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מבוא

רגע לפני התחלות  , בשנה שחלפהשל התבוננות , של סיכוםאלו ימים . עומדים בפתחה של שנה חדשהאנו 

.תקוות ושאיפות לשנה החדשהעימןחדשות הנושאות 

המערךמטרות 

.מטרות חדשות לשנה הבאהושבהצבת שנה שבסיכום להעלות לדיון את החשיבות •

.ולקבוצהשבאמירת המטרות בקול רם ושבהשמעתן לאדם עצמו לחדד לתלמידים את החשיבות •

.ובהצגתן בפרהסיהלתת לתלמידים להתנסות בקביעת מטרות •



פתיח

:לתלמידיםויסביריפתחהמנחה

ָתא)מהתורהחגהוא,תשריבחודשהחל,השנהראש אֹוָריְּ היום,המקראפיעל.(ִמדְּ

(ניסןבחודשהמתחיל,החודשיםבמנייןתשריהוא)השביעיהחודששלהראשון

"תרועה"המצוותהואהחגעיקר.ממלאכהשובתיםשבוטוביוםהוא
:במדברבספרהןויקראבספרהןשמוזכרת

ר"• בֵּ נֵּיֶאלדַּ לבְּ ָראֵּ אֹמרִישְּ ֹחֶדׁשלֵּ ִביִעיבַּ שְּ ֶאָחדהַּ ֶיהלַֹּחֶדׁשבְּ ָבתֹוןָלֶכםִיהְּ ִזיְכרֹוןׁשַּ

.(כה-כג,כגויקרא)"ֹקֶדׁשִמְקָראְתרּוָעה

ֹחֶדׁש"• ִביִעיּובַּ שְּ ֶאָחדהַּ ָראלַֹּחֶדׁשבְּ ֶיהֹקֶדׁשִמקְּ ֶלאֶכתָכלָלֶכםִיהְּ לֹאֲעֹבָדהמְּ

ֲעשּו .(ו-א,כטבמדבר)"ָלֶכםִיְהֶיהְתרּוָעהיֹוםתַּ



?  תרועהמהי 

משיכת תשומת הלב של  שמטרתו , נשיפהכלי לרוב של , צליל חד וארוך•
.שומעיו

.בשופראחד משלושת אופני התקיעה •

.(מילוג)צרחה , צעקה, קריאה בקול גדול•

.בחצוצרהתקיעה חגיגית בשופר או •

.השנההקול המרּוסק של השופר בסדר התקיעות של ראש •

.ההמוןקריאת שמחה או אהדה וכדומה של •

(ההווהמילון על יסוד)

:יגדיר לתלמידיםהמנחה 

https://milog.co.il/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%94/e_19038
https://hebrew-academy.org.il/keyword/%D7%AA%D6%BC%D6%B0%D7%A8%D7%95%D6%BC%D7%A2%D6%B8%D7%94/


?מטרהמהי 

.כוונהתכלית או , משהו שרוצים בהשגתו, עתידי שמתגמלמצב•

פעולות מכוונות מטרה מיועדות להגשים יעד מועיל או מקדם  •

.הפרטכלשהו עבור 

בעוד שאי  , מצב בו הוגשמה המטרה מכונה הצלחה, על פי רוב•

.כישלוןהגשמתה מכונה

בוויקיפדיה" מטרה"מתוך הערך 

:יגדיר לתלמידיםהמנחה 



?מה בין תרועה לבין הצבת מטרה ומה הקשר לראש השנה

!בפרהסיהולהציג בקול לומר מטרות מומלץ 

ומומלץ להתריע  עלינו לקום לעשות מעשה –התעוררות = תרועה השנה הבהקשר של ראש 
.על המעשה שאנו מתכננים לעשות

להתכונן לבאות ולהתריע על הכוונות  , מה השגנו, לבדוק מה עשינו, להעיר את עצמנועלינו 

!שלנוועל המטרות 

:המושגיםיציג את הקשר שבין המנחה 



מהלך הפעילות

אישי–' אשלב 

?מה הייתה המטרה. שעברהבשנה נסו להיזכר במטרה חשובה שרציתם להגשים •

.אותהתארו , אם כן? פעולה להגשמת המטרהתוכניתבניתם האם •

.  עליהםדרכים ניסיתם להתגבר היו ובאילו מחסומים אילו , בדרךהיו לכם מחסומים ציינו אם •

?מי הם היו? המטרהלהגשמת היו לכם שותפים האם •

.פרטו? הגשמתם את מטרתכםבסופו של דבר האם •

?הייתה הרגשתכםמה •



בין  –שהיה למטרות עתידיות ממה להסיק שתפו את בן הזוג במה שעניתם לעצמכם בשלב האישי ונסו 
.הצלחתם בין לא

.שעברהמטרה שלא הושגה בשנה להשגת או דרך חדשה חדשה לנסח מטרה זה לזה עזרו 

.אותה זה לזה ושוחחו עליההשמיעו –בקול את מטרתכם אמרו 

בזוגות–' שלב ב



.להגשמתהנסחו מטרה קבוצתית לשנת הלימודים בתחום החברתי וחשבו על דרכים •

.לקהילהלבית הספר או , התנדבות ותרומה לכיתה, על המטרה שתיבחר לעודד יוזמה

בקבוצות–' שלב ג

במליאה–' שלב ד

.להגשמתהנציגי הקבוצות יציגו לכל הכיתה את המטרה הקבוצתית הנבחרת ואת הדרך •

.משותפתכיתתית כל תלמידי הכיתה יבחרו במטרה אחת מבין המטרות שהוצגו כמטרה •

מזמנת למשתתפים אפשרות להתריע על מטרותיהם  המנחה יבקש שהמטרות יוצגו במליאה וידגיש כי פעולה זו 
.בקול רםאותן ולומר 



.ומלחמהמגפה,בצורתכגון,הציבורעלהמתרגשתצרה-שליליבהקשרלרובנזכרתהתרעהפעולת,ל"חזבספרות

.ועודתעניתעלמכריזים,מתפללים,מתריעיםשבומעמדמתקייםכאלובעיתות

כדימועדמבעודהנמסרתצפויהפעולהעלהודעה-מוקדמתהודעה:נוספתמשמעותהתפתחה,המודרניתבעברית

.(העבריתללשוןהאקדמיהמתוך)לקראתהלהיערךלאפשר

?הנוספתהמשמעותהתפתחהלדעתכםמדוע•

?רםבקוללומרכדאימטרהכלהאם?רםבקולהמטרהאתלומרמתאיםאחדלכלהאם•

?רםבקולהמטרהאתכשאמרתםהרגשתםכיצד•

?וממריצהמקדמתאומשתקת,מלחיצהמטרותעלהתרעהלדעתכםהאם•

(הרחבה)סוגיה לדיון 


