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פרשת בראשית

חומר למחשבה

כל המחנכים והמורים למקצועותיהם 
יקפידו על רישום התאריך העברי 

בהודעות בית־הספר, על לוח הכיתה 
יום־יום וכיו"ב.

יש להקפיד שבכל המכתבים 
והמסמכים של מוסדות החינוך יירשם 

התאריך העברי נוסף לתאריך הכללי. 
המורים גם יורו לתלמידים לציין 

את התאריך העברי במחברותיהם, 
בעבודותיהם וכיו"ב.

)מתוך: משרד החינוך, חוזר מנכ"ל
תש"ג/1 )א(, כ"ד אלול תשס"ב,
1 בספטמבר 2002(

במדור זה נביא בכל שבוע סיפור או מקרה המעלים דילמה הקשורה לחיים שלנו, להיותנו 
אזרחים בכלל ואזרחים ישראלים בפרט. 

בכל שבוע נזמין אתכם להביע את עמדותיכם – בעד ונגד – ולהציע פתרונות משלכם לדילמה.

דילמה ]מיוונית[ בר�רה, בחירה בין שני דברים מתנגדים, מצב מסובך וקשה לפתרון. 
)מילון אבןַײשושן המחודש(

לוח השנה העברי
השבוע קרה לאבא שלי מקרה שעורר בי שאלות רבות.

אבא שלי עובד בחברת מחשבים שמנהלת עסקים עם חברת מחשבים ביפן. 
לפעמים הוא צריך לנסוע לחו"ל בענייני העבודה. לפני כמה שבועות הוא קבע 

פגישה עם עמיתיו ביפן והתחיל לתכנן את הנסיעה. השבוע הוא פתח את היומן 
ושם לב שעל פי הלוח העברי התאריך שנקבע הוא יום הכיפורים, יום שבו הוא 

מקפיד לצום ולהתפלל. 
איך קרה שהוא לא שם לב? פשוט, אבא שלי, כמו רוב האנשים בעולם עובד 

בדרך כלל על פי תאריכים לועזיים בלבד. בלוח השנה במשרד שלו לא מופיעים 
תאריכים עבריים בכלל! 

לנו היהודים יש לוח שנה עברי והחגים שלנו נקבעים על פי לוח זה. בלוח העברי 
מופיעים חגים ומועדים המציינים אירועים שעבר עם ישראל לאורך הדורות למן 

תקופות קדומות ביותר ועד היום. חג הפסח הוא דוגמה לחג קדום יחסית. אנו 
חוגגים אותו לזכר יציאת מצרים שאירעה, כך משערים, לפני כ־3,300 שנה בחודש 
ניסן. לעומתו, יום העצמאות המציין את יום הכרזת המדינה, הוא חג "צעיר" יחסית 

שנקבע לפני פחות ממאה שנה, כשנה לאחר קום המדינה. 
חשבתי על זה שוב לאחרונה, כשהמורה שלנו סיפרה על הוראה שהוציא משרד 

החינוך לכל בתי הספר, לכתוב על לוח הכיתות בכל בוקר גם את התאריך העברי 
וגם את התאריך הלועזי.

ואני שואל אתכם: בשביל מה צריך שני לוחות שנה? למה שלא נחליט שאנו 
חוגגים את החגים בתאריכים הלועזיים בלבד ולא בתאריכים שנקבעו במסורת 

ישראל? כך נתאים את עצמנו ללוח הכללי ונמנע בלבולים מיותרים? 

מה דעתכם?

שאלות לדיון:
מה היה תפקידו המיוחד של לוח   ›

 השנה העברי בשביל העם
היהודי בגלות?

כיצד לדעתכם מסייעים החגים   ›
 והמועדים לעם ישראל לדעת

"מי הוא ומה ייעודו"?

לגבי עם ישראל נודעה ללוח השנה חשיבות מיוחדת. גורלו של עם־ישראל הוא 
גורל של עם גולה שרוב עתותיו עברו עליו מחוץ לארצו. על־ידי ההקפדה על 

אותם סדרי זמנים, יכלו יהודים החיים בקהילות פזורות בכל מרחבי העולם לחיות 
מאורעות משותפים ולשוות להם אותן משמעויות על־ידי אותם סמלים. 

כדי שידע מי הוא ומה ייעודו, על עם־ישראל לשמור בזיכרונו מאורעות 
היסטוריים מסוימים: נדודי האבות, שעבוד מצרים, יציאת מצרים, מעמד הר סיני, 
הנדודים במדבר, כינון המקדש בירושלים, החורבן, הגלות, שיבת־ציון ושוב חורבן 

וגלות. חגיו של עם ישראל "מועדים" הם. מועדים במשמע זה: זמני היוועדות, 
זמני מפגש עם זיכרונות היסטוריים ועם ציפיות היסטוריות לעתיד.

)על פי אליעזר שביד, ספר מחזור הזמנים, תל אביב, תשמ"ד, עמ' 12-11(

אליעזר שביד - נולד בירושלים ב־1929, פרופסור למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, משנת 1965 
ועד צאתו לגמלאות. מחשובי ההוגים והחוקרים של מחשבת ישראל בדורות האחרונים, חיבוריו מקיפים כמעט את 

כל תחומיה של מחשבת ישראל. חתן פרס ישראל למדעי היהדות בשנת תשנ"ד )1994(.


