
  ויטל גייגר )פרלמן(       חגית פורת

קֹוְרִאים  ְּב-א'

ָּכל ָׁשָנה ֵמָחָדׁש... 

לּוַח ַהׁשָנָה ָהִעבְִרי: ׁשַּבָת, 

ַחגִים, מֹוֲעִדים וְעֹונֹות ַהׁשָנָה



ָרֵאל ַחֵגי ִיׂשְ
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ְּבלּוַח ַהָׁשָנה ָהִעְבִרי

מֹוִפיִעים ַחִגים ַרִּבים. 

ָמה ֵהם ַהַחִגים ּוְבֵאיֶזה  #

ֹחֶדׁש ָחל ָּכל ַחג?  

ֵאיֶזה ַחג ָאהּוב ֲעֵליֶכם   #

ְּביֹוֵתר ּוַמדּוַע?  
5



"ֲאדֹון ַהְסִליחֹות, 
ּבֹוֵחן ְלָבבֹות..." 
       )מתוך סידור התפילה(.
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"ֲאדֹון ַהְסִליחֹות, 
ּבֹוֵחן ְלָבבֹות..." 
       )מתוך סידור התפילה(.

ֹחֶדׁש ֱאלּול
ֹחֶדׁש ָהַרֲחִמים ְוַהְסִליחֹות
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ַעם ָהִראׁשֹוָנה / ֵלָאה ָנאֹור ּפַ ְסִליחֹות ּבַ

ִלְסִליחֹות.  ָאִבי  ֶאת  ְלָהִעיר  יֵתנּו  ּבֵ ַחּלֹון  ַעל  ׁש  ּמָ ַ ַהּשׁ ַפק  ּדָ ַלְיָלה  ַלְיָלה 
ֶאת  י  ַמְעּתִ ׁשָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְמִהירּות,  ּבִ ׁש  ּוִמְתַלּבֵ ָקם  ָאִבי  ֶאת  ׁשֹוֵמַע  ָהִייִתי 
י  ד ְלַצד ְוֹלא ִהְצַלְחּתִ ה ִמּצַ ּטָ ּמִ י ּבַ ְכּתִ ְתַרֲחִקים. ַוֲאִני ִהְתַהּפַ ֵהד ְצָעָדיו ַהּמִ

ְלֵהָרֵדם.
ִגיְלָך ָצִריְך  ח אֹוִתי ִלְסִליחֹות, ֲאָבל הּוא ָאַמר: "ֶיֶלד, ּבְ ּקַ ּיִ י ֵמָאִבי ׁשֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ

ְרֶצה ָלבֹוא." ּתִ ה ֹלא, ַהְלַואי ׁשֶ ל... ָלּמָ ְגּדַ ּתִ ׁשֶ ְיָלה. ּכְ ּלַ ִליׁשֹן ּבַ
ְך  ּכָ ל  ּכָ ָרִציִתי  ַוֲאִני  דֹוִלים.  ַלּגְ ַרק  ר  ֻמּתָ ַהּכֹל  ל...  ְגּדַ ּתִ ׁשֶ ּכְ ל...  ְגּדַ ּתִ ׁשֶ ּכְ
ֶקט ְוֶהָחׁשּוְך, ִלְהיֹות ֵחֶלק  ֶ ְרחֹוב ַהּשׁ ְיָלה ּבָ ּלַ י ּבַ דֹול. ָלֶלֶכת ְלַבּדִ ִלְהיֹות ּגָ

ְיָלה. ּלַ ל ָהְרחֹוב ּבַ ֶסם ַהּמּוָזר ׁשֶ ִמן ַהּקֶ
ֶלת  ָאִבי ָקם ִלְסִליחֹות ְוַהּדֶ ה. ְלַאַחר ׁשֶ י ַלֲעׂשֹות ַמֲעׂשֶ ַלְיָלה ֶאָחד ֶהְחַלְטּתִ
ֶאת  י  ּוָפַתְחּתִ ֶקט  ׁשֶ ּבְ י  ּתִ ׁשְ ִהְתַלּבַ ִתי,  ּטָ ִמּמִ ֲאִני  ם  ּגַ י  ַקְמּתִ ַאֲחָריו,  ָרה  ִנְסּגְ
ְיהּוִדי  ִמְתָקְרִבים.  ְצָעִדים  ם.  ּוְמַאּיֵ ָחׁשּוְך  ָהְרחֹוב  ַחד.  ּפַ ֵאיֶזה  ֶלת.  ַהּדֶ
ְמִעילֹו  ַנף  ּכְ אֹוִתי.  ָרָאה  ֹלא  ֵנס  ּבְ ְוַרק  ַני  ּפָ ַעל  ָעַבר  ִלְסִליחֹות  ְמַמֵהר 

י ְלָאחֹור. ְעּתִ ַני ַוֲאִני ִנְרּתַ יָבה ֲאִויר ַקר ַעל ּפָ ִ ִהּשׁ
ָכה  ֲחׁשֵ י ּבַ א. ָהַלְכּתִ ּלֹא ְלָהִעיר ֶאת ִאּמָ ֵדי ׁשֶ הֹונֹות ּכְ ְיָתה ַעל ּבְ י ַהּבַ ָחַזְרּתִ

י אֹותֹו: ָטן ְוֵהַעְרּתִ ל ָאִחי ַהּקָ תֹו ׁשֶ ֶאל ִמּטָ
י ִלְסִליחֹות?" ה רֹוֶצה ָלבֹוא ִאּתִ "ֵהי, ֵאִלי, קּום. ַאּתָ

ׁש. ֶקט ְוִהְתִחיל ְלִהְתַלּבֵ ׁשֶ ֵאִלי ָקם ּבְ
ְבנּו  ִהְתַגּנַ יֹוֵתר.  ְקָצת  יץ  ַאּמִ ַעְצִמי  ֶאת  י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ָטן  ַהּקָ ָאִחי  ִעם  ַיַחד  ּבְ
ֲעָנִנים,  ּבַ ר  ֻמְסּתָ ָהָיה  ֵרַח  ַהּיָ ם.  ְרּדָ ַהּנִ ְרחֹוב  ּבָ ָיד  ּבְ ָיד  ְוָהַלְכנּו  ַהחּוָצה 
ֵמְרחֹובֹות  ֲחלֹום.  ּבַ מֹו  ּכְ ִנְרָאה  ַהּכֹל  ִריִסים.  ּתְ ּומּוָגֵפי  ֲחׁשּוִכים  ים  ּתִ ַהּבָ

ַמֲאִזיִנים
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ָיד ֶזה  ֶנֶסת. ָאַחְזנּו ֶזה ּבְ ַמֲהִרים ְלֵבית ַהּכְ ים ַהּמְ ְמעּו ְצָעֵדי ֲאָנׁשִ ֲאֵחִרים ִנׁשְ
ּלֹו. ְכנּו ָלֶלֶכת, רֹוֲעִדים ּוִמְתָחְרִטים ַעל ָהִעְנָין ּכֻ ְוִהְמׁשַ

ה. ִמַהְרנּו ְוִנְכַנְסנּו, ֲעַדִין אֹוֲחִזים ֶזה  ְתִפּלָ ֶנֶסת ָהָיה מּוָאר ְוהֹוֶמה ּבִ ית ַהּכְ ּבֵ
א. ִהְפִסיק  נּו ַאּבָ יׁש ּבָ ְתֹאם ִהְרּגִ ַחד. ּפִ ָיד ֶזה ְורֹוֲעִדים ִמן ַהּסֹוד ּוִמן ַהּפַ ּבְ

ְענּו ְלָאחֹור. ָמה ִאם ִיְכַעס? תֹו ּוָפָנה ֵאֵלינּו. ִנְבַהְלנּו ְוִנְרּתַ ִפּלָ ֶאת ּתְ
קֹולֹו.  ַעס ֹלא ָהָיה ּבְ א ְוׁשּום ּכַ ְך ֵאֵלינּו ַאּבָ לֹום ֲעֵליֶכם, ְיהּוִדים," ִחּיֵ "ׁשָ

בּו ַעל ָיִדי." אֶתם ִלְסִליחֹות? ָיֶפה. ּבֹואּו ּוׁשְ "ּבָ
ְוִאּלּו  ִלְסִליחֹות,  ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ים  ּכִ ַמׁשְ ֲעַדִין  ָאִבי  ֵמָאז.  ָעְברּו  ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ

ַמן. ְך ִמּזְ ָאִחי ַוֲאִני ָחַדְלנּו ִמּכָ
רֹון ָיָקר. ִזּכָ י ּכְ ִלּבִ ל ְסִליחֹות ֲאִני ׁשֹוֵמר ּבְ ֲאָבל ֶאת אֹותֹו ַלְיָלה ִראׁשֹון ׁשֶ

ִמּתֹוְך "ַחג ִלי"

9



ַסְמנּו ֶאת ַהְתמּוָנה ַהַמְתִאיָמה ַלִסּפּור.

ַסְדרּו ֶאת ַהְתמּונֹות ְלִפי ֶרֶצף ָהֵארּוִעים.

ִּכְתבּו ִמְסָּפר ֵמַעל ָּכל ְתמּוָנה. 

ַהִאם ִהְׁשַתַתְפֶתם ַּבֲאִמיַרת ְסִליחֹות? ַסְּפרּו ַעל ָּכְך.  •  
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ֵרי ַחֵגי ִתׁשְ

   תִׁשְֵרי
ׁשַּבָתׁשִׁשִיֲחִמיׁשִירביעישלישיׁשֵנִיִראׁשֹון

הדגבא

י"בי"איטחזו

י"טי"חי"זט"זט"וי"די"ג

כ"וכ"הכ"דכ"גכ"ב  כ"אכ

לכ"טכ"חכ"ז

ֵאילּו ַחִגים ָחִלים ְּבֹחֶדׁש ִתְׁשֵרי?  •

ַהִמָלה ִתְׁשֵרי ַמִגיָעה ֵמַהָׂשָפה ָהַאַּכִדית ּוֵפרּוָׁשה: ַהְתָחָלה.   •

ָמה ַמְתִחיִלים ְּבֹחֶדׁש ִתְׁשֵרי?      

"ּכִי יָדּועַ ֲהֵרי 
ׁשֶחֶֹדׁש ִּתׁשְֵרי 

זֶהּו חֶֹדׁש ְמאֹוד ֲחגִיגִי." 
 

ֵחלֶק ִמן ַהׁשִיר "ׁשִיר לְחֶֹדׁש ִּתׁשְֵרי" 
ֵמֵאת ַדְתיָה ּבֶן דֹור, ִמתֹוְך "ׁשִיִרים ׁשֹובָבִים"
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ָנה ֹראׁש ַהׁשָ

ֹראׁש ַהָׁשָנה ִנְקָרא ַגם יֹום ַהִדין. ְּביֹום 

ֶזה ָאנּו עֹוְמִדים ִלְפֵני ה' ַלִמְׁשָּפט ּוְגַזר 

ִדיֵננּו ִנְכָתב. 

ֵאילּו ִמְצוֹות ּוִמְנָהִגים ַהְקׁשּוִרים  •
ְלֹראׁש ַהָׁשָנה ַאֶתם ַמִּכיִרים?   

ָמה ַאֶתם ְמַאֲחִלים ַלְקרֹוִבים   •
ָלֶכם ִלְכבֹוד ַהָׁשָנה ַהֲחָדָׁשה?    

ֶאָחד  ִביִעי ּבְ "ּוַבֹחֶדׁש ַהּשְׁ
ָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה  ַלֹחֶדׁש ִמּקְ
ל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה  ָלֶכם ּכָ
רּוָעה  לֹא ַתֲעׂשּו, יֹום ּתְ

ִיְהֶיה ָלֶכם."
סּוק א ֶרק כט, ּפָ ר ּפֶ ִמְדּבַ                ּבְ
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ָנה  ֹראׁש ַהׁשָ
ִמְצוֹות ּוִמְנָהִגים

ה                                                                                  ָנה ַהֲחָדׁשָ ָרכֹות ַלׁשָ ּבְ
נֹוֲהִגים ְלָבֵרְך ֶזה ֶאת ֶזה 
ָנה  ְבָרכֹות ִלְקַראת ַהׁשָ ּבִ

ְתבּו  ָנה טֹוָבה ִתּכָ ה: "ְלׁשָ ַהֲחָדׁשָ
ָנה טֹוָבה  ְוֵתָחְתמּו", "ׁשָ

ּוְמתּוָקה". ֵיׁש ַהׁשֹוְלִחים ֶזה 
ָרָכה.  ָלֶזה ִאְגרֹות ּבְ

ְתִפלֹות
ְלִלים  ָנה ָאנּו ִמְתּפַ ֹראׁש ַהׁשָ ּבְ
ּוַמְמִליִכים ֶאת ה' ְלֶמֶלְך ַעל 

תּובֹות  ָהעֹוָלם. ְתִפלֹות ַהַחג ּכְ
ָנה". "ַמְחזֹור ְלֹראׁש ַהׁשָ ּבַ

ׁשֹוָפר ְתִקיָעה ּבַ
ׁשֹוָפר  ָנה תֹוְקִעים ּבְ ֹראׁש ַהׁשָ ּבְ
ֶבׂש(.  ל ַאִיל )ּכֶ ָעׂשּוי ִמֶקֶרן ׁשֶ

ר  ּפֵ יר ָלנּו ְלׁשַ ַהׁשֹוָפר ַמְזּכִ
ינּו. קֹולֹות ַהׁשֹוָפר:  ֶאת ַמֲעׂשֵ

ָבִרים ּוְתרּוָעה.  ְתִקיָעה, ׁשְ

1

2

3

ִליְך ַתׁשְ
יֹום ָהִראׁשֹון נֹוֲהִגים ַלֲעֹמד  ּבַ

ֵלל ַלה'  ְלַיד ְמקֹור ַמִים ּוְלִהְתּפַ
ינּו  ִליְך ַלָים ֶאת ַמֲעׂשֵ ַיׁשְ ׁשֶ
ָהָרִעים. נֹוֲהִגים ְלַנֵער ֶאת 

ָלַכת"  ָגִדים – ֵסֶמל ְל"ַהׁשְ ַהּבְ
ים ָהָרִעים ְלתֹוְך ַהַמִים.  ַהַמֲעׂשִ

ִסיָמֵני ַהַחג
ָנה נֹוֲהִגים  ֵליל ֹראׁש ַהׁשָ ּבְ

ָלֶהם  ם ׁשֶ ַהׁשֵ ֶלֱאֹכל ַמֲאָכִלים ׁשֶ
ָלֶהם ְמַסְמִלים  אֹו ַהַטַעם ׁשֶ

ה. ָנה ַהֲחָדׁשָ ה ַלׁשָ ָקׁשָ ּבַ
ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה   ִתְהֶיה ׁשָ ׁשֶ

ִנְהֶיה ְלֹראׁש ְולֹא ְלָזָנב    ׁשֶ
ִרמֹון    ִיְרּבּו ְזֻכיֹוֵתינּו ּכְ ׁשֶ

ִיָקַרע ֹרַע ְגַזר ִדיֵננּו ׁשֶ

4

5

ַהְתִאימּו ֶאת ַהִמְצוֹות ְוַהִמְנָהִגים ָלִאיּוִרים ַהמֹוִפיִעים ָּבַעמּוד ַהָּבא.

ִּכְתבּו ִמְסָּפר ַמְתִאים ְלַיד ָּכל ִאיּור.
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ַהִקיפּו.

ָמה ַׁשָיְך ְלֹראׁש ַהָׁשָנה? ִמְצאּו ֲחִמָׁשה ְּפִריִטים. 

 

ֶסה ְלָעׂשֹור ין ּכֶ ֶרת ְיֵמי ְתׁשּוָבה – ּבֵ ֲעׂשֶ

ֶרת  ִנְקָרִאים ֲעׂשֶ ָרה ָיִמים ׁשֶ ּפּוִרים ֵיׁש ֲעׂשָ ָנה ַעד יֹום ַהּכִ ֵמֹראׁש ַהׁשָ
ת ְסִליָחה.  ְתִפָלה ּוְבַבָקׁשַ ים ּבִ ָיִמים ֵאֶלה ָאנּו ַמְרּבִ ְיֵמי ְתׁשּוָבה. ּבְ

נּו"  ַמֲהַלְך ַהְתִפלֹות ָאנּו מֹוִסיִפים ֶאת ְתִפַלת "ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּבְ
ֵרה מֹוִסיִפים ְקָטִעים ְמֻיָחִדים. ָיִמים ֵאֶלה  מֹוֶנה ֶעׂשְ ּוִבְתִפַלת ׁשְ

ּבֹו ַהָיֵרַח  ָנה, ׁשֶ נּוי ְלֹראׁש ַהׁשָ ֶסה: ּכִ ֶסה ֶלָעׂשֹור. ּכֶ ין ּכֶ ְמֻכִנים ַגם ּבֵ
ֵרי.  ֹחֶדׁש ִתׁשְ ָרה ּבְ ֲעׂשָ ָחל ּבַ ּפּוִרים, ׁשֶ נּוי ְליֹום ַהּכִ ְמֻכֶסה. ָעׂשֹור: ּכִ
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ר ה ּבַ ִליְך / ַחּנָ ׁשְ ּתַ

ל ַהֲחָטִאים ֶאת ּכָ

ם, י ֶאל ַהּיָ ַלְכּתִ ִהׁשְ

ים ּוָבְלעּו ּלִ אּו ַהּגַ ּבָ

ם. ּלָ ֶאת ּכֻ

ה יֹוֵתר ֹלא ַאּכֶ

ִני ּוִמְרָים, ֶאת ּדָ

ָטן ֶאת יֹוִסי ַהּקָ

ם. ּלָ ֹלא ֶאְדַחף ִמן ַהּסֻ

ָנה ֵ א ִמן ַהּשׁ ֶאת ִאּמָ

ֹלא ָאִעיר,

ֵקׁש ֹלא ֲאַקׁשְ

יר. ר ַעל ַהּקִ ַוֲאַצּיֵ

ף ָלָבן ּדַ

ח, ְוָחָדׁש ֶאְפּתַ

ַמִים ָ ּשׁ ְוה' ּבַ

ַעל ַהּכֹל ִיְסַלח.

ן ִלי ֵלב ְוִיּתֵ

ֵמַח ְוטֹוב ׂשָ

ים ּוְבֵסֶפר ַהַחּיִ

אֹוִתי ִיְכּתֹב.

א א ְוִאּמָ ְוֶאת ַאּבָ

ל ְיִדיַדי, ְוֶאת ּכָ

ָנה ׁשָ ֲאָבֵרְך ּבְ

י.  ִלי ּדַ טֹוָבה ַעד ּבְ

יר, יֹום יֹום ַחג" ִמּתֹוְך "יֹום יֹום ׁשִ
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ַמהּו ַתְׁשִליְך?  •

ֵאילּו ַמֲעִׂשים ָרִעים ְּכַדאי ִלְזֹרק ַלָים?  •

ְלָמה ַהַּכָוָנה ַּבִמִלים "ִלְפֹתַח ַדף ָלָבן ָחָדׁש"?   •

ַסְמנּו ב ְלַיד ַמֲעֶׂשה טֹוב ְו-X  ְלַיד ַמֲעֶׂשה ַרע.
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ִּכְתבּו ְּבָרָכה ְלִמְׁשַּפְחְתֶכם ִלְכבֹוד ַהָׁשָנה ַהֲחָדָׁשה.

ְל 

 .                 מ

ִלְפֵניֶכם ַדף ָלָבן "ָחָדׁש". ַצְירּו ָמה ֲהִייֶתם רֹוִצים ֶׁשִיְקֶרה ַהָׁשָנה.
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ָנה / ֵלָאה ָנאֹור ָ ָנה ְלֹראׁש ַהּשׁ ַמּתָ

ה   ִצּפֹור ַאַחת ְקַטּנָ
ְלָחה ֵאַלי נֹוָצה.   ׁשָ

 ָרִציִתי ְלַהְחִזיר 
 ָאְמָרה ִלי: ֹלא רֹוָצה. 

ָנה,  ָ ָנה ְלֹראׁש ַהּשׁ  ֹזאת ַמּתָ
ָנה ָיָפה ְוֶנְחָמָדה  ְהֶיה ָלְך ׁשָ ּתִ  ׁשֶ

 ְוַגם ִלי. 
 ּתֹוָדה. 

 ָעָנף ֶאָחד ָנמּוְך 
ַלח ָעֶלה ָאֹדם.   ׁשָ
 ָרִציִתי ְלַהְחִזיר, 

ְתֹאם.   ָאַמר ִלי: ָמה ּפִ
ָנה,  ָ ָנה ְלֹראׁש ַהּשׁ  ֹזאת ַמּתָ

ָנה ָיָפה ְוֶנְחָמָדה  ְהֶיה ָלְך ׁשָ ּתִ  ׁשֶ
 ְוַגם ִלי. 
 ּתֹוָדה. 

 ָעָנן ֶאָחד ָאֹפר 
ה.  ה ְקַטּנָ ַלח ִטּפָ  ׁשָ
ה,  ה ַאַחת ְקַטּנָ  ִטּפָ
עֹוָנה.  ְכָלל ֹלא ּבָ  ּבִ

ָנה,  ָ ָנה ְלֹראׁש ַהּשׁ  ֹזאת ַמּתָ
ָנה ָיָפה ְוֶנְחָמָדה  ְהֶיה ָלְך ׁשָ ּתִ  ׁשֶ

 ְוַגם ִלי. 
 ּתֹוָדה. 

ה ַאַחת ָיָפה   ַיְלּדָ
ָרה ִלי ַעל ַהחֹול   ִצּיְ

ַמִים  ֶמׁש ְוׁשָ  ׁשֶ
ְבעֹול.  ַרח ִעם ּגִ  ּפֶ

ָנה,  ָ ָנה ְלֹראׁש ַהּשׁ  ֹזאת ַמּתָ
ָנה ָיָפה ְוֶנְחָמָדה  ְהֶיה ָלְך ׁשָ ּתִ  ׁשֶ

 ְוַגם ִלי. 
ּתֹוָדה.

ִמּתֹוְך "ָקרּוֶסָלה"

ֵאיזֹו ַמָתָנה ֲהִייֶתם ַאֶתם 

רֹוִצים ְלַקֵּבל ְלֹראׁש ַהָׁשָנה ּוִמִמי?

ַמֲאִזיִנים
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ֵאיזֹו ַמָתָנה  .1

ָׁשַלח ָּכל ׁשֹוֵלַח?  

ִמְתחּו ַקו.   

ָמה ְלַדֲעְתֶכם ָהָיה נֹוֵתן ֵעץ ַהַתּפּוַח?  .2

ַסְמנּו ֶאת ַהְתמּוָנה ַהַמְתִאיָמה.  

ַּבַּבִית ָהַאֲחרֹון ַּבִׁשיר נֹוֶתֶנת ַהַיְלָדה ַמָתָנה.   .3

ַצְירּו ֶאת ַהַמָתָנה ַּבַמְחֶּבֶרת.   

ִצְבעּו ַּבִׁשיר ִמִלים ֶׁשַאֶתם ְיכֹוִלים ִלְקֹרא.  .4

ַמְמִליץ ָלֶכם ִלְקֹרא ַגם 

ָנה"  ֶאת ַהִׁשיר "ְּבֹראׁש ַהּׁשָ

ֵמֵאת ָנֳעִמי ֶׁשֶמר.
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ְסַלח ָלנּו, 
ְמַחל ָלנּו, 
ר ָלנּו. ּפֵ ּכַ

ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַבְקִׁשים ְסִליָחה.

ָמַתי ְמַבְקִׁשים ְסִליָחה ְוַעל ָמה?  

ֵהיָכן ִנְמָצִאים ָהֲאָנִׁשים ַּבִציּור?  •

ַּבֲחרּו ָאָדם ֶאָחד ֵמַהְתמּוָנה ְוַנסּו ְלַנֵחׁש   •

ַעל ָמה הּוא חֹוֵׁשב.  

יֹום ּכִּפּור
ִציֵר: ָמאֹוִריִצי גֹוְטלִיּב  

ר ֲעֵליֶכם ִלְפֵני ה' ֱאלֵקיֶכם"  ִרים הּוא ְלַכּפֵ ּפֻ י יֹום ּכִ "... ּכִ
סּוק כח ֶרק כג, ּפָ ְקָרא ּפֶ ַוּיִ
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ּפּור  יֹום ּכִ  
ר ֲעֵליֶכם ִלְפֵני ה' ֱאלֵקיֶכם"  ִרים הּוא ְלַכּפֵ ּפֻ י יֹום ּכִ "... ּכִ
סּוק כח ֶרק כג, ּפָ ְקָרא ּפֶ ַוּיִ
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יֹום ֶזה ֶנְחָתם  ָנה. ּבְ ׁשָ יֹוֵתר ּבַ ּפּוִרים הּוא ַהיֹום ַהָקדֹוׁש ּבְ יֹום ַהּכִ
ינּו  ל ֶאָחד ֵמִאָתנּו. ָאנּו ִמְתַוִדים ַעל ַמֲעׂשֵ ל ּכָ ְגַזר ַהִדין ׁשֶ

ִלים ַעל ַעְצֵמנּו ִלְהיֹות טֹוִבים יֹוֵתר  ָחְלָפה, ְמַקּבְ ָנה ׁשֶ ׁשָ ָהָרִעים ּבַ
לֹום.   ים ּוְלׁשָ ֵנָחֵתם ְלַחִיים טֹוִבים, ֲאֻרּכִ ְלִלים ְלה' ׁשֶ ּוִמְתּפַ

ּפּוִרים  ֶעֶרב יֹום ַהּכִ
רֹות ּפָ ּכַ

רֹות.  ּפָ ּפּוִרים נֹוֲהִגים ַלֲעׂשֹות ּכַ ֶעֶרב יֹום ַהּכִ ּבְ
ֶסף )אֹו ַתְרְנגֹול(  ְמסֹוְבִבים ֵמַעל ָהֹראׁש ּכֶ

ֶסף ֵיֵלְך ִלְצָדָקה ַוֲאִני  ְואֹוְמִרים: "... ֶזה ַהּכֶ
לֹום".  ים ּוְלׁשָ ֵנס ְלַחִיים טֹוִבים, ֲאֻרּכִ ֵאֵלְך ְוֶאּכָ

ְצָדָקה
ַמַתן ְצָדָקה: "ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפָלה  ים ּבְ ַמְרּבִ

ּוְצָדָקה ַמֲעִביִרין ֶאת ֹרַע ַהְגֵזָרה".

ֲאִכיָלה
ר  ּפּוִרים ָנהּוג ֶלֱאֹכל יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ ֶעֶרב יֹום ַהּכִ ּבְ

יֹום ָרִגיל. ּבְ

ְסעּוָדה ַמְפֶסֶקת
ִניַסת ַהצֹום אֹוְכִלים ְסעּוָדה ַמְפֶסֶקת.  ִלְפֵני ּכְ
ַאֲחֵרי ְסעּוָדה זֹו ַמְפִסיִקים ֶלֱאֹכל ּוַמְתִחיִלים 

ָלצּום. 
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ּפּוִרים  יֹום ַהּכִ ּבְ
ת ְסִליָחה ָרכֹות ּוַבָקׁשַ ּבְ

ת  "ְגַמר  ִבְרּכַ ְמָבְרִכים ֶזה ֶאת ֶזה ּבְ
ים  ֲחִתיָמה טֹוָבה", חֹוְזִרים ּוְמַבְקׁשִ

ְסִליָחה ֵמה' ּוֵמַהסֹוְבִבים אֹוָתנּו 
נּו. ַגע ּבָ ּפָ ְוסֹוְלִחים ְלִמי ׁשֶ

ְתִפלֹות 
ים ְסִליָחה ַעל ֲחָטֵאינּו.  ְלִלים ּוְמַבְקׁשִ ִמְתּפַ

ְלִלים  ּפּוִרים ִמְתּפַ ל יֹום ַהּכִ ְתִחָלתֹו ׁשֶ ּבִ
ל ִנְדֵרי' ּוְבסֹופֹו – ְתִפַלת 'ְנִעיָלה'. ְתִפַלת 'ּכָ

ֵסֶפר יֹוָנה
ְתִפַלת ִמְנָחה ֶאת  ּפּוִרים קֹוְרִאים ּבִ יֹום ַהּכִ ּבְ

ֵסֶפר יֹוָנה. 

ִאסּוִרים
תֹות  ּפּוִרים ָאסּור ֶלֱאֹכל, ִלׁשְ יֹום ַהּכִ ּבְ

ּוְלִהְתַרֵחץ. ָאסּור ַגם ִלְנֹעל ַנֲעֵלי עֹור, ְוָלֵכן 
ד.  נֹוֲעִלים ַנֲעֵלי ּבַ

ְגַמר ֲחִתיָמה
טֹוָבה!

ְסִליָחה 
ֶׁשֶהֱעַלְבִתי 

אֹוְתָך...
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ַהִקיפּו. 

ִמי ֵמַהְיָלִדים נֹוֵהג ִמְנֲהֵגי ֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים? ִמְצאּו ְׁשלֹוָׁשה.

ַהִקיפּו: ָמה ָאסּור ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים?

ִלְנֹעל ַנֲעֵלי עֹור        ְלִהְתַעֵטף ְּבַטִלית      ְלִהְתַרֵחץ               

    ְלִהְתַּפֵלל             ֶלֱאֹכל                  ִלְׁשתֹות              
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ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ָאנּו ְמַבְקִׁשים ְסִליָחה: ְסִליָחה ֵמַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 

ְסִליָחה ִמְּבֵני ִמְׁשָּפָחה ּוְסִליָחה ֵמֲחֵבִרים.  

ים ְסִליָחה? / ֱאמּוָנה ֵאלֹון ֵאיְך ְמַבְקׁשִ

ָנה  ּוָ ִלי ּכַ ּבְ
ֹנַעם ָרב ִעם ֶאְלָעד.

ָנה ּוָ ִלי ּכַ ּבְ
ד. ּיָ יץ לֹו ּבַ הּוא ִהְרּבִ

ָנה הּוא ָאַמר לֹו: ּוָ ִלי ּכַ ּבְ
ה!" ְבּכֶ "ּתִ

ָכה ֶאְלָעד ּבָ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ
ְתֹאם ִהְצַטֵער ֹנַעם ּפִ

ׁש ְסִליָחה. ְוָרָצה ְלַבּקֵ

ים ְסִליָחה ׁשִ ָאז ֵאיְך ְמַבּקְ
ּבֹוֶכה? ֵמָאח ָקָטן ׁשֶ

ֹנַעם ָרָצה
ֲאָבל ַה"ְסִליָחה"

ה. ֹלא ָיְצָאה לֹו ִמּתֹוְך ַהּפֶ

ַמֲאִזיִנים
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ָעה. ָעְבָרה ׁשָ
חֹול. ֵחק ּבַ ֶאְלָעד ׂשִ

ָעה ָעְבָרה ׁשָ
ֵחק ֹלא ָיֹכל. ְוֹנַעם ְלׂשַ

ב: הּוא ָחׁשַ
ָבר ֹלא טֹוב יִתי ּדָ "ָעׂשִ
ָאסּור. ָבר ׁשֶ יִתי ּדָ ָעׂשִ

ׁש ְסִליָחה ֲאִני ֻמְכָרח ְלַבּקֵ
ּפּור." בֹוא יֹום ּכִ ּיָ ִלְפֵני ׁשֶ

ים ְסִליָחה ׁשִ ָאז ֵאיְך ְמַבּקְ
ּבֹוֶנה ַאְרמֹון? ֵמָאח ׁשֶ

ֹנַעם ָרָצה, ֲאָבל "ַהְסִליָחה"
רֹון. ּגָ ִנְבְלָעה לֹו ָעֹמק ּבַ

ָעַתִים. ָעְברּו ׁשְ
ִית ִנְכַנס. ֶאְלָעד ֶאל ַהּבַ

ָעַתִים ָעְברּו ׁשְ
ַעס. ְוֹנַעם ַעל ַעְצמֹו עֹוד ּכָ

הּוא ֶהְחִליט:
ָאה ֲאִני ַעם ַהּבָ ּפַ "ּבַ
ֵהר יֹוֵתר ֵמַהּיֹום. ֶאּזָ

ָאה  ַעם ַהּבָ ּפַ ּבַ
יץ ְלֶאְלָעד/ ֹלא ַאְרּבִ

לֹום." ׁשָ ֵחק ִאּתֹו ַרק ּבְ ֲאׂשַ
ים ְסִליָחה  ׁשִ ָאז ֵאיְך ְמַבּקְ

יר? ֵמָאח ַעל  סּוס ַאּבִ
ֹנַעם ָרָצה, ֲאָבל ַה"ְסִליָחה"

ֶנֶעְלָמה לֹו ְלתֹוְך ָהֲאִויר.

יַע ָהֶעֶרב. ִהּגִ
ב ְוָאַכל. ֶאְלָעד ָיׁשַ

יַע ָהֶעֶרב ִהּגִ
ַאל: יט ְוׁשָ ּוִפְתֹאם הּוא ִהּבִ

"ָמה ֵיׁש ְלָך, ֹנַעם?
ה ה ַאּתָ ָלּמָ

ָעצּוב
ַהּיֹום

נֹוָרא?"
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ָמַתי ָצִריְך ְלַבֵקׁש ְסִליָחה?  •

ִמִמי ִּבַקְׁשֶתם ְסִליָחה?   •

ַמדּוַע ָקֶׁשה ִלְפָעִמים ְלַבֵקׁש ְסִליָחה?    •

ְוֹנַעם ָעָנה:
ֲאִני ְגַלל ׁשֶ "ֶזה ּבִ

ִמְצַטֵער 
ָרה."                              ּקָ ַעל ָמה ׁשֶ

ׁש: "ְסִליָחה"                       ּקֵ ָאז ֹנַעם ּבִ
ְוֶאְלָעד ָאַמר: "סֹוֵלַח"

ה ְלַנֵחׁש ְוָקׁשֶ
ֵני ָהַאִחים ְ ִמי ִמּשׁ
ֵמַח. ָהָיה יֹוֵתר ׂשָ

ִמּתֹוְך "ִסּפּוִרים ְלָיִמים טֹוִבים" 
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ֻסּכֹות
ִציֵר: לֶאֹוּפֹולְד  ִפלְצ'ֹובְְסִקי 

ֵאיזֹו ִמְצָוה רֹוִאים ַּבְתמּוָנה? ַסְּפרּו ָעֶליָה.
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ֻסּכֹות ָך...  ַחּגֶ ַמְחּתָ ּבְ "ְוׂשָ
ֵמַח."  ְוָהִייָת ַאְך ׂשָ

סּוִקים יד-טו  ֶרק טז, ּפְ ָבִרים ּפֶ ּדְ

בּו  ׁשְ ּכֹת ּתֵ ּסֻ "ּבַ
ְבַעת ָיִמים..."  ׁשִ
סּוק מב  ֶרק כג, ּפָ ְקָרא ּפֶ ַוּיִ

ַחג ַהֻסּכֹות הּוא ֶאָחד ִמְׁשֹלֶׁשת ָהְרָגִלים. 

ָמה ֵהם ְׁשֹלֶׁשת ָהְרָגִלים?   •

ָמה ָנֲהגּו ַלֲעׂשֹות ִּבְׁשֹלֶׁשת ָהְרָגִלים    •

ַּבְתקּוָפה ֶׁשֵּבית ַהִמְקָדׁש ָהָיה ַקָים?  
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ַמֲאִזיִנים
ַּבֻסָּכה

ְּבַחג ַהֻסּכֹות הֹוֶפֶכת ַהֻסָּכה ִלְהיֹות ַהַּבִית ָהִעָקִרי ֶׁשָלנּו. ָאנּו יֹוְׁשִבים 

ַּבֻסָּכה ְוִנְזָּכִרים ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהְלכּו ַּבִמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה. ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ָנְדדּו ִמָמקֹום ְלָמקֹום, ּוִמׁשּום ֶׁשֹלא ָהָיה ָלֶהם ַּבִית ָקבּוַע ֶנֶאְלצּו ְלִהְסַתֵּפק 

ְּבָבִתים ְקַטִנים ֶׁשַקל ְלָהִקים ּוְלָפֵרק ַּכֲעֹבר ַּכָמה ָיִמים. ָּבִתים ֵאֶלה ֵהם 

ַהֻסּכֹות.

ְרג ּבֶ ה / ֵלָאה ּגֹוְלּדְ ּכָ ּסֻ ּבַ
ג, ִנינּו ַעל ַהּגַ ה ּבָ ֻסּכָ

ַחת. דֹוָלה ּוְמֻרּוַ ּגְ
ָכְך ַהְיַרְקַרק, ָיֶפה ַהּסְ

נּו ַיַחד! ּלָ ב ּכֻ ֵנׁשֵ

נֹות, ִנים ְוַהּבָ ּפֹה ַהּבָ
ַהּכֹל יּוְכלּו ָלנּוַח.

נֹות, ְלָחֵננּו ִמְגּדָ ַעל ׁשֻ
ּפּוַח! ֶאְתרֹוג ְוַגם ּתַ

ּה, ה ָעַרְכנּו ּבָ ם ְסֻעּדָ ּגַ
ֵמַח. אן ׂשָ ל ֶיֶלד ּכָ ּכָ

א!  רּוְך ַהּבָ א! ּבָ רּוְך ַהּבָ ּבָ
יד ְלָכל אֹוֵרַח. ַנּגִ

ֶלד" ר ַלּיֶ                            ִמּתֹוְך "ָמה ֲאַסּפֵ

    ֵאילּו ִמְצוֹות ּוִמְנָהִגים ַהְקׁשּוִרים ְלַחג ַהֻסּכֹות ֻמְזָּכִרים ַּבִׁשיר?
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ֻסָּכה ָּבִנינּו ַעל ַהַגג 

ְּבמֹוָצֵאי יֹום ַהִּכּפּוִרים נֹוֲהִגים ְלַהְתִחיל ִּבְבִנַית ֻסָּכה.

ָחׁשּוב ְלַהְקִּפיד ֶׁשַהֻסָּכה ֶׁשָאנּו ּבֹוִנים ִתְהֶיה ֻסָּכה ְּכֵׁשָרה. 

ֻסָּכה ְּכֵׁשָרה ִהיא ֻסָּכה ִעם ָׁשלֹוׁש ְדָפנֹות ְלָפחֹות ּוְסָכְך ֶׁשֶאְפָׁשר 

ִלְראֹות ַדְרּכֹו ֶאת ִּכַּפת ַהָׁשַמִים.

נֹוֲהִגים ְלַקֵׁשט ֶאת ַהֻסָּכה ְּכֵדי ֶׁשִיְהֶיה ָנִעים ָלֶׁשֶבת ָּבה.

ַצְירּו ִקׁשּוִטים ַרק ַּבֻסָּכה ַהְּכֵׁשָרה.
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ִצְבעּו ַרק ֶאת ַהֻסָּכה

ַהְמֹתֶאֶרת ַּבִׁשיר. 

ַאֶתם ֻמְזָמִנים ִלְקֹרא ֶאת 

ַהִסּפּור "ְסָכְך ַלֻּסָּכה" 

 ֵמֵאת ֵלִוין ִקיְּפִניס.
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ַעת ַהִמיִנים ַאְרּבַ

ָמִרים ַוֲעַנף  ּפֹת ּתְ ִרי ֵעץ ָהָדר ּכַ ם ָלֶכם ּפְ תֹוָרה: "ּוְלַקְחּתֶ תּוב ּבַ ּכָ
סּוק מ(. ֶרק כג, ּפָ ְקָרא ּפֶ ֵעץ ָעֹבת ְוַעְרֵבי ָנַחל...." )ַוּיִ

ָעה ִמיִנים: ֶאְתרֹוג, לּוָלב, ֲהַדס ַוֲעָרָבה.  ֻסּכֹות נֹוְטִלים ַאְרּבָ ּבְ

ִמְתחּו ַקו ֵּבין ֵׁשם ְלִאיּור.

ְּפִרי ֵעץ ָהָדר )ֶאְתרֹוג(  #

                         # ַּכּפֹות ְתָמִרים )לּוָלב( 

# ֲעַנף ֵעץ ָעֹבת )ֲהַדס( 

# ַעְרֵבי ַנַחל )ֲעָרָבה( 

ַצְירּו ֶאָחד ֵמַאְרַּבַעת ַהִמיִנים 

ֶׁשֻמְזָּכר ַּבִׁשיר "ַּבֻסָּכה" 

ֵמֵאת ֵלָאה גֹוְלְדֶּבְרג. 
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ַאַחת ַהִמְצוֹות ֶׁשל ַחג ַהֻסּכֹות ִהיא ִמְצַות "ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּגָך..." 

)ְדָבִרים טז, יד-טו(.

ָמה ְמַׂשֵמַח ֶאְתֶכם ַּבַחג?   •

ַסְּפרּו ַעל ַחג ַהֻסּכֹות ְּבֵביְתֶכם.   •

ְּבָכל ֶאָחד ִמיֵמי ַהַחג ָאנּו ַמְזִמיִנים ַלֻסָּכה ֶׁשָלנּו אּוְׁשִּפיִזין.  

ֵּפרּוׁש ַהִמָלה אּוְׁשִּפיִזין הּוא אֹוְרִחים. 

ָהאּוְׁשִּפיִזין ֵהם: ַאְבָרָהם, ִיְצָחק, ַיֲעֹקב, יֹוֵסף, ֹמֶׁשה, ַאֲהֹרן ְוָדִוד. 

ַּבֲחרּו ֶאָחד ֵמָהאּוְׁשִּפיִזין ְוַסְּפרּו ָמה ָידּוַע ָלֶכם ָעָליו.

ָהִכינּו ֶׁשֶלט ַלֻסָּכה ּובֹו ִּבְרַּכת ְּברּוִכים ַהָּבִאים ָלאּוְׁשִּפיִזין.

ָהִכינּו ֲאִביָזִרים ְדרּוִׁשים: ְרצּוַעת ְּבִריְסטֹול, ִעָּפרֹון, ַמַחק,   .1

ְצָבִעים, ַמְצֵּבִעים )טּוִׁשים(, ֶדֶבק.

ִּכְתבּו ַעל ְרצּוַעת ַהְּבִריְסטֹול ֶאת ַהְּבָרָכה ְּבִעָּפרֹון.   .2

ִּבְדקּו ֶאת ַהְּבָרָכה. ִאם ַאֶתם ְמֻרִצים, ָעְברּו ָעֶליָה     .3

ְּבַמְצֵּבַע )ְּבטּוׁש( אֹו ִּבְצָבִעים.  

ַצְירּו ִציּוִרים ַמְתִאיִמים.  .4

ַקְׁשטּו ֶאת ַהֶׁשֶלט.  .5
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ִניס ה / ֵלִוין ִקיּפְ ּכָ אּו ַלּסֻ ָעה ּבָ ַאְרּבָ

א אֹוֵרַח: ֶרְך, ּבָ נּו ּדֶ ּפַ

ֵיׁש ּבֹו ַטַעם ְוֵיׁש ּבֹו ֵריַח.

ִמי ֶזה? ֶאְתרֹוג.

א עֹוד אֹוֵרַח: ַאֲחָריו ּבָ

ֵיׁש ּבֹו ַטַעם ְוֵאין ּבֹו ֵריַח.

ָמר. ִמי ֶזה? ּתָ

ם הּוא אֹוֵרַח: י ּגַ ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ

ֵאין ּבֹו ַטַעם ְוֵיׁש ּבֹו ֵריַח.

ִמי ֶזה? ֲהַדס.

ַעם: ָאה אֹוַרַחת ַהּפַ ה ּבָ ְוִהּנֵ

ּה ַטַעם. ּה ֵריַח ְוֵאין ּבָ ֵאין ּבָ

ִמי ֹזאת? ֲעָרָבה.

י" ּנִ ן ּגַ                                   ִמּתֹוְך "ּגַ

ָּכתּוב ַּבִׁשיר: "ַאְרָּבָעה ָּבאּו ַלֻּסָּכה". 

ִמי ֵהם ַאְרַּבַעת ָהאֹוְרִחים ֶׁשָּבאּו ְלִהְתָאֵרַח ַּבֻסָּכה? 

ָמה ַאֶתם ְיכֹוִלים ְלַסֵּפר ֲעֵליֶהם?  

ַמֲאִזיִנים
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ְלִמי ֵיׁש ֵריַח? ְלִמי ֵיׁש ַטַעם?

ִמְתחּו ַקו ֵּבין ַהִמיִנים ּוֵבין ַהְתכּונֹות ַהְמֻיָצגֹות ַּבַּפְרצּופֹוִנים.

ִמְצַות ְנִטיַלת לּוָלב ְנהּוָגה ִּביֵמי ַחג ַהֻסּכֹות, ְּפָרט ְלַׁשָּבת.

ַמְחִזיִקים ֶאת ַהלּוָלב ִעם ַהֲהַדס ְוָהֲעָרָבה ְּבַיד ָיִמין,    

ְוֶאת ָהֶאְתרֹוג ְּבַיד ְׂשֹמאל. 

ְמָבְרִכים: "ָּברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלוֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם 

ֲאֶׁשר ִקְדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָונּו ַעל ְנִטיַלת לּוָלב". 

הֹוְפִכים ֶאת ָהֶאְתרֹוג ּוְמַנְעְנִעים ַּבֲעִדינּות

ֶאְתרֹוג

ֲעָרָבה

ֲהַדס לּוָלב

ֵריַח                     ַטַעם    
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ְמחּו  יׂשּו ְוׂשִ "ׂשִ
ְמַחת ּתֹוָרה ׂשִ ּבְ
בֹוד  ּוְתנּו ּכְ
ַלּתֹוָרה..."
ה ִפּלָ ִמּתֹוְך ִסּדּור ַהּתְ

ְמַחת ּתֹוָרה ׂשִ

ֵּכיַצד ַאֶתם חֹוְגִגים ֶאת ִׂשְמַחת תֹוָרה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת?  •

ֵאילּו ִׁשיִרים ַהְקׁשּוִרים ַלתֹוָרה ַאֶתם ַמִּכיִרים?  •
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 ִמיֹוָמנֹו ֶׁשל ָנָתן / ויטל גיגר 

מּוָתר ַּפַעם ְּבָׁשָנה

ַהַחג ֶׁשֲאִני ֲהִכי אֹוֵהב הּוא ִׂשְמַחת תֹוָרה. ְּבִׂשְמַחת תֹוָרה 

ָאנּו ְמַסְיִמים ֶאת ְקִריַאת ַהתֹוָרה ּוַמְתִחיִלים ִלְקֹרא ֶאת 

ַהתֹוָרה ֵמָחָדׁש. ָּכל ָהֲאָנִׁשים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְׂשֵמִחים 

ּוְמֻאָׁשִרים, ְוַכמּוָבן ַגם ַהְיָלִדים. ְּבֶעֶרב ִׂשְמַחת תֹוָרה ִאָמא 

ְמַמֶהֶרת ְלַהִגיַע ַלְתִפָלה ְּכֵדי ֶׁשֹלא ַנְפִסיד ֶאת ַהַהָקפֹות. 

ָּכל ָׁשָנה ֲאִני ַמְזִּכיר ָלה ֶׁשֵאין ָמה ִלְדֹאג. ֵיׁש ֶׁשַבע ַהָקפֹות 

ְׁשֵלמֹות. 

ַּבַהָקפֹות מֹוִציִאים ֶאת ָּכל ִסְפֵרי ַהתֹוָרה ֵמֲארֹון ַהֹקֶדׁש 

ְורֹוְקִדים ִאָתם. ֲאִני ֹלא ָיכֹול ְלַהֲחִזיק ֵסֶפר תֹוָרה ֲאִמִתי 

ְוָלֵכן ֵיׁש ִלי ֵסֶפר תֹוָרה ָקָטן ִמַּבד. ַלֲאחֹוִתי ֵיׁש ֶדֶגל. ֻּכָלם 

ָׁשִרים "ִׂשיׂשּו ְוִׂשְמחּו ְּבִׂשְמַחת תֹוָרה" ְו"ֵאין ַאִדיר" ְועֹוד ָּכל 

ִמיֵני ִׁשיִרים ַלתֹוָרה, ְויֹוְסֶקה, ַהַסָּבא ֶׁשל ַהֻסָּכִריֹות, זֹוֵרק 

ַלְיָלִדים ֻסָּכִריֹות ַעל ַמֵקל ְּבָכל ַהָקָפה. ֻּכָלם ִמְתָקְרִבים 

ְלִסְפֵרי ַהתֹוָרה ּוְמַנְׁשִקים אֹוָתם. ַגם ֲאִני. ְּכֶׁשְמַסְיִמים ֶאת 

ַהַהָקפֹות ְמַקְּבִלים ָּכל ַהְיָלִדים ַׂשִקיֹות ַמְמָתִקים, ְוַהְמֻבָגִרים 

לֹוֲחִׁשים ֶזה ָלֶזה ֶׁשַמְמָתִקים ֶזה ֹלא ָּבִריא ֲאָבל... מּוָתר 

ַּפַעם ְּבָׁשָנה, ִלְכבֹוד ִׂשְמַחת תֹוָרה. ְּביֹום ִׂשְמַחת תֹוָרה ֵיׁש 
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ׁשּוב ַהָקפֹות, ְוַאַחר ָּכְך ָּכל ַהְמֻבָגִרים עֹוִלים ַלתֹוָרה ְוַגם... 

ֲאַנְחנּו, ַהְיָלִדים. ֶזה ַמֶׁשהּו ֶׁשקֹוֶרה ַרק ַּפַעם ְּבָׁשָנה. ַרק 

ְּבִׂשְמַחת תֹוָרה אֹוְסִפים ֶאת ָּכל ַהְיָלִדים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, 

ָׂשִמים ֵמֲעֵליֶהם ַטִלית, ְמָבְרִכים ֶאת ִּבְרכֹות ַהתֹוָרה 

ְואֹוְמִרים ְּבקֹול: "ַהַמְלָאְך ַהגֹוֵאל אֹוִתי ִמָּכל ַרע...". ַּבִסיּום, 

ִאָמא ָתִמיד ְמַחֶּבֶקת אֹוִתי ָחָזק ְוִנְדֶמה ִלי ֶׁשָהֵעיַנִים 

ֶׁשָלה ְקָצת ֲאֻדמֹות. ִהיא ִמְתַרֶגֶׁשת... ַאֲחֵרי ֲעִלַית ַהְנָעִרים 

ֲאַנְחנּו ְמַקְּבִלים ׁשּוב ַׂשִקית ַמְמָתִקים )מּוָתר ַּפַעם ְּבָׁשָנה( 

ּוַמֲאִזיִנים ַלַחָזן ֶׁשַמְכִריז: "ַמִׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶגֶׁשם" – 

ְתִפָלה ְלָׁשָנה ְגׁשּוָמה. ְּכֶׁשִמְסַתֶיֶמת ַהְתִפָלה נֹוֲהִגים ֶאְצֵלנּו 

ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַלֲעֹרְך ִקדּוׁש ָגדֹול ַוֲאִני ֶנֱעָמד ְלַיד ֻׁשְלַחן 

ַהְיָלִדים. ָׁשם ֲאִני אֹוֵכל עֹוד ְקָצת ַמְמָתִקים... מּוָתר ַּפַעם 

ְּבָׁשָנה. 

ַסְּפרּו ַעל ַהִמְנָהִגים ְּבִׂשְמַחת תֹוָרה.  •

ָנָתן ָאַמר: "ַהַחג ֶׁשֲאִני ֲהִכי אֹוֵהב הּוא ִׂשְמַחת תֹוָרה."  •

ַהִאם ַגם ַאֶתם אֹוֲהִבים ִּבְמֻיָחד ֶאת ִׂשְמַחת תֹוָרה?   

ַסְּפרּו ַמדּוַע.   
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