
בישראלקדמה לשווין בחינוך ובחברה 

ים יכירו את הניבים /התלמידות.  מערך זה עוסק בראש השנה דרך ניבים וביטויים הקשורים לחג
בדגש על  ראיית החג כהזדמנות  , ם/בהקשרים האישיים והחברתיים שלהם הרלוונטיים לעולמן

.להתחלה חדשה וחיובית

.  ים  יקבלו משימה/ולאחר מכן התלמידות,  נסביר את משמעותו, ביטוי  אחר/בכל פעם נציג ניב
.ם/ים לומר  מה משמעות המשפט לדעתן/כדאי לתת לתלמידות-לפני הצגת המשמעות

לבחור , או לפצל אותן, בסדר המוצג או בסדר אחר, ניתן לבצע את המשימות ברצף כמערך שלם
-כמו למשל בעשרת ימי תשובה  שבין ראש השנה ליום כיפור, חלק מהן או לבצע אותן בזמנים שונים

.שהם ההזדמנות בדת היהודית להגדרת השנה כשנה חיובית וטובה

:הציוד הנדרש
(בקובץ מצורף)דף מודפס עם רימון , (בקובץ מצורף)דף מודפס עם מתאר ראש 

מדבקות  , צבעים, דבק, מספריים, חומרי יצירה, בריסטולים/ דפים, טושים, פתקים
.קערת מים גדולה

מערך שיעור -"שנהיה לראש ולא לזנב"
לראש השנה לגילאי יסודי

מהלך השיעור

נכיר אותם ונבצע , נפתח באמירה שנפגוש עכשיו ביטויים הקשורים במנהגי החג בראש השנה
המטרה של ההיכרות עם הביטויים והפעילויות שנבצע היא שנתחיל את . פעילויות בעקבותיהם

.השנה בצורה חיובית

שנהיה לראש ולא לזנב

הביטוי נאמר בסדר ראש השנה  , שנוביל את עצמנו במסלול שבו נבחר באופן פעיל: משמעות
.כאשר אוכלים את הדג

ולהוביל את  , בתחילתה של שנה חדשה יש לנו הזדמנות לדמיין ולתכנן מה נרצה לעשות בשנה הזו
, להחליט עם עצמנו מה חשוב לנו, כדאי לנו להציב מטרות, לשם כך. עצמנו במסלול שבו נבחר

.וזה מה שנעשה עכשיו

ולכתוב את  , ן /בו הם יוכלו לצייר את דמותם, ה יקבלו דף ועליו קו מתאר של ראש/כל תלמיד
בתחומי , בבית הספר-מהם הדברים בהם חשוב להם להצליח ולהתפתח, ם לשנה זו/מטרותיהן

כדאי לערוך סבב שיתוף בו מי , בתום המשימה.ועוד, מבחינה חברתית, ן/העניין האישיים שלהם
.ואת התוצרים אפשר לתלות כתערוכה בכיתה, שירצו ישתפו במה שיצרו

ִרּמֹוןשירבו  ְזֻכיֹּוֵתינוּ ּכְ

613שעל פי המסורת היהודית יש בו , שהמעשים הטובים שלנו יהיו רבים כגרגירי הרימון: משמעות
.המשפט נאמר בעת אכילת הרימון בסדר ראש השנה. כמספר המצוות ביהדות, גרגירים

ולאסוף  , ברימונים שנכין עכשיו נשתמש כדי לשים לב למעשים הטובים של כל אחד ואחת בכיתה
.אותם
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ה ְוִקְללֹוֶתיהָׁ  נָׁ ָׁ ְכֶלה ש  ה וִּבְרכֹוֶתיהָׁ , ּתִ נָׁ ָׁ ֵחל ש  ּתָׁ

ושתתחיל שנה חדשה  , שהדברים השליליים שהיו בשנה החולפת יסתיימו יחד עם השנה: משמעות 
.מילים אלה נאמרות בפיוט בסוף תפילת המנחה בערב ראש השנה. עם דברים חיוביים

באילו  ות/ולשאול את התלמידים, "לפתוח דף חדש"אפשר להתייחס בהקשר זה גם לביטוי )
(.לפתוח דף חדשות/תחומים בחייהם היו רוצים

:כשלכל אחד מהם ניתן משימה נפרדת, לאחר ההסבר נחלק את המשפט לשני חלקים

ה ְוִקְללֹוֶתיהָׁ  נָׁ ָׁ ְכֶלה ש  ּתִ

,  בראש השנה נהוג לערוך תפילה מיוחדת ליד מקור מים-"תשליך"נספר על מנהג ה:משמעות
שעוזר לנו , התשליך הוא טקס סמלי.ולהשליך לתוכם את החטאים כדי להתחיל שנה טובה יותר
ממה נרצה להיפרד כדי שתהיה לנו שנה  , להחליט בינינו לבין עצמנו מה נרצה לשנות ולשפר השנה

.טובה יותר

שהיו רוצים להיפרד מהם  ( או יותר)ויכתבו דבר , התלמידים והתלמידות יקבלו פתקים וטושים
כל , ריב או קושי עם חבר או חברה שהיו רוצים לשים מאחור, ממנולהפרדהרגל שהיו רוצים -השנה

במרכז  .  כ יקפלו את הפתק"אח.ממנולהפרדקושי בבית הספר או בחייהם האישיים שהיו רוצים 
כדאי , ם לתוכה/ם ישליכו  את הפתק שלהן/ה בתורן/וכל תלמיד, הכיתה תונח קערה גדולה עם מים

ן /ן ירגישו שהם/גם כדי שכולם!" שתהיה לך שנה טובה"-ת/לעודד את הכיתה לברך יחד כל אחד
.וגם כדי להעצים את תחושת החברות והסולידריות בכיתה, חלקות/לוקחים

ולראות שצבע המים השתנה כי  , אפשר להסתכל יחד בקערה, ן ישליכו את הפתקים/לאחר שכולם
...ממנולהפרדמה שהחלטנו איתוויחד -הדיו נמס לתוך המים

ה וִּבְרכֹוֶתיהָׁ  נָׁ ָׁ ֵחל ש  ּתָׁ
.ואף לשלוח אגרות שנה טובה, בראש השנה נהוג לברך בשנה טובה: משמעות

?  ים לחשוב יחד מה אפשר לכתוב ולאחל בברכה כזו חוץ מצמד המילים שנה טובה/נציע לתלמידות
שתעשו  , שתהיו בריאים, אהבה, שתהיה שנה של שמחה).אפשר לכתוב על הלוח את הדוגמאות

(…השנה דברים שאתם אוהבים

ניתן לכתוב את הברכות  . ויכתבו ברכת שנה טובה, צבעים, מדבקות, ים יקבלו דפים/התלמידות
.ת/ה אחר/ה יכתבו ברכה לתלמיד/כך שכל תלמיד, או לערוך הגרלה, למשפחות

סיכום השיעור
ם אומרים את /למה לדעתכן?  אילו ביטויים שקשורים בראש השנה הכרנו: ים /נשאל את התלמידות

?המשפטים האלה דווקא בתחילת השנה

כדאי לאסוף את הידע ולהזכיר את המשפטים והפעילויות שנערכו בעקבותיהם ולציין שוב את )
להציב מטרות , משמעותו של ראש השנה כחג שמאפשר לנו להגדיר את השנה החדשה כחיובית

(.ולהתחיל בטוב
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