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ַחג ָׂשֵמַח ֶאְצֵלנּו ַּבִּכיָתה

.
ֹלא ָלַמְדִתי 

x ֹלא טֹוב אֹו  ְּבֵסֶדר אֹו  ְּבַבָקָשה ְלַצֵיר טֹוב ְמאֹוד אֹו  א
ַחג ָׂשֵמַח

ָמה ַהתֹוֶכן ֶשל ַהחֹוֶבֶרת 
ַעל ַחג ָׂשֵמַח ֶאְצֵלנּו ַּבִּכיָתה?

 
 

ֵאיְך ָלַמְדִתי?

ַחֵגי ִתְשֵרי ֶאְצֵלנּו ַּבִּכיָתה           

ֹראש ַהָשָנה    ָמה עֹוִׂשים ְּבֹראש ַהָשָנה?            

6ֲאִני  ֶאת ַהַחִגים ַּבחֹוָדִשים?
7ָמה עֹוִׂשים ּבחֹוֶדש ֱאלּול?

8ָמה ַּבקּוְפָסה ַעל ֹראש ַהָשָנה?

9ָמה ְמַבְקִשים ַּבְסעּוָדה ֶשל ֹראש ַהָשָנה?

10ָמה ְמָבְרִכים ִמְשָּפָחה ַוֲחֵבִרים ְּבֹראש ַהָשָנה? 

11ָמה ְמַבְקִשים ִּבְתִפיַלת ֹראש ַהָשָנה?

ְתשּוָבה, ְתִפיָלה, ְצָדָקה     ָמה עֹוִׂשים ַּבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְתשּוָבה?

12ָמה עֹוִׂשים ַּבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְתשּוָבה? 
15-13ָמה עֹוִׂשים ַּבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְתשּוָבה? ְתשּוָבה, ְתִפיָלה, ְצָדָקה

יֹום ַהִּכיּפּוִרים     ָמה עֹוִׂשים ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים?

16ָמה עֹוִׂשים ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים?

17ֵאיְך ִמְתּכֹוְנִנים ְליֹום ַהִּכיּפּוִרים?

18ָמה ִמְתַּפְלִלים ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים?

19ֵאיְך ְמָבְרִכים ִמְשָּפָחה ַוֲחֵבִרים ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים?

21-20ָמה עֹוִׂשים ְּבֹראש ַהָשָנה ּוְביֹום ַהִּכיּפּוִרים?

ַחג ַהסּוּכֹות     ָמה עֹוִׂשים ְּבַחג ַהסּוּכֹות?

22ָמה ַּבקּוְפָסה ַעל ַחג ַהסּוּכּות?

23ֵאיְך ִמְתּכֹוְנִנים ְלַחג ַהסּוּכּות? 

24ַמִהי סּוָּכה ְּכֵשָרה?

25ָמה ַהִמְצוֹות ְּבַחג ַהסּוּכּות? - ָלֶשֶבת ַּבסּוָּכה

26ָמה ַהִמְצוֹות ְּבַחג ַהסּוּכּות? - ִליטֹול ַאְרָּבָעה ִמיִנים

27ָמה ְמַסְּפִרים ַאְרַּבַעת ַהִמיִנים?

28ֵאיְך ְמָבְרִכים ִמְשָּפָחה ַוֲחֵבִרים ְּבַחג ַהסּוּכֹות?

ִׂשְמַחת תֹוָרה    ָמה עֹוִׂשים ְּבִׂשְמַחת תֹוָרה?

29ִמְּבֵראִשית ַעד ְוֹזאת ַהְּבָרָכה ְּבִׂשְמָחה

31-30ָמה עֹוִׂשים ְּבַחג ַהסּוּכֹות ְוִׂשְמַחת תֹוָרה?

ֲחנּוָּכה    ָמה עֹוִׂשים ַּבֲחנּוָּכה?            

33ָמה ַּבקּוְפָסה ַעל ֲחנּוָּכה?
34ָמה ָשִרים ְוזֹוְכִרים ַעל ֲחנּוָּכה?

35ָמה ֲאַנְחנּו זֹוְכִרים ַעל ַהִמְלָחָמה ַּבֲחנּוָּכה?

ְּפִעילּויֹות 
ַּבַמְחֵשב ַעמּוִדים

ַּבחֹוֶבֶרת
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ַחֵגי ִתְשֵרי
ֶאְצֵלנּו ַּבִּכיָתה

5 ָחֵמש
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ֹראש ַהָשנָה

ֲאִני  ֶאת ַהַחִגים ַּבחֹוָדִשים?

ֵשש

ים
ִש

ֹוָד
ּבח

ם 
ִגי

ַהַח
ת 

 ֶא
ים

ְכִר
זֹו

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלִשיר, ּוְלַהְשִלים ֶאת ְשמֹות ַהחֹוָדִשים. ב
ּבֹואּו ּבֹואּו יְלָדֹות,  1
ּבֹואּו ּבֹואּו יְלִָדים,  2

ּבֹואּו נִבְדֹוק ִאם זֹוכְִרים  3
ֶאת ַהַחגִים ּבַחֹוָדִשים.  4

5    ֹראש ַהָשנָה וְיֹום ַהּכִיּפּוִרים,
6   סּוּכֹות וְִׂשְמַחת תֹוָרה.

7   ּבְֶחְשוָן ֵאין ַחגִים.
8   ּבְ ֲחנּוּכָה.

9   ּבְ סֹוף ֲחנּוּכָה.
10 ּבִ ט״ּו ּבְִשבָט.

11 ּבַ ִׂשְמַחת ּפּוִרים.
12 ּבְ ַחג ַהּפֶסַח.

13 ּבְ יֹום ָהעַצְָמאּות וְיֹום יְרּוָשלַיִם.
14 ּבְ ַחג ָשבּועֹות.

15 ּבְ ֵאין ַחגִים.

16 ּבְ ֵאין ַחגִים.
17 ּבְ ִמְתּכֹונְנִים לְסֹוף ַהָשנָה.

18 ּבְ ַמְתִחילָה ָשנָה ֲחָדָשה, ַהַחגִים חֹוזְִרים ֵמַהְתָחלָה.
19 ּבֹואּו נִבְדֹוק ִאם זֹוכְִרים ֶאת ַהַחגִים ּבַחֹוָדִשים...

ּבְִתשְֵרי

ֲאִני זֹוֶכֶרת
א

ֲאִני זֹוֵכר

ְסִביָבה 
ִעְבִרית

ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים. ג
1.  ֵאיזֶה חֹוֶדש הּוא ּבְַהְתָחלַת ַהָשנָה? חֹוֶדש 

2.  ֵאיזֶה חֹוֶדש הּוא ּבְסֹוף ַהָשנָה? חֹוֶדש 

ָמַתי סֹוף
ּוָמַתי ַהְתָחָלה?

2-1

חֹוֶדש ֱאלּול

חֹוֶדש ִתְשֵרי

ת ְמָבְרִכים ַשּבַ
ַהַחִגים

חֹוָדִשים ּבָ

2

ִשיר 
ַהחֹוָדִשים

ב

ִחידֹות ַעל ַהַחִגים 
ִּבְתמּונֹות 
ּוְבִשיִרים 

1



ֹראש ַהָשנָה

7 ֶשַבע

ל?
לּו

ֱא
ש 

ֹוֶד
ח

 ּב
ם

ׂשי
עֹו

ה 
ָמ

ָמה עֹוִשים ְּבחֹוֶדש ֱאלּול ?

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלִשיר, ּוְלַהְשִלים.

תּו-תּו-תּו! ִשְמעּו, ִשְמעּו!  1
ַהשֹופָר אֹוֵמר: ִהְתּכֹונְנּו!  2

צִָריְך לְִהְתּכֹונֵן לְֹראש ַהָשנָה,  3
, לַעֲׂשֹות   4

, לְִהְתּפַלֵל   5
, לַעֲׂשֹות   6

ּכִי ֹראש ַהָשנָה ּבָא, ּבָא!  7
ָאבִינּו ַמלְּכֵנּו, ֶמלְֶך ָהעֹולָם,  8

ֵתן ָשנָה טֹובָה לְכּולָם.  9

ב

ְתפִילָה ְתשּובָה 

צְָדָקה

צְָדָקה

ְתפִילָה 

צְָדָקה

ְתשּובָה 
ְתשּובָה  ְתשּובָה 

ְתפִילָה צְָדָקה

ְתשּובָה  ְתפִילָה 

צְָדָקה

צְָדָקה ְתפִילָה 

ְתפִילָה 

צְָדָקה

ְתפִילָה ְתשּובָה 

צְָדָקה

ְתשּובָה 
ֱאלּול

ִתְשֵרי

ִתְשֵריֱאלּול

ִתְשֵרי

ִתְשֵרי

ֱאלּול

ִתְשֵרי

ֵרי
ְש

ִת

ִתְשֵרי

לּול
ֱא

ִתְשֵרי

ִתְשֵריִתְשֵרי

ִתְשֵרי

ֱאלּול

ֱאלּול
ֱאלּול

ֱאלּול

ִתְשֵרי

ֱאלּולֱאלּול

ִתְשֵרי

ִתְשֵרי

ּול
ֱאל

ִתְשֵרי

ּול
ֱאל

ִתְשֵרי

ִתְשֵרי

ֱאלּול

ְּבַבָקָשה ִלְצּבֹוַע ַּבִציּור ֶאת ַהִמיִלים ֶשעֹונֹות ַעל ַהְשֵאָלה ֶשַּבּכֹוֶתֶרת,
ְוַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאלֹות.

ג

1.  ָמה ִקיּבַלְת?  

2.  ֵאילּו ִמילִים ֹלא צָבַעְת?  

3.  ָמה ַהֶקֶשר ּבֵין ָמה ֶשִקיּבַלְת לִַמילִים ֶשֹלא צָבַעְת? 

     

שֹוָפר

ְצָדָקהְתִפיָלהְתשּוָבה

ְתשּוָבה, 

ְתִפיָלה,

ְצָדָקה

1

ְסִביָבה א
ִעְבִרית

חֹוֶדש ֱאלּול

ֵאיְך ִמְתּכֹוְנִנים
ְלֹראש ַהָשָנה?

ג
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ֹראש ַהָשנָה

ָמה ַּבקּוְפָסה ַעל ֹראש ַהָשָנה?

ְּבַבָקָשה ִלְכתֹוב ֵאילּו עֹוד ְדָבִרים ֶשַמְזִּכיִרים ֶאת ַהַחג ֵיש ַּבְתמּונֹות 
ְוֹלא ְּכתּוִבים ַּבִשיר.

ג

יר  ָמה ַמְזכִּ
ֶאת רֹאש ַהָשָנה?

5-4

יר  קּוְפָסה ַמְזכִּ ָמה ּבַ
ֶאת רֹאש ַהָשָנה?

3

ַחלָהַחלָה

ה?
ָשָנ

 ַה
ש

א
 ֹר

ַעל
ם 

ִרי
ֹוְכ

 ז
ְסִביָבה אָמה

ִעְבִרית

ּבְקּופְסַת ַהזִיּכָרֹון  1
2  שֹופָר לְִתִקיעֹות,
ַמְחזֹור לְִתפִילֹות,  3

וְַחלֹות עֲגּולֹות.  4
סִיּפּוִרים עַל סְלִיָחה    5

וְכְַרטִיסֵי ּבְָרכָה.  6
ּכָל ֵאלֶה ַמזְּכִיִרים  7
ֶאת ֹראש ַהָשנָה,  8

לִפְנֵי ֶשלֹוְמִדים  9
ְדבִָרים ֲחָדִשים.  10

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלִשיר, ְוִלְכתֹוב ֶאת ַהִמיִלים ֵמַהִשיר 
ְלַיד ַהְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות.

ב

ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ֶאת ַהַחג ֶשָּבא ְּבלּוַח ַהחֹוָדִשים ֶשְּבקּוְפַסת ַהִזָּכרֹון.ד

ְתִפיָלה

ְצָדָקה

ִרימֹוִניםַתּפּוַח ִּבְדַבש

ַּכְרִטיס ְּבָרָכה

ַחלֹות ֲעגּולֹות

שֹוָפרַמְחזֹור

ֹראש ֶשל ָדגְצָדָקהְצָדָקהְתִפיָלהְתִפיָלהְתשּוָבהְתשּוָבה

ָמה אֹוְכִלים 

ְּבֹראש ַהָשָנה? 
1

  ְּבָרכֹות ּוַבָקׁשֹות  

  ַלָשָנה ַהֲחָדָשה
2

 ָמה ֲאִני זֹוֵכר 

 ַעל ֹראש ַהָשָנה? 
3

ְתשּוָבה

יֹום ִזְכרֹון ְתרּוָעה



ֹראש ַהָשנָה

9

ה?
ָשָנ

 ַה
ש

א
ּבֹר

ם 
ׂשי

עֹו
ה 

ָמ

ִציּור ַהַּבָקָשה ַּבִּכיָתה ַהּבַָקָשה ּבַַמְחזֹור

יְִהי ָרצֹון ִמּלְפָנֶיָך 1
ה' ֱא–ֹלֵהינּו 

וֵא–ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו...

ֶשַהָשָנה ַהֲחָדָשה ִתְהֶיה
ָשָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה.

א

ֹראש ֶשל ָדג

ֶׁשְּתַחֵּדׁש עָלֵינּו 2
ָׁשנָה טֹובָה

ּוְמתּוָקה.

ֶׁשּנְִהיֶה לְֹראׁש 3
וְֹלא לְזָנָב.

ֶׁשּנְִהיֶה ְמלִֵאים 4
ִמצְוֹות ּכִָרימֹון.

          

ֶשַהָשָנה ִנְהֶיה 
ִראשֹוִנים ַוֲחשּוִבים 
ְוֹלא ִנְהֶיה ַאֲחרֹוִנים.

ד

ְּבַבָקָשה ה', 
ָהֱא–לֹוִהים ֶשָלנּו 

ְוֶשל ָהָאבֹות ֶשָלנּו...

ג

ֶשַהָשָנה ַנֲעֶׂשה
ַהְרֵּבה ִמְצוֹות.

ב

ַתּפּוַח ּבְִדבַש

ִרימֹון

ַמְחזֹור

ָמה ְמַבְקִשים ַּבְסעּוָדה ֶשל ֹראש ַהָשָנה?

ְסִביָבה א
ִעְבִרית

ְּבַבָקָשה ְלַחֵּבר ְּבַקו ֶאת ַהַּבָקָשה ַּבַמְחזֹור ַלַּבָקָשה ַּבִּכיָתה 
ּוְלַצֵיר ִציּור ַמְתִאים.

ב

ְמִכיִנים שּוְלָחן
ַלַחג

9

ַהְנקּודֹות ֶשִלי ַּבִמְׂשָחִקיםד

10 ,8

ִית ּבַ ֵאיְך חֹוְגִגים ּבַ
ּוָמה ְמָבְרִכים?

ֹראש ֶשל ָדג

ַתּפּוַח ִּבְדַבש

ִרימֹוִנים

ָנה אֹוְכִלים ַמֲאָכִלים ְמיּוָחִדים.  ְּבֹראש ַהָשָ
ה:  ָּכל ַמֲאָכל הּוא ִסיָמן ְלַבָקָשה. ָּכל ַּבָקָשה ַמְתִחיָלַ

צֹון ִמְּלָפֶניָך... = ְּבַבָקָשה ה', ֲעֵׂשה ֶשַהָשָנה ִתְהֶיה... ְיִהי ָרַ
ָחשּוב לַָדעַתג

ְמַבֶקֶשתְמַבֵקש



ֹראש ַהָשנָה

10

ה?
ָשָנ

 ַה
ש

א
ּבֹר

ם 
ׂשי

עֹו
ה 

ָמ

ָמה ְמָבְרִכים ִמְשָּפָחה ַוֲחֵבִרים ְּבֹראש ַהָשָנה?

ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ּוְלַהְשִלים. ב

ַשַחר 2
ֶאת ַאּבָא:

לְָשנָה טֹובָה
ִתּכֵָתב וְֵתָחֵתם.

ַשַחר 3
ֶאת ִאיָמא:

לְָשנָה טֹובָה
ִתּכֵָתבִי וְֵתָחֵתִמי.

ְסִביָבה א
ִעְבִרית

ב.ר.כ.

ְמָבֶרֶכתְמָבֵרְך

ְמָבְרכֹותְמָבְרִכים

כ.ת.ב.

ִתָּכֵתבּוִתָּכֵתבּו
ִתָּכֵתִביִתָּכֵתב

4
גִילָה  ֶאת יְהּוָדה:

לְָשנָה טֹובָה 
 וְֵתָחֵתם

ּבִינָה וְגִילָה   
ֶאת ָדן וְִדינָה:

7

לְָשנָה טֹובָה
  וְֵתָחֵתמּו.

11

ָמה ְמָבְרִכים
ָחה ַוֲחֵבִרים? ִמְשּפָ

ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ֶאת ַהִסְפרֹון
ְוִלְכתֹוב ְּבָרָכה ַלָשָנה ַהֲחָדָשה ְלִמְשָּפָחה ְוַלֲחֵבִרים.

ג

ְלָשָנה טֹוָבה 1

 ָמה עֹוד ְמָבְרִכים

 ִמְשָּפָחה ַוֲחֵבִרים?
2

ָמה ְמָבְרִכים 

ְלָשָנה ַהֲחָדָשה?
3

ָמה אֹוֶמֶרת 
ָרָכה? ַהּבְ

13

ָמה ְמַבְקִשים
ַלָשָנה ַהֲחָדָשה?

14

ְמבֵָרְך ַשַחר 
ֶאת סַּבָא וְסָבְָתא:

לְָשנָה טֹובָה
ִתּכֵָתבּו וְֵתָחֵתמּו.

1

ֶעֶׂשר

ְלָשָנה טֹוָבה
ִתָּכֵתבּו ְוֵתָחֵתמּו

א


