
בפאלו אלטו.   ICC@JCC-תכנים אלה פותחו ב 
או לעשות בהם כל  ,להשתמש או למסור לציבור תכנים אלהין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, א

.שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

תבַ קַ  הנַ שַ ַל   
ַ 

מיםַשבינהםייוםַכיפורַוללראשַהשנה,ַלַמשפחתייםַקובץַרעיונות  
 

שני מובנים, שהם כמעט עצם המילה "שנה" היא דו משמעית, והיא כוללת בתוכה ... "
פעם אחר  שנשנהמצד אחד, משמעות "שנה" היא הדבר שחוזר ובא,  :סותרים זה את זה

, הוא מחזור קבוע: יום ולילה, קיץ וחורף, שהם שהרי זהו מחזור זמן שבעיקרו -עםפ
, כאשר ימים וחודשים שינוימאידך, השנה משמעה גם  ;חוזרים ונשנים בכל שנה ושנה

שינויים ביחס לזמן שהיה..." -ת חדשות, התנסויות חדשותם הוויומצמיחי  
()הרב עדין שטיינזלץ בהקדמה לספרו "חיי שנה"  

 

 
חגי תשרי, ובעיקר ראש השנה ויום הכיפורים, מלאים במשמעות הקשורה בתיקון, החלטות 

לעתיד ואחריות אישית, משפחתית וקהילתית. לא תמיד קל לנו לחלץ את המשמעויות 
הרלוונטיות לנו מתוך המטען העתיק והלא תמיד מובן ומוכר. כיצד נטעין את הימים האלה 

נימה והחוצה כמשפחה וכקהילה? וכיצד נוכל להעניק במשמעות שתאפשר לנו להתבונן פ
עם קצת מחשבה והכנה לילדינו חוויה משמעותית אותה יישאו איתם הלאה? למען האמת, 

ובעל ערך מוסף, י עותשמ'ביחד' ממשפחתי של זמן ים הימים הללו להפוך למראש, עשוי
  .יעמצ ב אלמנטים תרבותיים יפים שהחגסבי

ימי ראש השנה, יום הכיפורים  והצעות להטענת בץ, ובו רעיונותאנו גאים להגיש לכם קו
 ,, על עושרו העתיק והמודרניתרבותי, בניסיון להפוך את החג-יבתוכן יהוד והימים שבינהם,

ולהיות  יצירתי ואישי רום לשיחלת בני המשפחה והחברים לרלוונטי לחיינו, ולהזמין את 
החג. בחוברת תמצאו רעיונות לפעילות  שולחןבבית וסביב יהודית שותפים בחגיגה 

משפחתית סביב ראש השנה ויום הכיפורים, וכן הצעות לפעילות שתהפוך את ארוחת החג 
  למלאת משמעות ותוכן.

סביב  משפחתית בבית או השיחלדות נקו שבקובץ מבין הרעיונות לכם לבחור ניםמוזמ תםא
דרניים טקסטים מו ;למבוגרים דים והןן לילה עות  להפעלות שמתאימותהצ ;החג שולחן

אתם אף מוזמנים  ;שאלות מנחותהעמקה בטקסטים עתיקים בעזרת  וא ,אודותםושיחה 
לסימני החג  אף .ככל העולה על ליבכםעליהם לשיר חלק מן השירים וכמובן להוסיף 

  .שלכולנו תהייה שנה מתוקהבתקווה  ,יותר וליברלית הענקנו משמעות מודרנית הקלאסיים
 

,משמעותית חגי תשרי מלאימאחלים לכולם שנת ברכה ו  
-צוות ה ICC@JCC, פאלו אלטו  

 
טובה בירנבאוםסלע ו-ו: שולי זילברפרבערכ  

  

 

2016ערב ראש השנה תשע"ז, ספטמבר   
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 רעיונותַלשיחַופעילותַמשפחתיתַסביבַתכניַראשַהשנהַויוםַהכיפורים
 
 

 חשבון נפש ואיחולים משפחתיים
 
 

תקיר סליחו  
לילדים וגם למבוגרים. אז מדוע שלא נתרגל זאת יחד כמשפחה ונציע מודל  גם ;קשה לבקש סליחה

, תלו גיליון נייר או בריסטול, או אפילו לוח מחיק בבית, לבקשת סליחה הדדית? על קיר גדול פנוי
וכתבו סליחות זה לזה: "מיה, סליחה שאיחרתי לאסוף אותך מהגן"; "עידו, סליחה שלקחתי לך את 

וכו'. אפשר כמובן להביע איחולים הדדיים, או סתם לכתוב דברים קטנים  הצעצוע בלי רשות"
 שלפעמים קשה לומר...

 
 

  הלשנה הבא ואיחולים החלטות
צבע בהיר וצבע כהה; על הבלונים הבהירים  -חלקו לכל בני המשפחה בלונים בשני צבעים -בלונים
 להשאירועל הבלונים הכהים כתבו דברים שהייתם רוצים  ,איחולים ומשאלות לשנה החדשה כתבו

על בלון בהיר ו"לפעמים אני כועסת וצועקת על אחי יהלי" על מאחור. למשל: "הלואי שיהיה לנו כלב" 
  בלון כהה. את הבלונים הבהירים נפריח באוויר ואת הכהים נפוצץ עם מחט.

 
פחה מקבל מעטפה עליה הוא רושם אפשרות נוספת לחשבון נפש משפחתי: כל בן מש -מעטפות

החלטה לעתיד שהוא מקבל על עצמו. למשל: "להכנס למקלחת בערב בלי ויכוחים". המעטפות 
מוצגות  על השולחן וכל בן משפחה מכניס פתק לכל מעטפה, עליו הוא רושם כיצד יוכל לסייע לממש 

 את ההחלטה הרשומה על המעטפה.
 

ת שתרצו שיתגשמו במהלך השנה הקרובה, הכניסו אותן כתבו על פתקים משאלו -תנצנת משאלוצ
לצנצנת, אותה תקשטו בציורים, מדבקות ונצנצים. הצנצנת תישאר למשמרת לשנה הבאה, אז נפתח 

וכמובן, נוסיף שוב את המשאלות  אילו מן המשאלות אכן התגשמו במהלך השנהיחד אותה ונבדוק 
.המעודכנות  

 
 או הילדה כתבו על בריסטול גדול את שם הילדדרך נדרת לתרגל כתיבה בעברית:  -שמיאקרוסטיכון 

את  צלחה.ה ,בלובל ,הבהאאיחול. למשל:  ת או משפטמלמעלה למטה ולכל אות הצמידו מיל
.אפשר לצבוע ולקשטו והבריסטול כול האותיות  

 
 

"של "ציפור הנפש פעילה קריאה  
ילדים ומבוגרים בכל גיל. ניתן עבור הספר המקסים של מיכל סנונית מזמן אפשרות לשיח משמעותי 

או מעטפות המייצגות קטנות פעילות פיזית שכוללת מגירות  יחד ערוךאחר מכן ללקרוא את הספר ול
מתי . ניתן להתייחס לדוגמאות מחיי היום יום בהן הרגשות השונים באים לידי ביטוי, רגשות שונים

.נפתחות אותן מגירות, מתי הן נשארות סגורות, מי מחליט על כך וכו'.  
 
 

פרויקט בהמשכים -מנדלות  
שמי הנהדרת תרמה רעיון אומנותי יצירתי ונפלא: יצירת וצביעת מנדלות כפעילות -טלי נהריהאומנית 

, 'וחים וכובהמשכים: מתחילים סביב ראש השנה בהוספת אלמנטים הקשורים לחג כגון רימונים, תפ
ומסיימים באלמנטים  ,לקראת יום כיפור ממשיכים בהוספת אלמנטים הקשורים ליום כגון שופר

שוט. עבודת הצביעה מזמנת הזדמנות המוכנות ייתלו בסוכה לקיקישוטיים לקראת סוכות. המנדלות 
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עה . מנדלות לצבילשיחה על האלמנטים שנבחרו ובכלל על מחשבות, החלטות ומשאלות לשנה הבאה
.ניתן ליצור באופן עצמאי או להדפיס מרחבי האינטרנט  

 
 

  איחולים ותמונות למשפחה וחברים משלוח
כרטיסי ברכה מושקעים המוכנים ביד אף פעם לא יוצאים מהאופנה. ניתן להקדיש זמן משפחתי 

ולשלוח ליצירת כרטיסים מרגשים ויפים בצירוף איחולים אישיים מכל הלב, עבור בני משפחה וחברים, 
אותם בדואר. כן, ממש ככה. זו עשויה להיות חוויה משמעותית וחשובה עבור הילדים והמבוגרים 

כאחד. בנוסף, ניתן לבחור יחד כמשפחה תמונות משפחתיות מוצלחות להדפסה או הדפסה על מגנט, 
 ואותן ניתן לשלוח בדואר לצד כרטיסי הברכה המושקעים.

 
 

 הנכחת מושגים מסורתיים בהקשר עדכני
 

ושה של ארכאיות אנו נוטים לזנוח בצד מתוך תחישנם מושגים עמוקים ויפים בתרבות היהודית ש
ובם בתוך להנה כמה רעיונות לשיאך מפספסים אוצרות תרבותיים משמעותיים.  ,וחוסר רלוונטיות

:רצף הימים שבין ראש השה ויום הכיפורים  
 
 

 תשליך
ליד מקור מים שנעשה ביום הראשון של ראש השנה.  המנהג העתיק החל בימי הביניים הכיל טקס

לצד תפילה מיוחדת נהוג היה לנער את הכיסים אל תוך המים כאקט סימלי של היפטרות מן החטאים 
והתנרקותלקראת השנה החדשה. בדורות מאוחרים יותר החלו להשליך פירורי לחם לדגים. עיינו 

.רב המשפחהלרעיונות כיצד לחדש את הטקס העתיק בק 10בעמוד   
 
 

 ברכת שהחיינו
ֶזה". ןַה  ְזמ  נּוַל  נּוְַוִהִגיע  ם,ֶַשֶהֱחי נּוְַוִקְימ  עֹול  הַה'ֱַאֹלֵהינּוֶַמֶלְךַה  ת  רּוְךַא   "ב 

 ,יםבתודה על היותינו כאן, ברגע הזה, עם האנשים שאנו אוההיפה שמזמנת רגע של הכרת הברכה 
בצמוד לקידוש או  הברכה נאמרתבאופן מסורתי להתאים למעמד משפחתי או בקבוצת חברים.  היכול

במשהו  ,לצד הברכהלשתף, אך ניתן לומר אותה בכל רגע אחר שיתאים. ניתן הדלקת נרות החג, 
.למדתי לראשונה השנה  עשיתי/ שחוויתי/  

 
 

ךתפילת הדר  
רגע משפחתי בו כל אחד מתייחס לדרך שהוא תחילת שנה היא תחילתה של דרך חדשה. ניתן לייצר 

:ואז לומר יחד באופן חגיגי את התפילה היפה הזו ,אמור לעבור השנה או היה רוצה לעבור השנה  
ֶניָך" צֹוןִַמְלפ  ייֱַאֹלֵהינּוֵַואֹלֵהיֲַאבֹוֵתינּוַ,ְיִהיַר   

ְדִריֵכנּוְַלשַ  לֹוםְַות  ְצִעיֵדנּוְַלש  לֹוםְַות  לֹום,ֶַשתֹוִליֵכנּוְַלש   
לֹום הַּוְלש  ִייםַּוְלִשְמח  ִגיֵענּוִַלְמחֹוזֶַחְפֵצנּוְַלח  לֹום.ְַות  ְחִזיֵרנּוְַלש  .ְות   

ֶדֶרְך עֹותַב  יֹותַר  לַאֹוֵיבְַואֹוֵרבְַוִלְסִטיםְַוח  ףַכ  ִציֵלנּוִַמכ   ְות 
ם עֹול  בֹואַל  ְגשֹותַל  ִמְתר  נֻּיֹותַה  ְרע  לִַמיֵניַפֻּ  ּוִמכ 

לַֹרֵאינּוְוִתְתנֵַ ֲחִמיםְַבֵעיֶניָךַּוְבֵעיֵניַכ  נּוְַלֵחןַּוְלֶחֶסדַּוְלר   
ה ת  ֲחנּוןַא  הְַות  ְַתִפל  .ִכיַאלַשֹוֵמע   

ה ת  רּוְךַא  הַייַב  ְַתִפל  ".שֹוֵמע   
 

ברכה:הניתן לאמץ גירסה "חילונית" יותר של   
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צֹוןַ ְַיִהיַר 
לֹום.ַ דְַלש  לֹוםְַוִנְצע  ֶַשֵנֵלךְַלש 

לֹום.ַ ְצֵמינּוְַוַאֵחִריםְַלש  לֹום.ְַונ ְדִריךַע  ֵמךְַלש  ְַוִנס 
לֹום,ַ הַּוְלש  ִייםַּוְלִשְמח  ִַלְמחֹוזֶַחְפֵצנּוְַלח  ְַונ ִגיע 

לֹום.ַ ְַונ ְחזורְַלש 
ֲעֵשהַי ֵדינּו.ַ הְַבכלַמ  כ  ְַוִתְהֶיהְַבר 

לַרֹוֵאינּו,ַ ֲחִמיםְַבֵעיֶנינוַּוְבֵעיֵניַכ  ְַוִנְהֶיהְַלֵחןַּוְלֶחֶסדַּוְלר 
ַָאֶמן.ַ

 
 

 עשרת ימי תשובה
ובב' בתשרי, יום  הימים שבין ראש השנה ויום כיפור נקראים עשרת ימי תשובה. ראש השנה חל בא'

מים שמאופיינים וכל עשרת הימים מראש השנה ועד יוםהכיפורים הם י ,חל בי' בתשרי פוריםהכי
ולתת מקום לחשבון  ,ימיםהות פנימית וחשבון נפש. ניתן להשרות אווירה שונה בבית באותם נבהתבונ

אישי או משפחתי כדאי להראות לילדים את הימים הללו בלוח העברי על מנת שהרצף יהיה  נפש
במהלך עשרת  צה לשאול את עצמינומראש רשימה של עשר שאלות אותן נר. ניתן להכין מוחשי יותר

ות ומשאלות טם, שאלה אחת בכל יום. ניתן לבצע בכל ערב התכנסות משפחתית סביב החליהימ
 לשנה החדשה.

 
 

תסעודה מפסק  
בין אם אתם צמים ובין אם לא, המשמעות של התכנסות משפחתית סביב שולחן חגיגי רגע לפני 

יותר. דברו על המושג "סעודה לת היום החשוב הזה עשויה להפוך את יום כיפור לעמוק ונוכח תחי
 מפסקת" וקיימו שיח או פעילות שיהוו הכנה וכניסה מודעת ליום.

  
  

 ברכת הבנים
בי המשפחה מניח את ידיו על ראש בו אקיים מנהג  ,ואף בערב יום כיפור יל שבת, לפני הארוחה,לב

להמירו  מסורתי,וסח הכל אחד מילדיו בתורו ומברך את הברכה. ניתן לאמץ את המנהג בצירוף הנ
. כמובן ששני ההורים מוזמנים לברך ולא רק , או לשלב בין שניהםבברכה אישית מיוחדת לכל ילד

 האב.
ִיםְַוִכְמנ ֶשה.ַַלבן: .ְיִשמךֱַאֹלִהיםְַכשרה,ַרבקה,ַרחלַולאהלבת: ְיִשְמָךֱַאֹלִהיםְַכֶאְפר   

ֶרְכָךַה'ְַוִיְשְמֶרָך.ַ  ְיב 
ַ. ֶנך  נ יוֵַאֶליָךִַויחֻּ  י ֵארַה'ַפ 

לֹום. נ יוֵַאֶליָךְַוי ֵשםְַלָךַש  אַה'ַפ   ִיש 
ַ 
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 פעילות משפחתית סביב שיר
 
 

נענתה לבקשתנו וכתבה שיר מלא עומק ותוכן לכבוד  , מקהילת בגד כפת,ורד גאני קציר המוכשרת
דות תכני השיר או חה עם הילדיםילש שצירפה ורד תוכלו למצוא הנחיות ,בנוסף לשיר ;השנה החדשה

.מעמיקה סביב תכני החגולחווייה משפחתית תרבותית  נפלאה מהזדמנות תנויהול  
 
 
 

דִַתְשֵרי ורדַגאניַקצירַ/ִַמִתְשֵריַע   
  

דִַתְשֵרי  ִמִתְשֵריַע 
 

ְת,ִַבִתי הַי ִפיתַא  ,מ   
 

ת מ  הֲַחכ  ,מ   
 

ְמקּוַ ִיְךַע  ְךאֹוְצרֹות  ...ב   
 
 

דִַתְשֵרי  ִמִתְשֵריַע 
 

ה,ְַבִני ת  הַנ ֶאהַא  ,מ   
 

הַנ בֹון ,מ   
 

ְך ְמחּוַכ  ...ִכשּוֶריָךַצ   
 
 

דִַתְשֵרי  ִמִתְשֵריַע 
 

אּוֵַעיֵניֶכם הַר   מ 
 

ִמים ְתל  ְרֵחקַב  ְלֶתםַה  ?ֵעתִַטי   
 

ת הַב  ִהְלכ  ְבֵריֶכם-ה  ?ְשחֹוקֶַקֶסםֵַבינֹותַח   
 

הַ חֹוְלִמיםמ  נ הַב  ְלב  הַה  ֲחש  ?ל   
 
 
 
 
 
 
 

  

ֵרב ק   ֶאלִַתְשֵריַה 
 

ֶכם הִַתְשאּוִַעמ  ?מ   
 

ֶאְתמֹול תַה  הִַתְקחּוֵַמֶחְדו  ?מ   
 

רֲַהֶתְדעּו ב  לֶַעְלבֹוןֶַהע  ?ִלְמחֹולַע   
 

ִסירּוְַכֵאבַּוִמְכשֹול ?ֲהת   
 
 

ְשִליְך  ֲהֶתְדעּוְַלה 
 

 ִמִתיְקֶכםֶַאתֲַאֶשר
 

ְרְכֶכם? ִאירַד  דְַלה   ֹלאַנֹוע 
 

עַָאזִַלְבֶכםִַכיִַהְשִכילּוְַפֵניֶכם? ֶיד   ה 
 

תו? ֵקשְַסִליח  ִיְפֶנהְַלב   ה 
 
 

בֲַהִתְשֵרי  ִהֵנהַש 
 

ְווֶכם ןְַיל   אֹורֵַאית 
 

 ְוי ְנֶחהֶַאתְַשִביְלֶכםְַבבֹואֹו...
 
 

בֲַהִתְשֵרי  ִהֵנהַש 
 

גַי ְלִביְשֶכם  ִבְגִדיַח 
 

ְקשּוְַבִפְתחֹו...? הְַתב   ְוִכיַמ 



6 
 

 שאלות מנחות לשיחה אודות השיר 'מתשרי עד תשרי':
 

:שיחה כללית על השיר  
כמה בתים בשיר? מדוע לדעתכם נבחר מספר זה? מה הוא מייצג? -  
מה נאמר ומה נשאל? -  
תפקיד ההורים/המבוגרים ותפקיד הילדים בשיר. -  
של המבוגרים? האם השיר מתאים גם לעולמם -  
אילו מילים חדשות למדתם? האם מצאתם מילים נרדפות? -  
אילו הפכים מצאתם בשיר )הן במילים עצמן והן מבחינה רעיונית(? -  
האם הייתם מעניקים לשיר כותרת משלכם? האם הייתם מוסיפים לו בית משלכם? -  
שלם? מיהו השלם?( מה עשוי מספר זה לייצג עבורכם? מהו 100כמה מילים יש בשיר? ) -  
מדוע יש עיסוק במספרים בשיר? מה הם הקשרים שאתם מכירים בין יהדות ובין ספרות ומספרים? -  
 

:בית ראשון ושני  
מי עשויים להיות הדוברים בשיר? האם בתי/בני הם ביטויים בהכרח בין הורים לילדיהם? -  
…(שבטים 12ם, חודשי12בית? מה מייצג לדעתכם מספר זה ) מה מספר המילים בכל -  
מה הקשר בין "אוצרותייך עמקו" ובין "כישוריך צמחו" )אוצרות וכישורים הן מילים המייצגות עולם  -

.שורשים וכנפיים( -ומלאו השונה מילד לילד, המאפיין כל ילדה וילדה. עמקו וצמחו   
 

 בית שלישי:
באיזה זמן הוא עוסק? -  
חריץ באדמה לזרוע בו לקראת  -)תלם  לשיר?מה המשמעויות של המילה תלם ומה הקשר  -

המתאים לחודש תשרי לקראת הסתיו. דרך ללכת בה על פי שנבקש לנו בשנה הבאה(. -הגשמים   
מה פירוש הביטוי בת שחוק? -  
מי עשויים להיות בחולמים? אילו סוגי חלומות ישנם? )חלומות של שינה, חלומות בהקיץ, חלומות  -

…(ככיסופים  
 

:וחמישי בתים רביעי  
באיזה זמן הם עוסקים? )עתיד עם קשר ישיר לעבר ולהווה(. -  

כמה מילים יש בכל אחד מן הבתים? מה מייצג מספר זה ביהדות? )ח"י, תפילת שמונה עשרה, 
 ברכות השחר(.

 מהו תשליך? -
מהי סליחה? מדוע נקשרת המילה לב במילה סליחה בשיר? איזה תהליך אפשר לעבור בדרך  -

סליחה או בדרך למחילה? מה החשיבות לנו ולזולת בבקשת סליחה ובמתן מחילה? מה הן לבקשת 
ההשלכות של רגשות שליליים שאנו סוחבים עימנו בתיקנו במהלך השנה? איך נרצה שייראה תיקנו 

מה נוציא ממנו ומה נטמין בו?בשנה הקרובה?   
 

 בית שישי ושביעי:
בחגי תשרי? )עשרת ימי תשובה(.כמה מילים בכל בית? מה מייצג המספר עשר   

בעת תקיעת השופר נפתחים שערי השמים וזה הזמן לייחל לנו ולביתינו  -"וכי מה תבקשו בפתחו" 
 את שנרצה.

ַ  
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 רעיונותַלארוחתַחגַמשמעותית
 
 
וקידושַהחגַהדלקתַנרות  
 
 

 בָ רּוְך ַאָתה יְ ָי א  ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַאֵשר ִקְדָשנּו ְבִמצְ וֹוַתיו ְוִציַוונּו, 

ר ֵשל יֹום טֹוב.  ְלַהְדִליק נֵ

 

 ַסְבִרי.  

ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בֹוֵרא ְפִרי ַהָגפֶ ן.  ָברּוְך ַאָתה ְיָי א 

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי א  ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹולָ ם, 

 ֲאֶשר ָבַחר ָבנּו  ִעם )ִמ(ָכל ָעם, 

 ְורֹוְמָמנּו ִמָכל-ָלשֹון, ְוִקְדָשנּו ְבִמְצֹוָתיו, 

 ַוִתֶתן לָ נּו יְ ָי א  ֹלֵהינּו ְבַאֲהָבה, 

 ֶאת יֹום ַהִזָכרֹון ַהֶזה, ֶאת יֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדש ַהֶזה, 

 יֹום ְתרּוָעה ִמְקָרא ֹקֶדש, ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. 

 ִכי ָבנּו ָבַחְרָת ְואֹוָתנּו ִקַדְשָת  ִעם )ִמ (ָכל ָהַעִמים, 

ֶמת ְוַקָים ָלַעד.   ּוְדָבְרָך ַמְלֵכנּו א 

 ָברּוְך ַאתָ ה ְייָ  ֶמֶלְך ַעל ָכל ָהָאֶרץ, ְמַקֵדׁש ִיְשָרֵאל ְויֹום ַהִזָכרֹון.

 

ָינּו ְוִקְיָמנּו ְוִהִגיָענּו ַלְזַמן ַהֶזה. ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ְׁש ֶהח   ָברּוְך ַאָתה ְיָי א 
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 סימניַהחג

השנה ה של יאופיהשפעה על  היתהישנה ארוחה הראשונה של הלששלנו,  הנחה במסורתישנה 
כולה; גם אם אינכם חובבי מיסטיקה, בהחלט יכול להיות נעים להתחיל את השנה במימד טקסי 

.ּוב כל ולעולם שנה מלאתמסוים, ולאחל לנו   
 

 .'שנהסדר ראש ה'עשויים להוות בסיס למעין מאוד, ו בדרך כלל מוכרים הקלאסייםראש השנה סימני 
:כמו ,ומרגשיםאופטימיים  הם מן הסימנים חלק  

 

";חדש עלינו שנה טובה ומתוקהתשתיהי רצון " -תפוח בדבש  

   -רחילונית יותהאו בגרסה  ";רבו זכויותינו כרימוןישייהי רצון " -גרעיני רימון
.ו/האת האיחול של ה/משלים ות/מן המסובים ת/וכל אחד ;כרימון" ______רבו ____י"שי  

 
   

 

 

 

 

 

נתון ש ם של אלימותימסויגרעין עשויים לעורר אי נוחות בגלל  י החג המסורתייםמאיחול חלקאך 
אבותינו ו על שולחנם של צבי, שנג קלאסייםם סימני חאות הוא להתייחס אלשלנו  האתגר בהם;

ית יותר, שוחרת שלום, או פשוט אנמשמעות הומ להם , ולתתפותירדובראש השנה בעיתות של גלות 
.איחול נחמד ולא מזיק  

 מומלץ לעיין במאמר נהדר בנושא של הרבה דליה מרקס:
http://www.bac.org.il/Cycle-of-the-year/project/hdsh-bhvdsh/article/shpt-symnym-mbvrkt 

 ואף ניתן להוריד גרסה יפה של סימני החג של התנועה הרפורמית:
http://www.reform.org.il/Heb/IMPJ/report.asp?ContentID=2832 

 

 כדאי לעודד את המסובים להציע ברכה אלטרנטיבית שוחרת שלום משלהם. להלן כמה הצעות:

  ;"תמו שונאינויישיהי רצון ": ברכה המסורתיתה -תמר
".שלוםושקט אך וישרור  בעולם מלחמותהתמו ישירצון  "יהיבמקום:  ניתן לומר  

  ;"שונאינו שיסתלקויהי רצון : "יתהמסורת הברכה -סלק
ו".במושבותינוצהלה  שמחה אך ותשרור ,עצבות מעימנו שתסתלק רצון יהי: "אחרת אפשרות  

; ו"שייכרתו שונאינ"יהי רצון הברכה המסורתית:  -י )כרישה(ת  ר  כ    
 ניתן לומר במקום, למשל: "יהי רצון שנכרות ברית שלום עם כל שכנינו".

" ; שייגזרו אויבינויהי רצון "קיימות שתי ברכות מסורתיות:  -גזר  
  ."רות טובותישייגזרו עלינו גז"יהי רצון   -ואחת חביבה יותר

ירבו זכויותנו"; ישיהי רצון הברכה המסורתית: " -)שעועית ירוקה( רוביא  
"._רבו_______יממשאלות ליבנו: "יהי רצון שיאף ואנו נוסיף   

  

http://www.bac.org.il/Cycle-of-the-year/project/hdsh-bhvdsh/article/shpt-symnym-mbvrkt
http://www.reform.org.il/Heb/IMPJ/report.asp?ContentID=2832
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(.עם דבש בכפית)נהוג לאכול  "מיןוסמבה כסורשנפרה וניהי רצון "ברכה מסורתית:  -סומסום  

קרע רוע גזר דיננו".שיייהי רצון " ית: הברכה המסורת -(קרא )דלעת  
". ונשכיל לממש את עצמינו נקרע מעלינו את הכבלים: "יהי רצון שלבחור בכיוון אישי יותראפשר    

 ראש של דג- הברכה המסורתית היא: "יהי רצון שנהייה לראש ולא לזנב"; 
(.פחות מומלץ... -ם: ראש ארטישוק )או ראש שוםנילצמחוגם  תתאיםש ופציהא  

__".______ולא ל ______ה ל__ינית: "יהי רצון שנהיבברכות נוספות בתיחד  ניתן ליצור  

שנתחדש בשנת רימון, או כל פרי אחר שנאכל לראשונה בעונה: "יהי רצון היכול להיות  -פרי חדש
".אהבה, בריאות, הצלחה ושלום  

 

:להמציאוכדאי פשוט פשר בנוסף, א  
ששמו מרמז על ברכה או תבשיל מאכל  להביא עמםלהפתיע ו במאורחי הער מראש לבקש ניתן

 .לשנה החדשה יניתן אף לבקש מהאורחים להביא עימם חפץ אישי ששמו מזכיר איחול חיוב ;מסוימת
 כדאי ששמותיהן מרמזים על דברים חיוביים. ,אפשר להשקיע ולערוך סבב מתנות קטנות וסמליות

הילדים לחשוב על איחולים המתאימים למאכלים או חפצים שונים שנמצאים על השולחן  לעודד את
אחת  ייןהיצירתיים ביותר יצוצו כמובן באופן ספונטני בערב עצמו לאחר כוס והאיחולים החידושים וכו'. 

.או שתיים.  
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 נקודותַלשיחה

ולבדוק כיצד אלמנט תרבותי עתיק עשוי להדהד גם  ,משמעות רלוונטיתמנת להעניק לחג היהודי על 

למה שמעסיק אותנו בימינו אנו, ניתן לבחור שאלה אחת אותה אפשר להציג בפני האורחים, ולבקש 

.(ח כמובןומי שמרגיש בנרק סבב )תורם בבחסו אליה ישיתי  

 

 הצעות לסבב אישי סביב שולחן החג:

 

 התחדשות
דבר שהתחדש בחיי בשנה האחרונה  - 

דבר שיתחדש בחיי בשנה הקרובה -  

 

 איחולים
לעצמי לשנה הקרובהשאני מאחל/ת איחול   - 

הקרובה לשנה ילמשפחת ת/מאחל שאניאיחול   - 

 -  הקרובה לשנה ילקהילת ת/מאחל שאני חולאי

הקרובה  לשנה לעולם ת/מאחל שאניאיחול   - 

 

 הבטחות
הבטחה שאני מבטיח/ה לעצמי בשנה הקרובה -  

אליו השנה רוצה מאוד להגיע הישג שהייתי -  

 

 ניסיון חיים
חוויה משמעותית שחוויתי השנה -  

  - שיעור חשוב שלמדתי השנה

 

 סליחה
סיפור אישי על בקשת סליחה -  

 

 סיפור חג
השנה ראש על מהילדות חג סיפור -  
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 הפעלותַלילדיםַוגםַלמבוגרים
 

 לפני הארוחה
 

אגרות ברכה מקושטות הכנת  
מדבקות, מגזינים צבעוניים נוצות, נצנצים, דבק, מספריים, הכינו מראש בריסטולים, צבעים, טושים, 

והזמינו את המשתתפים להכין זה לזו כרטיסי  ,לגזירה ועוד אביזרי יצירה המושכים את העין ואת הלב
של משתתף/ת אחר/ת ע"פ הגרלה  םשנה טובה מושקעים. ניתן לתת לכל אחד/ת מן המשתתפים ש

 ולהחליף את הברכות המקושטות בסבב במהלך הארוחה.
 

 הכנת לוח שנה משפחתי
עבור בני  אירועים משמעותיים הלוח השנה ומסמנים בטבלת מציירים על בריסטול גדול את 

המשפחה השונים: ימי הולדת, סיום התיכון, מועד הסרת הגשר מן השיניים, טיול מיוחד שמצפים לו, 
 עים השונים מציינים בלוח באופן צבעוני ויצירתי. ניתןורהאי. את 'ביקור מתוכנן של סבא וסבתא וכו

.ולקשט בשלל אביזרים להדביק גזרי עיתון, תמונות, מדבקות  
 

תשליך טקס  
שעשינו  ,או הטעויות ,אקט סמלי של "השלכת" החטאים תבצעטקס "תשליך" הוא טקס עתיק בו מ

)ים, אגם או נחל(. ניתן לקיים גירסה של הטקס ליד בריכה ביתית,  חי במהלך השנה אל מקור מים
 גיגית מים או אפילו ליד הכיור כאשר הברז זורם )או מטפטף(.

:כולות הטקסט אולומר  אפשר לקיים את הטקס המסורתי במלואו  
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=1458 

אישית או -לאחר שנערכת שיחה )פנימית ,או לבצע אקט סמלי של ריקון הכיסים אל תוך המים
גיגית . ניתן להשליך אל המתחרטים ומהם נרצה להימנע בעתיד מעשים עליהם אנו אודות קבוצתית(

.פתקים בהם כתבנו את ה'חטאים' שעשינו השנה ומהם נשתדל להימנע בשנה הבאה  
 

  יםתפוחשליית 
כאשר הידיים קשורות מאחורי בלבד, מח בעזרת הפה קקערת  או םקערת מיתוך מ יםוחפשליית ת

.הגב  
 

דבשותפוח , חץ, קשת  
, דואגים מראש לערכות של חץ וקשת, טובלים את שורה של תפוחים יפי מראהעל השולחן מעמידים 

ותודה לגיא קרטלה (. מלכלכת...החיצים בדבש ויורים אותם אל תוך התפוחים )פעילות משעשעת ו
 על הרעיון המקסים!

 
רתקיעה בשופ 'סדנת'  

דאגו לשופר אחד  בכלי נשיפה?האם מישהו מבין האורחים יודע לתקוע בשופר או בעל רקע בנגינה 
נסות  בתקיעה. אפשר לתרגל את הקולות המסורתיים: תקיעה, פים להתואפשרו למשתת ,או יותר

יעה הארוכה ביותר.התק; ואף לערוך תחרות בין האורחים על שברים, תרועה  
 
 

 במהלך/ סוף הארוחה
 

המילה "ראש": תעם ביטויים המכילים את  (Charades) תן קו' או פנטומימה' 
כובד ראש, ראש דשא, ראש לשועלים, ראש ממשלה, ראש גדול, ראש קטן, ראש פתוח, קלות ראש, 

ראש חוצות, ראש פינה, חפוי ראש, ניקוי ראש, דמו בראשו, חור בראש, ראש כחול, עמידת  ראש, 
הראש בעננים, טומן , ראש, גלוי ראש, ראשי תיבות, יושב ראש, איבד את הראש  , שבירתראשו ורובו

ראשו בחול, ראש כרוב, נפל על הראש, לתפוס ראש, לאכול ראש, חמור קופץ בראש, על ראש הגנב 

http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=1458
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רגל ועד ראש, ג'וק בראש, בוער הכובע, עיניו בראשו, ראש בקיר, כאב ראש, פרח לו מהראש, מכף 
.חודש, ראש על הכתפיים ראש  

  
 עוגיות מזל

.יות  מזל ובהן פתקים עם איחולים לשנה החדשההכינו מראש, עם הילדים,  עוג  
 

לראש השנה:ינגו ב  
http://www.yeladim-edu.org.il/docs/rosh_hashana/bingo_rosh_hashana.pdf 

 
 חפש את המטמון:

http://www.yeladim-edu.org.il/docs/rosh_hashana/matmon_ver1_rosh_hashana.pdf  

 
:מושגי החג חידון  

 1 מהם התאריכים העבריים של ראש השנה? א' וב' בתשרי

כרימון""שירבו זכויותינו  ה מסמלים גרעיני הרימון בשולחן החג?ע"פ המסורת, מ   2 

מה מסמל ראש הדג?ע"פ המסורת,  "שנהיה לראש ולא לזנב"  3 

מהי המצווה העיקרית של החג?ע"פ המסורת,  תקיעת שופר  4 

התפילות שנהוגות בימים שלפני ראש השנה וכן ביום ראש השנה  סליחות
.ליום כיפור  

5 

העשרת ימי תשוב  6 כיצד נקראים הימים שבין ראש השנה ליום כיפור? 

 7 כיצד נהוג לברך זה את זה בימים שבין ראש הנה ליום כיפור? גמר חתימה טובה

 8 מהו התאריך של היום הראשון בשנה ע"פ המקרא? א' ניסן

 9 באיזה משני ימי החג נהוג לקיים את מנהג ה"תשליך"? ביום הראשון

פרי שחום נחמד""בתשרי נתן הדקל   10 בשירה של נעמי שמר "שנים עשר ירחים", מה קרה בחודש תשרי? 

  ,"שנה טובה, טייס אמיץ
  רוכב במרום שמיים,
, ורוב שלום מלח עברי  
 עושה דרכו במים". 

 11 השלימו: "שנה טובה טייס אמיץ..."

 12 כיצד נקראים ראש השנה ויום כיפור בביטוי אחד? הימים הנוראים

של איל קרן  13 ממה עשוי השופר? 

 14 מהם שלושת סוגי תקיעות השופר? תקיעה, שברים, תרועה

 15 כיצד נקרא ראש השנה בתורה? יום תרועה

 16 מהם "בין כסה לעשור" עשרת ימי תשובה

 17 מהו מזלו של חודש תשרי? מאזניים

סמל למחזוריות  -חלות עגולות
ולמעגל השנה החיים  

הנהוגה בראש השנה ומדוע?מהי צורת החלות   18 

 19 על פי המסורת, מה קרה בראש השנה? נברא העולם

)כמניין המצוות( 613  20 על פי המסורת, כמה גרעינים יש לרימון? 

?כמה תקיעות נהוג לתקוע במהלך כל אחד מימי החג 100  21 

 22 מהו היום שלאחר ראש השנה?  צום גדליה

 

http://www.yeladim-edu.org.il/docs/rosh_hashana/bingo_rosh_hashana.pdf
http://www.yeladim-edu.org.il/docs/rosh_hashana/matmon_ver1_rosh_hashana.pdf
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 טקסטיםַכטריגרַלשיחהַבמהלךַהארוחה:
 
1 

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

 אדם תועה כמה ימים ביער ולא היה יודע איזוהי דרך נכונה. 

 פתאום ראה אדם אחר הולך לקראתו. 

 באה שמחה גדולה בלבו, עתה בוודאי ידע הדרך הנכונה. 

 כיוון שפגשו זה בזה שאל אותו: 

 ."הדרך הנכונה, זה כמה ימים אני תועהאחי, אמור לי היכן "

 אחי, אף אני איני יודע, שאף אני תועה כאן כבר כמה ימים;"אמר לו: 

 אלא אומר לך: בדרך שהלכתי, אני יכול לומר לך, שבדרך זו תועים. 

 ."ועכשיו נחפש דרך חדשה

 ש"י עגנון, מתוך ספרו: ימים נוראים

o למצוא דרך חדשה? נו חשים שהגיע הזמןא נובאילו תחומים בחיי  
o זאת? תכיצד ניתן לעשו  

 התייחס להקשר האישי, המשפחתי, הקהילתי, הלאומי או האוניברסלי(בחור ל)אפשר ל
 
 

2 
 

חגי ישראל ברובם הם חגי זיכרון; פרט, משפחה וקהילה נקראים להזכיר ולשחזר בצורה טקסית 

אירוע היסטורי משמעותי שקרה בעברנו. הפרט היהודי נקרא לשאול את עצמו ולחנך את בנו לשאול: 

בפסח, בסוכות ובשבועות אנו שואלים: מתי ואיפה נולדתי?  ?'מאין באתי מה מכילה הביוגרפיה שלי'

במצרים כעבד, ויצאתי משוחרר; הייתי במעמד הר סיני, נדדתי במדבר לקראת הארץ המובטחת, 

 התנחלתי ועיבדתי אדמתה.  

אבל לראש השנה ויום כיפור אין היסטוריה, אין זיכרון, אין עבר, אין סיפור, אין דרמה. לכן, לא הזמן, 

. הפנים והלב לא מה אפשר שיקרהלא מה קרה בעבר, א ;ידה ולא הזהות קובעים את תוכניהםלא הל

עתיד. שני מועדים אלה שואלים: מה כיוון חייך? כיצד בחרת לחיותו? האם יש  -מכוונים למימד הזמן

לך חלום, שאיפה למימוש? האם יש לך תמונת עולם אנושית וחברתית? מה דמות החברה 

ליצור מציאות אחרת,  הישראלית בעיניך? מה פני קיבוצך? מה פני ביתך ומשפחתך? אם אתה רוצה

זה תלוי בך בלבד. בשאיפתך לשינוי בשאיפתך לגאול את עצמך ואת חברתך. זה  -טובה צודקת יותר

תלוי בנדר שלך עכשיו בהווה, אבל פניך אל העתיד. לפי זה, ראש השנה ויום כיפור הם חגים אנושיים 

 ואופטימיים, ופניהם אל האדם ותמונת עתידו.

ןגוריו-אריה בן  
 

o  אכן חשים כי ראש השנה ויום כיפור מהווים עבורכם הזדמנות להתבוננות  םאתהאם
 חברתית?, אישית או ורפלקציה פנימית

o לקיים חשבון נפש בימים הללו? ,, או לכםכםיבעינ ,באילו נושאים חשוב 



14 
 

3 

 החיים שיש לך 
 יונה וולך

ש ְלָך יֵּ ים שֶׁ   ַהַחיִּ
יתָ  ָחיִּ ים שֶׁ ם ַהַחיִּ  הֵּ

ט ָאחֹוָרה ַבֲהָבָנה   ַהבֵּ
ית אשִּ ת ְנֻקַדת ַהְברֵּ  ְמָצא אֶׁ

יָאה   ַהְברִּ
ת ַעְצְמָך   ְבָרא אֶׁ

ר ֹותֵּ ה ָהעֹוָלם ַהּטֹוב ְב  זֶׁ
יד   ַהָיחִּ

ְברֹא ּוַכל לִּ  שֶׁ
ּוי ְבתֹוְכָך ה ָמ   ָכל זֶׁ

ה אֹותֹו   ַגלֵּ
ַהְתָחָלה ל מֵּ   ַהְתחֵּ

ָך ט ַעל ַחיֶׁ   ַהבֵּ
ּור ַרע   ְכַעל שִּ
ָהָיה   עַ ל ַמה שֶׁ

ש   ְכַעל ֹענֶׁ
  ַהְרָחָקה

ָנה יָדה ַבפִּ   ֲעמִּ
אשֹון ּוב ָהרִּ   נֹוְקַאאּוט ַבסִּ

יא ְברִּ הִּ ָחד שֶׁ ן ְכאֶׁ   ַּתקֵּ
ָחָלה. ָחד שֶׁ  ְכאֶׁ

 

o  ?באילו סוגיות אנו מתבוננים בעבר שלנו, האישי או החברתי, בהבנה 
o סלחנות?בבאילו סוגיות קשה לנו יותר להתבונן בהבנה ו 
o אילו תחומים בחיינו, האישיים ו/או החברתיים, היינו רוצים לברוא את עצמינו מחדש?ב 
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 טקסטיםַללימודַ)למבוגרים,ַבזמןַהקפהַוהקינוח...(ַ
 

1 
 

 ב-משנה אמשנה, מסכת ראש השנה, 
ן ים הֵּ י ָשנִּ  :ַאְרָבָעה ָראשֵּ

יָסן ָחד ְבנִּ יםרֹאש ַהָשָנה  -ְבאֶׁ ים ְוָלְרָגלִּ  ;ַלְמָלכִּ

ּול ֱא ָחד בֶׁ ָמה -ְבאֶׁ ים ;רֹאש ַהָשָנה ְלַמְעַשר ְבהֵּ ְמעֹון אֹוְמרִּ י שִּ ְלָעָזר ּוְרבִּ י אֶׁ י :ְרבִּ ְשרִּ ָחד ְבתִּ  ;ְבאֶׁ

י ְשרִּ ָחד ְבתִּ לֹות -ְבאֶׁ ין ְוַליֹובֵּ ּטִּ ים ְוַלְשמִּ יָרקֹות  ,רֹאש ַהָשָנה ַלָשנִּ יָעה ְולִּ ְנטִּ  ;לִּ

ְשָבט ָחד בִּ יָלן -ְבאֶׁ ית ַשמַ  ,רֹאש ַהָשָנה ָלאִּ י בֵּ ְברֵּ ין ;יאְכדִּ לֵּ אֹוְמרִּ ית הֶׁ ָשה ָעָשר בֹו :ּובֵּ  .ַבֲחמִּ
 
 

 :)חלקי( ' עובדיה מברטנוראיבפירוש ר
מלכי ישראל מונין להם מניסן. שאם מלך מלך בשבט או באדר, משהגיע ניסן כלתה לו שנה  -למלכים

לפי שרגילין למנות זמן שטרות  ולמלכי אומות העולם מונין מתשרי...ומתחילין למנות לו שנה שניה. 
 לשנות המלך משנה שעמד בה, משום שלום מלכות. 

 גלים משנדר ולא קיים נדרו, עובר על "בל תאחר".ין הנודר, שאם עברו עליו שלושה רילענ -ולרגלים
 .שאין מעשרים מן הנולדים בשנה זו על הנולדים בחברתה -ראש השנה למעשר בהמה

 אסור לחרוש ולזרוע מן התורה. )בשנת השמיטה( משנכנס תשרי -ולשמיטין וליובלות
הנלקט לאחר ראש  תורמין מן הירק שנלקט לפני ראש השנה על הירק . שאיןלמעשר ירק -ולירקות
 השנה.

שאין מעשרין פירות אילן שחנטו קודם שבט, על שחנטו  ;ן מעשר פירותילעני -ראש השנה לאילן
 .לאחר שבט

 
 
 

ון טכני בנתדובר בכלל מלמעשה התבוננות במקורות ההלכתיים של ראשי השנים מלמד כי 
הקשור למיסוי; עם הדורות, במהלך התפתחות התרבות היהודית, נוצקו תכנים ערכיים 

 מעבר לפן ההלכתי. שהוסיפו להם משמעות שהיא ותרבותיים לתאריכים הללו, 

o  ?מדוע, לדעתכם, התרחש התהליך הזה 
o  ויותר אילו עוד פרטים הלכתיים אנו מכירים שלבשו, עם נסיבות הזמן, צורה פחות טכנית

 תוכנית?-ערכית
o  טים הלכתיים נוספים המוכרים לנו היינו מעוניינים להרחיב ולהעניק להם נאלמאילו

 משמעות נוספת )סימבולית, ערכית, תרבותית(?
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2 
  גהלכה א, פרק ראש השנה, מסכת ירושלמי,  תלמוד

ימֹון ָאְמרּו: ם ַר' סִּ ָיה ְבשֵּ ְלקִּ ְנָחס ְוַר' חִּ  ַר' פִּ

ים ְלָפָניו:  ל ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְואֹוְמרִּ ת אֶׁ י ַהָשרֵּ ים ָכל ַמְלֲאכֵּ ְתַכְנסִּ  מִּ

יָמַתי רֹאש ַהָשָנה?' ל עֹוָלם, אִּ בֹונֹו שֶׁ  'רִּ

ם:  ר ָלהֶׁ ּוא אֹומֵּ ים? אֲ 'ְו ם שֹוֲאלִּ י ַאּתֶׁ ל ַמָּטהלִּ ין שֶׁ ית דִּ ְשַאל ְלבֵּ ם נִּ י ְוַאּתֶׁ  '.נִּ

ין ְלַמָּטה ְוָאְמרּו:  ית דִּ ֹום רֹאש ַהָשָנה'ָשָנה ַר' הֹוַשְעָיה: ָגְזרּו בֵּ  '.ַה

ת:  י ַהָשרֵּ ר ְלַמְלֲאכֵּ  ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא אֹומֵּ

ידּו' יָמה ַהֲעמִּ ין ְוַיַעְמדּו  בִּ גֹורִּ ין,ְוַיַעְמדּו ַסנֵּ גֹורִּ ָאְמרּו ָבַני ַקּטֵּ ֹום רֹאש ַהָשָנה -שֶׁ  '.ַה

ין לְ  ית דִּ ְמְלכּו בֵּ  ַעְבָרּה ְלָמָחר;נִּ

ת: י ַהָשרֵּ ר ְלַמְלֲאכֵּ   ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא אֹומֵּ

ירּו' ְמְלכּו ָבַני ְלַעבְ  ַהֲעבִּ נִּ ין, שֶׁ גֹורִּ ין ְוַיַעְברּו ַקּטֵּ גֹורִּ יָמה ְוַיַעְברּו ַסנֵּ  '.ָרה ְלָמָחרבִּ

 ּוָמה ַטַעם?

י ַיֲעֹקב" ) אֹלהֵּ ְשָפט לֵּ ל הּוא מִּ ְשָראֵּ י ֹחק ְליִּ ש שֹוָפר... כִּ ְקעּו ַבֹחדֶׁ ינֹו "ֹחק  -(תהילים פאּתִּ ם אֵּ ְואִּ

ל", ְשָראֵּ ְשפָ  ְכַבָיכֹול ְליִּ ינֹו "מִּ י ַיֲעֹקב".אֵּ אֹלהֵּ   ט לֵּ
 

o ?מי קובע באיזה יום יחול ראש השנה 
o  ?מהי המשמעות התיאולוגית העומדת מאחורי קביעה זו 
o ?האם אתם מסכימים עם הגישה שמציע כאן כותב הטקסט 
o  מהי ה בהקשר לשאלה הסיפור הנועז הז או תובנות נוספות מעלהאילו מחשבות

 הזכות והאחריות לעצבה? מיהתרבות היהודית ובידי 

 
 

3 
ב קפר לרמב"ם, השובת תוכהל  

 
יזֹו א יא אֵּ ּוָבה הִּ ה ְּת ּוָרה? זֶׁ ָבא ְג ָעַבר ָדָבר ְלָידֹו שֶׁ ְפָשר, ֹו שֶׁ ֹות ְבָידֹו ְואִּ ַרש -ַלֲע י ָעָשה ְולֹא ּופֵּ ְפנֵּ  מִּ

ּוָבה ְרָאה לֹא, ַהְּת יִּ ְשלֹון ְולֹא מִּ כִּ יַצד?. כֹוחַ  מִּ י כֵּ ָבא ֲהרֵּ ָשה ַעל שֶׁ ָרה אִּ ְתַיַחד ְזָמן ּוְלַאַחר, ַבֲעבֵּ ָמּה נִּ  עִּ
ּוא ד ְו יָנה, גּופֹו ּוְבכֹוחַ  ָבּה ְבַאֲהָבתֹו עֹומֵּ ָעַבר ּוַבְמדִּ ַרש, ָבּה שֶׁ ה -ָעַבר ְולֹא ּופֵּ ּוָבה ַבַעל ּוא זֶׁ ּוָרה ְּת . ְג
ְשֹלֹמה ּוא ר שֶׁ ָך, רּוְזכֹ " :אֹומֵּ ת בֹוְראֶׁ י, אֶׁ ימֵּ יָך, בִּ ּוֹרתֶׁ יב(. קהלת" )ְב  

 
ם ב ָלא ָשב לֹא ְואִּ י אֵּ ימֵּ ְקנּותֹו בִּ ת, זִּ י ּוְבעֵּ ְפָשר ְשאֵּ ָהָיה ַמה ַלֲעשֹות ֹו אִּ ה שֶׁ י ַעל ַאף -עֹושֶׁ יָנּה פִּ  ְשאֵּ

ּוָבה ת, ְמֻעָלה ְּת לֶׁ יא מֹועֶׁ ּוָבה ּוַבַעל ֹו הִּ ּוָבה ְוָעָשה, ָיָמיו ָכל ָעַבר ּויַאפִּ  .הּוא ְּת יָתתֹו ְביֹום ְּת ת מִּ  ּומֵּ
ּוָבתֹו ְת ֹוָתיו ָכל -בִּ ין ֲעוֹו ְמָחלִּ ֱאָמר:  נִּ נֶׁ ר ַעד" :שֶׁ ְחַשְך-לֹא ֲאשֶׁ ש תֶׁ מֶׁ ּוא(, יב הלתק" )ַהשֶׁ יָתה ֹום ְש -ַהמִּ

ְכָלל ם מִּ ם ְוָשב בֹוְראֹו ָזַכר ְשאִּ ָימּות ֹקדֶׁ ְסַלח, שֶׁ .לו נִּ  
 

יא ּוַמה ג ּוָבה הִּ ַיֲעֹזב הּוא? ַהְּת א שֶׁ ְטאֹו ַהחֹוטֶׁ נּו, חֶׁ ירֶׁ יסִּ ַמְחַשְבּתֹו וִּ ְגֹמר מִּ בֹו ְויִּ לֹא ְבלִּ הּו שֶׁ , עֹוד ַיֲעשֵּ
ֱאָמר נֶׁ יש, ַדְרכֹו ָרָשע ַיֲעֹזב" :שֶׁ ן ְואִּ ן(. נה ישעיהו" )ַמְחְשֹבָתיו ָאוֶׁ ְתַנַחם ְוכֵּ ָעַבר ַעל יִּ ֱאָמר, שֶׁ נֶׁ י" :שֶׁ י-כִּ  ַאֲחרֵּ

י י, ּובִּ ַחְמּתִּ י, נִּ י ְוַאֲחרֵּ ָּוְדעִּ י, הִּ ְך-ַעל ָסַפְקּתִּ יד(; לא ירמיהו" )ָירֵּ עַ  ָעָליו ְוָיעִּ לֹא ַּתֲעלּומֹות יֹודֵּ ּוב שֶׁ ה ָי  ְלזֶׁ
ְטא ֱאָמר, ְלעֹוָלם ַהחֵּ נֶׁ ינּו עֹוד נֹאַמר-ְולֹא" :שֶׁ ה, ֱאֹלהֵּ ינּו ְלַמֲעשֵּ ר--ָידֵּ (.  יד הושע" )ָיתֹום ְיֻרַחם, ְבָך-ֲאשֶׁ
ְך ֹות ְוָצרִּ ְתַו ְשָפָתיו ְלהִּ ְנָינֹות ְולֹוַמר, בִּ לּו עִּ ָגַמר אֵּ בו שֶׁ .ְבלִּ  

 

http://kodesh.snunit.k12.il/b/r/r2601_007b.htm
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t2681.htm
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ה ָכל ד ְתַודֶׁ ים ַהמִּ ְדָברִּ בֹו ָגַמר ְולֹא, בִּ י -ַלֲעֹזב ְבלִּ ה ֲהרֵּ ה זֶׁ ל דֹומֶׁ ץ, ְלטֹובֵּ רֶׁ ין, ְבָידֹו ְושֶׁ יָלה ְשאֵּ ת ַהְּטבִּ לֶׁ , מֹועֶׁ
ְך ַעד ַיְשלִּ ץ שֶׁ רֶׁ ן; ַהשֶׁ ר הּוא ְוכֵּ ה" :אֹומֵּ ב ּומֹודֶׁ יְך(. כח משלי" )ְיֻרָחם, ְוֹעזֵּ ְפֹרט ְוָצרִּ ת לִּ ְטא אֶׁ ֱאָמר, ַהחֵּ נֶׁ  :שֶׁ

ה ָהָעם ָחָטא, ָאָנא" ם ַוַיֲעשּו, ְגֹדָלה ֲחָטָאה ַהזֶׁ י, ָלהֶׁ (.לב שמות" )ָזָהב ֱאֹלהֵּ  
 

י ה ַדְרכֵּ ּוָבה מִּ ְהיֹות ַהְּת ק ַהָשב לִּ יד צֹועֵּ י ָּתמִּ ְפנֵּ י', ה לִּ ְבכִּ ים בִּ ה, ּוְבַתֲחנּונִּ י ְצָדָקה ְועֹושֶׁ ק, ֹוחֹו ְכפִּ ְתַרחֵּ  ּומִּ
ה ן ַהְרבֵּ ָחָטא ַהָדָבר מִּ ה .ֹו שֶׁ י ְכלֹוַמר, ְשמֹו ּוְמַשנֶׁ ֲאנִּ ר שֶׁ י ַאחֵּ ינִּ יש אֹותֹו ְואֵּ ָעָשה ָהאִּ ים אֹוָתן שֶׁ ; ַהַמֲעשִּ
ה ְך, ְלטֹוָבה ֻכָלן ַמֲעָשיו ּוְמַשנֶׁ רֶׁ ה. ְיָשָרה ּוְלדֶׁ ְמקֹומֹו ְוגֹולֶׁ ָגלּות -מִּ ת שֶׁ רֶׁ י, ָעוֹון ְמַכפֶׁ ְפנֵּ ת מִּ מֶׁ גֹורֶׁ ָכַנע ֹו שֶׁ  ְלהִּ
ֹות ְה .רּוחַ  ּוְשַפל ָעָנו ְולִּ  

 
ה ַלָשב ָגדֹול ּוְשָבח ו ְתַודֶׁ יִּ י שֶׁ יעַ  םָבַרבִּ ם ְפָשָעיו ְויֹודִּ ה, ָלהֶׁ רֹות ּוְמַגלֶׁ ינֹו ֲעבֵּ בֵּ ין שֶׁ רֹו ְלבֵּ ים ֲחבֵּ רִּ ר, ַלֲאחֵּ  ְואֹומֵּ

ם י ָאְמָנם ָלהֶׁ י ָחָטאתִּ ְפלֹונִּ י לִּ יתִּ י, ְוָכְך ָכְך ֹו ְוָעשִּ ינִּ ֹום ַוֲהרֵּ ַחם ָשב ַה ה ְוָכל. ְונִּ ְתָגאֶׁ ינּו ַהמִּ יעַ  ְואֵּ ָלא, מֹודִּ  אֵּ
ה ין -ְפָשָעיו ְמַכסֶׁ ּוָרה ְּתשּוָבתֹו אֵּ ֱאָמר, ְג נֶׁ ה" :שֶׁ יחַ  לֹא, ְפָשָעיו ְמַכסֶׁ .(כח משלי" )ַיְצלִּ  

 
ה ז ים ַבמֶׁ ים ְדָברִּ ּורִּ ֹות ?ֲא ין ַבֲעבֵּ בֵּ רֹו ָאָדם שֶׁ ינֹו ֲאָבל ;ַלֲחבֵּ בֵּ ין שֶׁ ֹום ְלבֵּ ינּו -ַהָמ ְך אֵּ , ַעְצמֹו ְלַפְרַסם ָצרִּ

ים ְוַעזּות יא ָפנִּ ם ֹו הִּ ָלם אִּ ָלא. גִּ י ָשב אֵּ ְפנֵּ ל לִּ ט, הּוא ָברּוְך ָהאֵּ ה, ְלָפָניו ֲחָטָאיו ּופֹורֵּ ְתַודֶׁ ן ּומִּ יהֶׁ י ֲעלֵּ ְפנֵּ  בִּ
ים יא ְוטֹוָבה. ְסָתם, ַרבִּ לֹא ֹו הִּ ְתַגָלה שֶׁ ֱאָמר, ֲעוֹונֹו נִּ נֶׁ י" :שֶׁ ַשע ְנשּוי ַאְשרֵּ (.לב תהילים" )ֲחָטָאה ְכסּוי; פֶׁ  

 
י ַעל ַאף ח ּוָבה פִּ ַהְּת ת, ְלעֹוָלם ָיָפה ְוַהְצָעָקה שֶׁ רֶׁ ים ַבֲעשֶׁ ין ַהָימִּ בֵּ ֹום ַהָשָנה רֹאש שֶׁ ים ְו ּורִּ יא ַהכִּ  ָיָפה הִּ

ר ָיד, ְביֹותֵּ יא ּומִּ ת הִּ לֶׁ ְתַקבֶׁ ֱאָמר, מִּ נֶׁ ְרשּו" :שֶׁ ָמְצאֹו', ה דִּ ְהיֹותֹו, ְקָרֻאהּו; ְבהִּ ה (.נה ישעיהו" )ָקרֹוב בִּ  ַבמֶׁ
ים ים ְדָברִּ יד ?ֲאמּורִּ ּור ֲאָבל; ַבָיחִּ ין ְזָמן ָכל -ַבצִּ עֹושִּ ין ְּתשּוָבה שֶׁ ב ְוצֹוֲעקִּ ם ְבלֵּ ן ָשלֵּ ין הֶׁ ֱאָמר; ַנֲענִּ נֶׁ ' ַכה" :שֶׁ
ינּו נּו-ְבָכל, ֱאֹלהֵּ ָליו ָקְראֵּ .(ד דברים" )אֵּ  

 
ים יֹום ט ּורִּ יד, ַלֹכל ְּתשּוָבה ְזָמן ּוא -ַהכִּ ים ַלָיחִּ ּוא ;ְוָלַרבִּ ץ ְו יָלה קֵּ יָחה ְמחִּ ל ּוְסלִּ ְשָראֵּ יָכְך .ְליִּ ין ,ְלפִּ  ַחָיבִּ

ּוָבה ַלֲעשֹות ַהֹכל ְתַודֹות ְּת ים ְביֹום, ּוְלהִּ ּורִּ ְצַות. ַהכִּ דּוי ּומִּ ים ֹום וִּ ּורִּ יל ַהכִּ ַיְתחִּ ב שֶׁ רֶׁ עֶׁ ֹום מֵּ ם ַה  ֹקדֶׁ
א, יֹאַכלשֶׁ  מֶׁ ק שֶׁ ָחנֵּ ם ַבְסעֹוָדה יֵּ ה ֹקדֶׁ ְתַודֶׁ יִּ י ַעל ְוַאף.  שֶׁ ְתַוָדה פִּ הִּ ם שֶׁ יֹאַכל ֹקדֶׁ ר, שֶׁ ה ֹוזֵּ ְתַודֶׁ י ּומִּ ילֵּ  יֹום ְבלֵּ

ים ּורִּ ית ַהכִּ ר; ַעְרבִּ ֹוזֵּ ה ְו ְתַודֶׁ ית ּומִּ ּוָסף, ַבַשְחרִּ ְנָחה, ּוַב יָלה, ּוַבמִּ .ּוַבְנעִּ  
 

ין יא ּוָבה אֵּ ים יֹום ְולֹא ַהְּת ּורִּ ין ַהכִּ ָלא ְמַכְפרִּ רֹות אֵּ ין ֲעבֵּ בֵּ י ְכגֹון, ַלָמקֹום ָאָדם שֶׁ ָאַכל מִּ ּור ָדָבר שֶׁ  ֹו ָא
יָלה ָבַעל ּוָרה ְבעִּ א ֲא ן ְוַכיֹוצֶׁ רֹות ֲאָבל .ָבהֶׁ ין ֲעבֵּ בֵּ רֹו ָאָדם שֶׁ ל ְכגֹון, ַלֲחבֵּ רֹו חֹובֵּ ל ֹו ֲחבֵּ ת ַהְמַקלֵּ רֹו אֶׁ  ֹו ֲחבֵּ
א ֹוְזלֹו ֹוצֶׁ ן ְוַכ ינּו -ָבהֶׁ ְמָחל אֵּ ן ַעד, ְלעֹוָלם ֹו נִּ ּתֵּ יִּ רֹו שֶׁ ּוא ַמה ַלֲחבֵּ ה, ֹו ַחָיב ְש יַרצֵּ .ּווִּ  

 
י ַעל ַאף יב יר פִּ ְחזִּ הִּ ּוא ָממֹון ֹו שֶׁ ְך -ֹו ַחָיב ְש ֹותֹו ָצרִּ ְשֹאל ְלַר נּו ְולִּ מֶׁ ְמֹחל מִּ יִּ יט לֹא ּויְוַאפִּ ; ֹו שֶׁ ְקנִּ  הִּ

ת רֹו אֶׁ ָלא ֲחבֵּ ים אֵּ ְדָברִּ ְך, בִּ ְפֹגעַ  ְלַפְיסֹו ָצרִּ ְמֹחל ַעד ֹו ְולִּ יִּ .ֹול שֶׁ  
 

רֹו ָרָצה לֹא יג ְמֹחל ֲחבֵּ יא -ֹו לִּ בִּ ְשלֹוָשה שּוָרה ֹו מֵּ לִּ י שֶׁ ָעיו ָאָדם ְבנֵּ רֵּ ין, מֵּ ין ֹו ּופֹוְגעִּ נּו ּוְמַבְקשִּ מֶׁ  לֹא .מִּ
ְתַרָצה ן נִּ יא -ָלהֶׁ בִּ ָיה ֹו מֵּ ית ְשנִּ ישִּ יחֹו -ָרָצה לֹא. ּוְשלִּ ְך ַמנִּ ה; ֹו ְוהֹולֵּ לֹא ְוזֶׁ א ּוא, ָמַחל שֶׁ ם .ַהחֹוטֶׁ  ָהָיה ְואִּ

בֹו ְך--רִּ ף ּויַאפִּ  ּוָבא הֹולֵּ לֶׁ ים אֶׁ ְמֹחל ַעד, ְפָעמִּ יִּ . ֹו שֶׁ  
 

י יד ּור ְלפִּ ָא ה ָלָאָדם שֶׁ ְהיֶׁ יִּ י שֶׁ ְתַפַיס ְולֹא ַאְכָזרִּ ָלא, יִּ ה אֵּ ְהיֶׁ ה ְלַרצֹות ֹוחַ  יִּ ְכֹעס ְוָקשֶׁ ש ּוְבָשָעה, לִּ ְמַבקֵּ  שֶׁ
נּו מֶׁ א מִּ ְמֹחל ַהחֹוטֶׁ ל, לִּ ָבב מֹוחֵּ ם ְבלֵּ ש ָשלֵּ פֶׁ ָצה ּוְבנֶׁ ר ּויְוַאפִּ ; ֲחפֵּ צֵּ ה ֹו הֵּ ה ֹו ְוָחָטא ַהְרבֵּ ֹקם לֹא, ַהְרבֵּ  יִּ

ה .רְויִּּטֹ  ַרע ַדְרָכם ּוא ְוזֶׁ ְלזֶׁ ל שֶׁ ְשָראֵּ ָבם, יִּ ים ֲאָבל.  ַהָנכֹון ְולִּ י ַהגֹויִּ ב ַעְרלֵּ יָנן לֵּ ן אֵּ ָלא, כֵּ ְבָרתֹו" :אֵּ  ְשָמָרה ְועֶׁ
ַצח ן(; א עמוס" )נֶׁ ר ּוא ְוכֵּ ים ַעל אֹומֵּ ְבעֹונִּ י ַהגִּ לֹא ְלפִּ ל ָמֲחלּו שֶׁ ְשָראֵּ ים" :ְליִּ ְבֹענִּ י לֹא ְוַהגִּ ְבנֵּ ל מִּ ְשָראֵּ  יִּ

ָמה .(כא ב שמואל" )הֵּ  
 

א טו רֹו ַהחֹוטֶׁ ת, ַלֲחבֵּ רֹו ּומֵּ ם ֲחבֵּ ְיַבַקש ֹקדֶׁ נּו שֶׁ מֶׁ יָלה מִּ יא -ְמחִּ בִּ י ֲעָשָרה מֵּ יָדן ָאָדם ְבנֵּ ְברֹו ַעל ּוַמְעמִּ , קִּ
ר ם ְואֹומֵּ יהֶׁ ְפנֵּ י: "לִּ י' ַלה ָחָטאתִּ ל ֱאֹלהֵּ ְשָראֵּ י יִּ ְפלֹונִּ ה ְולִּ י זֶׁ יתִּ ָעשִּ ם.  "ְוָכְך ָכְך ֹו שֶׁ  -ָממֹון ֹו ַחָיב ָהָיה ְואִּ
ירֹו עַ  ָהָיה לֹא; ְליֹוְרָשיו ַיְחזִּ ש ֹו יֹודֵּ נּו -יֹורֵּ יחֶׁ ית ַינִּ ין ְבבֵּ ה, דִּ ְתַודֶׁ .ְויִּ  

 
o וכללים למושג כמו "תשובה"? האם ניתן, בעינכם, לקבוע הלכות 

o ובה?שגישתו של הרמב"ם בנוגע לת אילו חלקים אתם מזדהים או מסכימים עםב 

o מדועאילו חלקים אתם חולקים עליוב ?? 

o שתפו באנקדוטות אישיות שמזכירים לכם הסעיפים השונים. 
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 שיריַחג,ַוסתםַשיריםַשכיףַלשירַסביבַהשולחן
 

וי להוסיף ליו מומלץ ;שירי חג הם כמובן המרכיב הראשון שיחמם את האווירה סביב השולחן
הכל תלוי האווירה  -אפשר להתכונן מראש, ואפשר פשוט לשיר בספונטניות .ירומנטלטאינס

. תהנו!שברצונכם ליצור  
  

  השנה ראש
  מלים: לוין קיפניס,

 לחן: נחום נרדי
 

 שנה הלכה שנה באה
 אני כפי ארימה

 שנה טובה לך, אבא 
 שנה טובה לך, אמא

  שנה טובה, שנה טובה.
 

בֹור   שנה טובה ְלדֹוד גִּ
ת רֶׁ ְשמֶׁ ר ַעל ַהמִּ  ֲאשֶׁ

יר, ַבְכָפר ר ָבעִּ   ְלָכל נֹוטֵּ
ת רֶׁ ְמסֶׁ ְרַכת "ָחָזק" נִּ  .בִּ

 טֹוָבה. ָשָנה טֹוָבה, ָשָנה
 

ל  ָשָנה טֹוָבה ְלָכל ָעמֵּ
ט לֶׁ יר ְוַגם ַבמֶׁ  ַבנִּ

 ָשָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה
ד לֶׁ  .ְלָכל ַיְלָדה ְויֶׁ

 טֹוָבה ָשָנה טֹוָבה, ָשָנה
 
 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה נָּׁ שָּׁ ה בַּ אָּׁ בָּׁ   הַּ
  מלים: אהוד מנור
 לחן: נורית הירש

  
ב ַהָבָאה ַבָשָנה שֶׁ ת ַעל נֵּ סֶׁ ְרפֶׁ ַהמִּ  

ְסֹפור ים ְונִּ רִּ פֳּ נֹוְדדֹות צִּ  
ים ת ְיַשֲחקּו ְבֻחְפָשה ְיָלדִּ סֶׁ ֹופֶׁ  

ין ת בֵּ ין ַהַביִּ .ַהָשדֹות ְלבֵּ  
 

ה עֹוד ְראֶׁ ה עֹוד, ּתִּ ְראֶׁ ּתִּ  
ה טֹוב ַכָמה ְהיֶׁ יִּ  

.ַהָבָאה ַבָשָנה, ַבָשָנה  
 

ים ים ֲעָנבִּ ילּו ֲאֻדמִּ בהָ  ַעד ַיְבשִּ רֶׁ עֶׁ  
ים ְויְֻגשּו ַלֻשְלָחן צֹוְננִּ  

ים ְורּוחֹות ְשאּו ְרדּומִּ ם ַעל יִּ ְך אֵּ רֶׁ ַהדֶׁ  
ים ּתֹונִּ ים עִּ ן.ְוָענָ  ְיָשנִּ  

ה עֹוד ְראֶׁ ה... עֹוד, ּתִּ ְראֶׁ ּתִּ  
 

 בשנה הבאה נפרוש כפות ידיים 
 מול האור הניגר הלבן 

 אנפה לבנה תפרוש באור כנפיים 
 והשמש תזרח בתוכן.

ה עֹוד ְראֶׁ ה... עֹוד, ּתִּ ְראֶׁ   ּתִּ
 

ה ראשב   נָּׁ שָּׁ   הַּ
 מלים ולחן: נעמי שמר

 ְבראש ַהָשָנה, ְבראש ַהָשָנה
ָנה ָפְרָחה י ַבגִּ ְצלִּ  שֹוַשָנה אֶׁ

יָרה ְלָבָנה  ְבראש ַהָשָנה, סִּ
ְתאום ָלּה ַבחֹוף ָעְגָנה  .פִּ

 
 ְבראש ַהָשָנה, ְבראש ַהָשָנה

נּו בֵּ ָלה נֹוָשָנה לִּ ְתפִּ  ָעָנה בִּ
א ַהָשָנה ְּתהֵּ ָיָפה ושֹוָנה  שֶׁ

ר ֹום ֲאשֶׁ יָלה ָלּה ַה  .ַמְתחִּ
 

 ְבראש ַהָשָנה, ְבראש ַהָשָנה
יַע ַהְסתָ  ָפְרָחה ְרקִּ  ויֲעָנָנה בִּ

ר נְ   ָשָמהְבראש ַהָשָנה ְכנֵּ
ה ָחַצב ָעָלה  .ַבָשדֶׁ

 
 ְבראש ַהָשָנה, ְבראש ַהָשָנה

ּו ָעָנה בֵּ ָלה נֹוָשָנה לִּ ְתפִּ  בִּ
א ַהָשָנה ְּתהֵּ ָיָפה ושֹוָנה  שֶׁ

ר יָלה ָלּה ַעְכשָ  ֲאשֶׁ  .ויַמְתחִּ
 

ֵנים ִחים-ש  ר י רָּׁ שָּׁ  עָּׁ
  מילים ולחן: נעמי שמר

ל קֶׁ י ָנַתן ַהדֶׁ ְשרֵּ ְחָמד ְבתִּ י ָשחּום נֶׁ   ְפרִּ
ה ְשָון ָיַרד יֹורֶׁ  ְוַעל ַגגי ָרַקד ְבחֶׁ

ת ָבָרד בֵּ יַע ְבטֵּ ֹופִּ יס  ו ַנְרקִּ ְסלֵּ  בכִּ
יָעה ְפצִּ ְשָבט ַחָמה הִּ ָחד. ּובִּ  ליום אֶׁ

 
יחֹוחַ  ים ַבֲאָדר ָעָלה נִּ סִּ ן ַהַפְרדֵּ  מִּ

יָסן הּוְנפּו ים ְבֹכחַ  ְבנִּ שִּ ְרמֵּ  ָכל ַהחֶׁ
ָיר ַהֹכל ָצַמח יָון ְבאִּ יר ּוְבסִּ ְבכִּ  הִּ

 יר.ַאַחר ָקצִּ  ְבַתמּוז ְוָאב ָשַמְחנּו
 

י, ְשרֵּ ת ּתִּ בֵּ ו, טֵּ ְסלֵּ ְשָון, כִּ   חֶׁ
יָעף  ָחְלפּו, ָעְברּו בִּ

ָיר ַגם ְשָבט, ֲאָדר, יָסן, אִּ   נִּ
יָון ַּתמּוז ְוָאב  סִּ

ינּו לֵּ יחַ  ּוְבבֹוא ֱאלּול אֵּ  ְסָתיו ָעָלה רֵּ
נּו ירֵּ ת שִּ ְתַחְלנּו אֶׁ ַהְתָחָלה. ְוהִּ  ..מֵּ

 

 הֹודָּׁ 
 מלים: עוזי חיטמן

  לחן: יורגו דאלארס

ָבָראָת  ּתֹוָדה ַעל  ָכל ַמה שֶׁ
י ָנַתּתָ  לִּ  ּתֹוָדה ַעל ַמה שֶׁ

ם ַעל אֹור יַניִּ ם, עֵּ ר אֹו ְשַניִּ  ָחבֵּ
י ָבעֹוָלם ש לִּ יֵּ  .ַעל ַמה שֶׁ

יר חַ  ַעל שִּ חַ , קֹולֵּ ב סֹולֵּ  ְולֵּ
י ַקָים ְזכּוָתם ֲאנִּ בִּ  .שֶׁ

 
ָבָראתָ  ּתֹוָדה ַעל ָכל  ַמה שֶׁ

י ָנַתּתָ  לִּ  ּתֹוָדה ַעל ַמה שֶׁ
לעַ  ד ל ְצחֹוק שֶׁ לֶׁ ת יֶׁ לֶׁ י ַהְּתכֵּ  ּוְשמֵּ

ת ַחם  ַעל ֲאָדָמ ּוַביִּ
ָנה ת פִּ בֶׁ ת, ָלשֶׁ בֶׁ ָשה אֹוהֶׁ  אִּ

י ַקָים. ְזכּוָתם ֲאנִּ בִּ  שֶׁ
 

ָבָראתָ  ּתֹוָדה ַעל  ָכל ַמה שֶׁ
י ָנַתּתָ  לִּ  ּתֹוָדה ַעל ַמה שֶׁ

ר ל  אשֶׁ ֹום שֶׁ ר, ַעל  ימֹות ְוישֶׁ  ְּתמִּ
ּוב  ֹום ָע ֱעַלםַעל  נֶׁ  שֶׁ

 וכפיים תשואות אלפיים
 .שבזכותם אני קיים

 רחָּׁ מַּ 
 מילים ולחן: נעמי שמר

 מחר אולי נפליגה בספינות
 מחוף אילת עד חוף שנהב

 ועל המשחתות הישנות
 יטעינו תפוחי זהב. 
 

 כל זה אינו משל ולא חלום
 זה נכון כאור בצהרים

 כל זה יבוא מחר אם לא היום
 .מחרתייםואם לא מחר אז 

 
 מחר אולי בכל המשעולים

 ארי בעדר צאן ינהג
 מחר אולי באלף ענבלים

 .יכו פעמונים של חג
 

...לכל זה אינו מש  
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  לו יהי
 מילים ולחן: נעמי שמר

 עוד יש מפרש לבן באופק 
 מול ענן שחור כבד 
 כל שנבקש לו יהי. 

 ואם בחלונות הערב 
 אור נרות החג רועד 

 כל שנבקש לו יהי. 
 

לו יהי  ,אנא, יהי לו יהי, לו  
 כל שנבקש לו יהי. 

 
 אם המבשר עומד בדלת 

 תן מילה טובה בפיו 
 כל שנבקש לו יהי 

 אם נפשך למות שואלת 
 מפריחה ומאסיף 
 כל שנבקש לו יהי 

 
 לו יהי, לו יהי... 

 
 מה קול ענות אני שומע 

 קול שופר וקול תופים 
 כל שנבקש לו יהי 

 לו תישמע בתוך כל אלה 
ה אחת מפי גם תפיל  

 כל שנבקש לו יהי 
 

 לו יהי לו יהי..... 
 

 בתוך שכונה קטנה מוצלת 
 בית קט עם גג אדום 

 כל שנבקש לו יהי. 
 זה סוף הקיץ סוף הדרך 

 תן להם לשוב הלום 
 כל שנבקש לו יהי. 

 
 לו יהי, לו יהי... 

 
 ואם פתאום יזרח מאופל 

 על ראשנו אור כוכב 
 כל שנבקש לו יהי. 

ווה ותן גם כוח אז תן של  
 לכל אלה שנאהב 
 כל שנבקש לו יהי.

  
...לו יהי, לו יהי   

 על כל אלה
 שמרמילים ולחן: נעמי 

 על הדבש ועל העוקץ
 על המר והמתוק

 על בתנו התינוקת
 .שמור אלי הטוב

 
 על האש המבוערת

 על המים הזכים
 על האיש השב הביתה

 .מן המרחקים
 

 על כל אלה, על כל אלה
 שמור נא לי אלי הטוב
 על הדבש ועל העוקץ

 .על המר והמתוק
 

 אל נא תעקור נטוע
 אל תשכח את התקווה

 השיבני ונשובה
 .הארץ הטובהאל 

 
 שמור אלי על זה הבית

 על הגן על החומה
 מיגון, מפחד פתע

 .וממלחמה
 

 שמור על המעט שיש לי
 על האור ועל הטף

 על הפרי שלא הבשיל עוד
 ושנאסף

 
 על כל אלה...

 
 מרשרש אילן ברוח
 מרחוק נושר כוכב

 משאלות לבי בחושך
 נרשמות עכשיו

 
 אנא שמור לי על כל אלה 

 ועל אהובי נפשי
 על השקט על הבכי

 ועל זה השיר.
 

 על כל אלה...

 הכל פתוח
 מילים ולחן: נעמי שמר

 רת בטורקיזזוה ראיתי ת'כנרת
 הריע והתיז וגל סגול כהה

 הכל עוד אפשרי חשבתי לעצמי
 כל עוד אנחנו כאן שרים.

 
 ראיתי את הסכר פתוח לרווחה

 נוהרת בשמחה וכל שפעת המים
 הכל עוד אפשרי חשבתי לעצמי

 .כל עוד אנחנו כאן שרים
 

 עוד לא מאוחר הכל פתוח
 מצב הרוח ישתפר מחר

 זה אפשרי זה יתכן
 .כל עוד אנחנו כאן שרים

  
 הייתי באילת הייתי בעפולה

 מצאתי לי מפלט החולה ובשמורת
 הכל עוד אפשרי חשבתי לעצמי

 כל עוד אנחנו כאן שרים.
 

 חופשי מדאגה בתל אביב טיילתי
 לי חגיגה הייתה לאן שהסתכלתי
 הכל עוד אפשרי חשבתי לעצמי

 כל עוד אנחנו כאן שרים.
 

 עוד לא מאוחר הכל פתוח
 מצב הרוח ישתפר מחר...

 
 נפלתי על האף גלשתי בחרמון

 אנשים נשים וטף נפגשתי עם המון
 הכל עוד אפשרי חשבתי לעצמי

 כל עוד אנחנו כאן שרים.
 

 אולי לא מאוחר אולי הכל פתוח
 פר מחראולי מצב הרוח ישת

 הכל עוד אפשרי הכל עוד יתכן
 כל עוד אנחנו כאן שרים.

 
 עוד לא מאוחר הכל פתוח

 מצב הרוח ישתפר מחר...
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  םיוה

ימילים ולחן: אהוד בנא  
  ,נעשה משהו בלתי נשכח ,היום

  .שמחה מבורךשישאיר זיכרון של 
  ,אשלח יד ללטף את ראשך ,היום

.היום אגרום לך סוף סוף לחייך  
  

  ,אגרש את העצב מעינייך ,היום
  .אעשה את היום למאושר בחייך

  ,תשמעי מה שעוד לא שמעת ,היום
.אחדש לך חידוש ואדליק לך מבט  

  
  ,אבשל לך משהו טעים ,היום

  .אעשה את הכל שיהיה לך נעים
  ,תמיד אני מראה אהבהנכון, לא 

  .רבהאני מבקש את הקאבל היום 
 היום... 

 
 כל כך הרבה זמן לא דיברנו שנינו 

 על כל מה שעובר מעלינו 
  ,נצא לסיבוב בשכונה ,היום

.נשב קצת ביחד על ספסל בגינה  
 היום...

  
  ,נעשה משהו בלתי נשכח ,היום

  .שישאיר זיכרון של שמחה מבורך
  ,את ראשךאשלח יד ללטף  ,היום

  .היום אגרום לך סוף סוף לחייך
 היום...

 
 

 

 

 

 

 

 

 מאחלים לכם חג שמח, שנה מתוקה וארוחה שמחה, משמעותית, מחכימה ומחברת!

-צוות ה ICC@JCC, פאלו אלטו  

 שכשנבוא 
 מילים: עלי מוהר

 לחן: יווני )א.קונדיס(
 

 הזמן את השנים יניס
 וקצת בינה בלב מכניס

 לי אבל ישנם דברים שהוא עוד לא גילה
 האם יפרח לי עוד שושן,
 האם נעור בי ניצוץ ישן,

 מחכה תשובה לי?האם בסוף הדרך 
 

 אם יש תקווה ואיך נדע
 שכשנבוא, שכשנבוא

 נמצא תשובה.
 

 לאן נמשכת המסילה
 לאן הולכת התפילה

 ומי ישיב לשאלה ומי ישמע לי.
 ומי יפתח לי לבבו

 ואם אלך לאן אבוא 
 האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי?

 
 ואיך נדע...

 
 זה רק אני וזאת רק את
 וזה הרבה וזה כה מעט

 אם לא לריק עברו חיינו? ואיך נדע
 האם עמלנו לא לשווא
 האם ביתנו לא יחרב

 האם תחייה האהבה גם אחרינו?
 

 ואיך נדע...

 משהו חדש מתחיל
 מילים: אילאיל תמיר, 

 לחן: דני רובס

  משהו מתחיל מתגלגל ברחובות
  משהו אחר יורד במדרגות

  משהו קורה, תופס לו בזנב
  משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו

 
  מישהו מוכר עומד ומסתכל
  אמצע הרחוב ומישהו אוכל

  כמה רעשים הופכים כבר למקצב
  משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו

 
  דברים קורים תמיד בזמן נכון

  באים הולכים בין ההמון
  את עיניי תראי, ומגע מקרי בי
  ניסים קורים, הכול עוד אפשרי

 ? האם פתאום את תעברי
 

  העסוקהערב שוב יורד לעיר 
  חושך מתגנב, מונית שם מחכה

  חתול רחוב קטן גווע ברעב
  משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו

 
  ריח מתוקים מציץ מהחלון

  שם במרחקים עולה כבר אור ראשון
  קטע של רחוב כורע מתחתיו

  משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו
 

 ... דברים קורים תמיד בזמן נכון
 

  כל הנקודות כבר מתחברות לקו
  משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו

 
 ... דברים קורים תמיד בזמן נכון

 
  רגע של שלווה, אני עוד פה לבד
  זוג צעיר עובר, מחזיק לו יד ביד

  מעבר לפינה פנים, חיוך רחב
 ... משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו

 


