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 עתש"י' בתשרי , ערב יום הכיפורים,  קבוץ מזרע

 זכויות הילד,זכויות הָאָדם
 הרב קובי וינר ז"ל

 

ה  ֹּאֶמר ֱאלִֹּהים ַנֲעש ֶ ֵתנו . ָאָדםַוי  מו  דְּ ֵמנו  כ ִ ַצלְּ  ב ְּ

ָרא אֹּתוֹּ  ֶצֶלם ֱאלִֹּהים ב ָ מוֹּ ב ְּ ַצלְּ ָרא ֱאלִֹּהים ֶאת ָהָאָדם ב ְּ בְּ  ַוי ִ

ָתם.   ָרא אֹּ ֵקָבה ב ָ נְּ   ָזָכר ו 

  בראשית, א'
 

. על פי הומניסטיתוה ליברליתשפותח במסגרת ההגות ה ,הוא רעיון האדם זכויות   

המושג  .אדםלהן זכאי כל אדם מעצם היותו  זכויותהן  אדםזכויות  ,רעיון זה

"זכויות  אדם, שטען כי לכל ג'ון לוק פילוסוף" הוכנס לשימוש על ידי האדם"זכויות 

אין זכות לפגוע בהן. כמו חלקים רבים  חברהול האלטבעיות" שניתנו לו מאת 

 אמריקאישל לוק, גם מושג הזכויות אומץ על ידי המדינאי ה תורתונוספים מ

ובעשרת  הצהרת העצמאות של ארצות הבריתומצא את ביטויו ב תומאס ג'פרסון

-)הקרויים גם "מגילת הזכויות"(. ב חוקת ארצות הבריתהתיקונים הראשונים ל

ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות "את  האומות המאוחדותקיבלה עצרת  1948

שמשמשת מאז כמסמך היסוד של הקהילה הבינלאומית בנושא זכויות  ,"אדםה

 האדם והאזרח.

 

 

 

 

ֵֹּפךְּ ד ַ  אָ  - ָאָדםם הָ ש  ה ֶאת ָהָאָדםב ָ ֶצֶלם ֱאלִֹּהים ָעש ָ י ב ְּ , כ ִ ֵפךְּ ָ מוֹּ ִיש    ָדם ד ָ

 (6)בראשית ט' 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%95%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%A1_%D7%92%27%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/1948
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%94_%D7%9C%D7%9B%D7%9C_%D7%91%D7%90%D7%99_%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%91%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%94_%D7%9C%D7%9B%D7%9C_%D7%91%D7%90%D7%99_%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%91%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D


 קובי וינר, רב חילוני, "תמורה"הרב ערך: 

 

2 

 הדלקת נר זיכרון בדממה 
 דממה.

  קריין:

, והדלקת נר  זיכרון. רגע של זיכרון לכל  היקרים חנה סנשנתחיל את הטקס בקריאת שירה של 

 שנה החולפת, ובכלל.לנו, שהלכו לעולמם ב

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 חנה סנש

 

 

  "מצוות שבין אדם לחברו"פתיחה: 

 

 עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו""

 (ח' משנה ט )משנה, יומא פרק

 

 . מצוות אדם לחברו לבין   מצוות אדם  ל"מקום"  הבחנה בין נוצרהכך 

 ., החברתית, הרעיונית,  המוסריתוא כינוי לכל הווייתנו האנושיתה "המקום" –עבורנו 

 הוא תחום נבדל של ערכים, רק לצורך  המחשבה וההתבוננות  העצמית, "בין אדם לחברו", 

לפיכך אלו הם גילויים שונים של המצפון שלנו. של  אמונתנו . לצורך  התיקון והסליחה 

 ההומניסטית החילונית.

כלשון המיתוס של  עמנו,   – "של  האלצלמו ובדמותו "דם בחלד נבראו בכיוון שכל בני  הא

הרי כל בני האדם אשר  על פני הכדור, גברים כנשים, יהודים  כערבים, מלוכסני  –התנ"ך 

 .  לזכויות האדםכולם זכאים   –עיניים ופחוסי  אף 
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  .פתח לנו שער 
 ברטנשטיין. רחל:ליווי :מעין מינצר.השיר

 
 

 לנו שער פתח
 

 פיוט ממתפילת נעילה  ביום כיפור
 לחן: יחזקאל בראון

 

ַתח ָלנּו ַשַער  פְּ

ִעיַלת ַשַער ֵעת נְּ  בְּ

 ִכי ָפָנה יֹום

ֶנה  ַהּיֹום ִיפְּ

ֶנה ִיפְּ  ַהֶשֶמש ָיֹבא וְּ

ָעֶריָךָנבֹוָאה   שְּ

 ָאָנא ֵאל ָנא

 אא נָ שָ 

ַלח ָנא  סְּ

ַחל ָנא  מְּ

 ֲחָמל ָנא

 ַרֵחם ָנא

 ַכֶפר ָנא

ָעֹון א וְּ ֹבש ֵחטְּ  כְּ
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 קריאה. .הנביא ישעיהו – "יםששלח ְרצוִצים ָחפְ "ְ

 

ָחֵרהו   ם ֶאבְּ ֶיה צוֹּ ש     ?                                ֲהָכֶזה ִיהְּ ת ָאָדם ַנפְּ ם ַענ וֹּ  ?!וֹּ יוֹּ

מֹּן רֹּאש   ַאגְּ ק ָוֵאֶפר ַיצ ִ ֲהָלכֹּף כ ְּ ש ַ ן ַליהָֹּוה            ?יעַ וֹּ וְּ ם ָרצוֹּ יוֹּ ם וְּ ָרא צוֹּ קְּ  ?!ֲהָלֶזה ת ִ

 

ָחֵרהו   ם ֶאבְּ א ֶזה צוֹּ  ֲהלוֹּ

ע  ת ֶרש ַ וֹּ ֻצב  ַח ַחרְּ ֵ ת  ַ ָטה                                                פ  ת מוֹּ וֹּ ר ֲאֻגד  ֵ  ַהת 

ח רְּ  ל ַ ַ ש  ים וְּ ש ִ :                                              צו ִצים ָחפְּ קו  ֵ ַנת  ָטה ת ְּ ָכל מוֹּ  וְּ

ֶמָך  א ָפרֹּס ָלָרֵעב ַלחְּ ִביא ָבִית                                    ֲהלוֹּ ָ ִדים ת  רו  ים מְּ ַוֲעִני ִ

יתוֹּ  ִכס ִ ֶאה ָערֹּם וְּ י ִתרְּ ָך לֹּא תִ                                           כ ִ רְּ ש ָ ִמב ְּ ם:ו  ַעל ָ  תְּ

 

ֶרךָ  ַחר אוֹּ ַ ש   ַקע כ ַ ָמח                                           ָאז ִיב ָ ֵהָרה ִתצְּ ָך מְּ ַוֲאֻרָכתְּ

ֶקָך  ָפֶניָך ִצדְּ ָהַלךְּ לְּ ֶפָך:                                                 וְּ הָֹּוה ַיַאסְּ ד יְּ בוֹּ  כ ְּ

רָ  קְּ ִני                                               א ַויהָֹּוה ַיֲעֶנה ָאז ת ִ יֹּאַמר ִהנ ֵ ע וְּ ו ַ ַ ש  ת ְּ

ָטה  ָך מוֹּ כְּ וֹּ ִסיר ִמת  ָ ר ָאֶון:                                       ִאם ת  ַדב ֶ ע וְּ ב ַ ַלח ֶאצְּ  ש ְּ

ךָ  ֶ ש  ָתֵפק ָלָרֵעב ַנפְּ ֶנֶפש  ַנעֲ                                                   וְּ יוְּ ב ִ ש ְּ ַ ַע ָנה ת 

ֶרךָ  ךְּ אוֹּ ֶ חֹּש  ָזַרח ב ַ ֳהָרִים:                                                   וְּ צ ָ ָך כ ַ  ַוֲאֵפָלתְּ

ִמיד  ָ הָֹּוה ת  ָנֲחָך יְּ מֶֹּתיָך ַיחֲ                           וְּ ַעצְּ ָך וְּ ֶ ש  ת ַנפְּ ָצחוֹּ ַצחְּ יַע ב ְּ ב ִ ִהש ְּ ִליץ וְּ

ַגן ָרֶוה ָהִייָת כ ְּ ר לֹּא וְּ ֶ ָצא ַמִים ֲאש  מוֹּ בו  ֵמיָמיו: ו כְּ ַכז ְּ  יְּ

ת  ִתיבוֹּ ֵבב נְּ וֹּ ש  ֶרץ מְּ ֶ ֵֹּדר פ  ָך ג  קָֹּרא לְּ ֵמם וְּ קוֹּ ר ת ְּ ר ָודוֹּ ֵדי דוֹּ סְּ ָלם מוֹּ ת עוֹּ בוֹּ ָך ָחרְּ ָבנו  ִממ ְּ ו 

ֶבת:   ָלש ָ

 ח"ישעיה פרק נ
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"בוא ואשק לך" 

 שירה: פועה  ברנר. נגינה: רחל  ברטנשטיין.

 

 

ָך ֶאַשק לְּ  בֹוא וְּ
 מילים: ש.שלום

 לחן: יהודה אורן

ִני, ָהָאָדם ָך, בְּ ֶאַשק לְּ  בֹוא וְּ

 .ָשדֹות, ָשַמִים ֶשל אֹור ִעם ֶיֶרק

ָא ָך ֹלא ֻרַחץ עֹוד ֵמֶחלְּ  ה ָוָדםּגּופְּ

כֵ  ַאְך ַפרְּ ָך מְּ זָֻכְך ִלבְּ ָטהֹורס, מְּ  .וְּ

 

 

ָך ָאִניף אֹותְּ  ָורֹום ַמָטה בֹוא וְּ

ָך ֲאַבֵשר ַבע ָהרּוחֹות ֵלָדתְּ ַארְּ   .ּולְּ

ִלים טּו ִשבֳּ ֵיש יֹום ָנבְּ ָחב וְּ  ַבֶמרְּ

ָך ָבבְּ ִרים ִמלְּ "ֵהיַדד" ַהּקֹוצְּ ַנֵסר וְּ  יְּ
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 * זכויות הילד בישראל "ילדים בפפואה" :מצגת
 ,אמיר וינרל ילדים ב"פפואה ניו גיני", שצילם מונות שהקרנת ת

 מתוך הצהרת זכויות הילד בישראלקריאה:  -במקביל

 

 .הילד הוא אדם שלם ואנושי מרגע לידתו א:

 .ישראל של היום הם אזרחי המחר ועתיד האומה ילדי ב:

 .הם המטרה עצמה -ות להגשמת מטר הילדים אינם רכוש, גם לא אמצעי א:

לערובות מיוחדות ולתשומת לב  אי בגרותו הגופנית והנפשית, זקוק מחמת הילד, א:

זכויותיו בדרך שתבטיח את  מירבית. תלותו במבוגרים מחייבת שמירה קפדנית על

  .שלומו והתפתחותו התקינה בהווה ובעתיד

ופנית, מוסרית, ג לקבל הזדמנות ואפשרות לגדול ולהתפתח זכותו של כל ילד א:

של חרות  בריאה ותקינה ובתנאים , רגשית, שכלית וחברתית בצורהרוחנית, נפשית

 .וכבוד

הגנה, אהבה  ,לגדול בבית הוריו ולקבל שם הזנה, חינוך זכותו של כל ילד ב:

 .והבנה

הילד במקרה  ילד לא יופרד מהוריו אלא בנסיבות יוצאות מן הכלל. זכותו של א:

 לבית הורים תקין תוך שמירתית מתאים, דומה עד כמה שניתן כזה לקבל תחליף ב

 .קשר עם משפחתו הטבעית

 .לקבל, משעת לידתו או סמוך לה שם ונתינות זכותו של כל ילד ב:

קיצבאות,  ליהנות מביטחון סוציאלי מעוגן בחוק, כולל זכותו של כל ילד א:

 .חריהשירותים וטיפול רפואי, לו ולאמו, לפני הלידה, במהלכה וא

מגיל הגן ועד  ינוך חינם בהיקף ובאיכות מירבייםל חלקב זכותו של כל ילד ב:

של  לסיום לימודיו התיכוניים, בדרך שתתאים ליכולתו, לכישוריו ולמיצוי מלא

 .הפוטנציאל הטמון בו

הזנחה, ניצול,  לקבל הגנה מלאה ויעילה מפני כל צורה של זכותו של כל ילד: א

 .לו ית הוריו או מחוצהבב -גופנית ונפשית  -ו השפלה התעללות, התאכזרות א

 "גם ילדים תופסיםהם "



 קובי וינר, רב חילוני, "תמורה"הרב ערך: 

 

7 

 אליאב. -:מיקי להב. לחן ושירה : גיל אלונימילים

 נגינה: אריה אלוני.

   ט(ר  ס  ת ה  א  ר  ש  ה  ב ב  ת  כ  )נ  ים"  ד  ל  ם י  ים ג  ס  פ  ֹום ּת"ה  

ָכִזית רֹום ֵתל ָאִביב, ַבַתֲחָנה ַהֶמרְּ  ָשם, ִבדְּ

חֹוִזית ָלִטים ֶשל ֵעיֹרם, תֹוָפָעה מְּ  ֵבין שְּ

ֵקי ַעמּוִדים ֶחלְּ ֵדרֹות וְּ  ֵבין ַסִמים ּוגְּ

ִסים  ַבָמקֹום בֹו תֹופְּ

ָלִדים.  ַּגם יְּ

 

חֹוב ַהָצפּוף  ֶיֶלד הֹוֵלְך ָברְּ

ָאִביו ֻתמֹו, ִעם ִאמֹו וְּ  לְּ

ָצת ָשפּוף ַהַּגב קְּ ָפל וְּ ָצת ֻמשְּ  ַהַמָבט קְּ

רֹום ֵתל ָאִביבִכי הּוא ָּגר ָשם,   .ִבדְּ

עֹו   הּוא ָצֹהב, אֹו ָאֹדם, אֹו ָשֹחר,ִצבְּ

ָחִדים ֵלאֹות ִבפְּ ֵעיָניו מְּ  וְּ

ַפֵחד הּוא ַלֲחזֹור ֵביתֹו ַהָּקָטן מְּ  לְּ

ָלִדים. ִסים יְּ  ַלָמקֹום, בֹו תֹופְּ

 

רֹום ֵתל ָאִביבָשם,  ָכִזית, ִבדְּ  ַבַתֲחָנה ַהֶמרְּ

חֹוִזית  ָלִטים ֶשל ֵעיֹרם, תֹוָפָעה מְּ  ֵבין שְּ

ֵקי ֲעמּוִדיםֵבין  ֶחלְּ ֵדרֹות וְּ  ַסִמים ּוגְּ

ִסים  ַבָמקֹום בֹו תֹופְּ

ָלִדים.  ַּגם יְּ

 

מֹו ֻכָלם יֹות כְּ  הּוא ָיִגיד ֶשרֹוֶצה ַרק ִלהְּ

ָטא ֶשל ַצָבר ֵאִלי, ִעם ִמבְּ רְּ  ִישְּ

ָאר ָהעֹוָלם ָרח ֶשל ָכל שְּ ֹלא ָהֶאזְּ  וְּ

 

ָבר. תֹוְך חֹור ֶשל ַעכְּ יֹות בְּ  ֹלא ִלחְּ

ִרית-ֶפַסח ָלִשיר ַחדבְּ  ִעבְּ ָיא בְּ  ַּגדְּ

מֹו שֹוֵטר יֹות כְּ פּוִרים ִלהְּ  בְּ

ִרית" מֹו ֹלא "ָשלֹום" אֹו "ִשטְּ  ַוֲאִפילֹו ֶששְּ

הֹוֵתר.  ַמה ֶשֵּיש לֹו, ֶזה ַדי וְּ

 

רֹום ֵתל ָאִביבָשם,  ָכִזית, ִבדְּ  ַבַתֲחָנה ַהֶמרְּ

ָלִטים ֶשל ֵעיֹרם, תֹוָפעָ  חֹוִזיתֵבין שְּ  ה מְּ

ֵקי ֲעמּוִדים ֶחלְּ ֵדרֹות וְּ  ֵבין ַסִמים ּוגְּ

ִסים  ַבָמקֹום בֹו תֹופְּ

ָלִדים.  ַּגם יְּ

 

ֵבית ֵסֶפר הֹוֵלְך  ַבֹבֶקר הּוא ָקם, לְּ

מֹו ֻכָלם ַבַתַנ"ְך קֹוֵרא כְּ  וְּ

חֹוב הּוא חֹוֵתְך ִריָצה, ַת'רְּ ָאז, בְּ  וְּ

רָ  ָתּה ַלֲחזֹור הּוא ֻמכְּ  ח.ִכי ַהַביְּ

 הּוא רֹוֶצה ַרק ָלשּוב ַלִמָטה ַהָּקָרה

ָאִביו ֹצא ֶאת ִאמֹו וְּ ִלמְּ  וְּ

ָטָרה  ִקישֹות ִמשְּ מֹוַע יֹוֵתר נְּ  ֹלא ִלשְּ

תֹו, ָשם  רֹום ֵתל ָאִביבַעל ַדלְּ  .ִבדְּ

רֹום ֵתל ָאִביבָשם,  ָכִזית, ִבדְּ  ַבַתֲחָנה ַהֶמרְּ

ָלִטים ֶשל ֵעיֹרם, תֹופָ  חֹוִזיתֵבין שְּ  ָעה מְּ

ֵקי ֲעמּוִדים ֶחלְּ ֵדרֹות וְּ  ֵבין ַסִמים ּוגְּ

ִסים  ַבָמקֹום בֹו תֹופְּ

ָלִדים.  ַּגם יְּ

 

ִרית ִעבְּ ָגֵדל בְּ ִרית וְּ ִעבְּ  הּוא נֹוַלד בְּ

חֹוב ָפתֹו ָברְּ ִרית ִהיא שְּ ִעבְּ  וְּ

ִרית ִאמֹו ִהיא ָנכְּ  ָאִביו עֹוֵבד ָזר וְּ

 ֲאָבל הּוא, ֹלא רֹוֶצה ַלֲעזֹוב.

ִרית עֹוָלם ִעם ָהָאֶרץ ַהֹזאתה  ּוא ָכַרת בְּ
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ַבע מּול ֵרָעיו ָהֵעִדים  הּוא ִנשְּ

הֹוזֹות מֹות וְּ ַטּנֹות ַרק חֹולְּ ֵעיָניו ַהּקְּ  וְּ

ָלִדים. ֹפס יְּ ִסיקּו ִלתְּ  ֶשַּיפְּ

 

רֹום ֵתל ָאִביבָשם,  ָכִזית, ִבדְּ  ַבַתֲחָנה ַהֶמרְּ

ָלִטים ֶשל ֵעיֹרם, תֹוָפעָ  חֹוִזיתֵבין שְּ  ה מְּ

ֵקי ֲעמּוִדים ֶחלְּ ֵדרֹות וְּ  ֵבין ַסִמים ּוגְּ

ִסים  ַבָמקֹום בֹו תֹופְּ

ָלִדים.  ַּגם יְּ

 

 

דורות-עריכה לשונית וניקוד: נורית טל

 

 

 

 

 

 

ראיון עם  לוטם פרי  .דילמות  אנושיות  משפטיות.זכויות הילד 

 חזן

 מראיין: קובי וינר
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 יה אפל

 ג.יינבראבי ו :קורא

 

 קובי וינר

ָלָיה  ַאפְּ

 למשה טל

 שושן-מתוך מילון אבן

ָחָנה : ָדָלה, ִיחּוד, ַהבְּ ָלָיה: ַהבְּ ַהפְּ

ָרָעה(. טֹוָבה אֹו לְּ  ֵבין שֹוִנים )לְּ

ָחָנה  ָלָיה, ַהבְּ ָלָיה: ַמֲעֵשה ַהפְּ ַאפְּ

 .ָפִנים-ֵבין שֹוִנים, ַמשֹוא

 

ִמיד  שֹוֵאל ַהַתלְּ

נֹוֶססֶ  ָבעֹו ִמתְּ  תֶאצְּ

ִמידמַ  ֶשה ַהַתלְּ  קְּ

ִרית ִשעּור ִעבְּ  בְּ

 ,מּוֶבֶסת

ִבים ָלָיה ֵאיְך כֹותְּ  ַאפְּ

ֵה"א ָאֶל"ף אֹו בְּ  ?בְּ

עֹוָנה ַהמֹוָרה  וְּ

אשֹו ִהיא ֶאת רֹ 

 לֹוֶטֶפת

ַתָליו  חֹור ַתלְּ ֶאת שְּ

כֹול ֶאשְּ  ,ַהּנֹוֵפל כְּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ָלָיה  ?ַהפְּ

ָדָלה  ֵה"א, ֶשַרק ַהבְּ בְּ

 ִהיא

ָבָנהלְּ   עֹוָלם לְּ

מֹ  ָיִמין אֹו ִלשְּ  ,אללְּ

ַרת ַטַעם ָוֵריחַ   ַחסְּ

קּוָפה ָרִלית שְּ  ֵניטְּ

ִריעַ  ַהכְּ ִלי לְּ  ִמבְּ

ַרע טֹוב אֹו לְּ  .לְּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ָמָמה  דְּ

 ֲאֵפָלה

ֵרי ָצהֳּ  יֹום-בְּ

ָתֶרֶרת  ַבִכָתה ִמשְּ

 ֵאין פֹוֶצה ֶאת ַהֶפה

בּוב ָמע ַרק ַהזְּ  ,ִנשְּ

ִרי ִמידָאז ַיתְּ  ס ַהַתלְּ

עֹוָלם ָלָיה לְּ  ַאפְּ

עֹוָלם ֲאֵפָלה ִהיא  לְּ

 ֲאֵפָלה

 ָיּה-ֲאֵפַלת

 ָיּה-ֶצֶלם-ֲאֵפַלת

ִלי ַחלֹון מֹו ִצינֹוק בְּ  .כְּ
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 איתן.

 ו מריליאמילים: דליה רביקוביץ'. לחן: מוני  

 שירה : עירית פורת. נגינה : רחל ברטנשטיין

 

 הילדים הגדולים הכו את איתן 

 וזה לא צודק בהחלט 

 כי איתן הוא עדיין ילד קטן 

 והם כבר לומדים אלף בית 

 

 והוא לא עשה שום רעה לחבר 

 רק עמד בפינה לא הרחק 

 וכשהם שיחקו במשחק העיוור 

 הוא גם כן ביקש לשחק 

 

 את כל הכללים אך איתן לא ידע אז 

 ועצם רק עין אחת 

 אבל הם הילדים, הילדים הגדולים 

 הרגישו בזאת מיד 

 

 הילדים הגדולים הכו את איתן 

 אך ודאי הם חשים חרטה 

 כי איתן עדיין הולך אל הגן 

 והם כבר לומדים בכיתה 

 

 הם אמרו לו רמאי וקראו לו שקרן 

 וציוו שמי תסתלק 

 אך איתן באמת הוא רק ילד קטן 

 שרצה מאוד לשחק 

 

 איתן הקטן עומד ושותק 

 עכשיו הוא עומד מן הצד 

 הילדים לא קראו לו יותר לשחק 

 והשאירו אותו לבד 

 

 יש לו בבית כדור ובלון 

 וגם מכונית מהירה 

 אך עומד הוא עצוב ומביט בחלון 

 כי קשה לשחק בלי חברה 

 

 אבל מחר הוא יקום וילך אל הגן 

  זה הגן הנמצא מול ביתו

 שם כבר בטח ימצא לו חבר נאמן 

 שאפשר לשחק איתו
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ד"ר דליה נבות מינצר מספרת על עולמם של  הילדים בהודו. 

 .רשמי מסע ותמונות

 

 קריאה: יאנוש קורצ'אק על הילדות

"הדמעות מלוחות. מי שמבין זאת יכול לחנך ילדים, מי שלא מבין, לא א: 

 יכול לחנכם."

שמש, מזג אוויר נאה, והרי שמחה ויופי. והרי  דומה הילד לאביב. הריב: 

כשוכן בערפל, עלטה נוגה סביבו. לא שמחות  - בוגרפתאום סערה... והמ

 גדולות, לא עצבונות גדולים, אפרורית וכובד ראש." 

 –מתחת לתלבושת אחידה דופקים מאה לבבות שונים וכל אחד מהם  א:

מאה אנשים,  –לדים קושי אחר, עבודה אחרת, דאגה וחשש אחרים.מאה י

אשר לא "אי פעם", לא "עדיין לא", לא "מחר", אלא כבר... עכשיו... היום 

אנשים הם. לא עולם קטן, אלא עולם ומלואו, לא פעוטים אלא נשגבים,  –

 ערכים, יתרונות, מגרעות, נטיות, שאיפות. –לא תמימים, כי אם אנושיים 

  , על שום מה ולמה "שנות הילדות שלנו הן הן שנות החיים באמתב:

 אומרים לנו לחכות?" 
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 רצ'אקיאנוש קו"

 פיפון"ע מעיף          

 כתב: קובי וינר .

 קורא: אבי ויינברג. 
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 "סליחות". 

 יונג  ליווי:רחל ברטנשטיין -שירה:דני דה

 ליחותס
 מילים: לאה גולדברג

 לחן: עודדד לרר

 

 באת אלי את עיני לפקוח, 

 וגופך לי מבט וחלון וראי, 

 באת כלילה הבא אל האוח 

 להראות לו בחושך את כל הדברים. 

 

 ולמדתי: שם לכל ריס וציפורן 

 ולכל שערה בבשר החשוף 

 וריח ילדות ריח דבק ואורן 

 ניחוח לילו של הגוף. ו

 

 הם הפליגו אליך  -יים אם היו עינו

 מפרשי הלבן אל האופל שלך 

 תנני ללכת תנני ללכת 

 לכרוע על חוף הסליחה. 

 

 ולמדתי שם לכל ריס וציפורן...

 

 גמר חתימה טובה
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 …להמשך

 

 

 ההקשר  הישראלי של יום כיפור -"ונתנה תוקף"

ת יום מתוך ההתנגדות והמבוכה ביחס ליום הכיפורים, נפלה עלינו בשנת תשל"ג "מלחמ

-הכוח והכיבוש, הופתעה, ואיבדה שלושת-ישראל , מושחתת משיכרון-הכיפורים". מדינת

אלפים מבניה. יום הכיפור , כאן במזרע, לאחר  אותו  יום מר ונמהר בו נפלו שבעה מחברינו, , 

 קיבל הקשר חדש של חשבון נפש, בין אדם למקום  ובין  אדם לחברו.

ישראלית  -ר בחורים. ותפילת "נתנה תוקף", תפילה ארץהשיטה נפלו שלושה עש-בקבוץ בית

עתיקה שנתגלגלה כנראה לאיטליה ומשם לאשכנז,קיבלה  הקשר חדש , צרוב בדם, אש 

 .חנוך  אלבלק, ובביצועו המרגש של  יאיר רוזנבלום, ללחנו  המדהים של ודמעות
 כתב: קובי וינר

 

 ונתנה תוקף""

 
ֻדַשת ַהּיוֹ  ַתֶּנה ֹתֶקף קְּ ָאֹיםּונְּ  ם      ִכי הּוא נֹוָרא וְּ

ֶאָך ֶחֶסד ִכסְּ ִיכֹון בְּ כּוֶתָך               וְּ  ּובֹו ִתָּנֵשא ַמלְּ

ֱאֶמת ֵתֵשב ָעָליו בְּ  וְּ

 

יֹוֵדעַ   ָוֵעד ֱאֶמת ִכי ַאָתה הּוא ַדָּין ּומֹוִכיַח וְּ

סֹוֵפר ּומֹוֶנה חֹוֵתם                      וְּ כֹוֵתב וְּ  וְּ

ֹכר ִתזְּ רֹונֹות וְּ ַתח ֶאת ֵסֶפר ַהִזכְּ ִתפְּ ָכחֹות            וְּ  ָכל ַהִּנשְּ

חֹוָתם ַיד ָכל ָאָדם בוֹ   ּוֵמֵאָליו ִיָּקֵרא                       וְּ

 

ָמָמה ַדָּקה ִיָשַמע קֹול דְּ שֹוָפר ָּגדֹול ִיָתַקע              וְּ  ּובְּ

ָאִכים ֵיָחֵפזּון ָעָדה  ּוַמלְּ ִחיל ּורְּ  ֹיאֵחזּוןוְּ

 

ָבא ָמרֹום ַבִדין ֹקד ַעל צְּ רּו ִהֵּנה יֹום ַהִדין          ִלפְּ ֹיאמְּ  וְּ

ֵעיֶניָך ַבִדין כּו בְּ  ִכי ֹלא ִיזְּ

 

ֵני ָמרֹון ָפֶניָך ִכבְּ רּון לְּ ָכל ָבֵאי עֹוָלם ַיַעבְּ  וְּ

טוֹ  רֹו              ַמֲעִביר ֹצאנֹו ַתַחת ִשבְּ ַבָּקַרת רֹוֶעה ֶעדְּ  כְּ

ֹקד ֶנֶפשכֵ  ִתפְּ ֶנה וְּ ִתמְּ ֹפר וְּ ִתסְּ  ָכל ָחי ן ַתֲעִביר וְּ
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ַזר ִדיָנם ֹתב ֶאת ּגְּ ִתכְּ ִרָּיה      וְּ ָכל בְּ ָבה לְּ ֹתְך ִקצְּ ַתחְּ  וְּ

 

יֹום צֹום ִכפּור ֵיָחֵתמּון ֹראש ַהָשָנה ִיָכֵתבּון            ּובְּ  בְּ

ַכמָ  רּון                         וְּ  ה ִיָבֵראּוןַכָמה ַיַעבְּ

ֶיה                               ּוִמי ָימּות  ִמי ִיחְּ

ִקצוֹ  ִקצֹו                              ּוִמי ֹלא בְּ  ִמי בְּ

 ִמי ַבַמִים                             ּוִמי ָבֵאש

 ּוִמי ַבַחָּיה ִמי ַבֶחֶרב

 ִמי ַבָצָמאִמי ָבָרָעב                              ּו

 ִמי ָבַרַעש                            ּוִמי ַבַמֵּגָפה

ִקיָלה ִמי ַבֲחִניָקה  ּוִמי ַבסְּ

 ִמי ָינּוַח                                ּוִמי ָינּועַ 

ֹטֵרף  ִמי ִיָשֵקט                            ּוִמי יְּ

ַיָסר ִמי ִיָשֵלו  ּוִמי ִיתְּ

 

 ֲעִני                                ּוִמי ַיֲעִשירִמי יַ 

ַפל  ּוִמי ָירּום ִמי יֻשְּ

 

ָדָקה ִפָלה ּוצְּ שּוָבה ּותְּ  ּותְּ

ֵזָרה  ַמֲעִביִרין ֶאת ֹרַע ַהּגְּ

 

צֹות נֹוַח ִלרְּ עֹוס וְּ ִהָלֶתָך                   ָקֶשה ִלכְּ ָך ֵכן תְּ ִשמְּ  ִכי כְּ

מוֹ  ֹפץ בְּ ָחָיהִכי ֹלא ַתחְּ כֹו וְּ שּובֹו ִמַדרְּ  ת ַהֵמת             ִכי ִאם בְּ

לוֹ  ַקבְּ ַחֶכה לֹו               ִאם ָישּוב ִמַּיד תְּ ַעד יֹום מֹותֹו תְּ  וְּ

 

ָרם יֹוֵדַע ִיצְּ ָרם וְּ  ֱאֶמת ִכי ַאָתה הּוא יֹוצְּ

 ִכי ֵהם ָבָשר ָוָדם
 

סֹודֹו ֵמָעָפר סֹופֹו ֶלָעָפר     ָאָדם יְּ  וְּ

ָבר ֶחֶרס ַהִּנשְּ מֹו                     ָמשּול כְּ שֹו ָיִביא ַלחְּ ַנפְּ  בְּ

ָעָנן ָכָלה ֵצל עֹוֵבר ּוכְּ ִציץ נֹוֵבל             כְּ ָחִציר ָיֵבש ּוכְּ  כְּ

 

ַכֲחלֹום ָיעּוף ָאָבק פֹוֵרַח וְּ רּוַח נֹוָשֶבת ּוכְּ  ּוכְּ
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ַקָּים ַאָתה הּוא ֶמֶלְך ֵאל ַחי וְּ  וְּ

 

נֹוֶתיָךֵאין  ָבה ִלשְּ אֹוֶרְך ָיֶמיָך      ִקצְּ ֵאין ֵקץ לְּ  וְּ

ֶמָך ָפֵרש ֵעילֹום שְּ ֵאין לְּ בֹוֶדָך         וְּ בֹות כְּ כְּ ַשֵער ַמרְּ ֵאין לְּ  וְּ

ָך ָך ָנֶאה לְּ ֶמָך ִשמְּ ַאָתה ָנֶאה ִלשְּ  וְּ

ֶמָך ֵמנּו ָקָראָת ִבשְּ  ּושְּ

 

ֶמָך                        ַמַען שְּ ֶמָך   ֲעֵשה לְּ ִדיֵשי שְּ ָך ַעל ַמקְּ ַקֵדש ֶאת ִשמְּ  וְּ

ָדש ַהִּנקְּ ָך ַהַּנֲעָרץ וְּ בֹוד ִשמְּ  ַבֲעבּור כְּ

 

ָך ַבֹּקֶדש ִדיִשים ִשמְּ ֵפי ֹקֶדש                 ַהַמקְּ סֹוד ִשיַח ַשרְּ  כְּ

ִאים ָלה ִעם ָדֵרי ַמָטה קֹורְּ ִשלּוש ָדֵרי ַמעְּ ִשים בְּ ַשלְּ ֻדָשה ַבֹּקֶדש. ּומְּ  קְּ

 

 היתומים של קורצ'אק. -יום הכיפורים בבית

שאסייע לו בארגון  -לביתנו ורעיון חדש בפיו  יאנוש קורצ'אקכמה ימים קודם ראש השנה בא 

, ואף תפילה בבית היתומים. לפי דעתו לא קשה לקבל לצורך זה אחד מן החזנים ששרו ברחובות

רחוק מאוד מן הדת. בפני קרא את  קורצ'אק המתי. הכול ידעו ש. נדהיה מוכן לשלם לו בעין יפה

הפתעתי. לא חיכה לשאלתי והשיב: בזמן הזה חשוב שתהיה תפילה בבית היתומים, תפילות יש 

 בהן כדי להביא בני אדם להתרוממות הרוח בימים המרים האלו. 

 

ך כמה ימים היה הכל מוכן. מצאתי חזן טוב שגירשוהו מאחת העיירות והיה לו סיפוק רב בתו

שיוכל לעזור לילדים בדרך זו. הילדים עצמם הכינו את האולם. פרשו שטיחים וקישטו את המקום 

בפרחים מוברחים מחוץ לגיטו.. השיגו ארון קודש ופרוכת ושני ספרי תורה. את הכיסאות סידרו 

 ולם נראה בבית כנסת לכל דבר. בשורות. הא

 

כל זמן התפילה היה קורצ'אק עתיד לבלות עם הילדים, עומד בפינה. הרחק מכותל המזרח, ובידו 

מחזור מתורגם לפולנית, עטוף במעיל אפור שלא התאים לאווירה כולה, במגפי צבא ובכיפה של 

 משי. כולו שקוע בתפילה. 

 

כל ליבו בתפילה. תחנוניו עלו מפרשת חייו שלו, ומעולם החזן, תלמיד חכם וידוע סבל, שיקע את 

לא היה לו קהל נרגש כביום הזה. איש לא נע. אפילו הילדים כמו דבקו במושביהם. קולו נשמע 

 ב"ונתנה תוקף": 

 בראש השנה יכתבון 

 וביום צום כיפור יחתמון, 

http://www.daat.ac.il/warsaw/photos/087.htm
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 כמה יעברון וכמה ייבראון, 

 מי יחיה ומי ימות...". 

 .בילדים ישבו כמחושמליםאפילו הקטנים ש

 

 עוד מדברי יאנוש קורצ'אק  על הילדות.

 

"לא מספיק לאהוב ילדים, צריך להבין אותם ולהתיחס אליהם כבני 

אדם: להעניק להם את אותם הזכויות והכללים, אותן התחיבויות אשר 

 מחייבים את המבוגרים."

האם העץ -"האם האדמה מכירה טובה לשמש מפני שהיא מאירה?

האם הזמיר שר לאמו מפני -ר טובה לגרעין, מפני שממנו צמח? מכי

לציון שבעדו -האם האהבה היא מעשה ראוי-שחיממה אותו בחיקה?...

 את ]האם[ תובעת תשלום?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 10.12.1948 ,ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם

 הכיפורים.-הזמנה לקריאה אישית, במהלך יום
 

בתבונה ובמצפון,  נולדו בני חורין ושווים בערכם ובזכויותיהם. כולם חוננוכל בני אדם . סעיף א

 ( כל אדם זכאי לזכויות1).סעיף בלפיכך חובה עליהם לנהוג איש ברעהו ברוח של אחווה.
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 כלשהי מטעמי גזע, צבע, מין, לשון, דת, דעה ולחירויות שנקבעו בהכרזה זו ללא אפליה

 לל מוצא לאומי או חברתי , קניין, לידה או מעמד אחר.אחרות, בג פוליטית או דעה בבעיות

לא יהיה אדם עבד או .סעיף דכל אדם יש לו הזכות לחיים, לחירות ולביטחון אישי..סעיף ג

לא יהיה אדם נתון לעינויים, ולא  סעיף ה צורותיהם. משועבד עבדות וסחר עבדים ייאסרו לכל

הכל שווים לפני החוק וזכאים  סעיף ז לים.או משפי ליחס או לעונש אכזריים, בלתי אנושיים

זכאים להגנה שווה מפני כל אפליה המפירה את מצוות  ללא אפליה להגנה שווה של החוק. הכל

לא ייאסר אדם, לא ייעצר ולא יוגלה באופן  סעיף ט ומפני כל הסתה לאפליה כזו. ההכרזה הזאת

 סעיף יג... לתו, למשפט הוגן ופומביכל אדם זכאי, מתוך שוויון גמור עם זו. סעיף י שרירותי.

  ( כל אדם זכאי לאזרחות.1). סעיף טו ( כל אדם זכאי לחופש תנועה ומגורים בתוך כל מדינה.1)

משפחה,  ( כל איש ואישה שהגיעו לפרקם רשאים לבוא בברית הנישואין ולהקים1). סעיף טז

סעיף ... .זכאי להיות בעל קניין ( כל אדם1). סעיף יזללא כל הגבלה מטעמי גזע, אזרחות או דת. 

כל אדם זכאי לחירות הדעה . סעיף יט. כל אדם זכאי לחירות המחשבה, המצפון והדת . יח

 .סעיף כא ( כל אדם זכאי לחירות ההתאספות וההתאגדות בדרכי שלום..1). סעיף כוהביטוי, 

, זכאי לביטחון כל אדם, כחבר החברה. סעיף כב... ( כל אדם זכאי להשתתף בהנהלת בארצו1)

.... כל אדם זכאי למנוחה ולפנאי. סעיף כד... ( כל אדם זכאי לעבודה1). סעיף כג... סוציאלי

 ( כל אדם זכאי לרמת חיים נאותה לבריאותם ולרווחתם שלו ושל בני1). סעיף כה

לפחות ( כל אדם זכאי לחינוך. החינוך יינתן חינם, 1). סעיף כו... ביתו, לרבות מזון, לבוש, שיכון

 והיסודיים. החינוך בשלב הראשון הוא חובה. החינוך הטכני והמקצועי בשלבים הראשוניים

( החינוך 2) הכשרון. יהיה מצוי לכל, והחינוך הגבוה יהיה פתוח לכל במידה שווה ועל יסוד

האדם ולחירויות היסודיות  יכוון לפיתוחה המלא של האישיות ולטיפוח יחס כבוד לזכויות

העמים והקיבוצים הדתיים והגזעיים, ויסייע  ח הבנה, סובלנות וידידות בין כלהחינוך יטפ

( להורים זכות בכורה לבחור את דרך 3) המאוחדות לקיים את השלום. למאמץ של האומות

( כל אדם זכאי להשתתף תוך חירות בחייו התרבותיים של 1). סעיף כז  החינוך לילדיהם.

  שותף בהתקדמות המדע ובברכתו. ליהנות מהאמנויות ולהיות הציבור,


