"שיפה ושונה תהא
השנה"...
ערכת פעילויות ,שירים וזיכרונות
לראש השנה
ערכו :פולט גרינברג ,אביטל גרינולד,
דבי להב ודפנה גולן שמש

ראש השנה הוא חג משמעותי ,המסמל את תחילת השנה ואת בוא הסתיו.

מנהגים רבים קשורים בו ובהם איחולים לשנה החדשה.
ראו את הברכות ואת הפעילויות כולן כמזמינות לשיחה .השאלות המופיעות לצידן
הן גירוי לשיחה הדדית -שיוויונית ולא חידון/מבחן .בואו כידידו הטוב של האדם
עימו אתם חולקים פעילויות אלו שמטרתן לאפשר זמן איכותי בצוותא.
הערכה כוללת ברכות ופעילות יצירה ,שירה ,גירוי קוגניטיבי והעלאת זכרונות
ומתכון לבישול.

ראש השנה
ראש השנה החל בחודש תשרי הוא אחד מראשי השנה העבריים .הוא מצוין בא' וב' בתשרי
ופותח את עשרת ימי התשובה עד יום הכיפורים.
 לראש השנה יש שמות נוספים; אלו שמות אתם מכירים? (יום תרועה ,יום הזיכרון ,כסה)



איך חגגתם את ראש השנה
בילדותכם?



אלו מנהגים זכורים לך מראש

השנה?


האם נהגתם ללכת לבית
הכנסת בראש השנה?
להתפלל? לשמוע קול השופר?



אלו מאכלים אכלו בביתך בראש
השנה?



מה אהבתם לאכול במיוחד?

בשנה הבאה
מילים :אהוד מנור
לחן :נורית הירש

שנים עשר ירחים
מילים ולחן :נעמי שמר
=https://www.youtube.com/watch?v
g1I3ATXsPjA

https://www.youtube.com/watc
h?v=XYYo00JbCks

בתשרי נתן הדקל
פרי שחום נחמד
בחשוון ירד יורה
ועל גגי רקד

בשנה הבאה נשב על המרפסת
ונספור ציפורים נודדות.
ילדים בחופשה ישחקו תופסת
בין הבית לבין השדות.

בכסלו נרקיס הופיע
בטבת ברד
ובשבט חמה הפציעה
ליום אחד.

תשרי ,חשוון ,כסלו ,טבת
חלפו ,חלפו ביעף
גם שבט ,אדר ,ניסן ,אייר,
סיוון ,תמוז ואב

באדר עלה ניחוח
מן הפרדסים
בניסן הונפו בכוח
כל החרמשים

ובבוא אלול אלינו
ריח סתיו עלה
והתחלנו את שירנו
מהתחלה.

עוד תראה ,עוד תראה
כמה טוב יהיה
בשנה ,בשנה הבאה.
ענבים אדומים יבשילו עד הערב
ויוגשו צוננים לשולחן.
ורוחות רדומים יישאו אל אם הדרך
עיתונים ישנים וענן.
עוד תראה ,עוד תראה...

באייר הכל צמח
בסיוון הבכיר
בתמוז ואב שמחנו
אחר קציר

מה החג האהוב עליכם?
באיזה חודש חל יוםהולדתך?
מה העונה האהובה עליך?

בשנה הבאה נפרוש כפות ידיים
מול האור הניגר הלבן
אנפה לבנה תפרוש באור כנפיים
והשמש תזרח בתוכן.
עוד תראה ,עוד תראה...

שנה טובה
מילים :לוין קיפניס
לחן :נחום נרדי

בראש השנה
מילים ולחן :נעמי שמר

https://www.youtube.com/watch?v=EOZNBS4ZTos

https://www.youtube.com/watch?v=PQImPmekD_M

ְּבר ֹאש הַ ָׁשנָׁהְּ ,בר ֹאש הַ ָׁשנָׁה
שֹושנָׁה אֶ צְּ ִלי בַ גִ נָׁה
ַ
פָׁ ְּרחָׁ ה
ְּבר ֹאש הַ ָׁשנָׁה ִס ָׁירה ְּלבָׁ נָׁה
עָׁ גְּ נָׁה לָׁ ה בַ חֹוף ִפ ְּתאֹום.

ְּבר ֹאש הַ ָׁשנָׁהְּ ,בר ֹאש הַ ָׁשנָׁה
נֹושנָׁה
ִלבֵּ נּו עָׁ נָׁה ִב ְּת ְּפילָׁ ה ָׁ
ְּשיָׁפָׁ ה וְּשֹונָׁה ְּתהֵּ א הַ ָׁשנָׁה
אֲ ֶשר ַמ ְּת ִחילָׁ ה לָׁ ּה עַ כְּ ָׁשיו

ְּבר ֹאש הַ ָׁשנָׁהְּ ,בר ֹאש הַ ָׁשנָׁה
נֹושנָׁה
ִלבֵּ נּו עָׁ נָׁה ִב ְּת ְּפילָׁ ה ָׁ
ְּשיָׁפָׁ ה וְּשֹונָׁה ְּתהֵּ א הַ ָׁשנָׁה
אֲ ֶשר ַמ ְּת ִחילָׁ ה לָׁ ּה הַ יֹום

ְּבר ֹאש הַ ָׁשנָׁהְּ ,בר ֹאש הַ ָׁשנָׁה
פָׁ ְּרחָׁ ה ַמנְּ גִ ינָׁה ֶש ִאיש ל ֹא ִהכִ יר
וְּתֹוְך י ְָּׁמ ָׁמה הַ זֶ ֶמר הָׁ ָׁמה
ִמכָׁל חַ לֹונֹות הָׁ ִעיר.

ְּבר ֹאש הַ ָׁשנָׁהְּ ,בר ֹאש הַ ָׁשנָׁה
פָׁ ְּרחָׁ ה ֲע ָׁננָׁה ִב ְּר ִקיעַ הַ ְּס ָׁתו
ְּבר ֹאש הַ ָׁשנָׁה כְּ נֵּר נְּ ָׁש ָׁמה
עָׁ לָׁ ה בַ ָׁש ֶדה חָׁ צָׁ ב.

ְּבר ֹאש הַ ָׁשנָׁהְּ ,בר ֹאש הַ ָׁשנָׁה
נֹושנָׁה
ִלבֵּ נּו עָׁ נָׁה ִב ְּת ְּפילָׁ ה ָׁ
ְּשיָׁפָׁ ה וְּשֹונָׁה ְּתהֵּ א הַ ָׁשנָׁה
אֲ ֶשר ַמ ְּת ִחילָׁ ה לָׁ ּה ְּב ִשיר.

שנה הימים חולפים
מילים :יעקב כהן
לחן :עממי
=https://www.youtube.com/watch?v
B27HTiNlXME

חֹול ִפיםָׁ ,שנָׁה עֹובֶ ֶרת
הַ י ִָׁמים ְּ
חֹול ִפיםָׁ ,שנָׁה עֹובֶ ֶרת
הַ י ִָׁמים ְּ
אֲ בָׁ ל הַ ַמנְּ גִ ינָׁה ,אֲ בָׁ ל הַ ַמנְּ גִ ינָׁה
אֲ בָׁ ל הַ ַמנְּ גִ ינָׁה ְּלעֹולָׁ ם נִ ְּשאֶ ֶרת.

שנה הלכה ,שנה באה
אני כפי ארימה
שנה טובה לך ,אבא,
שנה טובה לך ,אמא
שנה טובה ,שנה טובה!
שנה טובה לדוד גיבור
אשר על המשמרת
ולכל נוטר ,בעיר ,בכפר,
ברכת "חזק" נמסרת.
שנה טובה ,שנה טובה!
שנה טובה ,טייס אמיץ,
רוכב במרום שמיים,
ורוב שלום מלח עברי,
עושה דרכו במים.
שנה טובה ,שנה טובה!
שנה טובה לכל עמל
בניר וגם במלט,
שנה טובה ומתוקה
לכל ילדה וילד!
שנה טובה ,שנה טובה!

מסע בזמן
כרטיסי ברכה לראש השנה מעידים על ההיסטוריה היהודית הן בתפוצות והם בארץ.

הם משקפים ומתעדים את אורח חיים של היהודים בדורות שלפני קום המדינה
ובמדינת ישראל :ערכים מהיהדות ,ציונות ,שאיפות ותחומי התעניינות.

למי הייתם שולחים
את גלויות-הברכה?

ערב ראש השנה –גלויית ברכה לשנה החדשה ,ניו יורק ,ארה"ב ,שנות ה1920-

מה כתוב בתמונה?
באיזה שפות?
מי הם האנשים בתמונה? הקשר המשפחתי? המעמד?

מסע בזמן

גרמניה1920 ,

כרטיס ברכה לשנה החדשה ,ג'נבה ,שוויץ( 1930 ,אהרון הכהן)

מה המכנה המשותף?

מיהן הדמויות?
מה המנהג?

משיח על
חמורו,
יידיש

מסע בזמן

מה משותף?
מה הם הסמלים?
מי האיש?
מה הייתם מברכים?

מסע בזמן

מצעד ותמונת הרצל ,שנות ה50-

מיהן הדמויות?
מה הנושא המשותף?

אילו אירועים מוזכרים בברכה?
האם הייתם שולחים את הברכה? למי?

על הדבש ועל העוקץ
מילים ולחן :נעמי שמר

על הדבש ועל העוקץ –
מה הדבש בחייכם?

https://www.youtube.com/watch?v=hBlEx2bI
RNI

על הדבש ועל העוקץ,
על המר והמתוק,
על בתנו התינוקת
שמור אלי הטוב.
על האש המבוערת,
על המים הזכים,
על האיש השב הביתה
מן המרחקים.
על כל אלה ,על כל אלה,
שמור נא לי אלי הטוב.
על הדבש ועל העוקץ,
על המר והמתוק.
אל נא תעקור נטוע,
אל תשכח את התקווה
השיבני ואשובה
אל הארץ הטובה.

שמור אלי על זה הבית,
על הגן ,על החומה,
מיגון ,מפחד פתע
וממלחמה.

מרשרש אילן ברוח,
מרחוק נושר כוכב,
משאלות ליבי בחושך
נרשמות עכשיו.

שמור על המעט שיש לי,
על האור ועל הטף
על הפרי שלא הבשיל עוד
ושנאסף.
על כל אלה...

אנא ,שמור לי על כל אלה
ועל אהובי נפשי ,על השקט ,על
הבכי
ועל זה השיר.

בשיר "על הדבש ועל העוקץ" יש
הפכים.
מהם הפכים? (יום-לילה .חושך-אור.
דבש-עוקץ .ים-יבשה).
אילו הפכים נוספים קיימים בשיר?

"שנות טובות"  -לשנים טובות
ברכות ראש השנה – מסורת יהודית וישראלית
מקורו של המנהג היהודי לברך איש את
רעהו בברכת "שנה טובה" הוא בתפיסה
היהודית העתיקה שראשיתה בימי התלמוד
ואולי אף מוקדם יותר ,בימי המשנה ,לפיה
בראש השנה וביום הכיפורים שאחריו נגזר
דינו של כל יהודי לשבט או לחסד ,כלומר
נקבע האם מזומנת לו שנה טובה או רעה.
העדות המפורשת הראשונה לכתיבת איחולי "שנה טובה" איש לחברו היא בתשובה שכתב
הפוסק האשכנזי מהרי"ל במאה ה ,14-המעידה על קיומו של המנהג בקהילות היהודיות
בגרמניה .החל במאה ה 18-החל המנהג להתפשט אל קהילות נוספות מחוץ למרחב
ההשפעה הגרמני ,לריכוז היהודי הגדול במזרח אירופה ובפרט בפולין .בסוף אותה מאה
כבר החלו איגרות הברכה של חודש אלול לקבל דפוסים ייחודיים משלהן ,כגון נייר מכתבים
מיוחד ,מנהג שהתפשט בכל הקהילות האשכנזיות במשך המאה ה.19-
מתוך" :ברכות ראש השנה – מסורת יהודית וישראלית  -הספרייה הלאומית"
https://youtu.be/Uxocnv9WPmo

ברכות מיוחדות לאנשים מיוחדים
נניח ...נניח שאתם פוגשים ברחוב







נהג/ת אוטובוס
חייל/ת
רופא/ה
תלמיד/ה
מיילד/ת
שוטר/ת

מה הברכה שתאחלו להם?
 ראש ממשלה
 תושב/ת שדרות

 תושב/ת עזה
 ילדיך
מה תאחלו להם ?

ומה אתם מאחלים
לעצמכם?

דוכני "שנות טובות"

שפע של ברכות...
אי אפשר להתחיל את השנה בלי
ברכות....
בהמשך ,שפע של ברכות:






מה דעתכם על האיור הנלווה
לברכה
איך אפשר להגשים את הברכה
האם זכיתם בהגשמת ברכות?
דרגו את הברכות לפי החשיבות
שאתם מייחסים להן

שנת בריאות

שנת אהבה

שנה של בניה

שנה של ביטחון

שנה של בטיחות

שנת פריחה

שנה פורייה

שנת שמחה

שנת שלום

שנת מזל

שנת עושר

ברכה אישית...

"ותן ברכה על פני האדמה"...
ברכת השנים היא הברכה התשיעית בתפילת שמונה עשרה,
אחת משלוש עשרה ברכות הבקשה בתפילה זו.

בָּ ֵרְך עָּ לֵינּו ה' אֹ-להֵ ינּו ֶאת הַ שָּ נָּה הַ ז ֹּאת וְ ֶאת כָּל ִמינֵי
בּוא ָּתּה לְטֹובָּ ה ,בקיץ :וְ ֵתן בְ ָּרכָּה בחורף ְ :ו ֵתן טַ ל ּומָּ טָּ ר
ְת ָּ
ִלבְ ָּר ָּכה עַ ל פְ נֵי הָּ אֲ דָּ מָּ ה וְ שַ בְ עֵ נּו ִמטּובָּ ּה (נ"א:
ָּתנּו כַשָּ נִים הַ ּטֹובֹות( בנוסח ספרד
" ִמּטּובֶ ָך")ּ ,ובָּ ֵרְך ְשנ ֵ
ּומבָּ ֵרְך הַ שָּ נִים).
מוסיפיםִ :לבְ ָּרכָּה ,כִ י ֵאל טֹוב ּומֵ ִטיב ַא ָּתה ְ
בָּ רּוְך ַא ָּתה ה' ְמבָּ ֵרְך הַ שָּ נִים .


התפילה מתייחסת בעיקר לפרנסה שאז הייתה קשורה לאדמה:
מצאו ביטויים לכך (תבואתה ,טל ומטר ,פני האדמה)



עיינו בברכות ,תארו אותם וקשרו אותם לתפילה ולעונות השנה

ְו ֵתן ְב ָרכָה
מילים :מן המקורות
לחן :נורית הירש
https://youtu.be/iis8AZhT3Gs

בָׁ ֵּרְך עָׁ לֵּ ינּו אֶ ת הַ ָׁשנָׁה הַ ז ֹאת,
אֶ ת הַ ָׁשנָׁה הַ ז ֹאת.
בָׁ ֵּרְך אֶ ת כָׁל ִמינֵּי ְּתבּואָׁ ָׁתּה ְּלטֹובָׁ ה
ְּתן ְּב ָׁרכָׁה עַ לְּ -פנֵּי הָׁ אֲ ָׁד ָׁמה.
ו ֵּ
ְּש ְּבעֵּ נו ִמּטּובָׁ ּה ּובָׁ ֵּרְך ְּשנ ֵָּׁתנּו
ו ָׁ
ַשנִ ים הַ ּטֹובֹות.
כ ָׁ
ְּתן ְּב ָׁרכָׁה
ְּתן ְּב ָׁרכָׁה ,ו ֵּ
ו ֵּ
ְּתן ְּב ָׁרכָׁה עַ לְּ -פנֵּי הָׁ אֲ ָׁד ָׁמה.
ו ֵּ

לו יהי
מילים ולחן :נעמי שמר

תודה על כל מה שבראת
תודה על מה שלי נתת
על אור עיניים
חבר או שניים
על מה שיש לי בעולם
על שיר קולח
ולב סולח
שבזכותם אני קיים

https://www.youtube.com/watch?v=c6
zN9U7mxrM

עוד יש מפרש לבן באופק
מול ענן שחור כבד
כל שנבקש לו יהי.
ואם בחלונות הערב
אור נרות החג רועד
כל שנבקש לו יהי.
לו יהי ,לו יהי
אנא  -לו יהי
כל שנבקש לו יהי.

אם המבשר עומד בדלת
תן מילה טובה בפיו
כל שנבקש לו יהי
אם נפשך למות שואלת
מפריחה ומאסיף
כל שנבקש לו יהי
לו יהי ,לו יהי...

מה קול ענות אני שומע
קול שופר וקול תופים
כל שנבקש לו יהי
לו תישמע בתוך כל אלה
גם תפילה אחת מפי
כל שנבקש לו יהי
בתוך שכונה קטנה מוצלת
בית קט עם גג אדום
כל שנבקש לו יהי.
זה סוף הקיץ סוף הדרך
תן להם לשוב הלום
כל שנבקש לו יהי.
לו יהי ,לו יהי.

מה אתם מאחלים
לעצמכם ,למשפחתכם,
למדינה?
על מה בחייכם אתם
מודים?

תודה על כל מה שבראת
תודה על מה שלי נתת
על צחוק של ילד
ושמי התכלת
על אדמה ובית חם
פינה לשבת
אישה אוהבת
שבזכותם אני קיים

תודה על כל מה שבראת
תודה על מה שלי נתת
על יום של אושר
תמימות ויושר
על יום עצוב שנעלם
תשואות אלפיים
וכפיים
שבזכותם אני קיים.

מה לא קשור לראש השנה ?

מה לא קשור לראש השנה?
אלול – סיוון – ינואר – אדר – תשרי
ינואר – מרץ – מאי – דצמבר – אייר

ינואר

אייר

פסח – פורים – סוכות – שבועות

פורים

שופר – פסנתר – חליל – חצוצרה

פסנתר

רימון – תפוח – תמר – תפוז
תפוז – לימון – תפוח – קלמנטינה
גיטרה – כינור – שופר – צ'לו

תפוז

תפוח

שופר

תשליך – משלוח מנות – איגרות ברכה – סליחות
ראש השנה – יום עצמאות – יום כיפור – סוכות

משלוח מנות

יום עצמאות

תפוח עץ אפוי בתנור
מצרכים:

•  4-5תפוחי עץ
• צימוקים
• קינמון
• דבש
אופן ההכנה:
• מגלענים את התפוחים (הוצאת החלק הפנימי).

• ממלאים בצימוקים ,קינמון ,דבש.
• מסדרים את התבנית ואופים בתנור חצי שעה בחום של 180
מעלות (התפוחים צריכים להיות רכים אך לא לאבד מצורתם).

אילו מאכלים מיוחדים
נהגו להכין בביתכם
לכבוד ראש השנה?

שני תפוחים
מילים :אהוד מנור
לחן :צביקה פיק

תפוח חינני
מילים :משה דור
לחן :יוסף הדר

https://www.youtube.com/watch?v=ftJ05SGGN14

https://www.youtube.com/watch?v=i8lQSVsCp6g

שני תפוחים ,שני אדומים
נפלו על דשא רך
התגלגלו ,התכרבלו
בתוך העשב
הם זימזמו ,הם נימנמו
וטוב להם כל כך
מתפוחים מה כבר אפשר
לדרוש בעצם

שני תפוחים ,שני אדומים
חלמו שעה תמימה
איך הם עפים כמו ציפורים
אל השמיים
התלחשו ,וקישקשו
עם אמא אדמה
מה כבר אפשר לדרוש מתפוח
או שניים

שם בגן
יפתי קטפה תפוח
וצחוקה שנהב

לפעמים אני רוצה
שכבר עכשיו יבוא הסתיו
שהכל הכל חלף ולא נחשב
ומעכשיו פשוט לשכב
בשקט על הגב

לפעמים אני רוצה
שכבר עכשיו יבוא הסתיו
שהכל הכל חלף ולא נחשב
ומעכשיו פשוט לשכב
בשקט על הגב

לו אני אילן היא רוח
ונשקה אף לי
עוד תקטוף אותי תפוח
חינני

נד אילן
צמרתו ליטף הרוח
ונשק עליו

הו מתי היום יפוח
ואשא קולי
יפתי רדי לשוח
בגני

תפזורת לראש השנה
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בית כנסת

רעיונות לפעילות יצירתית
הכנת אגרות ברכה לראש השנה .חומרים :בריסטול צבעוני ,מספריים,
דבק ,צבעים ,קישוטים .ניתן ואף מומלץ להכין פעילות זו בשיתוף עם
הנכדים .האדם האהוב יכול לכתוב בפנים את הברכה ומי הנמען ,או אם

אינו יכול לכתוב ,לבקש מבן זוג/מטפל לכתוב את הברכה (להקריא
אותה) .אפשר לשאול :את מי היית רוצה לברך?
רעיון לברכה נוסף  -דף צביעה של רימון ,שניתן לצבוע ולהפוך לברכה מקורית .לכתוב בתוך
גרעיני הפרי את הברכות שרוצים להגיד.
הכנת קולאז' ברכה .חומרים :בריסטול צבעוני ,מספריים ,דבק ,כתבי עת ,עיתונים.
לגזור תמונות של דברים שהאדם אוהב ולהדביק בתור ברכה לראש השנה .אפשר כמה תמונות,
ואפשר גם תמונה אחת .ניתן לצייר מעגל ולהדביק בתוכו את גזירי התמונות ,או לצבוע וגם

להדביק .ניתן לאחר מכן לדבר על הקולאז' ,על משמעות בחירת התמונות .למה בחרתם את
התמונות הללו לברכה? מה הן אומרות לכם?

דפי צביעה לשנה החדשה
שנה של רימון מלא ואדום
שתתאפיין בלכידות ,אחדות ושלום.
שנה של יונה צחורה ולבנה
שתחזיר לאם העצובה את בנה.
שנה של עלה בצבע זית

שיעטוף באהבה ואור כל בית.
שנה של תפוח גדול וירוק
שתמלא כל נפש באושר עילאי ומתוק.
שנה של דבש בצבע זהב

שתהפוך כל לב לנדיב ורחב.
שנה שנסתכל על הכל דרך משקפיים ורודים
שישמרו על בריאותנו ובעיקר זו של הילדים.
שנה של קשת צבעונית ומרהיבה

שתגשים לכם כל תפילה ומשאלה טובה.

