סולמות וחבלים  -ראש השנה
הנחיות למשחק

* יש להצטייד בקובייה וחיילי משחק כמספר המשחקים (תהיו יצירתיים!)
ההתקדמות נעשית לפי מספר הצעדים שמראה הקובייה .כאשר הגעת למשבצת עליה
מצויר סולם יש לבצע משימה ולעלות בסולם למשבצת הבאה .כאשר הגעת לחבל יש
לרדת בו עד המשבצת המסומנת – וכן לענות על שאלה.
*את המשימות/שאלות בצעו ע"פ הסדר הכתוב או ע"פ שיקול הדעת של המנחה.

רשימת משימות לסולמות

רשימת שאלות לחבלים
•מה התאריך העברי של ראש השנה?

•עליך לברך את מי שיושב/ת מולך בברכה לשנה החדשה.

•מהו השם הנוסף לראש השנה?

•עליך לחקות תקיעת שופר

•מדוע יש האוכלים ראש של דג?

•השלמ/י :בשנה החדשה אני מקווה ש….

•איזה מאכל נהוג לאכול כדי לברך ב"שנה טובה
ומתוקה"?

•שיר/י שיר לראש השנה
•הצג/י בפנטומימה מנהג או מושג הקשור לראש השנה

•איזו שנה עברית תחל בראש השנה הקרוב?

•עליך להמציא סיפור קצר עם המילים הבאות :שנה ,יחד,
תפוח ,בניין ,שכנים ,תודה

•איך קוראים לשלושת הקולות של השופר?

•ספר/י על  3מאכלים שאוכלים אצלך בבית בראש השנה

•כמה ימים יש בשנה?

•ספר/י על דבר שהשתנה בחייך השנה

•כמה זמן לפני ראש השנה נוהגים יהודי ספרד ועדות
המזרח לומר סליחות?

•ספר/י על מעשה טוב שעשו עבורך השנה
•מה היית רוצה שישתנה בשנה הבאה?

•כמה חודשים יש בשנה?

•המצא/י שם נוסף לראש השנה

•איך נקרא ספר התפילות של ראש השנה?
•איך נקראת השבת בין ראש השנה ליום כיפור?

• אם היית יכול/ה להוסיף כל דבר לבניין שלך  -מה היית
מוסיפ/ה?

•מה לא קשור לראש השנה?
רימון  ,דג ,תמר ,ענבים ,תפוח

• אם היית יכול/ה להזמין את כל השכנים לבלות ביחד -
לאין הייתם הולכים/ות?

• השלמ/י לשנה טובה… ..ו……

•השלמ/י :אני מברכ/ת את כל תושבי הבניין שבשנה
הבאה….

•מאיזה חומר עשוי השופר?

•סדר/י את החגים לפי הסדר:
יום כיפור ,סוכות ,ראש השנה ,שמחת תורה.
•איזו תפילה מיוחדת יש בראש השנה הנאמרת ליד
מקור מים?

• בקש/י ממשתפ/ת דובר/ת שפה אחרת (לא עברית)
ללמד אותך לומר "שנה טובה ומתוקה".
•השלמ/י :אני הכי אוהב/ת שכל השכנים….

מוזמנים להמציא עוד סולמות וחבלים כיד הדמיון הטובה עליכם.

שנה טובה ומתוקה!
צוות מיזם בניין חוגג
גלויות אהבה
ירושלמים שאוהבים

