
ִצּיֹון ִשיַבת  ֶאת  ְיָי  ְּבשּוב  ַהַּמֲעלֹות   ִשיר 
 ָהִיינּו ְּכֹחְלִמים. ָאז ִיָּמֵלא ְשחֹוק ִּפינּו ּוְלשֹוֵננּו
ִעם ַלֲעשֹות  ְיָי  ִהְגִּדיל  ַבּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָאז   ִרָּנה 
ְיָי ַלֲעשֹות ִעָּמנּו ָהִיינּו ְשֵמִחים.  ֵאֶּלה. ִהְגִּדיל 
 שּוָבה ְיָי ֶאת ְשִביֵתנּו ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב. ַהֹּזְרִעים
ֹנֵשא ּוָבֹכה  ֵיֵלְך  ָהלֹוְך  ִיְקצֹרּו.  ְּבִרָּנה   ְּבִדְמָעה 
ֲאֻלּמָֹתיו. ֹנֵשא  ְבִרָּנה  ָיבֹוא  ֹּבא  ַהָּזַרע     ֶמֶשְך 

תהלים קכו
 

 ַרּבֹוַתי, ְנָבֵרְך.
ְיִהי ֵשם ְיָי ְמֹבָרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. 

ְנָבֵרְך ְוַרּבֹוַתי,  ְוַרָּבָנן  ָמָרָנן   ִּבְרשּות 
)ֱאֹלֵהינּו( ֶשָאַכְלנּו ִמֶּשלֹו. 

 ָּברּוְך )ֱאֹלֵהינּו( ֶשָאַכְלנּו ִמֶּשלֹו ּוְבטּובֹו
ָחִיינּו. 

ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְשמֹו.

המזמן אומר: 

 והמסובים עונים
 והמזמן חוזר: 

המזמן אומר: 

 והמסובים עונים
 והמזמן חוזר: 
כולם אומרים: 

 ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהָּזן ֶאת
ּוְבַרֲחִמים, ְּבֶחֶסד  ְּבֵחן  ְּבטּובֹו  ֻּכּלֹו   ָהעֹוָלם 
ַחְסּדֹו, ְלעֹוָלם  ִּכי  ָּבָשר  ְלָכל  ֶלֶחם  ֹנֵתן   הּוא 
 ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול ָּתִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר
 ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד ַּבֲעבּור ְשמֹו ַהָּגדֹול, ִּכי
ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלֹּכל ּוֵמיִטיב ַלֹּכל ּוֵמִכין  הּוא ֵאל 
 ָמזֹון ְלָכל ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶשר ָּבָרא.  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי

ַהָּזן ֶאת ַהֹּכל.  

 נֹוֶדה ְּלָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ַעל ֶשִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו
 ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ְוַעל ֶשהֹוֵצאָתנּו ְיָי
 ֱאֹלֵהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים
ּתֹוָרְתָך ְוַעל  ִּבְבָשֵרנּו  ֶשָחַתְמָּת  ְּבִריְתָך   ְוַעל 
ַחִּיים ְוַעל  ֶשהֹוַדְעָּתנּו  ֻחֶּקיָך  ְוַעל   ֶשִּלַּמְדָּתנּו 
 ֵחן ָוֶחֶסד ֶשחֹוַנְנָּתנּו, ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ָשַאָּתה
ֵעת ּוְבָכל  יֹום  ְּבָכל  ָּתִמיד,  ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו   ָזן 

ּוְבָכל ָשָעה. 
[   לחנוכה ולפורים   ^

ְוַעל ַהְּגבּורֹות  ְוַעל  ַהֻּפְרָקן  ְוַעל  ַהִּנִּסים   ַעל 
ַלֲאבֹוֵתינּו ֶשָעִשיָת  ַהִּמְלָחמֹות  ְוַעל   ַהְּתשּועֹות 

ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה.
ָּגדֹול ֹּכֵהן  יֹוָחָנן  ֶבן  ַמִּתְתָיהּו  ִּביֵמי   –  חנוכה 
ָהְרָשָעה ָיָון  ַמְלכּות  ְּכֶשָעְמָדה  ּוָבָניו   ַחְשמֹוָנִאי 
ּוְלַהֲעִביָרם ּתֹוָרֶתָך  ְלַהְשִּכיָחם  ִיְשָרֵאל  ַעְּמָך   ַעל 
ָעַמְדָּת ָהַרִּבים,  ְּבַרֲחֶמיָך  ְוַאָּתה,  ְרצֹוֶנך.ָ   ֵמֻחֵּקי 
 ָלֶהם ְּבֵעת ָצָרָתם: ַרְבָּת ֶאת ִריָבם ַּדְנָּת ֶאת ִּדיָנם
ַחָּלִשים ְּבַיד  ִגּבֹוִרים  ָמַסְרָּת  ִנְקָמָתם  ֶאת   ָנַקְמָּת 
 ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים ּוְטֵמִאים ְּבַיד ְטהֹוִרים ּוְרָשִעים
 ְּבַיד ַצִּדיִקים ְוֵזִדים ְּבַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶתָך ּוְלָך ָעִשיָת
ִיְשָרֵאל ָעִשיָת ּוְלַעְּמָך  ְוָקדֹוש ְּבעֹוָלֶמָך   ֵשם ָּגדֹול 
 ְּתשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְּכַהּיֹום ַהֶּזה.  ְוַאַחר ֵּכן, ָּבאּו
ֶאת- ְוִטֲהרּו  ֵהיָכֶלָך  ֶאת  ּוִפּנּו  ֵּביֶתָך  ִלְדִביר  ָבֶניָך 
ְוָקְבעּו ָקְדֶשָך  ְּבַחְצרֹות  ֵנרֹות  ְוִהְדִליקּו   ִמְקָּדֶשָך 
ְלִשְמָך ּוְלַהֵּלל  ְלהֹודֹות  ֵאּלּו  ֲחֻנָּכה  ְיֵמי   ְשמֹוַנת 

ַהָּגדֹול.
ַהִּביָרה ְּבשּוַשן  ְוֶאְסֵּתר  ָמְרְּדַכי  ִּביֵמי   –  פורים 
ְלַהְשִמיד ִּבֵּקש  ָהָרָשע  ָהָמן  ֲעֵליֶהם   ְּכֶשָעַמד 
ָזֵקן ְוַעד  ִמַּנַער  ֶאת-ָּכל-ַהְּיהּוִדים  ּוְלַאֵּבד   ַלֲהרֹוג 
ְלֹחֶדש ָעָשר  ִּבְשֹלָשה  ֶאָחד  ְּביֹום  ְוָנִשים   ַטף 
 ְשֵנים ָעָשר הּוא ֹחֶדש ֲאָדר ּוְשָלָלם ָלבֹוז. ְוַאָּתה
ֶאת ְוִקְלַקְלָּת  ֲעָצתֹו  ֶאת  ֵהַפְרָּת  ָהַרִּבים   ְּבַרֲחֶמיָך 
 ַמֲחַשְבּתֹו ַוֲהֵשבֹוָת-ּלֹו ְּגמּולֹו ְּברֹאשֹו ְוָתלּו אֹותֹו

ְוֶאת ָּבָניו ַעל ָהֵעץ. 
ָלְך מֹוִדים  ֲאַנְחנּו  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ַהֹּכל   ְוַעל 
ַחי ָּכל  ְּבִפי  ִשְמָך  ִיְתָּבַרְך  אֹוָתְך,   ּוְמָבְרִכים 
ְוָשַבְעָּת, ְוָאַכְלָּת  ַּכָּכתּוב:  ָוֶעד,  ְלעֹוָלם   ָּתִמיד 
 ּוֵבַרְכָּת ֶאת ְיָי ֱאֹלֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶשר

ָנַתן ָלְך. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון. 
 ַרֶחם ָנא ְיָי ֱאֹלֵהינּו ַעל ִיְשָרֵאל ַעֶּמָך, ְוַעל 
ְוַעל ְוַעל ִצּיֹון ִמְשַּכן ְּכבֹוֶדָך,   ְירּוָשַלִים ִעיֶרָך, 
ַהָּגדֹול ַהַּבִית  ְוַעל  ְמִשיֶחָך,  ָּדִוד  ֵּבית   ַמְלכּות 
 ְוַהָּקדֹוש ֶשִּנְקָרא ִשְמָך ָעָליו. ֱאֹלֵהינּו, ָאִבינּו,
ְוַהְרִויֵחנּו, ְוַכְלְּכֵלנּו  ַפְרְנֵסנּו  זּוֵננּו,   ְרֵענּו, 
ָצרֹוֵתינּו. ִמָּכל  ְמֵהָרה  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ָלנּו   ְוַהְרַוח 
ְיָי ֱאֹלֵהינּו, לֹא ִליֵדי ַמְּתַנת  ְוָנא ַאל ַּתְצִריֵכנּו 
ְלָיְדָך ִאם  ִּכי  ַהְלָוָאָתם,  ִליֵדי  ְולֹא  ָוָדם   ָּבָשר 
ְוָהְרָחָבה, ַהְּקדֹוָשה  ַהְּפתּוָחה   ַהְּמֵלָאה 

ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ִנָּכֵלם  ְולֹא  ֵנבֹוש  ֶשלֹא 
[  לראש חודש וחול המועד   ^

 ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִּגיַע ְוֵיָרֶאה
ּוִפְקדֹוֵננּו ִזְכרֹוֵננּו  ְוִיָּזֵכר  ְוִיָּפֵקד  ְוִיָּשַמע   ְוֵיָרֶצה 
ַעְבֶּדָך ָּדִוד  ֶּבן  ָמִשיַח  ְוִזְכרֹון  ֲאבֹוֵתינּו,   ְוִזְכרֹון 
ַעְּמָך ָּכל  ְוִזְכרֹון  ָקְדֶשָך  ִעיר  ְירּוָשַלִים   ְוִזְכרֹון 
ּוְלֶחֶסד ְלֵחן  ִלְפֵלָטה ְלטֹוָבה  ְלָפֶניָך,  ִיְשָרֵאל   ֵּבית 

ּוְלַרֲחִמים ְלַחִּיים ּוְלָשלֹום ְּביֹום
ראש חודש – רֹאש ַהֹחֶדש

פסח – ַחג ַהַּמּצֹות

סוכות – ַחג ַהֻּסּכֹות

בֹו ּוָפְקֵדנּו  ְלטֹוָבה,  ּבֹו  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ָזְכֵרנּו   ַהֶּזה 
ְישּוָעה ּוִבְדַבר  ְלַחִּיים;  בֹו  ְוהֹוִשיֵענּו    ִלְבָרָכה, 
ִּכי ְוהֹוִשיֵענּו,  ָעֵלינּו  ְוַרֵחם  ְוָחֵּננּו,  חּוס   ְוַרֲחִמים 

ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה. 
 ּוְבֵנה ְירּוָשַלִים ִעיר ַהֹּקֶדש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו.
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוָשַלִים. ָאֵמן. 
ָהֵאל ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו,  ְיָי  ַאָּתה   ָּברּוְך 
ֹּגֲאֵלנּו, ּבֹוְרֵאנּו,  ַאִּדיֵרנּו,  ַמְלֵּכנּו,   ָאִבינּו, 
רֹוֵעה רֹוֵענּו  ַיֲעֹקב,  ְקדֹוש  ְקדֹוֵשנּו   יֹוְצֵרנּו, 
ֶשְּבָכל ַלֹּכל,  ְוַהֵּמיִטיב  ַהּטֹוב  ַהֶּמֶלְך   ִיְשָרַאל, 
 יֹום ָויֹום הּוא ֵהיִטיב, הּוא ֵמיִטיב, הּוא ֵייִטיב
ִיְגְמֵלנּו הּוא  גֹוְמֵלנּו,  הּוא  ְגָמָלנּו,  הּוא   ָלנּו, 
ַהָּצָלה ּוְלֶרַוח  ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן   ָלַעד, 
ַּפְרָנָסה ֶנָחָמה  ִוישּוָעה,  ְּבָרָכה   ְוַהְצָלָחה, 
טֹוב; ְוָכל  ְוָשלֹום,  ְוַחִּיים  ְוַרֲחִמים   ְוַכְלָּכָלה 

ּוִמָּכל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְּסֵרנּו.
ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלֹוְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד.
ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָּבַרְך ַּבָּשַמִים ּוָבָאֶרץ. 

 ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשַּתַּבח ְלדֹור ּדֹוִרים, ְוִיְתָּפַאר 
ָלַעד ָּבנּו  ְוִיְתַהַּדר  ְנָצִחים,  ּוְלֵנַצח  ָלַעד   ָּבנּו 

ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.
ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְּבָכבֹוד. 

ַצָּואֵרנּו,  ֵמַעל  ֻעֵּלנּו  ִיְשּבֹור  הּוא   ָהַרֲחָמן 
ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמיּות ְלַאְרֵצנּו.

 ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשַלח ָלנּו ְּבָרָכה ְמֻרָּבה ַּבַּבִית 
ַהֶּזה, ְוַעל ֻשְלָחן ֶזה ֶשָאַכְלנּו ָעָליו.

ִיְשַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא   ָהַרֲחָמן הּוא 
טֹובֹות ְּבשֹורֹות  ָלנּו  ִויַבֵּשר  ַלּטֹוב,   ָזכּור 

 ְישּועֹות ְוֶנָחמֹות. 
ִאְשִּתי/ )ְוֶאת  אֹוִתי,  ְיָבֵרְך  הּוא   ָהַרֲחָמן 
 ַּבֲעִלי(, )ְוֶאת ַזְרִעי(, ְוֶאת ָּכל ֲאֶשר ִלי / ֶאת
)ִאִּמי ְוֶאת  ַהֶּזה,  ַהַּבִית  ַּבַעל  מֹוִרי(   )ָאִבי 
 מֹוָרִתי( ַּבֲעַלת ַהַּבִית ַהֶּזה, ְוֶאת ָּכל ַהְּמֻסִּבין
ָּכל ְוֶאת  ַזְרָעם  ְוֶאת  ֵּביָתם  ְוֶאת  אֹוָתם   ַּכאן 

ֲאֶשר ָלֶהם  
ֶשִּנְתָּבְרכּו ְּכמֹו  ָלנּו,  ֲאֶשר  ָּכל  ְוֶאת   אֹוָתנּו 
 ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ַּבֹּכל ִמֹּכל ֹּכל.
ְשֵלָמה. ִּבְבָרָכה  ַיַחד  ֻּכָּלנּו  אֹוָתנּו  ְיָבֵרְך   ֵּכן 

ְוֹנאַמר ָאֵמן. 
 ַּבָּמרֹום ְיַלְּמדּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות ֶשְּתֵהא
ְיָי, ֵמֵאת  ְבָרָכה  ְוִנָּשא  ָשלֹום.   ְלִמְשֶמֶרת 
 ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְשֵענּו, ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵשֶכל טֹוב

ְּבֵעיֵני ֱאֹלִהים ְוָאָדם. 
[   לחול המועד ולראש חודש     ^

 לראש חודש – ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵּדש ָעֵלינּו ֶאת ָהֹחֶדש ַהֶּזה 
ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה. 

לסוכות – ָהַרֲחָמן הּוא ָיִקים ָלנּו ֶאת ֻסַּכת ָּדִוד ַהּנֹוֶפֶלת. 

ּוְלַחֵּיי ַהָּמִשיַח  ִלימֹות  ְיַזֵּכנּו  הּוא   ָהַרֲחָמן 
 ָהעֹוָלם ַהָּבא.  ַמְגִּדיל )לראש חדש, וחול המועד – ִמְגּדֹול(
ְלָדִוד ִלְמִשיחֹו,  ֶחֶסד  ְוֹעֶשה  ַמְלּכֹו,   ְישּועֹות 
 ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם. ֹעֶשה ָשלֹום ִּבְמרֹוָמיו, הּוא
ְוִאְמרּו ִיְשָרֵאל.  ָּכל  ְוַעל  ָעֵלינּו  ָשלֹום   ַיֲעֶשה 

ָאֵמן. 
 ְיראּו ֶאת ְיָי ְקדָֹשיו, ִּכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו.
 ְּכִפיִרים ָרשּו ְוָרֵעבּו, ְודְֹרֵשי ְיָי לֹא ַיְחְסרּו ָכל
 טֹוב. הֹודּו ַליָי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּפֹוֵתַח
 ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ָּברּוְך ַהֶּגֶבר
ָהִייִתי ַנַער  ְיָי ִמְבַטחֹו.  ְוָהָיה  ִיְבַטח ַּביָי,   ֲאֶשר 
ְוַזְרעֹו ֶנֱעָזב,  ַצִּדיק  ָרִאיִתי  ְולֹא  ָזַקְנִּתי,   ַּגם 
ֶאת ְיָבֵרְך  ְיָי  ִיֵּתן,  ְלַעּמֹו  ֹעז  ְיָי  ָלֶחם.   ְמַבֶּקש 

ַעּמֹו ַבָּשלֹום. 

M e n u
S t a n d a r d  C h a l l a h  a n d  B i l k a l a c h 
c o m e  i n  r e g u l a r,  w h o l e  w h e a t  o r 

s p e l t .  A l l  c h a l l a h  i s  y o s h o n .

Please email orders and/or 
any questions to 

challosRus@gmail.com.
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