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  ֶהֳחָדִׁשים ַרֶּכֶבת 

  

  ֲעבֹוָדה
 :íé Äì ÀLÇðÀå íé ÄL ÈãÃç Æä ú ÆáÆkÇø Àa ïÅð Éåa Àú Äð  

ר הּוא חֶֹדׁש  � ּטָ א                                    ַהּקַ ֵרי ּבָ ׁשְ   ַאַחר חֶֹדש ּתִ

א  � ָון ּבָ    אַאֲחֵרי חֶֹדׁש ִניָסן בָּ                                  ַאֲחֵרי חֶֹדׁש ֶחׁשְ

ֶבת ַהחֶֹדׁש ָהַאֲחרֹון  � ַרּכֶ     הּואּבָ

ם � ָנה הּוא ּגַ ָ ׁשּ   ַהחֶֹדׁש ָהַאֲחרֹון ּבַ

ה ְוָאז ַמְתִחיל ׁשּוב חֶֹדׁש  ָנה ֲחָדׁשָ ָנה ַמְתִחיָלה ׁשָ ָ ֶמת ַהׁשּ ּיֶ ְסתַּ ּמִ ׁשֶ   ּכְ

ָנה  � ָ ְגֶמֶרת ַהׁשּ ּנִ ַנת ִנְקֵראת ׁשֶ   ׁשְ

ַנת � ְראּו ׁשְ ה ִיּקָ ָנה ַהֲחָדׁשָ ָ  ַלׁשּ

ָנה                                 חֶֹדׁש ֱאלּול הּוא ַהחֶֹדׁש  ָ ל ַהׁשּ   , ׁשֶ

א                                 ין                                    ַאֲחָריו ּבָ    .יֹום ַהּדִ

ם �      הַ  חֶֹדׁש                                  חֶֹדׁש הַ : חֶֹדׁש ֱאלּול ִנְקָרא ּגַ

   הַ ְוחֶֹדׁש          

 הְּתׁשּובָ   ַרֲחִמים  ְסִליחֹות  ָנהרֹאׁש ַהָּׁש   ָהַאֲחרֹון 
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  חֶֹדׁש ֱאלּול
  ָאנּו ַעְכָׁשו ִנְמָצִאים

  ְּבחֶֹדׁש ֶׁשל ְּתׁשּוָבה ְוַרֲחִמים

  חֶֹדׁש ֶׁשל ְסִליחֹות

  .ְּבִמְצוֹותַנְרֶּבה ּבֹו 

  ָקרֹוב ֵאֵלינּוה' ְּבחֶֹדׁש ֶזה 

  :ְוקֹוֵרא ָלנּו

  !ִּבְתׁשּוָבהִחְזרּו 

 !ּוִבְצָדָקהַהְרּבּו ִּבְתִפָּלה 

  ֲעבֹוָדה

1 .úÉåø ÅñÂç Çä íé Äìé Äî Çä ú Æà íé Äì ÀLÇð: 

  ִנְמָצִאים                        ָאנּו 

  .ְוַרֲחִמים                        ֶׁשל                       

  חֶֹדׁש ֶׁשל 

  .                      ַנְרֶּבה ּבֹו 

  ֵאֵלינּו                      ה' ְּבחֶֹדׁש ֶזה 

  :ְוקֹוֵרא ָלנּו

  !                      ִחְזרּו 

  !                       ּו                         ַהְרּבּו 

  ? ַמה ַמְרִּבים ַלֲעׂשֹות ְּבחֶֹדׁש ֶזה. 2

  

 ה'? ַמה קֹוֵרא ָלנּו . 3
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 ה'ָדִוד לֹוַמר לְ   ָכה ִלְׁשלַֹח ַּכְרִטיס ְּברָ  

  ִמְנֲהֵגי חֶֹדׁש ֱאלּול

eìÁà L Æã Éç é ÅâÂä Àð Äî ú Æà áÉåz Àë Äðíé Äà Àú Çn Çä øei Äv Çä ãÇé Àì ì  

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ַמְחָסן ִמיִלים:
    

   

 תְלַהְׁשִּכים ִלְסִליחֹו  ִלְבּדֹוק ְּתִפִּלין ּוְמזּוזֹות 

  ָלֶתת ְצָדָקה 

 ְּבׁשֹוָפר  ִלְתקֹועַ 

 ְלָדִוד
 ה'  

אֹוִרי 
ִעי   ...ְוִיׁשְ
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  ִּדיֵני חֶֹדׁש ֱאלּול

ְותֹוְקִעים ְּבָכל יֹום . נֹוֲהִגים ִלְתקַֹע ְּבׁשֹוָפר ְּבחֶֹדׁש ֶזהא. 

, רּוָעה ּוְתִקיָעהְּתִפיַלת ַׁשֲחִרית ְּתִקיָעה ְׁשָבִרים ְּת ְלַאַחר 

  .חּוץ ֵמֶעֶרב רֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשַּמְפִסיִקים ּבֹו

ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ָהָעם , ְוַטַעם ַהְּתִקיעֹות ְּבחֶֹדׁש ֶזה

  .ִּכי ַהֶּטַבע ֶׁשל ַהּׁשֹוָפר ְלעֹוֵרר ּוְלַהֲחִריד, ִלְתׁשּוָבה

   ֲעבֹוָדה

  ? ַמה נֹוֲהִגים ַלֲעׂשֹות ְּבחֶֹדׁש ֱאלּול. 1

_____________________________________________________  

  ?ָמַתי ּתֹוְקִעים ְּבָכל יֹום. 2

_____________________________________________________  

  ?ֵאּלּו סּוֵגי ְּתִקיעֹות ּתֹוְקִעים. 3

___________________________________________________  

  ?קֹועַ ָמַתי ַמְפִסיִקים ִלְת . 4

_____________________________________________________  

  ?ַמה ַהַּטַעם ַלְּתִקיעֹות. 5

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

   

  ִקּצּור
ְלָחן  ׁשֻ
 ָערּוךְ 
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  .ּוזֹותנֹוֲהִגים ִלְבּדֹוק ְּבחֶֹדׁש ֶזה ְּתִפִּלין ּוְמז. ב

ִמיִני עֹוד נֹוֲהִגים ֶׁשִּמּיֹום ֵׁשִני ֶׁשל חֶֹדׁש ֱאלּול ַעד ְׁש 

ֶאת , אֹוְמִרים ַּבּבֹוֶקר ּוָבֶעֶרב ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה, ֲעֶצֶרת

  ". ְוִיְׁשִעיאֹוִרי ה' ְלָדִוד "ַהִּמְזמֹור 

  . עֹוד נֹוֲהִגים לֹוַמר ְּתִהִּלים ְּבִצּבּור

ֹו ֶרת ַלֲחֵברֹו ָצִריְך ִלְרמֹז ִּבְתִחָּלָתּה אְּכֶׁשּכֹוֵתב ָאָדם ִאּגֶ 

ר ְלִהָּכֵתב ּוְלֵהָחֵתם ְּבֵספֶ , ֶׁשִּיְזֶּכה ִּביֵמי ַהִּדין, ֶׁשהּוא ְמַבֵּקׁש ָעָליו ּוְמָבְרכֹו, ְּבסֹוָפּה

  .ַחִּיים טֹוִבים

  ֲעבֹוָדה

 .àúÉåð Éåë Àp Çä úÉåáeL Àz Çä úÆà óé Ä÷Çð :  

  :יםְּבחֶֹדׁש ֱאלּול נֹוֲהגִ . 1

  .ִלְבּדֹוק ְּתִפִּלין ּוְמזּוזֹות �

  ."אֹוִרי ְוִיְׁשִעיה' ְלָדִוד "לֹוַמר  �

  .לֹוַמר ִּבְרַּכת ֶׁשֶהֱחָיינּו �

  .לֹוַמר ְּתִהִּלים ְּבִצּבּור �

  .לֹוַמר ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא �

  .ְלָחֵבר 'ָׁשָנה טֹוָבה' ִאֶּגֶרתִלְכּתֹב  �

  ".ַעל ַהִנִּסים"לֹוַמר ְּתִפיַלת  �

 .áíé Äì ÀLÇð :  

_________                               ֶׁשל רֹאׁש חֶֹדׁש ב' אֹוְמִרים ִמּיֹום ... אֹוִריה' ָדִוד לְ 

  ______________   ____ַעד 

_________                     ַּפַעם ְּב . ִמְזמֹור ֶזה אֹוְמִרים ְּבָכל יֹום ְׁשֵּתי ְּפָעִמים

  . ְּלַאַחר ַהְּתִפָּלה_________ ּוַפַעם 
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  ָהַרֲחִמיםחֶֹדׁש 

ְוָרָצה , ֲעֵליֶהםָּכַעס . ה' ֵהם ָחְטאּו ְּבֵחְטא ָהֵעֶגל, ַּכֲאֶׁשר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַּבִּמְדָּבר

ֶׁשִּיְסַלח ַלה' ְלִהְתַּפֵּלל , ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ָעָלה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַלָּׁשַמִים  .ַלֲהרֹוג אֹוָתם

ְּברֹאׁש  ַּבַּפַעם ַהְּׁשִליִׁשית ָעָלה מֶֹׁשה. ָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלהָלֶהם ְוָהָיה ָׁשם ַאְר 

  .חֶֹדׁש ֱאלּול ְוָיַרד ְּביֹום ִּכּפּור

ָלֵכן ִנְקָּבע חֶֹדׁש ֱאלּול . ָסַלח ָלֶהםה' ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה ּוְביֹום ִּכּפּור 

  .ים ּוְסִליָחהַרֲחִמ , ְלחֶֹדׁש ֶׁשל ְּתׁשּוָבה

  ֲעבֹוָדה

 .à úÆà óé Ä÷Çðä Èîé Äà Àú Çn Çä ä ÈáeL Àz Çä :  

  : ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָחְטאּו ַּבִּמְדָּבר ְּב . 1

  .ֲאִכיַלת ְּדָבִרים ְטֵמִאים  .א

  .ִחּלּול ַׁשָּבת  .ב

  .ֵחְטא ָהֵעֶגל  .ג

  :מֶֹׁשה ִּבֵּקׁש ֵמה'. 2

  .ֶּׁשִּיְׁשַלח ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלָכל ַהחֹוִלים  .א

  .ְסַלח ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ֵחְטא ָהֵעֶגלֶׁשּיִ   .ב

  .ֶׁשְּיַחֵּדׁש ָעֵלינּו ָׁשָנה טֹוָבה  .ג

  : ַהֵּׁשם ָׁשַמע ֶאת ְּתִפיַלת מֶֹׁשה. 3

  .ְוֶהֱעִניָׁשם  .א

  .ְוָכַעס ֲעֵליֶהם  .ב

  .ְוַסָּלח ָלֶהם  .ג

  :חֶֹדׁש ֱאלּול ִנְקָּבע ְלעֹוָלם ְלחֶֹדׁש ֶׁשל. 4

  .ַצַער  .א

  .יָחהַרֲחִמים ּוְסלִ , ְּתׁשּוָבה  .ב

  .ִׂשְמָחה  .ג
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  חֶֹדׁש ַהְּתׁשּוָבה

ׁשּוָבה    ֶחֶסד ֵמה' -ַהּתְ

  .ָבהְמַרֵחם ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְונֹוֵתן ָלֶהם ֶאְפָׁשרּות ַלֲחזֹור ִּבְתׁשּוה' 

ְתׁשּוָבה   ?ֵאיְך חֹוְזִרים ּבִ

  .ֶׁשָחָטאנּו ִנְזָּכִרים ַּבֵחְטא �

  .ְרִטיםּוִמְתחָ ֶאת ַהֵחְטא ֶׁשָעִׂשינּו ַעל  ִמְצַטֲעִרים �

  .ְּבֶלב ָׁשֵלם ְמַבְקִׁשים ְסִליָחה �

 .ִלְהיֹות טֹוִבים יֹוֵתר ְולֹא ַלֲחטֹא יֹוֵתר ַמְבִטיִחים �

  ֲעבֹוָדה

  :ְנַסֵּדר ֶאת ְׁשַלֵּבי ַהְּתׁשּוָבה ַעל ִּפי ַהֵּסֶדר ַהָּנכֹון

  ִנְצַטֵער ַעל ָהֲעֵבָרה.      

  ְנַבֵּקׁש ְסִליָחה.      

  יֹוֵתר. ַנְבִטיַח לֹא ַלֲחטֹא       

   .ִנָּזֵכר ַּבֵחְטא      
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  ?ַעל ַמה ֵיׁש ְלִהְתָחֵרט -ַנִקיף ְּבִעּגּול 

  ְלַבֵּקר חֹוִלים �  ְלַהֲעִליב ָחֶבר �  ָלֶתת ְצָדָקה  �

  ְלָבֵרְך ְּבַכָּוָנה �  ה לֹא ִלְׁשמֹוַע ְּבקֹול ַהּמֹורֶ  �   ְלִהְתַחֵּצף ַלהֹוִרים �

  ְלַכֵּבד ֶאת ַההֹוִרים �   ְלִהְתַּפֵּלל ִמּתֹוְך ַהִּסּדּור �

  ?ַמה ַנְבִטיַח ַעל ָּכל ַמֲעֵׂשה

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ָרָכה  ַעל ּבְ

ָנה ּוָ ִלי ּכַ  ּבְ

  ַעל

 ֶעְלּבֹון 

  ַעל

ה  ֻחְצּפָ

  ַעל 

ָנה  ַהְלׁשָ

ּבּור   ַעל ּדִ

ה ִפּלָ ּתְ  ּבַ

  ַעל 

ֶקר  ׁשֶ

   

   

 ֶּבר ַּבְּתִפָּלהלֹא ֲאדַ   לֹא ֶאְתַחֵּצף  לֹא ֲאַׁשֵּקר יֹוֵתר 

 לֹא ַאְלִׁשין  ֲאָבֵרְך ְּבַכָּוָנה  ַאַעִליב יֹוֵתר לֹא 
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  ֲעבֹוָדה

  .  ַהְׁשֵלם ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ִמּתֹוְך ַהִמיִלים ֶׁשְּבַמְחַסן ַהִמיִלים .1
    

  ___________ ַהָּׁשַמִים ְזרּוִעים ְּב , ַלְיָלה �

  __________ַהַּׁשָּמׁש ּדֹוֵפק ַעל  �

  __________ ַהְׁשִּכימּו לְ   ___________ִיְׂשָרֵאל ַעם : ְוקֹוֵרא �

  __________ ֲאָנִׁשים ִויָלִדים צֹוֲעִדים לְ  �

  ___________ִּביֵדיֶהם ִסְפֵרי  �

   ____________ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת יֹאְמרּו ָּכל ַהִּמְתַּפְּלִלים ֶאת ְּתִפיַלת �

  _______  ________ֶׁשל ___  _____ח ָלֶהם ַעל ֵמַהֵּׁשם ֶׁשִּיְסלַ ִויַבְקׁשּו  �

   

 ִלְסִליחֹות  ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְקדֹוִׁשים 

 ָּכל  ַהַחָּטִאים ְסִליחֹות 

 ּכֹוָכִבים ַחּלֹון 

 ַהָׁשָנה
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  רֹאׁש ַהָּׁשָנה
ָּׁשָנה ְּכֵדי ִלְרמֹז ָלנּו ֶׁשַהֵּׁשם ׁשֹוֵקל ְּברֹאׁש הַ ____ ____ַמַּזל חֶֹדׁש ִּתְׁשֵרי הּוא 

  ________ הַ ְוֶאת _______ ַה  ֶאת 

   .ְסָפִרים_______ ּפֹוֵתַח ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ה' 

  .ְּגמּוִרים_________  ֵסֶפר ֶׁשל

  .ְּגמּוִרים_________  ֵסֶפר ֶׁשל 

  ___________.ְוֵסֶפר ֶׁשל 

  מֹאְזַנִים   ,ַצִּדיִקים    ,ֲעֵברֹות     ,ְרָׁשִעים     ,ִמְצוֹות    ,ֵּבינֹוִנִּיים :ְלַהְׁשָלָמה ִמיִלים

  .ֶהְסֵּבר ֶׁשָּלּהִנְמַּתח ַקו ֵּבין ַהִּמיָלה לַ 

  ַהְרֵּבה ֲעֵברֹות �  �  מּוִריםְלַצִּדיִקים ּגְ 

  וֹותִמְצוֹות ַוֲעֵברֹות ָׁש  � �  ִלְרָׁשִעים

  ַהְרֵּבה ִמְצוֹות � �  ְלֵבינֹוִנים

  ְּגַזר ַהִּדין

ַמִים ְמַחִּכים ָלֶהם ַּבָּׁש  �  �  ַצִּדיִקים 

  ַעד יֹום ַהִּכּפּוִרים

ם ֶנְחָּתִמים ִמַּיד ְלַחִּיי � �  ְרָׁשִעים

  טֹוִבים

  ֶנְחָּתִמים ְלָמֶות � �  ִניםְלֵבינֹו

  

 

 



12  
  

   רֹאׁש ַהָּׁשָנהִּדיֵני 

  .נֹוֲהִגים ַלֲעׂשֹות ִסיָמִנים ְלָׁשָנה טֹוָבה, ַהַּלְיָלהִּבְסעּוַדת 

ְיִהי ָרצֹון , "אֹוְמִרים, ְוַאַחר ֶׁשָאְכלּו ַּכַּזִית, טֹוְבִלים ְּפרּוַסת ַהּמֹוִציא ִּבְדָבׁש

  ".ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקהֶׁשְּתַחֵּדׁש ָעֵלינּו ָׁש 

" ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ: "ְוַאַחר ָּכְך טֹוְבִלים ְקָצת ַּתּפּוַח ָמתֹוק ִּבְדָבׁש ּוְמָבְרִכים ָעָליו

  '.ְיִהי ָרצֹון'ְואֹוְמִרים , ְואֹוְכִלים

ְולֹא (ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְהֶיה ְלרֹאׁש : "ְואֹוְמִריםַחי ְונֹוֲהִגים ֶלֱאכֹול רֹאׁש ֶׁשל ַּבַעל 

  )".ְלָזָנב

  ,ַּגם אֹוְכִלים אֹוָתן ַהְּיָרקֹות ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ֵׁשם ַהּמֹוֶרה ְלטֹוָבה

  .ֶׁשֵּיׁש ֶרֶמז ִלְרּבֹות ְּכמֹו ַהָּדִגים, ְוֵיׁש נֹוֲהִגים ֶלֱאכֹול ָּדִגים 

  .רֹאׁש ַהָּׁשָנהֵאין אֹוְכִלים ְּדָבִרים ֲחמּוִצים אּו ְמִריִרים ְּב 

  

  ֲעבֹוָדה

  .ַנִקיף ֶאת ַהַּמֲאָכִלים אֹוָתם ֶאְפָׁשר ֶלֱאכֹול ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה

  ,ְדַבׁש  ,ַּתּפּוחַ   ,ֶּגֶזר  ףִּפְלֵּפל ָחִרי  ,ַעְגָבִנּיֹות  ,ָּבָׂשר

  ,ִרּמֹון  ץְמָלְפפֹון ֲחמּו  ַמְמַּתִּקים  רּוְּבָיא  ,ָּתָמר  ,ָּדג ָמלּוחַ 

  ,ִסְלָקא  ,ַּכְרִּתי  ,ָּבָנָנה  ,ָקָרא  ,ַּגְרִעיִנים  ,גָזָנב ֶׁשל ּדָ 

  .ֲאַבִּטיחַ   ,ִלימֹון  ,ַחָּלה  ,ֶלֶחם  חעֹוף ָטבּול ְּבֶמלַ   ,ָּדִגים

ְיִהי ָרצֹון "
יִּ  לּו ׁשֶ ְתַקּבְ

ִפּלֹוֵתינּו  ּתְ
ַאֲהָבה  ְלָפֶניָך ּבְ

 ".ּוְבָרצֹון

�
eh

  
  ִקּצּור

  

  
     ןֻׁשְלחָ 

 ָערּוְך 
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   רֹאׁש ַהָּׁשָנהִּדיֵני 

ְלָׁשָנה טֹוָבה , "ְּתִפיַלת ַמֲעִריב ְּבֵליל ִראׁשֹון נֹוֲהִגים לֹוַמר ָּכל ֶאָחד ַלֲחֵברֹוְלַאַחר 

  ".ִּתָּכְתִבי ְוֵתָחֵתִמי : "ְוַלְּנֵקָבה אֹוְמִרים". ב ְוֵתָחֵתםִּתָּכֵת 

  ֲעבֹוָדה

  : ַהְׁשֵלםא. 

  : __________  _________    __________    _________ְמָבְרִכיםַלָּזָכר 

  _________  _________    __________    _________ ?ֶאת ִמי ְנָבֵרְך ָּכְך 

  _______  _________    __________    _________: __ַלְּנֵקָבה ְמָבְרִכים

  _________  _________    __________    _________ ?ֶאת ִמי ְנָבֵרְך ָּכְך 

ָיינּו ֶׁשְּתֵהא ִּבְרַּכת ֶׁשֶהחֱ , ַמִּניִחים ַעל ַהֻׁשְלָחן ְּפִרי ָחָדׁש, ֵׁשִנינֹוֲהִגים ֶׁשְּבִקּדּוׁש ֵליל 

  .ֶׁשּלֹוֵבׁש ֶּבֶגד ָחָדׁשאֹו , ִריַּבִּקּדּוׁש ַּגם ַעל ַהּפְ 

  : ַנְׁשִליםב. 

ָלֵכן ַמִּניִחים _________ ַּבַּלְיָלה ַהֵּׁשִני ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה אֹוְמִרים ַּבִּקּדּוׁש ִּבְרַּכת 

  _______   ________.אֹו ֶׁשּלֹוְבִׁשים _______   ________ ַעל ַהֻׁשְלָחן 

ם ֶאָּלא הֹוְלִכים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְואֹוְמִרים ְּתִהִּלי, ֵאין ִליׁשֹון, ְלַאַחר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון

  .ְּבִצּבּור

   :ָּנִׁשיב. ג

  ____________________________? ְלָאן הֹוְלִכים ְלַאַחר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון. 1

  ?ַמּדּוַע הֹוְלִכים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְלַאַחר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון. 2

_____________________________________________________  

�
eh

  
  ִקּצּור

  

  
     ןֻׁשְלחָ 

 ָערּוְך 
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  ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר

  : ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ְּכמֹו ֶׁשָּכתּובׁשֹוָפר ַהּתֹוָרה ִצְּוָתה אֹוָתנּו ִלְׁשמֹוַע ְּתִקיַעת 

  ".ּוַבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם"

  ?ָמַתי ּתֹוְקִעים

  .ִלְפֵני ְּתִפיַלת מּוָסףִּתְׁשֵרי ּתֹוְקִעים ְּבׁשֹוָפר י' ְב א' ּוְּבָיִמים  אׁש ַהָּׁשָנהְּברֹ

ַמה ּתֹוְקִעים   ? ּבְ

  .ֶׁשִּצּדֹו ָהֶאָחד ַצר ְוִצּדֹו ָהַאֵחר ָרַחבֶּקֶרן ֶׁשל ַאִיל ֶהָעׂשּוי ִמ  ְּבׁשֹוָפרּתֹוְקִעים 

ִקיָעה  ָעִמים ַלּתְ   ַהּטְ

   .ִּבְתׁשּוָבה ַלֲחָזָרהָתנּו ַהּׁשֹוָפר ְמעֹוֵרר אֹו

  .ַמְמִליִכים ֶאת ַהֵּׁשם ְלֶמֶלְך ִּבְתִקיַעת ׁשֹוַפר ָאנּו 

ם ֶאת  ִלְפֵני ַהּש ַמְזִּכיִרים ִּבְתִקיַעת ׁשֹוַפר   .ֲעֵקַדת ִיְצָחקֵׁ

  .ַמָּתן ּתֹוָרהֶאת  ַמְזִּכיִריםִּבְתִקיַעת ׁשֹוַפר 

  .ַהָּׂשָטןְמַבְלְּבִלים ֶאת ִּבְתִקיַעת ׁשֹוַפר 

ִקיעֹות ְזַמן ַהּתְ ה ּבִ    ?ַמה ַנֲעׂשֶ

  .ַאֲחֵרי ַהַחָּזן ַנֲחזֹור ַעל ַהְּפסּוִקים. ַלְמַנֵּצחַ  נֹאַמר ֶׁשַבע ְּפָעִמים ֶאת ַהִּמְזמֹור

  .ַנֲעֶנה ָאֵמן, לֹא ְּנַדֵּבר, ַלְּבָרכֹותֵהיֵטב  ַנְקִׁשיב

  . זֹור ִּבְתׁשּוָבהַנְחׁשֹב ַלחֲ , ַנְקִׁשיב ְלָכל ְּתִקיָעה ּוְתִקיָעה

  : ְמָבְרִכים ְׁשֵּתי ְּבָרכֹות

  .ִלְׁשמֹוַע קֹול ׁשֹוָפרה' ..... ָּברּוְך ַאָּתה 

  .ְוִקְּיָמנּו ְוִהַּגְענּו ַלְּזַמן ַהֶּזהֶׁשֶהֱחָיינּו ה'.... ָּברּוְך ַאָּתה 
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  ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר

  ֲעבֹוָדה

  ?ָמַתי ּתֹוְקִעים ַּבּׁשֹוָפר. 1

___________________________________________________  

  ? ____________________________________ִמַּמה ָעׂשּוי ַהּׁשֹוָפר. 2

  ? _________________________________ַמִהי צּוָרתֹו ֶׁשל ַהּׁשֹוָפר. 3

  "? ____________________ַלְמַנֵּצחַ "ַּכָּמה ְּפָעִמים נֹאַמר ֶאת ַהִּמְזמֹור . 4

  ?ָמֵהם? ַּכָּמה ְּבָרכֹות ְמָבְרִכים ִלְפֵני ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר. 5

___________________________________________________  

___________________________________________________  

  ?ֵּכיַצד ָעֵלינּו ְלִהְתַנֵהג ִּבְזַמן ְּתִקיַעת ַהּׁשֹוָפר. 6

___________________________________________________  

___________________________________________________  

  :ְמַתח ַקו. 7

  ְלֶמֶלְך ה' ֶאת   �  �  ַהּׁשֹוָפר ְמעֹוֵרר

  ֶאת ַמָּתן ּתֹוָרה � �  יםַּבּׁשֹוָפר ַמְזִּכיִר 

  ָבהַלֲחָזָרה ִּבְתׁשּו � �  יםַּבּׁשֹוָפר ְמַבְלְּבלִ 

  קֶאת ֲעֵקַדת ִיְצחָ  � �  ִכיםְּבׁשֹוָפר ַמְמִלי

  ֶאת ַהָּׂשָטן � �  יםַּבּׁשֹוָפר ַמְזִּכיִר 
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  "ּתֶֹקףּוְנַתֶּנה "

ּוִרים מּוָסף ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְויֹום ַהִּכּפִּבְתִפַּלת 

: לֹוַמר ֶאת ְּתִפיַלתַרּבֹות נֹוֲהִגים ִּבְקִהילֹות 

  ".ּוְנַתֶּנה ּתֶֹקף"

  ?ה ַהּזֹוִמי ִחֵּבר ֶאת ַהְּתִפּלָ 

ַרִּבי : ָעִׁשיר ְוָיֶפה ּוְׁשמֹו, ַמֲעֵׂשה ְּבִאיׁש ַצִּדיק 5 

ָּיִמיר ַהּמֹוֵׁשל ְוַהָּׂשִרים ִּבְּקׁשּו ִמֶּמּנּו ֶׁש . ַאְמנֹון

  . ֶאת ָּדתֹו ְוַיֲהפְֹך ְלגֹוי

ם ֶׁשהּוא ָעָנה ָלהֶ , ִּבְגַלל ֶּׁשִּבְּקׁשּו ָּכל יֹום. ַרִּבי ַאְמנֹון לֹא ָרָצה ִלְׁשמֹוַע ָלֶהם

ֶׁשָּנַתן  ְּכֶׁשָחַזר ְלֵביתֹו ִהְצַטֵער ְמאֹוד ַעל ַהְּתׁשּוָבה. רֹוֶצה ַלֲחׁשֹב ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים

ַהּמֹוֵׁשל . ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי לֹא ָהַלְך ֶאל ַהּמֹוֵׁשל. ָלֵכן לֹא ָאַכל ְולֹא ָׁשָתה, ַלּמֹוֵׁשל 10 

  .ָׁשַלח ֲחָיִלים ֶׁשָּיִביאּו אֹותֹו ְּבכֹחַ 

  ?ָּבאָת ָׁשַאל ַהּמֹוֵׁשל ֶאת ַרִּבי ַאְמנֹון ַמּדּוַע לֹא 

 ִּכי ָאְמָרה ֶׁשָעֶליהָ  –ְלׁשֹוִני ַקְּצצּו ֶאת . ֲאִני ֶאְגזֹר ֶאת ָהעֶֹנׁש: ָאַמר ַרִּבי ַאְמנֹון

  .ַלְחׁשֹב ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים

. ְלחּו אֹותֹו ְלֵביתֹו ַעל ִמָּטתֹוַאַחר ָּכְך ָׁש , ֲאָבל ַהּמֹוֵׁשל ִצָּוה ֶׁשְּיַקְּצצּו ֶאת ַרְגָליו 15 

  .ְּכֶׁשִהִּגיַע רֹאׁש ַהָּׁשָנה ִּבֵּקׁש ֶׁשֻּיְּקחּו אֹותֹו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת

  .ּוִמַּיד ִנְפַטר "ּתֶֹקףּוְנַתֶּנה "ָׁשם ִחֵּבר ֶאת ְּתִפיַלת 

   .ד אֹותֹו ֶאת ַהְּתִפָּלהְלַאַחר ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ִנְתַּגָּלה ַּבֲחלֹום ְלַרִּבי ְקלֹוִנימֹוס ְוִלֵּמ 
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  "ּתֶֹקףּוְנַתֶּנה "

  ֲעבֹוָדה

  "?ָמַתי נֹוֲהִגים לֹוַמר ֶאת ְּתִפיַלת ּוְנַתֶּנה ּתֶֹקף. "1

_____________________________________________________  

   –" ...ָּיִמירַהּמֹוֵׁשל ְוַהָּׂשִרים ִּבְּקׁשּו ִמֶּמּנּו ֶׁש ": ָּכתּוב 6ְּבׁשּוָרה . 2

  : הּוא ָיִמיר ֵּפירּוש ַהִּמָּלה

 ַיֲעִליב.   ַיְחִליף.   ַיְקִריב.   ְיַקֵּלל.  

ָּנַתן ְּכֶׁשָחַזר ְלֵביתֹו ִהְצַטֵער ְמאֹוד ַעל ַהְּתׁשּוָבה ֶׁש : "ָּכתּוב 10 -9ְּבׁשּורֹות . 3

  ?ַמּדּוַע ִהְצַטֵער ַרִּבי ַאְמנֹון ַעל ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשָּנַתן ְלמֹוֵׁשל –" ַלּמֹוֵׁשל

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  .ִסָּבה ְותֹוָצָאה –ַהֵחְטא ְועֹוְנׁשֹו . 4

   ________________________________________________ :ַהִּסָּבה

   ."ְלׁשֹוִניֶאת ַקְּצצּו " :ַהּתֹוָצָאה

   ________________________________________________ :ַהִּסָּבה

  ."ַהּמֹוֵׁשל ִצָּוה ֶׁשְּיַקְּצצּו ֶאת ַרְגָליו" :ַהּתֹוָצָאה

  ?ִחְּבָרהּוָמַתי  "ּתֶֹקףּוְנַתֶּנה " תְּתִפּלָ ִמי ִחֵּבר ֶאת . 5

  .ֹום ַהִּכּפּוִריםַרִּבי ַאְמנֹון ִּבְתִפַּלת מּוָסף ֶׁשל יא. 

  .ִּבְתִפַּלת מּוָסף ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַרִּבי ְקלֹוִנימֹוסב. 

  .ַרִּבי ַאְמנֹון ִּבְתִפּלֹות רֹאׁש ַהָּׁשָנהג. 
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   ַּתְׁשִליְך 

ְזכּות ִלְזּכֹר הֹוְלִכים ֶאל ַהָּנָהר , ְּתִפיַלת ִמְנָחהְלַאַחר 

ְּכֶׁשָהַלְך ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִעם ִיְצָחק ְּבנֹו , ַהֲעֵקָדה

ְוָעַבר ָנָהר ָעָׂשה ַהָּׂשָטן ֶאת ַעְצמֹו ְּכמֹו , ַלֲעֵקָדה

  .ַעד ַצָּוארֹוַּבָּנָהר ַאְבָרָהם 

 ְואְֹמִרים ֶאת ַהְּפסּוִקים ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבַמֲחזֹוִרים

  .ַּתְׁשִליְך  ְּבֵסֶדר

 ְּבָגָדיו ְלַהְׁשִליְך ֶאת ַהַחָּטִאים ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּוֶרֶמז ְוהּוא , ּוְמַנֲעִרים ֶאת ׁשּוֵלי ַהְּבָגִדים

  .ֵחְטאְנִקִּיים ִמָּכל 

  ֲעבֹוָדה

  _________________________________ ?ָמַתי הֹוְלִכים ֶאל ַהָּנָהרא. . 1

   ?ַמה הֹוְלִכים ֶאל ַהָּנָהרְלֵׁשם ב.   

_____________________________________________________  

   :לְ ֵזֶכר ִהיא ַהַּתְׁשִליְך ְּתִפיַלת . 2

  .ְלָכְך ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִהְׁשִליְך ֶאת ַהּגֹוִים  .א

  .ִיְצָחק ָאִבינּו ַעל ְיֵדי ַאְבָרָהם ָאִבינּוַלֲעֵקָדתֹו   .ב

  .ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלְוָהֲעוֹונֹות ַהֲחָטִאים ַהְׁשָלַכת   .ג

  ?ׁשּוֵלי ַהְּבָגִדיםְּבִנעּור ַמהּו ָהֶרֶמז . 3

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  
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  _________________________________ ?ְלַיד ַמה עֹוְמִדים ָהֲאָנִׁשים. 1

  __________________________________ ?ֵאיזֹו ְּתִפָּלה ֵהם אֹוְמִרים. 2

  ____________________________ ?ְמַבְקִׁשים ָהֲאָנִׁשים ִּבְתִפָּלה זֹוַמה . 3

_____________________________________________________  

  ____________________________ ?ַהְּתִפָּלהְּבסֹוף ָהֲאָנִׁשים ַיֲעׂשּו ַמה . 4

_____________________________________________________  


