"וְ ַל ֵּמדְ נָ ה
נֹות ֶיכם
ְב ֵ
נֶ ִהי"...
התנועה הרפורמית בישראל
יהדות ישראלית ללא מחיצות

אסופת קריאה ,תפילה וטקס
ליום המאבק הבינלאומי באלימות כלפי נשים  25 -בנובמבר
בהודיה והתרגשות אנו מביאות אל קהילותינו אסופה זו,
פרי ראשון שהבשיל מתוך הלימוד ב"בנות דינה" .1
חשוב מאוד בעינינו לציין את יום המאבק הזה גם בתוך
קהילות הלימוד ,התפילה ,החינוך והעשייה של תנועתנו.
חשוב בעינינו – לתת מענה דתי ורוחני אל מול מציאות
שבה קיימת אלימות מתמשכת כלפי נשים בחברה שלנו
ובעולמנו .האסופה מחולקת שערים  -שערים ,כל שער
והדגשים שלו:
קינה – אנו קוראות פנימה את המקוננות ,ומאפשרות
במידה וכך בוחרים ,להפוך את הכאב והכעס לעניין
קהילתי וציבורי
נשמה – זוכרות ומזכירות שככל שתהיה קשה וכואבת
הפגיעה בגוף ,הנשמה נשארת תמימה וטהורה ,ולכן
מבקשות לחדש ולהפעים את נוכחותה של הנשמה אל
מול הפגיעה בגוף
תפילה – הצגתן של מספר תפילות שנכתבו במיוחד על
מנת לזעוק ולצעוק כאב שהיה מושתק דורות רבים מדי
רפואה – טקסים וטקסטים שעניינם תהליך הריפוי
מאלימות המופנית כלפי נשים.
אנו מתפללות שאסופה זו תהיה גם איילת השחר
המביאה אתה ראשיתה של נחמה .אנו מאמינות שריפוי
זה יוביל באינספור דרכים לריפוי עמוק של החברה
הכואבת שלנו.

ּשה
ּבְרּוכָה אֲ נִי ׁשֶ עָׂשִ יתִ י ַע ְצמִי אִ ָׁ

אֹורנָה ַרב-הֹון
ְ /

ָהי ִיתָ עֹומֵד ּומִתְ ַּפ ֵלּל ׁשָם ִל ְפנֵי ַהּקִיר.
ׁש ַמעְּתִ י אֹותְ ָך אֹומֵר:
ָ

ׂשנִי ִאּשָׁה".
"ּבָרּוְך ׁשֶֹלא ָע ַ

ׁשַָאלְּתִ י אֹותְ ָך מַדּועַ.

ָאמ ְַרּתָ ְ " :כּׁשֶּתִ גְדְ ּלִי ּ -תָ בִינִי".

ִהּנֵה ּגָדַ לְּתִ י ַע ְכׁשָו
ַועֲדַ י ִן אֵינֶנִּי ְמבִינָה.
ׁשּנַ ֲעׂשֵיתִ י ִאּשָׁה
ה ֲֵרי ּבְרּוכָה ֲאנִי ֶ
ַּזֹורם ּבִי
ה ֲֵרי הַּדָ ם ה ֵ
ִה ְצמִי ַח ַחּי ִים חֲדָ ׁשִים
ה ֲֵרי אֵינֶּנִי ֻטמְָאה.

ִהּנֵהֲ ,אנִי ִמ ְצטַּדֶ קֶת.

ָהאִם ֹלא זֹו ַה ַּכ ָ ּונָה?

וְֹלא.

ֹלא אֹמַר
ׂשנִי ֶּגבֶר.
ּבָרּוְך ׁשֶֹּלא ָע ַ
אֹמַר:

ּבְרּוכָה ֲאנִי
" 1בנות דינה" היא קבוצת חשיבה ופעולה של רבות רפורמיות ,אל
מול מציאות של אונס ,פגיעה מינית וגילוי עריות בחברה הישראלית.

ׁש ָעׂשִיתִ י ַע ְצמִי
ֶ
ִאּשָׁה.

1

קינה

יָקֵ ם סְ עָ רָ ה ל ְִדמָ מָ ה (תהלים ק"ז)
טז ּכֹה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָא ֹות ,הִ תְ ּב ֹונְנו ּ ו ְִק ְראו ּ לַמְ ק ֹונְנ ֹות
ו ּתְ ב ֹואֶ ינָה; וְאֶ ל-הַ ֲחכָמ ֹות ׁ ִשלְחו ּ ,וְתָ ב ֹואנָה .יז ו ּתְ מַ הֵ ְרנָה,
וְתִ ּ ֶש ׂנָה עָ לֵינו ּ נֶהִ י; וְתֵ רַ ְדנָה עֵ ינֵינו ּ ִּדמְ עָ ה ,וְעַ פְ עַ ּפֵינו ּ ִיז ְּלו ּ-
מָ יִם .יח ִ ּכי ק ֹול נְהִ י נ ׁ ְִשמַ ע מִ ִ ּצי ּ ֹון ,אֵ ְ
יך ׁ ֻש ָּד ְדנו ּ; ּב ֹ ׁ ְשנו ּ מְ אֹד
י-שמַ עְ נָה
ִ ּכי-עָ זַבְ נו ּ אָ רֶ ץּ ִ ,כי הִ ׁ ְשלִיכו ּ מִ ׁ ְש ְ ּכנ ֹותֵ ינוּ   .יט ִ ּכ ׁ ְ
ַר-פיו; ְול ּ ֵַמ ְדנָה בְ נ ֹותֵ יכֶם
נ ׁ ִָשים ְּדבַר-יְהוָה ,וְתִ ַּקח אָ ְז ְנכֶם ְּדב ִּ
נֶהִ י ,ו ְִא ׁ ּ ָשה ְרעו ּתָ הּ ִקינָה.
ירמיהו ט'
יח...ח ֹומַ ת ּבַת-צִ י ּ ֹון ה ֹו ִר ִידי ַכנַּחַ ל ִּדמְ עָ ה י ֹומָ ם וָ ַל ְילָה אַ ל-
ל-ת ּדֹם ּבַת-עֵ ינ ְֵך   .יט קו ּמִ י רֹנִּי בליל
ִּת ְּתנִי פוּגַת ל ְָך ,אַ ִּ
( ַב ַּל ְילָה) ְלר ֹ ׁ
אש אַ ׁ ְשמֻר ֹות ׁ ִשפְ כִ י כ ּ ַַמיִם ִל ּב ְֵך נֹכַח ְּפנֵי אֲ דֹנָי.
איכה ב'

כבוד המשפחה

 /ריתה עודה (מערבית :לאה גלזמן)

נשמה

שנָּתַ ּ ָת ִ ּבי ְטה ֹורָ ה הִ יא
ְשמָ ה ׁ ֶ
אֱלֹהַ י ,נ ׁ ָ
י ֹונָתִ י ְבּחַ ְגוֵי הַ ּ ֶסלַע ְבּסֵ תֶ ר הַ ּ ַמ ְדרֵ גָה הַ ְר ִאינִי אֶ ת מַ ְראַ י ְִך
הַ ׁ ְשמִ יעִ ינִי אֶ ת ק ֹול ְֵך ִכּי ק ֹול ְֵך עָ רֵ ב ו ּמַ ְראֵ ְ
יך נָאוֶה( .שיר
השירים ב י"ד)

הנשמה

 /שז

הנשמה
מפחדת עכשיו
שאולי אין נשמה
שיש רק הגוף הסובל הזה
ואחריו חושך
דממה
הנשמה מפחדת
שאין אלהים ואין מי
שיאסוף אותה באהבה
הנשמה היא כמו ילדה קטנה
לפני שאבא הצליף בה לראשונה
היא שלוה ומאושרת
היא לא קימת
אבל בכל זאת היא מיללת בקול
רם כל כך עד ששומעים אותה כל הדרך
מאוקיינוס הנשמות ועד הזבל
כאן

ַלמְדֵ נִי אֵיְך ְל ַכּפֵר עַל
ּשּט ֶֶרם ִּב ַּצעְּתִ יו
ֵחטְא ַא ֲהבָתִ י ֶ ׁ
הֵן ִהסְּתַ ְרּתִ יו ּבְתֹוְך ּג ְַרעִין ּתַ ּפּוז
אֹותֹו ז ַָרעְּתִ י ּבְַאדְ מַת רּוחִי
ְל ַמעַן ֹלא ַאכְּתִ ים אֶת חֲלֹומִי
ׁש ָּפחָה.
ְּב ִצּפ ְָרנֵי ּכְבֹוד ַה ִּמ ְ

ׂשִ ימּו לֵב עַל ַהּנְׁשָ מָה
רבי שמעיה קוסון ,צפון אפריקה ,המאה ה16

אֹודֶ ה ָלאֵל ֵלבָב חֹוקֵר 	    

ּב ְָרן-יַחַד ּכֹו ְכבֵי בֹקֶר

ׁשמָה 	     
ׂשִימּו לֵב עַל ַהּנְ ָ

ֶלׁשֶם ׁשְבֹו וְַא ְח ָלמָה

ְאֹורּה ּכְאֹור ַה ַחּמָה 	      
ו ָ

ׁש ְבעָתַ י ִם ּכְאֹור ּבֹקֶר
ִ

ִמ ִּכּסֵא כָבֹוד ֻח ָּצבָה 	        

לָגּור ְּבא ֶֶרץ ע ֲָרבָה

ְל ַהצִילָּה ִמ ֶּל ָהבָה 	          

ִירּה ִלפְנֹות ּבֹקֶר
ּו ְל ָהא ָ

עּורּו נָא ּכִי ְבכָל ַליְלָה 	    

ׁשמַתְ כֶם עֹולָה ְל ַמ ְעלָה
נִ ְ

לָתֵ ת ּדִ ין ֶחׁשְּבֹון ִמ ְפ ָעלָּה 	 

לְיֹוצֵר ע ֶֶרב וָבֹקֶר

תפילה

משאלת לב של נאנסת

ּיה חָ ׁ ְש ִכּי (תהלים יח כט)
ִכּי אַ ּ ָתה ּ ָתאִ יר נ ִֵרי יְהוָה אֱלֹהַ י ַי ִג ּ ַ
תפילה בעבור שבירת חומות השתיקה
אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו,
עזור לנו לחזק את הקול הנשבר
ולאמץ את הזעקה הדוממת,
של אלו שקירות המשפחה המגנים
הפכו בעבורם לחומות בית האסורים,
ושל אלו המייחלים למען נפנה אל סבלם,
ָ
הקוראים לנוְ " :וגַם אֶ ת ִּדמְ עָ תִ י ִש ׂימָ ה בְ נֹאדֶ ך" (מתוך פיוטי הסליחות).
הטה אוזננו לשמוע את קול דמי אחינו ואחיותינו זועקים,
פתח את לבבנו לזכור כי אנו ברואים בצלמך,
ועליך נאמרְּ " :דמָ מָ ה וָק ֹול אֶ ׁ ְשמָ ע" (איוב ד .)16
עזור לנו לגלות בתוכנו את הרצון והכוח לסייע להם להתחיל מחדש,
למצוא את האומץ האדיר לזעוק ולא להסתיר
ולהעניק להם את התקווה לעתיד טוב יותר.
תן לנו את הזכות לסייע בידם לגלות תעצומות נפש
ולבחור בחיים.
ולסובלות מאלימות במשפחה אנו קוראים בכל ליבנוִּ :פתְ חִ י לִי אֲ ח ֹותִ י
(שה"ש ה' ב'),
הָ ִרימִ י ַב ּכֹחַ ק ֹול ְֵך...הָ ִרימִ י אַ ל ִּתירָ ִאי ,כּי י ֵׁש ָש ׂכָר לִפְ ֻע ּלָתֵ ְך (ישעיה מ'
ט' ,ירמיה ,לא .)15
ה ֹו ִר ִידי ַכנַּחַ ל ִּדמְ עָ ה ,רָ ִאיתִ י אֶ ת ִּדמְ עָ תֶ ְך( .איכה ב' י"ח ,ישעיה ל"ח ה')
אֲ חֹתֵ נו ּ אַ ְּת ,אֲ חֹתֵ נו ּ אַ ְּת ,אֲ חֹתֵ נו ּ אַ ְּתֲ .היִי לְאַ ְלפֵי ְר ָבבָה( .בראשית כד .)60
אנא ,אלוהינו שבשמים ,שוועת הדל תקשיב ותושיע,
ברא בתוכן ובתוכנו נפש חדשה ,והנחילנו ישועה וחיים.
ברוך אתה ה' ,אשר מחדש בטובו בכל יום תמיד טוהר נפשו של אדם.
ברוך אתה ה' ,המחזק ידינו בכינון חברה בה זוכים כולם לחיות חיים של כבוד
ואהבה.
אנא אל נא רפא נא לנו.
\\ הרבה נעמה דפני קלן

רוצה לבקש ממך ,לילה אחד הניחי לי לישון בשקט.
רוצה לשאול ממך את מנוחת גן העדן ,את השקט האורב לי
בפתח החדר.
רוצה שתשתיקי את דממת הפסיעות שבתוכי ,קחי ממני את
קולות הדלת הננעלת.
שסיבוב המפתח ייעצר ולו ללילה אחד.
פזרי בושם לגרש את ריחות הרוע ,את חמיצות הזיעה של
אבא.
הוא כבר מזיע מתחת לאדמה ,אבל ריחו קבור
באפי וזיעתו טרייה בתוכי.
קנחי את אפי מדמעות ישנות מבוישות ,קמוטות מזקנה.
ללילה אחד הכילי אותם ,שלא ידירו שינה מעיניי.
הניחי את כף ידך על הבטן התחתונה ,הרגיעי את רעידות
האימה.
אמרי לשלפוחית שרק ללילה אחד לא תשחית.
הבטיחי לפות שזה רק זיכרון ,ושאין נחשים יוצאים מתוך
הארון.
אמרי לעפעפיים שמותר כבר להיעצם ,אין צורך למצמץ,
אף זר לא יעז.
כסי בחיבה את האוזניים ,כבר אין קולות של נשיפה ואנקה.
לחשי לי קולות של אם נאמנה
ואולי שיר ערש על סבתא שבישלה דייסה.
החזיקי את ברכיי הרועדות ,עצורות ,נעולות.
הבטיחי להן שהן שמורות ומוגנות.
אמרי בקול רם פעם אחת :יש שומר לפתחך ילדה.
עטפיני ללילה באותה אמונה ,שפעם הייתי ילדה אמיצה.
התירי לי לבכות אותך מתוכי ללא הסתרת הדמעות ,ללא
פחד התגובות.
עזרי לי לילה אחד לאטום את המחשבות.
קחי ממני את מפתח הזיכרונות ולו לכמה שעות.
ניצה סקולניק ,אריה שחלם להיות פרפר2016 ,

תפילה לנפגע /ת אונס או תקיפה מינית

ואני במערה -

[ניתן להגיד ביחידות או עם הקהילה]

תפילה:
יְ-ה-וָ-ה -

יְ-ה-וָ-ה שפתי תפתח

חִ ּלַצְ ת נַפְ ׁ ִשי מִ ּ ָמוֶת ,אנא יה החיי אותי.

ופי יקרא;

יְ-ה-וָ-ה -

אֵ ל נְקָ מ ֹות ה ֹופִ יעַ

חִ ּלַצְ ת גופי מעינוי ,אנא יה רפאי אותי.

אני __________  (  בת  /בן ________ ו _________) יְ-ה-וָ-ה -
קורא  /ת אליך,

חִ ּלַצְ ת רוחי משבירה ,אנא יה חזקי אותי.

אלוהי דינה ואלוהי תמר-

אלוה  -יה

בהתעטף עלי רוחי

רפואה

ִשבו ּרֵ י לֵב ו ּמְ חַ ֵב ּׁש לְעַ צְ ּב ֹותָ ם תהלים קמ"ז
הָ רֹפֵא ל ׁ ְ
כאשר לבי עונה לתכלת בחצר השקטה ,אני אומרת לו :הֱיה תמים .אני
אומרת לעצמי :אבטח ולא אפחד.
בקרב עלים רחוקים מן השכל האנושי ,רחוקים מן המחשבה ,השנאה ,הריב
הב ְּּטחה של הצמיחה ,ביום שאין בו הרג ,ביום שאני
והכעס האנושי ,בקרב ִ
חשה כי לא כלו רחמיו ,יושבת אני עם עלי ושירי ,מלאה אמון .השקט מלא
קולות ציפורים ,ועלי הגפן מטפסים מפועֲמי שמש.
זלדה ,מתוך "ציפור אחוזת שמש"

טבילה להתחדשות בעקבות פגיעה מינית
 /תמר דבדבני
לפני הטבילה:
מַ יִם ּב ְ ַּק ׁשו ּ רַ חֲמִ ים עָ לַי.
הַ נִּיחו ּ לִי ל ְִר ּג ַע ֹ ְ ּבר ְך ֹ ע ֲִריסַ תְ כֶם
ְ ּבהֶ מְ יַתְ כֶם אַ ׁ ְש ִקיט אַ ׁ ְשמָ ה וְג ַע ֹל.
מַ יִם ּב ְ ַּק ׁשו ּ רַ חֲמִ ים עָ לַי.
אֶ ת ֲח ָללַי מַ ּלְאו ּ ִ ּבצְ לִילו ּתְ כֶם
נַקּ ו ּ אֶ ת הַ ְּפצָעִ ים ׁ ֶש ּלֹא הִ ְגלִידוּ.
מַ יִם ּב ְ ַּק ׁשו ּ רַ חֲמִ ים עָ לַי.
ּבַאֲ בָרַ י הָ פִ יחו ּ ּכ ַח ֹ ז ְִרימַ תְ כֶם
חַ ְּד ׁשו ּ ִ ּבי ט ַה ֹר ׁ ֶשאָ בַד.
אחרי העליה מן המים:
ּבָרו ְּך אַ ּ ָתה ה' הַ מְ חַ ֵּד ׁש ִ ּבי ּגו ּפִ י ְונ ׁ ְִשמָ תִ י.

תפילה לשלום המטפלים
/הרב לוי ויימן קלמן
ואמותינו,
אלוהינו ואלוהי אבותינו ִ
ּ ֵתן בלב כל המטפלים בחולים חוכמת-הלב ו ֶש ׂכֶל טוב לר ּ ֵפא ולחזֵק את
רוחם.
ָ
קודשך על כל קרוביהם ואוהביהם של הסובלים ממחלת הנפש
ֶ
הַ אֲ צל מרוח
או ממחלת הגוף,
כדי שיוכלו לעמוד לימינם בעת מצוקתם ולהעניק להם אהבה ואמונה.
אנא עזור לנו לחוש את נוכחותך גם כאשר אין אנו מבינים את כוונתך.
עָ נֵנו ּ אלוהינו – רופא כל ּבָשר ומפליא לעשות.

טקס לברכה עצמית
בטקס הזה ,האישה מברכת את עצמה ,היא מכבדת את האלוהות שלה עצמה....זהו אישרור עצמי ,טקס מאוד פרטי ובעל עוצמה.
על מנת לקיים אותו ,ראשית רחצי עצמך על מנת להטהר.
הכיני מרחב נקי ופרטי שתוכלי להיות בו בנוחות .שימי לפניך מיכל יפה עם מלח ,כלי עם מים וכלי עם יין ...קשטי את שולחן בצורה
יצירתית ונאה ,לדוגמא – שני נרות בפמוטים – אחד בכל צד של השולחן ,ובמרכז אגרטל עם ורד....הניחי גביע בקידמת השולחן ומלאי
אותו חצי במים וחצי ביין .קחי את המלח והניחי אותו על הרצפה ,ועמדי על המלח עצמו (כלומר ,צריך מן הסתם להוציא חופן החוצה
מהכלי .)...המלח מסמל את מלח הארץ ,חכמה – כלומר ,את ניצבת על חכמתך שלך .והמים מסמלים כוח החיים .ויין הוא המוביל
לאקסטזה ,והוא מקודש מכיוון שהוא מייצג שמחה ועוררות .מערבבים אותם מחצית במחצית מכיוון שחשוב לייצג מידתיות ומתינות.....
הדליקי את הנרות וברכי את הרגע במילותיך שלך ,במידה ואת מתחברת לכך ,ניתן גם להדליק קטורת או להבעיר שמנים ריחניים או
להריח בשמים ....בכל מקרה ,משהו שאת מייצרת בעצמך הוא תמיד חזק יותר מכל דבר אחר.
עכשיו ,טבלי את אצבעך בגביע שלך ,ובנגיעה במצחך אמרי "ברכי אותי ,אם ,מכיוון שאני בתך" .זה מעשה של הכרה במקום שממנו
מגיעים חייך....נוצר כאן גם קשר עם הרוח שבתוכך שאת מנסה ליצור איתה קשר.
טבלי את אצבעך שנית ,געי באפך ואמרי "ברכי את אפי להריח את תמציתך" .חוש הריח הוא הזנוח שבין חושינו .רוב התאים במוח
מסוגלים להתעורר בעזרת ריח מסוים ,והם בתורם מעוררים משהו עמוק במוחינו....זה להיות קרובה (ומחוברת) לטבע....
שוב טבלי את אצבעך ,געי בשפתיך ואמרי "ברכי את שפתי לדבר בך"....השפתיים מסמלות את המילה ,את האמירה....את ארגון
החברה ומודעות חברתית .בהחלט ,מילים הן מהפיכה .פה הוא מהפיכה .. .אחריותינו היא להיות מודעות למה שאנו אומרות ,מכיוון
שמה שאנו אומרות הוא קסם ,הוא טקס .למילים יש כוח ...דיבור הוא האופן שבו אנו משפיעים על מוחנו ,אנו משפיעים אחד אל השני
בעזרת מילים...אנחנו צריכות להיות מסוגלות לבטא על-מנת ליצור שינוי ,ולכן כשאת מברכת את שפתיך חשבי על כל זה...
כעת ,טבלית אצבעותיך שוב וגעי בשדיך ,ואמרי "ברכי את שדי ,שעוצבו בעוצמה וביופי" .בתרבויות מטריארכליות  ,אמת המידה ליופי
הייתה חוזק ויופי משולבים .לא עודדו חולשה ,חולשה לא נחשבה יפה.
שוב ,טבלי אצבעותיך ,געי בפות שלך ואמרי "ברכי את חלצי שיוצרים חיים ,כפי שאת יצרת את היקום".
נגיעה בפות ובאיברי המין ודיבור על הבאת חיים לעולם ,לא מעידים בהכרח על כך שכל אישה צריכה ללדת ילדים .זוהי פשוט אמירה
המקשרת אותנו לכל מה שהוא נקבה....
ולבסוף ,טבלי את אצבעך וגעי ברגליך ואמרי "ברכי רגלי להלך בשביליך" .כל מה שמוחך חושב ,רגליך ילכו בעקבותיו .את רוצה
לייצר כיוון בחייך ,כלפי עצמך ,כלפי העולם שלך ,כלפי האנשים שלך ,כלפי כל מה שסביבך .והאחריות שאת מקבלת על עצמך היא
שאת אלוהית ,ושיש לך עוצמה .אינך חסרת אונים .את חסרת אונים רק במידה ואת מאפשרת קיומה של מערכת שהופכת אותך לחסרת
אונים .מרגע שאת מבינה שאינך רוצה להיות שפחה ,ואת אומרת את זה ,הרי שאת מעוררת את אלוהות החופש....
כשאת מסיימת את הלחש ,הישארי על המלח וחושי בכוח זורם לתוכך .אז ,כבי את הנרות ואמרי מילים של הודיה.

                                                        
(תרגום ,עיבוד והתאמה – הרבה גילה קן)
טקס זה הוא תרגום ועיבוד לטקס לברכה עצמית כפי שהופיע כאן:
Budapest, Z. E. (1979). Self-Blessing Ritual. In Carol P. Christ & Judith Plaskow: WomanSpirit Rising – A Feminist Reader in Religion

ברכת הגומל – למי שעברו חוויות מסכנות חיים ושרדו:
המברכת אומרתָ :בּרו ְּך אַ ּ ָתה ה' אֱלֹהֵ ינו ּ מֶ ל ְֶך הָ ע ֹולָם הַ ּג ֹומֵ ל לְחַ ָיּבִ ים ט ֹוב ֹותֶ ׁ ,ש ְגּמָ ַלנִי ָכּל טו ּב
הקהילה /מניין עונים :אָ מֵ ן ,מִ י ׁ ֶש ְגּמַ ְלּך ָכּל טו ּב ,הו ּא ִיגְמָ לְך ָכּל טו ּב ּ ֶסלָה.
ז ׁשו ּבִ י נַפְ ׁ ִשי לִמְ נו ּחָ יְכִ י ִכּי יְהוָה ָגּמַ ל עָ ָליְכִ י.
ח ִכּי חִ ַלּצְ ּ ָת נַפְ ׁ ִשי מִ ּ ָמוֶת אֶ ת עֵ ינִי מִ ן ִדּמְ עָ ה אֶ ת רַ ְגלִי מִ דֶ ּחִ י.
ט אֶ תְ הַ ֵל ְּך לִפְ נֵי יְהוָה ְבּאַ ְרצ ֹות הַ חַ ִיּים תהלים קטז

ָבּרו ְּך אַ ּ ָתה ה' אֱלֹהֵ ינו ּ מֶ ל ְֶך הָ ע ֹולָם,
אֲ ׁ ֶשר יָצַ ר אותי ְבּחָ כְ מָ ה,
וּבָרָ א בי נְקָ בִ ים נְקָ בִ ים ,חֲלוּלִים חֲלוּלִים .
ָגּלו ּי ְויָדו ּעַ לִפְ נֵי כִ ּ ֵסא כְ ב ֹודֶ ָך,
ׁ ֶש ִאם י ּ ִָפתֵ חַ אֶ חָ ד מֵ הֶ ם ,א ֹו י ּ ִָסתֵ ם אֶ חָ ד מֵ הֶ ם
ִאי אֶ פְ ׁ ַשר לְהִ תְ קַ ֵיּם ְו ַלעֲמ ֹוד לְפָ נ ָ
ֶיך אַ פִ ּלו ּ ׁ ָשעָ ה אֶ חָ ת
ּשׂר ו ּמַ פְ לִיא ַל ֲעש ׂ ֹות:
ָבּרו ְּך אַ ּ ָתה יי ,ר ֹופֵא כָל ָב ָ

ברוך אתה ה' ,אלוהינו רוח העולם ,המחזיר נשמתי בחמלה בבקרים ,הַ ּ ַמ ִּפיל
חֶ בְ לֵי ׁ ֵשנָה עַ ל עֵ ינָי ו ּתְ נו ּמָ ה עַ ל עַ פְ עַ ּ ָפי בלילות .ברך את שגרת יומי ,המזכירה לי
כי זמנך מתחדש עם בוקר ועם ליל ,וכי נפשי יכולה למצוא מנוחה ,ולהתרווח
במרחבי עצמה .ביָדֵ ְך אפקיד רוחי ,בעת אישן ואעירה ,ברוכה את יה ,שומרת נפשי.
 //הרבה אפרת רותם

עורכות:
הרבה גילי צדקיהו
הרבה אילה שעשוע-מרון
הרבה גילה קן
הרבה אפרת רותם
תודה למי שסייעו לנו .לרבה אילה רונן סמואלס ולרבה טללית שביט על עזרתן
במציאת טקסטים ולרבה מירה רגב על העריכה .תודה מיוחדת לכל הרבות
השותפות מזה כשנה ויותר בקבוצת הלימוד "בנות דינה" .השיחה והמחקר
המשותפים שלנו הם שאפשרו לאסופה זו לצאת אל האור.
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