
נרים כוסית ונקדש
נִָרים כּוֹסוֹת, נַבִּיט בַּיַּיִן,

וְיַַחד נְבֵָרךְ: לְַחיִּים! 
ּ נֵַדע לְִראוֹת ֶאת ֲחצִי ַהכּוֹס ַהּמְלֵָאה, לו

ּ ׁשָנָה נִפְלָָאה. ׁש עֲלֵינו ֵּ וְִתְתַחד

ּ ֶמלֶךְ הָעוֹלָם   בָּרוּךְ ַאּתָה ה' ֱאלֵֹהינו
בּוֵֹרא ּפְִרי ַהגָּפֶן.

ּ ֶמלֶךְ הָעוֹלָם,   בָּרוּךְ ַאּתָה ה' ֱאלֵֹהינו
ּ לַזְַּמן ַהזֶּה. ּ וְִהגִּיָענו ּ וְִקיְָּמנו ׁשֶֶהֱחיָנו

נטבול תפוח בדבש
נְבֵָרךְ זֶה ֶאת זוֹ בִּבְָרכוֹת ְמתוּקוֹת:

ְִׂמָחה וְעֵינַיִם צוֲֹחקוֹת, ִחיּוּכִים ׁשֶל ש
לֵו וְלֵב נְִרגָּׁש, אֹׁשֶר ָשׁ

ְּבַׁש! ִמי יִּתֵן וְָתבוֹא ׁשָנָה ׁשֶל ד

 ּ ׁש עָלֵינו  יְִהי ָרצוֹן ׁשֶּתְִתַחדֵּ
ׁשָנָה טוֹבָה וְּמתוָּקה.

הידעת?
  מבין 7,500 זני תפוחים רק זן אחד 

פותח בישראל והותאם לאקלים 

החם, ושמו תפוח 'ענה'.

   הישראלים מחזיקים שיא 

באכילת תפוחים: לא פחות 

מ-125 תפוחים לאדם בשנה.

  בראש השנה אנו נוגסים בתפוח 

כסמל לחווה ואדם, שבאוכלם 

מפרי עץ הדעת הפכו ליודעי טוב 

ורע, בעלי תבונה וחופש בחירה. 

שניים-עשר ירחים 
מילים ולחן: נעמי שמר 

בתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד,
בחשוון ירד יורה ועל גגי רקד.

בכסלו נרקיס הופיע, בטבת ברד,               
ובשבט חמה הפציעה ליום אחד.        

באדר עלה ניחוח מן הפרדסים,
בניסן הונפו בכוח כל החרמשים,

באייר הכל צמח, בסיון הבכיר,
בתמוז ואב שמחנו אחר קציר.

תשרי, חשוון, כסלו, טבת
חלפו עברו ביעף,

 גם שבט, אדר, ניסן, 
אייר, סיון, תמוז ואב.

ובבוא אלול אלינו ריח סתיו עלה,
והתחלנו את שירנו מהתחלה...

לפי המסורת, האדם הראשון 
נברא בא' תשרי, הלוא הוא 
ראש השנה. מסורת זו מזכירה לנו 

את האפשרות להתחיל מבראשית, 
את הכוח לברוא וליצור יש מאין, ואת 

מחויבותנו לשוויון ערך האדם.

הידעת?

ראשוני החלוצים באזור הכנרת גילו 

שהתמר, שהיה עץ ארצישראלי נפוץ 

וחשוב, כמעט ונעלם בימי הגלות 

הארוכים. החלוצים לקחו על עצמם 

להשיב עטרה ליושנה, ולחדש את גידול 

התמר. לשם כך יצאו למסע רגלי סודי 

ומסוכן בארצות האויב עיראק ואיראן, 

שם גדלים תמרים בשפע. בארצות אלו 

פגשו יהודים שידעו את סודות גידול 

התמרים, ועזרו להם להבריח חוטרי עצי 

תמר. כדי להודות להם החלוצים העניקו 

להם ספרים ללימוד עברית. החלוצים 

שתלו את החוטרים שהביאו ארצה ליד 

הכנרת. חוטרים אלו היוו את ראשית 

ענף גידול התמרים בארץ – כיום ענף 

משגשג, ממש כבימי קדם.

 הזמנה לשיתוף

שתפו בעשיה או תחביב שהשקעתם 

בו השנה והצליח, או בתחביב שתרצו 

להשקיע בו בשנה הבאה.

נטעם מן הרימון
וֹפֵעַ גְַּרעִינִים כְִּרּמוֹן ַהּשׁ

ִׂים טוֹבִים, נְַרבֶּה נְִתינָה וַּמעֲש
ּ ַׂי יִָדינו נִּתֵן ַטעַם וְצֶבַע לְכָל ַמעֲש

.ּ וּנְבַקֵּׁש ַהצְלָָחה בְּכָל ּפָעֳלֵנו

ּ כִָּרּמוֹן. ּ זְכֻיּוֵֹתינו יְִהי ָרצוֹן ׁשֶיְִּרבּו

נטעם מן התמר
כַּּתָָמר ַהצּוֵֹמַח בְּלֵב ַהּמְִדבָּר,

ׁשֶנֵַּדע לְִהְתרוֵֹמם ֵמעַל כָּל ֶאְתגָּר.
 ,ּ ּ, נִפְרֹשׂ כַּּפֵינו נִָאיר ּפָנֵינו

 .ּ ֶׂה ׁשָלוֹם עָלֵינו וְיֵעָש

ּ וְאוֹיְבֵינוּ,  ּ שׂוֹנְֵאינו  יְִהי ָרצוֹן ׁשֶיִּּתַּמו
ּ ׁשָנָה ׁשֶל ׁשָלוֹם וְַאְחוָה. ׁש עָלֵינו וְִתְתַחדֵּ

הבט
אילנה ברנשטיין

 ַהבֵּט, 
 ׁשוּב דּוֹלְִקים ַהֲחצָבִים עַל ַהגִּבְעָה

 בְּּתִפְַרַחת עֲנוּגָה
 בְּּתוּלִית.

ּ לְַהְתִחיל ַהכֹּל ִמבְֵּראׁשִית  וּכְמוֹ ּתִָמיד עָלֵינו
 לְִמנוֹת ֶאת ַהיִָּמים

 וְֶאת ַהמוֹעֲִדּים,
לוֹת ִמן ַהחוּלִין ְּ  לִד
 ֶאת נִיצוֹצוֹת הָחג,

 וּלְַהצִית ַהׁשְכֵּם וְַהעֲֵרב
.ּ  ֶאת ַהֶרֶמץ ַהכַּבוּי ׁשֶל ְמדוּרוֹת ַחיֵּינו

 ְרֵאה,
 ׁשוּב ּפוְֹרִחים ַהֲחצַבִים עַל ַהגִּבְעָה

כְּמוֹ ּתִָמיד...

שנהיה לראש ולא לזנב



בראש השנה
מילים ולחן: נעמי שמר

 בראש השנה, בראש השנה
 פרחה שושנה אצלי בגינה

 בראש השנה סירה לבנה
עגנה לה בחוף פתאום.

 בראש השנה, בראש השנה
 ליבנו ענה בתפילה נושנה
 שיפה ושונה תהא השנה
אשר מתחילה לה היום.

 בראש השנה, בראש השנה
 פרחה עננה ברקיע הסתיו

 בראש השנה כנר נשמה
נדלק בשדה חצב.

 בראש השנה, בראש השנה
 ליבנו ענה בתפילה נושנה
 שיפה ושונה תהא השנה

אשר מתחילה עכשיו.

 בראש השנה, בראש השנה
 פרחה מנגינה שאיש לא הכיר

 ותוך יממה הזמר המה
מכל חלונות העיר.

 בראש השנה, בראש השנה
 ליבנו ענה בתפילה נושנה
 שיפה ושונה תהא השנה

אשר מתחילה בשיר.

מאכלים מאחלים
 כפי שעשו אבותינו, שדרשו את משמעות מאכלי החג המסורתיים על בסיס שמותיהם 

)תמר – 'שיתמו כל אויבנו'(, גם אתם יכולים! צרו ברכה למשפחה על בסיס המאכלים שעל 
השולחן.  לדוגמא: פסטה – שלא נפספס הזדמנויות טובות. שעועית – שנשתעשע המון ביחד. 

בימי קדם השופר היה כלי בעל שימושים 
רבים: נגינה, העברת מסרים ואזהרה 

מפני סכנות. אך יותר מכל, זכור השופר 
ככלי בו תקעו בראשית שנת יובל כדי 

להורות על שחרור העבדים והאדמות. 
כך הפך השופר סמל לימי אחרית הימים 

בהם כל אדם יהיה חופשי.

צליל תקיעתו של השופר אינו ערב לאוזן 
אך עוצמתו חודרת ומעוררת. השופר 

מזמין אותנו לעצור ולבחון את דרכינו, 
ולעורר כוחות חדשים לשינוי סביבתנו.

נעביר בינינו שושנה ונריח
וֹׁשַנִּים, ּ ּתְִהיֶה סוּגָה בַּּשׁ ְרכֵּנו ַּ נְַאֵחל ׁשֶד

ׁשֶנְִּמצָא ַרכּוּת גַּם בַּּמָקוֹם בּוֹ יֶׁשְנָם קוֹצִים.
ּ נַפְִריַח ֶאת ָהַאֲהבָה, כְּׁשוֹׁשַנָּה בְּגִנֵָּתנו

ְָׂרֵאל יִפְַרח כְּׁשוֹׁשַנָּה'. בְּבְִרכַּת 'ֶאְהיֶה כְַּטל לְיִש

הזנבות התבלבלו!
עזרו לראש למצוא את הזנב

 נפלנו על הראש 
פתגמים מבולבלים לראש השנה

למא רוכמני

חותפה אל פלנו חוקר צעמה

לע אשר גבנה עורב והבכע

יהה שאר ארלותי אול זבן מילעושל

מנט אורש וחלב

קצדי מרכת פיחר
           

תשובות באתר אסיף - חג ישראלי

שנה טובה
ומלוחה

תקיעת שופר סמלית
כְנֵי ָאֶרץ כִּנְשֹׂא נֵס ָהִרים  ֹׁ בֵי ֵתבֵל וְש 'כָּל יְֹשׁ

ָמעוּ' )ישעיהו י"ח(  ּ וְכְִתקַֹע ׁשוֹפָר ִתְּשׁ ִתְּראו

הזמנה לשיח 
העלו סוגיה משמעותית שלדעתכם 

החברה הישראלית צריכה לשים לב 

אליה, לדון בה ולמצוא לה פתרונות.

מתוך: שירי סוף הדרך
לאה גולדברג

 לְַמֵּדנִי, אֱלַֹהי, בֵָּרך וְִהְתפַּלֵּל
ל,  עַל סוֹד עָלֶה ָקֵמל, עַל נֹגַּה פְִּרי בֵָּשׁ

ם, ֹׁ  עַל ַהֵחרוּת ַהזֹּאת: לְִראוֹת, לָחוּׁש, לִנְש
ל. לַָדעַת, לְיֵַחל, לְִהכֵָּשׁ

יר ַהלֵּל  לֵַמּד ֶאת ִשׂפְתוַֹתי בְָּרכָה וְִשׁ
 בְִּהְתַחֵדּׁש זְַמנְּךָ עִם בֶֹּקר וְעִם לֵיל,

לְׁשוֹם  לְבַל יְִהיֶה יוִֹמי ַהיּוֹם כְִּתמוֹל ִשׁ
לְבַל יְִהיֶה עָלַי יוִֹמי ֶהְרגֵּל.

הזמנה לאיחול 
שתפו בברכה שתאחלו לעצמכם 

ולמשפחה לקראת השנה החדשה.

בין אם אתם מאלו החורשים את הארץ בטיולים, או אלו הנפגשים עם בני 
הדודים, וגם לזמן האיכות בבית עם הילדים, לאסיף – חג ישראלי יש הרבה 
לחדש ולהציע: פודקאסטים, חידונים, משחקים והפתעות לחג חווייתי וערכי. 

הצטרפו לתפוצה ותהיו בטוחים שתהיה לנו שנה יפה ושונה!

חפשו בגוגל אסיף - חג ישראלי

גם מסורת מחדשים


