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 בפתח החוברת:

יום כיפור במסורת היהודית הוא מועד של חשבון נפש, מועד בו נפגש האדם עם עצמו, מקום בו 

 . .למעלה ולצדדים והעיניים נישאותפנימה מופנית ההתבוננות 

בתוך הקהילה. יום כיפור בקיבוץ הוא הזדמנות לגעת ואולי גם לרפא גם שבון הנפש הזה נעשה ח

כאבים ונושאים הקשורים ליחסים בין אדם לאדם, בין היחיד/ה והקהילה, במשברים קהילתיים 

 חלומות לעתיד. בוכן, גם 

 

 :כתב אריה בן גוריון )בית השיטה(

 "חגי ישראל ברובם הם חגי זיכרון. 

 רוע היסטורי משמעותי שקרה בעברנו.יט, משפחה וקהילה נקראים להזכיר ולשחזר בצורה טקסית, אפר

בפסח,  הפרט היהודי נקרא לשאול את עצמו ולחנך את בנו לשאול: מאין באתי, מה מכילה הביוגרפיה שלי?
במעמד הר  בסוכות ובשבועות אנו שואלים: מתי ואיפה נולדתי: במצרים כעבד, ויצאתי משוחרר. הייתי

 סיני. נדדתי במדבר לקראת הארץ המובטחת, התנחלתי ועיבדתי אדמתה.

סטוריה, אין זיכרון, אין עבר, אין סיפור, אין דרמה. לכן, לא הזמן, לא יאבל לראש השנה ויום כיפור אין ה
ם הלידה ולא הזהות קובעים את תוכניהם. לא מה קרה בעבר, אלא מה אפשר שיקרה. הפנים והלב מכווני

עתיד. שני מועדים אלה שואלים: מה כיוון חייך? כיצד בחרת לחיותו? האם יש לך חלום,  -למימד הזמן 
שאיפה למימוש? האם יש לך תמונת עולם אנושית וחברתית? מה דמות החברה הישראלית בעיניך?  מה פני 

 ביתך ומשפחתך? 

בלבד. בשאיפתך לשינוי. בשאיפתך  אם אתה רוצה ליצור מציאות אחרת, טובה צודקת יותר, זה תלוי בך
 לגאול את עצמך ואת חברתך. זה תלוי בנדר שלך עכשיו, בהווה, אבל פניך אל העתיד. 

 ים ואופטימיים ופניהם אל האדם ותמונת עתידו". אנושילפי זה ראש השנה ויום כיפור הם חגים 

 (/https://www.chagim.org.ilאתר מכון שיטים בתוך: )

     

 ל"ד(:-קר בעבודת הכהן הגדול בבית המקדש )ויקרא ט"ז, כ"טבעייום הכיפורים ק ך עוס"בתנ

ְפֹׁשֵתיֶכם ְוָכל ְמָלאָכה לֹא תַּ  ּנּו ֶאת נַּ ֹחֶדׁש ְתעַּ ְשִביִעי ֶבָעׂשֹור לַּ ֹחֶדׁש הַּ ת עֹוָלם בַּ ֲעׂשּו ָהֶאְזָרח "ְוָהְיָתה ָלֶכם ְלֻחקַּ

ָגר ְבתֹוְכֶכם. ֵגר הַּ ּיֹום  ְוהַּ טֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיהָוה ִתְטָהרּו.ִכי בַּ ֵהר ֶאְתֶכם ִמֹכל חַּ ֵפר ֲעֵליֶכם ְלטַּ ֶזה ְיכַּ ָבתֹון  הַּ ת ׁשַּ בַּ ׁשַּ

ת עֹוָלם. ְפֹׁשֵתיֶכם ֻחקַּ ת ָאִביו  ִהיא ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת נַּ חַּ ֵהן תַּ ֵלא ֶאת ָידֹו ְלכַּ ֲאֶׁשר ְימַּ ח ֹאתֹו וַּ ֹכֵהן ֲאֶׁשר ִיְמׁשַּ ְוִכֶפר הַּ

ֹקֶדׁש.ְולָ  ָבד ִבְגֵדי הַּ ׁש ֶאת ִבְגֵדי הַּ ל  בַּ ֹכֲהִנים ְועַּ ל הַּ ֵפר ְועַּ ִמְזֵבחַּ ְיכַּ ֹקֶדׁש ְוֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֶאת הַּ ׁש הַּ ְוִכֶפר ֶאת ִמְקדַּ

ֵפר. ָקָהל ְיכַּ ם הַּ ל ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמָכל חַּ  ָכל עַּ ֵפר עַּ ת עֹוָלם ְלכַּ ֲאֶׁשר ְוָהְיָתה זֹאת ָלֶכם ְלֻחקַּ ׂש כַּ ּיַּעַּ ָשָנה וַּ ת בַּ חַּ טֹאָתם אַּ
 ִצָּוה ְיהָוה ֶאת ֹמֶׁשה". 

 

שכל עוונות העם תיש ר לעזאזל הינו יהשעביום כיפור. ך מספר גם על טקס השעיר לעזאזל "התנ

 )ויקרא ט"ז, ח'(. נשלח למדבר ולא מועלה כקורבן על מזבח בית המקדשאך הוא , אליו עוברים

 

הוסיפו את המצוות בבל,  בגלותכבר היה ברובו העם היהודי ובית המקדש,  חרב , בתקופה בהחז"ל

 .וליחסים שבין אדם לחברו , סליחהוהמנהגים הקשורים לתשובה

 

 )משנה, מסכת יומא פרק ח' משנה ט'(:

ֲעׂשֹות ְתׁשּוָבה. ְסִפיִקין ְבָידֹו לַּ   ָהאֹוֵמר: ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב, ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב, ֵאין מַּ

ֵפר.  ִכפּוִרים ְמכַּ ֵפר, ֵאין יֹום הַּ ִכפּוִרים ְמכַּ  ]האומר[ ֶאֱחָטא ְויֹום הַּ
ֵפר.  ִכפּוִרים ְמכַּ ָמקֹום, יֹום הַּ  ֲעֵברֹות ֶׁשֵבין ָאָדם לַּ
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ֵפר,  ִכפּוִרים ְמכַּ ֲחֵברֹו, ֵאין יֹום הַּ  ֲעֵברֹות ֶׁשֵבין ָאָדם לַּ

ֶצה ֶאת ֲחֵברֹו.  ד ֶׁשְּירַּ  עַּ

 

ת זו, נמשיך את מסורת חז"ל ונוסיף לה גם משלנו. נתמקד ביחסים בתוך הקהילה בחובר

ליום  , בסליחה וביחסים בין אדם לחבריו.נציע לעסוק בתשובה .עבורנוובמשמעות של יום כיפור 

כרון הכואב של מלחמת יום כיפור. נושא זה מתחבר גם למסורת של יכיפור הישראלי מתווסף הז

  כיפור.הזכרת הנשמות ביום 

 

באשר  יום כיפור בקיבוץ באופן שמתאים לכל קיבוץ ציוןמבנה מודולרי לבחוברת תוכלו למצוא 

 לכוחותיו, רצונותיו ורוחו. הוא:

 

מגפת הקורונה ושינוי ההתנהגות האנושית והחברתית, בעקבותיה, מציבה אתגרים, ומבקשת 

את תוכל לתת מענה גם לסוגיות הסתגלות והתאמה פנימית וחיצונית. אנחנו מקוות שהחוברת הז

 החדשות הפוקדות אותנו.

 

 החוברת בנויה משלושה שערים:

 יום כיפור.ערב השער הראשון עוסק בהצעות ל

 עצמו.השער השני עוסק ביום 

 היום. בנעילה ובסיוםהשער השלישי עוסק 

לכך בסוף כל חלק של היום יכול לעמוד בפני עצמו, או שאפשר לשלב בין החלקים )ראו דוגמאות 

 החוברת(

 

 הצעה כללית: –שנתחיל לפני ורגע 

ולעסוק  כשלושה חודשים לפני המועדהמכין את היום צוות ה המלצתנו היא לגייס את 

  :בנושאים הבאים

 ? /עבורנומהו יום הכיפורים עבורי*

 ביום הזה?   ולנו מה חשוב לי*

  ביום הזה? מה מרגש/משמעותי/עובד לי*

 

 :בירור משותףבלהתחיל ן נית בעקבות התשובות

 בקיבוץ שלנו? שהחג יראה נרצהאיך *

 בנעילה? ואולי בסיום היום, לקיים פעילות במשך כל היממה? או רק בערב?  חשוב לנוהאם *

 איך יתחברו כל חלקי הקהילה? *

 מה הנושא הרלוונטי לנו השנה? מה מעסיק אותנו?*

להיות מוזיקה וניגון בהתכנסויות האלה? האם יכולה  אלמנטים "טכניים":נברר לעצמנו גם * 

 עמדת שתיה חמה וקרה?
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באפשרותנו לקיים יום כיפור קהילתי משמעותי ורלוונטי, באמצעות הכוחות העומדים לרשותנו, 

יום הכיפורים יכול להפוך לנו להזדמנות לחשבון נפש קהילתי, משפחתי בתוך הקהילה שלנו. 

 עמקת השיחה הפנימית המתנהלת בה.ואישי משותף, מנוף לחיזוק הקהילה ולה

 כפי שנאמר בספר דברים:

 

ִים ִהוא ֵלאֹמר ִמי יֲַּעֶלה ָשמַּ ֲעֶׂשָּנה:-לֹא בַּ ְיָמה ְוִיָקֶחָה ָלנּו ְויְַּׁשִמֵענּו ֹאָתּה ְונַּ ָשמַּ  ָלנּו הַּ

ֲעָבר-ְולֹא ָּים ִהוא ֵלאֹמר ִמי יַּ ָּים ְוִיָקֶחָה ָלנּו-ָלנּו ֶאל-ֵמֵעֶבר לַּ ֲעֶׂשָּנה: ֵעֶבר הַּ  ְויְַּׁשִמֵענּו ֹאָתּה ְונַּ

ֲעׂשתֹו:-ִכי ָדָבר ְמֹאד ְבִפיָך ּוִבְלָבְבָך לַּ  ָקרֹוב ֵאֶליָך הַּ

 ט"ו(-)דברים ל', י"א

 

 

 

 באיחולי יום כיפור משמעותי

 : דותן אריאלי, נעם דן ורינה לבנוןוהעורכות , וצוות הכותבותצוות "כזה ראה וחדש"
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 ערב יום כיפורשער ראשון: 

 

אחרת כנס לאווירה ילהסיר את החול והיומיום, להמוזמן הציבור מועד בו יום כיפור הוא  ערב

 "כל נדרי"בבתי הכנסת הציבור מתכנס לתפילת  להיות חלק מהיום הקדוש ביותר לעם היהודי.ו

מעידה על אנושיותו של האדם ומבקשת לשחרר אותנו מהנדרים זו תפילה  .הפותחת את יום כיפור

חלקן נבטיח שוב בסוף היום  ת, ובעצם מההבטחות כולן. גם אם אלעמוד בהם שאין בכוחנו

 המיוחד הזה.

 :ןשמטרת בערב יום כיפורהתכנסות ל אפשרויותכמה  ישנן

סליחה, חשבון נפש : להעניק חיבור למסורת ולתפילה, למשמעויות המסורתיות של יום כיפור -

 ותשובה.

לנו ולחיינו היומיומיים בעזרת מקורות ליצור קשר בין התכנים המסורתיים לקהילה ש -

 סיפור, לימוד קצר, שיחה ושירה. -עכשוויים

כלל מלאפשר חוויה מרוממת נפש המייצרת חגיגיות וקדושה והופכת את הקיבוץ לחלק  -

 ואינטימית., חילונית פרשנות עכשווית לדורותיהן, עםקהילות ישראל 

 

שיר שאפשר לשיר מראש יבור לבחור להזמין את הצ - ערב שירים וסיפורים שירת האדם: .א

בכל  השיר משוחח עם הסיפור. , כאשרלספר על השיר או על הנושא ירצוסיפור ש ואותו ולציד

כללי שסביבו נושא . זה יכול להיות הנבחרבנושא שנה השירים עוסקים בצורה זו או אחרת 

  היום.האירועים בכל גם מתארגנים 

 לדוגמא:

  חברות ורעות 

 יחסים בקהילה  

  סליחות ונקמות 

 וידוי וחרטה 

 געגוע 

 שבר ותקוה 

, להגביל את אורך הסיפור, שיספרו וריםפלבדוק מהם הסי הערב והמנחה שלצוות על ה

 יווי של השירים בניגון ובשיר.דאוג לל, לליצור חוברת של שיריםלהחזיק את המעברים, 

 

  במעגל[ 25]עד  הקשבה ימעגל יצירת -סבב משתף בנושא נבחר .ב

 המנחהענף, פרח ואבן[  -לקחת את המודל של מעגל הקשבה ]שולחן עם חפצים ניתן

 וכל משתתפ/ת בוחר/ת חפץ ודרכו מספר/ת את הסיפור.ת שיתוף /ת שאלה או מבקש/שואל

 הצעות לשאלות במעגל:

 קל יותר לבקש או לקבל -סליחה?  

 בנה ת לחזור בו בתשובה ]המשמעות של חזרה בתשובה קשורה בה/דבר שאני מבקש

 שעשיתי טעות ואני רוצה לתקן[

 למה מזמינה אותי חוויית  מה התפקיד של אוכל בחיי? :בחיבור למנהג הצום ביום כיפור

 הצום?

 חוויה של מפגש קרוב עם שכול 

 אדם שחסר בחיי 
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 לימוד .ג

בה לימוד צורת  הוא . חברותאחברותאהמתבסס על התפיסה היהודית של לימוד סדנאי 

 והטקסט שווים יםות/, המשתתפהמנחה .המשתתפות/ים תחלק משיח ופךהטקסט ה

גם הביוגרפיה של כל  הנוכחות/ים. אך נמצא באחריות כול, לימוד המשלב ידעזהו . ומשלימים

 מקום מרכזי בשיחה.חשובים ללימוד ומקבלים שותיהם/ן גור /םלומד/ת, חוויותיהן

 

  פתיחת שעריםועל  הסליחהעל  – שתי הצעות ללימודמצורפות: 

 

 

 על סליחה -ליום כיפור לימוד 

 את הקטע מהמשנה: קראו .1

ֵפר,  ִכפּוִרים ְמכַּ ֲחֵברֹו, ֵאין יֹום הַּ  ֲעֵברֹות ֶׁשֵבין ָאָדם לַּ

ֶצה ֶאת ֲחֵברֹו.  ד ֶׁשְּירַּ  עַּ

 משנה, מסכת יומא פרק ח משנה ט

 

  ,ב"עד שירצה את חברו"?לדעתךמה הכוונה , 

  דוגמאות לכך?לך האם יש 

 

 אה הבאה:את ההור קראו .2

 ]...[מחבירו אל יבקש ממנו יותר משלש פעמים ]סליחה[ ]אמר[ רבי יוסי בר חנינא: כל המבקש מטו  

 אע" ז"מסכת יומא דף פ ,תלמוד בבלי

 

  ,חז"ל מורים שאחרי שלוש פעמים, לא צריך לבקש יותר סליחה? מאיזה לדעתךמדוע ,

 קושי זה נובע ומה זה בא לפתור?

  הסליחה, לדעתכם, ומהי ההרגשה של מי שאמור/ה לסלוח?מהי ההרגשה של מבקש/ת 

 

. מצורף במסכת יומא בתלמוד, מסכת העוסקת ביום כיפור, מסופרים כמה סיפורי סליחה .3

לבקש סליחה או שהתבקשת צריכ/ה בין אם היית -במצב דומה  קראו ושתפוניתן סיפור אחד. 

 לסלוח.

 

 רבי זירא, כאשר היה לו דבר על אדם, 

 ושונה לפניוהיה חולף 

 וממציא לו ]את עצמו[ 

 שכך יבוא ]לידי בקשת סליחה[ 

 ויצא לו ]הדבר[ מדעתו. 

 אע" ז"מסכת יומא דף פ ,תלמוד בבלי
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 קראו את השיר של ויסלבה שימבורסקה. בחרו שורה מהשיר ושתפו בבחירה. .4

 

  ויסלבה שימבורסקה

ת ְלכֹוָכב ֶאָחד ָקָטן חַּ   ִמתַּ

 

ֶקֶׁשת ְסִלי ח.ֲאִני ְמבַּ ָּנה אֹותֹו ֹכרַּ ל ֶׁשֲאִני ְמכַּ ִמְקֶרה, עַּ  ָחה ֵמהַּ

ח, ִאם ְבָכל ֹכרַּ ת הַּ ֶקֶׁשת ֶאת ְסִליחַּ  זֹאת ֲאִני טֹוָעה.-ֲאִני ְמבַּ

ל ֶׁשֲאִני נֹוֶהֶגת בֹו ִכְבִקְנָיִני. ז ָהֹאֶׁשר עַּ ל ִיְרגַּ  בַּ

ֵמִתים ֶאת ִהְתפֹוְגגּוָתם ְבִזְכרֹוִני  .ֶׁשִּיְׁשְכחּו ִלי הַּ

ל ֹגֶדׁש ָהעֹוָלם ֶׁשלֹא ָרִאיִתי ְבָכל ֶהֶרף ן עַּ ְזמַּ ֶקֶׁשת ְסִליָחה ֵמהַּ ִין.-ֲאִני ְמבַּ  עַּ

ֲחָדָׁשה ְכִראׁשֹוָנה. ל ֶׁשרֹוָאה ֲאִני ֶאת הַּ ֲהָבה נֹוָׁשָנה עַּ ֶקֶׁשת ְסִליָחה ֵמאַּ  ֲאִני ְמבַּ

בַּ   ְיָתה ְפָרִחים.ִסְלחּו ָנא ִלי, ִמְלָחמֹות ְרחֹוקֹות, ֶׁשֲאִני ְמִביָאה הַּ

 ִסְלחּו, ְפָצִעים ְפתּוִחים, ֶׁשֲאִני ִנְדֶקֶרת ָבֶאְצָבעֹות. 

ְקִליט ִעם ִמ  ל תַּ ִקים עַּ ֲעמַּ קֹוְרִאים ִממַּ ת הַּ ֶקֶׁשת ֶאת ְמִחילַּ  .נּוֶאטיֲאִני ְמבַּ

ל ְׁשָנִתי בְ  ֶכֶבת עַּ ֲחנֹות רַּ ְמִתיִנים ְבתַּ מַּ ת הַּ ֶקֶׁשת ֶאת ְסִליחַּ  ָחֵמׁש ִלְפנֹות ֹבֶקר.ֲאִני ְמבַּ

 

 ָסה, ֶׁשִלְפָעִמים ֲאִני צֹוֶחֶקת.ּוִסְלִחי, ִתְקָוה ְמׁש

ִים. ף מַּ ל ֶׁשֵאיֶנִּני ָרָצה ִעם כַּ  ִסְלחּו ִלי, ִמְדָבִרּיֹות, עַּ

ְכלּוב, ָתה ֵנץ, ָהֶאָחד ֶזה ָׁשִנים, ְבאֹותֹו הַּ  ְואַּ

ָבט בְ  ְּנֻקָדה,ָקפּוא ִבְמקֹוְמָך, ָתִמיד נֹוֵעץ מַּ  אֹוָתּה הַּ

ף ִאם ִתְהֶיה ְמֻפְחָלץ. ל ִלי, אַּ  ְמחַּ

ֻשְלָחן. ְגֵלי הַּ ע רַּ ְרבַּ ֶקֶׁשת ְסִליָחה ֵמֵעץ ָגדּועַּ ְבֶׁשל אַּ  ֲאִני ְמבַּ

ּנֹות. ל ְתׁשּובֹות ְקטַּ ֶקֶׁשת ְסִליָחה ִמְשֵאלֹות ְגדֹולֹות עַּ  ֲאִני ְמבַּ

י יֹוֵתר ִמדַּ  ל ִתְׁשִעי ֵאלַּ  י.ֱאֶמת, אַּ

ב-ֹכֶבד ְרֵאִני ֹרחַּ  ֵלב.-רֹאׁש, הַּ

ִקּיּום, ֶׁשֲאִני פֹוֶרֶמת חּוִטים ִבְגִליָמְתָך.  ָׂשא ָנא, ִמְסתֹוִרין הַּ

ד. ְת ִאִתי ְלִעִתים ְרחֹוקֹות ִבְלבַּ ל ֶׁשאַּ ֲאִׁשיִמי אֹוִתי, ְנָׁשָמה, עַּ ל תַּ  אַּ

ל ִכי ֵאיִני יְ  ֹכל עַּ ֶקֶׁשת ְסִליָחה ֵמהַּ  כֹוָלה ִלְהיֹות ְבָכל ָמקֹום.ֲאִני ְמבַּ

ת. חַּ ל ֶׁשֵאיֶנִּני ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ָכל ֶאָחד ְואַּ ֶקֶׁשת ְסִליָחה ִמֻכָלם עַּ  ֲאִני ְמבַּ

ְצִדיֵקִני, מַּ ִּיים, ֵאין ָדָבר הַּ חַּ ת ֶׁשָכל עֹוד ֲאִני בַּ עַּ  ֲאִני יֹודַּ

ְצִמי. ִמְכׁשֹול ֶׁשל עַּ  ִמְפֵני ֶׁשֲאִני הַּ

ל ִתֹטר לִ   י, ִדבּור, ֶׁשֲאִני לֹוָוה ְמִליצֹות,אַּ

ר חַּ  ְקִלילֹות. הינָ מֶ ְד ִת ׁשֶ ָכְך ֲעֵמָלה, ְכֵדי -ְואַּ

 

? שתפו היא חסרה איפה ?היא נמצאתהיכן שוחחו על מקום הסליחה בחיי הקהילה:  –לסיום  .5

 בדוגמאות מחיי הקהילה שלכם/ן.
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 לימוד ליום כיפור –תח לנו שער פ

 

כל תמונות של שערים שונים, אפשר מהאינטרנט. לפתוח בכך שס ולהדפילהכין מראש  .1

 .לשתף.ו ו/התמונה של שער המהווה פתח למשהו שמדבר אלי /תבוחר משתתף/ת

 :על המשמעות שלוולשוחח  , ממש לפני התקיעה בשופר, את הפיוט מתפילת הנעילהלקרוא  .2

 אמור לעבור בשער? ומי מי אמור לפתוח שער? מה

 

 

 פתח לנו שער 

 תפילת נעילה, מחבר לא ידוע

 

ר עַּ ח ָלנּו ׁשַּ  ְפתַּ

ר עַּ ת ׁשַּ  ְבֵעת ְנִעילַּ

 ִכי ָפָנה יֹום

 

ּיֹום ִיְפֶנה  הַּ

ֶשֶמׁש ָיבֹא ְוִיְפֶנה  הַּ

 ָנבֹוָאה ְׁשָעֶריך

 

 

 מהי הפרשנות ובדקושלושה שירים שונים. בקבוצות קטנות, בחרו את אחד השירים מצורפים  .3

 :ש הוא דורש עליו: ט ואיזה מדרפיול נותןשהשיר 

 

 ט. כרמי 
 היום פונה

 
ּיֹום פֹוֶנה,   הַּ
ר ִנְנָעל.  עַּ שַּ  הַּ

 הֹו, ֵאיזֹו ְצָעָקה נֹוָרָאה. 
ִאם ֵאיְנֶכם ׁשֹוְמִעים?   הַּ

 ִפְתחּו, ִפְתחּו, 
ר. עַּ שַּ ד בַּ  ִמיֶׁשהּו ִנְלכַּ

 
* 

 רעיה הרניק
 

ר עַּ ח ָלנּו ׁשַּ  ְפתַּ
ָשֵקט  ֶזה הַּ ּיֹום הַּ  בַּ

ֲחֵריֶׁשבַּ   ע ָׁשִנים אַּ
ֲאִני לֹא ׁש. וַּ עַּ  ָהרַּ

ָמה ִלְפֵני ת כַּ עַּ  יֹודַּ
ָבא ׁש הַּ עַּ  ָהרַּ

ר עַּ ח ָלנּו ׁשַּ  ְפתַּ
י ָיבֹואּו בֹו  אּולַּ

ֲחִמים   ָהרַּ
ֲהָבה.  ְוָהאַּ
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 פיוט לסוף ערבית של יום כיפור לפי מנהג עדות המזרח
 

ֵחינּו  ח ה' ֱאלֵהינּו ָלנּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל אַּ  ְבָכל ָמקום ֶׁשֵהם:ְוִיְפתַּ
ְחָוה. ֲהָבה ְואַּ ֲעֵרי אַּ ֲעֵרי אוָרה. ׁשַּ  ׁשַּ

ֲעֵרי ֵבית ִמְקָדׁשו. ֲעֵרי ְבָרָכה. ׁשַּ  ׁשַּ
ֲעֵרי ִגיָלה. ֲעֵרי ְגֻאָלה. ׁשַּ  ׁשַּ

ְׂשֵכל. ֲעֵרי ֵדָעה ְוהַּ ֲעֵרי ִדיָצה. ׁשַּ  ׁשַּ
ְרָוָחה. ְצָלָחה ְוהַּ ֲעֵרי הַּ ֲעֵרי הוד ְוָהָדר. ׁשַּ  ׁשַּ

ֲעֵרי וַּ  ֲעֵרי ָוִתיקּות.ׁשַּ ד טוב. ׁשַּ  עַּ
ֲעֵרי ְזִריזּות. ֲעֵרי ָזִכּיות. ׁשַּ  ׁשַּ

ִּיים טוִבים. ֲעֵרי חַּ ֲעֵרי ֵחן ָוֶחֶסד. ׁשַּ ֲעֵרי ָחְכָמה. ׁשַּ ֲעֵרי ֶחְדָוה. ׁשַּ  ׁשַּ
ל ּוָמָטר ִלְבָרָכה. ֲעֵרי טַּ ֲעֵרי ָטֳהָרה. ׁשַּ  ׁשַּ

ֲעֵרי ְיׁשּוָעה.  ׁשַּ
ְלכָ  ֲעֵרי כַּ ָפָרה. ׁשַּ ֲעֵרי כַּ ֲעֵרי ָכבוד. ׁשַּ  ָלה. ׁשַּ

ֲעֵרי ֵלב טוב. ֲעֵרי ִלמּוד תוָרה ִלְׁשָמּה. ׁשַּ  ׁשַּ
ֲעֵרי ְמִחיָלה. ֲעֵרי ָמזון. ׁשַּ  ׁשַּ

ֲעֵרי ְנִעימּות. ֲעֵרי ֶנָחָמה. ׁשַּ  ׁשַּ
ֲעֵרי ְסִליָחה. ֲעֵרי סודות תוָרתו. ׁשַּ  ׁשַּ

ֲעֵרי ֶעְזָרה.  ׁשַּ
ֲעֵרי ִפְרָיה ְוִרְבָיה.  ֲעֵרי ְפדּות. ׁשַּ ְרָנָסה טוָבה.ׁשַּ ֲעֵרי פַּ  ׁשַּ

ֲעֵרי ָצֳהָלה. ֲעֵרי ְצָדָקה. ׁשַּ  ׁשַּ
ֲעֵרי ִקבּוץ ָגֻלּיות. ֲעֵרי ִקבּול ְתִפלות. ׁשַּ ֲעֵרי קוְמִמּיּות. ׁשַּ  ׁשַּ

ֲעֵרי ָרצון. ֲחִמים. ׁשַּ ֲעֵרי רַּ ֲעֵרי ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה. ׁשַּ  ׁשַּ
ְלָוה. ֲעֵרי ׁשַּ ֲעֵרי ָׁשלום. ׁשַּ  ׁשַּ

ֲעֵרי תוָרה. ׁשַּ  ֲעֵרי ְתׁשּוָבה.ׁשַּ ֲעֵרי ְתׁשּוָעה. ׁשַּ  ֲעֵרי ְתִפָלה. ׁשַּ
ְחרּות.  ְוָיִסיר ִמתוְכֶכם ִקְנָאה ְוִׂשְנָאה ְותַּ

 

 אסיף:

 .בקבוצות התקיימושתפו בשיחות ש .4

 פתחייכולים להנעולים ואילו פתוחים בקהילתנו? אלו שערים שוחחו: אילו שערים  –לסיום  .5

 ואיך?
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  טקס .ד

ומחבר לקדושת  הקהלמשתף את , מהתפילה והמסורת וחלקים עכשוויים הטקס משלב חלקים

מובאים בו מקורות עתיקים והחדשים, הצוות מוזמן לבחור מתוכו את מה שמתאים ונכון  היום.

 לקהילתכם.

 

 הצעה לטקס:

 

 קריאה:
 

 כל נדרי
 מתוך מחזור יום הכיפורים

ָקָהל ת הַּ עַּ ל דַּ ָמקֹום ְועַּ ת הַּ עַּ ל דַּ  עַּ
ְעָלהִביִׁש  ָטה יָבה ֶׁשל מַּ  ּוִביִׁשיָבה ֶׁשל מַּ

ְרָיִנים: ֵלל ִעם ָהֲעבַּ ִתיִרין ְלִהְתפַּ  ָאנּו מַּ
 

ֲחָרֵמי ְוקֹוָנֵמי ְוִקּנּוֵסי  ָכל ִנְדֵרי ֶוֱאָסֵרי ּוְׁשבּוֵעי וַּ
  ,ְוִכּנּוֵיי

ֲחִריְמָנא  ְעָנא ּוְדאַּ בַּ ְרָנא ּוְדִאְׁשתַּ  ְדִאְנדַּ
ְפׁשָ  ל נַּ ְרָנא עַּ  ָתָנא:ּוְדָאסַּ

ָבא ָעֵלינּו  ד יֹום ִכפּוִרים הַּ ִמּיֹום ִכפּוִרים ֶזה עַּ
 ְלטֹוָבה. 

ְטָנא ְבהֹון. ֻכְלהֹון ְיהֹון ָׁשָרן ְׁשִביִקין   ְבֻכְלהֹון ִאיֲחרַּ
ָּיִמין:  ְׁשִביִתין ְבֵטִלין ּוְמֻבָטִלין ָלא ְׁשִריִרין ְוָלא קַּ

ֱאָסֵרי ּוְׁשבּוָעָתָנא ָלא ִנְדָרָנא ָלא ִנְדֵרי ֶוֱאָסָרָנא ָלא 
 ְׁשבּועֹות:

ָגר ְבתֹוָכם.  ֵגר הַּ ת ְבֵני ִיְׂשָרֵאל. ְולַּ ח ְלָכל ֲעדַּ  ְוִנְסלַּ
 ִכי ְלָכל ָהָעם ִבְׁשָגָגה:

 
כל הנדרים והאיסורים  תרגום מארמית:

והשבועות, וקונמות, וקנסות, וכינויים אחרים 
תי של נדרים, שנדרתי, ונשבעתי, והחרמתי, ואסר

על עצמי מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה 
ומיום כיפורים זה עד יום הכיפורים הבא עלינו 

 ,בכולן אני מתחרט, כולן יהיו מותרין ;לטובה
עזובים, בטלים ומבוטלים, לא שרירים ולא 

 קיימים. 
נדרינו לא נדרים והאיסורים לא איסורים 

 והשבועות לא שבועות.
 
 

 שירה:
 

  אסיף
 לחן: נעמי שמר, פרת : איתמרמילים

ֲעִׂשים מַּ  ֱאֹסף ֶאת הַּ
ִמִלים ְוָהאֹותֹות  ֶאת הַּ

 ְבָרָכה ָכֵבד ִמְשֵאת. ְכמֹו ְיבּול

 
ְפִריָחה  ֱאֹסף ֶאת הַּ

ִזְכרֹונֹות  ֲאֶׁשר ָגְמָלה לַּ
ף ְבֶטֶרם ִיץ ֶׁשָחלַּ  ֵעת. ֶׁשל קַּ

 
ָּיִפים ְראֹות ָפֶניָה הַּ  ֱאֹסף ֶאת ָכל מַּ

ָבר. ְכמֹו ְפִרי ְוֶאת הַּ  ֶאת הַּ
ְשָלִפים ָהֲאָדָמה ִהיא ת לַּ חַּ  ֲאֹפָרה ִמתַּ

 ְוֵאין ָלּה עֹוד ָלֵתת ְלָך ָדָבר.

 
ל  ִׁשָבְלתֹו ְוֵאין יֹוֵתר ִגְבעֹול חֹוֵלם עַּ

 ֶוֱאָסֵריְוֵאין יֹוֵתר ִנְדֵרי 
ֶגֶׁשם ְבִעתֹו ת ָהרּוחַּ ִכי הַּ ְבָטחַּ ק הַּ  רַּ

 ְבֹתם ִתְׁשֵרי. ּהָר פָ עֲ  עֹוד ָיֹחֵנן ֶאת

 

 קריאה:
 

 רעיה הרניק
ר עַּ ח ָלנּו ׁשַּ  ְפתַּ

ָשֵקט  ֶזה הַּ ּיֹום הַּ  בַּ
ֲחֵרי ע ָׁשִנים אַּ  ֶׁשבַּ
ֲאִני לֹא ׁש. וַּ עַּ  ָהרַּ

ָמה ִלְפֵני ת כַּ עַּ  יֹודַּ
ָבא ׁש הַּ עַּ  ָהרַּ

ר עַּ ח ָלנּו ׁשַּ  ְפתַּ
י ָיבֹואּו בֹו  אּולַּ

ֲחִמים   ָהרַּ
ֲהָבה  .ְוָהאַּ

 

 

 שירה:
 

 למעלות שיר
 תהלים, קכ"א

ִין ָיבֹא  י ֶאל ֶהָהִרים ֵמאַּ ֲעלֹות ֶאָשא ֵעינַּ מַּ ִׁשיר לַּ
 ֶעְזִרי

ִים ָוָאֶרץ 'ֶעְזִרי ֵמִעם ה  ֹעֵׂשה ָׁשמַּ
ל ָינּום ֹׁשְמֶרָך ְגֶלָך אַּ מֹוט רַּ ל ִיֵתן לַּ  אַּ

 ִהֵּנה לֹא ָינּום ְולֹא ִייָׁשן ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל
ל 'ֹׁשְמֶרָך ה 'ה  יַּד ְיִמיֶנָך ִצְלָך עַּ

ָלְיָלה ֶשֶמׁש לֹא יֶַּכָכה ְוָיֵרחַּ בַּ  יֹוָמם הַּ
ְפֶׁשָך 'ה  ִיְׁשָמְרָך ִמָכל ָרע ִיְׁשֹמר ֶאת נַּ
ד עֹוָלם 'ה ָתה ְועַּ  ִיְׁשָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמעַּ
 
 

 שירה:
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 :מתוך תפילת עמידה בעשרת ימי תשובה
ְלֵכנּו   ָאִבינּו מַּ
ֲעֵננּו ִכי ֲעִׂשים  ָחֵּננּו וַּ  ֵאין ָבנּו מַּ

 .ִעָמנּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְוהוִׁשיענו ֲעֵׂשה

 

 קריאה:

 
 וידוי              

 מתוך מחזור יום הכיפורים
ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך, ְיהָֹוה צּוִרי 

 ְוֹגֲאִלי:
ֹוא ְלָפֶניָך ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, )נ"א ָאָּנא( ָתב

ֵזי  ְחנּו עַּ ם ִמְתִחָּנֵתנּו. ֶׁשֵאין ֲאנַּ לַּ ל ִתְתעַּ ְתִפָלֵתנּו, ְואַּ
ר ְלָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  ָפִנים ּוְקֵׁשי ֹעֶרף לֹומַּ
ְחנּו  ְחנּו ְולֹא ָחָטאנּו. ֲאָבל ֲאנַּ ִדיִקים ֲאנַּ ֲאבֹוֵתינּו צַּ

ֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו:  וַּ
ְמנּו. ְרנּו ֹדִפי: ָאׁשַּ ְלנּו. ִדבַּ ְדנּו. ָגזַּ  ָבגַּ

ְלנּו ֶׁשֶקר: ְסנּו. ָטפַּ ְדנּו. ָחמַּ ְענּו. זַּ  ֶהֱעִוינּו. ְוִהְרׁשַּ
ְרנּו.  ְצנּו. ָסרַּ ְדנּו. ִנאַּ ְצנּו. ָמרַּ ְבנּו. לַּ ְצנּו ָרע. ִכזַּ ָיעַּ

ְרנּו. ִקִשינּו ֹעֶרף: ְענּו. ָצרַּ  ָעִוינּו. ָפׁשַּ
ְתנּו. ְענּו. ִׁשחַּ ְבנּו. ָתִעינּו. ִתְעָתְענּו: ָרׁשַּ  ִתעַּ

 
 

*** 
  -וגם 

ְכנּו. גמלנו חסד. דרשנו אמת.  אהבנו. ֵברַּ
ִהשתאנו. והקשבנו. זכרנו טוב. ִחיבקנו. טיפלנו. 

 יראנו חטא.
כבשנו יצר. למדנו מטעויות. נתנו. סעדנו. עזרנו. 

 פתחנו דלת.
ְבנּו. רקדנו.  שרנו. תמכנו.  צחקנו. ֵקרַּ

 וי של התנועה הרפורמיתידוע"פ הו

 

 קריאה:
 

 אלחנן ניר
 וידוי
ק ָכל ׁשּוב ְפִקיִדים ִמְׂשחַּ תַּ ָּידּועַּ  הַּ  .הַּ
 :ֵמרֹאׁש מֹוִדיעַּ  ֲאִני ִהֵּנה

ְחנּו  .ֲאֵׁשִמים ֲאנַּ
 .ְלעֹוָלם

ְתָחָלה הַּ ד ֵמהַּ ּסֹוף ְועַּ  .ְכִריָכה ֶאל ִמְכִריָכה. הַּ
ְמנּו  .ָאׁשַּ

ָתה  .צֹוֵדק ָתִמיד אַּ
 

 ?אֹוָתנּו אֹוֵהב ָתהאַּ  ָכָכה
 
 

 קריאה:

 

 

 

 
 

 מתוך תפילת יום כיפור:
ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבֹאֶנס ּוְבָרצֹון:  עַּ
ֵלב: ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבִאמּוץ הַּ  ְועַּ

ת: ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִבְבִלי ָדעַּ  עַּ
ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבִבטּו  י ְׂשָפָתִים:ְועַּ

ָּסֶתר: ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבָגלּוי ּובַּ  עַּ
ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבִגלּוי ֲעָריֹות:  ְועַּ

ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבִדבּור ֶפה:  עַּ
ת ּוְבִמְרָמה: עַּ ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבדַּ  ְועַּ

ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶ  ֵלב:עַּ  יָך ְבִהְרהּור הַּ
: ת ֵרעַּ ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבהֹוָנאַּ  ְועַּ

ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבִודּוי ֶפה:  עַּ
ת ְזנּות: ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִבְוִעידַּ  ְועַּ
ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבָזדֹון ּוִבְׁשָגָגה:  עַּ

ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנ  ּו ְלָפֶניָך ְועַּ
 ְבִזְלזּול הֹוִרים ּומֹוִרים:

ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבֹחֶזק ָיד:  עַּ
ֵשם: ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבִחלּול הַּ  ְועַּ
ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבִטְפׁשּות ֶפה:  עַּ

ת ְׂשָפָתִים: ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבֻטְמאַּ  ְועַּ
 ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבֵיֶצר ָהָרע:עַּ 

ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְביֹוְדִעים ּוְבלֹא יֹוְדִעים:  ְועַּ
ל ָלנּו,  ח ָלנּו, ְמחַּ ל ֻכָלם ֱאלֹוּהַּ ְסִליחֹות, ְסלַּ  ְועַּ

ֶפר ָלנּו:  כַּ
ד: ת ֹׁשחַּ פַּ ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבכַּ  עַּ

ל ֵחְטא ֶׁשָחטָ  ׁש ּוְבָכָזב:ְועַּ חַּ  אנּו ְלָפֶניָך ְבכַּ
ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבָלׁשֹון ָהָרע:  עַּ

ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבָלצֹון:  ְועַּ
ָתן: ָשא ּוְבמַּ ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבמַּ  עַּ

ֲאָכל ּוְבִמְׁשֶתה: ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבמַּ  ְועַּ
ל ֵחְטא ְרִבית: עַּ  ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבֶנֶׁשְך ּוְבמַּ

ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִבְנִטּיַּת ָגרֹון:  ְועַּ
ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבִׂשקּור ָעִין:  עַּ

ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבִׂשיחַּ ִׂשְפתֹוֵתינּו:  ְועַּ
יִ  ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבֵעינַּ  ם ָרמֹות:עַּ

ח: זּות ֶמצַּ ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבעַּ  ְועַּ
ֶפר  ל ָלנּו, כַּ ח ָלנּו, ְמחַּ ל ֻכָלם ֱאלֹוּהַּ ְסִליחֹות, ְסלַּ ְועַּ

 ָלנּו: 
ת ֹעל: ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִבְפִריקַּ  עַּ

ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִבְפִלילּות:  ְועַּ
ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו : עַּ  ְלָפֶניָך ִבְצִדּיַּת ֵרעַּ

ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבָצרּות ָעִין:  ְועַּ
לּות רֹאׁש: ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבקַּ  עַּ

ְׁשיּות ֹעֶרף: ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבקַּ  ְועַּ
ע: ִים ְלָהרַּ ְגלַּ ת רַּ ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבִריצַּ  עַּ

ל ֵחְט   א ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִבְרִכילּות:ְועַּ
ת ָׁשְוא: ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִבְׁשבּועַּ  עַּ
ת ִחָּנם: ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבִׂשְנאַּ  ְועַּ
ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִבְתׂשּוֶמת ָיד:  עַּ

ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבִתְמהֹון ֵלָבב:  ְועַּ
ל כֻ  ֶפר ְועַּ ל ָלנּו, כַּ ח ָלנּו, ְמחַּ ָלם ֱאלֹוּהַּ ְסִליחֹות, ְסלַּ

 ָלנּו:
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   שירה:

 
 מתוך מחזור יום הכיפורים

 דון הסליחותא
ְּסִליחֹות  ֲאדֹון הַּ

 בֹוֵחן ְלָבבֹות
 גֹוֶלה ֲעמּוקֹות
 דֹוֵבר ְצָדקֹות

ֵחם ָעֵלינּו  ָחָטאנּו ְלָפֶניָך רַּ

 
 ָהדּור ְבִנְפָלאֹות

 מֹותָוִתיק ְבֶנחָ 
 זֹוֵכר ְבִרית ָאבֹות

 חֹוֵקר ְכָליֹות
ֵחם ָעֵלינּו   ָחָטאנּו ְלָפֶניָך רַּ

 
ְבִרּיֹות  טֹוב ּוֵמִטיב לַּ

 יֹוֵדעַּ ָכל ִנְסָתרֹות
 כֹוֵבׁש ֲעֹונֹות

 לֹוֵבׁש ְצָדקֹות
ֵחם ָעֵלינּו  ָחָטאנּו ְלָפֶניָך רַּ

 
ִכּיֹות  ָמֵלא זַּ

 נֹוָרא ְתִהלֹות
 סֹוֵלחַּ ֲעֹונֹות

 ֶנה ְבֵעת ָצרֹותעֹו
ֵחם ָעֵלינּו  ָחָטאנּו ְלָפֶניָך רַּ

 
 פֹוֵעל ְיׁשּועֹות

 צֹוֶפה ֲעִתידֹות
דֹורֹות  קֹוֵרא הַּ

 רֹוֵכב ֲעָרבֹות
 ׁשֹוֵמעַּ ְתִפלֹות
 ְתִמים ֵדעֹות

ֵחם ָעֵלינּו  ָחָטאנּו ְלָפֶניָך רַּ
 
 
 

 ונתנה תוקף
 

ּיֹום, ִכי הּוא נֹוָרא ְוָאֹים.  ת הַּ ֶּנה ֹתֶקף ְקֻדשַּ  ּוְנתַּ
ְלכּוֶתָך, ְוִיכֹון ְבֶחֶסד ִכְסֶאָך,   ּובֹו ִתָּנֵׂשא מַּ

 ְוֵתֵׁשב ָעָליו ֶבֱאֶמת.
ָּין ּומֹוִכיחַּ ְויֹוֵדעַּ ָוֵעד,  ָתה הּוא דַּ  ֱאֶמת ִכי אַּ

 ְוכֹוֵתב ְוחֹוֵתם ְוסֹוֵפר ּומֹוֶנה, 
ִזְכרֹונֹות, ְוִתְזכֹ  ח ֶאת ֵסֶפר הַּ ִּנְׁשָכחֹות, ְוִתְפתַּ  ר ָכל הַּ

 ּוֵמֵאָליו ִיָקֵרא, ְוחֹוָתם יַּד ָכל ָאָדם בֹו. 
ע.  ָקה ִיָשמַּ ע ְוקֹול ְדָמָמה דַּ  ּוְבׁשֹוָפר ָגדֹול ִיָתקַּ

ְלָאִכים ֵיָחֵפזּון, ְוִחיל ּוְרָעָדה יֹאֵחזּון,   ּומַּ
ל ְצָבאְויֹאְמרּו: ִהֵּנה יֹום  ִדין ִלְפֹקד עַּ ִדין. -הַּ  ָמרֹום בַּ

ִדין.   ִכי לֹא ִיְזכּו ְבֵעיֶניָך בַּ
ְברּון ְלָפֶניָך ִכְבֵני-ְוָכל ָבֵאי עַּ  ָמרֹון.-עֹוָלם יַּ

ת ִׁשְבטֹו,  חַּ ֲעִביר צֹאנֹו תַּ ת רֹוֶעה ֶעְדרֹו, מַּ ָקרַּ  ְכבַּ
ֲעִביר ְוִתְסֹפר ְוִתְמֶנה ְוִתְפֹקד ֶנֶפׁש  ָכל ָחי.  ֵכן תַּ

ְחֹתְך ִקְצָבה ְלָכל בְ  ר ִדיָנם.ּיָ ִר ְותַּ  ה. ְוִתְכֹתב ֶאת ְגזַּ

ָשָנה ִיָכֵתבּון ּוְביֹום צֹום ִכפּור ֵיָחֵתמּון:   ְברֹאׁש הַּ
ָמה ִיָבֵראּון, ִמי ִיְחֶיה. ּוִמי ָימּות,  ְברּון ְוכַּ עַּ ָמה יַּ  כַּ

מַּ   ִים ּוִמי ָבֵאׁש, ִמי ְבִקצֹו ּוִמי לֹא ְבִקצֹו, ִמי בַּ
ֵגָפה, ִמי ָינּוחַּ  מַּ ׁש ּוִמי בַּ עַּ ָּיה, ִמי ָברַּ חַּ ֶחֶרב ּוִמי בַּ ִמי בַּ

 ,  ּוִמי ָינּועַּ
 ִמי ִיָשֵקט ּוִמי ִיָטֵרף, ִמי ִיָשֵלו ּוִמי ִיְתיַָּּסר, 

 ִמי ִיָשֵפל,ִמי ֵיָעֵׁשר ּוִמי ֵיָעִני.ִמי ָירּום ּו
ְגֵזָרה.ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפָלה ּוְצדָ  ֲעִביִרין ֶאת ֹרעַּ הַּ  ָקה מַּ

ָתה יֹוֵדעַּ ִיְצָרם, ִכי  ָתה הּוא יֹוְצָרם, ְואַּ ֱאֶמת ִכי אַּ
 ֵהם ָבָׂשר ָוָדם.

ְחמֹו.  ְפׁשֹו ָיִביא לַּ  ָאָדם ְיסֹודֹו ֵמָעָפר ְוסֹופֹו ֶלָעָפר, ְבנַּ
ִּנְׁשָבר, ְכָחִציר ָיֵבׁש ּוְכִציץ נֹוֵבל,  ָמׁשּול ְכֶחֶרס הַּ

 ְכֵצל עֹוֵבר, ּו
ֲחלֹום ּוְכָעָנן ָכלֶ  , ְוכַּ ה, ּוְכרּוחַּ נֹוָׁשֶבת, ּוְכָאָבק פֹוֵרחַּ

 ָיעּוף. 
ָּים. י ְוקַּ ָתה הּוא ֶמֶלְך, ֵאל חַּ  ְואַּ

 
מעשה ברבי אמנון שחי בימי הביניים בעיר 
מגנצא בגרמניה והיה גדול הדור. החלו ההגמון 
והשרים של אותה עיר מבקשים ממנו שימיר את 

 הפצירו בו ללא הרף. ,דתו
יום אחד, כשלא יכול היה יותר לעמוד בלחצם, 
ביקש להסירם מפניו ואמר: "תנו לי זמן שלושה 
ימים ואשיבכם דבר". ברגע שיצאו מילים אלו 

האם יש בכלל  הבין עד כמה שגה וחטא. –מפיו 
 אפשרות כזו?!

לא  –ויצום, ויתפלל ויבכה. למועד שלושה ימים 
מנון בפני ההגמון. שלח ההגמון התייצב רבי א

מדוע לא הגיע  –חיילים להביאו. לשאלת ההגמון 
למועד, השיב רבי אמנון וביקש כי יכרתו את 
לשונו על כי אמרה את המשפט הנורא: "תנו לי 

 זמן שלושת ימים".
ויען ההגמון ויאמר: "לא הלשון תיכרת, אלא 
הרגלים אשר לא באו במועד! והידיים שסרבו 

ויכרתו את ידיו ואת רגליו של  הצלב". לסמן את
 אמנון. 

ערב ראש השנה היה. ובראש השנה  –אותו יום 
בשעת קדושה של מוסף, ביקש רבי אמנון 
והעלוהו כרות ידיים ורגליים לבימה, אצל ארון 

את התפילה הנפלאה: "ונתנה  קראהקודש ושם 
 תוקף קדושת היום". 

 יצאה נשמתו בטהרה. –בסיימו התפילה 
ספר אור זרוע, הלכות ב המופיע)יפור שלעיל הס

: 20-, קיבל משנה תוקף במאה הראש השנה(
המלחין יאיר רוזנבלום הגיע לקיבוץ בית 

מבניו במלחמת יום  11השיטה, אשר איבד 
כיפור, וחיבר במקום לחן משלו לפיוט העתיק. 
החיבור בין אימת ימי הביניים לאימת המלחמה 

וט, הנאמר עד היום יצר את העיבוד הנוכחי לפי
בבתי הכנסת בתפילת מוסף של ראש השנה 

 ויום כיפור.
הפייטן כתיבתו של הפיוט היתה כנראה ע"י 

 הקדום יניי שפעל במאה השישית בארץ ישראל
 בידי פייטן בן זמנו.  או
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 קריאה:

 
 לאה גולדברג

ֵלל י, ָבֵרְך ְוִהְתפַּ ְמֵדִני ֱאֹלהַּ  לַּ
ל ל-עַּ ּה ְפִרי ָבֵׁשל-סֹוד ָעֶלה ָקֵמל, עַּ  ֹנגַּ

זֹאת ִלְראֹות, ָלחּוׁש, ִלְנֹׁשם, ֵחרּות הַּ ל הַּ  עַּ
ת, ְליֵַּחל, ְלִהָכֵׁשל. עַּ  ָלדַּ

ֵמד ֶאת י ְבָרָכה ְוִׁשיר-לַּ ֵלל-ִׂשְפתֹותַּ  הַּ
ְּנָך ִעם ֵדׁש ְזמַּ  ֵליל-ֹבֶקר ְוִעם-ְבִהְתחַּ
ּיֹום  ל ְיִהי יֹוִמי הַּ  ִכְתמֹול ִׁשְלׁשֹום -ְלבַּ

ל ִיְה  י יֹוִמי ְלבַּ  ֶהְרֵגל.  -ֶיה ָעלַּ
 

 קריאה:

 
 :בעשרת ימי תשובה עמידהילת מתוך תפ

ִּיים.  חַּ ִּיים. ֶמֶלְך ָחֵפץ בַּ  ָזְכֵרנּו ְלחַּ
ִּיים: ְנָך ֱאֹלִהים חַּ עַּ ִּיים. ְלמַּ חַּ  ְוָכְתֵבנּו ְבֵסֶפר הַּ

 

 קריאה:
 

 רבקה מרים 
 ְבֵראִׁשית ָבָרא ֱאֹלִהים 

שָ  ִים ֶׁשְבֶעצֶ ֶאת הַּ  ם ֵאיָנם מַּ
ת,  עַּ  ְוֶאת ָהֲאָדָמה ֶׁשרֹוָצה ָבם ָלגַּ

 ְבֵראִׁשית ָבָרא ֱאֹלִהים חּוִטים ְמתּוִחים ֵביֵניֶהם 
ִים ֶׁשְבֶעֶצם ֵאיָנם   ֵבין ָׁשמַּ
ת.  עַּ ּוַּ ְמׁשַּ  ּוֵבין ָהֲאָדָמה הַּ

ר   ְוֶאת ָהָאָדם הּוא ָיצַּ
 ה ֶׁשֵאיֶנּנּוֶׁשָהִאיׁש הּוא ְתִפָלה ְוהּוא חּוט נֹוֵגעַּ ְבמָ 

קּות.  ָגע ֶׁשל ֹרְך ְודַּ  ְבמַּ

 

 

 

 

 

 

 

 שירה:

 
 טו-תהלים לד, יג

ִּיים ֹאֵהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב:  ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ חַּ
ֵבר ִמְרָמה:  ְנֹצר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע ּוְׂשָפֶתיָך ִמדַּ

ֵקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו: ֲעֵׂשה טֹוב בַּ  סּור ֵמָרע וַּ

 

 שירה:
 

 לקיסריה     הליכה
 חנה סנש, דוד זהבי

 אלי אלי
 שלא יגמר לעולם

 החול והים
 רשרוש של המים

 ברק השמים
 תפילת האדם

 
 
 

  

  



15 
 

 שער שני: יום כיפור עצמו

 

עצמו הוא יום התפילה המרכזי, לפי המסורת. המתפללים הצמים כמעט לא יוצאים את כיפור יום 

 וך יותר למפגש והתבוננות פנימית קהילתית:מהלך אר כאן מצורפת הצעה ובהבית הכנסת. גם 

 

, במסלול הקשור לנושא מסוים. לדוגמא: פינות ילדות, וץטיול בסביבת הקיבהיום מתחיל ב .א

 יצירות אומנות ברחבי הקיבוץ, גינות מיוחדות ועוד...

 

נשים בקהילה סביב הנושא שנבחר מראש. המפגשים .במועדון עם אמפגשים לאחר מכן  .ב

מנדלות,  יצירת ,לימוד)לדוגמא(:  מונחים או בשיחה חופשית. אפשר לשלביכולים להיות 

 ל עפ"י הכוחות הקיימים בקהילה.ו, הכניגון משותףף, מדיטציה, כתיבה יוצרת, התבוננות בנו

 דוגמאות לימים כאלה שנערכו בקיבוצים, בסוף החוברת.

 

וח. כל משפחה או יחיד/ה ג. תשליך קהילתי: התאספות קהילתית ליד מקור מים, או בשדה הפת

או על אבן את המשא אותו ירצו להשליך מעל עצמם, עם תום שנה שחלפה  יכתבו על פתק

ותחילת שנה חדשה. את האבנים או הפתקים ניתן לאסוף ולהשליך יחד אל המים, או לסדר 

 במבנה בשדה הפתוח. ניתן גם לכתוב ציפיות ומשאלות לשנה החדשה. 
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 שער שלישי: נעילה

 

 תפילה,והתבוננות, צום, מפגש של . אחרי יממה יםכיפורהשיא של יום נחשבת לתפילת הנעילה 

עוד רגע מסתיים יום  .יראהאולי גם הנפש נמצאת בחוויה מיוחדת. יש תחושה של רוממות רוח ו

שיא הטקס הוא  להשתוקק לטוב.לדייק את עצמנו, לבקש משהו, נוספת כיפור וזאת הזדמנות 

 . התקיעה בשופר

 

 שני שלבים לחלק הנעילה של יום כיפור: הצעתנו כוללת

 וכד'. פסיפס קהילתייצירת יוגה, פעילות הורים וילדים לפני השקיעה, לדוגמא:  .1

 טקס נעילה ותקיעה בשופר .2

 

 

 דוגמא לטקס נעילה:

 

 קריאה:

 
 יונה וולך

 החיים שיש לך
 

ִּיים ֶׁשֵּיׁש ְלָך חַּ  הַּ
ִּיים ֶׁשָחִייתָ  חַּ  ֵהם הַּ

בֵ  ֲהָבָנההַּ  ט ָאחֹוָרה בַּ
ְבֵראִׁשית ת הַּ  ְמָצא ֶאת ְנֻקדַּ

ְבִריָאה  הַּ
ְצְמָך  ְבָרא ֶאת עַּ

טֹוב ְביֹוֵתר  ֶזה ָהעֹוָלם הַּ
ָּיִחיד  הַּ

ל ִלְברֹא  ֶׁשתּוכַּ
 ָכל ֶזה ָמצּוי ְבתֹוְכָך

ֵלה אֹותֹו  גַּ
ְתָחָלה... ְתֵחל ֵמהַּ  הַּ

 
 
 
 

ר   עַּ ח ָלנּו ׁשַּ  ְפתַּ
ת ׁשַּ  ר  ְבֵעת ְנִעילַּ  עַּ

   ִכי ָפָנה יֹום
 מתוך תפילת נעילה במחזור יום כיפורים

 

 

 

 

 

 

 

 שירה:

 
 אני מאמין  

 טוביה שלונסקי, שאול טשרניחובסקי

  
 שחקי שחקי על החלומות,

 זו אני החולם שח.
 שחקי כי באדם אאמין,

 כי עודני מאמין בך.

 
 כי עוד נפשי דרור שואפת,

 לא מכרתיה לעגל פז,
 באדם,כי עוד אאמין 

 גם ברוחו, רוח עז.

 
 אאמינה גם בעתיד,

 אף אם ירחק זה היום,
 ישאו שלום, -אך בוא יבוא 

 אז וברכה לאום מלאום.

 
 שחקי שחקי על החלומות,

 זו אני החולם שח.
 שחקי כי באדם אאמין,

 כי עודני מאמין בך.
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 -א.נשים מהקהל יקראו לפי סדר  –קריאה 

 שורה שורה:

 
ח ה'  ֵחינּו ְבָכל ְוִיְפתַּ ֱאלֵהינּו ָלנּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל אַּ

 ָמקום ֶׁשֵהם:
ְחָוה. ֲהָבה ְואַּ ֲעֵרי אַּ ֲעֵרי אוָרה. ׁשַּ  ׁשַּ

ֲעֵרי ֵבית ִמְקָדׁשו. ֲעֵרי ְבָרָכה. ׁשַּ  ׁשַּ
ֲעֵרי ִגיָלה. ֲעֵרי ְגֻאָלה. ׁשַּ  ׁשַּ

ְׂשֵכל. ֲעֵרי ֵדָעה ְוהַּ ֲעֵרי ִדיָצה. ׁשַּ  ׁשַּ
ֲעֵרי הוד ְוָהָדר ְרָוָחה.ׁשַּ ְצָלָחה ְוהַּ ֲעֵרי הַּ  . ׁשַּ

ֲעֵרי ָוִתיקּות. ד טוב. ׁשַּ עַּ ֲעֵרי וַּ  ׁשַּ
ֲעֵרי ְזִריזּות. ֲעֵרי ָזִכּיות. ׁשַּ  ׁשַּ

ֲעֵרי  ֲעֵרי ֵחן ָוֶחֶסד. ׁשַּ ֲעֵרי ָחְכָמה. ׁשַּ ֲעֵרי ֶחְדָוה. ׁשַּ ׁשַּ
ִּיים טוִבים.  חַּ

ל ּוָמָטר ִלְבָרָכה. ֲעֵרי טַּ ֲעֵרי ָטֳהָרה. ׁשַּ  ׁשַּ
ֲעֵרי יְ   ׁשּוָעה.ׁשַּ

ֲעֵרי ָכבוד.  ְלָכָלה. ׁשַּ ֲעֵרי כַּ ָפָרה. ׁשַּ ֲעֵרי כַּ  ׁשַּ
ֲעֵרי ֵלב טוב. ֲעֵרי ִלמּוד תוָרה ִלְׁשָמּה. ׁשַּ  ׁשַּ

ֲעֵרי ְמִחיָלה. ֲעֵרי ָמזון. ׁשַּ  ׁשַּ
ֲעֵרי ְנִעימּות. ֲעֵרי ֶנָחָמה. ׁשַּ  ׁשַּ

ֲעֵרי ְסִליָחה. ֲעֵרי סודות תוָרתו. ׁשַּ  ׁשַּ
ֲעֵרי ֶעְזָרה.  ׁשַּ

ְרָנָסה ׁשַּ  ֲעֵרי פַּ ֲעֵרי ִפְרָיה ְוִרְבָיה. ׁשַּ ֲעֵרי ְפדּות. ׁשַּ
 טוָבה.

ֲעֵרי ָצֳהָלה. ֲעֵרי ְצָדָקה. ׁשַּ  ׁשַּ
ֲעֵרי ִקבּוץ  ֲעֵרי ִקבּול ְתִפלות. ׁשַּ ֲעֵרי קוְמִמּיּות. ׁשַּ ׁשַּ

 ָגֻלּיות.
ֲעֵרי ָרצון. ֲחִמים. ׁשַּ ֲעֵרי רַּ ֲעֵרי ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה. ׁשַּ  ׁשַּ

ֲעֵרי  ְלָוה.ׁשַּ ֲעֵרי ׁשַּ  ָׁשלום. ׁשַּ
ֲעֵרי  ֲעֵרי ְתׁשּוָעה. ׁשַּ ֲעֵרי ְתִפָלה. ׁשַּ ֲעֵרי תוָרה. ׁשַּ ׁשַּ

 ְתׁשּוָבה.
ְחרּות.  ְוָיִסיר ִמתוְכֶכם ִקְנָאה ְוִׂשְנָאה ְותַּ

פיוט לסוף ערבית של יום כיפור לפי מנהג עדות 
 המזרח

 
 

 שירה: 
 

 ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִבְמרֹוָמיו 
ֲעֶׂשה ׁשָ   לֹום ָעֵלינּו הּוא יַּ

ל ָכל ִיְׂשָרֵאל )ועל כל יושבי תבל(   ְועַּ
 ְוִאְמרּו ָאֵמן:

 מתוך תפילת עמידה
 
 

 תקיעה בשופר

 

 

 שירה:

 
 לו יהי  

 מילים ולחן: נעמי שמר

 
 עוד יש מפרש לבן באופק

 מול ענן שחור כבד
 כל שנבקש לו יהי.

 ואם בחלונות הערב
 אור נרות החג רועד

 כל שנבקש לו יהי.

 
 לו יהי, לו יהי

  לו יהי -אנא 
 כל שנבקש לו יהי.

 
 מה קול ענות אני שומע
 קול שופר וקול תופים

 כל שנבקש לו יהי
 לו תישמע בתוך כל אלה

 גם תפילה אחת מפי
 כל שנבקש לו יהי

 
 לו יהי, לו יהי...

 
 בתוך שכונה קטנה מוצלת

 בית קט עם גג אדום
 כל שנבקש לו יהי.

 זה סוף הקיץ סוף הדרך
 תן להם לשוב הלום

 כל שנבקש לו יהי.

 
 לו יהי, לו יהי...

 
 ואם פתאום יזרח מאופל

 על ראשנו אור כוכב
 כל שנבקש לו יהי.

 אז תן שלווה ותן גם כוח
 לכל אלה שנאהב

 כל שנבקש לו יהי.
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 נספחים:

 

 אוסף של מקורות נוספים להשראה:

 

 יאיר הורוביץ
 14/  ציפור כלואה

 
ח ִלי ׁשַּ  ָתה אֹוֵמר,"ְפתַּ ר," אַּ  עַּ

ְמרֹוִמים. ִים לַּ  ְונֹוֵׂשא ֵעינַּ
ע ְרקַּ קַּ ל הַּ ְגֶליָך עַּ  רַּ

 ְורֹאְׁשָך ָׁשט ָבֲעָנִנים.
ִים, ָשמַּ ֶלה בַּ ֵּיי ֲאבַּ  ֶאת חַּ

ִצפֹור,  ָכְך ָאְמָרה הַּ
ע ֶאת מֹוִתי. ל ָהָאֶרץ ֵאדַּ  ְועַּ

 
ר, עַּ ח ִלי ְכׁשַּ  ָהֲאָדָמה ִתָפתַּ

ִצפֹור  ,הֹוִסיָפה הַּ
ק ְנִעיָלה. ֲחֶריָה רַּ  ְואַּ

 
 

 יחיאל חזק
ִכּפּוִרים ח ְלָאִחי ְביֹום הַּ ר לֹא ִנְפתַּ עַּ שַּ  הַּ

 
 השער לא נפתח לאחי ביום הכיפורים

 רק נסגר והולך
 נסגר והולך 

 על ציריו הכבדים
 ואני מנסה לעצור את תנופת הברזל

 סוגרת עליו מכל עבר
 ואם זהו כוח משיכת האדמה

 חיוהיא מושכת את א
 כמו אישה, כמו אישה

 ואותי מרימה להמשיך ולרחף
 כמו לווין מסביב לה

 אני מוותר 
 כי אני מבני קין

 ארור ומוכה אדמה
 וסובב וסובב

 ואחר מציץ מאחורי שתי כתפי
 ועיניו שוחקות לחולם

 וסופק ורואה
 איך אני ברגליי

 ממולל

 

 

 

 

 

 

 

 גולדברג לאה
  סליחות

 
 א.

י לִ  י ֶאת ֵעינַּ ,ָבאָת ֵאלַּ  ְפֹקחַּ
לֹון ּוְרִאי, ָבט ְוחַּ  ְוגּוְפָך ִלי מַּ

ָבא ֶאל ָהֹאחַּ  ְיָלה הַּ לַּ  ָבאָת כַּ
ְדָבִרים. ֹחֶׁשְך ֶאת ָכל הַּ ְראֹות לֹו בַּ  ְלהַּ

 
ְדִתי: ֵׁשם ְלָכל ִריס ְוִצֹפֶרן  ְוָלמַּ

ָבָׂשר ֶהָחׂשּוף ֲעָרה בַּ  ּוְלָכל ׂשַּ
 ֵריח ֶדֶבק ָוֹאֶרן -ְוֵריחַּ יְַּלדּות 

גּוף.הּו  א ִניחֹוחַּ ֵלילֹו ֶׁשל הַּ
 

 ֵהם ִהְפִליגּו ֵאֶליָך –ִאם ָהיּו ִעּנּוִיים 
ָלָבן ֶאל ָהֹאֶפל ֶׁשְלָך.  ִמְפָרִׂשי הַּ

 ְתֵנִני ָלֶלֶכת, ְתֵנִני ָלֶלֶכת
ְּסִליָחה. ל חֹוף הַּ  ִלְכֹרעַּ עַּ

 
 

 אגי משעול
 סליחה

 
ְפִׁשי ְׁשפּוָכה  ֲאֹדָני נַּ

 ְלָפֶניָך
ֲאִני ְמדַּ   ֶבֶרת ְבֵׁשם ְׁשֵנינּווַּ

 ּוְבִמִלים ִנמֹולֹות
 

ר  עַּ ְחָת ָלנּו ׁשַּ ְבנּו ְכֶׁשָפתַּ ה ָחׁשַּ  מַּ
ְצנּו ִלְקָראתֹו ִזים ֶזה ִמֶזה ִהְתָפרַּ  ּומּופַּ

 ְמֻכִּסים ִפְרֵחי ִהינּוָמה
 

ח ֶפתַּ ִהים מּול הַּ ְחנּו ִמְׁשתַּ ח ָלנּו ֶׁשֲאנַּ  ְסלַּ
הֹוֵלְך ְוִנְסָגר ֵמֶעְלב  ֹון ִהּסּוֵסינּוהַּ

ד ֵהֵחלּו צֹוְלפֹות  ֲאָבל רּוחֹות צַּ
ְוָקא ָאז ִים דַּ ח ָהֵעינַּ  ּוְבִהָפקַּ

 אֹוֶבֶדת ִפְתֹאם ָהְרִאָּיה
ה ְפִׁשי מַּ  ֶזה-ֲאֹדָני, נַּ

 ְׁשפּוָכה
 

ר  עַּ שַּ ְבנּו מּול הַּ ה ָחׁשַּ  מַּ
ם ְלתֹוכֹו  ֶׁשָכל ִלֵבנּו ָפעַּ

ל ֹכֵחנּו ָלעּוף  סֹוְמִכים עַּ
ם  –ְבִלי ְׁשִריִרים ְלֶזה  גַּ
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 תעלומות
 

את דברי התפילה "שועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע 
תעלומות" פירש רבי אורי ]מסטרליסק, "השרף"[: 
"הרי אין אנו יודעים כלל איך להתפלל, ואנו רק 
משוועים לעזרה מתוך דחקות השעה. אבל הנשמה 
מתכוונת לצרכים הרוחניים; אלא שאין בנו כח 

ביע את כוונת הנשמה. ולכן אנו מתפללים, לה
שאמנם ישמע השם את שוועתנו, אבל ישמע גם את 
הצעקה האילמת של הנשמה, וזהו "יודע 

 תעלומות". 
 מרטין בובר, אור הגנוז

 
 
 
 

 אריה סיון
ּנֹוָרִאים ָיִמים הַּ  בַּ

 
ְפִׁשי   -ָיִמים ֲאֶׁשר ָבֶהם ֵאיִני יֹוֵדעַּ ֶאת נַּ

ִמְסָתִרים ְוִיָתֵכןִיָתֵכן ֶׁשִהיא ב  ֹוָכה בַּ
כֹות י ֶאל ֶהָהִרים, ְלבַּ  ֶׁשָּנָסה ִמָפנַּ

 ֶאת ֶׁשָּיְכָלה ִלְהיֹות.
 

י ְקִפים ִלי ֶאת ָפנַּ ְמׁשַּ ִים הַּ מַּ ִביט בַּ  ֲאִני מַּ
 ֵהם ִנְׁשָבִרים ִלְרִסיִסים 

ְדמּוָתם  ֵאיִני ָיכֹול עֹוד ְלָהִׁשיב אֹוָתם ְלקַּ
ֲאֶׁשר ֲאנִ  ם כַּ י.גַּ פֹותַּ  י חֹוֵפן אֹוָתם ְבכַּ

 
 

 שבתאי מג'ר
 נסו בלי 

 
ּנּור  ּסּו ְבִלי תַּ  נַּ

ּסּו ְבִלי ִכיֹור  נַּ
ם ְלָקֶפה ּסּו ְבִלי ֵמחַּ  נַּ

ְסָלה ּסּו ְבִלי אַּ  נַּ
ְרָאה ּסּו ְבִלי מַּ  נַּ

ּסּו ְבִלי ְמכֹוִנית   נַּ
ּסּו ְבִלי ֵעט  נַּ

ְחֵׁשב ּסּו ְבִלי מַּ  נַּ
ּסּו ְבִלי ֵספֶ   רנַּ

ּסּו ְבִלי ֹאֶפק  נַּ
ֲחִזית ֶמֶזג ֲאִויר   ְבִלי תַּ

ָּים  ּסּו ְבִלי הַּ  נַּ
ִים ָשמַּ ֶתם ְוהַּ ק אַּ  רַּ

ָּיה  חַּ  ְוהַּ
ִים  ֶׁשלֹוֶטֶׁשת ָבֶכם ֵעינַּ

 
 .2012, 77יפו, כשהייתי רחוק, הוצאת עתון 

 
 
 
 
 
 

 אליעז כהן
ע ֲאדֹ   ָני-ְשמַּ

 
 )ייחוד לימים נוראים(

ע ֲאדֹ  ֶמָך ִיְׂשָרֵאל ֶאָחדָני, יִ -ְׁשמַּ  ְׂשָרֵאל עַּ
 

ֶמָך  ְבָת ֶאת ִיְׂשָרֵאל עַּ  ְוָאהַּ
 ְבָכל ְלָבְבָך

ְפְׁשָך  ּוְבָכל נַּ
 ּוְבָכל ְמֹאֶדָך

ָבִנים ָהֵאֶלה ֲאֶׁשר ֶנֱהָרִגים ָעֶליָך ָכל יֹום  ְוָהיּו הַּ
ל ְלָבְבָך  עַּ

ְנָתם ִבְרִקיֶעיָך  ְוִׁשּנַּ
ְרָת ָבם:  ְוִדבַּ

 ָך ְבֵביֶתָךְבִׁשְבְת 
ֶדֶרְך  ּוְבֶלְכְתָך בַּ

 ּוְבָׁשְכְבָך ּוְבקּוֶמָך
ל ְרָתם ְלאֹות עַּ  ּוְקׁשַּ

ְרָחִנּיֹות( ְוָהיּו ְלֹטָטפֹות ֵבין  ָיֶדָך )ְסָפרֹות ְכֻחלֹות זַּ
ָלִפים( צַּ ת הַּ  ֵעיֶניָך )ְכמֹו ְפִגיעַּ

ל ְבָתם )ְבָדם( עַּ  ְמֻזזֹות ֵביְתָך-ּוְכתַּ
 יָךּוִבְׁשָעֶר 

 
-משירי מאורעות תשס"א –ני -מתוך שמע אד

 (2004תשס"ד, הוצאת אבן חושן, תשס"ד )
 

 
 ט. כרמי 

 היום פונה
 

ּיֹום  , פֹוֶנה הַּ
ר עַּ שַּ  . ִנְנָעל הַּ

 . נֹוָרָאה ְצָעָקה ֵאיזֹו, הֹו
ִאם   ׁשֹוְמִעים? ֵאיְנֶכם הַּ
 , ִפְתחּו, ִפְתחּו

ד ִמיֶׁשהּו ר ִנְלכַּ עַּ שַּ  .בַּ

 
 1974ות המחבר", "התנצל

 
 

 יוחאי חדד
 נעילה

 
ף ֶאת ֵריחֹו ֶׁשל ֱאלּול  ְותֹוִכי ָׁשאַּ

ל ְסִליחֹוָתיו ל ֲחָטָאיו עַּ  עַּ
ף  ְוָנׁשַּ

ָלקֹות צַּ ֲעֶלה ְגרֹוִני ִנְׁשֲארּו הַּ  ּוְבמַּ
ְנס ֶׁשל ֵחְטא ָיָׁשן   ְסִליָחה ֲחָדָׁשה -ְואֹותֹו ְניּואַּ

ְחֵכחַּ ְבתֹוִכי  עֹודֹו ְמכַּ
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 ה ריבנרטובי
 פיוט

 
ְפֵׁשר ל ְתאַּ  אַּ

ְפֵׁשר ה ֶׁשָעֵלינּו ְלאַּ  מַּ
ל ְתִקיֵמנּו ֵמָעָפר  אַּ

ְצֵמנּו ָלקּום ִמן ֶהָעָפר  ִכי ָעֵלינּו עַּ
ל ִתְרֹדף ֶאת אֹוְיֵבנּו  אַּ

ְצֵמנּו ִלְרֹדף ֶאת אֹוְיֵבנּו ְבִלֵבנּו  ָעֵלינּו עַּ
טֹוְרפֹות ְקֶהה ֶאת ִׁשֵּנינּו הַּ ל תַּ  אַּ

ְקהֹות ֶאת ִׁשֵנינּו ָעֵלינּו ְצֵמנּו ְלהַּ  עַּ
ְרִגיעַּ ֶאת ְפָצֵעינּו ל תַּ  אַּ

ְרִגיעַּ ֶאת ְפָצֵעינּו ְצֵמנּו ָעֵלינּו ְלהַּ  ֵמעַּ
ֵלק ֶאת ֻטְמָאֵתנּו ל ְתסַּ  אַּ

ְלָקּהּ ְצֵמנּו ְלסַּ  ֶׁשְבעַּ
ל ְתִׁשיֶבּנּו ֶאל עֹוָלֵמנּו  אַּ

ְצֵמנּו ָלׁשּוב ֶאל עֹוָלֵמנ  ּוִכי ָעֵלינּו ְועַּ
ֲחֵמּנּו ל ְתנַּ  אַּ

 ִכי ָעֵלינּו ִלְחּיֹות ִעם ְכֵאֵבנּו
מּוָאר ֶׁשְבִלֵבנּו ֶלה ֶאת הַּ ל ְתגַּ  אַּ

ְצֵמנּו ָלֶתת לֹו ְפדּות.  ָעֵלינּו עַּ
 

"הארץ", תרבות וספרות, כ"ט באלול תשע"ד 
24.9.14. 

 
 

 לאה גולדברג
 נעילה

 
]...[ 

 ְנִעיָלה ד.
  

ֲעֹמד בִ   ְתִפָלה.לֹא ִלְמדּוִני לַּ
ת ָנִׁשים, ְעָלה, ְבֶעְזרַּ  ְלמַּ

ת נֹוֵׂשאת קֹוָלּה  חַּ  ָהְיָתה ִאָשה אַּ
 ֵמֵעֶבר ְלִמִלים ּוֵפרּוִׁשים 

 לֹא מּוָבִנים לֹא ָלּה
 ְולֹא ֶלֱאֹלֶהיָה.

  
ִּנְכָרִתים.  ִהיא ִנְׁשְכָחה ִמְכָבר ֵבין ְׁשָאר הַּ

ֶחֶרת, ֲאִני ְבֶאֶרץ אַּ  וַּ
 מֹוהָ רֹוָצה ִלְצֹעק כָ 
 ְוֵאיֶנִּני ְיכֹוָלה:

 ֵאיִני זֹוֶכֶרת
ְלָאִכים ֵמִתים ְבִרים ֶאל מַּ  ֵאיְך ְמדַּ

ְּנִעיָלה. ת הַּ  ִבְׁשעַּ
 

, עמ' 1986לאה גולדברג, שירים ג', ספריית פועלים 
262-259 

 
 

 טו-תהלים לד, יג
 

ִּיים ֹאֵהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב:  ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ חַּ
ֵבר ִמְרָמה:ְנֹצר ְלׁשֹוְנָך מֵ   ָרע ּוְׂשָפֶתיָך ִמדַּ

ֵקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו: ֲעֵׂשה טֹוב בַּ  סּור ֵמָרע וַּ

 אריה אורי
ֲחנּון    תַּ

 
 ְבֶעֶרב מֹוֵעד ּוְבֶטֶרם ְקָרב

 ָהָיה מֹוֶנה ֶאת ֲחָטָאיו
ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאִתי  עַּ

ת עַּ דַּ  ְבִישּוב הַּ
ת עַּ ְזִתי ָלגַּ  ֶׁשלֹא ֵהעַּ

ְצִליִליםֶׁשלֹא ֶהֱאזַּ   ְנִתי ְלָכל הַּ
ְחִתי ֶאת ָהעֹוָלִלים  ֶׁשלֹא ִטפַּ

ֵּיינֹות ְמִתי ִמָכל הַּ ל ֵחְטא ֶׁשלֹא ָטעַּ  עַּ
ּנֹות ְזִתי ִלְקטַּ  ֶׁשלֹא בַּ

ּסֹודֹות ְחִתי ֶאת הַּ  ֶׁשלֹא ִפְענַּ
ֲחָרדֹות ל הַּ ְרִתי עַּ  ֶׁשלֹא ָגבַּ

ִתינֹו ת הַּ ל ֵחְטא ֶׁשלֹא ָמִחיִתי ִדְמעַּ  קֹותעַּ
ְשִתיקֹות ְבִתי לַּ  ֶׁשלֹא ִהְקׁשַּ

ֲאוֹות תַּ ְנִתי ֵבין הַּ  ֶׁשלֹא ִהְבחַּ
ְבִתי ֶאת ָכל ָהֲאָהבֹות ל ֵחְטא ֶׁשלֹא ָאהַּ  עַּ

ֲעִנים ּנַּ ְחִתי ֶאת הַּ ל ֵחְטא ֶׁשלֹא ִׂשמַּ  עַּ
ְזֵקִנים  ֶׁשלֹא ִקּיְַּמִתי ְדָבָרם ֶׁשל הַּ

זְ  ְקִתי ֶאת הַּ ל ֵחְטא ֶׁשָשתַּ  ָעקֹותעַּ
ֲחָלקֹות ל ֵחְטא ֶׁשלֹא ִבִזיִתי ֶאת דֹוְבֵרי הַּ  עַּ

ֵמיָתִרים ל הַּ ְטִתי עַּ ל ֵחְטא ֶׁשלֹא ָפרַּ  עַּ
ִמְסָתִרים ְבִכי בַּ ְדִתי לַּ ל ֵחְטא ֶׁשלֹא ֶנְחרַּ  עַּ

ְרִתי ֶאת ֶׁשֵאין ִלְׁשֹכחַּ  ל ֵחְטא ֶׁשלֹא ָזכַּ  עַּ
ְחִתי ְכֵדי לִ  ל ֵחְטא ֶׁשלֹא ָׁשכַּ .עַּ  ְסֹלחַּ

 
חיים -)מתוך חוברת ליום הכיפורים של גבעת

 איחוד(
 
 

 קדיה מולודובסקי )תרגום: פניה ברגשטיין( 
ר עַּ שַּ  ִּפְתחּו ֶאת הַּ

 
ר, ִפְתחּוהּו ָרָחב,  עַּ ׁשַּ  ִפְתחּו ֶאת הַּ

ְרֶׁשֶרת ָזָהב: ֲעֹבר בֹו ׁשַּ  ֲעֹבר תַּ
ָבא, ְוִאָמא, ְוָאח, ְוָאחֹות,   אַּ

ָלה ְבמֶ  ָלה. ְוָחָתן ְוכַּ  ְרֶכֶבת קַּ
 

ר, ִפְתחּוהּו ָרָחב,  עַּ ׁשַּ  ִפְתחּו ֶאת הַּ
ְרֶׁשֶרת ָזָהב: ֲעֹבר בֹו ׁשַּ  ֲעֹבר תַּ
ְבָתא, ְודֹוד, ְודֹוָדה,  ָבא, ְוסַּ  סַּ

 ּוְנָכִדים ְוִניִנים ְבִמְרֶכֶבת ְפִניִנים.
 

ר, ִפְתחּוהּו ָרָחב,  עַּ ׁשַּ  ִפְתחּו ֶאת הַּ
ְרׁשֶ  ֲעֹבר בֹו ׁשַּ  ֶרת ָזָהב:ֲעֹבר תַּ

 , ׁש ְלִקנּוחַּ , ּוְדבַּ פּוחַּ ָגס, ְותַּ  אַּ
ת ָזָהב. חַּ לַּ ל צַּ ב עַּ ְבהַּ  ְוָרִקיק ְזהַּ
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 אלישע פורת 
ִּנים  ְנָדִרים ְקטַּ

 
ק  ֵאלּו ֵהם רַּ

ִּנים ֶׁשֲאִני  ְנָדִרים ְקטַּ
ְצִמי ְכגֹון  נֹוֵדר ְלעַּ

 ִלְפֹקד ֶאת ֶקֶבר
ת ִלִבי.  ֲאִבי ְביֹום ִׂשְמחַּ

 רּוץ ָבֶעֶרבְכגֹון לָ 
ר ְמעֹוף ָהֲאָנפֹות חַּ  אַּ
ָקן, ִלְהיֹות  ֶאל ֶמְרחַּ

ֵשא  ׁשּוב ֶיֶלד ִמְתנַּ
ֵלא  ֶאל ִמְגָדָליו. ְלִהְתמַּ

 ֵמֵריחַּ ֹחֶׁשְך ִמְתָקֵרב
 ִמֹּלֶבן ֲהָדִרים פֹוְרִחים.

ק  ֵאלּו ֵהם רַּ
ִּנים ֶׁשֲאִני  ְדָבִרים ְקטַּ

ְצִמי ְכגֹון  ָחֵפץ ְלעַּ
 ִלְנֹדרִלְנֹדר עֹוד וְ 

ד ֶׁשִּיְהֶיה ְבֹכִחי  עַּ
ֵמִתים.  ְלָהִקים ֶאת הַּ

 
 1973עין החורש, קיץ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 :מליזנסק אלימלך רבי תפילת

 
 ,והגאוות הפניות מן תשמרנו

 ושאר והרכילות והעצבות והקפדנות הכעס מן
 .רעות מידות

 ,מרעהו איש מקנאת ותצילנו
 על קנאתם ולא לבנו על אדם קנאת תעלה ולא

 .אחרים
 חברינו מעלת אחד כל שנראה בלבנו תן ,אדרבא

 חסרונם ולא
 לפניך והרצוי הישר בדרך חברו את אחד כל ושנדבר

 חלילה ,חברו על מאחד שנאה שום תעלה ולא
 ,אליך באהבה אותנו ותחזק
 רוח-נחת הכל שיהיה

 .רצון יהי כן אמן
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 דוגמאות לתוכניות של יממת יום הכיפורים

 

 ותח שער בעת נעילת שערקיבוץ צובה פ

 

  -ערב חג -19:00

 "נדרנו אינם נדרים ושבועותינו אינן שבועות" -התכנסות קהילתית ומפגשיר             

 

ערב ובו חברות וחברי הקיבוץ בוחרים ]מראש[ שירים ומספרים בקצרה מדוע הביאו טקסט/שיר זה. 

 וכן מוביל/ת שירה. לאחר מכן נשיר אותו בצוותא. הערב דורש ליווי מוסיקאלי

 בתוך המפגשיר יש התייחסות אישית לטקסטים שנבחרו, מקום לשיתוף ומרחב לשירה משותפת. 

את הטקסטים ניתן לצלם מראש או להקרין על מצגת. רצוי לדעת את הבחירות כמה ימים לפני כן 

 בכדי שהמנגנות והמנגנים יוכלו להתאמן על האקורדים. 

עם הסבר על  -"כל נדרי" -גם טקסטים מתוך התפילה המסורתית ]למשלהערב מאפשר להכניס לתוכו 

 כוחו ומשמעותו של הטקסט עבור מי משבחר/ה להביא אותו[ 

 

 סביב נושא היסטורי/אקטואלי -או מן החוץ -של אדם מהקיבוץ הרצאה -21:00

 

 יום החג עצמו:

 

 חג הליכה בשבילי הסביבה וטיול בעולם עטוף שקט של  -טיול שקט -8:30

 על חשבון של הנפש ולמידה מטעויות -לימוד ספר יונה -11:00

בשלל  -סדנאות אינטימיות המובלות על ידי חברות וחברי הקיבוץ -מעגלי יצירה קהילתיים -13:00

יציאה מהמקום הפרטי אל המרחב הציבורי המשותף בדגש על שיחות נושאים שמזמינים 

]דוגמאות: יוגה, מדיטציה, יצירה,  - -עצמי והאחרועשייה סביב חשבון נפש/סליחה/היכרות עם 

קלפי הקראה, מלאכות יד וציור, סדנת כתיבה יוצרת, לימוד נושאי: על סליחה בספרות ובמקרא, על 

יצירת פסיפס או פסל סביבתי  -אחריות קהילתית בהיסטוריה, על אלטרואיזם בטבע, פסיפס קהילתי

 לקיבוץ[

 

מידותנו ומורכב מניגון, שירה, פיוט, טקסטים ותקיעה בשפר ונע בן טקס הבנוי ל -טקס נעילה -18:00

דרך וידוי קהילתי ומחשבות על המשימות שאנו לוקחות/ים על עצמנו כחברים  -הציר האישי לציבורי

 במעגלים מתרחבים של עשייה. -בזוגיות, משפחה, קהילה ועם
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 שער העמקים תשע"ז: –תוכנית יום כיפור 

 ל "בין לבין" בחיי יחידים וקהילההוויה ש –מעברים 

 

 טקס פתיחת יום הכיפורים –ערב יום כיפור: על דעת המקום ועל דעת הקהל"  - 20:00

 

 משדות ילדות לכביש סואן. –סיור רגלי של בוקר לאתר הבניה של כביש שש  – 7:30

 בין עולמות סיפור אישי על מסע חיים –בין שני עולמות מגאולה, ירושלים לשער העמקים  – 9:00

 מפגש עם א.נשים ששינו כיוון מקצועי –משנים כיוון  – 10:00

 לימוד מהמקורות על מצבי מעבר והסיכוי שהם מביאים –בין השמשות  – 11:00

 

 יוגה להורים וילדים מול השקיעה – 17:30

 טקס נעילה מול השקיעה ובסיומו תקיעה בשופר. – 18:15

 

  בואו בשלום!
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 גבעת חיים איחוד –ט יום הכיפורים תשע"

 

 ערב "שירה חדשה"

, נתכנס כמדי שנה לערב 21:30, בשעה 2018בספטמבר  18בליל יום הכיפורים, יום שלישי, ט' תשרי תשע"ט, 

 "שירה חדשה" במועדון.

כתמיד נקרא קטעים עתיקים וחדשים, נשיר בצוותא, נשתוק מעט ביחד, נגיד מילה אישית )מי שירצה...( ונזכיר 

 פרטיות יקרות לנו. נשמות 

ביחד את הסידור הפרטי שלנו, מעין "מחזור לימים הנוראים" נוסח קהילת  וטוות )!( שאנו טווים 30-זו השנה ה

 . זהו בית הכנסת האמיתי שלנו, זהו הביטוי העמוק והאותנטי להיותנו יהודיםגבעת חיים איחוד. 

יום על המדרכות או במרכולית, ולגלות פנים חדשות -זו גם הזדמנות מיוחדת לפגוש את אלה שאיננו פוגשים יום

 בהם ובנו. –שירה חדשה  –

 לבוא בלב פתוח ובנפש חפצה אל ההתכנסות. נזמין את הקהילה

 

 בוקר של לימוד

בבוקר נקיים במועדון רצף למידה במקורות יהודיים. כל שיעור  08:00ביום הכיפורים, החל מהשעה 

)נא לא לשכוח  סקה קצרה ובשעה העגולה הבאה יחל שיעור חדש.דק', לאחריו תתקיים הפ 45יארך 

 משקפיים...(

 

 תכנית הלימוד:

ומקום להתבוננות פנימה: אל הנשימה,   אל הגוף  זמן –שחרית בתנועה ליום כיפור: "פשוט להיות"  - 08:00

 הפועם, אל תנודות התודעה השקטות והגועשות. 

 להיום. שאלת "צבא העם" או "צבא האל" מימי בר כוכבא –" "כשרבי עקיבא ובר כוכבא נפגשו - 09:00

 .הקשר שלו ליום הזה ועל –רבי משה חיים לוצאטו  –רמח"ל ה –כיפורים, כיסופים וכישופים  - 10:00

 מסע לימודי ואמנותי בנושא חלומות ושיברם. – "כי כולנו רקמה אנושית אחת" - 11:00

                 יחה ושחרור האדם דרך הסיפור "ויהי ערב".על סל –"מי זה, תן או שועל?"  - 12:00

                     

 תפילת נעילה קהילתית

ה, קריאה, פיוט, נתכנס במועדון ונערוך תפילת נעילה קהילתית: שילוב של שיר 18:45בשעה 

 .תקיעה בשופרבדיוק )!(, יחד עם כל עם ישראל,  19:20ובשעה , והתרוממות רוח

 להשתתף  יםמוזמנות/

 נהדר!(. –לבוא רק לתקיעת השופר  /לה)ומי שמתאים לו

 

, בכניסה תקיעת יתד ראשונה לסוכהמיד אחר תקיעת השופר נרד, בטפינו ובזקנינו, לקיום מצוות 

  האוכל, ולשבירת הצום בשתייה ובעוגייה.-לחדר

 

 גמר חתימה טובה!

 


