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בהוצאת קרן תל"י

 על פי תוכנית הלימודים למקצוע תרבות יהודית-ישראלית 

של משרד החינוך

 בשילוב תוכנית מתוקשבת

 בהפקת עמותת סנונית



 מועדים וחגים: גחלק 
איזו התחלה  – ראש השנה: 1יחידה 

 נהדרת!
המסורת היהודית,  לפי .בריהע השנה בלוח והמשמעותיים החשובים הימים אחד הוא השנה ראש

 את ולתקן מעשיו את לבחון אדם כל נדרשיום זה  לקראתזה נשפט כל העולם על מעשיו, ולכן  ביום

לראש  להגיעשינוי, על מנת לעצמי ו לתיקון המיועד לחודשהקודם ליום זה נחשב  אלול חודש. וידרכ

 אך, פנימית ולהתבוננות נפש לחשבון מתאימהכולה  השנה כלאומנם  .נפש חשבון לאחרהשנה 

 .במיוחד לכך מתאימים ואל מועדים היהודית במסורת

 הזדמנותל יוודעונ, השנה לראש יםהמיוחסההתחדשות וההתחלה  נותרעיואת  נכירשלפנינו  ביחידה

עולים סביב התחלות: מצד ש ברגשות נתמקד .מחדש ולהתחיל מאחורינו העבר את להניח המופלאה

 בלוח השנים בספירתגם  נעסוק. הסתגלותי יוקש ותחשש ,שניהצד ה ןמופייה וסקרנות, יצ ,אחד

 .(פי המסורת מונה את השנים מבריאת העולם שעל) העברי

 נו. יולתקן את דרכ להשתפר אפשרותבו הנפש חשבון בנושא נתמקד השנה ראש של השנייה ביחידה

 

 מטרות היחידה 

  של שנה חדשה התחלהכללמוד על ראש השנה 

  בנושא ההתחדשותלעסוק 

 

 משך לימוד היחידה

 שני שיעורים

 

 מבנה היחידה

 עודת זהותת

 הילה מספרת יומן פותח:

 "לשניםראש השנה  –באחד בתשרי ": המשנה מן

 ..."היום הרת עולם": התפילהן מ

 הידעת?: כמה זמן קיים העולם

 ?השנים את סופרים כיצד
 מידע: השנים בלוח העברי

 שתתחדש עלינו
 "ומתוקה טובה שנה עלינו שתחדש"מקור: 

 פרידמן ניסן מאת 'שנה כל'שיר: 

 עולם: התחדשות בטבע רואים

 על התחלות וקשיים

  מספרת הילה :יומן



 "קשות ההתחלות כל"מן המדרש: 

 עמוס עוזמאת  'סיפור מתחילים': תספרו

 קומיקס סיום

 

 הציוד הנדרש 

 אמצעי להאזנה 

 

 הרחבה

 תעודת זהות

התלמידים קוראים את המידע  :לימוד של חג בפעילות סביב תעודת זהות כל נפתח לתלמיד בספר

. לעשות במליאהכדאי  המשימה. את 'לדעת, להרגיש, לעשות'ומעבדים אותו באמצעות המשימה 

למד מתעודת הוא ש משהואומר מילה אחת או תלמיד בו כל שאפשר לעשות זאת בסבב מהיר 

 מעשה שהוא מעוניין לעשות לציון החג.ברגש שמעורר בו החג או משתף באו  ,הזהות

התלמידים אם חשוב לשאול את ועל כן , ושנה כל שנהבמטבע הדברים אנחנו לומדים על החגים 

כבר יש לנו אומנם ומה עוד ירצו לדעת. שאלות כאלה מבטאות את הרעיון ש ,למדו משהו חדש הפעם

 .משהו נוסף ללמודאפשר ידע מסוים על כל חג, אבל תמיד 

 

 יומן פותח: הילה מספרת

קבוצת ווטסאפ או לכיתה היא נעשית ביומן. אם יש כמו שאת המשימה שאחרי היומן אפשר למלא 

 ת התחדשות.ותמונות של חווי בהקבוצה ברשת חברתית אחרת, אפשר לשלוח 

 

 (133)עמ' ראש השנה לשנים"  –: "באחד בתשרי המשנה מןמקור: 

תשרי  – היו חלוקים בשאלה מתי הייתה בריאת העולם ומאיזה חודש סופרים את החודשים חכמים

חשובים  שאירועיםכל אחד מהם  טען, העולם נברא חודשאותו הבטענתם כי או ניסן. כדי לחזק את 

  במסורת היהודית: קרו באותו החודש נוספים 

 
מתו אבות, בפסח נולד בתשרי נולדו אבות,  בתשרינברא העולם,  בתשריתניא ]שנינו[, רבי אליעזר אומר: 

בטלה  השנה בראשיצא יוסף מבית האסורין,  בראש השנהנפקדה שרה רחל וחנה,  בראש השנהיצחק, 
 עתידין ליגאל.  בתשריעבודה מאבותינו במצרים, בניסן נגאלו, 

 נולד יצחק,  בפסח מתו אבות, בניסןנולדו אבות, בניסן נברא העולם,  בניסןרבי יהושע אומר: 
בראש השנה נפקדו שרה רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורין, בראש השנה בטלה עבודה 

 עתידין ליגאל.  בניסןנגאלו,  בניסןמאבותינו במצרים, 

 בבלי, מסכת ראש השנה דף י, עמוד ב  תלמוד

 

' טב ,למשל .בהזדמנויות אחרותגם מופיעה ואירועים יחד כדי להעצים אותם  מועדים לכרוךנטייה ה

 קשים אירועים ,המסורת לפי אירעו, והשני, הראשון המקדש בתי נחרבו המסורת לפי שבו יוםב, באב

 גירוש ספרד.ו ביתר חורבן, המרגלים חטא ,למשל ,נוספים

------------------------------------------------------------------------------------ 

האירועים שלפיהם תרבויות אחרות קובעות את  מהם לבדוק מתבקשיםהתלמידים  3 מספר בשאלה

יום לידתו הוא חג המולד(. וביום ברית המילה של ישוע ) מתחילהשנה הנוצרי  לוחתחילת השנה. 



מדינה ־אל לעיר מכה מהעיר מוחמד הגירת, 'רההיגה נתמתחיל ביום שבו מצוי המוסלמי השנה לוח

הזדמנות  אתהעברי. זתה ד בנושא לוח השנה יכספר של ב נדון זה נושא. תורותיו התקבלו שבה

 .וןזיכרהלחזור על מה שנלמד ולרענן את 

 באירוע השניםאת ספירת ו החודשיםאת ספירת  להתחילמטרת השאלה היא להבין כי כל דת בחרה 

 . השל מסורתהמכונן לפי 

 

 (133)עמ'  ..."היום הרת עולם": התפילהן מ

ולשאול: מהי  מאתר הפיוט והתפילהאפשר להשמיע את אחת הגרסאות לפיוט "היום הרת עולם" 

האווירה שהמוזיקה והמילים יוצרות יחד? כיצד אווירה זו מבטאת את גודל האירוע של בריאת העולם 

 לפי המסורת?

 

 (134)עמ'  ?סופרים את השניםכיצד מידע ופעילות: 

בגימטרייה  יםתלמידה שמותכותבים את  :משחקלשחק כדי לתרגל את השימוש בגימטרייה אפשר 

ליצור כתב חידה בגימטרייה בנושא ראש השנה גם סכום. אפשר  ומנסים למצוא מילים אחרות באותו

 .(לשם כך אפשר להיעזר בתעודת הזהות ולבחון זה את זה)

 

 (135)עמ'  שתתחדש עלינו

 ניסן פרידמן  מאת 'כל שנה'שיר: 

אצל בכיתה. אפשר לכתוב על הלוח שאלות שמעוררת השנה החדשה  השיר את להשמיע ניתן

 ,)התרגשות אצלם? מעוררות אלו שאלות מהתלמידים ולראות אם יש שאלות שחוזרות על עצמן. 

 ? הרבותועם התחושות  השאלות עם להתמודד כיצד רעיונותהאם יש לתלמידים  (...חשש ,דאגה

 'התחדשות'זה את זה באסוציאציות שלהם למילים  משתפיםשלאחר השיר התלמידים  משימהב

קרעי תמונות  שלקולז'  ליצורניתן  .ועוד מהטבע סמליםב, בהתחדשות הקשורים חפציםב ',חדש'ו

 ממגזינים המסמלות בעיניהם התחדשות.

 

 (137)עמ'  התחדשות בטבע :רואים עולם

 .אתר מכון דוידסוןב אנושית לרפואה הקשר ועל רגנרציה בנושא מחקרים על עוד

 

 (137)עמ'  על התחלות וקשיים

------------------------------------------------------------------------------------ 

על כספי החלוקה ולחיות  ישעןלהלחדול  החלוצים בניסיוןתה המושבה הראשונה שהקימו יגיא אוני הי

לא  היא , אך'עוניגעל אדמות שנקנו מהכפר הערבי  1878שנת המושבה קמה ב .העצמיתתוצרתם מ

 של חבריה. החקלאי ןניסיוהוכן חוסר  ,רעבהקדחת, ה –הרבים  הקשיים את שרדה

קנה את אדמות גיא אוני דוד שוב, נציג של קבוצת חסידים מרומניה שהחליטו לעלות  1882שנת ב

 הברון רוטשילד הצליח תמיכתבו ,ם ראש פינהבשהיישוב הוקם מחדש  .לארץ ולעסוק בחקלאות

 . לשגשגלהתפתח ו

פרעות האת סיפורה של פאניה, בחורה שנמלטה מ גוללשולמית לפיד מ מאת 'אוני גיא' הספר

 ברוסיה והייתה שותפה בהקמת המושבה על כל קשייה.

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=403#3,138,1072,283
http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=403#3,138,1072,283
https://youtu.be/3pF9GoiJMQw
https://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/med_and_physiol/%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%94%D7%A1%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%90%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D


 (139עמוס עוז )עמ'  מאתסיפור' מתחילים ': ספרות

סיפור עליו הם לכתוב ולבקש מקודם הקריאה בדבריו של עמוס עוז אפשר לתת לתלמידים דף לבן 

לי אחרים יתקשו ליצור בואילו . לחלק מהתלמידים משימה זאת תהיה קלה, (בלי שום הכוונה נוספת)

אפשר לדון בתחושה שהדף  ,מענה על השאלות והמשימותהאחרי הכוונה. אחרי הקריאה במקור ו

 אפשרויותשל מצב ובין סוף אפשרויות ־מצב שבו יש אין ההבדל בין: מה מעורר אצלנו הריק

מצומצמות. יהיה מי שההגבלה מקילה עליו, ואפשרויות רבות ל להביא דוגמאות ש אפשר? מוגבלות

אחרת מציינים את ההבדל ומסבירים שכל אחד מאיתנו מתמודד  ;שהמרחב מקל עליוויהיה מי 

 .(כמו בדיון על התחלות וקשיים)דומים  במצבים

  



 

 מנהגים שונים –: ראש השנה 2יחידה 
, מעשינו ובחינת נפש חשבון של יום זהו. העברי השנה בלוח החשובים הימים אחד הואהשנה  ראש

 נו. יאת דרכ שנות, לבקשת סליחה ולהחלטה לטובים לא מעשים על לחרטה להגיעבמטרה 

גם  נכיר .תשליךשופר, סליחות וב התקיע :הנפש חשבוןמנהגים המתקשרים לנושא  נכיר זו ביחידה

מגוון ב הבאה לשנה ואיחולים ברכות המייצגיםמאכלים  – 'סימנים'את המנהג לאכול בראש השנה 

 .תחומים

 

 מטרות היחידה 

 מנהגי ראש השנה להכיר את 

 לשנה הבאה נותקוותי בעבר ואת נולבחון את מעשי 

 משך לימוד היחידה

 שלושה שיעורים

 מבנה היחידה

 פותח: עופר מספר יומן

 עושים חשבון נפש

 גוריון בן אריה ' מאתהתעוררות – בתשרי' :הגות

 נלסון פורשייה מאת ')אוטוביוגרפיה בחמישה פרקים קצרים( ברחוב הולכת אני': שיר

 הנפש לחשבון המובילים מנהגים

 בשופר תקיעה .א

  "שופר בחודש תקעו": המדרש מן

 רמב"ם )"רמז יש בו בשופר..."(ה "...משנתכם ישנים עורו": תורה משנה

 תשובהלי מושג:  יש

 "ל רמחה ",ביומו יום מדי – נפש חשבון": תהגו

 "להרמחלהכיר:  נעים

 סליחות .ב

 הסליחות אדוןהתפילה:  מן

 אקרוסטיכון?: הידעת

 תשליך .ג

 תשליךהתפילה:  מן

 מברכים בסימנים

   , ברכות "יהי רצון"השנה לראש: מתוך סדר הסימנים מקור

 טובה שנה ברכות משלוח: אומנות

 רואים עולם: ראש השנה בסין

 פעילות בקבוצות: שנה חלפה, שנה באה



 יומן מסכם

 

 הציוד הנדרש 

 אמצעי האזנה והקרנה

 

 הרחבה

 (141נפש )עמ' עושים חשבון 

 גוריון בן אריה ' מאתהתעוררות –בתשרי ': הגות

התחדשות  –בה היא למעשה מרובעת: התעוררות כפולה בטבע  עוסק שהקטעהכפולה  ההתעוררות

החיים )בסתיו מתחילה עונה חקלאית חדשה עם סיום עונת האסיף ולקראת התחלת החריש למחזור 

התעוררות זו היא יותר אישית )בגוף ובלב  –אדם שמים; והתעוררות כפולה בירידת הגו הבא(

בהקשר של חשבון נפש: כיצד השינויים בטבע מעוררים אותנו לשינויים בה ותרבותית וכדאי לדון 

 .(את ראש השנה כחג של חשבון נפשמציינים בעצמנו, ומדוע בתקופה זו 

------------------------------------------------------------------------------------ 

הוא קיבוץ בית השיטה.  מראשוניו (, אחיינו של דוד בן גוריון1998-1916) גוריון בן אריההכותב:  על

־ארכיון החגים הביןאת  יםלהקכך פעל  ולצורך, ץראה חשיבות רבה בשילוב החגים בהווי הקיבו

 .חי אבי בפרס זכה זה פועלו על. שיטים מכון – קיבוצי בבית השיטה

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 (142)עמ'  פורשייה נלסון ' מאת)אוטוביוגרפיה בחמישה פרקים קצרים( ברחוב הולכתאני 'שיר: 

 מפרקי אחד פרק מציירים משבצת ובכל, משבצות לחמש חלק דף מחלקים: ציור :לפעילות הצעה

 פשוטה מאוד.ובצורה סכמתית בפירוט וגם  לצייר אפשר. השיר

כדאי לנתב את הפעילות לשיחה על הרגלים ולבקש מהתלמידים לשתף חוויות מחייהם שדומות 

ת מחזרה על טעויות. או הצלחות בהימנעו ,: טעויות שהם חוזרים עליהם'בור'להתנהלות מול ה

 ?שגורהשואלים: כיצד חשבון נפש עוזר בתהליך של תיקון התנהגות 

------------------------------------------------------------------------------------ 

לעסוק בנושא ו (,לביצוע של השיר) חוה אלברשטיין מאת 'לטבע הופך הרגל' השיר את ללמודאפשר 

 : אומרתיא בשיר ה דוברת מבקשת להישמר מההרגל.סיבה שהבההרגלים ו

 / תן לי ללמוד מטעויות, / יש לנסות. / אבל בדרך קבע, / הרגל הופך לטבע / וטבע קשה לשנות.
 ולהמשיך ללמוד. / תן לי לשכוח לקחים, / ולהמשיך לטעות.

מה היתרון בעשיית טעויות ומה היתרון  ,אפשר לשאול למה הדוברת מבקשת "להמשיך לטעות"

 .מסכימים איתהנחנו האם או ,לקחיםהבשכיחת 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 (143מנהגים המובילים לחשבון הנפש )עמ' 

 תקיעת שופר .א

 (144עמ'  ..."בו יש"רמז ) רמב"םה: "עורו ישנים משנתכם", תורה משנה

https://www.chagim.org.il/about
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=383&wrkid=8414
https://youtu.be/AAyqbDvsp04
https://youtu.be/AAyqbDvsp04


 ,לדוגמה .דברים ששומרים אותנו בתרדמהבמסיחי דעת, באפשר לפתח לדיון  2מספר את שאלה 

 ,. גם דברים שהם חלק מהחייםטלפון החכםאו שקיעה ב ,צפייה רצופה בסרטים ובתוכניות טלוויזיה

השגרה עצמה מעצם  למשל,האדם בתרדמה, יכולים לשמור את  ,ולא רק תוצר של תרבות מודרנית

 .ללא מחשבהוהיותה מוכרת גורמת לנו לפעול באופן אוטומטי 

 ישבמליאה.  דוןמומלץ ל בהמה הם יכולים לשנות בחייהם, וגם חושבים  התלמידים 4מספר  בשאלה

 בו. להשתפרלחבר למצוא משהו לעזור אין צורך ושעל עצמו,  דברל תלמידכל על ש להדגיש

------------------------------------------------------------------------------------ 

מתרדמה דומה מאוד לפילוסופיה הבודהיסטית המוקדמת שסבורה שהעולם הוא  'התעוררות'הרעיון 

. המדיטציה והחוכמה 'זה שהתעורר'שיש להתעורר ממנו. המילה בודהא משמעה וחלום אשלייתי 

הבודהיסטית והחיים לפי המוסר הבודהיסטי אמורים לעורר את האדם ולשחרר אותו מהסחות הדעת 

 של המציאות.  

------------------------------------------------------------------------------------ 

 (145עמ'  ..."לאדם צורך אני רואה"ל )"רמחה, "מדי יום ביומו –נפש  חשבון": הגות

את הרעיון לקיים בכל יום חשבון נפש מיישמים בתפילה המסורתית. יש תפילות שאומרים בבוקר וגם 

לפי  ,נאמרתיא הואחת התפילות  אתז. מיועדות לעזור לאדם לעשות חשבון נפשהן ו בצוהריים

 לפני השינה: ,המסורת
ְגִדי ָחָטא ְכנֶׁ ִהְכִעיס ְוִהְקִניט אֹוִתי אֹו שֶׁ ל עֹוָלם ֲהֵריִני מֹוֵחל ְלָכל ִמי שֶׁ   ִרּבֹונֹו שֶׁ

  [...]ֵּבין ְּבגּוִפי ֵּבין ְּבָממֹוִני ֵּבין ִּבְכבֹוִדי 
יָך  ָך  [...]ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶׁ ֹּא ָאשּוב עֹוד ְלַהְכִעיסֶׁ ם ְול ֱחזֹור ָּבהֶׁ ֹּא אֶׁ ְחָטא עֹוד ְול ֹּא אֶׁ ל  שֶׁ

יָך ָהַרִּבים  יָך ְמחֹוק ְּבַרֲחמֶׁ ָחָטאִתי ְלָפנֶׁ יָך. ּוַמה שֶׁ ה ָהַרע ְּבֵעינֶׁ ֱעשֶׁ ֹּא אֶׁ  ְול
ֹּא ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים ָוֳחָלִים ָרִעים.  ֲאָבל ל

------------------------------------------------------------------------------------ 

על להרהר ביום שהיה, לחשוב על מי שפגענו בו ו :אפשר להציע לתלמידים להוסיף מנהג לפני השינה

תוב . אפשר גם לכולראות אם אנו יכולים לסלוח לו ולבחון את הרגשות שלנו בעניינו ,מי שפגע בנו

 .זאת ביומן

 

 (146)עמ'  סליחות .ב

 "אדון הסליחות" :התפילהמן 

 (לפני הזריחה ,בבוקר השכם ולעיתים) בלילה הנאמרת בכותללהקרין קטע מתפילת הסליחות אפשר 

, ואישי פרטי באופן עשהית סליחה שאמירת להניח אפשר היה: ולשאול הסליחות אדוןשרים את  בהו

 ?חוויהל התקהלותה מוסיפה מה .ושירה משותפת גדולה התקהלות רואים אנחנו כאן ואילו

 .קריוקיהגרסת , לרבות אתר הפיוט והתפילהאפשר להשמיע ביצועים שונים מתוך  ,לחלופין

 

 (146)עמ'  תשליך .ג

 תשליך :התפילהמן 

. םיהריוהצ אחר אש השנהר של הראשון ביוםמים  מקור ליד לומר שנוהגים תפילה אוה תשליךה

 השונות.  בעדותזו  תפילהל אחדיםנוסחים  םישנ

 כאילו ,סמלי באופן הבגדים שולי אתלנער ו הכיסים את רוקןל נוהגיםאמירת התפילה  לאחר

 .הרעים מהמעשים מתנערים

https://www.youtube.com/watch?v=gPapTv6MmlI
http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=85#1,13,459,47
http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=85#1,13,459,47
http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Video.aspx?VideoID=12141


 ני הנוסחיםשלאת תשומת ליבם של התלמידים  בסלהכדאי אך , טרם נלמד נושא התפילה מנםוא

 נוספות תפילות נכיר השנה לאורךמודרני. הנוסח למסורתי וה נוסחל ,(148)עמ'  תשליךהשל 

 .האחרונים בדורות שחוברו

ות לתשליך: זריקה של המעשים לאש, נוספ, אפשר לחשוב על אפשרויות 1 'מסכדי לענות על שאלה 

המשמעות של השלכת המעשים  מה. למה בחרו דווקא במים? ..באדמה תםרוח, קבורבהפרחתם 

 ?דרך אחרת עדיפהאם יש ה ?שהצענובכל אחת מהדרכים 

על פתקים קטנים דברים שרוצים להשאיר כותבים  סמלי: תשליךעם התלמידים טקס לערוך אפשר 

 גיגית מיםלתשליך לערוך  . אפשרפתקיםהמקום לפזר את  יםאצוומ ,החדשה מאחור לקראת השנה

  .כעת מרגישים אנחנומה  נשאלאחרי כן . בכיתה

 

 (148)עמ'  בסימנים מברכים

 ברכות "יהי רצון"   :אש השנהסדר הסימנים לר מתוך

: לחידוש דוגמהנוסחים לפי העדות השונות וגם לפי מגמות שינוי וחידוש. כמה ב קיימותברכות אלו 

 כרתוישיבנוסח המסורתי מברכים על כרתי )כרישה(: "יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו, 

: תברכה זו שונתה ברשימת הברכות שהוציאה התנועה הרפורמי". רעתנו מבקשי וכל ושונאינו אויבינו

 ריב בשביל העולם לזה באנו שלא ונדע שנכיר, ואמותינויהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו "

 ".ומחלוקת

, להדפיס אותן ולחלק לקראת ראש השנה. ןתוא לאגדיוצרים ברכות משלהם, אפשר  התלמידים אם

 .'האות קול'בהפקת  השנה לראש הגדהדוגמה לסדר ראש השנה עם ברכות מתחדשות: 

רכות ואיחולים לשנה החדשה הצעה לפעילות: הביאו לכיתה חפצים רבים ובקשו מהתלמידים לנסח ב

 על סמך אותם חפצים )לפי דמיון צלילי לשמם או לפי התכונות שלהם(.

 

 
 בהקדםלאתר יעלה  למורה המשך המדריך

https://www.schusterman.org/sites/default/files/Haggadah%20Hebrew%201.pdf
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