
 

 החוסה" המועצה לילד –ילדים בסיכוי " –המרכזיה החינוכית הארצית © 

 

 על שינוי והישנות

 מחשבות על השנה החדשה
 

 

המילה "שנה" טומנת בחובה שתי משמעויות. האחת, מלשון השנות וחזרה, והשניה מלשון שינוי 

 והתחדשות. 

לשמר  -הגישה היהודית משלבת את שתי המשמעויות הללו וקוראת לנו תחילה להתחבר לעבר 

 ולצמיחה.ולהשען על המסורת, על הישן והידוע אך עם זאת היא גם קוראת לנו לשינוי 

השנה מעגלית,  :"שנה" מלשון השנות וחזרה –של ראש השנה. מצד אחד  המשמעות הכפולהזו 

מנהגים השוב מסתיים הקיץ ומתקרב החורף. התפילות ידועות ומוכרות, העונות חוזרות על עצמן, 

לשון שינוי, הכל מתחדש. מה שהיה לא יהיה עוד. זה הזמן לסקור מ. אבל גם: "שנה" מדורי דורות

 את מה שנתחדש בשנה האחרונה לטוב ולמוטב, ולהתפלל על מה שיתחדש בשנה הקרובה.

 אותה אני תופס כראויהשל חזרה אל הישן, אל הדרך  זה גם עניינה של התשובה. יש בה מרכיב

המבטאת את רצונו של האדם להמשיך אבל יש בה גם חידוש והשתנות לחזור אליה  וכמיה

 .ולהשתפר

כשמבקשים "יהי רצון שתחדש עלינו", צריך לברר במה אנו רוצים להתחדש. יש להבחין בין הישן 

חדש המבוקש, ולהתפלל שנזכה להבחין בין ההמיותר ל צריך שינוי, בין החדש מהישן שלבין הרצוי 

 .שמור על הרצוי ולשפר את הטעון שיפורלביניהם: 

 

 מטרה:

  לשנות, ומה היינו רוצים  על מה היינו רוצים לשמור, לבסס ולחזור עליו גם בשנה זולבחון

 לשפר

 העשרת השפה 

 

 אביזרים:

 (1נספח ) השיר "שנה" מאת: א. רייכנר 

  (2)נספח  השנה החדשה""מחשבות על דף 

 כלי כתיבה 

 גליון בריסטול 

 

 מהלך הפעילות:

 את השיר בפני המשתתפים. קוראים

דברים  5מסבירים את "המשמעות הכפולה" של המילה שנה ומבקשים מכל משתתף לכתוב: 

 דברים שהיה רוצה לשפר. 5 –שהיה רוצה לשמר ו 

 מזמינים את המשתתפים לשתף כרצונם.

, בהם היינו רוצים לערוך שינוי, אותם היינו רוצים לשפרהדברים ב על בריסטול את לסיום, ניתן לכתו

למיין אותם לתחומים )התחום הפיזי, התחום החברתי, התחום הלימודי וכיו"ב( ולתלות על ניתן 

 הקיר כדי שיהוו מעין חזון של הקבוצה לקראת השנה החדשה.
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 שנה
 כנרי א. רי

 

לָּה ה קֹוֵרא ֶאת ַהמִּ  ַאתָּ

ּקּוד, ְללֹא ְתנּועֹות.  ְללֹא נִּ

ּה ְכלּום, ה ֵאין בָּ ְכאֹורָּ  ְולִּ

ּיֹות.  ַרק ֵצרּוף ֶשל אֹותִּ

 

ּה ְנֻקּדֹות יף בָּ  ַאְך ְכֶשתֹוסִּ

יאֹות. ּה ַגם ְקרִּ ְשַמע ֶשֵּיש בָּ  תִּ

ד צֹוֶעֶקת  ַצד ֶאחָּ ֵנהמִּ  !שְׁ

,  ְכמֹו ֶשֻהְרַגְלתָּ

ּה ַהֶּדֶרְך  ַלְכתָּ ְבאֹותָּ  ֶשהָּ

יְך  ַקד –ְלַהְמשִּ  ְכמֹו ְבֶאְשתָּ

ְתַקְּדמּות ה ֶשל הִּ ְמַגמָּ  בִּ

נָּה, עֹוד ַצַעד ל שָּ  כָּ

 ַבֶּדֶרְך ַלְשֵלמּות.

 

י  ַצד ֵשנִּ ל מִּ ֵנהֲאבָּ  !שַׁ

ה. ְגרָּ ם ַהשִּ ְזֹרם עִּ  לֹא לִּ

יְך ְלַתֵּקן, רִּ ה צָּ  ְבֹדק מָּ

ַרע.  ְבֹרר ֶאת ַהּטֹוב ֵמהָּ

 

ּה ַהֻמְרֶכֶבתֵכן. זֹו  תָּ יאָּ  ְקרִּ

ּיֹות לֹוש אֹותִּ ה ֶשל שָּ יאָּ  ְקרִּ

ְתַחֶּדֶשת ה מִּ ל ְתקּופָּ יַאת כָּ  ְקרִּ

ל ַגם ְלַשּנֹותֹו.  ְלַשּנֹות ֲאבָּ




