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כך בשל  נקראת  היא  דגים(.  בו  )וטוב שיהיו  מים  ליד מקור  היא תפילה הנאמרת בראש השנה  'תשליך' 

הפסוק מספר מיכה "ותשליך במצולות ים כל חטאתם" שאומרים בתחילתה.

אחרי מנחה ביום א של ראש השנה קודם שקיעת החמה, הולכים לשפת נהר שיש בו דגים או לבאר מים 

חיים ואומרים את נוסח התשליך. אם חל יום א בשבת האשכנזים אומרים 'תשליך' ביום ב' של ראש השנה, 

היינו ביום ראשון, והספרדים אומרים סדר תשליך גם בשבת.

בעיניי המתבונן. ציור של הצייר הפולני אלכסנדר גרימסקי )יליד וורשה( המתאר יהודים בעת התשליך. הציור מכונה 'חג השופרות', 1884.

טעמים נוספים למנהג התשליך

"מה שנוהגין לילך בר"ה אחר סעודה אצל ימים ונהרות להשליך במצולות ים כל חטאתינו, משום דאיתא 
במדרש זכר לעקידת יצחק, שעבר אברהם אבינו בנהר עד צווארו ואמר הושיעה ה' כי באו מים עד נפש. 

והוא השטן שנעשה כמו נהר לעכב אותו מן העקידה" )מהרי"ל הלכות ר"ה(

תמצית דברי המהרי"ל מובאים על ידי הרמ"א והוסיף שם "שרואים דגים חיים ואפשר שיהא לסימן שלא 

תשלוט בנו עין הרע ונפרה ונרבה כדגים" )רמ"א, דרכי משה בשם "מנהגים", טור או"ח תקפ"ג(. 

הלבוש )ר' מרדכי יפה, פראג המאה ה- 16( מביא טעם נוסף למנהג התשליך:

"ורגילין לילך לנהר שיש בו דגים, שאנו נמשלים כדגים הללו שנאחזים במצודה, כך אנו נאחזים במצודת 
הדין, וע"י זה מהרהרים בתשובה". 

עוד רמז רמזו: מה דגים הללו אין להם גבינים ועיניהם פקוחות תדיר, כך עין של מעלה פקוחה עלינו תמיד 
לטובה. )לבוש תקצ"ו(.
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הצעות לפעילות בגן

מטרות תוכן

הילדים יכירו את מנהג התשליך ואת משמעותו.

מושגים 

תשליך

יעדים התפתחותיים בהצעות הפעילות לגן:

3-45-6יעדים התפתחותייםתחום

אוריינות

זיהוי מילים והפקתן על בסיס שורש משותף 

מוטוריקה עדינה

שימוש במגוון חומרים

שיפור אחיזת פינצטה ושכלולה

תכנון תנועה עדינה עם האצבעות

מוטוריקה גסה

ניתור

מה משליכים בדרך כלל? דבר טוב או דבר לא טוב?

להשליך = לזרוק.

כל יהודי הוא טוב, אך קורה שאדם טועה ועובר עבירה.

בראש השנה אנחנו משליכים את המעשים הרעים שלנו. אנו רוצים לקבל החלטות טובות ולשפר את 

מעשינו.

נזמין מתנדבים שינערו את שולי הבגד או את הכיס שלהם ויגידו דבר שהם 'משליכים' ואינם רוצים 

לעשות השנה. נבקש מהם לשתף אותנו במעשה טוב שהם רוצים לעשות בשנה הקרבה.

שיחה – להשליך 

חומרים: 

דף עבה לבסיס היצירה	 

חומרי יצירה בגווני כחול ולבן )ניירות / טושים / צבעים / גואש ועוד(	 

חיתוכיות בצורת דגים גזורים מנייר דק 	 

צלוחית עם דבק	 

גפרור עץ לכל ילד	 

אופן היצירה:

ציור חופשי המסמל מקור מים. . 1

מריחת דבק על מקור המים המוכן.. 2

הדבקת דגים. את הדגים הילדים ידביקו באופן הבא : )שכלול אחיזת פינצטה ותכנון תנועה עדינה(:. 3

הילד יאחוז את הגפרור בקצהו, יטבול אותו בצלוחית הדבק בקצהו השני וירים את הדג לכוון משטח 

היצירה. )קצה הגפרור הדביק – יידבק לדג(  

אפשרות נוספת: סביב מקור המים שהילד ייצור הוא  ידביק דגם חוזר של מדבקות בצבעים שונים. 	 

יצירה - הכנת דגם של מקור מים

משחק 'ים-יבשה'.

במקום "ים" הגננת תשתמש בשמות נוספים של מקורות מים. למשל: נהר, נחל, מעין, באר, אגם...

משחק - ים יבשה
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