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סדר תשליך
מתוך עבודה שבלב
בּ וֹ א ּו וְ נַ ֲע ִמיק ֶאת ָה ְר ִאיָ ה ַהנְ תוּנָ ה ָלנ ּו ִ ּב ׁ ְש ַעת ָה ַר ֲח ִמים ַה ּזֹאת.
נִ ְס ַת ֵ ּכל ְ ּב ַע ְצ ֵמנוּ ,נַ שִׂ יג ֶאת ַע ְצ ֵמנ ּו וְ נַ ֲע ֶלה ֶאת ַחיֵ ינ ּו ְ ּכ ְד ִלי ִמן ַה ְ ּב ֵאר.
ֶאת ַמ ֲעשֵׂ ינ ּו נֶ ֱאסוֹ ף ְ ּכגַ ְר ִעינִ ים ּ ְפזו ִּרים.
ָע ֵלינ ּו לֹא ַרק ִלזְ רוֹ ק ָלרו ַּח ֶאת ֲח ָט ֵאינ ּו ָע ֵלינו ְלא ְֹס ָפם וְ ִל ְהיוֹ ת
מו ָּד ִעים ָל ֶהם.
ְ ּכ ֵדי ְל ַאזֵ ן ֶאת ַהכּ וֹ חוֹ ת ַה ּפוֹ ֲע ִלים ְ ּבנַ ְפ ׁ ֵשנוּ.
אתי יָ ּה ָענָ נִ י ַ ּב ֶּמ ְר ַחב יָ ּה:
ִמן ַה ֵּמ ַצר ָק ָר ִ
יי ִלי לֹא ִא ָירא ַמה ַ ּי ֲעשֶׂ ה ִלי ָא ָדם:
יי ִלי ְ ּבעֹזְ ָרי וַ ֲאנִ י ֶא ְר ֶאה ְבשׂ נְ ָאי:

ִמי ֵאל ָ ּכמוֹ ָך נוֹ שא ָעוֹ ן וְ עוֹ ֵבר ַעל ּ ֶפ ׁ ַשע ִל ׁ ְש ֵא ִרית נַ ֲח ָלתוֹ לֹא ֶה ֱחזִ יק

טוֹ ב ַל ֲחסוֹ ת ַ ּביי ִמ ְ ּבט ַֹח ָ ּב ָא ָדם.

ָל ַעד ַא ּפוֹ ִ ּכי ָח ֵפץ ֶח ֶסד הוּא:
ְ
ֹאתם:
יָ ׁשוּב יְ ַר ֲח ֵמנ ּו יִ ְכבּ וֹ ׁש ֲעוֹ נוֹ ֵתינ ּו וְ ַת ׁ ְש ִליך ִ ּב ְמ ֻצלוֹ ת יָ ם ָ ּכל ַח ּט ָ

יבים( :תהילים קי"ח)
טוֹ ב ַל ֲחסוֹ ת ַ ּביי ִמ ְ ּבט ַֹח ִ ּבנְ ִד ִ
ִמי ֵאל ָ ּכמוֹ ָך נֹשֵׂ א ָעוֹ ן וְ ע ֵֹבר ַעל ּ ֶפ ׁ ַשע ִל ׁ ְש ֵא ִרית נַ ֲח ָלתוֹ

ימי ֶק ֶדם:
ִּת ֵּתן ֱא ֶמת ְליַ ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ַא ְב ָר ָהם ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ָּת ַל ֲאבוֹ ֵתינ ּו ִמ ֵ
(מיכה ז' יח' -כ')

לֹא ֶה ֱחזִ יק ָל ַעד ַא ּפוֹ ִ ּכי ָח ֵפץ ֶח ֶסד הוּא( :מיכה ז')

וכן אומרים שלוש פעמים

יי ֱאל ֹ ֵהינ ּו וֵ אל ֹ ֵהי ֲאבוֹ ֵתינו וְ ִא ּמוֹ ֵתינוּ.
ַּת ׁ ְש ִל ְ
יך ֲח ָט ֵאינ ּו וְ ָתחֹן ַמ ֲעשֵׂ ינוּ.

אתי יָ ּה ָענָ נִ י ַב ֶּמ ְר ַחב יי ִלי לֹא ִא ָירא ַמה ַ ּי ֲעשה ִלי ָא ָדם
ִמן ַה ֵּמ ַצר ָק ָר ִ
יי ִלי ְ ּבעוֹ זְ ָרי וַ ֲאנִ י ֶא ְר ֶאה ְבשנְ ָאי טוֹ ב ַל ֲחסוֹ ת ַ ּביי ִמ ְ ּבט ַֹח ָ ּב ָא ָדם טוֹ ב

נַ ֵ ּקנ ּו וּזְ רוֹ ק ָע ֵלינ ּו ַמיִ ם ְטהוֹ ִרים וְ ַט ֲה ֵרנוּ.
יא ָך:
ַ ּכ ָ ּכתוּב ַעל יַ ד נְ ִב ֶ

יבים:
ַל ֲחסוֹ ת ַ ּביי ִמ ְ ּבט ַֹח ִ ּבנְ ִד ִ
לֹא יָ ֵרע ּו וְ לֹא יַ ׁ ְש ִחית ּו ְ ּב ָכל ַהר ָק ְד ׁ ִשיּ ִ ,כי ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ דֵּ ָעה ֶאת יי
ַ ּכ ַּמיִ ם ַל ָ ּים ְמ ַכ ִּסים( :תהילים לג')

(מיכה ז')

יָ ׁשוּב יְ ַר ֲח ֵמנ ּו יִ ְכבּ ׁש ֲעוֹ נ ֵֹתינ ּו וְ ַת ׁ ְש ִל ְ
ֹאתם.
יך ִ ּב ְמצוּלוֹ ת יָ ם ָ ּכל ַח ּט ָ
יכם ַמיִ ם ְטהוֹ ִרים ו ְּט ַה ְר ֶּתם( .יחזקאל ל"ו)
וְ זָ ַר ְק ִּתי ֲע ֵל ֶ
ָאנ ּו ְ ּב ַח ְסדְּ ָך ָ ּב ָט ְחנוְּ ,ל ָפנֶ ָ
יח ִל ֵ ּבנוּ.
יך נִ ׁ ְש ּפוֹ ְך שִׂ ַ
יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְ ּל ָפנֶ ָ
יך ׁ ֶש ְּת ַחדֵּ ׁש ָע ֵלינ ּו ֶאת ַה ּ ׁ ָשנָ ה ַה ּזֹאת ְלטוֹ ָבה וְ ִל ְב ָר ָכה.
וְ ִת ֶּתן ָלנ ּו ַח ִ ּיים ֲארו ִ ּּכיםַ .ח ִ ּיים ׁ ֶשל ׁ ָשלוֹ םַ .ח ִ ּיים ׁ ֶשל טוֹ ָבה.
ַח ִ ּיים ׁ ֶשל ְ ּב ָר ָכה.
ַח ִ ּיים ׁ ֶשל ּ ַפ ְרנָ ָסהַ .ח ִ ּיים ׁ ֶשל ְ ּב ִריאוּתַ .ח ִ ּיים ׁ ֶשל יוֹ ׁ ֶשר וְ ָכבוֹ ד.
ַח ִ ּיים ׁ ֶש ְּת ֵהא ָבנ ּו ַא ֲה ַבת ּתוֹ ָרה וְ יִ ְר ַאת ׁ ָש ַמיִ ם.
ַח ִ ּיים ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהם בּ ו ׁ ָּשה ו ְּכ ִל ָּמה.
ַח ִ ּיים ׁ ֶש ִ ּי ָמ ְלא ּו ִמ ׁ ְש ֲאלוֹ ת ִל ֵ ּבנ ּו ְלטוֹ ָבה ָא ֵמן ֶס ָלה:
זָ ְכ ֵרנ ּו ְל ַח ִ ּייםֶ .מ ֶל ְך ָח ֵפץ ַ ּב ַח ִ ּייםְ .ל ַמ ַענְ ָך ֱאל ֹ ִהים ַח ִ ּיים:
ָ ּברו ְּך ַא ָּתה יי זוֹ ֵכר יְ צו ָּריו ְל ַח ִ ּיים ְ ּב ַר ֲח ִמים:
הרב יהורם מזור
"העבודה שבלב – המרכז להתחדשות בתפילה"

תשליך למים

תשליך לרוח

ֱאל ֹ ָהי וֶ ֱאל ֹ ֵהי ֲאבוֹ ַתי וְ ִא ּמוֹ ַתי,
ְס ַלח ְל ָכל ֲח ָט ַאי,
וְ ַה ְש ֵֹל ְך ִל ְמצוּלוֹ ת ַה ָ ּים

ֱאל ֹ ָהי וֶ ֱאל ֹ ֵהי ֲאבוֹ ַתי וְ ִא ּמוֹ ַתי,
ְס ַלח ְל ָכל ֲח ָט ַאי,
ּשאת
ו ַּפזֵ ּ ר ָלרו ַּח ַה ִנ ֵּ ׂ

ֶאת ָ ּכל ַמ ֲעשָׂ י ָה ָר ִעים.

שי ָה ָר ִעים.
ֶאת ָ ּכל ַמ ֲע ָ ׂ

ָא ָנּא ֱאל ֹ ִהים,
ְ ּכמוֹ ַה ֶ ּל ֶחם ַה ַ ּנ ֵּמס ַ ּב ַּמיִ ם
ישֹלוֹ נוֹ ת
ָה ֵמס ִמ ְ ּל ָפנַ י ֶאת ַה ְ ּכ ֵא ִבים וְ ַה ִ ּכ ְ
שנָ ה ַהחוֹ ֶל ֶפת.
ֶשֹל ַה ּ ָ ֹ
ְ ּכמוֹ ַה ַּמיִ ם ַהזּוֹ ְר ִמים וְ הוֹ ְל ִכים,
ש ְ ּבעוֹ ַָל ְמ ָך
ֵּתן ִ ּבי ֶאת ַהכּ וֹ ַח ְל ִה ְת ַחדֵּ ֹ

ָא ָנּא ֱאל ֹ ִהים,
ְ ּכמוֹ ֲע ֵלי ַה ּ ׁ ַש ֶ ּל ֶכת ַהנּוֹ ׁ ְש ִרים ַ ּב ְּס ָתו
ָה ֵסר ֵמ ָע ַלי ֶאת ַה ְ ּכ ֵא ִבים וְ ַה ִ ּכ ׁ ְשלוֹ נוֹ ת
ׁ ֶשל ַה ּ ׁ ָשנָ ה ַהחוֹ ֶל ֶפת.
ְ ּכמוֹ ֲענְ ֵפי ָה ֵעץ ַה ְּמ ַל ְב ְל ִבים וְ עוֹ ִלים,
ֵּתן ִ ּבי ֶאת ַהכּ וֹ ַח ְל ִה ְת ַח ֵ ּד ׁש ְ ּבעוֹ ַָל ְמ ָך

ְ ּב ָכל יוֹ ם ָּת ִמיד.

ְ ּב ָכל יוֹ ם ָּת ִמיד.

ו ְּברֹב ַר ֲח ֶמ ָ
יך ֵּתן ִלי ַחיִ ּ ים ֲא ֻר ִ ּכים,
שלוֹ ם,
של ָ ֹ
ַּח ִ ּיים ֶ ֹ
של טוֹ ָבהַ ,ח ִ ּיים ֶשֹל ְ ּב ָר ָכה,
ַח ִ ּיים ֶ ֹ
של ּ ַפ ְרנָ ָסה טוֹ ָבה,
ַח ִ ּיים ֶ ֹ
ימה,
שה ו ְּכ ִל ָ
ש ֵאין ָ ּב ֶהם בּ ּו ָ ֹ
ַח ִ ּיים ֶ ֹ
שר וְ ָכבוֹ ד ַל ֲעבוֹ ָד ֶתךָ,
של עוֹ ֶ ֹ
ַח ִ ּיים ֶ ֹ
ש ַמיִ ים,
ַח ִ ּיים ֶש ְת ֵהא ִבי ַא ֲה ַבת ּתוֹ ָרה וְ יִ ְר ַאת ָ ֹ
ש ֲאלוֹ ת ִל ִ ּבי ְלטוֹ ָבה
ש ְת ַמ ֵ ּלא ָ ּכל ִמ ְ ֹ
ַח ִ ּיים ֶ ֹ
ְ
וְ זָ ְכ ֵרנִ י ְל ַח ִ ּיים ֶמ ֶלך ָח ֵפץ ָ ּב ַח ִ ּיים,
ְל ַמ ַענְ ָך ֱאל ֹ ִהים ַח ִ ּיים.

ו ְּברֹב ַר ֲח ֶמ ָ
יך ֵּתן ִלי ַחיִ ּ ים ֲא ֻר ִ ּכים,
ַחיִ ּ ים ׁ ֶשל ׁ ָשלוֹ ם,
ַחיִ ּ ים ׁ ֶשל טוֹ ָבהַ ,חיִ ּ ים ׁ ֶשל ְ ּב ָר ָכה,
ַחיִ ּ ים ׁ ֶשל ּ ַפ ְרנָ ָסה טוֹ ָבה,
ימה,
ַחיִ ּ ים ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהם בּ ו ׁ ָּשה ו ְּכ ִל ָ
ַחיִ ּ ים ׁ ֶשל ע ׁ ֶֹשר וְ ָכבוֹ ד ַל ֲעבוֹ ָד ֶת ָך,
ַחיִ ּ ים ׁ ֶש ְּת ֵהא ִ ּבי ַא ֲה ַבת ּתוֹ ָרה וְ יִ ְר ַאת ׁ ָש ַמיִ ם,
ַחיִ ּ ים ׁ ֶש ְּת ַמ ֵ ּלא ָ ּכל ִמ ׁ ְש ֲאלוֹ ת ִל ִ ּבי ְלטוֹ ָבה
וְ זָ ְכ ֵרנִ י ְל ַחיִ ּ ים ֶמ ֶל ְך ָח ֵפץ ַ ּב ַחיִ ּ ים,
ְל ַמ ַענְ ָך ֱאל ֹ ִהים ַחיִ ּ ים.

הרבה תמר דובדבני

ילה.
ָ ּברו ְּך ַא ָּתה יי שֹוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ָ

הרבה תמר דובדבני

שוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ָ ּלה.
ָ ּברו ְּך ַא ָּתה יי ׁ ֹ

תשליך
ארנה פילץ
אני רוצה להתחיל את השנה הזאת כילדה היוצאת

ודאגות ,והים של ימי ילדוּתה שב אליה עם פלחי הפירות

מהמקלחת בלילי שבת ,מקורצפת וסמוקה מהמים החמים,

וריחו של התירס .וכשהיא יוצאת רטובה מן המים היא

לובשת חולצה לבנה מגוהצת ומסרקת את שיערי הרטוב

חשה ששמחת החיים שבה אליה.

מול המראה.

תודה לכם ארץ ושמים על המתנה המוחשית ששלחתם

כמו נערה בטיול קיץ של התנועה בגליל ,כשהאבק חודר

לנו ,על המים המנקים ,המטהרים והמצננים את הגוף

לנחיריים ולפה והזיעה שוטפת את העיניים ,ובכפות

ומרגיעים את הנפש .משקים ומעניקים חיים.

הרגליים היא כבר מרגישה את השלפוחיות .וכשהיא מגיעה

תודה לכם שמים וארץ על המכתב ששלחתם לנו ,על המים

לנחל היא שוטפת את פניה ,לוגמת מהמים הקרים ,חולצת

המספרים לנו כי טבעי להיוולד מחדש ,לצלול למעמקים

נעליים ,מקלפת את הגרביים הדבוקות לכף הרגל וטובלת

ולעלות לאוויר הפתוח ,להמריא לשמים ולהגשים על

את רגליה.

פני האדמה.

כמו בחורה צעירה שאנחות ויבבות טלטלו את גופה ,הצער

מים ,כמה טוב שאתם כאן .הבאתי ִאתי את הבקבוק עם

הציף אותה והדמעות שטפו את פניה ואת הכרית ,עד

המכתב הסודי שלי .קחו אותו אתכם .עיזרו לי ,יש בי

שהבכי נחלש ,הדמעות פסקו והיא נרגעה ונרדמה כאילו

דברים שאינני יכולה עוד לשאת ,דברים שלי עם עצמי

כל הכאב נשטף החוצה ממנה.

ועם אחרים .אני משיטה אותם עליכם כרפסודות עמוסות.

כמו אישה עייפה ששבה הביתה מן העבודה בעיר הלוהטת

שאו אותם ִאתכם ,החזירו אותם לתהומות שמהם באו ,כדי

מחום וחשה חוסר מוצא וחרדה ,וירדה לפנות ערב לחוף,

שלא יוכלו לשוב אליי .בבקשה ,החזירו לי השנה את עצמי

נכנסה למים ,צפה על גבה בעיניים עצומות ,והרגישה

רחוצה ונקייה ,פתוחה לעולם ,רעננה ורוויה ,שטופה מכאב

שהגלים מערסלים אותה בעדינות והיא נחה ללא משקל

ומצער ,מעורסלת ומנוחמת.

משנה לשנה

מילים :שמרית אור
לחן :יהודית רביץ

משנה לשנה אני הולכת ונחשפת
מעונה לעונה אני מתקלפת
מסירה את כסותי הישנה
מקפלת אותה בפינה ומסתכלת
מציצה בתהום שמעבר לדלת
כבר לא כל כך נבהלת
מביטה ברקיעים שמעלי
זו עדיין אותה התכלת
משנה לשנה אני הולכת ונרגעת
כמו צידפה לבנה אני מתבקעת
משילה קליפתי הישנה
אוספת אותה בפינה ומסתכלת
את קמט הצחוק בעיני מקבלת
המראה מתרגלת
שערה של כסף או אולי זהב
על ראשי מסתלסלת
אני פתוחה לרוחות ,חשופה לסופה
שאותי מטלטלת
פתוחה לריחות ,חשופה לפריחה
שאותי מבלבלת לאט לאט לאט לאט
מתערטלת
משנה לשנה אני נחשפת והולכת
ולקראת האביב מזדככת
מורידה עוד שכבה אחרונה
מקבלת אותי מתנה ומחייכת
מבקשת רק טוב ,משתדלת
לא לדרוך על יבלת
א ּו  -אני רוצה לאהוב ,רוצה לאהוב
אני פתוחה לרוחות ,חשופה לסופה
שאותי מטלטלת
פתוחה לריחות ,חשופה לפריחה
שאותי מבלבלת לאט לאט לאט לאט
מתערטלת
משנה לשנה אני הולכת ונחשפת
משנה לשנה הולכת ונרגעת

בני אשרי יולדתך
ר' דוד בוזגלו

ְ ּבנִ י ַא ׁ ְש ֵרי יוֹ ַל ְד ְּת ָך ִאם ַ ּב ֲא ִביב ׁ ְשנוֹ ֶת ָ
יך
ַּת ׁ ְש ִל ְ
יך יֵ ֶצר יַ ְלדו ְּּת ָך ו ִּמדָּ ְפיוֹ ְר ַחץ ו ְּט ַהר

ַא ֵחר יִ ַ ּקח ֶאת ִמ ׁ ְש ָטרוֹ יֵ ֶצר ַה ּטוֹ ב ַעל ִמ ׁ ְש ָמרוֹ
יֶ ֱע ַרב ִ ּב ְד ָברוֹ ו ְּל ִמ ְצוָ תוֹ נָ הוֹ ר ִּתנְ ַהר
יש ִ ּכי יִ ְשׂ ֶ ּגה ִב ׁ ְשנוֹ ת ֶע ְדנָ ה ְל ַחכּ וֹ ת ַעד יְ ֵמי זִ ְקנָ ה
ִא ׁ
יטיב ַמ ֲע ָשׂ יו יִ ְשׂ נָ א ו ְּב ִר ׁ ְש ָעתוֹ ְכסוּס יִ ְד ַהר
ו ְּל ֵה ִ
ֲהלֹא ּתוֹ ְך יָ ם סוֹ ֵאן יִ ְט ַ ּבע ו ִּמ ְּמצו ָּלה יוֹ ם יוֹ ם יִ ׁ ְש ַקע
וְ אוֹ ר ָע ָליו ִ ּכי יִ ְב ַקע ו ְּכמוֹ ֲא ִסיר ֵ ּבית-ס ַֹהר
ָל ֵכן ַמ ֵהר ֵּתן יָ ְד ָך ְלתוֹ ַרת צוּר יְ ָל ְד ָך
וְ הוּא יָ ִכין ְצ ָע ֶד ָ
יך ְ ּבאוֹ ַרח דּ וֹ ר יְ ׁ ָש ִרים
ֹאש ָך ֲע ָט ָרה
יִ ְר ַאת ׁ ַשדָּ י ְטהוֹ ָרה ִשׂ ים ְלר ׁ ְ
ו ְּת ִהי ְל ָך יְ ָק ָרה ִמ ְצוַ ת הוֹ ִרים וּמוֹ ִרים

נוח

ליאת ציון ודביר כהן
נוח על כנפי החיים
הם יובילוך למקום הנכון
תן בתרמילך חוכמת הדרכים
ובליבך אהבה
הטה אוזנך לצחוק ילדים
תן בקולך שירה

