
כולנו רא˘ ה˘נה
בחרו צבע אחד של  שוקולד וענו על השאלות על

פי הצבע שקבלתם/ן.

דבש- דבש הוא מתוק, וטעים, אבל גם צמיגי ודביק. אלו דברים נדבקו
אליכם/ן השנה והייתם/ן רוצים/ות להסיר אותם/ן מעליכים/ן?

רימון הוא פרי מלכותי! אדום, מתוק ושופע. אבל אין ספק שהכתר
שלו הוא סימן ההיכר שלו. באילו מצבים השנה הרגשתם/ן שיצאתם/ן

מלך או מלכה?

שופר- קולו של השופר העשוי מקרן של איל מזכיר לנו לשפר את
התנהגותנו. מה הייתם/ן רוצים/ות לשפר בהתנהגותכם/ן, 

 במראכם/ן,   ובכלל בעולמכם/ן.

שנהיה לראש ולא לזנב- האם תמיד כדאי להיות ראש? האם לפעמים
אנחנו לא בוחרים ובוחרות להיות זנבות?

במה חשוב לכם/ן להיות ראשונים ובמה לא אכפת לכם/ן להשאר זנב?

בסעודת החג כיף כל כך להיות עם החברים, החברות והמשפחה הקרובה. לפעמים, 
 יש מישהו/י שחסר.ה. זה יכול להיות מישהו/י שאתם/ן הכרתם/ן או שאתם/ן מעוניינים

לפגוש. שתפו את מי הייתם/ן מזמינים ומזמינות לערב חג.

אגרת ברכה לראש השנה- בחר.י מילה שהכי מרגש.ת אותך וחשוב.ה לך לקראת  ראש
השנה, מילה שהיית רוצה לאחל לאחרים/ות תמיד.

העלה/י אותה בפני הקבוצה והכינו יחד אגרת ברכה עם המילה שבחרת לצוות המורים
והמורות.
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כולנו רא˘ ה˘נהכולנו רא˘ ה˘נה
הטילו קוביה ועל פי המספר שיצא לכם/ן ענו על השאלות.
במידה ויצא לכם/ן מספר שכבר יצא לחבר/ה הטילו שוב.

˘נה טובה!˘נה טובה!

שנהיה לראש ולא לזנב- האם תמיד כדאי להיות ראש? האם לפעמים
אנחנו לא בוחרים ובוחרות להיות זנבות?

במה חשוב לכם/ן להיות ראשונים ובמה לא אכפת לכם/ן להשאר זנב?

בסעודת החג כיף כל כך להיות עם החברים, החברות והמשפחה
הקרובה. לפעמים,  יש מישהו/י שחסר.ה.זה יכול להיות מישהו/י שאתם/ן
הכרתם/ן או שאתם/ן מעוניינים לפגוש. שתפו את מי הייתם/ן מזמינים

ומזמינות לערב חג.

אגרת ברכה לראש השנה- בחר.י מילה שהכי מרגש.ת אותך וחשוב.ה לך לקראת  
ראש השנה, מילה שהיית רוצה לאחל לאחרים/ות תמיד.

העלה/י אותה בפני הקבוצה והכינו יחד אגרת ברכה עם המילה שבחרת לכיתה.

שופר- קולו של השופר העשוי מקרן של איל מזכיר לנו לשפר את
התנהגותנו. מה הייתם/ן רוצים/ות לשפר בהתנהגותכם/ן,

 במראכם/ן,   ובכלל בעולמכם/ן.

דבש- דבש הוא מתוק, וטעים, אבל גם צמיגי ודביק.
 אלו דברים נדבקו אליכם/ן השנה והייתם/ן רוצים/ות להסיר

אותם/ן מעליכים/ן?

רימון הוא פרי מלכותי! אדום, מתוק ושופע. 
אבל אין ספק שהכתר שלו הוא סימן ההיכר שלו. 

באילו מצבים השנה  הרגשתם/ן שיצאתם/ן מלך או מלכה?
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כולנו רא˘ ה˘נהכולנו רא˘ ה˘נה
הטילו קוביה ועל פי המספר שיצא לכם/ן ענו על השאלות.

 
הדבש הוא מתוק ודביק  אלו התנהגויות  שנדבקו

אליך השנה היית רוצה להסיר ממך?

לרימון יש כתר, מתי הרגשת שיצאת

 מלך או מלכה?

שופר- במה היית רוצה 

להשתפר השנה?

ראש דג מה היית רוצה להיות

 ראשון השנה?

איזו דמות  אהובה היית מזמינ.ה 

לראש השנה?

איזו מילה הכי חשוב לך לאחל לקראת השנה

החדשה?  למה?

˘נה טובה!˘נה טובה!
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