ערב ראש השנה תשע"ז ,ספטמבר 2016

קַבַלתַשַנַה
ַ
קובץַרעיונותַמשפחתייםַלראשַהשנהַ,ליוםַכיפורַולימיםַשבינהם
" ...עצם המילה "שנה" היא דו משמעית ,והיא כוללת בתוכה שני מובנים ,שהם כמעט
סותרים זה את זה :מצד אחד ,משמעות "שנה" היא הדבר שחוזר ובא ,שנשנה פעם אחר
פעם -שהרי זהו מחזור זמן שבעיקרו ,הוא מחזור קבוע :יום ולילה ,קיץ וחורף ,שהם
חוזרים ונשנים בכל שנה ושנה; מאידך ,השנה משמעה גם שינוי ,כאשר ימים וחודשים
מצמיחים הוויות חדשות ,התנסויות חדשות -שינויים ביחס לזמן שהיה"...
(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
במשמעות שתאפשר לנו להתבונן פנימה והחוצה כמשפחה וכקהילה? וכיצד נוכל להעניק
לילדינו חוויה משמעותית אותה יישאו איתם הלאה? למען האמת ,עם קצת מחשבה והכנה
מראש ,עשויים הימים הללו להפוך לזמן משפחתי של 'ביחד' משמעותי ובעל ערך מוסף,
סביב אלמנטים תרבותיים יפים שהחג מציע.
אנו גאים להגיש לכם קובץ ,ובו רעיונות והצעות להטענת ימי ראש השנה ,יום הכיפורים
והימים שבינהם ,בתוכן יהודי-תרבותי ,בניסיון להפוך את החג ,על עושרו העתיק והמודרני,
לרלוונטי לחיינו ,ולהזמין את בני המשפחה והחברים לתרום לשיח יצירתי ואישי ולהיות
שותפים בחגיגה יהודית בבית וסביב שולחן החג .בחוברת תמצאו רעיונות לפעילות
משפחתית סביב ראש השנה ויום הכיפורים ,וכן הצעות לפעילות שתהפוך את ארוחת החג
למלאת משמעות ותוכן.
אתם מוזמנים לבחור לכם מבין הרעיונות שבקובץ נקודות לשיחה משפחתית בבית או סביב
שולחן החג; הצעות להפעלות שמתאימות הן לילדים והן למבוגרים; טקסטים מודרניים
ושיחה אודותם ,או העמקה בטקסטים עתיקים בעזרת שאלות מנחות; אתם אף מוזמנים
לשיר חלק מן השירים וכמובן להוסיף עליהם ככל העולה על ליבכם .אף לסימני החג
הקלאסיים הענקנו משמעות מודרנית וליברלית יותר ,בתקווה שלכולנו תהייה שנה מתוקה.
מאחלים לכולם שנת ברכה וחגי תשרי מלאי משמעותית,
צוות ה ,ICC@JCC -פאלו אלטו
ערכו :שולי זילברפרב-סלע וטובה בירנבאום
תכנים אלה פותחו ב ICC@JCC-בפאלו אלטו.
אין להעתיק ,לשכפל ,להפיץ ,לשווק ,להשתמש או למסור לציבור תכנים אלה ,או לעשות בהם כל
שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר ,בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב.

רעיונותַלשיחַופעילותַמשפחתיתַסביבַתכניַראשַהשנהַויוםַהכיפורים
חשבון נפש ואיחולים משפחתיים

קיר סליחות
קשה לבקש סליחה; גם לילדים וגם למבוגרים .אז מדוע שלא נתרגל זאת יחד כמשפחה ונציע מודל
לבקשת סליחה הדדית? על קיר גדול פנוי בבית ,תלו גיליון נייר או בריסטול ,או אפילו לוח מחיק,
וכתבו סליחות זה לזה" :מיה ,סליחה שאיחרתי לאסוף אותך מהגן"; "עידו ,סליחה שלקחתי לך את
הצעצוע בלי רשות" וכו' .אפשר כמובן להביע איחולים הדדיים ,או סתם לכתוב דברים קטנים
שלפעמים קשה לומר...

החלטות ואיחולים לשנה הבאה
בלונים -חלקו לכל בני המשפחה בלונים בשני צבעים -צבע בהיר וצבע כהה; על הבלונים הבהירים
כתבו איחולים ומשאלות לשנה החדשה ,ועל הבלונים הכהים כתבו דברים שהייתם רוצים להשאיר
מאחור .למשל" :הלואי שיהיה לנו כלב" על בלון בהיר ו"לפעמים אני כועסת וצועקת על אחי יהלי" על
בלון כהה .את הבלונים הבהירים נפריח באוויר ואת הכהים נפוצץ עם מחט.
מעטפות -אפשרות נוספת לחשבון נפש משפחתי :כל בן משפחה מקבל מעטפה עליה הוא רושם
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.
צנצנת משאלות -כתבו על פתקים משאלות שתרצו שיתגשמו במהלך השנה הקרובה ,הכניסו אותן
לצנצנת ,אותה תקשטו בציורים ,מדבקות ונצנצים .הצנצנת תישאר למשמרת לשנה הבאה ,אז נפתח
אותה ונבדוק יחד אילו מן המשאלות אכן התגשמו במהלך השנה וכמובן ,נוסיף שוב את המשאלות
המעודכנות.
אקרוסטיכון שמי -דרך נדרת לתרגל כתיבה בעברית :כתבו על בריסטול גדול את שם הילד או הילדה
מלמעלה למטה ולכל אות הצמידו מילת או משפט איחול .למשל :אהבה ,לבלוב ,הצלחה .את
האותיות והבריסטול כולו אפשר לצבוע ולקשט.

קריאה פעילה של "ציפור הנפש"
הספר המקסים של מיכל סנונית מזמן אפשרות לשיח משמעותי עבור ילדים ומבוגרים בכל גיל .ניתן
לקרוא את הספר ולאחר מכן לערוך יחד פעילות פיזית שכוללת מגירות קטנות או מעטפות המייצגות
רגשות שונים  .ניתן להתייחס לדוגמאות מחיי היום יום בהן הרגשות השונים באים לידי ביטוי ,מתי
נפתחות אותן מגירות ,מתי הן נשארות סגורות ,מי מחליט על כך וכו'..

מנדלות -פרויקט בהמשכים
האומנית טלי נהרי-שמי הנהדרת תרמה רעיון אומנותי יצירתי ונפלא :יצירת וצביעת מנדלות כפעילות
בהמשכים :מתחילים סביב ראש השנה בהוספת אלמנטים הקשורים לחג כגון רימונים ,תפוחים וכו',
לקראת יום כיפור ממשיכים בהוספת אלמנטים הקשורים ליום כגון שופר ,ומסיימים באלמנטים
קישוטיים לקראת סוכות .המנדלות המוכנות ייתלו בסוכה לקישוט .עבודת הצביעה מזמנת הזדמנות
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לשיחה על האלמנטים שנבחרו ובכלל על מחשבות ,החלטות ומשאלות לשנה הבאה .מנדלות לצביעה
ניתן ליצור באופן עצמאי או להדפיס מרחבי האינטרנט.

משלוח איחולים ותמונות למשפחה וחברים
כרטיסי ברכה מושקעים המוכנים ביד אף פעם לא יוצאים מהאופנה .ניתן להקדיש זמן משפחתי
ליצירת כרטיסים מרגשים ויפים בצירוף איחולים אישיים מכל הלב ,עבור בני משפחה וחברים ,ולשלוח
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
ישנם מושגים עמוקים ויפים בתרבות היהודית שאנו נוטים לזנוח בצד מתוך תחושה של ארכאיות
וחוסר רלוונטיות ,אך מפספסים אוצרות תרבותיים משמעותיים .הנה כמה רעיונות לשילובם בתוך
רצף הימים שבין ראש השה ויום הכיפורים:

תשליך
המנהג העתיק החל בימי הביניים הכיל טקס ליד מקור מים שנעשה ביום הראשון של ראש השנה.
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
בעמוד  10לרעיונות כיצד לחדש את הטקס העתיק בקרב המשפחה.

ברכת שהחיינו

"ברּוְךַאתהַה'ַאֱֹלהֵ ינּוַמֶ לְֶךַהעוֹלםַ,שֶ הֶ חֱינּוַוְ ִקיְ מנּוַוְ הִ גִ יענּוַלזְ מןַהזֶה".
הברכה היפה שמזמנת רגע של הכרת תודה על היותינו כאן ,ברגע הזה ,עם האנשים שאנו אוהבים,
יכולה להתאים למעמד משפחתי או בקבוצת חברים .באופן מסורתי הברכה נאמרת בצמוד לקידוש או
הדלקת נרות החג ,אך ניתן לומר אותה בכל רגע אחר שיתאים .ניתן לשתף ,לצד הברכה ,במשהו
שחוויתי /עשיתי /למדתי לראשונה השנה.

תפילת הדרך
תחילת שנה היא תחילתה של דרך חדשה .ניתן לייצר רגע משפחתי בו כל אחד מתייחס לדרך שהוא
אמור לעבור השנה או היה רוצה לעבור השנה ,ואז לומר יחד באופן חגיגי את התפילה היפה הזו:

ֹןַמלְ פנֶיָךַ,ייַאֱֹלהֵ ינּוַוֵ אֹלהֵ יַאֲבוֹתֵ ינּו
"יְהִ יַרצו ִ
שֶ תוֹלִ יכֵנּוַלְ שלוֹםַוְ תצְ עִ ֵידנּוַלְ שלוֹםַוְ ת ְד ִריכֵנּוַלְ שַלוֹםַ,
וְ תגִ יעֵ נּוַלִ ְמחוֹזַחֶ פְ צֵ נּוַלְ חיִ יםַּולְ ִש ְמחהַּולְ שלוֹםַ.וְ ת ְחזִ ֵירנּוַלְ שלוֹם.
ֵנּוַמכףַכלַא ֹויֵבַוְ או ֵֹרבַוְ לִ סְ ִטיםַוְ חיוֹתַרעוֹתַב ֶד ֶרְך
וְ תצִ יל ִ
לַמינֵיַפ ְֻּרענֻּיוֹתַה ִמתְ רגְ שוֹתַלבוֹאַלעוֹלם
ּומכ ִ
ִ
וְ תִ תְ ֵַננּוַלְ חֵ ןַּולְ חֶ סֶ דַּולְ רח ֲִמיםַבְ עֵ ינֶיָךַּובְ עֵ ינֵיַכלַרֹאֵ ינּו
כִ יַאלַשוֹמֵ עַתְ פִ להַוְ תחֲנּוןַאתה.
ברּוְךַאתהַייַשוֹמֵ עַתְ פִ לה".
ניתן לאמץ גירסה "חילונית" יותר של הברכה:
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יְהִ יַרצוֹןַ ַ
שֶ ֵנלֵךַלְ שלוֹםַוְ נִצְ עדַלְ שלוֹםַ ַ.
וְ נִסמֵ ךַלְ שלוֹםַ.וְ נ ְד ִריךַעצְ מֵ ינּוַוְ ַאחֵ ִריםַלְ שלוֹםַ ַ.
וְ נגִ יעַלִ ְמחוֹזַחֶ פְ צֵ נּוַלְ חיִ יםַּולְ ִש ְמחהַּולְ שלוֹםַ ַ,
וְ נ ְחזורַלְ שלוֹםַ ַ.
וְ תִ הְ יֶהַבְ רכהַבְ כלַמעֲשֵ הַי ֵדינּוַ ַ.
וְ נִהְ יֶהַלְ חֵ ןַּולְ חֶ סֶ דַּולְ רח ֲִמיםַבְ עֵ ינֶינוַּובְ עֵ ינֵיַכלַרוֹאֵ ינּוַ ַ,
ָאמֶ ןַ ַ.
עשרת ימי תשובה
הימים שבין ראש השנה ויום כיפור נקראים עשרת ימי תשובה .ראש השנה חל בא' ובב' בתשרי ,יום
הכיפורים חל בי' בתשרי ,וכל עשרת הימים מראש השנה ועד יוםהכיפורים הם ימים שמאופיינים
בהתבוננות פנימית וחשבון נפש .ניתן להשרות אווירה שונה בבית באותם הימים ,ולתת מקום לחשבון
נפש אישי או משפחתי כדאי להראות לילדים את הימים הללו בלוח העברי על מנת שהרצף יהיה
מוחשי יותר .ניתן להכין מראש רשימה של עשר שאלות אותן נרצה לשאול את עצמינו במהלך עשרת
הימים ,שאלה אחת בכל יום .ניתן לבצע בכל ערב התכנסות משפחתית סביב החלטות ומשאלות
לשנה החדשה.

סעודה מפסקת
בין אם אתם צמים ובין אם לא ,המשמעות של התכנסות משפחתית סביב שולחן חגיגי רגע לפני
תחילת היום החשוב הזה עשויה להפוך את יום כיפור לעמוק ונוכח יותר .דברו על המושג "סעודה
מפסקת" וקיימו שיח או פעילות שיהוו הכנה וכניסה מודעת ליום.

ברכת הבנים
בליל שבת ,לפני הארוחה ,ואף בערב יום כיפור ,קיים מנהג בו אבי המשפחה מניח את ידיו על ראש
כל אחד מילדיו בתורו ומברך את הברכה .ניתן לאמץ את המנהג בצירוף הנוסח המסורתי ,להמירו
בברכה אישית מיוחדת לכל ילד ,או לשלב בין שניהם .כמובן ששני ההורים מוזמנים לברך ולא רק
האב.
לבןַ:י ְִש ְמָךַאֱֹלהִ יםַכְ אֶ פְ ריִםַוְ כִ ְמנשֶ הַ.לבת :י ְִשמךַאֱֹלהִ יםַכְ שרהַ,רבקהַ,רחלַולאה.

יְב ֶרכְ ָךַה'ַוְ י ְִש ְמ ֶרָךַ.
יאֵ רַה'ַפניוַאֵ לֶיָךַוִ יחֻּ נֶךַ.
יִשאַה'ַפניוַאֵ לֶיָךַוְ ישֵ םַלְ ָךַשלוֹם.

ַ
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פעילות משפחתית סביב שיר
ורד גאני קציר המוכשרת ,מקהילת בגד כפת ,נענתה לבקשתנו וכתבה שיר מלא עומק ותוכן לכבוד
השנה החדשה; בנוסף לשיר ,תוכלו למצוא הנחיות שצירפה ורד לשיחה עם הילדים אודות תכני השיר
וליהנות מהזדמנות נפלאה לחווייה משפחתית תרבותית ומעמיקה סביב תכני החג.

ִמתִ ְשרֵ יַעדַתִ ְשרֵ יַַ/ורדַגאניַקציר
ִמתִ ְש ֵריַעדַתִ ְש ֵרי

אֶ לַתִ ְש ֵריַהק ֵרב

מהַיפִ יתַאתְ ַ,בִ תִ י,

מהַתִ ְשאּוַעִ מכֶם?

מהַחֲכמת,

מהַתִ ְקחּוַמֵ חֶ ְדותַהאֶ תְ מוֹל?

אוֹצְ רוֹתיְִךַע ְמקּוַבְך...

הֲתֶ ְדעּוַלִ ְמחוֹלַעלַעֶ לְ בוֹןַהֶ עבר?
בַּומכְ שוֹל?
הֲתסִ ירּוַכְ אֵ ִ

ִמתִ ְש ֵריַעדַתִ ְש ֵרי
מהַנאֶ הַאתהַ,בְ נִי,

הֲתֶ ְדעּוַלְ ה ְשלִ יְך

מהַנבוֹן,

ִמתִ ְיקכֶםַאֶ תַאֲשֶ ר

שּוריָךַצ ְמחּוַכְך...
כִ ֶ

ֹלאַנוֹעדַלְ האִ ירַד ְרכְ כֶם?
היֶדעַָאזַלִ בְ כֶםַכִ יַהִ ְשכִ ילּוַפְ נֵיכֶם?

ִמתִ ְש ֵריַעדַתִ ְש ֵרי

היִפְ נֶהַלְ בקֵ שַסְ לִ יחתו?

מהַראּוַעֵ ינֵיכֶם
תַטילְ תֶ םַה ְרחֵ קַבתְ ל ִמים?
עֵ ִ

הִ נֵהַשבַהֲתִ ְש ֵרי

ההִ לְ כהַבתְ -שחוֹקַקֶ סֶ םַבֵ ינוֹתַחבְ ֵריכֶם?

אוֹרַאֵ יתןַיְלוְ וכֶם

מהַלחֲשהַהלְ בנהַבחוֹלְ ִמים?

תַשבִ ילְ כֶםַבְ בוֹאוֹ...
וְ ינְחֶ הַאֶ ְ
הִ נֵהַשבַהֲתִ ְש ֵרי
בִ גְ ִדיַחגַילְ בִ ישְ כֶם
וְ כִ יַמהַתְ ב ְקשּוַבְ פִ תְ חוֹ?...
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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. האם השיר מתאים גם לעולמם של המבוגרים? 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? כמה מילים יש בשיר? ( )100מה עשוי מספר זה לייצג עבורכם? מהו שלם? מיהו השלם? 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? מה מספר המילים בכל בית? מה מייצג לדעתכם מספר זה (12חודשים 12 ,שבטים…) מה הקשר בין "אוצרותייך עמקו" ובין "כישוריך צמחו" (אוצרות וכישורים הן מילים המייצגות עולםומלאו השונה מילד לילד ,המאפיין כל ילדה וילדה .עמקו וצמחו  -שורשים וכנפיים).
בית שלישי:
 באיזה זמן הוא עוסק? מה המשמעויות של המילה תלם ומה הקשר לשיר? (תלם  -חריץ באדמה לזרוע בו לקראתהגשמים  -המתאים לחודש תשרי לקראת הסתיו .דרך ללכת בה על פי שנבקש לנו בשנה הבאה).
 מה פירוש הביטוי בת שחוק? מי עשויים להיות בחולמים? אילו סוגי חלומות ישנם? (חלומות של שינה ,חלומות בהקיץ ,חלומותככיסופים…)
בתים רביעי וחמישי:
 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 בדרךלבקשת סליחה או בדרך למחילה? מה החשיבות לנו ולזולת בבקשת סליחה ובמתן מחילה? מה הן
ההשלכות של רגשות שליליים שאנו סוחבים עימנו בתיקנו במהלך השנה? איך נרצה שייראה תיקנו
בשנה הקרובה? מה נוציא ממנו ומה נטמין בו?
בית שישי ושביעי:
כמה מילים בכל בית? מה מייצג המספר עשר בחגי תשרי? (עשרת ימי תשובה).
"וכי מה תבקשו בפתחו"  -בעת תקיעת השופר נפתחים שערי השמים וזה הזמן לייחל לנו ולביתינו
את שנרצה.

ַ
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רעיונותַלארוחתַחגַמשמעותית

הדלקתַנרותַהחגַוקידוש
וֹותיו וְ צִ יוַונּו,
בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי אֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָםַ ,אשֵ ר ִק ְדשָ נּו בְ ִמצְ ַ
ְלהַ ְדלִיק נֵר שֵ ל יֹום טֹוב.
סַ בְ ִרי.
בֹורא פְ ִרי הַ ָג ֶפן.
בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי אֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָםֵ ,
בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי אֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹו ָלם,
(מ)כָל עָ ם,
אֲ שֶ ר בָ חַ ר בָ נּו עִ ם ִ
ֹותיו,
רֹוממָ נּו ִמכָל-לָשֹון ,וְ ִק ְדשָ נּו בְ ִמצְ ָ
וְ ְ
ַו ִת ֶתן ָלנּו ְי ָי אֹלהֵ ינּו בְ ַאהֲ בָ ה,
ֶאת יֹום הַ זִ כָרֹון הַ ֶזהֶ ,את יֹום טֹוב ִמ ְק ָרא קֹדֶ ש הַ זֶה,
יאת ִמצְ ָריִם.
יֹום ְתרּועָ ה ִמ ְק ָרא קֹדֶ שֵ ,זכֶר לִיצִ ַ
(מ)כָל הָ עַ ִמים,
אֹותנּו ִקדַ ְש ָת עִ ם ִ
כִ י בָ נּו בָ חַ ְר ָת וְ ָ
ּודבָ ְרָך מַ ְלכֵנּו אמֶ ת וְ ַקיָם לָעַ ד.
ְ
ִש ָר ֵאל וְ יֹום הַ זִ כָרֹון.
בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי מֶ לְֶך עַ ל כָל הָ ָא ֶרץְ ,מ ַקדֵ ׁש י ְ
בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי אֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָםְׁ ,שהֶ חיָנּו וְ ִק ְימָ נּו וְ ִהגִ יעָ נּו לַזְ מַ ן הַ ֶזה.
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סימניַהחג
ישנה הנחה במסורת שלנו ,שלארוחה הראשונה של השנה תהייה השפעה על אופייה של השנה
כולה; גם אם אינכם חובבי מיסטיקה ,בהחלט יכול להיות נעים להתחיל את השנה במימד טקסי
מסוים ,ולאחל לנו ולעולם שנה מלאת כל ּוב.
סימני ראש השנה הקלאסיים בדרך כלל מוכרים מאוד ,ועשויים להוות בסיס למעין 'סדר ראש השנה'.
חלק מן הסימנים הם אופטימיים ומרגשים ,כמו:
תפוח בדבש" -יהי רצון שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה";
גרעיני רימון" -יהי רצון שיירבו זכויותינו כרימון"; או בגרסה החילונית יותר-
"שיירבו __________ כרימון"; וכל אחד/ת מן המסובים/ות משלים/ה את האיחול שלו/ה.

אך חלק מאיחולי החג המסורתיים עשויים לעורר אי נוחות בגלל גרעין מסויים של אלימות שנתון
בהם; האתגר שלנו הוא להתייחס אל אותם סימני חג קלאסיים ,שניצבו על שולחנם של אבותינו
בראש השנה בעיתות של גלות ורדיפות ,ולתת להם משמעות הומאנית יותר ,שוחרת שלום ,או פשוט
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:
תמר -הברכה המסורתית" :יהי רצון שייתמו שונאינו";
ניתן לומר במקום" :יהי רצון שייתמו המלחמות בעולם וישרור אך שקט ושלום".
סלק -הברכה המסורתית" :יהי רצון שיסתלקו שונאינו";
אפשרות אחרת" :יהי רצון שתסתלק מעימנו עצבות ,ותשרור אך שמחה וצהלה במושבותינו".
כרתי (כרישה) -הברכה המסורתית" :יהי רצון שייכרתו שונאינו";
ניתן לומר במקום ,למשל" :יהי רצון שנכרות ברית שלום עם כל שכנינו".
גזר -קיימות שתי ברכות מסורתיות" :יהי רצון שייגזרו אויבינו" ;
ואחת חביבה יותר" -יהי רצון שייגזרו עלינו גזירות טובות".
רוביא (שעועית ירוקה) -הברכה המסורתית" :יהי רצון שיירבו זכויותנו";
ואנו נוסיף אף ממשאלות ליבנו" :יהי רצון שיירבו________".
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סומסום -ברכה מסורתית" :יהי רצון שנפרה ונרבה כסומסומין" (נהוג לאכול בכפית עם דבש).
קרא (דלעת) -הברכה המסורתית" :יהי רצון שייקרע רוע גזר דיננו".
אפשר לבחור בכיוון אישי יותר" :יהי רצון שנקרע מעלינו את הכבלים ונשכיל לממש את עצמינו".
ראש של דג -הברכה המסורתית היא" :יהי רצון שנהייה לראש ולא לזנב";
אופציה שתתאים גם לצמחונים :ראש ארטישוק (או ראש שום -פחות מומלץ.)...
ניתן ליצור יחד ברכות נוספות בתבנית" :יהי רצון שנהייה ל________ ולא ל________".
פרי חדש -יכול להיות הרימון ,או כל פרי אחר שנאכל לראשונה בעונה" :יהי רצון שנתחדש בשנת
אהבה ,בריאות ,הצלחה ושלום".
בנוסף ,אפשר וכדאי פשוט להמציא:
ניתן לבקש מראש מאורחי הערב להפתיע ולהביא עמם מאכל או תבשיל ששמו מרמז על ברכה
מסוימת; ניתן אף לבקש מהאורחים להביא עימם חפץ אישי ששמו מזכיר איחול חיובי לשנה החדשה.
אפשר להשקיע ולערוך סבב מתנות קטנות וסמליות ,ששמותיהן מרמזים על דברים חיוביים .כדאי
לעודד את הילדים לחשוב על איחולים המתאימים למאכלים או חפצים שונים שנמצאים על השולחן
וכו' .החידושים והאיחולים היצירתיים ביותר יצוצו כמובן באופן ספונטני בערב עצמו לאחר כוס יין אחת
או שתיים..
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נקודותַלשיחה
על מנת להעניק לחג היהודי משמעות רלוונטית ,ולבדוק כיצד אלמנט תרבותי עתיק עשוי להדהד גם
למה שמעסיק אותנו בימינו אנו ,ניתן לבחור שאלה אחת אותה אפשר להציג בפני האורחים ,ולבקש
שיתייחסו אליה בתורם בסבב (רק מי שמרגיש בנוח כמובן).
הצעות לסבב אישי סביב שולחן החג:
התחדשות
 דבר שהתחדש בחיי בשנה האחרונה דבר שיתחדש בחיי בשנה הקרובהאיחולים
 איחול שאני מאחל/ת לעצמי לשנה הקרובה איחול שאני מאחל/ת למשפחתי לשנה הקרובה איחול שאני מאחל/ת לקהילתי לשנה הקרובה איחול שאני מאחל/ת לעולם לשנה הקרובההבטחות
 הבטחה שאני מבטיח/ה לעצמי בשנה הקרובה הישג שהייתי רוצה מאוד להגיע אליו השנהניסיון חיים
 חוויה משמעותית שחוויתי השנה שיעור חשוב שלמדתי השנהסליחה
 סיפור אישי על בקשת סליחהסיפור חג
 -סיפור חג מהילדות על ראש השנה
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הפעלותַלילדיםַוגםַלמבוגרים
לפני הארוחה
הכנת אגרות ברכה מקושטות
הכינו מראש בריסטולים ,צבעים ,טושים ,דבק ,מספריים ,נצנצים ,נוצות ,מדבקות ,מגזינים צבעוניים
לגזירה ועוד אביזרי יצירה המושכים את העין ואת הלב ,והזמינו את המשתתפים להכין זה לזו כרטיסי
שנה טובה מושקעים .ניתן לתת לכל אחד/ת מן המשתתפים שם של משתתף/ת אחר/ת ע"פ הגרלה
ולהחליף את הברכות המקושטות בסבב במהלך הארוחה.
הכנת לוח שנה משפחתי
מציירים על בריסטול גדול את טבלת לוח השנה ומסמנים בה אירועים משמעותיים עבור בני
המשפחה השונים :ימי הולדת ,סיום התיכון ,מועד הסרת הגשר מן השיניים ,טיול מיוחד שמצפים לו,
ביקור מתוכנן של סבא וסבתא וכו' .את האירועים השונים מציינים בלוח באופן צבעוני ויצירתי .ניתן
להדביק גזרי עיתון ,תמונות ,מדבקות ולקשט בשלל אביזרים.
טקס תשליך
טקס "תשליך" הוא טקס עתיק בו מתבצע אקט סמלי של "השלכת" החטאים ,או הטעויות ,שעשינו
במהלך השנה אל מקור מים חי (ים ,אגם או נחל) .ניתן לקיים גירסה של הטקס ליד בריכה ביתית,
גיגית מים או אפילו ליד הכיור כאשר הברז זורם (או מטפטף).
אפשר לקיים את הטקס המסורתי במלואו ולומר את הטקסט כולו:
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=1458
או לבצע אקט סמלי של ריקון הכיסים אל תוך המים ,לאחר שנערכת שיחה (פנימית-אישית או
קבוצתית) אודות מעשים עליהם אנו מתחרטים ומהם נרצה להימנע בעתיד .ניתן להשליך אל הגיגית
פתקים בהם כתבנו את ה'חטאים' שעשינו השנה ומהם נשתדל להימנע בשנה הבאה.
שליית תפוחים
שליית תפוחים מתוך קערת מים או קערת קמח בעזרת הפה בלבד ,כאשר הידיים קשורות מאחורי
הגב.
חץ ,קשת ,תפוח ודבש
מעמידים על השולחן שורה של תפוחים יפי מראה ,דואגים מראש לערכות של חץ וקשת ,טובלים את
החיצים בדבש ויורים אותם אל תוך התפוחים (פעילות משעשעת ומלכלכת .)...ותודה לגיא קרטלה
על הרעיון המקסים!
'סדנת' תקיעה בשופר
האם מישהו מבין האורחים יודע לתקוע בשופר או בעל רקע בנגינה בכלי נשיפה? דאגו לשופר אחד
או יותר ,ואפשרו למשתתפים להתנסות בתקיעה .אפשר לתרגל את הקולות המסורתיים :תקיעה,
שברים ,תרועה; ואף לערוך תחרות בין האורחים על התקיעה הארוכה ביותר.
במהלך /סוף הארוחה
'תן קו' או פנטומימה ) (Charadesעם ביטויים המכילים אתת המילה "ראש":
ראש דשא ,ראש לשועלים ,ראש ממשלה ,ראש גדול ,ראש קטן ,ראש פתוח ,קלות ראש ,כובד ראש,
ראש חוצות ,ראש פינה ,חפוי ראש ,ניקוי ראש ,דמו בראשו ,חור בראש ,ראש כחול ,עמידת ראש,
ראשו ורובו ,שבירת ראש ,גלוי ראש ,ראשי תיבות ,יושב ראש ,איבד את הראש ,הראש בעננים ,טומן
ראשו בחול ,ראש כרוב ,נפל על הראש ,לתפוס ראש ,לאכול ראש ,חמור קופץ בראש ,על ראש הגנב
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בוער הכובע ,עיניו בראשו ,ראש בקיר ,כאב ראש ,פרח לו מהראש ,מכף רגל ועד ראש ,ג'וק בראש,
ראש חודש ,ראש על הכתפיים.
עוגיות מזל
הכינו מראש ,עם הילדים ,עוגיות מזל ובהן פתקים עם איחולים לשנה החדשה.
בינגו לראש השנה:
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
חידון מושגי החג:
1

מהם התאריכים העבריים של ראש השנה?

2

ע"פ המסורת ,מה מסמלים גרעיני הרימון בשולחן החג?

"שירבו זכויותינו כרימון"

3

ע"פ המסורת ,מה מסמל ראש הדג?

"שנהיה לראש ולא לזנב"

4

ע"פ המסורת ,מהי המצווה העיקרית של החג?

5

התפילות שנהוגות בימים שלפני ראש השנה וכן ביום ראש השנה
ליום כיפור.
כיצד נקראים הימים שבין ראש השנה ליום כיפור?

עשרת ימי תשובה

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?

9

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

10

בשירה של נעמי שמר "שנים עשר ירחים" ,מה קרה בחודש תשרי?

11

השלימו" :שנה טובה טייס אמיץ"...

12

כיצד נקראים ראש השנה ויום כיפור בביטוי אחד?

13

ממה עשוי השופר?

14

מהם שלושת סוגי תקיעות השופר?

15

כיצד נקרא ראש השנה בתורה?

16

מהם "בין כסה לעשור"

17

מהו מזלו של חודש תשרי?

18

מהי צורת החלות הנהוגה בראש השנה ומדוע?

19

על פי המסורת ,מה קרה בראש השנה?

20

על פי המסורת ,כמה גרעינים יש לרימון?

21

כמה תקיעות נהוג לתקוע במהלך כל אחד מימי החג?

22

מהו היום שלאחר ראש השנה?

6

א' וב' בתשרי

תקיעת שופר
סליחות

א' ניסן
ביום הראשון
"בתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד"
"שנה טובה ,טייס אמיץ,
רוכב במרום שמיים,
ורוב שלום מלח עברי,
עושה דרכו במים".
הימים הנוראים
קרן של איל
תקיעה ,שברים ,תרועה
יום תרועה
עשרת ימי תשובה
מאזניים
חלות עגולות -סמל למחזוריות
החיים ולמעגל השנה
נברא העולם
( 613כמניין המצוות)
100
צום גדליה
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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:
"אחי ,אמור לי היכן הדרך הנכונה ,זה כמה ימים אני תועה".
אמר לו" :אחי ,אף אני איני יודע ,שאף אני תועה כאן כבר כמה ימים;
אלא אומר לך :בדרך שהלכתי ,אני יכול לומר לך ,שבדרך זו תועים.
ועכשיו נחפש דרך חדשה".
ש"י עגנון ,מתוך ספרו :ימים נוראים
o
o

באילו תחומים בחיינו אנו חשים שהגיע הזמן למצוא דרך חדשה?
כיצד ניתן לעשות זאת?
(אפשר לבחור להתייחס להקשר האישי ,המשפחתי ,הקהילתי ,הלאומי או האוניברסלי)

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:
'מאין באתי מה מכילה הביוגרפיה שלי'? בפסח ,בסוכות ובשבועות אנו שואלים :מתי ואיפה נולדתי?
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,
לא הלידה ולא הזהות קובעים את תוכניהם; לא מה קרה בעבר ,אלא מה אפשר שיקרה .הפנים והלב
מכוונים למימד הזמן -עתיד .שני מועדים אלה שואלים :מה כיוון חייך? כיצד בחרת לחיותו? האם יש
לך חלום ,שאיפה למימוש? האם יש לך תמונת עולם אנושית וחברתית? מה דמות החברה
הישראלית בעיניך? מה פני קיבוצך? מה פני ביתך ומשפחתך? אם אתה רוצה ליצור מציאות אחרת,
טובה צודקת יותר -זה תלוי בך בלבד .בשאיפתך לשינוי בשאיפתך לגאול את עצמך ואת חברתך .זה
תלוי בנדר שלך עכשיו בהווה ,אבל פניך אל העתיד .לפי זה ,ראש השנה ויום כיפור הם חגים אנושיים
ואופטימיים ,ופניהם אל האדם ותמונת עתידו.
אריה בן-גוריון
o
o

האם אתם אכן חשים כי ראש השנה ויום כיפור מהווים עבורכם הזדמנות להתבוננות
ורפלקציה פנימית ,אישית או חברתית?
באילו נושאים חשוב ,בעיניכם ,או לכם ,לקיים חשבון נפש בימים הללו?
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3
החיים שיש לך
יונה וולך

הַ חַ יִּ ים ֶׁש יֵּש ְלָך
ִּית
הֵּ ם הַ חַ יִּ ים ֶׁשחָ י ָ
חֹורה בַ הֲ בָ נָה
הַ בֵּ ט אָ ָ
אשית
ְמצָ א אֶׁ ת נְ ֻק ַדת הַ ְב ֵּר ִּ
הַ ְב ִּריאָ ה
ְב ָרא אֶׁ ת עַ צְ ְמָך
ֹותר
זֶׁה הָ עֹולָ ם הַ ּטֹוב ְב ֵּ
הַ י ִָּחיד
ֶׁש ּוכַל ִּל ְבר ֹא
כָל זֶׁה מָ ּוי ְבתֹוכְ ָך
גַלֵּ ה אֹותֹו
הַ ְתחֵּ ל מֵּ הַ ְתחָ לָ ה
הַ בֵּ ט עַ ל חַ ֶׁי ָך
כְ עַ ל ִּש ּור ַרע
עַ ל מַ ה ֶׁשהָ יָה
כְ עַ ל עֹ נֶׁש
הַ ְרחָ ָקה
ידה בַ ִּפנָה
ע ֲִּמ ָ
נֹוקאַ אּוט בַ ִּס ּוב הָ ִּראשֹון
ְ
ַּת ֵּקן כְ אֶׁ חָ ד ֶׁש ִּה ְב ִּריא
כְ אֶׁ חָ ד ֶׁשחָ לָ ה.
o

באילו סוגיות אנו מתבוננים בעבר שלנו ,האישי או החברתי ,בהבנה?

o

באילו סוגיות קשה לנו יותר להתבונן בהבנה ובסלחנות?

o

באילו תחומים בחיינו ,האישיים ו/או החברתיים ,היינו רוצים לברוא את עצמינו מחדש?
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טקסטיםַללימודַ(למבוגריםַ,בזמןַהקפהַוהקינוחַ)...
1
משנה ,מסכת ראש השנה ,משנה א-ב

אשי ָשנִּ ים הֵּ ן:
אַ ְרבָ עָ ה ָר ֵּ
ְבאֶׁ חָ ד ְבנִּ יסָ ן -ר ֹאש הַ ָשנָה לַ ְמלָ כִּ ים וְלָ ְרג ִָּלים;
אֹומ ִּריםְ :באֶׁ ָחד ְב ִּת ְש ִּרי;
ְבאֶׁ חָ ד בֶׁ אֱ ּול -ר ֹאש הַ ָשנָה ְלמַ ְע ַשר ְבהֵּ מָ ה; ְר ִּבי אֶׁ ְלעָ זָר ְּור ִּבי ִּש ְמעֹון ְ
ְבאֶׁ חָ ד ְב ִּת ְש ִּרי -ר ֹאש הַ ָשנָה לַ ָשנִּ ים וְלַ ְש ִּמ ִּּטין וְלַ יֹובֵּ לֹות ִּ ,לנְ ִּטיעָ ה ו ְִּל ָירקֹות;
ֹומ ִּרין :בַ חֲ ִּמ ָשה עָ ָשר בֹו.
ְבאֶׁ חָ ד ִּב ְשבָ ט -ר ֹאש הַ ָשנָה לָ ִּאילָ ן ,כְ ִּד ְב ֵּרי בֵּ ית ַשמַ אי; ּובֵּ ית הֶׁ לֵּ א ְ

פירוש רבי' עובדיה מברטנורא (חלקי):
למלכים -מלכי ישראל מונין להם מניסן .שאם מלך מלך בשבט או באדר ,משהגיע ניסן כלתה לו שנה
ומתחילין למנות לו שנה שניה .ולמלכי אומות העולם מונין מתשרי ...לפי שרגילין למנות זמן שטרות
לשנות המלך משנה שעמד בה ,משום שלום מלכות.
ולרגלים -לעניין הנודר ,שאם עברו עליו שלושה רגלים משנדר ולא קיים נדרו ,עובר על "בל תאחר".
ראש השנה למעשר בהמה -שאין מעשרים מן הנולדים בשנה זו על הנולדים בחברתה.
ולשמיטין וליובלות -משנכנס תשרי (בשנת השמיטה) אסור לחרוש ולזרוע מן התורה.
ולירקות -למעשר ירק .שאין תורמין מן הירק שנלקט לפני ראש השנה על הירק הנלקט לאחר ראש
השנה.
ראש השנה לאילן -לעניין מעשר פירות; שאין מעשרין פירות אילן שחנטו קודם שבט ,על שחנטו
לאחר שבט.

התבוננות במקורות ההלכתיים של ראשי השנים מלמד כי למעשה מדובר בכלל בנתון טכני
הקשור למיסוי; עם הדורות ,במהלך התפתחות התרבות היהודית ,נוצקו תכנים ערכיים
ותרבותיים לתאריכים הללו ,שהוסיפו להם משמעות שהיא מעבר לפן ההלכתי.
o

מדוע ,לדעתכם ,התרחש התהליך הזה?

o

אילו עוד פרטים הלכתיים אנו מכירים שלבשו ,עם נסיבות הזמן ,צורה פחות טכנית ויותר
ערכית-תוכנית?

o

אילו אלמנטים הלכתיים נוספים המוכרים לנו היינו מעוניינים להרחיב ולהעניק להם
משמעות נוספת (סימבולית ,ערכית ,תרבותית)?
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2
תלמוד ירושלמי ,מסכת ראש השנה ,פרק א ,הלכה ג
ַר' ִּפנְ חָ ס ו ְַר' ִּחלְ ִּק יָה ְב ֵּשם ַר' ִּסימֹון אָ ְמרּו:
ְאֹומ ִּרים ְלפָ נָיו:
ִּמ ְתכַנְ ִּסים כָל ַמלְ אֲ כֵּי הַ ָש ֵּרת אֶׁ ל הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ו ְ
ימ ַתי ר ֹאש הַ ָשנָה?'
' ִּרבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ םִּ ,א ָ
נִּשאַ ל לְ בֵּ ית ִּדין ֶׁשל ַמּטָ ה'.
אֹומר לָ הֶׁ םִּ ' :לי אַ ֶּׁתם שֹואֲ ִּלים? אֲ נִּ י וְאַ ֶּׁתם ְ
ְו ּוא ֵּ
הֹושעְ יָה :גָזְ רּו בֵּ ית ִּדין ְל ַמּטָ ה וְאָ ְמרּו' :הַ ֹום ר ֹאש הַ ָשנָה'.
ַ
ָשנָה ַר'
אֹומר ְל ַמלְ אֲ כֵּי הַ ָש ֵּרת:
הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ֵּ
גֹוריןֶׁ ,שאָ ְמרּו בָ נַי -הַ ֹום ר ֹאש הַ ָשנָה'.
ֵּגֹורין ְויַעַ ְמדּו ַקּטֵּ ִּ
ימה ְויַעַ ְמדּו סַ נ ִּ
'הַ ע ֲִּמידּו ִּב ָ
נִּ ְמ ְלכּו בֵּ ית ִּדין ְלעַ ְב ָרּה ְל ָמחָ ר;
אֹומר ְל ַמלְ אֲ כֵּי הַ ָש ֵּרת:
הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ֵּ
נִּמ ְלכּו בָ נַי לְ עַ ְב ָרה ְל ָמחָ ר'.
גֹוריןֶׁ ,ש ְ
ֵּגֹורין ְויַעַ ְברּו ַקּטֵּ ִּ
ימה ְויַעַ ְברּו סַ נ ִּ
'הַ ע ֲִּבירּו ִּב ָ
ּומה טַ עַ ם?
ָ
ִּּת ְקעּו בַ חֹ ֶׁדש שֹופָ ר ...כִּ י חֹ ק ְלי ְִּש ָראֵּ ל הּוא ִּמ ְשפָ ט לֵּ אֹלהֵּ י ַיעֲקֹ ב" (תהילים פא) -ו ְִּאם אֵּ ינֹו "חֹ ק
"מ ְשפָ ט לֵּ אֹלהֵּ י ַיעֲקֹ ב".
ְלי ְִּש ָראֵּ ל" ,כְ בַ יָכֹול אֵּ ינֹו ִּ
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

אילו מחשבות או תובנות נוספות מעלה הסיפור הנועז הזה בהקשר לשאלה מהי
התרבות היהודית ובידי מי הזכות והאחריות לעצבה?

3
הלכות תשובה לרמב"ם ,פרק ב
א אֵּ יזֹו ִּהיא ְּת ּובָ ה גְ ָּורה? זֶׁה ֶׁשבָ א לְ יָדֹו ָדבָ ר ֶׁשעָ בַ ר ֹו ,ו ְִּא ְפ ָשר ְביָדֹו לַ ֲע ֹותּ -ופֵּ ַרש וְל ֹא עָ ָשה ִּמ ְפנֵּי
ּולאַ חַ ר זְ ָמן נִּ ְתיַחַ ד ִּע ָמּה
הַ ְּת ּובָ ה ,ל ֹא ִּמ יִּ ְראָ ה וְל ֹא ִּמכִּ ְשלֹון כֹוחַ  .כֵּיצַ ד? הֲ ֵּרי ֶׁשבָ א עַ ל ִּא ָשה בַ עֲבֵּ ָרהְ ,
ּובכֹוחַ גּופֹוּ ,ובַ ְמ ִּדינָה ֶׁשעָ בַ ר בָ ּהּ ,ופֵּ ַרש וְל ֹא עָ בַ ר -זֶׁה ּוא בַ עַ ל ְּת ּובָ ה גְ ָּורה.
עֹומד ְבאַ הֲ בָ תֹו בָ ּה ְ
ְו ּוא ֵּ
ימיְ ,ב ּור ֶֹׁתיָך" (קהלת יב).
בֹוראֶׁ ָךִּ ,ב ֵּ
אֹומרּ" :וזְ ֹכר ,אֶׁ ת ְ
ּוא ֶׁש ְשֹלמֹה ֵּ
עֹושה -אַ ף עַ ל ִּפי ְשאֵּ ינָּה
ֶׁ
ּובעֵּ ת ְשאֵּ י ִּא ְפ ָשר ֹו לַ עֲשֹות ַמה ֶׁשהָ יָה
ב ו ְִּאם ל ֹא ָשב אֵּ לָ א ִּבימֵּ י זִּ ְקנּותֹוְ ,
ּומת
יתתֹו ֵּ
ְּת ּובָ ה ְמ ֻעלָ ה ,מֹועֶׁ לֶׁ ת ִּהיא ֹו ּובַ עַ ל ְּת ּובָ ה הּוא .אַ ִּפי ּו עָ בַ ר כָל י ָָמיו ,וְעָ ָשה ְּת ּובָ ה ְביֹום ִּמ ָ
יתה-
ֹותיו נִּ ְמחָ ִּליןֶׁ :שנֶׁאֱ ָמר" :עַ ד אֲ ֶׁשר ל ֹאֶׁ -ת ְח ַשְך הַ ֶׁש ֶׁמש" (קהלת יב)ְ ,ש ּוא ֹום הַ ִּמ ָ
ִּב ְת ּובָ תֹו -כָל עֲוֹו ָ
נִּסלַ ח לו.
ְשב קֹ ֶׁדם ֶׁש יָמּותְ ,
בֹוראֹו ו ָ
ִּמכְ לָ ל ְש ִּאם ָזכַר ְ
ֲשהּו עֹוד,
ִּיס ֶׁירנּו ִּמ ַמ ְח ַש ְבּתֹו ְויִּגְ מֹר ְב ִּלבֹו ֶׁשל ֹא ַיע ֵּ
ּומה ִּהיא הַ ְּת ּובָ ה? הּוא ֶׁש ַי ֲעזֹב הַ חֹוטֶׁ א חֶׁ ְטאֹו ,ו ִּ
ג ַ
ֶׁשנֶׁאֱ ָמרַ " :י ֲעזֹב ָר ָשע ַד ְרכֹו ,ו ְִּאיש אָ וֶׁן ַמ ְח ְשב ָֹתיו" (ישעיהו נה)ְ .וכֵּן י ְִּתנַחַ ם עַ ל ֶׁשעָ בַ רֶׁ ,שנֶׁאֱ מָ ר" :כִּ י-אַ חֲ ֵּרי
יֹודעַ ַּת ֲעלּומֹות ֶׁשל ֹא ָי ּוב ְלזֶׁה
ּובי ,נִּ חַ ְמ ִּּתי ,וְאַ חֲ ֵּרי ִּהּו ְָד ִּעי ,סָ פַ ְק ִּּתי עַ ל-י ֵָּרְך" (ירמיהו לא); ְוי ִָּעיד עָ לָ יו ֵּ
ִּ
ֲשה י ֵָּדינּו--אֲ ֶׁשרְ -בָך ,יְרֻ חַ ם יָתֹום" (הושע יד).
ֹאמר עֹוד אֱ ֹלהֵּ ינּוְ ,ל ַמע ֵּ
הַ חֵּ ְטא לְ עֹולָ םֶׁ ,שנֶׁאֱ מָ ר" :וְל ֹא-נ ַ
וְצָ ִּר ְך ְל ִּה ְת ַו ֹות ִּב ְשפָ ָתיו ,וְלֹומַ ר ִּענְ יָנֹות אֵּ לּו ֶׁשג ַָמר ְב ִּלבו.
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ְש ֶׁרץ ְביָדֹוְ ,שאֵּ ין הַ ְּט ִּבילָ ה מֹועֶׁ לֶׁ ת,
דֹומה ְלטֹובֵּ ל ,ו ֶׁ
ד כָל הַ ִּמ ְתו ֶַׁדה ִּב ְדבָ ִּרים ,וְל ֹא ג ַָמר ְב ִּלבֹו לַ ֲעזֹב -הֲ ֵּרי זֶׁה ֶׁ
ּומֹודה וְעֹ זֵּב ,יְרֻ חָ ם" (משלי כח)ְ .וצ ִָּריְך ִּל ְפרֹט אֶׁ ת הַ חֵּ ְטאֶׁ ,שנֶׁאֱ ָמר:
אֹומרֶׁ " :
עַ ד ֶׁש י ְַש ִּל ְך הַ ֶׁש ֶׁרץ; ְוכֵּן הּוא ֵּ
"אָ נָא ,חָ טָ א הָ עָ ם הַ זֶׁה חֲ טָ אָ ה גְ דֹלָ הַ ,ו ַיעֲשּו לָ הֶׁ ם ,אֱ ֹלהֵּ י זָהָ ב" (שמות לב).
ּומ ְת ַרחֵּ ק
ְעֹושה צְ ָד ָקה כְ ִּפי ֹוחֹוִּ ,
ּוב ַתחֲ נּונִּ ים ,ו ֶׁ
ה ִּמ ַד ְרכֵּי הַ ְּת ּובָ ה ִּל ְהיֹות הַ ָשב צֹועֵּ ק ָּת ִּמיד ִּל ְפנֵּי ה'ִּ ,ב ְבכִּ י ְ
אֹותן הַ ַמע ֲִּשים;
ָ
לֹומר ֶׁשאֲ נִּ י אַ חֵּ ר וְאֵּ ינִּ י אֹותֹו הָ ִּאיש ֶׁשעָ ָשה
ּומ ַשנֶׁה ְשמֹו ,כְ ַ
הַ ְרבֵּ ה ִּמן הַ ָדבָ ר ֶׁשחָ טָ א ֹוְ .
גֹורמֶׁ ת ֹו ְל ִּה ָכנַע
ְש ָרה .וְגֹולֶׁ ה ִּמ ְמקֹומֹוֶׁ -שגָלּות ְמכַפֶׁ ֶׁרת עָ וֹוןִּ ,מ ְפנֵּי ֶׁש ֶׁ
ּול ֶׁד ֶׁרְך י ָ
ֲשיו כֻלָ ן ְלטֹובָ הְ ,
ּומ ַשנֶׁה ַמע ָ
ְ
ּושפַ ל רּוחַ .
ו ְִּל ְה ֹות עָ נָו ְ
ְאֹומר
ּומגַלֶׁ ה עֲבֵּ רֹות ֶׁשבֵּ ינֹו לְ בֵּ ין חֲ בֵּ רֹו לַ אֲ חֵּ ִּרים ,ו ֵּ
ְיֹודיעַ ְפ ָשעָ יו לָ הֶׁ םְ ,
ּושבָ ח גָדֹול לַ ָשב ֶׁש יִּ ְתו ֶַׁדה בָ ַר ִּבים ו ִּ
ו ְ
מֹודיעַ  ,אֵּ לָ א
יתי ֹו כְָך ְוכְָך ,וַהֲ ֵּרינִּ י הַ ֹום ָשב וְנִּ חַ םְ .וכָל הַ ִּמ ְתגָאֶׁ ה וְאֵּ ינּו ִּ
אתי ִּל ְפלֹונִּ י וְעָ ִּש ִּ
לָ הֶׁ ם אָ ְמנָם חָ טָ ִּ
ְמכַסֶׁ ה ְפ ָשעָ יו -אֵּ ין ְּתשּובָ תֹו גְ ָּורהֶׁ ,שנֶׁאֱ מָ רְ " :מכַסֶׁ ה פְ ָשעָ יו ,ל ֹא יַצְ ִּליחַ " (משלי כח).
צָר ְך ְלפַ ְרסַ ם עַ צְ מֹו,
ז בַ ֶׁמה ְדבָ ִּרים אֲ ִּּורים? בַ עֲבֵּ ֹות ֶׁשבֵּ ין אָ ָדם לַ חֲ בֵּ רֹו; אֲ בָ ל ֶׁשבֵּ ינֹו ְלבֵּ ין הַ מָ ֹום -אֵּ ינּו ִּ
ּומ ְתו ֶַׁדה עֲלֵּ יהֶׁ ן ִּב ְפנֵּי
ּופֹורט חֲ טָ אָ יו ְלפָ נָיוִּ ,
ֵּ
וְעַ זּות פָ נִּ ים ִּהיא ֹו ִּאם גִּ לָ ם .אֵּ לָ א ָשב ִּל ְפנֵּי הָ אֵּ ל בָ רּוְך הּוא,
ַר ִּביםְ ,ס ָתם .וְטֹובָ ה ִּהיא ֹו ֶׁשל ֹא נִּ ְתגַלָ ה עֲוֹונֹוֶׁ ,שנֶׁאֱ מָ ר" :אַ ְש ֵּרי נְ שּוי פֶׁ ַשע; כְ סּוי חֲ טָ אָ ה" (תהילים לב).
ֲש ֶׁרת הַ י ִָּמים ֶׁשבֵּ ין ר ֹאש הַ ָשנָה ְו ֹום הַ כִּ ִּּורים ִּהיא יָפָ ה
ח אַ ף עַ ל ִּפי ֶׁשהַ ְּת ּובָ ה וְהַ צְ עָ ָקה יָפָ ה לְ עֹולָ ם ,בַ ע ֶׁ
ּומ יָד ִּהיא ִּמ ְת ַקבֶׁ לֶׁ תֶׁ ,שנֶׁאֱ ָמרִּ " :ד ְרשּו ה'ְ ,ב ִּה ָמצְ אֹו; ְק ָראֻ הּוִּ ,ב ְהיֹותֹו ָקרֹוב" (ישעיהו נה) .בַ ֶׁמה
יֹותרִּ ,
ְב ֵּ
עֹושין ְּתשּובָ ה וְצֹוע ֲִּקין ְבלֵּ ב ָשלֵּ ם הֶׁ ן ַנעֲנִּ ין; ֶׁשנֶׁאֱ ָמר" :כַה'
מּורים? בַ י ִָּחיד; אֲ בָ ל בַ צִּ ּור -כָל זְ ָמן ֶׁש ִּ
ְדבָ ִּרים אֲ ִּ
אֱ ֹלהֵּ ינּוְ ,בכָלָ -ק ְראֵּ נּו אֵּ לָ יו" (דברים ד).
ּוס ִּליחָ ה לְ י ְִּש ָראֵּ ל .לְ ִּפיכְָך ,חַ י ִָּבין
ט יֹום הַ כִּ ִּּוריםּ -וא זְ ָמן ְּתשּובָ ה לַ כֹל ,לַ י ִָּחיד וְלָ ַר ִּבים; ְו ּוא ֵּקץ ְמ ִּחילָ ה ְ
ּומצְ וַת וִּדּוי ֹום הַ כִּ ִּּורים ֶׁש י ְַת ִּחיל ֵּמעֶׁ ֶׁרב הַ ֹום קֹ ֶׁדם
ּול ִּה ְתוַדֹותְ ,ביֹום הַ כִּ ִּּוריםִּ .
הַ ֹכל לַ עֲשֹות ְּת ּובָ ה ְ
ּומ ְתו ֶַׁדה ְבלֵּ ילֵּ י יֹום
עֹודה קֹ ֶׁדם ֶׁש יִּ ְתו ֶַׁדה .וְאַ ף עַ ל ִּפי ֶׁש ִּה ְתו ַָדה קֹ ֶׁדם ֶׁש י ֹאכַלֹ ,וזֵּר ִּ
ֶׁש י ֹאכַלֶׁ ,ש ֶׁמא יֵּחָ נֵּק בַ ְס ָ
ּומ ְתו ֶַׁדה בַ ַש ְח ִּריתּ ,ובַ ּוסָ ףּ ,ובַ ִּמנְ חָ הּ ,ובַ נְ ִּעילָ ה.
הַ כִּ ִּּורים עַ ְר ִּבית; ְו ֹוזֵּר ִּ
יא אֵּ ין הַ ְּת ּובָ ה וְל ֹא יֹום הַ כִּ ִּּורים ְמכ ְַפ ִּרין אֵּ לָ א עֲבֵּ רֹות ֶׁשבֵּ ין אָ ָדם לַ מָ קֹום ,כְ גֹון ִּמי ֶׁשאָ כַל ָדבָ ר אָ ּור ֹו
בָ עַ ל ְב ִּעילָ ה אֲ ָּורה ְוכַיֹוצֶׁא בָ הֶׁ ן .אֲ בָ ל עֲבֵּ רֹות ֶׁשבֵּ ין אָ ָדם לַ חֲ בֵּ רֹו ,כְ גֹון חֹובֵּ ל חֲ בֵּ רֹו ֹו הַ ְמ ַקלֵּ ל אֶׁ ת חֲ בֵּ רֹו ֹו
ִּירצֵּ הּו.
ֹוזְ לֹו ְו ַכ ֹוצֶׁא בָ הֶׁ ן -אֵּ ינּו נִּ ְמחָ ל ֹו לְ עֹולָ ם ,עַ ד ֶׁש יִּ ֵּּתן לַ חֲ בֵּ רֹו ַמה ְש ּוא חַ יָב ֹו ,ו ַ
יב אַ ף עַ ל ִּפי ֶׁש ִּה ְחזִּ יר ֹו ָממֹון ְש ּוא חַ יָב ֹו -צָ ִּר ְך ְל ַר ֹותֹו וְלִּ ְשאֹ ל ִּמ ֶׁמנּו ֶׁש יִּ ְמחֹ ל ֹו; וְאַ ִּפי ּו ל ֹא ִּה ְקנִּ יט
אֶׁ ת חֲ בֵּ רֹו אֵּ לָ א ִּב ְדבָ ִּרים ,צָ ִּר ְך ְלפַ יְ סֹו ו ְִּלפְ גֹ עַ ֹו עַ ד ֶׁש יִּ ְמחֹ ל לֹו.
ּומבַ ְק ִּשין ִּמ ֶׁמנּו .ל ֹא
לֹושה ְבנֵּי אָ ָדם ֵּמ ֵּרעָ יוּ ,ופֹוגְ ִּעין ֹו ְ
שּורה ֶׁש ִּל ְש ָ
יג ל ֹא ָרצָ ה חֲ בֵּ רֹו ִּל ְמחֹ ל ֹו -מֵּ ִּביא ֹו ָ
ישית .ל ֹא ָרצָ הַ -מנִּ יחֹו וְהֹולֵּ ְך ֹו; ְוזֶׁה ֶׁשל ֹא ָמחַ לּ ,וא הַ חֹוטֶׁ א .ו ְִּאם הָ יָה
ּוש ִּל ִּ
נִּ ְת ַרצָ ה לָ הֶׁ ן -מֵּ ִּביא ֹו ְשנִּ יָה ְ
ִּרבֹו--הֹולֵּ ְך ּובָ א אַ ִּפי ּו אֶׁ לֶׁ ף ְפעָ ִּמים ,עַ ד ֶׁש יִּ ְמחֹ ל ֹו.
ּוב ָשעָ ה ֶׁש ְמבַ ֵּקש
יד ְל ִּפי ֶׁשאָ ּור לָ אָ ָדם ֶׁש יִּ ְהיֶׁה אַ כְ ז ִָּרי וְל ֹא י ְִּתפַ יַס ,אֵּ לָ א י ְִּהיֶׁה ֹוחַ ְל ַרצֹות ו ְָק ֶׁשה ִּלכְ עֹ סְ ,
ּובנֶׁפֶׁ ש חֲ פֵּ צָה; וְאַ ִּפי ּו הֵּ צֵּ ר ֹו הַ ְרבֵּ ה וְחָ טָ א ֹו הַ ְרבֵּ ה ,ל ֹא יִּקֹ ם
ִּמ ֶׁמנּו הַ חֹוטֶׁ א ִּל ְמחֹ ל ,מֹוחֵּ ל ְבלֵּ בָ ב ָשלֵּ ם ְ
ְויִּּטֹ רְ .וזֶׁה ּוא ַד ְרכָם ֶׁש ְלז ֶַׁרע י ְִּש ָראֵּ ל ,ו ְִּלבָ ם הַ נָכֹון .אֲ בָ ל הַ גֹויִּים עַ ְרלֵּ י לֵּ ב אֵּ ינָן כֵּן ,אֵּ לָ א" :וְעֶׁ ְב ָרתֹו ְש ָמ ָרה
אֹומר עַ ל הַ גִּ ְבעֹונִּ ים ְלפִּ י ֶׁשל ֹא ָמחֲ לּו ְלי ְִּש ָראֵּ ל" :וְהַ גִּ ְבעֹ נִּ ים ל ֹא ִּמ ְבנֵּי י ְִּש ָראֵּ ל
נֶׁצַ ח" (עמוס א); ְוכֵּן ּוא ֵּ
הֵּ ָמה" (שמואל ב כא).
ידן עַ ל ִּק ְברֹו,
ּומ ְע ִּמ ָ
ֲש ָרה ְבנֵּי אָ ָדם ַ
ּומת חֲ בֵּ רֹו קֹ ֶׁדם ֶׁש יְ בַ ַקש ִּמ ֶׁמנּו ְמ ִּחילָ ה -מֵּ ִּביא ע ָ
טו הַ חֹוטֶׁ א לַ חֲ בֵּ רֹוֵּ ,
יתי ֹו כְָך ְוכְָך" .ו ְִּאם הָ יָה חַ יָב ֹו ָממֹון-
אתי לַ ה' אֱ ֹלהֵּ י י ְִּש ָראֵּ ל ו ְִּלפְ לֹונִּ י זֶׁה ֶׁשעָ ִּש ִּ
ְאֹומר ִּל ְפנֵּיהֶׁ ם" :חָ טָ ִּ
ו ֵּ
יֹורש -יַנִּ יחֶׁ נּו ְבבֵּ ית ִּדיןְ ,וי ְִּתו ֶַׁדה.
יֹודעַ ֹו ֵּ
יֹור ָשיו; ל ֹא הָ יָה ֵּ
י ְַחזִּ ירֹו ְל ְ
o

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

o

באילו חלקים אתם מזדהים או מסכימים עם גישתו של הרמב"ם בנוגע לתשובה?

o

באילו חלקים אתם חולקים עליו? מדוע?

o

שתפו באנקדוטות אישיות שמזכירים לכם הסעיפים השונים.
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שיריַחגַ,וסתםַשיריםַשכיףַלשירַסביבַהשולחן
שירי חג הם כמובן המרכיב הראשון שיחמם את האווירה סביב השולחן; מומלץ להוסיף ליווי
אינסטרומנטלי .אפשר להתכונן מראש ,ואפשר פשוט לשיר בספונטניות -הכל תלוי האווירה
שברצונכם ליצור .תהנו!
ראש השנה

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.
שנה טובה ְלדֹוד גִּ בֹור
אֲ ֶׁשר עַ ל הַ ִּמ ְש ֶׁמ ֶׁרת
ְלכָל נֹוטֵּ ר בָ ִּעיר ,בַ כְ פָ ר
ִּב ְרכַת "חָ זָק" נִּ ְמסֶׁ ֶׁרת.
ָשנָה טֹובָ הָ ,שנָה טֹובָ ה.
ָשנָה טֹובָ ה ְלכָל עָ ֵּמל
בַ נִּ יר ְוגַם בַ ֶׁמלֶׁ ט
תּוקה
ּומ ָ
ָשנָה טֹובָ ה ְ
ְלכָל יַלְ ָדה ְויֶׁלֶׁ ד.
ָשנָה טֹובָ הָ ,שנָה טֹובָ ה

בראש הַּ ָּׁשנָּׁה

מלים ולחן :נעמי שמר

ְבראש הַ ָשנָהְ ,בראש הַ ָשנָה
שֹושנָה אֶׁ צְ ִּלי בַ גִּ נָה
ַ
פָ ְרחָ ה
ְבראש הַ ָשנָהִּ ,ס ָירה ְלבָ נָה
עָ גְ נָה לָ ּה בַ חֹוף ִּפ ְתאום.
ְבראש הַ ָשנָהְ ,בראש הַ ָשנָה
נֹושנָה
ִּלבֵּ נּו עָ נָה ִּב ְתפִּ לָ ה ָ
ֶׁש יָפָ ה ושֹונָה ְּתהֵּ א הַ ָשנָה
אֲ ֶׁשר ַמ ְת ִּחילָ ה לָ ּה הַ ֹום.
ְבראש הַ ָשנָהְ ,בראש הַ ָשנָה
פָ ְרחָ ה ֲע ָננָה ִּב ְר ִּקיעַ הַ ְס ָתיו
ְבראש הַ ָשנָה כְ נֵּר נְ ָש ָמה
עָ לָ ה בַ ָש ֶׁדה חָ צַב.
ְבראש הַ ָשנָהְ ,בראש הַ ָשנָה
נֹושנָה
ִּלבֵּ ּו עָ נָה ִּב ְתפִּ לָ ה ָ
ֶׁש יָפָ ה ושֹונָה ְּתהֵּ א הַ ָשנָה
אֲ ֶׁשר ַמ ְת ִּחילָ ה לָ ּה עַ כְ ָשיו.

ֹודה
ָּׁ

.מלים :עוזי חיטמן
לחן :יורגו דאלארס

את
ּתֹודה עַ ל כָל ַמה ֶׁשבָ ָר ָ
ָ
ּתֹודה עַ ל ַמה ֶׁשלִּ י נ ַָת ָּת
ָ
עַ ל אֹור עֵּ י ַניִּם ,חָ בֵּ ר אֹו ְש ַניִּם
עַ ל ַמה ֶׁש יֵּש ִּלי בָ עֹולָ ם.
עַ ל ִּשיר קֹולֵּ חַ  ,וְלֵּ ב סֹולֵּ חַ
כּותם אֲ נִּ י ַק יָם.
ֶׁש ִּבזְ ָ
את
ּתֹודה עַ ל כָל ַמה ֶׁשבָ ָר ָ
ָ
ּתֹודה עַ ל ַמה ֶׁשלִּ י נ ַָת ָּת
ָ
ּושמֵּ י הַ ְּתכֵּלֶׁ ת
עַ ל צְ חֹוק ֶׁשל יֶׁלֶׁ ד ְ
עַ ל אֲ ָד ָמ ּובַ יִּת חַ ם
ִּפנָה לָ ֶׁשבֶׁ תִּ ,א ָשה אֹוהֶׁ בֶׁ ת
כּותם אֲ נִּ י ַק יָם.
ֶׁש ִּבזְ ָ
את
ּתֹודה עַ ל כָל ַמה ֶׁשבָ ָר ָ
ָ
ּתֹודה עַ ל ַמה ֶׁשלִּ י נ ַָת ָּת
ָ
ְישר
אשרְּ ,ת ִּמימֹות ו ֶׁ
ֶׁ
עַ ל ֹום ֶׁשל
עַ ל ֹום עָ ּוב ֶׁש ֶׁנעֱלַ ם
תשואות אלפיים וכפיים
שבזכותם אני קיים.

ַּמחָּׁ ר

בַּ ָּׁשנָּׁה ַּהבָּׁ אָּׁ ה

מלים :אהוד מנור
לחן :נורית הירש

בַ ָשנָה הַ בָ אָ ה נ ֵֶּׁשב עַ ל הַ ִּמ ְרפֶׁ סֶׁ ת
נֹודדֹות
וְנִּ ְספֹ ור צִּ פ ֳִּּרים ְ
ְשחֲ קּו ֹופֶׁ סֶׁ ת
יְלָ ִּדים ְבחֻ ְפ ָשה י ַ
בֵּ ין הַ בַ יִּת לְ בֵּ ין הַ ָשדֹות.
עֹוד ִּּת ְראֶׁ ה ,עֹוד ִּּת ְראֶׁ ה
כ ַָמה טֹוב י ְִּהיֶׁה
בַ ָשנָה ,בַ ָשנָה הַ בָ אָ ה.
ֲענ ִָּבים אֲ דֻ ִּמים י ְַב ִּשילּו עַ ד הָ עֶׁ ֶׁרב
ְוי ֻגְ שּו צֹונְ נִּ ים לַ שֻ ְלחָ ן
דּומים י ְִּשאּו עַ ל אֵּ ם הַ ֶׁד ֶׁרְך
וְרּוחֹות ְר ִּ
ְשנִּ ים וְעָ ָנן.
ִּעּתֹונִּ ים י ָ
עֹוד ִּּת ְראֶׁ ה ,עֹוד ִּּת ְראֶׁ ה...
בשנה הבאה נפרוש כפות ידיים
מול האור הניגר הלבן
אנפה לבנה תפרוש באור כנפיים
והשמש תזרח בתוכן.
עֹוד ִּּת ְראֶׁ ה ,עֹוד ִּּת ְראֶׁ ה...

שנֵים-עָּׁ ָּׁשר י ָּׁר ִחים

מילים ולחן :נעמי שמר

מילים ולחן :נעמי שמר

מחר אולי נפליגה בספינות
מחוף אילת עד חוף שנהב
ועל המשחתות הישנות
יטעינו תפוחי זהב.

ְב ִּת ְש ֵּרי נ ַָתן הַ ֶׁד ֶׁקל ְפ ִּרי ָשחּום נ ְֶׁח ָמד
יֹורה וְעַ ל גַגי ָר ַקד
ְבחֶׁ ְשוָן י ַָרד ֶׁ
ֹופיעַ ְבטֵּ בֵּ ת בָ ָרד
בכִּ ְסלֵּ ו נ ְַר ִּקיס ִּ
ּוב ְשבָ ט חַ ָמה ִּה ְפצִּ יעָ ה ליום אֶׁ חָ ד.
ִּ

כל זה אינו משל ולא חלום
זה נכון כאור בצהרים
כל זה יבוא מחר אם לא היום
ואם לא מחר אז מחרתיים.

בַ אֲ ָדר עָ לָ ה נִּ יחֹוחַ ִּמן הַ פַ ְר ֵּד ִּסים
ְבנִּ יסָ ן הּונְ פּו ְבכֹחַ כָל הַ חֶׁ ְר ֵּמ ִּשים
ּוב ִּסיוָן ִּה ְבכִּ יר
ְב ִּא יָר הַ כֹל צָ ַמח ְ
ְב ַתמּוז וְאָ ב ָשמַ ְחנּו אַ חַ ר ָקצִּ יר.

מחר אולי בכל המשעולים
ארי בעדר צאן ינהג
מחר אולי באלף ענבלים
יכו פעמונים של חג.

ִּּת ְש ֵּרי ,חֶׁ ְשוָן ,כִּ ְסלֵּ ו ,טֵּ בֵּ ת
חָ ְלפּו ,עָ ְברּו ִּביעָ ף
גַם ְשבָ ט ,אֲ ָדר ,נִּ יסָ ןִּ ,א יָר
ִּסיוָן ַּתמּוז וְאָ ב
ּובבֹוא אֱ לּול אֵּ לֵּ ינּו ֵּריחַ ְס ָתיו עָ לָ ה
ְ
ו ְִּה ְתחַ ְלנּו אֶׁ ת ִּש ֵּירנּו ֵּמהַ ְתחָ לָ ה...

משל...
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לו יהי

הכל פתוח

על כל אלה

מילים ולחן :נעמי שמר

מילים ולחן :נעמי שמר

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.

ראיתי ת'כנרת זוהרת בטורקיז
וגל סגול כהה הריע והתיז
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.

על הדבש ועל העוקץ
על המר והמתוק
על בתנו התינוקת
שמור אלי הטוב.

ראיתי את הסכר פתוח לרווחה
וכל שפעת המים נוהרת בשמחה
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.

על האש המבוערת
על המים הזכים
על האיש השב הביתה
מן המרחקים.

הכל פתוח עוד לא מאוחר
מצב הרוח ישתפר מחר
זה יתכן זה אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.

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

הייתי בעפולה הייתי באילת
ובשמורת החולה מצאתי לי מפלט
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.

אל נא תעקור נטוע
אל תשכח את התקווה
השיבני ונשובה
אל הארץ הטובה.

בתל אביב טיילתי חופשי מדאגה
לאן שהסתכלתי הייתה לי חגיגה
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.

שמור אלי על זה הבית
על הגן על החומה
מיגון ,מפחד פתע
וממלחמה.

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

שמור על המעט שיש לי
על האור ועל הטף
על הפרי שלא הבשיל עוד
ושנאסף

לו יהי ,לו יהי ,אנא ,לו יהי
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
גם תפילה אחת מפי
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.
אז תן שלווה ותן גם כוח
לכל אלה שנאהב
כל שנבקש לו יהי.

גלשתי בחרמון נפלתי על האף
נפגשתי עם המון אנשים נשים וטף
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.
אולי הכל פתוח אולי לא מאוחר
אולי מצב הרוח ישתפר מחר
הכל עוד יתכן הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.
הכל פתוח עוד לא מאוחר
מצב הרוח ישתפר מחר...

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...

לו יהי ,לו יהי...
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היום

מילים ולחן :אהוד בנאי

היום ,נעשה משהו בלתי נשכח,
שישאיר זיכרון של שמחה מבורך.
היום ,אשלח יד ללטף את ראשך,
היום אגרום לך סוף סוף לחייך.
היום ,אגרש את העצב מעינייך,
אעשה את היום למאושר בחייך.
היום ,תשמעי מה שעוד לא שמעת,
אחדש לך חידוש ואדליק לך מבט.
היום ,אבשל לך משהו טעים,
אעשה את הכל שיהיה לך נעים.
נכון ,לא תמיד אני מראה אהבה,
אבל היום אני מבקש את הקרבה.
היום...
כל כך הרבה זמן לא דיברנו שנינו
על כל מה שעובר מעלינו
היום ,נצא לסיבוב בשכונה,
נשב קצת ביחד על ספסל בגינה.
היום...
היום ,נעשה משהו בלתי נשכח,
שישאיר זיכרון של שמחה מבורך.
היום ,אשלח יד ללטף את ראשך,
היום אגרום לך סוף סוף לחייך.
היום...

משהו חדש מתחיל

שכשנבוא

מילים :אילאיל תמיר,
לחן :דני רובס

מילים :עלי מוהר
לחן :יווני (א.קונדיס)

הזמן את השנים יניס
וקצת בינה בלב מכניס
אבל ישנם דברים שהוא עוד לא גילה לי
האם יפרח לי עוד שושן,
האם נעור בי ניצוץ ישן,
האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי?
ואיך נדע אם יש תקווה
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
ואיך נדע אם לא לריק עברו חיינו?
האם עמלנו לא לשווא
האם ביתנו לא יחרב
האם תחייה האהבה גם אחרינו?
ואיך נדע...

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 ?
ערב שוב יורד לעיר העסוקה
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 ...

מאחלים לכם חג שמח ,שנה מתוקה וארוחה שמחה ,משמעותית ,מחכימה ומחברת!
צוות ה ,ICC@JCC -פאלו אלטו
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