1

להצליח בעברית -חגים ומועדים

שׁ ֶמר
ָע ִמי ֶ
ר ִחים /1נ ֳ
ְשׁנֵים ָע ָשׂר ְי ָ
ָתן ַה ֶדּ ֶקל
ְבּ ִת ְשׁ ֵרי נ ַ
ֶח ָמד
ְפּ ִרי ָשׁחוּם נ ְ
יוֹרה
ָרד ֶ
ְבּ ֶח ְשׁוָן י ַ
וְ ַעל גּ ִַנּי ָר ַקד.
יע
הוֹפ ַ
ַר ִקיס ִ
ְבּ ִכ ְס ֵלו נ ְ
ְבּ ֵט ֵבת ָבּ ָרד
יעה2
וּב ְשׁ ָבט ַח ָמּה ִה ְפ ִצ ָ
ִ
ְליוֹם ֶא ָחד.
יחוֹח3
ִנ ַ

ְבּ ִאיָּר ַהכֹּל ָצ ַמח
וּב ִסיוָן ִה ְב ִכּיר6
ְ
ְבּ ַתמּוּז וְ אָב ָשׂ ַמ ְחנוּ
אַחר ָק ִציר.
ַ
ִתּ ְשׁ ֵריֶ ,ח ְשׁוָןִ ,כּ ְס ֵלוֵ ,ט ֵבת
יעף7
ָח ְלפוָּ ,ח ְלפוּ ִבּ ָ
יסןִ ,איָּר,
גַּם ְשׁ ָבטֲ ,א ָדרִ ,נ ָ
ִסיוָןַ ,תּמּוּז וְ אָב.

ַבּ ֲא ָדר ָע ָלה
ִמן ַה ַפּ ְר ֵדּ ִסים
הוּנפוְּ 4בּכ ַֹח
ְבּ ִנ ָ
יסן ְ
שׁים5.
ָכּל ַה ֶח ְר ֵמ ִ

ֶח ְר
ֵמ ׁש

וּבבוֹא ֱאלוּל ֵא ֵלינוּ
ְ
יח ְס ָתו ָע ָלה
ֵר ַ
ירנוּ
וְ ִה ְת ַח ְלנוּ ֶאת ִשׁ ֵ
ֵמ ַה ְת ָח ָלה.

חודשׁ
ֶרח ֶ -
חוד ִשׁים ,י ַ
 1יְ ָר ִחים ָ -

ירה
ֶ 5ח ְר ֵמ ִשׁיםֵ -כּ ִלים ִל ְק ִצ ָ

יעה  -ז ְָר ָחה
ִ 2ה ְפ ִצ ָ

ִ 6ה ְב ִכּירִ -ה ְב ִשׁיל

ָעים
יח נ ִ
יחוֹח ֵ -ר ַ
ִ 3נ ַ

יעףַ -מ ֵהר
ִ 7בּ ָ

הוּרמוּ
הוּנפוּ ְ -
ְ 4
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לוּח ַה ָשּׁנָה ָה ִע ְב ִרי
ַ

ָר ַח ִעם ַמ ֲחזוֹר ַה ֶשּׁ ֶמשׁ.
בוסּס ַעל ַהשּׁילּוּב ֶשׁל ַמ ֲחזוֹר ַהיּ ֵ
לוּח ַה ָשּׁנָה ָה ִע ְב ִרי ְמ ָ
ַ
בוסּס ַרק ַעל
לּוּח ַה ְכּ ָל ִלי ְמ ָ
חודשׁ ֶא ָחדַ .ה ַ
ָר ַח ְס ִביב ַכּדּוּר ָה ֶא ֶרץ ִנ ְמ ָשֶׁ 
סיבוּב ַהיּ ֵ
ַמ ֲחזוֹר ַה ֶשּׁ ֶמשׁ.
)מוֹלד
"נוֹלד" ָ
ָר ַח ָ
חודשׁ ַמ ְת ִחיל ְכּ ֶשׁ ַהיּ ֵ
חודשָׁ .כּל ֶ
לּוּח ָה ִע ְב ִרי הוּא ַה ֶ
ַה ָבּ ִסיס ֶשׁל ַה ַ
חודשׁ
ֶע ָלםְ .בּ ֶא ְמ ַצע ַה ֶ
ַע ֶשׂה שׁוּב ָק ָטן ַעד ֶשׁהוּא נ ֱ
ָר ַח נ ֲ
וּמ ְס ַתּיֵּם ְכּ ֶשׁ ַהיּ ֵ
ָר ַח(ִ ,
ַהיּ ֵ
ָר ַח ִמ ְת ַח ֵדּשׁ
"ח ָדשׁ"ִ ,כּי ַהיּ ֵ
מּילּה ָ
"חודשׁ" ָבּאָה ִמן ַה ָ
ֶ
מּילּה
ָר ַח ָמ ֵלאַ .ה ָ
רוֹאים י ֵ
ִ
ח",
ֶרח"
"חודשׁ" הוּא "י ַ
ֶ
מּילּה
אַחר ַל ָ
ֶע ָלםֵ .שׁם ִע ְב ִרי ֵ
אַח ֵרי ֶשׁהוּא ָק ֵטן וְ נ ֱ
ְבּ ָכל ַפּ ַעם ֲ
ָר ַח
מוֹלד ַהיּ ֵ
ָר ַחָ .
מוֹלד ַהיּ ֵ
שׁוּרה ְבּ ָ
ָר ַח"ִ ,כּי ַה ָשּׁנָה ָה ִע ְב ִרית ְק ָ
מּילּה "י ֵ
וְ הוּא ָבּא ִמן ַה ָ
חודשׁ.
הוּא רֹאשׁ ַה ֶ
"נוֹלד" וְ ַעד ָל ֶרגַע
ָר ַח ָ
בוּעֵ .מ ָה ֶרגַע ֶשׁ ַהיּ ֵ
חודשׁ ֵאינוֹ ָק ַ
ָמים ַבּ ֶ
הוּדי ִמ ְס ַפּר ַהיּ ִ
לּוּח ַהיְ ִ
ַבּ ַ
חודשׁ
יוֹתרֶ .
ָמים .א ָפּחוֹת וְ א ֵ
ָמים ,אוֹ  30י ִ
עוֹב ִרים  29י ִ
"נוֹלד ֵמ ָח ָדשׁ" ְ
ֶשׁהוּא ָ
ר".
"חודשׁ ָח ֵסר"
ֶ
ָמים הוּא
חודשׁ ֶבּןְ  29י ִ
א"ֶ .
"חודשׁ ָמ ֵלא"
ֶ
ָמים ִנ ְק ָרא
ֶבּןְ  30י ִ
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אוֹרֶ שׁלּוֹ
שָׁ .ה ֶ
חודשׁ
אַח ָריו הוּא ֶ
מוֹלד ַה ָבּא ֲ
ָר ַח ֶא ָחד ְל ָ
מוֹלד י ֵ
עוֹבר ֵבּין ָ
אוֹרך ַה ְזּ ַמן ָה ֵ
ֶ
אָרץ ְס ִביב ַה ֶשּׁ ֶמשׁ.
אָרץ וְ גַם ְבּסיבוּב ַכּדּוּר ָה ֶ
ָר ַח ְס ִביב ַכּדּוּר ָה ֶ
ָקשׁוּר ְבּסיבוּב ַהיּ ֵ
אָרץ ְס ִביב ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וְ ֶשׁל
נוּעה ֶשׁל ַכּדּוּר ָה ֶ
חודשׁ ִמ ְשׁ ַתּנֶּהִ ,כּי ְמ ִהירוּת ַה ְתּ ָ
אוֹרַ ה ֶ
ֶ
לוּלים ֶשׁ ָלּ ֶהם ֵהם
סּיבּה ְל ָכִ היא ֶשׁ ַה ַמּ ְס ִ
בוּעהַ .ה ָ
אָרץ ֵאינָהּ ְק ָ
ָר ַח ְס ִביב ַכּדּוּר ָה ֶ
ַהיּ ֵ
ָליִ ים.
יפּ ִטיִ ים וְ א ַמ ֲעגּ ִ
ֶא ִל ְ
"שׁנָה
חוד ִשׁים ,וְ ִהיא ִנ ְק ֵראת ָ
חוד ִשׁים ִמ ְצ ָט ְר ִפים ְל ָשׁנָה .יֵשׁ ָשׁנָה ַבּת ְשׁנֵים ָע ָשׂר ָ
ַה ָ
ת".
עובּ ֶרת"
"שׁנָה ְמ ֶ
חוד ִשׁים ,וְ ִהיא ִנ ְק ֵראת ָ
לושׁה ָע ָשׂר ָ
ה" ,וְ יֵשׁ ָשׁנָה ַבּת ְשׁ ָ
שׁוּטה"
ְפּ ָ
עובּ ֶרת ֶשׁ ִהיא
עומּת ָשׁנָה ְמ ֶ
ָמיםְ ,ל ַ
ָר ַח הוּא  354י ִ
חוד ֵשׁי י ֵ
אורֶ שׁל ְשׁנֵים ָע ָשׂר ְ
ָה ֶ
ָמים.
ַבּת  384י ִ
חוד ֵשׁי ַה ָשּׁנָה ָה ִע ְב ִרית ֵהם:
ְ
יסןִ ,איָּרִ ,סיוָןַ ,תּמּוּז ,אָבֱ ,אלוּל.
ִתּ ְשׁ ֵריֶ ,ח ְשׁוָןִ ,כּ ְס ֵלוֵ ,ט ֵבתְ ,שׁ ָבטֲ ,א ָדרִ ,נ ָ
אָביב וְ ַקיִ ץ.
חורףִ ,
אַר ַבּע עוֹנוֹתְ :סתיוֶ ,
ְבּ ָשׁנָה ְ
נוֹסף – ֲא ָדר ב'ִּ .בּ ְמקוֹם
חודשׁ ָ
"בּ ֵה ָריוֹן"( ִהיא ָשׁנָה ֶשׁיֵּשׁ ָבּהּ ֶ
)שׁנָה ְ
עובּ ֶרת ָ
ָשׁנָה ְמ ֶ
פּוּרים יָחוּל ַבּ ֲא ָדר בּ'.
ַא ָדר ב'ְ .בּ ָשׁנָה ָכּזֹאת ִ
חוד ִשׁים ֲא ָדר א' ו ֲ
חודשׁ ֲא ָדר ָ -
ֶ
יפים ֶאת
מוֹס ִ
עובּ ֶרת ִ
עובּרוֹתְ .בּ ָשׁנָה ְמ ֶ
ָכּל ְתּ ַשׁע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁ ִנים יֵשׁ ֶשׁ ַבע ָשׁ ִנים ְמ ָ
לוּח ַה ָשּׁנָה ַעל
עובּ ֶרת ְכּ ֵדי ְל ָת ֵאם ֵבּין ַ
צורְ בּ ָשׁנָה ְמ ֶ
לושׁה ָע ָשׂר .יֵשׁ ֶ
חודשׁ ַה ְשּׁ ָ
ַה ֶ
עובּ ֶרת ,יָזוּזוּ עוֹנוֹת
ָר ַחִ .אם א ִתּ ְהיֶה ָשׁנָה ְמ ֶ
לוּח ַה ָשּׁנָה ַעל ִפּי ַהיּ ֵ
ִפּי ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְל ַ
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חורף וְ א
אוֹתהּ עוֹנָהְ ,ל ָמ ָשׁל ֶפּ ַסח יָחוּל ַבּ ֶ
ַה ַח ִגים ,וְ ַה ַח ִגים א יָחוּלוּ ָתּ ִמיד ְבּ ָ
ילה
אָביבַ ,ה ְזּ ַמן ֶשׁבּוֹ ַמ ְב ִשׁ ָ
תּוֹרה ְמ ַצוָּה ֶשׁ ֶפּ ַסח יָחוּל ָתּ ִמיד ָבּ ִ
ַה ֵרי ַה ָ
אָביב .ו ֲ
ָבּ ִ
אָסיף.
סּתיוִ ,בּזְ ַמן ָה ִ
ַה ְתּבוּאָה ,וְ סוכּוֹת יָחוּל ָתּ ִמיד ַבּ ָ
ֶמת
שׁוֹק ַעת ,וְ ִהיא ִמ ְס ַתּיּ ֶ
ַ
ילה ְכּ ֶשׁ ַה ֶשּׁ ֶמשׁ
לוּח ַה ָשּׁנָה ָה ִע ְב ִרי ַמ ְת ִח ָ
ַהיְ ָמ ָמה ְבּ ַ
אַחת
לוּח ַה ְכּ ָל ִלי יְ ָמ ָמה ַ
כּוֹכ ִביםֲ .א ָבל ְבּ ַ
יּוֹצ ִאים ַה ָ
יעת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַה ָבּאָה ,אוֹ ְכּ ֶשׁ ְ
ִבּ ְשׁ ִק ַ
ִנ ְמ ֶשׁ ֶכת ֵמ ֲחצוֹת ַה ַלּיְ ָלה ַעד ֲחצוֹת ַה ַלּיְ ָלה ַה ָבּאַ .ע ְר ֵבי ַשׁ ָבּתוֹת וְ ַח ִגים ִע ְב ִריִּ ים
כּוֹכ ִבים.
וּמ ְס ַתּיְּ ִמים ְל ָמ ֳח ָרתִ ,עם ֵצאת ַה ָ
יעת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִ
ילים ִעם ְשׁ ִק ַ
ַמ ְת ִח ִ

אָרץ
ָתית ֶשׁל ַכּדּוּר ָה ֶ
נוּעה ַה ְשּׁנ ִ
יּוֹמית וְ ַה ְתּ ָ
נוּעה ַה ִ
ַה ְתּ ָ

ָתית –
נוּעה ְשׁנ ִ
ְתּ ָ
ַכּדּוּר ָה ֶא ֶרץ ַמ ִקּיף
ֶאת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְבּ ֶמ ֶשׁ

יוֹמית ַ -כּדּוּר ָה ֶא ֶרץ
נוּעה ִ
ְתּ ָ

ָה.
ָשׁנָה

תּוֹבב ָס ִביב ַע ְצמוֹ
ִמ ְס ֵ
ה) .יוֹם וְ ַליְ ָלה(
ְבּ ֶמ ֶשׁ יְ ָמ ָמה
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ֲענוּ ַעל ַה ְשּׁ ֵאלוֹת.
ָר ַחָ .מ ַתי הוּא ָמ ֵלא?
צוּרתוֹ ֶשׁל ַהיּ ֵ
חודשׁ ִמ ְשׁ ַתּנָה ָ
ָר ַח ַעד סוֹף ַה ֶ
מּוֹלד ַהיּ ֵ
ִ 1מ ָ
____________________________________________________
ת?
עובּ ֶרת
שׁוּטה ְל ֵבין ָשׁנָה ְמ ֶ
ָ .2מה ַה ֶה ְב ֵדּל ֵבּין ָשׁנָה ְפּ ָ
____________________________________________________
ָר ַח?
חוד ֵשׁי ְשׁנַת ַהיּ ֵ
ָמים בְ 12-
ַ .3כּ ָמּה י ִ
____________________________________________________
ת?
עובּ ֶרת
צורְ בּ ָשׁנָה ְמ ֶ
דּוּע יֵשׁ ֶ
ַ .4מ ַ
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
וּב ֵאיזוֹ עוֹנָה ָחל ַחג ַהסּוכּוֹת?
ְ .5בּ ֵאיזוֹ עוֹנָה ָחל ַחג ַה ֶפּ ַסח? ְ
____________________________________________________
____________________________________________________
לּוּח ָה ִע ְב ִרי?
ֶמת יְ ָמ ָמה ְל ִפי ַה ַ
וּמ ְס ַתּיּ ֶ
ילה ִ
ָ .6מ ַתי ַמ ְת ִח ָ
____________________________________________________
____________________________________________________
לּוּח ַה ְכּ ָל ִלי?
ֶמת יְ ָמ ָמה ְל ִפי ַה ַ
וּמ ְס ַתּיּ ֶ
ילה ִ
ָ .7מ ַתי ַמ ְת ִח ָ
____________________________________________________
____________________________________________________
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שׁורשׁ ח.ד.ש.
שׁ"ִ .מ ְצאוּ עוֹד ְפּ ָע ִלים ַבּ ֶ
"ח ָדשׁ"
מּילּה ָ
"חודשׁ" ִהיא ִמן ַה ָ
ֶ
מּילּה
ַ .8ה ָ

ח.ד.ש

מּילּים.
ִכּ ְתבוּ ֶאת ַה ֵפּירושׁ ַה ַמּ ְת ִאים ִמתּוַֹ מ ֲאגַר ַה ִ
עובּ ֶרת
ְמ ֶ

שׁוֹק ַעת
ַ

ְתּבוּאָה

ֶע ָלם
נֱ

ֶרח
יַ

ְמ ַצוָּה

יְ ָמ ָמה

שׁילּוּב

ִמ ְצ ָט ְר ִפים

ֶמת
ִמ ְס ַתּיּ ֶ

עוֹרהִ ,נ ְג ֶמ ֶרת,
וּשׂ ָ
חיטּה ְ
חודשָׁ ,
מוֹצ ִאים אוֹתוֶֹ ,
הוֹראָה ,א ְ
קודּה אוֹ ָ
נוֹתנֶת ְפּ ָ
ֶ
"בּ ֵה ָריוֹן"
ַחד ִעםְ ,
הוֹל ִכים י ַ
ֶע ֶל ֶמתְ ,
ֶסת ָעמוֹק וְ נ ֱ
אַר ַבּע ָשׁעוֹת ,חיבּוּרִ ,נ ְכנ ֶ
ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
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ַה ְשׁ ִלימוּ ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים.
חודשׁ ָמ ֵלא הוּא
ֶ
חודשׁ ָח ֵסר הוּא
ֶ
שׁוּטה ִהיא
ָשׁנָה ְפּ ָ
עובּ ֶרת ִהיא
ָשׁנָה ְמ ֶ

חודשׁ
ָר ַח ְבּ ֶמ ֶשַׁ ה ֶ
שׁינּוּיִ ים ַבּיּ ֵ
מ ֵלא
יָרֵ ַח ָ
ְּב ֶא ְמצַ ע
ַהחודֶ ׁש

ַה ּיָרֵ ַח
ילת
ִּב ְת ִח ַ
ַהחודֶ ׁש

ָר ַח ָמ ֵלא
חודשׁ ַהיּ ֵ
ְבּ ֶא ְמ ַצע ַה ֶ
ָר ַח חוֹזֵר וְ ָח ֵסר.
חודשׁ ַהיּ ֵ
וּבסוֹף ַה ֶ
ְ

)בּ ַצד ְשׂמֹאל(
ְ

"וְ ֵאין ָכּל ָח ָדשׁ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ"
)ק ֶֹה ֶלת ֶפּ ֶרק א' ָפּסוּק ט'(
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לוּח ַה ָשּׁנָה וְ ִכ ְתבוּ.
ִה ְס ַתּ ְכּלוּ ְבּ ַ
וּמה
יכים ָ
שׁוּבים ָל ֶכםִ .כּ ְתבוּ ָמ ֵהם ַה ַתּ ֲא ִר ִ
יכים ֲח ִ
לוּח ַה ָשּׁנָה ַתּ ֲא ִר ִ
אַ .ס ְמּנוּ ְבּ ַ
)תּ ֲא ִריִ ע ְב ִרי וְ ַת ֲא ִריְ כּ ָל ִלי(.
בוּר ֶכםַ .
ֵהם ְמ ַציְּ ִנים ֲע ְ
____________________________________________________
____________________________________________________
לּוּח ַה ָשּׁנָהֶ ,שׁיֵּשׁ בּוֹ ַחג ָשׂ ֵמ ַחִ .כּ ְתבוּ ֶאת ֵשׁם ַה ַחג ,יְ ֵמי ַה ַחג
בַ .בּ ֲחרוּ ַדּף ִמ ַ
וְ ַה ַתּ ֲא ִריָ ה ִע ְב ִרי ֶשׁלּוֹ.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
לּוּח ַה ָשּׁנָה ֶשׁיֵּשׁ בּוֹ יוֹם ָעצוּב ֶשׁל ֵא ֶבל אוֹ צוֹםִ ,כּ ְתבוּ ֶאת ְשׁמוֹ
גַ .בּ ֲחרוּ ַדּף ִמ ַ
וְ ֶאת ַה ַתּ ֲא ִריָ ה ִע ְב ִרי ֶשׁלּוֹ.
____________________________________________________
וּב ֵאיזוֹ
ילה ַה ָשּׁנָה ָה ִע ְב ִרית ְ
לוּח ַה ָשּׁנָה וְ ִכ ְתבוְּ ,בּ ֵאיזוֹ עוֹנָה ַמ ְת ִח ָ
דִ .ה ְס ַתּ ְכּלוּ ְבּ ַ
ילה ַה ָשּׁנָה ַה ְכּ ָל ִלית?
עוֹנָה ַמ ְת ִח ָ
____________________________________________________
____________________________________________________
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