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יקלוֹפֶּ ְדיַת 2000
ִמתּוֹ ֶא ְ ִצ ְ

יוֹתר ְִקבַּ ע
תּוֹרה ,ר ֹאשׁ-הַ שָּׁ ָה הוּא הַ יּוֹם ָה ִראשׁוֹן בַּ חֹדֶ שׁ הַ ְשּׁבִ יעִ יְ .מאֻ חָ ר ֵ
לְפִ י הַ ָ
שֶׁ ר ֹאשׁ הַ שָּׁ ָה יָחוּל בְּ ר ֹאשׁ חֹדֶ שׁ ִתּ ְשׁ ֵריִ .בּימֵ י הַ ַתּ ַ " ָהיוּ חוֹגְ גִ ים כָּל ר ֹאשׁ חֹדֶ שׁ,
וְ ִאלּוּ כַּיּוֹם ר ֹאשׁ-הַ שָּׁ ָה הוּא ַהחַ ג הַ יּ ִָחיד הֶ חָ ל בְּ ר ֹאשׁ חֹדֶ שׁ .י ֶֶתר הַ חַ גִ ים,
ַהחַ ְקל ִָאיִּ ים וְ הַ לְּאֻ ִמּיִּ ים ְ ,חוֹגִ ים בְּ מַ הֲ לַ ַהחֹדֶ שׁ .זוֹ גַּם הַ ִסּבָּ ה ְלכָ שֶׁ ֶאת ר ֹאשׁ-
יִשׂ ָר ֵאל:
הַ שָּׁ ָה חוֹגְ גִ ים בְּ מֶ שֶׁ יוֹמַ יִים ל ֹא בְּ חוּץ ל ָָא ֶרץ בִּ לְ בַ ד ,כִּ י ִאם גַּם בְּ ֶא ֶרץְ -
כְּ ֵדי ל ְִמ ֹעַ ֶאת הַ חֲ שָׁ שׁ שֶׁ ָתּחוּל טָ עוּת בְּ זִ הוּי מוֹלַ ד הַ יּ ֵָרחַ .
לָאית ַאחֲ ֵרי חָ ְדשֵׁ י
הַ שָּׁ ָה הָ עִ בְ ִרית מַ ְת ִחילָה בַּ ְסּ ָתו ,שֶׁ בּוֹ ִמ ְתחַ דֶּ שֶׁ ת הָ עוֹ ָה הַ חַ ְק ִ
הַ ַקּיִץ שֶׁ בָּ הֶ ם ַהכֹּל ָקמֵ ל .גַּם ְשׁמוֹ שֶׁ ל הַ חֹדֶ שׁ הָ ִראשׁוֹן בַּ שָּׁ ָה מֵ עִ יד עַ ל כָּ .
תשריתו ,אוֹ ִתּ ְשׁ ֵרי ,פֵּ רוּשׁוֹ בְּ בַ בְ לִית הַ ְתחָ לָה .אוּלָם בַּ יַּהֲ דוּת ֵאין זוֹ ַרק הַ ְת ָחלַת
הַ שָּׁ ָה ,וְ ל ֹא בְּ ִמ ְק ֶרה ְִק ָרא ַהחַ ג ר ֹאשׁ-הַ שָּׁ ָה – עִ ַקּר חֲ ִשׁיבוּתוֹ ְבּחֶ ְשׁבּוֹן ַה ֶנּפֶשׁ שֶׁ ל
כָּל ָאדָ ם.
בֵּ ין הַ יּ ֶֶתר ,וֹעֲדָ ה ל ְַסמֵּ ל ז ֹאת ַה ְתּ ִקיעָ ה בַּ שּׁוֹפָר" ,זִ כְ רוֹן ְתּרוּעָ ה" :זֶה הַ יּוֹם שֶׁ בּוֹ
אוֹתם .הַ ְתּ ִקיעָ ה ְבּשׁוֹפָר ִהיא ִמגִּ נּוּ ֵ י הַ כָּ בוֹד
ָ
וּפוֹקד
ֵ
זוֹכֵר אֱ ִהים ֶאת הַ נִּ בְ ָר ִאים
בוֹרא עוֹלָם.
שֶׁ נּוֹהֲ גִ ים בְּ מֶ לֶ בָּ ָשׂר וָדָ ם – עַ ל ַאחַ ת כַּמָּ ה וְ כַמָּ ה בְּ ֵ
ר ֹאשׁ-הַ שָּׁ ָה ְֶחשָׁ ב לְיוֹם הַ ִדּין ,שֶׁ בּוֹ ְִשׁפּ ִָטים כָּל בְּ ֵי ָה ָאדָ ם .אֹפִ י זֶ ה שֶׁ ל ַהחַ ג
ִה ְתגַּבֵּ שׁ בְּ ַאלְ פֵי הַ שָּׁ ִים הָ ַאחֲ רוֹ וֹת ,וְ לִפְ ֵי-כֵן ִה ְת ַיחֵ ד בַּ ָקּ ְרבָּ וֹתֶ ,שׁ ָהיוּ שׁוֹ ִים
מֵ ֵאלֶּה שֶׁ ל ְשׁלוֹשׁ הָ ְר ָגלִים וְ ָראשֵׁ י הֶ חֳ דָ ִשׁים .עִ ם ז ֹאת ר ֹאשׁ-הַ שָּׁ ָה הָ יָה ,כַּ ְנִּר ֶאה,
פּוּרים ,שֶׁ בּוֹ ְֶח ַתּם סֵ פֶר הַ חַ יִּים וְ ַהמֵּ ִתים ,וְ יֵשׁ
ֵמעֵ ין הַ ְקדָּ מָ ה ְמכִ י ָה לְיוֹם הַ כִּ ִ
בוּרים כִּ י ַה ְתּ ִקיעָ ה בְּ שׁוֹפָר וֹעֲדָ ה לְהַ זְ כִּ יר כִּ י ָק ֵרב חַ ג הַ סֻּ כּוֹת – ִממּוֹ ֲע ֵדי
הַ ְסּ ִ
הָ ֲע ִליָּה ל ֶָרגֶל.
וּמבַ ְקּ ִרים
יטב ,לוֹבְ ִשׁים ִבּגְ דֵ י חַ גְ ,
כַּיּוֹם ר ֹאשׁ-הַ שָּׁ ָה כֻּלּוֹ ִשׂ ְמחָ ה :אוֹכְ לִים הֵ ֵ
פּוּרים .עִ ם ז ֹאת בְּ ֶק ֶרב
לְקתוֹ שֶׁ ל יוֹם הַ כִּ ִ
רוֹבים .יוֹם הַ ִדּין עָ בַ ר כֻּלּוֹ לְחֶ ָ
וּק ִ
חֲ בֵ ִרים ְ
הַ צִּ בּוּר הַ דָּ ִתי ְמ ַקיּ ְִמים ִמצְ ווֹת חֲ שׁוּבוֹת אֲ חַ דוֹת ,וּבָ ֶהן בּוֹלֶטֶ ת " ְשׁ ִמיעַ ת
ַהשּׁוֹפָר".
ימי ֶקדֶ ם ִה ְת ַהֵ ל וִ כּוּחַ ֵאילוּ קוֹלוֹת יֵשׁ לְהָ פִ יק ִמן ַהשּׁוֹפָר" :יְ בָ בוֹת" אֲ רֻ כּוֹת;
בִּ ֵ
וּמקוֹ ֵן ,קוֹלוֹת ְקצָ ִרים ְסמוּכִ ין זֶה לָ זֶה";
קוֹלוֹת כְּ מֵ עֵ ין בֶּ כִ י – "כְּ ָאדָ ם בּוֹכֶה ְ
וְ אוּלַי "גְּ ִ יחוֹת" ְממֻ שָּׁ כוֹת .הָ יָה יָדוּעַ שֶׁ יֵּשׁ לְהַ ְשׁ ִמיעַ ֶאת קוֹל ַהשּׁוֹפָר שָׁ לוֹשׁ
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פְּ עָ ִמים ,וּבִ גְ לַל הַ סָּ פֵק – הֶ ְחלִיטוּ לְצָ ֵרף ֶאת ִמ ְהֲ גֵי כָּל ַה ְקּ ִהלּוֹת :שָׁ לוֹשׁ
וּשׁ ֵתּי
"יְ בָ בוֹת" ,שָׁ לוֹשׁ "בְּ כִ יּוֹת" וְ שָׁ לוֹשׁ "גְּ ִ יחוֹת" ,וְ גַם ִשׁלּוּבִ ים שׁוֹ ִים :יְבָ בָ ה ְ
בְּ כִ יּוֹת ,וְ כֵן הָ ל ְָאה.
וּתרוּעָ ה ,וְ ֵסדֶ ר הַ ְתּ ִקיעוֹת ְמחַ יֵּב
קוֹר ִאים ְתּ ִקיעָ הְ ,שׁבָ ִרים ְ
ְ
לְקוֹלוֹת ֵאלֶּה
ִישׁיָּה וְ ַאחֲ ֶריהָ ִ .משּׁוּם ָכּ סָ כָּל
לְהַ ְשׁ ִמיעַ ְתּ ִקיעָ ה ְממֻ שֶּׁ כֶת לִפְ ֵי כָּל ְשׁל ִ
הַ ְתּ ִקיעוֹת מַ גִּ יעַ לְמֵ ָאה ,וְ ְִמשָׁ כְּ שָׁ עָ ה.
ְהוּדים דָּ ִתיִּ ים וֹהֲ גִ ים לְ ַעֵ ר בְּ אֹפֶן ִס ְמלִי ֶאת
ִמ ְהָ ג ַא ֵחר ְִק ָרא " ַתּ ְשׁלִי " :י ִ
עוֹשׂים ז ֹאת ְליַד ַהיָּם
בִּ גְ ֵדיהֶ ם ִמן הָ ֲעווֹ וֹת שֶׁ דָּ ְבקוּ בָּ הֶ ם בַּ שָּׁ ָה שֶׁ ִה ְס ַתּיְּמָ ה .הֵ ם ִ
רוֹאים ֶאת ַהיָּם אוֹ ֶאת
אוֹ ְליַד ָהָ ר ,אוֹ ְלפָחוֹת עַ ל ר ֹאשׁ הַ ר אוֹ מֵ עַ ל גַּג שֶׁ ִמּ ֶמּנּוּ ִ
הַ נָּהָ ר.

משימות
.1

תּוֹרה ,ר ֹאשׁ-הַ שָּׁ ָה הוּא ַהיּוֹם ָה ִראשׁוֹן בַּ חֹדֶ שׁ הַ ְשּׁבִ יעִ י.
לְפִ י הַ ָ
החודש הראשון בתקופת המקרא היה חודש יסן .מדוע ,לדעתכם?
אילו מ הגים יש ביום הכיפורים?
מה הם סוגי התקיעות בשופר? תארו כיצד שמעת כל תקיעה.

.2

א.
ב.

.3

חַ ג הַ סֻּ כּוֹת – ִממּוֹ ֲעדֵ י הָ ֲע ִליָּה ל ֶָרגֶל.
האם אתם יודעים מה הם שלושת הרגלים?
הַ יְדַ עְ ֶתּם?
הַ ִמּלָּה ֶרגֶל שֶׁ ָא וּ ִמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים בָּ הּ בְּ חַ יֵּי הַ יּוֹם-יוֹם ,פֵּרוּשָׁ ה ַאחַ ת ֶמהַ ַגּפַּיִ ם
צוּרת ְֵקבָ הְ .לעֻמַּ ת ז ֹאת הַ ִמּלָּה
הַ ַתּ ְחתּוֹ וֹת שֶׁ ְבּגוּפֵ וּ .הַ ִמּלָּה הַ זּוֹ ִהיא ְבּ ַ
ִירוּשׁלַ יִ ם,
ֶרגֶל בְּ מַ ְשׁמָ עוּת שֶׁ ל כָּל ֶאחָ ד ִמ ְשּׁלוֹשֶׁ ת הַ חַ גִּ ים שֶׁ בָּ הֶ ם עוֹלִים ל ָ
צוּרת ְֵקבָ ה.לְפִ יכָ ְמ ֻקבָּ ל לוֹמַ ר ֶאת ְשׁ ֵתּי הַ צּוּרוֹת:
צוּרת ָזכָר אוֹ בְּ ַ
ִהיא בְּ ַ
ְשׁלוֹשׁ הָ ְר ָגלִים אוֹ ְשׁלוֹשֶׁ ת הָ ְר ָגלִים.
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