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ברכון לילדים

Happy Benching! 

The Children’s Bencher

ברכות לשמחה!

וָָדם ָבָּשׂר  ַמְתּנַת  ִליֵדי  ֹלא  ֱאֹלֵהינּו,  יְיָ  ַתְּצִריֵכנּו  ַאל   וְנָא 
ַהְפּתּוָחה ַהְמֵּלָאה  ְליְָדָך  ִאם  ִכּי  ַהְלוָָאָתם,  ִליֵדי   וְֹלא 

ַהְקּדֹוָשׁה וְָהְרָחָבה, ֶשֹׁלא נֵבֹוׁש וְֹלא נִָכֵּלם ְלעֹוָלם וֶָעד. 

ֶֹּדׁש ִבְּמֵהָרה ְביֵָמינּו. ָבּרּוְך ַאָתּה  ּוְבנֵה יְרּוָשַׁליִם ִעיר ַהק
יְיָ, ּבֹונֵה ְבַרֲחָמיו יְרּוָשַׁליִם. ָאֵמן. 

ָאִבינּו, ָהֵאל  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו,  יְיָ  ַאָתּה   ָבּרּוְך 
ְקדֹוׁש ְקדֹוֵשׁנּו  יֹוְצֵרנּו,  ֲֹּאֵלנּו,  ג ּבֹוְרֵאנּו,  ַאִדיֵרנּו,   ַמְלֵכּנּו, 
ֹּל, ַלכ וְַהֵמּיִטיב  ַהּטֹוב  ַהֶמֶּלְך  יְִשָׂרַאל,  רֹוֵעה  רֹוֵענּו   יֲַעקֹב, 
יֵיִטיב ָלנּו,  ֶשְׁבָּכל יֹום וָיֹום הּוא ֵהיִטיב, הּוא ֵמיִטיב, הּוא 
ּוְלֶחֶסד ְלֵחן  ָלַעד,  יְִגְמֵלנּו  הּוא  גֹוְמֵלנּו,  הּוא  ְגָמָלנּו,   הּוא 
נֶָחָמה וִיׁשּוָעה,  ְבָּרָכה  וְַהְצָלָחה,  ַהָצָּלה  ּוְלֶרוַח   ּוְלַרֲחִמים 
 ַפְּרנָָסה וְַכְלָכָּלה וְַרֲחִמים וְַחיִּים וְָשׁלֹום, וְָכל טֹוב; ּוִמָכּל טּוב

ְלעֹוָלם ַאל יְַחְסֵּרנּו. 

הּוא ָהַרֲחָמן  וֶָעד.  ְלעֹוָלם  ָעֵלינּו  יְִמלֹוְךְ  הּוא   ָהַרֲחָמן 
 יְִתָבַּרְךְ ַבָּשַּׁמיִם ּוָבָאֶרץ. ָהַרֲחָמן הּוא יְִשַׁתַּבּח ְלדֹור ּדֹוִרים,
 וְיְִתָפַּאר ָבּנּו ָלַעד ּוְלנֵַצח נְָצִחים, וְיְִתַהַדּר ָבּנּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי
 עֹוָלִמים. ָהַרֲחָמן הּוא יְַפְרנְֵסנּו ְבָּכבֹוד. ָהַרֲחָמן הּוא יְִשּׁבֹור
 ֻעֵלּנּו ֵמַעל ַצּוָּאֵרנּו, וְהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמיּות ְלַאְרֵצנּו. ָהַרֲחָמן
ֶזה ֻשְׁלָחן  וְַעל  ַהֶזּה,  ַבַּבּיִת  ְמֻרָבּה  ְבָּרָכה  ָלנּו  יְִשַׁלח   הּוא 
ַהנִָּביא ֵאִליָּהּו  ֶאת  ָלנּו  יְִשַׁלח  ָהַרֲחָמן הּוא  ָעָליו.   ֶשָׁאַכְלנּו 
ָזכּור ַלּטֹוב, וִיַבֵשּׂר ָלנּו ְבּׂשֹורֹות טֹובֹות יְׁשּועֹות וְנֶָחמֹות. 

ָהעֹוָלם ֶאת  ַהָזּן  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  יְיָ  ַאָתּה   ָבּרּוְך 
ְלָכל ֶלֶחם  נֵֹתן  הּוא  ּוְבַרֲחִמים,  ְבֶּחֶסד  ְבֵּחן  ְבּטּובֹו   ֻכּּלֹו 
ָחַסר ֹלא  ָתִּמיד  ַהָגּדֹול  ּוְבטּובֹו  ַחְסּדֹו,  ְלעֹוָלם  ִכּי   ָבָּשׂר 
ַהָגּדֹול, ְשׁמֹו  ַבֲּעבּור  וֶָעד  ְלעֹוָלם  ָמזֹון  ָלנּו  יְֶחַסר  וְַאל   ָלנּו 
ְלָכל ָמזֹון  ּוֵמִכין  ֹּל  ַלכ ּוֵמיִטיב  ֹּל  ַלכ ּוְמַפְרנֵס  ָזן  ֵאל   ִכּי הּוא 

ֹּל.   ַהכ ֶאת  ַהָזּן  יְיָ  ַאָתּה  ָבּרּוְך  ָבָּרא.   ֲאֶשׁר  ְבִּרּיֹוָתיו 

ֶאֶרץ ַלֲאבֹוֵתינּו  ֶשִׁהנְַחְלָתּ  ַעל  ֱאֹלֵהינּו  יְיָ  ְלָּך   נֹוֶדה 
ֵמֶאֶרץ ֱאֹלֵהינּו  יְיָ  ֶשׁהֹוֵצאָתנּו  וְַעל  ּוְרָחָבה  טֹוָבה   ֶחְמָדּה 
ֶשָׁחַתְמָתּ ְבִּריְתָך  וְַעל  ֲעָבִדים  ִמֵבּית  ּוְפִדיָתנּו   ִמְצַריִם 
ֶשׁהֹוַדְעָתּנּו ֻחֶקּיָך  וְַעל  ֶשִׁלַּמְּדָתּנּו  ּתֹוָרְתָך  וְַעל   ִבְּבָשֵׂרנּו 
ָשַׁאָתּה ָמזֹון  ֲאִכיַלת  וְַעל  ֶשׁחֹונַנְָתּנּו,  וֶָחֶסד  ֵחן  ַחיִּים   וְַעל 

ָזן ּוְמַפְרנֵס אֹוָתנּו ָתִּמיד, ְבָּכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשָׁעה. 

ֹּל יְיָ ֱאֹלֵהינּו ֲאנְַחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך,  וְַעל ַהכ
 יְִתָבַּרְך ִשְׁמָך ְבִּפי ָכּל ַחי ָתִּמיד ְלעֹוָלם וֶָעד, ַכָּכּתּוב: “וְָאַכְלָתּ
 וְָשַׂבְעָתּ, ּוֵבַרְכָתּ ֶאת יְיָ ֱאֹלֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶשּׁר נַָתן

ָלְך”. ָבּרּוְך ַאָתּה יְיָ, ַעל ָהָאֶרץ וְַעל ַהָמּזֹון. 
 

יְרּוָשַׁליִם וְַעל  ַעֶמָּך,  יְִשָׂרֵאל  ַעל  ֱאֹלֵהינּו  יְיָ  נָא   ַרֶחם 
ָדּוִד ֵבּית  ַמְלכּות  וְַעל  ְכּבֹוֶדָך,  ִמְשַׁכּן  ִצּיֹון  וְַעל   ִעיֶרָך, 
ִשְׁמָך ֶשׁנְִּקָרא  וְַהָקדֹוׁש  ַהָגדֹול  ַהַבּיִת  וְַעל   ְמִשׁיֶחָך, 
וְַכְלְכֵּלנּו ַפְרנְֵסנּו  זּונֵנּו,  ְרֵענּו,  ָאִבינּו,  ֱאֹלֵהינּו,   ָעָליו. 
ָצרֹוֵתינּו. ִמָכּל  ְמֵהָרה  ֱאֹלֵהינּו  יְיָ  ָלנּו  וְַהְרוַח   וְַהְרוִיֵחנּו, 
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וְֶאת אֹוָתם  ַכּאן  ַהְמֻּסִבּין  ָכּל  ֶאת  יְָבֵרְך  הּוא   ָהַרֲחָמן 
ֵבּיָתם וְֶאת ַזְרָעם וְֶאת ָכּל ֲאֶשׁר ָלֶהם  

ֲאבֹוֵתינּו ֶשׁנְִּתָבְּרכּו  ְכּמֹו  ָלנּו,  ֲאֶשׁר  ָכּל  וְֶאת   אֹוָתנּו 
ֻכָּלּנּו יְָבֵרְך אֹוָתנּו  ֵכּן  ֹּל.  ֹּל כ ֹּל ִמכ ַבּכ וְיֲַעקֹב  יְִצָחק   ַאְבָרָהם 

יַַחד ִבְּבָרָכה ְשֵׁלָמה. וְנֹאַמר ָאֵמן. 

 ַּבָמּרֹום יְַלְמּדּו ֲעֵליֶהם וְָעֵלינּו ְזכּות ֶשְׁתֵּהא ְלִמְשֶׁמֶרת
 ָשׁלֹום. וְנִָשׂא ְבָרָכה ֵמֵאת יְיָ, ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי יְִשֵׁענּו, וְנְִמָצא

ֵחן וְֵשֶׂכל טֹוב ְבֵּעינֵי ֱאֹלִהים וְָאָדם. 

  ָהַרֲחָמן הּוא יְַזֵכּנּו ִלימֹות ַהָמִּשׁיַח ּוְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהָבּא.
 ַמְגִדּיל יְׁשּועֹות ַמְלּכֹו, וְעֶֹשׂה ֶחֶסד ִלְמִשׁיחֹו, ְלָדוִד ּוְלַזְרעֹו
 ַעד עֹוָלם. עֶֹשׂה ָשׁלֹום ִבְּמרֹוָמיו, הּוא יֲַעֶשׂה ָשׁלֹום ָעֵלינּו

וְַעל ָכּל יְִשָׂרַאל. וְִאְמרּו ָאֵמן. 

 יְראּו ֶאת יְיָ ְקדָֹשׁיו, ִכּי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו. ְכִּפיִרים ָרׁשּו
ִכּי טֹוב, ִכּי  וְָרֵעבּו, וְדְֹרֵשׁי יְיָ ֹלא יְַחְסרּו ָכל טֹוב. הֹודּו ַלייָ 
 ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּפֹוֵתַח ֶאת יֶָדָך, ּוַמְשִׂבּיַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ָבּרּוְך
ַגּם ָהיִיִתי  נַַער  ִמְבַטחֹו.  יְיָ  וְָהיָה  ַבּייָ,  יְִבַטח  ֲאֶשׁר   ַהֶגֶּבר 
 ָזַקנְִתּי, וְֹלא ָרִאיִתי ַצִדּיק נֱֶעָזב, וְַזְרעֹו ְמַבֶקּׁש ָלֶחם. יְיָ עֹז

ְלַעּמֹו יִֵתּן, יְיָ יְָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָשּׁלֹום. 


