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ַהַמְחזֹוִרים ָּבעֹוָלם ֶאְצֵלנּו ַּבִּכיָתה

ְשַתִים

.
ֹלא ָלַמְדִתי 

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

ָמה ַהתֹוֶכן ֶשל ַהחֹוֶבֶרת 
ַעל ַהַמְחזֹוִרים ָּבעֹוָלם ֶאְצֵלנּו ַּבִּכיָתה?

 
 

ֵאיְך ָלַמְדִתי?

ַהַמְחזֹוִרים ָּבעֹוָלם    חֹוֶדש ְשָבט

3ָמה זֹוְכִרים ַעל ֵעִצים ּוַמִים ְּבחֹוֶדש ְשָבט?
4ָמַתי ַמְתִחיִלים ַהַחִגים ָּבחֹוָדִשים?

5ַהַמְחזֹוִרים ָּבעֹוָלם

ַהַמְחזֹוִרים ָּבעֹוָלם    ַמְחזֹור ַהַמִים 

7-6ַמהּו ַמְחזֹור ַהַמִים?
8ַמְחזֹור ַהַמִים ָּבעֹוָלם

9ָמה ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ַּבַמִים?
ַהַמְחזֹוִרים ָּבעֹוָלם    ַמְחזֹור ַהְצִמיָחה 

11-10ַמהּו ַמְחזֹור ַהְצִמיָחה?
12ָמה ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ַּבְצָמִחים? 

13ֲאִני  ָשִתיל ָקָטן
14ֵאיֶזה ֵחֶלק ֶשל ָהֵעץ הּוא?

15ִמי ְיַקֵּבל ֶאת ַהְּבָרכֹות?
ַהַמְחזֹוִרים ָּבעֹוָלם    ַמְחזֹור ַהְיָמָמה ְוַהָשבּוַע 

17-16ַמהּו ַמְחזֹור ַהְיָמָמה ְוַהָשבּוַע?
18ָמה ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ְּבַמְחזֹור ַהְיָמָמה ְוַהָשבּוַע?

19ָמַתי ֲאַנְחנּו ִמְתַּפְלִלים?
ַהַמְחזֹוִרים ָּבעֹוָלם    ַמְחזֹור ַהחֹוָדִשים ְוַהָשבּוַע 

21-20ַמהּו ַמְחזֹור ַהחֹוָדִשים ַּבָשָנה?
22ָמה ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ְּבַמְחזֹור ַהחֹוָדִשים ַּבָשָנה?

23ַמהּו ַמְחזֹור ָהעֹונֹות?
24ִחידֹות ְּבַמְנִגינֹות ּוִבְתמּונֹות

ט״ּו ִּבְשָבט 
25ָמה ַּבקּוְפָסה ַעל ַהַחג ֶשָּבא?

27-26ָמַתי ֹראש ַהָשָנה ָלִאיָלן?
29-28ָמה ָקשּור ְלט”ּו ִּבְשָבט?

30ָמה ֲאַנְחנו עֹוִׂשים ְּבט”ּו ִּבְשָבט?
31ֵאיֶזה ֵעץ הּוא?

ָמה ֲאַנְחנּו רֹוִצים ִלְזּכֹור ְּבַהְצָלָחה ַעל ַמְחזֹוִרים
32ְוַעל ט״ּו ִּבְשָבט?

33לּוַח חֹוֶדש ְשָבט

ְּפִעילּויֹות 
ַּבַמְחֵשב ַעמּוִדים

ַּבחֹוֶבֶרת

ַחג ָׂשֵמַח
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ָמה זֹוְכִרים ַעל ֵעִצים ּוַמִים ְּבחֹוֶדש ְשָבט?
ט

ְשָב
ש 

ֹוֶד
ח

ָשלֹוש

א
ֲאִני זֹוֵכר

ְסִביָבה 
ִעְבִרית

ְּבַבָקָשה ַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאָלה. ב

ְּבַבָקָשה ִלְכתֹוב ִמַתַחת ְלָכל ִציּור ִאם הּוא ַמְזִּכיר ֵעִצים אֹו ַמִים. ג

ב

ִשיר ַהחֹוָדִשים

ֵאיֶזה ַחג ָּבא ְּבחֹוֶדש ְשָבט? 

1.  ָמה עֹוד ֲאַנְחנּו זֹוְכִרים ַעל ֵעִצים ּוַמִים? 

2.  ָלָמה ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ַעל ֵעִצים ּוַמִים ְּבחֹוֶדש ְשָבט? 

ב

12

4

3

56

ָּבָרדֶגֶשם

ַיָּבָשה

ָיםֶשֶלג

ֵעִציםֵעץ

ֲאַנְחנּו 
חֹוְשִבים,
ְמַדְּבִרים
ְוכֹוְתִבים

ד

ַמְחזֹוִרים 
ּבָעֹולָם

ֲאִני זֹוֶכֶרת 1

יר  קּוְפָסה ַמְזכִּ ָמה ּבַ
ֵעִצים ּוַמִים?
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ָמַתי ַמְתִחיִלים ַהַחִגים ַּבחֹוָדִשים?

2

ַהְתָחָלה, ֶאְמַצע
ְוסֹוף?

ְּבַהְתַחַלת ַהחֹוֶדש: א-י ַּבחֹוֶדש
ַהַחגַהַתֲאִריְך

ְּבֶאְמַצע ַהחֹוֶדש: יא-כ ַּבחֹוֶדש
ַהַחגַהַתֲאִריְך

ְּבסֹוף ַהחֹוֶדש: כא-ל ַּבחֹוֶדש
ַהַחגַהַתֲאִריְך

ֹראש ַהשָנָהא ּבְִתשְֵרי

א ְּבִתְשֵרי

ֹראש ַהָשָנה
1

כ”ה ְּבִכְסֵלו
ֲחנּוָּכה

ט”ו ִּבְשָבט4
ט”ּו ִּבְשָבט

5

י”ד ַּבֲאָדר
ּפּוִרים

6

ט”ו ְּבִניָסן
ֶּפַסח

7

יֹום ָהַעְצָמאּותה ְּבִאָיר 8

יֹום ְירּוָשַלִיםכ”ח ְּבִאָיר 9

ָשבּועֹותו ְּבִסיָון 10

י ְּבִתְשֵרי
יֹום ַהִּכיּפּוִרים

2

ט”ו ְּבִתְשֵרי
סּוּכֹות 3

ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ַּבַטְבָלה ָמַתי ַמְתִחיל ָּכל ַחג. ג

ְּבַבָקָשה ְלִהְסַתֵּכל ְּבלּוַח ַהָשָנה, ּוְלַהִגיד ָמַתי ַמְתִחיל ָּכל ַחג. ב

ָמה ְמָבְרִכים ַעל 

חֹוָדִשים ְוָשִנים?

1

ג

ַהַחִגים
ַּבחֹוָדִשים

ט
ְשָב

ש 
ֹוֶד

ח

ַאְרַּבע

ַמְחזֹוִרים 
ּבָעֹולָם

ְסִביָבה א
ִעְבִרית



1.  ִמי סִיֵדר ֶאת ַהַמְחזֹוִרים ֶשּבָעֹולָם? 
2.  ִמי לֹוֵמד עַל ַהַמְחזֹוִרים ֶשּבָעֹולָם? 

5

ַהַמְחזֹוִרים 

ָּבעֹוָלם

1

ְּבַבָקָשה ַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאלֹות. ד

ַהַמְחזֹוִרים ָּבעֹוָלם
ם

ֹוָל
ּבע

ם 
ִרי

זֹו
ְח

ַמ

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלִשיר, ְלַהְשִלים ֶאת ֶהָחֵסר, ְוָלִשיר. ב

ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ִמיִלים ֶשֵיש ָּבֶהן אֹוִתיֹות ַהשֹוֶרש ח.ז.ר. - ְּבָכחֹול.ג

ַּבִית א
עֹולָם ּבָָראָת ֱא–לֹוִהים,  1

ּובֹו סִיַדְרָת ַמְחזֹוִרים.  2
ִּפְזמֹון

, , ַמְחזֹור  ַמיִם ַמְחזֹור   3
ֵהם ַמְחזֹוִרים ּבְעֹולְָמָך,  4

, , ַמְחזֹור  ַמְחזֹור   5
ֵהם ַמְחזֹוִרים ּבְעֹולְָמָך.  6

ַּבִית ב
7   ָחכְָמה נַָתָת לָָאָדם,

8   לְִראֹות חּוֶקיָך ּבָעֹולָם.
ִּפְזמֹון

ַמְחזֹור...  9
ַּבִית ג

נִלְַמד ּבְיַַחד עַל ַמְחזֹוִרים,  10
ֶשחֹוזְִרים, ָתִמיד חֹוזְִרים!  11

ִּפְזמֹון
ַמְחזֹור...  12

ְסִביָבה א
ִעְבִרית

ַהַמְחזֹוִרים
עֹוָלם ּבַ

3

ַהַמְחזֹוִרים
עֹוָלם ּבַ

5-4

חֹוזֵר - ָּבא עֹוד ַּפַעם 
ֵמַהסֹוף ַלַהְתָחָלה

ַמְחזֹור - ָדָבר ֶשחֹוֵזר 
ֵמַהַהְתָחָלה ַלסֹוף   
עֹוד ַּפַעם ְועֹוד ַּפַעם

ֵּפירּוש

ָחֵמש

ַמְחזֹור
חֹוזֵר

חֹוזְִרים

ַמְחזֹוִרים

ח.ז.ר.

ַעמּוִדים 5-3

ַמְחזֹור ַמִים

ַמְחזֹור ָשבּוַע

ָחה
ִמי

ַמְחזֹור ְצ

ַמְחזֹור ָשָנה

ַמְחזֹוִרים 
ּבָעֹולָם
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ם
ַמִי

 ַה
ֹור

ְחז
ַמ

ַמהּו ַמְחזֹור ַהַמִים?

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ַרק ְלַיד ַהִמיִלים ֶשְקשּורֹות ְלַמְחזֹור ַהַמִים. ג

עֵצִים  .4

ֵאִדים  .5

יְלִָדים  .6

ְשלָגִים  .7

עֲנָנִים  .8

ּבִָתים  .9

יִַמים  .1

ַמיִם  .2

נְָחלִים  .3

10.  גְָשִמיםא

11.  ָהִרים

12.  ּפְָרִחים

ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ֶאת ֲחֵמש ַהִמיִלים ֶשֲהִכי ָחשּוב ִלְזּכֹור ִמַמְחזֹור ַהַמִים.ד

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלִשיר, ְלַהְצִּביַע ַּבִציּור, ְוִלְכתֹוב ֵשם ַלִציּור. ב

ַמְחזֹור 

ַעמּוִדים 9-6

עֹוָלם: ַהַמְחזֹוִרים ּבָ
ַמְחזֹור ַהַמִים

7-6

ֵשש

ֲאִני ּבֹונה ֶאת

ַמְחזֹור ַהַמִים

1

ַמְחזֹור ַהַמִים

8

ַמְחזֹוִרים 
ּבָעֹולָם

ְסִביָבה א
ִעְבִרית
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ם
ַמִי

 ַה
ֹור

ְחז
ַמ

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלִשיר, ְלַהְשִלים ֶאת ֶהָחֵסר, ְוָלִשיר. ה

ְּבַבָקָשה ִלְכתֹוב ִמַתַחת ְלָכל ִציּור ֶאת ַהִמְסָּפִרים ֶשל ַהשּורֹות ַהַמְתִאימֹות ַּבִשיר. ו

ז
ֲאַנְחנּו 
חֹוְשִבים
ּוְמַדְּבִרים

ָלָמה ְּכתּובֹות שּורֹות 6-1 ֶשל ַהִשיר יֹוֵתר ִמַּפַעם ַאַחת?  1
ָמה ַהֶקֶשר ֵּבין ַמְחזֹור ַהַמִים ְלט”ּו ִּבְשָבט?  2

שּורֹות 

7,1 שּורֹות 

שּורֹות 

שּורֹות 

שּורֹות 

ִמן ַהיָם עֹולִים ֵאִדים,  1
ּוִמן ָהֵאִדים נַעֲִׂשים עֲנָנִים,  2

ּוִמן ָהעֲנָנִים יֹוְרִדים גְָשִמים ּוְשלָגִים,  3
ּוִמן ַהגְָשִמים וְַהְשלָגִים יֵש עַל ָהֲאָדָמה ַמיִם.  4

ּוִמן ַהַמיִם נַעֲִׂשים נְָחלִים ּונְָהרֹות גְדֹולִים,  5
וְַהנְָהרֹות וְַהנְָחלִים הֹולְכִים ֶאל ַהיִַמים.  6

עֹולִים ֵאִדים, ַהיָם ִמן   7
ּוִמן  נַעֲִׂשים עֲנָנִים,  8

ּוִמן  יֹוְרִדים גְָשִמים ּוְשלָגִים,  9
ְ יֵש עַל ָהֲאָדָמה ַמיִם. ו ּוִמן    10

ּוִמן  נַעֲִׂשים נְָחלִים ּונְָהרֹות גְדֹולִים,  11
12    הֹולְכִים ֶאל ַהיִַמים.

זֶהּו ַמְחזֹור  ֶשּבָָרא ה' ּבָעֹולָם,  13
ָמה ַרּבּו ַמעֲֶשיָך ֱא־לֹוִהים, אֹוֵמר ָהָאָדם.  14

X2

ַמִציִגים ַהָצָגה
ָנָהר - ְנָהרֹותֶשֶלג - ְשָלִגים ַנַחל - ְנָחִלים ָים - ַיִמים

ֵאד - ֵאִדים ֶגֶשם - ְגָשִמיםָעָנן - ֲעָנִנים

9

ַמְחזֹור ַהַמִים

ֶשַבע

ַמְחזֹוִרים 
ּבָעֹולָם


