
 

 

 

 אייר חודש - זהות תעודת

 מתוך חוברת תתחדשו! לחודש אייר מאת מרגלית קונשטוק ושירה אקרמן שמחוביץ

על ציר הזמן הלאומי, חודש אייר מעורר את חירותנו השנייה: ריבונותה של מדינת ישראל והחירות 

התרבות היהודית שהתעצבה משך אלפי שנים. כשם שעשו חכמים ב'חג החירות',  את לממש

ביציאת מצרים, כך אנו מוזמנים ומזמינים לספר בהקמתה ובקיומה של  והזמינו אותנו לספר

על מושגים שהילדים חוו במהלך השנה כמו: הכרת הטוב  מדינת ישראל. הסיפור הזה מתבסס

 .ים שהם למדוובית, ועל סיפורי התורה והחג
 

 החודש שם

מקורו במלה "ָאָירּו" באכדית. מפרשים שונים הציעו כי פירוש השם הוא 'אור', 'זיו'. בספר מלכים 

זה היה החודש בו שלמה המלך החל בבניית בית -מוזכר בהקשר של בניית המקדש א' הוא

ָשָנה ָהְרִביִעית ח ִזו ")מלכים  המקדש: "בַּ ית ה' ְבֶירַּ ד בֵּ א', ו', ל"ז(, והוא מופיע גם לצד מספרו: ֻיסַּ

ֹחֶדׁש ָשָנה ָהְרִביִעית ְבֹחֶדׁש ִזה והּוא הַּ ִני" )שם ו', א'(. "בַּ שֵּ על פי הקבלה, חודש אייר, שבמהלכו  הַּ

רוחניות לגשמיות באמצעות מעשיו של  סופרים מידי יום את העומר, הוא חודש המחבר בין

 .המידות הטובות שבנו של החודש מאירים בכל יום את האדם. בהקשר של שמו, אורו וזיוו
 

 החודש מזל

יש אומרים כי בעונה זו השוורים  האביב והקיץ. –מזל החודש הוא שור והוא ממוקם בין שתי עונות 

 .באחו רועים

 

 מיוחדים וימים מועדים, חגים

ברצף הזמן. לצידם ימי הזיכרון והמועדים מתערבבים זה בזה בחודש אייר, בבחינת נקודות עצירה 

בבחינת הליכה, התקדמות מפסח לשבועות, צעידה בדרך  - ספירת העומר כל ימי החודש נמשכת

 -לעצמאות ולחירות רוחנית. זהו חודש של תהליכים והתכוננות ל'גמר הגדול' מהחירות האישית

א את הזדמנויות לעבוד על המידות. בקהילות רבות נהוג לקרו מתן תורה. זהו חודש נפלא של

 .מסכת אבות בשבתות שבין פסח לשבועות

ודש אייר כולו עומד בסימן ספירת העומר, שלצד משמעותה החקלאית מהווה תקופה של ח

 .נפשי, רגשי ומוסרי התבוננות ותיקון



 

 

 

 האיבה פעולות ולנפגעי ל"צה לחללי הזיכרון יום, באייר' ד 

 העצמאות יום, באייר' ה 

 במועדו הפסח חג את לקיים ממנו שנבצר למי מיועד, שני פסח – באייר ד"י. 

 ל"ג בעומר הוא גם יום ההוקרה לכל  2004, החל משנת בעומר ג"ל -יר באי ח"י

 .המילואים המשרתים בכוחות

 לארץ בדרכם שנספו אתיופיה ליהודי הזיכרון ויום ירושלים יום, באייר ח"כ 

 העצמאות ליום השואה יום בין תודה ימי עשרת, באייר' ד - בניסן ה"כ 

 

ליום  מבקשים לייחד את עשרת הימים שבין יום הזיכרון לשואה ולגבורה תודה ימי עשרת

הכרת הטוב והשתאות על  –סביב הכרת תודה והיחסים שבין הישראלים לישראל  העצמאות

מדינה, ומודעות למורכבויות  הפלא, על שזכינו לכונן

 .ולאתגרים, לכל מה שדורש תיקון

במסגרת היוזמה, ניתן לראות מאות לוחות תודה ברחבי 

כחוק,  הארץ, דוחות תודה על מכוניות של נהגים שחונים

גלויות תודה הנשלחות בדואר לקרובים, תנועות נוער ובתי 

דואגים לחגוג  ספר עוסקים במושג 'התודה' ובקהילות

 .ולהודות לפעילים ולפעילות

האתר מציע שפע של פעילויות, עזרי לימוד ורעיונות 

 .ליישום במשפחה, בגן ובבית הספר או בקהילה

 ובנוף בטבע החודש

האביב, על שפע הפריחה בו, מתקרב לסיומו,  –באייר הכול צמח" כתבה המשוררת נעמי שמר "

ה. המעיינות מאחורינו והקיץ בפתח. השנה הייתה שנה גשומה במיוחד והארץ מוריק שיא הפריחה

ובגולן שוצפים וקולות זרימת המים נשמעים באוויר. מפלס הכנרת עלה  מלאים והנחלים בגליל

עד ואיתו גם מצב הרוח הלאומי. שיבולי החיטה עדיין ירוקות אך ודאי יסיימו את הבשלתן  פלאים

 .ערב שבועות

 

 הציבורי במרחב החודש

בדומה ליתר החגים, אך במרחב הציבורי  אמנם לא נוצר עבור יום העצמאות טקס חג משפחתי

לבן ודגלי ישראל מונפים -במסורות ובטקסים. אחרי יום השואה, הארץ לובשת כחול הוא מרובה

 .על בתים ומכוניות

 .ביום הזיכרון מתקיימים טקסים בבתי הקברות הצבאיים, במוסדות חינוך ובמרכזים קהילתיים

טקס  -הפכו למסורת: בערב יום העצמאותביום העצמאות מתקיימים טקסים ממלכתיים ש

חידון  -והזיקוקים בהר הרצל הפותח את אירועי החג. ביום העצמאות עצמו הדלקת המשואות

מכל העולם וטקס הענקת פרס ישראל. בסיסי צה"ל פתוחים  התנ"ך העולמי לבני נוער יהודי

י עם מתקיימים במקומות מופעי שירה בציבור וריקוד ,לקהל, בימות בידור מוקמות במרכזי הערים
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בעיתונים ובאמצעי התקשורת מביעות את  הכתבות. רבים, והפארקים הלאומיים עמוסי מטיילים

תוצרת ישראלית והנחיות למדורות  ,תוכני החגים והימים המיוחדים, מפרסמים מתכונים למנגל

ים, מופעי מצעד דגל -ידידותיות לסביבה ובטוחות. ירושלים נערכת לקבלת אלפי המבקרים בה

 .רחוב, מוזיאונים פתוחים, עלייה לרגל של ההתיישבות העובדת ועוד

 

 בגן החודש

חוזרים מחופשת פסח לחודש עמוס בימים וחגים לאומיים. ברוב הגנים מתייחסים ליום הזיכרון, 

ישראל וחוגגים ביחד את חג העצמאות. בהמשך החודש עוסקים בל"ג בעומר וביום  לומדים על

ו' -הילדים. בסוף החודש, כבר מתחילים ללמוד על חג השבועות החל ב בהתאם לגילירושלים 

 .בסיוון

 .מזג האוויר החמים מאפשר יותר זמן לטיולים בסביבת הגן, לשהייה בחצר הגן ולקשר עם הטבע

ההתייחסות לחגים בחודש זה ובסיוון בנויה על חוויות והתנסויות למידה קודמות של הילדים 

 .במהלך השנה

 

 י"תל שגרת

גם בגני תל"י לומדים את הנושאים שהוזכרו. הילדים נחשפים לתפילה לשלום המדינה, למושג 

ולחומרים מהמקורות על ל"ג בעומר וירושלים. חלק מהחומרים משתלבים בשגרת היום  ההלל

לשלום המדינה, וחלק מזמנים העשרה והעמקה כמו אמרות רבי עקיבא בהקשר  בגן, כמו התפילה

 .ל"ג בעומרשל 

 

 הלאומיהפרטי והבית הבית 

על רקע היסטורי של גלות, נדודים, . 'בית'במסורת היהודית נודעת משמעות מיוחדת למושג 

החל מהבית הפרטי וכלה בבית , הבית הוא מושג מרכזי בחיינו-עקירה ממקום למקום והשואה

כאשר אנו . האדם שגרים בואינו רק מושג פיזי אלא גם מושג רגשי המורכב מבני , הבית. הלאומי

אלא גם לתיאור המשקף , אנו מתייחסים לא רק לתיאור הפיזי של הבית, מדברים על בית הורינו

 ואת , את נפש האדם ואישיותו

 .המסורת והערכים השוכנים בבית

בכל הדתות והתרבויות קיימים חפצים מיסטיים שנועדו לטעת תחושת ביטחון בלב האדם. 

קמע סגולה  –וח המנהג לתלות על קיר הכניסה לבית את ברכת הבית במסורת היהודית רו

לשמירה על שלום הבית ויושביו . הרעיון העומד מאחורי המנהג הוא שמילים נושאות איתן 

משמעות וכוח. לכן, כאשר אנחנו תולים על קירות הבית מילים מבורכות, אנחנו מצהירים על 

קרינים באמצעותן את הבקשות שלנו להגנה על הבית הדברים שאנחנו רוצים להכניס לחיינו, ומ

 . נוסחים שונים לברכהועל יושביו. במהלך הדורות חוברו 

 תוכלו לקרוא עוד על ברכת הבית באתר לבנ"ה, קרן תל"י.

 הבית משקף את הצורך האנושי בתחושת שייכות. –הפרטי והלאומי  -בשני המובנים
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או  עבודהה, המקום שאנו חוזרים אליו מיום העכשווי שלנו מגוריםההבית יכול להיות מקום 

כדי לפגוש את המשפחה  שאליו אנו חוזריםו גדלנו,בו המקום שהלימודים. הוא יכול להיות 

 שלנו.  בזיכרונות המורחבת ולציין ביחד חג או טקס, וגם המקום שאליו אנו חוזרים

 ברתי.ח-הן בבית הפרטי והן בבית הלאומי, תחושת השייכות והביתיות מתרחשת בהקשר אנושי

ים להשוות בין הבית הפרטי לבין המדינה כבית, למשל: כפי שבבית יש חדרים ילדים צעירים יכול

כך למדינה יש אזורים, כפי שבכל מקום בבית עושים דברים שונים כך גם במקומות שונים בארץ. 

כך יש מקום כזה בארץ. כפי שבבית גרים אנשים -כפי שבבית יש מקום מיוחד שאנו אוהבים

ם, כך גם במדינה. כפי שבבית הפרטי יש חוקים כך גם בבית שהם שונים זה מזה בדעות שלה

אלה ואלה נועדו לשמור על הביטחון והשלווה של יושביהם. כפי שבבית גרים  -הלאומי יש חוקים

ביחד אנשים בעלי אישיות ודעות שונות כך גם מדינת ישראל, איננה רק סמלים וגיאוגרפיה אלא 

 ם בה, לכל תושביה.גם תמהיל האנשים הגרים בה ומרקם החיי

ילדים בגיל הגן יכולים להבין שגם הגן הוא סוג של בית ושכל אחד יכול לתרום להרגשה הטובה 

בו באמצעות מעשים שמסבים לנו נחת, חברות טובה, חיוך, טיול בסביבת הגן ובעיקר יחס מכבד 

 כקבוצה וכעם.לכל הילדים והכרה ביכולותיהם הייחודיות. הבית הוא העוגן של כולנו כפרטים, 

 

 

  חודש איירשל  בחוברת תתחדשו המלאההרחבה ומידע נוסף תוכלו למצוא 

  הקרן הקיימת לישראלעל יום העצמאות באתר של עוד קראו.  

  בגלויות צפו   .פורטל עובדי הוראה יום הרצל באתר של משרד החינוך,קראו על

הספרייה הספרנים" של "ומשם בבלוג  ששלח הרצל לבתו בדרך לישראל

 .הלאומית

  הלו"ז העבריובאתר  יום ירושלים באתר של מכון שיטיםקראו על . 
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