
READING EXERCISES  

Havdallah Blessings 

 ָּברּו�  ָּברּו�  ּו�   ָּבר   ָּב   ר  ּו   �1) 
  ַאָתא  ַאָתא  ָתא  אַ  2)
  ְייָ  3)
 ֱאלו ֵׂהינּו  ֱאלו ֵׂהינּו  ֵהינּו  ֱאלו ׂ  נּו  ֵהי  לו ׂ  אֱ  4)
 ֶמֶל�  ֶמֶל�  ֶל�  מֶ  �  לֶ   מֶ  5)
 ָהעו ָׂלם  ָהעו ָׂלם  ָלם  עו ׂ  הָ   ם  לָ   עו ׂ  הָ  6)
 ְּבו ֵׂרא  ְּבו ֵׂרא  ֵרא  ְּבו ׂ ֵרא  ו ׂ  ּבְ  7)
 ְּפִרי  ְּפִרי  ִרי  ּפְ  8)
 ָהָגֶפן  ָהָגֶפן  ֶפן  גָ   הָ   ן  פֶ   גָ   הָ  9)

 ָּברּו� ַאָתא ְיָי ֱאלו ֵׂהינּו ֶמֶל� ָהעו ָׂלם, 10)

 .ְּבו ֵׂרא ְּפִרי ָהָגֶפן
 ָּברּו�  ָּברּו�  ּו�   ָּבר   ָּב   ר  ּו   �11)
  ַאָתא  ַאָתא  ָתא  אַ  12)
  ְייָ  13)
 ֱאלו ֵׂהינּו  ֱאלו ֵׂהינּו  ֵהינּו  ֱאלו ׂ  נּו  ֵהי  לו ׂ  אֱ  14)



 ֶמֶל�  ֶמֶל�  ֶל�  מֶ  �  לֶ   מֶ  15)
 ָהעו ָׂלם  ָהעו ָׂלם  ָלם  עו ׂ  הָ   ם  לָ   עו ׂ  הָ  16)
 ְּבו ֵׂרא  ְּבו ֵׂרא  ֵרא  ְּבו ׂ ֵרא  ו ׂ  ּבְ  17)
 ִמיֵני  ִמיֵני  ֵני  ִמי 18)
  ְבָׂשִמים  ָׂשִמים  בְ   ִמים  ׂשָ   בְ   ם  ִמי  ׂשָ   בְ  19)

 ְבָׂשִמים
 ָּברּוך ַאָתה ְיָי ֱאלו ֵׂהינּו ֶמֶל� ָהעו ָׂלם, 20)

 ִמיֵני ְבָׂשִמים. ְּבו ֵׂרא

 ָּברּו�  ָּברּו�  ּו�   ָּבר   ָּב   ר  ּו   �21)
  ַאָתא  ַאָתא  ָתא  אַ  22)
  ְייָ  23)
 ֱאלו ֵׂהינּו  ֱאלו ֵׂהינּו  ֵהינּו  ֱאלו ׂ  נּו  ֵהי  לו ׂ  אֱ  24)
 ֶמֶל�  ֶמֶל�  ֶל�  מֶ  �  לֶ   מֶ  25)
 ָהעו ָׂלם  ָהעו ָׂלם  ָלם  עו ׂ  הָ   ם  לָ   עו ׂ  הָ  26)
 ְּבו ֵׂרא  ְּבו ֵׂרא  ֵרא  ְּבו ׂ ֵרא  ו ׂ  ּבְ  27)
 ְמאו ֵׂרי  ְמאו ֵׂרי  או ֵׂרי  ְמ   ֵרי  או ׂ  ְמ  28)
 ָהֵאׁש  ָהֵאׁש  ֵאׁש  הָ   ׁש  אֵ   הָ  29)



 ָּברּוך ַאָתה ְיָי ֱאלו ֵׂהינּו ֶמֶל� ָהעו ָׂלם, 30)
 ְמאו ֵׂרי ָהֵאׁש . ְּבו ֵׂרא

 ָּברּו�  ָּברּו�  ּו�   ָּבר   ָּב   ר  ּו   �31)
  ַאָתא  ַאָתא  ָתא  אַ  32)
  ְייָ  33)
 ֱאלו ֵׂהינּו  ֱאלו ֵׂהינּו  ֵהינּו  ֱאלו ׂ  נּו  ֵהי  לו ׂ  אֱ  34)
 ֶמֶל�  ֶמֶל�  ֶל�  מֶ  �  לֶ   מֶ  35)
 ָהעו ָׂלם  ָהעו ָׂלם  ָלם  עו ׂ  הָ   ם  לָ   עו ׂ  הָ  36)
 ַה  ַמ  ְב  ִדי  ל  ַה  ַמְב  ִדיל  ַהַמְבִדיל  ַהַמְבִדיל 37)
 ֵּבין  ֵּבין  ן  ֵּבי 38)
 ק ֶׂדׁש  ק ׂ  ֶדׁש  ק ֶׂדׁש  ׁש  ֶד    ׂ ק 39)
 ְל  חו ׂ  ל  ְל  חו ׂל  ְלחו ׂל  ְלחו ׂל  ל  ו ׂ  ח  לְ  40)
 ָּברּוך ַאָתה ְיָי ֱאלו ֵׂהינּו ֶמֶל� ָהעו ָׂלם, 41)

 ִדיל ֵּבין ק ֶׂדׁש ְלחו ׂל .ַהַמבְ 

 ָּברּוך ַאָתה ְיָי ֱאלו ֵׂהינּו ֶמֶל� ָהעו ָׂלם, 42)

 .ְּבו ֵׂרא ְּפִרי ָהָגֶפן



 ֶמֶל� ָהעו ָׂלם, ָּברּוך ַאָתה ְיָי ֱאלו ֵׂהינּו
 ִמיֵני ְבָׂשִמים. ְּבו ֵׂרא

 ָּברּוך ַאָתה ְיָי ֱאלו ֵׂהינּו ֶמֶל� ָהעו ָׂלם, 
 ְמאו ֵׂרי ָהֵאׁש . ְּבו ֵׂרא

 ָּברּוך ַאָתה ְיָי ֱאלו ֵׂהינּו ֶמֶל� ָהעו ָׂלם,
 ִדיל ֵּבין ק ֶׂדׁש ְלחו ׂל .ַהַמבְ 

 

 

 

 
 


