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5 עובדות חשובות על יום כיפור
יום כיפור מתקיים בעשירי לתשרי. יום זה מכונה 'שבת השבתות' (ויקרא 16:31), ולכן 

חשבו הרבנים כי אותם כללים חלים ביום כיפור כמו אלו של שבת רגילה. עם זאת, 
בהינתן הדרישה שביום זה עלינו 'להתייסר בעצמכם' (ראו ויקרא טז, א31 & במדבר 

כט, ז), הסבירו הרבנים כי יש הגבלות נוספות ביום כיפור הכוללים איסורים על א) 
אכילה / שתייה, ב) לבישת נעלי עור, ג) רחצה / שטיפה וד) שימוש בקרמים, משחות או 

שמנים. אמנם אנו מצווים לא לאכול / לשתות בכל יום כיפור, אך הרבנים (תלמוד 
בבלי, יומא 81 ב) לימדו כי אנו מצווים לאכול ולשתות לפני תחילת יום הכיפורים. שם 

הארוחה שקדמה ליום כיפור הוא 'סעודה מפסקת' כלומר 'הארוחה המפרידה'.

הנושא המרכזי ביום כיפור הוא הכפרה. הסיבה לכך היא שביום כיפור סלח ה 'לבני 
ישראל שבנו את עגל הזהב ונתן למשה את שני הלוחות. אירוע זה הפך את יום כיפור 

להיות היום הלאומי הראשון של סליחה לעם היהודי, ומאז אנו מקבלים הזדמנות נוספת 
ביום כיפור לסליחה על חטאינו. בגלל קשר זה בין יום כיפור לחטא עגל הזהב, הכהן הגדול 

לא לבש את בגדי הזהב ביום כיפור, כדי לא להזכיר לאלוהים את חטא העגל, במקום זאת 
הוא לבש לבן בגדים המסמנים טוהר והיעדר חטא, בהשראת הפסוק, "גם אם חטאיך הם 

כמו ארגמן, הם יכולים להפוך לבן שלג" (ישעיה 1:18).

ישנם מנהגים רבים הקשורים ליום כיפור. אחד המיוחדים שבהם נקרא 'כפרות' ומבוצע 
בבוקר ט' בתשרי. מנהג זה כרוך בהנפת תרנגולת או כסף סביב ראשם של המבקשים 

כפרה, ואז תרומת התרנגולת או הכסף לצדקה. מנהג מורחב יותר הוא ללבוש לבן ביום 
כיפור בדיוק כמו הכהן הגדול.

ישנן תפילות נוספות שנאמרות ביום כיפור. אלו כוללות את תפילת 'כל נדרי' שנאמרה 
בערב יום כיפור, וכן את 'נעילה' שהיא התפילה הנאמרת בסוף יום כיפור המסמלת כיצד 
הוחלט גורלנו על ידי אלוהים. כדרך נוספת לעורר כפרה, אנו קוראים את ספר יונה ביום 

כיפור המדגיש כיצד כולם ראויים לסליחה.

כחלק מתפילות יום הכיפורים, אנו קוראים גם על הקרבנות המיוחדים שהוצעו בבית 
המקדש ביום כיפור. נאמר לנו ששתי עזים זהות הובאו לבית המקדש, אחת מהן נהרגה 

בשחיטה, ואחרת באמצעות נדודים למוות במדבר. טקס זה נועד לבטא כיצד שני 
אנשים עם אותו אורח חיים לכאורה, יכולים לחוות גורלות שונים ולהזכיר לנו את 

החשיבות שבכפרה.

כל הפרושים לקוחים מתוך דף המקורות שיצרנו בספריא.

 ערכת למידה ליום כיפור
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5 רעיונות נהדרים להוראת יום כיפור
  Ji Tap ב .Ji Studio או Ji Tap ניתן ליישם את הרעיונות הבאים באמצעות כלי היצירה של

 , Ji Studio ;השתמשו בערכות היצירה של ראש השנה וצרו משחקים אינטראקטיביים
השתמשו בתבניות הספרים ובאוסף ראש השנה ליצירת ספרים וכרזות אינטראקטיבים או 

מודפסים. לשניהם קישור לספריא, כך שתוכלו בקלות לייבא את הטקסטים והתפילות. 
לנוחיותכם יצרנו כאן עמוד מקור בספריא.

 לובשים לבן
הכנה: הזכירו לתלמידים את המנהג ללבוש לבן ביום כיפור, כמו גם את הסיבה מדוע לבן.

Ji Studio פעילות  Ji Tap פעילות

• בחרו את ערכת היצירה של יום כיפור.
• בחרו את הרקע של בית הכנסת, והניחו 

מדבקות של דמויות שלובשות לבן.
• בתוך התמונה הכניסו את הטקסט של הביטוי 

המקראי מנביאים> ישעיהו: ישעיהו 1:18 
ינּו). פתחו  ֶלג ַיְלִבּ ֶשּׁ ִנים ַכּ ָשּׁ (ִאם־ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַכּ

את כלי הטקסט ולחצו על ספריא בפינה הימנית 
העליונה של תיבת הטקסט.

• הוסיפו פעילות ״אמור משהו״ וקראו את הטקסט.
• אם תרצו לשאול שאלה לגבי הטקסטים, תוכלו 

לשכפל את השקופית ולהוסיף פעילות ״שאל 
שאלה״, שם התלמיד צריך ללחוץ על מילה 

בטקסט כדי לענות. פעילות זו מאוד שימושית 
בעת ניתוח טקסטים!

• בחרו את אוסף יום כיפור
• בחרו רקע של בית כנסת והניחו דמויות 

לבושות לבן מתוך המדבקות.
• בתוך התמונה הכניסו את הטקסט של 

הביטוי המקראי מנביאים> ישעיהו: ישעיהו 
ינּו).  ֶלג ַיְלִבּ ֶשּׁ ִנים ַכּ ָשּׁ 1:18 (ִאם־ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַכּ
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• בחרו את ערכת היצירה של מנהגי יום כיפור.
• צרו דף עם כותרת 'חוקי יום כיפור'.

• בחרו את המדבקות עם הכללים הנוגעים ליום 
כיפור ופרסו אותן על הדף. ואז, מתחת לכל 

מדבקה, הקלידו את התיאור. לדוגמה, לא 
אוכלים. מתחת לכל תמונה התיאור הנכון.

• הוסיפו פעילות ״פאזל״ 
וצרו משחק התאמה 

שבו המילים הן חלקי 
הפאזל וניתן לגרור 

אותם אל מתחת לתמונות.
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• בחרו את אוסף יום כיפור.
• צרו פוסטר עם כותרת כמו 'חוקי יום כיפור'.

• בחרו את המדבקות עם הכללים הנוגעים ליום 
כיפור מתוך אוסף המדבקות.

• בחרו בערכת היצירה של יום כיפור.
• בחרו את הרקע של בית הכנסת, והכניסו 

אנשים שמתפללים. הוסיפו מדבקות מילים- 
מתחתית ערכת היצירה. בחרו את שמות 

ל ִנְדֵרי. התפילות, כגון ָכּ
• צרו פעילות לוח שמע. כאשר התלמיד מקיש 

על תפילה, הוא יוכל לעבור לדף אחר שיכלול 
את הטקסט של התפילה ואת הקול, או פשוט 

לקבל הסבר על התפילה באותו המסך.

• בחרו את אוסף יום כיפור.
• בחרו את הרקע של בית הכנסת, והכניסו 

אנשים שמתפללים מתוך המדבקות.
• ופתחו טקסט תורה> תפילות והכניסו מילים 
ינּו  ְדנּו, ָאִבֽ ַגֽ ְמנּו, ָבּ ל ִנְדֵרי, ָאַשֽׁ מהתפילות כגון ָכּ

נּו, אל בועות דיבור מעל המתפללים. ֽ ַמְלֵכּ

הגבלות ואיסורים ביום כיפור
הכנה: עיינו בחוקי יום כיפור ובמיוחד בהגבלות של

א) אכילה / שתייה
ב) נעלי עור

ג) רחצה / שטיפה
ד) שימוש בקרמים, משחות או שמנים

Ji Studio פעילות  Ji Tap פעילות

Ji Studio פעילות  Ji Tap פעילות

תפילה
הכנה: עברו על סוגי התפילות של יום כיפור 
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• בחרו את ערכת היצירה של מנהגי יום כיפור.
• בחרו כל רקע מתוך האוסף ובחרו מדבקות 

של ילד או ילדה שמנופפים בכפרות עם 
תרנגולת או כסף.

• הוסיפו פעילות לוח שמע בה לחיצה על 
דמות תסביר מה הוא עושה ומדוע.

• בחרו את אוסף יום כיפור.
• בחרו כל רקע שתרצו.

• בעזרת התמונות מתוך המדבקות, בחרו 
תמונה של ילד או ילדה שמנופפים 

בכפרות עם תרנגולת או כסף.

• צרו סדרת מסכים שיספרו את סיפור יונה.
• בכל דף, השתמשו בפעילות ״אמור משהו״ כדי 

לספר את הסיפור.
• בחרו בערכת היצירה סיפור יונה, שם תוכלו 

למצוא את כל הרקעים והמדבקות המספרים 
את הסיפור.

• הכניסו טקסט מתוך ספר יונה בעזרת הכלי 
ספריא בתיבת הדו-שיח של הטקסט.

• בחרו את אוסף יום כיפור.
• בחרו רקע קומיקס עם 

6 מסגרות.
• בעזרת המדבקות, תארו 

את סיפורו של יונה.

Ji Studio פעילות  Ji Tap פעילות

Ji Studio פעילות  Ji Tap פעילות

כפרות
הכנה: עברו על מנהגי הכפרות

יונה (יונה והלויתן)
הכנה: עברו על הסיפור של יונה עם התלמידים
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חידון ליום כיפור
גילאי 8-11

חידות על עובדות הקשורות ליום כיפור

סיפורו של יונה
 לילדים בכל הגילאים

הסיפור האינטראקטיבי של יונה

קופסת הסליחה
גילאי 3-6

למדו על בקשת סליחה
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Ji Tap משחקים ליום כיפור ב

למשחקים נוספים ליום כיפור לחצו כאן.

בקישור זה בלוגים הקשורים ליום כיפור, 
מלאי השראה ומשמעות.

לחץ כאן לקריאה!

בלוגים ליום כיפור
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7 ערכת למידה ליום כיפור

 Ji Tap בתור הורים או מורים, תוכלו להתאים את כל המשחקים על
או ליצור משחק חדש מההתחלה באמצעות ממשק אינטואיטיבי. 

פעילות כייפית בכיתה או במשפחה ולתרום להבנת הילדים שלך על 
לימודי יהדות בעוד הם עובדים בצוות ביצירתיות ותורמים לקהילה 

.Ji Tap היהודית ההולכת וגדלה ב

הורידו את Ji Tap ותנו ללמידה על יום כיפור להתחיל

https://www.jewishinteractive.org/
https://info.jewishinteractive.org/he/sign-up-to-ji-tap

