עֹו
ו ְ ַחג נַת
ֵי ַה ְּס
ִּת ְׁש ֵר ָתו
י

רֹאׁש הַּׁשָ נ ָה

מִן ַהמְקֹורֹות
אכת ֲעב ָֹדה
ל־מ ֶל ֶ
יעי ְּב ֶא ָחד ַלח ֶֹד ׁש ִמ ְק ָרא־ק ֶֹד ׁש יִ ְהיֶ ה ָל ֶכם ָּכ ְ
"וּבח ֶֹד ׁש ַה ּׁ ְש ִב ִ
ַ
לֹא ַת ֲעשׂ וּ  ,יוֹ ם ְּתרוּ ָעה יִ ְהיֶ ה ָל ֶכם"

(ּב ְ ִמ ְדּבַר ּפֶֶרק כטּ ,פָסּוק א).

ֹראׁש ַהּׁשָנ ָה ְמכֻּנ ֶה ּבַּתֹוָרה יֹום ּתְרּועָה ּכ ִי ּבֹו ּתֹו ְקעִים ּומְִריעִים ּבַּׁשֹופָר.
חֹדֶׁש ִּתׁשְֵרי ְמכֻּנ ֶה ּבַּתֹוָרה ַהחֹדֶׁש ַהּׁשְבִיעִי ּכ ִי ְספִיַרת ֶה ֳח ָדׁשִים ּבַּתֹוָרה ַמ ְתחִיל ָה
ּבְחֹדֶׁש נ ִיסָן וְֹלא ּבְחֹדֶׁש ִּתׁשְֵרי.
נ ִיסָן
1

ִאּי ָר ּתַּמּוז סִיוָן
2

3

4

אָב אֱלּול ִּתׁשְֵרי ֶחׁשְוָן ּכ ִ ְסל ֵו ֵטבֵת ׁשְבָט ֲאדָר
5

6

7

8

9

10

11

12

ֹראׁש ַהּׁשָנ ָה הּוא ַהחַג הִָראׁשֹון ּבַּׁשָנ ָה.
ּבְיָמֵינּו נ ִ ְמׁשְָך ַהחַג יֹו ַמי ִם :א'-ב' ּבְחֹדֶׁש ִּתׁשְֵרי.

נ ֶ ֱאמַר ּבַּגְמָָראּ ,בְ ַמ ֶּסכ ֶת ֹראׁש ַהּׁשָנ ָהְּ " :ב ִת ׁ ְש ֵרי נִ ְב ָרא ָהעוֹ ָלם".
ֹראׁש ַהּׁשָנ ָה נִקְָרא ּג ַם יֹום ַהּדִין (ּדִין ִ -מׁשְּפָט).
עַם יִׂשְָראֵל עֹומֵד ל ְ ִמׁשְּפָט ,וַה' ַמ ְחל ִיט אֵיְך ּתֵָראֶה ַהּׁשָנ ָה ׁשֶל ּכ ָל ֶאחָד וְ ֶאחָד.
ל ְֹראׁש ַהּׁשָנ ָה עֹוד ׁשְנ ֵי ׁשֵמֹות .מָה הֵם? ַה ְסּבִירּו אֶת ַמׁשְמָעּותָם.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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ָתו
ַה ְּס ֵרי
ת ּת ְׁש
ִ
ַ
עֹונ ַחגֵי
וְ

ִמצְוֹות ּו ִמנ ְ ָהג ִים
ִמתְחּו קַ ו ּבֵין ֶט ְקסְט לָאִּיּור ַה ַּמ ְתאִים לֹו.
ּבְָרכֹות וְאִחּול ִים
ּבְל ֵיל ֹראׁש ַהּׁשָנ ָה נֹו ֲהג ִים לְבֵָרְך אִיׁש אֶת ֵרעֵהּו
ּבִבְָרכֹות לְׁשָנ ָה טֹובָה .י ֵׁש ַה ְּמבְָרכ ִים" :לְׁשָנ ָה
טֹובָה ִּתּכָתְבּו וְ ֵת ָחתְמּו" ,י ֵׁש ַה ְּמבְָרכ ִים " ִּתּכָתְבּו
ּבְ ֵספֶר ַחּי ִים טֹובִים" וְי ֵׁש ַה ְּמבְָרכ ִים "ׁשָנ ָה טֹובָה".
אָנּו ַמ ֲאמִינ ִים ׁשֶּבְָרכֹות ֵאּל ֶה נִׁשְמָעֹות ּבַּׁשָ ַמי ִם
ּובִז ְכּותָן נִּכָתֵב וְנ ֵ ָחתֵם לְׁשָנ ָה טֹובָה ּומְתּוקָה.
ַמחְזֹור ל ְֹראׁש ַהּׁשָנ ָה
ּבְֹראׁש ַהּׁשָנ ָה ִמ ְתּפַּלְל ִים ּבְבֵית ַהּכְנֶסֶת מִּתֹוְך ֵספֶר
ְמיֻחָד ׁשֶּבֹו ּכֻּנ ְסּו ּכ ָל ַה ְּתפִּלֹות ל ְֹראׁש ַהּׁשָנ ָהֵ .ספֶר
ז ֶה נִקְָרא ַמחְזֹור ל ְֹראׁש ַהּׁשָנ ָהּ .בַ ַּמחְזֹור ּכ ְתּובֹות
ְּתפִּלֹות ּובָהֶן ַהּל ֵל וְׁשֶבַח ל ְ ֶמל ְֶך ַמלְכ ֵי ַה ְּמלָכ ִים -
ַהּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא.

טֹובה
לְ ָׁשנָ ה ָ
ִּתּכָ ֵתבּו וְ ֵת ָח ֵתמּו.

ְּתקִיעָה ּבַּׁשֹופָר
ּבְֹראׁש ַהּׁשָנ ָה ,ל ְ ַאחַר ְּתפִּל ַת ׁשַחֲִרית ּובִ ְתפִּל ַת
מּוסָףּ ,תֹו ְקעִים ּבְׁשֹופָר ֶהעָׂשּוי ִמּקֶֶרן ׁשֶל ַאי ִל
(ּכֶבֶׂש)ָ .האִיׁש ׁשֶּיֹו ֵד ַע ל ִ ְתקֹ ַע ּבְׁשֹופָר ְמכֻּנ ֶה ּבַעַל
ּתֹוקֵ עַ.
ִס ָמנ ֵי ֹראׁש ַהּׁשָנ ָה
ּבְל ֵיל ֹראׁש ַהּׁשָנ ָה נֹו ֲהג ִים ל ֶ ֱאכֹל ַמ ֲאכָל ִים
ַה ְּמ ַס ְּמל ִים ּבַּקָׁשֹות לַּׁשָנ ָה ַה ֲח ָדׁשָה.
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עֹו
ו ְ ַחג נַת
ֵי ַה ְּס
ִּת ְׁש ֵר ָתו
י

ּבִ ְס ֻעּדַת ל ֵיל הָֹראׁש ַהּׁשָנ ָה נֹו ֲהג ִים ל ֶ ֱאכֹל ַמ ֲאכָל ִים ַה ְּמ ַס ְּמל ִים ּבַּקָׁשֹות לַּׁשָנ ָה ַה ֲח ָדׁשָה.

ּכִתְבּו לְצַד ּכ ָל ַמ ֲאכ ָל אֶת ַהּבַ ָּקׁשָה ַה ַּמ ְתאִימָה.

0

ִמנְ ָהגִ ים
טֹובְל ִים ּתַּפּו ַח ּבִ ְּדבַׁש

ַּב ָּקׁשֹות
"יְהִי ָרצֹוןׁ ...שֶ ְּת ַחּדֵׁש ָעל ֵינּו ׁשָנ ָה טֹובָה ּומְתּוקָה".

0

אֹוכְל ִים ֶסל ֶק

_________________________________________________________

0

אֹוכְל ִים ֹראׁש ׁשֶל ּדָג

_________________________________________________________

0

אֹוכְל ִים ִרּמֹון

_________________________________________________________

ּבַּלַיְל ָה ַהּׁשֵנ ִי ׁשֶל ֹראׁש ַהּׁשָנ ָה נֹו ֲהג ִים ל ֶ ֱאכֹל
ּפְִרי ָחדָׁש ּולְבֵָרְך ָעל ָיוּ" :בָרּוְך ַאּתָה ה' אֱֹלקֵינּו
ֶמל ְֶך הָעֹול ָם ׁשֶ ֶה ֱחי ָנּו וְ ִקּיְמָנּו וְ ִהג ִיעָנּו לַּזְמַן ַהּז ֶה".
ַּתׁשְל ִיְך
ּבַּיֹום הִָראׁשֹון ׁשֶל ֹראׁש ַהּׁשָנ ָה ,ל ְ ַאחַר ְּתפִּל ַת ִמנְחָה ,נֹו ֲהג ִים לַעֲׂשֹות " ַּתׁשְל ִיְך".
הֹולְכ ִים לִמְקֹור ַמי ִם  -י ָםִ ,מז ְָרקָהֲ ,אג ַם אֹו ּבֶֶרז ַמי ִם זֹוְרמִים ּ -ו ִמ ְתּפַּלְל ִים
ל ַה' ׁשֶּיַׁשְל ִיְך אֶת ַה ֲח ָטאִים ׁשֶּל ָנּו וְי ִ ְסל ַח ל ָנּו .נֹו ֲהג ִים לְנַעֵר אֶת ַהּבְגָדִים ֵ -סמֶל
ל ְ" ַהׁשְלָכ ַת" ַה ַּמ ֲעׂשִים הָָרעִים ל ְתֹוְך ַה ַּמי ִם.
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ָתו
ַה ְּס ֵרי
ת ּת ְׁש
ִ
ַ
עֹונ ַחגֵי
וְ

עֲנּו.
ַ .1סּפְרּו עַל סְעּודַת ֹראׁש ַהּׁשָנ ָה ּבְבֵי ְתכ ֶם :אֵילּו ַמ ֲאכָל ִים ַאּתֶם נֹו ֲהג ִים ל ֶ ֱאכֹל

ּומָה הֵם ְמ ַס ְּמל ִים? __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ּ .2כִתְבּו ֻּדגְמָה ל ְ ַמ ֲעׂשֶה ׁשֶּכְדַאי ל ְ ַהׁשְל ִיכֹו ל ַ ַּמי ִם.
___________________________________________________________________________________________

ְמ ַס ְּפ ִרים ַעל...
ְּתקִיעָה ּבַּׁשֹופָר
ּבְֹראׁש ַהּׁשָנ ָה ּתֹו ְקעִים ּבְׁשֹופָר ּבִׁשְלֹוׁשָה סּוג ֵי קֹולֹותְּ :תקִיעָה,
ּתְרּועָה ּוׁשְבִָריםְּ .תקִיעַת הַּׁשֹופָר ַמזְּכ ִיָרה ל ָנּו לְׁשַּפֵר אֶת
ַה ַּמ ֲעׂשִים ׁשֶּל ָנּוׁ .שֹופָר וְׁשִּפּור הֵן ִמּל ִים ּדֹומֹות מְאֹודְּ .תקִיעַת
הַּׁשֹופָר ְמ ַס ֶּמל ֶת ּג ַם אֶת ַהכְּתַָרת ה' ל ְ ֶמל ְֶך ָעל ֵינּו.
ַה ְּתקִיעָה  -צְל ִיל אָֹרְך; ׁשְבִָרים ׁ -שָלֹוׁש ְּתקִיעֹות ְקצָרֹות,
ַהּנִׁשְמָעֹות ּכ ְמֹו יְבָבָה; ּתְרּועָה ְּ -תקִיעֹות ְקצָרֹות וְַרּבֹות.
מַּדּו ַע ּתֹו ְקעִים ּבְכַּמָה קֹולֹות? ַאחַד ַה ֶה ְסּבִֵרים הּוא ׁשֶ ַה ְּתקִיעָה
ַהּיְׁשָָרה ַמזְּכ ִיָרה אֶת ַה ְּתמִימּות וְאֶת ַהּיֹׁשֶר ׁשֶ ֲאנַחְנּו נֹולָדִים ִאּתָם;
ַהּׁשְבִָרים וְ ַהּתְרּועָה ְמ ַס ְּמל ִים אֶת ּכ ָל ַה ְּקׁשָי ִים וְ ַה ַּמׁשְּבִֵרים ׁשֶּל ָנּו
ּבְ ֶמׁשְֶך ַה ַחּי ִים וְאֶת ַה ִה ְתּגַּבְרּות ׁשֶּל ָנּו ֲעל ֵיהֶם .לָכ ֵןִ ,מּי ָד ּבְסִּיּומָם,
ַמׁשְמִיעִים ְּתקִיעָה יְׁשָָרה.
ְמ ַס ְּפ ִרים
כֹות ִבים
וְ ְ

עַל ּפִי "מָה ְמבְָרכ ִים עַל ּגְל ִידָה?" ֵמאֵת אּוִרי אֹוְרּבְָך

ַסּפְרּו עַל ָה ֲאוִיָרה ּבְבֵית ַהּכְנֶסֶת ּבַּזְמַן ְּתקִיעַת ׁשֹופָרּ .תּוכ ְלּו ל ְ ֵה ָעז ֵר ּבְ ַמ ְחסַן ַה ִּמּל ִים.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ַמ ְחסַן ִמּל ִיםׁ :שֶקֶטּ ,בֶכ ִיׂ ,שִ ְמחָהְּ ,דמָעֹותּ ,פַחַדְ ,רצִינּותַ ,אחְדּותִּ ,ת ְקוָה
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ּ .1כִתְבּו ּכ ְַרטִיס ּב ְָרכ ָה לִכ ְבֹוד ַהּׁשָנ ָה ַה ֲח ָדׁשָה .קְִראּו אֶת ַהבְָרכ ָה בַכִתָהֶ ( .אפְשָר לִכְתֹב

	כ ְַרטִיס בְָרכ ָה ל ַ ֲחבִֵרים ,ל ַ ִמ ְ
שפָחָה ,ל ַּמֹוָרה ,ל ַ ְמדִינ ָה ּולְנ ִ ְמ ָענ ִים ֲאחִֵרים).

ָ .2הבִיאּו לַּכִּתָה ּכ ְַרטִיסֵי ּבְָרכ ָה ׁשֹונ ִים.
בס"ד

ׁ ָש ָנה

ׁ ֶש ְ ּי ַמ ּ ֵלא ה'
									

ּ ָכל ִמ ְׁש
ֲאלוֹ ת לִ ְּבכֶ ם
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ְלט ֹובָ ה.

בס"ד

ָתו
ַה ְּס ֵרי
ת ּת ְׁש
ִ
ַ
עֹונ ַחגֵי
וְ

ַ .3הׁשְוּו ּבְ ַטבְל ָה אֶת ּכ ְַרטִיסֵי ַהּבְָרכ ָה הַּׁשֹונ ִים ׁשֶ ֵהבֵאתֶם לַּכִּתָה.
ּכִתְבּו:
לִכ ְבֹוד מִי ַהּבְָרכ ָה?

ַמהִי ַהּבְָרכ ָה?

_____________________ _____________________
_____________________ _____________________
______________________ _____________________
______________________ _____________________

מִי ַה ְמבֵָרְך?

___________
___________
___________
___________

 .4בִדְקּו אֶת ַהבְָרכ ָה שֶכ ְ ַתבְתֶם לִכ ְבֹוד ֹראׁש ַהשָנ ָהַ :האִם צִיַנְתֶם אֶת כ ָל ַהפְָרטִים?
(לִכ ְבֹוד מִי? ַמהִי ַהב ְָרכ ָה? מִי ַה ְמבֵָרְך?) ּבְסִיּום ַהּבְדִיקָה ַּתקְנּו אֶת ַהּנִדְָרׁש וְקַ ּׁשְטּו
אֶת ַהּכ ְַרטִיס ׁשֶ ֵהכַנְּתֶם.
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לִפְנ ֵיכ ֶם ּבְָרכֹות ׁשֹונֹות ׁשֶּנִכְּתְבּו לִכ ְבֹוד ַהּׁשָנ ָה ַה ֲח ָדׁשָה.

 .1הֹוסִיפּו אִּיּוִרים לַּבְָרכֹות.
ְל ִמ ִ
יקי

ּול ַא ָּבא
ְל ִא ָּמא ְ

			 ָׁשנָ ה טֹו ָבה
			 ּו ְמ ֵל ָאה ּכְ ִרּמֹון

ימה טוֹ ָבה
יבה וַ ֲח ִת ָ
ְּכ ִת ָ

									

ִמ ֶּמּנִ י,

									

יָ ִאיר

								
								

ְּב ַא ֲה ָבה,
ִמ ַּשׁ ַחר

 .2הֹוסִיפּו לַּכ ְַרטִיסִים ַה ְּמ ֻאּי ִָרים ּבְָרכ ָה ַמ ְתאִימָה.
ל ְ____________________________________
יְהִי ָרצֹון ׁשֶ ________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
					
ל ְ____________________________________
			
ּבְ ִת ְקוָה ׁשֶ ַהּׁשָנ ָה ַה ֲח ָדׁשָה ִּת ְהי ֶה________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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ִמ ֶּמּנ ִי

_______________________

ִמ ֶּמּנ ִי

_______________________

יְלָדִים ּו ְמבֻּג ִָרים
ּ -כ ָל ֶאחָד ּבִל ְׁשֹונֹו ּובְ ִסג ְנֹונֹו.

לִפְנ ֵיכ ֶם ׁשְּתֵי ּבְָרכֹות:

1

בס"ד

ָתו
ַה ְּס ֵרי
ת ּת ְׁש
ִ
ַ
עֹונ ַחגֵי
וְ

ּתֹול ִי רֹוצָה ל ָ ַדעַת:
מִי ּכֹותֵב ּב ְָרכֹות?

ּבְָרכֹות ּכֹו ְתבִים ֲאנָׁשִים ׁשֹונ ִים -

יֹום ִראׁשֹון ,כ"ה ּב ְנ ִיסָן

סִימָה וְיֹוָרם פְִרי ְדמַן ַהיְקִָרים,
ׁשֶפַע ּבְָרכֹות וְאִחּול ִים לְבָבִּי ִים
ל ְ ֻהּלֶדֶת ַהּתְאֹומִיםַ ,אחִים ל ְמֹוִרּי ָה.
ׁשֶ ִּתז ְּכּו לְג ַ ְּדל ָם ל ְתֹוָרה ,ל ְ ֻחּפָה
ּול ְ ַמ ֲעׂשִים טֹובִים.

ֵמ ִאּתָנּו,
אּודִי ּובְָרכ ָה

בס"ד

ּכְׁשֶּכֹו ְתבִים ּבְָרכ ָה י ֵׁש לְנ ַ ֵּס ַח
אֹותָּה ב ְ ֶה ְתאֵם ל ַ ֶה ְקׁשֵר,
לַּנֹושֵא וְל ַנ ִ ְמעָן שֶ ֵאל ָיו
ְמ ַדב ְִרים אֹו ּכֹו ְתבִים.

2

ְלׁשַיֶ ,ה ָח ֵבר ֶׁש ִּלי,
ַמּזָל טֹוב ְליֹום ַה ֻה ֶּל ֶדת.
ִמ ֶּמ ִּני,
ֲב ְרָך  ּגַל
חֵ

 .1כִתְבּו מִי ּכָתַב ל ְ ַד ְע ְּתכ ֶם אֶת ּכ ָל ַאחַת ֵמ ַהּב ְָרכֹות:
אֶת בְָרכ ָה ִמ ְספַר  1כָתַב

_____________

		
.

אֶת בְָרכ ָה ִמ ְספַר  2כָתַב

_ _ ___ _ _ _

.

יֶל ֶד  /יַלְּדָהְ ,מבֻּג ָרְ /מבֻּג ֶֶרת
 .2לִכ ְבֹוד אֵיז ֶה אֵרּו ַע נִכ ְ ְּתבָה ּבְָרכ ָה ִמ ְסּפַר ?1

_______________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _
________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 .3לִכ ְבֹוד אֵיז ֶה אֵרּו ַע נִכ ְ ְתבָה בְָרכ ָה ִמ ְספַר ?2
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נ ָ ֳעמִי שֶמֶר כ ָ ְתבָה שִיִרים ּופִז ְמֹונ ִים,
כ ְלֹומַר שִיִרים עִם מַנְג ִינ ָה" .פִז ְמֹון" הּוא ג ַם
שֵם שֶל ּבַי ִת הַחֹוז ֵר עַל ַעצְמֹו ּבַּׁשִיר וְעֹוׂשֶה
אֹותֹו ָקל ִיט עֹוד יֹותֵר.

ְּברֹאׁש הַּׁשָ נ ָה  /נָעֳמִי ׁשֶ מֶר
♦ ♦ׁשִירּו אֶת ַהּׁשִיר.
ּב ְֹראׁש ַהּׁשָנ ָהּ ,ב ְֹראׁש ַהּׁשָנ ָה

ּב ְֹראׁש ַהּׁשָנ ָהּ ,בְֹראׁש ַהּׁשָנ ָה

ּפְָרחָה ׁשֹוׁשַּנ ָה ֶאצְל ִי בַג ִנ ָה.

לִּבֵנּו ָענ ָה ּבִ ְתפִּל ָה נֹוׁשָנ ָה

ּב ְֹראׁש ַהּׁשָנ ָה סִיָרה לְבָנ ָה

ׁשֶּיָפָה וְׁשֹונ ָה ְּתהֵא ַהּׁשָנ ָה

ָעג ְנ ָה ל ָּה ּבַחֹוף ּפִ ְתאֹם.

ֲאׁשֶר ַמ ְתחִיל ָה ל ָּה ַעכְׁשָו.

ּב ְֹראׁש ַהּׁשָנ ָהּ ,ב ְֹראׁש ַהּׁשָנ ָה

ּב ְֹראׁש ַהּׁשָנ ָהּ ,בְֹראׁש ַהּׁשָנ ָה

לִּבֵנּו עָנ ָה ּב ִ ְתפִּל ָה נֹוׁשָנ ָה

ּפְָרחָה ַמנְּג ִינ ָה ׁשֶאִיׁש ֹלא ִהּכ ִיר

ׁשֶּיָפָה וְׁשֹונ ָה ְּתהֵא ַהּׁשָנ ָה

וְתֹוְך י ְ ָממָה ַהּזֶמֶר ָהמָה

ֲאׁשֶר ַמ ְתחִיל ָה ל ָּה הַּיֹום.

ִמּכ ָל חַּלֹונֹות ָהעִיר.

ל ַ־ל ַ־ל ַ־ל ַ־ל ַ־ל ַ

ּב ְֹראׁש ַהּׁשָנ ָהּ ,בְֹראׁש ַהּׁשָנ ָה

ׁשֶּיָפָה וְׁשֹונ ָה ְּתהֵא ַהּׁשָנ ָה

לִּבֵנּו ָענ ָה ּבִ ְתפִּל ָה נֹוׁשָנ ָה

ֲאׁשֶר ַמ ְתחִיל ָה ל ָּה הַּיֹום.

ׁשֶּיָפָה וְׁשֹונ ָה ְּתהֵא ַהּׁשָנ ָה

ּב ְֹראׁש ַהּׁשָנ ָהּ ,ב ְֹראׁש ַהּׁשָנ ָה

ֲאׁשֶר ַמ ְתחִיל ָה ל ָּה ּבְׁשִיר.

ּפְָרחָה עֲנ ָנ ָה ּב ְִרקִי ַע ַה ְּסתָו.

ל ַ־ל ַ־ל ַ־ל ַ־ל ַ־ל ַ

ּב ְֹראׁש ַהּׁשָנ ָה ּכ ְנ ֵר נְׁשָמָה

ׁשֶּיָפָה וְׁשֹונ ָה ְּתהֵא ַהּׁשָנ ָה

ָעל ָה ּבַּׂשָדֶה ָחצָב.

ֲאׁשֶר ַמ ְתחִיל ָה ל ָּה ּבְׁשִיר.
מִּתֹוְך " ַהּכֹל ּפָתּוחַ"
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ִסּפּור ְלרֹאׁש הַּׁשָ נ ָה עַל יֹוסִי ו ְ ַהּגְבֶרֶת ַהּז ְ ֵקנ ָה
אלִיצּור
רִ בְקָה ֱ
♦ ♦קְִראּו ל ַ ֲהנ ָ ַא ְתכ ֶם.
ּבַּבַי ִת ׁשֶל יֹוסִיּ ,בְקֹומַת ַהּקְַרקַעּ ,ג ָָרה לְבַּדָּה ִאּׁשָה ז ְ ֵקנ ָהּ ,וׁשְמָּה ַהּגְבֶֶרת לֵוִי .יֹוסִי
ָאהַב לְהְַרּג ִיז אֶת ַהּגְבֶֶרת לֵוִי :הּוא ָהי ָה ְמצַלְצֵל ּבְ ֶדל ֶת ּבֵיתָּהּ ,וכְׁשֶ ָהיְתָה ַהּגְבֶֶרת
לֵוִי צֹו ֶעדֶת לְאַט־לְאַט ּופֹו ַתחַת אֶת ַה ֶּדל ֶתָ ,הי ָה יֹוסִי ִמ ְת ַחּבֵאּ .כְׁשֶ ָהיְתָה ַהּגְבֶֶרת
לֵוִי ׁשֹו ֶאל ֶת" :מִי ׁשָם? מִי ְמצַלְצֵל?"ָ ,הי ָה יֹוסִי צֹוחֵק ל ְ ַעצְמֹו ּבְ ַמחֲבֹואֹו וְׁשֹותֵק.
ּפַעַם ַאחַתּ ,בְעֶֶרב ֹראׁש ַהּׁשָנ ָה ,נִּג ַׁש יֹוסִי ׁשּוב ל ַ ֶּדל ֶת ׁשֶל ַהּגְבֶֶרת לֵוִי ,צִלְצֵל ּובַָרח.
אִיׁש ֹלא ּפָתַח.
צִלְצֵל ׁשּוב.
"מִי ׁשָם?" ׁשָ ֲאל ָה ַהּגְבֶֶרת לֵוִי ּבְקֹול ַחּל ָׁש וְֹלא
ּפָ ְתחָה אֶת ַה ֶּדל ֶתַ " .ה ַּמפְ ֵּת ַח ּבַחַּלֹוןּ ,בְבַ ָּקׁשָה
ל ְ ִהּכָנ ֵס".
לָקַח יֹוסִי אֶת ַה ַּמפְ ֵּת ַח ֵמעַל ַהחַּלֹוןּ ,פָתַח אֶת
ַה ֶּדל ֶת וְנִכְנ ַסַ .הּגְבֶֶרת לֵוִי ַהּז ְ ֵקנ ָה ָהיְתָה חֹול ָה
וְׁשָכְבָה ּבַ ִּמּטָהּ ,פָנ ֶי ָה ִחּוְרֹות וַעֲצּובֹות.
"ׁשָלֹום ,יֹוסִיָ ",אמְָרה ַהּגְבֶֶרת לֵוִי" .יֶל ֶד טֹוב
ַאּתָהּ .בָא ָת ל ְ ַקּי ֵם ִמצְוַת ּבִּקּור חֹול ִים? ׁשֵבּ ,בְנ ִי.
טֹוב לַעֲׂשֹות ַמ ֲעׂשִים טֹובִים ּכ ָל ַהּׁשָנ ָהּ ,ובְ ִעּקָר הַּיֹוםּ ,בְעֶֶרב ֹראׁש ַהּׁשָנ ָה".
יֹוסִי ִה ְתּבַּי ֵׁש מְאֹוד וְׁשָתַק.
"ׁשְמַעּ ,בְנ ִיָ ",אמְָרה ַהּגְבֶֶרת לֵוִי" ,חֹול ָה ֲאנ ִי וְֹלא אּוכ ַל לָלֶכ ֶת ָמחָר ל ְ ִה ְתּפַּל ֵל ּבְבֵית
ַהּכ ְנֶסֶתֲ .ה ַמ ְסּכ ִים ַאּתָה ל ְ ִה ְתּפַּל ֵל ּבַ ֲעדִי ּבְבֵית ַהּכְנֶסֶת?"
"ּכ ֵןָ ",אמַר יֹוסִי ּבְקֹול ׁשָקֵט .הּוא ִה ְתּבַּי ֵׁש מְאֹוד.
מעולם השיח הספרותי :סיפור
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" ִּת ְתּפַּל ֵל ּכ ִי יִׁשְל ַח ל ִי ה' ְרפּואָה ׁשְלֵמָה וְיִכ ְ ְּתבֵנ ִי ּבְ ֵספֶר ַה ַחּי ִיםֲ .ה ִת ְתּפַל ֵל ,יֹוסִי?"
"ּכ ֵןּ ,גְבֶֶרת לֵוִי ...אֲֲ ...אנ ִי צִָריְך לָלֶכ ֶתׁ .שָלֹוםּ ,גְבֶֶרת לֵוִי".
ּבְפָנ ִים ֲאדֻּמֹות מִּבּוׁשָה ּבַָרח יֹוסִי ִמּבֵיתָּה ׁשֶל ַהּגְבֶֶרת לֵוִי.
ִהּג ִי ַע ל ֵיל ֹראׁש ַהּׁשָנ ָהַ .הּגְבֶֶרת לֵוִי ׁשָכְבָה ּבְ ִמ ָּטתָּה עֲצּובָה מְאֹוד .הִיא ׁשָ ְמעָה
קֹולֹות ׁשִיָרה וְׂשִ ְמחָה ִמּבָּתֵי ַהּׁשְכֵנ ִיםּ ,ובְבֵיתָּה אֵין אִיׁש וְאֵין ׂשִ ְמחָה.
וְהִּנ ֵה קֹולֹות לְי ַד ַה ֶּדל ֶתַ .ה ֶּדל ֶת נִפְ ְּתחָהּ ,ופִ ְתאֹם ...מִי נִכְנ ַס? — ִמׁשְּפָחָה ׁשְלֵמָה:
יֹוסִיַ ,אּבָא וְ ִאּמָאׁ ,שְנ ֵי ָה ַאחִים ׁשֶּלֹו וַאֲחֹותֹו.
ׁשּפָחָהּ" .בָאנּו לְבֵָרְך אֹותְָך
ׁשנ ָה טֹובָהּ ,גְבֶֶרת לֵוִיׁ ,שָנ ָה טֹובָהָ ",אמְָרה ּכ ָל ַה ִּמ ְ
" ָ
ׁשנ ָה טֹובָה .רֹוצִים אָנּו לַעֲֹרְך אֶת ְס ֻעּדַת ַהחַג ּכ ָאן ִאּתְָךּ ,בְבֵיתְֵךֲ .ה ַמ ְסּכ ִימָה ַא ְּת ?"
ּבְ ָ
"ּבְרּוכ ִים ִּתהְיּוָ ",אמְָרה ַהּגְבֶֶרת לֵוִיּ ,ו ְדמָעֹות ׁשֶל ׂשִ ְמחָה ּבְעֵינ ֶיהֲָ " .אבָלֹ ...לא
ֵהכ ַנְּתִי ָּדבָר".
"אַל ִּת ְד ֲאג ִיַ ,הּכֹל מּוכ ָןִ .מּי ָד נַעֲֹרְך אֶת ַהּׁשֻלְחָן ",קְָראּו יֹוסִי וְ ֶאחָיו.
ִהזְּדְָרזּו וְקְֵרבּו אֶת ַהּׁשֻלְחָן אֶל ַה ִּמּטָה ׁשֶל ַהּגְבֶֶרת לֵוִי ּופְָרׂשּו ָעל ָיו ַמּפָה לְבָנ ָה.
הֹוצִיא יֹוסִי מִן ַהּסַל ְּדבַׁש ּבְצִנְצֶנ ֶת ַמבְִריקָה וְ ָאמַר" :סִימָן לְׁשָנ ָה טֹובָה ּומְתּוקָה!"
ָח ְתכ ָה ִאּמָא ׁשֶל יֹוסִי ּתַּפּוחִים מְתּוקִים לִפְרּוסֹות ,ל ִ ְטּבֹל אֹותָן ּבִ ְדבַׁש.
הֵנ ִיחּו ַהּיְלָדִים ׁשְּתֵי חַּלֹות ֲעג ֻּלֹות וְי ָפֹות ּבְֹראׁש ַהּׁשֻלְחָן — לֶחֶם ִמׁשְנ ֶה לִכ ְבֹוד
ַהחַג.
ּכְׁשֶ ָהי ָה ַהּׁשֻלְחָן עָרּוְךִ ,קּדֵׁש ַאּבָא ׁשֶל יֹוסִי "קִּדּוׁש"
ׁשֶל ֹראׁש ַהּׁשָנ ָה ,נָטְלּו י ָ ַדי ִם וְ ָאכ ְלּו.
ּכ ָל ָהעֶֶרב ׁשָרּו יֹוסִי וְכ ָל ַה ִּמׁשְּפָחָה ׁשִיֵרי חַג.
ּוגְבֶֶרת לֵוִי ָאמְָרהַ " :הּׁשָנ ָה ַהּזֹאת ִּת ְהי ֶה ׁשָנ ָה טֹובָה:

איור

ׂשִ ְמחָה ּבְֹראׁש ַהּׁשָנ ָה — ׂשִ ְמחָה ּכ ָל ַהּׁשָנ ָה".
מִּתֹוְך "ׁשָלֹום ל ְָך אֹוַרחַת"
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ִּכ ְתבּו.
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מִי ְמ ַצלְצֵל?

ּכְׁשֶרֹוצִים לֹומַר ׁשֶ ַּמּׁשֶהּו ׁשַּי ְָך לְמִיׁשֶהּו,
ִמׁשְ ַּת ְּמׁשִים בְכִּנּוי ֵי ַהּׁשַּי ָכּות (ׁשֶּל ָּהׁ ,שֶּלֹו וְכ ַּדֹומֶה).
ּבִׂשְפַת ַהּסִּפּור נ ֶ ֱאמָרֹות ַה ִּמּל ָה וְכִּנּוי ַהשַי ָכּות ּבְיַחַד
( ִמׁשְּפַחְּתֹו — ַה ִּמׁשְּפָחָה ׁשֶּלֹו).

 .1קְִראּו ּבַּסִּפּור אֶת ַה ִּמׁשְּפָטִים ַהּצְבּועִים וְכִתְבּו:
יֹוסִי שֶבְסֹוף ַהסִּפּור אֵינֹו אֹותֹו יֹוסִי שֶב ִ ְת ִחל ַת ַהסִּפּורַ .ה ְסבִירּו.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 .2מָה ל ְ ַד ְע ְתכ ֶם הְִרג ִיׁש יֹוסִי כְשֶ ֵהבִין שֶ ַהגְבֶֶרת ַהז ְ ֵקנ ָה חֹול ָה?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 .3מַּדּו ַע ַהּסִּפּור "יֹוסִי וְ ַהּגְבֶֶרת ַהּז ְ ֵקנ ָה" ַמ ְתאִים ל ְֹראׁש ַהּׁשָנ ָה? ַה ְסּבִירּו.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 .4ל ַ ֲאנָׁשִים ַרּבִים אֵין הֵיכ ָן ל ַ ְחגֹג ּבַחַגִ .חׁשְבּו :אֵיְך ֶאפְׁשָר ל ַ ֲעזֹר לָהֶם?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
"ּכְׁשֶ ָחל ָה ָאדָם ִמצְוָה עַל ּכ ָל ָאדָם לְבַּקְרֹוִ ...עּקַר ִמצְוַת ּבִּקּור חֹול ִים הּוא ל ְ ַעּי ֵן
ּבְצְָרכ ֵי הַחֹול ֶה מָה הּוא צִָריְך לַעֲׂשֹות לֹו"...
ְמ ַס ְּפ ִרים
כֹות ִבים
וְ ְ

(קִּצּור ׁשֻלְחָן עָרּוְךּ ,פֶֶרק קצג).

ַסּפְרּו ּבְ ַמ ְחּבֶֶרת ִעבְִרית עַל ִמקְֶרה ׁשֶּבֹו ּבִּקְַרּתֶם חֹול ֶהּ .כ ֵיצַד הְִרּג ִיׁש הַחֹול ֶה?
ּכ ֵיצַד הְִרּגַׁשְּתֶם ַאּתֶם?

פרשנות ומשמעות
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עֹו
ו ְ ַחג נַת
ֵי ַה ְּס
ִּת ְׁש ֵר ָתו
י

עַל הַּצֹומֹות

ּבְג' ּבְ ִתׁשְֵרי חָל צֹום ּג ְ ַדלְי ָהּ .ג ְ ַדלְי ָה ּבֶן ֲאחִיקָ ם ָהי ָה ַמנְהִיג ָם ׁשֶל ַהּי ְהּודִים ַה ְּמ ַעּטִים
ׁשֶּנִׁשְאֲרּו ּבְאֶֶרץ-יִׂשְָראֵל ַאחֲֵרי ׁשֶּבֵית ַה ִּמ ְקּדָׁש הִָראׁשֹון נֶחְַרבּ .ג ְ ַדלְי ָה נ ְִרצַח עַל יְדֵי
י ְהּודִיּ ,ובְ ִעקְבֹות הֶָרצַח ּבְָרחּו ל ְ ִמצְַרי ִם ַהּי ְהּודִים ַה ְּמ ַעּטִים ׁשֶּנִׁשְאֲרּוּ .בְׁשֶל ּכ ְָך ֶאפְׁשָר
ל ְִראֹות אֶת הֶָרצַח ּכַּׁשָל ָב ָה ַאחֲרֹון ּבְחְֻרּבַן ּבֵית ַה ִּמ ְקּדָׁש הִָראׁשֹון.
ּבְלּו ַח ַהּׁשָנ ָה ָה ִעבְִרי י ֵׁש ׁשִּׁשָה יְמֵי צֹום וְ ַת ֲענ ִית ( ַּת ֲענ ִית הִיא ׁשֵם ַאחֵר ל ְצֹום).
טבֵת ,י"ז ּבְתַּמּוז וְ ִּתׁשְעָה ּבְאָב ַ -מזְּכ ִיִרים אֶת
אְַרּבַעַת הַּצֹומֹות  -צֹום ּג ְ ַדלְי ָהֲ ,עׂשָָרה ּבְ ֵ
ַהּׁשְלַּבִים הַּׁשֹונ ִים ׁשֶל ַהּמָצֹור עַל י ְרּוׁשָלַי ִם עַד לְחְֻרּבָנ ָּה ַה ֻּמ ְחל ָט ,וְאֶת ַהּג ָלּות ׁשֶּגָז ְרּו
ַהּבַבְל ִים וְהָרֹו ָמאִים עַל עַם יִׂשְָראֵל.
ִּתׁשְעָה ּבְאָב הּוא ַה ַּת ֲענ ִית ַהחֲׁשּובָה ִמּכ ָל אְַרּבַע ַה ַּת ֲענִּיֹות ּכ ִי הּוא ְמצַּי ֵן אֶת חְֻרּבַן ּבֵית
ַה ִּמ ְקּדָׁשַ .ה ַּת ֲענ ִית ַמ ְתחִיל ָה ּבָעֶֶרב וְקֹוְראִים ּבָּה אֶת ְמגִּל ַת אֵיכ ָה וְקִינֹות עַל חְֻרּבַן
ַהּבַי ִת .יֹוׁשְבִים עַל הִָרצְּפָה ּכ ְ ִמנְהַג ֲאבֵל ִים וְֹלא לֹו ְמדִים ּתֹוָרה ּבְ ֶמׁשְֶך הַּיֹום .הַּתֹוָרה
הֲֵרי ְמבִיאָה ׂשִ ְמחָהּ ,ובְ ִתׁשְעָה ּבְאָב אֵין ׂשִ ְמחָה .ז ֶה הַּיֹום ֶהעָצּוב ּבְיֹותֵר ּבְלּו ַח ַהּׁשָנ ָה
ַהּי ְהּודִי.
ִמּלְבַד אְַרּבַעַת הַּצֹומֹות ַקּיָמִים עֹוד ׁשְנ ֵי צֹומֹותַּ :ת ֲענ ִית ֶא ְסּתֵר וְיֹום ּכ ִּפּור.
ַּת ֲענ ִית ֶא ְסּתֵר הִיא לְזֵכ ֶר ׁשְֹלׁשֶת יְמֵי הַּצֹום ׁשֶּצָמּו עַם יִׂשְָראֵל וְ ֶא ְסּתֵר לִפְנ ֵי ׁשֶ ֶא ְסּתֵר
נִכְנְסָה לְבֵית ֲא ַחׁשְוֵרֹוׁש ּבְנִּסָיֹון ל ְ ַהּצִיל אֶת ָהעָם ֵמאָסֹון.
ּג ַם יֹום ּכ ִּפּור הּוא יֹום צֹום וְ ַת ֲענ ִית ,אְַך אֵינֶּנּו יֹום ֵאבֶל .הּוא יֹום ׁשֶל ְּתפִּל ָה וְׁשֶל ֲחז ָָרה
ּבִתְׁשּובָה.
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חִידָה
מִי הֵם ָקצָר וְאָֹרְךׁ ,שָחֹר וְלָבָן ,אִיׁש וְ ִאּׁשָה?

ָקצָר הּוא ֲעׂשָָרה ּבְ ֵטבֵת ֶהחָל ּבַחֶֹרףׁ ,שֶּיָמָיו ְקצִָרים; אָֹרְך הּוא י"ז ּבְתַּמּוזּ ,בַ ַּקי ִץׁ ,שֶּיָמָיו
אֲֻרּכ ִיםׁ .שָחֹר הּוא ִּתׁשְעָה ּבָאָב ,וְלָבָן הּוא יֹום ּכ ִּפּור .אִיׁש  -ז ֶה צֹום ּג ְ ַדלְי ָה ,וְ ִאּׁשָה
הִיא ַּת ֲענ ִית ֶא ְסּתֵרּ .כ ְָך קַל לִזְּכֹר אֶת ּכ ָל הַּצֹומֹות.
עַל ּפִי "מָה ְמבְָרכ ִים עַל ּגְל ִידָה?" ֵמאֵת אּוִרי אֹוְרּבְָך

לְאֵיז ֶה צֹום אֹו לְאֵילּו צֹומֹות ַמ ְתאִים ּכ ָל ֶהּג ֵד? ַסּמְנּו
צֹום ּגְדַ ְלי ָה יֹום
ג’ ּבְתִ ׁשְ ֵרי ּכִּפּור

.
עֲ ׂשָ ָרה
ּבְטֵ בֵת

ּתַ עֲ נִית
אֶ סְ ּתֵ ר

י”ז
ּבְתַ ּמּוז

ּתִ ׁשְ עָ ה
ּבְָאב

ְמ ַקּיְמִים אֹותָנּו לְזֵכ ֶר ַהּמָצֹור
עַל י ְרּוׁשָלַי ִם ,חְֻרּבַן ּבֵית
ַה ִּמ ְקּדָׁש וְג ָלּות עַם יִׂשְָראֵל.
ְמ ַקּיְמִים אֹותִי לְזֵכ ֶר ׁשְֹלׁשֶת
יְמֵי הַּצֹום ׁשֶּצָמּו עַם יִׂשְָראֵל
וְ ֶא ְסּתֵר ַה ַּמלְּכ ָה.
ּבַ ַּתאֲִריְך ׁשֶּל ִי ֹלא לֹו ְמדִים
ּתֹוָרה.
אֲנ ִי יֹום צֹום וְ ַת ֲענ ִית
אְַך ֹלא יֹום ֵאבֶל.
אֲנ ִי הַּיֹום ֶהעָצּוב ּבְיֹותֵר ּבַּׁשָנ ָה.
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