
חגי תשרי



.מוארת וירוקה, שלומית בנתה סוכה
בנתה  שלומית..וירוקהמוארת , ואין זו סתם סוכה

בזמן בניית  .. אך אוי פה מה קרה! סוכת שלום
שם  –ובמקום כלים , ננעלה לה התיבה, הסוכה

!!!ארבעת המינים-מצויים  
....

בצעו את המשימות, פענחו את החידות
וגלו את הקוד לתיבה שבתוכה נמצאים ארבעת  

.המינים



:מתי מתרחשת הפעולה המופיעה במשפט

בראש השנה1.

ביום כיפור2.

בסוכות3.



מהו המשפט 
?המסתתר

ר=ל

ש

כ



..פתרו את ה
+גי

2 ,60 ,6 ,20 ,6 ,400400 ,300 ,2 ,6

300 ,2 ,70 ,40010 ,40 ,10 ,40



באיזו דרך  , בבקשה, להגיד ליהתואיל"

"?ללכת מכאןעלי 

,  "זה תלוי במידה רבה לאן את רוצה להגיע"

"–כך לאן -לי כלאיכפתלא "

"לא משנה באיזו דרך תלכי, אם כך"

"לאנשהושאגיע בתנאי "

".רק תתמידי בהליכהאם , בטוח שתגיעי"

??לאן מגיעה הדבורה



?כמה תפוחים יש בתמונה

:בחר את התשובה הנכונה וסמן את המילה בפאזל

עשרת ימי תשובה: המילה–תפוחים 5ישנם 1.

אתרוג: המילה–הבדלים 12ישנם 2.

תפוח בדבש: המילה–הבדלים 8ישנם 3.



??  אוהבים דומינו

המילה שעליכם  

היא , לסמן בפאזל

, המילה האמצעית

בתשובה האחרונה  

!!אליה הגעתם

מתי חל ראש  

?השנה

באלול' א. 1

בשבט' טו. 2

בתשרי' א. 3

מי כתבה והלחינה את  

בראש השנה  : השיר

פרחה שושנה אצלי  

.בגינה

נורית הירש. 3

נעמי שמר. 1

דתיה בן דור. 4

המצווה העיקרית  

:בראש השנה היא

תקיעה בשופר. 5

אכילת תפוח . 6

בדבש

צום. 4

כיצד נקראים  

שלושת קולות  

:השופר

,  שברים, תקיעה. 2

תרועה

,  שלמים, תקיעה. 3

שברים

מהו כינויי חג ראש  

:השנה

יום דבש. 5

יום שופר. 2

יום תרועה. 6

ג  "ברימון יש תרי

כמה  .. גרגירים

?גרגירים יש ברימון

גרגירים  613. 4

כמספר המצוות

כמספר  316. 6

המצוות

?מצוות תשליךמהי 

השלכת החטאים  1.

למים

השלכת חמץ  2.

מהבית

השלכת סוכריות  3.

בבית הכנסת



העולם  עימנוונחרב נחרבנוואם "

על ידי שנאת חינם

העולם  ועימנועוד נשוב להיבנות 

"חינםיבנה על ידי אהבת 



לולב

2

אהבת 

חינם

1

יום  

כיפור

4

אתרוג

11

סמנו בפאזל את כל המילים  

סכמו את , שמצאתם בחידות

המספרים המופיעים מתחת  

ופתחו  שמצאתםלכל מילה 

את התיבה שבה נמצאים  

.ארבעת המינים



?מה הקוד שיצא לכם

..המינים4פתחו אותו והוציאו את –למנעול הכניסו את הקוד 

.היא הדרך לתיקון עולם–נתינה ואהבה וזכרו 


