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ילדים יקרים שלום,
שאתם  המחברת  כמו  מחברת 
כמעט  יש  ביד,  עכשיו  מחזיקים 

לכל אדם. גם ילד וגם מבוגר.
היומן  בעצם  היא  הזו  המחברת 
אתם  בו  שלכם,  הראשון  האישי 
עצמכם,  עם  מתכתבים  בעצם 
ומתכננים את הזמן שלכם ואת כל 

המעשים שאתם רוצים לעשות.
והכתיבה והתכנון שתרשמו 

במחברת, יגרמו לכם גם לעשות את כל מה שתכננתם. 
איך אני יודע? כי גם לי יש מחברת כזו משלי.

ובזכותה אני באמת עוקב אחרי התוכניות שלי ועושה את 
כל מה שתכננתי לעשות. 

החלטנו להכין לכם אותה כי אתם – ילדי ירושלים – הדבר 
בחינוך  משקיעים  אנחנו  ולכן  ביותר,  לנו  והחשוב  היקר 

שלכם הרבה מאד.
את  למלא  לכם  ממליץ  מאד  אני  ניסיון,  בעל  בתור  אז 
ולבדוק מדי  והמחשבות שלכם,  המחברת בכל התוכניות 

פעם מה כבר עשיתם ומה עוד נשאר לכם לעשות.
 בהצלחה לכולכם.

באהבה גדולה לכל אחת ואחד מכם, 

משה ליאון
ראש העיר ירושלים

אב, תשע״ט



הורים וילדים יקרים,
היום כשילדה או ילד הולכים לבית 
הספר, זה הפך להיות כמעט מובן 
ובעצם  הספר  בית  שאחרי  מאליו, 
לפעילות  נשארים  ממנו,  כחלק 
בלתי פורמלית - העשרה, משחק, 

אוכל, חברים וכיף.
החינוך  ומינהל  ירושלים  עיריית 
 - לביא  עם  בשיתוף  בירושלים 
העמותה העירונית לפיתוח החינוך 

פורמלית  הבלתי  המערכת  את  מפעילים  בירושלים, 
פה  אנחנו  בישראל.  טובה  והכי  גדולה  הכי  )צהרונים( 
למענכם ההורים ולמען החינוך של אלפי תלמידי ירושלים,

מאחל לכם שנת לימודים מהנה ופוריה.

תלמידים ותלמידות יקרים,
שמחים להעניק לכם את ״מחברת 
יצירתם פרי  שלי״,   ההצלחות 

חינוכיות  לתכניות  האגף  של 
העירונית  העמותה   - בלביא 

לפיתוח החינוך בירושלים.
במחברת זו, תמלאו ותרכזו במהלך 
כל שנת הלימודים הקרובה, על פי 
החוויות  את  שבתוכה,  ההנחיות 
החשובים  הערכים  ואת  שלכם 

אותם תרכשו ותיישמו במסגרת הלימודים הייחודית הזו.
תלמדו על ערכים של מעורבות חברתית, אחריות, כבוד 

הדדי, נתינה, ניהול משברים ועבודת צוות.
אותם  ומשחקים  באיורים  תבטאו  חוויותיכם  שאת  נשמח 
בדמיונכם שעולה  מה  את  ותשתפו  בחוברת   תמלאו 
השנה  לאורך  אתכם  תשמש  זו  מחברת  אלו.  חוויות  עם 
כולה, ובסיומה תשאר אצלכם, כמזכרת נפלאה על תקופה 

משמעותית בחייכם.
אני מבקשת לאחל לכם, התלמידים והתלמידות המשתתפים 
 - לביא  עמותת  עם  בשיתוף  הלימוד ניצנים,  בתכנית 
העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים, שמפעילה 
את צהרוני ניצנים בבתי הספר ובחטיבות הצעירות, שנת 

לימודים מוצלחת.
אוהבת את כולכם,

שלכם, 

אביב קינן
ראש מינהל חינוך

שלכם, 

חגית משה
סגנית ראש העיר ומחזיקת תיק החינוך

אב, תשע״ט
אוגוסט, 2019 

אב, תשע״ט
אוגוסט, 2019 



לְיַלְֵדי ָצֳהרֹונֵי נִָּצנִים
ְׁשנַת ִחּנּוךְ וְִחּיּוךְ
ֻמְצלַַחת, ְמַהּנָה

ּוְמַענְיֶנֶת
ָׁשנָה טֹוָבה

ִעיִרּיַת יְרּוָׁשלַיִם
ִמנְַהל ַהִחּנּוךְ
וֲעֻמַּתת לִָביא



ְׁשִּמי:

ֵׁשם ִמְׁשַּפְחִּתי:

ֲאנִי ְּבִּכָּתה:

ַהּמֹוֶרה/ַהּמֹוָרה ֶׁשּלִי:

ֵּבית ַהֵּסֶפר ֶׁשּלִי:

נֹולְַדִּתי ְּבַתֲאִריךְ:

ִמי ֲאנִי?
]ְּתעּוַדת ֶזהּות[



ָמה ֲאנִי ְמַצֶּפה
נָה? ָׁ ֶׁשּיְִקֶרה לִי ַהּש

ָמה ֲאנִי ְמַאֵחל לְַעְצִמי?

לפתיחה חוזרת בסוף השנה!



ַמְּטַרת ַהחֶֹדׁש ֶׁשּלִי

הּו ָחָדׁש ■ לְַהְצלִיַח ב... ■ לְַׂשֵחק ִעם... ■ לְָהכִין... ■ לֲַעזֹר ל... ֶׁ  ■ לְַהּכִיר ֲחֵבִרים ■ לִלְמֹד ַמּש

■ לְִהְתּגֵַּבר ַעל... ■ לְְׁשנֹות ָהְרגָלִים

 ■ ַאְזִמין ֵאלַי ַהַּביְָתה ■ ֶאְׁשַאל וְֶאְחקֹר  ■ ֶאְתיֵַעץ ִעם ■ ַאִּציַע

ַהָּצעֹות ■ ֲאַבֵּקׁש ֶעְזָרה ■ ַאִּציַע ֶעְזָרה ■ ֲאַדֵּבר ַעל... ■ ֶאְׁשַּתֵּדל

יג אֹוָתּה? ִׂ ַהְּפִעילּותֵּכיַצד ַאּש
ַהּגּוָפנִית ֶׁשּלִי...

ֲאנִי אֹוֵכל/ת ָּבִריא...

ִּפיָרִמיַדת
ַהָּמזֹון

ֲאנִי 
ׁשֹותה 
ַמיִם...

ֵאיךְ ֲאנִי ַּבִּכָּתה?
ְּבֵבית ַהֵּסֶפר?

 1-2
  3-4

 5-6
 7-8

 9-10

ֻלּבל
ְמב

 ■
בָב 

ׁשֹו
 ■

ָֻחד 
ְמפ

 ■  
ֵעס

ּכֹו
 ■  

ּוב
ָעצ

 ■  
ְׁשָדן

■ ַח
מּום 

■ ָה ָׁר ■ נָבֹוְך ■ נְִרּגָׁש ■ ַעּלִיז ■ ּבַיְָׁשן ■ חֹוֵׁשׁש  ■ ָׂשֵמַח ■ ְמֻאּש

ֶסְּפֶטְמֶּבר ❘ ֱאלּול ❘ ִּתְׁשֵרי



ַמֲעֶׂשה טֹוב
ֶׁשָעִׂשיִתי ַהחֶֹדׁש

ָּדָבר ָחָדׁש
ֶׁשּלַָמְדִּתי ַהחֶֹדׁש

ַהֲחלֹומֹות
ֶׁשּלִי

ָהיִיִתי רֹוצה
לַָדַעת עֹוד ַעל...

ּפִּנַת הֹוָדעֹות 
לַהֹוִרים ֶׁשּלִי



ְּדבִָרים ֲאהּוִבים ָעלַי

ֶסֶרט ‹ ַהָּצגָה ‹ הֹופָָעה ‹ מֹופָעֵספֶר ‹ ִסּפּור

ִׁשיר

ָמקֹום ָאהּוב

ַהחֶֹדׁש יֵש יֹום ֻהּלֶֶדת ל...

סֹוד ַהַהְצלָָחה הּוא 
ְּדֵבקּות ַּבַּמָּטָרה
בנג'מין ד'ישראלי



ַהחּוגִים ֶׁשּלִי

ׁשֹוְמִרים ַעל ַהּנִָּקיֹון

ֲאנִי ִמְׁשַּתֵּתף/ת ְּבחּוג:

הּו ָחָדׁש ֶׁשּלַָמְדִּתי: ֶׁ ַמּש

נֳֶהנֵיִתי ְּב... ֲאנִי ָׂשֵמַח/ה ְׁש...

ָהיָה לִי ָקֶׁשה ְּב...

ִהְתּגַַּבְרִּתי ַעל...

ָהיִיִתי רֹוצה ֶׁשּנְַׂשֵחק... ֶׁשּנִלְַמד...

הֹוָדעֹות ֵמַהַּמְדִריךְ

ֶאת ַׂשִּקּיֹות ָהַאְׁשָּפה 
ַמְׁשלִיִכים לַַּפח

וְלֹא לְיַד אֹו ִּבְסִביַבת 
ַהַּפח

ְמַמְחְזִרים ֲאִריזֹות, 
נְיָרֹות ּוַבְקּבּוִקים

ַמְקִּפיִדים לְִׁשטֹף יַָדיִם 
ְּבַמיִם וְַסּבֹון

ּגַם ֲאנִי ַׁשגְִריר נִָּקיֹון.
ּתֹוָרנּות נִָּקיֹון ַּבִּכָּתה

ֶאת ַהְּפסֹלֶת זֹוְרִקים 
לַַּפח וְׁשֹוְמִרים ַעל 

ְסִביָבּה נְִקּיָה ּוְמֻסֶּדֶרת

אֹוְכלִים ִּבְסִביָבה נְִקּיָה





ַמְּטַרת ַהחֶֹדׁש ֶׁשּלִי

הּו ָחָדׁש ■ לְַהְצלִיַח ב... ■ לְַׂשֵחק ִעם... ■ לְָהכִין... ■ לֲַעזֹר ל... ֶׁ  ■ לְַהּכִיר ֲחֵבִרים ■ לִלְמֹד ַמּש

■ לְִהְתּגֵַּבר ַעל... ■ לְְׁשנֹות ָהְרגָלִים

 ■ ַאְזִמין ֵאלַי ַהַּביְָתה ■ ֶאְׁשַאל וְֶאְחקֹר  ■ ֶאְתיֵַעץ ִעם ■ ַאִּציַע

ַהָּצעֹות ■ ֲאַבֵּקׁש ֶעְזָרה ■ ַאִּציַע ֶעְזָרה ■ ֲאַדֵּבר ַעל... ■ ֶאְׁשַּתֵּדל

יג אֹוָתּה? ִׂ ַהְּפִעילּותֵּכיַצד ַאּש
ַהּגּוָפנִית ֶׁשּלִי...

ֲאנִי אֹוֵכל/ת ָּבִריא...

ִּפיָרִמיַדת
ַהָּמזֹון

ֲאנִי 
ׁשֹותה 
ַמיִם...

ֵאיךְ ֲאנִי ַּבִּכָּתה?
ְּבֵבית ַהֵּסֶפר?

 1-2
  3-4

 5-6
 7-8

 9-10

ֻלּבל
ְמב

 ■
בָב 

ׁשֹו
 ■

ָֻחד 
ְמפ

 ■  
ֵעס

ּכֹו
 ■  

ּוב
ָעצ

 ■  
ְׁשָדן

■ ַח
מּום 

■ ָה ָׁר ■ נָבֹוְך ■ נְִרּגָׁש ■ ַעּלִיז ■ ּבַיְָׁשן ■ חֹוֵׁשׁש  ■ ָׂשֵמַח ■ ְמֻאּש

אֹוְקטֹוֶּבר ❘ ִּתְׁשֵרי ❘ ֶחְׁשוָן



ַמֲעֶׂשה טֹוב
ֶׁשָעִׂשיִתי ַהחֶֹדׁש

ָּדָבר ָחָדׁש
ֶׁשּלַָמְדִּתי ַהחֶֹדׁש

ַהֲחלֹומֹות
ֶׁשּלִי

ָהיִיִתי רֹוצה
לַָדַעת עֹוד ַעל...

ּפִּנַת הֹוָדעֹות 
לַהֹוִרים ֶׁשּלִי



ְּדבִָרים ֲאהּוִבים ָעלַי

ֶסֶרט ‹ ַהָּצגָה ‹ הֹופָָעה ‹ מֹופָעֵספֶר ‹ ִסּפּור

ִׁשיר

ָמקֹום ָאהּוב

ַהחֶֹדׁש יֵש יֹום ֻהּלֶֶדת ל...

ַהְצלָָחה ִהיא ָּדָבר 
נְִפלָא, ַאךְ ִהיא ְמַחּיֶֶבת 
לְַהְמִׁשיךְ ְולָלֶֶכת ְּבֶקֶצב
צ'רלי צ'פלין | אמרות על החיים



ַהחּוגִים ֶׁשּלִי

ׁשֹוְמִרים ַעל ַהּנִָּקיֹון

ֲאנִי ִמְׁשַּתֵּתף/ת ְּבחּוג:

הּו ָחָדׁש ֶׁשּלַָמְדִּתי: ֶׁ ַמּש

נֳֶהנֵיִתי ְּב... ֲאנִי ָׂשֵמַח/ה ְׁש...

ָהיָה לִי ָקֶׁשה ְּב...

ִהְתּגַַּבְרִּתי ַעל...

ָהיִיִתי רֹוצה ֶׁשּנְַׂשֵחק... ֶׁשּנִלְַמד...

הֹוָדעֹות ֵמַהַּמְדִריךְ

ֶאת ַׂשִּקּיֹות ָהַאְׁשָּפה 
ַמְׁשלִיִכים לַַּפח

וְלֹא לְיַד אֹו ִּבְסִביַבת 
ַהַּפח

ְמַמְחְזִרים ֲאִריזֹות, 
נְיָרֹות ּוַבְקּבּוִקים

ַמְקִּפיִדים לְִׁשטֹף יַָדיִם 
ְּבַמיִם וְַסּבֹון

ּגַם ֲאנִי ַׁשגְִריר נִָּקיֹון.
ּתֹוָרנּות נִָּקיֹון ַּבִּכָּתה

ֶאת ַהְּפסֹלֶת זֹוְרִקים 
לַַּפח וְׁשֹוְמִרים ַעל 

ְסִביָבּה נְִקּיָה ּוְמֻסֶּדֶרת

אֹוְכלִים ִּבְסִביָבה נְִקּיָה





ַמְּטַרת ַהחֶֹדׁש ֶׁשּלִי

הּו ָחָדׁש ■ לְַהְצלִיַח ב... ■ לְַׂשֵחק ִעם... ■ לְָהכִין... ■ לֲַעזֹר ל... ֶׁ  ■ לְַהּכִיר ֲחֵבִרים ■ לִלְמֹד ַמּש

■ לְִהְתּגֵַּבר ַעל... ■ לְְׁשנֹות ָהְרגָלִים

 ■ ַאְזִמין ֵאלַי ַהַּביְָתה ■ ֶאְׁשַאל וְֶאְחקֹר  ■ ֶאְתיֵַעץ ִעם ■ ַאִּציַע

ַהָּצעֹות ■ ֲאַבֵּקׁש ֶעְזָרה ■ ַאִּציַע ֶעְזָרה ■ ֲאַדֵּבר ַעל... ■ ֶאְׁשַּתֵּדל

יג אֹוָתּה? ִׂ ַהְּפִעילּותֵּכיַצד ַאּש
ַהּגּוָפנִית ֶׁשּלִי...

ֲאנִי אֹוֵכל/ת ָּבִריא...

ִּפיָרִמיַדת
ַהָּמזֹון

ֲאנִי 
ׁשֹותה 
ַמיִם...

ֵאיךְ ֲאנִי ַּבִּכָּתה?
ְּבֵבית ַהֵּסֶפר?

 1-2
  3-4

 5-6
 7-8

 9-10

ֻלּבל
ְמב

 ■
בָב 

ׁשֹו
 ■

ָֻחד 
ְמפ

 ■  
ֵעס

ּכֹו
 ■  

ּוב
ָעצ

 ■  
ְׁשָדן

■ ַח
מּום 

■ ָה ָׁר ■ נָבֹוְך ■ נְִרּגָׁש ■ ַעּלִיז ■ ּבַיְָׁשן ■ חֹוֵׁשׁש  ■ ָׂשֵמַח ■ ְמֻאּש

נֹוֶבְמֶּבר ❘ ֶחְׁשוָן ❘ ִּכְסלֵו



ַמֲעֶׂשה טֹוב
ֶׁשָעִׂשיִתי ַהחֶֹדׁש

ָּדָבר ָחָדׁש
ֶׁשּלַָמְדִּתי ַהחֶֹדׁש

ַהֲחלֹומֹות
ֶׁשּלִי

ָהיִיִתי רֹוצה
לַָדַעת עֹוד ַעל...

ּפִּנַת הֹוָדעֹות 
לַהֹוִרים ֶׁשּלִי



ְּדבִָרים ֲאהּוִבים ָעלַי

ֶסֶרט ‹ ַהָּצגָה ‹ הֹופָָעה ‹ מֹופָעֵספֶר ‹ ִסּפּור

ִׁשיר

ָמקֹום ָאהּוב

ַהחֶֹדׁש יֵש יֹום ֻהּלֶֶדת ל...

ִּתְׁשִעים ָאחּוז ֵמַהַהְצלָָחה
ֶזה לְַהּגִיַע ַּבְּזַמן

וודי אלן



ַהחּוגִים ֶׁשּלִי

ׁשֹוְמִרים ַעל ַהּנִָּקיֹון

ֲאנִי ִמְׁשַּתֵּתף/ת ְּבחּוג:

הּו ָחָדׁש ֶׁשּלַָמְדִּתי: ֶׁ ַמּש

נֳֶהנֵיִתי ְּב... ֲאנִי ָׂשֵמַח/ה ְׁש...

ָהיָה לִי ָקֶׁשה ְּב...

ִהְתּגַַּבְרִּתי ַעל...

ָהיִיִתי רֹוצה ֶׁשּנְַׂשֵחק... ֶׁשּנִלְַמד...

הֹוָדעֹות ֵמַהַּמְדִריךְ

ֶאת ַׂשִּקּיֹות ָהַאְׁשָּפה 
ַמְׁשלִיִכים לַַּפח

וְלֹא לְיַד אֹו ִּבְסִביַבת 
ַהַּפח

ְמַמְחְזִרים ֲאִריזֹות, 
נְיָרֹות ּוַבְקּבּוִקים

ַמְקִּפיִדים לְִׁשטֹף יַָדיִם 
ְּבַמיִם וְַסּבֹון

ּגַם ֲאנִי ַׁשגְִריר נִָּקיֹון.
ּתֹוָרנּות נִָּקיֹון ַּבִּכָּתה

ֶאת ַהְּפסֹלֶת זֹוְרִקים 
לַַּפח וְׁשֹוְמִרים ַעל 

ְסִביָבּה נְִקּיָה ּוְמֻסֶּדֶרת

אֹוְכלִים ִּבְסִביָבה נְִקּיָה





ַמְּטַרת ַהחֶֹדׁש ֶׁשּלִי

הּו ָחָדׁש ■ לְַהְצלִיַח ב... ■ לְַׂשֵחק ִעם... ■ לְָהכִין... ■ לֲַעזֹר ל... ֶׁ  ■ לְַהּכִיר ֲחֵבִרים ■ לִלְמֹד ַמּש

■ לְִהְתּגֵַּבר ַעל... ■ לְְׁשנֹות ָהְרגָלִים

 ■ ַאְזִמין ֵאלַי ַהַּביְָתה ■ ֶאְׁשַאל וְֶאְחקֹר  ■ ֶאְתיֵַעץ ִעם ■ ַאִּציַע

ַהָּצעֹות ■ ֲאַבֵּקׁש ֶעְזָרה ■ ַאִּציַע ֶעְזָרה ■ ֲאַדֵּבר ַעל... ■ ֶאְׁשַּתֵּדל

יג אֹוָתּה? ִׂ ַהְּפִעילּותֵּכיַצד ַאּש
ַהּגּוָפנִית ֶׁשּלִי...

ֲאנִי אֹוֵכל/ת ָּבִריא...

ִּפיָרִמיַדת
ַהָּמזֹון

ֲאנִי 
ׁשֹותה 
ַמיִם...

ֵאיךְ ֲאנִי ַּבִּכָּתה?
ְּבֵבית ַהֵּסֶפר?

 1-2
  3-4

 5-6
 7-8

 9-10

ֻלּבל
ְמב

 ■
בָב 

ׁשֹו
 ■

ָֻחד 
ְמפ

 ■  
ֵעס

ּכֹו
 ■  

ּוב
ָעצ

 ■  
ְׁשָדן

■ ַח
מּום 

■ ָה ָׁר ■ נָבֹוְך ■ נְִרּגָׁש ■ ַעּלִיז ■ ּבַיְָׁשן ■ חֹוֵׁשׁש  ■ ָׂשֵמַח ■ ְמֻאּש

ֶּדֶצְמֶּבר ❘ ִּכְסלֵו ❘ ֵטֵבת



ַמֲעֶׂשה טֹוב
ֶׁשָעִׂשיִתי ַהחֶֹדׁש

ָּדָבר ָחָדׁש
ֶׁשּלַָמְדִּתי ַהחֶֹדׁש

ַהֲחלֹומֹות
ֶׁשּלִי

ָהיִיִתי רֹוצה
לַָדַעת עֹוד ַעל...

ּפִּנַת הֹוָדעֹות 
לַהֹוִרים ֶׁשּלִי



ְּדבִָרים ֲאהּוִבים ָעלַי

ֶסֶרט ‹ ַהָּצגָה ‹ הֹופָָעה ‹ מֹופָעֵספֶר ‹ ִסּפּור

ִׁשיר

ָמקֹום ָאהּוב

ַהחֶֹדׁש יֵש יֹום ֻהּלֶֶדת ל...

לֹון הּוא ַהְצלָָחה  ִּכּשָׁ
ִאם לֹוְמִדים ִמֶּמּנּו

מלקולם פורבס



ַהחּוגִים ֶׁשּלִי

ׁשֹוְמִרים ַעל ַהּנִָּקיֹון

ֲאנִי ִמְׁשַּתֵּתף/ת ְּבחּוג:

הּו ָחָדׁש ֶׁשּלַָמְדִּתי: ֶׁ ַמּש

נֳֶהנֵיִתי ְּב... ֲאנִי ָׂשֵמַח/ה ְׁש...

ָהיָה לִי ָקֶׁשה ְּב...

ִהְתּגַַּבְרִּתי ַעל...

ָהיִיִתי רֹוצה ֶׁשּנְַׂשֵחק... ֶׁשּנִלְַמד...

הֹוָדעֹות ֵמַהַּמְדִריךְ

ֶאת ַׂשִּקּיֹות ָהַאְׁשָּפה 
ַמְׁשלִיִכים לַַּפח

וְלֹא לְיַד אֹו ִּבְסִביַבת 
ַהַּפח

ְמַמְחְזִרים ֲאִריזֹות, 
נְיָרֹות ּוַבְקּבּוִקים

ַמְקִּפיִדים לְִׁשטֹף יַָדיִם 
ְּבַמיִם וְַסּבֹון

ּגַם ֲאנִי ַׁשגְִריר נִָּקיֹון.
ּתֹוָרנּות נִָּקיֹון ַּבִּכָּתה

ֶאת ַהְּפסֹלֶת זֹוְרִקים 
לַַּפח וְׁשֹוְמִרים ַעל 

ְסִביָבּה נְִקּיָה ּוְמֻסֶּדֶרת

אֹוְכלִים ִּבְסִביָבה נְִקּיָה





ַמְּטַרת ַהחֶֹדׁש ֶׁשּלִי

הּו ָחָדׁש ■ לְַהְצלִיַח ב... ■ לְַׂשֵחק ִעם... ■ לְָהכִין... ■ לֲַעזֹר ל... ֶׁ  ■ לְַהּכִיר ֲחֵבִרים ■ לִלְמֹד ַמּש

■ לְִהְתּגֵַּבר ַעל... ■ לְְׁשנֹות ָהְרגָלִים

 ■ ַאְזִמין ֵאלַי ַהַּביְָתה ■ ֶאְׁשַאל וְֶאְחקֹר  ■ ֶאְתיֵַעץ ִעם ■ ַאִּציַע

ַהָּצעֹות ■ ֲאַבֵּקׁש ֶעְזָרה ■ ַאִּציַע ֶעְזָרה ■ ֲאַדֵּבר ַעל... ■ ֶאְׁשַּתֵּדל

יג אֹוָתּה? ִׂ ַהְּפִעילּותֵּכיַצד ַאּש
ַהּגּוָפנִית ֶׁשּלִי...

ֲאנִי אֹוֵכל/ת ָּבִריא...

ִּפיָרִמיַדת
ַהָּמזֹון

ֲאנִי 
ׁשֹותה 
ַמיִם...

ֵאיךְ ֲאנִי ַּבִּכָּתה?
ְּבֵבית ַהֵּסֶפר?

 1-2
  3-4

 5-6
 7-8

 9-10

ֻלּבל
ְמב

 ■
בָב 

ׁשֹו
 ■

ָֻחד 
ְמפ

 ■  
ֵעס

ּכֹו
 ■  

ּוב
ָעצ

 ■  
ְׁשָדן

■ ַח
מּום 

■ ָה ָׁר ■ נָבֹוְך ■ נְִרּגָׁש ■ ַעּלִיז ■ ּבַיְָׁשן ■ חֹוֵׁשׁש  ■ ָׂשֵמַח ■ ְמֻאּש

יָנּוָאר ❘ ֵטֵבת ❘ ְׁשָבט



ַמֲעֶׂשה טֹוב
ֶׁשָעִׂשיִתי ַהחֶֹדׁש

ָּדָבר ָחָדׁש
ֶׁשּלַָמְדִּתי ַהחֶֹדׁש

ַהֲחלֹומֹות
ֶׁשּלִי

ָהיִיִתי רֹוצה
לַָדַעת עֹוד ַעל...

ּפִּנַת הֹוָדעֹות 
לַהֹוִרים ֶׁשּלִי



ְּדבִָרים ֲאהּוִבים ָעלַי

ֶסֶרט ‹ ַהָּצגָה ‹ הֹופָָעה ‹ מֹופָעֵספֶר ‹ ִסּפּור

ִׁשיר

ָמקֹום ָאהּוב

ַהחֶֹדׁש יֵש יֹום ֻהּלֶֶדת ל...

ַּתֲאִמינּו ֶׁשַאֶּתם יְכֹולִים 
ְוַאֶּתם ְּכָבר ַּבֲחִצי ַהֶּדֶרךְ

תיאודור רוזוולט



ַהחּוגִים ֶׁשּלִי

ׁשֹוְמִרים ַעל ַהּנִָּקיֹון

ֲאנִי ִמְׁשַּתֵּתף/ת ְּבחּוג:

הּו ָחָדׁש ֶׁשּלַָמְדִּתי: ֶׁ ַמּש

נֳֶהנֵיִתי ְּב... ֲאנִי ָׂשֵמַח/ה ְׁש...

ָהיָה לִי ָקֶׁשה ְּב...

ִהְתּגַַּבְרִּתי ַעל...

ָהיִיִתי רֹוצה ֶׁשּנְַׂשֵחק... ֶׁשּנִלְַמד...

הֹוָדעֹות ֵמַהַּמְדִריךְ

ֶאת ַׂשִּקּיֹות ָהַאְׁשָּפה 
ַמְׁשלִיִכים לַַּפח

וְלֹא לְיַד אֹו ִּבְסִביַבת 
ַהַּפח

ְמַמְחְזִרים ֲאִריזֹות, 
נְיָרֹות ּוַבְקּבּוִקים

ַמְקִּפיִדים לְִׁשטֹף יַָדיִם 
ְּבַמיִם וְַסּבֹון

ּגַם ֲאנִי ַׁשגְִריר נִָּקיֹון.
ּתֹוָרנּות נִָּקיֹון ַּבִּכָּתה

ֶאת ַהְּפסֹלֶת זֹוְרִקים 
לַַּפח וְׁשֹוְמִרים ַעל 

ְסִביָבּה נְִקּיָה ּוְמֻסֶּדֶרת

אֹוְכלִים ִּבְסִביָבה נְִקּיָה





ַמְּטַרת ַהחֶֹדׁש ֶׁשּלִי

הּו ָחָדׁש ■ לְַהְצלִיַח ב... ■ לְַׂשֵחק ִעם... ■ לְָהכִין... ■ לֲַעזֹר ל... ֶׁ  ■ לְַהּכִיר ֲחֵבִרים ■ לִלְמֹד ַמּש

■ לְִהְתּגֵַּבר ַעל... ■ לְְׁשנֹות ָהְרגָלִים

 ■ ַאְזִמין ֵאלַי ַהַּביְָתה ■ ֶאְׁשַאל וְֶאְחקֹר  ■ ֶאְתיֵַעץ ִעם ■ ַאִּציַע

ַהָּצעֹות ■ ֲאַבֵּקׁש ֶעְזָרה ■ ַאִּציַע ֶעְזָרה ■ ֲאַדֵּבר ַעל... ■ ֶאְׁשַּתֵּדל

יג אֹוָתּה? ִׂ ַהְּפִעילּותֵּכיַצד ַאּש
ַהּגּוָפנִית ֶׁשּלִי...

ֲאנִי אֹוֵכל/ת ָּבִריא...

ִּפיָרִמיַדת
ַהָּמזֹון

ֲאנִי 
ׁשֹותה 
ַמיִם...

ֵאיךְ ֲאנִי ַּבִּכָּתה?
ְּבֵבית ַהֵּסֶפר?

 1-2
  3-4

 5-6
 7-8

 9-10

ֻלּבל
ְמב

 ■
בָב 

ׁשֹו
 ■

ָֻחד 
ְמפ

 ■  
ֵעס

ּכֹו
 ■  

ּוב
ָעצ

 ■  
ְׁשָדן

■ ַח
מּום 

■ ָה ָׁר ■ נָבֹוְך ■ נְִרּגָׁש ■ ַעּלִיז ■ ּבַיְָׁשן ■ חֹוֵׁשׁש  ■ ָׂשֵמַח ■ ְמֻאּש

ֶפְּברּוָאר ❘ ְׁשָבט ❘ ֲאָדר



ַמֲעֶׂשה טֹוב
ֶׁשָעִׂשיִתי ַהחֶֹדׁש

ָּדָבר ָחָדׁש
ֶׁשּלַָמְדִּתי ַהחֶֹדׁש

ַהֲחלֹומֹות
ֶׁשּלִי

ָהיִיִתי רֹוצה
לַָדַעת עֹוד ַעל...

ּפִּנַת הֹוָדעֹות 
לַהֹוִרים ֶׁשּלִי



ְּדבִָרים ֲאהּוִבים ָעלַי

ֶסֶרט ‹ ַהָּצגָה ‹ הֹופָָעה ‹ מֹופָעֵספֶר ‹ ִסּפּור

ִׁשיר

ָמקֹום ָאהּוב

ַהחֶֹדׁש יֵש יֹום ֻהּלֶֶדת ל...

ַהַהְצלָָחה ֻמְרֶּכֶבת 
ֵמָאחּוז ֶאָחד ֶׁשל ַהְׁשָרָאה 

 ּוִמִּתְׁשִעים ְוִתְׁשָעה
ֲאחּוִזים ֶׁשל ֵזָעה
תומס אלווה אדיסון



ַהחּוגִים ֶׁשּלִי

ׁשֹוְמִרים ַעל ַהּנִָּקיֹון

ֲאנִי ִמְׁשַּתֵּתף/ת ְּבחּוג:

הּו ָחָדׁש ֶׁשּלַָמְדִּתי: ֶׁ ַמּש

נֳֶהנֵיִתי ְּב... ֲאנִי ָׂשֵמַח/ה ְׁש...

ָהיָה לִי ָקֶׁשה ְּב...

ִהְתּגַַּבְרִּתי ַעל...

ָהיִיִתי רֹוצה ֶׁשּנְַׂשֵחק... ֶׁשּנִלְַמד...

הֹוָדעֹות ֵמַהַּמְדִריךְ

ֶאת ַׂשִּקּיֹות ָהַאְׁשָּפה 
ַמְׁשלִיִכים לַַּפח

וְלֹא לְיַד אֹו ִּבְסִביַבת 
ַהַּפח

ְמַמְחְזִרים ֲאִריזֹות, 
נְיָרֹות ּוַבְקּבּוִקים

ַמְקִּפיִדים לְִׁשטֹף יַָדיִם 
ְּבַמיִם וְַסּבֹון

ּגַם ֲאנִי ַׁשגְִריר נִָּקיֹון.
ּתֹוָרנּות נִָּקיֹון ַּבִּכָּתה

ֶאת ַהְּפסֹלֶת זֹוְרִקים 
לַַּפח וְׁשֹוְמִרים ַעל 

ְסִביָבּה נְִקּיָה ּוְמֻסֶּדֶרת

אֹוְכלִים ִּבְסִביָבה נְִקּיָה





ַמְּטַרת ַהחֶֹדׁש ֶׁשּלִי

הּו ָחָדׁש ■ לְַהְצלִיַח ב... ■ לְַׂשֵחק ִעם... ■ לְָהכִין... ■ לֲַעזֹר ל... ֶׁ  ■ לְַהּכִיר ֲחֵבִרים ■ לִלְמֹד ַמּש

■ לְִהְתּגֵַּבר ַעל... ■ לְְׁשנֹות ָהְרגָלִים

 ■ ַאְזִמין ֵאלַי ַהַּביְָתה ■ ֶאְׁשַאל וְֶאְחקֹר  ■ ֶאְתיֵַעץ ִעם ■ ַאִּציַע

ַהָּצעֹות ■ ֲאַבֵּקׁש ֶעְזָרה ■ ַאִּציַע ֶעְזָרה ■ ֲאַדֵּבר ַעל... ■ ֶאְׁשַּתֵּדל

יג אֹוָתּה? ִׂ ַהְּפִעילּותֵּכיַצד ַאּש
ַהּגּוָפנִית ֶׁשּלִי...

ֲאנִי אֹוֵכל/ת ָּבִריא...

ִּפיָרִמיַדת
ַהָּמזֹון

ֲאנִי 
ׁשֹותה 
ַמיִם...

ֵאיךְ ֲאנִי ַּבִּכָּתה?
ְּבֵבית ַהֵּסֶפר?

 1-2
  3-4

 5-6
 7-8

 9-10

ֻלּבל
ְמב

 ■
בָב 

ׁשֹו
 ■

ָֻחד 
ְמפ

 ■  
ֵעס

ּכֹו
 ■  

ּוב
ָעצ

 ■  
ְׁשָדן

■ ַח
מּום 

■ ָה ָׁר ■ נָבֹוְך ■ נְִרּגָׁש ■ ַעּלִיז ■ ּבַיְָׁשן ■ חֹוֵׁשׁש  ■ ָׂשֵמַח ■ ְמֻאּש

ֶמְרץ ❘ ֲאָדר ❘ נִיָסן



ַמֲעֶׂשה טֹוב
ֶׁשָעִׂשיִתי ַהחֶֹדׁש

ָּדָבר ָחָדׁש
ֶׁשּלַָמְדִּתי ַהחֶֹדׁש

ַהֲחלֹומֹות
ֶׁשּלִי

ָהיִיִתי רֹוצה
לַָדַעת עֹוד ַעל...

ּפִּנַת הֹוָדעֹות 
לַהֹוִרים ֶׁשּלִי



ְּדבִָרים ֲאהּוִבים ָעלַי

ֶסֶרט ‹ ַהָּצגָה ‹ הֹופָָעה ‹ מֹופָעֵספֶר ‹ ִסּפּור

ִׁשיר

ָמקֹום ָאהּוב

ַהחֶֹדׁש יֵש יֹום ֻהּלֶֶדת ל...

יֹום לְלֹא ִחּיּוךְ הּוא 
יֹום ְמֻבְזָּבז
צ'רלי צ'פלין



ַהחּוגִים ֶׁשּלִי

ׁשֹוְמִרים ַעל ַהּנִָּקיֹון

ֲאנִי ִמְׁשַּתֵּתף/ת ְּבחּוג:

הּו ָחָדׁש ֶׁשּלַָמְדִּתי: ֶׁ ַמּש

נֳֶהנֵיִתי ְּב... ֲאנִי ָׂשֵמַח/ה ְׁש...

ָהיָה לִי ָקֶׁשה ְּב...

ִהְתּגַַּבְרִּתי ַעל...

ָהיִיִתי רֹוצה ֶׁשּנְַׂשֵחק... ֶׁשּנִלְַמד...

הֹוָדעֹות ֵמַהַּמְדִריךְ

ֶאת ַׂשִּקּיֹות ָהַאְׁשָּפה 
ַמְׁשלִיִכים לַַּפח

וְלֹא לְיַד אֹו ִּבְסִביַבת 
ַהַּפח

ְמַמְחְזִרים ֲאִריזֹות, 
נְיָרֹות ּוַבְקּבּוִקים

ַמְקִּפיִדים לְִׁשטֹף יַָדיִם 
ְּבַמיִם וְַסּבֹון

ּגַם ֲאנִי ַׁשגְִריר נִָּקיֹון.
ּתֹוָרנּות נִָּקיֹון ַּבִּכָּתה

ֶאת ַהְּפסֹלֶת זֹוְרִקים 
לַַּפח וְׁשֹוְמִרים ַעל 

ְסִביָבּה נְִקּיָה ּוְמֻסֶּדֶרת

אֹוְכלִים ִּבְסִביָבה נְִקּיָה





ַמְּטַרת ַהחֶֹדׁש ֶׁשּלִי

הּו ָחָדׁש ■ לְַהְצלִיַח ב... ■ לְַׂשֵחק ִעם... ■ לְָהכִין... ■ לֲַעזֹר ל... ֶׁ  ■ לְַהּכִיר ֲחֵבִרים ■ לִלְמֹד ַמּש

■ לְִהְתּגֵַּבר ַעל... ■ לְְׁשנֹות ָהְרגָלִים

 ■ ַאְזִמין ֵאלַי ַהַּביְָתה ■ ֶאְׁשַאל וְֶאְחקֹר  ■ ֶאְתיֵַעץ ִעם ■ ַאִּציַע

ַהָּצעֹות ■ ֲאַבֵּקׁש ֶעְזָרה ■ ַאִּציַע ֶעְזָרה ■ ֲאַדֵּבר ַעל... ■ ֶאְׁשַּתֵּדל

יג אֹוָתּה? ִׂ ַהְּפִעילּותֵּכיַצד ַאּש
ַהּגּוָפנִית ֶׁשּלִי...

ֲאנִי אֹוֵכל/ת ָּבִריא...

ִּפיָרִמיַדת
ַהָּמזֹון

ֲאנִי 
ׁשֹותה 
ַמיִם...

ֵאיךְ ֲאנִי ַּבִּכָּתה?
ְּבֵבית ַהֵּסֶפר?

 1-2
  3-4

 5-6
 7-8

 9-10

ֻלּבל
ְמב

 ■
בָב 

ׁשֹו
 ■

ָֻחד 
ְמפ

 ■  
ֵעס

ּכֹו
 ■  

ּוב
ָעצ

 ■  
ְׁשָדן

■ ַח
מּום 

■ ָה ָׁר ■ נָבֹוְך ■ נְִרּגָׁש ■ ַעּלִיז ■ ּבַיְָׁשן ■ חֹוֵׁשׁש  ■ ָׂשֵמַח ■ ְמֻאּש

ַאְּפִריל ❘ נִיָסן ❘ ִאּיָר



ַמֲעֶׂשה טֹוב
ֶׁשָעִׂשיִתי ַהחֶֹדׁש

ָּדָבר ָחָדׁש
ֶׁשּלַָמְדִּתי ַהחֶֹדׁש

ַהֲחלֹומֹות
ֶׁשּלִי

ָהיִיִתי רֹוצה
לַָדַעת עֹוד ַעל...

ּפִּנַת הֹוָדעֹות 
לַהֹוִרים ֶׁשּלִי



ְּדבִָרים ֲאהּוִבים ָעלַי

ֶסֶרט ‹ ַהָּצגָה ‹ הֹופָָעה ‹ מֹופָעֵספֶר ‹ ִסּפּור

ִׁשיר

ָמקֹום ָאהּוב

ַהחֶֹדׁש יֵש יֹום ֻהּלֶֶדת ל...

ִאם יֹוְצִאים ַמִּגיִעים 
לְִמקֹומֹות נְִפלִָאים

ד"ר סוס



ַהחּוגִים ֶׁשּלִי

ׁשֹוְמִרים ַעל ַהּנִָּקיֹון

ֲאנִי ִמְׁשַּתֵּתף/ת ְּבחּוג:

הּו ָחָדׁש ֶׁשּלַָמְדִּתי: ֶׁ ַמּש

נֳֶהנֵיִתי ְּב... ֲאנִי ָׂשֵמַח/ה ְׁש...

ָהיָה לִי ָקֶׁשה ְּב...

ִהְתּגַַּבְרִּתי ַעל...

ָהיִיִתי רֹוצה ֶׁשּנְַׂשֵחק... ֶׁשּנִלְַמד...

הֹוָדעֹות ֵמַהַּמְדִריךְ

ֶאת ַׂשִּקּיֹות ָהַאְׁשָּפה 
ַמְׁשלִיִכים לַַּפח

וְלֹא לְיַד אֹו ִּבְסִביַבת 
ַהַּפח

ְמַמְחְזִרים ֲאִריזֹות, 
נְיָרֹות ּוַבְקּבּוִקים

ַמְקִּפיִדים לְִׁשטֹף יַָדיִם 
ְּבַמיִם וְַסּבֹון

ּגַם ֲאנִי ַׁשגְִריר נִָּקיֹון.
ּתֹוָרנּות נִָּקיֹון ַּבִּכָּתה

ֶאת ַהְּפסֹלֶת זֹוְרִקים 
לַַּפח וְׁשֹוְמִרים ַעל 

ְסִביָבּה נְִקּיָה ּוְמֻסֶּדֶרת

אֹוְכלִים ִּבְסִביָבה נְִקּיָה





ַמְּטַרת ַהחֶֹדׁש ֶׁשּלִי

הּו ָחָדׁש ■ לְַהְצלִיַח ב... ■ לְַׂשֵחק ִעם... ■ לְָהכִין... ■ לֲַעזֹר ל... ֶׁ  ■ לְַהּכִיר ֲחֵבִרים ■ לִלְמֹד ַמּש

■ לְִהְתּגֵַּבר ַעל... ■ לְְׁשנֹות ָהְרגָלִים

 ■ ַאְזִמין ֵאלַי ַהַּביְָתה ■ ֶאְׁשַאל וְֶאְחקֹר  ■ ֶאְתיֵַעץ ִעם ■ ַאִּציַע

ַהָּצעֹות ■ ֲאַבֵּקׁש ֶעְזָרה ■ ַאִּציַע ֶעְזָרה ■ ֲאַדֵּבר ַעל... ■ ֶאְׁשַּתֵּדל

יג אֹוָתּה? ִׂ ַהְּפִעילּותֵּכיַצד ַאּש
ַהּגּוָפנִית ֶׁשּלִי...

ֲאנִי אֹוֵכל/ת ָּבִריא...

ִּפיָרִמיַדת
ַהָּמזֹון

ֲאנִי 
ׁשֹותה 
ַמיִם...

ֵאיךְ ֲאנִי ַּבִּכָּתה?
ְּבֵבית ַהֵּסֶפר?

 1-2
  3-4

 5-6
 7-8

 9-10

ֻלּבל
ְמב

 ■
בָב 

ׁשֹו
 ■

ָֻחד 
ְמפ

 ■  
ֵעס

ּכֹו
 ■  

ּוב
ָעצ

 ■  
ְׁשָדן

■ ַח
מּום 

■ ָה ָׁר ■ נָבֹוְך ■ נְִרּגָׁש ■ ַעּלִיז ■ ּבַיְָׁשן ■ חֹוֵׁשׁש  ■ ָׂשֵמַח ■ ְמֻאּש

ַמאי ❘ ִאּיָר ❘ ִסיוָן



ַמֲעֶׂשה טֹוב
ֶׁשָעִׂשיִתי ַהחֶֹדׁש

ָּדָבר ָחָדׁש
ֶׁשּלַָמְדִּתי ַהחֶֹדׁש

ַהֲחלֹומֹות
ֶׁשּלִי

ָהיִיִתי רֹוצה
לַָדַעת עֹוד ַעל...

ּפִּנַת הֹוָדעֹות 
לַהֹוִרים ֶׁשּלִי



ְּדבִָרים ֲאהּוִבים ָעלַי

ֶסֶרט ‹ ַהָּצגָה ‹ הֹופָָעה ‹ מֹופָעֵספֶר ‹ ִסּפּור

ִׁשיר

ָמקֹום ָאהּוב

ַהחֶֹדׁש יֵש יֹום ֻהּלֶֶדת ל...

 ֲאנִי חֹוֵׁשב,
ַמְׁשָמע ֲאנִי ַקּיָם

רנה דקארט



ַהחּוגִים ֶׁשּלִי

ׁשֹוְמִרים ַעל ַהּנִָּקיֹון

ֲאנִי ִמְׁשַּתֵּתף/ת ְּבחּוג:

הּו ָחָדׁש ֶׁשּלַָמְדִּתי: ֶׁ ַמּש

נֳֶהנֵיִתי ְּב... ֲאנִי ָׂשֵמַח/ה ְׁש...

ָהיָה לִי ָקֶׁשה ְּב...

ִהְתּגַַּבְרִּתי ַעל...

ָהיִיִתי רֹוצה ֶׁשּנְַׂשֵחק... ֶׁשּנִלְַמד...

הֹוָדעֹות ֵמַהַּמְדִריךְ

ֶאת ַׂשִּקּיֹות ָהַאְׁשָּפה 
ַמְׁשלִיִכים לַַּפח

וְלֹא לְיַד אֹו ִּבְסִביַבת 
ַהַּפח

ְמַמְחְזִרים ֲאִריזֹות, 
נְיָרֹות ּוַבְקּבּוִקים

ַמְקִּפיִדים לְִׁשטֹף יַָדיִם 
ְּבַמיִם וְַסּבֹון

ּגַם ֲאנִי ַׁשגְִריר נִָּקיֹון.
ּתֹוָרנּות נִָּקיֹון ַּבִּכָּתה

ֶאת ַהְּפסֹלֶת זֹוְרִקים 
לַַּפח וְׁשֹוְמִרים ַעל 

ְסִביָבּה נְִקּיָה ּוְמֻסֶּדֶרת

אֹוְכלִים ִּבְסִביָבה נְִקּיָה





ַמְּטַרת ַהחֶֹדׁש ֶׁשּלִי

הּו ָחָדׁש ■ לְַהְצלִיַח ב... ■ לְַׂשֵחק ִעם... ■ לְָהכִין... ■ לֲַעזֹר ל... ֶׁ  ■ לְַהּכִיר ֲחֵבִרים ■ לִלְמֹד ַמּש

■ לְִהְתּגֵַּבר ַעל... ■ לְְׁשנֹות ָהְרגָלִים

 ■ ַאְזִמין ֵאלַי ַהַּביְָתה ■ ֶאְׁשַאל וְֶאְחקֹר  ■ ֶאְתיֵַעץ ִעם ■ ַאִּציַע

ַהָּצעֹות ■ ֲאַבֵּקׁש ֶעְזָרה ■ ַאִּציַע ֶעְזָרה ■ ֲאַדֵּבר ַעל... ■ ֶאְׁשַּתֵּדל

יג אֹוָתּה? ִׂ ַהְּפִעילּותֵּכיַצד ַאּש
ַהּגּוָפנִית ֶׁשּלִי...

ֲאנִי אֹוֵכל/ת ָּבִריא...

ִּפיָרִמיַדת
ַהָּמזֹון

ֲאנִי 
ׁשֹותה 
ַמיִם...

ֵאיךְ ֲאנִי ַּבִּכָּתה?
ְּבֵבית ַהֵּסֶפר?

 1-2
  3-4

 5-6
 7-8

 9-10

ֻלּבל
ְמב

 ■
בָב 

ׁשֹו
 ■

ָֻחד 
ְמפ

 ■  
ֵעס

ּכֹו
 ■  

ּוב
ָעצ

 ■  
ְׁשָדן

■ ַח
מּום 

■ ָה ָׁר ■ נָבֹוְך ■ נְִרּגָׁש ■ ַעּלִיז ■ ּבַיְָׁשן ■ חֹוֵׁשׁש  ■ ָׂשֵמַח ■ ְמֻאּש

יּונִי ❘ ִסיוָן ❘ ַּתּמּוז



ַמֲעֶׂשה טֹוב
ֶׁשָעִׂשיִתי ַהחֶֹדׁש

ָּדָבר ָחָדׁש
ֶׁשּלַָמְדִּתי ַהחֶֹדׁש

ַהֲחלֹומֹות
ֶׁשּלִי

ָהיִיִתי רֹוצה
לַָדַעת עֹוד ַעל...

ּפִּנַת הֹוָדעֹות 
לַהֹוִרים ֶׁשּלִי



ְּדבִָרים ֲאהּוִבים ָעלַי

ֶסֶרט ‹ ַהָּצגָה ‹ הֹופָָעה ‹ מֹופָעֵספֶר ‹ ִסּפּור

ִׁשיר

ָמקֹום ָאהּוב

ַהחֶֹדׁש יֵש יֹום ֻהּלֶֶדת ל...

סֹוף ַמֲעֶׂשה ְּבַמְחָׁשָבה 
ְּתִחּלָה

קטע מהפיוט ׳לכה דודי׳



ַהחּוגִים ֶׁשּלִי

ׁשֹוְמִרים ַעל ַהּנִָּקיֹון

ֲאנִי ִמְׁשַּתֵּתף/ת ְּבחּוג:

הּו ָחָדׁש ֶׁשּלַָמְדִּתי: ֶׁ ַמּש

נֳֶהנֵיִתי ְּב... ֲאנִי ָׂשֵמַח/ה ְׁש...

ָהיָה לִי ָקֶׁשה ְּב...

ִהְתּגַַּבְרִּתי ַעל...

ָהיִיִתי רֹוצה ֶׁשּנְַׂשֵחק... ֶׁשּנִלְַמד...

הֹוָדעֹות ֵמַהַּמְדִריךְ

ֶאת ַׂשִּקּיֹות ָהַאְׁשָּפה 
ַמְׁשלִיִכים לַַּפח

וְלֹא לְיַד אֹו ִּבְסִביַבת 
ַהַּפח

ְמַמְחְזִרים ֲאִריזֹות, 
נְיָרֹות ּוַבְקּבּוִקים

ַמְקִּפיִדים לְִׁשטֹף יַָדיִם 
ְּבַמיִם וְַסּבֹון

ּגַם ֲאנִי ַׁשגְִריר נִָּקיֹון.
ּתֹוָרנּות נִָּקיֹון ַּבִּכָּתה

ֶאת ַהְּפסֹלֶת זֹוְרִקים 
לַַּפח וְׁשֹוְמִרים ַעל 

ְסִביָבּה נְִקּיָה ּוְמֻסֶּדֶרת

אֹוְכלִים ִּבְסִביָבה נְִקּיָה





ֻחפְָׁשה נְִעיָמה

נָה? ֵאיךְ ָעְבָרה ָעלַי ַהּשָׁ

ַהָּתכְנִּיֹות ֶׁשּלִי לְחֹפֶׁש



טֶֶקס הַּמֶַדלְיָה הַּנֹוֶדֶדת ֶׁשּלִי

ָמַתי ִקַּבלְִּתי?

ַמּדּוַע ִקַּבלְִּתי ֶמַדלְיָה?

ָמה ִהְרּגְַׁשִּתי?

ִאם ַאָּתה יָכֹול לֲַחלֹם 
ַעל ֶזה ַאָּתה יָכֹול 

לֲַעׂשֹות ֶאת ֶזה

תאריך ימיםמועד
הערותתאריך עברילועזי

חופשהכט’ באלול - ב’ בתשרי29.9-1.10.19א-גראש השנה

חופשהט’ - י’ בתשרי8-9.10.19ג-דיום כיפור

ערב סוכות וסוכות
חול המועד סוכות

שמחת תורה
אסרו חג

א-ב
ג-ה
א-ב

ג

13-14.10.19
15-17.10.19
20-21.10.19

22.10.19

י”ד- ט”ו תשרי
ט”ז –י”ח’ תשרי
כ”א- כ”ב בתשרי

כ”ג בתשרי

חופשה
חופשה
חופשה

קייטנה)1(

ג-החנוכה
א-ב

24-26.12.19
29-30.12.19

כ”ו- כ”ח בכסלו
א’ - ב’ טבת

ניצנים בחופשות )3(
ניצנים בחופשות )2(

יום התחפושות
תענית אסתר
פורים ושושן 

פורים

א
ב

ג-ד

8.3.20
9.3.20

10-11.3.20

י”ב באדר
י”ג באדר

י”ד-ט”ו באדר

הצהרון יפעל בשעות 
12:00-14:30

קייטנה עד השעה 13:00
חופשה

חופשה לפני פסח    
חופשה לפני פסח
יום לפני ערב חג

ערב פסח
חול המועד

אסרו חג פסח

ג-ה
א-ב

ג
ד-ה
א-ד
ה

31.3-2.4.19
5-6.4.20
7.4.20
8.4.20

12-15.4.20
16.4.20

ו’-ח’  בניסן
י”א-י”ב
י”ג ניסן

י”ד- ט”ו בניסן
י”ח-כ”א בניסן

כ”ב בניסן

ניצנים בחופשות )3(
ניצנים בחופשות )1.5(

חופשה
חופשה
חופשה
חופשה

יום הזיכרון
יום העצמאות

ג
ד

28.4.20
29.4.20

ג’ באייר
ד’ באייר

חופשה
חופשה

קייטנה)1(י”ח באייר12.5.20גל”ג בעומר

חופשהו’ סיוון28.5.20הערב שבועות

לוח חגים וקייטנות
שנה"ל תש"פ ❘ 2019-2020

סה"כ כ- 12 ימי קייטנה.  ■
יום פתיחת שנת הלימודים – יום א׳, א’ באלול תשע”ט 1.9.19  ■

יום סיום שנת הלימודים - יום ב׳, ח’ תמוז תש”פ 30.6.20  ■
שעות פעילות בימי קייטנה  8:00-16:00  ■ 

שעות פעילות הקייטנה ביום קצר 8:00-13:00.  
ייתכנו שינויים ביום י”ב באדר תש”פ, 8.3.20  עקב אירועי יום התחפושות.  ■

בימי שבתון ובחירות לא יתקיים צהרון.  ■
יתכנו שינויים בלוח החופשות בהתאם לקול הקורא, החלטות ועד ההורים העירוני  ■ 

ומשרד החינוך.  
לעמותת לביא שמורה הזכות לשינויים.  ■


