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 קבעו זמן למפגש רגוע עם הילד או עם הילדה, 
עם אימא או עם אבא )או עם כל מי שאוהבים(.

בחרו מקום שעושה לכם טוב על הלב.

 פתחו את הדף ואת הלב, 
ותנו למילים לעשות את שלהן.

הפעילויות בדף מותאמות לגילים שונים ולרמות שונות. הן 
מסומנות בדגלונים לפי רמת האתגר של כל פעילות, ואתם 

מוזמנים לבחור את הפעילויות שמתאימות לכם, למידת 
הריכוז המתאפשרת ולזמן העומד לרשותכם.

י  ת ח פ ש מ ף  ד
ה נ ש ה ת  ל י ח ת ל

לעוד חומרים ורעיונות לפעילויות הצטרפו 
אלינו בפייסבוק: 929 בקטנה  לוקחים 

זמן

1

פעילות קלילה, עם קצת סבלנות – כולם יכולים!

פעילות שמשלבת יצירה ואולי גם הדפסה או עזרים נוספים.

פעילות מאתגרת, עם קצת סבלנות – זה אפשרי!

פעילות שדורשת הבנת הנקרא ותיווך ורצוי לפתח סביבה שיחה.

  

ה ד י ח
גלו איזה שיר, פסוק ופתגם 

מסתתרים באיור. 
מה הקשר ביניהם?

)תשובה בעמוד האחרון(
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ך ר ד ה ת  ל י פ ןת ַּ ג הַ ל  אֶ  ְ ך ֶר ֶּ ד ַּ ב

ת י ש י א ך  ר ד ת  ל י פ ת

"יְִהי ָרצֹון ִמלְָפנֶיךׇ ה' ֱאלֵֹהינּו וֵאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו,
לֹום לֹום וְַתצְִעיֵדנּו לְָשׁ ּתֹולִיכֵנּו לְָשׁ ֶשׁ

לֹום, וְַתגִּיֵענּו לְִמחֹוז ֶחְפצֵנּו  וְַתְדִריכֵנּו לְָשׁ
לֹום ּים ּולְִשְׂמָחה ּולְָשׁ ִ לְַחי

לֹום. וְַתְחזִיֵרנּו לְָשׁ
וְַתצִּילֵנּו ִמכַּף כָּל אֹויֵב וְאֹוֵרב 

וְלְִסִטים וְַחּיֹות ָרעֹות בֶַּדֶּרךְ,
ּוִמכָּל ִמינֵי ֻפְּרָענֻּיֹות ַהִמְּתַרגְּׁשֹות 

לַח בְָּרכָה וְַהְצלָָחה בְּכָל  לָבֹוא לָעֹולָם, וְִתְשׁ
נֵנּו לְֵחן ּולְֶחֶסד  ַמֲעֵשׂה יֵָדינּו וְִתְתּ

ּולְַרֲחִמים בְֵּעינֶיךׇ ּובְֵעינֵי כָל רֵֹאינּו..."

גזרו לפי הקווקווים וכתבו 
את הברכה שלכם לדרך 

החדשה. רצוי לצבוע, 
לקשט בחרוזים כיד הדמיון 

הטובה ולתלות במקום 
בולט, שתוכלו לראות 

אותה כל השנה.

ָׁשנָה ֲחָדָׁשה, יֹוצְִאים לְֶדֶרךְ ֲחָדָׁשה.
זְַמן לְַתכְנֵן ַמְסלּול ֵמָחָדׁש – 
זְַמן לְִהְתַרּגְׁשּות וְגַם לֲַחָׁשׁש.

זְַמן לִבְחֹר נְִתיבִים – 
זְַמן ֶׁשל ִמְׁשָּפָחה ּוִמי ֶׁשאֹוֲהבִים.

עֹובְִרים ּבֵין סֹוף לְַהְתָחלָה,
עֹובְִרים ֶּדֶרךְ ְסלִיָחה ּוְמִחילָה.

עֹובְִרים ִמּבַיִת ָקבּוַע לְבַיִת זְַמּנִי
עֹובְִרים ִמַּמּבָט ְּפנִיָמה לְַמּבָט ֶאָחד ּבֵַּׁשנִי.

לְָׁשנָה ֲחָדָׁשה ֶׁשל ַמְׁשָמעּות וְֵעֶרךְ – 
ַמִהי ַהְּתִפּלָה ֶׁשּלִי לֶַּדֶרךְ?

ַהלְוַאי ֶׁשּבַּבֶֹקר, ּבֶַּדֶרךְ לַּגַן 

ֲאנִי ֶאְפּגֹׁש ֶאת ְקֶרְמּבֹו ַהּכֶלֶב ֶׁשל ַהְּׁשכֵנִים

אֹו אּולַי ֶאת ָּתִמי ַהְּׁשכֵנָה ִעם ָהֶאלֶף ֲחתּולִים.

ַהלְוַאי ֶׁשַהְּטַרְקטֹור ָהֲענָק יֲַעבֹד ּבַּגִּנָה,

ַהלְוַאי ֶׁשּיְִהיֶה לָנּו זְַמן לְִסיבּוב ּבַּנְַדנֵָדה.

ַהלְוַאי ֶׁשּנְִרֶאה ּבֶַּדֶרךְ ִחּלָזֹון

אֹו לְָפחֹות ַּפְרַּפר,

ֶׁשּבַָּׁשַמיִם ּבְִדּיּוק יֲַעבֹר ָמטֹוס

ַהלְוַאי ֶׁשּנְִמצָא אֹוצָר.

ַהלְוַאי ֶׁשּנְגַּלֶה ִמנְָהָרה סֹוִדית

וְנַּגִיַע ּבָּה ַעד יַָּפן,

ַהלְוַאי ֶׁשִאָּמא לֹא ֵּתלֵךְ לֲָעבֹוָדה 

וְֶׁש-לְָתִמיד נֵלֵךְ יַַחד, ּבֶַּדֶרךְ ֶאל ַהּגַן.

© כל הזכויות שמורות להדס גלבוע
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במילותיו של רביד פלוטניק
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ים  "ַוּיֹאֶמר ְנֶחְמָיה... ְלכּו ִאְכלּו ַמְׁשַמּנִ
ים ְוִׁשְלחּו ָמנֹות ְלֵאין  ּוְׁשתּו ַמְמַתּקִ

ְלכּו ָכל ָהָעם ֶלֱאֹכל ְוִלְׁשּתֹות,  ָנכֹון לֹו... ַוּיֵ
ח ָמנֹות ְוַלֲעׂשֹות ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה." ּוְלַׁשּלַ

(נחמיה ח, ט—יב)

חברו לפי הסדר את 
הנקודות של כל הדברים 
הקשורים לתחילת שנה. 
אם הגעתם לנקודה לא 

קשורה, דלגו עליה.
תתפלאו, אבל לא פורים! אלא ראש השנה.
בתנך עדיין לא מופיע השם "ראש השנה"

אלא "יום תרועה" או "זיכרון תרועה". 
התרועה, התקיעה בשופר, היא מנהג מיוחד וחשוב 

בחג הזה. יש לכם רעיון למה?

חשבתם פעם איך קול או צליל משפיעים עלינו?
למשל, איך אתם מרגישים כשאתם שומעים את 

הצלילים הללו?

"ַהַּקיִץ ָעבַר, ַהחֹם ַהּגָדֹול
ָׁשנָה ֲחָדָׁשה ּבָָאה לַּכֹל

רּוחֹות ְמנְַּׁשבֹות, נֹוְדדֹות ִצּפֹוִרים 
הֹולְכִים ּובִָאים ַהּיִָמים ַהָּקִרים.

ַהּבִיטּו ּוְראּו, ָקטֹנְִּתי ֶאְתמֹול
ַהַּקיִץ ָעבַר וֲַאנִי ּכְבָר ּגָדֹול

ָׁשנָה ֲחָדָׁשה ִהְתִחילָה ַהּיֹום
ֲהיִי נָא טֹובָה ּובֹוֵאךְ לְָׁשלֹום."

איזה חג מסתתר מאחורי הפסוק?

יש עוד צלילים שהם משמעותיים 
מילים: שמואל בסעבורכם בחיים שלכם?

ה י ח נ ה
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סוף להתחלה בין 

1. דבש 

2. רימון

3. שופר

4. חג הקציר 5. ראש השנה

6. סוכה

7. לולב

8. ערבה

9.הדס

��� .10

11. פרעה

12. שלומית

15. אושפיזין

16. תשליך

17. ארבעת המינים

18. ציפורים נודדות

19. ימים 
נוראים

22. התחלה

23. אתרוג

24. סליחה

25.  סתיו

26. צום

27. התרגשות

29. מחילה28. דובשניות
30. שקדייה

31. שלום כיתה א

32. שמחת תורה

21. שנה
טובה

14. חג
האסיף

13. יום כיפור

20. יום
תרועה



  

ר ו א נ ה  א ל  / ה  ח י ל ס ִביִעי  ֹחֶדׁש ַהְשּ� ת עֹוָלם ַבּ "ְוָהְיָתה ָלֶכם ְלֻחַקּ
ֵתיֶכם ְוָכל  ַעּנּו ֶאת ַנְפֹש� ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ְתּ ֶבּ

ר  ר ַהָגּ ְמָלאָכה ֹלא ַתֲעׂשּו, ָהֶאְזָרח ְוַהֵגּ
ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר  ה ְיַכֵפּ י ַבּיֹום ַהֶזּ תֹוְכֶכם. ִכּ ְבּ

אֵתיֶכם..."  ל ַחֹטּ ֶאְתֶכם ִמֹכּ
(ויקרא טז, כט—ל)

על מה הילדה והילד בשיר מבקשים סליחה? 
על מה הם רבים?

האם אפשר להבטיח "אני אף פעם לא..."?
כדאי להבטיח? זה קשה או קל?

הילדים בשיר מבטיחים, אבל יש הרגשה 
שקשה להם לקיים את ההבטחות, נכון?

מה יכול לעזור להם?

איזה יום מסתתר מאחורי הפסוק? 
מה קורה בחודש השביעי? מזהים? 

נכון שאנחנו מכירים את חודש תשרי כחודש הראשון 
בשנה, אבל האם ידעתם שבתורה, החודש הראשון הוא 

דווקא חודש ניסן? החודש שבו יצאו בני ישראל ממצרים. 
ולפי הספירה הזו- החודש השביעי הוא חודש תשרי!

והיום שמסתתר מאחורי הפסוק הוא יום הכיפורים.
הימים שבין ראש השנה ליום כיפור נקראים 

עשרת ימי תשובה, אלו ימים בעלי משמעות מיוחדת 
מאוד. עשרת הימים האלו הם הזמנה לבקש סליחה אם 
עשינו מעשה רע או פגענו במישהו )גם אם לא התכוונו(. 

זוהי תחנה בזמן שמזמינה את האדם לחשוב. 
לחשוב על עצמו, על היחס שלו לסביבה – לזולת ולטבע 

ועל הדרך שהוא סולל לעצמו ובעצמו בעולם. 
המחשבה הזו נקראת "חשבון נפש". 

אתם יכולים לחשוב למה קוראים לה כך? 

ְסלִיָחה ְסלִיָחה,
ֲאנִי ַמבְִטיָחה

ּׁשּוב ֲאנִי לֹא… ֶשׁ
ַאף ַפַּעם יֹוֵתר.

וְלֹא ַאֲעלִיב,
ר וְַרק ֲאוֵַתּ

וְלֹא ֶאכָּנֵס לְִדבְֵרי ֲאֵחִרים,
עּוִרים, כַּח לְָהכִין ִשׁ וְלֹא ֶאְשׁ
וְֶאְרַחץ ָפּנִים, וְַאגִּיד ּתֹוָדה,

ל יַלְָדּה וְֶאְהיֶה מֹוֶתק ֶשׁ
ֲאנִי ַמבְִטיָחה לְִהיֹות נְבֹונָה
נָה.  לְָפחֹות ַעד רֹאׁש ַהָשּׁ

ֲאנִי ַמבְִטיַח
ִאם ַרק ַאצְלִיַח

ּׁשּוב ֲאנִי לֹא… ֶשׁ
ַאף ַפַּעם יֹוֵתר.

וְלֹא ַאֲעלִיב,
ר, וְַרק ֲאוֵַתּ

ל ִמיכַל וְלֹא ֶאְמׁשֹך בַּצַּמֹות ֶשׁ
וְלֹא ַאְרבִּיץ, ִאם ַרק אּוכַל.

וְלֹא ֶאזְרֹק ֲאבָנִים בְַּּמנֹוָרה
וְלֹא ֶאֱעֶשׂה ַפְּרצּוִפים לַּמֹוָרה

ָאסּור וְלֹא ֶאֱעֶשׂה ַּדוְָקא ָמה ֶשׁ
לְָפחֹות ַעד יֹום כִּּפּור.

ְסלִיָחה ּוְסלִיָחה ּוְסלִיָחה ּוְסלִיָחה
ֲאנִי ַמבְִטיַח.

ֲאנִי ַמבְִטיָחה.
י קֶֹדם! ָאַמְרִתּ

ַמה ִאכְַפּת לְךׇ?
זּוזִי ִמכָּאן! ָתּ

כְּמֹוְתךׇ! ִטֵפּׁש ֶשׁ
ֲאנִי צְִריכָה לְַהגִּיד ְסלִיָחה

ֲאנִי ַמבְִטיַח!
ֲאנִי ַמבְִטיָחה!

ְסלִיָחה ּוְסלִיָחה ּוְסלִיָחה 
ּוְסלִיָחה. 

© כל הזכויות שמורות 
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איך ההרגשה כשמבקשים 
מכם סליחה? איך אתם מרגישים 
כשאתם צריכים לבקש סליחה? 

זה קשה לכם או קל?

ומחילה סליחה  דרך 



  

הציפורים הנודדות חלפו פה והעיפו חלק 
מארבעת המינים. יכולים לעזור לנו למצוא 

את המינים החסרים?

שימו לב: ארבעת המינים צריכים להופיע 
פעם אחת בכל טור ובכל שורה, אך אסור 

שאף אחד מהם יופיע פעמיים בטור ובשורה. 
בהצלחה!

עד כמה אתם מוכנים לתחילת השנה?
סרקו את הברקוד ובחנו את עצמכם.

ם כ מ צ ע ת  א ו  נ ח ב

ָך  ָאְסְפּ ְבַעת ָיִמים ְבּ ֲעֶש�ה ְלָך ִש� ת ַתּ ֹכּ "ַחג ַהֻסּ
ה ּוִבְנָך  ָך ַאָתּ ַחֶגּ ַמְחָתּ ְבּ ְקֶבָך. ְוָש� ְרְנָך ּוִמִיּ ִמָגּ

תֹום  ר ְוַהָיּ ִוי ְוַהֵגּ ָך ַוֲאָמֶתָך ְוַהֵלּ ָך ְוַעְבְדּ ּוִבֶתּ
ָעֶריָך."  ְש� ר ִבּ ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶש�

(דברים טז, יג—יד) 

ברגע שמסתיים יום כיפור, ננעצת היתד 
הראשונה של הסוכה, ועוברים מחשבון נפש 
לשמחה גדולה. עוברים ממבט פנימה למבט 

אחד בשני – כי אין סוכה בלי אורחים. 
חג הסוכות דומה קצת לקמפינג. עוזבים את 

הבית הנוח והמוכר ועוברים לגור בסוכה לשבוע. 
החוויה הזו גם מזכירה לנו את המסע של עם 

ישראל במדבר, אבל גם משפיעה על מסע 
החיים שלנו. רגע לפני שמתחילים את השגרה, 

טוב לצאת מאזור הנוחות, להעריך את מה שיש 
לנו בשגרה.

ערבה תגידו עליי מה שאתם רוצים, 
מבחינתי הכול מתנפנף ברוח...

הדס מחלקת הבשמים היא האהובה עליי!

לולב יש לי עמוד שדרה! מילה שלי – זאת מילה!

אתרוג שלמות מכל בחינה. צריך להוסיף? 

.1

.2

.3

.4
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ג אתרו

אתרוג

אתרוג

הדס

הדס

הדס

לולב

לולב

לולב

ערבה

ערבה

ערבה

אילו הייתי אחד מארבעת המינים, הייתי:

י זמנ לבית  מבית קבוע 



  

גזרו את הציפורים לפי הסימון המקווקו.
צבעו, קפלו והדביקו אותן זו לזו.

קפלו דף אחר בקיפול זיגזג )כמו למניפה(.

רצוי שהדף יהיה צבעוני )לטובת כדור הארץ, אפשר 
להשתמש בדפי עיתונים ישנים(.

השחילו את הדף המקופל בחריץ המיועד לכך בציפור.

הצמידו את שולי הדף המקופל בחלקו העליון ושדכו 
אותם זה לזה.

קשרו לציפורים חוטים ותלו בסוכה.

תשובה לחידה מעמוד 1:
א. "ֶדֶּרךְ ֶאֶרץ ָקְדָמה לַּתֹוָרה" )חז"ל(

ב. "ֲאנִָׁשים טֹובִים" )נעמי שמר(
ג. "ֲחנֹךְ לַנַַּער ַעל ִפּי ַדְרּכֹו" )משלי(

והמשותף להם הוא המילה... דרך!

.1

.2

.3

.4

.5

.6

דדות נו ציפורים  רוצים 
בסוכה? אצלכם 
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סרטון הדרכה להכנת הציפורים מחכה 
לכם מאחורי הברקוד


