
 
 
 
 
 

 ד"בס

 קהילת הצור והצהר 
 א"פתש יום הכיפורים

 
 

 
 
 

ְרצֹוֶנָך ר ֶשֹּלא כִּ בָּ יֶהם דָּ  ְוַאל ֹיאַמר פִּ

ְתָארלוחידוד  שלוםתבתור ים נכתבים הדברים הבא ְפֵנה "ראו: ]שנכתב לקראת ראש השנה תשפ"א  מִּ
אֹות אֹות ְוַאל ַלֲחטָּ א ֶאל ַהְתלָּ  .["נָּ

 

 

ַסע ַבל פָּ ים ְוטָּ נִּ ט ְלבָּ יץ]מתוך  עָּ   הכיפורים טבילה במקווה בערב יום - [חַ כֹ  ַאמִּ

שו"ת כנפי יונה, עמ' ה; ]בערב יום הכיפורים  המומלץ לנקוט באמצעים חלופים ולא לטבול במקוו
בניגוד לשנים עברו, המקווה כאן בצור הדסה לא ייפתח . ק, ח"ד, כא; משנ"ב פח, סק"ד[מנחת יצח

  בערב יום הכיפורים.עבור נשים הנוהגות לטבול 

 

 

ְהֶיה ְבֹאֶהל מֹוֵעד ְבֹבאֹו ְלַכֵפר ַבֹקֶדש ם ֹלא יִּ ל ָאדָּ  התפילהסדרי  - ]ויקרא טז, יז[ ְוכָּ

סל ־כדורהכנסת )נוסח אשכנז( ובמגרש ברחבת בית ה – להתקיים בחוץ התפילות בקהילתנו ימשיכו
עטיית כידוע, ההנחיות כוללות:  .בהתאם להנחיות העדכניות – הדסים )נוסח ספרדי(ביה"ס של 

, תדיר מרחקים בין מתפללים, חיטויגבאי קורונא, חמים, מרחקים בין מתבלת התקהלות, הגמסכה, 
 .ועוד

 מנת על. התפילה אורךל הורה ליד ונשארים מסכה עוטים הם עוד כל לתפילה ילדים להביא ניתן
לכל הילדים בכל הגילאים, למעט  פהתק מסכה עטייתחובת , הציבור לכלל בטוח מרחב ליצור

 .בעגלה הישובים וילדים תינוקות

יש להצטייד במחזור  )בשינוי קל כמפורט להלן(. בקהילתנו אנו נוהגים להתפלל בנוסח אשכנז
 . מהבית

 .לא תהיינה פתיחות כלל במהלך התפילה –פתיחת הארון 

 

 

ַרת ַנְפשוֹ   הצום – ]משלי יד, י[ ֵלב יֹוֵדַע מָּ

חשיבות הצום עולה על חשיבות התפילה בציבור, וחשיבות  –מבחינת מדרג החובות ביום הקדוש 
כמו בכל שנה, עדיף להישאר בבית ולצום מאשר להסתכן בהגעה לבית  .כולנהפיקוח נפש עולה על 

אנו לא רוצים שאף אדם יתייבש ו/או יזדקק  –ברורה  נומדיניות .]שו"ת חת"ס, ח"ו, כג[ הכנסת
 לטיפול רפואי עקב הצום. 

 

 

ֶכס ְוַהֹטַהר  אלכוג'ל - ַהֶטֶּֽ

שהרי הוא לא משאיר שכבה, ועוד מותר להשתמש באלכו'גל  –הגם שסיכה אסורה ביום הכיפורים 
 .]מהר"י קורקוס, הלכות שמיטה ויובל ה, ו[הוא לא ראוי לסיכה 

 

ְשַמְרֶתם ְמֹאד  ְונִּ
 ְלַנְפֹשֵתיֶכם



ם עָּ ים ְוהָּ ה ְוַהֹכֲהנִּ רָּ ֲעזָּ ים בָּ עֹוְמדִּ  יחי ציבור לשלכלליות הנחיות  - הָּ

. משום כך, כך בכל תפילה. העובר לפני התיבה הרי הוא שליח של ציבור המתפללים והמתפללות
. לשליחות זו שתי פנים שהן מיטביתלהיות רגיש לרחשי שולחיו ולמלא את שליחותו בצורה  יועל

השנה יותר מתמיד, על שליחי  אחת: לעורר את הלבבות מחד, ולהימנע מטרחא דצבורא מאידך.
: אין למהר יתר על המידה, ומנגד אין להאריך את נתיב המתאיםהציבור להשכיל ולמצוא את ה

 יש להתפלל מעומק הלב.  – רחמנא ליבא בעיהתפילה. 

במידת הצורך ובהתאם המתקבלים על לב המתפללים והמתפללות. שליחי הציבור יבחרו בניגונים 
םשירה על הש"ץ לתעדף  להלן(.וצע לנסיבות, רשאי שליח הציבור להחליט על דילוגים )כמ ְקַהל עָּ  .בִּ

 

 

ְתַפֵלל ין ְלהִּ ירִּ  כל נדרי - ָאנּו ַמתִּ

" "כדי שיהא שכינה מסכמת עמהם בהתרהוזאת , וציא את ספרי התורה לתפילת כל נדריניתן לה
  .. אין להעביר את הספרים מיד ליד ואין לעבור בין המתפללים[ע"ב ]שיטה מקובצת, נדרים כג

 דילוגים.אין  –כל נדרי וערבית בתפילת . מסכות בריחוק מהחזן ויעטומחזיקי הספרים יעמדו 

 

 

ַחר ה שָּ ירָּ  שחרית - []תהלים נז, ט ָאעִּ

 .בפסוקי דזמרהבבוקר  6.45התפילה תתחיל בשעה 

יָך אתִּ ים ְקרָּ ַמֲעַמקִּ יר ַהַמֲעלֹות מִּ הש"ץ יאמר את הפסוק הראשון ואת , כאשר ייאמר בלחש –ה'  שִּ
  .הפסוק האחרון בקול

י ֵאֶמיָך] רשותהפיוט מדלגים על  –חזרת הש"ץ  אתִּ שָּ פיוטי מגן, מחיה, [, וכמו בכל שנה גם על נָּ
כל. בפיוטים ם שּולבחירת הש"ץ בשטים פיו .משולש ,[ְתַחֶכה לוֹ  יֹום מֹותוֹ ַעד מלבד השורה: תוכחה ]

ה הּוא ֱאֹלֵהינּו :קטעים נבחריםלשיר הבאים ניתן לבחור  ים / ַאתָּ ְמרּו ֵלאֹלהִּ ַעל /  ַמֲעֵשה ֱאֹלֵהינּו / אִּ
ֵאל ְשרָּ תוֹ  יִּ ֶרת /  ֱאמּונָּ ַאֶדֶּֽ ההָּ ֱאמּונָּ ין :לדלג .ְוהָּ  .ביום הדיןהפיוט כבר נאמר , מאחר שְלֵאל עֹוֵרְך דִּ

: למעט, ְזֹכר ַרֲחֶמיָךהחל מפסקת אחרות תפילות על כל הקטעים הנאמרים ב לדלג מומלץ – סליחות
ְמנּו ,ְשַמע קֹוֵלנּו ַשֶּֽ ָךבמידה והשעה מוקדמת ניתן להוסיף  .בניגון הידוע ַעל ֵחְטא, אָּ נּו ַעֶמֶּֽ י אֶָּּֽ או שיר  כִּ

 .אחר

 .לדוכן בשחריתלא יעלו הכהנים 

 .ללא חזרה בקול של הש"ץ והקהל על משפטים נבחרים – אבינו מלכנו

 בקול. –י"ג מידות בהוצאת ספרי התורה 

 

 

ְהֶיה צֹום ֶזה יִּ   קריאת התורה - [ההפטרהמתוך  –ישעיה נח, ה ] ֲהכָּ

 –קריאת התורה  .. העולים מוזמנים לנדב בלבם לקופת הקהילהמי שברך לעולים לא ייאמרו כלל
 . וללא עיכובים ביעילותבדיוק ו

 

 

ה ה ְנכֹונָּ  יזכור - ַהְמֵצא ְמנּוחָּ

 כפרה להם יש כן גם דהמתים, נשמותיהם ומזכירין. המתים בעד הכיפורים ביום צדקות לידור הגונ"
מי שאינו מגיע לבית הכנסת יאמר יזכור וידור לצדקה . ]שו"ע ורמ"א או"ח תרכא, ו[ "הכיפורים ביום

 .יזכורת תפילממרחב בית הכנסת בזמן  אין יוצאים .בביתו

 



ם תָּ ְלכָּ ים ְכהִּ פִּ  מוסף - ּומּוסָּ

ַמַעש י מִּ נִּ י ֶהעָּ ְננִּ  .בדילוגים – הִּ

ם ּולבחירת הש"ץ בשפיוטים  ., כמו בכל שנהמשולש ,פיוטי מגן, מחיהל ע מדלגים –חזרת הש"ץ 
ים קטעים נבחרים:לשיר כל. בפיוטים הבאים ניתן לבחור ש ְמרּו ֵלאֹלהִּ  ְוֹכל/  ַמֲעֵשה ֱאֹלֵהינּו / אִּ

ים ינִּ ם  / ַמֲאמִּ ּיֹותֱהֵיה עִּ יפִּ יּו ֹכל , ולא על הפיוט ּוְנַתֶנה ֹתֶקףלדלג על הסילוק לא מומלץ  .פִּ ְוֶיֱאתָּ
ְבֶדָך ֵאלולא על הרשות  ,ְלעָּ ה לָּ ילָּ ֵלינּו ְלַשֵבחַ  .אֹוחִּ כרגיל )ללא הארכה יתירה(, עם כריעה )אין צורך  – עָּ

 .בדבר חוצץ בין הראש לבין החצץ(

 

ֵתינּו ים ְשפָּ רִּ ה פָּ  סדר העבודה - [שבת שובההפטרת  – ]הושע יד, י ּוְנַשְלמָּ

ה כֹוַנְנתָּ אנו נוהגים לומר את הפיוט  יםלחש. זריזות ובביאמר הש"ץ את קטעי הביניים  .ַאתָּ  – ְוַהֹכֲהנִּ
ְמנּו: לדלג לוידוי מומלץ ַמְרֵאה ֹכֵהןשירת הפיוט לאחר  ., עם כריעות כמקובלבניגון הידועלזמר  ַשֶּֽ , אָּ

 (.אחרות תפילותהנאמרים בהקטעים )בלי  ַעל ֵחְטא

 ותשלום התפילה. ברכת כהנים

 

 

ם ֵעינָּ  כָּ  ההפסקה - ]קהלת ב, יד[ יו ְבֹראשוֹ ֶהחָּ

 הפסקה ארוכה מרגיל. יש להתכונן לכך ולתת את הדעת לניצול הזמן ביום הקודש.צפויה 

 

 

םַמה  ְרדָּ  מנחה - ההפטרה[מתוך  –]יונה א, ו  ְלָך נִּ

על כל  לדלגמומלץ  – סליחות ., כמו בכל שנהמשולש ,פיוטי מגן, מחיהל ע מדלגים –חזרת הש"ץ 
ְמנּו ,ְשַמע קֹוֵלנּו: למעט, ְזֹכר ַרֲחֶמיָךהחל מפסקת אחרות תפילות הקטעים הנאמרים ב ַשֶּֽ  ַעל ֵחְטא, אָּ

ָךבמידה והשעה מוקדמת ניתן להוסיף  .בניגון הידוע נּו ַעֶמֶּֽ י אֶָּּֽ  .או שיר אחר כִּ

 אין הכהנים עולים לדוכן במנחה.

 .ללא חזרה בקול של הש"ץ והקהל על משפטים נבחרים – אבינו מלכנו

 

 

ְפֶנה*  נעילה - *ַהֶשֶמש יָֹּבא ְויִּ

 משאת הזמן.כפי  –וסליחות פיוטים 

 18.42לאחר לא  –ברכת כהנים 

 18.52לאחר  –תקיעת שופר 

 

  19.05 ערבית וסוף הצום

 תקהלותללא ה –קידוש לבנה 

 

 

 מוזמנים לפנות אלי להבהרות נוספות.חיו ליהציבור וש

 

,גמר חתימה טובה  

 לוי יצחק קופר


