


ראש השנה

"ליום חגנובכסה"

,"יום כסה"השנה נקרא ראש 

".ליום חגנובכסהתקעו בחודש שופר : "ככתוב

:והטעמים

.כדי שהשטן לא ידע מתי יום הדין. א

.ה יושב עליו ביום זה"רמז לכיסא דין שהקב. ב

.ה מכסה על חטאינו"הקב. ג

באמצע  כל החגים חלים . ראש השנה הוא חג שהירח מכוסה בו. ד

.ראש השנה בראש חודשואילו , החודש

אך בראש השנה, כי ישראל נמשלו לירח והם מאירים בשבתות ומועדים

.ישראל ממעטים עצמם ומכסים גדולתם מפחד יום הדין





שמות החג
.יום תרועה: התורהלפי 

.יום זיכרון: לפי התפילה

.ראש השנה: לפי התלמוד

.יום הדין: לפי הפיוטים

.כסה: לפי הכתובים

:כתבי את השם המתאים

.לימות השנהנשלמה בו בריאת העולם והוא ראשון ________________ . 1

.את כל ברואי העולם' בו דן ה________________ . 2

.את כל מעשה בני האדם' בו זוכר ה________________ . 3

להכריז על תוקעים –" יום תרועה יהיה לכם: שנאמר_______________ . 4

.'מלכותו של מלך המלכים ה

.הלבנה מכוסה כי חג זה חל בראש חודש________________ . 5





סימני ראש  לד בנוגע "מנהגי חב3כתבי . 1

.ופרטי כיצד עושים כל אחד מהם, השנה

מאכלים שנוהגים בקהילות נוספות  3כתבי . 2

.לאכלם בליל ראש השנה



?לתשליךהולכים מתי1.

?אפשר לעשות תשליךהיכן2.

?עושים תשליךכיצד3.



?מה הבעיה בברכת שהחיינו בלילה השני1.

?מה נוהגים כדי לצאת מידי הספק2.
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לשבת ויום טוב

שיר המעלות: מתחילים
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תכתב ותחתם



ערבית
לשבת ויום טוב

שיר המעלות: מתחילים
מזמור לדוד•

לשנה טובה  :( בלילה הראשון)•
תכתב ותחתם

שחרית
לשבת ויום טוב

המלך•
שיר המעלות ממעמקים•

"יוצר: "ץ"בתחילת חזרת הש•
אבינו מלכנו: ץ"בסיום חזרת הש•



ערבית
לשבת ויום טוב

שיר המעלות: מתחילים
מזמור לדוד•

לשנה טובה  :( בלילה הראשון)•
תכתב ותחתם

שחרית
לשבת ויום טוב

המלך•
שיר המעלות ממעמקים•

"יוצר: "ץ"בתחילת חזרת הש•
אבינו מלכנו: ץ"בסיום חזרת הש•

קריאת התורה



ערבית
לשבת ויום טוב

שיר המעלות: מתחילים
מזמור לדוד•

לשנה טובה  :( בלילה הראשון)•
תכתב ותחתם

שחרית
לשבת ויום טוב

המלך•
שיר המעלות ממעמקים•

"יוצר: "ץ"בתחילת חזרת הש•
אבינו מלכנו: ץ"בסיום חזרת הש•

קריאת התורה

תקיעת שופר



ערבית
לשבת ויום טוב

שיר המעלות: מתחילים
מזמור לדוד•

לשנה טובה  :( בלילה הראשון)•
תכתב ותחתם

שחרית
לשבת ויום טוב

המלך•
שיר המעלות ממעמקים•

"יוצר: "ץ"בתחילת חזרת הש•
אבינו מלכנו: ץ"בסיום חזרת הש•

קריאת התורה

תקיעת שופר

מוסף
לאחר כל ברכהשופר תקיעות •

:ץ"השחזרת 
"יוצר"•
"ונתנה תוקף"•
"כתר"•
עלינו לשבח•
ארשת, היום הרת עולם•
ברכת כהנים•
וביטחוןמארש שמחה •



ערבית
לשבת ויום טוב

שיר המעלות: מתחילים
מזמור לדוד•

לשנה טובה  :( בלילה הראשון)•
תכתב ותחתם

שחרית
לשבת ויום טוב

המלך•
שיר המעלות ממעמקים•

"יוצר: "ץ"בתחילת חזרת הש•
אבינו מלכנו: ץ"בסיום חזרת הש•

קריאת התורה

תקיעת שופר

מוסף
לאחר כל ברכהשופר תקיעות •

:ץ"השחזרת 
"יוצר"•
"ונתנה תוקף"•
"כתר"•
עלינו לשבח•
ארשת, היום הרת עולם•
ברכת כהנים•
וביטחוןמארש שמחה •

סיום התפילה
תקיעות באמצע קדיש10•
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לשבת ויום טוב

שיר המעלות: מתחילים
מזמור לדוד•

לשנה טובה  :( בלילה הראשון)•
תכתב ותחתם

שחרית
לשבת ויום טוב

המלך•
שיר המעלות ממעמקים•

"יוצר: "ץ"בתחילת חזרת הש•
אבינו מלכנו: ץ"בסיום חזרת הש•

קריאת התורה

תקיעת שופר

מוסף
לאחר כל ברכהשופר תקיעות •

:ץ"השחזרת 
"יוצר"•
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מנחה
כמו בשבת

ץ"אבינו מלכנו אחרי חזרת  הש•
תשליך: 'ביום א•





ימי ראש השנה משעה  בשני 
אחת לפני תפילת מנחת ערב  

ראש השנה עד ערבית במוצאי  
ראש השנה יש להתמיד באמירת  

–תהילים לילה ויום בשקידה רבה 

כי בימים אלו צריכים להיזהר 
, בתכלית הזהירות מדיבורי חול

למעט בשינה ולהרבות בתפילה  
ובכל  , ובתחנונים מקרב ולב עמוק
.רגע פנוי לומר תהילים

שעיקר עבודת ראש השנה  "...

היא בקבלת עול מלכות 

–ולכן עבודת היום , שמים
–גם בגדולים ובעלי צורה 
בעבודה הנראית כמו 

באמירת תהילים כל , פשוטה

כעבד שאין לו זמן  ... )הזמן

אף רגע לשבות ממלאכת  

או כבן הטרוד , אדונו

("בשמחת קבלת פני אביו

תהילים



למדתי היום שהרבי אומר שראש השנה זהו יום 
וכדאי לנצל כל רגע ביום , מיוחד ויקר מאד

אוהב ' כי ה, הזה במיוחד לאמירת תהילים
אני ממש מקווה שאצליח  . שלנוהתהיליםאת 

...השנה להיות כמו כל הגדולים

יש לי כמה רעיונות שיעזרו לך , שושי יקרה
_________________  להצליח 

______________________
______________________
______________________



תוכלי בבקשה . אני צריכה את עזרתך, שושי
?הקטן כדי שאוכל לנוח שעהמוישילשמור על 



מנחה













_________-ביום א 

קריאת התורה

:הקריאה

.__________–ביום א 

.__________-ביום ב 

:הפטרה

.__________-ביום א 

.__________-ביום ב 

אשרי, יקום פורקן: בשבת* 

תקיעת שופר

:לפני התקיעות
________________
________________

:התקיעות
ברכות  :

 ____קולות

:אחרי התקיעות
____________
אשרי

תפילת מוסף
:חלקי התפילה

.1___________

.2___________

.3___________
-לאחר כל חלק 

_________________

:ץ"חזרת הש

"יוצר"

"ונתנה תוקף"

"כתר"

עלינו לשבח

ארשת, היום הרת עולם

ברכת כהנים

מארש שמחה וביטחון

ברכות השחר וקרבנות

_____,כמו בכל 

._______לא אומרים 

שחרית

.____________כמו ב

"המלך"
אחרי ישתבח:

_________________

ש"בברכות ק,
כשחל בחול אומרים

_________________

תפילת העמידה

:ץ"בחזרת הש

"יוצר "-  _________
_______________
_______________

"קדושה"
"ובספר", "וכתוב"

:אחרי התפילה







תפילת ערבית

.____________כמו ב

בשבת מתחילים  
_______________.

בחול מתחילים  
_______________.

"לדוד מזמור"
: בליל א לאחר התפילה

  ________
______________.

סיום התפילה
באמצע קדיש:

אין כאלוקינו, קווה
עלינו לשבח
תהילים :- _______-

 ______________-
 ______________-
______________

 תקיעת שופר-  ____
________________

______________
שש זכירות


