

 מנהגי הדלקת נרות החנוכה

 

חצי אשר יבערו , שעווה או שמןנוהגים להדליק נרות . ד כסלו מדליקים נר ראשון"במוצאי כ .א
 .לפחות, שעה

. (ב"ע, א"כ ,שבתבבלי " )השוק משתשקע החמה ועד שתכלה רגל מן"זמן הדלקת הנרות  .ב
יש הנוהגים להקפיד ולהדליק רק בשעת צאת הכוכבים . ניתן להדליק נרות משקיעת החמה

 ונוהגים, ניתן להדליק במשך כל שעות הלילה(. זמן יציאת השבת –אחרי השקיעה ' דק 11)
פר ולהדליק את הנרות כך שיראו על ידי מס, לחזר אחרי השעה בה ניתן לפרסם את הנס

 .גדול ככל הניתן של אנשים

ה : טרם ההדלקה בליל החג הראשון מברכים שלוש ברכות .ג רּוְך ַאתָּ ם  'הּבָּ עֹולָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
ה ִליק ֵנר ֲחנֻכָּ ַהדְּ נּו לְּ ִצּוָּ יו וְּ ֹותָּ ִמצְּ נּו ּבְּ שָּ ה ;  ֲאֶשר ִקדְּ רּוְך ַאתָּ ה  'הּבָּ ׂשָּ ם ֶשעָּ עֹולָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ

ַמן ַהֶזהִנִסים לַ  ֵהם ַּבזְּ ִמים הָּ ִאמֹוֵתינּו ַּביָּ ה ; ֲאבֹוֵתינּו וְּ רּוְך ַאתָּ נּו  'הּבָּ ם ֶשֶהֱחיָּ עֹולָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
ַמן ַהֶזה נּו ַלזְּ ִהִגיעָּ נּו וְּ מָּ ִקיְּ  .וְּ

לאחר ההדלקה שרים ". הנרות הללו שאנו מדליקים"את הפיוט  שריםבעת הדלקת הנר  .ד
 ".מעוז צור ישועתי"

מזמור שיר " :את פרק תהלים ל" הנרות הללו"מנהג ספרדים ועדות המזרח להוסיף לאחר  .ה
ויהי נועם יי : "מנהג חסידים להקדים לסדר ההדלקה את הפסוק". חנוכת הבית לדוד

 (..2 ,תהילים צ" )אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו



 

 

 

מי שלא ברך . בלבד "על הנסים"הדלקה וברכת ההחל מליל החג השני מברכים את ברכת  .ו
ברכת שהחיינו בליל החג הראשון מוסיף את הברכה בהזדמנות הראשונה בה הוא מדליק 

 .את נרות החנוכה

ס ההבדלה ולאחר מכן להדליק קבהדלקת נר חנוכה במוצאי שבת יש להוציא את השבת בט .ז
את תחילה יש הנוהגים לומר " חולהלהוסיף מקודש על "בשל הכלל של . את נרות החנוכה

ברוך "או לומר ( "אתה חוננתנו"ברכת )ברכת ההבדלה בתפילת העמידה של מוצאי שבת 
להדליק את נרות החנוכה ולאחר מכן , "המבדיל בין קודש לחול, אתה יי אלוהינו מלך העולם

 . לערוך את סדר ההבדלה על הכוס

קת חנוכייה אחת בעבור כל בני הבית ולפיכך די בהדל, "איש וביתו"מצוות נר חנוכה היא  .ח
רבים נוהגים כמהדרין להדליק חנוכיות (. כולל אלו שאינם נמצאים בבית בעת ההדלקה)

 .כמניין בני הבית

להוסיף בכל אחד , שפשט בכל קהילות ישראל כמנהג הפשוט, מנהג המהדרין מן המהדרין .ט
 (.כשיטת בית הלל)משמונת ימי החנוכה נר נוסף 

נהוג להוסיף את הנרות . תחילה לות מדליקים את הנר החדש שהתווסףבכל אחד מהלי .י
 .ה מימין לשמאל ולהתחיל את ההדלקה משמאל לימיןיבחנוכי

, מחוץ לבית)יה במקום הפונה לרשות הרבים ימלכתחילה המצווה היא להדליק את החנוכ .יא
יק את להדלכיום רבים נוהגים . לצורך פרסום הנס, ('אדן החלון וכו, בחדר המדרגות

 . ה בביתיהחנוכי

אין משתמשים ..." ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד"...  :על בסיס הנאמר .יב
אשר על . כולל הדלקת הנרות האחרים בחנוכיה, באורם של נרות החנוכה לכל מטרה שהיא

נוהגים , המדליקים נרות שעווה. בכל אחד מלילות החג –השמש   - כן מוסיפים נר נוסף
לצורך הדולקים אין משתמשים בחום הנרות  .מש בשמש לצורך הדלקת נרות החגלהשת

 .קיבוע השמש למקומו בחנוכיה

לצורך , טרם תפילת הערבית, בברכה, נהוג להדליק את נרות החנוכה גם בבית הכנסת .יג
ללא אמירת , כמו כן נוהגים להדליק הנרות בבוקר במהלך תפילת השחרית. פרסום הנס

 . ותה מצווה של פרסום הנסאלצורך , הברכות

ואין , מי שנבצר ממנו להדליק הנרות באחד מלילות החג או לטול חלק בהדלקת נרות .יד
ובלילה הראשון אף את ברכת )יכול לברך את ברכת שעשה נסים , מדליקים עליו בביתו

 .בחנוכיה של אחר למראה נרות דולקים( שהחיינו

ובלבד ( 'חנוכיות עגולות או קעורות וכו)ת אין מניעה להדליק נרות בחנוכיות שאינן ישרו .טו
 . שכל נר יראה לכשעצמו כנר נפרד

(. לרבות נרות שמן ונרות שעווה)כל הנרות הדולקים בפתילה כשרים למצוות החנוכה  .טז
הידור מצווה הוא . נרות חשמל וגז שאין בהם פתילה אינם כשרים להדלקה בברכה, לפיכך

 .להדליק את נרות החנוכה בשמן זית

 הגי התפילות והקריאות בתורה בחג החנוכהמנ

 

. בתפילות העמידה ובברכת המזון" על הניסים"כל שמונת ימי החנוכה מוסיפים את ברכת  .א
הרחמן הוא יעשה לנו : "טרם חתימת הברכה יכולים להוסיףהמברכים ברכת המזון בקצרה 

 ".בזמן הזהו נסים כשם שעשה לאבותינו ואימותינו בימים ההם

בפסוקי דזמרה או , "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד: "רית מוסיפים את תהילים לבתפילת שח .ב
 .לפני קריאת התורה

 (.נכלל סדר תחנון" תפילת האדם"בסידור )תחנון בימי החנוכה אין אומרים  .ג

 .אומרים הלל שלם על ברכותיו ,בשחרית לאחר תפילת עמידה ,בכל שמונת ימי החג .ד



 

 

 

למעט בשבת ובראש חודש )רה ומעלים שלושה עולים בכל אחד מימי החנוכה קוראים בתו .ה
  (.טבת וראו להלן בטבלת הקריאות בתורה לחג

הקריאה לקוחה . קריאה קבועה בכל ימי חג החנוכה ברבות מקהילות התנועה קוראים .ו
גם הנקראים )המסכמים את פרשת חנוכת המזבח , "נשא"מפסוקיה האחרונים של פרשת 

ופסוקיה הראשונים של פרשת ( השמיני של החג במסגרת הקריאה המסורתית ביום
במדבר עליה ראשונה : סדר הקריאה על פי הצעה זו. מנורת המקדש –שעניינם , "בהעלותך"
על פי מנהג זה בשבת חנוכה יקראו . 2-3 ,ח: עליה שלישית ;11-.1  ,ז: עליה שניה  ;13-16 ףז

, בראש חודש טבת. ןפסוקים אלו כמפטיר לאחר הקריאה בפרשת השבוע בספר הראשו
לאחר הקריאה בעניין ראש החודש בשלוש העליות  ,יקראו פסוקים אלו כעליה רביעית

 .  הראשונות

בה מצוי , בספר במדבר "נשא"קריאת התורה המסורתית לימי החנוכה לקוחה מפרשת  .ז
ביום , ים את קורבנות אחד מנשיאי השבטיםבכל אחד מימי החג קורא. אור חנוכת המזבחית

ביום השמיני של החג  .'ביום השני קורבן היום השני וכד, ון קורבן היום הראשוןהראש
קוראים את קורבנות ארבעת הנשיאים הנותרים ואת פסוקי הסיום של פרשת חנוכת 

על שם המילים הנכללות בקריאת היום  ,"זאת חנוכה"יום אחרון זה של החג מכונה . המזבח
 . (13, במדבר ז) "זאת חנוכת המזבח ביום המשח אותו"

 .מניחים תפילין בימות החנוכה .ח

 

 א"פהחנוכה תשטבלת הקריאות בתורה בחג 

 המנהג המסורתי מנהג קהילות התנועה 

שלושה עולים , ספר אחד 22.21 שישייום , חנוכה' א
 ".בהעלותך"ו" נשא"ת ובפרש

-13 ,ז במדבר: עליה ראשונה
; 11-.1  ,ז: עליה שניה;  16

 .2-3 ,ח: עליה שלישית

 שלושה עולים, ספר אחד
: עליה ראשונה". נשא"בפרשת 
, ז: ה שניהיעל; .11-1, במדבר ו

 ..21-2, ז: עליה שלישית; 2-22

 

שבעה עולים . שני ספרים 21.21שבת יום , חנוכה' ב
 .ומפטיר

שבעה עולים : ספר ראשון
 "וישב"בפרשת 

מפטיר בפרשת : ספר שני
 .2-3, במדבר ח, "בהעלותך"

או  ., ד – 23, יה בזכר: הפטרה
 .2-23, זכריה ד

שבעה עולים . שני ספרים
 .ומפטיר

שבעה עולים : ספר ראשון
 ".וישב"בפרשת 

מפטיר בפרשת : ספר שני
 .21-13, במדבר ז, "נשא"

 .. ,ד – 23, זכריה ב: הפטרה

 שלושה עולים ,ספר אחד חנוכה' לגבי א ל"כנ 23.21ראשון יום , חנוכה' ג
: ראשונהעליה ". נשא"בפרשת 
, ז: עליה שניה ;13-16, במדבר ז

 13-11, ז: יה שלישיתעל; 11-.1
 (חזרה על שתי העליות)

 שלושה עולים ,ספר אחד ל"כנ 23.21שני יום , חנוכה' ד
: עליה ראשונה". נשא"בפרשת 
, ז: עליה שניה ;31-31, במדבר ז

חזרה על : שלישיתעליה  33-35,
 .שתי העליות

 שלושה עולים ,ספר אחד ל"כנ 25.21 שלישייום , חנוכה' ה
: עליה ראשונה". נשא"בפרשת 
, ז: עליה שניה ;36-31, במדבר ז

חזרה על שתי : שלישית ,31-32
 .הראשונות העליות



 

 

 

 , יום רביעי, חנוכה' ו

 26.21, ראש חודש טבת

 . ארבעה עולים, ספר אחד

: שלושה בעניין ראש חודש
 . 21-., 3-6, 2-3' במדבר י

' במדבר ח: שא חנוכהרביעי בנו
 (גוללים לאחור את הספר) 2-3

 .ארבע עולים. שני ספרים

שלושה  עולים : ספר ראשון
בענין קורבנות ראש חודש 

עליה ". פנחס"בפרשת 
עליה ; 2-3, במדבר כח: ראשונה

: עליה שלישית; 5-1, שם: שניה
 .1-25, שם

רביעי בענין חנוכה : ספר שני
 ,במדבר ז, שישיבפסוקי היום ה

31-3..  

 21..2 חמישייום , חנוכה 'ז

 

שלושה עולים . ספר אחד חנוכה' ל ביום א"כנ
עליה ראשונה ". נשא"בפרשת 

; 52-53, ז: עליה שניה; 31-51, ז
חזרה על שתי : עליה שלישית

 .העליות הראשונות

יום , חנוכה' ח, זאת חנוכה
 21.21שישי 

 שלושה עולים . פר אחדס
 ."בהעלותך"ו" נשא"ת ובפרש

-13 ,ז במדבר: עליה ראשונה
; 11-.1  ,ז: עליה שניה;  16

 .2-3 ,ח: עליה שלישית

 שלושה עולים, ספר אחד
: עליה ראשונה. "נשא"בפרשת 
, ז: עליה שניה; 2.-53, במדבר ז

 .13-11, ז: עליה שלישית; 1-13.

 

 אבלות בחנוכה  –" ומחה יי דעה מעל כל פנים"

מנחמים אבלים . שלושיםהשבעה ואבלות האבלות את  חג החנוכה אינו מבטל ואינו דוחה
 .בימי החנוכה

בתפילות (. כולל אמירת ברכת שהחיינו בלילה הראשון)האבלים מדליקים נרות בביתם בברכה 
ישנם הנוהגים . ואת תפילת ההלל" על הנסים"הנאמרות בבית האבל יש להוסיף את תפילת 

כות בבית אבלים ולומר את ההלל לאחר שלא לומר את תפילת ההלל בתפילות שחרית הנער
  .תום התפילה ביחידות

את קבר יקירם במהלך החנוכה לצורך אזכרת השבעה או אזכרת  רשאים לפקודהאבלים 
 .אך יש גם הנוהגים לדחות את האזכרה לאחר ימי החג, השלושים

 

 חודש טבת ןשבת מברכי -שבת חנוכה   – 21.21כסלו  ו"כ, "וישב"שבת פרשת 

לציון חג " על הניסים"ות העמידה במהלך היום ובברכת המזון מוסיפים את תפילת תפילב .א
". כת הבית לדודמזמור שיר חנו" - 'יש הנוהגים לשלב בתפילה את מזמור תהילים ל. החנוכה

או בסיום קריאת  ,"הלל"לאחר אמירת ה, התהילים בסדר פסוקי דזמרה ניתן לשלב את פרק
 .התורה

 . ברכותיועם , שלם "הלל"ומרים לאחר תפילת עמידה א  .ב

, "תדיר קודם –תדיר ושאינו תדיר : "בהתאם לכלל. ספרי תורה נימוציאים מן ההיכל ש .ג
מפטיר בעניין הבספר השני עולה . ה קרואיםבעלש "וישב"קוראים בספר הראשון בפרשת 

 .החנוכה

לציון חג פסוקי העלאת נרות המנורה במשכן לקרוא את  מנהג קהילות היהדות הרפורמית .ד
, פסוקי היום השני של חנוכת המשכן: המנהג המסורתי .3 ,'ח - 13 ,'במדבר ז בספר ,החנוכה

 .21-13, במדבר ז

ניתן אף ; יש הנוהגים להפריד בין הקריאה בספרים השונים באמצעות אמירת חצי קדיש .ה
 .וברכות נוספות, "מי שברך לחולים"להפריד בין הקריאה בספרים באמצעות ברכת 



 

 

 

מנהג . ., 'ד -23 ,'זכריה ב: המזכירים את מנורת המקדש ,ירים בפסוקי נבואתו של זכריהמפט .ו
את סמל , יחד עם המנורה, בנוסח זה נזכרים גם ענפי הזית היוצרים. 1-23 ,'זכריה ד :נוסף

 .מדינת ישראל

ומכריזים על ראש החודש שיחול  ,לאחר קריאת התורה וההפטרה מברכים את חודש טבת .ז
 . עיביום רבי

   ".מקץ"לשלושה עולים בפרשת  במנחה קוראים  .ח

 .בשל שמחת החנוכה, אחרי תפילת העמידה "צדקתך צדק"אין אומרים את פסוקי   .ט

יש הנוהגים להדליק את . בבית הכנסת ובבית מדליקים נר של חג החנוכה לאחר ההבדלה .י
. דש על החולקוהשל הוספה מ כללל בהתאםוזאת , נרות החנוכה טרם ההבדלה על כוס היין

או אומרים את ברכת  ,לפני הדלקת הנרות" המבדיל בין קודש לחול: "... העושים כן מברכים
מדליקים ולאחר מכן עורכים הבדלה , במסגרת תפילת הערבית למוצאי שבת "אתה חוננתנו"

 .בשלמותה על ארבע ברכותיה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ט ב ת
 

 

 אמנון ריבק/ תה החולה תפילת האם על ב

 

 , ֱאֹלַהי
ַתתָּ ִּבי  ה ֶשנָּ ִשימָּ  נְּ

ה, ֶנֱעֶתֶקת שּוֶתֶקת ֵמֵאימָּ  , מְּ
ה ֶנֶקת ַתַחת ֶּבֶרְך ֲעצּומָּ  , ֶנחְּ

ַבֶקֶשת   מְּ
 , ֹלא עֹוד, ֹלא שּוב, ֹלא ֵשִנית

ַמר ַהֹכַח ַלֲעֹמד הֹות ִנגְּ ִאמָּ  .ַגם לָּ
 

 , ֱאֹלִהי
ֶתָך ֳעִני ֲאמָּ ֶאה ּבָּ  ,רְּ

ָך-ַאל דְּ ַלח יָּ  , ִתשְּ
 , ֹלא ֶאל ֵּביִתי, ֹלא ֶאל ִּבִתי

ֶטיָך פָּ ִשי ִמִמשְּ ה ַנפְּ סָּ רְּ  .גָּ
ּה אתָּ רָּ ה בְּ ּה, ַאתָּ תָּ ַצרְּ ה יְּ  , ַאתָּ

ּה ִּבי תָּ ַפחְּ ה נְּ  ,ַאתָּ
ִׂשיתָּ ַדי תָּ ֶאת ַגִּבי. עָּ ַברְּ  .שָּ

ֶדָך ּה יָּ ֵלאתָּ ּבָּ  . ִהפְּ
ּה ו ַהנָּח לָּ שָּ לִ . ַעכְּ ּה ּולְּ  .  ִּבילָּ

 
 , ֱאֹלַהי
ה מָּ שָּ  , נְּ

ה ֵצא ִלי ֶסֶדק ַּבחֹומָּ  , ַהמְּ
ֶניָך  פָּ   -ִהֵנה ֲאִני לְּ

ה מָּ ֹלא ֻנחָּ ה וְּ  .ֲעִניָּה ֹסֲערָּ
ּה א לָּ א נָּ פָּ  . רְּ

ח  .ַהנָּ
ַלח-ַאל ַאל. ִתשְּ ה-וְּ אּומָּ ּה מְּ  .ַתַעׂש לָּ

 
 

 ', סטודנט בבית המדרש הישראלי לרבנות בקולג, אמנון ריבק

 .תושב חיפה, "מעלות טבעון"בקהילת  מנחה התפילות

 



 

 

 

  26.1טבת ' א, חנוכה יום רביעי' ו, ראש חודש טבת

לציון  ,"יעלה ויבוא"בתפילות העמידה במהלך היום ובברכת המזון מוסיפים את תפילת  .א
בברכת המזון מוסיפים אף את . לציון חג החנוכה ,"על הניסים"ראש החודש ואת תפילת 

גם  נאמרתבקשה זו  ".לינו את החודש הזה לטובה ולברכההרחמן הוא יחדש ע"הבקשה 
 .לפני סיום ברכת המזון בקצרה

הנחשב כשיר של יום של  ,"ברכי נפשי: "ד"יש הנוהגים לשלב בתפילה את מזמור תהילים ק .ב
ניתן לשלב את פרקי ". מזמור שיר חנוכת הבית לדוד: "'ראשי חודשים ואת מזמור תהילים ל

בסידור  .או בסיום קריאת התורה ,"הלל"לאחר אמירת ה, זמרההתהילים בסדר פסוקי ד
 .ד בסדר שיר של יום"מופיע מזמור ק" תפילת האדם"

סדר התחנון מופיע בסידור תפילת )תחנון בראשי חודשים ובימי החנוכה אין אומרים  .ג
 .(האדם

 . ברכותיועם , שלם "הלל"אומרים  לאחר תפילת עמידה .ד

תדיר ושאינו : "בהתאם לכלל. (הלןראו ל), או ספר אחד ורהספרי ת נימן ההיכל ש מוציאים .ה
 שניבספר ה .ן ראש החודשיבעני לשלושה קוראים בספר הראשון, "תדיר קודם –תדיר 

 .בעניין החנוכה למפטירקוראים 

את פסוקי התרועה  "בהעלותך"לקרוא בפרשת  היהדות הרפורמית בישראלמנהג קהילות  .ו
(. לעיל ורא)לציון חג החנוכה  ,עלאת נרות המנורה במשכןואת פסוקי ה ,לציון ראש החודש

שכן הקריאות כולן לקוחות , הנוהגים במנהג זה אינם נדרשים להוצאת שני ספרי תורה
; 1-21, שלישית עלייה; .-3: שניה עלייה; 2-3 ,'במדבר י: ראשונה עלייה. מתוך אותה פרשה

 .(גוללים הספר לאחור) 3 'ח -13 ,'במדבר ז: לציון חג החנוכה, רביעית עלייה

" פנחס"מתוך פרשת , דשין קורבנות ראש החויבספר הראשון בענ –הקריאה המסורתית  .ז
 (.22-25: שלישית עלייה; 6-21: שניה עלייה ;2-5 ,ח"במדבר כ: ראשונה עלייה) שבספר במדבר

בר במד: של חנוכת המזבח ישירביעית בעניין קורבנות היום הש עלייהבספר השני קוראים ל
 . .31-3 ,'ז

לאחר החזרת ספר התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסף לפי הנוסח המופיע  .ח
המופיע  ,נוסח המיוחד לראשי חודשיםבאו , "העבודה שבלב"בתפילת השבת בסידור 

 . בסידור מופיע גם נוסח מלא לתפילת עמידה לראשי חודשים. "תפילת האדם"סידור ב

 .צו אותם לפני אמירת זכר למוסףהמניחים תפילין יחל .ט

. נשיםלבחלק מקהילות ישראל התפתחו בראשי חודשים מנהגי תפילה והתכנסות מיוחדים  .י
נשות . מוד ותפילה מיוחדים ברוח זויבחלק מקהילות התנועה נוהגים לקיים אירועי ל

 .ת ברחבת הכותל המערביות שחרית ומוסף חגיגיוהכותל מקיימות בראשי חודשים תפיל
 

 21.21 טבת' ד, "מקץ"בת פרשת ש

 .2 ,'ד – 25 ,'ג' במלכים א מפטירים. "מקץ"בשחרית קוראים לשבעה עולים ומפטיר בפרשת  .א
המתקשר עם חלומות פרעה  ,בה חלום המלך שלמהההפטרה נבחרה משום שנזכר 

 .5-25 ,'ג' מלכים א: מנהג נוסף. שבפרשה

נוסח  .'עשרה בטבת שתחול ביום ו לאחר קריאת התורה וההפטרה ראוי להכריז על תענית .ב
 .זה מבוסס על הנהוג בקהילות ספרדההכר

אשר נקבע כיום , בטבת' בקהילות אשר אינן מקיימות אירוע תפילה או לימוד בתענית י .ג
בהקדמה לקדיש ,  ניתן וראוי להזכיר את נספי השואה, הקדיש הכללי לזכר קורבנות השואה

 .אבלים בסוף התפילה

 תעניתההכרזה על יום ה

עּו מָּ ֵאל שְּ רָּ ֲעִׂשיִרי  :ַאֵחינּו ֵּבית ִיׂשְּ ֶיהיֹום צֹום הָּ ׂשֹון  .שישייֹום ב ִיהְּ ׂשָּ רּוְך הּוא לְּ דֹוש ּבָּ ַיֲהֹפְך אֹותֹו ַהקָּ
ִתיב ִדכְּ ה כְּ חָּ ִׂשמְּ ֲעִׂשי' ֹכה ָאַמר ה: ּולְּ צֹום הָּ ִביִעי וְּ צֹום ַהשְּ צֹום ַהֲחִמיִשי וְּ ִביִעי וְּ רְּ אֹות צֹום הָּ בָּ ֶיה צְּ ִרי ִיהְּ



 

 

 

ה חָּ ִׂשמְּ ׂשֹון ּולְּ ׂשָּ ה לְּ הּודָּ ֵבית יְּ ֹמֲעִדים טֹוִבים, לְּ בּו. ּולְּ לֹום ֱאהָּ ַהשָּ ֱאֶמת וְּ הָּ ָך ה: וְּ דְּ ִהי ַחסְּ ֵלינּו ַכֲאֶשר ' יְּ עָּ
ְך נּו לָּ ֵאנּו' ה: ִיַחלְּ רְּ יֹום קָּ ה ַהֶמֶלְך ַיֲעֵננּו ּבְּ  :הֹוִשיעָּ

 ."ויצא"במנחה קוראים לשלושה עולים בפרשת  .ד

 15.21בטבת ' י, יום שישי, נית עשרה בטבתתע

המציינת את יום , התענית הראשונה מארבעת ימי התענית והצום לזכר חורבן בתי המקדש .א
 . בימי הבית הראשון ,תחילת המצור של נבוכדנצר על ירושלים

אך לא , והיא כוללת איסור אכילה ושתייה, מעלות השחר ועד צאת הכוכבים -זמן התענית  .ב
ם אין עורכים "על פי החלטת מר. עינויים הנוהגים ביום הכיפורים ובתשעה באבאת יתר ה

ורבני המועצה אינם עורכים , היהדות הרפורמית בישראלביום זה אירועי שמחה בקהילות 
, א חלה התענית ביום שישי"מכיוון שבשנת תשפ. כולל בערב התענית, טקסי חופה וקידושין

 .עם צאת הכוכבים, בתמסתיים הצום לאחר הדלקת נרות הש

תפילת "המופיעה בתפילות החול בסידור , "עננו"את ברכת  תפילת עמידהמוסיפים ל .ג
, שליח הציבור. "שומע תפילה"היחיד מוסיף בתפילתו את הברכה כחלק מברכת  ."האדם

, "םברכת רופא חולי"וקודם  "גאולה"מוסיף את הברכה לאחר ברכת , בחזרתו על התפילה
 . פני עצמהכברכה העומדת ב

מנהג ספרד להוסיף את הברכה של . בכל תפילות היום "עננו"מנהג תימן להוסיף את ברכת  .ד
אשכנז ששליח הציבור  גמנה. היחיד ושל שליח הציבור בתפילת שחרית ותפילת מנחה

בסידור  .ואילו היחיד אומרה רק בתפילת מנחה ,מוסיף בחזרתו את הברכה בשחרית ובמנחה
 .ת עננו בכל תפילות החולברכתפילת האדם נכללת 

קהילות . "אבינו מלכנו"את סדר תחנון ולאחר תפילת עמידה בשחרית ובמנחה אומרים  .ה
. רועי היוםהמזכיר את אי, ספרד נוהגות לומר סדר סליחות מיוחד לאחר תפילת עמידה

וכן , לימי התענית "אבינו מלכנו"נכללים סדר התחנון והפיוט " תפילת האדם"בסידור 
 .ות לצום עשרה בטבתמקרא

תפילת יכולים להוסיף ל, "עננו"בו לא מופיעה ברכת , "העבודה שבלב"המתפללים בסידור  .ו
 תפילת עמידהניתן לחתום את  ,בנוסף. הנוהגת בתשעה באב ,"נחם"את ברכת  עמידה

 ".אבינו מלכנו"בשירת הבית החותם של סדר 

בפסוקים , "כי תשא"רשת בתפילת שחרית בציבור קוראים בתורה לשלושה עולים מפ .ז
שמות : שנייה עלייה; 22-23, ב"שמות ל: ראשונה עלייה)ג מידות הרחמים "המזכירים את י

בתפילת מנחה חוזרים על הקריאה מהבוקר ועל (. 5-21, ד"שמות ל: שלישית עלייה; 2-5, ד"ל
 ןח איספרדים ועדות המזרמנהג על פי . 1, ו"נ – 6, ה"פי מנהג אשכנז מפטירים בישעיה נ

 .מפטירים

כיום צום לזכר נספי בראשית שנות המדינה י מועצת הרבנות הראשית "בטבת נקבע ע' יום י .ח
בטבת נהוג להדליק ' י-אור ל. לא נודע ,או מקום מותם וקבורתם ,השואה שיום פטירתם
בכל תפילות היום נוהגים להזכיר את קורבנות . יחד עם זכר הנספיםיבבית נר נשמה ולהת

המצויה בסדר " אל מלא רחמים"כן נוהגים לומר תפילת . ם אמירת קדיש אבליםהשואה טר
ניתן אף לומר את פיוטי  ."תפילת האדם"ובסידור  "העבודה שבלב"יום השואה בסידור 

 .הקינה שנתחברו לאחר השואה לזכר הנרצחים

י מוד ולעשייה בנושאילל" הקטנים"מנהג חלק מקהילות התנועה להקדיש את ימי התענית  .ט
 .התנדבות וצדק חברתי, חברה

 

  16.21, טבת א"י, "ויגש"שבת פרשת 

 .25-11, ז"מפטירים ביחזקאל ל. "ויגש"בשחרית קוראים לשבעה עולים ומפטיר מתוך פרשת  .א
 . בית יהודה ובית יוסףבשל אזכור היחסים בין ההפטרה נבחרה 

 . "ויחי"במנחה קוראים לשלושה עולים מתוך פרשת  .ב



 

 

 

תפילת "ברכת קידוש הלבנה מופיעה בסידור . לקיים את סדר קידוש הלבנהש נוהגים "במוצ .ג
 ".האדם

 

 1.2.1112טבת  ח"י, "ויחי"פרשת שבת 

 ,'ב' בספר מלכים א מפטירים. "ויחי"בשחרית קוראים לשבעה עולים ומפטיר מתוך פרשת  .א
 . וברכת יעקב לבניהמזכירה את , טרם מותו לשלמה ברכת דוד ההפטרה נבחרה בשל .2-21

חזק חזק " :מכריזיםוטרם הברכה שלאחר הקריאה בתורה  סיום הקריאה בפרשה לאחר .ב
 . בראשיתלציון חתימת הקריאה בספר  ,"ונתחזק

 ."שמות"במנחה קוראים לשלושה עולים בפרשת  .ג

 

 שבט מברכין חודששבת  -  1.2, טבת ה"כ, "שמות"שבת פרשת 

 ,'ב – 2, 'מפטירים בירמיה א. "מותש"בשחרית קוראים לשבעה עולים ומפטיר מתוך פרשת  .א
או , (אשכנזים) 11-13, ט"ומוסיפים כ 23 ,ח"כ – 6, ז"או ישעיה כ, (ספרדים ועדות המזרח) 3

נושא ההפטרות הוא הקדשת הנביאים כתזכורת להקדשת (. תימנים ובבלים)ז "יחזקאל ט
     .               2-1', ב+  3-21, 'ירמיהו א :מנהג נוסף. משה לתפקידו

על ראש החודש כריזים ברכים את חודש שבט ומלפני הכנסת ספר התורה לארון הקודש מ .ב
 .החל ביום חמישי

 ."וארא"במנחה קוראים לשלושה עולים בפרשת  .ג
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 הרבה רינת צפניה/ /מאם לבת , כוונה להעברת ספר התורה מדור לדור
 

ה תֹורָּ  לָּ יָּם ִקּבְּ  ה ִמִסיַניִמרְּ

ד חָּ פְּ לָּ נֹות צְּ ּה ִלבְּ ַרתָּ סָּ   ּומְּ

ה בֹורָּ ד ִלדְּ חָּ פְּ לָּ נֹות צְּ  ,ּובְּ

רּות ה לְּ בֹורָּ  ,ּודְּ

רּות  ּהוְּ ַרתָּ סָּ יָּה מְּ רּורְּ  .ִלבְּ

ִרים בָּ ה דְּ ֹלשָּ רּו שְּ  :ֵהן ָאמְּ

ֶכן ִמיעּו ֶאת קֹולְּ  ַהשְּ

ֵּבה ִמידֹות ַהרְּ ַהֲעִמידּו ַתלְּ  וְּ

ה ש ַלתֹורָּ רָּ  . ַוֲעׂשּו דְּ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרבה רינת צפניה היא רבת המניין השוויוני בשוהם ורבה במועצה האזורית חבל מודיעין



 

 

 

 

 23.2  שבט' א ,חמישייום , שבטראש חודש 

בברכת . "יעלה ויבוא"עמידה במהלך היום ובברכת המזון מוסיפים את ברכת הבתפילות  .א
. "ש הזה לטובה ולברכההרחמן הוא יחדש עלינו את החוד" את הבקשה גםהמזון מוסיפים 

     .גם לפני סיום ברכת המזון בקצרה נאמרתבקשה זו 

הנחשב כשיר של יום של ראשי , "ברכי נפשי: "ד"נוהגים לשלב בתפילה את מזמור תהילים ק .ב
או בסיום  "הלל"לאחר אמירת ה, ניתן לשלב את פרק התהילים בסדר פסוקי דזמרה .חודשים

בתפילת " שיר של יום"בפרק " תפילת האדם"דור המזמור מופיע בסי .קריאת התורה
 .השחרית

  (.סדר התחנון נכלל בסידור תפילת האדם) .אין אומרים בראש חודש תחנון .ג

 . ברכותיועם , בדילוג "הלל"אומרים  תפילת עמידהלאחר . .ד

מנהג . מעלים ארבעה עולים לתורה וקוראים בעניין ראש החודש. מוציאים ספר תורה .ה
בספר במדבר את פסוקי התרועה בראשי  "בהעלותך"קרוא בפרשת קהילות התנועה ל

 עלייה; 21-., שלישית עלייה; 3-6: שניה עלייה; 2-3 ',במדבר י: ראשונה עלייה)החודשים 
קורבנות ראש החודש מתוך פרשת  :המנהג המסורתי(. חוזרים על העלייה השלישיתרביעית 

: 3 עלייה; 6-21: 3 עלייה; 3-1: 1 עלייה ;2-3, ח"במדבר כ: 2 עלייה)שבספר במדבר " פנחס"
22-25.) 

לאחר החזרת ספר התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסף לפי הנוסח המופיע  .ו
או בנוסח המיוחד לראשי חודשים המופיע בסידור , "העבודה שבלב"בתפילת השבת בסידור 

 .לראשי חודשיםבסידור זה נכלל גם סדר מלא של תפילת מוסף ". תפילת האדם"

 .זכר למוסף/ מוסף המניחים תפילין יחלצו אותם לפני אמירת  .ז

. נשיםלבחלק מקהילות ישראל התפתחו בראשי חודשים מנהגי תפילה והתכנסות מיוחדים  .ח
נשות . מוד ותפילה מיוחדים ברוח זויבחלק מקהילות התנועה נוהגים לקיים אירועי ל

 .ת ברחבת הכותל המערביוית ומוסף חגיגית שחרוהכותל מקיימות בראשי חודשים תפיל
 

 26.2שבט ' ג"  וארא"שבת פרשת 

 – 15, ח"מפטירים ביחזקאל כ". וארא"בשחרית קוראים לשבעה עולים ומפטיר מתוך פרשת  .א
 15 ,ח"כ: מנהג נוסף .ומכאן הקשר שלה לפרשה יחס אל מצריםההפטרה עוסקת ב. 12, ט"כ
 .12 + . ,ט"כ –

 . "בא"מתוך פרשת במנחה קוראים לשלושה  .ב

 

 13.2, שבט 'י ,"בא"שבת פרשת 

. 23-11, ו"מפטירים בירמיה מ. "בא"בשחרית קוראים לשבעה עולים ומפטיר מתוך פרשת  .א
  .של פרעה ומצרים אזכורםבשל ההפטרה נבחרה 

לפני מתאימים כרון יניתן לשלב דברי ז 2..1ביום רביעי ל "של יום השואה הבינהציון לאור  .ב
 . הקדיש

 ."בשלח"חה קוראים לשלושה עולים בפרשת במנ .ג

ו בשבט ביום החג עצמו יכולים להקדיש השבת גם לציון "קהילות שאינן מציינות את ט .ד
 .ו בשבט ולא לפניו"א לאחר ט"מצויינת בשנת תשפ" שירה"באופן נדיר שבת . תכניו של החג

ה בסידורינו ברכת קידוש הלבנה מופיע לראשונ. בצאת השבת נוהגים לערוך קידוש לבנה .ה
 ".תפילת האדם"בסידור 



 

 

 

 

 11.2יום חמישי  שבטו "ט, ראש השנה לאילנות 

ובנוסח סידור בסדר התפילה המסורתי  .ראש השנה לאילנותשמחה לכבוד  במנהגינוהגים  .א
 .בשחרית ובמנחה יום זה את סדר התחנוןאומרים באין " תפילת האדם"

, מקראות וניגונים, תפילות דברי תורההמתכנסים לתפילה ביום זה נוהגים לשלב במהלך ה .ב
מקראות לציון  .שבח פרותיה וחובת השמירה על הטבע, העוסקים בשבחה של ארץ ישראל

 ".תפילת האדם"החג מופיעים בסידור 

מנהג . ו בשבט"סדר ט: בשמו הנוסףאו  ,ו בשבט"תיקון טנוהגים בליל החג או ביומו לערוך  .ג
אחרי שנים . "חמדת הימים"מפורט בספר הוא ו בצפת 26-י וגוריו במאה ה"י האר"תוקן ע זה

במידה , נשכח התיקון מלב הוא שב ותפס את מקומו בחוויה היהודית המתחדשת ןרבות בה
 . ורבניה היהדות הרפורמית בישראלבזכות קהילות  רבה

המקיימים את מנהג הנטיעות ביום החג או לקראתו יכולים להקדים למעשה הנטיעה את  .ד
 ."תפילת האדם"ובסידור  "העבודה שבלב" בסידור הטעים המופיעהתפילה לנו

 

   31.2 שבט ז"י, שבת שירה, "בשלח"שבת פרשת 

מפאת חשיבותה של שירת . "בשלח"בשחרית קוראים לשבעה עולים ומפטיר מתוך פרשת  .א
נוהגים לקרוא את השירה מדי , והעובדה כי השבת כולה מכונה על שם קריאת השירה, הים
בכל אחד  שירת היםהצעה להכללת . בקהילות הנוהגות במחזור קריאה תלת שנתיגם , שנה

 .ממחזורי הקריאה מופיעה בטבלת הקריאות המצורפת לאוגדן התפילה

נוהגים שלא לחלק את . ברבות מהקהילות נוהגים לעמוד בעת קריאתה של שירת הים .ב
הפטרה  .2-32 ,'טים השופ ,מפטירים בשירת דבורה .אחת עלייהכאלא לקרוא אותה  ,השירה

הפטרה זו נבחרה משום שהיא . 2-26 ,ו"קל תהילים: מספרי הכתובים חלופיתשירית 
הבוחרים בהפטרה מתהילים מקדימים את  .מתמצתת את תולדות העם עד חציית ים סוף

ה ה: "הברכה רּוְך ַאתָּ עֹולָּם', ּבָּ תּוִבים, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ַעמֹו כְּ ִחיל לְּ ה  ֲאֶשר ִהנְּ צָּ רָּ טֹוִבים וְּ
ִרים ֶּבֱאֶמת ֵריֶהם ַהֶנֱאמָּ ִדבְּ ַעל " :ברכה האחרונה אחרי קריאת ההפטרהוב ..".בְּ ה וְּ ַעל ַהתֹורָּ
ה מָּ כְּ ַעל ִסֶפֵרי ַהחָּ ה וְּ ֲעבֹודָּ  ..."הָּ

ולעסוק , נהוג לשלב שירה מרובה במהלך תפילות השבת, המיוחד בשל שמה ותוכנה .ג
 .תם של השירה והניגוןבאמצעות מדרשים ומקורות נוספים בחשיבו

לשלב אפשר  ,באותו השבוע חמישיל ביום שח ,ראש השנה לאילנות, ו בשבט"יום ט לכבוד .ד
בקשר , מקראות וניגונים העוסקים בשבחה של ארץ ישראל ,דברי תורהגם במהלך התפילות 

 ו בשבט"תיקון טניתן לערוך . ה"חובת האדם לשמור על עולמו של הקבבו טבעבין האדם ל
 .בבית או בקהילה, מהלך סעודות השבתב

  ."יתרו"במנחה קוראים לשלושה עולים בפרשת  .ה

 

 חודש אדר שבת מברכין -  6.1שבט  ד"כ, "יתרו"שבת פרשת 

חשיבותן של עשרת  בשל. "יתרו"בשחרית קוראים לשבעה עולים ומפטיר מתוך פרשת  .א
  .קריאה תלת שנתי קוראות במחזורקהילת המדי שנה גם ב ןתוהדברות נוהגים לקרוא א

הצעה להכללת עשרת הדברות בכל אחד ממחזורי הקריאה מופיעה בטבלת הקריאות 
 .המצורפת לאוגדן התפילה

מנהג רבות מקהילות התנועה . אין מחלקים את קריאת עשרת הדברות בין מספר עליות .ב
  .למרות שיש בדבר מחלוקת פוסקים מימי התלמוד, בעת קריאת עשרת הדברות לעמוד

קריאת עשרת הדברות במסגרת מחזור הקריאה טעמי ילות אשכנז נוהגות להבחין בין קה .ג
נוהגים לקרוא את  "יתרו"בשבת פרשת . השנתי בפרשות התורה לבין קריאתן בחג השבועות

בו לא כל דברה נקראת כפסוק בפני עצמו וחלק מן הדברות , "בטעם תחתון"הדברות 



 

 

 

הגות קהילות אלו לקרוא את עשרת הדברות בחג השבועות נו. נחלקות למספר פסוקים
 .נקראת כפסוק בפני עצמו( לרבות אלו בעלות שתי המלים)בו כל דברה  ,"בטעם עליון"

 .בסיני התגלותההמזכירה את , האל לנביאשל התגלות הבסיפור ,  2-23, 'מפטירים בישעיה ו .ד

 .ם שישי ושבתשיחול בימי ,לפני הכנסת ספר התורה להיכל מכריזים על ראש חודש אדר .ה

 ."משפטים"במנחה קוראים לשלושה עולים בפרשת  .ו

 

 21.1 שבט' ל, יום שישי ,יום המשפחה, ראש חודש אדר' א

בברכת . "יעלה ויבוא"עמידה במהלך היום ובברכת המזון מוסיפים את ברכת הבתפילות  .א
. "הרחמן הוא יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה" את הבקשה גםהמזון מוסיפים 

     .גם לפני סיום ברכת המזון בקצרה נאמרתבקשה זו 

הנחשב כשיר של יום של ראשי , "ברכי נפשי: "ד"נוהגים לשלב בתפילה את מזמור תהילים ק .ב
או בסיום  "הלל"לאחר אמירת ה, ניתן לשלב את פרק התהילים בסדר פסוקי דזמרה .חודשים

בתפילת " שיר של יום"רק בפ" תפילת האדם"המזמור מופיע בסידור  .קריאת התורה
 .השחרית

 (.סדר התחנון נכלל בסידור תפילת האדם) .תחנוןאין אומרים בראש חודש  .ג

 . ברכותיועם , בדילוג "הלל"אומרים  תפילת עמידהלאחר . .ד

מנהג . מעלים ארבעה עולים לתורה וקוראים בעניין ראש החודש. מוציאים ספר תורה .ה
בספר במדבר את פסוקי התרועה בראשי  "בהעלותך"קהילות התנועה לקרוא בפרשת 

 עלייה; 21-., שלישית עלייה; 3-6: שניה עלייה; 2-3 ',במדבר י: ראשונה עלייה)החודשים 
קורבנות ראש החודש מתוך פרשת  :המנהג המסורתי(. חוזרים על העלייה השלישיתרביעית 

: 3 עלייה; 6-21: 3 עלייה; 3-1: 1 עלייה; 2-3, ח"במדבר כ: 2 עלייה)שבספר במדבר " פנחס"
22-25.) 

לאחר החזרת ספר התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסף לפי הנוסח המופיע  .ו
או בנוסח המיוחד לראשי חודשים המופיע בסידור , "העבודה שבלב"בתפילת השבת בסידור 

 .בסידור זה נכלל גם סדר מלא של תפילת מוסף לראשי חודשים". תפילת האדם"

 .זכר למוסף/ מוסף ם תפילין יחלצו אותם לפני אמירת המניחי .ז

. נשיםלבחלק מקהילות ישראל התפתחו בראשי חודשים מנהגי תפילה והתכנסות מיוחדים  .ח
נשות . מוד ותפילה מיוחדים ברוח זויבחלק מקהילות התנועה נוהגים לקיים אירועי ל

 .בת הכותל המערבית ברחות שחרית ומוסף חגיגיוהכותל מקיימות בראשי חודשים תפיל

מצוין , "הדסה"וארגון הנשים  עליית הנוער מייסדת, של הנרייטה סאלד פטירתהיום , יום זה .ט
 .מקראות וברכות לציון יום המשפחה" תפילת האדם"בסידור . בישראל כיום המשפחה

בו היא דוחה את הצעתו כי יאמר , לידידה חיים פרץ, 9191משנת , במכתבה של הנרייטה סאלד
את העמדה לפיה על נשים לומר את , אם עליית הנוער, מציגה סאלד, ה את הקדיש על אמהיתחת

בצד הצגת הסבר משמעותי ומרגש על משמעות אמירת הקדיש בהקשרם של , הקדיש על יקיריהן
היהודי  המנהג על אומר שאתה מה ומכירה היטב יודעת אני :חיי המשפחה והקשרים הבין דוריים

 היהודי יקר והמנהג, (לא במקור-אחר גבר ידי על או זכרים בנים ידי על מרנא קדיש שבדרך כלל)
 הוא בשבילי הקדיש פירוש .אמי בעד קדיש לומר ממך לבקש יכולה אינני ברם .בעיני וקדוש מאד

 היחס עצמו על לקבל בולט ובאופן בפרהסיא רצונו וכוונתו את מביע בחיים שנשאר שהקרוב
 דור מוסיף כל כאשר, לדור מדור תינתק לא הקבלה וששושלת ,שלו להורה היהודית שהיה לקהילה

 של לדורות כך לעשות אני חייבת. משפחתך של לדורות כך לעשות יכול אתה .שלו החוליה את
 לאחרים אמי הרשתה לא , נפטר כשאבי...  בן אחד לא ואף בנות שמונה היו לאמי ... .משפחתי

מסרבת  כשאני רצונה את מקיימת שאני בטוחה אני כןול הקדיש בנותיה באמירת מקום את למלא
 .להצעתך
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באָּ  ר רַׁ ב  מַׁ ת ִמְשֵמיּה ְדרַׁ ר ֵשילַׁ ב ְשמּוֵאל בַׁ ה ְבֵריּה ְדרַׁ ְרִבים ... ְיהּודָּ ר מַׁ ס ֲאדָּ ִנְכנָּ ִמשֶּׁ
ה ִשְמחָּ                                                                                        : בַׁ

 א"תענית כט ע
 

 ר תמר דבדבני"הרבה ד/ עת לקרוע 
 ב"לא

 

 , וללוקטן ולעשותן כמין סולמות, ולמוללן, וכולן רשאין לשוללן

 (א"ו ע"בבלי מועד קטן כ) אבל לא לאחותן

 

  -אסוף מנשמתך את הקרעים 

 הנך רשאי 

 (לזכור אחרת)לשוללן 

 למוללן עם הלשון

 לכדי שירת חיים

 או ללקטן 

 אחד 

 אחד

 

  -אסוף מנשמתך את הקרעים 

 הנך רשאי

 (?האם אני מותרת)

 לעשותן כסולמות

 אל חסדים קטנים

 ולטפס 

 לאט 

 .לאט

 

 

  'מנהלת הספרייה בהיברו יוניון קולג, תושבת ירושלים, ר תמר דבדבני"הרבה ד

 



 

 

 

  23.1 אדר 'א, "שבת שקלים", ראש חודש, "משפטים"שבת פרשת 

לציון ראש  ,"יעלה ויבוא"מידה במהלך היום ובברכת המזון מוסיפים את ברכת בתפילות ע .א
הרחמן הוא יחדש עלינו את החודש הזה " בברכת המזון מוסיפים אף את הבקשה. החודש

 .גם לפני סיום ברכת המזון בקצרה נאמרתבקשה זו . "לטובה ולברכה

הנחשב כשיר של יום של , "יברכי נפש: "ד"יש הנוהגים לשלב בתפילה את מזמור תהילים ק .ב
או  "הלל"לאחר אמירת ה, ניתן לשלב את פרק התהילים בסדר פסוקי דזמרה .ראשי חודשים

 ".שיר של יום"ד בסדר "מופיע מזמור ק" תפילת האדם"בסידור  .בסיום קריאת התורה

 . ברכותיועם , בדילוג "הלל"אומרים  תפילת עמידהלאחר  .ג

ארבע שבתות בהן קריאת המפטיר מוקדשת לעניינים היא הראשונה מבין  "שבת שקלים" .ד
 "שקלים"הקריאה בשבת . חג הפורים וההכנות לקראת חודש ניסן, הקשורים בחודש אדר

 .שניהבית ההינה זכר לאיסוף מחצית השקל לצורכי המקדש והעיר ירושלים בימי 

 ה עולים מתוך פרשתישבראשון קוראים לש. ספרי תורה לושהמוציאים שבשחרית   .ה
בספר השלישי , 2-21' במדבר י: לשביעי בפרשת ראש חודשבספר השני קוראים . "משפטים"

  .22-26, 'שמות ל : פרשת שקליםב מפטירלקוראים 

 . ינו של המפטיר המיוחד הוא איסוף הכספים ֵמעם ישראל לצורך תחזוקת המשכןיענ .ו

איסוף מתארת את  ההפטרה ..2-2, ב"י' מלכים בהפטרה המיוחדת לשבת שקלים מפטירים ב .ז
יש הנוהגים להוסיף גם פסוק ראשון ואחרון  .לך יהואשמתחזוקת המקדש בימי ההכספים ל

   (.13-ו 2, ישעהו סו)מהפטרת שבת וראש חודש 

לפי הנוסח המופיע  ,לאחר החזרת ספרי התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסף .ח
סידור המופיע ב ,סח המיוחד לראשי חודשיםנובאו , "העבודה שבלב"בתפילת השבת בסידור 

  .בסידור החדש מופיע גם נוסח מלא של תפילת מוסף לשבת וראש חודש ."תפילת האדם"

חלק מהפיוטים ". שקלים"ניתן לשלב בתפילה פיוטים שונים שנכתבו במרוצת הדורות לשבת  .ט
 .פיוטהמופיעים באתר 

לעיסוק במצוות  "שקלים"שבת בלות דברי התורה והתפיאת ישראל להקדיש מנהג בקהילות  .י
משיקה בשבת זו את המבצע השנתי לגיוס תרומות  קרן בכבוד .גמילות חסדים וצדקה

 .לפעילות הקרן

בשל " צדקתך צדק"אין אומרים פסוקי  ."תרומה"במנחה קוראים לשלושה עולים בפרשת   .יא
 .ראש החודש

 

  11.1 אדר 'ח, "שבת זכור", "הרומת"שבת פרשת 

מזכירים את מלחמת , חג הפוריםהסמוכה ל, בשבת זו". ארבע הפרשות"ין שבתות השנייה מב .א
 . עמלקזכר עמלק בישראל ואת חובת מחיית 

בספר . "רומהת"בספר הראשון קוראים לשבעה עולים מתוך פרשת . מוציאים שני ספרי תורה .ב
 .21-.2, ה"דברים כ ,"כי תצא"בפרשת  "זכור"המיוחד לשבת  השני קוראים את המפטיר

-25, ו"ט' שמואל א: מנהג נוסף .1-33 ,ז"ט' שמואל א: מפטירים בסיפור מלחמת שאול בעמלק .ג
 11-ו 1

 ".תצוה"במנחה עולים שלושה בפרשת  .ד

 ,הוא יום נפילתם של יוסף טרומפלדור וחבריו בהגנת תל חי, (13.1) א אדר"י, ביום שלישי .ה
שבעקבותיו נכתב , ב בארץ ישראלאירוע משמעותי זה בתולדות הישוראוי לציין . 2111בשנת 

 . במסגרת התפילה נוסח היזכור על ידי ברל כצנלסון

תפילת "ברכת קידוש הלבנה מופיעה בסידור . ש נוהגים לקיים את סדר קידוש הלבנה"במוצ .ו
 ".האדם



 

 

 

 

  תענית אסתר, 15.1, אדר ג"י, 'היום 

, רבים נוהגים להקל בה. תענית אסתר נקבעה בימי הביניים ואינה נזכרת במשנה ובתלמודים .ז
אין מניעה  מועצת הרבנים והרבות הרפורמים בישראלעל פי כללי . בניגוד לתעניות החורבן

 . לערוך חתונות ואירועי שמחה ביום זה

והיא כוללת איסור אכילה  ,מעלות השחר ועד צאת הכוכבים - למקפידים בה זמן התענית .ח
כדוגמת רחצה וסיכה  ,הכיפורים ותשעה באבאך לא את יתר העינויים הנוהגים ביום  ,ושתייה

 . ונעילת נעלי עור

 ."תפילת האדם"תפילות החול בסידור הנמצאת ב, "עננו"את ברכת  תפילת עמידהמוסיפים ל .ט
בחזרתו על , שליח הציבור. "שומע תפילה"היחיד מוסיף בתפילתו את הברכה כחלק מברכת 

, "רופא חולי עמו ישראל"ם ברכת וקוד "גאולה"מוסיף את הברכה לאחר ברכת , התפילה
 . כברכה העומדת בפני עצמה

היחיד מוסיף בתפילתו . הנמצאת במוסף התפילה, "עננו"את ברכת  תפילת עמידהמוסיפים ל .י
מוסיף את , בחזרתו על התפילה, שליח הציבור. "שומע תפילה"את הברכה כחלק מברכת 

כברכה העומדת בפני , "ישראל רופא חולי עמו"וקודם ברכת  "גאולה"הברכה לאחר ברכת 
מנהג ספרד להוסיף את . בכל תפילות היום "עננו"מנהג תימן להוסיף את ברכת . עצמה

אשכנז ששליח  גמנה. הברכה של היחיד ושל שליח הציבור בתפילת שחרית ותפילת מנחה
  .תפילת מנחהואילו היחיד אומרה רק ב ,הציבור מוסיף בחזרתו את הברכה בשחרית ובמנחה

קהילות . לימי תענית" אבינו מלכנו"הפיוט ו נכלל סדר התחנון" תפילת האדם"סידור ב .יא
בו לא כלולה ברכת , "העבודה שבלב"המתפללות ביום תענית אסתר ועושות שימוש בסידור 

לחתימת התפילה  "אבינו מלכנו"יכולות להוסיף את השורות האחרונות של תפילת , "עננו"
 . לאחר תפילת עמידה ,האישית

בפסוקים , "כי תשא"בתפילת שחרית בציבור קוראים בתורה לשלושה עולים מפרשת  .יב
שמות : שנייה עלייה; 22-23, ב"שמות ל: ראשונה עלייה)ג מידות הרחמים "המזכירים את י

בתפילת מנחה חוזרים על הקריאה מהבוקר ( 5-21, ד"שמות ל: שלישית עלייה; 2-5, ד"ל
  .מפטיריםספרדים ועדות המזרח אינם . כמנהג אשכנז ,1, ו"נ – 6, ה"ומפטירים בישעיה נ

את יום מציינים בתענית אסתר בשנים האחרונות ארגוני הנשים וארגוני הפלורליזם הדתי  .יג
יום ראוי להזכיר את מצוקתן של מסורבות הבתפילות . המאבק למען מסורבות הגט והעגונות
 . הגט והעגונות ולשאת תפילה לשחרורן

      מנהג  .לארגוני צדקה" זכר למחצית השקל"נוהגים לתרום  ,ד לערב פוריםוע ,במהלך היום .יד
, מוד ולעשייה בנושאי חברהילל" הקטנים"חלק מקהילות התנועה להקדיש את ימי התענית 

 .התנדבות וצדק חברתי

בקרב , נשים וגברים, בו נפלו יוסף טרומפלדור ושבעה מרעיו, חי-א באדר הוא יום תל"יום י .טו
ששמשה , "יזכור"בר ברל כצנלסון את תפילת היבעקבות נפילתם ח. ישוב תל חילהגנת ה

 .הממלכתי לנופלים במערכות ישראל "יזכור"בסיס ל

 

  16.1, ד אדר"י', ישישיום  -חג פורים 

שבברכת  "ברכת הארץ"ובבתפילות עמידה בברכת ההודאה " על הנסים"מוסיפים את תפילת  .א
הרחמן הוא יעשה לנו נסים כשם שעשה : "רה מוסיפיםהמברכים ברכת המזון בקצ. המזון

גם לפני סיום ברכת המזון  נאמרתבקשה זו  ".לאבותינו ואמותינו בימים ההם בזמן הזה
 .בקצרה

" עלינו לשבח"טרם אמירת  ,קוראים את מגילת אסתר (בלילה חמישייום )בערב פורים  .ב
  .וחתימת התפילה

רה בסיפור מלחמת עמלק בישראל שבפרשת בתפילת שחרית קוראים לשלושה עולים לתו .ג
לאחר קריאת התורה נוהגים לקרוא . (עלייהשלושה פסוקים לכל ) 1-26, ז"שמות י :"בשלח"



 

 

 

יש הנוהגים לחזור . ה עוד בטרם החזרת התורה להיכלוראיש הנוהגים לק ;שנית את המגילה
 .מנע מכךיויש הנוהגים לה, על ברכות המגילה גם בקריאה בבוקר

אין אומרים : בין טעמי דין זה שנמנו כבר בתלמוד. בחג הפורים "הלל"ראים את האין קו .ד
כי ישראל  ,"הלל"אין אומרים ; לאחר שנכנסו ישראל לארץ ,על נס שנעשה בחוץ לארץ "הלל"

 . המיוחדת ליום זה "הלל"אמירת הכריאת המגילה היא ק ;לא השתחררו מעולו של המלך הזר

, בערב פורים ובבוקרו" למנצח על אילת השחר: "ב"תהילים כ יש הנוהגים לקרוא את מזמור .ה
 .וזאת על רקע המדרשים המקשרים בין המזמור לאסתר המלכה

 

 מנהגי קריאת מגילת אסתר

 

השומע את הקריאה . ם"הכתובה בכתב סת, קריאת המגילה נעשית מתוך מגילת קלף כשרה .ו
שלא לברך על  גונה. ספרמתוך  בהעדר מגילה קוראים. יוצא ידי חובתו ,מתוך מגילה כשרה

 .מודפסתמגילה מ הקריא

בהעדר בעלי קריאה . מלכתחילה קריאת המגילה נעשית בטעמי הקריאה המיוחדים למגילות .ז
 .נוהגים שקורא המגילה עומד בזמן הקריאה. בטעמים ניתן לקרוא את המגילה בקריאה רגילה

וותיו וציוונו על קריאת אשר קדשנו במצ: "שלוש ברכות לפני קריאת המגילה מברכים .ח
שהחיינו ")וברכת הזמן  "שעשה ניסים לאבותינו ואמותינו בימים ההם בזמן הזה"; "מגילה

ברוך אתה יי הנפרע לעמו "...מגילה במניין מברכים את ברכת הלאחר קריאת . ("...וקיימנו
נת שוש"לאחר הברכה החותמת נוהגים לשיר את הפיוט ". האל המושיע; ישראל מכל צריהם
 ".יעקב צהלה ושמחה

 :במהלך קריאת המגילה נהוג לקרוא יחדיו ובקול ארבעה פסוקים של גאולה .ט

ִאיר ֶּבן ֳדַכי ֶּבן יָּ רְּ מֹו מָּ ה ּושְּ שּוַשן ַהִּבירָּ יָּה ּבְּ הּוִדי הָּ ִעי ֶּבן-ִאיש יְּ ִמיִני -ִשמְּ  ; (5, 'אסתר ב)ִקיש ִאיש יְּ

ֵני ַהֶמֶלְך  א ִמִלפְּ צָּ ֳדַכי יָּ רְּ ן ּומָּ מָּ גָּ ַארְּ ִריְך ּבּוץ וְּ ַתכְּ ה וְּ דֹולָּ ב גְּ הָּ חּור ַוֲעֶטֶרת זָּ ֵכֶלת וָּ כּות תְּ בּוש ַמלְּ ִּבלְּ
ה  ֵמחָּ ׂשָּ ה וְּ ֲהלָּ ן צָּ ִעיר שּושָּ הָּ  ;(25, 'אסתר ח)וְּ

ר  ֹׂשן ִויקָּ ׂשָּ ה וְּ חָּ ִׂשמְּ ה וְּ ה אֹורָּ תָּ יְּ הּוִדים הָּ  ; (26, 'אסתר ח)ַליְּ

ֶנה לַ  הּוִדי ִמשְּ ֳדַכי ַהיְּ רְּ ֹדֵבר ִכי מָּ ַעמֹו וְּ יו ֹדֵרש טֹוב לְּ ֹרב ֶאחָּ צּוי לְּ רָּ הּוִדים וְּ דֹול ַליְּ גָּ ֵורֹוש וְּ ֶמֶלְך ֲאַחשְּ
ל כָּ לֹום לְּ עוֹ -שָּ  (. 3, 'אסתר י. )ַזרְּ

ִביא ֶאת ֵסֶפר: " יש הנוהגים לקרוא בקול את הפסוק .י הָּ ַנת ַהֶמֶלְך ַוֹיאֶמר לְּ ה שְּ דָּ דְּ ה ַההּוא נָּ לָּ  ַּבַליְּ
ֹרנֹות  ֵני ַהֶמֶלְך ַהִזכְּ ִאים ִלפְּ רָּ יּו ִנקְּ ִמים ַוִיהְּ ֵרי ַהיָּ לאחר קריאת הפסוקים על ידי (. 2, 'אסתר ו)ִדבְּ

 . נוהג בעל הקריאה לחזור על הפסוק, הקהל

לציון  ,מנהג חלק מן הקהילות לקרוא בקול אף פסוקים העוסקים בפועלה ובכבודה של אסתר .יא
 (.36, 'פרק ט; 2, 'פרק ה; ., 'פרק ב) מעמדם השווה של הנשים

במסגרתה גלה מרדכי , נהוג לקרוא בניגון מגילת איכה את הפסוק המזכיר את גלות יהויכין .יב
לָּה " –לפרס  ה ֲאֶשר ֶהגְּ הּודָּ יָּה ֶמֶלְך יְּ נְּ כָּ ה ִעם יְּ תָּ לְּ גְּ ה ֲאֶשר הָּ ַלִים ִעם ַהֹגלָּ ה ִמירּושָּ לָּ גְּ ֲאֶשר הָּ

ֶבל  ֶנאַצר ֶמֶלְך ּבָּ בּוַכדְּ יש הנוהגים לקרוא בניגון איכה אף את המלים המתארות (. 6 ,'אסתר ב)נְּ
ֵכִלים ִמֵכִלים"את משתה אחשוורוש  על יסוד האגדה שהכלים בהם מדובר הם כלי , "שֹוִנים וְּ
 .המקדש שגלו מירושלים

יש נוהגים לקרוא בניגון איכה אף את הפסוקים העוסקים ביחס המשפיל לנשים ובנקמת  .יג
 ". יבך אל תשמחבנפל או: "בבחינת, היהודים

אלא מותירים אותן , אין גוללים את היריעות שסיימו בקריאתן. את המגילה כאגרת קוראים .יד
המתייחס למגילה " דברי האיגרת"מנהג זה מקורו בצירוף . פתוחות או מקופלות זו אחר זו

 (.16 ,'אסתר ט)

כל מצוות ו ,האבל רשאי לצאת מביתו לטובת קריאת המגילה בציבור אף במהלך ימי השבעה .טו
 .את אבלות השבעה והשלושים ,ואף אינו דוחה ,אינו מבטל, חג הפורים .החג חלות עליו



 

 

 

 יתר מצוות החג ומנהגיו

 

יוצאים . הכוללים לפחות שני מיני מאכל ומשתה, להעניק משלוחי מנות איש לרעהו מצווה .א
ת ביום נוהגים לחלק את משלוחי המנו. ידי חובת המצווה במשלוח אחד המכיל שתי מנות

 .כדי להרבות את שמחת החג, הפורים עצמו

באופן , בכסף ובשווה כסף, להעניק מתנות לאביונים לקראת הפורים ובמהלך היום מצווה .ב
יוצאים ידי חובת המצווה במתן מתנה . המאפשר להם לקנות את צרכי החג ולחגוג במהלכו

 .מקבל המתנה ובפרטיותומן הראוי להקפיד הקפדה יתרה בכבודו של , כתמיד. לשני אביונים
בימי הבית השני במרוצת  ושנדב ,"מחצית השקל"נוהגים גם להרים תרומה לזכר בערב פורים 

 .חודש אדר

הסעודה העיקרית בהם , להבדיל מיתר המועדים)נוהגים לערוך סעודה חגיגית בצהרי היום  .ג
להתבסם  במהלך הסעודה נוהגים. שירי שמחה ושטות/ולהרבות בה דברי( היא בערב החג

 ".עד דלא ידע", במתינות, ביין

 בירושלים "פורים משולש" - 1..1ו אדר "ט, שבת יום, שושן פורים

נוהגים לציין ביום זה את חג , ובראשן ירושלים, בערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון .א
  .על מצוותיו ומנהגיו ,הפורים

הנקראים  ,פני שלושה ימיםעל בירושלים פורים המנהגי  מתפרשים ,בשל השבת ,השנה .ב
  ."פורים משולש"

. חמישי בערב ובששי בבוקר וםבי, ביום פורים עצמו ,כמו בשאר הארץ נעשיתקריאת המגילה  .ג
 ".על הניסים"בתפילת שחרית ביום שישי לא קוראים בתורה ולא אומרים 

 .מחלקים מתנות לאביונים ביום שישי .ד

 . ובברכת המזון בתפילות העמידה לפורים" על הניסים"את תפילת מוסיפים  בשבת .ה

בפרשת השבוע לשבעה עולים בראשון קוראים  .לקריאת התורה מוציאים שני ספרי תורה .ו
שמות  :"בשלח"בפרשת יפור מלחמת עמלק בישראל בספר השני קוראים למפטיר בס. "תצוה"
שמואל : מנהג נוסף .1-33 ,ז"ט' שמואל א: מפטירים בסיפור מלחמת שאול בעמלק. 1-26, ז"י

  (.חוזרים על הפטרת שבת זכור) 11+  25-1, ו"ט' א

 .ומשתה פוריםמשלוח מנות  :את מצוות הפורים הנותרות מקיימים ביום ראשון .ז

" צדקתך צדק"אין אומרים את פסוקי ". כי תשא" במנחה קוראים לשלושה עולים בפרשת  .ח
 .לרגל שמחת הפורים

 

 אבלות בפורים -" ומחה יי דמעה מעל כל פנים"

עם זאת לא נוהגים מנהגי . חג הפורים אינו מבטל או דוחה את אבלות השבעה והשלושים
 (. בדומה לשבת)אבלות בפרהסיה 

ואף להיות ) האבל רשאי לצאת מביתו לטובת קריאת המגילה בציבור אף במהלך ימי השבעה
מגילה ביחיד ניתן גם לקרוא ה; וכל מצוות החג חלות עליו, (בעל קורא אם אין אחר הבקיא בדבר

  .ובמניין גם בבית האבלים

ע וררה ביום הפורים והאבלים רשאים לקמביאים לקבו. נוהגים לנחם אבלים ולקבל מנחמים בחג
 .הבגד

 

  6.3אדר  ב"כ, "שבת פרה", "כי תשא"שבת פרשת 

הוא היטהרותם של העולים  "שבת פרה"עניינה של ". ארבע הפרשות"השלישית מבין שבתות  .א
  .חג הפסח לקראתלרגל 



 

 

 

. "כי תשא"קוראים לשבעה עולים מתוך פרשת בראשון . אים שני ספרי תורהימוצבשחרית  .ב
  .מצוות פרה אדומהבפסוקי  ,2-11, ט"במדבר י ,"חקת"בפרשת בספר השני קוראים למפטיר 

הפסוקים הראשונים  עשרתמנהג חלק מקהילות התנועה לקצר בקריאת המפטיר ולקרוא את  .ג
בפסוקים שעניינם היטהרות העם , 25-36 ,ו"מפטירים ביחזקאל ל .(2-21 ,ט"במדבר י)בלבד 

 .26-11 ,ו"יחזקאל ל :מנהג נוסף  .מטומאתו

באמצעות הקריאה בתורה  "שבת פרה"חלק מקהילות התנועה נוהגות שלא לציין את  .ד
בקהילות אלו מוציאים . בשל התמקדותה בענייני טומאה וטהרה של בית המקדש, ובהפטרה

מפטירים במלכים ו ,"כי תשא"ת מעלים שבעה קוראים ומפטיר בפרש, ורה אחד בלבדספר ת
המזכיר את , באלילות ההפטרה נבחרה משום ענין מאבקו של אליהו הנביא. 11-31, ח"י' א

גם בקהילות אלו מן הראוי לציין בדברים את המנהג  .תגובתו של משה למעשה עגל הזהב
 .המסורתי ואת ההכרעה לחרוג ממנו

 . "יקהלו"במנחה קוראים לשלושה עולים מתוך פרשת  .ה

מן , כתנועה הנושאת את נס השוויון המגדרי בעולם היהודי. ל"ביום שני יחול יום האשה הבינ .ו
 .הראוי לציין יום זה והמאבק שהוא מסמל בתפילות השבת

 

 סןחודש ני שבת מברכין - 23.3  אדר ט"כ, "החודש"שבת , "פקודי"-ו "ויקהל"ת ושבת פרש

בשחרית מוציאים שני ספרי תורה מן ". ארבע פרשיות"הרביעית והאחרונה מבין שבתות  .א
בחתימת ". פקודי"ו "ויקהל"בספר הראשון קוראים לשבעה עולים מתוך פרשות . ההיכל

" חזק חזק ונתחזק", לאחר קריאת התורה עולהטרם ברכתו של ה, הקריאה בתורה מכריזים
  .לציון חתימת הקריאה בספר שמות

-2 ,ב"שמות י, "בא"פרשת ": החודש"המיוחד לשבת קוראים את המפטיר  השניתורה הבספר  .ב
  .2-1 ,ב"שמות י :למפטיר מנהג נוסף. 11

 :מנהג נוסף .אור ההכנות לחג הפסח במקדשינה תיועני 21 ,ו"מ -26 ,ה"מההפטרה ביחזקאל  .ג
נה של ההפטרה החלופית יעני. 1', ל - 36, ט"כ' דברי הימים ב: מנהג נוסף. 26-15 ,ה"יחזקאל מ

  .  בימי המלך יאשיהו ,הוא ההכנות לחגיגת הפסח בירושלים

נוהגים להוסיף בסוף ההפטרה גם את הפסוק המשום שראש חודש יחול ביום ראשון יש  .ד
 .21 ,'כ' שמואל א ,"מחר חודש"הראשון בהפטרת 

 ותליתרום לצדקה ולגמאת חברי הקהילה לעל מנת לעודד  "שבת החודש"מן הראוי לנצל את  .ה
 .של קרן בכבוד" קמחא דפסחא"לרבות במסגרת מבצע , חסדים

 . ראשוןיום שיחול ב ,חודש ניסן על ראשם כריזילפני הכנסת ספרי התורה להיכל מ .ו

 . "ויקרא"מתוך פרשת לשלושה במנחה קוראים   .ז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 נ י ס ן

 

 

 תמר דבדבני/  ֵמי מריָּם

ַמֵלא ִמגִ  ה ֹלא ּבֹור ִמתְּ כָּ רָּ ֵמי ּבְּ  שְּ

ר  תָּ ן ִנסְּ יָּ  ֹלא ַמעְּ

רֹועֹות  רּוהָּ רֹוִעים וְּ ֵאר ֲחפָּ  ּבְּ

ר ּבָּ ֵאי ִמדְּ מְּ קֹות צְּ ַהשְּ  . לְּ

 

ה  מָּ סֹוֵחף ֶּבֹעצְּ ר זֹוֵרם וְּ הָּ  ֹלא נָּ

ֵאִבים  ֵכְך כְּ שָּ ִכיַח ּומְּ  ַמשְּ

ֵני חֹוִרין  רּוהָּ ַּבֵלב ּבְּ ֵאר ֲחפָּ  ּבְּ

ה וָּ   .ַלַחִיים, ֶּבַמַסע ַלִתקְּ

 

ה  וחָּ וָּ ה ִלרְּ  ֹלא יָּם סֹוֵער ֶנֱחצָּ

ִחיד  יָּ אֹוִמי וְּ ֵנס ִפתְּ  ּבְּ

ם  ֵדי ָאדָּ רּוהָּ יְּ ֵאר ֲחפָּ  ּבְּ

ִמיד ל יֹום תָּ כָּ ַחֵדֶשת ּבְּ  . ִמתְּ

 

ן ֶשֵאין לֹו דֹוֵרש   ֹלא ִספּור יָּשָּ

ם  עֹולָּ ה לְּ דָּ ה ֶשָאבְּ מּונָּ  ֹלא תְּ

רּוהָּ  ֵאר ֲחפָּ רּוהָּ דֹורֹות -ּבְּ  ִספְּ

רֹון ִמיד-ֵמי ִזכְּ  .מריָּם-ֵמי, תָּ

 



 

 

 

 ברכת האילנות

 
על לבלובם של עצי  ,"ברכת האילנות"ובמהלך החודש כולו ניתן לברך את החל מראש חודש ניסן 

ניתן לברך את הברכה גם בשבת  .עצי פרי לידנוהגים לברך את הברכה פעם אחת בשנה . הפרי
 .וביום טוב

 
ה יי: נוסח הברכה רּוְך ַאתָּ םֱאֹלֵהינ, ּבָּ עֹולָּ לּום, ּו ֶמֶלְך הָּ מֹו כְּ עֹולָּ ִריֹות טֹובֹות , ֶשֹּלא ִחֵסר ּבְּ א בֹו ּבְּ רָּ ּובָּ

נֹות טֹובֹות ִאילָּ ם, וְּ ֵני ָאדָּ ֶהם ּבְּ נֹות ּבָּ  :ֵלהָּ
 

בשוב יי את שיבת ציון : "ז"יש נוהגים לומר את הברכה במניין ולהוסיף את מזמור תהילים קכ
ניתן להוסיף לברכה אף ". מחתי באומרים לי בית יי נלךש: "ב"ואת מזמור קכ ,"היינו כחולמים

 . משירת הארץ והטבע ופסוקים ממגילת שיר השירים הנאמרת בחג הפסח
 

 .סדר ברכה להדפסה מצוי באתר התנועה
 

 תחנון בחודש ניסן

לומר את  אין נוהגיםבמהלך חודש ניסן . נכלל סדר תחנון בתפילות החול" תפילת האדם"בסידור 
 .ויש הנוהגים לעשות זאת עד ליום העצמאות, ון בתפילת השחרית ובתפילת המנחהסדר התחנ

 23.3 ניסן' א, ראשון וםי, ראש חודש ניסן

בברכת . "יעלה ויבוא"עמידה במהלך היום ובברכת המזון מוסיפים את ברכת הבתפילות  .א
. "כההרחמן הוא יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולבר" את הבקשה גםהמזון מוסיפים 

     .גם לפני סיום ברכת המזון בקצרה נאמרתבקשה זו 

הנחשב כשיר של יום של ראשי , "ברכי נפשי: "ד"נוהגים לשלב בתפילה את מזמור תהילים ק .ב
או בסיום  "הלל"לאחר אמירת ה, ניתן לשלב את פרק התהילים בסדר פסוקי דזמרה .חודשים

בתפילת " שיר של יום"בפרק  "תפילת האדם"המזמור מופיע בסידור  .קריאת התורה
 .השחרית

 (.סדר התחנון נכלל בסידור תפילת האדם) .אין אומרים בראש חודש תחנון .ג

 . ברכותיועם , בדילוג "הלל"אומרים  תפילת עמידהלאחר . .ד

מנהג . מעלים ארבעה עולים לתורה וקוראים בעניין ראש החודש. מוציאים ספר תורה .ה
בספר במדבר את פסוקי התרועה בראשי  "תךבהעלו"קהילות התנועה לקרוא בפרשת 

 עלייה; 21-., שלישית עלייה; 3-6: שניה עלייה; 2-3 ',במדבר י: ראשונה עלייה)החודשים 
קורבנות ראש החודש מתוך פרשת  :המנהג המסורתי(. חוזרים על העלייה השלישיתרביעית 

: 3 עלייה; 6-21: 3 ייהעל; 3-1: 1 עלייה; 2-3, ח"במדבר כ: 2 עלייה)שבספר במדבר " פנחס"
22-25.) 

לאחר החזרת ספר התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסף לפי הנוסח המופיע  .ו
או בנוסח המיוחד לראשי חודשים המופיע בסידור , "העבודה שבלב"בתפילת השבת בסידור 

 .בסידור זה נכלל גם סדר מלא של תפילת מוסף לראשי חודשים". תפילת האדם"

 .זכר למוסף/ מוסף יחים תפילין יחלצו אותם לפני אמירת המנ .ז

. נשיםלבחלק מקהילות ישראל התפתחו בראשי חודשים מנהגי תפילה והתכנסות מיוחדים  .ח
נשות . מוד ותפילה מיוחדים ברוח זויבחלק מקהילות התנועה נוהגים לקיים אירועי ל

 .ברחבת הכותל המערבית ות שחרית ומוסף חגיגיוהכותל מקיימות בראשי חודשים תפיל
 

 

 



 

 

 

  11.3ניסן ' ז, "ויקרא"שבת פרשת 

  .13, ד"מ - 12 ,ג"מפטירים בישעיהו מ. "ויקרא"קוראים לשבעה ומפטיר בפרשת  בשחרית .א
בהקשרה של עבודת הקורבנות , לעומת עבודת האלילים' עוסקת בעבודת הההפטרה 

 .6 ,ד"מ – 12 ,ג"מ: מנהג נוסף  .הנזכרת בפרשה

בהלכות  תעסוקנהכי הדרשות בשבת זו  ראוי, הסדר יהיה במוצאי שבת הבאהמשום שליל  .ב
מנהג רבות מקהילות ". קמחא דפסחא"בדגש על , צרכי הציבור והדאגה לזולת הנצרך, החג

 .שבת זו שיעורים וסדנאות על עריכת הסדר המשפחתיבהתנועה לקיים 

 . "צו"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .ג

במהלך כשם שאין אומרים , במהלך שבתות ניסן" צדקתך צדק" קיאין אומרים את פסו .ד
 .את תפילת התחנון במנהג המסורתיהחודש 

תפילת "ברכת קידוש הלבנה מופיעה בסידור . ש נוהגים לקיים את סדר קידוש הלבנה"במוצ .ה
 ".האדם

 

  3..1ניסן ד "י" שבת הגדול", "צו"שבת פרשת 

את החמץ . מבעוד יום. שישי טרם כניסת השבתביום משלימים את כל ההכנות לליל הסדר  .א
בבוקר השבת מקדשים על היין ועל הפת בקידושא . מבודד לסעודות השבת מניחים במקום

יש המקפידים לא לאכול חמץ בסעודות השבת ולהסתפק . רבא ומפסיקים לאכול חמץ
 .ה לברכה בליל הסדרראוי שאיננה ,במצה עשירה

ו נעשים ביום שריפתהחמץ או ביטול (. ום חמישי בערבי)בעור החמץ יתקיים בליל שישי  .ב
 .שישי בבוקר

מנר . של שתי יממותידליקו נר ועל דיני הבישול בחג המקפידים על דיני הבערת אש בשבת  .ג
' ש וכן נר זה ישמש להעברת אש לצורך בישול במהלך א"זה יודלקו הנרות בערב החג במוצ

  ..פסח

 . "צו"בפרשת  בשחרית עולים שבעה ומפטיר וקוראים .ד

חוזרים בסוף . עד סוף הספר 3, 'מלאכי ג, "שבת הגדול"מפטירים בהפטרה מיוחדת ל .ה
 ,"הגדול והנורא' הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה"הקריאה על הפסוק 

', הגדולה'ולא ' שבת הגדול'השבת נקראת )על מנת לסיים את ספרי תרי עשר בסימן נחמה 
 .(לל פסוק זהבג, כמתבקש

 מנהג זה הוביל ליצירת הביטוי". מגיד"נהוג לחזור בשבת זו על ההגדה של פסח עד לסוף ה .ו
 .המודפס במהדורות רבות של הגדת פסח ,"עד כאן בשבת הגדול"

  ".צדקתך צדק"אין אומרים פסוקי  ."שמיני"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .ז

 11.3 ו ניסן"ט  ,ראשוןיום , פסח

מדליקים , "ברוך אתה יי אלוהינו מלך העולם המבדיל בין קודש לקודש: "מברכיםג בערב הח .ח
 ,ברכת הזמןבנוסף מברכים את ". יום טוב להדליק נר של..."ההדלקה  לאחרנרות ומברכים 

 . יש המדליקים את הנרות על שולחן החג בסמוך לתחילת הסדר ".שהחיינו"ברכת 

באמצעות העברת אש מנר  ,את הנרות לפני הסדר המקפידים בדיני הבערת אש בחג ידליקו .ט
  .כך גם בהבערת אש לצורך בישול בחג. שהודלק לפני כניסת החג

בברכת . "רותנויחג המצות זמן ח"ת אבה ומזכירים , מתפללים תפילת עמידה של יום טוב .י
 ".הרחמן הוא ינחילנו יום שכולו טוב" ואת הבקשה" יעלה ויבוא"המזון מוסיפים 

 .שלם בברכה בבית הכנסת "הלל"ת מן העדות לומר בערב החג מנהג רבו .יא



 

 

 

ז "יקנה: הפותח את ליל הסדר הם ,ליל החגהמיוחד למוצאי שבת שהוא קידוש הסימניו של  .יב
את ברכת מאורי האש  .נוסח הקידוש מופיע בכל ההגדות. הבדלה זמן, נר, קידוש היום, יין= 

 .נר הבדלה אומרים על נרות החג הדולקים ואין צורך בהדלקת

הברכה נמצאת . נוהגים לאמרה מול ארון פתוח ".ברכת הטל"בבוקר החג אומרים את  .יג
פיוטי טל ממסורת מבחר בו נמצא גם  ,"השמחה שבלב"במחזור  ,"העבודה שבלב"סידור ב

 ".תפילת האדם"ובסידור הקהילות השונות 

 :זה מספר מנהגיםלעניין  .יד

  במסגרת , בשחרית תפילת עמידהבחזרת שליח הציבור על  "ברכת הטל"שילוב
 "(.העבודה שבלב"מנהג סידור )ברכת גבורות 

  בחזרת שליח  "הטלברכת "שילוב  -בקהילות האומרות את תפילת המוסף
מנהג קהילות ) "גבורות"במסגרת ברכת , במוסף תפילת עמידההציבור על 

 (.אשכנז

  (.לות ספרדמנהג קהי)אמירת פיוטי הטל בפני עצמם לאחר השבת התורה להיכל 

 .ברכותיועם שלם  "הלל"בשחרית נוהגים לומר  תפילת עמידהלאחר סיום  .טו

היות . טרם קריאת התורה שיר השיריםנוהגים לקרוא את מגילת  פסחשבת חול המועד ב .טז
חלק מקהילות  . תקרא המגילה בחג הראשון או האחרון, והשנה אין יום שבת בחול המועד

חלוקת  הוא מנהג נוסף. פסוקים מן המגילה ת מבחרשירלהסתפק בנוהגות התנועה 
 .שביעי של פסחבין וקריאתם של פרקי המגילה בין יום טוב ראשון 

עולים  חמישהבספר הראשון מעלים . ג מידות הרחמים"י אומרים. מוציאים שני ספרי תורה .יז
בספר השני מפטירים . ספר שמותב "בא"פרשת וקוראים בפרשת פסח מצרים ופסח דורות ב

המנהג . בספר ויקרא" אמר"פסוקי החג בפרשת : מנהג קהילות התנועה. ן החגבעניי
טבלת הקריאה מקום ב להלן מראיראו ". פנחס"פסוקי קורבנות החג בפרשת : המסורתי

 .כל אחד מהספריםיש הנוהגים לומר חצי קדיש בתום הקריאה ב. בימות הפסח

 ראו בהמשך)הכניסה לארץ בסיפור חגיגת הפסח הראשון לאחר  ,יהושעספר מפטירים ב .יח
 ".מקדש ישראל והזמנים: "בברכה לאחר ההפטרה חותמים. (ת הקריאהבטבלמראה מקום 

העבודה "בסידור  יםהמופיע יםהנוהגים לומר זכר למוסף יכולים לעשות שימוש בנוסח .יט
תפילת "במחזור ובסידור " תפילת האדם"או בסידור  "השמחה שבלב"במחזור  ,"שבלב
   .נוסח מלא של תפילת המוסף מופיע גם" האדם

המבדיל בין קודש "וברכת " בורא פרי הגפן"מברכים . עורכים הבדלה על הכוסבמוצאי החג  .כ
 .אין אומרים את פסוקי הישועה ואת ברכות הבשמים ומאורי האש. בלבד" לחול

סופרים יום אחד לעומר לאחר אמירתה של  .את העומר במוצאי החג ספורמתחילים ל .כא
  ".על ספירת העומר וציוונואשר קידשנו במצוותיו .... : "הברכה

 

 אבלות בפסח –" ומחה יי דמעה"

גם אם האבלים הספיקו לשבת , חג הפסח מפסיק את אבלות השבעה ואת אבלות השלושים
במידה והאבלים כלל לא נהגו במנהגי האבלות . באבלותם במשך זמן קצר בלבד לפני כניסת החג

 . ימנו שבעת ימי האבלות מצאת החג השני( ו מבחירהמכורח א)לפני כניסת החג 

האבלים המעוניינים בכך יכולים להמשיך ולקבל מנחמים גם לאחר יומו הראשון של חג הפסח 
במודעת )ואף להודיע על כך ברבים , ובמהלך חול המועד עד השלמת שבעה ימים מיום הקבורה

המועד האבלים אינם נוהגים במנהגי יחד עם זאת במהלך היום הטוב וחול (. האבל או בשמועה
 (. לרבות ההשתתפות בליל הסדר)והם מקיימים את מנהגי החג ומצוותיו , האבלות

האבלים נוהגים מצאת החג השני את מנהגי אבלות , במידה והחג בטל את אבלות השבעה
 . השלושים עד ליום השלושים לקבורה



 

 

 

וישנן עדות שנוהגות כלל לא )ר החג האבלים יכולים לעלות לקבר יקירם בערב החג או לאח
אין נוהגים לפקוד , בכל מקרה(. לפקוד את בית הקברות במהלך חודש ניסן אלא רק לאחריו

 .הקבר לצורך אזכרה במהלך ימי חול המועד

 

 מנהגי ספירת העומר

כ "סה –העומר ממוצאי יום טוב ראשון של חג הפסח ועד לערב חג השבועות  אתסופרים  .א
 .שבעה שבועותימים שהם  31

על מנת להזדרז למצוות וכזכר לקציר העומר  ,מקיימים את הספירה בערבו של כל יום .ב
כשיטת החכמים )שנעשתה במוצאי יום טוב ראשון של חג הפסח  ,והנפתו במקדש

נוהגים לספור את העומר . זמן הספירה מצאת הכוכבים (.הביתוסיםבמחלוקתם למול 
העומר במהלך את היחיד יכול לספור ". עלינו לשבח"במהלך תפילת הערבית לפני אמירת 

 .כחלק מהתפילה או במנותק ממנה ,הלילה כולו

המנהג המסורתי הוא שבשעות הבוקר . ניתן לספור במהלך היום, ו בלילהנבמידה ולא ספר .ג
 .סופרים ללא ברכה

לג על ספירה באחד מימי העומר ממשיך את הספירה ללא יהמנהג המסורתי הוא שמי שד .ד
 .בכל מקרה מנהג קהילות התנועה להקדים את הברכה לספירה. רכה המקדימההב

הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות )לפני הספירה נוהגים להקדים רשות והזמנה לקיום המצווה  .ה
אין מברכים את ברכת ". וציוונו על ספירת העומר: "...ואת הברכה...( עשה של ספירת העומר

לאחר הספירה נוהגים לומר את מזמור . ן של הספירהבלילה הראשו( "שהחיינו")הזמן 
 .ז וכן תפילה חותמת קצרה"תהלים צ

בתפילה בציבור נוהגים ששליח הציבור מברך וסופר  .נוהגים לספור את העומר בעמידה .ו
 .והקהל חוזר על הברכה ועל הספירה

העומר  נקבעו ברוב קהילות ישראל איסור על נישואין בימי ספירת, מימי הגאונים והלאה .ז
(. הימנעות מגילוח ותספורת ואיסור על השמעת מוזיקה כלית)ומנהגים שונים של אבלות 

קהילות אשכנז (. כולל יום זה)ג בעומר "קהילות ספרד נוהגות באיסורים אלו עד יום ל
ג בעומר "תוך הפסקתם למשך יום ל, נוהגות לקיים איסורים אלו עד ערב חג השבועות

הדתית התגבשו מנהגים שונים סביב הפסקת מנהגי האבלות סביב  בקהילות הציונות. עצמו
 .יום העצמאות

קבעה כי קהילות היהדות הרפורמית אינן  מועצת הרבנות הרפורמית בישראל –ם "מר .ח
רבני התנועה . שאין להם זכר בספרות היסוד של ההלכה, נוהגות באיסורים ומנהגים אלו

 . עומרעורכים טקסי חופה וקידושין בימי ספירת ה

 11.3-1.3ניסן ' כ-ז"ט, שייש-שניימים , חול המועד פסח

מתפללים תפילת עמידה של חול  ".יעלה ויבוא"בתפילות עמידה ובברכת המזון מוסיפים  .א
  .מנחה וערבית, בשחרית

 .בתפילת שחרית אין מניחים תפילין .ב

 .ברכותיועם בדילוג  "הלל"לאחר תפילת עמידה אומרים  .ג

בספר הראשון מעלים שלושה וקוראים . רה ומעלים ארבעה עוליםמוציאים שני ספרי תו .ד
בספר השני מעלים את . באחת מפרשיות התורה המזכירות את יציאת מצרים וחג הפסח

קריאת הפסוקים : מקהילות התנועה כמהמנהג  .החגהעולה הרביעי וקוראים בעניין 
פרשת קורבנות : יהמנהג המסורת .ויקרא ספרב "אמר"העוסקים בחג הפסח מתוך פרשת 

 (.בהמשך ת הקריאות בתורהוראו טבל)במדבר  ספרב "פנחס"בפרשת החג 

יש בין קהילות התנועה הנוהגות לקרוא בכל ימות חול המועד אותה הקריאה בספר  .ה
ויש  ,ובספר השני את המפטיר (ראו בהמשך בטבלת הקריאה" )בא"מתוך פרשת , הראשון

ולא להוציא , מדי יום בקריאה בספר הראשון בלבדקהילות הנוהגות להעלות ארבעה עולים 
  .מכיוון שגם בקריאה זו נזכרים ענייני פסח לדורות, כלל שני ספרים



 

 

 

 .אין מפטירין בחול המועד .ו

, "העבודה שבלב"בנוסח המופיע בסידור , לאחר קריאת התורה נוהגים להוסיף זכר למוסף .ז
נכללת " תפילת האדם" ובסידור במחזור ."תפילת האדם"ובסידור  "השמחה שבלב"במחזור 

 .תפילת מוסף במלואה ליום טוב ולימות חול המועד

 .ברכהעם את העומר  סופריםלאחר צאת הכוכבים  .ח

 
 

 אבלות בחול המועד ובחג השני –" ומחה יי דמעה"

קרוביו של אדם שנקבר במהלך חול המועד מתחילים את אבלות השבעה עם צאת החג השני 
 . למשך שבעה ימים

, לאחר הקבורה, עם זאת אם האבלים מעוניינים לקבל פני מנחמים במהלך ימי חול המועד יחד
. מבלי שהם נוהגים במנהגי האבלות הפומביים במהלך ימי חול המועד, הם יכולים לעשות כן

, הנוהגים כך ימשיכו לקבל פני המנחמים גם לאחר החג השני עד מלאת שבעה ימים לקבורה
מבלי שהם חייבים , לותם את הימים הנותרים עד לחלוף שבוע מצאת החגולאחר מכן ימשיכו באב

 .לקבל פני מנחמים

ניתן לעלות לקבר ביום השביעי לקבורה או בתום שבעת ימי האבל המתחילים עם צאת החג 
 .השני

 

 3.3א ניסן "כ,  שבתיום , שביעי של פסח

י בני ישראל וטביעתם של "עהסיפור המרכזי של יום שביעי של פסח הוא ספור חציית ים סוף 
של קריאת שמע  "גאולה"בברכת , כל יוםברים אירוע זה יזכמלמרות שאנו . הרודפים בני מצריים

חובה עלינו גם לזכור את טביעת בני מצריים ואת סבל בני מצריים , שחריתבערבית ובוברכותיה 
ואת הצורך  ,ני אנושל ראו כחובה לזכור את היות הטובעים ב"חז. כתוצאה מעקשנותו של פרעה

                                                   .במיוחד ביום זה ,להזדהות עם סבלם

". יום טובשבת להדליק נר של "ההדלקה אחרי מדליקים נרות ומברכים והשבת בערב החג  .א
  .חג נפרדבשכן אין מדובר , אין מברכים את ברכת הזמן בעת הדלקת הנרות ובקידוש

, ט"יש הנוהגים לפתוח במזמור כ. מים לתפילת הערבית סדר מקוצר של קבלת השבתמקדי .ב
  .מזמור שיר ליום השבת –ב "ויש הנוהגים להתחיל במזמור צ

ומוסיפים את " חג המצות זמן חירותנו"מזכירים את  ,תפילת עמידה של יום טובמתפללים  .ג
הרחמן הוא ינחילנו " קשהואת הב" יעלה ויבוא"בברכת המזון מוסיפים  .התוספות לשבת

 .לצד התוספות לשבת "יום שכולו טוב

 .לעומר שישה ימים סופרים ,"עלינו"אמירת  לפני ,בערב החג .ד

על זה לילה ביש הנוהגים להתכנס ". תיקון ליל שביעי של פסח"ללמוד במסגרת יש הנוהגים  .ה
 ."שירת הים"חוף הים לאמירת 

 "הלל"אומרים  ,שחריתב תפילת עמידה לאחר, למעט ביום טוב ראשון, בכל ימי הפסח .ו
, מצריםה ם שלל שלא תהיה שמחתנו שלמה ביודענו את סבל"דרישת חזשום מ זאת. בדילוג
ט "סנהדרין ל, בבלי) !"?מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה לפני: "המאמרכדברי 

 .(ב"ע

חלק מקהילות  מנהג. טרם קריאת התורה ,"שיר השירים"נוהגים לקרוא את מגילת  בפסח .ז
: הנוהג בחלק מן הקהילות מנהג נוסף. התנועה להסתפק בקריאת מבחר פסוקים מן המגילה

 .שביעי של פסחבין לחלוקת קריאתם של פרקי המגילה בין יום טוב ראשון של החג 

ה שבעבספר הראשון מעלים  .בשל השבת ג מידות"אין אומרים י. מוציאים שני ספרי תורה .ח
בספר השני . שירת היםאת ו סוף-חציית ים את סיפור" בשלח"שת בפרעולים וקוראים 

 . וראו להלן את טבלת מנהגי הקריאה בתורה בחג, קוראים בעניין החג



 

 

 

סיפור חציית הירדן על ידי יהושע ובני ישראל ": השמחה שבלב"מנהג מחזור כההפטרה  .ט
למראי (. ב"רק כפ' שמואל ב)שירת דוד : המנהג המסורתי לקריאת ההפטרה. בכניסתם לארץ

 .טבלת הקריאות לימי החג בהמשךראו המקומות 

מנהג חלק מקהילות התנועה לומר . "יזכור"את סדר  אומריםבתום קריאת התורה וההפטרה  .י
 .לאחר השבת ספרי התורה להיכל "יזכור"את ה

, ,"העבודה שבלב"הנוהגים לומר זכר למוסף יכולים לעשות שימוש בנוסח המופיע בסידור  .יא
במחזור ובסידור תפילת האדם נכללת  ."תפילת האדם"או בסידור  "השמחה שבלב"ר במחזו

 . יש להוסיף בתפילה את התוספות לציון השבת. גם תפילת מוסף מלאה ליום טוב

 ".צדקתך צדק"ין אומרים פסוקי א". שמיני"בתפילת מנחה קוראים לשלושה בפרשת  .יב

וסופרים בשל השבת ( נר והבדלה, בשמים, יין)וצאי החג עורכים הבדלה על כל ברכותיה במ .יג
 .עומרימים ל שבעה

 .לאחר ההבדלה מתחילים שוב לאכול חמץ .יד

בשנים . עם צאת החג נוהגות קהילות יהודי צפון אפריקה לחוג את חגיגת המימונה .טו
  . האחרונות רבות מקהילות התנועה מציינות את החגיגה

 

 הקריאות בתורה ובהפטרה בחג הפסח

 ורמי הישראליהנוסח הרפ תאריך
 "השמחה שבלב"י מחזור "עפ

 קריאה בנוסח המסורתי

 ט ראשון "יו –פסח 

 עליות ומפטיר חמש

 12-52, ב"שמות י: 'ספר א
 3-1, ג"ויקרא כ: 'ספר ב

 1-21 ',יהושע ה: הפטרה

 12-52, ב"שמות י: 'ספר א
 26-15, ח"במדבר כ: 'ספר ב

  2 ,'ו – 1 ,' יהושע ה: הפטרה

 חול המועד ' א
 (3+2)רבע עליות א

               2-21 ,ג"שמות י: 'ספר א
 3-1 ,ג"ויקרא כ: 'ספר ב

ג "כ – 16, ב"ויקרא כ: 'ספר א
 21-15, ח"במדבר כ: 'ספר ב. 33

 חול המועד  'ב
 (3+2)ארבע עליות 

 2-26, ג"שמות י: 'ספר א ל"כנ
 21-15 ,ח"במדבר כ: 'ספר ב

 חול המועד  'ג
  (3+2)ארבע עליות 

ג "כ – 13, ב"שמות כ: 'ספר א ל"כנ
 21-15, ח"במדבר כ: 'ספר ב. 21

 חול המועד ' ד
 (3+2)ארבע עליות 

 2-16 ,ד"שמות ל: 'ספר א ל"כנ
 21-15, ח"במדבר כ: 'ספר ב

 חול המועד' ה
 (3+2)ארבע עליות 

 2-3 ,'במדבר ט: 'ספר א ל"כנ
 21-15 ,ח"במדבר כ: 'ספר ב

 שביעי של פסח 
 עליות ומפטיר שבע

 12 ,ו"ט - 2, ד"ישמות : 'ספר א
 2-1, ז"דברים ט: 'ספר ב

 .5-2 ,'יהושע ג :הפטרה

  16 ,ו"ט -.2 ,ג"שמות י: 'ספר א
 21-15 ,ח"כ במדבר: 'ספר ב

 2-52, ב"כ' שמואל ב: הפטרה

 

 

 (הוקדם ביום) 1.3ניסן  ו"כ, יום חמישי, כרון לשואה ולגבורהייום הז

נוהגים והשואה  קורבנותת תפילה והתייחדות עם ורנוהגים לקיים עצכרון יבערב יום הז .א
הנוהגים לשלב אמירת קינות אשר יש  .לומר סדר אזכרת נשמות לעילוי נשמות הנספים

יש הנוהגים . "איכה"ויש הקוראים פסוקים מתוך מגילת  ,נכתבו במיוחד לזכר נספי השואה
שהם שבוע  ,עשר ימים בסיום התפילה סופרים אחד .כשיר של יום ,ג"לקרוא פרק תהילים פ

 .אחד וארבעה ימים לעומר

 ,התנועה הרפורמית בישראל התקינה סדר תפילה מיוחד לערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה .ב
 ".תפילת האדם"ובסידור  "העבודה שבלב"לצד פרקי המקרא והתפילה המופיעים בסידור 



 

 

 

. "נחם"ברכת בתפילת עמידה משולבת " תפילת האדם"ובסידור בסדר התפילה המיוחד  8ג
 (. ב"הברכה הי" )שובר רשע ומכניע זדון"הברכה משולבת בברכת 

 

 ”שבת תקומה", שבת מברכין - 21.3ניסן  ח"כ,  "שמיני"שבת פרשת 

 שבוע אחד וששה ימיםשהם , ימים ה עשרשלושסופרים  ,"עלינו"לפני  ,בתפילת ערבית .א
 .לעומר

הזיכרון לחללי מערכות ישראל וקורבנות  בין יום הזיכרון לשואה ולגבורה לבין יום, שבת זו .ב
הוגה   ."שבת תקומה" במסורת היהדות הרפורמית בישראלנקראת  ,הטרור וחג העצמאות

ילים מחבריה הפע ,ל"היה מר אברהם אשר זלייחד שבת זו למעבר משואה לתקומה הרעיון 
עניינן במהלך תפילות השבת משלבים תפילות ומקראות ש .בירושלים ,"אל-הר"של קהילת 

 . תקומת ישראל בארצו לאחר אימי השואה

 : במשך השנים נוצרו מספר מנהגים בקהילות התנועה לציונה של השבת .ג

מתייחסים לעניין התקומה בקריאת התורה ובקהילות אחרות " אל-הר"בקהילת  .2
  .'בסעיף ד הלןוההפטרה כנאמר ל

ומה לנוהג בד, מנהג קהילות אחרות להסתפק בקריאת הפטרה מיוחדת ליום זה .1
בין אם הפטרת יום , שבת חזון ושבתות הנחמה, שבת הגדול, בשבת שובה

 .העצמאות ובין אם הפטרות נחמה אחרות

לקיים תפילת קבלת שבת וערבית לשבת בה משובצים " בית דניאל"מנהג קהילת  .3
לפתוח  נוהגים שם .לציון קיבוץ הגלויות ,קטעי תפילה במגוון רחב של שפות

 .ת שופרתפילה זו בתקיע

 ,לאחר התפילה, בערב שבת לקרואברמת השרון נוהגים " דרכי נעם"בקהילת  .3
שירת ארץ ישראל וקריאת , מגילת חג מיוחדת לשבת זו הכוללת פרקי קריאה

 .מסיימים את הערב בארוחה קהילתית .מגילת העצמאות

וראים ק ינבספר הש". שמיני"ת בפרש בעהעולים ש בספר ראשון. מוציאים שני ספרי תורה .ד
 . 2-21 ,'דברים ח מספר בעניין התקומה

בהפטרת  או ,בבית המקדש שהוביל לסמל המדינה התיאור המנור, 2-23 ,'בזכריה ד מפטירים .ה
-2 ,'או בפסוקי הנחמה בישעיהו ס ,6 ,ב"י – 31 ,'ישעיהו י..." עוד היום בנב"יום העצמאות 

11.  

בימים שיהיה חודש הזים על ראש מכרימברכים את חודש אייר ותורה הלפני הכנסת ספר  .ו
 .שני ושלישי

 "צדקתך צדק"אין אומרים פסוקי  ."תזריע"מתוך פרשת עולים במנחה קוראים לשלושה  .ז
 .בשל חודש ניסן

או  ,תפילת מנחהנוהגים ללמוד את משניות מסכת אבות לאחר , מפסח ועד ראש השנה .ח
את אחת ממשניות  יש הנוהגים בתקופה זו של השנה ללמוד. בעת הסעודה השלישית

ולומדים את , בהתאם למנהג זה מתחילים בלימוד מסכת אבות בשבת זו. המסכת מדי יום
 .'פרק א

 

 21.3 ניסן' ל ,ינשיום  ,איירראש חודש ' א

בברכת . "יעלה ויבוא"עמידה במהלך היום ובברכת המזון מוסיפים את ברכת הבתפילות  .א
. "עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה הרחמן הוא יחדש" את הבקשה גםהמזון מוסיפים 

     .גם לפני סיום ברכת המזון בקצרה נאמרתבקשה זו 

הנחשב כשיר של יום של ראשי , "ברכי נפשי: "ד"נוהגים לשלב בתפילה את מזמור תהילים ק .ב
או בסיום  "הלל"לאחר אמירת ה, ניתן לשלב את פרק התהילים בסדר פסוקי דזמרה .חודשים



 

 

 

בתפילת " שיר של יום"בפרק " תפילת האדם"זמור מופיע בסידור המ .קריאת התורה
 .השחרית

 (.סדר התחנון נכלל בסידור תפילת האדם) אין אומרים בראש חודש תחנון .ג

 . ברכותיועם , בדילוג "הלל"אומרים  תפילת עמידהלאחר . .ד

מנהג . מעלים ארבעה עולים לתורה וקוראים בעניין ראש החודש. מוציאים ספר תורה .ה
בספר במדבר את פסוקי התרועה בראשי  "בהעלותך"לות התנועה לקרוא בפרשת קהי

 עלייה; 21-., שלישית עלייה; 3-6: שניה עלייה; 2-3 ',במדבר י: ראשונה עלייה)החודשים 
קורבנות ראש החודש מתוך פרשת  :המנהג המסורתי(. חוזרים על העלייה השלישיתרביעית 

: 3 עלייה; 6-21: 3 עלייה; 3-1: 1 עלייה; 2-3, ח"בר כבמד: 2 עלייה)שבספר במדבר " פנחס"
22-25.) 

לאחר החזרת ספר התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסף לפי הנוסח המופיע  .ו
או בנוסח המיוחד לראשי חודשים המופיע בסידור , "העבודה שבלב"בתפילת השבת בסידור 

 .תפילת מוסף לראשי חודשים בסידור זה נכלל גם סדר מלא של". תפילת האדם"

 .זכר למוסף/ מוסף המניחים תפילין יחלצו אותם לפני אמירת  .ז

. נשיםלבחלק מקהילות ישראל התפתחו בראשי חודשים מנהגי תפילה והתכנסות מיוחדים  .ח
 .מוד ותפילה מיוחדים ברוח זויבחלק מקהילות התנועה נוהגים לקיים אירועי ל



 

 

 

 

 

 ר י יא
 

 אמנון ריבק/ צפירה 
 

ה רָּ ה מָּ קָּ עָּ ה זְּ מֹוֶנה עֹולָּ ה שְּ עָּ שָּ  ,ּבְּ
ה ֲאֹפרָּ ה הָּ מָּ ֲאדָּ ֵעי הָּ  . פֹוֶרֶצת ִמִפצְּ
א ּה ַהנֹורָּ ֵאבָּ ָאֶרץ צֹוֶעֶקת ֶאת כְּ  . הָּ

 
ּה תָּ רּוצָּ  ,עֹוֶצֶרת ֶאת מְּ

ּה תָּ ֶאת ַגֲאוָּ ֶליהָּ וְּ גָּ ה ֶאת דְּ ִכינָּ  ,ַמרְּ
ּה תָּ רֹון ַאֲהבָּ ַיַפַחת ֶאת ִשבְּ  .ִמתְּ

 
מָּ  קֹום לְּ אֹותִממָּ ר הָּ סָּ  ,קֹום ִנמְּ

מֹו ַמּׂשּואֹות ה כְּ ׂשֹורָּ עֹוֶבֶרת ַהּבְּ  , וְּ
אֵשי רָּ עֹות-וְּ מָּ ֶריהָּ ַמִּטיִפים דְּ  .הָּ

 
ַהִשיִרים-ַאַחר ך יָּבֹואּו ַהִמִלים וְּ  ,כָּ

ֹחר מּונֹות שָּ ן-תְּ בָּ ִעיִרים, לָּ ִנים ַהצְּ  ,ַהפָּ
ֵרי ַהִנחּוִמים ִספּוִרים, ִדבְּ רֹונֹות וְּ  . ִזכְּ

 
הֲאבַ  רּועָּ ה ַהזֹו ַהפְּ יו ַהַדקָּ שָּ  ,ל ַעכְּ

ה צּועָּ ה ַהפְּ קָּ עָּ  ,ַהצְּ
ַלִפיֵדי הַ  ֵריַח ַהסֹוֶלר ּבְּ כֹור"וְּ ִחים" יזְּ ֻפיָּ  , ַהמְּ
יֹוֵני ִחים-ֵמִשיב אֹוִתי ֶאל ֶחנְּ וָּ ֶאל ַהִמטְּ ה וְּ  , ַהַלילָּ

ֹמֶשת ַהּבֹוֲערֹות אֹות ַהַתחְּ סְּ  , ֶאל ֻקפְּ
תֵ  ַתעְּ ִטילֹות אֹור מְּ רֹות-ַע ַעל שּורֹותַהמְּ  , ַהַמּטָּ

רֹות ה-ַמּטְּ מָּ מָּ דֹות ִּבדְּ עֹומְּ פּואֹות הָּ מּות ַהקְּ  , ַהדְּ
ם מָּ יּו ֵהן ַהֵמִתים ַעצְּ מו הָּ  כְּ

ֹּבַע ֶאת ַחֵייֶהם ה ִלתְּ ִבים ִעם ַלילָּ  , שָּ
ֵריֶהם ֹכל זֹוכְּ מֹו ַּבֲחלֹומֹות אֹוֲהֵביֶהם וְּ  , כְּ

 
ֶרגָּע ַהֶזה מֹו ּבָּ  ,אַהנֹורָּ , כְּ

ה ִפירָּ  .ֶשל ַהצְּ



 

 

 

 

 23.3 אייר 'א ,שלישייום  ,איירראש חודש ' ב

בברכת . "יעלה ויבוא"עמידה במהלך היום ובברכת המזון מוסיפים את ברכת הבתפילות  .א
. "הרחמן הוא יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה" את הבקשה גםהמזון מוסיפים 

     .צרהגם לפני סיום ברכת המזון בק נאמרתבקשה זו 

הנחשב כשיר של יום של ראשי , "ברכי נפשי: "ד"נוהגים לשלב בתפילה את מזמור תהילים ק .ב
או בסיום  "הלל"לאחר אמירת ה, ניתן לשלב את פרק התהילים בסדר פסוקי דזמרה .חודשים

בתפילת " שיר של יום"בפרק " תפילת האדם"המזמור מופיע בסידור  .קריאת התורה
 .השחרית

 (.סדר התחנון נכלל בסידור תפילת האדם) בראש חודש תחנוןאין אומרים  .ג

 . ברכותיועם , בדילוג "הלל"אומרים  תפילת עמידהלאחר . .ד

מנהג . מעלים ארבעה עולים לתורה וקוראים בעניין ראש החודש. מוציאים ספר תורה .ה
בספר במדבר את פסוקי התרועה בראשי  "בהעלותך"קהילות התנועה לקרוא בפרשת 

 עלייה; 21-., שלישית עלייה; 3-6: שניה עלייה; 2-3 ',במדבר י: ראשונה עלייה)החודשים 
קורבנות ראש החודש מתוך פרשת  :המנהג המסורתי(. חוזרים על העלייה השלישיתרביעית 

: 3 עלייה; 6-21: 3 עלייה; 3-1: 1 עלייה; 2-3, ח"במדבר כ: 2 עלייה)שבספר במדבר " פנחס"
22-25.) 

תורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסף לפי הנוסח המופיע לאחר החזרת ספר ה .ו
או בנוסח המיוחד לראשי חודשים המופיע בסידור , "העבודה שבלב"בתפילת השבת בסידור 

 .בסידור זה נכלל גם סדר מלא של תפילת מוסף לראשי חודשים". תפילת האדם"

 .מוסףזכר ל/ מוסף המניחים תפילין יחלצו אותם לפני אמירת  .ז

. נשיםלבחלק מקהילות ישראל התפתחו בראשי חודשים מנהגי תפילה והתכנסות מיוחדים  .ח
נשות . מוד ותפילה מיוחדים ברוח זויבחלק מקהילות התנועה נוהגים לקיים אירועי ל

 .ת ברחבת הכותל המערביות שחרית ומוסף חגיגיוהכותל מקיימות בראשי חודשים תפיל

 

  (הוקדם) 23.3  אייר 'ב, רביעייום , ישראל ונפגעי פעולות האיבהיום הזיכרון לחללי מערכות 

ל ונפגעי פעולות "חללי צהנוהגים לקיים עצרת תפילה והתייחדות עם בערב יום הזיכרון  .א
שהם שני  ,ימים ה עשרבעשסופרים  .םסדר אזכרת נשמות לעילוי נשמות האיבה ואומרים

  .ה ימים לעומרשלוששבועות ו

 ...".למנצח על מות לבן" :'במסגרת תפילות היום את מזמור תהילים ט יש הנוהגים לומר .ב

הברכה " )ישועה"במסגרת ברכת , "נחם"נוסח מיוחד של ברכת  תפילת עמידהניתן להוסיף ל .ג
 (: ו"הט

ף" קָּ ַמִים ִנשְּ ֶצֶדק ִמשָּ ח וְּ מָּ רּום, ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִתצְּ ָך תָּ ֶקֶרן ַעמְּ ָך וְּ תְּ ל ִכי ִליּשּועָּ , ִּבישּועָּ ָך ִקִּוינּו כָּ תְּ
ם ה. ַהיֹום ֵאל על בניו ובנותיו שנפלו במערכות על תקומת העם , ֱאֹלֵהינּו' נַחֵ רָּ ָך יִׂשְּ ֶאת ַעמְּ

ִלִּבי . רעתנו והגנת ארצנו ועל כל אלה שנרצחו בפעולות איבה בארץ ובתפוצות בידי מבקשי
ֵליֶהם ֵליֶהם , ִלִּבי ַעל ַחלְּ ֶלינו ֻסַכת . רים קלו ומאריות גברוכי מנש –ֵמַעי ֵמַעי ַעל ַחלְּ ֹרש עָּ פְּ

ַקֵים  לֹום לְּ ר שָּ נָּהָּ לֹוֶמָך כְּ ה  "יי יברך את עמו בשלום; יי עוז לעמו יתן: "ֶשֶנֱאַמר אתשְּ רּוְך ַאתָּ ּבָּ
ה, יהוה שּועָּ ִמיַח ֶקֶרן יְּ  ".ַמצְּ

, ןמנהג חלק מקהילות התנועה לקיים מעמד תפילה בשעות אחר הצהרים של יום הזיכרו .ד
ולחתום אותו בתפילת הודיה , לציין במהלכו את המעבר מתוגת הזיכרון לשמחת העצמאות

בשנים האחרונות הוצעו מספר נוסחי תפילה על יסוד טקס ההבדלה לציון מעבר . לציון החג
 . מיוחד זה

 



 

 

 

 (הוקדם) 11.3  אייר' ג, חמישייום , העצמאותחג 

ושמחה לציון היום ולציון  "הלל", במרבית קהילות התנועה מתקיימים מעמדי תפילה .א
חלק מקהילות התנועה נוהגות לערוך מעמד תפילה והבדלה לציון  .תקומת ישראל בארצו

קהילות אחרות נוהגות להתכנס לתפילת . המעבר מתוגת יום הזיכרון לשמחת חג העצמאות
בחיפה נוהגת להתפלל תפילת ותיקין ברום הכרמל " אור חדש"קהילת . שחרית חגיגית

 ".איילת השחר"במעמד 

 .נוהגים להתפלל את תפילות היום בנעימה חגיגית ובהתרוממות רוח .ב

במסגרת " על הנסים"מוסיפים את תפילת ובברכת המזון בתפילות העמידה במהלך היום  .ג
בחלק מקהילות התנועה נוהגים לשלב בברכת . בהתאמה" ארץ"וברכת ה "הודאה"ברכת ה

כמופיע בסדר יום העצמאות בסידור , בות האומהאבות ואמהות את פסוקי ההבטחה לא
בסידור תפילת האדם נכלל סדר תפילה לליל יום העצמאות הכולל את  ".עבודה שלב"ה

 . מעמד ההבדלה בין יום הזיכרון ליום העצמאות

 .שמונה עשר ימים שהם שני שבועות וארבעה ימים לעומרסופרים בליל החג  .ד

, בדילוג "הלל"יש הנוהגים לומר בערב החג . ג וביומוברכה בערב החעם  "הלל"נוהגים לומר  .ה
 .שלם "הלל"ובבוקר החג 

. 2-21 ,'דברים ח ,"עקב"מוציאים ספר תורה ומעלים שלושה בפרשת  תפילת שחריתב .ו
 .6 ,ב"י – 31 ,'מפטירים בנבואת הנחמה בישעיהו י

בחלק ". מקרא מגילה"כמעין  ,נוהגים לקרוא פסקאות נבחרות מתוך מגילת העצמאות .ז
 .מקהילות התנועה נוהגים לקרוא פסקאות אלו בטעמי הפטרה או בטעמי המגילות

 .לאחר קריאת התורה וההפטרה ,ת"או סדר תשר ,נוהגים לתקוע בשופר תקיעה גדולה .ח

בנוסח , נוהגים לערוך סעודות שמחה בבית או בחיק הטבע ולהקדים להן קידוש חגיגי .ט
בחתימת הקידוש ובתפילות . "תפילת האדם" או בסידור "עבודה שבלב"מובא בסידור הה

 .היום בבית הכנסת מברכים את ברכת הזמן

 

   יום העצמאותאבלות ב -" ומחה יי דמעה מעל כל פנים"

ג מנהגי ונהללא ראוי עם זאת . אינו מבטל או דוחה את אבלות השבעה והשלושים עצמאותחג ה
 (. ולחג הפורים בדומה לשבת)אבלות בפרהסיה 

לא נוהגים להביא את המת לקבורה ביום העצמאות . נחם אבלים ולקבל מנחמים בחגנוהגים ל
ונוהגים לדחות אזכרת השבעה ואזכרת השלושים החלות ביום העצמאות ( יום שבתון ממלכתי)

 .ליום שאחרי החג

 

 3..2 אייר 'ה "מצורע"-ו "תזריע"ות שבת פרש

 .ימים לעומר ישהשבועות וש ימים שהם שניעשרים בליל שבת סופרים  .א

ליום  "על הניסים"את תפילת , יום הקמת המדינה - אייר' ה, ראוי לחזור ולאמר בשבת זו .ב
 .העצמאות

. 3-11 ,'ז' במלכים במפטירים  ."מצורע"-ו "תזריע"בשחרית קוראים לשבעה ומפטיר בפרשות  .ג
-2, 'ה' מלכים ב :מנהג נוסף. כמו בפרשות ,הפטרה זו נבחרה משום עיסוקה בנושא הצרעת

 .3-26 ,'ז' או מלכים ב ,23

 .במסכת אבות 'בלומדים פרק . "אחרי מות"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .ד

 



 

 

 

 13.3 אייר ב"י, "קדושים"-ו" אחרי מות"ות שבת פרש

 .ימים לעומר שהם שלושה שבועות ושישה ,בעה ימיםבליל שבת סופרים עשרים וש .א

 ,ב"כמפטירים ביחזקאל  ."קדושים"-ו "תאחרי מו"בשחרית קוראים לשבעה ומפטיר בפרשות  .ב
משום עיסוקן  ההפטרות נבחרו. כמנהג אשכנז 25-. ,'או בעמוס ט ,כרוב המנהגים 2-26

 .שעניינה הקדשת המזבח 1-21 ,'זכריה ח :מנהג נוסף .לעםבהוראת הדרך הנכונה 

 .במסכת אבות 'גלומדים פרק . "ראמ"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .ג

תפילת "ברכת קידוש הלבנה מופיעה בסידור . גים לקיים את סדר קידוש הלבנהש נוה"במוצ .ד
 ".האדם

 

 16.3, ד אייר"י, יום שני, פסח שני

 .ביום זה נוהגים מעט מנהגי שמחה ואין נוהגים לומר את סדר התחנון

 

 31.3, איירח ב"י ,שישייום , ג בעומר"ל

בו , ג בעומר"ומציינים את ל מדליקים מדורותבלילה של יום חמישי עם שקיעת החמה  .א
. על שום שלא נהגו כבוד זה בזה המגיפה שהרגה בתלמידי רבי עקיבא, על פי האגדה, פסקה

. הדלקת המדורות צריכה להעשות תוך התחשבות מירבית בסביבה ובדיני שמירת הנפש
 מעמדניתן לציין מועד זה במסגרת . ביום זה חל גם יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי

 .שהם ארבעה שבועות וחמישה ימים לעומר ,ספירה חגיגית של שלושים ושלושה ימים

" תפילת האדם"ועל פי מנהג סידור במנהג התפילה המסורתי . שמחהמנהגי קצת במנוהגים  .ב
 . מן הראוי להקדיש את היום ללימוד בענייניו .אין אומרים את סדר התחנון

 .ומרג בע"מקראות ליום ל" תפילת האדם"בסידור  .ג

של ניגוני תפילה " והלל"בשנים האחרונות מקיימת התנועה הרפורמית ביום זה חגיגת   .ד
 . ומוסיקה יהודית

 

 2.5 אייר ט"י, "אמר"שבת פרשת 

 .ימים לעומר שישהשהם ארבעה שבועות ו ,ימיםוארבעה בליל שבת סופרים שלושים  .א

, 25-32ד "זקאל ממפטירים ביח. "אמר"בשחרית קוראים לשבעה עולים ומפטיר בפרשת  .ב
או  25-13 ,ד"יחזקאל מ: פיםנוס יםמנהג.  בנבואה העוסקת אף היא בייחודה של הכהונה

 .(הם הקשר לפרשה 21-23' פס) 21 ,'ח-1. ,'נחמיה ז

ואשר  ברחבי העולם 2.5 -המצוין ב ,האחד במאיליום בתפילות השבת את הדעת ניתן לתת  .ג
 .מוקדש לזכויות עובדים

 .במסכת אבות' דלומדים פרק . "בהר"שה מתוך פרשת במנחה קוראים לשלו .ד

 

 חודש סיון שבת מברכין, 1.5, אייר ו"כ, "בחקותי"-ו" רהב"ת ושבת פרש

 .ימים לעומר שישהשהם חמישה שבועות ו ,ימים ארבעים ואחדבליל שבת סופרים  .א

לקרוא את מקובל . "בחקותי"-ו "בהר"ת ובשחרית קוראים לשבעה עולים ומפטיר בפרש .ב
 .בקול נמוך ואין מחלקים אותם בין מספר עולים ,קי התוכחה בפרשת בחוקתיפסו

 .הקריאה בספר ויקרא סיוםלציון " חזק חזק ונתחזק" :מכריזים הקריאה בתורהבחתימת  .ג
 2-23 ,ז"ירמיהו י: מנהג נוסף .בענייני ברכה וקללה 23 ,ז"י -21 ,ז"מפטירים בירמיהו ט



 

 

 

שיחול  ,ודשחהראש ם את חודש סיון ומכריזים על ברכילפני הכנסת ספר התורה להיכל מ .ד
 .ביום רביעי

 ,שנישיחול ביום , בשבת זו פרקי קריאה לציון יום ירושליםלשלב בתפילה נוהגים יש  .ה
מן הראוי להזכיר טרם אמירת  ,בנוסף .ולהתפלל להשכנת שלום ושלווה בין תושבי העיר

לאור העובדה , דרך ערבות סודןהקדיש את אלפי הנספים במסעות מאתיופיה לארץ ישראל 
 .שיום ירושלים נקבע גם כיום הזיכרון לנספים אלו

 .במסכת אבות' הלומדים פרק ". במדבר"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .ו

 

 21.5 איירח "כ, ינשיום , יום שחרור ירושלים

ש יום בשנים האחרונות מוקד. יום זה נקבע על ידי הכנסת לציון איחודה של העיר ירושלים .א
חיים משותפים ושאיפה , זה בקהילות ומוסדות התנועה להדגשת מסרים של סובלנות

 .בטחון וצדק חברתי בעיר הבירה, לימים של שלום

ובמיוחד  ,לזכר הנופלים בקרבות מלחמת ששת הימיםמן הראוי לשאת ביום זה תפילה  .ב
וד לכבודה של העיר כמו כן ראוי להנהיג ביום זה פרקי תפילה ולימ .קרבות לשחרור העירב

סופרים ארבעים ושלושה ( יום שלישי בערב)בליל יום ירושלים . ולציון התקוות לעתידה
 .שהם ששה שבועות ויום אחד לעומר ,ימים

לנוכח האתגרים הניצבים בפני  .בברכה "הלל"רבני הציונות הדתית הנהיגו ביום זה אמירת  .ג
ביום שביעי  "הלל"ביחס לאמירת  ובהסתמך על ההלכה שנקבעה, תושביה של עיר הבירה

 .בדילוג "הלל"מן הראוי שקהילות התנועה המציינות יום זה ינהיגו אמירת , של פסח

לפני שנים אחדות נקבע יום ירושלים גם כיום הזיכרון לזכר נספי קהילת יהודי אתיופיה  .ד
של התנועה הרפורמית התקינה נוסח מיוחד . שמתו במסעם המפרך לארץ דרך ערבות סודן

    .יזכור לזכר הנספים ולציון היום

      

 "ביתא ישראל"ר לקדושי קהילת ויזכ                                  

 , יהודי קהילת ביתא ישראל, אחינו ואחיותינו, ניו ּובנֹותיואלפי ּביזכֹּר אלהים ֶאת 

 ר בחום המדב, אשר חרפו נפשם במסע מאתיופיה לארץ ישראל ונספו ברעב ובצמא

 , ואת כל אלו אשר נהרגו ונרצחו במסעם על ידי בני עוולה, ובצינת הלילה

ַמר ִציֹון". מבקשי רעתם ונפשם ֶכה ּבְּ ן ִוירֹוָשַלִים ִתבְּ יֶהם ַעל ִלִּבי ִלִּבי. קֹוָלה ִתתֵּ לֵּ   ַחלְּ

ַעי ַעי מֵּ   ".הרוגיהם ַעל מֵּ

 ֶיֱאַבל על קדשת הרצֹון וְּ  ,ם ובמורשתםויתּברך ּבזרע, את גבורתםיׂשראל עם ִיזכֹּר 

  .במסע אל ארץ ציון וירושלים אבדּומסירּות הנפש אשר ו

ֹּאמר. חתּומים ּבלב ישֹּראל לדֹור ּדֹורקדושי קהילת ביתא ישראל יהיּו   : אמן: ונ

 



 

 

 

 

 

 ןס י ו 

 
 הרבה נועה מזור/ אלוהי נשמה 

 
י  ,ֱאֹלהָּ

ַתתְּ ִּבי ה ֶשנָּ מָּ שָּ  נְּ

ה ִהיא הֹורָּ  טְּ

מַ  ל זְּ ִּביכָּ ִקרְּ ה ּבְּ מָּ שָּ  ן ֶשַהנְּ

י ֶוֱאֹלֵהי ִאמֹוַתי ַוֲאבֹוַתי  ,ֲאַבֵקש ִמֵמְך יָּּה ֱאֹלהָּ

מֹות שָּ ל ַהנְּ ל ַהַמֲעִׂשים ּוִמֵמְך כָּ  ,ֶשַאתְּ ִהיא ֶאם כָּ

ם עֹולָּ ִפי הָּ ֶאה ֶאת יְּ  ,ֶשֶארְּ

אּוִיים ִלי רְּ ִביֵלי ַהַחִיים הָּ א ֶאת שְּ צָּ ֶאמְּ  ,וְּ

ֵלם, ֶשֹּלא ֲאַפֵחד ֹלא ֶאכָּ ֹלא ֵאבֹוש וְּ  ,וְּ

יֹומוֹ  ה, ּוִמֵדי יֹום ּבְּ עָּ שָּ ה ּבְּ עָּ ֹחר, ּוִמֵדי שָּ  אּוַכל ִלבְּ

ה ַאֲהבָּ ה ּובְּ בּונָּ  ִּבתְּ

 ֶאת

 ,ּוִפי דֹוֵבר, ֶשֵעיַני רֹואֹות

ֵמנּו עֹולָּ  ֶאת ַמֲעַׂשי ּבְּ

ִמי ֹלא עֹולָּ ֵמְך לְּ ֵמְך, ֶשֵאין עֹולָּ ֹלא עֹולָּ ִמי לְּ ֵאין עֹולָּ  .וְּ

ִחי ִלִּבי ֵאַלִיְךפִ   תְּ

ִשי ֹדף ַנפְּ ֵאַלִיְך ִתרְּ  וְּ

ם עֹולָּ ַבד ּבָּ  .ִכי ֵאיִני לְּ

ה ֶאת יָּּה רּוכָּ  .ּבְּ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .רבה מחנכת, תושבת חיפה, הרבה נועה מזור

 .עורכת טקסי מעגל החיים ומכינה לקראתם ומלמדת בבתי מדרש
 



 

 

 

 
 

 תחנון בחודש סיון

 
 אין אומרים את סדר התחנון במהלך תריסר "ת האדםתפיל"במנהג המסורתי ובמנהג סידור 

 (ב סיון כולל"עד י)הימים הראשונים של החודש 

 
 21.5סיון ' א רביעייום  ,אש חודשר

בברכת . "יעלה ויבוא"עמידה במהלך היום ובברכת המזון מוסיפים את ברכת הבתפילות  .א
. "ה לטובה ולברכההרחמן הוא יחדש עלינו את החודש הז" את הבקשה גםהמזון מוסיפים 

     .גם לפני סיום ברכת המזון בקצרה נאמרתבקשה זו 

הנחשב כשיר של יום של ראשי , "ברכי נפשי: "ד"נוהגים לשלב בתפילה את מזמור תהילים ק .ב
או בסיום  "הלל"לאחר אמירת ה, ניתן לשלב את פרק התהילים בסדר פסוקי דזמרה .חודשים

בתפילת " שיר של יום"בפרק " תפילת האדם"המזמור מופיע בסידור  .קריאת התורה
 .השחרית

 (.סדר התחנון נכלל בסידור תפילת האדם) אין אומרים בראש חודש תחנון .ג

 . ברכותיועם , בדילוג "הלל"אומרים  תפילת עמידהלאחר . .ד

מנהג . מעלים ארבעה עולים לתורה וקוראים בעניין ראש החודש. מוציאים ספר תורה .ה
בספר במדבר את פסוקי התרועה בראשי  "בהעלותך"פרשת קהילות התנועה לקרוא ב

 עלייה; 21-., שלישית עלייה; 3-6: שניה עלייה; 2-3 ',במדבר י: ראשונה עלייה)החודשים 
קורבנות ראש החודש מתוך פרשת  :המנהג המסורתי(. חוזרים על העלייה השלישיתרביעית 

: 3 עלייה; 6-21: 3 עלייה; 3-1: 1 עלייה; 2-3, ח"במדבר כ: 2 עלייה)שבספר במדבר " פנחס"
22-25.) 

לאחר החזרת ספר התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסף לפי הנוסח המופיע  .ו
או בנוסח המיוחד לראשי חודשים המופיע בסידור , "העבודה שבלב"בתפילת השבת בסידור 

 .חודשיםבסידור זה נכלל גם סדר מלא של תפילת מוסף לראשי ". תפילת האדם"

 .זכר למוסף/ מוסף המניחים תפילין יחלצו אותם לפני אמירת  .ז

. נשיםלבחלק מקהילות ישראל התפתחו בראשי חודשים מנהגי תפילה והתכנסות מיוחדים  .ח
נשות . מוד ותפילה מיוחדים ברוח זויבחלק מקהילות התנועה נוהגים לקיים אירועי ל

 .ת ברחבת הכותל המערביוסף חגיגית שחרית ומווהכותל מקיימות בראשי חודשים תפיל
 

  25.5 סיון' ד, "דרך ארץ"שבת ו" כלה"שבת , "במדבר"שבת פרשת 

 . ימים לעומר ושישה שהם ששה שבועות ,ה ימיםשמונבליל שבת סופרים ארבעים ו .א

 :מנהג נוסף .2-11 ,'מפטירים בהושע ב ."מדברב"בשחרית קוראים לשבעה ומפטיר בפרשת  .ב
ההפטרה נבחרה משום פסוקיה הראשונים המתייחסים למפקד של בני . 26-15, 2-1 ,'הושע ב
   .ישראל

לחגיגת נמשל מעמד מתן תורה שמשום  ,"שבת כלה"שבת זו שלפני חג השבועות נקראת גם  .ג
נוסח . בעדות ספרד נהוג בשבת זו לקרוא כתובה מיוחדת. ה"כלולות בין עם ישראל והקב

 ".השמחה שבלב"חזור הכתובה מופיע במ

דרך ארץ " הרעיון לפיועל שום  ,"שבת דרך ארץ"כשבת זו  מציינות לק מקהילות התנועהח .ד
ולהקדיש דברי תורה ולימוד לענייני צדק חברתי ומקומה של האחריות , "קדמה לתורה

 . החברתית במסורת ישראל

ן יקני"פרק , במסכת אבות' פרק ו את לומדים ."נשא"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .ה
 .ובכך חותמים את מחזור הלימוד הראשון במסכת, "תורה



 

 

 

 

 5..2סיון ' ו, ינשיום  ,חג השבועות

את ו" להדליק נר של יום טובוציוונו ... ": ההדלקה מברכים פניול מדליקים נרות בערב החג .א
 . החג תהנרות לפני סעוד יש הנוהגים להדליק את. ("שהחיינו")ברכת הזמן 

מקפידים ה. עושים זאת מאש שהודלקה לפני כניסת החג ,המקפידים בדיני הבערת אש בחג .ב
 .בדיני בישול ביום טוב מבעירים את האש לבישול מאש שהודלקה לפני כניסת החג

על מנת ששבעת השבועות של ספירת , נוהגים לאחר את תפילת הערבית של ליל החג .ג
, השבועות חג"מזכירים את  ,ת עמידה של יום טובמתפללים תפיל ".תמימים"העומר יהיו 

הרחמן הוא : "בברכת המזון מוסיפים את ברכת יעלה ויבוא ואת הבקשה". זמן מתן תורתנו
 ".ינחילנו יום שכולו טוב

 ולציוןעל שום המשלת דברי התורה לחלב ודבש  ,נוהגים לאכול מאכלי חלבבסעודות החג  .ד
 ."ארץ זבת חלב ודבש" -טובה של הארץ 

על יסוד , (רדיםווויש המקפידים דווקא ב)פרחים נוהגים לקשט את בית הכנסת בירק וב .ה
נוסף הוא קישוט בית  מענייןמנהג  .האגדה לפיה הר סיני נתמלא בירק בעת מתן תורה

 .וורדים –" רייזלך"הכנסת במגזרות נייר של פרחים הנקראות ביידיש 

ת הלימוד עד עלואת יש הנוהגים להמשיך . ערים וללמוד תורהישאר בליל החג נוהגים לה .ו
 ".ותיקין"השחר ולהתפלל תפילת שחרית כמנהג 

 .ברכותיועם שלם  "הלל" אומרים ,לאחר סיום העמידה ,תפילת שחריתב .ז

בספר הראשון . ג מידות הרחמים"בעת הוצאתם אומרים את י. מוציאים שני ספרי תורה .ח
(. 21 ,'כ -2 ,שמות יט" )יתרו"מעלים חמישה עולים וקוראים בעניין מעמד הר סיני בפרשת 

 המנהג המסורתי .25-11 ,גבחומש ויקרא כ "אמר"בפסוקי החג בפרשת בספר השני מפטירים 
 . (16-32 ,במדבר כח" )פנחס"פסוקי קורבנות החג בפרשת : למפטיר

יש . אחת עלייהאלא לקרוא את כולן במסגרת  ,נהוג שלא לחלק את קריאת עשרת הדברות .ט
וד לאופן קריאת הדברות בשבת פרשת בניג .לעמוד בעת קריאת עשרת הדברותהנוהגים 

כך שכל דבר נקרא בפסוק , בחג השבועות נוהגים לקרוא את הדברות בטעם עליון, "יתרו"
 (.לרבות הדברות בנות שתי המלים)העומד בפני עצמו 

ההפטרה . 12, 5-21 ,ב"וישעיה מ 2-3', ישעיה ב": השמחה שבלב"ההפטרה על פי מנהג מחזור  .י
מקדש : "בברכה האחרונה לאחר ההפטרה חותמים. 21' ג+2-11, 'ק איחזקאל פר: המסורתית

 ". ישראל והזמנים

תחילת  לביןשל העולה הראשון  תוברכ בין "אקדמות"את הפיוט לקרוא מנהג אשכנז  .יא
נוסח כתובה מיוחד לחג  ,טרם תחילת הקריאה בתורה ,קרואמנהג ספרד ל. בתורה הקריאה

. ג המצוות"הסוקרים את תרי ,בי שלמה אבן גבירולהשבועות וכן את פיוטי האזהרות של ר
במחזור  יםמופיע והצעות פיוט וקריאה נוספות לשבועות "אקדמות"פיוט ה, נוסח הכתובה

 ".השמחה שבלב"

מנהג חלק מקהילות התנועה ". יזכור"בתום קריאת התורה וההפטרה נוהגים לומר את סדר  .יב
 .יכללאחר השבת ספרי התורה לה "יזכור" לומר את סדר

 ,"העבודה שבלב"הנוהגים לומר זכר למוסף יכולים לעשות שימוש בנוסח המופיע בסידור  .יג
 ."תפילת האדם"או בנוסח הנכלל בסידור  "השמחה שבלב"במחזור בנוסח לרגלים המופיע 

 .במחזור ובסידור החדש נכלל גם נוסח מלא של תפילת המוסף

ם לקרוא את המגילה בציבור לפני עדות אשכנז נוהגי. במהלך החג קוראים במגילת רות .יד
במהלך ליל החג , לעצמו איש איש, המגילהאת עדות ספרד נוהגות לקרוא . קריאת התורה

מנהג חלק מקהילות התנועה לחלק את קריאת המגילה בין ערב החג לבין . או במהלכו
 .מהלכו



 

 

 

אין . "המבדיל בין קודש לחול"במוצאי החג מבדילים על כוס היין ומוסיפים את ברכת  .טו
 .מברכים על מאורי האש ועל הבשמים

 

 

  חג השבועותאבלות ב -" ומחה יי דמעה"
 

גם אם האבלים הספיקו לשבת , מפסיק את אבלות השבעה ואת אבלות השלושים חג השבועות
במידה והאבלים כלל לא נהגו במנהגי האבלות . באבלותם במשך זמן קצר בלבד לפני כניסת החג

 . ימנו שבעת ימי האבלות מצאת החג( או מבחירה מכורח)לפני כניסת החג 
 

האבלים המעוניינים בכך יכולים להמשיך ולקבל מנחמים גם לאחר החג עד השלמת שבעה ימים 
יחד עם זאת לאחר החג (. במודעת האבל או בשמועה)ואף להודיע על כך ברבים , מיום הקבורה

או  החגים לעלות לקבר יקירם בערב האבלים יכול. האבלים אינם נוהגים במנהגי אבלות השבעה
 .ביום השביעי לקבורתו

 
, מצאת החג את מנהגי אבלות השלושיםהאבלים נוהגים , במידה והחג בטל את אבלות השבעה
 . ובשנה זו מצאת השבת שצמודה לחג

 

 11.5סיון  א"י, "נשא"שבת פרשת 

ו של שמשון סיפור נזירותמפטירים ב. "נשא"בשחרית קוראים לשבעה ומפטיר בפרשת  .א
תחילת המופיע ב ,סוקה בעניין הנזירותיההפטרה נבחרה משום ע. (1-15 ,ג"שופטים י)

 13-15+  1-23, ג"שופטים י :מנהג נוסף .פרשהה

אין  .במסכת אבות' לומדים פרק א ."בהעלותך"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .ב
 ".צדקתך צדק"אומרים את פסוקי 

תפילת "ברכת קידוש הלבנה מופיעה בסידור . קידוש הלבנהש נוהגים לקיים את סדר "במוצ .ג
 ".האדם

 

 11.5סיון  ח"י, "בהעלותך"שבת פרשת 

. . ,'ד -23 ,'בזכריה במפטירים . "בהעלותך"בשחרית קוראים לשבעה ומפטיר בפרשת  .א
 .2-23', דזכריה  :מנהג נוסף .גם בתחילת הפרשה נזכרהמנורה ה עניןההפטרה נבחרה משום 

 .במסכת אבות' לומדים פרק ב. "שלח לך"אים לשלושה מתוך פרשת במנחה קור .ב

 

 חודש תמוז שבת מברכין - 5.6סיון  ה"כ, "שלח לך"בת פרשת ש

ההפטרה נבחרה  .2-13 ,'ב ביהושעמפטירים . "שלח לך"קוראים לשבעה ומפטיר בפרשת  .א
 :סףמנהג נו .בפרשהשסיפור המרגלים זכיר את סיפור המרגלים ששלח יהושע הממשום 

 .2-26 ,'יהושע ב

 מיםלאחר קריאת התורה מברכים את חודש תמוז ומכריזים על ראש החודש שיחול בי .ב
 .חמישי ושישי

 .במסכת אבות' לומדים פרק ג. "קרח"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .ג

 



 

 

 

  21.6, סיון' ל, חמישייום , ראש חודש' א 

בברכת . "יעלה ויבוא"ת ברכת עמידה במהלך היום ובברכת המזון מוסיפים אהבתפילות  .א
. "הרחמן הוא יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה" את הבקשה גםהמזון מוסיפים 

     .גם לפני סיום ברכת המזון בקצרה נאמרתבקשה זו 

הנחשב כשיר של יום של ראשי , "ברכי נפשי: "ד"נוהגים לשלב בתפילה את מזמור תהילים ק .ב
או בסיום  "הלל"לאחר אמירת ה, התהילים בסדר פסוקי דזמרהניתן לשלב את פרק  .חודשים

בתפילת " שיר של יום"בפרק " תפילת האדם"המזמור מופיע בסידור  .קריאת התורה
 .השחרית

 (.סדר התחנון נכלל בסידור תפילת האדם) .אין אומרים בראש חודש תחנון .ג

 . ברכותיועם , בדילוג "הלל"אומרים  תפילת עמידהלאחר  .ד

מנהג . מעלים ארבעה עולים לתורה וקוראים בעניין ראש החודש. ספר תורהמוציאים  .ה
בספר במדבר את פסוקי התרועה בראשי  "בהעלותך"קהילות התנועה לקרוא בפרשת 

 עלייה; 21-., שלישית עלייה; 3-6: שניה עלייה; 2-3 ',במדבר י: ראשונה עלייה)החודשים 
קורבנות ראש החודש מתוך פרשת  :מסורתיהמנהג ה(. חוזרים על העלייה השלישיתרביעית 

: 3 עלייה; 6-21: 3 עלייה; 3-1: 1 עלייה; 2-3, ח"במדבר כ: 2 עלייה)שבספר במדבר " פנחס"
22-25.) 

לאחר החזרת ספר התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסף לפי הנוסח המופיע  .ו
ראשי חודשים המופיע בסידור או בנוסח המיוחד ל, "העבודה שבלב"בתפילת השבת בסידור 

 .בסידור זה נכלל גם סדר מלא של תפילת מוסף לראשי חודשים". תפילת האדם"

 .זכר למוסף/ מוסף המניחים תפילין יחלצו אותם לפני אמירת  .ז

. נשיםלבחלק מקהילות ישראל התפתחו בראשי חודשים מנהגי תפילה והתכנסות מיוחדים  .ח
נשות . מוד ותפילה מיוחדים ברוח זויאירועי ל בחלק מקהילות התנועה נוהגים לקיים

 .ת ברחבת הכותל המערביות שחרית ומוסף חגיגיוהכותל מקיימות בראשי חודשים תפיל



 

 

 

 

 ת מ ו ז

 

 

 

י ַכחֹוָתם יֵמנִׂ   אמנון ריבק – שִׂ
ם ַעל ם ַעל, ִלֶּבָך-ִׂשיֵמִני ַכחֹותָּ רֹוֶעָך-ַכחֹותָּ ֶות -ִכי--זְּ ה ַכמָּ  ַעזָּ

ה שָּ , ַאֲהבָּ ָאהקָּ אֹול ִקנְּ ֶפיהָּ :  ה ִכשְּ שָּ ֵפי--רְּ יָּה, ִרשְּ ֶהֶבתְּ  .  ֵאש ַשלְּ
 (שיר השירים ח ו)

 
ב  ֶמֶלְך רָּ יָּה לְּ ׂשֹוׂש ֵתֵבל ִקרְּ ֵפה נֹוף מְּ ב/ יְּ רָּ ִשי ִמַפֲאֵתי ַמעְּ ה ַנפְּ פָּ סְּ ְך ִנכְּ  ... לָּ

ֵקם -ֲהֹלא ֶאת ֶאשָּ ַנִיְך ֲאחֹוֵנן וְּ ִפי ִמדְּ / ֲאבָּ ַבִיְך לְּ גָּ ַטַעם רְּ בוְּ רָּ  !ַבש ֶיעְּ
 "(מכבל ערב", רבי יהודה הלוי)

 
ם  . ִׂשיֵמִני ַכחֹותָּ

מֹו ַקֲעקּועַ  ָך כְּ בְּ בָּ ה ַעל לְּ  .ַעֵּׂשִני ֲחקּוקָּ
גּועַ  ַגעְּ ה כְּ כָּ נֹושְּ  .ֲעֵׂשה אֹוִתי כֹוֶאֶבת וְּ

ִתַכֵשף ֵאַלי ִבים, ֶשִתַכֵסף וְּ רָּ  ,ִמַפֲאֵתי ַמעְּ
ִפיָך ק לְּ תָּ ר ֶאמְּ פָּ מֹו עָּ ִבים, ֶשכְּ גָּ ש ִכרְּ בָּ  .ֶשֶאדְּ

 
ם  . ִׂשיֵמִני ַכחֹותָּ

ֲחָך ַהַקר  ֵאש ַעל ִמצְּ ה ּבָּ רּובָּ  ַעֵּׂשִני אֹות צְּ
ת וָּ מֹו ִמכְּ ר-כְּ קָּ ַגּבֹו ֶשל ַהּבָּ ֶזל חֹוֶרֶכת ּבְּ  . ַּברְּ

ם תָּ ן, ֱהֵיה ֻמחְּ ֻסמָּ ַקִין, ּומְּ ח כְּ שּולָּ  , ּומְּ
ֶהֶלך אֶ  ַאֶּוה ֵאִלי כָּ ַעֶנה ּוִמתְּ ַעִיןּוִמתְּ  . ל הָּ

 
ם  .  ִׂשיֵמִני ַכחֹותָּ

ר ִּבי ֻכתָּ ֻצר ּומְּ ִריחוֹ . ֱהֵיה נָּ ַלִים. ִכיְּ  . ִכירּושָּ
ב ֵאַלי עָּ רָּ ֵמא ֵאַלי ַכַמִים, ֱהֵיה גֹוֵוַע ּבָּ  . צָּ

ֶליָך גָּ ל דְּ ֹלֶבן כָּ ַמֵסר ֵאַלי ּבְּ ע ּוִמתְּ נָּ  . ֱהֵיה ִנכְּ
ִתי ֵעת ֲאַנֵתץ ֶאת מִ  ִלי ּוִביזָּ לָּ ֶליָךֱהֵיה שְּ דָּ  . גְּ

 
ם  . ִׂשיֵמִני ַכחֹותָּ

ֲאסּוִרים ֵבית הָּ שֹון ֶשִלי ּבְּ  . ֱהֵיה ִשמְּ
ֶליָך י עָּ  , ַהֵפל ֶאת ַעמודָּ
ם ֶאת הֹון ֵּביִתי ִאתָּ  . וְּ

ִיסּוִרים ֶות ּבְּ ִתי ַכמָּ ה ָאַהבְּ  .ִכי ַעזָּ
 

 

 

 

 

 



 

 

 

  22.6, תמוז' א, שישייום , ראש חודש' ב

בברכת . "יעלה ויבוא"בברכת המזון מוסיפים את ברכת עמידה במהלך היום והבתפילות  .א
. "הרחמן הוא יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה" את הבקשה גםהמזון מוסיפים 

     .גם לפני סיום ברכת המזון בקצרה נאמרתבקשה זו 

הנחשב כשיר של יום של ראשי , "ברכי נפשי: "ד"נוהגים לשלב בתפילה את מזמור תהילים ק .ב
או בסיום  "הלל"לאחר אמירת ה, ניתן לשלב את פרק התהילים בסדר פסוקי דזמרה .יםחודש

בתפילת " שיר של יום"בפרק " תפילת האדם"המזמור מופיע בסידור  .קריאת התורה
 .השחרית

 (.סדר התחנון נכלל בסידור תפילת האדם) אין אומרים בראש חודש תחנון .ג

 . ברכותיועם , בדילוג "הלל"אומרים  תפילת עמידהלאחר . .ד

מנהג . מעלים ארבעה עולים לתורה וקוראים בעניין ראש החודש. מוציאים ספר תורה .ה
בספר במדבר את פסוקי התרועה בראשי  "בהעלותך"קהילות התנועה לקרוא בפרשת 

 עלייה; 21-., שלישית עלייה; 3-6: שניה עלייה; 2-3 ',במדבר י: ראשונה עלייה)החודשים 
קורבנות ראש החודש מתוך פרשת  :המנהג המסורתי(. ייה השלישיתחוזרים על העלרביעית 

: 3 עלייה; 6-21: 3 עלייה; 3-1: 1 עלייה; 2-3, ח"במדבר כ: 2 עלייה)שבספר במדבר " פנחס"
22-25.) 

לאחר החזרת ספר התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסף לפי הנוסח המופיע  .ו
או בנוסח המיוחד לראשי חודשים המופיע בסידור , "בהעבודה שבל"בתפילת השבת בסידור 

 .בסידור זה נכלל גם סדר מלא של תפילת מוסף לראשי חודשים". תפילת האדם"

 .זכר למוסף/ מוסף המניחים תפילין יחלצו אותם לפני אמירת  .ז

. נשיםלבחלק מקהילות ישראל התפתחו בראשי חודשים מנהגי תפילה והתכנסות מיוחדים  .ח
נשות . מוד ותפילה מיוחדים ברוח זוית התנועה נוהגים לקיים אירועי לבחלק מקהילו

 .ת ברחבת הכותל המערביות שחרית ומוסף חגיגיוהכותל מקיימות בראשי חודשים תפיל
 

  21.6,  תמוז' ב, "קרח"שבת פרשת 

ההפטרה . 11 ,ב"י – 23 ,א"י' שמואל אב מפטירים. "קרח"עולים בפרשת קוראים לשבעה  .א
ם עניין המחלוקת בין שמואל ובין העם בנושא המלכת מלך והנהגת העם בדומה נבחרה משו

 .2-23 ,ב"י' שמואל א :מנהג נוסף. לסיפור הפרשה

 .במסכת אבות' לומדים פרק ד. "חקת"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .ב

 

  21.6 תמוז  'ט, "חקת"שבת פרשת 

ההפטרה . 2-33 ,א"בשופטים ימפטירים . "חקת"בשחרית קוראים לשבעה ומפטיר בפרשת  .א
ונזכרות בה מלחמות  ,המופיעים גם בפרשה שמופיעים בה אותם חבלי ארץנבחרה משום 

 .21-11 ,א"י שופטים :מנהג נוסף . בני ישראל בהתקרבם לארץ

 .במסכת אבות' לומדים פרק ה. "בלק"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת   .ב

תפילת "ברכת קידוש הלבנה מופיעה בסידור . הש נוהגים לקיים את סדר קידוש הלבנ"במוצ .ג
 ".האדם

 

 ז בתמוז"מכריזים על תענית י –16.6תמוז  ז"ט, "בלק"שבת פרשת 

ההפטרה . 1 ,'ו – 6 ,'מפטירים במיכה ה. "בלק"בשחרית קוראים לשבעה ומפטיר בפרשת  .א
  .נבחרה משום שמופיעים בה שמותיהם של בלק ובלעם



 

 

 

, ז בתמוז"ר קריאת התורה וההפטרה על תענית הציבור של ילהכריז לאח קהילות ספרדמנהג  .ב
  .ראשוןהחלה ביום 

 ההכרזה על יום התענית
עּו מָּ ֵאל שְּ רָּ ִביִעי . ַאֵחינּו ֵּבית ִיׂשְּ רְּ יֹום יֹום צֹום הָּ ֶיה ּבְּ ׂשֹון  ַיֲהֹפְך .ַהֲחִמיִשיִיהְּ ׂשָּ רּוְך הּוא לְּ דֹוש ּבָּ אֹותֹו ַהקָּ

ה חָּ ִׂשמְּ ִתיב. ּולְּ ִדכְּ ֶיה ' ֹכה ָאַמר ה :כְּ ֲעִׂשיִרי ִיהְּ צֹום הָּ ִביִעי וְּ צֹום ַהשְּ צֹום ַהֲחִמיִשי וְּ ִביִעי וְּ רְּ אֹות צֹום הָּ בָּ צְּ
ה חָּ ִׂשמְּ ׂשֹון ּולְּ ׂשָּ ה לְּ הּודָּ ֵבית יְּ ֹמֲעִדים טֹוִבים,  לְּ בּו. ּולְּ לֹום ֱאהָּ ַהשָּ ֱאֶמת וְּ הָּ ָך ה: וְּ דְּ ִהי ַחסְּ ֵלינּו' יְּ ַכֲאֶשר . עָּ

ְך נּו לָּ ה' ה :ִיַחלְּ ֵאנּו. הֹוִשיעָּ רְּ יֹום קָּ  :ַהֶמֶלְך ַיֲעֵננּו ּבְּ

 .במסכת אבות' ולומדים פרק . "פנחס"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת   .ג

 

 6..1תמוז  ז"י, חמישייום , בתמוז ז"תענית י

' בטבת ולפני ט' אחרי י ,יום התענית השני לזכר החורבן בלוח השנה אז בתמוז הי"תענית י .א
תענית זו מציינת את הבקעת חומות העיר ירושלים בזמן חורבן הבית . ריבתש' ג-באב ו
הגמרא . בתמוז' המקרא מציין כי הבקעת החומות בימי הבית הראשון ארעה ביום ט. השני

 .ז בתמוז בלבד"קובעת כי על מנת שלא להרבות בגזרת תעניות נקבעה התענית ביום י

אך לא , והיא כוללת איסור אכילה ושתייה, מעלות השחר ועד צאת הכוכבים -זמן התענית  .ב
ם אין עורכים "על פי החלטת מר. את יתר העינויים הנוהגים ביום הכיפורים ובתשעה באב

ורבני המועצה אינם עורכים , ביום זה אירועי שמחה בקהילות היהדות הרפורמית בישראל
 . כולל בערב התענית, טקסי חופה וקידושין

תפילת "המופיעה בתפילות החול בסידור , "עננו"רכת מוסיפים לתפילת עמידה את ב .ג
, שליח הציבור. "שומע תפילה"היחיד מוסיף בתפילתו את הברכה כחלק מברכת . "האדם

, "םברכת רופא חולי"וקודם  "גאולה"מוסיף את הברכה לאחר ברכת , בחזרתו על התפילה
 . כברכה העומדת בפני עצמה

מנהג ספרד להוסיף את הברכה של . ל תפילות היוםבכ" עננו"מנהג תימן להוסיף את ברכת  .ד
מנהג אשכנז ששליח הציבור . היחיד ושל שליח הציבור בתפילת שחרית ותפילת מנחה

בסידור  .ואילו היחיד אומרה רק בתפילת מנחה, מוסיף בחזרתו את הברכה בשחרית ובמנחה
  .מופיעה ברכת עננו בתפילות החול" תפילת האדם"

קהילות . "אבינו מלכנו"את סדר תחנון ובשחרית ובמנחה אומרים לאחר תפילת עמידה  .ה
. רועי היוםהמזכיר את אי, ספרד נוהגות לומר סדר סליחות מיוחד לאחר תפילת עמידה

וכן , לימי התענית" אבינו מלכנו"נכללים סדר התחנון והפיוט " תפילת האדם"בסידור 
 .ז בתמוז"ם ימקראות לצו

תפילת יכולים להוסיף ל, "עננו"בו לא מופיעה ברכת , "בלבהעבודה ש"המתפללים בסידור  .ו
 תפילת עמידהניתן לחתום את  ,בנוסף. הנוהגת בתשעה באב ,"נחם"את ברכת  עמידה

 ".אבינו מלכנו"בשירת הבית החותם של סדר 

בפסוקים , "כי תשא"בתפילת שחרית בציבור קוראים בתורה לשלושה עולים מפרשת  .ז
שמות : שנייה עלייה; 22-23, ב"שמות ל: ראשונה עלייה)הרחמים ג מידות "המזכירים את י

בתפילת מנחה חוזרים על הקריאה מהבוקר ועל (. 5-21, ד"שמות ל: שלישית עלייה; 2-5, ד"ל
 ןספרדים ועדות המזרח איעל פי מנהג . 1, ו"נ – 6, ה"פי מנהג אשכנז מפטירים בישעיה נ

 .מפטירים

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 "בין המצרים"מנהגי ימי 

 ". בין המצרים"באב חלה תקופת ' ז בתמוז ועד ליום ט"החל מיום י .א

מבחינת חומרת מנהגי האבל , נוהגים להבחין בארבע תקופות במהלך שלושת השבועות .ב
ח אב "מר -התקופה השנייה  ;ח אב"ז בתמוז ועד ר"בין י -התקופה הראשונה  :הנוהגים בהן

 ;באב' ממוצאי שבת חזון ועד לערב ט: התקופה השלישית ;ועד מוצאי שבת של שבת חזון
 . באב עצמו' יום ט: התקופה הרביעית

דבר קניית , שמיעת מוזיקה, מנהג עדות אשכנז להחמיר ברבים ממנהגי האבלות כגון גילוח .ג
 . שתיית יין וכיבוס הבגדים מראש חודש אב, ולהימנע מאכילת בשר, חדש בכל התקופות

ויש , ל ממנהגי האבלות רק החל מראש חודש אבנוהגים בחלק גדו, על פי מנהג ספרדים .ד
כל קהילות אשכנז ורוב קהילות ספרד נוהגות . הנוהגים בהם רק בשבוע שחל בו תשעה באב

 .שלא לערוך אירוסין ונישואין בכל ימי בין המצרים

" שהחיינו"נוהגים שלא לרכוש דבר מה חדש או לאכול פרי חדש שיש לברך עליהם את ברכת  .ה
 .מראש חודש אב

איסור תספורת וכיבוס )עיקר מנהגי האבלות , על פי מסכת תענית במשנה ובתלמודים .ו
והאיסור על אכילת בשר ושתית יין חל , נוהגים רק בשבוע שחל בו יום תשעה באב( הבגדים

 . רק בערב תשעה באב

קבעה כי החל מראש חודש אב לא יערכו חברי מועצת הרבנות הרפורמית בישראל  –ם "מר .ז
ופות וקידושין וכי בימים אלו לא יערכו אירועי שמחה וחגיגה בקהילות התנועה המועצה ח

, רבים בקהילותינו נוהגים להקל במנהגי האבלות או להעמיד להם זכר בלבד .למעט בשבת
אם משום הנטייה להקל באופן כללי במנהגי האבלות על חורבנות העבר לנוכח שיבת ציון 

 .ותקומת ישראל בדורות האחרונים

אי )באב ' ל פי המנהג המסורתי נוהגים להמשיך במקצת מנהגי האבלות עד לצהרי יום יע .ח
וזאת לאור דברי ( על דבר חדש ופרי חדש" שהחיינו"אכילת בשר ושתית יין ואי אמירת ברכת 

ט שבה "מנהג זה אינו נוגע לשנת תשע. הגמרא ששריפת הבית השני נמשכה עד צהרי יום זה
 .ירי בו מחמת השבתנדחה צום תשעה באב לעש

 

 חודש אב שבת מברכין, ראשונה משלוש שבתות הפורענות - ..3תמוז  ג"כ, "פנחס"שבת פרשת 

בהפטרת התוכחה הראשונה של מפטירים . "פנחס"בשחרית קוראים לשבעה ומפטיר בפרשת  .א
   , 3 ,'ב -2', ירמיהו א -שבתות ימי בין המצרים 

בקריאת הפטרת תוכחה רק בשבת  להסתפק( היהודי אטלי)מנהג בני רומא  :מנהג נוסף .ב
   ,ח"י' במלכים א "פנחס"בשבת פרשת על פי מנהג זה מפטירים (. שבת חזון)באב ' שלפני ט

מדרש ילקוט " )אליהו הוא פנחס"ל כי "קביעת חזהפטרה זו נבחרה על שום . 12 ,ט"י -36
 .יםיועל שום הזיקה בין מעשי הקנאות של השנ ,(שמעוני לפרשת פנחס

 ,אב ומכריזים על ראש החודש-לאחר קריאת התורה וההפטרה מברכים את חודש מנחם .ג
 ."אב-מנחם: "מקפידים לציין את שמו המלא של החודש. שבתשיחול ביום 

 . במסכת אבות' לומדים פרק א. "מטות"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .ד



 

 

 

 

 א ב -מ נ ח ם 

 
 הרבה תמר דבדבני/ תשעה באב 

 
 ,חבר שלי

בב  יתו חרָּ

 ַּברעב, לא ַּבֶחרב

 לא בגלל שנאת חינם

 (כך אהב-כי הוא הרי כל)

 שפיכות היתה

 .אך לא של דם

 .של עצב שהגיע אל גדותיו

 

 בבקר יום תשעה באב

 אמר ִסֵפר ִדֵּבר ַכאב

 והמלים הפכו דמעות

 

 וגם אני בוכה עכשיו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  שבת שנייה מתלתא דפורענותא - ש חודשרא שבת – ..21אב ' א, "מסעיו מטות"ת ושבת פרש

לציון ראש " יעלה ויבוא"בתפילות העמידה במהלך היום ובברכת המזון מוסיפים את ברכת  .ה
הרחמן הוא יחדש עלינו את החודש הזה " בברכת המזון מוסיפים אף את הבקשה .החודש

      .גם לפני סיום ברכת המזון בקצרה נאמרתבקשה זו . "לטובה ולברכה

 . ברכותיועם , בדילוג "הלל"אומרים  תפילת עמידהר לאח .ו

בספר שני . "מסעיו מטות"קוראים לשבעה בפרשות  בראשון. מוציאים שני ספרי תורה .ז
 ,ח"מנהג מסורתי במדבר כ. 2-21 ,'במדבר י: מנהג קהילות התנועה. קוראים בענין ראש חודש

ל אותו בין הקריאה בתורה אפשר בראש חודש זה גם להסתפק בספר תורה אחד ולגלו. 2-25
 . קריאת המפטירבין ל

 .הקריאה בספר במדבר סיוםלציון " חזק חזק ונתחזק" :הקריאה בתורה מכריזים לאחר .ח

הפטרה זו היא ההפטרה השנייה של הפטרות . 3 ,'ומוסיפים פרק ג 3-11 ,'מפטירים בירמיהו ב .ט
  .הפורענות

ההפטרה נבחרה משום . 3 ,א"כ – 52 ,ט"מפטירים ביהושע י, כמנהג בני רומא :מנהג נוסף .י
 . השבועגם בפרשות נזכר כפי ש ,שמופיע בה סוף סיפור ההתנחלות והקצאת ערי המקלט

 .("...והיה מדי חדש") 13, ו"בסוף ההפטרה אפשר  להוסיף ישעיהו ס .יא

לפי הנוסח המופיע  ,התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסף ילאחר החזרת ספר .יב
המופיע במוסף  ,נוסח המיוחד לראשי חודשיםבאו , "העבודה שבלב"השבת בסידור בתפילת 

 . התפילה בסוף האוגדן

 .במסכת אבות' לומדים פרק ב. "דברים"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת   .יג

המנהג המסורתי הוא שאין . מראש חודש אב ועד מוצאי צום תשעה באב ממעטים בשמחה .יד
ם אינם עורכים חופות בימים אלו "רבני מר. מראש חודש אבאוכלים בשר ואין שותים יין 

 . למעט בשבת, אינן עורכות אירועי שמחה וחגיגה היהדות הרפורמית בישראל וקהילות

 

 שבת שלישית מתלתא דפורענותא–...2אב -מנחם' ח, "שבת חזון", "דברים"שבת פרשת 

קוראים בטעמי ' רק אבפ 21את פסוק . "דברים"בשחרית קוראים לשבעה ומפטיר בפרשת  .א
נוהגים  את פסוקי התוכחה והחורבן שבהפטרהגם . .2-1 ,'מפטירים בישעיהו א. מגילת איכה

נוהגים לפי  -שאר הפסוקים ) 12-13, 1-25פסוקים : פסוקי התוכחה.  לקרוא בטעמי איכה
 ..21-1+  2-3', ישעיהו א :מנהג נוסף (.טעמי ההפטרה

. באב' ז בתמוז קהילות ספרד אינן מכריזות על צום ט"בטבת וי' לקראת יבשונה ממנהגן  .ב
הנוהגים כן . על מנת לידע את הציבור במועד התענית ובחשיבותה, לעשות כןבכל זאת ניתן 

 :הקריאה בתורה ובהפטרהמכריזים אחרי 

 ההכרזה על יום הצום

עּו מָּ ֵאל שְּ רָּ יֹום. ַאֵחינּו ֵּבית ִיׂשְּ ֶיה ּבְּ ׂשֹון  .ראשון יֹום צֹום ַהֲחִמיִשי ִיהְּ ׂשָּ רּוְך הּוא לְּ דֹוש ּבָּ ַיֲהֹפְך אֹותֹו ַהקָּ
ה חָּ ִׂשמְּ ִתיב. ּולְּ ִדכְּ ֶיה ' ֹכה ָאַמר ה: כְּ ֲעִׂשיִרי ִיהְּ צֹום הָּ ִביִעי וְּ צֹום ַהשְּ צֹום ַהֲחִמיִשי וְּ ִביִעי וְּ רְּ אֹות צֹום הָּ בָּ צְּ

ה חָּ ִׂשמְּ ׂשֹון ּולְּ ׂשָּ ה לְּ הּודָּ ֵבית יְּ ֹמֲעִדים טֹוִבים,  לְּ בּו. ּולְּ לֹום ֱאהָּ ַהשָּ ֱאֶמת וְּ הָּ ָך ה: וְּ דְּ ִהי ַחסְּ ֵלינּו' יְּ ַכֲאֶשר . עָּ
ְך נּו לָּ ה' ה: ִיַחלְּ ֵאנּו. הֹוִשיעָּ רְּ יֹום קָּ  :ַהֶמֶלְך ַיֲעֵננּו ּבְּ

 .במסכת אבות' לומדים פרק ג ."אתחנןו"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .ג

בשמחת השבת ונוהגים בכל מנהגי אין ממעטים , למרות כובד הראש המסוים הנוהג בשבת זו .ד
אין כל מניעה מלערוך טקסי וחגיגות בר ובת מצווה בבית הכנסת במהלך , כמו כן. עונג השבת

את הסעודה המפסקת של צום  (.ל יום הצוםיחמת בו כבר, מוצאי שבתלזאת בניגוד )השבת 
ית ניתנת בגמרא במסכת תענ)באב סועדים בתוך השבת ונוהגים בה את כל מנהגי השבת ' ט



 

 

 

וזאת , הדוגמה שיכול אדם בסעודה זו לעלות על שולחנו מאכלים כבסעודת שלמה המלך
 (.באב בימות חול' בניגוד לסעודת האבלים שנוהגים לאכול בארוחה המפסקת לפני צום ט

" אתה חוננתנו"מבדילים באמצעות ברכת . בצאת השבת לא עורכים הבדלה על הכוס .ה
לפני קריאת ". המבדיל בין קודש לחול: ... ו באמירת הברכהבתפילת העמידה במוצאי שבת א

את ההבדלה משלימים ". בורא מאורי האש: ".... מגילת איכה מדליקים נר ומברכים עליו
 .במוצאי תשעה באב למחרת היום

 

 ..21 אב -מנחם' ט, ראשוןיום , צום תשעה באב

לציון חורבן ירושלים  ימיב והחשוב ביותר השלישי מיוחדההתענית באב הוא יום ' צום ט .א
רעו יהמשנה במסכת תענית מציינת חמשה אירועים שא. והארץ בידי הבבלים ובידי הרומאים

חרישת , השניהראשון וחורבן הבית , הגזירה על דור המדבר שלא יכנסו לארץ: ביום קשה זה
 . אבירת מרד בר כוכב –ונפילתה של ביתר , העיר ירושלים כסמל לחורבנה בידי הרומאים

חלים באב הוא החמור שבין ימי התענית והצום ואיסוריו דומים במלואם לאיסורים ה' צום ט .ב
. נעילת מנעלי עור וקיום יחסי אישות, סיכה, רחצה, הישתיו איסור אכילה. ביום הכיפורים

בנוסף קיים איסור הלכתי על . משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים למחרת –זמן התענית 
 .למעט בענייני החורבן, מוד תורהאמירת שלום ועל לי

 .באב ואת העיסוק בענייני היום רק לאחר צאת השבת' יש להקפיד להתחיל את תפילות ט .ג

בתפילת " אתה חוננתנו"מבדילים בעזרת ברכת . עם צאת השבת אין עורכים הבדלה על הכוס .ד
יכה נוהגים לפני קריאת מגילת א". המבדיל בין קודש לחול: "... העמידה או באמצעות הברכה

 ".בורא מאורי האש: "... נרות ולברך/להדליק נר

וכן , להפכהנוהגים להסיר הפרוכת מארון הקודש או לפני תפילת ערבית וקריאת המגילה  .ה
 .את הפרוכת הופכים לאחר צאת השבת .להאיר את בית הכנסת בתאורה מועטה

מסורתיים מוסיפים בנוסחי התפילה ה. מתפללים את תפילות היום בקול נמוך ובשפה רפה .ו
את ברכת ( התימנים אף בערבית, אשכנזים וספרדים בשחרית ומנחה)לתפילת העמידה 

שליח הציבור בחזרתו . היחיד מוסיף בתפילתו את הברכה כחלק מברכת שומע תפילה. "עננו"
לאחר ברכת גאולה וקודם ברכת , כברכה עצמאית נוספת, על התפילה מוסיף את הברכה

 .בתפילות החול" עננו"ברכת  נכלל" תפילת האדם"בסידור  . שראלרופא חולי עמו י

בסדר תפילת העמידה לפני חתימתה של ברכת בונה ירושלים  "נחם"מוסיפים את ברכת  .ז
מנהג עדות אשכנז לומר את ברכת נחם בתפילת ". מנחם ציון ובונה ירושלים"וחותמים ב

וכך גם מנהג קהילות , יוםפילות המנהג יתר העדות לומר את ברכת נחם בכל ת. המנחה בלבד
מקראות מיוחדות ליום תשעה " תפילת האדם"ובסידור " העבודה שבלב"בסידור . התנועה

 .באב

לאחר קריאת  בערבית וכן נוהגים לומר קינות לאחר תפילת עמידהאת מגילת איכה  קוראים .ח
ת קינו גםמנהג קהילות היהדות המתקדמת לקרוא . המגילה ולאחר תפילת השחרית

הצורך בתיקון חברתי נוכח עוולות החברה  לזכר השואה ובדברשנתחברו בדורות אחרונים 
ישובים על הארץ או על כסאות נמוכים ואת הקינות נוהגים לקרוא את המגילה . והעולם

  .לאור נרות ובאור חלש א

ת והנחבטלית ההתעטפות  .תפילין מניחיםאין בטלית ומתעטפים בתפילת השחרית לא  .ט
 .תפילת המנחהב ותנעש יןהתפיל

 ,מפטירים בירמיהו ח. 15-31 ,דברים דב "ואתחנן"בתפילת השחרית מעלים שלושה בפרשת  .י
 .  בניגון איכה, 13, ט – 23

ג מידות "ים המזכירים את יבפסוק "כי תשא"מנחה מעלים שלושה בפרשת בתפילת ה .יא
שמות : עליה שלישית; 2-3, שמות לד: עליה שנייה; 22-23, שמות לב: עליה ראשונה) הרחמים

שוב : "את הפסוק נוהגים לפי מסורת אשכנז שבעת הקריאה הציבור כולו אומר .(3-21, לד
וסלחת לעוננו "ואת המילים , ג מידות הרחמים"את י, "מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך

  .מכן חוזר בעל הקריאה על הפסוקים בטעמים של הימים הנוראים לאחר". ולטאתנו ונחלתנו



 

 

 

 6 ,עדות אשכנז מפטירות בישעיהו נה .21-11 ,ובמיכה ז 1-21 ,עדות ספרד מפטירות בהושע יד .יב
מגן " -ו" בונה ירושלים", "האל הנאמן: "לוש ברכותשמברכים לאחר קריאת ההפטרה . 1 ,ונ –

 ."משמח ציון בבניה"/"דוד

מרת הברכה נא. ץ"בתפילת השחרית אין אומרים את ברכת הכהנים במסגרת חזרת הש .יג
 .בתפילת המנחה

באמצעות ברכת פרי הגפן וברכת ההבדלה , במוצאי תשעה באב משלימים את ההבדלה .יד
 .אין מברכים על הבשמים ועל הנר. המלאה

ברכת קידוש הלבנה מופיעה בסידור . נוהגים לקיים את סדר קידוש הלבנהבצאת הצום  .טו
 ".תפילת האדם"

' ט-במנהגי האבלות במעט וספות למעט מנהג רבים בקהילות היהדות המתקדמת ובקהילות נ .טז
ובמקביל להקדיש את היום לעיסוק , דינת ישראל וקיבוץ הגלויותבאב בשל הקמתה של מ

יש הנוהגים  וחשבון נפש בסוגיות ציבוריות אודות דמותה ודרכה של החברה הישראלית
ולהימנע ממנהגי האבלות בשעותיו האחרונות של  באב תשעהלהפסיק את הצום בצהרי 

 .מנהגים אלו מתכתבים עם מנהגי קהילות ספרד והמזרח. היום

  

 אבלות בתשעה באב –" ומחה יי דמעה מעל כל פנים"

אך האבלים רשאים לצאת מביתם לקריאת מגילת איכה , תשעה באב אינו מבטל או דוחה אבלות
 . ניתן לקרוא המגילה והקינות אף בבית האבלים. בציבור

מביאים את המת לקבורה בתשעה באב . מנחמים בתשעה באב מנחמים האבלים ומקבלים פני
 .שלושים וימי שנה, ועורכים בו אזכרות שבעה

 

 שבת ראשונה משבתות הנחמה - ..13 , באב ו"ט, "שבת נחמו", "ואתחנן"שבת פרשת 

 :מנהג נוסף. 2-16 ,'מפטירים בישעיהו מ. "ואתחנן"בשחרית קוראים לשבעה ומפטיר בפרשת  .א
 .ההפטרה נבחרה משום עניני הנחמה המופיעים בה. 2-26 ,'ישעיהו מ

גם ברבות מן  ,את עשרת הדברות מדי שנה קוראיםמפאת חשיבותן של עשרת הדברות  .ב
הצעה לחלוקת הפרשה לשלוש סדרות  .הקהילות הקוראות בתורה במחזור קריאה תלת שנתי

  .התפילה אוגדןהכוללות כולן את קריאת עשרת הדברות מופיעה בסוף 

לעמוד בעת קריאת עשרת  מקובל. ין מחלקים את קריאת עשרת הדברות בין מספר עליותא .ג
לא כל דברה נקראת כפסוק  על פיו, מנהג אשכנז לקרוא את הדברות בטעם התחתון .הדברות

 ."(טעם עליון"להבדיל מקריאת הדברות בחג השבועות ב)בפני עצמו 

" ת חינםאהב"להקדיש יום זה לענייני  מן הראוי. ו באב נוהגים מקצת מנהגי שמחה"ביום ט .ד
 .ו באב"מקראות מיוחדים ליום ט" תפילת האדם"בסידור . וטיפוח סובלנות והידברות

 . במסכת אבות' דלומדים פרק . "עקב"מתוך פרשת לשלושה במנחה קוראים  .ה

 

 של שבע דנחמתאשנייה שבת  - ,..32אב -מנחם ב"כ, "עקב"שבת פרשת 

מנהג . 3 ,א"נ – 23 ,ט"מפטירים בישעיהו מ. "עקב"פטיר בפרשת בשחרית קוראים לשבעה ומ .א
כנהוג בין  ,גם הפטרה זו נבחרה משום היותה נבואת נחמה. 2-3 ,'נ, 23-12 ,ט"ישעיהו מ :נוסף

 .באב לראש השנה' ט

 .במסכת אבות' הלומדים פרק . "ראה"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .ב

 



 

 

 

 אלול שבת מברכין – של שבע דנחמתאשלישית שבת   – 1..אב -מנחם ט"כ, "ראה"שבת פרשת 

הפטרת הנחמה השלישית מפטירים ב. "ראה"בשחרית קוראים לשבעה ומפטיר בפרשת  .א
 . 5 ,ה"נ – 22 ,ד"נישעיהו ב

 .21 ,'כ' שמואל א ,מוסיפים בסוף ההפטרה את הפסוק הראשון בהפטרת מחר חודש .ב

 ,כריזים על ראש חודש אלולול ומברכים את חודש אלתורה להיכל מהלאחר הכנסת ספר  .ג
  .ראשון ושנישיחול בימים 

 .במסכת אבות' ולומדים פרק . "שופטים"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .ד

 

 1.1, אב-מנחם' ל ,ראשוןיום  ,אלול דראש חודש' א

בברכת . "יעלה ויבוא"עמידה במהלך היום ובברכת המזון מוסיפים את ברכת הבתפילות  .א
. "הרחמן הוא יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה" את הבקשה גם המזון מוסיפים

     .גם לפני סיום ברכת המזון בקצרה נאמרתבקשה זו 

הנחשב כשיר של יום של ראשי , "ברכי נפשי: "ד"נוהגים לשלב בתפילה את מזמור תהילים ק .ב
או בסיום  "ללה"לאחר אמירת ה, ניתן לשלב את פרק התהילים בסדר פסוקי דזמרה .חודשים

בתפילת " שיר של יום"בפרק " תפילת האדם"המזמור מופיע בסידור  .קריאת התורה
 .השחרית

 (.סדר התחנון נכלל בסידור תפילת האדם) .אין אומרים בראש חודש תחנון .ג

 . ברכותיועם , בדילוג "הלל"אומרים  תפילת עמידהלאחר . .ד

מנהג . ים בעניין ראש החודשמעלים ארבעה עולים לתורה וקורא. מוציאים ספר תורה .ה
בספר במדבר את פסוקי התרועה בראשי  "בהעלותך"קהילות התנועה לקרוא בפרשת 

 עלייה; 21-., שלישית עלייה; 3-6: שניה עלייה; 2-3 ',במדבר י: ראשונה עלייה)החודשים 
קורבנות ראש החודש מתוך פרשת  :המנהג המסורתי(. חוזרים על העלייה השלישיתרביעית 

: 3 עלייה; 6-21: 3 עלייה; 3-1: 1 עלייה; 2-3, ח"במדבר כ: 2 עלייה)שבספר במדבר " חספנ"
22-25.) 

לאחר החזרת ספר התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסף לפי הנוסח המופיע  .ו
או בנוסח המיוחד לראשי חודשים המופיע בסידור , "העבודה שבלב"בתפילת השבת בסידור 

 .בסידור זה נכלל גם סדר מלא של תפילת מוסף לראשי חודשים ".תפילת האדם"

 .זכר למוסף/ מוסף המניחים תפילין יחלצו אותם לפני אמירת  .ז

. נשיםלבחלק מקהילות ישראל התפתחו בראשי חודשים מנהגי תפילה והתכנסות מיוחדים  .ח
. מוד ותפילה מיוחדים ברוח זויבחלק מקהילות התנועה נוהגים לקיים אירועי ל



 

 

 

 

 א ל ו ל
 

 הרב יהורם מזור/ פנה אלינו 

ֵשנּו ר ַנפְּ פָּ ה ֶלעָּ חָּ  ַכֲאֶשר שָּ

ִלֵּבנּו ֵּבנּו  וְּ ִקרְּ ַלל ּבְּ  חָּ

 ֶדֶרְך זּו ֵנֵלְך הֹוִדיֵענּו

ל ָאֶון ֶלט ַּבנּו כָּ ַאל ַתשְּ  .וְּ

נּו ט ִעמָּ פָּ ִמשְּ ֹבא ּבְּ  ,ַאל תָּ

ֵנה ֵאֵלינּו רֹוב ַרֲחֶמיָך פְּ  .כְּ

ָך  ה ֻעזְּ נָּ ָךתְּ ַעמְּ  ,לְּ

ֶתָך ָך ַנֵהל ֲעדָּ רֹוב טּובְּ  .ּבְּ

ֵאל רָּ ה ֶנַצח ִיֹשְּ  חּושָּ

ת קֹוֶויָך רָּ ֶעזְּ ה לְּ  :חּושָּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דרכי"הרב המייסד של קהילת  .ם"ומזכיר מר ם"ד של מר"היה אב, הרב יהורם מזור
 .עורך וכותב במסגרות תנועתיות. ברמת השרון" נעם



 

 

 

 1.1 אלול' א, ינשיום , ראש חודש אלול 'ב

בברכת . "יעלה ויבוא"עמידה במהלך היום ובברכת המזון מוסיפים את ברכת הבתפילות  .א
. "הרחמן הוא יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה" את הבקשה גםהמזון מוסיפים 

     .גם לפני סיום ברכת המזון בקצרה נאמרתבקשה זו 

הנחשב כשיר של יום של ראשי , "רכי נפשיב: "ד"נוהגים לשלב בתפילה את מזמור תהילים ק .ב
או בסיום  "הלל"לאחר אמירת ה, ניתן לשלב את פרק התהילים בסדר פסוקי דזמרה .חודשים

בתפילת " שיר של יום"בפרק " תפילת האדם"המזמור מופיע בסידור  .קריאת התורה
 .השחרית

 (.סדר התחנון נכלל בסידור תפילת האדם) .אין אומרים בראש חודש תחנון .ג

 . ברכותיועם , בדילוג "הלל"אומרים  תפילת עמידהלאחר . .ד

מנהג . מעלים ארבעה עולים לתורה וקוראים בעניין ראש החודש. מוציאים ספר תורה .ה
בספר במדבר את פסוקי התרועה בראשי  "בהעלותך"קהילות התנועה לקרוא בפרשת 

 עלייה; 21-., שלישית העליי; 3-6: שניה עלייה; 2-3 ',במדבר י: ראשונה עלייה)החודשים 
קורבנות ראש החודש מתוך פרשת  :המנהג המסורתי(. חוזרים על העלייה השלישיתרביעית 

: 3 עלייה; 6-21: 3 עלייה; 3-1: 1 עלייה; 2-3, ח"במדבר כ: 2 עלייה)שבספר במדבר " פנחס"
22-25.) 

נוסח המופיע לאחר החזרת ספר התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסף לפי ה .ו
או בנוסח המיוחד לראשי חודשים המופיע בסידור , "העבודה שבלב"בתפילת השבת בסידור 

 .בסידור זה נכלל גם סדר מלא של תפילת מוסף לראשי חודשים". תפילת האדם"

 .זכר למוסף/ מוסף המניחים תפילין יחלצו אותם לפני אמירת  .ז

. נשיםלתפילה והתכנסות מיוחדים  בחלק מקהילות ישראל התפתחו בראשי חודשים מנהגי .ח
נשות . מוד ותפילה מיוחדים ברוח זויבחלק מקהילות התנועה נוהגים לקיים אירועי ל

 .ת ברחבת הכותל המערביות שחרית ומוסף חגיגיוהכותל מקיימות בראשי חודשים תפיל

ית בסיומן של תפילת ערב ,"לדוד יי אורי וישעי" :ז"נוהגים להוסיף את מזמור תהילים כ .ט
פסוקים מתוך המזמור מופיעים . מראש חודש אלול ועד ליום הושענא רבא ,ותפילת שחרית

תפילת "המזמור מופיע בשלמותו בסידור  .156' ובעמ 13' בעמ" העבודה שבלב"בסידור 
 .בחתימת התפילות לחול ולשבת" האדם

בסיומה  קהילות אשכנז נוהגות לתקוע בשופר מראש חודש אלול ועד יום לפני ראש השנה .י
ליל , ראש חודש' קהילות ספרד מתחילות באמירת הסליחות ממוצאי ב .של תפילת השחרית

 .באלול' ב

 

 מקצת מנהגי אמירת הסליחות

. ג מידות הרחמים"סדר הסליחות מבוסס על סדרת פיוטי סליחות וביניהם חזרה על י .א
אשרי "סוקי כדוגמת פ ,במרוצת הדורות צורפו לסדר הסליחות תפילות ומקראות פתיחה

כולל סדר הסליחות המסורתי את הווידוי ואת  ,בנוסף. וסדרת בקשות ותחינות" יושבי ביתך
 ". נפילת האפיים"פסוקי 

קהילות ספרד נוהגות לומר את הסליחות ממוצאי ראש חודש אלול ועד לערב יום  .ב
נוהגות להתחיל באמירת , וכך גם מרבית קהילות התנועה, קהילות אשכנז. הכיפורים

להקדים לחג שלושה ימי יהיה ובלבד שניתן  ,במוצאי שבת שלפני ראש השנה סליחותה
נוהגים להקדים  ,ביום שני או ביום שלישי, במידה וראש השנה חל בשבת. אמירת סליחות

 .שבוע קודם לכן ,את אמירת הסליחות למוצאי השבת

ז נוהגות לשלב קהילות אשכנ. קהילות ספרד נוהגות לומר מדי לילה סדר סליחות קבוע .ג
 .בסדר הסליחות פיוטים שונים מדי לילה



 

 

 

. ג המידות"ששליח הציבור והקהל אומרים את י בזמןקהילות ספרד נוהגות לתקוע בשופר  .ד
ובמקום זאת משמיעות תקיעות  ,קהילות אשכנז אינן תוקעות בשופר בזמן אמירת הסליחות

 .בימות אלול תפילת שחריתשופר בתום 

. באשמורת האחרונה של הלילה, את סדר הסליחות לפני עלות השחר המנהג המסורתי לומר .ה
, י שעות זמניות"עפ)קהילות מסורתיות רבות מקלות באמירת סליחות החל מחצות הלילה 

תפילת מעיקר הדין ניתן גם לומר סליחות בשעות (. בלילה בישראל 21:31-22:11סביבות 
ליחות ולאומרן לרבות בשעות הערב קהילות התנועה נוהגות להקל בזמן אמירת הס. מנחה

 .והלילה המוקדמות

אם כי ניתן לומר את פיוטי הסליחות גם , נוהגים לומר את סדר הסליחות בציבור ובמניין .ו
ג "בעת אמירת י. ג מידות בהעדר מנין"המנהג המסורתי הוא להימנע מאמירת י. ביחידות

 . אמירת הסליחותבטלית בעת  ת/ףת הציבור מתעט/שליח. מידות נוהגים לעמוד

 

 שבע דנחמתארביעית משבת  - 23.1אלול ' ו, "שופטים"שבת פרשת 

 .ז"נוהגים לומר את פסוקי מזמור תהילים כ תפילת שחריתבתום תפילת ערבית ובתום  .א
ובחלקו בסידור " תפילת האדם"המזמור מופיע בשלמותו בתפילות החול והשבת בסידור 

 ".העבודה שבלב"

הפטרת הנחמה הרביעית מפטירים ב. "שופטים"ומפטיר בפרשת  בשחרית קוראים לשבעה .ב
 2-21, ב"נ+  21-26 ,א"ישעיהו נ :מנהג נוסף. 21 ,ב"נ – 21 ,א"ישעיהו נב

 .במסכת אבות  'אלומדים פרק . "כי תצא"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .ג

 

 משבע דנחמתאחמישית שבת  - 12.1אלול ג "י, "כי תצא"שבת פרשת 

. ז"ת ערבית ובתום תפילת שחרית נוהגים לומר את פסוקי מזמור תהילים כבתום תפיל .א
ובחלקו בסידור " תפילת האדם"המזמור מופיע בשלמותו בתפילות החול והשבת בסידור 

 ".העבודה שבלב"

הפטרת הנחמה החמישית מפטירים ב. "כי תצא"בשחרית קוראים לשבעה ומפטיר בפרשת  .ב
 .נבחרה כנבואת נחמה כראוי לתקופה השנהגם הפטרה זו . 2-21ד "ישעיהו נב

 .במסכת אבות' לומדים פרק ב. "כי תבא"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .ג

תפילת "ברכת קידוש הלבנה מופיעה בסידור . ש נוהגים לקיים את סדר קידוש הלבנה"במוצ .ד
 ".האדם

 

 משבע דנחמתאשית יששבת  -  11.1אלול  'כ, "כי תבא"שבת פרשת 

. ז"ערבית ובתום תפילת שחרית נוהגים לומר את פסוקי מזמור תהילים כ בתום תפילת .א
ובחלקו בסידור " תפילת האדם"המזמור מופיע בשלמותו בתפילות החול והשבת בסידור 

 ".העבודה שבלב"

את פסוקי התוכחה שבפרשה קוראים . "כי תבא"בשחרית קוראים לשבעה ומפטיר בפרשת  .ב
הפטרת הנחמה השישית מפטירים ב. ן עולים שוניםבקול נמוך ונוהגים שלא לחלקם בי

  .2-11' ישעיה סב

 .במסכת אבות' ד-ו' לומדים פרקים ג. "נצבים"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .ג

מתחילות באמירת הסליחות ( וכך מנהגן של מרבית קהילות התנועה)קהילות אשכנז  .ד
ונוהגים לקיים , יום שניב חל ראש השנה ב"במוצאי שבת וזאת לאור העובדה שבשנת תשפ

 .אשר על כן מקדימים בשבוע את אמירת הסליחות. ימי אמירת סליחות לפני החג 3לפחות 

 



 

 

 

 משבע דנחמתאשביעית שבת  - 3.1אלול  ז"כ "נצבים"ת שבת פרש

 .ז"נוהגים לומר את פסוקי מזמור תהילים כ תפילת שחריתבתום תפילת ערבית ובתום  .א

מפטירים בהפטרת הנחמה . "וילך - נצבים"ת ובפרש ומפטיר בשחרית קוראים לשבעה .ב
 .21 ,ב"ס -21 ,א"ס :מנהג נוסף. 1 ,ג"ס – 21 ,א"בישעיהו ס השביעית והאחרונה

אין לפיכך . חודש תשרי הוא היחיד בחודשי השנה שאין מקדימים לו את ברכת החודש .ג
הוא ראש ש ראש החודשמועד ואין מכריזים על  ,לאחר קריאת התורהחודש המברכים את 

 .השנה

 ,במסכת אבות' ו-'לומדים פרקים ה. "האזינו"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .ד
 .וחותמים בכך את הלימוד השנתי במסכת אבות

 

 6.1ט אלול "כ, ינשיום , א"פערב ראש השנה תש

על , "זכור ברית"הנקראות סליחות  ,גים להשכים לאמירת סליחות של ערב ראש השנהוהנ .א
 . מנהג אשכנז בלילה זהכהנאמרים הסליחות  יפיוטאחד משם 

 . על מנת להבדיל בין תקיעות המנהג לתקיעות החובה של החג ,אין תוקעים ביום זה בשופר .ב

 .מרבים ביום זה במתן צדקה. המנהג המסורתי הוא לקיים ביום זה את מנהג התרת נדרים .ג

 כדי ,לאורך כל החגהמקפידים בדיני בישול והבערת אש בחג ובשבת משאירים נר הדולק  .ד
 .ולהדלקת הנרות בערב החג השניצרכי בישול אש ללהעביר 

להדליק נר של יום "מדליקים את נרות החג טרם שקיעת החמה ומברכים טרם ההדלקה  .ה
 ".טוב

 

 תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה
 

 ב היא שנת שמיטה"שנת תשפ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


