ר ֹּא ׁש הַ ָשנָה

סוּמסוּם
חוֹג ִגים ִעם ַה ֲח ֵב ִרים ִמ ְרחוֹב ְ
ְ

ליל ראש השנה

למשפחות עם ילדים צעירים
כתיבה ועריכה :מיכל ברמן • שירה אקרמן שׂמחוביץ

משרד ההסברה והתפוצות

משפחות יקרות,
סיומה של שנה ותחילתה של שנה חדשה הם אירוע חגיגי ,הזדמנות לילדים ולמבוגרים לסכם
את השנה החולפת ולחשוב על זו העומדת בפתח; הזדמנות לאחל לעצמנו את כל שלבנו חפץ
לקראת השנה החדשה .זאת ,בעיקר לאור העובדה ,שתחילת השנה היהודית חלה בתקופה
של התחלות חדשות בחיי הילדים :שנת לימודים חדשה ,חוויות ומפגשים חדשים והזדמנויות
למידה רבות.
בחוברת זו אנו מבקשים לבטא את רחשי הלב הטבעיים הללו ,את הציפייה וההתרגשות
מההתחלות החדשות .בנוסף לכך ,חגיגת חגי ישראל סביב מעגל השנה מאפשרת לנו לציין את
הזהות היהודית שלנו מתוך שמחה וסולידריות חברתית .בחרנו לעשות זאת על בסיס הטקס
שהמסורת היהודית הורישה לנו עוד מתקופת התלמוד .על פי המסורת ,נוהגים להסב אל שולחן
המשפחה ,לאכול פרות וירקות המסמלים ערכים שונים ולהביע משאלות אישיות ,משפחתיות
ואף כלל-אנושיות .כך מתרחבים מעגלי ההיכרות בין המשתתפים ומתעצמת הסולידריות ביניהם.
החוברת ,המיועדת למשפחות עם ילדים צעירים ,כוללת שלושה חלקים :הראשון – הכנות
לקראת הסעודה המשפחתית; השני – ההסבה לשולחן; השלישי – הצעות לפעילויות של הורים
וילדים .בכל אחד מהחלקים מושם דגש על התקשורת בין ההורים לילדיהם ,שתאפשר להם
לפעול יחד בדרך משמעותית ומהנה.
בחלק הנוגע להסבה לשולחן )החלק השני( אנו מציגים את סדר המשאלות ואכילת הפרות
והירקות באופן חדשני .הקפדנו לכלול את כל ה"סימנים" המסורתיים ,אך ניסחנו את המשאלות
באופן ברור יותר לילדים ובהתאם לעולם המושגים שלהם .בחרנו להציע פעילות נרחבת
לברכות המתאימות לילדים רכים ובהן :החלה ,התמר ,הרימון וכמובן התפוח בדבש .עם זאת ,מי
שמבקש לנהוג לפי המתכונת המסורתית יוכל למצאה בכל מחזור לראש השנה.
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את החוברת מלוות הדמויות המוכרות והאהובות
מהתכנית "רחוב סומסום" .במהלך חודש תשרי
תשודר בערוץ הופ! התכנית "חודש תשרי ברחוב
סומסום" .צפייה בתכנית ,קיום פעילות חינוכית
בגנים ועריכת סדר משפחתי ייצרו מכלול שיתרום
לעושר הרוחני של הילדים ושל משפחותיהם.

מכל החברים משרנחוהב סטובה
ומסום

חוברת זו היא שנייה במסגרת שיתוף הפעולה בין
המחלקה להתחדשות יהודית בחברה למתנ"סים
לבין “ ,Sesame Workshopרחוב סומסום" וערוץ
הופ! )החוברת הראשונה הייתה בנושא ט"ו בשבט(.
אנו מקווים ,כי החוברת תסייע בידכם להרחיב
ולהעמיק את הדיאלוג עם הילדים ,להאזין לרחשי
לבם ולספר להם על עצמכם – כיצד אתם רואים
את ראש השנה ,מה אתם מאחלים לעצמכם לקראת
השנה החדשה ,מה איחלתם לעצמכם כשהייתם
ילדים ומה מכל אלה התגשם.
שנה טובה!
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מתכוננים לחג
קישוט לשולחן החג" :עץ משאלות” לשנה החדשה
הכנת “עץ משאלות” לשולחן החג יכולה להיות הזדמנות נהדרת לשוחח עם
ילדיכם על התחלות חדשות ועל משאלות :בחרו יחד חפצים המסמלים עבורכם
התחלה חדשה ,או שהילדים מעוניינים ללמוד עליהם השנה .שאלו אותם על
משאלותיהם וגם על חששותיהם מפני התחלות חדשות הצפויות להם השנה.
ספרו להם על המשאלות והחששות שלכם ,ההורים.

החומרים להכנת העץ:
• ענף גדול )מהגינה או מהחצר(;
• חפצים המסמלים התחלה,
למשל :אותיות לילדים
המתחילים כיתה א' ,שעון
לילדים הרוצים ללמוד לקרוא
על שעון ,שרוכי נעליים לאלה
המתכוננים ללמוד לשרוך
לבד נעליים;
• סרטים צבעוניים וקישוטים;
• מספריים;
• אגרטל.
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הוראות הכנה:
• שימו את הענף בתוך האגרטל
כך שיעמוד יציב;
• קשרו את הקישוטים עם
הסרטים הצבעוניים לענפי
העץ וקשטו אותו;
• את העץ המקושט אפשר
להעמיד במרכז השולחן.

"עץ המ
עילי ,ה שאלות" של
לל
נופי פרת ויונתן ברמן

הברכה שלי על שולחן החג
סמלי החג ,שבהם אפשר לקשט את שולחן הסעודה ,מבטאים את הערכים העיקריים של החג.
למשל :מראהו המלכותי של הרימון עם גרעיניו הבוהקים או טעמו המתוק של התפוח בדבש.
מעבר לסמלים ,ילדים הם יצירתיים מטבעם ויכולים להכין ברכה נאה משלהם לשולחן החג.

הוראות:
בחרו יחד מאכל המסמל במראהו ,בשמו או בתכונותיו ברכה שאתם רוצים לאחל לעצמכם ,למשפחה או
לעולם כולו .נסחו ברכה המסבירה את האיחולים ואת הסמליות שבמאכל שבחרתם.
סביב שולחן החג תוכלו להקריא את הברכה שלכם.

רעיון אחר :הכינו כרטיסיות ֵשם לשולחן החג
לדוגמה:

סביב שולחן החג
ראש השנה משופע במנהגים ובמסורות המאפיינים את תפוצות ישראל .אחדים מן המנהגים משותפים
לעדות שונות ולזרמים יהודיים ,בעוד שאחרים ייחודיים רק לחלק מהם .עם זאת ,כל סימני החג מבטאים
יצירתיות רבה .מאכלים שונים מבטאים רעיון סמלי ואת משאלות ל
למשל ,ראש הדג מבטא את השאיפה למעורבות חברתית ,להובלה
הקרע ,השם הארמי לקישוא ,מבטא את התפילה שייקרע רוע גזר ד
בחלק זה של החוברת הצעה לטקס הפותח את ארוחת החג בליל
הנהוגה על החלה ,וסימני החג בגרסה מתחדשת ,המדגישה את הט
יב ולהציע פעילות משפחתית המתאימה לשולחן החג
חלה )עגולה( ,תמר ,רימון ותפוח בדבש.

בעמודים  17ו 18-תמצאו כרטיסיות משימה לגזירה .את הכרטיסיות
יש לגזור ולהניח בתוך סלסילה על השולחן .כחלק מהטקס ,בתחילת
הארוחה או בין המנות השונות ,אפשר לבחור כרטיסייה ולבצע את
המשימה המופיעה בה.
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את סעודת ראש השנה נהוג לפתוח בקידוש על היין ,סמל לקדושת החג.

קידוש
בשבת מתחילים:
יוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי,
וַ יְ ֻכלּוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ וְ ָכל ְצ ָב ָאם.
אכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה.
יעי ְמ ַל ְ
ֹלהים ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
וַ יְ ַכל ֱא ִ
אכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה.
יעי ִמ ָכּל ְמ ַל ְ
וַ יִּ ְשׁבֹּת ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
יעי וַ יְ ַק ֵדּשׁ אֹתוֹ.
ֹלהים ֶאת יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
וַ יְ ָב ֶרְך ֱא ִ
ֹלהים ַל ֲעשׂוֹת.
אכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָבּ ָרא ֱא ִ
ִכּי בוֹ ָשׁ ַבת ִמ ָכּל ְמ ַל ְ
בחול
ַס ְב ִרי ָמ ָרנָ ן ,הורים וילדים )עונים "לחיים"(
עוֹלם
ֹלהינוּ ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָבּרוְּך ַא ָתּה ה' ֱא ֵ
בּוֹרא ְפּ ִרי ַה ָגּ ֶפן).עונים "אמן"(
ֵ
עוֹלם
ֹלהינוּ ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָבּרוְּך ַא ָתּה ה' ֱא ֵ

ֶאת יוֹם )לשבתַ :ה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּ ה וְ ֶאת יוֹם( ַהזִּ ָכּרוֹן ַהזֶּ ה יוֹם
רוּעה
)לשבת :זִ ְכרוֹן( ְתּ ָ
יאת ִמ ְצ ָריִ ם.
יצ ַ
)לשבתְ :בּ ַא ֲה ָבה( ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ זֵ ֶכר ִל ִ
אוֹתנוּ ִק ַד ְשׁ ָתּ ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים.
ִכּי ָבנוּ ָב ַח ְר ָתּ וְ ָ
וּד ָב ְרָך ֱא ֶמת וְ ַקיָּ ם ָל ַעד.
ְ
ָבּרוְּך ַא ָתּה ה' ֶמ ֶלְך ַעל ָכּל ָה ָא ֶרץ
ְמ ַק ֵדּשׁ )לשבתַ :ה ַשּׁ ָבּת וְ ( יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ יוֹם ַהזִּ ָכּרוֹן.
מברכים כולם

עוֹלם ֶשׁ ֶה ֱחיָ נוּ וְ ִקיְּ ָמנוּ
ֹלהינוּ ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָבּרוְּך ַא ָתּה ה' ֱא ֵ
יענוּ ַלזְּ ַמן ַהזֶּ ה.
וְ ִהגִּ ָ

וְ ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצו ָ=תיו
ֹלהינוּ ְבּ ַא ֲה ָבה
וַ ִתּ ֶתּן ָלנוּ ה' ֱא ֵ
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עגולה
חלה
החלה העגולה מסמלת את מחזוריות הזמן
– השנה החולפת הסתיימה ומתחילה
שנה חדשה .טבילת החלה בדבש מסמלת
את המתיקות שאנו מאחלים לאהובי לבנו
ולעצמנו לשנה החדשה.
לפני הברכה אפשר לבקש מהילדים לספר
על "עץ המשאלות" שהכינו לקראת החג.
המבוגרים יכולים להוסיף את המשאלות
שלהם לשנה החדשה.
לפי המנהג ,בוצעים חלה עגולה ,טובלים
בדבש ומברכים:
מּוֹציא
עוֹלם ַה ִ
ֹלהינוּ ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָבּרוְּך ַא ָתּה ה' ֱא ֵ
ֶל ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ.
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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.
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.

בחלק זה של סעודת החג נהוג לברך על סימני החג המסורתיים :מאכלים המסמלים תקווה או משאלה.
אנו מציעים לכם את הסימנים המסורתיים ,חלקם עם ברכות מתחדשות.

תמר

יְ ִהי ָרצוֹן ֶשׁיִּ ַתּמּוּ
אוֹתינוּ וְ נִ ְהיֶ ה ְמ ֵל ִאים
ִשׂנְ ֵ
ְבּ ַא ֲה ָבה.

לוביא

)שעועית ירוקה מוארכת(

יְ ִהי ָרצוֹן ֶשׁנִּ ְהיֶ ה ְל ָב ִביִּ ים
וּב ַמ ֲע ֵשׂינוּ
זוּל ֵתנוּ ְ
ְל ָ
עוֹלם.
נַ ְר ֶבּה אוֹר ָבּ ָ

סלק

)ירוק או אדום(

יְ ִהי ָרצוֹן ֶשׁנְּ ַס ֵלּק ֵמ ָע ֵלינוּ
עוֹלם וְ נֵ ַדע
ֶאת ַעוְ לוֹת ָה ָ
ְל ַה ֲא ִמין ְבּטוֹב.

רימון

יְ ִהי ָרצוֹן ֶשׁנִּ ְהיֶ ה ְמ ֵל ִאים
טוֹבים ְכּ ִרמּוֹן.
ְבּ ַמ ֲע ִשׂים ִ

כרתי

)כרישה(

יְ ִהי ָרצוֹן ֶשׁיִּ ָכּ ְרתוּ ֵמ ִא ָתּנוּ
ִמ ְל ָחמוֹת ,וְ ָשׁלוֹם ָגּדוֹל
יִ ְשׂרוֹר ָבּ ָא ֶרץ.

ראש

)של דג(

יְ ִהי ָרצוֹן ֶשׁנִּ ְהיֶ ה ְלרֹאשׁ
וְ ֹלא ְלזָ נָ ב.

קרע

)קישוא(

יְ ִהי ָרצוֹן ֶשׁנִּ ְק ָרא זְ כוּת ַעל
אוֹתם
הוּבינוּ וְ ֹלא נָ דוּן ָ
ֲא ֵ
חוֹבה.
ְל ַכף ָ

תפוח בדבש

יְ ִהי ָרצוֹן ֶשׁ ִתּ ְת ַח ֵדּשׁ
טוֹבה
ָע ֵלינוּ ָשׁנָ ה ָ
תוּקה ִכּ ְד ָבשׁ.
וּמ ָ
ְ
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תמר
התמר מסמל את התום ,את סיומם של דברים שהיינו מבקשים להיפטר מהם לקראת
השנה החדשה .כמו כן ,עץ הדקל הוא עץ מיוחד כי כל חלקיו משמשים את האדם.
חז"ל ציינו ,שייחודיות העץ בכך שאין בו פסולת והם דימו את העץ לעם ישראל,
שאין בו חלקים מיותרים ,שכל פרט שבו תורם תרומה ייחודית לחברה כולה.
כך גם כל אחד מבני המשפחה יכול לתרום משהו לחיי המשפחה בשנה הקרובה.
הצעה  :1עברו על חלקי עץ הדקל ,אחד לאחד .מי יכול להגיד מה עושים עם כל חלק?
*התשובות בתחתית העמוד.
הצעה  :2קראו את הסיפור ונהלו שיחה קצרה עליו:
פעם הלך איש במדבר .הוא היה עייף ,צמא ורעב .פתאום ראה עץ שגזעו זקוף וענפיו
שלוחים לצדדים כידיים המזמינות אותו .התקרב האיש ומצא ,שהדקל גדל ליד מעיין
מים .שתה האיש ממי המעיין ואכל מהתמרים ,שהיו מתוקים כדבש .נח האיש בצל
העץ .הוא כבר לא היה עייף ,צמא ורעב .פנה אל עץ הדקל ואמר" :תמר ,תמר ,במה
אברך אותך? הכל כבר יש לך! מראה נאה ,צל נעים ופרות מתוקים מדבש” .חשב ואמר:
“יודע אני במה אברך אותך  -יהי רצון שכל הנטיעות שייצאו ממך יהיו כמותך!"
)מבוסס על סיפור ב-בבלי תענית ,ה ,ע"ב(
אוֹתינוּ וְ נִ ְהיֶ ה ְמ ֵל ִאים ְבּ ַא ֲה ָבה.
נוטלים תמר ומברכים :יְ ִהי ָרצוֹן ֶשׁיִּ ַתּמּוּ ִשׂנְ ֵ

)תשובות :פרי הדקל ,התמר המתוק משמש לאכילה וגם ליצירת ה"דבש" – סילאן .הענפים – נותנים לנו את הלולב וסכך לסוכה ,סיבי העץ משמשים
לקליעת סלים ולקליעת חבלים חזקים והעלים – לייצור כלי אוכל(.
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רימון
הטבע חנן את פרי הרימון ביופי בולט ,ב"כתר" מלכותי ובתוכן מיוחד:
גרעיניו הרבים מסמלים ריבוי של זכויות ומעשים טובים .אנו מברכים את עצמנו שנזכה
בעשייה רבה במהלך השנה המתחדשת ,עשייה שתוביל לזכויות רבות.

בקשו מהילדים לספר על מעשים טובים שהם מתכננים לעשות במהלך השנה.
אפשר לדקלם את השיר
ולתת לילדים להשלים בכל
שורה את ההברה האחרונה.

פרי הרימון  /הדס ציידה
הדור כתרי כמלך בארמון
מתוק חמוץ ולא לימון
גרעין אדום שווה המון
זכויותי כטל חרמון
מי אני? רימון

נוטלים מעט גרגרי רימון בכפית ומברכים:

טוֹבים ְכּ ִרמּוֹן.
יְ ִהי ָרצוֹן ֶשׁנִּ ְהיֶ ה ְמ ֵל ִאים ְבּ ַמ ֲע ִשׂים ִ
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תפוח בדבש
הסמל המזוהה ביותר עם ראש השנה הוא התפוח בדבש.
טבילת הפרי העגול והמתוק בדבש מסמלת שפע של איכות,
בריאות ומתיקות ,שאותן אנו מאחלים למשפחותינו ולעצמנו
לשנה החדשה.

לפני טבילת התפוח בדבש ואכילתו ,המשפחה מקיימת סבב שבו
כל אחד מביע איחולים לבן משפחה ,למשפחה כולה או לעצמו.

טובלים את התפוח בדבש ומברכים:

תוּקה ִכּ ְד ָבשׁ.
וּמ ָ
טוֹבה ְ
יְ ִהי ָרצוֹן ֶשׁ ִתּ ְת ַח ֵדּשׁ ָע ֵלינוּ ָשׁנָ ה ָ
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פעילויות להורים וילדים

חלק זה של החוברת מציע מספר פעילויות
הקשורות לתכני החג

כמה גדלתי השנה?
של התחלות חדשות.
זהו זמן טוב למדוד את עצמנו -
בכמה גדלנו השנה?
קחו סרגל או סרט מדידה ומדדו את
הגובה של כל ילד במשפחה .רשמו
את התאריך ואת הגובה בפנקס מיוחד.
אפשר גם לסמן את גודל הידיים
והרגליים באמצעות קו מתאר מסביב
לרגל היחפה או כף היד המונחות
על דף הנייר .אפשר גם לרשום את
המשקל.
אם רוצים ,ניתן להכין אלבום קטן
לכל ילד ,שבו מרוכזים הנתונים על
גובהו ומשקלו ,מספר תמונות מהשנה
החולפת ורשימה של דברים שכל ילד
מקווה ללמוד לעשות בשנה הקרובה.
שומרים את הפנקס ובשנה הבאה
בודקים יחד עם הילדים כמה גדלנו
השנה ומה למדנו לעשות.

צילום :א

לי הרשקוביץ

תשרי
לחגי
מטעמים
הכנת אוכל עם ילדיכם היא הזדמנות לשתף אותם במסורות אוכל משפחתיות ובזכרונות משנים
עברו .נצלו דרך זו להעביר לילדיכם את ההיסטוריה המשפחתית שלכם.

תמרים ממולאים

חלה מתוקה

החומרים הדרושים
•  16תמרים
•  2כפות ריבת משמש
• כפות קוקוס טחון

החומרים הדרושים

הוראות הכנה
• מכניסים לקערה קמח ,שמרים ,סוכר,

• קילו קמח
•  50גרם שמרים
•  3/4כוס סוכר
•  1/2כוס שמן קנולה
•  2ביצים
•  1כף מלח
• כוס וחצי של מים פושרים
•  1חלמון ביצה למריחה
ר

מלח ,שמן וביצים.
• מוסיפים את המים בהדרגתיות ולשים עד
לקבלת בצק רך וגמיש שאינו נדבק לידיים.
מכסים את הקערה במגבת ומשאירים
במקום חמים ,עד שהבצק יכפיל את עצמו.
• חובטים בבצק ולשים שוב.
• מחלקים את הבצק לשלושה כדורים שווים.
• מגלגלים כל כדור לגליל ארוך ומכל גליל
יוצרים "שבלול".
• מניחים בתבנית מרופדת בנייר אפייה.
מורחים כל חלה בחלמון ביצה טרופה,
רים שומשום ומשהים
לה
אופים בתנור שחומם מראש ל 180-מעלות
שהחלות מזהיבות וריח
בכל הבית )כ 35-דקות(.

הוראות הכנה
מערבבים בקערה את הריבה
והקוקוס.
חותכים בסכין את התמרים
לחצאים ומוציאים את הגלעין.
זר
בתערובת הריבה והקוקוס.
ך
קערת ההגשה.
מכבדים ואוכלים.
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)לשלוש חלות(

בובות אצבע לגזירה עם הדמויות מ"רחוב סומסום”
גזרו ,הדביקו את הקצוות הלבנים וענדו

סיון

כרובי

אביגיל

ברוש
מוישה
אופניק
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כרטיסי משימה לשולחן החג )או כמשחק לימי החג(
ת

יהנו!

חג
שמח

שנה
טובה
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הצעות למשימות סביב שולחן החג
לספר על דבר אחד
שהשתנה מאז
השנה שעברה

לספר על אירוע
אחד הזכור לך
במיוחד מהשנה
שחלפה

לספר מה
הכי אהבת
בשנה שחלפה

לספר על
טעות אחת שעשית
שברצונך לתקן

לשיר שיר
אהוב במיוחד
לכבוד ראש השנה

לספר מה מזכיר
לך קול השופר

לספר על דבר
אחד שאת
רוצה להצליח
לעשות לבד השנה

לספר מה אתה
הכי אוהב
בראש השנה
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אנחנו מחכים לכם
www.hop.co.il !באתר של ערוץ הופ
,באתר תמצאו את החוברת להדפסה
הפעלות נוספות וברכות מיוחדות
 את הברכות תוכלו לעצב.לראש השנה
ולשלוח בדואר או בדואר אלקטרוני
.לכל בני המשפחה

:פרויקט "רחוב סומסום” הישראלי התאפשר בזכות תרומתם הנדיבה של

Gruss Lipper Family Foundation
American Greetings Corporation
The Ted Arison Family Foundation
The Joseph and Harvey Meyerhoff Family
Charitable Funds
Bernard van Leer Foundation
Righteous Persons Foundation
Fohs Foundation
Guela Charitable Trust
Rosenzweig-Coopersmith Foundation
Alan B. Slifka Foundation
Joyce and Irving Goldman Family Foundation
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החברה למתנ"סים  -מרכזים קהילתיים בישראל )חל"צ(
המחלקה להתחדשות יהודית בקהילה073-2870188 :
h-yehudit@matnasim.org.il

WWW.MATNASIM.ORG.IL

מערכת:
ד"ר יעקב מעוז
שרה טסלר
אלונה אבט
סימה טולציס
אלישבע מאי
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