
קפד ראשו
הוראות – גלו את המושג הראשון, 

לאחר מכן, הורידו את תחילת 

המילה, וגלו את המושג השני.

נוהגים לאכול ... של דג בראש השנה. קפד ראשו – אחד היסודות.

יותר משוכלל. קפד ראשו – בו תוקעים בראש השנה.

סליחה ומחילה וגם בתמורה. קפד ראשה – היא מעלה גרה.

איחול ומשאלה ובקשה.  קפד ראשה – היא אינה קשה. 

מצאו את ההבדלים, וצבעו להנאתכם!

תכלה שנה וקללותיה
 תחל שנה וברכותיה. 

שנה טובה!

לפרטים נוספים ולהרשמה לקבוצה שלנו הכנסו ללינק

שנהיה לראש ולא לזנב
פותחים שנה במשפחה 

הרמת כוסית 
נברך על הגפן ועל פרי הגפן, 

על מעשי השנה החולפת, 

ועל כניסתה של שנה חדשה, 

מי ייתן ותהיה יפה ושונה, לחיים! 

נטבול תפוח בדבש
שנסתכל תמיד על חצי הכוס המלאה,

שנראה את הטוב בחיים, ואחד בשנייה, 

שנחווה חוויות משמחות, 

כל אחד ואחת וביחד כל המשפחה,

ושתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה!

ְשֵׁנים ָעָשׂר ְיָרִחים 
מילים ולחן: נעמי שמר

ֶקל ִתְשֵׁרי ָנַתן ַהֶדּ ְבּ

ִרי ָשׁחּום ֶנְחָמד ְפּ

ֶחְשָׁון ָיַרד יֹוֶרה ְבּ

ְוַעל ַגִגי ָרַקד

ִכְסֵלו ַנְרִקיס הֹוִפיַע ְבּ

ָרד ֵטֵבת ָבּ ְבּ

ה ִהְפִציָעה ּוִבְשָׁבט ַחָמּ

ְליֹום ֶאָחד.

ֲאָדר ָעָלה ִניחֹוַח ַבּ

ִסים ִמן ַהַפְרֵדּ

כַֹח ִניָסן הּוְנפּו ְבּ ְבּ

ל ַהֶחְרֵמִשׁים כֹּ

ל ָצַמח ר ַהכֹּ ִאָיּ ְבּ

יר ִסיָון ִהְבִכּ ְבּ

ַתּמּוז ְוָאב ָשַׁמְחנּו ְבּ

ַאַחר ָקִציר.

ּוְבבֹוא ֱאלּול ֵאֵלינּו

ֵריַח ְסָתו ָעָלה

ְוִהְתַחְלנּו ֶאת ִשיֵרנּו

ֵמַהְתָחָלה…

הידעת? 
במדרשים מסופר לנו שבראש השנה 

נברא האדם, ועל-כן, הערב, אנו 

מציינים יום הולדת לכל בני האדם. 

מזל טוב! 

יתכן והתפוח מסמל את פרי גן העדן, 

הפרי שלאחר אכילתו, האדם אמנם 

גורש מגן עדן, אך בזכותו הפך 

ליצור חופשי ותבוני, היודע להבדיל 

בין טוב ורע, בעל חופש בחירה 

ויצירה.

הזמנה לשיתוף: ספרו על דבר חדש שלמדתם בשנה האחרונה.



הזמנה לשיתוף: שתפו 

באיחול שאתם מאחלים 

לעצמכם או למשפחה 

לשנה החדשה שבפתח.

נעביר בינינו שושנה (או פרח אחר) כסמל 
לשלום. נבקש בלב משאלה, נריח ונברך

שהשקט יבוא ברחובותינו,

והשלום ישרור בתוכנו,

שנושיט יד לשכנינו,

והאהבה תפרח כשושנה בגינתנו.  

מכתב לאחי
מילים ולחן: עילי בוטנר

 אל תפחד תשאף לדעת 

אל תדאג עוד תקיים 

מי שבידו לגעת 

יש שבליבו עוד לנחם 

אל תפחד ימים יבואו 

ועונות שנה תחלוף 

אתה תראה שעוד נגיע 

אל הסוף 

אל תפחד ממציאות נושכת 

ואנשים קרים 

כל אחד סוחב בבטן 

ומעט שעליהם רואים 

כמה כח יש ברגע 

והנצח אין לו סוף 

בכל דמעה שעוד תרד 

יגיע צחוק 

למדני אלוהי 
ברך והתפלל 

על סוד עלה קמל 

על נוגה פרי בשל 

על החירות הזאת

לנשום לחוש לראות

לדעת לייחל להיכשל

למד את שפתותי 

ברכה ושיר הלל 

בהתחדש זמנך 

עם בוקר ועם ליל

בהתחדש זמנך 

עם בוקר ועם ליל 

לבל יהי יומי 

עליי כתמול שלשום 

לבל יהי עליי יומי הרגל 

לאה גולדברג

וזה הרגע 

הנה באה השעה 

מה תביא איתה הרוח 

מה ימיס את הדממה 

ויש סיבות לכל דבר 

יש חלום שלא נגמר 

בסוף הדרך 

עוד תהיה מאושר 

וקדימה אל האופק 

אל השמש הטובה 

זה רחוק אבל תגיע 

קצת עייף וקצת צמא לאהבה 

שמחכה לך, תקטוף אותה 

כפרי בשל 

ואז תנוח תרדם בצל 

וזה הרגע ...

הידעת?
לתמר כ-200 זנים שונים. 

כמה זנים אתם מכירים? 

ישראל היא בין היצאניות 

הגדולות בעולם של תמר מזן 

מג‘הול. התמרים מתייבשים 

באופן טבעי על העץ, ללא 

צורך בהליכי ייבוש 

מתועשים וללא שימוש 

בחומרים מלאכותיים. 

הידעת?
לפי המסורת היהודית 

הרימון מכיל 613 גרגירים 

בדיוק, כמספר תרי"ג 

מצוות. במציאות, מספר 

הזרעים נע בין 200 

ל-1,000 לפרי בודד. לרימון 

מיוחסות סגולות רפואיות 

רבות. הבבלים הקדמונים 

האמינו כי אכילתו טרם 

יציאה לקרב תזכה את 

הלוחם בניצחון מוחץ.

הזמנה לשיתוף: 

שתפו במעשה 

שאתם גאים 

שעשיתם ו / או 

השגתם בשנה 

החולפת.

נטעם מן התמר, 
המסמל את היצירה והעבודה, ונברך

שנשקיע ונתמיד בכל עשייתנו,

שנצמח ונגדל מכל אתגר שיפול בחלקנו,

שנשגשג ונצליח לעמוד במטרותינו,

ונתברך במעשה ידנו.

נטעם מן הרימון, 
המסמל שפע וחכמה, ונברך 

שנגלה עוד עולם ונלמד דברים חדשים, 

שנרבה נתינה ומעשים טובים, 

שנחוש עושר ריחות, צבעים, וטעמים,

וכרימון נהיה מלאי הפתעות וגילויים.

ראש ַהָשָׁנה  ְבּ
מילים ולחן: נעמי שמר

ראש ַהָשָׁנה ראש ַהָשָׁנה, ְבּ ְבּ

ה ִגָנּ ה ֶאְצִלי ַבּ ְרָחה שֹׁוַשָׁנּ ָפּ

ראש ַהָשָׁנה ִסיָרה ְלָבָנה ְבּ

ְתאֹום. חֹוף ִפּ ָעְגָנה ָלה ַבּ

ראש ַהָשָׁנה ראש ַהָשָׁנה, ְבּ ְבּ

ה נֹוָשָׁנה ְתְפיָלּ נּו ָעָנה ִבּ ִלֵבּ

ֵהא ַהָשָׁנה ָפה ְושֹׁוָנה ְתּ ְשָׁיּ

ֲאֶשׁר ַמְתִחיָלה ָלּה ַהּיֹום

ראש ַהָשָׁנה ראש ַהָשָׁנה, ְבּ ְבּ

ָתו ְרִקיַע ַהְסּ ְרָחה ֲעָנָנה ִבּ ָפּ

ֵנר ְנָשָׁמה ראש ַהָשָׁנה ְכּ ְבּ

ָשֶׂדה ָחָצב. ָעָלה ַבּ

ראש ַהָשָׁנה... ראש ַהָשָׁנה, ְבּ ְבּ

ראש ַהָשָׁנה ראש ַהָשָׁנה, ְבּ ְבּ

יר יָנה ֶשִׁאיש לא ִהִכּ ְרָחה ַמְנִגּ ָפּ

ְותֹוְך ְיָמָמה ַהֶזֶּמר ָהָמה

ל ַחּלֹונֹות ָהִעיר. ִמָכּ

ראש ַהָשָׁנה... ראש ַהָשָׁנה, ְבּ ְבּ


