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רציונל 
המוצר נבחר מתוך רצון להעמיק בלוח השנה העברי, בהתייחס לשלושה 

רבדים :  זמן עברי, מקום ואדם.
ברכיב הזהות “זמן”, נתייחס לנקודת זמן עברית )חג או מועד(, קו זמן 
עברי )מחזור החגים והמועדים בשנה אחת(, מעגל זמן עברי )מחזור 

החגים והמועדים החוזרים בכל שנה(.
חשיבות ההכרזה על ראש חודש משמעותית לקביעת החגים היהודיים, 

שכן הם תלויים בתאריך העברי לפי החודשים העבריים.
לוח השנה היהודי מבוסס על מחזור הירח. היום הראשון בחודש וכן היום 

השלושים בחודש מלא )במידה והוא קיים( נקראים ראש חודש ויש לו 
מעמד של חג למחצה.

כשאלוקים ברא את הזמן העברי, הוא ברא קודם כל את הלילה ולאחר 
מכן את היום. לכן, תאריכי לוח השנה היהודי מתחילים עם שקיעת 

החמה, בלילה הקודם ליום. בעוד יום בלוח השנה האזרחי מתחיל ונגמר 
בחצות הלילה, יום יהודי נמשך מרדת החשכה עד רדת החשכה של יום 
המחרת. השבת מתחילה ביום שישי עם שקיעת החמה, ונר זיכרון ביום 

השנה לפטירה מודלק כבר בערב קודם לכן.
ביהדות תמיד היה חשוב לדעת בדיוק מתי מתחיל החודש, כיוון שהחגים 

נקבעים לפי התאריך בחודש.
ניסן הוא החודש הראשון בלוח השנה היהודי. לפני שהיהודים יצאו 

ממצרים, ביום הראשון של חודש ניסן, אלוקים אמר למשה ולאהרן: 
“החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה” 

)שמות י”ב, פסוק ב'(.
)החודש הזה נקרא גם “הֶיַרח הזה” בשל הקשר של החודש לירח(. ומכאן 

תכונתו המיוחדת של לוח השנה היהודי: השנה מתחילה בראש השנה, 
ביום הראשון של חודש תשרי – הוא יום השנה לבריאתם של אדם וחווה. 

אבל תשרי אינו החודש הראשון.
חודשי השנה בלוח העברי נקבעים לפי הירח, אבל מחזור השנה מבוסס 

 על שנת שמש, הקובעת את עונות השנה ואת המחזור 
של שנה חקלאית. 

מכאן עולה בעיה של חוסר התאמה בין השניים: בשנת ירח 354 ימים, 
ואילו בשנת שמש 365 ימים. זאת אומרת, שבכל שנה יש הפרש של 11 

יום בין שנת הירח לשנת השמש. הפרש זה בין שנת הירח לשנת השמש 
הולך וגדל, ובסופו של דבר הוא עלול לשבש את הקשר בין התאריך 

העברי, שנקבע לפי החודש והירח ובין העונה החקלאית, שנקבעת על פי 
השמש. הקשר בין הזמן בלוח העברי לאדם,  הוא דרך צמח המאכל מפני 

שהגידולים החקלאיים חייבים להיות מתואמים עם זמן עברי, ובראשם 
החגים וסמלי המזון העולים על השולחן בחגים. מה היה קורה אם סוכות 

היה חל בחורף? מה היינו אוספים באסיף? מה היה קורה אם קציר 
השעורים לא היה בפסח ואם קציר החיטים לא היה בשבועות? הרי זה 

ממש מחבל בתרבות היהודית בת אלפי השנים ופוגם בסמלי החג.
בלוח העברי יש שלושה חגים שכל אחד מהם קשור לעונה חקלאית 

מסוימת. שלושת החגים הם: פסח, שבועות וסוכות )שלושת הרגלים(. 
על-פי המקרא יש לחוג את חג הפסח בחודש האביב, שבו מתחילים את 

קציר העומר, קציר השעורים הראשון.
“שמור את חודש האביב ועשית פסח לה' אלוהיך כי בחודש האביב 

הוציאך ה' אלוהיך ממצרים לילה”- )דברים ט”ז פסוק 1(.
חג השבועות הוא חג הקציר, קציר החיטים, וחג הביכורים “וחג שבועות 

תעשה לך ביכורי קציר חיטים”- )שמות ל”ד פסוק 22(.
חג הסוכות מסיים את השנה החקלאית, ומכאן שמו הנוסף “חג האסיף” 

“חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באוספך ]את היבול[ מגורנך 
ומיקבך”- )דברים ט”ז פסוק 13(. כדי שחג הפסח יהיה תמיד בעונת 

האביב )קציר העומר(, חג השבועות בעונת הקציר )קציר החיטים(, וחג 
ר את השנים, כלומר להוסיף חודש  הסוכות – בעונת האסיף, יש צורך לַעבֵּ

ללוח השנה העברית אחת לכמה שנים. 
על-פי הלוח הקדום הנזכר בתורה, החודש הראשון בשנה היה חודש 

האביב, הוא חודש ניסן, ופסח היה החג הראשון. החודש האחרון בלוח 
זה היה חודש אדר ולא אלול, ולכן בכל שנה מעוברת מוסיפים עוד חודש 
אדר, שהוא האחרון בחודשי השנה על-פי מניין החודשים הקדום. בשנה 

מעוברת קיימים שני חודשי אדר:   אדר א' ואדר ב'.  

אנו מאמינים שעיסוק והנכחה של שיח זהות בנקודות זמן הנמצאות 
על הלוח העברי ומתארות את הקו המתמשך של סיפורי העם ומורשתו 

במעגל החיים ובזמן העברי כולו, יביאו להבָנָיה מתמשכת של זהות 
התלמיד הנחשף בכל פעם לרכיבי זהות אחרים ולשאלות זהות שונות. 
דרך הלימוד של התלמידים תתבצע על-ידי העמקה בטקסטים יהודיים, 

ציוניים ואזרחים-דמוקרטים. המפגש בין התלמיד לבין הטקסט הוא 
המחולל את הלמידה סביב סוגיה/בעיה/ שאלה וכד'.

המוצר שלנו מתמקד בשלושה רבדים: אדם, מקום וזמן עברי.
רבדים אלו שזורים בכל חודש בחדשו, על פי האירועים, אישים, סיפורים, 
ערכים... הקשורים ומאפיינים את אותו חודש, במעגלי השייכות השונים 
ובהלימה לליבה הערכית של בית ספרנו, והגורם המארגן שייכות. תכני 

הטקסים יכללו: ישוב שהוקם / התאזרח, עונה חקלאית, אישים שהטביעו 
חותם בבקעת הירדן ) גנדי, אריק רגב , גד מנלה..( עונות השנה, יחסים בין 

אדם לאדם בהתייחס לערכי מפתח הל”ב.
במהלך השנה כל כיתה תלמד ותתמקד בחודש אחד. בתהליך זה יעברו 

התלמידים הכרות מעמיקה באמצעות דף לימוד חודשי. הכרות זו תעסוק 
במעגל האירועים, אישים, מקום וזמן עברי, וכן התמודדות עם שאלות 

זהות. יום השיא החודשי יצוין בטקס ראש חודש, אותו יציגו התלמידים 
לכלל בית הספר.

בסיום כל טקס, כחלק מתהליך ברור זהות, יתקיים דיון בכיתות הסובב 
סביב הסוגיות והדילמות שהועלו בטקס.
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טבלה מארגית - כיתות א’ - ו’

התחום הלימודי

התחום התרבותי

התחום הארגוני

התחום החברתי

התחום קהילתי

התחום הפיזי

כיצד יושגו המטרות מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

העמקה בטקסטים באמצעות דף לימוד 	 
חברותא.

העשרת הידע בתחומים השונים של הטקס.	 
עברית – חיזוק מיומנויות השפה העברית, 	 

סוגות שונות, מקורות ראשוניים ומשניים.
שעת חינוך – מפתח הל”ב, חיבור לערכי 	 

מפתח הל”ב על פי החודש העברי מאפייניו 
וזמנו במעגל השנה.

 חיבור ללוח השנה העברי בהתייחס ל- 	 
חגי ישראל, מועדים, אירועים.

הרחבת הדעת והעשרה באמצעות סרטונים 	 
העוסקים וממחישים את נושאי הטקס.

דיון במסגרת כיתתית לאחר הטקס בנושא 	 
דילמות וסוגיות שהועלו.

• הבניית זהות התלמיד באמצעות טקסטים 	
מתחומי היהדות, ציונות אזרחות בדגש על 

רכיבי זהות- זמן, מקום, אדם.
• הפצת מסרים משפיעי זהות באמצעות 	

טקסים וריטואלים קבועים.
• הכרות עמוקה עם ההיבטים השונים של 	

נושאי הטקס ויצירת מפגש המזמן, הבעת 
עמדות, מחשבות וכו.

• יצירת דרך לימוד שונה באמצעות הטקס 	
המהווה כמנוף לקרוב נושאים אקטואליים, 

חברתיים הנוגעים לעם, לארץ, לתרבות, 
לזמן העברי וכו. 

כיצד יושגו המטרות מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

קיום התכנסות וטקס כמידי ראש חודש.	 
כל כיתה אחראית להציג חודש אחד.	 
דיון כיתתי העוסק במסרים העיקריים 	 

שהועלו בטקס תוך דגש על שיח ערכי 
ומיטבי.

• הדגשת ההשפעות של רכיבי הזהות– 	
אדם, מקום וזמן של תרבות ישראל 

 ומורשתו על זהות אישית וקולקטיבית 
של התלמיד.

• יצירת חוויה רגשית וחיזוק מעגלי השייכות.	
• יצירת מסורת של ריטואלים החוזרים על 	

עצמם במעגל השנה העברי והשרשתם 
 בלב התלמיד כחלק מהשפעה על 

רכיבי זהותו.
• הבעת עמדה ודעה אישית מול דעתו של 	

הקולקטיב – התנהלות בקונפליקט.

כיצד יושגו המטרות מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

 לימוד והעמקה ברכיבי זהות באמצעות 	 
דף חברותא.

הכנת הטקס במסגרת כיתתית- כל כיתה 	 
מציגה חודש אחד.

יצירת מבנים ארגוניים לימודיים וחברתיים 	 
כדי ליצור אינטראקציה חברתית.

כיצד יושגו המטרות מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחי

סיורים )ראה התחום הלימודי(	 
מרצים אורחים מהבקעה והפעלות בתחום 	 

הבריאות והספורט.
 הכנה מוקדמת לצעדת הבקעה 	 

)כללי צעידה, ייצוג היישוב(
פעילות של הנהגות בית הספר	 

 אינטראקציה חברתית, כבוד לזולת 	 
ולמידה בחברותא כמיומנות המבנה זהות 

אישית וקולקטיבית.
יצירת ריטואל וחוויה תרבותית – חברתית 	 

 כחלק מחיזוק ערך השייכות 
ו“גאוות היחידה”

כיצד יושגו המטרות מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

יצירת מסורת ההופכת את טקס ראש 	 
החודש להפצת המסרים והרעיונות הערכיים 

של בית הספר לקהילה כולה.
משימות ושיתוף הורים בבית התלמיד.	 

קיום טקסי ראש חודש והתכנסות,  	 
כהזדמנות להפצת מסרים ולערוב הקהילה.

יצירת למידת המשך בבית התלמיד 	 
ובקהילה.

כיצד יושגו המטרות מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

התכנסות וקיום טקס אחת לחודש בהובלת 	 
הכיתות השונות.

הפצת המסרים העיקריים באמצעות לוח 	 
ובאתר הבית ספרי.

קיום טקסי ראש חודש והתכנסות.	 
עיצוב זהות והשפעה על זהות אישית 	 

וקולקטיבית באמצעות ביטויים חזותיים.
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הלמידה לקראת הטקס תהיה בנויה משלושה רבדים מרכזיים בהם עוסק המוצר:
1. אדם   2. זמן   3. מקום

מתווה לבניית טקסמתווה לטקסי ראש חודש

מתווה לאחר הטקס

משך זמן הטקס: עד 20 דקות.
כל טקס יתוכנן על פי המודל הבא:

1. תפילת החודש
2. שם החודש ומשמעותו

3. הערך המוביל את החודש
4. אירועים מרכזיים בדגש על לפחות אחד משלושת הרבדים השונים )אדם, מקום וזמן( ובהלימה 

לערכים המובילים של בית הספר)כבוד, אחריות ומצוינות( והגורם המארגן – שייכות.
5. רצוי שתעלה דילמה מותאמת לערך החודש.

	 ניתן להציג את התכנים השונים באמצעות סרטון, המחזה, מצגת, שירה, קריאה, שיתוף קהילה או 
בכל דרך אחרת.

כל תלמידי בית הספר אשר צפו בטקס עורכים 
שיח מברר זהות בכיתה:

1. התייחסות לתחושות הילדים: 
	 איזה חלק של הטקס הרשים אותי במיוחד ומדוע?

	 מהם הרגשות/מחשבות/הרהורים שעלו בי בעקבות הצפייה בטקס?

2. התייחסות לתכנים שהועלו בטקס:
	 כיצד הפרופיל הבית ספרי בא לידי ביטוי בטקס? 

	 דבר חדש אחד שלמדתי בטקס.

3. התייחסות לדף החברותא החודשי:
המורה תבחר מראש טקסט/טקסים מתוך דף החברותא

לדיון בכיתה תוך התייחסות לשאלות הזהות.

אירועים בדגש על המקום – 
)בקעת הירדן, ארצנו, מקורות 

משלוש העולמות.(

אירועים בדגש על הזמן )עונות 
השנה, משמעות שם החודש(

אירועים בדגש על סיפורו של 
אדם )מדרשים, דילמות, שירים 

וכו'( בכל טקס צריכים להיות 
מונכחים שלושת הרבדים: 
אדם, מקום וזמן, בשילוב 

טקסטים משלושת התחומים –
יהדות, ציונות, אזרחות. 

אדם זמן מקום
משך זמן הטקס
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זמן: שני שעורים

מטרות:

1. עבודה בחברותא וחשיפה לטקסטים מתחום היהדות, 
ציונות ואזרחות להבניית זהותו של התלמיד.

2. הכרת האירועים, סיפורים, אישים. באמצעות שלושת 
רכיבי הזהות: אדם, זמן, מקום.

3. הכרות עמוקה עם ההיבטים השונים של נושאי הטקס.

פתיחה :

במליאה הקרנת הסרטון ראש חודש מתוך אתר גלים
http://www.galim.org.il/m/sites/month

הסבר והתייחסות לתפילת ראש 
חודש שמקריאים בכל טקס.

מנהג קדום הוא מזמן הראשונים לברך את החודש בשבת 
שלפני ראש חודש. חשיבותה של ברכת החודש גורמת לכך 

שהשבת בה נאמרת תפילה זו נקראת על שמה 'שבת מברכין'.
תפילה חשובה זו נאמרת לאחר קריאת התורה בשבת, מתוך 
רגש וכונה, שהרי אנו מבקשים בה שיבוא עלינו החודש הבא 

לטובה ולברכה לששון ולשמחה, חיים ארוכים, פרנסה, וחילוץ 
עצמות, אהבת תורה ויראת שמים. ושיתמלאו משאלות לבנו 

לטובה שמועות טובות. ובשורות טובות. גשמים בעתם, רפואה 
שלמה. וגאולה קרובה. 

מדרש קוהלת

על פי המסורת היהודית האדם נברא אחרון, והוא שונה 
משאר הברואים - הוא נועד למשול בבריאה, לשכלל אותה, 

אך גם לשמור עליה. 
בניגוד לתרבויות אחרות, התרבות היהודית אינה רואה 

בטבע כפי שהוא אידיאל: 
יש מקום לפתח את הטבע ולרתום אותו לצורכי האדם. עם 

זאת, יש צורך לשמור על האיזון בין הקדמה והפיתוח לבין 
השמירה על הטבע והמשך קיומו לדורות הבאים:

“בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו 
והחזירו לפני כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשיי, כמה 

משובחים הם! וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי. תן דעתך, שלא 
תקלקל ותחריב את עולמי. שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך”.

)קהלת רבה ]וילנא[ ,ז, א ]יג’[(

השמירה על העולם אינה שמירה רק על הטבע ועל 
הסביבה. אכן, על פי המדרש המשמעות של תיקון עולם 
באה לידי ביטוי בשמירת האדם על הטבע. אבל המדרש 

משתמש במושג “ראה מעשיי כמה משובחים הם”, ומכאן 
ניתן ללמוד שההתייחסות בתיקון עולם אינה מסתפקת 

בשמירת הטבע בלבד אלא מכוונת לכלל מעשיו של הקב”ה 
ובתוכם גם האדם. במובן זה, תיקון העולם מתייחס גם 

ליחסים של האדם לזולתו. תיקון העולם ושכלולו הוא גם 
תיקון האדם ויחסו לסובבים אותו.

האדם עץ השדה
אנלוגיה בין האדם לבין העץ )האם העץ הוא כמו האדם?( על 

פי השיר העץ דומה לאדם בכמה תכונות : כמו העץ שעולה 
למעלה - כך גם האדם, וכמו העץ ששואף קדימה - כך גם 
האדם. אבל, במקום שההשוואה תדבר על המציאות שבה 

האדם והעץ צומחים ומתפתחים יחדיו, ומצליחים לעמוד אל 
מול כל הקשיים - אנו קוראים שהאדם והעץ הולכים באותה 

דרך אל הכיליון: אולי אפשר לראות שהעץ צומח - אבל בעצם 
הוא כמו האדם שנגדע. אולי אפשר לראות שהעץ שואף 

למעלה - אבל הוא בעצם כמו האדם שעולה באש. אולי אפשר 
לראות שהעץ צמא למים - אבל הוא בעצם כמו האדם שנשאר 
צמא. וזה מראה על פסימיות של המשורר. לכאורה קיים דמיון 

בין השניים אבל לאמתו של דבר העץ שונה מהאדם : לאדם 
תכונות אנוש אוהב, שונא וטועם.
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כנסת ישראל, ירושלים

הכנסת הראשונה
האספה המכוננת הייתה הגוף הפרלמנטרי הראשון של 

מדינת ישראל שהרכבה נקבע בבחירות לאספה המכוננת. 
על פי מגילת העצמאות יעדה היה לקבוע “חוקה” עד ל-1 

באוקטובר 1948, שעל פיה יוקמו “השלטונות הנבחרים 
והסדירים של המדינה”. בפועל הבחירות ל”אספה 

המכוננת” התקיימו ב-25 בינואר 1949, וישיבתה הראשונה 
התקיימה ב-14 בפברואר 1949 )ט”ו בשבט ה’תש”ט(, 

ובראשה ישב יוסף שפרינצק. האסיפה “החליטה לקרוא 
לבית-המחוקקים הישראלי בשם “כנסת” ואת האסיפה 

 המכוננת בשם “כנסת ראשונה”. 
הכנסת חוגגת מדי שנה את יום הולדתה בט”ו בשבט.

לאה גולדברג
לאה גולדברג נולדה בקניסברג שבפרוסיה וגדלה בקובנא 

שבליטא. החל משנת 1918 למדה בגימנסיה העברית 
שבקובנה. למדה באוניברסיטאות שבברלין ובבון. בשנת 
1933 קיבלה תואר דוקטור לבלשנות שמית. את יצירתה 

הספרותית החלה עוד בליטא, שם פורסמו שירים ומאמרים 
פרי עטה בכתבי עת עבריים. בליטא נמנתה עם חברי 

קבוצת הסופרים “פתח”.
ב- 1935 עלתה לארץ. בארץ עסקה גולדברג בהוראה בבית 

ספר תיכון בתל אביב. עבדה במערכת העיתונים “דבר”, 
“על המשמר”, “דבר לילדים”, “על המשמר לילדים” ו”אורות 

קטנים”.
בין השנים 1943-1944 ערכה את ספרי הילדים ב”הוצאת 

הפועלים”
החל משנת 1952 החלה ללמד בחוג לספרות עברית 

באוניברסיטה העברית בירושלים. משנת 1963 עמדה בראש 
החוג לספרות השוואתית באוניברסיטה. בארץ השתייכה 
גולדברג לקבוצת המשוררים המודרניסטים ויחד עם זאת 

כתבה במשקל ובחריזה. נמנתה בין חברי חבורת הסופרים 
“יחדיו”, בראשות שלונסקי אשר הוציאה לאור את 

השבועונים “טורים” ו”כתובים”.
יצירותיה לילדים הפכו לקלאסיקה ודורות רבים של ילדים 

גדלו על ספריה. ספריה הידועים לילדים ולנוער: “נסים 
ונפלאות”, “דירה להשכיר”, “מה עושות האיילות”, “ידידי 

מרחוב ארנון”, “איה פלוטו”, “דירה להשכיר”, “שמגר הנגר”. 
שירים רבים זכו להלחנה ולביצועים בידי מבצעים שונים.

גולדברג תרגמה עשרות יצירות קלאסיות לעברית, בניהן 
יצירותיהם של צ'כוב, שייקספיר, טולסטוי ואיבסן. תרגמה 

את היצירה רבת ההיקף “מלחמה ושלום”.
גולדברג כתבה מחזות תאטרון: “ים בחלון” 1938, “בעלת 
הארמון” 1954 )שעלה בקאמרי לאחר מותה(. כתבה את 

הרומן “והוא האור” ב- 1946.
זכתה בפרס רובין על ספרה “על הפריחה”. כלת פרס 

ישראל לספרות.
חלוקה לזוגות - הסבר על מהלך העבודה בדפי החברותא

כל זוג מקבל דף, קוראים את הטקסטים ועונים על 
השאלות.

לכיתות הנמוכות – להתמקד בפתגם / טקסט אחד בכל 
רכיב זהות.

בניית הטקס
בחירת הטקסטים הנבחרים בהתייחס לשלושה רכיבי זהות 

– אדם, זמן, מקום.שימוש במפת טקסי ראש חודש.



חודש   תשרי

אדם מקוםזמן

בתורה נקרא תשרי “החודש השביעי”, שכן הוא שביעי 
למניין החודשים ליציאת מצרים - מניסן, והראשון 

לחודשי השנה. “בחודש השביעי באחד לחודש יהיה 
 לכם שבתון זיכרון תרועה מקרא קודש” 

)ויקרא כג: כד(. 
תשרי גם מכונה “מלך החודשים” מפני שחלים בו 

חגים רבים.
הֵשם “תשרי” פירושו התחלה במקור באכדית. 

מקור נוסף לשם הוא שמו הבבלי “תשירו” שפירושו: 
 ראשית ובדומה השם בארמית “תשריתו”, 

שפירשו התחלה.

הקיץ עבר, החום הגדול 
שנה חדשה באה לכל 

רוחות מנשבות, נודדות ציפורים 
הולכים ובאים הימים הקרים. 

הביטו וראו קטונתי אתמול 
הקיץ עבר ואני כבר גדול 

שנה חדשה התחילה היום 
היי נא ברוכה ובואך לשלום

מילים: שמואל בס

לסלוח/חנה ניר
 

לא לא קל לסלוח,
קשה עד מאוד לוותר

הלב מסרב לשכוח
הלב לעיתים נוטר.

קשה כשהכאב מפלח
ויותר קשה להשלים,
אך אם אלוהים סולח
אנחנו וודאי יכולים

לכאורה / זרובבל גלעד

ולכאורה כה פשוט וטבעי 
לומר לאדם יקר

את המילה האחת,
וטבעי הוא לגשת

ביד לאחוז, להציץ בעיניים
וזה הענן 

האופף את הלב 
ימוג לכאורה.

מהו הנושא המשותף בו 
עוסקים שני השירים?

• מדוע לפעמים קשה 	
לבקש סליחה? 

• מהם היתרונות ומהם 	
החסרונות בבקשת 

סליחה?
• האם קשה או קל לכם 	

“בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו 
בסוכות. למען ידעו דורותכם כי בסוכות הושבתי את 

 בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים...” 
)ויקרא, כ”ג, מ”ב-מ”ג(

הסוכה כסמל השלום - הסוכה היא יצירה חומרית. 
יש בה מלאכת בניה ומלאכת קישוט, צבעים וריחות. 
במהלך הדורות קיבלה הסוכה גם משמעות רוחנית, 

שפירושה ראיית הסוכה כמסמלת את השלום העולמי. 
הסוכה נקראת “סוכת שלום” ויש בה סמל לרצון 

השלום של העולם כולו. כשבית המקדש היה קיים, היו 
מקריבים שבעים פרים כמספר אומות העולם וכרמז 

לכך, שסוכת השלום תביא שלום עולמי.

ערך החודש -   שיתוף והשתתפות

מהן תופעות הטבע הבולטות בשיר? 
איזו עונה מתאימה לתיאור?

מהן התחושות העולות בכם כאשר מגיעה תחילת 
השנה?

מה הייתם מאחלים לעצמכם בתחילת שנה זו?
מה אתם  מאחלים למשפחתכם? לחברכם? לבקעת 

הירדן? למדינה?

אסור לאדם להיות אכזרי, ולא יתפייס,
אלא יהא נוח לרצות וקשה לכעוס,

ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול - 
יחמול בלב שלם ובנפש חפצה.

ואפילו הצר לו וחטא לו הרבה, לא 
 יקום ולא יטור”. 

מתוך: הלכות תשובה לרמב”ם, ב', ו'

 “אם אתה רואה    מישהו עצוב ובודד, 
אנא הייה חבר   שלו“ )הרב שלמה קרליבך(

לבקש סליחה? מדוע? 
• ממי הייתם מבקשים 	

השנה סליחה? מדוע? 
• אילו ערכים באים לביטוי 	

עם בקשת הסליחה?
)העזרו בערכים המובילים 

של בית הספר – הסבירו(.

• כיצד אתם מרגישים 	
כשמבקשים מכם סליחה? 

• האם היה מקרה בו התקשתם 	
 לסלוח? מדוע? 

ספרו על כך לחברכם.

בין אדם לחברו

בכל שנה בחג הסוכות נבנית בבית הנשיא סוכה גדולה 
אליה מוזמנים כל אזרחי מדינת ישראל. 

נשיא מדינת ישראל פועל לייצוגה של מדינתנו מול ראשי 
מדינות, אישים בכירים ומוסדות חשובים ברחבי 

העולם. פעילות הנשיא מכוונת לחיזוק המחויבות ההדדית 
בקרב אזרחי ישראל, הלכידות החברתית, הגאווה 
הלאומית והקשר בין ישראל והתפוצות; לטיפוח ערכי 

המוסר, השוויון והשלום בחברה, לקירוב לבבות בין הרוב 
היהודי ובין אוכלוסיות המיעוטים. )אתר הנשיאות בישראל(

סוכת שלום

כיצד מתקשרת הסוכה עם פועלו של נשיא המדינה?
אילו ערכים ניתן לזהות מפועלו של נשיא המדינה?
מה דעתך על פועלו של הנשיא לקירוב הלבבות בין 
אוכלוסיות המיעוטים לבין הרוב היהודי במדינתנו?

האם ביקרת פעם בסוכת הנשיא? כיצד התרשמת?

מזל החודש: מאזניים 
רמז לראש לראש השנה ויום הכיפורים בהם נידונים בני האדם 

לזכות או לחובה ומעשיהם נשקלים במאזניים. בימים אלו 
נוהג האדם לעשות חשבון נפש- לבחון את מעשיו והתנהגותו 

ולזהות את הטוב שעליו לחזק ואת הרע שעליו לתקן.

ׁש  ַחדֵּ תְּ ָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. שֶׁ ברכת החודש - ְיִהי ָרצון ִמלְּ
ה ְלטוָבה ְוִלְבָרָכה. ְלששון ּוְלשְמָחה. ִליׁשּוָעה  ָעֵלינּו ֶאת ַהחוֶדׁש ַהזֶּ

מּועות  לום. ִלשְׁ ים טוִבים ּוְלשָׁ ָלה. ְלַחיִּ ּוְלֶנָחָמה. ְלַפְרָנָסה טוָבה ּוְלַכְלכָּ
ֵלָמה. ְוִלְגאּוָלה  ם. ְוִלְרפּוָאה שְׁ ִעתָּ ִמים בְּ טובות. ְוִלְבשורות טובות. ְוִלְגשָׁ

ְקרוָבה ְונאַמר ָאֵמן:



חודש   שבט
ערך החודש- אחריות

אדם מקוםזמן

חודש ''שבט'' הוא החודש החמישי בלוח העברי בשנה 
המתחילה בחודש תשרי, או

החודש האחד עשר בשנה המתחילה בחודש ניסן “...
לעשתי-עשר חדש, הוא-חדש שבט” )זכריה א, ז(

מקור שם החודש ומשמעויותיו: מקור השם בבלי - “סבטו” 
מלשון “מכה”, על שם הרוחות הנושבות בו. יש הטוענים כי 
שם החודש הוא מלשון “ענף זמורה”, המסמל את פריחת 

האילנות בחודש הזה.
ט”ן בשבט הוא זמן נטיעות, זהו חודש שהטבע הוא במרכז.

מה חשיבותן של הנטיעות, במה הן תורמות לעם ולארץ?
האם נטעתם  עץ?  היכן? מה הרגשתם?

החודש בטבע: חודש שבט מסמל את תחילת השנה 
החקלאית הטבעית של האילן. לקראת סוף חודש שבט 

מתמעטים הגשמים, עליית הטמפרטורות מגבירה את 
קצב הגידול של הצמחים ומתחילים להופיע סימני האביב.

תארו את הנוף בבקעה בחודש זה

שיר לט”ו בשבט  / לאה גולדברג 
אור הבוקר על כותל חדרנו רוקד 

מספר כי הנץ ופרח השקד.
מתדפק על חלון הענף הלבן:

אל תישן, אל תישן.

צא לחורש וראה: האילן מקושט
כילדה שלבשה את שמלת השבת,

וכל פרח פרח, וכל נבט נבט -
אדמה ירוקה, ריחנית ודשנה,
מברכת אותנו ברכת השנה -

לא לריק העמל וישמח השותל:
אילנות מזדקרים על כל תל.

והשמש צוחקת בירק הפוארות,
מבטיחה לשממה: פה יהיו יערות

עוד יגיל כל לבב, עוד תצמיח כל יד-
ט”ו בשבט, ט”ו בשבט!

 חוני המעגל 
ועץ החרוב

חוני המעגל היה מהלך 
בדרך. ראה אדם נוטע 

חרוב. אמר לו: החרוב לכמה 
שנים טוען פירות? אמר לו: 

לשבעים שנה. אמר לו: כלום 
יודע אתה שתחיה שבעים 
שנה? אמר לו: מצאתי את 

העולם בחרובים. כשם 
שנטעו אבותיי לי, אף אטע 

אני לבני. 
)תענית כ'ג ע”א(

מהו גילוי האחריות בסיפור 
זה?

כיצד ההמשכיות באזורכם 
באה לידי ביטוי?

באחד מחצרות המושבה 
ראש פינה, באזור שהוכרז 

כאזור לשימור, נטועים 
כעשרה עצי אקליפטוס בני 

90 שנה.
שורשיהם הגיעו לאחד 

מצינורות הביוב והם גורמים 
לתקלות בזרימת המים. 
התושבים הניזוקים פנו 

לעירייה וביקשו לכרות את 
העצים.

האם לדעתכם זו סיבה 
לכרות את העצים? מדוע? 

הציעו פתרון אחר. 
מי לדעתכם צריך לקבוע 

האם מותר או אסור 
לכרות עצים בעלי חשיבות 

היסטורית?

ֶדה י ָהָאָדם ֵעץ ַהשָּׂ כִּ
ם ָהֵעץ צוֵֹמַח מוֹ ָהָאָדם גַּ כְּ

ע מוֹ ָהֵעץ ָהָאָדם ִנְגדָּ כְּ
ַוֲאִני לֹא יוֵֹדַע

ֵאיפֹה ָהִייִתי ְוֵאיפֹה ֶאְהֶיה
ֶדה. מוֹ ֵעץ ַהשָּׂ כְּ

)נתן זך(
מה הדמיון בין האדם לעץ?

הוסיפו נקודות דמיון משלכם.

בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, 
נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן,

ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן,
וכל מה שבראתי בשבילך בראתי,

תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי,
שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך.

)מדרש רבה, קהלת ז, א(

מה אחריותו של האדם כלפי המקום, העולם?
התבוננו בסביבתכם הקרובה, תארו מקרים של 

שימור מול פיתוח. )חקלאות, שמורות טבע..(
מה הנזקים העלולים להיווצר מפיתוח? 

כיצד ניתן למנוע נזקים אלו?

ייסוד הכנסת הראשונה- ט”ו בשבט תש”ט )14.2.1949(

“אני מחפש בכל דרכינו ובכל חידוש חיינו המדיניים 
קשר עם המסורת שלנו, כי אנו מחדשים ומחיים 

מדינה עתיקת ימים. הפרלמנט הראשון אחרי שיבת 
ציון הראשונה היה הכנסת הגדולה, מספר חברי 

הכנסת הגדולה היה 120 .) זרח ורהפטיג(

הכנסת חוקקה את חוק “כבוד האדם וחרותו”
דונו כיצד חוק זה בא לידי ביטוי בבית ספרנו

ערך החודש - אחריות

ֵאָנתֹו--ְוֵאין ַמֲחִריד  ְפנֹו   ְוַתַחת ּתְ ַחת ּגַ בּו, ִאיׁש ּתַ  ְוָיׁשְ
 )מיכה ד', ד'(  

מה פרוש הציטוט?

ׁש  ַחדֵּ תְּ ָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. שֶׁ ברכת החודש - ְיִהי ָרצון ִמלְּ
ה ְלטוָבה ְוִלְבָרָכה. ְלששון ּוְלשְמָחה. ִליׁשּוָעה  ָעֵלינּו ֶאת ַהחוֶדׁש ַהזֶּ

מּועות  לום. ִלשְׁ ים טוִבים ּוְלשָׁ ָלה. ְלַחיִּ ּוְלֶנָחָמה. ְלַפְרָנָסה טוָבה ּוְלַכְלכָּ
ֵלָמה. ְוִלְגאּוָלה  ם. ְוִלְרפּוָאה שְׁ ִעתָּ ִמים בְּ טובות. ְוִלְבשורות טובות. ְוִלְגשָׁ

ְקרוָבה ְונאַמר ָאֵמן:

*לאה גולדברג סופרת ומשוררת נפטרה ב - ח' בשבט 1970.



חודש   אייר
ערך החודש- אחריות

אדם מקוםזמן

חודש אייר הוא החודש השני לחודשי השנה 
בלוח העברי והוא החודש השמיני, כאשר מונים 

את השנה מחודש תשרי. נחשב לחודש חסר 
ובו כ”ט )עשרים ותשעה( ימים. מקור השם הוא 

בבלי “אארו” נתקבל על-ידי היהודים בגלות בבל. 
משמעות השם זיו, אור, על שם זיוה של השמש 

והוא בא להדגיש את האור המיוחד שישנו בעולם. 

החודש בטבע: 
חודש אייר בא אחרי חודשי החורף הקודרים והוא 

החודש השני של האביב. 
במקרא )ספר מלכים א' ו' א'( הוא נקרא בשם: 

“ירח זיו”, על שם זיוה של השמש שבחודש זה היא 
זוהרת. פירוש נוסף למילה “זיו” הוא ניצן, זיו על שם 

הניצנים הנראים בשדות בתקופה זו של השנה. 
בלוח העברי החקלאי שנמצא בחפירות בגזר 

)המאה העשירית לפנה”ס(, מכונה חודש אייר : 
“ירח קציר שעורים”.

הכותל המערבי הוא הקיר של החומה המערבית, 
שהקיפה את חצר בית המקדש השני בירושלים, ולא 

הקיר של בית המקדש עצמו. 
חומה זו ,שלא חרבה בזמן החורבן השני,  נבנתה בידי 

הורדוס המלך על גבי חומת בית המקדש הראשון.
מקום המקדש עצמו מצוי מעל הכותל המערבי, באזור 
הר הבית, במקום שעומד בו היום מסגד כיפת הסלע. 

הר הבית הוא הר המוריה המקודש ליהודים מדורי 
דורות, שעליו בנה שלמה המלך את בית המקדש 

הראשון, ובתקופת שיבת ציון )515 לפנה”ס( בנו 
עליו עזרא ונחמיה גם את בית המקדש השני.הכותל 

המערבי הפך למקום הקדוש ביותר ליהודים בכל 
הדורות ולסמל להזדהות עם בית המקדש, שהיה מרכז 

חיי הדת והלאום של עם ישראל. 
הוא מהוה מרכז של עליה לרגל ליהודים מכל רחבי 
העולם, הנוהגים לבוא אליו ולהתפלל גם בשלושת 

הרגלים פסח, שבועות וסוכות.

שאלת זהות:
מהו בשבילך הכותל?
מהי ירושלים עבורך?

ערך החודש -     כבוד 

אירועים בחודש זה:
ד' אייר - יום הזכרון לחללי מערכות ישראל

ה' באייר - יום העצמאות 
י”ח באייר – ל”ג בעומר, 
כ”ח באייר - יום ירושלים

 דוד בן גוריון מדינאי ישראלי, 
ראש הממשלה הראשון של מדינת 

 ישראל ושר הביטחון שלה. 
זכה להיות המנהיג שהכריז לאחר 

אלפיים שנות גלות על הקמת 
מדינת ישראל- הגשמת חזון דורות 

של העם היהודי חסר המולדת. 
היה בין מקימי המדינה, עשה רבות 

לביצורה, להבאת המוני עולים 
לתוכה ולעיצוב דמותה. הוא הפריח 
את השממה בנגב. ויישב את הנגב.
בתורתו של דוד בן- גוריון, שהגשים 

בחייו מה שדרש מאחרים:

“ואהבת  לרעך   כמוך” 
)ספר ויקרא, י”ט, י”ח(  
מה פרוש הציטוט?

1• אהבת ארץ - ישראל וירושלים, .
עיר הנצח.

2• אהבה לתנ”ך כיסוד לזיקתנו .
לארץ- ישראל וכמקור לחזון 

לאומי לעתיד.
3• חיי עבודה והגשמה חלוצית..
4• שאיפה מתמדת לקליטת עליה .

ולמיזוג גלויות.

שאלת זהות:
מה עשה דוד בן גוריון למען המדינה?

מה אתם חושבים עליו כמנהיג?
אלו תכונות של מנהיג ניתן לזהות בקטע?

הכותל המערבידוד בן גוריון

ה' באייר תש”ח, 14 במאי 1948, 
 הכריז דוד בן-גוריון 

על הקמת מדינה יהודית.

ׁש  ַחדֵּ תְּ ָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. שֶׁ ברכת החודש - ְיִהי ָרצון ִמלְּ
ה ְלטוָבה ְוִלְבָרָכה. ְלששון ּוְלשְמָחה. ִליׁשּוָעה  ָעֵלינּו ֶאת ַהחוֶדׁש ַהזֶּ

מּועות  לום. ִלשְׁ ים טוִבים ּוְלשָׁ ָלה. ְלַחיִּ ּוְלֶנָחָמה. ְלַפְרָנָסה טוָבה ּוְלַכְלכָּ
ֵלָמה. ְוִלְגאּוָלה  ם. ְוִלְרפּוָאה שְׁ ִעתָּ ִמים בְּ טובות. ְוִלְבשורות טובות. ְוִלְגשָׁ

ְקרוָבה ְונאַמר ָאֵמן:



חודש   סיוון
ערך החודש- אחריות

אדם מקוםזמן

זמן חיטה:
החיטים סמל למזון הן, והמזון סגולה הוא לשלום 

בכללותו, כנאמר “בזמן שהפירות מעטין, מריבה

בעולם - אדם נכנס לכרמו של חברו והוא אומר לו: 
מה אתה עושה בתוך כרמי? ורבים זה עם זה. אולם

בזמן שהפירות מרובים בעולם, עין טובה בעולם 
ושלום בעולם... על כן אמרו חז”ל שהרואה חיטים
בחלום, ראה שלום, ככתוב: “השם גבולך שלום – 

חלב חיטים ישביעך”.
תהלים קמ”ז

סלינו על כתפנו / לוין קיפניס

סלינו על כתפינו, ראשינו 
עטורים, מקצות הארץ 
באנו, הבאנו ביכורים. 

מיהודה ומשומרון 
מן העמק והגליל 

פנו דרך לנו, 
ביכורים איתנו, 

הך בתוף חלל בחליל! 

שדינו וגנינו 
הבשילו יבולים, 

כרמינו, מיקשותנו 
ביכרו פרי הילולים. 

תאנים ותפוחים 
ענבים ושקדים. 

פנו דרך לנו, 
ביכורים איתנו, 

הך בתוף חלל בחליל!

ערך החודש -    עבודה בצוות

היה היו שני אחים שאהבו איש 
את רעהו וקיבלו בירושה מאביהם 

חלקת אדמה. האח האחד היה 
נשוי ומטופל בילדים ואילו האח 

השני רווק.
כך חיו ועיבדו איש את חלקת שדהו 

משך השנה. והנה הגיעה שעת 
הקציר והם קוצרים את השיבולים 
במשך היום ובלילה ישנים בשדה 

מעמל היום כמנהג הימים ההם 
ובלילה באות המחשבות לאח 

הרווק: 
“אחי נשוי ויש לו ילדים, הוצאותיו 

מרובות משלי. ודאי הוא צריך 
אלומות שיבולים יותר ממני, 

אקום ואעביר אליו בשקט בלי 
שירגיש אלומות שיבולים וכך יוכל 

להתפרנס בכבוד”. קם בלילה 
האח הרווק והעביר עשר אלומות 
שיבולים אל ערמת האלומות של 

מעשה בשני   האחים

ׁש  ַחדֵּ תְּ ָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. שֶׁ ברכת החודש - ְיִהי ָרצון ִמלְּ
ה ְלטוָבה ְוִלְבָרָכה. ְלששון ּוְלשְמָחה. ִליׁשּוָעה  ָעֵלינּו ֶאת ַהחוֶדׁש ַהזֶּ

מּועות  לום. ִלשְׁ ים טוִבים ּוְלשָׁ ָלה. ְלַחיִּ ּוְלֶנָחָמה. ְלַפְרָנָסה טוָבה ּוְלַכְלכָּ
ֵלָמה. ְוִלְגאּוָלה  ם. ְוִלְרפּוָאה שְׁ ִעתָּ ִמים בְּ טובות. ְוִלְבשורות טובות. ְוִלְגשָׁ

ְקרוָבה ְונאַמר ָאֵמן:

א' בסיון-באו בני ישראל למדבר סיני על מנת 
לקבל את התורה: “בחדש השלישי לצאת בני 

ישראל ממצרים ביום הזה באו מדבר סיני” 
)שמות י”ט  א(.

שלושת הרגלים הם פסח, שבועות וסוכות. כינויין 
מקורו בחובה לעלות לרגל בחגים האלה לירושלים. 

יָך  ּכּוֵרי ַמֲעשֶׂ ִציר בִּ וכך נאמר בספר שמות: ”ַחג ַהקָּ
ָנה  ֵצאת ַהשָּׁ ֶדה ְוַחג ָהָאִסף בְּ שָּׂ ְזַרע בַּ ר תִּ ֲאשֶׁ

ָעִמים  לׁש פְּ ֶדה.“ שָׁ יָך ִמן-ַהשָּׂ ָך ֶאת-ַמֲעשֶׂ ָאְספְּ בְּ
ֵני ָהָאדֹן ה'” ל-ְזכּוְרָך ֶאל-פְּ ָנה “ֵיָרֶאה  “כָּ שָּׁ בַּ

ׁש היה מרכז הפולחן הדתי הקבוע של  ְקדָּ ית ַהמִּ בֵּ
 עם ישראל עד למאה הראשונה לספירה. 

בית המקדש שכן בירושלים ושימש כמרכז 
להקרבת קורבנות, עליה לרגל ותפילה.

אחיו וחזר לישון . עוד באותו לילה 
נדדה שנתו של האח הנשוי: “אחי 

עדיין רווק, לא זכה כמוני להקים 
משפחה. ודאי צורך לו בכסף רב, מי 
יודע אם יספיקו לו האלומות לדאוג 
לצרכי חתונה ובית. מי אם לא אני 

 אחיו, היכול לעזור לו”. 
קם האח הנשוי והעביר בשקט 
בשקט עשר אלומות שיבולים 

לערמת האלומות של אחיו הרווק. 
למחרת בבוקר התפלא כל אחד מן 
האחים לראות שלא חסרה בערמת 
האלומות שלו אף אלומת שיבולים. 

כך נהגו האחים למחרת ואילו 
בלילה השלישי נפגשו שני האחים 

בחצי הלילה באמצע הדרך, עם 
אלומות השיבולים שרצו להעביר 

איש אל אחיו ומספרים כי במקום 
בו נפגשו שני האחים קמה העיר 

ירושלים.
שאלה לדיון : 

מה אתם הייתם עושים ? 
האם לדעתכם צריך לחלק שווה 

בשווה או שלאחד האחים מגיע יותר? 
ומדוע?

דונו: 
האם מנהג הבאת ביכורים מתקיים גם בימינו? 

מה טובו מעגלינו, 
מה יפו הטורים! 

זימרת הארץ לנו, 
הבאנו ביכורים, 

מגולן מבשן 
מן הנגב והירדן! 

פנו דרך לנו, 
ביכורים איתנו, 

הך בתוף חלל בחליל! 
 

“אם נחרבנו ונחרב ביתנו 
 בגלל שנאת חינם, 

נשוב להיבנתו ובניתנו עימנו 
יבנה בזכות אהבת חינם”                         

)הרב קוק(

במה תלויה לדעתכם, בנייתו 
המחודשת של בית המקדש? 

)בהתייחס ליחסים בין אדם 
לחברו(

“כשהעיוור תומך בפיסח, שניהם    מצליחים להתקדם”.   )פתגם שוודי(   מה פרוש הפתגם?

סיון הוא השם הבבלי של החודש המכונה במקרא החודש השלישי, שהוא שלישי 
למניין החודשים המתחיל במקרא מניסן.

כאמור שמו של החודש, איננו שם עברי אלא אכדי, אשר עלה יחד עם עולי בבל 
בתקופת שיבת ציון. יש חוקרים הסבורים שמקור השם הוא המילה האכדית: “סיוונו”, 

שמשמעה “עת להט השמש”. בלוח גזר )לוח חקלאי קדום שנמצא בחפירות גזר( 
נקרא החודש “קציר כל”. בניסן החל קציר שעורים. ביום ט”ז בניסן מותרת התבואה 

החדשה באכילה. )מפסיק איסור חדש(. בשבועות הוא תום קציר חיטים.. 
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סרטון על הסרטנים  
https://www.youtube.com/watch?v=m5EWmXKOsjM

שאלות דילמה על הסרטון

1• עצרו בזמן 0:12 מה לדעתכם השחף יעשה לסרטן? .

2• אילו הייתם הסרטן מה אתם הייתם עושים?.

3• מה לדעתכם יעשו שאר הסרטנים? האם יעזרו לסרטן?.

4• כיצד לדעתך עבודת צוות באה לידי ביטוי בסרטון.

5• האם לדעתך ללא עבודת הצוות גם הסרטן היה ניצל?.

דילמות בנושא עבודת צוות דף נלווה למורה - חודש סיון

הסבר על ברכת החודש:
הוא החודש התשיעי למניין שאנו מונים היום, 

מראש השנה בתשרי.
ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים  ֵני ִישְׂ י ְלֵצאת בְּ ִלישִׁ חֶֹדׁש ַהשְּׁ בַּ

ר ִסיָני. )שמות י”ט א( אּו ִמְדבַּ ּיֹום ַהזֶּה בָּ בַּ
ביום הזה באו מדבר סיני. ראש חדש היה, לכך 
נאמר בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ 

מצרים. כאמור שמו של החודש, כמו שאר 
שמות החודשים בלוח השנה העברי, איננו שם 

עברי אלא אכדי, אשר עלה יחד עם עולי בבל 
בתקופת שיבת ציון ותחילת ימי בית שני.

יש חוקרים הסבורים שמקור השם הוא המילה 
האכדית: “סיוונו”, שמשמעה “עת להט השמש”. 

מזלו של החודש – תאומים.
מהו זמן חיטה: 

סיוון שלנו מפגיש אותנו עם עוד אחד משלושת 
הרגלים – חג השבועות. זמן מיוחד הוא זמן 

שבועות מפני שהוא מציין את “זמן החיטה”, 
צמח הלחם שהאדם מגדל ושבלעדיו לא יהיו 
לו חיים. זמן קציר השעורים חלף עבר בפסח, 

ועתה הגיע זמן קציר החיטים. פסוקים ח' + 
ט' בדברים ח', מלמדים אותנו משהו מעניין: 

ֹעָרה, ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון; ֶאֶרץ- ה ּוְשׂ “ֶאֶרץ ִחָטּ
ֻנת  ר לֹא ְבִמְסֵכּ ֶמן, ּוְדָבׁש, ֶאֶרץ, ֲאֶשׁ ֵזית ֶשׁ
ּה”. אם  ל, ָבּ ּה ֶלֶחם-לֹא-ֶתְחַסר ֹכּ אַכל-ָבּ ֹתּ

נביט אל לוח השנה העברי שהחל את ספירתו 
בניסן ולא בתשרי כפי שאנו נוהגים היום, הרי 

שהשעורה היא זו שצריכה להופיע ראשונה 
)פסח(; לאחריה תבוא החיטה )שבועות(; גפן, 
תאנה ורימון יבואו בסוף הקיץ ויעלו על שולחן 

חגי תשרי )סוכות( ושמן הזית יימסק בכסלו 
)חנוכה(. מדוע אם כן החיטה היא הראשונה? 
ללמדך שהיא היא הבסיס לכל החיים, היא זו 

שהריונה ובשלותה כהריון ולידה של אישה, 
היא זו שחרדים לשלמותה בימי השרב הכבד 

הנמשכים 50 )=חמסין( ימים, והיא זו שצריך 
אַכל  יָך ֹתּ ֵזַעת ַאֶפּ להזיע כדי לאכול אותה – “ְבּ

ֶלֶחם” )בראשית ג, י”ט(. כבוד לחיטה כבר 
בבראשית )!( למרות שהחיטה הגדלה בימינו 
בישראל איננה מיועדת למאכל אלא בעיקר 

למסופא.

הסבר על השיר “סילנו על כתיפנו”:
טקסי הבאת ביכורים היו פעם אבן יסוד 

בתחיית התרבות הציונית בארץ ישראל. משנות 
השלושים ואילך לא היה גן ילדים, בית ספר, 
קיבוץ או מושב שלא ארגן טקס כלשהו ובו 

הובאו ביכורים סמליים לגננת, לכהן, לקק”ל או 
לָאָסם הקיבוץ. שירו הקלאסי של לוין קיפניס 
'סלינו על כתפינו', שנכתב בשנת 1929 והולחן 

על ידי ידידיה אדמון, נתן ביטוי מוסיקלי לטקסים 
הללו.

הסיפור “מעשה בשני אחים”:
ערכים שנובעים מן הסיפור- אהבה בין אדם 

לאדם, חברות, אכפתיות, שיתוף פעולה ועבודת 
צוות )אפשר לדון מהם הערכים שנובעים מתוך 

הסיפור(
“בחדש השלישי לצאת בני ישראל ממצרים 

ביום הזה באו מדבר סיני” )שמות י”ט, א'(:
יום ההגעה למדבר סיני: לפי מסורת חז”ל, בני 
ישראל הגיעו להר סיני בא' בסיוון. הדבר אינו 
מצוין במפורש בכתוב. בשמות )יט:א( נאמר: 
ָרֵאל ֵמֶאֶרץ  ֵני-ִיׂשְ י ְלֵצאת ּבְ ִליׁשִ ֹחֶדׁש ַהּשְׁ “ּבַ
ר ִסיָני”. רלב”ג  אּו ִמְדּבַ ּיֹום ַהּזֶה ּבָ ִמְצָרִים ּבַ
בתחילת פירושו לפרק י”ט סבור שהמילה 

“בחודש” עשויה לקבל שני פירושים: “האחד 
על זמן אשר מחודש לחודש, כמו 'חודש ימים' 

)בר':יד( והשני על יום ראש החודש”.
לפי הפירוש הראשון, בני ישראל הגיעו למדבר 

סיני בדיוק בתום שלושה חודשים ליציאת 
מצרים שהתרחשה בט”ו בניסן, דהיינו הגיעו 

להר סיני בט”ו בסיוון. לפי הפירוש השני הגיעו 
בני ישראל בא' בסיוון, כיוון שהמילה “חודש” 
מתפרשת כאן כראש חודש ולא כירח ימים.

מה האפשרות המשתלבת עם פשט הפסוקים? 
ניתן לומר שדווקא הפירוש הראשון עדיף כיוון 
שלפיו מובן מדוע התורה מזכירה את יציאת 

מצרים ואת הביטוי “ביום הזה”, שכן אם 
“בחודש השלישי” כוונתו בראש חודש, מדוע 

היה צריך להזכיר “ביום הזה”, שזאת חזרה 
מיותרת? ובכלל למה להזכיר את יציאת מצרים? 
די לומר “בחודש השלישי באו מדבר סיני”, והיינו 

יודעים שזה בא' בסיוון.
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שאלות לדיון:

	 מה לדעתכם דחף את תומר להגיב כפי שהגיב? 

	 האם אתם מבינים את תגובתו של תומר? 

	 האם אתם מזדהים עם תגובתו של תומר?

	 אם הייתם במקום תומר, כיצד לדעתכם הייתם נוהגים?

	 האם גם לכם קרה פעם מקרה דומה שבחרו או העדיפו מישהו אחר על פניכם?  

	 תארו את המקרה. מה זה עשה לכם? מה חשתם? כיצד הגבתם?  

	 האם הסיפור הזה מעורר בכם הד לסיפור ידוע אחר מתוך התרבות שלנו?

מעשה בשעורים 

רֹום,  דָּ ִעיר ַאַחת בַּ ר בְּ ָהָיה גָּ ן ָיִאיר שֶׁ יְנָחס בֵּ י פִּ ַרבִּ ה בְּ ַמֲעשֶׂ
ְרֵנס, ים ְלִהְתפַּ ֵני ֲעִניִּ ם שְׁ ּוָבאּו ְלשָׁ

ְכחּו אֹוָתן ְוָהְלכּו ָלֶהם. עֹוִרים. שָׁ ִהְפִקידּו ֶאְצלֹו שְׂ
ָנה, קֹוְצָרן ּוַמְכִניָסן ַלּגֶֹרן.  ָכל שָׁ עֹוִרים בְּ ן ָיִאיר זֹוֵרַע ֶאת ַהשְּׂ יְנָחס בֵּ י פִּ ָהָיה ַרבִּ

עֹוֵריֶהם.  ים ְוָתְבעּו ֶאת שְׂ אּו ָהֲעִניִּ ִנים בָּ ַבע שָׁ ַאֲחֵרי שֶׁ
ן ָיִאיר,  יְנָחס בֵּ י פִּ יָרם ַרבִּ ִהכִּ

ים ַוֲחמֹוִרים ּובֹואּו ּוְטלּו אֹוְצרֹוֵתיֶכם. ַמלִּ ָאַמר ָלֶהם: ָהִביאּו  גְּ
ה ט”ו( ָרשָׁ ה, פָּ ָבִרים ַרבָּ )דְּ

שאלות לדיון:

1• מהו גילוי האחריות  במעשייה זו וכלפי מי / מה?.

2• כיצד אתם הייתם נוהגים במקרה זה?.

דילמות בנושא כבוד דילמות בנושא חודש שבט

תחרות ציורים ארצית - סיפורם של אבי ותומר

בישראל הוכרזה תחרות ארצית של ציורים, תחת הכותרת: “תלמידי ישראל מציירים שלום”. 
תלמידי החוג לציור בבי”ס לאמנויות נשאלו מי מעוניין להשתתף בתחרות. אבי ותומר, שני 
תלמידים מוכשרים במיוחד מכיתה ט', שהיו גם חברים טובים מילדות, התנדבו להשתתף. 

כל אחד מהם עבד על הציור במשך חודש ימים. כל אחד גייס לעצמו יועצים, חיפש רעיונות 
מקוריים, וניסה להגיע לתוצאה הטובה ביותר. 

שני הציורים הוגשו לועדת שיפוט מקצועית שמונתה ע”י בית הספר. השופטים נימקו את 
החלטתם וקבעו ששני הציורים מצטיינים בצבעוניות עזה, באסתטיקה צורנית ובכושר רישום 
איכותי של דמויות, אולם ציורו של אבי מצטיין במקוריות רבה יותר בדרך בה בחר לבטא את 

נושא השלום. כך נבחר ציורו של אבי לייצג את בית הספר בתחרות הארצית. 
תומר לא יכול היה להשלים עם הכרעת השופטים. רכז החוג בבית הספר, כמו גם הוריו ניסו 

להרגיעו, לדבר על ליבו, לאתגר אותו במשימות אמנותיות נוספות באמצעותן יוכל להצטיין וגם 
לתרום לבית הספר, אולם ללא הועיל. 

יום אחד, באחת ההפסקות, כאשר איש לא נכח בחדר הציור, גנב תומר את קלסר העבודות 
של אבי, השליך אותו לפח גדול מחוץ לכותלי בית הספר, והעלה אותו באש. 


