על שינוי והישנות
מחשבות על השנה החדשה

המילה "שנה" טומנת בחובה שתי משמעויות .האחת ,מלשון השנות וחזרה ,והשניה מלשון שינוי
והתחדשות.
הגישה היהודית משלבת את שתי המשמעויות הללו וקוראת לנו תחילה להתחבר לעבר  -לשמר
ולהשען על המסורת ,על הישן והידוע אך עם זאת היא גם קוראת לנו לשינוי ולצמיחה.
זו המשמעות הכפולה של ראש השנה .מצד אחד – "שנה" מלשון השנות וחזרה :השנה מעגלית,
העונות חוזרות על עצמן ,שוב מסתיים הקיץ ומתקרב החורף .התפילות ידועות ומוכרות ,המנהגים
מדורי דורות .אבל גם" :שנה" מלשון שינוי ,הכל מתחדש .מה שהיה לא יהיה עוד .זה הזמן לסקור
את מה שנתחדש בשנה האחרונה לטוב ולמוטב ,ולהתפלל על מה שיתחדש בשנה הקרובה.
זה גם עניינה של התשובה .יש בה מרכיב של חזרה אל הישן ,אל הדרך אותה אני תופס כראויה
וכמיה לחזור אליה אבל יש בה גם חידוש והשתנות המבטאת את רצונו של האדם להמשיך
ולהשתפר.
כשמבקשים "יהי רצון שתחדש עלינו" ,צריך לברר במה אנו רוצים להתחדש .יש להבחין בין הישן
הרצוי לבין הישן שמצריך שינוי ,בין החדש המיותר לבין החדש המבוקש ,ולהתפלל שנזכה להבחין
ביניהם :לשמור על הרצוי ולשפר את הטעון שיפור.
מטרה:



לבחון על מה היינו רוצים לשמור ,לבסס ולחזור עליו גם בשנה זו ומה היינו רוצים לשנות,
לשפר
העשרת השפה

אביזרים:





השיר "שנה" מאת :א .רייכנר (נספח )1
דף "מחשבות על השנה החדשה" (נספח )2
כלי כתיבה
גליון בריסטול

מהלך הפעילות:
קוראים את השיר בפני המשתתפים.
מסבירים את "המשמעות הכפולה" של המילה שנה ומבקשים מכל משתתף לכתוב 5 :דברים
שהיה רוצה לשמר ו –  5דברים שהיה רוצה לשפר.
מזמינים את המשתתפים לשתף כרצונם.
לסיום ,ניתן לכתוב על בריסטול את הדברים בהם היינו רוצים לערוך שינוי ,אותם היינו רוצים לשפר,
ניתן למיין אותם לתחומים (התחום הפיזי ,התחום החברתי ,התחום הלימודי וכיו"ב) ולתלות על
הקיר כדי שיהוו מעין חזון של הקבוצה לקראת השנה החדשה.
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שנה
א .רייכנר
קֹורא אֶ ת הַ ִּמלָּה
אַ תָּ ה ֵ
לְ ל ֹא נִּּקּוד ,לְ ל ֹא ְתנּועֹות.
אֹורה אֵ ין בָּ ּה כְ לּום,
וְלִּ כְ ָּ
אֹותּיֹות.
ַרק צֵ רּוף ֶשל ִּ
תֹוסיף בָּ ּה נְ קֻ ּדֹות
אַ ְך כְ ֶש ִּ
ִּת ְשמַ ע ֶשּיֵש בָּ ּה גַם ְק ִּריאֹות.

ִּמצַ ד אֶ חָּ ד צֹועֶ קֶ ת ְׁשנֵה!
כְ מֹו ֶשהֻ ְרגַלְתָּ ,
ְבאֹותָּ ּה הַ ּדֶ ֶרְך ֶשהָּ לַכְ תָּ
לְ הַ ְמ ִּשיְך – כְ מֹו ְבאֶ ְשתָּ קַ ד
ִּב ְמגַמָּ ה ֶשל ִּה ְתקַ ְּדמּות
כָּל ָּשנָּה ,עֹוד צַ עַ ד
בַ ּדֶ ֶרְך ל ְַשלֵמּות.

אֲ בָּ ל ִּמצַ ד ֵשנִּ י ַׁשנֵה!
ל ֹא לִּ זְ רֹם ִּעם הַ ִּשגְ ָּרה.
ְבדֹק מָּ ה צָּ ִּריְך לְ תַ ּקֵ ן,
ְברֹר אֶ ת הַ ּטֹוב מֵ הָּ ַרע.
כֵ ן .זֹו ְק ִּריאָּ תָּ ּה הַ מֻ ְר ֶכבֶ ת
אֹותּיֹות
ְק ִּריאָּ ה ֶשל ָּשלֹוש ִּ
ְק ִּריאַ ת כָּל ְתקּופָּ ה ִּמ ְתחַ ּדֶ ֶשת
לְ ַשּנֹות אֲבָּ ל גַם לְ ַשּנֹותֹו.
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