
שנה חלפה, 
שנה באה
פנקס כוונות לחגי תשרי





פנקס זה הוא הזמנה להתבוננות 

בשנה שחלפה ולהתכוונות לשנה הבאה.

בין הדפים תמצאו קטעי הגות ושירה 

ממגוון מקורות, וכן שאלות ונקודות למחשבה, 

עם הרבה מקום פנוי למילים שלכן.ם.



בריאה
ֵרי ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ִתׁשְ י ֱאִליֶעֶזר אוֵֹמר: ּבְ ַרּבִ

ֵרי ֵמתוּ ָהָאבֹות. ִתׁשְ ֵרי נֹוְלדוּ ָהָאבֹות, ּבְ ִתׁשְ ּבְ

]...[

ָרה, ָרֵחל ְוַחנָּה. נָה נפקדו ]נכנסו להריון[ שָׂ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ

ית ֲאסוִּרים. נָה ָיָצא יֹוֵסף ִמּבֵ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ

]...[

ֵרי ֲעִתיִדין ִליָגֵּאל. ִתׁשְ ִניָסן ִנְגֲאלוּ - ּבְ ִמְצַרִים ּבְ ּבְ

תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה י ע"ב



כיצד התחדש עולמי השנה? מה בראתי?

איזו תובנה נולדה בתוכי השנה?

מהו "בית האסורים" שלי? 

מה יעזור לי להשתחרר ממנו?



החיים שיש
יֵּׁש ְלָך  ים ׁשֶ ִּ ַהַחי

ָחִייָת ים ׁשֶ ִּ ֵהם ַהַחי

ֲהָבנָה  ַהּבֵט ָאחֹוָרה ּבַ

ית ֵראׁשִ ת ַהּבְ ְמָצא ֶאת ְנֻקּדַ

ִריָאה  ַהּבְ

ָרא ֶאת ַעְצְמָך  ּבְ

יֹוֵתר ֶזה ָהעֹוָלם ַהּטוֹב ּבְ

ַהיִָּחיד 

ּתוַּכל ִלְברֹא ׁשֶ

תֹוְכָך  ל ֶזה ָמצוּי ּבְ ּכָ

ּגַּלֵה אֹותֹו 

ַהְתֵחל ֵמַהְתָחָלה

]...[

יונה וולך



מה יאפשר לי לברוא את עצמי מחדש?



דרך חדשה
פעם אחת אמר רבנו, ר' חיים מצאנז, משל:

אדם הולך ביער ותועה כמה ימים ולא היה יודע 

איזוהי דרך נכונה. 

פתאום ראה אדם אחר הולך ביער לקראתו. 

באה שמחה גדולה בלבו, שעתה בוודאי ידע 

הדרך הנכונה. 

כיוון שפגשו זה בזה שאל אותו: 

"אחי, אמור לי היכן היא הדרך הנכונה, 

זה כמה ימים אני תועה." 

ענה לו: "אחי, אף אני איני יודע, 

שאף אני תועה כאן כבר כמה ימים, 

אלא אומר לך:  בדרך שהלכתי אני, 

אל תלך אתה, שבדרך זו תועים. 

ועתה נחפש דרך חדשה."



איזו דרך חדשה אני מחפש/ת?

צילום: יעל קריא



חזרה לעצמי
י ְלַעְצִמי. ֶעֶרב ָחַזְרּתִ ֶאְתמֹול ּבָ

ה ְזַמן ָיָצאִתי, ֵאיִני יֹוַדַעת ְלַכּמָ

י ַהֲחָזָרה נֹוָחה. רוּר הוּא ּכִ ּבָ ֶ ַמה ּשׁ

י ֻמּכָר ִלי. ּלִ ָקל ׁשֶ ׁשְ ַהּמִ

ִרים ִלי ָרַמת ַהַהְכנָָסה, ֻמּכָ

בוּׁש ְוָהאֶֹכל. ַטֲעֵמי ַהּלְ

ח, ְטּבָ ִפנַּת ַהּמִ יָבה ִעם ָהֵעט ּבְ ֻמּכֶֶרת ִלי ַהְיׁשִ

יַרי. ִרים ִלי ׁשִ ֻמּכָ

נּוּ, ָָּצאִתי ִמּמֶ י ׁשֶ ַעְצִמי ּכְ ֶמה ָהיָה ּבְ

מוּנָה, נָּה ַהּתְ ָלה ִמּמֶ נִּּטְ מֹו ִמְסּגֶֶרת ׁשֶ ֶהָהיָה ּבֹו ִריק ּכְ

נִּי ִהְתַרֵחׁש ּבוֹ. הוּ ַאֵחר ִמּמֶ ֶ ּשׁ ּמַ אֹו ׁשֶ

ָבר. ְך ּדָ ִדיּוּק ָאז ָיָצאִתי, לֹא ֵאַדע לוַֹמר ַעל ּכָ ּבְ יוָן ׁשֶ ּכֵ

ֶאְמָצא, י ׁשֶ ְבּתִ ַמּדוַּע ָיָצאִתי, ֶמה ָחׁשַ

ָהִייִתי ִמחוּץ ְלַעְצִמי. ׁשֶ ָצאִתי ּכְ וַּמה ּמָ

ָבר. ְך ּדָ י, לֹא ֵאַדע לוַֹמר ַעל ּכָ ָבר ָחַזְרּתִ ּכְ יוָן ׁשֶ ּכֵ

רוחמה וייס



מתי הרגשתי ש"מצאתי את עצמי"?

צילום: יסמין להב



תיקון
אִתי  ִהְתַחּטֵ ְכִתיָבה, ַעל ֵחְטא ׁשֶ ָחָטאִתי ּבִ ַעל ֵחְטא ׁשֶ

י  ְרּתִ ּסַ ים ְוֶהְחֵטאִתי ֶאת ְקִריַאת ָהַאֲהָבה; ַעל ׁשֶ ּלִ ּמִ ּבַ

ִנים ִמּלֵב; מֹו ֵצל ִמּגוּף, ּפָ ֵמַעְצִמי, ּכְ

ל ּגֲַאוָה; לוּת, ׁשֶ ּטְ ל ִהְתּבַ ל ַמה-יַּּגִידוּ, ׁשֶ ַעל ֵחְטא ׁשֶ

אֹור ַהַזְּרקֹוִרים; י ֶקֶסם ֶקֶלס ּבְ ְרּתִ ּתַ ַעל ֵחְטא ׁשֶ

י,  ְרּתִ ּבַ ּבֹו ּדִ ה ׁשֶ ב, ַעל אֶֹמר ּפֶ ׁשֶ ְטָלה ִמּקֶ ּבָ ַעל אֶֹזן ׁשֶ

ָמה; ָרה ַהְנּׁשָ ּבְ ְולֹא ּדִ

יִתי  ִהּכִ ֶבט ְולֹא-ֶחֶסד, ַעל ׁשֶ ׁשֵ ָחָטאִתי ְלגוִּפי ּבְ ַעל ׁשֶ

ַעל ַהֵחְטא

י, ּלִ ָך ׁשֶ ּלְ ָראִתי ְלׁשֶ ּקָ ַעל ׁשֶ

י  ְרנְַסּתִ ּפִ ְוא, ׁשֶ ׁש וַּפַחד ׁשָ ֲחׁשָ ָחָטאִתי ְלָפנֶיָך ּבַ ַעל ׁשֶ

לֹא, ל ֵעץ ַהּמְ ִזיָריו ׁשֶ ֵאׁש ָסֵפק ִמּגְ

לֹא ָרִאיִתי  י, ׁשֶ ְלּתִ י ֶאת ּדַ ֵהגְַפּתִ ְצמַֹח, ׁשֶ י ִמּלִ ָעַצְלּתִ ׁשֶ

ְמָחה י שִׂ ָאה ּבִ י ְולֹא ּבָ ַמְעּתִ ְוׁשָ

ךָ. ְלַמְרֵאה יֵׁשְ

אמיר אור



מה ארצה לתקן השנה?

צילום: יעל קריא



סליחה אמתית
ַהוֶּה ְמַפגֵּׁש ְיכֹוָלה ִלְהיֹות  "ַרק ְסִליָחה ַהּמְ

ית.  ְסִליָחה ֲאִמּתִ

ִגיָעה,  ַהֲאֵדם ַהּסֹוֵלַח ְמַכיֵּר ֶאת ַהּפְ

ּה.  ה ּבָ ִגיעוּתוֹ, הוּא ְמַוּדֶ ֶאת ּפְ

ֵהָאֵדם  ַהּסֹוֵלַח ְמַכיֵּר ּגַם ַאּתְ ַהּפֹוגֵַע, 

הוּא ָרָצה ִלְפגַֹּע.  ה ׁשֶ ְוֵאת ָהֻעְבּדָ

נוּ,  ה ְלגֹונֵן ָעָליו אֹו ְלִהְתּגֹונֵן ִמּמְ נוּ ְמנַּסֶ ְּ הוּא ַאי

ְפִנים". יט לֹו ָיד ִמּבִ הוּא מֹוׁשִ

הפילוסוף היהודי-צרפתי 

ולדימיר ינקלביץ'



ממי אני רוצה לבקש סליחה?

למי אני רוצה לסלוח?

מה יעזור לי להושיט לו/ה יד?



תשומת לב
יַח ּגִ ְך ָרִציִתי ְלַהׁשְ ל ּכָ ּכָ

ּלֹא ְלַהְחִמיץ ׁשֶ

י ֵלב ְמּתִ ְולֹא שַׂ

ָלדֹות ְּ לֹא ַלי

ְולֹא ַלנְּעוִּרים

ים ִּ ְולֹא ַלַחי

ָפחֹות ַהיֹּום ּלְ ה טוֹב ׁשֶ ּמָ ּכַ

ְרחוֹב י ֵלב ִלְזֵקנָה ַאַחת ּבָ ְמּתִ שַׂ

י ַאֲחֶריָה ִהְפנֵיִתי רֹאׁשִ

ָמה ַצַעד ַצַעד ִהְתַקּדְ

ָיָדּה וְּצרֹור אֹור ַמְכִסיף ּבְ

ִחיִדי ְּ ָבר ַהי אוַּלי ֶזה ִיְהיֶה ַהּדָ

ַּי ל ַחי אֹותֹו ֶאְזּכֹר ִמּכָ

אנה קמינסקה



ְלָמה אני רוצה לתת יותר תשומת לב השנה?

צילום: יעל קריא



מתנה
ר. ה ְמאוָּשׁ יֹום כֹּ

ָגּן. י ַבּ ָהֲעָרֶפל נָמֹוג מוְּקָדּם, ָעַבְדִתּ

ִריפֹוְליוּם. ְפּ ַרח ַהַקּ ִרים ִנְצְמדוּ ֶאל ֶפּ קֹוִליְבּ

נֵי ָהֲאָדָמה ֶשָרִציִתי ְלַעְצִמי. לֹא ָהיָה ָדָבר ַעל ְפּ

ַדאי ָהיָה ְלַקנֵא ּבוֹ. ְכּ י ִאיש ֶשׁ ְרִתּ לֹא ִהַכּ

י. ַכְחִתּ ָהיָה ָשׁ ֶאת ָהַרע ֶשׁ

ִהְנִני. י ַמה ֶשּׁ י ָהִייִתּ י ַלְחשוֹב ִכּ ִתּ ְשׁ לֹא בֹּ

ל ַמְכאוֵֹבי ּגוּף. י ָכּ ִתּ לֹא ַחְשׁ

ִפי ָרִאיִתי יָם ָכּחֹול וִּמְפָרִשׂים. ְקּ ִהְזַדּ ְבּ

צ'סלב מילוש

מפולנית: דוד וינפלד



איך אוכל להיטיב עם עצמי השנה?






