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, מלאה בעשייה. שנה נפלאה שתהיה

.סיפוק ושמחה
 

 

 ,נס -הדר בר

 ,רכזת הדרכה

 מחלקת נוער עמק חפר

90-1018887 

 ,יובל ויסברגר

 ,ה"רכז גיל תיכון ולהב

 מחלקת נוער עמק חפר

90-1018898 

 
 

ה  הכל שנ ות חדש ת פעיל ה שנ תחת ל , נפ
תי לוח השנ ה כרת של  מו יות ה זור מח  . ה

זו לות  עי פ ת  ה שנ היה שונ ה ת מ ב ה ? ו מה נרצ
הדגיש ות, ל מיק, לשנ מה נע ב ו  ?לשמור 

ה  להם השנ הי  זו כאלו ש ז אכן ישנם  א
בן מו וכ מועצה  ב כית  החינו יה  עשי ב , הראשונה 

טוב  ם  תיקים שרוצי הו ה"גם את  . גם השנ  "
תיקים ולו ברת ב, לחדשים  הקדיש חו י ל רצונ

ו כת , ז ה"כמעין בר ב טו עם" שנה  לא . של פ
לא  יב חגי תשרי א ב ות ס וי פעיל ות ל ונ רק רעי

לקת הנוער מח מ כה  ובר ם  יבוק ח  .גם ח
 

לגילאי א לות  הפע מצאו  ת ת ובר ב-'בח ' , י
ה מידע על , קטעי קריא ות ו פעיל ל רעיונות 

 .החגים
יות  ילו צאו גם פע מ הנספחים ת ברת  בחו

ות ות נוספ תי מהנה  יציר ידנית  ה יח וד ב לע
כזונים  .במר

 

 לאה גולדברג -גם השנה
 

  כל שנה ושנה מוריק הדשא

  ועולה החמה ויורד המטר

  כל שנה ושנה אדמה מתחדשת

  מלבין החצב ומזהיב ההדר

  כל שנה נולדים אנשים לרוב

  נאהה ושולאחו, לדמעות ולצחוק

  יש מישהו הרוצה רק טוב

 ..גם השנה
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 (ורד מוסינזון)                                                                                        
 

 ברגע שהשנה החדשה

 אוחזת בעקבי 

 השנה העוברת

 עוברים העצים 

 ,לדום מתוח

 ולרגע קצר 

 ,חוזר העולם לתוהו ובוהו

 ורוח אלוהים מרחפת

 ,מעל השנה החולפת

 שנעצרת

 בגלל ידה של השנה החדשה

  ,האוחזת בעקביה

 מנסה לעכב ברגע

 ,את רגע האמת

 את הרגעים בם תיטול 

 על עצמה

 את האחריות

 לכל מה שיקרה

 .המכאן והלא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זו אחריות עצומה

 ,להיות שנה חדשה

 לקחת על עצמך 

 את הסיכון

 שכל התחזיות שחזו

 ,יתגשמו,לך

 זה גם לקחת על עצמך

לא להצדיק את התחזיות , את הסיכוי

 ,הוודאיות

 שחזו

 כל אותם שניבאו

 רע

 .בשנה הקודמת

 איזו אחריות נוראה

 ,נוטלת על כתפיה השנה החדשה

 ברגע

 בו היא מרפה

 מעקבי השנה החולפת

 ומניחה לה להימוג

 ולהשאירה לגמרי לבד

 להרבה רגעים

 .עם כל כך הרבה אחריות
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 תקיעה בשופר 

מנהג זה . נהוג לתקוע בשופר , שהוא היום הראשון בשנה, אש השנהביום הראשון של ר
 : נעוץ במספר סיבות במקורות

 להשמיע קול תרועה בכדי להודיע על המלכת אלוהים על כל הארץ. 

 התקיעה בשופר בראש השנה נועדה, העל פי סיפור ז. להזכיר את סיפור עקידת יצחק 
עמידתו של אברהם בניסיון לקראת  הים אתולהזכיר לאלו" זכות האבות"לעורר את       

כדי שאזכור לכם , תקעו לפני בקרן של איל: "ל"כפי שנאמר על ידי חז. תחילת יום הדין
 ".כרונם לפנייעקדת יצחק בן אברהם ויעלה ז

 להזכיר את מעמד הר סיני וחידוש הברית בין אלוהים לישראל שלווה בקול שופר חזק . 
 

 תשליך 
הולכים אחרי תפילת מנחה ולפני שקיעת , בתשרי' א, ש השנהביום הראשון של רא
, או מקום ממנו ניתן לראות מקור מים( נהר או באר   ,ים)השמש למקור מים 

תוך כדי ניעור הכיסים במטרה להשליך מעלינו " תשליך"ומתפללים שם את תפילת 
 . את כל חטאינו הנסתרים

  .מים שיש בו דגים נהוג לבצע את התשליך ליד מקור  במקרים רבים
  

 בקשת סליחה 
                                      בתשרי שבו הירח ' בין א ) הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים

                                                               וגם " עשרת ימי תשובה"נקראים  (בתשרי' לי, מכוסה
                                                            בימים אלו מרבים להתפלל ולבקש ". שורהימים שבין כסה לע"

 . הוא יום הכיפורים –לפני יום הדין , סליחה על שחטאנו בשנה שעברה
  . בקש סליחות החל מראש חודש אלולנוהגים ל  בעדות המזרח
 . ה ועד יום הכיפוריםאומרים סליחות משבוע לפני ראש השנ בעדות אשכנז

  

 סעודת החג 
ירקות ומאכלים , פירות :מכילה סמלים כגוןנהוג לאכול סעודה חגיגית ש  ביום החג

 : בין המאכלים האופייניים לחג . מתוקים

 שמלווה בברכה לשנה מתוקה תפוח בדבש 

 "שנהיה לראש ולא לזנב"מייצג את התפילה  –ראש של כבש או דג  

שירבו זכויותינו "רים רבים ואכילה ממנו מלווה בברכה לרימון גרג –רימון  
 ". כרימון

 ."יהי רצון שיסתלקו שונאנו"  -סלק  
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לפני ( )יש להכין לוח משחק . מבוסס על תוכנית הטלויזיה -פיצוחים 

במשחק יתחרו שתי קבוצות אחת בשנייה כשהמטרה היא להגיע מצד אחד . תחילת הפעילות

בכל פעם תשאל כל קבוצה בתורה שאלה (. כחול לכחול)של לוח המשחק אל הצד השני 

ידה במ, בצבע הקבוצה" משבצת"במידה והקבוצה ענתה נכונה תצבע ה. הקשורה לחג

במידה וגם זו לא תדע את . והקבוצה לא ידעה את התשובה תעבור השאלה לקבוצה השנייה

תהיה האות " משבצת"בכל . ולא יוכלו לעבור דרכה" תישרף" "משבצת"התשובה אותה ה

  .הראשונה של התשובה

 ב "חידון א
  (ת"ר)אני לדודי ודודי לי  -א 

 מספר הימים בהם חוגגים את החג -ב
 ימניםאחד מהס -ג
 הכינוי המקראי לתמר -ד
 שמו של ההר שעליו התרחשה עקדת יצחק -ה
 תפילה שבעת אמירתה מכים באגרוף על הלב -ו
 ...שנהיה לראש ולא ל -ז
 יש עדות שבהם נהוג לאכול פרי זה כאחד מהסימנים -ח
 ...הוא יום" חג"אחד מהכינויים למילה  -ט
 אחד משמותיו של ראש השנה -י
 ח אותם בימים שלפני החגנוהגים לשלו -כ
 נוהגים ללבוש בגדים בצבע זה בראש השנה -ל
 טעמו של הדבש -מ
 החודש הראשון לפי מניין התורה -נ
                                                                     נוהגים לאומרם בימים שלפני ראש השנה וכן בעשרת  -ס

 ימי תשובה
 השנה ויום כיפור מכונים כךהימים שבין ראש  -ע
                                                              זה מה שעשתה השושנה בשירה של נעמי שמר על -פ

 ראש השנה
                                                                 נאמר כי הם מעבירים  אחד משלושת הדברים שעליהם -צ

 ע הגזרהאת רו
 (בארמית)דלעת  -ק
 אחד מהמינים שהשתבחה בהן ארץ ישראל -ר
 אחד מתקיעות השופר -ש
 אחד מהסימנים המסמל שנה מתוקה -ת

 

 
 :ב"א תשובות לחידון

 אלול -א 

  ב -ב

         גזר -ג

 דבש -ד  

 הר המוריה -ה 
 וידוי -ו  
 זנב -ז
 חבוש -ח

 טוב -ט 
 יום הזכרון או יום תרועה -י 
 כרטיסי ברכה -כ 
 לבן -ל 

 מתוק -מ
 ניסן -נ 

 סליחות -ס
 עשרת ימי תשובה -ע 
 פרחה -פ 
 צדקה -צ 
 קרא -ק 
 ימון ר -ר 

 שברים  -ש
 תפוח בדבש -ת
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קבוצה  כל. השנהתחרות בין שתי קבוצות או יותר בהקשר של ראש  -סלטרון ראש השנה 

מן הקצר המנחה ייתן משימה ובכל פעם הקבוצה אשר תבצע אותה בז. תבחר לעצמה נציג

, קילוף רימון: רעיונות למשימות. ביותר בצורה הטובה ביותר תקבל את הניקוד הגבוה ביותר

לא )המגדל הגבוה ביותר מצנצנות דבש , י קילוף התפוח"הארוך ביותר ע" נחש"יצירת ה

 ...'הכנת המעטפה הגדולה ביותר לברכת שנה טובה מעיתונים וכו ,!(מזכוכית כמובן

 

שני נציגים יתחרו ראש . הקבוצה תשב בחצי מעגל אל מול לוח -נהזמזומים ראש הש 

נציג שיהיה לו רעיון לשיר הקשור . בראש וישבו עם הגב אל הלוח ועם פניהם כלפי המעגל

. כשיסיים יזמזמו כל הילדים יחד את השיר. לראש השנה יקום וירשום את שם השיר על הלוח

 .לסבב נוסף המתחרה הראשון שיצעק את השיר ינצח ויישאר

 

כל המשתתפים יושבים במעגל ולכל אחד דף אשר בראשו הוא   – איחולים אוריגמי 

המשתתפים מעבירים את הדף שלהם למי שיושב לימינם  דריךבהוראת המ. כותב את שמו

ועל הדף החדש שקיבלו לידיהם עליהם לכתוב איחול לשנה החדשה כך חוזר חלילה עד 

   .ל האדם ששמו כתוב בראשואשר הדף המקורי הגיע לידיו ש

  

ה ברכה לשנה קבוצבסבב כל אחד יברך את ה. ה תשב במעגלקבוצה -שמות ואיחולים 

שנהיה , מים טובים-ימלאה ב. שנה טובה ומתוקה -ש: למשל שירה)החדשה על פי אותיות שמו 

 (.רבה הצלחה לכולםהו. אש ולא לזנב-רל

 

, ל שאלות לגבי חוויות משותפותה תשב במעגל ובכל פעם תשאהקבוצ: פאזל ברכה 

ה תענה נכונה קבוצבכל פעם שה. וכדומה מקומות שביקרו בחופש, היישובשאלות מתחומי 

 .חלקי הפאזל יחדיו ירכיבו ברכה לשנה החדשה. היא תקבל חלק מפאזל

 

את הברכות תולים על לוח מודעות מרכזי . כולם כותבים ברכות שנה טובה - קיר ברכות 

 .קיבוץ/במושב

 

, את הברכות. לבקש מההורים שכל אחד יכתוב ברכת שנה טובה לילדו - תיבת ברכות 

בסדר ראש השנה פותחים . ההורים שמים בתיבה ריקה בחדר אוכל או במקום מרכזי אחר

 ...את התיבה וכל ילד מקבל את הברכה ממשפחתו
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 משפחת תפוחי
 :החומרים הדרושים

 תפוחי עץ 

 בצק סוכר 

 סוכר צבעים לבצק 

 טוש מאכל שחור 

 אבקת סוכר/ קורנפלור 
 חותכן עגול 
 פסטה ארוכה/ קיסמים 

 

 :אופן הכנה

ליצירת צוואר . קנו בצק סוכר בצבעים הרצויים והכינו את הציוד והכלים לידכם/ צבעו. 1

/ פזרו על ידיכם מעט קורנפלור. הדמות נעצו פסטה או קיסם בקודקודו של תפוח העץ

מירחו מעט מים על התפוח . וצרו כדור קטן( הבצק לידיכם" בקותהד"למנוע )אבקת סוכר 

 .כך שיצא מצידו השני של הכדור, הפסטה/ והשחילו את הכדור על קצהו הבולט של הקיסם

מירחו מעט מים על צוואר הדמות והשחילו על , ליצירת פני הדמות צרו כדור גדול יותר. 2

 .שארית הקיסם

 .ותכן העגול נטוי על צידוהטביעו חיוך לדמות בעזרת הח. 3

בעזרת הטוש השחור . הוסיפו כדור בצק קטנטן כאף ושני כדורי בצק שחורי קטנים כלחיים. 4

  .ציירו עיניים

מבצק סוכר בצבע גוף צרו שני נחשי בצק והדביקו . צרו נחשי בצק שחור והדביקו כשיער. 5

 .לצידי הגוף כידיים

 !גרת לשנה טובה ומתוקההגישו לחבריכם את התפוחים בצירוף א. 6
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 ברכה קופצת

 :החומרים

 מספריים 

 ניירות צבעוניים 
 דבק 
 עיפרון סרגל 

 

 :אופן ההכנה

 .מקפלים נייר צבעוני לחצי .1

 .גוזרים מלבן קטן יותר מהנייר שקיפלנו .2

 .מ"ס 1ומקפלים פנימה את הקצוות שלו בעומק של כ , מקפלים את המלבן לחצי .3

 .בתוכו נדביק פרחים" עציץ"המלבן ישמש . צבעונימדביקים את המלבן לנייר ה .4

חוזרים על . מציירים עליה גבעול ארוך ועלה. מקפלים רצועות נייר ירוק לשניים .5

 .הפעולה חמש פעמים לקבלת חמישה גבעולים

 .גוזרים את הגבעול .6

 .על נייר אדום מציירים חמישה עלי כותרת וגוזרים .7

 .מדביקים את הגבעול לעלה הכותרת .8

 .ומדביקים לנייר האחורי" עציץ"את הפרחים בתוך ה מסדרים .9

 ".עציץ"גוזרים לבבות אדומים ומקשטים בהם את שתי דפנות ה .11

 .ומדביקים בכל דופן" עציץ"גוזרים שתי רצועות נייר אדומות ברוחב דופן ה .11

האחד גדול מנייר  -גוזרים שני לבבות: מקשטים את חלקו הקדמי של כרטיס הברכה .12

 .מדביקים אותם אחד בתוך השני. ותר מנייר ורודאדום והשני קטן י

 .מדביקים את הלבבות לחלקו הקדמי של הכרטיס .13
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יה בתורה תשיר כל חול. מחלקים את הקבוצה לשתי חוליות -לא נפסיק לשיר ראש השנה 

 .חוזרת על שיר שהיה נפסלת/ החוליה הראשונה שמתמהמהת. שיר של חגי תשרי

 

כל משתתף בתורו אומר סמל ואת החג . כל המשתתפים עומדים במעגל -מלך חגי תשרי 

 .חוזר על משהו שנאמר נפסל ויוצא מהמשחק/ הראשון שמתמהמה. ממנו לקוח הסמל

 ...('יום כיפור וכו -ר על לבישת בגדי עוראיסו, ראש השנה -תפוח בדבש -למשל)

 

מומלץ לשים בפנים ברכות לשנה החדשה )מכינים חבילה עוברת  -  חבילה עוברת 

מקריא בקול רם את השאלה , מקלף את השכבה הראשונה, הראשון מתחיל( למשתתפים

 .להשלים את המשפט/ ומבקש מתנדב נוסף לענות אחריו על השאלה

מה מסמל בשבילי ", ..."כרון הכי חזק שלי מראש השנה הואיהז", ..."ראש השנה בשבילי הוא"

באילו ", "איך אני רוצה להתחיל את השנה", "ההתחלה החדשה שלי השנה", "?ראש השנה

למה ", "?מה המשמעות של התחלה חדשה", "?תחומים בחיים שלי אני רוצה להתחיל מחדש

מתי אתם ", "?נשים מתחילים מחדשמתי א", "?דווקא בראש השנה אנחנו מתחילים מחדש

? האם מה שאנחנו עושים כאן עכשיו הוא התחלה מחדש", "?התחלתם בחיים שלכם משהו חדש

 "?בה הייתם רוצים שיהיה מה? איך הייתם רוצים לראות את השנה הזאת", "?מתבטא במה זה

 (.מומלץ לכוון לתיאום ציפיות, את השאלות האחרונות פותחים לדיון)

 

 (מתאים לקבוצות בוגרות) -הנר דולקכל עוד  

 :מתחילים בקטע הקריאה הבא

 ,צריך שכל איש ידע ויבין"

 ,שבתוך תוכו דולק נרו

 ,ואין נר שלו כנר חברו

  .ואין איש שאין לו נר

 ,צריך שכל אדם ידע ויבין

 ,ת את אור הנר שיש ברביםשעליו לעמול ולגלו

 .להדליקם לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו

 ."אפשר לתקן -וכל זמן שעוד הנר דולק
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כל משתתף . מחשיכים את החדר. המשתתפים יושבים במעגל כשלפני כל משתתף מונח נר

לאחר . תואומר אוולהאיר אותו יותר / חושב על משהו שהוא היה רוצה לשפר בעצמו השנה 

אסור  .אדםאותו  ומדליק את הנר של מכן אומר למי הוא היה רוצה להדליק את הנר ומדוע

 .לומר כבר משתתף שהיה

 

כך שהפנים של , שני מעגלים אחד בתוך השניכיסאות ב, מסדרים מבעוד מועד - קרוסלה 

היושבים במעגל החיצוני יהיו כלפי פנים המעגל והפנים של היושבים במעגל הפנימי יהיו כלפי 

החיצוני שיזוז רגעים המדריך יבקש מהמעגל ' ולאחר מס בכל פעם יינתן נושא לשיחה. חוץ

משהו שאני אוהב  : נושאים לשיחה. כך עד שמסיימים את נושאי השיחה. כסא אחד שמאלה

משהו שהייתי רוצה , משהו שאני לא אוהב בהתחלות, משהו שאני אוהב בהתחלות, בראש השנה

 ...'וכו... משהו שאני לא רוצה שיקרה השנה, ...(ביישוב, בקבוצה, ביני לבין עצמי)שיקרה השנה 

  .לאחר הפעילות מומלץ לפתוח את השיחה ולשאול על מה דובר ולהמשיך לתיאום ציפיות

 

, תפוח, דבש)יש להכין קלפים עם ציורים של סמלי החג  - לשנה החדשה סמלים ואיחולים 

לפתיחת  זה מתקשר כיצד, מבלי לראות ומסביר, קלףכל אחד שולף  ('רימון וכו, יונה, שופר

  .אחר שהוא רוצה לאחל לעצמו או לחניך ברכהעבורו ומברך  שנה

 

". גרגר רימון"ינים מבעוד מועד רימון גדול וכל משתתף מקבל מכ – רימון שנה חדשה 

. ציפיותיו לקראת השנה החדשהייר על הגרגר שקיבל את כל משתתף יצ. מתיישבים במעגל

משתתף יציג  לאחר מכן בסבב כל. לצד ימין" גרגר הרימון"כל אחד יעביר את  לאחר שסיים

מומלץ . את צפיות המשתתף שיושב משמאלו ולאחר מכן המשתתף יתקן ויוסיף והסבב ימשך

 .לעשות סיכום לתיאום הציפיות
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'  
כמו , יום הכיפורים. והוא החג השני בחודש תשרי "הימים הנוראים"יום הכיפורים הוא חלק מן 

ולא " יום תרועה"הנקרא בתורה )כמו ראש השנה  אבל שלא. הוא חג מן התורה, נהראש הש
אך בעשור לחודש השביעי ": כבר בתורה מופיע יום הכיפורים בשמו זה( ראש השנה

  .( 72' ספר ויקרא פרק כג פס)  "ועיניתם את נפשותיכם …הזה יום הכיפורים הוא

 .ליום הכיפורים המיוחדהוא הציווי המרכזי ו –הצום  –" עינוי הנפש"

זהו יום  ,חדמ : שתי פנים – ליום זה. יום מיוחד במסורת היהודית, כאמור, יום הכיפורים הוא
כי : "תקווה והבטחה לסליחה ולמחילה זהו יום של – ומאידך, של חרדה ופחד מגזר הדין
ספר ויקרא ) "חטאותיכם לטהר אתכם מכל[ אלוהים]ביום הזה יכפר עליכם 

  (.30' ספרק טז פ

מנהגים הכולל כמה , בתשרי' ט –הכיפורים  חשיבות מיוחדת יש לשעות היום של ערב יום
 :םשנועדו להכין את האדם לקראת יום הכיפורי

מכיוון שיום הכיפורים אינו מכפר על עבירות שבין אדם , נוהגים לפייס זה את זה  
 . ללא בקשת סליחה ופיוס לחברו

 .הארוחה שלפני הצום היא –" ארוחה ַמְפֶסֶקת"לאכול  נוהגים  בשעות אחר הצהריים  

 "כפרות"ובהם מנהג ה, ויש עוד מנהגים 

ים וַאְת   ְנָהג ֶשָהָאב ְוָהֵאם מברכין ַאְת ֲהָבנִּ ת ַהְכֶנֶסת ַהמִּ ָבנּות קֹוֵדם שנכנסין ַלַביִּ ֶשָאז , הִּ
ְפָתחּו ְכַבר חֹל ְקדֹוַשת ים נִּ  .ַהּיֹום ְוֶשָעֵרי ָהַרֲחמִּ

  

   

היה ליום  – בית המקדש השניועד לחורבן  –היה קיים  בתקופות שבהן בית המקדש
בתקופות אלה התבטא אופיו המיוחד  .השונה מיום הכיפורים בימינו, הכיפורים תוכן מיוחד

את הטקסט המיוחד  . המקדש של יום הכיפורים בטקס ארוך ומרשים שהתקיים בבית
. ובמהלכו היה עושה עבודות שונות בתוך בית המקדש וך הזה ניהל הכוהן הגדולוהאר

על החטאים שלו ושל משפחתו וגם על החטאים  במהלך הטקס היה הכוהן הגדול מתוודה
לבני העם לא היה תפקיד בטקס זה . המקדש הטקס כלל גם טיהור של בית . של עם ישראל

היו בני העם מקדימים לבוא  המסופר במשנה פי-לע: הם היו רק הצופים –של יום הכיפורים 
כדי למצוא מקום בחצר בית המקדש ולראות את , לפני זריחת השמש לבית המקדש עוד

היה הכוהן הגדול  –ורק ביום זה  –ביום זה  . עבודת יום הכיפורים הכוהן הגדול מבצע את
אליו במשך  כנסלמקום שאסור היה לאף אדם להי, של בית המקדש הקודשים נכנס לקודש

לקודש  היה נכנס –ורק הכוהן הגדול , ביום הכיפורים, רק פעם אחת בשנה. כל השנה
המקדש בעשן הקטורת לפני שהוא נכנס  הכוהן הגדול היה חייב למלא את בית הקודשים

את עבודתו ויוצא בשלום מקודש  כאשר היה הכוהן הגדול מסיים, ולכן. לקודש הקודשים
לכפרה ולסליחה על החטאים  שבני ישראל זכו, היה זה סימן –דש המק הקודשים של בית

  .שלהם
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אפשרות לקיים את הטקס של עבודת הכוהן  אחרי חורבן בית המקדש לא הייתה עוד

. של הטקסטים והעבודה בבית המקדש והתפילות תפסו את מקומם, הגדול ביום הכיפורים
נכתבה תפילה , ביום הכיפורים ר את הטקס המיוחד שהתקיים במקדשכדי לזכור ולהזכי

את הטקס על כל שלביו  תפילה זו של יום הכיפורים מתארת". סדר העבודה"הנקראת 
האיסור לאכול  –הצום  ,כאמור .והיא נחשבת לתפילה מרכזית ביום הכיפורים, ופרטיו

 שבהם , החגים האחרים תו מכלהמבדיל או, הוא הציווי המיוחד ליום הכיפורים –תות ולש
יום הכיפורים בא לידי  אופיו שלולכן . נוהגים לאכול ולשתות ואף לקיים סעודות חגיגיות

  :ביטוי בעיקר בבית הכנסת
פי -על. כמעט ללא הפסקה –הכנסת במשך כל היום  נוהגים להתפלל בבית ביום הכיפורים 

וגם , רחיצה, שתייה, אכילה –פניים הצרכים הגו מסורת היהודית מתעלמים ביום זה מכולה
שעות היום לתפילה בבית הכנסת ולחשבון  ומקדישים את כל, מפעולות רגילות אחרות

שעליו חוזרים כמה פעמים בכל אחת , יש לווידוי מקום חשוב בתפילות יום הכיפורים .נפש
 .מתפילות יום הכיפורים

 

   
ובה מבקשים , "תפילת נעילה"היא  וריםהתפילה האחרונה המסיימת את יום הכיפ

  ".יום כי פנה, בעת נעילת שער, פתח לנו שער": המתפללים
השערים  אך יש כמה דעות בקשר לזיהוי, "נעילת שערים"שם התפילה מבוסס על המושג 

את  שהיו פתוחים במשך כל היום לקבל –יש הסבורים שהכוונה לשערי השמים . הננעלים
 ,ואחרים טוענים. לקראת סיום יום הכיפורים, ננעלים עם ערב תפילות עם ישראל והם

 .שהכוונה לנעילה של שערי המקדש עם בוא הערב
זוהי . אחרים ואין תפילה דומה לה בחגים ובמועדים, מיוחדת ליום זה "תפילת נעילה"

לקראת סופו  תפילה רגשית מאוד המבטאת מאמץ אחרון לבטל כל גזירה רעה אפשרית
' מסביר פרופ ,בתפילה זו מדבר הרגש העז ולא המחשבה". וריםשל יום הכיפ

 שישמע את הבכי ויקבל את, והמתפלל פונה אל אלוהים בבקשה, אליעזר שביד

  ."מכל גזירות אכזריות"ויציל את בני עמו  –הדמעות 

, תקיעה ארוכה –יום הכיפורים בתקיעת שופר אחת  תפילת נעילה מסתיימת במוצאי
  ."הבנויה שנה הבאה בירושליםל": שאחריה שרים

מתפילות הימים  שהוא חלק –" אבינו מלכנו"את הקטע , בין השאר, בתפילת נעילה אומרים
  .הנוראים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  –  
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 :מטרות הפעולה

 .סליחה ביום הכיפוריםהמנהג בקשת  החניכים יכירו את .1

 .יצירת קשרים טובים עם אנשיםחיוני וטוב ב, החניכים יבינו כי בקשת סליחה היא דבר חשוב .2

ויבקשו סליחה ממי שהם מרגישים , החניכים ישתפן את חבריהם בדברים עליהם הם מצטערים .3

 .לנכון

 

 :מהלך הפעולה

 מתאימה לקבוצה בה החניכים מכירים טוב אחד את השני ) -מכתבים ודוורים : 'אופציה א

 (.ואכפת להם זה מזה

 תשבלכל חניך בקש מ. עם מוסיקת רקע שקטה, נרותלחדר חשוך ומואר ב הכנס את החניכים .1

 .על הרצפה, ליד נר

 -דרכךתעשה רק בכתב ורק  ביניהםכל תקשורת , לחניכים כי מרגע זה ואילך אסור לדבר אמור .2

 . לחניכים פתקי נייר ועטיםחלק . הדוור שלהם

בכל פעם . כל אחד כי בפעולה זו נעסוק ביום כיפור מזווית ראייה אישית של אמור לחניכים .3

הנחה את החניכים לרשום פתק לאחד מחבריהם לקבוע כנושאי הפתקים משתנים בהנחייתך מידי 

 . שמש כדוורתהמדריך אתה כאשר , (חשוב שהחניכים לא ישלחו לאנשים קבועים. )פעם
 

את האווירה המיוחדת  יהרוסזה ש משוםחשוב להקפיד שהחניכים לא ידברו בניהם  :למדריך

אלא שכל אחד יענה על מה , לא צריך להתעקש שכולם יענו על כל השאלות. רלהיווצ צריכהש

 .שנוח לו
 

 :רעיונות לנושאים

 כתוב פתק ליושב מימנך על מעשה טוב שעשית במהלך הקיץ. 

 כי כך אתה מרגיש כלפיו. כתוב פתק לחבר בו עליו אתה הכי סומך ונותן אמון. 

 האחרון כתוב פתק לחבר שהרגשת שהכי התקרבת אליו בקיץ. 

 כתוב פתק לחבר שלדעתך יכול לסמוך עלייך בכל דבר. 

  וכתוב את זה על פתק ושלח לו. שעשית השנה למישהו( משהו רע)שתף מישהו בעוולה. 

  מצא מישהו להתוודות על כך בפניו וכתוב לו את על פתק -שקר ששיקרתי השנה. 

 כי נפגעת ממנו נצל את הזמן להתוודות. עוול שאתה מרגיש שמישהו עשה לך השנה. 

 אם כן זה הזמן להתוודות בפניו ולבקש סליחה? האם שיקרת למישהו בקבוצה. 

 מישהו מהקבוצה שאתה רוצה לבקש סליחה ממנו. 
 

יתכן וייוצר מצב בו חניכים מסוימים לא מקבלים בכלל פתקים או מקבלים פתקים   :למדריך

כך  .כותבים פתק לזה היושב מימינך לכן יש להפנות חלק מהנושאים ולהורות כי עכשיו. מועטים

 . כל אחד יקבל פתק ויוכל גם להגיב אליו

כך שלא תצטרך לדחוף כל . כי לפעילות דוורים משלב מסוים יש נטייה להניע את עצמה !זכור

במידה ומספר רב מהם עוצרים ולא עסוקים , היה רגיש ותתבונן בחניכים. הזמן נושאים לכתיבה

 .הוסף נושא. בכתיבה
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 חבילה עוברת  -' ופציה בא 

בניירות עיתון ובכל שכבת נייר מוסיפים שאלה מבנק  ופר כלשהו'עוטפים צ: הכנה מוקדמת

 . השאלות שלעיל

שהחבילה נעצרה מי . מידי פעם עוצרים את המוזיקה. משמיעים מוזיקה ומעבירים את החבילה

 .כבה אחת של נייר ולענות על השאלהאצלו צריך לפתוח ש

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אופציה ג'  : 

 :התייחסות למושג הסליחה ביום כיפור .1

בכל שקית מופיעים כל שמות )שקיות עם שמות החניכים בקבוצה  2מציבים במרכז החדר  .א

 (.חברי הקבוצה

 ..."אני סולח לך על"שקית : 1שקית 

 ..."אני מבקש ממך סליחה על"שקית  :2שקית 

 

פ "סליחה לכל אחד מהשמות שקיבל ע כתוב כרטיסויקח פתק מכל שקית יכל חניך   .ב

 .ההנחיה שעל השקית

 

 :דיון  .ג

 מדוע חשוב לבקש סליחה מאנשים ולא לנטור טינה? 

 למה לדעתכם קשה לבקש סליחה מאנשים אחרים? 

  יותר קשה לבקש מהם סליחה/ האם יש אנשים שיותר קל?  

 

 התייחסות למושג התשליך ביום כיפור  .2

 (רשום בחוברת)": התשליך"ספר לחניכים מהו  .א
 .כפרטים וכקבוצה -הם הולכים לבצע תשליך משלהם  תאמור להם כי כע     

                                                                                                                                                                                                                                                 דבר אחד שהוא עשה והוא מתחרט עליו / בקש מכל חניך לכתוב על פתק חטא אחד  .ב
 .דברים בעצמו שהוא לא אוהב והוא מעוניין להשליך אותו הלאה/ מאוד     

חד וברר אתם אילו כנס אותם בי, לאחר שכל החניכים סיימו לכתוב על הפתקים שלהם .ג

את הדברים שהם . או אילו נורמות קבוצתיות רעות הם מעוניינים להיפטר" חטאים קבוצתיים"

 .אומרים כתוב אתה על פתק נפרד

 
 :רעיונות לשאלות       

 

 מדוע? האם אתה צם ביום כיפור? 

 האם צמים במשפחתך? 

 מדוע? האם אתה הולך לבית הכנסת ביום כיפור? 

 סליחה בשבילי זה… 

  בגלל באמת התכוונתיש בליפעם ביקשתי ממישהו סליחה… 

 כי פעם בקשו ממני סליחה אבל לא רציתי לסלוח.. 

 פעם הרגשתי הקלה עצומה כשביקשתי סליחה ממישהו… 

 יש אנשים שאני רוצה לבקש מהם סליחה… 

 פעם ביקשתי סליחה ממישהו והוא לא רצה לסלוח לי… 

 דרך מקורית לבקש סליחה היא… 

 שלפני שאני מבקש סליחה ממישהו אני תמיד מרגי… 
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ובקש מכל  בריכות גומי אשר הוכנה לאירוע מבעוד מועדכעת גש עם כל הקבוצה ל .ד

עם החטאים  החניכים להשליך פנימה את הפתקים שלהם והשלך פנימה גם את הפתק

 .  הקבוצתיים

 

אנו שמחים להיפטר כרגע ביחד מהדברים הרעים שעשינו השנה ולהתחיל ביחד השנה דף : "אמור

 ".חדש ונקי עם הזדמנות להיות אנשים טובים יותר

 

 אופציה ד': 

 . כולל שם המדריך, חלק לכל אחד מהחניכים דף ועליו רשומים כל שמות חברי הקבוצה .1

בגינו הם צריכים לבקש סליחה מכל ר שאעליהם לחשוב על דבר אחד  תאמור לחניכים כי כע

 . אחד ואחד מהחברים הרשומים בדף

בקש מהחניכים להתחיל . לעצמם הערות על הדף כדי לא לשכוח יסיימו לחשוב ולכתובלאחר ש .2

עליהם לבקש סליחה  ת יהיהכע. םמבמקו יעצרושלך  ובמחיאת כף, להסתובב בחדר בחופשיות

 .ד מולם על מה שהם חשבו עליו קודםממי שעומ
 

הם עלולים להיות ציניים או מובכים . יתכן ולחניכים יהיה קשה לבצע את המשימה :למדריך

 .תגובה זו היא תגובה צפויה ותשמש אותנו בדיון שבהמשך הפעולה. מהסיטואציה

 

 :דיון .3

 למה לדעתכם היה לכם קשה להתייחס ברצינות לתרגיל שכרגע התבקשתם לעשות? 

 מה מביך כל כך בלבקש סליחה ממישהו? 

 למה לדעתכם יש קושי לעשות זאת ביום יום? 

 יותר קשה לבקש מהם סליחה/ האם היו אנשים שהיה יותר קל? 

 לדוגמה כאן בקבוצה? מה לדעתכם צריך לעשות כדי לשנות את זה? 

 

זהו . 'אינו מאמין בהומיוחד גם למי שאינו דתי ו שיכול להיות משמעותי יום כיפור הוא יום :סיכום .4

, יום שמאפשר לכל אדם לערוך חשבון נפש ולבדוק האם יש משהו בחיים שלו שהוא רוצה לשנות

  .'האם עשה עוול למישהו והוא רוצה להתנצל על כך וכו

ולהתנצל בפני אנשים שפגענו , כדאי לנסות ולהשתמש ביום הזה כדי לבחון דברים בחיים שלנו

אלא צריך באמת לנסות לשנות דברים , פיק להתנצל זה בפני זהחשוב להוסיף שלא מס. בהם

 .בעצמנו על מנת שלא נפגע באנשים שוב
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 יהדות כתוכן 

 :מטרות

 העצמיים של מה זה יהודי בעיניהם/החניכים יציפו את הדימויים החברתיים. 1

יהדות במהות " אה מסורת ישראל כמקור השר" -התמודדות על המסורת היהודית כתוכן ולא כצורה.2

 ולא בצורה

 . עיצוב חגי תשרי כחגים שמבטאים תוכן בסניף. 3

 

 :מהלך  הפעולה

 דקות  11משחקי פתיחה מוזיקליים . 1

 . בראש השנה/סבב מה אני עושה בדרך כלל ביום כיפור/     שירים פנטומימה       /ב-שירים א

 

  ?מה זה יהודי. 2

 .ציר עמדות שתפקידו ליצור שיחה .א

 -1 ממש יהודי ו - -11) 1-11פתקים הממוספרים מ  ורך ציר אשר נמתח על הרצפה יפוזרו לא

. ו לפי הסכמתם כלפיהסתדריוהחניכים ( 'נספח א)קריא אמרה יכל פעם המדריך (. יהודי לא

חניכים מנוגדים בדעותיהם   2עדיף )יים שינמקו את בחירתם נר חניך או שיבחבכל פעם המדריך 

 .(דילמה וחוסר הסכמה שהיא ברורה מאליה כלפי השאלה מהו להיות יהודיעל מנת ליצור 

 

 קבוצות   2-חלוקה  ל .ב

קבוצות ומבקשים מכל קבוצה לכתוב הגדרה מדויקת ככל  2מחלקים את הקבוצה ל

 על הקבוצות. האפשר למיהו יהודי

 

 " מי האיש"מקראים ושרים השיר ואוספים את כולם למעגל  .3

  .קח מתוך ספר תהיליםשיר זה נל הסבר כי

 :דיון

 ?מי האיש ? על מי נכתב השיר, על מי השיר מדבר -

 ? לפי השיר מה זה אומר להיות יהודי -

 ?מה ההבדל? "מיהו יהודי"מושג הדברים שרשמתם בהגדרה שלכם ל והאם אל -

 .(קטיהדות בחיי החניכים מתוך הפל להקריא משפטים מסוימים  המבטאים תפיסה צורנית שלמומלץ )

 ?הדברים שלפי השיר מגדירים יהודי ומדוע אל -

יותר מתייחסים  דברים אנו אלול ,לדעתנו, ו פוסקים על אדם האם הוא יהודי או לא יהודיכאשר אנ -

 ?לעומת אחרים

 ?בצורה של תוכן  מאשר( לא עושה/ עושה)קל יותר לתפוס יהודי בצורה של מסגרות  מדוע -

 ?"יהדות"מושג נתפס האיך נראה לכם היום  -
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 חלוקת כתבות. 4

 ."תורת המלך"התפרעויות של מתנחלים ועל הספר  יחולקו כתבות לחניכים על

/ כי הכתבות הן ממוקדות על קבוצה ספציפית וקיצונית וכי לא מדובר על כלל הדתיים להדגישיש )

 (צור פרובוקציההכתבות אשר הובאו הן לחלוטין קיצוניות בכדי לעורר דיון ולי... 'וכו/ המתנחלים

 * יהודי" ההתפרעויות הואהאם לדעתכם מי שעושה את"? 

 *(.פ השיר"ע)? ערכי היהדות האם המעשים תואמים את 

 

 הסבר. 5

האם " "?יישובאפשר לציין אותם ב כיצד" -תשאל השאלה. מתקרביםלחניכים שחגי תשרי  מסבירים

 "?חשוב לציין אותם בכלל

 

 ' נספח א
 

 אוכל לא כשריהודי יכול גם לאכול 
 

 יהודי רואה כדורגל כל שבת 
 

 פעמים בשנה 11יהודי צריך ללכת לבית כנסת לפחות 
 

 יהודי צריך לשים פתק בכותל
 

 יהודי הוא אדם שעושה מעשים טובים
 

 יהודי צריך שהיה לו את ספר תהילים בכיס
 

 יהודי חייב לעשות קבלת שבת
 

 יהודי חייב לתרום לנזקקים לפני כל חג
 

 חייב לזכור את עשרת הדיברות בעל פה יהודי
 

 יהודי צריך להגן ולשמור על כל היהודים בגלל שהם יהודים
 

 יהודי צריך לנשק מזוזה
 

 יהודי צריך ללכת לצבא
 

 להצביע ולהפגין, יהודי צריך להיות מעורב בפולטיקה 
 

 יהודי חייב ללמוד בבית ספר
 

 יהודי צריך לעשות מנגל ביום העצמאות
 

 יך לשמור נגיעהיהודי צר
 

 יהודי צריך ללכת לים ולאכול אבטיח אבל בחופים נפרדים
 

 יהודי חייב לעמוד ששרים את התקווה 
 

 יהודי חייב לתת כבוד לאנשים זקנים
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 ל"מתנחלים יידו אבנים ובקבוקים על כוחות צה: הסלמה באלימות ביצהר

 
 
 

 
 
 
 
 

 וצבים בירושליםמאות חרדים התעמתו עם שוטרים במפעל אינטל בהר הח
 

החרדים חידשו את ההפגנה האלימה בכניסה למפעל , למרות ההבנות העקרוניות
המשטרה התפרסה במקום , בניגוד לשבוע שעבר. במחאה על העבודה בשבת

 .בכוחות מתוגברים

 
 
 

 

 
 המחירון הרשמי: גוי של שבת

והחל להעניק שירותי , דיתהציב ביתן קטן בשכונה החר, פלסטיני מדרום ירושלים, עלי-אחסין אבו

היות שההלכה אוסרת להם לומר מפורשות מה הם רוצים . "לתושבים יראי השמיים" גוי של שבת"

 "'חם לנו, עלי-אבו'או ' חושך': הם אומרים לי משפטים כמו
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 "גויים"ספר שמופץ בימין מסביר מתי מותר להרוג 
עוד "כך קובע ראש ישיבת  -וא ילד או תינוק גם אם ה, מותר להרוג כל גוי המהווה סכנה לעם ישראל

 032לאורך . שכתב עם רב נוסף בישיבה" תורת המלך"בספרו החדש , הרב יצחק שפירא, "יוסף חי

". פלסטינים"או " ערבים"מקפידים מחבריו לא לנקוב במונחים , שמופץ באינטרנט, עמודי הספר

 החומרים מהם נוצר טרור יהודי

רשתות הספרים הספר אמנם אינו מופץ ב
אבל כבר זוכה להמלצות חמות , המובילות

בהן המלצות שהודפסו בפתח , מגורמים בימין
, הספר מרבנים חשובים דוגמת יצחק גינזבורג

ההפצה נעשית . יעקב יוסף ועוד, דב ליאור
בשלב זה , באמצעות האינטרנט ודרך הישיבה

באזכרה . שקל לעותק 03במחיר היכרות של 
וע בירושלים לרב מאיר שנערכה בסוף השב

שנים להירצחו נמכרו  92כהנא במלאת 
 .עותקים של הספר

לאורך כל הספר עוסקים המחברים 
בבירור הלכתי תיאורטי מעמיק בנושא 

או " ערבים"המילים . הריגת גויים
, אינן מוזכרות אפילו ברמז" פלסטינים"

והמחברים אף נזהרים שלא להתבטא 
ם על ידי מפורשות בעד נטילת חוק לידיי

  .אדם פרטי
 

בספר מפורטים מאות מקורות מן 
ששימשו את המחברים , ך וההלכה"התנ

בין היתר מובאים בו . במהלך כתיבתו
מאבות הציונות , ציטוטים של הרב קוק

, ל"ושל הרב שאול ישראלי ז, הדתית
מעוז , "מרכז הרב"מראשי ישיבת 
לאומית שמשכנה -הציונות הדתית

  .בירושלים

 "הריגתו מותרת -שתומך במלחמה  כל אזרח"
אבל מהר מאוד עוברים , במניעת איבה וחילול השם, בין היתר, הספר נפתח באיסור להרוג גוי ומנמק זאת

בה ? כשבמרכזם החו, אל ההיתרים השונים לפגיעה בגויים, מחבריו מן הצד האסור אל הצד המותר

, איסור גזל: בין המצוות. ל בני האדם בעולםשבהן מחויבים כ, המוטלת עליהם לקיים את שבע מצוות נח

  .שפיכות דמים ועבודה זרה

 

אין שום , כאשר אנו ניגשים לגוי שעובר על שבע מצוות והורגים אותו מתוך אכפתיות מקיום שבע המצוות"

אלא אם תיעשה באמצעות פסק דין של בית , שמדגיש כי ההריגה אסורה, נכתב בספר, "איסור בדבר

מערכת מתוקנת שדנה "המשך מסייגים המחברים את האיסור ומציינים שמדובר רק באלא שב. משפט

  ."ומטפלת בגויים שעוברים על שבע מצוות בני נח

 

בכל מקום שבו . "גם אם אין הוא אויב ישראל, בספר מופיעה מסקנה נוספת המסבירה מתי מותר להרוג גוי

 נוכחותו של גוי מסכנת

קובעים , "ם מדובר בחסיד אומות העולם והוא לא אשם בכלל במצב שנוצרגם א, חיי ישראל מותר להורגו

ובכל מקרה שבו נוכחותו , מותר להורגו, כאשר גוי עוזר לרוצח יהודים וגורם למיתה של אחר. "המחברים

  ."מותר להרוג את הגוי -של גוי גורמת סכנה לישראל 
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ההיתר חל גם . "גם אם הוא אזרח, יו דין רודףניתן כאשר חל על, על פי ההלכה, אחד ההיתרים להרוג גוי

גם אזרח שמסייע ללוחמים . "נכתב בספר, "אלא באופן עקיף, כאשר הרודף אינו מאיים להרוג באופן ישיר

אזרח . כל מי שעוזר לצבא הרשעים בכל אופן שהוא מחזק רוצחים ונחשב לרודף. נחשב רודף ומותר להורגו

לכן כל אזרח במלכות שנגדנו שמעודד את . ולחיילים להמשיך בה המעודד את המלחמה נותן כוח למלך

וכן נחשב רודף מי שמחליש בדיבור . נחשב רודף והריגתו מותרת, הלוחמים או מביע קורת רוח ממעשיהם

  ."וכדומה את המלכות שלנו

 

 "גם יחידים יכולים לפגוע -לא צריך החלטה של אומה "

: וכך כותבים הרבנים". חוסמי דרך"משום שהם , ם שפירא ואליצורקובעים הרבני, גם בילדים מותר לפגוע

הם חוסמים את דרך ההצלה בנוכחותם והם . תינוקות נמצאים פעמים רבות במצב הזה -חוסמי דרך "

יש סברא לפגוע בטף אם . מותר להורגם כי נוכחותם עוזרת לרציחה, למרות זאת. עושים זאת באונס גמור

 ."ולא רק תוך כדי פגיעה בגדולים, ובמצב כזה הפגיעה תכוון דווקא אליהם, נוברור שהם יגדלו להזיק ל
אם פגיעה בילדיו של מלך רשע תפעיל עליו . מותר לפגוע בילדיו של המנהיג כדי להפעיל עליו לחץ, בנוסף

, "נעדיף להרוג את הרודפים מאשר להרוג אחרים. "אפשר לפגוע בהם -לחץ שימנע ממנו להתנהג ברשעות 
  .בהירים הכותביםמ
 

אבל גם , מסביר הספר כי עיקר המלחמה היא נגד הרודפים, "פגיעה מכוונת בחפים מפשע"בפרק שכותרו 
  .מי שמשתייך לעם האויב נחשב לאויב כי הוא מסייע לרוצחים

 
כדי לנצח את הרשעים צריכים להתנהג . "גם לנקמה יש מקום ותכלית בספרם של הרבנים שפירא ואליצור

הנקמה היא צורך הכרחי כדי להפוך את הרשעות לכזו . "הם קובעים, "בדרך נקמה ומידה כנגד מידה איתם
 ."ולכן לפעמים עושים מעשים אכזריים שנועדו ליצור מאזן אימה נכון. שלא משתלמת

באחת מהערות השוליים כותבים השניים משפט שיש בו כדי להתיר יוזמות של אנשים 
לא צריך החלטה של אומה כדי להתיר . "ה של ממשלה או צבאשלא במסגרת החלט, פרטיים

גם יחידים מתוך המלכות הנפגעת יכולים לפגוע . "כותבים הרבנים, "את דם מלכות הרשעה
  ."בהם

 

הפעם הוסיפו הרבנים פרק ובו מסקנות , בניגוד לספרי הלכה היוצאים לאור בישיבות גבוהות
בין , שבהן נכתב, עיקריים של שורות ספורות כל אחד מששת הפרקים מקוצר לדגשים. הספר
מצאנו בהלכה שהגויים חשודים באופן כללי בשפיכת דם ישראל ובמלחמה החשד הזה : "היתר

גם תינוקות שאינם עוברים על שבע מצוות יש שיקול להורגם בגלל הסכנה . מתחזק מאוד
  ."העתידית שתיגרם אם הם מוחזקים לגדול להיות רשעים כמו הוריהם

 "במדינה יהודית לא יושבים בכלא על דברי תורה"
ישנם בוודאי מי שעלולים לפרש מהו הלאום של , "גויים"מקפידים על המונח , כאמור, אף כי המחברים

שבו , המופץ באינטרנט ביצהר" קול היהודי"חיזוק לכך ניתן בעלון ה. העלולים לסכן את עם ישראל" גויים"ה

לציין שבשום מקום בספר לא נכתב שהדברים מכוונים רק לגויים מיותר : "נכתב על אודות הספר

  ."הקדמונים

 

המערכת . "שבוודאי יטרחו להשיג לעצמם עותק, כ"עורכי העלון לא שכחו לשגר עקיצה בכיוון אנשי השב

שאפשרו לחוקרים לקרוא את ", נכתב בעלון, "כ להעניק את פרס ביטחון ישראל למחברים"מציעה לשב

  ."בלי צורך להעמיק בכל הספר, וצרותהמסקנות המק

 

מהיכן מצאו הרבנים שפירא ואליצור את , מנקודת מבטו, ביצהר הסביר" עוד יוסף חי"אחד מתלמידי ישיבת 

הרבנים לא חוששים מהעמדה לדין משום . "הריגת גויים"העוז להתבטא בצורה כל כך חופשית בסוגיה כמו 

אמר תלמיד , "ובכל מקרה מדובר במחקר הלכתי, ן"והרמבם "שאז יצטרכו להעמיד לדין גם את הרמב

  ."במדינה יהודית אף אחד לא יושב בכלא על דברי תורה. "הישיבה

 

אנחנו מכבדים את הרבנים אבל הם אינם מייצגים : "תושב אחד היישובים בשומרון אמר בתגובה לידיעה

 ."את היישובים ואף לא את המאחזים
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 "מדריכת נוער באלון הגליל -אלה הןבהשראת  -"ונתנה תוקף 
 'דק 15  -דיון על השיר  –" ונתנה תוקף" שירהשמעת ה. א

השם ד של קידוש  או בים מ רים ר ק דע עם ישראל מ ת י הדורו שך  הערכים. במ ן  מע ה ל הקרב ה ת ו העם, המסירו ן  מע ת ול הו , הז

ים פרט ת , כעם וכ הדורו ך כל  מש מנו ב ת ע וו א ת)לי גמאו ת דו ת ןהרוגי החור -מומלץ ל ה, ב עת בני ה ושב ת , חנ מסעו הרוגי 

צלב הודי ספרד, ה ת, י ת"הרוגי  ה, ט"ח ו צ הרוגי  עד  ה(. ל"ו צ הוא "גם חייל  יו ש רים על פשו כיום אומ שמוסר נ פשו "ל  מסר נ

הארץ העם ו השם  ת  צמאי, "על קדוש שך קיומו כעם ע המ ה על עם ישראל ו שמיר ה פשו בשביל  הוא מסר נ רות זו . כי  מסי

רק למי שנ ת  ן עם ישראללא שייכ מע מנו ל יב מז קר חו ומ ת כו סר א על מי שחי ומו  .הרג אלא גם 

פש- ת נ ו יר על מס הידועים  ים  פיוט ה פיוט , אחד  ה וא  ה ורים  פ הכי ה ויום  השנ  ". ונתנה תוקף"שקשור מאוד בראש 

ת הסליחו ת  מעו מש הללו ו ת הימים  מעו מש ת  ת א צ ן ק ה להבי פר. ננס השו שמעותו של  ה מ ורים, מ פ הכי ה  ובכלל, ושל יום  מ

ה התשוב ה ושל  הסליח ת של  מעו מש  .ה

 התקופה בשנה.  ב

ים פור הכי ה ויום  השנ ראש  פני  ים ב ה, כל אדם. אנו ניצב פ ו תק ה של  ה, בסיומ ה, שנ דש ה ח של שנ ה  פתח , עוצר לבדיקה, וב

ך. לזהות נקודות לשימור ונקודות לשיפור, לסיכום התקופה ן, כ פ תו או ו ם, בא צרי ה אנחנו עו דש ה ח של שנ ה  פתח  -ב

פרט ם, יםכ ה וכע חבר ת -כ ן נקודו ת  . לחשוב על או

ת גם  ן נגזרו ה ) ולקיחת אחריות עליהם, פספוסים, זו בעצם נקודה של זיהוי כשלים -"סליחות"המכא צמ זוהי עו

ה  (. ונדבר על כך, גדול

פיהם א שעל  ו נים  הערכים שבהם אנו מאמי פי  ת ל יו תדלים לחזור לח מש מנו ו צ ת ע א קים  ובוד לים  ה אנו שוא נחנו בימים אל

ת חיו צים ל  .רו

 צדקה

 :ם"שמונה מעלות הצדקה של הרמב

 לתת בעצב 
 אבל פחות ממה שהעני צריך, לתת בשמחה 
 לתת אחרי שהעני ביקש 
 לתת לעני לפני שביקש 
  (והנותן יודע למי נתן)לתת כך שהעני לא יודע ממי קיבל 
  (והנותן לא יודע למי נתן)לתת כך שהעני יודע מי נתן לו 
  לא יודע למי נתן והעני לא יודע ממי קיבללתת כך שהנותן 
 עגל ממה להוציא אותו-לתת לעני עבודה הלוואה או לעשות עמו שותפות בעסק

 השלילי
ה ה היא האחרונ מדרג ה הכי ה ה ת גבו מעלו ה ב צדק ה. ה ציא ת מעצמי י  .הכלל לטוב

 :דיון

 הרמב ה של  צדק ה ת  מעלו ת סדר   ם"אנא סדרו א

 דעתכם ה ל הכי חשוב ה  מעל ה הי   ?מ

 ההאם י ת לצדק פ ה נוס מעל  ?ש 

 ה צדק ים  גדיר תם מ היי  ?  איך אתם 
 

 צדק מול צדקה . ה
ת 3מחלקים ל. 1 צו ה , קבו צי וא ה סיט צ ל קבו לכ תנים  הם, צדק)נו ה ושני ה ( צדק צי הסיטוא ת  ן לשייך א ת לא צו בקבו דנים 

ה  ?ולמ
ה. 2 צ בו לק זרים  ה, חו צדק צדק ו שגים  המו ת  גדר ה ת שחולקו ו ציו א הסיטו ן על   דיו

המ. 3 ת  גדר צדקהה צדק ו שגים   ו
ציות וא  :סיט

 צדק
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ה משלוחי  צים על כל  הנא ראי מטעם  ה אח הי ן  תאייכמ ה רכבו תו ציו המרחבי  אק פ רו זאל  אי הריכו ת  שמדהו מחנו ה   .ה
הב נגרי צ הו השילוח וכמעט ח ת  ן א הל במישרי ןי הוא ני יו נשלחו אל  מיל םאיש  ת ן  .מו צי בזמ הנא ה בכיר במשטר  הי ן  אייכמ

ה  . השוא
ת  ן ב 1960בשנ הנלכד אייכמ טינ גנ ל "המוסד" על ידי אר אלונחטף  גדו   .ישר צא נ הו תו  פ חטי צרצו מלאחר  מדי  ע הוארך  ש

דשים ה חו שע ת ה כ רכ ה שא קיר עד לסיום שלבי הח ןב .פעם  הדי ד מרכזי  פסק  פקי ה בעל ת הי ן  יכמ שאי הוכח  נקבע כי 
ה שמד הה ן  גנו מנ שפט ובו  . ב המ ת  ן בבי הדי תגזר  הנאשם למוו ן  הורג ב  .נידו ן ל צא אייכמ ההו הבכלא  תליי תו , רמל פ גו

פה בים נשר פוזר  ה  פר  .וא

ה .1 צדק הי  צדק ומ הוא  דעתכם  ה ל  ?מ

צג .2 ע מיי הקט ה  ה, מ צדקה ולמ צדק או  ה   ?מקר

 צדקה
ת שנים פני מאו י, ל ירושל עשיר מאודגר ב ן  תו זק שפח ם מ גדי עניים. ם ע בוש ב תו ל ת מבי צא קר ל ה מידי בו הרב ן  , הזק

כיסיו כסף רב תים. כאשר ב פתח הב הכסף ב ת  ה ושם א גדול ה יר  העניים בע תי  ן ב בי ן עבר   .הזק
ה .1 צדק הי  צדק ומ הוא  דעתכם  ה ל  ?מ

צג .2 ע מיי הקט ה  ה, מ צדקה ולמ צדק או  ה   ?מקר
ה צדק  צדק ו

הודר ן  בי ת. ורע חוקפ, ו וכשר קש ף מ וק, וסי עי ח פור ת  בור ת ח גנ, בעזר הג ל עשירים נ ה ושם וב מ כ ת כספם ור ת לענייםא ת  ול
קום   .החיים במ

ה .1 צדק הי  צדק ומ הוא  דעתכם  ה ל  ?מ

צג .2 ע מיי הקט ה  ה, מ צדקה ולמ צדק או  ה   ?מקר
שגים ת המו גדר  :ה

ה או  -צדק  פעול צג  המיי טמונח  פו ה של יושר שי ת מיד פי אמו צע על  תב ת, המ ן ,אמ ת  הגיו תאו כשרו י ר  .מוס

ר ת ת ביו ה ויחסי תלוי צדק  ת ה גדר ת, ה תי עיי היא אף ב תים  עתו של אחד. ולע על פי ד הינו צודק  ה ש שדבר מ ן  ו ת כיו , זא

ת אחר דע ה ל פגיע תים  ה לע הוו ה. י הבסיס של  ת  גדר ה טובה עו ת ר ת שונו תרבויו ן  ת בי תנו הש ה ל ת . יכול ן קביע צדק "לכ ה

יבי"או " המוחלט יקט האובי צדק  ה" ה היות קש ה ל ת עלול בי יקטי בי ת סו ן אנושי ת, בעי פשרי תי א  .עד בל

ה  ת צדק -צדק י ר נטא ה וולו היא עזר ם -ה  קקי ת לנז יים בכל . חומרי הק תי  היא ערך חבר ה  צדק תה ת  ד גדו תא ה ת  ור צ ובכל 

ת תי ה . חבר ת  גשו ת מר ההיא מונע צוי במחסור חמל המ ת  ל פי הזו של האדם כל ם, הבסיסיים  יי ת ורשים ד מש  .או 

ן אדם לאדם ת בי היו ה יכול ל צדק ה ן  ת ת , מ לו הי ילתם או בק ה הנזקקים בק ן  מע פועלים ל ה סדים  ממו פים  ארגונים וגו על ידי 

ת רו ם, אח ה בעול פינ ם בכל  הנזקקי ן  מע פועלים ל ה יים  בינלאומ פים  ת וגו מדינו ן על ידי   .וכ

ת , בימינו פו השק תישנם בעלי  אליסטיו צי תאו  סו טיו נרכיס ת  א צדקנו ג של  ה סו ן צדק ת של מ ת  נו דרכים שו הרואים ב

ת תי בר ת ח צביעו תם . ו פ השק פי  ה  –על  ת החלוק וב ציאת ידי ח ה וי ה מדוד צדק ן  ת העוני על ידי מ מד  מע בוע  ה קי יש ב

האדם ן כל בני  העושר בי ת של  תי ה. האמי ן דומ פ או ים , ב תוקשר ה מ צדק ירועי  ם בא הרואי ה  ה –יש כאל ה שלילי  מונע מעש

עמים של  רמט יבו צ  .יחסי 

ה  צדק וח י -צדק מול  ישנו ויכ ולוג ה ו אידא צדק ת של  ה החיובי פע הש ה הלגבי  פרט תרומ ה אומרים . ב גדים לצדק תנ המ

הכול  מת בסך  מגל היא  ת"ש פו י ה -" כיבוי שר ת לנזקק ל ה חומרי תינ הקרוב , נ עתיד  מצב בו יש  -ל יגור  ת למ ת נסיונו לעומ

ה ים מלכתחיל מדים. נזקק ת מ ה רחבו ת התרמ פעו תו ע מ ה יכול גם לנבו צדק השלילי ל תים גם , היחס  ת לע ו ליד אשר מו

ן  ת כגו ת שליליו פעו התו צדק ת ל ה בלתי ממוסד  .התרמ

 :דיון

 ם ה ביום יו צדק ה ת  גשים א פו ה אתם  פ ן ברחוב)? אי צ ה, קב תרומ ן ל פו ם, טל צרכים לנקקי ת לארגונים , מ תנדבו ה
ת ו  ('כוומקומו

 חוב ן בר צ תנים כסף לקב ה? הייתם נו צדק ה נקרא  ה? ז  ? למ
תוח) וב: פי ברח מד  הוא עו יכול לעבוד, אם  ת כסף, הוא  המשיך לקח ה ל לו סיב תנים  נחנו נו  (.א

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/1960
http://he.wikipedia.org/wiki/1960
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95_%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%A7_%D7%93%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%96%D7%A8_%D7%93%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%28%D7%93%D7%99%D7%9F%29
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9E%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%94#.D7.94.D7.AA.D7.A8.D7.9E.D7.94_.D7.91.D7.9C.D7.AA.D7.99_.D7.9E.D7.9E.D7.95.D7.A1.D7.93.D7.AA_.D7.9C.D7.A6.D7.93.D7.A7.D7.94
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 : סיכום המדריך

 . מתכפרים העוונות, כבר בזמן ההתלבטות איזה מטבע לשים בצדקה, פ היהדות"ע

, הצדקה אינה מעשה מוחשי בלבד. לעזור לאחר היא הצדקה האמיתיתמכאן אנו למדים שעצם ההחלטה והרצון 

 . הרצון להיות שם בשביל האחר ולעזור היא הצדקה האמיתית, הגישה לזולת

 תשובה" עשיית" -לקיחת אחריות
 :דיון

 ת ריו ת אח לקח צים  ן אנחנו נאל  ?היכ

 ת חריו ים א וקח צד אנחנו ל  ?כי

 ת יו מתחמק מאחר ן אני  תחב? היכ אני לא מ ן  היכ תו דמו רי  מאחו  ?א 

 ת יו ת אחר ה לנו לקח מה קש הגיד ? ל תי"ל תי", "טעי  ?"חטא

  הגיד תי"האם ל ה, "טעי ה בא מכוח או מחולש  ?ז
ן -תשובה  געים אנו כא ה נו שג לראשונ ה ,תשובה - במו ן תשוב ת לשוב מלשו היו ום ל ו במק מנו באנ וב, מ יו לש ה ,אל  ההבנ

ה של פעם היא תשוב ת ש ן היי ך שייךבמקום ש ,כא תו תואיבד ל  .או
 . אין היא מושג דתי בלבד, בחיינו רובד בכל רגע בכל שקיים מושג היא תשובה

 

ן בחיים -המדריך סיכום. ד הזמ כל  ת  ריו ת אח כים לקח צרי ום ו ת ביום י ת שונו ציו דדים עם סיטוא תמו אנו מ מסביבנו . שלנו 

ירים  נשים שאנחנו מכ ת ראשי -א משלו רים, מורים, מחנכים ,מ קבל הח, הו תצריכים ל ת , לטו צוא א ת ולמ חריו ת א לקח

ה תשוב ה לחיוב, ה  .ולשליל

ה הנכונ ה  תשוב ה ת  צוא א יא למ ה ת  ריו האח ת  ת לקיח ן שמטר ה, כמוב ן לעשות בכל מקר ה נכו ת מ  .לדע

 .התפילה היא שלב שמגיע אחרי הצדקה התשובה והמחילה

 בכל מצב אפשר לתקן . כוונת הלב -עיקר התפילה. א

צדיקים ה פר על אחד  ה אחד, אל מסלנטישר' ר, מסו ת, שליל ה מאוחר שע המדרש, ב ת  לבי כו  ה בדר ת וילנ בו . הלך ברחו

ן בוקע ת אור קט ת החנויו ה מאח תע רא פ אור ' ר. ל ן נעליים ל תק ה שם סנדלר שיושב ומ ת ורא תע נכנס לחנו פ המו ישראל 

תו ר. הנר ה כזו: ישראל' שאל או שע ד עובד ב ה עו ת הסנדלר? מדוע א ה לו   ".אפשר עוד לתקןכל זמן שהנר דולק ": ענ

ר' הזדעזע ר ואמ ן -ישראל  צום, אכ פט ע מש ה  ן, איז תק פשר עוד ל ן שהנר דולק א  . כל זמ

 !כל זמן שהנשמה עוד מאירה באדם אפשר עוד לתקן
 

ת פילו ת ן  ה ת  ים שונים .הדבר החשוב ביותר בתפילה הוא כוונת הלב, הסליחו הגים שונים, ישנם נוסח ר , מנ העיק אבל 

הלב  .הוא 

ה "סליחות"ה תשוב י  שרת ימ ל ובע באלו ת  ם, הנאמרו פיוטי ן  תוכנם  ה ת ש פילו ת ק . חרטה על מעשים לא ראוייםו ן חל אינ

ה פיל ת ה ת בסידור  ן מופיעו הרגיל ואינ ת  פילו ת ה ראים ; מסדר  הנק פרונים נפרדים  ת בס צו ן מקוב ת"ה ליחו "סדר ס . 

 " תפילה"הגדרה מהמילון של המושג . ב

ה ִפלָּ  תְּ

האל ה מ  .בקש

ָת א   ָפִני ל-לּו א  ָך וְּ דְּ בְּ ת עַּ ִפלַּ תֹו-תְּ ִחָנ ָהי ' ה--תְּ ח, מלכים א)ֱאלֹ .ח כ ) 

 'דק 21 –תפילה , הלוואי, לו יהי: חלוקת שירים לדיון על המושג תפילה. ג

ן  :דיו

o ה פיל ת היא  ה  ה)? מ ן לעבוד מ הרמזור וכו, הלוואי ונגיע בז ת  יק א פ ני אס  ('הלוואי וא
o פלל ת גע)? מי מ פי, כולם בכל ר ת ה אחד  ך שלולכל  הדר ה שלו ו  (ל

o ת ה חילוני פיל ת הי  פלל)? מ הת ך שלו ל הדר ת  ש א  (לבקש, לכל אחד י
o  ה גדר ה נו נכנסים ב חילק השירים ש ה -איך  פיל  ?ת
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o ה פיל ת ה נוח ב ה בשבילי)?  מ וש הו אחר ע .מיש ) 
 .בשביל לסגור את המעגל ולבקש משהו ממישהו אחר אני צריך קודם לתקן את עצמי

o צמי ת ע ן א תק צריך ל ה כוח   ?כמ
- לסיכום

 הי ה מ ת? צדק דד נמ היא  ה? איך  ת או גשים  פו ן אנחנו  ה? היכ ת דדים אי תץמו מ ן אנחנו   ?היכ

 הי ת מ ריו ת? אח ריו ח ים א וקח ן אנו ל ת? היכ חריו ת א ה בלקח ה ? מה קש לשנ ת  עשו צים ל היינו רו ה  תשוב ה  ז אי
ה דש תר? הח הו טוב יו מש ת  עשו ל זור ו צים לח היינו רו ן   ?לא

 ה בשבילנו פיל ת הי  מ? מ יוםהאם כולנו  ום  ת בי חר או א ה כזו  צור פללים ב ה ? ת נ צים לש היינו רו ה ש פיל ת ה ה  מ
ה  ? הבא

 
 :ספחיםנ

  לו יהי

 נעמי שמר
 עוד יש מפרש לבן באופק 

 מול ענן שחור כבד 

 . כל שנבקש לו יהי

 ואם בחלונות הערב 

 אור נרות החג רועד 

 . שנבקש לו יהי כל

 

 לו יהי , לו יהי

 לו יהי  -אנא 

 . 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 

תישמע  כל שנבקש לו יהי לו

 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

  תפילה

  עופרה חזה
 הוא היושב לו אי שם במרומים 

 הוא הרופא כל חולים 

 הוא הנותן רוב שמחה לילדים 

 הוא העושה משפטים 

 יים והוא היחיד הוא בשמ

 הוא הגדול הנורא 

 הוא השומר עלינו מצרה 

 

 שמור נא עלינו כמו ילדים , אלוה

 שמור נא ואל תעזוב 

 תן לנו אור ושמחת נעורים 

 תן לנו כוח עוד ועוד 

 שמור נא עלינו כמו ילדים 

 שמור נא ואל תעזוב 

 תן לנו אור ושמחת נעורים 

 תן לנו גם לאהוב 

 

 מה כבר נותר לנו עוד בימים 

 מה כבר נותר כל היום 

 שמש תקווה והמון מבטים 

 לילה ויום של חלום 

 הוא בשמיים והוא היחיד 

 הוא הגדול הנורא 

 הוא השומר עלינו מצרה 

 

 .שמור נא עלינו כמו ילדים, אלוה

  עד שתעזוב

  ריטה
 הלוואי יהיה בי כח עוד מעט 

 לא להישבר כאן למולך 

 הלוואי יהיה בי כח 

 לא ליפול על ברכי 

 מכובד אהבה 

 

 הלוואי יהיו עוורות עיני 

 כל זמן שתישאר 

 שלא אראה את פניך 

 שלא אושיט את ידי לאתר 

 עוד מעט 

 אנשום לאט 

 

 אפצע את ידי עד ישותקו 

 לא יתקרבו אל גופך 

 אהוב המוכר ה

 שאפי לא ישאף את הריח 

 אלוהים את הריח

 שלא ארד על ברכי 

 שתישאר 

 

 הלוואי יהיה בי כח עוד מעט 

 לא להישבר כאן למולך 

 הלוואי אהיה חזקה 

 עד שתעזוב 

 זאת תהיה נקמתי היחידה 

 

 ...אפצע את ידי

  מחכה

  ריטה
 יום אחד זה יקרה 

 משהו ישתנה , בלי שנרגיש

 משהו יגע בנו , משהו ירגע בנו

 . ולא יהיה ממה לחשוש

 

 וזה יבוא כמו קו חרוט על כף יד 

 זה יבוא בטוח בעצמו 

 כאילו היה שם תמיד 

 וחיכה שנבחין בו 

 

 אתה תראה , וזה יבוא

 הידיים הקפוצות יתארכו 

והלב השומר לא להיפגע יפעם 

 רגיל  בקצב

 כמו שהטבע רגיל , זה יבוא

 . להיות שלם עם עצמו

 

 יום אחד זה יקרה 

 משהו ישתנה , בלי שנרגיש

 משהו ירגע בנו , משהו יגע בנו

 ולא יהיה ממה לחשוש 

 

 וזה יבוא כמו קו חרוט על כף יד 

 זה יבוא בטוח בעצמו 

 כאילו היה שם תמיד 

 וחיכה שנבחין בו 

 

 ... אתה תראה, וזה יבוא

 

 אתה הרי יודע , וזה יבוא

 לא הכל יטלטל אותנו 

 לא הכל יכה 

 ומה שייפתח לנו 

 מחכה

 

 
 

http://www.shiron.net/artist?prfid=738&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=738&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=820&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=820&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=905&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=905&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=905&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=905&lang=1


 

  0231שרי ת חגי

 

26 
 

 

 
 

 

 

 

                                                                              ?למה חוגגים את סוכות
? מהם מצוות חג הסוכות? מהם ערכי החג? למה קוראים לחג סוכות בשמו, מהות החג

האמת היא שגם בין , שמות נוספים לחג ובכלל לא בושה לדעת למה יושבים בסוכה ,מנהגים
למה ומדוע בדיוק נוהגים לשבת בסוכה וזאת עוד   רבנים ואחרים יש מחלוקת על, חכמי דת

לחג הסוכות   ?ישיבה בסוכה ממה נובע מנהג .מתקופתו של רבי אלעזר ורבי עקיבא
למען ידעו : "כפי שנאמר  .ום שבימי החג נהוג לשבת בתוך סוכהמש" חג סוכות"קוראים בשמו 

ויקרא ) ." דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים
זכר לסוכות ,  בסוכהישיבה  -מכאן שמקור שמו של החג במצווה המרכזית שלו (. מג-מב, כג

ענני "חרת הישיבה בסוכה היא זכר לפי פרשנות א .ממצריםישבו בני ישראל בצאתם  שבהן
   .במדבר שהגנו על בני ישראל" הכבוד

                                                                              ?מתי נחגג החג  -תאריך החג  

                          .                            2 :מספר ימי החג  .א בתשרי"כ -ו בתשרי "ט :חג סוכות נחגג ב
הנחוג במשך  סוכות הוא חג דתי מקראי. חג סוכות מתחיל חמישה ימים לאחר יום הכיפורים

. אחריו שישה ימי חול המועד, יום החג הראשון הוא יום שבתון. ו בתשרי"החל מט, שבעה ימים
בו המצוות ( מושהוא חג בפני עצ), חג שמיני עצרת -לאחר חג הסוכות נחגג יום שבתון נוסף 

סוכות הוא החג השלישי בשלוש . אינן חלות( 'נטילת לולב וכו, הסוכה)המיוחדות של חג הסוכות 
 (.שבועות וסוכות, פסח)לפי סדר הזכרת הרגלים בתורה , הרגלים

                                                                                            שמות נוספים לחג סוכות

שכן בחקלאות העונתית הקדומה היו  -" חג האסיף"  מכונה גם חג הסוכות, בלשון התורה
ָגְרְנָך "  את אסיף הפירות ותבואות הקיץ( בארץ ישראל)מקיימים בתקופה זו  ְקֶבָך , ְבָאְסְפָך מִּ ּיִּ " ּומִּ

עם איסוף , חג החל בסתיובכך הוא מציין את ההיבט החקלאי של ה (.יג, דברים טז; טז, ג"שמות כ)
תפילות החג כוללות תודות על יבול השנה הקודמת . יבולי הקיץ ולפני הזריעה לקראת החורף

לשמחה  - "זמן שמחתנו" הוא נוסף לחג סוכות  שם .ותפילות לגשמי ברכה בחורף המתקרב
ה השמח, ל"על פי חז. מקום מרכזי בחג הסוכות הנחשב לחג השמח ביותר מבין חגי ישראל

ואת ההיטהרות , מלווה את חילופי העונות וסיום השנה החקלאית
 .שבאה לאחר ראש השנה ויום הכיפורים

 :סמלי החג 

                                                    הלכות בניית סוכה -ישיבה בסוכה 
סוכה היא . ולהשתמש בה בכל השימושים הרגילים של בית, מצווה לשבת בסוכה, בחג הסוכות

המצווה היא לגור בסוכה . גג הסוכה מכונה סכך. כלומר מקום מגורים לא קבוע, דירת ארעי
זכר לסוכות בהן ישבו בני ישראל במדבר , כל שבעת ימי החג, לשתות ואף לישון, לאכול: ממש

שלפי המסורת סוככו על בני ישראל לאחר יציאתם , או זכר לענני הכבוד, לאחר יציאתם ממצרים
, וגם סוכה שמשמשת כל השנה לצל, הסוכה אינה צריכה להבנות דווקא לשם החג. צריםממ

על . הוא עשרה טפחים ימאליהמינוגובהה , טפחים 2על  2הוא  ימאליהמינגודל הסוכה . כשרה
בסוכה צריך לשבת תחת . ומדבר שאינו מקבל טומאה, מנותק מהארץ, הסכך להיות מהצומח

ולכן סדין מתחת לסכך או תקרה מעליו , תחת כיפת השמיםועל הסכך להיות , הסכך ממש
. מספר הדפנות ועוד, ישנם דינים נוספים לגבי תהליך הבנייה, כמו כן. חוצצים ופוסלים את הסוכה
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שגג של סכך העשוי מן הצומח יבדיל בין האדם לבין , וה של הסוכה הואויש מסבירים שעיקר המצ
ל "והם הנקראים בלשון חז, תמונות, לקשט בכל מיני קישוטים את הסוכה נוהגים .השמים ויגונן עליו

אורחים  - מנהג האושפיזין בארמית.  אושפיזין נוהגים להזמין לסוכה  רבים ".נויי סוכה"
בתי כנסת וקהילות , הרבה אנשים. אירוח הוא נושא מרכזי בחגיגות הסוכות. ברוכים הבאים -

המסמל סימן לברכה במהלך  -כותיהם לאחרים ולפתוח את סו, עושים מאמצים גדולים לארח
ומקובל ליחס לכל יום את אחד מאבותינו המבקר ". אושפיזין"ימי הישיבה בסוכה נקראים . השנה

, יוסף -ביום הרביעי , יעקב -ביום השלישי , יצחק -ביום השני , אברהם -ביום הראשון : אותנו בסוכה
 .דוד -ום השביעי בי, אהרון -ביום השישי , משה -ביום החמישי 

, בימים אלה אוכלים בסוכה. הוא היותה דירת ארעי למשך שבעת ימי החג עיקרה של הסוכה
, הישיבה בסוכה מקנה ליושב בה את החוויה שעברו בני ישראל ביציאתם ממצרים. לומדים וישנים

נים את קירות הסוכה בו, משלד של קורות עץ הסוכה עשוייה .חוית הנדודים והישיבה בסוכות
 .והיא נותנת ליושב בה מכסה וצל( ענפי עץ)הסוכה מכוסה בסכך . מקורות עץ או מיריעות בד

נוהגים לתקוע יתד ראשונה של הסוכה מיד . בניית הסוכה מתחילה במוצאי יום הכיפורים
ליהודי להקים את הסוכה  מצווה .כדי לצרף את היום הקדוש עם החג שבא אחריו, עם תום הצום
 .יות שותף בהקמהבעצמו או לה

מיקומה וחומרי הבניה , דותיהימ: ההלכה היהודית קובעת כללים לגבי צורת הבניה של הסוכה
מבין חלקי הסוכה תופס הסכך  .אין להקים את הסוכה אלא מתחת כיפת השמים -' לדוג. שלה

בה יותר צל  הסוכה כשרה רק אם יש. לקוח מהמילה סכך,  שמה של הסוכהמקום מרכזי ואף 
נוהגים המהדרים להשתמש , ר להשתמש ברצועות עץ יבש כסכךאף על פי שמות. משמש

 .בכפות תמרים או בענפי עץ ירוקים המביאים איתם לסוכה את ריחות הירק של הטבע

                                                                       סמל החג ואחדות העם -ארבעת המינים 
                                                                  . מצווה ליטול את ארבעת המינים, בחג הסוכות

ים ַוֲעַנף ֵעץ ָעֹבת ְוַעְרֵבי ָנַחל " י ֵעץ ָהָדר ַכֹפת ְתָמרִּ אשֹון ְפרִּ ּוְלַקְחֶתם ָלֶכם ַבּיֹום ָהרִּ
ְבַעת  ְפֵני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם שִּ יםּוְשַמְחֶתם לִּ                                                       ('ג מ"ויקרא כ.") ָימִּ

היא לקיחת , ל"כפי שהמצווה מכונה בלשון חז, או נטילת לולב, נטילת ארבעת המינים
ממשפחת פירות )אתרוג , (השדרה המרכזית של הדקל)לולב : ארבעה מיני צמחים

חוץ מיום , ונענועם בכל יום מימי החג, (נחלערבי )שלושה הדסים ושתי ערבות , (ההדר
"( ערבי נחל)"והערבה "( כפות תמרים)"במקרא כתוב בפירוש רק לגבי הלולב . השבת

, המקרא כותב באופן עמום"( ענף עץ עבות)"וההדס "( פרי עץ הדר)"ואילו לגבי האתרוג 
מצווה זו אחד ההסברים שניתנו ל .ומהות הפרי התפרשה על ידי חכמי תורה שבעל פה

דרשנים שונים סיפקו הסברים רבים . ולהודות לאלוהים על האסיף, היא לשמוח עם הטבע
יש שראו בהם סמל לאנשים השונים . לשאלה מדוע נבחרו דוקא ארבעת המינים הללו

המינים מאופיין בתכונות -כך שכל אחד מארבעת, בעם ישראל לפי תכונותיו של כל מין
 .ישראל -ת עםויחד הם מסמלים א, מיוחדות

                                                                          .וגם ריח טוב( בהיותו פרי)יש בו טעם  -אתרוג 
                                                                           .אך ריח אין לו( פרי התמר)טעם יש לו  -לולב 
                                                                                                .לו ריח אך אין לו טעם יש -הדס 

                                                                                               .אין לה לא טעם ולא ריח -ערבה 
                                                                   :ישראל-את כל הסוגים שבעם חלוקה זו מסמלת

                                     .שיש בהם גם תורה וגם מעשים טובים, אלה היהודים -טעם וריח 
                       .כך במעשים טובים-שאינם עוסקים כל, יהודים בעלי תורה -טעם בלי ריח 
                                                          .אך אין להם תורה, בעלי מעשים טובים -ריח בלי טעם 

                        .שלא הגיעו לא לתורה ולא למעשים טובים, אלה היהודים -לא טעם ולא ריח 
גם את החילוניים . וללא תנאיםבכך למעשה מקבלת התורה את כל היהודים באשר הם 

גם כאלה שלא עושים מעשים טובים וגם את אלה שעושים מעשים טובים , וגם את הדתיים
 ".כל היהודים באותה הסירה" -
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 והמים – חג הסוכות
שבו , סוכות הוא חג האסיף: יש גם היבט חקלאי – כמו לחגים אחרים מן המקרא –לחג הסוכות 

ים " –הכרם  ן השדה ומןאוספים את היבול החקלאי מ ְבַעת ָימִׁ ה ְלָך שִׁ כֹּת ַתֲעשֶׂ ַחג ַהסֻּ
ָגְרְנָך  ְקְבָך  מן הגורן שלך ְבָאְסְפָך מִׁ יִׁ  (.33דברים טז ) "ּומִׁ

מתעוררת תחושה  –וכאשר היבול עולה יפה , סיומו של מחזור חקלאי חג הסוכות מציין את 
ולקראת העיבוד , עבודת אדמה וזריעה חדש של אחרי האסיף מתחיל מחזור .טבעית של שמחה

שאינו יודע אם השנה החדשה תהיה שנה  ,והזריעה המחודשים מתעוררת דאגתו של האיכר
או חלילה גשמי זעף  הגשמים גשמי ברכה  אם יהיו, שנת בצורת, ה שחונהגשומה או חלילה שנ

                                                                                               .גורל השנה מבחינת הגשמים בחג הסוכות נקבע, פי המסורת-על  .הרסניים
                                                                                                                                    

 המקראית בעיית המים בארץ ישראל

זוהי בעיה עתיקת יומין המלווה את החיים בארץ  :להפך –בעיית המים בישראל אינה חדשה 
כולל סיפורים תיאור חיי האבות בספר בראשית (. שנה 0,000 -לפני כ)ישראל מאז תקופת האבות 

המקרא מספר על אברהם אבינו  . על מחסור במים ומריבות על בארות מים, ורעב על בצורת
שירד עם כל בניו למצרים , וכך גם נכדו יעקב, ים בגלל הרעב בארץ כנעןלמצר שנאלץ לרדת
  .מאותה סיבה

 החקלאות בארץ ישראל. ובמקורות מים בפרט –במשאבים בכלל , כידוע, ארץ ישראל ענייה
ם": כפי שמעיד המקרא, הייתה מאז ומתמיד תלויה בגשמים ר ַאתֶׂ ץ ֲאשֶׂ ים ָשָמה  ְוָהָארֶׂ עְֹּברִׁ

ְשָתּה ה - …(לרשת אותה)= ְלרִׁ ְשתֶׂ ם תִׁ ְמַטר ַהָשַמיִׁ ם לִׁ , גשמים בעתם(. 33דברים יא ) "ָמיִׁ
ם ָשמַֹּע ": תמורת שמירת הברית היו הברכה שהבטיח אלוהים לבני ישראל, בעונתם ְוָהָיה אִׁ

י ר ָאנֹּכִׁ ְצֹוַתי ֲאשֶׂ ל מִׁ ְשְמעּו אֶׂ ם ַהיֹום תִׁ ְתכֶׂ ה אֶׂ י ְמַטר ַאְרְצ  …ְמַצּוֶׂ תֹוְוָנַתתִׁ ם ְבעִׁ ה, כֶׂ  יֹורֶׂ

 .)30 – 33' שם פס) "…ּוַמְלקֹוש

 
 הסוכות טקסי המים בחג

וגשמי ברכה היו חיוניים לקיומם , השני היה יישוב חקלאי היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת הבית
מעידים טקסי המים שהתקיימו בתקופת הבית השני בימי חג  על כך. ולפרנסתם של התושבים

  .חקלאית חדשה לקראת עונה, אסיףחג ה, הסוכות

מים על המזבח בבוקר של , לצקת, היו נוהגים לנסוך ,בזמן שבית המקדש היה קיים :ניסוך המים
בראשה כוהנים ובתוכה , גדולה של אנשי ירושלים ועולי רגל תהלוכה. כל אחד מימי חג הסוכות

. שילוח שלמרגלות הר הזיתיםהייתה צועדת עם שחר למעיין ה, בשופר מנגנים בחצוצרות ותוקעים
את המים היו מעבירים . ומביאים אותם לבית המקדש, שואבים מים מן המעיין בצלוחית של זהב היו

ובספל זה יצקו את המים  –בחג הסוכות , שבו השתמשו רק פעם בשנה –עשוי כסף  לספל מיוחד
    .ניסוך המים על המזבח סימל את הבקשה לשנת גשמים ברוכה .על המזבח
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 שם/ שנה תמונהמבעוד מועד יש להכין משחק זיכרון כאשר בקלף אחד י -זיכרון סמלי החג

יקרא המוצא את ההסבר , לאחר שמצאו הילדים צמד. השני הסבר על הסמל קלףשל הסמל וב

אברהם , סוכה, אתרוג, הדס, ערבה, לולב: למשלמושגים . והמדריך ירחיב מעט בהסבר על המושג

 .הושענא רבה, ניסוך מים, שלושת הרגלים, יצחק ויעקב

 

שאר . הם יהיו השחקנים ויתחרו ביניהם במשחק הזיכרון, צהשני נציגים יצאו החו -זיכרון שירים

 (.כפות ידי המשתתפים יהיו קלפי המשחק)הקבוצה תשב במעגל ותושיט את ידיה קדימה 

משפט " יסתתר"המשתתפים יקבעו ביניהם על שירי חג ויחלקו את השירים כך שבכל כף יד 

יד שמאל של חנה " לומית בונה סוכהש"נניח שיד ימין של משה היא  -לדוגמא. משיר הקשור לחג

כאשר נכנסים שני השחקנים לחדר . וכך הלאה, "מוארת וירוקה"תהיה השורה השנייה מהשיר 

כל (. פונות אל הרצפה)הפעילות כל ידי המשתתפים מושטות קדימה כאשר כפות ידיהם הפוכות 

(. תתפים שוניםפות ידיים של שני מששתי כ" )שני קלפי משחק שונים"משתתף בתורו הופך 

על הילד שהפכו את כף ידו לשיר את המשפט מהשיר שנקבע , "קלף משחק"כאשר הוא הופך 

 במידה והזוג התגלה על הקבוצה לשיר את השיר . לידו שהפכו" ששייך"

, "סוכתי הסוכה", "פטיש מסמר" ,"בתשרי נתן הדקל", "שלומית בונה סוכה" :שירים לדוגמא

 ."חג אסיף", "בא אורחלסוכתנו ", "בסוכה שלנו"

 

שם / מבעוד מועד יש להכין משחק זיכרון כאשר בקלף אחד ישנה תמונה -זיכרון סמלי החג

יקרא המוצא את ההסבר , לאחר שמצאו הילדים צמד. של הסמל ובקלף השני הסבר על הסמל

רהם אב, סוכה, אתרוג, הדס, ערבה, לולב: מושגים למשל. והמדריך ירחיב מעט בהסבר על המושג

 .הושענא רבה, ניסוך מים, שלושת הרגלים, יצחק ויעקב

 
כל קבוצה . משתתפים 4הקבוצה תחולק לקבוצות בנות  -תחרות בניית סוכה מיניאטורית

   .אהבת הסביבהאת תקבל מקלות קטנים ואבזרי יצירה ותצטרך להכין סוכה המסמלת 

 

. 'חוויה וכו/ התנדבותו/ קום עבודתולארח בכל יום אדם אחר מהיישוב שידבר על מ -אושפיזיןה

כמובן שניתן להביא גם אדם מחוץ ליישוב אך ישנה חשיבות גדולה וערך מוסף אם המתארח יהיה 

 .(מומלץ לארח בה... של הנעורים/ של הסניף/ כמובן שבמידה ויש סוכה יישובית) מהיישוב
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 "שולחן לחץ"

 :מטרות

 .ב משימההחניכים יתנסו בשיתוף פעולה סבי .1

 .החניכים יעסקו בנושא קבלת האחר .2

 .הנוער ביישוב יקשטו את סוכתהחניכים  .3

 

 :מהלך

 .חניכים 5-6של  חוליות עבודהל תחולקהקבוצה  

 יגריל תכונה ויצטרך לשחק את התכונה מרגע קבלתה ועד לרגע בו יאמר לו אחדכל בתוך החוליות  

אסור להוריד  -בעל כיסויי עיניים, אסור לדבר, אסור לקום מהכסא, אסור להשתמש ביד ימין: תכונות)

 .בכל חולייה יהיה חניך שיתמנה לתצפיתן ולא יקבל תכונה ....(וכדומה העינייםאת כיסויי 

, ניירות צבעוניים, עיתונים, שדכנים 2,, זוגות מספריים 2) לקישוטהמדריך יחלק לכל חולייה עזרים  

 :ואת הפתק הבא (טושים ומדבקות, גירים

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .דקות עבודה 15לרשות החוליות יעמדו כ

כולל )לוודא שהחניכים אכן עומדים בתכונות אותן קיבלו , בזמן העבודה על המדריך להסתובב בין החוליות 

 .ושהמשימה ברורה( התצפיתן

 

 .יש לקיים דיון על דרכי העבודה בכל אחת מהחוליות, כעת 

 :עליכם להכין את הקישוטים הבאים
 
 .מטרים לפחות 4שרשרת מעיתונים לסוכה באורך של  
 .מטרים 3שרשרת מניירות צבעוניים לסוכה באורך של לפחות  
 .מגזרות נייר 6 
 "ברוכים הבאים"שלט 1 

 
ככל , שתתכננו ותעבדו ביחד בצורה יותר שיתופיתככל 

שתכינו יותר קישוטים וככל שקישוטיכם יהיו מושקעים יותר 
 .כך תקבלו יותר נקודות בתחרות

 
 !בהצלחה
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האם , מה הייתה שיטת העבודה, ידבר ויסביר כיצד פעלו בחולייה כל חולייה תציג את תוצריה והתצפיתן 

מה היה טוב יותר וטוב פחות בדרך ? מה עשו וכיצד פעלו כל חברי החוליה? כיצד? כולם השתתפו

 ?הפעולה בה עבדה החוליה

מה היה קל בדרך ? האם הרגשתם שיתוף פעולה? האם אתם מרוצים מהתוצאה -שאלה לחולית העבודה 

 ?מה הייתם משנים? האם כולם מרוצים מדרך הפעולה? מה היה קשה בדרך הפעולה? הפעולה

 

". האחר"הכוונה כאן שבכל תחום יש אחד שהוא ". קבלת האחר"המדריך יסכם את הפעילות בראי  

בין אם היא פיזית )בצד " מוגבלויותינו"השאלה הנשאלת היא כיצד אנו עוזרים אחד לשני להשאיר את 

 (.טאליתהיא מנובין אם 

 

 "שניצל בורשט"

 :מטרה

 .ירחיבו את הידע שלהם בנושא החג החניכים

 

 :מהלך

 .תסדר חמישה שולחנות במעגל הקבוצה .1

 .כאשר כל חוליה תסתדר במעגל סביב שולחן לחוליות תחולק הקבוצה .2

 .על כל שולחן יונח לוח משימה .3

באותו הזמן . דריךבהינתן האות תפתור כל חולייה את דף המשימה ותעביר את הפיתרון למ .4

תעביר החוליה את דף המשימה לקבוצה היושבת מימינה ותמתין לקבלת לוח נוסף מהחוליה 

 .שיושבת משמאלה

המדריך יבדוק את התשובות ויכתוב על גבי לוח הניקוד את מספר הנקודות שצברה כל קבוצה  .5

 .בכל אחת מהמשימות

 :התחנות

 

 ?מה הקשר. א

 :המילה המקשרת קשורה לחג הסוכות. המיליםמצאו את המילה המקשרת בין כל 

 (ערבה) ____-בוכייה, לבנה, מחודדת: 1

 (חג) ____-אסיף, סוכות, שמח: 2

 (מים) ____-קרים, עכורים, צלולים: 3

 (ו"ט) ____-בתשרי, בשבט, באב: 4

 (חקלאי) ____-האיחוד, משק, בית ספר: 5

 (סוכה) ____-שלום, ירוקה, נהדרת :6

 (תשרי) ____-שיר, חודש, חגי :7

 :חידון אמריקאי. ב

 ('ג, 'ג', ב', ג', ב', ג, ג', ג', א', ב: תשובות נכונות)
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 .אנא הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה

באיזו דרך מורה לנו התורה לחוג את . 1

 ?סוכות כחג חקלאי

 .ישראל -י עיבוד אדמת ארץ"ע. א

י הבאת ארבעה מינים של צמחים "ע. ב

 .או פירות

 .י ישראל מצווים לנדוד בשממהבנ. ג

 

באיזו דרך התורה חוגגת את ההיבט . 2

 ?הלאומי של סוכות

אנו בונים סוכות כדי לזכור את  .א

  הסוכות שבנינו במדבר

 האנו מבלים שבעה ימים בשממ .ב

 והוהתק"אנו שרים את " .ג

 

 ?לאילו מינים אין פרי אכיל .3

 הדס .א

 ערבה .ב

 הדס וערבה .ג

 

  עושים מעשים טוביםאלו אשר  .4

 :י"ושומרים את התורה מיוצגים ע

 לולב .א

 הדס .ב

 אתרוג .ג

 

 ?היכן ניתן למצוא הדסים. 5

 בנגב .א

 באזור הכנרת .ב

 ברמת הגולן .ג

 

 ?היכן ניתן למצוא ערבה .6

 יריחו .א

 מקורות הירדן .ב

 ירושלים .ג

 

ית ימהו הכלל החשוב ביותר בבנ .7

 ?הסוכה

 .רבעה קירותחייבים להיות א. .א

 .יש להוסיף הרבה סכך .ב

 .יש להפריד את הענפים מהעץ .ג

 

 :הרעיון המרכזי במנהג האושפיזין הוא .8

 וכל אדם יבנה את סוכת .א

 אירוח .ב

 וי אבותינ"לזכור את הסוכות שנבנו ע .ג

 

  מדוע תפילת הגשם מתקיימת .9

 ?ביום האחרון של חג הסוכות 

 רףבגלל שזה קרוב לראשית החו .א

 בגלל שזה קרוב לסוף הקיץ .ב

בגלל שאיננו רוצים גשם על סוכותינו  .ג

 במהלך החג

 

 ?מה הקשר בין סוכות ומים .11

ניסוח המים בסוכות על המזבח סימל  .א

 בקשה לשנת גשמים

 סוכות הוא חג חקלאי .ב

 נכונות' ב+'א .ג
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 אמרות ופתגמים. ג

 .חברו בין כל ביטוי לפירושואנא . םהמכילים את המילה מילפניכם ביטויים 

, 13-יג, 9-יב, 6-יא, 12-י, 2-ט, 3-ח, 7-ז, 14 -ו, 8-ה, 11-ד, 1-ג, 11-ב, 4-א: תשובות

 5-יד

  – מים שקטים חודרים עמוק .א

  – מים שאין להם סוף .ב

  – כקצף על פני מים .ג

  – צק מים על ידיוי .ד

  – אבנים שחקו מים .ה

   – מילא פיו מים .ו

  – מים גנובים ימתקו .ז

  – צלל במים אדירים והעלה חרס בידו .ח

  – כן לב האדם לאדם, כמים הפנים לפנים .ט

  – הגיעו מים עד נפש .י

  – סערה בכוס מים .יא

  – שפך את התינוק עם המים .יב

  – היה לבו למים .יג

  – שאב מים בכברה .יד

 

 

 

 

 

 

 

 

 .דבר שחולף מהר. 1

מה שאנו רואים אצל . הזולת משמש לנו מראה. 2

 .מיותינוהוא השתקפות של פנינו ופני, זולתנו

 .נכשל במאמציו, א השיג דברהשקיע עמל רב ול. 3

דברים שנעשים בשקט וביסודיות סופם להיטמע . 4

 .היטב

 .תועלת עשה עבודה שאין בה כל. 5

 .מהומה גדולה שהתחוללה בגלל דבר פשוט. 6

נעים וטעים יותר מדבר , דבר שמשיגים באיסור. 7

 .שמשיגים ברשות

 .גם את הדברים הקשים ניתן להשיג בהתמדה. 8

 .רצה לסנן את הטפל אבל הפסיד את העיקר. 9

 .גדול ממנו היה תלמידו של. 11

אום ארוך נ, גיבובי משפטים ללא תוכן ממשי. 11

 .שתכנו רדוד

 .הצרות הגיעו לשיאם והמצב נעשה בלתי נסבל. 12

 .נבהל מאוד. 13

 .שתק ולא פצה פה. 14
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 :יזיןהאושפ. ד

  ה-7, ג -6, ב -5, ז -4, ד -3, א -2, ו -1סדר התשובות 

באים להתארח  קבלהפי ה-שעל ,העם היהודי הוא כינוי לשבעה אישים מאבות ,האושפיזין

, על פי המסורת, בכל יום מגיע לסוכה .סוכותשל בני ישראל במהלך שבעת ימי חג ה סוכותיהםב

כיות "כל האושפיזין הם דמויות תנ. וים שאר האורחיםוואליו מתל, אחד מן השבעה בראש" אורח"

 .מן ההיסטוריה היהודית

 

 

 (.לפי סדר הדורות)עליכם לסדר את האושפיזין לפי סדר ההגעה האשכנזי 

 

 

 

   

 יצחק .א יום ראשון

 משה. ב יום שני

 אהרן. ג יום שלישי

 יעקב. ד יום רביעי

 דוד. ה יום חמישי

 אברהם. ו יום שישי

 יוסף. ז יום שבת

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%9D_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%9D_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA
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 :תפזורת. ה

 .התשובות לחידות הן המילים אותן עליהם לחפש בתפזורת. לפניכם חידות

 :החידות

 ? באיזה מארבעת המינים לא השתמשו בימי בית שני. 1

  פרי התמר גם צמח זה גדלב. 2

  פוקהונטס -הסבתא בסרט. 3

 אחד מארבעת המינים קרוב משפחתו של האיקליפטוס  .4

 ?על מי שרים שהיא נהדרת וירוקה. 5

 ?באיזה ערב מתחילים בבניית הסוכה. 6

 "חג"ביטוי נוסף ל. 7

 מנהג בחג הסוכות שעיקרו הוא אירוח. 8

 א באלול"תשרי לכו ב"מקראי אשר נחגג בין ט -חג דתי. 9

 .עסוקה היום בבניית סוכה .11

 ת ר ט מ ו י ל ע ב ר

 ל ו ל ש פ ג ו ר ת א

 ע פ ש ר ל ע ל ב מ ג

 ר י ו מ ט ו ב ה ד ס

 ב כ י פ ו ר מ כ י ו

 נ מ ו ל ש נ ז י ס כ

 ת ו כ ו ס ג ח ד ת ה

 נ י ז י פ ש ו א ה י

 

 תשובות

 אתרוג -1

 לולב -2

 ערבה -3

 הדס -4

 וכהס -5

 יום כיפור -6

 יום טוב -7

 אושפיזין -8

 חג סוכות -9

 שלומית -11
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א מתאים לחניכים אנא צפו קודם בסרט ובדקו שהו)צופים יחד בסרט אושפיזין  -"אושפיזין"

ימים יתאים יותר ובאחרים ואני מאמינה שביישובים מס, "קליל"משום שהוא אינו סרט , שלכם

 .(פחות

 :נקודות לדיון

 מה אהבתי בסרט ומה פחות אהבתי? 

 (אושפיזין)"? מדוע לדעתכם נקרא הסרט בשמו" 

 אושפיזין"מהם היתרונות והחסרונות שבמנהג ה"? 

 אושפיזין"מדוע ישנה חשיבות במנהג ה"? 

  אני לאחר"ומתי ? "אני לעצמי"מתי"? 

 (יהוהקושי של השחקן הראשי לקבל את יוסף ואל)? כיצד הופכים את הדיבורים למעשים 

 

 -ההכרחיות של הארעיות בחיינו    

 :מטרות

 את החשיבות שבשבירת שיגרה ונטישת ההרגלים החניך יבין. 1

 .שיש לולהעריך את  החניך ילמד. 2

 מערך הפעולה

 ('דק 45) –' שלב א

עיניים ועד פתחו את כל מה שהם עשו אתמול מרגע שהמדריך יבקש מהחניכים לכתוב על דף . 1

 .(החניכיםעידוד כלל ודורשת זמן רב ופעולה זו לא פשוטה ! שים לבל יש. )ילהתן בלאו עצמושלרגע 

 .כתבואת עיקרי הדברים ש לשתף חניכיםמ מספרהמדריך יבקש מ. 2

 .םהדברים שהם הרגלי המדריך יבקש מהחניכים להקיף בעיגול את. 3

 .על הלוחמדריך יכתוב חלק מן ההרגלים ה. 4

 .וכתבחשב להרגל מתוך הרשימה היומית שלמחוק את מה שנהמדריך יבקש מהחניכים . 5

 ?הגיוני הוא יוםהסדר האם . רשימה היומית שלהםבכעת  שתףחניכים ל ממספרהמדריך יבקש . 6

  .סביר את המושגיםיו "ארעי"ו" עוקב"על הלוח  ריךכעת ירשום המד. 7

מה קורה ? בהרגלים ולא טוב מה טוב? שלנו ללא הרגלים יום -היוםהאם אפשרי לנהל את  :דיון. 8

מכתיבים לנו שהם אלה האם יכול להיות שהשיגרה וההרגלים ? חזקים מדי שלנו ההרגליםר שאלנו כ

את  "ארעי"ו" קבוע)"המושגים תחת ( יחד עם החניכים)בץ תוך כדי הדיון המדריך יש ?ולא להפך

 .דיוןבהיתרונות והחסרונות העולים 

 [ 1נספח ]' ט', סכת סוכה בבחברותות את המשנה במ מידהל. 9
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 (על הרגלים את המוכנות לוותרדגיש יש להבשלב )? מה התפקיד של חג הסוכות -במליאה. 11

 

 (דקות 45) -'שלב ב

  מדוע? שיגרה כל הזמןאת ההאם טוב לשבור : זו פעילותמציגים את ההתלבטות של : פתיחה. 1

 ...תנים לנו ודאות ויציבותהרי השיגרה וההרגלים נו? לא כל השנה אנו חיים בסוכה

 [3נספח ]על נתוני הצעירים הנוסעים להודו " הארץ"מקריאים את כותרת הכתבה מ. 2

אנא היצמדו לרעיון של )? מה יש שם שאין בארץ? מדוע נוסעים צעירים כה רבים להודו: דיון. 3

סוע עד ניך למדוע צר? בהודואם טוב להם  ,מדוע רובם חוזרים לארץ בסופו של דבר"( החיפוש"

 ?כדי להעריך את מה שיש כאן בארץבלהודו 

 (בונם מפשיסחה נכתב על ידי רבי שמחה)" שראוצר מתחת לג"לומדים בחברותות את הסיפור ה. 4

 [2נספח ]

 או  כשהו איננומדוע מעריכים יותר משהו ? מה החוסר או ההעדר נותן לאנשים: דיון. 5

 ?"לגשר מרוחק"בלי להרחיק עד מבביתנו האוצר אפשרי למצוא את האם ? נו כבר לא שםכשא

 [1נספח ]המדריך יקריא בקול שוב את המשנה בסוכה . 6

 ומתוך זה להעריך את , על ההכרחיות של הארעיות בחיינואנו יכולים ללמוד  סוכותמ: סיכום. 7

 .הקבע שבחיינו

 

 [1נספח ]

 'ט', מסכת סוכה ב: משנה( פ"ע)

 [.יערא]ואת ביתו עראי , עושה אדם את סוכתו קבע[ של חג הסוכות]כל שבעת הימים 

[ שתתקלקל]משתסרח [ את הסוכה ולחזור לבית]מאימתיי מותר לפנות . ירדו גשמים

 [.מפני טיפות הגשם, התבשיל] המקפה

 

 :שאלות לדיון

 ארעי"ומה ל" קבע"מה נחשב ל, בחג הסוכות"? 

  ישיבה בסוכה במשך שבועמנהג המה הרעיון שעומד מאחורי? 

 בסוכתו או בביתו -היכן עדיף לאדם לשהות? 

  הרי גם לפני כן)מדוע רק כשהאוכל בסוכה מתקלקל מהגשם מותר לאדם לחזור לביתו , 

 ?...(הסוכה היתה פחות נוחה
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 [2נספח ]

 ימצא , חולם כמה פעמים שאם יסע לעיר הרחוקה פראג, חסיד ושמו אייזיק מהעיר קרקוב

 אך , הוא מחליט לנסוע לפראג הרחוקה. ים הראשייםמתחת לאחד הגשר, שם אוצר

 משום ששם שומרים אנשי משמר , מגלה שהוא לא יכול לחפור מתחת לגשר, לאכזבתו

 ראש השומרים שם לב ליהודי שמסתובב . הוא מתעצב והולך אנה ואנה ליד הגשר. המלך

 כתגובה השומר ו, הוא מספר לו על חלומו, ושואלו לפשר מעשיו, שוב ושוב סביבות הגשר

 , שמתחת לתנור בביתו של יהודי ושמו אייזיק, ואומר לו שגם הוא חלם חלום, לועג לו

 אסור , שלדעתו, הוא מוסיף כמובן! מסתתר אוצר( הוא אייזיק מושא הסיפור), בקרקוב

 אז הבין החסיד . ושהחסיד עשה שטות בבואו עד לפראג רק מכח חלום, להאמין לחלומות

 . שבעצם האוצר נמצא ממש מתחת לאפו, ראג הייתה רק כדי לשמוע זאתשמטרת בואו לפ

  .מצא את האוצר והתעשר, חפר מתחת לתנור, חזר לביתו

 

 :שאלות לדיון

  שיש אוצר מתחת לביתו על כךלא חשב אייזיק מעולם מדוע? 

 האם גם אנחנו לא שמים לפעמים לאוצרות שמתחת לאפינו? 

 א את האוצרמדוע נסע אייזיק לפראג כדי למצו? 

 האם גם אנו חושבים לעתים שאוצרות נמצאים במקומות מרוחקים מאיתנו? 

 סוע עד לפראג כדי להבין שהאוצר בביתו בקרקובנמדוע היה אייזיק צריך ל? 

  מדוע אנו צריכים לצאת או לעזוב את מה שיש לנו כדי להבין את ערכם של הדברים שיש

 ?לנו

 

 

 [3נספח ]

םלמטיילים המשתקעי -הודו  

רוב התרמילאים הישראלים אשר מגיעים למזרח הרחוק מעדיפים לבלות תקופה ארוכה בתת 
שנה שהודו מדורגת גבוה ברשימת היעדים  93-כבר למעלה מ. הודו, היבשת המופלאה

הודו מאפשרת לטייל לאורך זמן ממושך ובעלות נמוכה . המועדפים על המטייל הישראלי
אך , בחר למטיילים הצעירים שאחרי צבא או לימודיםבעבר הייתה הודו היעד הנ. במיוחד

בשנים האחרונות השכילו להבין כי היא מתאימה גם לפלחי אוכלוסייה אחרים כגון זוגות בירח 
.ואפילו זוגות בפנסיה משפחות עם ילדים, גולשים, דבש  

 "למזרח"מתוך אתר 
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 רימון מעיסת נייר

  :החומרים
  (רצוי מאיכות טובה)בלון 
 (מ"ס 15על  11בגודל של )קרטון / יסטולבר 
 גזרי נייר עיתון 
 דבק פלסטי 
 (לתמיסת הדבק)פושרים  קערה עם מים 
 סלוטייפ 
 גואש אדום 
  (חוט שמשון/ צמר)חוט קשירה 

 

 :אופן ההכנה

 מתחילים עם כתר הרימון

 .מ"ס 2-3-מגלגלים את הבריסטול סביב עצמו לאורכו לגליל בקוטר של כ .1

 .אחד של סלוטייפ לחיזוקסביבו פס מלפפים  .2

 .מ"ס 3חותכים בצד אחד זיגזג של משלושים קטנים בעומק של  .3

 .חריצים בכדי לקבע אותו לבלון 6-חותכים כשל הגליל בצד השני  .4

 

 הכנת הבלון

 .כגודלו הרצוי של הרימון -מ"ס 15מנפחים וקושרים את הבלון בקוטר של כ .1

  .כות סלוטייפמקבעים את הכתר מסביב לפיית הבלון עם כמה חתי .2

 

 

 ציפוי הבלון

מלא בחול או עם מעט מים [ טי לסוגיו-אייס]בקבוק עם פיה רחבה מומלץ להיעזר ב) .1

מכינים  (עליו נניח את הרימון הפוך בשלב הציפוי. על מנת שיעמוד בצורה יציבה

 (.מעט מים מעורבבים עם דבק פלסטי)תמיסת דבק 

בכדי ליצור  -א יהיו גדולים מידישימו לב של -טובלים בתמיסה את גזרי העיתון .2

שכבות של נייר עיתון עד שהוא נראה  3-5מדביקים על גבי הבלון כ. עבודה מדויקת

 .יציב

מכינים לולאה של סרט קשירה ומקבעים אותה לתוך נייר העיתון בקצה האחורי של  .3

 .הרימון

 (.ניתן לייבש גם בעזרת מייבש שיער)שעות לייבוש  24מחכים  .4

  .ם ותולים לייבושצובעים באדו .5

 תולים את הרימון בסוכה  .6
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 פרחים לסוכה

  :החומרים
  (של פטריות או כל ירק אחר)שתי בלבלות מחוררות 
  (בצרכנייה/ בכולבו/ להשיג בסופר)צבעוניות שאריות של חבילת שקיות... 

 מספריים. 

 חוט קשירה 

 

  :אופן ההכנה

קושרים את שתי הידיות בחלק  .פורשים את ידיות הניילון ומשחילים בחור הקופסא .1

 .הפנימי של הסלסלה

 .ממשיכים לקשור את הניילונים בסלסלה וממלאים דופן אחר דופן .2

 .באותו האופן קושרים את הניילונים אל הסלסלה הנוספת .3

 .קושרים את שתי הסלסלות זו לזו באמצעות חוטים .4

 תולים את הפרח בסוכה  .5

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 הלסוכ -שרשרת ללא צורך בשדכן

  :החומרים
 מלבנים מנייר 

 

  :אופן ההכנה

 .בדיוק לפי הקיפולים שבציור
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שמחת תורה הוא חג   .הוא יום חג, היום שלאחר שבעת ימי חג הסוכות, ב בתשרי"יום כ
 –שהגעת לסיום ואתה מתחיל מחדש , המסמל את היכולת לדעת, בפני עצמו

 !כל הזמן מתחדשתהיצירה 

  :נכתב, לו, ג"כ, אבספר ויקר
ם"... ה ָלכֶׂ ְהיֶׂ ש יִׁ ְקָרא קֹּדֶׂ י מִׁ ינִׁ ה לה ַביֹום ַהְשמִׁ שֶׂ ם אִׁ ְקַרְבתֶׂ וא ָכל ' ְוהִׁ ת הִׁ רֶׂ ֲעצֶׂ

ת ֲעבָֹּדה לֹּא אכֶׂ  .":ַתֲעשּו ְמלֶׂ

 .הסוכות ביום השמיני של חג. עצרה, כינוס: עצרת משמעותה
מסיימים את  מחת תורהבש. תורה-ישראל את שמחת-היום חוגגים בשמיני עצרת בארץ

, שהיא הפרשה האחרונה של ספר דברים "זאת הברכה"פרשת ובקריאת התורה בפרשת 
 ."בראשית" ומתחילים לקרוא מחדש את פרשת

שבע הקפות  לפני קריאת התורה מוציאים את כל ספרי התורה מארון הקודש ועורכים
 .רוקדים ושמחים עם ספרי התורה. סביב הבימה בבית הכנסת

בתפילת ערבית ובבקר לפני קריאת , עצרת-בליל שמיני. פעמיים ות נערכותההקפ
 .הציבור עולה ביום זה לתורה נוהגים שכל .התורה

 

 הגשם תפילת 

ובו נוהגים לומר בבית , ראשית עונת החורף מציין את –שמחת תורה  –חג שמיני עצרת 
שעוסקים במים ( רי קודששי)מורכבת מפיוטים  תפילה זו. הכנסת תפילה מיוחדת על הגשם

אך תוכן הבקשה , ובין אלה של האשכנזים יש הבדלים בין הפיוטים של הספרדים. ובגשם
גשמי ברכה שיביאו , ובמידה הנכונה בזמן המתאים –בקשה מאלוהים שיוריד גשם : זהה

  .טובה לאדם ולאדמה
בעו את ק, במסורת לזמן שבו נקבע גורלם של הגשמים אף על פי שחג הסוכות נחשב

שגשמים במהלך ימי הסוכות אינם נחשבים לברכה  משום, תפילת הגשם רק לשמיני עצרת
מסתפקים , בשמחת תורה, בשמיני עצרת גם. כי אינם מאפשרים לחגוג את החג בסוכה

ולא מבקשים שהגשמים  – "משיב הרוח ומוריד הגשם"בהזכרת הגשמים במילים 
לומר רק  מתחילים – "ומטר לברכהותן טל " –בקשה מפורשת לגשם . ירדו מיד

שהגיעו  גם אלה, וזאת כדי להבטיח שכל עולי הרגל. כשבועיים אחרי החג, בחודש חשוון

  .יספיקו לחזור לבתיהם לפני תחילת הגשמים, ממקומות רחוקים
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ות בהן ניתן כאשר קיימות מגוון מתוד, המכילים מידע אודות החגים, לפניכם חידונים לחגי תשרי

 : להשתמש

המכילים תשובות לשאלות וכן לכתוב כל שאלה על פתק , יש להכין לוחות משחק –בינגו  

את פתקי השאלות מכניסים לכובע ובכל פעם שולפים באופן אקראי פתק מקריאים את . בנפרד

מנצח החניך שמילא את . מסמן בלוח המשחק שלו, השאלה וחניך שקיימת בלוחו התשובה לשאלה

 .כל הלוח

 

. המכילים מושגים רלוונטיים ומכניסים את כל הפתקים לכובע ,מכינים מראש פתקים - "תן קן" 

כאשר בכל פעם נציג קבוצה שולף פתק ולעליו לצייר על הלוח , לקבוצות חניכיםמחלקים את ה

. כאשר יש בראשותה מספר דקות, על קבוצתו לנחש מהו המושג, (אסור לדבר)את המושג 

לאחר הפתרון נציג קבוצה אחרת שולף פתק . הקבוצה לא מצליחה קבוצה אחרת מנסהבמידה ו

  .עם מושג חדש וכך הלאה

 

, לוח המכיל תשעה ריבועים ,בעזרת סלוטייפ עבה ,חדרמסמנים על רצפת ה - "תשע בריבוע" 

. כל קבוצה בתורה מקבלת שאלה. לשתי קבוצות חניכיםמכינים שאלות מראש ומחלקים את ה

כאשר המטרה שלהם , ועונה נכון היא ממקמת את אחד מחברי קבוצתה באחד הריבועים במידה

הינו מקבלת שאלה , אם קבוצה עונה נכון יש לה תור נוסף. ליצור שורה או טור בכדי לנצח

 .במידה ולא ענתה נכון התור שלה עובר לקבוצה השנייה וכך הלאה ,נוספת

 

ומתחת מספרים  (מנהגים ועוד, מאכלים: כגון) שונות תולים על הלוח קטגוריות -מלך הטריוויה  

כל קבוצה בתורה בוחרת . י קבוצותלשת חניכיםמחלקים את ה. הלאה ךוכ 51, 21, 11: לפי הסדר

, הקבוצה עונה נכוןואם , שאלה שואל דריךה, סכום של נקודות ששווה לשאלה בנושא מסוים

 . התור עובר, דעיםאם לא יו. תולשים את הסכום מהקיר ונותנים לקבוצה
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 :הוא המקרא פי על תשרי חודש - 1 שאלה
o עשר השנים החודש.  
o השנה של השביעי החודש. 
o השנה של הראשון החודש. 
o השנה של השני החודש. 

 :השנה ראש מסימני -2 שאלה
o מתיקה דברי מיני וכל, שקדים, תמרים.  
o וכרישה סלק כמו ירקות, רימון, בדבש תפוח ,

 .כבש ראש או דג של ראש
o ערבה, הדס, לולב, אתרוג: המינים ארבעת. 
o תאנה, גפן, שעורה, חיטה: המינים שבעת ,

 .ודבש רימון, זית
 :הוא" תשליך" - 3 שאלה
o כיפורים יום במוצאי הנאמרת תפילה.  
o יום לפני להיטהרות במקווה טבילה של הלכה 

 .הכיפורים
o בערב בנהר להתרחץ חכמים של הלכה 

 .השנה ראש
o מקווה ליד השנה בראש הנאמרת תפילה 

 .למים העוונות את להשליך בקשה ובה, מים
 ":טובה וחתימה כתיבה" - 4 שאלה
o ראש לפני" טובות שנות" שליחת של מנהג 

  .השנה
o חברו את איש לברך השנה בראש מנהג 

 ".ותחתמו תכתבו טובה לשנה: "בברכה
o זכרונות בספרי לחתום ילדים של מנהג. 
o כיפורים ביום תהנאמר תפילה. 

 :העתיקה בעת שימש השופר - 5 שאלה
o שש בשופר תוקעים היו שבת בערב 

  .השבת כניסת על להכריז כדי תקיעות

o למקום העם את להקהיל כדי, לטקסים 
 .הכינוס

o את ולעורר, למלחמה יציאה על להכריז 
 .להלחם העם

o נכונות התשובות כל. 
 :הוא השופר תקיעת סדר - 6 שאלה
o תרועה, התקיע, שברים.  
o שברים, תרועה, תקיעה. 
o תקיעה, שברים, תרועה. 
o תקיעה תרועה, שברים, תקיעה. 

 
 :כינוי הוא" לעשור כסה בין" - 7 שאלה
o נכונות התשובות כל.  
o מכוסה הירח בו היום -" כסה"  שבין לימים ,

 .העשירי ליום -" עשור"ל, בשמים נראה ולא
o בי ומסתיימים תשרי' בא המתחילים לימים '

 .ריתש
o ליום השנה ראש שבין התשובה ימי לעשרת 

 .הכיפורים

 :כינוי הוא" הנוראים הימים" - 8 שאלה
o 3723 בשנת שחל הכיפורים יום למלחמת.  
o פי על שהם, כיפור יום ועד השנה מראש לימים 

 .ומשפט דין ימי ההלכה
o הסליחות נאמרים בהם אלול חודש של לימים. 
o תשובה ימי שהם, תשרי חודש של הימים לכל. 

 ?"כפרות"ה מהן - 9 שאלה
o לילדיהן האמהות בפי השגור חיבה ביטוי.  
o על לכפר ומטרתו, כיפור יום לפני הנערך מנהג 

 .העוונות
o הכיפורים ליום ותפילות פיוטים אוסף. 
o מבקשים בו, הכיפורים ביום הנאמרת תפילה 

 .העוונות על כפרה
 " :תוקף ונתנה" - 11 שאלה
o שמר נעמי והלחינה שכתבה שיר.  
o הכיפורים וביום השנה בראש נאמרתה תפילה. 
o לשבת ומזמורים פיוטים. 
o וביום השנה בראש מוסף בתפילת הנאמר פיוט 

 .הכיפורים
 ?"מחזור"ה מהו - 11 שאלה
o התפילות ובו, הסידור מן הנפרד תפילות ספר 

ים ולשלושת, הכיפורים ליום, השנה לראש .ָהְרָגלִּ
  

o הכנסת בבית הציבור שליח דברי על חזרה 
 .השנה אשר בערב

o חודש בסוף היהודי השנה מעגל של תחילתו 
 .לסליחות היהודים קמים ובו אלול

o קריאת מחזור את המתחיל מיוחד תפילות ספר 
 .תורה בשמחת התורה

 :לזכר סוכות חג את חוגגים - 12 שאלה
o לירושלים לרגל העולים שהקימו הסוכות.  
o ישראל בארץ הצאן רועי שהקימו הסוכות. 
o יציאתם לאחר בסוכות ישראל בני של הישיבה 

 .ממצרים
o במטעים האסיף בעונת ישראל בני שבנו הסוכות 

 .ובכרמים
 :את מסמלים המינים ארבעת - 13 שאלה
o ולאה רחל, רבקה, שרה: האמהות ארבע.  
o משול הטעם: ישראל בעם טיפוסים ארבעה 

 .טובים למעשים והריח, מצוות לעשיית
o בירושלים המקדש לבית לרגל העלייה. 
o וצמחייתה ישראל ץאר. 

 :ל כינוי הוא" אושפיזין"ה - 14 שאלה
o בסוכה חגיגית חג סעודת לעריכת מנהג.  
o הדס, לולב, אתרוג: המינים לארבעת כינוי 

 .בסוכה עליהם המברכים, וערבה
o מתארחים, המסורת פי שעל האומה אבות 

 אהרון, משה, יוסף, יעקב, יצחק, אברהם: בסוכה
 .ודוד

o הנאכלים סלק דלעת :כמו מבושלים ירקות 
 .השנה ראש בערב
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 :נחשו את הפרי - פירות מבולבלים
 אדוק בו .3

 דוב-בן. ד .7
 ספרא . ק .3
 תוף. ח .0
 אבי הגוי  .5
 אפונס. ר. מ .6
 הוא. נ. ו .2
 רינה הקטן .8
 רוזן הסטה .7

 מיע-בן .30
 ילי'צ .33

 ויקי ו .37
 י פוה'ג .33
 גמא. לוז כ .30
 מר מתי .35

 
 

 ?מה יוצא דופן
 

 שסק, אבוקדו, אגוז, תפוז. א
 גפן, אטד, ברוש, זית, תאנה. ב
 שזיף, דובדבן, גואיבה, בננה, אגוז. ג
 זית, גפן, תאנה, רימון, תפוז. ד
 בננה, חרוב, מנדרינה, אגוז. ה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :תשובות
  אבוקדו .3

 דובדבן .7
 אפרסק  .3
 תפוח .0
 גויאבה  .5
 אנונה .6
 אפרסמון .2
 נקטרינה .8
 סנטה רוזה .7

 ענבים .30
 י'ליצ .33

 קיווי .37
 ויה'פג .33
 אגוז מלך .30
 תמרים .35

 

 : תשובות
  (נשיר) אגוז . א
 (אינו מופיע במשל יותם ) ברוש . ב
 (ב -לא לפי הא) שזיף. ג
  (לא שייך לשבעת המינים) תפוז. ד
 (לא עץ) בננה. ה
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 חידון ארבע המינים
 
 ו של האתרוג הוא מוצא. 1

 הודו 
 פרס 

 תורכיה 
 מכסיקו

 
 מתי הגיע האתרוג לארץ. 2

 האתרוג הובא לארץ ביציאת מצרים
                                                                                                             האתרוג היה בארץ לפני שבני ישראל הגיעו אליה 

 יבת ציוןבימי ש
 י אלכסנדר מוקדון"האתרוג הובא ע
 י קרל נטר"האתרוג הובא ע

 
 מלך שנרגם באתרוגים. 3

 דוד 
 רחבעם

 יהוא
 אלכסנדר ינאי

 
 אתרוג מהודר הוא. 4

 סגלגל ולא עגלגל
 ריחני

 עם פיטם
 עם קליפה מחוספסת

 ל"כל הנ
 

 מקום המצטיין בגידול אתרוגים הוא. 5
 האי קורפו 

 האיים הקנריים 
 רד ספ

 יר'אלג
 

 עיר התמרים . 6
 חברון 

 שבע -באר
 יריחו 

 ירושלים
 

 היא " חצצן תמר". 7
 סדום 

 עין גדי 
 ירושלים 

 יריחו
 

 קטיף תמרים קרוי. 8
 ארייה 
 גידוד 
 מסיק 
 קטיף

  :תשובות
 ירחו. 3
 
 עין גדי. 7 

 
 גידוד. 3

 
 עץ אבות. 0

 
 מכיוון שגדלה ליד מים. 5

 
 הודו. 6

 
 שיבת ציון. 2

 
 אלכסנדר ינאי. 8

 
 ל"כל הנ. 7

 
 האי קרופו. 30

 

 ההדס נקרא במקרא . 9
 עץ העבות 

 עץ הדר
 אילן 

 שיח ירק עד
 

 המינים מפני 4הערבה נמנית עם . 11
 ה ליד מיםשהיא גדל

 מכיוון שמצאו אותה מיד כשנכנסו לארץ
 מכיוון שאין בה טעם ואין בה ריח
 כי היא עץ שימושי לבניית סוכות
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  "רגל"נסו לנחש את הפתגם על מטבע הלשון 
 

 :רמזים
 בהצלחה, בשעה טובה .3
 על בסיס לא יציב .7
 גרביים .3
 עליו את הרגליים שרפרף להשעין .0
 בחיפזון .5
 יסוד ועיקרון שלפיו אדם נוהג .6
 חיזק ואימץ אותו .2
 למד מפיו .8
 ביטוי הקשור להדלקת נרות חנוכה)הכל שבו מעסיקיהם בשוק  .7

 חדל לשלם את חובותיו .30
 הסתבך .33
 דבר שקר אין לו קיום והשקרן סופו שיתגלה .37
 ללא שיור חלק אחד בגופו .33
 התנכל להכשילו .30
 ם כסף תמורת נזק לאברי הגוףל על חיוב תשלו"לימוד חז .35

 
 היא והוא לחגים 

 או ת' היא מתקבלת מהוא בתוספת האותיות ה'
 רגל –רגל : פתרון א: לדוגמא

 

 שלושה כאלה קיימים בשנה ועולים בהם לירושלים - הוא  .א

 מסרה ידיעות לאוייב - היא     
 

 שם נוסף לחג הסוכות, לקט פירות -הוא  .ב

 אנשים התכנסות של -היא     
 

  מארבעת המינים -הוא . ג

 שמה הנוסף של אסתר במגילה -היא     
 

 לפני הלילה -הוא . ד

 צומחת בגדות נחלים ואותה מברכים בסוכות -היא      
 

 הזכר ביונים -הוא   .ה

 את שמחתה חוגגים בסוף חג הסוכות -היא      
 

 סורת בסוכהנעים זמירות ישראל ממלכי ישראל שמבקר לפי המ -הוא   .ו

 קרובת משפחה -היא     
 

 בין השוק לירך, חלק מהרגל -הוא . ז

 אמירה כל טוב למישהו, איחול -היא     

 
 ריגלה, רגל. א
 אסיפה, אסיף. ב
 הדסה, הדס. ג
 ערבה, ערב. ד
 תורה, תור. ה
 דודה, דוד. ו
 ברכה, ברך. ז
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 :ותשאל
 ?מה התאריך העברי של ראש השנה .1
אלוהים דן את האדם בראש השנה  .7

 ?על
 ?מהי המצווה העיקרית של החג .3
 ?איך מכונה החוג בתורה .0
 ?מדוע החג מכונה יום תרועה .5
 .כמה ימים החג .6
 ?מדוע ראש השנה נמשך יומיים .2
 ?מהם מנהגי החג .8
 ?מהו תשליך .7

מהם המאכלים העיקריים שנהוג  .30
 ?לאכול בראש השנה

 ?אוכלים דבש בראש השנהמדוע  .33
מדוע נהוג לאכול חלות בצורות  .37

 ?רבות
 .מדוע אוכלים דגים בראש השנה .33
מהו המשפט המפורסם שאומרים  .30

 ?בראש השנה על הדגים
 ?מדוע נהוג לאכול ריבות .35

 

 תשובות
 .אוב בתשרי .3

תה לו וקובע מה יארע לו בשנה יהשנה שהי .7
 .הבאה

 לתקוע בשופר .3
 .יום תרועה .0
 .בשל מצוות הקריע בשופר .5
 .יומיים .6
טה הטעם לשני ימי החג בארץ ישראל נעוץ בשי .2

הקדומה לקביעת זמן תחילת החודש על פי 
מועד ראש החודש היה . ראיית מולד הלבנה

נקבע לפי עדות ראיה על הופעת הירח החדש 
מכיוון . לאחר המולד בפני בית דין בירושלים

שבחוץ לארץ לא ידעו מתי באו העדים שהעידו 
חגגו מספק יום נוסף , על ראיית הירח החדש

היות שראש השנה . לויותשנקרא יום טוב שני של ג
גם , נחוג בתחילתו של חודש חדש ולא באמצעו

לא ידעו האם אכן ( מחוץ לירושלים)בארץ ישראל 
באו העדים ביומו הראשון של ראש השנה או 

לפיכך גם בה נמשך ראש השנה . ביומו השני
משבוטל קידוש החודש על פי ראייה [. 3]יומיים

לה והוחלף בלוח קבוע הייתה מחלוקת בשא
. כמה ימים יש לנהוג ראש השנה בארץ ישראל

ה הייתה שבארץ ישראל אין לנהוג "דעת הרז
כמו בשאר , אלא יום אחד של ראש השנה

הוא העיד גם שכך נהגו בתחילה . המועדים
עד שהגיעו לשם הוראותיו של , בארץ ישראל

. ף שקבע לנהוג שני ימים גם בארץ ישראל"הרי
ה הדעה התקבל, בימי הביניים, לבסוף

 .שהעמידה את אורך החג על יומיים
על פי התורה יש חיוב על האדם . התרת נדרים

 לקיים את נדריו
, קריאת התורה בראש השנה מרבים בתפילות .8

נהוג לאחל בליל ראש : איחולים,תקיעת שופר
, ולדעות שונות אף ביומו ובליל היום השני, השנה

 תשליך ".לשנה טובה תיכתב ותחתם"
או ביומו השני )של ראש השנה  ביום הראשון .7

במקרה שהיום הראשון חל בשבת לפי מנהג 
הולכים אחרי הצהריים לחוף נהר או , ( האשכנזים

שהיא בקשה , ים ואומרים בו את תפילת תשליך
 ".מצולות ים"להשלכת העבירות אל 

 .ריבות,רימון,דגים,חלות בצורות רבות,דבש .30
כי רוצים שהשנה שבאה עלינו תהיה מתוקה  .33

 .דבשכ
נהוג בראש השנה לאכול חלות בצורות שונות  .37

המסמלות את השאיפות השונות והמשאלות 
 .לקראת השנה החדשה

אכילת הדגים מקובלת עקב הסגולה שלהם  .33
 ".וידגו לרוב בקרב הארץ"לפרות ולהתרבות 

 ".ראש ולא לזנב"שנהיה ל .30
בעדות המזרח נהוג לאכול ריבות של פירות  .35

 .של כל פרי בנפרד רבים עקב מתיקותן וסגולתו

 

ת - 1 שאלה מעו שג מש ת" המו  ":סליחו
ת פרקי. 1 פילו טים ת פיו תוכנם ו ה ש ה בקש                                                                         הנאמרים, לסליח

דש ל בחו   .אלו
ת. 2 ה בקש בר סליח  .מח

ה שיר. 3 ה אהב ת שכתב משורר ה ה ת גולדברג לא 1 בשנ 331 
תף שיר. 4 ת הש ת העברי הזמר בפסטיבל ש 1 בשנ ה 311 תו  ושר או

ת ת הזמר הודי                                                                             . רביץ י
 

ה - 2 שאלה ה מ ת: "בביטוי הכוונ ברו ן ע ום אדם שבי  ?" למק
ת. 1 עשו עברו ן שנ פי האדם בי היו כל   .אלו

ת. 2 רו ן שלא עב ת פר ני הם לכ  .עלי
ת. 3 רו עשו עב  .ישראל בארץ מקום בכל שנ

ת. 4 עשו עברו ן שנ ו אדם בי חבר  .ל
 

ת - 3 שאלה פיל  :היא" נדרי כל" ת
ה. 1 פיל ת ת הודי י"ע הנאמר ן י ת מאמי ת שעורך בע תשליך טקס א  .ה

ה. 2 פיל ת ת הודי כאשר הנאמר ן י אמי  .נדר לנדור מחליט מ
ה. 3 פיל ת ת ת בימי הנאמר פני הסליחו ה ראש ערב ל  .השנ

ה. 4 פיל ת ת פותח ת ה ם יום ערב א פורי ת, הכי פני ונאמר ת ל קיע  ש
ה  .החמ

 
ת" - 4 שאלה פיל  :היא" נעילה ת

ה. 1 פיל ת ת ת הנועל ן א ת שמיני – תשרי חגי אחרו צר                  .ע
ה. 2 פיל ת ת ת הנאמר ה בשמח ת נועלים כאשר תור פרי א ה ס תור  ה

ן רו דש בא  .הקו
ה. 3 פיל ת ה ה ת האחרונ פורים ביום הנאמר היא, הכי ת ו ת נועל ום א ה י  .ז

ם. 4 פורי הכי ת ביום  הנאמר ה  הראשונ ה  פיל ת  ה
 

ים - 5שאלה  פור הכי ום  ן בי גדים בצבע לב הגים ללבוש ב                                                             ?מדוע נו
ביא . 1 הנ ת דברי  ים א שלג :" כדי לקי נים כ טאיכם כש היו ח ם י א

ו  ".ילבינ
היכנס. 2 תר ל הכנסת, כי מו ת  בי ים לבנים ל גד  רק עם ב

ה. 3 ו' כי  ן לכבוד העם ללבוש לב  אמר לכל 
ת כל נדרי נאמר. 4 פיל ת האל: "כי ב פני   "לא תלבש שחור ב
 


