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ֵמַח ַּבִּכיָתה ַהְמאּוֶחֶדת ַחג ָשֹ



22 ְשַתִים

. 
ֹלא טֹוב ְּבֵסֶדר אֹו  ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים ּוְלַצֵיר  טֹוב ְמאֹוד אֹו 

תֹוֶכן ַחג ָׂשֵמַח ַּבִּכיָתה ַהְמאּוֶחֶדת

ַעמּוִדים
ַּבחֹוֶבֶרת

ֹראש ַהָשָנה

ֵאיְך ִמְתּכֹוְנִנים ְּבחֹוֶדש ֱאלּול ְלֹראש ַהָשָנה?

ָמה זֹוְכִרים ַעל ֹראש ַהָשָנה ְויֹום ַהִּכיּפּוִרים?

ָמה ַהַּבָקָשה ַלָשָנה ַהֲחָדָשה

ֵאיְך ֶאְשַתֵּפר ַּבָשָנה ַהֲחָדָשה - ְשַנת _______?

ָמה ַמְזִּכיר ַהשֹוָפר ְּבֹראׁש ַהָשָנה?

ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְתשּוָבה ְויֹום ַהִּכיּפּוִרים

ָמה ָלַמְדנּו ֵמָהַרְמָּב"ם ַעל ֲחָזָרה ִּבְתשּוָבה?

ֵאיְך חֹוְזִרים ִּבְתשּוָבה ְשֵלָמה?

ֵאיְך ָלַמד ָגִדי ַלְחזֹור ִּבְתשּוָבה?

ֵאיְך ֲאִני_____ ְתשּוָבה ְשֵלָמה ְּבַהְצָלָחה?

ָמה עֹוִׂשים ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים?

ֵאיְך ִנְזּכֹור ֶאת ָמה ֶשָלַמְדנּו ַעל ֹראש ַהָשָנה ְויֹום ַהִּכיּפּוִרים?

 סּוּכֹות ְוִׂשְמַחת תֹוָרה

ָמה זֹוְכִרים ַעל סּוּכֹות ְוִׂשְמַחת תֹוָרה?

ָמה ָּכתּוב ַּבִמְשָנה ַעל סּוָּכה ְּכֵשָרה?

ָמה ַהְתכּונֹות ַהְמיּוָחדֹות ֶשל ַאְרַּבַעת ַהִמיִנים ְוֶשל ָהֲאָנִשים ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל? 

ָמה ֵהן ַהְתכּונֹות ֶשל ָּכל ֵסֶפר תֹוָרה?

ֵאיְך ִנְזּכֹור ֶאת ָמה ֶשָלַמְדנּו ַעל סּוּכֹות ְוִׂשְמַחת תֹוָרה?

ֲחנּוָּכה

ָמה ַהֲחָדשֹות ֶשָּבִאיְגרֹות?

ָמה זֹוְכִרים ַעל ֲחנּוָּכה?

ָמה ַהֲחָדשֹות ֶשָּבִאיְגרֹות?

ָהִאיְגרֹות ְמַסְּפרֹות

ֲאַנְחנּו ְיהּוִדים ְוִניָשֵאר ְיהּוִדים 

ִמְצוֹות ּוִמְנָהִגים ְּבֲחנּוָּכה

ִמְצוֹות ּוִמְנָהִגים ְּבֲחנּוָּכה

ה ַנֲעֶׂשה ַּבֲחנּוָּכה? ֵמָ

ֵאיְך ִנְזּכֹור ֶאת ָמה ֶשָלַמְדנּו ַעל ַחג ַהֲחנּוָּכה?  
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ֵאיְך ָלַמְדִתי? ְּפִעילּויֹות 
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66 ֵשש

ב 
ֲאַנְחנּו

חֹוְשִבים
ּוְמַדְּבִרים

ג
ָחשּוב 
ָלַדַעת

ד

123

ִביָבה תְס ְבִר יִע

נ.ה.גא

ב

ְתשּוָבה ְסִליָחה  ְסִליחֹות 

ִמְנָהִגים נֹוֲהִגיםִמְנָהג ּפִיּוטִים  = ִשיִרים ַּבְתִפיָלה ּול
ֱאל

ש 
ֹוֶד

ח

ֵאיְך ִמְתּכֹוְנִנים ְּבחֹוֶדש ֱאלּול ְלֹראש ַהָשָנה? 

ְּבחֹוֶדש ֱאלּול ֵיש ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ִמְנָהִגים ְמיּוָחִדים:
ְסִליחֹות: ַהְסִליחֹות ֵהן ִשיִרים ּוִפיּוִטים ְמיּוָחִדים ַּבְתִפיָלה.    .1 

 ַּבְסִליחֹות ְמַבְקִשים ֵמ-ה' ְסִליָחה ַעל ַהַמֲעִׂשים ָהָרִעים.
נֹוֲהִגים ְלַהִגיד ְסִליחֹות ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת מּוְקָדם ַּבּבֹוֶקר ִלְפֵני ְתִפיַלת ַשֲחִרית.

 2.  ְתִקיָעה ַּבשֹוָפר: ְּבחֹוֶדש ֱאלּול נֹוֲהִגים ִלְתקֹוַע ַּבשֹוָפר 
ְּבָכל ּבֹוֶקר ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת.

ְּבַבָקָשה ַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאלֹות.

ְּבַבָקָשה ְלִהְסַתֵּכל ַּבְתמּונֹות ּוְלַהִגיד: ָמה עֹוִׂשים ְּבחֹוֶדש ֱאלּול?

ּבְֵאילּו ַחגִים עֹוִׂשים ְדבִָרים דֹוִמים לְָמה ֶשעֹוִׂשים ּבְחֹוֶדש ֱאלּול?

לָָמה לְַדעְתך נֹוֲהגִים ּכְָך ּבְחֹוֶדש ֱאלּול?

1

2



ֶשַבע7

ז 

ָמה עֹוִׂשים ַּבְקִהיָלה ֶשָלנּו ְּבחֹוֶדש ֱאלּול?
ֲאַנְחנּו 

חֹוְשִבים 
ְמַדְּבִרים 
ְוכֹוְתִבים

ו
"ם ַרְמּבָ

ן ַמְימֹון י מֶֹשה ּבֶ ַרּבִ

ִביָבה תְס ְבִר יִע

ְסִליָחה ְתשּוָבהְתִפיָלה

עּורּו   = ִתְתעֹוְררּו, קּומּו, ַחְּפׂשּו.

ב ב ב

ֶמְרַּכז הֹוָרדֹות

ּול
ֱאל

ש 
ֹוֶד

ח

חֹוֶדש ֱאלּול הּוא ַהחֹוֶדש ָהַאֲחרֹון ַּבָשָנה. 
ְּבחֹוֶדש ֱאלּול ֲאַנְחנּו חֹוְשִבים ַעל ָּכל ַהַמֲעִׂשים ֶשָעִׂשינּו ַהָשָנה.

ֲאַנְחנּו רֹוִצים ַלֲעׂשֹות ַמֲעִׂשים טֹוִבים ּוְלַתֵקן ֶאת ַהַמֲעִׂשים ָהָרִעים.
 ָהַרְמָּב"ם אֹוֵמר: עּורּו יְֵׁשנִים ִמְּׁשנְַתכֶם... וְַחּפְׂשּו ּבְַמעֲֵׂשיכֶם, 

וְחִזְרּו ּבְִתׁשּובָה... )ַרְמָּב"ם, ִהְלכֹות ְתשּוָבה(  ה
ָחשּוב 
ָלַדַעת

ְּבַבָקָשה ַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאלֹות ֶשַּבַטְבָלה. 

קּומּו ַמֵהר 
ֵמַהֵשיָנה.

ַתְחְשבּו 
ַעל ַהַמֲעִׂשים 

ֶשָלֶכם.

ַתֲעׂשּו ַמֲעִׂשים 
טֹוִבים.

ָמה נֹוֲהִגים ַלֲעׂשֹות ַמְרִגיִשים אֹו עֹוִׂשים?ַּבִּכיָתה אֹוְמִריםָהַרְמָּב"ם אֹוֵמר:
ְּבחֹוֶדש ֱאלּול?

1

2

3

עּורּו יְֵׁשנִים 
ִמְּׁשנְַתכֶם

וְַחּפְׂשּו 
ּבְַמעֲֵׂשיכֶם

וְחִזְרּו 
ּבְִתׁשּובָה



ָמה זֹוְכִרים ַעל ֹראש ַהָשָנה ְויֹום ַהִּכיּפּוִרים?

88 ְשמֹוֶנה

ְּבַבָקָשה ְלִהְסַתֵּכל ַּבְתמּונֹות ּוְלַהִגיד ָמה עֹוִׂשים ְּבֹראש ַהָשָנה ְויֹום ַהִּכּפּוִרים. ג

ִּפְזמֹון

ּכְָך זֹוכְִרים, ּכְָך זֹוכְִרים  1
וְלֹוְמִדים ּבְַהצְלָָחה,  2

ְדבִָרים חֲשּובִים   3
ִמָשנָה לְָשנָה.  4

ב

א

גגג

ָמה זֹוְכִרים ַעל 
ֹראש ַהָשָנה ְויֹום 

ַהִּכיּפּוִרים?

1

ְלָשָנה טֹוָבה 
ִתָּכֵתבּו ְוֵתָחֵתמּו

ב ם?
ִרי

ֹוְכ
 ז

ָמה

 ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלִשיר, ּוְלָהִאיר ֶאת ָמה ֶשזֹוְכִרים  
ַעל ֹראש ַהָשָנה ְויֹום ַהִּכיּפּוִרים ְּבָורֹוד.

ִּפְזמֹון

ַּבִית

ּבְִתיִקיַת ַהזִיּכָרֹון  5
עַל ֹראש ַהָשנָה   6
וְיֹום ַהּכִיּפּוִרים  7

יֵש סְָמלִים חֲשּובִים,  8
ִשיִרים וסִיּפּוִרים  9

עַל אֵיְך ִמְתּכֹונְנִים  10
לַַחגִים ֶשּבָאִים,  11

ְתפִילֹות ּובְָרכֹות,  12
ּופְסּוִקים חֲשּובִים   13
עַל ִמצְוֹות ַהַחגִים.  14

ּכְָך זֹוכְִרים, ּכְָך זֹוכְִרים  15
וְלֹוְמִדים ּבְַהצְלָָחה,  16

ְדבִָרים חֲשּובִים   17
ִמָשנָה לְָשנָה.  18

ְסלִיָחה

ְסלִיָחה

ֲחִתיָמה טֹובָה

לְשָנָה טֹובָה 
ִתּכֵָתבִי וְֵתחֵָתמִי



ֵתַשע9

ד
ְּבַבָקָשה ְלִהְסַתֵּכל ַּבְתמּונּות ְּבַעמּוד 8 ְוִלְכתֹוב ָמה זֹוְכִרים ַעל ֹראש ַהָשָנה,

וָמה זֹוְכִרים ַעל יֹום ַהִּכיּפּוִרים.

ם
ִרי

ּפּו
ּכי

ַה
ם 

יֹו
ְל

ר 
זֹו

ֲח
ַמ

ֹראש ַהָשנָה  1

יֹום ַהּכִיּפּוִרים  2

ג

נֹוְתִנים

ְמָבְרִכים

אֹוְכִליםְמַבְקִשים

שֹוְמִעים ּכֹוְתִבים

ָצִמיםִמְתַּפְלִלים

ֶמְרַּכז הֹוָרדֹות

ם?
ִרי

ֹוְכ
 ז

ָמה



1010 ֶעֶׂשר

ָמה ַהַּבָקָשה ַלָשָנה ַהֲחָדָשה?
ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ֶאת ַהִשיר ְּבִמיִלים ְּכמֹו טֹוב. ב

ג

ד

ָשָנה
טֹוָבה

א

ַהשֹופָר ַמזְּכִיר וְאֹוֵמר: 
עַכְָשיו ַהזְַמן לְִהְשַתּפֵר 

וְלְִהיֹות טובִים יֹוֵתר!

ֵיש ִלי

ֵיש ָלנּו

ֵיש ִלי

ֵיש ָלנּו

טֹוָבהטֹוב

ֶאְשַתּפֵר =    ֶאְהֶיה טֹוב יֹוֵתר.טֹובֹותטֹוִבים
                   ֶאְהֶיה טֹוָבה יֹוֵתר.

לְִהְשַתּפֵר = ִלְהיֹות טֹוב יֹוֵתר.

ש.פ.ר

ה 
ָשָנ

 ַה
ש

א
ֹר

ָמה ַהָּבָקָשה
ַלָשָנה ַהֲחָדָשה?

ד

ּבְחֹוֶדש ִתְשֵרי, ּבְֹראש ַהָשנָה,  1
ֲאבֵַקש ֶשִתְהיֶה ָשנָה                  ,  2

ָשנָה ֶשל ּבְָרכָה וְַהצְלָָחה,  3
ָשנָה ֶשּבָה אְֶשַתּפֵר  4

וְֶאְהיֶה                 יֹוֵתר.  5

ּבְחֹוֶדש ִתְשֵרי, ּבְֹראש ַהָשנָה,  10
נְבֵַקש ֶשִתְהיֶה ָשנָה                  .  11

ָשנָה ֶשל ּבְָרכָה וְַהצְלָָחה,  12
ָשנָה ֶשּבָה נְִשַתּפֵר,  13

וְנְִהיֶה                  יֹוֵתר.  14

יֵש לִי ַהְרגָָשה                                  ,  6
יֵש לִי ִתְקוָה לְָשנָה                .  7

ָשנָה ֶשל ִשיִרים, חֲלֹומֹות ּוְתפִילֹות,  8
עַל ְדבִָרים                ֶשיְכֹולִים לְִהיֹות.  9

יֵש לִָנּו ַהְרגָָשה                                  .  15
יֵש לָנּו תְִקוָה לְָשנָה                 .  16

ָשנָה ֶשל ִשיִרים, חֲלֹומֹות ּוְתפִילֹות,  17
עַל ְדבִָרים                   ֶשיְכֹולִים לְִהיֹות.  18

ּבְחֹוֶדש ִתְשֵרי, ּבְֹראש ַהָשנָה,  19
נִגְֶמֶרת, הֹולֶכֶת ָשנָה יְָשנָה,  20

ּבָָאה, ַמְתִחילָה ָשנָה ֲחָדָשה.  21
קֹול ַהשֹופָר ַמזְּכִיר וְאֹוֵמר:  22

עַכְָשיו ַהזְַמן לְִהְשַתּפֵר.  23

יֵש לִי ַהְרגָָשה...  24

ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ִמיִלים ְּכמֹו ְלִהְשַתֵּפר.

ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ֶאת ֵשם ַהָשָנה.

, ּוַמְתִחילָה ָשנָה ֲחָדָשה, ְשנַת  . עַכְָשיו נִגְֶמֶרת ְשנַת 

ִּפְזמֹון

ַּבִית ב ַּבִית א

ִּפְזמֹון

ַּבִית ג

ִּפְזמֹון


