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 ,יֵׁש ְלָך ֵעינַיִם יָפֹות

 .ֱאֹלִהים

יְכֹולֹות ַלְחרְֹך ִבי ֲחַרִכים  .ֵעינַיִם ׁשֶׁ

 .ֱאֹלִהים, ִאּלּו  ָהיּו ִלי ָפנִים

ם ְלָפנֶׁיָך  ,ָהיִיִתי נֹוֵפל ֲעֵליהֶׁ

 וְנֹוֵתן

 ְלֵעינֶׁיָך

 ,ִלְשרֹף ִבי ְשָרִפים

נִי  ַלֲעשֹות ִממֶׁ

ל ֲעָצמֹות  .ָגל ׁשֶׁ

 , יֵׁש ְלָך יַָדיִם יָפֹות

 .ֱאֹלִהים

יְכֹולֹות ַלֲעשֹות ִבי ַמֲעִשים  .יַָדיִם ׁשֶׁ

 .ֱאֹלִהים, ִאּלּו ָהיִיִתי ִאָשה

יָך ת ָכל ִמְצוֹותֶׁ ת אֶׁ רֶׁ  .ָהיִיִתי ׁשֹומֶׁ

 ָהיִיִתי ָבָאה ְלָפנֶׁיָך

ר ב וְָצֳהַריִם, בֹקֶׁ רֶׁ  ,עֶׁ

ת אֹוְתָך ְבִמִּלים  .ְמַפנֶׁקֶׁ

יָך נֶׁת ְליָדֶׁ  וְנֹותֶׁ

 .ַלֲעשֹות ִבי

 ,יֵׁש ְלָך ִׁשנַיִם יָפֹות

 .ֱאֹלִהים

יְכֹולֹות ִלנְגֹס ִבי נגיסים  .ִׁשנַיִם ׁשֶׁ

 .ֱאֹלִהים, ִאּלּו ָהיִיִתי ָבָשר

ת ְלָפנֶׁיָך  ָהיִיִתי ֻמגֶׁׁשֶׁ

ר ּוְביֶׁן ָהַעְרַביִם  .ַבבֹקֶׁ

ת רֶׁ  וְנֹותֶׁ

ב רֶׁ  ָבעֶׁ

 .עֹוִדי ֵבין ִׁשנֶׁיָך

 לדעת את האחר.ֲעשּויָה



 
 

 
 שאלמד לדעת את האחר  
 רק במידה שהוא מתיר לי 
 שאני אשאר עלום בשבילו  

 ושהוא יישאר מסתורי  
  ומפתה בשבילי

 
 
 
 
 
 
 
 
 

לימוד גליל ייקח אותך צעד אחד קדימה  
 במסע היהודי שלך



 ראשית הרבה בריאות  

 בריאות מביאה שמחה ואושר

 דברינו ומעשינו  ,אושר ונחת במחשבותינו

 מילדינו ומדור ההמשך  

 שנשמח בין הבריות  

 .יוביל אותנו בתפילותינו' וה



 

 אני מודה לאלוהים שמאיר את דרכי. 1

 אני מבקש מאלוהים שימשיך להאיר את דרכי.2

 .אני מבקש שיהיה לי התבונה לקלוט את האותות ואבני הדרך. 3

אני מבקש שיהיה הכח לצעוד בדרך למרות הקושי ולמרות שיתכן  .4

שהדבר מנוגד לאמונות מגבילות מתוך הידיעה שזאת הדרך 

 .הנכונה
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 אנא אלי•

 עשה אותי כלי לשלוותך•

 תן לזרוע אהבה   –במקום שבו מקננת שנאה •

 תן סליחה -במקום שבו יש עלבון•

 תן אחדות-במקום שבו יש סכסוך•

 תן אמת-במקום בו טעות•

 במקום שבו יש ספק תן אמונה•

 תן תקווה -במקום בו יש ייאוש•

 אור-במקום שבו צללים•

 שמחה-במקום שבו עצב•

 עשה שלא אתאווה להיות מנוחם אלא מנחם•

 מבין-שלא להיות מובן•

 שלא להיות אהוב אלא אוהב•

 !  אמן .בתקווה שהכל יתגשם•



 אלוהיי  

 שתמיד אדע לתת ולשכוח

 שתמיד אדע לקבל ולזכור  

 שאוהב  את עצמי ואאיר את סביבתי

 שאזכור יומיום להודות על האתגרים בחיי

 שמור על עם ישראל ועל אהוביי  
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 בכוחו של דיבור לברוא עולמות אבל לא פחות מזה להחריב

 מי ייתן ואדע לומר וגם לשתוק

 להיזהר במילותיי לבל תפגענה

 לבחור במילים הנכונות שבכוחן לבנות  

 לדעת מה העת להוכיח ומה העת ללמוד  

 .ולהוסיף טוב לעולם
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 כולי תפילה שמשפחתי תהייה בריאה  

 שלא יהיו נפגעי תאונות  

 כולי תפילה למען ילדי העולם הרעבים שלא ירעבו

 .כולי תפילה לשלום עולמי

 אמן 
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 אור ואהבה,התפילה שלי בריאות טובה

 שמחה אושר שפע הצלחה ברכה ומזל  

 .רוגע שלווה נחת מהמשפחה

 חכמה בינה תבונה 

 שיקול דעת נכון

 סקרנות,מאוזנת

 שלום  

 חתונה בקרוב 

 אריכות חיים עם איכות  

 לטייל בארץ ובעולם בכיף  

 ספורט  

 אור ואהבה,התפילה שלי בריאות טובה

 שמחה אושר שפע הצלחה ברכה ומזל  

 .רוגע שלווה נחת מהמשפחה

 חכמה בינה תבונה 

 שיקול דעת נכון

 סקרנות,מאוזנת

 שלום  

 חתונה בקרוב 

 אריכות חיים עם איכות  

 לטייל בארץ ובעולם בכיף  

 ספורט  



 ,אלוהיי

יש שהתפילה שבי מתפרצת מאליה וכמיהתי להידבק  

 .מידותייך לא יעכבני\בהשגותייך

 ...אצילותך והודך מלגשת עדייך

מודה ומרכבת אני אותך בורא הכול שבראת עולם כל כך 

 !!!מיוחד ובו מקום לכל אחד ואחד 

 ...יען כל הווייתנו ממך ואלייך 



 אנא אלוהיי  

 שלח לביתי בן זוג נאה  ,שולחת אני אלייך תחינתי

 .ושהשנה נקיים חופה



 

 

 אלוהים יקר שלי  

 ?למה גדי מושך לי כל הזמן בצמות 

 תגיד לו שאם הוא אוהב אותי  

 !  שיגיד לי כבר ודי 



 אלוהים שלי 

 ,אמא שלי מתפללת אלייך כל הזמן

   ?למה אתה לא מקשיב 



 

 

 !  תפילת אם ,אנא אלוהיי ענה לתפילתי

 מבקשת אני כי ביתי תזכה להיכנס בשנה זו לברית הנישואין  

 .ושתמצא את בן זוגה מעומק נשמתה

 .  מלך חי וקיים,מודה אני לפנייך



 .בגוף ובנשמה,תפילה היא אור בלב

 החברות והמשפחתיות  ,שתשמר האהבה

 שאדע להמשיך להודות ולהלל על הטוב ולשרוד באור  

 .וקבלה את הכאב והצער



 ,תפילתי שהמחיצות בין דתיים וחילוניים

 .תחלשנה,בין פלגים פוליטיים כאלה ואחרים

 ותהייה התקרבות ולימוד משותף של תכנים תוך  

 שיתוף אמיתי וכנה כמו שקורה במקומות כמו  

 .לימוד גליל

 תפילתי גם שילדנו ימשיכו במסורת הזו  

 שיהיה יותר קירוב הדדי והערכה הדדית

 ".באמת"ללא התנשאות והתבצרות 



 

 

 להיות שווה בין שווים  



 אלי שמור על ילדיי 

 בריאות ושפע למשפחתי,תן פרנסה

 תן שעה טובה לכלתי 

 שמור על כולם מכל פגע ורוע 

 אמן יהי רצון

 אלי שמור על ילדיי 

 בריאות ושפע למשפחתי,תן פרנסה

 תן שעה טובה לכלתי 

 שמור על כולם מכל פגע ורוע 

 אמן יהי רצון



 

 

 להבנה ואהבה לשלום וקבלה  

 ! האחר ללא תנאי של 

 אמן  



 תפילתי שאמצא את האור שבשמש

 מידי בוקר מחדש

 .שאוזניי ישמעו רק מה שבונה

 

תפילתי שאדע למצוא את אהבתי וכשתמצא אדע לאהוב 

 אותה

תפילתי שילדיי יראו את הטוב ויעמדו איתנים מול קושי  

 ואתגר  

 .ושלום על כל העולם



 ,תפילה לשמחה בפרטים הקטנים

 .בקיום,בפשטות

 תפילת הודיה על הקשה והמאתגר כחלק מהטוב והשפע

 .הנותנים,התומכים,שאהיה מהעוזרים

 .לא אצטרך למתנות בשר ודם

 .שאינה תלויה בדבר,שנדע צניעות אהבה ללא תנאים

 .שנמצא סליחה עבור עצמינו ועבור הסובבים אותנו

 

 אמן



 

 

 ...דיבור ל -כל מילה היא תפילה אישית 

 ...כל שיחה היא תפילה אישית ל 

 .וכל זאת מול הארץ השמיים והים

 



 

 

 לקום כל בוקר עם שיר חדש בלב 

 לראות את השמש והיופי שיש בעולם

 להודות על בריאות של כל המשפחה  

 בימינו...לברך ולקוות שיהיה שלום 



 ,להבנת וקבלת האחר

 והאחר יקבל אותי

 לקבל יחס טוב   –ושיהיה לי אומץ לעמוד על זכותי 

 .להאיר ולהעיר כאשר אני רואה איוולות



 אלוהים שבשמיים  

 אהבה שמחה בריאות ושפע   –תן לי בבקשה 

 .לי ולכל בני משפחתי,את כל הברכות לי ולילדיי

 .לכל עם ישראל ולכל בני האדם באשר הם

 
 .תודה לך אלוהים על החיים ועל המתנות שאני מקבלת



 יפעת נגוהות אור סביבי מרצדים•

 מאיימים להכות אותי בסנוורים•

 ואני כסומא המדדה לפלס נתיב•

 לתור אחר קב יציב,לגשש,מנסה לגעת•

 עליו אשליך יהבי,עליו אשען•

 אין חוף מבטחים –כי לנפשי אין מרגוע •

 המון שבילי אור סביבי מרצדים•

 עזור לי אלוקיי לאהוב אותך ללא מצרים•



 .עושר ואושר פנימי –תפילה דיבור פנימי 

 .דיאלוג זה קשה -דיאלוג עם עצמי

 אלוקים נמצא בכל אחד מאיתנו

 אני מדבר לאלוהים שמדבר אליי  

 .ואני מדבר שוב לאלוהים ושוב מדבר אליי

 .לב זה חמלה ואהבה? למה אנחנו קוראים לב 

 תפילה כחלק מהתפתחות אישית

 התפילה משימה לאורך השנים של האדם

 .התפילה היא משמעות הלב



 
 
 

 
 שאחדש ואתחדש 

 בכל יום 
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 לו יהי שחנוכה הבא יחזור מהר

 .כי אני רוצה שוב לחזור אליכם

 

 ...חבל לעזוב 



 שתמיד נאהב

 שלא נשכח לשמוח 

 והכי חשוב לא לשכוח  

 .להודות ולראות שוב מה שיש

 

 אמן 

 

 

 

 

 שאחדש ואתחדש  

 בכל יום 
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 שאחדש ואתחדש  

 בכל יום  
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 שאחדש ואתחדש  

 בכל יום  
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 שאחדש ואתחדש  

 בכל יום  
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 ריבון כל העולמים שמע תפילתי•

 אושר ושמחה בריאות לבני משפחתי•

 חברות טובה סביבותי•

 הצלחה לעמיתי  •

 שלום בתוך עמי ובין עמי לשכנינו•

 דרך ארץ אפגוש בכל מקום•

 .מי ייתן ולימוד גליל יתרחב יתפרסם ויתחזק ויפיץ אור ואהבה•



 

 ,למדני אלוהי ברך והתפלל

 ,על סוד עלה קמל על נוגה פרי בשל

 .לנשום, לחוש, על החירות הזאת לראות

 .להיכשל, לייחל, לדעת

 למד את שפתותי ברכה ושיר הלל

 בהתחדש יומך עם בוקר ועם ליל

 ,לבל יהיה עלי יומי היום כתמול שלשום

.                                                                                                  לבל יהיה יומי עלי הרגל

 לאה גולדברג
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