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 מיזם "תפילה באהבה"
 

ו במוסדות החמ"ד -הזדמנות פז נפלה בחלקנו השנה להיות שותפים למיזם המאחד את כיתות א

שילדינו יתפללו הרצון  -תחת קורת הגג של הדבר המשותף ביננו כל כך  ותלמודי התורה יחדיו,

 בשמחה ובאהבה לריבונו של עולם.

 

אין זה סוד שהשנה הזו, עם המגיפה המשתוללת בתוכנו, הפוגעת כל כך בבריאותם ובפרנסתם של 

כך ילדי ישראל תמיד נקראו לדגל, והתפללו  אחינו, קוראת לנו להתעורר בתפילה לרחמי שמים.

 והתחננו עבור כלל עם ישראל.

 כי שאנו יכולים לתת לילדינו השנה.זהו הדבר הכי חינו

 

 :ועל כן, כלל רבני בתי הספר יחד עם מורים ומורות פתחנו במיזם מיוחד של "תפילה באהבה", הכולל

 

דקות, המביאים בכל בוקר נקודת אור חדשה במהות ומשמעות  3 -בני כ קצרים שיעוריםמגוון 

 התפילה, סיפורים, כוונות התפילה וביאוריה.

בו יופיע על הסדר שיעורי הרבנים הן לקריאה והן לצפייה ללימוד מורים ותלמידים או  עלון שבועי

 בנוסף הורים וילדים, חידונים ועוד...

 ועוד שלל חומרי למידה נפלאים. , שיריםהצגות

 (.כמובן שמבנה זה מתאים מאד השנה גם לילדי היסודי הלומדים מרחוק, וישמור עליהם מחוברים לתפילה)

 

לעצמכם את הילדים, לאחר שיחוו במשך שנה שלמה מסע המקיף בצורה עמוקה ונעימה כזו דמיינו 

 את עולם התפילה מכל הזוויות האפשריות!

 רבני ומורי החמ"ד הארצי

 

 

 בס"ד

 בס"ד    
 
 

  –"תפילה באהבה"      
 

ל ל פ ת ה ל ה  כ ז א ש י  ב י ל ר  ה ט  ו

 ספר תלמידים והורים יקרים,הבתי מחנכי ומחנכות רבני 

 .אנו שמחים לפתוח במיזם תפילה באהבה

 .וכתיבה וחתימה טובה שנה טובהותהיה לנו  ברצון לפני שוכן מרומים ותפילותיניהי רצון שיתקבלו 

 א' גיליון

חודש אלול 

 תש"פ

ברכה של  סרטון
תפילה "מיזם להרבנים 

א"תשפ "באהבה  

https://www.youtube.com/watch?v=ZYjDLiUqoYs


 

 

 

 התפילות פועלות

בהיותי ילד אני זצוק"ל.  גדלתי בביתו של הרב מרדכי אליהואני רוצה לספר לכם דבר מעניין. 
זוכר שהרבה אנשים היו מגיעים אל הרב לקבל את ברכת ותפילת הרב. ואף פעם לא הייתי 

לאט לאט הייתי פוגש  הברכות והתפילות הללו. האם הן נשמעות או לא.יודע מה קורה עם 
 .עזרועוד ועוד אנשים ושומע שהתפילות והברכות 

ספר, את השם לברך את בית להרב הגיע  .פעם הייתי בבית ספר בעפולהשאני זוכר 
 -יש לי בר מצווה בעוד חודש הרב :לו אחד הילדים ואמראת המורים. ניגש אליו ו התלמידים

אני לא מצליח, זה ומלמדים אותי  .אני לא מצליח ללמוד לקרוא .דע לקרואחודשיים, ואני לא יו
 גיעכשה  הכל נפתח. ,הילד התחיל לקרוא למחרת פשוט ולמחרת לא עובד. הרב בירך אותו

 לברך. עלות לתורה ולקרוא והבר מצווה שלו, אז הוא כבר ידע לקרוא, ל

הקדוש ברוך הוא שומע תפילה, אתה מבקש והוא שומע. כל אחד בין איש תלמידים יקרים, 
לכל קוראיו ובין אישה בין ילד ובין מבוגר קרוב הוא אל ה', ה' שומע את תפילתנו "קרוב ה' 

 לכל אשר יקראוהו באמת".

 

 

 על מה מבקשים סליחה

בחודש אלול אנו מבקשים סליחה לפני ריבונו של עולם. לכאורה, כשבאים לילד ואומרים לו 
תבקש סליחה, הוא מבקש על משהו שהוא עשה. וכאן אנו מוצאים את עצמנו לוקחים את יד 

מקום הלב, ואומרים אשמנו, בגדנו,  ימין, היד החזקה שלנו, ובאים ומכים על החזה, על
 גזלנו... מילים קשות כל כך, האם אנו נמצאים במקום הזה?

התשובה היא, "כל ישראל ערבים זה לזה", כל עם ישראל עומד בסליחות לפני ה' באחדות 
ובערבות גדולה אחד בשביל השני, גם אם הוא לא חטא הוא מבקש על חברו ועל ידי כך ה' 

 שומע תפילתנו.

נזכה שהקדוש ברוך הוא יעורר רחמי שמים עלינו, וימנע מגיפה מנחלתנו, וישלח ברכה ש
 והצלחה בכל מעשה ידינו, בזכות הרחמים, שאתם הילדים תעוררו לפני ריבונו של עולם.

 

 
 תפילה באהבה מיזם

 

לא רק להגיד את המילים של  .תפילה באהבה. אנחנו רוצים שהתפילה שלנו תהיה מאהבה
מים, עצים, פרחים, עולם  :הסידור, אנחנו אוהבים את ה'. תראו איזה עולם יפה ה' נתן לנו

אבל כשאנחנו באים להתפלל ולהודות, כזה נפלא ומי לא אוהב את ה'? כולנו אוהבים את ה'. 
"תפילה נו את המיזם הזה, מיזם לכן יזמ ,לנו, אנחנו לא מבינים את המילים לפעמים קשה

אנחנו רוצים ושואפים שכל ילד וכל ילדה ירגישו כמה שבאמת הם רוצים להתפלל.  באהבה".
, של פנינו לכל מיני אנשים ברחבי הארץ, וביקשנו מהם להסריט סרטונים קצרים, שיעורונים

לנו נכוון את הלב שלנו כו ךדקות ובהם כל אחד יסביר עוד מילה בתפילה, עוד סיפור, וכ 2-3
 לתפילה. 

נתפלל יחדיו  מסגרת המיזם לא רק נלמד על התפילה, אלא יהיו בע"ה גם חידונים ומשחקים.
ויהי רצון שנזכה  שעם ישראל יזכה לגאולה שלימה, נחבר את הלב שלנו לעם ישראל כולו

 באמת להתפלל מהלב, וכך הקב"ה ישמע את תפילותינו.

 

 :לפרטים נוספים ולקבלת הסרטונים
kodesh/Pages/tfila2.aspx-https://edu.gov.il/sites/Hemed/ysodi/l 

 

 הרב עמירם אלבה

 

 הרה"ג שמואל אליהו

 

 הרב יאיר הרשקוביץ

 

 אלול י"ג - יום ד

 tefila2020@gmail.com :עלוןהעורך   haklatottfila@gmail.com  : מיזם תפילה באהבה

 לצפייה בסרטון המלא לחץ כאן

 לצפייה בסרטון המלא לחץ כאן

 לצפייה בסרטון המלא לחץ כאן

 אלול די"  - היום 

 אלול ט"ו - ויום 

https://edu.gov.il/sites/Hemed/ysodi/l-kodesh/Pages/tfila2.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=AE2bESaXNqU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TBQVrNAPFis&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eYDS2cPBFjI&feature=youtu.be

