
מערכת שידורים לאומית



חגי תשרי
ראד'געם מיכל 



?  מה נעשה היום

נשיר שיר             •

נכיר את חגי תשרי•



נעמי שמר: מאתשנים עשר ירחים      

טבתכסלוחשוןתשרי



שנים עשר הירחים

איירניסןאדרשבט



שנים עשר הירחים

אלולאבתמוזסיון



ראש השנה
בחודש תשרי' א–ראש חודש 

מולד הירח



לוח שנה



לוח עברי



לוחות שנה מחומרים שונים



לוח שנה מעץ



לוח שנה ממתכת



לוח עד



לוח שנה בקופסה



ראש



ראש המגדל



ראש הטור



ראשון בשורה



ראש התורן



ראש הברוש



ברכות החג



הכנת עוגת דבש



חלה עגולה



איגרת ברכה





תפוחים

Paul Cezanne, Apples, 1878



שופר

" ׁ ִביִעי בְֶּּׁאָחד לַחֶֹדש ְּׁ ּׁ יֶה לָכֶם....וַּבחֶֹדשׁ ַהש רוָּעה יִהְּׁ דְּׁבָּר כט" )יוֹם ּתְּׁ ּמִ ('א' בַּ

תקיעות בכל יום של החג100

שלושת סוגי האורכים של  
, תרועה, תקיעה: התקיעה

.שברים



יום הכיפורים



משה וילנסקי: לחן, לאה נאור: מאתסליחה   



שופר



שלושת הרגלים

פסח                          שבועות                            סוכות



סוכות
בְַּׁעת יִָמיםבַּּסֻּכֹּת"• ִׁ בוּ ש ְּׁׁ ש ('מב' ויקרא כג..." )ּתֵּ



בניית סוכה



מודדים



כלי מדידה



כלי מדידה



ארבעת המינים
יּוֹם ָהִראשׁוֹן ּפְִּׁרי עֵּץ ָהָדר" ם לָכֶם בַּ ּתֶ ָמִרים, וּלְַּׁקחְּׁ י נַָחל , ָעבֹתוֲַענַף עֵּץ , כַּּפֹת ּתְּׁ בֵּ ְַּׁערְּׁ ָרא  ...") ו וַיִּקְּׁ

('מ' כג



אתרוג



לולב



הדס



ערבה



קישוט לסוכה



חג שמחת תורה



דגל שמחת תורה



צורת הדגל



במעגל השנה



?מה עוד
כדאי להכין בבית מאכלים מסורתיים  של חגי תשרי יחד עם בני המשפחה •

ולכתוב את המתכון

אפשר להכין כרטיסי ברכה ומעטפות•

?אפשר להכין שרשראות ולמדוד לאיזה אורך מצליחים להגיע•

אפשר להכין ספר שירים של חגי תשרי•

מתכונים



?מה עשינו היום

שרנו שיר             •

הכרנו את חגי תשרי•



ערכו והכינו
מדריכת מתמטיקה בדימוס, ספוקוינישריתה •

.האגף לחינוך קדם יסודי, מדריכת מתמטיקה, ראד'גמיכל •

מנהלת היחידה למידענות וטכנולוגיות דיגיטליות באגף לחינוך קדם , פלוטובאינה •

יסודי

מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות , מדריכה ארצית ללמידה מרחוק, רינת אלפיה•

האגף לחינוך קדם יסודי, מידע

מדריכה ארצית ללמידה בחירום באגף לחינוך קדם יסודי, סמדר בר•



קרדיטים
נעמי שמר: מילים ולחן, שנים עשר ירחים-שיר•

קרוסלה: משה וילנסקי מתוך: לחן, לאה נאור: מילים, סליחה-שיר•



א לחוק זכות 27השימוש ביצירות במהלך שידור זה נעשה לפי סעיף 

,  אם הינך בעל הזכויות באחת היצירות. 2007-ח"תשס, יוצרים

זאת באמצעות , באפשרותך לבקש מאיתנו לחדול מהשימוש ביצירה

rights@education.gov.ilל "פנייה לדוא

נוהל שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות  


