
 תפילה  
 אווי סלמון: מגישות

 איידלקופ ומוסיא  



 סיפור

ל "הנ,באחד הביקורים הלך  הרב סלמון לבקר בבית הכנסת בו התפלל בן דודו 
היה מתפלל באריכות רבה והיה מופיע בבית הכנסת כשעה לפני הציבור ומסיים  

הרב סלמון מאוד התרשם מהעובדה שבן דודו שחזר . כולם לאחריכשעה 
,  כשסיים,תפילתובתשובה מתפלל באריכות רבה כל כך  וחיכה עד שיסיים את 

לך הכוחות להתפלל באריכות רבה כל כך במיוחד   מניין:"אותוהרב סלמון שאל 
מנצח האופרה אני יודע   בתור:"דודוהסביר לו בן " ?שהנך חזרת בתשובה לא מכבר

וכל צוות הנגנים  הכנרים,קונצרטשאני חייב לעשות הכנות וחזרות רבות לפני כל 
כי  ,חוזרים בקפידה על כל התווים על מנת שאפילו תו קטן אחד לא יחסר במופע 

 !" יהיו לשווא  וההכנות,החזרות,אם יחסר יתכן וכל ההופעה 
,  אם ההכנות והמופע בפני אנשים: משם למדתי קל וחומר:"המשיך בן הדוד ואמר 

כ חשובים לנו בוודאי ובוודאי כשאנחנו מתפללים  לפני מלך מלכי המלכים "כ
לחשוב על כל מילה ועל כל אות , לאטה צריכים אנו להקפיד להתפלל לאט "הקב

 ".' על מנת שתפילתנו תתקבל ברצון לפני ה

לרב אברהם סלמון מראשון לציון היה בן דוד בשם 
ארווין סלמון בעיר בודפשט שהיה המנצח של 

הבן דוד שחי שנים . תזמורת האופרה ההונגרית
כשהתבגר  , היה יהודי רחוק ומתבולל, רבות במקום

.  והקים בית יהודי יהודיהחזר בתשובה נשא אישה 
הרב סלמון  היה מבקר בהונגריה על מנת לסיעה  

 .לפעילות שלוחי הרבי במקום



צריך  :המסר של הסיפור בנוגע לעבודת התפילה 
 ולחשוב על כל מילה   לאטלהקפיד להתפלל לאט 

 ה  "בכדיי שתפילתנו תתקבל בפני הקב

 :ולסיכום
 

בחרנו את הסיפור הזה מכוון  
שהסיפור מעורר המון רגש  

ואנו יכולים  ,ונקודה למחשבה 
לראות עד כמה גדולה צריכה  

 !להיות הכוונה בתפילתנו



 משימת בונוס
מכתב לארווין  

 סלמון  



כעת נציג לפניכן שני סרטונים  
 הממחישים שתי הלכות תפילה

שתי הלכות  
 תפילה

 



 ההלכות

 עד שיאיר היום" בינה לשכויהנותן "אין אומרים את ברכת 

 אסור לומר שלום לאדם לפני התפילה



 ביאורי תפילה
 ישתבח שמך

 



 דף עבודה  



 "ל-ומעולם עד עולם אתה א"
 
 
 
 
 
המסבירות לנו   מישתבחצטטי את המילים   

 ?מיהו מלכינו
 
 
 
 
 ?"ל ההודאות-א"מה פרוש   

 הבא/עולם הזה הבא/עולם הזה

 "ישתבח שמך"-דף עבודה



מקוות  , היה כיף
 !!!שנהנתן


