
מרחב יהודי ישראלי בקהילה לאור מסורת הדורות 

שופר בפארק
חוברת למנחה



מה עושים עם זה?

"שופר  אירוע  ומנחות  מנחי  לכם,  מציעה  שבידיכם  החוברת 
בפארק", רעיונות חדשים וישנים שיעזרו לכם לבנות אירוע קהילתי 
ישראלית.  יהודית  ברוח  השנה,  לראש  וחוויתי  כיפי  משמעותי, 
בחוברת תמצאו הצעות לטקסים, קטעי השראה ומתודות משחק 

שבאמצעותם תוכלו לבנות אירוע בהתאמה אישית. 

ההצעות מחולקות לשלוש קטגוריות: טקס - השראה - מתודה

שמתאים  אירוע  ולתפור  לבחור  ולכן  לכם  מאפשר  ההצעות  מגוון 
לקהילה שלכם, בהתאם להיכרות המוקדמת, האופי, הרצון והצורך 

של כל מי שמתכנס יחד לאירוע "שופר בפארק המקומי שלכם".



מקראה

משך ההפעלהמתאים לטווח גילאיםנדרשת הכנה מראש?

1
2 3 4

5

כדי שיהיה לכם קל יותר להשתמש בטקסים, קטעי ההשראה ומתודות המשחק,
צירפנו אליהם סמלילים שיעזרו לכם להבין בקלות מי קהל היעד, מה משך ההפעלה הצפוי 

והאם נדרשת הכנה מראש, לפי המפרט הבא:



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

(שולמית הראבן, סופרת ועורכת)



תקיעת שופר ביחד
תקיעת השופר היא השיא של ראש השנה. קול פשוט שיוצא מכלי 
בפועל?  עושים  מה  שלנו.  לפשטות  אותנו  לחבר  ומבקש  פשוט 
דואגים להביא שופר לאירוע. בשופר אפשר לתקוע לפי המקובל, 
תשר"ת, תש"ת, תר"ת*, ופשוט להקשיב ביחד לצלילים. אפשר גם 
מהמשתתפים  ולבקש  מילים  כמה  השופר  לתקיעת  להקדים 
לקחת את קול השופר כזמן של התכנסות פנימה. עוצמים עיניים, 
מחשבות  אילו  לשאול:  אפשר  התקיעה  לאחר  וחושבים.  מקשיבים 
עברו לכם בראש כששמעתם את הצלילים? מה הרגשתם? מה זה 

הזכיר לכם? 

*תשר"ת, תש"ת, תר"ת – ראשי תיבות של סדר התקיעות: תקיעה, 
שברים, תרועה, תקיעה; תקיעה, שברים, תקיעה; תקיעה, תרועה, 
תקיעה. עיקר החובה של מצוות שופר בראש השנה היא לשמוע את 

הצלילים האלו.

+ 0 5 דק'3



ברכת הבנים והבנות
ברכת הבנים והבנות היא רגע של חיבור בין הורים לילדים. ברכה שיוצאת 
מהלב ומחברת דורות ברגש של אהבה. מה עושים בפועל? דואגים להביא 
לראש  מעל  או  הכתפיים  בגובה  אותה  ופורשים  לאירוע  גדולה  טלית 
הילדים  מכל  מבקשים  בקצוותיה).  להחזיק  מבוגרים  לכמה  (נותנים 
להתכנס יחד מתחת לטלית הפרושה, ומבקשים מההורים לעמוד מסביב 
אפשר גם להוסיף ברכה אישית,  ולחזור יחד על ברכת הבנים והבנות*. 
כל אחד לפי מה שעל ליבו, ובסוף אפשר גם לבקש מהילדים לברך בחזרה 
לוותר על הטלית  רוצים, אפשר  את ההורים בברכה אישית משלהם. אם 

ולאפשר לכל משפחה ומשפחה לשמור על הרכב חיבוקי בזמן הברכה :-) 

ֱא־לִֹהים  "ְיִשׂיֵמְך  לבנות:   / ה"  ְוִכְמַנֶשּׁ ֶאְפַרִים  ְכּ ֱא־לִֹהים  "ְיִשׂיְמָך  *לבנים: 
ְמֶרָך, יֵָאר  ָשָׂרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה". ואחר כך, לכולם יחד: "ְיָבֶרְכָך ֲא־דָֹני ְוִיְשׁ ְכּ

לֹום". ָניו ֵאֶליָך ְויֵָשׂם ְלָך ָשׁ ׂא ֲא־דָֹני ָפּ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶנָּך, ִיָשּ ֲא־דָֹני ָפּ
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סימנים, סימנים
נוהגים  הזה,  השפע  את  אלינו  לזמן  וכדי  ומתוקה,  טובה  שנה  רוצים  כולנו 
רימון  גרגירי  בדבש,  תפוח  ומתוקים:  טובים  חג  סימני  לאכול  השנה  בראש 
וכדומה, בצירוף איחול לשנה החדשה. מה עושים בפועל? מביאים לאירוע 
סימנים מתוקים - למשל תפוח חצוי לפלחים וקעריות עם דבש - ומציעים 
את  ולאחל  השני,  אחרי  אחד  או  יחד  מהסימנים,  לטעום  המשתתפים  לכל 
האיחול המתאים*. אם רוצים לתת טוויסט לפעילות, אפשר להביא סימנים 
מתוקים מקוריים - ולבקש מהמשתתפים להמציא להם איחול חדש. למשל, 

להביא מרשמלו ולאחל ש"כל המר ילך לו". תהיו יצירתיים. 
אנשים יעופו על זה!

*על כל מאכל אומרים איחול הדומה מבחינת הלשון הצליל לשם המאכל,
או איחול שקשור לטעמו המתוק של המאכל.
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תברכו אחד את השני
"שתזכה ל..." - כל משפט שמתחיל ככה פותח לנו את הלב לרווחה, כי מי לא 
קהילה  וליצור  אנשים  בין  לחבר  יכולה  מהלב  ברכה  ברכות?  לקבל  אוהב 
מאוחדת! מה עושים בפועל? מתחילים בלאהוב אחד את השני: המנחה 
מבקש מכל המשתתפים לומר יחד בקול: "הרינו מקבלים עלינו את 'ואהבת 
לרעך כמוך'". לאחר מכן מבקשים מכל משתתף להניח את היד על 
לדאוג  כדאי  רגיש,  הנושא  (אם  לברכו  כדי  לידו  שנמצא  מי  של  ראשו 
את  מקריא  המנחה  מכן  לאחר  ומגדר).  גיל  לפי  בחלוקה  תהיה  שהברכה 
תחילת הברכה* ומבקש מכל אחד ואחת להמשיך ולברך את חברו או חברתו 
והמנחה  היכרות,  לפי  במעגלים  יושבים  נוספת:  אפשרות  מהלב.  בברכה 
שנמצא  האדם  על  שניים  או  משפט  לומר  שלו  במעגל  אחד  מכל  מבקש 
מימינו: איפה הוא פגש אותו בפעם הראשונה, מה הוא לקח מהפגישה איתו, 
שכל  עד  לשני  מאחד  עוברים  כך  הבאה.  לשנה  אותו  מברך  הוא  ובמה 
המשתתפים במעגל מברכים זה את זה. חוויית מפגש עמוקה ומרגשת, שבה 

מקבלים "הדרכה" רוחנית לשנה הבאה. 
*מה מברכים? מה שרוצים. אפשר להתחיל בנוסח הברכה היהודי הקלסי: 
"מי שברך אבותינו ואמותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, 
ויתן  והמשתתפות,  המשתתפים  כל  את  יברך  הוא  ולאה,  רחל  רבקה,  שרה, 
שלו);  האישית  הברכה  את  מוסיף  אחד  כל  (כאן   "_____________ להם 
אפשר גם להמציא פתיחה משלנו, בהתאם לקהילה ולאופייה. כדאי להכין את 

4 +הפתיחה מראש ולא לאלתר במקום. 5 דק'1



אחת, שתיים ו… להשליך!
בתשליך אנחנו מתנערים מכל הדברים הלא טובים שעשינו במהלך השנה. 
מזרקה,  יש  שבו  במקום  האירוע  את  לארגן  דואגים  בפועל?  עושים  מה 
בריכה או מקור מים אחר. אם אין, אפשר להביא גיגית גדולה ולמלא אותה 
כשאנחנו  הבגדים  את  ומנערים  המים,  מקור  סביב  יחד  מתכנסים  במים. 
מתכוונים לנער מעלינו את ההרגלים או המחשבות הלא טובות (כדאי לתת 
למשתתפים דוגמאות ממשיות למחשבות כאלו, למשל, המחשבה ש"אין לי 
דירה",  לעבור  חייב  אני  פה,  לעשות  מה  לי  "אין  קהל",  מול  לדבר  כישרון 
"החברים שלי לא מעריכים אותי"). כדאי לומר למשתתפים לחשוב בלב על 
להשליך  ולהתכוון  להיפטר,  רוצים  היו  הם  שמהם  המחשבה  או  ההרגל 
התשליך  נוסח  את  בקול  לומר  ניתן  רוצים,  אם  מאיתנו.  הרחק  אותם 
המסורתי* ולבקש מהמשתתפים לחזור עליו יחד. לאחר מכן, אפשר לבקש 
מהמשתתפים לחשוב על הרגל חדש ונקי שהיינו רוצים לקבל על עצמנו 
מיד  ישן,  משהו  שמוסרים  אחרי  הבגדים,  בארון  כמו  כי  החדשה,  בשנה 

מתפנה מקום למשהו חדש...

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

ַלֲאבֵֹתינוּ ִמיֵמי ֶקֶדם".
+ 4 5 דק'2



התרת נדרים
"כל נדריי, כל מילותיי, נשאתי אותם בכל משעוליי, נשאתי אותם, צרורים הם 
איתי". נדרים הם התחייבויות שאנחנו לוקחים על עצמנו. עמידה במילה היא 
דבר חשוב, אבל כדי להתחיל את השנה, לפעמים צריך להשתחרר מנדרים 
שליליים שכובלים אותנו לעבר ("יותר אני לא מדבר איתו…" הוא עשה לי...", 
"אין סיכוי שאני עושה איתו עסק..."). ראש השנה הוא בדיוק הזמן לעשות את 
משלושה  מבקשים  בפועל?  עושים  מה  מבראשית.  להתחיל  כדי  זה 
מהמשתתפים, עדיף המבוגרים ביותר, לשבת במרכז האירוע. הם יהיו בית 
אחרי  וחוזרים  מולם  עומדים  המשתתפים  שאר  הנדרים.  את  שיתיר  הדין 
המנחה על נוסח התרת הנדרים*, יחד ובקול רם. לפני אמירת התרת הנדרים, 
כדאי לבקש מהמשתתפים לחשוב על נדר אחד, שהם מרגישים ש"תוקע" 
אותם ולא מאפשר להם להתפתח. בזמן אמירת התרת הנדרים, כל משתתף 

יחשוב על הנדר המסוים הזה שלו.

"הרינו  הבא:  המקוצר  הנדרים  התרת  נוסח  את  למשתתפים  להקריא  *ניתן 
מבקשים מכם, מכובדינו היושבים לפנינו, התרה על כל הנדרים שנדרנו. אנחנו 
"מותרים  אומרים:  היושבים  בהם".  חפצים  ואיננו  אותם  שנדרנו  מתחרטים 
לכם, מותרים לכם, מותרים לכם". לחילופין, ניתן להביא מחזורים לראש השנה 
לאירוע, שבהם נמצא הנוסח הארוך והמלא, או לבקש מהמשתתפים להביא 
6 +איתם כאלו. כמו כן, ניתן להדפיס את הנוסח המלא על דף ולחלקו באירוע. 5 דק'1



מה מחיה אותי השנה?
מברכים  השנה  בראש  התחדשות.  על  שמברכים  ברכה  היא  שהחיינו  ברכת 
שהחיינו* בקידוש החג, בסעודה עצמה (אם אוכלים פרי חדש או לובשים בגד 
חדש), ובעת תקיעת השופר (ביום הראשון של ראש השנה). מה עושים בפועל? 
המנחה מסביר למשתתפים מהי ברכת שהחיינו, וכל משתתף, או כל משפחה, 
התחדש  מה  השנה,  אותם  מחייה  מה  על  למחשבה  לעצמם  זמן  לוקחים 
אצלם, ועל מה נברך השנה שהחיינו בשמחה. לאחר זמן החשיבה, אפשר לבקש 
גם  אפשר  (אבל  שלהם  שהחיינו  בברכת  האחרים  את  לשתף  מהמשתתפים 
זאת  לעשות  אפשר  רוצים,  אם  לעצמנו).  הפרטי  ה־שהחיינו  את  לשמור 
בגד  מקבלים  שהם  לדמיין  מהמשתתפים  מבקשים  מודרך.  דמיון  באמצעות 
חדש שמסמל את ההתחדשות שלנו בשנה הקרובה: איך נראה הבגד? מה הוא 
מסמל? מה התחושות שהוא מעורר בנו? לאחר מכן מבקשים מהם לדמיין שהם 
מסתכלים  כשאנחנו  נראים  אנחנו  איך  החדש:  הבגד  את  עצמם  על  לובשים 
ואיך  אותו?  לובשים  איך אנחנו מרגישים בזמן שאנחנו  עלינו?  במראה כשהוא 
אנחנו מרגישים כשאנחנו מסתובבים איתו ברחוב, וכולי. הבגד החדש מסמל את 
השאיפות שלנו לשנה החדשה, את הרצון שלנו להשתנות, הן מבחינה חיצונית 

והן מבחינה פנימית.

ְוִקְיָּמנוּ  ֶהֱחיָנוּ  ֶשׁ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  ֱא־לֵֹהינוּ  ֲא־דָֹני  ה  ַאָתּ רוְּך  "ָבּ *נוסח ברכת שהחיינו: 
ְוִהִגּיָענוּ ַלְזַּמן ַהֶזּה". אם רוצים, ניתן להביא לאירוע פרי חדש, ולברך עליו בקול 

רם, לאחר שמסבירים על הברכה ומשמעותה.
+ 8 10 דק'1



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

(זיגמונד פרויד, אבי הפסיכואנליזה)



ברכת הבנים והבנות
אליך מנחה האירוע:

לקרוא  ניתן  הבאים  שבעמודים  ההשראה  קטעי  את 
כדי  תוך  או  השראה,  לקבל  כדי  האירוע  לפני  לעצמנו 
לתאר  גם  אפשר  המשתתפים.  בפני  עצמו  האירוע 
את מה שכתוב בקטעים, כדי להתאים אותם  בשפתנו 
גם  ואפשר  לקריאה  אחד  קטע  לבחור  אפשר  לקהל. 
יותר, בהתאם לצורך ולזמן שיש. את הקטע ניתן לקרוא 
בשלמותו, אבל אפשר גם לבחור לקרוא רק את חלקו, 
כדי  שאלה  לשאול  כדאי  הקריאה  לאחר  הבנתנו.  לפי 
ליצור דיון קצר שבו ישתתף הקהל, אך אפשר גם לתת 
בלבד.  שומעים  של  פסיבית  בעמדה  להישאר  לקהל 
להיות  הוא  כשהעיקר  ולנסיבות,  לקהל  בהתאם  הכל 

קשוב לסיטואציה.



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

הר שפי, עם יד על הלב).

- ה'ווידוי המשלים' הזה הופך את הכיוון הקלסי של 
השינוי  והאם  המשוררת?  של  הרעיון  מה  הווידוי. 

הזה מועיל או דווקא מזיק?



ברכת הבנים והבנות

כנפי רוח
ִרים  ְנָשׁ ְנֵפי  ַכּ רוַּח,  ְנֵפי  ַכּ ְלָך  יֵׁש  ְלָך,  ַעז  ַח  כֹּ י  ִכּ ֲעֵלה,  ְלַמְעָלה  ֲעֵלה  ָאָדם,  ן  "ֶבּ
ְצאוּ ְלָך ִמיָּד" (הרב  רֹוׁש אֹוָתם - ְוִיָמּ ן ְיַכֲחׁשוּ ְלָך, ְדּ ם ֶפּ ַכֵחׁש ָבּ יִרים, ַאל ְתּ ַאִבּ

אברהם יצחק הכֹהן קוק, אורות הקודש, קריאה להסתכלות עליונה).

הזדמנות נוספת לשינוי
על  ולחלום  לחלום.  לנו  להזכיר  מבטינו,  את  להרים  נועד  השנה  "ראש 
מזה?  פחות  על  לחלום  לטרוח  למה  צדק.  אהבה,  שלום,   – גדולים  דברים 
בחלומות גדולים, אנחנו מזכירים לעצמנו שהחיים באמת נחשבים. זו לא 
סתם שנה נוספת של עבודת פרך. זו שנה שבה אנחנו יכולים להשיג דברים 
נוספת,  שנה  רוצים  באמת  שאנחנו  לעצמנו  מזכירים  אנחנו  גדולים. 
הזדמנות נוספת לחתור לקראת שינוי" (הרב שאול רוזנבלט, מתוך : "יש לי 

חלום…", אתר אש התורה).
לו רק היינו מעיזים לחלום בגדול! לצאת לרגע מהשגרה השוחקת   -
והמתישה, החיים שלנו היו נראים אחרת! ראש השנה הוא הזדמנות 

כזאת. לאילו מקומות אתם מרימים את המבט השנה?



ברכת הבנים והבנות
שופרות

א  ֹּ ל ֶשׁ וָּמתוַּח  ָזקוּף  ִוי  ֵגּ  / ּגוּף  ְכִפיַפת  ִבּ ְולֹא  רֹאׁש  ַנת  ַהְרָכּ ְבּ "לֹא 
ִקיָעה  ְתּ  / ִלְכֵדי  ֶנֱאָסִפים  ָבִרים  ַהְשּׁ ֶשׁ ְכּ ַההוּא  ָהֶרַגע   / ֶאת  ְלַהְחִמיץ 
ה  ַקָלּ וְּביָד  ְוָחֵזק ְמאֹוד, /  ֹוָפר הֹוֵלְך  ַהּשׁ וְַיִהי קֹול  ֵלָמה. /  וְּשׁ ְגּדֹוָלה 
י" (נעמה הנקין,  ין ַחְדֵרי ִלִבּ ֵבּ ה / ֶשׁ ִחָצּ ֲאִני ְמִסיָטה ֶאת ַמְלָמַלת ַהְמּ

שופרות. מתוך הטרילוגיה "מלכויות – זכרונות – שופרות").

השונים,  הקולות  שבין  ברגשות  מדייק  הזה  הקצר  השיר   -
וכפוף  שבור  אדם  להיות  בין  לתקיעה,  השברים  בין  ובפרט 
הכי  השופר  של  קול  איזה  ומתחזק.  זקוף  אדם  להיות  לבין 

מדבר אליכם בראש השנה?



ברכת הבנים והבנות

למה תוקעים בשופר?
המשנה  חכמי  של  המפתיעה  התשובה  בחצוצרות?  נריע  לא  "מדוע 
והתלמוד היא שלומדים את התרועה של ראש השנה מהתרועה של מצוות 
היובל, שנאמר בו: 'והעברת שופר תרועה'. השופר של היובל מחולל תנועה 
משפחותיהם,  אל  שבים  העבדים  חדשה.  התחלה  של  שחרור,  של 
הראשית.  לנקודת  שבה  הכלכלית  המציאות  לבעליהן,  חוזרות  הקרקעות 
במבטם החודר ביקשו חכמים ללמד שראש השנה כמו היובל הוא נקודת 
הראשית. ראש השנה מלמד אותנו שהזמן איננו קווי, הוא לא רצף אינסופי 
יש תחנות עגינה, מקומות  של רגעים שנעים ללא הרף, אלא שברצף הזה 
שאפשר להיטען בהם ולהתחיל מבראשית. כי כל אחד ואחת מאיתנו זקוק 
העצמית  לקבלה  מהתחלה,  לבחור  לאפשרות  המחילה,  של  לחסדה 
שמאפשרת לנו לרגע אחד להרפות ולהתאפס" (הרב שי נווה, ראש תוכנית 

יחד יהדות ישראלית בקהילה).

או  וחסד  אהבה  של  כרגע  השופר,  תקיעת  את  חווים  אתם  כיצד   -
בדרך  השופר  את  לחוות  אותנו  מזמין  הזה  הקטע  הדין?  כאימת 
משחררת ומאפשרת. להתחיל מבראשית. איך הייתם עושים את זה?



תשליך, אחי, תשליך
"לבד, בין המון אנשים, שמוחאים לעצמם כפיים, זה כנראה 
מדבק מאחד לשני, רוקדים, כולנו קצת אבודים, לוגמים עוד 
לי:  לוחש  אחי  זוכר  הכאבים.  את  משכיח  זה  מהיין,  טיפה 
'תשליך את כל הניסיונות, תשליך את כל הכעסים, אל המים… 
אל  ההרהורים,  כל  את  תשליך  המלחמות,  את  תשליך 
תשליך'"  אחי,  תשליך  השקרים,  כל  את  תשליך  השמיים… 

(עידן עמדי, תשליך, אחי, תשליך).

הרחק  דברים  להשליך  רוצים  אנחנו  פעמים  הרבה   -
דברים  משליך  עמדי  עידן  היוצר  אחיו,  בעצת  מאיתנו. 
רוצים  הייתם  מה  השמיים.  אל  וגם  המים  אל  גם  מחייו 

להשליך אל המים, ומה - אל השמיים?



ברכת הבנים והבנות

כוונות פשוטות
פעם אחת, לפני ראש השנה, חיפש הצדיק רבי לוי יצחק מברדיטשוב 
אדם הגון וראוי שיתקע בשופר בבית מדרשו. הגיעו אליו יהודים רבים 
שהשתוקקו לזּכות בזכות הזאת. כל אחד מהם הראה את כוחו בידיעת 
חן  מצא  לא  מהם  אחד  אף  אבל  הקבלה,  לפי  התקיעה  וסודות  כוונות 
בעיני רבי לוי יצחק. יום אחד בא  לפניו אדם אחד, ורבי לוי יצחק שאל 
אותו: מה אתה מכוון בשעת התקיעות? ענה האיש: רבנו! יהודי פשוט 
ואני  לפרקן,  שהגיעו  לי  יש  בנות  ארבע  בנסתרות.  עסק  לי  ואין  אני 
מתכוון בזמן התקיעות: ריבונו של עולם, הריני עושה רצונך, מקיים את 
את  להשיא  לי  ועזור  רצוני  עשה  אתה  אף  בשופר.  ותוקע  מצוותך 
בנותיי. עמד רבי לוי יצחק ואמר: אתה תתקע בשופר בבית מדרשי! 

(סיפורי חסידים).

כשבסוף  ותכנונים,  במחשבות  מסתבכים  אנחנו  רבות  פעמים   -
מה שפותח את הלב ואת שערי שמיים היא הפשטות. איפה אנחנו 
זקוקים ליותר פשטות בחיינו? איך אנחנו יכולים להיות פשוטים?



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

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



ברכת הבנים והבנות

במעגל השנה 
כדי לקרב קצת בין המשתתפים באירוע, במיוחד אם מדובר באירוע 
למשפחות עם ילדים, כדאי לשחק משחק כיפי שישבור את הקרח. 
כדאי להביא לאירוע כדור משחק פשוט ולהשתמש בו כדי לחבר 
בין המשתתפים באופן הבא: מבקשים מכולם לעמוד במעגל ולפעול 
1. כל אחד צריך לומר את שמו ושם של סימן  לפי הכללים הבאים: 
שהוא אוהב בראש השנה (למשל, תפוח בדבש), ולאחר מכן לזרוק 
את  שקיבל  המשתתף   .2 מהמשתתפים;  אחד  לעבר  הכדור  את 
הכדור צריך לומר את שמו וסימן אהוב, ולזרוק את הכדור למשתתף 
3. כולם צריכים לקבל את הכדור לפחות פעם  וחוזר חלילה;  אחר, 
אחת, אבל לא יותר מפעם אחת; 4. אסור שהכדור יפול. אם הוא נפל, 
מתחילים את המעגל מחדש. אם ילדים קטנים משתתפים במשחק, 
אפשר לוותר על הכלל האחרון. כמו כן, אפשר להציע שלאחר זריקת 
הכדור הלאה, הזורק ישב על הרצפה. אם רוצים להקשות קצת את 
המשחק, אפשר לבקש מזורק הכדור לומר את שמו ואת שם אחד 
מחודשי השנה העברית, כאשר שאר המשתתפים שמקבלים את 
(תשרי,  הנכון  הסדר  לפי  החודשים  שמות  את  אחריו  ימשיכו  הכדור 

מרחשוון, כסלו וכו').
+ 4 15 דק'2



ברכת הבנים והבנות
פותחים (שנה) בקלפים

שבאמצעותו  עזר  כלי  הם  תמונות  עם  פתוחים  קלפים 
לשנה  לעצמנו  משהו  לאחל  הזולת,  את  לברך  אפשר 
החדשה או לבקש בקשה בשביל כל עם ישראל. מביאים 
מהבית קלפים כאלו ופורשים אותם במרכז האירוע, על 
שולחן או על מחצלת. מכנסים את כל המשתתפים מסביב 
לקלפים, ומבקשים מכל משתתף לבחור את הקלף שאיתו 
הוא הכי מזדהה ומסמל בשבילו את השנה החדשה. לאחר 
שרוצה  ממי  מבקשים  שלהם,  הקלף  את  בוחרים  שכולם 
מאחל  הוא  ומה  למה,  בחר,  הוא  מה  ולהסביר  לשתף 
לעצמו, לשאר המשתתפים, לעם או לעולם כולו. אם אין 
אובייקט  לבחור  למשתתפים  להציע  ניתן  קלפים, 
כלשהו במרחב מסביב (עץ, מנוף, מגלשה, נדנדה, גדר, 

גשר וכדומה), ולאחר מכן להסביר מה הוא מסמל.

+ 6 10 דק'4



ברכת הבנים והבנות
שרים ביחד 

אין כמו שירה משותפת של שיר מוכר חדש או ישן. 
זה יכול להיות שיר יהודי, פיוט, קטע מהתפילה, או שיר 
ישראלי חדש. הנה כמה רעיונות לשירים שאפשר לשיר 
עשר  שנים  באופק),  לבן  מפרש  יש  (עוד  יהי  לו  יחד: 
הלכה  שנה  השנה,  בראש  הדקל),  נתן  (בתשרי  ירחים 
בארץ  יהודי  סתיו  ברכה,  ותן  הבאה,  בשנה  באה,  שנה 
השירים נמצאים בסוף החוברת. אם אפשר,  אבותיי. 
מדפיסים  דף,  על  אהובים  שירים  מראש  מכינים 
ומחלקים למשתתפים. אם לא, המנחה יכול לשיר מתוך 

החוברת ולסמוך על הזיכרון של המשתתפים.

+ 4 משתנה1



ברכת הבנים והבנות

הרוח נושבת בראש השנה
בוחרים מתנדב  יושבים במעגל (על רצפה או על כיסא).  עומדים או 
לזוז  למשתתפים  לגרום  אמור  המתנדב  המשחק.  יתחיל  שאיתו 
מהמקום הראשון בו היו במעגל למקום אחר במעגל. איך עושים את 

זה? המתנדב פותח במשפט הבא: "הרוח נושבת בראש השנה לכל
מי ש ________".  (*ראו דוגמאות להשלמות המשפט בסוף). כל 

לחפש  כדי  המעגל  בתוך  ומסתובב  קם  לגביו,  תקף  שהמשפט  מי 
לעצמו מקום ישיבה אחר. מי שלא מצא מקום, נשאר באמצע המעגל, 

והוא מי שיקרא את המשפט הבא.
*השלמות משפטים לדוגמה: הרוח בראש השנה נושבת לכל מי 

שכתב/ה כרטיס ברכה בשבוע האחרון, שמע/ה תקיעת שופר בבית 
הכנסת, לובש/ת בגד לבן, אוהב/ת רימון, הלך/ה לסבא וסבתא בחג, 

אכל/ה ראש של דג, תקע/ה בעצמו בשופר, היה ברא/ש השנה 
בחו"ל, וכדומה.

+ 6 12 דק'1



ברכת הבנים והבנות
שקית האיחולים

את הסימנים הרגילים כולנו מכירים, אבל המשחק הזה נותן 
לכם הזדמנות להמציא סימנים מקוריים, וגם ליהנות מזה. 
"שטויות"  מיני  בכל  מלאה  אטומה  שקית  לאירוע  מביאים 
(משחקים קטנים, דמויות של חיות מפלסטיק, תמונות גזורות 
לשקית  היד  את  מכניסים  המשתתפים  וכדומה).  מעיתונים 
להפוך  צריכים  הם  שאותו  אחד,  "סימן"  ממנה  ומוציאים 
לאיחול לשנה הקרובה, על ידי אמירת הסימן בקול רם ואיחולו 

לשאר המשתתפים. 
אפשר בסגנון "של מי השורה הזאת". כלומר: החפץ ניתן 
צריך  מהם  אחד  וכל  זה,  אחר  בזה  שונים,  אנשים  לשלושה 
המשחק  של  זו  גרסה  חפץ.   אותו  עם  חדש  איחול  להמציא 

מתאימה לקהל מבוגר יותר.

+ 4 10 דק'5



של מי הברכה הזאת?
פתקים  על  אותה  וכותבים  ארוכה  ברכה  מראש  מכינים 
צבעוניים, על כל פתק - מילה אחת או שתיים לכל היותר. את 
מראש  מפזרים  שאותן  למעטפות  מכניסים  הפתקים 
ברחבי המקום שבו יתרחש האירוע. ניתן גם לתלות אותן על 
לספסלים  מתחת  אותן  ולהחביא  תאורה,  עמודי  או  עצים 
המשחק,  מטרת  את  מסביר  שהמנחה  לאחר  וכדומה. 
אחרי  משותף  חיפושים  למסע  יוצאים  המשתתפים 
צריכים  הם  המשתתפים  שמצאו  הפתקים  את  הברכות. 
הברכה  את  מחדש  להרכיב  ושם  מרכזית,  לנקודה  להביא 

המסתתרת.

ברכה לדוגמה: יהי רצון שתהא השנה הזו הבאה עלינו
לטובה, שנה מלאה במשמעות ופרנסה טובה, שמחה בבית

ואור במשפחה, שנה שבה נרבה במעשים טובים וחסד
לסובבים אותנו, שנה שבה יתמלאו כל משאלות ליבנו

+ 4 20 דק'5



ברכת הבנים והבנות

טאבו ראש השנה
משחקים?  איך  להגיד.  שאסור  מילים  של  משחק  הוא  טאבו 
אחד  לו  ומראים  המנחה  אל  להגיע  מהמשתתפים  אחד  מזמינים 
לגרום  המשתתף  על  הבא.  שבעמוד  המודגשים  מהמושגים 
להשתמש  בלי  אך  המושג,  מהו  לנחש  המשתתפים  לשאר 
במילות הטאבו שמופיעות ליד המושג, שהן המילים שאסור לומר. 
מבלי  הנבחר  המושג  על  פרטים  לקהל  לתת  צריך  המשתתף 
שיאמר את המילים שלידו. לדוגמה:, אם הקהל צריך לזהות את 
הוא  המושג  להם:  לומר  יכול  המשתתף  דג",  של  "ראש  המושג 
משהו שאוכלים אותו, גם בשבת, הוא בצבע כסוף, וכולי. אסור לו 
אחד  שהוא  או  קשקשים  לו  יש  במים,  חי  הוא  שוחה,  הוא  לומר: 
אחד,  מושג  שמפצחים  אחרי  השנה.  ראש  של  מהסימנים 

מזמינים משתתף חדש שיגרום לקהל לנחש את המושג הבא.

+ 8 10 דק'1



ברכת הבנים והבנות
מושגים לטאבו:

ראש של דג: שוחה, מים, סנפיר וקשקשים, סימן | תפוח בדבש:
מתוק, עץ, דבורה, סימן | תשליך: ים, נהר, חטאים, מצולות | רימון:

גרגרים, אדום, שבעת המינים, זכויות | סליחה: מחילה, להתנצל,
מצטער, מעשה | סימנים: תפוח, דבש, רימון, אוכלים | תפילה: בית
כנסת, שבת, טלית, א־לוהים | תשפ"ג: תשפ"ב, שנה, עברית, 2022

| שנה טובה: גלויה, ברכה, איחול, שולחים | תרועה: אייל, תקיעה,
שברים, עקדת יצחק, שופר.



שירים שאפשר לשיר ביחד



לו יהי / נעמי שמר וקובי אשרת

עוד יש מפרש לבן באופק
מול ענן שחור כבד,

כל שנבקש לו יהי.
ואם בחלונות הערב
אור נרות החג רועד

כל שנבקש לו יהי.
 

לו יהי, לו יהי,
אנא לו יהי,

כל שנבקש לו יהי.
לו יהי, לו יהי,

אנא לו יהי,
כל שנבקש לו יהי.

 
אם המבשר עומד בדלֿתֿ

תן מילה טובה בפיו
כל שנבקש לו יהי.

אם נפשך למות שואלת
מפריחה ומאסיף

כל שנבקש לו יהי.

 
לו יהי, לו יהי,

אנא לו יהי,
כל שנבקש לו יהי.

לו יהי, לו יהי,
אנא לו יהי,

כל שנבקש לו יהי.
 

מה קול ענות אני שומע
קול שופר וקול תופים

כל שנבקש לו יהי.
לו תישמע בתוך כל אלה

גם תפילה אחת מפי
כל שנבקש לו יהי.

 
לו יהי, לו יהי,

אנא לו יהי,
כל שנבקש לו יהי.

לו יהי, לו יהי,
אנא לו יהי,

כל שנבקש לו יהי.

 
בתוך שכונה קטנה מוצלת

בית קט עם גג אדום
כל שנבקש לו יהי.

זה סוף הקיץ סוף הדרך
תן להם לשוב הלום

כל שנבקש לו יהי.
 

לו יהי, לו יהי,
אנא לו יהי,

כל שנבקש לו יהי.
לו יהי, לו יהי,

אנא לו יהי.
כל שנבקש לו יהי,

לו יהי, לו יהי,
אנא לו יהי,

כל שנבקש לו יהי.
לו יהי...



שנה טובה, טייס אמיץ,
רוכב במרום שמיים,

ורוב שלום מלח עברי,
עושה דרכו במים.

שנה טובה, שנה טובה!

שנה טובה לכל עמל
בניר וגם במלט,

שנה טובה ומתוקה
לכל ילדה וילד!

שנה טובה, שנה טובה!

שנה הלכה, שנה באה / 
לוין קיפניס ונחום ורדי

שנה הלכה, שנה באה
אני כפי ארימה.

שנה טובה לך, אבא,
שנה טובה לך, אמא.

שנה טובה, שנה טובה!

שנה טובה לדוד גיבור
אשר על המשמרת,

ולכל נוטר, בעיר, בכפר,
ברכת "חזק" נמסרת.

שנה טובה, שנה טובה!



בראש השנה, בראש השנה
פרחה עננה ברקיע הסתיו

בראש השנה כנר נשמה
נדלק בשדה חצב.

בראש השנה, בראש השנה
ליבנו ענה בתפילה נושנה

שיפה ושונה תהא השנה
אשר מתחילה עכשיו.

בראש השנה, בראש השנה
פרחה מנגינה שאיש לא הכיר

ותוך יממה הזמר המה
מכל חלונות העיר.

בראש השנה, בראש השנה
ליבנו ענה בתפילה נושנה

שיפה ושונה תהא השנה
אשר מתחילה בשיר.

בראש השנה / נעמי שמר

בראש השנה, בראש השנה
פרחה שושנה אצלי בגינה
בראש השנה סירה לבנה

עגנה לה בחוף פתאום.

בראש השנה, בראש השנה
ליבנו ענה בתפילה נושנה

שיפה ושונה תהא השנה
אשר מתחילה לה היום.



באדר עלה ניחוח
מן הפרדסים

בניסן הונפו בכוח
כל החרמשים.

באייר הכל צמח
בסיוון הבכיר

בתמוז ואב שמחנו
אחר קציר.

תשרי, חשוון, כסלו, טבת
חלפו, חלפו ביעף

גם שבט, אדר, ניסן, אייר,
סיוון, תמוז ואב

ובבוא אלול אלינו
ריח סתיו עלה

והתחלנו את שירנו
מהתחלה.

שנים עשר ירחים / נעמי שמר

בתשרי נתן הדקל
פרי שחום נחמד
בחשוון ירד יורה

ועל גגי רקד.

בכסלו נרקיס הופיע
בטבת ברד

ובשבט חמה הפציעה
ליום אחד.



בשנה הבאה / 
אהוד מנור ונורית הירש

בשנה הבאה נשב על המרפסת
ונספור ציפורים נודדות.

ילדים בחופשה ישחקו תופסת
בין הבית לבין השדות.
עוד תראה, עוד תראה

כמה טוב יהיה
בשנה, בשנה הבאה.

 
ענבים אדומים יבשילו עד הערב

ויוגשו צוננים לשולחן.
ורוחות רדומים ישאו אל אם 

הדרך
עיתונים ישנים וענן.

עוד תראה, עוד תראה...

 
בשנה הבאה נפרוש כפות ידיים

מול האור הניגר הלבן
אנפה לבנה תפרוש באור 

כנפיים
והשמש תזרח בתוכן.

עוד תראה, עוד תראה...



באדר עלה ניחוח
מן הפרדסים

בניסן הונפו בכוח
כל החרמשים.

באייר הכל צמח
בסיוון הבכיר

בתמוז ואב שמחנו
אחר קציר.

תשרי, חשוון, כסלו, טבת
חלפו, חלפו ביעף

גם שבט, אדר, ניסן, אייר,
סיוון, תמוז ואב

ובבוא אלול אלינו
ריח סתיו עלה

והתחלנו את שירנו
מהתחלה.

שנים עשר ירחים / נעמי שמר

בתשרי נתן הדקל
פרי שחום נחמד
בחשוון ירד יורה

ועל גגי רקד.

בכסלו נרקיס הופיע
בטבת ברד

ובשבט חמה הפציעה
ליום אחד.

וברך שנתנו כשנים הטובות.
ותן ברכה,
ותן ברכה,

ותן ברכה על פני האדמה.

השנים  ברכת  פי  (על  ברכה  ותן 
בתפילת עמידה) / נורית הירש

ברך עלינו את השנה הזאת,
את השנה הזאת

ותן את כל מיני תבואתה לטובה,
ותן ברכה על פני האדמה.

ושבענו מטובה,
וברך שנתנו כשנים הטובות.

ושבענו מטובה,



yachadzehut.org.il

לזכרו של אביגדור וינריב,
שהיה מראשוני התוקעים בשופר ברחובה של עיר

שופר בפארק
חוברת למנחה




