
 

 "פתוח בכיפור" דף למשפחה

 אילה שני הרב סיון מלכין מס הרב  –דף לימוד 

 שירים 

 שבת

 ראש השנה 

 הנה מה טוב –משפחה 

 מי האיש  – ערכים 

 שנה טובה...  –שיר סיום 

 

 צום, צומת, צמצום 

 ברכה ולחיים: 

 י חלפ  אברהם  \  סתיו יהודי מתוך: 

ה חָּ פָּ ֵני ַהִמשְּ נֹות ּובְּ יּו כָּל בְּ רּוִכים ִיהְּ  , בְּ

ֵאי ַהַבִית כָּל בָּ  , וְּ

ֹּאת ַהנ   ה ַהז עָּ ִפים ַבשָּ  . ֱאסָּ

ַטנָּה זֹו ת קְּ ב  ה  י ה ַשלְּ רּוכָּה ִתהְּ  , בְּ

בֹות בָּ ג ש לְּ ַקֵדש מֹוֵעד, ר  ִהתְּ ה, בְּ  . ַהַמִציתָּ

 כולם : לחיים! 

 

 שיר שבת 

 רבי שלמה הלוי: מילים 

 , לכה דודי לקראת כלה

 . פני שבת נקבלה

 , לכה דודי לקראת כלה

 . פני שבת נקבלה

 

 , לכה )לכה( דודי )דודי( 

 , לכה דודי לקראת כלה

 . פני שבת נקבלה

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=515&lang=1


 

 . לכה דודי לקראת כלה

 . פני שבת נקבלה

 

 שיר לראש השנה

 נעמי שמר: מילים ולחן

http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=806&wrkid=5890 

 

  בראש השנה, בראש השנה

  פרחה שושנה אצלי בגינה

  בראש השנה סירה לבנה

  בחוף פתאוםעגנה לה 

 

  בראש השנה, בראש השנה

  ליבנו ענה בתפילה נושנה

  שיפה ושונה תהא השנה

  אשר מתחילה לה היום 

 

  בראש השנה, בראש השנה

  פרחה עננה ברקיע הסתיו

  בראש השנה כנר נשמה

  נדלק בשדה חצב

 

  בראש השנה, בראש השנה

  ליבנו ענה בתפילה נושנה

  שיפה ושונה תהא השנה

 . מתחילה עכשיו אשר 

 

  בראש השנה, בראש השנה

  פרחה מנגינה שאיש לא הכיר

  ותוך יממה הזמר המה

  מכל חלונות העיר

 

  בראש השנה, בראש השנה

  ליבנו ענה בתפילה נושנה

  שיפה ושונה תהא השנה

 אשר מתחילה בשיר 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=738&lang=1


 

 

 עליהם השלום ועלינו הזיכרון

אנשים מיוחדים ואהובים שאינם עוד אתנו,  רגע לאותם  יש שנוהגים ביום כיפור להקדיש

 את:   במיוחד 

 ....... 

זה שכולנו יושבים כאן ביחד, לקראת  זכור שהם נוכחים בליבנו תמיד ובמיוחד, ברגע נ

. אשרי אותם אנשים יקרים ואהובים, שאינם חיים  השנה החדשה, שתבוא עלינו לטובה 

 חנו. עוד, אבל בלעדיהם לא יכולנו להיות מי שאנ

 

 עליהם השלום ועלינו הזיכרון

 

 

 

 

 מוטו 

 ִאם ֵאין ֲאִני ִלי, ִמי ִלי?  

ה ֲאִני? ִמי, מָּ ַעצְּ ֲאִני לְּ ש   ּוכְּ

ַתי   יו, ֵאימָּ שָּ ֹּא ַעכְּ ִאם ל  פרקי אבות א פסוק יג' ?וְּ

מי יעשה זאת במקומי? אבל כשאני דואג רק לעצמי ולא לטובת   – אם אני לא אדאג לעצמי 

ִכי? ואם איני עושה את חובתי עכשיו מה  – אחרים  רְּ מתי אעשה אותה? )אין לדחות   – ע 

 דברים.( 

 

 

 

 



 

ם ָבָדד עַּ  . טֹוב ָלָאָדם ֱהיֹות פַּ

ט רָּ לֹּא פְּ ֹּא ֵרַע, לֹּא ִצבּור וְּ ר, ל ֹּא ֵספ   , ל

ד  בָּ  , ַרק הּוא ִעם ִלבֹו, ִעם ַהֵלב ַרק ִבלְּ

ד  דָּ ם ֱהיֹות ַפַעם בָּ דָּ אָּ  . טֹוב לָּ

יו סָּ כָּ טֹוב ִכי ֵיֵצא ַפַעם ֵריק ִמנְּ  , וְּ

ֹּא ַחיָּב ש, ל רָּ ֹּא ִנדְּ ה, ל ד  ֹּא ַבִית, לֹּא שָּ  . ל

ש ַרב  ר  ַיֲחִריש ח  ל ִלבֹו וְּ ִשיב א    ַרק ַיקְּ

יו סָּ כָּ ם ִמנְּ דָּ אָּ  . טֹוב ִכי ֵיֵצא הָּ

יו  ַחיָּ יִָּבין לְּ ל ִלבֹו וְּ ִשיב א    ִכי ַיקְּ

יָּחּוש  ר ֵיש וְּ ֵיַדע ֲאש   .  ַמה ַחיָּב וְּ

 ( זלמן שזר)

 

פּור   סָתר   \יֹום כִּ   רשמי  אַּ

ַפת ַהיָּם   ה ֲאנִָּשים נִָּחים ַעל שְּ   ַכמָּ

ם   ם ַעל יָּדָּ ַהיָּם צָּ  .  וְּ

טֹות  ַלקְּ    יֹוִנים ֲאֻדמֹות מְּ

ַמן" ֹּא ִמזְּ ַרק ל ִנזְּ ִליְך" ש   . ַתשְּ

ִעים   לָּ ַנֵגש ַבסְּ א ִמתְּ  ,  ֵחטְּ

ַנֵפץ  ר ֱאִויִליִמתְּ נֹותָּ ֹּא ַמֲאִמינָּה–ֱאִויִלי - וְּ    ֲאִני ל

ֹלחַ  ר כְָּך ִלסְּ שָּ פְּ א     ש 

 . ַגם ִלי 

 

אין יום הכיפורים מכפר עבירות שבין אדם    –האומר... אחטא ויום הכיפורים מכפר "

אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את    –שבינו לבין חברו  .יום הכיפורים מכפר  –למקום 

 )מסכת יומא ח, ט( "חברו

 

אין יום הכיפורים מכפר, עד שיפייסנו. ואפילו לא הקניטו אלא   – עבירות שבין אדם לחברו "

בדברים, צריך לפייסו. ואם אינו מתפייס בראשונה, יחזור וילך פעם שנייה ושלישית ... ואם  

 )שולחן ערוך, אורח חיים תרו, א ( "אינו מתפייס בשלושה פעמים, אינו זקוק לו


