
בית חינוך כמשפחה

תפילת הגשם
ב רּוחֹו יִזְּלּו ָמיִם: ְבּגְִשֵמי  ח אֹוצְרֹות ָשָׁמיִם.יֵַשּ ֵא-ל ַחי יְִפַתּ

בָרְֵך ֵעדָה. ְבַּפֵחי יָגֹון. ְכּצִּפֹור לְכּודָה. ְבּצִדְַקת )אברהם(  רָצֹון ְתּ
ָאב ֲהמֹון. ֵהכִין ְסעּודָה. וָאַמר יַֻקח נָא ְמַעט ָמיִם: ישב גֶֶשם 

ֵׁמי ֲעלִיָּה. ּתֹורִיד ְבּצִיָּה. רַב ֲעלִילִיָּה. ְבּצִדְַקת )יצחק(  נְדָבֹות. ִמְשּ
ָך  נֶעֱַקד. ְבַּהר ַהּמֹורִיָּה. וְָשב וְָחַפר ְבֵּארֹות ַהָמיִם: ישב ְדּלֵה ַעְמּ
ִמְמהּוָמה וְַהֵצּל. וְרּוַח ָקדְְשָך ָעלָיו ַהֲאצֵל. ְבּצִדְַקת )יעקב( ִאיׁש 

נִים.  יִם: ישב ָהֵאר ָפּ ֵצּל. ָבּרְָהִטים ְבִּשׁיֲקתֹות ַהָמּ ם. ַמְקלֹות ִפּ ָתּ
ַעל ַעם ָדּל ְבַּשׁוְעֹו. נִלְַכּד ְבִּפְשעֹו. וְַעל ֵכּן ֵאַחר יְִשׁעֹו. ְבּצִדְַקת 

יִם: ישב וְַתזִּיל  )משה( ָענָיו נָס ִמַפּרְעֹה. וַיֵֶשב ַעל ְבֵּאר ַהָמּ
ִמְטרֹות עֹז ִמְמעֹונִים. ּוְתבּואֹות ָשׁנָה יְִהיּו דְֵשׁנִים. ְבּצִדְַקת 
יִם: ישב  )אהרן( נִכְנָס לְִפנַי וְלְִפנִים. ֲאֶשׁר צֻוָּה ַעל נִיּסּוְך ַהָמּ
זְכֹור רֲַחֶמיך יֹוצֵר ְמאֹורֹות. וְצַוֵּה ָעבֶיָך יְרִיקּון אֹורֹות. ְבּצִדְַקת 
ֶמלְֶך )דוד( נְִעים זְִמירֹות. ֲאֶשׁר ָאַמר ִמי יְַשֵׁקנִי ַמיִם: ישב 

זִּיל וְתֹוצִיא ֶאבֶן ָהרֹאָשּׁה. ְבּצִדְַקת  ַחְשרַת ַמיִם ַעל יַָבָּשה. ַתּ
יִם: ישב ַטרְֵפי  )אלישע( לַָקח צְלֹוִחית ֲחדָָשה. וְַעל יָדֹו נִרְְפאּו ַהָמּ
צֶַמח ֲאדָָמה ַהְמצִיא. ָהֵפק רְצֹונִי. ִחזְִקי וְַאְמצִי. ְבּגְִשֵׁמי נְדָבֹות 

לְַמַען מֹוצִיא. ֵמַחלִָמיׁש לְַמְעיְנֹו ָמיִם: ישב

אֱ-ֹל-ֵהינו וֵא-ֹל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו
בָרְֵך ֲאדָָמה: ִאיר ֲאדָָמה: ְבּגְִשֵמי בְרָכָה . ְתּ ְבּגְִשֵמי אֹורָה . ָתּ

ן ֲאדָָמה: דֵַשּ גִיל ֲאדָָמה: ְבּגְִשֵמי דִיצָה . ְתּ ְבּגְִשֵמי גִילָה . ָתּ
וֵַעד ֲאדָָמה: ַהֵדּר ֲאדָָמה: ְבּגְִשֵמי וַַעד טֹוב. ְתּ ְבּגְִשֵמי הֹוד . ְתּ
ַחיֶה ֲאדָָמה: ר ֲאדָָמה: ְבּגְִשֵמי ַחיִים . ְתּ זֵַמּ ְבּגְִשֵמי זְִמרָה. ְתּ

ִטיב ֲאדָָמה: ְבּגְִשֵמי יְשּוָעה. ּתֹוִשיַע ֲאדָָמה: ְבּגְִשֵמי טֹובָה. ֵתּ
כַלְֵכּל ֲאדָָמה: ְבּגְִשֵמי כַלְָכּלָה. ְתּ

ָאנָּא הֹורִידֵם לְאֹורָה. לִבְרָכָה. לְגִילָה. לְדִיצָה. לְהֹוד. לְוַַעד טֹוב. 
לְזְִמרָה. לְַחיִּים טֹובִים. לְטֹובָה. לִישּוָעה. לְַפרְנָָסה ּולְכַלְָכּלָה. 

ׁיב ָהרּוַח  ה הּוא ה' אֱ-ֹל-ֵהינּו רַב לְהֹוִשיַע. ַמִשּ ְכּמֹו ֶשַאָתּ
ּומֹורִיד ַהגֶֶּשׁם לִבְרָכָה.

ברך עלינו
ברך עלינו ה' אלוהינו את השנה הזאת

ואת כל מיני תבואתה לטובה,
ותן טל ומטר לברכה 

על פני האדמה ושבענו מטובה,
וברך שנתנו כשנים הטובות לברכה,

כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים.

תהילים פרק כז
א  לְדָוִד:    יְהוָה, אֹורִי וְיְִׁשִעי--ִמִּמי ִאירָא;

יְהוָה ָמעֹוז-ַחּיַי,    ִמִּמי ֶאְפָחד.
ב  ּבְִקרֹב ָעלַי, ְמרִֵעים--    לֶאֱכֹל ֶאת-ּבְָׂשרִי:

צָרַי וְאֹיְבַי לִי;    ֵהָּמה כְָׁשלּו וְנָָפלּו.
ג  ִאם-ַּתֲחנֶה ָעלַי, ַמֲחנֶה--    ֹלא-יִירָא לִּבִי:

ִאם-ָּתקּום ָעלַי, ִמלְָחָמה--    ּבְזֹאת, ֲאנִי בֹוֵטַח.
ד  ַאַחת, ָׁשַאלְִּתי ֵמֵאת-יְהוָה--    אֹוָתּה ֲאבֵַּקׁש:

ִׁשבְִּתי ּבְבֵית-יְהוָה,    ּכָל-יְֵמי ַחּיַי;
לֲַחזֹות ּבְנַֹעם-יְהוָה,    ּולְבֵַּקר ּבְֵהיכָלֹו.

ה  ּכִי יִצְְּפנֵנִי, ּבְֻסּכֹה--    ּבְיֹום רָָעה:
יְַסִּתרֵנִי, ּבְֵסֶתר ָאהֳלֹו;    ּבְצּור, יְרֹוְמֵמנִי.

ו  וְַעָּתה יָרּום רֹאִׁשי, ַעל אֹיְבַי ְסבִיבֹוַתי,    וְֶאזְּבְָחה בְָאהֳלֹו, 
זִבְֵחי ְתרּוָעה;

ָאִׁשירָה וֲַאזְַּמרָה,    לַיהוָה.
ז  ְׁשַמע-יְהוָה קֹולִי ֶאְקרָא;    וְָחּנֵנִי וֲַענֵנִי.

ח  לְָך, ָאַמר לִּבִי--ּבְַּקׁשּו ָפנָי;    ֶאת-ָּפנֶיָך יְהוָה ֲאבֵַּקׁש.
ט  ַאל-ַּתְסֵּתר ָּפנֶיָך, ִמֶּמּנִי--    ַאל ַּתט-ּבְַאף, ַעבְּדֶָך:

ֶעזְרִָתי ָהיִיָת;    ַאל-ִּתְּטֵׁשנִי וְַאל-ַּתַעזְבֵנִי, אֱֹלֵהי יְִׁשִעי.
י  ּכִי-ָאבִי וְִאִּמי ֲעזָבּונִי;    וַיהוָה יַַאְסֵפנִי.

יא  הֹורֵנִי יְהוָה, ּדַרְּכֶָך:    ּונְֵחנִי, ּבְאֹרַח ִמיׁשֹור--לְַמַען, ׁשֹורְרָי.
יב  ַאל-ִּתְּתנֵנִי, ּבְנֶֶפׁש צָרָי:    ּכִי ָקמּו-בִי ֵעדֵי-ֶׁשֶקר, וִיֵפַח ָחָמס.

יג  לּולֵא--ֶהאֱַמנְִּתי, לִרְאֹות ּבְטּוב-יְהוָה:    ּבְֶארֶץ ַחּיִים.

יד  ַקּוֵה, ֶאל-יְהוָה:    ֲחזַק, וְיֲַאֵמץ לִּבֶָך; וְַקּוֵה, ֶאל-יְהוָה.

יום תפילת רבים בחמ"ד
שאילת גשמי ברכה למען חקלאי הדרום

והודיה על ניסי 'צוק איתן'



בית חינוך כמשפחה

תהילים פרק צא
א  יֵֹׁשב, ּבְֵסֶתר ֶעלְיֹון;    ּבְצֵל ַׁשּדַי, יְִתלֹונָן.

ב  אַֹמר--לַיהוָה, ַמְחִסי ּוְמצּודִָתי;    אֱֹלַהי, ֶאבְַטח-ּבֹו.
ג  ּכִי הּוא יַּצִילְָך, ִמַּפח יָקּוׁש;    ִמּדֶבֶר ַהּוֹות.

ד  ּבְֶאבְרָתֹו, יֶָסְך לְָך--וְַתַחת-ּכְנָָפיו ֶּתְחֶסה;    צִּנָה וְסֵֹחרָה ֲאִמּתֹו.
ה  ֹלא-ִתירָא, ִמַּפַחד לָיְלָה;    ֵמֵחץ, יָעּוף יֹוָמם.
ו  ִמּדֶבֶר, ּבָאֶֹפל יֲַהֹלְך;    ִמֶּקֶטב, יָׁשּוד צָהֳרָיִם.

ז  יִּפֹל ִמּצִּדְָך, ֶאלֶף--ּורְבָבָה ִמיִמינֶָך:    ֵאלֶיָך, ֹלא יִּגָׁש.
ח  רַק, ּבְֵעינֶיָך ַתּבִיט;    וְִׁשּלַֻמת רְָׁשִעים ִּתרְֶאה.
ט  ּכִי-ַאָּתה יְהוָה ַמְחִסי;    ֶעלְיֹון, ַׂשְמָּת ְמעֹונֶָך.

י  ֹלא-ְתֻאּנֶה ֵאלֶיָך רָָעה;    וְנֶגַע, ֹלא-יְִקרַב ּבְָאהֳלֶָך.
יא  ּכִי ַמלְָאכָיו, יְצַּוֶה-ּלְָך;    לְִׁשָמרְָך, ּבְכָל-ּדְרָכֶיָך.

יב  ַעל-ּכַַּפיִם יִָּׂשאּונְָך:    ֶּפן-ִּתּגֹף ּבֶָאבֶן רַגְלֶָך.
יג  ַעל-ַׁשַחל וֶָפֶתן, ִּתדְרְֹך;    ִּתרְמֹס ּכְִפיר וְַתּנִין.

יד  ּכִי בִי ָחַׁשק, וֲַאַפּלְֵטהּו;    ֲאַׂשּגְבֵהּו, ּכִי-יָדַע ְׁשִמי.
טו  יְִקרֵָאנִי, וְֶאעֱנֵהּו--ִעּמֹו-ָאנֹכִי בְצָרָה;    ֲאַחּלְצֵהּו, וֲַאכַּבְדֵהּו.

טז  אֹרְֶך יִָמים, ַאְׂשּבִיֵעהּו;    וְַארְֵאהּו, ּבִיׁשּוָעִתי.

מי שברך לחיילי צה"ל
ִמי ֶשֵׁבּרְַך ֲאבֹוֵתינּו ַאבְרָָהם יִצְָחק וְיֲַעקֹב, הּוא יְבָרְֵך ֶאת ַחיָּלֵי 
חֹון, ָהעֹוְמדִים ַעל  צְבָא ַהֲהגַנָּה לְיְִשׁרֵָאל וְַאנְֵשׁי כֹּחֹות ַהִבָּטּ

ִמְשַׁמר ַארְצֵנּו וְָערֵי אֱֹלֵהינּו, ִמגְּבּול ַהְלּבָנֹון וְַעד ִמדְַבּר ִמצְרַיִם, 
ּוִמן ַהיָּם ַהגָּדֹול ַעד לְבֹוא ָהֲערָבָה, ַבּיַָּבָּשׁה ָבֲּאוִיר ּובַיָּם.

דֹוׁש ָבּרּוְך  ִמים ָעלֵינּו נִגִָּפים לְִפנֵיֶהם! ַהָקּ ן יְיָ ֶאת אֹויְבֵינּו ַהָקּ יִֵתּ
ל נֶגַע  ּׁ ּׁל צָרָה וְצּוָקה, ּוִמכ הּוא יְִשׁמֹר וְיִַצּיל ֶאת ַחיָלֵינּו ִמכ
ּוַמֲחלָה, וְיְִשׁלַח ְבּרָכָה וְַהצְלָָחה ְבּכָל ַמֲעֵשׁה יְדֵיֶהם. יַדְֵבּר 

רֵם ְבּכֶֶתר יְׁשּוָעה ּובְֲעֶטרֶת נִָצּחֹון.  יֶהם, וִיַעְטּ ְחֵתּ ׂשֹונְֵאינּו ַתּ
כֶם,  וִיֻקיַּם ָבֶּהם ַהָכּתּוב )דברים כ,ד(: "ִכּי יְיָ אֱֹלֵהיכֶם ַההֹלְֵך ִעָמּ

לְִהָלֵּחם לָכֶם ִעם אֹיְבֵיכֶם לְהֹוִשׁיַע ֶאְתכֶם".

וְנֹאַמר: "ָאֵמן".

תפילה לשלום המדינה
ַׁמיִם, צּור יְִשׁרֵָאל וְגֹוֲאלֹו, ָבּרְֵך ֶאת ְמדִינַת  ָאבִינּו ֶשַׁבָּשּ

יְִשׁרֵָאל, רֵאִשׁית צְִמיַחת גְֻּאָלֵּתנּו. ָהגֵן ָעלֶיָה ְבֶּאבְרַת 
ָך  ַחְסֶדָּך, ּוְפרֹׁש ָעלֶיָה ֻסַכּת ְשׁלֹוֶמָך, ּוְשׁלַח אֹורְָך וֲַאִמְתּ
נֵם ְבֵּעצָה טֹובָה ִמְלָּפנֶיָך.  לְרָאֶשׁיָה, ָשׁרֶיָה וְיֹוֲעצֶיָה, וְַתְקּ
ַחזֵּק ֶאת יְדֵי ְמגִנֵּי ֶארֶץ ָקדְֵשׁנּו, וְַהנְִחילֵם אֱֹלֵהינּו יְׁשּוָעה 

רֵם, וְנַָתָתּ ָשׁלֹום ָבָּארֶץ וְִשְׁמַחת עֹולָם  ַעְטּ וֲַעֶטרֶת נִָצּחֹון ְתּ
לְיֹוְשׁבֶיָה. וְֶאת ַאֵחינּו ָכּל ֵבּית יְִשׁרֵָאל ְפָּקד-נָא ְבּכָל ַארְצֹות 
זּורֵיֶהם, וְתֹולִיכֵם ְמֵהרָה קֹוְמִמּיּות לְצִּיֹון ִעירֶָך וְלִירּוָשׁלַיִם  ְפּ

ִמְשַׁכּן ְשֶׁמָך, ַכָּכּתּוב ְבּתֹורַת מֶשׁה ַעבְֶדְּך: "ִאם יְִהיֶה 
ׁם  ׁם יְַקֶבּצְָך ה' אֱֹלֶהיָך ּוִמָשּ ַׁמיִם, ִמָשּ נִַדֲּחָך ִבְּקצֵה ַהָשּ

ֶחָך. וֶהֱבִיֲאָך ה' אֱֹלֶהיָך ֶאל ָהָארֶץ ֲאֶשׁר יָרְׁשּו ֲאבֶֹתיָך  יִָקּ
ּה, וְֵהיִטבְָך וְִהרְְבָּך ֵמֲאבֶֹתיָך" )דברים ל,ד-ה(. וְיֵַחד  וִירְִשָׁתּ
לְבָבֵנּו לְַאֲהבָה ּולְיִרְָאה ֶאת ְשֶׁמָך, וְלְִשׁמֹר ֶאת ָכּל ִדּבְרֵי 
ּתֹורֶָתָך. ּוְשׁלַח לָנּו ְמֵהרָה ֶבּן ָדּוִד ְמִשׁיַח צִדְֶקָך, לְִפּדות 

בֵל  ְמַחֵכּי ֵקץ יְׁשּוָעֶתָך. הֹוַפע ַבֲּהדַר גְּאֹון ֻעזֶָּך ַעל ָכּל יֹוְשׁבֵי ֵתּ
ַארְצֶָך, וְיֹאַמר כֹּל ֲאֶשׁר נְָשָׁמה ְבַּאּפֹו: "ה' אֱֹלֵהי יְִשׁרֵָאל 

ֶמלְֶך, ּוַמלְכּותו ַבּּכל ָמָשׁלָה". ָאֵמן ֶסלָה.


