
הדבר החשוב הוא לא מה אדם לומד
ואפילו לא מה הוא זוכר, 

אלא איך החוויה שינתה אותו" 
(תומס אוגדן, פסיכואנליטיקאי וסופר)

"טקס, בתנאים מסוימים, 
יכול להיות מעמד מרומם ומפרה"

(שולמית הראבן, סופרת ועורכת)

"כאשר ההשראה לא באה אליי, 
אני יוצא ופוגש אותה בחצי הדרך"

(זיגמונד פרויד, אבי הפסיכואנליזה)

טאבו ראש השנה
מזמינים משתתף אחד, מראים לו את המושג המודגש. הוא צריך 
שהמשתתפים האחרים ידעו לזהות מהו המושג. את זה עושים על 
ידי שהמשתתף נותן לקהל פרטים על המושג הנבחר מבלי שיאמר 
דג'.  של  'ראש  לזהות  צריך  הקהל  לדוג'  שלידו.  המילים  את 
המשתתף אומר להם. אוכלים אותו, גם בשבת, הוא בצבע כסוף. 
אסור לומר הוא שוחה, הוא חי במים, יש לו קשקשים או הוא אחד 

מהסימנים.
ראש של דג: שוחה, מים, סנפיר וקשקשים, סימן. 

תפוח בדבש: מתוק, עץ, דבורה, סימן.
תשליך: ים, נהר, חטאים, מצולות.

שופר: איל, תקיעה, עקידת יצחק, זכרונות.

פותחים (שנה) בקלפים
קלפים פתוחים עם תמונות הם כלי עזר שבאמצעותו אפשר לברך את 
הזולת, לאחל משהו לעצמנו לשנה החדשה או לבקש בקשה בשביל 
בהם.  להשתמש  אפשר  בבית,  תמונות  קלפי  יש  אם  ישראל.  עם  כל 
פורשים את הקלפים על השולחן ומבקשים מכל משתתף לבחור את 
החדשה.  השנה  את  בשבילו  ומסמל  מזדהה  הכי  הוא  שאיתו  הקלף 
לאחר שכולם בוחרים את הקלף שלהם, מבקשים ממי שרוצה לשתף 
לשאר  לעצמו,  מאחל  הוא  ומה  למה,  בחר,  הוא  מה  ולהסביר 
ניתן לבחור חפץ  אין קלפים,  (אם  כולו  או לעולם  המשתתפים, לעם 

כלשהו בבית או תמונה מהאלבום המשפחתי, ודרכם לברך ולאחל).

של מי הברכה הזאת?
מכינים מראש ברכה ארוכה וכותבים אותה על פתקים צבעוניים, על 
- מילה או שתיים. את הפתקים מכניסים למעטפות שאותן  כל פתק 
המשתתפים  על  קצר  הסבר  לאחר  הבית.  ברחבי  מראש  מפזרים 
שמצאו  הפתקים  את  הברכות.  אחרי  חיפושים  למסע  לצאת 

המשתתפים צריכים להרכיב את הברכה המסתתרת.
יהי רצון שתהא השנה הזו הבאה עלינו לטובה, שנה  ברכה לדוגמה: 
ואור במשפחה. שנה  ופרנסה טובה, שמחה בבית  מלאה במשמעות 
שבה נרבה במעשים טובים וחסד לסובבים אותנו, שנה שבה יתמלאו 

כל משאלות ליבנו לטובה. 

אחת, שתיים ו… להשליך!
במהלך  שעשינו  טובים  הלא  הדברים  מכל  מתנערים  אנחנו  בתשליך 
במים,  אותה  ולמלא  גדולה  גיגית  להביא  בפועל?  עושים  מה  השנה. 
ומנערים את הבגדים כשאנחנו מתכוונים לנער מעלינו את ההרגלים או 
המחשבות הלא טובות (למשל: "אין לי כישרון לדבר מול קהל", "אין לי 
מעריכים  לא  שלי  "החברים  דירה",  לעבור  חייב  אני  פה,  לעשות  מה 
מחשבה  או  הרגל  על  בלב  לחשוב  למשתתפים  לומר  כדאי  אותי"). 
שמהם הם היו רוצים להיפטר. אם רוצים, ניתן לומר בקול את התפילה 
מכן,  לאחר  יחד.  אחריה  לחזור  מהמשתתפים  ולבקש  המסורתית* 
רוצים  ונקי שהיינו  אפשר לבקש מהמשתתפים לחשוב על הרגל חדש 
לקבל על עצמנו בשנה החדשה, כי כמו בארון הבגדים, אחרי שמוסרים 
משהו ישן, מתפנה מקום למשהו חדש… זוהי הזדמנות מדהימה לפתח 

שיחה משפחתית של אחווה והתקרבות.
ֵאִרית ַנֲחָלתֹו, לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד  ע ִלְשׁ ַשׁ מֹוָך נֵֹשׂא ָעו ֹן ְועֵֹבר ַעל ֶפּ *ִמי ֵא־ל ָכּ
ְמֻצלֹות יָם  ִליְך ִבּ ׁש ֲעו ֹנֵֹתינוּ, ְוַתְשׁ י ָחֵפץ ֶחֶסד הוּא. יָׁשוּב ְיַרֲחֵמנוּ, ִיְכבֹּ ַאּפֹו ִכּ
ְעָתּ ַלֲאבֵֹתינוּ  ַבּ ר ִנְשׁ ן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב, ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ֲאֶשׁ ֵתּ אוָתם. ִתּ ל ַחֹטּ ָכּ

ִמיֵמי ֶקֶדם.

כוונות פשוטות
פעם אחת, לפני ראש השנה, חיפש הצדיק רבי לוי יצחק מברדיטשוב 
תוקע בשופר הגון וראוי שיתקע בבית מדרשו. הגיעו אליו הרבה בעלי 
תקיעה שהשתוקקו לזכות בזכות הזאת. כל אחד מהם הראה את כוחו 
וסודות התקיעה לפי הקבלה, אבל אף אחד מהם לא  כוונות  בידיעת 

מצא חן בעיני ר' לוי יצחק.
יום אחד בא מועמד לתפקיד לפניו, ורבי לוי יצחק שאל אותו מה הוא 

מכוון בשעת התקיעות. ענה האיש:
רבנו! יהודי פשוט אני ואין לי עסק בנסתרות. ארבע בנות יש לי שהגיעו 
רצונך,  עושה  הריני  עולם,  של  ריבונו  בתקיעות:  מתכוון  ואני  לפרקן, 
מקיים את מצוותך ותוקע בשופר. אף אתה עשה רצוני ועזור לי להשיא 

את בנותיי.
עמד ר' לוי יצחק ואמר: אתה תתקע בבית מדרשי!

         גם לך יש איזו תפילה פנימית שפותחת לך את הלב
         (ועל הדרך, גם את שערי השמים…)?

כוונות פשוטות
 / ינוּ.  ִחִלּ ינוּ.  ִזִכּ ְענוּ.  ַפּ ְוִהְשׁ ֵהֵבאנוּ   / יִֹפי.  ְרנוּ  ַבּ ִדּ ָגַּדְלנוּ.  ַגְרנוּ.  ָבּ "ָאַהְבנוּ. 
ַסְפנוּ. / ָלַמְדנוּ. ָמַעְדנוּ ָנַפְלנוּ? – ָסַמְכנוּ ָעֶליָך.  ָטַבְלנוּ ֱאֶמת. יַָעְצנוּ טֹוב. ָכּ
ִמיֶמיָך"  ִמיד, / ְתּ ָך ָתּ ְלּ . ֶשׁ ִהְבַטְחָתּ ְמנוּ / ֶשׁ ינוּ, ִקִוּינוּ אֹוְרָך. ָרַשׁ ַעְלנוּ, ִצִפּ / ָפּ

(סיון הר שפי, עם יד על הלב).
         וכעת כל אחת ואחד מוזמן להוסיף עוד וידויים חיוביים

         משל עצמו…

שיפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה לה היום
השנה  בראש  התחדשות.  על  שמברכים  ברכה  היא  שהחיינו  ברכת 
או  חדש  פרי  אוכלים  (אם  החג  בסעודת  בקידוש,  שהחיינו*  מברכים 
לובשים בגד חדש), ובעת תקיעת השופר (ביום הראשון של ראש השנה). 
מה עושים בפועל? מסבירים למשתתפים מהי ברכת שהחיינו, נותנים 
מעט זמן למחשבה על מה הייתי מאחל לעצמי שיתחדש השנה (בכל 
ועל מה  וכדומה),  גופני  לימודי, משפחתי,  תחום שהוא, אישי, מקצועי, 
את  לשתף  להציע  אפשר  מיכן  לאחר  בשמחה.  שהחיינו  השנה  נברך 
ה-שהחיינו  את  לשמור  גם  (אפשר  שלהם  ה-שהחיינו  בברכת  האחרים 
הפרטי לעצמנו). אם רוצים, אפשר לעשות זאת באמצעות דמיון מודרך: 
לקבל  רוצים  היו  הם  חדש  בגד  איזה  לדמיין  מהמשתתפים  מבקשים 
תהליך  את  לדמיין  מהם  ומבקשים  מסמל)  הזה  הבגד  (ומה  השנה 
איך  עלינו,  נראה  הוא  (איך  החדש  הבגד  ולבישת  הישן  הבגד  פשיטת 
איתו  כשמסתובבים  מרגישים  איך  אותו,  שלובשים  בזמן  מרגישים 
וכולי). הבגד אמור לסמל את השאיפות שלנו לשנה החדשה,  ברחוב, 

את הרצון שלנו להשתנות, הן מבחינה חיצונית והן מבחינה פנימית.
ֶהֱחיָנוּ  ֶשׁ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  ֱא־לֵֹהינוּ  ֲא־דָֹני  ה  ַאָתּ רוְּך  ָבּ *נוסח ברכת שהחיינו: 
לאירוע,  חדש  פרי  להביא  ניתן  רוצים,  אם  ַהֶזּה.  ַלְזַּמן  ְוִהִגּיָענוּ  ְוִקְיָּמנוּ 

ולברך עליו בקול רם, אחרי שמסבירים את הברכה ומשמעותה.

משפחה לומדתטקס מסורתי משפחה משחקת ביחד
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