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.. 
''ארבעים הימים הנוראים''  -שנת הלימודים נפתחת תמיד בשיאה של תקופה מיוחדת בלוח השנה העברי 

 . הכיפוריםום י -י' בתשרי-א' באלול ומסתיימים ב-המתחילים ב
אלול הוא חודש הסליחות, בו מתחילים את חשבון הנפש, לאחר מכן, בתשרי, מגיע ראש השנה ובין ראש 

חשבון נפש  /ותעושיםלאורך כל התקופה הזו אנחנו . הכיפורים מגיעים עשרת ימי תשובה השנה ליום
 לשפר באופן אישי וכחברה. /ותבדברים שהיינו רוצים /ותומתבוננים

 
נשים נרצה להיות בשנה הקרובה /וקורא לנו להתעורר, להחליט איזה א ,מסמל התחלה חדשה ראש השנה

רגע מכל הכישלונות ללצאת לנו ולברך את חברינו באיחולים לבביים. תפקידו של ראש השנה הוא לאפשר 
נה לש /ההקטנים שמלווים אותנו והמטענים השליליים שצברנו. להרים את הראש, להחליט כיצד אני מגיע

 את להמשיך את חשבון הנפש עד ליום הכיפורים.זשבפתח ועם הראיה האופטימית ה
 

ש עם המסורת. לאחר מכן נזמין נלמד על משמעותו הפנימית של החג ונאפשר מפגש מחוד במערך הבא
כחלק גם לקבל על עצמם החלטות חיוביות לשנה הקרובה כאנשים פרטיים ווהתלמידות התלמידים את 
עשות רק חלק בחור האם לעשות את שניהם במלואם, להמערך מחולק לשני חלקים ואפשר ל. כיתההמ

 אחד או לשלב חלקים מתוך החלק הראשון עם חלקים מתוך החלק השני. 
 

מדוע חכמינו בחרו לקרוא ליום שמתחיל את השנה ונן בשמו של החג "ראש השנה". נתב בחלק הראשון
 למקומות חדשים /התו אני מגיעיראש'' שאראש בגוף וכיצד ה'מה תפקידו של ההחדשה בשם ''ראש''? 

 .משפיע על המשך ההתנהגות שלי בהם
. נעמיד את ההיכרות עם החג דרך מפגש עם שג ''ראש'' לבין המושג ''התחלה"נחבר בין המו בחלק השני

 פת.  דרך יצירה משות והתלמידות המקורות המסורתיים ולבסוף נחבר את הכל לחייהם של התלמידים
 

 

 

 נכתוב על הלוח את הכותרת "ראש השנה" ונזמין את התלמידים והתלמידות לדיון קצר על שם החג: 

 מדוע לדעתכם/ן בחרו חז"ל לכנות את היום הראשון בשנה בשם: "ראש השנה"? -
יכולים היו להיות ביטויים נוספים שממחישים לנו שזו תחילתה של שנה  למה דווקא ראש? 

 )לדוגמא: דלת לשנה החדשה, כניסה לשנה וכדומה( 
 אילו אסוציאציות מעבירה לנו המילה ראש?  

 נצייר על הלוח שני אנשי מקלות עם ראשים גדולים שאפשר לכתוב בתוכם. 
להעלות את כל הביטויים שהם מכירים עם המילה "ראש" )לדוגמא: "ראש גדול",  נבקש מהתלמידים/ות

, "ראש , "בכובד ראש", "בראש חוצות", "ראש כרוב""ראש טוב", "ראש על הכתפיים" , "חסר ראש"
 ביטויים בתוך הראשים הגדולים שציירנו. כמה שיותר וכדומה(.  נכתוב , "ראשי תיבות" "הממשלה

 בחיפוש ברשת במקורות שונים. אפשר להיעזר גם 

 חלק ראשון

 בואו נתחיל עם הראש!   -מערך שיעור לראש השנה
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החלק בגוף שאחראי מבחינתנו על המחשבות שלנו, על הפרשנות שלנו את  הראש, אם כן, הוא גם         

 הבעל שם טוב אמר: "אדם נמצא היכן שמחשבותיו נמצאות". נכתוב את המשפט על הלוח.  .המציאות
 
 מה דעתכם/ן על המשפט הזה? מסכימים/ות?    -
  ? את המציאות המחשבות שלנו משפיעות על האופן שבו אנו חווים/ותעד כמה לדעתכם/   -

לדוגמא היתה לכם/ן סיטואציה שבה הגעתם/ן עם איזו מחשבה קודמת בראש והיא האם   
) הגעתם/ן במחשבה השפיעה על האופן בו פירשתם/ן את הסיטואציה והתנהלתם/ן בתוכה?

לכם/ן את כל החוויה. אולי בדיעבד הבנתם/ן  חיובית או שלילית על משהו וזה "צבע"
 שטעיתם/ן בפרשנות והתחרטתם/ן?( 

את  וחוות קשר מסוים בין מה שקורה לנו בראש לבין איך שאנחנו חוויםלפעמים קיים  שניתן לראות, כמו
סביר  ,אם מישהו התעסק עכשיו במשהו שלילי שקרה לו לפני שניכנס לשיעור ,למשל .המציאות החיצונית

 יהיה רגיש יותר להפרעות של חברים. שהוא לו פחות סבלנות להקשיב ולהיפתח לתוכן חדש ו תהלהניח שהי
לשנה  התו אני מגיעיכך הראש א השיעור,על המשך לפעמים לכיתה משפיע  הכמו שהראש שאתו אני מגיע

 .החדשה בעל השפעה מסוימת על השנה כולה ולכן חשוב להכין את עצמי לשנה שבפתח
 

 
 
 

 (. 1זוג יקבל קטע לקריאה מהמקורות )נספח התלמידים/ות יתחלקו לזוגות. כל 
 כל זוג יסמן על גבי הקטע את ארבעת המועדים המצוינים. 

 לאחר מכן כל זוג יתעכב על ראש השנה ויכתוב: מי נידונים בפני האלוהים בראש השנה? 
 במה זה שונה משאר החגים? למה לדעתכם/ן זה כך? 

 חלק שני

, אבל המילה ראש  הוא חלקו העליון של גוף האדם, ומכאן בהשאלה גם החלק העליון של עצמים רֹאש  
 .ראשון ת,ראשי למיליםבדומה  ,התחלה קשורה גם לזמן, וביתר דיוק למושג
שזהו   משמעותו "טובראש הביטוי "למשל  כתיאור כולל של דבר מסוים. אנחנו משתמשים במושג ''ראש''

אדם שאנחנו אוהבים את האופן שבו הוא חושב ופועל, הביטוי "שומר ראש" מציין אדם ששומר על מישהו  
 על הכל. /ותאחר. אנחנו מייחסים/ות חשיבות גדולה לראש, וממנו משליכים

"תשרי" ראש השנה הוא החג היחידי שחל בראש חודש )א' בתשרי( ונמשך יומיים רצופים. גם שם החודש 
( שפירושה בעברית הוא התחלה.  הבחירה לכנות את החג בשם teshrituנגזר מהמילה האכדית "תשריתו )

היא גם בגלל חשיבותו של הראש כאיבר מוביל   ,למרות שבתורה הוא לא מוגדר בשם זה ,"ראש השנה"
צוב המציאות  בגוף שמכתיב ומסמן לנו את הדבר כולו, וגם בגלל שהראש אחראי על המחשבות ועל עי

 שלנו.  
 

אין צירוף   –אירופה כמו אנגלית, צרפתית, רוסית זה מעניין מאוד שבלשונות של מדינות * אנקדוטה קטנה: 
 .ואילו בערבית ובארמית משתמשים בדיוק באותו הצירוף כמו בעברית .מקביל לראש השנה
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נשתף במליאה בתשובות השונות ובהשערות מדוע בראש השנה האדם נידון לפני האלוהים ואילו בשאר 

 המועדים נידונים מרכיבי הטבע. 
 (. 2נחלק קטע קריאה קצר ונקרא אותו יחד )נספח 

ן נפש? אולי זה דווקא יכול להגביל האם לדעתכם/ן זה נכון לייחד זמן מסוים לעשיית חשבו -
 ו? האם לדעתכם/ן זה מתאים בתחילת השנה? אותנ

 ? )כפי שמופיע בחלק האחרון של הקטע(תנותמה לדעתכם/ן ההבדל בין להתחדש ולהש -
האם יצא לכם/ן מתישהו בחיי היומיום לעשות משהו באופן מודע כדי לבדוק את עצמכם/ן או  -

עוברים/ות? )לדוגמא: יומן אישי, שיחה אישית עם להתבונן על תהליכים שאתם/ן 
 מורה/הורה/פסיכולוג/ חברה, זמן שמוקדש למחשבה וכדומה(.

 האם אתם/ן חושבים/ות שזה יכול לעזור לנו לצמוח? אפשר לתת דוגמא אם יש.  
 כיצד אפשר לנצל את "זמן העצירה" הזה בראש השנה לתועלת? אולי יש רעיונות... -

 תלמידים/ות בקבוצה.  4-5בנות  לקבוצותנחלק את הכיתה 
 עליו יהיה מצויר איש מקלות עם ראש ענק שאפשר לכתוב בתוכו. כל קבוצה תקבל בריסטול גדול 

דברים שהם היו רוצים שיישבו "בראש הכיתתי" לאורך  2יכתבו  בכל קבוצה כל אחד ואחת מהתלמידים/ות
השנה. אלו יכולות להיות שאיפות או ציפיות, נקודות למחשבה, תובנות מהשנה שעברה, עצות לשיפור 

 המצב החברתי או הלימודי בכיתה וכדומה. 
 

  במליאה:
ברים מרכזיים ואם יש נקודות כל קבוצה תשתף בקצרה בתוצרים. אין צורך לקרוא הכל, אפשר לעבור על ד

 משותפות שחשבו עליהן בכמה קבוצות. 
כדאי לתלות את הבריסטולים בכיתה וגם לחשוב על המשך עבודה קבוצתית לאורך השנה סביב סוגיות 

 שעלו. 
 

דברים שהיה/היתה רוצה "שיישבו לו/ה בראש"  2לאחר מכן כל תלמיד/ה יכתוב/תכתוב על פתקית קטנה 
דשה ויעזרו לו/ה להשתפר בהיבט מסוים של החיים )זה יכול להיות בכיתה, בבית, בין לקראת השנה הח

 חברים, במשפחה, בתנועת נוער או חוג וכדומה(.  
את הפתקית אפשר לשמור, ואפשר גם לבחור מישהו/י לשתף: המורה או חבר/ה מהכיתה שמרגישים 

 מספיק נוח איתו/ה. 
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 : 1נספח 

 

          
 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :בארבעה פרקים העולם נדון
 ,בפסח על התבואה

 ,בעצרת)שבועות( על פירות האילן
כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון,  בראש השנה

  שנאמר
 (תהלים לג, טו) .היוצר יחד לבם, המבין אל כל מעשיהם      

 נידונין על המים ובחג) סוכות(
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 : 2נספח 

 
הזמן . לפי הלוח העברי,  מראש השנה אנחנו מתחילים לספור את חז''ל קבעו שראש השנה הוא תחילת  

היא פעולה של מודעות  -הזמן של השנה. ספירת הזמן היא מעשה אנושי המבדיל את האדם מהטבע 
ומשם  באה היכולת להתבונן  ,את הזמן אני שם את עצמי על רצף של התחלה וסוף /תעצמית. כשאני סופר

 במה שהיה ולהחליט מה אני רוצה שיהיה. 
עשיתי ולא התחדשות של האדם בשנה , לאחר כל השנה כולה עם כל הדברים ש-ראש השנה הוא נקודת ה

זמן ולהחליט יש לי אפשרות להיות במודעות שמתחילה ספירה מחודשת של ה, עשיתי שהצלחתי ונכשלתי
לזמן של השנה החדשה. אם אתחיל את השנה בראש מלא שאיפות חיוביות,  /תנסכבאיזה ''ראש'' אני נ

הסתכלות חיובית על החברים בכיתה ואקבל החלטות במה אני רוצה להשתפר בהם זה בהחלט יכול לעזור 
 ולהשפיע לחיוב על האדם שאהיה .

יהיו לזה  ,א טובים לירצון לצאת מהמקומות שנוחים לי ולאו דווקאו שאיפות  /ת, חסר /האם אהיה אדיש
ל אומרים שדווקא ביום הזה האדם נידון , עוד לפני שהוא התחיל בכלל לעשות "השלכות מסוג אחר. לכן חז

 מעשים הוא נידון לפי הכוונות והשאיפות שהוא שם לעצמו ולא רק לפי ההצלחות והכישלונות .
  

שאני לא  /תעל עצמי'' וחושב /הכיריש כאן הזמנה להתבונן פנימה ולרגע לצאת מכל מה שאני כבר ''מ
 בתפילת ראש השנה נאמר :'' זה היום תחילת מעשייך''  כאילו לא היה לפני כן שום דבר .  ./תמסוגל

 כמובן שאין הדבר אומר שאין לנו בחירה חופשית במהלך השנה עצמה.  
 : שמאתגר מעט את התפיסה על ראש השנה בהמשך ישנו ויכוח

 אדם נידון בכל יום'' ''   רבי יוסי אומר :

 '' י נתן אומר: ''אדם נידון בכל שעהרב

ׁש ְבָכל יֹוםּו'' יתרה מכך , בתפילת שחרית נאמר: ִמיד ְבטּובֹו ְמַחדֵּ ית תָּ אׁשִׁ ה ְברֵּ  .  ''ַמֲעׁשֵּ

 אם כך אז מה התוקף המיוחד של ראש השנה?  
 

כמו שהחקלאי יכול עוד להתעסק עם התבואה גם לאחר א'  ,שתמיד אפשר לשפר ולשנות ,אמנם ,זה נכון
)כלומר להתחלה(  יש משמעות מיוחדת  בניסן . אך אין ספק שאנחנו רואים לאורך כל השיעור שלראש

 שכדאי לנצל אותה. כמו גם תחילת שבוע / תחילת חודש / התחלת עבודה חדשה וכו'. 
  .תר לכל חוויה שנצבור להתחלה החדשה באים נקיים ולכן יש משמעות רבה יו

חדש( ובתור ראש השנה הוא  -ראש השנה מספר לנו על הקריאה להתחדשות ) חודש –בתור ראש חודש 
שינוי( . המפגש של נקודת ההתחדשות והקריאה לשינוי שולחת אותנו להאמין  –קורא לנו גם לשינוי ) שנה 

 להחליט באיזה ראש אני רוצה להיכנס לשנה החדשה. . אפשר שאפשר אחרת
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