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ראש השנה ויום הכיפורים
להתחדש ולהשתנות
הי ,ארי! תצטרף אליי ללימוד על ראש השנה ויום הכיפורים?
כן ,בשמחה! ויעל ,אני מה זה שמח שאת כאן.
אני רואה שעל ההתחלה יש כאן איזו חידה ,ואין לי מושג איך לפתור אותה!

 .1לפתוח את הראש לאפשרויות חדשות
חברו בין תשע הנקודות בארבעה קווים בלבד בלי להרים את העיפרון מהדף.
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הצלחתם?
הפסיכולוג פול וַטסלָוויק הציג את החידה הזאת בספרו ״שינוי״ ,כדי להמחיש תופעה שכיחה אצל כולנו .כמעט כל
מי שמנסים לפתור את החידה הזאת בפעם הראשונה מניחים שהפתרון אמור להיות בתוך הריבוע שהנקודות יוצרות.
אולם אין הנחיה כזאת ,בשום מקום לא כתוב שאסור לצאת מהריבוע .החידה הזאת דומה למצבים רבים בחיים שלנו.
לעתים אנו מרגישים כלואים באיזשהו ״ריבוע״ ,פעם אחר פעם אנחנו מנסים למצוא פתרונות באותן הדרכים.
נוסף על כך ,כמו בחידה הזאת ,מתברר שבעצם אין ריבוע ,ושמה שיש לפנינו הוא קבוצת נקודות מסודרות בצורה
מסוימת ,ורק אנחנו בתפיסתנו רואים בהן ריבוע .בכל שנה הימים הנוראים מעניקים לנו הזדמנות לראות את הדברים
אחרת ,לא להמשיך לעשות שוב ושוב את אותם דברים ,אלא למצוא דרכים חדשות שיעזרו לנו לשנות משהו בחיים
שלנו ,או ביחסים שלנו עם אחרים; הזדמנות לחדש את חלומותינו ולהתחיל את השנה באנרגיות מחודשות.
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 . 2ניזכר בראש השנה וביום הכיפורים
היזכרו בשני המועדים האלה ,ומלאו את שמש האסוציאציות:

שמות החג

ראש
השנה
מנהגים
התאריך העברי

רעיונות ,ערכים ומסרים
מושגים מרכזיים

יום
הכיפורים
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רעיונות ,ערכים ומסרים

מנהגים

התאריך העברי
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 .3שואלים בעקבות ראש השנה ויום הכיפורים
חשבו על חמש שאלות הקשורות לרעיונות,
למסרים או לערכים הקשורים לראש השנה וליום הכיפורים.
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

השאלה שבה נתמקד:

 .4ראש השנה  -יום הולדת שמח לעולם
איזו התחלה אנו חוגגים בראש השנה? כך כתוב במקורות:

ַהּיֹום ֲה ַרת עֹולָ ם.

(מתוך תפילת מוסף לראש השנה)

לפי המסורת ,העולם ,ובתוכו האדם ,נבראו בראש השנה ,ולכן בראש השנה אנחנו חוגגים את
בריאת העולם .כמו כן ,כפי שכתוב במשנה שלפנינו ,ראש השנה הוא היום שממנו מתחילים
לספור את השנים:

ְּב ֶא ָחד ְּב ִת ְּש ֵרי ראֹש ַה ָשנָ ה לַ ָשנִ ים.

(משנה ,מסכת ראש השנה א ,א)

אם כן ,ראש השנה הוא מעין יום הולדת לעולם.
למה חשוב לציין את יום ההולדת של העולם ושל האנושות?
(חשבו למה חשוב לנו לציין את יום ההולדת שלנו)
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את אומרת ,שכמו שביום ההולדת של כל אחד מאתנו אנחנו מציינים שגדלנו בשנה וחוגגים
את העובדה הזאת ,כך בראש השנה חוגגים עוד שנה בתולדותיו של כל העולם?

אף פעם לא חשבתי שראש השנה הוא יום ההולדת של העולם...
ָואו ,רק לדמיין את גודל המתנה!
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כן .וכמו שלפעמים ביום ההולדת שלי אני חושבת על מה שהיה בשנה שעברה,
למשל ,השנה חשבתי על כך שהתקבלתי ללהקת המחול ,וגם על התקוות שלי לשנה
הבאה ,למשל ,שאני רוצה להשתתף בערב ״כישרונות צעירים״ ,כך בראש השנה חושבים
על מה שהיה בשנה שחלפה ,ועל מה שרוצים שיקרה בשנה הבאה.
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 . 5מתחדשים

כולם אומרים שראש השנה הוא התחלה חדשה ,אז מה?
גם כשמתחילים שנת לימודים חדשה ,לא תמיד מרגישים בחידוש .אמנם עולים כיתה,
אבל בסך הכול החיים נשארים אותו הדבר :בית ספר ,חברים ,משפחה ,חוג כדורגל...
אני לא מסכימה ,בתקופה הזאת מתחילים להרגיש מין התחדשות באוויר.
זה קצת מרגש לחשוב ששנה שלמה פתוחה לפנינו!

אחד המנהגים המובהקים ביותר של ראש השנה הוא אכילת תפוח בדבש,
ועמו הברכה המתלווה אליו:

ִיְהי ָרצֹון ֶׁש ִת ְת ַח ֵּדש [אוֶׁ :ש ְת ַח ֵּדש] ָע ֵּלינּו ָשנָ ה ט ָֹובה ְּומת ָּוקה.
(משנה ,מסכת ראש השנה א ,א)

יש שני נוסחים לברכה הזאת :״שתחדש״ ו״שתתחדש״ .אנשים וקהילות בוחרים את הנוסח
המשקף בעיניהם טוב יותר את אמונתם (ורבים מברכים את הנוסח המוכר להם).

הנוסח ״שתתחדש
עלינו״ הוא בקשה או
איחול שהשנה תתחדש
מעצמה ,שההתחדשות
תגיע מעצם החיים
וחלוף הזמן ,ולא בעזרת
כוח חיצוני לנו.

הנוסח ״שתחדש עלינו״
הוא בקשה מאלוהים
(כפי שכל אחד תופס
אותו) שיחדש בשבילנו
את השנה החדשה,
ושהיא תהיה שנה טובה
ומתוקה.

רגע ,למה לא מברכים ״שנחדש עלינו״ ,כלומר שאנחנו בעצמנו נגרום לחידוש?
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א.שאלה לדיון:
עם איזה נוסח אתם מזדהים יותר (או אולי עם הנוסח השלישי שהוסיפה יעל?)
הסבירו מדוע.

ב .מה מזכירות לכם המילים ״התחדשות״? ו ״חדש״? השלימו את המשפטים ב״עננים״
שלפניכם ,ואם יש לכם אסוציאציות נוספות למילים האלה ,הוסיפו גם אותן.

חפץ הקשור להתחדשות:
מילים שעולות בראשי כשאני
חושב/חושבת על המילים
״התחדשות״ ו״חדש״:

צבע ההתחדשות
בשבילי הוא...
דימוי מהטבע שמסמל
עבורי התחדשות:

רגשות המתלווים למילים
״התחדשות״ ,ו״חדש״:

התחדשות
חדש
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בין כך או כך ,מעניין שאנחנו לא מבקשים מאלוהים שיביא עלינו שנה חדשה ,או שתבוא עלינו
שנה טובה ,אלא שתחדש או שתתחדש עלינו שנה טובה.

נוף שמסמל עבורי התחדשות
או משהו חדש:
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אוף ,משעמם לי ,כמה הייתי רוצה שיקרה לי משהו חדש ומפתיע!
אני מתה על דברים חדשים והזדמנויות חדשות...
אני אוהבת להיות מול דף חדש שמחכה שאמלא אותו.
לי דווקא טוב עם השגרה המוכרת והרגועה שלי .אני לא אוהב שינויים,
הם קצת מרתיעים אותי.
כן? אבל בחדש יש משהו נקי ,מרגש אפילו.
אני לא יודע ,אני מעדיף את הג’ינס הבלויים שלי ,הם רכים יותר,
וכבר יושבים עליי בדיוק כמו שצריך.

 .6חדש מול ישן
א .מקמו את עצמיכם על הרצף ,והסבירו את בחירתכם:

אוהבת/אוהב
מאוד
חידושים
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אוהבת/אוהב
את הישן
והמוכר

מחיי היום־יום שלנו
למה הגרסה החדשה הפכה את הטלפון שלי לגרוטאה?
מאת :רפאל קאהן (הכתבה התפרסמה בעיתון "כלכליסט" ,ב־ 22באוקטובר )2015

[ ]...התיישנות מתוכננת כבר קיימת זמן רב ,ותעשיית הרכב היא דוגמה טובה לכך ,אבל בעולם
הסלולר מדובר בתופעה חדשה למדי .״התחילו לשים לב לזה בתחילת שנות ה־ 2000בהונג
קונג״ ,אמר פרופ’ ג’ררד גוגין מאוניברסיטת סידני לרשת  .ABC״זה התגבר עם הפיכת הטלפון
לאביזר אופנה והרצון המתגבר והולך של רבים לרכוש את המכשיר החדש ביותר בשוק״.
המעבר למכשיר חדש מהווה בעיה למשתמשים רבים ,החל מהצורך לבנות מחדש את סביבת
העבודה שהתרגלו אליה ,וכלה בצורך להיפטר מהמכשיר הישן .נוסף על כך ,התחלופה הגבוהה
של מכשירים שמייצרים פסולת אלקטרונית מזהמת רבה היא בעיה קשה ,ועוד לא התחלנו
לדבר על עניין הפגיעה בחופש הצרכנות.

ב .מהן הטענות העולות מהכתבה?

ג .מה הבעיה בקניית עוד ועוד דברים חדשים?
(הציעו לפחות שלוש תשובות מכמה היבטים :האישי ,החברתי ,הסביבתי).
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התיישנות מתוכננת היא אחת התופעות המעצבנות בעולם הטכנולוגיה כיום.
הרעיון שסמארטפון לא אמור להחזיק יותר משנתיים-שלוש כבר נהפך להרגל צרכני,
אף שלמעשה לרבים מהצרכנים אין סיבה טובה לשדרג מכשיר.

בחברותות:
האם גם אתם מרגישים לפעמים לחץ לקנות מוצרים חדשים
שלא תמיד יש צורך אמתי בהם? מה מקור הלחץ הזה? כיצד אתם מתמודדים אתו?
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 .7שינוי ושימור בתהליך ההתחדשות
א .כך כתב המשורר יהודה עמיחי:

ֲ ...א ִני רוֹ ֶצה ְלהוֹ ִסיף
ׁ ְש ַנ ִים ַל ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ִדּ ְ ּברוֹ ת:
ד־ע ָשׂ ר“ ,ל ֹא ִּת ׁ ְש ַּת ֶּנה”
ַה ִדּ ֵ ּבר ָה ַא ַח ָ
“ה ׁ ְש ַּת ֵּנהִּ ,ת ׁ ְש ַּת ֶּנה”
ים־ע ָשׂ רִ ,
ְו ַה ִדּ ֵ ּבר ַה ׁ ּ ְש ֵנ ָ
ָּכ ְך ָא ַמר ָא ִבי ו ָּפ ָנה ִמ ֶּמ ִּני ְו ָה ַל ְך
ְו ֶנ ֱע ַלם ְ ּב ֶמ ְר ַח ָ ּקיו ַה ּמו ָּז ִרים.

יהודה עמיחי
()2000-1924
משורר ישראלי
מחדש ופורץ דרך
בשירה העברית
ובעל שם
בין־לאומי.

הורי”)
(יהודה עמיחי“ ,מלון ַ

א .בשיר הזה המשורר מתאר את אביו הזקן המוסר לו מעין ירושה לפני מותו .מדוע ,לדעתכם,
האב בוחר למסור לבנו את שני המשפטים האלה? מדוע הוא קורא להם "דיברות" ,שהם כידוע
מצוות חשובות ביותר ביהדות?

ב .מבחינת המסורת והזהות המשפחתית והיהודית ,מדוע חשוב שלא להשתנות?

ג .מדוע חשוב להשתנות?

ד .מה אפשר להבין מהשורות האלה על תהליך ההשתנות של האדם הפרטי בראש השנה
וביום הכיפורים?
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 .8מתחדשים מבחוץ
ובחזרה לראש השנה.

המסורת מציעה דרך פעולה אחת ,המתאימה גם לניסיונות שלנו להתחדש:

ַא ֲח ֵ ּרי ַה ְּפ ֻעּלֹות ְנִמ ָשכִ ים ַהּלְ בָ בֹות.

(ספר החינוך ,מצווה ט"ז ,המאה ה־ )13

שאלה לדיון:
כיצד המעשים שאנחנו עושים משפיעים על הלב ,על הרגשות ועל המחשבות שלנו?

א .הציעו כמה שינויים "חיצוניים" שתוכלו לשנות לכבוד השנה היהודית החדשה.
בבית:
בבית הספר:
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ְלּמה אנחנו מתכוונים כשאנו מייחלים לחידוש? איך אפשר להתחדש? יש ,כמובן ,כמה רמות
של התחדשות ושינוי .נתחיל ברמה הפשוטה יחסית .ההתחדשות לא חייבת להיות קיצונית.
לפעמים כדי להרגיש חדשים ומחודשים די בשינויים קלים.

בעצמי:
ב .כיצד ,לדעתכם ,יכולים שינויים כאלה לשנות את ההרגשות שלך ולגרום לתחושת
התחדשות?

חידה:
אילו חיות מחדשות את עורן הבלוי בכל כמה חודשים?

11

 .9מתחדשים מבפנים  -״עורו ישנים משנתכם!״
בראש השנה אנחנו מחפשים דרכים להתחדש ,ומובן שלא מדובר רק בשינויים חיצוניים.
ביום ההולדת של כל אחד מאתנו השינוי הפיזי ,הגדילה וההתבגרות ,מתרחש כמעט מעצמו,
בדרך הטבע .ביום ההולדת של העולם ושל האנושות ,בימים הנוראים – מראש השנה
ועד יום הכיפורים – הצמיחה וההתפתחות תלויות רק בנו.
המסורת היהודית מציעה לנו קצת עזרה בתחילת התהליך ,כך מסביר הרמב״ם:

ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ְּת ִק ַיעת ׁש ָֹופר ְּברֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ּגְ ַזֵרת ַהּכָ תּוב (בספר ויקרא),
יְׁשנִ ים ִמ ְּׁשנַ ְתכֶ םָ ,וְה ִקיצּו נִ ְר ָּד ִמים
ֶר ֶמז יֵׁש ּבֹוּ ,כְ ל ַֹומר :עּורּו ,עּורּוֵ ,
וְח ְּפׂשּו ְּב ַמ ֲע ֵׂשיכֶ ם( .רמב"ם ,משנה תורה ,הלכות תשובה ,פרק ג הלכה ד)
ִמ ַּת ְר ֵּד ַמ ְתכֶ ם; ַ

משימה:
חפשו באינטרנט מידע על הרמב״ם ומלאו את הפרטים כאן:
מתי הוא חי ואיפה? במה עסק? אילו חיבורים חשובים חיבר?

א .על פי הרמב״ם ,מהי מטרת התקיעה בשופר בראש השנה?

ב .על איזו שינה מדבר הרמב״ם?

ג .השלימו :כפי ששעון מראה את הזמן החולף ,תקיעת השופר בראש השנה מצביעה על...

ד .כפי ששעון מעורר מעיר אותנו מהשינה כדי שנתחיל להיערך ליום החדש ,תקיעת השופר...
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טוב ,את בטח כבר מנחשת שאני דווקא אוהב את השגרה,
אבל אני מסכים אתך ,שגרה יכולה להרדים .אני מניח שמדי פעם טוב להקשיב
לאיזשהו קול חזק שמטלטל אותנו ומוציא אותנו מהמצב האוטומטי.

ה .חשבו על דוגמה אחת מהחיים שלכם לתחום או למצב שבו אתם פועלים ״על אוטומט״,
כלומר ,פועלים מתוך הרגל ,בלי לחשוב.

ו .קראו שוב את השורה האחרונה בדבריו של הרמב״ם .מהי ,לפי הרמב״ם,
הדרך היהודית להתעורר ולהתחדש?
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לפעמים אני באמת מרגישה שבשגרה היום־יומית אני כמעט נרדמת .במידה מסוימת
אני מרגישה שאני פועלת כמו אוטומט .למשל ,כל יום כשאני חוזרת מבית הספר
אני מיד נשפכת על הספה מול הטלויזיה ורואה מה שיש,
אפילו אם התכנית ממש מטופשת ,רק כי ככה אני רגילה.

ז .כיצד פעולה זו יכולה לגרום לנו להתחדש?

13

 . 10לעמוד מול המראה ולהשתנות
כל בוקר וגם במהלך היום אנחנו עומדים מול מראה ,מסתכלים ובוחנים
אם ההופעה שלנו מוצאת חן בעינינו .אם היא אינה מוצאת חן בעינינו,
אפשר לתקן משהו בבגדים או בשער .מראש השנה ועד יום הכיפורים
יש לנו עשרה ימים (עשרת ימי תשובה) להתבונן בעצמנו ב״מראת
הנשמה״ ולבדוק מה אנו אוהבים בעצמנו ורוצים לשמור ,ומה לא.
היהדות קוראת לתהליך הזה חשבון נפש ותשובה.
נסו להסביר את השמות שניתנו לתהליך הזה :מה הקשר בין
״חשבון״ לתהליך כזה?
לאן ״חוזרים״ בתהליך התשובה?

האמת? יש ימים שאני שונאת להסתכל במראה ...ולהסתכל ב״מראת הנשמה״ נראה לי לא
קל בכלל .ואם רואים משהו מהותי שרוצים לשנות איך עושים את זה?
זה באמת לא פשוט! למשל ,פעם הייתי חבר טוב של דני ,כמעט כל הזמן היינו יחד,
אבל בזמן האחרון התקרבתי יותר לנועם ואביב ,ונעים לי יותר להיות אתם.
הבעיה היא שהם ממש לא אוהבים את דני ,טוב ,גם לי לפעמים אין סבלנות אליו.
מאז שהתחברתי אליהם אני מתעלם ממנו ,ואני מודה שאפילו צחקתי אתם כשהם לעגו לו.
אני בטוח שפגעתי בו ,ואני מצטער על זה.
בחברותות:
נסו להציע לארי כיצד לשנות את היחס לחברו  -לא ליום אחד ,אלא בכלל.
כתבו כמה שיותר רעיונות.
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הרמב"ם פירט את השלבים בתהליך התשובה:

(על פי משנה תורה ,הלכות תשובה פרק ב ,הלכה ב)

בחברותות:
התאימו את השלבים שהציע הרמב״ם למקרה של ארי –
בכל שלב כתבו מה על ארי לעשות לפי הרמב״ם כדי לשנות את יחסו לדני.

במה דומה התהליך הזה לתהליך שהצעתם אתם ,במה הוא שונה ממנו? האם הייתם מאמצים
משהו מהשלבים שהציע הרמב״ם?
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 עזיבת החטא חרטה וידוי -קבלה לעתיד

אני מקווה שאחרי כל התהליך הזה והשינוי שאתה מנסה לשנות דני יסלח לך.
גם אני מקווה שאצליח .טוב ,יום הכיפורים זה הזמן לבקש סליחה ולסלוח,
אז יש סיכוי ...אם כי אני מודה שאני לא יודע מה הייתי עושה במקומו...
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ארי ,אני יודעת שלא היה קל לך להודות ביחס הבעייתי שלך כלפי דני ולעשות שינוי ,אבל הצלחת.
נראה לי שיש דברים שעוד יותר קשה לשנות ,למשל ,תכונות אופי.
אני מסכים ,אפילו אם אנחנו יודעים שאנחנו מזיקים לעצמנו או לאחרים – זה קשה מאוד!

 . 11לא פשוט להשתנות
א .חשבו על דוגמה אחת לשינוי שלדעתכם קשה מאוד לשנות .הציעו צעד אחד שהאדם יכול
לעשות כדי לשנות את השינוי הזה.

ב .יש הטוענים שאדם חייב להשתנות בכוחות עצמו בלבד ,ואילו אחרים טוענים שאפשר להיעזר
באחרים .מה דעתכם על כך?

ג .יש אנשים שקל להם לבקש עזרה ,לאחרים קשה יותר .באיזו מידה אתם מסוגלים לבקש עזרה
מאדם אחר? על רצף מ־  1עד  ,10אם  = 1״קל לי לבקש עזרה״ ו־ = 10״קשה לי לבקש עזרה״
היכן הייתם ממקמים את עצמכם?
קשה לי
לבקש עזרה
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קל לי
לבקש
עזרה
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אז זהו ,אם לא הצלחנו לשנות פשוט ״הלך עלינו״? זה די מדכא.

נכון ,אבל נדמה לי שהמודעות לדברים האלה היא כבר שינוי מסוים.
חוץ מזה ,לא רק על שינויים אנחנו צריכים לחשוב .אני לא מתביישת להגיד
שיש לי גם הרבה תכונות טובות שאני לא רוצה לשנות ,וגם לך!
בטח ,את צודקת ,אני מרוצה מכמה תכונות שלי,
פשוט כשמדברים על חשבון נפש אני חושב בעיקר על מה שלא טוב ,וזה חבל...
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ד .למה חשוב לחשוב גם על התכונות הטובות שלנו בתהליך חשבון הנפש?

 . 12פירוש חדש לתפילת ״כל נדרי״
התנהגויות ״לא טובות״ רבות הן הרגלים ,ואנחנו רגילים לחשוב ש״ככה אנחנו ,ואין מה לעשות״.
יום הכיפורים בא לומר לנו שיש מה לעשות ,שאפשר להסתכל ב״מראת הנשמה״ ולזהות אילו
שכבות אנו רוצים להוריד מעצמנו השנה.
התפילה הפותחת את תפילת יום הכיפורים ,ואחת התפילות המזוהות ביותר עם היום הזה ,היא
תפילת כל נדרי ,בתפילה הזאת המתפללים מבקשים לבטל את הנדרים והשבועות שלא הצליחו
לקיים בשנה שעברה ,ואת אלו שמסיבות שונות לא יצליחו לקיים בשנה הבאה.

הרב עדין שטיינזלץ ,אחד הרבנים החשובים בדורנו ,מציע פירוש מקורי
לתפילה הזאת:
”ּכל
לפני חשיכה ,סמוך ליום הכיפורים ,אומרים ״כל נדרי״ .מה אומרים בכל נדרי? ָ
ּנּוסי וְ ִכּנּויֵ י” כל ההתקשרויות ,הכינויים ,ההשתייכויות ,התוויות
ּוק ֵ
נִ ְד ֵרי וֶ ֱא ָס ֵרי ...וְ קֹונָ ֵמי ִ
וההגדרות ששמתי על עצמי ,ושאולי אשים על עצמי – ֻ״ּכ ְּלהֹון יְ הֹון ָׁש ָרןְּ ...ב ֵט ִלין
ּומ ֻב ָּט ִלין״ ,כולם יהיו מותרים ,בטלים ומבוטלים .מעתה אני משחרר את עצמי מכל אלה,
ְ
טֹובה״.
ּפּורים זֶ ה וְ ַעד יֹום ַה ִּכ ֻּפ ִרים ַה ָּבא ָע ֵלינּו ְל ָ
״מיֹום ִּכ ִ
מהעבר וגם מהעתידִ ,

הרב עדין שטיינזלץ:
נולד בישראל ב־  ,1937רב
חסידי ,חוקר והוגה דעות.
תרגם את התלמוד הבבלי
לעברית מודרנית ופירש
אותו ,וכך הנגיש את החיבור
הזה לקוראים בזמננו.

אדם מכנה את עצמו בכל מיני כינויים :שהוא אינטלקטואל ,שהוא חסיד ,שהוא לא־חסיד,
או שהוא לא מתרגש בקלות .אדם כובל את עצמו :שלדבר מסוים הוא אינו מסוגל ,שיש
נושאים שעליהם לא מדברים ולא חושבים ,ושלעניינים כאלו ואחרים הוא בכלל לא שייך;
וממילא ,כאשר הוא סוגר את עצמו היטב בקליפותיו – אין דבר שיוכל להשפיע עליו.
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ה .חשבו על שתי תכונות שאתם אוהבים בעצמכם ,ועל מעשה אחד שעשיתם בשנה שעברה
ואתם גאים בו.

כדי שאדם יתכסה בקליפות ,לא מוכרח שיהיה מבוגר ,כי אפילו נער בן ארבע עשרה
יכול להתכסות בקליפה שכזו ,ששום דבר כבר לא חודר אותה.
(הרב עדין שטיינזלץ ,אור פני המלך)

א .לפי הרב שטיינזלץ ,מאילו דברים חשוב שהאדם ישתחרר ביום כיפור?
ב .הרב שטיינזלץ כותב שהאדם ״סוגר את עצמו בקליפותיו״ .למה כוונתו? למה הוא קורא
לדברים האלה ״קליפות״?
ג .מדוע קשה כל כך להסיר את הקליפות האלה מעצמנו?
ד .שאלה אישית (לא חייבים לשתף) :חשבו על משהו שהוא ״קליפה״ אצלכם,
ושהייתם שמחים להסיר מעצמכם בשנה הקרובה.
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לאורך היחידה בחנו מהי ההתחדשות ,וכיצד אפשר לנסות להכניס חידושים
לחיינו – הן שינויים חיצוניים ,הן שינויים פנימיים .התבוננו במושגים ״ישן״
ו״חדש״ בחיים האישיים שלנו ,ובדקנו את היחס שלנו למושגים האלה.
ראינו שראש השנה ויום כיפור קוראים לנו להתבונן במראה ,לבחון מי אנחנו,
מה אנחנו אוהבים בעצמנו ,ומה היינו רוצים לשנות ,והכרנו כמה כלים שעל פי
המסורת היהודית נועדו לעזור לנו לעשות שינויים כאלה.

נקודה למחשבה:
זוכרים שבפסח דיברנו על אקטיביזם חברתי? איזה סוג שינוי קשה יותר,
לדעתכם ,השינוי הפנימי או השינוי החברתי? מדוע?

אם בחרתם לשנות שינוי
כלשהו – בהצלחה.
שתהיה שנה טובה ומתוקה,
שנה של צמיחה ,התחדשות
ושינויים לטובה!
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ספר זה נכתב בקרן תל"י
במיוחד עבור בתי ספר יהודיים באמריקה הלטינית

