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 לוח השנה העברי

 רציונל
לפני פורשת הפתיחה בפעילות המוצעת דים מבוא ללימודי הלשון בשנה זו. יחידה זו נועדה להק

הלומדים סוגיות לשוניות שונות, מאפשרת להם להתבונן בלשונם, להביע עמדה עליה ולברר עם 

עצמם מה מידת חשיבותה בעבורם. היא מזמנת אפשרות לגייס את התלמידים ללימודי הלשון מתוך 

 . סקרנות ועניין

תוכני החגים ולערכים מד במשך החודש הראשון לפני חגי תשרי. היא מציעה חשיפה להיחידה תיל

ביחידה זו נוצקים העקרונות להוראה . : לוח השנה העברי, וידוי אישי וציבוריהנלווים אליהם

 כולל התבוננות פנימית, הבניה עצמית של הידע, לתוצרלתהליך ולמידה המכוונת בהמשך השנה: 

, למידת עמיתים. כמו כן משולבת בה אותנטית לנמען ולמטרה אמתיים כתיבה בסיטואציהו

 התבוננות בתוצרים והערכתם.

במה להתמקד ועד כמה  ,על פי שיקול דעתוהמורה  יחליטהמוצעות בכל אחת מן הפעילויות 

 להעמיק. 

 המורה פעילויות  להערכה.  יבחר מומלץ שכל הפעילויות תופענה בתלקיט, שממנו 

 אורייניציר 

  חילוץ נימוקים מטקסט טיעון 

  קצרת טווחכתיבת טיעון 

 פרזנטציה 

 ציר לשוני

 בילות בדיבור(קתקינות והגייה )הלימות ו 

  דגש על תאריכים  –שם המספר 

 אזכור מקורות מידעל םדרכי  

 כלים מקוונים

 )השתתפות בסקר )תכנת סוקרטיב 

 קישורים למקורות מידע במרשתת 

 סרטונים ביוטיוב 
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 1פעילות 

 מטרות

   להתוודע למצבה של העברית בפי דובריה 

 לקשר שבין הלשון לדובריה להיחשף 

 שלבים: שלושה פעילות זו כוללת 

. ודנה בו מנקודות מבט שונות כל קבוצה מקבלת בית אחד מן השיר :עבודה בקבוצות - שלב א

 .בשלב הזה הכיתה אינה מקבלת את השיר במלואו

חלוקת השיר השלם לכל התלמידים, האזנה לשיר וצפייה בו. לאחר הצפייה מליאה: ב-  שלב ב

 נציג מקבוצה  מציג את הנושא שהבית דן בו , בוחר שאלה אחת ומציג אותה בפני הכיתה.   כל 

  כתיבת טקסט המנמק את למידה ולהעמקה ולביותר בחירת הנושא הרלוונטי : אישי- שלב ג

 תו.בחיר

 בכיתה  על הנושא החשוב ביותר לטיפול/ ללמידה מעמיקההצבעה : מליאה         

 שלב א 

אחד של  בית  כרטיסייה ובה  מקבלת  כל קבוצה תלמידים. חמישה של עד  עבודה בקבוצות  

 . כל קבוצה תבחר  נציג שיציג את הנושא שהבית דן בו.( 1נספח  ,בתים 9השיר  ) סך הכול 

 דיון בקבוצה 

 על מה הכותב קובל? .1

 קשורה תלונתו? לאיזה נושא בלשון .2

 הביאו דוגמאות נוספות לנושא התלונה, המוכרות לכם. .3

 דעתכם על תלונתו. הביעו את .4

מה הסיכוי לשנות את הבעיה שציינתם? על מה אפשר להשפיע /מה אפשר לשנות? על מה  .5

 אפשר לשנות ? נמקו.-אפשר להשפיע / מה אי-אי

 בעקבות תשובותיכם, הציעו הצעות לשינוי, לשיפור או להשלמה עם המצב וקבלתו. .6

 מסקנות/ הצעות שעלו בדיון. במחברתויכתוב כל תלמיד  .7

  שלב ב

 .ביצועוחלוקת השיר השלם לכל התלמידים, האזנה לשיר וצפייה ב - במליאה

 קישור למצגת של יוני אילת ורוביק רוזנטל

  .ציג אותה בפני הכיתהיבחר שאלה אחת וי ,ציג את הנושא שהבית דן בונציג אחד מכל קבוצה י

https://www.youtube.com/watch?v=fIWrceQxOyA
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 .בתי השירעל הלוח ייכתבו  הנושאים של 

 שלב ג 

  ,שלפי דעתו חשוב להתמקד בו בשיעוריםכל תלמיד יבחר מתוך הרשימה המופיעה על הלוח נושא  

  .ויכתוב טקסט קצר המנמק את בחירתו

 אילו נושאים חשוב להתמקד.על השאלה בבמליאה תתקיים הצבעה 

סוגיות שעלו בכיתה, בעקבות ההצבעה אפשר להחליט על בניית יחידת הוראה  העוסקת : בלמורה

 למשל היעלמותו של החיריק בבניין הפעיל.

 חומרים לתלקיט

 הבית של השיר התשובות לשאלות שעלו בדיון על .1

 על חטא שחטאנומילות השיר  .2

 כתיבת טיעון קצרה  המנמקת את בחירתו של התלמיד .3
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 )העשרה( 2 פעילות 

 מטרות

  תפילת וידוי ) ומדוע ולראות על מה התבסס ביק רוזנטלורלהעמיק את הבנת השיר של– 

 (2נספח ) "על חטא שחטאנו"

  חשיפה לתוכני החגים ולערכים הנלווים אליהם: לוח השנה העברי, וידוי אישי וציבורי

 וברכות לחג. 

 נושאים 

  עיסוק בשיר מנקודת ראות של הבנת הנקרא –הבנת הנקרא 

         ליבוביץ, תכנית -אפרת אמית   הרטמןאתר של מכון בשאלות לדוגמה מופיעות            

 השאלות מזמנות עיסוק בשאלות מסוג הערכה וביקורת  .בארי             

  בתוך הקשר ושימוש במילון  פירושי מילים 

מה פירוש הביטוי? באילו הקשרים נאמר? מה  –רווח בלשון להכות על חטא הביטוי 

 מקורו של הביטוי?

  ועות, ומסוגלים לוודא שהכול מכירים את התנמומלץ  – קריאה בקול של טקסט מנוקד

   .קתלקרוא בצורה מדוי

  

http://midreshet.org.il/pageview.aspx?id=1018
http://midreshet.org.il/pageview.aspx?id=1018#UserForm
http://midreshet.org.il/pageview.aspx?id=1018#UserForm


 6 יחידת הוראה לכיתה י  –לוח השנה העברי  -הפיקוח על הוראת הלשון העברית 

    3 פעילות 

 מטרות

 להיחשף לסוגיית השימוש בלוח השנה העברי. 

 נושאים 

   כתיבת טיעון המבוססת על תשתיות של ידע 

  שם המספר 

 

 שלבים ארבעהפעילות זו כוללת 

 שאלת סקר  :מליאהב  שלב א

 שני מקורות מידענימוקים מתוך  ץחילו –הבנת הנקרא אישי:    שלב ב

 בזיקה למקורות מידע מטלת כתיבה קצרת טווחאישי:    גשלב 

 מתוך אתר האקדמיה ,התאריך והגייתו חילוץ  כללי כתיבת –שם המספר   :בזוגות שלב ד

 שלב א 

 שאלת סקר -במליאה 

        ?מי יודע מהו התאריך העברי של יום הולדתו 

         ?לא(-)כן האם אתם חושבים שצריך לדעת מהו התאריך העברי 

 ו בהצבעה.א תכנת סוקרטיבבאמצעות אפשר לערוך את הסקר 

  .התלמידים שינוי בעמדות אם חל   לאחר תהליך הלמידהלבחון  :  המטרה

 אתר לחישוב תאריך הלידה העברילחישוב תאריך הלידה העברי היכנסו ל: למעוניינים

 שלב ב

 סמך מקורות מידע  הבעת עמדה על   :אישי

  כתיבת טיעון המבוססת על תשתיות של ידע  : המטרה

 מונית הכסףיצירת עניין על ידי צפייה בסרטון  מתוך התכנית .1

 על מה נמתחת הביקורת בסרטון? –בעקבות הצפייה 

 :מאמרים בנושאשני קריאה של לפחות .  2

 (3נספח ( )2005/ נורית גוברין ) על חטא שחטאנו ללוח השנה העברי ולעצמנו .1

 (4נספח )  רוביק רוזנטל / כמה היום בתשרי? .2

http://www.shirlyk.com/teachnofobic/2013/10/22/%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%96%D7%A8-%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%91-socrative/
http://www.shirlyk.com/teachnofobic/2013/10/22/%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%96%D7%A8-%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%91-socrative/
http://mylush.net/%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA%D7%99/
http://mylush.net/%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA%D7%99/
https://www.youtube.com/watch?v=EuTXIE2usOE
https://www.youtube.com/watch?v=EuTXIE2usOE
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 .התומכים בשימוש בלוח השנה העברי חילוץ משני המאמרים כל הנימוקים –בעקבות הקריאה 

על חטא מופיעות שאלות נלוות למאמר " 3הטקסטים, בנספח  אם יש צורך בתהלוך  : למורה

 ".שחטאנו ללוח השנה העברי ולעצמנו

  שלב ג

 מטלת כתיבה קצרת טווח –בעקבות הקריאה  -אישי 

השופט אשר גרוניס, הורה לכתוב מצוין , כי  כ"ג תשרי תשע"גבשפורסמה בכתבה   משימת כתיבה :

יוצאות ממערכת בתי המשפט בישראל. ההחלטה באה התאריך עברי על כל ההודעות הרשמיות 

 .לאחר שעד עתה נכתב התאריך הלועזי בלבד

לשלוח את הטקסט  יםרוצ םלהחליט לאיזו בימת פרסום היית ותוכלעל החלטה זו.  כם חוו דעת

 על אזכור מקורות המידע. ודיהקפו ם,בטקסטים  שקראת והיעזר כם. בכתיבתםשכתבת

 מומלץ לחשוף את התלמידים  לדרכים שונות לאזכור מידע. :למורה

 שלב ד

  שם המספר –ענייני לשון  -בזוגות

 חילוץ  כללי כתיבת התאריך והגייתו  מתוך אתר האקדמיה

 באתר האקדמיה ללשון העבריתקראו את המידע המופיע   -בזוגות 

 בעקבות הקריאה   

 כתבו  כיצד יש לציין את התאריך העברי ואת התאריך הלועזי. .א

ובטקסט שכתבתם  ,כתבו במילים את תאריך יום ההולדת שלכם .ב

בפעילות הקודמת ציינו הן תאריך עברי הן תאריך לועזי על פי הכללים 

 המקובלים. 

 חומרים לתלקיט 

 המאמרים: .1

 (3נספח ( )2005על חטא שחטאנו ללוח השנה העברי ולעצמנו / נורית גוברין )     

 (4נספח ) ( 2002)כמה היום בתשרי? רוביק רוזנטל      

 משני המאמרים הנימוקים התומכים בשימוש בלוח השנה העברי .2

 כתיבת טיעון  בזיקה למקורות מידע –מטלת כתיבה קצרת טווח  .3

 עקרונות לכתיבת התאריך על פי האתר של האקדמיה ללשון עברית .4

  

http://www.ladaat.info/article.aspx?artid=2996
http://hebrew-academy.org.il/2012/07/31/%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9/
http://hebrew-academy.org.il/2012/07/31/%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9/
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 נספחים

  1נספח 

 רוביק רוזנטל -הזירה הלשונית: על חטא שחטאנו

על פי "על חטא שחטאנו" תפילת וידוי הנהוגה גם ביום הכיפורים, בעקבות הנוסח המופיע ב"שירי 

 .העני ממעש" מאת בונה תירוש

 על חטא שחטאנו

ֶניָך ְבִעְלגּות לָׁשֹון אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ  ַעל ֵחְטא שָׁ

ֶניָך ְבֶהֶרס  אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ ןְוַעל ֵחְטא שָׁ  ַהִבְניָׁ

ִהְפִעילַעל ִכי ֶאת  ַפְכנּו הָׁ  ְלֶהְפִעיל הָׁ

ִעְבִרית ֶהְשַלְכנּו  ְוֶאת ַהִחיִריק ִמן הָׁ

 ְוֶאת ִשעּוֵרי ַהִדְקדּוק ֹלא ֶהְפַנְמנּו

 ַמה ֵיש ְלַדֵבר, ַהַפַעם ֶהְגַזְמנּו

 ְוַעל כֻּלָׁם, ֱאלֹוַה ְסִליחֹות,

נּו. נּו, ַכֵפר לָׁ נּו, ְמַחל לָׁ  ְסַלח לָׁ

 

הַעל  גָׁ דֹון ּוִבְשגָׁ ֶניָך ְבזָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ  ֵחְטא שָׁ

ֶניָך ְבִחלּוֵפי ִמיִנים אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ  ְוַעל ֵחְטא שָׁ

ְלכּו ַלַמְתנָׁ"ס דֹות הָׁ ה ְילָׁ  ְשֹלשָׁ

 הֹוִציאּו ְשֵתי ֶשֶקל ִמתֹוך ַהִמְכנָׁס

ה ם ִמיֵני ַתְרִגימָׁ נּו ְלַעְצמָׁ  קָׁ

נּו ֵהם ְלֹצֶמת  ה פָׁ מָׁ הִמשָׁ  הֹומָׁ

 ְוַעל כֻּלָׁם, ֱאלֹוַה ְסִליחֹות,

נּו. נּו, ַכֵפר לָׁ נּו, ְמַחל לָׁ  ְסַלח לָׁ

 

ֶניָך  אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ ִרים ְבֵטִלים ַעל ֵחְטא שָׁ  ִבְדבָׁ

ֶניָך  אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ  ְבִמִלים ֵריקֹות ְוַעל ֵחְטא שָׁ

ֶזה קּול ּוַמְגִניב ה כָׁ  ִכי ְכִאלּו ַאתָׁ

ֶאֶלהַיֲענּו ַבְמרֹוִמ   ים ַמְלָאִכים ְוכָׁ

ה,  ה, ְכִאלּו דָׁ ה ַאתָׁ אְללָׁ ה ֵאיֶזה וָׁ  ְכִאלּו מָׁ
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ן ל ַעל ַהְזמָׁ  ֵאיֶזה ֶקַטע ִשיֹואּו ֶשֲחבָׁ

 ְוַעל כֻּלָׁם, ֱאלֹוַה ְסִליחֹות,

נּו. נּו, ַכֵפר לָׁ נּו, ְמַחל לָׁ  ְסַלח לָׁ

 

ֶניָך ְבַקלּות ַהַדַעת אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ  ַעל ֵחְטא שָׁ

ה ֶניָך ְבַהֲעלַָׁאת ֵגרָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ  ְוַעל ֵחְטא שָׁ

ה  א, ַתִגיד ַמה ִנְהיָׁה ַסְחִטיקָׁ אבָׁ  יָׁא בָׁ

ע ר ַמִנְשמָׁ ִנים ַמה ִנְסגָׁ ב ַמְניָׁ  ַמַמצָׁ

 ַמה ִנְרָאה ָאִחי ַמה ּקֹוֶרה ֲאחֹוִתי 

ה ַביי ְוַגם ַהְללּויָׁה  ַבַביי יָׁאְללָׁ

 ְסִליחֹות, ְוַעל כֻּלָׁם, ֱאלֹוהַ 

נּו. נּו, ַכֵפר לָׁ נּו, ְמַחל לָׁ  ְסַלח לָׁ

 

ֶניָך ְבִשְפלּות רּוחַ עַ  אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ  ל ֵחְטא שָׁ

ֶניָך ַבֲחנַֻּפת גֹוִיים אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ  ְוַעל ֵחְטא שָׁ

ת גּוד ַטְים ר ִבַּקְשנּו, יּו נֹואּו, ְקצָׁ  ַמה ְכבָׁ

ת גּוד ת ֵכף ֶשל ַהַלְיף ְקצָׁ ת ֶאְקֶשן, ְקצָׁ  פּוד, ְקצָׁ

 ִחַפְשנּו קֹוִמיְטֶמְנט, ִריְסֶפְקט, ֶמן, יּו ֵנים ִאיט,

ץ' ִביג ִדיל, אֹו ִג'יֶזס, ֶלְטס ֵפיס ִאיט  ֶזה ֹלא סָׁ

 ְוַעל כֻּלָׁם, ֱאלֹוַה ְסִליחֹות,

נּו. נּו, ַכֵפר לָׁ נּו, ְמַחל לָׁ  ְסַלח לָׁ

 

טָׁ  חָׁ ֵדנּוַעל ֵחְטא שָׁ ֶניָך ְבֹקֶצר יָׁ  אנּו ְלפָׁ

ה פָׁ ֶניָך ְבֹעִני שָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ  ְוַעל ֵחְטא שָׁ

ל ַשֲהִדי ַבְמרֹוִמים ִביא ִלי ַמזָׁ  תָׁ

ִביא ַגְרִעיִנים ִביא ַתַניָׁד ְותָׁ  תָׁ

ה ִביא ְנִשיקָׁ ִדים, תָׁ ִביא ְילָׁ  תָׁ

ה ה ַבֲהפּוכָׁ ִביא ִלי אֹותָׁ  תָׁ

 ְסִליחֹות, ְוַעל כֻּלָׁם, ֱאלֹוהַ 
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נּו. נּו, ַכֵפר לָׁ נּו, ְמַחל לָׁ  ְסַלח לָׁ

 

ֶניָך ִבְנִמיכּות לָׁשֹון אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ  ַעל ֵחְטא שָׁ

ֶניָך ְבַתְרגּום ְקלֹוֵקל אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ  ְוַעל ֵחְטא שָׁ

ִשינּו ַגם ֶשֶכל קֹום ְועָׁ ִשינּו מָׁ  עָׁ

ֶהְבֵדל ל הָׁ ִשינּו ֶאת כָׁ  עָׁ

ַקְחנּו ִמְקַלַחת,  יּותלָׁ ן, ַאְחרָׁ  ִמְבחָׁ

ַקְחנּו ֶאת ֶזה ְבַקלּות  לָׁ

 ְוַעל כֻּלָׁם, ֱאלֹוַה ְסִליחֹות,

נּו. נּו, ַכֵפר לָׁ נּו, ְמַחל לָׁ  ְסַלח לָׁ

 

ב ֶניָך ְבִדְכאֹון ֵלבָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ  ַעל ֵחְטא שָׁ

ֶניָך ְבַגְבהּות רּוחַ  אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ  ְוַעל ֵחְטא שָׁ

 ַהֹכל ֶבְכִאלּוַחֵיינּו ְבאֹוְפַסְיד, 

ִשים, ְמַשֲחִקים ְבִנְדֶמה ִלי אּון, ַבְּקרָׁ  ְבדָׁ

אְנִטי, ַבְגרּוב  ַנְשִמיַע ְתִפלָׁה ַבשָׁ

דֹול, ַבֵטרּוף  ֹנאַהב ַרק אֹוְתָך ְבגָׁ

 ְוַעל כֻּלָׁם, ֱאלֹוַה ְסִליחֹות,

נּו.  נּו, ַכֵפר לָׁ נּו, ְמַחל לָׁ  ְסַלח לָׁ

 

טָׁ  חָׁ רֹוןַעל ֵחְטא שָׁ ֶניָך ִבְנִטַית גָׁ  אנּו ְלפָׁ

ֶהֶגה ֶניָך ְבַעְצלּות הָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ  ְוַעל ֵחְטא שָׁ

ף ְוַהַסַחר ְלֶמֶכר ה ַהֵחית ְלכָׁ ְיתָׁ  ַעל ִכי הָׁ

ר ְלֶאֶפר פָׁ ַעִין ְלָאֶלף ְוֶהעָׁ ה הָׁ ְיתָׁ  ְוהָׁ

ה ִתְתנֵָׁאל  ַאְשפָׁ ֵהא, לָׁ ה ַגם הָׁ  ֶנֶאְלמָׁ

ה ַגם ַהיֹוד: ֶאל  ֵאל.ְוִעמָׁ  ֶאל ִאיְסרָׁ

 ְוַעל כֻּלָׁם, ֱאלֹוַה ְסִליחֹות,

נּו. נּו, ַכֵפר לָׁ נּו, ְמַחל לָׁ  ְסַלח לָׁ
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 2נספח 

 הכיפורים  תפילת הווידוי של יום  

 מתוך מחזור התפילה ליום הכיפורים

צון:  ֶניָך ְבאֶנס ּוְברָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ְבִאמּוץ ַהֵלב:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ַעת:  ֶניָך ִבְבִלי דָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ִים:  תָׁ ֶניָך ְבִבטּוי ְשפָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶתר:  לּוי ּוַבסָׁ ֶניָך ְבגָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

יות:  ֶניָך ְבִגלּוי ֲערָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ְבִדבּור ֶפה:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ה:  ֶניָך ְבַדַעת ּוְבִמְרמָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ְבַהְרהור ַהֵלב:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ְבהונַָׁא אנּו ְלפָׁ טָׁ  ת ֵרַע: ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ְבִודּוי ֶפה:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ִבְוִעיַדת ְזנּות:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ה:  גָׁ דון ּוִבְשגָׁ ֶניָך ְבזָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ְבִזְלזּול הוִרים ּומוִרים:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

אנּו טָׁ ֶניָך ְבחֶזק יָׁד:  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ  ְלפָׁ

ֶניָך ְבִחלּול ַהֵשם:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ְבִטְפשּות ֶפה:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ִים:  תָׁ ְמַאת ְשפָׁ ֶניָך ְבטֻּ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ע:  רָׁ ֶניָך ְבֵיֶצר הָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ְביוְדִעים ּוְבלא יוְדִעים: ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ  אנּו ְלפָׁ  טָׁ

נּו:  נּו. ַכֶפר לָׁ נּו. ְמַחל לָׁ  ְוַעל כולם ֱאלוַה ְסִליחות. ְסַלח לָׁ

ֶניָך ְבַכַפת שַחד:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ב:  זָׁ ֶניָך ְבַכַחש ּוְבכָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך אנּו ְלפָׁ טָׁ ע:  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ רָׁ  ְבלָׁשון הָׁ

צון:  ֶניָך ְבלָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ן:  א ּוְבַמתָׁ ֶניָך ְבַמשָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ
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 )נ"א במראית עין(: 

ל ּוְבִמְשֶתה:  ֶניָך ְבַמֲאכָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ְבֶנֶשְך ּוְבַמְרִבית:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

רון:  ֶניָך ִבְנִטַית גָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

 )נ"א בנבול פה(: 

ֶניָך ְבִשיַח ִשְפתוֵתינּו:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ִין:  ֶניָך ְבִשּקּור עָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

מות:  ֶניָך ְבֵעיַנִים רָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ְבַעזּות ֶמַצח:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

נּו:  נּו. ַכֶפר לָׁ נּו. ְמַחל לָׁ  ְוַעל כולם ֱאלוַה ְסִליחות. ְסַלח לָׁ

ֶניָך ִבְפִריַקת עול:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

נֶ  אנּו ְלפָׁ טָׁ  יָך ִבְפִלילּות: ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ִבְצִדַית ֵרַע:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ִין:  רּות עָׁ ֶניָך ְבצָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ְבַקלּות ראש:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ְבַקְשיּות עֶרף:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך אנּו ְלפָׁ טָׁ ַרע:  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ  ְבִריַצת ַרְגַלִים ְלהָׁ

ֶניָך ִבְרִכילּות:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ְוא:  ֶניָך ִבְשבּוַעת שָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ְבִשְנַאת ִחנָׁם:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ִבְתשּוֶמת יָׁד:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ב: ְוַעל ֵחְטא שֶ  ֶניָך ְבִתְמהון ֵלבָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  חָׁ

נּו:  נּו. ַכֶפר לָׁ נּו. ְמַחל לָׁ  ְוַעל כולם ֱאלוַה ְסִליחות. ְסַלח לָׁ
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 הסבר על הפיוט

  ליבוביץ, תוכנית בארי-אפרת אמית   קישור לאתר של מכון הרטמן

בתפילת שחרית מדי יום ובתפילת יום הכיפורים, יש תפילה מיוחדת הנקראת 'וידוי' שמונה 
אים, רשימת חטאים לפי האלפבית. ביום הכיפורים נוספת לה רשימה ארוכה יותר של חט

המסודרת אף היא לפי האלפבית )'על חטא שחטאנו לפניך..'(. אמנם זוהי רשימה קבועה ולא 
אישית, וסביר להניח שלא כל המתפללים חטאו בכל העֵברות, ובכל זאת, נהוג לחזור ולמנות כל 

חטא וחטא תוך הכאה על החזה מול הלב. בשיעור זה נעמוד על משמעותו של הווידוי, על כוחו של 
 יבור באמירת וידוי ונברר מה יחסנו לכך.הצ

 אנציקלופדיה דעת      וידוי גדול ליום הכיפוריםמקור נוסף: ויקיפדיה 

 למורה, לנוחותך, מופיעים שני הטקסטים במקביל.

 הזירה הלשונית: על חטא שחטאנו
 רוביק רוזנטל 

 הכיפורים  תפילת הווידוי של יום  
 מתוך מחזור התפילה ליום הכיפורים

ֶניָך ְבִעְלגּות לָׁשֹון אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ  ַעל ֵחְטא שָׁ
ֶניָך ְבֶהֶרס  אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ ןְוַעל ֵחְטא שָׁ  ַהִבְניָׁ

ִהְפִעילַעל ִכי ֶאת  ַפְכנּו הָׁ  ְלֶהְפִעיל הָׁ
ִעְבִרית ֶהְשַלְכנּו  ְוֶאת ַהִחיִריק ִמן הָׁ

 ְוֶאת ִשעּוֵרי ַהִדְקדּוק ֹלא ֶהְפַנְמנּו
 ר, ַהַפַעם ֶהְגַזְמנּוַמה ֵיש ְלַדבֵ 

ם, ֱאלֹוַה ְסִליחֹות,  ְוַעל כֻּלָׁ
נּו. נּו, ַכֵפר לָׁ נּו, ְמַחל לָׁ  ְסַלח לָׁ

 
ה גָׁ דֹון ּוִבְשגָׁ ֶניָך ְבזָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ  ַעל ֵחְטא שָׁ

ֶניָך ְבִחלּוֵפי ִמיִנים אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ  ְוַעל ֵחְטא שָׁ
ְלכּו ַלַמְתנָׁ"ס ה ְילָׁדֹות הָׁ  ְשֹלשָׁ

 הֹוִציאּו ְשֵתי ֶשֶקל ִמתֹוך ַהִמְכנָׁס
ה ם ִמיֵני ַתְרִגימָׁ נּו ְלַעְצמָׁ  קָׁ

ה נּו ֵהם ְלֹצֶמת הֹומָׁ ה פָׁ מָׁ  ִמשָׁ
ם, ֱאלֹוַה ְסִליחֹות,  ְוַעל כֻּלָׁ

נּו. נּו, ַכֵפר לָׁ נּו, ְמַחל לָׁ  ְסַלח לָׁ
 

ֶניָך  אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ ִרים ְבֵטִלים ַעל ֵחְטא שָׁ  ִבְדבָׁ
ֶניָך ְוַעל חֵ  אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ  ְבִמִלים ֵריקֹות ְטא שָׁ

ֶזה קּול ּוַמְגִניב ה כָׁ  ִכי ְכִאלּו ַאתָׁ
ֶאֶלה  ַיֲענּו ַבְמרֹוִמים ַמְלָאִכים ְוכָׁ
ה,  ה, ְכִאלּו דָׁ אְללָׁה ַאתָׁ ה ֵאיֶזה וָׁ  ְכִאלּו מָׁ

ן ל ַעל ַהְזמָׁ  ֵאיֶזה ֶקַטע ִשיֹואּו ֶשֲחבָׁ
 ַה ְסִליחֹות,ְוַעל כֻּלָׁם, ֱאלוֹ 

נּו. נּו, ַכֵפר לָׁ נּו, ְמַחל לָׁ  ְסַלח לָׁ
 

ֶניָך ְבַקלּות ַהַדַעת אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ  ַעל ֵחְטא שָׁ
ה ֶניָך ְבַהֲעלַָׁאת ֵגרָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ  ְוַעל ֵחְטא שָׁ

ה  א, ַתִגיד ַמה ִנְהיָׁה ַסְחִטיקָׁ אבָׁ  יָׁא בָׁ
ר ַמִנְשמָׁ  ִנים ַמה ִנְסגָׁ ב ַמְניָׁ  עַמַמצָׁ

 ַמה ִנְרָאה ָאִחי ַמה ּקֹוֶרה ֲאחֹוִתי 
ה ַביי ְוַגם ַהְללּויָׁה  ַבַביי יָׁאְללָׁ

ם, ֱאלֹוַה ְסִליחֹות,  ְוַעל כֻּלָׁ
נּו. נּו, ַכֵפר לָׁ נּו, ְמַחל לָׁ  ְסַלח לָׁ

 
ֶניָך ְבִשְפלּות רּוחַ עַ  אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ  ל ֵחְטא שָׁ

ֶניָך  אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ  ַבֲחנַֻּפת גֹוִייםְוַעל ֵחְטא שָׁ
ת גּוד ַטְים ר ִבַּקְשנּו, יּו נֹואּו, ְקצָׁ  ַמה ְכבָׁ

ת ֵכף ֶשל ַהַלְיף ת ֶאְקֶשן, ְקצָׁ ת גּוד פּוד, ְקצָׁ  ְקצָׁ
 ִחַפְשנּו קֹוִמיְטֶמְנט, ִריְסֶפְקט, ֶמן, יּו ֵנים ִאיט,
ץ' ִביג ִדיל, אֹו ִג'יֶזס, ֶלְטס ֵפיס ִאיט  ֶזה ֹלא סָׁ

ם, ֱאלֹוַה ְסִליחֹות,ְוַעל   כֻּלָׁ
נּו. נּו, ַכֵפר לָׁ נּו, ְמַחל לָׁ  ְסַלח לָׁ

 
ֵדנּו ֶניָך ְבֹקֶצר יָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ  ַעל ֵחְטא שָׁ
ה פָׁ ֶניָך ְבֹעִני שָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ  ְוַעל ֵחְטא שָׁ

ל ַשֲהִדי ַבְמרֹוִמים ִביא ִלי ַמזָׁ  תָׁ
ִביא ַגְרִעיִנים ד ְותָׁ ִביא ַתַניָׁ  תָׁ

צון:  ֶניָך ְבאֶנס ּוְברָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ְבִאמּוץ ַהֵלב:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ַעת:  ֶניָך ִבְבִלי דָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ִים:  תָׁ ֶניָך ְבִבטּוי ְשפָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶתר:  לּוי ּוַבסָׁ ֶניָך ְבגָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ְבִגל אנּו ְלפָׁ טָׁ יות: ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ  ּוי ֲערָׁ

ֶניָך ְבִדבּור ֶפה:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ה:  ֶניָך ְבַדַעת ּוְבִמְרמָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ְבַהְרהור ַהֵלב:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ְבהונַָׁאת ֵרַע:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְבִודּוי ֶפה:  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ִבְוִעיַדת ְזנּות:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ה:  גָׁ דון ּוִבְשגָׁ ֶניָך ְבזָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ְבִזְלזּול הוִרים ּומוִרים:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ְבחֶזק יָׁד:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ְבִחלּול ַהֵשם: ְוַעל ֵחְטא שֶ  אנּו ְלפָׁ טָׁ  חָׁ

ֶניָך ְבִטְפשּות ֶפה:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ִים:  תָׁ ְמַאת ְשפָׁ ֶניָך ְבטֻּ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ע:  רָׁ ֶניָך ְבֵיֶצר הָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ְביוְדִעים ּוְבלא יוְדִעים:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

נּו:  נּו. ַכֶפר לָׁ נּו. ְמַחל לָׁ  ְוַעל כולם ֱאלוַה ְסִליחות. ְסַלח לָׁ

ֶניָך ְבַכַפת שַחד:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ב:  זָׁ ֶניָך ְבַכַחש ּוְבכָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ע: ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ  רָׁ ֶניָך ְבלָׁשון הָׁ אנּו ְלפָׁ  טָׁ

צון:  ֶניָך ְבלָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ן:  א ּוְבַמתָׁ ֶניָך ְבַמשָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

 )נ"א במראית עין(: 

ל ּוְבִמְשֶתה:  ֶניָך ְבַמֲאכָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ְבֶנשֶ  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְך ּוְבַמְרִבית: ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

רון:  ֶניָך ִבְנִטַית גָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

 )נ"א בנבול פה(: 

http://midreshet.org.il/pageview.aspx?id=1018
http://midreshet.org.il/pageview.aspx?id=1018#UserForm
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%93%D7%95%D7%99_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%93%D7%95%D7%99_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=640
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=640
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ה ִביא ְנִשיקָׁ ִדים, תָׁ ִביא ְילָׁ  תָׁ
ה ה ַבֲהפּוכָׁ ִביא ִלי אֹותָׁ  תָׁ

ם, ֱאלֹוַה ְסִליחֹות,  ְוַעל כֻּלָׁ
נּו. נּו, ַכֵפר לָׁ נּו, ְמַחל לָׁ  ְסַלח לָׁ

 
שֹון ֶניָך ִבְנִמיכּות לָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ  ַעל ֵחְטא שָׁ

ֶניָך ְבַתְרגּום ְקלֹוֵקל אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ  ְוַעל ֵחְטא שָׁ
ִשינּו ַגם ֶשֶכלעָׁ  קֹום ְועָׁ  ִשינּו מָׁ

ֶהְבֵדל ל הָׁ ִשינּו ֶאת כָׁ  עָׁ
יּות ן, ַאְחרָׁ ַקְחנּו ִמְקַלַחת, ִמְבחָׁ  לָׁ

ַקְחנּו ֶאת ֶזה ְבַקלּות  לָׁ
ם, ֱאלֹוַה ְסִליחֹות,  ְוַעל כֻּלָׁ

נּו. נּו, ַכֵפר לָׁ נּו, ְמַחל לָׁ  ְסַלח לָׁ
 

ֶניָך  אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ בַעל ֵחְטא שָׁ  ְבִדְכאֹון ֵלבָׁ
ֶניָך ְבַגְבהּות רּוחַ  אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ  ְוַעל ֵחְטא שָׁ

 ַחֵיינּו ְבאֹוְפַסְיד, ַהֹכל ֶבְכִאלּו
ִשים, ְמַשֲחִקים ְבִנְדֶמה ִלי אּון, ַבְּקרָׁ  ְבדָׁ

אְנִטי, ַבְגרּוב  ַנְשִמיַע ְתִפלָׁה ַבשָׁ
דֹול, ַבֵטרּוף  ֹנאַהב ַרק אֹוְתָך ְבגָׁ

ם, ֱאלֹוַה ְסִליחֹות,  ְוַעל כֻּלָׁ
נּו.  נּו, ַכֵפר לָׁ נּו, ְמַחל לָׁ  ְסַלח לָׁ

 
רֹון ֶניָך ִבְנִטַית גָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ  ַעל ֵחְטא שָׁ

ֶהֶגה ֶניָך ְבַעְצלּות הָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ חָׁ  ְוַעל ֵחְטא שָׁ
ף ְוַהַסַחר ְלֶמֶכר ה ַהֵחית ְלכָׁ ְיתָׁ  ַעל ִכי הָׁ

ַעִין ְלָאלֶ  ה הָׁ ְיתָׁ ר ְלֶאֶפרְוהָׁ פָׁ  ף ְוֶהעָׁ
ה ִתְתנֵָׁאל  ַאְשפָׁ ֵהא, לָׁ ה ַגם הָׁ  ֶנֶאְלמָׁ
ֵאל. ה ַגם ַהיֹוד: ֶאל ֶאל ִאיְסרָׁ  ְוִעמָׁ

ם, ֱאלֹוַה ְסִליחֹות,  ְוַעל כֻּלָׁ
נּו. נּו, ַכֵפר לָׁ נּו, ְמַחל לָׁ  ְסַלח לָׁ

 
 

ֶניָך ְבִשיַח ִשְפתוֵתינּו:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ִין:  ֶניָך ְבִשּקּור עָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

מות:  ֶניָך ְבֵעיַנִים רָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ְבַעזּות ֶמַצח:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

נּו:  נּו. ַכֶפר לָׁ נּו. ְמַחל לָׁ  ְוַעל כולם ֱאלוַה ְסִליחות. ְסַלח לָׁ

ֶניָך ִבְפִריַקת עול:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ִבְפִלילּות:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך בִ  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְצִדַית ֵרַע: ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ִין:  רּות עָׁ ֶניָך ְבצָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ְבַקלּות ראש:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ְבַקְשיּות עֶרף:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ַרע:  ֶניָך ְבִריַצת ַרְגַלִים ְלהָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

א טָׁ ֶניָך ִבְרִכילּות: ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ  נּו ְלפָׁ

ְוא:  ֶניָך ִבְשבּוַעת שָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ְבִשְנַאת ִחנָׁם:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ֶניָך ִבְתשּוֶמת יָׁד:  אנּו ְלפָׁ טָׁ  ַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

ב:  ֶניָך ְבִתְמהון ֵלבָׁ אנּו ְלפָׁ טָׁ  ְוַעל ֵחְטא ֶשחָׁ

נּו:  נּו. ַכֶפר לָׁ נּו. ְמַחל לָׁ  ְוַעל כולם ֱאלוַה ְסִליחות. ְסַלח לָׁ
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 3נספח 

 על חטא שחטאנו ללוח השנה העברי ולעצמנו / נורית גוברין

 24.10.2005ידיעות אחרונות, 

אביב, תפקידו הראשון -נורדאו' שבתל-בילדותי, בשנים שלפני קום המדינה, בבית הספר היסודי 'תל
תורן הכיתה היה לכתוב על הלוח, באותיות מאירות עיניים, את היום, החודש והשנה העבריים של 

בצד ימין ואת התאריך הלועזי בצד שמאל. היה ברור לכול שהתאריך העברי הוא החשוב. על פיו 
 נחוגו החגים ועל פיו נקבעו מועדי החופשות.

המנדט הבריטי. חיינו ונשמנו עם הלוח התאריך הכללי נועד, כפי שחשבנו, לרצות את שלטונות 
העברי. תשרי הוא חודש החגים שבו מספר ימי החופשה עולה על מספר ימי הלימודים; מר חשוון, 

טיפה, גשם, כפי  –מלשון מרירות, חודש ללא חגים, כך פורש שמו בפי הילדים, ולא כמקובל מר 
שמו של חודש אכדי. הכול ציפו סוף שפירשו אז המורים, כנראה בטעות, כי השם מרחשוון מקורו ב

סוף לחופש חנוכה בכ"ה בכסלו, שיגאל אותנו מימי לימודים רצופים. כך נהגו בכל בתי הספר 
הכלליים בארץ ישראל ולאחר מכן בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל. הכרת השילוב שבין הלוח 

 העברי לכללי הייתה טבעית, כמו לוח הכפל.

לוח השנה העברי והלוח הכללי תפס את מקומו בחינוך הממלכתי ובהוויה קשה לדעת מתי נמוג  
, ייתכן שהיה אחד משלבי הביניים במעבר מהלוח העברי 1947הציבורית. הצירוף כ"ט בנובמבר, 

לכללי. אבל פרט זה עדיין טעון בדיקה. לא אטעה הרבה אם אומר, שצעירים ומבוגרים כאחד אינם 
עבריים בחיי היומיום ואינם משתמשים בהם. פה ושם הם מופיעים יודעים היום את התאריכים ה

אבל אינם באמת חלק ממערכת  –במכתבים רשמיים של משרדי הממשלה, כמצוות אנשים מלומדה 
הזמנים האישית. אפילו כתבי עת ספרותיים, המופיעים היום, 'שוכחים' לא פעם לציין את התאריך 

 הדרים בתרומה לתרבות ולספרות העברית.העברי על גיליונותיהם, על אף שהם מת

במיוחד גדול השבר כשמדובר בתקופות קודמות. בתרבות ובספרות העברית שלט הלוח העברי, ולא 
פעם לא הוזכרה כלל השנה הלועזית, כיוון שלא היה צורך בכך. מי ששואל בספרייה ספר עברי, 

נה העברית של הופעת הספר רשמה , מכיר את התופעה שבה ליד הש20-שהופיע לפני תחילת המאה ה
 יד אלמונית )של הספרן או של הקורא( את השנה הלועזית לצידו. בלעדיה ילכו לאיבוד.

בנוסף לעצם החשיבות העצומה של הלוח העברי שהוא בסיס לכל החיים היהודיים, העבריים 
ם הנוף ידיעתם משמעו ניתוק הקשר ע-והישראליים, יש לתאריכים העבריים חיים משלהם. אי

והטבע של ארץ ישראל, ולמעשה, פגם גדול בהבנה המעמיקה של 'הזמנים היהודיים', שבתוכם חיה 
ונושמת הספרות העברית, לפחות הספרות העברית הקלאסית. התעלמות מהלוח העברי מנתקת את 

 הקשר עם התרבות העברית ודומה למי שלומד ספרות עברית באמצעות תרגומים.

שנת תרע"ד, אלא היא שנת "ותרעד הארץ", אותה שנה שבה פרצה מלחמת איננה רק  1914שנת 
 העולם הראשונה, שזעזעה את העולם בכלל ואת העולם היהודי בתוכו.

איננה רק תרצ"ח, השנה שקדמה לימי מלחמת העולם השנייה, אלא היא גם שנת "תרצח",  1938
ינו את סדר האותיות וכתבו: תרח"ץ ולכן, כדי שלא לכתוב ולהגות מילה איומה זו, ריככו אותה וש

( שנהגו לכתוב: תשד"ם או תשד"מ. ואלה רק שתי 1984או תרח"צ. הוא הדין בשנת תשמ"ד )
 דוגמאות מתוך שפע גדול מאוד.

בדורות הקודמים, כל ספר עברי, שציין את תאריך הופעתו, רשם בשוליו את שנת ההופעה העברית, 
ריכים העבריים סומנו בעבר, בספרים רבים, מספרי עם או בלי האלפים של השנה. לצד התא

העמודים באותיות עבריות, שחזקה על כל קורא עברית לרוץ בהם. אבל מה רבים הם המתקשים 
בכך, ולא מעטים הם אלה שאינם מבינים אפילו במה המדובר, וכשרואים אותיות עבריות כמספרים 

 (.94) (; צד 83(; פג )64ד )סידוריים נדמה להם שלא במספר מדובר אלא במילים: ס

ואיך ידעו חוקרי הספרות העברית וקוראיה, שסונטה היא שיר זה"ב, כיוון שזה"ב בגימטרייה הוא 
 כמספר שורות הסונטה. – 14
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האם תהיה טעות לחשוב שלא הכול יכולים לרוץ בסדר אותיות הא"ב ולא רק רק בסדר חודשי 
נעמי שמר, המקשר בין חודשי השנה העבריים השנה העבריים? דומה שרק שירה המפורסם של 

ישראליים משמש סכר בפני שכחה מוחלטת: "בתשרי נתן הדקל -ומחזור החיים בטבע ובנוף הארץ
 פרי שחום נחמד".

למותר להוסיף שהמסקנה היא שיש צורך לחזור אל הלוח העברי ולהשיב אותו למחזור החיים של 
ותף של התרבות העברית. אני מאמינה שיסוד משותף הפרט, כחלק מחזרה אל 'הגרעין הקשה' והמש

זה אכן קיים, והוא המאחד בכל זאת את כל פלגי העם. אין הוא נחלת 'הדתיים' בלבד, כשם שאין 
 לזהות את הלע"ז על כל מרכיביו עם 'החילוניים'.

'גרעין קשה משותף' זה הוא חלק מאותה הוויה חמקמקה, ובכל זאת קיימת ומשותפת לכול, של 
 התרבות העברית והישראלית. כן, גם הישראלית.

האם אין דברים חשובים יותר לעסוק בהם מאשר חזרה אל הלוח העברי ותאריכיו? בוודאי שיש. 
האם יש בכלל סיכוי לשינוי צורת החשיבה ולדרכי ההוראה? קשה לדעת. קריאה זו לחזרה אל הלוח 

פת השמות הלועזיים של בתי העסק העברי צריכה להיות חלק ממגמה כוללת של הצורך בהחל
ברחובות; חלק ממלחמה כוללת בלע"ז בכלל ובקלקולי הלשון העברית, הנשמעים על כל צעד ושעל 

 והמשבשים את השפה עד לבלי הכר.

כשאופים עוגה, יודעים מה מכניסים ובדרך כלל יודעים גם מה יוצא. בחינוך כמו בחינוך, יודעים 
ישורן. ובכל זאת, מי שמאמין בחשיבותן ובכוחן של התרבות  מה מכניסים, אבל התוצאות מי

 והספרות העברית לדורותיהן, כבסיס לקיום עם, צריך להמשיך ולהיאבק עליהן כדי לחיות בתוכן.

 החברה הישראלית צריכה לחזור לברית שבין שני הלוחות, העברי והכללי, ולאחוז גם בזה וגם בזה.

 

 

 

 

 

 

 , חורף תשס"ו.11108 בהבנת הנקרא, יכול להיעזר בשאלות שהופיעו בבחינת הבגרותמורה המעוניין בשאלות 

 השאלות מופיעות בעמוד הבא.
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 שאלות
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 4נספח 

 כמה היום בתשרי? / רוביק רוזנטל

 30.9.2002מעריב, 

ההחלטה להכניס תאריך עברי על כל לוח שייכת לקבוצת ההחלטות שבהן מנסים לדחוף ידע מחוץ 
אין כל אפשרות לבוא בטענות להחלטת משרד החינוך להכניס תאריך עברי על כל לוח ועל  להקשר.

כל מכתב. החלטה מאמי, יהודית וחינוכית. הצרה היא שאין בה תועלת. היא שייכת לקבוצת 
לימודיות שבהן מנסים לדחוף ידע מחוץ להקשר, "כדי שהילד יידע". ידע כזה -ההחלטות החינוכיות

 . יות בומרנג: הוא ממאיס את עצמויכול לה

שנת הלימודים מתחילה בראשון לספטמבר ומסתיימת בסוף יולי. החופש הגדול מתרחש בחום 
אוגוסט. ימי ההולדת של רוב ילדי ישראל הם בתאריך הלועזי. את יומן האירועים הפרטי -יולי

, 15-בוהציבורי שלנו אנחנו מנהלים על פי התאריך הלועזי. המשכורת מגיעה בראשון לחודש, המדד 
ורדינציה הפנימי שלנו בתחום הזמן הוא לוח לועזי. הסיבה לכך היא שהזמן הוא גלובלי, לוח הקוא

 . ואנחנו חלק מהזמן הגלובלי, ואין לנו לא יכולת ולא עניין להינתק מהזמן הגלובלי

יש שני מקומות חשובים בהם הלוח העברי חשוב וקנה לו שביתה בתודעה ובתרבות, ומכאן שיש לו 
גים, כמובן, המתרחשים בחודשים העבריים, והתודעה של מעגל השנה: הוא גם ערך שימוש. הח

היהודי. זו -מתחיל בסתיו, בראש השנה, לא בינואר, שהוא אירוע ראשית שנה משני עבור הישראלי
הסיבה ששמות החודשים שייכים לידע הבסיסי שקונה תלמיד ישראלי, ובוודאי שעליו להכיר 

 . אותם

מכאן ועד הציפייה שהילד יחזור הביתה ויספר בשמחה שבי"א בטבת יש לאורי יום הולדת 
במקדונלדס, הדרך ארוכה, ובצדק. עצה: להזכיר את התאריך העברי כל יום, אבל לא לעשות מזה 

 . עניין גדול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


