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 2 ערכת למידה לראש השנה

5 עובדות עיקריות בנושא ראש השנה
ָנה נחגג בתשרי א'-ב' בישראל ובחוץ לארץ. בעוד שהתורה אומרת (ויקרא כג, כד  רֹאׁש ַהָשּׁ

–24 ו –25; ובמידבר כט, א), שראש השנה נמשך רק יום אחד, קיום ראש השנה במשך יומיים 
הן בישראל כמו גם מחוץ לישראל היה חקיקת הנביאים הקדומים, בעקבות כך שראש השנה 

נופל בתחילת החודש העברי. בהתחשב בכך שלקח זמן לאשר ולהכריז על הירח החדש, 
הנביאים קבעו כי ראש השנה נמשך יומיים כדי להימנע מטעות ביום הלא נכון לראש השנה 

בפרט בקהילות שמקפידות.

ָנה פשוטו כמשמעו 'ראש - התחלת השנה' המשקף כיצד תאריך זה הוא  פירוש המונח רֹאׁש ַהָשּׁ
ראשית השנה בכל הנוגע לחישוב השנים, מחזור השמיטה, מחזור היובל, לנטיעת עצים ולתוצרת 

(ראה ראש השנה 1: 1). בנוסף לראש השנה המציין את תחילת המחזורים הללו, חכמינו 
מלמדים שראש השנה מציין את היום בו נוצרה האנושות (תלמוד בבלי, ראש השנה יא, א).

ין שמשמעותו המילולית 'יום הדין'. הסיבה לכך היא  שם נוסף לראש השנה הוא יֹום ַהִדּ
שחכמינו מלמדים שביום זה נשפטים כל מעשינו מהשנה הקודמת, וכל אופן המחיה שלנו 

לשנה הקרובה נקבע (ראו תלמוד בבלי, ראש השנה ח, א). בהתחשב בכך, מוקד מרכזי 
בתפילות הנאמרות בראש השנה מתמקד בתשובה.

רּוָעה (ראו במידבר 29: 1)  התורה מתייחסת לראש השנה בשני שמות נוספים. האחד הוא ּיֹום ְתּ
רּוָעה (ראו ויקרא 23:24) שפירושו מילולית  שפירושו המילולית 'יום התקיעה', והשני ִזְכרֹון ְתּ

'זיכרון של תקיעה'. שמות אלה מתייחסים לחובה לתקוע בשופר בראש השנה. בהתחשב 
רּוָעה, הסבירו חכמים שכאשר ראש השנה נופל בשבת, אנו  רּוָעה לִזְכרֹון ְתּ בהבדל שבין ּיֹום ְתּ
לא תוקעים בשופר אלא במקום זאת 'זכרו את תקיעת השופר' (ראו תלמוד בבלי, ראש השנה 

כט, ב). עם זאת, בימים בהם נתקע בשופר, המנהג הוא לשמוע 100 תרועות שופר בראש 
השנה. אמנם התורה לא מציעה סיבה שאנחנו צריכים לתקוע בשופר בראש השנה, אך רבים 

מהוגינו כמו הרמב"ם הציעו כי הסיבה למצווה זו היא דרך לעורר אותנו לחזור בתשובה בראש 
השנה (ראה רמב"ם, הלכות תשובה ג, ד).

מכיוון שראש השנה מציין את תחילת השנה כמו גם את היום בו אנו נשפטים, ישנם מנהגים 
רבים המשקפים את התקוות החיוביות שיש לנו לשנה שתבוא ואת הרצון להיפטר מחטאינו 

הקודמים. לגבי התקווה, נהוג לאכול אוכל מתוק וסמלי בליל ראש השנה כמו תפוח ודבש, 
תמרים ורימונים. בנוסף נהוג ללבוש בגדים לבנים בראש השנה כדי לסמל טוהר. בנוסף, אנו 

נוהגים בראש השנה לבקר בנהר או במעיין ולהשליך מטאפורית את חטאינו.

כל הפרושים לקוחים מתוך דף המקורות שיצרנו בספריא.

https://www.jewishinteractive.org/
https://www.sefaria.org/sheets/186890?lang=bi
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5 רעיונות נהדרים כדי ללמד את נושא ראש השנה
 Ji Tap ב .Ji Studio או Ji Tap ניתן ליישם את הרעיונות הבאים באמצעות אחד מכלי היצירה של

השתמשו בערכות היצירה של ראש השנה וצרו משחקים אינטראקטיביים; בJi Studio., השתמשו 
בתבניות ובאוסף ראש השנה ליצירת ספרים ופוסטרים דיגיטלים. לשניהם קישור לספריא, כך 

שתוכלו בקלות לייבא את הטקסטים והתפילות. יצרנו עבורכם דף מקורות בספריא כאן.

סידור סמלי החג על השולחן 

Ji Studio פעילות  Ji Tap פעילות

הכנה: עיינו במאכלים הסמליים של ליל ראש השנה.

• בחרו באוסף ראש השנה, ובמיוחד בסימנים.
• בחרו את צלחת ראש השנה מהרקעים ואז 

הוסיפו את תמונת המדבקה הנכונה עבור כל 
פריט בצלחת.

• עצבו פעילות פאזל כדי להניח את הפריטים 
על הצלחת.

• בחרו את אוסף ראש השנה.
• בחרו ברקע סימנים הכולל תפילות לכל אחד 

מהמאכלים הסמליים ואז גשו למדבקות 
והוסיפו את התמונה הנכונה לכל תפילה, או:

• בחרו את צלחת ראש השנה מהרקעים ואז 
עברו למדבקות והוסיפו את התמונה הנכונה 

לכל תפילה.

https://www.jewishinteractive.org/
https://www.jewishinteractive.org/ji-products-services/ji-tap-2/
https://www.jewishinteractive.org/ji-studio-5/
https://www.sefaria.org/texts
https://www.sefaria.org/sheets/186890?lang=bi
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Ji Studio פעילות  Ji Tap פעילות
• בחרו את ערכת היצירה של מחילה.

• בחרו אחד מהרקעים לתשליך שיכלול נהר או 
בריכת מים אחרת.

• מקמו דמות ליד המים. תוכלו אפילו לצלם את 
עצמכם ולמקם את התמונה ליד המים.

• השתמשו בפעילות ״אמור משהו״ כדי לומר את 
מה שתרצו לזרוק עבור תשליך.

• אם אתם מציבים כמה 
דמויות ליד המים, 

תוכלו ליצור לוח קול, 
וללחוץ על כל אדם 

כדי לשמוע מה הוא 
רוצה לזרוק.

• בחרו באוסף ראש השנה.
• בחרו את אחד הרקעים לתשליך שיכלול נהר או 

בריכת מים אחרת.
• הניחו דמות ליד המים.

• בעזרת הטקסט התורני> נביאים> מיכה, צרו 
ְמֻצלֹות  ִליְך ִבּ כותרת במילים של מיכה 7:19 של ְוַתְשׁ
אָתם, או באנגלית, "ואתה תשליך את כל  ל־ַחטֹּ ָים ָכּ

חטאיהם למעמקי הים". 

Ji Studio פעילות  Ji Tap פעילות

• פתחו את ערכת יצירת הסליחה.
• השתמשו במדבקות כדי ליצור סצנה המתארת 

מעשה תשובה (חזרה בתשובה). הכניסו את 
שלוש מדבקות המילה בסוף הערכה ְצָדָקה, 

ה, ְתׁשּוָבה. צרו פעילות ״שאל שאלה״ כדי  ְתִפָלּ
לבחור במילה הנכונה המתארת את הסצנה.

• חזרו על הכל ועצבו סצנה של תפילה (תפילה) 
• בחרו רקע קומיקס עם 4 פריימים.וצדקה (צדקה).

• עבור המסגרת הראשונה, עברו אל טקסט תורה> 
תפילות, בחר בתפילת ׳ונתנה תוקף׳  ובחרו את 

ֵזָרה. ַע ַהְגּ ה ּוְצָדָקה ַמֲעִביִרין ֶאת רֹֽ הביטוי ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפָלּ
• במסגרת השנייה בחרו או צרו תמונה המתארת 

מעשה תשובה.
• במסגרת השלישית בחרו או צרו תמונה המתארת 

מעשה של תפילה.
• לבסוף, במסגרת הרביעית, בחרו או צרו תמונה 

המתארת מעשה של צדקה.

תשליך2
הכנה: עיינו במנהג תשליך והדגש שתשליך הוא סמלי ושאנחנו לא צריכים לזרוק שום דבר למים

תשובה, תפילה וצדקה3
הכנה: אמרו לתלמידים שעל פי רבינו, שלושת הדברים שאנו יכולים לעשות בכדי להבטיח 

שתהיה לנו שנה טובה לפנינו הם תשובה (חוזרים בתשובה ואומרים סליחה על דברים שעשינו 
לא נכון), תפילה (מתפללים לאלוהים ומבקשים סליחה) וצדקה ( מתן צדקה ועזרה לנזקקים).

https://www.jewishinteractive.org/


• בחרו רקע קומיקס עם 3 פריימים.
• במסגרת הראשונה, שימו מדבקות של ילד או ילדה 

התוקעים בשופר, והוסיפו את המדבקה עם התווית 
תקיעה, כמו גם הקלטת סאונד של הצליל הזה.

• במסגרת השנייה, שימו מדבקות של ילד או ילדה 
התוקעים בשופר, והוסיפו את המדבקה עם התווית 

שברים וכן הקלטת סאונד של צליל זה.
• במסגרת השלישית, שימו מדבקות של ילד או ילדה 

התוקעים בשופר, והוסיפו את המדבקה עם התווית 
תרועה, כמו גם הקלטת סאונד של צליל זה.
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Ji Studio פעילות  Ji Tap פעילות
• פתחו את ערכת היצירה של ראש השנה.

• צרו סצנה המציגה את 4 צלילי השופר השונים.
• עצבו פעילות לוח שמע. הקליטו את הצליל  

עבור כל צליל שופר. כאשר הילדים ילחצו על כל 
שופר, הם ישמעו את הצליל.

• תוכלו להרחיב זאת במסך הבא על ידי ביצוע 
רצף של צלילי שופר שהילדים יוכלו ללחוץ 

עליהם. או עצבו ״שאל שאלה״: השמיעו צליל 
שופר, והילדים ילחצו על שם הצליל.

Ji Studio פעילות  Ji Tap פעילות

• בחרו את ערכת היצירה של כרטיסי ברכה.
• בחרו רקע לכרטיס ראש השנה.

• תכננו ועצבו את אגרת ראש השנה שלכם באמצעות 
מדבקות לראש השנה. בעזרת כלי הטקסט, הקלידו 

ברכת ראש השנה.
• בחרו בפעילות ״אמור משהו״ והקליטו או שירו את 

ההודעה. פרסמו את המשחק ושלחו אותו לאדם 
אהוב!

• בחרו באוסף ראש השנה.
• בחרו רקע לכרטיס ראש השנה.

• תכננו את חזית הכרטיס באמצעות מדבקות 
לראש השנה.

• בעזרת כלי הטקסט, הקלידו ברכת ראש השנה.
הדפיסו את הברכה, חתכו לאורך הקצוות, קפלו 

ושלחו!

קולות השופר4
הכנה: הסבירו לתלמידים שיש שלושה צלילים לתקיעה בשופר: תקיעה (תו בודד ארוך), 

שברים (צליל שנשבר לשלושה חלקים) ותרועה (תשעה תקיעות שופר קצרות).

אגרות לראש השנה5
הכנה: חשבו על התוכן שברצונכם לחלוק עם חבר או בן משפחה בברכה לראש השנה.

https://www.jewishinteractive.org/


YEHI RATZON
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Ji Studioתבנית ספר של יהי רצון ב

 Ji Studio לחצו כאן להורדת

צרו ספר משלכם של יהי רצון: השתמשו 
בתבנית והכניסו מדבקות וברכות. ואז 

שמרו אותו כ- PDF והדפיסו אותו שיהיה 
מוכן לשימוש בראש השנה!

משחקים בעברית לראש השנה

מנהגים לראש השנה

ראש השנה מילים

ראש השנה מילה ומשפט

ראש השנה מושגים

בקישור זה בלוגים הקשורים לראש השנה, 
מלאי השראה ומשמעות.

לחץ כאן לקריאה!

בלוג לראש השנה

https://www.jewishinteractive.org/
https://info.jewishinteractive.org/ji-studio-2
https://jitap.net/activities/g1jb/play/
https://jitap.net/activities/g1jg/play/
https://jitap.net/activities/g1jf/play/
https://jitap.net/activities/g1nx/play/
https://info.jewishinteractive.org/blog/topic/rosh-hashanah-2
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תיאור: תכנות כרטיס יום הולדת לראש השנה לעולם, 
.Scratch Jr באמצעות

גיל מומלץ: גן ילדים - כיתה ב '
טכנולוגיה: Scratch Jr (אפליקציה)

קישור לתכנית לימודים

תכנות:
 התלמידים ילמדו כיצד להכין ליצור קוד עם 

Scratch Jr -מספר סצינות ב

לימודי יהדות:
 התלמידים ילמדו כיצד ראש השנה נחשב ליום 

הולדת העולם

תיאור: צרו ב ScratchJr תוכנית המדגימה את שלושת 
צלילי תקיעת השופר

גיל מומלץ: גן ילדים - כיתה ב '
טכנולוגיה: Scratch Jr (אפליקציה)

פעילות: תכנות שופר משלכם!

פעילות: יום הולדת לעולם

קישור לתכנית לימודים

תכנות: התלמידים ילמדו כיצד:
לתכנת תוכנית מחשב פשוטה

חלקו את משימת התכנות לחלקים תלויים זה 
בזה או נפרדים

השתמשו במבני בקרה כדי לציין את מהלך 
הביצוע

הבינו כיצד השליטה מועברת דרך חסימת 
ההודעות

לימודי יהדות: התלמידים ילמדו שבראש 
השנה יהודים בכל רחבי העולם תוקעים 

בשופר. ישנם שלושה סוגים שונים של תקיעות 
שופר: תקיעה, תרועה ושברים (ארבעה אם 

סופרים את התקיעה הגדולה)

משאבי J-STEAM לראש השנה

https://www.jewishinteractive.org/
https://www.jewishinteractive.org/project/shofar-programing/
https://www.jewishinteractive.org/project/shofar-programing/
https://www.jewishinteractive.org/project/rosh-hashanah/
https://www.jewishinteractive.org/project/rosh-hashanah/


 Ji Tap בתור הורים או מורים, תוכלו להתאים את כל המשחקים על
או ליצור משחק חדש מההתחלה באמצעות ממשק אינטואיטיבי. 

פעילות כייפית בכיתה או במשפחה ולתרום להבנת הילדים שלך על 
לימודי יהדות בעוד הם עובדים בצוות ביצירתיות ותורמים לקהילה 

.Ji Tap היהודית ההולכת וגדלה ב

הורידו את Ji Tap ותנו ללמידה על ראש השנה להתחיל
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https://www.jewishinteractive.org/
https://info.jewishinteractive.org/he/sign-up-to-ji-tap



