
Méèn Chaloch
ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 

Sur les 5 fruits                 Sur le vin                  Sur les gâteaux

ַעל ַהִּמְחָיה ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה  |  ַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן  |  ַעל ָהֵעץ ְוַעל ְּפִרי ָהֵעץ,

ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה, ֶׁשָרִציָת ְוִהְנַחְלָּת  ְוַעל ְּתנּוַבת ַהּׂשָ
 ַלֲאבֹוֵתינּו, ֶלֱאֹכל ִמִּפְרָיּה ְוִלְׂשֹּבַע ִמּטּוָבּה. ַרֵחם ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו 
 ְוַעל ִיְׂשָרֵאל ַעָּמְך, ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיָרְך, ְוַעל ַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוָדְך, 
ְוַעל ִמְזָּבָחְך ְוַעל ֵהיָכָלְך. ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהקֶֹּדׁש ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו, 
ה ּוְבָטֳהָרה. ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה, ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבִבְנָיָנּה, ּוְנָבְרָכְך ָעֶליָה ִּבְקֻדּׁשָ

            Le Chabbath : ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה 
        A Roch ’Hodèch : ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְּביֹום רֹאׁש ֺחֶדׁש ַהֶּזה

       A Roch Hachana : ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְּביֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה
                   A Pessa’h : ְוַׂשְּמֵחנּו ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה ְּביֹום )טֹוב( ִמְקָרא ֺקֶדׁש ַהֶּזה

                 A Chavouot : ְוַׂשְּמֵחנּו ְּביֹום ַחג ַהָּׁשבּועֹות ַהֶּזה ְּביֹום טֹוב ִמְקָרא ֺקֶדׁש ַהֶּזה
                  A Souccot : ְוַׂשְּמֵחנּו ְּביֹום ַחג ַהֻּסּכֹות ַהֶּזה ְּביֹום )טֹוב( ִמְקָרא ֺקֶדׁש ַהֶּזה

A Chémini Atséret : ְוַׂשְּמֵחנּו ְּביֹום ְׁשִמיִני ַחג ֲעֶצֶרת ַהֶּזה ְּביֹום טֹוב ִמְקָרא ֺקֶדׁש ַהֶּזה 

ִּכי ַאָּתה טֹוב ּוֵמִטיב ַלֹּכל ְונֹוֶדה ְּלָך ַעל ָהָאֶרץ
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ְוַעל ַהִּמְחָיה ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה          |          ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן          |          ְוַעל ַהֵּפרֹות.

S’ils sont en provenance d’Israël, on dira plutôt :
ְוַעל ִמְחָיָתּה ְוַעל ַּכְלָּכָלָתּה*  |  ְוַעל ְּפִרי ַגְפָנּה  |    ְוַעל ֵּפרֹוֶתיָה

ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה, ַעל ָהָאֶרץ
Sur les 5 fruits                   Sur le vin                           Sur les gâteaux

ְוַעל ַהִּמְחָיה ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה          |          ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן          |          ְוַעל ַהֵּפרֹות.

S’ils sont en provenance d’Israël, on dira plutôt :
ְוַעל ִמְחָיָתּה ְוַעל ַּכְלָּכָלָתּה*  |  ְוַעל ְּפִרי ַגְפָנּה  |    ְוַעל ֵּפרֹוֶתיָה

* La farine vendue dans le commerce en Israël provient dans sa quasi-totalité de productions de blé de 
l’étranger. On ne dira donc ְוַעל ִמְחָיָתּה que dans les cas particuliers où l’on est sûr que la provenance est 
bien de la Terre d’Israël.


