בס"ד שנה"ל תשע"ד

בס"ד שנה"ל תשע"ד

לַ ְּמ ֵדנִ יֱ ,אלֹהַ יָּ ,ב ֵרך וְּ ִה ְּת ַפ ֵלל
של,
סוד ָּעלֶ ה ָּק ֵמלַ ,על נֹגַ ה ְּפ ִרי ָּב ֵ
ַעל ֹ
ַעל הַ חֵ רות הַ זֹאתִ :ל ְּראוֹ ת ,לָּ חושִ ,לנְּ ש ֹם,
של.
לָּ ַד ַעתְּ ,ליַחֵ לְּ ,ל ִה ָּכ ֵ

לַ ְּמ ֵדנִ יֱ ,אלֹהַ יָּ ,ב ֵרך וְּ ִה ְּת ַפ ֵלל
של,
סוד ָּעלֶ ה ָּק ֵמלַ ,על נֹגַ ה ְּפ ִרי ָּב ֵ
ַעל ֹ
אותָּ ,לחושִ ,לנְּ ש ֹם,
ַעל הַ חֵ רות הַ זֹאתִ :ל ְּר ֹ
של.
ָּל ַד ַעתְּ ,ליַחֵ לְּ ,ל ִה ָּכ ֵ

לַ ֵמד אֶ ת ִש ְּפתוֹ ַתי ְּב ָּרכָּ ה וְּ ִשיר הַ ֵלל
ְּב ִה ְּתחַ ֵדש זְּ ַמ ְּנ ָּך ִעם ב ֶֹקר וְּ ִעם לֵ יל,
ְּלבַ ל י ְִּהיֶה יוֹ ִמי הַ יוֹ ם ִכ ְּתמוֹ ל ִש ְּלשוֹ ם.
(לאה גולדברג)

תו ַתי ְּב ָּרכָּ ה וְּ ִשיר הַ ֵלל
לַ ֵמד אֶ ת ִש ְּפ ֹ
ָּ
ְּב ִה ְּתחַ ֵדש זְּ ַמ ְּנך ִעם ב ֶֹקר וְּ ִעם לֵ יל,
מול ִש ְּלש ֹום.
ְּלבַ ל י ְִּהיֶה ֹיו ִמי הַ י ֹום ִכ ְּת ֹ
(לאה גולדברג)

------------

------------

להתפלל ,זו זכות

להתפלל ,זו זכות

לדעת על מה להתפלל ,זו גדלות.
יהי רצון שנדע
להתפלל ,יחד
על הסודות ,הכישלונות
ההצלחות ,הנשימות
שיומנו היום לא יהיה כתמול שלשום
אוהבת אתכם
גאה בכם ,ילדי -תלמידי
ציפי הרפנס
מנהלת ביה"ס
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אותָּ ,לחושִ ,לנְּ ש ֹם,
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