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òÇ èÉ
Å åpäÇ úlÇ ôÄ zÀ
אָבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם,
ִ

וִירוּשׁ ַל ִים
ָ
בּוֹנֵה ִציּוֹן
וּמכוֹנֵן ַמ ְלכוּת ִי ְשׂ ָר ֵאל,
ְ
יפה ִמ ְמּעוֹן ָק ְד ֶשׁ ָך ִמן ַה ָשּׁ ַמ ִים
ַה ְשׁ ִק ָ
וּב ֵר ְך ֶאת ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל
ָ
ָת ָתּ ָלנוּ
וְ ֶאת ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נ ַ
בוֹתינוּ.
ַכּ ֲא ֶשׁר ִנ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ַל ֲא ֵ
אַר ֶצ ָך
ְר ֵצה ה' ְ
יה ִמטּוּב ַח ְס ֶדּ ָך.
וְ ַה ְשׁ ַפּע ָע ֶל ָ
ֵתּן ַטל ִל ְב ָר ָכה
הוֹרד ְבּ ִע ָתּם
וְ ִג ְשׁ ֵמי ָרצוֹן ֵ
יה
ֲמ ֶק ָ
ִל ְרווֹת ָה ֵרי ִי ְשׂ ָר ֵאל ַוע ָ
וּ ְל ַה ְשׁקוֹת ָבּ ֶהם ָכּל ֶצ ַמחֵ ,עץ וּ ְנ ִטיעוֹ ֵתינוּ.
ָדל ְפּ ֵא ָרם,
יהם וְ ג ֵ
ֲמק ָשׁ ְר ֵשׁ ֶ
ַהע ֵ
ְל ַמ ַען ִי ְפ ְרחוּ ְל ָרצוֹן
ֲצי ִי ְשׂ ָר ֵאל
תוֹך ְשׁאַר ע ֵ
ְבּ ְ
אָרה.
וּל ִת ְפ ָ
ִל ְב ָר ָכה ְ
אַחינוּ
ַח ֵזק ְי ֵדי ָכּל ֵ
וֲ
אַד ַמת ַהקּ ֶֹדשׁ
ֲבוֹדת ְ
ֲמ ִלים ַבּע ַ
ָהע ֵ
וּב ַה ְפ ָר ַחת ִשׁ ְמ ָמ ָתהּ.
ְ
ילם
ָבּ ֵר ְך ה' ֵח ָ
ָדם ִתּ ְר ֶצה.
וּפ ַֹעל י ָ
יפה ִמ ְמּעוֹן ָק ְד ֶשׁ ָך ִמן ַה ָשּׁ ַמ ִים
ַה ְשׁ ִק ָ
ָ
וּב ֵר ְך ֶאת ַע ְמּ ָך ֶאת ִי ְשׂ ָר ֵאל
ָת ָתּ ָלנוּ
וְ ֶאת ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נ ַ
בוֹתינוּ.
ַכּ ֲא ֶשׁר ִנ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ַל ֲא ֵ
אָמן.
ֵ
òðøá àøæò øî úåáéãàá
ì"öæ ìàéæåò áøä éáúë úàöåäì ãòååä
íéìùåøé – äîìù ìëéä

ַה ְקלֵ ק וְ ַטע עץ בארץ ישראל:
http://www.salkkl.org.il/haklek_veta/knisa_haklekveta.aspx
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