
 הכרזת יום הבחירות
 התורה-חדש והכרזת תעניות, יאמר לפני הכנסת ספר-כהכרזת ראש

 

ְך ֱאמּוָנה  רֶּ י"דֶּ יָך ִשִּויִתי:"  ָבָחְרתִּ ָפטֶּ )תהלים קיט ִמשְׁ

יָך ל(  ֵרִני ִכי ִפּקּודֶּ ָעזְׁ ָך לְׁ ִהי ָידְׁ י"תְׁ )שם קיט  :"ָבָחְרתִּ

ְך קעג(  רֶּ דֶּ ּנּו בְׁ ֵרא ה' יֹורֶּ ְבָחר"ִמי זֶּה ָהִאיש יְׁ )שם :" יִּ

ָפט כה יב(  ָדָקה ּוִמשְׁ ְבָחר"ֲעשֹׂה צְׁ ַלה' ִמָזַבח:"  נִּ
 )משלי כא ג(

ת ַהָשַמִים " ם ַהּיֹום אֶּ ִתי ָבכֶּ ַהִעידֹׂ

ַהָמוֶּת ָנַתִתי  ץ, ַהַחִּיים וְׁ ת ָהָארֶּ אֶּ וְׁ

ָלָלה,  ַהּקְׁ ָרָכה וְׁ ָפנֶּיָך, ַהבְׁ ָבַחְרָת ּולְׁ

ָך:"  עֶּ ַזרְׁ יֶּה ַאָתה וְׁ ַמַען ִתחְׁ ַבַחִּיים לְׁ
 )דברים ל יט(

 

ָמעּו: ָרֵאל שְׁ יֹוֵתינּו ֵבית ִישְׁ ַאחְׁ  ָאִחינּו וְׁ

ִליִשי,  יֹום שְׁ יֶּה בְׁ ָרֵאל ִיהְׁ ת ִישְׁ נֶּסֶּ ִחירֹות ִלכְׁ ַעל ָכל י״ז באלוליֹום ַהבְׁ , ַהָבא ָעֵלינּו וְׁ

ֲעִדים  מֹׂ ָחה ּולְׁ ִשמְׁ ָששֹון ּולְׁ ָרֵאל לְׁ ֵבית ִישְׁ מּו ַהָּקדֹוש ָברּוְך הּוא לְׁ ַקּיְׁ טֹוָבה. יְׁ ָרֵאל לְׁ ִישְׁ

ַהָשלֹום ָאֲהבּו ת וְׁ ָהֱאמֶּ  :טֹוִבים. וְׁ

 

אֹות טֹוב. ֵהב ָיִמים ִלרְׁ ָחֵפץ ַחִּיים אֹׂ  "ִמי ָהִאיש הֶּ

ָמה. יָך ִמַדֵבר ִמרְׁ ָפתֶּ ָך ֵמָרע ּושְׁ שֹונְׁ צֹׂר לְׁ  נְׁ

ִהִלים לד יג ֵפהּו." )תְׁ ׇרדְׁ  טו(–סּור ֵמָרע ַוֲעֵשה טֹוב ַבֵּקש ָשלֹום וְׁ

 

קֹור  ִכיָנה מְׁ ָפַנִיְך, שְׁ ִהי ָרצֹון ִמלְׁ ת יְׁ נֶּסֶּ ת כְׁ ַחֵדש  ָעֵלינּו אֶּ ּנְׁ ַחֵדש / שֶּ ִתתְׁ ִשי / שֶּ ַחדְׁ תְׁ ָחִיינּו, שֶּ

ל  ָהָגָתּה ַחִּיים ֲארּוִכים. ַחִּיים שֶּ ַהנְׁ ֻהָּנָתּה וְׁ ִני ָלנּו ִביֵמי כְׁ ִתתְׁ ָרָכה. וְׁ ִלבְׁ טֹוָבה וְׁ ָרֵאל לְׁ ִישְׁ

ָרָכה. חַ  ל בְׁ ל טֹוָבה. ַחִּיים שֶּ ל ִחלּוץ ֲעָצמֹות. ָשלֹום. ַחִּיים שֶּ ָנָסה. ַחִּיים שֶּ ל ַפרְׁ ִּיים שֶּ

ל  ִלָמה. ַחִּיים שֶּ ם בּוָשה ּוכְׁ ֵאין ָבהֶּ א. ַחִּיים שֶּ ַאת ֵחטְׁ ִירְׁ ַאת ָשַמִים וְׁ ם ִירְׁ ֵּיש ָבהֶּ ַחִּיים שֶּ

ּיִ  תֹוָרה. ַחִּיים שֶּ ֵהא ָבנּו ַאֲהַבת ָאָדם, ֲאָדָמה וְׁ תְׁ ָכבֹוד. ַחִּיים שֶּ ר וְׁ שֶּ ָאלֹות ִלֵבנּו יֹׂ אּו ִמשְׁ ָמלְׁ

ָלה: טֹוָבה ָאֵמן סֶּ  לְׁ

 

בֹוִנים  ִהיִגים נְׁ ִהיגּות ּוַמנְׁ ַמנְׁ ָרֵאל בְׁ ת ִישְׁ ָנה אֶּ ָחנְׁ ָבָשר ָוָדם וְׁ ָמָתּה לְׁ ֲחָלָקּה ֵמָחכְׁ ִמי שֶּ

ֵלב כּוֵלנּו  ֵכל בְׁ ַהשְׁ ָמה ִביָנּה וְׁ אּוִיים, ִהיא ִתַטע ָחכְׁ ּגֹוד. ֲחֵבִרים ּורְׁ ֵדנּו ֵמֲאחֹוֵרי ַהַפרְׁ עֹומְׁ בְׁ

נֱֶּאַמר ָאֵמן: ָרֵאל וְׁ  ָכל ִישְׁ

 

ֵבי  ַעל ָכל יֹושְׁ ַאַחת ָעֵלינּו וְׁ ִרים וְׁ שְׁ ת ָהעֶּ נֶּסֶּ ֻהַּנת ַהכְׁ נֹות כְׁ ת שְׁ ַחֵדש ַהָּקדֹוש ָברּוְך הּוא אֶּ יְׁ

ָרָכה. לְׁ  ִלבְׁ טֹוָבה וְׁ ֵהם. לְׁ ָכל ָמקֹום שֶּ ָרֵאל בְׁ ָנָסה ִישְׁ ַפרְׁ ַנֲחָמּה. לְׁ ָחה. ִלישּוָעה ּולְׁ ִשמְׁ ָששֹון ּולְׁ

ִעָתם.  ָשִמים בְׁ ִלגְׁ שֹורֹות טֹובֹות. וְׁ ִלבְׁ מּועֹות טֹובֹות. וְׁ ָשלֹום. ִלשְׁ ַחִּיים ּולְׁ ַכָלה. לְׁ ַכלְׁ טֹוָבה ּולְׁ

נֱֶּאַמר ָאֵמן: רֹוָבה וְׁ אּוָלה קְׁ ִלגְׁ ֵלָמה. וְׁ פּוָאה שְׁ ִלרְׁ  וְׁ


