
  

  

 לאירוע ראש השנה ושירים רעיונות, תכניםאוסף 
 שאפשר לקיים בקהילה של ישראלים בתפוצות לפני או אחרי החג

 

 

   !כותיהתכלה שנה וקללותיה, תחל שנה ובר

ושלמים   בריאים  אותה  שנעבור  בתקווה  מאוחדים  וכולנו  העולם,  על  עוברת  ומיוחדת  מוזרה  תקופה 

 ואיתנים בכל המובנים, על ילדינו, הורינו קרובינו ומכרינו.  

כמו חלק גדול מהאנושות    – במחצית השנה האחרונה, בצל המאבק במגיפת הקורונה, הקהילות שלנו  

תדיר.  –כולה   המשתנה  למציאות  עצמן  ולהתאים  מורכבים  קשיים  עם  להתמודד  בזכות   נאלצו 

ההתמודדות הזו גילינו והבנו, יותר מבעבר, את המשמעות של קהילה ואת חשיבותם של הקשרים שנוצרו  

חבריה.ומתקי בין  ולהיפגש ימים  מידע  לשתף  לאפשרות  המתאפשרות  ,  מעבר  לפעילויות  ומעבר 

והוכחנו שהקהילות   לבד,  לא נשאר  אחד מחבריהן  אף  באמצעותה של קהילה, בזכות הקהילות שלנו 

 .קיימות גם ובעיקר כדי לספק רשת ביטחון של עזרה הדדית בעת הצורך

אנו שולחים אליכם איגרת זו, ומקווים  , 2020בספטמבר  18-שיחול ב  א"פערב ראש השנה ה'תשלקראת 

סעודת  סביב שולחן  ,  או קהילתי שתקיימו, משפחתי  שהתכנים הנכללים בה יסייעו בידיכם באירוע חברתי

   . מאפשרות לכם השעהשמגבלות ככל , ונלייןאו א  פגש חברים, במהחג

 . , בדרך שלהםהנות ממנויול ראש השנה יזכו לציין את   בקהילותינוות וחברים שיותר חבר ה מי ייתן וכמ

 machon.kehilot@gmail.com ,+31.6.2122.4468בכל עת:  אתם מוזמנים לפנות אלינו 

 שנה טובה! 

 מכון קהילות 

 

 שבפניכם על האוסף 

פי המסורת  -ראש השנה הוא חג המשלב בין הפרטי לאוניברסאלי, בין בריאת האדם לבריאת העולם. על

. עם ישראל בלבד. ראש השנה הוא חג כלל אנושינוגע ל, אינו  חגים אחריםהיהודית, ראש השנה, שלא כמו  

ֵאי עולם"בתפילות החג נכתב כי ראש השנה הוא   דווקא  ומדוע  דם,  בני הא  לכל, כלומר  יום הדין "לכל בָּ

   ושבו החלה האנושות.  שהעולם נברא בחודש תשרי ? אחת התשובות היאהוא

בו כל    החג מתואר יום הדין   בתפילות.  פי המסורת, אדם נידון בראש השנה על מעשיו בשנה שחלפה-על

ל  מהם עבמסדר, ואלוהים שופט כל אחד  בני האדם עוברים לפני אלוהים, כצאן לפני הרועה או כחיילים  

ועל המדינות בו יאמר  אלא גם עמים ומדינות: "  בראש השנה,מעשיו. אך לא רק בני אדם כיחידים נידונים 

 .איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לרעב ואיזו לשובע"

  – . מצד אחד  הפרטי והאוניברסאלי,  שני המימדים הללובאירוע ראש השנה שתקיימו ניתן לתת ביטוי ל

להדגיש את היחד, את הקהילה, ולתת ביטוי לקיומה   – משמעות החג עבור היחיד, ומצד שני  להתייחס אל

   גשמי.הן ברובד הרוחני והן ברובד ה

זהו הזמן שלנו להביט לאחור, לעבר השנה המסתיימת, ולהתבונן קדימה לקראת התחלות חדשות: לתכנן  

 תוכניות, להציב מטרות, ולברך את עצמנו ואחד את השני.  
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 הפעלות לילדים 

דוגמאות המשרתות, בין    כמה  קיימים אינספור רעיונות לפעילויות עם הילדים בחגי ישראל. הבאנו כאן 

 רצון שלנו להעניק לילדינו חוויית חג חילונית, בעברית.   היתר, את ה 

נשב עם הילדים ונחשוב, כל אחד לחוד, על מה הוא רוצה לעשות ולהספיק השנה,   –  בקבוק הבטחות

מה חשוב לו, ומה הוא רוצה ללמוד לגלות, ובמה הוא רוצה להשתפר. לאחר שחשבנו, נצייר או נרשום את  

  הדברים אותם אנו רוצים לעשות בשנה הקרובה, ואת הדפים עליהם ציירנו או כתבנו נקפל ונטמין בבקבוק. 

אפשר להחביא את הבקבוק עם ההבטחות שלנו לגבי השנה החדשה בחצר, ואם אין לנו חצר או מרפסת  

אפשר גם להחביא את בקבוק ההבטחות בארון. בשנה הבאה נחזור ונפתח את הבקבוק ונראה אם עמדנו  

 בהבטחות לעצמנו.  

לשנה החדשה נצייר  –   כרטיסי ברכה  צידו החיצוני  ועל  בריסטול  ברכה  ובציד   ,ניקח  נכתוב  הפנימי  ו 

לקרובי משפחתנו.  אפשר לקנות מראש מעטפות ובולים, ולבקש מההורים לכתוב את כתובות יקיריהם 

ומיד בתום האירוע לשלוח את המעטפות באמצעות הדואר. ואם מעדיפים לחסוך בזמן  על המעטפות, 

רוח התקופה לפי  לנהוג  וגם  יצלמו  ובהוצאות,  אפשר שההורים  כרטיסי באמצעות הטל,  את  פון שלהם 

אפשר גם לבקש   מיידית לקרובי המשפחה האהובים בווטסאפ )או בכל דרך אחרת(.ישגרו אותם הברכה, ו

 מההורים להעלות את הברכות אל קבוצת הפייסבוק הקהילתית.

מייל לשנה החדשה ותנו לו לצרף מכותבים  -כתבו עם ילדכם ברכה באי  –   ברכת שנה טובה בדוא"ל

 עם תמונה שלו או של המשפחה.ולהוסיף קובץ 

מכסים בנייר קיר גדול בחדר או באולם בו מתקיים האירוע. כל אחד מן המשתתפים   –  גרפיטי קהילתי

 ידי כף היד או הרגל. -מוזמן לצייר עליו בגואש או לכתוב ברכה לראש השנה, וכן להטביע חותם על
 

 ברכות ותפילות אישיות, משפחתיות וקהילתיות 

ל ראש השנהכתוב  מבקשים מהמשתתפים  לקראת  האירוע  ברכות ותפילות  לקראת  זאת  לעשות  ניתן   .

זוהי הזדמנות לחבר  ולבקש מהמשתתפים להביא עמם את שכתבו, ואפשר גם לכתוב אותן בפתח האירוע.  

בשנה  ברכות ותפילות אישיות, משפחתיות וקהילתיות, ולחשוב על הדברים החדשים אותם היינו לברוא  

את התיבה, ומקריאים בסבב  פותחים  אירוע  הבהמשך  או יש מתוך היש.    ,יש מאין  כיצד ניצור  –  החדשה

    שכתבו המשתתפים.הברכות והתפילות את 

 

 טקס תשליך קהילתי 

התשליך הוא מנהג שבו יהודים הולכים לים או לנהר ומתפללים את תפילת 'ותשליך' במטרה להטביע את  

לחם למים כדי שיבואו  חטאיהם במצולות. יש המנערים את בגדיהם או את כיסיהם, יש המשליכים פיסות 

הכל כמחווה    –הדגים ויבלעו אותם, ואחרים פותחים את הברז בבית הכנסת ומתפללים עם המים הזורמים  

 סמלית להשלכת העבירות והעוונות ולזכייה בחסד.

ויצירתי, הכולל פעילות מקבילה למבוגרים וילדים או פעילות משותפת   ניתן לקיים טקס תשליך צבעוני 

ולכלול כתיבה או ציור של  לכל משפחות ה קהילה. הפעילות יכולה להיות חלק מפיקניק קהילתי בחוץ, 

הפחדים שלנו לקראת השנה החדשה, את כל  והשאיפות  ,  של החלומותוהתכונות הטובות של כל אחד,  

יבחר כל משתתף, או תבחר כל משפחה, מה היו רוצים  , ובהמשך הדברים יש לכתוב על גבי ניירות קטנים

 ומה היו רוצים לשמור.  להשליך

 



 קטעי קריאה למפגש מבוגרים קהילתי לקראת ראש השנה 

 לשנה טובה יותר תפילה חילונית  – "לו יהי"

השאיפה של כולנו לכך שהשנה הקרובה  מבטא את הוא למעשה תפילה לכל דבר, ש ,השיר הזה

 תהיה פשוט טובה יותר.

 

  נעמי שמר /  לו יהי

 באופק עוד יש מפרש לבן 

 מול ענן שחור כבד 

 כל שנבקש לו יהי.

 ואם בחלונות הערב 

 אור נרות החג רועד 

 כל שנבקש לו יהי.
 

 לו יהי, לו יהי

 לו יהי -אנא  

 כל שנבקש לו יהי.
 

 אם המבשר עומד בדלת 

 תן מילה טובה בפיו 

 כל שנבקש לו יהי

 אם נפשך למות שואלת 

 מפריחה ומאסיף

 כל שנבקש לו יהי

 יהי...לו יהי, לו 
 

 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...
 

 ואם פתאום יזרח מאופל

 על ראשנו אור כוכב 

 כל שנבקש לו יהי.

 אז תן שלווה ותן גם כוח 

 לכל אלה שנאהב 

 כל שנבקש לו יהי.
 

 יהי, לו יהי...לו 

 

 
היא  כן .  עוד לפני 1973-ב מלחמת יום הכיפורים בזמן  נעמי שמר "לו יהי" הוא שיר שכתבה והלחינה 

לשיר " מילים עבריות  לכתוב  כתבה את  יטלסב" של הLet it beתכננה  היא  , ועם פרוץ המלחמה 

ם, אם כי ניתן לפרש אותן  חיילילסיום מהיר של המלחמה ולשלומם של ה תקווהמבטאות מילותיו, ה

עצמו פירש את מילות השיר   פול מקרטניהן מתאימות ונכונות בכל עת. אגב,  – גם באופן אוניברסאלי 

 הנח לדברים להיות כפי שהם".   - " הוא "אל תדאג Let it beבצורה שונה והסביר כי "

לזמרת   את השיר  אלברשטייןכשהשמיעה שמר  בעלה, שחזר משירות    חוה  טען  מנת שתבצעו,  על 

", ושמר שינתה את  Let it be, כי יש להתאים לשיר זה מנגינה מקורית, במקום הלחן של "מילואים

 הלחן כך שיתאים למילים העבריות.   

לו יהי"( הושמט  -הבית השני של השיר )"אם המבשר עומד בדלת, תן בשורה טובה בפיו, כל שנבקש  

ם )למעט מהביצוע של חוה אלברשטיין(, מפני שמילותיו עצובות במיוחד  במרוצת השנים מרוב הביצועי

 ומזכירות את המשפחות הרבות בישראל שקיבלו בשורות איוב. 
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 בין הקיץ לסתיו – חודש תשרי

שהס מרגישים שהקיץ הסתיים,  אנחנו  לעבודה,  בימים האחרונים  וגם חזרנו  כבר כאן,  הילדים  תיו 

לימודים חדשה ומתקצרות  בעיצומההשלכת    ,התחילו שנת  הולכות  השירים הבאים  .  ושעות האור 

הלחינה נעמי  "אסיף", כתב איתמר פרת ו  – . את הראשון שבהם  לאווירת הסתיו  יעזרו לכם להיכנס

אתם בטח  לכן שמר. השיר הזה מושמע רבות בתחנות הרדיו בישראל מדי שנה בתקופת חגי תשרי, ו

 .אותו יחד ראפשר לשי, אז מכירים את המנגינה שלו

  , לחן: נעמי שמריתמר פרת מילים: א/  אסיף

 המעשים  את אסוף

 והאותות  המילים את

 .משאת כבד ברכה יבול  כמו

 

 הפריחה את אסוף

 לזיכרונות  גמלה אשר

 .עת בטרם שחלף קיץ של

  
 

 היפים  פניה מראות  כל את אסוף

 .הבר ואת הפרי את כמו

 לשלפים מתחת  אפורה היא האדמה

 .דבר לך לתת עוד לה ואין

 

 שיבולתו  על חולם  גבעול  יותר ואין

 ואסרי  נדרי יותר ואין

 בעיתו  הגשם  כי הרוח הבטחת רק

 .תשרי בתום עפרה  את יחונן עוד

 

 

  מילים: יחיאל מוהר, לחן: יוחנן זראי/  רוח סתיו       

 אל תתבייש, היה עצוב. 

 אל תצטער, אם תצטער: 

 זאת היא עונה כזאת, חבוב, 

 רק הסתיו וזה עובר. זה 
 

 לך ערירי בליל העיר,

 הבט לרום, חפש כוכב,

 מותר, מותר גם לצעיר 

 להיות טיפה זקן בסתיו.
 

 זה הסתיו עם הענן 

 ועם הרוח המיבב,

 ואם אתה סתם ציניקן 

 בכל זאת זה צובט בלב. 

 

 הנה באוירה כזאת 

 לנערה שוב אין אומרים: 

 - "הי, בובה, מותק, בואי לרקוד"  

 "הביטי, ליל סתוים..."אלא: 
 

 אתה צוחק: "שטויות, שטויות". 

 מן התרגשות, "הו, מה פתאום..."

 אז למה זר סיתוניות 

 שלחת לילדה שלשום? 
 

 זה הסתיו עם הענן...
 

 דמעה, אל תתאדם, חבר,

 היא לא תגרום שום נזקים.

 תאמר: "זה גשם לא יותר",

 אבל הן שנינו זאת יודעים. 
 

 זה הסתיו עם הענן...

 



חודש תשרי הוא החודש הראשון למניין השנה והשביעי למניין החודשים מחודש ניסן: "בחודש השביעי,  

"הימים  חודש  זהו  כד(.  כג  )ויקרא  קודש"  מקרא  תרועה,  זיכרון  שבתון,  לכם  יהיה  לחודש,  באחד 

הנוראים" ימי הרחמים, הסליחות, התשובה והכפרה, בהם ממשיכים את אמירת הסליחות שהחלו  

  .חודש אלולב

מקור שם החודש: מקור שמו של החודש בבלי, "תשרית" שמשמעותו הוא התחלה. החודש בו מתחילה 

"ירח האסיף" המציין  בלוח החקלאי העברי הקדום שנמצא בחפירות גזר החודש נקרא השנה החדשה.

 .את גמר איסוף תנובת השדה

ויום לח ביום  עם צאת הקיץ בתשרי מגיע הסתיו. יום חם מתחלף ביום קריר , יום בהיר ביום מעונן 

יבש, זאת עונת הסתיו ותהפוכותיה. גם שנה חדשה נכנסת עם צפונותיה, האם תביא גשמי ברכה  

בעקבותיה או ימים שחונים, ללא מטר, בכנפיה. משיב הרוח ומוריד הגשם, היא ברכת הסתיו והחורף,  

בש נאספו  הקיץ. התבואות  מוריד הטל של  ברכת  את  כולם  שמחליפה  ועיני  דות, חג האסיף חולף 

 .נשואות לשמים כדי לראות סימנים לענני גשם שיביאו עימם שפע לשנה החדשה

במעט את   מנדנדות  תקופות שכאלו  תקופה של שינויים, של התחדשות, של מעברים.  זוהי  בעצם, 

בחינה   לנו שאלות של  ומזמנות  הרגילות, האוטומטיות  את הפעולות  היומיומית,  בחינת   –השגרה 

ההווה ובחינת העתיד. אלו מרכיבים אנחנו רוצים לשמר ואלו לא? אלו הצלחות אנו רוצים לשעתק  

ישלונות אנו יכולים ללמוד ולהתקדם? אלו ערכים חשובים לנו וכיצד נביא אותם לידי ביטוי?  ומאלו כ

 ומה עוד לא הספקתי לעשות ושעליו אני לא מוכן לוותר?   

 
 מילים: רחל שפירא, לחן: דני עמיהוד /שיר תשרי 

 

  השמיים משתנים

 לעיני החקלאים. 

  השכנים מתכוננים

 לימים הנוראים. 

 

  חושב עליךמישהו 

 ורושם את מעשיך.

  בוא הביתה במהרה 

  עם הרוח הקרירה 

  בוא הביתה במהרה 

 עם הרוח הקרירה. 

 

  מנדרינות מבשילות

 בפרדס במועדן. 

  המורות משתעלות 

 והולכות לישון מוקדם.

 

  כבר ראיתי נחליאלי

  ואולי זה רק נדמה לי

  עוד חמסין נשבר אתמול

  תם החופש הגדול 

  אתמול עוד חמסין נשבר 

 גם החופש הגדול. 

 מה יקרה ומה יחלוף? 

 שואלים הכתבים, 

  כשלאורך כביש החוף

 מתייצבים החצבים. 

  מה בעיתוני הערב 

 מבשרת הכותרת? 

  בוא הביתה במהרה 

  עם הרוח הקרירה 

  בוא הביתה במהרה 

 .עם הרוח הקרירה

 

 

 
 

 



 שיחה בנושא חשבון נפש 

 

אלול לבין יום הכיפורים, נתפסת במסורת היהודית כזמן של  התקופה הזו בשנה, שבין ראש חודש  

 חשבון נפש.  לפני שנדבר על כך, נקרא ביחד את הטקסטים הבאים: 

 .ברוך אתה שנתת לנו את ראש השנה"

את יום הזיכרון הזה, יום התרועה וההתראה. שנתת לנו את היקיצה הזו, את הבלמים האלה, את  

  .המבט אחורנית

עולם, כל השנה רצים, ואין אנו יודעים מפני מי, ואין אנו שמים לב לקראת  -של-רצים, ריבונו כי אנחנו 

וגם להביט אחור חבל לנו, מרוב דהירתנו אל המי מה.  כל השנה אנו דוהרים ואצה לנו  -יודע-מה, 

זו  הדרך, עד שאפילו איננו מתבוננים לדעת מה אנו דשים בעקבינו, ומי נרמס ברגלינו הדוהרות, ואי

 .הדרך נרוץ בה

וברוך אתה שנתת לנו את ראש השנה.  והוא    –בעול, מזנקים לרוץ ולגמוא מרחקים  -עייפים אנו ומושכי

טופח על שכמנו ואומר בקול שופר: רגע, לאן, לאן זה בעצם?  והוא מציב לעומתנו את הרמזור ומצווה:  

 !עצור, עצור מעט, חכה רגע

שימו לב, אולי רודפים אתם אחרי משהו ולא רצים אל המטרה?  הנה, הוא אומר לנו, אתם רצים, אבל 

עייפי מרוץ, טרוטי עיניים, מסתכלים סביב, קדימה,    –ואולי אתם רצים אל הפח או אל הפחת.  ואנחנו  

אחורה, ושואלים:  אנה זה נקלענו, והיכן היא נקודת הזינוק?  ובאמת, לאן פנינו מועדות, ובעצם, מי  

 !?...אנחנו בכלל

ך אתה שנתת לנו את ראש השנה.  יום התזכורת הזה, שבו אנו מוסיפים עוד שנה למניין שנותינו,  ברו

עוברים ביודעין ובשימת לב מן השנה אל השנה, ורואים את מכסת ימינו העוברת טיפין טיפין אל מחוז 

תאום  העבר, ואת המיכל המתמעט.  ואנחנו מביטים בראש השנה אשר נתת לנו כמו במראה, ומגלים פ

 .עוד קמט בפנינו, עוד קצת שיער שיבה, עוד יותר ידינו מגויידות

אורחים לנחלה?   -ואנו חשים את ֵגרותנו בעולם הזה, את נוכריותנו בו, ותמהים: איך רצינו להפוך מלון 

עוברי דרך, היאך חשבנו כי אזרחים אנחנו, ויושבי קבע?!    –ואת הגשר, איך חשבנו לעשותו בית?  ואנו 

נייר אל מחוז העתיד  -של-ו ממששות בלוח השנה החדש וחושינו יודעים מאוד, שגם הוא רק גשר וידינ

 .המתקרב

ברוך אתה שנתת לנו את ראש השנה. את קול התקיעה המעורר, את קול השברים המתרוצץ, את קול  

,  התרועה הפוצר ומתחנן.  שנתת לנו את יום ההרהורים הזה, את נקיפות המצפון, את אימת המאזן

 את הרמזור, את הבלמים, את התזכורת."

 

  



 / דוד אבידן  דחוף מאוד לתת

 

פֹות,   יו ִהְזַדְמנּיֹות נֹוסָּ ֵתת ְלַעְצִמי ַעְכשָּ חּוף ְמאֹוד לָּ  דָּ

ְכבָּר ֻמְמשּו,   ֵצאת ִמּתֹוְך ַהִהְזַדְמנּיֹות ַהּקֹוְדמֹות שֶׁ  לָּ

ֻרּיֹות ְפתּוחֹות.  ְפשָּ שֹות־ֲחִדישֹות, אֶׁ ֻרּיֹות ֲחדָּ ְפשָּ ר אֶׁ  ְלֵעבֶׁ

ַדְלִּתי ְלַסֵפק ְלַעְצמִ  ב ְמֻסּיָּם חָּ לָּ ְך ִחּיּוִני זֶׁה. ְבשָּ  י ִמְצרָּ

ִסיִוּיֹות, ַהשֹוְפעֹות,  קֹות ַהּקֹוְדמֹות, ַהמָּ ת הַָּאְספָּ  זַָּכְרִּתי ַרק אֶׁ

ִמית.  ם עֹולָּ ֻרּיֹות ֹלא ִיּתָּ ְפשָּ אֶׁ אי־הָּ ְמלָּ ַשְבִּתי ְלֻּתִמי שֶׁ  ְוחָּ

ְנְציֹונִָּליים ִגים ַּתֲעִשּיִָּתִיים קֹוְנבֶׁ ַשְבִּתי ַעל ַעְצִמי ְבֻמשָּ  .ֹלא חָּ

ְכִנּיֹות־ַהִּיּצּור ם ְותָּ ר־ַהגֶׁלֶׁ ת כָּל ֹחמֶׁ ֵכן ִסַפְקִּתי ְבַבת־ַאַחת אֶׁ  .ְולָּ

 

לֹוש. ה, ַאַחת, ְשַּתִים, שָּ ה ַמְתִחילָּ קָּ ַאְספָּ יו הָּ  ַעְכשָּ

נָּק.  ִאּיֹות עָּ א ּוְבַמשָּ שָּ ֳאִנִּיֹות־מָּ  ְבַרכָּבֹות ּוִבְמטֹוִסים ּובָּ

רֻ  ְפשָּ ֵהר. ֲאִני ְמַסֵפק ְלַעְצִמי אֶׁ ֹלא ִּתַּתְמנָּה כָּל־כָּך מָּ פֹות, שֶׁ  ּיֹות נֹוסָּ

ן.  תֹות ְסמּויֹות ְוחֹוֵלף ַדְרכָּ  ֲאִני פֹוֵתַח ְלְפֵני ַעְצִמי ְדלָּ

שֹות ְלַהִגיַע ֵאַלי ִבְמִהירּות־ִשיא אֹוְפְציֹות ַהֲחדָּ  .ֲאִני ְמאֹוֵתת לָּ

 

ֻרּיֹו  ְפשָּ יו אֶׁ ֵתת ְלַעְצִמי ַעְכשָּ חּוף ְמאֹוד לָּ פֹות. דָּ  ת נֹוסָּ

ֻרּיֹות ַהּקֹוְדמֹות ֻמּצּו פָּחֹות אֹו יֹוֵתר ִבְתקּופֹות קֹוְדמֹות.  ְפשָּ אֶׁ  הָּ

ְתגָּר,  ת, ַוֲאִני ִמְתַגֵבר ִכְמַעט ַעל כָּל אֶׁ מֶׁ ה זֹורֶׁ  ֵיש ִלי ְכִתיבָּ

ֵכן ֲאִני ֲאִני ְמַחֵפש, לָּ ל ֹלא זֶׁה ַמה שֶׁ ֻרּיֹות  ֲאבָּ ְפשָּ שֹות. ְמַחֵפש אֶׁ  ֲחדָּ

ן א אֹותָּ ְמצָּ ן, ַאל ְדָאגָּה, ֲאִני אֶׁ א אֹותָּ ְמצָּ  .ֲאִני אֶׁ

ַתח ַהַבִית, ֵהן ְמַחכֹות ִלי  .ֵהן ְכבָּר ְמַחכֹות ִלי ְלַיד פֶׁ

ַעת  דָּ ִריְך לָּ ּצָּ ה שֶׁ ַלי כָּל מָּ ן כָּל ַהְנתּוִנים - ֵהן יֹודעֹות עָּ הֶׁ  .יֶׁש לָּ

ֵּיש רּוש ֵהן פֹוֲעלֹות ְלִפי ַהְנתּוִנים שֶׁ ע ַהדָּ ֵהן ּוְלִפי ַהֵמידָּ  .לָּ

ן ֲאִני ְמַחֵפש אֹותָּ  ,ֵהן ְמַחְפשֹות אֹוִתי ְכמֹו שֶׁ

ִלי ֻרּיֹות שֶׁ ְפשָּ אֶׁ ֵהן הָּ ן ְכמֹו שֶׁ הֶׁ לָּ ֻרּיֹות שֶׁ ְפשָּ אֶׁ  .ִכי ֲאִני הָּ

 

 * * * * * * 

 שאלות ונושאים לשיחה 

לערוך חשבונות ו"מה שהיה היה", האם חשוב לערוך חשבון נפש? אולי עדיף להימנע מזה, לא  •

 ושמא בכלל רצוי להביט רק לפנים...?

 האם גם אצל מישהו מכם התקופה הזו בשנה מתקשרת עם רצון לעשות חשבון נפש? •

 איך אתם מציינים את ראש השנה מחוץ לישראל?  •

 האם ראש השנה מעורר אצלכם תחושה מיוחדת כלשהי?    •

 השנה? לאילו דברים אתם מתגעגעים בראש  •

  



 שירת הרבים

 

 מילים: אהוד מנור, לחן: נורית הירש/  בשנה הבאה מילים ולחן: נעמי שמר/  ראש השנהב

נָּה  נָּה, ְבֹראש ַהשָּ  ְבֹראש ַהשָּ

ְצִלי ַבִגנָּה.  ה שֹוַשנָּה אֶׁ ְרחָּ  פָּ

נָּה  ה ְלבָּ נָּה, ִסירָּ  ְבֹראש ַהשָּ

ּה ַבחֹוף ִפְתֹאם.  ְגנָּה לָּ  עָּ

 

נָּה  נָּה, ְבֹראש ַהשָּ  ְבֹראש ַהשָּ

נָּה  ה נֹושָּ נָּה ִבְתִפלָּ  ִלֵבנּו עָּ

נָּה  ה ושֹונָּה ְּתֵהא ַהשָּ ּיָּפָּ  שֶׁ

ּה ַהּיֹום.  ה לָּ ר ַמְתִחילָּ   ֲאשֶׁ

 

נָּה  נָּה, ְבֹראש ַהשָּ  ְבֹראש ַהשָּ

ו.  ה ֲענָּנָּה ִבְרִקיַע ַהְסתָּ ְרחָּ  פָּ

מָּ  נָּה ְכֵנר ְנשָּ  ה ְבֹראש ַהשָּ

ַצב. ה חָּ דֶׁ ה ַבשָּ לָּ   עָּ

 

נָּה  נָּה, ְבֹראש ַהשָּ  ְבֹראש ַהשָּ

נָּה  ה נֹושָּ נָּה ִבְתִפלָּ  ִלֵבנּו עָּ

נָּה  ה ושֹונָּה ְּתֵהא ַהשָּ ּיָּפָּ  שֶׁ

ו.  ּה ַעְכשָּ ה לָּ ר ַמְתִחילָּ   ֲאשֶׁ

 

נָּה  נָּה, ְבֹראש ַהשָּ  ְבֹראש ַהשָּ

ִאיש ֹלא ִהִכיר  ה ַמְנִגינָּה שֶׁ ְרחָּ  פָּ

ה  מָּ ר הָּ ה ַהזֶׁמֶׁ מָּ  ְותֹוְך ְימָּ

ִעיר.   ִמכָּל ַחלֹונֹות הָּ

 

נָּה  נָּה, ְבֹראש ַהשָּ  ְבֹראש ַהשָּ

נָּה  ה נֹושָּ נָּה ִבְתִפלָּ  ִלֵבנּו עָּ

נָּה  ה ושֹונָּה ְּתֵהא ַהשָּ ּיָּפָּ  שֶׁ

ּה ְבִשיר.  ה לָּ ר ַמְתִחילָּ  ֲאשֶׁ

ב ַעל  ָאה ֵנשֶׁ נָּה ַהבָּ ת ַבשָּ סֶׁ  ַהִמְרפֶׁ

 ְוִנְסֹפר ִצֳפִרים נֹוְדדֹות 

ת  סֶׁ ה ְיַשֲחקּו ּתֹופֶׁ ִדים ְבֻחְפשָּ  ְילָּ

דֹות   ֵבין ַהַבִית ְלֵבין ַהשָּ

  

ה  ה, עֹוד ִּתְראֶׁ  עֹוד ִּתְראֶׁ

ה טֹוב ִיְהיֶׁה.   ַכמָּ

נָּה ַהבָָּאה  נָּה, ַבשָּ  ַבשָּ

  

ב  רֶׁ עֶׁ  ֲענִָּבים ֲאֻדִמים ַיְבִשילּו ַעד הָּ

ן,ְוֻיגְ   שּו צֹוְנִנים ַלֻשְלחָּ

ְך  רֶׁ  ְורּוחֹות ְרדּוִמים ִיְשאּו ַעל ֵאם ַהדֶׁ

נָּן. ִנים ְועָּ  ִעּתֹוִנים ְישָּ

 

ה  ה, עֹוד ִּתְראֶׁ  עֹוד ִּתְראֶׁ

נָּה, ה טֹוב ִיְהיֶׁה ַבשָּ  ַכמָּ

ָאה.  נָּה ַהבָּ  ַבשָּ

  

ָאה ִנְפֹרֹש ַכפֹות יַָּדִים  נָּה ַהבָּ  ַבשָּ

אֹור ַהנִ  ן.מּול הָּ בָּ   גָּר, ַהלָּ

נָּה ִּתְפֹרֹש ְבאֹון ְכנַָּפִים ה ְלבָּ  ֲאנָּפָּ

ן.  ש ִּתְזַרח ְבתֹוכָּ מֶׁ  ְוַהשֶׁ

  

ה  ה, עֹוד ִּתְראֶׁ  עֹוד ִּתְראֶׁ

ה טֹוב ִיְהיֶׁה  ַכמָּ

ָאה.  נָּה ַהבָּ נָּה ַבשָּ  ַבשָּ

  

 

 
  



 לחן: יורגו דאלארס ,  לים: עוזי חיטמןימ / תֹוָדה

 

  , אתָּ רָּ בָּ ה ַעל כָּל ַמה שֶׁ  תֹודָּ

ִלי נַָּתּתָּ  ה ַעל ַמה שֶׁ  ּתֹודָּ

ֵבר אֹו ְשַנִים   ַעל אֹור ֵעיַנִים, חָּ

ם.   עֹולָּ ֵּיש ִלי בָּ  ַעל ַמה שֶׁ

 ַעל ִשיר קֹוֵלַח, ְוֵלב סֹוֵלחַ 

ם ֲאִני ַקּיָּם.  ִבְזכּותָּ  שֶׁ

  

  , אתָּ רָּ בָּ ה ַעל כָּל ַמה שֶׁ  ּתֹודָּ

ה ַעל  ִלי נַָּתּתָּ ּתֹודָּ  ַמה שֶׁ

ת  ד, ּוְשֵמי ַהְּתֵכלֶׁ ל יֶׁלֶׁ  ַעל ְצחֹוק שֶׁ

ה ּוַבִית ַחם.  מָּ  ַעל ֲאדָּ

ת  בֶׁ ה אֹוהֶׁ ת, ִאשָּ בֶׁ שֶׁ  ִפנָּה לָּ

ם ֲאִני ַקּיָּם.  ִבְזכּותָּ  שֶׁ

  

  , אתָּ רָּ בָּ ה ַעל כָּל ַמה שֶׁ  ּתֹודָּ

ִלי נַָּתּתָּ  ה ַעל ַמה שֶׁ  ּתֹודָּ

ר,  ל ֹאשֶׁ ר ַעל יֹום שֶׁ  ְּתִמימֹות ְוישֶׁ

נֱֶׁעַלם.  צּוב שֶׁ  ַעל יֹום עָּ

  ְּתשּואֹות ַאְלַפים, ְוַכַפִים

ם ֲאִני ַקּיָּם ִבְזכּותָּ   שֶׁ

 

 

 מילים ולחן: נעמי שמר / שנים עשר ירחים

  

ד. חּום נְֶׁחמָּ ל ְפִרי שָּ קֶׁ  בִתְשֵרי נַָּתן ַהדֶׁ

ַקד.  ה ְוַעל ַגִגי רָּ ְשוָּן יַָּרד יֹורֶׁ  ְבחֶׁ

ד.   ֵלו ַנְרִקיס הֹוִפיַע.ְבִכסְ  רָּ  ְבֵטֵבת בָּ

ד.  ה ְליֹום אֶׁחָּ ה ִהְפִציעָּ ט ַחמָּ  ּוִבְשבָּ

 

ה ִניחֹוַח ִמן ַהַפְרֵדִסים   לָּ ר עָּ  ַבֲאדָּ

ְרֵמִשים. ן הּוְנפּו ְבֹכַח כָּל ַהחֶׁ  ְבִניסָּ

ַמח ּוְבִסיוָּן ִהְבִכיר.  ְבִאּיָּר ַהֹכל צָּ

ַמְחנּו ַאַחר קָּ   ִציר. ְבַתמּוז ְוָאב שָּ

  

ף. ְברּו ִביעָּ ְלפּו, עָּ ְשוָּן, ִכְסֵלו, ֵטֵבת חָּ  ִּתְשֵרי, חֶׁ

ן, ִאּיָּר ִסיוָּן, ַּתמּוז ְוָאב.  ר, ִניסָּ ט, ֲאדָּ  ַגם ְשבָּ

ה,  לָּ ו עָּ  ּוְבבֹוא ֱאלּול ֵאֵלינּו ֵריַח ְסתָּ

ה. לָּ ת ִשיֵרנּו ֵמַהְתחָּ   וִהְתַחְלנּו אֶׁ

  וילנסקי חן: משה מילים: לאה נאור, ל / ראש השנה

 

 שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה, 

 שנה שקטה, שנה יפה, שנה שלווה, 

 שהשנה הזאת תהיה שנה טובה,

 שנת שלום, ושנת חלום ואהבה. 

  

 שנה טובה, שנה טובה לגמדים, 

 ולנסיכות שבספרי הילדים,

 לאמהות ולאבות ולדודים,

 ובמיוחד שנה טובה לילדים

  

 לכוכבים, שנה טובה ומאירה 

 לרחוקים, וגם לאלה שקרובים,

 ולכוכב שלי מעל לצפצפה

 שנה של אור, שנה טובה, שנה יפה.

 

 שנה טובה למטוסים המהירים

 אשר טסים להם מעבר להרים,

 ולילדים המקנאים בהם כל כך 

 שנה טובה, שנה טובה ומתוקה. 

 

 שנה טובה לתפוזים בפרדסים,

 שנה טובה לרכבות על הפסים,

 לדייגים, ואם אפשר גם לדגים, 

 שנה טובה לחופשים ולחגים.

  

 שנת הצלחה, שנה טובה, שנה יפה

 תהיה לאיש אשר תוקע בשופר, 

 שתקיעתו תחדור את כל הרקיעים

 ושתגיע לרקיע השביעי. 

  

 שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה, 

 שנה שקטה, שנה יפה, שנה שלווה, 

 שהשנה הזאת תהיה שנה טובה,

  שלום ושנת חלום ואהבה. שנת 

 



  מילים: לוין קיפניס, לחן: נחום ורדי / ראש השנה  

  

 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.

 

 טובה, שנה טובה שנה 

 

 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 

 

 

 מילים: מן המקורות, לחן: נורית הירש/   ותן ברכה

 

  עלינו את השנה הזאתברך 

  את השנה הזאת.

  ברך את כל מיני תבואתה לטובה 

 ותן ברכה על פני האדמה.  

 

  ושבענו מטובה וברך שנתנו 

  כשנים הטובות.

  ושבענו מטובה וברך שנתנו 

 כשנים הטובות. 

 

  ותן ברכה ותן ברכה

 ותן ברכה על פני האדמה. 

  ותן ברכה ותן ברכה

 .ותן ברכה על פני האדמה
 

 


