
ָשָנה טֹוָבה ַּבִּכיָתה 
ַהחֹוֶשֶבת ְוַהְּפִעיָלה

ה ם  ע ל  ת

ֹראש ַהָשָנה

יֹום ַהִּכיּפּוִרים

ַחג ַהסּוּכֹות
ְשִמיִני ֲעֶצֶרת
ְוִׂשְמַחת תֹוָרה

ה ָנ ָש
ת י ִד ּו ה ְי
י ֵר ְש ִת י  ֵג ַח

חגים

5S-S2:ֵשם ְוֵשם ִמְשָּפָחה



ְשַתִים2

ִעיָלה יָתה ַהחֹוֶשֶבת וַהּפְ ּכִ ַחֵגי ִתְשֵרי ּבַ
ָמה ָלַמְדִתי ַּבחֹוֶבֶרת ַעל ַחֵגי ִתְשֵרי?

ֵאיְך ָלַמְדִתי?ְמיּוָמנּויֹות

ְלִמיָדהָלשֹון
ֹלא טֹובְּבֵסֶדרטֹוב

ֹלא
ָלַמְדִתי ָמה ַהתֹוֶכן ֶשל ַהחֹוֶבֶרת ַעל ַחֵגי ִתְשֵרי?ַעמּוד

ָמה זֹוְכִרים?

ָמה זֹוְכִרים ַעל ֹראש ַהָשָנה ְויֹום ַהִּכיּפּוִרים?3
ָמה עֹוִׂשים ִלְקַראת ֹראש ַהָשָנה?

ָמה ַהְתִפילֹות ְוַהִמְשָאלֹות ַלָשָנה ַהֲחָדָשה?5-4

ֵאיְך ַנְתִחיל ֶאת ַהָשָנה?6

ֵאיְך ַאְתִחיל ֶאת ַהָשָנה?7

ַהִאם ִהְצַלְחִתי ְּבַהְצָלָחה?9-8

ָמה אֹוְמִרים ַעל ה' ּוָמה ְמַבְקִשים ֵמה' ַּבִּפיּוט ֲאדֹון ַהְסִליחֹות?11-10
ָמה עֹוִׂשים ֵּבין ֶּכֶסה ְלָעׂשֹור?

ֵאיְך עֹוֵזר ַהָיֵרַח ְלַהְתִחיל ָשָנה טֹוָבה?12

ֵאיְך עֹוֵזר ַהָיֵרח ָלַדַעת ֶאת ַהַתֲאִריְך ָהִעְבִרי?13

ָלָמה ַהָיֵרח ִמְתַּכֵסה ְּבֹראש ַהָשָנה? 14

ָמה לֹוְמִדים ֵמַהָיֵרח ַעל ְתשּוָבה, ַעל ְסִליָחה ְוַעל ִהְתַחְדשּות? 15

ֵּבין ֶּכֶסה ְלָעׂשֹור ַנְתִחיל ָשָנה טֹוָבה!17-16

ָמה אֹוְמִרים ַעל ה' ּוָמה ְמַבְקִשים ֵמה' ַּבְתִפילֹות ֶשל ֹראש ַהָשָנה?19-18
ָמה עֹוִׂשים ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים?

ָמה אֹוְמִרים ַעל ה' ּוָמה ְמַבְקִשים ֵמה' ַּבְתִפילֹות ֶשל יֹום ַהִּכיּפּוִרים?21-20

ָמה ָקָרה ְּכֶשיֹוָנה ָּבַרח ָלאֹוִנָיה?23-22

ָמה ָקָרה ְליֹוָנה ַאֲחֵרי ֶשהּוא ִנְזַרק ֵמָהאֹוִנָיה?25-24

ָמה ָקָרה ְּבִניְנֵוה?27-26

שֹוֲאִלים ְועֹוִנים ְּבֶעְזַרת ַּפְרָשִנים29-28

ָמה ָקָרה ַּבסּוָּכה?31-30

ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֶאת ֵסֶפר יֹוָנה ְלִפי ַהֵסֶדר32

ָמה ָלַמְדנּו ִמֵסֶפר יֹוָנה?33

קּום ֵלְך ֶאל ִניְנֵוה 35-34
ָמה זֹוְכִרים?

ָמה זֹוְכִרים ַעל ַחג ַהסּוּכֹות, ַאְרַּבַעת ַהִמיִנים ְוָהאּוְשִּפיִזין?37-36
ָהאּוְשִּפיִזין ַּבסּוָּכה

ָמה לֹוְמִדים ִמִשְבַעת ָהאּוְשִּפיִזין ֶשמּוְזָמִנים ַלסּוָּכה?39-38

ָמה ְמַסֵּפר ָּכל ֶאָחד ֵמָהאֹוְרִחים?40

ִמי עֹוד מּוְזָמן ּוִמי עֹוד מּוְזֶמֶנת ַלסּוָּכה ֶשָלנּו?41
ְשִמיִני ֲעֶצֶרת ְוִׂשְמַחת תֹוָרה

ָמה ְמַסֶּפֶרת ַהִמיָלה ֲעֶצֶרת?42

ָלָמה ֵיש ֶשַבע ַהָקפֹות ְּבִׂשְמַחת תֹוָרה?43

ָמה ָשִרים ְוַעל ִמי ָשִרים ַּבַהָקפֹות ְּבִׂשְמַחת תֹוָרה?44

ָמה ַהנֹוֵׂשא ֶשל ָּכל ַהָקָפה?45
ֵאיְך ִנְזּכֹור ְּבַהְצָלָחה?

ָמֵהן ַהִמיִלים ַהֲחשּובֹות ּוָמֵהם ַהִּביטּוִיים ַהֲחשּוִבים ֶשָלַמְדִתי ַעל ַהַחִגים ְּבחֹוֶדש ִתְשֵרי?47-46

ֵאיְך ִנְזּכֹור ֶאת ָמה ֶשָלַמְדנּו ַעל ַחֵגי ִתְשֵרי ַּבִּכיָתה ַהְּפִעיָלה?48

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים. א



ְסִביָבה 
ִעְבִרית

א

3

ָמה ַמְזִּכיר ַהשֹוָפר?

דד

ֲאַנְחנּו 
חֹוְשִבים 
ִרים ּוְמַדּבְ ג

יּפּוִרים? ָמה זֹוְכִרים ַעל ֹראש ַהָשָנה ְויֹום ַהּכִ

אֵיְך זֹוכְִרים, אֵיְך זֹוכְִרים  1
וְלֹוְמִדים ּבְַהצְלָָחה  2

ְדבִָרים ֲחשּובִים  3
ִמָשנָה לְָשנָה?  4

ּבַָתא ֶשל תְִשֵרי, ּבְתַלְִקיט הַָשנָה,  5
יֵש ְדבִָרים ֶשַמזְּכִיִרים  6

ֶאת ֹראש ַהָשנָה  7
וְֶאת יֹום ַהּכִיּפּוִרים,  8
ֶאת ְשלֹוש ַהּבְָרכֹות:  9

ַמלְכּויֹות, זִכְרֹונֹות וְשֹופָרֹות,  10
וְשֹופָר ֶשאֹוֵמר:  11

זֶה ַהזְַמן לְִהְשַתּפֵר!  12

ּכְָך זֹוכְִרים, ּכְָך זֹוכְִרים  13
וְלֹוְמִדים ּבְַהצְלָָחה  14

ְדבִָרים ֲחשּובִים  15
ִמָשנָה לְָשנָה.  16

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

ב

ָמה עֹוד ֲאַנְחנּו זֹוְכִרים ַעל ֹראש ַהָשָנה ְויֹום ַהִּכיּפּוִרים?

א
ת 

ּבִי
ֹון

מ
ּפְז

ָמה זֹוְכִרים?

ֹון
מ

ּפְז

ָשלֹוש

ָשָנה טֹוָבה
ַּבִכיָתה ַהְמאּוֶחֶדת

ד

ֵאיְך חֹוְזִרים ִּבְתשּוָבה, ּוְלָאן?

ד

ֵאיְך זֹוְכִרים?

ה

ֵאיְך חֹוְזִרים 
ִּבְתשּוָבה ְשֵלָמה 

ְּבַהְצָלָחה?

ד



ְסִביָבה
ִעְבִרית
ְסִביָבה 
ִעְבִרית
ְסִביָבה 
ִעְבִרית

4

א

ֲאִני זֹוֵכר
ְסִביָבה
ִעְבִרית
ְסִביָבה 
ִעְבִרית
ְסִביָבה 
ִעְבִרית

א

שֶיְִהיּו לִי ֲחבִֵרים טֹובִים 
ּבִַּכיָתה ַהֲחָדשָה-יְשָנָה.

ָמה ַהְתִפילֹות ְוַהִמְשָאלֹות ַלָשָנה ַהֲחָדָשה?

ְּבַבָקָשה ִלְכתֹוב ְּבָכל ִציּור ֶאת ִמְסְּפֵרי ַהִמְשָאלֹות ַהַמְתִאימֹות לֹו. ב

ים ִלְקַראת ֹראש ַהָשָנה? ָמה עֹוׂשִ

ִמְשָאלֹות ְלָשָנה טֹוָבה

שִֶתְהיֶה לִי שָנָה 
שֶל ֲחבֵרּות טֹובָה 

ּבִַּכיָתה.

שִֶתְהיֶה לִי שָנָה 
שֶל ׂשְִמָחה ּבִַמשְָּפָחה.

שִֶתְהיֶה לִי וְלַַתלְִמיִדים שֶלִי 
שָנָה טֹובָה, ׂשְֵמָחה ּוְפעִילָה.

שִֶתְהיֶה לִי שָנָה 
שֶל נְִדיבּות.

12

שֶאַצְלִיַח לְִהְתגַּבֵר 3
עַל ַהיֶלֶד ָהָרע, 

אִם הּוא יִָּכנֵס ּבִי שּוב.

4

56

ִמיִלים ֲחשּובֹות ּוְפִעילֹות

ִמְשָאלָה = ַּבָקָשה, 
ָדָבר ֶשרֹוִצים.

ע ַאְרַבּ

ָמה ַמְזִּכיר ַהשֹוָפר?

ד

ִרימֹוִנים ְּכחּוִלים

ד

ָלָמה רֹוֵנן ָּכל ָּכְך ָעסּוק?

ד

א

ב

ג

והד

ָמה ַהַּבָקָשה
ַלָשָנה ַהֲחָדָשה?

ד



5

ֲאִני זֹוֶכֶרת

ֲאַנְחנּו 
חֹוְשִבים 
ִרים ּוְמַדּבְ ג

ים ִלְקַראת ֹראש ַהָשָנה? ָמה עֹוׂשִ

שִֶתְהיֶה לִי שָנָה 
שֶל נִצְחֹונֹות.

10

שִֶתְהיֶה לִי שָנָה 
שֶל ְסלִיָחה.

11
שִֶתְהיֶה לִי שָנָה 

שֶל ַהצְלָָחה ּבַלִימּוִדים.

12

שֶה' יִשְַמע אֶת ָּכל 
ְתִפילֹוֵתינּו ַהשָנָה.

13

שֶאֶשְמֹור עַל ֶקשֶר
עִם ַהֲחבִֵרים ַהקֹוְדִמים.

14

שֶה' יְִסלַח לְעַם יִׂשְָראֵל 
ּבִזְכּות ַהְתִקיעֹות ּבַשֹוָפר.

7

שִֶתְהיֶה לִי שָנָה
שֶל ַסְקָרנּות.

8

שֶאַצְלִיַח לְִהשְַתֵּפר 
ּולְַתֵקן ַהשָנָה אֶת ַמעֲׂשַי.

9

ָחֵמש

ֲאַנְחנּו 
עֹוְבִדים
ְקבּוָצה ּבִ

1. ָמה ֲאַנְחנּו ְמַבְקִשים ֶשִיְהֶיה, ְּכֵדי ֶשַהָשָנה ַהֲחָדָשה ִתְהֶיה טֹוָבה?
2. ָמה ֲאַנְחנּו ְמַבְקִשים ֶשֹלא ִיְהֶיה, ְּכֵדי ֶשַהָשָנה ַהֲחָדָשה ִתְהֶיה טֹוָבה?

3. ָמה ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים, ְּכֵדי ֶשַהָשָנה ַהֲחָדָשה ִתְהֶיה טֹוָבה?

ָלָמה ַהְיָלִדים 
ַּבְמִסיָּבה ֲעצּוִבים?

ד

ֶזה ֹלא ֲאִני

ד

ָּבָרק ְּבִנְבֶחֶרת 
ַהַּכדּוְרַסל?

ד

ִמי ֹלא ֵהִכין
ֶאת ַהִשיעּוִרים?

ד

ָמה ַהִּפְתרֹון 
ַלְּבָעָיה ֶשל ַהִּכיָתה?

ד

ֵמִהֵלל ְלִהֵלל 
ְלִהֵלל ַהשֹוֵאל

ד

ָשָנה טֹוָבהז טח

י

יא

יב

6



ְסִביָבה
ִעְבִרית

א

6

ֹון
מ

ּפְז

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלַתְקִליטֹור, ְלַהְשִלים ֶאת ֶהָחֵסר, ְוָלִשיר. ב

ֵאיְך ַנְתִחיל ֶאת ַהָשָנה?

ֵאיְך ַנְתִחיל 
ֶאת ַהָשָנה?

ה

לְִקַראת ַהָשנָה ַהֲחָדָשה,    1
יֵש  ִמְשאָלֹות ּובַָקשֹות:  2

ֶשִתְהיֶה ָשנָה ֶשל ַהצְלָָחה ּבַלִימּוִדים,  3
ֶשִתְהיֶה ָשנָה ֶשל ֲהבָנָה עִם ַההֹוִרים,  4

ֶשִתְהיֶה ָשנָה ֶשל ֲחבֵרּות נְעִיָמה,  5
ֶשִתְהיֶה  ָשנָה טֹובָה, טֹובָה!  6

אֵיְך  ֶאת ַהָשנָה  7
ּכְֵדי ֶשִתְהיֶה  ָשנָה טֹובָה,   8

ָשנָה ֶשל ּבְָרכָה?  9

לְִקַראת ַהָשנָה ַהֲחָדָשה,   10
יֵש  ִמְשאָלֹות ּובַָקשֹות:  11

ֶשִתְהיֶה ָשנָה ּבְלִי קֹוִשי ּבַלִימּוִדים,  12
ֶשִתְהיֶה ָשנָה ּבְלִי ּכַעַס עִם ַההֹוִרים,  13

ֶשִתְהיֶה ָשנָה ּבְלִי ִריב עִם ֲחבִֵרים,  14
ֶשִתְהיֶה  ָשנָה טֹובָה, טֹובָה!  15

אֵיְך  ֶאת ַהָשנָה  16
ּכְֵדי ֶשִתְהיֶה  ָשנָה טֹובָה,   17

ָשנָה ֶשל ּבְָרכָה?  18

ים ִלְקַראת ֹראש ַהָשָנה? ָמה עֹוׂשִ ֵשש

לְִקַראת ַהָשנָה ַהֲחָדָשה,  19
יֵש  ַהבְטָחֹות וְִתְקוֹות:  20

21  ֶאת  - ּכָל ַהָשנָה,
22  ֶאת  - ּכָל ַהָשנָה,

23  ַרק טֹוב - ּכָל ַהָשנָה,
ֶשִתְהיֶה  ָשנָה טֹובָה, טֹובָה!  24

ּכְָך  ֶאת ַהָשנָה...  25

שֶ
שֶ
שֶ

ְּבַבָקָשה ְלַהֲעִתיק ֵמַעל ָּכל ַּבִית ַּבִשיר ּכֹוֶתֶרת ַמְתִאיָמה.  ג

ת
רֹו

ָת
ַהַהבְטָחֹות וְַהִתְקוֹות ֶשלָנּו 1ּכֹו

לַַמעֲִׂשים ֶשנַעֲֶׂשה
ּבַָשנָה ַהֲחָדָשה.

ַהִמְשָאלֹות וְַהּבַָקשֹות ֶשלָנּו 2
לְִדבִָרים טֹובִים ֶשיְִקרּו 

ּבַָשנָה ַהֲחָדָשה.

ַהִמְשָאלֹות וְַהּבַָקשֹות ֶשלָנּו 3
ֶשֹלא יְִקרּו ְדבִָרים ָרעִים 

ּבַָשנָה ַהֲחָדָשה.
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ַהְתִפילָה 
שֶלָנּו

לַשָנָה 
ַהֲחָדשָה

ַהְצָלָחה
ִלימּוִדים ּבַ

ֲהָבָנה ִעם

ַההֹוִרים

ְנִעיָמהֲחֵברּות

ִמיִלים ֲחשּובֹות ּוְפִעילֹות

ַּבָקָשה

ִמְשָאָלה

ְנַשֵּפרְנַחֵדשִתְקָוה

ַנֲעֶׂשהַנְתִחיל

ֲאַנְחנּו

ִמיִלים ֲחשּובֹות ּוְפִעילֹות

ִמיִלים ֶשל ִמְבֶנה

ב
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ד

ַהְתִפילָה 
שֶלִי 
לַשָנָה 
ַהֲחָדשָה

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלַתְקִליטֹור, ְלַהְשִלים ֶאת ֶהָחֵסר, ְוָלִשיר.

ֵאיְך ַאְתִחיל ֶאת ַהָשָנה?

ים ִלְקַראת ֹראש ַהָשָנה? ָמה עֹוׂשִ
ֶשַבע

ֵאיְך ַאְתִחיל 
ֶאת ַהָשָנה?

ה

לְִקַראת ַהָשנָה ַהֲחָדָשה,    1
יֵש  ִמְשאָלֹות, יֵש  ּבַָקשֹות:  2

ֶשִתְהיֶה  ָשנָה ֶשל ַהצְלָָחה ּבַלִימּוִדים,  3
ֶשִתְהיֶה  ָשנָה ֶשל ֲהבָנָה עִם ַההֹוִרים,  4

ֶשִתְהיֶה  ָשנָה ֶשל ֲחבֵרּות נְעִיָמה,  5
ֶשִתְהיֶה  ָשנָה טֹובָה, טֹובָה!  6

אֵיְך  ֶאת ַהָשנָה  7
ּכְֵדי ֶשִתְהיֶה  ָשנָה טֹובָה,   8

ָשנָה ֶשל ּבְָרכָה?  9

לְִקַראת ַהָשנָה ַהֲחָדָשה,  10
יֵש  ִמְשאָלֹות, יֵש  ּבַָקשֹות:  11

ֶשִתְהיֶה  ָשנָה ּבְלִי קֹוִשי ּבַלִימּוִדים,  12
ֶשִתְהיֶה  ָשנָה ּבְלִי ּכַעַס עִם ַההֹוִרים,  13

ֶשִתְהיֶה  ָשנָה ּבְלִי ִריב עִם ֲחבִֵרים,  14
ֶשִתְהיֶה  ָשנָה טֹובָה, טֹובָה!  15

אֵיְך  ֶאת ַהָשנָה  16
ּכְֵדי ֶשִתְהיֶה  ָשנָה טֹובָה,   17

ָשנָה ֶשל ּבְָרכָה?  18

לְִקַראת ַהָשנָה ַהֲחָדָשה,   19
יֵש   ַהבְטָָחה, יֵש  ִתְקוָה:  20

21  ֶאת  - ּכָל ַהָשנָה,
22  ֶאת  - ּכָל ַהָשנָה,

23  ַרק טֹוב - ּכָל ַהָשנָה,
ֶשִתְהיֶה  ָשנָה טֹובָה, טֹובָה!  24

ּכְָך  ֶאת ַהָשנָה...  25

שֶ
שֶ
שֶ

ְּבַבָקָשה ִלְכתֹוב ֵמַעל ָּכל ַּבִית ַּבִשיר ּכֹוֶתֶרת ַמְתִאיָמה ְּבָיִחיד,
ְּבֶעְזַרת ַהּכֹוָתרֹות ֶשְּבַעמּוד 6.
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ַעס  ִלי כַּ ִעם ַההֹוִריםָשָנה ּבְ

ָשָנה
טֹוָבה טֹוָבה

ֹון
מ

ּפְז

ֲאַנְחנּו 
חֹוְשִבים 
ִרים ּוְמַדּבְ ו

1. ָמה ַהֶקֶשר ֵּבין ַהִמְשָאלֹות ֶשָלנּו ַלָשָנה ַהֲחָדָשה ְלֵבין ַהַהְבָטחֹות ֶשָלנּו?
2. ָמה ַהֶקֶשר ֵּבין ַהִשיר ְּבַרִּבים ְלֵבין ַהִשיר ְּבָיִחיד?

ִמיִלים ֲחשּובֹות ּוְפִעילֹות

ַּבָקָשה

ִמְשָאָלה

ִתְקָוה

ִמיִלים ֲחשּובֹות ּוְפִעילֹות

ִמיִלים ֶשל ִמְבֶנה

ֲאַשֵּפרֲאַחֵדש

ֶאֱעֶׂשהַאְתִחיל

ֲאִני

http://www.talam.org Google

www.talam.org

ָמה ַהְתִפילֹות ְוַהִמְשָאלֹות 
ֶשִלי ַלָשָנה ַהֲחָדָשה?


