
תפילת ערבית
אחות קטנה

אָחוֹת קְטַנָּה, תְּפִלּוֹתֶיהָ עוֹרְכָה, וְעוֹנָה תְּהִלּוֹתֶיהָ. 
אֵל נָא רְפָא נָא לְמַחֲלוֹתֶיהָ תִּכְלֶה ׁשָנָה וְקִלְלוֹתֶיהָ.

פותח שער: 37 / רינת ישראל – אשכנז: 27 / עבודת השם: 132-133

קריאת שמע וברכותיה

ׁשְַמ֖ע יִשְָׂרֵא֑ל ה' אֱלֵֹה֖ינוּ ה' אֶָחֽד

פותח שער: 42-46 / רינת ישראל – אשכנז: 29-33 / עבודת השם: 136-141

עמידה

ֹנָי, שְׂפָתַי תִּפְתָּח, וּפִי יַגִּיד תְּהִלָּתֶךָ. אֲד

פותח שער: 47-52 / רינת ישראל – אשכנז: 34-39 / עבודת השם: 142-151

לדוד מזמור

לְדָוִד, מִזְמוֹר 
לַה' הָאֶָרץ וּמְלוֹאָהּ תֵבֵל וְיֹׁשְבֵי בָהּ. 

כִּי הוּא עַל יַמִּים יְסָָדהּ וְעַל־נְהָרוֹת יְכוֹנְנֶהָ.

פותח שער: 54 / רינת ישראל – אשכנז: 41 / עבודת השם: 153-154

לאחר התפילה – קידוש וסדר סימנים

ַבָּת הַזֶּה וְ[ אֶת  ּ, בְּאַהֲבָה ]אֶת יוֹם הַּשׁ ּ, ה' אֱלֹהֵינו ...וַתִּתֵּן לָנו
יוֹם הַזִּכָּרוֹן הַזֶּה, אֶת יוֹם טוֹב מִקְָרא קֶֹדׁש הַזֶּה, יוֹם ]זִכְרוֹן[ 

תְּרוּעָה בְּאַהֲבָה מִקְָרא קֶֹדׁש, זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְַריִם.

פותח שער: 61-68 / רינת ישראל – אשכנז: 44-45 / עבודת השם: 158-167

תפילת שחרית
קריאת שמע וברכותיה 

ׁשְַמ֖ע יִשְָׂרֵא֑ל ה' אֱלֵֹה֖ינוּ ה' אֶָחֽד

פותח שער: 102-108 / רינת ישראל – אשכנז: 154-164 / עבודת השם: 264-276

עמידה 

ֹנָי, שְׂפָתַי תִּפְתָּח, וּפִי יַגִּיד תְּהִלָּתֶךָ. אֲד

פותח שער: 109-113 / רינת ישראל – אשכנז: 165-170 / עבודת השם: 276-287

אתה הוא אלהינו

ָמַיִם וּבָאֶָרץ אַתָּה הוּא אֱלֹהֵינוּ בַּּשׁ
גִּבּוֹר וְנַעֲָרץ דָּגוּל מֵרְבָבָה

ּ הוּא שָׂח וַיֶּהִי וְצִוָּה וְנִבְָראו
זִכְרוֹ לָנֶצַח חַי עוֹלָמִים.

פותח שער: 122 

מלך עליון

ָָל רֹאׁש מִתְנַּשֵׂא  מֶלֶךְ עֶלְיוֹן אַמִּיץ הַמְנֻּשֵׂא לְכ
אוֹמֵר וְעוֹשֶׂה מָעוֹז וּמַחְסֶה 

נִּשָׂא וְנוֹשֵׂא מוֹׁשִיב מְלָכִים לַכִּסֵּא. לַעֲֵדי עַד יִמְלֹךְ.

פותח שער: 126-128 

אבינו מלכנו )רק ביום חול(

...אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ עֲשֵׂה עִמָּנוּ לְמַעַן ׁשְמֶךָ.
ֵּׁש עָלֵינוּ ׁשָנָה טוֹבָה. אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ חַד

פותח שער: 136-138 / רינת ישראל – אשכנז: 186-188 / עבודת השם: 289-290

שפל רוח 

ׁשְפַל רוּחַ ׁשְפַל בֶֶּרךְ וְקוֹמָה אֲקַדֶּמְךָ בְּרֹב פַּחַד וְאֵימָה
לְפָנֶיךָ אֲנִי נֶחְׁשָב בְּעֵינַי כְּתוֹלַעַת קְטַנָּה בָּאֲדָמָה

ֹנִי יְהַלֶּלְךָ וּבַמָּה. ְָָדלוֹ הֲכָמ מְלֹא עוֹלָם אֲׁשֶר אֵין קֵץ לְג

פותח שער: 147 / עבודת השם: 295

שואף כמו עבד 

ֹ יִׁשְאַף לְיַד רַבּו ׁשוֹאֵף כְּמוֹ עֶבֶד  
.ֹ וּקְַרע ׁשְטַר חוֹבו ָּךְ פְּרֹשׂ עָלָיו   חַסְד

פותח שער: 147 / עבודת השם: 291

השנה נאלץ רובנו לחגוג את ימי ראש השנה בביתנו 
אישה  לכל  המומלץ  התפילות  סדר  לפניכם  פנימה. 
 - ימי ראש השנה  ולציין את  ואיש שרוצים להתפלל 

לבד, בחברותא או בחיק המשפחה. 

אנו מביאים בפניכם הפניות לעיקר התפילות ממחזור 
וליד  ראש השנה. מכל תפילה הבאנו מובאה קצרה, 
כל קטע תפילה ציינו את המקום שבו תוכלו למצוא 

אותו במלואו במחזורים הנפוצים:
פותח שער – מחזור מסורתי-שוויוני

רינת ישראל – נוסח אשכנז
עבודת השם – נוסח עדות המזרח

סדר תפילות מקוצר לראש השנה תשפ"א



לימוד קריאת התורה וההפטרה של היום 
קריאת התורה ליום הראשון )השנה חל בשבת(:

֥ר דִּבֵּֽר׃  ֣ר אָָמ֑ר וַיַּ֧עַשׂ ה' לְשָָׂר֖ה כַּאֲׁשֶ א וַה' פָּקַ֥ד אֶת־שָָׂר֖ה כַּאֲׁשֶ
אֲׁשֶר־דִּבֶּ֥ר  לַמּוֹעֵ֕ד  ֑יו  ָ לִזְֻקנ בֵּ֖ן  לְאַבְָרָה֛ם  שָָׂר֧ה  וַתֵּ֨לֶד  וַתַּ֩הַר֩  ב 
אֹת֖וֹ אֱלִֹהֽים׃ ג וַיִּקְָר֨א אַבְָרהָ֜ם אֶת־ׁשֶם־בְּנ֧וֹ הַנּוֹלַד־ל֛וֹ אֲׁשֶר־

ֹנַ֖ת  יָֽלְָדה־לּ֥וֹ שָָׂר֖ה יִצְָחֽק׃ ד וַיָּ֤מל אַבְָרהָם֙ אֶת־יִצְָח֣ק בְּנ֔וֹ בֶּן־ׁשְמ
֛ר צִוָּ֥ה אֹת֖וֹ אֱלִֹהֽים׃ יִָמ֑ים כַּאֲׁשֶ

פותח שער: 156-158 / רינת ישראל – אשכנז: 193-195 / עבודת השם: 304-308

הפטרה ליום הראשון

וּׁשְמ֡וֹ  אֶפְָר֑יִם  מֵַה֣ר  צוֹפִ֖ים  מִן־הָרָמָתַ֛יִם  אֶחָ֜ד  אִ֨יׁש  וַיְהִי֩  א 
 ֹ֙ וְלו ב  אֶפְרָתִֽי׃  בֶן־צ֖וּף  בֶּן־תֹּ֥חוּ  בֶּן־אֱלִיה֛וּא  בֶּן־יְרָֹח֧ם  אֶ֠לְקָנָ֠ה 
לִפְנִנָּה֙  וַיְִה֤י  פְּנִנָּ֑ה  ֵנִ֖ית  הַּשׁ ֥ם  וְׁשֵ חַנָּ֔ה  אַחַת֙  ֤ם  ׁשֵ נָׁשִ֔ים  ׁשְתֵּ֣י 

יְלִָד֔ים וּלְחַנָּ֖ה ֵא֥ין יְלִָדֽים׃

פותח שער: 164-166 / רינת ישראל – אשכנז: 197-199 / עבודת השם: 313-317

קריאת התורה ליום השני )השנה חל ביום ראשון(:

אֶת־אַבְָרָה֑ם  נִסָּ֖ה  וְָה֣אֱלֹהִ֔ים  הָאֵ֔לֶּה  הַדְּבִָר֣ים  אַחַר֙  וַיְהִ֗י  א 
וַיֹּ֡אמֶר קַח־נָ֠א אֶת־בִּנְךָ֙  וַיֹּ֥אמֶר הִנֵּֽנִי׃ ב  וַיֹּ֣אמֶר אֵלָ֔יו אַבְָרָה֖ם 
הַמִֹּֽריָּ֑ה  אֶל־ֶא֖רֶץ  וְלֶ֨ךְ־לְךָ֔  אֶת־יִצְחָ֔ק  אֲׁשֶר־אָהַ֨בְתָּ֙  אֶת־יְִחֽיְדךָ֤ 
ג  אֵלֶֽיךָ׃  אַֹמ֥ר  ֖ר  אֲׁשֶ הֶהִָר֔ים  אַַח֣ד  עַ֚ל  לְעֹלָ֔ה  ׁשָם֙  וְהַעֲלֵ֤הוּ 
֤י נְעָָרי֙ו  ֵ וַיַּׁשְכֵּ֨ם אַבְָרהָ֜ם בַּבֹּ֗קֶר וַיַּֽחֲבֹׁש֙ אֶת־חֲמֹר֔וֹ וַיִּקַּ֞ח אֶת־ׁשְנ
וַיְבַקַּע֙ עֲצֵ֣י עֹלָ֔ה וַיָּ֣קם וַיֵּ֔לֶךְ אֶל־הַמָּק֖וֹם  וְֵא֖ת יִצְָח֣ק בְּנ֑וֹ  אִתּ֔וֹ 

אֲׁשֶר־ָאֽמַר־ל֥וֹ ָהֽאֱלִֹהֽים׃

פותח שער: 160-162 / רינת ישראל – אשכנז: 303-304 / עבודת השם: 309-312

הפטרה ליום השני

א כֹּ֚ה אַָמ֣ר ה' מָצָ֥א חֵן֙ בַּמִּדְבָּ֔ר עַ֖ם שְִׂר֣יֵדי ָח֑רֶב הָל֥וֹךְ לְהַרְגִּיע֖וֹ 
֖ן  ֵּ יִשְָׂרֵאֽל׃ ב מֵָרח֕וֹק ה' נְִרָא֣ה לִ֑י וְַאֽהֲבַ֤ת עוֹלָם֙ אֲהַבְתִּ֔יךְ עַל־כ
ִּ֣י  מְׁשַכְתִּ֥יךְ ָחֽסֶד׃ ג ע֤וֹד אֶבְנֵךְ֙ וְֽנִבְנֵ֔ית בְּתוּלַ֖ת יִשְָׂרֵא֑ל ע֚וֹד תַּעְד

ֽחֲקִֽים׃ ַׂ תֻפַּ֔יִךְ וְיָצָ֖את בִּמְח֥וֹל מְש

פותח שער: 167-168 / רינת ישראל – אשכנז: 307-308 / עבודת השם: 319-320

עת שערי רצון

עֵת ׁשַעֲֵרי ָרצוֹן לְהִפָּתֵחַ 
יוֹם אֶהְיֶה כַפַּי לָאֵל ׁשוֹטֵחַ 
ָָר־נָא לִי בְּיוֹם הוֹכֵחַ  אָנָּא זְכ

עוֹקֵד וְהַנֶּעֱקַד וְהַמִּזְבֵּחַ.

פותח שער: 175-176 / עבודת השם: 322-325

תקיעת שופר )30 קולות(

בְּמִצְותָיו  ְּׁשָנוּ  קִד אֲׁשֶר  הָעוֹלָם,  מֶלֶךְ  אֱלֹהֵינוּ  ה',  אַתָּה  בָּרוּךְ 
וְצִוָּנוּ לִׁשְמֹעַ קוֹל ׁשוֹפָר.

)בשני הימים מברכים 'שהחיינו'(
בָּרוּךְ אַתָּה ה', אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, ׁשֶהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ 

לַזְּמַן הַזֶּה.

פותח שער: 178-179 / רינת ישראל – אשכנז: 204 / עבודת השם: 333-334

תפילת מוסף
אוחילה לאל 

אוֹחִילָה לָאֵל, אֲחַלֶּה פָנָיו
אֶׁשְאֲלָה מִמֶּנוּ מַעֲנֶה לָׁשוֹן. 
ֹ אֲׁשֶר בִּקְהַל עַם אָׁשִיָרה ֻעזּו
אַבִּיעָה רְנָנוֹת בְּעַד מִפְעָלָיו. 

פותח שער: 184 / רינת ישראל – אשכנז: 238 / עבודת השם: 343

עמידת מוסף בלחש
ֹנָי, שְׂפָתַי תִּפְתָּח, וּפִי יַגִּיד תְּהִלָּתֶךָ. אֲד

פותח שער: 187-200 / רינת ישראל – אשכנז: 209-222 / עבודת השם: 344-365

ונתנה תוקף

ַת הַיּוֹם וּנְתַנֶּה תֹּקֶף קְֻדּשׁ
כִּי הוּא נוָֹרא וְאָיֹם:
ָ וּבוֹ תִנָּשֵׂא מַלְכוּתֶך
וְיִכּוֹן בְּחֶסֶד כִּסְאֶךָ, 
וְתֵׁשֵב עָלָיו בֶּאֱמֶת.

פותח שער: 206-209 / רינת ישראל – אשכנז: 228-230 / עבודת השם: 340

וכל מאמינים

וְכֹל מַאֲמִינִים ׁשֶהוּא אֵל אֱמוּנָה, הָאוֹחֵז בְּיַד מִדַּת מִׁשְפָּט.

וְכֹל מַאֲמִינִים ׁשֶהוּא בּוֹחֵן כְּלָיוֹת, הַבּוֹחֵן וּבוֵֹדק גִּנְזֵי נִסְתָּרוֹת.

פותח שער: 212-213 / רינת ישראל – אשכנז: 232

ויאתיו

וִיבָרְכוּ ׁשֵם כְּבוֶֹדךָ  וְיֶאֱתָיוּ כֹל לְעָָבְֶדךָ  
וְיִדְְרׁשוּךָ עַמִּים לֹא יְָדעוּךָ  וְיַגִּידוּ בָאִיִּים צְִדקֶךָ  
ַּל ה'.  וְיוֹאמְרוּ תָמִיד: יִגְד ָָּל אַפְסֵי אֶָרץ   וִיהַלְלוּךָ כ

פותח שער: 214 / רינת ישראל – אשכנז: 233-234 

עושה השלום במרומיו

,ּ ָלוֹם בִּמְרוֹמָיו, הוּא יַעֲשֶׂה ׁשָלוֹם עָלֵינו עֹשֶׂה הַּשׁ
ָָּל יוֹׁשְבֵי תֵבֵל/ וְאִמְרוּ אָמֵן. ָָּל יִשְָׂראֵל /וְעַל כ וְעַל כ

פותח שער: 232 / רינת ישראל – אשכנז: 253 / עבודת השם: 377


