
הניגון "כי הנה כחומר" )בדיסק המצורף(

אביזרים: 

מנגינת "כי הנה כחומר"

רעיון: 

הגננת תשמיע מנגינה של הניגון "כי הנה כחומר" והילדים  ינועו על קצות האצבעות תוך כדי הנעת 

מטפחות לבנות כלפי מעלה בהתאם למנגינה. 

זריקת  הרצפה,  על  המטפחות  הנעת  הראש,  מעל  הידיים  שיכול  כגון:  לפעילות  מגוונות  תנועות 

המטפחת לגובה ותפיסתה.

שיר / ניגון

פעילות בתנועה אווירת הקדושה

הכנת האמצעים לעריכת הכפרות

הצעות לחומרים: 

ציורי דג ותרנגול בשחור-לבן, מקלות ארטיק, קרפ ממולל בידי הילדים, נוצות לבנות, חצאי מדבקות 

בצבע כסף, מטבעות כסף להעתקת התבליט.

רעיונות ליצירה )הניתנים לשינוי כרצונך וכרצון היוצרים הצעירים(: 

אפשר להכין את שלש האפשרויות לעריכת כפרות ממגוון חומרים: 

תרנגול - על מקלות ארטיק ולהדביק כדורי קרפ מגולגלים על גוף התרנגול במקומות המתאימים . 1

לפי הצבעים, ולצרף נוצות לבנות. אפשר  לקשט בפלסטלינה )אם הנייר עבה( או בפייטים )לגיל 

.)6–5

הדבקת חצאי מדבקות בצבע כסף על דג )כקשקשים( או ציור גרפי של קשקשים במילוי עיפרון.. 2

צביעת עיגולי נייר בצבע כסף או זהב כשמתחת לעיגול הנייר מונח מטבע כך שהצביעה תראה . 3

את התבליט שעל המטבע. אפשר גם להדביק שטרות של מונופול  או לגזור עיגול מסול מנוצנץ 

בצבעי זהב וכסף. )גיל 5–6(

טכניקות ליצירה –שלש אפשרויות לעריכת כפרות
5-6

5-6

3-4

3-4

אביזרים ועזרי לימוד

בדיסק: 

הניגון: "והנה כחומר ביד היוצר" 

קולות קרקור תרנגולים ומטבעות כסף

חומרים מופקים:

מדרש תמונה: תמונת איש מתפלל בבגדי לבן, סידור בידו ודמעות בעיניו.	 

 תמונות למושגים הקשורים ליום הכיפורים.	 

סוכות12
סוכה, כשרות הסוכה, אושפיזין

עת
לד

ב 
שו

ח

מצוות עשה לשבת בסוכה בשבעת ימי החג, שנאמר: 

"בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את 
בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים" )ויקרא כג, מד-מה(.

"והוא זכר ליציאת מצרים, והסוכות האלה לדברי ר' אלעזר היו ענני הכבוד...רבי עקיבא אומר: סוכות ממש 
עשו להם מפני החמה בשעת חנייתן" )רש"י לבבלי סוכה דף יא עמוד א(.

מהלכות סוכה

עשויות  תהיינה  שממנו  לחומר  הסוכה,  למיקום  בהלכה  מדויקות  הגדרות  ישנן  כשרה.  להיות  הסוכה  על 

דפנותיה ולגובהן ולחומרים שבהם מותר לסכך אותה. מצווה לשבת בסוכה, היינו שיהא אוכל ושותה וישן 

בה כל שבעת הימים, יום ולילה כדרך שדר בביתו בשאר ימות השנה. על מצוות הסוכה לא מברכים בעת 

עשייתה אלא בכל פעם שאוכלים בה אכילה של קבע. יש הנוהגים לקשט את הסוכה ב"נוי סוכה", ומנהג 

חב"ד שלא לתלות קישוטים בסוכה ולא לישון בה. חג הסוכות הוא "זמן שמחתנו" שכן כתוב בתורה על חג 

זה "ושמחת בחגך". הרבי הנהיג לרקוד ריקודים ברוב עם ברחובה של עיר בכל אחד מימי חול המועד.

האושפיזין

אושפיזין = אורחים, והם נשמות שבעת הרועים: אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרן ודוד. לפי ספרי 

הקבלה הם באים בימי חג הסוכות לבקר כל איש בסוכתו. בכל יום מימי חג הסוכות מגיע אורח אחד משבעת 

האושפיזין ויש אומרים שכל האושפיזין מגיעים בכל יום אך אחד מהם בראשם. בנוסף לאושפיזין הרוחניים 

מצווה להזמין אורחים )אושפיזין( גשמיים לשולחן החג. אצל חסידי חב"ד מקובל על פי דברי הרבי הריי"צ כי 

בנוסף לאושפיזין המוכרים מגיעים גם האושיפיזין החסידיים לפי סדר הדורות-  מהבעל שם טוב ועד הרבי.

בהתוועדות ליל שמחת תורה, תשמ"ח התבטא הרבי:

" בהקדים הקושיא – כיצד יתכן לומר שה"אושפיזין" הם דווקא נשיאי החסידות הכללית ונשיאי חב"ד, 

בה בשעה שיש הרבה צדיקים בישראל?! וכן, גם לבעש"ט ולרב המגיד עצמם – היו עוד עשרות תלמידים 

צדיקים וקדושי עליון?

וזהו בדומה לענין מסירת התורה מדור לדור )הנמנה בתחילת פרקי אבות, ובאופן מפורט יותר – בהקדמת 

"ישנו אחד שהוא  וצדיקים שקבלו את התורה, ברם  דור היו עשרות תלמידים  הרמב"ם(, שאמנם בכל 

המקבל העיקרי".

אין בכך פגיעה, חלילה, בכבודם של שאר הצדיקים, אבל בנגוע להלכה נקבע סדר השתלשלות דתורת 

החסידות באופן האמור – הבעש"ט, המגיד, רבינו הזקן, והרביים הנשיאים ממלאי מקומו, אשר הם הם 

שבעת האושפיזין החסידיים לכל ישראל... ובסגנון האמור, בקריאה דשמחת תורה – "לעיני כל ישראל", 

... שרואים באופן גלוי את שייכותם של האושפיזין הנ"ל לכל  שזהו החידוש שניתוסף בשמחת-תורה 

ישראל".
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הצעות לפעילות בגן

מטרות תוכן

הילדים יגלו את מעלת הסוכה המאחדת את היושבים בה. . 1

הילדים ילמדו את הטעם לקיום מצוות סוכה.. 2

הילדים יכירו את האושפיזין ואת האושפיזין החסידיים המגיעים לסוכות בני ישראל בחג הסוכות.. 3

מושגים 

אושפיזין

הלכות סוכה

סוכה

ענני הכבוד

יעדים התפתחותיים בהצעות הפעילות לגן:

3-45-6יעדים התפתחותייםתחום

אוריינות

כתיבה בכתב פונטי

אבחנה בין כתב לציור

 
מתמטיקה

ייצוג כמויות באופן מוחשי

הכרת המספר הסודר

מוטוריקה עדינה

גזירת רבועים ביעילות ובמהירות

שימוש במגוון חומרים

הדבקה מדויקת של אובייקט

מוטוריקה גסה

עיכוב תגובה ותכנון נכון של תנועות הידיים

הגננת תספר את הסיפור הבא בעזרת למפי ובעזרת תחפושת של סבא )או סבתא(.

לאמפי משמיע קול של הרחה:

איזה ריח טוב, ריח רענן...

זה הריח של הסכך הירוק.

ו...הסוכה שלנו תהיה  סימן שאבא שלי כבר סיים לבנות את הסוכה. נשאר לו רק להניח את הסכך 

מוכנה.

כמה אני מחכה כבר לחג הסוכות. גם אתם?

)למפי חושב( הסכך...ארבעת המינים... האושפיזין ...והאורחים

או, אני נזכר שבשנה שעברה הייתי )צחוק( הייתי רק בן שלוש, ונסענו לכבוד סוכות לסבתא ירושלים.

אני נזכר... אני נזכר ששאלתי את סבא: "הי סבא, מה עברתם דירה? למה ירדנו לסוכה? אולי בגלל 

שאין מספיק מקום לכל האורחים בסלון?

סבא חיבק אותי ואמר לי שזו שאלה חשובה, שאלה של גדולים.

סבא הרים אותי על הברכיים שלו וכך הוא סיפר לי:  )בקול עבה של סבא(:

פעם, לפני שנים רבות, אחרי שעם ישראל יצאו ממצרים, הם גרו במדבר ארבעים שנה.

במדבר אין ברז מים, אין מכולת לקנות אוכל וגם אין גן.

אבל יש נחשים רבים וחיות טורפות )אולי להשמיע קולות של בע"ח ( בחורף - גשם חזק יורד במדבר. 

ממש שיטפונות )רעש חזק של גשם( ובקיץ - חם לוהט.

איך הסתדרו עם ישראל? החיות הציקו להם?  

למפי עונה: לא     

סבא: הגשם הרטיב אותם? 

למפי: לא!

סבא: אתה יודע, למפי, מי שמר עליהם? ה'!

ה' הקיף את כל עם ישראל בסוכה מיוחדת שעשויה מעננים, ענני כבוד.

ענן למעלה )למפי ממשיך: שלא ירד עליהם גשם(

וענן למטה )למפי ממשיך: שלא יהיה להם חם מהאדמה הלוהטת(.

ועננים בצדדים מכ-ל הכיוונים )למפי ממשיך: שלא יפגעו בהם חיות רעות(.

למפי: הי סבא, גם לנו יש סוכה. היא כמו הסוכה שה' הכין לעם ישראל במדבר.

סבא: נכון למפי חמוד. בסוכה שלנו אנחנו מוקפים בשמירה מיוחדת וגם יש לנו אורחים חשובים.

למפי: מי, דוד שלמה?

סבא : גם דוד שלמה וגם צדיקים נוספים, אורחים מיוחדים שנקראים 'אושפיזין'. לא רואים אותם אך 

הם רואים אותנו.

בא תשיר איתי יחד:  )במנגינת 'ציון ציון ציון הלא תשאלי'(

אברהם אבינו 

יצחק אבינו 

5-6מפגש עם למפי - הסוכה זכר לענני הכבוד 3-4
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ויעקב אבינו

איזו זכות גדולה  

יוסף הצדיק 

משה רבינו 

אהרון הכהן

ודוד מלך ישראל

פזמון חוזר: אלו האושפיזין

האורחים הקדושים

שבחג סוכות

אותנו מבקרים  

וכשיבוא המשיח בקרוב ממש, נזכה שה' יושיב אותנו בסוכה אחרת - סוכת עורו של הלוויתן.

הגננת תפנה את תשומת לבם של הילדים ללוח אדמו"רי חב"ד ויחד ִיְספרו את מספר האדמו"רים )7(

נספר לילדים שבחג הסוכות, נוסף לצדיקים מהתורה מגיעים אלינו עוד אורחים חשובים, האושפיזין 

החסידיים: הבעל שם טוב הקדוש והאדמו"רים הקדושים בסדר הזה:

ביום הראשון מגיעים אברהם אבינו ורבי ישראל מאיר בעל שם טוב;

ביום השני – יצחק אבינו ור' דובער 'המגיד' ממזריטש;

ביום השלישי – יעקב אבינו ורבי שניאור זלמן, אדמו"ר הזקן;

משה רבנו ורבי דובער – אדמו"ר האמצעי - ביום הרביעי;

יוסף הצדיק ורבי מנחם מנדעל, אדמו"ר הצמח צדק – ביום החמישי

אהרון הכהן ורבי שמואל, אדמו"ר המהר"ש – ביום השישי;

דוד המלך ורבי שלום דובער, אדמו"ר הרש"ב – ביום השביעי;

שלמה המלך ורבי יוסף יצחק, אדמו"ר הריי"צ – בשמיני עצרת;

הרבי – בשמחת תורה

אושפיזין חסידי  
5-6

נטל ארבעת  הילד  שבו  יום  בכל  של ההורים  "סוכת המצוות" לסימון  יקבלו הביתה  מבצע  הילדים 

המינים וישב בסוכה.

ויבקרו בהן במידת  סיור בסביבת הגן שבו יתרשמו הילדים מסוכות שונות ומתהליך בנית הסוכות, 

האפשר.

העיקר הוא המעשה  

סיור סוכות

הערה: לצורך הדבקת האושפיזין בסדר הנכון הילדים ייעזרו בגננת ובשיר האושפיזין

אביזרים: 

דף גזירה: שבעה סמלים של האושפיזין וציור אחד של ספר תורה בגודל אחיד )כ-4*4 ס"מ כל אחד(

דף בסיס להדבקה: שבע סוכות אחת ליד השנייה ממוספרות מ-1 עד 7 וריבוע עם הספרה 8 )הריבוע 

השמיני(.על הגננת לגזור את דף הבסיס לרוחבו ולהצמיד את שני החלקים כך שהסוכות ייראו כרצף 

של ימים )רצועה ארוכה(.

רעיון: 

סדר  לפי  הסוכות  על  להם  המתאים  במקום  ולהדביקם  האושפיזין  סמלי  את  לגזור  הילדים  על 

האושפיזין בסדר ימי החג.

גיל 5–6 יוסיפו  את שמות האושפיזין תחת כל יום וכיתוב 'שמחת תורה' ביום השמיני.

גילאי 5–6 בגנים שבהם מתאים לעשות פעילות זו: אפשר להוסיף במקביל לכל אורח גם סמל או תמונה 

של האושפיזין החסידיים.

רעיון ליצירה סביב נושא  האושפיזין

בלשון  לספרו  ויש  בנספחים  מופיע  במלואו  הסיפור  הסוכה.  לבניית  קייב  יהודי  של  נפשם  מסירות 

המתאימה לילדים.

5-6סיפור לחג 

5-6

5-6

5-6

3-4

3-4

3-4
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חומרים מגוונים.

ברכת לישב בסוכה על בסיס קשיח

הצעה ליצירה – שלט לסוכה

לגילאי 5–6: על הרצפה כרטיסי ספרות )3–10( ואמצעים לבנית סוכה למשל מקלות / קפלות וכדומה. 

הילדים יבחרו כרטיס ספרה ובהקבלה מספר אביזרים מתאים, ויבנו בעזרתם סוכה.

גילאי 3–4:  התאמת כמות לכמות )לא  בעזרת ספרות(.

"ושמחת בחגך" )בדיסק המצורף(

שיר שמות האושפיזין

הגננת תסביר לילדים שלא כל סוכה שבונים היא סוכה כשרה.

יש הלכות מיוחדות לבניית הסוכה. 

רצוי להקריא מספר שורות מספר הלכה כי ישנה חשיבות ללימוד הלכה מתוך ספר דווקא.

ההתפתחות  רמת  לפי  לילדים  שיובנו  הלכות  בחמש  נתמקד  ואנו  הסוכה  לבניית  רבות  הלכות  ישנן 

שלהם: )היעזרי בערכת התמונות לגן(.

הערה - בטרם תסבירי לילדים את ההלכה: הסבירי לילדים שהסוכה צריכה להיות תחת כיפת השמיים 

ושיוכלו לראות בין חריצי הסכך את הכוכבים בלילה.

סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה )נמדוד בערך 20 פעמים את ידה של הגננת( -  חשבי יחד . 1

עם הילדים האם אפשר לראות את השמיים דרך הסכך אם הסוכה גבוהה מאוד.

סוכה הנמוכה משישה טפחים )נמדוד באגרופי הגננת(, סוכה נמוכה מאוד – אפשר להיכנס אליה? . 2

לאכול בה?

משחק חשבוני - בונים סוכה

שיר / ניגון

לימוד הלכה ומנהג -  בנית הסוכה כהלכה  

5-6

5-6

5-6

3-4

3-4

אביזרים ועזרי לימוד

דיסק

ושמחת בחגך	 

נספחים:

דף לגזירה ולהדבקה של האושפיזין	 

עזרים מופקים:

מבצע לחג הסוכות )מפורט ביחידת ארבעת המינים(	 

קישוט לסוכה	 

5 איורים המסבירים מהי סוכה כשרה.	 

ת
סוכו

שרי - 
ת

ת
סוכו

שרי - 
ת

סוכה תחת אילן או תחת קורת גג - האם היא נמצאת תחת כיפת שמיים כפי שצריך?. 3

סוכה שחמתה מרובה מצילתה- אם שמו רק מעט סכך, וקרני השמש הרבות חודרות לסוכה. האם . 4

היא כשרה?

אין מכניסים פח או כלים מלוכלכים לסוכה משום קדושתה. מדוע היא קדושה? מי נמצא בה?. 5

לספר 'ההלכה שלי' אפשר לצלם ולצבוע הלכות נבחרות מהנספחים.
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סיפור

מסירות נפשם של יהודי קייב לבנות סוכה

קייב, אוקראינה. ערב חג הסוכות תרע"ו, בדיוק לפני תשעים שנה. מושל מחוז קייב באותם ימים היה 

הגנרל דרנטלן, שהיה שונא-ישראל.

בחג  כי  ידע  הוא  במחוזו.  המתגוררים  ליהודים  להציק  דרך  הגנרל  חיפש  הסוכות  חג  לפני  זמן-מה 

הסוכות היהודים נוהגים לשבת ולסעוד בסוכות שהקימו בחצרות בתיהם. לאחר מחשבה ממושכת 

והתייעצות עם חבר מרעיו הגה רעיון מרושע.

כשבוע לפני החג פרסם הגנרל פקודה האוסרת להקים סוכות על אדמת קייב והמחוז. הנימוק הרשמי 

לכך היה - חשש מדליקות. ללשון הפקודה צורף איום ב"עונשים חמורים" שיינקטו נגד מפירי הצו. 

איכרי הסביבה נצטוו, בצו נפרד, שלא להכניס עצים וסכך לקייב בעת הקרובה.

העיר קייב הייתה כמרקחה. הנשמע כדבר הזה?! לבטל מעם ישראל את מצוות סוכה?!

עוד באותו היום התארגנה משלחת שתדלנים נכבדה, שבה העשיר ברודסקי, העסקן זלוטופולסקי 

ועורך-הדין קופרניק. השלושה ביקשו פגישה דחופה עם מושל המחוז. אולם הגנרל דרנטלן, שניחש 

את מטרת הפגישה הדחופה, סירב לקבלם ודחה אותם בקש.

אותה  להפר  גם  אך  זו.  לגזרה  להיכנע  שאסור  הייתה  הרווחת  הדעה  גדולה.  הייתה  ההתמרמרות 

אי-אפשר. סוכות אי-אפשר להקים בחדרי-חדרים ולהסתירן מעין רואים. שוטרי העיר הגבירו את 

פיקוחם, וסיכלו מיד כל פעולה שנחשדה בעיניהם כהכנה להקמת סוכות.

אחד  של  במוחו  מקורי  רעיון  הבריק  לפתע  עצה.  לטכס  התאספו  היהודים  ונכבדיה  קייב  עשירי 

המשתתפים, מנהל חברת הספנות המקומית, מרגולין שמו. "הרבה אניות שטות על נהר הדנייפר", 

אמר. "על סיפונה של אחת האניות נקים סוכה גדולה, ותושבי העיר יוזמנו לסעוד בה את סעודותיהם!".

עורך-הדין קופרניק חיווה את דעתו כי בהתחכמות זו לא יהיה משום הפרה של פקודת המושל, שכן 

הוא אסר להקים סוכות על אדמת קייב והמחוז, אך לא על המים. ההבדל בין שתי הפעולות אף הגיוני 

ומנומק היטב, שכן סיבת האיסור - החשש מהתפרצות דליקות – איננה קיימת על המים.

משתתפי האספה התלהבו מהרעיון והחליטו לשמור עליו בסוד גמור,  כדי שלא ידלוף ויגיע לאוזני 

הגנרל אשר ללא-ספק יעשה הכול להכשילו. יומיים לפני החג הוכשר מקום על אחת האניות, להקמת 

שתי סוכות ענקיות. סוכה אחת הוקמה על סיפון המחלקה הראשונה, והיא נועדה לעשירי העיר. 
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סוכה נוספת הוקמה על סיפון המחלקה השנייה, לשאר התושבים.

לכל  בשפע  מזון  והוכן  המטבח  את  הכשיר  האנייה  צוות  פאר.  וברוב  רב  בהידור  הוקמו  הסוכות 

האורחים הצפויים להגיע. מרגולין הודיע כי הסעודות יוגשו חינם אין-כסף לכל מי שיבוא לקיים את 

מצוות החג.

הסוכות  על  נפוצה השמועה  או-אז  ממש.  החג  ערב  עד  בסוד  קייב נשמרה  יהודי  של  התחכמותם 

השטות שהוקמו על אחת האניות. יהודי העיר הוזמנו בהמוניהם לבוא בערב אל הנהר ולקיים את 

מצוות הישיבה בסוכה.

את  שפשפו  השוטרים  שעליה.  הסוכות  עם  הונייה  את  קייב  שוטרי  גילו  החג  לפני  אחדות  שעות 

עיניהם בתדהמה והיו חסרי-אונים. ההוראות שבידיהם לא נגעו לנעשה על מי הדנייפר. גם לא הייתה 

להם כל עילה להורות על פירוק הסוכות, שהרי שום סכנת דליקה לא נשקפה מהן.

מפקד המשטרה אץ-רץ אל המושל ודיווח לו על ההתפתחות המפתיעה, שאיש מהם לא חזה אותה 

מראש. הגנרל דרנטלן התקשה להאמין למשמע אוזניו, וביקש לראות במו-עיניו את הסוכות שהוקמו 

על הנהר.

הערב ירד והמוני יהודי קייב החלו לזרום לעבר נהר הדנייפר, כדי לקיים את המצווה ולחוג את החג 

כדת וכדין. בתוך הסוכות נערכו הסעודות בשמחה יתרה.

לפתע עבר הקול בשתי הסוכות – "דרנטלן בא". הגנרל לא ידע את נפשו מרוב חמה. הוא איים לשלוח 

את הנוכחים לערבות סיביר.

באותו רגע התרומם רב העיר מלוא קומתו וביקש את רשות הדיבור. "אדוני הגנרל, המושל הנכבד!", 

פתח הרב ואמר. "יהיה ברור לו, כי אין דבר המסוגל להעביר את היהודים על דתם. בכל העולם כולו 

לא נמצא הכוח לעקור מליבנו את מצוות התורה שקיבלנו מבורא העולם לפני אלפי שנים. תורתנו 

הקדושה מורה לנו לשבת בסוכה, ועל-אף היותנו בגלות קרוב לאלפיים שנה, לא נטשנו ולא ניטוש 

את הוראותיה".

המושל שמע את דברי הרב בתשומת-לב. בגמר דבריו הנרגשים הושיט המושל את ידו ולחץ את ידו 

של הרב. לאחר מכן עזב את המקום, ועמו כל השוטרים שנלוו אליו.

אותו חג סוכות נחוג על-ידי יהודי קייב בשמחה יתרה. הם חגגו את חג-הסוכות וחגגו גם את ניצחונם 

המתוק על מי שביקשו לעקור מהם את המצווה ונכשלו כישלון חרוץ.

מאותו יום נהפך ליבו של המושל לטובה והוא חדל להציק ליהודים. גם גזרות אחרות שהטיל עליהם 

בעבר בוטלו.

ארבעת המינים13
ארבעת המינים. ערך האחדות

עת
לד

ב 
שו

ח

בתורה  כתוב: 

ה'  לפני  ושמחתם  נחל  וערבי  ָעֹבת,  עץ  וענף  תמרים,  כֹפת  הדר,  עץ  פרי  הראשון  ביום  לכם  "ולקחתם 
אלוהיכם שבעת ימים." )ויקרא כג, מ(

לפי המדרש ארבעת המינים מסמלים אחדות שכן המינים נמשלים לארבעה סוגים שונים בעם ישראל 

המאוגדים יחדיו.

זו אחדות שלמה!

יהודי ומשותפת לכולם. בימים הנוראים  וביום-אצל כל  כי בראש-השנה  ב'שיחת קודש' מסביר הרבי 

כולם כאחד מתעוררים לתשובה אמתית ומגלים את היותם יהודים מאמינים אוהבי ה'. אולם האחדות 

ליהודי. היא חושפת את  יהודי  בין  המתגלה בימים הנוראים מתעלמת כביכול מן ההבדלים הקיימים 

הנקודה הפנימית המשותפת לכל חלקי עם-ישראל ומתרוממת מעל כל ההבדלים והחלוקות השונות.

בחג הסוכות אנו מגיעים לדרגה גבוהה יותר של אחדות. מצוות ארבעת המינים רומזת לכל סוגיו של 

עם-ישראל: בעלי תורה ומעשים טובים )אתרוג(, בעלי תורה בלבד )לולב(, בעלי מצוות ומעשים טובים 

מן  מתעלמים  אנו  שאין  בלבד  זו  לא  )ערבה(.   מצוות  ולא  תורה  לא  בהם  שאין  וכאלה  )הדס(,  בלבד 

ההבדלים שבין יהודי לרעהו אנו אף מייצגים במפורש את כל הסוגים הקיימים בעם. אין אנו נרתעים 

אנו  הללו  ההבדלים  כל  ולמרות  ריח.  ולא  טעם  לא  בה  שאין  כזו   - שהיא  כמות  ל'ערבה'  מלהתייחס 

מבטאים את האחדות, כמאמר המדרש: "יוקשרו כולם אגודה אחת".

)על פי הספר 'שלחן-שבת', מעובד על-פי ליקוטי-שיחות כרך ד, עמ' 1159.(

מטבע מתקופת בר כוכבא ובו יצוג לארבעת המינים

רגע של טבע - הדס משולש

איך נהיים הדסים משולשים?

למה בשיח ההדס שלנו ההדס אינו משולש?

ישנם שני זנים של הדסים. ההדס הרגיל נקרא "הדס שוטה" והעלים גדלים בו על ענפי השיח באקראי. 

הזן השני הוא הדס משולש וביכולתו להצמיח שלשה עלים שיוצאים מאותה נקודה על הענף.

המגדלים בתחילת העונה גוזמים את שיח ההדס המשולש כמעט עד היסוד ובכך גורמים לשיח ל"הלם" 

הגורם לו להרבות את הצמיחה ולהפיק יותר הדסים משולשים.
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