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ִּדיֵני ֹחֶדׁש ֱאלּולִּדיֵני ֹחֶדׁש ֱאלּול

בית חינוך כמשפחה

יום ג' 
י"ז אלול 

יום ד' 
י"ח אלול

? החידה היומית

ציין  כמה שיותר מנהגים ודינים 
מיוחדים שעושים בחודש אלול.

? החידה היומית

מתי השנה יחלו לאמר סליחות 
לפי כל מנהג?

ֹחֶדׁש ֱאלּול הּוא ֹחֶדׁש ָהַרֲחִמים 
ְוַהְּסִליחֹות ֶׁשּבֹו ֲאַנְחנּו ִמְתּכֹוְנִנים ְלֹראׁש 
ַהָּׁשָנה ּוְליֹום ַהִּכּפּוִרים ַעל ְיֵדי ְּתׁשּוָבה, 

ְּתִפָּלה, ּוְצָדָקה.  
ְּבֹחֶדׁש ֱאלּול אֹוְמִרים ְסִליחֹות. ֵיׁש 

ִמְנָהִגים ׁשֹוִנים ֵמֵאיֶזה יֹום ַמְתִחיִלים 
לֹוַמר ְסִליחֹות. 

• ִמְנַהג ְקִהּלֹות ְּבֵני ְסָפַרד ְלַהְתִחיל 
לֹוַמר ְסִליחֹות ִמָּיד ְלַאַחר ֹראׁש ֹחֶדׁש 

ֱאלּול. ַהָּׁשָנה ְּבֵני ְקִהּלֹות ְסָפַרד ִהְתִחילּו 
לֹוַמר ְסִליחֹות ִמּיֹום ֵׁשִני ב' ֶבֱּאלּול. 

• ִמְנַהג ְקִהּלֹות ְּבֵני ַאְׁשְּכַנז ְלַהְתִחיל 
לֹוַמר ְסִליחֹות ִמּיֹום ִראׁשֹון ַּבָּׁשבּוַע 

ֶׁשָחל ּבֹו ֹראׁש ַהָּׁשָנה. ִאם ֹראׁש ַהָּׁשָנה 
ָחל ְּביֹום ֵׁשִני אֹו ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ַּבָּׁשבּוַע, 

ָאז ַמְתִחיִלים לֹוַמר ְסִליחֹות ְכָּבר ִמּיֹום 
ִראׁשֹון ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשִּלְפֵני ֵכן. ַהָּׁשָנה ְקִהּלֹות 

ְּבֵני ַאְׁשְּכַנז ַיְתִחילּו לֹוַמר ְסִליחֹות ִמּיֹום 
ִראׁשֹון כ"ב ֶבֱּאלּול )מֹוָצֵאי ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת 

ִּכי-ָתבֹוא(.      

ְסִליחֹות 
ְּבֹחֶדׁש ֱאלּול

ַּכָּמה ִמִּדיֵני 
ֹחֶדׁש ֱאלּול

• נֹוֲהִגים ִלְתֹקַע ַּבּׁשֹוָפר ַאֲחֵרי ְּתִפַּלת 
ַׁשֲחִרית ְּבָכל יֹום חּוץ ִמְּבַׁשָּבתֹות 

ּוִמְּבֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה.   
ְקִהּלֹות ְּבֵני ְסָפַרד נֹוֲהגֹות ִלְתֹקַע 

ַּבּׁשֹוָפר ַּגם ְּבֵעת ֲאִמיַרת ַהְּסִליחֹות.
• ּתֹוְקִעים ַּבּׁשֹוָפר ְּבֹחֶדׁש ֱאלּול ְּכֵדי 

ְלִהְתעֹוֵרר ְוַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה.
• ִמי ֶׁשּכֹוֵתב ִמְכָּתב ַלֲחֵברֹו ִמְּתִחַּלת 

ֹחֶדׁש ֱאלּול ְמָבְרכֹו ֶׁשִּיָּכֵתב ְוֵיָחֵתם 
ְלַחִּיים טֹוִבים.

• ִּבְקִהּלֹות ַרּבֹות נֹוֲהִגים ְלהֹוִסיף ַאֲחֵרי 
ַהְּתִפָּלה ֶאת ִמְזמֹור "ְלָדִוד ה' אֹוִרי 

ְוִיְׁשִעי..."ֵמֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול ַעד הֹוַׁשְעָנא 
ַרָּבה, ְוֵיׁש נֹוֲהִגים ַעד ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת. 



ִּדיֵני ֹחֶדׁש ֱאלּולִּדיֵני ֹחֶדׁש ֱאלּול

בית חינוך כמשפחה

? החידה היומית

איך מתכוננים 
לראש השנה? )הכי חשוב( 

א. קונים בגדים חדשים. 
ב. התבוננות במעשינו ומחשבה על 

תיקון ושיפור. 
ג.מבשלים מאכלים טעימים. 

ד. תוקעים בשופר.

? החידה היומית

מהו עיקר הסליחות ?

יום ו' 
כ' אלול

יום ה' 
י"ט אלול 

ָמה אֹוְמִרים 
ַּבְּסִליחֹות? 

ּפֹוְתִחים ֶאת ֵסֶדר ַהְּסִליחֹות ְּב"ַאְׁשֵרי 
יֹוְׁשֵבי ֵביֶתָך…" ְוַקִּדיׁש.  

ִעָּקר ַהְּסִליחֹות ֵהם י"ג )13( ִמּדֹות 
ֶׁשל ַרֲחִמים ְוַהִּוּדּוי ֶׁשאֹוְמִרים ְּבסֹוף 
ַהְּסִליחֹות. )ֶׁשּבֹו ַהחֹוֵטא ְמָפֵרט ֶאת 

ֲחָטָאיו(.

ִמּדֹות ָהַרֲחִמים ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ְמֹפָרטֹות ַּבְּפסּוִקים: "…ה' ה' ֵא-ל 
ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד 

ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון 
ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה…" ה' ִלֵּמד ֶאת 

ֹמֶׁשה ֶׁשַּכֲאֶׁשר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל חֹוְטִאים 
ֲעֵליֶהם לֹוַמר ֶאת ִמּדֹות ָהַרֲחִמים.

ְלָכל ֵעָדה ֵיׁש ִּפּיּוִטים ֶׁשּמֹוִסיִפים ְלִעַּקר 
ַהְּסִליחֹות  )לי"ג ִמּדֹות ֶׁשל ַרֲחִמים 

ְוַלִּוּדּוי(. 

ֵאיְך ִנְתּכֹוֵנן 
ִלְקַראת ֹראׁש 

ַהָּׁשָנה? 

ְיֵמי ֹחֶדׁש ֱאלּול ֵהם ְזַמן ַמְתִאים ְלִהְתּכֹוֵנן 
ִלְקַראת ְיֵמי ַהִּדין. ָעֵלינּו ְלִהְתּבֹוֵנן 

ַּבַּמֲעִׂשים ֶׁשָּלנּו ּוַבִהְתַנֲהגּות ֶׁשָּלנּו ִעם 
ֲאָנִׁשים ְמֻבָּגִרים – הֹוִרים ּומֹוִרים, ְוֵכן 
ִעם ַאִחים ַוֲחֵבִרים. ִּבְתקּוָפה זֹו ָראּוי 

ַלֲחֹׁשב ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלַתֵּקן ֶאת ַמֲעֵׂשינּו 
ְוֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלִהְׁשַּתֵּפר, ְּבִמּדֹות טֹובֹות, 
ְּבֶדֶרְך ֶאֶרץ, ְּבִרּבּוי ַמֲעֵׂשי ְצָדָקה ָוֶחֶסד, 

ִּבְתִפָּלה ּוְבִלּמּוד ּתֹוָרה, יֹוֵתר ִמָּתִמיד. 
ַהַּמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים ֶּׁשַּנֲעֶׂשה ִּבְתקּוָפה זֹו 
ַיְמִׁשיכּו ְלַהְׁשִּפיַע ָעֵלינּו ַּבָּׁשָנה ַהֲחָדָׁשה 

ַהָּבָאה ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. 
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ִּדיֵני רֹאׁש ַהָּׁשָנהִּדיֵני רֹאׁש ַהָּׁשָנה

? החידה היומית

איך נקרא ראש השנה 
ב'יעלה ויבוא' ?

? החידה היומית

הסבר\י את המןשגים הבאים: 
"מלכויות", "זכרונות" "שופרות".

יום ב' 
כ"ב אלול

יום א' 
כ"א אלול 

ַהְּבָרכֹות ַהְּמֻיָחדֹות 
ֶׁשל ְּתִפַּלת רֹאׁש 

ַהָּׁשָנה

ִּבְתִפַּלת מּוָסף ֶׁשל ֹראׁש ַהָּׁשָנה 
ְמָבְרִכים ֵּתַׁשע ְּבָרכֹות )ִּבְתִפּלֹות מּוָסף 

ֶׁשל ַׁשָּבת ְוַחִּגים ְמָבְרִכים ֶׁשַבע ְּבָרכֹות(.  

ִמְתַּפְּלִלים ֶאת ְׁשֹלׁש ַהְּבָרכֹות 
ָהִראׁשֹונֹות ּוְׁשֹלׁש ַהְּבָרכֹות ָהַאֲחרֹונֹות 

ֶׁשל ַהְּתִפָּלה ִעם ַההֹוָספֹות ַלֲעֶׂשֶרת ְיֵמי 
ְּתׁשּוָבה ּוְלֹראׁש ַהָּׁשָנה.  ַאֲחֵרי ְׁשֹלׁש 

ַהְּבָרכֹות ָהִראׁשֹונֹות ֶׁשל ָהֲעִמיָדה 
אֹוְמִרים ָׁשֹלׁש ְּבָרכֹות ְמֻיָחדֹות: 

)א( ַמְלֻכּיֹות,  )ב( ִזְכרֹונֹות )ג( ׁשֹוָפרֹות.
• ְּב"ַמְלֻכּיֹות"  ֲאַנְחנּו ַמְמִליִכים ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָעֵלינּו.  
• ּבְ"ִזְכרֹונֹות" ֲאַנְחנּו ַמְזִּכיִרים ֶׁשה' זֹוֵכר 
ָּכל ַמֲעֵׂשי ָאָדם ְוֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ְלטֹוָבה.  

• ְּב"ׁשֹוָפרֹות" ֲאַנְחנּו ַמְזִּכיִרים ֶאת 
ַהְּיׁשּועֹות ֶׁשה' ָעָׂשה ָלנּו ְוַיֲעֶׂשה ָלנּו 
ֶּבָעִתיד ִּבְפסּוִקים ֶׁשֻּמְזֶּכֶרת ָּבֶהם 

ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר.  

ְּבָכל ַאַחת ֵמַהְּבָרכֹות ָהֵאּלּו אֹוְמִרים 
ֲעָׂשָרה ְּפסּוִקים ּוְתִפּלֹות ַהְּקׁשּוִרים 

ְלנֹוֵׂשא ַהְּבָרָכה.

"ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו" 
ְו"ַתְׁשִליְך"

• ַּבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ִמְתַּפְּלִלים ֶאת 
ְּתִפַלּת "ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו".  ְּתִפָּלה זֹו נֹוְסָדה 

ַעל ְיֵדי ַרִּבי ֲעִקיָבא ּוְבֶמֶׁשְך ַהָּׁשִנים 
הֹוִסיפּו ָלּה עֹוד ָועֹוד ִמְׁשָּפִטים, ֲאֶׁשר 

ֻּכָּלם ּפֹוְתִחים ַּבִּמִּלים: "ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו...".  
ְּתִפָּלה זֹו ֶנֱאֶמֶרת ְּבָכל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי 

ְּתׁשּוָבה.  

• ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ְלַאַחר 
ְּתִפיַלת ִמְנָחה, נֹוֲהִגים ַלֲעׂשֹות "ֵסֶדר 

ַּתְׁשִליְך".  הֹוְלִכים ְלָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַמִים, 
ְּכגֹון ָנָהר אֹו ֲאַגם ְואֹוְמִרים ֶאת ֵסֶדר 

ַהַּתְׁשִליְך ֶׁשּמֹוִפיַע ַּבִּסּדּוִרים ּוַבַּמְחזֹוִרים.  
נֹוֲהִגים ְלַנֵער ֶאת ׁשּוֵלי ַהְּבָגִדים ְלִסיָמן 

ֶׁשִּנְתַנֵער ִמָּכל ַהֲחָטִאים ֶׁשְּבָיֵדינּו.

• ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה 
אֹוְמִרים "ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא". ְּב"ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא" 

רֹאׁש ַהָּׁשָנה ִנְקָרא "יֹום ַהִּזָּכרֹון". 
 

• ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ֹלא אֹוְמִרים ַהֵּלל. 



ִּדיֵני ֹחֶדׁש ֱאלּול
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ִּדיֵני רֹאׁש ַהָּׁשָנהִּדיֵני רֹאׁש ַהָּׁשָנה

? החידה היומית

למה מניחים פרי חדש בקידוש 
הלילה השני של ראש השנה ?

? החידה היומית
למה קוראים את פרשת עקידת 

יצחק בראש השנה ?

יום ד' 
כ"ד אלול

יום ג' 
כ"ג אלול 

ְקִריַאת ַהּתֹוָרה 
ְלֹראׁש ַהָּׁשָנה

ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה עֹוִלים ֲחִמָּׁשה ְקרּוִאים 
ַלּתֹוָרה ְוֵכן ַמְפִטיר, ְּכמֹו ְּבָכל יֹום טֹוב.  

ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֹראׁש ַהָּׁשָנה מֹוִציִאים 
ְׁשֵני ִסְפֵרי ּתֹוָרה.  

• ָּבִראׁשֹון קֹוְרִאים ִמֵּסֶפר ְּבֵראִׁשית 
"ַוה' ָּפַקד ֶאת ָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ָאָמר ַוַּיַעׂש 

ה' ְלָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר", ְלִפי ֶׁשָּׂשָרה 
ִנְפְקָדה ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה )ה' ָזַכר אֹוָתּה 

ְוָעָנה ִלְתִפּלֹוֶתיָה(.  

• ַּבֵּסֶפר ַהֵּׁשִני קֹוְרִאים ַמְפִטיר, ֶאת 
ָקְרַּבן ַהּיֹום ִמָּפָרַׁשת ִּפיְנָחס )ְּבֵסֶפר 

ְּבִמְדַּבר(.
ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ֶׁשל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ׁשּוב 

מֹוִציִאים ְׁשֵני ִסְפֵרי ּתֹוָרה.  

• ָּבִראׁשֹון קֹוְרִאים ֶאת ֲעֵקַדת ִיְצָחק, 
ְּכֵדי ְלַהְזִּכיר ְזכּות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּלַבד 

ֹזאת, ֵיׁש ְלָפָרָׁשה זֹו ְקָׁשִרים נֹוָסִפים 
ְלֹראׁש ַהָּׁשָנה: חז"ל ְמַלְּמִדים ֶׁשֲעֵקַדת 

ִיְצָחק ָהְיָתה ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה, ּוְכמֹו ֵכן 
ַהּׁשֹוָפר ַהָּמֳעָדף ְלִמְצַות ְּתִקיַעת 

ׁשֹוָפר הּוא ׁשֹוָפרֹו ֶׁשל ַאִיל, ְּכִפי ֶׁשָהָיה 
ָּבֲעֵקָדה– "ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא 

ְוִהֵּנה ַאִיל ַאַחר ֶנֱאַחז ַּבְּסַבְך ְּבַקְרָניו 
ַוֵּיֶלְך ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ֶאת ָהַאִיל ַוַּיֲעֵלהּו 

ְלֹעָלה ַּתַחת ְּבנֹו".

• ַּבֵּסֶפר ַהֵּׁשִני קֹוְרִאים ַמְפִטיר 
ְּכמֹו ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון.

ַהְּבָרָכה ַעל ַהְדָלַקת 
ֵנרֹות רֹאׁש ַהָּׁשָנה 
ּוִבְרַּכת "ֶׁשֶהֱחָיינּו"

ַּכֲאֶׁשר ַמְדִליִקים ֵנרֹות ְּבֶעֶרב ֹראׁש 
ַהָּׁשָנה ְמָבְרִכים: "ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵקינּו 

ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו 
ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל יֹום טֹוב".  

ֵיׁש ָנִׁשים ֶׁשּנֹוֲהגֹות ְלָבֵרְך ִּבְרַּכת 
"ֶׁשֶהֱחָינּו" ְּבַהְדָלַקת ֵנרֹות, ְוֵיׁש נֹוֲהגֹות 

ֶׁשֹּלא ְלָבֵרְך ִּבְזַמן ַהַהְדָלָקה, ֶאָּלא 
ָלֵצאת ְיֵדי חֹוַבת ִּבְרַּכת ֶׁשֶהֱחָינּו ַּכֲאֶׁשר 

ֵהן ׁשֹוְמעֹות ֶאת ִּבְרַּכת "ֶׁשֶהֱחָינּו" 
ַּבִּקּדּוׁש.  

ְּבִקּדּוׁש ֶׁשל ֵליל ֹראׁש ַהָּׁשָנה מֹוִסיִפים 
ִּבְרַּכת "ֶׁשֶהֱחָינּו". ַּבַּלְיָלה ַהֵּׁשִני ֶׁשל 

ֹראׁש ַהָּׁשָנה נֹוֲהִגים ָלִׂשים ְּפִרי ָחָדׁש 
ַעל ַהֻּׁשְלָחן אֹו ִלְלֹּבׁש ֶּבֶגד ָחָדׁש ִּבְׁשַעת 
ַהִּקּדּוׁש ּוְלַכֵּון ַּגם ַעל ַהְּפִרי אֹו ַעל ַהֶּבֶגד 

ְּבָׁשָעה ֶׁשְּמָבְרִכים ֶׁשֶהֱחָינּו.  



בית חינוך כמשפחה

ְׁשִמַּטת ְּכָסִפים ְׁשִמַּטת ְּכָסִפים

? החידה היומית

באר\י בלשונך את המושג: 
"פרוזבול"

? החידה היומית

הלוות לחבר שלך 10 ₪ השבוע. 
לאחר ראש השנה אתה בא 

לגבות ממנו את הסכום חזרה. 
חברך טוען שלפי שורת הדין 

אינו חייב להחזיר לך הכסף אך 
מוותר לך. 

מי עבר על איסור ? למה ? 

ִמְצַות ְׁשִמַּטת 
ְּכָסִפים

ְּבסֹוף ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה, ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה 
ְלַהְׁשִמיט ְּכָסִפים. על ַהַּמְלֶוה ְלַבֵּטל 

ֶאת ַהחֹובֹות ֶׁשָהיּו ַחָּיִבים ְלַהֲחִזיר לֹו ַעד 
ֹראׁש ַהָּׁשָנה: "ָׁשמֹוט ָּכל ַּבַעל ַמֵּׁשה 

ָידֹו". ְּבנֹוָסף, ָאסּור ַלַּמְלֶוה ִלְתֹּבַע ֶאת 
ַהחֹובֹות ֶׁשָהיּו ַחָּיִבים ְלַהֲחִזיר לֹו ַעד 

ֹראׁש ַהָּׁשָנה: "ֹלא ִיֹּגׁש ֶאת ֵרֵעהּו".

ָאְמָנם, ַהּלֹוֶוה ָיכֹול ְלַׁשֵּלם ֶאת חֹובֹו ִאם 
ִיְרֶצה, ַּגם ְלַאַחר שַהַּמְלֶוה ִהְׁשִמיט ֶאת 

ַהחֹוב ַּכִדּין:
ַהַּמְלֶוה אֹוֵמר: "ַמְׁשִמיט ֲאִני,    

ּוְכָבר ִנְפַטְרָּת ִמֶּמִּני!"  )ְּכלֹוַמר,    
ֵאיְנָך ָצִריְך ְלַׁשֵּלם!(  

ַהּלֹוֶוה עֹוֶנה:  "ַאף ַעל ִּפי ֵכן    
ְרצֹוִני ֶׁשְּתַקֵּבל!"    

חז"ל ִׁשְּבחּו ֶאת ַהּלֹוֶוה ֶׁשעֹוֶׂשה ֵּכן ַעל 
ָּכְך ֶׁשֵאינֹו רֹוֶצה ֵלָהנֹות ִמַּכְסָּפם ֶׁשל 

ֲאֵחִרים, ְוַגם ֵאינֹו רֹוֶצה ִלְגֹרם ְלָכְך 
ֶׁשֲעִׁשיִרים ַיְפִסיקּו ְלַהְלוֹות ֶּכֶסף.

ְּפרֹוְזּבֹול

ַהּתֹוָרה ַמְזִהיָרה ֶׁשֹּלא ְלִהָּמַנע ִמְּלַהְלוֹות 
ִּבְגַלל ְׁשִמַּטת ַהחֹובֹות: "ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן 

ִיְהֶיה ָדָבר ִעם ְלָבְבָך ְבִלַּיַעל ֵלאֹמר 
ָקְרָבה ְׁשַנת ַהֶּׁשַבע ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה 

ְוָרָעה ֵעיְנָך ְּבָאִחיָך ָהֶאְביֹון ְוֹלא ִתֵּתן לֹו 
ְוָקָרא ָעֶליָך ֶאל ה' ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא".   

ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ַּכֲאֶׁשר ִהֵּלל ַהָּזֵקן, ֶׁשַחי 
ְּבסֹוף ְּתקּוַפת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהֵּׁשִני, 

ָרָאה ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל עֹוְבִרים ַעל ִאּסּור 
ְוִנְמָנִעים ִמְּלַהְלוֹות ֶזה ָלֶזה ִמְּפֵני 
ְׁשִמַטּת ְּכָסִפים, הּוא ִּתֵּקן ֶׁשַּיֲעׂשּו 

ְּפרֹוְזּבֹול.

ַמהּו ְּפרֹוְזּבֹול?  
ְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה ֵאיֶנָּנה ְמַבֶּטֶלת חֹוב 

ֶׁשָאָדם ַחָּיב ְלֵבית ִּדין. ְוָלֵכן ַמְלֶוה 
ֶׁשרֹוֶצה ִלְגּבֹות ַהחֹוב, חֹוֵתם ַעל ְׁשָטר 

ִּבְפֵני ְׁשלֹוָׁשה ַּדָּיִנים, וַּבְּׁשָטר הּוא מֹוֵסר 
ֶאת חֹובֹוָתיו ְלֵבית ִּדין. ַמְלֶוה ֶׁשָעַרְך 

ְׁשַטר ְּפרֹוְזּבֹול ַרַּׁשאי ִלְגּבֹות ֶאת 
ַהחֹובֹות ֶׁשַחָּיִבים לֹו.

ֶאת ַהְּפרֹוְזּבֹול ֵיׁש ַלֲעֹרְך ִלְפֵני ֹראׁש 
ַהָּׁשָנה תשע"ו!

שנה טובה- 
כתיבה וחתימה טובה

יום ו' 
כ"ו אלול

יום ה' 
כ"ה אלול 


