לחורר את העיגול עם מחורר ולתלות על
המראה של הרכב

ברכת הדרך
היוצא לדרך ְל ַא ַחר שיצא מהעיר ,אם נוסע מעל  72דקות ואין ישובים,
או שטס במטוס ,חותם בסוף הברכה בשם ומלכות .אך כשיש ישובים
בדרך ,נהגו שלא לחתום בשם ומלכות.
יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ ָ
�לוֹ ם
� ּתוֹ ִל ֵ
יכנוּ ְל ָ ׁש
יך יְ ה ָֹו֊ ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּׁ ֶ ,ש
ְ
ילנוּ ִמ ַּכף ָָּכל אוֹ יֵ ב ְואוֹ ֵרב ַּב ֶּד ֶרך ,וּ ִמ ָָּּכל ִמ ְק ֶרה וּ ֶפגַ ע ָרעְ .ו ַת ִ ּג ֵ
ְו ַתצִּ ֵ
יענוּ
�לוֹ םְ .ו ִת ְּתנֵ נוּ ְל ֵחן וּ ְל ֶח ֶסד וּ ְל ַר ֲח ִמים ְּב ֵעינֶ ָ
יך וּ ְב ֵעינֵ י
ִל ְמחוֹ ז ֶח ְפ ֵצנוּ ְל ָ ׁש
ש ַמע קוֹ ל ַּת ֲחנוּ נֵ ינוִּּ ,כי ֵאל �ׁשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ָּלה ְו ַת ֲחנוּ ן ָא ָּתה.
ָָכל רוֹ ֵאינוְּ ,ו ִת ּ ָ ׁ
(א ָּתה יְ ה ָֹו֊) �ׁשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ָּלה:
ָּברוּ ְך ַ

�ם
� ִמי ְו ֵ ׁש
ַה ַּמ ְל ָא ְך ַה ּג ֵֹאל א ִֹתי ִמ ָָּכל ָרע יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַה ְּנ ָע ִרים ְו ִ ּי ָק ֵרא ָב ֶהם ְ ׁש
ֲאב ַֹתי ַא ְב ָר ָהם ְויִ ְצ ָחק ְויִ ְדגּ וּ ָלרֹב ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ:
�ר
ְויַ ֲעקֹב ָה ַל ְך ְל ַד ְר ּכוֹ ַו ִ ּי ְפ ְ ּגעוּ בוֹ ַמ ְל ֲא ֵכי ֱאל ִֹהיםַ :ו ּי ֶ
ֹאמר יַ ֲעקֹב ַּכ ֲא ֶ ׁש
�ם ַה ָּמקוֹ ם ַההוּ א ַמ ֲחנָ יִ ם( :שלוש פעמים)
ָר ָאם ַמ ֲחנֶ ה ֱאל ִֹהים זֶ ה ַו ִ ּי ְק ָרא ֵ ׁש
יהם:
�ר ְס ִביבוֹ ֵת ֶ
ַו ִ ּי ָּסעוּ ַויְ ִהי ִח ַּתת ֱאל ִֹהים ַעל ֶה ָע ִרים ֲא ֶ ׁש
ְולֹא ָר ְדפוּ ַא ֲח ֵרי ְּבנֵ י יַ ֲעקֹב( :שלוש פעמים)
בחיוך ובשמחה מסידורי שיר ציון,
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