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 ֻסַּכת   ָהַאְחדּות

 

 למפי הקריין: ִהַּגְעֶּתם   ִלְהיֹות   ָהאֹוְרִחים   ֶׁשָּלנּו?

 ֲאַנְחנּו   ָּכל   ָּכךְ   אֹוֲהִבים   אֹוְרִחים!

 ִּבְמֻיָחד   ַעְכָׁשו,   ְּכֶׁשְּבִדּיּוק   ִסַּיְמנּו   ִלְבנֹות   ֶאת   ַה...

 

 רֹוִצים   ָלַדַעת   ָמה   ָּבִנינּו?

 ָנחּוד   ָלֶכם   ִחיָדה   ּוְתַגּלּו:

 ַאְרַּבע   ְּדָפנֹות   ָלּה,   ְסָכךְ   ָיֹרק,   ֵריחַ   ַרֲעָנן   ָמתֹוק

 ִהיא   ְמַסֶּמֶלת   ַאְחדּות   ְוַאֲהָבה,

 אֹוְרִחים   ֵאֶליהָ   ַמִּגיִעים   ִמָּכל   ַהְּסִביָבה

 ָּבּה   יֹוְׁשִבים   ִׁשְבָעה   ָיִמים   ִּבְלַבד,   חֹוְגִגים   ָּבּה   ֶאת   ַהַחג.

 

 ַאֶּתם   ְמַנֲחִׁשים?

 ָנכֹון   ְמאֹוד,   ָּבִנינּו   ֻסָּכה,

 ֲאָבל   ֹלא   ְסָתם   ֻסָּכה,   ֻסַּכת   ְּפָלִאים!

 ָלָּמה   ְּפָלִאים?   ִּכי   ֵיׁש   ָּבּה   ָמקֹום   ְלכּווווווווָלם!

 ָלאֹוְרִחים   ֶׁשַּמִּגיִעים   ִמָּכל   ָהעֹוָלם.

 ְוֵיׁש   ַּגם   ִׁשיר   ָׂשֵמַח,   ְלָכל   אֹוֵרחַ   ֶׁשִּנְכָנס   ְלִהְתָאֵרַח.

 רֹוִצים   ִלְׁשֹמעַ   ֶאת   ַהִּׁשיר?

 



  ָּכל   אֹוֵרחַ   ְנַקֵּבל

 ושלום על ישראל

  ֵיׁש   ָמקֹום   ָּכאן   ְלֻכָּלם

 ַּגם   ַאָּתה   ֻמְזָמן

 

 למפי הקריין:   ָּכל   ָּכךְ   ְמַׁשֲעֵמם   ְּבִלי   אֹוְרִחים,

 ֲאַנְחנּו   רֹוִצים   ֶׁשָּיבֹואּו   אֹוְרִחים   ַלֻּסָּכה   ֶׁשָּלנּו   [ְּדִפיקֹות   ַּבֶּדֶלת]

 ֵהי,   ֲאַנְחנּו   ׁשֹוְמִעים   ְּדִפיקֹות,   ְמַעְנֵין,   ִמי   ֶזה   ָיכֹול   ִלְהיֹות??

 

 ֶאְתרֹוג:

 ֲאִני   ֶאְתרֹוג,   ְּפִרי   ָהָדר,   ָיֶפה   ָצֹהב   ּוְמֻהָּדר

 ַּבַּפְרֵּדס   ָּגַדְלִּתי,   ַעד   ֶׁשִהְבַׁשְלִּתי

 ֶּדֶרךְ   ֲאֻרָּכה   ָעַבְרִּתי,   ְוִהֵּנה   –   ִהַּגְעִּתי

  ֵיׁש   ִלי   ַטַעם,   ֵיׁש   ִלי   ֵריַח,   ַהִאם   ֶאְפָׁשר   ְלִהְתָאֵרַח?

 

 ַהְּיָלִדים:

 ְּבַוַּדאי   ּוְבַוַּדאי

 ַאָּתה   ֻמְזָמן   ְוֵיׁש   ַּגם   ִׁשיר

 ְלָכל   אֹוֵרחַ   ֶׁשַּמִּגיעַ   ַיְחָּדו   אֹותֹו   ָנִׁשיר.

 

 ָהֶאְתרֹוג:

 ּתֹוָדה   ּתֹוָדה   ְיָלִדים,   ֵאיזֹו   ַהְרָּגָׁשה   טֹוָבה

 הכנסת   אורחים,   ִהיא   ִמְצָוה   ֲחׁשּוָבה!



 

  לּוָלב:

 ֲאִני   ׁשֹוֵמעַ   ִּדּבּוִרים,   ַּגם   קֹולֹות   ְוַגם   ִׁשיִרים

 ַמְסִּכיִמים   ֶׁשֶאְצָטֵרף,   ִנְרֶאה   ֶׁשִּיְהֶיה   ָּכאן   ֵּכיף!

 

 ַהְּיָלִדים   ְוָהֶאְתרֹוג:   ִמי   ַאָּתה?

 

  לּוָלב:

 ֲאִני?   ֲאִני   הּוא   ַהּלּוָלב,   ָעָנף   ֶׁשל   ֵעץ   ָּתָמר.

 ֵּפרֹוַתי   ֵהם   ְמתּוִקים,   ַמְרֶאה   ִלי   ֶנֱהָדר.

 ְראּו   ַּכָּמה   ֲאִני   ָּגבֹוַּה,   ָיֹרק   ְוַרֲעָנן.

 ְיָבְרכּו   ָעַלי   ַּבַחג,   ָּגדֹול   ְוַגם   ָקָטן.

 ְלֵפרֹוַתי   ֵיׁש   ַטַעם   ְמֻצָּין.

 ַאְך,   ֵאין   ִלי   ֵריַח,   ַהִאם   ֶאְפָׁשר   ְלִהְתָאֵרַח?

 

  ַהְּיָלִדים   ְוָהֶאְתרֹוג:

 ְּבַוַּדאי   ּוְבַוַּדאי,   ַאָּתה   ֻמְזָמן   ְוֵיׁש   ַּגם   ִׁשיר.

 ְלָכל   אֹוֵרחַ   ֶׁשַּמִּגיעַ   ַיְחָּדו   אֹותֹו   ָנִׁשיר.

 

 ַהֲהַדס   ֵמִציץ   ְואֹוֵמר:

 ֵהי,   ִמי   ֶזה   ָׁשם?

 ֵיׁש   ָׁשם   ֶאְתרֹוג,   ְּפִרי   ָהָדר,   לּוָלב   ַמְקִסים   ֵמֵעץ   ָּתָמר

 ְוַיְלָּדה   ֹּכה   ֲחמּוָדה,   אּוַלי   ֶאְצָטֵרף   ַלֲחִגיָגה?



 ֶאהההמ...   ֶאְפָׁשר   ְלִהָּכֵנס?

 

  ַהּלּוָלב,   ָהֶאְתרֹוג   ְוַהְּיָלִדים:   ִמי   ַאָּתה?

 

 ֲהַדס:    ֲאִני   ענף   ֲהַדס,   ָמֵלא   ָעִלים.   ְׁשָלׁשֹות   ְׁשָלׁשֹות   ְמֻסָּדִרים.

 ֲאִני   ָּגֵדל   ִלי   ַּבִּׂשיִחים,   ְמִריִחים?

 ֵיׁש   ִלי   ֵריחַ   ְמֻיָחד,   ֶׁשָאהּוב   ַעל   ָּכל   ֶאָחד.

 לא, לא, אותי לא אוכלים

 רק נהנים מריח הבשמים

 גם   אתם   מוזמנים   להריח.   נו,   אז   ֶאְפָׁשר   ְלִהְתָאֵרַח?

 

 ַהְּיָלִדים   ָהֶאְתרֹוג   ְוַהּלּוָלב:

 ְּבַוַּדאי   ּוְבַוַּדאי,   ַאָּתה   ֻמְזָמן   ְוֵיׁש   ַּגם   ִׁשיר.

 ְלָכל   אֹוֵרחַ   ֶׁשַּמִּגיעַ   ַיְחָּדו   אֹותֹו   ָנִׁשיר.

 

  ָהֲעָרָבה   ִמְתָקֶרֶבת,

 ְמֻהֶּסֶסת   ִמְתַּבֶּיֶׁשת:

 ָעָנף   ֲאִני   ָמֵלא   ָעִלים,   ְּגֵדָלה   ַּבְּנָחִלים.

 ַעְרַבת   ַהַּנַחל,   אֹוִתי   ָּכךְ   ְמַכִּנים.

 ָעַבְרִּתי   ַעד   ְלָכאן,   ֶּדֶרךְ   ֲאֻרָּכה.

 ִמי   אֹוִתי   ַיְכִניס   ֶאל   ַהֻּסָּכה?

 ֵאין   ִּבי   ַטַעם,   ַּגם   ֵריחַ   ֵאין   ִּבְכָלל,

 תכונות   מיוחדות   ֵאין   ִּבי   ְּכָלל   ּוְכָלל.



 ָּכל   ָּכךְ   ְּפׁשּוָטה   ֲאִני,   ְּבִלי   ַטַעם   ּוְבִלי   ֵריַח

 ִמי   ַיְסִּכים   אֹוִתי   ָּכאן   ְלָאֵרַח?

 

 ַהְּיָלִדים:

 ֵהי,   ְראּו,   ִהֵּנה   ָׁשם   ָהֲעָרָבה,   ִהיא   ִנְרֵאית   ֹּכה   עצובה.

 ָמה   ַאֶּתם   אֹוְמִרים?

 ַנְזִמין   ַּגם   אֹוָתּה?

 

 ָהֶאְתרֹוג:

 ֲאָבל   ִהיא...   ָּכֹזאת   ְּפׁשּוָטה,

 ְּבִלי   ַטַעם   ּוְבִלי   ֵריַח.

 

 ַהֲהַדס:

 ֵּכן,   היא   לא   הביאה   כלום,   ֹלא   ָׁשֶוה   אֹוָתּה   ְלָאֵרַח.

 

 ַהְּיָלִדים:

  ָמה   ִּפְתאֹום,   ִאי   ֶאְפָׁשר   ְּבִלי   ֲעָרָבה,

  ִהיא   ָּכל   ָּכךְ   ֲחׁשּוָבה,

 

 אתרוג, לולב, והדס

 חשובה?? במה??

 

 למפי:



 בחג סוכות, כך כתוב בתורה

 בונים סוכה, וחוגגים בשמחה

 וגם-

 לוקחים ארבעה מינים

 לולב, אתרוג, ערבות והדסים

 כולם טובים, וכולם חשובים

 אותם ביחד מחברים, מצמידים אל הלב ומברכים

 בלעדי   הערבה-   בֵאין   ִמְצָוה.

 ולכן את כו-לם נקבל באהבה

 ולמרות שאין לערבה ריח

 גם אותה נשמח לארח.

 מבינים?

 מוכנים?

 

  ַהְּיָלִדים:

 ָאז   ָקִדיָמה,   ַמְזִמיִנים!

 ַחג   ֻסּכֹות   הּוא   ַחג   מיוחד

 ַחג   ֶׁשַּמְזִּכיר   לקבל   כל   אחד.

 כי   עם   ישראל   שלנו,   הוא   ַעם   ְמֻאָחד.

 

 למפי:   ָאז   ַנְזִמין.

  ֲאִני   ֶאְקָרא   ָלּה

 ְוַאֶּתם   ָּתִׁשירּו,



    זֹוְכִרים   ֶאת   ַהִּׁשיר?

 ייכנס השיר

 ַּכָּמה   ֶנְחָמד,   ַּכָּמה   אֹוְרִחים.

 ִיְהיּו   ָלנּו   ְיֵמי   ַחג   ְׂשֵמִחים,

 עם   שמחה   וסוכה      וַאְרַּבַעת   ַהִּמיִנים.

 

 


