
חוברת למנחה 
קבלת שנה ישראלית

עושים חג



מוביל אירוע-מתנדב יקר!
יישר כח ותודה רבה על כך שבראש השנה אתה מתנדב להוביל אירוע קהילתי. 

יהי רצון שהכל ילך אחרי ההתחלה, ותזכה לשנה שכולה עשייה לטובת הקהילה וזיכוי הרבים!

המטרה: 
ליצור אירוע קהילתי למשפחות, בו אנשים ילמדו ויחוו את ערכי ראש השנה כגון: תשובה, תפילה, 

צדקה, דין, התחדשות וכמובן תקיעות שופר ומשמעותם. 
השנה, האירוע יתקיים ביום ראשון, ב' ראש השנה בכל רחבי הארץ באותה השעה, ב-17:00.

חשוב לעשות את האירוע משמעותי ומוצלח כדי שייהפך למסורת כל שנה.

כמה המלצות:
יש להגיע לפארק/מקום האירוע כמה ימים לפני החג, לאתר מיקום טוב, כגון מקום מרכזי . 1

בו סביר שיהיו הרבה אנשים, שנוח לאנשים לשבת סביב המנחה. אם אפשר מקום מוצל.
מומלץ להדפיס שילוט-פוסטרים על האירוע ולתלות יום-יומיים לפני החג באזור הפארק, . 	

כדי שהציבור ידע על האירוע, זה מביא אנשים.
מטרת האירוע ללמוד, להכיר, להתחבר ולחוות. חלילה לא הטיף או לבקר. . 	
אתה מוביל/מנחה האירוע, כך שהדבר בידיך. המשמעות היא, שאם תצפה שרוב הנוכחים . 	

בפארק יצטרפו, זה יקרה! עליך לבוא ממקום של ביטחון עצמי ושמחה.
חשוב לראות את המשוב בסוף החוברת על מנת שתוכל לשים לב לנקודות אלו באירוע.. 	

חשוב מאוד: יש להקפיד על הנחיות משרד הבריאות: חבישת מסכה ושמירה על מרחק 
של 	 מטר בין המשתתפים ושלא תהיה התקהלות מעבר למספר המותר )0	 נכון להיום(.
במידה ויש ציבור גדול שרוצה להצטרף, אנו ממליצים לעשות מספר סבבים של האירוע 

עבור כל קבוצה בנפרד.

כדי לרכז את האנשים מומלץ להתחיל בתקיעת שופר אחת כדי למשוך תשומת לב ואז לקרוא 
לציבור. כדאי להכין כמה משפטים כמו: "אתם מוזמנים לאירוע לראש השנה כולל תקיעות שופר 

לכבוד החג!" או: "הילדים שלך ישמחו לשמוע שופר, יהיה גם ממתק למשתתפים."

חשוב: עליך להחליט אם לעמוד במרכז ולתקוע, או )עדיף( לעשות סיבוב ולתקוע 
תקיעה קצרה בכל פינה, להזמין את הקהל, ואז להתמקם באמצע הפארק. 



הכנות מראש:
בערכה שקיבלת מאתנו יש דפים למשתתפים וסוכריות לילדים. אחרי מילות ההקדמה חלקו את 

הדפים למשתתפים. מומלץ לעבור על הדף כמה ימים לפני החג.
הצעה למהלך האירוע:

פתיחה קצרה: ברוכים הבאים לאירוע קבלת שנה, היום בו הכל התחיל. . 1
נשיר מעט יחד, נקשיב לקולו הראשוני והטבעי של השופר, נלמד ונחשוב קצת על ערכי החג, 

נקבל ממתק, ונחבר עוד דור למורשת בת 00	,	 שנה. 
שלום לכולם. שמי... אני שמח להיות כאן אתכם ב... זו מסורת שאנחנו מקיימים את אירועי 'שופר 
בפארק' מטעם יחד-אור תורה סטון, ארגון צהר והחברה למתנ"סים ומתקיים עכשיו בכל רחבי הארץ.

התייחסות לשנת הקורונה: השנה יש משמעות מיוחדת לאירוע בפארק. בתי הכנסת חצי סגורים, . 	
אסור להתכנס במקומות סגורים. כולנו חווינו השנה חוסר יציבות קיצוני. חלקנו בתחום הכלכלי, 

חלקנו בתחום הבריאות או בתחום המשפחתי. 
זו הזדמנות מיוחדת להתפלל על בריאות ועל פרנסה, לכן הכנסנו את התפילות האלה לדף. ומיד . 	

לאחר התקיעות נקרא אותן ביחד.
פתיחהפתיחה: נתחיל בשני שירים לחימום האווירה. הפיוט המסורתי 'אדון הסליחות' )אפשר לשיר רק . . 		

חלק מהבתים(.
שיר נוסף: 'בשנה הבאה'.. 	
תקיעת שופר:תקיעת שופר: בכל בתי הכנסת והקהילות בכל רחבי העולם תוקעים היום. . . 		

זו מצוה הכתובה בתורה. ראש השנה נקרא יום תרועה. 
ישנם 	 סוגי תקיעות: תקיעה - קול רציף )כדאי להדגים(, שברים - 	 קולות קצרים, תרועה - 

קולות קטנים שמזכירים יבבות.

ישנם מספר סיבות לתקיעות שופר. ניתן כמה מהם:
בדברים 	  להתמקד  לנו  ומזכירה  טילים  תקיפת  או  מלחמה  בעת  כאזעקה  נשמעת  התקיעה 

ממי  סליחה  לבקשת  עצמי,  ושיפור  לתיקון  למחשבה,  האדם  את  מעוררת  בחיים,  החשובים 
שפגעתי בו ומעצמי.

תרועה להמלכת ה' כמלך העולם, שישפוט אותנו לשנה טובה ומוצלחת בכל מעשי ידינו.	 
"אמר הקדוש ברוך הוא: תקעו לפני בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם, 	 

ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני" )גמרא ראש השנה(
להזכיר מעמד הר סיני בו נשמעו קולות השופר "וקול שופר חזק מאוד".	 

שופר זו מצווה מיוחדת - הקהל צריך פשוט להקשיב, להאזין. בכלל בחיים כולנו צריכים להשתפר . 7
ביכולת שלנו להקשיב.

תקיעות השופרתקיעות השופר נא הקשיבו בדממה.	 	 



תפילה על בריאותתפילה על בריאות )להדגיש שזה עבור המשפחה, עבור כל עם ישראל וכל העולם כולו(. . . 		
בין  הקשר  מהמגיפה,  השנה,  שלמדנו  הקשר  על  מילה  לומר  )אפשר  הפרנסה  על  הפרנסהתפילה  על  תפילה 
בריאות ופרנסה(. ניתן לכבד ולהזמין מישהו או מישהי מהקהל לקרוא את התפילה בקול, 

ושכל אחד יצטרף בלחש.
לקשר . . 		 אפשר  דעתכם.  לשיקול  קבוצה.  ולכל  פורום  לכל  מתאים  לא   - תוקף  ונתנה  תוקףפיוט  ונתנה  פיוט 

לגלות ולהיסטוריה של העם היהודי, אפשר לומר מילה על הקורונה וחווית התלות והתפילה 
לביטחון ולהצלחה. אפשר לספר את סיפורו הטרגי של כותב הפיוט. 

הפיוט מדבר על כך שראש השנה הוא יום הדין, בו ה' שופט כל אדם איך תהיה השנה הבאה 
שלו. מי יחיה ומי ימות ואיך. האם יהיו לו חיים טובים או קשים. וכל באי עולם עוברים לפניו 

אחד אחד כבני מרון- כמו כבשים שהרועה סופר והוא קובע את גזר דינם.
אבל...

יש אפשרות לשנות את גזר הדין לטובה, על ידי תשובה, תפילה וצדקה.
תשובה -תשובה - להשתפר!! להיות בן אדם טוב יותר, כל אחד במה שהוא יכול. )לילדים: לשמוע 
פחות  לכעוס,  פחות  מסודר,  החדר  על  לשמור  בבית,  יותר  לעזור  ואמא,  אבא  בקול  יותר 

לצעוק, יותר לחייך ולעזור ועוד.....(. 
תפילה -תפילה - להתפלל, לקוות, לחלום, לרצות להיות יותר טוב. ושיהיה לנו טוב.

 אך חשוב מאוד להתפלל לא רק בשביל עצמינו אלא במיוחד בשביל אחרים.
צדקה -צדקה - לתת כסף לעניים, עזרה למי שצריך, ולפעמים גם חיוך לאיש עצוב יכול לעזור.

מי שעושה את 	 אלה )תשובה, תפילה וצדקה( נהיה בן אדם יותר טוב, נהיה בן אדם אחר, 
ולכן יכול לשנות את הדין, שיהיו לו חיים טובים יותר בשנה הבאה.

את זה נשאיר לכם לעשות בבית – שיעורי בית היום, מחר וכל השנה.
'ותשובה ותפילה וצדקה' - זה נוגע בשלושה צירים. תשובה - הציר האישי, התיקון האישי, . 10

השיפור האישי. תפילה - הציר שבין אדם לבוראו. וצדקה - הציר שבין אדם לחברו. 
כל אחד יודע איפה הוא יכול להשתפר ולתקן.

ברכת הילדיםברכת הילדים - יש כוח עצום להורים להעניק שפע וברכה לילדיהם. כל הורה, אמא/אבא . . 1111
יניחו את ידיהם על ראש ילדיהם ונברך ביחד. בנוסף כל הורה יברך את ילדיו ברכה מהלב.

]אפשר גם לשיר את 'המלאך הגואל אותי' ביחד[.
תשליך -תשליך - ראש השנה הוא נקודה של התחלה, הזדמנות להתחדשות. וזהו הזמן שכל אחד . . 	1	1

תסכולים  וטעויות,  תכונות  ומכאובים,  אשמות  מיני  כל  מעליהם  להשליך  יכולים  ואחת 
ואכזבות. הזדמנות להתחיל מבראשית. מומלץ להגיד את הנוסח כולם ביחד ואז לתת דקה 

לציבור כל אחד לעצמו להשליך לבד.
אפשר לשיר ביחד את תשליך של עידן עמדי )אם מכירים( ולומר את נוסח התשליך ביחד.. 	1
חלוקת ממתקים. . 	1
וגם . . 	1	1 סיום האירוע: סיום האירוע: בסיום האירוע, חשוב לקבע את החוויה בלב המשתתפים גם בשבילם 



תוכנית יחד: מבית רשת אור תורה סטון פועלת בשיתוף המנהלה לזהות יהודית והחברה למתנסים בפיתוח זהות יהודית קהילתית, 
www.yachadzehut.org.il  או באתר יחד זהות יהודית בקהילה     f   ברחבי הארץ במהלך כל השנה.  חפשו אותנו בפייסבוק

כמשוב עבורינו. נסה להישאר אתם מספר דקות ולשאול מספר משתתפים שתיים שלוש 
מבין השאלות: איך הרגשתם? לאיזה רגע התחברתם? איך הרגשתם כשקול השופר נשמע? 
מה זה בשבילך להביא ילד לטקס כזה? חשוב לדובב אנשים לשתף ולספר כדי שנוכל לדעת 

עד כמה זה מדבר אל האנשים, האם זה חשוב ומשמעותי להם.
משוב

חשוב לנו מאוד לדעת מה היה, איך היה וכמה השתתפו כדי שנוכל להשתפר, וכן שהתורמים 
לאירוע יוכלו להתעדכן במה שקרה, כדי לעודד אותם לתרום שנית לטובת אירועים אלה.

אנו נשלח לך משוב זה במייל, חשוב שתשים לב בזמן האירוע לנקודות הבאות:

האם תקעת בשופר וגם הנחית את האירוע או נעזרת בעוד מתנדב? . 1

כמות משתתפים. 	

חתך המשתתפים )ילדים, מבוגרים, חילונים דתיים וכו'...(. 	

מה היו תגובות המשתתפים ומידת שיתוף הפעולה?. 	

איך את/ה הרגשת באירוע?. 	

סיפור מעניין של משתתפים מהאירוע. 	

	.     הערות ולקחים שלך לטובת שיפור האירוע

7.      הערות על החומרים שקיבלת מאיתנו


