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  2000 ְנִציְקלֹוֶּפְדַיתֶא  ִמּתֹו/  ַהָּׁשָנה-רֹאׁש

 עִנְקּבַ  יֹוֵתר ְמֻאָחר. ַהְּׁשִביִעי ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ַהּיֹום הּוא ַהָּׁשָנה-רֹאׁש, ַהּתֹוָרה ְלִפי

, ֹחֶדׁש רֹאׁש ָּכל חֹוְגִגים ָהיּו "ַהַּתנַ  ִּביֵמי. יְׁשֵר ִּת  ֹחֶדׁש ְּברֹאׁש ָיחּול ַהָּׁשָנה ֶׁשרֹאׁש

, ַהַחִגים ֶיֶתר. ֹחֶדׁש ְּברֹאׁש ֶהָחל ַהָּיִחיד ַהַחג הּוא ַהָּׁשָנה-רֹאׁש םַּכּיֹו ְוִאּלּו

- רֹאׁש ֶׁשֶאת ְלָכ ַהִּסָּבה ַּגם זֹו. ַהֹחֶדׁש ְּבַמֲהלַ  יםגִ חֹונְ , יםְוַהְּלֻאִּמּיִ  יםַהַחְקָלִאּיִ 

: ִיְׂשָרֵאל- ְּבֶאֶרץ ַּגם ִאם יּכִ , ִּבְלַבד ָלָאֶרץ ְּבחּוץ לֹא ִייםיֹומַ  ְּבֶמֶׁש חֹוְגִגים ַהָּׁשָנה

  . ַהָּיֵרחַ  דמֹולַ  ְּבִזהּוי ָטעּות ֶׁשָּתחּול ַהֲחָׁשׁש ֶאת ִלְמֹנעַ  ְּכֵדי

 ָחְדֵׁשי ַאֲחֵרי ַהַחְקָלִאית ָהעֹוָנה ֶׁשתִמְתַחּדֶ  ֶׁשּבֹו, ַּבְּסָתו ַמְתִחיָלה ָהִעְבִרית ַהָּׁשָנה

. ָּכ ַעל ֵמִעיד ַּבָּׁשָנה ָהִראׁשֹון ַהֹחֶדׁש ֶׁשל מֹוְׁש  ַּגם. ָקֵמל ַהֹּכל ֶׁשָּבֶהם ַהַּקִיץ

 ַהְתָחַלת ַרק זֹו ֵאין ַּבַּיֲהדּות אּוָלם. ַהְתָחָלה ְּבַבְבִלית ֵּפרּוׁשֹו, ִּתְׁשֵרי אֹו, תשריתו

 ֶׁשל ֶפׁשַהּנֶ  ְּבֶחְׁשּבֹון ֹוֲחִׁשיבּות רִעַּק  – ַהָּׁשָנה-רֹאׁש ַהַחג ִנְקָרא ְּבִמְקֶרה ְולֹא, ַהָּׁשָנה

  . ָאָדם ָּכל

 ֶׁשּבֹו ַהּיֹום ֶזה": ְּתרּוָעה רֹוןִזכְ , "ַּבּׁשֹוָפר ַהְּתִקיָעה זֹאת ְלַסֵּמל נֹוֲעָדה ,ַהֶּיֶתר ֵּבין

ִהים זֹוֵכר  ַהָּכבֹוד ינֵ ּוּנּגִ ִמ  ִהיא ְּבׁשֹוָפר ַהְּתִקיָעה. אֹוָתם ּופֹוֵקד ַהִּנְבָרִאים ֶאת ֱא

  .עֹוָלם ְּבבֹוֵרא ְוַכָּמה ַּכָּמה ַאַחת ַעל – ָוָדם ָּבָׂשר ְּבֶמֶל ֶׁשּנֹוֲהִגים

 ַהַחג ֶׁשל ֶזה ֹאִפי .ָהָאָדם ְּבֵני ָּכל ִנְׁשָּפִטים ֶׁשּבֹו, ַהִּדין ְליֹום ֶנְחָׁשב ַהָּׁשָנה-רֹאׁש

 ׁשֹוִנים ֶׁשָהיּו ,ַּבָּקְרָּבנֹות ֵחדיַ ִהְת  ֵכן-ְוִלְפֵני, ָהַאֲחרֹונֹות ַהָּׁשִנים ְּבַאְלֵפי ִהְתַּגֵּבׁש

, ַּכִּנְרֶאה, ָהָיה ַהָּׁשָנה-רֹאׁש זֹאת ִעם. ֶהֳחָדִׁשים ְוָראֵׁשי ָהְרָגִלים ׁשֹוְׁשל ֶׁשל ֵמֵאֶּלה

 ְוֵיׁש ,ְוַהֵּמִתים ַהַחִּיים ֵסֶפר ֶנְחַּתם ֶׁשּבֹו, ַהִּכּפּוִרים ְליֹום ְמִכיָנה ַהְקָּדָמה ֵמֵעין

 ֵדיִמּמֹועֲ  – ַהֻּסּכֹות ַחג ָקֵרב ִּכי ְלַהְזִּכיר נֹוֲעָדה ׁשֹוָפרּבְ  ַהְּתִקיָעה ִּכי ַהְּסבּוִרים

  .ָלֶרֶגל ָהֲעִלָּיה

 ּוְמַבְּקִרים, ַחג ִּבְגֵדי לֹוְבִׁשים, ֵהיֵטב אֹוְכִלים: ִׂשְמָחה ֻּכּלֹו ַהָּׁשָנה-רֹאׁש ַּכּיֹום

 ְּבֶקֶרב זֹאת ִעם. ַהִּכּפּוִרים ֹוםי ֶׁשל ֹותְלֶחְלָק  ֻּכּלֹו ָעַבר ַהִּדין יֹום .ּוְקרֹוִבים ֲחֵבִרים

 ְׁשִמיַעת" ּבֹוֶלֶטת ּוָבֶהן, ֲאַחדֹות ֲחׁשּובֹות ִמְצוֹות ְמַקְּיִמים ַהָּדִתי ַהִּצּבּור

  ". ַהּׁשֹוָפר

; ֲאֻרּכֹות" ְיָבבֹות" :ַהּׁשֹוָפר ִמן ְלָהִפיק ֵיׁש קֹולֹות לּויֵא  ִוּכּוחַ  ִהְתַנֵהל ֶקֶדם ִּביֵמי

"; ֶזהלָ  ֶזה מּוִכיןְס  ְקָצִרים קֹולֹות ,ּוְמקֹוֵנן ּבֹוֶכה ְּכָאָדם" – ֶּבִכי יןְּכֵמעֵ  קֹולֹות

 ׁשֹוָׁשל ַהּׁשֹוָפר קֹול ֶאת ְלַהְׁשִמיעַ  ֶׁשֵּיׁש ָידּועַ  ָהָיה .כֹותּׁשָ ְממֻ " תיחֹונִ ּגְ " ְואּוַלי
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 ׁשֹוָׁשל: ִהּלֹותַהְּק  ָּכל ֵגיִמְנהֲ  ֶאת ְלָצֵרף ֶהְחִליטּו – ַהָּסֵפק ּוִבְגַלל, ְּפָעִמים

 יּוְׁשֵּת  ְיָבָבה: ׁשֹוִנים יםִׁשּלּובִ  ְוַגם", תיחֹונִ ּגְ " ׁשֹוָׁשלוְ " ְּבִכּיֹות" ׁשֹוָׁשל", ְיָבבֹות"

  . ָהְלָאה ְוֵכן, ְּבִכּיֹות

 ְמַחֵּיב ַהְּתִקיעֹות ְוֵסֶדר, ּוְתרּוָעה ְׁשָבִרים, ְּתִקיָעה קֹוְרִאים ֵאֶּלה ְלקֹולֹות

 ָּכל ָס ָּכ ִמּׁשּום. ְוַאֲחֶריהָ  ְׁשִליִׁשָּיה ָּכל ִלְפֵני ֶכתּׁשֶ ְממֻ  ְּתִקיָעה ְלַהְׁשִמיעַ 

  .ְּכָׁשָעה ְוִנְמָׁש, ְלֵמָאה ַמִּגיעַ  ַהְּתִקיעֹות

 ֶאת ִסְמִלי ְּבֹאֶפן ְלַנֵער נֹוֲהִגים יםָּדִתּיִ  ְיהּוִדים": ַּתְׁשִלי" ִנְקָרא ַאֵחר ִמְנָהג

 ַהָּים ְלַיד זֹאת עֹוִׂשים ֵהם. ֶׁשִהְסַּתְּיָמה ַּבָּׁשָנה ָּבֶהם ֶׁשָּדְבקּו וֹונֹותעֲ הָ  ִמן ִּבְגֵדיֶהם

 ֶאת אֹו ַהָּים ֶאת רֹוִאים ֶׁשִּמֶּמּנּו ַּגג ֵמַעל אֹו ַהר רֹאׁש ַעל ְלָפחֹות אֹו, ָנָהר ְלַיד אֹו

  .ַהָּנָהר

  

  משימות

  

  . ַהְּׁשִביִעי ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ֹוםַהּי הּוא ַהָּׁשָנה-רֹאׁש, ַהּתֹוָרה ְלִפי    .1

  החודש הראשון בתקופת המקרא היה חודש ניסן. מדוע, לדעתכם?

  

  ?יםכיפורהלו מנהגים יש ביום יא  א.    . 2

  מה הם סוגי התקיעות בשופר? תארו כיצד נשמעת כל תקיעה.  ב.  

  

  .ָלֶרֶגל ָהֲעִלָּיה ֵדיִמּמֹועֲ  – ַהֻּסּכֹות ַחג  .3

  ים מה הם שלושת הרגלים?האם אתם יודע  

  ַהְיַדְעֶּתם?  

יֹום, ֵּפרּוָׁשה ַאַחת ֶמַהַּגַּפִים -ֶׁשָאנּו ִמְׁשַּתְּמִׁשים ָּבּה ְּבַחֵּיי ַהּיֹום ֶרֶגלַהִּמָּלה 

 . ְלֻעַּמת זֹאת ַהִּמָּלהְנֵקָבה ַהַּתְחּתֹונֹות ֶׁשְּבגּוֵפנּו. ַהִּמָּלה ַהּזֹו ִהיא ְּבצּוַרת

ּות ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ִמְּׁשלֹוֶׁשת ַהַחִּגים ֶׁשָּבֶהם עֹוִלים ִלירּוָׁשַלִים, ְּבַמְׁשָמע ֶרֶגל

 ְמֻקָּבל לֹוַמר ֶאת ְׁשֵּתי ַהּצּורֹות:.ְלִפיָכ ְנֵקָבהאֹו ְּבצּוַרת  ָזָכרִהיא ְּבצּוַרת 

  .ָהְרָגִלים ְׁשלֹוֶׁשת אֹו ָהְרָגִלים ְׁשלֹוׁש
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