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כיפורבבית
זוהי הזמנה להתכנסות משפחתית ליום כיפור יהודי ישראלי, התכנסות בסלון בחיק המשפחה או עם חברים. 

יום כיפור, ממש כמו אתחול המחשב, מזמין אותנו לעצור לרגע. 
אפשר להעביר את הזמן על טייס אוטומטי, אפשר להריץ את החיים על ניוטרל, אבל אפשר גם לחשב מסלול מחדש ולהיפגש יחד.

שנת הקורונה מאתגרת אותנו אך גם יוצרת הזדמנויות ומאפשרת התנסויות חדשות. 
בתי הכנסת מוגבלים, התכנסויות אסורות, אז ניקח את זה כהזדמנות ליצור משהו אינטימי. 

שבו בחיק המשפחה או עם חברים לימדו, שירו ופייטו. יום כיפור הוא שלכם, יום כיפור הוא הזדמנות.

שנה טובה ומתוקה לכם ולכל בית ישראל

יש לי סיכוי / אביתר בנאי
 יש לי סיכוי להינצל, אני יודע

 אני אוכל להתעורר, להתפכח
 אני אוכל עוד לדבר באהבה

על עצמי ועל העיר ועל אשה

 כבר עכשיו אני פחות כועס
 וגל שקט של רגש מתפקע

 אמא שרה לבן בלילה
אמא כאן, לידך, כל הזמן

 אני מרגיש שמשהו משתנה
 העייפות תחלוף, האור יעלה

 ואז אכיר אותך יקירתי
ומיד תכירי את אותי

 תמיד פחדתי להשתגע
 שהלב יקפא ויתרוקן

 אבל עכשיו כמו שאני יושב
יש לי סיכוי להינצל, אני חושב

אל נורא עלילה /
רבי משה אבן עזרא )1055-1140(

ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה. ַהְמִציא ָלנּו ְמִחיָלה. ְבָּשַּׁעת ַהְנִּעיָלה:

ְמֵתי ִמְסָפּר ְקרּוִאים. ְלָך ַעִין נֹוְשִׂאים.

ּוְמַסְלִדים ְבִּחיָלה. ְבָּשַּׁעת ַהְנִּעיָלה:

ׁשֹוְפִכים ְלָך ַנְפָשׁם. ְמֵחה ִפְּשָׁעם ְוַכְחָשּׁם.

ְוַהְמִציֵאם ְמִחיָלה. ְבָּשַּׁעת ַהְנִּעיָלה:

ֱהֵיה ָלֶהם ְלִסְתָרּה. ְוַחְלֵצם ִמְמֵּאָרה.

ְוָחְתֵמם ַלהֹוד ּוְלִגיָלה ְבָּשַּׁעת ַהְנִּעיָלה:

חֹון אֹוָתם ְוַרֵחם. ְוָכל לֹוֵחץ ְולֹוֵחם.

ֲעֵשׂה ָבֶּהם ְפִליָלה. ְבָּשַּׁעת ַהְנִּעיָלה:

ְזֹכר ִצְדַקת ֲאִביֶהם. ְוַחֵדּׁש ֶאת ְיֵמיֶהם.

ְכֶּקֶדם ּוְתִחָלּה. ְבָּשַּׁעת ַהְנִּעיָלה:

ְקָרא ָנא ְשַׁנת ָרצֹון. ְוָהֵשׁב ְשֵׁאִרית ַהצֹּאן.

ְלָאָהִליָבה ְוָאֳהָלּה. ְבָּשַּׁעת ַהְנִּעיָלה:

ְמֵחה ָכָּעב ְפָּשִׁעים. ַוֲעֵשׂה ָנא ֶחֶסד ִעם.

ְמֹקָרִאים ְסֻגָלּה. ְבָּשַּׁעת ַהְנִּעיָלה:

ִתְּזּכּו ְלָשִׁנים ַרּבֹות. ַהָבִּנים ְוָהָאבֹות.

ְבִּדיָצה ּוְבָצֳהָלה. ְבָּשַּׁעת ַהְנִּעיָלה:

ִמיָכֵאל ַשׂר ִיְשָׂרֵאל. ֵאִלָיּהּו ְוַגְבִריֵאל.

ַבְּשּׂרּו ָנא ַהְגּאּוָלה. ְבָּשַּׁעת ַהְנִּעיָלה:
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סיפור:  מתוך 'חמדת', ש"י עגנון:
כדברי  נראים  מספר  שאני  שדברים  אפשר  מחזורו.  את  ופתח  עיניו  בתי  את  ניגב  מרגליו.  למטה  עד  בטליתו  חמדת  “נתעטף 
מצטמק  שהוא  ודומה  מתמעט.  התחיל  חמדת  כהוויתם.  דברים  אלא  הפרזה,  שום  ולא  גוזמא  לא  כאן  אין  ובאמת  הבאי, 
ממקומו  פתאום  שנרתע  עד  זז,  ולא  עמד  כך  טלית.  עליהם  שפרשו  מלבושים  כצרור  וכולו  נבלעה  כאילו  כריסו  והולך. 
והוא  ברחמים.  תפלתך  שתקובל  רצון  יהי  ואומרים  ובוכים  מקום  לו  עושים  והכל  לתיבה,  עד  ידים  בפישוט  זוחל  והתחיל 
אוכלת. אש  היא  כאילו  אוי.  וצעק  ידיו  בשתי  אותה  תפס  התיבה  אצל  שהגיע  וכיוון  שלימה.  תשובה  מתוך  ואומר,  אמן   עונה 
לא  אבל  המשוררים,  מסייעיו  קהל  מוקף  התיבה  לפני  עמד  חמדת  ורתת.  עמד  הציבור  וכל  הציבור  על  נפלה  פתאום  אימת 
כגבור  רעדו,  בלבד  ברכיו  דיבור,  ובלא  אמירה  בלא  שעמד  כמה  עמד  כך  עולם.  של  יחידו  עם  יחידי  הוא  כאילו  בהם.  השגיח 
בית ומסוף  הנרות,  ונתלקחו  החלונות  נזדעזעו  עליה.  ראשו  וחבט  התיבה  את  אחז  עמו.  עומדות  אינן  וברכיו  גבורה   שלובש 
ובכו  ובאה לבית הכנסת. התינוקות עמדו  ומן הרחוב חזרה  לרחוב  ומן העזרה  ועד סופו נשמעה אנחה שהגיעה עד לעזרה  הכנסת 
 ועמהם אנשים ונשים. הגביה חמדת את ראשו כשעיניו עצומות ודחוקות לתוכן, מישמש אילך ואילך ובתי עיניו משוטטות בדמעות.
עמד הגבאי ופתח את הארון, הוציא כמה ספרים ונתנם לזקני בית הכנסת. נטלו הזקנים את ספריהם ובאו ועמדו מימינו ומשמאלו 
כל  ויוצא,  משתלשל  התחיל  וקולו  מלבו  למטה  עד  פניו  על  טליתו  שלשל  התיבה,  על  והניחן  עיניו  בתי  את  חמדת  סילק  חזן.  של 
 פעם בניגון נאה מן הראשון. אותה שעה ירדתי לסוף דעתו של אבא שרגיל לומר מי ששמע כל נדרי של חמדת יודע מה זה כל נדרי.
אחר כל נדרי התחיל לומר ונסלח לכל עדת בני ישראל, פעם ראשונה דרך תחינה ובקשה, פעם שנייה דרך בטחון, פעם שלישית דרך 

בטחון והסכמה”.
)באדיבות הוצאת שוקן(

אחד מיסודות התשובה והתיקון 
זו האחריות והמודעות העצמית לקלקולים, 

הוידוי הוא המבט החודר פנימה 

הוידוי:

ובכן יהי רצון מלפניך ה’ אלהינו ואלהי אבותינו שתמחול לנו על כל חטאתינו 
ותכפר לנו על כל עונותינו ותסלח לנו על כל פשעינו:

 ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבַדַעת ּוְבִמְרָמה. )שיקרנו, חטאנו לאמת(
 ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבהֹוָנַאת ֵרַע, )לא היינו חברי אמת(

 ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִהְרהּור ַהֵּלב. )הלב שלנו לא היה נקי(
 ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִזְלזּול הֹוִרים ּומֹוִרים, )התרשלנו במצוות כיבוד הורים(

 ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבַמָּׂשא ּוְבַמָּתן, )לא היינו ישרים בעסקים שלנו(
 ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבַמֲאָכל ּוְבִמְׁשֶּתה. )אכלנו לא בריא או יותר מידי(

 ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִּבְרִכילּות, 
 ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִׂשְנַאת ִחָּנם.

ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבָצרּות ָעִין. )חוסר פירגון, קמצנות ועין רעה (

רמב"ם הלכות תשובה:
היא מיד  ומתקבלת  ביותר  יפה  היא  ויום הכפורים  יפה לעולם, בעשרה הימים שבין ראש השנה  והצעקה  פי שהתשובה  "אף על 
שנאמר: "דרשו ה' בהמצאו..." נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכפורים 

יתר מכל השנה, ונהגו כולם לקום בלילה בעשרה ימים אלו ולהתפלל בבתי כנסיות בדברי תחנונים ובכיבושין עד שיאור היום."

חשוב שאדם 
לא יראה רק את פגמיו, 

אלא אף את חוזקותיו והצלחותיו, 
זהו הנושא של ‘וידוי המשלים 

הוידוי המשלים

 “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, פרשנו,
 צדקנו לפעמים, קראנו בשמך, 

רצינו, שמחנו, תמכנו.”
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אדון הסליחות
 ֲאדֹון ַהְּסִליחֹות ּבֹוֵחן ְלָבבֹות
 ּגֹוֶלה ֲעמּוקֹות ּדֹוֵבר ְצָדקֹות

 ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו

 ָהדּור ְּבִנְפָלאֹות ָוִתיק ְּבֶנָחמֹות
 זֹוֵכר ְּבִרית ָאבֹות חֹוֵקר ְּכָליֹות

 ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו

 טֹוב ּוֵמִטיב ַלְּבִרּיֹות יֹוֵדַע ָּכל ִנְסָּתרֹות
 ּכֹוֵבׁש ֲעֹונֹות לֹוֵבׁש ְצָדקֹות

 ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו

 ָמֵלא ַזִּכּיֹות נֹוָרא ְתִהּלֹות
 סֹוֵלַח ֲעֹונֹות עֹוֶנה ְּבֵעת ָצרֹות

 ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו

 ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות צֹוֶפה ֲעִתידֹות
 קֹוֵרא ַהּדֹורֹות רֹוֵכב ֲעָרבֹות
 ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְּתִמים ֵּדעֹות

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו

לימוד משותף:  יום כיפור, יום חסד או יום דין?

למדו את הקטעים הבאים, כיצד הם מתארים את יום כיפור, כיום 'מפחיד' או כיום שמח?  •

ָאַמר ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל, ֹלא ָהיּו ָיִמים טֹוִבים ְלִיְׂשָרֵאל ַּכֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְּבָאב ּוְכיֹום ַהִּכּפּוִרים )משנה מסכת תענית פרק ד(

מובן שיום הכפורים הוא יום טוב- משום שיש בו סליחה ומחילה, שהרי יום שניתנו בו לוחות האחרונות  ] - שעל 
פי המסורת ביום הכיפורים ירד משה מהר סיני עם הלוחות השניים, והיה בזה עדות לכך שנמחל לעם חטא העגל[... )מתורגם מתוך: תלמוד בבלי 

מסכת תענית דף ל(

יום של עינוי או יום של טהרה?  •

כט ְוָהְיָתה ָלֶכם ְלֻחַקּת עֹוָלם, ַבֹּחֶדׁש ַהְשִּׁביִעי ֶבָּעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ְתַּעּנּו ֶאת ַנְפשֵֹׁתיֶכם ְוָכל ְמָלאָכה ֹלא ַתֲעׂשּו, ָהֶאְזָרח ְוַהֵגּר 

ַהָגּר ְבּתֹוְכֶכם. ל ִכּי ַבּיֹום ַהֶזּה ְיַכֵפּר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם, ִמכֹּל ַחטֹּאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיהָוה ִתְּטָהרּו. )ספר ויקרא, פרק ט"ז, פסוק 
כ"ט-ל'(

מה קורה ביום כיפור? מהו ה"כוח" של היום הזה?

בן אדם מה לך נרדם
ֶבּן ָאָדם, ַמה ְלָּך ִנְרַדּם, קּום ְקָרא ְבַּתֲחנּוִנים.

ְשֹׁפְך ִשׂיָחה, ְדּּרׁש ְסִליָחה, ֵמֲאדֹון ָהֲאדֹוִנים.

ְרַחץ ּוְטַהר, ְוַאל ְתַּאֵחר, ְבֶּטֶרם ָיִמים ּפֹוִנים.

ּוְמֵהָרה רּוץ ְלֶעְזָרה, ִלְפֵני ׁשֹוֵכן ְמעֹוִנים.

ּוִמֶפַּשׁע, ְוַגם ֶרַשׁע, ְבַּרח ּוְפַחד ֵמֲאסֹוִנים.

ָאָנּא ְשֵׁעה, ִשְׁמָך יֹוְדֵעי, ִיְשָׂרֵאל ֶנֱאָמִנים.

ְלָך ַאֹדַני ַהְצָּדָקה, ְוָלנּו ּבֶשׁת ַהָפִּנים.

ֲעֹמד ְכֶּגֶבר ְוִהְתַגֵּבּר, ְלִהְתַוּדֹות ַעל ֲחָטִאים.

ָיה ֶאל ְדּרׁש, ְבֹּכֶבד ֹראׁש, ְלַכֵפּר ַעל ְפָּשִׁעים.

ִכּי ְלעֹוָלם, ֹלא ֶנְעָלם, ִמֶמּּנּו ִנְפָלִאים.

ְוָכל ַמֲאָמר, ֲאֶשׁר ֵיָאַמר, ְלָפָניו ֵהם ִנְקָרִאים.

ַהְמַּרֵחם, הּוא ְיַרֵחם, ָעֵלינּו ְכַּרֵחם ָאב ַעל ָבִּנים:

ְלָך ַאֹדַני ַהְצָּדָקה, ְוָלנּו ּבֶשׁת ַהָפִּנים.
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 כי הנה כחומר / פיוט סליחות
 ִּכי ִהֵּנה ַּכֹחֶמר ְּבַיד ַהּיֹוֵצר

 ִּבְרצֹותֹו ַמְרִחיב ּוִבְרצֹותֹו ְמַקֵּצר
 ֵּכן ֲאַנְחנּו ְבָיְדָך ֶחֶסד נֹוֵצר

 ַלְּבִרית ַהֵּבט ְוַאל ֵּתֶפן ַלֵּיֶצר

 ִּכי ִהֵּנה ָּכֶאֶבן ְּבַיד ַהְמַסֵּתת
 ִּבְרצֹותֹו אֹוֵחז ּוִבְרצֹותֹו ְמַכֵּתת
 ֵּכן ֲאַנְחנּו ְבָיְדָך ְמַחֶּיה ּוְממֹוֵתת

 ַלְּבִרית ַהֵּבט ְוַאל ֵּתֶפן ַלֵּיֶצר

 ִּכי ִהֵּנה ַּכַּגְרֶזן ְּבַיד ֶהָחָרׁש
 ִּבְרצֹותֹו ִּדֵּבק ָלאּור ּוִבְרצֹותֹו ֵּפַרׁש

 ֵּכן ֲאַנְחנּו ְבָיְדָך ּתֹוֵמְך ָעִני ָוָרׁש
 ַלְּבִרית ַהֵּבט ְוַאל ֵּתֶפן ַלֵּיֶצר

 ִּכי ִהֵּנה ַּכֶהֶגה ְּבַיד ַהַּמָּלח
 ִּבְרצֹותֹו אֹוֵחז ּוִבְרצֹותֹו ִׁשַּלח
 ֵּכן ֲאַנְחנּו ְבָיְדָך ֵאל טֹוב ְוַסָּלח

 ַלְּבִרית ַהֵּבט ְוַאל ֵּתֶפן ַלֵּיֶצר

 ִּכי ִהֵּנה ִּכְזכּוִכית ְּבַיד ַהְמַזֵּגג
 ִּבְרצֹותֹו חֹוֵגג ּוִבְרצֹותֹו ְממֹוֵגג

 ֵּכן ֲאַנְחנּו ְבָיְדָך ַמֲעִביר ָזדֹון ְוֶׁשֶגג
 ַלְּבִרית ַהֵּבט ְוַאל ֵּתֶפן ַלֵּיֶצר

 לבחור נכון / אמיר דדון ואלדד ציטרין
 בסוף הכול מתנקז אליי

 עניין של זוויות
 אני לא מבין רמזים אולי

 צבעים ואותיות.
 מבט חטוף אל עצמי ודי

 רק לא להסתכל
 מה שבפנים כבר בפנים מדי

 קוראים לזה הרגל.
 מתי אלמד לבחור נכון
 להאמין, לראות שטוב

 בלי להביט שוב לאחור
 לבחור נכון.

 אותו הקול מדבר אליי
 פוגש בי בלילות

 הולך מבלי להבין לאן
 האם אדע לחזור.

 מבט חטוף מסביב ודי
 יותר כבר לא אפול

 יש ילד שמתסכל עליי
 קוראים לזה לגדול.

 מתי אלמד לבחור נכון
 להאמין, לראות שטוב

 בלי להביט שוב לאחור
 בסוף הכול מתחבר אליי

עניין של...

ָרֵאל, ה' ֱאלֵהינּו, ה' ֶאָחד: ַמע ִישְׂ שְׁ

ברכת הילדים
בימי שבת וחג, נהגו ההורים לברך את ילדיהם באהבה. לפניכם הנוסח המסורתי.

מומלץ להוסיף לכל ילד ברכה מליבכם, ונשיקה

לבן                                                  לבת
ָשָׂרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה ֶאְפַרִים ְוִכְמַנשֶּׁה                 ְיִשׂיֵמְך ֱאלִֹהים כְּ ְיִשְׂמָך ֱאלִֹהים כְּ

לכל הילדים
ָניו ֵאֶליָך ְוָישֵׂם ְלָך שָׁלֹום. ָך, ִישָּׂא ה' פָּ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחנֶּ ְיָבֶרְכָך ה' ְוִישְְׁמֶרָך, ָיֵאר ה' פָּ

זמן נעילה 
הוא זמן פתיחה, פתיחת הלב. 

שבו נא ביחד ובקשו סליחה האחד מהשני, על הרגע ההוא 

שהייתם חסרי סבלנות והתפרצתם, על המשהו הזה שהייתם 

 יכולים להשתדל יותר, זה זמן לפתוח ולסלוח.

זו גם העת לשתף במשהו שאתם הייתם מאחלים 

לעצמכם לשנה הקרובה, משהו להשתפר בו, 

משהו להשתדל עבורו.


