
רֹאׁש ַהָּׁשנָה 

ל־ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה  ֶאָחד ַלֹחֶדׁש ִמְקָרא־ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ּכָ ִביִעי ּבְ ְ "ּוַבֹחֶדׁש ַהּשׁ

רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם"  )ּבְִמְדּבַר ּפֶֶרק כט, ּפָסּוק א(. ֹלא ַתֲעׂשּו, יֹום ּתְ

ֹראׁש ַהּׁשָנָה ְמכֻּנֶה ּבַּתֹוָרה יֹום ְּתרּוָעה ּכִי ּבֹו ּתֹוְקִעים ּוְמִריִעים ּבַּׁשֹופָר. 
חֶֹדׁש ִּתׁשְֵרי ְמכֻּנֶה ּבַּתֹוָרה ַהחֶֹדׁש ַהּׁשְבִיִעי ּכִי ְספִיַרת ֶהֳחָדׁשִים ּבַּתֹוָרה ַמְתִחילָה 

ּבְחֶֹדׁש נִיָסן וְֹלא ּבְחֶֹדׁש ִּתׁשְֵרי.

ֲאָדרׁשְבָטֵטבֵתּכְִסלֵוֶחׁשְוָןִּתׁשְֵריֱאלּולָאבִסיוָןַּתּמּוזִאיָרנִיָסן
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ֹראׁש ַהּׁשָנָה הּוא ַהַחג ָהִראׁשֹון ּבַּׁשָנָה. 
ּבְיֵָמינּו נְִמׁשְָך ַהַחג יֹוַמיִם: א'-ב' ּבְחֶֹדׁש ִּתׁשְֵרי.

ֵרי ִנְבָרא ָהעֹוָלם." ִתׁשְ נֱֶאַמר ּבַּגְָמָרא, ּבְַמֶּסכֶת ֹראׁש ַהּׁשָנָה: "ּבְ
ֹראׁש ַהּׁשָנָה נְִקָרא ּגַם יֹום ַהִּדין )ִּדין - ִמׁשְּפָט(.   

ַעם יִׂשְָרֵאל עֹוֵמד לְִמׁשְּפָט, וַה' ַמְחלִיט ֵאיְך ֵּתָרֶאה ַהּׁשָנָה ׁשֶל ּכָל ֶאָחד וְֶאָחד.   

לְֹראׁש ַהּׁשָנָה עֹוד ׁשְנֵי ׁשֵמֹות. ָמה ֵהם? ַהְסּבִירּו ֶאת ַמׁשְָמעּוָתם. 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

ִמן ַהְּמקֹורֹות
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ִמְצוֹות ּוִמנְָהגִים
ִמְתחּו ַקו ּבֵין ֶטְקְסט לִָאּיּור ַהַּמְתִאים לֹו. 

ּבְָרכֹות וְִאחּולִים 
ּבְלֵיל ֹראׁש ַהּׁשָנָה נֹוֲהגִים לְבֵָרְך ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו 

ּבִבְָרכֹות לְׁשָנָה טֹובָה. יֵׁש ַהְּמבְָרכִים: "לְׁשָנָה 
טֹובָה ִּתּכְָתבּו וְֵתָחְתמּו", יֵׁש ַהְּמבְָרכִים "ִּתּכְָתבּו 

ּבְֵספֶר ַחּיִים טֹובִים" וְיֵׁש ַהְּמבְָרכִים "ׁשָנָה טֹובָה". 
ָאנּו ַמֲאִמינִים ׁשֶּבְָרכֹות ֵאּלֶה נִׁשְָמעֹות ּבַּׁשַָמיִם 
ּובִזְכּוָתן נִּכֵָתב וְנֵָחֵתם לְׁשָנָה טֹובָה ּוְמתּוָקה.  

ַמְחזֹור לְֹראׁש ַהּׁשָנָה 
ּבְֹראׁש ַהּׁשָנָה ִמְתּפַּלְלִים ּבְבֵית ַהּכְנֶֶסת ִמּתֹוְך ֵספֶר 
ְמיָֻחד ׁשֶּבֹו ּכֻּנְסּו ּכָל ַהְּתפִּלֹות לְֹראׁש ַהּׁשָנָה. ֵספֶר 
זֶה נְִקָרא ַמְחזֹור לְֹראׁש ַהּׁשָנָה. ּבַַּמְחזֹור ּכְתּובֹות 
ְּתפִּלֹות ּובֶָהן ַהּלֵל וְׁשֶבַח לְֶמלְֶך ַמלְכֵי ַהְּמלָכִים - 

ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא. 

ְּתִקיָעה ּבַּׁשֹופָר 
ּבְֹראׁש ַהּׁשָנָה, לְַאַחר ְּתפִּלַת ׁשֲַחִרית ּובְִתפִּלַת 
מּוָסף, ּתֹוְקִעים ּבְׁשֹופָר ֶהָעׂשּוי ִמֶּקֶרן ׁשֶל ַאיִל 

)ּכֶבֶׂש(. ָהִאיׁש ׁשֶּיֹוֵדַע לְִתקַֹע ּבְׁשֹופָר ְמכֻּנֶה ּבַַעל 
ּתֹוֵקַע. 

ִסָמנֵי ֹראׁש ַהָּׁשנָה
ּבְלֵיל ֹראׁש ַהּׁשָנָה נֹוֲהגִים לֱֶאכֹל ַמֲאכָלִים 

ַהְּמַסְּמלִים ּבַָּקׁשֹות לַּׁשָנָה ַהֲחָדׁשָה.

ְלָׁשָנה טֹוָבה

ִּתָּכֵתבּו ְוֵתָחֵתמּו.
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ּבְִסֻעַּדת לֵיל ָהֹראׁש ַהּׁשָנָה נֹוֲהגִים לֱֶאכֹל ַמֲאכָלִים ַהְּמַסְּמלִים ּבַָּקׁשֹות לַּׁשָנָה ַהֲחָדׁשָה.

ּכְִתבּו לְצַד ּכָל ַמֲאכָל ֶאת ַהּבַָּקׁשָה ַהַּמְתִאיָמה.

ַּבָּקׁשֹותִמְנָהִגים

טֹובְלִים ַּתּפּוַח ּבְִּדבַׁש  0

אֹוכְלִים ֶסלֶק  0

אֹוכְלִים ֹראׁש ׁשֶל ָּדג  0

אֹוכְלִים ִרּמֹון  0

"יְִהי ָרצֹון... ׁשְֶּתַחֵּדׁש ָעלֵינּו ׁשָנָה טֹובָה ּוְמתּוָקה."

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

ּבַּלַיְלָה ַהּׁשֵנִי ׁשֶל ֹראׁש ַהּׁשָנָה נֹוֲהגִים לֱֶאכֹל 
ּפְִרי ָחָדׁש ּולְבֵָרְך ָעלָיו: "ּבָרּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵקינּו 

ֶמלְֶך ָהעֹולָם ׁשֶֶהֱחיָנּו וְִקּיְָמנּו וְִהגִיָענּו לַּזְַמן ַהּזֶה."

ַּתׁשְלִיְך 
ּבַּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשֶל ֹראׁש ַהּׁשָנָה, לְַאַחר ְּתפִּלַת ִמנְָחה, נֹוֲהגִים לֲַעׂשֹות "ַּתׁשְלִיְך". 

הֹולְכִים לְִמקֹור ַמיִם - יָם, ִמזְָרָקה, ֲאגַם אֹו ּבֶֶרז ַמיִם זֹוְרִמים - ּוִמְתּפַּלְלִים 
לַה' ׁשֶּיַׁשְלִיְך ֶאת ַהֲחָטִאים ׁשֶּלָנּו וְיְִסלַח לָנּו. נֹוֲהגִים לְנֵַער ֶאת ַהּבְגִָדים - ֵסֶמל 

לְ"ַהׁשְלָכַת" ַהַּמֲעׂשִים ָהָרִעים לְתֹוְך ַהַּמיִם.  
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ֲענּו.
ַסּפְרּו ַעל ְסעּוַדת ֹראׁש ַהּׁשָנָה ּבְבֵיְתכֶם: ֵאילּו ַמֲאכָלִים ַאֶּתם נֹוֲהגִים לֱֶאכֹל    .1

ּוָמה ֵהם ְמַסְּמלִים? __________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________
ּכְִתבּו ֻּדגְָמה לְַמֲעׂשֶה ׁשֶּכְַדאי לְַהׁשְלִיכֹו לַַּמיִם.   .2

___________________________________________________________________________________________

ְּתִקיָעה ּבַּׁשֹופָר
ּבְֹראׁש ַהּׁשָנָה ּתֹוְקִעים ּבְׁשֹופָר ּבִׁשְלֹוׁשָה סּוגֵי קֹולֹות: ְּתִקיָעה, 

ְּתרּוָעה ּוׁשְבִָרים. ְּתִקיַעת ַהּׁשֹופָר ַמזְּכִיָרה לָנּו לְׁשַּפֵר ֶאת 
ַהַּמֲעׂשִים ׁשֶּלָנּו. ׁשֹופָר וְׁשִּפּור ֵהן ִמּלִים ּדֹומֹות ְמאֹוד. ְּתִקיַעת 

ַהּׁשֹופָר ְמַסֶּמלֶת ּגַם ֶאת ַהכְָּתַרת ה' לְֶמלְֶך ָעלֵינּו. 
ַהְּתִקיָעה - צְלִיל ָאֹרְך; ׁשְבִָרים - ׁשָלֹוׁש ְּתִקיעֹות ְקצָרֹות, 

ַהּנִׁשְָמעֹות ּכְמֹו יְבָבָה; ְּתרּוָעה - ְּתִקיעֹות ְקצָרֹות וְַרּבֹות.
ַמּדּוַע ּתֹוְקִעים ּבְכַָּמה קֹולֹות? ַאַחד ַהֶהְסּבִֵרים הּוא ׁשֶַהְּתִקיָעה 

ַהּיְׁשָָרה ַמזְּכִיָרה ֶאת ַהְּתִמימּות וְֶאת ַהּיֹׁשֶר ׁשֲֶאנְַחנּו נֹולִָדים ִאָּתם; 
ַהּׁשְבִָרים וְַהְּתרּוָעה ְמַסְּמלִים ֶאת ּכָל ַהְּקׁשָיִים וְַהַּמׁשְּבִֵרים ׁשֶּלָנּו 
ּבְֶמׁשְֶך ַהַחּיִים וְֶאת ַהִהְתּגַּבְרּות ׁשֶּלָנּו ֲעלֵיֶהם. לָכֵן, ִמּיָד ּבְִסּיּוָמם, 

ַמׁשְִמיִעים ְּתִקיָעה יְׁשָָרה.

                                        ַעל ּפִי "ָמה ְמבְָרכִים ַעל ּגְלִיָדה?" ֵמֵאת אּוִרי אֹוְרּבְָך

   ַסּפְרּו ַעל ָהֲאוִיָרה ּבְבֵית ַהּכְנֶֶסת ּבַּזְַמן ְּתִקיַעת ׁשֹופָר. ּתּוכְלּו לְֵהָעזֵר ּבְַמְחַסן ַהִּמּלִים.

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

       ַמְחַסן ִמּלִים: ׁשֶֶקט, ּבֶכִי, ׂשְִמָחה, ְּדָמעֹות, ּפַַחד, ְרצִינּות, ַאְחדּות, ִּתְקוָה

ְמַסְּפִרים ַעל... 

ְמַסְּפִרים 
ְוכֹוְתִבים
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בס"ד

ָנה ׁשָ
א ה' ַמּלֵ ּיְ ׁשֶ

ֶכם  ֲאלֹות ִלּבְ ל ִמׁשְ           ּכָ

ְלטֹוָבה.             

בס"ד

ּכְִתבּו ּכְַרִטיס ּבְָרכָה לִכְבֹוד ַהּׁשָנָה ַהֲחָדׁשָה. ִקְראּו ֶאת ַהּבְָרכָה ּבַּכִָּתה. )ֶאפְָׁשר לִכְּתֹב   .1

ּכְַרִטיס ּבְָרכָה לֲַחבִֵרים, לִַּמְׁשּפָָחה, לַּמֹוָרה, לְַּמִדינָה ּולְנְִמָענִים ֲאֵחִרים(.  

ָהבִיאּו לַּכִָּתה ּכְַרִטיֵסי ּבְָרכָה ׁשֹונִים.   .2
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ַהׁשְוּו ּבְַטבְלָה ֶאת ּכְַרִטיֵסי ַהּבְָרכָה ַהּׁשֹונִים ׁשֵֶהבֵאֶתם לַּכִָּתה.   .3

ּכְִתבּו:  

ִמי ַהְּמבֵָרְך?ַמִהי ַהּבְָרכָה?לִכְבֹוד ִמי ַהּבְָרכָה?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ּבְִדקּו ֶאת ַהּבְָרכָה ׁשֶּכְַתבְֶּתם לִכְבֹוד ֹראׁש ַהָּׁשנָה: ַהִאם צִּיַנְֶּתם ֶאת ּכָל ַהּפְָרִטים?  .4

)לִכְבֹוד ִמי? ַמִהי ַהּבְָרכָה? ִמי ַהְּמבֵָרְך?( ּבְִסיּום ַהּבְִדיָקה ַּתְקנּו ֶאת ַהּנְִדָרׁש וְַקּׁשְטּו  

ֶאת ַהּכְַרִטיס ׁשֵֶהכַנְֶּתם.  
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לִפְנֵיכֶם ּבְָרכֹות ׁשֹונֹות ׁשֶּנִכְְּתבּו לִכְבֹוד ַהּׁשָנָה ַהֲחָדׁשָה.

1. הֹוִסיפּו ִאּיּוִרים לַּבְָרכֹות.

2. הֹוִסיפּו לַּכְַרִטיִסים ַהְּמֻאּיִָרים ּבְָרכָה ַמְתִאיָמה.

ְלִמיִקי

ָׁשָנה טֹוָבה    

ּוְמֵלָאה ְּכִרּמֹון    

ִמֶּמִּני,          

          ָיִאיר

ִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבה ּכְ

ְּבַאֲהָבה,          
ַחר          ִמּׁשַ

לְ____________________________________
יְִהי ָרצֹון ׁשֶ ________________________
_____________________________________
_____________________________________

 _____________________________________

        ִמֶּמּנִי 

לְ____________________________________     _______________________   
ּבְִתְקוָה ׁשֶַהּׁשָנָה ַהֲחָדׁשָה ִּתְהיֶה________________________
_________________________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

        ִמֶּמּנִי 

   _______________________     

ְלִאָּמא ּוְלַאָּבא
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בס"ד

ְלַׁשי,	ֶהָחֵבר	ֶׁשִּלי,
ַמָּזל	טֹוב	ְליֹום	ַהֻהֶּלֶדת.

ִמֶּמִּני,
ֲחֵבְרָך		ַּגל

        בס"ד                     יֹום ִראׁשֹון, כ"ה ּבְנִיָסן

ִסיָמה וְיֹוָרם פְִריְדַמן ַהּיְָקִרים,

ׁשֶפַע ּבְָרכֹות וְִאחּולִים לְבָבִּיִים

לְֻהּלֶֶדת ַהְּתאֹוִמים, ַאִחים לְמֹוִרּיָה.

ׁשִֶּתזְּכּו לְגְַּדלָם לְתֹוָרה, לְֻחּפָה 

ּולְַמֲעׂשִים טֹובִים.                ֵמִאָּתנּו, 
    אּוִדי ּובְָרכָה

לִפְנֵיכֶם ׁשְֵּתי ּבְָרכֹות:

ּכְִתבּו ִמי ּכַָתב לְַדְעְּתכֶם ֶאת ּכָל ַאַחת ֵמַהּבְָרכֹות:   .1

ֶאת ּבְָרכָה ִמְסּפַר 2 ּכַָתב _____________. ֶאת ּבְָרכָה ִמְסּפַר 1 ּכַָתב _____________.    

יֶלֶד / יַלְָּדה,  ְמבֻּגָר/ְמבֻּגֶֶרת  

לִכְבֹוד ֵאיזֶה ֵארּוַע נִכְְּתבָה ּבְָרכָה ִמְסּפַר 1?  .2_______________________________________________________________________________________   

לִכְבֹוד ֵאיזֶה ֵארּוַע נִכְְּתבָה ּבְָרכָה ִמְסּפַר 2?  .3________________________________________________________________________________________

12

ּבְָרכֹות ּכֹוְתבִים ֲאנָׁשִים ׁשֹונִים - 

יְלִָדים ּוְמבֻּגִָרים

- ּכָל ֶאָחד ּבִלְׁשֹונֹו ּובְִסגְנֹונֹו.

ּתֹולִי רֹוצָה לַָדַעת: 
ּכְׁשֶּכֹוְתבִים ּבְָרכָה יֵׁש לְנֵַּסַח ִמי ּכֹוֵתב ּבְָרכֹות?

אֹוָתּה ּבְֶהְתֵאם לֶַהְקׁשֵר, 
לַּנֹוׂשֵא וְלַּנְִמָען ׁשֵֶאלָיו 

ְמַדּבְִרים אֹו ּכֹוְתבִים.
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מעולם השיח הספרותי: שיר

ְּברֹאׁש ַהָּׁשנָה / נָעֳִמי ֶׁשֶמר

ׁשִירּו ֶאת ַהּׁשִיר.  ♦

ּבְֹראׁש ַהּׁשָנָה, ּבְֹראׁש ַהּׁשָנָה 

ּפְָרָחה ׁשֹוׁשַּנָה ֶאצְלִי ּבַּגִּנָה. 

ּבְֹראׁש ַהּׁשָנָה ִסיָרה לְבָנָה 

ָעגְנָה לָּה ּבַחֹוף ּפְִתאֹם. 

ּבְֹראׁש ַהּׁשָנָה, ּבְֹראׁש ַהּׁשָנָה 

לִּבֵנּו ָענָה ּבְִתפִּלָה נֹוׁשָנָה 

ׁשֶּיָפָה וְׁשֹונָה ְּתֵהא ַהּׁשָנָה 

ֲאׁשֶר ַמְתִחילָה לָּה ַהּיֹום. 

לַ־לַ־לַ־לַ־לַ־לַ 

ׁשֶּיָפָה וְׁשֹונָה ְּתֵהא ַהּׁשָנָה 

ֲאׁשֶר ַמְתִחילָה לָּה ַהּיֹום.

ּבְֹראׁש ַהּׁשָנָה, ּבְֹראׁש ַהּׁשָנָה 

ּפְָרָחה ֲענָנָה ּבְִרִקיַע ַהְּסָתו. 

ּבְֹראׁש ַהּׁשָנָה ּכְנֵר נְׁשָָמה 

ָעלָה ּבַּׂשֶָדה ָחצָב. 

ּבְֹראׁש ַהּׁשָנָה, ּבְֹראׁש ַהּׁשָנָה 

לִּבֵנּו ָענָה ּבְִתפִּלָה נֹוׁשָנָה 

ׁשֶּיָפָה וְׁשֹונָה ְּתֵהא ַהּׁשָנָה 

ֲאׁשֶר ַמְתִחילָה לָּה ַעכְׁשָו. 

ּבְֹראׁש ַהּׁשָנָה, ּבְֹראׁש ַהּׁשָנָה 

ּפְָרָחה ַמנְּגִינָה ׁשִֶאיׁש ֹלא ִהּכִיר 

וְתֹוְך יְָמָמה ַהּזֶֶמר ָהָמה 

ִמּכָל ַחּלֹונֹות ָהִעיר. 

ּבְֹראׁש ַהּׁשָנָה, ּבְֹראׁש ַהּׁשָנָה 

לִּבֵנּו ָענָה ּבְִתפִּלָה נֹוׁשָנָה 

ׁשֶּיָפָה וְׁשֹונָה ְּתֵהא ַהּׁשָנָה 

ֲאׁשֶר ַמְתִחילָה לָּה ּבְׁשִיר. 

לַ־לַ־לַ־לַ־לַ־לַ

ׁשֶּיָפָה וְׁשֹונָה ְּתֵהא ַהּׁשָנָה 

ֲאׁשֶר ַמְתִחילָה לָּה ּבְׁשִיר. 

נֳָעִמי ׁשֶֶמר ּכְָתבָה ׁשִיִרים ּופִזְמֹונִים, 
ּכְלֹוַמר ׁשִיִרים ִעם ַמנְּגִינָה. "ּפִזְמֹון" הּוא ּגַם 
ׁשֵם ׁשֶל ּבַיִת ַהחֹוזֵר ַעל ַעצְמֹו ּבַּׁשִיר וְעֹוׂשֶה 

אֹותֹו ָקלִיט עֹוד יֹוֵתר.

ִמּתֹוְך "ַהּכֹל ּפָתּוַח"
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מעולם השיח הספרותי: סיפור

ִסּפּור לְרֹאׁש ַהָּׁשנָה עַל יֹוִסי וְַהּגְבֶֶרת ַהּזְֵקנָה 

ִרבְָקה ֱאִליצּור 
ִקְראּו לֲַהנַָאְתכֶם.  ♦

ּבַּבַיִת ׁשֶל יֹוִסי, ּבְקֹוַמת ַהַּקְרַקע, ּגָָרה לְבַָּדּה ִאּׁשָה זְֵקנָה, ּוׁשְָמּה ַהּגְבֶֶרת לֵוִי. יֹוִסי 

ָאַהב לְַהְרּגִיז ֶאת ַהּגְבֶֶרת לֵוִי: הּוא ָהיָה ְמצַלְצֵל ּבְֶדלֶת ּבֵיָתּה, ּוכְׁשֶָהיְָתה ַהּגְבֶֶרת 

לֵוִי צֹוֶעֶדת לְַאט־לְַאט ּופֹוַתַחת ֶאת ַהֶּדלֶת, ָהיָה יֹוִסי ִמְתַחּבֵא. ּכְׁשֶָהיְָתה ַהּגְבֶֶרת 

לֵוִי ׁשֹוֶאלֶת: "ִמי ׁשָם? ִמי ְמצַלְצֵל?", ָהיָה יֹוִסי צֹוֵחק לְַעצְמֹו ּבְַמֲחבֹואֹו וְׁשֹוֵתק. 

ּפַַעם ַאַחת, ּבְֶעֶרב ֹראׁש ַהּׁשָנָה, נִּגַׁש יֹוִסי ׁשּוב לֶַּדלֶת ׁשֶל ַהּגְבֶֶרת לֵוִי, צִלְצֵל ּובַָרח. 

ִאיׁש ֹלא ּפַָתח. 

צִלְצֵל ׁשּוב. 

"ִמי ׁשָם?" ׁשֲָאלָה ַהּגְבֶֶרת לֵוִי ּבְקֹול ַחּלָׁש וְֹלא 

ּבְבַָּקׁשָה  ּבַַחּלֹון,  "ַהַּמפְֵּתַח  ַהֶּדלֶת.  ֶאת  ּפְָתָחה 

לְִהּכָנֵס." 

לַָקח יֹוִסי ֶאת ַהַּמפְֵּתַח ֵמַעל ַהַחּלֹון, ּפַָתח ֶאת 

ָהיְָתה חֹולָה  ַהּזְֵקנָה  לֵוִי  ַהּגְבֶֶרת  וְנִכְנַס.  ַהֶּדלֶת 

וְׁשָכְבָה ּבִַּמָּטה, ּפָנֶיָה ִחּוְרֹות וֲַעצּובֹות. 

טֹוב  "יֶלֶד  לֵוִי.  ַהּגְבֶֶרת  ָאְמָרה  יֹוִסי,"  "ׁשָלֹום, 

ַאָּתה. ּבָאָת לְַקּיֵם ִמצְוַת ּבִּקּור חֹולִים? ׁשֵב, ּבְנִי. 

טֹוב לֲַעׂשֹות ַמֲעׂשִים טֹובִים ּכָל ַהּׁשָנָה, ּובְִעָּקר ַהּיֹום, ּבְֶעֶרב ֹראׁש ַהּׁשָנָה." 

יֹוִסי ִהְתּבַּיֵׁש ְמאֹוד וְׁשַָתק. 

"ׁשְַמע, ּבְנִי," ָאְמָרה ַהּגְבֶֶרת לֵוִי, "חֹולָה ֲאנִי וְֹלא אּוכַל לָלֶכֶת ָמָחר לְִהְתּפַּלֵל ּבְבֵית 

ַהּכְנֶֶסת. ֲהַמְסּכִים ַאָּתה לְִהְתּפַּלֵל ּבֲַעִדי ּבְבֵית ַהּכְנֶֶסת?" 

"ּכֵן," ָאַמר יֹוִסי ּבְקֹול ׁשֵָקט. הּוא ִהְתּבַּיֵׁש ְמאֹוד. 
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"ִּתְתּפַּלֵל ּכִי יִׁשְלַח לִי ה' ְרפּוָאה ׁשְלֵָמה וְיִכְְּתבֵנִי ּבְֵספֶר ַהַחּיִים. ֲהִתְתּפַלֵל, יֹוִסי?" 

"ּכֵן, ּגְבֶֶרת לֵוִי... ֲא... ֲאנִי צִָריְך לָלֶכֶת. ׁשָלֹום, ּגְבֶֶרת לֵוִי." 

ּבְפָנִים ֲאֻדּמֹות ִמּבּוׁשָה ּבַָרח יֹוִסי ִמּבֵיָתּה ׁשֶל ַהּגְבֶֶרת לֵוִי. 

ׁשְָמָעה  ִהיא  ְמאֹוד.  ֲעצּובָה  ּבְִמָּטָתּה  ׁשָכְבָה  לֵוִי  ַהּגְבֶֶרת  ַהּׁשָנָה.  לֵיל ֹראׁש  ִהּגִיַע 

קֹולֹות ׁשִיָרה וְׂשְִמָחה ִמּבֵָּתי ַהּׁשְכֵנִים, ּובְבֵיָתּה ֵאין ִאיׁש וְֵאין ׂשְִמָחה. 

וְִהּנֵה קֹולֹות לְיַד ַהֶּדלֶת. ַהֶּדלֶת נִפְְּתָחה, ּופְִתאֹם... ִמי נִכְנַס? — ִמׁשְּפָָחה ׁשְלֵָמה: 

יֹוִסי, ַאּבָא וְִאָּמא, ׁשְנֵי ָהַאִחים ׁשֶּלֹו וֲַאחֹותֹו. 

אֹוָתְך  לְבֵָרְך  "ּבָאנּו  ַהִּמְׁשּפָָחה.  ּכָל  ָאְמָרה  טֹובָה,"  ׁשָנָה  לֵוִי,  ּגְבֶֶרת  טֹובָה,  "ָׁשנָה 

ּבְָׁשנָה טֹובָה. רֹוצִים ָאנּו לֲַעֹרְך ֶאת ְסֻעַּדת ַהַחג ּכָאן ִאָּתְך, ּבְבֵיֵתְך. ֲהַמְסּכִיָמה ַאְּת?" 

ֹלא  "ֲאבָל...  ּבְֵעינֶיָה.  ׂשְִמָחה  ׁשֶל  ּוְדָמעֹות  לֵוִי,  ַהּגְבֶֶרת  ָאְמָרה  ִּתְהיּו,"  "ּבְרּוכִים 

ֵהכַנְִּתי ָּדבָר." 

"ַאל ִּתְדֲאגִי, ַהּכֹל מּוכָן. ִמּיָד נֲַעֹרְך ֶאת ַהּׁשֻלְָחן," ָקְראּו יֹוִסי וְֶאָחיו. 

ִהזְָּדְרזּו וְֵקְרבּו ֶאת ַהּׁשֻלְָחן ֶאל ַהִּמָּטה ׁשֶל ַהּגְבֶֶרת לֵוִי ּופְָרׂשּו ָעלָיו ַמּפָה לְבָנָה. 

הֹוצִיא יֹוִסי ִמן ַהַּסל ְּדבַׁש ּבְצִנְצֶנֶת ַמבְִריָקה וְָאַמר: "ִסיָמן לְׁשָנָה טֹובָה ּוְמתּוָקה!" 

ָחְתכָה ִאָּמא ׁשֶל יֹוִסי ַּתּפּוִחים ְמתּוִקים לִפְרּוסֹות, לְִטּבֹל אֹוָתן ּבְִדבַׁש. 

ֵהנִיחּו ַהּיְלִָדים ׁשְֵּתי ַחּלֹות ֲעגֻּלֹות וְיָפֹות ּבְֹראׁש ַהּׁשֻלְָחן — לֶֶחם ִמׁשְנֶה לִכְבֹוד 

ַהַחג. 

ּכְׁשֶָהיָה ַהּׁשֻלְָחן ָערּוְך, ִקֵּדׁש ַאּבָא ׁשֶל יֹוִסי "ִקּדּוׁש" 

ׁשֶל ֹראׁש ַהּׁשָנָה, נְָטלּו יַָדיִם וְָאכְלּו. 

ּכָל ָהֶעֶרב ׁשָרּו יֹוִסי וְכָל ַהִּמׁשְּפָָחה ׁשִיֵרי ַחג. 

ּוגְבֶֶרת לֵוִי ָאְמָרה: "ַהּׁשָנָה ַהּזֹאת ִּתְהיֶה ׁשָנָה טֹובָה: 

ׂשְִמָחה ּבְֹראׁש ַהּׁשָנָה — ׂשְִמָחה ּכָל ַהּׁשָנָה." 

איור

ִמּתֹוְך "ׁשָלֹום לְָך אֹוַרַחת"
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פרשנות ומשמעות

ִמי ְמַצלְֵצל?
 ִּכְתבּו. 

ִקְראּו ּבִַּסּפּור ֶאת ַהִּמׁשְּפִָטים ַהּצְבּוִעים וְכְִתבּו:  .1

יֹוִסי ׁשֶּבְסֹוף ַהִּסּפּור ֵאינֹו אֹותֹו יֹוִסי ׁשֶּבְִתִחּלַת ַהִּסּפּור. ַהְסִּבירּו.   

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

ָמה לְַדְעְּתכֶם ִהְרּגִיׁש יֹוִסי ּכְׁשֵֶהבִין ׁשֶַהּגְבֶֶרת ַהּזְֵקנָה חֹולָה?  .2

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

ַמּדּוַע ַהִּסּפּור "יֹוִסי וְַהּגְבֶֶרת ַהּזְֵקנָה" ַמְתִאים לְֹראׁש ַהּׁשָנָה? ַהְסּבִירּו.  .3

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

לֲַאנָׁשִים ַרּבִים ֵאין ֵהיכָן לְַחגֹג ּבַַחג. ִחׁשְבּו: ֵאיְך ֶאפְׁשָר לֲַעזֹר לֶָהם?  .4

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

 ּכְׁשֶרֹוצִים לֹוַמר ׁשֶַּמּׁשֶהּו ׁשַּיְָך לְִמיׁשֶהּו, 
ִמׁשְַּתְּמׁשִים ּבְכִּנּויֵי ַהּׁשַּיָכּות )ׁשֶּלָּה, ׁשֶּלֹו וְכַּדֹוֶמה(. 
ּבִׂשְפַת ַהִּסּפּור נֱֶאָמרֹות ַהִּמּלָה וְכִּנּוי ַהּׁשַּיָכּות ּבְיַַחד 

)ִמׁשְּפְַחּתֹו — ַהִּמׁשְּפָָחה ׁשֶּלֹו(.

"ּכְׁשֶָחלָה ָאָדם ִמצְוָה ַעל ּכָל ָאָדם לְבְַּקרֹו... ִעַּקר ִמצְוַת ּבִּקּור חֹולִים הּוא לְַעּיֵן 

ּבְצְָרכֵי ַהחֹולֶה ָמה הּוא צִָריְך לֲַעׂשֹות לֹו..." )ִקּצּור ׁשֻלְָחן ָערּוְך, ּפֶֶרק קצג(. 

ַסּפְרּו ּבְַמְחּבֶֶרת ִעבְִרית ַעל ִמְקֶרה ׁשֶּבֹו ּבִַּקְרֶּתם חֹולֶה. ּכֵיצַד ִהְרּגִיׁש ַהחֹולֶה?  

ּכֵיצַד ִהְרּגַׁשְֶּתם ַאֶּתם?  

ְמַסְּפִרים 
ְוכֹוְתִבים
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 ַעל ַהּצֹומֹות

ַהְּמַעִּטים  ַהּיְהּוִדים  ַמנְִהיגָם ׁשֶל  ָהיָה  ֲאִחיָקם  ּבֶן  גְַדלְיָה  ּגְַדלְיָה.  ּבְג' ּבְִתׁשְֵרי ָחל צֹום 

יְֵדי  ַעל  נְִרצַח  ּגְַדלְיָה  נְֶחַרב.  ָהִראׁשֹון  ַהִּמְקָּדׁש  ׁשֶּבֵית  ַאֲחֵרי  ּבְֶאֶרץ-יִׂשְָרֵאל  ׁשֶּנִׁשְֲארּו 

יְהּוִדי, ּובְִעְקבֹות ָהֶרצַח ּבְָרחּו לְִמצְַריִם ַהּיְהּוִדים ַהְּמַעִּטים ׁשֶּנִׁשְֲארּו. ּבְׁשֶל ּכְָך ֶאפְׁשָר 

לְִראֹות ֶאת ָהֶרצַח ּכַּׁשָלָב ָהַאֲחרֹון ּבְֻחְרּבַן ּבֵית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון. 

ּבְלּוַח ַהּׁשָנָה ָהִעבְִרי יֵׁש ׁשִּׁשָה יְֵמי צֹום וְַתֲענִית )ַּתֲענִית ִהיא ׁשֵם ַאֵחר לְצֹום(. 

ַאְרּבַַעת ַהּצֹומֹות - צֹום גְַדלְיָה, ֲעׂשָָרה ּבְֵטבֵת, י"ז ּבְַתּמּוז וְִּתׁשְָעה ּבְָאב - ַמזְּכִיִרים ֶאת 

ַהּׁשְלַּבִים ַהּׁשֹונִים ׁשֶל ַהָּמצֹור ַעל יְרּוׁשָלַיִם ַעד לְֻחְרּבָנָּה ַהֻּמְחלָט, וְֶאת ַהּגָלּות ׁשֶּגָזְרּו 

ַהּבַבְלִים וְָהרֹוָמִאים ַעל ַעם יִׂשְָרֵאל. 

ִּתׁשְָעה ּבְָאב הּוא ַהַּתֲענִית ַהֲחׁשּובָה ִמּכָל ַאְרּבַע ַהַּתֲענִּיֹות ּכִי הּוא ְמצַּיֵן ֶאת ֻחְרּבַן ּבֵית 

ֻחְרּבַן  ַעל  וְִקינֹות  ֵאיכָה  ְמגִּלַת  ֶאת  ּבָּה  וְקֹוְרִאים  ּבֶָעֶרב  ַמְתִחילָה  ַהַּתֲענִית  ַהִּמְקָּדׁש. 

ַהּיֹום. ַהּתֹוָרה  וְֹלא לֹוְמִדים ּתֹוָרה ּבְֶמׁשְֶך  ֲאבֵלִים  ַעל ָהִרצְּפָה ּכְִמנְַהג  יֹוׁשְבִים  ַהּבַיִת. 

ֲהֵרי ְמבִיָאה ׂשְִמָחה, ּובְִתׁשְָעה ּבְָאב ֵאין ׂשְִמָחה. זֶה ַהּיֹום ֶהָעצּוב ּבְיֹוֵתר ּבְלּוַח ַהּׁשָנָה 

ַהּיְהּוִדי. 

ִמּלְבַד ַאְרּבַַעת ַהּצֹומֹות ַקּיִָמים עֹוד ׁשְנֵי צֹומֹות: ַּתֲענִית ֶאְסֵּתר וְיֹום ּכִּפּור.

ַּתֲענִית ֶאְסֵּתר ִהיא לְזֵכֶר ׁשְֹלׁשֶת יְֵמי ַהּצֹום ׁשֶּצָמּו ַעם יִׂשְָרֵאל וְֶאְסֵּתר לִפְנֵי ׁשֶֶאְסֵּתר 

נִכְנְָסה לְבֵית ֲאַחׁשְוֵרֹוׁש ּבְנִָּסיֹון לְַהּצִיל ֶאת ָהָעם ֵמָאסֹון. 

ּגַם יֹום ּכִּפּור הּוא יֹום צֹום וְַתֲענִית, ַאְך ֵאינֶּנּו יֹום ֵאבֶל. הּוא יֹום ׁשֶל ְּתפִּלָה וְׁשֶל ֲחזָָרה 

ּבְִתׁשּובָה.
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ִחיָדה

ִמי ֵהם ָקצָר וְָאֹרְך, ׁשָחֹר וְלָבָן, ִאיׁש וְִאּׁשָה?

ָקצָר הּוא ֲעׂשָָרה ּבְֵטבֵת ֶהָחל ּבַחֶֹרף, ׁשֶּיָָמיו ְקצִָרים; ָאֹרְך הּוא י"ז ּבְַתּמּוז, ּבַַּקיִץ, ׁשֶּיָָמיו 

ֲאֻרּכִים. ׁשָחֹר הּוא ִּתׁשְָעה ּבָָאב, וְלָבָן הּוא יֹום ּכִּפּור. ִאיׁש - זֶה צֹום ּגְַדלְיָה, וְִאּׁשָה 

ִהיא ַּתֲענִית ֶאְסֵּתר. ּכְָך ַקל לִזְּכֹר ֶאת ּכָל ַהּצֹומֹות.        

ַעל ּפִי "ָמה ְמבְָרכִים ַעל ּגְלִיָדה?" ֵמֵאת אּוִרי אֹוְרּבְָך 

לְֵאיזֶה צֹום אֹו לְֵאילּו צֹומֹות ַמְתִאים ּכָל ֶהּגֵד? ַסְּמנּו      .

צֹום ְּגַדְליָה
ג’ ְּבִתְׁשֵרי

יֹום 
ִּכּפּור

ֲעָׂשָרה 
ְּבֵטֵבת

ַּתֲענִית 
ֶאְסֵּתר

י”ז 
ְּבַתּמּוז

ִּתְׁשָעה 
ְּבָאב

ְמַקּיְִמים אֹוָתנּו לְזֵכֶר ַהָּמצֹור 
ַעל יְרּוׁשָלַיִם, ֻחְרּבַן ּבֵית 

ַהִּמְקָּדׁש וְגָלּות ַעם יִׂשְָרֵאל.

ְמַקּיְִמים אֹוִתי לְזֵכֶר ׁשְֹלׁשֶת 
יְֵמי ַהּצֹום ׁשֶּצָמּו ַעם יִׂשְָרֵאל 

וְֶאְסֵּתר ַהַּמלְּכָה.

ּבַַּתֲאִריְך ׁשֶּלִי ֹלא לֹוְמִדים 
ּתֹוָרה.

ֲאנִי יֹום צֹום וְַתֲענִית 
ַאְך ֹלא יֹום ֵאבֶל.

ֲאנִי ַהּיֹום ֶהָעצּוב ּבְיֹוֵתר ּבַּׁשָנָה.
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