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ָעַמד  ִנְכַנס ְוָעַמד ְבָמקֹום שֶׁ  ִנְכַנס ְלָמקֹום שֶׁ

ג   ָרַחץ יָָדיו ַרְגָליו ָטַבל ָעָלה ְוִנְסַתפֵּ

ָהַלְך  הּוא ָבא ְוָהַלְך ְלָמקֹום שֶׁ  ָבא ִמָמקֹום שֶׁ

י  י ָלָבן  _________ָפַשט ִבְגדֵּ  ָלַבש ִבְגדֵּ

ר ם  :"ְוָכְך ָהיָה אֹומֵּ רָאָנא ַהשֵּ יִתי  ַכפֵּ יָך ֲאִני ּובֵּ ָחָטאִתי ְלָפנֶׁ  " ַלֲחָטִאים ַלֲעוֹונֹות ְוַלְפָשִעים שֶׁ

ת ְסרֹונֹות  אתַהְפָגִמים  ְוִאם ָאָדם ָהיָה יָכֹול ִלְזכֹּר אֶׁ  ַהחֶׁ

ת ָכל ָהֲעוֹונֹות  ת ָכל ַהְפָשִעים אֶׁ  אֶׁ

ַטח ָכְך ָהיָה   , ַאַחת, ַאַחת ְוַאַחת מֹונֶׁהבֶׁ

 ________ ַאַחת ּו

 ַאַחת ְוָשֹלש 

 ַאַחת ְוַאְרַבע 

ש   ַאַחת ְוָחמֵּ

את ש ִכי לֹּא יָכֹול ָהיָה ָלשֵּ  יָָשר ָהיָה ִמְתיָאֵּ

ת ְטא __________ ַטַעם אֶׁ  ַהחֵּ

ד  ְפסֵּ ת ַההֶׁ ת ַהִפְספּוס אֶׁ ת ַהבּוָשה אֶׁ  אֶׁ

ֲהִנים ְוָהָעם ָהעֹוְמִדים   ַבֲעָזָרה ְוַהכֹּ

ת  ָהיּו שֹוְמִעים אֶׁ םְכשֶׁ ן ָגדֹול __________  שֵּ הֵּ א ִמִפי כֹּ  יֹוצֵּ

ם  יהֶׁ  ָהיּו כֹוְרִעים ִמְשַתֲחִוים ְונֹוְפִלים ַעל ְפנֵּ

םָברּוְך " ד____ ______________ שֵּ ָלם וָעֶׁ  " ְלעֹּ

 

ָפַסע   ָפַסע ַלָמקֹום שֶׁ

יָכל  ש ֲאחֹוָריו ַלהֵּ דֶׁ  ָפָניו ְלקֹּ

 ְללֹּא ְרָבב ָהיּו ָשִוים ִפיו ּוַמֲעָשיו 

ָהַלְך  הּוא ָבא ְוָהַלְך ְלָמקֹום שֶׁ  ָבא ִמָמקֹום שֶׁ

י  י ָלָבן ָלַבש ִבְגדֵּ  ________ ָפַשט ִבְגדֵּ

רְוָכְך ָהיָה  ם  :"אֹומֵּ רָאָנא ַהשֵּ יִתי  ַכפֵּ יָך ֲאִני ּובֵּ ָחָטאִתי ְלָפנֶׁ  " ַלֲחָטִאים ַלֲעוֹונֹות ְוַלְפָשִעים שֶׁ

ת ַהּטֹובֹות  ת ַהֲחָסִדים אֶׁ  ְוִאם ָאָדם ָהיָה יָכֹול ִלְזכֹּר אֶׁ

ת ָכל  ת ָכל ָהַרֲחִמים אֶׁ  _________ אֶׁ

 "סדר העבודה"



ַטח ָכְך ָהיָה   ת , ַאַחת, ַאַחת ְוַאחַ מֹונֶׁהבֶׁ

 ַאַחת ּוְשַתִים 

י ֲאָלִפים ְוַרב לֶׁף ַאְלפֵּ אֶׁ י ְרָבבֹות  ַאַחת מֵּ  ִרבֵּ

 ִנְפָלאֹות ________ 

ילֹות  ָעִשיָת ִעָמנּו יִָמים ְולֵּ  שֶׁ

ֲהִנים   ַבֲעָזָרה ָהעֹוְמִדים ________ ְוַהכֹּ

ת  ָהיּו שֹוְמִעים אֶׁ םְכשֶׁ ן  'ה שֵּ הֵּ א ִמִפי כֹּ ָרש יֹוצֵּ  ________ ַהְמפֹּ

ם  יהֶׁ  ָהיּו כֹוְרִעים ִמְשַתֲחִוים ְונֹוְפִלים ַעל ְפנֵּ

םָברּוְך " ד_________ ַמְלכּותֹו  בֹודכְ  שֵּ  . "וָעֶׁ

 

ָעַמד  ָיָצא ְוַרַעד ְבָמקֹום שֶׁ  יָָצא ִמָמקֹום שֶׁ

י י ַעְצמֹו  ________ ָפַשט ִבְגדֵּ  ָלַבש ִבְגדֵּ

ֲהִנים ָהיּו ְמַלִּוים אֹותֹו לְ  יתֹו ְוָכל ָהָעם ְוַהכֹּ  בֵּ

ל  ְויֹום טֹוב ְלאֹוֲהָביו ִכי ִנְסַלח ְלָכל ֲעַדת ִיְשָראֵּ

ָכָכה ּלֹו י ָהָעם שֶׁ  ַאְשרֵּ

ם ֱאֹלָקיו  ַהשֵּ י ָהָעם שֶׁ  ַאְשרֵּ

ָכָכה ּלֹו י ָהָעם שֶׁ  ַאְשרֵּ

ם ֱאֹלָקיו  ַהשֵּ י ָהָעם שֶׁ  ַאְשרֵּ

י ָהָעם...  ַאְשרֵּ

י ַמְעָלה ל ַהִנְמָתח ְבָדרֵּ הֶׁ ן  -ְכאֹּ הֵּ ה כֹּ  ַמְראֵּ

ן  -ִכְבָרִקים ַהיֹוְצִאים ִמִזיו ַהַחיֹות הֵּ ה כֹּ  ַמְראֶׁ

ָעָנן________  ִכְדמּות ן  -ְבתֹוְך הֶׁ הֵּ ה כֹּ  ַמְראֶׁ

י ֲחַתן ד ַהִנָתן ַעל ְפנֵּ סֶׁ ן  -ְכחֶׁ הֵּ ה כֹּ  ַמְראֵּ

ֲהִנים ְוָהָעם ָהעֹוְמִדים   ַבֲעָזָרה ְוַהכֹּ

ת  ָהיּו שֹוְמִעים אֶׁ םְכשֶׁ ן ָגדֹול 'ה שֵּ הֵּ א ִמִפי כֹּ ָרש יֹוצֵּ  ַהְמפֹּ

ם __________ ָהיּו  יהֶׁ  ִמְשַתֲחִוים ְונֹוְפִלים ַעל ְפנֵּ

םָברּוְך " ד  בֹודכְ  שֵּ ָלם וָעֶׁ  " ַמְלכּותֹו ְלעֹּ

 


