
נספחים

מתכוננים ליום הכיפורים11
ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים

"אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכפורים הוא מקרא קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם והקרבתם 
אשה לה'. וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כפרים הוא לכפר עליכם לפני ה' אלוקיכם. ]ויקרא, 

פרק כ"ג פסוקים כ"ז-כ"ח[

יום הכיפורים הוא היום שבו נחתם דינו של כל אדם ושל העולם כולו למשך השנה הבאה. זהו יום קדוש 

ובזכות קדושתו העצומה  מתכפרים חטאיו של האדם. אנו מצדנו, מקדשים את היום בצום, בתפילה 

ובתשובה. בתקופת בית המקדש נעשתה עבודה מיוחדת ביום זה על ידי הכהן הגדול ועוזריו. עבודה זו 

מתוארת ב'סדר העבודה' שאומרים בתפילת מוסף של יום הכיפורים.

מדוע צמים?

יום הכיפורים הוא היום היחיד בשנה שהציווי להתענות בו נאמר בתורה במפורש.

הצום לא בא רק כדי לכפר על העוונות. יש לו משמעות נוספת: ביום הכיפורים כאשר אצל כל יהודי 

האכילה  החומר.  מעולם  לחלוטין  להתנתק  צריך  הנשמה(,  )עצם  הפנימית  היהדות  נקודת  מתגלה 

והשתייה, צרכים טבעיים של הגוף, מפריעות לנפש להתגלות ולפרוץ החוצה. לכן אנו צמים, מתנתקים 

מעולם החומר, לובשים לבן ודומים למלאכים.

נוסף למצוות הצום יש איסורים נוספים השייכים ליום זה ומנהגים רבים הקשורים למהות היום כדוגמת 

לבישת  הכנסת,   בבית  הקודש  ארון  על  לבנה  פרוכת  החג,  בערב  דבש(  )עוגת  לעקח  חלוקת  כפרות, 

בגדים לבנים ועוד. 

ואת  היום  מהות  את  אליהם  ונקרב  לגילם  בהתאמה  והמצוות  מהמנהגים  חלק  הילדים  לפני  נחשוף 

קדושתו.

יום כיפור, ציור מ- 1900 לערך
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למפי: היא נראית אישה מאוד צדיקה!

אמא: נכון למפי. ואתה יודע שבכל יום הרבי היה הולך לבקר אותה בעצמו?

למפי: מה, אפילו אם הרבי היה מאוד מאוד עייף אחרי יום עמוס?

אמא: כן נכון. והוא רצה בעצמו לעזור לאמא שלו! הוא אפילו דאג למזוג לה שתיה בעצמו כדי שאמא שלו לא 

תצטרך לטרוח ולעבוד קשה!

ואתה יודע למפי כשהרבנית חנה הייתה מבוגרת היא התקשתה לרדת במדרגות, והרבי בעצמו דאג לתת לה יד 

ולרדת אתה בסבלנות רבה.

למפי: וואו אמא זה ממש מרגש לשמוע על מעשים מאירים כל כך במיוחד בעשרת ימי תשובה זמן שאנחנו כל 

כך משתדלים להוסיף במצוות ומעשים מאירים!

אמא: למפי!

ובושה( אני קצת מתבייש. אני רוצה לבקש ממך סליחה. הייתי כל כך עסוק בסיפור  )בהיסוס  למפי: אמא... 

לילדים בגן ולא באתי אלייך מיד כשקראת לי לעזור לך עם המצרכים...

אמא: למפי חמוד שלי זה בסדר. זה זמן של חזרה בתשובה! אני מקבלת את הסליחה שלך אתה מאוד אמיץ!

עייף.  או  עסוק  כשאני  גם  ולאבא  לך  ולעזור   הרבי  כמו  להיות  רוצה  אני  גם  אמא  אמא(:  את  )מחבק  למפי: 

אשתדל מאוד להתפנות אליכם, ולעזור לכם ולשמוע בקולכם!
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לנקות את הכתמים

במשך השנה קורה שהאדם חוטא. הוא מכתים את נשמתו בכתמים וצריך לנקות אותם. האמת היא 

שהכתמים והפגמים חיצוניים בלבד. עמוק בפנים כל יהודי הוא טוב, זך ונקי. בתוך נפשו הוא טהור 

וקדוש. יצרו הוא שהחטיאו בניגוד לרצונו האמיתי והפנימי.

השכבות  מתקלפות  הכיפורים  ביום  אולם  מתגלה.  היא  ואין  בדרך-כלל  מוסתרת  זו  פנימית  אמת 

החיצוניות והנשמה הפנימית מתגלה במלוא זוהרה. הקדוש ברוך הוא מתקרב אלינו ביום הכיפורים 

מהותה  את  ולגלות  החיצוניות  השכבות  את  מעליה  להסיר  שלנו  הנשמה  את  מעוררת  וקרבתו 

. ביום הכיפורים  -  שיהודי בתוך-תוכו הוא יהלום בוהק ששום חטא אינו יכול לפגוע בו  האמתית 

מתגלה היהודי האמתי.

כל זה מותנה בדבר אחד: בקיום מצוות הצום ביום הכיפורים. אולי משום כך מקפיד רובו הגדול של 

העם היהודי לשמור את צום יום הכיפורים כהלכתו.

בין אדם לאדם 

על עבירות שבין אדם לחברו לא די להתפלל בבית הכנסת. צריך לגשת לנפגע ולבקש את סליחתו. אם 

נגרם לזולת נזק כספי - יש לפצותו. לעומת זאת לעבירות שבין אדם למקום מועילים חרטה, תפילה, 

ווידוי ותענית ביום הכיפורים.

הסיפור החסידי

בערב יום הכיפורים ביקש האדמו"ר הרש"ב מחילה מאמו, הרבנית רבקה  שלא נהג לפי דעתה בעניין 

משפחתי מסוים. השיבה לו הרבנית: אספר לך סיפור. פעם אחת התכונן יישובניק )בן כפר יהודי( 

לנסוע לעיר ליום הכיפורים. הוא כבר היה מוכן אך בני-ביתו התמהמהו. אמר להם: אני יוצא לדרך. 

אלך לאט וכשאגיע לעץ מסוים אחכה לכם. יצא האב לדרך וכשהגיע אל העץ ישב לנוח בצילו. מרוב 

עייפות נרדם מתחת לעץ. ילדיו יצאו גם הם לדרך ושכחו את אביהם לגמרי. עברו ליד העץ והמשיכו 

בדרכם בלי לצרפו אליהם. לפנות ערב התעורר האב. הוא הבין שבניו שכחוהו ושלא יספיק להגיע 

"ריבונו-של- ואמר:  - כבר מאוחר. הרים האב את עיניו למרום  העירה לפני שקיעת החמה. לחזור 

עולם! ילדיי שכחוני אך אני מוחל להם. מחול אף אתה לבניך אשר שכחוך!". וסיימה הרבנית: "הלוואי 

ימחל הקב"ה לכולנו כפי שאני מוחלת לך".

הצעות לפעילות בגן

מטרות תוכן

הילדים ייחשפו לאווירה הקדושה של יום הכיפורים  המתבטאת בתפילות ובמצוות המיוחדות ליום זה.. 1

הילדים יתבוננו על יום הכיפורים כיום של הזדמנות  למחילת עוונות ולהתחלה חדשה וטובה.. 2

הילדים יכירו חלק ממנהגי ישראל הקשורים ליום הכיפורים.. 3

הילדים ילמדו על מהות מנהג הכפרות ודרכי קיומו.  . 4

מושגים 

יום כיפור

כפרות

יעדים התפתחותיים בהצעות הפעילות לגן:

3-45-6יעדים התפתחותייםתחום

אוריינות

הפקת מילים על בסיס שורש משותף

פיתוח יכולת תיאור במדרש תמונה

אבחנה במילים מתחרזות בשיר

 
מתמטיקה

ייצוג מוחשי של כמויות ושל מספרים

מוטוריקה עדינה

התנסות בחומרים שונים

שיפור אחיזת פינצטה ושכלולה

שיפור הפרדת אצבעות - מילול קרפ

שיפור אחיזת עפרון ושכלולה

מוטוריקה גסה

ניתור

הליכה על קצות האצבעות

תנועה במרחב
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לחברה  מכתב  כותבת  שהיא  לילדים  ותסביר  בה  צופים  הילדים  כאשר  דף  על  מכתב  תכתוב  הגננת 
שלה. כשתסיים לכתוב את המכתב תראה לילדים כיצד היא חותמת את שמה בסופו.

לפני החתימה הגננת תחשוב בקול: אולי יש עוד משהו שאני צריכה לכתוב לה? לפני שאחתום על 
המכתב - מה עוד אני רוצה להוסיף? כי לאחר שאחתום את שמי כבר לא אוכל להוסיף עוד.

פרנסה,  בריאות,  אחד:  לכל  כתב  ה'  השנה  בראש  ה'.  עושה  שכך  לנו  מזכיר  המכתב  תסביר:  הגננת 
וביום הכיפורים הוא חותם על כל מה שכתב שיקרה לנו השנה. אחרי החתימה קשה  ועוד.  חברים 

מאוד לשנות. אבל עכשיו עדיין אפשר כי ה' עוד לא חתם.

יום הכיפורים הוא יום חג. הגננת תשאל את הילדים: מדוע יום הכיפורים הוא יום חג? הרי לא אוכלים 
ולא שותים ביום הזה?

מה מיוחד ביום הכיפורים? 

יום הכיפורים הוא חג של הזדמנות חדשה להיות טובים יותר מאשר בשנה הקודמת, להחליט החלטות 
טובות לשנה החדשה וגם לתקן דברים שעשינו שלא כראוי בשנה החולפת.  המבוגרים צמים ביום 
הכיפורים. לא אוכלים ולא שותים כאילו הם מלאכים. יום הכיפורים הוא יום קדוש מאוד. ה' סולח לנו 
על כל החטאים שלנו ומראה לנו כמה הוא אוהב אותנו ומאמין בנו שבשנה הבאה נהיה טובים יותר. 

איזה יום מיוחד!

הגננת תעביר קופסה בין הילדים וכל ילד יוציא מהקופסה מטפחת לבנה )או כל אביזר אחר בצבע זה(

הגננת תשאל את הילדים מה משותף למה שקיבלו ותדון בצבע הלבן: מה הוא מראה לנו? איזו הרגשה 
הוא יוצר? הגננת תגיע יחד עם הילדים למסקנה שהצבע הלבן הוא צבע נקי, טהור וחגיגי )לדוגמא: 

מפה לבנה על שולחן שבת, שמלה לבנה, טלית( .

הגננת תסביר לילדים כי ביום הכיפורים נוהגים ללבוש לבן. אפילו הפרוכת שמכסה את ארון הקודש 
בבית הכנסת לבנה ביום הכיפורים. הצבע הלבן מייצג את אווירת  הקדושה ביום הכיפורים. לובשים 
וכדי להראות  שאנו נקיים וטהורים ממעשים לא  בגדי לבן ביום הכיפורים כדי להידמות למלאכים 

טובים כמו השלג הלבן ולקוות שבאמת לא נעשה מעשים כאלו.

כהקדמה ללימוד מנהג הכפרות נחשוף את הילדים לשלושת האמצעים שאתם נוהגים לערוך כפרות.

הגננת תשמיע בפני הילדים קולות של קרקור תרנגולות וקולות קרקוש של מטבעות כסף )בדיסק 
או  אקווריום  לילדים  תראה  הגננת  מכן  לאחר  הללו.   הקולות  מהם  לזהות  מהם  ותבקש  המצורף( 

קופסא שקופה מלאה במים ותבקש מהם להיזכר מי חי באקווריום או במים - הדג.

תלה תמונה מתאימה של מה שגילו )תרנגול, דג וכסף( לאחר שהילדים גילו למי הכוונה הגננת תִּ

מהם  אחד  של  או  הללו  הדברים  שלושת  בין  הקשר  מה  להיזכר  או  לחשוב  מהילדים  תבקש  הגננת 
לתקופה שבה אנו נמצאים – ערב יום הכיפורים.

שיחה - חתימת הדין ביום הכיפורים  

שיחה - השמחה המיוחדת בתיקון מעשינו

פעילות –מהות יום כיפור- זכות מיוחדת למחילת עוונות על ידי ה'  

משחק מקדים ללימוד מנהג כפרות   

5-6

5-6

5-6

3-4

3-4

3-4

הגננת תסביר לילדים על פרטי המנהג:

זמן קיום המנהג: בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים.	 

 הכפרות נעשות בעזרת תרנגול )תרנגול  לבנים ותרנגולת - לבנות(, דג או כסף. חשוב להדגיש כי 	 

כל האפשרויות מתאימות וטובות לקיום המנהג. 

אופן קיום המנהג: הגננת תדגים לילדים איך מקיימים את מנהג הכפרות בעזרת תמונות או בעזרת 	 

בובות: לוקחים את התרנגול / דג / כסף, מסובבים 3 פעמים מעל הראש ואומרים תפילה מיוחדת 

מתוך הסידור: "זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי. זה התרנגול ילך למיתה ואני אלך לחיים טובים 

ארוכים ולשלום". 

משמעות הדברים היא: את הכסף נותנים לצדקה, את התרנגול שוחטים ונותנים לעניים לאכול, ואת 
הדג מבשלים ונותנים להם, ואילו האדם בע"ה ילך השנה לחיים טובים ארוכים ולשלום.

חוזרים על כך פעמיים נוספות  - סה"כ 3 פעמים.

הגננת תחלק לכל ילד לפי בחירתו תרנגול, דג או כסף וכל הילדים ידגימו יחד את הסיבוב על הראש 
ואת אמירת התפילה. 

בכל פעם שיסובבו את התרנגול על הראש יניחו עיגול )או כל צורה אחרת( על הרצפה. כך הילדים 
יוכלו למנות כמה הפעמים חוזרים על הנוסח המיוחד בעת עריכת הכפרות.

לאחר אמירת הנוסח נותנים את התרנגול או את הדג  לעניים. אפשר גם להביא כסף תמורתם. אם 
עשינו כפרות על כסף – נותנים את הכסף ישירות לעניים או ששמים בקופת הצדקה ובזכות מצוות 

הצדקה הקב"ה ייתן לנו שנה טובה ומתוקה!

לאחר שהילדים הבינו כיצד מקיימים  את  מנהג הכפרות הגננת תספר להם כי כעת מגיע לגן ילד שלא 

מכיר את המנהג  והם יוכלו לעזור לו וללמד אותו מה צריך לעשות!

תציג  הגננת  לחילופין  המשפטים.  את  בתנועות  ותציג  ההקלטה  את  תשמיע  לילד,  תתחפש  הגננת 

בעצמה את המלל. במהלך ההצגה הילדים עונים ומשלימים, מגלים טעויות של הילד ומתקנים אותן:

"שלום ילדים! 

באתי אליכם במיוחד היום.

כי שמעתי )בקול צופן סוד( שעוד מעט מגיע חג מיוחד מאד.

חג קדוש מאד מאד מאד. יום ---

אויש! )באכזבה( 

מה קרה לי! מה קרה!

מה? אני לא שומע! מה קרה??

)כאן יש להזמין את הילדים לשאול את הילד מה קרה(

סיפור - מנהג הכפרות

5-6לימוד הלכה ומנהג - מנהג כפרות בערב יום הכיפורים

5-6

3-4

3-4
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מה קרה אתם שואלים???

שכחתי איך לחג הזה קוראים!

תעזרו לי?

יום ה.... 

)הילדים ישלימו "כיפורים"(

נכון! נכון! תודה רבה!

זהו יום הכיפורים שאלינו מתקרב!

אתם יודעים מה? 

ללמוד על החגים אני מאד אוהב!

אני רוצה לדעת עוד ועוד.

טוב, אגלה לכם סוד!

)ששש, אל תגלו לאף אחד. מסכימים?(

לפני שנכנסתי לגן עמדתי ליד הדלת

הקשבתי והקשבתי לכל מה שהגננת מספרת

זה היה מעניין כל-כך! ממש חשוב,

אבל... אני קצת מבולבל וקצת עצוב. 

לא הכול הבנתי

האמת שממש התבלבלתי.

היא אמרה משהו, ָּכ? ָּכָּפה? לא לא, ָּכָּפָרה!

כן! כפרה היא אמרה!

נכון שמעתי טוב?

)הילדים עונים..( לא!

לא? מה, התבלבלתי ממש?

אז איך קוראים למנהג המקודש?

)הילדים עונים( – כפרות!

אה! כפרות

כן, כן שמעתי את התרנגולות.

טוב, אז עכשיו, כשאני כאן

תסבירו לי! הכל כבר מוכן.

קניתי תרנגולת. זה טוב?

)הילדים עונים( – לא!

מה לא? מה הבעיה?

)הילדים יענו שצריך תרנגול( 

אהה רק תרנגול?

נכון, אני יודע! שמעתי הכל!

את התרנגול אני מסובב מיד,

הנה, סובבתי על היד.

מה? יש בעיה?

מה הבעיה?

)לא מסובבים על היד אלא מעל הראש(

אהה לא מסובבים על היד?

אז תגידו מיד!

אז היכן מסובבים? 

על הראש?

טוב! אחת, שתיים, שלוש!

כולם יחד תגידו איתי

אני קצת מבולבל -

לכם זה לא קשה בכלל!

זה חליפתי, זה ...

אממ.. זה...

)הילדים ישלימו( - תמורתי

אהה זה תמורתי

זה... אממ.. זה

)הילדים ישלימו( - כפרתי

זה כפרתי!!!

זה התרנגול ילך למיתה

ואני אלך לחיים טובים ארוכים ולשלום!"

תודה רבה! עזרתם לי מאוד!

מה עכשיו עושים?

את התרנגול שוב מסובבים?

כמה פעמים?

אתם יודעים?

)הילדים עונים ( – עוד פעמיים.

אהה. עוד פעמיים! אין שום בעיה

תודה רבה על העזרה.

הנה שוב:

)לסובב את התרנגול על הראש ולומר יחד(:

זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי

זה התרנגול ילך למיתה

ואני אלך לחיים טובים ארוכים ולשלום!

ושוב:

)לסובב את התרנגול על הראש ולומר יחד(

זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי

זה התרנגול ילך למיתה

ואני אלך לחיים טובים ארוכים ולשלום!

תודה רבה! עזרתם לי מאד.

מה עכשיו צריך לעשות?

יש לי תרנגול שעשיתי עליו כפרות. 

למי אני יכול להביא אותו?

)הילדים עונים( – לעניים!

אהה! לעניים שיאכלו אותו!

אתן אותו לצדקה

וארוויח מצווה גדולה!

תודה רבה!

עזרתם לי לקיים את המצווה החשובה

עכשיו אני מוכן ליום ה... 

שוב שכחתי, אתם זוכרים?

אהה, בטח ליום ה.. כיפורים!

ה' יסלח לנו על כל המעשים הרעים

ויתן לנו חיים טובים וארוכים!

שנה טובה 

וגמר חתימה טובה.
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)חלק מהמושגים מתאימים גם לגיל 3–4 וחלקם לגילאי 5-6, לפי שיקול דעתה של הגננת(

הגננת  לגן(.   )בערכה  סולם  בצורת  ליום הכיפורים  את האיורים הקשורים  הרצפה  על  תפזר  הגננת 

תלחש מספר באזנו של כל ילד בתורו. הילד יעמוד בראש הסולם, יקפוץ לצד התמונות כפי המספר 

ששמע וירים את התמונה שיצאה לו.

צורת הנחת התמונות על הרצפה:

יחד עם החברים ובסיוע הגננת הילד ינסה לחשוב האם התמונה מרמזת למשהו שעושים לפני יום 

כיפור או ביום כיפור עצמו. אם התמונה שייכת לערב יום כיפור נניח אותה מימין לסולם, אם התמונה 

שייכת ליום כיפור עצמו נניח אותה משמאל לסולם.

הגננת תנצל את התמונה להרחבה על המושג שהיא מייצגת.

האיורים עם מעט הרחבה בנושא:

לפני יום הכיפורים:

כפרות – נזכיר את המושג שנלמד במפגש הקודם ונחזור עליו ועל מטרתו – לכפר על כל המעשים 	 

הרעים שלנו לפני יום הכיפורים.

ביום 	  ליום הקדוש.  יום הכיפורים כדי שנבוא מוכנים  2 סעודות בערב  אוכלים   – סעודה מפסקת 

הכיפורים המבוגרים לא אוכלים ולא שותים, ולכן הם אוכלים סעודה מפסקת לפני הצום.

בקשת לעקח – מנהג חסידי להכין עוגת דבש בערב יום הכיפורים ולבקש ממישהו אחר )רב / אבא 	 

/ אמא / אח גדול וכו'( שייתן לנו מהעוגה שתהיה לנו שנה מתוקה וגזר דין מתוק. )לילדים ברמה 

המתאימה הגננת תראה תמונה של הרבי בחלוקת לעקח ותספר על מעמד זה שבו כל אחד היה 

זוכה להתברך מידו של הרבי(.

על 	  ידיו  שם  הוא  הכנסת.  לבית  שהולכים  לפני  הילדים  את  מברך  המשפחה  אבי   – הבנים  ברכת 

ראשם ומברך כל אחד בתורו "יברכך ה' וישמרך... ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה / כשרה, רבקה, 

רחל ולאה". כדאי להדגים  את הברכה על ראשי הילדים.

5-6משחק קלאס - מצוות ומנהגים בערב יום הכיפורים וביום הכיפורים   3-4

הגננת תזכיר את המושג שנלמד ודובר - לפני יום הכיפורים משתדלים במיוחד לבקש 	   – סליחה 

סליחה מכל מי שפגענו בו  – כאשר החבר יסלח לנו גם הקב"ה יוכל לסלוח לנו על מעשה זה.

הדלקת נרות וקבלת החג – כדאי להזכיר את ברכות הדלקת הנרות )להדליק נר של יום הכיפורים 	 

ושהחיינו(. ביום הכיפורים

תפילות בבית הכנסת – יום הכיפורים הוא יום קדוש ובו מתפללים בבית הכנסת במשך כל היום. 	 

כיוון שביום הכיפורים הקב"ה גוזר )= מחליט( לכל אחד איזו שנה תהיה לו כולנו מתפללים לגזר דין 

של שנה טובה ומתוקה ומבקשים מה' סליחה על עברות שעשינו.

צום -  המבוגרים לא אוכלים ולא שותים ביום זה כי אנחנו דומים למלאכים. )חשוב להזכיר לילדים 	 

להתנהג כראוי ולסייע להורים שצמים ביום זה(.

נעלי בד- ביום הכיפורים ישנו ציווי : "ועיניתם את נפשותיכם", לכן הולכים בנעלי בד או גומי שהן 	 

פחות נוחות. 

נעילה ותקיעת שופר – הגננת תספר לילדים כי את יום הכיפורים חותמת תפילה מיוחדת שנקראת 	 

תפילת נעילה ובה אנו מבקשים מהקב"ה ברגעים האחרונים של נעילת השער שיחתום כל אחד 

ואחד מאיתנו לחיים טובים ולשלום. כל ילד יכול לחשוב לפני שהוא הולך לבית הכנסת על מה 

הוא רוצה להתפלל בזמן המיוחד הזה. תפילת הנעילה מסתיימת בתקיעת שופר כי כל עם ישראל 

מבקשים מה' שנזכה לשמוע בקרוב את שופרו של המשיח.

משחק קלאס - מצוות ומנהגים בערב יום הכיפורים וביום הכיפורים  - המשך

תמונת איש מתפלל, סידור בידו ודמעות בעיניו.

נבקש מהילדים לתאר מה שהם רואים בתמונה.

מה רואים בתמונה? מה האיש עושה? 

מדוע האיש בוכה? הרי יום הכיפורים הוא יום שמח?  )זה לא בכי של עצבות אלא בכי של חרטה ושל 

רצון להתקרב לה'. אמנם קשה להסביר לילדים ענין מופשט זה אך העיקר שתסבירי את העצב ואת 

ההתרגשות מחד, ואת השמחה ואת גודל הזכות להתקרב לה' מאידך.(

עם מי הוא מדבר?

מה לדעתכם הוא אומר לה'?

מדרש תמונה  

הגננת תחלק בסיום יום הלימודים מעטפה לקיום מנהג הכפרות. 

העיקר הוא המעשה

5-6
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הניגון "כי הנה כחומר" )בדיסק המצורף(

אביזרים: 

מנגינת "כי הנה כחומר"

רעיון: 

הגננת תשמיע מנגינה של הניגון "כי הנה כחומר" והילדים  ינועו על קצות האצבעות תוך כדי הנעת 

מטפחות לבנות כלפי מעלה בהתאם למנגינה. 

זריקת  הרצפה,  על  המטפחות  הנעת  הראש,  מעל  הידיים  שיכול  כגון:  לפעילות  מגוונות  תנועות 

המטפחת לגובה ותפיסתה.

שיר / ניגון

פעילות בתנועה אווירת הקדושה

הכנת האמצעים לעריכת הכפרות

הצעות לחומרים: 

ציורי דג ותרנגול בשחור-לבן, מקלות ארטיק, קרפ ממולל בידי הילדים, נוצות לבנות, חצאי מדבקות 

בצבע כסף, מטבעות כסף להעתקת התבליט.

רעיונות ליצירה )הניתנים לשינוי כרצונך וכרצון היוצרים הצעירים(: 

אפשר להכין את שלש האפשרויות לעריכת כפרות ממגוון חומרים: 

תרנגול - על מקלות ארטיק ולהדביק כדורי קרפ מגולגלים על גוף התרנגול במקומות המתאימים . 1

לפי הצבעים, ולצרף נוצות לבנות. אפשר  לקשט בפלסטלינה )אם הנייר עבה( או בפייטים )לגיל 

.)6–5

הדבקת חצאי מדבקות בצבע כסף על דג )כקשקשים( או ציור גרפי של קשקשים במילוי עיפרון.. 2

צביעת עיגולי נייר בצבע כסף או זהב כשמתחת לעיגול הנייר מונח מטבע כך שהצביעה תראה . 3

את התבליט שעל המטבע. אפשר גם להדביק שטרות של מונופול  או לגזור עיגול מסול מנוצנץ 

בצבעי זהב וכסף. )גיל 5–6(

טכניקות ליצירה –שלש אפשרויות לעריכת כפרות
5-6

5-6

3-4

3-4

אביזרים ועזרי לימוד

בדיסק: 

הניגון: "והנה כחומר ביד היוצר" 

קולות קרקור תרנגולים ומטבעות כסף

חומרים מופקים:

מדרש תמונה: תמונת איש מתפלל בבגדי לבן, סידור בידו ודמעות בעיניו.	 

 תמונות למושגים הקשורים ליום הכיפורים.	 

סוכות12
סוכה, כשרות הסוכה, אושפיזין

עת
לד

ב 
שו

ח

מצוות עשה לשבת בסוכה בשבעת ימי החג, שנאמר: 

"בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את 
בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים" )ויקרא כג, מד-מה(.

"והוא זכר ליציאת מצרים, והסוכות האלה לדברי ר' אלעזר היו ענני הכבוד...רבי עקיבא אומר: סוכות ממש 
עשו להם מפני החמה בשעת חנייתן" )רש"י לבבלי סוכה דף יא עמוד א(.

מהלכות סוכה

עשויות  תהיינה  שממנו  לחומר  הסוכה,  למיקום  בהלכה  מדויקות  הגדרות  ישנן  כשרה.  להיות  הסוכה  על 

דפנותיה ולגובהן ולחומרים שבהם מותר לסכך אותה. מצווה לשבת בסוכה, היינו שיהא אוכל ושותה וישן 

בה כל שבעת הימים, יום ולילה כדרך שדר בביתו בשאר ימות השנה. על מצוות הסוכה לא מברכים בעת 

עשייתה אלא בכל פעם שאוכלים בה אכילה של קבע. יש הנוהגים לקשט את הסוכה ב"נוי סוכה", ומנהג 

חב"ד שלא לתלות קישוטים בסוכה ולא לישון בה. חג הסוכות הוא "זמן שמחתנו" שכן כתוב בתורה על חג 

זה "ושמחת בחגך". הרבי הנהיג לרקוד ריקודים ברוב עם ברחובה של עיר בכל אחד מימי חול המועד.

האושפיזין

אושפיזין = אורחים, והם נשמות שבעת הרועים: אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרן ודוד. לפי ספרי 

הקבלה הם באים בימי חג הסוכות לבקר כל איש בסוכתו. בכל יום מימי חג הסוכות מגיע אורח אחד משבעת 

האושפיזין ויש אומרים שכל האושפיזין מגיעים בכל יום אך אחד מהם בראשם. בנוסף לאושפיזין הרוחניים 

מצווה להזמין אורחים )אושפיזין( גשמיים לשולחן החג. אצל חסידי חב"ד מקובל על פי דברי הרבי הריי"צ כי 

בנוסף לאושפיזין המוכרים מגיעים גם האושיפיזין החסידיים לפי סדר הדורות-  מהבעל שם טוב ועד הרבי.

בהתוועדות ליל שמחת תורה, תשמ"ח התבטא הרבי:

" בהקדים הקושיא – כיצד יתכן לומר שה"אושפיזין" הם דווקא נשיאי החסידות הכללית ונשיאי חב"ד, 

בה בשעה שיש הרבה צדיקים בישראל?! וכן, גם לבעש"ט ולרב המגיד עצמם – היו עוד עשרות תלמידים 

צדיקים וקדושי עליון?

וזהו בדומה לענין מסירת התורה מדור לדור )הנמנה בתחילת פרקי אבות, ובאופן מפורט יותר – בהקדמת 

"ישנו אחד שהוא  וצדיקים שקבלו את התורה, ברם  דור היו עשרות תלמידים  הרמב"ם(, שאמנם בכל 

המקבל העיקרי".

אין בכך פגיעה, חלילה, בכבודם של שאר הצדיקים, אבל בנגוע להלכה נקבע סדר השתלשלות דתורת 

החסידות באופן האמור – הבעש"ט, המגיד, רבינו הזקן, והרביים הנשיאים ממלאי מקומו, אשר הם הם 

שבעת האושפיזין החסידיים לכל ישראל... ובסגנון האמור, בקריאה דשמחת תורה – "לעיני כל ישראל", 

... שרואים באופן גלוי את שייכותם של האושפיזין הנ"ל לכל  שזהו החידוש שניתוסף בשמחת-תורה 

ישראל".
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