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 25.9.2012  גי' בתשרי תשע"

 יום הכיפורים קבלת 

 ? ְלָאן 90

 
 : מתן פרי קריאה

הכיפורים "  יום  בהפתעה " מלחמת  תשל"ג  ,פרצה  הכיפורים  , ( 1973)  ביום 

   .עשר יום-תשעה בשעה שתיים בצהרים. המלחמה ארכה

בר "  את  המצרים    תקפו  בתחילתה,  בסיני.  " לב-קו  אסטרטגיות  לאחר    ונקודות 

  הסורי  בצפון כבש הצבאלמתקפת נגד שנכשלה.   צה"ל יצא  לב" -שכבשו את "קו בר 

 מנהל קרבות בלימה.צה"ל  , ושטחים נרחבים ברמת הגולן, בעודמוצב החרמון את

  התארגן צה"ל בדרום ובלם  ;באוקטובר   עשר,-עשר וארבע-אחדשלב שני, בימים  ב

 . דמשק לכיוון קווי הסורים והתקדם צהל את   הבקיע צפוןת. במתקפה מצרי

תעלת  "  צלח צה"ל את " החווה הסינית"  לאחר קרבות עזים באזור   ,בימים האחרונים

ל" סואץ ממערב  נרחב  שטח  כבש  סואץ,  אתתעלת  וכיתר  השלישיתהא ,  .  רמייה 

 . מוצב החרמון צה"ל קו חדש בשטח סוריה, וכבשו את בצפון, ייצב

חיילים    ואחד  וחמישים  ומאתיים  אלפים  שבעה   : שילמנו  כבד  בקרב. מחיר  נפלו 

 מאות לוחמים נלקחו  בשבי. -אלפיים מאתיים  ועשרים ושניים נפצעו. ושבע

חוגג  בוץ מזרעק

 שנה  90

 תשע"ג  – תרפ"ג
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 ורחל   , גיל  דני   פתח לנו שער 
 
 
 
 

 פיוט לתפילת נעילה. לחן סשה ארגוב 

 
ַתח ָלנּו ַשַער  פְּ

ִעיַלת ַשַער ֵעת נְּ  בְּ

 ִכי ָפָנה יֹום

 

ֶנה  ַהּיֹום ִיפְּ

ֶנה  ִיפְּ  ַהֶשֶמש ָיבֹא וְּ

ָעֶריָך  ָנבֹוָאה שְּ

 

 ָאָנא ֵאל ָנא

 ָשא ָנא

ַלח ָנא  סְּ

ַחל ָנא  מְּ

 ֲחָמל ָנא

 ַרֵחם ָנא

 ַכֶפר ָנא

ָעֹון א וְּ ֹבש ֵחטְּ  . כְּ
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 יוסי אלקבס     -ֲהלֹוא ָפֹרס ָלָרֵעב ַלְחֶמָך 

 

  ֲהָכֶזה ִיְהֶיה צֹום ֶאְבָחֵרהּו?                                   יֹום ַעּנֹות ָאָדם ַנְפׁשֹו?!
ְקָרא צֹום ְויֹום ָרצֹון ַליֹהָוה?!  יַע?            ֲהָלֶזה ּתִ ק ָוֵאֶפר ַיּצִ ַאְגֹמן ֹראׁשֹו ְוש ַ  ֲהָלֹכף ּכְ

 
 ֲהלֹוא ֶזה צֹום ֶאְבָחֵרהוּ 

ר ֲאֻגּדֹות מֹוָטה   ע                                                ַהּתֵ ַח ַחְרֻצּבֹות ֶרׁשַ ּתֵ  ּפַ
ח ְרצּוצִ  ּלַ קּו:ְוׁשַ ַנּתֵ ים                                               ְוָכל מֹוָטה ּתְ  ים ָחְפׁשִ

ִביא ָבִית   ים ְמרּוִדים ּתָ ֲהלֹוא ָפֹרס ָלָרֵעב ַלְחֶמָך                                    ַוֲעִנּיִ
יתֹו                                        י ִתְרֶאה ָעֹרם ְוִכּסִ ם:   ּכִ ְרָך לֹא ִתְתַעּלָ ש ָ  ּוִמּבְ

 

ַוֲאֻרָכְתָך ְמֵהָרה ִתְצָמח ְוָהַלְך ְלָפֶניָך                                             ָאז ִיָבַקע ַכַשַחר אֹוֶרָך  

 ִצְדֶקָך                                                  ְכבֹוד ְיֹהָוה ַיַאְסֶפָך:

ְתַשַוע ְויֹאַמר ִהֵנִני ִאם ָתִסיר ִמתֹוְכָך                               ַויֹהָוה ַיֲעֶנה               ָאז ִתְקָרא 

 מֹוָטה                                        ְשַלח ֶאְצַבע ְוַדֶבר ָאֶון: 

ְוֶנֶפש ַנֲעָנה ַתְשִביַע ְוָזַרח ַבֹחֶשְך           ְוָתֵפק ָלָרֵעב ַנְפֶשָך                                          

 אֹוֶרָך                                                   ַוֲאֵפָלְתָך ַכָצֳהָרִים:

ְוָהִייָת ְכַגן ְוָנֲחָך ְיֹהָוה ָתִמיד                           ְוִהְשִביַע ְבַצְחָצחֹות ַנְפֶשָך ְוַעְצֹמֶתיָך ַיֲחִליץ 

וָבנו ִמְמָך ָחְרבֹות עֹוָלם מֹוְסֵדי דֹור ָודֹור ְתקֹוֵמם   ָרֶוה וְכמֹוָצא ַמִים ֲאֶשר לֹא ְיַכְזבו ֵמיָמיו:

 ְוֹקָרא ְלָך ֹגֵדר ֶפֶרץ ְמשֹוֵבב ְנִתיבֹות ָלָשֶבת: 

 ישעיה פ 

 אלון מראיין את רן 
 

 בישראל? האם יהיו רעבים

 רן אבני 

 על עבודתו ב "לקט ישראל". 

 

 ֱאֹלַהי ַלְמֵדִני        
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 דני, גיל ורחל 

 א 

ך ָיָפה ַעד ְמֹאד  רֶּ  .ַהַנַער ָאַמר -ַהדֶּ

ך ָקשָ  רֶּ ם -ה ַעד ְמֹאד ַהדֶּ לֶּ  .ָאַמר ָהעֶּ

ך ָאְרָכה ַעד רֶּ ר -ְמֹאד  ַהדֶּ בֶּ  .ָאַמר ַהגֶּ

ך ָיַשב ַהָזֵקן ָלנּוַח ְבַצד רֶּ  .ַהדֶּ

 

ם  ,צֹוְבָעה ַהְשִקיָעה ֵשיָבתֹו ְבָפז ָוֹאדֶּ

א שֶּ ב-ַמְבִהיק ְלַרְגָליו ְבַטל ַהדֶּ רֶּ  ,ָהעֶּ

ל יֹום ֵמָעָליו תְמַזמֶּ  ִצּפֹור ַאְחרֹוָנה שֶּ  :רֶּ

 ֲהִתְזֹכר ַמה ָיְפָתה, ַמה ָקְשָתה, ָמה ָאְרָכה -

ך רֶּ  ?ַהדֶּ

 

 ב 

 .ַלְיָלה -ְוַלְיָלה  ָאַמְרָת: יֹום רֹוֵדף יֹום

 .ָאַמְרתָ  ְבִלְבָך -ִהֵנה ָיִמים ָבִאים 

ה ֲעָרִבים ּוְבָקִרים ּפֹוְקִדים  ,ַחּלֹונֶּיָך ַוִתְראֶּ

שַוֹתאַמר: ֲהֹלא ֵאין ָחָדש ַתחַ  מֶּ  .ת ַהשֶּ

 

 ,ַאָתה ָבא ַבָיִמים, ָזַקְנָת ְוַשְבתָ  ְוִהֵנה

יָך ְספּוִרים ְוָיָקר  ,ִמְנָיָנם ִשְבָעַתִים ְוָימֶּ

ש ַוֵתַדע: ָכל יֹום ַאֲחרֹון ַתַחת מֶּ  ,ַהשֶּ

ש מֶּ  .ַוֵתַדע: ָחָדש ָכל יֹום ַתַחת ַהשֶּ

 

 ג 

ַלְמֵדִני, ֱאֹלַהי, ָבֵרך  

 ֵּללְוִהְתּפַ 

ה ָקֵמל, ַעל ֹנַגּה ְּפִרי  ַעל סֹוד ָעלֶּ

 ,ָבֵשל

ָלחּוש,  ,ַעל ַהֵחרּות ַהֹזאת: ִלְראֹות 

 ,ִלְנֹשם

 .ָלַדַעת, ְלַיֵחל, ְלִהָכֵשל

 

ת  ִשְפתֹוַתי ְבָרָכה ְוִשיר ַהֵּלל ַלֵמד אֶּ

ר ְוִעם  ,ֵליל ְבִהְתַחֵדש ְזַמְנָך ִעם ֹבקֶּ

יֹום ִכְתמֹול  ְלַבל ִיְהיֶּה יֹוִמי הַ 

 .ִשְלשֹום

ְרֵגל ְלַבל ִיְהיֶּה  ָעַלי יֹוִמי הֶּ

. 
 

 ספרית פועלים ,כתבי לאה גולדברג, שירים, כרך שני      ִשיֵרי סֹוף ַהֶדֶרְך / לאה גולדברג 
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 ה ונויונ  הקיקיון ,הנביא יונה 
 שלומית שילוח   –הפטרה ליום הכיפורים -

 

ר ְיהָוה, ַהֵהיֵטב ָחָרה ָלְך  ם ָלִעיר;  -ַוֵיֵצא יֹוָנה ִמן ה  .ַוֹיאמֶּ דֶּ ב ִמקֶּ ָהִעיר, ַוֵישֶּ

ה, ַמה ר ִיְראֶּ יָה ַבֵצל, ַעד ֲאשֶּ ב ַתְחתֶּ ִיְהיֶּה  -ַוַיַעש לֹו ָשם ֻסָכה, ַוֵישֶּ

ֹראשֹו,  -ה, ִלְהיֹות ֵצל ַעל ֱאֹלִהים ִקיָקיֹון ַוַיַעל ֵמַעל ְליֹונָ -ַוְיַמן ְיהָוה ו  .ָבִעיר

ַוְיַמן   ז   .ַהִקיָקיֹון, ִשְמָחה ְגדֹוָלה-ְלַהִציל לֹו, ֵמָרָעתֹו; ַוִיְשַמח יֹוָנה ַעל

ת ַוְיִהי   ח   .ַהִקיָקיֹון, ַוִייָבש-ָהֱאֹלִהים תֹוַלַעת, ַבֲעלֹות ַהַשַחר ַלָמֳחָרת; ַוַתְך אֶּ

ש, ַוְיַמן אֱ  מֶּ ש ַעלִכְזֹרַח ַהשֶּ מֶּ ֹראש יֹוָנה,  -ֹלִהים רּוַח ָקִדים ֲחִריִשית, ַוַתְך ַהשֶּ

ת ר, טֹוב מֹוִתי ֵמַחָיי-ַוִיְתַעָּלף; ַוִיְשַאל אֶּ ר ֱאֹלִהים   ט   .ַנְפשֹו, ָלמּות, ַוֹיאמֶּ ַוֹיאמֶּ

ל ר, ֵהיֵטב ָחָרה-ְלָך ַעל-יֹוָנה, ַהֵהיֵטב ָחָרה -אֶּ -ִלי ַעד -ַהִקיָקיֹון; ַוֹיאמֶּ

ת  ר ְיהָוה י   .ָמוֶּ ר ֹלא-ַאָתה ַחְסָת ַעל--ַוֹיאמֶּ ָעַמְלָת בֹו ְוֹלא -ַהִקיָקיֹון, ֲאשֶּ

ִבן  ִגַדְלתֹו: ִניְנֵוה ָהִעיר -ַוֲאִני ֹלא ָאחּוס, ַעל יא   .ַלְיָלה ָאָבד-ַלְיָלה ָהָיה, ּוִבן-שֶּ

ר יֶּש--ַהְגדֹוָלה ְשֵרה ִר -ָבּה ַהְרֵבה ִמְשֵתים-ֲאשֶּ ר ֹלאעֶּ -ָיַדע ֵבין-בֹו ָאָדם, ֲאשֶּ

   ְיִמינֹו ִלְשֹמאלֹו, ּוְבֵהָמה, ַרָבה.

 

 מורן אלון מראיין את 
 

 ?נשכיל לקבל את האחרה

 מורן ארבל 

 אוטיסטים.  ובוגרים בני נוערעל עבודתה עם  
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   אני מאמין  

 סי עממי רו :לחן    שאול טשרניחובסקי :ילים מ        שירה בציבור.   נגינה רחל

ַשֲחִקי, ַשֲחִקי ַעל  

 ,ַהֲחלֹומֹות

 .זּו ֲאִני ַהחֹוֵלם ָשח

 ,ַשֲחִקי ִכי ָבָאָדם ַאֲאִמין

ִני ַמֲאִמין ָבְך  .ִכי עֹודֶּ

 

ִכי עֹוד ַנְפִשי ְדרֹור  

ת פֶּ  ,שֹואֶּ

 ,ָּפז-ֹלא ְמַכְרִתיָה ְלֵעגֶּל

 ,ִכי עֹוד ַאֲאִמין ַגם ָבָאָדם

 .זַגם ְברּוחֹו, רּוַח עָ 

 

ל-רּוחֹו ַיְשִליְך ַכְבֵלי בֶּ  ,הֶּ

נּו ָבֳמֵתי  ;ָעל -ְירֹוְממֶּ

 ,ֹלא ָבָרָעב ָימּות עֹוֵבד

ש, ַּפת  –ְדרֹור   .ַלַדל  –ַלנֶּפֶּ

 

 ,ַשֲחִקי ִכי ַגם ְבֵרעּות ַאֲאִמין

ְמָצא ֵלב  ,ַאֲאִמין ִכי עֹוד אֶּ

 ,ִתְקוֹוַתי ַגם ִתְקוֹוָתיו –ֵלב 

ר, יָ   .ִבין ְכֵאבָיחּוש ֹאשֶּ

 

ָעִתיד  ,ַאֲאִמיָנה ַגם בֶּ

ה ַהיֹום  ,ַאף ִאם ִיְרַחק זֶּ

 ִיְשאּו ָשלֹום  –ַאְך בֹוא ָיבֹוא 

 .ָאז ּוְבָרָכה ְלֹאם ִמְּלֹאם

 

 ,ָישּוב ִיְפַרח ָאז ַגם ַעִמי

ץ ָיקּום דֹור  ,ּוָבָארֶּ

נּו-ַבְרזֶּל  ,ְכָבָליו יּוַסר מֶּ

ה אוֹ -ַעִין  .רְבַעִין ִיְראֶּ

 

 ,ִיְחיֶּה, יֱֶּאַהב, ִיְפַעל, ַיַעש 

ץ ָאְמָנם ָחי  ,דֹור ָבָארֶּ

ָעִתיד, ַבָשַמִים   – ֹלא בֶּ

 .רּוַח לֹו ֵאין ָדי-ַחֵיי

 

 ,ָאז ִשיר ָחָדש ָיִשיר ְמשֹוֵרר

 ;ְלֹיִפי ְוִנְשָגב ִלבֹו ֵער

 לֹו, ַלָצִעיר, ֵמַעל ִקְבִרי

 רְּפָרִחים ִיְלְקטּו ַלזֵ 

. 

http://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=123
http://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=66
http://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=66
http://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=66
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 קובי ,קריאה מזרחה!... – "לאן?"

 מאת מרדכי זאב פיירברג,נאום "נחמן המשוגע", גיבור הסיפור "לאן?" 

 http://benyehuda.org/feierberg/lean.html                 –הסיפור שהשפיע מאד על אנשי העלייה השנייה
 

 ליונים אשר במזרח, יכי ימים יבואו ומאות המ ודע, יאנכי " 

 ה; יהעצמות היבשות, יתעוררו לתחי

 אז יקומו עמים רעננים ומלאי חיים וייסדו את החברה החדשה… 

 אז יתנער המזרח וימלוך בתבל כולה אחרי המהפכה המערבית, 

 לך המערב אחרי המהפכה המזרחית. כמו שמָ 

 לזכור תמיד, כי מזרחיים אתם מלידה;  אחי, בלכתכם עתה מזרחה, עליכם  ואתם

 בעת שהמערב כולו הולך מזרחה לרשת נחלת המת, 

 , בשביל להחיות את המת ,עליכם ללכת שם

 ולבנות את בנין החברה החדשה. 

 הנני מאמין כי העם העברי יחיה ויעמוד על רגליו;  ...

 הנני מאמין, כי העם הגדול הזה,

 צב העולם בלעדי ספריו ורוחו הגדול, אשר אי אפשר לנו לצייר במחשבתנו את מ

 יתן עוד פעם חיים להחברה; 

   אבל החברה הזאת תהיה מזרחית".

 

 דורון אלון מראיין את                                 

 סלם א   .יהדות .ערבים  .יהודים                          

 דורון סקל              

 "השכונה" לאן? ועוד...  חיפה

 

 
 מאת : בארי צימרמן .    קריאה  - זאת 

http://benyehuda.org/feierberg/lean.html
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זאת היתה שנה קשה. שנה שקל לבכות בה, שקשה לחֵיך בה, שהיה צריך מזל כדי  

 לעבור אותה בשלום.

אנחנו רצים כולנו עם חגור מלא. כל אחד עם מה שהחיים שמו עליו. ומה שההורים. 

א ומה שהציונות. ומה שהיהדות. ומה שהמדינה. ולפעמים החגור כל כך כבד, שב

 לך לזרוק כמה דברים, לרופף חגורה. 

ולפעמים, אתה מסתכל שמאלה וימינה ורואה אנשים עם חגור לא כל כך כבד כמו 

 שלך )והם מסתכלים עליך ואולי רואים בדיוק אותו הדבר(, ואתה קצת מקנא.

 ועכשיו מתחילה שנה חדשה. 

יגמר לא טוב.  בא לי להזהיר אותה שאם היא לא תתנהג יפה אז אנחנו נכעס מאד וזה 

אבל היא לא שומעת. יפה וענוגה כמְלאִכית אמיתית היא פוסעת פסיעה ראשונה על 

 ראשי העצים, בדרכה אלינו. 

בו בזמן, מתמוטטת השנה החולפת אל זרועות ההסטוריה המצפות לה. "היו לי גם  

כמה הברקות חיוביות!" היא מוסרת הודעה לעיתונות לפני צאתה. והיא צודקת. 

ה, ושמחו בה, ואהבו, וחשבו, נישאו, ניסו, נסעו וגם נסו. פוליקר המשיך  נולדו ב

 לשיר. 

אין תרופות פלא. אבל יש, כנראה, פלא. פלא שאנחנו כאן, בעולם הבלתי מושלם 

הזה, בארץ הצורחת הזו, באני שלנו הבוכה וצוחק ומברך ומקלל והכל בנשימה 

 אחת.

שיהיה פחות סבל. שיהיה יותר  שבשנה הבאה הפלא הזה יהיה קצת יותר נסבל. 

 צדק. שלא נצטרך לשלם במוות. שנוכל לחיות, ולּו בהקפה.

 ! שנה טובה שלא נהיה בכוננות ספיגה. שיבוא אושר קטן לביקור ארוך, ולא ילך. 
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 נעם שמש  – ב הרחמןא
 נאי אביתר ב: מילים ולחן

 
  את רוב הדברים העברתי
  נשאר רק עוד ארגז אחד

  כדי להרים אותו
  אני צריך עזרה

  שמיימית
 

  כמו אבן כבדה
  מונחת על אוצר 
  כדי להזיז אותה

  אשיר לה מנגינה שקטה
  ואחכה
 

  זה כמו לקפוץ מצוק
  ולהתחיל לעוף
  בכוח האמונה

  לקחת נשימה גדולה
  לרוץ
 
 
 

  וליפול אל זרועותיו
  המושטות

  של אב הרחמן
 

  ולדבר עם נמר 
  בדיבורים של היגיון

  כדי לחלץ מפיו
  ציפור קטנה, יונה תמה

  אחות כלה
 

  ולעשות שלום
  ביני לבין עצמי

  צריך הרבה חוצפה
  ידיים, אמונה
  עיניים לעצום

 
  וליפול אל זרועותיו

  המושטות
 של אב הרחמן 

 

 שנה טובה, " ו חתימה טובה ברכת " 

 , כל בית מזרע ל

 ולכל ישראל 

  
 

 יונג-ניהול מוסיקאלי, נגינה שירה: רחל ברטנשטיין, נעם שמש גיל אלוני, דני דה
 ראיונות :אלון ברנר 

 
 מעמק יזרעאל    קובי וינר ַרב ֱאנֹושעריכה: 

 עורך טקסי חיים יהודיים חילוניים
 וחגי השנה היהודית במשפחות ובקהילות

www.ravenosh.com 

052-7950082 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=41&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=41&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=41&lang=1
http://www.ravenosh.com/


 

 

11 

    19312קיבוץ מזרע, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
  


