
נספחים

8

סימנים וברכות

ברכות  אוכלים מסמלים את  וברכה. הסימנים שאנו  להיות תפילה  בראש השנה הופכת הסעודה עצמה 

השנה החדשה.

בליל א של ראש השנה בתחילת הסעודה אחרי ברכת 'המוציא', נוהגים לאכול תפוח מתוק טבול בדבש, 

ומברכים עליו 'בורא פרי העץ'. לאחר מכן אומרים: "יהי רצון מלפניך שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה" 

ולמנהג הספרדים: "שנה טובה ומתוקה כדבש", ואוכלים. )ויש הנוהגים לעשות כן גם בליל ב(.

מנהג ישראל לאכול סימנים שונים וביניהם: רימון - שיתרבו זכויותינו כרימון; ולמנהג הספרדים – שנהיה 

מלאים מצוות כרימון.

ראש של כבש או של דג - שנהיה לראש ולא לזנב; גזר- שתגזור עלינו גזירות טובות; תמרים - שייתמו 

אויבינו ועוד.

נוהגים שלא לאכול בראש השנה מאכלים מרים וחמוצים, ובכל סעודות החג טובלים את פרוסת הלחם  

בדבש לאחר ברכת 'המוציא'.

לימוד חוויתי בגן של מנהגי ראש השנה יקשר את הילדים לחג ולמהותו.

עת
לד

ב 
שו

ח

סימני ראש השנה

משל לאחד שהיה תועה ביער, והיו בו חיות רעות מן הדורסים והטורפים, 

והיו עמו קשת וחצים להציל עצמו מן הדורס. ויהי הוא הולך ביער הנה 

והנה, ועל כל אשר ראו עיניו מרחוק היה חושב כי דוב הוא או ארי וזאב, 

והיה יורה בחצים - עד בואו אל המקום ההוא וראה כי לא חיה רעה היא, 

כי  לו  כי לא נשאר  וראה  ובתרמילו,  וירא באשפתו  נרקב הוא.  אלא עץ 

אם חץ אחד. והיה נשמר מעתה שלא לירות החץ ההוא על ספק כי הלא 

במקום סכנה הוא, אולי יצטרך אותו להציל עצמו מפי הטורף, אז יירה 

החץ להעבירו וחיתה נפשו בגללו.; 

הנמשל: 

בית   - הרבה  הצלה  כלי  לנו  היו  קדשו,  הר  אלקינו  בעיר  שהיינו  בזמן 

המקדש ומזבח וקרבנות וכהן גדול עומד ומשרת בהם - היה סמוך לֵּבנו 

ובטוח כי נחליף ֹּכח למחות מעלינו כל סאון סואן, כל טורף ושואג. ויסורו 

מעלינו גזירות רעות. לא כן עתה, כאשר מכלי ההצלה הרבים והעצומים 

לא נשאר לנו כי אם השופר הדל הזה. ולכן ביום הדין הדבר החשוב ביותר 

הוא תקיעתנו בשופר, שבזה יגזר דיננו לטובה.

השופר- המגן האחרון 
על פי משל המגיד מדובנא
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הצעות לפעילות בגן

מטרות תוכן

הילדים יכירו את המאכלים המיוחדים שאוכלים כסימנים בראש השנה ואת הברכות שמברכים על כל סימן.. 1

הילדים יקשרו בין הסימן למשמעותו.. 2

הילדים יחוו עריכת סדר ראש השנה בגן כהכנה לראש השנה.. 3

מושגים 

סימני ראש השנה

תפוח בדבש

יעדים התפתחותיים בהצעות הפעילות לגן:

3-45-6יעדים התפתחותייםתחום

אוריינות

התאמת מילים מתחרזות 

שיפור הזיכרון השמיעתי ושכלולו

חלוקת מילים ליחידות צליליות ומיזוגן למילים

הפקת מילים על בסיס שורש משותף

הכרת הקשר בין האות לשמה ולצלילה

 
מתמטיקה

הכנת דגם חוזר

מוטוריקה עדינה

התנסות בחומרים שונים

שכלול תפקודי אצבעות

מוטוריקה גסה

התמסרות בכדור

הליכה וקפיצה אחורה, קדימה ולצדדים ושיפור הזיכרון השמיעתי

על השולחן בגן יהיו מונחים סימני ראש השנה מכוסים.

הגננת תאחוז את בובת למפי בכף ידה ולמפי יספר שהוא חוזר הביתה מבית הכנסת:

"איזו תפילה מיוחדת היתה היום בבית הכנסת... ראש השנה. איזו התרגשות... האמת שאני קצת רעב. 

הגעתי  הנה  וסלטים.  חלות  ויין,  לבנה  מפה  בשבת:  כמו  ערוך  יהיה  השולחן  הביתה  כשאגיע  בטח 

הביתה. אוי, מה זה? )למפי מצביע על השולחן  עם הסימנים המכוסים במפה אטומה(, מה מונח על 

השולחן? אלה לא הסלטים של שבת. מה קורה פה?"

כעת הגננת תעצור ותיתן לילדים לשער לבד מהם הדברים המונחים תחת המפה.

לאחר מכן הגננת תאפשר רק ללמפי להציץ מתחת למפה כדי לראות מה מונח על השולחן. למפי יגלה 

לילדים שיש מתחת למפה סימנים.

הגננת תספר ללמפי,  על ראש השנה, היום המיוחד שבו ה' כותב בדיוק מה יהיה לנו בשנה החדשה. 

הילדים כמובן יקשיבו:

וכל ברכה שלו היא כמו תפילה. לכן בראש  הפה של היהודי קדוש. ה' מקשיב למה שהיהודי מברך 

השנה אנחנו מחזיקים את הסימנים ומברכים - מתפללים לה'.

בכל סימן מתייחסים לתכונה מסוימת שלו ומברכים את הברכה המתאימה לו. 

למפי יפנה ל"אמא" )בובת כף יד או דמות וירטואלית( וישאל אותה: 

"אמא, מדוע הנחת על השולחן את כל הסימנים הללו?!"

הגננת תכניס את למפי תחת הכיסוי שמכסה את הסימנים ותחוד לילדים חידה כדי שיזהו איזה סימן 

למפי מוציא עכשיו. למפי יוציא בסיום כל חידה את הסימן והילדים יטעמו ממנו .

 אני מוציא פרי עגול ומתוק. מבחוץ הוא בצבע צהוב/ אדום / ירוק... )תפוח(. את התפוח נטבול . 1

במשהו שמכינה עבורנו הדבורה.

הבקשה: התפוח הוא פרי מתוק וטובלים אותו בדבש. אנו מבקשים מה' שהשנה הבאה תהיה מתוקה 

- שיהיה לנו נעים וטוב. "יהי רצון מלפניך שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה כדבש".

אני מוציא... פרי עם כתר מ-ל-א גרגירים... )רימון(. 2

הבקשה: שירבו זכויותינו כרימון - שנעשה הרבה מצוות.

אני מוציא ראש של בעל חיים שחי בים... )דג(. 3

הבקשה: להסביר לילדים ש'ראש' משמעו  חשיבות. )כמו אבא - ראש המשפחה(. 

אנו מבקשים מה' להיות חשובים ומובילים במעשים טובים ובמצוות וגם – שנפרה 

ונרבה כדגים. יש שאוכלים ראש של כבש .

מפגש עם למפי – שיחה ופעילות בנושא מאכלי החג
5-6 3-4
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לשמוע מהילדים: מי היה בים? מי ראה כמה דגים יש בים?

אני מוציא...פרי שגדל על עץ גבוה מאוד ולוקחים ממנו ענפים לסכך... )תמר(. 1

זה נשמע דומה. שייתמו-  – שיתמו,"  - שייתמו תמר  : "תמר  הילדים אומרים אחרי הגננת  הבקשה: 

שייגמרו אויבינו ושונאינו. אפשר לשאול את הילדים: מיהם האויבים שלנו? )כולם יודעים לצערנו...( 

מה יהיה כשלא יהיו אויבים? )שלום, המשיח יבוא(.

אני מוציא ירק ארוך וקשה בצבע כתום... )גזר(. 2

הבקשה: שוב הילדים יאמרו אחרי הגננת: "גזר- שתגזור גזר- שתגזור" זה נשמע דומה. אנו מבקשים 

שה' יגזור עלינו גזרות טובות. 

לתת לילדים לחשוב אלו גזרות טובות היו רוצים שה' יגזור. גם הגננת תשתף את הילדים בתפילותיה 

לה' לקראת השנה החדשה.

ניתן לערוך טעימה מסימני ראש השנה.

ניתן לעבות את הפעילות על ידי פעילות מקדימה של הכנה יצירתית של הסימנים בקבוצות. 

למשל: תפוחים חתוכים לסדר בצורת פרחים )כשבשבות(.

תמרים לפתוח ולבדוק, להוציא גלעין ולמלא בממרח חלבה ופירורי שקדים/כל מילוי מתאים אחר.

לפורר גרגירי רימון יחד בדרכים שונות- פתיחת הרימון והכאה בפטיש שניצלים, פרור ידני, וכדומה.

גזר לקלף בקולפני צורות יחודיים.

הכנת סלט פירות יחד עם הסימנים.

תחילת השנה היא זמן מצוין לערוך לילדים היכרות עם החומרים השונים )לבני 3-4( ולרענן את כללי 

השימוש )לבני 5–6(.

ליצור בתלת  נוספים המאפשרים  יצירה  וחומרי  גואש, קרפים, מנקה מקטרות  חומרים: חמר, צבעי 

ממד.

רעיונות לשימוש בחומרי היצירה )ניתן לשנות, לגוון ולהוסיף כרצונך וכרצון היוצרים הצעירים(:

גזר ותמרים – מחמר /מפלסטלינה / מעיסת נייר. לאחר הצביעה בגואש - אפשר להצמיד לגזר בקצה 

העליון 3–4 חתיכות של מנקה מקטרות ירוק, חוטי צמר או פיסות נייר )כעלים(.

או  מחמר  גם  לעשות  אפשר  רימון.  ציור  על  ולהדביקם  קטנים  לכדורים  אדום  קרפ  למולל   – רימון 

מעיסת ניר.

דג - הדבקת חצאי מדבקות בצבע כסף על ציור של דג )כקשקשים( או על דג מפלסטלינה או מחמר.

מפגש עם למפי – שיחה ופעילות בנושא מאכלי החג - המשך

העיקר הוא המעשה 

טכניקה ליצירה - הכנת סימני ראש השנה מחומרי יצירה

5-6

5-6

5-6

3-4

3-4

3-4

על  למרוח  מומלץ  בגואש  הצביעה  לפני  ומכודררים.  מקומטים  דפים  מ2–3  נייר  כדור  להכין  תפוח- 

הכדור דבק לבן כדי לחזק אותו. אפשר להכין את הכדור גם מעיסת ניר, מחמר או לצייר ציור אישי.

את התפוח צובעים בצהוב ומדביקים בראשו עלה גזור מנייר.

את כל הסימנים אפשר לארוז בקופסא אישית לכל ילד. 

אפשר לצרף מלל של סיפור בהמחשה. הילדים יוציאו את הסימן מהקופסא לפי השיר:	 

רעיון 1: לגיל 5–6 :	 

 אביזרים: חמישה חישוקים ותמונות הסימנים

הגננת מניחה על הרצפה חמישה חישוקים ובתוך כל חישוק מונח איור/תמונה של אחד מהסימנים. 

שאמרה.  הסדר  פי  על  ולקפוץ  הסוף  עד  להאזין  מהילד  ותבקש  ברצף  סימנים  מספר  תאמר  הגננת 

גזר. )צריך לקפוץ בסדר הזה(. אפשר להעלות או להוריד את רמת הקושי   , רימון,  דג  גזר,  לדוגמא: 

בהוספה או בהפחתה של מספר הסימנים.

רעיון 2: לגילאי 3–4:	 

 אביזרים: חמישה כדורים ותמונות הסימנים בגודל שיודבק על הכדור.

הגננת מחלקת לחמישה ילדים את הכדורים עם תמונות הסימנים ובכל פעם אומרת שם של סימן 

אחר. הילד שעל כדורו מודבק הסימן צריך לזרקו לחבר אחר. 

גיל 5–6: אפשר להעלות את רמת הקושי ולומר בו זמנית שני סימנים או יותר. 

טכניקה ליצירה - הכנת סימני ראש השנה מחומרי יצירה- המשך

פעילות בתנועה

ִהֵּנה ִהִּגיַע ֹראׁש ַהָּׁשָנה

ִאָּמא ּפֹוֶרֶׂשת ַמָּפה ְלָבָנה.

ְיָלִדים, ָמה ַּבֻּׁשְלָחן ָׂשִמים?

ַּכּמּוָבן ַּכּמּוָבן, ֶאת ָּכל ַהִּסיָמִנים:

ַּתּפּוַח ִּבְדַבׁש – ְלָׁשָנה ְמתּוָקה

ֶּגֶזר – ִלְגֵזרֹות טֹובֹות ּוְלִׂשְמָחה.

ִרּמֹון – ֶׁשְּנַקֵּים ִמְצוֹות ַרּבֹות

ְוָתָמר – ֶׁשִּיַּתּמּו ָהאֹוְיִבים ְוַהָּצרֹות.

ּוָמה ַעְכָׁשו? ֹראׁש ֶׁשל ָּדג –

ֶׁשִּנְהֶיה ְלֹראׁש ְוֹלא ְלָזָנב.

ֶזהּו? ַהֹּכל ַּבֻּׁשְלָחן מּוָכן?

ְלִמי ִנְקָרא? – ַלִּמְׁשָּפָחה ַּכּמּוָבן!

5-6

5-6

3-4

3-4
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נוהגים לטבול את פרוסת הלחם  בדבש לאחר ברכת 'המוציא' בכל סעודות החג והשבת מראש השנה 

ועד להושענא רבא. בשמחת תורה אין טובלים את הלחם בדבש )שבח המועדים, הלכות שמ"ע ושמח"ת, פרק 

כז סעיף ג(

לספר 'ההלכה שלי':

דף הלכה לצביעה: נוהגים לטבול את פרוסת הלחם  בדבש לאחר ברכת 'המוציא' בכל סעודות החג 

והשבת מראש השנה ועד לחג הסוכות.

לימוד: מה טעמו של הדבש? מה הוא מסמל? למה דווקא בחודש הראשון של השנה אנו טובלים את 

הלחם בדבש? במה טובלים את פרוסת הלחם לאחר ברכת 'המוציא' ביתר חודשי השנה? 

הכנת דגם של סימנים )אפשר ליצור את הדגם בצורות שונות כגון: כתר, מסגרת ליצירה ועוד(. 

אביזרים: ציורים של סימני ראש השנה בקטן )3*3 ס"מ( גזורים לריבועים וממוינים בערימות מסודרות.

רצועת נייר לכל ילד בגודל המתאים לראשו.

גיל 3: שני סימנים שהילד יבחר. הילד ידביק את הסימנים על פי רצף אחיד. כגון: דג גזר - דג גזר.

גיל 4: שלשה סימנים שהילד יבחר וידביק על פי רצף אחיד. כגון: גזר דג תפוח - גזר דג תפוח.

גיל 5: שני סימנים שאחד מהם כפול. הילד ידביק את הסימנים על פי רצף אחיד כגון: רימון רימון תפוח 

- רימון רימון תפוח.

גיל 6: שלשה סימנים שאחד מהם כפול. הילד ידביק את הסימנים על פי רצף אחיד כגון: תפוח רימון 

רימון גזר - תפוח רימון רימון גזר.

הצמדת תמונות למילים המתחרזות לשמות הסימנים: )בערכת העזרים לגן(

רימון- בלון

תפוח- לוח 

דג- גג

תמר- קלמר

לגילאי 5 – 6: על לוח האוריינות תלוי רצף האותיות מא-ת. הילד מקבל תמונה של אחד מהסימנים עם 

שם הסימן מתחתיה. 

עליו להצמיד אטב לכל אות ברצף האותיות המופיעה בשם הסימן. 

לדוגמא: 'רימון'- הילד יצמיד חמישה אטבים לאותיות : ר'י'מ'ו'ן'

אפשר להצמיד בסמוך לתמונה את הספרה המתאימה לכמות האטבים - האותיות. לדוגמא: רימון – 5.

לימוד הלכה ומנהג

ארגון סביבה חינוכית-  פעילות חשבונית הכנת 'כתר הסימנים' 

ארגון סביבה חינוכית - מרכז אורייני ומוכנות לקריאה ולכתיבה 

5-6

5-6

3-4

3-4

3-4

אביזרים ועזרי לימוד

עזרים מסביבת הגן:

תמונות צבעוניות של סימני ראש השנה  	 

נספחים:

כרטיסי זוגות מתחרזים להכנת משחק אישי לכל ילד	 

דף לספר ההלכה שלי	 

ציורים של דג ושל רימון 	 

עזרים מופקים:

כרטיסי תמונות הסימנים ותמונה המתחרזת לכל סימן	 

תשרי - סמיני ראש השנה משחק זוגות מחורזים
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נספחיםנספחים

79 78



נספחיםנספחים

נֹוֲהִגים ִלְטֹבּל
ׁש

 ֶאת ְפּרּוַסת ַהֶלֶּחם ִבְּדַב
ְלַאַחר ִבְּרַכּת 'ַהּמֹוִציא' 

ַשָּׁבּת
ְבָּכל ְסעּודֹות ַהַחג ְוַה

ָשָּׁנה ְוַעד ְלַחג ַהֻסּּכֹות.
ׁש ַה

ֵמֹרא

נֹוֲהִגים ִלְטֹבּל
ׁש

 ֶאת ְפּרּוַסת ַהֶלֶּחם ִבְּדַב
ְלַאַחר ִבְּרַכּת 'ַהּמֹוִציא' 

ַשָּׁבּת
ְבָּכל ְסעּודֹות ַהַחג ְוַה

ָשָּׁנה ְוַעד ְלַחג ַהֻסּּכֹות.
ׁש ַה

ֵמֹרא

דף לספר ההלכה שלי
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