
נספחים

"מהו המחיר האחרון שתבקש תמורת סוסך?", פנה אורי לפונדקאי.

"כבר אמרתי", התרגז האיש, "שוויו של הסוס 80 זהובים, ואני מוכן למכרו ב- 50!". לאחר דין-ודברים קצר, 

והסוס נמסר  זהובים,  לידיו ארבעים וחמשה  זהובים. אורי שילשל  לוותר על חמישה  הסכים הפונדקאי 

לעגלון הנדהם.

תחילה לא היה מסוגל להוציא הגה מפיו, ואחר-כך לא פסק מלשבח ומלהודות למצילו המופלא. "לא לי 

עליך להודות, אלא לקב"ה", הצטנע אורי, "הרי אמרתי לך שהקב"ה יכול תמיד לעזור".

אורי מיהר לדרכו, ללמברג. עתה היו בכיסו רק חמישה זהובים. בכסף הזה יוכל לקנות רק אתרוג פשוט. 

אמנם כשר אולם לא כעין-זה שזכה לו בכל שנה.

אתרוג  להם?  יתן  ומה  שלו,  האתרוג  על  לברך  יבקשו  הכול  הלוא  בעירו.  החג  את  לעשות  התבייש  הוא 

בחמישה זהובים?

בהתייעצות עם אשתו, החליט לחוג את חג-הסוכות במקום שאין מכירים אותו. הבחירה נפלה על העיר 

ליז'נסק, שם ישב הצדיק רבי אלימלך.

קהל  כל  מאחורי  בפינה,  התיישב  לבית-המדרש,  נכנס  הוא  חג-הסוכות.  של  ראשון  יום  בליז'נסק.  אורי 

המתפללים, ושקע בתפילה.

ניצב לפני העמודו, והתכונן לאמירת ה'הלל'. לפתע החל להביט לצדדים, להסתכל אחורה  רבי אלימלך 

- כאילו הוא מחפש משהו. ופתאום אמר לאחיו, הצדיק רבי זושא: "מרגיש אני ריח גן-עדן הממלא את 

בית-הכנסת".

האחים הקדושים עברו בין הספסלים, חלפו על פני המתפללים, עד שהגיעו לשורות האחרונות, ונעצרו 

ליד הצעיר אורי, שהיה שקוע בתפילתו.

"הנה", קרא הצדיק, "מכאן נודף הריח המופלא, מן האתרוג של הצעיר הזה".

זמן למבוכה  לו  כל המתפללים הופנתה אליו. הצדיק לא הותיר  ונבוך. תשומת-לב  אורי הרים את עיניו 

והאיץ בו לספר מנין בא האתרוג הזה. ואורי סיפר...

"האתרוג שלך הוא באמת מיוחד במינו", נענה הצדיק כשסיים אורי את סיפורו. "זהו ריחה של המצווה 

הגדולה שקיימת כשהצלת משפחה בישראל!".

"חזור לביתך", הורה לו הצדיק, "והייה מנהיג בישראל. אולם לפני-כן, אנא הרשה גם לנו לברך על האתרוג 

שלך".

ואורי זה אכן נעשה מנהיג גדול בישראל, הלוא הוא - רבי אורי מסטרליסק.
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חג שמחת תורה מגיע בסיום שבעת ימי חג הסוכות, והוא מסמל יותר מכל את האהבה ואת השמחה 

שחשים עם ישראל בתורה. הברית שכרתו ישראל עם הקב"ה אינה )רק( בחיל וברעדה אלא בשמחה, 

בשירה ובריקודים.

קריאה בתורה

משה רבנו תיקן שיהיו ישראל קוראים בתורה בכל שבת ושבת. המנהג הפשוט בכל ישראל הוא לקרוא 

ולסיים את התורה בשנה אחת: משמחת תורה ועד שמחת תורה שלאחריה. שמחת תורה גדולה מכל 

שמחה שכן התורה מקיפה את חיינו תמיד ואינה בטלה לעולם. כמו שאמרו חז"ל: )ברכות ח( שמאז 

חורבן ביהמ"ק ישנו חורבן ושממה בכל העולם, אך ב-ד' האמות של התורה וההלכה לא נגע החורבן - 

ושם השמחה שלמה כמו שהיתה בבית המקדש.

מנהגי שמחת תורה

בערבית של חג אחר התפילה וגם בבוקר החג מוציאים את כל ספרי התורה מארון הקודש ומקיפים 

עמם שבע הקפות סביב הבימה וכל הקהל מרקדין בשמחה גדולה ובחדווה.

וחוזרים  הברכה'  'וזאת  פרשת  קוראים  בראשון  ספרים:  שלושה  מוציאים  בשחרית  התורה  בקריאת 

על הפרשה הרבה פעמים כדי שתספיק הקריאה לכל הציבור. נוהגים שגם הילדים עולים לתורה )עם 

מבוגר(. 

האחרון המסיים את התורה נקרא 'חתן תורה' ובסיום קריאתו כל הקהל קורא "חזק חזק ונתחזק". מיד 

אחריו עולה "חתן בראשית" וקורא בספר התורה השני בפרשת 'בראשית' את מעשה בריאת העולם.  

אחריו עולה המפטיר וקורא בספר תורה שלישי את קרבנות היום שהיו מקריבים בבית המקדש.

נוהגים שחתן תורה וחתן בראשית עורכים סעודה )קידוש( לכל הקהל.

הנהיג הרבי שביום שמחת תורה יוצאים בתהלוכות לבתי כנסת לשמח יהודים בדברי תורה ובריקודים.

במוצאי שמחת תורה עורכים "הקפות שניות" ברוב עם, עם מוזיקה וריקודים.

התורה שייכת לכולם

ללמוד  ספר-התורה,  את  לפתוח  יותר  מתאים  היה  לא  האם  התורה  של  חגה  ביום  השאלה:  נשאלת 

ולהתפלפל? ומי רוקד בשמחת-תורה עם התורה? כולם! מילא תלמידי-החכמים שהגו כל השנה בתורה, 

אך עמי-הארצות, מה להם כי ירקדו עם התורה?!

ומעבר  מעל  עומד  התורה,  ועם  הקדוש-ברוך-הוא  עם  יהודי  של  שהקשר  הוא  לכך  החסידי  ההסבר 

להתנהגותו החיצונית ולמידת ידיעותיו בתורה. השמחה היא על עצם העובדה שיש לנו תורה, ושמחה 

זו מפעמת גם בלבו של יהודי שלא למד תורה מעולם. לכן הכול שמחים בתורה, והשמחה מתבטאת 

בריקוד, שבו אין הבדל בין הלמדן לאיש הפשוט.

ההתייחסות לילדים בשמחת תורה תופסת מקום נכבד בכל בתי הכנסת. הכנה מקדימה בגן תגרום לכך 

שהילדים יגיעו לבית הכנסת מתוך הבנה לכבוד מי ועל מה הריקודים והשמחה.
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הצעות לפעילות בגן

מטרות תוכן

הילדים ישמחו בלימוד התורה ובזכות לסיים את לימוד פרשיות התורה וההתחלה שוב - מבראשית.. 1

הילדים ישמחו על האפשרות של כל יהודי לשמוח בשמחת התורה.. 2

מושגים 

ספר תורה

שמחת תורה

בית כנסת

יעדים התפתחותיים בהצעות הפעילות לגן:

5-63-4יעדים התפתחותייםתחום

אוריינות

תיאור מדרש תמונה

זיהוי צליל פותח במילה 

 
מתמטיקה

מנייה )כמספר הספרים במדרש התמונה(

מוטוריקה עדינה

התנסות בחומרים שונים

שכלול תפקודי אצבעות

מוטוריקה גסה

התמצאות במרחב

עצירת תנועה כפסל 

הנשיקות של אפי / "הספר החמוד הזה" 

הגננת תספר סיפור על רב צדיק שהיה לומד תורה יומם וליל, והיה שמח ומחכה מאוד לחג שמחת 

תורה לרקוד ולהודות לה' על המתנה היקרה.

בחג שמחת תורה הלך הרב לבית הכנסת בשמחה גדולה, והנה בדרך הוא פוגש מספר ילדים: )המוטיב 

החוזר בסיפור הוא שאנשים אלו חושבים שאם אינם לומדים תורה אין להם קשר לשמחת תורה והרב 

מסביר להם שכל יהודי שמקיים מצוות קשור לתורה(.

הוא פוגש ילד קטן שמשחק ואומר: "אני קטן ועדיין לא יודע ללמוד"

שאל אותו הרב: "אתה נוטל ידיים בבקר? נותן צדקה? לובש ציצית?"

"כן", ענה הילד.

"כל אלו מצוות של התורה. הצטרף אליי לבית הכנסת לשמוח בשמחת התורה".

הרב פוגש ילדה נחמדה שאומרת: "אני רק בת שלש ואינני יודעת לקרוא..." 

שואל אותה הרב: "את מתפללת? מכבדת את הורים? מוותרת לחברות שלך?"

"כל אלו מצוות של התורה הקדושה. בואי, הצטרפי אלינו לבית הכנסת לראות  "כן", ענתה הילדה. 

מעזרת הנשים את הריקודים ולשמוח עם כולם".

 

לשמוח  בוא  אז   – צדקה?  נותן  "אתה  ותשאל:  מהסיפור  "הרב"  בתפקיד  הילדים  בין  תעבור  הגננת 

בשמחת התורה". )הילד יצטרף לרכבת אחרי הגננת( "את גורבת גרביים?" – אז בואי לשמוח בשמחת 

התורה..." ועוד שאלות לכל הילדים עד שהרכבת תהיה ארוכה ותרקדו יחדיו בשמחת התורה...

הגננת תחביא בפינה נסתרת ספר תורה של ילדים מבד.

כולנו מחכים כבר לרקוד ולשמוח עם ספר התורה אך ספר התורה נעלם.

כל ילד בתורו ינסה לחפש את ספר התורה  שאבד והגננת תכוון אותו למקומו של ספר התורה בקריאות 

'חם' 'קר' .

תמונת אנשים נושאים ספרי תורה בבית הכנסת ורוקדים סביב הבימה. )בערכת העזרים לגן(

כמה ספרי תורה יש בתמונה?

האם בכל שבת מוציאים מארון הקדש כל-כך הרבה ספרי תורה?

איך נראים הרוקדים? איך הם מרגישים?

חפשו את הילדים המשתתפים בריקוד.

5-6

5-6

5-6

3-4

3-4

3-4

סיפור: הנשיקות של אפי 

סיפור ופעילות בעקבות הסיפור 'כולם חוגגים עם התורה' 

משחק 'חם-קר'  

מדרש תמונה - שמחת התורה
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הילדים בגילאי 5–6: ישתפו מחוויותיהם האישיות 

הילדים בגילאי 3–4: שלא ביקרו הרבה בבית הכנסת ישמעו לראשונה על חוויות שמחת תורה מהגננת.

הגננת תשאל את הילדים מי הלך פעם בשבת לבית הכנסת? מה הוא ראה שם? )רובם יזכרו היטב את 

ספר התורה(. 

מה כתוב בספר התורה? בספר התורה כתובות הפרשיות שאנו קוראים בכל שבת.

גם בגן נספר מדי שבוע בשבוע על פרשת השבוע- הפרשה שאותה יקראו בשבת בבית הכנסת.

כמה פרשיות לדעתכם כתובות בספר התורה הגדול?  )הצעירים – המון, הבוגרים - ינסו לתת מספר(.

בתורה יש  פרשיות. כל שבת קוראים פרשה אחת ועוד אחת ועוד אחת.

פרשת   - הראשונה  הפרשה  את  לקרוא  התחילו  תורה  בשמחת  קטנים,  הייתם  אתם  שעברה  בשנה 

בראשית, והנה עברה שנה וסיימו לקרוא את כל פרשות התורה.

האנשים שנראים בתמונה שמחים מאוד שזכו לסיים את כל הפרשות. 

שיחה בעקבות מדרש התמונה - בית הכנסת בשמחת תורה  

אביזרים: ספר תורה של ילדים / מבד

לקול מנגינת "ושמחת בחגיך" הילדים ירקדו עם ספר תורה )או יותר, אם יש בגן( . כשהגננת  רעיון: 

מוחאת כף או עוצרת את המנגינה ספר התורה עובר לילד אחר.

גיל 5–6:  כשהמנגינה נעצרת הגננת אומרת אות )מהאותיות הקדושות שבהן נכתבה התורה( ואז צריך 

להעביר את ספר התורה לחבר ששמו מתחיל באותה אות.

"ושמחת בחגך.."   "טוב לי תורת פיך..."   "כי מציון תצא תורה" )בדיסק המצורף(

פעילות בתנועה

שיר/ ניגון

חומרים: 

ציורי שני ספרי תורה )זהים וסימטריים( ראי בחלק הנספחים	 

צבעי גואש ואבנים לקישוט	 

מהדק סיכות	 

רעיון:

 כל ילד בוחר ציור של שני ספר תורה המוצמדים זה לזה כך שמשני הצדדים יראו ציור. . 1

 הילדים יגזרו ויהדקו את ספר התורה מהצדדים וישאירו פתח למילוי בצמר גפן, אקרילן או טישו . 2

לקבלת נפח.

הילדים יקשטו את ספר התורה כרצונם בעזרת צבעי גואש, הדבקת אבנים זורחות או בכל צורה . 3

אחרת.

טכניקות ליצירה

5-6

5-6

5-6

3-4

3-4

3-4

אביזרים ועזרי לימוד

בדיסק: 

שירי תורה : "ושמחת בחגיך.."   "טוב לי תורת פיך..."   "כי מציון תצא תורה"

נספחים:

ציורי שני ספרי תורה לכל ילד ליצירה.

עזרים מופקים: 

תמונת שמחת תורה
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