
 הרב יוני לביא  / הפעלות ודיונים משפחתיים לסעודות החג  –פותחים שולחן 

סעודות משפחתיות  ולצידן חמש מרטיטות שני ימים מיוחדים של תפילות ולפנינו  ניצבת בפתח "אפ שנת תש

  ממושכות.דשנות ו

חוויה  ל הוך אות, או שנצליח להפמעיק ודביק שהציר המרכזי שלו הוא אוכל לעוהולכת להיות הסדרה הזו האם 

 שתהיה סימן טוב לשנה שלימה?  רוחנית מעצימה-משפחתית

 גו לכם את המפגש המשפחתי ויעזרו להתחיל את השנה ברגל ימין. שישדרכמה רעיונות הנה 

__________________________ _ _______________________ 

שנה מסכמים  ש   –  *  השנה  מן  זיכרונות  האירועמעלים  על  מספר  אחד  כל  הכי  עבורו  שהיה    חלפה. 

 משמעותי/מפתיע/ מאכזב/מרגש במהלך השנה. 

להודות בהזדמנות   םי ? למי עוד היינו רוצעל מה היינו רוצה להודות לה' על השנה האחרונה  –  * הכרת הטוב

  הזאת?

 יו. הוא תורם למשפחה ומודים לו עלומרים לכל אחד מהנוכחים מה הדבר המיוחד שא

לזנב"  * ולא  לראש  זה  –  "שנהיה  ואיפה   מה  זנב  אנחנו  בחיים  איפה  לכם?  אומר 

האם יש מצבים בהם עדיף דווקא להיות   מה קובע האם נהיה לראש או לזנב?  ראש?

 זנב?

ב אחד  כל  עבורור  חו*  השראה  שמהווה  אופיינית    דמות  בסיפור/אנקדוטה  ומשתף 

 .עליה

למה מתכוונים כשקוראים לימים האלו ימים  הדין או שמחה?  וחרדת    יראה  –  * מה צריך להרגיש בראש השנה

 'נוראים'? 

 .בעברמיוחד שהיה לכם  כיפור-ם יוהשנה/-אש ספרו על ר *

 החדשה.  או שניים לשנה  טיפ* כל אחד נותן לכולם 

 ?  מתקופת הקורונה אתם* אילו מתנות/לקחים/תובנות תרצו לקחת 

ואומרים מה אנחנו רוצים    –ספר, הדודה שּולה וכו'(  מוכרות )ראש הממשלה, מנהלת בית ה  דמויות* בוחרים  

 . מה אנחנו רוצים לאחל לעצמנו כמשפחה?בלי ציניות ועוקצנות!( –)תנאי קריטי   לאחל להם לשנה הקרובה

 . מה אתם רואים? ב "פבראש השנה של שנת תש * עצמו עיניים ונסו לדמיין את עצמכם/משפחתכם 

רּו על   . או למישהו שאתם מכירים בשנה האחרונה נס שקרה לכם* ַספְּ

רּו   שהייתם רוצים להיפטר ממנו   להרג על  /    חוויה קשה שקרתה לכם וכיצד דווקא היא תרמה לחייכםעל  * ַספְּ

 .)בזכות מה זה קרה?( שכבר הצלחתם לעשות את זהאו 

וכו'? האם זה עושה לכם טוב או   טסאפפייסבוק, וו  רצופים ללא סלולארי,  יומייםמתמודדים עם    * איך אתם

אומר על התרבות שלנו ועל החיבור שלה אל אמצעי המדיה? האם הייתם רוצים  זה  שאתם בקושי שורדים? מה  

 זמן הזה )גם אם קצר יותר( לעיתים קרובות יותר? מתי? ה לקחת את פסק

י מרגיש בצורה הברורה ביותר שהחיים שלי מתי אנשאלות עומק להתבוננות אישית:    כמה  –* ובאופן פרטי  

ביותר שלי בשנה שחלפה   ?משמעותיים מהן הטעויות הגדולות ביותר   ?מהם שלושת ההישגים המשמעותיים 

יל אילו הייתי יכול להתח  ?ם היה ביכולתי לשנות בעצמי רק דבר אחד, מה הוא היהא ?שעשיתי בשנה שחלפה

חיי מחדש, מה הייתי משנה יכול להתחייבעל    ?לחיות את  מהי    ?איזה צעד אחד, שיקרב אותי לאלוקים, אני 

 ?ההחלטה החשובה ביותר שאני צריך לעשות בשנה זו 

של הימים האלו. כולן עוצמתיות ומליאות תוכן )הבשורה על הולדת   קריאות התורה וההפטרות* אפשר לדון ב 
 יצחק, עקידת יצחק, הולדת שמואל(. 

האם יש עוד חג שזה 'קורה לו'? האם מדובר בלחזור על אותו יום שוב או שיש  יומיים?* למה ראש השנה   
 הבדל ביניהם מבחינה רוחנית?

סולסיום,  *   להמציא  חדשיםאפשר  המוכרים ימנים  המסורתיים  על  נוסף  ומצחיקים  יצירתיים  ראשי ,  וכמובן   ,

 ... "אפתש שה תיבות קולעים לשנה החד


