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27.3.2020



 Open your Broswer

 type in this URL:

https://zoom.us/j/6345038406

 Enjoy!

1.

2.

3.

 

 

HOW DO I GET IN?

DON'T FORGET!

Headphones Computer

Shabbat Candles
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AGENDAסדר היום
Opening

Kol Ha'olam Kulo 

The Community Speech 

Candle lighting 

Lekha Dodi

Shevet Speech 

Shalom Aleichem

Shinshinim Speech

Prayer for good health

and Refuah Shelema 

 

פתיחה

כל העולם כולו

דבר הקהילה מטורונטו

הדלקת נרות

לכה דודי

דבר שב"ט

 

שלום עליכם

דבר השינשינים

ברכה לרפואה שלמה
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May Levi

Elad Ariely

Mike Diamond

Kachuck Family

Talia Alboher Tevel, Kohav Nutovich

& Daniel Lazar

Rabbi Yeal Splansky 

מאי לוי

אלעד אריאלי

מייק דיימונד

משפחת קייצ'ק

טליה אלבוחר תבל, כוכב נוטוביץ ודניאל

לזר

הרבה יעל ספלנסקי



KOL HA'OLAM

KULO
כל העולם כולו

Kol Ha'Olam Kulo
Kol ha'olam kulo

Gesher tzar me'od
Veha'ikar lo lifached k'lal.

כל העולם כלו

גשר צר מאד

והעקר לא לפחד כלל

The whole world

Is a very narrow bridge

and the main thing is to have no fear at all
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LEKHA DODI
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לכה דודי
Lekhah dodi, likrat kalah

penei shabat nekabelah(x2)

 

Shamor vezachor bedibur

echad hishmi'anu el

hameyuchad hashem 

echad ush'mo echadleshem

uletif'eret velitehilah

 

Lekhah dodi...

 

Likrat shabat lechu

venelchah ki hi mekor

hab'rachah merosh

mikedem nesuchah sof

ma'aseh bamach'shavah

techilah

 

Lekhah dodi...

 

 

לכה דודי לקראת כלה,

(X2) .פני שבת נקבלה

 

שמור וזכור בדיבור אחד

השמיענו אל המיוחד,         

אדוני אחד ושמו אחד,

לשם ולתפארת ולתהילה.

 

לכה דודי...

 

לקראת שבת לכו ונלכה,

כי היא מקור הברכה,

מראש מקדם נסוכה,

סוף מעשה במחשבה תחילה.

 

 

לכה דודי...



LEKHA DODI
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לכה דודי
Mik'dash melech ir

meluchah kumi tze'i mitoch

hahafechah rav lach shevet

be'emek habacha ve'hu

yachamol alaich chem'lah 

 

Lekhah dodi...

 

Hitna'ari me'afar kumi

lib'shi big'dei tif'artech ami

al yad ben Yishai beit

halach'mi kar'vah el nafshi

ge'alah

 

Lekhah dodi...

 

 

מקדש מלך עיר מלוכה,

קומי צאי מתוך ההפכה,

רב לך שבת בעמק הבכא,

והוא יחמול עלייך חמלה.

 

לכה דודי...

 

התנערי, מעפר קומי,

לבשי בגדי תפארתך עמי,

על יד בן ישי בית הלחמי,

קרבה אל נפשי גאלה.

 

לכה דודי...

 

 



LEKHA DODI

KABBALAT SHABBAT WITH SHEVET

לכה דודי

Hitoreri, hitoreri, ki ba orech

kumi uri,

uri, uri, shir daberi,

kevod hashem alaich nig'lah

 

Lekha dodi...

 

Lo tevoshi ve'lo tikal'mi

mah tishtochachi umah

tehemi, bach yechesu ani'ei

ami, venivnetah ir al tilah.

 

Lekha dodi...

 

 

התעוררי, התעוררי,

כי בא אורך, קומי אורי,

עורי, עורי, שיר דברי,

כבוד ה' עלייך נגלה.

 

לכה דודי...

 

לא תבושי ולא תכלמי,

מה תשתוחחי ומה תהמי,

בך יחסו עניי עמי,

ונבנתה עיר על תילה.

 

לכה דודי...

 

 



LEKHA DODI
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לכה דודי

Vehayu lim'shisah shosaich,

verachaku kol miv'laich,

yasis alaich Elohaich,

kimesos chatan al kalah. 

 

Lekha dodi...

 

Yamin usmol tif'rotzi,

ve'et hashem ta'aritzi,

al yad ish bein partzi,

venis'mechah venagilah.

 

Lekha dodi...

והיו למשסה שאסיך,

ורחקו כל מבלעייך,

ישיש עלייך אלוהייך,

כמשוש חתן על כלה.

 

לכה דודי...

 

ימין ושמאל תפרוצי,

ואת ה' תעריצי,

על יד איש בין פרצי,

ונשמחה ונגילה.

 

לכה דודי...

 

 



LEKHA DODI
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לכה דודי

Boi beshalom ateret

ba'alah, 

gam besimchah

uvetzahalah toch emunei

am segulah,

boi kalah, boi kalah

 

Lekha dodi...

בואי בשלום עטרת בעלה,

גם בשמחה ברינה ובצהלה,

תוך אמוני עם סגולה,

בואי כלה, בואי כלה.

 

לכה דודי...



SHALOM

ALEICHEM
שלום עליכם
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Shalom aleichem, 

malachei hashareit,

malachei elyon,

mimelech mal'chei

ham'lachim, 

hakadosh baruch hu.

 

Boachem l'shalom,

malachei hashalom,

malachei elyon, 

mimelech mal'chei

ham'lachim, 

hakadosh baruch hu.

 

שלום עליכם

מלאכי השרת

מלאכי עליון

ממלך מלכי המלכים,

הקדוש ברוך הוא.

 

 

בואכם לשלום,

מלאכי השלום,

מלאכי עליון

ממלך מלכי המלכים,

הקדוש ברוך הוא

 

 



SHALOM

ALEICHEM
שלום עליכם
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Barchuni l'shalom,

malachei hashalom,

malachei elyon,

mimelech mal'chei

ham'lachim,

hakadosh baruch hu.

 

Tseit'chem l'shalom,

malachei hashalom,

malachei elyon,

 mimelech mal'chei

ham'lachim,

hakadosh baruch hu.

ברכוני לשלום

מלאכי השלום

מלאכי עליון

ממלך מלכי המלכים, 

הקדוש ברוך הוא.

 

צאתכם לשלום, 

מלאכי השלום,

מלאכי עליון,

ממלך מלכי המלכים, 

הקדוש ברוך הוא.


