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 "על סף נעילה"
 ט"שער העמקים תשע, יםכיפורהיום 

 
 יונה וולך

 החיים שיש לך
 

יֵּש ְלָך ים שֶׁ  ַהַחיִּ
יתָ  ָחיִּ ים שֶׁ ם ַהַחיִּ  הֵּ

ט ָאחֹוָרה ַבֲהָבָנה  ַהבֵּ
ית אשִּ ת ְנֻקַדת ַהְברֵּ  ְמָצא אֶׁ

יָאה  ַהְברִּ
ת ַעְצְמָך  ְבָרא אֶׁ

ר ה ָהעֹוָלם ַהּטֹוב ְביֹותֵּ  זֶׁ
יד  ַהָיחִּ

ּת ְבֹראשֶׁ  ּוַכל לִּ
 ָכל זֶׁה ָמצּוי ְבתֹוְכָך

 ַגלֵּה אֹותוֹ 
ַהְתָחָלה ל מֵּ  ַהְתחֵּ

[...] 

 
 

  הלוואי 
 מילים: אהוד מנור | לחן: בועז שרעבי

 
ת שֶׁ ינּו קֶׁ ד ָעלֵּ רֶׁ ֲעַנן ּתֶׁ  ַהְלַואי ּומֵּ

ָלעֹוָלם ַהזֶׁה יֵּש ַּתָקָנה...  ַהְלַואי שֶׁ
 

ּתֹוְך סּוָפה ְצַמח מִּ ת ַהְלַואי ְויֹום יִּ שֶׁ  גֹועֶׁ
 ַהְלַואי ְוֹלא ֹּתאַבד ָלַעד ַהַמָּתָנה 

א שֶׁ ב דֶׁ שֶׁ יַח עֵּ ְדָבר ַיְצמִּ ַהמִּ  ַהְלַואי שֶׁ
ָנה. ל ַהְּתאֵּ ב ְבצֵּ  ַהְלַואי ְועֹוד נֵּשֵּ

 
יו ֹיאַהב יש ָאחִּ ְכַאב ְואִּ ֹּלא נִּ  ַהְלַואי שֶׁ

ן דֶׁ י ַגן עֵּ ָפְתחּו שּוב ַשֲערֵּ  ַהְלַואי ְויִּ
ְת  ְזָרח ּוַמֲעָרבַהְלַואי ְויִּ  ַמְזגּו מִּ

ם. דֶׁ ינּו ָכאן ְכקֶׁ ש ָימֵּ  ַהְלַואי ַהְלַואי ּוְנַחדֵּ
 

ב רֶׁ ל גֹוי חֶׁ ָשא עֹוד גֹוי אֶׁ  ַהְלַואי ְוֹלא יִּ
ְקָוה ְך ַהּתִּ רֶׁ ת דֶׁ ְנֹטש אֶׁ  ַהְלַואי ְוֹלא נִּ
ב רֶׁ ְהיֶׁה ַרחּום ַעד עֶׁ  ַהְלַואי ְוָהָאָדם יִּ

ָחד  כּוי אֶׁ יֵּש סִּ  ָלַאֲהָבה.ַהְלַואי שֶׁ
 

ְכַאב... ֹּלא נִּ  ַהְלַואי שֶׁ

 
 
 

 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,

 ז.גם ברוחו, רוח ע

 
 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.
 
 
 
 

 בן אדם
 ע"פ הרב קוק מילים: 

 עמר-לחן: אביגיל עוזיאל
 

ן ָאָדם,  בֶׁ
ה ְלַמְעָלה ֲעלֵּה,   ֲעלֵּ

ה ְלַמְעָלה ן ָאָדם ֲעלֵּה ֲעלֵּ  בֶׁ
ה ְלַמְעָלה ֲעלֵּה  .ֲעלֵּ

 
י רּוַח,  י ֹכַח ַעז ְלָך, יֵּש ְלָך ַכְנפֵּ  כִּ

ים, ירִּ ים ַאבִּ י ְנָשרִּ  ַכְנפֵּ
ש ָבם ן ְיַכֲחשּו ְלָך,, ַאל ְּתַכחֵּ  פֶׁ
ן ָאָדם ְדרֹוש –ְדרֹוש אֹוָתם   בֶׁ

ָיד. ָמְצאּו ְלָך מִּ  ְויִּ
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 נּו ַשַער  ְפַתח לָ 

יַלת ַשַער   ת ְנעִּ  ְבעֵּ
י ָפָנה יֹום    כִּ

 מתוך תפילת נעילה במחזור יום כיפורים
 
 

ינּו  ְפַּתח ה' ֱאלהֵּ  :]...[ְויִּ
י ַאֲהָבה ְוַאְחָוה. י אוָרה. ַשֲערֵּ  ַשֲערֵּ
ְקָדשו. ית מִּ י בֵּ י ְבָרָכה. ַשֲערֵּ  ַשֲערֵּ

יָלה. י גִּ י ְגֻאָלה. ַשֲערֵּ  ַשֲערֵּ
ל. ָעה ְוַהְשכֵּ י דֵּ יָצה. ַשֲערֵּ י דִּ  ַשֲערֵּ

י ַהְצָלָחה ְוַהְרָוָחה. י הוד ְוָהָדר. ַשֲערֵּ  ַשֲערֵּ
יקּות. י ָותִּ י ַוַעד טוב. ַשֲערֵּ  ַשֲערֵּ

יזּות. י ְזרִּ יות. ַשֲערֵּ י ָזכִּ  ַשֲערֵּ
ד.  סֶׁ ן ָוחֶׁ י חֵּ י ָחְכָמה. ַשֲערֵּ ְדָוה. ַשֲערֵּ י חֶׁ  ַשֲערֵּ

ים טו י ַחיִּ ים.ַשֲערֵּ  בִּ
ְבָרָכה. י ַטל ּוָמָטר לִּ י ָטֳהָרה. ַשֲערֵּ  ַשֲערֵּ

י ְישּוָעה.  ַשֲערֵּ
י ָכבוד.  י ַכְלָכָלה. ַשֲערֵּ י ַכָפָרה. ַשֲערֵּ  ַשֲערֵּ
י לֵּב טוב. ְשָמּה. ַשֲערֵּ מּוד ּתוָרה לִּ י לִּ  ַשֲערֵּ

יָלה. י ְמחִּ י ָמזון. ַשֲערֵּ  ַשֲערֵּ
ימּו י ְנעִּ ָחָמה. ַשֲערֵּ י נֶׁ  ת.ַשֲערֵּ

יָחה. י ְסלִּ י סודות ּתוָרתו. ַשֲערֵּ  ַשֲערֵּ
ְזָרה. י עֶׁ  ַשֲערֵּ

י ַפְרָנָסה טוָבה. ְבָיה. ַשֲערֵּ ְרָיה ְורִּ י פִּ י ְפדּות. ַשֲערֵּ  ַשֲערֵּ
י ָצֳהָלה. י ְצָדָקה. ַשֲערֵּ  ַשֲערֵּ

לות.  בּול ְּתפִּ י קִּ יּות. ַשֲערֵּ י קוְממִּ  ַשֲערֵּ
בּוץ ָגֻליות. י קִּ  ַשֲערֵּ

י ָרצון.ַשעֲ  ים. ַשֲערֵּ י ַרֲחמִּ ָמה. ַשֲערֵּ י ְרפּוָאה ְשלֵּ  רֵּ
י ַשְלָוה. י ָשלום. ַשֲערֵּ  ַשֲערֵּ

י ְתשּוָעה.  ָלה. ַשֲערֵּ י ְתפִּ י תוָרה. ַשֲערֵּ  ַשֲערֵּ
י ְתשּוָבה.  ַשֲערֵּ

ְנָאה ְוַתְחרּות. ְנָאה ְושִּ ם קִּ ּתוְככֶׁ יר מִּ  ְוָיסִּ
 הג עדות המזרחפיוט לסוף ערבית של יום כיפור לפי מנ

 
 
 

ְמרֹוָמיו  ה ָשלֹום בִּ  ֹעשֶׁ
ינּו  ה ָשלֹום ָעלֵּ  הּוא ַיֲעשֶׁ
ל )ועל כל  ְשָראֵּ  ( יושבי תבלְוַעל ָכל יִּ

ן: ְמרּו ָאמֵּ  ְואִּ
 מתוך תפילת עמידה

 

 
 לו יהי  

 מילים ולחן: נעמי שמר

 
 עוד יש מפרש לבן באופק

 מול ענן שחור כבד
 כל שנבקש לו יהי.

 ערבואם בחלונות ה
 אור נרות החג רועד
 כל שנבקש לו יהי.

 
  לו יהי -אנא , לו יהי, לו יהי

 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

 וםבית קט עם גג אד
 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.

 
 לו יהי, לו יהי...

 

 


