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 פעילויות ונושאים לשיחה 

רימון,   • בדבש,  תפוח  ומנהגיו:  החג  סמלי  הכרת 

בשופר,   תקיעה  ברכה,  וכרטיסי  משאלות  איחולים, 

כנסת,   בבית  ביקור  תפילה,  סידור  תשליך,  טלית, 

 .. ארוחה חגיגית

ראש, ראשון, ראשית,  ומשמעותם:    הקניית מושגים •

 התחלה, ב"ראש העץ", ב"ראש השולחן". 

הזמן • מושג  שנה  :המחשת  שעברה  יודעים  ?  איך 

השתנינו?   השתנה  במה  ומה  בסביבתנו  במשפחה 

 הקרובה? 

החדשה   • לשנה  ותקוות  בקשות  משאלות,    – זיהוי 

 לעצמי, למשפחתי, לחבריי... 

מגוון ברכות לאירועים שונים: מזל טוב, שבת שלום,   •

חג שמח, שנה טובה, בקר טוב, חלומות פז, החלמה  

 ועוד. ברוך הבא, מהירה, 

תוך   • מסורתיים  מאכלים  וטעימת  דבש  עוגת  אפיית 

הטעם המרקם,  הצורה,  הריחתיאור  והתכונות    , 

 של כל מאכל.  הייחודיות



 ספורים  לחגי תשרי 

אליצור   • יוסי    –רבקה  על  השנה  לראש  "ספור 

והגברת הזקנה", בתוך הספר "שלום לך אורחת",  

 רבקה אליצור. 

"כתר על הראש של השנה", בתוך    –דבורה עומר   •

 חג שמח", בעריכת מירי ברוך.  –"גן שלנו 

כיפור",    –רבקה אליצור   • ביום  קטן  ילד  "ספור על 

 בתוך "שלום לך אורחת", רבקה אליצור. 

אליצור   • לך    –רבקה  "שלום  בתוך  שלום",  "סוכת 

 אורחת". 

 

 קישורים 

   חווה אלברשטיין, אנימציה –השנה מתנה לראש  •

   מצגת שירים לראש השנה •

   הכנת סוכריות בננה •

  

https://www.youtube.com/watch?v=YrgUezYIbQw&ab_channel=%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=5rLTUcINMBU&ab_channel=%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%AA%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%91%D7%A8
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10203801375207618&set=pcb.10203801379047714


 אגרת מידע להורים

 להורים שלום וברכה. 

לצד תהליך ההכרות וההסתגלות לגן נתייחס בתקופה הקרובה לנושא  

המילים   משמעות  על  נשוחח  הכיפורים:  ויום  השנה  ראש,    –ראש 

התחלה, סוף, לוח שנה, ועוד, נכיר את מנהגי החג ונציג את  ראשון,  

כמו   השונים,  רימון,    - סמליו  בדבש,  תפוח  ברכה,  וכרטיסי  ברכות 

 סידור, טלית, שופר, תפילה, בית כנסת, ועוד. 

, ראש השנה, לא יתקיימו לימודים בגן.  --------, תאריך  --------בימים  

 בבקר.  8.00, בשעה -------, תאריך -------הלימודים יתחדשו ביום 

 

 בברכת חג שמח ושנה טובה 

 צוות הגן

 

 

  



 החדשה?, אתי כהן במה נברך את השנה

 .טובה שנה :בביטוי הכי בנאלי

 . שנה של אהבה :בביטוי סנטימנטלי

 .שלום שנה של :אולי ביטוי פוליטי

 .חלום שנה של :אולי ביטוי נאיבי

 .שפע שנה של :יכתנבביטוי קצת 

 .כיפק -ה  שנה על :בביטוי של סלנג

 ופריחה  שנת שגשוג :ביטוי כלכלי

 . שנה של ברכה :או בביטוי הכי כללי

 ,אחרת תגידו, אז תגידו זאת כך

 ! נהדרת העיקר שתהיה זו שנה

 בברכת שנה טובה

 

 

 

  



 בראש השנה, נעמי שמר 

 .בגינהפרחה שושנה אצלי  ,  בראש השנה, בראש השנה

 . פתאום ,עגנה לה בחוף  בראש השנה סירה לבנה

 : ליבנו ענה בתפילה נושנה, בראש השנה, בראש השנה

 . אשר מתחילה לה היום שיפה ושונה תהא השנה

 

 . פרחה עננה ברקיע הסתיו,  בראש השנה, בראש השנה

 . נדלק בשדה חצב, ר נשמהנ  כ   ,בראש השנה

 : בתפילה נושנהליבנו ענה , בראש השנה, בראש השנה

 .עכשיולה אשר מתחילה  שיפה ושונה תהא השנה

 

בראש השנה לא ,  בראש השנה,  מנגינה שאיש  פרחה 

 .הכיר

 .מכל חלונות העיר ותוך יממה הזמר המה

 : ליבנו ענה בתפילה נושנה, בראש השנה, בראש השנה

 .אשר מתחילה בשיר שיפה ושונה תהא השנה

 

 

  



ָרָכה  י בְּ מִּ יָשא, ָחָנן ַשדְּ נִּ  שֶׁ

ר   ינו כ  בְּ יד  דִּ ל יְּ כָּׂ א לְּ שָּׂ נִּ  ה שֶׁ

ה אָּׂ ה ובָּׂ בָּׂ ר  קְּ נָּׂה ה  שָּׂ  . ל 

נו  מ  צְּ ע  ם לְּ ּה ג  ל אֹותָּׂ ח  א  אי לְּ ד   -כְּ

שוטָּׂ  ה: פְּ נָּׂאָּׂ ה וְּ נועָּׂ  ה וצְּ

ינו,  יִּ ה  שֶׁ ים מִּ יֶׁה טֹובִּ הְּ נִּ  שֶׁ

ר  ים יֹות  ים טֹובִּ ֲעשִּ ה מ  נ ֲעשֶׁ ינו, שֶׁ ֲעשִּ שֶׁ  מִּ

ל אֲ  כָּׂ ה כְּ ד י ֲעשֶׁ חָּׂ ל אֶׁ ל, כֹּ כֹּ שֶׁ ל שֶׁ וְּ  - ר יָּׂכֹּ

נָּׂ  יֶׁה שָּׂ הְּ א תִּ ילָּׂ מ  כָּׂל. מִּ ה ל   ה טֹובָּׂ

ר  ב יֹות  ֹּאה  ם נ נָּׂא  אִּ שֹּ נִּ שְּ  מִּ

ה   א. יֶׁ זֶׁה יִּ לָּׂ פְּ שוט נִּ  ה פ 

ס  ע  כְּ נִּ שֶׁ ר מִּ ח יֹות  ל  סְּ ם נִּ  - אִּ

ס.  נומָּׂ ה ומְּ יֶׁה יָּׂפֶׁ הְּ  זֶׁה יִּ

ד  חָּׂ ל אֶׁ ם כֹּ אִּ א  וְּ ל מֶׁ בְּ ר יָּׂכֹּ ה ֲאשֶׁ  -ת י ֲעשֶׁ

כָּׂל.  ה ל  נָּׂה טֹובָּׂ יֶׁה שָּׂ הְּ תִּ אי שֶׁ  ו ד 

  



 ברכות בשלל צבעי הקשת )מחבר לא ידוע(

 לקראת השנה החדשה הממשמשת ובאה 

 : רציתי לאחל לך ברכות בשלל צבעי הקשת

 , של אושר ושלווה ורודו את ה

 . של לבלוב ופריחה ירוקאת ה

 , לשנה עם אהבה אדוםאת ה

 . ליופי של שנה חדשהלבן  את ה

 , הבוהק לשנה מאירה וזורחתצהוב את ה

 . ובכלל שתהיה לך שנה מוצלחת

 

  



 לאה גולדברג , גם השנה

 כל שנה ושנה מוריק הדשא, 

 ועולה החמה, ויורד המטר. 

 כל שנה ושנה אדמה מתחדשת, 

 מלבין החצב, ומזהיב ההדר. 

 כל שנה נולדים אנשים לרוב 

 לדמעות ולצחוק, לאחווה ושנאה. 

 גם השנה.   -יש מישהו הרוצה רק טוב  

 



 אוריאל אופק, התפילה שלי

 : השנה החולפת פורסת כנפיים

 שנה חדשה מתקרבת בגילה. 

 שולח אני את עיניי לשמים 

 ולוחש בלבי תפילה: 

 נא הבא לעולם ה' אלוהינו 

 שנה של בריאות, שנה של ברכה.

 יפקוד את בתינו, ברך כי האושר  

 כי תהא זו שנת הצלחה. 

 : לו נראה מעתה רק צחוק על שפתיים

 צחוק של אמת ולא בחלום. 

 :לו תפרח ידידות על קרקע ושמים

 ברך העולם בשלום. 

 

  



 ניסן פרידמן, כל שנה מתחילה בסימן שאלה

  כל שנה מתחילה בסימן שאלה

 . כתינוק המודד צעדיו

 כחולה כמו זריחה מתגלה על כנרת 

 .ופניה לשמי מערב 

  כל שעה מתחילה בסימן שאלה

 .כמו הלב הפועם לו קצובות

 טכמו גבעול ירקרק שצומח בלא

 . ופניו לפסגות הגבוהות 

 .בשיר וברוח טובה זה נפלא ששנה מתחילה לה

  כל שנה מתחילה בסימן שאלה

 .אנחנו נמצא לה תשובהו

  כל שניה מתחילה בסימן שאלה

 . תחמוקולפני שתשיב היא 

  כמו ליטוף רוח ים, שעולה מאי שם

 . ניגונה עוד נשמע מרחוק

  



 נעמי גונן,  לוח שנה

נָּׂה  ל השָּׂ י ושֶׁ לִּ ת שֶׁ דֶׁ ֻהולֶׁ  ליום ה 

מתנָּׂה. י בְּ בלתִּ  לוח  קִּ

ים  מִּ סָּׂ  והלוח הזֶׁה הוא לוח קְּ

ל הימים: ד כָּׂ י ח  ים בֹו בְּ רִּ  כי גָּׂ

נָּׂה מקומֹו להיֹום, האתמול  פִּ  שֶׁ

יבֹוא  שֹום.  –וכל מה שֶׁ לְּ היָּׂה גם שִּ  וְּ

ף צֹּעָּׂ יו מְּ סתָּׂ כֶׁת, וְּ לֶׁ ל ש   ועונה שֶׁ

 גם ימים רטובים 

ן האף  כשנֹוז ל מִּ

ה באתמול לגעת,   אז אם ארצֶׁ

ש לדעת, דֶׁ  או מה שיהיֶׁה בעוד חֹּ

 אצטרך רק להושיט את היד 

א מיד.   ואת כל הימים אמצָּׂ

 

  



 מתי כספי –לאה נאור, לחן  -מתנה לראש השנה, מילים 

 . שלחה אלי נוצה.  ציפור אחת קטנה

 אמרה לי: לא רוצה. ,  רציתי להחזיר 

   .זאת מתנה לראש השנה

 שתהיה לך שנה יפה ונחמדה

 תודה.  וגם לי.

 

 . שלח עלה אדום ענף אחד נמוך 

 פתאום. אמר לי: מה  ,  רציתי להחזיר 

 זאת מתנה לראש השנה, 

 שתהיה לך שנה יפה ונחמדה

 תודה.  וגם לי.

 

 שלח טיפה קטנה.  ענן אחד אפור 

 בכלל לא בעונה.  טיפה אחת קטנה, 

 זאת מתנה לראש השנה, 

 שתהיה לך שנה יפה ונחמדה

 תודה.  וגם לי.

 

 ציירה לי על החול  ילדה אחת יפה

 פרח עם גבעול. ,  ושמיים שמש 

 . זאת מתנה לראש השנה

 . שתהיה לך שנה יפה ונחמדה

 תודה.  וגם לי.

 



 מתנה לראש השנה שיר המחשה ל

 

  



 

  



 

  



 
 

  



 
 

 

  



 שנה חדשה, מירי צללזון

 שנה חדשה עוד מעט מתחילה, aשש

 ם, אולי!( י)נותרו עוד יומי 

 טרודה וחוששת,  נרגשת,והיא כבר 

 והיא נאנחת: , כולה עסוקה עד בלי די ...

 ,מזוודה עם המון עננים... "צריך לארוז

 : ו... אוי! איך שכחתי

 ו... חמסין?", בתיק גם ברד ...? האם כבר ארזתי

 וזו משימה לא קלה:  כי שם בשמיים, עוד יש הכנות,

 ! מתחילהזה קשה לשנה  – לחשוב על כולם  לדאוג לעולם,

  

 "אל תשכחי להביא את הסתיו..!"  : קורא החצב -"שנה חדשה!" 

 נחליאלי ארוך הזנב. מבקש ומוסיף  -"וגם תולעים!!!" 

 מתי בדיוק יהיה היורה?, "שנה חדשה! מה יהיה? מה יהיה..? 

 . ואל תשכחי להביא גם... שלום!" , הביאי גם שמש!

  

 שואלים שאלות...  מבקשים,כולם  ככה מלמטה עולים הקולות,

 כולה מבולבלת מרוב משאלות..! שנה חדשה ושם בשמיים,

 אך זו משימה לא קלה:, הגיע הזמן, עליה לרדת

 – לחשוב על כולם  לדאוג לעולם,

 זה קשה לשנה מתחילה!                

  

 



 שנה טובה, לאה נאור

 . שנה שלווהשנה שקטה, שנה יפה,   ,שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה

 .שנת שלום, ושנת חלום ואהבה  ,שהשנה הזאת תהיה שנה טובה 

 . ולנסיכות שבספרי הילדים, שנה טובה, שנה טובה לגמדים

 . ובמיוחד שנה טובה לילדים ,  לאמהות ולאבות ולדודים 

 ,לרחוקים, וגם לאלה שקרובים   –  שנה טובה ומאירה לכוכבים

 .טובה, שנה יפה  שנה של אור, שנה -  ולכוכב שלי מעל לצפצפה

 ,אשר טסים להם מעבר להרים שנה טובה למטוסים המהירים 

 .שנה טובה, שנה טובה ומתוקה   - ולילדים המקנאים בהם כל כך

 . שנה טובה לרכבות על הפסים   ,שנה טובה לתפוזים בפרדסים 

 .שנה טובה לחופשים ולחגים  ,לדייגים, ואם אפשר גם לדגים

   - תהיה לאיש אשר תוקע בשופר  יפהשנת הצלחה, שנה טובה, שנה  

 .ושתגיע לרקיע השביעי,  שתקיעתו תחדור את כל הרקיעים 

 ,שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה

 . שנה שקטה, שנה יפה, שנה שלווה 

 שהשנה הזאת תהיה שנה טובה 

 . ושנת חלום ואהבה  ,שנת שלום 

 

  



 )מחבר לא ידוע( שנה של א"ב

  ושר ואהבהא שנה של 

 ריאות וברכהבשנה של  

 וגאולה  יל ג שנה של 

 בש דשנה של 

 ידברות והצלחהה שנה של 

 יתור וושנה ש 

 והר ז  שנה של 

 ברות וחוזק חשנה של 

  ובט שנה של 

 

 ושר ישנה של 

  כידותלשנה של 

  נהיגותמשנה של 

 תינה נשנה של 

  ובלנותס שנה של 

 ועוצמה  ושר עשנה של 

  ריחה ופינוקפשנה של 

  חוק וצמיחהצשנה של 

  וגע ר  שנה של,  שב קשנה של 

  לום ושמחת חייםששנה של 

  שומת לבת שנה של 

 

  



ֵנים ַעָשר  יםשְּ ָרחִּ ר , יְּ מֶׁ י שֶׁ  ֵנֹעמִּ

ֵרית  בְּ  ד  שְׁ מָּׂ חום נֶׁחְּ י שָּׂ רִּ ל פְּ קֶׁ דֶׁ ן הָּׂ  נָּׂת 

ָוןבְּ  ד.  ֶחשְׁ ק  י רָּׂ גִּ ל גָּׂ ע  ה וְּ ד יֹורֶׁ  יָּׂר 

ֵליובְּ  סְׁ ,  כ  יע  יס הֹופִּ קִּ ד ֵטֵבת בְּ נ רְּ ר   בָּׂ

ב ד.  ָבטשְׁ וְּ חָּׂ יֹום אֶׁ ה לְּ יעָּׂ צִּ פְּ ה הִּ מָּׂ  ח 

ים  ֲאָדרב   סִּ ד  רְּ פ  ן הָּׂ יחֹוח  מִּ ה נִּ ל   עָּׂ

יָסןבְּ  ים  נ  שִּ מ  רְּ חֶׁ ל הָּׂ כֹוח  כֹּ נפו בְּ  הוְּ

ָירבְּ  ח, בְּ  א  מ  ל צָּׂ כֹּ יָון הָּׂ יל ס  שִּ בְּ  הִּ

יר.  ָאבוְּ   ַתמּוזבְּ  צִּ ר קָּׂ נו ֲאח  חְּ מ   שָּׂ

ֵליו, ֵטֵבת סְׁ ָון, כ  ֵרי, ֶחשְׁ שְׁ ף   ת  יָּׂע  פו בִּ לְּ רו חָּׂ בְּ  עָּׂ

ם  ָאב. ג  ָיר, ַתמּוז וְׁ יָסן, א  ָבט, ֲאָדר, נ   שְׁ

בֹוא ה  ֱאלּול ובְּ ל  יו עָּׂ תָּׂ יח  סְּ ינו ר  ל   א 

ה.  לָּׂ חָּׂ תְּ ה  נו מ  יר  ת שִּ נו אֶׁ לְּ ח  תְּ הִּ  וְּ

 

  



 

  



 אלי נצר  ,תפילה

 תן לנו חיוך של תינוקות 

 וצחוק של ילדים מלוא הבית. 

 תן לנו דמעה של עצב 

 לטמון בחיק אישה אוהבת. 

 שתבוא שנתינו שלום וימינו חיים, 

 שיתנו עצינו פריים, ושדותינו ירוו מים. 

 יהמה ביתנו אדם, 

 צעדנו איתן. 

 

 

 

 

 

 



 מתכון אורייני לעוגת דבש
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קבלת   מצוות,  קיום  אודות  לשיחה  ונושאים  פעילויות  מזמן  הכיפורים  יום 

 השונה והיחסים שבין אדם לחברו.  

תחושת   לפתח  ללכד,  יכולה  המיוחד  ולצביונו  היום  לקדושת  החשיפה 

 ולעודד מחוות של התחשבות באחר.   ,שייכות לקהילה 

יות  מנהג בקשת הסליחה מהזולת יכול לפתח אצל הילד בקרה עצמית ואחר 

וכן לחשוף אותו לכלים ולדפוסי תקשורת שיסייעו לו להיטיב    ,אישית למעשיו

בקשת   במקביל,  אותו.  הסובבים  עם  שלו  היחסים  מערכות  את  ולשמר 

ולפתח בו מודעות    , הסליחה מהילד עצמו עשויה לחזק את דימויו העצמי 

להיות   אותנו  לאתגר  עשוי  יום הכיפורים  ועוד:  זאת  חווה.  לרגשות שהוא 

מיטבנו, ובה בעת הוא נותן לכולנו אשראי להיות בשר ודם, ראויים לכבוד,  ב

 להבנה ומחילה על היותנו שלמים אך בלתי מושלמים. 
 

 יום הכיפורים. לפניכם לקט פיוטים, דפי עבודה ותמונות ל
 

 כל משוב, הארה, שאלה, בקשה ושיתוף יתקבלו בשמחה. 

 aloncarmit@gmail.com דוא"ל: 
 

 לחומרים נוספים בקרו באתר האישי שלי:

 www.carmitalon.co.il 

 בברכה, 

 

 

  

mailto:aloncarmit@gmail.com
http://www.carmitalon.co.il/


 יום הכיפורים )ללוח הורים( 

ומשמעותו   הכיפורים  ליום  נתייחס  הקרובה  הייחודית  בתקופה 

 לפרט ולעם.

נכיר את המנהגים השונים )יום שבתון, שמירה על השקט, תפילה, 

בקשת סליחה, תקיעה בשופר, צום וארוחה מפסקת(, נשוחח על 

ילדים   המצוות שחלות על מבוגרים לעומת ה"פטור" ממנו נהנים 

, נטפח הבנה לקדושת היום, ונדגיש את אופיו ותמוגבלעם  ואנשים  

 ובמסורת היהודית.  המיוחד במדינה

במקביל להיבט הדתי נשוחח על משמעות ה"סליחה" וחשיבותה  

ביחסים שבין אדם לחברו: נדגיש את העובדה שכבני אנוש כולנו 

שוגים מעת לעת, נעודד ביטוי ושיתוף בפעולות ומעשים שאנחנו  

עליהם צריכים    עומתל  ,מתחרטים  אחרים  שלהערכתנו  מקרים 

מ ונטפח  סליחתנו,  את  שעה לבקש  שחווים  להקלה  ודעות 

 שמתפייסים וסולחים זה לזה. 

 

 בברכת צום קל וגמר חתימה טובה 

 צוות הגן

  



 מושגים ונושאים לשיחה

 עשרת ימי תשובה, ימים נוראים  •

מצוות, תפילה, בית כנסת, ארון קודש, כיפה, חזן, סידור  •

 תפילה, טלית, כיפה, תקיעת שופר 

 צום, ארוחה מפסקת  •

 גמר חתימה טובה חתימה טובה,  •

סליחה,  • בקשת  חרטה,  להתחרט,  לסלוח,  להתפייס, 

 מחילה, לכפר, כפרה, כיפורים 

עות • רות, ידידות, ר  ב   חבר, ידיד, רע, עמית, חָּׂ

 חטאים שבין אדם לחברו   •

 

 

 

 

  



 אדון הסליחות

נאמר בפי עדות   , אחד מפיוטי הסליחות העתיקים, ואולי הידוע ביותר מביניהם"

המזרח השונות במשך כל חודש אלול ובעשרת ימי תשובה. הפיוט הולך ומונה  

את הנהגותיו של הקב"ה את עולמו ואת שבחיו על פי סדר הא"ב כשהוא מעמיד  

בקצה האחד את נוראותו של האל, יודע כל הנסתרות מאז ולעולם, שהכל גלוי  

השני. בין שני הקצוות הללו מצוי    וידוע לפניו, ואת רחמיו וחסדיו של האל בקצה

אף    -האדם העומד מול האל ומבקש: הגם שחטאנו, הגם שהכל גלוי וידוע לפניך  

מחבר  שם  " )רחם עלינו כי אתה הוא אדון הסליחות ובעל הנחמות  -על פי כן  

    ידוע(.ההסבר אינו 

 יוסי בנאי, אדון הסליחות 

יחֹות ֲאדֹון  לִּ סְּ בֹות , ה  בָּׂ ן לְּ  , בֹוח 

קֹות , ה ֲעמוקֹותגֹולֶׁ  דָּׂ ר צְּ  ּדֹוב 

ינו  ל  ם עָּׂ ח  נֶׁיָך ר  פָּׂ אנו לְּ טָּׂ  חָּׂ

אֹות לָּׂ פְּ נִּ דור בְּ מֹותו, הָּׂ נֶׁחָּׂ יק בְּ  . וָּׂתִּ

בֹות  ית אָּׂ רִּ יֹות , זֹוכ ר בְּ לָּׂ ר כְּ  . חֹוק 

ינו  ל  ם עָּׂ ח  נֶׁיָך ר  פָּׂ אנו לְּ טָּׂ  חָּׂ

ּיֹות רִּ בְּ יב ל  טִּ ע  , טֹוב ומ  רֹותיֹוד  תָּׂ סְּ ל נִּ  , כָּׂ

קֹות , ש ֲעֹונֹות כֹובֶׁ  דָּׂ ש צְּ  לֹוב 

ינו  ל  ם עָּׂ ח  נֶׁיָך ר  פָּׂ אנו לְּ טָּׂ  חָּׂ

ּיֹות  כִּ א ז  ל  ּלֹות ,  מָּׂ הִּ א תְּ  , נֹורָּׂ

ח ֲעֹונֹות  רֹות , סֹול  ת צָּׂ ע   עֹונֶׁה בְּ

ט   ינו  נואֲ חָּׂ ל  ם עָּׂ ח  נֶׁיָך ר  פָּׂ  לְּ

ל יְּשועֹות ידֹות , פֹוע  ה ֲעתִּ  , צֹופֶׁ

א  ּדֹורֹות קֹור  בֹות , ה   רֹוכ ב ֲערָּׂ

ּלֹות פִּ ע  תְּ עֹות , שֹומ  ים ּד  מִּ  תְּ

ינו  ל  ם עָּׂ ח  נֶׁיָך ר  פָּׂ אנו לְּ טָּׂ  חָּׂ

https://www.youtube.com/watch?v=1lsCBEmDuM4&ab_channel=%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D


 לחן עובדיה חממה  ,הקנה רבי נחוניא בן"אנא בכח" פיוט של 

 ה רָּׂ רו יר צְּ תִּ אנא, אנא בכוח גדולת ימינך תָּׂ 

מְּ ב  קָּׂ  גְּ ל רינת עָּׂ  , טהרנו נורא נו ר  ה  טָּׂ  ,נו בְּ ָך, שֹּ

 צרורה, אנא בכח גדולת ימינך תתיר אנא, 

ָך, שגבנו, טהרנו נורא. מ   קבל רינת עָּׂ

ת שֹּ  ,ָךחודְּ י ּיִּ שֶׁ רְּ ר דֹויבֹונא גִּ  ב  ב  םמְּ כְּ  רֶׁ

ם ָךתְּ קָּׂ דְּ י צִּ מ  ח  ם, רָּׂ ר  הָּׂ ם, טָּׂ כֶׁ רְּ בָּׂ  לֶׁ מ   . ין קדושסִּ חָּׂ  תמיד ג 

ָך הֶׁ נָּׂ  ָךבְּ ב טו ֹורחסין קדוש בְּ  ת   ל ֲעד 

י אֶׁ יחיד ג   ר  נֶׁה זֹוכְּ ָך פְּ מ  ע  ָך ה לְּ ת  דוש   קְּ

נו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות.  ת  עָּׂ ווְּ  ש 

 אנא, אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה 

 קבל רינת עמך, שגבנו, טהרנו, טהרנו נורא 

 שוועתנו קבל ושמע צעקתנו, יודע תעלומות.

 אנא, אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה 

http://www.pinto.org.il/Index.asp?ArticleID=146&CategoryID=89


 "ונתנה תוקף" 

,  אמנון ממגנצא, ברגעי חייו האחרונים  בינאמר על ידי רהפיוט "ונתנה תוקף"  

 .  הימים הנוראיםנחשב לקטע התפילה המרומם ביותר בתפילות והוא 

זכה   תוקף"  "ונתנה  לפיוט  רוזנבלום  יאיר  של  רבה,  לחנו  נועד  לתהודה  והוא 

 יפורים.  במלחמת יום הכשנפלו    מבני קבוץ בית השיטה  11  להנציח את זכרם של

 כי הוא נורא ואיום.  נתנה תוקף קדושת היוםו

 ותשב עליו באמת.  ויכון בחסד כסאך, ובו תנשא מלכותך,

 וכותב וחותם וסופר ומונה, , ועד  , ומוכיח ויודע,  אמת כי אתה הוא דיין

 ,  כרונותיותפתח את ספר הז , ותזכור כל הנשכחות

 וחותם יד כל אדם בו.  ומאליו יקרא,

 וקול דממה דקה ישמע ,  גדול יתקעובשופר 

 ויאמרו:  , וחיל ורעדה יאחזון,  ומלאכים יחפזון

 כי לא יזכו בעיניך בדין.  - מרום בדין"  -  לפקוד על צבא "הנה יום הדין

 כבקרת רועה עדרו,  לפניך כבני מרון,  וכל באי עולם יעברון

 ותפקוד נפש כל חי, ,  כן תעביר ותספור ותמנה.  מעביר צאנו תחת שבטו

 ותכתוב את גזר דינם. ותחתוך קצבה לכל בריה,

 ובצום יום כיפור יחתמון: , בראש השנה יכתבון 

 מי בקצו ומי לא בקצו , מי יחיה ומי ימות, כמה יעברון וכמה יבראון

 מי ברעש ומי במגיפה , מי בחרב ומי בחיה, מי במים ומי באש

 יתייסרמי ישלו ומי , מי יישקט ומי ייטרף, מי ינוח ומי ינוע 

 מי ייעשר ומי יעני: , מי ירום ומי יישפל

 מעבירין את רוע הגזירה! ותשובה ותפילה וצדקה

 .כי הם בשר ודם, ויודע יצרם  אמת כי אתה יוצרם

 . בנפשו יביא לחמו.  וסופו לעפר אדם יסודו מעפר

 כחציר יבש וכציץ נובל , משול כחרס הנשבר

 וכחלום יעוף! , וכרוח נושבת וכאבק פורח,  כצל עובר וכענן כלה

 ואתה הוא מלך, אל חי וקיים. 
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חג סוכות מסמל את היחס שבין האדם למעונו תוך שהוא מזמין  

בסוכה   לגור  כיפת    -אותנו  תחת  הבנוי  ארעי  מגורים  מקום 

השמיים. בה בעת חג סוכות הוא גם חג האסיף: סמל לסיומה 

 שנה החקלאית ולקשר שבין האדם לטבע. של ה

הלימודים בימים שבין יום הכיפורים    מיעוט ימיבתוך כך נראה ש

לחג הסוכות מאלצת אותנו לחשוף את הילדים למשמעות החג, 

 לסמליו ולמנהגיו השונים במועד ובעיתוי אחר. 

 

 לפניכם לקט דפי מידע, דפי עבודה ותמונות לחג.

 

 ושיתוף יתקבלו בשמחה. כל משוב, הארה, שאלה, בקשה

 aloncarmit@gmail.com  דוא"ל:

 

 לחומרים נוספים בקרו באתר האישי שלי:

 www.carmitalon.co.il 

 

 בברכת חג שמח,

 

 

 

  

mailto:aloncarmit@gmail.com
http://www.carmitalon.co.il/


 מושגים ונושאים לשיחה

 סוכך   - קרשים, ענפים, סכך סוכה,   ❖

 אתרוג, לולב, הדס, ערבה  – ארבעת המינים  ❖

 ריח, טעם, חסר טעם, מתוק, תפל  ❖

 לבנות, לחזק, לחבר, לתלות, לקשט ❖

 יציב, אטום, פרוץ, מחסה, מוגן, כיפת השמיים  ❖

 דפנות  – יתדות, דופן  – יתד  ❖

 , מחסהקירות, אבן, בטון  –קיר  ❖

 ת מעון ארעי, מעון קבע, גג, תקרה, מרצפו ❖

  



 )ללוח ההורים( חג סוכות חג האסיף

 בימים הקרובים נתייחס לחג סוכות הקרב ובא. 

את   נתאר  סוכה,  להקים  ניתן  מהם  החומרים  את  נכיר 

את   נזהה  שלב,  בכל  הדרושים  והכלים  העבודה  שלבי 

החלקים השונים בסוכה וננסה להמחיש את המאפיינים  

 הייחודיים של מבנה הסוכה. 

  הבית כמבנה יציב וקבוע לבין הסוכה בהמשך נשווה בין  

הסוכה  ומחסה  כמבנה   חשיבות  את  נכיר  וחשוף,  ארעי 

בהווה ובימים עברו, וכן נתייחס ליתרונות ולחסרונות של  

 כל מבנה.  

על   דגש  תוך  המינים  ארבעת  בין  ונשווה  נציג  בנוסף 

ב"סוכת   ומין  מין  לכל  השמור  והמקום  התרומה  הייחוד, 

 השלום". 

 

 

 

  



 אורחים לחג, לווין קיפניס 

 . ילדים, נגילה נא,  יום טוב לנו, חג שמח 

 ! ברוך הבא -אתרוג זהוב  :לסוכתנו בא אורח

 . אתרוג  ,בלולב, הדס  יחד את החג נחוגפזמון חוזר: 

 .ובמעגל נרקוד , הו, האח, נשמח מאוד

 : ילדים, נגילה נא,  יום טוב לנו, חג שמח 

 !ברוך הבא -לולב ירוק  :לסוכתנו בא אורח

 .. יחד את החג נחוגפזמון:  

 : ילדים, נגילה נא,  יום טוב לנו, חג שמח 

 !ברוך הבא -הדס ריחן  :לסוכתנו בא אורח

 ... יחד את החג נחוגפזמון:  

 : ילדים, נגילה נא, ועתה, כולנו יחד

 ! ערבה –בת הנחל  :נקבל פני אורחת

 יחד את החג נחוג.. פזמון:  

  



 נעמי שמר, שלומית בונה סוכה

 שלומית בונה סוכה, מוארת וירוקה 

 על כן היא עסוקה היום. 

 :ואין זו סתם סוכה מוארת וירוקה

 . שלומית בונה סוכת שלום

 ,היא לא תשכח לשים לולב והדסים

 . ענף של ערבה ירוק

 רימון בתוך עליו, וכל פירות הסתיו 

 .עם ריח בוסתנים רחוק

 וכששלומית תאמר: 

 ",הביטו זה נגמר"

 :יקרה דבר נפלא פתאום

 יבואו השכנים, כולם בהמונים, 

 .ולכולם יהיה מקום

 ואז מתוך הסכך יציץ לו ויזרח 

 כוכב בהיר כיהלום.

 מה טוב ומה נעים, ,שלום סוכת פלאים

 שלומית בונה סוכת שלום. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

  



 

  



  



 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שם העונה  שם החג שם החודש

 

 

 תשרי  .1

  ראש השנה 

 

 סתיו 

 יום כיפור 

 חג סוכות

 שמחת תורה 

  חשוון  .2

  חנוכה  כסליו .3

 

 חורף

  טבת .4

 ט"ו בשבט שבט .5

 יום המשפחה 

 פורים  אדר  .6

  פסח ניסן  .7

 יום העצמאות  אייר  .8 אביב

 ל"ג בעומר

  שבועות  סיוון  .9

 

 קיץ

  תמוז .10

  אב .11

  אלול .12

  



 תמונות לחגי תשרי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

  



  



 

  



  



 דפי עבודה לחגי תשרי 

 

 



  



 

  



 

  

 



 

  



 

  



 

  

 



 

  



 

  



 

  



 


