
 

 

 

 ראש השנה –ונתנה תוקף  מי באש,נספח : שם הפעילות

 )ערכה( ליאור קולודנית: /הכותב               
 

 

ם,  ף ְקֻדַשת ַהּיוֹּ קֶּ  ּוְנַתנֶּה תֹּ

ם.  ָרא ְוָאיֹּ י הּוא נוֹּ  כִּ

ָך,  ְסאֶּ ד כִּ סֶּ ן ְבחֶּ כוֹּ ָך, ְויִּ א ַמְלכּותֶּ ָנשֵׂ  ּובוֹּ תִּ

ת. ֱאמֶּ ב ָעָליו בֶּ שֵׂ  ְותֵׂ

 

ת כִּ  ד, ֱאמֶּ ַע ָועֵׂ דֵׂ יַח ְויוֹּ כִּ  י ַאָתה הּוא ַדָּין ּומוֹּ

נֶּה,  ר ּומוֹּ פֵׂ ם ְוסוֹּ תֵׂ ב ְוחוֹּ תֵׂ  ְוכוֹּ

ת,  ְשָכחוֹּ ר ָכל ַהנִּ ְזכֹּ  ְותִּ

ת,  נוֹּ ְכרוֹּ ר ַהזִּ פֶּ ת סֵׂ ְפַתח אֶּ  ְותִּ

 . ָתם ַיד ָכל ָאָדם בוֹּ א, ְוחוֹּ ָקרֵׂ ָליו יִּ אֵׂ  ּומֵׂ

 

ָתַקע  ל יִּ ָפר ָגדוֹּ  ּוְבשוֹּ

ל ְדמָ  ָשַמע. ְוקוֹּ  ָמה ַדָקה יִּ

זּון,  ים יֵָׂחפֵׂ  ּוַמְלָאכִּ

זּון,  אחֵׂ יל ּוְרָעָדה יֹּ  ְוחִּ

ין  ם ַהדִּ נֵׂה יוֹּ אְמרּו: הִּ  ְויֹּ

ד ַעל ְצָבא ְפקֹּ ין. -לִּ ם ַבדִּ  ָמרוֹּ

ין.  ינֶּיָך ַבדִּ ְזכּו ְבעֵׂ י ֹלא יִּ  כִּ

 

י ְבנֵׂי-ְוָכל ָבאֵׂ ָלם ַיַעְברּון ְלָפנֶּיָך כִּ ן.-עוֹּ  ָמרוֹּ

, ְכַבָקַר  ְבטוֹּ אנוֹּ ַתַחת שִּ יר צֹּ , ַמֲעבִּ ְדרוֹּ ה עֶּ עֶּ  ת רוֹּ

ד  ְפקֹּ ְמנֶּה ְותִּ ר ְותִּ ְספֹּ יר ְותִּ ן ַתֲעבִּ  כֵׂ

ש ָכל ָחי.   נֶּפֶּ

ְצָבה ְלָכל בְ  ְך קִּ יָנם.ּיָ רִּ ְוַתְחתֹּ ת ְגַזר דִּ ב אֶּ ְכתֹּ  ה. ְותִּ

 

בּון  ָכתֵׂ אש ַהָשָנה יִּ  ְברֹּ

מּון:  פּור יֵָׂחתֵׂ ם כִּ ם צוֹּ  ּוְביוֹּ

אּון, כַ  ָברֵׂ  ָמה ַיַעְברּון ְוַכָמה יִּ

י ָימּות,  ְחיֶּה. ּומִּ י יִּ  מִּ

 , ּצוֹּ י ֹלא ְבקִּ ּצוֹּ ּומִּ י ְבקִּ  מִּ

ש,  י ָבאֵׂ ם ּומִּ י ַבַמיִּ  מִּ

י ַבַחָּיה,  ב ּומִּ רֶּ י ַבחֶּ  מִּ

ָפה,  י ַבַמגֵׂ י ָבַרַעש ּומִּ  מִּ

י ָינּוַע,  י ָינּוַח ּומִּ  מִּ

ף,  ָטרֵׂ י יִּ ט ּומִּ ָשקֵׂ י יִּ  מִּ

י יִּ  ְתַיָסר, מִּ י יִּ ו ּומִּ  ָשלֵׂ

י ָירּום ּו ל,מִּ ָשפֵׂ י יִּ  מִּ

י. י יֵָׂענִּ ר ּומִּ י יֵָׂעשֵׂ  מִּ

 

ָלה ּוְצָדָקה  ּוְתשּוָבה ּוְתפִּ

ָרה. ַע ַהְגזֵׂ ת רֹּ ין אֶּ ירִּ  ַמֲעבִּ

 

ְצָרם,  ַע יִּ דֵׂ ְצָרם, ְוַאָתה יוֹּ י ַאָתה הּוא יוֹּ ת כִּ  ֱאמֶּ

ם ָבָשר ָוָדם. י הֵׂ  כִּ

ָעפָ  דוֹּ מֵׂ ָעָפר, ָאָדם ְיסוֹּ פוֹּ לֶּ  ר ְוסוֹּ

 . יא ַלְחמוֹּ  ְבַנְפשוֹּ ָיבִּ

ל,  בֵׂ יץ נוֹּ ש ּוְכצִּ יר ָיבֵׂ ְשָבר, ְכָחצִּ ס ַהנִּ רֶּ ָמשּול ְכחֶּ
ר, ּו בֵׂ ל עוֹּ  ְכצֵׂ

ם ּוְכָעָנן ָכלֶּ  ַח, ְוַכֲחלוֹּ רֵׂ ת, ּוְכָאָבק פוֹּ ָשבֶּ ה, ּוְכרּוַח נוֹּ
 ָיעּוף.

 

ל ַחי ְוַקָּים. ְך, אֵׂ לֶּ    ְוַאָתה הּוא מֶּ

 נון ממגנצאאמ



 

 

 

הפיוט, הנאמר בתפילות ראש השנה ויום הכיפורים, אפשר שנתחבר כמה מאות שנים קודם לכן, 
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Leonard Cohen 

Who By Fire 
 

And who by fire, who by water,  

who in the sunshine, who in the night time,  

who by high ordeal, who by common trial,  

who in your merry merry month of may,  

who by very slow decay,  

and who shall I say is calling?  

 

And who in her lonely slip, who by barbiturate,  

who in these realms of love, who by something blunt,  

and who by avalanche, who by powder,  

who for his greed, who for his hunger,  

and who shall I say is calling?  

 

And who by brave assent, who by accident,  

who in solitude, who in this mirror,  

who by his lady's command, who by his own hand,  

who in mortal chains, who in power,  

and who shall I say is calling?  

 

 לסרטון לחצו כאן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EgMaBreDuF4


 

 

 

ֵאׁש / לאונרד כהן  ִמי בָּ

 מאנגלית: יהונתן נדב

 *התרגום לזכר הוריי, יעל ומרדכי נדב 

ֵאׁש, ִמי ב   ִים,ּוִמי בָּ  מ 

ִיל,  ִמי ְלאֹור יֹום, ִמי ְלֵעת ל 

ִרים, ט, ִמי ְבִיּסּוִרים מָּ ת ִמְׁשפָּ ֲחִריצ   ִמי ב 

ִביב זֹוֵהר־זֹוֵהר,  ִמי ְביֹום אָּ

ט ְמֹאד ִיְתפֹוֵרר,  ִמי ְלא 

ּקֹוֵרא ִלי?   ּוִמי, ִמי הּוא ׁשֶׁ

 

ּדּוֵרי ֵׁשנָּה, נָּה, ִמי ְבכ  ה ְקט   ּוִמי ִבְמִעידָּ

ה,ִמי ְבעֹו לָּ ת א  ט  ֲחבָּ ה, ִמי ב  ֲהבָּ א   ל הָּ

ה, ְבקָּ ׁש, ִמי ְבא  ע  ר   ִמי בָּ

ׁשּוט, ב פָּ עָּ ל רָּ נּות, ִמי ִבְגל  ְמדָּ ח  ל ה   ִמי ִבְגל 

ּקֹוֵרא ִלי?   ּוִמי, ִמי הּוא ׁשֶׁ

 

ה, ה ְׁשֵלוָּה, ִמי ִבְתאּונָּה ְקרֹובָּ מָּ ְׁשלָּ  ּוִמי ְבה 

ל מּול בָּ  תֹו,ִמי יִָּחיד ִבְבִדידּותֹו, ִמי אֶׁ  בּואָּ

יו,  ִמי ְבִמְצו ת ְגִבְרּתֹו, ִמי ְבמֹו יָּדָּ

ב, יו, ִמי ְבכֹוח  ר  לָּ סּור ִבְכבָּ  ִמי אָּ

ּקֹוֵרא ִלי?   ּוִמי, ִמי הּוא ׁשֶׁ

 

 23.10.14"הארץ" 

 

  מי באש? / לאונרד כהן

 לית: קובי מידןמאנג

 מי באש?

 מי במים?

 מי לאור השמש?

 מי בחשכת ליל?

 מי בבית דין של מטה?

 מי בישיבה של מעלה?

 מי בפריחה החייכנית הזאת?

 מי בדעיכה איטית מאד?

 ומי, מי קורא בשמנו?
 

 מי במעידה קלה?

 מי בסמי שינה?

 מי בשלטון הלב?

 מי במכשיר קהה?

 מי במפולת שלג?

 מי באבקה נשפכת?

 מי בשל בצע כסף?

 מי ברעב בלי שובע?

 ומי, מי קורא בשמנו?

 

 מי בזמן טיפוס?

 מי בתוך אוטובוס?

 מי ברוב בדידות?

 מי בראי ממול?

 מי במצוות גבירתו?

 מי על חרבו שלו?

 מי ייקשר עד מוות?

 מי ייכנע לכוח?

 ומי, מי קורא בשמנו?

 מי באש / ליאונרד כהן 

 מאנגלית: אורי דותן בוכנר

 אש, מי במים ומי ב

 מי לאור חמה, מי בליל אפלה 

 מי בסבל רב, מי סתם כך 

מי ביום פריחה אביבית, מי בגסיסה 

 איטית 

ר? מי הוא זה, מי המבקש?   ומה אומ 

 

 ומי בנפילה, מי בתרופות הרגעה 

מי בממלכת האהבה, מי באיבחה 

 מהירה 

 מי במפולת שלגים, מי באבקת סמים 

 גלל רעבונו מי בתאוות ִבְצעֹו, מי ב

ר? מי הוא זה, מי המבקש?   ומה אומ 

 

 ומי בהשלמה אמיצה, מי בתאונה 

 מי גלמוד בבדידותו, מי אל מול מראתו 

 מי בפקודת גבירתו, מי בידיו שלו 

 מי אסור בכבלים, מי בכוחות רבים

ר? מי הוא זה, מי המבקש?  ומה אומ 

 

 

http://www.haaretz.co.il/literature/poetry/.premium-1.2465772

