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 מבוא

 ,יקריםחברים וחברות  ,התנועה בות ורבנים, מנהיגי ומנהיגותר

 
  .לצאת אוגדן מנהגי התפילה 14 -אנו עומדים בפתחה של השנה ה

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

 תנועההקהילות ב חשוב ונכון להכיר את הדרך בה נוהגיםבסתירה לרעיון הרפורמי. 

 . שהעביר אלינו מידע בעניין והעשיר בכך את הלוח תודתנו נתונה לכל מי השונות.

, ליאו בקד"ר הרב  מהגותם שלאת חודשי הלוח מעטרים השנה קטעי מקורות  •
 –והרבה רגינה יונס  שנה להולדתו 150במלאת  מנהיג יהודי גרמניה בשואה,

 שנה ללידתה 120הרבה המוסמכת הראשונה במלאת 
טבלה של הפטרות. הטבלה כוללת טור השנה צרפנו כנספח בסוף האוגדן גם גם  •

וטור  "מסורתי"מנהג טור של הפטרות  "מנהג רפורמי",של הפטרות להם קראנו 
הכולל הפטרות ממנהגים אחרים או הפטרות  "מנהג אחר"נוסף לו קראנו 

הפטרות בטור זה נציין את מקורן א=אשכנז. ס=ספרדים ועדות בחלופיות. 
נוסף. במקרים נדירים נציין במלואם  רמי, ר=רפוימזרח, ת=תימן, אט=איטלק

זו אינה אותה הטבלה שפורסמה באוגדנים  !שימו לב .הצעתנול את המקור
הקודמים. כטיבם של כל מיני יצירות רפורמיות יש בטבלה תוצאות של ניסוי 

 ותהייה.
 הכנסנו גם טבלה של הפטרות אלטרנטיביות כמנהג קהילת "כל הנשמה". •
על ידי שיצא לאור סידור "תפילת האדם" ל וגדן היאההתייחסות המרכזית בא •

צד המשך הצגת מנהגי ל אתמועצת הרבנות הרפורמית בישראל. ז –מר"ם 
התפילה על פי סידור "העבודה שבלב" ומחזורי הימים הנוראים והרגלים. אנו 

  .מקווים כי הדבר יהיה לכם לעזר
, ולרבה נועה מזור אל"-זו הזדמנות טובה להודות לחזן אבן כהן מקהילת "הר •

על עין בוחנת ולב מבין לבער שגיאות וחוסר תשומת לב  רבת קיבוץ יהל,
 בעבודת האוגדן.

 מנותודה לרבה אפרת רותם שעדכנה את הלוח בתאריכים בעלי נגיעה לעול •
 ולבני ובנות האדם החיים בו.

תודה לרב יהוידע עמיר על מבחר הקטעים מהגותו של הרב ליאו בק ולרב גלעד  •
 ריב על הקטעים מתוך עבודת ההסמכה של הרבה רגינה יונאס.ק

השתדלנו ככל האפשר לבער את השגיאות, אך אין זה אומר שהלוח נקי לחלוטין  •
נזכיר כי מהדורה  מטעויות. נודה לכל מי שיודיע על טעות שנתקל בה.

 , כבעבר, באתר התנועה.ואלקטרונית תמצא
 ravyoram@gmail.comת: ואלקטרונילפניות 

 האוגדןעורך  - הרב יהורם מזור
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 מאה וחמישים שנה להולדתו – הרב ליאו בק
 

נולד  )Leo Baeck :גרמנית(ב הרב ד"ר ליאו אריה ליפמן בק

  היה .1956 בנובמבר 2-נפטר בו  1873 מאיב 23-ב

ומנהיג  הקהילות הליברליות  , מראשיגרמני-יהודי ומלומד רב

 .השואהו נאציגרמניה בימי המשטר הכל יהודי 

 ביוגרפיה
(כיום לשנו  פרוסיהשב ליסה בעיר 1873 בק נולד בשנת

 .שמואל בק הרב ד"ר אביול .תודוקסיתאור למשפחה ,)פוליןב

-, ובבית המדרש לרבנים בברסלאוהחל ללמוד ב 1891 בשנת

בית המדרש הגבוה למדעי המשיך את לימודיו בברלין ב 1894

תיאולוגיה  ,שם קבל סמיכה  כרב. כמו כן למד שפות שמיותמשותף לכל הזרמים, ה, היהדות

 וקיבל תואר דוקטור. אוניברסיטת ברליןב  והיסטוריה

, 1912 עד דיסלדורףואחר כך כיהן כרב ב אופלן קיבל את מינויו הראשון כרב בעיר 24בגיל 

ואף   בצבא הגרמני רב צבאי. בזמן מלחמת העולם הראשונה שירת בק כברליןמשם עבר ל

דרגה ראשונה. כהכנה לקראת תפקיד זה ערך בק סידור מקוצר לחיילים  צלב הברזלעוטר ב

היהודים בצבא הקיסרות הגרמנית. כמו כן דאג לדווח להנהגת הקהילה בברלין על פועלו 

בית לימד ב ,בגרמניה הליברלית התנועה כמנהיגה הרוחני שלשימש בתקופה זו. בהמשך 

 .בתחומי עיסוקוכתב מאמרים ומחקרים רבים ו המדרש הגבוה ללימודי יהדות

ניו ב היברו יוניון קולג'ואף לימד ב לונדון, ולאחר המלחמה עבר להשואה הרב בק שרד את

מכון ליאו  חנה ארנדטו מרטין בובר הוקם בניו יורק בהתערבותם של 1955 . בשנתיורק

 ובק הפך לנשיאו הראשון.לחקר ההיסטוריה והתרבות של היהודים דוברי הגרמנית,  בק

חתם הרב ד"ר ליאו בק על הגהת ספרו השני "זה העם". בשעות  1956באוקטובר  29-ב

 .83 והוא בןלקה בשבץ וכעבור שלושה ימים נפטר של אותו היום אחר הצהריים 

 פעלו בזמן השואה
כשהוא   הנציגות הארצית של היהודים הגרמנים עמד בראשלשלטון  נאציםלאחר עליית ה

. הוא המשיך להכשיר, בסתר, רבנים לקהילה היהודית ניהיהדות גרממקובל על כל הזרמים ב

מלחמת העולם  נאסר על ידי שלטונות גרמניה הנאצית. בימיהדבר הגוועת גם כאשר 

היו לליאו בק הזדמנויות רבות לעזוב את גרמניה, אך הוא האמין שמנהיג צריך  השנייה

 .אלה לעמוד לצד קהילתו, ולכן לא ניצל הזדמנויות

 דילמת החברות במועצת הזקנים
הזקנים",  בוטלו כל הארגונים הנבחרים של המוסדות היהודיים, ביניהם "מועצת 1939בשנת 

ובמקומם מינו הגרמנים מועצה מטעמם. מרגע זה עלתה דילמת שיתוף הפעולה בין הנאצים 

עיקרון שלא לקבל שום מינוי מהנאצים בק לעצמו קבע לבין קורבנותיהם היהודים. בתחילה 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/23_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/1873
https://he.wikipedia.org/wiki/2_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/1956
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/1873
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%94_%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%A7_(%D7%A8%D7%91)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%A7_(%D7%A8%D7%91)
https://he.wikipedia.org/wiki/1891
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9_%D7%9C%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9_%D7%9C%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/1894
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9_%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9_%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9_%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/1912
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91_%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91_%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%91_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%91_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9_%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94_%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9_%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94_%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9_%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94_%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%92%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%92%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/1955
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%95%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%95%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95_%D7%91%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95_%D7%91%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95_%D7%91%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
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לקבל בק בחר  ,אך כשעלתה שאלת איסוף יהודים לגירוש ,ולא לעשות דבר שיוכל לסייע להם

לו זה, עדי לנהוג בעדינות כלפי המגורשים ולסייע להם. יש שמתחו ביקורת על פאת המינוי כ

תוך הטעייתם והסתרת  ושטענה כי הרב בק דאג להרגיע את שומעי חנה ארנדט ביניהם

 אמת המרה המצפה להם.ה

 טרזינשטטגטו 
אך לאחר יום  ,עבודות פיזיותב עבד. בתחילה טרזיינשטט גטונשלח בק ל 1943 בינואר

יחד עם מלומדים  ,הולדתו השבעים התאפשר לו לספק עזרה רוחנית לחולים ולגוססים

"האדם מחפש משמעות" הספר טור פרנקל, מחבר , ביניהם ד"ר ויקארצות אירופהגדולים מ

אסירים רבים נדחקים  בגטו היוהרצאות בק  נשאכשוהרבה המוסמכת הראשונה רגינה יונס. 

היווה הכוח לנחם. בתוך מצוקת חיי הגטו מן  דבריו שהיה בהםלחדרון קטן כדי לשמוע את 

 ליאו בק את הסמכות המוסרית. 

ם" של הגטו. ה' ג' אדלר, אחד מהמעטים ששרדו, סיפר בנוסף, בק היה חבר ב"מועצת הזקני

על פעלו: "האישיות הראויה ביותר להיזכר מתוך מועצת הזקנים היה הרב ד"ר ליאו בק 

מברלין. הוא היה מכובד על כולם. מעולם לא התחמק מעול המחנה, אולם בקרבתו נדמה 

 שהמחנה אינו קיים...".

בעת הגיעו לגטו מת רב אורתודוקסי זקן  -ניצל  ליאו בק היה אחד מהמיועדים להשמדה אך

מצ'כוסלובקיה בשם בק. לשלטונות הנאצים נמסר בטעות שהרב ליאו בק נפטר ומאז לא 

גטו השורדים האחרים מ 9,000יחד עם שאר בק שוחרר 1945-בבק  נכלל ברשימות המוות.

 .טרזינשטט

 יחסו לציונות ולישראל
, כשהאורתודוקסים והליברלים איחדו כוחות 1897 לבק היה יחס חיובי לציונות. בשנת

ממינכן, סירב להשתתף במחאה נגדו.  הקונגרס הציוני הראשון והצליחו לסלק את

במאמר שכתב הגדיר את מטרת  .מרטין בובר הצטרף לירחון הציוני שהקים 1917 בשנת

 "להביא ליום גדול בו יקום בית ישראל חופשי בארץ האבות". הציונות ככזו שצריכה 

כמצווה את הפעילות לבניין ארץ ישראל.  כשהחליטו להגדירסייע לרבני גרמניה  1921-ב

ף היה חבר בהנהלתה. בסוף וא סוכנות היהודית' ובקרן היסודבק היה פעיל ב' 20-משנות ה

 .וחבר בנשיאותו היה ממייסדי הוועד למען ארץ ישראל בגרמניה 1926

. דוגמה קצרים פרקי זמןלשהה בה ו בק קיבל בהתלהבות את הקמתה של מדינת ישראל

 אבל גם הסיכון עלול להיות "הסיכוי לעם גדול :אמר בו 1953-ליחסו ניתן לראות בנאום מ

 לאלוהות המדינההפיכת  ,לאומנות: ישנה-גדול. בארצו העתיקה תיכפה עליו סכנה חדשה

עמנו  עתיד למעןאבל גדול מהסיכון הוא הסיכוי... לבניין ארץ ישראל,  .קלריקליזםואתן ה

 ".האנושותו

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/1943
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%98%D7%95_%D7%98%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%98%D7%95_%D7%98%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%98%D7%95_%D7%98%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%98%D7%95_%D7%98%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/1897
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/1917
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%95%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%95%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/1921
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/1953
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D
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 כתביו ומשנתו
'מהות  נגד לספר-, כתגובת1905 ספרו הידוע ביותר של בק 'מהות היהדות' נכתב בשנת

ביקורת על היהדות הקדומה. לדעתו של בק היהדות היא הדוגמה  המתחנהנצרות' בו 

יום. הספר -אך גם מחוברת למציאות חיי היום ,הקלאסית לדת המושתתת על עקרונות מוסר

. בכתביו המאוחרים יותר כתב מוסד ביאליק בהוצאת 1968ויצא לאור בשנת  תורגם לעברית

. בק הטיף לסובלנות, הערכה הדדית ודיאלוג בין הברית החדשה על השפעת היהדות על

 .נצרותהיהדות ל

בית  .חיפהב מרכז חינוך ליאו בקו ירושליםב  מכון ליאו בקשמו של הרב -על  קרוייםבישראל 

 קרוי על שמו.   בלונדון רש הליברלי לרבניםהמד

 
 -הראשונה  הרבה הליבראלית -רגינה יונאס הרבה 

 מאה ועשרים שנה להולדתה 
 

כ"ה בנרצחה   ;ברליןב ,1902אוגוסט  3כ"ט תמוז תרס"ב, בס, נולדה אהרבה רגינה יונ 

 מחנה ההשמדה אושוויץ. ב ,1944אוקטובר  12תשרי תש"ה, 

 

היא נולדה  .היתה דמות יחידה במינהס הרבה רגינה יונא

, עבדה כמורה 20 -והתחנכה בברלין בראשית המאה ה

-ונמנתה עם קומץ תלמידות שסיימו את בית ,לעברית וליהדות

בתעודת ההוראה  .המדרש הגבוה למדעי היהדות בברלין

שקיבלה ממוסד זה נכתב כי "השתתפה בהצלחה גדולה 

בעלת כושר לדרוש".  בתרגילי דרשות ומילאה חובתה והיא

במהלך  .כשנתיים לאחר עליית הנאצים קיבלה סמיכה לרבנות

מלחמת העולם השנייה, כאשר קהילות יהודיות נותרו ללא 

נלקחה  1942כנסת. בשנת -רבנים, הותר לה לדרוש בבתי

 גורשה לאושוויץ יחד עם אמה. משם לא שבה. 1944באוקטובר ולטרזיינשטט 

 אשה אינה יכולה לדרוש 
, התגוררה בסביבה יהודיתבברלין, להורים ילידי גרמניה. המשפחה  רגינה יונאס נולדה

שעבד כסוחר, פרנס  ,ניהלה אורח חיים אורתודוקסי קפדני. האב, וברובע העני ביותר בברלין

בדוחק את המשפחה. כאשר נפטר מדלקת ריאות, קברו אותו בסיוע הקהילה היהודית. האם, 

הקפידה האם שילדיה יקבלו  עוניהעל אף  .נותרו ללא מקורות פרנסהיחד עם רגינה ואחיה, 

 חינוך טוב וישמרו על אורח חיים דתי. 

לשינוי מקום  פלאץ.-בשולי הרובע, סמוך לאלכסנדר להתגוררעברה המשפחה בשלב זה 

כנסת שבו -להתפלל בבית הלכההמגורים הייתה השפעה מכרעת על חייה של רגינה. האם 

https://he.wikipedia.org/wiki/1905
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93_%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93_%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95_%D7%91%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95_%D7%91%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95_%D7%91%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95_%D7%91%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94
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-קהילה. וייל דגל בסינתזה בין המסורת וההווה. הוא ניהל את ביתהכרב  שימש מקס וייל

וחיפש דרכים  ,הכנסת ברוח האורתודוקסיה המסורתית, אך פעל להעלאת מעמד האישה

מצווה לבנות. וייל הפך בעיני -להקנות חינוך יהודי לנערות. הוא הנהיג למשל חגיגות בת

דתי שבו שימש וייל כמורה, -ספר יהודי-ביתרגינה לדמות האידיאלית של רב. היא למדה ב

על רצונה להיות רבה, והדבר לא נראה לה יוצא דופן.  דיברהגיל צעיר מוהצטיינה בלימודיה. 

 ההכרה בצורךהביאה אתה את שהייתה זו הרוח הכללית של ההשכלה והאמנציפציה 

 של נשים.גם אמנציפציה ל

 1924ובשנת תיכוני לבנות, -ספר על-תאחרי שסיימה את התיכון למדה יונאס הוראה בבי

את קיומה הכלכלי במשך שנים רבות. סמוך לקבלת תעודת  שרהשאפקיבלה תעודת הוראה 

מוסד זה הסמיך רבנים  .הספר הגבוה למדעי היהדות" בברלין-ההוראה נרשמה ל"בית

 ומורים ואפשר לבוגריו להתקבל למשרות הוראה במוסדות להשכלה גבוהה. 

פרנסה מהוראת עברית. היא לא בהן התהספר הגבוה כשש שנים, -למדה בביתרגינה יונאס 

נשים  27באותן שנים סטודנטים היו  155-הייתה התלמידה היחידה במוסד. מתוך כ

עמדה רגינה בחובות האקדמיים שלה במקצועות  1930שהכשירו עצמן להוראה. ביולי 

מוד ומקרא, והכל בעברית. היא אף השונים, וביניהם ספרות, מקרא, פילוסופיה של הדת, תל

ס א, קיבלה יונ1930כתבה עבודה על המילון של רש"י. בטקס סיום לימודיה, בדצמבר 

דיפלומה כמורה אקדמית לדת, בחתימת כל המרצים. "עיתון המשפחה היהודית" דיווח על 

נה, גרמניה כהפתעה קטבבציניות: "הלילה קיבלנו את הדרשנית הראשונה ממין נקבה  אירוע

הספר אינה מנוסחת באופן המבהיר כי היא -ידי בית-יש לומר. הדיפלומה שניתנה לגברת על

רק מורה". הכותב טען כי יש לכתוב בתעודה במפורש שאינה יכולה לדרוש, שכן "עלול 

המדרש כמורות, תעלינה דרישות -יות אחרות שהוכשרו בביתאלקרות בנקל שנשים אקדמ

 במוסדות אקדמיים". למימוש הסמכתן, לפי הכשרתן

עבודת המחקר שהגישה רגינה יונאס בסיום לימודיה השתרעה על פני שמונים ושמונה 

עמודים, ועסקה בשאלה: "היכולה אישה להחזיק במשרה רבנית?" העבודה התבססה כולה 

הטיעון של יונאס היה שהמכשולים  .על מקורות הלכתיים, מקראיים, תלמודיים ורבניים

ה לרבנות מקורם בדעות קדומות ובבורות, וניתן לשנותם בלי לשנות את להסמכתה של איש

היא לא פסלה שום  .מסגרות היהדות הרבנית. יונאס תפשה עצמה כמתקנת ולא כמהפכנית

חוק, או תקנה. היא מצאה ניגודים ופערים בתפישות השונות, ובנתה טיעונים המאפשרים 

 הכנסת.-חיי ביתאת לאישה להנהיג 

 עליית הנאצים   הסמכה לאחר
המדרש הגבוה -ידי הרב הפרופסור יחזקאל בנט שלימד בבית-עבודת הגמר נבדקה על

פה. מחליפו, -ידו. אבל בנט נפטר לפני שהספיק לבחון אותה בעל-ליהדות ואושרה על

-פרופסור חנוך אלבק, לימים פרופ' לתלמוד באוניברסיטה העברית ועורך המהדורה המדעית

ה, לא הסכים עם דעתה בעניין הסמכת נשים וסירב לבחון אותה. היא פופולארית של המשנ
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הגם שבאופן אישי תמך  ,פנתה לפרופסור הרב ליאו בק, אך רשמית נתקלה בסירוב גם מצדו

בה. רגינה יונאס המשיכה לחפש גורם שיבחן ויסמיך אותה. כשנתיים לאחר עליית הנאצים, 

ראש "אגודת הרבנים הליברלים", להעניק , הסכים הרב מאיר מאקס דינמאן, 1935בשנת 

ס אפה. רגינה יונ-לה סמיכה לרבנות על סמך עבודת הגמר שלה ולאחר שבחן אותה בעל

 .1935בדצמבר  27 -ב ההוסמכה כרב

הספר הגבוה למדעי -תעודת הסמיכה של רגינה יונאס מתבססת על הסכמת המורה מבית

הסכים איתה, שמצד ההלכה יש להשיב היהדות לבחון את יונאס: "הרב פרופסור י. בנט 

שאישה יכולה להיפקד במשמרת הרבנות והתחיל לבחון אותה פנים אל פנים, אך קודם סיום 

הבחינה נקרא למרום והלך לעולמו". לאחר שקיבלה את הסמיכה מידיו של הרב מאקס 

 דינמאן זכתה יונאס לברכותיהם הלבביות של הרב ליאו בק ורעייתו. 

, אמרה: "הגעתי למקצועי הודות 1939בעיתון נשים שוויצי באוקטובר  בראיון שפורסם

להכרה דתית שאלוהים אינו מדכא שום ישות אנושית, ולכן הגבר אינו יכול לשלוט באישה או 

לכבוש עמדה של עליונות רוחנית עליה. באתי לכך מנקודת ראות של שוויון רוחני שלם וסופי 

 חום וצודק".ידי אלוה ר-בין המינים, שנוצר על

 פעילותה בטרזיינשטט
חד עם אמה נדרשה יונאס להתייצב במחנה איסוף בברלין, ונשלחה י 1942בשישה בנובמבר 

נשטט. בגטו חיו באותו זמן כשישים אלף יהודים בתנאי צפיפות יבמשלוח של זקנים לטרזי

של  מחרידים וסבלו ממחלות ומרעב. מיוני אותה שנה החלו להישלח לגטו טרנספורטים

צוידו בחוזה כתוב לפיו קנו, כביכול, הם  .65זקנים ומיוחסים מגרמניה ומאוסטריה, מעל גיל 

דיור בבית אבות. כשהגיעו רגינה ואמה לא נותרו עוד בניינים, רק עליות גג מחניקות בקיץ 

 ומקפיאות בחורף, ורבים שכבו על רצפות הבטון.

 מית" של הפסיכולוג ויקטור פרנקלעם הגעתה למחנה צורפה רגינה לצוות "העזרה העצ

, ותפקידה הוגדר כ"דאגה לנשמה". היא המתינה בתחנת (מחבר "האדם מחפש משמעות")

הרכבת להגעת המגורשים אחוזי ההלם, קיבלה את פניהם, עודדה את רוחם, סייעה להם 

להתמודד עם המציאות האכזרית של תנאי מחסור ורעב, וניסתה להניא אותם מלשלוח יד 

שם. בתוך התופת המשיכה לשאת דרשות והרצאות על הדבקות באמונה הדתית, בנפ

 המחויבות לשמור על זהות יהודית ועל שוויון בין המינים.

ויקטור פרנקל סיפר על אחת מדרשותיה של יונאס. הוא הזמין אותה לשאת דברים בפני 

ל כך שבמסורת משמעות התיאולוגית של העבודה הפסיכולוגית, והיא דיברה עההצוות על 

 והגופני. כבודם האנושי של המוגבלים בכושרם השכלינשמר  היהודית

יונאס עודדה אותם לשוב ליהדות. היא ורבים מיהודי גטו טרזיינשטט היו משכילים מתבוללים 

סיפרה בדרשותיה על יציאת מצרים; על בני ישראל שבמשך כל שנות הנדודים לקחו אתם 

ים והחולים, ועל כך שהמצווה לשאת את התורה והמצווה את לוחות הברית יחד עם הזקנ

היו שקולות.  בארכיון בצ'כיה נמצא קטע  ת אלה שלא יכלו ללכת בכוחות עצמםלשאת א
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ידי מלך מואב לקלל -בכתב ידה של יונאס, ובו דרשה שנשאה על פרשת בלעם,  שנקרא על

מבורך", דרשה יונאס. את בני ישראל ונמצא מברך. "עם ישראל נשלח לעולם כדי להיות 

ידי האל פירושו לתת ברכה, אדיבות, נאמנות וחוסר אנוכיות. הייעוד של -"להיות מבורך על

עם ישראל הוא להקים את עמודי היסוד של העולם: גבר ואישה, אישה וגבר, נטלו על עצמם 

 ".     בטרזיינשטטלקראת אידיאל זה אנו שואפים גם … את האחריות לאותה המשימה

יחד  ,סא, אחרי שנתיים של הצלת נשמות בגטו, נשלחה רגינה יונ1944באוקטובר  12 - ב

בדצמבר  12 -ב ,חודשיים מאוחר יותר .לאושוויץבאחד הטרנספורטים האחרונים  ,עם אמה

 נרצחה הרבה יונאס בתאי הגזים. ,1944

ביתה ובו  הרבה רגינה יונאס הונצחה ע"י עיריית ברלין בלוח הנצחה שנקבע במקום בו עמד

 . נשטטיטרזיללגירוש  דהתגוררה ע

אליזה קלפק ביוגרפיה על הרבה יונאס שכללה גם את פרופ' כתבה הרבה  1999בשנת 

עבודת התיזה שלה. בהשראת הספר יצרה הבמאית דיאנה גרו מהונגריה סרט תיעודי בשם 

 .2013ליר והוקרן בפסטיבל הקולנוע בירושלים בשנת -"רגינה" שזכה בפרס ליה ואן

 
ועל מאמרה הלאומית  העל בלוג הספרנים של הספריי ,הערך "רגינה יונאס" בויקיפדיהעל (מבוסס 

 ארגון המורים הדתיים) , ירחון23"אתרוג"  .טרזינשטטות מגטו משל רותי גליק: מצילת הנש
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 התייחסות לשנת המגפה

 אך עדין נשארה את המסכות. ,לאחר למעלה משנתיים ,בסוף פסח תשפ"ב הסרנו
מתוך  ,ימי המגיפה. השארנו כאן את התפילות הרלוונטיות ףהגענו לסו אםהתהייה ה

  תקווה שלא נזדקק להן.
 

 תפילה למטפלות ולמטפלים
 כתבה: הרבה איילת כהן, תרגום לעברית: הרבה נועה סתת

 
 מי שברך אבותינו ואמותינו,

 :ל מנת לרפא ולטפל בחוליםהוא יברך את כל צוותי הרפואה המסכנים את עצמם ע

הרופאות והרופאים, האחים והאחיות, הטכנאיות, אנשי המשק, המטפלות, 

 על עולמנו בכל יום,  המנווטים בסכנה המתרגשת, והרוקחות הפרמדיקים

 ך.על מנת לרפא את יצורי כפי

 .ואמצם ברך אותם בבואם, וברך אותן בצאתן. הקל על הפחד שלהם. חזקם

נק להם אומץ רוח ומרץ רב לעשות עבודתם נאמנה. אדון כל רופא כל בשר, הע

 הנשמות, הגן עליהם והענק להן תקווה. חזק אותם כדי שיוכלו לחזק אחרים.

הגן על בריאותן כדי שיוכלו לסייע בהחלמה. סייע להם להגיע לזמן שבו יוכלו 

 לנשום עמוק בלי פחד. ברך את מלאכת ידיהן הקדושה. 

 .נו, במהרה בימינומגר את המגיפה מעולמ

 רפאנו ה' ונרפא, הושיענו ונושעה.

 
 מלאה ולחוסן חברתי אל מול המגפה תפילה להחלמה

 הרב עודד מזור 
 

 ִמי ֶׁשֵּבַר� ִאּמֹוֵתינּו ַוֲאבֹוֵתינּו, ַהֵּמִאיר ָלעֹוָלם ֻּכּלֹו ּוְליֹוְׁשָביו ֶׁשָּבָרא ְּבִמַּדת ָהַרֲחִמים,

ְּבִבְרַּכת ְּבִריאּות ְוַהְחָלָמה. ַיְׂשִּכיל ה' ְּדָרֵכינּו ִויַכֵּון ֶאת ַמֲעֵׂשינּו הּוא ְיָבֵר� ֶאת ֻּכָּלנּו 

 ְלטֹוָבה, ְלַמַען ִנְׁשֹמר ַעל ְּבִריאּוֵתנּו ּוְבִריאּות ָיִקיֵרינּו ּוְסִביָבֵתנּו.

 נֹות ִמְּבִחיָרֵתנּו.ָחִסין ָקדֹוׁש ְּבֹרב טֹוְב� ֵּתן ֹחֶסן ְּבַנְפֵׁשנּו ְלַכֵּבד ְּבִחירֹות ַהּׁשוֹ 

 ֵּתן ָּבנּו ֶחְמָלה ַוֲהָבָנה ִלְראֹות ֶׁשַּכָּוַנת ֻּכָּלנּו ְלַהְרּבֹות טֹוב ְוַחִּיים ְּבעֹוָלְמ�,

 ְּבֶאֶרץ ַחִּיים. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות, ייִלְראֹות ְּבטּוב 

 ַמר: ָאֵמן.ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלנּו. ְוֹנא
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 ברכה לשנה החדשה עם תום שנת השמיטה
 (על יסוד ברכת השנים בתפילת העמידה)

 
השנה ָּבֵר� ָעֵלינּו יי ֱא�ֵהינּו ֶאת יי'", -עם סיומה של שנת "ושבתה הארץ שבת ל

ְּפֵני ִלְבָרָכה ַעל ָּכל  ְוֶאת ָּכל ִמיֵני ֵּפרֹוֶתיָה ְלטֹוָבה; ְוֵתן ַטל ּוָמָטרעלינו  המתחדשת
 ְוַׂשַּבע ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְוֶאת ֶאֶרץ ָקְדְׁש� ִמּטּוָב�.  ,ְוַרֵּוה ְּפֵני ֵתֵבל ,ָהֲאָדָמה

ַמֵּלא ָיֵדינּו ִמִּבְרכֹוֶתי� ּוֵמֹעֶׁשר ַמְּתנֹות ָיֶדי� ְּכֵדי ָצְרֵּכנּו ּוַמְחסֹוֵרנּו, �א ַמָּטה ֵמֶהם ְו�א 
, ְּכִפי ֶׁשִּצִּויָת 1ֵדי ֲאֵחִרים ִמַּמְּתנֹוֶתי� ֶׁשַאָּתה ַמֲעִניק ָלנּו ָׁשָנה ְּבָׁשָנהַמְעָלה, ְוַזֵּכנּו ְלַמֵּלא יְ 

 .2)11אֹוָתנּו: "ָּפֹתַח ִּתְפַּתח ֶאת ָיְד� ְלָאִחי�" (דברים טו 
ֹום. חּוס ְוַרֵחם ָׁשְמָרה ְוַהִּציָלה ָׁשָנה זֹו ִמָּכל ָּדָבר ָרע ַוֲעֵׂשה ָלּה ִּתְקָוה טֹוָבה ְוַאֲחִרית ָׁשל

, ָּכל ֶאָחד ִּבְזַמּנֹו, 3ָעֶליָה ְוַעל ָּכל ֵּפירֹוֶתיָה, ְונֹוֶדה ְל� ְּבָאְכֵלנּו ֵמֶהם, ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה
, ְלַמַען ִנְזֹּכר ֲאֶׁשר הֹוֵריָתנּו: "ִּכי �א ַעל ַהֶּלֶחם ְלַבּדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם ִּכי ַעל ָּכל 4ִעּתֹו ְועֹוָנתוֹ 

ֹוָצא ִפי יי" (דברים ח ג) ְוֶאת ֲאֶׁשר הֹוֵריָת ְלָאָדם ָהִראׁשֹון, ְּכִמְדַרׁש ַרּבֹוֵתינּו: "ֵּתן מ
ֵאין ִמי ֶׁשְּיַתֵּקן ַאֲחֶרי�"  -ַּדְעְּת� ֶׁש�א ְּתַקְלֵקל ְו�א ַּתְחִריב ֶאת עֹוָלִמי, ֶׁשִאם ִקְלַקְלָּת 

 (קהלת רבה ט).    
ְׁשֵמי ָרצֹון ְּבָרָכה ּוְנָדָבה. ּוְתִהי ַאֲחִריָתּה ַחִּיים ְוָׂשָבע ְוָׁשלֹום, ַּכָּׁשִנים ָּבֵר� ָׁשָנה זֹו ְּבגִ 

ַוֲאַכְלֶּתם ָלׂשַבע ִויַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח ָעֶליָה"  ַהּטֹובֹות ִלְבָרָכה, ַּכָּכתּוב: "ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ִּפְרָיּה
א ִנֹּגׂש ֶאת ֵרֵעינּו, ְלַמַען ִּתְׁשֹמט ְלָפֶני� ַּגם ַאָּתה ). ַהְׂשְּכֵלנּו ְּבָׁשָנה זֹו ֶׁש�19(ויקרא כה 

ָבֵר� ְיָבֶרְכ� יי ָּבָאֶרץ  ִּכי ְּב� ֶאְביֹון ֶאת ִׁשְטֵרי חֹובֹוֵתינּו ְל�, ּוְתַזֵּכנּו ַּכָּכתּוב: "ִּכי �א ִיְהֶיה
  ).4ֲאֶׁשר יי ֱא�ֶהי� ֹנֵתן ְל� ַנֲחָלה ְלִרְׁשָּתּה" (דברים טו 

"האנשים, והנשים, והטף וגרך אשר בשעריך" (דברים לא -הקהילנו בשנה זו, אנחנו ו
), בבתי מדרשות ומקדשי מעט למען נשמע ולמען נלמד לשמור ולעשות את דבר 12

 5תורתך.
קרא דרור לארץ ולכל  6זכור כי גרים ותושבים אנו עמך וצווה את ברכתך לנו.

, לפתוח חרצובות רשע, להתיר 7ר לזולתנויושביה וחזק ידינו לקרוא אף אנו דרו
  8אגודות מוטה, לפרוס לרעבים לחם ולהפיק להם נפשנו.

 ִּכי ֵאל טֹוב ּוֵמִטיב ָאָּתה ּוְמָבֵר� ַהָּׁשִנים: ָּברּו� ַאָּתה (יי), ְמָבֵר� ַהָּׁשִנים.
 

 
                                                 

נחשבים כהפקר (כחלק מקדושתם של פרות שנת והבכירו במהלך שנה זו או בשנה שלאחריה בשנת השביעית  שחנטופרות  1
השמיטה). החקלאי רשאי לטול מן הפרות שגדלים במטעיו כדי מאכל בני משפחתו אך לא לשם מסחר. יתר הפירות הם הפקר 

 ם רשאי לטול מהם לכלכלתו.וכל אד
מצוות שמיטת החובות המפורטת בפרשת ראה בחומש דברים מהווה בסיס תורני למצווה הכלכלית של מתן צדקה ולתמיכה  2

 שמיטת החובות נוהגת עם סיומה של שנת השמיטה והתחלתה של השנה החדשה. באביוני הארץ.
בדרך בה  שחנטו בשנה השביעיתוך, לאכול ולהשתמש בפרות קדושת פירות שנת השמיטה באה לידי ביטוי בחובה לצר 3

או בשנה שבאה  אין מבשלים אותו בשנת השמיטה –מה פרי שנוהגים לאכול אותו חי ולא מבושל וגנוהגים בהם בשגרה. כך לד
 . פרי שמשמש רק למאכל ולא לתרופה או לשימוש אחר מקפידים בשנת השמיטה להשתמש בו בדרך השגרתית.אחריה

חד מהיבטיה של מצוות השמיטה הוא חובת הביעור של פירות השמיטה. השימוש בפירות שנת השביעית (הגדלים מאליהם א 4
. חובת (בשנת השבע ובשנת השמונה) וחיית השדה יכולה לזון מהם בשנה זו) מוגבל לזמן בו הפירות מצויים עדין על העצים

 הביעור אוסרת על אגירת פירות השביעית.
הל הנוהגת בחג הסוכות שבשנה שלאחר שנת השמיטה חותמת את שנת השבע. במסגרת מעמד ההקהל נקראים מצוות הק 5

ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנִׁשים דברי התורה באוזני האנשים, הנשים, הטף והגרים הנקבצים במקדש, כפי שמתואר בפרשת "וילך": 
 ַמַען ִיְׁשְמעּו ּוְלַמַען ִיְלְמדּו ְוָיְראּו ֶאת ְיהָוה ֱא�ֵהיֶכם ְוָׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאתְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף ְוֵגְר� ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי� לְ 

 (דברים לא יב)."
שנת תשע"ה היא שנת שמיטה, ואשר על כן שנת תשע"ו הבאה אחריה יכולה היתה להיות שנת יובל במידה ומנין היובלים  6

י'' הארץ. בנוסף לגאולת הקרקעות נהגה -בימינו.  ביסודה של שנת היובל ומצוות השבת הקרקעות ניצב הרעיון כי להיה נוהג 
גם בשנת היובל מצוות שמיטת הקרקע (שנה שניה ברציפות אחרי השמיטה) ועל ענין זה קובעת התורה בפרשת "בהר": 

 " (ויקרא כה כא).ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתי ָלֶכם"
 יסוד מצוות השמעת קול השופר במוצאי יום הכיפורים של שנת היובל המסמלת את גאולת הקרקעות ושחרור העבדים: " על 7

ַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ׁשְ  ְצֶכם.ְוַהֲעַבְרָּת ׁשֹוַפר ְּתרּוָעה ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִבִעי ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַּתֲעִבירּו ׁשֹוָפר ְּבָכל ַאְר 
 י)-" (ויקרא כה טּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל ֹיְׁשֶביהָ 

 י).-על יסוד פסוקי ההפטרה ליום הכיפורים מתוך נבואת ישעיהו (נח ו  8
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 י  ר ש ת
 

 

 
/ הרב ליאו באק 1938 -אגרת ליום כיפור תרצ"ח  

 
כל בית ישראל בפני אלוהיו, אלוהי המשפט והמחילה, בפניו נבדוק  בשעה זאת עומד

נא כולנו את דרכנו, נבדוק את אשר עשינו ואת אשר לא עשינו, נבדוק לאן פנינו 
ומנין רחקנו. באשר חטאנו, נודה בגלוי 'חטאנו', ונפנה תפילתנו לאלוהינו, כשעז 

 רצוננו לתשובה, תפילת "סלח נא..."
לוהינו. בעוז אשר בו אמרנו לפניו את חטאותינו, על חטא היחיד עומדים אנו בפני א

ועל חטאו של הכלל, בעוז זה מביעים אנו את רגש סלידתנו באשר לעלילה המעידה 
באמונתנו את באשר לשקר המרים ראשו עלינו, עדות השווא שלה, והגלויה נגד 

  .עינינו
 קוראים אנו בשם אמונתנו ובשם עתידנו:

  ?רז אל שדי, אל אחד מי הודיע לעולם
  ?מי הפיץ בעולם את זיקה לטוהר המידות, לטהרת המשפחה
  ?מי נתן לעולם את רגש הכבוד לאדם הנברא בצלם אלוהים

  ?מי הטיף בעולם את מצוות הצדק, את הרעיון החברתי
  .בכל אלה היה חזונם של נביאי ישראל, היתה התגלות השכינה לעם ישראל

  .רים ומוסיפים הם לצמוחבתוך היהדות צמחו הדב
  .ועובדות אלו תשמנה לאל ותפרנה כל עלבון

  .עומדים אנו בפני אלוהינו. בו נחסה
באלוהינו גלומים אמיתותם וכבודם של כל עמידתנו בפני התמורות, של כל עוזנו 

  .ותעצומת נפשנו בשעת צרה
 .תולדותינו הן תולדות גדלות רוחנית, תולדות גאון והדר רוחניים

 .ליהם נשליך יהבנו בפגוע בנו צרים ומעליבים, בעת יסובבו צער וסבלע
  .אלוהים הנחה אבותינו מדור לדור

  .הוא ינחה גם אותנו וגם את בנינו בעת הזאת
  .עומדים אנו בפני אלוהינו

 .מצוותו אשר אנו עושים, מפיחה בנו עוזנו
  .בפניו נקוד ונשתחווה, ובפני בני האדם ניישר גבינו

  .לוהינו אנו עובדים ובזאת נעמוד איתן בכל התמורותאת א
 .בענווה נבטח בו ודרכנו ברורה לפנינו, את עתידנו נשור

  .כל בית ישראל עומד בשעה זאת בפני אלוהיו
  .בתפילתנו, בביטחוננו, באמונתנו, שותפים כל היהודים עלי אדמות

 לאבינו שבשמים  מבטינו זה אל זה ויודעים אנו זה על זה, ועינינו מייחלות
  .)4(תהלים קכ"א, ואנו יודעים: 'הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל' 

 .עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל
  .יגון ואבל בלבנו

  .באלם, בהיאלמנו דום בפני אלוהינו, נביע את אשר בלבבנו
  ".יזעק האלם יותר מכל אומר ומכל דברים
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 25.9  פ"בכ"ט אלול תש ,ראשון, יום  ערב ראש השנה
 

נושא חשוב שיש לתת עליו את הדעת, במסגרת ההכנות שלנו לקראת ראש השנה, הוא ענין 
המוכנות האישית של כל אחד ואחת מאתנו לקראת ראש השנה. לא די בעסוק בנושאים שבין 

עשות כל שבידינו יש להקדים להם נושאים שבין אדם לחברו. חשוב להיות מודע ול -אדם למקום 
                           להגיע לראש השנה כשלבנו, מחשבותינו וידינו נקיות.

נוהגים להשכים לאמירת סליחות של ערב ראש השנה, הנקראות בקהילות אשכנז סליחות  .א
 "זכור ברית", על שם אחד הפיוטים המרכזיים בסדר הסליחות של לילה זה.  

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

 נוהגים להרבות בצדקה בערב החג ובימים שלפניו.  .ג

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

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

 

 26.9  גפ", א' תשרי תשינשא' ראש השנה, יום 

ההדלקה "... להדליק נר של יום טוב" ואת ברכת  אחריבערב החג מדליקים נרות ומברכים  .א
 הזמן (שהחיינו).  

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

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

ש השנה. מנהג חלק מקהילות התנועה ברא בבית הכנסתמנהג ארץ ישראל שאין מקדשים  .ד
לערוך בכל זאת קידוש וסדר סמנים גם בבית הכנסת בתום התפילה. מנהג קהילות אחרות 
להזמין את הילדים אל בימת בית הכנסת לקידוש, ובנוסף לכוסית היין לתת להם תפוח בדבש 

 .או ממתק ולברך יחד אתם "יהי רצון שתהא השנה טובה ומתוקה"

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

בתום הקידוש עורכים את סדר "סימנא מילתא" ופותחים את הסעודה במאכלים סמליים  .ו
ניתן להוסיף ולחדש וביא, כרישה, ובהם תפוח בדבש, רימון, ראש דג, סלק, גזר, תמרים, ר

. מברכים ברכת "בורא פרי ברכות על מאכלים נוספים המסמלים איחולים לשנה החדשה
 העץ" לפני אכילת הפרי הראשון, וברכת "בורא פרי האדמה" לפני אכילת הירק הראשון. 

בשחרית מתפללים עמידה של שבע ברכות, הכוללת את התוספות המיוחדות לעשרת ימי  .ז
, "שכינה מקור חיינו" או בה. לאחר תפילת העמידה אומרים את הפיוט "אבינו מלכנו"תשו

 . "אלוהינו שבשמיים"

 ופסוקי "ואני תפילתי". י"ג מדות: מוציאים שני ספרי תורה ואומרים קריאת התורה וההפטרה .ח
 "וירא"פרשת בוגירוש ישמעאל סיפור לידתו של יצחק בעולים  החמישל קוראיםבספר ראשון 

 תורהלעולים את הבברכת "מי שברך"  . בקהילות בהן נוהגים לברך)1-34א, "(בראשית כ
מעלים את בספר השני , "הזה יום הדיןבלחיים טובים  ו/ו ויחתמה/: "ויכתבהמוסיפים

-23 ,ג"כ ויקרא(. מנהג נוסח מחזור כוונת הלב לקרוא את פסוקי החג בפרשת "אמר" מפטירה
-1ט, "רוא בפרשת קורבנות החג מתוך פרשת "פנחס" (במדבר כהמנהג המסורתי הוא לק). 25
יש הנוהגים לומר הקריאה בספר הראשון ובספר השני, ). יש הנוהגים לומר חצי קדיש בתום 6

 את הברכה בעבור החולים. 

קהילות שאינן מקיימות תפילות ביום השני של ראש השנה, יכולות לקרוא את הקריאה של  .ט
  .ה, וראו בהמשך) ביום הראשוןהיום השני (פרשת העקיד
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 ביום הראשון של החג מפטירים בתפילת חנה ובהולדת הנביא שמואל  בספר שמואל א'. .י
מנהג חלק מקהילות התנועה להסתפק בקריאת פרק א'. מנהג קהילות אחרות לקרוא גם את 

 , כמופיע במחזור כוונת הלב.)1-10חנה (שמואל א' ב, ההודיה של תפילת 

והימים הטובים מוסיפים תפילה לשלום חילי וחיילות צה"ל ותפילה לשלומה כבכל השבתות  .יא
של מדינת ישראל לאחר קריאת התורה. בראש השנה וביום הכיפורים נוהגים להוסיף תפילה 
לשלום אחינו הנתונים בשביה ובצרה, כמופיע במחזור כוונת הלב. מן הראוי להקדיש 

חות חללי צה"ל המקוות להביא את בניהן התפילה לאזרחי ישראל הנמצאים בשבי ולמשפ
השנה ראוי להוסיף גם התייחסות לנפטרי הקורונה, לחולים וכן לברך את לקבר ישראל. 

 הצוותים הרפואיים.

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

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

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

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

 עות אלו. מנהג רבות מקהילותינו שהקהל עומד אף בתקי
 ראו בהמשך פירוט והרחבה של מנהגי תקיעת השופר.

 לאחר תקיעת השופר מחזירים את ספרי התורה להיכל. .יג

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

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

 תר"ת בסיום "שופרות". בעת התקיעות הקהל עומד על רגליו.

את הפיוט "ונתנה תוקף" ואת  בלבד, הכולל "זכר למוסף"מנהג רבות מקהילות התנועה לומר  .טו
שלוש הברכות המיוחדות. חלק מקהילות התנועה נוהגות להתפלל ראשית בדומיה את 
עמידת המוסף במלואה (המופיעה בסוף מחזור "הכוונה שבלב"), ולשלב את הפיוט "ונתנה 

או לומר לאחר התפילה השקטה את הפיוט ואת  תוקף" ותקיעות המוסף במעין חזרת הש"ץ
  ברכות המיוחדות.שלוש ה

, )44ג, "(ויקרא כ וידבר משה""את פסוקי לפני הברכה  יםדושא רבא של ראש השנה אומריבק .טז
 לאחר ברכת "המוציא" טובלים את החלה בדבש.. ),5-4"תקעו בחודש שופר" (תהילים פא, -ו

 נוסח הקידוש מופיע בסוף הלוח.
ו/או  ם בסדר "אבינו מלכנו"מתפללים תפילת עמידה של שבע ברכות וחותמי בתפילת מנחה .יז

 . "שכינה מקור חיינו"

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

ות ים..."), תהילים ("ותשליך במצול 18-19התשליך כולל אמירת הפסוקים הבאים: מיכה ז, 
רבני התנועה חברו רבות ול ובקשות שונות. "ק-ג ו"("מן המצר..."), מזמורי תהילים ל 5-9ח "קי

בקשות ונוסחים שונים למעמד התשליך. קהילות ספרד נוהגות לחתום את התשליך באמירת 
 משנה וקדיש דרבנן. על מנת לזכות הרבים ניתן לתקוע בשופר גם במעמד זה (מן הראוי
לתקוע לכל הפחות עשרה קולות: תשר"ת, תש"ת ותר"ת). במידה ויש בקהל מי שטרם שמע 

בסוף האוגדן הבאנו  תקיעת שופר ניתן לברך את ברכת השופר ואת ברכת הזמן (שהחיינו).
 שני נוסחי סדר תשליך. 

 

 מנהגי תקיעת השופר

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



 

14 
 

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

לתרועה בראש השנה, למדו  החכמים  למרות שהתורה אינה מזכירה דווקא את השופר ככלי .ב
זו" לאת הדבר מאזכור השופר ביחס למצוות היובל ("שיהיו כל תקיעות שביעי שוות זו 

 ע"ב). ראש השנה ל"גבבלי, 

כל הקרניים, למעט קרן הפרה, כשרות להתקנת שופר. המנהג הוא לתקין שופר מקרן הכבש  .ג
רוב העדות תוקעות בראש השנה  ., כזכר לאיילו של אברהם בעקדת יצחקאו מקרן היעל

כדי לסמל תשובה וחרטה (ולכן לא נהוג לתקוע בקרן של ראם שהיא ישרה  בשופר כפוף
 . יהודי תימן נוהגים לתקוע בקרן היעל שהיא ארוכה ומסולסלת.ועשויה לסמל יוהרה)

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

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

מתקיעת השופר ביומו הראשון של ראש המנהג המסורתי הוא להימנע  תקיעת שופר בשבת: .ה
השנה שחל בשבת, בשל החשש שמי שאינו בקיא יטלטל את השופר לצורך לימוד התקיעה 
אצל מומחה (בדומה לאיסור נטילת לולב בשבת או קריאת מגילה בשושן פורים שחל 
בשבת). עם זאת ישנן עדויות מוצקות להלכה ארץ ישראלית במסגרתה נהגו לתקוע בשופר 

 בשבת, על יסוד מנהגו של רבן יוחנן בן זכאי בבית הדין ביבנה. גם 

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

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

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

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

 שיש להשמיע לפני ואחרי כל תרועה קול פשוט של תקיעה.

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

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

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

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

לפני התקיעות את ברכת "...לשמוע קול שופר" ואת ברכת הזמן  ת/מברך .תחינה קצרה
. נוהגים לברך את הברכות בשני .(ומנהג חלק מהקהילות שכל הקהל מברך יחד ,(שהחיינו)
 ימי החג. 

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

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

 אם שגה בעל התקיעה בהשמעת הקול מקריאים אותו מחדש.

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

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

 מחזורי תר"ת. 
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חתימת הברכות בעת התפילה בלחש. במנהג התפילה המסורתי נוהגים לתקוע גם ב .יג
המתפללים ממתינים לתקיעותיו של בעל התקיעה בסוף ברכת "מלכויות", אז ממשיכים 
בלחש עד שמיעת התקיעות בחתימת "זכרונות", וממשיכים שוב עד לחתימת "שופרות" 
ושמיעת קולות השופר. בעת חזרת שליח הציבור על תפילת העמידה (תפילת תשע) תוקעים 

 פעם נוספת בסוף כל אחת משלוש הברכות.  בשופר

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

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

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

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

 מועמד" ויש לשומען עומדים.

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

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

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

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

מנהג ראוי הוא שבעלי התקיעה מבקרים חברי קהילה חולים או קשישים שנבצר מהם  .יח
להגיע לבית הכנסת על מנת להשמיע את קול השופר וכן לקיים מעמד פומבי של תקיעת 
 שופר בגינה ציבורית או במקום התכנסות אחר לטובת מתן הזדמנות לציבור גדול לשמוע

 את קול השופר בימות החג.

 

  27.9, ב' תשרי שלישיב' ראש השנה, יום 

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

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

  אשר הודלק לפני כניסת החג.

 עורכים קידוש על פי סדר יק"ז (יין, קדושת היום, ברכת הזמן (שהחיינו). .ג

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

 מילתא"  גם בלילו של היום השני.

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

נוהגות לייחד ליום ב' של ראש השנה נוסח יצירתי מיוחד, או אירוע מיוחד בתפילה, כדי 
אל" הוא שהרבה והחזן מבקרים את חברי -מנהג קהילת "הר להבדילו מיומו הראשון החג.

 הקהילה החולים בביתם כדי לזכות אותם בשמיעת קול השופר.

-1ב, "חמישה עולים בפרשת העקידה (בראשית כבתפילת שחרית קוראים בספר הראשון ל .ו
). בספר השני קוראים למפטיר, בקריאה זהה לזה של היום הראשון. מפטירים בנבואת 24

 ).1-19א, "הנחמה של ירמיהו (פרק ל

 .ו/או "שכינה מקור חיינו" במנחה מתפללים תפילת שבע ואומרים את הפיוט "אבינו מלכנו" .ז
 



 

16 
 

 ש השנה אבלות ברא –"ומחה יי דמעה" 

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

"לא נהג אבלות או לא  לפני כניסת החג (מכורח או מבחירה) ימנו שבעת ימי האבלות מצאת החג.
  וג... דינו כדין קובר מתו ברגל" (שולחן ערוך אורח חיים, תקמ"ח, ז).יכול לנה

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

 ות השבעה. האבלים אינם נוהגים במנהגי אבל

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

 לקבורתו.

 

 28.9 ' תשריג רביעיצום גדליה, יום 

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

בעקבות אירועים אלו בא לפנה"ס ואת בריחת שארית הפליטה למצרים מאימת הבבלים.  585
 הקץ לנוכחות יהודית בארץ יהודה עד לימי שיבת ציון.

ת השחר ועד צאת הכוכבים, והיא כוללת איסור אכילה ושתייה, אך לא מעלו -זמן התענית  .ב
הרבנות  את יתר העינויים הנוהגים ביום הכיפורים ובתשעה באב. על פי החלטת מועצת

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

את הברכה כחלק מברכת  מוסיפיםמוסיפים לתפילת העמידה את ברכת "עננו".  ברכת עננו: .ג
"שומע תפילה". מנהג קהילות תימן לומר את הברכה בכל תפילות היום (ערבית, שחרית 

 אומרים את הברכה בשחרית ובמנחה. שומנחה). מנהג הספרדים 
 כת "עננו" בתפילות העמידה של ימות החול.בסידור תפילת האדם נכללת בר

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

ל התענית לאחר תפילת העמידה בבוקר התענית. לקהילות אשכנז נוסח סליחות מיוחד ללי
  (במסגרת הסליחות של עשרת ימי תשובה).

 בסידור תפילת האדם מקראות לצום גדליהו בשער מעגל השנה. .ה

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

 "עושה השלום במרומיו...".-ים בבאמירת הקדיש, וחותמ

קריאת התורה: בתפילת שחרית בציבור קוראים בתורה לשלושה עולים מפרשת "כי תשא",  .ז
; עליה שנייה: 11-14ב, "בפסוקים המזכירים את י"ג מידות הרחמים (עליה ראשונה: שמות ל

ת הקריאה ). נוהגים לפי מסורת אשכנז שבע4-10; עליה שלישית: שמות ל"ד, 1-3ד, "שמות ל
הציבור אומר יחד את הפסוק: "שוב מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך", את י"ג מידות 

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

. ספרדים ועדות 8ו, "נ – 6ה, ". עדות אשכנז מפטירות בישעיה נוחוזרים על הקריאה מהבוקר
  .המזרח אינם מפטירים כלל בתעניות

המזמור מופיע נוהגים לומר את מזמור תהילים כ"ז בתום תפילת ערבית ובתפילת שחרית.  .ח
  בתפילות החול בסידור תפילת האדם.

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

מנהג חלק מקהילות התנועה להקדיש את ימי התענית "הקטנים" בלוח השנה העברי ללמוד  .י
 ולעשייה בנושאי חברה, התנדבות וצדק חברתי.
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 1.10תשרי  'ו, וילךשבת שובה, פרשת 

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

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

המזמור מופיע נוהגים לומר את מזמור תהילים כ"ז בתום תפילת ערבית ותפילת שחרית.  .ב
 . בתפילות השבת בסידור תפילת האדם

בשל מספר הפסוקים  ."וילך"בפרשת  עולים ולמפטירשחרית קוראים לשבעה בתפילת  .ג
המצומצם של הפרשה ראוי לקרוא את הפרשה כולה. מפטירים בהפטרה מיוחדת לשבת 

 או: .18-20: מיכה ז' כחתימה ומוסיפים. הספר חתימתעד ו 2מפסוק  ד,"הושע י :"שובה"
 . 15-27 יואל ב,

 חונות. בשבת זו מצוין יום הצמ .ד

 ביום ראשון מצוין היום הבינלאומי להתנגדות לאלימות. .ה

 ."האזינו"בפרשת עולים קוראים לשלושה  במנחה .ו

 בצאת השבת ממשיכים באמירת הסליחות. .ז
 

 4.10 – 28.9ט' תשרי, -', גשלישי -רביעי בין כסה לעשור, ימים 
 כות: אבותבתפילות העמידה מוסיפים את התוספות המיוחדות לעשרת ימי תשובה בבר .א

, גבורות, הודאה ועושה השלום, ומשנים את חתימת ברכת "קדושת השם" וברכת ואמהות
 "השבת המשפט".

 שלום במרומיו...".ה"עושה -כופלים את תיבת "לעלא" באמירת הקדיש וחותמים ב .ב

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

המזמור ז. "בתום תפילת ערבית ובתום תפילת שחרית נוהגים לומר את מזמור תהילים כ .ד
  .מופיע בתפילות החול בסידור תפילת האדם

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

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

ות. קהילות ספרד נוהגות לתקוע בשופר בזמן אמירת י"ג המידות במהלך סדר הסליח .ו
 קהילות אשכנז נוהגות לתקוע בשופר לאחר תפילת השחרית.

 
 מנהגי אמירת הסליחות

חזרה על י"ג מידות הרחמים. במרוצת  םיהסדר הסליחות מבוסס על סדרת פיוטים ובינ .א
הדורות צורפו לסדר הסליחות תפילות ומקראות פתיחה כדוגמת פסוקי "אשרי יושבי ביתך" 

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

 למעט תשעה באב.

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

התפילות במוצאי שבת שלפני ראש השנה ובלבד שניתן להקדים לחג שלושה ימי אמירת 
סליחות. קהילות ספרד נוהגות לומר מדי לילה סדר סליחות קבוע. קהילות אשכנז נוהגות 

 לשלב בסדר הסליחות פיוטים שונים מדי לילה.
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הציבור והקהל אומרים את י"ג המידות. קהילות ספרד נוהגות לתקוע בשופר בשעה ששליח  .ג
קהילות אשכנז אינן תוקעות בשופר בזמן אמירת הסליחות ובמקום זאת משמיעות תקיעות 

 שופר בתום תפילת השחרית בימות אלול.

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

בלילה בישראל). מעיקר הדין ניתן גם לומר סליחות בשעות תפילת  10:30-11:00סביבות 
 המנחה. קהילות התנועה נוהגות להקל ולאומרן בשעות הערב והלילה המוקדמות.

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

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

 

 5.10, י' תשרי, ירביעיום  ,הכיפורים וםי
 בערב יום הכיפורים נוהגים להרבות בצדקה ובגמילות חסדים. .א

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

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

 הילדים.

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

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

פותחים את התפילה באמירת תפילת "כל נדרי". מוציאים שני ספרי תורה מן הארון. מנהג  .ו
התורה. משתדלים לומר את סדר "כל נדרי" עוד טרם  חלק מהקהילות להוציא את כל ספרי

 שקיעת החמה וחותמים אותה בברכת הזמן (שהחיינו).

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

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

 .י כחלק מהברכה הרביעית של קדושת היום)בה נאמר הווידו

לאחר סיום סדר הסליחות בערבית, בשחרית במנחה, ובתפילת נעילה אומרים את סדר  .ט
 . נו" ו"אלהינו שבשמים", "שכינה מקור חיי"אבינו מלכנו"

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

החג. קהילות התנועה נוהגות לקרוא מתוך בפרשת  ששה עוליםל קוראיםבספר ראשון  .יא
יע במחזור "כוונת הלב". הקריאה ) כמופ1-20; ל, 9-14ט, "פרשת "נצבים" (דברים כ

 ). בקהילות בהן נוהגים לברך1-34ז, "המסורתית לקוחה מתוך פרשת "אחרי מות" (ויקרא ט
יום בויחתמה לחיים טובים  /יחתמהוו: "מוסיפים תורהלעולים את הבברכת "מי שברך" 

 ". הזה הדין

שת "אמר" (ויקרא . מנהג קהילות התנועה לקרוא בפסוקי בפרבספר השני קוראים למפטיר .יב
המנהג המסורתי: פסוקי קורבנות החג בפרשת  .) כמופיע במחזור "כוונת הלב"32-26ג, "כ

). יש הנוהגים לומר חצי קדיש בתום הקריאה בספר הראשון 11-7ט ""פנחס" (במדבר כ
 ובספר השני. יש הנוהגים לקרוא הברכה לשלומם של החולים טרם הגבהת הספר הראשון.

 ).14-1ח, "נ -ו 21-14ז, "ת ישעיהו: "זה צום אבחרהו" (פרק נמפטירים בנבוא .יג

מנהג רוב קהילות התנועה לומר את סדר ה"יזכור" לאחר קריאת התורה במנחה כמופיע  .יד
במחזור "כוונת הלב". מנהג מקצת מקהילות התנועה לומר את סדר ה"יזכור" האישי לאחר 
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וביום הכיפורים  נהוג ברגליםקריאת התורה בשחרית, טרם השבת ספרי התורה להיכל, כ
 ראוי השנה בתפילה גם להזכיר את נפטרי מגפת הקורונה.. בקהילות המסורתיות

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

 הציבור כולו כורעים ונופלים על פניהם במהלך סדר עבודת הכהן הגדול. ששליח הציבור או

בתפילת מנחה קוראים לשלושה עולים לתורה. מנהג קהילות התנועה לקרוא  תפילת מנחה: .טז
), כמופיע במחזור "כוונת הלב". המנהג המסורתי: 18-1ט, "מתוך פרשת "קדושים" (ויקרא י

, המשך הקריאה מבוקר החג). 30-1ח, "(ויקרא, י קריאת פסוקי העריות בפרשת "אחרי מות"
. חותמים 20-18העולה השלישי לתורה מפטיר בספר יונה וחותם בשלושה פסוקים ממיכה ז, 

את קריאת ההפטרה בשלוש ברכות: "האל הנאמן בכל דבריו", "בונה ירושלים", "משמח ציון 
 בבניה ובבנותיה/מגן דוד". 

ך את סדר ה"יזכור" לאחר קריאת התורה במנחה, או בין מנהג מרבית קהילות התנועה לערו .יז
 תפילת המנחה לתפילת הנעילה. 

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

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

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

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

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

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

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

 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  נוהג ח) לקיים את הנאמר "ילכו מחיל אל חיל" (תהילים פ"ד, .כד
 במוצאי יום כפור.

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

 
 אבלות ביום הכיפורים –"ומחה יי דמעה" 

ו לשבת יום הכיפורים מפסיק את אבלות השבעה ואת אבלות השלושים, גם אם האבלים הספיק
באבלותם במשך זמן קצר בלבד לפני כניסת החג. האבלים שקמו מאבלותם נוהגים בכל מנהגי 
היום ומצטרפים לתפילות הציבור. במידה והאבלים כלל לא נהגו במנהגי האבלות לפני כניסת החג 

 (מכורח או מבחירה) ימנו ימי האבלות מצאת החג, ועד לחג הסוכות. 

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

 האבלים אינם נוהגים במנהגי אבלות השבעה. 

 במידה והחג בטל את אבלות השבעה, האבלים נוהגים מצאת החג את מנהגי אבלות השלושים עד
 לחג הסוכות, המבטל את יתר ימי אבלות השלושים. 

 האבלים יכולים לעלות לקבר יקירם בערב יום הכיפורים או עד לחג הסוכות. 
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 8.10 תשרי  גי", "האזינו" שבת פרשת

המזמור מופיע נוהגים לומר את מזמור תהילים כ"ז בתום תפילת ערבית ותפילת שחרית.  .א
  .בתפילות השבת בסידור תפילת האדם

בשל היות הפרשה קצרה  ."האזינו"בפרשת  עולים ומפטירשחרית קוראים לשבעה בתפילת  .ב
 51-1בשמואל ב' כ"ב ובשל היותה בלשון שירה, ראוי לקרוא את הפרשה כולה. מפטירים 

 .32-21ו  1-9(שירת דוד). מנהג נוסף: יחזקאל י"ח 

 "וזאת הברכה".בפרשת עולים קוראים לשלושה  במנחה .ג
 
 

 מנהגי הסוכה  - תחג הסוכו

 
הסוכה היא דירת ארעי, האמורה לשמש את האדם בחג הסוכות כמגורי קבע. אין יוצאים ידי  .א

ימים לפני  30חובה בסוכה, שכולה או מקצתה, גזולה או גנובה. סוכה ישנה (כזו הקיימת 
החג) ניתן לשבת בה, אך יש לחדש בה דבר מה, כדוגמת הנחה מחודשת של הסכך או הוספת 

 .סכך

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

 מטר). 9.6עד עשרים אמה ( –ס"מ לשיטה אחרת). גובהה המרבי של הסוכה  10ס"מ או 

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

 לקרקע. 

סוכה כשרה חייבת בשלוש דפנות לפחות, כשהדופן השלישית יכולה להיות צרה ביותר  .ד
ל שתי הדפנות המחוברות ואין אחת מהדפנות יכולה לעמוד מצדן השני ש(טפח אחד בלבד). 

 הכרח שכל שלוש הדפנות תהיינה מחוברות זו לזו.

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

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

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

 מזמינים האושפיזין לפני הקידוש). 

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

שיקפידו  ישונוהגים לאכול את סעודות הקבע בסוכה, ולאכול מחוצה לה רק סעודות ארעי. 
 רכים "ליישב בסוכה".בכל עת שאוכלים סעודת קבע בסוכה מב לא לאכול כלל מחוץ לסוכה.

 ראוי לזכור שבחג הסוכות נהוג להזמין אורחים לסוכה.

 10.10, ט"ו תשרי ינשחג הסוכות, יום 
 

" לשלוש הרגלים, השמחה שבלבמנהגי התפילה בחג הסוכות מתייחסים למנהג המופיע במחזור "
 בהוצאת מר"ם וקהילת "כל הנשמה". 

קה "...להדליק נר של יום טוב". לאחר ההדל לפניבערב החג מדליקים נרות ומברכים  .א
 ההדלקה מברכים את ברכת הזמן ("שהחיינו"). 

נתחיל את התפילה בקבלת חג, אשר בדומה לקבלת השבת נועדה להכין את הלבבות ואת  .ב
 הקהילה לחג, לתכניו ולאופיו המיוחד.

 יום טוב (תפילת שבע), ומזכירים את "חג הסוכות, זמןומתפללים תפילת עמידה של  .ג
 "מקדש ישראל והזמנים". -מוסיפים "יעלה ויבוא" וחותמים את הברכה הרביעית בשמחתנו". 

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



 

21 
 

ומו". הנוסח המסורתי של הבקשה: "הרחמן הוא יקים לנו את יפרוש עלינו את סוכת של
 סוכת דוד הנופלת". 

עורכים את הקידוש הקהילתי בסוכת בית הכנסת. מקדשים בבית הכנסת ובבית בסדר: יין,  .ה
קדושת היום ("...מקדש ישראל והזמנים"), ברכת הזמן, ברכת "ליישב בסוכה", וברכת הפת. 

 מברכים על הישיבה בסוכה.  המקדשים בבית ולא בסוכה אינם

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

  שחרית של חג

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

מקהילות התנועה לטול את המינים יחד במעמד קהילתי לאחר סיום תפילת העמידה 
  בשחרית וטרם אמירת ההלל.

 שאר דיני נטילת המינים ראה להלן: .ח

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

את התורה הקפה אחת בעת אמירת פיוט ההושענות ליום טוב, תוך אחיזה באגודת ארבעת 
המינים. מנהג חלק מהקהילות לשלב את אמירת ההושענות בסדר הוצאת ספר התורה, 
לאחר הוצאת הספרים וטרם הקריאה בתורה. מנהג חלק מקהילות ספרד לומר את סדר 

הושענות לפני חתימת התפילה, בתום תפילת המוסף. ברוח זו, קהילות שאינן אומרות את ה
במחזור תפילת המוסף יכולות לומר את פיוט ההושענא בעת השבת הספרים להיכל. 

"השמחה שבלב" ובסידור "תפילת האדם" מופיעים פיוטי הושענות ממסורת הקהילות 
 רבני התנועה.  השונות וכן פיוטים שנכתבו על ידי רבות ו

מוציאים שני ספרי תורה בשחרית. בעת הוצאתם אומרים את י"ג  קריאת התורה וההפטרה: .י
עולים בפסוקי  חמישה. בספר הראשון מעלים ופסוקי "ואני תפילתי" מידות הרחמים

). בספר השני קוראים למפטיר בעניין החג. 44-1ג, "המועדים שבפרשת "אמר" (ויקרא כ
וקי קורבנות היום הראשון של החג בפרשת "פנחס". מנהג מחזור המנהג המסורתי: פס

"השמחה שבלב": פסוקי החג מתוך פרשת "ראה". ראו בהמשך טבלת הקריאות וההפטרות 
 לכל ימי החג.

יש הנוהגים לומר חצי קדיש בתום הקריאה בספר הראשון ובספר השני. יש הנוהגים לומר  .יא
  .ברכה לרפואת החולים

בסיפור חג הסוכות  14-1במלכים א' ח, מפטירים  "השמחה שבלב"ור על פי המנהג במחז .יב
-1בימי שלמה המלך וחנוכת המקדש הראשון. על פי המנהג המסורתי מפטירים בזכריה י"ד 

 , בנבואה המזכירה את חג הסוכות ואת הקשר בינו לבין הבקשה לגשמים.21

תפילת המוסף לרגלים מופיע נוסח של  ובסידור "תפילת האדם" "במחזור "השמחה שבלב .יג
 ונוסח מיוחד של "זכר למוסף". 

. חלק מקהילות התנועה נוהגות לחלק את פרקי חול המועד בשבת נקראתמגילת קהלת  .יד
 מגילת קהלת בין ימי החג, ולהתחיל בקריאתה ממילא כבר ביום טוב ראשון של החג.

"אלה מועדי  י בסעודת צהרי החג, מקדשים על היין ועל הפת. מקדימים לברכות את פסוק .טו
).. נוסח הקידוש מופיע במחזור "השמחה שבלב" 44-ו 4ג, "וידבר משה ..." (ויקרא כ"-ו "יי

. כמו בכל יתר הסעודות הנערכות בסוכה, מברכים את ברכת ובסידור "תפילת האדם"
 –הישיבה בסוכה לפני ברכת הפת. ניתן לחזור ולהזמין את האושפיזין של היום הראשון 

 שרה ואברהם.

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

 .בלבד עורכים הבדלה על כוס ייןבמוצאי החג, עם צאת הכוכבים,  .יז

השואבה" ומתכנסים בסוכה או  "שמחת בית-בלילות חול המועד סוכות נוהגים לערוך זכר ל .יח
  .בבית הכנסת ללימוד ולשירה. מזמינים את האושפיזין של היום
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 אבלות בסוכות  –"ומחה יי דמעה" 

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

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

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

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

את מנהגי אבלות  שמחת תורהבמידה והחג בטל את אבלות השבעה, האבלים נוהגים מצאת 
 השלושים עד ליום השלושים לקבורתו. 

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

 

 מנהגי ארבעת המינים ונטילת הלולב
 

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

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

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

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

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

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

הדס יחד, לשם הידור המצווה. יש המקפידים לאגוד את האוגדים את הלולב, הערבה ו .ה
הלולב במינו ולהשתמש בכלי מיוחד הקלוע מעלי התמר. יש הקושרים את האגודה בסרט, 

 ס"מ). 8חבל או פיסת בד. מקפידים שהלולב יהיה גבוה מההדסים ומהערבות בטפח (

טרם הנטילה "...וציוונו על נטילת לולב". ביום הראשון של מימות החג מברכים בכל יום  .ו
. נוהגים (שהחיינו) מוסיפים את ברכת הזמן ,או בפעם הראשונה שנוטלים את הלולבג, הח

בעת הברכה ל. לאחוז את אגודת הלולב, ההדס והערבה ביד ימין ואת האתרוג ביד שמא
ניגוד לדרך גידולו, כדי ב ץ הפרי כלפי מעלהאוחזים את האתרוג במהופך, כאשר עוק

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

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

 .את האגודה שלוש פעמים לכל כיוון

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

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



 

23 
 

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

 "אנא יי הושיעה נא" שבאמצע הפרק. 

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

ישראל, יאמרו נא בית אהרון, יאמרו נא יראי יי) ומנענעים את האגודה בעת אמירת הפסוק. 
במרבית קהילות התנועה אין נוהגים שהקהל חוזר אחרי שליח הציבור באמירת "הודו ליי כי 
טוב כי לעולם חסדו", וממילא אין מנענעים את האגודה, אלא בראשית הפרק ובחתימתו. 

 ם לנענע את הלולב בעת אמירת הפסוק "אנא יי הושיעה נא" והחזרה עליו. בנוסף נוהגי

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

הפסוק "אנא יי הושיעה נא". יש הנוהגים לנענע  ליי כי טוב...") ובעת האמירה הכפולה של
, "יאמרו נא בית אהרון", "יאמר נא בית ישראל", "הודוהאגודה בכל ארבעת הפסוקים של "

 .)"יאמרו נא יראי יי"

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

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

 

 11-16.10כ"א תשרי  –ט"ז  ראשוןעד  שלישיימים  חול המועד סוכות,

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

 הוא יקים לנו סוכת דוד הנופלת".

 תפילין. א לא להניח ו, מנהג ארץ ישראל הבחול המועד .ב

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

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

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

במחזור התנועה לחזור בימות חול המועד על פיוט ההושענות הנאמר ביום טוב ראשון. 
"השמחה שבלב" ובסידור "תפילת האדם" מופיעים מגוון של פיוטי הושענות ממסורת 

ור מבינם. עדות ספרד נוהגות לומר את סדר ההושענות לפני העדות השונות, וניתן לבח
 חתימת התפילה.

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

ג בפרשת "אמר" (מתוך הקריאה של הקריאה בכל עליה). מנהג "השמחה שבלב": פסוקי הח
שלושה פסוקים בכל עליה). ראו טבלת הקריאות בתורה בימי החג בהמשך.  –היום הראשון 

 אין מפטירים בחול המועד.

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

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

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

"שמחת בית השואבה" ומתכנסים בסוכה או -המועד סוכות נוהגים לערוך זכר לבלילות חול  .ח
 בבית הכנסת ללימוד ולשירה.
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 15.10תשרי כ' שבת חול המועד סוכות,  
ניתן,  רבות מקהילות התנועה נוהגות להתפלל בשבת זו מתוך מחזור "השמחה שבלב". .א

 ."כמובן, להשתמש גם בסידור "תפילת האדם

, וניתן לשלב שירים ומקורות הקשורים נוסח מקוצר של קבלת השבתלומר נוהגים בערב חג  .ב
. בחלק מקהילות התנועה נהוג להתחיל במזמור לחג הסוכות מתוך קבלת החג של סוכות

ט ולשיר ארבעה בתים בלבד מתוך הפיוט לכה דודי (שמור וזכור, לקראת שבת, "תהילים כ
להתחיל את סדר קבלת השבת ממזמור ). קהילות אחרות נוהגות ובואי בשלוםהתעוררי 

 ב: "מזמור שיר ליום השבת"."צ

  .ולפני תפילת עמידה אומרים את פסוקי "ושמרו" בתום קריאת שמע .ג

 מתפללים תפילת עמידה של שבת ומוסיפים את ברכת "יעלה ויבוא".    .ד

עורכים קידוש לליל שבת (ולא ליום טוב) בסוכה, ומברכים "ליישב בסוכה" טרם ברכת  .ה
 . הקידושאושפיזין טרם את . מזמינים וציאמה

המנהג המסורתי הוא שלא ליטול לולב ביום השבת, לא לנענע אותו בעת אמירת בשחרית:  .ו
ההלל ולא להקיף את התורה עם האגודה בעת אמירת ההושענות. מנהג חלק מקהילות 

שחל  ראש השנההתנועה לטול לולב ביום שבת, על שלל מנהגיו, בדומה לתקיעת השופר ב
, לטול לולב בשבת רק כאשר מדובר ביום טוב ראשון אחרות בתנועתנו שבת. מנהג קהילות

  .של החג

 לאחר תפילת עמידה אומרים את ההלל על ברכותיו.  .ז

(המופיעים בסידור  ליום השבת יםהמיוחד י ההושענותלאחר ההלל אומרים את פיוט .ח
ילות להוציא את התורה . מנהג חלק מהקה"תפילת האדם" ובמחזור "השמחה שבלב")

להסתפק בפתיחת ארון הקודש בעת אמירת המנהג המסורתי הוא .  כבימות חול ולהקיפה
 הפיוט. 

בקריאה המיוחדת לשבת חול  מוציאים שני ספרי תורה. בראשון מעלים שבעה עולים .ט
מנהג מחזור "השמחה שבלב": פסוקי החג בפרשת "אמר" בחומש ויקרא. המנהג  .המועד

קורבנות היום השישי של החג מפרשת "פנחס" בחומש במדבר. למראי המקום המסורתי: 
 בהמשך. ת הקריאות בתורהראו בטבל

להפטיר בנחמיה, בפסוקים המזכירים את חג "השמחה שבלב" הוא  המוצע ע"י מחזורמנהג ה .י
 . , וזאת למרות שהמנהג המסורתי הוא לא להפטיר מספרי הכתוביםהסוכות של שבי ציון

המנהג  ).167ף נכללה ברכה מיוחדת לפני קריאת הפטרה מספרי הכתובים (עמ' במחזור א
להפטיר בנבואת יחזקאל על מלחמת גוג ומגוג. בסיום ההפטרה מברכים את  :המסורתי

מנהג ספרד לחתום: "מקדש השבת". מנהג אשכנז ותימן לחתום: ארבע הברכות החותמות. 
  "מקדש השבת, ישראל והזמנים".

ועד נוהגים לקרוא את מגילת קהלת טרם קריאת התורה. מנהג חלק מקהילות בשבת חול המ .יא
. מנהג או מבחר פסוקים מתוכה מן המגילהמספר פרקים התנועה להסתפק בקריאת 

בין יום טוב ראשון של החג, שבת חול המועד ויום שמיני  הפרקיםחלוקת  קהילות אחרות:
 עצרת.

כמופיע בסידורי "העבודה  , בנוסחו לשבתלאחר החזרת ספרי התורה אומרים זכר למוסף .יב
 במחזור "השמחה שבלב". שבלב" ו"תפילת האדם" או בנוסח לשבת חול המועד המופיע 

"זכור את יום השבת -לאחר אמירת פסוקי "ושמרו" ועורכים הקידוש לצהרי השבת בסוכה.  .יג
(ויקרא כג).  "אל בני ישראל הפסוק "וידבר משה את מועדי יילקדשו",  יש הנוהגים להוסיף 

לאחר ברכת היין ולפני ברכת הפת מברכים "וציוונו ליישב בסוכה". מי שאינו סועד בסוכה 
   אינו מברך את ברכתה.

. אין אומרים פסוקי "צדקתך צדק" "וזאת הברכה"בתפילת מנחה קוראים לשלושה בפרשת  .יד
 במוצאי השבת עורכים הבדלה בנוסח המלא. בשבת חול המועד.
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 ובשמיני עצרתאבלות בחול המועד  –ה" "ומחה יי דמע

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

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

מנחמים עד היום השביעי מהקבורה, ואין הכרח לקבל פני  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  7הג המסורתי הוא ליחס ליום שמחת תורה המנ מלאת שלושים ימים מהקבורה.

 השלושים ולחשב המועד לסיומם בהתאם.

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

 

 16.10 כ"א תשרי שניהושענא רבא, יום 

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

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

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

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

נוהגים לומר פיוטי הושענות מיוחדים  נוספים המיוחדים ליום הושענא רבא. בתום ההקפות
שעניינם הבקשה לגשם והצפייה לגאולה. בתום אמירת הפיוטים חובטים בקרקע באגודה 
של חמשה ענפי ערבות חמש פעמים ויש הנוהגים לנענע את אגודת הערבות (על יסוד 

יע נוסח מיוחד של פיוטים ותפילה ליום הושענא רבא מופפירושו של רש"י למסכת סוכה). 
 ובסידור "תפילת האדם". "השמחה שבלב"במחזור 

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

 . "שבלב

 

 17.10כ"ב תשרי  שלישישמיני עצרת ושמחת תורה, יום 

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

ההדלקה "להדליק נר של יום טוב". מברכים גם  ערב החג מדליקים נרות ומברכים לאחרב .ב
 בר ביום טוב נפרד. את ברכת הזמן (ברכת שהחיינו), שכן מדו

חיל את התפילה בקבלת חג, אשר בדומה לקבלת השבת נועדה להכין את הלבבות ואת נת .ג
 הקהילה לחג, לתכניו ולאופיו המיוחד.

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

 א" ואת הבקשה "הרחמן הוא ינחילנו יום שכולו טוב".ויבו

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

 מקהילות אשכנז שנהגו לקרוא בתורה בליל שמחת תורה.

: בבוקר החג אומרים את ברכת הגשם ונוהגים לאמרה מול ארון פתוח. םתפילת הגש .ו
ובמיוחד במחזור "השמחה שבלב" מבחר פיוטי גשמים ממסורת  בסידור "תפילת האדם"

 הקהילות השונות. לעניין זה מספר מנהגים:
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שילוב ברכת הגשם בחזרת שליח הציבור על תפילת העמידה בשחרית, לאחר  .1
 נהג קהילות שאינן אומרות את תפילת המוסף).ברכת אבות ואימהות (מ

שילוב ברכת הגשם בחזרת שליח  -בקהילות האומרות את תפילת המוסף  .2
מנהג כהציבור על תפילת העמידה במוסף, לאחר ברכת אבות ואימהות (

 קהילות אשכנז).

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

 העמידה בבוקר החג אומרים הלל שלם בברכותיו.לאחר תפילת  .ז

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

ַהקָפה ְּבבית  מקדימים את פסוקי "אתה הראת לדעת" להוצאת ספרי התורה ופותחים כל
 מתוך הפיוט "אלוהי הרוחות".

שלושה ספרים.  : בתום ההקפות בבוקר החג קוראים בתורה מתוךהקריאה בתורה ובהפטרה .ט
עלות ה). מנהג ל26-1ג, "עולים בפרשת "וזאת הברכה" (דברים ל בספר הראשון לחמישה

ת עליה לתורה את כל הנוכחים בתפילה, אם באמצעות חזרה על הקריאה, אם באמצעו
קבוצתית, ואם באמצעות הקריאה במספר ספרי תורה במקביל, באתרים שונים בבית 

 הכנסת.

נוהגים להזמין את הילדים לעליה מיוחדת בלוויית אחד ממבוגרי הקהילה. יש הנוהגים  .י
, ולהזמין את המבוגר לעליה באמצעות הרשות 29-27לקרוא בעליה זו בדברים ל"ג, 

המילים הפותחות את הקריאה. רשות (הזמנה) לעליה במחזור לחתן/כלת "מעונה" על שום 
. בעת העלייה נוהגים לפרוש טלית מעל ראשי הילדים ולאחר הברכה ""השמחה שבלב

החותמת את העלייה לברך אותם באמצעות ברכת יעקב לנכדיו: "המלאך הגואל אותי מכל 
וידגו לרוב בקרב רע הוא יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק 

 להלן הצעה לברכה שוויונית: )16ח, "הארץ" (בראשית מ
ַהְּנָערֹות ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי  ַהַּמְלָא� ַהֹּגֵאל ֹאִתי ִמָּכל ָרע ְיָבֵר� ֶאת ַהְּנָעִרים ְוֵאת

ְוִיְדּגּו ָלֹרב  .הָרֵחל ְוֵלָאָׂשָרה ִרְבָקה  ִאּמֹוֵתינּווְ  ,ְוַיֲעֹקב ִיְצָחקֲאבֹוַתי ַאְבָרָהם ְוֵׁשם 
 ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ:

לאחר עלית הילדים, מזמינים את חתן/כלת התורה באמצעות הרשות לחתן/כלת התורה  .יא
. בתום הקריאה מכריזים "חזק 12-1ד, "ומסיימים את קריאת התורה בקריאה מספר דברים ל

 חזק ונתחזק". מגביהים וגוללים את הספר הראשון. 

אשית באמצעות הרשות המופיעה אף היא במחזור "השמחה מזמינים את כלת/חתן בר .יב
. מנהג מקצת קהילות התנועה 3פרק ב,  - 1וקוראים בפרשת בראשית פרק א,  "שבלב

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

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

 ראו לעניין זה טבלת הקריאות בתורה וההפטרות לחג בהמשך.

ולהתחיל ות את הספר כדי לחתום התורה קהילות שיש ברשותן רק ספר תורה אחד, גולל .יד
דברי תורה, לשיר לכבודה של התורה, או לנצל בעת הגלילה בתורה ראוי לומר  בבראשית.

 הגלילה כדי להסביר לקהל על דיני ומנהגי ספר התורה.

חלק מקהילות התנועה נוהגות ביום שמחת תורה לפתוח את מגילת התורה לכל אורכה.  .טו
של התורה  על כבודהיתנו דעתם על השמירה הקפדנית שהבוחרים לקיים מנהג זה ראוי 

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

, על מנת 11-1או  18-1לאחר גלילת הספר השלישי, המפטיר קורא את ההפטרה ביהושע א,  .טז
 להדגיש את הקשר בין התורה לבין הנביאים וכתובים. 

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

 יזכור מיוחד לכל אחד מן הרגלים, לרבות שמיני עצרת.
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. "הנוהגים לומר זכר למוסף יכולים לעשות שימוש בנוסח המופיע במחזור "השמחה שבלב .יח
 כלול בה את ברכת הגשם.מנהג חלק מקהילות התנועה לומר את תפילת המוסף במלואה ול

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

לערוך ואז  לערוך סדר הבדלה לחג (על כוס יין בלבד, ללא בשמים ונר) בצאת החג נוהגים .כ
 חגיגת הקפות שניות בכיכרות העיר ובמקומות ציבוריים.

 שמחת תורה-רה ובהפטרה בחג הסוכות ושמיני עצרתהקריאות בתו

 קריאה בנוסח המסורתי "השמחה שבלבנוסח מחזור " 

 10.10חג סוכות, יום שני 
  חמש עליות ומפטיר

   44כג,  - 1ספר א': ויקרא כג, 
 13-17ספר ב': דברים טז, 

 1-14הפטרה: מלכים א' ח, 

   44כג,  - 26ב, "ספר א': ויקרא כ
 12-16ט, "ר כספר ב': במדב

 1-21ד, "הפטרה: זכריה י

 11.10, יום שלישי א' חול המועד
 ארבע עליות

(כל עליה  33-44ויקרא כג, 
 שלושה פסוקים)

..וביום " 17-19ט, "במדבר כ
חוזרים על הקריאה  "השני

 ארבע פעמים

 12.10, יום רביעי חול המועדב' 
 רבע עליותא

"...וביום  20-22ט, "במדבר כ כנ"ל
 X 4 ".ישלישה

   13.10, יום חמישי חול המועד ג'
 רבע עליותא

"...וביום  23-25ט, "במדבר כ כנ"ל
 X 4. "רביעיה

 14.10ד' חול המועד יום ששי 
 ארבע עליות

"...וביום  26-28ט, "במדבר כ כנ"ל
 X 4. "חמישיה

  15.10, חול המועדשבת 
 שבע עליות ומפטיר

 26לד,  – 12ג, ספר א': שמות ל

 12-19ג, : שמות כספר ב'

 9-18 ,הפטרה: נחמיה ח

 26לד,  -12ג, "ספר א': שמות ל

 29-31 ,ט"': במדבר כספר ב
 ".ששי"...וביום ה

לט,  -18ח, "הפטרה: יחזקאל ל
16 

  16.10יום ראשון  -הושענא רבא 
 ארבע עליות

"...וביום  32-34ט, "במדבר כ כנ"ל
 X 4 השביעי".

יום  – שמחת תורהו שמיני עצרת
  17.10ני, ש

ספר ראשון: חמש עליות, עלית 
ילדים (מעונה), עלית חתן/כלת 
תורה; ספר שני: עלית חתן/כלת 

 בראשית; ספר שלישי: מפטיר 

 לד -ספר א': דברים לג
 3ב,  – 1, ספר ב': בראשית א
 33-36ספר ג': ויקרא כג, 
 1-11הפטרה: יהושע א, 

 לד-ספר א': דברים לג
 3 ב, -1, ספר ב': בראשית א
 35-39ספר ג': במדבר כט, 
 1-18הפטרה: יהושע א, 

 שבת מברכין של חודש מרחשוון – 22.10תשרי  ז, כ""בראשית"שבת פרשת 

 בשחרית קוראים לשבעה עולים ולמפטיר מתוך פרשת "בראשית".  .א

הצעה אחרת: . 5-16מפטירים בנבואת ישעיהו המזכירה את בריאת העולם: ישעיהו מ"ב,  .ב
 .5-21. ההפטרה המסורתית: ישעיהו מ"ב 1-20תהילים ק"ד , 

לאחר קריאת התורה מברכים את חודש מרחשון ומכריזים על ראש החודש שיחול בימים  .ג
 רביעי הבאים.שלישי ו

 . "נח"במנחה קוראים לשלושה עולים בפרשת  .ד
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 25.10ל' תשרי  ,שלישייום  ,א' ראש חודש מרחשון

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

     .גם לפני סיום ברכת המזון בקצרה נאמרתבקשה זו 

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

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

 אין אומרים תחנון בראש חודש. .ג

 ברכותיו. עם בדילוג,  "הלל"אומרים  תפילת עמידהלאחר  .ד

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

 עלייה; 10-7שלישית,  עלייה; 6-4שניה:  עלייה; 3-1 ',ראשונה: במדבר י עלייה(החודשים 
וך פרשת קורבנות ראש החודש מת המנהג המסורתי:). חוזרים על העלייה השלישיתרביעית 

: 4 עלייה; 10-6: 3 עלייה; 3-5: 2 עלייה; 3-1ח, ": במדבר כ1 עלייה"פנחס" שבספר במדבר (
15-11.( 

 יבסידורלפי הנוסח  לאחר החזרת ספר התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסף .ו
נכלל גם סדר מלא של תפילת  "תפילת האדם" . בסידורו"העבודה שבלב" "תפילת האדם"

 לראשי חודשים. מוסף

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

. בראשי חודשים נשיםלבחלק מקהילות ישראל התפתחו מנהגי תפילה והתכנסות מיוחדים  .ח
 מוד ותפילה ברוח זו. יבחלק מקהילות התנועה נוהגים לקיים אירועי ל
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  ן ו ש ח ר מ
 
 
 

 יונאס:  הרבה רגינה
  מתוך עבודת הגמר בהלכה בנושא: "האם אשה יכולה לכהן בתפקיד רב?"

 פתיחת עבודת ההסמכה
אם נרצה להשתמש בשם החדש  –או השאלה האם אישה יכולה לכהן בתפקיד רב, 

, היא שאלה מורכבת *האם אישה יהודייה יכולה להיות רבה –עבור תפקיד זה 

בעבודת גמר הלכתית, מאחר שצריך להתייחס מאוד. לא ניתן לדון בה באופן ממצה 

אל הגישה הכוללת לסוגיית מעמדה של האישה היהודייה, כפי שהיא באה לידי 

ביטוי בספרות היהודית כולה. למעשה, גם אין דיון בספרות ההלכתית על כל 

ההיבטים של תפקיד הרב. הקושי העיקרי מקורו בעובדה שהמושג "רבה" עדיין חדש 

 חת כמה וכמה בספרות היהודית.בימינו, ועל א

מאחר שאני אוהבת את המקצוע הזה, והייתי רוצה מאוד להיות רב, כאשר יתאפשר 

הדבר באחד הימים; ומאחר שמורי הנערץ עד מאוד, הפרופסור ד"ר אדוארד ַּבֵנט, 

נתן לי את הנושא הזה כעבודת גמר הלכתית בבית הספר הגבוה למדעי היהדות, 

 ים, להבהיר את השאלה הזאת במקצת.אנסה, בכוחותיי הדל

בראש ובראשונה צריך להבין מדוע לא נמצא דבר על תפקיד הרבה בספרות 

היהודית. לכן נדרש לבדוק מה ניתן למצוא על מקצוע הרב, דהיינו לקבוע מה הן 

חובותיו, ואחר כך יש לברר האם זה אפשרי, מבחינה הלכתית וברוח הספרות 

ם אישה תמלא את תפקיד הרב על חובותיו אלה. נוסף היהודית והעבר היהודי, שג

על כך יש לבדוק כיצד מתוארת פעילות האישה היהודייה במקרא, בתלמוד 

ובהיסטוריה, וכיצד חכמינו ז"ל ופוסקי ההלכה התייחסו אליה. אחרי עיון זה 

בעמדות התיאורטיות ובמציאות החיים מותר, לדעתי, לחפש בעזרת היקש תשובה 

  אישה יכולה להיות רבה.לשאלה האם 

 )תמר אברהםע"י  מגרמניתל הקטעים בלוח,  מעבודת ההסמכה של רגינה יונאס, תורגמו כ( 

. בגרמנית היתה זו רגינה יונאס שחידשה את המושג. בן זמננובעברית הוא  "רבה"המושג *

מה (העל Fraeulein Rabbiner(רב), לעיתים ב  Rabbinerבתזה שלה השתמשה לעתים במושג 

 (צורת הנקבה של רב). Rabbinerinהרב) ולעתים ב 

 

 



 

30 
 

 

 26.10א' מרחשון  ,רביעייום  ,' ראש חודש מרחשוןב

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 נאמרת בקשה זו

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

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

  .בראש חודשתחנון אין אומרים  .ג

 ברכותיו. עם בדילוג,  "הלל"אומרים  תפילת עמידהלאחר  .ד

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

 עלייה; 7-10שלישית,  עלייה; 4-6שניה:  עלייה; 1-3 ',ראשונה: במדבר י יהעלי(החודשים 
קורבנות ראש החודש מתוך פרשת  המנהג המסורתי:). חוזרים על העלייה השלישיתרביעית 

: 4 עלייה; 6-10: 3 עלייה; 3-5: 2 עלייה; 1-3ח, ": במדבר כ1 עלייה"פנחס" שבספר במדבר (
11-15.( 

רה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסף לפי הנוסח בסידורי לאחר החזרת ספר התו  .ו
"תפילת האדם" ו"העבודה שבלב". בסידור "תפילת האדם" נכלל גם סדר מלא של תפילת 

 מוסף לראשי חודשים.

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

נשים. לילה והתכנסות מיוחדים בחלק מקהילות ישראל התפתחו בראשי חודשים מנהגי תפ .ח
 מוד ותפילה מיוחדים ברוח זו. יבחלק מקהילות התנועה נוהגים לקיים אירועי ל

 
 ת ברחבת הכותל המערבי.ות חגיגיומקיימות בראשי חודשים תפיל נשות הכותל     ט. 

 

  29.10' מרחשון, ד, "נח"שבת פרשת 

. מפטירים בנבואת ישעיהו ""נחבשחרית קוראים לשבעה עולים ולמפטיר מתוך פרשת  .א
. גם בהצעה זו מדובר 26-35מנהג אחר: ירמיהו ל"א . 1-10, נ"ד: ישעיהו המבולהמזכירה את 

 על ברית כמו בקריאת התורה.

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

במוצ"ש נוהגים לקיים את סדר קידוש הלבנה. ברכת קידוש הלבנה מופיעה בסידור "תפילת  .ג
 ם".האד

  ובבקשת הגשמים "תן טל ומטר" באמירתמתחילים  - 1.11ון, ', ז' מרחשגיום 
במסגרת , עוד מימי בית המקדש, מזכירים את הצורך בגשם בשמיני עצרת חז"ל על פי מסורת
מועד זה נקבע על . במסגרת ברכת השנים החל מיום ז' במרחשוןעליו ומבקשים ברכת גבורות 

כדי לאפשר לעולי הרגל  - שמעון (המובאים במשנה מסכת תענית, א', ג)יסוד דברי רבן גמליאל בן 
 לפני הגשמים.בגולה  להגיע לביתם

 נוסח ברכת השנים והבקשה על הגשם, כמנהג הספרדים ועדות המזרח:
ּוָמָטר ִלְבָרָכה ַעל ָּכל  ֱא�ֵהינּו ֶאת ַהָּׁשָנה ַהֹּזאת. ְוֶאת ָּכל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה. ְוֵתן ַטל ייָּבֵר� ָעֵלינּו 

ר ַמְּתנֹות ְּפֵני ָהֲאָדָמה. ְוַרֵּוה ְּפֵני ֵתֵבל ְוַׂשַּבע ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִמּטּוָב�. ּוַמֵּלא ָיֵדינּו ִמִּבְרכֹוֶתי� ּוֵמֹעׁשֶ 
ָּכל ִמיֵני ּפּוְרָענּות. ַוֲעֵׂשה ָלּה ִּתְקָוה ָיֶדי�. ָׁשְמָרה ְוַהִּציָלה ָׁשָנה זֹו ִמָּכל ָּדָבר ָרע. ּוִמָּכל ִמיֵני ַמְׁשִחית ּומִ 

ְוַעל ָּכל ְּתבּוָאָתּה ּוֵפירֹוֶתיָה. ּוָבְרָכּה ְּבִגְׁשֵמי ָרצֹון ְּבָרָכה  עלייהטֹוָבה ְוַאֲחִרית ָׁשלֹום. חּוס ְוַרֵחם 
ְבָרָכה. ִּכי ֵאל טֹוב ּוֵמִטיב ַאָּתה ּוְמָבֵר� ּוְנָדָבה. ּוְתִהי ַאֲחִריָתּה ַחִּיים ְוָׂשָבע ְוָׁשלֹום. ַּכָּׁשִנים ַהּטֹובֹות לִ 

 ְמָבֵר� ַהָּׁשִנים: יי,ָּברּו� ַאָּתה  ַהָּׁשִנים:
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 5.11מרחשון  י"א, "לך-לך"שבת פרשת 

להזכיר בתפילות השבת את ליל הבדולח, ליל חורבנם של היכלי התפילה הוא נוהג ראוי  .א
. אזכור זה יכול להיעשות טרם אמירת 1938נובמבר ב 9-ובתי הכנסת בגרמניה, אשר ארע ב

 או בשלבים אחרים של תפילות השבת. ,הקדיש

ישעיהו בנבואת . מפטירים "לך-לך"בשחרית קוראים לשבעה עולים ומפטיר מתוך פרשת  .ב
 . 1-16א, "מ מנהג נוסף:. 13א, "מ – 27, 'מישעיהו  :אברהם המזכירה את

יצחק רבין ביום גופו, יזכירו טרם אמירת את יום הזיכרון לרצח  יציינוקהילות אשר לא  .ג
כן ניתן לשלב את ענייני  .הקדיש את ראש הממשלה יצחק רבין (יצחק בן רוזה ונחמיה רבין)

 הזיכרון במסגרת תפילות השבת באופן התואם את רוחה של השבת.

 . "ויראלשלושה עולים בפרשת "במנחה קוראים  .ד

אשר עלו לישראל  ,לעולים החדשים "ךל-לך"יחד את שבת ימנהג קהילת "כל הנשמה" ל .ה
 במרוצת השנה החולפת, כמעשה אברהם ושרה.

  6.11מרחשון  ב, י"ראשון, יום יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין

כיום תענית. חברי המועצה  מועצת הרבנות הרפורמית בישראל -מר"ם יום זה נקבע על ידי  .א
היהדות הרפורמית ין וקהילות אינם עורכים בערב היום ובמהלכו טקסי חופה וקידוש

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

ג לערוך מעמדי זיכרון ולקיים פעולות לימוד ודיון הנוגעות למקומם של ערכי הסובלנות, נהו .ב
במלאת שנה לרצח, מעמד תפילה,  ,הפיקה מר"םלוקת. כבוד הבריות ותרבות המח

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

את הברכה כחלק  : מוסיפים לתפילת העמידה את ברכת "עננו". היחיד מוסיףברכת עננו .ג
מברכת "שומע תפילה". שליח הציבור, בחזרתו על התפילה, מוסיף את הברכה לאחר ברכת 
"גאולה" וקודם ברכת "רופא חולי עמו ישראל", כברכה העומדת בפני עצמה (הברכה נחתמת 
במטבע: "ברוך ... העונה לעמו ישראל בצרה"). מנהג קהילות תימן לומר את הברכה בכל 

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

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

חר תפילת עמידה בשחרית ובמנחה אומרים את סדר התחנון ואת סדר "אבינו מלכנו'". לא .ד
בשער  יום הזיכרון הממלכתי. בסידור מקראות ל"תפילת האדם"סדרים אלו נכללים בסידור 

 .תפילות לכל עת

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

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

שנייה: שמות  עלייה; 11-14ב פס' "עלייה ראשונה: שמות ל( "כי תשא"י"ג המידות שבפרשת 
ניתן לקרוא לשלושה עולים  ,). כמו כן4-10ד פס' "שלישית: שמות ל עלייה; 1-3 'ד פס"ל

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

 או בסמוך לקדיש. 

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

 ,ה"להפטיר בישעיהו נ). לאחר קריאת התורה ניתן "כי תשא"מנחה על הקריאה מתוך פרשת 
בתום ה השלישית. י(הפטרת "דרשו יי בהמצאו"). הקורא בהפטרה עולה לעלי 8 ,ו"נ – 6

משמח -"בונה ירושלים" ו"מגן דוד ,מברכים שלוש ברכות: "האל הנאמן בכל דבריו" ההפטרה
 בתענית ציבור. אין מפטיריםשספרד הוא מנהג יוזכר ש". ציון
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 12.11ן מרחשו חי", "וירא"שבת פרשת 

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

 . 8-23ד',  מנהג נוסף:. 1-23מלכים ב' ד',  :ואברהם בזקנתם

 .ראים לשלושה עולים בפרשת "חיי שרה"במנחה קו .ב
 

 שבת מברכין חודש כסלו - 19.11מרחשון  ה", כ"חיי שרה"ת פרשת שב

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

אפשרות נוספת: . 11-31, 'א מנהג נוסף:. 1-31 מלכים א' א', :פרשת סיום חייולאליעזר ו
              .10-31משלי ל"א 

 לוחשיחודש העל ראש את חודש כסלו ומכריזים תורה בשחרית מברכים ב הקריאהלאחר  .ב
 '. ו-ה' מיםבי

 יצוין יום הילדים והילדות הבינלאומי. 20.11 -ביום ראשון ה .ג

 ."תולדות"במנחה קוראים לשלושה עולים בפרשת  .ד
 

  23.11מרחשון  "טי, כחמישיום ל יהדות אתיופיה, חגה ש –חג הסיגד 
אתיופיה. יום זה הנו מ עדת ביתא ישראל שעלו חגם של יהודי – חל חג הסיגד ביום כ"ט בחשון

יום צום ותפילה, חזרה בתשובה ותחינה לישועה משמים. חג זה הינו זכר למעמד הר סיני 
ודי אתיופיה חוגגים חג זה יה .הקהילהולחידוש הברית, והוא תופס מקום חשוב ביותר במסורת 

יום לאחר חג הפסח), כתוספת  50החל  ,שבועותחג החמישים יום אחרי יום כיפור (בדומה ל
לחשבון הנפש הפרטי של כל אדם. ביום זה מתקהלים המוני מתפללים, ובמעמד הציבור נערך 

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

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

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

 בישראל להשלים קליטתה של העדה באופן המכבד את מסורותיה ומנהגיה. 
 

 בויקיפדיה ובשאר אתרי האינטרנט. בהרחבהאפשר לקרוא על החג 
 

 .                                                       1124. ןל' מרחשושי, חמיא' דראש חודש כסלו יום 
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 
     .רהגם לפני סיום ברכת המזון בקצ נאמרתבקשה זו 

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

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

 חנון בראש חודש.תאין אומרים  .ג

 ברכותיו. עם בדילוג,  "הלל"אומרים  תפילת עמידהלאחר  .ד

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

 עלייה; 7-10שלישית,  עלייה; 4-6ה: שני עלייה; 1-3 ',ראשונה: במדבר י עלייה(החודשים 
קורבנות ראש החודש מתוך פרשת  המנהג המסורתי:). חוזרים על העלייה השלישיתרביעית 
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: 4 עלייה; 6-10: 3 עלייה; 3-5: 2 עלייה; 1-3ח, ": במדבר כ1 עלייה"פנחס" שבספר במדבר (
11-15.( 

 יבסידורלפי הנוסח  למוסף לאחר החזרת ספר התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר .ו
נכלל גם סדר מלא של תפילת  "תפילת האדם" . בסידורו"העבודה שבלב" "תפילת האדם"

 מוסף לראשי חודשים.

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

נשים. לבחלק מקהילות ישראל התפתחו בראשי חודשים מנהגי תפילה והתכנסות מיוחדים  .ח
 מוד ותפילה מיוחדים ברוח זו. יילות התנועה נוהגים לקיים אירועי לבחלק מקה
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 ו ל ס כ
 
 
 
 
 

, ערך אברהם 1945-1933 –ליאו בק: מנהיגות והגות מתוך: כל קטעי ההגות להלן הם 
 ו בק, תשס"א ברקאי,  מגרמנית: דוד זינגר, ירושלים: מרכז שז"ר ומכון ליא

 
 מונותיאיזם ואתיקה

וזהו רק שם אחד לאותו דבר  –מתכונתו של המונותיאיזם האתי או של דת הכפרה 

הוא שהערך המוסרי נתפס בו כערך מכריע, כביטוי קובע של הדתיות. לפיכך  –

המצווה המוחלטת היא ההתגלות האמיתית של האלוהי, וקיומה הוא ההגשמה 

ר האל את האדם. היכולת לטוב ולמצוותו הוא החסד האמיתית של אשר לשמו יצ

שזרם אל כל אדם, והוא שנשאר בו תמיד כקשר אל האלוהי. וכך, הפנייה אל הטוב, 

התשובה אליו ודרך הכפרה אל אלוהים בכל שעה, הנתונה בה, הן היכולת והתפקיד 

וד של האדם. מכאן שיסודו של המוסר אינו רק ברציונלי; שורשו נעוץ במעמקי הס

שמתוכו צומחת כל אינדיבידואליות, עולמו העצמי של כל אדם וייחודיות נשמתו. 

עיצוב המוסר נעשה בכך לתצורה של האינדיבידואלי ביותר, ולא רק לקניית חלק 

 בנכס כללי.

בכל אלה כבר נאמר מה הם הכיוון הכללי והדרך שבהם מתפתחת האישיות 

כאן האמונה הוא הערך הנצחי  המוסרית בתוך היהדות. התנאי הקובע שמציבה

והראשוני של האדם. המקרא מכנה אותו, בלשון המשל, בשם 'צלם אלוהים' שבו 

נברא האדם [...] אלוהים מצווה על האדם לשאוף ולהתקרב [אליו], כפי שנאמר 

 בתורה שעליו להיות קדוש כשם שהאל הוא קדוש.

 129-128), עמ' 1931"התפתחות האישיות המוסרית ביהדות" (
 

עלול לחול בחיים משבר אחרון של התודעה העצמית: עת זקנה, כאשר האדם, 

האדם בכוליותו, והעולם, העולם בכוליותו, מתרחקים זה מזה, נעשים זרים זה אל 

זה [...] נוצר מתח, המתח בין החיים האלה לבין הנצח. פתרונו, חידוש האישיות 

דה של הדת להעניק את מתנתה בנצח, עובר את הגבול אל העולם הבא. כאן יש בי

 האחרונה. 

 135"התפתחות האישיות המוסרית ביהדות", עמ' 
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                                                              25.11שי, א' כסלו כסלו, יום שראש חודש ב' ד
כת המזון בבר. יעלה ויבוא"עמידה במהלך היום ובברכת המזון מוסיפים את ברכת "הבתפילות א. 

. בקשה זו "הרחמן הוא יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה" את הבקשה גםמוסיפים 
     .גם לפני סיום ברכת המזון בקצרה נאמרת

ד: "ברכי נפשי", הנחשב כשיר של יום של ראשי "נוהגים לשלב בתפילה את מזמור תהילים קב.  
או בסיום  "הלל"זמרה, לאחר אמירת הניתן לשלב את פרק התהילים בסדר פסוקי ד חודשים.

 המזמור מופיע בסידור "תפילת האדם" בפרק "שיר של יום" בתפילת השחרית. קריאת התורה.
 .תחנון בראש חודשאין אומרים ג. 

 ברכותיו. עם בדילוג,  "הלל"אומרים  תפילת עמידהלאחר ד. 

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

חוזרים על העלייה רביעית  עלייה; 7-10שלישית,  עלייה; 4-6שניה:  עלייה; 1-3 ',ראשונה: במדבר י
: 1 עלייהבמדבר ( קורבנות ראש החודש מתוך פרשת "פנחס" שבספר המנהג המסורתי:). השלישית
 ).11-15: 4 עלייה; 6-10: 3 עלייה; 3-5: 2 עלייה; 1-3ח, "במדבר כ

לאחר החזרת ספר התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסף לפי הנוסח בסידורי ו. 
"תפילת האדם" ו"העבודה שבלב". בסידור "תפילת האדם" נכלל גם סדר מלא של תפילת מוסף 

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

נשים. לבחלק מקהילות ישראל התפתחו בראשי חודשים מנהגי תפילה והתכנסות מיוחדים ח. 
 מוד ותפילה מיוחדים ברוח זו. יבחלק מקהילות התנועה נוהגים לקיים אירועי ל

 רחבת הכותל המערבי.ת בות חגיגיושות הכותל מקיימות בראשי חודשים תפילנט. 
 

 26.11 ' כסלוב, "תולדות"פרשת  שבת

יום ההכרזה באו"ם על הקמת המדינה.  –) בנובמבר 29ביום שלישי הקרוב יחול תאריך כ"ט ( .א
 ראוי לתת ליום זה ביטוי בתפילה.

 .7ב',  – 1במלאכי א',  . מפטירים"תולדות"שחרית קוראים לשבעה עולים ומפטיר בפרשת  .ב
 .1-11מלאכי א',  מנהג נוסף:שום שנזכר בה עשו. ההפטרה נבחרה מ

 ."ויצא"במנחה קוראים לשלושה עולים בפרשת  .ג
 

 3.12כסלו ט' , "ויצא"שבת פרשת 

בשחרית קוראים לשבעה עולים ומפטיר בפרשת "ויצא". מפטירים בנבואת הושע, בפסוקים  .א
מלכים  מנהג נוסף: .10יד,  – 13ב, "הושע י :בית עשובין העוסקים ביחסים בין בית יעקב ו

 .5-15 ,ג' א'

 ."וישלח"במנחה קוראים לשלושה עולים בפרשת  .ב

 השבת  יצוין היום הבינלאומי לאנשים עם מוגבלויות. .ג

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

 

 המאבק באלימות נגד נשים "שבת דינה" לציון  10.12כסלו  "זט, "וישלח"שבת פרשת 
 נבואת. מנהג רוב העדות להפטיר ב"וישלח"בשחרית קוראים לשבעה עולים ומפטיר בפרשת  .א

ביחסי בית  התמקדותהבשל  . ההפטרה נבחרה1-11ב, "להפטיר בהושע י נוסףעובדיה. מנהג 
 יעקב ובית עשו. 

ם שמעון ולוי בבני נושא מרכזי בפרשה הוא סיפור האונס של דינה בת יעקב והטבח שטובחי .ב
רבות רפורמיות משמיעות קול, יצוין בשבת זו המאבק למיגור  –שכם. ביוזמת "בנות דינה" 
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אמנון  מעשה -ת הפטרה חליפית עהאלימות נגד נשים והאלימות המגדרית. ברוח זו מוצ
 .15+ ישעיהו ס'  1-22ותמר, שמואל ב' י"ג, 

עניין מיגור האלימות נגד נשים. לפני במהלך תפילות השבת מן הראוי להוסיף כוונות ש .ג
אמירת הקדיש מן הראוי להזכיר שמות הנרצחות והנרצחים על רקע מגדרי בשנה האחרונה. 

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

ת השבת בדצמבר. ניתן לשלב במהלך תפילו 10-יום זכויות האדם הבינ"ל מצוין מדי שנה ב .ד
 תכנים ההולמים את חשיבותו של הנושא. 

 במנחה קוראים לשלושה עולים בפרשת "וישב". .ה
 

 מברכים חודש טבת 17.12כסלו כ"ג , שב"וי"שבת פרשת 

בשחרית קוראים לשבעה עולים ומפטיר בפרשת "וישב". מפטירים בנבואת עמוס, בפסוקים  .א
. 11-22, רות ד' מנהג נוסף:. 8ג',  – 6: עמוס ב', האסורים בתוך המשפחההעוסקים ביחסים 

 בתיאור תהליך הגאולה של רות.

בראשון ושיחול ביום השבת הבאה  טבתלפני הכנסת ספר תורה להיכל מכריזים על חודש  .ב
 לאחריו.

 ".מקץבמנחה קוראים לשלושה עולים בפרשת " .ג
 

 בערב ראשוןמדליקים נר ראשון ביום  – 19.12, כ"ה כסלו שניא' חנוכה, יום 

בערב, מדליקים נר ראשון של חנוכה. מברכים על ההדלקה  18.11ראשון יל א' חנוכה, יום בל .א
שלוש ברכות: ".... להדליק נר של חנוכה", ".... שעשה נסים לאבותינו ואמותינו" ואת ברכת 

 .בהמשךהזמן (שהחיינו). מנהגי הדלקת הנרות מפורטים בהרחבה 

ידה ולברכת הארץ בברכת מה שבתפילות העמוסיפים את ברכת "על הנסים" לברכת ההודא .ב
 המזון.

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

 

 מנהגי הדלקת נרות החנוכה
 

חצי אשר יבערו עווה או שמן, שבמוצאי כ"ד כסלו מדליקים נר ראשון. נוהגים להדליק נרות  .א
 שעה, לפחות.

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

לה, ונוהגים זמן יציאת השבת). ניתן להדליק במשך כל שעות הלי –דק' אחרי השקיעה  20(
לחזר אחרי השעה בה ניתן לפרסם את הנס, ולהדליק את הנרות כך שיראו על ידי מספר 

 גדול ככל הניתן של אנשים.

ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם  ה'ָּברּו� ַאָּתה טרם ההדלקה בליל החג הראשון מברכים שלוש ברכות:  .ג
ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ֶׁשָעָׂשה  ה'ָּברּו� ַאָּתה ;  יק ֵנר ֲחנָֻּכהֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ְלַהְדלִ 

ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ֶׁשֶהֱחָינּו  ה'ָּברּו� ַאָּתה ; ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה
 .ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה

את הפיוט "הנרות הללו שאנו מדליקים". לאחר ההדלקה שרים  שריםקת הנר בעת הדל .ד
 "מעוז צור ישועתי".

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

 ).17 נו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו" (תהילים צ,אלוהינו עלינו ומעשה ידי
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בלבד. מי שלא ברך  "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 קשבת בטבהדלקת נר חנוכה במוצאי שבת יש להוציא את ה .ז
את תחילה חול" יש הנוהגים לומר האת נרות החנוכה. בשל הכלל של "להוסיף מקודש על 

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

 . בשלמותה על ארבע ברכותיהלערוך את סדר ההבדלה 

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

 כמניין בני הבית.

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

. נהוג להוסיף את הנרות תחילה בכל אחד מהלילות מדליקים את הנר החדש שהתווסף .י
 ה מימין לשמאל ולהתחיל את ההדלקה משמאל לימין.יבחנוכי

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

 ה בבית. יהחנוכי

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

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

 קיבוע השמש למקומו בחנוכיה.

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

 . אותה מצווה של פרסום הנסהברכות, לצורך 

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

 .בחנוכיה של אחר שהחיינו) למראה נרות דולקים

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

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

 להדליק את נרות החנוכה בשמן זית.

 מנהגי התפילות והקריאות בתורה בחג החנוכה

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

 בזמן הזה".ו נסים כשם שעשה לאבותינו ואימותינו בימים ההם

בתפילת שחרית מוסיפים את תהילים ל: "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד", בפסוקי דזמרה או  .ב
 לפני קריאת התורה.

  .אין אומרים תחנון בימי החנוכה .ג

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

בכל אחד מימי החנוכה קוראים בתורה ומעלים שלושה עולים (למעט בשבת ובראש חודש  .ה
  טבת וראו להלן בטבלת הקריאות בתורה לחג).
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קריאה קבועה בכל ימי חג החנוכה. הקריאה לקוחה  ברבות מקהילות התנועה קוראים .ו
גם מים את פרשת חנוכת המזבח (הנקראים , המסכ"נשא"מפסוקיה האחרונים של פרשת 

במסגרת הקריאה המסורתית ביום השמיני של החג) ופסוקיה הראשונים של פרשת 
במדבר מנורת המקדש. סדר הקריאה על פי הצעה זו: עליה ראשונה  –, שעניינם "בהעלותך"

וכה יקראו . על פי מנהג זה בשבת חנ1-4 ,עליה שלישית: ח ;87-89  ,עליה שניה: ז  ;84-86ז 
פסוקים אלו כמפטיר לאחר הקריאה בפרשת השבוע בספר הראשון. בראש חודש טבת, 

לאחר הקריאה בעניין ראש החודש בשלוש העליות  ,יקראו פסוקים אלו כעליה רביעית
 הראשונות.  

בספר במדבר, בה מצוי  "נשא"קריאת התורה המסורתית לימי החנוכה לקוחה מפרשת  .ז
ים את קורבנות אחד מנשיאי השבטים, ביום כל אחד מימי החג קוראאור חנוכת המזבח. בית

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

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

 מניחים תפילין בימות החנוכה. .ח
 

 אבלות בחנוכה  –"ומחה יי דעה מעל כל פנים" 

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

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

  תום התפילה ביחידות.

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

 

 א' דראש חודש טבת –שבת חנוכה   – 24.12כסלו  שבת פרשת "מקץ", ל'

תפילות העמידה במהלך היום ובברכת המזון מוסיפים את תפילת "על הניסים" לציון חג ב .א
יש הנוהגים לשלב בתפילה את  מוסיפים את ברכת "יעלה ויבוא" לראש החודש.כן  החנוכה.

"מזמור שיר חנוכת הבית לדוד". ניתן לשלב את פרק התהילים בסדר  -' מזמור תהילים ל
 או בסיום קריאת התורה. ,"הלל"פסוקי דזמרה, לאחר אמירת ה

 ברכותיו. עם שלם,  "הלל"לאחר תפילת עמידה אומרים   .ב

תדיר קודם",  –ספרי תורה. בהתאם לכלל: "תדיר ושאינו תדיר  לושהן ההיכל שמוציאים מ .ג
השביעי בענין ה קרואים. בספר השני עולה " לשישמקץ"קוראים בספר הראשון בפרשת 

 .ראו לעיל טבלת הקריאה בתורה בחנוכה החנוכה. , בספר השלישי: חגמפטירראש חודש ה

סוקי העלאת נרות המנורה במשכן לציון חג פלקרוא את מנהג קהילות היהדות הרפורמית  .ד
 . המנהג המסורתי: פסוקי חנוכת המשכן בספר במדבר.החנוכה

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

מנהג . 7, 'ד -14 ',מקדש: זכריה בהמזכירים את מנורת ה ,מפטירים בפסוקי נבואתו של זכריה .ו
. בנוסח זה נזכרים גם ענפי הזית היוצרים, יחד עם המנורה, את סמל 2-14 ',זכריה ד נוסף:

 מדינת ישראל.

 יבסידורלפי הנוסח  לאחר החזרת ספר התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסף .ז
כלל גם סדר מלא של תפילת נ "תפילת האדם" . בסידורו"העבודה שבלב" "תפילת האדם"

 מוסף לראשי חודשים.

   לשלושה עולים בפרשת "ויגש". במנחה קוראים .ח
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בבית הכנסת ובבית מדליקים נר של חג החנוכה לאחר ההבדלה. יש הנוהגים להדליק את  .ט
קודש על החול. השל הוספה מ לכלל בהתאםנרות החנוכה טרם ההבדלה על כוס היין, וזאת 

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

 הבדלה בשלמותה על ארבע ברכותיה.
 גטבלת הקריאות בתורה בחג החנוכה תשפ"

 המנהג המסורתי מנהג קהילות התנועה 

ספר אחד, שלושה עולים  19.12 שניא' חנוכה, יום 
 "נשא" ו"בהעלותך".ת ובפרש
;  עליה 84-86 ,ז : במדבר1עליה 

 .1-4 ,: ח3; עליה 87-89: 2

בפרשת "נשא".  שלושה עולים
 ; 22-27: במדבר ו, 1עליה 

 ; 1-11: ז, 2ה יעל
 .12-17: ז, 3עליה 

 כנ"ל לגבי א' חנוכה 20.12 שלישייום ב' חנוכה, 
. 

ת "נשא", שלושה עולים בפרש
, 18-20 – 1במדבר ז: עליה 

 , 21-23 – 2עליה 
 חזרה על כל הקריאה - 3עליה 

בפרשת "נשא".  שלושה עולים כנ"ל  21.12 ביעייום רג' חנוכה, 
  ;24-26 :1עליה  .במדבר ז

 ; 27-29: ז, 2עליה 
 חזרה על כל הקריאה: 3יה על

 

 22.12י חמישיום ' חנוכה, ד

"נשא".  בפרשת שלושה עולים כנ"ל
  ;30-32 : 1עליה  .במדבר ז

  33-35,: ז, 2עליה 
 כל הקריאהחזרה על : 3עליה 

בפרשת "נשא".  שלושה עולים כנ"ל 23.12 שיייום ש' חנוכה, ה
 36-38:  1עליה  .במדבר ז

 39-41: ז, 2עליה 
 : חזרה על כל הקריאה3עליה 

  שבתיום ' חנוכה, ו

 24.12ראש חודש טבת, א' 

 תורהשלושה ספרי 
 מקץ עולים בפרשת 6בראשון: 

ראש  רשתבפ עולה 1שני:ספר ב
 1-10: במדבר י' חודש

בנושא  בספר השלישי מפטיר
ניתן ( 1-4חנוכה: במדבר ח' 

 )השני לאחור את הספר ולללג
או  7ד,  – 14הפטרה: זכריה ב, 

 1-14 זכריה ד,

 ספרים.  לושהש
 שה  עוליםיספר ראשון: ש
 בפרשת מקץ.

ן בענילה אחד עו ספר שני: 
 ;.1-15במדבר כח, ראש חודש 

 מפטיר בענין  י:לישספר ש
, שישיבפסוקי היום החנוכה 
 .42-47 ,במדבר ז

 1ד',  – 14הפטרה: זכריה ב', 
 25.12 ראשוןיום חנוכה,  ז'

  ב' ראש חודש טבת –א' טבת 

 

 עולים 4 שני ספרים
עולים בענין  3ראשון ספר ב

 1-10ראש חודש במדבר י' 
השני רביעי בנושא  בספר

(ניתן  1-4חנוכה: במדבר ח' 
 לגלול לאחור את הספר השני)

עולים  3שני ספרים: בראשון 
א בענין ראש חודש: במדבר 

 ;.1-15כח, 
בענין   עולה רביעי. בספר שני:

, שביעיבפסוקי היום החנוכה 
 48-53 ,במדבר ז

 ' חנוכה,זאת חנוכה, ח

 26.12י ניום ש 

. בפרשת "נשא" ה עוליםשלוש כנ"ל א' חנוכה
 ; 54-71: 1עליה במדבר ז': 

 : חזרה 3; עליה 72-83ז,  2עליה 
 
 
 
 
 
 
 

 ט ב ת
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 עבודת הגמר של הרבה רגינה יונאסמתוך 
 צניעותמתוך הדיון בחובת ה

דווקא רבה הייתה יכולה לשמש מופת ולהעמיק בהוראה שתביא ברכה רבה בהחזרת 

אבד בימינו. אף על פי כן, וכפי שכבר נאמר  אשר המושג צניעות העתיק לקדמותו,

לעיתים קרובות, בדיון על הנושא שאנחנו עוסקים בו כאן, יש להתחשב בנסיבות 

שהשתנו ובתפיסות שהן נחלת העבר. בעבר היה מקום לתקנות חז"ל, אשר הרחיקו 

את האישה מחובות ומפעילויות דתיות אחדות, ויש לרחוש להן כבוד. אולם היום, 

אשר האישה לוקחת חלק בחיים הציבוריים ומשתפת פעולה עם הגבר בצורה כ

עניינית, ההתנהגות נעשתה עם הזמן טבעית. כלומר, אין שום דבר מגרה בהופעתה 

בחברת גברים, אפילו בבית הכנסת, מבחינת הגברים ולא כל שכן מבחינתה. אם כן, 

וג זה של צניעות, תקנות רבות של חז"ל, אשר כאמור נקבעו בעיקר בנוגע לס

 מאבדות מחומרתן.

... 

בימינו כבר אין מקובלת הדעה, שהאישה חסרת כישרון או שהיא מוכשרת פחות 

מבחינה רוחנית מן הגבר. שכן האישה המודרנית מוכיחה את יכולתה גם בתחום זה. 

לפנים החזיקו, למרבה הצער, בדעה אחרת, למשל בבבלי יומא סו ע"ב: "אין חכמה 

בפלך". גלגל הזמן נגע ועדיין נוגע גם בעולם המחשבה היהודי. עם לאשה אלא 

ההתפתחות הכללית של בני האדם ושל הנסיבות חל שינוי גם ביחס לאישה. 

לתקנות דתיות רבות המדירות נשים היה טעם. אך הוא משתנה בנסיבות אחרות, 

 ולעיתים קרובות אף מתבטל...

 

 

 

 

 

 25.12, א' טבת אשון' חנוכה יום רזראש חודש טבת, 

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

גם  נאמרתבקשה זו  הבקשה "הרחמן הוא יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה".
 מזון בקצרה.לפני סיום ברכת ה
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הנחשב כשיר של יום של  ,ד: "ברכי נפשי""יש הנוהגים לשלב בתפילה את מזמור תהילים ק .ב
: "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד". ניתן לשלב את פרקי 'ראשי חודשים ואת מזמור תהילים ל

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

 אין אומרים תחנון בראשי חודשים ובימי החנוכה. .ג

 ברכותיו. עם שלם,  "הלל"אומרים  לאחר תפילת עמידה .ד

בהתאם לכלל: "תדיר ושאינו  לעיל)או ספר אחד, (ראו  ספרי תורה נימן ההיכל ש מוציאים .ה
 שניבספר ה .ראש החודש ןיבעני לשלושה תדיר קודם", קוראים בספר הראשון –תדיר 

 בעניין החנוכה. למפטירקוראים 

מנהג קהילות היהדות הרפורמית בישראל לקרוא בפרשת "בהעלותך" את פסוקי התרועה  .ו
בטבלה לציון ראש החודש, ואת פסוקי העלאת נרות המנורה במשכן, לציון חג החנוכה (ראו 

ורה, שכן הקריאות כולן לעיל). הנוהגים במנהג זה אינם נדרשים להוצאת שני ספרי ת
 לקוחות מתוך אותה פרשה. 

בספר הראשון בעניין קורבנות ראש החודש, מתוך פרשת "פנחס"  –הקריאה המסורתית  .ז
בספר השני קוראים לעלייה רביעית בעניין קורבנות היום השישי של חנוכת  ,שבספר במדבר

  . (פרטי הקריאות בטבלה לעיל)המזבח

 יבסידורלפי הנוסח  ני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסףלאחר החזרת ספר התורה ולפ .ט
נכלל גם סדר מלא של תפילת  "תפילת האדם" . בסידורו"העבודה שבלב" "תפילת האדם"

 מוסף לראשי חודשים.

 המניחים תפילין יחלצו אותם לפני אמירת זכר למוסף. .ח

נשים. למיוחדים בחלק מקהילות ישראל התפתחו בראשי חודשים מנהגי תפילה והתכנסות  .ט
 מוד ותפילה מיוחדים ברוח זו. יבחלק מקהילות התנועה נוהגים לקיים אירועי ל

 ת ברחבת הכותל המערבי.ות חגיגיונשות הכותל מקיימות בראשי חודשים תפיל .י
 

  31.12טבת,  ז', "ויגש"שבת פרשת 
 .15-28, ז". מפטירים ביחזקאל ל"ויגש"בשחרית קוראים לשבעה עולים ומפטיר מתוך פרשת  .א

 בית יהודה ובית יוסף. בשל אזכור היחסים בין ההפטרה נבחרה 

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

'. נוסח גלאחר קריאת התורה וההפטרה ראוי להכריז על תענית עשרה בטבת שתחול ביום  .ג
 ההכרזה מבוסס על הנהוג בקהילות ספרד.

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

 אבלים בסוף התפילה.

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

 ההכרזה על יום התענית

ַיֲהֹפ� אֹותֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלָׂשׂשֹון  .ישילשּיֹום ב ִיְהֶיהיֹום צֹום ָהֲעִׂשיִרי  : ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְׁשָמעּוַאֵחינּו
ְהֶיה ּוְלִׂשְמָחה ְּכִדְכִתיב: ֹּכה ָאַמר ה' ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִׁשי ְוצֹום ַהְּׁשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִׂשיִרי יִ 
ֲאֶׁשר ְלֵבית ְיהּוָדה ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה, ּוְלֹמֲעִדים טֹוִבים. ְוָהֱאֶמת ְוַהָּׁשלֹום ֱאָהבּו: ְיִהי ַחְסְּד� ה' ָעֵלינּו ּכַ 

 ִיַחְלנּו ָל�: ה' הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל� ַיֲעֵננּו ְּביֹום ָקְרֵאנּו:

 3.1.2023שי, י' בטבת ליתענית עשרה בטבת, יום ש

אשונה מארבעת ימי התענית והצום לזכר חורבן בתי המקדש, המציינת את יום התענית הר .א
 בימי הבית הראשון.  ,תחילת המצור של נבוכדנצר על ירושלים
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מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, והיא כוללת איסור אכילה ושתייה, אך לא  -זמן התענית  .ב
החלטת מר"ם אין עורכים את יתר העינויים הנוהגים ביום הכיפורים ובתשעה באב. על פי 

, ורבני המועצה אינם עורכים היהדות הרפורמית בישראלביום זה אירועי שמחה בקהילות 
 טקסי חופה וקידושין, כולל בערב התענית. 

את הברכה כחלק מברכת  מוסיפיםמוסיפים לתפילת העמידה את ברכת "עננו".  ברכת עננו: .ג
רכה בכל תפילות היום (ערבית, שחרית "שומע תפילה". מנהג קהילות תימן לומר את הב

 אומרים את הברכה בשחרית ובמנחה. שומנחה). מנהג הספרדים 
 בסידור תפילת האדם נכללת ברכת "עננו" בתפילות העמידה של ימות החול.

. קהילות "אבינו מלכנו"את סדר תחנון ולאחר תפילת עמידה בשחרית ובמנחה אומרים  .ד
רועי היום. יוחד לאחר תפילת עמידה, המזכיר את איספרד נוהגות לומר סדר סליחות מ

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

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

 בשירת הבית החותם של סדר "אבינו מלכנו".

, בפסוקים "כי תשא"בתפילת שחרית בציבור קוראים בתורה לשלושה עולים מפרשת  .ו
שנייה: שמות  עלייה; 11-14ב, "ראשונה: שמות ל עלייההמזכירים את י"ג מידות הרחמים (

). בתפילת מנחה חוזרים על הקריאה מהבוקר ועל 4-10ד, "לשלישית: שמות  עלייה; 1-3ד, "ל
 ןספרדים ועדות המזרח איעל פי מנהג . 8ו, "נ – 6ה, "פי מנהג אשכנז מפטירים בישעיה נ

 מפטירים.

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

כן נוהגים לומר תפילת "אל מלא רחמים" המצויה בסדר השואה טרם אמירת קדיש אבלים. 
מר את פיוטי . ניתן אף לוהעבודה שבלב"בסידור ו "יום השואה בסידור "תפילת האדם

 הקינה שנתחברו לאחר השואה לזכר הנרצחים.

מוד ולעשייה בנושאי ימנהג חלק מקהילות התנועה להקדיש את ימי התענית "הקטנים" לל .ח
 .חברה, התנדבות וצדק חברתי

 7.1טבת  די", "ויחי"פרשת שבת 
 ',בספר מלכים א' במפטירים . "ויחי"בשחרית קוראים לשבעה עולים ומפטיר מתוך פרשת  .א

 ברכת יעקב לבניו. המזכירה את טרם מותו,  לשלמה ברכת דוד . ההפטרה נבחרה בשל1-12

"חזק חזק  :מכריזיםלאחר סיום הקריאה בפרשה וטרם הברכה שלאחר הקריאה בתורה  .ב
 בראשית. לציון חתימת הקריאה בספר  ,ונתחזק"

 ."שמות"במנחה קוראים לשלושה עולים בפרשת  .ג

 

   14.1בת, ט אכ", "שמות"שבת פרשת 
 ',ב – 1, '. מפטירים בירמיה א"שמות"בשחרית קוראים לשבעה עולים ומפטיר מתוך פרשת  .א

(אשכנזים), או  22-23ט, "ומוסיפים כ 13 ,ח"כ – 6ז, "(ספרדים ועדות המזרח), או ישעיה כ 3
ז (תימנים ובבלים). נושא ההפטרות הוא הקדשת הנביאים כתזכורת להקדשת "יחזקאל ט

  .                  1-2+ ב',  4-12, 'ירמיהו א מנהג נוסף:דו. משה לתפקי

 ."וארא"במנחה קוראים לשלושה עולים בפרשת  .ב
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 , מברכים חודש שבט21.1שבת פרשת "וארא"  כ"ח טבת  

 – 25בשחרית קוראים לשבעה עולים ומפטיר מתוך פרשת "וארא". מפטירים ביחזקאל כ"ח,  .א
 25: כ"ח, מנהג נוסף. ההפטרה עוסקת ביחס אל מצרים ומכאן הקשר שלה לפרשה. 21כ"ט, 

 .21+  7כ"ט,  –

 לפני הכנסת ספר התורה להיכל מכריזים על ראש חודש שבט שיחול ביום שני. .ב

 . "בא"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .ג
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 על דת הנבואה ודת הגאולה הרב ליאו באק
אפשר להבחין בין שני סוגים של דתיות: הדת הנבואית ודת הגאולה. במהותה רואה 

הדת הנבואית כתפקיד וכמטרה לשנות תנאים קיימים, להפוך את מה שישנו למה 

שראוי שיהיה, לתקן את מלכות בני האדם במלכות שדי. לפיכך [... הדת הנבואית] 

שוב ושוב מתסיס את הקיום המצוי במצב של מנוחה, לידי מכילה חומר תסיסה, ש

שקט. מאז אותו זמן שבו נכנסה הדת הנבואית לעולם, חסל בו סדר -תנועה ואי

המנוחה בתחום החברתי. התביעה לשנות, כדי שרעיון האל ומצוות האל יגיעו 

שקט, -לביטוי בתוך הגשמיות והחולשות האנושיות, היא אכן יסוד תמידי של אי

רם של התפוררות ופילוג למען יקום הצירוף האמיתי והאורגניזם האמיתי של גו

 החברה והקהילייה האנושית האמיתית. 

כנגד זה [... דת הגאולה] אינה שואפת לשנות ולעצב דבר מחדש, אלא רוצה לגאול 

את האדם היחיד, ולפיכך מעימדה היא כחשוב ומכריע רק את יחס האדם אל 

 דישה יחסית כלפי המצב עלי אדמות [...]האלוהות [...] היא א

[היהדות היא דת נבואית מובהקת] היא רואה את עיקר תוכן הדתיות בכך שהאדם 

ישאף לעצב את עצמו ואת עולמו, את הקשר המחבר בין האנשים הפרטיים ואת 

-פי המצוות והרעיונות האלוהיים, ולעשותם למלכות שדי [...] אי-הציבורים על

ד ביהדות זה מזה את הדתיות ואת כינונם של עקרונות מסוימים אפשר כלל להפרי

של כל עבודה סוציאלית [...] ביהדות אין דתיות בלי הממד הסוציאלי, ואין ממד 

 סוציאלי בלי הדתיות. זוהי הנחת היסוד הכללית הנובעת מתוך ייחודה של היהדות.

 152-150), עמ' 1930"רווחה, חוק ודת" (
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 23.1  י, א' שבטשנ, יום ראש חודש שבט

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 

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

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

 . אין אומרים בראש חודש תחנון .ג

 ברכותיו. עם בדילוג,  "הלל"ם אומרי תפילת עמידהלאחר . .ד

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

 עלייה; 7-10שלישית,  עלייה; 4-6שניה:  עלייה; 1-3 ',ראשונה: במדבר י עלייה(החודשים 
קורבנות ראש החודש מתוך פרשת  המנהג המסורתי:). חוזרים על העלייה השלישיתית רביע

: 4 עלייה; 6-10: 3 עלייה; 3-5: 2 עלייה; 1-3ח, ": במדבר כ1 עלייה"פנחס" שבספר במדבר (
11-15.( 

 יבסידורלפי הנוסח  לאחר החזרת ספר התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסף .ו
נכלל גם סדר מלא של תפילת  "תפילת האדם" . בסידורו"העבודה שבלב" "תפילת האדם"

 מוסף לראשי חודשים.

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

נשים. לבחלק מקהילות ישראל התפתחו בראשי חודשים מנהגי תפילה והתכנסות מיוחדים  .ח
 ותפילה מיוחדים ברוח זו. מוד יבחלק מקהילות התנועה נוהגים לקיים אירועי ל

 ת ברחבת הכותל המערבי.ות חגיגיונשות הכותל מקיימות בראשי חודשים תפיל .ט
 

 

 28.1שבט,  ו' שבת פרשת "בא",

. 13-28ו, ". מפטירים בירמיה מ"בא"בשחרית קוראים לשבעה עולים ומפטיר מתוך פרשת  .א
 1-17"ט מנהג אחר: ישעיהו י .של פרעה ומצרים בשל אזכורםההפטרה נבחרה 

 ."בשלח"במנחה קוראים לשלושה עולים בפרשת  .ב

 בסידור "תפילת האדם". המופיעהברכה בצאת השבת נוהגים לערוך קידוש לבנה.  .ג

 

   4.2 שבט ג, שבת שירה, י"שבת פרשת "בשלח"
. מפאת חשיבותה של שירת "בשלח"בשחרית קוראים לשבעה עולים ומפטיר מתוך פרשת  .א

מכונה על שם קריאת השירה, נוהגים לקרוא את השירה מדי  הים, והעובדה כי השבת כולה
 שנה, גם בקהילות הנוהגות במחזור קריאה תלת שנתי.

מפטירים בשירת  אותה כעלייה אחת. וקוראיםנוהגים לעמוד בעת קריאתה של שירת הים.  .ב
. 1-16. הפטרה שירית חלופית מספרי הכתובים: תהילים קל"ו, 1-31 ',שופטים ה ,דבורה
הבוחרים ה זו נבחרה משום שהיא מתמצתת את תולדות העם עד חציית ים סוף. הפטר

ָּברּו� ַאָּתה ה', ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִהְנִחיל "בהפטרה מתהילים מקדימים את הברכה: 
אחרי קריאת ברכה האחרונה וב .."טֹוִבים ְוָרָצה ְבִדְבֵריֶהם ַהֶּנֱאָמִרים ֶּבֱאֶמת. ְלַעּמֹו ְּכתּוִבים

 ..."ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ִסֶפֵרי ַהָחְכָמה" ההפטרה:

, ולעסוק , נהוג לשלב שירה מרובה במהלך תפילות השבתהמיוחד בשל שמה ותוכנה .ג
 באמצעות מדרשים ומקורות נוספים בחשיבותם של השירה והניגון.

לשלב אפשר  ,הקרוב שבועב ינשחל ביום ש יום ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, לכבוד .ד
מקראות וניגונים העוסקים בשבחה של ארץ ישראל, בקשר  ,דברי תורהגם במהלך התפילות 
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 תיקון ט"ו בשבטניתן לערוך חובת האדם לשמור על עולמו של הקב"ה. בו טבעבין האדם ל
 מהלך סעודות השבת, בבית או בקהילה.ב

 ". יתרו"במנחה קוראים לשלושה עולים בפרשת  .ה

 6.2יום שני  שבטאש השנה לאילנות , ט"ו ר 
ובנוסח סידור בסדר התפילה המסורתי  ראש השנה לאילנות.שמחה לכבוד  במנהגינוהגים  .א

 .בשחרית ובמנחה יום זה את סדר התחנוןאומרים באין "תפילת האדם" 

המתכנסים לתפילה ביום זה נוהגים לשלב במהלך התפילות דברי תורה, מקראות וניגונים,  .ב
מקראות לציון  ., שבח פרותיה וחובת השמירה על הטבעסקים בשבחה של ארץ ישראלהעו

 החג מופיעים בסידור "תפילת האדם".

. מנהג סדר ט"ו בשבטבשמו הנוסף: או  ,תיקון ט"ו בשבטנוהגים בליל החג או ביומו לערוך  .ג
חרי שנים . אוהוא מפורט בספר "חמדת הימים" בצפת 16-י וגוריו במאה ה"תוקן ע"י האר 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"."-"העבודה שבלב" ו יהתפילה לנוטעים המופיעה בסידור

  11.2שבט  כ', "יתרו"שבת פרשת 

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

למרות , בעת קריאת עשרת הדברות מנהג לעמודה. קוראים בעליה אחתאת עשרת הדברות  .ב
  .שיש בדבר מחלוקת פוסקים מימי התלמוד

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

מן הדברות הדברות "בטעם תחתון", בו לא כל דברה נקראת כפסוק בפני עצמו וחלק 
נחלקות למספר פסוקים. בחג השבועות נוהגות קהילות אלו לקרוא את עשרת הדברות 

 "בטעם עליון", בו כל דברה (לרבות אלו בעלות שתי המלים) נקראת כפסוק בפני עצמו.

 ., המזכירה את ההתגלות בסיניהאל לנביאשל התגלות ה, בסיפור  1-13, 'מפטירים בישעיה ו .ד

 ."משפטים"שה עולים בפרשת במנחה קוראים לשלו .ה

 אדר שבת שקלים, שבת מברכים ראש חודש 18.2שבט,  כ"ז ",משפטיםשבת פרשת "
קוראים לשבעה עולים מתוך פרשת מוציאים שני ספרי תורה בספר הראשון בשחרית  .א

מלכים ב'  י"ב  מפטירים . 11-16בספר השני קוראים בעניין שבת שקלים: שמות ל' . "משפטים"
רה נבחרה משום שהיא מתארת את מעשה איסוף השקלים ושיפוץ המקדש בימי . ההפט1-17

 יהואש מלך יהודה.

 לפני הכנסת ספר תורה להיכל מברכים את חודש אדר שני שיחול בימים שלישי ורביעי.  .ב

 ."תרומה"במנחה קוראים לשלושה עולים בפרשת  .ג

 21.2 ל' שבטי, לישיום ש א' ראש חודש אדר, יום המשפחה,

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

     .גם לפני סיום ברכת המזון בקצרה נאמרתבקשה זו 

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

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

  .אין אומרים בראש חודש תחנון .ג
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 ברכותיו. עם בדילוג,  "הלל"אומרים  תפילת עמידהלאחר  .ד

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

 עלייה; 7-10שלישית,  עלייה; 4-6שניה:  עלייה; 1-3 ',ראשונה: במדבר י עלייה(החודשים 
קורבנות ראש החודש מתוך פרשת  מנהג המסורתי:ה). חוזרים על העלייה השלישיתרביעית 

: 4 עלייה; 6-10: 3 עלייה; 3-5: 2 עלייה; 1-3ח, ": במדבר כ1 עלייה"פנחס" שבספר במדבר (
11-15.( 

 יבסידורלפי הנוסח  לאחר החזרת ספר התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסף .ו
נכלל גם סדר מלא של תפילת  אדם""תפילת ה . בסידורו"העבודה שבלב" "תפילת האדם"

 מוסף לראשי חודשים.

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

נשים. לבחלק מקהילות ישראל התפתחו בראשי חודשים מנהגי תפילה והתכנסות מיוחדים  .ח
 מוד ותפילה מיוחדים ברוח זו. יבחלק מקהילות התנועה נוהגים לקיים אירועי ל

עליית ומנהלת  "הדסה"ארגון הנשים  מייסדתשל הנרייטה סאלד,  פטירתה, יום יום זה .ט
בסידור "תפילת האדם" מקראות וברכות לציון יום , מצוין בישראל כיום המשפחה. הנוער

 המשפחה.

 לשמחת החודש.לתת ביטוי במהלך תפילות היום ראוי  –משנכנס אדר מרבין בשמחה  .י

 

ה את הקדיש יתחת לומר, לידידה חיים פרץ, היא דוחה את הצעתו 1916של הנרייטה סאלד, משנת  במכתב
את העמדה לפיה על נשים לומר את הקדיש על יקיריהן, בצד מציגה על אמה, סאלד, אם עליית הנוער, 

הצגת הסבר משמעותי ומרגש על משמעות אמירת הקדיש בהקשרם של חיי המשפחה והקשרים הבין 
 דוריים:

 בנים ידי על נאמר קדיש היהודי (שבדרך כלל המנהג על אומר שאתה מה ומכירה היטב יודעת אני
 יכולה אינני ברם בעיני. וקדוש מאד היהודי יקר לא במקור), והמנהג-אחר גבר ידי על או זכרים
 את מביע בחיים שנשאר שהקרוב הוא בשבילי הקדיש פירוש .אמי בעד קדיש לומר ממך לבקש

 שלו, להורה היהודית שהיה לקהילה היחס עצמו על לקבל בולט ובאופן בפרהסיא רצונו וכוונתו
 לעשות יכול אתה שלו. החוליה את דור מוסיף כל לדור, כאשר מדור תינתק לא הקבלה וששושלת

 בנות שמונה היו לאמי ... משפחתי. של לדורות כך לעשות משפחתך. אני חייבת של לדורות כך
 בנותיה באמירת מקום את למלא לאחרים אמי ההרשת לא נפטר,  ... כשאבי בן אחד לא ואף

 מסרבת להצעתך. כשאני רצונה את מקיימת שאני בטוחה אני ולכן הקדיש
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 ד ר  א
 
 
 
 
 

 מתוך עבודת ההסמכה של הרבה רגינה יונאס
 הדיון בחובת/איסור לימוד תורה על ידי נשיםקטעים מ

תיים, ועיניים של מן הראוי לשים לב, שהיום שומעת האם קולות של ילדים ביקור

ילדים ספקנים בוחנות את ערכינו הקדושים בקני המידה הספקניים והביקורתיים 

יהודיים. במקרים אלה דווקא אם, אשר למדה -של הסביבה וחיי התרבות הלא

בילדותה רבות על היהדות, והתעמקה כמו הבן והאב בערכי הרוח של היהדות, תוכל 

ד מייחס לה, לצייד את ילדיה בידע בעזרת החוכמה ורכות הלב אשר התלמו

ובביטחון עצמי יהודי. אולם אם האם עומדת חסרת הבנה מול שאלות ילדיה 

הפוסחים על שתי הסעיפים, הבן או הבת יפנו לה עורף. נהיה כנים ונודה, שאחד 

הגורמים היוצר את הפער בין הורים לילדים והורס את חיי המשפחה הישנים 

יכולת של ההורים להבין את הספקות שיש לבני הנוער. ה-והיפים שלנו, הוא האי

אולם אם האם למדה בעצמה, וגם אצלה בזמנה לא נעדרו ספקות, ומה שעובר על 

ילדיה הוא מבחינתה חוויה חוזרת מן העבר שלה, היא תרתק את ילדיה בכך שתספר 

להם על מה שעבר עליה, ותורה את הדרך כיצד יצאה מאפלה לאור. אחת היא אם 

ילדים ילכו עתה בדרכם הם. הם חייבים ללכת בה, אולם הבנה ואהבה, שלום ה

 והכרת טובה יאחדו את הצעירים ואת הזקנים גם מנקודות עמדה שונות.

 מתוך הדיון באפשרות לסמכות פסיקה בידי נשים
אשר לפיו   ,הקטע שנמצא בדפוס בשאלות ותשובות של יצחק בן עמנואל מלאטאש

את ה"קבלה" לשחוט, מוביל אל תחום שקרוב מאוד לפסיקה. הוא נתן לשתי נשים 

אם כן, היה עליהן ללמוד הכול, כלומר חלקים מן התורה שבכתב ומן התורה שבעל 

פה, המתייחסים לשחיטה. היה עליהן לפעול בציבור עם גברים, פעילותן כללה 

 בהכרח הוראה ופסיקה במובן הזה שהן ענו לשאלות שהפנו אליהן. במקרים של

ספק, כפי שקורה לעיתים קרובות בשחיטה ובמה שקשור אליה, הן היו חייבות 

 .לפסוק, האם הכול התנהל כשורה, ואנשים סמכו על החלטותיהן

נתאר לעצמנו שזה היה קורה היום, אחרי כארבע מאות שנה. היו חושבים שהיהדות 

נותנים  ח"ו תיהרס. האם קיים הבדל עקרוני בין תעודה כזאת לבין תעודה שהיו

 היום לרבה?
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ְיהּוָדה ְבֵריּה ְּדַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר ֵׁשיַלת ִמְּׁשֵמיּה ְּדַרב ... ִמֶּׁשִנְכָנס ֲאָדר ַמְרִּבים  ַמר ַרבאָ 
 ט ע"א"תענית כ                                                                                          ַּבִׂשְמָחה: 

 
 22.2 , יום רביעי, א' אדר ודש אדרב' ראש ח

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 

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

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

  .אין אומרים בראש חודש תחנון .ג

 ברכותיו. עם בדילוג,  "הלל"אומרים  דהתפילת עמילאחר  .ד

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

 ייהעל; 7-10שלישית,  עלייה; 4-6שניה:  עלייה; 1-3 ',ראשונה: במדבר י עלייה(החודשים 
קורבנות ראש החודש מתוך פרשת  המנהג המסורתי:). חוזרים על העלייה השלישיתרביעית 

: 4 עלייה; 6-10: 3 עלייה; 3-5: 2 עלייה; 1-3ח, ": במדבר כ1 עלייה"פנחס" שבספר במדבר (
11-15.( 

 יבסידורלפי הנוסח  לאחר החזרת ספר התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסף .ו
נכלל גם סדר מלא של תפילת  "תפילת האדם" . בסידורו"העבודה שבלב" ת האדם""תפיל

 מוסף לראשי חודשים.

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

 לשמחת החודש.לתת ביטוי במהלך תפילות היום ראוי  –משנכנס אדר מרבין בשמחה  .ח

נשים. לגי תפילה והתכנסות מיוחדים בחלק מקהילות ישראל התפתחו בראשי חודשים מנה .ט
 מוד ותפילה מיוחדים ברוח זו. יבחלק מקהילות התנועה נוהגים לקיים אירועי ל

 ת ברחבת הכותל המערבי.ות חגיגיונשות הכותל מקיימות בראשי חודשים תפיל .י
 
 

 

  25.2  אדר 'דה", רומשבת פרשת "ת

. 13ו'  – 21ים במלכים א' ה' מפטיר .רומה"ת"קוראים לשבעה עולים מתוך פרשת  בשחרית .א
 ההפטרות נבחרו משום הקשרם לבניין המקדש. .1-13מנהג נוסף דברי הימים א' כ"ב 

 ".והתצבמנחה עולים שלושה בפרשת " .ב

 בסידור "תפילת האדם". כמופיעבמוצ"ש נוהגים לקיים את סדר קידוש הלבנה.  .ג

 

 שבת זכור 4.3  אדר י"אה", צושבת פרשת "ת

 .ה"צות"קוראים לשבעה עולים מתוך פרשת שני ספרי תורה. בראשון מוציאים  בשחרית .א
 . 17-19ה, "דברים כ ,בפרשת "כי תצא" המיוחד לשבת "זכור" בספר השני קוראים את המפטיר

 -2. מנהג נוסף: שמואל א' ט"ו, 2-34 ,שמואל א' ט"זמפטירים בסיפור מלחמת שאול בעמלק:  .ב
15 +22. 
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ם נפילתם של יוסף טרומפלדור וחבריו בהגנת תל חי, בשנת א יו), הי4.3השבת, י"א אדר ( .ג
. ראוי לציין אירוע משמעותי זה בתולדות הישוב בארץ ישראל, שבעקבותיו נכתב נוסח 1920

 היזכור על ידי ברל כצנלסון, במסגרת התפילה. 

 במנחה עולים שלושה בפרשת "כי תשא".  .ד

  , תענית אסתר6.3,  אדר ג, י"שנייום 

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

 לערוך חתונות ואירועי שמחה ביום זה. 

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

 ונעילת נעלי עור. 

מוסיפים לתפילת העמידה את ברכת "עננו". מוסיפים את הברכה כחלק מברכת  ברכת עננו: .ג
 "שומע תפילה". מנהג קהילות תימן לומר את הברכה בכל תפילות היום (ערבית, שחרית

 ומנחה). מנהג הספרדים שאומרים את הברכה בשחרית ובמנחה. 

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

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

, בפסוקים "כי תשא"בתפילת שחרית בציבור קוראים בתורה לשלושה עולים מפרשת  .ה
; עלייה שנייה: שמות 11-14ב, "המזכירים את י"ג מידות הרחמים (עלייה ראשונה: שמות ל

חוזרים על הקריאה מהבוקר  ) בתפילת מנחה4-10ד, "; עלייה שלישית: שמות ל1-3ד, "ל
 מפטירים. כמנהג אשכנז. ספרדים ועדות המזרח אינם  ,8ו, "נ – 6ה, "ומפטירים בישעיה נ

בשנים האחרונות ארגוני הנשים וארגוני הפלורליזם הדתי מציינים בתענית אסתר את יום  .ו
ורבות יום ראוי להזכיר את מצוקתן של מסההמאבק למען מסורבות הגט והעגונות. בתפילות 

 הגט והעגונות ולשאת תפילה לשחרורן. 

מנהג        במהלך היום, ועד לערב פורים, נוהגים לתרום "זכר למחצית השקל" לארגוני צדקה. .ז
חלק מקהילות התנועה להקדיש את ימי התענית "הקטנים" ללימוד ולעשייה בנושאי חברה, 

 התנדבות וצדק חברתי.
 

  7.3, י"ד אדר, שלישייום  -חג פורים 

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

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

טרם אמירת "עלינו לשבח" וחתימת  ,קוראים את מגילת אסתרי בלילה) (יום שנבערב פורים  .ב
  התפילה.

בתפילת שחרית קוראים לשלושה עולים לתורה בסיפור מלחמת עמלק בישראל שבפרשת  .ג
. לאחר קריאת התורה נוהגים לקרוא עלייה)(שלושה פסוקים לכל  8-16ז, "שמות י ":בשלח"

ד בטרם החזרת התורה להיכל. יש הנוהגים לחזור ה עווראיש הנוהגים לק ;שנית את המגילה
 ימנע מכך.על ברכות המגילה גם בקריאה בבוקר, ויש הנוהגים לה

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

 המיוחדת ליום זה.  "הלל"לא השתחררו מעולו של המלך הזר; קריאת המגילה היא כאמירת ה

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

וך מגילת קלף כשרה, הכתובה בכתב סת"ם. השומע את הקריאה קריאת המגילה נעשית מת .ו
שלא לברך על  גו. נהספריוצא ידי חובתו. בהעדר מגילה קוראים מתוך  ,מתוך מגילה כשרה

 .מודפסתמגילה מ הקריא

. בהעדר בעלי למגילת אסתרמלכתחילה קריאת המגילה נעשית בטעמי הקריאה המיוחדים  .ז
גילה בקריאה רגילה. נוהגים שקורא המגילה עומד בזמן קריאה בטעמים ניתן לקרוא את המ

 הקריאה.

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

את ברכת "...ברוך אתה יי הנפרע לעמו מגילה במניין מברכים ה. לאחר קריאת וקיימנו...")
ישראל מכל צריהם; האל המושיע". לאחר הברכה החותמת נוהגים לשיר את הפיוט "שושנת 

 יעקב צהלה ושמחה".

 במהלך קריאת המגילה נהוג לקרוא יחדיו ובקול ארבעה פסוקים של גאולה: .ט
 ); 5, 'ִקיׁש ִאיׁש ְיִמיִני (אסתר ב-ִׁשְמִעי ֶּבן-ֶּבן ָיִאיר ֶּבן ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ּוְׁשמֹו ָמְרֳּדַכי

 
ָּגָמן ּוָמְרֳּדַכי ָיָצא ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶל� ִּבְלבּוׁש ַמְלכּות ְּתֵכֶלת ָוחּור ַוֲעֶטֶרת ָזָהב ְּגדֹוָלה ְוַתְכִרי� ּבּוץ ְוַאְר 

 );15, 'ְוָהִעיר ׁשּוָׁשן ָצֲהָלה ְוָׂשֵמָחה (אסתר ח

 ); 16, 'ְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה ְוָׂשֹׂשן ִויָקר (אסתר חלַ 

ֹו ְוֹדֵבר ִּכי ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ִמְׁשֶנה ַלֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְוָגדֹול ַלְּיהּוִדים ְוָרצּוי ְלֹרב ֶאָחיו ֹּדֵרׁש טֹוב ְלַעּמ
 ). 3, 'ַזְרעֹו. (אסתר י-ָׁשלֹום ְלָכל

בקול את הפסוק: " ַּבַּלְיָלה ַההּוא ָנְדָדה ְׁשַנת ַהֶּמֶל� ַוֹּיאֶמר ְלָהִביא ֶאת ֵסֶפר  קרואיש הנוהגים ל .י
). לאחר קריאת הפסוקים על ידי 1, 'ַהִּזְכֹרנֹות ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ַוִּיְהיּו ִנְקָרִאים ִלְפֵני ַהֶּמֶל� (אסתר ו

 הקהל, נוהג בעל הקריאה לחזור על הפסוק. 
לציון  ,מן הקהילות לקרוא בקול אף פסוקים העוסקים בפועלה ובכבודה של אסתרמנהג חלק  .יא

 ).36, '; פרק ט1, '; פרק ה7, '(פרק ב מעמדם השווה של הנשים

נהוג לקרוא בניגון מגילת איכה את הפסוק המזכיר את גלות יהויכין, במסגרתה גלה מרדכי  .יב
ה ֲאֶׁשר ָהְגְלָתה ִעם ְיָכְנָיה ֶמֶל� ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ֶהְגָלה "ֲאֶׁשר ָהְגָלה ִמירּוָׁשַלִים ִעם ַהֹּגלָ  –לפרס 

יש הנוהגים לקרוא בניגון איכה אף את המלים המתארות ). 6 ,'ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶל� ָּבֶבל (אסתר ב
, על יסוד האגדה שהכלים בהם מדובר הם כלי "ׁשֹוִנים ְוֵכִלים ִמֵּכִליםאת משתה אחשוורוש "

 ירושלים.המקדש שגלו מ

יש נוהגים לקרוא בניגון איכה אף את הפסוקים העוסקים ביחס המשפיל לנשים ובנקמת  .יג
 היהודים, בבחינת: "בנפל אויבך אל תשמח". 

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

 ).26 ,'(אסתר ט

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

 יתר מצוות החג ומנהגיו

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

 הפורים עצמו, כדי להרבות את שמחת החג.

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

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

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

 ביין, במתינות, "עד דלא ידע".

 פורים בירושלים 8.3  ו אדר", טירביע יוםשושן פורים, 
ם לציין ביום זה את חג בערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון, ובראשן ירושלים, נוהגי .א

  על מצוותיו ומנהגיו. ,הפורים

י בבוקר. בתפילת שחרית רביעבערב וב שלישיקריאת המגילה נעשית ביום פורים עצמו, ביום  .ב
 קוראים בתורה ואומרים "על הניסים".

 כלל מצוות חג הפורים מתקיימים בירושלים ביום זה. .ג
 

 אבלות בפורים -"ומחה יי דמעה מעל כל פנים" 

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

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

  .ובמניין גם בבית האבלים

ע וררה ביום הפורים והאבלים רשאים לקנוהגים לנחם אבלים ולקבל מנחמים בחג. מביאים לקבו
 הבגד.

 

 

  11.3  אדר בת פרה", י"ח"ש, "כי תשא"שבת פרשת 
הוא היטהרותם של העולים  "שבת פרה"עניינה של השלישית מבין שבתות "ארבע הפרשות".  .א

  .ת חג הפסחלקראלרגל 

. "שמיני"קוראים לשבעה עולים מתוך פרשת אים שני ספרי תורה. בראשון ימוצבשחרית  .ב
  .מצוות פרה אדומה, בפסוקי 1-22ט, "במדבר י ",חקת"בפרשת בספר השני קוראים למפטיר 

הפסוקים הראשונים  עשרתמנהג חלק מקהילות התנועה לקצר בקריאת המפטיר ולקרוא את  .ג
, בפסוקים שעניינם היטהרות העם 16-36 ,ו"מפטירים ביחזקאל ל .)1-10 ,ט"בלבד (במדבר י

 .16-28 ,ו"יחזקאל ל מנהג נוסף:  מטומאתו.

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

מלכים א' מפטירים " וכי תשאת "תורה אחד בלבד, מעלים שבעה קוראים ומפטיר בפרשספר 
 . בסיפור אליהו ונביאי הבעל בכרמל המתחבר לסיפור עגל הזהב בפרשה.39-20י"ח 

  .ראוי לציין בדברים את המנהג המסורתישלא לקרוא בספר שני בקהילות הבוחרות   .ה

 ז המזון.יחול יום צמצום בזבו 12.3 -ביום ראשון ה .ו

 . "ויקהל"במנחה קוראים לשלושה עולים מתוך פרשת  .ז
 

 , "שבת החודש"ניסן מברכים חודש 18.3  אדר כ"ה", פקודי -ויקהל ת "ושבת פרש

ת וקוראים לשבעה עולים מתוך פרשמוציאים שני ספרי תורה. בספר הראשון  בשחרית      .א
יוחד לשבת "החודש": פרשת קוראים את המפטיר המ ינהשתורה הבספר . פקודי" -ויקהל "

 . 1-8 ,ב". מנהג נוסף למפטיר: שמות י1-20 ,ב""בא", שמות י

"חזק חזק  וטרם הברכה שלאחר הקריאה בתורה מכריזים: לאחר סיום קריא העליה השביעית      .ב
 שמות. לציון חתימת הקריאה בספר  ,ונתחזק"



 

53 
 

. מנהג נוסף: נות לחג הפסח במקדשאור ההכינה תיועני 18 ,ו"מ -16 ,ה"ביחזקאל מ מפטירים     .ג
. עניינה של ההפטרה החלופית 9ל',  - 36: דברי הימים ב' כ"ט, אחר. מנהג 16-25יחזקאל מ"ה, 

 בימי המלך יאשיהו.  הוא ההכנות לחגיגת הפסח בירושלים

 ותליעל מנת לעודד את חברי הקהילה לתרום לצדקה ולגמ "שבת החודש"מן הראוי לנצל את      .ד
 לרבות במסגרת מבצע "קמחא דפסחא" של קרן בכבוד.חסדים, 

 לפני הכנסת ספר התורה להיכל מכריזים על ראש חודש ניסן שיחול ביום חמישי.      .ה

 חל יחול יום המחזור הבינלאומי. 17.3 -ביום שישי ה       .ו

  במנחה עולים שלושה בפרשת "ויקרא".      .ז
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 נ י ס ן
 
 

 ביהדותהרב ליאו בק על תפיסת המצור 
אם רוצים לתאר במשפט אחד את ההוויה היהודית, את הקיום היהודי, אפשר היה 

גם במאות השנים של חיי  –לומר: היהודים היו מאז ומתמיד מוקפים. תמיד חיו 

'בֶקרב'  –ישראל -מדינה עצמאיים ובהיסטוריה רבת התהפוכות על אדמת ארץ

וקפים ולעתים קרובות מסובבים ומכותרים [...] בקרב העמים אחרים. תמיד היו מ

נתפס העם היהודי כעם שתמיד נראה, תמיד נשמע ותמיד נשאל שאלות. זה היה 

ידי רבים. עקב כך -גורל היהודים עד היום: תמיד להיראות ולהישמע, אחד על

התעורר תמיד הרושם כאילו היהודים רבים יותר משהם. לפיכך נראו תמיד 

ידים כל כך ונתפסו כחזקים יותר, כאילו קיומם עלי אדמות חשוב יותר מכפי מפח

 שהוא באמת. ועל כן "מוקפותם" פירושה היה להיות נתונים בסכנה [...] 

הסכנה הקטנה ביותר הייתה בתחום הכלכלה. שוב ושוב נהרסו או הוגבלו האפיקים 

י חייהם. אך זאת הכלכליים שיצרו היהודים. שוב ושוב נלקח מהם מה שבו בימ

הייתה, כאמור, הסכנה הקטנה ביותר. הסכנה האמיתית הייתה טמונה במישור 

הרוחני, האנושי, הנפשי והיהודי. עובדת היותו מוקף חייבה את העם היהודי לעמוד 

על שלו מבחינה פנימית, נפשית וקיומית, חייבה אותו להיראות ולהישמע. הסיכון 

יתה לו השפעה עזה והרת אסון. סכנת ההתבוללות הנפשי היה המכריע ועם הזמן הי

 המוחלטת, שבה חי מי מוקף תמיד, נעשתה לסכנה האמיתית ליהודים.

זו הסיבה לכך שההיסטוריה היהודית הייתה מאז ומתמיד רצופה התחלות חדשות. 

כך היה כבר בעידן הנביאים. שוב ושוב צריך היה לנתץ את מזבחות הבעל ולבסס 

ההלניסטית, התנאים, בימי התהוות  ותכך היה גם בתקופ את האמונה מחדש.

הנצרות וימי הביניים, שבה איימה הכנסייה; כך היה זה בימי הרנסנס, וכך זה עד 

היום: כל פעם להתחיל מחדש, לא רק מבחינה כלכלית, לא רק בהבטחת תנאי 

 ית. הקיום ואפשרות הקיום, אלא גם מבחינה רוחנית, מבחינה נפשית ומבחינה יהוד

על האידאל המופלא ביותר.  [,,,] החשיבה היהודית אינה רק חשיבה חולמות

החשיבה היהודית אינה רק חולמת, אינה רק מסתכלת; היא חשיבה שאימצה 

לעצמה את המצווה, המצייתת למצווה, מגשימה ומממשת את מה שהמצווה מצווה, 

 שהוא יעצבם. כך שהחיים הם תמיד בהישג יד, מונחים תמיד לפני האדם, כדי

[בהבאת דברים אלה כדאי להעיר על הלשון המיוחדת של  177-174), עמ' 1935"הקיום היהודי" (
בק, הנתון לצנזורה ורדיפה מצד השלטונות הנאציים, המשלבת זהירות ורמיזה עם אמירה חדה, 

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

. ניתן לברך את הברכה גם בשבת עצי פרי לידהפרי. נוהגים לברך את הברכה פעם אחת בשנה 
 וביום טוב.

 
ָּברּו� ַאָּתה יי, ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ֶׁש�א ִחֵּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום, ּוָבָרא בֹו נוסח הברכה: 

 ת טֹובֹות, ֵלָהנֹות ָּבֶהם ְּבֵני ָאָדם:ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנוֹ 
 

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

 מרת בחג הפסח. משירת הארץ והטבע ופסוקים ממגילת שיר השירים הנא
 

 סדר ברכה להדפסה מצוי באתר התנועה.
 

 תחנון בחודש ניסן

 ת השחרית והמנחה.ותחנון בתפיל אומריםאין יום העצמאות,  ה' איירדש ניסן ועד במהלך חו

 23.3ראש חודש ניסן, יום חמישי, א' ניסן  
בברכת המזון . יעלה ויבוא"עמידה במהלך היום ובברכת המזון מוסיפים את ברכת "הבתפילות  .א

. בקשה זו "הרחמן הוא יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה" את הבקשה גםמוסיפים 
     .גם לפני סיום ברכת המזון בקצרה נאמרת

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

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

 ברכותיו. עם בדילוג,  "הלל"אומרים  תפילת עמידהלאחר  .ג

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

חוזרים על רביעית  עלייה; 7-10שלישית,  עלייה; 4-6שניה:  עלייה; 1-3 ',ראשונה: במדבר י
קורבנות ראש החודש מתוך פרשת "פנחס" שבספר  המנהג המסורתי:). העלייה השלישית

 ).11-15: 4 עלייה; 6-10: 3 עלייה; 3-5: 2 יהעלי; 1-3ח, ": במדבר כ1 עלייהבמדבר (

 יבסידורלפי הנוסח  לאחר החזרת ספר התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסף .ה
נכלל גם סדר מלא של תפילת  "תפילת האדם" . בסידורו"העבודה שבלב" "תפילת האדם"

 מוסף לראשי חודשים.

 זכר למוסף./  מוסףהמניחים תפילין יחלצו אותם לפני אמירת  .ו

נשים. לבחלק מקהילות ישראל התפתחו בראשי חודשים מנהגי תפילה והתכנסות מיוחדים  .ז
 מוד ותפילה מיוחדים ברוח זו. יבחלק מקהילות התנועה נוהגים לקיים אירועי ל

 ת ברחבת הכותל המערבי.ות חגיגיונשות הכותל מקיימות בראשי חודשים תפיל .ח
 

  25.3' ניסן ג, "ויקרא"שבת פרשת 

 . 23מ"ד,  - 21קוראים לשבעה ומפטיר בפרשת "ויקרא". מפטירים בישעיהו מ"ג,  בשחרית .א
עוסקת בעבודת ה' לעומת עבודת האלילים, בהקשרה של עבודת הקורבנות ההפטרה 

 .6מ"ד,  – 21הנזכרת בפרשה.  מנהג נוסף: מ"ג, 

כות החג, צרכי בהל תעסוקנהכי הדרשות בשבת זו  , ראויבקרובמשום שליל הסדר יהיה  .ב
 הציבור והדאגה לזולת הנצרך, בדגש על "קמחא דפסחא". 

 . "צו"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .ג
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"צדקתך צדק" במהלך שבתות ניסן, כשם שאין אומרים במהלך  אין אומרים את פסוקי .ד
 החודש את תפילת התחנון במנהג המסורתי.

 השבת חל יום הזכרון הבינלאומי לקורבנות העבדות. .ה

 בסידור "תפילת האדם". המופיענוהגים לקיים את סדר קידוש הלבנה. יש הבמוצ"ש  .ו

  

 "שבת הגדול" 1.4י' ניסן, ", צובת פרשת "ש

בהפטרה המיוחדת לשבת זו:  מפטירים ."צו"קוראים לשבעה עולים מתוך פרשת  בשחרית .א
יה הנביא חוזרים בסוף הקריאה על הפסוק "הנה אנוכי שולח לכם את אל. 24-4מלאכי ג' 

על מנת לסיים את ספרי תרי עשר בסימן נחמה (השבת  ,לפני בוא יום ה' הגדול והנורא"
 .   נקראת 'שבת הגדול' ולא 'הגדולה', כמתבקש, בגלל פסוק זה)

עד לסוף ה"מגיד". מנהג זה , מנהג לחזור בשבת זו על חלקה הראשון של ההגדה של פסח      .ב
רבות  המודפס במהדורות רבות של הגדת פסח. ,ת הגדול""עד כאן בשב הוביל ליצירת הביטוי

 מקהילות התנועה נוהגות לקיים בשבת זו שיעורים וסדנאות על עריכת הסדר המשפחתי.

 יחול יום המודעות הבינלאומי לאוטיזם. 2.4 -ביום ראשון ה      .ג

 במנחה עולים שלושה בפרשת "שמיני".        .ד

 

 6.4 "ו ניסןט  ,חמישייום סח, פ
 .לימים את כל ההכנות לליל הסדר מבעוד יוםמש .א

). ביטול החמץ או שריפתו נעשים 4.4 – בערב שלישי(יום  רביעיבעור החמץ יתקיים בליל  .ב
 .)5.4( בבוקר רביעיביום 

בנוסף טוב".  יום להדליק נר של...ההדלקה "לפני מדליקים נרות ומברכים  בערב החג .ג
ש המדליקים את הנרות על שולחן החג בסמוך י ברכת "שהחיינו". ברכת הזמן,מברכים את 

 לתחילת הסדר. 

  ש בחג ידליקו את הנרות לפני הסדר.המקפידים בדיני הבערת א .ד

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

 שלם בברכה בבית הכנסת. "הלל"מנהג רבות מן העדות לומר בערב החג  .ו

הברכה נמצאת נוהגים לאמרה מול ארון פתוח.  ".ברכת הטל"בבוקר החג אומרים את  .ז
מבחר בו נמצא גם  ,במחזור "השמחה שבלב"ו"העבודה שבלב"  י "תפילת האדם",סידורב

  .פיוטי טל ממסורת הקהילות השונות 

 ר מנהגים:זה מספלעניין  .ח

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

שילוב "ברכת הטל" בחזרת שליח  -בקהילות האומרות את תפילת המוסף  •
הציבור על תפילת עמידה במוסף, במסגרת ברכת "גבורות" (מנהג קהילות 

 אשכנז).

 טי הטל בפני עצמם לאחר השבת התורה להיכל (מנהג קהילות ספרד).אמירת פיו •

 ברכותיו.עם שלם  "הלל"בשחרית נוהגים לומר  תפילת עמידהלאחר סיום  .ט

עולים  חמישהי"ג מידות הרחמים. בספר הראשון מעלים  אומריםמוציאים שני ספרי תורה.  .י
בספר השני מפטירים  ספר שמות.פרשת "בא" בוקוראים בפרשת פסח מצרים ופסח דורות ב

המנהג בעניין החג. מנהג קהילות התנועה: פסוקי החג בפרשת "אמר" בספר ויקרא. 
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טבלת הקריאה להלן מראי מקום בראו המסורתי: פסוקי קורבנות החג בפרשת "פנחס". 
 .בספר הראשון. יש הנוהגים לומר חצי קדיש בתום הקריאה בימות הפסח

 ראו בהמשך(גת הפסח הראשון לאחר הכניסה לארץ בסיפור חגי ,יהושעספר מפטירים ב .יא
 ישראל והזמנים". . בברכה לאחר ההפטרה חותמים: "מקדש)ת הקריאהבטבל

י "תפילת בסידור יםהמופיע יםהנוהגים לומר זכר למוסף יכולים לעשות שימוש בנוסח .יב
במחזור "השמחה שבלב" במחזור ובסידור "תפילת האדם" מופיע ו "העבודה שבלב" האדם",

   גם נוסח מלא של תפילת המוסף.

 לאחר צאת הכוכבים, עורכים סדר הבדלה על הכוס בלבד (ללא בשמים או נר) .יג

סופרים יום אחד לעומר לאחר אמירתה של  .את העומר במוצאי החג ספורמתחילים ל .יד
  על ספירת העומר". ....אשר קידשנו במצוותיו וציוונו הברכה: "

 

 אבלות בפסח –"ומחה יי דמעה" 

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

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

שיך ולקבל מנחמים גם לאחר יומו הראשון של חג הפסח האבלים המעוניינים בכך יכולים להמ
ובמהלך חול המועד עד השלמת שבעה ימים מיום הקבורה, ואף להודיע על כך ברבים (במודעת 
האבל או בשמועה). יחד עם זאת במהלך היום הטוב וחול המועד האבלים אינם נוהגים במנהגי 

 ת ההשתתפות בליל הסדר). האבלות, והם מקיימים את מנהגי החג ומצוותיו (לרבו

במידה והחג בטל את אבלות השבעה, האבלים נוהגים מצאת החג השני את מנהגי אבלות 
 השלושים עד ליום השלושים לקבורה. 

האבלים יכולים לעלות לקבר יקירם בערב החג או לאחר החג (וישנן עדות שנוהגות כלל לא 
ריו). בכל מקרה, אין נוהגים לפקוד לפקוד את בית הקברות במהלך חודש ניסן אלא רק לאח

 הקבר לצורך אזכרה במהלך ימי חול המועד.

 

 מנהגי ספירת העומר

סה"כ  –את העומר ממוצאי יום טוב ראשון של חג הפסח ועד לערב חג השבועות  סופרים .א
 ימים שהם שבעה שבועות. 49

ר העומר על מנת להזדרז למצוות וכזכר לקצי ,מקיימים את הספירה בערבו של כל יום .ב
שנעשתה במוצאי יום טוב ראשון של חג הפסח (כשיטת החכמים  ,והנפתו במקדש

זמן הספירה מצאת הכוכבים. נוהגים לספור את העומר  במחלוקתם למול הביתוסים).
במהלך תפילת הערבית לפני אמירת "עלינו לשבח". היחיד יכול לספור את העומר במהלך 

 ק ממנה.הלילה כולו, כחלק מהתפילה או במנות

במידה ולא ספרנו בלילה, ניתן לספור במהלך היום. המנהג המסורתי הוא שבשעות הבוקר  .ג
 סופרים ללא ברכה.

המנהג המסורתי הוא שמי שדילג על ספירה באחד מימי העומר ממשיך את הספירה ללא  .ד
 הברכה המקדימה. מנהג קהילות התנועה בכל מקרה להקדים את הברכה לספירה.

הגים להקדים רשות והזמנה לקיום המצווה (הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות לפני הספירה נו .ה
עשה של ספירת העומר...) ואת הברכה: "...וציוונו על ספירת העומר". אין מברכים את ברכת 
הזמן ("שהחיינו") בלילה הראשון של הספירה. לאחר הספירה נוהגים לומר את מזמור 

 תהלים צ"ז וכן תפילה חותמת קצרה.

והגים לספור את העומר בעמידה. בתפילה בציבור נוהגים ששליח הציבור מברך וסופר נ .ו
 והקהל חוזר על הברכה ועל הספירה.

מימי הגאונים והלאה, נקבעו ברוב קהילות ישראל איסור על נישואין בימי ספירת העומר  .ז
ית). ומנהגים שונים של אבלות (הימנעות מגילוח ותספורת ואיסור על השמעת מוזיקה כל

קהילות ספרד נוהגות באיסורים אלו עד יום ל"ג בעומר (כולל יום זה). קהילות אשכנז 
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נוהגות לקיים איסורים אלו עד ערב חג השבועות, תוך הפסקתם למשך יום ל"ג בעומר 
עצמו. בקהילות הציונות הדתית התגבשו מנהגים שונים סביב הפסקת מנהגי האבלות סביב 

 יום העצמאות.

קבעה כי קהילות היהדות הרפורמית אינן  ים והרבות הרפורמים בישראלמועצת הרבנ .ח
נוהגות באיסורים ומנהגים אלו, שאין להם זכר בספרות היסוד של ההלכה. רבני התנועה 

 עורכים טקסי חופה וקידושין בימי ספירת העומר. 

 

 7-11.4כ' ניסן -, ט"זשישלי - ששיחול המועד פסח, ימים 
מתפללים תפילת עמידה של חול  ת המזון מוסיפים "יעלה ויבוא".בתפילות עמידה ובברכ .א

  בשחרית, מנחה וערבית.

 בתפילת שחרית אין מניחים תפילין. .ב

 ברכותיו.עם בדילוג  "הלל"לאחר תפילת עמידה אומרים  .ג

מוציאים שני ספרי תורה ומעלים ארבעה עולים. בספר הראשון מעלים שלושה וקוראים  .ד
בספר השני מעלים את . כירות את יציאת מצרים וחג הפסחבאחת מפרשיות התורה המז

מקהילות התנועה: קריאת הפסוקים  כמהמנהג  .החגהעולה הרביעי וקוראים בעניין 
המנהג המסורתי: פרשת קורבנות  .ויקרא ספרב "אמר"העוסקים בחג הפסח מתוך פרשת 

 בהמשך). ת הקריאות בתורהבמדבר (וראו טבל ספרב "פנחס"בפרשת החג 

יש בין קהילות התנועה הנוהגות לקרוא בכל ימות חול המועד אותה הקריאה בספר  .ה
ויש  ובספר השני את המפטיר, הראשון, מתוך פרשת "בא" (ראו בהמשך בטבלת הקריאה)

קהילות הנוהגות להעלות ארבעה עולים מדי יום בקריאה בספר הראשון בלבד, ולא להוציא 
  זו נזכרים ענייני פסח לדורות.כלל, מכיוון שגם בקריאה  שני ספרים

 י "תפילת האדם",לאחר קריאת התורה נוהגים להוסיף זכר למוסף, בנוסח המופיע בסידור .ו
במחזור ובסידור" תפילת האדם" נכללת תפילת  .במחזור "השמחה שבלב"ו "העבודה שבלב"

 מוסף במלואה ליום טוב ולימות חול המועד.
 ברכה.ם עאת העומר  סופריםלאחר צאת הכוכבים  .ז

 

  8.4שבת חול המועד פסח, י"ז ניסן 
נוסח מקוצר של קבלת השבת. בחלק מקהילות התנועה נהוג להתחיל במזמור לומר נוהגים  .א

ט ולשיר ארבעה בתים בלבד מתוך הפיוט לכה דודי (שמור וזכור, לקראת שבת, "תהילים כ
השבת ממזמור התעוררי ובואי בשלום). קהילות אחרות נוהגות להתחיל את סדר קבלת 

 ב: "מזמור שיר ליום השבת"."צ

הפסוק  ויש המוסיפיםבתום קריאת שמע ולפני תפילת עמידה אומרים את פסוקי "ושמרו"  .ב
 "וידבר משה את מועדי יי אל בני ישראל".

לפני "עלינו לשבח" מתפללים תפילת עמידה של שבת ומוסיפים את ברכת "יעלה ויבוא".  .ג
  סופרים שני ימים לעומר.

 כמו שבת "רגילה" ולא של חג. הואידוש בליל שבת הק .ד

 על ברכותיו.  בדילוג הללר תפילת עמידה בשחרית אומרים את פרקי הלאח .ה

בקריאה המיוחדת לשבת חול  מוציאים שני ספרי תורה. בראשון מעלים שבעה עולים .ו
 מנהג מחזור "השמחה שבלב" לקרוא בשבת חוה"מ המועד. בספר השני קוראים בעניין החג.

בחומש שמות, בפסוקי מצוות "פטר רחם" המזכירים את יציאת  "בא"בהמשכה של פרשת 
 בחומש ויקרא.  "אמר"מצרים. למפטיר קוראים בספר השני בפסוקי החג בפרשת 

המנהג המסורתי הוא לקרוא בשבת חוה"מ פסח את פרשת הלוחות השנים ופרשת הרגלים  .ז
אה בשבת חוה"מ סוכות). המפטיר מתוך פרשת "כי תשא" בחומש שמות (בדומה לקרי

מראי המקום המסורתי לקוח מפרשת קורבנות החג בפרשת "פנחס" בחומש במדבר. ראו 
 בהמשך. ת הקריאות בתורהטבלב
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מפטירים בחזון העצמאות היבשות ביחזקאל. במחזור "השמחה שבלב" מופיעה גם הצעה  .ח
בסיום ). 252(עמ' להפטרה חילופית המתארת את חג הפסח בימי יאשיהו מלך יהודה 

ההפטרה מברכים את ארבע הברכות החותמות. מנהג ספרד ואשכנז לחתום: "מקדש 
 . "מקדש השבת, ישראל והזמנים"השבת". מנהג תימן לחתום: 

טרם קריאת התורה. מנהג חלק  שיר השיריםבשבת חול המועד נוהגים לקרוא את מגילת  .ט
המגילה. מנהג אחר הנוהג בחלק מן מקהילות התנועה להסתפק בקריאת מבחר פסוקים מן 

הקהילות: חלוקת קריאתם של פרקי המגילה בין יום טוב ראשון של החג, שבת חול המועד 
 .ושביעי של פסח

או בנוסח המופיע במחזור  בנוסחו לשבת לאחר החזרת ספרי התורה אומרים זכר למוסף .י
 "השמחה שבלב".

אומרים פסוקי "צדקתך צדק" בשבת . אין "שמיני"בתפילת מנחה קוראים לשלושה בפרשת  .יא
  חול המועד.

 במוצאי השבת עורכים הבדלה בנוסחה המלא. לאחר ההבדלה סופרים שלושה ימים לעומר. .יב
 

 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. 

ד עם זאת אם האבלים מעוניינים לקבל פני מנחמים במהלך ימי חול המועד, לאחר הקבורה, יח
הם יכולים לעשות כן, מבלי שהם נוהגים במנהגי האבלות הפומביים במהלך ימי חול המועד. 
הנוהגים כך ימשיכו לקבל פני המנחמים גם לאחר החג השני עד מלאת שבעה ימים לקבורה, 

בלותם את הימים הנותרים עד לחלוף שבוע מצאת החג, מבלי שהם חייבים ולאחר מכן ימשיכו בא
 לקבל פני מנחמים.

ניתן לעלות לקבר ביום השביעי לקבורה או בתום שבעת ימי האבל המתחילים עם צאת החג 
 השני.

 12.4,  כ"א ניסן ירביעשביעי של פסח, יום 
וף ע"י בני ישראל וטביעתם של הסיפור המרכזי של יום שביעי של פסח הוא ספור חציית ים ס

של קריאת שמע  "גאולה"כל יום, בברכת ברים אירוע זה יזכמהרודפים בני מצריים. למרות שאנו 
שחרית, חובה עלינו גם לזכור את טביעת בני מצריים ואת סבל בני מצריים בערבית ובוברכותיה 

ואת הצורך  ,ם בני אנושכתוצאה מעקשנותו של פרעה. חז"ל ראו כחובה לזכור את היות הטובעי
                                                  (ראו להלן סעיף ה') במיוחד ביום זה. ,להזדהות עם סבלם

ההדלקה "להדליק נר של יום טוב". אין מברכים אחרי בערב החג מדליקים נרות ומברכים  .א
  נפרד.חג באת ברכת הזמן בעת הדלקת הנרות ובקידוש, שכן אין מדובר 

בברכת המזון " חג המצות זמן חירותנו"מזכירים את  ,תפילת עמידה של יום טובמתפללים  .ב
  ."הרחמן הוא ינחילנו יום שכולו טוב" מוסיפים "יעלה ויבוא" ואת הבקשה

 לעומר. ימיםה ישש סופרים ,אמירת "עלינו" בערב החג, לפני .ג

על זה לילה ביש הנוהגים להתכנס ללמוד במסגרת "תיקון ליל שביעי של פסח". יש הנוהגים  .ד
 ."שירת הים"חוף הים לאמירת 

אומרים "הלל"  ,שחריתב תפילת עמידהלאחר בכל ימי הפסח, למעט ביום טוב ראשון,  .ה
מצרים, ם של הדרישת חז"ל שלא תהיה שמחתנו שלמה ביודענו את סבלשום מ בדילוג. זאת

ט "(בבלי, סנהדרין ל לפני?!" המאמר: "מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירהכדברי 
 .ע"ב)

טרם קריאת התורה. מנהג חלק מקהילות  "שיר השירים",נוהגים לקרוא את מגילת  בפסח .ו
הנוהג בחלק מן הקהילות:  מנהג נוסףהתנועה להסתפק בקריאת מבחר פסוקים מן המגילה. 

 .לבין שביעי של פסחחלוקת קריאתם של פרקי המגילה בין יום טוב ראשון של החג 
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ה עולים וקוראים חמישבספר הראשון מעלים אומרים י"ג מידות. מוציאים שני ספרי תורה.  .ז
, בספר השני קוראים בעניין החגשירת הים. את ו סוף-חציית ים בפרשת "בשלח" את סיפור

 . וראו להלן את טבלת מנהגי הקריאה בתורה בחג

ידי יהושע ובני ישראל ההפטרה כמנהג מחזור "השמחה שבלב": סיפור חציית הירדן על  .ח
בכניסתם לארץ. המנהג המסורתי לקריאת ההפטרה: שירת דוד (שמואל ב' פרק כ"ב). למראי 

 טבלת הקריאות לימי החג בהמשך.המקומות ראו 

. מנהג חלק מקהילות התנועה לומר "יזכור"את סדר  אומריםבתום קריאת התורה וההפטרה  .ט
 לאחר השבת ספרי התורה להיכל. "יזכור"את ה

 הנוהגים לומר זכר למוסף יכולים לעשות שימוש בנוסח המופיע בסידור "העבודה שבלב" .י
במחזור ובסידור תפילת האדם נכללת במחזור "השמחה שבלב" או בסידור "תפילת האדם". 

 גם תפילת מוסף מלאה ליום טוב. 

 ומר.סופרים שבעה ימים לעעורכים הבדלה על הכוס בלבד (ללא במשים ונר) ווצאי החג במ .יא

צאת החג נוהגות קהילות יהודי צפון אפריקה לחוג את חגיגת המימונה. בשנים  חרלא .יב
  האחרונות רבות מקהילות התנועה מציינות את החגיגה. 

 חהקריאות בתורה ובהפטרה בחג הפס

 הנוסח הרפורמי הישראלי תאריך
 עפ"י מחזור "השמחה שבלב"

 קריאה בנוסח המסורתי

 יו"ט ראשון  –פסח 

 עליות ומפטיר שבע

 21-51ספר א': שמות י"ב, 
 4-8ויקרא כ"ג, ספר ב': 

 12-2 הפטרה: יהושע ה',

 21-51ספר א': שמות י"ב, 
 16-25במדבר כ"ח, ספר ב': 
  1 ,ו' – 2 ,יהושע ה' הפטרה: 

 א' חול המועד 
 )3+1ארבע עליות (

               1-10 ,ספר א': שמות י"ג
 8-4 ,ספר ב': ויקרא כ"ג

כ"ג  – 26ספר א': ויקרא כ"ב, 
 25-19ספר ב': במדבר כ"ח, . 44

 חול המועד  ב'
 )3+1ארבע עליות (

 1-16ספר א': שמות י"ג,  כנ"ל
 19-25 ,ספר ב': במדבר כ"ח

 חול המועד  ג'
  )3+1ליות (ארבע ע

כ"ג  – 24ספר א': שמות כ"ב,  כנ"ל
 25-19ספר ב': במדבר כ"ח, . 19

 חול המועד ד' 
 )3+1ארבע עליות (

 1-26 ,ד"ספר א': שמות ל כנ"ל
 25-19ספר ב': במדבר כ"ח, 

 ה' חול המועד
 )3+1ארבע עליות (

 1-4ספר א': במדבר ט',  כנ"ל
 19-25ספר ב': במדבר כ"ח, 

 שבת חול המועד
 שבע עליות ומפטיר

  22י"ג  – 49ספר א': שמות י"ב 
 8-4ספר ב': ויקרא כ"ג 

 30-21מלכים ב' כ"ג הפטרה: 

 26ל"ד  –12ספר א': שמות ל"ג 
  25-19ספר ב': במדבר כ"ח 
 (ס) 14-1הפטרה: יחזקאל ל"ז 

 שביעי של פסח 
 עליות ומפטיר חמש

 21 ,ט"ו - 1י"ד, ספר א': שמות 
 1-8דברים ט"ז, ספר ב': 
 17-5 ,יהושע ג' הפטרה:

  26 ,ט"ו -17 ,גספר א': שמות י"
 19-25 ,חכ" במדברספר ב': 

 51-1הפטרה: שמואל ב' כ"ב, 

 , "שבת זכרון"אייר שבת מברכים חודש 15.4כ"ד ניסן   "שמיני"ת שבת פרש

 בליל שבת סופרים תשעה ימים שהם שבוע אחד ושני ימים לעומר.  .א

(ס).  19-1בשמואל ב' ו' ומפטירים  "שמיני"ת יר בפרשבשחרית קוראים לשבעה ומפט .ב
ההפטרה נבחרה משום הקשר בין מות בני אהרון במשכן ומות עוזה בהעברת ארון הברית 

 .בימי דוד

כ"ב ב ישראל, בשביעי של פסח , הנחוג במוצאייהודים יוצאי מרוקו של עממים החג - ִמימּוָנה
ומיני מתיקה. המסובים נוהגים  חגיגת המימונה כוללת פתיחת שולחן ועליו מטעמים .בניסן

 .ללבוש בגדים מסורתיים מפוארים הטקס  כולל שירים, ברכות וריקודים

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%92_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%92_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%A4%D7%A1%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%A4%D7%A1%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%22%D7%91_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%22%D7%91_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%22%D7%91_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F


 

61 
 

שבת זו מבדילה בין פסח ליום השואה והגבורה. ראוי לתת ליום השואה המתקרב ביטוי  .ג
 .14-1יחזקאל ל"ז : היבשותבתפילה. יש נוהגים לקרוא בשבת זו את חזון העצמות 

יר שיחול בימי ששי ובשבת ילפני הכנסת ספר התורה להיכל מכריזים על ראש חודש א .ד
 הבאים.

  ".תזריע"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת   .ה
או  ,תפילת מנחהמפסח ועד ראש השנה, נוהגים ללמוד את משניות מסכת אבות לאחר  .ו

זו של השנה ללמוד את אחת ממשניות בעת הסעודה השלישית. יש הנוהגים בתקופה 
 לומדים את פרק א'המסכת מדי יום., 

 

  18.4ניסן  זכ"יום שלישי, , כרון לשואה ולגבורהייום הז

נוהגים והשואה  קורבנותת תפילה והתייחדות עם וכרון נוהגים לקיים עצריבערב יום הז .א
כתבו במיוחד לזכר קינות אשר נ ריםמוא ,לומר סדר אזכרת נשמות לעילוי נשמות הנספים

בסיום התפילה סופרים  כשיר של יום. ,ג"יש הנוהגים לקרוא פרק תהילים פ .נספי השואה
 שנים עשר ימים, שהם שבוע אחד וחמישה ימים לעומר.

התנועה התקינה סדר תפילה מיוחד לערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, לצד פרקי המקרא  .ב
 ובסידור "העבודה שבלב". בסידור "תפילת האדם"  והתפילה המופיעים

בסדר התפילה המיוחד בסידור "תפילת האדם" משולבת בתפילת עמידה ברכת "נחם".  .ג
 י"ב). -הברכה משולבת בברכת "שובר רשע ומכניע זדון" (הברכה ה

 

 21.4 ניסןל'  שישייום  אייר,א' ראש חודש 

בברכת . יבוא"יעלה ועמידה 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 

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

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

  אין אומרים בראש חודש תחנון. .ג

 ברכותיו. עם בדילוג,  "הלל"אומרים  תפילת עמידהלאחר  .ד

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

 עלייה; 7-10שלישית,  עלייה; 4-6שניה:  עלייה; 1-3 ',ראשונה: במדבר י עלייה(החודשים 
קורבנות ראש החודש מתוך פרשת  המנהג המסורתי:). חוזרים על העלייה השלישיתרביעית 

: 4 עלייה; 6-10: 3 עלייה; 3-5: 2 עלייה ע; 1-3ח, ": במדבר כ1 עלייהמדבר ("פנחס" שבספר ב
11-15.( 

 יבסידורלפי הנוסח  לאחר החזרת ספר התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסף .ו
נכלל גם סדר מלא של תפילת  "תפילת האדם" . בסידורו"העבודה שבלב" "תפילת האדם"

 מוסף לראשי חודשים.

 זכר למוסף.מוסף / ים תפילין יחלצו אותם לפני אמירת המניח .ז

נשים. לבחלק מקהילות ישראל התפתחו בראשי חודשים מנהגי תפילה והתכנסות מיוחדים  .ח
 מוד ותפילה מיוחדים ברוח זו.יבחלק מקהילות התנועה נוהגים לקיים אירועי ל

ת ות חגיגיותפיל א' ראש חודשמקיימות במקדימות את תפילתן ונשות הכותל עקב השבת,  .ט
 ברחבת הכותל המערבי.
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 מתוך עבודת ההסמכה של הרבה רגינה יונאס
 בתפקידי ההנהגה של הקהילה משהדיון בסמכות נשים לשאת דרשות  ולשקטעים מ

). 8-ו 7אנחנו מגיעים לתפקידי הרב הקשורים למה שמכונה "ליווי רוחני" (נקודות 

עבר ומן ההווה, שנשים מסוגלות לפעול למען הזולת אין צורך להוכיח מניסיון ה

בעדינות, באמפתיה ובמסירות נפש, וגם עושות זאת. גם התלמוד מייחס לאישה 

תכונות אלה, והבאנו את הדברים לעיתים קרובות בחלקים אחרים של העבודה. 

הרווחה, הסעד, מפעל ההרצאות וערבי הקהילה כבר הועשרו עד מאוד על ידי 

ופעילותה העצמאית. אין צורך להזכיר, כך נראה לי, שהדאגה לנוער השתתפותה 

מתאימה במיוחד לטבע שלה. הרי התלמוד מייחס לה רגישות והבנה בטבע האדם, 

 .ומצוידת באלה היא מסוגלת להקל את מצוקותיהם של המיוסרים והמפוחדים

את מכל מקום, לא ניתן למצוא דיון הלכתי לגבי השאלה האם מותר לאישה לש

דרשות, ומהקטעים שבהם נעזרתי לשם אנלוגיה לא עולים קשיים הלכתיים 

כלשהם. כאשר מעלים בהקשר זה את שאלת זכות הבחירה האקטיבית והפסיבית, 

אינני יכולה להתייחס כאן לשאלה זו. אולם נדגיש שדברים רבים, אשר שימשו 

ימות דעות שונות הוכחות בדיונים הקודמים, תקפים גם כאן. מלבד זאת ידוע, שקי

  .לגבי הנושא, ולא מעט תומכות בזכות האישה לבחור ולהיבחר

ייתכן כי מישהו יטען, נכון, אין בהלכה איסורים ישירים לכל מה שנדון כאן וגם 

הנסיבות שינו דברים רבים, אך עד כה לא פעלה רבה בקהילה. אולם אין זו הוכחה, 

נאמר במשנה עדויות ב, ב: "לא שהדבר נאסר עליה מנקודת מבט הלכתית. שכן 

ראינו אינו ראיה". ואם יאמרו: "מנהגן של ישראל תורה" (רמ"א יורה דעה סימן 

רמ"ב סעיף יד), לא ניתן להחיל את המשפט הזה אל נכון על הנושא הנדון כאן, כי 

לא ניתן להחילו על מנהג שלעולם לא היה "נוהג", שכן שאלת הרבה לעולם לא 

יתר על כן בספרות הענפה של "שאלות ותשובות" דנים לעיתים הייתה רלוונטית. 

קרובות בשאלות חדשות לגמרי ונותנים להן תשובות. וזה לא היה אפשרי אילו היו 

 נוקטים בתפיסה מוטעית זו של מנהג.
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 שבת ב' דראש חודש "שבת תקומה" 22.4א' אייר  "תזריע ומצורע"ת ושבת פרש

אה ולגבורה לבין יום הזיכרון לחללי בליל שבת סופרים ששה , בין יום הזיכרון לשושבת זו  .א
 עשר ימים שהם שני שבועת ושני ימים לעומר.

נקראת  שבת זו שלפני יום הזכרון לחללי מערכות ישראל וקורבנות הטרור וחג העצמאות,  .ב
הוגה הרעיון לייחד שבת זו למעבר   ."שבת תקומה" במסורת היהדות הרפורמית בישראל

 בירושלים. ,אל"-מחבריה הפעילים של קהילת "הר ,ומה היה מר אברהם אשר ז"למשואה לתק
במהלך תפילות השבת משלבים תפילות ומקראות שעניינן תקומת ישראל בארצו לאחר אימי 

 השואה. 

 במשך השנים נוצרו מספר מנהגים בקהילות התנועה לציונה של השבת:  .ג
עניין התקומה בקריאת התורה וההפטרה מתייחסים לאל" ובקהילות אחרות -בקהילת "הר* 

 . 'וכנאמר להלן בסעיף 
מנהג קהילות אחרות להסתפק בקריאת הפטרה מיוחדת ליום זה, בדומה לנוהג בשבת * 

שובה, שבת הגדול, שבת חזון ושבתות הנחמה, בין אם הפטרת יום העצמאות ובין אם 
 הפטרות נחמה אחרות.

ת קבלת שבת וערבית לשבת בה משובצים קטעי מנהג קהילת "בית דניאל" לקיים תפיל* 
תפילה זו בתקיעת לפתוח  נוהגים שם .לציון קיבוץ הגלויות ,תפילה במגוון רחב של שפות

 שופר.
מגילת חג  , לאחר התפילה,בערב שבת לקרוא נהגובקהילת "דרכי נעם" ברמת השרון * 

 ילת העצמאות.מיוחדת לשבת זו הכוללת פרקי קריאה, שירת ארץ ישראל וקריאת מג
 מסיימים את הערב בארוחה קהילתית.

"יעלה ויבוא" את ראש החודש אומרים הלל  ד. לאחר תפילת העמידה בה אנו מזכירים בברכת
 בדילוג.

בספר השני  "תזריע ומצורע".ת ובפרש ישהקוראים לשה.    מוציאים שלושה ספרי תורה. בראשון 
, המנהג המסורתי במדבר ו' 10-1רמי במדבר י' קוראים לשביעי בפרשת ראש חודש: המנהג הרפו

 .10-1. בספר השלישי קוראים בענין שבת תקומה: ספר דברים ח', 15-1

, תיאור המנורה בבית המקדש 1-14מפטירים בהפטרה המיוחדת לשבת תקומה: בזכריה ד',  ו.    
, או 6י"ב,  – 32, שהוביל לסמל המדינה, או בהפטרת יום העצמאות "עוד היום בנב..." ישעיהו י'

 .14-1יחזקאל ל"ז מנהג נוסף: חזון העצמות היבשות: . 1-22בפסוקי הנחמה בישעיהו ס', 

 . קדושיםאחרי מות ות ובמנחה קוראים לשלושה מתוך פרשז.     

 לומדים פרק ב' במסכת אבות.  ח. 

  25.4 אייר  יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, יום רביעי, ד'

חללי צה"ל ונפגעי פעולות בערב יום הזיכרון נוהגים לקיים עצרת תפילה והתייחדות עם  .א
עשר ימים, שהם שני תשעה ם. סופרים סדר אזכרת נשמות לעילוי נשמות האיבה ואומרים

  ימים לעומר.וחמישה שבועות 

 לבן..."."למנצח על מות  :יש הנוהגים לומר במסגרת תפילות היום את מזמור תהילים ט' .ב

של ברכת "נחם", במסגרת ברכת "ישועה" (הברכה  ניתן להוסיף לתפילת עמידה נוסח מיוחד .ג
 ו): "ט-ה
ִּביׁשּוָעְת�, ִּכי ִליּשּוָעְת� ִקִּוינּו ָּכל  ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח ְוֶצֶדק ִמָּׁשַמִים ִנְׁשָקף, ְוֶקֶרן ַעְּמ� ָּתרּום"

ם ה' ֱא�ֵהינּו, ֶאתַהיֹום.  ָרֵאל על בניו ובנותיו שנפלו במערכות על  נַחֵ ַעְּמ� יִׂשְ
תקומת העם והגנת ארצנו ועל כל אלה שנרצחו בפעולות איבה בארץ 

כי  –ובתפוצות בידי מבקשי רעתנו. ִלִּבי ִלִּבי ַעל ַחְלֵליֶהם, ֵמַעי ֵמַעי ַעל ַחְלֵליֶהם 
 את ְּכָנָהר ָׁשלֹום ְלַקֵּים מנשרים קלו ומאריות גברו. ְּפֹרׁש ָעֶלינו ֻסַּכת ְשלֹוֶמ�

  ֶׁשֶנֱאַמר: "יי עוז לעמו יתן; יי יברך את עמו בשלום"
 ".ָּברּו� ַאָּתה יהוה, ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְישּוָעה

 
מנהג חלק מקהילות התנועה לקיים מעמד תפילה בשעות אחר הצהרים של יום הזיכרון,  .ד

ת, ולחתום אותו בתפילת הודיה לציין במהלכו את המעבר מתוגת הזיכרון לשמחת העצמאו
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לציון החג. בשנים האחרונות הוצעו מספר נוסחי תפילה על יסוד טקס ההבדלה לציון מעבר 
 מיוחד זה. 

 

 26.4 אייר' יום חמישי, ההעצמאות, חג 

ושמחה לציון היום ולציון  "הלל"במרבית קהילות התנועה מתקיימים מעמדי תפילה,  .א
ות התנועה נוהגות לערוך מעמד תפילה והבדלה לציון חלק מקהיל תקומת ישראל בארצו.

המעבר מתוגת יום הזיכרון לשמחת חג העצמאות. קהילות אחרות נוהגות להתכנס לתפילת 
שחרית חגיגית. קהילת "אור חדש" בחיפה נוהגת להתפלל תפילת ותיקין ברום הכרמל 

 במעמד "איילת השחר".

 ית ובהתרוממות רוח.נוהגים להתפלל את תפילות היום בנעימה חגיג .ב

מוסיפים את תפילת "על הנסים" במסגרת ובברכת המזון בתפילות העמידה במהלך היום  .ג
. בחלק מקהילות התנועה נוהגים לשלב בברכת וברכת ה"ארץ" בהתאמה ברכת ה"הודאה"

אבות ואמהות את פסוקי ההבטחה לאבות האומה, כמופיע בסדר יום העצמאות בסידור 
ור תפילת האדם נכלל סדר תפילה לליל יום העצמאות הכולל את בסיד ה"עבודה שלב".

 מעמד ההבדלה בין יום הזיכרון ליום העצמאות. 

 ברכה בערב החג וביומו. עם נוהגים לומר "הלל"  .ד

. 1-18 ,דברים ח' ,בתפילת שחרית מוציאים ספר תורה ומעלים שלושה בפרשת "עקב" .ה
 .6 ,י"ב – 32 ,מפטירים בנבואת הנחמה בישעיהו י'

נוהגים לקרוא פסקאות נבחרות מתוך מגילת העצמאות, כמעין "מקרא מגילה". בחלק  .ו
 מקהילות התנועה נוהגים לקרוא פסקאות אלו בטעמי הפטרה או בטעמי המגילות.

או  , לאחר קריאת התורה וההפטרהאו סדר תשר"ת ,נוהגים לתקוע בשופר תקיעה גדולה .ז
 בסיום התפילה

בנוסח בבית או בחיק הטבע ולהקדים להן קידוש חגיגי,  נוהגים לערוך סעודות שמחה .ח
עבודה שבלב". בחתימת הקידוש ובתפילות היום בבית הו" י "תפילת האדם" מובא בסידורה

 הכנסת מברכים את ברכת הזמן.

 
   יום העצמאותאבלות ב -"ומחה יי דמעה מעל כל פנים" 

ג מנהגי ונהללא ראוי ם. עם זאת אינו מבטל או דוחה את אבלות השבעה והשלושי עצמאותחג ה
לא ).נוהגים לנחם אבלים ולקבל מנחמים בחג. ולחג הפורים אבלות בפרהסיה (בדומה לשבת

נוהגים להביא את המת לקבורה ביום העצמאות (יום שבתון ממלכתי) ונוהגים לדחות אזכרת 
 העצמאות ליום שאחרי החג . השבעה ואזכרת השלושים החלות ביום

 
 

  29.4 ר יח' אי,  "אחרי מות וקדושים"ת ושבת פרש
שבועות ושני ימים  שלושהימים שהם שלושה ועשרים סופרים  ,לפני "עלינו" ,בתפילת ערבית .א

 לעומר.

"אחרי מות וקדושים". מפטירים ת ובפרש בעה ומפטירשל מוציאים ספר תורה  וקוראים  .ב
 (ס)  20-2 (א) או ביחזקאל כ'  15-7בעמוס ט' 

אין אומרים פסוקי "צדקתך צדק" בשל  ."אמר"מתוך פרשת עולים לושה במנחה קוראים לש .ג
 חודש ניסן.

 לומדים פרק ג' במסכת אבות.. .ד
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 5.5, י"ד אייר, שישיפסח שני, יום 
 ביום זה נוהגים מעט מנהגי שמחה ואין נוהגים לומר את סדר התחנון.

 

 6.5 אייר ט"ו "אמור"ת שבת פרש

 לעומר.ושני ימים  שבועות ארבעהם ימים שה שלושיםבליל שבת סופרים  .א

. מנהג אחר 15-31ביחזקאל מ"ד  מפטירים ."אמור"ת בעה ומפטיר בפרשבשחרית קוראים לש .ב
. הפטרה זו נבחרה משום עניין הכהונה הבא לידי ביטוי בתחילת הפרשה. 15-24יחזקאל מ"ד 

ס לחלקה השני . תיאור חג הסוכות בימי בית שני המתייח18ח'  – 72מנהג  אחר: נחמיה ז' 
  לוח השנה העברי התורתי. –של פרשת אמור 

 במסכת אבות. 'ד. לומדים פרק "בהר"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .ג

 9.5, איירי"ח  שלישי,יום ל"ג בעומר, 

היום בו עם שקיעת החמה בלילה של יום שני מדליקים מדורות ומציינים את ל"ג בעומר,  .א
בו פסקה, על פי האגדה, המגיפה  זה היום .צאותיו העגומותאנו נזכרים במרד בר כוכבא ותו

שהרגה בתלמידי רבי עקיבא על שום שלא נהגו כבוד זה בזה. הדלקת המדורות צריכה 
להעשות תוך התחשבות מירבית בסביבה ובדיני שמירת הנפש. על פי המסורת ביום זה חל 

ה במסגרת מעמד ספירה חגיגית גם יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי. ניתן לציין מועד ז
 של שלושים ושלושה ימים, שהם ארבעה שבועות וחמישה ימים לעומר.

מן הראוי להקדיש את היום  אין אומרים את סדר התחנון.ושמחה. מנהגי קצת במנוהגים  .ב
 ללימוד בענייניו. 

 בסידור "תפילת האדם" מקראות ליום ל"ג בעומר. .ג

הללו" של ניגוני תפילה "חגיגת את ורמית ביום זה בשנים האחרונות מקיימת התנועה הרפ  .ד
 ומוסיקה יהודית. 

 .13.5  אייר כ"ב, "ובחקתי בהר"ות שבת פרש
 לעומר. ושני ימים ה שבועותחמישימים שהם  שלושים ושבעהבליל שבת סופרים  .א

 הקריאה בתורה מכריזים:בחתימת  ."ובחקתי בהר"ת ובשחרית קוראים לשבעה ומפטיר בפרש .א
 14 ,ז"י -19 ,ז"מפטירים בירמיהו ט  הקריאה בספר ויקרא. סיוםונתחזק" לציון  "חזק חזק

. בעניין ההליכה 1-12, יחזקאל כ' 1-14: ירמיהו י"ז, ים נוספיםמנהג בענייני ברכה וקללה.
 בחוקות הגויים.

 ' במסכת אבות.ה. לומדים פרק "מדברב"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .ב

 19.5 אייר, כ"ח ום שישייום שחרור ירושלים, י

. בשנים האחרונות מוקדש יום יום זה נקבע על ידי הכנסת לציון איחודה של העיר ירושלים .א
זה בקהילות ומוסדות התנועה להדגשת מסרים של סובלנות, חיים משותפים ושאיפה 

 לימים של שלום, בטחון וצדק חברתי בעיר הבירה.

ובמיוחד  ,ים בקרבות מלחמת ששת הימיםלזכר הנופלמן הראוי לשאת ביום זה תפילה  .ב
כמו כן ראוי להנהיג ביום זה פרקי תפילה ולימוד לכבודה של העיר  קרבות לשחרור העיר.ב

 ולציון התקוות לעתידה. 

בערב) סופרים ארבעים ושלושה ימים, שהם ששה שבועות חמישי בליל יום ירושלים (יום  .ג
 ויום אחד לעומר.

לנוכח האתגרים הניצבים בפני  בברכה. "הלל"ביום זה אמירת רבני הציונות הדתית הנהיגו  .ד
ביום שביעי  "הלל"תושביה של עיר הבירה, ובהסתמך על ההלכה שנקבעה ביחס לאמירת 

 בדילוג. "הלל"של פסח, מן הראוי שקהילות התנועה המציינות יום זה ינהיגו אמירת 



 

66 
 

ר נספי קהילת יהודי אתיופיה לפני שנים אחדות נקבע יום ירושלים גם כיום הזיכרון לזכ .ה
 שמתו במסעם המפרך לארץ דרך ערבות סודן. 

 הרב גלעד קריב התקין נוסח מיוחד של יזכור לזכר הנספים המופיע בסידור תפילת האדם.    .ו

      

 שבת מברכין חודש סיון  20.5, אייר ט", כ"במדבר"שבת פרשת 
 לעומר. ושני ימים ה שבועותששימים, שהם  ארבעהבליל שבת סופרים ארבעים וא.    

, מנהג 1-22בהושע ב'  מפטירים ."במדבר"בשחרית קוראים לשבעה עולים ומפטיר בפרשת  .ב
או בהפטרת . ההפטרה נבחרה משום הקשר למפקד המופיע בפרשה. 16-25, 1-2נוסף הושע ב' 

 .42-18מחר חודש בשמואל א' כ' 

, שיחול ודשחהראש ומכריזים על ברכים את חודש סיון לפני הכנסת ספר התורה להיכל מ .ג
 .ראשון)ביום מחר (

ולהתפלל להשכנת  ,היום חל, שבת פרקי קריאה לציון יום ירושליםערב לשלב בתפילה  ראוי  .ד
בנוסף, מן הראוי להזכיר טרם אמירת הקדיש את אלפי  שלום ושלווה בין תושבי העיר.

העובדה שיום ירושלים  הנספים במסעות מאתיופיה לארץ ישראל דרך ערבות סודן, לאור
  נקבע גם כיום הזיכרון לנספים אלו.

משום שמעמד מתן תורה נמשל לחגיגת  ,שבת זו שלפני חג השבועות נקראת גם "שבת כלה"  .ה
כלולות בין עם ישראל והקב"ה. בעדות ספרד נהוג בשבת זו לקרוא כתובה מיוחדת. נוסח 

 חזור "השמחה שבלב".הכתובה מופיע במ

"דרך ארץ  הרעיון לפיועל שום  ,"שבת דרך ארץ"כשבת זו  מציינות התנועהחלק מקהילות   .ו
קדמה לתורה", ולהקדיש דברי תורה ולימוד לענייני צדק חברתי ומקומה של האחריות 

 החברתית במסורת ישראל. 

ן יפרק "קני ' במסכת אבות.ו". לומדים פרק נשאבמנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת " .ז
 סבב הראשון בלימוד מסכת אבות., בכך מסתיים ה"תורה

 

 

נּו ְוַאְחיֹוֵתינּו, ְיהּוֵדי ֵּביָתא ִיְׂשָרֵאל, ִיְזֹּכר ֱא�ִהים ֶאת ַאְלֵפי ָּבָניו ּוְבנֹוָתיו, ַאֵחי
ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ַנְפָׁשם ְּבַמַּסע ֵמֶאְתיֹוְּפָיה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוִנְסּפּו ָּבָרָעב ּוְבָצָמא, 

ה, ְּבֹחם ַהִּמְדָּבר ּוְבִצַּנת ַהַּלְיָלה, ְוֶאת ֵאּלּו ֲאֶׁשר ֶנֶהְרגּו ְוִנְרְצחּו ַעל ְיֵדי ְּבֵני ַעְולָ 
ִצּיֹון ְּבַמר ִּתְבֶּכה ִוירּוָׁשַלִים ִּתֵּתן קֹוָלּה. ִלִּבי ִלִּבי ַעל . "ְמַבְקֵׁשי ָרָעָתם ְוַנְפָׁשם

  ט' באב)-(מתוך ברכת נחם ל. "ַחְלֵליֶהם ֵמָעי ְמֵעי ַעל ֲהרּוֵגיֶהם
ם, ְוֹיאבל ַעל ְקֻדַּׁשת ִיְזֹּכר ִיְׂשָרֵאל ַחֵּייֶהם ּומֹוָתם ְוִיְתָּבֵר� ְּבזְׇרָעם ּוְבמֹוַרְׁשּתָ 

 .ָהָרצֹון, ְמִסירּות ַהֶּנֶפׁש ְוַאֲהַבת ִצּיֹון ֲאֶׁשר ָאְבדּו ְּבַמַּסע ֶאל ָהָאֶרץ
ִיְהיּו ִּגּבֹוַרי ּוְקדֹוֵׁשי ְקִהַּלת ֵּביָתא ִיְׂשָרֵאל ֲחתּוִמים ְּבֵלב ִיְׂשָרֵאל ְלדֹור ָודֹור. 

 (הרב גלעד קריב)                                                      :ְוֶנֱאַמר : ָאֵמן



 

67 
 

 

 ןס י ו 
 
 
 
 
 
 

 לוועד קהילת ברלין. חותדוהמתוך  –במלחמת העולם הראשונה הרב ליאו בק כרב צבאי 
 

הקושי הגדול ביותר היה  .נשלחתי לבקר בתי חולים בשדה הקרב – 24.9.1914

מעט כל מרחק הגאוגרפי והבידוד של החיילים היהודים. מצאתי פצועים יהודים בכה

 י היו מקור של ברכה עבורם.יביקור .מקום

ערכתי את כל הסידורים הנחוצים כדי לקיים את תפילות יום כיפור. הפיקוד העליון 

מצב הם, במידה וישכל החיילים היהודהמדגישה פקודת יום  ,לבקשתי ,הוציא

 לתפילה.יתאספו ויאפשר, יהיו משוחררים מתפקידם למשך כל יום הכיפורים 

 ,חיילים בדרגות שונות 30-40ערכתי את תפילות יום כיפור בכנסיה. השתתפו  30.9-ב

נוצריים. אני -האזור שנבחר בכנסיה היה ללא סממנים פולחנייםכולל רופאים. 

, בכל תפילה חזרנו על נשאתי דרשהשליח ציבור. אמרנו את תפילת יזכור,  שימשתי

ף התפילה נאמרו פסוקי הסיום פסוקי אבינו מלכנו בקול, בודדים אמרו קדיש. בסו

 של יום הכיפורים בהתרוממות רוח.

הועמד לרשותי  כאשרהביקורים בבתי החולים בחזית נעשו נוחים יותר משמעותית 

הביקורים האלה הפכו לחלק חשוב מעבודתי. המורל של הפצועים עלה בגלל  .רכב

ות. כמו שקרה לבעלי האמונות האחר ,העובדה שאיש דת יהודי מבקר אותם

לשלוח הודעות מצערות למשפחות החיילים.  לדאבוני, ,במקרים רבים הייתי צריך

לרוב קבורה בקבר אחים, דברתי ליד הקבר יחד עם כומר  יהבטקס הקבורה, שה

עדכנתי את טקס. הפרוטסטנטי או קתולי ולאחר מכן ניהלתי יחד איתם את 

ת הנופלים שעמדו ידיעות אודובההלוויה, ומקום ומועד משפחות הנופלים על 

 הצבא. יחידות.... למרות כל הקשיים זה לחלוטין הכרחי לבקר את כל  לרשותי.

 ,. חשוב מאד שלא רק היהודיםהימצאותו של רב בין החיילים נוסכת בהם בטחון

אלא גם בני הדתות האחרות ירגישו כך. יש חשיבות להכרה בדת היהודית וחשוב 

 לצידם.לחיילים היהודים לדעת שדתם ניצבת 

תפילתנו בחזית הייתה בנויה כך: קריאת מזמור, קטע קצר מהפרשה או ההפטרה 

בעברית ובגרמנית, הדרשה, תפילת שחרית או ערבית מקוצרת מתוך הסידור הצבאי, 

 קבלתילשיחה ו תיתפילה חופשית בגרמנית, ברכת כהנים וקדיש. תמיד נשאר

  בניהם.  מהחיילים את כתובת ההורים כדי לדווח להם על מצב
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 21.5א' סיון  ראשוןיום ראש חודש, 

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 

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

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

  אין אומרים בראש חודש תחנון .ג

 ברכותיו. עם בדילוג,  "הלל"אומרים  תפילת עמידה לאחר. .ד

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

 עלייה; 7-10, שלישית עלייה; 4-6שניה:  עלייה; 1-3 ',ראשונה: במדבר י עלייה(החודשים 
קורבנות ראש החודש מתוך פרשת  המנהג המסורתי:). חוזרים על העלייה השלישיתרביעית 

: 4 עלייה; 6-10: 3 עלייה; 3-5: 2 עלייה; 1-3ח, ": במדבר כ1 עלייה"פנחס" שבספר במדבר (
11-15.( 

 ידורבסילפי הנוסח  לאחר החזרת ספר התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסף .ו
נכלל גם סדר מלא של תפילת  "תפילת האדם" . בסידורו"העבודה שבלב" "תפילת האדם"

 מוסף לראשי חודשים.

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

נשים. לבחלק מקהילות ישראל התפתחו בראשי חודשים מנהגי תפילה והתכנסות מיוחדים  .ח
 מוד ותפילה מיוחדים ברוח זו.יקיים אירועי לבחלק מקהילות התנועה נוהגים ל

 ת ברחבת הכותל המערבי.ות חגיגיונשות הכותל מקיימות בראשי חודשים תפיל  .ט

 

 26.5, ו' סיון ששייום חג השבועות, 

את ולהדליק נר של יום טוב" ...וציוונו  "ולפני ההדלקה מברכים:  מדליקים נרות בערב החג .א
 את הנרות לפני סעודת החג. ם מדליקי. )"שהחיינו"(ברכת הזמן 

 הוא בתלמוד:נהוג לקשט את בית הכנסת בצמחים, פרחים וענפים, מקור המנהג   .ב

ואמר רבי יהושע בן לוי מאי דכתיב לחייו כערוגת הבושם כל דיבור ודיבור שיצא מפי 
הקדוש ברוך הוא נתמלא כל העולם כולו בשמים וכיון שמדיבור ראשון נתמלא דיבור שני 

הלך הוציא הקדוש ברוך הוא הרוח מאוצרותיו והיה מעביר ראשון ראשון שנאמר להיכן 
 שפתותיו שושנים נוטפות מור עבר אל תקרי שושנים אלא ששונים: (שבת פ"ח ע"ב)

היו שהתנגדו לכך, למשל הגר"א שטען שזו חוקת הגויים (כמו אצלם בחג המולד) לכן 
נתות בעברית, מגזרות נייר בצורת באשכנז קישטו את בתי הכנסת ב"רייזלאך" = שוש

 ורדים. –שושנים 
  השבת.בחג, עושים זאת מאש שהודלקה לפני כניסת  ובישול המקפידים בדיני הבערת אש .ג

של  ויום אחד נוהגים לאחר את תפילת הערבית של ליל החג, על מנת ששבעת השבועות .ד
זכירים את "חג מ ,ת עמידה של יום טובמתפללים תפיל ספירת העומר יהיו "תמימים".

השבועות, זמן מתן תורתנו". בברכת המזון מוסיפים את ברכת יעלה ויבוא ואת הבקשה: 
 "הרחמן הוא ינחילנו יום שכולו טוב".

, על שום המשלת דברי התורה לחלב ודבש ולציון נוהגים לאכול מאכלי חלבבסעודות החג  .ה
 ."ארץ זבת חלב ודבש" -טובה של הארץ 

הלימוד עד עלות את ערים וללמוד תורה. יש הנוהגים להמשיך שאר יבליל החג נוהגים לה .ו
 השחר ולהתפלל תפילת שחרית כמנהג "ותיקין".

 ברכותיו.עם שלם  "הלל" אומרים ,לאחר סיום העמידה ,תפילת שחריתב .ז
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מוציאים שני ספרי תורה. בעת הוצאתם אומרים את י"ג מידות הרחמים. בספר הראשון  .ח
). 18 ',כ -1 ,ט"אים בעניין מעמד הר סיני בפרשת "יתרו" (שמות ימעלים חמישה עולים וקור

המנהג  .15-22ג, "בחומש ויקרא כ בפסוקי החג בפרשת "אמר"בספר השני מפטירים 
 . )26-31 ,ח": פסוקי קורבנות החג בפרשת "פנחס" (במדבר כלמפטיר המסורתי

יש אחת.  עלייהגרת אלא לקרוא את כולן במס ,נהוג שלא לחלק את קריאת עשרת הדברות .ט
בניגוד לאופן קריאת הדברות בשבת פרשת  לעמוד בעת קריאת עשרת הדברות.הנוהגים 

"יתרו", בחג השבועות נוהגים לקרוא את הדברות בטעם עליון, כך שכל דבר נקרא בפסוק 
 העומד בפני עצמו (לרבות הדברות בנות שתי המלים).

. ההפטרה 21, 5-10 ,וישעיה מ"ב 1-4יה ב', ההפטרה על פי מנהג מחזור "השמחה שבלב": ישע .י
. בברכה האחרונה לאחר ההפטרה חותמים: "מקדש 12+ג' 1-28, 'יחזקאל פרק אהמסורתית: 

 ישראל והזמנים". 

תחילת  לביןשל העולה הראשון  תוברכ בין את הפיוט "אקדמות"לקרוא מנהג אשכנז  .יא
נוסח כתובה מיוחד לחג  ,ורהטרם תחילת הקריאה בת קרוא,. מנהג ספרד לבתורה הקריאה

הסוקרים את תרי"ג המצוות.  ,השבועות וכן את פיוטי האזהרות של רבי שלמה אבן גבירול
במחזור  יםמופיע , הפיוט "אקדמות" והצעות פיוט וקריאה נוספות לשבועותנוסח הכתובה

 "השמחה שבלב".

מקהילות התנועה  בתום קריאת התורה וההפטרה נוהגים לומר את סדר "יזכור". מנהג חלק .יב
 לאחר השבת ספרי התורה להיכל. "יזכור" לומר את סדר

במחזור "השמחה הנוהגים לומר זכר למוסף יכולים לעשות שימוש בנוסח לרגלים המופיע  .יג
שבלב" או בנוסח הנכלל בסידור "תפילת האדם". במחזור ובסידור החדש נכלל גם נוסח 

 מלא של תפילת המוסף.

לת רות. עדות אשכנז נוהגים לקרוא את המגילה בציבור לפני במהלך החג קוראים במגי .יד
לעצמו, במהלך ליל החג  איש אישהמגילה, את קריאת התורה. עדות ספרד נוהגות לקרוא 

או במהלכו. מנהג חלק מקהילות התנועה לחלק את קריאת המגילה בין ערב החג לבין 
 מהלכו.

   .ודלק בערב החגמדליקים את נרות השבת באמצעות הנר שהבמוצאי החג  .טו
 

  חג השבועותאבלות ב -"ומחה יי דמעה" 
 

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

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

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

או  החגרב האבלים אינם נוהגים במנהגי אבלות השבעה. האבלים יכולים לעלות לקבר יקירם בע
 ביום השביעי לקבורתו.

 
, מצאת החג את מנהגי אבלות השלושיםבמידה והחג בטל את אבלות השבעה, האבלים נוהגים 

 . ובשנה זו מצאת השבת שצמודה לחג
 

  27.5 ז' סיון, "נשא"שבת פרשת 

סיפור נזירותו של שמשון: במפטירים ". נשאבשחרית קוראים לשבעה ומפטיר בפרשת " .א
 פרשה.תחילת ההמופיע ב ,סוקה בעניין הנזירותי. ההפטרה נבחרה משום ע2-25 ,שופטים י"ג
 24-25+  2-14שופטים י"ג,  מנהג נוסף:

 .במסכת אבות א'פרק  את לומדים. "בהעלותך"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .א

 במוצ"ש נוהגים לקיים את סדר קידוש הלבנה כמופיע בסידור "תפילת האדם".  .ב
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 3.6סיון  די", "העלותךב"שבת פרשת 

. 7 ,ד' -14 ,בזכריה ב'מפטירים . "בהעלותך"בשחרית קוראים לשבעה ומפטיר בפרשת  .א
 .1-14זכריה ד',  מנהג נוסף: גם בתחילת הפרשה. נזכרהמנורה ה עניןההפטרה נבחרה משום 

 .יצוין יום איכות הסביבה 5.6 -בשבוע זה, ב .ב

  ' במסכת אבות.בלומדים פרק  ."שלח לך"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .ב
 

 10.6סיון  כ"א, "שלח לך"שבת פרשת 

ההפטרה  .1-24 ,ב' ביהושעמפטירים . "שלח לךב"בשחרית קוראים לשבעה ומפטיר בפרשת  .א
מנהג . בפרשהשסיפור המרגלים זכיר את סיפור המרגלים ששלח יהושע המנבחרה משום 

 .1-16יהושע ב',  נוסף:

 . לומדים פרק ב' במסכת אבות."קרח"ך פרשת במנחה קוראים לשלושה מתו .ג
 

 שבת מברכין חודש תמוז - 17.6סיון  ח, כ""קרח"בת פרשת ש
ההפטרה  .22י"ב  -14שמואל א' י"א  . מפטירים"קרח"קוראים לשבעה ומפטיר בפרשת  .ב

שמואל א'  מנהג נוסף:. סיפור המחלוקת על הנהגת העם המופיע גם בפרשהנבחרה משום 
 .1-14י"ב 

שני  מיםקריאת התורה מברכים את חודש תמוז ומכריזים על ראש החודש שיחול בי לאחר .ג
 ושלישי.

 . לומדים פרק ג' במסכת אבות."חקת"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .ד

 

  19.6, ל' סיון, שנייום , תמוז א' ראש חודש 
ברכת ב. 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 

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

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

 אין אומרים בראש חודש תחנון. .ג

 ברכותיו. עם בדילוג,  "הלל"אומרים  תפילת עמידהלאחר  .ד

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

 עלייה; 7-10שלישית,  עלייה; 4-6שניה:  עלייה; 1-3 ',ראשונה: במדבר י עלייה(החודשים 
קורבנות ראש החודש מתוך פרשת  המנהג המסורתי:). חוזרים על העלייה השלישיתרביעית 

: 4 עלייה; 6-10: 3 עלייה; 3-5: 2 עלייה; 1-3ח, ": במדבר כ1 יהעלי"פנחס" שבספר במדבר (
11-15.( 

לפי לראשי חדשים  לאחר החזרת ספר התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסף .ו
 בסידור "תפילת האדם". בסידור נכלל גם סדר מלא של תפילת מוסף לראשי חודשים.הנוסח 

 זכר למוסף.מוסף / ירת המניחים תפילין יחלצו אותם לפני אמ .ז

נשים. לבחלק מקהילות ישראל התפתחו בראשי חודשים מנהגי תפילה והתכנסות מיוחדים  .ח
 מוד ותפילה מיוחדים ברוח זו. יבחלק מקהילות התנועה נוהגים לקיים אירועי ל
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 ת מ ו ז

 

 
 

 מתוך עבודת ההסמכה של הרבה רגינה יונאס
 

ה מנוגדת לצניעות. ראינו, קודם כול, כי עסקנו לא מעט בטענה שהשאיפה להיות רב

המושג הזה השתנה עד מאוד. כאמור, בחלקם בוטלו דברים בניגוד לדיני השולחן 

ערוך, אשר מוטב היה לשמור עליהם לשם המשך קיום הקדושה בישראל. הכוונה לא 

לנשים בלבד, אלא גם לגברים, העוברים עבירות חמורות על הצניעות, ככתוב 

אפשר לשמור על עקרון -אבן העזר כ"א: "התרחק מן העריות...". אי בשולחן ערוך

הקדושה, כאשר רק חלק מן היהודים מקיימים את התנאי המוקדם לכך. שנית חל 

שינוי לטובה במושג הצניעות כאשר מדובר במעמדה החברתי של האישה, אשר 

בדות התרגלה לשיח ושיג תמים ומכובד בין שני המינים. בתקופה המודרנית עו

נשים כרופאות, מורות, מחנכות, עורכות דין ושופטות, ופעילותן מבורכת מנקודת 

מבט יהודית, היא אינה מובילה לפריצות או פוגעת בצניעות. כאשר הפעילויות 

האלה של האישה היהודייה אפשריות מבחינה הלכתית, גם פעילות האישה כרבה 

הרי הרבה ממלאת במסגרת אפשרית מבחינה הלכתית, כפי שכבר צוין לעיל, ש

 .מצומצמת כמעט את כל המקצועות אשר נמנו עד כה

אולם אם מישהו יאמר שאפילו אין כוללים את האישה במניין, נוכל להביא את 

הבדיחה האירונית של אחד מגדולי זמננו: "אוי לקהילה שיש בה מניין רק כאשר 

 הרב נמצא".
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  20.6א' תמוז,  ,שלישייום , תמוז ב' ראש חודש

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 

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

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

  אין אומרים בראש חודש תחנון .ג

 ברכותיו. עם דילוג, ב "הלל"אומרים  תפילת עמידהלאחר . .ד

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

 עלייה; 7-10שלישית,  עלייה; 4-6שניה:  עלייה; 1-3 ',ראשונה: במדבר י עלייה(החודשים 
קורבנות ראש החודש מתוך פרשת  המנהג המסורתי:). על העלייה השלישית חוזריםרביעית 

: 4 עלייה; 6-10: 3 עלייה; 3-5: 2 עלייה; 1-3ח, ": במדבר כ1 עלייה"פנחס" שבספר במדבר (
11-15.( 

 יבסידורלפי הנוסח  לאחר החזרת ספר התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסף .ו
נכלל גם סדר מלא של תפילת  "תפילת האדם" . בסידורשבלב"ו"העבודה  "תפילת האדם"

 מוסף לראשי חודשים.

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

נשים. לבחלק מקהילות ישראל התפתחו בראשי חודשים מנהגי תפילה והתכנסות מיוחדים  .ח
 וחדים ברוח זו. מוד ותפילה מייבחלק מקהילות התנועה נוהגים לקיים אירועי ל

 ת ברחבת הכותל המערבי.ות חגיגיונשות הכותל מקיימות בראשי חודשים תפיל .ט
 

  24.6 תמוז  'ה, "חקת"שבת פרשת 

ההפטרה . 1-33 ,א"בשופטים י. מפטירים "חקת"בשחרית קוראים לשבעה ומפטיר בפרשת  .א
מלחמות , ונזכרות בה המופיעים גם בפרשה שמופיעים בה אותם חבלי ארץנבחרה משום 

 .12-28 י"א, שופטים מנהג נוסף: . בני ישראל בהתקרבם לארץ

 ' במסכת אבות.ד. לומדים פרק "בלק"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת   .ב

 בסידור "תפילת האדם". כמופיעבמוצ"ש נוהגים לקיים את סדר קידוש הלבנה.  .ג
 

 מכריזים תענית 1.7תמוז  י"ב, "בלק"שבת פרשת 
. ההפטרה 8 ,ו' – 6 ,. מפטירים במיכה ה'"בלק"ה ומפטיר בפרשת בשחרית קוראים לשבע .א

  נבחרה משום שמופיעים בה שמותיהם של בלק ובלעם.

להכריז לאחר קריאת התורה וההפטרה על תענית הציבור של י"ז  קהילות ספרדמנהג  .ב
  .חמישיבתמוז, החלה ביום 

 

 ההכרזה על יום התענית
אֹותֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלָׂשׂשֹון  ַיֲהֹפ� .ַהֲחִמיִׁשיביום ִיְהֶיה . יֹום צֹום ָהְרִביִעי ַאֵחינּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְׁשָמעּו

ְהֶיה ּוְלִׂשְמָחה. ְּכִדְכִתיב: ֹּכה ָאַמר ה' ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִׁשי ְוצֹום ַהְּׁשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִׂשיִרי יִ 
ֹון ּוְלִׂשְמָחה,  ּוְלֹמֲעִדים טֹוִבים. ְוָהֱאֶמת ְוַהָּׁשלֹום ֱאָהבּו: ְיִהי ַחְסְּד� ה' ָעֵלינּו. ַּכֲאֶׁשר ְלֵבית ְיהּוָדה ְלָׂשׂש

 ִיַחְלנּו ָל�: ה' הֹוִׁשיָעה. ַהֶּמֶל� ַיֲעֵננּו ְּביֹום ָקְרֵאנּו:

 ' במסכת אבות.ה. לומדים פרק "נחסיפ"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .ג
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  6.7ז בתמוז, יום חמישי, י"ז תמוז תענית י"

אחרי י' בטבת ולפני ט'  ,יום התענית השני לזכר החורבן בלוח השנה אתענית י"ז בתמוז הי .א
ג' בתשרי. תענית זו מציינת את הבקעת חומות העיר ירושלים בזמן חורבן הבית -באב ו

תמוז. הגמרא השני. המקרא מציין כי הבקעת החומות בימי הבית הראשון ארעה ביום ט' ב
 ז בתמוז בלבד."קובעת כי על מנת שלא להרבות בגזרת תעניות נקבעה התענית ביום י

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

שמחה בקהילות היהדות הרפורמית בישראל, ורבני המועצה אינם עורכים  ביום זה אירועי
 טקסי חופה וקידושין, כולל בערב התענית. 

את הברכה כחלק מברכת  מוסיפיםמוסיפים לתפילת העמידה את ברכת "עננו".  ברכת עננו: .ג
"שומע תפילה". מנהג קהילות תימן לומר את הברכה בכל תפילות היום (ערבית, שחרית 

 אומרים את הברכה בשחרית ובמנחה. שנחה). מנהג הספרדים ומ

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

"אבינו מלכנו" לימי  סדר התחנון והפיוטברכת עננו, בסידור "תפילת האדם" נכללים 
 התענית, וכן מקראות לצום י"ז בתמוז.

, בפסוקים "כי תשא"בתפילת שחרית בציבור קוראים בתורה לשלושה עולים מפרשת  .ה
שנייה: שמות  עלייה; 11-14ב, "ראשונה: שמות ל עלייההמזכירים את י"ג מידות הרחמים (

חוזרים על הקריאה מהבוקר ועל  ). בתפילת מנחה4-10ד, "שלישית: שמות ל עלייה; 1-3ד, "ל
 ןספרדים ועדות המזרח איעל פי מנהג . 8ו, "נ – 6ה, "פי מנהג אשכנז מפטירים בישעיה נ

 מפטירים.

 
 מנהגי ימי "בין המצרים"

 ז בתמוז ועד ליום ט' באב חלה תקופת "בין המצרים". "החל מיום י .א

חומרת מנהגי האבל  נוהגים להבחין בארבע תקופות במהלך שלושת השבועות, מבחינת .ב
מר"ח אב  -התקופה השנייה  ;בין י"ז בתמוז ועד ר"ח אב -התקופה הראשונה  :הנוהגים בהן

 ;התקופה השלישית: ממוצאי שבת חזון ועד לערב ט' באב ;ועד מוצאי שבת של שבת חזון
 התקופה הרביעית: יום ט' באב עצמו. 

דבר גילוח, שמיעת מוזיקה, קניית מנהג עדות אשכנז להחמיר ברבים ממנהגי האבלות כגון  .ג
 . , ולהימנע מאכילת בשר, שתיית יין וכיבוס הבגדים מראש חודש אבחדש בכל התקופות

, ויש על פי מנהג ספרדים, נוהגים בחלק גדול ממנהגי האבלות רק החל מראש חודש אב .ד
גות הנוהגים בהם רק בשבוע שחל בו תשעה באב. כל קהילות אשכנז ורוב קהילות ספרד נוה

 שלא לערוך אירוסין ונישואין בכל ימי בין המצרים.

נוהגים שלא לרכוש דבר מה חדש או לאכול פרי חדש שיש לברך עליהם את ברכת "שהחיינו"  .ה
 מראש חודש אב.

על פי מסכת תענית במשנה ובתלמודים, עיקר מנהגי האבלות (איסור תספורת וכיבוס  .ו
באב, והאיסור על אכילת בשר ושתית יין חל הבגדים) נוהגים רק בשבוע שחל בו יום תשעה 

 רק בערב תשעה באב. 

קבעה כי החל מראש חודש אב לא יערכו חברי  מועצת הרבנים והרבות הרפורמים בישראל .ז
המועצה חופות וקידושין וכי בימים אלו לא יערכו אירועי שמחה וחגיגה בקהילות התנועה 

י האבלות או להעמיד להם זכר בלבד, רבים בקהילותינו נוהגים להקל במנהג למעט בשבת.
אם משום הנטייה להקל באופן כללי במנהגי האבלות על חורבנות העבר לנוכח שיבת ציון 

 ותקומת ישראל בדורות האחרונים.

על פי המנהג המסורתי נוהגים להמשיך במקצת מנהגי האבלות עד לצהרי יום י' באב (אי  .ח
יינו" על דבר חדש ופרי חדש) וזאת לאור דברי אכילת בשר ושתית יין ואי אמירת ברכת "שהח

 הגמרא ששריפת הבית השני נמשכה עד צהרי יום זה. 
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 שבת ראשונה משלוש שבתות בין המיצרים.  .8.7תמוז י"ט , נחס"י"פשבת פרשת 

 – 1מפטירים כרוב המנהגים בירמיהו א  .נחס"יפ"בשחרית קוראים לשבעה ומפטיר בפרשת  .א
רומא, המפטירים בפורענות רק בשבת השלישית של ימי בין המיצרים, , על פי מנהג בני 3ב' 

 .3ב'  – 1. מנהג אחר ירמיהו א' 21י"ט  – 46מפטירים במלכים א' י"ח 
 ' במסכת אבות.ו. לומדים פרק "מטות"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת       .ב
 

 , ין המיצריםבמשלוש שבתות  שבת שניה – 15.7תמוז  וכ", "ומסעי מטות"ת ושבת פרש
 אב-מנחםחודש  שבת מברכין

בהפטרת התוכחה . מפטירים "ומסעי מטות"ת ובשחרית קוראים לשבעה ומפטיר בפרש .א
 2-1+ ד'  17-4. מנהג נוסף: ירמיהו ב' 4, ג' 28-4: ירמיהו ב' של שבתות ימי בין המצריםשניה ה

בקריאת  להסתפק (יהודי אטליה)מנהג בני רומא נחס, יכנאמר לעיל בפרשת פ אחר:מנהג  .ב
יהושע י"ג ב הפטרת תוכחה רק בשבת שלפני ט' באב (שבת חזון). על פי מנהג זה מפטירים

 . הפטרה זו נבחרה משום עסוקה בנחלות ראובן, גד וחצי המנשה המוזכרות בפרשה.15-33

 ,אב ומכריזים על ראש החודש-לאחר קריאת התורה וההפטרה מברכים את חודש מנחם .ג
 .אב"-. מקפידים לציין את שמו המלא של החודש: "מנחםירביעשיחול ביום 

 . לומדים פרק א' במסכת אבות. "דברים"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .ד
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 הרב ליאו בק, היהדות כדת נבואית
אפשר להבחין בין שני סוגים של דתיות: הדת הנבואית ודת הגאולה. במהותה רואה 

קיד וכמטרה לשנות תנאים קיימים, להפוך את מה שישנו למה הדת הנבואית כתפ

הדת  שראוי שיהיה, לתקן את מלכות בני האדם במלכות שדי. לפיכך מכילה

חומר תסיסה, ששוב ושוב מתסיס את הקיום המצוי במצב של מנוחה,   הנבואית

 שקט. מאז אותו זמן שבו נכנסה הדת הנבואית לעולם, חסל בו סדר-לידי תנועה ואי

המנוחה בתחום החברתי. התביעה לשנות, כדי שרעיון האל ומצוות האל יגיעו 

שקט, -לביטוי בתוך הגשמיות והחולשות האנושיות, היא אכן יסוד תמידי של אי

גורם של התפוררות ופילוג למען יקום הצירוף האמיתי והאורגניזם האמיתי של 

 החברה והקהילייה האנושית האמיתית. 

היא רואה את עיקר תוכן הדתיות בכך שהאדם  ואית מובהקתהיהדות היא דת נב

ישאף לעצב את עצמו ואת עולמו, את הקשר המחבר בין האנשים הפרטיים ואת 

-פי המצוות והרעיונות האלוהיים, ולעשותם למלכות שדי [...] אי-הציבורים על

 אפשר כלל להפריד ביהדות זה מזה את הדתיות ואת כינונם של עקרונות מסוימים

של כל עבודה סוציאלית [...] ביהדות אין דתיות בלי הממד הסוציאלי, ואין ממד 

 סוציאלי בלי הדתיות. זוהי הנחת היסוד הכללית הנובעת מתוך ייחודה של היהדות.

בכל מקום [מלבד ביהדות] נקבע רעיון הליכוד האנושי, התחברות בין האדם 

ה יכול כלל אנושי להיווצר ולהיות פי ז-ידי רעיון עוצמת השלטון. על-לציבורים, על

ידי הפעלת כוח השלטון ... קמה [באנושות] רק אידאה אחת של -מחוזק רק על

המכלול, של המדינה, שנבעה מהנחת יסוד אחרת ולכן בישרה עיקרון אחר של 

נאמר:  אם נחדד את עקרונה קיבוץ אדם, היא האידיאה הישראלית, היהודית.

יוצרת חבורה אלא הורסת חבורה; העוצמה היא העוול העוצמה היא עוול, אין היא 

 הגדול הנעשה שוב ושוב [...] 

כך ניצבים שני העקרונות הללו זה מול זה. מצד אחד: עוצמה היא יסוד המכלול, 

עוצמה יוצרת חוק, עוצמה מצדיקה את החוק, [...] היא חוק. מצד אחר: עוצמה היא 

ת עצמה ואת כל מה שבתחומה. מה עוול, עוצמה היא הרסנית, עוצמה מחריבה א

 האמת, כך מכריזה הדת הנבואית, על כך יכריעו ימי המשיח.

 153-150), עמ' 1930"רווחה, חוק ודת" (
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  19.7, אב-מנחם, א' רביעייום ראש חודש מנחם אב  

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

     .גם לפני סיום ברכת המזון בקצרה נאמרתבקשה זו 

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

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

  אין אומרים בראש חודש תחנון .ג

 ברכותיו. עם בדילוג,  "הלל"אומרים  תפילת עמידהלאחר . .ד

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

 עלייה; 7-10שלישית,  עלייה; 4-6שניה:  עלייה; 1-3 ',ראשונה: במדבר י עלייה(החודשים 
קורבנות ראש החודש מתוך פרשת  המנהג המסורתי:). חוזרים על העלייה השלישיתרביעית 

: 4 עלייה; 6-10: 3 עלייה; 3-5: 2 עלייה; 1-3ח, ": במדבר כ1 עלייה"פנחס" שבספר במדבר (
11-15.( 

 יבסידורלפי הנוסח  לאחר החזרת ספר התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסף .ו
נכלל גם סדר מלא של תפילת  "תפילת האדם" . בסידורו"העבודה שבלב" "תפילת האדם"

 מוסף לראשי חודשים.

 זכר למוסף.מוסף / ת המניחים תפילין יחלצו אותם לפני אמיר .ז

נשים. לבחלק מקהילות ישראל התפתחו בראשי חודשים מנהגי תפילה והתכנסות מיוחדים  .ח
 מוד ותפילה מיוחדים ברוח זו. יבחלק מקהילות התנועה נוהגים לקיים אירועי ל

 ת ברחבת הכותל המערבי.ות חגיגיונשות הכותל מקיימות בראשי חודשים תפיל .ט

 

 שבת שלישית מתלתא דפורענותא–22.7אב -מנחם' דחזון",  שבת פרשת "דברים", "שבת

בפרק א' קוראים בטעמי  12. את פסוק "דברים"בשחרית קוראים לשבעה ומפטיר בפרשת  .א
נוהגים  את פסוקי התוכחה והחורבן שבהפטרהגם . 1-27 ,מגילת איכה. מפטירים בישעיהו א'

נוהגים לפי  -(שאר הפסוקים  21-23, 2-15פסוקי התוכחה: פסוקים לקרוא בטעמי איכה.  
 .10-27+  1-3ישעיהו א',  מנהג נוסף:טעמי ההפטרה). 

בשונה ממנהגן לקראת י' בטבת וי"ז בתמוז קהילות ספרד אינן מכריזות על צום ט' באב.  .ב
ניתן בכל זאת לעשות כן, על מנת לידע את הציבור במועד התענית ובחשיבותה. הנוהגים כן 

 :ורה ובהפטרההקריאה בתמכריזים אחרי 

 ההכרזה על יום הצום

ַיֲהֹפ� אֹותֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלָׂשׂשֹון  .ראשוןַאֵחינּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְׁשָמעּו. יֹום צֹום ַהֲחִמיִׁשי ִיְהֶיה ְּבּיֹום 
ם ַהְּׁשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה ּוְלִׂשְמָחה. ְּכִדְכִתיב: ֹּכה ָאַמר ה' ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִׁשי ְוצוֹ 

ַּכֲאֶׁשר ְלֵבית ְיהּוָדה ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה,  ּוְלֹמֲעִדים טֹוִבים. ְוָהֱאֶמת ְוַהָּׁשלֹום ֱאָהבּו: ְיִהי ַחְסְּד� ה' ָעֵלינּו. 
 ִיַחְלנּו ָל�: ה' הֹוִׁשיָעה. ַהֶּמֶל� ַיֲעֵננּו ְּביֹום ָקְרֵאנּו:

 ' במסכת אבות.בלומדים פרק  ."אתחנן"ואים לשלושה מתוך פרשת במנחה קור .ג
למרות כובד הראש המסוים הנוהג בשבת זו, אין ממעטים בשמחת השבת ונוהגים בכל 
מנהגי עונג השבת. כמו כן, אין כל מניעה מלערוך טקסי וחגיגות בר ובת מצווה בבית הכנסת 

 במהלך השבת

  27.7 ב א-מנחם 'ט, חמישייום צום תשעה באב, 

לציון חורבן ירושלים  בימי והחשוב ביותר השלישי מיוחדההתענית צום ט' באב הוא יום  .א
רעו יוהארץ בידי הבבלים ובידי הרומאים. המשנה במסכת תענית מציינת חמשה אירועים שא
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השני, חרישת הראשון וביום קשה זה: הגזירה על דור המדבר שלא יכנסו לארץ, חורבן הבית 
 בירת מרד בר כוכבא.  –ם כסמל לחורבנה בידי הרומאים, ונפילתה של ביתר העיר ירושלי

חלים צום ט' באב הוא החמור שבין ימי התענית והצום ואיסוריו דומים במלואם לאיסורים ה .ב
סיכה, נעילת מנעלי עור וקיום יחסי אישות. רחצה, ה, ישתיו ביום הכיפורים. איסור אכילה

בנוסף קיים איסור הלכתי על צאת הכוכבים למחרת.  משקיעת החמה ועד –זמן התענית 
 אמירת שלום ועל לימוד תורה, למעט בענייני החורבן.

, וכן להפכהנוהגים להסיר הפרוכת מארון הקודש או לפני תפילת ערבית וקריאת המגילה  .ג
 את הפרוכת הופכים לאחר צאת השבת. להאיר את בית הכנסת בתאורה מועטה.

את הברכה כחלק מברכת  מוסיפיםתפילת העמידה את ברכת "עננו". מוסיפים ל ברכת עננו: .ד
"שומע תפילה". מנהג קהילות תימן לומר את הברכה בכל תפילות היום (ערבית, שחרית 

 אומרים את הברכה בשחרית ובמנחה. שומנחה). מנהג הספרדים 
 בסידור תפילת האדם נכללת ברכת "עננו" בתפילות העמידה של ימות החול.

בסדר תפילת העמידה לפני חתימתה של ברכת בונה ירושלים  "נחם"ים את ברכת מוסיפ .ה
וחותמים ב"מנחם ציון ובונה ירושלים". מנהג עדות אשכנז לומר את ברכת נחם בתפילת 

, וכך גם מנהג קהילות יוםהמנחה בלבד. מנהג יתר העדות לומר את ברכת נחם בכל תפילות ה
 מקראות מיוחדות ליום תשעה באב.עבודה שבלב" "הו"תפילת האדם"  יבסידורהתנועה. 

לאחר קריאת  בערבית וכן נוהגים לומר קינות לאחר תפילת עמידהאת מגילת איכה  קוראים .ו
קינות  גם. מנהג קהילות היהדות המתקדמת לקרוא המגילה ולאחר תפילת השחרית

לות החברה הצורך בתיקון חברתי נוכח עוו 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  .ז
 תפילת המנחה.ב ותנעש התפילין

 ,. מפטירים בירמיהו ח25-40 ,ם דדבריב "ואתחנן"בתפילת השחרית מעלים שלושה בפרשת  .ח
 בניגון איכה.  , 23ט,  – 13

ים המזכירים את י"ג מידות בפסוק מנחה מעלים שלושה בפרשת "כי תשא"בתפילת ה .ט
; עליה שלישית: שמות 1-3; עליה שנייה: שמות לד, 11-14עליה ראשונה: שמות לב, ( הרחמים

את הפסוק: "שוב  ציבור כולו אומרנוהגים לפי מסורת אשכנז שבעת הקריאה ה .)4-10לד, 
ואת המילים "וסלחת לעוננו מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך", את י"ג מידות הרחמים, 

  מכן חוזר בעל הקריאה על הפסוקים בטעמים של הימים הנוראים. ולטאתנו ונחלתנו". לאחר

ות בישעיהו עדות אשכנז מפטיר .18-20 ,'ובמיכה ז 2-10 ,ד"עדות ספרד מפטירות בהושע י .י
" בונה ירושליםלוש ברכות: "האל הנאמן", "שמברכים . לאחר קריאת ההפטרה 8 ,ו"נ – 6 ,ה"נ
 ."משמח ציון בבניה"/"מגן דוד" -ו

בתפילת השחרית אין אומרים את ברכת הכהנים במסגרת חזרת הש"ץ. הברכה נאמרת  .יא
 בתפילת המנחה.

 בסידור "תפילת האדם". יעכמופבצאת הצום נוהגים לקיים את סדר קידוש הלבנה.  .יב

ט' -במנהגי האבלות במעט מנהג רבים בקהילות היהדות המתקדמת ובקהילות נוספות למעט  .יג
, 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 תשעהיק את הצום בצהרי להפס

 היום. מנהגים אלו מתכתבים עם מנהגי קהילות ספרד והמזרח.
 אבלות בתשעה באב –"ומחה יי דמעה מעל כל פנים" 

תשעה באב אינו מבטל או דוחה אבלות, אך האבלים רשאים לצאת מביתם לקריאת מגילת איכה 
 תן לקרוא המגילה והקינות אף בבית האבלים. בציבור. ני

מנחמים האבלים ומקבלים פני מנחמים בתשעה באב. מביאים את המת לקבורה בתשעה באב 
 ועורכים בו אזכרות שבעה, שלושים וימי שנה.
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 שבת ראשונה משבתות הנחמה -29.7 אב, -י"א מנחם, "שבת נחמו", "ואתחנן"שבת פרשת 

 מנהג נוסף:. 1-26 ,. מפטירים בישעיהו מ'"ואתחנן"טיר בפרשת בשחרית קוראים לשבעה ומפ .א
 . ההפטרה נבחרה משום עניני הנחמה המופיעים בה.1-16 ,ישעיהו מ'

גם ברבות מן  ,את עשרת הדברות מדי שנה קוראיםמפאת חשיבותן של עשרת הדברות  .ב
  .הקהילות הקוראות בתורה במחזור קריאה תלת שנתי.

לעמוד בעת קריאת עשרת  מקובלשרת הדברות בין מספר עליות. אין מחלקים את קריאת ע .ג
מנהג אשכנז לקרוא את הדברות בטעם התחתון, על פיו לא כל דברה נקראת כפסוק  הדברות.

 בפני עצמו (להבדיל מקריאת הדברות בחג השבועות ב"טעם עליון").

בסידור "תפילת ת. ת חינם" וטיפוח סובלנות והידברומן הראוי להקדיש יום זה לענייני "אהב .ד
 שיחול ביום רביעי הקרוב. האדם" מקראות מיוחדים ליום ט"ו באב

 יצוין יום איכות הסביבה. 28.7 -ביום שישי ה .ה

 ' במסכת אבות. ד. לומדים פרק "עקב"מתוך פרשת לשלושה במנחה קוראים  .ו

 2.8, אב, יום רביעי-יום ט"ו במנחם
התפילה המסורתי נוהגים שלא לומר את סדר בסדר  באב נוהגים מקצת מנהגי שמחה. 'ביום טו
  התחנון.

 
ָאַמר ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל, �א ָהיּו ָיִמים טֹוִבים ְלִיְׂשָרֵאל ַּכֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְּבָאב ּוְכיֹום 

ַבֵּיׁש ֶאת ִמי ֶׁשֵאין לֹו... ַהִּכּפּוִרים, ֶׁשָּבֶהן ְּבנֹות ְירּוָׁשַלִים יֹוְצאֹות ִּבְכֵלי ָלָבן ְׁשאּוִלין, ֶׁש�א לְ 
ּוְבנֹות ְירּוָׁשַלִים יֹוְצאֹות ְוחֹולֹות ַּבְּכָרִמים. ּוֶמה ָהיּו אֹוְמרֹות, ָּבחּור, ָׂשא ָנא ֵעיֶני� ּוְרֵאה, ָמה 

ְוֶהֶבל ַהֹּיִפי, ִאָּׁשה  ֶׁשֶקר ַהֵחן (משלי לא)ַאָּתה בֹוֵרר ָל�. ַאל ִּתֵּתן ֵעיֶני� ַּבּנֹוי, ֵּתן ֵעיֶני� ַּבִּמְׁשָּפָחה. 
 ִיְרַאת ְיָי ִהיא ִתְתַהָּלל.

 משנה תענית פרק ד' משנה ח'                                                                        
 

 

 .של שבע דנחמתאשנייה שבת  - 5.8אב -מנחם י"ח, "עקב"שבת פרשת 

מנהג . 3 ,א"נ – 14 ,מפטירים בישעיהו מ"ט ."עקב"בשחרית קוראים לשבעה ומפטיר בפרשת  .א
כנהוג בין  ,. גם הפטרה זו נבחרה משום היותה נבואת נחמה1-3 ,, נ'14-21 ,ישעיהו מ"ט נוסף:

 ט' באב לראש השנה.

 ' במסכת אבות.ה. לומדים פרק "ראה"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .ב
 

חודש  , שבת מברכיןשבע דנחמתא שלשלישית שבת   – 12.8אב -מנחם כ"ה, "ראה"שבת פרשת 
 אלול

. גם 5נ"ה  – 11בשחרית קוראים לשבעה ומפטיר בפרשת "ראה". מפטירים בישעיהו נ"ד  .א
 הפטרה זו נבחרה משום היותה נבואת נחמה כמקובל בין ט' באב לראש השנה. 

לפני הכנסת ספר תורה להיכל מכריזים על ראש חודש אלול שיחול בימים חמישי ושישי  .ב
 . הבאים

 במנחה קוראים לשלושה בפרשת "שופטים". לומדים פרק ו' בפרקי אבות.  .ג
 

 17.8אב -ל' מנחם, חמישייום א' ראש חודש אלול, 
בברכת . יעלה ויבוא"עמידה במהלך היום ובברכת המזון מוסיפים את ברכת "הבתפילות  .א

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

ד: "ברכי נפשי", הנחשב כשיר של יום של ראשי "נוהגים לשלב בתפילה את מזמור תהילים ק .ב
או בסיום  "הלל"ניתן לשלב את פרק התהילים בסדר פסוקי דזמרה, לאחר אמירת ה חודשים.
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ם" בפרק "שיר של יום" בתפילת המזמור מופיע בסידור "תפילת האד קריאת התורה.
 השחרית.

 .אין אומרים בראש חודש תחנון .ג

 ברכותיו. עם בדילוג,  "הלל"אומרים  תפילת עמידהלאחר . .ד

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

 עלייה; 7-10שלישית,  עלייה; 4-6שניה:  עלייה; 1-3 ',ראשונה: במדבר י עלייה(החודשים 
קורבנות ראש החודש מתוך פרשת  המנהג המסורתי:). חוזרים על העלייה השלישיתרביעית 

: 4 עלייה; 6-10: 3 עלייה; 3-5: 2 עלייה; 1-3ח, ": במדבר כ1 עלייה"פנחס" שבספר במדבר (
11-15.( 

 יבסידורלפי הנוסח  החזרת ספר התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למוסףלאחר  .ו
נכלל גם סדר מלא של תפילת  "תפילת האדם" . בסידורו"העבודה שבלב" "תפילת האדם"

 מוסף לראשי חודשים.

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

נשים. לדשים מנהגי תפילה והתכנסות מיוחדים בחלק מקהילות ישראל התפתחו בראשי חו .ח
 מוד ותפילה מיוחדים ברוח זו. יבחלק מקהילות התנועה נוהגים לקיים אירועי ל

בסיומן של תפילת ערבית  ,"לדוד יי אורי וישעי" :ז"נוהגים להוסיף את מזמור תהילים כ .ט
מור מופיעים מראש חודש אלול ועד ליום הושענא רבא. פסוקים מתוך המז ,ותפילת שחרית

המזמור מופיע בשלמותו בסידור "תפילת  .256ובעמ'  84בסידור "העבודה שבלב" בעמ' 
 האדם" בחתימת התפילות לחול ולשבת.

קהילות אשכנז נוהגות לתקוע בשופר מראש חודש אלול ועד יום לפני ראש השנה בסיומה  .י
' ראש חודש, ליל קהילות ספרד מתחילות באמירת הסליחות ממוצאי ב של תפילת השחרית.

 ב' באלול.
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 א ל ו ל
 

 

 

 ת ההסמכה של רגינה יונאסחתימת עבוד
לבסוף נתייחס אל אורח חייו של הרב. הדבר מובן מאליו, ובכל זאת צריך לומר זאת 

במפורש: רק גברים ונשים, אשר רוח יהודית וקדושה יהודית ממלאות את כל 

ל הרעיונות היהודיים והשומר ישותם, יקדישו את עצמם לתפקיד הרב, המורה ש

עליהם. גברים ונשים היכולים לומר כירמיהו הנביא: "והיה בלבי כאש בוערת, עצּור 

), עליי להילחם למען אלוקים. בבבלי יומא ע"ב ע"ב נאמר: "כל 9בעצמותי" (כ, 

 ."תלמיד חכם שאין תוכו כברו אינו תלמיד חכם

ים לשרת את הקהילה כרב, זה צריך להיות המוטיב המנחה את כל מי שמבקש

כמתואר כאן. לדידם, החיים וההוראה צריכים להיות שלובים זה בזה ללא הפרד, 

אם הם רוצים להיות מופת אמיתי לאלה שהם מדריכים. אין בעניין זה דיונים 

הלכתיים מקיפים, שהרי כאשר בני אדם יהודים מקדישים את עצמם לאלוקים, הם 

למען בני האדם, בעיקר כאשר הוא מבקש לעשות עושים זאת בלב שלם. מי שחי 

זאת כרב, לא די לנחם אותם במילים, אלא הוא חייב לקיים זאת גם במעשים. 

ז ע"ב נאמר: "כל העוסק בתורה בלבד (ולא בגמילות חסדים) "בבבלי עבודה זרה י

  ."דומה כמי שאין לו אלוה

ה וכמה למי שמבקש אם הדברים תקפים לגבי כל יהודי וכל יהודייה, על אחת כמ

להקדיש את מפעל חייו לשירות אלוקים ובכך ליצוריו. עם כל הנאמנות והאהבה 

לספרות שלנו ולתקנותיה הקדושות, בל נשכח כי רוח החירות מפעמת בהן. רוח זו 

היא שתהיה מליצת יושר לנשים ותשפיע בצורה מאירה על השאלה הזאת. לדברי 

פן חופשי וללא הגבלה, כן יפרחו הסגולות קייזרלינג: "ככל שיוכלו לפעול באו

הנשיות יחד עם החיים הדתיים העזים, שהנשים נקראות בהווה במיוחד להזין 

ולשמור".  למעט דעות קדומות והיעדר הרגל כמעט שאין דבר המונע מבחינה 

הלכתית כהונת אישה במשרת רב. הלוואי שתקדם גם היא כרבה חיים יהודיים 

 בקרב הדורות הבאים. ואדיקות יהודית לשמה

אני מצהירה בשבועה כי חיברתי את העבודה בעצמי ולא השתמשתי בספרות אחרת 

מלבד זו שציינתי. לפעמים, כאשר נושא כלשהו נראה לי סתום במיוחד, הרשיתי 

 .לעצמי לשאול מכרים בקיאים

 סרגינה יונא                         . "תם ונשלם בריך שמיה..."1930ביוני  24
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 18.8 , א' אלולשישייום ב' ראש חודש אלול, 
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 

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

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

 .וןאין אומרים בראש חודש תחנג. 

 ברכותיו. עם בדילוג,  "הלל"אומרים  תפילת עמידהלאחר ד. 

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

 עלייה; 7-10שלישית,  עלייה; 4-6שניה:  עלייה; 1-3 ',ראשונה: במדבר י עלייה(החודשים 
קורבנות ראש החודש מתוך פרשת  המנהג המסורתי:). חוזרים על העלייה השלישיתרביעית 

: 4 עלייה; 6-10: 3 עלייה; 3-5: 2 עלייה; 1-3ח, ": במדבר כ1 עלייה"פנחס" שבספר במדבר (
11-15.( 

לפי הנוסח  וסףלאחר החזרת ספר התורה ולפני סיום התפילה ניתן להוסיף זכר למו. 
נכלל גם סדר מלא של  "תפילת האדם" . בסידורו"העבודה שבלב" "תפילת האדם" יבסידור

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

בחלק מקהילות ישראל התפתחו בראשי חודשים מנהגי תפילה והתכנסות מיוחדים ח. 
 מוד ותפילה מיוחדים ברוח זו. ימקהילות התנועה נוהגים לקיים אירועי לנשים. בחלק ל

 
בסיומן של תפילת ערבית  ,"לדוד יי אורי וישעי" :ז"נוהגים להוסיף את מזמור תהילים כט. 

מראש חודש אלול ועד ליום הושענא רבא. פסוקים מתוך המזמור מופיעים  ,ותפילת שחרית
המזמור מופיע בשלמותו בסידור "תפילת  .256בעמ' ו 84בסידור "העבודה שבלב" בעמ' 

 האדם" בחתימת התפילות לחול ולשבת.
קהילות אשכנז נוהגות לתקוע בשופר מראש חודש אלול ועד יום לפני ראש השנה י. 

קהילות ספרד מתחילות באמירת הסליחות ממוצאי ב' ראש  בסיומה של תפילת השחרית.
 חודש, ליל ב' באלול.

 ת ברחבת הכותל המערבי.ות חגיגיותל מקיימות בראשי חודשים תפילנשות הכויא.  

 
 מקצת מנהגי אמירת הסליחות

סדר הסליחות מבוסס על סדרת פיוטי סליחות וביניהם חזרה על י"ג מידות הרחמים.  .א
במרוצת הדורות צורפו לסדר הסליחות תפילות ומקראות פתיחה, כדוגמת פסוקי "אשרי 

ותחינות. בנוסף, כולל סדר הסליחות המסורתי את הווידוי ואת יושבי ביתך" וסדרת בקשות 
 פסוקי "נפילת האפיים". 

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

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

 שבוע קודם לכן. ,את אמירת הסליחות למוצאי השבת

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

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

 שופר בתום תפילת שחרית בימות אלול.
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מורת האחרונה של הלילה. המנהג המסורתי לומר את סדר הסליחות לפני עלות השחר, באש .ה
קהילות מסורתיות רבות מקלות באמירת סליחות החל מחצות הלילה (עפ"י שעות זמניות, 

בלילה בישראל). מעיקר הדין ניתן גם לומר סליחות בשעות תפילת  10:30-11:00סביבות 
מנחה. קהילות התנועה נוהגות להקל בזמן אמירת הסליחות ולאומרן לרבות בשעות הערב 

 לה המוקדמות.והלי

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

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

 

 שבע דנחמתארביעית משבת  - 19.8אלול  ב ,"שופטים"שבת פרשת 

בתום תפילת ערבית ובתום תפילת שחרית נוהגים לומר את פסוקי מזמור תהילים כ"ז.  .א
  .המזמור מופיע בשלמותו בתפילות החול והשבת בסידור "תפילת האדם"

הפטרת הנחמה הרביעית . מפטירים ב"שופטים"בשחרית קוראים לשבעה ומפטיר בפרשת  .ב
 1-12+ נ"ב,  12-16מנהג נוסף: ישעיהו נ"א, . 12 ,נ"ב – 12 ,אישעיהו נ"ב

 במסכת אבות.  'א. לומדים פרק "כי תצא"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .ג

 

 משבע דנחמתאחמישית שבת  - 26.8אלול  ט', "כי תצא"שבת פרשת 

 בתום תפילת ערבית ובתום תפילת שחרית נוהגים לומר את פסוקי מזמור תהילים כ"ז. .א
 .המזמור מופיע בשלמותו בתפילות החול והשבת בסידור "תפילת האדם"

הפטרת הנחמה החמישית . מפטירים ב"כי תצא"בשחרית קוראים לשבעה ומפטיר בפרשת  .ב
 . גם הפטרה זו נבחרה כנבואת נחמה כראוי לתקופה השנה.1-10ישעיהו נ"ד ב

 מסכת אבות.. לומדים פרק ב' ב"כי תבא"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .ג

 בסידור "תפילת האדם". מופיעכבמוצ"ש נוהגים לקיים את סדר קידוש הלבנה.  .ד
 

 משבע דנחמתאשית יששבת  - 2.9אלול  ט"ז, "כי תבא"שבת פרשת 

בתום תפילת ערבית ובתום תפילת שחרית נוהגים לומר את פסוקי מזמור תהילים כ"ז.  .א
  ."תפילת האדם" המזמור מופיע בשלמותו בתפילות החול והשבת בסידור

. את פסוקי התוכחה שבפרשה קוראים "כי תבא"בשחרית קוראים לשבעה ומפטיר בפרשת  .ב
הפטרת הנחמה השישית בקול נמוך ונוהגים שלא לחלקם בין עולים שונים. מפטירים ב

  .1-22ישעיה ס' ב

 ד' במסכת אבות.-. לומדים פרקים ג' ו"נצבים"במנחה קוראים לשלושה מתוך פרשת  .ג
 

 משבע דנחמתאשביעית שבת  - 9.9אלול  ג"כ" וילך-נצבים"ת ופרששבת 
בתום תפילת ערבית ובתום תפילת שחרית נוהגים לומר את פסוקי מזמור תהילים כ"ז.  .א

 המזמור מופיע בשלמותו בתפילות החול והשבת בסידור "תפילת האדם". 

הנחמה ". מפטירים בהפטרת וילך-נצבים"ת וומפטיר בפרש בשחרית קוראים לשבעה .ב
 .12 ,ס"ב -10 ,ס"א מנהג נוסף:. 9 ,ס"ג – 10 ,בישעיהו ס"א השביעית והאחרונה

אין חודש תשרי הוא היחיד בחודשי השנה שאין מקדימים לו את ברכת החודש. לפיכך  .ג
שהוא ראש  ראש החודשמועד ואין מכריזים על  ,לאחר קריאת התורהחודש המברכים את 

 .השנה

, ו' במסכת אבות-. לומדים פרקים ה'"האזינו"פרשת במנחה קוראים לשלושה מתוך  .ד
 .וחותמים בכך את הלימוד השנתי במסכת אבות
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קהילות אשכנז (וכך מנהגן של מרבית קהילות התנועה) מתחילות באמירת הסליחות  .ה
 במוצאי שבת שבוע לפני ראש השנה.

 

 15.9ט אלול ", כישישיום , גערב ראש השנה תשפ"
הנקראות סליחות "זכור ברית", על  ,יחות של ערב ראש השנהגים להשכים לאמירת סלוהנ .א

 . הנאמרים כמנהג אשכנז בלילה זההסליחות  יפיוטאחד משם 

 על מנת להבדיל בין תקיעות המנהג לתקיעות החובה של החג.  ,אין תוקעים ביום זה בשופר .ב

 צדקה. המנהג המסורתי הוא לקיים ביום זה את מנהג התרת נדרים. מרבים ביום זה במתן .ג

 כדי ,משאירים נר הדולק לאורך כל החגובחג המקפידים בדיני בישול והבערת אש בשבת  .ד
 ולהדלקת הנרות בערב החג השני.צרכי בישול אש ללהעביר 

 שבת מדליקים את נרות החג טרם שקיעת החמה ומברכים טרם ההדלקה "להדליק נר של .ה
 יום טוב".ו

 

 תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה
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 הצעה למנהג רפורמי בהשוואה לנוסחים המסורתיים  –הפטרות השנה 
 הרב יהורם מזור והרבה גליה סדן ערכו

 
 

 מנהג אחר מנהג מסורתי מנהג רפורמי מוצע פרשה

 16-5. ישעיהו מ"ב 1 בראשית 
, ללא 20-1ד ". תהילים ק2

 טעמים

 (ת)16-1ישעיה מ"ב  (ס)21-5ישעיה מ"ב 

 5נ"ה – 1ישעיה נ"ד  (ס)  10-1ישעיה נ"ד  36-26ירמיהו ל"א  נח 

(כל  11-1ישעיהו נ"א   16א "מ -27ישעיה מ'  13מ"א  – 27ישעיהו מ'  לך לך
 הנשמה)

 (א) 37-1מלכים ב' ד'  (ס) 23-1מלכים ב' ד'  37-8מלכים ב' ד',  וירא

ללא  31-10לי ל"א מש 31-1מלכים א' א'  31-11מלכים א' א',  חיי שרה
 רפורמי)רפ' = (טעמים 

  10-5+ 2ס"ו  – 23ישעיהו ס"ה  תולדות 
 (עפ"י מנהג א"י הקדום)

 (רפ') 11-1 'מלאכי א 7ב'  – 1מלאכי א' 

(חלום  15-5מלכים א' ג',  ויצא
 שלמה)

 (רפ') 11י"ב  – 7הושע י"א  (א) 10י"ב – 7הושע י"א 

  21-1עובדיה א'    12-2יהושע ה'  וישלח
 

 ,שמואל ב' י"ג –שבת דינה 
 15+ ישעיהו ס'  22-1

  8ג'  – 6עמוס ב'  22-11רות ד'  וישב 

כשהשבת איננה חנוכה:  1ד'  – 15מלכים א' ג'  14ד'  – 10זכריה ג'  (חנוכה)מקץ 
 15-5 'מלכים א' ג

  28-15יחזקאל ל"ז  28-15יחזקאל ל"ז  ויגש

  12-1  'מלכים א' ב 12-1מלכים א' ב',  ויחי

 (א) 13כ"ח  – 6ישעיה כ"ז  (ס)    3ב'  – 1ירמיה א'  2-1+ ב'  12-4ירמיהו א',  שמות

(כל  25-11ישע' י"ט  21כ"ט  – 25יחזקאל כ"ח  21+  7כ"ט  – 25יחזקאל כ"ח  וארא 
 הנשמה)

א"י מנהג (עפ"י  10-1ישע' ל"ה  בא
 הקדום)

 (ת)  25-1ישעיה י"ט   (א)  28-13ירמיה מ"ו  

 31ה  – 4שופטים ד'  (ספרדים) 31-1שופטים ה'  ללא טעמים 16-1תהילים קל"ו  בשלח
 (אשכנז)

  (ס)  13-1ישעיה ו'   13-1ישעיהו ו'  יתרו

  26-25ג ", ל22-8ירמיה ל"ד  26-25+ ל"ג  16-8ירמיהו ל"ד  משפטים 

-11+ ו'  1ו'  – 21ה'  מלכים א' תרומה 
13 

 13-1רי הימים א' כ"ב דב 13ו'   – 21מלכים א' ה' 
 רפ')(

 15+ ח'  11-1אסתר ו',  27-10יחזקאל מ"ג   19-10יחזקאל מ"ג  תצוה 
 (רפ')

  39-20מלכים א' י"ח   39-20מלכים א' י"ח  כי תשא 

 (ס)  26-13מלכים א'  ז'   (א)50-40מלכים א' ז'  14-1דברי הימים ב' ה',  ויקהל 

  21 'ח -51ז'  מלכים א' 16-1מלכים א' ח'  פקודי 

 הפטרת החודש בד"כ הפטרת פרה או             הפטרת ויקהל או פקודי פקודי-ויקהל 

 (כל הנשמה) 15-4עמוס ה'  23מ"ד  – 21ישעיה מ"ג  אי) (ת, 6מ"ד –21ישעיה מ"ג  ויקרא 
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 מנהג אחר מנהג מסורתי מנהג רפורמי מוצע פרשה

  23-22, ט' 8ח'  – 21ירמיה ז'  23-22+ט' 28-21ירמיה ז'  צו

 23-1שמואל ב' ו'  שמיני 
 כדי לכלול את סיפור מיכל

  (ס)19-1שמואל ב'  ו'  

  19ה'  -42מלכים ב'  ד'  14-1מלכים ב' ה'  תזריע 

  20-3מלכים ב'  ז'   16-3מלכים ב' ז'  מצורע 

  הפטרת מצורע הפטרת תזריע או מצורע תזריע מצורע 

(הקדשת  10 'ז – 9ו'  זכריה אחרי מות 
 המזבח)

 (אשכנז) 15-7עמוס ט'  16-1יחזקאל כ"ב  

  15-7 'עמוס ט 15-7 'עמוס ט קדושים 

  הפטרת קדושים הפטרת אחרי מות או קדושים אח"מ וקדושים

 13. פס' 18ח' -72נחמיה ז'  31-15יחזקאל מ"ד   24-15יחזקאל מ"ד  אמור
 הם הקשר לפרשה (רפ')18 -

  27-1ירמיה ל"ב  15-6ב "ירמיהו ל בהר

   14ז "י – 19ירמיה ט"ז   14-1ירמיה י"ז  בחקותי

  הפטרת בחקותי הפטרת בהר או בחוקותי בהר בחקותי

  22-1הושע ב'  25-16+  2-1הושע ב'  במדבר 

  25-2שופטים י"ג  25-24+  14-2שופטים י"ג  נשא

  7ד'  – 14זכריה ב'  14-1זכריה ד'  בהעלתך

  24-1יהושע ב'  24-23+  16-1שע ב' יהו שלח לך

  22י"ב  – 14שמואל א'  י"א  14-1שמואל א' י"ב  קרח 

 40-29+ 22-12שופטים י"א  33-1שופטים  י"א  29-12שופטים י"א,  חקת 
 כולל סיפור בת יפתח

  8ו'  – 6מיכה ה'  8ו'  – 6מיכה ה'  בלק

  הפטרת בלק קיים רק בחו"ל חקת בלק 

  21י"ט  – 46מלכים א' י"ח  16י"ט  – 46מלכים א' י"ח  ז תמוז)"יפנחס (לפני 

 3ב'  – 4.ירמיהו א' 1  ז תמוז)"פנחס (אחרי י
 21י"ט -46.מלכים א' י"ח 2

 (איט')

  3ב'  – 1ירמיהו א'  
 

מפטירים  במנהג איט'
 בפורענות רק בשבת חזון

 3ב'  – 4.ירמיהו א' 1 מטות
 )ט'(אי 33-15יהושע י"ג . 2

מפטירים  במנהג איט' 3ב'  – 1יה א' ירמ
 בפורענות רק בשבת חזון

 2-1+ ד'  17-4.ירמיהו ב' 1 מסעי
 (אי) 3כ"א  – 51יהושע י"ט . 2

מפטירים  במנהג איט' 4, ג' 28-4ירמיה ב' 
 בפורענות רק בשבת חזון

  הפטרת מסעי הפטרת מטות או מסעי מטות ומסעי

  27-1א' ישעיה  27-10+  3-1ישעיהו א'  דברים

  26-1ישעיה מ'  (איטלקים) 16-1ישעיהו מ'  ואתחנן

  3א "נ – 14ט "ישעיה מ 3-1+ נ"א 21-14ישעיהו מ"ט  עקב

  5נ"ה   - 11ישעיה נ"ד    5נ"ה  – 11ישעיהו נ"ד  ראה

  12נ"ב  – 12ישעיה נ"א  12-1+ נ"ב  16-12ישעיהו נ"א  שופטים

  1-10ישעיה נ"ד  10-1ישעיהו נ"ד  כי תצא
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  22-1ישעיה ס'   22-1ישעיהו ס'  כי תבוא

  9ס"ג  – 10ישעיה ס"א   12ס"ב  – 10ישעיהו ס"א  ניצבים

-20 מיכה ז'  +10-2הושע י"ד  20-18מיכה ז'  +10-2הושע י"ד  וילך
 (איט', ת', עדות המזרח) 18

 'יואל ב+10-2הושע י"ד 
 (אש') 27-15

  הפטרת ניצבים הפטרת ניצבים ניצבים וילך

  הפטרת וילך שבת שובה –הפטרת וילך  (לפני כיפורהאזינו 

-32+   4י"ח  – 22יחזקאל י"ז  האזינו (אחרי כיפור)
27 

(אש',  51-11שמואל ב' כ"ב  
 ס')

 ,'(ת 32י"ח -22יחזקאל י"ז 
 )ט'אי

(שמחת וזאת הברכה 
 תורה)

(אשכנז  18-1יהושע א'  9-1יהושע א'  9-1יהושע א' 
 ואיט')

  23+  24-1ישעיה ס"ו  23+  13-5ישעיהו ס"ו  שבת ראש חודש 

  42 – 18שמואל א' כ'  29-18שמואל א' כ'  מחר חודש שבת 

ג' בתשרי "צום 
 נחה -גדליהו" 

 8נ"ו  – 6ישעיהו נ"ה  30-22** מלכים ב' כ"ה  
 (אשכנז)

ם רוב ספרדים ותימן אינ
 מפטירים

 14-1תורה: בראשית ד'  יום הזכרון לרבין
 1נ"ו  – 6הפטרה: ישעיהו נ"ה 

  

 י' בטבתתענית 
 שחרית ומנחה

  8נ"ו  – 6ישעיה נ"ה   7ה "כ – 18ד "** מלכים ב' כ

  7ד'  – 14זכריה ב'  14-1זכריה ד'  שבת חנוכה

  50-40מלכים א' ז'  11ח'  – 51מלכים א' ז'  שבת חנוכה שניה

 17-1  מלכים ב' י"ב שבת שקלים
 16-11מפטיר: שמות ל' 

  17-1מלכים ב'  י"ב  

 22+  15-2שמואל א' ט"ו  שבת זכור
 19-17מפטיר: דברים, כ"ה 

  34-2  ושמואל א' ט"

   1-17**  אסתר ד'  תענית אסתר 

  הפטרת זכור הפטרת זכור שבת פורים בירושלים

 28-16יחזקאל, ל"ו  שבת פרה
 8-1יר: במדבר י"ט מפט

  36-16יחזקאל ל"ו 

 9ל'  – 36דברי הימים ב' כ"ט  שבת החודש
 8-1מפטיר: שמות, י"ב 

  15מ"ו  – 18יחזקאל מ"ה 

יש עדות בהן נהוג  שאין  23+ 24-4מלאכי ג'   23+  24-13מלאכי ג'  שבת הגדול
 הפטרה מיוחדת

  27ו'  – 2יהושע ה'  12-2יהושע ה',  פסח

  14-1יחזקאל ל"ז   30-21ג ”מלכים ב' כ  פסח שבת חוה"מ

  51-1שמואל ב' כ"ב   17-5יהושע ג'  שביעי של פסח

לפני  -שבת תקומה
  יום העצמאות

 1-14זכריה ד' 
. 

  

 18-1תורה: דברים ח'  יום העצמאות
 12-1.ישעיהו י"א 1הפטרה: 

 6י"ב  -11. ישעיהו י"א 2

  6י"ב  – 32ישעיהו י' 

  12, ג' 28-1יחזקאל א'  10-5+ מ"ב  4-1ו ב' ישעיה שבועות

 תענית י"ז תמוז
 מנחה

  8נ"ו  – 6ישעיהו נ"ה  10-1** זכריה ז' 

 40-25תורה: דברים ד',  ט' באב (שחרית)
 23-11הפטרה: ירמיהו ט' 

  23ט'  – 13ירמיהו ח' 
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, ל"ד 14-11ל"ב תורה: שמות  )ט' באב (מנחה
 8נ"ו  – 6ישעיהו נ"ה  10-1

  8נ"ו  – 6ישעיהו נ"ה 

  21-1זכריה י"ד  14-1מלכים א' ח'  סוכות 

  16ל"ט  – 18יחזקאל ל"ח  18-9נחמיה ח'  שבת חוה"מ סוכות

  9-1יהושע א'  11-1יהושע א'  שמחת תורה

-7= בראשית כ"ד ס"ת שני  הפטרת ניצבים הפטרת ניצבים רפורמית  שבת חתונה (ס)
1 

 
 10-1, ל"ד 14-11שמות ל"ב **קריאת התורה בתעניות = 

 
 הצעות לשיפורים ותיקונים יתקבלו בברכה

 
 הפטרות חלופיות כמנהג קהילת כל הנשמה

 רק הפטרות שונות מהטבלה הקודמת נכנסו לרשימה זו. 
 הכינו אסתר אדלסברג והרב עודד מזור

 הערות הפטרה חלופית  פרשה
  תבראשי

 
 

הוספנו פסוקים הקושרים בין  5-1+נה, 10-1נד, עיהיש נוח
ברית נוח לברית עם ישראל 

 כברית עולם
 מזכירים את שרה יחד עם אברהם 11-1נא, עיהיש לך לך
 הצעה אחרת לחלוקת הפסוקים.  37-8ד, כים ב'מל וירא

סיפור החזרת הבן הנידח  14יד,-38,יג,ואל ב'שמ תולדות
 יחסי אב ובניםאבשלום לאביו. 

-15ג, כים א'שליש ראשון: מל ויצא
5. 

-3יב, שעשליש שני שלישי: הו
 4יג,

הצעת חלוקת הפסוקים בהושע 
כדי לצרף יחד את הפסוקים 

 הנוגעים למסורת יעקב.

תוכחה לבית יעקב. מתי העם  .19-1ישעיה מח,  וישלח
 מתנהג כיעקב ומתי הוא ישראל,

 ישר (על פי מדרש שם ישורון) 
מכירת בנים ובנות לעבדים לשלם  13-1נח' ה, קץמ

 חובות בעת שיבת ציון
-28+כט,10-1א כח,ברי הימים ד ויחי

26 
קטע מקביל לסיום מלכות דוד 

 כים א'במל
-1או א, 2-1+ב,12-4א,מיה יר שמות

 2-1ב,
 הצעה אחרת לחלוקת הפסוקים

חזון אוניברסלי הכולל ישראל  25-11ישעיה יט,  וארא
 ורמצרים ואש

חזרה על חסדי ה' בעבר ובקשה  3סד,-7ישעיה סג, בא
 לחדשם

 קראמפטיר לשבת שירה: וי  בשלח
 15-4ב, אשיתאו בר 25-23יט,

ביקורת ירמיהו על פולחן לא  23-21+ 15-1ז,מיה יר תצוה
 מלווה במוסר

עגלי  2פילוג הממלכה ועשיית  5יג,-20יב, כים א'מל כי תשא
 זהב על ידי ירבעם

 הצעה אחרת לקצר 23-21+ 6מד,-21שעיה מג',י ויקרא
הצעה אחרת לחלוקת הפסוקים  23-22+ט, 3ח,-21ז, מיהיר צו

 ולסיום.
הצעה אחרת לקצר, סיפור ריפוי  19-1ה, כים ב'מל תזריע

 נעמן מצרעתו
 הצעה אחרת לסיום חיובי 27-24+לו, 16-1יח' כב, אחרי מות
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סד והאמת עליונות המשפט, הח 3ח,-1ז, ריהזכ קדושים
 על צומות

 הצעה אחרת לקיצור 13ח,-72ז, מיהנח אמור
חלוקה אחרת של הפסוקים בלי  25-16+ 2-1ב,  שעהו במדבר

התאור של הבגידה ביחוד אם יש 
 ת מצווה/בר

הצעה אחרת לתחילת ההפטרה  7ד,-1ג, ריהזכ בהעלתך
 בשונה מהפטרת חנוכה

ההפטרה הצעה אחרת לקיצור  23+ 15-1ב,  שעיהו שלח לך
 ולסיומה

 הצעה אחרת לקיצור 20-1יב, ואל א'שמ קרח
 .29-12יא, טיםשופ חקת

אם קוראים שליש השלישי: 
 7-1+כ, 8-1יח, כים ב'מל

 .טיםהצעה שונה לסיום בשופ
 כיתותעל  כים ב'ההפטרה במל

נחש הנחושת בבית המקדש 
 וסיפור ריפוי חזקיהו

 הצעה אחרת לסיום 16,יט- 46יח, כים א'מל בתמוז)  17פנחס (לפני 
 4-1אם מקצרים: ישעיה א, דברים

+27-  10 
 

 + 18-1אם מקצרים: ישעיה מ', ואתחנן
26-25 

 הצעה אחרת לסיום

-4+נ, 21-14אם מקצרים: מט', עקב
 .3נא,

 

 הצעה אחרת לסיום 9-7+סג, 12סב,-10ישעיה סא,  נצבים
 הצעה אחרת לחלוקת הפסוקים 32-19+ 4-1יח , האזינו

לקרוא הפטרה רגילה של  עות לראש חודש: הצ
הפרשה ולהוסיף סיום 

להפטרת ראש חודש : ישעיה 
 23-22סו,

 

או   27-10+ 5-1ל ברי הימים ב'ד שבת ראש חודש ניסן
 19-1כט 

 פסח חזקיהו (פסח שני)

כ,  מואל א'הפטרת הפרשה +ש הצעה למחר חודש
22-18 +42-41 . 

 

 תפקידו של כורש בגאולה 7+ 15-1מה,-21ישעיה מד,  שבת פורים בירושלים
 , או 8ח, - 51ז, כים א'מל שבת שניה לחנוכה

 5ט, - 65ח, 
בהצעה השנייה תשובתו של האל 

כוללת התניה להבטחותיו למלך 
 שלמה
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 תוספות תפילה
 
 ראש השנהקידושא רבא 
 

 ׂשֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת ְלֹדֹרָתם ְּבִרית עֹוָלם:ְושְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת. ַלעֲ  לשבת
ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אֹות ִהיא ְלעֹוָלם ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה יי ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ. 

 ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת ַוִּיָּנַפׁש:
 הּו:ַעל ֵּכן ֵּבַר� יי ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ַוְיַקְּדׁשֵ 

ִּתְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ַּבֶּכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּו ִּכי ֹחק ְלִיְׂשָרֵאל הּוא ִמְׁשָּפט ֵלא�ֵהי  בשאר הימים:
 ַיֲעֹקב:

 ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֶאת מֹוֲעֵדי יי ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
 לחיים ועונים:: ַסְבִרי. על היין

 ם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:ָּברּו� ַאָּתה יי ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹולָ 
 בדבש: ההחג הטבול חלתעל 

 ָּברּו� ַאָּתה יי ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ:

 

 סדר תשליך 
 ִּבְׁשַעת ָהַרֲחִמים ַהֹּזאת. ּבֹואּו ְוַנֲעִמיק ֶאת ָהְרִאָיה ַהְנתּוָנה ָלנּו

 .ְּכְדִלי ִמן ַהְּבֵאר ַנֲעֶלה ֶאת ַחֵיינּווְ ַעְצֵמנּו  ַנִׂשיג ֶאת ,ִנְסַתֵּכל ְּבַעְצֵמנּו
 ֱאסֹוף ְּכַגְרִעיִנים ְּפזּוִרים.ַמֲעֵׂשינּו נֶ  ֶאת

 ְלֹאְסָפם ְוִלְהיֹות מּוָדִעים ָלֶהם. ָעֵלינו�א ַרק ִלְזרֹוק ָלרּוַח ֶאת ֲחָטֵאינּו ָעֵלינּו 
 נּו.חֹות ַהּפֹוֲעִלים ְּבַנְפׁשֵ וֹ ְלַאֵזן ֶאת ַהּכְּכֵדי 

 
 ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָיּה ָעָנִני ַּבֶּמְרַחב ָיּה:
 יי ִלי �א ִאיָרא ַמה ַּיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם:
 יי ִלי ְּבֹעְזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבׂשְנָאי:
 טֹוב ַלֲחסֹות ַּביי ִמְּבֹטַח ָּבָאָדם.

 (תהילים קי"ח) טֹוב ַלֲחסֹות ַּביי ִמְּבֹטַח ִּבְנִדיִבים:
 מֹו� ֹנֵׂשא ָעֹון ְוֹעֵבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתוֹ ִמי ֵאל ּכָ 

 (מיכה ז') �א ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא:
 

 .ְוִאּמֹוֵתינּו יי ֱא�ֵהינּו ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינו
 ַּתְׁשִלי� ֲחָטֵאינּו ְוָתֹחן ַמֲעֵׂשינּו.

 ים ְוַטֲהֵרנּו.ַנֵּקנּו ּוְזרֹוק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִר 
 ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶא�:

 (מיכה ז')ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבׁש ֲעֹוֹנֵתינּו ְוַתְׁשִלי� ִּבְמצּולֹות ָים ָּכל ַחֹּטאָתם. 
 (יחזקאל ל"ו) ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם.

 
 ּפֹו� ִׂשיַח ִלֵּבנּו.ָאנּו ְּבַחְסְּד� ָּבָטְחנּו, ְלָפֶני� ִנׁשְ 

 ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני� ֶׁשְּתַחֵּדׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהָּׁשָנה ַהֹּזאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה.
 ְוִתֶּתן ָלנּו ַחִּיים ֲארּוִּכים. ַחִּיים ֶׁשל ָׁשלֹום. ַחִּיים ֶׁשל טֹוָבה. ַחִּיים ֶׁשל ְּבָרָכה.

 ְּבִריאּות. ַחִּיים ֶׁשל יֹוֶׁשר ְוָכבֹוד.ַחִּיים ֶׁשל ַּפְרָנָסה. ַחִּיים ֶׁשל 
 ַחִּיים ֶׁשְּתֵהא ָבנּו ַאֲהַבת ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ָׁשַמִים.

 ַחִּיים ֶׁשֵאין ָּבֶהם ּבּוָׁשה ּוְכִלָּמה.
 ַחִּיים ֶׁשִּיָמְלאּו ִמְׁשֲאלֹות ִלֵּבנּו ְלטֹוָבה ָאֵמן ֶסָלה:

 . ְלַמַעְנ� ֱא�ִהים ַחִּיים:ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים. ֶמֶל� ָחֵפץ ַּבַחִּיים
 ָּברּו� ַאָּתה יי זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים:
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 א�ַהי וא�ֵהי אבֹותי וִאמֹוַתי,

 ְסַלח ְלֹכל ֲחַטַאי,

 ְוַהְׁשֵל� 

 ַהָים ִלְמצּולֹות 
 ּוַּפֵזר 

 ַהִנְׂשֵאת  ַלרּוחַ 
 ם.ֶאת ֹּכל ָמַעַׂשי ַהָרִעי

 אנא אלהים,
 ְּכמֹו ַהֶלֶחם ַהָנֶמס ַּבָמִים, 

 ָהֵמס ִמְלָפַני 
 ְּכמֹו ַעֵלי ַהָׁשֶלֶכת ַהנֹוְׁשִרים ַּבְסָתיו 

 ָהֵׁשר ֵמַעָלי ,
 ֶאת ַהְּכֵאִבים ְוַהִּכְׁשלֹונֹות ֶׁשל ַהָׁשָנה ַהחֹוֶלֶפת.

 ַלְבְלִבים ְועֹוִלים, ְּכמֹו ָעְנֵפי ַהֵעץ ַהמְ  ְּכמֹו ַהָמִים ַהזֹוְרִמים ְוהֹוְלִכים, 
 ֵתן ִּבי ֶאת ַהּכֹוח ְלִהְתַחֶדׁש ְּבעֹוָלְמ� ְּבֹכל יֹום ָתִמיד.

 ּוְבֹרב ַרֲחֶמי�  ֵּתן לי ַחִּיים ֲאֻרִּכים, ַחִּיים ֶׁשל ָׁשלֹום, ַחִּיים ֶׁשל טֹוָבה, ַחִּיים ֶׁשל ְּבָרָכה, 

ֶהם ּבּוָׁשה ּוְכִלָּמה, ַחִּיים ֶׁשל ֹעֶׁשר ְוָכבֹוד ַחִּיים ֶׁשל ַּפְרָנָסה טֹוָבה, ַחִּיים ֶׁשֵאין ּבָ 

 ַלֲעבֹוָדֶת�, 

 ַחִּיים ֶׁשְּתֵהא ִּבי ַאֲהַבת ּתֹוָרה 

 ְוִיְרַאת ָׁשַמִים, ַחִּיים ֶׁשְּתַמֵּלא ָּכל ִמְׁשֲאלֹות ִלּבי ְלטֹוָבה, ְוָזְכֵרני ְלַחִּיים ֶמֶל� ָחֵפץ ַּבַחִּיים, 

 ים.ְלַמַעְנ� ֱא�ִהים ַחּיִ 

 ָּברּו� ַאָתה ה' ׁשֹוֵמַע ְתִפיָלה.
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	אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, לֹא הָיוּ יָמִים טוֹבִים לְיִשְׂרָאֵל כַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר בְּאָב וּכְיוֹם הַכִּפּוּרִים, שֶׁבָּהֶן בְּנוֹת יְרוּשָׁלַיִם יוֹצְאוֹת בִּכְלֵי לָבָן שְׁאוּלִין, שֶׁלֹּא לְבַיֵּשׁ אֶת מִי שֶׁאֵין לוֹ... וּבְנוֹת יְרוּשָׁלַיִם יוֹצְאוֹת וְחוֹלוֹת בַּכְּרָמִים. וּמֶה הָיוּ אוֹמְרוֹת, בָּחוּר, שָׂא נָא עֵינֶיךָ וּרְאֵה, מָה אַתָּה בוֹרֵר לָךְ. אַל תִּתֵּן עֵינֶיךָ בַּנּוֹי, תֵּן עֵינֶיךָ בַּמִּשְׁפָּחָה. (משלי לא) שֶׁקֶר הַחֵן וְהֶבֶל הַיֹּפִי, אִשָּׁה יִרְאַת יְיָ הִיא תִתְהַלָּל.
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