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לפניו  עוברים  וכולם  ספריו  את  פותח  הקב"ה  שנה  בראש 

'כתיבה  לזה  זה  אנו מאחלים  לפני ראש-השנה  מרון.  כבני 

מברכים:  ליום-הכיפורים  ראש-השנה  בין  טובה'.  וחתימה 

'גמר חתימה טובה'. מיום-הכיפורים עד היום השביעי של 

לגמר  מתפללים  אנו  רבה'  'הושענא  שנקרא  חג-הסוכות, 

דין  כיוון שזהו היום שבו מסתיימת חתימת  חתימה טובה, 

איש  טובה'  'שנה  אגרות  לשלוח  הוא  יפה  מנהג  העולם. 

לרעהו ובכל תכתובת או מפגש שנעשים החל מחודש אלול 

ועד להושענא רבה - מסיימים בברכות אלה.

באגרות השנה הטובה מביע השולח את איחוליו הפרטיים 

שהשתמרו  באגרות  מוצאים  אנו  רבות  פעמים  והכלליים. 

הזמן  רוח  את  המשקפים  איחולים  קדומות  מתקופות 

והתקופה.

6

אגרת שנה טובה שבה מצוירים חיילים 

יהודיים עטופים בטלית בשדה הקרב של 

מלחמת העולם הראשונה. 

אירופה תרע"ד 1914

מכתב ברכה לשנה החדשה שכתב הילד רפאל דסברג )יליד הולנד, בנו של הרב 
הראשי של אמסטרדם( בהיותו בן חמש, לבני משפחתו במחנה הריכוז ברגן בלזן. 
רפאל לא שרד את המחנה והפתק נשמר על ידי בני משפחתו והועבר ל'יד ושם'. 

באיגרת כמה מילים בהולנדית: אני מבטיח להיות ילד גדול ולא לבכות; וכמה מילים 
בעברית: לשנה טובה תכתבו ותחתמו. רפאל

לשנה טובה
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מכתב כללי של הרבי

בערבי ראש השנה נהג הרבי לכתוב מכתב כללי "אל כל בני ובנות ישראל" ובו רעיון חסידי מהותי 

יחד עם איחולי שנה טובה. המכתבים התפרסמו בעיתונות היהודית בארץ  על השנה החדשה 

ובעולם.

...חובת היום של ראש השנה הינה המצוה המיוחדת של תקיעת שופר. השופר הינו 
כלי בודד עשוי מקרן פשוטה של בהמה. 

השופר מלמד כי תשומת הלב חייבת להיות מוקדשת לכל יחיד ול"אני", 

וכי הדגש צריך להיות מושם על הבאת הקדושה אפילו בעניינים פשוטים ורגילים 
של חיי יום יום – ורק אחר כך בחיים החברתיים של היחיד בתור חלק מן הצבור וכן 

הלאה. 

ויהי רצון, יתן ה', שכל יהודי איש או אשה, ינצלו את השעות הקדושות והתעוררות 
הנשמה של הימים הנוראים לא עבור בעיות עולם ומדינה כלליות, 

כי אם עבור הקריאה הדחופה של ימי ראש השנה: תמליכוני עליכם, לקבלת הקב"ה 
למלך, מלך על כל אחד ואחד, 

וההמשך שלה – הקריאה לתשובה לתפילה וצדקה. 

ושההתעוררות הרוחנית והתחיה של ימים אלו יאירו ויקיפו את כל ימי השנה, ויביאו 
לקשר מעמיק יותר של כל יהודי עם הקב"ה, 

קשר שיתבטא בחיי יום יום בהתאם לתורה האלוקית ולמצוות האלוקיות, השינוי 
לטובה בחיים הרוחניים יביא ודאי שינוי לטובה בחיים הגשמיים, 

שתבא שנה מבורכת בכל המובנים. 

בברכת כתיבה וחתימה טובה 

לשנה טובה

בטוב הנראה והנגלה

הצעות לפעילות בגן

מטרות תוכן

הילדים יכירו את הברכה 'לשנה טובה תכתבו ותחתמו' ואת משמעותה.. 1

הילדים יברכו את בני משפחתם ואת חבריהם בברכה זו.. 2

מושגים 

לשנה טובה

אגרת ברכה

יעדים התפתחותיים בהצעות הפעילות לגן:

3-45-6יעדים התפתחותייםתחום

אוריינות

זיהוי כתב כשונה מציור

שיתוף ילדים ומבוגרים בחוויות

כתיבת השם הפרטי

כתיבת מילים בכתב פונטי 

 
מתמטיקה

עד 10עד 10ספירה וחשיפה למניה

הבנת המונחים 'קודם' ו'עוקב' ושימוש במספרים סודרים

מוטוריקה עדינה

שיפור תפקודי אצבעות ושכלולם

מוטוריקה גסה

מעבר מהליכה לריצה ולהיפך
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אמצעים: תחפושת של מלך, טבעת, פנקס ועט

הגננת תתחפש למלך ותפנה לילדים: 

תפקידי.  את  לבצע  לי  שעוזרים  והנהדרים  הרבים  השרים  ואתם  החשוב.  המלך  אני  ילדים!  שלום 

לקראת השנה החדשה עליי להחליט אילו שרים ישארו בתפקידם כשרים, ואילו שרים אאלץ להפסיק 

את תפקידם.

לפי מה אחליט? )הגננת תתן לילדים להעלות השערות לפי מה יחליט המלך את המשך תפקידם של 

השרים.(

המלך ישב בכסאו עם הפנקס ויציין:

ובכן, אני אסתכל על מעשי השרים. אוהו, אני רואה ילדים שיושבים ומקשיבים יפה, ראיתי גם ילדים 

שמוותרים לחברים וכולי. ובכן, אני בודק את ההתנהגות של כל אחד ואחד מכם ורושם זאת בפנקס 

שלי. לפי זה אני אחליט איזה תפקיד תקבלו.  לאחר מכן, אחתום בפנקס בחותמת המלכותית המיוחדת 

שלי )הגננת תדגים חתימה באמצעות טבעת(.

 הגננת תקרא לשני ילדים ותסביר להם את תפקידיהם: ילד א' הוא השר שיקבל תפקיד חשוב וילד ב' 

הוא החבר הטוב שלו. הילד בתפקיד השר יישב על כיסא השר.

הגננת תפנה לחבר: אתה החבר הכי טוב שלו. האם אתה רוצה לומר לי משהו לפני שאני מחליט אם 

למנות אותו או לא? אולי תרצה לשכנע אותי ולהסביר לי למה לבחור בו לתפקיד החשוב הזה ולתת 

לו שכר רב?

הגננת תזמין ילדים נוספים לומר דברי שבח על השר. ניתן גם לאחל לשר איחולים שיתחילו במילים: 'אני 

מקווה ש'... 

הגננת תסכם ותאמר לשר: "ובכן, השנה אתה תתמנה לתפקיד החשוב ביותר אצלי - שר האוצר. אתה 

תשמור על האוצרות היקרים שלי, ואני אתן לך את הטבעת שלי שתוכל לחתום בה. אתה תוכל להיכנס 

לארמוני בכל עת ותקבל בעד עבודתך כסף רב. אתה תוכל להיכנס לארמוני בכל עת שתרצה...", ועוד 

כיד הדמיון הטובה על הגננת....

הגננת תסביר לילדים את משמעות המשל והנמשל:

המלך הוא - )הילדים(: הקב"ה.

השרים הם - )הילדים(: אנחנו, היהודים. 

בראש השנה הקב"ה כותב איך תיראה השנה הבאה שלנו - שנה טובה, שנה מבורכת, שנה של מצוות 

ומעשים טובים. וביום כיפור ה' חותם לכל אחד ואחת באופן סופי מה יהיה לו בשנה הקרובה. לפיכך 

בחודש אלול ובראש השנה אנחנו מברכים איש את רעהו בברכת 'לשנה טובה תכתב ותחתם' / 'לשנה 

טובה תכתבי ותחתמי'.

ה' שומע שאנחנו מבקשים על יהודים אחרים )כמו המלך ששמע את ילדי הגן( והוא מברך את האנשים 

שביקשנו עבורם שנה טובה ומבורכת.

סיפור בהמחשה - משל המלך והשר  
5-6 3-4

מה אנו מאחלים למשפחתנו ולחברינו לקראת השנה החדשה? )ניתן לילדים לברך ברכות שונות. יתכן 

שהילדים יכירו את האיחולים 'שנה טובה', 'שנה טובה ומתוקה', 'לשנה טובה תכתבו ותחתמו'(.

-  חשוב לברך זה את זה בשנה טובה לפני ראש השנה כיוון שזה משפיע גם על הקב"ה, ומוסיף זכויות 

למברך ולמתברך. אפשר להדגים רעיון זה על ידי כך שכל ילד יקבל לב ויברך בעל פה את עצמו או 

את בני משפחתו ואז יניח את הלב בערמה או בקופסה. לאחר שיצטברו לבבות רבים הגננת תתפעל 

מכמות הברכות ותסביר שגם הקב"ה שומע את הברכות הרבות ושמח מאוד. הברכות מוסיפות זכויות 

לאנשים, וגם הקב"ה מוסיף להם ברכות משלו.

הגננת תדגים סוגי ברכות שונים המופיעים באגרות ברכה ותשאל: מדוע אנו מברכים את המשפחה 

ואת החברים שלנו בברכות אלה?

כשיהודי מברך - המלאכים בשמיים עונים 'אמן' לברכתו. לפיכך חשוב שיהודי יוציא  הגננת תרחיב:

גם  יברכו  לכך שבשמיים  גורמים  אנו  שלנו  הדיבור  בכוח  ותפילות.  ברכות  טובים,  דיבורים  רק  מפיו 

כן את מי שאנחנו ברכנו. אפשר להמחיש את עניין הברכה: הגננת תברך את ילדי הגן והילדים יהיו 

המלאכים שיענו על כל ברכה 'אמן'.

לקראת ראש השנה ויום הכיפורים אנו מאחלים לקרובינו ולחברינו  'לשנה טובה תיכתבו ותחתמו' - 

שהקב"ה יכתוב ויחתום אותם בספר שלו  - ספר החיים, הברכה והשלום. 

'לשנה טובה תכתבו ותחתמו' זוהי ברכה חשובה מאוד ואנחנו נברך בה כמה שיותר אנשים לפני ראש 

השנה ובראש השנה עצמו. ברכה זו רצוי להוסיף במרכז האוריני לאחר הלימוד.

הקנייה: הגננת תכריז: 'לשנה טובה תיכתבו ותחתמו'. הילדים יחזרו אחריה. 

הגננת תערוך סבב שבו כל ילד יברך את הילד שיושב מולו בברכה 'לשנה טובה תיכתב ותחתם'. הגננת 

תסייע לילדים שיתקשו להגות את המילים. 

גילאי 3–4: כל ילד יאמר שם של אדם אחד שהוא רוצה לברך אותו בברכה 'לשנה טובה תכתב ותחתם' 

בראש השנה.

גילאי 5–6: הגננת תבקש מכל ילד לחשוב על מישהו שהוא אוהב מהמשפחה שלו ולספר מה הוא רוצה 

לאחל לו לקראת השנה החדשה.

שיחה - ברכות לשנה החדשה 
5-6 3-4

לשלוח אגרות ברכה לבני משפחה עם האיחול המסורתי 'לשנה טובה...' ולהוסיף  איחולים אישיים. 	 

להכניס למעטפות, הדביק בול, להחליט מי הנמען ובמידת האפשר ללכת עם כל הילדים לדואר 

לשליחת המכתבים.

 הכנת תיבת דואר בגן שאליה ישלשלו הילדים אגרות ברכה זה לזו וגם לגננת או הוספת מרכז דואר 	 

בגן שבו יכינו מעטפות, יביילו, ישלחו ויקבלו מכתבים וכו'. אפשר לספר להורים בדף הקשר על 

תיבה זו ולהציע להם לשלשל אליה מכתבים לילדיהם.

בכל יום אפשר למנות ילד אחר לתפקיד הדוור.

פעילות ליישום – אגרות ברכה
5-6 3-4
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יעדים ממוטוריקה עדינה: שכלול תפקודי אצבעות 

והילדים  ריקים  או  מתאים  באיור  מאוירים  ברכה  כאגרת  צביעה  דפי  למעטפה,  לבן  דף  חומרים: 

יציירו ציור מתאים.

 גיל 5-6 יוכלו לכתוב: שנה טובה. יש לדאוג למעטפות ולאגרות מגוונות בגודל ובצורה.

רעיון: לאחר עיטור האיגרת הילדים יתאמנו בקיפול דף לארבעה חלקים )שני קיפולים(. קל יותר 

בעמידה.

יצירת המעטפה: קיפול הדף לשניים כך שיישארו שוליים לקיפול ולסגירה. הידוק במהדק בשולי 

המעטפה.

טכניקה ליצירה - הכנת מעטפה ואגרת ברכה

ניגון חב"ד - 'כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה' )בדיסק המצורף(

לאחר ראש השנה ועד יום הכיפורים נוהגים לאחל זה לזה: 'גמר חתימה טובה'

שיר / ניגון

לימוד הלכה ומנהג

יום  עד  השנה  מראש  הימים  לוח  על  הצבעה  כדי  תוך  תשובה  ימי  עשרת   01- עד  ספירה   3-4 גיל 

הכיפורים.

גיל 5-6 התייחסות למונחים 'עוקב' ו'קודם' ושיום הימים בצורה סדרתית: היום הראשון של עשרת ימי 

תשובה, השני, השלישי וכן הלאה. 

ארגון סביבה חינוכית- פעלויות חשבוניות

אגרות 	  ימיינו  הילדים  כיתוב:  עם  ברכה  כרטיסי  לבין  ברכה מאוירים  כרטיסי  בין  אבחנה   3-4 גיל 

ברכה כתובות ואגרות ברכה מצוירות. זיהוי איחולים לפי הציור -  לפרש לילדים את הכתוביות על 

הכרטיסים והם יזהו מהו האיחול שרצה הצייר לאחל בעזרת הציור.

הצעה למשחק: מיון סוגי אגרות ברכה כתובות ומאוירות לפי קטגוריות. למשל: ברכות 	   3-4 גיל 

בנושא בריאות, ברכות בנושא תורה ומצוות וכדומה.

גיל 3-4, 5-6 הילדים ישתפו את חבריהם ואת הגננות: למי הם מתכננים להתקשר לאחל שנה טובה 	 

או לשלוח אגרת ברכה. אפשר לתת את זכות הדיבור כל יום לשניים שלושה ילדים אחרים. 

ארגון סביבה חינוכית- מרכז אורייני ומוכנות לקריאה וכתיבה  

5-6

5-6

5-6

3-4

3-4

3-4

אביזרים ועזרי לימוד

בדיסק: 

ניגון חב"ד – 'כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה'

תקיעת שופר בראש השנה7 
המלכת ה' למלך
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טעמי תקיעת השופר

תקיעת שופר בראש השנה היא מצווה מהתורה כמו שנאמר:

"ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם" 
)במדבר כט, א(.

על פי המובא בספר התודעה, עשרה עניינים בתקיעת השופר של ראש השנה:

בעת א.  בחצוצרות  תוקעים  המלכים:  עושים  וכך  עולמו,  על  מלך  והקב"ה  הבריאה  נסתיימה  זה  ביום 

המלכתם.  אנו ממליכים את הבורא ביום זה ולכן תוקעים בשופר.

ראש השנה הוא ראשון לעשרת ימי תשובה ותקיעות השופר הן מעין אזהרה לשוב בתשובה.ב. 

הזכרת מעמד הר סיני.ג. 

הזכרת דברי הנביאים שנמשלו לשופר )מעבירי המסר מאת הקב"ה(.ד. 

להזכירנו לבקש על בניין בית המקדש שנחרב בקול תרועת האויבים.ה. 

הזכרת עקידת יצחק שנעשתה באייל – גם אנו נמסור נפשנו על קדושת שמו יתברך.ו. 

השופר מרעיד לבבות ומחריד אותם. שליבנו יירא מפני הקב"ה ויישבר בתפילה לפניו.ז. 

הזכרת יום הדין.ח. 

והנידחים ט.  ובאו האובדים מארץ אשור  גדול  יתקע בשופר  "ביום ההוא  וגאולה:  גלויות  הזכרת קיבוץ 

מארץ מצרים".

לבין י.  המתים  תחיית  בין  בפסוקים  קושר  ישעיהו  שהנביא  כיון  בה,  והאמונה  המתים  תחיית  הזכרת 

תקיעת שופר.

מן הדין חייב אדם בראש השנה לשמוע 9 תקיעות שופר ופשט המנהג בכל קהילות ישראל לשמוע 100 

תקיעות.
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