
י" צִּ ר ֹ֑ פְׂ אול תִּ מ ֹ֖ ין ּושְׂ ִ֥ י־יָמִּ א ָת֔מּוט... כִּ ֙י ל ֵּ֣ לֹומִּ ית ׁשְׂ ִ֤ רִּ א־יָ֗מּוׁש ּובְׂ ְך ל ֹֽ ֵתֵּ֣ י ֵמאִּ ִּ֞ דִּ  "וְַׂחסְׂ

 תצא(-)ישעיה נ"ד, הפטרת כי

 

 הכרזת יום הבחירות

 חדש והכרזת תעניות, -כהכרזת ראשהתורה -ניתן לומר לפני הכנסת ספר

 תבחרו...או בערב שבת לקראת סיום התפילה. 

 

ְך ֱאמּוָנה  רֶּ י"דֶּ תִּ י:"  ָבָחרְׂ יתִּ ּוִּ יָך ׁשִּ ָפטֶּ ׁשְׂ )תהלים קיט מִּ

יָך ל(  ּקּודֶּ י פִּ י כִּ ֵרנִּ ָעזְׂ ָך לְׂ י יָדְׂ הִּ י"תְׂ תִּ )שם קיט  :"ָבָחרְׂ

ְך קעג(  רֶּ דֶּ ּנּו בְׂ ֵרא ה' יֹורֶּ יׁש יְׂ י זֶּה ָהאִּ ָחר"מִּ בְׂ )שם :" יִּ

ָפט כה יב(  ׁשְׂ ָדָקה ּומִּ ָחר"ֲעש ה צְׂ בְׂ ָזַבח:"  נִּ ַלה' מִּ

 )משלי כא ג(

ם " ת ַהָשַמיִּ י ָבכֶּם ַהּיֹום אֶּ תִּ יד  ַהעִּ

י  ַהָמוֶּת ָנַתתִּ ים וְׂ ץ, ַהַחּיִּ ת ָהָארֶּ אֶּ וְׂ

ָלָלה,  ַהּקְׂ ָרָכה וְׂ ָפנֶּיָך, ַהבְׂ ָת לְׂ ּוָבַחרְׂ

ָך:"  עֶּ ַזרְׂ יֶּה ַאָתה וְׂ חְׂ ַמַען תִּ ים לְׂ  ַבַחּיִּ

 )דברים ל יט(

 

יֹוֵתינּו בֵ  ַאחְׂ ינּו וְׂ ָמעּו:ָאחִּ ָרֵאל ׁשְׂ  ית יִּשְׂ

י,  יׁשִּ לִּ יֹום ׁשְׂ יֶּה בְׂ הְׂ ָרֵאל יִּ שְׂ ת יִּ נֶּסֶּ כְׂ ירֹות לִּ חִּ ֱאלּולי"ז יֹום ַהבְׂ ָרֵאל , בֶּ שְׂ ַעל ָכל יִּ ַהָבא ָעֵלינּו וְׂ

ים.  ים טֹובִּ ֲעדִּ מ  ָחה ּולְׂ מְׂ שִּ ָששֹון ּולְׂ ָרֵאל לְׂ ֵבית יִּשְׂ מּו ַהָּקדֹוׁש ָברּוְך הּוא לְׂ ַקּיְׂ טֹוָבה. יְׂ ת לְׂ ָהֱאמֶּ וְׂ

ַהָשלֹום ָאֲהבּו:  וְׂ

 

אֹות טֹוב. רְׂ ים לִּ ֵהב יָמִּ ים א  ָחֵפץ ַחּיִּ יׁש הֶּ י ָהאִּ  "מִּ

ָמה. רְׂ ַדֵבר מִּ יָך מִּ ָפתֶּ ָך ֵמָרע ּושְׂ ׁשֹונְׂ צ ר לְׂ  נְׂ

ים לד יג לִּ הִּ ֵפהּו." )תְׂ ׇרדְׂ  טו(–סּור ֵמָרע ַוֲעֵשה טֹוב ַבֵּקׁש ָׁשלֹום וְׂ

 

ְך,  ָפַניִּ לְׂ י ָרצֹון מִּ הִּ ת יְׂ נֶּסֶּ ת כְׂ ַחֵדׁש  ָעֵלינּו אֶּ ּנְׂ ַחֵדׁש / ׁשֶּ תְׂ תִּ י / ׁשֶּ ׁשִּ ַחדְׂ תְׂ ינּו, ׁשֶּ קֹור ָחיִּ יָנה מְׂ כִּ ׁשְׂ

ל ָׁשלֹום ים ׁשֶּ ים. ַחּיִּ ים ֲארּוכִּ ָהָגָתּה ַחּיִּ ַהנְׂ ֻהָּנָתּה וְׂ יֵמי כְׂ י ָלנּו בִּ נִּ תְׂ תִּ ָרָכה. וְׂ בְׂ לִּ טֹוָבה וְׂ ָרֵאל לְׂ שְׂ . יִּ

ים  ל טֹוָבה. ַחּיִּ ים ׁשֶּ ֵּיׁש ַחּיִּ ים ׁשֶּ לּוץ ֲעָצמֹות. ַחּיִּ ל חִּ ים ׁשֶּ ָנָסה. ַחּיִּ ל ַפרְׂ ים ׁשֶּ ָרָכה. ַחּיִּ ל בְׂ ׁשֶּ

ים  ָכבֹוד. ַחּיִּ ר וְׂ ׁשֶּ ל י  ים ׁשֶּ ָמה. ַחּיִּ לִּ ם בּוָׁשה ּוכְׂ ֵאין ָבהֶּ ים ׁשֶּ א. ַחּיִּ ַאת ֵחטְׂ רְׂ יִּ ם וְׂ ַאת ָׁשַמיִּ רְׂ ם יִּ ָבהֶּ

תֹו ֵהא ָבנּו ַאֲהַבת ָאָדם, ֲאָדָמה וְׂ תְׂ ָלה:ׁשֶּ טֹוָבה ָאֵמן סֶּ ֵבנּו לְׂ ָאלֹות לִּ ׁשְׂ אּו מִּ ָמלְׂ ּיִּ ים ׁשֶּ  ָרה. ַחּיִּ

 

ים,  אּויִּ ים ּורְׂ בֹונִּ ים נְׂ יגִּ הִּ יגּות ּוַמנְׂ הִּ ַמנְׂ ָרֵאל בְׂ שְׂ ת יִּ ָנה אֶּ ָחנְׂ ָבָשר וָָדם וְׂ ָמָתּה לְׂ ֲחָלָקּה ֵמָחכְׂ י ׁשֶּ מִּ

ע ֵלב כּוֵלנּו בְׂ ֵכל בְׂ ַהׁשְׂ יָנּה וְׂ ָמה בִּ ַטע ָחכְׂ יא תִּ ָרֵאל הִּ שְׂ ים ָכל יִּ ּגֹוד. ֲחֵברִּ ֵדנּו ֵמֲאחֹוֵרי ַהַפרְׂ ֹומְׂ

נֱֶּאַמר ָאֵמן:  וְׂ

 

ים  רִּ שְׂ ת ָהעֶּ נֶּסֶּ ֻהַּנת ַהכְׂ נֹות כְׂ ת ׁשְׂ ַחֵדׁש ַהָּקדֹוׁש ָברּוְך הּוא אֶּ םיְׂ ַתיִּ ֵבי  ּוׁשְׂ ַעל ָכל יֹוׁשְׂ ָעֵלינּו וְׂ

ָרָכה. לְׂ  בְׂ לִּ טֹוָבה וְׂ ֵהם. לְׂ ָכל ָמקֹום ׁשֶּ ָרֵאל בְׂ שְׂ ָנָסה יִּ ַפרְׂ ַנֲחָמּה. לְׂ יׁשּוָעה ּולְׂ ָחה. לִּ מְׂ ׁשִּ ָששֹון ּולְׂ

ָתם.  עִּ ים בְׂ ָׁשמִּ גְׂ לִּ שֹורֹות טֹובֹות. וְׂ בְׂ לִּ מּועֹות טֹובֹות. וְׂ ׁשְׂ ָׁשלֹום. לִּ ים ּולְׂ ַחּיִּ ַכָלה. לְׂ ַכלְׂ טֹוָבה ּולְׂ

נֱֶּאַמר ָאֵמן: רֹוָבה וְׂ אּוָלה קְׂ גְׂ לִּ ֵלָמה. וְׂ פּוָאה ׁשְׂ רְׂ לִּ  וְׂ


