
 

 חוברת עבודה

 

 לימים הנוראים
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________ שם התלמיד



חודש אלול 

 

 סליחות 

סליחות מראש חודש אלול ועד לפני יום כיפור. שאלו  ומרל נוהגים

להביא  ,השלישית ארבעים יום בהם עלה משה רבנו לשמים בפעם

לכן נקבעו ימים  ,ביום כיפור סלח להם הקב"ה .את הלוחות השניים

 אלה לימי רצון למחילה וחזרה בתשובה. 

 מנהג עדות המזרח לקום מתחילת חודש אלול ועד יום כיפור. 

 מנהג בני אשכנז לקום ממוצאי שבת שלפני ראש השנה. 

 אומרים סליחות מאשמורת הבוקר לפני עלות השחר.

 

 שאלות:

 ממתי נוהגים בני עדות המזרח לקום לסליחות_____________ כתבו

 ממתי נוהגים בני עדות אשכנז לקום לסליחות______________ כתבו

 מהו זמן אמירת הסליחות?_____________________________________

  

  



  –סיפור 

 את הסיפור קרא

 

1 



 פיוטי סליחות 

 אדון הסליחות 
 בחן לבבות 

 גולה עמוקות 
 דובר צדקות 

   
 חטאנו לפניך רחם עלינו 

 
 הדור בנפלאות 

 ותיק בנחמות 
 זוכר ברית אבות 

 חוקר כליות 
   

 חטאנו לפניך רחם עלינו
 

 טוב ומטיב לבריות 
 יודע כל נסתרות

 כובש עוונות 
  לובש צדקות

 
 חטאנו לפניך רחם עלינו

 
 מלא זכיות 

 נורא תהילות 
 סולח עוונות 

 עונה בעת צרות
   

 חטאנו לפניך רחם עלינו
 

 פועל ישועות 
 צופה עתידות 
 קורא הדורות
 רוכב ערבות 
 שומע תפילות 

 תמים דעות 
   

 חטאנו לפניך רחם עלינו 
 
 

 

 

 משימות: 

 את הפיוט אדון הסליחות  קראו .1

 את האות הראשונה בכל שורה.  סמנו .2

 לפי איזה סדר, פותחת האות הראשונה במשפט.  .3

 ________________________ מיהו אדון הסליחות? .4

 הפונים?_____________________________מי הם  .5

 

  



 שופר

נוהגים לתקועה בשופר בחודש אלול, אחרי התפילה. מצוה לשמוע 

. גם נשים קול שופר ביום ראש השנה תוקעים מאה ואחת תקיעות

חייבות לשמוע קול שופר. וצריכות לשמוע לפחות תשעה קולות על 

 מנת לצאת ידי חובה.

 

 השנה:מדוע תוקעים בשופר בראש 

בזמן המלכת מלך נוהגים לתקוע בשופר לכבודו. ביום ראש  .1

השנה הקב"ה מגיע להיות איתנו ואנחנו מריעים לו וממלכים 

 אותו למלך. ה' הוא המלך, ה' הוא מלכנו! 

 "בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה'"
 

קול השופר חזק ומעורר את הלב. וכמו שאומר הרמב"ם  .2

ישנים מתרדמתכם, חיפשו  עורובספר הלכות תשובה, 

  במעשיכם וחיזרו בתשובה. 
 

"תקעו כמו שכתוב במסכת ראש השנה זכר לעקדת יצחק.  .3

 . "לפניי בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקדת יצחק

 

 את המילים החסרות: השלימו

 נוהגים לתקוע בשופר בחודש ______. 

גם ______ חייבות לשמוע קול שופר. נוהגים לשמוע _____ תקיעות 

ולכל הפחות ______ תקיעות. קול השופר ______ אותנו לחזרה 

 בתשובה. אנחנו מריעים ב______ לכבוד מלך מלכי המלכים. 

 

 מחסן מילים: שופר, אלול, מאה, נשים, תשע, מעורר. 



  כיצד מכינים שופר:

 רן של איל או מכל בהמה וחיה טהורהנוהגים לתקוע בשופר מק
 )בגלל חטא העגל(.  חוץ מפרה כבש, עז, תיש, יעל, אילה

 

 כעת צפו בסרט "כיצד מכינים שופר"

 מספר ליד כל משפט לפי סדר הפעולות הנכון:   כתבו

 ____ מוציאים את העצם האוטמת את הקרן. 

 ____ מרכים את הקרן.

 ____ בודקים את צליליו של השופר. 

 ___ משייפים ומייפים את המראה החיצוני של השופר. _

 ____ משייפים את הפייה. 

 ____ קודחים נקב בקצה הצר של השופר. 

 

 סדר תקיעות השופר: 

 .)תשר"ת( ותקיעה (- - - - - - - - -, תרועה )(--- --- ---) (, שברים---------) תקיעה

 

 ביום הראשון מברך בעל התקיעה:

 ברכת לשמוע קול שופר.  .1
 ברכת שהחיינו. .2

 ביום השני מברך בבעל התקיעה:

 רק ברכת לשמוע קול שופר. 

  אם חל ראש השנה בשבת לא תוקעים בשופר. 



  -סיפור   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משימות:

 קראו את הסיפור

 __________שתפו כיצד הרגיש נחום בזמן תקיעות השופר____ .1
________________________________________________________

________________________________________________________ 
שהרגשתם בזמן  ועל החוויה נסו להיזכר בבית הכנסת שלכם .2

 תקיעות השופר _________________________________________
________________________________________________________

_______________________________________________________ 



 ראש השנה 

  –  - סימנים

בראש השנה אנחנו מבקשים מה' שיחדש עלינו שנה טובה. אנחנו 
מבקשים זאת בתפילה ורומזים על כך במנהגים שונים, כמו באכילת 

 מאכלים מיוחדים בסעודת החג. 

 :ג המתחבאים בתפזורתמצאו את סימני הח

 ח ש ב ד ב ח ו פ ת

 ר י ת ר כ צ א ר ס

 א פ ר נ ג ד ש א ר

 ש ר מ ת ק י ה ג י

 כ ו צ ג ר א ה ל מ

 ב ב ק ט א ס ז ש ו

 ש י ד צ ק ט ו ד נ

 ג א נ ב ר ז ג מ ח

 

 מחסן:

תמר, גזר, ראש כבש, ראש דג, קרא, רוביא, 
 תפוח בדבש, כרתי, רימון. 

  



 - תשליך

 "ישוב ירחמהו יכבוש עוונותינו 

 ותשליך במצולות ים כל חטאתם" )מיכה ו'(

ביום הראשון של ראש השנה אחרי תפילת מנחה לפני 
או לבאר ואומרים  שקיעת השמש הולכים לים או לנהר

נקראת כך משום שאנו משליכים תפילת "תשליך". התפילה 
  . נוהגים לנערכל זכר יישאר במקום שבו לא את החטאים

את שולי הבגדים לסימן שאנו משליכים את החטאים 
 מעלינו. 

 

 יהודים באמירת תשליך

  



 עשרת ימי תשובה

 , נּול  ל כ  ל  פ  ת  ם נ  רֹוב מ  ש  יֹול  

 נּול ל  ח  , מ  נּוח ל  ל  ס  

 ים, ע  ר  ה   ינּושֹ  ע  ל מ  כ  ל  

 ים. שֹ י מ  ל  ב  מ   אנּוט  ח  ש  

 

– 

 , נּור  ה  ט  ע י  ש  פ  ן ו  ֹוע  מ  

 , ינּול  ע   שד  ח  ה י  ב  ה טֹונ  ש  

 נּוב  ת  כ  ים י  י  ר ח  פ  ס  ב  

  .ינּול  ע   ׂשרֹופ  י   מֹולֹות ש  כ  ס  ו  

 

 

 רוע הגזרה" "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את

עשרת ימי תשובה אלו ימים שמיוחדים לחזרה 
בתשובה. נוהגים לבקש סליחה ולהתוודות על 
חטאים. בתפילה מוסיפים מה' שיכתוב אותנו 
בספר החיים. לפני יום כיפור נוהגים מנהג 

  כפרות.

 

  –מנהג הכפרות 

 סמנו על מה נוהגים במשפחתכם לערוך מנהג כפרות:

 

  



  –יום הכיפורים 

 , יום הכיפורים בזמן שבית המקדש היה קיים.סיפור

 

 

 



  –יונה הנביא 

 ביום הכיפורים קוראים בהפטרה של תפילת מנחה את הספר יונה. 
 את המשפט הנכון ליד כל תמונה. התאימו 

מבין שה' כועס  יונה. 3סערה בים.  מתחילה. 2 יונה בורח לאנייה שמפליגה לעיר תרשיש.1
דג גדול בולע את יונה, יונה עושה תשובה והדג מקיא אותו ליבשה. .4מושלך לים.  עליו והוא

 ה' מצמיח ליונה עץ קיקיון שיהיה לו צל. . 6יונה הולך אל נינווה ומוכיח את אנשי העיר. . 5


