
 

 

ה  טֹוב -סּור ֵמָרע ַוֲעש ֵ

לֹום ְוָרְדֵפהוּ  ׁש ׁשָ ּקֵ  ּבַ

 

 

 טקס

 לערב יום הכיפורים
 "וי' תשרי תשע

 

 

 

 יהדות ישראלית" –ידי בוגרי מכון "תמורה -נכתב על

 הומניסטית רבנות חילונית -המכון הגבוה להכשרת מנהיגות יהודית

 

 

ָניו  ָניו, ְועֹז ּפָ ִאיר ּפָ אָחְכַמת ָאָדם ּתָ ּנֶּ  ְיׁשֻׁ

 )קהלת(
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ָרֵאל.-ַמה יָך, ִיש ְ נֹתֶּ ּכְ יָך, ַיֲעקֹב; ִמׁשְ   ּטֹבּו אָֹהלֶּ

ַגּנֹת ֲעֵלי ָנָהר יּו, ּכְ ְנָחִלים ִנּטָ  ('ה  כ"ד במדבר ) ּכִ

 

ִביִעי ַהזֶּּה  -בספר ויקרא נאמר  ְ ׁש ַהׁשּ ֹור ַלחֹדֶּ ָעש  ִרים הּוא,  ִמְקָרא -ּבֶּ ּפֻׁ ם -יֹום ַהּכִ יתֶּ ם ְוִעּנִ ׁש ִיְהיֶּה ָלכֶּ  קֹדֶּ

ת                            ה ַליהָוה-אֶּ ֶּ ם ִאׁשּ ם ְוִהְקַרְבּתֶּ   .ַנְפׁשֵֹתיכֶּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מי האיש

 מילים: תהילים לד

 חייטברוך לחן: 

 

ים -ִמי ָחֵפץ ַחיִּ  ָהִאיׁש הֶּ

   אֵֹהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב.

 

    ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע 

ר ִמְרָמה. ּבֵ יָך ִמּדַ ָפתֶּ   ּוש ְ

 

ה  טֹוב -סּור ֵמָרע ַוֲעש ֵ

לֹום ְוָרְדֵפהּו. ׁש ׁשָ ּקֵ  ּבַ

 בן אדם

 מילים: הרב קוק

 עוזיאל-עמראביגיל לחן: 
 

 ,בן אדם, עלה, למעלה עלה

 .עלה למעלה, עלה בן אדם

 .עלה, למעלה עלה

 

 .כי כוח עז לך, יש לך כנפי רוח

 ,יש לך כנפי רוח

 ,כנפי נשרים אבירים

 .תכחש בם, פן יכחשו בך לא

 .דרוש אותם, דרוש, בן אדם

 ...וימצאו מיד

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%93/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%93/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%93_%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%93_%D7%94


 3 

 

 מחול לקודש

 הדלקת נרות 

 תחילה נאיר את עצמנו באור פיזי  הערב נעלה על נס את האפשרות להדליק אור בחיים ולשפר את דרכינו. 

 נברך את יום הכיפורים הזה, שיאיר את דרכינו לסליחה ולכפרה אישית וקהילתית,  ולאחר מכן באור פנימי. 

 והתחדשות, לדרכים חדשות לאהבה ואושר.  ליצירה

  את האור בתוכנו לשפע רב.     תגבר, להעציםייתן ונוכל, כמעין הממי 

 אמן.                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?מי באש

  מילים ולחן: ליאונרד כהן
 קובי מידןתרגום: 

 

 מי באש? 

 מי במים?

 מי לאור השמש?

 מי בחשכת ליל?

 מטה?מי בבית דין של 

 מי בישיבה של מעלה?

 מי בפריחה החייכנית הזאת?

 

 מי בדעיכה איטית מאד?

 ומי, מי קורא בשמנו?

 

 מי במעידה קלה? 

 מי בסמי שינה?

 מי בשלטון הלב?

 מי במכשיר קהה?

 מי במפולת שלג?

 מי באבקה נשפכת?

 מי בשל בצע כסף?

 מי ברעב בלי שובע?

 ומי, מי קורא בשמנו?

 

 מי בזמן טיפוס? 

 מי בתוך אוטובוס?

 מי ברוב בדידות?

 מי בראי ממול?

 מי במצוות גבירתו?

 מי על חרבו שלו?

 מי ייקשר עד מוות?

 מי ייכנע לכוח?

 מי קורא בשמנו?ומי, 
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 מחזוריות וזכרון

 שנה שעברה וזה של השנים הבאות.הלא דומה יום כיפור הזה ליום כיפור של 

בני האדם, מתבגרים, משתנים, אוספים  ,אנו אולם עוברת, והמחזוריות חגה עוד גלגול. שנה באה ושנה 

מוסיפים עוד חלק לזהותנו, לאישיותינו, למעגל הסובבים אותנו.  -וממחזור אחד למשנהו .זכרונות, נסיונות

  ות שאספנו בדרך.ועד יום זה, וננסה לחזור אל הזכרונ ה"עהזמן שעבר מיום כיפור תשהיום נתבונן על 

 כי שנה זו לא היתה וכלתה אלא היתה והכילה את חוויתנו כאן על הארץ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  אדם צובר זכרונות
 

  יונה וולךמילים: 

 שמעון גלבץלחן: 

 

 אדם צובר זכרונות כמו נמלים 

 בחדשי הקיץ. 

 בחדשי הקיץ כמו חגב

 

 

 

 

 אדם 

 אדם

 -שאדם הואלפני 

 אהבה הוא,

 אדם נולד

 כדי לשחזר

 את היופי

 שהיה עדיו

 ולהוסיף קומץ משלו

 באומץ.

 דבורה לוינסון

 

 

 

 ובחורף הנמלים מתכנסות 

 מתנועעות ברכושן ומכלות לאט 

 את הרכוש ואת החורף מכלות 

 לאט, לאט. 

 

 נשיר ביחד: נה נה נה נה

 

 

 ויש שאדם שר. –בעת הקיץ 

 

  ...אדם צובר זכרונות כמו נמלים

 

  והחגב בחורף שר לפתחים

  לטעום מזכרונות העונה

  העונה האהובה שבשירו

  .ממנו חמקה

 

 ...אדם צובר זכרונות כמו נמלים

 

http://www.shiron.net/artist?prfid=487&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=487&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=997&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=997&lang=1
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 קידוש היום

 

ָך, ְולֹא ְרחָֹקה ִהוא.-לֹא ַמִים, ִהוא... ְולֹא  ִנְפֵלאת ִהוא ִמּמְ ָ ם ...-לֹא ַבׁשּ ר ַליָּ  ֵמֵעבֶּ

י ָבר, ְמאֹד:-ּכִ יָך ַהּדָ ֹתוֹ   ָקרֹוב ֵאלֶּ ִפיָך ּוִבְלָבְבָך, ַלֲעש   )דברים ל(  ּבְ

 יום של התבוננות  הוא יום של ראוי ולא יום של יראה. יום של העצמה ולא יום של רעדה.יום כיפור 

 . היום הזה אנו שמים את השגרה בצד ומקשיבים אל הדממה הדקה שבתוכנו. של פחד ולא

 מתבוננים בחיים. 

 ברע, במכשול ובתקווה.אלא במה שבתוך החיים. מביטים בטוב ו -לא רק בעצם קיומם של החיים

 

 נחמה               

 רחל שפירא מילים:                  

 נורית הירש   לחן:                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 ולכאורה עסקנו בשלנו 

 רק בשלנו 

 בלי לבקש גדולות ונצורות. 

 שלווה מופרת 

 וכבר אחרת 

 ואין טעם לכסות 

  -כי בפתח נכנסות 

 התמורות. 

 

 מי שצמא לכל מחווה של חסד, 

  -אוזנו תופסת 

 איך הקריאות חוצות את הרחוב 

 שואל עדיין 

 שואל מאין 

 כן, מאין כוחות לשאוב.

 זה בזו נביט 

 ונתמה שנית 

 אם ראינו נכונה 

 לפעמים אני 

 לפעמים אתה 

 כה זקוקים לנחמה. 

 

 מי שחווה את בערת הקיץ, 

 ליבו לבית 

 ופני הנוף ראי לחרדותיו. 

 את מי ישביע 

 את מי ירגיע 

 .ועל מה יתפלל עד הסתיו
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 יושרה

 אדם שאמר, לא אמר כלום, עד שיהיו פיו וליבו שווים.   : במשנה כתוב

 ,הוא יום של אמת ויושרה. ניסיון לאזן בין מחשבות ומעשים. בסופו של דבריום כיפור 

 -כל שחכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה המעשה קובע כמו שמתארת יפה המשנה: 

וכל שמעשיו   לאילן שענפיו מרובין ושורשיו מועטין, והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו.

אפילו כל הרוחות  שענפיו מועטין ושורשיו מרובין: לאילן-מרובין מחכמתו, למה הוא דומה

 שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזות אותו ממקומו.  

 

 נו עושים? האם אנחנו עושים את מה שאנו מאמינים ומאמינים במה שא

ברקע התפילה דברי  תפילת אדם הפונה אל האדם.  השאיר לנו תפילה מיוחדת.  אהוד מנור

 הנביא ישעיהו שהציב את חוכמת האדם כתנאי להטבת עולמנו, וכתכליתה של רוח האלוהים: 

ה. יו ִיְפרֶּ ָרׁשָ ָ ר ִמׁשּ י ְוֵנצֶּ ַזע ִיׁשָ ר ִמּגֵ ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ְיהָוה רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה    ְוָיָצא חֹטֶּ

ַעת ְוִיְרַאת  ִמיׁשֹור ְלַעְנֵוי ְיהָוה.ּוְגבּוָרה רּוַח ּדַ ים ְוהֹוִכיַח ּבְ ּלִ ק ּדַ דֶּ צֶּ ַפט ּבְ ץ... ְוָגר ְזֵאב ִעם-.. ְוׁשָ -ָארֶּ

ש  ְוָנֵמר ִעם בֶּ ם.-ּכֶּ ו ְוַנַער ָקטֹן נֵֹהג ּבָ ל ּוְכִפיר ּוְמִריא ַיְחּדָ ץ ְוֵעגֶּ ִדי ִיְרּבָ ו   ּגְ יָנה ַיְחּדָ ְרעֶּ ּוָפָרה ָודֹב ּתִ

ן ְוַאְר  צּו ַיְלֵדיהֶּ ָקר ֹיאַכלִיְרּבְ ּבָ ן.-ֵיה ּכַ בֶּ ָכל-ָיֵרעּו ְולֹא-.. לֹא ּתֶּ ִחיתּו ּבְ י-ַיׁשְ    ַהר ָקְדׁשִ

י ת-ּכִ ָעה אֶּ ץ ּדֵ ים.-ָמְלָאה ָהָארֶּ ם ְמַכּסִ ִים ַליָּ ּמַ  )ישעיהו יא(                         ְיהָוה ּכַ

 

 

 

 

 

 

 

 רק אתה    

 שמע קולי.

 רק אתה

 שמע קולי.

 כי אתה

 קיים

 

 לב העולם

 לב חכם.

 ים עד יםמַ 

 רק אתה

 רק אתה

 כי אתה אדם.

 

 רק אתה

 אהוד מנור
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 חשבון נפש

 חשבון נפש היא פעולה קשה. יש בה משום עינוי הנפש. עינוי המחייב עצירה. 

ׁש  ֹור ַלחֹדֶּ ָעש  תּבֶּ ַעּנּו אֶּ ם-ּתְ ם-ְוָכל ַנְפׁשֵֹתיכֶּ תֹוְככֶּ ר ּבְ ר ַהּגָ ְזָרח ְוַהּגֵ ּו ָהאֶּ  .ְמָלאָכה לֹא ַתֲעש 

 

 בשקט.( -במתכונת תפילת שמונה עשרה.. אדם בתוך עצמו  נקרא)את השיר הבא 

 

 סורק מערכות 

 שלומי פרלמוטר

 

 

 

  

 חות, תתעורר, מה לך נרדם-לי-חות, ס-לי-ס

 אדם:שמע ישראל עצה לתיקון, יפה לכל 

 

 קבע לך נוהל צנוע וישר

 חיים לכל המחזיק בגוף בשר–סם

 סורק מערכות יומיומי, בוחן כליות ולב

 ומוכיח דווקא את מי שאוהב.

 

 של נעליך, תתחבר למקום, תנשום עמוק פעמיים,

 ועכשיו בדמיון מודרך, תתחיל מכפות הרגליים.

 אתה במסע, לא נעול, 

 תצעד פנימה את כל המסלול.

 מישור הפלטפוס ועקוב הגבעותהרגש 

 עם קווי כוח וסימני חסימות,

 והלאה, תסרוק כרדאר את כולך

 רוח ללא הנחות.-נפש-גוף

 

 מעקב אכילס שלך קום ועלה בלכתך בדרך

 למקומות הכיפוף, בהם אתה עבד כורע ברך,

 והמשך לטפס בדרך הגב

 מתבונן מאחורה בכל 'המובן מאליו'.

 יות מחבליםתתחכם, תטמון שם מארב לחול

 של ערכיך הנעלים. השדרהבעמוד 
 

 וככה תעבור דרך כל המידות,

 מאלף עד תו ובאמצע מם,

 מדבר שקר תרחק, אל תדחיק ותתעלם:

 אשמנו, בגדנו, גזלנו, דברנו דופי,

 אישי, ליירוט בעיות אופי,-והפעם במכ"ם

 ובלי לערב את אבא, ועונשים,

 והמעשים. אתה עצמך אדון והסליחות

 

 אל תאמר שירה כשמעשי ידיך תובעים, בתוקף,

 משוב חכם, מאיר, פותח אופק.

 בגוף ראשון יחיד תפשפש,

 פסילים תנתץ, דפוסים נוקשים תמשמש,

 עד לראש שלך תגיע, לבדך, כי משה בושש.

 

 לא תתחנחן להתקבל אל מי שמעליך,

 הסר מבין עיניך, מזויפיםקורות חיים 

 נוסף, ותראה אם פיך וליבך שווים מבט

 ועל מה חברים בדלים ממך ומעקמים עליך אף.

 

 תבלוש אחר ליקויים באיכות המוצר בחלוק לבן תעמוד

 בסרט הנע במפעל חייך, תנועת המוסר,

 מודה ועוזב ירוחם. ותסכים לשלם על הצער שנגרם,

 

 יד תעלה הערות לתיקון, ואיך אפשר אחרת,ומ

 אך תרשום עם נוצה הכי קלה בעולם,

 ד מהחרט.ותזהר מאו
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 וידוי ותשובה

 

 שתי מילים עם מטען דתי, זרות לשיח החילוני. אולם מאחוריהן עומד מסר  -וידוי ותשובה

 .מחשבתי ומעשי, וידוי ותשובה -של אמת פנימית, המכילה שני שלבים

 ם כתב בהלכות תשובה:"הרמב

אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין --"כל המצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה

 :שנאמר  חייב להתוודות לפני האל ברוך הואכשיעשה תשובה וישוב מחטאו, --בשגגה

. והתוודו, את חטאתם אשר עשו" זה וידוי  . "איש או אישה כי יעשו מכל חטאת האדם .

 "ווידוי זה מצות עשה.  דברים.

 

 

פיוט אדון הסליחות מתחיל ביראה מסוימת, בקצב של חשש ואולי אף כאב ובמילים נוקשות של 

התבוננות עצמית,  כי השלב הראשון של הוידוי הוא שלב של קושי, של ובוחן כליות.אדון 

 ם כי הוידוי הוא השלב הראשון וההכרחי לתשובה, "הרמבכותב לכן  הסתכלות אמיתית.

 לעשיית אמת.

אנו שרים זאת בשמחה, כי  חטאנו לפניך רחם עלינו. -שמחה שבוהפיוט קצת מפתיע בהמשך 

כבר מרגיש לנו נכון  המעשה של האמת  -הדרושה תיקון לאחר שלב התובנה והוידוי לגבי הדרך

 ששים לקראתו בחדווה של יצירה עצמית חדשה ואף בטהרת שמחה. אפילואנו וברור יותר ואולי 

 

 המתבונן על האמת. ., חוקר כליות ואב הרחמים לעצמוחותא אדון הסליאז אפשר שכל אדם הו

  -זוהי יושרה כי הרי  אמת זו, ניגש ליישמה. וך הבנתומת

 אנו עושים את מה שאנחנו מאמינים ומאמינים במה שאנחנו עושים.
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 אדון הסליחות

 מחבר לא ידוע

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ִליחֹות אֲ   ֹוֵחן ְלָבבֹותבּ דֹון ַהּסְ

 ֹוֵבר ְצָדקֹותדּ ֹולֶּה ֲעמּוקֹות גּ 

יָך ַרֵחם ָעֵלינוּ              ָחָטאנּו ְלָפנֶּ

 

ִנְפָלאֹות הָ  ָחמֹותוָ דּור ּבְ נֶּ  ִתיק ּבְ

ִרית ָאבֹות ז ָליֹותחֹוֵכר ּבְ  ֹוֵקר ּכְ

יָך ַרֵחם ָעֵלינוּ     ָחָטאנּו ְלָפנֶּ

 

ִריֹּותט           ֹוב ּוֵמִטיב ַלּבְ

ל י          רֹות ֹוֵדַע ּכָ  ִנְסּתָ

 ֹוֵבׁש ְצָדקֹותלֹוֵבׁש ֲעֹונֹות כּ          

יָך            ַרֵחם ָעֵלינוּ ָחָטאנּו ְלָפנֶּ

 

ּיֹות  מָ            ֹוָרא ְתִהּלֹותנֵלא ַזּכִ

ֵעת ָצרֹותעֹוֵלַח ֲעֹונֹות ס ה ּבְ  ֹונֶּ

יָך ַרֵחם ָעֵלינו           ָחָטאנּו ְלָפנֶּ

 

ה ֲעִתידֹותצֹוֵעל ְיׁשּועֹות פּ      ֹופֶּ

 ֹוֵכב ֲעָרבֹותרֹוֵרא ַהּדֹורֹות ק   

ִפּלֹות ׁש     עֹותתְּ ֹוֵמַע ּתְ  ִמים ּדֵ

יָך ַרֵחם ָעֵלינוּ      ָחָטאנּו ְלָפנֶּ

 



10 

 

 התבוננות

ּבֹור; בספר משלי נכתב:  ִים, ִמּגִ ְך ַאּפַ רֶּ רּוחֹו, ִמּלֵֹכד ִעיר טֹוב אֶּ ל ּבְ  . לכן אמרו חכמים: ּומֹׁשֵ

אין לנו  -היצרים שלנו דוחפים אותנו להתנהגויות רבות. כבני אדם איזהו גיבור? הכובש את ייצרו.

 היה כלל בני אדם. חיים ללא יצרים. לכולנו יש דחפים ויצרים. אך ללא כיבוש היצרים לא נ

הם. בנפלאות החיים, בחדוות החיים ובאתגריהתבוננות היום הזה, יום כיפור, הוא יום של התבוננות. 

 אנו נעים וחיים במעגלים ההולכים ומתרחבים מאיתנו והחוצה.

 ולעולם כולו.  , לעםפעימות המהדהדות מליבנו, למשפחתנו הקרובה, חברינו ועד למדינה

 ים הללו ראוי לתשומת ליבנו ביום הזה.כל אחד מן המעגל

 לפעמים עלינו לעצור ולהתבונן בדרך שנפקחת לאורך.

 

 

 

 

 

  עוד חוזר הניגון

 נתן אלתרמןמילים: 

 ברי סחרוב   לחן:

 

 עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא

 והדרך עודנה נפקחת לאורך

 וענן בשמיו ואילן בגשמיו

 .מצפים עוד לך, עובר אורח

 

 

 ובטיסת נדנדותוהרוח תקום 

 יעברו הברקים מעליך

 וכבשה ואיילת תהיינה עדות

 .שליטפת אותן והוספת ללכת

 

 

 שידיך ריקות ועירך רחוקה

 ולא פעם סגדת אפיים

 לחורשה ירוקה ואישה בצחוקה

 וצמרת גשומת עפעפיים.
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 אמת וגמול

אנו מעריכים את האמת. האמת על העולם הסובב אותנו אשר משתֵנה כל העת. החיפוש שלנו 

אחר האמת דורש משמעת וגם גמישות. כאשר אנו מתבוננים, מדברים ומוצאים את האמת שלנו, 

 אנו מחדשים ומאשרים את זהותנו . 

אך בעולם שבו יש אדם המפשפש בהתנהגותו מתוך פחד או תאווה. פחד מעונש ותאווה לשכר. 

 עתידה המציאות לעלות על הדמיון. -שכר ועונש הם כיד הדמיון  

 ויש אדם המבקש את התיקון לעצמו, בדרכו שלו, שאינה תלויה בדבר. לבדו. כמאמרו של 

לעשיית רע יש מחיר בעצם עשיית הרע  שכר מצוה מצוה ושכר עבירה עבירה. -בן עזאי 

 ועשיית הטוב גורמת הנאה. זהו אדם שתקוותו באדם. אדם המאמין באדם. 

 בוא יבוא. –שגם אם יתמהמה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לבדו

 מילים: נתן זך

 לחן: מתי כספי
 

 
 

 לא טוב היות האדם לבדו 

 אבל הוא לבדו בין כה וכה. 

 והוא מחכה והוא לבדו 

 והוא מתמהמה והוא לבדו. 

 והוא לבדו יודע 

 שגם אם יתמהמה 

 .בוא יבוא
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 אחריות ואומץ

 אנו מאמינים באדם ובחירות האדם. אנחנו מעריכים חופש ולכן יש לנו אחריות. 

 יש לנו את החירות והאחריות לנהל את חיינו בעצמנו. גם הנביא ישעיהו תבע בתוקף 

 הם תכלית האדם ולא עבודת האל. -הם הישרים, הפשוטים, האנושיים,מעשים שה

ְבָחֵרהּו, יֹום ַעּנֹות ָאָדם ַנְפׁשו...?   … ְקָראשאל ישעיהו.. ֲהָכזֶּה ִיְהיֶּה צֹום אֶּ  צֹום, -ֲהָלזֶּה ּתִ

ְבָחֵרהּו:  והוא משיב: ה?  וָ ְויֹום ָרצֹון ַליהֹ  ים ְמרּוִדים ס ָלָרֵעב ֲהלֹוא ָפרֹ  ֲהלֹוא זֶּה צֹום אֶּ ָך, ַוֲעִניִּ ַלְחמֶּ

ה ָערֹ  י ִתְראֶּ ִביא ָבִית, ּכִ ְרָך לֹ ּתָ ש ָ יתֹו, ּוִמּבְ םם ְוִכּסִ  .   )מבשרך= מבני אדם כמוך(א ִתְתַעּלָ

 

 ואנחנו אנשים מאמינים.יום הכיפורים מזמין אותנו לחדש את הברית בין מעשינו לאמונותינו. 

 יכולים לשנות. יכולות וים נש-נשים. מאמינים שא-אנחנו מאמינים בא

  ז, יג( א ]י"ג[( אומר על הפסוק )קהלת  )מדרש רבה קהלת פרשה ז, ,המדרש

ת ר ִעּוְ ן ֵאת ֲאׁשֶּ י ִמי יּוַכל ְלַתּקֵ ה ָהֱאלִֹהים ּכִ ת ַמֲעש ֵ "בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את  .ְרֵאה אֶּ

אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן, 

 וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי שאם קלקלת 

 אין מי שיתקן אחריך"

 

  ש שאולי החידוש יגרום לקלקול.ם חשהאומץ לשנות, ליצור דברים חדשים, יש בחובו ג

אולם יחד עם האומץ, חייבת להיות גם אחריות אישית, שגם אם ניסינו, רצינו לעשות טוב, ובדרך 

לגרום לפחד משינוי, כי המוכר אולי קלקלנו, תהיה לנו האחריות גם לתקן. המדרש של קהלת יכול 

  על, והחשש מפני קלקולו הוא אמיתי.ידוע ופו

 נוי יוביל לתגלית מפעימה מרגשת ומעצימה?אבל אולי השי

 

 עידן רייכל כתב:

 
 מה הזמן מסמן לי 

 זה הכל שאריות של החיים 

 

 ולחיות את הרגע 

 השבריםלהתחיל לאסוף את 

 אולי אצא יותר 

 אתחיל קצת למהר 

 להתחיל להסתדר 

 ולעשות קצת רעש 

 
 

 אולי מקום אחר 

 מקום יותר בוער 

 להתחיל קצת לקלקל 

 .ולתקן עוד פעם
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אנו חיים את החיים, אבל בינתיים  נתקן. -וי וקלקול, כי גם אם נקלקללא צריך לפחד משינ

 זה האומץ וזו האחריות האישית. מעצימים אותם.

נכון,  אנשים יכולים גם לאכזב לפעמים. יש גם מעגל קשה של חוסר תקווה  וחוסר אמונה באדם. 

 . הפוסל במומו פוסלחולשה ותסכול שגורמים לאדם לפסול. לכן אמרו חכמים: 

 השתדל להיות איש.  -במקום שאין אנשים  וגם הוסיפו: 

 שגרה  או בתוך הקהל. לפעמים אנחנו מפחדים לחיות את ערכינו ומסתתרים מאחורי ה

 הרבה לפנינו..  ולם?  הרי ברור שהיו כבר מי שעשו זאתהאם נוכל לשנות את הע

 

 אני ואתה נשנה את העולם

  מילים: אריק איינשטיין

 לחן: מיקי גבריאלוב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אני ואתה נשנה את העולם, את עולמנו הפרטי והכללי. אבל איך?

 כך, נצא עם השקט הפנימי -ליה אישית ופרטית כלעעם השאלה הגדולה הזו, אשר התשובה 

 אל השקט שבחוץ, אל ההזמנה הגדולה למצוא את התשובה.

 

 

   

 אני ואתה נשנה את העולם,

 אני ואתה אז יבואו כבר כולם,

 אמרו את זה קודם לפני,

  –לא משנה 

 נשנה את העולם.אני ואתה 

 

 אני ואתה נשנה את העולם,

 אני ואתה אז יבואו כבר כולם,

 אמרו את זה קודם לפני,

  –לא משנה 

 אני ואתה נשנה את העולם.

 אני ואתה ננסה מהתחלה,

 יהיה לנו רע, 

 אין דבר זה לא נורא,

 אמרו את זה קודם לפני,

  –זה לא משנה 

 אני ואתה נשנה את העולם.
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ָחד,  א אֶּ ֵלי ְקָרב; ְוחֹוטֶּ  טֹוָבה ָחְכָמה, ִמּכְ

ד ה  )קהלת( ְיַאּבֵ  טֹוָבה ַהְרּבֵ

 


