
 
 
 
 
 

 ד"בס

 קהילת הצור והצהר 
 א"פתש ראש השנה

 
 

 
ַאל ַלֲחָטאֹות ָלאֹות וְּ ֵנה ָנא ֶאל ַהתְּ  פְּ

ותיקין, ספרדי, ואשכנזי.  –ניה השונים מנייתפילה בלקהילתנו תשפ"א תתכנס בראש השנה 
עבור המניינים רחבות הושקעו מאמצים ומשאבים לסידור הת הימים הנוראים, וכהכנה לתפיל

חוצץ בין הקרוא בתורה לבין רכישת וחסומים, מ , הצבתהצללהרשתות תליית כולל  ,השונים
 .העולה

, אף לאור השהייה ביחד במקום אחד לאורך זמןבריאותי תפילה ארוכה עלולה להוות סיכון 
 בנוסף, תנאי מזג האוויר והחובה לעטות מסכות לאורך התפילה עלולים להכביד .במרחב הפתוח

שמירה על לצד תעורר את הלבבות,  שהתפילה בציבוראנו תקווה  .על המתפללים והמתפללות
 הנחיות הרשויות. של הבריאות וכיבוד 

, וכך גם השגת מטרות אלולמכוונות מטה עבור המניין האשכנזי המפורטות  ההחלטות וההכוונות
 סדר תפילותינו.שהקב"ה יקבל ברחמים וברצון . ויהי רצון ההחלטות שהתקבלו במניין הספרדי

 

ָך ִמָמרֹום  נְּ ִהָלהַהט ָאזְּ   נוסח התפילה: יֹוֵשב תְּ

נוסח אשכנז, כפי שמודפס במחזור רינת ישראל )בשינויים קלים(. אנו נוהגים להתפלל ב בקהילתנו
. בהתאם להנחיות העדכניות, לא תהיה אפשרות להשתמש במחזורים יש להצטייד במחזור מהבית

 של בית הכנסת. 

 

ִשים  ַבקְּ ִפָלה ּומְּ   הנחיות לשליחי ציבור :ִרָשיֹוןשֹוֲאִגים ִבתְּ

על ציבור המתפללים והמתפללות. משום כך, של שליח הרי הוא העובר לפני התיבה כבכל שנה, 
שהן  ולמלא את שליחותו בצורה נאמנה. לשליחות זו שתי פניםשולחיו להיות רגיש לרחשי הש"ץ 

 .מאידך בוראטרחא דצמחד, ולהימנע מ : לעורר את הלבבותאחת

יותר מתמיד, על שליחי הציבור להשכיל ולמצוא את הדרך המתאימה: אין למהר יתר על  השנה
יש לזכור כי יש להתפלל מעומק הלב.  – רחמנא ליבא בעי ., ומנגד אין להאריך את התפילההמידה

 , ולא רק כדי לצאת ידי חובה.תפילהבכדי להעתיר שאיפתנו היא להגיע לבית הכנסת 

להכביר . אין המתפללים והמתפללותבניגונים מקובלים המתקבלים על לב שליחי הציבור יבחרו 
במידת הצורך ובהתאם לנסיבות, רשאי שליח  מנגינות מיוחדות שטרם נשמעו במחוזותינו.ב

 .יבור להחליט על דילוגים )כמפורט להלן(הצ

  

 מתווה לקיצור אורך התפילה  :ִויִהי ָנא ִדלּוֵגנּו ָעֶליָך ַאֲהָבה

)פרטי לאמירת ההנחיות הרשומות למטה נכונות גם למניין ותיקין וגם למניין המרכזי  ותיקין
 ת השחר בבית(תפילו

מניין המרכזי בת הזוג להגיע לתקיעות ב, כדי לאפשר לבן או ל9:00מניין ותיקין יסתיים עד השעה 
 )משוער( 9:15בשעה 

 

רחבת בית הכנסת ת. התפילה ביש להתחיל את התפילה בבי -במניין המרכזי בלבד  שחרית
ַמת ָכל ַחיתחיל מתפילת ת ָדִוד ה' אֹוִרישלאחר קדיש יתום  .]כף החיים )סופר(, או"ח רפא, ח[ ִנשְּ  לְּ

 תחילת התפילהבבימים כתיקונם הנאמר יתום יהיה תשלום לקדיש 

ָראִתיָך את הפסוק פסוק הראשון ויאמר את ההש"ץ ייאמר בלחש.  –ה'  ִשיר ַהַמֲעלֹות ִמַמֲעַמִקים קְּ
  האחרון בקול

 ה פתיחות כלל במהלך התפילהינלא תהי –פתיחת הארון 

צֹוִתי: יום אבלבד ]תחילת הפיוט וסופו רשות: פיוט  –חזרת הש"ץ  ָאִתיִתי ; יום ב: ָיֵראִתי ִבפְּ
ָנְך ַחנְּ  ל שנה(מדלגים על פיוטי מגן, מחיה, משולש )כמו בכ [.לְּ

ֹאד  ֶתם מְּ ַמרְּ ִנשְּ וְּ
ֹשֵתיֶכם ַנפְּ  לְּ



כל. בפיוטים הבאים ניתן לבחור לומר או לשיר קטעים ׂשם ּובׂש ץפיוטים אחרים לבחירת הש"
 :נבחרים

ָפֲאִרים / ַאָתה הּוא ֱאֹלֵהינּויום א:  מֹו מְּ ֵאל עֹוֵרְך ִדין / ַאִדיֵרי ֲאיָֻמה / שְּ  לְּ

ָתִריעַ  ָתִעיר / ַאָתה הּוא ֱאֹלֵהינּויום ב:  יֹון / וְּ ַאֵני ָכל / ֶמֶלְך ֶעלְּ  ַשַחק ִשנְּ

 במוסף בלבד. –ברכת כהנים 

 קהל על משפטים נבחריםבקול של הש"ץ והללא חזרה  –יום ב אבינו מלכנו בשחרית 

 בלחש –בהוצאת ספרי התורה י"ג מידות 

 

  בלבם לקופת הקהילה מוזמנים לנדב. העולים כלל לא ייאמרומי שברך לעולים  קריאת התורה

כדי להימנע מעיכובים )ולוואי  דבעיהגבאים יוודאו כי הקוראים בתורה ובנביא יכינו מראש כ
 שנזכה שכך יהיה תמיד(

 

מֹור ביום ב' תקיעת שופר ֵני ֹקַרח ִמזְּ ַנֵצַח ִלבְּ  . )במקום שבע פעמים( יאמר פעם אחתי ַלמְּ

 ל־תוקע בקול, והקהל יאמרום בלחשייאמרו על ידי הבעפסוקי קר"ע שט"ן 

 .אין תקיעות בתפילת הלחש )כמו בכל שנה(

ָפֵתינּו-וַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם  –פיוטי התקיעות (. זרת הש"ץ )כמו בכל שנהתקיעות בח  – ֲאֶרֶשת ׂשְּ
 לשיקול דעת הש"ץ אם לשיר או לומר בלחש

שלשים קולות לפני קדיש תתקבל, עשר קולות באמצע קדיש )כמו בכל  –תקיעות בסוף התפילה 
 שנה(

 

ִני ֶהָעִני ִמַמַעׂש מוסף  בדילוגים – ִהנְּ

 מדלגים על פיוטי מגן, מחיה, משולש )כמו בכל שנה( –הש"ץ חזרת 

קטעים לומר או לשיר ניתן לבחור הבאים . בפיוטים כלם ׂשּובׂש ץפיוטים אחרים לבחירת הש"
 נבחרים:

יֹוןיום א:  ֹכל / ֶמֶלְך ֶעלְּ ֶדָך / ַמֲאִמיִנים וְּ ָעבְּ ֶיֱאָתיּו ֹכל לְּ  וְּ

ֵאל עֹוֵרְך ִדיןיום ב:  ֹכל/  לְּ ֶדָך / יִניםַמֲאמִ  וְּ ָעבְּ ֶיֱאָתיּו ֹכל לְּ  וְּ

ַתֶנה ֹתֶקףלדלג על הסילוק לא מומלץ   אֹוִחיָלה ָלֵאלהרשות ולא על  ּונְּ

ַשֵבחַ   (החצץ, עם כריעה )אין צורך בדבר חוצץ בין הראש לבין (ללא הארכה יתירה) כרגיל – ָעֵלינּו לְּ

ִמירֹות)שיר הכבוד  ִעים זְּ  ישראללא נאמר בקהילתנו במועדי  –( ַאנְּ

שלשים קולות לפני קדיש תתקבל, עשר קולות באמצע  :כמפורט לעיל – תקיעות בסוף התפילה
 קדיש )כמו בכל שנה(

 קדיש יתום –לדוד ה' אורי  –קדיש יתום  –שיר של יום  –קדיש יתום  –עלינו 

 

 ללא דילוגים  מנחה וערבית

 של הש"ץ והקהל על משפטים נבחרים עם חזרה בקולביום שני דראש השנה במנחה מלכנו אבינו 

 

 שליחי הציבור מוזמנים לפנות אלי להבהרות נוספות.

 

 כתיבה וחתימה טובה,

 לוי יצחק קופר

 


