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יום הכיפורים
.ֵיְרּשִש תֶדֹחְל('י)הָָרשֲעַּבל ָים חִּרּוּפִַכם הֹיו

י  ֵמְית ֶשרֲע"יםִָאְרקִים נִּרּוּפִַכם הֹיוְה וָנַָּשהראש ין ֵֶּבים שִמַָּיהת ֶֶרֲשע
".הָבּשוְּת
ְךֶֶשמְּבּשוָעֶשים ִעָָרהים ֲִשעַּמַהל ַעים ִָשנֲאָהים ְִטָרחְתִה מֵֶּלים אִמָּיְב
ת  ֹשוֲעַל לֵּדַּתְִשְהלים ִיחְִטַבמּו,ִינַֹשֵהמד ָחֶה אָיחְִלסים ִּשְקְַבמ, הָנַָּשה
.ָהָשדֲחַה הָנָּּשַבים ִֹבטוים ֲִשעַמ
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https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_363/subjects_2745//
נא לחצו על הקישור, לצפייה בסרטון על מנהגי החג



יום הכיפורים
משמעות
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הוא מעשה  , כפרהמעשה המביא , מכפרמעשה 
טוב שבזכותו ייסלח לנו על מעשה לא טוב 

. והוא לא ייחשב עוד בחשבון המעשים, שעשינו
.  צום ותפילה, יום הכיפורים הוא יום של חשבון נפש

ואנו מתכוננים לקראתו בדרך , זהו יום מיוחד
.  מיוחדת



מנהגי החג
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בקשת סליחה
.מפייסים איש את רעהו כדי שלא ישארו עוונות שבין אדם לחברו

ישנן דרכים  , נהוג לבקש סליחה אם פגענו במישהוכיפוריםביום
?כיצד אתם מבקשים סליחה אם פגעתם . שונות לבקש סליחה

"כל אחד והסליחה שלו"לחצו על הקישור ותוכלו לצפות בסרטון 

https://www.youtube.com/watch?v=oU4QW9LaTKk



דבורה עומר/הסליחה שבלב
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?בויסופר , מה לדעתכםלפי שם הסיפור על , שערו

מאת דבורה עומר" סליחה שבלב"הקישור ותוכלו להאזין לסיפור עללחצו

תוכלו לספר כיצד הרגשתם  , לאחר שהאזנתם לסיפור
בעקבות האירועים שקרו בו ומהי המשמעות האמיתית  

בשל בקשת הסליחה מהל

https://drive.google.com/file/d/135kj02dg1_sQzW5DeiDmbkie9bgOs3c5/view

דבורה עומר"/ הסליחה שבלב"הקישור ותוכלו לקרוא את הסיפור עללחצו

https://www.youtube.com/watch?v=3YhpCvY97xM
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משימת כתיבה
ה/ה שפגעתם בו/כתבו מכתב סליחה לחבר

,  תוכלו ללחוץ על הקישור לכתיבת מכתב סליחה מעוצב
המועלסליחהמבקשיםבכתיבתכם שימו    ממי אתם

https://drive.google.com/file/d/1N5cIdQeh2AhYOhvMl8DjwmTO91DAS6zz/view?usp=sharing



סעודה מפסקת 
המפסקת של הסעודה , סעודה היא ארוחה

יום הכיפורים היא הסעודה הנאכלת לפני  
מטרתה של הסעודה היא  , תחילת הצום

.להקל על הצום
ושתפו כיצד אתם נערכים בבית ספרו
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תקיעה בשופר
מסיימת את היום הקדושהנעילהתפילת

מכיוון שננעלים בה שערי שמים , כךנקראתהיא
הבריותלכלאמתדיןחותםהואברוךוהקדוש

בגמר תפילת נעילה תוקעים תקיעה אחת  (.האנשים)
בשופר
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תענית 
ותפילהצום , יום הכיפורים הוא יום של חשבון נפש

.  התשובה והסליחהעומדותהכיפוריםיוםשלבמוקדו
אך , איסור אכילה ושתיה. יש לקיים את מצוות התענית

אלא רק , להדגיש שאיסור זה אינו חל על ילדיםחשוב 
איסור  . מצווהעל נערים ונערות מגיל בת מצווה ובר 

איסור רחיצה ונעילת  , מריחת שמנים וקרמים על הגוף
. נעלי עור
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בגדים לבנים 
מנהג זה מבטא רצון להיות  נהוג ללבוש בגדים לבנים 

. טהורים ונקיים ממעשים שליליים
מעורר בכם הצבע הלבן וכשאתם  שתפו איזו תחושה

?  לובשים בגדים לבנים
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תפילות 
יום הכיפורים הוא היחיד בשנה שבו 

: מתפללים חמש תפילות
.מנחה ונעילה, מוסף, ערבית שחרית
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כפרות וצדקה
כוונת המנהג להעביר מעל ראשנו כל  

יש הנוהגים לעשות זאת עם . גזירה רעה
רבות מעלותיה של מצות . מתן צדקה

. מרבים בצדקה ביום זה. הצדקה

מורן סופר



בסיום יום הכיפורים 
בברכתזה את זה מברכים 

".גמר חתימה טובה"
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https://www.youtube.com/watch?v=7Fc-qfeJm-Y&t=15s
רהקישועללחצוהקוליתלגירסה 


