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  שנה טובה
  

היתה מסורת של משלוח כרטיסי ,  הטלפון הביתי והטלפון הנייד,לפני תקופת המחשב והאינטרנט

  .ברכה לשנה החדשה

סמוך  בהעיר ובמיוחד רחבי בכל פינה ב ,"שנות טובות"הוצבו דוכנים לממכר , מתחילת חדש אלול

  ".םהמייסדיככר "לבית הכנסת הגדול ול

 כברמסורת זו ידועה  .15-ראשיתו במנהג של  יהודי גרמניה עוד מהמאה ה ,"שנות טובות"משלוח 

רכות  ב.  המיישביםותחילתה בברכות כתובות שנשלחו מאירופה לראשוני ,מימי ראשית המושבה

פריחתם של כרטיסי  .במשך השנים נוספו לברכות תמונות משפחתיות .כאלה מצויות בארכיון העיר

בשנים אלה נדפסו  .המצוירת הגלויה היהודיים לראש השנה היא תקופת הפריחה שלהברכה 

עקידת יצחק וההווי הדתי של , מתן תורה  :הכרטיסים בצורת גלויות מצוירות בנושאים מקראיים כמו

שעוצבו בהשראת  ,רכה בלצד כרטיסי ברכה צבעוניים ומהודרים הופיעו כרטיסי . אירופה-יהדות מזרח

,  ויצגו את רעיונות הציונות)בהתאם למצב החברתי הכלכלי ששרר באותה תקופה( החיים בארץ

הגרפיקה . בטחוןבו בשמירה,  בבניין,בחקלאות: קשוריםיו ה בכרטיסי הברכה הדמויות והנושאיםכש

. במושבהמבנים שונים  וכלי עבודה חקלאיים, כרמים, פרדסים,  שדות:ה וכלל, לנושאיםהותאמה

 בבגדי עבודה ,הישראלי החדש -" הצבר" ובשלב מאוחר יותר את ,את הפועל והאכר תיארו הדמויות

  .וכובע טמבל

, קיבוץ הגלויות ,עליההקליטת  ,שנות הארבעים והחמישים מוצגים הישגי הבניה בכרטיסי הברכה של

  ).1950-סוף שנות ה-1949מדיניות כלכלית שרווחה בארץ משנת  (ושנות הצנע 

תצוגות כלי נשק ,  מצעדים צבאיים: בטחון נושאי בעיקראפייניםכרטיסי הברכה של שנות הששים מאת 

 קדושיםהאתרים ה על רקע מפת הארץ וופיעו ה ,הימים לאחר מלחמת ששתש ,ל"ואנשי מפתח בצה

 .המכפלה מערת וקבר רחל,  שער האריות,הכותל המערבי 

חלק   הופך להיות"שלום"ה  ומוטיב, חלה תפנית,ת יום כיפורמלחמ  עם פרוץ,בתחילת שנות השבעים

  ". יוני השלום"גרפיות שונות ועמה   מופיעה בצורות"שלום"המילה . חשוב בעיצוב

 לתושבי ,הציבורמנהיגי י ראשי העיר ול ידכרטיסי ברכה עבפתח תקוה במשך שנים רבות נשלחו 

רחובות חדשים ואזורי בניה  ,מבני ציבור, חקיםגנים ומגרשי מש, הציגו פינות נויהכרטיסים . העיר

   .ותעשיה וכן הישגים בתחומים שונים

  . כאוספי ילדותאו קישוט בסוכות  שישמשוכדי  אוספים את כרטיסי הברכה  היורבים

קאים ובתי עסק יפוליט, הפכו לכלי שיווקי וגורמים ממשלתיים ומוניציפליים” שנות טובות”ה, כיום 

  .ובכך מחזירים את המסורת של משלוח כרטיסי ברכה, כי פרסוםמשתמשים בהם לצור

  

 .ואינן קיימות כיום אילו מסורות זכורות להם מילדותם , מבוגריםבני משפחה ושכנים עם וברר -

 ? לשמר מסורות אלהכיצד הייתם מציעים  -

 ?יג את העיר בפני תושבים בכל הארץצלהכדי  ים בוחרםאילו נושאים ואתרים היית -

  :ביבליוגרפיה
  ת" אמי–   פעילות בנושא כרטיסי ברכה 

                                                  http://www.amit.org.il/hagim/roshhashan   
     רשות הדואר

                                            http://www.postil.com/shop.nsf/displaycards  

     גלריה של כרטיסי ברכה
                     http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/galleries.ayId=1949  

  הודית הסוכנות הי–   אוסף כרטיסי ברכה 
                            http://www.jafi.org.il/education/festivls/imagepage 

                                                              ל"   ארכיון הצילומים של קק
  http://www.kkl.org.il/exibition/exibit          

  
  ה"חומרים נוספים באתר הפסג

ל"ארכיון הצילומים של קק: מתוך     

  פתח תקוה והמושבות  - אגרת ברכה
  

 

 מראות בפתח תקוה -אגרת ברכה 

 מלחמת ששת הימים אחרי –   אגרת ברכה 

  גן הורדים-אגרת ברכה עירונית


