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ַחג ָׂשֵמַח
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ַחג ָׂשֵמַח

.
ֹלא טֹוב ּבְֵסֶדר אֹו  טֹוב ְמאֹוד אֹו  ּבְבַָקָשה לְַסֵמן א ּבַָמקֹום ַהַמְתִאים ּולְצַיֵר 

 ָמה יֵש ּבְַחג ָׂשֵמַח?
ָלַמְדִתי?

א
ֵאיְך ָלַמְדִתי?  

ֹראש ַהָשנָה
612ֹראש ַהָשנָה ּבָא

7354ָמה יֵש עַל שּולְַחן ֹראש ַהָשנָה?
876שֹופָר?

98שֹוְמעִים קֹול שֹופָר

יֹום ַהּכִיּפּוִרים
5  10342-1יֹום ַהּכִיּפּוִרים ּבָא

ַחג ַהסּוּכֹות
1112ַחג ַהסּוּכֹות ּבָא 

123סּוּכָה?
1356ִמי ּבַסּוּכָה?

144יֹוְשבִים ּבַסּוּכָה
15נֹוטְלִים ַאְרּבָעָה ִמינִים

ִׂשְמַחת תֹוָרה
161ְׂשֵמִחים עִם ַהתֹוָרה

172תֹוָרה
18תֹוָרה?

ֲחנּוּכָה ָׂשֵמַח
201ְשמֹונָה יִָמים ּבֲַחנּוּכָה

8   21יְהּוִדים אֹו יְוָנִים?
2212ֲחנּוּכִיָה?

2334ָמה ְמבְָרכִים עַל נֵרֹות ֲחנּוּכָה?
245ֲחנּוּכִיָה ּבַלַיְלָה ַה

256789ָמה אֹוֵמר ּכֹל סְבִיבֹון?
261325-4ֲחנּוּכָה?

ט״ּו ּבְִשבָט ָׂשֵמַח

281ט"ּו ּבְִשבָט ּבָא

6 2913ָמה יֵש לָעֵץ?

301ּבְט"ּו ּבְִשבָט אֹוכְלִים ּפֵירֹות

ְּפִעילּויֹות 
ַּבַמְחֵשב

ַחג ָׂשֵמח ָּכל ַהָשָנה

ְּפִעילּויֹות 
ַּבַמְחֵשב

ַחג ָׂשֵמח ַעמּוִדים
ַּבחֹוֶבֶרת
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ּבְבַָקָשה לִכְתֹוב.

ָשלֹום

ּבְבַָקָשה לְַהגִיד ָמה יֵש ּבַצִיּור.

ֹראש ַהָשָנה
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ָשלֹום

ּבְבַָקָשה לְַהגִיד ָשנָה טֹובָה...

ָשנָה
טֹובָה

ָשנָה טֹובָה

ָמה אֹוְמִרים 
רֹאש הָשָנה? ּבְ

2

ֹראש ַהָשנָה ּבָא

ֹראש ַהָשָנה

א רֹאש ַהָשָנה ּבָ

1

רֹאש ַהָשָנה

ָשנָה טֹובָה

ּבְבַָקָשה לִצְּבֹועַ.
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ּבְבַָקָשה לְַהגִיד עַל שּולְַחן ֹראש ַהָשנָה יֵש...

ָשלֹום

1

4

2

5

3

ַחלֹות עֲגּולֹות

ִרימֹון

ְדבַשַתּפּוִחים

יַיִן

ָמה יֵש עַל שּולְַחן ֹראש ַהָשנָה? ֹראש ַהָשנָה ּבָא

3

ָמה ֵיש ַעל שּוְלַחן ָשָנה טֹוָבה
רֹאש ַהָשָנה? 

5

ֹראש ַהָשָנה

ּבְבַָקָשה לְַהְקִשיב לַמֹוָרה עַל שּולְחַן ֹראש הַָשנָה יֵש...

רֹאש ַהָשָנה

ּבְבַָקָשה לְַׂשֵחק.

ַּתּפּוַח ּבְִדבַש
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ּבְבַָקָשה לְצַיֵר א ִמַתַחת לְשֹופָר.

ָשלֹום

ּבְבַָקָשה לְַהגִיד שֹופָר אֹו ֹלא שֹופָר.
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א

שֹוְמעִים קֹול שֹופָרשֹופָר?

ּבְבַָקָשה לְַׂשֵחק.

שֹופָר?

ֹראש ַהָשָנה

שֹופָר

ֵאיפֹה
 ֵיש שֹוָפר?

7

רֹאש ַהָשָנה



ָמה ְמבְָרכִים?ַמה ְמבְָרכִים?

לְִׁשמֹעַ קֹול ׁשֹופָר.  

ּבָרּוְך ַאָּתה ה'

ֱא־ֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם,

ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ּבְִמצְוֹוָתיו,

וְצִּוָנּו
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1  ּבְֹראש ַהָשנָה הֹולְכִים לְבֵית ַהּכְנֶסֶת.

2  ּבְֹראש ַהָשנָה שֹוְמעִים קֹול שֹופָר.

שֹוְמעִים קֹול שֹופָר

ֹראש ַהָשָנה

ּבְבַָקָשה לְַׂשֵחק.

שֹופָר?

רֹאש ַהָשָנה
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ַמְקִשיִבים 
ַלשֹוָפר

ּבְבַָקָשה לְָהִאיר שֹופָר.

ּבְבַָקָשה לְִקרֹוא. א


