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" , ועל יושבי הארץ זו, שתתמלא ברחמים על כל יושבי תבל
וכל . ותצילנו מכל נגע מגפה חולי ומחלה, והגן עליהם מכל גזירות קשות ורעות המתרגשות ובאות לעולם

כי כל , צח וההודהגדולה והגבורה והתפארת והנ
ובידך , ואתה בידך נפש כל חי ורוח כל בשר איש

ולא יפלא ממך כל דבר, עד דכדוכה של נפש
תשלח , ופא נאמןאתה ר, הרופא לכל תחלואי עמו ישראל

יהמו נא ' אנא ה, מרפא וארוכה ותעלה ברוב חסד וחנינה וחמלה לכל החולים שנדבקו במחלה הזאת
ותכנס , עמוד נא מכסא הדין ושב על כסא הרחמים

ַּלְפַיוס ְָחּנִד פֲֹמַעַיו",  יהי "וגזור , "ָהּפֵגַַּמר הַצָּעֵתַל וֵ
והגן , ועל יושבי הארץ זו, שתתמלא ברחמים על כל יושבי תבל

וכל . ותצילנו מכל נגע מגפה חולי ומחלה, 
כי כל , נצח וההודהגדולה והגבורה והתפארת וה

ובידך , ואתה בידך נפש כל חי ורוח כל בשר איש

ולא יפלא ממך כל דבר, עד דכדוכה של נפש

תשלח , רופא נאמןאתה , הרופא לכל תחלואי עמו ישראל
יהמו נא ' אנא ה, מרפא וארוכה ותעלה ברוב חסד וחנינה וחמלה לכל החולים שנדבקו במחלה הזאת

ותכנס , עמוד נא מכסא הדין ושב על כסא הרחמים

ַּלְפַיו סְָחּנִד פֲֹמַעַיו",  וגזור , "ָהּפֵגַַּמר הַצָּעֵתַל וֵ
קומה , וייקראו לפניך זכיותינו, ותקרע רוע גזר דיננו

בי יהיו לרצון אמרי פי והגיון ל. ברוך שומע תפלה

' י הֲִני אִּכָ יךֶָלים עִָֹשא אֹם לִַיְרצְִמי בִּתְֹמַר שֲֶשה א

ותקרע רוע , גזירות טובות ישועות ונחמות למען רחמיך

קומה עזרתה לנו ופדינו למען חסדיך
י יהיו לרצון אמרי פי והגיון לב. ברוך שומע תפלה

' י הֲִני אִּכָ יךֶָלים עִָֹשא אֹם לִַיְרצְִמי בִּתְֹמַר שֲֶשה א

  

  

  

  

  

  

  

  

שתתמלא ברחמים על כל יושבי תבל, אלוהינו ואלוהי אבותינו' יהי רצון מלפניך ה
והגן עליהם מכל גזירות קשות ורעות המתרגשות ובאות לעולם

הגדולה והגבורה והתפארת והנ' לך ה. החולים שנדבקו במחלה תרפאם רפואה שלימה
ואתה בידך נפש כל חי ורוח כל בשר איש, הממלכה והמתנשא לכל לראש' בשמים ובארץ לך ה

עד דכדוכה של נפש, כח וגבורה לגדל ולחזק ולרפא אנוש עד דכה . 
הרופא לכל תחלואי עמו ישראל, יהי רצון מלפניך האל הנאמן אב הרחמים, לכן

מרפא וארוכה ותעלה ברוב חסד וחנינה וחמלה לכל החולים שנדבקו במחלה הזאת
עמוד נא מכסא הדין ושב על כסא הרחמים, ועל כל עמך ישראל, רחמיך על כל יושבי תבל

, ותבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, לפנים משורת הדין
שתתמלא ברחמים על כל יושבי תבל, אלוהינו ואלוהי אבותינו' רצון מלפניך ה

, עליהם מכל גזירות קשות ורעות המתרגשות ובאות לעולם
הגדולה והגבורה והתפארת וה' לך ה. החולים שנדבקו במחלה תרפאם רפואה שלימה

ואתה בידך נפש כל חי ורוח כל בשר איש, הממלכה והמתנשא לכל לראש' בשמים ובארץ לך ה

עד דכדוכה של נפש, כח וגבורה לגדל ולחזק ולרפא אנוש עד דכה . 

הרופא לכל תחלואי עמו ישראל, יהי רצון מלפניך האל הנאמן אב הרחמים, לכן
מרפא וארוכה ותעלה ברוב חסד וחנינה וחמלה לכל החולים שנדבקו במחלה הזאת

עמוד נא מכסא הדין ושב על כסא הרחמים, ועל כל עמך ישראל, רחמיך על כל יושבי תבל

, ותבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, לפנים משורת הדין
ותקרע רוע גזר דיננו, עלינו גזירות טובות ישועות ונחמות למען רחמיך

 ".עזרתה לנו ופדינו למען חסדיך

ברוך שומע תפלה, כי אתה שומע תפלת כל פה, שמע נא לקול תחינתנו

ה אֲָלּחַַמל הָּכ"צורי וגואלי ויתקיים בנו מקרא שכתוב ' לפניך ה

אמן, ָ"ֶךאְֹפר . 

 

גזירות טובות ישועות ונחמות למען רחמיךאולם תפילה היא תפילה, ת.לא ידוע לנו המחבר

קומה עזרתה לנו ופדינו למען חסדיך, וייקראו לפניך זכיותינו, גזר דיננו ." 
ברוך שומע תפלה, כי אתה שומע תפלת כל פה, שמע נא לקול תחינתנו

ה אֲָלּחַַמל הָּכ"צורי וגואלי ויתקיים בנו מקרא שכתוב ' לפניך ה

אמן, ָ"ֶךאְֹפר . 

אולם תפילה היא תפילה, ת.לא ידוע לנו המחבר  

 



  

   - מיועדים לימים אלו דפי מקורות

 כאןלחץ דף מקורות בנושא עקרונות ופשרות ל - 

 כאןלדף מקורות בנושא פסיקת הלכה בזמן משבר לחץ  - 

 כאןלדף לימוד מקורות בנושא פסיקת הלכה בזמן משבר לחץ  - 

 כאןלחץ  ערבות ומעורבות אזרחית, על אחריותלדף לימוד  - 

  

  כאןלמערך שיעור באזרחות בנושא התנגשות בין זכויות לחץ 

  

ועל התנגשות בין זכות האזרחים לבריאות דיקטטורות , על דמוקרטיות - והנה קצת מחשבות בימי קורונה

  - ולטיפול רפואי נאות לזכויות אחרות

  לחץ כאןאיש האמונה הבודד רעיון למחשבה בנושא ל

  לחץ כאן קפיטליסטיתלרעיון למחשבה בנושא דמוקרטיה 

  לחץ כאןלרעיונות לשיעורי זום משותפים עם התלמידים 

 לחץ כאןלחידת וואטסאפ 

http://www.yesodot.org.il/imgs/uploads/daf mekorot.pdf
http://www.yesodot.org.il/imgs/uploads/DAF MEKOROT HALACH BESHAT MASHBER.pdf
http://www.yesodot.org.il/imgs/uploads/DAF LIMOD HALCHA BSHAT MASHBER DION.pdf
http://www.yesodot.org.il/imgs/uploads/HO LO KAVAED.pdf
http://www.yesodot.org.il/imgs/uploads/hatzaa leshior beezrahot.pdf
http://www.yesodot.org.il/imgs/uploads/ISH HEMONA HABODED.pdf
http://www.yesodot.org.il/imgs/uploads/DEMOKRATIA KAPITALISTIT.pdf
http://www.yesodot.org.il/imgs/uploads/ZOM MORIM EZRACHOT.pdf
http://www.yesodot.org.il/imgs/uploads/HIDAT WAATSAP.pdf

