
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 וכמובן תקיעות שופר ומשמעותם. 
האירוע יתקיים בשני ימי 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.
ניתן לקבל מאתנו 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.. 	

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 דפי חלוקה למשתתפים וסוכריות. אחרי מילות ההקדמה חלקו . 1

את הדפים למשתתפים. 
מומלץ לעבור על הדפים כמה ימים לפני החג כדי להחליט מה תעשה ביום הראשון של החג . 	

ומה בשני. )רוב התוכן יכול לחזור על עצמו ביום השני אך חשוב לשנות קצת( כמו כן אם 
תרצה להוסיף וכו'. סמן במדגש את הקטעים שתרצה להשתמש בהם, וסמן לעצמך על מה 
רצון  וגם את הפיוט "עת שערי  :"ונתנה תוקף"  לדלג. לדוגמא: הבאנו לבחירה את הפיוט 
לפי  כמובן להתחשב  ביום שאחרי.  והשני  ליום הראשון  לבחור אחד מהם  עדיף  להפתח". 

הקהל. 



מהלך האירוע:
פתח את האירוע במילים חגיגיות כגון: ברוכים הבאים לאירוע קבלת שנה, היום בו הכל התחיל. 
נשיר מעט יחד, נקשיב לקולו הראשוני והטבעי של השופר, נלמד ונחשוב קצת על ערכי החג, 

נקבל ממתק, ונחבר עוד דור למורשת בת 00	,	 שנה. 

שמי____________ האירוע משותף לארגון "יחד אור תורה סטון", ״צהר״, למנהלת הזהות 
היהודית, לחברה למתנ"סים, וגם ל......... )לגוף מקומי שותף אם יש(. זה הזמן לחלק לציבור 

את הדפים למשתתף.
בעמוד האחרון של הדף שקיבלתם יש גם הצעה לסדר ראש השנה שניתן לעשות בבית.

נתחיל בשני שירים לחימום האווירה, נא הצטרפו.  השיר הראשון, "שנה טובה" המוכר והידוע של 
לוין קיפינס. השיר הבא לקוח מספר התהילים ומדבר על החיים הטובים שיהיו לאדם ששומר על 
יוצאים רק מילים טובות של אמת ולא שקר,  פיו, וחושב לפני שהוא מדבר; אדם שמהפה שלו 
עידודים ומחמאות, חיזוקים חיוביים  ולא לשון הרע. אדם כזה יחיה בשלום עם כל הסובבים אותו.

בואו נשיר יחד: מי האיש החפץ חיים......

נעבור לתקיעות שופר
בכל בתי הכנסת והקהילות בכל רחבי העולם תוקעים היום ומחר בשופר 100 תקיעות, אנו נתקע 

רק 0	. זו מצוה הכתובה בתורה.
בתורה ראש השנה נקרא יום תרועה. ישנם 	 סוגי תקיעות: תקיעה – קול רציף )כדאי להדגים(, 

שברים - 	 קולות קטנים, תרועה - קולות קטנים שמזכירים יבבות.

ישנם מספר סיבות לתקיעות שופר. ניתן כמה מהם:
התקיעה נשמעת כאזעקה בעת מלחמה או תקיפת טילים ומזכירה לנו להתמקד בדברים . 1

החשובים בחיים, מעוררת את האדם למחשבה, לתיקון ושיפור עצמי, לבקשת סליחה ממי 
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".. 	

לפני התקיעה אברך שתי ברכות ותוכלו לעקוב אחרי סדר התקיעות - זה כתוב אצלכם בדף.
בזמן התקיעות כדאי להקשיב ולחשוב.



תקיעות.
על מה חשבתם בזמן התקיעות, מי רוצה לשתף אותנו? 

)אם יש תגובות כדאי לפתח קצת(

בואו נחשוב דקה: 
על מה אתם מתפללים/מבקשים ומאחלים לעצמכם לשנה החדשה?

מה למשפחה?
מה לקהילה/שכונה? 

מה לעם ישראל?
מה לעולם?

בואו נחשוב ונתפלל על זה דקה אחת.

מי רוצה לספר על מה הוא התפלל ומאחל לעם ישראל?

)אופציה: ילדים שירצו בסוף האירוע, נלמד אותם איך תוקעים בשופר(

ונתנה תוקף  
)במקום שרוב המשתתפים מעדות המזרח עדיף להשתמש בפיוטים אחות קטנה או עת שערי 

רצון(

פיוט זה נכתב לפני כ-1000 שנה ומאז מושר ברוב קהילות ישראל בראש השנה ויום כיפור.
הוא התפרסם במיוחד עם המנגינה של קיבוץ בית השיטה )מנגינה שהולחנה בעקבות מלחמת 

יום כיפור(.
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 יותר 
בקול אבא ואמא, לעזור יותר בבית, לשמור על החדר מסודר, פחות לכעוס, פחות לצעוק, יותר 

לחייך ולעזור ועוד.....(.



למי יש עוד דוגמאות במה אפשר להשתפר? )בקש תשובות מהקהל(
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 - מה זה 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, 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.

בואו נקרא יחד חלק מהפיוט ונתנה תוקף )לשיר אותו זה קצת מסובך, עם זאת, אם יש בקהל מי 
שרוצה ויש שת"פ ניתן לנסות לשיר לפחות חלק במנגינה הידועה או אחרת. בכל מקרה מומלץ 

לא להמשיך מעבר ל"מעבירים את רוע הגזירה".  שוב, חשוב להרגיש את הקהל.(
)ביום השני אפשר לחילופין להסביר בקצרה ולקרוא את הפיוט "אחות קטנה" - ראה הסברים 

בדף שחילקת(.

עכשיו נחזור לילדים:
נצטרף  וכולנו  נעמי שמר  בגינה" של  "בראש השנה פרחה שושנה אצלי  הידוע  נשיר את השיר 

לאיחול שבשיר "ליבנו ענה בתפילה נושנה, שיפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה עכשיו".

טקס ברכת הילדים:
בהרבה בתים בכל ליל שבת יש טקס מיוחד וחוויה מרגשת כשההורים מברכים את הילדים.

ברכת הבנים והבנות בראש השנה יכולה להוות התחלה נפלאה של שנה, אז בואו נעשה זאת כאן 
ועכשיו.

)המטרה לייצר מעמד שבו כולם מתרגשים ומברכים יחד זה את זה לשנה טובה(.
אני מבקש מההורים, אבא ואמא, לשים את ידיהם על ראש הילדים ולקרוא את הברכה מהדף. יש 

ברכה לבן וברכה לבת בו אנו מאחלים להם להיות כמו האבות ואמהות שבתנ"ך.
בנוסף, בשקט, כל הורה יברך את ילדיו ברכה מהלב.................................

ילדים, זה הזמן שלנו להגיד תודה לאבא ואמא על כל מה שהם עושים לנו כל השנה כגון: אוכל, 
בגדים.....

וגם כל ילד וילדה יחשבו על ברכה לברך את ההורים, בברכה שלפי דעתכם תשמח אותם, לקראת 
השנה שמתחילה היום. ילדים קדימה......

אפשר לאמץ זאת כמנהג כל שבת לעשות בבית טקס ברכת הילדים.

סיפור:
)מופיע בדף למשתתפים(

מומלץ לספר בצורה דרמטית



 תשליך
)המלצה: ניתן לעשות ליד מים, וגם אם אין, העיקר המימד הרעיוני. יש לשקול אם לעשות טקס 

זה לפי הקהל, או להחליט לעשותו רק באחד משני הימים.(
קצרה  הים, לשאת תפילה  או שפת  הבאר  הנהר,  אל  לצאת  נהוג  הצהריים,  אחרי  בראש השנה 

ו"להשליך" את המעשים וההתנהגות שעליהם אנו מתחרטים. 
חשבו: מה הייתם רוצים להשליך? משהו שקרה השנה? תכונה או התנהגות שאתם רוצים לשנות?
אנו נגיד ביחד את הנוסח, פסוק מספר מיכה שבתנ"ך ואח"כ כל אחד יגיד בשקט לעצמו מה הוא 

היה רוצה להשליך - לזרוק מעצמו, לשנה החדשה.
ילדים יכולים להגיד בשקט להורים.

בואו נגיד ביחד:  "מי אל כמוך..." עכשיו זה הזמן לחשוב מה להשליך )כדאי לתת חצי דקה שקט(.
לסיום ניתן להוסיף את הפיוט עת שערי רצון להפתח שעוסק בעקידת יצחק. מובאים כאן רק 
חלק מהבתים של הפיוט. למבוגרים ניתן לאתגר לקרוא ולראות אם הם יכולים להסביר ולהבין 

את העברית הפיוטית.
וכן לשיר את השיר 'כל העולם כולו גשר צר מאוד'.

זה הזמן לחלק את הממתקים.

באותו  חברים,  ולהביא  אתנו,  לחגוג  להגיע  מוזמנים  אתם  בחמש.  מחר  גם  כאן  נהיה  "אנחנו 
המקום ובאותה השעה." תודה שאפשרתם לי לחוות אתכם את החוויה."

בעמוד האחרון יש לכם סדר ראש השנה לבית, אתם מוזמנים לארגן טקס משפחתי בסעודת חג 
ולהשתמש בזה.

להתראות בשנה הבאה.
שתהיה לכם שנה טובה.

סיום האירוע:
בסיום האירוע, חשוב לקבע את החוויה בלב המשתתפים גם בשבילם וגם כמשוב עבורינו. נסה 

להישאר אתם מספר דקות ולשאול מספר משתתפים שתיים שלוש מבין השאלות:
איך הרגשתם?

לאיזה רגע התחברתם? מה הזכיר לכם משהו חשוב? איך הרגשתם כשקול השופר נשמע? מה 
זה בשבילך להביא ילד לטקס כזה?

ולספר כדי שנוכל לדעת עד כמה זה מדבר אל האנשים, האם זה  חשוב לדובב אנשים לשתף 
חשוב ומשמעותי להם.



משוב
וכן שהתורמים  כדי שנוכל להשתפר,  וכמה השתתפו  היה  איך  היה,  לנו מאוד לדעת מה  חשוב 

לאירוע יוכלו להתעדכן במה שקרה, כדי לעודד אותם לתרום שנית לטובת אירועים אלה.
לכן נשמח מאוד שתמלא את המשוב הבא ותשלח לנו בכל דרך שנוחה לך.

 etit@ots.org.il 0   או במייל	בפקס' 5880908-
או למלא, לצלם ולשלוח את המשוב בוואטסאפ בנייד: 8	55758-	05

לנוחיותך: אנו נשלח לך משוב זה גם במייל.
שם: ______________________________________________________
כתובת: ____________________________________________________
אי מייל: ____________________________________________________
מקום האירוע:_________________________________________________
עיר : _______________   מיקום )שם הפארק או המתנס(: ___________________

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

משתתפים:
כמות משתתפים: ביום א _________________   ביום ב _________________. 1
חתך המשתתפים )ילדים, מבוגרים, חילונים דתיים וכו'...(. 	

______________________________________________________         
______________________________________________________         

מה היו תגובות המשתתפים ומידת שיתוף הפעולה?. 	
______________________________________________________         
______________________________________________________         
______________________________________________________         

איך את/ה הרגשת באירוע?. 	
______________________________________________________         
______________________________________________________         

סיפור מעניין של משתתפים מהאירוע. 5
______________________________________________________         

 ______________________________________________________         
6.     הערות ולקחים שלך לטובת שיפור האירוע

______________________________________________________         
______________________________________________________         

7.      הערות על החומרים שקיבלת מאיתנו
______________________________________________________         
______________________________________________________         



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


