
ראש השנה

ראש השנה הוא היום הראשון של השנה העברית. ביום זה 
יהודים רבים חושבים על מה שעבר עליהם בשנה 
שהסתיימה. הם גם חושבים על השנה הבאה ומקווים 

להיות אנשים טובים יותר.
בראש השנה יש מנהגים רבים. אחד מהם הוא אכילה של 
מאכלים מיוחדים בערב החג. למשל, חלות בצורות 
מיוחדות: חלה בצורת סולם, שמסמלת את הרצון לעלות 
לדרגה רוחנית גבוהה יותר; חלה בצורת ציפור, שמסמלת 
את הרצון לחופש ולגאולה; והצורה המוכרת ביותר, החלה 

העגולה שמסמלת את גלגל המזלות.
ברוב הבתים אוכלים דג בערב החג מפני שהוא מסמל ברכה 

והצלחה, ורימונים כי הם סמל לשפע. 
עד לפני כמה שנים אנשים היו נוהגים לשלוח כרטיסי ברכה 
זה לזה בראש השנה. הכרטיסים האלה היו יפים מאוד. 
חלק מהם היו מקושטים בנצנצי כסף וזהב. אולם, בשנים 
האחרונות אנשים פשוט שולחים זה לזה ברכות באמצעות 

הדואר האלקטרוני והטלפון הסלולרי...
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ראש השנה

ְ ּבי ֹום ֶזה  ָ  ּׁשָנה ָהִעְבִרית.  ֶ ׁשל ַה ָ  ּׁשָנה ה ּוא ַה ּי ֹום ָהִרא ׁש ֹון  ֹרא ׁש ַה
ָ  ּׁשָנה  ַ ּב ֶ ׁשָעַבר ֲעֵליֶהם  ְ ׁשִבים ַעל ַמה  ִ ּבים ח ֹו ְיה ּוִדים ַר
ָ ּבָאה  ּוְמַקִ ּוים ִלְהי ֹות  ָ  ּׁשָנה ַה ְ ׁשִבים ַעל ַה ְ ּיָמה. ֵהם ַ ּגם ח ֹו ַ ּת ֶ ׁשִהְס

ִ ׁשים ט ֹוִבים י ֹוֵתר. ֲאָנ
ֶ ׁשל  ִ ּבים. ֶאָחד ֵמֶהם ה ּוא ֲאִכיָלה  ָ  ּׁשָנה ֵי ׁש ִמְנָהִגים ַר ֹרא ׁש ַה ְ ּב
ְ ּבצ ּור ֹות ְמֻיָחד ֹות:  ָ ׁשל, ַח ּל ֹות  ְ ּבֶעֶרב ַהַחג. ְלָמ ַמֲאָכִלים ְמֻיָחִדים 
ֶ ּמֶלת ֶאת ָהָרצ ֹון ַלֲעל ֹות ְלָדְרָג ּה ר ּוָחִנית  ְ ּמַס ֶ ׁש ָ ּלם,  ְ ּבצ ּוַרת ֻס ָ ּלה  ַח
ֹחֶפ ׁש  ֶ ּמֶלת ֶאת ָהָרצ ֹון ְל ְ ּמַס ֶ ׁש ְ ּבצ ּוַרת ִצ ּפ ֹור,  ָ ּלה  ְ ּגב ֹוָהה י ֹוֵתר; ַח
ֶ ּמֶלת  ְ ּמַס ֶ ׁש ָ ּלה  ָ ּלה ָהֲעֻג ְ ּבי ֹוֵתר, ַהַח ֶ ּכֶרת  ֻ ּמ ָ ּלה; ְוַה ּצ ּוָרה ַה ְוִלְגֻא

ַ ּמָ ּזל ֹות. ֶאת ַ ּגְלַ ּגל ַה
ְ ּבָרָכה  ֵ ּמל  ֶ ׁשה ּוא ְמַס ְ ּפֵני  ְ ּבֶעֶרב ַהַחג ִמ ִ ּתים ֳאָכִלים ָ ּדג  ָ ּב ֹרב ַה ְ ּב

ֶ ׁשַפע.  ִ ּכי ֵהם ֵסֶמל ְל ְוַהְצָלָחה, ְוִר ּמ ֹוִנים 
ְ ּבָרָכה  ַ ּכְרִטיֵסי  ְ ׁשלַֹח  ִ ׁשים ָהי ּו נ ֹוֲהִגים ִל ָ ׁשִנים ֲאָנ ָ ּמה  ַ ּכ ַעד ִלְפֵני 
ֶ ּלה ָהי ּו ָיִפים ְמא ֹוד.  ַ ּכְרִטיִסים ָהֵא ָ  ּׁשָנה. ַה ֹרא ׁש ַה ְ ּב ֶ ּזה  ֶזה ַל
ָ  ּׁשִנים  ַ ּב ֶ ּכֶסף ְוָזָהב. א ּוָלם,  ֵ ּצי  ְ ּבַנְצַנ ָ  ּׁשִטים  ֵחֶלק ֵמֶהם ָהי ּו ְמֻק
ְ ּבֶאְמָצע ּות  ְ ּבָרכ ֹות  ֶ ּזה  ָ ּפ ׁש ּוט  ׁש ֹוְלִחים ֶזה ַל ִ ׁשים  ָהַאֲחר ֹונ ֹות ֲאָנ

ֶ ּסל ּוָלִרי... ֶ ּטֶלפ ֹון ַה ֹ ּדַאר ָהֶאֶלְקְטר ֹוִני ְוַה ַה
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הפעלים

Traductionהוא - הווההוא - עברבנייןשם הפועל

se terminerמסתייםהסתייםהתפעללהסתיים

espérerמקווהקיווהפיעללקוות

avoir l'habitudeנוהגנהגפעללנהוג

symboliserמסמלסימלפיעללסמל

Vocabulaire

coutumes מנהגים

mets, plats מאכלים

spéciaux מיוחדים

par exemple למשל

h'alot חלות

formes צורות

échelle סולם

volonté רצון

niveau דרגה

spirituel רוחנית

plus haut גבוהה יותר

oiseau ציפור

liberté חופש

redemption גאולה

connue מוכרת

ronde עגולה

horoscope גלגל המזלות

dans la majorité ברוב

réussite הצלחה

grenades רימונים

symbole סמל

abondance שפע
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voeux ברכה

carte de voeux כרטיסי ברכה

l'un à l'autre זה לזה

une partie חלק

décorés מקושטים

pailletes נצנצים

argent כסף

or זהב

dernières אחרונות

simplement פשוט

au moyen de באמצעות

email דואר אלקטרוני

téléphone portable טלפון סלולארי

שאלות

1. מהו ראש השנה ? 

2. מה הם המנהגים של החג ?   
 

                  
3. מה מסמלת החלה בצורת סולם ? 

4. מה מסמלת החלה העגולה ? 

5. מה נוהגים אנשים לשלוח זה לזה בראש השנה ? 

6. מדוע שולחים פחות כרטיסי ברכה בשנים האחרונות ?
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