
ֶנת  ן / ֲהֵריִני מּוָכָנה ּוְמֻזּמֶ ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמֻזּמָ
ה ים ִמְצַות ֻסּכָ ְלַקּיֵ

ּכֹות  ּסֻ ַרְך: ״ּבַ נּו ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ִני / ִצּוַ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ּכַ
בּו  ָרֵאל ֵיׁשְ ִיׂשְ ל ָהֶאְזָרח ּבְ ְבַעת ָיִמים ּכָ בּו ׁשִ ׁשְ ּתֵ

י  ְבּתִ ּכֹות הֹוׁשַ י ַבּסֻ ּכֹות. ְלַמַען ֵיְדעּו ֹדֹרֵתיֶכם ּכִ ּסֻ ּבַ
הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים״: ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ֶאת ּבְ

ר  ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה: ּכָ ּסֻ ב ּבַ נּו ֵליׁשֵ ִמְצֹוָתיו. ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ

ֶהֱחָינּו  ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה: ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ְוִקּיְ

 
ָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו  ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ה זּו  ֻסּכָ ִבים ּבְ ֲאנּו יֹוׁשְ ם ׁשֶ ׁשֵ י ּכְ ְוִאּמֹוֵתינּו, ּכִ

לֹום  ת ׁשָ ֻסּכַ ב ּבְ ה ֵליׁשֵ ן ִנְזּכֶ ַיַחד ִעם אֹוְרֵחינּו, ּכֵ
ֵבי  ל יֹוׁשְ ָרֵאל ְוַעל ּכָ ל ִיׂשְ ְפֹרׂש ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ּתִ ׁשֶ

ַלִים. ֵתֵבל ְוַעל ְירּוׁשָ

״ופרוש עלינו סוכת שלומך״

התנועה הרפורמית 
יהדות ישראלית ללא מחיצות

השראה לחג ופרטי אירועים לכל המשפחה 
Hagim.org.il - בסוכות של קהילות התנועה הרפורמית

www.hagim.org.il


ָפֶניָך יי ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי ְוִאּמֹוַתי.   ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ת  ִכיָנְתָך ּביֵנינּו ְוִתְפרֹוס ָעֵלינּו ֻסּכַ ֶרה ׁשְ ׁשְ ּתַ ׁשֶ
ה ּוִמְצַות  ְזכּות ִמְצַות ֻסּכָ לֹוֶמָך. ְיִהי ָרצֹון ֶשּבִ ׁשְ

ְהֶייָנה ָאְזֶניָך  ִמים ּתִ ֲאַנְחנּו ְמַקּיְ ְַהְכָנַסת אֹוְרִחים ׁשֶ
ן ַלֶהם ַלְחָמם  ּובֹות ָלְרֵעִבים ְוַלְצֵמִאים. ּתֶ ַקּשׁ

ָנֶפָך.  ֵצל ּכְ ֶבת ְוַלֲחסֹות ּבְ ן ַלנּו ְזכּות ָלׁשֶ ּוֵמיָמם ְוּתֶ
ים ַעל ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת,  ב ָיִמים ַרּבִ נּו ֵליׁשֵ ּוְתַזּכֵ

ר ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, ״ֶאֶרץ  ָאֶרץ ֲאׁשֶ ָבּ
ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים, ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת 
ֹעָרה ְוֶגֶפן  ה ּוׂשְ ְקָעה ּוָבָהר: ֶאֶרץ ִחּטָ ּבִ ֹיְצִאים ּבַ

ֶמן ּוְדָבׁש״ )דברים ח, ז ח(. ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון, ֶאֶרץ ֵזית ׁשֶ

ִּתיבּו ִּתיבּו אּוְׁשִּפיִזין ִעיָלִאין, ִּתיבּו ִּתיבּו אּוְׁשִּפיִזין ַקִּדיִׁשין
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ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך יי ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי 
ּפֹות ִרי ֵעץ ָהָדר, ּכַ ַרְבִתי ּפְ ֵקּ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ְוִאּמֹוַתי, ׁשֶ
ָקֵרב  ך ְתּ ָמִרים, ֲעַנף ֵעץ ָעבֹות ְוַעְרֵבי ָנַחל, ּכָ ְתּ

ָרֵאל ְוֵיָעׂשּו ָך ִיׂשְ ֶאָחד ֶאל ֶאָחד ֶאת ַעּמְ
ה ֶאָחת ְלַקֵיּם ִמְצַות ״ְוָאֲהְבּתָ ְלֵרֲעָך  ּכּוָלם ֲאֻגָדּ

ֵלם. ֵלָבב ׁשָ מֹוָך״ ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ ּכָ

ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם רּוְך ַאָתּ ּבָ
ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָנּו ַעל ְנִטיַלת לּוָלב: נּו ּבְ ׁשָ ר ִקְדּ ֲאׁשֶ

ביום הראשון שמברכים על הלולב מברכים גם שהחיינו:

ֶהֱחָינּו  ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ׁשֶ רּוְך ַאָתּ ּבָ
ה: יָענּו ַלְזַמן ַהֶזּ ָמנּו ְוִהִגּ ְוִקּיְ

ְוָאֲהְבָּת 
ְלֵרֲעָך 
ָּכמֹוָך
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ַשַער יֵש אֹוֵרַח ִאם ַבּ
ֶשָנַחת ֵמֵעֵבר ָים
יַע ָלאֹוֵרַח ּ ַמה נַצִ

ם? בֹואֹו ִמּשָ ְבּ
 

ַרח ָלָבן ֶטנֶא ָירֹוק, ֶפּ
ֶמַלח ת ְבּ ִן ָאדֹום, ַפּ יַיּ

ֶזה ַמה ֶשיֵש
אן. ֵשב ִאיָתנּו ּכָ

יִת ֵשב ִאיָתנּו, זֶה ַהַבּ
ר ְדּבָ תּוַח ַלִמּ ִריס ּפָ ְתּ
יִת ֵבן ַבּ ֵשב ִאיָתנּו ְכּ

ֵהֵלך ָזר. לֹא ְכּ
 

ַרח ָלָבן ֶטנֶא ָירֹוק, ֶפּ
ֶמַלח ת ְבּ ַיְין ָאדֹום, ַפּ
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אן. ֵשב ִאיָתנּו ּכָ
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ֶנת  ן / ֲהֵריִני מּוָכָנה ּוְמֻזּמֶ ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמֻזּמָ
ה ים ִמְצַות ֻסּכָ ְלַקּיֵ

ּכֹות  ּסֻ ַרְך: ״ּבַ נּו ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ִני / ִצּוַ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ּכַ
בּו  ָרֵאל ֵיׁשְ ִיׂשְ ל ָהֶאְזָרח ּבְ ְבַעת ָיִמים ּכָ בּו ׁשִ ׁשְ ּתֵ

י  ְבּתִ ּכֹות הֹוׁשַ י ַבּסֻ ּכֹות. ְלַמַען ֵיְדעּו ֹדֹרֵתיֶכם ּכִ ּסֻ ּבַ
הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים״: ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ֶאת ּבְ

ר  ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה: ּכָ ּסֻ ב ּבַ נּו ֵליׁשֵ ִמְצֹוָתיו. ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ

ֶהֱחָינּו  ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה: ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ְוִקּיְ

 
ָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו  ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ה זּו  ֻסּכָ ִבים ּבְ ֲאנּו יֹוׁשְ ם ׁשֶ ׁשֵ י ּכְ ְוִאּמֹוֵתינּו, ּכִ

לֹום  ת ׁשָ ֻסּכַ ב ּבְ ה ֵליׁשֵ ן ִנְזּכֶ ַיַחד ִעם אֹוְרֵחינּו, ּכֵ
ֵבי  ל יֹוׁשְ ָרֵאל ְוַעל ּכָ ל ִיׂשְ ְפֹרׂש ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ּתִ ׁשֶ

ַלִים. ֵתֵבל ְוַעל ְירּוׁשָ
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ָפֶניָך יי ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי ְוִאּמֹוַתי.   ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ת  ִכיָנְתָך ּביֵנינּו ְוִתְפרֹוס ָעֵלינּו ֻסּכַ ֶרה ׁשְ ׁשְ ּתַ ׁשֶ
ה ּוִמְצַות  ְזכּות ִמְצַות ֻסּכָ לֹוֶמָך. ְיִהי ָרצֹון ֶשּבִ ׁשְ

ְהֶייָנה ָאְזֶניָך  ִמים ּתִ ֲאַנְחנּו ְמַקּיְ ְַהְכָנַסת אֹוְרִחים ׁשֶ
ן ַלֶהם ַלְחָמם  ּובֹות ָלְרֵעִבים ְוַלְצֵמִאים. ּתֶ ַקּשׁ

ָנֶפָך.  ֵצל ּכְ ֶבת ְוַלֲחסֹות ּבְ ן ַלנּו ְזכּות ָלׁשֶ ּוֵמיָמם ְוּתֶ
ים ַעל ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת,  ב ָיִמים ַרּבִ נּו ֵליׁשֵ ּוְתַזּכֵ

ר ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, ״ֶאֶרץ  ָאֶרץ ֲאׁשֶ ָבּ
ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים, ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת 
ֹעָרה ְוֶגֶפן  ה ּוׂשְ ְקָעה ּוָבָהר: ֶאֶרץ ִחּטָ ּבִ ֹיְצִאים ּבַ

ֶמן ּוְדָבׁש״ )דברים ח, ז ח(. ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון, ֶאֶרץ ֵזית ׁשֶ
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ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך יי ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי 
ּפֹות ִרי ֵעץ ָהָדר, ּכַ ַרְבִתי ּפְ ֵקּ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ְוִאּמֹוַתי, ׁשֶ
ָקֵרב  ך ְתּ ָמִרים, ֲעַנף ֵעץ ָעבֹות ְוַעְרֵבי ָנַחל, ּכָ ְתּ

ָרֵאל ְוֵיָעׂשּו ָך ִיׂשְ ֶאָחד ֶאל ֶאָחד ֶאת ַעּמְ
ה ֶאָחת ְלַקֵיּם ִמְצַות ״ְוָאֲהְבּתָ ְלֵרֲעָך  ּכּוָלם ֲאֻגָדּ

ֵלם. ֵלָבב ׁשָ מֹוָך״ ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ ּכָ

ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם רּוְך ַאָתּ ּבָ
ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָנּו ַעל ְנִטיַלת לּוָלב: נּו ּבְ ׁשָ ר ִקְדּ ֲאׁשֶ

ביום הראשון שמברכים על הלולב מברכים גם שהחיינו:

ֶהֱחָינּו  ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ׁשֶ רּוְך ַאָתּ ּבָ
ה: יָענּו ַלְזַמן ַהֶזּ ָמנּו ְוִהִגּ ְוִקּיְ
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יִת ֵשב ִאיָתנּו, זֶה ַהַבּ
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