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איפה אתם בחגים? 
1     החגים בישראל — זה 'באוויר'

ענבר, אור�, תמר ומייקל ישבו בכיתה ושיחקו במחשב. 
"תיסעו לחגוג את החגי� ע� המשפחה באנגלייה?" שאל אור� את מייקל. 

"לא, בסו0 לא", השיב מייקל. "לפני כמה ימי� ההורי� שלי ראו בטלוויזיה את נשיא המדינה מבר) 
את הע� בישראל לקראת השנה החדשה, ולאחר מכ� הוקרנה תכנית על ראש השנה. ה� התרגשו 

מאוד, ואחר כ) אמרו שבחו& לאר& 'מרגישי�' את החגי� רק במשפחה ובבית הכנסת, ושכא�, בישראל, 
מרגישי� אות� יותר. בקיצור — הוחלט שלא נוסעי� לחגי�". 

, העירה תמר. "למשל, אתמול בדר) הביתה שמעתי תקיעות שופר,  "זה נכו�, באר& החגי� באוויר"
כנראה מישהו שמתאמ� לקראת ראש השנה, וחשבתי לעצמי שלתקוע בשופר לקראת השנה החדשה זו 

באמת דר) מיוחדת להתחיל את השנה!"

1 יחידה 

ראש השנה
א' ו–ב' בתשרי
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    משימה א׳

דמיינו שימי� ספורי� לפני ראש השנה את� הולכי�
ברחובות היישוב שלכ�.

מה תוכלו לראות או לשמוע שמבטא את בוא החג ואת השנה החדשה שמתקרבת? 
(ִחשבו על חנויות, על פרסומות, על שיחות בי� אנשי� וכדומה).

שנה טובה, ילדים! 
ועכשיו — על 

תקיעות השופר:
התקיעה בשופר איננה רק 

דרך מיוחדת לפתוח את השנה; 
התקיעה בשופר היא דרך 

ייחודית של עם ישראל להציב 
לעצמו אתגרים לקראת השנה 

החדשה. ראו בעצמכם מה למדו 
החכמים מתקיעות השופר: 

מכיוו� המחשב נשמע לפתע קול תקיעת שופר. "הנה זה קורה! זה באמת מחשב קסו�, הוא מתערב 
בשיחה שלנו", לחש אור� והצביע על צג המחשב.

חז"ל (חכמינו זיכרונ� לברכה) קראו את 
הפסוק: "ִּתְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר" 

(תהלים, פרק פ"א פסוק ד'),

" (ח-ד-ש)   ובעזרת שורש המילה "ֹחֶדש�
ֹוָפר" (ש-פ-ר) למדו  ושורש המילה "ש�

מה יש לעשות בעקבות שמיעת השופר: 

"ַבחֶֹדׁש" - ַחְּדׁשּו ַמֲעֵׂשיֶכם.
"ׁשֹוָפר" - ַׁשְּפרּו ַמֲעֵׂשיֶכם. 

(מדרש ויקרא רבה, פרשה כ"ט, סימן ה')
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2     מתחדשים לקראת השנה החדשה
ענבר חייכה. "את� יודעי� מה המדרש הזה מזכיר לי? שיר שלמדנו פע� על השנה החדשה". 

התחלה חדשה
אלה הלחמי 

ה נִֶּצֶבת ַעל ַסף, ָּׁשנָה ֲחָדֹשָ ְּכֶשּ
ֲאנִי ִמְתּכֹונֵן ּובֹוֵחן ַּת'ַמָּצב. 

ָחְלָפה ְמַסֵּכם ְּבָמעֹוף, ֶאת ַהָּׁשנָה ֹשֶ
ָמה ָעִשֹיִתי, ָמה ָרִציִתי ּוָמה ּיָָצא ַּבּסֹוף...
ּלֹא ָּכל ָמה ֶּׁשָחַלְמִּתי ִהְתּגֵַּׁשם, ְמגֶַּלה ֹשֶ

ם. וְִכְמַעט ַמְתִחיל ְלַהְרּגִיֹש ָאֹשֵ

ַּמָּמֹש עֹוד ְמַעט ֲאָבל ָאז ֲאנִי נִזְָּכר ֹשֶ
ה ִּתְפרֹץ ְּבַבת ַאַחת. נָה ֲחָדֹשָ ֹשָ
ִהיא ִהזְַּדְּמנּות נְִפָלָאה, נָה ֹשֶ ֹשָ

ָּפֹשּוט ְלַהְתִחיל ַהּכֹל ֵמַהְתָחָלה:
ִלְרקֹם ֲחלֹומֹות וְִתְקוֹות ֲחָדֹשֹות,
ְלַהִּציב ַמָּטרֹות, ְלַתְכנֵן ָּתְכנִּיֹות.

ּכִֻּלי נְִרּגָֹש, ִּבְרִצינּות ַרָּבה ְּכֹשֶ
ֲאנִי עֹוֵמד ְלַהְתִחיל ַּדף ָחָדֹש,

ֵלם, ִמּתֹוְך ֱאמּונָה ְּבֵלב ֹשָ
ַהָּׁשנָה ָּבטּוַח ַהּכֹל יְִתַקּיֵם! ֹשֶ
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בשיר 'התחלה חדשה' חושב   .1
הילד הדובר על החלומות, 

התקוות, המטרות והתכניות 
שהוא מתכנ� לקראת השנה 

החדשה. הא� ג� לכ� יש 
דברי� שהיית� רוצי� לשפר או 

להתחיל בשנה הקרובה?
(ִחשבו על תחביבי�, על הקשר 

ע� בני המשפחה שלכ� ועוד)

שיר מדמה הדובר את השנה  ַבּ  .2
החדשה לד0 חדש שעוד לא 

נכתב. הסבירו את הדימוי הזה.

אילו תחושות מעוררי�   .3
בכ� שינויי� וחידושי� — 

התלהבות? חששות? 
אופטימיות? משהו 

אחר? פרטו.
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על פי המדרש, מה� שני הדברי� שתקיעות 
השופר קוראות לנו לעשות?

ם •
מכאן ומש  •
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3      בסתיו מתחילה שנה חדשה 

ועכשיו חידה: 
מה הקשר בין ראש השנה לעונת הסתיו 

(חוץ מהעובדה שהחג חל בסתיו, כמובן)? 
הנה רמז:

כדאי לדעת

שמות החודשי� בלוח 
השנה העברי מקור� בשמות 

בבליי� שהיהודי� אימצו 
בתקופת גלות בבל.

דית (שפה שדיברו בבבל)  בַאּכַ
משמעות המילה 'תשרי' היא 

ראשית, התחלה. 

"לדעתי, המחשב רומז לנו שראש השנה — ואולי ג� 
חגי� אחרי� — מתאימי� לעונות החקלאיות באר& 

ישראל", אמרה תמר. 
"את חושבת שהמדרש מקשר בי� תחילת השנה לזריעה 

בסתיו?" שאל אור�, "אני לא רואה מה הקשר ביניה�". 
קסהמחשב לא התייאש, ועל הצג הוצג עלילו� (קומיקס): לו� (קומ ועל הצג הוצג על

ֲחִצי ִּתְׁשֵרי ּוַמְרֶחְׁשָון ַוֲחִצי ִּכְסֵלו -
ְּתקּוַפת ַהְּזִריָעה.

ֲחִצי ִּכְסֵלו, ֵטֵבת ַוֲחִצי ְׁשָבט - ֶזהּו ַהחֶֹרף.
ֲחִצי ְׁשָבט, ֲאָדר ַוֲחִצי ִניָסן - ֶזהּו ַהּקֹר.
ֲחִצי ִניָסן ְוִאָּיר ַוֲחִצי ִסיָון - ֶזהּו ַהָּקִציר.
ֲחִצי ִסיָון, ַּתּמּוז ַוֲחִצי ָאב - ֶזהּו ַהַּקִיץ. 

ֲחִצי ָאב, ֱאלּול ַוֲחִצי ִּתְׁשֵרי - ֶזהּו ַהחֹם.

(תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא,
דף ק"ו עמוד ב')
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בקטע הזה מהתלמוד חילקו 
חכמי� את השנה לפי עונות 

ופעולות חקלאיות. 

ראש השנה חל ב!א' וב!ב'   •
בתשרי. איזו פעולה 

חקלאית מתחילה קצת 
אחרי החג, במחצית 

השנייה של חודש 
תשרי? 
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בתשרי - התעוררות. 
עוד מעט יתחדשו החיים, 

ירדו הגשמים, 
והאדם יתעורר לפעולה חדשה.

התעוררות בגוף ובלב.

(בן קיבוץ בית השיטה, תשנ"ו)

"זהו! החלטתי", אמרה ענבר לאחר 
שקראה על ההתעוררות בתשרי, "יש 

לי כלי חרס מקסי� לעצי&", היא 
סיפרה, "הערב, לכבוד ראש השנה 

והשנה החדשה, אזרע בו זרעי�. 
ובקשר להתעוררות שבלב... זו כבר 
עבודה קשה יותר, אבל ג� בה אני 

עומדת להתחיל..." 
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בעלילו� (בקומיקס) נערכת השוואה בי� מזג האוויר והפעילות החקלאית בסתיו
לבי� מעשי האד� באותה תקופה בשנה. השלימו במחברותיכ�:

בסתיו באר& ישראל החקלאי�  
בסתיו, בראש השנה העברית, היהודי�  

בינתיי� נעל� העלילו� מהצג ובמקומו הופיע מעי� כרטיס ברכה ועליו נראו השורות האלה:

מה את 
זורעת?

ראש השנה מתקרב וִאתו הסתיו. פה אני זורעת 
חסה ושם אזרע גזר וארטישוק. הסתיו הוא 

העונה לזריעתם. רוצה להצטרף?

בעצם... גם אני עסוק 
בלזרוע זרעים לקראת השנה 
החדשה. זרעים קצת אחרים...

ה

הנה, תראי

ם •
מכאן ומש  •


