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מעמד תפילה
למען חינוך ילדי ישראל!
המטרה :לקיים מעמד תפילה מרכזי בבית הספר – תפילה למען חינוך ילדי ישראל.
* מומלץ לקיים מעמד מתוקשר עם גורמי תקשורת( :רדיו ,עיתונות ,טלוויזיה ,אינטרנט.)...
בהשתתפות:
-

כל הצוות החינוכי וכל התלמידים.

-

ההורים.

-

רבנים מקומיים.

-

אישים מקומיים.

-

בוגרי בית הספר :תלמידים או גמלאים.

סדר המעמד:
-

דברי פתיחה.

-

הנפת דגל המדינה.

סדר תפילות – המכובד/ת ישא תפילה בקול ,ויכוון לכלול את כל המשתתפים:
-

תפילת המורה {מומלץ לכבד רב מקומי ,רב ביה"ס}.

-

תפילת המורים וההורים על הילדים {מורה והורה  -ויכוונו לכלול את כל התלמידים}.

-

תפילת הילדים על המורים וההורים {מומלץ לנציג מועצת תלמידים ,או תלמיד}.

א:

תפילת המורה
א-לוהי,
ממך  -אליך בא אני בתפילה .תן בלבי בינה ורצון ללמוד וללמד ,לחנך ילדי עמך ישראל,
לעשותם טובים וישרים בעיני אלוהים ואדם.
ועוד אבקש אלי הטוב ,השרה עלי מרוחך הטובה ,שלא אקפיד ולא אכעס במעשיהם ,ותן
בי כוח לסבלם באהבה ,ולב שומע להבינם בחיבה.
רבונו של עולם  -חזקני נא ,שלא יגיעני רפיון ולא אבשל ,ולא יטרידוני צרכי הבית ולא
פגעי הזמן ,על מנת שאעשה מלאכת שמיים באמת ובאמונה.
הוריני ה' דרכך ,ועזור לי להדריכם בדרך ארץ ודרכי חיים ,לשמוע וללמוד ,לשמור ולעשות,
את כל דברי תורתך באהבה ובשמחה.
יהי לרצון אמרי-פי והגיון לבי לפניך ,אלוה-י:
[עונים בקול :אמן כן יהי רצון]
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ב:

תפילת המורים וההורים על הילדים
אֱ ֹלהינּו ואֹלהי אֲ בוֹתינּו,
זכנו שיהיו ילדינו/תלמידנו מאירים בתורה ,ויהיו בריאים בגופם ושכלם ,בעלי מידות
טובות ,עוסקים בתורה לשמה .ותן להם חיים ארוכים וטובים ,ויהיו ממולאים בתורה
ובחכמה וביראת שמים .ויהיו אהובים למעלה ,ונחמדים למטה .ותצילם מעין הרע ,ומיצר
הרע ,ומכל מיני פורענויות .ויהיו להם חושים בריאים לעבודתך .וזכנו ברחמיך הרבים,
לחנכם בנחת ובשמחה ,ומהם יצאו פירות טובים .ומלא כל משאלות לבנו בהם לטובה,
בבריאות והצלחה וכל טוב .ויתגדל כבוד שמך הגדול וכבוד תורתך ,על ידינו ועל ידי
ילדינו/תלמידנו תמיד .יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי :בָ רּוך שומע
תפילה:
[עונים בקול :אמן כן יהי רצון]

ג:
תפילת הילדים על המורים וההורים
אֱ ֹלהינּו ואֹלהי אֲ בוֹתינּו,
יאים וְ חֲ ז ִָקים לַעֲ בוֹד או ְֹתָך בֶ אֱ מֶ ת.
י ְִהי ָרצֹון ִמלְ פָ נֶיָךֶ ,שי ְִהיּו ָאבִ ינּו וְ ִאמנּו ,וְ מוֹרינּו ,וְ ַאנ ְַחנּו ,בְ ִר ִ
וְ ַת ְשפִ יעַ לָהֶ ם ,וְ לָנּו ,פַ ְרנָסָ ה בְ רוַ ח ,וְ הַ ְצלָחָ ה ְמרּובָ ה ,וְ כֹל טּוב ,לַעֲ בוֹד או ְֹתָך בֶ אֱ מֶ ת ּובְ ִש ְמחָ ה.
וְ תן בְ לִ בנּו ,לִ ְשמוֹעַ בְ קוֹל ָאבִ ינּו וְ ִאמנּו ומורינו ,וְ הו ִֹשיענּוֶ ,שנְ כַבד או ָֹתם ָת ִמיד ,כַאֲ ֶשר ְרצוֹנְ ָך
הַ טוֹב ִעמָ נּו .וְ נַעֲ בוֹד או ְֹתָך בֶ אֱ מֶ ת .וְ ְיג ְַדלּו ָאבִ ינּו וְ ִאמנּו ומורינו או ָֹתנּו ,לְ תו ָֹרה ּולְ חּופָ ה
מּוצל ִָחים בִ בְ ִריאּות וְ כֹל טּוב בְ סבֶ ר פָ נִ ים יָפוֹתּ .ומַ לא כָל ִמ ְשַאלוֹת
ְ
ּולְ מַ עֲ ִשים טוֹבִ ים .וְ נִ ְהיֶה
לְ בָ בנּו לְ טוֹבָ הָ .אבִ ינּו ְשבַ ָשמַ יִם ,הו ִֹשיענּו בְ כֹל זֶה ,בִ כְ לַל כָל י ְִש ָראל .וְ נִ זְ כֶה לְ הַ גְ ִדיל כְ בוֹד ִש ְמָך
צּורי וְ ג ֹוַאלִ י :בָ רּוך
הַ גָדוֹלּ ,וכְ בוֹד תו ָֹר ְתָך ָת ִמיד .י ְִהיּו לְ ָרצוֹן ִא ְמרי פִ י וְ הַ גְ יוֹן לִ בִ י לְ פָ נֶיָך ה' ִ
שומע תפילה:
[עונים בקול :אמן כן יהי רצון]

