
ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ ָבּ

ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

ין  ַהַמְבִדיל ֵבּ

קֹ ֶדׁש ְלחֹול,

ְך ,  ין אֹור ְלחֶֹשׁ ֵבּ

ין ִיְשָׂרֵאל ָלַעִמים, ֵבּ

ין יֹום ַהְשׁ ִביִעי  ֵבּ

ת  ְיֵמי ַהַמֲעֶשׂה. ֶשׁ ְלֵשׁ

ה י-ה-ו-ה, רּוְך ַאָתּ ָבּ

ין  ַהַמְבִדיל ֵבּ

קֹ ֶדׁש ְלחֹול.

]ָאֵמן[

 
Blessed are you, Lord 

our G-d, King of the Universe,

Who separates between 

holy and ordinary,

between light and darkness, 

between Israel and the nations,

between the seventh day 

and the six days of work.

Blessed are You, Lord

Who separates between 

holy and ordinary. 

(Amen)

↘ 
10. 

העבירו את גביע היין 
ליד החזקה לברכה 

האחרונה
11. 

 שתו את מרבית היין
12.

 כבו את האש 
באמצעות היין 

הנותר

יש כאלו הנוהגים 
לטבול את 

אצבעותיהם ביין 
שכיבה את הנר 
ואז מניחים את 

האצבעות על 
העיניים ובכיסים, 
לבריאות ופרנסה 

טובה.

ÔÔ
כשהחשיכה יורדת והכוכבים מפציעים, שבת 

מסתיימת וזה זמן להבדלה, הטקס שמקדם אותנו 
לשבוע החדש. שאפו את ריחות התבלינים ותהנו 

מרגעים אחרונים של שבת. הביטו לנר המרצד וחשבו 
איך היום שעבר יאיר לנו את השבוע המתקרב.

הערות מאת הרב הראשי לדרום אפריקה, ומייסד 
השבת העולמית, הרב וורן גולדשטיין

טקס הבדלה



ַסְבִרי ָמָרָנן 

ָנן ְוַרּבֹוַתי : ְוַרָבּ

ה י-ה-ו-ה, רּוְך ַאָתּ ָבּ

ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך 

ָהעֹוָלם,  

ִרי  ּבֹו ֵרא ְפּ

ַהָגֶפן.

]ָאֵמן[

 
With the permissio n of my 

masters, rabbis and teachers:  

Blessed are You,

Lord our G-d, King 

of the Universe, 

Who creates the fruit 

of the vine.

(Amen)

ÔÔ

↘ 
2. 

 העבירו את הכוס 
ליד החלשה

3. 
הרימו את התבלינים 

עם היד החזקה 
ואמרו את הברכות 

לפני שתריחו את 
התבלינים

4.
הריחו את התבלינים 

והעבירו אותם 
לנוכחים שיוכלו 

להריח גם

↘ 
5. 

הניחו את התבלינים
6. 

אחד מהנוכחים 
מרים את נר, או נרות 

ההבדלה
7.

 ברכו את הברכה עם 
הגביע מוחזק ביד 

החלשה
8.

 כבו את האורות 
בחדר

9.
 קרבו את קצות 

האצבעות לאור הנר 
כך שתוכלו לראות 

את ההשתקפות 
שלהם באור

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ ָבּ

ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

 c ּבֹו ֵרא ִמיֵני

ְבָשִׂמים. 

]ָאֵמן[

 
Blessed are you, Lord 

our G-d, King of the Universe,

Who creates different types 

of fragrances. 

(Amen)

ÔÔ

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ ָבּ

ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

ּבֹו ֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. 

]ָאֵמן[

 
Blessed are you, Lord  

our G-d, King of the Universe,

Who creates the lights of fire.

(Amen)

ÔÔ

טקס הבדלה

1. עושים הבדלה

עד שניפגש שוב   הבדלה היא הרגע שבו אנו נפרדים מהשבת. אנו מבדילים את 
הייחודיות של היום שחלף עם שגרת היום-יום של השבוע שעתיד לבוא. ניקח איתנו 

את תחושת הקדושה וההשראה של השבת לקראת השבוע המתקרב כדי שנקבל 
ממנה כוחות. 

השבת משפיעה על השבוע בשני אופנים.. שלושת הימים שאחריה מושפעים ישירות 

מהתחושה בה עצמה, ושלושת הימים שלפניה מלאים באנרגיות והתרגשות לקראתה. 
השבת ניצבת כמקור של עוצמה, אור והשראה לכל השבוע כולו.

צעד צעד:
↘

1.
הרימו את גביע 

הקידוש ומלאו אותו 
ביין עם היד החזקה 

שלכם

ִהֵנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי,

ֶאְבַטח ְוֹלא ֶאְפָחד, 

י ָעִזי ְוִזְמָרת ָיּה  ִכּ

י-ה-ו-ה, ַוְיִהי 

ִלי ִליׁשּוָעה.

ָשׂׂשֹון,  ם ַמִים ְבּ ּוְשׁ ַאְבֶתּ

ִמַמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה.

ַלי-ה-ו-ה ַהְיׁשּוָעה, 

ָך  ַעל ַעְמָך ִבְרָכֶתֽ

ֶסָלה.

י-ה-ו-ה ְצָבאֹות ִעָמנּו, 

ב ָלנּו ֱאֹל-ֵהי  ִמְשָׂגּ

ַיֲעקֹב ֶסָלה.

י-ה-ו-ה ְצָבאֹות, 

ַאְשׁ ֵרי ָאָדם 

ְך. ֵטַח ָבּ בֹּ

י-ה-ו-ה הֹוִשׁ יָעה,

ַהֶמֶלְך ַיַעֵננּו 

ְביֹום ָקְרֵאנּו.

ַלְיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה 

ְוִשְׂמָחה ְוָשׂשֹׂן ִויָקר. 

ְהֶיה ָלנּו. ן ִתּ ֵכּ

ׂא,  ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָשּ

ם  י-ה-ו-ה ֶאְקָרא. ּוְבֵשׁ

 
Here is G-d of my salvation

I will trust and will not fear,

The strength and praise

of G-d has been for 

me a salvation.

And you will draw water in joy, 

from the springs of salvation.

To G-d is the salvation, 

on your nation is your 

blessing, selah.

G-d of hosts is with us, 

the G-d of Jacob is a fortress 

of strength for us, selah.

The G-d of hosts, 

fortunate is the one 

who trusts in you.

G-d will save,

the King will answer us 

on the day that we call.

To the Jews there was light, 

happiness, joy and honour – 

so too may it be for us.

I will lift up a cup of salvation 

and call out in the name of G-d.

מה צריך:
← גביע קידוש
← יין או תירוש

← נר הבדלה או שני 
נרות שאפשר לחבר 

את מאורם יחד
 ← תבלינים

  אלו הרגעים 
  שנותנים 

  למשפחה חוסן 
  ומלכדים את 

  אלו 
 שבתוכה. 

ÔÔ


