
ה�🂡� ה וְּמתוּקָׁ נָׁה טֹובָׁ ָׁ ש 
מדוע הוא מקפיד באדיקות לברך את  ' מלובביץשאלו פעם את הרבי 

שנה טובה 'אלפי האנשים שעוברים על פניו בערב ראש השנה בברכה 
. 'שנה טובה'ולא מסתפק בלברך ' ומתוקה

(עיבוד לשוני חופשי: )הרבי חייך וענה
.    הרי ברור שתהיה שנה טובה. למעשה הברכה שנה טובה היא מיותרת

כל מה שקורה לאדם זה  . אין רע יורד מלמעלה. לא יכול להיות אחרת
.תמיד. לטובה

.  לא תמיד הטוב הזה גלוי ומורגש, רק מה. גם אם לא מבינים את זה
מנהג ישראל לברך איש את רעהו  . לפעמים הוא מובן רק אחרי שנים רבות

היא הרי )בברכת שנה טובה ומתוקה כדי שהשנה לא תהיה רק טובה 
מתיקות זה משהו  ! אלא כדי שהיא תהיה גם מתוקה( תהיה טובהבמילא

.שחווים בחושים
שירגישו  . אמר הרבי, אני מקפיד לאחל לאנשים שגם יחוו את הטוב הזה

אלא שממש  , לטובהשהכלשלא יצטרכו רק להאמין . טוב ומתוקשהכל
בדיוק כמו שטועמים משהו מתוק ומרגישים זאת  , ירגישו זאת בחושים

.מייד
תקיעת השופר בראש השנה היא זאת שפותחת את  , על פי תורת הקבלה

יחד עם השפע לכל , הפתח ובעקבותיה יורד כל שנה אור חדש לעולם
שהשפע  , אחד ואחד מאיתנו ואנחנו מתפללים ומברכים איש את רעהו

הזה ירד כטוב גלוי ומורגש בחושים

(ר גיל יוסף שחר"ד: כתב)

ה"ב



מתאים לכיתה חדשה וגם  ��הכרות מתוקה לשנה מתוקה << משחק 
נשנה את שאלות המשחק  << לכאלו שצועדים יחד כבר כמה שנים 

בהתאמה
סוכריות טופי5כל תלמיד מקבל דף ועט ו1️⃣
.על גבי הדף, על התלמידים לענות בכתב, שאלות4-5המורה שואל 2️⃣

:שאלות לדוגמא( שאלת חובה–שם )
��?מה היית לוקח איתך לאי בודד��?מחייה אותי/מה משמח��

איזו תכונה הכי מאפיינת  ��מוטו לחיים��מאכל אהוב/צבע
משהו שלא היינו  ��....משהו שאף אחד לא יודע עליך��?אותך

?מה שם החיבה שלך��מנחשים עליך
הוא  . את הפתק הראשוןמכולם ושולף המורה אוסף את כל הפתקים 3️⃣

–של התלמידים השם האתגר מקריא את התשובות לשאלות כמובן ללא 
מדוברלנחש על מי 

לוחשים באוזן את ההימור שלהם , הם ניגשים למורה, אחדאחד 4️⃣
.ומניחים סוכריה בקערה

לאחר שכל התלמידים ניחשו על מי מדובר המורה חושף את הזהות 5️⃣
מתחלקות בין כלל התלמידים שניחשו נכון על  התלמיד הסוכריות של 

(  או שהמספר אינו מתחלק)ונשארה סוכריה אחת מידה ב!כתוב בפתק
התלמיד עליו הקריאו את השאלה ️‼.הסוכריה נשארת בקופה לסבב הבא

'  רווחים'הוא מניח סוכריה אך לא יוכל לזכות ב. ניגש גם הוא להזדהות
.שמתחלקים

!התלמיד שאסף כמה שיותר סוכריות–המנצח ��

��טובה ומתוקהשנה 
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