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הקדמה

יום הכיפורים הוא אחד הימים הקדושים והחשובים במסורת היהודית, זהו מועד
של חשבון נפש המהווה הזדמנות להתבונן פנימה כיחידים וכקולקטיב. המפגש

עם יום כיפור הוא הזמנה עמוקה למפגש עם תפילה, עם כוחו של ציבור המבקש
מחילה, שינוי ותשובה שקשורים באופן עמוק למעשים. יום של התכווננות לשנה

חדשה, טובה יותר. 
 

למי מיועדות תפילותינו?
מהו משטח ההמראה שלנו?

עד כמה סידור התפילה המסורתי הוא משטח ההמראה שלנו
ועד כמה אנחנו מפחדים מהאפשרות לפתוח אותו בכלל? 
אלו הן השאלות שהעסיקו אותנו בבניית המחזור שלפנינו.

 
החוברת שלפניכם היא תוצאה של מסורות משותפות שמתחברות יחדיו, היא

בקשה ליצור תרבות יהודית ישראלית שמכילה בתוכה באופן עמוק את המסורת
היהודית העתיקה, מסורות ישראליות ומסורות מתחדשות. האסופה מחזיקה את
הרצון להיות חוליה בשרשרת ולהרחיב אותה, ואולי אפילו את האמירה שאפשר

להוסיף חרוז קצת שונה. זה מה שעושה את השרשרת שלנו ליפיפיה. 
 

החוברת בנויה על פי התבנית של יום הכיפורים המסורתי, מחזור יום הכיפורים
של מכינת רבין, של קהילות הצעירים של החלוץ בחיפה ושל מחזורי יום כיפור
נוספים שכבר פרצו את הדרך. היא תוצאה של ניסוי ותהייה, של בחירה ושל

הרחבת הגבול.  
 



הקדמה
החוברת בנויה משלושה חלקים:

א. ערב יום כיפור
ב. מוסף - לפתיחת יום כיפור עצמו

ג. נעילה וסיום
 

החוברת שלפניכם היא רחבה ועשירה, ובנויה מתוך כוונה שכל קהילה או
התכנסות תוכל לבחור את המהלך, הטקסטים, הפיוטים והשירים שחשובים

ומתאימים לה.
 

נמליץ לבחור כמה טקסטים/שירים/פיוטים מתוך כל חלק, ולא ךנסות להשתמש
בחוברת במלואה. בניסיון שלפניכם יש רצון לתת מענה למרחבים מסורתיים

יותר, חילוניים יותר ומשלבים. ביחרו את התמהיל המתאים לכןם.
נמליץ לייצר התכנסות בערב יום כיפור, בבוקר יום כיפור ולקראת צאת הצום.
מומלץ להוסיף שיעורים וסדנאות, החל משיעורים בנושא תשובה, חשבון נפש,

סליחה, התעוררות, ספר יונה (זה הספר שנהוג לקרוא ביום הכיפורים) ועד
למרחבי משחק ויצירה.

מקרא: 
סימן - שיר/פיוט ששרים

סימן - קטע קריאה
סימן- הזמנה לשיתוף

צד החוברת - העשרה/הסברים
התבוננות והקשבה ללב - הזמנה להתחיל במדיטציה מאיזה סוג שמתאים לכם.

בברכת יום מעמיק ומשמעותי 



המדרשה באורנים
 

https://www.facebook.com/oranimidrasha
 

החלוץ - להגשמה משותפת
 

https://www.hechalutz.com
 

מרכז ספיר
 

https://sapircenter.org.il/

החוברת נאספה ונערכה על ידי:
נעמי קרן

יובל פרומר
ישי ניצן

יוגב שכטר

תודות

https://www.facebook.com/oranimidrasha
https://www.hechalutz.com/
https://sapircenter.org.il/


הדלקת נרות 



“ברוך אתה ה’ 

אלוהינו מלך העולם, 

אשר קידשנו במצוותיו וציוונו

להדליק נר של 

(אם זה גם שבת – שבת ושל ) 

יום הכיפורים”

תבורך לנו נר של כיפורים 

על כי בשורת מנוחה הבאת לנו.

לובן אורך מביא את האור

למעוננו בטוהר ובזוך. תלוונו

שלהבת קדשך בימי העמל

הקשים עד כי תשוב ותאיר עמנו.
ערוך מתוך ברכת הקיבוצים מעין ברוך,

חצרים, גונן, בית העמק

סתיו יהודי 
 

אברהם חלפי

 

ְּאֶֶרץ אֲבוַֹתי סְָתו יְהוִּדי ב

ִּי ׁשוֹלֵַח ב

זֵי אֱלוּל. ִרמְ

ִּי ְקצָת גְּעוֹת ב ּתַ ׁשְ כְּבָר מִ

ַטנְַטנּוֹת ׁשוְֹרקוֹת ָהעֶצֶב ִּפּוִֹרים ַהקְּ ַהצ

ׁשֶל יוֹם ַהכִּפּוִּרים.

יִם. ֵרי ׁשָמַ וֹפָרוֹת לִפְּתַֹח ׁשַעֲ ַּׁשּ ַקע ב אָז יִּתָ

ן ַהגּוֹלָה ּוֹת מִ וּפָנִים יְהוִּדי

ָּאֲפְַרפָּר נוּגֶה ב

ּ לִפְנֵי כִּסֵּא אֲדוֹן עוֹלָם. יְַרֲחפו

ֵּה ׁשוֹת וְַתֲחנוּנִים וְנִיצוֹצוֹת ַהְרב וּבַקָּ

ינֵיֶהן. ְּעֹמֶק עֵ ב

ן חול לקודש״ ״בי
ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ִביִעי ּבֶ ְ ֹחֶדׁש ַהׁשּ "ּבַ

ַעּנוּ ֶאת-ַנְפׁשֵֹתיֶכם, ּתְ
ְוָכל-ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשוּ--ָהֶאְזָרח,
י-ַביֹּום ַהזֶּה תֹוְכֶכם. ּכִ ְוַהּגֵר ַהּגָר ּבְ

ר ֲעֵליֶכם, ְלַטֵהר ֶאְתֶכם:  ְיַכּפֵ
ִמּכֹל, ַחּטֹאֵתיֶכם, ִלְפֵני ְיהוָה,

תֹון ִהיא ָלֶכם, ּבָ ת ׁשַ ּבַ ְטָהרוּ. ׁשַ ּתִ
ת, יֶתם ֶאת-ַנְפׁשֵֹתיֶכם--ֻחּקַ ְוִעּנִ
ת עֹוָלם.ְוָהְיָתה-זֹּאת ָלֶכם ְלֻחּקַ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ר ַעל-ּבְ עֹוָלם, ְלַכּפֵ
ָנה; ָ ׁשּ ל-ַחּטֹאָתם--ַאַחת, ּבַ ִמּכָ
ר ִצוָּה ְיהוָה ֲאׁשֶ וַיַַּעׂש, ּכַ

ה."  ֶאת-מֹׁשֶ
(ויקרא ט"ז כ"ט-ל"ד)
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שיר של יום חולין
 

מילים: רחל שפירא  לחן: יאיר וזנבלום

 

אם יש לי מיתרים הם מתנגנים ברטט

אם יש בי דאגה היא חשופה כמעט

אם יש בי אהבה היא תאמר בשקט

אם יש לי שורשים הם מתארכים לאט

 

אתה רואה כיצד פתאום עובר בי רעד

הרוח משנה תכופות את כיוונה

ניסינו לעזוב אבל אני יודעת

אנחנו נשארים שנה אחר שנה

 

בחדרים שלך השמש משרטטת

קוים ורצועות של אור על הכתלים

אני למענך כל בוקר מלקטת

פרטים קטנים, שמחות קטנות של יום

חולין

 

האם אתה משיב, האם אתה עונה לי

אולי באזנך הולמים גם שאוני

אולי אתה מקשיב, אולי אתה דומה לי

הן בפניך משתקפים פתאום פני

 

אם יש לי מיתרים הם מתנגנים

ברטט...

 

יום החולין הזה הוא יום שיש בו חסד

ובחסדו שורות אליך נכתבו

תקח את ידי עכשיו עשני מפוייסת

ביום חולין כזה דרכינו מצטלבות

למדני אלוהי
 

מילים: לאה גולדברג  לחן: דלית מעיין

 

ֵּל ֵָּרך וְִהְתפַּל ֵדנִי, אֱלַֹהי, ב לַמְּ

עַל סוֹד עָלֶה ָקמֵל, 

ָּׁשֵל, עַל נֹגַּה פְִּרי ב

עַל ַהֵחרוּת ַהזֹּאת: 

לְִראוֹת, לָחוּׁש, לִנְׁשֹם,

לַָדעַת, לְיֵַחל, לְִהכָּׁשֵל.

 

ִׂפְתוַֹתי  לַמֵּד אֶת ש

ֵּל יר ַהל ְָּרכָה וְׁשִ ב

ׁש זְמַנְּךָ עִם בֶֹּקר וְעִם לֵיל, ֵּ ְִּהְתַחד ב

לְׁשוֹם. ּוֹם כְִּתמוֹל ׁשִ י ַהי לְבַל יְִהיֶה יוֹמִ

י ֶהְרגֵּל. לַי יוֹמִ לְבַל יְִהיֶה עָ

ערב יום הכיפורים 
זלדה

ֶרב יוֹם ַהכִּפּוִּרים ְּעֶ ב

ּ ִהפְלַגְנו

.ּ ֵהֵחלּו ּ אֶל נִסְיוֹנוֹת ׁשֶ ו מּ ּתַ מִנִּסְיוֹנוֹת ׁשֶ

ּ ֶרב יוֹם ַהכִּפּוִּרים ָהיָה לָנו עֶ

ֵראׁשִית ַהזְּמַן

ְִּדמְמַת אִי ׁשֵֶהאִיר ב

יָם

ְּנֵרוֹת ב

ְּךָ ַהדּוֹאֵב ׁשָם אִמַּצְּתָ אוִֹתי אֶל לִב

לִפְנֵי ַהכֹּל יָכוֹל

ָּם ֵּל עִם כֻּל לֵךְ לְִהְתפַּל ְֶּטֶרם ּתֵ ב

ן ָהעֵָדה ְהיֶה אֶָחד מִ ְֶּטֶרם ּתִ ב

ֵַּהיכָל ב

ן ֶהעָצִים אֶָחד מִ

ַּיַּעַר. ב

7 הדלקת נרות



פתח לנו שער



א. תפילה זכה

חידוש פני החברה
ן יריב בן אהרו

ום הכיפורים עם החזרה לארץ ישראל ניתן אולי להשיב לי
: התשובה נו י . דהי ולעשות ימי התשובה את תוכנם המקורי

. ן אי-צדק חברתי קשורה לחידוש פני החברה, לתיקו
ובל, יש בה ונות הי , השואבת את השראתה מרעי ו ז דרך 
ונית; היא מאפשרת לבנות את מקורות להתרעננות הצי
ים בארץ מתוך אותה השקפה של מהפכה מתמדת. החי

ספק אם ליהודי בן זמננו החי בארץ יש אפשרות להתייחס
ן היא קשורה בטבורה למעשים. למושג "התשובה" אם אי

 

 

השמיים משתנים

לעיני החקלאים.

השכנים מתכוננים

לימים הנוראים.

מישהו חושב עליך

ורושם את מעשיך.

בוא הביתה במהרה

עם הרוח הקרירה.

 

מנדרינות מבשילות

בפרדס במועדן.

המורות משתעלות

והולכות לישון מוקדם.

 

 

כבר ראיתי נחליאלי

ואולי זה רק נדמה לי

עוד חמסין נשבר אתמול

תם החופש הגדול.

 

מה יקרה ומה יחלוף?

שואלים הכתבים,

כשלאורך כביש החוף

מתייצבים החצבים.

מה בעיתוני הערב

מבשרת הכותרת?

בוא הביתה במהרה

עם הרוח הקרירה

 

שיר תשרי

 

מילים: רחל שפירא

לחן: דני עמיהוד

ב ל ה ל  א ה  ב ש ק ה ו ת  ו נ נ ו ב ת ה
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ם רת העשבי שי
 

נעמי שמר 
מברסלב נחמן  י  רב

ראש השנה
 , ן ו רי אריה בן גו

 
ן ום כיפור אי י ו לראש השנה 

ן עבר, , אי ן זיכרו ן  היסטוריה, אי
ן דרמה. לכן,לא ן סיפור, אי אי
, לא הלידה ולא הזהות הזמן

קובעים את תוכנם. לא מה קרה
בעבר, אלא מה אפשר שיקרה.

ונים למימד הזמן הפנים והלב מכו
- עתיד.

 

שני מועדים אלה שואלים:
יך? ן חי ו ו מה כי

ותו? כיצד בחרת לחי
האם יש לך חלום, שאיפה

למימוש?
האם יש לך תמונת עולם אנושית

וחברתית?

מה דמות החברה הישראלית
בעיניך?

מה פני קיבוצך?
מה פני ביתך ומשפחתך?

אם אתה רוצה ליצור מציאות
ותר, זה י אחרת, טובה צודקת 

י בך בלבד. תלו
 

. בשאיפתך י נו בשאיפתך לשי
לגאול את עצמך ואת חברתך. זה

וה, , בהו ו י בנדר שלך עכשי תלו
אבל פניך אל העתיד. לפי זה

ום כיפור הם חגים י ו ראש השנה 
ים ופניהם אל ים ואופטימי אנושי

האדם ותמונת עתידו.

דע לך
ורועה שכל רועה 

ן מיוחד משלו גו יש לו ני
דע לך שכל עשב ועשב

יש לו שירה מיוחדת
משלו

ומשירת העשבים
ן גו נעשה ני

של רועה
 

כמה יפה
כמה יפה ונאה

כששומעים השירה
שלהם

טוב מאוד
להתפלל ביניהם

ובשמחה לעבוד את השם
ומשירת העשבים

מתמלא הלב
ומשתוקק

 

וכשהלב
מן השירה מתמלא

ומשתוקק
אל ארץ ישראל

אור גדול
אזי נמשך והולך

ו מקדושתה של הארץ עלי
ומשירת העשבים

ן גו נעשה ני
של הלב.
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ן בובר מרטי
 

 

יה הנתונה בואו ונעמיק את הראי
לנו בשעות הדממה הגדולה:

נסתכל בנו בעצמנו ונשיג את
. בואו ונשיג את עצמנו, עצמנו

נו כדרך ידי נו לתוך  י נעלה את חי
שמעלים דלי מן הבאר, נאספם
נו כאסוף גרעינים פזורים. בידי

נו לבוא לכלל הכרעה על עלי
נו לאזן את הכוחות ; עלי עצמנו

הפועלים בנפשנו.

מי האיש
 

יג-טו תהילים לד, 
: ברוך חייט לחן

 

ם  ִּי י ַח ץ  ֶהָחפֵ ׁש  י ָהאִ י  מִ
: ֹב ֹת טו ְראו לִ ים  ָמִ י ב  אֵֹה

ה: ְרמָ ֵּר מִ ב ַּ ד מִ ךָ  ֶתי פָ ְׂ ּש ו ָרע  מֵ  ָ ְך ֹנ ו ׁש לְ ֹר  נְצ
ֹם לו ׁשָ ׁש  קֵּ ַּ ב ֹב  ה טו ֵׂ ש ַעֲ ו ָרע  ּר מֵ סו

ּ הו ְדפֵ ְָר ו
 

צָה ם ֲחפֵ ִּי י ַח ְּ ב ה  ָ ׁשּ ָהאִ י  מֵ
ֹב ֹת טו ְראו לִ ים  ָמִ י בֶת  ֶֹה או

ָּר ב ְד יך מִ ַרע ושפתי מֵ  ָ ְך ֹנ ו ׁש לְ רי  נִצְ
ה מֶּ ַר מְ

ֹב י טו ִׂ ש ַרע עֲ י מֵ ִּר סו
ּ הו ֹדפֵ ורו ֹם  לו ׁשָ י  ְּקֹׁשִ ב

ן  גו זר הני עוד חו
 

מילים: נתן אלתרמן

 

ן שזנחת לשווא גו זר הני עוד חו
והדרך עודנה נפקחת לאורך

ו ואילן בגשמי ו  וענן בשמי
מצפים עוד לך, עובר אורח

 

והרוח תקום ובטיסת נדנדות
יעברו הברקים מעליך

ינה עדות ילת תהי ואי וכבשה 
שליטפת אותן והוספת ללכת

 

שידיך ריקות ועירך רחוקה
ולא פעם סגדת אפיים

ירוקה ואישה בצחוקה לחורשה 
ים. וצמרת גשומת עפעפי

קול גלגל
 

שוטי הנבואה מילים: מן המקורות

 

קול גלגל המתגלגל ממטה
למעלה,

מרכבות סתומות הולכות
ומתגלגלות.

 

ורד, י ו קול נעימות עולה, 
הולך ומשוטט בעולם.

 

קול שופר נמשך בעומקי
המדרגות,

ומסובב הגלגל סביב.
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נו נדע לשאת בימים שיעברו עלי
יותר

עצבות רכה
ים יחכו לנו עד שנבין והשמי

 

ובלילות נרוץ מתוך עצמנו
יה ילדות, בארץ לא שבו אל שדות 
אתה המים המבקשים משיבולים

לגדול

בימים שיעברו עלינו
 

ינמן , אביב בכר והדס קלי מילים: צח דרורי

נו בימים שיעברו עלי
 

ינמן , אביב בכר והדס קלי מילים: צח דרורי

את תלכי בשדה
 

מילים: לאה גולדברג
 

אלוהים ודאי מקשיב תמיד ללב
כשהכאב כמו אבן שם

אני כמעט כבר מת מאהבה
 

, נו השנים יכשילו את רגלי
אך לא ניפול, כמו אבן נעמוד

מול כל סופות החול, השלג והאש
תמיד נדע לזכור שיעבור

יבואו ימים בסליחה האמנם עוד 
ובחסד,

ותלכי בשדה, ותלכי בו כהלך התם, 
ומחשוף כף רגלך ילטף בעלי

האספסת, 
או שלפי שיבולים ידקרוך ותמתק

דקירתם. 
 

ו או מטר ישיגך בעדת טיפותי
הדופקת 

יך חזך צווארך וראשך רענן. על כתפי
וירחב בך ותלכי בשדה הרטוב 

השקט 
כאור בשולי הענן.

ונשמת את ריחו של התלם נשום
ורגוע,

וראית את השמש בראי השלולית
הזהוב,

ים ומותר בם ופשוטים הדברים וחי
לנגוע,

ומותר ומותר לאהוב.
 

את תלכי בשדה. לבדך. לא נצרבת
בלהט

השרפות בדרכים שסמרו מאימה
ומדם.

וה ונכנעת י ענו וביושר לבב שוב תהי
כאחד הדשאים כאחד האדם.
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ָהל ַהקָּ ת  עַ ַּ ד ל  ְעַ ו ֹם  קו ַהמָּ ת  עַ ַּ ד ל  עַ
ת עַ ַּ ד ל  ַחת, עַ ּתַ מִּ ׁשֶ עַ  י ִק ָר ת  עַ ַּ ד ל  עַ

ל עַ מֵּ ׁשֶ עַ  י ִק ָר
ר עַ ַ ׁשּ ַה ל  ׁשֶ ָקה  י ִר ֲח ַה ֹן  ו ְר ִכ ז  ְ ֹך ו ּת מִ

ל ְעַ נִּנ ׁשֶ
ֹת ו ּק ַהפְּשׂו ֶּלֶד  י ַה י  ֵת פְ ִׂ ֹן ש ו ְר ִכ ז  ְ ֹך ו ּת מִ

ל – אַ ָ ׁשּ כְּׁשֶ
ֹצֵא י הו לִ לִבְ ק,  פֵּ ְתאַ מִ  ּ נו י פִּ ֹר  לִנְצ

ָּה ל ֹד מִ עו
ֹ ו ז ן אֶת  ּתֹק כָּא ׁשְ לִ ים  ִר י ּתִ מַ  ּ נו אָ

ָּה ל פִ ּתְ ַה
א ָֹר ּבְמו ו ֹן  ָרצו ּבְ ו ים  ֲחמִ ַר ְּ ב לִדֹּם 

לָה י ִח ְד ּבִ ו

ן בָ לָ ׁש  ֹבֶ י ְּ ב  ּ ו ֵנ ֹנ ו ׁש לְ ֹת  טו לַעֲ
צַח ךְ  י ַתכְִר ְּ כ

ָּה ַּל כ ֶּגֶד  ב  ֹ ו ְמ ּכ ו
ָרה ּבָ ו ּצָה  ְקפו  ּ נו ֵָּת י ּמִ דּו ָּנֶה  ב ּתִ ׁשֶ

ת בְנִי ְאַ ו
ּה ָּ ל ּתִ ל  ָה עַ ּי נו ְּ ב ר  י כְּעִ ֶדת,  ֹמֶ ו ְע ו ָּה  ז ְעַ ו

ֹצֵא י הו לִ לִבְ ק,  פֵּ ְתאַ מִ  ּ נו י פִּ ֹר  לִנְצ
ָּה ל ֹד מִ עו

לָה. י ַהנְּעִ ת  עַ ׁשְ ד  עַ

ני לפקוח,  באת אלי את עי
 , ן וראי וגופך לי מבט וחלו

באת כלילה הבא אל האוח 
להראות לו בחושך את כל

הדברים. 
 

רן  וציפו : שם לכל ריס  ולמדתי
ולכל שערה בבשר החשוף 
ואורן  ילדות ריח דבק  וריח 
הוא ניחוח לילו של הגוף. 

גו אליך ים - הם הפלי י נו ו עי אם הי
מפרשי הלבן אל האופל שלך

תנני ללכת תנני ללכת
לכרוע על חוף הסליחה.

סליחות
 

מילים: לאה גולדברג
: עודד לרר לחן

על דעת המקום ועל דעת הקהל
רבקה מרים
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הכל משתנה
ברטולט ברכט

 
ׁש ָד ָח ַהְתִחיל מֵ לְ  . נֶּה ּתַ ׁשְ ַהכֹּל מִ
ָה. ֹנ ְחרו ָהאַ  ֹ תו ימָ נְׁשִ ִּ ב ָדם  ֹל אָ ו ָכ י

ִם י מַּ ְַה ו ַרע.  ַרע, אֵ אֵ ֶ ׁשּ ה  בָל מַ אֲ
ַל ּכ ו ּת , לֹא  ִן ַּי י ַה  ְ ֹך ְּתָ לְתו ַג ז מָּ ׁשֶ

ה. ָָר ֲחז ַּ ב ָֹתם  או  ְ ֹך פּ ׁשְ לִ
ִם י ַהמַּ ַרע.  ַרע, אֵ אֵ ֶ ׁשּ ה  מַ

ַל  ּכ ו ּת , לֹא  ִן ַּי י ַה  ְ ֹך ו ּת ל- ְּתָ אֶ ַג ז מָּ ׁשֶ
בָל ֲחזָָרה, אֲ ַּ ב ָֹתם  או  ְ ֹך פּ ׁשְ לִ

ׁש ָד ָח ַהְתִחיל מֵ לְ  . נֶּה ּתַ ׁשְ ַהכֹּל מִ
ָה. ֹנ ְחרו ָהאַ  ֹ תו ימָ נְׁשִ ִּ ב ָדם  ֹל אָ ו ָכ י

 

להתנתק מכבלים
ינזלץ ן שטי הרב עדי

מתוך "אור פני המלך"

 

". ום הכיפורים, אומרים "כל נדרי לפני חשיכה, סמוך לי
. וקונמי וקונסי . . מה אומרים בכל נדרי? "כל נדרי ואסרי

ות, י כו י ים, ההשתי י נו ות, הכי י . כל ההתקשרו . .". י י נו וכי
, ושאולי אשים על ות וההגדרות ששמתי על עצמי י ו התו

יהיו ," כולם  ן ן ומבוטלי . בטלי . . ן שרן יהו ן  עצמי "כולהו
מותרים, בטלים ומבוטלים. מעתה אני משחרר את עצמי

ום כיפורים זה ועד ליום מכל אלה, מהעבר וגם מהעתיד, מי
נו לטובה. הכיפורים הבא עלי

 

 

14ב. כל נדרי



 

ָהל ַהקָּ ת  עַ ַּ ד ל  ְעַ ו ֹם  קו ַהמָּ ת  עַ ַּ ד ל  עַ
ל ׁשֶ בָה  י ׁשִ י ּבִ ו לָה  עְ ל מַ ׁשֶ בָה  י ׁשִ י ִּ ב

ה ּטָ מַ
ם ֵּל עִ ל ִהְתפַּ לְ ן  י ִר י ּתִ מַ  ּ נו אָ

ם: ִי ָנ י ְר בַ ָהעֲ
 

י מֵ ָר ֲַח ו י  ּעֵ בו ּׁשְ ו י  ֵר סָ ֶאֱ ו י  ֵר נְִד כָּל 
, ֵי ּי ּו ִנ ְכ ו י  ּסֵ ּו נ ְִק ו י  ָמֵ ֹנ ו ְק ו

נָא ַּעְ ב ּתַ ׁשְ אִ ְּד ו נָא  ְר ַּ ְד נ אִ ְּ ד
נָא ימְ ִר ֲח אַ ְּד ו

: ָתנָא ׁשָ נַפְ ל  ְרנָא עַ סַ אָ ְּד ו
ים ִּר ו כִּפּ ֹם  ו י ד  זֶה עַ ים  ִּר ו כִּפּ ֹם  ּו י מִ

ֹבָה. לְטו  ּ נו י לֵ ָּא עָ ַהב
ֹן ו ְה י ֹן  ְּהו ֻּל כ  . ֹן ְטנָא בְהו ַר ֲח י ֹן אִ ְּהו כֻל ְּ ב

ן י ִק י בִ ׁשְ ן  ָר ׁשָ
ן י ִר י ִר ׁשְ לָא  ן  י לִ ּטָ בֻ ּמְ ו ן  י ֵטלִ ְּ ב ן  י ִת י בִ ׁשְ

: ן י ָּמִ י ַק ְלָא  ו
י ֵר סָ נָא לָא אֱ ָר סָ ֶאֱ ו י  ֵר נְִד נָא לָא  ָר נְִד

ֹת: ו ּע בו ׁשְ ָתנָא לָא  ּעָ בו ּׁשְ ו
 

ֵּר ג ְלַ ו ל.  ָראֵ ְׂ ִש י נֵי  ְּ ב ַדת  לְכָל עֲ לַח  ִסְ ְנ ו
. ָם ֹכ ְּתו ב ַהגָּר 

: ָה גָג ׁשְ ִּ ב ם  לְכָל ָהעָ כִּי 
 

כל נדרי
ום הכיפורים י מתוך מחזור 

נהוג לומר שלוש פעמים בקול רם

תרגום מארמית

כל הנדרים והאיסורים והשבועות
ים, י נו והחרמות והקינוסים והכי

שנדרנו ונשבענו 
ושהחרמנו 

 , נו ושאסרנו על נפשותי
ום הכיפורים  י ום כפורים הזה עד  מי

נו לטובה,  הבא עלי
ו  יהי בכולם אני מתחרט, כולם 

מותרים עזובים, 
שבותים, בטלים ומבוטלים, לא שרירים

ימים  ולא קי
נו אינם נו אינם נדרים ואיסורי נדרי
נו אינן שבועות. אסורים ושבועותי

ינים תפילה עם העברי
ם ֵּל עִ ל ִהְתפַּ לְ ן  י ִר י ּתִ מַ  ּ נו ״אָ

ם״ ִי ָנ י ְר בַ ָהעֲ
 

״ רק ן רי אל תקרא את ה״מתי
ינים, כנדיבות כלפי העברני

י כו כסלחנות, כמתן סי
ינים - אלא הבן זאת לעברני

גם כך:
 

ן הוא ׳האחר׳ י העברי
היהודי הוא תמיד ׳האחר׳

היהודי הוא גם כל
׳האחרים׳

 

כל אחד מועמד להיות
. ן י עברי

ן. י מחר אתה העברי
, ׳ מחר אתה מגורש מ׳אנחנו

. ונדחס ב׳אחרים׳
 

ן נו מועדו בית הכנסת אי
סגור.

בית הכנסת הוא המשכו של
העולם.

ן הוא חלק מהעולם. י העברי

 
ן קהילה מבחינה דתית, אי

ן. י ללא עברי
ן היא י קהילה ללא עברי

ן סגור. מועדו
ן במועדונים י ן לנו עני אי

סגורים.
התפילה אינה פסקול של

ן סגור. מועדו
התפילה היא דבר האדם

באשר הוא.
 

ן להתפלל עם רי אני מתי
ינים, עי אנחנו העברי

ים יחד את ו ינים מהו והעברי
האדם המתפלל ואת
הקהילה המתפללת.

 
״  נו י אדם ברוך, ״חי
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יתי רוצה לשחרר, חשבו על דפוס או הרגל שהי
שתפו את מי שנמצא לשמאלכם.ן



נדרים קטנים 
פורת אלישע 

 

ֵהם ַרק  ּ לּו אֵ
נִי אֲ ׁשֶ ם  ְקַטנִּי ים  ִר נְָד

: ֹן ו כְּג י  מִ צְ לְעַ ר  ֵֹד נו
ֶקבֶר לִפְקֹד אֶת 

. י ִּ ב לִ ַחת  מְ ִׂ ֹם ש ו י ְּ ב י  בִ אֲ
ֶרב ָּעֶ ב ּץ  לָרו ֹן  ו כְּג

ֹת ו נָפ ָהאֲ ֹף  עו ַחר מְ אַ
ֹת ו י ְה לִ  , ן ַחקָּ ְר ל מֶ אֶ
א ֵ ּׂ ְתנַש ֶלֶד מִ י ּב  ׁשו

ֵּא ל ִהְתמַ לְ  . ו י לָ ָּ ְד ג ל מִ אֶ
ְתָקֵרב, מִ ךְ  ַח חֹׁשֶ י ֵר מֵ

ִחים. ְֹר ו ים פּ ִר ָד ֲה ן  לֹּבֶ מִ
 

ֵהם ַרק  ּ לּו אֵ
נִי אֲ ׁשֶ ם  ְקַטנִּי ים  ִר בָ ְּ ד

ֹן ו כְּג י  מִ צְ לְעַ ץ  ָחפֵ
ֹּר ְלִנְד ו ֹד  ֹּר עו לִנְד
י ְּכִֹח ב ֶה  י ְִּה י ׁשֶ ד  עַ

ִתים. ַהמֵּ ָהִקים אֶת  לְ

כמיהה 
 

זלמן שזר
: תומר ישעיהו לחן

 

ָדד. ָּ ב ם  עַ פַּ ֹת  ו י ֱה ָדם  לָאָ ֹב  טו
ָרט, פְּ ֹא  ְל ו ּר  בּו , לֹא צִ ֵרעַ ר, לֹא  פֶ לֹא סֵ
לְבָד, ִּ ב ַרק  ַהלֵב  ם  ֹ, עִ לִבּו ם  ּא עִ ַרק הו

ָדד. ָּ ב ם  עַ פַּ ֹת  ו י ֱה ָדם  לָאָ ֹב  טו
 

, ו י ָסָ נְכ יק מִ ֵר ם  עַ פַּ ֵצֵא  י כִּי  ֹב  ו ְט ו
ׁש, לֹא ָר נְִד ֶדה, לֹא  ָׂ ִת, לֹא ש י ַּ ב לֹא 

. ָּב י ַח
ַרב ׁש  ֶר ֶח ׁש  י ִר ֲַח ְי ו  ֹ בּו לִ ל  יב אֶ ׁשִ ְַק י ַרק 

. ו י ָסָ נְכ ָדם מִ ֵצֵא ָהאָ י כִּי  ֹב  טו
 

ו ָי י ַח לְ ן  י ָבִ ְי ו  ֹ בּו לִ ל  יב אֶ ׁשִ ְַק י כִּי 
. ָּב י ַח ה  ּׁש מַ ו ָח ְי ו ֵׁש  י ר  ׁשֶ ֵַדע אַ ְי ו

 

  כולנו זקוקים לחסד,
  כולנו זקוקים למגע.

  לרכוש חום לא בכסף,
לרכוש מתוך מגע. 

לתת בלי לרצות לקחת 
ולא מתוך הרגל. 

 
  כמו שמש שזורחת,
כמו צל אשר נופל..

בואי ואראה לך מקום 
שבו עוד אפשר לנשום.

כולנו רוצים לתת
ודעים איך. י רק מעטים 

צריך ללמוד כעת 

יך, שהאושר לא מחי
שמה שניתן אי פעם

לא ילקח לעולם.
 

שיש לכל זה טעם,
גם כשהטעם תם...

בואי ואראה לך מקום
ום. י שבו עוד מאיר אור 

 
כולנו רוצים לאהוב,
כולנו רוצים לשמוח.
כדי שיהיה לנו טוב,

שיהיה לנו כח.
כמו שמש שזורחת...

כולנו זקוקים לחסד
 

נתן זך
ירצברג ו לן  : אי לחן

אלוהים וענייו
אורי צבי גרינברג

 
אימתי מתפלל העשיר
ואימתי העני? וכיצד

מתפלל העשיר וכיצד
העני? תפילת העשיר

קבועה בסדר התפילות
מדור ועד דור בכל לשון.
וכשם שיש שעה קבועה

לאכילה ושתיה ולמנוחות,
כך יש לו שעה קבועה
לתפילה. ארובות העשן
עשנות. העדר נמצא

בשדה. גלגלי המכונות
בשיקשוקם ואגב עומד

הלה ומתפלל. הוא אומר:
אלוהינו... בלשון רבים.

ואילו תפילת העני בשעה
שלא יום ולא לילה בנפש.
פעם בדרך ופעם בפונדק.

על פי סדר התפילות
הנמצא ברוח ועל פי

היגונות עד חדרי בטן. גב
הבגד שנחרך משמש

מתפלל בירקרוקת שבו.
חרטומי הנעליים, הקשים
והקהים כפת קבר שלו –
מתפללים. מראית הידים
הנבוכות מתפללת. ודאי

עמוק מאוד הוא בתחתית
הזמן כשעני עומד ומתפלל
בתמצית הצלותא וגונח מן
הדם: אלוהי! בלשון יחיד.

16ב. כל נדרי



אנא בכח
 

מתוך סידור התפילה
: עובדיה חממה לחן

 

ה:      ָּר רו יר צְ ּתִ ּתַ  ָ נְך י ְמִ י ַּת  ל ֻּ ְד ג ְּכַֹח  ב נָּא  אָ
 

א:     ָֹר ּ, נו נו ֵר ַטֲה ,ּ נו ְּבֵ ג ַׂ ש ךָ, מְּ נַּת עַ ִר ֵּל  ַקב
  

ֵרם:    מְ ׁשָ כְּבָבַת  ךָ  ְּד ו ִח י י  ׁשֵ ְֹר ֹר דו ּו גִב נָא 
  

יד מִ ּתָ ָקְתךָ  ְד י צִ ֲחמֵ ַר ַטֲהֵרם  ְרכֵם  ָּ ב
לֵם:    גָמְ

 
ְתךָ:   ָד נֵַהל עֲ ּבְךָ  ֹב טו ְּרו ב ֹׁש  ָקדו ן  י ֲחסִ

 

ְתךָ:    ָ ׁשּ ֻד ְק י  ְֵר ֹכ ו ז נֵה  פְּ ךְ  מְּ לְעַ גֵּאָה  יד  ִָח י
 

עַ ֵֹד ו י  ּ ָקֵתנו עֲ ע צַ מַ ּׁשְ ו ֵּל  ב ַק  ּ ֵתנו ְעָ ו ׁשַ
   : ֹת לֻמו ַתעֲ

 
 

 

 

חנה סנש
יומנה מתוך 

ום הכיפורים י 11.10.1940, ערב 

 

ן , לתת די ן לעצמי ן וחשבו ודות, לתת די רצוני להתו
י ומעשי ן לאלוהים, זאת אומרת למדוד את חי וחשבו

. לעומת האידיאל הגבוה, הטהור ביותר אשר עומד לפני
.[. . .] ות לעומת מה שהיה  להשוות מה שהיה צריך להי

חטאתי לארץ כשדנתי באופן שטחי ולא התעמקתי
ותיה. חטאתי לאנשים באדישות, בחביבות י ו די בחו
ז כוחות וכשרונות, חיצונית. - חטאתי לעצמי בבזבו

בהזנחה, בחוסר התפתחות רוחנית.
. חטאתי לשם מטרה ן ני יראה לעמוד בפני הדי ובכל זאת אי

יתי די חזקה, אם , אם לא הי ורצוני היה טוב. אם נכשלתי
ני מתביישת, רק - אי לא מצאתי את הדרך, את הצורה 

מצטערת על כך. 

17ג. וידוי



י הגדול ידו ו
נהוג לתופף על הלב 

י ידו בזמן הו
 

. י דֹפִ  ּ נו ְר ַּ ב ִּ ד  ,ּ נו ַלְ ָּז ג  ,ּ נו גְַד ָּ ב  ,ּ נו מְ ׁשַ אָ
ֶקר. ׁשֶ  ּ נו לְ ָטפַ  ,ּ נו סְ ּ, ָחמַ נו ְַד ז  ,ּ נו עְ ׁשַ ְר ְִה ו  ,ּ נו ִי ו ֱע ֶה

,ּ נו צְ נִאַ  ,ּ נו ְד ַר ּ, מָ נו לַצְ  ,ּ נו ַּבְ ִּז כ ָרע,   ּ נו צְ ָעַ י
ּ עֶרף. נו י ִ ׁשּ ִק  ,ּ נו ְר ַר צָ  ,ּ נו עְ ׁשַ פָּ  ,ּ נו ִי ו ּ, עָ נו ְר ַר סָ
.ּ נו עְ ּתָ עְ ּתִ  ,ּ נו י עִ ּתָ  ,ּ נו בְ עַ ּתִ  ,ּ ַחְתנו ׁשִ  ,ּ נו עְ ׁשַ ָר

 

נו ואלוהי אבותינו שתסלח לנו על כל ן מלפניך אדוני אלוהי יהי רצו
. נו נו תכפר לנו על כל חטאותי נו ותמחל לנו על כל פשעי ונותי עו

ן ועל חטא שחטאנו לפניך באימוץ הלב. על חטא שחטאנו לפניך באונס וברצו
י שפתים. על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת ועל חטא שחטאנו לפניך בביטו

ות. י ערי לו י ובסתר ועל חטא שחטאנו לפניך בגי על חטא שחטאנו לפניך בגלו
על חטא שחטאנו לפניך בדיבור פה ועל חטא שחטאנו לפניך בדעת ובמרמה.
על חטא שחטאנו לפניך בהרהור הלב ועל חטא שחטאנו לפניך בהונאת רע.

ּת. ו ְנ ז י פה ועל חטא שחטאנו לפניך בועידת  ידו על חטא שחטאנו לפניך בו
ן ובשגגה ועל חטא שחטאנו לפניך בזלזול הורים על חטא שחטאנו לפניך בזדו

ומורים.
יד ועל חטא שחטאנו לפניך בִחלול השם. ק  על חטא שחטאנו לפניך בחֹז

על חטא שחטאנו לפניך בטפשות הפה ועל חטא שחטאנו לפניך בֻטמאת
שפתים.

ודעים ובלא על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע ועל חטא שחטאנו לפניך בי
ודעים. י

. , כפר לנו , מחל לנו ועל כולם, אלוה סליחות, סלח לנו
 

. ָב ובכָז על חטא שחטאנו לפניך בכַפַּת שוחד ועל חטא שחטאנו לפניך בכַַחש 
ן. ן הרע ועל חטא שחטאנו לפניך בלצו על חטא שחטאנו לפניך בלשו

על חטא שחטאנו לפניך במשא ובמתן ועל חטא שחטאנו לפניך במאכל
ובמשתה.

ַת י י שֶ ך ובמרבית ועל חטא שחטאנו לפניך בנִט על חטא שחטאנו לפניך בנֶ 
ן. גרו

יקר ִׂ נו ועל חטא שחטאנו לפניך בש ִׂ יח שפתותי על חטא שחטאנו לפניך בש
ן. עי

על חטא שחטאנו לפניך בעינים רמות ועל חטא שחטאנו לפניך בעזות מצח.
, כפר לנו. , מחל לנו ועל כולם, אלוה סליחות, סלח לנו

נעם מיינרט

 

נִי מִמַּעַשׂ" "ִהנְנִי ֶהעָ

אנחנו,העניים

ממעש, נרעשים

ונרגשים מהוד מסורת

ישראל, מתכנסים

כאן, לבנות ולעצב את

דרכנו בשדה היהדות.

ננסה לממש את

עצמנו ולקיים יום

כיפור משלנו. שתהיה

דרכנו אשר אנחנו

הולכים בה מצלחת;

שלא נחטא כלפי

המטען שהשאירו לנו

הדורות שכבר עברו

ושנדע לקיים

את יום הכיפורים

שלנו בדרך שתהיה

מתאימה לנו, בדרך

שתהיה אנחנו.

ברוכים אתם

המשמיעים תפילה.

 

 

18ג. וידוי



י משלים ידו ו
 

ופי י , דיברנו  , גמלנו נו , בכי אהבנו
, טעמנו ספר. , חיבקנו , זכרנו , השתדלנו האמנו

, לחמנו עבור הצדק,  , כמהנו יצרנו
וותנו נו את אשר צי , סרנו לראות, עשי נו נו את הטוב, ניסי מיצי

  . , תמכנו , שמחנו נו , צדקנו לפעמים, קראנו בשמך, רצי פירשנו
 

. ּת לו ֹל ועל חטא שחטאנו לפניך בפלי על חטא שחטאנו לפניך בפריקת עו
ן. ֵרעַ ועל חטא שחטאנו לפניך בצרות עי ַת  י ִד על חטא שחטאנו לפניך בצְ

ּת עורף. ו י על חטא שחטאנו לפניך בקלות ראש ועל חטא שחטאנו לפניך בַקשְ
ם לָה ַרע ועל חטא שחטאנו לפניך  ִ י לַ גְ  ַר על חטא שחטאנו לפניך בריצת 

ּת. ברכילו
א ועל חטא שחטאנו לפניך בשנאת  ְ ו על חטא שחטאנו לפניך בשבועת שָ 

חינם.
ן לבָב. יד ועל חטא שחטאנו לפניך בתמהו על חטא שחטאנו לפניך בתשומת 

, כפר לנו , מחל לנו ועל כולם, אלוה סליחות, סלח לנו

"הרבה דברים הולכים ונבראים פה,

אבל קודם כל אנחנו מוצאים פה את

, אותו , את הכרת ערכנו עצמנו

יכולים בלב בטוח ", שאנחנו  "עצמנו

, נו ו על חטאי ודות לפני ושלם להתו

. ולא בקול רם שחטאנו לעצמנו

ודה, לא על לבנו נתופף, כי אם נתו

, במעדר ביד נכה בכוח באדמתנו

, ובקול דממה דקה - נו באדמת אבותי

יישמע, או וקולנו לא  נו נעות  שפתי

ודה : - נתו נן נעות  נו אי גם שפתי

ונאמר:

על חטא שחטאנו לפניך בטפילות,

ועל חטא שחטאנו לפניך בפרוטה,

, ן ועל חטא שחטאנו לפניך בצרות עי

ן ועל חטא שחטאנו לפניך בתמהו

לבב". 

ן א.ד. גורדו
(מתוך "האדם והטבע")

19ג. וידוי



י העצמי נו בשבח הגי
ויסלבה שימבורסקה
יכרט י ו תרגום: רפי 

דברים שרציתי לומר
 

: יהודה פוליקר מילים: יענקלה רוטבליט לחן

. ּה מָ צְ ים אֶת עַ ׁשִ ַהאֲ לְ ה  ַּמֶ ב ן  י ָה אֵ י לָאַ
ר נְּתֵ ַהפַּ ל  ׁשֶ  ֹ דו י ִד לְ ים  ִָר ז ים  ִּק ו ְקפּ פִּ

. חֹר ָ ׁשּ ַה
ק פֵ ִטיל סָ מֵ  ּ ּו נֶנ י ַרנְָהה אֵ י ָהפִּ ג  ָּ ד

. ו י ָׂ ש עֲ ְדַקת מַ ְּצִ ב
ְּלֹא ב  ֹ צְמו ֵּח אֶת עַ ב שַ ה מְ עָ פְ ָהאֶ

ֹת. ו ֻי ְּג י ּתַ ִהסְ
 

ית. מִ צְ ֶֹרת-עַ ִּקּ ב ל  ַּעַ ב ן  ּתַ ָּם  י ַק לֹא 
ִית ֹנ רו עֲ ַ ׁשּ ַה  , ן ִּי נ ּתַ ַה ֶּה,  ב ְר ָהאַ

ים ּסִ ו -ַהסּ ּב ו ְב ּז ו
ֶָּהם. ב ִחים  מֵ ְׂ ּש ו ֶהם  ֵּי י ַח ם אֶת  ִּי י ַח

ה אָ ל מֵ ֵֹק ׁשו ָקה  ְֹר ן ָהאו ָָת ְי ו לִ ל  שֶ  ֹ לִבּו
ֹ לו י ִק

ַקל. ּא  ֶחֶרת הו נָה אַ ִחי ְּ ב מִ ךְ  אַ
 

י ִָּת י ַח בָר  ָּ ד ן  י אֵ
י נִָק ּן  ו פּ צְ מַ מִ

ׁש. מֶ ֶ ׁשּ ַה ָרכֶת  עֲ ְּמַ ב י  ישִ לִ ְ ׁשּ ַה ָב  ֹכ ַהכּו ל  עַ

בנעורי
רבי חיים מצאנז

 
 "הייתי נלהב ונמרץ

והאמנתי שאחזיר למוטב
את כל העולם כולו.

כשבגרתי קצת, הבנתי
שהדבר נבצר מיכולתי ודי
יהיה אם אחזיר בתשובה

את כל תושבי עירי.
חלפו שנים ושוב הבנתי

שתפסתי מרובה. די יהיה
אם אצליח להחזיר

בתשובה את בני ביתי.
והיום, בערוב יומי, יש לי רק

תפילה אחת: הלוואי
שאצליח לפחות להחזיר

למוטב את עצמי."
יואל (מתוך ספרו של 

יראה – ו רפל, "אהבה 
ספורים ומימרות

ים")  חסידי

 

 

יש דברים שרציתי לומר ואינם
נענים לי

נן הטובות המילים שבחרתי אי
מכולן

ני ים הסודות שאינם עמוקים מי
מובנים לי

ן לעולם , לא אבי ן שאולי לא אבי
 

לא בכל הדרכים שרציתי ללכת
הלכתי

בדרכים שהלכתי טעיתי ודאי לא
פעם אחת

ועצבות מהלה כל שמחה, כל
שמחה ששמחתי

כמו ביקשתי דבר, דבר שאבד

 

 

חלומות שחלמתי והם מקיצים בי
ן י עדי

ני נשטפים מפני שבריהם בעי
בדמעה

יסורים לא ספורים ולילות 
ן י שהטבעתי בי

, בדרכי הרעה כאובד בדרכי
 

אך בכל הדרכים מעולם לא אבדה
לי דרכנו

וגם אם לפעמים סערו מסביב
הרוחות

ואהבתי אותך והיה לנו טוב, טוב
נו עד גדותי

והיה לנו רע ואהבתי אותך לא
פחות

20ג. וידוי



ן תחנו
רי אריה או

ְקָרב ֶטֶרם  ּבְ ו ד  ֹעֵ ֶרב מו ְּעֶ ב
ו י ֲחָטאָ ֶה אֶת  ֹנ ָה מו י ָה

י ָחָטאִת ׁשֶ ֵחְטא  ל  עַ
ת עַ ַּ ַהד ּב  ו ִׁשּ י ְּ ב

ת לָגַעַ י  ּתִ ְ ז ֵהעַ לֹּא  ׁשֶ
ים לִ י לִ ְּ ַהצ לְכָל  י  ְּתִ ַנ ז ֶהאֱ לֹּא  ׁשֶ
ים לִ ֹלָ י אֶת ָהעו ּתִ ְח ִטפַּ לֹּא  ׁשֶ

ֹת נו ֵּי י ַה כָּל  י מִ ּתִ מְ לֹּא ָטעַ ׁשֶ ֵחְטא  ל  עַ
ֹת ְקַטנּו לִ י  ְּתִ ז ַּ ב לֹּא  ׁשֶ

ֹת ו ֹד ו ַהסּ י אֶת  ּתִ נְַח עְ פִּ לֹּא  ׁשֶ
ֹת ַהֲחָרדו ל  י עַ ּתִ ְר ָּבַ ג לֹּא  ׁשֶ

ת עַ מְ ִּ ד י  ִת י ִח לֹּא מָ ׁשֶ ֵחְטא  ל  עַ
ֹת ו ֹק נו י ּתִ ַה

. ֹת ִתיקו ְ ׁשּ לַ י  ּתִ בְ ׁשַ ְק ִה לֹּא  ׁשֶ
ֹת ו ו אֲ ּתַ ַה ן  י ֵּ ב י  ְּתִ ַחנ ִהבְ לֹּא  ׁשֶ

כָּל י אֶת  ּתִ ַהבְ לֹּא אָ ׁשֶ ֵחְטא  ל  עַ
ֹת ָהבו ָהאֲ

ם נִי ַהנַּעֲ י אֶת  ּתִ ְח מַּ ִׂ לֹּא ש ׁשֶ ֵחְטא  ל  עַ
נִים ְֵּק ז ַה ל  ׁשֶ בָָרם  ְּ ד י  ּתִ ַּמְ י ִק לֹּא  ׁשֶ

ֹת קו ְעָ ז ַה י אֶת  ַתְקתִּ ָ ׁשּ ׁשֶ ֵחְטא  ל  עַ
י ֵר ֹבְ דּו י אֶת  ִת ִּי ז ִּ ב לֹּא  ׁשֶ ֵחְטא  ל  עַ

ֹת ַהֲחלָקו
ים ָתִר י ַהמֵּ ל  י עַ ּתִ ְט ַר פָּ לֹּא  ׁשֶ ֵחְטא  ל  עַ

ְּכִי ב לַ י  ּתִ ְד ַר נְֶח לֹּא  ׁשֶ ֵחְטא  ל  עַ
ִרים ּתָ סְ ַּמִּ ב

כַֹּח ׁשְ לִ ן  י אֵ ׁשֶ י אֶת  ּתִ ְַר ָכ ז לֹּא  ׁשֶ ֵחְטא  ל  עַ
. לַֹח לִסְ י  כְֵּד י  ּתִ כְַח ׁשָ לֹּא  ׁשֶ ֵחְטא  ל  עַ

הרי הם המוניך
אברהם חלפי

עזר להם
ָ ך נֶי הרי הם המו

ך הם ֶי הרי בּנ
ֵחם, מְ שַ

על ענפי אילנות הושיבֵם
נָּא אָ

ו לך הם והי
ים מציצות ִר פֳ צי

וֹת ְצ י ַק ְת מִ
ֵי לבבות רצוצים ָנ ְי ולא בּכ

ולא מבקשי סליחות
ומחילות

בימים נוראים מאוד.

ֹם ֶה צו י ְִה י ֶה  ֲהכָז . . ."
ָדם ֹת אָ נּו ֹם עַ ו י  ּ ָחֵרהו בְ אֶ

ֹן גְמ כְּאַ ֲהלָכֹף  ?ֹ ׁשו נַפְ
? יעַ ִּ ַצ י ר  פֶ ָאֵ ו ק  ַׂ ְש ו  ֹ ו ׁש רֹא
ֹם ו ְי ו ֹם  ְקָרא-צו ּתִ ֶה  ז ֲהלָ

ֹם זֶה צו ֹא  ֹן לה'?ֲהלו ָרצו
ֹת בּו ַחְרצֻ ַח  ּתֵ פַּ  :ּ ָחֵרהו בְ אֶ

ֹת ּו גֻד ר אֲ ּתֵ ַה ע,  ׁשַ ֶר
ים ּצִ ְרצו ַּח  ל ְׁשַ ו ָֹטה,  מו

ָל-מוָֹטה ְכ ו ים  ׁשִ ָחפְ
רֹס ֹא פָ ֲהלו  .ּ קו נַּתֵ ּתְ

ם ִּי ִי נ ַעֲ ו ךָ,  לְַחמֶ ב  ָרעֵ לָ
  . ִת י בָ יא  בִ ּתָ ים  ִּד רו מְ

,ֹ יתו ִסִּ ְכ ו רֹם  -ִתְראֶה עָ כִּי
לֹא ְרךָ  ָׂ ְּש ב ּמִ ו

, ." (ישעיהו . ָּם. ל ִתְתעַ
נ"ח, מתוך ההפטרה
ום כיפור)  י לשחרית 

עזור להם
אנא, שמחם.

מדוע יבכו ההם
ימי כיפורים לפניך.

על מה ומדוע תפיל אימה
על המוני אדם הרצים
ם רדופים לפניך. ִי י בָ כִּצְ

עזר להם
הרי הם המוניך

ּ ו נ מָּ ה עִ ֵׂ ש ים עֲ ִׂ ש עֲ מַ  ּ ָּנו ב ן  י כִּי אֵ  ּ ו נֵנ ַעֲ ו  ּ ו ָחנֵּנ  ּ ו כֵּנ לְ מַ  ּ נו י בִ אָ
. יענו ׁשִ ו ְה ו ד  סֶ ֶָח ו ָדָקה  צְ

21ג. וידוי
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יהודית כפרי
 

פעם תהיה אהבה גדולה כאהבת
הגשם

המוחה את הגבולות,
הצומח בכל שיבולי המזרח התיכון
פעם, הרבה לפני אחרית הימים-
ואנו נכתת לשלום את כל מילות

השנאה.

רבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהרן
תורה רפ"ב

 

יך ִר ּר צָ ו גָּמ ע  ׁשָ ָר ּא  הו ׁשֶ י  מִ  ּ לּו י פִ ַאֲ ו ּת  ו ְכ ז לְכַף  ָדם  ּן אֶת כָּל אָ לָדו יך  ִר  צָ כִּי ע  ַּ ד
זֶה י  ְֵד י ל  ְעַ ו ע  ׁשָ רָ  ֹ נו י ט אֵ עַ ַהמְּ  ֹ ו ֹת ְּאו ב ׁשֶ  , ֹב ט טו עַ זֶה מְ י אֵ  ֹ צא בּו ְלִמְ ו ַחפֵּשׂ  לְ
ת מֶ ֶּאֱ ב  ֹ ו ֹת לֶה או עֲ זֶה מַ י  ְֵד י ל  ּת עַ ו ְכ ז לְכַף   ֹ ו ֹת ן או ְָד ו  , ֹב ט טו עַ מְ  ֹ  בּו ֹצֵא. ו מּ ׁשֶ

ע ׁשָ ָר ן  י ְאֵ ו ט  עַ ֹד מְ ו ְע "ו נַת  ִחי ְּ ב ֶה  ְז ו ּבָה  ו ְתׁש ִּ ב  ֹ יבו ׁשִ ֲה לַ ַל  ּכ ו ְי ו ּת  ו ְכ ז לְכַף 
לְכַף ַהכּל  ּן אֶת  לָדו יר  ְִה ז ּק מַ סו ַהפָּ ׁשֶ  ּ ו ְנ י ַה  "ּ ּו נֶנ י ְאֵ ו  ֹ ו ֹמ קו ל מְ ְּתָ עַ ַנ ֹנ ְתבּו ְִה ו
ן נִי ְָד ו ֹבָה,  ה טו ָּ ד זֶה נְֻק י , אֵ ֹב ט טו עַ ֹד מְ עו  ֹ ן בּו י אִ ֹצְ ו מּ ׁשֶ י  ְֵד י ל  כִּי עַ  . . . ּת ו ְכ ז

ּת ו ְכ ז לְכַף  ֹבָה  כַּף חו ת מִ מֶ ֶּאֱ ב  ֹ ו ֹת ן או י אִ י ֹצִ זֶה מו י  ְֵד י ל  ּת עַ ו ְכ ז לְכַף   ֹ ו ֹת או
.. .

אד ר מְ ֵָּה ז לִ ָדם  ָהאָ יך  ִר ָּ צ ׁשֶ ּעַ  ו ָד י ֶה  ז כִּי   ֹ צְמו ְּעַ ב גַּם  צא  ָדם לִמְ ָהאָ יך  ִר ֵן צָ ְכ ו
ֹת ו י ְה לִ

ים] מִ עָ פְּ ה  כַּמָּ  ּ נו לֵ צְ ר אֶ באָ [כַּמְ אד  אד מְ ּת מְ צְבו ִחיק ָהעַ ְר ַה ּלְ ו ד  י מִ ּתָ ָחה  מְ ִׂ ְּש ב
לֵא ּא מָ ו ְה ו  , ֹב ּם טו ׁשו  ֹ ן בּו י אֵ ׁשֶ ה  ֹאֶ ו ְר ו  ֹ צְמו ְּעַ ב כֵּל  ּתַ ִהסְ לְ ְתִחיל  מַּ ּ שכְּׁשֶ לּו י פִ ַאֲ ו
ָֹרה, ַחס חו ׁשְ ָרה  ּמָ ו ּת  צְבו ְּעַ ב ֶה  ז י  ְֵד י ל  עַ  ֹ לו י ַהפִּ לְ בָר  ָּ ד ל  ַּעַ ַהב ֹצֶה  ו ְר ו ים  ֲחָטאִ

ֹ צְמו ְּעַ ב צא  ְלִמְ ו ַחפֵּשׂ  לְ יך  ִר ַרק צָ ֶּה  ז ל מִ לִפּ  ֹ ּר לו סו כֵן אָ י  פִּ ל  ֹם אַף עַ לו ְׁשָ ו
 . . . ֹב בָר טו ָּ ד  ֹ ָה או ו צְ זֶה מִ י ו אֵ י ָּמָ י ה מִ ָׂ ש לּא עָ ׁשֶ ר  ׁשָ פְ יך אֶ כִּי אֵ ֹב  ט טו עַ זֶה מְ י אֵ
כְּלָל ְַה ו ]  . . . ם  ִי ּנ ּו נִג ן  י ִׂ ש זֶה נַעֲ י  ְֵד י ל  ְעַ ו ֹת  ו ֹב ֹת טו דּו ַהנְֻּק ֹד  ט עו לַקֵּ ִי ו פֵּשׂ  ְַח י ֵן  ְכ ו

י ְֵד י ל  ה, עַ ֶׂ ש ּן נַעֲ ּו ִּג נ ַה ר  קַּ ְעִ ו ּעַ  ו ָּד ַּי כ אד  אד מְ ֹּהַ מְ ו גָּב ִהיא  ה  ָ ׁשּ ֻד ְק ִּ ד נָה  ִי נְג כִּי 
ֹך ו ּת ֹת מִ ו ֹב ֹת טו דּו ַהנְֻּק ן  י ִט קְּ לַ ּמְ ו ן  י ִר ְר בָ מְּ ׁשֶ י  ְֵד י ל  עַ ׁשֶ ָהָרע  ן  ֹב מִ ו ּט ַה ּר  ֵּרו ב

[ . . ֹת[. רו י ְמִ ּז ו ם  ִי ּנ ּו נִג ים  ִׂ ש זֶה נַעֲ י  ְֵד י ל  ָהָרע עַ

22ד. סליחות

ן איתו.ה וחשבו על שלושה .י שקשה לכם. חשבו על מישהו
ו.ה, שתפו את מי שלשמאלכם.ן דברים טובים עלי



נו" י "חי
אדם ברוך

 

"ולכן נבקש מחילה
ום מהזולת הפגוע בי

שלפני
ום הכיפורים. ועל י

ן הזולת למחול, אם אי
ברצונו

ות "אכזר." האם להי
נו מליצה "אכזר" הי

בלבד?
נו אדם לא. "אכזר" אי
. וכך אמנם אותו י ראו

אדם
ידך, אבל נפגע על 

הוא מדורדר ל"אכזר"
עקב אי רצונו לסלוח

. ומהו "חבר" . לך.
בשפה היהודית?

מליצה? מושג עמום?
"חבר" בשפה

..הוא דרגה היהודית.
שיש לפעול כדי

להשיג אותה. "חבר"
הוא אחד מיסודות

הקהילה והחיים
             ים".  הסולידרי

         

ן הסליחות  אדו
בוחן לבבות 

גולה עמוקות 
דובר צדקות.

 
חטאנו לפניך  

רחם עלינו 
 

הדור בנפלאות 
ותיק בנחמות 

זוכר ברית אבות 
ות  חוקר כלי

חטאנו לפניך
רחם עלינו

 
פועל ישועות
צופה עתידות
קורא הדורות
רוכב ערבות

שומע תפילות
תמים דעות

חטאנו לפניך
רחם עלינו

חטאנו לפניך
רחם עלינו

 
טוב ומיטיב לבריות

ודע כל נסתרות י
ונות כובש עו
לובש צדקות

מלא זכיות
נורא תהילות
ונות סולח עו

עונה בעת צרות

ן הסליחות אדו

מתחת לכוכב קטן
ויסלבה שימבורסקה

מתוך: "שלהי המאה"
יכרט י ו תרגום: רפי 

 

ח. כַֹּר  ֹ ו ֹת ָּה או כַנ נִי מְ אֲ ׁשֶ ל  ְקֶרה, עַ ַהמִּ יָחה מֵ לִ ת סְ ׁשֶ קֶּ בַ נִי מְ אֲ
ה. ֹעָ נִי טו ־זֹאת אֲ ְּכָל ב ח, אִם  ַהכַֹּר יַחת  לִ ת אֶת סְ ׁשֶ קֶּ בַ נִי מְ אֲ

. ִי ָנ ְי נ ִק כִּבְ  ֹ גֶת בּו ֶֹה נִי נו אֲ ׁשֶ ל  ר עַ גַּז ָהאׁשֶ ְִר י ַּל  ב
. ִי ֹנ ו ְר ִכ ז ְּ ב ָּתם  ו ְג ֹג ו ִהְתפּ ִתים אֶת  ַהמֵּ י  לִ  ּ ו כְּח ִּׁשְ י ׁשֶ

י ִת י אִ ָר לֹּא  ׁשֶ ֹלָם  ׁש ָהעו גֶֹּד ל  ן עַ ְּמַ ז ַה יָחה מֵ לִ ת סְ ׁשֶ קֶּ בַ נִי מְ אֲ
. ִן י ֶהֶרף־עַ ְּכָל  ב

נִי אֶת ֹאָה אֲ רו ׁשֶ ל  נָה עַ ֹׁשָ נו ֲהבָה  אַ יָחה מֵ לִ ת סְ ׁשֶ קֶּ בַ נִי מְ אֲ
ָה. ֹנ אׁשו ה כְִּר ׁשָ ָד ֲח ַה

ִחים. ָר פְּ ְָתה  י ַּ ַהב יאָה  בִ נִי מְ אֲ ׁשֶ  , ֹת ו ֹק ְרחו ֹת  לְָחמו , מִ י לִ ְחנָה  לַ סְ
ֹת. ָּעו ב צְ ָּאֶ ב ֶקֶרת  נְִד נִי  אֲ ׁשֶ ים,  ִּח ים פְּתו צָעִ פְּ  ,ּ לְחו סִ

ם ְקלִיט עִ ּתַ ל  ים עַ קִּ מַ עֲ מַּ ים מִ אִ ְֹר ו ַהקּ לַת  י ִח ת אֶת מְ ׁשֶ קֶּ בַ נִי מְ אֲ
ּאֶט. נו י מִ

ל כֶּבֶת עַ ַר ֹת  ַתֲחנו ְּ ב ם  נִי י ּתִ מְ ַהמַּ יַחת  לִ ת אֶת סְ ׁשֶ קֶּ בַ נִי מְ אֲ
ר. ֹת בֶֹּק נו לִפְ ׁש  ְָּחמֵ ב י  נִָת ׁשְ

ֶקת. ֶֹח נִי צו ים אֲ מִ עָ ִּפְ ל ׁשֶ ה,  סָּ ׁשֻ ָה מְ ו ְק ּתִ  , י לִ י  ִח לְ סִ
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:ּ ו נֵנ ָרָהם עֲ בְ י אַ לֵֹה אֶ  ּ ו נֵנ עֲ
:ּ ו נֵנ ָחק עֲ ִצְ י ַחד  ּפַ ו  ּ ו נֵנ עֲ
:ּ ו נֵנ קֹב עֲ ַעֲ י ר  י בִ אֲ  ּ ו נֵנ עֲ

:ּ ו נֵנ ִד עֲ ו ָּ ד גֵן  מָ  ּ ו נֵנ עֲ
:ּ ו נֵנ ֹן עֲ ָרצו ת  ְּעֵ ב ֶה  ֹנ ָהעו  ּ ו נֵנ עֲ
:ּ ו נֵנ ָרה עֲ ת צָ ְּעֵ ב ֶה  ֹנ ָהעו  ּ ו נֵנ עֲ

:ּ ו נֵנ ים עֲ ֲחמִ ַר ת  ְּעֵ ב ֶה  ֹנ ָהעו  ּ ו נֵנ עֲ
:ּ ו נֵנ כָּבָה עֲ ְר ַהמֶּ י  לֵֹה אֱ  ּ ו נֵנ עֲ
:ּ ו נֵנ יר עֲ אִ מֵ ְּ ד לָָהא  אֱ  ּ ו נֵנ עֲ

: יוחאי עננו עננו בזכותיה דבר 
עננו משגב האמהות עננו:ע

ננו עזרת השבטים עננו:
:ּ ו נֵנ ּן עֲ ּו נ ְַח ו ּם  ַרחו  ּ ו נֵנ עֲ

"אורות התשובה" 
הרב קוק:

 
"לגבי משך זמנה,

התשובה מתחלקת לשני
חלקים: תשובה פתאומית

ותשובה הדרגתית.
הפתאומיות באה מתוך
איזה ברק רוחני הנכנס

בנשמה, בפעם אחת מכיר
הוא את הרע ואת הכעור
של החטא ונהפך לאיש

אחר, וכבר מרגיש בקרבו
השתנות גמורה לטובה.

תשובה זו באה על ידי איזו
הופעה של סגולה

פנימית, על איזו השפעה
נשמתית גדולה, שראוי

לחפש את נתיבותיה
בעומקי התעמולה.

וישנה תשובה הדרגתית.
לא בריקה הבריקה בקרבו

להתהפך מן העומק של
הרע אל הטוב, אלא

מרגיש הוא שצריך להיות
הולך ומיטיב דרכיו

ואורחות חייו, רצונו, הלך
מחשבותיו, ובמהלכו זה

הולך הוא וכובש לאט לאט
את דרכי הישר, מתקן את

המידות, מיטיב את
המעשים, מלמד את עצמו

איך להתכשר עד שהוא
בא למעלה ברמה של זכוך

ותיקון."
 

וה, מן הכעס והקפדנות ות והגאו תשמרנו מן הפני
והעצבותוהרכילות ושאר מידות רעות. ותצילנו

, ולא תעלה קנאת אדם על לבנו מקנאת איש מרעהו
ולא על קנאתם על אחרים. אדרבא, תן בלבנו

שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם, ושנדבר
י לפניך, ולא כל אחד את חברו בדרך הישר והרצו

, חלילה, ותחזק תעלה שום שנאה מאחד על חברו
אותנו באהבה אליך, שיהיה הכל נחת רוח אמן כן יהי

    . ן רצו
תן בלבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם

'נסק ז מפי רבי אלימלך מלי
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ונתנה תוקף
 

יאיר רוזנבלום

. ֹם י ְאָ ו א  ָֹר ּא נו כִּי הו  , ֹם ּו י ַה ת  ַ ׁשּ ֻד ְק ּתֶֹקף  נֶּה  ְַת ּנ ו
ךָ, אֶ כִּסְ ד  ְֶּחסֶ ב ֹן  ּו ִכ ְי ו ךָ,  ֶּת לְכו א מַ ֵׂ ִתנָּש  ֹ ו ּב ו

ת. מֶ ֶּאֱ ב ו  י לָ ב עָ ׁשֵ ְֵת ו
ד, ָעֵ ו עַ  ֵֹד ו ְי ו ַח  ִי ֹכ ו ּמ ו ָּן  י ַד ּא  ה הו ּתָ כִּי אַ ת  מֶ אֱ

ֶה, ֹנ ו ּמ ו ר  ֹפֵ ו ְס ו ֵֹתם  ו ְח ו ֵֹתב  ו ְכ ו
, ֹת ו ֹנ ו ְר ִּכ ז ַה ר  פֶ ח אֶת סֵ ּתַ פְ ְִת ו  , ֹת ו כָּח ַהנִּׁשְ כָּל  ֹּר  ְכ ז ְִת ו

.ֹ ָדם בּו ַד כָּל אָ י ָֹתם  ו ְח ו ֵרא,  ִקָּ י ו  י לָ אֵ ּמֵ ו
ע. מַ ָ ִׁשּ י ה  קָּ ַד ה  מָ מָ ְּ ד ֹל  ו ְק ו ַקע  ִּתָ י ֹל  ו גָּד ר  ֹפָ ו ׁש ּבְ ו

, ּן ו ז ֵח ֹא י ָדה  עָ ְּר ו ל  י ְִח ו  , ּן ו ז פֵ ֵָח י ם  כִי לְאָ ּמַ ו
. ן י ִּ ד ַּ ב ֹם  רו בָא-מָ ל צְ לִפְקֹד עַ ן  י ִּ ד ַה ֹם  ו י ִהנֵּה   :ּ רו ֹאמְ ְי ו

. ן י ִּ ד ַּ ב ךָ  נֶי י בְעֵ  ּ ּו ְכ ִז י כִּי לֹא 
. ֹן רו -מָ נֵי כִּבְ ךָ  נֶי לְפָ ּן  רו בְ ַעַ י ֹלָם  -עו י ָּאֵ ב ָל  ְכ ו

,ֹ בְטו ׁשִ ַחת  ּתַ  ֹ יר צֹאנו בִ עֲ ֹ, מַ ְדרו ה עֶ ֹעֶ ַרת רו קָּ כְּבַ
. י ָח כָּל  ׁש  נֶפֶ קֹד  ְִתפְ ו נֶה  ְִתמְ ו ֹר  פּ סְ ְִת ו ר  י בִ עֲ ּתַ כֵּן 

. נָם י ִּ ד ַר  ְּז ג ֹב אֶת  כְּת ְִת ו  . ָּה י ִר ְּ ב לְכָל  בָה  ִקצְ  ְ ֹך ּת ְח ְַת ו
 

: ּן ֵתמו ֵָח י ּר  ו כִּפּ ֹם  ֹם צו ו י ּבְ ו ּן  בו ֵָּת ִכ י נָה  ָ ׁשּ ַה ׁש  ְּרֹא ב
, ּן ֵראו ָּ ִב י ה  ַמָּ ְכ ו ּן  רו בְ ַעַ י ה  כַּמָּ

,ֹ ִקצּו י לֹא בְ ּמִ ו  ֹ ִקצּו י בְ , מִ ּת ו ָמ י י  ּמִ ו  . ֶה י ְִח י י  מִ
, ָּה י ַח בַ י  ּמִ ו ֶחֶרב  י בַ ׁש, מִ י בָאֵ ּמִ ו ִם  י מַּ י בַ מִ

, ּעַ ו ָנ י י  ּמִ ו ַּח  ו ָנ י י  גֵּפָה, מִ י בַמַּ ּמִ ו ׁש  ַרעַ י בָ מִ
ר, ַסָּ י ְִת י י  ּמִ ו ו  לֵ ָ ִׁשּ י י  ֵרף, מִ ִּטָ י י  ּמִ ו ֵקט  ָ ִׁשּ י י  מִ

. נִי ֵעָ י י  ּמִ ו ר  ׁשֵ ֵעָ י י  ל,מִ פֵ ָ ִׁשּ י י  ּמִ ו ּם  ו ָר י י  מִ
ֵָרה. ַהגְּז ן אֶת רֹעַ  י ִר י בִ עֲ ָדָקה מַ ּצְ ו ָּה  ל פִ ְּת ו ּבָה  ו ׁש ְּת ו

ר ָׂ ָּש ב כִּי ֵהם  ָרם,  ִצְ י עַ  ֵֹד ו י ה  ּתָ ְאַ ו ָרם,  ֹצְ ו י ּא  ה הו ּתָ כִּי אַ ת  מֶ אֱ
ָָדם. ו

.ֹ לְַחמו יא  ָבִ י  ֹ ו ׁש נַפְ ְּ ב ר,  פָ לֶעָ  ֹ ו ֹפ ו ְס ו ר  פָ עָ מֵ  ֹ ו ֹד ו ְס י ָדם  אָ
ֹבֵר, ְצֵל עו ּכ ו ֹבֵל,  נו יץ  ְצִ ּכ ו ׁש  ָבֵ י ר  י צִ ָּר, כְָּח ב ִּׁשְ ַהנ ֶרס  ּל כְֶּח ׁשו מָ

וט "ונתנה תוקף" הפי
וטים נחשב לאחד הפי
הידועים והפופולריים
ביותר בימים הנוראים
(הנאמר בראש השנה

ום הכיפורים). ובי
וט מתאר את הפי
ן ואת מעמד הדי
החרדה הגדולה

נו של אלוהי  מאימת די
ישראל. 

 

מסורת מהמאה ה- 12
מייחסת אותו לדמות

אגדית מהמאה ה- 11,
ן רבי אמנו

ממגנצא. חוקרים
מייחסים את הפיוט
יטן ארץ ישראלי לפי

ני או אלעזר י י  - קדום 
הקליר.

 

ן יאיר רוזנבלום - מלחי
. ומעבד ישראלי

התגורר בשנת 1990 
 בקיבוץ בית השיטה

ן את תפילת והלחי
"ונתנה תוקף."

וט הלחנת הפי
הוקדשה לזכרם של

 11בני הקיבוץ
ום י שנהרגו במלחמת 

כיפור. החיבור בין
ים ני ימי הבי אימת 

לאימת המלחמה יצר
את העיבוד הנוכחי
וט, הנאמר עד לפי
ום בבתי הכנסת הי
בתפילת מוסף של

ום כיפור. י ו ראש השנה 

 
ום הכיפורים תשל"ד, 06.10.1973 יצאו צבאות סוריה ומצרים למתקפה על בי

יב. וכואבת והוכרעה בשטח האו ישראל. המלחמה הייתה קשה 
 

2,693 חללים נפלו
5,596 לוחמים נפצעו

ילים נפלו בשבי  294 חי
זוכרים את כולם היום אנו 
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מסתובב 
בעיר הישנה 

ורעש בא, מכל פינה 
אני מכיר כבר 

  מכיר כבר את דרכי
בדרך לשער הרחמים 

לא מביט סביב 
לא מקשיב 

  איש חולם אני
וכך היה תמיד

 
אבל מכיר כבר  

מכיר כבר את דרכי 
הדרך אל שער הרחמים

חי פעם רק פעם
ן טעם יש טעם אי

עם כח בלי כח
שער הרחמים.
בואי איתי יחד

בואי מתוך הפחד
כי את, גם את חלק

משער הרחמים

השלטים
יות  מעל החנו

משקיפים, על הרחובות 
בתוך ליבי יש צעקה והיא

גדולה 
הראו לי את שער הרחמים

חי פעם רק פעם...

שער הרחמים
 

: מאיר בנאי מילים ולחן

קטנתי
 

מילים: מן המקורות
ונתן רזאל י  : לחן

 

קטנתי מכל החסדים
ומכל האמת

אשר עשית את עבדך
 

כי במקלי עברתי את הירדן
יתי לשני מחנות עתה הי

 
הצילני נא
הצילני נא
הצילני נא

 
כי חסדך גדול עלי

'ה והצלת נפשי משאול תחתי
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ָּא. ב ַר ּה  י מֵ ׁשְ ׁש  ַּ ד ַק ְִת ְי ו ל  ַּ ַּד ג ְִת י
 

. ּה ֵּת עו ָרא, כְִר י בְ ִּ ד א  לְמָ ְּעָ ב
ָקנֵה ְר פֻּ ח  ַצְמַ ְי ו  , ּה ֵּת לְכו מַ ךְ  י לִ ַמְ ְי ו

ּה ֵח י ׁשִ ָקֵרב מְ ִי ו
 

ָראֵל ְׂ ִש י ית  ֵּ -ב ְדכָל ֵּי  י ַח ּבְ ו ֹן  כו י ֹמֵ ו י ּבְ ו ֹן  כו ֵּי י ַח ְּ ב
. ן מֵ אָ  ּ רו מְ ְאִ ו יב,  ִר ָק ן  ְמַ ז ּבִ ו גָלָא  ַּעֲ ב

 

ְ ך ַר בָ ָּא מְ ב ַר ּה  י מֵ ׁשְ ְֵהא  י
. ָּא י לְמַ י עָ לְמֵ לְעָ לַם  לְעָ

ם ֹמָ רו ְִת ְי ו ר  אֵ פָּ ְִת ְי ו ַּח  ב ּתַ ִׁשְ ְי ו ךְ  ֵר ָּ ב ְִת י
ָּל, ל ַה ְִת ְי ו ֶּה  ל עַ ְִת ְי ו ר  ָּ ַהד ְִת ְי ו א  ֵ ּׂ נַש ְִת ְי ו

. ּא הו ךְ  י ִר בְ א  ׁשָ ְד ֻק ְּ ד ּה  מֵ ׁשְ
 

ָרָתא י ְׁשִ ו ְרכָָתא,  ִּ -ב -כָּל ן ָּא מִ ל לְעֵ
ָתא ֶָחמָ ְנ ו ָחָתא  ְּ ב ׁשְ ּתֻ

. ן מֵ אָ  ּ רו מְ ְאִ ו א,  לְמָ ְּעָ ב ן  ָר י מִ ַדאֲ
 

ָּא י מַ ׁשְ ן  ָּא מִ ב ַר א  לָמָ ׁשְ ְֵהא  י
ל. ָראֵ ְׂ ִש י כָּל  ל  ְעַ ו  ּ נו י לֵ ֹבִים עָ ם טו ִּי י ְַח ו

ן מֵ אָ  ּ רו מְ ְאִ ו
 

ויתקדש שמו הגדול. יתגדל 
 

. נו בעולם שברא כרצו
ויצמיח ישועתו  , ותמלוך מלכותו

. יקרב את משיחו
 

ובימיכם ובחייהם של כל יכם  בחי
בית ישראל,

. במהרה ובזמן קרוב, ואמרו אמן
 

יהי שמו הגדול מבורך,
לעולם ולעולמי עולמים.

 

 

שמו של הקדוש ברוך הוא.
 

למעלה מכל הברכות השירות
התשבחות והנחמות,

שאנו אומרים בעולם, ואמרו אמן.
 

יהא שלום רב מן השמים
 

 

קדיש

תרגום מארמית

27ו. קדיש זמן געגוע

בסידור התפילה
המסורתי כל תפילה

נגמרת באמירת קדיש,
השלב הזה בתפילה
הוא הזדמנות למי

שאיבדו את יקיריהם,
לומר כמה מילים. רגע

של היזכרות.

 , שנפטרו נשים  א. להזכיר  ות  מוזמנים.
. געגוע  בליבנו  ויש 



יתגדל שם האדם
ו י יתעלה פועל חי

ו ויתברך בזיכרוננו על צרור מעללי
בימי חלדו

, ועל המעש שלא הספיק להשלימו
ונמוגו ו  על החלומות שנטו

ועל סגולות-יקר ואף חולשות
זו אנוש שנגו

מבעד הדוק הערפילי של הזמן.
יו יזהיר זכר האדם והד חי

, ושמו לפני כזוהר הרקיע בליבנו
, ן נו י שמש 

כי מותר האדם הוא הזיכרון
. מעבר למחיצות הזמן

יכוסה. לא בחושך שמו 
ים יצמיח פורקן צו המשך החי

לכאבנו המשוקע.
הזמן במהלכו ירחם,

ו לימים י וננצור את כל פרחי חי
רבים.

קדיש חילוני
שלום סמיד

קדיש מקבוץ נגבה וקבוצים נוספים

,ְ ך ָפֵ כְּנ ַחת  ּתַ נִי  י סִ ִי ַהכְנ
ֹת, ְאָחו ו ם  י אֵ לִ ִי  י ֲַה ו

, י ׁשִ ְקלַט רֹא מִ ֵקךְ  י ֵח י  ִה ִי ו
. ֹת חו ָּ ִּד נ ַה י  ַֹת לּו פִ ּתְ - ן ַק

 
, ֹת ׁשו מָ ְ ׁשּ ַה - ן י ֵּ ב ים,  ֲחמִ ַר ת  ּבְעֵ ו

: י ָּר ו ִסּ י ֹד  סו לָךְ  גַל  ַאֲ ו י  ִח ׁשְ
ים – ִּר ו ֹלָם נְע ָּעו ב ֵׁש  י ים,  ִר ֹמְ או

י? ָּר ו כָן נְע י ֵה
ה: ֶּ ַד ו ְת אֶ לָךְ  ָחד  ז אֶ ָר ֹד  ו ְע ו

; ּה ֲהבָ לַ ְרפָה בְ ְׂ נִש י  ׁשִ נַפְ
ֹלָם – ָּעו ב ֵׁש  י ֲהבָה  ים, אַ ִר ֹמְ או

ֲהבָה? ה-זֹּאת אַ מַ

, י ִֹת או  ּ ו ִרמּ ים  ָבִ ֹכ ַהכּו
בָר; ּא עָ גַּם הו ךְ  ֹם – אַ ָה ֲחלו י ָה
ן י ֹלָם –אֵ ָּעו ב ּם  ו י כְל לִ ן  י ה אֵ ּתָ עַ

ָדבָר. י  לִ
 

. . ךְ. ָפֵ כְּנ ַחת  ּתַ נִי  י סִ ִי ַהכְנ

ְ ך ָפֵ כְּנ ַחת  ּתַ נִי  י סִ ִי ַהכְנ
 

: מיקי גבריאלוב ח.נ ביאליק לחן

ל לֹום ָעֵלינוּ, ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו, הוּא יֲַעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹׂשֶ
ֵבל, ְוִאְמרוּ ָאֵמן. ַבי ּתֵ ָרֵאל ְוַעל ּכֹל יֹוׁשְ ִיׂשְ
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מתוך סידור התפילה
 

פֶר ְּסֵ ב  ּ נו בֵ ְָת ְכ ו ם  ִּי י ַח ַּ ב ץ  ָחפֵ לֶךְ  ם מֶ ִּי י ַח לְ  ּ נו ְֵר ָכ ז
ם: ִּי י ַח ים  לִֹה אֱ  ָ נְך עַ לְמַ ם  ִּי י ַח ַה

. . . .
ים, ֲחמִ ְַר ו ד  סֶ ֶָח ו ן  ֵח ם  ִּי י ַח  , ָרכָה ּבְ ו ֹבָה  ֹם טו לו ׁשָ ים  ִׂ ש

ּ נו ָּ ֻּל כ  ,ּ נו י בִ אָ  ּ ו כֵנ ְר ָּ ב ךָ,  מֶּ ל עַ ָראֵ ְׂ ִש י כָּל  ל  ְעַ ו  ּ נו י לֵ עָ
ה'  ּ ָּנו ל ּתָ  נַָת ךָ  נֶי פָּ ֹר  כִּי בְאו ךָ,  נֶי פָּ ֹר  ְּאו ב ַַחד  י ָחד  כְּאֶ
ָרכָה ּבְ ו ָדָקה  ּצְ ו ד,  ֲהבַת ֶחסֶ ְאַ ו ם:  ִּי י ַח ַֹרת  ו ּת  ,ּ נו י לֵֹה אֱ

ֶה י ְִה י ֹב  ו ְט ו  , ֹב ָל טו ְכ ו  , ֹם לו ְׁשָ ו ם  ִּי י ְַח ו ים  ֲחמִ ְַר ו
ְּכָל ב ל,  ָראֵ ְׂ ִש י ךָ  מְּ אֶת כָּל עַ ֵרךְ  ּלְבָ ו  ּ ו כֵנ ְר בָ לְ ךָ,  נֶי י ְּעֵ ב

: ֹם לו ְׁשָ ו ֹז  ֹב עו ְּרו ב ךָ,  ֹמֶ לו ׁשְ ִּ ב ה  עָ ׁשָ ּבְכָל  ו ת  עֵ
.. . . .

ֵר ָּכ נִז ֹבָה,  ה טו נָסָ ְר ּפַ ו  , ֹם לו ְׁשָ ו ָרכָה  ְּ ב ם,  ִּי י ַח ר  פֶ ְּסֵ ב
ל, ָראֵ ְׂ ִש י ית  ֵּ ב ךָ  מְּ ָל עַ ְכ ו  ּ נו נְַח ךָ, אֲ נֶי לְפָ ב  ֵָּת ִכ ְנ ו

: ֹם לו ׁשָ ּלְ ו ים  ֹבִ ם טו ִּי י ַח לְ
 

הליכה לקיסריה
 

מילים: חנה סנש
: דוד זהבי לחן

 

, אלי אלי
שלא יגמר לעולם

החול והים,
רשרוש של המים,

ברק השמים, 
תפילת האדם.
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חתיכת שמיים
 

: לאה שבת מילים ולחן

 

לכל צעקה שתצעק מאיש 
ירגיש  מישהו באיזה מקום 

לכל שאלה שמחכה לתשובה 
מישהו מנסה לגלות אותה 

בכל סיפור בכל עולם 
ים  מישהו מגלה שם את עצמו קי

בכל שורה שמישהו אומר 
יכול עוד שורה לחבר  מישהו 

 

יודעת שבים  ואני 
  יש גל אחד שהוא שלי

  ועץ אחד שהוא שלי
  וכוכב אחד שלי

  ילדה קטנה שהיא שלי ו
ים  וחתיכת שמי

 

לכל איש ולכל אישה 
יש איזה חבר או חברה 

  לכל ספסל שמחכה לבדו
  מישהו בסוף ימצא אותו

לכל חלום שאנחנו חולמים 
ים  יש קשר אצלנו בחי

לכל בדידות שגדלה בצל 
צריך לתת מקום לערסל

 
. . יודעת שבים. ואני 

ים שיש לך החי
ולך ו ונה  י

 
ָ ך לְ ֵּׁש  י ׁשֶ ם  ִּי י ַח ַה

ָת ִי י ָח ׁשֶ ם  ִּי י ַח ַה ֵהם 
ֲהבָנָה ַּ ב ָֹרה  ֵּט אָחו ַהב

ית ֵראׁשִ ְּ ַהב ת  ַּ ד נְֻק צָא אֶת  מְ
יאָה ִר ְּ ַהב

ָ ך מְ צְ ְָּרא אֶת עַ ב
ֵֹתר ו י ְּ ב ֹב  ו ּט ַה ֹלָם  זֶה ָהעו

יד ִָּח י ַה
לִבְרֹא ַל  ּכ ו ּת ׁשֶ

ָ ְך ֹכ ְּתו ב ּי  צו זֶה מָ כָּל 
ֹ ו ֹת ֵּה או ַּל ג

ַהְתָחלָה ַהְתֵחל מֵ
ָ ך ֶּי י ַח ל  ֵּט עַ ַהב
ּר ַרע עו ׁשִ ל  כְּעַ
ָה י ָה ׁשֶ ה  ל מַ עַ

ֶׁש ל עֹנ כְּעַ
ָחָקה ְר ַה

נָּה פִּ ַּ ב ָדה  י מִ עֲ
ֹן ָהִראׁשו ּב  בּו ַּסִ ב ּט  או אַ ְֹק נו

יא ִר ִהבְ ׁשֶ ָחד  כְּאֶ ן  קֵּ ּתַ
ָחלָה. ׁשֶ ָחד  כְּאֶ

.ח. ברנר י "שאל, בן אדם, לנתיבות עולם, שאל, אי הדרך, אי?" – 

30ז. סוגר תפילה



מוסף



"כימים אחדים"
מאיר שלו

 

יותר קשה לשדך את הגוף והנשמה ממה שאיש ואישה. משידוך כזה
אפילו להתגרש אי-אפשר. רק להתאבד אפשר. אבל מה התועלת אז?

גוף ונשמה צריכים לדעת לִגדול ביחד, להזדקן ביחד, שאז הם כמו
ן שום כוח שני ציפורים זקנים מסכנים באותו הכלוב, שלשניהם כבר אי

ונופל. הנשמה כבר שוכחת ומתחרטת, ים. הגוף כבר חלש  בכנפי
ולברוח אחד מהשני גם כן אי-אפשר. מה שנשאר זה רק לדעת לסלוח.
ס נגמרות: לדעת לסלוח ְמֶ ֹכ ֶתר החו זה החוכמה שנשארת אחרי שכל הי

. כי אם לא לסלוח לבן-אדם אחר, אז לכל הפחות לסלוח אחד לשני
לעצמך.

 
יעלה תחנוננו

 
מילים: סידור כיפור

״  י כו : לפי ״יש לי סי לחן
של אביתר בנאי

 

יעלה תחנוננו מערב,
יבוא שוועתנו מבוקר, ו
נוננו עד ערב. יראה רי ו

יעלה קולנו מערב,
יבוא צדקתנו מבוקר, ו

וננו עד ערב. יראה פדי ו
יעלה מנוסנו מערב,
יבוא למענו מבוקר, ו

יראה כפורנו עד ערב. ו
יעלה אנקתנו מערב,

יבוא אליך מבוקר, ו
נו עד ערב. יראה אלי ו

סיפור חסידי עממי
 

מעשה ברב זקן שהיה בדרכו
לתפילת שחרית באחת הערים
יטית. לפתע של רוסיה הסובי
ון ו ניצב למולו שוטר חמוש, כי

ו את רובהו ושאל בתקיפות: אלי
"מי אתה? מה אתה עושה כאן?

לאן אתה הולך?"
יך ופנה בשקט אל הרבי חי

השוטר:
"אדוני השוטר, כמה משלמים לך

עבור העבודה הזאת שלך?"
ום, למה?" "עשרים קופיקות בי

השיב השוטר בחשדנות.
"אני רוצה לבקש ממך טובה",

אמר הרב, "אשלם לך עוד
ום, אבל אתה עשרים קופיקות לי

יב להבטיח לי שבכל בוקר חי
, בדרכי לתפילה, תחכה לי כאן
תעצור אותי ותשאל: מי אתה?
? ולאן אתה מה אתה עושה כאן

הולך?"
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צרו את י לות  התפי

הים, האלו

צר את י ם  הי האלו

האדם

וצר י והאדם 

לות תפי

צרות את ו שי

וצר ם שי הי האלו

את האדם. 

                                         

חי הודה עמי י
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י הגדול ידו ו
נהוג לתופף על הלב 

י ידו בזמן הו
 

. י דֹפִ  ּ נו ְר ַּ ב ִּ ד  ,ּ נו ַלְ ָּז ג  ,ּ נו גְַד ָּ ב  ,ּ נו מְ ׁשַ אָ
ֶקר. ׁשֶ  ּ נו לְ ָטפַ  ,ּ נו סְ ּ, ָחמַ נו ְַד ז  ,ּ נו עְ ׁשַ ְר ְִה ו  ,ּ נו ִי ו ֱע ֶה

,ּ נו צְ נִאַ  ,ּ נו ְד ַר ּ, מָ נו לַצְ  ,ּ נו ַּבְ ִּז כ ָרע,   ּ נו צְ ָעַ י
ּ עֶרף. נו י ִ ׁשּ ִק  ,ּ נו ְר ַר צָ  ,ּ נו עְ ׁשַ פָּ  ,ּ נו ִי ו ּ, עָ נו ְר ַר סָ
.ּ נו עְ ּתָ עְ ּתִ  ,ּ נו י עִ ּתָ  ,ּ נו בְ עַ ּתִ  ,ּ ַחְתנו ׁשִ  ,ּ נו עְ ׁשַ ָר

 

נו ואלוהי אבותינו שתסלח לנו על כל ן מלפניך אדוני אלוהי יהי רצו
. נו נו תכפר לנו על כל חטאותי נו ותמחל לנו על כל פשעי ונותי עו

ן ועל חטא שחטאנו לפניך באימוץ הלב. על חטא שחטאנו לפניך באונס וברצו
י שפתים. על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת ועל חטא שחטאנו לפניך בביטו

ות. י ערי לו י ובסתר ועל חטא שחטאנו לפניך בגי על חטא שחטאנו לפניך בגלו
על חטא שחטאנו לפניך בדיבור פה ועל חטא שחטאנו לפניך בדעת ובמרמה.
על חטא שחטאנו לפניך בהרהור הלב ועל חטא שחטאנו לפניך בהונאת רע.

ּת. ו ְנ ז י פה ועל חטא שחטאנו לפניך בועידת  ידו על חטא שחטאנו לפניך בו
ן ובשגגה ועל חטא שחטאנו לפניך בזלזול הורים על חטא שחטאנו לפניך בזדו

ומורים.
יד ועל חטא שחטאנו לפניך בִחלול השם. ק  על חטא שחטאנו לפניך בחֹז

על חטא שחטאנו לפניך בטפשות הפה ועל חטא שחטאנו לפניך בֻטמאת
שפתים.

ודעים ובלא על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע ועל חטא שחטאנו לפניך בי
ודעים. י

. , כפר לנו , מחל לנו ועל כולם, אלוה סליחות, סלח לנו
 

. ָב ובכָז על חטא שחטאנו לפניך בכַפַּת שוחד ועל חטא שחטאנו לפניך בכַַחש 
ן. ן הרע ועל חטא שחטאנו לפניך בלצו על חטא שחטאנו לפניך בלשו

על חטא שחטאנו לפניך במשא ובמתן ועל חטא שחטאנו לפניך במאכל
ובמשתה.

ַת י י שֶ ך ובמרבית ועל חטא שחטאנו לפניך בנִט על חטא שחטאנו לפניך בנֶ 
ן. גרו

יקר ִׂ נו ועל חטא שחטאנו לפניך בש ִׂ יח שפתותי על חטא שחטאנו לפניך בש
ן. עי

על חטא שחטאנו לפניך בעינים רמות ועל חטא שחטאנו לפניך בעזות מצח.
, כפר לנו. , מחל לנו ועל כולם, אלוה סליחות, סלח לנו



ד  י ֶחסֶ ְמֵ י  ּ ו י ָה ֶּה  ל אֵ
יהודה עמיחי

 

ִרים ֹמְ ם או עַ פַּ י  ּתִ עְ מַ ׁשָ ד",  י ֶחסֶ ְמֵ י  ּ ו י ָה ֶּה  ל "אֵ
ל חֶֹרף. ׁשֶ ֹב  ְרחו ִּ ב ר  ָצַעַ ו ּת  ידו ִד ְּ ב י  מֵ י ִּ ב
, ִם נַי ׁשְ ֹת  לְפָחו ם  כִי י ִר ד צְ י ֶחסֶ מֵ י לִ גַּם 

.ֹ ו ֹת ֵּל או ַקב מְ ְַה ו ד  ַהֶחסֶ ן  ֵֹת נו
ר אָ נִׁשְ ד לֹא  ַהֶחסָ גַּם  ים  ִד ָר נִפְ ֵהם  כְּׁשֶ
. ֹר נּו בֶר צִ ֶ ׁשּ מִ  ֹ ו כְּמ ֹב  ְרחו לָ ךְ  פָּ נִׁשְ  ֹ או

 
ֹת רו ִּי ְכ ז ַרק מַ ן  ֵה ד,  ֹת ֶחסֶ ׂו ֹש ֹת לֹא עו תו ָּ ד

, ן ִּי ז ּאַ יאַת מו ִר ְק ִּ ב  , ֹן מו עֲ ְּפַ ב יק,  ֵר ן  ְמַ ז
לֶת ֶּ ד ַּ ב ֹת  ׁשו י נְִק ּבִ ו ר  ֹפָ ו ׁש ּבְ ו ר  ֹפָ ְּצו ב
נָן י ים אֵ לִֹה ֹת: אֶת ָהאֱ יחו לִ י סְ מֵ י ִּ ב
.ֹ דו ֹא אֶת ַחסְ ְל ו ר  ִּי ְכ ז ַה לְ ֹת  ו ֹל ו ְכ י

 
ֹת ָּנו ב ְר ַהקָּ  ּ ְטלו ָּ ב ׁשֶ ֹם  ו י מִ

ֹ צְמו ם עַ ָחד עִ ר כָּל אֶ אָ נִׁשְ
יב. ִר ְק ַה לְ

אסוף את המעשים
את המילים והאותות

יבול ברכה כבד משאת כמו 
 

אסוף את הפריחה
אשר גמלה לזיכרונות

של קיץ שחלף בטרם עת.
 

אסוף את כל מראות פניה
היפים

כמו את הפרי ואת הבר.

האדמה היא אפורה מתחת
לשלפים

ן לה עוד לתת לך דבר. ואי
יותר גבעול חולם על ן  ואי

שיבולתו
יותר נדרי ואסרי ן  ואי

רק הבטחת הרוח כי הגשם
בעיתו

עוד יחונן את עפרה בתום
. תשרי

אסיף
 

איתמר פרת

"אֲנִי מְַחבֶּבֶת אֲנָׁשִים
ַּעְּתָם פְּתוָּחה ׁשֶד

אֲנָׁשִים ַהמְּסֻגָּלִים לוֹמַר:
מָה?

ַּיִךְ. מַמָּׁש לֹא בָּאֱמֶת? בְַּחי
יַָדעְּתִי.

זֶה בַּכְּלָל לֹא עָלָה עַל
ַּעְּתִי. ד

ַּעַת פְּתוָּחה ִהיא יוֵֹתר ד
מֵָחכְמָה

יוֵֹתר מִלְִּהיוֹת צוְֹדִקים
יוֵֹתר מַ"ֲהִרי אֲנִי אָמְַרּתִי"

ַּעְּתִי אֶת זֶה כְּבָר וּמִ"ד
ְנַת..." מִׁשּ
אוה ְקלָפַי
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מודה אני
 

: מאיר אריאל מילים ולחן

 

  מודה אני
לפניך ולך 

על כל החסד והאמת והטובה
והרעה והטובה 

  שעשית עמדי
ועם ביתי 

  ידידי ועם בני עמי ו ועם קרובי 
, ועם כל העולם ועם ארצי

והאדם 
אשר בראת.

 

בלאט,
חרש חרש

אט אט, טופפות
עתידות עתידות לקראתנו,

יכת אלי מתוך השינה. ואת מחי
יהיה לנו טוב, טוב מטוב, טוב

מאוד,
זה מתחיל כבר בבוקר בבוקר

את צוחקת אלי
מתוך מתוך השינה

התבוננות והקשבה אל הלב
 

ּוֹם יִפְנֶה: ּ ׁשַעַר בְּעֵת נְעִילַת ׁשַעַר כִּי פָנָה יוֹם ַהי פְַּתח לָנו
ָ ֶמֶׁש יָבֹא וְיִפְנֶה נָבוֹאָה ׁשְעֶָריך ַהׁשּ

נעילה
עיה הרניק

 
פתח לנו שער

ביום הזה השקט
שבע שנים אחרי
הרעש. ואני לא
יודעת כמה לפני

הרעש בא.
פתח לנו שער
אולי יבואו בו

הרחמים
והאהבה.

בטרם
יהודה עמיחי

 
ַעַר יִסָּגֵר, בְֶּטֶרם הַׁשּ

בְֶּטֶרם כָּל הָאָמוּר יֵאָמֵר,
בְֶּטֶרם אֶהְיֶה אַחֵר.

ָּם נָבוֹן, בְֶּטֶרם יְַקִריׁש ד
ְּבִָרים בָּאָרוֹן, ּ הַד בְֶּטֶרם יִסָּגְרו

ֶה הַבֶּטוֹן. בְֶּטֶרם יִתְַקׁשּ
ּ כָּל נְִקבֵי הַחֲלִילִים, בְֶּטֶרם יִסָּתְמו

ּ כָּל הַכְּלָלִים,  בְֶּטֶרם יֻסְבְּרו
ּ אֶת הַכֵּלִים. בְֶּטֶרם יִׁשְבְּרו
ֹ בְֶּטֶרם הַחֹק יִכָּנֵס לְתְָקפּו

ֹ בְֶּטֶרם אֱלֹהִים יִסְגֹּר אֶת כַּפּו
בְֶּטֶרם נֵלֵךְ מִפֹּה.

ָפֶניָך: ַעת ַרֲחִמים ְוֵעת ָרצֹון ִמּלְ ָעה ַהזֹּאת ׁשְ ָ ֵהא ַהׁשּ נוּ ּתְ ָאִבינוּ ַמְלּכֵ
 

נוּ ְצָדָקה וֶָחֶסד ה ִעּמָ ים ֲעׂשֵ נוּ ַמֲעׂשִ י ֵאין ּבָ נוּ ָחּנֵנוּ וֲַעֵננוּ ּכִ ָאִבינוּ ַמְלּכֵ
יֵענוּ: ְוהֹוׁשִ
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ִרים ו ַהכִפּ ם  ֹו י ַחר  לְאַ שֶ ׁ ר  בַבֶֹק ּ
ילי שנר

 
ִרים ו ַהכִפּ ם  ֹו י ַחר  לְאַ שֶ ׁ ר  בַבֶֹק

כֶבֶת ָהַר ַתֲחנַת  בְ ּ
ָתה , אֹו כַז ְר יב מֶ בִ ֵתל-אָ ּ

ה  ׁשָ י ְקשִ
אָה  לָת שֹו ניצֹו

ָד י ֶטת  ׁשֶ פֹו
ה. מֶ יף הֹו ָרצִ ל  רֹו שֶ בְַטבּו ּ

ה פָ גּו ּ מֹות על  רּו יכֹות עָ מִ ַהשְ
ַתַחת מִ

ן כָא יאָה מִ ְצִ י ַה לֶט,  לָשֶ
ים  ִר ו ַהכִפּ ם  ֹו י ַחר  לְאַ שֶ ׁ ר  בַבֶֹק ּ

, ן י בֵ לְ ן  י בֵ ּ ל  יק שֶ ִר לְלא 
 , ָה  נֶי ל פָ ים עָ לְפִ ים חֹו אנָשִ

ַטבֵר צְ ב ָחָדש מִ כְאֵ
י ִר ְו ו י ַהעִ נָה  ַח ַהשָ ת לּו נֹו בְפִ ּ

ֵהד  ַהְד זֶה מְ ם  קֹו ָדם לַמָ ן אָ י בֵ ּ
לָה,  י נְעִ ַחר  לְאַ בַבֶֹקר שֶ

ת לָגֶשֶ י  ִת י צִ ָר
נה מֶ לְבֵַקש מִ

יָחה לִ סְ
נָה ְִק ַהז ל  עַ

אל נורא עלילה
 

ר' משה אבן עזרא

 

ילָה לִ ָֹרא עֲ ל נו לָה אֵ י לִ ָֹרא עֲ ל נו אֵ
לָה י ַהנְּעִ ת  עַ ׁשְ ִּ ב לָה  י ִח מְ  ּ נו לָ יא  צִ ַהמְ

 

ים אִ ְׂ ֹש נו ִן  י עַ לְךָ  ים  ּאִ ְקרו ר  פָּ סְ י מִ ֵת מְ
לָה י ַהנְּעִ ת  עַ ׁשְ ִּ ב לָה  י ִח ְּ ב ים  ִד ְּ ל סַ ּמְ ו

 

ׁשַם ְַח ְכ ו ם  עָ ׁשְ פִּ ֵחה  ם מְ ׁשָ נַפְ לְךָ  ם  כִי ֹפְ ו ׁש
לָה י ַהנְּעִ ת  עַ ׁשְ ִּ ב לָה  י ִח יאֵם מְ צִ מְ ְַה ו

 

ָרה אֵ מְּ לֵם מִ י צִ ְַה ו ְתָרה  לְסִ לֶָהם  ֵה  י ֱה
לָה י ַהנְּעִ ת  עַ ׁשְ ִּ ב לָה  גִי ּלְ ו ֹד  ם לְהו ְתמֵ ְָח ו

 

וֵֹחם ְל ו ץ  ֵֹח ָל לו ְכ ו ֵחם  ְַר ו ָֹתם  ֹן או חו
לָה י ַהנְּעִ ת  עַ ׁשְ ִּ ב לָה  י לִ פְּ ֶָּהם  ב ה  ֵׂ ש עֲ

 

יֶהם ְמֵ י ת  ׁש אֶ ֵּ ד ְַח ו ֶהם  י בִ ְדַקת אֲ ֹר צִ ְכ ז
לָה י ַהנְּעִ ת  עַ ׁשְ ִּ ב ָּה  ִחל ְּת ו ֶדם  כְֶּק

 

ן ר ַהצֹּא אָ ׁשְ ב  ׁשֵ ְָה ו ֹן  ָרצו נַת  ׁשְ נָּא  ְקָרא 
לָה י ַהנְּעִ ת  עַ ׁשְ ִּ ב ֳהלָה  ְאָ ו בָה  י ֳהלִ לְאָ

 

ֹת בו אָ ְָה ו ם  ָּנִי ַהב ֹת  ַרבּו ם  נִי ׁשָ לְ  ּ ּו ְכ ז ּתִ
לָה י ַהנְּעִ ת  עַ ׁשְ ִּ ב ֳהלָה  ּבְצָ ו יצָה  ִד ְּ ב

 

יאֵל ִר ַבְ ְג ו  ּ ו ָּה י לִ ל אֵ ָראֵ ְׂ ִש י ר  ַׂ ל ש כָאֵ י מִ
לָה י ַהנְּעִ ת  עַ ׁשְ ִּ ב ָּה  ל ְּאֻ ַהג נָא   ּ רו ְ ּׂ ַּש ב

ש"י עגנון
"ימים נוראים"

 
פעם אחת אמר רבנו, ר'

חיים מצאנז, משל:
אדם תועה כמה ימים

ביער ולא היה יודע
איזוהי

דרך נכונה.
פתאום ראה אדם אחר

הולך לקראתו. באה
שמחה גדולה

בלבו, עתה בוודאי ידע
הדרך הנכונה.

כיוון שפגשו זה בזה
שאל אותו: 

"אחי, אמור לי היכן
הדרך הנכונה, זה כמה

ימים אני תועה."
אמר לו: 

"אחי, אף אני איני יודע.
אף שאני תועה כאן

כבר כמה ימים, אומר לך
כך; בדרך שהלכתי אני,

יכול אני לומר לך, 
שבדרך זו תועים. עכשיו

נחפש דרך חדשה."
כן אנחנו. דבר זה אני

יכול לומר לכם: שבדרך
שהלכנו עד עכשיו אין

לנו ללכת, שבדרך זו
תועים.

עכשיו נחפש דרך
חדשה.
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כנפי רוח
 

מילים: הרב קוק
  זיאל) גיל עמר (עו : אבי לחן

 
בן אדם, עלה, למעלה עלה 
עלה למעלה, עלה בן אדם 

עלה, למעלה עלה 
ז לָךְ  כִּי כַֹּח עַ

  , ַּח י רו ָפִ כְּנ ֵׁש לךָ  י
ים ִר י ִּ ב ים אַ ִר נְׁשָ י  ָפִ כְּנ

 
ָּם  ב אֶל תכחש 

לְךָ  ן יכחשו  פֶּ
ָֹתם –  ׁש או ו דּר
דרוש בן אדם

יימצאו לך מיד ו
 
 

  , למעלה עלי בת אדם, עלי
עלי למעלה, עלי בת אדם 

, למעלה עלי  עלי
לָךְ  ז  כִּי כַֹּח עַ

  , ַּח י רו ָפִ כְּנ ֵׁש לךָ  י
ים ִר י ִּ ב ים אַ ִר נְׁשָ י  ָפִ כְּנ

 
ָּם  ב אֶל תכחשי 

ן יכחשו לְך פֶּ
ָֹתם –  רׁשי או ִּ ד
דרשי בת אדם

יימצאו לך מיד ו
 
 

מתוך בעל הבאר מים חיים

 

ידוע , כי  זכאי ו  יב וחצי ו חי לו חצי לכן נחוץ שיראה אדם את עצמו כאי

שמלחמת היצר קשה מכל מלחמות שבעולם. כי אם ילחמו בכלי קרב,

ו לפחוד שיבוא להלחם ן עלי וכל, אז אי אם ינצח אדם את חברו מכל 

ו . לא כן היצר- אף אם אלף פעמים יתגבר עלי ית גבורתו עמו שנית בראי

יום ימנע הוא לבוא להסיתו עוד הפעם. לכן עד  י האדם, בכל זאת לא 

ן למלחמה. מותו צריך אדם לעמוד נכו

יק אדם עצמו לצדיק, כי אז הוא בסכנה גדולה, כי ן שיחז ממילא לא נכו

יפול בידו. י ו ו פתאום והוא לא מוכן למלחמה,  יבוא עלי

יק אדם את עצמו לרשע, כי אז חס וחלילה, לא יעמוד כן לא טוב שיחז

. יצרו כלל להכנס למלחמה עם 

ו יב וחצי ו חי לו הוא חצי "ל, שיראה אדם את עצמו כאי לכן הורו אותנו חז

- זה יצר ן בקרבו ז לעמוד נגד השונא, הטמו רי ז ד  ואז יהיה תמי  . זכאי

הרע.
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תן לנו שנה
עממי

 

תן לנו שנה אחת של שקט אמיתי
ירק הדשאים ו שנה של לובן הפריחות 
שנה של להט אהבות וחום תנור ביתי
ושנדע רק פעם מהו טוב ומה נעים.

וזעקות השכול שנה ללא קולות שנאה 
ללא מראות הדם ללא הלמות תופי המלחמה

 

ללא הפחד המשתק של הנורא מכל
ללא צחוקו של העתיד אשר נטמן באדמה.

הן לא בקשנו לנו אוצרות של ממלכות
ות פאר לא אושר עילאי ומכוני

ולובן של פריחות קורטוב אחד של שקט אמיתי 
אשר נוכל בהם בלאט להתהדר.
להתרגש כפעם מריחות הסתיו

לדהור אל האושר כשריקת רכבת
ים לשבת י ות בה ראו ו להי לבנות לנו סוכת שלום עכשי

אֶת  ְ לֲַחשֹׂך י  לִ ְּ ב ֹ, מִ בְטו ׁשִ ךְ  ֵׂ ֹש חו
ֹ ֲהבָתו אַ

לְכָל  ,ֹ יטו בִ ְר ׁשַ יט אֶת  ֹׁשִ מו
ֹ ו ָד י ט  ֹׁשֵ ו ַהפּ

ן ל צֹא עַ ים, מֵ לִ עְ ִן לֹא מַ י עַ
ֹ יתו ְרעִ מַ

ּ נו ֵֹד ים, עו כֵלִ י  ֵר בְ ׁשִ  ּ נו אָ כְּׁשֶ גַּם 
ֹ תו ָּ ד י ֶחמְ כְּלִ

 
ֲהבָה ּף אַ ָרצו ֲהבָה,  ּף אַ ָרצו  ֹ ו ֹכ ו ּת

ּף ָָחה, צָפו ו ְר לִ ּף  צָפו  ֹ יתו ֵּ ב
ָָחה ו ְר לִ

לָה, לֹא ַרק י ִח מְ  ּ לָנו יא  צִ מְ מַ
לָה י ַהנְּעִ ת  עַ ׁשְ ִּ ב

ָּה ְתִהל ָּה  י ּמִ דו לְךָ 
 

ית ֵראׁשִ ן  י ְאֵ ו  ,ֹ ָרב לו ו  י ָָד י
ֹ יתו ֵראׁשִ לְ

ִהיא ַרק  , ָּם י ַה ֹל  ו ָרה כְּח י ִ ׁשּ ַה גַּם 
ֹ בְחו ׁשִ ְקצָת  מִ

יג אֶת נְִה , מַ ן י ִּ ד ַה ַּרת  ו ׁשּ ם מִ נִי לִפְ
ֹ ֹלָמו עו

לוֹם ׁשְ ִּ ב ׁש  ֵֹר ם, דּו כִי לְאָ ַהמַּ נֵי  ִּפְ ל ּמִ ו
ֹ ו מּ עַ

 
ַחת ּתַ ר  אֵ פְּ .לֵָתת  . . ּא ִתיד הו עָ

פֶר אֵ
בֶל ַחת אֵ ּתַ ֹן  שׂו ָׂ ן ש מֶ ׁשֶ

ַּח כֵָּהה ַחת רו ּתַ ָּה  ְתִהל ֵטה  עֲ מַ
 

. . ֲהבָה. ּף אַ ָרצו  ֹ ו ֹכ ו ּת

תוכו רצוף אהבה
 

: ישי ריבו מילים ולחן

 
… ְרׁשוּת לְכָל אָָדם

נְתוּנָה: אִם ָרצָה לְַהּטוֹת
עַצְמוֹ לְֶדֶרךְ טוֹבָה וְלְִהיוֹת
ִּיק - ָהְרׁשוּת בְּיָדוֹ. וְאִם צַד
ְ ָרצָה לְַהּטוֹת עַצְמוֹ לְֶדֶרך
ָרעָה - ָהְרׁשוּת בְּיָדוֹ.  אַל
ָּבָר יַעֲבֹר בְּמְַחׁשַבְּתְךָ ד
זֶה  ׁשֶאוֹמְִרים ִטפְּׁשֵי

אֻמּוֹת ָהעוֹלָם וְרֹב גָּלְמֵי
ְָׂראֵל, בְּנֵי- יִש

ׁשֶַהקָּדוֹׁש-בָּרוּךְ-הוּא גּוֹזֵר
עַל ָהאָָדם מִּתְִחלַּת

ֹ ִּיק או בְִּריָּתוֹ לְִהיוֹת צַד
ָּבָר כֵּן, אֶלָּא ָרׁשָע. אֵין ַהד
ּי לוֹ לְִהיוֹת כָּל אָָדם ָראו
ֹ ּ או ִּיק כְּמֹׁשֶה ַרבֵּנו צַד
ָרׁשָע כְּיָָרבְעָם, וְאֵין מִי
ׁשֶיִּכְפֶּה עָלָיו, וְלֹא מִי
ְנֵי ׁשֶמּוֹׁשְכוֹ לְאֶָחד מִׁשּ

ֹ ְָּרכִים, אֶלָּא הוּא עַצְמו ַהד
ְ ֶֶּרך נוֶֹטה לְאֵיזוֹ ַהד

ׁשֶיְִּרצֶה...
רמב"ם, הלכות תשובה,

ה, א-ב
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מתוך סידור התפילה
 

פֶר ְּסֵ ב  ּ נו בֵ ְָת ְכ ו ם  ִּי י ַח ַּ ב ץ  ָחפֵ לֶךְ  ם מֶ ִּי י ַח לְ  ּ נו ְֵר ָכ ז
ם: ִּי י ַח ים  לִֹה אֱ  ָ נְך עַ לְמַ ם  ִּי י ַח ַה

. . . .
ים, ֲחמִ ְַר ו ד  סֶ ֶָח ו ן  ֵח ם  ִּי י ַח  , ָרכָה ּבְ ו ֹבָה  ֹם טו לו ׁשָ ים  ִׂ ש

ּ נו ָּ ֻּל כ  ,ּ נו י בִ אָ  ּ ו כֵנ ְר ָּ ב ךָ,  מֶּ ל עַ ָראֵ ְׂ ִש י כָּל  ל  ְעַ ו  ּ נו י לֵ עָ
ה'  ּ ָּנו ל ּתָ  נַָת ךָ  נֶי פָּ ֹר  כִּי בְאו ךָ,  נֶי פָּ ֹר  ְּאו ב ַַחד  י ָחד  כְּאֶ
ָרכָה ּבְ ו ָדָקה  ּצְ ו ד,  ֲהבַת ֶחסֶ ְאַ ו ם:  ִּי י ַח ַֹרת  ו ּת  ,ּ נו י לֵֹה אֱ

ֶה י ְִה י ֹב  ו ְט ו  , ֹב ָל טו ְכ ו  , ֹם לו ְׁשָ ו ם  ִּי י ְַח ו ים  ֲחמִ ְַר ו
ְּכָל ב ל,  ָראֵ ְׂ ִש י ךָ  מְּ אֶת כָּל עַ ֵרךְ  ּלְבָ ו  ּ ו כֵנ ְר בָ לְ ךָ,  נֶי י ְּעֵ ב

: ֹם לו ְׁשָ ו ֹז  ֹב עו ְּרו ב ךָ,  ֹמֶ לו ׁשְ ִּ ב ה  עָ ׁשָ ּבְכָל  ו ת  עֵ
.. . . .

ֵר ָּכ נִז ֹבָה,  ה טו נָסָ ְר ּפַ ו  , ֹם לו ְׁשָ ו ָרכָה  ְּ ב ם,  ִּי י ַח ר  פֶ ְּסֵ ב
ל, ָראֵ ְׂ ִש י ית  ֵּ ב ךָ  מְּ ָל עַ ְכ ו  ּ נו נְַח ךָ, אֲ נֶי לְפָ ב  ֵָּת ִכ ְנ ו

: ֹם לו ׁשָ ּלְ ו ים  ֹבִ ם טו ִּי י ַח לְ
 

תפילה לשלום המדינה
עובד ע"י אלי לוין

 
תבורך מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. סוכת שלום לו תפרש מעליה ואור
ואמת יהיו נר לרגלי מנהיגיה נבחריה ושופטיה. ילכו ראשי המדינה בדרך הצדק

החופש והיושר. תהא מדינת ישראל פתוחה לעלייה היהודית ולקיבוץ גלויות;
תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתת על יסודות החירות,
הצדק  והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני

גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון,  לשון, חינוך
ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות, ויקוים בנו חזון הנביאים  "
ּ עוֹד ָא גוֹי אֶל גּוֹי ֶחֶרב וְלֹא יִלְמְדו ּׂ ּ ַחְרבוָֹתם לְאִּתִים וֲַחנִיתוֵֹתיֶהם לְמַזְמֵרוֹת לֹא יִש וְכִּתְתו

מִלְָחמָה. "(ישעיהו ב ד').  ו-" הנה ימים באים ונגש חורש בקוצר ודרך ענבים
במשך הזרע, והטיפו ההרים עסיס וכל הגבעות תתמוגגנה. ושבתי את שבות עמי

ישראל ונטעו כרמים ושתו את יינם, ועשו גנות ואכלו את פריהם ונטעתים על
אדמתם, ולא ינתשו עוד מעל אדמתם". (עמוס ט יג-טו)
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תפילה לשלום 
על בסיס התפילה

של רבי נחמן

 
אדון השלום, מלך שהשלום שלו. שים שלום בין עמך ישראל

ויתרבה השלום בין כל באי עולם ולא יהיה שום שנאה, קנאה, 
תחרות וניצחון בין אדם לחברו, רק יהיה אהבה ושלום גדול בין כולנו

וכל אחד ידע באהבת חברו, עד שנוכל להועד ולהתקבץ יחד.
כל אחד עם חברו ונדבר זה עם זו ונסביר זו לזה האמת

אדון השלום ברכנו בשלום אמן.
 

ו י ֹמָ רו ִּמְ ב ֹם  לו ׁשָ ה  ֶׂ ֹש עו
 

מילים: מן התפילה
: נורית הירש לחן

 

ו  י ֹמָ רו ִּמְ ב ֹם  לו ׁשָ ה  ֶׂ ֹש עו
 ּ נו י לֵ ֹם עָ לו ׁשָ ה  ֶׂ ש ַעֲ י ּא  הו

ל  ָראֵ ְׂ ִש י כָּל  ל  ְעַ ו
יושבי תבל  וכל 

ן מֵ אָ  ּ רו מְ ְאִ ו
 

ֹם לו ׁשָ ה  ֶׂ ש ַעֲ י
 ּ נו י לֵ ֹם עָ לו ׁשָ  
ל ָראֵ ְׂ ִש י כָּל  ל  ְעַ ו

יהי הכל
 

ברטולט ברכט

 
יְִהי ַהכֹּל 
ׁשַיָּךְ לְכֹל 

ֹ ּוּכַל לְֵהיִטיב עִמּו ׁשֶי
 

ַּל; ָה ָהאִמִָּהית - לְמַעַן יִגְד ַהיֶּלֶד לָאִׁשּ
ָהעֲגָלָה לָעֶגְלוֹן ַהּטוֹב - לְמַעַן יִנְַהג בָּּה

ֵהיֵטב;
וְָהאֲָדמָה לַמַּׁשְִקים אוָֹתּה מַיִם - 

ֹ ּתֵן פְִּריָּה בְּעִּתו לְמַעַן ּתִ
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תחל שנה וברכותיה

מי יתן ותתברך קהילה זו ותישמר
מי יתן ונדע להאיר פנים ולשאת חן בינינו

מי יתן ונזכה להתרומם יחד להשכין שלום בעולמנו
 

נכתב ע״י מור שמעוני ומירה רגב

תקיעת שופר
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מוקי צור, מכתב ערב יום הכיפורים תש"ע
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ַהנַּח לְַרגְלַי לָלֶכֶת
 לַמָּקוֹם

ׁשֶלִבִּי אוֵֹהב 
פְָּתח לִבִּי לְאֶהֹב

 אֶת ַהמָּקוֹם אֵלָיו 
ַרגְלָי הוֹלְכוֹת

 
תמר דבדבני


