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משוררת ,מחזאית ומנחת קבוצות כתיבה ,מקבוצת המייסדים של בית תפילה.
השקט של יום כיפור מזמין קריאה :בבית ,ברחוב ,בקהילה ,מול הים .השנה ירד על
הארץ שקט עוד לפני כניסת החג עצמו.
את המהדורה של 'מקרא קודש' שלפניכם ערכנו מתוך ההכרה שניווט המסע של יום
כיפור מוטל השנה הרבה יותר על כל אחד ואחת מאתנו .חשבנו על קטעי קריאה
שיכולים ,יחד עם ההתכנסויות המסכיות )לתפילה ,שיחה ולימוד( לעזור לנו לנוע
בתנועת הזמן/נפש הייחודית של יום כיפור .קטעים שיחזקו אותנו להכנס בשלום,
להיות ברגע ולצאת בתקווה.
קובץ זה נערך לזכרה של אלישבע חברתנו שהיתה קוראת נהדרת וכותבת מוכשרת
וידעה לחולל אצל אנשים מפגש עם המילים הפנימיות ביותר שלהם .אנחנו מקווים
שקובץ זה יסייע בכך.
לשנה טובה תכתבו ותחתמו!

המלצות שימושיות למתפללים לתפילות מקוונות
יום הכיפורים תשפ"א מוצא אותנו במצב שלא היה כדוגמתו בעולם .אנחנו
שקועים עמוק במשבר בריאותי ,כלכלי ופוליטי ,כשהכל מתערבב עם בכל .סגר
קשה ,אלפי נדבקים ביום בנגיף הקורונה ,מאות אלפי מובטלים ,יסודות
דמוקרטיים הסובלים ערעורים והתקפות – שיח חברתי פוגעני ואלים ,ביצור
במחנאות והיבדלות ,חוסר יציבות כלכלי ,חברתי ונפשי שהולך ומתרחב.
איך ניתן בכלל לקיים תפילות יום כיפור במצב כזה? ועוד בזום ובפייסבוק?
התפילות הקהילתיות עברו טלטלה מאוד גדולה בחצי השנה האחרונה ,וצורות
חדשות של התכנסות לתפילה הפכו לצורך השעה .תפילות בזום ,תפילות
משודרות לייב ,תפילות א-סינכוניות מוקלטות מראש ,תפילות בחצרות ,ותפילת
יחיד.
לאחר כחצי שנה של נסיון שצברנו במגוון הדרכים לקיים מניין משמעותי ,אני
מבקש להדגיש כמה נקודות שאני מאמין שיעזרו לכולנו לחוות תפילה
משמעותית ,גם בתנאים אלו.
 .1הכנה:
כשאנו מגיעים לבית כנסת בדרך כלל המקום )שעלייו אנו מברכים "מה טובו
אהלך"( מקבל את פנינו .הספרים ,ארון הקודש ,הכיסאות המסודרים לתפילה,
כל אלה עוטפים אותנו ומאפשרים לנו את התפילה .בבית אנו נאלצים להקים
את "מקדש המעט" בעצמנו .עד כמה שניתן ,בחרו פינה בבית שיכולה להיות
שקטה ,הצטיידו במחזור התפילה וספרים נוספים .התלבשו לתפילה כאילו
אתם יוצאים אל בית הכנסת .התעטפו בטלית" ,היו נכונים" " -ההכנות של
המצווה חשובות יותר מהמצווה עצמה" )רבי אברהם מסוכוטשוב( בחרו מקום
להדלקת נרות החג ,מפה לבנה ,נרות נשמה אם אתם נוהגים כך.
 .2המעבר אל התפילה
סיפור תלמודי מספר על אישה שמגיעה לבית הכנסת שלא בעירה והרב מעיר
לה על כך "למה ,אין לך בית כנסת במקום מגורייך?" והאישה עונה לה "יש לי,
אבל האם אני לא מקבלת נקודות נוספות על הצעדים שצעדתי עד לכאן"?
מאוחר יותר הרב לומד מהאישה את חשיבות המעבר לתפילה .הצעדים הללו
הם המעבר בין עולם היום יום לעולם התפילה .אז איך אנו עושים את המעברים
האלה מול מכשיר טלפון או מסך מחשב? איך מבודדים את התפילה מכל שלל
החלונות וה"פיד" האינסופי שמחכה לנו בתנועת אגודל אחת פשוטה? המלצה:
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הניחו את המכשיר מולכם במרחק סביר אך לא ביד ולא בהישג יד .יצרתם מקום,
פתחתם ערוץ תפילה ,הישארו שם .תנו לעצמכם להיכנס ולהישאר מחוברים
לאורך התפילה כאילו המכשיר  -מלבד ערוץ זה – סגור.
 .3נוכחות בתפילה
התפילות באפליקציית זום מאתגרות במיוחד .הנוכחות שלנו בתפילה באה לידי
ביטוי בכך שאנו רואים את חברינו וחברותינו למניין וגם רואים אותנו .אבל עליה
וקוץ בה – אנחנו גם רואים את עצמנו ,וההשתקפות הזו והעיסוק באיך אני נראה
על המסך אינו מאפשר לנו להתפנות ולכוון לתפילה .המלצה :הושיבו את
עצמכם בזווית מהמצלמה ולא ממש מולה .תהיו בזווית שמאפשר לכם להיות
נוכחים וקשובים לשליחי הציבור אבל לא מול המסך )אלא אם כן אתם מדברים(.
חשוב לא פחות – לא להחשיך מסכים ,מתוך כבוד למתפללים הנוספים
ולשליחי ציבור .חוויית התפילה מול כוורת של מסכים שחורים עם שמות מרשה
מאוד על חוויית התפילה.
 .4סאונד
אפליקציית הזום והפייסבוק עושות עבודה נפלאה בלקודד את קולנו ולהעביר
אותו מקצה העולם לקצהו השני ,אך לא תמיד עובד חלק .היו סבלניים .אם
רוצים להעיר הערה טכנית ,השתמשו בכלי העזר כמו הצ'אט וההערות .היו
מודעים לכך שיתכן וכשאני לא שומע טוב זה לא בהכרח אומר של כל השאר
חווים את אותה בעיה .יש תקלות מקומיות ,תקלות כלליות ,תקלות ציוד ,תקלות
אינטרנט .יש לנו תומכי זום ,פנו אליהם והם ינסו לעזור ככל שניתן יהיה.
 .5זמן לתפילה אישית
לפעמים הרגעים המשמעותיים בתפילה בציבור הם הרגעים האישיים...
כשמדפדפים במחזור קדימה ואחורה ומוצאים פתאום מילה אחת ,פסוק או
תפילה שתופסת לנו את העין ואת הלב .זה לא אמור להיות שונה בתפילה
מקוונת .אדרבא .הצטיידו מבעוד מועד במחזור התפילות )ניתן להוריד מאתר בית
תפילה ישראלי כאן ( – והתפללו בקצב שלכם .שימו את עצמכם ב,MUTE-
ובמקביל לשליחי הציבור ,חפשו את עצמכם בתפילה .הש"צים יחזרו מדי פעם
על העמודים ,כך שתמיד תוכלו לחזור לתפילה בציבור.
 .6שירה
תפלה ושירה חולקות אותה גמטריה ) .(515וקשה לדמיין תפילה בציבור ללא
שירה .בתפילות מקוונוות כמעט בלתי אפשרי )בינתיים( לשמוע את הקולות של
כל המתפללים יחד .השירה המשותפת היא היא שמחזירה אותנו לתפילה
כשיש צורך .בואו לא ניתן לזה להפריע לנו לשיר ולחוש את אנרגיית השירה
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אחד של השנייה .שימו את עצמכם במיוט ושירו בקול חזק .מהר מאוד תמצאו
את עצמכם שומעים גם את קולות החברים והחברות למרות שגם הם במיוט.
 .7מסע
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
היה קל יותר .וזה נפלא .אבל גם אחרי שעשיתם את זה לכמה רגעים .היכנסו
בשער .בחרו בית כנסת )ערוץ זום או בפייסבוק או יוטיוב( והישארו שם .הצטרפו
למסע הקהילתי שבית הכנסת מציע ולכו אתו .סמכו עליו .התפללו שם.

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

הרב אסטבן גוטפריד
בית תפילה ישראלי
תשרי תשפ"א
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מהדורת תשפ"א

התכנסות ,תפילה זכה
ִשׂ ָראֵ ל ה'" )ירמיה יז:יג( :אמר הקב"ה לישראל -אני אמרתי
תני בשם ר' לעזר " ִמ ְקוֵה י ְ
לך שתהא מתפלל בבית הכנסת שיש בעירך ,ואם אין  -את יכול התפלל בתוך שדך,
ואם אין  -את יכול התפלל בתוך ביתך ,ואם אין  -את יכול התפלל על מיטתך ,ואם אין
 את יכול הרהר בליבךִ ,א ְמרוּ ִב ְלבַ ְבכֶם ﬠַ ל ִמ ְשׁכּ ְַבכֶם )תהלים ד ,ה(פסיקתא דרב כהנא ,כד ג
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שׁוּק ִתי
ָ
אֵ ִלי ְתּ
שׁוּק ִתי ְבּ ִח ְשׁ ִקי וְאַ הֲ בָ ִתי,
ָ
אֵ ִלי ְתּ
רוּחי וְנִ ְשׁ ָמ ִתי:
ִ
יוֹתיְ ,ל
ִל ִבּי וְכִ ְל ַ
וּמ ָמּ ִהיא ְתכוּנ ִָתי,
י ַָדי ְל ַרגְ לַ יִ ,
ְעוֹרי ﬠִ ם גְּ ִויּ ִָתי:
ﬠַ צְ ִמי ְל ָד ִמי ,ו ִ
יתי,
ְת ְבנִ ִ
ְצוּר ִתי ו ַ
ﬠֵ ינַי ו ְַר ְﬠיוֹנַי ,ו ָ
ְת ְקו ִָתי:
וּמ ְבטָ ִחי ו ִ
ֹחיִ ,
רוּחי ְל כ ִ
ִ
שׂה אַ ְק ִריב וְעוֹלָ ִתי,
ִל ִבּי ו ְַדם חֶ ְל ִבּי ,כְּ ֶ
תוֹדה י ְִח ָיד ִתי:
ֶ
שׁנִ יְ ,ל
י ִָחיד ְבּ ִלי ֵ

ֲבוֹד ִתי,
ֲבוֹד ְת  ,וְלָ ִתּ ְהיֶה ﬠ ָ
הֲ ִבינֵנִ י ﬠ ָ
ְת ְרצֶ ה אֶ ת ְתּשׁוּבָ ִתי:
הֲ ִשׁיבֵ נִ י וְאָ שׁוּבָ ה ,ו ִ
ַשּׁר אֶ ת־ ְנ ִתיבָ ִתי,
ְהוֹרנִ י ְד ָרכֶי ְ ,וי ֵ
ו ֵ
יר ִתי:
ֲת ָ
ﬠנֶה אֶ ת־ﬠ ִ
ְת ֲ
ְת ְשׁ ַמע אֶ ת ְתּ ִפלָּ ִתי ,ו ַ
ו ִ
ישׁ ִתי,
ﬠנֵנִ י יָהּ ְדּ ִר ָ
ָל־ל ִבּי ְדּ ַר ְשׁ ִתּי ֲ ,
ְבּכ ִ
ת־דּ ָמﬠַ י לָ ְ ,מחֵ ה חֶ ְט ִאי ְבּ ִד ְמﬠָ ִתי:
אֲ נַסֵּ אֶ ְ
ְונ ְַפ ִשׁי אָ ְמ ָרה חֶ ְל ִקי ,אֲ ֹדנָי ִהיא ְונַחֲ לָ ִתי,
ֲוֹנוֹתיְ ,בּחַ ְס ָדּ יוֹם אֲ ִסיפָ ִתי:
אֱ סָ ף־נָא אֶ ת־ﬠ ַ
וְיוֹם לֶ כְ ִתּי ְלפָ נֶי ְ ,רצֵ ה נָא אֶ ת־הֲ ִליכ ִָתי,
שׂכָר ְפּﬠֻלָּ ִתי:
עוֹשׂי ְרצוֹ ֶנ ְ ,תּנָה ָ
ֵ
ו ְִﬠם
ֻמּ ִתי,
ְת ְשׁלַ ח ַמ ְלאֲ כֵי הַ חֵ ןְ ,ויֵצְ אוּ־ ָנא ְלﬠ ָ
ו ִ
ֹאמרוּ ְבּקוֹל אֶ חָ ד ְבּ ִביאָ ִתי:
ְשׁלוֹם בּוֹאֲ  ,י ְ
ו ָ
ְשׁיבָ ִתי,
ְשׁם ִתּ ְהיֶה י ִ
י ְִביאוּנִ י ְלגַן ﬠֶ ְד ָנ  ,ו ָ
ְשׂים כָּבוֹד ְמנוּחָ ִתי:
אוֹר  ,ו ִ
וְאֶ ְתﬠַ ֵדּן ְבּ ֶ
וְאוֹר גָּנוּז ְלפָ נֶי  ,י ְִהי ִס ְת ִרי וְסֻ כּ ִָתי,
ת־מ ִחצָּ ִתי:
ְ
ְתחַ ת צֵ ל כְּ נָפֶ י ְ ,תּנָה נָּא אֶ
ו ַ
אברהם אבן עזרא
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כניסה – כל נדרי
ניסיון לתפילה
ﬠַ ָתּה
שׁ ָמה רוֹבֶ צֶ ת ְמרוּצָ ה ﬠַ ל ַמ ְחצֶ לֶ ת הַ לֵּ ב
שׁהַ נְּ ָ
כְּ ֶ
שׂר
ֶשׁת כְּ ִאלּוּ ֵמעוֹלָ ם ל ֹא נָגְ סָ ה בַּ בָּ ָ
ַשׁכּ ֶ
ְמכ ְ
לוֹמר
ַ
אֲ נִ י רוֹצֶ ה
שׁל אֵ יזוֹ
שׁ ֵמּעוֹלָ ם ל ֹא ָיכ ְֹל ִתּי ְבּ ֶ
ַמה ֶ
ְבּﬠָ ָתה
שׁה ִלי
ְוגַם ﬠַ ָתּה ָק ֶ
חוֹלפוֹת ﬠַ ל פָּ נַי
ְ
ללים
כִּ ְרכְּ רוֹת ִמ ְתפַּ ִ
אוֹמר
ֵ
ִבּ ְשׁﬠָ טָ ה אֲ נִ י
אוּלַ י זוֹ ְשׁﬠָ ָתהּ
שׁאֲ נִ י כָּל ָכּ רוֹצֶ ה
לוֹמר ַמה ֶ
ַ
לוֹמר
ַ
אַ ָתּה
בארי צימרמן
עבר זמנם של הניסים הקטנים,

ֲשׂים ְקטַ נִּים
מַ ﬠ ִ

העולם מחכה לגאולה!

ֲשׂים ְקטַ נִּ ים
פּוֹדה נ ְַפשׁוֹ ְבּ ַמﬠ ִ
אדם ֶ
שׁכֻּלָּ ם
שׁהוּא זוֹכֵר כְּ ֶ
ְבּזִ כְ רוֹנוֹת ֶ
שׁכֻּלָּ ם
שׁהוּא סוֹבֵ ל כְּ ֶ
שׁוֹכְ ִחיםִ ,בּ ְפצָ ִﬠים ֶ
שׁוֹתק
ֵ
שׁהוּא
ְשׂ ֵמ ִחיםִ ,בּ ְשׁ ִתיקוֹת ֶ
שׁכֻּלָּ ם
כְּ ֶ
כּלָּ ם
שׁ ֻ
שׁהוּא ְמחַ ֵיּ כְּ ֶ
צוֹחֲ ִקיםְ ,בּ ִחיּוּכִ ים ֶ
שׁכֻּלָּ ם
שׁהוּא עוֹצֵ ר כְּ ֶ
שׁוֹת ִקיםִ ,בּ ְס ָד ִקים ֶ
ְ
כּלָּ ם
שׁ ֻ
שׁהוּא אוֹסֵ ף כְּ ֶ
ַמ ְמ ִשׁיכִ יםִ ,בּ ְראָ יוֹת ֶ
שׁהוּא ְמגַלֶּ ה
ַמ ְשׁ ִליכִ יםִ ,בּ ְפ ָת ִחים ֶ
שׁכֻּלָּ ם
כְּ ֶ
שׁהוּא שׁוכֹחֵ ַ
ַמ ְס ִתּ ִיריםְ ,בּ ִשׁכְ חָ ה ֶ
שׁכֻּלָּ ם
כְּ ֶ
פּוֹדה נ ְַפשׁוֹ
זוֹכְ ִרים ,אָ ָדם ֶ
ְבּ ַמﬠ ִ
ֲשׂים ְקטַ נִּ ים
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תוספות ערבית
שׁכַב ְבּנִ י
ְ
מילים :עמנואל הרוסי
לחן :שלום חריטונוב

צלילי השקט
סיימון וגרפונקל
תרגום :אהוד מנור

ְשׁכַב ְבּנִ יְ ,שׁכַב ִבּ ְמנוּחָ ה,
אַ ל נָא ִתּ ְבכֶּה ָמ ָרה.
יוֹשׁבֶ ת ִא ְמּ ,
ֶ
ﬠַ ל י ְָד
שׁוֹמ ֶרת ִמכָּל ַרע.
ֶ

מלה טובה שלי
את אוזנך הטי נא לי
חלום מוזר עשה אלי דרכו
חרש בשנתי טמן זרעו
החזון שבמוחי הוטמן בלאט
והוא עוד שט
בתוך צלילי השקט

ְמיַלֵּ ל בַּ חוּץ ַה ַתּן
שׁם...
ְנוֹשׁבֶ ת רוּחַ ָ
ו ֶ
אַ אַ ָתּהְ ,בּנִ י הַ ָקּטָ ן,
ִישׁן.
נוּמה ְשׁכַב ו ַ
ָ

בחלומי אני בודד
ברחובות צרים צועד
ובהילת פנס בקצה רחוב
בלילה קר ,שכוח ורטוב
את עיני פילחו אורות ניאון קרים
וזוהרים
נגעו בצליל השקט

לַ יְלָ ה ,לַ יְלָ ה ,לַ יְלָ ה צֵ ל
יָעוּף ַמהֵ ר ְמאוֹד.
אָ סוּר ,אָ סוּר ְל ִה ְתﬠַ צֵּ ל.
ﬠבֹד.
ָמחָ ר צָ ִרי לַ ֲ
ָמחָ ר יֵצֵ א אַ בָּ א לַ ְחרֹשׁ,
בַּ ֶתּלֶ ם ,בַּ ֶתּלֶ ם יֵלֵ הָ אָ ב.
ִהנֵּה ִתּגְ ַדּלָ ,תּ ִרים הָ ר ֹאשׁ,
שּׂ ֶדה אָ ז י ְַח ָדּיו.
ֵתּצְ אוּ לַ ָ

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

ִהנֵּה ִתּצְ ַמחִ ,הנֵּה ִתּגְ ַדּל
ִשׂ ָראֵ ל,
ְבּאֶ ֶרץ י ְ
ִל ְק ַראת הַ גִּ ילִ ,ל ְק ַראת ﬠָ ָמל,
כְּ מוֹ אַ בָּ א ִתּ ְהיֶה פּוֹﬠֵ ל.

האזינו לי ,שוטים
שקט וסרטן פושטים
את דבריי שמעו אלמדכם
יד הושיטו לי מתוך לבכם
אך מיליי כמו טיפות נשרו
הדהדו
בתוך השקט

אָ ז ִתּזְ ַרע ְבּ ִד ְמﬠָ ה
ְת ְקצֹר ְבּ ִרנָּה -
ו ִ
אַ כָּﬠֵ ת ְל ִא ָמּא ְשׁ ַמע:
נוּמה נָא.
נוּמהָ ,
ָ

אנשים תפילות נשאו
לשלטי האור סגדו
והאותיות הזוהרות
סימנים נתנו ואזהרות
הן דברי הנביאים כתובים
בכל חדרי המדרגות
על פני קירות
בתוך צלילי השקט
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שחרית וקריאת התורה
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
מה הכי "אני" – או הכי "אני" עכשיו?
כדאי להביא חפץ ,אביזר ,זיכרון ,טקסט ,ספר ,ניגון ,שיר ,ריקוד ,קסם שיודעים לקסום.
משהו שהוא "אני"
מהלך:
 (1להביא את עצמך ,את "אני"
 (2לא לפגוע באף אחד
 (3לא עוברים על משך הזמן ) 5דקות(
בתוך חמש הדקות הכל אפשרי.

מעובד על-פי :אלישבע גרינבאום מתוך :מטפחת כחולה הופכת לעומק באר/ספר
סדנאות כתיבה ]לזכר אלישבע גרינבאום[ ,ליאת קפלן )עורכת( ,אירית סלע )עורכת
משנה( ,כרמל2007 ,
מדי פעם ,סיפרו הזקנים
מדי פעם ,ספרו הזקנים
מתרגשת נופלת עלינו ,בסופה וסערה
בחיל וברעד
שפה חדשה ,לא נודעת
שפת ממלכה ,שפת עדן ,שפת כוכב
והאני שלנו ,זה שמעולם לא נראה
ושאין בו לגעת
הולך ורחב.
רבקה מרים

אֲ נִ י רוֹצֶ ה ְלבַ ְלבֵּ ל אֶ ת הַ ַתּנַ"

שׁ ִהיא חַ יָּה ְבּתוֹכָהּ.
ֶ

ָמטוֹס עוֹבֵ ר ֵמﬠַ ל לַ ְתּאֵ נָה

ﬠנָנִ ים
י ְַל ֵדי ְבּנֵי אָ ָדם הֵ ם ֲ

שׁר ַתּחַ ת ְתּאֵ נָתוֹ.
שׁר ֵמﬠַ ל לָ ִאישׁ אֲ ֶ
אֲ ֶ

ﬠמֹק.
וַאֲ ָר ָרט הוּא ﬠֵ ֶמק ֲ

הַ טַּ יָּס הוּא אֲ נִ י וְהָ ִאישׁ ַתּחַ ת הַ ְתּאֵ נָה
הוּא אֲ נִ י.

יתי
וַאֲ נִ י ל ֹא רוֹצֶ ה לַ ְחזֹר אֶ ל בֵּ ִ

אֲ נִ י רוֹצֶ ה ְלבַ ְלבֵּ ל אֶ ת התנ"ך.

כִּ י אֶ ל הַ בַּ יִת ַמגִּ יעוֹת כָּל הַ ְבּשׂוֹרוֹת
הָ ָרעוֹת,

אֲ נִ י כָּל ָכּ רוֹצֶ ה ְלבַ ְלבֵּ ל אֶ ת הַ ַתּנַ" .

כְּ מוֹ ְבּסֵ פֶ ר ִאיּוֹב.

שׁפַּ ﬠַ ם
אֲ נִ י ַמאֲ ִמין בָּ ִאילָ נוֹת ,ל ֹא כְּ מוֹ ֶ
הֶ אֱ ִמינוּ,

ֹשׁה נִ כְ נַס
הֶ בֶ ל הָ ַרג אֶ ת ַקיִן וּמ ֶ

אֱ מוּנ ִָתי ְקטוּﬠָ ה ו ְִקצְ ַרת מוֹﬠֵ ד

ִשׂ ָראֵ ל נִ ְשׁאֲ רוּ
וּבנֵי י ְ
לָ אָ ֶרץ הַ מֻּ ְבטַ חַ ת ְ
בַּ ִמּ ְדבָּ ר.

ﬠַ ד הָ אָ ִביב הַ בָּ א ,ﬠַ ד הַ חֹ ֶרף הַ בָּ א,

שׁל יְחֶ זְ ֵקאל
ֲשׂי הַ ֶמּ ְרכָּבָ ה ֶ
אֲ נִ י נוֹסֵ ﬠַ ְבּ ַמﬠ ֵ

וּבבוֹא
ֶשׁם ְ
אֲ נִ י ַמאֲ ִמין ְבּ ִביאַ ת הַ גּ ֶ
שּׁ ֶמשׁ.
הַ ֶ

רוֹקד כְּ ִמ ְריָם הַ נְּ ִביאָ ה
ֵ
וִיחֶ זְ ֵקאל ﬠַ צְ מוֹ

הַ סֵּ ֶדר וְהַ צֶּ ֶדק ְמבֻ ְלבָּ ִלים :טוֹב ו ָָרע
ﬠַ ל הַ שֻּׁ ְלחָ ן ְלפָ נַי כְּ ֶמלַ ח וּכְ ִפ ְלפֵּ ל
דּוֹמים .אֲ נִ י כָּל ָכּ
ִ
הַ כּ ִֵלים כָּל ָכּ
רוֹצֶ ה ְלבַ ְלבֵּ ל אֶ ת הַ ַתּנַ"  .הָ עוֹלָ ם
ָמלֵ א ַדּﬠַ ת טוֹב ו ָָרע ,הָ עוֹלָ ם ָמלֵ א ִלמּוּד:
נּוֹשׁבֶ ת
לוֹמדוֹת ִמן הָ רוּחַ הַ ֶ
צִ פֳּ ִרים ְ
לוֹמ ִדים ִמן הַ צִּ פּ ֳִרים
טוֹסים ְ
וּמ ִ
ְ
לוֹמ ִדים ִמכֻּלָּ ם וְשׁוֹכְ ִחים.
וּבנֵי אָ ָדם ְ
ְ
שׁ ֵמּ ִתים
הָ אֲ ָד ָמה אֵ ינָהּ ﬠֲצוּבָ ה ִמשּׁוּם ֶ
בוּרים בָּ הּ.
ְק ִ
שׁ ִשּׂ ְמלַ ת אֲ הוּבָ ִתי אֵ ינָהּ ְשׂ ֵמחָ ה
שׁם ֶ
כְּ ֵ

ְבּגֵיא הָ ﬠֲצָ מוֹת הַ יְּ בֵ שׁוֹת.
ﬠמ ָֹרה ִמ ְתפַּ ְתּחוֹת
ְסדֹם ַו ֲ
ְתה ִלנְ צִ יב סֻ כָּר ְוּדבַ שׁ
שׁת לוֹט הָ י ָ
וְאֵ ֶ
ְקיָּם.
ִשׂ ָראֵ ל חַ י ו ַ
ו ְָדוִיד ֶמלֶ י ְ
אֲ נִ י כָּל ָכּ
רוֹצֶ ה ְלבַ ְלבֵּ ל אֶ ת הַ ַתּנַ" .
יהודה עמיחי ,מתוך "גם האגרוף היה
פעם יד פתוחה ואצבעות ,הוצאת שוקן,
.1989
1924-2000

שׁלּ ֹא ְבּאַ ְשׁ ָמ ָתם
אשרי יושבי ביתך .גּוֹלַ י גִּ ילָ ם ֶ
ֲבוֹד ָתם
שׁר גֹּ ְרשׁוּ ֵמﬠ ָ
הָ אֲ סוּרים הַ ְמּרֻ ָתּקים אֲ ֶ
הַ מֻּ ְבטָ ִלים הַ חֲ ֵר ִדים ִל ְמקוֹר פַּ ְרנָסָ ָתם
יתם
שׁ ִﬠם י ְַל ֵדיהֶ ם ְבּבֵ ָ
הָ אָ בוֹת וְהָ ִא ָמּהוֹת ֶ
שׁ ְמּזוֹנָם ַמ ַתּת ִמנְ חָ ה ﬠַ ל סַ ף ַדּ ְל ָתּם
ֶ
שׁם יוֹצֵ את ִל ְבנֵי ִמ ְשׁפַּ ְח ָתּם
נ ְַפ ָ
שׁם ִא ָתּם
יתם ִל ְהיוֹת ָ
וְאֵ ין ִאישׁ הַ בָּ א ְלבֵ ָ
שׁב הֵ ם ְשׁאֵ ִרית נֶחָ ָמ ָתם
ַרק נִ ְפ ְלאוֹת הַ ַמּ ְח ֵ
ְבּאֵ ין לָ הֶ ם ְק ִהילָּ ָתם
יאוּתם.
ָ
נוֹשׂ ִאים ְתּ ִפלָּ ה ַזכָּה ִל ְב ִר
וְהֵ ם ְ
ֵיפים ﬠַ ל ִמ ְשׁ ַמ ְר ָתּם
ﬠי ִ
ְתן ְבּ ָרכָה לַ ֲ
ִשׂ ָראֵ ל ו ַ
ְשׁ ַמע י ְ
שׁל חוֹבָ ָתם
כּוֹר ִﬠים ְבּﬠֻלָּ הּ ֶ
ְתי הַ ַמּ ְרפֵּ א וְהַ ִבּיטָּ חוֹן הַ ְ
ְלצִ וו ֵ
יּוּתם
מוֹסדוֹת אֶ ֶרץ ִל ְשׁ ִפ ָ
ְ
שׁהָ ָרﬠָ ה ַתּ ְח ף ְויָשׁוּבוּ
ֵתּן בָּ נוּ ִתּ ְקוָה ֶ
ֹתם
שׁל ִתּ ְקוָה בֵּ ין ﬠַ ם ְלﬠַ ם ְבּאַ ְרצ ָ
יִפָּ ְתחוּ שׁוּב גְּ בוּלוֹת ֶ
ֹאבדוּ כְּ לֵ י ִמ ְלחַ ְמ ָתּם
שׁלוֹם ְלאֻ ִמּים וְי ְ
ְיבַ ְקּשׁוּ ָ
ַרק אָ ָדם ְלאָ ָדם וְאָ ָדם ְלעוֹלָ מוֹ ִתּ ְהיֶה נֶחָ ָמ ָתם
מּוֹתם.
שׁיּ ְַח ִלים ִמ ָ
ֵרעוּת אַ חֶ ֶרת ִתּצְ ַמח בָּ עוֹלָ ם ֶ
יפים אַ טוֹב ִבּ ְסגֻלָּ ָתם
כְּ ִלילֵ י הַ חֹ ֶרשׁ ַמ ְר ִﬠ ִ
נוֹשׁי הַ ָתּ ִמים עוֹד ל ֹא חָ לַ ף ,עוֹד ל ֹא ַתּם
וְהַ נּגּוּן הָ אֱ ִ
ְתיף לָ הֶ ם הַ ֶדּ ֶר ְבּלֶ כְ ָתּם
ָשׁים ִמשׁכְ בַ ם ו ִ
אָ ז יָקוּמוּ אֲ נ ִ
ישׁים יְהַ ְלּכוּ בָּ ְרחוֹבוֹת רכונים ﬠַ ל ִמ ְשׁﬠַ נְ ָתּם
ְק ִשׁ ִ
ָתם
נְ ﬠָ ִרים וּנְ ﬠָ רוֹת יִשּׁוּבוֹ ְל ִמ ְשׁ ֵתּה נְ גִ ינ ָ
וּכְ ֹנגַהּ ִתּזְ ַרח צִ ְד ָק ָתם.
בּוֹד ִדים וְהַ ְמּבֻ ָדּ ִדים ,אָ נָּאְ ,שׁ ַמע ִל ְת ִפלָּ ָתם!
אֱ הֵ י הַ ְ
ביני תלמי ,ניגון הלב

וּמ ְפ ִליא לַ ﬠֲשׂוֹת ,הַ ְרחֵ ק ֵמﬠָ לֵ ינוּ
שׂר ַ
ﬠנֵנוּ ה' אֱ הֵ ינוּ כִּ י ְבּצָ ָרה גְּ דוֹלָ ה אֲ נ ְַחנוּ .רוֹפֵ א כל בָּ ָ
" ֲ
ְקיֵּם בָּ נוּ 'וְל ֹא י ְִהיֶה בָ כֶם ֶנגֶף ְל ַמ ְשׁ ִחית ][...
ְצוּקה ,ו ַ
וּמחֲ לָ ה וְהַ צִּ ילֵ נוּ מכל צָ ָרה ו ָ
כל ֶנגַע ַ
ִתּן הַ מַּ ְשׁ ִחית לָ ב ֹא אֶ ל בָּ ֵתּיכֶם ִלנְ גֹּ ף' )שמות י"ב כ"ג( .כַּלֵּ ה ְבחַ ְס ְדּ הַ גָּדוֹל ַמ ְשׁ ִחית
וְל ֹא י ֵ
ֹא־תאֻ נֶּה
שׁכָּתוּב 'ל ְ
שּׁה בָּ עוֹלָ ם ִמ ְק ָרא ֶ
וּבכל ִאישׁ ו ְִא ָ
ְתן בָּ נוּ ְ
נוֹתי  ,ו ֵ
וּב ֶ
וּמגֵּפָ ה מכל בָּ נֶי ְ
ַ
אֵ לֶ י ָרﬠָ ה ְו ֶנגַע ל ֹא י ְִק ַרב ְבּאוהל ' )תהלים צ"א י'(ֵ .תּן ִמכֹּחֲ הַ גָּדוֹל' ,כִּ י אֲ נִ י ה' ר ְֹפאֶ '
ַשׂכִּ ילוּ
שׁיּ ְ
שׁהֵ םֶ ,
חוֹלים בכל ָמקוֹם ֶ
רוֹפאֵ י הַ ִ
יוֹשׁבֵ י ֵתּבֵ ל אַ ְרצֶ וְﬠַ ל ְ
)שמות ט"ו כ"ו( ,ﬠַ ל כל ְ
ְתן בָּ הֵ ם ִבּינָה ו ַָדﬠַ ת ִל ְמצ ֹא ִחסּוּן
ירי כַפֶּ י  ,ו ֵ
חוֹליםִ ,ל ְמנֹﬠַ ַמחֲ לָ ה ִמכל יְצִ ֵ
ְל ַר ְפּאוֹת אֶ ת הַ ִ
שׁלוֹם ֵמﬠַ ָתּה וְﬠַ ד עוֹלָ ם,
וּל ָ
אתנוּ וּבוֹאֵ נוּ ְלחַ יִּ ים ְ
וּשׁמֹר צֵ ֵ
ְל ֶנגֶף ְבּנֵי אֱ נוֹשׁ ִבּ ְמהֵ ָרה ְבּי ֵָמינוְּ .
שׁכָּתוּב 'וְהַ ַמּגֵּפָ ה ֶנﬠֱצָ ָרה' )במדבר י"ז ט"ו(ְ ,וכֵן י ְִהי ָרצוֹן,
ְו ִי ְת ַקיֵּם בָּ נוּ ִבּ ְמהֵ ָרה ִמ ְק ָרא ֶ
אָ ֵמן".
זאב קינן
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יזכור
ִאם ַתּחַ זְ ִרי
ִאם ַתּחַ זְ ִרי
בּוֹקר
בַּ ֶ
וְל ֹא אֶ ְהיֶה כָּאן
שׁאָ שׁוּב
חַ כִּ י לי ֶ
וְאַ ְראֶ ה לָ
הדּבָ רים
שׁיו ָ
הֵ יכָן מוּנָּחים ﬠַ כְ ָ
ית
ְבּבֵ ֵ
יﬠי
ו ְִאם ַתּגִּ ִ
ישּׁי
ְבּצָ הֳ ֵרי ִשׁ ִ
אוֹתנוּ
ָ
ו ַָדּ ִאי ִתּ ְמצְ ִאי
נֶאֱ חָ זִ ים
שּׁבָּ ת
באֲ רוּחַ ת הַ ַ
כִּ ְבסֵ פֶ ר חָ סֵ ר
פּוֹר ִרים
שׁ ַדּפָ יו ִמ ְת ְ
ֶ
בוֹאי בָּ ﬠֶ ֶרב
ו ְִאם ָתּ ִ
ְבּכָל ﬠֶ ֶרב
ִתּ ְר ִאי שהַ כִּ יּוֹר נ ִָקי
ו ְִאם ְבּלַ יְלָ ה
יﬠי
ַתּגִּ ִ
ֵמעוֹלָ ם הַ ֵמּ ִתים
ְשׁנִ ים
וְכוּלָּ נוּ י ֵ
ַרק אַ ל ִתּ ְתהַ ְלּכִ י ִבּ ְד ָמ ָמה
שׁה.
אוֹתנוּ ְבּבַ ָקּ ָ
ָ
הָ ִﬠ ִירי
כָּל לַ יְלָ ה
אֲ נ ְַחנוּ ַמ ְשׁ ִא ִירים לָ
ַמ ְפ ֵתּחַ
סּוֹדי
בַּ ָמּקוֹם הַ ִ
ִמחוּץ ְל ֶדלֶ ת.
מיה טבת דין" ,ויהי ערב ,ויהי תוהו" ,פרדס .2015
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יזכור לקורבנות המגפה
פּוּרים ,יוֹם ﬠַ נּוֹת אָ ָדם נ ְַפשׁוְֹ ,בּﬠֵ ת
ְנוֹרא זֶה ,יוֹם הַ כִּ ִ
ְשׁכִ ינָה ְמקוֹר חַ יֵּינוְּ ,בּיוֹם ָקדוֹשׁ ו ָ
עוֹמ ִדים אָ נוּ ְלפָ ַנ ִי ִבּ ְת ִפלַּ ת אַ זְ כּ ַָרת נִ ְשׁמוֹת י ִָק ֵירינוּ ֶשׁהָ ְלכוּ
ימת ִדּיןְ ,
וּמ ִחילָ ה וַחֲ ִת ַ
ְס ִליחָ ה ְ
ְלעוֹלָ ָמם .זִ כְ ָרם ְבּ ִלבֵּ נוּ ָתּ ִמיד ,אַ ְבּ ִרגְ ﬠֵ י ְתּ ִפלָּ ה אֵ לּוּ ,אוֹזְ ִרים אָ נוּ כֹּחַ ְלהַ ﬠֲלוֹת זִ כְ רוֹנוֹת
אֵ לּוּ יַחַ ד.
וּלאֻ ִמּים ַר ִבּים,
ְבּ ָשׁﬠָ ה זוַֹ ,נﬠֲלֶ ה גַּם אֶ ת זִ כְ ָרם ֶשׁל אֲ נ ִָשׁים ְונ ִָשׁים ,זְ ֵקנִ ים וָטַ ףְ ,בּנֵי ָדּתוֹת ְ
ְבּי ְִשׂ ָראֵ לִ ,בּ ְמ ִדינוֹת ְשׁכֵנוֹת וּבַ אֲ ָרצוֹת ְרחוֹקוֹתַ ,מﬠ ֵ
ֲשׂי י ַָד ִי אֲ ֶשׁר חַ יֵּיהֶ ם אָ ְבדוּ בַּ יּ ִָמים
רוּפים אֲ ֶשׁר הָ אֱ נוֹשׁוּת כֻּלָּ ה ִמטַּ ְלטֶ לֶ ת בָּ הֶ ם בַּ חֲ ָד ִשׁים הָ אַ חֲ רוֹנִ ים.
הַ ְטּ ִ
נִ זְ כֹּר אֶ ת ָק ְר ְבּנוֹת הַ ַמּגֵּפָ ה אֲ ֶשׁר ָק ְטלָ ה ַר ִבּים כָּלָ -כּ ְבּ ַרחֲ בֵ י הָ עוֹלָ ם ,אֵ לּוּ אֲ ֶשׁר הַ נְּ גִ יף
יתם
ִהכְ נִ יﬠַ אֶ ת גּוּפָ ם ,אֵ לּוּ ֶשׁהַ ְבּ ִדידוּת ִהכְ נִ יﬠָ ה אֶ ת נ ְַפ ָשׁם ,אֵ לּוּ ֶשׁיְּ ֵמי הַ סֶּ גֶר הָ ְפכוּ אֶ ת בֵּ ָ
ִ
וּמ ְשׁפַּ ְח ָתּם ְל ַמ ְלכּ ֶֹדת ָמוֶת.
וּפגָﬠֶ יהָ  ,אֲ ֶשׁר הָ ְלכוּ ְלעוֹלָ ָמם בַּ ָשּׁנָה
יִזְ כֹּר אֱ ִהים וְנִ זְ כֹּר כֻּלָּ נוּ אֶ ת נִ ְשׁמוֹת ָק ְר ְבּנוֹת הַ ַמּגֵּפָ ה ְ
הַ חוֹלֶ פֶ תִ .תּ ְהיֶינָה נ ְַפ ֵ
שׁוֹתיהֶ ם צְ רוֹרוֹת ִבּצְ רוֹר הַ חַ יִּ ים ַתּחַ ת כַּנְ פֵ י הַ ְשּׁכִ ינָהְ .תּ ִהי ְמנוּחָ ָתם
כָּבוֹד ְויָנוּחוּ ְבּ ָשׁלוֹם ﬠַ ל ִמ ְשׁכָּבָ ם.
ֹאמר :אָ ֵמן.
וּמחָ ה אֲ ֹדנָי יֱהֹ וִה ִדּ ְמﬠָ ה ֵמﬠַ ל כָּל פָּ נִ ים" .וְנ ַ
"בּלַּ ע הַ ָמּוֶת לָ נֶצַ ח ָ
ִ

הרב עודד מזור
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מחשבות לפני מוסף
על תפילה ומחאה
רני יגר

אני מחכה כל שנה לזמן הזה לפני מוסף לדבר עם חברי ואורחי בית תפילה .זה לא הזמן שבו
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.
השנה ,כידוע ,איננו מתכנסים ב"בית ציוני אמריקה" .איש ואשה בביתה .ובכל זאת אני
מרגיש יחד את הדברים המלווים אותי לאורך קיץ המחאה הזה ובחגים האלה במיוחד אני
מניח כאן ומקווה למפגש ולתגובות.
ובכן :בתודעה המקובלת נתפסת התפילה הממוסדת כרגע של כניעות אנושית בפני הכח
והגדולה האלוהיים ,רגע שבו מבטא היחיד קבלת עול מלכות שמים ומסירות אישית למה
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.
מחזור התפילות של הימים הנוראים מלא במיוחד בביטויים כאלה אותם אנחנו אומרים
לאורך התפילה:
בּורים כְּ אַיִן לְ פָ נֶי  ,וְ אַנְ ֵשׁי הַ ֵשּׁם כְּ לא הָ יוּ ,וַ חֲ כ ִָמים כִּ בְ לִ י מַ ָדּע ,וּנְ בונִ ים כִּ בְ לִ י
הֲ לא כָּל הַ גִּ ִ
הַ ְשׂכֵּל ,כִּ י רב מַ עֲ ֵשׂיהֶ ם תּהוּ וִ ימֵ י חַ יֵּיהֶ ם הֶ בֶ ל לְ פָ נֶי .
וידועים במיוחד משפטי החתימה של "ונתנה תוקף" שיאמרו במוסף:
אָדם יְסוֹד ֹו מֵ עָ פָ ר,
ָ
וְ סוֹפ ֹו לֶעָ פָ ר
בְּ נַפְ שׁ ֹו יָבִ יא ל ְַחמ ֹו
מָ שׁוּל כְּ חֶ ֶרס הַ נִּ ְשׁבָּ ר
כְּ חָ ִציר יָבֵ שׁ וּכְ ִציץ נוֹבֵ ל
כְּ צֵ ל עוֹבֵ ר וּכְ עָ נָן ָכּלָה
וּכְ רוּחַ נו ָֹשׁבֶ ת וּכְ אָבָ ק פּו ֵֹרחַ
וְ כַחֲ לום יָעוּף.
קל לקבוע שעמדת שפלות הרוח וקטנות האדם הם צירים בסיסים ויסודיים בתודעה הנבנית
בראש השנה וביום הכיפורים.
אחת הביקורות הפופולאריות והעזות כנגד רוח זו של התפילה מצויה ב"שיר לשלום" ,שיש
לו מקום מיתי מאז שחתם את העצרת בה נרצח ראש-הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין
ז"ל בשנת .1995
השיר שנכתב בשנת  1969בישראל שרק את קצותיה חשתי דרך הורי ביטא מחאה נגד חוסר
התוחלת בנפילת חברים בקרבות מלחמת ההתשה ,ביכה את מותם וקרא לפעולה אקטיבית
ופוליטית למען השלום.
תנו לשמש לעלות
לבוקר להעיר
הזכה שבתפילות
אותנו לא תחזיר
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] [...לכן רק שירו שיר לשלום
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
היא ביטוי חיצוני למהותה העמוקה– דרך לצמצום קול היחיד ,הנמכת רוח המחאה והמרתה
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.
ביקורת זו שמשמיע השיר כנגד עמדת המתפלל הכנועה משמעותית עבורי במיוחד השנה.
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
להניח בצד את אישיותי הפוליטית – את עמדת המחאה הפעילה שלי כשאכנס לבית הכנסת
השנה? אני חושב שהשאלה הזו רלוונטית מאד לרבים ,וגם למי שלא מזדהה עם המחאה
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.
כשאני מתבונן בחומרת ההתרחשויות סביבי וגם בעצמי כמובן ,נראה לי שיש סיבות טובות
להרפות מעט את הקריאות הקצובות והאגרופים הקמוצים .לפנות זמן לחיפוש פנימי
ותשובה לנקודת אמת עמוקה שאינה נישאת על ידי גלי תגובות ותגובות נגד.
מן הצד השני אני חושש מעוד סבב של כיבוש המחאה הכללית ושל הרוח הפנימית על-ידי
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".
מתוך סירוב להתמסר לפרשנות מרפת הידיים של השפה המסורתית ערכנו בערב ט' באב
התכנסות בגן העצמאות בירושלים שבה הפכה האמירה המסורתית של הקינות "אוי מה היה
לנו" -לקריאה עכשווית על מצבנו ועל החרדות שלנו לעתיד הישראלי .לא רק שלא ויתרנו
על הביקורת כשנכנסו לתפילת ט' באב – אלא אדרבא -השפה המסורתית הפכה למשענת
ערכית למחאה שלנו ובאמצעותה טענו את האמירה העכשווית במטען הזיכרון היהודי .היא
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.
לחיבור זה יש שורשים עמוקים בפרשנות החז"לית לתפילת חנה המקראית
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
עמידתה כמתפללת .מחאתה ספוגה בזעם ,בפחד איום ונורא ובייאוש .עלי הכהן מרדד את
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.
מעניין שגם "שיר לשלום" ,שביטא השפעה מובהקת של תרבות המחאה האמריקאית של
שנות ה 60-ושל הסרט " שיער" נוצר בלב ליבו של הממסד הצבאי הישראלי .קשה אולי
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לדמיין זאת היום אבל המנון המחאה האנטי מלחמתי הנודע ביותר שנוצרו בישראל נכתב
ובוצע על ידי להקה צבאית!!
בדרך מסוימת גם שיר זה ,שהפך בעצמו לתפילה בבמהלך השנים ובמיוחד לאחר רצח רבין,
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
אמירה פוליטית .זוהי מרידה בשיסוי המתפללים במוחים ולהיפך כאילו יש ביניהם תהום
פעורה שלא ניתן לגשר עליה .חשוב להזכיר ולקרוא ולומר :חופש הפולחן והדת הוא ערך
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
קבלה וכניעות ,היא תופעת יסוד במסורת .לא אוכל לפתוח את כל הנושא כאן אבל די אם
נציץ לרגע ב"הוכח את תוכיח את עמיתך" שמופיע בפרשת "קדושים" )ויקרא יט( ,דרך דברי
הביקורת החריפים של הנביאים וחז"ל כנגד השלטון .על אלה נוסיף את היותו של הקב"ה
בעצמו מושא למחאה .לָמָ ה הֲ ֵרע ָֹתה לָעָ ם הַ זֶּה )שמות ה ,כב( אומר משה לאלוהים במדבר
וממנו נמשכת שרשרת ארוכה של מוחים לאורך הדורות.
העמדתה של חנה כדגם מופתי של מתפללת שהוזכרה כאן קודם מעידה כאלף עדים שמחאה
ותפילה אינם מנוגדים זה לזה עקרונית .אזכיר גם את העובדה ש"עיכוב תפילה" ,מנהג המצוי
בלב המסורת ,נעשית הפסקת תפילה כאקט של מחאה .זהו רגע שבו יחיד מביא להפסקת
התפילה הציבורית בבית הכנסת לשליח הציבור להמשיך בתפילתו ,לבעל הקורא לקרוא
בתורה או לחזן להחזיר ספר התורה למקומו בהיכל עד שיתוקן עוול שהוא סבור שנעשה לו.
ודאי שמשמעותם של כל אלה בזמן הזה ,במדינה דמוקרטית ובהקשר של משבר רפואי
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.
ביום כיפור הזה אכנס לתפילה "ונתנה תוקף" ועם רוח שיר "שיר לשלום" ועם המתח ביניהם.
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.
וכל זה יחד -
"ואֲ נִ י ְתפִ לּ ִָתי" )תהלים סט ,יד(
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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
רגשי המאפיין ״סערה מושלמת״ – שילוב של כל החרדות הקיומיות שלנו כיחידים,
כמשפחות וכחברה .יש כאן חרדה קיומית – רפואית ,ובמקרים רבים כלכלית .חשש מפני
הצפוי ליקרים לנו ופילוג חברתי עמוק – פוליטי ,דתי ורעיוני.
סבסטיאן יונגר ,עיתונאי חוקר עטור פרסים ,מתאר בספרו ״שבט – על שיבה הביתה
ושייכות״ כיצד מבנה שבטי היה לאורך כל ההיסטוריה האנושית המבנה החברתי שאפשר
לבני האדם להתמודד עם חרדות קיומיות וגם להתאחד כדי לפעול למול הקשיים
האובייקטיביים שמהן נבעו החרדות.
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
נוספים על ציר היכולת להתמודד עם קשיים עמוקים וחרדת קיומית .כוחו של השבט
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
רופאים יסבלו פחות מהדחק הנובע ממחשבות על עתידם ועתיד היקרים להם .תחושת
השייכות מייצרת חוסן וחווית השג המסייעים בהתמודדות.
מן הסתם ,במאה ה 21-כבר אין ״שבטים״ כמו שהורגלנו לחשוב עליהם ,אבל בעיני ניתן
לתאר מבנה קהילתי – ממשי או וירטואלי ,המביא לידי ביטוי את השותפות והסולידריות ,
ומאפשר ליחיד להיות אפקטיבי יותר בהתמודדות החברתית עם המשבר )בין אם צבאי,
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.
ובנימה אישית – עבורנו בבית תפילה ישראלי ,בניית קהילה בלב תל אביב ,קהילה
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
המלצת קריאה“Tribe – On Homecoming and Belonging”, Sebatian Junger :
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מנחה
אנא אלך מרוחך ואנה מפניך אברח/...
שכְּ ָנה ְבּאַ חֲ ִרית ָים) .תהלים ,קלט ו ,ט(
אשא כנפי שחר /אֶ ְ

מבַּ ﬠַ ד ְלריקבון וריח אצות אני רואֶ ה:
נִ ינוה מותחת ְבּשאננוּת שדרות רחבות
לתוך יום חדש ,פותחת בעצלתיים בתי קפה
מלקקת כְּ חתול את חלונות הָ ַראֲ וָה.

הרחק ִמבַּ ﬠַ ד ְלחלון ַתּרשיש ְמצַ י ֶֶרת
חולות זהב וארמונות טורקיז על קירות
גופי הפנימיים .ילדוּת בהירה ְמ ַרצֶּ ֶדת
רוּרי בוקר בין סירות מתקלפות ,אובֶ ֶדת
זַהֲ ֵ
ָמל עכורים של יפו.
במי נ ֵ

כמו בַּ כּל פעם ,אלוהים ציוה :קום לך.
נרדמתי בין ארגזי התפוזים ,בלב הסערה.

הו אלוהי ,כל בוקר לקום וללכת
לכיכר השוק ,לקרוא בקול גדול –
אבל תולעת הספק ,מכרסמת גבעול,
יודעת ,עוד ארבעים יום
ונינוה אינה מתהפֶ ֶכת.

היום הוֹ ֶמה ְבּ ֵמﬠַ יו של הלילה
כְּ יונה ִבּ ְמﬠֵ י הדג ,מסרב ְלהָ ע ֵכל
בודד בעלטת המצולות ,בוער
מתוך עפעפיו לה ָזכר על מה
זרח אור הבוקר ההוּא?
אלישבע גרינבאום
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נעילה
מותר לומר

ִמ תֵּ קוּ אֶ ל ִתּ קּוּן

היום דועך .
שקיעה נדלקת .
אני הולך
מאד בשקט .

וּמ ֶדּ ִחי
שׁ ִתּיﬠַ ף ֵמחַ יִל ִ
…וּכְ ֶ
וּמיּ ִָמים ְבּ ַמﬠַ ד ַק ְרסֻ לָּ ם–
ִ
אֶ ל לַ יְלָ ה לֵ ְבּמֹﬠַ ל ְשׁ ֵתּי י ֶָדי
שׁל גֹּ בַ הּ הַ סֻּ לָּ ם.
כִּ ְשׁ ֵתּי זְ רוֹעוֹת ֶ

החול אדום .
הרוח  -תכלת .
ֵמחֵ ייק היום
שימשו נופֶ לֶ ת .

שׁ ֶמי
הַ ַמּ ְלאָ כִ ים נָטוּ כְּ בָ ר דֹּק ָ

הים לשמאל .
העיר מנגד .
אוויר כחול
אורג לי בגד .

וְאַ ל ֵתּבוֹשׁ ִאם חֲ כ ִָמיםִ -מ ֶמּ ָךּ
ִיקנְ ְטרוּ :חֲ לוֹם!
יָנִ ידוּ ר ֹאשׁ ו ַ

ﬠָ ה ו ְֶר ֶדת הֵ נָּה וַהֲ לוֹם.
ְוּראֵ ה:
חוֹפים ִה ְרגִּ יעוּ
ִ
כָּל הַ

מה יש לי עוד ?
מה עוד היה לי ?
מותר להיות
סנטימנטאלי .

כָּל הַ ְסּ ִפינוֹת ִהגִּ יעוּ
כָּל הַ ְתּ ָרנִ ים ִה ְסגִּ יאוּ
אֶ ת יַﬠַ ר הַ ְשּׁ ִתיקוֹת.

מותר לומר
למוח  -הרף !
גם המחר
ימות בערב .

אפֶ ל
וּבחֶ ְביוֹנֵי הָ ֹ
ְ
ָרזֶי שׁוּב יִכְ נוֹפוּ
קּוּשׁיוֹת י ְַחלוֹפוּ
ְ
וְהַ

גם המחר
ישכב לנוח
שׁכָר
מבלי ָ
כְּ גֵר שכָוּחַ .

ִמ ֵתּקוּ אֶ ל ִתּקּוּן.
אברהם שלונסקי

ומה שכאן
רתח בקצף
יהי קטן
על סף העצב .
ויום ידעך
ועיר מנגד -
ואיש קטן
ילך בשקט.
נתן אלתרמן
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ערכו והוסיפו :ידידה טורקניץ' ,שרון אבולעפיה ,אסטבן גוטפריד ורני יגר
פנימי

אודות בית תפילה ישראלי
בית תפילה ישראלי הוא קהילה יהודית-ישראלית ,החוגגת יחד שבתות ,חגים וטקסי
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.
מרכז פעילות :שלמה המלך  ,100תל-אביב 077-3003655
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