תפילה להצלחה בחינוך הילדים
מומלץ להוסיף לתפילה גם תפילה אישית.

ֵך ֶאת ָבּנֵינוּ
בוֹתינוֶּ ,שׁ ִנּזְ ֶכּה ְל ַחנּ ְ
ֶאל ֵֹקי ֲא ֵ
ֶיך ד' ֱאל ֵֹקינוּ ו ֱ
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנ ָ
יוֹתרְ ,בּ ֶד ֶר ְך ֶשׁ ַתּ ְת ִאים ְלכֹל
טּוֹבה ְבּ ֵ
יוֹתר וְ ַה ָ
נוֹתינוּ ְבּ ֶד ֶר ְך ָה ְראוּיָה ְבּ ֵ
וּב ֵ
ְ
ַפ ָשׁם ,וְ ִל ְלמֹד ֵאת
ַשׂ ִכּיל ָל ֶר ֶדת ֶאל ע ֶֹמק נ ְ
ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵמ ֶהםֶ ,שׁנּ ְ
יהם ,וְ ַעל ִפּי זֶה ְל ַח ְנּ ָכם.
דּוֹת ֶ
וּמ ֵ
יהם ִ
כוּנוֹת ֶ
ֵ
ְתּ
וּלוַאי ֶשׁ ִנּזְ ֶכּה ִל ְראוֹת כֹּל
נּוּכם ְ
ֲעזֹר ָלנוּ ֶשׁלֹּא ִנ ְט ֶעה ְבּאַף ְפּ ַרט ְבּ ִח ָ
ָשׁרְ ,בּ ֶד ֶר ְך
הוֹל ִכים ְבּ ֶד ֶר ְך ַהיּ ָ
ְ
יוֹצא ִמן ַה ְכּ ָלל,
ֻלּם – ְללֹא ֵ
ֶצ ֱא ָצ ֵאינוּ כּ ָ
שׁוֹתינוּ ִל ְרשׁוּת ַע ְצ ָמם,
אתם ַמ ְר ֵ
אַח ֵרי ֵצ ָ
בוֹתינוּ ,גַּם ֲ
אוֹתהּ ִה ְתווּ ָלנוּ ֲא ֵ
ָ
נּוּכםִ ,כּי
יח ְבּ ִח ָ
ַכּינוּ ְל ַה ְצ ִל ַ
יך ַל ָמּרוֹם ֶשׁ ְתּז ִ
וְ ַעל זֶה ֵעינֵינוּ ְנשׂוּאוֹת ֵא ֶל ָ
יְּל ִדים ָה ַר ִכּים ְל ַבל ִתּ ְפגַּע
אַתּה ַכּ ָמּה ָק ֶשׁה ָבּ ֵעת ַהזּוֹ ִל ְשׁמֹר ֶאת ַה ָ
וֹד ַע ָ
י ֵ
יִשׂ ָר ֵאל.
עוֹב ִרים י ְַל ֵדי ְ
ָרה ח''ו ,וְ ָכ ַמהּ ִנ ְסיוֹנוֹת ְ
ָבּ ֶהם ֵאשׁ ז ָ
טוֹבת כֹּל ֶא ָחד
רוֹצה ְבּ ַ
אָבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָה ֶ
וְ ַל ֵכּן ְמ ַב ְקּ ִשׁים אָנוּ ִמ ְמּ ָך ִ
טּוֹבה
ֻג ָמא ַה ַחיָּה ַה ָ
ֵיהם ֶאת ַהדּ ְ
יך ְל ַהוּוֹת ִבּ ְפנ ֶ
ֵדע ֵא ְ
וְ ֶא ָחד ִמ ָבּנָיוֶ ,שׁנּ ַ
יִּשׁ ְמעוּ ְלכֹל ַמה ֶשׁאָנוּ
כּוֹחינוּ ְל ַד ֵבּר ֶאל ִל ָבּם ֶשׁ ְ
יִּהיֶה ְבּ ֵ
יוֹתר ,וְ ֵכן ֶשׁ ְ
ְבּ ֵ
צוֹנ ָך ,וְ ֶשׁלֹּא ִנ ְצ ָט ֵר ְך ִל ְנהֹג ִע ָמּם ְבּיַד ָק ָשׁהֶ ,א ָלּא
אוֹתם ִכּ ְר ְ
ָ
ְמ ַצוִּ ים
אוֹתנוּ וְ ַעל
יכ ְבּדוּ ָ
ַע ִריכוּ וִ ַ
יהם וְ ֶשׁ ֵהם י ֲ
ָקה ֲע ֵל ֶ
ֶשׁ ִתּ ְהיֶה ָלנוּ ַה ְשׁ ָפּ ָעה ֲחז ָ
ֹאמר ָל ֶהם.
יִשׁ ְמעוּ ְלכֹל ְדּ ַבר ֶשׁנּ ַ
יְדי זֶה ְ
ֵ
תּוֹרהִ ,כּי
וּך ָבּ ִנים ַל ָ
צוּמה ַה ְטּמוּנָה ְבּ ִחנּ ְ
ֵדע ֶאת ַה ְזּכוּת ָה ֲע ָ
ַכּנוּ ֶשׁנּ ַ
וְ ז ֵ
יִשׂ ָר ֵאל
רוּח ְ
ֶא ָמ ִנים ְל ַ
אַחת ְבּ ַשׁ ְר ֶשׁ ֶרת ַהדּוֹרוֹת ַהנּ ֱ
ַהלֹּא ֵהםֵ -הם ֻח ְליָה ַ
ַס ָבּא.
יך ַעד
ֵדע ְל ַה ֲע ִר ְ
אַה ָבה ַר ָבּה ַעד ֵאין ֵקץ ,וְ ֶשׁנּ ַ
וְ ֶשׁ ְנּ ַק ֵבּל ֶאת כֹּל ַה ַמּ ֲא ָמץ ְבּ ֲ
ָבים ְל ָך ָעל זֹאת.
תּוֹדה ֶשׁאָנוּ ַחיּ ִ
דוֹלה ַה ָכּ ַרת ַה ָ
ַכּ ָמּה ְגּ ָ
ֻלּם ְמ ֻת ָקּ ִנים
ַפשׁוֹ ,וְ ֶשׁיִּ ְהיוּ כּ ָ
וּבנ ְ
ַכּנוּ וְ ִתּ ֵתן ָלנוּ זְ ַרע ָבּ ִנים ָבּ ִריא ְבּגוּפוֹ ְ
וּתז ֵ
ְ
יבה ,וְ ַהזְ ֵמן ָל ֶהם
ַצּ ָ
ֶפשׁ ְבּ ִריאָה וְ י ִ
יהם ,וְ ֶשׁ ִתּ ֶהיֵה ָל ֶהם נ ֶ
ְבּכֹל ֶא ְב ֵר ֶ
זוּל ָתם,
וּב ָכבוֹד .וְ ֶשׁלֹּא יִ ְצ ָט ְרכוּ אַף ָפּ ַעם ְל ָ
וּפ ְר ָנ ָס ָתם ְבּ ֶרוַח ְ
יהם ַ
זוֹנוֹת ֶ
ְמ ֵ
תוּחה.
ֶא ָלּא ַה ֲענֵק ָל ֶהם ִמיּ ְָד ָך ַה ְר ָח ָבה וְ ַה ְפּ ָ

