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ָמה לֹוְמִדים ְּבַחג ָׂשֵמַח ֶשִלי ְוֶשָלנּו?

ָמה ַהתֹוֶכן ֶשל ַהחֹוֶבֶרת ַעל ַחג ָׂשֵמַח ֶשִלי ְוֶשָלנּו?
ָלַמְדִתי?

א
ֵאיְך ָלַמְדִתי?  

6ָמה ַהחֹוָדִשים ַּבָשָנה?
7ָמַתי ִנְגֶמֶרת ּוָמַתי ַמְתִחיָלה ָשָנה? 

8ֵאיֶזה חֹוֶדש ַעְכָשיו?

ָמה ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלָהִכין ְלֹראש ַהָשָנה, 

ּוָמה ֲאַנְחנּו ְמַבְקִשים?

9

10ֵאיְך עֹוִׂשים ְתשּוָבה ִלְפֵני ֹראש ַהָשָנה?
11ָמה ַהִמְצָוה ֵמַהתֹוָרה ְּבֹראש ַהָשָנה?

13-12ָמה שֹוְמִעים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבֹראש ַהָשָנה? 

ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְתשּוָבה    ָמה עֹוִׂשים ַּבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְתשּוָבה, ְוָלָמה?

14ָמה עֹוִׂשים ַּבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְתשּוָבה? 
15ֵאיְך עֹוִׂשים ְתשּוָבה?

יֹום ַהִּכיּפּוִרים    ָמה עֹוִׂשים ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים, ְוָלָמה?
16ָמה עֹוִׂשים ַּבֲעֶׂשֶרת ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים?

17ָמה ַהִמְצָוה ֵמַהתֹוָרה ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים?
19-18ִמְתַּפֵלל/ִמְתַּפֶלֶלת אֹו ִמְתַּפְלִלים/ִמְתַּפְללֹות

ַחג סּוּכֹות    ָמה עֹוִׂשים ְּבַחג ַהסּוּכֹות, ְוָלָמה?
20ָמה ְמִכיִנים ְלַחג ַהסּוּכֹות?

21ָמה ַהִמְצָוה ֵמַהתֹוָרה ְּבַחג ַהסּוּכֹות?
22ָמה ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ְוזֹוְכִרים ְּבַחג ַהסּוּכֹות?

23ִמי יֹוֵשב ַּבסּוָּכה?
24ָמה עֹוד ִמְצָוה ֵמַהתֹוָרה ְּבַחג ַהסּוּכּות? 

ִׂשְמַחת תֹוָרה    ָמה עֹוִׂשים ְּבִׂשְמַחת תֹוָרה, ְוָלָמה?

25ָלָמה ְׂשֵמִחים ְּבִׂשְמַחת תֹוָרה?
26ִמי ָׂשֵמַח ְּבִׂשְמַחת תֹוָרה?

ֲחנּוָּכה - ַעל ַהִניִסים    ָמה ָהיּו ַהִניִסים ַּבֲחנּוָּכה?
28ֵאיְך יֹוְדִעים ֶשֲחנּוָּכה ָּבא?

29ָמַתי ֲחנּוָּכה?
30ָמה ָאסּור ָהָיה ַלְיהּוִדים ַלֲעׂשֹות?
31ָמה ָרצּו ַהְיהּוִדים, ּוָמה ֵהם ָעׂשּו?

32ָמה ָהָיה ַהֵנס ַּבִמְלָחָמה?
33ָמה ָהָיה ַהֵנס ֶשל ַּכד ַהֶשֶמן?

35-34ָמה ָהיּו ַהִניִסים ַּבֲחנּוָּכה?

ֲחנּוָּכה - ִמְצוֹות ּוִמְנָהִגים    ָמה עֹוִׂשים ַּבֲחנּוָּכה, ְוָלָמה?

37-36ָמה זֹוְכִרים ַּבֲחנּוָּכה ְוֵאיְך?
38ֵאיְך ֲאַנְחנּו זֹוְכִרים ֶאת ַהִניִסים?

ְּפִעילּויֹות 
ַּבַמְחֵשב ַעמּוִדים

ַּבחֹוֶבֶרת

.א
ֹלא טֹוב ְּבֵסֶדר אֹו  ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים ּוְלַצֵיר טֹוב ְמאֹוד אֹו 
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ֱאלּול     ֵאיְך ִמְתּכֹוְנִנים ַלָשָנה ַהֲחָדָשה?

ַחג ָׂשֵמַח
ֶשִלי ְוֶשָלנּו

2



ַחֵגי ִתְשֵרי 
       ֶשִלי ְוֶשָלנּו



ֱאלּול

6

ָמה ַהחֹוָדִשים ַּבָשָנה?

ַּבִית אא

1  ּבֹואּו ּבֹואּו יְלָדֹות,

2  ּבֹואּו ּבֹואּו יְלִָדים.

3  ּבֹואּו ּבֹואּו יַַחד לִלְמֹוד,

4  ֶאת ְשמֹות ַהחֹוָדִשים.

ִּפְזמֹון

5  ִתְשֵרי, ֶחְשוָן, ּכִסְלֵו,

6  טֵבֵת, ְשבָט, ֲאָדר,

7  נִיסָן, ִאיָר, סִיוָן,

8  ַתמּוז, ָאב, ֱאלּול.

ְּבַבָקָשה ָלִשיר ֶאת ִשיר ַהחֹוָדִשים. ב

ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ִתְשֵרי - ְּבָכחֹול.
ֱאלּול - ְּבָורֹוד.    

ג

א
ִשיר ַהחֹוָדִשים

2-1

חֹוֶדש 

חֹוָדִשים 
3

ָמַתי ִנְגֶמֶרת 
ּוַמְתִחיָלה ָשָנה?

ֵשש



ֱאלּול

7

ָמַתי ִנְגֶמֶרת ּוָמַתי ַמְתִחיָלה ָשָנה?

ַּבִית ב

1  ּבְחֹוֶדש ֱאלּול נִגְֶמֶרת ָשנָה.
2  ּבְחֹוֶדש ֱאלּול סֹוף ַהָשנָה.

3  וְַאֲחֵרי סֹוף ַהָשנָה,
4  ַמְתִחילָה ָשנָה ֲחָדָשה.

ִּפְזמֹון

5  ִתְשֵרי, ֶחְשוָן, ּכִסְלֵו...

ַּבִית ג

6  ָמַתי ַמְתִחילָה ָשנָה ֲחָדָשה?

7  ּבְחֹוֶדש ִתְשֵרי, ּבְֹראש ַהָשנָה.
8  ָמה ְמבְַקִשים ּבְֹראש ַהָשנָה?

9  ָשנָה טֹובָה, ָשנָה טֹובָה.
ִּפְזמֹון

10  ָשנָה טֹובָה, ָשנָה טֹובָה...

ְּבַבָקָשה ָלִשיר. ד

חֹוָדִשים  חֹוֶדש 

ַמְתִחיָלה

ֱאלּול

ִנְגֶמֶרת

ִתְשֵרי

ָמַתי ִנְגֶמֶרת 
ּוַמְתִחיָלה ָשָנה

3

לּוַח
ַהחֹוָדִשים

1

ִמְׂשָחק
ַהחֹוָדִשים

2

 לּוַח

ַהחֹוָדִשים

ֶשַבע

ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ַּבִשיר ֶאת ַהחֹוֶדש ֶשּבֹו ִנְגֶמֶרת ָשָנה - ְּבָורֹוד,ה
         ַהחֹוֶדש ֶשּבֹו ַמְתִחיָלה ָשָנה - ְּבָכחֹול



ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ְּבלּוַח ַהחֹוָדִשים ֶאת ֵשם ַהחֹוֶדש ֶשַעְכָשיו. ב

ֵאיֶזה חֹוֶדש ַעְכָשיו?

          ְּבַבָקָשה ַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאָלה ֶשַּבּכֹוֶתֶרת.

ֵאיזֶה חֹוֶדש עַכְָשיו?

עַכְָשיו חֹוֶדש  .

ג

ֶחְשוָןִתְשֵרי

ֱאלּול
ּוזָאב

מ
ַת

יוָן
ִס

ָיר
אִ

נִיָסן

ֲאָדר

ְשבָט טֵבֵת

ּכְִסלֵו

א
ִשיר ַהחֹוָדִשים

2-1

1 לּוַח ַהחֹוָדִשים

ֲאִני יֹוַדַעתֲאִני יֹוֵדַע

ֱאלּול

ְשמֹוֶנה8

 לּוַח

ַהחֹוָדִשים



ָמה ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלָהִכין ְלֹראש ַהָשָנה, 
ּוָמה ֲאַנְחנּו ְמַבְקִשים?

ָמה ֲאנְַחנּו ְמבְַקִשים?ָמה ֲאנְַחנּו צְִריכִים לְָהכִין?
1

  

2

  

3

  

4

5

ָשנָה ֶשל ַהְרּבֵה 
ַמעֲִׂשים טֹובִים.

א

ָשנָה טֹובָה 
ּוְמתּוָקה ּכְִדבַש.

ב

ָשנָה טֹובָה
ּכָל ַהָשנָה.

ג

לְִהְתּפַלֵל ְתפִילֹות 
ּובְָרכֹות לְֹראש ַהָשנָה.

ד

ָשנָה טֹובָה
לֲַחבִֵרים וְלִַמְשּפָָחה.

ה

ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ֶאת ַהִמיִלים ּוְלַחֵּבר ְּבַקו. ב

ֱאלּול

9

א
ָמה אֹוֵמר ַהשֹוָפר 

חֹוֶדש ֱאלּול? ּבְ

6-4 ֲאִני יֹוֵדַע

ְמִכיִנים שּוְלָחן
ַלַחג

7

ְרִטיס כַּ
ָרָכה ֶשִלי ַהּבְ

8

ַחלֹות ֲעגּולֹותַתּפּוִחים ִּבְדַבש ִרימֹוִניםַמְחזֹור ַּכְרִטיֵסי ְּבָרָכה

ֵתַשע

ֲאִני יֹוַדַעת

ַעמּוִדים 16-3 ַעמּוִדים
16-1

ַהְנקּודֹות ֶשִלי ַּבִמְׂשָחִקיםג



ֵאיְך עֹוִׂשים ְתשּוָבה ִלְפֵני רֹאש ַהָשָנה?

ג

ֲאַנְחנּו 
חֹוְשִבים 
ּוְמַדְּבִרים

ֵאיְך ֲאַנְחנּו ַמְרִגיִשים
ַאֲחֵרי ֶשֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ְתשּוָבה?        

ְּבַבָקָשה ְלַחֵּבר ְּבַקו. ב
1

1  ֲאנְַחנּו חֹוְשבִים 

2  עַל ַהַמעֲִׂשים ָהָרעִים 

3  ֶשעִָׂשינּו ַהָשנָה.  

2

1  ֲאנְַחנּו ְמבְַקִשים סְלִיָחה

2  ֵמַהִמְשּפָָחה ּוֵמַהֲחבִֵרים 

3  עַל ּכָל ַהַמעֲִׂשים ָהָרעִים.  

3

1  ַאַחר ּכְָך ֲאנְַחנּו עֹוִׂשים

2  ַהְרּבֵה ַמעֲִׂשים טֹובִים                                           

3  וְָאז ֲאנְַחנו יֹוְדעִים 

4  ֶשֲאנְַחנּו מּוכָנִים לְֹראש ַהָשנָה.

ָמה ַהִמְצָוה ֵמַהתֹוָרה ְּברֹאש ַהָשָנה?
ֱאלּול

10

א
ָמה אֹוֵמר ַהשֹוָפר 

חֹוֶדש ֱאלּול? ּבְ

5-4

ָמה ָצִריְך ְלָהִכין 
ְלרֹאש ַהָשָנה?

6

ֶעֶׂשר

ַעמּוִדים 19-17 ַעמּוִדים
21-18

לּוַח
חֹוֶדש ִתְשֵרי

1 ֹלא טֹוב

ְסִליָחה

טֹוב ְתשּוָבה




