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 מעמד תפילה 
 למען חינוך ילדי ישראל!

 
 תפילה למען חינוך ילדי ישראל. –לקיים מעמד תפילה מרכזי בבית הספר  המטרה:

 * מומלץ לקיים מעמד מתוקשר עם גורמי תקשורת: )רדיו, עיתונות, טלוויזיה, אינטרנט...(.

 בהשתתפות:

 כל הצוות החינוכי וכל התלמידים. -

 ההורים. -

 רבנים מקומיים. -

 ים מקומיים.איש -

 בוגרי בית הספר: תלמידים או גמלאים. -

 סדר המעמד:

 דברי פתיחה.  -

 הנפת דגל המדינה. -

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

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

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

 .}מומלץ לנציג מועצת תלמידים, או תלמיד{ פילת הילדים על המורים וההוריםת -

 
 א:

 תפילת המורה

 ,לוהי-א

 לחנך ילדי עמך ישראל, תן בלבי בינה ורצון ללמוד וללמד, אליך בא אני בתפילה. -מך מ

 לעשותם טובים וישרים בעיני אלוהים ואדם.

ותן  שלא אקפיד ולא אכעס במעשיהם, ה עלי מרוחך הטובה,השר עוד אבקש אלי הטוב,ו

 ולב שומע להבינם בחיבה., בי כוח לסבלם באהבה

ולא יטרידוני צרכי הבית ולא  שלא יגיעני רפיון ולא אבשל, חזקני נא, -בונו של עולם ר

 על מנת שאעשה מלאכת שמיים באמת ובאמונה. פגעי הזמן,

 לשמוע וללמוד, לשמור ולעשות, בדרך ארץ ודרכי חיים, ועזור לי להדריכם וריני ה' דרכך,ה

 את כל דברי תורתך באהבה ובשמחה.

 :י-פי והגיון לבי לפניך, אלוה-אמרי יהי לרצון

 [אמן כן יהי רצון עונים בקול:]
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 ב:

  תפילת המורים וההורים על הילדים

ינּויֱאֹלה   י ֲאבֹות  אֹלה   ,נּו ו 

בעלי מידות  ,ויהיו בריאים בגופם ושכלם ,מאירים בתורה ילדינו/תלמידנוזכנו שיהיו 

טובות, עוסקים בתורה לשמה. ותן להם חיים ארוכים וטובים, ויהיו ממולאים בתורה 

ומיצר  ,ותצילם מעין הרע .ונחמדים למטה ,ויהיו אהובים למעלה .ובחכמה וביראת שמים

 ,ומכל מיני פורענויות. ויהיו להם חושים בריאים לעבודתך. וזכנו ברחמיך הרבים ,הרע

 ,לטובהבהם ומלא כל משאלות לבנו . ומהם יצאו פירות טובים ,בנחת ובשמחהלחנכם 

על ידינו ועל ידי  ,ויתגדל כבוד שמך הגדול וכבוד תורתך .בבריאות והצלחה וכל טוב

: ָברּוך שומע מרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואליתמיד. יהיו לרצון א ילדינו/תלמידנו

  תפילה:

 [אמן כן יהי רצון עונים בקול:]
 

 

 :ג

  תפילת הילדים על המורים וההורים

ינּויֱאֹלה   י ֲאבֹות  אֹלה   ,נּו ו 

נּושֶ  ,ְיִהי ָרֹצון ִמְלָפֶניָך ינּו,ִיְהיּו ָאִבינּו ְוִאמ  ֶמת. ֲחָזִקים ַלֲעבֹוד אֹוְתָך ֶבאֱ ְבִריִאים וְ  ,ְוַאַנְחנּו , ְומֹור 

ַוח ,ְוָלנּו ,יַע ָלֶהםְוַתְשפִ  ֶמת ּוְבִשְמָחה. ַלֲעבֹוד אֹוְתָך ֶבאֱ  ,ְוֹכל טּוב ,ְוַהְצָלָחה ְמרּוָבה ,ַפְרָנָסה ְבר 

נּו ן ְבִלב  נּו ,ְות  נּו ומורינו, ִלְשמֹוַע ְבקֹול ָאִבינּו ְוִאמ  ד א, ְוהֹוִשיע  ַכֲאֶשר ְרצֹוְנָך  ,ֹוָתם ָתִמידֶשְנַכב 

נּו  ֶמת.ְוַנֲעבֹוד אֹוְתָך ֶבאֱ  ַהטֹוב ִעָמנּו. ְלתֹוָרה ּוְלחּוָפה  ,אֹוָתנּוומורינו ְוְיַגְדלּו ָאִבינּו ְוִאמ 

ֶבר ָפִנים ָיפֹות. ִנְהֶיהּוְלַמֲעִשים טֹוִבים. וְ  ִמְשַאלֹות  ּוַמל א ָכל מּוְצָלִחים ִבְבִריאּות ְוֹכל טּוב ְבס 

נּו ְלטֹוָבה. נּו  ,ָאִבינּו ְשַבָשַמִים ְלָבב  ל. ְוִנְזֶכה ְלַהְגִדיל ְכבֹוד ִשְמָך  ,ֹכל ֶזהבְ הֹוִשיע  ִבְכַלל ָכל ִיְשָרא 

י ִפי ְוַהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ה' צּוִרי ְוגוֹ  ,ַהָגדֹול : ָברּוך ַאִליּוְכבֹוד תֹוָרְתָך ָתִמיד. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמר 

 שומע תפילה:

 [אמן כן יהי רצון עונים בקול:]


