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ביותר  המובהק  כסמל  והשבת,  פסח  לצד  הכיפורים,  יום  ניצב  העברי  השנה  בלוח 
של התרבות היהודית לדורותיה. לא מעט יהודים חילוניים שאינם פוקדים את בית 
הכנסת באופן סדיר, מתייצבים ביום זה בבית הכנסת, כולו או מקצתו, כביטוי של 

הזדהות עם העם היהודי ומורשתו בעבר ובהווה.

שלנו,  השנה  בלוח  ביותר  האוניברסלי  החג  הוא  הכיפורים  יום  מסוימות  מבחינות 
כמו  הוא,  באשר  אדם  לכל  היפים  חיוניים  וחברתיים  אנושיים  תכנים  נושא  הוא 
רעיון התשובה וחשבון הנפש, הוידוי הציבורי והדרישה לתיקון מידות )התנהגות, 
כפול:  קושי  כיפור  ביום  ניצב  החילוני  היהודי  שבפני  אלא  וחברתי.  אישי  יחסים( 

)א( כולו מתרחש בבית הכנסת. )ב( התוכן שלו הוא אמוני דתי מובהק.

בו  וכלולים  בחבורה,  או  המשפחה  בבית  כיפור  ליום  נוסח  מציע  שלפניכם  הקובץ 
זמננו,  בת  העברית  והספרות  המסורתית  הספרות  מן  ושירה  הגות  קריאה  קטעי 
או  בבית  בסלון  ושיחה,  לקריאה  חברים  עם  לשבת  אפשר  היום.  לסדר  ו"תבניות" 
לכנס  אפשר  וכמובן  שלמה,  יממה  משך  ואפילו  שעות  לשלש  שעה,  לחצי  בטבע, 
את המשפחה לטקס קצר, לשיר שירים ולבחור כמה קטעי קריאה ההולמים מפגש 

הורים וילדים.

מן  הזה  המועד  את  למחוק  שלא  הכוונה  עומדת  לפניכם  המונחת  ההצעה  ביסוד 
הלוח בחוסר עשיה או להצטמצם ליום האפניים או טיול ברחובות העיר.

לאורח  עבורכם, בהתאם  בעל משמעות  כחג  הכיפור שלכם  יום  העיקר שתבנו את 
חייכם ולערכיכם, כיהודים ישראלים בזמן הזה.

 שלכם, 
צוות בינ"ה התנועה ליהדות חברתית

 סדר החוברת:
 התכנסות ראשונה | על וידוי וחשבון נפש

 התכנסות שניה | הצעה לקריאה בספר יונה | על תשובה ותיקון
התכנסות שלישית | נעילה | על חברה והיחסים שבין אדם לחברו

ההצעה לחלק את הנושאים בין ערב החג, יום החג וצאתו היא בגדר המלצה בלבד. 
הרגישו חופשי לבחור את הנושא שמעסיק אתכם יותר וצאו לדרך.

הקדמה

שירה משותפתהשמעההצעה לשיחה
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א.ד. גורדון | מתוך: לחשבוננו עם הדת )הרהורים ביום הכיפורים(

עם.  בני  בתור  בניו  ועם  עם  בתור  עצמו  עם  הנפש  לחשבון  מיוחד  יום  לעם  "היה 
יום  מיוחד  לביקורת  חשבון  החיים,  להתמכרות  שלמה  לתביעות  העליונות  של  

הרוח האנושית. 

היחיד  בתור  יחיד  יכול  לעשות  לו  את  חשבונו  עם  עצמו  בכל  יום,  או  ביום  
שימצא טוב לפניו. פה כמו בכל מפעל לאומי, בייחוד בכל עבודה דתית לאומית - 

חשובה העוצמה, שהאישיות הפרטית מרבה מתוך צירוף הכוחות.

ואני שואל: מה לנו, לאינם שומרים דת, מה לנו היום הזה? שואל אני: האמנם אין 
ביום   צורך   לנו   אין   נחלת עבר, שריד קדומים? האמנם  היום הזה בשבילנו אלא 
כזה,  ודווקא  בצורה  לאומית?  ואם  היום  הזה  יחדל  מהיות  מה שהינו  וישוב  
להיות  יום  פשוט  ככל  הימים,  האם  לא  תהיה  זאת  אבדה  לאומית ואנושית 

גדולה, ירידה שאין אחריה עליה לעם ישראל ולנו לכולנו, בני העם הזה? 

קיבלנו  מה  שמסרו  לנו  אבותינו,  האמנו  בו  ונתנו  את  נפשנו  עליו.  אין  המסור 
האם  אבל  ובנפשנו.  במוחנו  וחי  שצמח  למה  עוד  מתאים  מאבותינו  והמקובל 
הרבינו לבחון ולבדוק, האם העמקנו לעיין ולשקול בדעת, מה באמת נתיישן ואינו 
מתאים עוד,  מה  באמת  נחרב  או  נרקב,  ומה-  לעומקו  של  דבר  -  רק  צורתו  
ניטשטשה  או נפסלה, והוא מבקש לו צורה יותר נאורה, יותר אצילית, בהיותו חי 

ורענן ורק שואף להתחדשות עליונה."

פתיחה

 מה במעשי ובהתנהגותי הייתי רוצה לשנות? ממה הייתי רוצה 
להסתלק ומה הייתי רוצה לחזק כדי להיות אדם טוב יותר?
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מי הנמען? מכתב ממוקי צור
...למי אנו שולחים את מכתבינו אלה? מה הכתובת של התפילה? מי המוען? מי הנמען? האם 
תפילה  ואולי  האחר?  אהבת  במסגרת  דיבור  לא,  שאנו  מה  עם  הזדהות  של  אותות  בתפילה 
הנובעת מפגישה אנושית בין בני אדם שבירים שלבם יודע חדרים חדרים והם מעריצים אורות 

רחוקים של כוכב. 
התפילה  האם  האחריות?  שורש  הוא  והאחר  לאחר  האחריות  מתגלה  התפילה  מתוך  האם 
מטפחת את הרגישות לשונה מנושא התפילה המתפלל, או האם התפילה היא חווית המראת 
הגאולה  גאולה.  לעצמו  ומבקש  חבריו  אל  קשר  ללא  המתפלל  עומד  בו  המקום  אל  הנפש 
שהרי  הזולת,  מאחורי  לעמוד  סירוב  מתוך  האני  של  אינסופית  והגדלה  שחרור  היא  בשבילו 
לפני שאנחנו  בפני, קצת  לעמוד מאחורי מעשיך היא האחריות. האם התפילה היא העמידה 

עומדים מאחורי? והרי לעמוד מאחורי הוא השורש לאחריות. 

כשדה  הטקסט  עם  בין-אנושית.  פגישה  גם  שהוא  בדיאלוג,  הצורך  בפני  אותנו  מעמיד  הכול 
המראה. 

אך איזה טקסט? האם הטקסט המקודש הוא שדה המראה נטול ביקורת? האם כל טקסט אחר 
לא שווה? האם כשנתפלל נלמד את הטקסט כפרק היסטורי שילמד אותנו להישמע ולהקשיב 
דווקא למציאות הסובבת אותנו, ולגלות, דרך חיפוש הריאליה שהייתה בעת כתיבת התפילה, 
או  מעלה?  שהיא  המוסריות  התביעות  ואת  שמסביבנו  הריאליה  את  לקרוא  שלנו  הצורך  את 
עבר,  בהן  לתחנות  לב  תשומת  ללא  הדורות,  בין  שנמסר  כפי  הטקסט  את  להעלות  צריך  האם 
מתוך הנחה כי  המרחק הגדול מאפשר לקרוא אותו יותר כמדרש חופשי המאפשר להפוך אותו 
לראי של כל נפש סוערת,  או לשיר שיר ערש  שילווה  במילות אימה כל נפש שכבר נרדמה 

מזמן. 

את  שננעל  שאסור  כפי  בדיוק  מהן  אחת  באף  להאמין  בלי  המילים  כל  את  שנגיד  אסור 
אנו  בשכונות.  המסתובבת  האמונה  משטרת  ידי  על  שניתפס  מפחד  והספרים  הסידורים 
צריכים להיות מי שמבקש לא להיות מחסום בפני חיפושי הדרך שלא יאבדו את האדם למרות 

חולשתו. 

אנו זקוקים לשאוב מלוא החופן ממוסיקה, תיאטרון, תמונות, ספרות וסידורי התפילה; סיפורי 
החסידים וסיפורי המתנגדים, מאלתרמן ולאה גולדברג, מאבא קובנר ודליה רביקוביץ, מחיים 

נחמן ביאליק ומלאכת הכינוס והיצירה. 
מרטין בובר אמר כי לא מייצרים תרבות בתכנית מראש. כך היא לא תצמח. אך זה הוא אמר 
לנו  בקונגרס הציוני להראות  נער, העז לערוך תערוכת תמונות  בשנות השבעים שלו; כשהיה 
ולאזרחי הציונות כי תרבות תמיד סובלת מהריון ארוך. אך הוא מגיע מנקודת החלטה, נקודת 
ואין להאיץ בה  והעזה. בהריון רבים הפחדים; תחושת העתיד חזקה אך מסתורית מדי,  רצון 

באופן מלאכותי. יש להכין תעודות לידה כדי שאפשר יהיה להצמיח תיקונים. 

שלכם,
מוקי צור 

כיפור תש"ע
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התכנסות
ראשונה
על וידוי וחשבון נפש



תפילה זכה

עוד חוזר הניגון
 מילים: נתן אלתרמן

 לחן: נפתלי אלטר
האזינו לשיר בביצועו של של ברי 

סחרוף

את תלכי בשדה
 מילים: לאה גולדברג

 לחן: חיים ברקן
האזינו לשיר בביצועה של חווה 

אלברשטיין

אני מאמין
 מילים: שאול טשרניחובסקי

לחן: טוביה שלונסקי

 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, 
 כי עוד אאמין באדם, 

גם ברוחו, רוח עז. 

רוחו ישליך כבלי-הבל, 
ירוממנו במתי-על: 

לא ברעב ימות עובד, 
דרור לנפש, פת-לדל. 

שחקי כי גם ברעות אאמין, 
אאמין, כי עוד אמצא לב, 

לב תקוותי גם תקוותיו, 
יחוש אושר, יבין כאב. 

אאמינה גם בעתיד, 
אף אם ירחק זה היום, 

אך בוא יבוא - ישאו שלום, 
אז וברכה לאום מלאום. 

ישוב יפרח אז גם עמי, 
ובארץ יקום דור, 

ברזל- כבליו יוסר מנו, 
עין-בעין יראה אור. 

יחיה, יאהב, יפעל, יעש, 
דור בארץ אמנם חי, 
לא בעתיד, בשמים - 

חיי רוח לו אין די. 

אנו מציעים להתחיל את הערב בשירה משותפת של שירים שכולם 
מכירים, זוהי דרך טובה להתגבר על המחסומים ולהיכנס לאווירה.
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אז שיר חדש ישיר משורר, 
ליפי ונשגב לבו ער 

לו, לצעיר, מעל קברי 
פרחים ילקטו לזר. 

אנה אפנה
מילים ולחן: ארז לב ארי

אני רודף אחר חוקיך, מחד 
מאידך תשוקתי אותי רודפת. 

בוש ונכנע אבוא בשעריך. 
והלילות הארוכים והבדידות והשנים, 

והלב הזה שלא ידע מרגוע. 
עד שישקוט הים, עד שינוסו הצללים. 

לאן אלך, אנה אפנה, כשעיניך מביטות 
בי 

איכה אברח, איך לא אפנה? 
בין אמת לאמת, בין הלכה למעשה 

בין הימים ההם לזמן הזה. 
בין הנסתר לנגלה, בין העולם הבא 

לעולם הזה. 

רודף אחר חוקיך, מאידך תשוקתי אותי 
שורפת 

עזה כמוות איומה כנדגלות 
הלילות הארוכים והבדידות והשנים 

והלב הזה שלא ידע מרגוע 
עד שישקוט הים, עד שינוסו הצללים-

השיבני! 

לאן אלך, אנה אפנה...

איכה  
מילים ולחן: שולי רנד 

ריבונו של עולם אם נדבר גלויות 
לפעמים אין לי כח בעולמך להיות 

אנה מפנך אסתתר? 
מה אטען מה אצטדק מה אדבר? 

חנון ורחום הן לפניך גלוי 
כאן יהודי שעל חוט השערה הוא תלוי 

נלחם בעצבות בייאוש המכרסם 
כתולעת 

השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת 

קולות מהעבר לוחשים לי לעצור 
אבל אני מוסיף בחושך לחתור 

ושואל ומבקש, אייכה?! 

אותו זקן וכסיל שולח בי חיצים 
אני הולך וכושל הוא הולך ומעצים 

נשמה קדושה אל נא תבכי שבורת כנף 
הן תעידי עלי כמה הייתי נכסף 

כשסודות מהעבר פקדו עלי לעצור 
אבל אני מוסיף בחושך לחתור 

ושואל ומבקש, אייכה?! 
בסופו של יום הן אפלט אל החוף 

האדמה הרחומה אותי אליה תאסוף 
ואז אצעק ואצטדק ואספר 

איך בחושך הזה הייתי חותר 
ושואל ומבקש וכוסף! אייכה?!
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אבי היה אלוהים
יהודה עמיחי

ָאבִי ָהיָה אֱלִֹהים וְלֹא יַָדע.
ִּבְּרוֹת ֶֶׂרת ַהד  הוּא נַָתן לִי ֶאת עֲש

לֹא בְַּרעַם וְלֹא בְּזַעַם, לֹא בֵָּאׁש וְלֹא בֶּעָנָן
אֶלָּא בְַּרכּוּת וּבְַאֲהבָה.

וְהוֹסִיף לִּטוּפִים וְהוֹסִיף ִמלִּים טוֹבוֹת,
וְהוֹסִיף "ָאנָּא" וְהוֹסִיף "בְּבַקָּׁשָה".

וְזִּמֵר זָכוֹר וְָשמוֹר בְּנִגּוּן ֶאָחד
וְִהְתַחנֵּן וּבָכָה בְּׁשֶֶקט בֵּין ִדּבֵּר לְִדבֵּר,

ָוְא, ָׂא, לֹא לַּשׁ ָוְא, לֹא ּתִּש ָׂא ׁשָם אֱלֶֹהיךָ לַּשׁ לֹא ּתִּש
ֶקר. ָאנָּא, ַאל ּתַעֲנֶה בְֵּרעֲךָ עֵד ָשׁ

ְרצַח. וְִחבֵּק אוִֹתי ָחזָק וְלַָחׁש בְָּאזְנִי, לֹא ִתגְנֹב, לֹא ּתִנְַאף, לֹא ּתִ
ָׂם ֶאת כַּּפוֹת יָָדיו ַהּפְתוּחוֹת עַל רֹאׁשִי בְּבְִרכַּת יוֹם כִּּפוּר. וְש

כָּבֵד, ֱאַהב, לְַמעַן יֲַאִריכוּן יֶָמיךָ עַל ּפְנֵי ָהֲאָדָמה.
ְׂעַר רֹאׁשוֹ. וְקוֹל ָאבִי לָבָן כְּמוֹ ש

ַאַחר כָּךְ ִהפְנָה ֶאת ּפָנָיו ֵאלַי בַּּפַעַם ָהַאֲחרוֹנָה כְּמוֹ בַּיּוֹם ׁשֶבּוֹ ֵמת בִּזְרוֹעוַֹתי,
ֶֶׂרת ַהִדּבְּרוֹת: וְָאַמר: "ֲאנִי רוֹצֶה לְהוִֹסיף ׁשְנַיִם לַעֲש

נֶּה" ָׂר, "לֹא ּתִׁשְּתַ ַהִדּבֵּר ָהַאַחד-עָש
נֶּה" נֵּה, ּתִׁשְּתַ נֵים-עָָשׂר, "ִהׁשְּתַ וְַהִדּבֵּר ַהְשׁ

כָּךְ ָאַמר ָאבִי וּפָנָה ִמּמֶנִּי וְָהלַךְ וְנֶעֱלַם בְֶּמְרַחקָּיו ַהּמוּזִָרים.

ניתן לקשור את היכולת להשתנות ביכולת לעשות חשבון נפש. 
חשבון נפש הוא תהליך של התבוננות פנימית ושינוי - בהרגלים, 

בהתנהגות, בתפישה. ללא השתנות, גם התהליך שיום כיפור מבקש 
להעביר אותנו אינו יכול להתקיים.

מחזור ליום הכיפורים • ּבינ"ה התנועה ליהדות חברתית8



אנו מציעים להשמיע אחת משתי התפילות המקובלות בפתיחת היום, לבחירתכם: 
כל נדרי  | בן אדם מה לך נרדם

מן המסורת

תרגום: כל הנדרים והאיסורים והשבועות והחרמות והקונמות*, וכינוסים וכינויים 
שנדרנו ונשבענו והחרמנו ושאסרנו על נפשותינו, מיום כיפורים שעבר עד יום 

כיפורים שבא עלינו לטובה, ומיום כיפורים זה ועד יום כיפורים הבא עלינו לטובה. 
בכולם אני מתחרט/ת, כולם יהיו מותרים, מחולים, בטלים ומבוטלים; לא שרירים 

ולא קיימים. נדרינו אינם נדרים, איסורינו אינם איסורים, ושבועותינו אינן שבועות.  
 *נדר שאדם אוסר על עצמו

כָּל נְִדֵרי. וֱֶאָסֵרי. וּׁשְבוֵּעי. וֲַחָרֵמי. וְקונֵָמי. וְִקנּוֵּסי. וְכִנּוּיֵי.
ָתנָא: ּתַבְַּענָא. וְּדַאֲחִריְמנָא. וְּדָאַסְרנָא ַעל נַפְׁשָ ְרנָא. וְּדִאׁשְ ַּ ִאנְד ְּ ד

ּ לְטובָה. בָּא ָעלֵינו ָעבַר ַעד יוֹם ַהכִּּפוִּרים ַהזֶּה ׁשֶ ִמיּוֹם ַהכִּּפוִּרים ׁשֶ
ּ לְטובָה. וִּמיּום כִּּפוִּרים זֶה. ַעד יום כִּּפוִּרים ַהבָּא ָעלֵינו

ָרן. בְּכֻלְּהון ִאיֲחַרְטנָא בְהון. כֻּלְּהון יְהון ׁשָ
ִריִרין וְלָא ַקיִָּמין: בִיִתין. בְֵּטלִין וְּמבֻּטָלִין. לָא ׁשְ בִיִקין. ׁשְ ׁשְ

נְִדָרנָא לָא נְִדֵרי. וֱֶאָסָרנָא לָא ֱאָסֵרי. וּׁשְבוָּעָתנָא לָא ׁשְבוּעות:

כל נדרי היא תפילה הנאמרת לפני תפילת ערבית של ליל יום כיפור וכוללת הכרזה על 
ביטול נדרים  ושבועות  של  ציבור  המתפללים.  מקורה  וזמן  חיבורה  של  התפילה  
אינם  ידועים,  אך מעריכים שנתחברה בתקופת הגאונים והיא נאמרת בארמית, שפת 

הדיבור של רבים מהיהודים בתקופה זו.  

לתפילה זו קמו מתנגדים בין הרבנים בימה"ב, שלא קיבלו את עצם הרעיון של התרת 
ויתרה  רצון הציבור הכריע שתיכלל במחזור התפילה,  "סיטונית" שכזו, אבל  נדרים 

מזאת, היא הפכה לסמל מובהק של יום הכיפורים. 

כל נדרי
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תפילת כל נדרי מבקשת לפנות לנו מקום. מקום בו אפשר לשחרר 
ולשמוט. 

דווקא ביום של חשבון נפש אישי וחברתי, יוצרת תפילת כל נדרי 
מרחב נשימה בלתי שיפוטי, לרגע אחד של חסד כלפי עצמנו - 
השנה חלפה לה, את הנעשה אין להשיב, זהו ניסיון לקבל את 

החיים המשתנים ללא הרף מתוך חמלה.

שאלו את עצמכם - איזה התחייבות או קושי הייתי רוצה לשמוט 
מעליי? ממה אני רוצה לשחרר? האם יש משהו שכובל אותי 

ומכביד עליי? איפה אני יכולה להיות יותר גמישה עם עצמי? עם 
הסביבה?

גָגָה. וְנְִסלַח לְכָל ֲעַדת בְּנֵי יִשָרֵאל וְלַגֵּר ַהגָּר בְּתוֹכָם, כִּי לְכָל ָהָעם בִּׁשְ
במדבר ט"ו, כו

האזינו לשיר בביצועה של כנסיית השכל עם ליאור אלמליח

והמפורסמים  הנפוצים  הסליחות  מפיוטי  אחד  הוא  נרדם״  לך  מה  אדם  ״בן  הפיוט 
ביותר, המוכר גם בביצועים של אמנים עכשוויים )מאיר בנאי, ערן צור, ברי סחרוף עם 

ר' חיים לוק, כנסיית השכל עם ליאור אלמליח(. 

הפיוט המושר לקראת סוף סדר הסליחות במנהגים הספרדיים, נכתב ע"י ר' יהודה אבן 
בַּלְעָם, שחי בסביליה באמצע המאה ה-11 והיה דקדקן ופרשן מקרא. 

הממשיים  והשינה,  היקיצה  ברגעי  עוסק  זה  פיוט  גם  נוספים,  סליחות  פיוטי  כמו 
והמטאפוריים. הוא פותח בתיאור האדם ששנתו נודדת עליו בזוכרו את חטאיו והוא 
קם ממיטתו על מנת לעמוד בפני בוראו בבקשת סליחה ותחנון. הוא מכיר באפסותו 
כיציר חומר, שבוי כעבד בידי יצרו, והוא שואף להיפדות ולהיגאל ממצבו זה.  )מתוך 

אתר "הזמנה לפיוט"(
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ם – קוּם ְקָרא בְַּתֲחנוּנִים – ַּ בֶּן ָאָדם – ַמה לְּךָ נְִרד
רּׁש ְסלִיָחה – ֵמֲאדוֹן ָהֲאדוֹנִים –  ְּ יָחה – ד ִׂ פֹךְ ש ׁשְ
ַאֵחר – בְֶּטֶרם יִָמים ּפוֹנִים –  ְרַחץ וְּטַהר – וְַאל ּתְ

וְּמֵהָרה רוּץ לְֶעזְָרה – לִפְנֵי ׁשוֹכֵן ְמעוֹנִים – וִּמּפֶׁשַע – 
ֵעה –  וְגַם ֶרׁשַע – בְַּרח וּפְַחד ֵמֲאסוֹנִים – ָאנָּא ׁשְ

 ּ ָרֵאל נֱֶאָמנִים – לְךָ ַאדֹנַי ַהצְָּדָקה וְלָנו ְׂ ְמךָ יוְֹדֵעי – יִש ׁשִ
בּׁשֶת ַהּפָנִים : 

ֲעמֹד כְּגֶבֶר וְִהְתגַּבֵּר – לְִהְתוַדּוֹת ַעל
רׁש – בְּכֹבֶד רֹאׁש – לְכַּפֵר  ְּ ֲחָטִאים – יָה ֶאל ד

ּ נִפְלִָאים –  נּו ִעים – כִּי לְעוֹלָם – לֹא נְֶעלָם – ִמּמֶ ַעל ּפְׁשָ
ר יֵָאַמר – לְפָנָיו ֵהם נְִקָרִאים –  וְכָל ַמֲאָמר – ֲאׁשֶ

ּ כְַּרֵחם ָאב ַעל בָּנִים: ַהּמְַרֵחם – הוּא יְַרֵחם – ָעלֵינו

 לאן אנחנו צריכים למהר היום?
 מהם הדברים שמעוררים אותנו? 

האם החברה הישראלית צריכה להתעורר לדעתכם?
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וידוי
"שיבה",  )מלשון  היהודית תשובה  הוא חלק מתהליך השינוי הנקרא במסורת  הוידוי 
לשוב, לחזור(. התשובה היא ביטוי לרעיון האופטימי שהאדם טוב ביסודו ויש ביכולתו 
הראויה/ מהדרך  וסטה  במידה  חייו,  את  ולתקן  למקורו  חייו,  של  שלב  בכל  לחזור, 
התנהגויות  אותן  את  המעלה  פנימית  בהתבוננות  כרוך  השינוי  תהליך  הרצויה. 
האפשריות  ההחטאות  או  ה"חטאים"  את  מזכיר  והוידוי  להיפטר,  רוצה  אדם  שמהן 
נפש.  חשבון  ולעשות  להתוודות  רוצה  הוא  ועליהן  השנה,  לקה  האדם  שבהם 

ובה   הכיפורים   יום   בתפילת   ביותר   חשוב   מרכיב   מהווה   הוידוי   תפילת  
חטא   "על   במילים   מתחיל   הגדול   הוידוי   והכלל.   הפרט   חטאי  על   מתוודים  
ובציבור.   ביחיד   פעמים,   עשר   הכיפורים   יום  במהלך   ונאמר   לפניך"   שחטאנו  
נפש  הלך  יוצרת  ויסודי,  ממצה  נפש   לחשבון   המיועד   ביום   זו,   מרובה   חזרה  
פשרות.   וחסרת  מעמיקה  פנימית  בהתבוננות  הצורך  את  ומדגישה  "וידויי", 

אבל  הוידוי,  אמירת  על  מקל  "אני"(  במקום  )"אנחנו"   - רבים  בלשון  הדיבור 
להתנהגות  אחריות  נוטל  הכלל  חטאי  על  המתוודה  היחיד  מוסף:  ערך  לו  יש 
ואכפתיות. חברתית  סולידריות  לייצר  ביכולתו  שיש  דבר  כולה,  הקהילה 

תפילת וידוי הגדול:

מי שהשפה הדתית זרה לו  מוזמן לשאול את עצמו:  מהו הכוח 
 החברתי, הפסיכולוגי, הרגשי, של אמירת וידוי או שמיעתו? 

האם יש טעם לפרקטיקה הזאת באורח החיים שלך?
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על חטא שחטאנו לפניך
ּ דֹפִי.  בְַּרנו ִּ ָאׁשְַמנוּ, בָּגְַדנוּ, גָּזַלְנוּ, ד

ּ ׁשֶֶקר.  ֶהעֱוִינוּ, וְִהְרׁשַעְנוּ, זְַדנוּ, ָחַמסְנוּ, ָטפַלְנו
ּ ָרע, כִּזַּבְנוּ, לַצְנוּ, ָמַרְדנוּ, נִַאצְנוּ, סַָרְרנוּ, עָוִינוּ,   יָעַצְנו

ּ עֶרף.  ִינו ּפָׁשַעְנוּ, צַָרְרנוּ, ִקּשׁ
ָרׁשַעְנוּ, ׁשִַחְתנוּ, ּתִעַבְנוּ, ּתָעִינוּ, ּתִעְּתָעְנוּ.

יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתסלח לנו על כל עוונותינו ותמחל 
לנו על כל פשעינו תכפר לנו על כל חטאותינו. 

על חטא שחטאנו לפניך באונס וברצון ועל חטא שחטאנו לפניך באימוץ הלב.
על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת ועל חטא שחטאנו לפניך בביטוי שפתים.

על חטא שחטאנו לפניך בגלוי ובסתר ועל חטא שחטאנו לפניך בגילוי עריות.

על חטא שחטאנו לפניך בדיבור פה ועל חטא שחטאנו לפניך בדעת ובמרמה.
על חטא שחטאנו לפניך בהרהור הלב ועל חטא שחטאנו לפניך בהונאת רע.

על חטא שחטאנו לפניך בוידוי פה ועל חטא שחטאנו לפניך בועידת זְנוּת.
על חטא שחטאנו לפניך בזדון ובשגגה ועל חטא שחטאנו לפניך בזלזול הורים ומורים.

על חטא שחטאנו לפניך בחֹזק יד ועל חטא שחטאנו לפניך בִחלול השם.
על חטא שחטאנו לפניך בטפשות הפה ועל חטא שחטאנו לפניך בֻטמאת שפתים.

על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע ועל חטא שחטאנו לפניך ביודעים ובלא יודעים.

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

על חטא שחטאנו לפניך בכַּפַת שוחד ועל חטא שחטאנו לפניך בכַַחש ובכָזָב.
על חטא שחטאנו לפניך בלשון הרע ועל חטא שחטאנו לפניך בלצון.

על חטא שחטאנו לפניך במשא ובמתן ועל חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה.
על חטא שחטאנו לפניך בנֶֶשך ובמרבית ועל חטא שחטאנו לפניך בנִטיַת גרון.

ִׂיֻקר עין. ִׂיח שפתותינו ועל חטא שחטאנו לפניך בש על חטא שחטאנו לפניך בש
על חטא שחטאנו לפניך בעינים רמות ועל חטא שחטאנו לפניך בעזות מצח.

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

על חטא שחטאנו לפניך בפריקת עוֹל ועל חטא שחטאנו לפניך בפלילוּת.
על חטא שחטאנו לפניך בצְִדיַת ֵרעַ ועל חטא שחטאנו לפניך בצרות עין.

על חטא שחטאנו לפניך בקלות ראש ועל חטא שחטאנו לפניך בַקְשיוּת עורף.
על חטא שחטאנו לפניך בריצת ַרגְלַיִם לָהַרע ועל חטא שחטאנו לפניך ברכילוּת.

על חטא שחטאנו לפניך בשבועת ָשוְא ועל חטא שחטאנו לפניך בשנאת חינם.
על חטא שחטאנו לפניך בתשומת יד ועל חטא שחטאנו לפניך בתמהון לבָב.

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

הָיְָתה בָָּאה אֵלַי
בְּכָל קַיִץ

עֵינֶיהָ יְגֵעוֹת ִמְקִּריָאה
עֲבָָרהּ עָמוּס לְעַיְּפָּה

ְמסַפֶֶּרת הָיְָתה
וְּמסַפֶֶּרת

עַל ַמה סִפְָרהּ וְעַל ַמה לֹא

סִפְָּרה
קוֹלָהּ ִמְתנַגֵּן

כְּעוּד
וְכַּפוֹת יֶָדיהָ מְבֲָארוֹת
צְמִיֶדיהָ ִמצְטַלְצְלִים

זָהָב אֶל זָהָב
כְּאוָֹתן ִאְמרוֹת כָּנָף

בְּפִיָה ֶשׁ

לִיטָה בָּן- אֵין לַזְַּמן ְשׁ ֶשׁ

וֲַאנִי
כֻּלִּי

אֹזֶן סְתוָּמה

קוּעַ בִּלְהוֹצִיא ָשׁ
ֶאת הַקִּבּוּץ ִמן

הַבֹּץ
לְהָזִיז ְדּבִָרים קִָדיָמה

וּלְמִי
ּ – בֱֶּאֶמת( )נו

יֵׁש פְּנַאי
לְִאָמּא

ְ ָמסָך
בֵּין קוֹלוֹת ְתּמוֹלֶיָה

לְבֵין אֹזֶן הַכְּרוּיָה
לְִשאוֹן קְבוּצָה וִּמפְעָלֶיהָ הִיא ְמסַפֶֶּרת

עַל בֵּן-צְרוּיָה

וידוי הגדול
מילים: אמנון שמוש 

יש דרכים רבות לערוך חשבון נפש ולצאת לדרך חדשה. האם 
במניין החטאים בתפילה המסורתית מופיעה עבירה שהיא בעל 

חשיבות בעבורכם? מה הייתם מוסיפים לחשבון הנפש הפרטי 
שלכם?

הצעות נוספות לוידוי:

מחזור ליום הכיפורים • ּבינ"ה התנועה ליהדות חברתית14



וְעַל סְגוּלוֹת הַקָּמֵעַ
וֲַאנִי

י  ֵמנִיד ָראִשׁ
 כְּׁשוֹמֵעַ

קַיִּץ אֶחָד
ֹ לא

בָָאה
וּבַחֶֹרף
נִּּפְּטְָרה

ּמִן הָעוֹלָם
וּּמִן ַהצָרוֹת

ַהצְּרוּרוֹת בִּצְּרוֹר הַחַיִּים

חָלַף ָאבִּיב
כָלָה קַיִּץ

וּבַּסְָתו
י ִּ ּהִּתְחִּילָה יָד

מַעֲלָה עַל הַכְָּתב -
ים ִּ סִּפוּר

ָקָראּתִי
וָּמצָאּתִי

ֶאת עוֹלָָמהּ ׁשֶל אִָּמא
ְּבוּת - חַיִּים ַתר

ׁשֶהָלְּכָה
לְּעוֹלָָמּה

ר ֶאפְָשׁ
אָזְנִי הָיְָתה סְתוָּמה

וְלִבִּי עֵר
וְאוּלַי

ּ הְַדּבִָרים חִלְחֲלו
בֶַּדֶּרךְ אַחֵר

ָרצִיִתי
מִיעַ סִּפוַּרי לְהְַשׁ

בְּאָזְנָּה
ל ִאָמּא ֶשׁ

ִתּי בִּקְַּשׁ
מֹעַ עוֹד וְעוֹד לְִשׁ

ִמֶמּנָּה
ַאךְ ִאִמּי
הָיְָתה ֶשׁ
כָּל קַיִץ

עִִמּי
)מֵעֵבֶר לְאוֹתוֹ הַחַיִץ(

הָיְָתה -
וְאֵינֶנָּה

קיבוץ מעין-ברוך
ערב כיפור תש"ם
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"אהבנו, בכינו, גמלנו, דיברנו יופי
האמנו והשתדלנו, זכרנו, חיבקנו, טעמנו ספר.

יצרנו, כמהנו, לחמנו עבור הצדק,
מיצינו את הטוב, ניסינו, סרנו לראות, עשינו את אשר ציוויתנו
פירשנו, צדקנו לפעמים, קראנו בשמך, רצינו, שמחנו, תמכנו".

ִ ע כִּי צִָריךְ לָדוּן ֶאת כָּל ָאָדם לְכַף זְכוּת, וֲַאפִלּוּ ִמי ׁשֶהוּא ָרׁשָע גָּמוּר, צִָריךְ לְַחּפֵשׂ וְל ַּ -״ד
ְמצֹא בּוֹ ֵאיזֶה ְמעַט טוֹב, ׁשֶבְּאוֹתוֹ ַהּמְעַט ֵאינוֹ ָרׁשָע, וְעַל יְֵדי זֶה ׁשֶּמוֹצֵא בּוֹ ְמעַט טוֹב, 

וְָדן אוֹתוֹ לְכַף זְכוּת, עַל-יְֵדי - זֶה ַמעֲלֶה אוֹתוֹ בֱֶּאֶמת לְכַף זְכוּת ]...[ וְכֵן יְַחּפֵשׂ וִילַקֵּט 
ִׂין נִגּוּנִים" עוֹד ַהנְֻּקדּוֹת טוֹבוֹת, וְעַל-יְֵדי-זֶה נַעֲש

)ר' נחמן מברסלב, מתוך: ליקוטי מוהר"ן, תורה רפ"ב(

לצד הרגלים שהיינו רוצים לשנות זוהי הזדמנות להודות גם על 
הרגלים טובים שהיינו רוצים לשמר, מתוך כוונה לשיפור עצמנו. 

חשבו לעצמכם ושתפו - מהם הדברים הטובים שעליהם אני רוצה 
להתוודות עכשיו? 

בְּעֶֶרב מוֹעֵד וּבְֶטֶרם ְקָרב 
ָהיָה מוֹנֶה ֶאת ֲחָטָאיו 

ָחָטאִתי  עַל ֵחְטא ֶשׁ
וּב ַהַדּעַת  בְּיִּשׁ

לֹּא ֵהעַזְִתּי לָגַעַת  ֶשׁ
לֹּא ֶהֱאזַנְִתּי לְכָל ַהצְּלִילִים  ֶשׁ

לֹּא ִטפְַּחִתּי ֶאת ָהעוֹלָלִים ֶשׁ

לֹּא ָטעְַמִתּי ִמכָּל ַהיֵּינוֹת  עַל ֵחְטא ֶשׁ
לֹּא בַּזְִתּי לְִקַטנּוֹת  ֶשׁ

לֹּא פִּעְנְַחִתּי ֶאת ַהּסוֹדוֹת  ֶשׁ
לֹּא גָּבְַרִתּי עַל ַהֲחָרדוֹת  ֶשׁ

לֹּא ָמִחיִתי ִדְּמעַת  עַל ֵחְטא ֶשׁ

ַהִתּינוֹקוֹת 
ִתיקוֹת  בְִתּי לְַשּׁ לֹּא ִהְקַשׁ ֶשׁ

לֹּא ִהבְַחנְִתּי בֵּין ַהַתֲּאווֹת                ֶשׁ
לֹּא ָאַהבְִתּי ֶאת כָּל ָהֲאָהבוֹת   עַל ֵחְטא ֶשׁ

ְחִתּי ֶאת ַהנַּעֲנִים  לֹּא ִשַׂמּ עַל ֵחְטא ֶשׁ
ל ַהזְֵּקנִים  לֹּא ִקיְַּמִתּי ְדּבָָרם ֶשׁ ֶשׁ

ַתְקִתּי ֶאת ַהזְעָקוֹת  ָשּׁ עַל ֵחְטא ֶשׁ
לֹּא בִּזִּיִתי ֶאת דּוֹבְֵרי ַהֲחלָקוֹת  עַל ֵחְטא ֶשׁ

לֹּא פַָּרְטִתּי עַל ַהֵמּיָתִרים  עַל ֵחְטא ֶשׁ
ִרים  ְסָתּ לֹּא נְֶחַרְדִתּי לַבְּכִי בִַּמּ עַל ֵחְטא ֶשׁ
כַֹּח  ֵאין לְִשׁ לֹּא זָכְַרִתּי ֶאת ֶשׁ עַל ֵחְטא ֶשׁ

כְַחִתּי כְֵּדי לְִסלֹח לֹּא ָשׁ עַל ֵחְטא ֶשׁ

תחנון
מילים: אריה אורי
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 מעניין לחשוב אילו דמויות הדור שלנו יכניס לפיוט הזה? 
מיהן דמויות המופת שלנו? 

נקודה טובה
 מילים ולחן: שולי רנד
 האזינו לשיר בביצועו 

של שולי רנד עם אהוד בנאי

סליחות
מילים: לאה גולדברג | לחן: עודד לרר 

 האזינו לשיר בביצועה 
של חווה אלברשטיין

עֲנֵנוּ ֶאלֵֹהי ַאבְָרָהם עֲנֵנוּ:
עֲנֵנוּ וּפַַחד יִצְָחק עֲנֵנוּ:
עֲנֵנוּ ֲאבִיר יַעֲקֹב עֲנֵנוּ:

עֲנֵנוּ ָמגֵן ָדּוִד עֲנֵנוּ:
עֲנֵנוּ ָהעוֹנֶה בְּעֵת ָרצוֹן עֲנֵנוּ:
עֲנֵנוּ ָהעוֹנֶה בְּעֵת צָָרה עֲנֵנוּ:

עֲנֵנוּ ָהעוֹנֶה בְּעֵת ַרֲחִמים עֲנֵנוּ:

ְרכָּבָה עֲנֵנוּ: עֲנֵנוּ ֱאלֵֹהי ַהֶמּ
עֲנֵנוּ ֱאלָָהא ְדֵּמִאיר עֲנֵנוּ:

עננו בזכותיה דבר יוחאי עננו:
עננו משגב האמהות עננו:
עננו עזרת השבטים עננו:

ּ עֲנֵנוּ ַרחוּם וְַחנּוּן עֲנֵנו

עננו 
 עממי

לינק לביצוע של מאיר בנאי

עננו הוא אחד מפיוטי הסליחות הידועים ביותר במנהג הקהילות הספרדיות, המושר 
במהלך חודש אלול ובעשרת ימי תשובה, כולל יום הכיפורים עצמו. זהו פיוט מיוחד 
שכן בו החזנים הם אנשים מתוך הקהל, לעיתים קרובות גם ילדים,  כאשר מישהו אחד 
שר את השורה והקהל חוזר אחריו. )זאת לעומת אדון הסליחות שבא מיד אחריו ואותו 
שרים כולם יחד(. יש במנהג דבר מה מיוחד המשתף בתפילה ונותן מקום גם לאנשים 
שבדרך כלל לא משמשים כחזנים, דבר היוצר התרגשות בקהל סביב הפיוט וכל אחד 

מתמקם בכסאו ורוצה לשיר לפחות שורה אחת או שתיים. 

הדורות  במהלך  ולקריאותינו.  לנו  שיענו  מופת  דמויות  מיני  מכל  מבקשים  אנחנו  בפיוט 
התווספו דמויות חדשות "רבי מאיר בעל הנס, רבי שמעון בר יוחאי" וכדו'. 
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ונתנה תוקף הוא פיוט הנאמר הן בראש השנה והן ביום הכיפורים, ומתאר את מעמד 
הדין. מסורת מהמאה ה-12 מייחסת אותו לדמות אגדית מהמאה ה-11, רבי אמנון 
אלעזר  או  יניי   - קדום  ארצישראלי  לפייטן  הפיוט  את  מייחסים  חוקרים  ממגנצא. 

בירבי קליר.

הפיוט מעלה את הפחד הקיומי של האדם מול הלא נודע וארעיות הקיום.הוא הולחן 
ע"י יאיר רוזנבלום בעבור קיבוץ בית השיטה, ונקשר בזיכרון חללי הקיבוץ במלחמת 

יום הכיפורים.                                   

ונתנה תוקף

ת ַהיּוֹם ֶֹּקף ְקֻדַשּׁ וּנְַתנֶּה ת
כִּי הוּא נוָרא וְָאיֹם

ָ וּבו ִתנֵָּשׂא ַמלְכוֶּתך
ָ וְיִכּוֹן בְֶּחֶסד כְִּסֶאך
ב עָלָיו בֱֶּאֶמת. וְֵתֵשׁ

ֱאֶמת כִּי ַאָתּה הוּא ַדיָּן
וּמוֹכִיַח וְיוֵֹדעַ וָעֵד

וְכוֵֹתב וְחוֵֹתם וְסוֹפֵר 
וּמוֹנֶה.

כָּחוֹת, וְִתזְכֹּר כָּל ַהנְִּשׁ
ְ -וְִתפְַתּח ֶאת ֵספֶר ַהזִּכ

רוֹנוֹת.
וֵּמֵאלָיו יִָקֵּרא.

וְחוָֹתם יַד כָּל ָאָדם בּו.

וּבְׁשוֹפָר גָּדוֹל יִָתַּקע.
ַמע. וְקוֹל ְדָּמָמה ַדָקּה יִָשּׁ

וַּמלְָאכִים יֵָחפֵזוּן.
וְִחיל וְּרעָָדה יֹאֵחזוּן.

וְיֹאְמרוּ ִהנֵּה יוֹם ַהִדּין.
לִפְקֹד עַל צְבָא ָמרוֹם 

בִַּדּין.
כִּי לֹא יִזְכּוּ בְעֵינֶיךָ בִַּדּין.

וְכָל בֵָּאי עוֹלָם יַעַבְרוּן 
לְפָנֶיךָ כִּבְנֵי ָמרוֹן.

כְּבַָקַּרת רוֹעֶה עְֶדרוֹ.
בְטוֹ. ַמעֲבִיר צֹאנוֹ ַתַּחת ִשׁ

ֹּר וְִתְמנֶה כֵּן ַתּעֲבִיר וְִתְספ
 וְִתפְקֹד נֶפֶׁש כָּל ָחי.
ֹּךְ ִקצְבָה לְכָל  וְַתְחת

בְִּריּוֶֹתיךָ.
ֹּב ֶאת גְּזַר ִדּינָם: וְִתכְת

וּבְׁשוֹפָר גָּדוֹל יִָתַּקע.
ַמע. וְקוֹל ְדָּמָמה ַדָקּה יִָשּׁ

וַּמלְָאכִים יֵָחפֵזוּן.
וְִחיל וְּרעָָדה יֹאֵחזוּן.

 
נָה יִכֵָּתבוּן בְּרֹאׁש ַהָשּׁ

ּ וּבְיוֹם צוֹם כִּּפוּר יֵָחֵתמו
כַָּמּה יַעַבְרוּן וְכַָמּה 

יִבֵָּראוּן

ִמי יְִחיֶה וִּמי יָמוּת.
ֹ ִמי בְִקצּוֹ וִּמי לֹא בְִקצּו

ִמי בַַמּיִם וִּמי בֵָאׁש
ִמי בֶַחֶרב וִּמי בַַחיָּה

גֵּפָה ִמי בַָרעַׁש וִּמי בַַמּ

ִמי יָנוַּח וִּמי יָנוּעַ
ֵקט וִּמי יִָטֵּרף ִמי יִָשּׁ
לֵו וִּמי יְִתיַָסּר ִמי יִָשּׁ
פֵל ִמי יָרוּם וִּמי יִָשּׁ
ר וִּמי יֵעָנִי. ִמי יֵעֵָשׁ

וְּתׁשוּבָה וְּתפִלָּה וּצְָדָקה
ַמעֲבִיִרין ֶאת רֹעַ ַהגְּזֵָרה 

ֱאֶמת כִּי ַאָתּה הוּא יוֹצְָרם
וְַאָתּה יוֵֹדעַ יִצְָרם
כִּי ֵהם בָָּשׂר וָָדם.

ָאָדם יְסוֹדוֹ ֵמעָפָר, 
וְסוֹפוֹ לֶעָפָר

בְּנַפְׁשוֹ יָבִיא לְַחמוֹ.
 

בָּר ָמׁשוּל כְֶּחֶרס ַהנְִּשׁ
כְָּחצִיר יָבֵׁש וּכְצִיץ נוֹבֵל

כְּצֵל עוֹבֵר וּכְעָנָן כָּלָה
בֶת וּכְָאבָק  וּכְרוַּח נוָֹשׁ

ּפוֵֹרַח
וְכֲַחלום יָעוּף.

 מילים: ר' אמנון ממגנצא | לחן: יאיר רוזנבלום
האזינו לשיר בביצועם של הגבעטרון ונתנה תוקף
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ביום הכיפורים תשל"ד, 6.10.1973, יצאו צבאות סוריה ומצרים למתקפה על ישראל. 
אשר  עד  קשים  בלימה  קרבות  התנהלו  ימים  ובמשך  צה"ל  את  הפתיעה  המתקפה 

עברה היוזמה לידי צבא ההגנה לישראל והמלחמה הוכרעה בשטח אויב.

2,656 חללים נפלו, 7,251 לוחמים נפצעו, 310 חיילים נפלו בשבי.

אצל רבים נקשר מחדל ההפתעה במלחמה זו ביוהרה ובביטחון העצמי המופרז של 
ההנהגה והציבור )היו מעטים שהתריעו!(.

כך כתב אריה )בודה( בודנהיימר בספרו "אלם קרב" על מלחמת יום הכיפורים:

במי  והביט  התצפית  בעמדת  ישב  כנראה  הוא  ההתשה.  מלחמת  את  סיימה  ״האש 
הערביים  בין  של  בשעות  שמולו.  בגדה  שניצבו  הטמירים  הדקל  בעצי  או  התעלה 
כשהחום המתיש התפוגג במעט, הוא כתב מכתב נוסף ליקיריו אליו צירף גם רישום 
ימים. הוא בטח שלף מכיס מכנסיו הצבאיים עוד  של הבונקר שהיה לביתו באותם 

אחד מאותם הספרים שאותם כה אהב לקרוא.

כקולט  שם  היה  כבר  הוא  למלחמה.  שנקראו  האנשים  לסיפור  שייך  לא  עמוס  אבל 
דאגות  חסרת  והוויה  שקט  של  ממציאות  והפתאומי  החד  המעבר  של  הזעזועים 

לרעשי המלחמה שנחתו עליו ללא כל התרעה.

האם  מדעתו.  יצא  לא  כיצד  חשב,  מה  על  בתופת.  שהה  ימים  שלושה 
חייו? שני  ימי  שלושים  בצומתי  למסע  יצא  האם  האמין?  האם   קיווה? 
וכשיצא לפרוץ אל מחוץ למתחם המוצב האם אמר: על החיים ועל המוות. האם מותו 
בא לו בחטף או שיחק בו משחק מקדים? ולמה דווקא הוא ולא זה שהיה לצידו? ולמה 

התקווה הכוזבת שהוא עוד ישוב? 

הגורל עיוור. לכל כדור, או טיל, יש כתובת. כפסע היה בין להיות או לחדול - כמה 
עלובה השפה שזה כל מה שיש לה להציע.

עמוס לא שייך לסיפור הזה. אבל הוא שייך לסיפור שלי.״

מלחמת יום הכיפורים  
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 אנא הגבר עוצמת אותותיך 
 כאן אני לא שומע, לא יודע 
 האם שוב תקעת פרח ברזל 

 בדש האנטנה? 
 אתה עדין כל כך 

 למה אתה כה רכרוכי? 
 למה אתה תמיד אזרחי? 

 האם אני נשמע היטב? עבור, 
 עבור, גם אתה נשמע קטוע.. 

 אתה נשמע פצוע, אתה 
 בעמק מאורגן היקפית 

הרים וכינרת אחרת 

 אנא הודע עוצמת אותותיך 
 במכ"ם לא רואים את פניך 

 מדוע אינך מזוחל"ם? 
 מדוע אינך נלחם? 

 האם לשלוח אלייך סיור ממונע? 
 אני מלא אמונה 

 שלא יגיע ולא יחזור 
פצע שחור.. פצע שחור.. 

 אנא החלש עוצמת אותותייך 
 אמירי הברושים 

 לעת ערב לשווא לואטים שמך 
וכוכב הצפון הבודד 

 אנה ינווט את צבא עגלותייך 
 לאן, הוא יוביל בהם את? 

 אנא עצום את עיניך 
 עכשיו אני שומע, רות 
 אתה יכול סופית למות 

 אב שכול אני כבר לא מרגיש 
דמעות החורף עליך יגידו קדיש

 בארי חזק מקיבוץ אפיקים נפל 
במלחמת יום הכיפורים

ריבונו של עולם
 מילים: בארי חזק

 לחן: ברי סחרוף ואורן לוטנברג
האזינו לשיר בביצועו של ברי סחרוף

סלאם 
מילים ולחן: מוש בן ארי

 עוד יבוא שלום עלינו 
 עוד יבוא שלום עלינו 

עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. 

 סאלם, עלינו ועל כל העולם 
 סאלם, סלאם 

ָׂא גוֹי  ּ ַחְרבוָֹתם לְִאּתִים, וֲַחנִיתוֵֹתיֶהם לְַמזְֵמרוֹת--לֹא-יִּש וְכִּתְתו
ּ עוֹד ִמלְָחָמה. ֶאל-גּוֹי ֶחֶרב, וְלֹא-יִלְְמדו

 ]ישעיהו ב'[

 סלאם, עלינו ועל כל העולם 
סאלם, סלאם. 

עוד יבוא שלום עלינו.. 
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התכנסות
שנייה

על תשובה ותיקון



ספר יונה
 התכנסות זאת מוקדשת לרעיון התשובה ועיקרה קריאה

ועיון בספר יונה. 

ההצעה בפרק זה היא לקרוא את ספר יונה, ולנסות למצוא את החיבור שלו לחיינו, 
ליום הכיפורים ולתהליך התשובה. מצורפים כמה קטעים שניתן להוסיף לשיחה.

על  שלם  בלב  חרטה  ובהם   שלבים  כמה  על  מבוסס  הרמב"ם  לפי  התשובה  תהליך 
ובפומבי  רם  בקול  שעשה(  בחטאים  החוטא  )הודאת  עליהם  וידוי  העבר,   חטאי 
דבר  לידו  שבא  זה  גמורה?  תשובה  היא  "איזו  בעתיד.  לעשותם  שלא  והתחייבות 
ולא  מיראה  ולא  התשובה,  מפני  עשה  ולא  ופרש  לעשותו,  בידו  ואפשר  בו  שעבר 

מכשלון כח"

הרמב״ם, הלכות תשובה, ב, ב.

״הוא טיפוס מוזר, הוא אינו דומה לשום דמות  יונה:  ויזל כתב על ספר  הסופר אלי 
אחרת בתנ"ך. איש לא נתקל בבעיות שהיו לו ולא פתר אותן כפי שפתר. האם הוא 
נביא? אם כן, מדוע אין שום אזכור רשמי לתוארו זה? אדם המתווכח עם אלוהים 

לא כדי להציל אנשים אלא כדי להענישם, איזה מין נביא הוא אם בכלל?"
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לעמים  העמים,  לכל  שווה  במידה  נתונים  ה'  שרחמי  לרעיון,  מוקדש  יונה  ״ספר 
העיר  את  חנן  למה  אלוהיו,  על  מתרעם  הנביא  כאשר  ישראל.  לעם  כמו  האליליים 
לְּתוֹ, ׁשֶבִּן  ַּ וְלֹא גִד נִינְוֵה, אמר לו אלוהים: "ַאּתָה ַחְסּתָ ַעל ַהקִּיָקיוֹן ֲאׁשֶר לֹא ָעַמלְּתָ בּוֹ 
לַיְלָה ָהיָה וּבִן לַיְלָה ָאבָד. וֲַאנִי לֹא ָאחוּס ַעל נִינְוֵה ָהִעיר ַהגְּדוֹלָה, ֲאׁשֶר יֶׁש בָּּה ַהְרבֵּה 
)יונה ד׳  ַרבָּה?!"  וּבְֵהָמה  ְׂמֹאלוֹ  לִש יְִמינוֹ  יַָדע בֵּין  ֲאׁשֶר לֹא  ָאָדם,  ִרבּוֹ  ֶעשְֵׂרה  ִמׁשְּתֵים 
ביקר האדם.  10-11(. אדיקות העם היהודי בעליונות הרוח הייתה קשורה באמונתו 
לגדלותו,  ונוקב  נעלה  עמוק,  יותר  ביטוי  ייתכן  לא  אלוהים.  בצלם  נברא   ]...[ האדם 
הטוב,  תכלית  מסמל  ביהדות  האלוהים  מושג  זה.  מביטוי  האדם  של  וליקרו  לערכו 
אדם  בני  וקדושים.  יקרים  היו  היהודי  העם  בעיני  אדם  וחיי  והאמת.  הצדק  היופי, 
זה  ואין פלא שחכמי עם  ]...[ הצֶלֶם מחייב.  שנבראו בצלם אלוהים הם שווי-זכויות 
אינה  לֵָרעַ  אהבה  כָּמוֹךָ".  לְֵרֲעךָ  "וְָאַהבְּתָ  גדול:  אחד  כלל  על  התורה  ]את[  העמידו 
לוֹ  וְָאַהבְּתָ  ִאּתְכֶם  ַהגָּר  ַהגֵּר  לָכֶם  יְִהיֶה  ִמכֶּם  "כְֶּאזְָרח  בלבד:  היהודי  האזרח  על  חלה 
שלטה  קדומה  בתקופה  כבר   .)34 י״ט  )ויקרא  ִמצְָריִם"  בְֶּאֶרץ  ֱהיִיֶתם  גִֵרים  כִּי  כָּמוֹךָ 
מתפילת  אלינו  מגיעים  זו  תפיסה  והדי  כל-אנושית,  אוניברסלית,  תפיסה  ביהדות 
שלמה המלך בחנוכת בית המקדש. לאחר שהמלך התפלל על עמו, הוסיף תפילה כל-
ְָׂרֵאל הוּא וּבָא ֵמֶאֶרץ ְרחוָֹקה לְַמַען ׁשְֶמךָ...  אנושית: "וְגַם ֶאל ַהנָּכְִרי ֲאׁשֶר לֹא ֵמַעּמְךָ יִש
ַָמיִם ְמכוֹן ׁשִבְּתֶךָ וְָעשִׂיָת כְּכֹל ֲאׁשֶר יְִקָרא  ׁשְַמע ַהּשׁ וּבָא וְִהְתּפַלֵּל ֶאל ַהבַּיִת ַהזֶּה. ַאּתָה ּתִ

ֵאלֶיךָ ַהנָּכְִרי" )מלכים א׳, ח׳ 41-43(.

מתוך דבריו של בן גוריון על ספר יונה ויום הכיפורים
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התכנסות
שלישית

 על חברה והיחסים
שבין אדם לחברו



צאת יום הכיפורים )נעילה(

עוד ארוכה הדרך אל האושר 
רצופה היא מכשולים רבים 

עת לחייך לשמוח גם לדמוע 
אך מה יפים יפים הם החיים 

זה הזמן לסלוח 
לוותר לשכוח 

גם אם זה קשה 
שנינו יחד את הכל עוד נשנה 

לא צריך לברוח 

את האמת למרוח 
אני ואת לא נשנה את העולם הזה 

את שתי עיני נושא אני למעלה 
מבקש תשובות לשאלות 

אין מענה ואיש גם לא יודע 
האם בסוף הדרך ניפגש 

זה הזמן לסלוח... 

הנה הם באים ימים של שקט 
אחרי הרעש הגדול והנורא 

אפשר לנוח קצת על המרפסת 
ולאסוף את שברי הסערה 

הנה הם באים ימים של שקט 
כבר שכחתי איך שהם נראים 

אפשר עכשיו לפתוח את הדלת 
לשלוח אל הרוח ציפורים 

הנה הם באים ימים של שקט 
נצא אל החלון לראות 

אם כלו כבר המים 
אולי כבר יש באופק אדמה 

זוגות זוגות 
נצא זוגות זוגות 

נביט אל השמיים 
נחכה ביחד ליונה. 

הנה הם באים ימים של שקט 
אחרי שכבר איבדנו את הכל 

תשב איתי עכשיו על המרפסת 
תבכה איתי ביחד על אתמול 

הנה הם באים ימים של שקט 
שנינו כאן ביחד על ההר 

המים כבר ירדו ויש גם קשת 
אפשר לקום, סוף העולם עבר.

 מילים ולחן: ערה דינקצ'יאן
תרגום: יואב יצחק

מילים: ירדן בר כוכבא
לחן: אבי גרייניק

זה הזמן לסלוח

ימים של שקט
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בְִּהְתעַּטֵף עָלַי נַפְׁשִי ֶאת ה'
ֲאנִי רוֹצֶה לִכְּתֹב ׁשִיִרים ַרבִּים

נוֹכַח ַהבַּיִת וְנוֹכַח עֲַמל ָהְרחוֹבוֹת
וְנוֹכַח ָהָרעָב ַהזֶּה ׁשֶלֹּא ָחַדל

ֵמָאז ַהִהׁשְּתֲַחוָיָה בְּבֵית-ַהכְּנֶֶסת בְּיוֹם-
ַהכִּּפוִּרים. ַהגּוּף עֲַדיִן רוֹצֶה לְִהׁשְּתוֵֹחַח

ֹ עַד סוֹפוֹ וּלְַהיְׁשִיר ֶאת ַמבָּטו
ְ לַקְַּרקַע לַעֲפַר ֲהדוֹם ַרגְלֵי ֶמלֶך

ְמלָכִים. ַהנֶּפֶׁש עֲַדיִן רוֹצָה לְִהְתרוֵֹקן
ֵמַהגּוּף ָהָרעֵב עַד סוֹפָּה וְלִבְכּוֹת.

וְַהנֶּפֶׁש בּוֹכָה בִּבְכִי ָהְרחוֹבוֹת ָהֵריִקים
ְכוִּחים בְֵּאין דּוֵֹרׁש ָהעֲמוּסִים בֲַּאנָׁשִים ַהּשׁ

ַהיְּׁשֵנִים בְֵּאין דּוֵֹרׁש עַל ִמְדְרכוֹת
ְקצוֹת עוֹלָמוֹ ׁשֶל אֱלִֹהים וְלוֹעֲסִים

בּוְֹדִדים ֶאת  לְַחָמם ׁשֶלְִּקטוֹ בַּּפִַחים

ּ בֵּין וְנוֹגְסִים ֶאת ַהּפְִרי ׁשֶָאסְפו
ׁשְֵאִריּוֹת ַהדּוּכָנִים. בְִּהְתעַּטֵף עָלַי נַפְׁשִי

ֶאת ה' ֲאנִי רוֹצֶה. לִכְּתֹב
ׁשִיִרים ַרבִּים בִּבְכִיּוֹת ַהגּוּף ָהֲאיֻּמִים

ֲאׁשֶר ֵאינָם ַמפְסִיִקים עוְֹמסִים כְֵּאבִים
וְּרעֵבִים וֻּמְרעָבִים וַּמְרעִיבִים וְּמִריבִים 

וְּמעַכְּבִים
וְֵאינָם ׁשוְֹמעִים ֶאת קוֹל צַעֲֵדי

אֱלִֹהים בִָּאים. בְִּהְתעַּטֵף עָלַי נַפְׁשִי
ֶאת ה' ֲאנִי רוֹצֶה לִכְּתֹב.

וְנוֹכַח ַהבַּיִת ָקִמים ׁשִיִרים ַרבִּים
וְּמבַקְּׁשִים ֶאת ׁשְִתיַקת ָהְרחוֹבוֹת ֶאת
ׁשְִתיַקת אֱלִֹהים ׁשְִתיַקת יִָמים ַרבִּים

עַד ֵאין דּוֵֹרׁש בִּבְכִי ַהּמִלִּים
עַל ַהּפְָתִחים וְעַל ַהּתֵבוֹת ַהנְּעוּלִים.

מילים: אלמוג בהר

בהתעטף עלי נפשי את ה'

"ֲעבֵרוֹת ׁשֶבֵּין ָאָדם לַּמָקוֹם, יוֹם ַהכִּּפוִּרים ְמכַּפֵר. ֲעבֵרוֹת ׁשֶבֵּין 
יְַּרצֶּה ֶאת ֲחבֵרוֹ." ָאָדם לֲַחבֵרוֹ, ֵאין יוֹם ַהכִּּפוִּרים ְמכַּפֵר, ַעד ׁשֶ

)משנה, מסכת יומא פרק ח, ט(

צאת יום הכיפורים:  זוהי הזדמנות אחרונה לבקש סליחה ולחזור אל השגרה כאנשים 
מבקשי צדק ורודפי שלום. תשומת ליבנו מופנית לעניינים שבין אדם לחברו, ולצד 
היום-יום  לא לשכוח את  בחוץ,  קורה  אל  מה  גם  להביט  יש  ההתבוננות הפנימית 

ולשאוף לשפר אותו. 
חברתי  אירוע  הוא  הכיפורים  שיום  היא  אליה  להגיע  מבקשים  שאנחנו  המסקנה 
במובן העמוק. חלק מן התיקון המבוקש עומד על פקיחת עין לסובב אותנו, רגישות 

לזולת, חמלה ונטילת אחריות לחברה כולה.
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הנביא ישעיהו בן אמוץ פעל בממלכת יהודה במאה ה-8 לפנה"ס. הוא מחה על עוולות 
חברתיות, ובנבואתו המשמשת כהפטרת יום הכיפורים הוא מעמיד מול הפרקטיקה 
המרכזית של יום הכיפורים – הצום והפולחן – את דרך התשובה הנכונה: "ֲהלוֹא 
לֹא  ְָׂרךָ  וִּמבְּש וְכִּסִיתוֹ,  עָרֹם  כִּי-ִתְרֶאה  בָיִת:   ּתָבִיא  ְמרוִּדים  וַעֲנִיִּים  לְַחֶמךָ,  לָָרעֵב  פָרֹס 

ִתְתעַלָּם."

וֹפָר ָהֵרם קוֹלֶךָ; וְַהגֵּד לְַעּמִי ּפִׁשְָעם, וּלְבֵית יֲַעקֹב ַחּטֹאָתם.   "ְקָרא בְגָרוֹן ַאל-ּתְַחשֹׂךְ, כַּּשׁ
ָרכַי, יְֶחּפָצוּן; כְּגוֹי ֲאׁשֶר-צְָדָקה ָעשָׂה, וִּמׁשְּפַט ֱאלָֹהיו  וְאוִֹתי, יוֹם יוֹם יְִדרֹׁשוּן, וְַדַעת דְּ

לֹא ָעזָב, יִׁשְָאלוּנִי ִמׁשְּפְֵטי-צֶֶדק, ִקְרבַת ֱאלִֹהים יְֶחּפָצוּן.  
וְכָל- ּתְִמצְאוּ-ֵחפֶץ,  צְֹמכֶם  בְּיוֹם  ֵהן  ֵתָדע;  וְלֹא   ּ נַפְׁשֵנו  ּ ִענִּינו ָרִאיָת,  וְלֹא   ּ צְַּמנו לָּמָה 

נְגֹּשׂוּ.   ַעצְּבֵיכֶם ּתִ
ּ כַיּוֹם, לְַהׁשְִמיַע בַּּמָרוֹם קוֹלְכֶם.    ֵהן לְִריב וַּמצָּה ּתָצוּמוּ, וּלְַהכּוֹת בְֶּאגְרֹף ֶרׁשַע; לֹא-ָתצוּמו
וֵָאפֶר  ַׂק  וְש רֹאׁשוֹ,  כְַּאגְמֹן  ֲהלָכֹף  נַפְׁשוֹ;  ָאָדם,  ַענּוֹת  ֶאבְָחֵרהוּ--יוֹם  צוֹם  יְִהיֶה  ֲהכָזֶה, 

יַצִּיַע--ֲהלָזֶה ּתְִקָרא-צוֹם, וְיוֹם ָרצוֹן לַיהוָה. 
ְרצוּצִים  וְׁשַלַּח  מוָֹטה;  ֲאגֻדּוֹת  ַהּתֵר  ֶרׁשַע,  ַחְרצֻבּוֹת  ַח  ֶאבְָחֵרהוּ--ּפַּתֵ צוֹם  זֶה,  ֲהלוֹא 

נַּתֵקוּ.   ָחפְׁשִים, וְכָל-מוָֹטה ּתְ
ְָׂרךָ  ֲהלוֹא פָרֹס לָָרֵעב לְַחֶמךָ, וֲַענִיִּים ְמרוִּדים ּתָבִיא בָיִת:  כִּי-ִתְרֶאה ָערֹם וְכִּסִיתוֹ, וִּמבְּש

לֹא ִתְתַעלָּם.  
ַַחר אוֶֹרךָ, וֲַאֻרכְָתךָ ְמֵהָרה ִתצְָמח; וְָהלַךְ לְפָנֶיךָ צְִדֶקךָ, כְּבוֹד יְהוָה יַַאְספֶךָ.   ָאז יִבַָּקע כַּּשׁ
ׁשַוַּע וְיֹאַמר ִהנֵּנִי:  ִאם-ּתִָסיר ִמּתוֹכְךָ מוָֹטה, ׁשְלַח ֶאצְבַּע וְַדבֶּר- ְקָרא וַיהוָה יֲַענֶה, ּתְ ָאז ּתִ

ָאוֶן.  
וְָתפֵק לָָרֵעב נַפְׁשֶךָ, וְנֶפֶׁש נֲַענָה ּתַשְׂבִּיַע; וְזַָרח בַּחֹׁשֶךְ אוֶֹרךָ, וֲַאפֵלְָתךָ כַּצֳָּהָריִם."

ישעיהו פרק  נ"ח

הפטרת יום הכיפורים
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לָָמּה כָּבְָתה ַהּמְנוָֹרה?
סוֹכַכְִתּי עָלֶיָה בְַּאַדְרִתּי לְׁשְָמֶרנָּה ִמן ָהרוַּח

לָכֵן כָּבְָתה ַהּמְנוָֹרה.

לָּמָה ָקֵמל ַהּפֶַרח?
ִאּמַצְּתִי אוֹתוֹ ֶאל לִבִּי בֲַּחַמת ַאֲהבִָתי

לָכֵן ָקֵמל ַהּפֶַרח.

לָּמָה נִּתְקוּ ֵמיְתֵרי ַהנֵּבֶל?
ֹ ָחפַצְּתִי לְהוֹצִיא ֵהיֶמנּוּ צְלִיל ׁשֶלֹּא ָהיָה בּו

לָכֵן נִּתְקוּ ֵמיְתֵרי ַהנֵבֶל.

לָּמָה ָחֵרב ַהּמַעְיָן?
י ִּ ׁשָפַכְִתּי עָלָיו סוֹלְלָה לְַמעַן ֱהיוֹתוֹ לִי לְבַד

לָכֵן ָחֵרב ַהּמַעְיָן.

בַּבֶֹּקר ׁשֶלְַּאַחר יוֹם ַהכִּּפוִּרים בְַּתֲחנַת ָהַרכֶּבֶת
ּתֵל-ָאבִיב ֶמְרכַּז, אוָֹתּה ְקׁשִיׁשָה נִיצוֹלָת ׁשוָֹאה ּפוֹׁשֶֶטת יָד

בְַּטבּוּרוֹ ׁשֶל ָרצִיף הוֶֹמה.
ְִׂמיכוֹת עָרוּמוֹת עַל גּוּפָה ִמּתַַחת ַהּש

לֶָשלֶט, ַהיְּצִיָאה ִמכָּאן
 

בַּבֶֹּקר ׁשֶלְַּאַחר יוֹם ַהכִּּפוִּרים לְלֹא ִריק ׁשֶל בֵּין לְבֵין,
ֲאנָׁשִים חוֹלְפִים עָל ּפָנֶיָה, כְֵּאב ָחָדש ִמצְַטבֵּר

ָנָה ַהעִיוְוִרי בְּפִנּוֹת לוַּח ַהּשׁ
 

בֵּין ָאָדם לַּמָקוֹם זֶה ְמַהְדֵהד בַּבֶֹּקר ׁשֶלְַּאַחר נְעִילָה, ָרצִיִתי לָגֶׁשֶת
לְבַקֵּׁש ִמּמֶנָּה

ְסלִיָחה
עַל ַהזְִּקנָה

מילים: רבינדרנאט טאגור

מילים: ילי שנר

***

בבוקר שלאחר יום הכיפורים
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ּ  צְִריכָה הָיְָתה הַּמֵאָה הָעֶשְִׂרים ׁשֶלָּנו
לִהְיוֹת טוֹבָה מִקּוְֹדמוֶֹתיהָ.

הִיא כְּבָר לֹא ּתַסְפִּיק לְהוֹכִיחַ זֹאת,
ׁשְנוֶֹתיהָ  סְפוּרוֹת,

פְּסִיעָָתהּ ִמְתנוֶֹדֶדת,
נְׁשִיָמָתהּ קְצָָרה.

י ַּ ּ  ְדּבִָרים ַרבִּים מִד קָרו
ּ לִקְרוֹת, ׁשֶלֹּא צְִריכִים הָיו

וּמָה ׁשֶנּוֹעַד לָבוֹא,
לֹא בָּא.

ָאבִיב אָמוּר הָיָה לְהַגִּיעַ
ְאָר. וְאֹׁשֶר בֵּין הַּשׁ

הַפַּחַד צִָריךְ הָיָה לִנְטֹׁש הִָרים וַעֲמָקִים
ֶקֶר אֱמֶת מְהִיָרה מִּשׁ

צְִריכָה הָיְָתה לְהַגִּיעַ לַּמַּטָָרה.

ּ אֲסוֹנוֹת אֲחִָדים אֲמוִּרים הָיו
ׁשֶלֹּא לִקְרוֹת עוֹד,

כְּגוֹן מִלְחָמָה,
ָרעָב וכו׳.

צִָריךְ הָיָה לְכַבֵּד 
חֹסֶר יֶׁשַע ׁשֶל חַסְֵרי-יֶׁשַע

אֵמוּן וְכַיּוֹצֵא בָּזֶה.

מִי ׁשֶָרצָה לִשְׂמֹחַ בָּעוֹלָם,
נִצָּב בִּפְנֵי מְשִׂימָה 

בִּלְּתִי אֶפְׁשִָרית.

טִפְּׁשוּת אֵינָהּ מַצְחִיקָה.
חָכְמָה אֵינָהּ עַלִּיזָה,

ּתְִקוָה
כְּבָר אֵינָהּ אוָֹתהּ נַעֲָרה צְעִיָרה

וכו', לְַמְרבֵּה ַהצַּעַר.

הָאֵל אָמוּר הָיָה לְהַאֲמִין סוֹף-סוֹף בְּאָָדם
טוֹב וְחָזָק,

אַךְ טוֹב וְחָזָק
עוָֹדם ׁשְנֵי אֲנָׁשִים ׁשוֹנִים.

ּ כֵּיצַד לִחְיוֹת - ׁשָאַל אוִֹתי בְּמִכְּתָב, מִיׁשֶהו
ׁשֶאוֹתוֹ הְִתכַּוַּנְּתִי לִׁשְאֹל

ְאֵלָה עַצְָמהּ. אֶת אוָֹתהּ הַּשׁ

ׁשוּב וּכְָתמִיד,
כְּפִי ׁשֶנִּּתָן לְִראוֹת לְעֵיל,

ְּחוּפוֹת אֵין ׁשְאֵלוֹת ד
ְאֵלוֹת ּתְמִימוֹת. מִּשׁ

שלהי המאה
מילים: ויסלבה שימבורסקה

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
אנא - לו יהי

כל שנבקש לו יהי.

אם המבשר עומד בדלת
תן מילה טובה בפיו

כל שנבקש לו יהי
אם נפשך למות שואלת

מפריחה ומאסיף
 כל שנבקש לו יהי

לו יהי, לו יהי…

לו יהי
מילים ולחן: נעמי שמר
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 1.  איזה מהשירים למעלה הכי מתאים למצב הרוח שלכם כרגע?
2.  האם יש משהו שזקוק לתיקון בסביבה שלכם? משהו שהייתם 

רוצים לתקן או לשפר? עוולה חברתית, מחדל, השתקה - מה אפשר 
לעשות עם הדברים האלה ביום-יום?

מי האיש החפץ חיים, 
אוהב ימים 

אוהב ימים לראות טוב. 

נצור לשונך מרע 
ושפתיך מדבר מירמה 

סור מרע, עשה טוב 
בקש שלום ורדפהו.

מי האיש החפץ חיים
מתוך תהילים

ֲאדוֹן ַהּסְלִיחוֹת, בּוֵֹחן לְבָבוֹת, גּוֹלֶה עֲמוּקוֹת, דּוֹבֵר צְָדקוֹת; 
.ּ ָחָטאנוּ לְפָנֶיךָ ַרֵחם עָלֵינו

ָהדוּר בְּנִפְלָאוֹת, וִָתיק בְּנֶָחמוֹת, זוֹכֵר בְִּרית ָאבוֹת, חוֵֹקר כְּלָיוֹת; 
.ּ ָחָטאנוּ לְפָנֶיךָ ַרֵחם עָלֵינו

טוֹב וֵּמִטיב לַבְִּריּוֹת, יוֵֹדעַ כָּל נְִסּתָרוֹת, כּוֹבֵׁש עֲוֹנוֹת, לוֹבֵׁש צְָדקוֹת; 
.ּ ָחָטאנוּ לְפָנֶיךָ ַרֵחם עָלֵינו

ָמלֵא זַכִּיּוֹת, נוָֹרא ְתִהלּוֹת, סוֹלֵַח עֲוֹנוֹת, עוֹנֶה בְּעֵת צָרוֹת; 
.ּ ָחָטאנוּ לְפָנֶיךָ ַרֵחם עָלֵינו

ּפוֹעֵל יְׁשוּעוֹת, צוֹפֶה עֲִתידוֹת, קוֵֹרא ַהדּוֹרוֹת, רוֹכֵב עֲָרבוֹת, ׁשוֵֹמעַ ּתְפִלּוֹת, 
עוֹת; ֵּ ּתְִמים ד

.ּ ָחָטאנוּ לְפָנֶיךָ ַרֵחם עָלֵינו

אדון הסליחות  
מן התפילה
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הבדלה: ברוך המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ימות החול ליום הכיפורים; 
יום  של  לבין  והחטא  בין שטף החיים, האהבה, הקנאה, היצירה, התשוקה, העשייה 
 התבוננות, סליחה ומחילה. ברוכים אתם כולכם כאן היום המבדילים יחד בין קודש לחול.

ערן ברוך

לחול  קודש  בין  ההבדלה  היום.  צאת  את  מסמלת  בשופר  התקיעה  בשופר:  תקיעה 
תוחמת את הזמנים ויש לה משמעות סימבולית ופסיכולוגית: מעבר ממצב תודעתי של 

התבוננות לתודעה מתפקדת, עובדת. 

לכן, נאחל שגם בצאת יום הכיפורים הזה נדע לחזור לחיי היום-יום בכוחות מחודשים, 
ביכולת התבוננות וחמלה וברצון לשנות את סביבתנו לטובה. 

לוֹם בְִּמרוָֹמיו. עוֶֹשׂה ָשׁ
לוֹם ָעלֵינוּ. הוּא יֲַעֶשׂה ָשׁ

וְַעל כָּל ַעּמוֹ יְִשָׂרֵאל
ּ ָאֵמן.  וְִאְמרו

נָה וּבְִרכוֶֹתיָה ָתֵּחל ָשׁ
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פרק א׳

הסיפור מציג בפנינו דמות בשם "יונה בן אמיתי" שאלוהים פונה אליו ואומר לו לקום 
פשוטות,  במילים  לפני".  רעתם  עלתה  "כי  נינווה  הגדולה  העיר  על  לקרוא  וללכת 
הוא שולח את יונה להודיע להם שעלה לו "עד פה" )עם תנועת היד!( מאנשי נינווה 

שעושים המון דברים רעים 

מה בעצם מטרת השליחות של יונה? מה יקרה לאנשי נינוה? 
אז יונה אכן קם, אך במקום ללכת לכיון נינווה, מזרחה לארץ ישראל, הוא הולך בדיוק  
ְרׁשִיׁשָה, ִמלִּפְנֵי ה'". יונה בורח ומנסה להתחמק  ּתַ לכיוון ההפוך - "וַיָָּקם יוֹנָה לִבְרַֹח 

מהשליחות שקיבל 

למה הוא עושה את זה? ממה הוא בורח?  
יונה הולך לנמל יפו ועולה על אוניה המפליגה מערבה למקום שנקרא תרשיש. הכל 
מרוב  ונשברת  כמעט  והאנייה  נוראית  סערה  מתחילה  שלפתע  עד  ויפה  טוב  הולך 
האוניה  שעל  הצוות  ואנשי  המלחים  כל  בעצמה!  בה  שמתנגשים  החזקים  הגלים 
כדי  המים  אל  וכלים  אוכל  משליכים   - מהסערה  לצאת  כדי  שביכולתם  כל  עושים 
להקל על האוניה ומתפללים לעזרה. ומה יונה עושה? האם גם הוא מצטרף לעזור? 
וַיִּׁשְכַּב, וַיֵָּרַדם". - כן כן, יונה יורד לבטן  לא ממש.  "וְיוֹנָה, יַָרד ֶאל-יְַרכְֵּתי ַהּסְפִינָה, 

האנייה והולך לישון. רגע, מה? באמצע הסערה ככה ללכת לישון? 

יונה חושב לדעתכם? למה הוא נרדם? האם הוא מנסה להתעלם מהסערה  על מה 
עד שתעבור? האם הוא מבין שזה בגללו?

ֵת  ם; קוּם, ְקָרא ֶאל-ֱאלֶֹהיךָ - אוּלַי יְִתַעּשׁ "וַיְִּקַרב ֵאלָיו ַרב ַהחֹבֵל, וַיֹּאֶמר לוֹ ַמה-לְּךָ נְִרדָּ
ליונה  אומר  הוא   - עיניו  למראה  מאמין  לא  החובל  רב   - נֹאבֵד"  וְלֹא  לָנוּ,  ָהֱאלִֹהים 
הספינה(.  את  להציל  עשוי  יונה  אלהי  אולי   – )למה?  לתפילה  ולהצטרף  לקום 
הזה  לבלאגן  אחראי  מי  להבין  כדי  גורלות  להפיל  האנשים  מחליטים  עצות,  אובדי 
ּ ֵאלָיו ַמה-נֲַּעשֶׂה לָּךְ, וְיִׁשְּתֹק  ולהשליכו אל הים, והגורל כמובן נופל על יונה. "וַיֹּאְמרו
וְסֵֹער.  וַיֹּאֶמר ֲאלֵיֶהם, שָׂאוּנִי וֲַהִטילֻנִי ֶאל-ַהיָּם, וְיִׁשְּתֹק  ַהיָּם ֵמָעלֵינוּ:  כִּי ַהיָּם, הוֹלֵךְ 
אנשי האניה   - ֲעלֵיכֶם"  ַהזֶּה  ַהגָּדוֹל  ַהּסַַער  בְׁשֶלִּי,  כִּי  ָאנִי,  יוֵֹדַע  כִּי,  ֵמֲעלֵיכֶם:   ַהיָּם, 
מהססים  מדוע?  אך  יונה יודע שכל הסערה הזו מתרחשת בגללו, מפני שהוא בורח 
יונה אל הים ובאותו  מהשליחות שאלוהים הטיל עליו. לבסוף מטילים המלחים את 

הרגע בדיוק - הסערה נפסקת. 

מהשליחות?  הבריחה  על  עונש  זהו  האם  יטבע?  שיונה  רוצה  אלוהים   האם 
המשיכו לקרוא!

ספר יונה - קריאה עם ילדים

מחזור ליום הכיפורים • ּבינ"ה התנועה ליהדות חברתית 32



פרק ב׳

וּׁשְלֹׁשָה  יִָמים  ׁשְלֹׁשָה  ג,  ַהדָּ בְִּמֵעי  יוֹנָה  וַיְִהי  ֶאת-יוֹנָה;  לִבְלַֹע  גָּדוֹל,  ג  דָּ יְהוָה  "וַיְַמן 
יושב בבטן הדג  יונה  יונה.  גדול שבולע את  דג  באורח פלא מזמן אלוהים   - לֵילוֹת" 

שלושה ימים ולילות עד שאלוהים מצווה על הדג להקיא אותו אל היבשה! 

על מה לדעתכם חושב יונה בבטן הדג? האם בטן הדג דומה למעמקי האניה? ומה 
 קורה עם יונה - האם הוא ממשיך לברוח?

המשיכו לקרוא!

פרק ג׳

ֶאל-יוֹנָה,  ְדבַר-ה'  "וַיְִהי  אליו:  פונה  שוב  ואלוהים  היבשה  אל  יונה  את  מקיא  הדג 
ׁשֵנִית לֵאמֹר. קוּם לֵךְ ֶאל-נִינְוֵה, ָהִעיר ַהגְּדוֹלָה; וְּקָרא ֵאלֶיָה ֶאת-ַהקְִּריָאה, ֲאׁשֶר ָאנֹכִי 
העיר  אותה  לנינוה,  ללכת   - משימה  לאותה  שוב  אותו  שולח  אלוהים  ֵאלֶיךָ".  דֹּבֵר 
גונבים  לחברים, מרמים,  יפה  לא  בה  רעים, שמתייחסים  דברים  בה הרבה  שעושים 
ואלימים איש כלפי חברו. אלוהים דורש מיונה להודיע להם שאם הם לא ישנו את 
יונה  שלהם.  והיפה  הגדולה  העיר  את  יהרוס  ובעצמו  בכבודו  אלוהים   - התנהגותם 
יוֹם,  ַאְרבִָּעים  "עוֹד   - כולם  בפני  ומתריע  העיר  אל  ונכנס  המשימה  את  עליו  מקבל 

וְנִינְוֵה נְֶהּפָכֶת". 

מה לדעתכם תהיה תגובתם של תושבי ותושבות העיר נינוה?

לקצה.  מקצה  אותה  לחצות  ימים  שלושה  מהלך  מאד,  גדולה  עיר  היא  נינוה  העיר 
יונה כנראה עובר ממקום למקום ומשמיע את אזהרתו - מה הוא מקוה שיקרה? 

שַׂקִּים,   ּ "וְיְִתכַּּסו יונה:  של  לאזהרותיו  נענים  מיד  נינוה  תושבי  ההפתעה  למרבה 
ְרכּוֹ ָהָרָעה, וִּמן-ֶהָחָמס,  ּ ֶאל-ֱאלִֹהים, בְָּחזְָקה; וְיָׁשֻבוּ, ִאיׁש ִמדַּ ָהָאָדם וְַהבְֵּהָמה, וְיְִקְראו

ֲאׁשֶר בְּכַּפֵיֶהם".  

רע  עושים  שהם  נינוה  תושבי  כל  הבינו  לילה  בין  כך   - מהיר  שינוי  איזה  וואו, 
והחליטו לשנות את דרכיהם? ומה תהיה תגובת אלוהים?

עַל-ָהָרעָה  ָהֱאלִֹהים,  וַיִּנֶָּחם  ָהָרעָה;  ְרכָּם  ַּ ִמד כִּי-ׁשָבוּ  ֵׂיֶהם,  ֶאת-ַמעֲש ָהֱאלִֹהים  "וַיְַּרא 
נינוה  תושבי  של  השינוי  את  רואה  אלוהים  ָׂה".  עָש לַעֲשׂוֹת-לֶָהם--וְלֹא  בֶּר  ִּ ֲאׁשֶר-ד
מדרכם הרעה. הוא רואה שהם ממש מצטערים ומבקשים סליחה ומנסים לשנות את 

דרכם ומחליט לוותר על העונש שחשב שהגיע להם. 
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פרק ד׳
החלק האחרון של הסיפור ובו גם מוסר ההשכל שלנו, מתחיל בתגובתו של יונה לסליחתו 

המהירה של אלוהים: "וַיֵַּרע ֶאל-יוֹנָה, ָרעָה גְדוֹלָה; וַיִּחַר, לוֹ" 

 מה מפריע ליונה? 

יונה מתלונן לאלוהים ואומר שזו הסיבה שבגללה  לא רצה לצאת אל השליחות הזו:  הוא 
ידע מראש שאלוהים אינו מתכוון להרוס את נינוה ולקיים את נבואת החורבן אלא רוצה 

שיונה יעורר את תושביה לתשובה 

זה המושג המגדיר את התנהגותם של אנשי נינוה: הם מתחרטים על התנהגותם הרעה 
ומחליטים לסור ממנה. ויונה עצמו, מה הוא רצה? 

יונה  יוצא מן העיר וממתין תחת סוכה לראות מה יקרה.  

מה הוא מרגיש – כועס, מאוכזב, או...? מה הוא מצפה שיקרה עכשיו? איך יגיב אלהים 
לתלונתו של הנביא שלו?   

וַיַּעַל ֵמעַל לְיוֹנָה, לִהְיוֹת צֵל  "וַיְַמן ה'-ֱאלֹהִים ִקיָקיוֹן  אלהים עונה ליונה בדרך יצירתית: 
ְַׂמח יוֹנָה עַל-הַקִּיָקיוֹן, שְִׂמחָה גְדוֹלָה". בזמן שיונה יושב  עַל-רֹאׁשוֹ, לְהַצִּיל לוֹ, ֵמָרעָתוֹ; וַיִּש
לו בחום אלוהים מצמיח לו צמח בשם "קיקיון" שגדל במהירות ונותן לו צל ומחסה, אך 
צל  ליונה  הנהדר שהעניק  כל הצמח  רעבה שאוכלת את  תולעת  אלוהים  למחרת מביא 
וסובל  מסכן  החמה,  וברוח  השמש  תחת  הגנה  ללא  שם  שוכב  הוא  קם  וכשהוא  ומחסה 

וצועק לאלוהים. למה אלוהים עושה לו את זה? 

מה השיעור שאלוהים  מנסה ללמד את יונה?

לְּתוֹ:  ׁשֶבִּן-לַיְלָה הָיָה, וּבִן- ַּ "וַיֹּאֶמר ה'--ַאּתָה חַסְּתָ עַל-הַקִּיקָיוֹן, ֲאׁשֶר לֹא-עַָמלְּתָ בּוֹ וְלֹא גִד
לַיְלָה ָאבָד. וֲַאנִי לֹא ָאחוּס, עַל-נִינְוֵה הָעִיר הַגְּדוֹלָה--ֲאׁשֶר יֶׁש-בָּהּ הְַרבֵּה ִמׁשְּתֵים-עֶשְֵׂרה 

ִרבּוֹ ָאָדם?!"...  

מה אלוהים אומר ליונה? מה הוא מנסה להסביר לו? מדוע סלח לתושבי נינוה? 

כשם שיונה מצטער על הצמח שצמח בן יום והוא לא טרח בו ולא גדל אותו, לאלהים היה 
אכפת מאנשי נינוה, אין הוא רוצה ברעתם.

ומה דעתכם, האם היה צריך להעניש את תושבי נינוה או לסלוח להם? ומה חושב 
 על כך יונה?

המשיכו לפרק האחרון והמפתיע!
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ולסיום, נחזור לשאלה שהתחלנו בה: למה קוראים את ספר יונה דווקא ביום הכיפורים?

נראה שהסיפור בא להבליט את חשיבותה של התשובה )=שינוי ההתנהגות מרע לטוב(. 
בסיפורנו אלוהים אינו חפץ להעניש, הוא מאמין ביכולתו של אדם להשתנות, להיטיב את 

דרכיו ומוכן לסלוח. 

ואתם, האם אתם מאמינים ביכולתכם להשתנות? מתי הצלחתם לסלוח למי שפגע בכם? 
מתי לא הצלחתם?

שיש  ילמד  שהוא  כדי  בשבילו,  בכלל  היה  זה  שכל  נדמה  עבר,  שיונה  המסע  כל  אחרי 
להתעקש על שינוי הדרך, על חשבון נפש, על החרטה ועל הסליחה למי שמגיע לו. 
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ולפיתוח  יהודית  זהות  לקידום  פועלת  חברתית,  ליהדות  התנועה  בינ"ה, 
תרבות עברית בדגש על צדק חברתי והעצמה קהילתית.

בינ"ה מפעילה ישיבות חילוניות בתל אביב, בבאר שבע ובירושלים, מכינה 
וגרעיני שנת שירות. בנוסף, בינ"ה מעבירה פעילות חינוכית  קדם צבאית 
תכניות  במסגרת  בפריפריה  פועלת  בינ"ה  ובצה"ל.  הספר  בבתי  ענפה 
להעצמה קהילתית בשכונות, ובאמצעות גרעיני הנח"ל העירוניים, ומפעילה 
תכניות לימוד והעשרה שונות לקהל הרחב, בתי מדרש פלורליסטיים, מרכז 

הגות ויצירה ותכניות בינלאומיות ליהדות בתפוצות.

מקורות  ובציונות  ביהדות  ורואה  ופתוח,  סבלני  בשיח  מאמינה  בינ"ה 
השראה להמשך יצירתה של הישראליות העכשווית. אנו רואים את תפקידנו 
כנושאי הדגל היהודי בין הארגונים החברתיים, וכנושאי הדגל החברתי בין 

הארגונים היהודיים.

הצטרפו לקהילת בינ"ה ללימוד ועשייה חברתית 
 ללמוד בישיבות החילוניות

join.bina.org.il/tzeirim

 לימוד בבית המדרש
bina.org.il/midrash

 תכניות בינ"ה בבתי הספר
bina.org.il/schools 

במהלך הכנת החוברת עשינו מאמצים להשגת זכויות יוצרים 
על כל היצירות המופיעות בה. במידה ושכחנו משהו, ניתן 

ליצור איתנו קשר ונתקן במהדורה הבאה.

https://join.bina.org.il/tzeirim/
https://bina.org.il/midrash/
https://bina.org.il/schools/
http://www.bina.org.il

