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ַחג ָׂשֵמַח ּכָל ַהָשנָה

ֲאנִי יֹוֵדעַ?             ֲאנִי יֹוַדעַת?ּבְבַָקָשה לְצַיֵר א.

ֹלא טֹובּבְֵסֶדרטֹוב
ָשנָה טֹובָה5

ָשנָה טֹובָה7-6
ֹראש ַהָשנָה ּבַּבַיִת8
ֹראש ַהָשנָה ּבְבֵית ַהּכְנֶסֶת9
שֹופָר ּבְֹראש ַהָשנָה ּבְבֵית ַהּכְנֶסֶת10
ָמה ְמבְָרכִים לִפְנֵי ֶששֹוְמעִים קֹול שֹופָר?11

סְלִיָחה12-13
ֲאנְַחנּו טֹובִים14

יֹום ַהּכִיּפּוִרים
ּבְיֹום ַהּכִיּפּוִרים15

סֻּכֹות
ִמי ּבַסֻּכָה?16
ָמה עֹוִׂשים ּבַסֻּכָה?17
ָמה ְמבְָרכִים עַל ַאְרּבָעָה ִמינִים?18

ִׂשְמַחת תֹוָרה
ְׂשֵמִחים עִם ַהתֹוָרה19

 ֲאנִי ָׂשֵמַח   ֲאנִי ְׂשֵמָחה - ּבְִׂשְמַחת תֹוָרה21-20
תֹוָרה ִמסִינַי22
ָמה יֵש ּבַתֹוָרה?23
 ֲאנִי יֹוֵדעַ?   ֲאנִי יֹוַדעַת? - ַחגֵי ִתְשֵרי?24
ֲחנֻּכָה ָׂשֵמַח25

 ֲאנִי יֹוֵדעַ?   ֲאנִי יֹוַדעַת? - ֲחנֻּכִיָה?26  
ַהֲחנֻּכִיָה ּבַלַיְלָה ָהִראשֹון27

ָמה ְמבְָרכִים עַל נֵרֹות ֲחנֻּכָה? ּוָמה ָשִרים? 29-28
 ֲאנִי יֹוֵדעַ?   ֲאנִי יֹוַדעַת?  - ַהֲחנֻּכִיָה ּבַלַיְלָה ַה  31-30
יְהּוִדים אֹו יְוָנִים?36-32

תֹוָדה עַל ַהנִסִים37
סְבִיבֹון38
לָָמה אֹוכְלִים לְבִיבָה וְסֻפְגָנִיָה?39
 ֲאנִי יֹוֵדעַ?   ֲאנִי יֹוַדעַת? - יְהּוִדים אֹו יְוָנִים?40
 ֲאנִי יֹוֵדעַ?   ֲאנִי יֹוַדעַת? - ּכַָמה נֵרֹות ַמְדלִיִקים?41
 ֲאנִי יֹוֵדעַ?   ֲאנִי יֹוַדעַת? - ֲחנֻּכָה?42
ָהעֵצִים ּבָעֹולָם43

ָמה יֵש לָעֵץ?45-44
ָמה יֵש לָעֵץ ּבַצִיּור?47-46

ּפֶַרח? ּפְָרִחים?48
ּפְִרי? ּפֵרֹות?49

לָָמה אֹוֲהבִים עֵצִים?51-50
ֲאנִי  עֵצִים ּכִי...?52
ֲאנִי  לָָמה אֹוֲהבִים עֵצִים?53
ָמה יֵש לָעֵץ ּבַַתְשּבֵץ?54

ְשמֹות ַהַחג     ַעמּוד
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ָשנָה טֹובָה

5
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ּבְבַָקָשה לְַׂשֵחק.

ְתִפילָה ָשנָה טֹובָה

ּבְבַָקָשה לְַהְקִשיב לִַשיר 
ָמה אֹוְמִרים ּבְֹראש ַהָשנָה?

ּבְבַָקָשה לְַהְשלִים ֶאת ֶהָחֵסר, וְלְִקרֹוא.

ָש  ָש  ָש  1

ָשנָה.  2

טֹו  טֹו  טֹו  3

.  4

ּבָָאה.   5

.   6

ָשנָה טֹובָה ּכִיָתה ב

טֹוָבה

טֹוָש

ָשנָה טֹובָה

ֹראש 
ַהָשנָה



7

ילָה ְתִפ

ּבְבַָקָשה לַעֲׂשֹות.

ּבְבַָקָשה לְַהְקִשיב לִַסיּפּור.

. ָשנָה טֹובָה   .1

. ָשנָה טֹובָה   .2

. ָשנָה טֹובָה   ַה3. 

. ָשנָה טֹובָה   .1

. ָשנָה טֹובָה   .2

. ָשנָה טֹובָה   .3

ַאָּבא

ָשרֹונָהַשַחר

ַהמֹוָרה ִשיָרה 

ִאָמא

ַאּבָא

ַשַחר

ּבְבַָקָשה לִכְתֹוב לְִמי אֹוְמִרים ָשנָה טֹובָה.

ּבְבַָקָשה לְִקרֹוא ּולְַחּבֵר ּבְַקו.
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ֹראש ַהָשנָה ּבַּבַיִת

ּבְבַָקָשה לִצְּבֹועַ.

ּבְבַָקָשה לְַׂשֵחק.
שּולְַחן 

ֹראש ַהָשנָה

ּבְבַָקָשה לְַהְקִשיב לַמֹוָרה ָמה ּבַצִיּור.

ָשנָה טֹובָה לִַמְשּפָָחה.
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A

ֹראש ַהָשנָה ּבְבֵית־ַהּכְנֶֶסת

ּבְבַָקָשה לְַהְקִשיב לְקֹול שֹופָר.

ַמְחזֹור

שֹופָר

קֹול שֹופָר

ְתפִילָה

ּבְבַָקָשה לִכְתֹוב וְלְִקרֹוא.

ּבְֹראש ַהָשנָה ִמְתּפַלְלִים  .  .1

ּבְֹראש ַהָשנָה שֹוְמעִים קֹול  . שֹופָר2. 

ּבַ 
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שֹופָר ּבְֹראש ַהָשנָה ּבְבֵית ַהּכְנֶֶסת

שֹוָפר

ּבְבַָקָשה לִכְתֹוב שֹופָר, וְלְִקרֹוא.

ּבְבַָקָשה לַעֲׂשֹות.

,            1

,            2

,            3

,            4

5  ּבְֹראש ַהָשנָה.

ְתִקיעָה   6

ְשבִָרים   7

ְתרּועָה   8

ְתִקיעָה   9

10  ּבְֹראש ַהָשנָה.




