שנהיה לראש ולא לזנב
נטעם מן התמר
שניים-עשר ירחים

מילים ולחן :נעמי שמר

נרים כוסית ונקדש
נ ָרִ ים כ ּו ֹסו ֹת ,נ ַבִּיט בַּי ַ ּי ִן,
וְיַחַד נְבָרֵ ךְ :לְחַי ִּים!
מְלֵאָה,
הכ ּו ֹס ַ
חצ ִי ַ
לו ּנֵדַע ל ִרְ או ֹת אֶת ֲ
ה ּ
תחַד ֵּׁש עֲל ֵינו ּ ׁשָנ ָה נִפְלָאָה.
ת ְ
וְ ִ
בָּרוּך ְ ַ
תָה ה' אֱלֹהֵינו ּמֶל ֶך ְ הָעו ֹל ָם
א ּ

ב ּוֹרֵ א ּ
פְרִי הַג ָ ּפֶן.
ְ
בָּרוּך ְ ַ
תָה ה' אֱלֹהֵינו ּמֶל ֶך הָעו ֹל ָם,
א ּ
ש ֶ
ֶׁ
החֱי ָנו ּוְקִי ְ ּמָנו ּוְהִג ִּיעָנו ּל ַזְּמַן הַז ֶּה.

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...

מדְבָּר,
ה ִּ
ח בְּל ֵב ַ
מ ַ
תמָר הַצּו ֹ ֵ
כ ַ ּ ָּ
אתְג ָּר.
מעַל כ ָּל ֶ
התְרוֹמֵם ֵ
ׁשֶנ ֵ ּדַע ל ְ ִ
פָנ ֵינו ּ ,נִפְרֹש ׂ כ ַ ּ ּ
נָאִיר ּ
פֵינוּ ,
וְיֵעָש ֶׂה ׁשָלו ֹם עָל ֵינוּ .

מבין  7,500זני תפוחים רק זן אחד
פותח בישראל והותאם לאקלים
החם ,ושמו תפוח 'ענה'.

נטבול תפוח בדבש

נְבָרֵ ך ְ ז ֶה אֶת זו ֹ בִ ּבְרָ כו ֹת מְתוּקו ֹת:
מחָה וְעֵינַי ִם צוֹחֲקו ֹת,
ש ְ
חִיּוּכ ִים ׁשֶל ִׂ
של ֵו ו ְל ֵב נ ִרְ ג ּ ָׁש,
א ֹ ׁשֶר ׁ ָ
תֵן וְתָבו ֹא ׁשָנ ָה ׁשֶל ְּדב ַׁש!
מִי י ִ ּ
ת ַ
ת ְ
יְהִי רָ צו ֹן ׁ ֶ
ש ִּ
חד ֵּׁש עָל ֵינו ּ
ׁשָנ ָה טוֹבָה וּמְתוּקָה.

כ ְּרִ מּו ֹן הַשּׁ וֹפֵעַ ג ַּרְ עִינ ִים
מעֲש ִׂים טוֹבִים,
נ ַרְבֶּה נְתִינ ָה ו ּ ַ
טעַם וְצֶבַע לְכ ָל ַ
תֵן ַ
מעֲש ַׂי יָדִינו ּ
נִ ּ
הצ ְלָחָה בְ ּכ ָל ּ
וּנְבַקּ ֵׁש ַ
פָעֳל ֵנוּ .

תמּו ּש ׂו ֹנְאֵינו ּו ְאו ֹיְבֵינוּ,
יְהִי רָצו ֹן ׁשֶי ִ ּ ַּ
א ְ
חד ֵּׁש עָל ֵינו ּ ׁשָנ ָה ׁשֶל ׁשָלו ֹם ו ְ ַ
ת ַ
ת ְ
וְ ִ
חו ָה.

יְהִי רָצו ֹן ׁשֶי ִּרְ ב ּו ּזְכ ֻיּוֹתֵינו ּכ ָּרִ מּו ֹן.

הידעת?

הבט

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

הידעת?

נטעם מן הרימון

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.

אילנה ברנשטיין
הַבֵּט,
חצָבִים עַל הַג ִ ּבְעָה
ה ֲ
ׁשוּב ד ּו ֹלְקִים ַ
תפְרַ חַת עֲנוּג ָה
ב ְ ּ ִּ
בְ ּתּוּל ִית.
אשִית
תחִיל ַ
ה ְ
תמִיד עָל ֵינו ּל ְ ַ
וּכ ְמו ֹ ָּ
הכֹּל מִבְּרֵ ׁ
לִמְנו ֹת אֶת הַי ָ ּמִים
וְאֶת הַמוֹעֲ ִד ּים,
ל ִד ְּלו ֹת מִן הַחוּל ִין
אֶת נ ִיצו ֹצו ֹת החָג,
העֲרֵב
ַשכ ֵּם ו ְ ַ
הצ ִית ה ׁ ְ
וּל ְ ַ
אֶת הַרֶ מֶץ ַ
הכ ַּבוּי ׁשֶל מְדוּרו ֹת חַי ֵּינוּ .
רְ אֵה,
ׁשוּב ּ
חצַבִים עַל הַג ִ ּבְעָה
ה ֲ
פו ֹרְ חִים ַ
תמִיד...
כ ְּמו ֹ ָּ

 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.

הזמנה לשיתוף
שתפו בעשיה או תחביב שהשקעתם
בו השנה והצליח ,או בתחביב שתרצו
להשקיע בו בשנה הבאה.

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.

בראש השנה

הזנבות התבלבלו!
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בראש השנה ,בראש השנה
פרחה שושנה אצלי בגינה
בראש השנה סירה לבנה
עגנה לה בחוף פתאום.

בראש השנה ,בראש השנה
פרחה עננה ברקיע הסתיו
בראש השנה כנר נשמה
נדלק בשדה חצב.

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 לה היום.

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

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

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

נעביר בינינו שושנה ונריח
הי ֶה סוּג ָה בַּשּׁ ו ֹׁשַנ ִּים,
ת ְ
אחֵל ׁשֶד ַּרְ כ ֵּנו ּ ִּ
נְ ַ
מָקו ֹם ב ּו ֹ י ֶׁשְנ ָם קוֹצ ִים.
ׁשֶנ ִ ּ ְ
מצ ָא רַ כ ּוּת ג ַּם בַ ּ ּ
הבָה,
א ֲ
ה ַ
ח אֶת ָ
כ ּ ְׁשו ֹׁשַנ ָּה בְ ּג ִנ ָ ּתֵנו ּנַפְרִ י ַ
בְ ּבִרְ כ ַּת ' ֶ
אהְי ֶה כ ְ ּטַל ל ְי ִשְׂרָ אֵל יִפְרַח כ ּ ְׁשו ֹׁשַנ ָּה'.

מתוך :שירי סוף הדרך

לאה גולדברג

ת ּ
פַל ֵּל
ה ְ
מדֵנ ִי ,אֱלֹהַי ,בָ ּרֵ ך ו ְ ִ
ל ַ ְּ
ה ּ
של,
פְרִ י בָ ּ ׁ ֵ
עַל סו ֹד עָל ֶה ָ
קמֵל ,עַל נֹג ַ ּ
החֵרוּת הַז ֹּאת :ל ִרְ או ֹת ,ל ָחו ּ ׁש ,ל ִנ ְׁש ֹם,
עַל ַ
של.
הכ ָ ּ ׁ ֵ
ל ָ ַדעַת ,לְיַחֵל ,ל ְ ִ
שיר הַל ֵּל
שׂפְתוֹתַי בְ ּרָ כ ָה ו ְ ׁ ִ
מּד אֶת ִ
לַ ֵ
ח ֵד ּׁש זְמַנ ְ ּך ָ עִם בֹּקֶר וְעִם ל ֵיל,
ת ַ
ה ְ
בְ ּ ִ
של ְׁשו ֹם
הי ֶה יוֹמִי הַיּו ֹם כִּתְמו ֹל ׁ ִ
לְבַל י ִ ְ
הי ֶה עָל ַי יוֹמִי הֶרְ גֵּל.
לְבַל י ִ ְ

הזמנה לאיחול
שתפו בברכה שתאחלו לעצמכם
ולמשפחה לקראת השנה החדשה.

תקיעת שופר סמלית

שבֵי ֵ
'כ ָ ּל י ֹ ׁ ְ
תבֵל ו ְׁש ֹכ ְנ ֵי אָרֶץ כ ִ ּנ ְש ֹׂא נ ֵס הָרִ ים
תְׁ
תּרְ או ּוְכִתְק ֹ ַ
ִ
שמָעוּ' (ישעיהו י"ח)
ע ׁשוֹפָר ִּ
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.

הזמנה לשיח
העלו סוגיה משמעותית שלדעתכם
החברה הישראלית צריכה לשים לב
אליה ,לדון בה ולמצוא לה פתרונות.

מנט אורש וחלב
קצדי מרכת פיחר
תשובות באתר אסיף  -חג ישראלי

שנה
ומל טובה
וחה

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.

גם מסורת מחדשים
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

