
 

 מיקום: חוץ ופנים.

 זמן: כשעה וחצי )תלוי במספר החניכים(.

קערות *רימונים *תפוחים  2ציוד:  * סרטים )אם אין ניתן להכין מנייר קרפ( * לוח מחיק *טוש מחיק *

*דבש *בלוני הליום כמספר החניכים *סרט קשירה *פתקים לבנים כמספר החניכים *פתקים 

 ( כמספר החניכים אדומים)או בכל צבע שונה

 

 פתיחה:

עורכים סבב קצר בו כל חניך ישתף היכן הוא יהיה בארוחת החג? כיצד נהוג לחגוג במשפחתו? מה 

 הוא יודע על ראש השנה?

 גוף:

  על לוח מחיק המדריך יכתוב את המילים "ראש השנה" כל חניך בתורו  –תופסת ראש השנה

ר, דג, וכו'( והמדריך יכתוב זאת על גבי יאמר משהו שמתקשר לו לראש השנה )לדוגמה: שופ

מהמילים שנאמרו והן ישמשו כ"גלגל  4הלוח כ"שמש אסוציאציות" לאחר מכן המדריך יבחר 

 הצלה" במשחק הזה.

 

  משחקים תופסת רגילה, אך שכשהתופס מתקרב לאחד החניכים והוא לא מספיק להתחמק

ויאמר את אחת מהמילים אשר ממנו, יש לו את האפשרות להינצל כאשר ירד על הברכיים 

המדריך הגדיר כ"גלגל הצלה". קרה וחניך התבלבל, או נתפס מבלי להינצל, כעת חניך זה 

 הינו התופס. 

 

 

   מסבירים לחניכים את כי בראש השנה נהוג לאכול תפוח בדבש  -קווא קווא דלה אומה דביק

קווא דלה אומה,  על מנת שתהיה לנו שנה מתוקה. לאחר מכן, משחקים את המשחק קווא

 כאשרה לחלק מן החניכים מורחים דבש על הידיים.

 

   מסבירים לחניכים שאומרים שבראש השנה "שנהיה לראש ולא לזנב"  כדי  -תופסת זנבות

שבחיי היומיום שלנו נהיה בראש, ונוביל ולא נהיה נספחים. לאחר מכן,  שמים לכל חניך 

שמשו כ"זנבות" לחניכים , המטרה של כל עניבה או סרט בצד האחורי של המכנס, אשר י

חניך היא לתפוס כמה שיותר זנבות. החניך אשר יתפוס הכי הרבה זנבות בלי שתפסו את 

 שלו מנצח.

 

 

   נהוג לאכול רימון ולאחל "ירבו מצוותינו כרימון", מסבירים לחניכים, כי  -מרוץ הרימונים

חקים את מרוץ הרימונים. החניכים לאחר מכן מש. כלומר, כמספרם הרב של גרגירי הרימון 

עומדים בטור ומולם מניחים קערה ריקה ובמרחק כמה מטרים מהם, מול הקערה הריקה 

מניחים קערה מלאת גרגירי רימונים, החניכים יצטרכו להעביר רק בעזרת הפה את 

 דקות .  5 –הגרגירים ועליהם לעשות זאת בפחות מ 

 

 



 

  אש בון הנפש שהאדם עושה לעצמו בתקופה זו, מסבירים לחניכים על חש –חשבון נפש

השנה עומד במוקד של תקופה שבה המאמינים עורכים חשבון נפש, מבקשים סליחה על 

מעשיהם הרעים בשנה שחלפה, ושואפים לפתוח דף חדש בשנה הנכנסת. בחודש אלול, 

הנקרא "חודש הרחמים והסליחות", מתחילה תקופת חשבון הנפש. המאמינים מתפללים 

פילות מיוחדת הנקראות "סליחות" שתוכנן חרטה על החטאים שביצעו ובקשת מחילה מן ת

פתקים בשני צבעים וכותב בכל אחד מהם מעשים טובים  2לאחר מכן כל חניך מקבל  האל.

שלו השנה ומעשים פחות טובים )מחליטים מראש באיזה צבע כל קטגוריה(. את המעשים 

פח ולהימנע מהישנותם של מקרים דומים בעתיד. את הלא טובים מחליטים כקבוצה לזרוק ל

הדברים הטובים, קושרים לבלון הליום ומעיפים באוויר כדי שתמיד נזכור שאלה המעשים 

 שמעלים אותנו כבני אדם בחברה שלנו. 

 

 סיום:

 

 לסיום מחלקים לחניכים תפוח בדבש.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 פעולת התנדבות ברוח ראש השנה 

 פוח בדבש, מימוש אחד העקרונות מחמשת הממים.פרויקט ת

לקראת השנה החדשה, נגייס את השכבות הבוגרות בסניף על מנת לפתוח את השנה עם מעשה טוב 

 למען הקהילה והזולת. 

 להלן מספר רעיונות לפעולות שניתן לעשות: 

 ת לחלק ברחבי העיר תפוח בדבש, ולאחל לכל העוברים ושבים שנה טובה ומתוקה ממשפח

 הנוער הלאומי. 

  ניתן לשתף פעולה עם מחלקת ילדים באחד מבתי החולים הקרוב לאזור  –ביקור בבתי חולים

 הסניף ולתאם עמם, כי נגיע לביקור ולהפעיל שם את הילידים שנאלצים לעבור את החג בבית. 

 נחלק ברחבי המחלקה תפוח בדבש, נאחל שנה טובה, נשיר עם הילידים שירי חג לפי השירון

)ראה נספח(  ונשחק איתם מעט. אפשר לקחת גם דפי עבודה הקשורים לראש השנה )ראה 

 נספח( 

  ישנן משפחות רבות, אנשים מבוגרים ונזקקים שלא תהיה להם אפשרות  –איסוף מזון לנזקקים

לארוחת חג עקב מצבם הכלכלי. ניתן לשתף פעולה עם ארגונים כמו ארגון "לתת" ולאסוף מזון 

 בסופרים.

תן גם לאסוף מזון באופן עצמאי ולחלק את זה בצורת "מתן בסתר" הישר לבית האדם שצריך ני

 זאת.

 

 רצוי ליישם את כל הרעיונות ולחלק את זה כפרויקטים בשכבות הבוגרות. 

 נספחים:

 שירים לראש השנה : 

  בראש השנה
  מיעמ

 נעמי שמר מילים ולחן:
  ביצועים נוספים לשיר זה 9קיימים 

 
 
 

  בראש השנה, בראש השנה
  בגינה פרחה שושנה אצלי

  בראש השנה סירה לבנה
  עגנה לה בחוף פתאום

 
  בראש השנה, בראש השנה

  ליבנו ענה בתפילה נושנה
  שיפה ושונה תהא השנה

  אשר מתחילה לה היום
 

  בראש השנה, בראש השנה
  פרחה עננה ברקיע הסתיו

  בראש השנה כנר נשמה
  נדלק בשדה חצב

 
  בראש השנה, בראש השנה

  ה נושנהליבנו ענה בתפיל
  שיפה ושונה תהא השנה

 

 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=806&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=738&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=738&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=806&wrkid=5890


 

  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
 

 
  

 

  בשנה הבאה

  נעמי שמר

 

  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

 . ם לשולחןויוגשו צונני

  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
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  שנה טובה

 

  שנה הלכה, שנה באה

  האני כפי ארימ

 , 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

 

 , שנה טובה, טייס אמיץ

 , רוכב במרום שמיים

 , ורוב שלום מלח עברי

 . עושה דרכו במים

 ! טובהשנה טובה, שנה 

 

  שנה טובה לכל עמל

 , בניר וגם במלט

  שנה טובה ומתוקה

 ! לכל ילדה וילד

 !שנה טובה, שנה טובה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 דפי עבודה 
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