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הנחיות ועצות לשימוש בערכת ההכנה של  

הורים יקרים,

שמחים שבחרתם בערכה שלנו.

הערכה מחולקת ל-3 פרקים הרלוונטיים למבחן: פרק מתמטי )כמותי(, פרק מילולי ופרק צורני.

בכל פרק שאלונים בנושאים שונים וברמות קושי משתנות.

ניתן לתרגל בערכה ב-2 צורות: תרגול מודרך ותרגול מוגבל בזמן.

מהניסיון שלנו ב-iQute , תלמידים המוכנים למבחן לא נתקלים בבעיית זמן ולכן ההמלצה היא לעבוד בתרגול המודרך. 

מאד חשוב לתווך את הערכה לילדים, ילד שנתקל בבעיה יכול להסתכל על ההסבר אך אין בכך כל ערך לימודי.

לכל שאלה בתרגול המודרך הסבר, ההסבר אינו הסבר טכני אלא הסבר מלמד מתוך מטרה להקנות כלים שישמשו לפתרון בעיות שונות. 

בחלקים של המתמטיקה והפסיכוטכני )צורני( ההסברים ילמדו אתכם, ההורים, איך לתווך את החומר לילדים. ברבים מההסברים בחלק

המילולי תמצאו העשרה והרחבה.

בדרך כלל מורכבים המבחנים משלושה פרקים:

פרק מילולי הכולל השלמת משפטים,ידע כללי ופירושי מילים.  ■

פרק מתמטי )כמותי( הכולל תרגילים חשבוניים ובעיות מילוליות.  ■

פרק צורני הכולל, בדרך כלל, אנלוגיות צורניות.  ■

דומים.  נושאים  גם בפיתרון  ישמשו  ללמוד חומרים שתרגול השאחות שבחרנו  ניתן  כיוון שמהשאלות שבחרנו  כל השאלונים  כדאי לתרגל את 

לדוגמא, בחלק הצורני ישנם שאלונים של יוצא דופן צורני, סדרות צורניות ומטריצות. התבניות חוזרות על עצמן בכל סוגי השאלונים ולכן כדאי 

להתאמן על כולם. השאלונים של יוצא דופן מילולי ויחיד-רבים משמשים להקניית אוצר מילים שחשוב למבחן.

בנוסף, מצורפים קבצים של ידע כללי להדפסה ולתרגול. 

חשוב מאוד ללמוד את נושאי השעון והכסף. בדפי החגים שימו לב גם לעונות השנה בהן חלים החגים. כדאי להכיר גם את בעלי החיים למשפחותיהם 

)זכר, נקבה, צאצאים(. ידע כללי יכול להופיע במבחן גם בפרק השלמת משפטים ולא רק בפרק ידע כללי.

מאחלים לכם הצלחה במבחן, לימוד מעשיר ומהנה!
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חגי ישראל

מנהגיםשמות נוספיםשם החג חודש עברי

תשרי
)סתיו(

המילה תשרי 
באה מן המילה 

הארמית 
"תשריתו" 

שפירושה בעברית 
— התחלה .

בתקופת גלות 
בבל נקבע כי 

החודש השביעי 
יהיה החודש 

הראשון למניין 
החודשים, ונקבע 
לו השם "תשרי."

חודש תשרי מציין 
את סוף השנה 

החקלאית )אסיף( 
ואת ההתחלה 

של שנה חקלאית 
חדשה .

ראש השנה
בחודש אלול, עורכים המאמינים חשבון 

נפש מבקשים סליחה על מעשיהם 
הרעים בשנה שחלפה, ושואפים לפתוח 
דף חדש בשנה הנכנסת. עם סיומו של 

חודש אלול נחגג ראש השנה.

ראש השנה, הָחל ביומיים הראשונים 
של חודש תשרי, מציין את ראשיתה של 

שנה חדשה ביהדות.

ראש השנה הוא החג היחיד שחל בראש 
חודש.

היום הראשון בחודש הוא "זיְכרון 
תרועה ."חז"ל ראו בביטוי זה ציווי 
לתקוע בשופר והדגישו שהתקיעה 

בשופר מסמלת את יום הדין.

במסורת היהודית נחשב ל"יום המלכת 
האלוהים על האנושות". 

"יום תרועה",
"זיכרון תרועה"

נהוג לאכול בערב ראש השנה מאכלים מיוחדים, שיש בהם סמליּות. 

אכילת תפוח בדבש מסמלת את התקווה כי השנה הבאה תהיה 
מתוקה. 

אכילת הרימון קשורה ל"יום הדין" הנערך, על פי האמונה,בראש 
השנה — האדם מקווה כי יעמדו לזכותו המעשים הטובים שעשה, 

הרבים כגרגירי הרימון. 

אכילת ראש הדג היא סמל לתקווה כי"ִנְהֶיה ְלראׁש ְוֹלא ְלָזָנב". ויש 
מאכלים נוספים שנהוג לאכול בחג: ֶסֶלק )כדי שיסתלקו שונאינו וכל 

מבקשי רעֵתנו(, או תמרים )שִייַתמּו שונאינו ואויבינו(.

מנהג נוסף הקשור בחג הוא המנהג ַתְשִליְך, המתקיים ליד הים )או 
 ליד כל מקור מים אחר(.

בתפילה המלווה את קיום המנהג נאמרים בין השאר פסוקים 
מנבואת מיכה:

"ִמי ֵאל ָּכמֹוָך ֹנֵׂשא ָעֹון ְועֵֹבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו ֹלא ֶהֱחִזיק ָלַעד 
ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא: ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבׁש ֲעֹוֹנֵתינּו ְוַתְׁשִליְך ִּבְמֻצלֹות ָים 

ָּכל ַחּטֹאָתם:" )מיכה ז, 19-18(
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חגי ישראל

מנהגיםשמות נוספיםשם החג חודש עברי

תשרי
)סתיו(

יום כיפור

עשרה בתשרי — יום הכיפורים הוא חלק 
מן "הימים הנוראים" — והוא החג השני 

בחודש תשרי. כמו ראש השנה, יום כיפור 
הוא חג מן התורה. 

ליום זה — שתי פנים: מצד אחד — זהו 
יום של חרדה ופחד מגזר הדין, ומן הצד 

האחר — זהו יום של תקווה והבטחה 
לסליחה ולמחילה:  *הציווי לצום ביום 
הכיפורים כולל איסור לאכול ולשתות 

מערב יום הכיפורים ועד מוצאי יום 
הכיפורים )"מערב עד ערב"(. אל הצום 

נוספו עוד איסורים, כגון — האיסור 
להתרחץ או לנעול נעלי עור ביום 

הכיפורים.

צום יום כיפור הוא היחיד שאינו נדחה 
מפני השבת. 

 *הציווי לצום ביום הכיפורים כולל איסור לאכול ולשתות מערב יום "שבת שבתון"
הכיפורים ועד מוצאי יום הכיפורים )"מערב עד ערב"(. אל הצום נוספו 

עוד איסורים, כגון — האיסור להתרחץ או לנעול נעלי עור ביום הכיפורים. 

חשיבות מיוחדת יש לשעות היום של ערב יום הכיפורים — ט' בתשרי, 
הכולל כמה מנהגים שנועדו להכין את האדם לקראת יום הכיפורים: 

נוהגים לפייס זה את זה, מכיוון שיום הכיפורים אינו מכפר על עבירות 
שבין אדם לחברו ללא בקשת סליחה ופיוס. בשעות אחר הצהריים 

נוהגים לאכול "ארוחה ַמְפֶסֶקת" — היא הארוחה שלפני הצום. יש עוד 
 מנהגים ובהם מנהג ה"כפרות."
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חגי ישראל

מנהגיםשמות נוספיםשם החג חודש עברי

תשרי
)סתיו(

סוכות
חג הסוכות הוא האחרון משלושת החגים 

)"שלוש הרגלים"( הנזכרים בתורה, 
שמתחילים — על-פי הלוח הקדום — 

בחודש ניסן.

החג הראשון )על-פי לוח זה( הוא פסח; 
השני — חג השבועות והשלישי והאחרון — 

חג הסוכות הנמשך שבעה ימים ונקרא גם 
חג האסיף.

כמו לחגים אחרים מן המקרא — יש לחג 
היבט חקלאי: סוכות הוא חג האסיף, שבו 
אוספים את היבול החקלאי מן השדה ומן 

הכרם והוא מציין את סיומו של מחזור 
חקלאי.

כמו כן, מדובר בחג לאומי המציין את 
המאורע ההיסטורי של הושבת בני 
ישראל בסוכות בנדודיהם במדבר. 

על-פי המסורת, בחג הסוכות נקבע גורל 
השנה מבחינת הגשמים: "ובחג ]הסוכות[ 

נידונים על המים )=הגשמים(" 

חג האסיף

ביום האחרון 
של חול המועד 

סוכות נוהגים 
להרבות בבקשות 

ה"הושענות" 
)בקשות בפיוטים 

העוסקות בישועה 
בכלל, ובפרט 

בירידת הגשמים 
ובהצלחת התבואה 

בשנה הקרובה(, 
ועל כן הוא נקרא 

"הושענא רבה."

בחג הסוכות מצווה לשבת בסוכה ולהשתמש בה בכל השימושים הרגילים 
של בית.

בחג הסוכות ,מצווה ליטול את ארבעת המינים לולב אתרוג הדס וערבה.
במדרש    מוסבר שארבעת המינים הם סמל לאנשים השונים בעם ישראל 

לפי תכונותיו של כל מין. הטעם מציין תורה והריח — מעשים טובים, כך 
שהאתרוג, בעל הטעם והריח, מסמל אדם שיש בו גם תורה וגם מעשים 

טובים, והערבה, חסרת הטעם וחסרת הריח, מסמלת אדם שאין בו לא 
תורה ולא מעשים טובים. ההדס בעל הריח וחסר הטעם מסמל את אלו 

שיש בהם מעשים טובים אך אין בהם תורה, והלולב שתמריו הם בעלי 
טעם, מסמל את אלו עם תורה, אך ללא מעשים טובים

אושפיזין
בים נוהגים להזמין באופן סמלי לסוכתם את אחד משבעת 

האושפיזין" )אורחים(   — אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרן ,יוסף ודוד-  
לפי הסדר, בכל אחד מימי החג. כהרחבה למנהג זה, נוהגים גם לפתוח את 

הסוכה לאורחים רבים מכל גוני העם.
סוכות הוא החג היחיד ביהדות שאין לו מאפייני אוכל משלו, אם כי מקובל 

להרבות בו באכילת פירות שנשתבחה בהן הארץ.

שמחת בית השואבה
בזמן שהיה קיים בית המקדש היו נוהגים לנסך מים על המזבח בכל ימי חג 
הסוכות, כהודאה ובקשה על ירידת הגשם. טקס הניסוך היה מלווה בחגיגה 

גדולה שבה היו רוקדים ומנגנים בכל מיני כלים מוזיקליים.
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חגי ישראל

מנהגיםשמות נוספיםשם החג חודש עברי

תשרי
)סתיו(

שמחת תורה
חג שמחת תורה הוא חג חדש יחסית. 
על-פי התורה חל ביום זה חג "שמיני 

עצרת", והשם "שמחת תורה" ניתן לחג 
ככל הנראה בספרד בימי הביניים. 

חג שמחת תורה מציין את סיום 
הקריאה של חמשת חומשי התורה 

בבית הכנסת. כל שנה בשמחת תורה 
קוראים את הפרשה האחרונה בתורה 

)בספר דברים( ואת תחילת הפרשה 
הראשונה בספר בראשית.

הקפות

לפי המנהג, הנהוג עד היום, מוציאים את כל ספרי התורה מארון 
הקודש ומקיפים אתם שבע הקפות סביב לבימה בבית הכנסת. 
ההקפות מציינות את השמחה על סיום מחזור הקריאה השנתי 

של התורה ועל התחלת הקריאה מחדש. ההקפות נערכות בבית 
הכנסת גם בליל שמחת תורה וגם ביום החג בבוקר, והן מלוות בשירה 

ובריקודים.

מרחשווןאין חגיםחשוון
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חגי ישראל

מנהגיםשמות נוספיםשם החג חודש עברי

כסלו
)חורף(

כסלו—  
פירושו עבה, 
שמן, והכוונה 

ככל הנראה 
לחודש שהוא 

"שמן" ומבורך 
בגשמים 
)באכדית 
.)kislimu

חנוכה
חג החנוכה הוא החג המסורתי היחיד שאינו 

נזכר בתנ"ך, אלא בספרי מקבים שאינם 
נכללים בתנ"ך.

ראשיתו של חג החנוכה בחנוכת המזבח 
בעקבות ניצחון החשמונאים על היוונים, 
אך במהלך קיבל חג החנוכה משמעויות 

והדגשים שונים. במקורות מאוחרים, 
שנכתבו לאחר חורבן הבית השני —  מאות 

שנים לאחר ימי המקבים — האירוע 
המרכזי קשור להדלקת המנורה ולנס 
שקשור בכך. מקורות אלה משקפים 
את תפיסת חז"ל, שבחרה להמעיט 

במשמעות הלאומית והצבאית של חג 
החנוכה, ולהדגיש את המשמעות הרוחנית 
והדתית של חנוכה ואת הדלקת הנרות על 

רקע נס החנוכה — נס פך השמן: לאחר 
שהחשמונאים טיהרו את בית המקדש 

וביקשו להדליק את מנורת הזהב שעמדה 
בתוכו, הם מצאו רק פך )=כלי קטן לנוזלים( 
שמן אחד שהיוונים לא טימאו. כמות השמן 

שבפך יכלה להספיק להדלקת הנרות 
במנורה ליום אחד בלבד — אבל "נעשה בו 

נס" והדליקו ממנו שמונה ימים.

חג המכבים

חג האורים, חג 
האש לגירוש 

החושך.

חג החנוכה חל בעיצומם של ימי החורף הקצרים, שבהם יש מעט אור 
— והרבה חושך. הימים קצרים, והלילות ארוכים.

את החנוכה מציינים במשך שמונה ימים — יותר מכל חג אחר בלוח 
העברי. אבל שמונת ימי החנוכה אינם ימי חג ממש, מבחינת עבודה הם 

ימים רגילים, ימי חול. ובכל זאת ע"פ המסורת היהודית  — מדליקים נרות 
חנוכה, אוכלים מאכלי חג, משחקים במשחקי חנוכה ומקיימים מסיבות 

חנוכה.
אף על פי שימי החנוכה הם ימי עבודה רגילים, נוהגים לא לעסוק 

בעבודה כלשהי )גם לא בעבודות בית( אחרי הדלקת נרות, וכל עוד 
הנרות דולקים. ובזמן הזה )כחצי שעה עד שעה( מבלים בשירי חנוכה, 

באכילת מאכלי חנוכה, ובאופן כללי — בשמחה.
סביבון

המילה “סביבון" היא מילה מן העברית החדשה, אבל משחק הסביבון 
הוא משחק עתיק יהודי אשכנז “אימצו" אותו כחלק ממשחקי החנוכה 

שכללו דמקה, שחמט וקלפים.
בקהילות ישראל בתפוצות נהגו להכין בחנוכה מאכלי בצק מטוגנים 

בשמן, זכר לנס פך השמן .ועוד מאכל טיפוסי לחנוכה — לביבות תפוחי 
אדמה )ַלְטֶקס ביידיש(, העשויות תפוחי אדמה ומטוגנות גם הן בשמן. 

גם הלביבות מביאות אל הצלחת את זכר פך השמן ונס החנוכה.
ְדֵמי חנוכה ייתכן שהמנהג לתת דמי חנוכה קשור למתנות שמקבלים 

ילדי הנוצרים בחג המולד. דמי חנוכה שימשו למשחקי הסביבון, אך לא 
זה בלבד: לדמי חנוכה הייתה גם מטרה חינוכית — לחנך את הילדים 
לתת מדמי החנוכה ַמֲעֵׂשר — עשרה אחוז )10%( — למטרות צדקה, 

ולהרגיל אותם לתרום לנזקקים.
יש הורים שהעדיפו לתת לילדים מתנות )ולא כסף(, ובכלל זה — 

ממתקים ומטבעות משוקולד.
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חגי ישראל

מנהגיםשמות נוספיםשם החג חודש עברי

אין חגיםטבת

שבט
מקור השם בבלי 

— shabâtu , קשור 
כנראה,

ל־ sbt = ש ב ט — 
מקל שמשמעותו 

‘להכות'.
חציו הראשון 

של חודש שבט 
שייך עדין לעונת 
הגשמים, המכים 

וחובטים את 
הארץ ואילו 

לאחר ט"ו בשבט 
מסתיימת עונת 

הגשמים ומתחילה 
התחממות.

ט"ו בשבט אם כן 
הינו מועד המסיים 
עונה אחת ומכריז 

על תחילתה של 
עונה חדשה

ט"ו בשבט
חג ארץ ישראלי שהתפתח בגולה.

לט"ו בשבט כחג אין אזכור במקרא גם 
לא מסורת בידי חז"ל.

בארץ ישראל, זהו המועד בו גובר כוחה 
של החמה, השמש מגביה מסלולה, 

שעות האור מתארכות והלילות 
מתקצרים בדיוק חצי שנה מיום ט"ו 

באב בו תשש כוחה של חמה, השמש 
מנמיכה מסלולה, הלילות מתארכים 

וימות הגשמים קרבים.

בט"ו בשבט, פרחי עצי השקד פורחים 
גם פרחי הרקפות, הכלניות, האירוס 

הארץ ישראלי וציצי העצים האדמדמים 
מתחילים לבלובם לאחר תרדמת 

החורף.

השינוי הגדול וההתעוררות באילנות 
הפרי בארץ חלים בחודש שבט.

ראש השנה לאילן 
)עץ(

הקפות

תאריך זה קובע לגבי כמה מצוות הקשורות בפירות האילן, מרבים 
באכילת פירות, וישנם המרבים גם באכילת שבעת המינים בהם 

נשתבחה ארץ ישראל, ובפרט פירות יבשים ואגוזים למיניהם 
כגון תאנים, תמרים, צימוקים, חרובים ושקדים. 

נטיעות עצים בארץ ישראל.
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חגי ישראל

מנהגיםשמות נוספיםשם החג חודש עברי

אדר
)בשנה 

מעוברת
אדר ב'(

מקור השם במילה 
האכדית אדרו 

שפירושה גורן, 
וכנראה שבחודש 

זה הביאו לגורן 
את התבואה עוד 

לפני שהתחילו 
בדיש. יש משערים 

שהמילה גזורה 
  adāruמהפועל

שמשמעו להקדיר, 
להיעלם מאחורי 

העננים ,הקשר 
בין תנאי מזג 

האוויר לעבודות 
החקלאיות מובן, 

ונראה שכיוון שבבל 
בדרך כלל אין הרבה 

עננים ואילו באדר 
יש, קיבל החודש 

שם זה.

פורים
חג פורים הוא אחד מחגי ישראל, 

שנחוג ברוב המקומות בי"ד באדר, 
ובירושלים וביתר הערים שהיו מוקפות 
חומה בימי יהושע בן נון - בט"ו באדר  

)שושן פורים(. חג הפורים מבוסס 
על סיפור מגילת אסתר ,בו ניצלו 

היהודים באימפריה הפרסית מרצח 
עם שזמם לבצע בהם המן בהסכמת 

המלך אחשוורוש ,והחג הוא יום 
הודאה לאלוהים על הצלה זו.

על פי המגילה, החג נקרא על שום 
ה"פור ")גורל( שהטיל המן במטרה 
להרוג את היהודים. י"ג באדר ,ערב 
פורים, הוא יום תענית אסתר ונהוג 

לצום בו כזכר לתענית היהודים ביום 
שיועד לטבח.

החג מצטיין במאפייני השמחה שבו, 
והאכילה והשתייה נוטלים מקום חשוב 
בין מנהגיו, ובפרט חג הפורים, יחד עם 
חג החנוכה ,הם שני החגים המרכזיים 

ביהדות שהמקור להם אינו מהחוק 
המקראי ,אלא התוקף ההלכתי שלהם 

הוא מתקנת חכמים בלבד. חגים אלו 
כלולים בשבע מצוות דרבנן.

אכילת  ממתקים ושתיית יין. מאפיינים נוספים הם, תחפושות, 
הרעשה ברעשנים מצוות החג כוללות גם את חובת קריאת מגילת 

אסתר בלילה וביום, מסירת משלוחי מנות איש לרעהו וכן מתנות 
לאביונים.
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חגי ישראל

מנהגיםשמות נוספיםשם החג חודש עברי

ניסן
)אביב(

מקור השם 
במילה השּומרית 

)nisag ניסג(, 
שמשמעה ראשון

פסח
חג הפסח הוא הראשון מבין שלושת החגים 

)“שלוש הרגלים"( הנזכרים בתורה, והם: פסח, 
שבועות וסוכות.

חג הפסח הוא הראשון כי חוגגים אותו בחודש 
ניסן, שהוא, על-פי הלוח הקדום שבתורה, 

“ראשון … לחודשי השנה" )שמות פרק יב פס' 2(.
פסח או בשמו המקראי: ַחג ַהַמּצֹות  

הוא חג יהודי מקראי, הראשון מבין שלושת 
הרגלים. פסח נחוג שבעה ימים, מט"ו 

בניסן ועד כ"א בניסן. היום הראשון והאחרון 
מוגדרים כיום טוב, הימים שביניהם מכונים

חול המועד.
פסח מציין את יציאת בני 

ישראל מעבדות מצרים לחירות, שחלה ביום 
הראשון לחג, במקביל למכת בכורות. שמו של 

ַסח הוא לה',  החג נובע מהפסוק: “ואמרתם זבח ֶפּ
ָנְגּפֹו את ִמְצַרִים  ַסח על בתי בני ישראל ְבּ אשר ָפּ
ואת בתינו הציל..." )ספר שמות, פרק י"ב. היום 

האחרון לחג, המכונה שביעי של פסח, מציין את 
נס קריעת ים סוף.

ְסִפיַרת ָהֹעֶמר היא מצווה ביהדות המופיעה 
בתורה לספור כל יום במשך 49 ימים החל 

מהקרבת קורבן העומר. ביום החמישים של 
הספירה חוגגים את חג השבועות, שנקרא כך על 

שם שבעת השבועות של הספירה.

חג החירות
חג האביב

חג המצות

מצוות החג המרכזיות הן איסור אכילה ובעלות 
על חמץ במהלך כל החג, אכילת מצה וסיפור יציאת 

מצרים ביום הראשון של החג.
הלילה הראשון של החג הוא ליל הסדר, שבו מצווה מן 
התורה לאכול מצה ולספר על יציאת מצרים )קריאת 

ההגדה(, לאכול מרור ולשתות ארבע כוסות.

בזמן שבית המקדש היה קיים, התקיימו בחג הפסח גם 
מצוות העלייה לרגל לירושלים והקרבת קורבן פסח בערב 

פסח.
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חגי ישראל

מנהגיםשמות נוספיםשם החג חודש עברי

אייר
הֵשם “אייר"  

במקור מאכדית  
)ayaru( פירושו 

אור. 

הוא מציין את 
מזג האוויר 

האביבי ואת אור 
השמש בחודש 

זה.

יום העצמאות
חג לאומי של מדינת ישראל, המציין את ההכרזה 

על הקמת המדינה בתום המנדט הבריטיביום 
ה' באייר )14 במאי 1948( כ־8 שעות לפני 

סיום המנדט הבריטי בהתאם להחלטת 
החלוקה של עצרת האו"ם )כ"ט בנובמבר, 1947( 

נחתמה מגילת העצמאות ודוד בן-גוריון הכריז 
על הקמת מדינת ישראל. 

יום העצמאות נקבע כיום חג בחוק שנחקק על 
ידי הכנסת לקראת מלאת שנה להקמת המדינה.

יום העצמאות מתחיל מיד בצאת יום הזיכרון 
לחללי מערכות ישראל.

ל"ג בעומר
היום השלושים ושלושה לספירת העומר

שסופרים מפסח לשבועות, וחל בי"ח באייר.
בתקופת השלטון הרומי בארץ ישראל, היו ימי 
ספירת העומר קשורים לתחילתו של מרד בר 
כוכבא )135-132 לספירה(. רבי עקיבא היה 

מנהיגו הרוחני של המרד ושמעון בר כוכבא – 
מנהיגו הצבאי. יש הסבורים כי ל"ג בעומר מציין 

ניצחון של אנשי בר כוכבא על הרומאים, ולכן 
נקבע כיום שמחה, שבו מפסיקים את מנהגי 

האבלות של ספירת העומר. 
מנהג בולט בל"ג בעומר הוא הדלקת מדורות. 
במדינת ישראל לא מתקיימים לימודים בל"ג 
בעומר, אך מרבית מקומות העבודה פועלים 

כסדרם.

למנהג של הדלקת מדורות בל"ג בעומר — ביום י"ח באייר — יש שני חג המדורות
הסברים: 

א. הסבר המבוסס על הקשר בין מרד בר כוכבא ובין ל"ג בעומר: 
המורדים הדליקו משואות אש על ראשי ההרים כדי להעביר את 

ההודעה על פרוץ המרד. והמדורות שמדליקים היום בל"ג בעומר הן 
 זכר לאותן משואות. 

ב. הסבר הקשור לדמותו של רבי שמעון בר יוחאי — לפי המסורת 
בל"ג בעומר נולד רבי שמעון בר יוחאי, הוסמך להיות רב, התחתן 

והיום שבו נפטר. 
 ופטירתו של רבי שמעון בר יוחאי קשורה גם לאש — וגם להילולה. 
על-פי המסופר בספר הזוהר, ביום מותו של רבי שמעון בר יוחאי 
היה ביתו אפוף אש; ולזכר אותה אש נהגו להדליק מדורות ביום 

פטירתו — הוא יום ל"ג בעומר.
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חגי ישראל

מנהגיםשמות נוספיםשם החג חודש עברי

סיוון
ִסיָון הוא החודש התשיעי 
בלוח העברי אם סופרים 

מחודש תשרי ,והשלישי
אם סופרים מחודש ניסן.

בחודש סיוון 30 ימים.
הֵשם הֵשם 

“סיוון" פירושו סימן
במקור, באכדית

 )siwanu( לפי פירוש
נוסף, זהו שם בבלי

שמקורו במונח 
האשורי“ סיוונו",

שפירושו כנראה עת 
להט השמש.

שבועות
חג השבועות הוא השני מבין שלוש רגלים: 

פסח, שבועות וסוכות.
לחג השבועות יש במקרא כמה שמות: חג 
השבועות, חג הקציר וחג הביכורים ויש גם 
קשר בין הספירה של שבעת השבועות — 

ספירת העומר ובין עונת הקציר.
את הביכורים היו מביאים מן החיטים — “ביכורי 

קציר חיטים", אבל לא רק מהם. הביכורים 
היו משבעה מינים של תבואה ופירות שארץ 

ישראל התברכה בהם על-פי המקרא: חיטה, 
שעורה, גפן )=ענבים(, תאנה, רימון, זית 

ותמר)דבש(. 
חג השבועות היה חג חקלאי באופיו — קשור 

לעבודת האדמה בארץ ישראל ולעונת 
הקציר. בתקופה שבית המקדש היה קיים היו 

עולים לירושלים בחג השבועות ומביאים את 
הביכורים לבית המקדש בטקס מרשים וחגיגי.
חג השבועות ציין את תחילת עונת הביכורים, 

שנמשכה עד חג הסוכות, חג האסיף.
אחר חורבן ירושלים ובית המקדש השני 

)בשנת 70 לספירה( אי אפשר היה לקיים את 
המנהג של עלייה לרגל והבאת ביכורים לבית 

המקדש וכך איבד חג השבועות את אופיו 
החקלאי וקיבל תוכן חדש — חג מתן תורה.

בתקופת התלמוד, במהלך הקביעה של הלוח 
העברי, נקבע גם התאריך בספר שמות מסופר 
שבני ישראל הגיעו להר סיני “בחודש השלישי" 

— הוא חודש סיוון ושם קיבלו את התורה. 

חג הקציר
חג מתן תורה
חג הביכורים

תיקון ליל שבועות
בליל החג נוהגים להישאר ערים וללמוד תורה במה 

שקרוי תיקון ליל שבועות.

מגילת רות
בנוסף לקריאת התורה, נהוג לקרוא מגילת רות העוסקת 

ברות ,גיורת מואביה ,שהצטרפה לעם ישראל וממנה 
נולד דוד המלך . הסיבה היא שעיקר סיפור המגילה 

התרחש בתקופה זו של השנה, בימי קציר חיטים. 

אכילת מאכלי חלב
מנהג נוסף האופייני לחג השבועות הוא אכילת 

מאכלי חלב .מקור המנהג הוא ככל הנראה 
ביהדות צרפת ואשכנז“  נהגו לאכול בו כל מיני מאכלים 

מתוקים כגון דבש וחלב משום )הנאמר בפסוק( “דבש 
וחלב תחת לשונך".

החלב מסמל את הנתינה של הגדול לקטן, של אם 
לבנה, ובדומה לכך התורה היא מתנה של ה' לעמו 

   החלב בגימטריה הוא 40, מספר המסמל את מעמד הר 
סיני, שכן על פי המסופר בתורה משה שהה בהר סיני 40 

ימים.

טקסי ביכורים
החל מראשית ההתיישבות החדשה בארץ ישראל נוהגים 

במרבית המושבים הכפרים והקיבוצים לערוך טקסי 
הבאת ביכורים, שבהם חוגגים גם את סוף הקציר. 
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מנהגיםשמות נוספיםשם החג חודש עברי

תמוז )קיץ(

תשעה  באבאב
תשעה באב הוא יום תענית, אשר מקורו בדברי 

הנביאים ונקבע לציון חורבן בתי המקדש 
— )חורבן בית ראשון בשנת 586 לפנה"ס( בידי 

צבאו של נבוכדנצר מלך בבל, וחורבן בית 
שני בשנת 70 בידי הצבא הרומי ובראשו 

המצביא טיטוס. 

יום הצום השני בחשיבות ליהודיםיום חורבן בית המקדש

ט"ו באב
בישראל מצוין ט"ו באב בעיקר כיום פיוס 

ואהבה, על פי מאמר מפורסם של חז"ל, “לא 
היו ימים טובים לישראל כחמישה-עשר באב 

וכיום הכיפורים".

מסורת עתיקת יומין של בנות שילה שהיו 
יוצאות ומחוללות בכרמים :

"ַוֹּיאְמרּו ִהֵּנה ַחג-ְיהָוה ְּבִׁשלֹו ִמָּיִמים ָיִמיָמה...
ִאם-ֵיְצאּו ְבנֹות-ִׁשילֹו ָלחּול ַּבְּמֹחלֹות" )שופטים 

כ"א(

חג האהבה

חודש זה מכונה במסורת "חודש הרחמים אלול
והסליחות", מכיוון שהוא מקדים את ראש 

השנה ויום כיפור, ונוהגים בו להשכים ולהרבות 
בתפילות מיוחדות הנקראות "סליחות".

חגי ישראל
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נביחהמלונהגורכלבהכלב

נעירהעייראתוןחמור

צהלה/צניפה/נחירהאורווהסייחסוסהסוס

פעייהדירטלהכבשהכבש )ַאִיל(

קרקורלולאפרוחתרנגולתתרנגול )גבר/שכוי(

געייהרפתעגלפרהפר/שור

דירגדיעזתיש

חרחורבכרנאקהגמל

שאגהכפירלביאהאריה )ליש/שחל(

המייהשובךגוזליונה

זמזוםכוורתדבורה

בעלי חיים  
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שטרות כסף

מנורת שבעת קנים, הלקוחה ממטבע של מתתיהו החשמונאי. 10 אג' — 

נבל, סמל המדינה. ½ שקל — 

שושן הלקוח ממטבע יהודי מהתקופה הפרסית בארץ ישראל. 1 שקל — 

שתי קרני שפע מעוטרות בסרטים בתוך הקרניים שיבולים ופירות )כנראה גפן( ובין הקרניים רימון. 2 שקלים — 

כותרת עמוד פרוטו־איולי וסמל המדינה. 5 שקלים — 

עץ תמר עם 7 עלים ושני סלים, סמל המדינה, המילים "לגאלת ציון" באותיות עברית מודרנית ועתיקה. 10 שקלים — 

ממנהיגי הישוב טרם הקמת המדינה שר החוץ 20 משה שרת — 
הראש וראש הממשלה השני לאחר דויד בן גוריון.

מגדולי הסופרים העבריים 50 ש"י עגנון — 
וחתן פרס נובל. 

נשיאה השני של מדינת ישראל,  יצחק בן צבי — 
הסטוריון ומראשי תנועת העבודה בארץ ישראל   

הנשיא השלישי של מדינת ישראל,200 זלמן שז"ר — 
סופר, משורר, הסטוריון מראשי הציונות.   

100

צבעו של השטר החדש ירוק והוא נושא את דיוקנו של 
המשורר שאול טשרניחובסקי, מגדולי המשוררים העבריים רופא ומתרגם. 

)שמואל יוסף(

מטבעות
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ֵאלוִֹנים( שְׁ ְמְצאּו בַּ ְעיוֹת נוָֹספוֹת תִּ ֶסף ְלֻדְגָמה )בַּ ְעיוֹת כֶּ בַּ

.1

.2

.3

.4

.5

.6

ָירֹון ָקָנה ַמְסִטיק ֶׁשְּמִחירֹו 60 ֲאגֹורֹות הּוא ִׁשֵּלם ַלּמֹוֵכר ַּבַּמְטֵּבַע ֶׁשל 2 ְׁשָקִלים. ַּכָּמה עֶֹדף ְיַקֵּבל ָירֹון?

ְלאֹוִרית 2 ְׁשָקִלים ְו-40 ֲאגֹורֹות. ִהיא רֹוָצה ִלְקנֹות ָצִמיד ֶׁשְּמִחירֹו 5 ְׁשָקִלים. ַּכָּמה ֶּכֶסף ָחֵסר ְלאֹוִרית?

 ְלַּכָּמה ַמְטְּבעֹות ֶׁשל 10 ֲאגֹורֹות ֶאְפָׁשר ִלְפרֹט ַמְטֵּבַע ֶׁשל 5 ְׁשָקִלים?

1 ֶׁשֶקל.
2 ַּכָּמה ַמְטְּבעֹות ְנַקֵּבל ִאם ִנְפרֹט ַמְטֵּבַע ֶׁשל 5 ְׁשָקִלים ְלַמְטְּבעֹות ֶׁשל 

1 ֶׁשֶקל?
2 ַּכָּמה ַמְטְּבעֹות ְנַקֵּבל ִאם ִנְפרֹט ַמְטֵּבַע ֶׁשל 2 ְׁשָקִלים ְלַמְטְּבעֹות ֶׁשל 10 ֲאגֹורֹות ְוַמְטֵּבַע ֶׁשל ֶׁשֶקל )1( ְלַמְטְּבעֹות ֶׁשל 

1 ֶׁשֶקל ְו-20 ַמְטְּבעֹות ֶׁשל 10 ֲאגֹורֹות?
2  ַמהּו ֶעְרִּכי ִאם ָּפְרטּו אֹוִתי ְל-4 ַמְטְּבעֹות ֶׁשל 
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השלימו את המספרים החסרים.

13:00 = 1:00 בצהריים

14:00 = 2:00 בצהריים

 ________ = 15:00

 ________ = 16:00

 ________ = 17:00

 ________ = 18:00

 ________ = 19:00

 8:00 = ____

 9:00 = ____

________ = 22:00

________ = 23:00

) 24:00 = חצות )הכרכרה הופכת לדלעת

12

39

1

48

שעון
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מה השעה?
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מה השעה?
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ציירו את המחוגים.מה השעה?
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יבשת העולם

יש בעולם 6 יבשות )יבשת = שטח אדמה גדול(
היבשות הן:

אסיה  .1
אירופה  .2

אפריקה  .3
אוסטרליה  .4

אמריקה — צפונית ודרומית  .5
אנטארטיקה  .6

היבשות מופרדות על ידי ארבעה אוקינוסים המפרידים ביניהן:
היבשות הן:

האוקיינוס השקט — הגדול ביותר  .1
האוקיינוס האטלנטי  .2

האוקיינוס ההודי  .3
אוקיינוס הקרח הצפוני  .4

הים אותו אנו מכירים ובו אנחנו מבלים בקיץ הוא הים התיכון. 
הים התיכון הוא הים הגדול ביותר אך קטן מהאוקיינוסים.

אסיה
לבנון - ביירות

עיראק - בגדאד
אירן - טהרן

הודו - ניו דלהי
יפן - טוקיו

אפריקה
מצרים - קהיר
דרום אפריקה

לוב
ניגריה

אוגנדה

אנטארטיקה - היבשת הלבנה.
היבשת שבה נמצא הקוטב הדרומי, 

רובה מכוסה קרח כל השנה.

אוסטרליה
אוסטרליה היא יבשת אשר מוקפת

כולה מים, אבל היא גדולה מכדי
להקרא אי, על היבשת יש מדינה

אחת בעלת שם זהה - אוסטרליה.
אוסטרליה היא המדינה השישית
בגודלה בעולם ובירתה - קנברה.

1

אמריקה
ארצות הברית - וושינגטון

5

אירופה
צרפת - פאריז
איטליה - רומא
ספרד - מדריד
גרמניה - ברלין

אנגליה )הממלכה המאוחדת( - לונדון
הולנד - אמסטרדם

נורווגיה - אוסלו
טורקיה - אנקרה

יוון - אתונה
רוסיה - מוסקבה

שוודיה - סטוקהולם

2

36

4
מפת העולם
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מילות קישור

מילות זמן מילות תוספת מילות סיבה מילת ניגוד

בזמן ש..., כאשר, 

לפני, אחרי,

בזמן ש..., לאחר ש..., 

אחר כך, בינתיים, 

לעולם, עד ש..., 

מאז, לאחרונה, מיד, 

בשעת, עד אשר, 

לפני שעה, קודם 

לכן, במשך, בטרם.

בנוסף, גם, אף, 

בנוסף, כמו כן,

יתר על כן.

הודות ל..., בשל כך, 

בזכות, בגלל,

מפני ש...,

הודות ל..., כיוון ש..., 

מאחר ו..., היות ו..., 

משום ש..., מחמת, 

הואיל ו..., עקב, 

לרגל..

בניגוד ל.., אלמלא 

)אם לא(, למרות, 

אל אף..., לעומת 

זאת, אך, אבל,

עם זאת, אולם, 

אלא ש... 
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