
ראש השנה לקראתחינוךשיעור



בראש "שירה הנוסטלגי של נעמי שמר 

הינו שירה של איחולים וברכות  "  השנה

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו  

.לטובה

בראש השנה, השנהבראש "

נושנהליבנו ענה בתפילה 

תהא השנהשונה שיפה ו

"היוםאשר מתחילה לה 

https://www.youtube.com/

watch?v=PQImPmekD_M

https://www.youtube.com/watch?v=PQImPmekD_M


✓

:שאלה לדיון



✓

:שאלה לדיון



קראו את ההיגדים שלפניכם ובחרו היגד שאליו  

:התחברתם בהקשר של שינוי 

הוא חוק בחיים ואלה  שינוי "

המתבוננים רק לעבר או  

להווה יחמיצו וודאי את 

קנדי . ון פ'ג" / העתיד

תן לי את האומץ  , אלוהים"

את , לשנות את מה שאפשר

הכוח לקבל את מה שאי  

אפשר לשנות ואת החוכמה  

סנט  "/ השנייםבין להבדיל 

. פרנסיס

הוא מה שהינךמה "

מה שתהיה הוא  . שהיית

" עכשיומה שאתה עושה 

בודהא/ 

,  נכנס למערבלכשאתה "

אתה יכול לצאת ממנו כאבן 

מרוסקת או כאבן מלוטשת  

והחופש היחידי שניתן לך 

כאדם הוא הבחירה בין ריסוק  

קובלראליזבת ' דר" /לליטוש

מי שלוקח סיכון  רק "

והולך רחוק מגלה עד  

כמה רחוק הוא יכול 

אלברט / " להגיע

איינשטיין

שהדברים משתנים  ככל "

"  הדברכך הם נשארים אותו 

. קאראלפונס/ 

החזק ביותר או  לא "

האינטליגנט ביותר הוא  

אלא זה שמגיב  , ששורד

"  לשינויבדרך הטובה ביותר 

. רלס דרווין 'צ/ 

מהווה איום  השינוי "

כשהוא נעשה לך 

והזדמנות כשהוא נעשה  

עממי/ " ידךעל 



✓

...משתפים



ספר  הוא " ?הזיז את הגבינה שלימי "

מוטיבציה ועזרה עצמית מאת 

והפך 1998-ונסון שפורסם ב'ספנסר ג

הספר נכתב  . מכר עולמי-לרב

בצורת אגדה הממחישה עקרונות  

.שינויהעוסקים בהתמודדות עם 



https://www.youtube.com/watch?v=pubwS0QI0BU

https://www.youtube.com/watch?v=pubwS0QI0BU


לא מכבר הזדמן לחיינו שינוי גדול  

הקורונה  מגיפתעימהשהביאה 

.לחיינו

!חשבו ושתפו

אילו שינוים מצמיחים זימנה  

הקורונה לחיינו אילו לדעתכם  

היא עוד עשויה לזמן



חוסר נוחות ומגוון של רגשות שאנו , של איוםמיידיתברוב המקרים שינוי מייצר תחושה 

.מפתיעכשהשינויובפרטתחושות אלו הן מובנות ולגיטימיות." שליליים"מגדירים כרגשות 

.להתחדשות ולפריחה, לצמיחה, שינוי הוא הזדמנות להתחלה חדשה, עם זאת

"לפתחנילפתחי מגיע שמגיעמה"

. פתוחות ולאפשר לעצמינו להתפתח בעקבותיובזרועותלקבלועלינו,כןועל



ברכה לעצמי לשנה החדשה 




