
Kol Ne’arim: 

 כל הנעריםואת  _________________________________________תעמוד  \ עמודי

Hattan Torah

 ָהֵאל ַהּגָדֹול ַהּגִּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵמְרׁשּות
 ּוֵמְרׁשּות ִמּפָז ּוִמְּפִניִנים ְיָקָרה,

 ּוֵמְרׁשּות ַסְנֶהְדִרין ַהּקְדֹוׁשָה ְוַהּבְרּוָרה,

 ּוֵמְרׁשּות ָראׁשֵי ְיׁשִיבֹות ְוַאּלּוֵפי תֹוָרה, 

 ּוֵמְרׁשּות ְזֵקִנים ּוְנָעִרים יֹוׁשְֵבי ׁשּוָרה,

 ֶאְפּתַח ּפִי ּבְׁשִיָרה ּוְבִזְמָרה, 

 ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵל ְלָדר ּבְִנהֹוָרא,

 ׁשֶֶהֱחָינּו ְוִקּיְָמנּו ּבְִיְרָאתֹו ַהּטְהֹוָרה, 

 ְוִהּגִיָענּו ִלׂשְֹמַח ּבְִׂשְמַחת ַהּתֹוָרה,

 ֵעיַנִים ְמִאיָרה, ַחת ֵלב וְ ּמַ ַהְמׂשַ

 ַהּנֹוֶתֶנת ַחּיִים ָועֹׁשֶר ְוָכבֹוד ְוִתְפָאָרה,

 ַהְמַאּׁשֶֶרת הֹוְלֶכיָה ּבַּדֶֶרְך ַהּטֹוָבה ְוַהְיׁשָָרה,

 ֲאֶרֶכת ָיִמים ּומֹוֶסֶפת ּגְבּוָרה,ּמַ הַ 

 ְלאֹוֲהֶביָה ּוְלׁשֹוְמֶריָה ּבְִצּוּוי ְוַאְזָהָרה, 

 ְלעֹוְסֶקיָה ּוְלנֹוְצֶריָה ּבְַאֲהָבה ּוְבמֹוָרא,

 ִהי ָרצֹון ִמּלְִפֵני ַהּגְבּוָרה, ּוְבֵכן יְ 

 ָלֵתת ַחּיִים ָוֶחֶסד ְוֶנֶזר ַוֲעָטָרה, 

 _____________________ לְ 

 ַהּנְִבַחר ְלַהׁשְִלים ַהּתֹוָרה: 

צֹו ְלָבְרכֹו ְלַגּדְלֹו ּבְַתְלמּוד ּתֹוָרה, ּמְ ְלאַ 

 ְרׁשֹו ְלַחּיִים ְלַהּדְרֹו ְלַוֲעדֹו ּבֲַחבּוָרה, ְלדֹ

 אֹוָרה, ְלַזּכֹותֹו ְלַחּיֹותֹו ְלַטּכְסֹו ּבְֶטֶכס

 דֹו ֶלַקח ּוְסָבָרה, ּמְ ְלַיּׁשְרֹו ְלַכּלְלֹו ְללַ 

 ְלַמּלְטֹו ְלַנּׂשְאֹו ְלַסֲעדֹו ּבְַסַעד ּבְרּוָרה, 

 ְלַעּדְנֹו ְלַפְרְנסֹו ְלַצּדְקֹו ּבְַעם ִנְבָרא, 

 ל־צּוָקה ְוָצָרה, ְמרֹו ִמּכְֹלָקְרבֹו ְלַרֲחמֹו ְלׁשֹ

 ְמכֹו ְלתֹוְממֹו ּבְרּוַח ִנׁשְּבָָרה. ְקפֹו ְלתֹ ְלתֹ 

    _______________ֲעֹמד ֲעֹמד ֲעֹמד

 ,ַתן ַהּתֹוָרהחֲ  _______________  

 ְוֵתן ּכָבֹוד ְלֵאל ּגָדֹול ְונֹוָרא, 

 ּוִבׂשְַכר ֶזה ּתְִזּכֶה ֵמֵאל נֹוָרא, 

 ִלְראֹות ּבִָנים ּוְבֵני ָבִנים עֹוְסִקים ּבַּתֹוָרה, 

 ּוְמַקּיְֵמי ִמְצֹות ּבְתֹוְך ַעם ָיָפה ּוָבָרה, 

 ְוִתְזּכֶה ִלׂשְֹמַח ּבְׂשְִמַחת ּבֵית ַהּבְִחיָרה, 

 ִאיָרה, ּמְ ּוָפֶניָך ְלָהִאיר ּבְִצָדָקה ּבְַאְסּפְַקַלְרָיא הַ 

 ּכְִנּבָא ְיׁשְַעָיהּו ָמֵלא רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה, 

 ׂשְִמחּו ֶאת ְירּוׁשַָלִים ְוִגילּו ָבּה ְמֵהָרה, 
ְתַאּבְִלים ָעֶליָה ּמִ ל הַ ׂשִישֹּו ִאּתָּה ָמשֹֹושֹ, ּכֹ

 ּבְֶאְבָלה ְוָצָרה. 

     _______________ ֲעֹמד ֲעֹמד ֲעֹמד

 , ֲחַתן ַהּתֹוָרה  _______________  

 ל־ַהּקָָהל ַהּקָדֹוׁש ַהּזֶה ְוַהׁשְֵלם ַהּתֹוָרה: ֵמְרׁשּות ּכֹ

______________________יעמוד 



Kol Ne’arim: 

 כל הנעריםואת  _________________________________________תעמוד  \ עמודי

Kallat Torah

 ָהֵאל ַהּגָדֹול ַהּגִּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵמְרׁשּות
 ּוֵמְרׁשּות ִמּפָז ּוִמְּפִניִנים ְיָקָרה,

 ּוֵמְרׁשּות ַסְנֶהְדִרין ַהּקְדֹוׁשָה ְוַהּבְרּוָרה,

 ּוֵמְרׁשּות ָראׁשֵי ְיׁשִיבֹות ְוַאּלּוֵפי תֹוָרה, 

 ּוֵמְרׁשּות ְזֵקִנים ּוְנָעִרים יֹוׁשְֵבי ׁשּוָרה,

 ֶאְפּתַח ּפִי ּבְׁשִיָרה ּוְבִזְמָרה, 

 ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵל ְלָדר ּבְִנהֹוָרא,

 ׁשֶֶהֱחָינּו ְוִקּיְָמנּו ּבְִיְרָאתֹו ַהּטְהֹוָרה, 

 ְוִהּגִיָענּו ִלׂשְֹמַח ּבְִׂשְמַחת ַהּתֹוָרה,

 ֵעיַנִים ְמִאיָרה, ַחת ֵלב וְ ּמַ ַהְמׂשַ

 ַהּנֹוֶתֶנת ַחּיִים ָועֹׁשֶר ְוָכבֹוד ְוִתְפָאָרה,

 ַהְמַאּׁשֶֶרת הֹוְלֶכיָה ּבַּדֶֶרְך ַהּטֹוָבה ְוַהְיׁשָָרה,

 ֲאֶרֶכת ָיִמים ּומֹוֶסֶפת ּגְבּוָרה,ּמַ הַ 

 ְלאֹוֲהֶביָה ּוְלׁשֹוְמֶריָה ּבְִצּוּוי ְוַאְזָהָרה, 

 ְלעֹוְסֶקיָה ּוְלנֹוְצֶריָה ּבְַאֲהָבה ּוְבמֹוָרא,

 ִהי ָרצֹון ִמּלְִפֵני ַהּגְבּוָרה, ּוְבֵכן יְ 

 ָלֵתת ַחּיִים ָוֶחֶסד ְוֶנֶזר ַוֲעָטָרה, 

 _____________________ לְ 

 ְלַהׁשְִלים ַהּתֹוָרה:  תֶר ַהּנְִבחֶ 

ּבְַתְלמּוד ּתֹוָרה,  הּ ְלַגּדְלָ  הּ ְלָבְרכָ  הּ צָ ּמְ ְלאַ 

 ּבֲַחבּוָרה,  הּ ְלַוֲעָד  הּ ָר ְלַחּיִים ְלַהְד  הּ ְרׁשְָלדֹ

 אֹוָרה, ּבְֶטֶכס הּ ְלַטּכְסָ  הּ ְלַחּיֹוָת  הּ ְלַזּכֹוָת 

 ֶלַקח ּוְסָבָרה,  הּ ָד ּמְ ְללַ  הּ ְלַכּלְלָ  הּ ְלַיּׁשְָר 

 ּבְַסַעד ּבְרּוָרה,  הּ ְלַסֲעָד  הּ ְלַנּׂשְאָ  הּ ְלַמּלְטָ 

 ּבְַעם ִנְבָרא,  הּ ְלַצּדְקָ  הּ ְלַפְרְנסָ  הּ ְלַעּדְנָ 

 ל־צּוָקה ְוָצָרה, ִמּכֹ הּ ְמָר ְלׁשֹ הּ ְלַרֲחמָ  הּ ְלָקְרבָ 

 ּבְרּוַח ִנׁשְּבָָרה.  הּ ְלתֹוְממָ  הּ ְמכָ ְלתֹ  הּ ְקפָ ְלתֹ 

  _______________ִעְמִדי ִעְמִדי ִעְמִדי
 ,ַהּתֹוָרהּכַַלת  _______________  

 ּכָבֹוד ְלֵאל ּגָדֹול ְונֹוָרא,  ינִ ְוְת 

 ֵמֵאל נֹוָרא,  יכִּ זְ ּתְ ּוִבׂשְַכר ֶזה 

 ִלְראֹות ּבִָנים ּוְבֵני ָבִנים עֹוְסִקים ּבַּתֹוָרה, 

 ּוְמַקּיְֵמי ִמְצֹות ּבְתֹוְך ַעם ָיָפה ּוָבָרה, 

 ִלׂשְֹמַח ּבְׂשְִמַחת ּבֵית ַהּבְִחיָרה,  יכִּ זְ ּתְ וְ 

 ִאיָרה, ּמְ ְלָהִאיר ּבְִצָדָקה ּבְַאְסּפְַקַלְרָיא הַ  ךְ יִ ּוָפנַ 

 ּכְִנּבָא ְיׁשְַעָיהּו ָמֵלא רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה, 

 ׂשְִמחּו ֶאת ְירּוׁשַָלִים ְוִגילּו ָבּה ְמֵהָרה, 

ְתַאּבְִלים ָעֶליָה ּמִ ל הַ ׂשִישֹּו ִאּתָּה ָמשֹֹושֹ, ּכֹ

 ּבְֶאְבָלה ְוָצָרה. 

   _______________ִעְמִדי ִעְמִדי ִעְמִדי
 ,ַהּתֹוָרהּכַַלת _______________  

 ַהּתֹוָרה:  יִמ ־ַהּקָָהל ַהּקָדֹוׁש ַהּזֶה ְוַהׁשְלִ לֵמְרׁשּות ּכֹ

______________________עמוד ת



Kallat Bereishit 

 ְמרֹוָמם ַעל ּכל־ּבְָרָכה ְוׁשִיָרה ֵמְרׁשּות
 נֹוָרא ַעל ּכל־ּתְִהּלָה ְוִזְמָרה,

 יץ ּכַֹח ּוְגבּוָרהּמִ ֲחַכם ֵלָבב ְואַ 
 ּומֹוׁשֵל עֹוָלם ֲאדֹון ּכל־ְיִציָרה,

 ּוֵמְרׁשּות ּכְֻבּדָה ַבת ֶמֶלְך ּפְִניָמה ֲעצּוָרה
 ֵראׁשִית ִקְנָינֹו ַאְלּפִַים ֲאצּוָרה,

 ְמׁשִיַבת ֶנֶפׁש ּוַמֲחִזיָרהָרה ְתִמיָמה בָּ 
 ְיׁשֻרּון ִנְּתָנה מֹוָרׁשָה ְלעְבָדּה ּוְלׁשְמָרּה,

 ֶדיָה ּגְאֹוֵני ַיֲעקֹב ְלפְתָחּה ּוְלסְגָרּהּמָ ְמלֻ 
 ׂשְָרה,ּמִ ּכְִליל הֹוד ָנׂשִיא ַמְרּבֵה הַ 

 יֹוׁשְֵבי ַעל ִמּדִין ְמׁשִיֵבי ִמְלָחָמה ׁשְָעָרה
 ָראׁשֵי ְיׁשִיבֹות ָראֵׁשי גֹוָלה ְפזּוָרה,

 ֶצֶדק ֵעָדה ַהְמֻאּׁשָָרהּוֵמְרׁשּות ֲחבּוַרת 
 ְזֵקִנים ּוְנָעִרים ּבְכל־ׁשּוָרה ְוׁשּוָרה,

 ְקבּוִצים ּפֹה ַהּיֹום ְלׂשְִמַחת ּתֹוָרה
 ְוֶנֱעָצִרים ְלַסּיֵם ּוְלָהֵחל ּבְִגיל ּוְבמֹוָרא,

 ּבֲַהָדָרהאֹוָתּה ְמַחּבְִבים ּכְיֹום ְנִתיָנָתּה 
 ְמַסְלְסִלים ּבָּה ּכֲַחָדׁשָה ְולֹא ַכְיׁשָָנה ׁשֶָעְבָרה,

 ץ ּוְלִהְתַעּנֵג ִמּזִיו ְיָקָרּהְצֵמִאים ָלמֹ 
 ַחת ֵלב ְוֶעֶצב ְמִסיָרה,ּמַ ְמׂשַ

 ּתְַנחּוֶמיָה ְיׁשְַעׁשְעּו ַנְפׁשָם ּבָּה ְלִהְתּפֲָאָרה
 ְוהֹוִגים ּבְִמְקָרא ְוַהּגָָדה ּבְִמׁשְָנה ּוְגָמָרא,

 ָרִצים ּוְמִביִאים ַטּפָם ְלֵבית ָהֲעִתיָרה
 ְועֹוׂשִים ּגַם ַמֲעׂשִים ּבְַאְזָהָרה,

 ׂשְָכָרם ֵמֵאת ַהּגְבּוָרהָלֵכן ּגָדֹול 
 ַעל רֹאׁשָם ׂשְִמַחת עֹוָלם ְקׁשּוָרה,

 ּתְֵאִבים ִלְראֹות ּבְִנַין ּבֵית ַהּבְִחיָרה
 ּוְבֵכן ִנְסּכְַמּתִי ּדַַעת ּכֻּלָם ְלָבְרָרה,

 ּבָחּוַרה ֲהִרימֹוִתי ֵמָעם ּתֹוְך ַהֲחבּוָרה,

 ְמָצאִתיָה ֵלב ָנבֹון ְלַהְסּבִיָרה,

 ֶצֶדק ָוֶחֶסד רֹוֶדֶפת ּבְֹאַרח ְיׁשָָרה,

 ּוְנׂשָָאּה ִלּבָּה ְוָנְדָבה רּוָחּה ְלִהְתעֹוְרָרה,

 ּתְִחּלָה ְוִראׁשֹוָנה ֱהיֹות ְלַהְתִחיל ַהּתֹוָרה,

_________________________  ְוַעּתָה קּוִמי
 ִעְמִדי ְלִהְתַאּזְָרה,_______________________ 

 (eee) ,יִא ּוְקרּבֹוִאי ְוִהְתַיּצְִבי ְוִעְמִדי ִליִמיִני 

 ִלְכבֹוד צּור ּבָָרא,ַמֲעׂשֵה ְבֵראׁשִית 

 ַעל זֹאת ַמְתּכִיִפין ַהְתָחָלה ְלַהׁשְָלָמה ּבְִתִדיָרה,

 ַעד ׁשֶּלֹא ְיַרּגֵל ּבְַעם זּו ְלׁשְַקָרה,

 ַיַען ַנֲעׂשֵית ִראׁשֹוָנה ְלִמְצָוה ְגמּוָרה

 ָמה ַרב טּוָבְך ּוַמׂשְּכְֻרּתְָך ְיֵתָרה,

 טֹוב ַעִין ּתְבֹוָרְך ּבְִנְדָבֵתְך ִמּלְַעּצְָרה,

 ּתְבֹוָרְך ָיֵדְך ִמּלְַקּצְָרה,ּוִמּבְִרכֹות ּבֹוְרֵאך 

 ּבֲַעבּור ׁשֶּכל־ַהְמַכּבֶֶדת ּתֹוָרה ּבְִצִפיָרה,

 ְיִהי גּוָפּה ְמֻכּבָד ּבְכַֹח ְלִהְתַאּׁשְָרה,

 ַמֲהִרי ִעְמִדי ִעְמִדי ִעְמִדי
______________________________________ 

 ּכַַלת ְּבֵראׁשִית ּבָָרא

 ְונֹוָרא,ֵמְרׁשּות ַהּקָָהל ַהּקָדֹוׁש ַהּזֶה ְלָבֵרְך ֵאל ּגָדֹול 

 ָאֵמן ַיֲענּו ַאֲחָרִיך ַהּכֹל ְמֵהָרה:  

 תעמוד _________________________________



Hattan Bereishit 

 ְמרֹוָמם ַעל ּכל־ּבְָרָכה ְוׁשִיָרה ֵמְרׁשּות
 נֹוָרא ַעל ּכל־ּתְִהּלָה ְוִזְמָרה,

 יץ ּכַֹח ּוְגבּוָרהּמִ ֲחַכם ֵלָבב ְואַ 
 ּומֹוׁשֵל עֹוָלם ֲאדֹון ּכל־ְיִציָרה,

 ּוֵמְרׁשּות ּכְֻבּדָה ַבת ֶמֶלְך ּפְִניָמה ֲעצּוָרה
 ֵראׁשִית ִקְנָינֹו ַאְלּפִַים ֲאצּוָרה,

 ְמׁשִיַבת ֶנֶפׁש ּוַמֲחִזיָרהּבָָרה ְתִמיָמה 
 ְיׁשֻרּון ִנְּתָנה מֹוָרׁשָה ְלעְבָדּה ּוְלׁשְמָרּה,

 ֶדיָה ּגְאֹוֵני ַיֲעקֹב ְלפְתָחּה ּוְלסְגָרּהּמָ ְמלֻ 
 ׂשְָרה,ּמִ ּכְִליל הֹוד ָנׂשִיא ַמְרּבֵה הַ 

 יֹוׁשְֵבי ַעל ִמּדִין ְמׁשִיֵבי ִמְלָחָמה ׁשְָעָרה
 ָראׁשֵי ְיׁשִיבֹות ָראֵׁשי גֹוָלה ְפזּוָרה,

 ֶצֶדק ֵעָדה ַהְמֻאּׁשָָרהּוֵמְרׁשּות ֲחבּוַרת 
 ְזֵקִנים ּוְנָעִרים ּבְכל־ׁשּוָרה ְוׁשּוָרה,

 ְקבּוִצים ּפֹה ַהּיֹום ְלׂשְִמַחת ּתֹוָרה
 ְוֶנֱעָצִרים ְלַסּיֵם ּוְלָהֵחל ּבְִגיל ּוְבמֹוָרא,

 ּבֲַהָדָרהאֹוָתּה ְמַחּבְִבים ּכְיֹום ְנִתיָנָתּה 
 ְמַסְלְסִלים ּבָּה ּכֲַחָדׁשָה ְולֹא ַכְיׁשָָנה ׁשֶָעְבָרה,

 ץ ּוְלִהְתַעּנֵג ִמּזִיו ְיָקָרּהְצֵמִאים ָלמֹ 
 ַחת ֵלב ְוֶעֶצב ְמִסיָרה,ּמַ ְמׂשַ

 ּתְַנחּוֶמיָה ְיׁשְַעׁשְעּו ַנְפׁשָם ּבָּה ְלִהְתּפֲָאָרה
 ְוהֹוִגים ּבְִמְקָרא ְוַהּגָָדה ּבְִמׁשְָנה ּוְגָמָרא,

 ָרִצים ּוְמִביִאים ַטּפָם ְלֵבית ָהֲעִתיָרה
 ְועֹוׂשִים ּגַם ַמֲעׂשִים ּבְַאְזָהָרה,

 ,ׂשְָכָרם ֵמֵאת ַהּגְבּוָרהָלֵכן ּגָדֹול 
 ַעל רֹאׁשָם ׂשְִמַחת עֹוָלם ְקׁשּוָרה,

 ,ּתְֵאִבים ִלְראֹות ּבְִנַין ּבֵית ַהּבְִחיָרה
 ּוְבֵכן ִנְסּכְַמּתִי ּדַַעת ּכֻּלָם ְלָבְרָרה,

חּור ֲהִר   ,ימֹוִתי ֵמָעם ּתֹוְך ַהֲחבּוָרהּבָ
יָרה  ,ְמָצאִתיו ֵלב ָנבֹון ְלַהְסּבִ

ָרה ֹאַרח ְיׁשָ  ,ֶצֶדק ָוֶחֶסד רֹוֵדף ּבְ
אֹו ִלּבֹו ְוָנְדָבה רּוחֹו ְלִהְתעֹוְרָרה  ,ּוְנׂשָ

ה ְוִראׁשֹון ֱהיֹות ְלַהְתִחיל ַהּתֹוָרה ִחּלָ  ,ּתְ

ה קּום   _______________ ְוַעּתָ
ָרהֲעמֹוד ְלהִ _______________     .ְתַאזְּ

ב ַוֲעמֹוד ִליִמיִני ּוְקָרא  ,ּבֹא ְוִהְתַיּצֵ
ָרא. ית ִלְכבֹוד צּור ּבָ ה ְבֵראׁשִ  ַמֲעׂשֵ

ְתִדיָרה ָלָמה ּבִ יִפין ַהְתָחָלה ְלַהׁשְ  ,ַעל זֹאת ַמְתּכִ
ָרה ּקְ ַעם זּו ְלׁשַ ל ּבְ ּלֹא ְיַרּגֵ  ,ַעד ׁשֶ

יָת ִראׁשֹון ְלִמְצָוה ְגמּוָרה  ,ַיַען ַנֲעׂשֵ
ָך ְיֵתָרה ָמה ַרב ְרּתְ ּכֻ  ,טּוְבָך ּוַמׂשְ

ָרה ַעּצְ ִנְדָבְתָך ִמּלְ בֹוָרְך ּבְ  ,טֹוב ַעִין ּתְ
ָרה ַקּצְ בֹוָרְך ָיְדָך ִמּלְ ְרכֹות ּבֹוְרֶאָך ּתְ  ,,ּוִמּבִ

ְצִפיָרה ד ּתֹוָרה ּבִ ל ַהְמַכּבֵ ּכָ ֲעבּור ׁשֶ  ּבַ
ָרה ְ ֹכַח ְלִהְתַאׁשּ ד ּבְ  ,ְיִהי גּופֹו ְמֻכּבָ

 _______________מֹוד ֲעמוַמֵהר ֲעמֹוד עֲ 
ָרא _______________   ית ּבָ ֵראׁשִ  .ֲחַתן ּבְ

דֹול ְונֹוָרא דֹוׁש ַהזֶּה ְלָבֵרְך ֵאל ּגָ ָהל ַהּקָ  ,ֵמְרׁשּות ַהּקָ
 ָאֵמן ַיֲענּו ַאֲחֶריָך ַהּכֹל ְמֵהָרה:

 _____________________ עמודי
ָרא ית ּבָ ֵראׁשִ  ֲחַתן ּבְ

 


