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השנה ירד על  .היםמול בקהילה, בבית, ברחוב, : מזמין קריאההשקט של יום כיפור 
  וד לפני כניסת החג עצמו.עהארץ שקט 

יום של מסע הניווט ש ההכרהערכנו מתוך שלפניכם  'מקרא קודשהמהדורה  של 'את 
חשבנו על קטעי קריאה  .על כל אחד ואחת מאתנוהרבה יותר  השנה מוטלכיפור 

המסכיות (לתפילה, שיחה ולימוד) לעזור לנו לנוע שיכולים, יחד עם ההתכנסויות 
קטעים שיחזקו אותנו להכנס בשלום,  בתנועת הזמן/נפש הייחודית של יום כיפור.

  ולצאת בתקווה. ברגעלהיות 

חברתנו שהיתה קוראת נהדרת וכותבת מוכשרת  קובץ זה נערך לזכרה של אלישבע
מקווים אנחנו  יותר שלהם.וידעה לחולל אצל אנשים מפגש עם המילים הפנימיות ב

  .יסייע בכךקובץ זה ש

  לשנה טובה תכתבו ותחתמו!
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  לתפילות מקוונותהמלצות שימושיות למתפללים 
  

יום הכיפורים תשפ"א מוצא אותנו במצב שלא היה כדוגמתו בעולם. אנחנו 
כל. סגר בכשהכל מתערבב עם , פוליטישקועים עמוק במשבר בריאותי, כלכלי ו

בטלים, יסודות , מאות אלפי מוהקורונה קשה, אלפי נדבקים ביום בנגיף
חברתי פוגעני ואלים, ביצור שיח  –טיים הסובלים ערעורים והתקפות דמוקר

  , חוסר יציבות כלכלי, חברתי ונפשי שהולך ומתרחב.ותלדבהיבמחנאות ו
  

  במצב כזה? ועוד בזום ובפייסבוק? ת יום כיפורואיך ניתן בכלל לקיים תפיל
  
האחרונה, וצורות הקהילתיות עברו טלטלה מאוד גדולה בחצי השנה  תפילותה

חדשות של התכנסות לתפילה הפכו לצורך השעה. תפילות בזום, תפילות 
סינכוניות מוקלטות מראש, תפילות בחצרות, ותפילת -לייב, תפילות אמשודרות 

  יחיד.
  

צי שנה של נסיון שצברנו במגוון הדרכים לקיים מניין משמעותי, אני לאחר כח
נקודות שאני מאמין שיעזרו לכולנו לחוות תפילה  מבקש להדגיש כמה

  , גם בתנאים אלו.תמשמעותי
  
 :ההכנ . 1

מה טובו "כנסת בדרך כלל המקום (שעלייו אנו מברכים כשאנו מגיעים לבית 
 ספרים, ארון הקודש, הכיסאות המסודרים לתפילה,המקבל את פנינו.  )אהלך"

. בבית אנו נאלצים להקים תפילההומאפשרים לנו את נו תכל אלה עוטפים או
ה שניתן, בחרו פינה בבית שיכולה להיות מצמנו. עד כש המעט" בעאת "מקד

. התלבשו לתפילה כאילו חזור התפילה וספרים נוספיםמשקטה, הצטיידו ב
"ההכנות של  - נכונים" "היוהתעטפו בטלית, אתם יוצאים אל בית הכנסת. 

בחרו מקום  ) (רבי אברהם מסוכוטשוב המצווה חשובות יותר מהמצווה עצמה"
  להדלקת נרות החג, מפה לבנה, נרות נשמה אם אתם נוהגים כך. 

  
 מעבר אל התפילהה . 2

והרב מעיר  עירהסיפור תלמודי מספר על אישה שמגיעה לבית הכנסת  שלא ב
לה על כך "למה, אין לך בית כנסת במקום מגורייך?" והאישה עונה לה "יש לי, 

ן"? אא מקבלת נקודות נוספות על הצעדים שצעדתי עד לכאבל האם אני ל
הצעדים הללו  הרב לומד מהאישה את חשיבות המעבר לתפילה.יותר מאוחר 

אז איך אנו עושים את המעברים עולם התפילה. המעבר בין עולם היום יום להם 
בודדים את התפילה מכל שלל איך מסך מחשב? מאו  מול מכשיר טלפוןהאלה 

ה"פיד" האינסופי שמחכה לנו בתנועת אגודל אחת פשוטה? המלצה: החלונות ו
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מרחק סביר אך לא ביד ולא בהישג יד. יצרתם מקום, בם הניחו את המכשיר מולכ
פתחתם ערוץ תפילה, הישארו שם. תנו לעצמכם להיכנס ולהישאר מחוברים 

  סגור. –מלבד ערוץ זה  - כאילו המכשיר  התפילה ךלאור
  
 נוכחות בתפילה . 3

ה באה לידי הנוכחות שלנו בתפיל ת זום מאתגרות במיוחד.ייצהתפילות באפליק
. אבל עליה ביטוי בכך שאנו רואים את חברינו וחברותינו למניין וגם רואים אותנו

גם רואים את עצמנו, וההשתקפות הזו והעיסוק באיך אני נראה אנחנו  –וקוץ בה 
: הושיבו את ההמלצ. לתפילהולכוון על המסך אינו מאפשר לנו להתפנות 

וית מהמצלמה ולא ממש מולה. תהיו בזווית שמאפשר לכם להיות עצמכם בזו
   נוכחים וקשובים לשליחי הציבור אבל לא מול המסך (אלא אם כן אתם מדברים).

וספים נם המתוך כבוד למתפללי להחשיך מסכים,לא  –חשוב לא פחות 
ציבור. חוויית התפילה מול כוורת של מסכים שחורים עם שמות מרשה ולשליחי 

  מאוד על חוויית התפילה.
  
 סאונד . 4

עבודה נפלאה בלקודד את קולנו ולהעביר  ותזום והפייסבוק עושאפליקציית ה
. אם חלק. היו סבלניים דעובאותו מקצה העולם לקצהו השני, אך לא תמיד 

רוצים להעיר הערה טכנית, השתמשו בכלי העזר כמו הצ'אט וההערות. היו 
השאר  מודעים לכך שיתכן וכשאני לא שומע טוב זה לא בהכרח אומר של כל

חווים את אותה בעיה. יש תקלות מקומיות, תקלות כלליות, תקלות ציוד, תקלות 
  ינסו לעזור ככל שניתן יהיה.פנו אליהם והם יש לנו תומכי זום, אינטרנט. 

 

 תפילה אישיתזמן ל . 5

הרגעים האישיים...  םלפעמים הרגעים המשמעותיים בתפילה בציבור ה
כשמדפדפים במחזור קדימה ואחורה ומוצאים פתאום מילה אחת, פסוק או 

ילה לא אמור להיות שונה בתפזה . ואת הלב תפילה שתופסת לנו את העין
ית ב אתרמהצטיידו מבעוד מועד במחזור התפילות (ניתן להוריד מקוונת. אדרבא. 

, MUTE-והתפללו בקצב שלכם. שימו את עצמכם ב –)  כאן לה ישראלי תפי
שליחי הציבור, חפשו את עצמכם בתפילה. הש"צים יחזרו מדי פעם ובמקביל ל

  על העמודים, כך שתמיד תוכלו לחזור לתפילה בציבור.
  
 שירה . 6

. וקשה לדמיין תפילה בציבור ללא )515( לה ושירה חולקות אותה גמטריהתפ
את הקולות של שירה. בתפילות מקוונוות כמעט בלתי אפשרי (בינתיים) לשמוע 

כל המתפללים יחד. השירה המשותפת היא היא שמחזירה אותנו לתפילה 
רגיית השירה אנאת  ש צורך. בואו לא ניתן לזה להפריע לנו לשיר ולחושכשי
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. שימו את עצמכם במיוט ושירו בקול חזק. מהר מאוד תמצאו יהאחד של השני
  למרות שגם הם במיוט. גם את קולות החברים והחברות םאת עצמכם שומעי

  
 עמס . 7

תפילה היא מסע, ותפילות יום הכיפורים הוא מסע ארוך ואינטנסיבי של הרבה 
מאוד שעות של תפילה. היום ניתן בהינף יד לעבור מבית כנסת בלונג איילנד 
לבית כנסת בבואנוס איירס לבית כנסת בירושלים. "שול שופינג" אף פעם לא 

ה רגעים. היכנסו היה קל יותר. וזה נפלא. אבל גם אחרי שעשיתם את זה לכמ
או יוטיוב) והישארו שם. הצטרפו  קבשער. בחרו בית כנסת (ערוץ זום או בפייסבו

  ולכו אתו. סמכו עליו. התפללו שם. למסע הקהילתי שבית הכנסת מציע
  
  

אני מאחל לכל החברים והחברות גמר חתימה טובה, ושנה של בריאות בנפש 
  במחוזותינו!ובגוף, שנה של בשורות טובות וחיזוק התקווה 

  
  

  הרב אסטבן גוטפריד
  בית תפילה ישראלי

    תשרי תשפ"א
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  "אפמהדורת תש

  התכנסות, תפילה זכה

אני אמרתי  -אלהקב"ה לישר מרא): ירמיה יז:יג( ה'" ִמְקֵוה ִיְׂשָרֵאל "תני בשם ר' לעזר 
את יכול התפלל בתוך שדך,  -לך שתהא מתפלל בבית הכנסת שיש בעירך, ואם אין 

 את יכול התפלל על מיטתך, ואם אין - את יכול התפלל בתוך ביתך, ואם אין -ואם אין 
  ד, ה)(תהלים  ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם ַעל ִמְׁשַּכְבֶכםאת יכול הרהר בליבך,  -

 פסיקתא דרב כהנא, כד ג

  
  ְל ֵאִלי ְּתׁשּוָקִתי
 ,ְּב ִחְׁשִקי ְוַאֲהָבִתי ְל ֵאִלי ְּתׁשּוָקִתי

 :ְל ִלִּבי ְוִכְליֹוַתי, ְל רּוִחי ְוִנְׁשָמִתי
 ,ְל ָיַדי ְל ַרְגַלי, ּוִמָּמ ִהיא ְתכּוָנִתי

 :ְל ַעְצִמי ְל ָדִמי, ְועֹוִרי ִעם ְּגִוָּיִתי
 ,ְוצּוָרִתי ְוַתְבִניִתי ְל ֵעיַני ְוַרְעיֹוַני,

 :ְל רּוִחי ְל ֹכִחי, ּוִמְבָטִחי ְוִתְקָוִתי
 ,ְל ִלִּבי ְוַדם ֶחְלִּבי, ְּכֶׂשה ַאְקִריב ְועֹוָלִתי

 :ְל ָיִחיד ְּבִלי ֵׁשִני, ְל תֹוֶדה ְיִחיָדִתי
 

, ְוָל ִּתְהֶיה ֲעבֹוָדִתי ֲהִביֵנִני  ,ֲעבֹוָדְת
 :ְוָאׁשּוָבה, ְוִתְרֶצה ֶאת ְּתׁשּוָבִתיֲהִׁשיֵבִני 

, ְוַיֵּׁשר ֶאת־ְנִתיָבִתי  ,ְוהֹוֵרִני ְדָרֶכי
 :ְוִתְׁשַמע ֶאת ְּתִפָּלִתי, ְוַתֲעֶנה ֶאת־ֲעִתיָרִתי

, ֲעֵנִני ָיּה ְּדִריָׁשִתי  ,ְּבָכל־ִלִּבי ְּדַרְׁשִּתי
, ְמֵחה ֶחְטִאי ְּבִדְמָעִתי  :ֲאַנֵּס ֶאת־ְּדָמַעי ָל

 ,ְוַנְפִׁשי ָאְמָרה ֶחְלִקי, ֲאֹדָני ִהיא ְוַנֲחָלִתי
 :ֱאָסף־ָנא ֶאת־ֲעֹונֹוַתי, ְּבַחְסָּד יֹום ֲאִסיָפִתי

, ְרֵצה ָנא ֶאת־ֲהִליָכִתי  ,ְויֹום ֶלְכִּתי ְלָפֶני
, ְּתָנה ָׂשָכר ְּפֻעָּלִתי  :ְוִעם עֹוֵׂשי ְרצֹוֶנ

 ,א ְלֻעָּמִתיְוִתְׁשַלח ַמְלֲאֵכי ַהֵחן, ְוֵיְצאּו־נָ 
, יֹאְמרּו ְּבקֹול ֶאָחד ְּבִביָאִתי  :ְוָׁשלֹום ּבֹוֲא

, ְוָׁשם ִּתְהֶיה ְיִׁשיָבִתי  ,ְיִביאּוִני ְלַגן ֶעְדָנ
, ְוִׂשים ָּכבֹוד ְמנּוָחִתי  :ְוֶאְתַעֵּדן ְּבאֹוֶר

, ְיִהי ִסְתִרי ְוֻסָּכִתי  ,ְואֹור ָּגנּוז ְלָפֶני
 ,  :ְּתָנה ָּנא ֶאת־ְמִחָּצִתיְוַתַחת ֵצל ְּכָנֶפי

  

  אברהם אבן עזרא
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  כל נדרי –כניסה 

 ניסיון לתפילה

 ַעָּתה

 ְּכֶׁשַהְּנָׁשָמה רֹוֶבֶצת ְמרּוָצה ַעל ַמְחֶצֶלת ַהֵּלב

 ְמַכְׁשֶּכֶׁשת ְּכִאּלּו ֵמעֹוָלם לֹא ָנְגָסה ַּבָּבָׂשר

 ֲאִני רֹוֶצה לֹוַמר

 ְּבֶׁשל ֵאיזֹו ַמה ֶׁשֵּמעֹוָלם לֹא ָיֹכְלִּתי

 ְּבָעָתה

 ְוַגם ַעָּתה ָקֶׁשה ִלי
 

  ִּכְרְּכרֹות ִמְתַּפלִלים חֹוְלפֹות ַעל ָּפַני

 ִּבְׁשָעָטה ֲאִני אֹוֵמר

 אּוַלי זֹו ְׁשָעָתּה

 לֹוַמר ַמה ֶׁשֲאִני ָּכל ָּכ רֹוֶצה

  לֹוַמר

 ַאָּתה

  בארי צימרמן
  

  עבר זמנם של הניסים הקטנים,
  העולם מחכה לגאולה!

 9], גאולה, מחזות 1943-1999חנוך לוין [
159  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ַמֲעִׂשים ְקַטִּנים

 ַנְפׁשֹו ְּבַמֲעִׂשים ְקַטִּניםם ּפֹוֶדה אד
 ְּבִזְכרֹונֹות ֶׁשהּוא זֹוֵכר ְּכֶׁשֻּכָּלם

 םׁשֹוְכִחים, ִּבְפָצִעים ֶׁשהּוא סֹוֵבל ְּכֶׁשֻּכּלָ 
ְׂשֵמִחים, ִּבְׁשִתיקֹות ֶׁשהּוא ׁשֹוֵתק 

 ְּכֶׁשֻּכָּלם
 ָּלםצֹוֲחִקים, ְּבִחּיּוִכים ֶׁשהּוא ְמַחֵּי ְּכֶׁשּכֻ 

 םְסָדִקים ֶׁשהּוא עֹוֵצר ְּכֶׁשֻּכּלָ ׁשֹוְתִקים, ּבִ 
 ָּלםַמְמִׁשיִכים, ִּבְרָאיֹות ֶׁשהּוא אֹוֵסף ְּכֶׁשּכֻ 

ַמְׁשִליִכים, ִּבְפָתִחים ֶׁשהּוא ְמַגֶּלה 
 ְּכֶׁשֻּכָּלם

ַמְסִּתיִרים, ְּבִׁשְכָחה ֶׁשהּוא ׁשוֹכֵחַ 
 ְּכֶׁשֻּכָּלם

 זֹוְכִרים, ָאָדם ּפֹוֶדה ַנְפׁשֹו
 ְקַטִּניםְּבַמֲעִׂשים 

 הלשון מן ושךמ חוט מתוך ,בהר אלמוג
)2009(  
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  תוספות ערבית

  ְׁשַכב ְּבִני
  מילים: עמנואל הרוסי 

  לחן: שלום חריטונוב
  

  ְׁשַכב ְּבִני, ְׁשַכב ִּבְמנּוָחה,
  ַאל ָנא ִּתְבֶּכה ָמָרה.

,ַעל ָיְד יֹוֶׁשֶבת    ִאְּמ
  ׁשֹוֶמֶרת ִמָּכל ַרע.

  
  ְמַיֵּלל ַּבחּוץ ַהַּתן

  ְונֹוֶׁשֶבת רּוַח ָׁשם...
  ַא ַאָּתה, ְּבִני ַהָּקָטן,

  נּוָמה ְׁשַכב ִויַׁשן.
  

  ַלְיָלה, ַלְיָלה, ַלְיָלה ֵצל
  ָיעּוף ַמֵהר ְמאֹוד.

  ָאסּור, ָאסּור ְלִהְתַעֵּצל.
  ָמָחר ָצִרי ַלֲעֹבד.

  
  ַאָּבא ַלְחֹרׁש,ָמָחר ֵיֵצא 

  ַּבֶּתֶלם, ַּבֶּתֶלם ֵיֵל ָהָאב.
  ִהֵּנה ִּתְגַּדל, ָּתִרים ָהרֹאׁש,

  ֵּתְצאּו ַלָּׂשֶדה ָאז ַיְחָּדיו.
  

  ִהֵּנה ִּתְצַמח, ִהֵּנה ִּתְגַּדל
  ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל,

  ִלְקַראת ַהִּגיל, ִלְקַראת ָעָמל,
  ְּכמֹו ַאָּבא ִּתְהֶיה ּפֹוֵעל.

  
  ְּבִדְמָעה ָאז ִּתְזַרע

  -ְוִתְקֹצר ְּבִרָּנה 
  ַא ָּכֵעת ְלִאָּמא ְׁשַמע:

  נּוָמה, נּוָמה ָנא.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  צלילי השקט
 סיימון וגרפונקל

  תרגום: אהוד מנור
  
  לה טובה שלימ

  את אוזנך הטי נא לי
  חלום מוזר עשה אלי דרכו

  חרש בשנתי טמן זרעו
  החזון שבמוחי הוטמן בלאט

  והוא עוד שט
  צלילי השקטבתוך 

   
  בחלומי אני בודד

  ברחובות צרים צועד
  ובהילת פנס בקצה רחוב

  בלילה קר, שכוח ורטוב
  את עיני פילחו אורות ניאון קרים

  וזוהרים
  נגעו בצליל השקט

   
  ובאורות הצהובים

  ראיתי אנשים רבים
  מדברים, אך לא אומרים דבר
  להקשיב אינם יודעים מכבר

  שיר חדש כותבים שאיש לא יזמר
  ואין מפר

  את צלילי השקט
   

  האזינו לי, שוטים
  שקט וסרטן פושטים

  את דבריי שמעו אלמדכם
  יד הושיטו לי מתוך לבכם
  אך מיליי כמו טיפות נשרו

  הדהדו
  בתוך השקט

   
  אנשים תפילות נשאו

  לשלטי האור סגדו
  והאותיות הזוהרות

  סימנים נתנו ואזהרות
  הן דברי הנביאים כתובים

  בכל חדרי המדרגות
  על פני קירות

  בתוך צלילי השקט
  



  וקריאת התורה שחרית

 חמש דקות של "אני" 

  מומלץ לקיים תרגיל זה בזמן של היום שאין בו עיסוקים מתוכננים אחרים כלשהם.

  הכנה: לכל אחד חמש דקות להביא את ה"אני" ולענות על השאלה

  עכשיו?או הכי "אני"  –מה הכי "אני" 

  כדאי להביא חפץ, אביזר, זיכרון, טקסט, ספר, ניגון, שיר, ריקוד, קסם שיודעים לקסום.

  משהו שהוא "אני"

  מהלך:

 להביא את עצמך, את "אני" ) 1

 לא לפגוע באף אחד ) 2

 דקות) 5לא עוברים על משך הזמן ( ) 3

  בתוך חמש הדקות הכל אפשרי.

  

מטפחת כחולה הופכת לעומק באר/ספר מתוך: : אלישבע גרינבאום פי-מעובד על
אירית סלע (עורכת  ליאת קפלן (עורכת),סדנאות כתיבה [לזכר אלישבע גרינבאום], 

  2007משנה), כרמל, 

 מדי פעם, סיפרו הזקנים 
 מדי פעם, ספרו הזקנים

 מתרגשת נופלת עלינו, בסופה וסערה
 בחיל וברעד

 שפה חדשה, לא נודעת
 בשפת ממלכה, שפת עדן, שפת כוכ
 והאני שלנו, זה שמעולם לא נראה

 ושאין בו לגעת
   .הולך ורחב

  רבקה מרים
  

  

  



  ִני רֹוֶצה ְלַבְלֵּבל ֶאת ַהַּתַנ"אֲ 

  

  ָמטֹוס עֹוֵבר ֵמַעל ַלְּתֵאָנה

  ֲאֶׁשר ֵמַעל ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַּתַחת ְּתֵאָנתֹו.

ַהְּתֵאָנה ַהַּטָּיס הּוא ֲאִני ְוָהִאיׁש ַּתַחת 
  הּוא ֲאִני.

  ֲאִני רֹוֶצה ְלַבְלֵּבל ֶאת התנ"ך.

.   ֲאִני ָּכל ָּכ רֹוֶצה ְלַבְלֵּבל ֶאת ַהַּתַנ"

   

ֲאִני ַמֲאִמין ָּבִאיָלנֹות, לֹא ְּכמֹו ֶׁשַּפַעם 
  ֶהֱאִמינּו,

  ֱאמּוָנִתי ְקטּוָעה ְוִקְצַרת מֹוֵעד

  ַעד ָהָאִביב ַהָּבא, ַעד ַהֹחֶרף ַהָּבא,

ַמֲאִמין ְּבִביַאת ַהֶּגֶׁשם ּוְבבֹוא  ֲאִני
  ַהֶּׁשֶמׁש.

  ַהֵּסֶדר ְוַהֶּצֶדק ְמֻבְלָּבִלים: טֹוב ָוָרע

  ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְלָפַני ְּכֶמַלח ּוְכִפְלֵּפל

  ַהֵּכִלים ָּכל ָּכ ּדֹוִמים. ֲאִני ָּכל ָּכ

. ָהעֹוָלם   רֹוֶצה ְלַבְלֵּבל ֶאת ַהַּתַנ"

  ע, ָהעֹוָלם ָמֵלא ִלּמּוד:ָמֵלא ַּדַעת טֹוב ָורָ 

  ִצֳּפִרים לֹוְמדֹות ִמן ָהרּוַח ַהּנֹוֶׁשֶבת

  ּוְמטֹוִסים לֹוְמִדים ִמן ַהִּצֳּפִרים

  ּוְבֵני ָאָדם לֹוְמִדים ִמֻּכָּלם ְוׁשֹוְכִחים.

ָהֲאָדָמה ֵאיָנּה ֲעצּוָבה ִמּׁשּום ֶׁשֵּמִתים 
  ְקבּוִרים ָּבּה.

  יָנּה ְׂשֵמָחהְּכֵׁשם ֶׁשִּׂשְמַלת ֲאהּוָבִתי אֵ 

  ֶׁשִהיא ַחָּיה ְּבתֹוָכּה.

   

  ַיְלֵדי ְּבֵני ָאָדם ֵהם ֲעָנִנים

  ַוֲאָרָרט הּוא ֵעֶמק ֲעֹמק.

  ַוֲאִני לֹא רֹוֶצה ַלְחֹזר ֶאל ֵּביִתי

ִּכי ֶאל ַהַּבִית ַמִּגיעֹות ָּכל ַהְּבׂשֹורֹות 
  ָהָרעֹות,

  ְּכמֹו ְּבֵסֶפר ִאּיֹוב.

   

  ּוֹמֶׁשה ִנְכַנסֶהֶבל ָהַרג ֶאת ַקִין 

 ָלָאֶרץ ַהֻּמְבַטַחת ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִנְׁשֲארּו
  ַּבִּמְדָּבר.

  ֵקאלֲאִני נֹוֵסַע ְּבַמֲעֵׂשי ַהֶּמְרָּכָבה ֶׁשל ְיֶחזְ 

  ִויֶחְזֵקאל ַעְצמֹו רֹוֵקד ְּכִמְרָים ַהְּנִביָאה

  ְּבֵגיא ָהֲעָצמֹות ַהְּיֵבׁשֹות.

  ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ִמְתַּפְּתחֹות

  ֶׁשת לֹוט ָהְיָתה ִלְנִציב ֻסָּכר ּוְדַבׁשְואֵ 

  ְוָדִויד ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים.

  ֲאִני ָּכל ָּכ

.   רֹוֶצה ְלַבְלֵּבל ֶאת ַהַּתַנ"

מתוך "גם האגרוף היה יהודה עמיחי, 
פעם יד פתוחה ואצבעות, הוצאת שוקן, 

1989.  

1924-2000  
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 יושבי ביתך. ּגֹוַלי ִּגיָלם ֶׁשּלֹא ְּבַאְׁשָמָתםאשרי 

  ָהֲאסּורים ַהְּמֻרָּתקים ֲאֶׁשר ֹּגְרׁשּו ֵמֲעבֹוָדָתם
    ַהֻּמְבָטִלים ַהֲחֵרִדים ִלְמקֹור ַּפְרָנָסָתם

  ָהָאבֹות ְוָהִאָּמהֹות ֶׁשִעם ַיְלֵדיֶהם ְּבֵביָתם
    ֶׁשְּמזֹוָנם ַמַּתת ִמְנָחה ַעל ַסף ַּדְלָּתם

    ם יֹוֵצאת ִלְבֵני ִמְׁשַּפְחָּתםַנְפׁשָ 
  ְוֵאין ִאיׁש ַהָּבא ְלֵביָתם ִלְהיֹות ָׁשם ִאָּתם

   ַרק ִנְפְלאֹות ַהַּמְחֵׁשב ֵהם ְׁשֵאִרית ֶנָחָמָתם
  ְּבֵאין ָלֶהם ְקִהיָּלָתם

    ְוֵהם נֹוְׂשִאים ְּתִפָּלה ַזָּכה ִלְבִריאּוָתם.
   ים ַעל ִמְׁשַמְרָּתםְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְוַתן ְּבָרָכה ַלֲעֵייפִ 

  ְלִצוְוֵתי ַהַּמְרֵּפא ְוַהִּביָּטחֹון ַהּכֹוְרִעים ְּבֻעָּלּה ֶׁשל חֹוָבָתם
ף ְוָיׁשּובּו מֹוְסדֹות ֶאֶרץ ִלְׁשִפּיּוָתם   ֵּתן ָּבנּו ִּתְקָוה ֶׁשָהָרָעה ַּתְח

  ִיָּפְתחּו ׁשּוב ְּגבּולֹות ֶׁשל ִּתְקָוה ֵּבין ַעם ְלַעם ְּבַאְרֹצָתם
  ַבְּקׁשּו ָׁשלֹום ְלֻאִּמים ְויֹאְבדּו ְּכֵלי ִמְלַחְמָּתםיְ 

  ַרק ָאָדם ְלָאָדם ְוָאָדם ְלעֹוָלמֹו ִּתְהֶיה ֶנָחָמָתם
  ֵרעּות ַאֶחֶרת ִּתְצַמח ָּבעֹוָלם ֶׁשַּיְחִלים ִמּמֹוָתם.

    ְּכִליֵלי ַהֹחֶרׁש ַמְרִעיִפים ַא טֹוב ִּבְסֻגָּלָתם
  ָהֱאנֹוִׁשי ַהָּתִמים עֹוד לֹא ָחַלף, עֹוד לֹא ַּתם ְוַהּנּגּון

  ָאז ָיקּומּו ֲאָנִׁשים ִמׁשְכַבם ְוִתיף ָלֶהם ַהֶּדֶר ְּבֶלְכָּתם
   ְקִׁשיִׁשים ְיַהְּלכּו ָּבְרחֹובֹות רכונים ַעל ִמְׁשַעְנָּתם

  ְנָעִרים ּוְנָערֹות ִיּׁשּובֹו ְלִמְׁשֵּתה ְנִגיָנָתם
  ִצְדָקָתם. ּוְכֹנַגּה ִּתְזַרח

ֵהי ַהּבֹוְדִדים ְוַהְּמֻבָּדִדים, ָאָּנא, ְׁשַמע ִלְתִפָּלָתם!   ֱא
  

  ביני תלמי, ניגון הלב
  
  

ֵהינּו ִּכי ְּבָצָרה ְּגדֹוָלה ֲאַנְחנּו. רֹוֵפא כל ָּבָׂשר ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹות, ַהְרֵחק ֵמָעֵלינּו  "ֲעֵננּו ה' ֱא
ל ָצָרה ְוצּוָקה, ְוַקֵּים ָּבנּו 'ְולֹא ִיְהֶיה ָבֶכם ֶנֶגף ְלַמְׁשִחית [...] כל ֶנַגע ּוַמֲחָלה ְוַהִּציֵלנּו מכ

ְולֹא ִיֵּתן ַהַּמְׁשִחית ָלבֹא ֶאל ָּבֵּתיֶכם ִלְנֹּגף' (שמות י"ב כ"ג). ַּכֵּלה ְבַחְסְּד ַהָּגדֹול ַמְׁשִחית 
, ְוֵתן ָּבנּו ּוְבכל ִאיׁש  ְוִאָּׁשה ָּבעֹוָלם ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב 'לֹא־ְתֻאֶּנה ּוַמֵּגָפה מכל ָּבֶני ּוְבנֹוֶתי

 ' ' (תהלים צ"א י'). ֵּתן ִמֹּכֲח ַהָּגדֹול, 'ִּכי ֲאִני ה' ֹרְפֶא ֵאֶלי ָרָעה ְוֶנַגע לֹא ִיְקַרב ְּבאוהל
, ֶׁשַּיְׂשִּכילּו (שמות ט"ו כ"ו), ַעל כל יֹוְׁשֵבי ֵּתֵבל ַאְרֶצ ְוַעל רֹוְפֵאי ַהחֹוִלים בכל ָמקֹום ֶׁשֵהם

, ְוֵתן ָּבֵהם ִּביָנה ָוַדַעת ִלְמצֹא ִחּסּון  ְלַרְּפאֹות ֶאת ַהחֹוִלים, ִלְמֹנַע ַמֲחָלה ִמכל ְיִציֵרי ַכֶּפי
ְלֶנֶגף ְּבֵני ֱאנֹוׁש ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו. ּוְׁשֹמר ֵצאֵתנּו ּובֹוֵאנּו ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם, 

ְתַקֵּים ָּבנּו ִּבְמֵהָרה ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב 'ְוַהַּמֵּגָפה ֶנֱעָצָרה' (במדבר י"ז ט"ו), ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון, ְויִ 
  ָאֵמן".

  
  זאב קינן
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  יזכור
  

  ִאם ַּתַחְזִרי
 ִאם ַּתַחְזִרי

 ַּבּבֹוֶקר
 ְולֹא ֶאְהֶיה ָּכאן

 ַחִּכי לי ֶׁשָאׁשּוב
 ְוַאְרֶאה ָל

 ַעְכָׁשיו הָּדָבריםֵהיָכן מּוָּנחים 
 ְּבֵביֵת

 ְוִאם ַּתִּגיִעי
 ְּבָצֳהֵרי ִׁשיִּׁשי

 ַוָּדִאי ִּתְמְצִאי אֹוָתנּו
 ֶנֱאָחִזים

 בֲארּוַחת ַהַּׁשָּבת
 ִּכְבֵסֶפר ָחֵסר

 ֶׁשַּדָפיו ִמְתּפֹוְרִרים
 ְוִאם ָּתבֹוִאי ָּבֶעֶרב

 ְּבָכל ֶעֶרב
 ִּתְרִאי שַהִּכּיֹור ָנִקי

 ְוִאם ְּבַלְיָלה
 ִּגיִעיּתַ 

 ֵמעֹוָלם ַהֵּמִתים
 ְוכּוָּלנּו ְיֵׁשִנים

 ַרק ַאל ִּתְתַהְּלִכי ִּבְדָמָמה
 .ָהִעיִרי אֹוָתנּו ְּבַבָּקָׁשה

 ָּכל ַלְיָלה
 ֲאַנְחנּו ַמְׁשִאיִרים ָל

 ַמְפֵּתחַ 
 ַּבָּמקֹום ַהּסֹוִדי

  .ִמחּוץ ְלֶדֶלת
 

 .2015ויהי ערב, ויהי תוהו", פרדס ", מיה טבת דין
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  לקורבנות המגפהיזכור 

ְׁשִכיָנה ְמקֹור ַחֵּיינּו, ְּביֹום ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ֶזה, יֹום ַהִּכּפּוִרים, יֹום ַעּנֹות ָאָדם ַנְפׁשֹו, ְּבֵעת 
ְסִליָחה ּוְמִחיָלה ַוֲחִתיַמת ִּדין, עֹוְמִדים ָאנּו ְלָפַנִי ִּבְתִפַּלת ַאְזָּכַרת ִנְׁשמֹות ָיִקיֵרינּו ֶׁשָהְלכּו 

אֹוְזִרים ָאנּו ֹּכַח ְלַהֲעלֹות ִזְכרֹונֹות , ְּתִפָּלה ֵאּלּו ִלֵּבנּו ָּתִמיד, ַא ְּבִרְגֵעיְלעֹוָלָמם. ִזְכָרם ּבְ 
  ֵאּלּו ַיַחד.

, ְּבֵני ָּדתֹות ּוְלֻאִּמים ַרִּבים, ְזֵקִנים ָוַטף ,ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשיםַּגם ֶאת ִזְכָרם ֶׁשל  ַנֲעֶלהְּבָׁשָעה זֹו, 
ת ְׁשֵכנֹות ּוַבֲאָרצֹות ְרחֹוקֹות, ַמֲעֵׂשי ָיַדִי ֲאֶׁשר ַחֵּייֶהם ָאְבדּו ַּבָּיִמים ְּבִיְׂשָרֵאל, ִּבְמִדינֹו

  ַהְּטרּוִפים ֲאֶׁשר ָהֱאנֹוׁשּות ֻּכָּלה ִמַּטְלֶטֶלת ָּבֶהם ַּבֲחָדִׁשים ָהַאֲחרֹוִנים.

ֲחֵבי ָהעֹוָלם, ֵאּלּו ֲאֶׁשר ַהְּנִגיף ָּכ ְּברַ -ִנְזֹּכר ֶאת ָקְרְּבנֹות ַהַּמֵּגָפה ֲאֶׁשר ָקְטָלה ַרִּבים ָּכל
ִהְכִניַע ֶאת ּגּוָפם, ֵאּלּו ֶׁשַהְּבִדידּות ִהְכִניָעה ֶאת ַנְפָׁשם, ֵאּלּו ֶׁשְּיֵמי ַהֶּסֶגר ָהְפכּו ֶאת ֵּביָתם 

  ּוִמְׁשַּפְחָּתם ְלַמְלֹּכֶדת ָמֶות.

ִהים ְוִנְזֹּכר ֻּכָּלנּו ֶאת ִנְׁשמֹות ָקְרְּבנֹו ת ַהַּמֵּגָפה ּוְפָגֶעיָה, ֲאֶׁשר ָהְלכּו ְלעֹוָלָמם ַּבָּׁשָנה ִיְזֹּכר ֱא
ַהחֹוֶלֶפת. ִּתְהֶייָנה ַנְפׁשֹוֵתיֶהם ְצרֹורֹות ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה. ְּתִהי ְמנּוָחָתם 

  ָּכבֹוד ְוָינּוחּו ְּבָׁשלֹום ַעל ִמְׁשָּכָבם. 

 .ָאֵמןִּדְמָעה ֵמַעל ָּכל ָּפִנים". ְונֹאַמר:  יֱֹהִוהּוָמָחה ֲאֹדָני "ִּבַּלע ַהָּמֶות ָלֶנַצח 

  
  

  מזור עודדהרב 
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 מחשבות לפני מוסף
 

 על תפילה ומחאה

  רני יגר

  

לדבר עם חברי ואורחי בית תפילה. זה לא הזמן שבו  אני מחכה כל שנה לזמן הזה לפני מוסף
האולם הכי מלא, זה גם לא הרגע הכי נמרץ בתפילה. אולי ההיפך. אחרי השחרית, הקריאה 
בתורה והיזכור יש איזו נפילת מתח. אבל אולי דווקא בגלל הצמצום הזה הלב נפתח ומדי 

  שנה אני מכוון הרבה לדיבור הזה.

נסים ב"בית ציוני אמריקה". איש ואשה בביתה. ובכל זאת אני השנה, כידוע, איננו מתכ
מרגיש יחד את הדברים המלווים אותי לאורך קיץ המחאה הזה ובחגים האלה במיוחד אני 

  מניח כאן ומקווה למפגש ולתגובות.

בתודעה המקובלת נתפסת התפילה הממוסדת כרגע של כניעות אנושית בפני הכח ובכן: 
ע שבו מבטא היחיד קבלת עול מלכות שמים ומסירות אישית למה והגדולה האלוהיים, רג

שגדול ממנו. יתכן שאין דוגמא עזה יותר של קבלה כזו, שיש בה גם היבט עמוק של צידוק 
  דין, מאשר אמירת קדיש על ידי האבלים על סיפו של קבר בעת פרידה מקרוב אהוב. 

ה אותם אנחנו אומרים ם כאלמחזור התפילות של הימים הנוראים מלא במיוחד בביטויי
  לאורך התפילה:

, ְוַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם ְּכלא ָהיּו, ַוֲחָכִמים ִּכְבִלי ַמָּדע, ּוְנבוִנים ִּכְבִלי  ֲהלא ָּכל ַהִּגּבוִרים ְּכַאִין ְלָפֶני
  .ַהְׂשֵּכל, ִּכי רב ַמֲעֵׂשיֶהם ּתהּו ִויֵמי ַחֵּייֶהם ֶהֶבל ְלָפֶני

  שיאמרו במוסף: החתימה של "ונתנה תוקף"וידועים במיוחד משפטי 

 ,ָאָדם ְיסֹודֹו ֵמָעָפר
 ְוסֹופֹו ֶלָעָפר

 ְּבַנְפׁשֹו ָיִביא ַלְחמוֹ 
 ָמׁשּול ְּכֶחֶרס ַהִּנְׁשָּבר

 ְּכָחִציר ָיֵבׁש ּוְכִציץ נֹוֵבל
 ְּכֵצל עֹוֵבר ּוְכָעָנן ָּכָלה

 ּוְכרּוַח נֹוָׁשֶבת ּוְכָאָבק ּפֹוֵרחַ 
  .ְוַכֲחלום ָיעּוף

קל לקבוע שעמדת שפלות הרוח וקטנות האדם הם צירים בסיסים ויסודיים בתודעה הנבנית 
  בראש השנה וביום הכיפורים.

שיש אחת הביקורות הפופולאריות והעזות כנגד רוח זו של התפילה מצויה ב"שיר לשלום", 
הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין -שחתם את העצרת בה נרצח ראשלו מקום מיתי מאז 

  . 1995בשנת  ז"ל

ביטא מחאה נגד חוסר בישראל שרק את קצותיה חשתי דרך הורי  1969השיר שנכתב בשנת 
התוחלת בנפילת חברים בקרבות מלחמת ההתשה, ביכה את מותם וקרא לפעולה אקטיבית 

  שלום.ופוליטית למען ה

 תנו לשמש לעלות
 לבוקר להעיר

 הזכה שבתפילות
   אותנו לא תחזיר
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 שיר לשלום לכן רק שירו [...]
 אל תלחשו תפילה

 מוטב תשירו שיר לשלום
  .בצעקה גדולה

  

ישנן התייחסויות רבות לתפילה בשיר והיא חוזרת ומוצגת כמעשה פאסיבי המבטא הסכמה 
עם המצב הקיים במקום פעילות לשינויו. המילים הזכות של התפילה הן סובלימציה של 
הכאב ושל המציאות המקולקלת של מלחמה והרג בלתי פוסקים. צורת אמירתה בלחישה 

רך לצמצום קול היחיד, הנמכת רוח המחאה והמרתה ד –היא ביטוי חיצוני למהותה העמוקה
בהתכנסות פנימה ובקבלת דין. התפילה מתוארת כאן כיצירה מופנמת ומכובדת שמכסה על 
כאב וזעם שצריך התפרץ ולחולל שינוי במציאות עצמה. היא הדרך להמיר אקטיביזם 

  באסטטיקה וזעם בקבלה. 

ועה משמעותית עבורי במיוחד השנה. ביקורת זו שמשמיע השיר כנגד עמדת המתפלל הכנ
כמי שמשתדל להיות שותף במחאה הציבורית הסוערת המתחוללת בישראל המחאה נתפסת 
בעיני רבים ובעיני כביטוי פטריוטי ודמוקרטי לעילא ומשום כך אני שואל את עצמי אם עלי 

נסת את עמדת המחאה הפעילה שלי כשאכנס לבית הכ –להניח בצד את אישיותי הפוליטית 
שלא מזדהה עם המחאה לרבים, וגם למי השנה? אני חושב שהשאלה הזו רלוונטית מאד 

  .שבה אני משתדל לתמוך

האם עלי להשאיר בחוץ את הזעם ואת הכעס ולתת לעמדה המופנמת, השבירה, המכה על 
חטא לשלוט בי (גם) השנה? אני חייב לומר שהאופציה הזו אינה מבוטלת וחסרת ערך בעיני. 

מתבונן בחומרת ההתרחשויות סביבי וגם בעצמי כמובן, נראה לי שיש סיבות טובות  כשאני
להרפות מעט את הקריאות הקצובות והאגרופים הקמוצים. לפנות זמן לחיפוש פנימי 

   ותשובה לנקודת אמת עמוקה שאינה נישאת על ידי גלי תגובות ותגובות נגד.

ידי -ה הכללית ושל הרוח הפנימית עלמן הצד השני אני חושש מעוד סבב של כיבוש המחא
שימוש מניפולטיבי בעברית החגיגית של הימים הנוראים: סליחה, חסד ורחמים. כך בדיוק 
קרה בט' באב בשעה שאלימות כנגד המוחים נענתה בביטוי קריאה "להפסיק את שנאת 

  החינם משני הצדדים".

ת ערכנו בערב ט' באב מתוך סירוב להתמסר לפרשנות מרפת הידיים של השפה המסורתי
התכנסות בגן העצמאות בירושלים שבה הפכה האמירה המסורתית של הקינות "אוי מה היה 

לקריאה עכשווית על מצבנו ועל החרדות שלנו לעתיד הישראלי. לא רק שלא ויתרנו  -לנו"
השפה המסורתית הפכה למשענת  -אלא אדרבא –על הביקורת כשנכנסו לתפילת ט' באב 

ה שלנו ובאמצעותה טענו את האמירה העכשווית במטען הזיכרון היהודי. היא ערכית למחא
לא הכניעה אותנו ולא כופפה את קומתנו אלא הרחיבה והעמיקה את ההתבוננות שלנו על 

  הרגע שבו אנחנו מצויים.  

  באופן הזה הפכה התפילה בט' באב לזעקה ולמחאה. 

  לתפילת חנה המקראיתלחיבור זה יש שורשים עמוקים בפרשנות החז"לית 

אמרה חנה לפני הקב"ה רבש"ע: "מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך קשה בעיניך 
 שתתן לי בן אחד?" (בבלי, ברכות לא ב)

בסוגיה הבבלית קול המחאה של חנה כנגד אלוהים הולך ומתחזק והוא הופך להיות יסוד 
עלי הכהן מרדד את  עמידתה כמתפללת. מחאתה ספוגה בזעם, בפחד איום ונורא ובייאוש.

כל אלה לבעיה אישיותית וחושב את חנה לשיכורה (עם מעט יותר אמפתיה מאשר אלה 
המכנים אותנו המוחים כיום בכינויי גנאי שונים ומשונים) אך בידי חז"ל הופכת המחאה 

  מתופעה הפוכה לתפילה לעמדה מכוננת שלה.

ת המחאה האמריקאית של מעניין שגם "שיר לשלום", שביטא השפעה מובהקת של תרבו
ושל הסרט " שיער"  נוצר בלב ליבו של הממסד הצבאי הישראלי. קשה אולי   60-שנות ה
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לדמיין זאת היום אבל המנון המחאה האנטי מלחמתי הנודע ביותר שנוצרו בישראל נכתב 
  ובוצע על ידי להקה צבאית!! 

מיוחד לאחר רצח רבין, בדרך מסוימת גם שיר זה, שהפך בעצמו לתפילה בבמהלך השנים וב
מסמן מה יכולה וצריכה התפילה להיות וכיצד מחאה יכולה לצמוח דווקא בלבה של מסגרת 

   ושל מסורת קיימת.

מבחינתי שבירת ההנגדה בין תפילה למחאה היא מבחינתי לא רק מעשה אישי אלא גם 
יהם תהום אמירה פוליטית. זוהי מרידה בשיסוי המתפללים במוחים ולהיפך כאילו יש בינ

חשוב להזכיר ולקרוא ולומר: חופש הפולחן והדת הוא ערך פעורה שלא ניתן לגשר עליה. 
דמוקרטי לעילא. מי שמעמיד את התפילה כנגד הדמוקרטיה זורע בכוונה מחלוקת שנועדה 
ללבות שנאה, להפריד ולמשול. ומן הצד השני צריך להזכיר ולקרוא ולומר: מחאה ולא רק 

א תופעת יסוד במסורת. לא אוכל לפתוח את כל הנושא כאן אבל די אם קבלה וכניעות, הי
נציץ לרגע ב"הוכח את תוכיח את עמיתך" שמופיע בפרשת "קדושים" (ויקרא יט), דרך דברי 

על אלה נוסיף את היותו של הקב"ה . כנגד השלטוןוחז"ל הביקורת החריפים של הנביאים 
אומר משה לאלוהים במדבר  ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהֶּזה (שמות ה, כב) .בעצמו מושא למחאה

  וממנו נמשכת שרשרת ארוכה של מוחים לאורך הדורות.

העמדתה של חנה כדגם מופתי של מתפללת שהוזכרה כאן קודם מעידה כאלף עדים שמחאה 
מנהג המצוי  ש"עיכוב תפילה",ותפילה אינם מנוגדים זה לזה עקרונית. אזכיר גם את העובדה 

הפסקת . זהו רגע שבו יחיד מביא למחאהכאקט של הפסקת תפילה  , נעשיתבלב המסורת
התפילה הציבורית בבית הכנסת לשליח הציבור להמשיך בתפילתו, לבעל הקורא לקרוא 

  שנעשה לו. שהוא סבור בתורה או לחזן להחזיר ספר התורה למקומו בהיכל עד שיתוקן עוול

אלה בזמן הזה, במדינה דמוקרטית ובהקשר של משבר רפואי  ודאי שמשמעותם של כל
דורשים פרשנות. את הפרשנות האחראית צריך לדרוש ביד אחת וביד השנה לדחות את 
חומת הברזל שלכאורה חוצצת ביניהם שכל מטרתה לחצוץ בין הלבבות הנפתחים במיוחד 

 בימים המיוחדים האלה.

"שיר לשלום" ועם המתח ביניהם. עם רוח שיר ף" ו"ונתנה תוקלתפילה אכנס  ביום כיפור הזה
הדרך הטובה ביותר שאני יכול להעלות על הדעת להתמודד עם המתח הזה היא לנסות 
להתמסר ליום ולחכות בסקרנות לגלות איזה חיבור ואיזה מרווח יווצרו השנה בין האינטימי 

  והציבורי, בין רשות הפרט לרשות הרבים, בין מחאה להשלמה.

  -יחד  זהוכל 

  (תהלים סט, יד) "וֲאִני ְתִפָּלִתי" 
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  מחשבות על לכידות קהילתית, שבטיות וחוסן בעתות משבר

 רונן קלר*

  

שנת תשפ״א נפתחת בחוויה קולקטיבית של משבר עמוק. המשבר מביא לידי ביוטי מצב 
שילוב של כל החרדות הקיומיות שלנו כיחידים,  –רגשי המאפיין ״סערה מושלמת״ 

רפואית, ובמקרים רבים כלכלית. חשש מפני  –כמשפחות וכחברה. יש כאן חרדה קיומית 
  פוליטי, דתי ורעיוני.  –הצפוי ליקרים לנו ופילוג חברתי עמוק 

על שיבה הביתה  –סבסטיאן יונגר, עיתונאי חוקר עטור פרסים, מתאר בספרו ״שבט 
ושייכות״  כיצד מבנה שבטי היה לאורך כל ההיסטוריה האנושית המבנה החברתי שאפשר 

לבני האדם להתמודד עם חרדות קיומיות וגם להתאחד כדי לפעול למול הקשיים 
  נבעו החרדות. האובייקטיביים שמהן 

הספר מתאר כיצד שבטי הילידים בצפון אמריקה הפכו לסביבה בטוחה לחברים בהם על 
  ידי יצירת חוויה של אחדות וסולידריות.

המחקר מראה בצורה מובהקת כיצד חווית אחדות ושותפות מביאה יתרונות פסיכולוגיים 
. כוחו של השבט נוספים על ציר היכולת להתמודד עם קשיים עמוקים וחרדת קיומית

מתעצם כאשר החרדה נובעת ממוות קרוב. כלומר אחדות בזמן מלחמה, או אולי בזמן 
מגיפה, היא המפתח ליכולת היחיד להתמודד עם האיום הקיומי ובעצם היא המפתח 

ליכולת החברתית להתמודד, כי אלו שנדרשים לפעול בחזית המאבק, למשל חיילים או 
תחושת  ובע ממחשבות על עתידם ועתיד היקרים להם.רופאים יסבלו פחות מהדחק הנ

  השייכות מייצרת חוסן וחווית השג המסייעים בהתמודדות.

כבר אין ״שבטים״ כמו שהורגלנו לחשוב עליהם, אבל בעיני ניתן  21-מן הסתם, במאה ה
,  ממשי או וירטואלי, המביא לידי ביטוי את השותפות והסולידריות –לתאר מבנה קהילתי 

ר ליחיד להיות אפקטיבי יותר בהתמודדות החברתית עם המשבר (בין אם צבאי, ומאפש
  רפואי, כלכלי או אחר).

החודשים האחרונים הוקמו קהילות רבות מאוד שהפכו אבן שואבת לכאלו שנזקקו 
לעזרה. הסולידריות באה לידי ביטוי במאות אלפי ישראלים שהתנדבו במהלך החלק 

  הראשון של מגפתה הקורונה. 

אני מאמין שאם נחזק את ההבנה למנגנונים שיוצרים ומארגנים קהילות שונות נוכל לתת 
מענה למצוקות חברתיות רבות. המערכת הישנה אינה אפקטיבית יותר. המנגנונים שנבנו 

  על בסיס המדינה כמנגנון ארגון חברתי קרסו ואינם נותנים מענה. 

יית קהילה בלב תל אביב, קהילה עבורנו בבית תפילה ישראלי, בנ –ובנימה אישית 
שהשותפים בה חולקים אמונות ותפיסות עולם היא  הדרך להגשמת חזון של שותפות 

  וסולידאריות בין בני האדם באשר הם.

  *רונן הוא יו"ר הועד המנהל, בית תפילה ישראלי

 “ Sebatian Junger”,  On Homecoming and Belonging –Tribe: המלצת קריאה 
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  מנחה

  אנא אלך מרוחך ואנה מפניך אברח.../
  (תהלים, קלט ו, ט) ם.ית יָ ִר חֲ אַ ה ּבְ נָ ּכְ ְש אשא כנפי שחר/ אֶ 

  מַּבַעד ְלריקבון וריח אצות אני רוֶאה:
  ִנינוה מותחת ְּבשאננּות שדרות רחבות

  לתוך יום חדש, פותחת בעצלתיים בתי קפה
  מלקקת ְּכחתול את חלונות ָהַרֲאָוה.

  
  הרחק ִמַּבַעד ְלחלון ַּתרשיש ְמַצֶיֶרת

  חולות זהב וארמונות טורקיז על קירות
  גופי הפנימיים. ילדּות בהירה ְמַרֶּצֶדת

  ַזֲהרּוֵרי בוקר בין סירות מתקלפות, אוֶבֶדת
  במי ָנֵמל עכורים של יפו.

  
  ל פעם, אלוהים ציוה: קום לך.ּככמו ּבַ 

  מתי בין ארגזי התפוזים, בלב הסערה.נרד
  

  הו אלוהי, כל בוקר לקום וללכת
   –לכיכר השוק, לקרוא בקול גדול 

  אבל תולעת הספק, מכרסמת גבעול,
  יודעת, עוד ארבעים יום

  ת.כֶ ונינוה אינה מתהפֶ 
  

  יו של הלילהעַ מֵ ה ּבְ מֶ היום הֹו
  לעכֵ הָ י הדג, מסרב לְ עֵ מְ יונה ּבִ ּכְ 

  רבודד בעלטת המצולות, בוע
  כר על מהמתוך עפעפיו להזָ 

  א?אור הבוקר ההּו זרח
  אלישבע גרינבאום
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העילנ

ל ִּתּקּון ֵּתקּו ֶא  ִמ

 ּוְכֶׁשִּתיַעף ֵמַחִיל ּוִמֶּדִחי…

 – ּוִמָּיִמים ְּבַמַעד ַקְרֻסָּלם

  ְּבֹמַעל ְׁשֵּתי ָיֶדילֵ  ְיָלהלַ  ֶאל

 .ִּכְׁשֵּתי ְזרֹועֹות ֶׁשל ֹּגַבּה ַהֻּסָּלם

 ֶּמּךָ מִ -ִאם ֲחָכִמיםְוַאל ֵּתבֹוׁש 

 !ָיִנידּו רֹאׁש ִויַקְנְטרּו: ֲחלֹום

 ַהַּמְלָאִכים ָנטּו ְּכָבר ֹּדק ָׁשֶמי

ה ְוֶרֶדת ֵהָּנה ַוֲהלֹום  .ָע

 :ּוְרֵאה

 ָּכל ַהחֹוִפים ִהְרִּגיעּו

 ָּכל ַהְּסִפינֹות ִהִּגיעּו

 ָּכל ַהְּתָרִנים ִהְסִּגיאּו

 .ֶאת ַיַער ַהְּׁשִתיקֹות

 יֹוֵני ָהֹאֶפלּוְבֶחבְ 

 ָרֶזי ׁשּוב ִיְכנֹופּו

 ְוַהּקּוְׁשיֹות ַיְחלֹופּו

 .ִמֵּתקּו ֶאל ִּתּקּון

  
   אברהם שלונסקי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  מותר לומר

 

 . היום דועך

 . שקיעה נדלקת

  אני הולך

 . מאד בשקט
 

 . החול אדום

 . תכלת -הרוח 

  ֵמֵחייק היום

 . שימשו נוֶפֶלת
 

 . הים לשמאל

 . העיר מנגד

  אוויר כחול

 . אורג לי בגד
 

 ? מה יש לי עוד

 ? מה עוד היה לי

  מותר להיות

 . סנטימנטאלי
 

  מותר לומר

 ! הרף -למוח 

  גם המחר

 . ימות בערב
 

  גם המחר

  ישכב לנוח

  מבלי ָׁשָכר

 . ְּכֵגר שָכּוחַ 
 

  ומה שכאן

  רתח בקצף

  יהי קטן

 . על סף העצב
 

  ויום ידעך

  - ועיר מנגד

  ואיש קטן

  .ילך בשקט
  

נתן אלתרמן



19 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  , אסטבן גוטפריד ורני יגרשרון אבולעפיה ,: ידידה טורקניץ'והוסיפו ערכו
  

  פנימי 
  

  

 אודות בית תפילה ישראלי

ישראלית, החוגגת יחד שבתות, חגים וטקסי -קהילה יהודית הואבית תפילה ישראלי 
  חיים, מקימת אירועי לימוד, ומחויבת לעשייה חברתית.

בית תפילה ישראלי פועל גם כארגון להתחדשות יהודית המקיים פעילות חינוכית 
  .וחווייתית במרחב הציבורי, במוסדות חינוך שונים ולקהל הרחב
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