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הכלול בתחילת תפילה זו. לאחר מנחה, קודם 
שקיעת החמה, הולכים אל שפת הנהר שיש 

בו דגים או לבאר מים חיים ואומרים פסוקים 
ופרקים אלה:

סדר תשליך 
מתוך עבודה שבלב 

ַעת ָהַרֲחִמים ַהּזֹאת. ׁשְ ּבֹואּו ְוַנֲעִמיק ֶאת ָהְרִאָיה ַהְנתּוָנה ָלנּו ּבִ

ֵאר. ְדִלי ִמן ַהּבְ יג ֶאת ַעְצֵמנּו ְוַנֲעֶלה ֶאת ַחֵיינּו ּכְ ַעְצֵמנּו, ַנׂשִ ל ּבְ ִנְסַתּכֵ

זּוִרים. ַגְרִעיִנים ּפְ ינּו ֶנֱאסֹוף ּכְ ֶאת ַמֲעׂשֵ

ָעֵלינּו לֹא ַרק ִלְזרֹוק ָלרּוַח ֶאת ֲחָטֵאינּו ָעֵלינו ְלֹאְסָפם ְוִלְהיֹות 

מּוָדִעים ָלֶהם.

נּו. ַנְפׁשֵ ֵדי ְלַאֵזן ֶאת ַהּכֹוחֹות ַהּפֹוֲעִלים ּבְ ּכְ

ְרַחב ָיּה: ּמֶ ַצר ָקָראִתי ָיּה ָעָנִני ּבַ ִמן ַהּמֵ

ה ִלי ָאָדם: ֲעׂשֶ יי ִלי לֹא ִאיָרא ַמה ּיַ

ֹעְזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבׂשְנָאי: יי ִלי ּבְ

ָאָדם. ֹטַח ּבָ יי ִמּבְ טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ

ְנִדיִבים: )תהילים קי"ח( ֹטַח ּבִ יי ִמּבְ טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ

ֵאִרית ַנֲחָלתֹו ע ִלׁשְ ׁשַ א ָעֹון ְוֹעֵבר ַעל ּפֶ מֹוָך ֹנׂשֵ ִמי ֵאל ּכָ

י ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא: )מיכה ז'( לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ּכִ

יי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו ְוִאּמֹוֵתינּו.

ינּו. ִליְך ֲחָטֵאינּו ְוָתֹחן ַמֲעׂשֵ ׁשְ ּתַ

נּו ּוְזרֹוק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנּו. ַנּקֵ

תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך: ּכָ ּכַ

ל ַחּטֹאָתם.  ְמצּולֹות ָים ּכָ ִליְך ּבִ ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבׁש ֲעֹוֹנֵתינּו ְוַתׁשְ

)מיכה ז'(

ם. )יחזקאל ל"ו( י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרּתֶ ְוָזַרְקּתִ

נּו. יַח ִלּבֵ ּפֹוְך ׂשִ ָטְחנּו, ְלָפֶניָך ִנׁשְ ָך ּבָ ַחְסּדְ ָאנּו ּבְ

ָנה ַהּזֹאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה. ָ ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהּשׁ ַחּדֵ ּתְ ָפֶניָך ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ל טֹוָבה.  ים ׁשֶ לֹום. ַחּיִ ל ׁשָ ים ׁשֶ ים. ַחּיִ ים ֲארּוּכִ ן ָלנּו ַחּיִ  ְוִתּתֶ

ָרָכה. ל ּבְ ים ׁשֶ ַחּיִ

ר ְוָכבֹוד. ל יֹוׁשֶ ים ׁשֶ ִריאּות. ַחּיִ ל ּבְ ים ׁשֶ ְרָנָסה. ַחּיִ ל ּפַ ים ׁשֶ ַחּיִ

ַמִים. ֵהא ָבנּו ַאֲהַבת ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ ּתְ ים ׁשֶ ַחּיִ

ה. ה ּוְכִלּמָ ֶהם ּבּוׁשָ ֵאין ּבָ ים ׁשֶ ַחּיִ

נּו ְלטֹוָבה ָאֵמן ֶסָלה: ֲאלֹות ִלּבֵ ָמְלאּו ִמׁשְ ּיִ ים ׁשֶ ַחּיִ

ים: ים. ְלַמַעְנָך ֱאלִֹהים ַחּיִ ַחּיִ ים. ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ ָזְכֵרנּו ְלַחּיִ

ַרֲחִמים: ים ּבְ ה יי זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחּיִ רּוְך ַאּתָ ּבָ

הרב יהורם מזור 
"העבודה שבלב – המרכז להתחדשות בתפילה"

תשליך מסורתי  
ֵאִרית ַנֲחָלתֹו לֹא ֶהֱחִזיק ע ִלׁשְ ׁשַ מֹוָך נֹושא ָעֹון ְועֹוֵבר ַעל ּפֶ  ִמי ֵאל ּכָ

י ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא: ָלַעד ַאּפֹו ּכִ

ל ַחּטֹאָתם: ְמֻצלֹות ָים ּכָ ִליְך ּבִ ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבֹוׁש ֲעֹונֹוֵתינּו ְוַתׁשְ

ְעּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם: ּבַ ר ִנׁשְ ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאׁשֶ ּתֵ ּתִ
)מיכה ז' יח' -כ'(

וכן אומרים שלוש פעמים 
ֲעשה ִלי ָאָדם  ְרַחב יי ִלי לֹא ִאיָרא ַמה ּיַ ַצר ָקָראִתי ָיּה ָעָנִני ַבּמֶ ִמן ַהּמֵ
ָאָדם טֹוב  ֹטַח ּבָ יי ִמּבְ עֹוְזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבשְנָאי טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ יי ִלי ּבְ

ְנִדיִבים:  ֹטַח ּבִ יי ִמּבְ ַלֲחסֹות ּבַ
ָעה ֶאת  יי  י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ י, ּכִ ָכל ַהר ָקְדׁשִ ִחיתּו ּבְ לֹא ָיֵרעּו ְולֹא ַיׁשְ

ים: )תהילים לג'( ם ְמַכּסִ ִים ַלּיָ ּמַ ּכַ

תשליך 



תשליך למים 
הרבה תמר דובדבני                      

ֱאלָֹהי ֶוֱאלֵֹהי ֲאבֹוַתי ְוִאּמֹוַתי,
ְסַלח ְלָכל ֲחָטַאי,

ם  ְוַהְשֵֹלְך ִלְמצּולֹות ַהּיָ
י ָהָרִעים. ל ַמֲעׂשָ ֶאת ּכָ

א ֱאלִֹהים, ָאָנּ
ִים  ּמַ ס ּבַ ּמֵ ֶחם ַהּנַ מֹו ַהּלֶ ּכְ

יְשֹלֹונֹות ֵאִבים ְוַהּכִ ָפַני ֶאת ַהּכְ ָהֵמס ִמּלְ
ָנה ַהחֹוֶלֶפת. ֶשֹל ַהּשָֹ

ִים ַהּזֹוְרִמים ְוהֹוְלִכים, מֹו ַהּמַ ּכְ
ְמָך עֹוַלָ ֹש ּבְ י ֶאת ַהּכֹוַח ְלִהְתַחּדֵ ן ּבִ ּתֵ

ִמיד. ָכל יֹום ּתָ ּבְ

ים, ן ִלי ַחִיּים ֲאֻרּכִ ּוְבֹרב ַרֲחֶמיָך ּתֵ
לֹום, ל ֹשָ ים ֹשֶ ּיִ ַחּ

ָרָכה, ים ֶשֹל ּבְ ל טֹוָבה, ַחּיִ ים ֹשֶ ַחּיִ
ְרָנָסה טֹוָבה, ל ּפַ ים ֹשֶ ַחּיִ

ה ּוְכִליָמה, ֶהם ּבּוֹשָ ֵאין ּבָ ים ֹשֶ ַחּיִ
ר ְוָכבֹוד ַלֲעבֹוָדֶתָך, ל עֹוֹשֶ ים ֹשֶ ַחּיִ

ַמִיים, ים ֶשְתֵהא ִבי ַאֲהַבת ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ֹשָ ַחּיִ
י ְלטֹוָבה ֲאלֹות ִלּבִ ל ִמֹשְ א ּכָ ְתַמּלֵ ים ֹשֶ ַחּיִ

ים, ַחּיִ ים ֶמֶלְך ָחֵפץ ָבּ ְוָזְכֵרִני ְלַחּיִ
ים. ְלַמַעְנָך ֱאלִֹהים ַחּיִ

ִפיָלה. ה יי ֹשֹוֵמַע ּתְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

תשליך לרוח
הרבה תמר דובדבני  

                    
ֱאלָֹהי ֶוֱאלֵֹהי ֲאבֹוַתי ְוִאּמֹוַתי,

ְסַלח ְלָכל ֲחָטַאי,
את ׂ ֵשּ ר ָלרּוַח ַהִנּ ּוַפֵזּ

י ָהָרִעים. ל ַמֲעָשׂ ֶאת ָכּ
 

א ֱאלִֹהים, ָאָנּ
ָתו ְסּ ִרים ַבּ ֶכת ַהּנֹוְשׁ ֶלּ ׁ מֹו ֲעֵלי ַהַשּ ְכּ

לֹונֹות ְשׁ ֵאִבים ְוַהִכּ ָהֵסר ֵמָעַלי ֶאת ַהְכּ
ָנה ַהחֹוֶלֶפת. ׁ ל ַהָשּ ֶשׁ

ַלְבְלִבים ְועֹוִלים, מֹו ֲעְנֵפי ָהֵעץ ַהְמּ ְכּ
ְמָך עֹוַלָ ׁש ְבּ י ֶאת ַהּכֹוַח ְלִהְתַחֵדּ ן ִבּ ֵתּ

ִמיד.   ָכל יֹום ָתּ ְבּ
 

ים, ן ִלי ַחִיּים ֲאֻרִכּ ּוְבֹרב ַרֲחֶמיָך ֵתּ
לֹום, ל ׁשָ ַחִיּים ׁשֶ

ָרָכה, ל ְבּ ל טֹוָבה, ַחִיּים ׁשֶ ַחִיּים ׁשֶ
ְרָנָסה טֹוָבה, ל ַפּ ַחִיּים ׁשֶ

ה ּוְכִליָמה, ֶהם ּבּוׁשָ ֵאין ָבּ ַחִיּים ׁשֶ
ר ְוָכבֹוד ַלֲעבֹוָדֶתָך, ל ֹעֶשׁ ַחִיּים ׁשֶ

ַמִים, י ַאֲהַבת ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ָשׁ ֵהא ּבִ ְתּ ַחִיּים ֶשׁ
י ְלטֹוָבה ֲאלֹות ִלִבּ ל ִמׁשְ א ָכּ ַמֵלּ ְתּ ַחִיּים ֶשׁ

ַחִיּים, ְוָזְכֵרִני ְלַחִיּים ֶמֶלְך ָחֵפץ ַבּ
ְלַמַעְנָך ֱאלִֹהים ַחִיּים.

ה. ִפָלּ ֹוֵמַע ְתּ ה יי ֹשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ



תשליך
ארנה פילץ

אני רוצה להתחיל את השנה הזאת כילדה היוצאת 

מהמקלחת בלילי שבת, מקורצפת וסמוקה מהמים החמים, 

לובשת חולצה לבנה מגוהצת ומסרקת את שיערי הרטוב 

מול המראה. 

כמו נערה בטיול קיץ של התנועה בגליל, כשהאבק חודר 

לנחיריים ולפה והזיעה שוטפת את העיניים, ובכפות 

הרגליים היא כבר מרגישה את השלפוחיות. וכשהיא מגיעה 

לנחל היא שוטפת את פניה, לוגמת מהמים הקרים, חולצת 

נעליים, מקלפת את הגרביים הדבוקות לכף הרגל וטובלת 

את רגליה.

כמו בחורה צעירה שאנחות ויבבות טלטלו את גופה, הצער 

הציף אותה והדמעות שטפו את פניה ואת הכרית, עד 

שהבכי נחלש, הדמעות פסקו והיא נרגעה ונרדמה כאילו 

כל הכאב נשטף החוצה ממנה.

כמו אישה עייפה ששבה הביתה מן העבודה בעיר הלוהטת 

מחום וחשה חוסר מוצא וחרדה, וירדה לפנות ערב לחוף, 

נכנסה למים, צפה על גבה בעיניים עצומות, והרגישה 

שהגלים מערסלים אותה בעדינות והיא נחה ללא משקל 

ודאגות, והים של ימי ילדּותה שב אליה עם פלחי הפירות 

וריחו של התירס. וכשהיא יוצאת רטובה מן המים היא 

חשה ששמחת החיים שבה אליה. 

תודה לכם ארץ ושמים על המתנה המוחשית ששלחתם 

לנו, על המים המנקים, המטהרים והמצננים את הגוף 

ומרגיעים את הנפש. משקים ומעניקים חיים. 

תודה לכם שמים וארץ על המכתב ששלחתם לנו, על המים 

המספרים לנו כי טבעי להיוולד מחדש, לצלול למעמקים 

ולעלות לאוויר הפתוח, להמריא לשמים ולהגשים על 

פני האדמה. 

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

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

דברים שאינני יכולה עוד לשאת, דברים שלי עם עצמי 

ועם אחרים. אני משיטה אותם עליכם כרפסודות עמוסות. 

שאו אותם ִאתכם, החזירו אותם לתהומות שמהם באו, כדי 

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

רחוצה ונקייה, פתוחה לעולם, רעננה ורוויה, שטופה מכאב 

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 

אּו - 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

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

בני אשרי יולדתך
ר' דוד בוזגלו 

נֹוֶתיָך  ֲאִביב ׁשְ ִאם ּבַ ךָ  ֵרי יֹוַלְדּתְ ִני ַאׁשְ ּבְ
ְפיֹו ְרַחץ ּוְטַהר  ָך ּוִמּדָ ִליְך ֵיֶצר ַיְלדּוּתְ ׁשְ ּתַ

ָמרֹו  ָטרֹו ֵיֶצר ַהּטֹוב ַעל ִמׁשְ ח ֶאת ִמׁשְ ַאֵחר ִיּקַ
ְנַהר  ְדָברֹו ּוְלִמְצָותֹו ָנהֹור ּתִ ֶיֱעַרב ּבִ

ְלַחּכֹות ַעד ְיֵמי ִזְקָנה  נֹות ֶעְדָנה  ה ִבׁשְ ּגֶ י ִיׂשְ ִאיׁש ּכִ
ָעתֹו ְכסּוס ִיְדַהר  ָנא ּוְבִרׁשְ יו ִיׂשְ ּוְלֵהיִטיב ַמֲעׂשָ

ַקע  צּוָלה יֹום יֹום ִיׁשְ ע ּוִמּמְ ֲהלֹא ּתֹוְך ָים סֹוֵאן ִיְטּבַ
ית-ֹסַהר  י ִיְבַקע ּוְכמֹו ֲאִסיר ּבֵ ְואֹור ָעָליו ּכִ

ן ָיְדָך ְלתֹוַרת צּור ְיָלְדָך  ָלֵכן ַמֵהר ּתֵ
ִרים  אֹוַרח ּדֹור ְיׁשָ ְוהּוא ָיִכין ְצָעֶדיָך ּבְ

ָך ֲעָטָרה  ים ְלֹראׁשְ ׂשִ י ְטהֹוָרה  ּדָ ִיְרַאת ׁשַ
ּוְתִהי ְלָך ְיָקָרה ִמְצַות הֹוִרים ּומֹוִרים


