
 

 
 

 

 

 

 
 

לחודש ניסן מאת מרגלית קונשטוק  תתחדשו! תעודת הזהות של החודש לקוחה מחוברת  

בסוף המאמר תמצאו קישורים לחוברת תתחדשו! המלאה ולעוד ושירה אקרמן שמחוביץ. 

 ש ניסן. אתרים בהם תמצאו מידע מעניין על חוד
 

 חודש ניסן  -תעודת זהות                            
 

האביב ותחילת הקיץ קשורים זה בזה ואפשר לראותם כחטיבה אחת שעיקרה הוא חופש, חגי 

 חירות ותקווה:  

 עם יציאת מצרים זכה העם לחירות הפיזית שלו.   – נולד עם ישראל  בפסח

 , נולדה מדינת ישראל, ועימה זכה העם בחרות המדינית שלו. ביום העצמאות 

 הוא קיבל את התורה במעמד סיני.  -של עם ישראל נולדה החירות הרוחנית והמוסריתבשבועות 

 שם החודש 

כיתר שמות חודשי השנה, גם מקור השם 'ניסן' הוא בלוח השנה הבבלי, שם הוא נקרא  -ניסן 

ביכורי העץ והשדה, ניצנים, שכן בחודש זה רואים ביתר  השם הייתה: . משמעותNissanu-ניסנו 

 ניסן מלשון נס, משום שנעשו בו ניסים לעם ישראל.  - חז"ל פירשו   שאת את הלבלוב והפריחה.

 שמות נוספים: 

ֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל: ראש חודשים  ֹּאש-מֶֹּשה ְוֶאל-ַוי  ַאֲהרֹּן, ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹּר: ַהחֶֹּדש ַהֶזה ָלֶכם, ר

   .ב'(-)שמות י"ב, א' ִראשֹון הּוא ָלֶכם, ְלָחְדֵשי ַהָשָנה. ֳחָדִשים

ֹמר-"ֶאת ָאִביב:ֹחֶדׁש ה   מֹוֵעד--ַחג ַהַמּצֹות, ִתׁשְׁ ַעת י ִמים ֹתאַכל ַמּצֹות ַכֲאֶׁשר ִצִויִתָך לְׁ ָאִביב,  ִׁשבְׁ ֹחֶדׁש ה 

ִים-ִכי ר  את  ִמִמצְׁ אביב הוא שלב בהבשלת השעורה, שממנה היו מעלים    שמות כ"ג, ט"ו(..)"בֹו י צ 

החודש מוזכר בשמו במגילת אסתר כחודש שבו  לבית המקדש ביכורים בפסח וכן תקופה בשנה. 

 למלכות אחשוורוש.   12- בחודש ניסן, בשנה ה –הפיל המן את הפור 
 

 מזל החודש 

מזל החודש הוא טלה, שכן בחודש זה היו נולדים הטלאים. כמו כן הטלה מתקשר עם השה  
 ששימש לקורבן הפסח. 

 
 שבתות מיוחדות בחודש 

השבת שלפני ראש חודש ניסן, כאשר הוא חל באמצע השבוע או שבת החודש היא   -שבת החודש

בשבת עצמה. בשבת זו קוראים בספר תורה שני את פרק י"ב בספר שמות הפותח בדבר ה' אל 



 

נ ה" )שם, ב'(.משה ואהרן: "  ֵׁשי ַהש  דְׁ ח  ֶכם לְׁ ִׁשים: ִראׁשֹון הוא ל  ֶכם ֹראׁש ֳחד  פרק זה   ַהֹחֶדׁש ַהֶזה ל 

 ציאת מצרים ואת הלכות הפסח, וקריאתו משמשת מעין הכנה לליל הסדר. מתאר את סיפור י

 זוהי השבת שלפני חג הפסח.   –שבת הגדול 

 

 ברכות ותפילות מיוחדות 

ביום הראשון של חג הפסח )למחרת ליל הסדר( ,לאחר קריאת התורה, אומרים המתפללים את  

ילת עמידה, "מוריד הטל". משמחת יאמרו מידי יום, בתפ –תפילת הטל. מיום זה ועד שמחת תורה 

תורה עד פסח הבא יאמרו: "משיב הרוח ומוריד הגשם".  כמו כן, בחודש ניסן מברכים את ברכת 

 שנה את ברכת החמה.  20האילנות ופעם ב

 
 

 חגים, מועדים וימים מיוחדים  
 פסח  -י"ד בניסן  ●
 תחילת ספירת העומר  -ט"ז בניסן  ●

  המימונה –כ"ב בניסן, מוצאי פסח  ●

 יום השואה   -כ"ז בניסן  ●

 

 מידע מורחב על השבתות, ברכות ומועדים ברכות תמצאו בחוברת "תתחדשו!" המלאה. 
 

 החודש בטבע ובנוף 

  .בניסן מסתימת עונת הגשמים. סערות הגשמים והקור מאחורינו, והאוויר מתייבש ומתחמם

הסביונים והחרציות נמצאת בשיאה. בשדות בחודש ניסן ניתן ליהנות פריחת הנוריות והפרגים, 

שיבולי הדגן מתחילות להבשיל ומתחילה שמחת הקציר.  מתחילים לחוש רוחות מזרחיות ושרב, 

ומוקדם בבוקר אפשר לראות ולחוש את הטל. הקולות של ציפורי השיר, שבונות קנים, מטילות 

מגיעים אלינו בעונת הקיץ  קרק התור, הסיס, והשרביצים ומטפלות בגוזלים, ממלאים את האוויר.  

גם החרקים מתעוררים לחיים בניסן ובמיוחד החרגולים. במחלקת הזוחלים גם כן ניכרת 

התעוררות ומופיעים חלזונות, שממיות, צבים וחרדונים. הציפורים הנודדות שהתארחו פה בחורף 

פת ההמלטות של שבות לארצותיהן ושוב ניתן לראותן חולפות בלהקות בשמי הארץ. זוהי גם תקו

 הכבשים בדיר, של היעלים במדבר יהודה ושל צבאים ברחבי הארץ. 

  

 החודש במרחב הציבורי 

 -לצד ניקיון הבית וחידושו והחלפת מתכונים לפסח, ניכרת תנועה ערה של קונים בחנויות השונות 

, רעיונות מצרכי מזון, מתנות, כלי בית, נעליים ובגדים. בעיתונים יש הצעות לסידור שולחן החג

לתפריט חגיגי, הנחיות בטיחות לעוסקים בניקיון והצעות למסלולי טיולים בארץ. בשכונות שונות  

ניתן לראות מודעות להגעלת כלים, המיועדות לאנשים שאינם רוכשים כלי אוכל ובישול  מיוחדים 

 (.   לפסח. ביום של ליל הסדר, ניתן לראות אנשים המקיימים את ביעור החמץ )שריפתו באש

א  ח  ִפסְׁ א דְׁ ח  זהו אחד המנהגים המבטא ערבות הדדית ונקרא גם "מעות חיטין". מראש חודש   – ִקמְׁ

ניסן נוהגים לאסוף מזון וכסף עבור משפחות ואנשים במצוקה כדי גם הם יוכלו לשמוח בחג.  

 יחידים, עמותות, ארגונים ומשרדי ממשלה נוטלים חלק ביוזמה הזאת.  
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  החודש בגן

ח בחודש ניסן מותירה מעט ימי לימוד. התוכן העיקרי הוא סיפור הפסח וחגיגת  חופשת הפס

הסדר בגן. האביב מהווה נושא לחקר של תופעות מזג אוויר, פרחים וחרקים.  בדרך כלל, הילדים  

 מטיילים עם המשפחות במהלך החג וחוויותיהם מגיעות לגן אחרי החופשה. 

 יים.  עם החזרה יש רצף של חגים ומועדים לאומ

 

  שגרת תל"י
  

בראש חודש ניסן מוסיפים לטקס או לטיול בטבע את ברכת האילנות. בחודש חשוון הילדים למדו 

את התפילה לגשם, ובניסן הם משלימים את מעגל השנה החקלאית עם ברכת הטל.  בסיפור 

מנהגי ומצוות יציאת מצרים, מודגש תפקידן של הנשים בהצלת משה ויציאת מצרים. בהקשר של 

 יש התייחסות מיוחדת לערכים יהודיים נבחרים בהגדה כמו צדק חברתי, קבלת האחר וחירות. 

 

 לחוברת תתחדשו! המלאה  ●

 י "תל  קרן  של לבנה באתר ניסן  חודש ●

 אסיף באתר פסח ●

 הלאומית  הספרייה של באתר פסח ●
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