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Tishrei Holidays

2018 ערכת פעילות בנושא חגי תשרי
,הורים יקרים
 וכולל כמה חגים,חודש תשרי טומן בחובו המון התחלות חדשות
 אנו מזמינים אתכם לבלות זמן יחד.משמעותיים בלוח השנה העברי
 את השנה שתמה, לחגוג את החגים,כמשפחה ועם משפחות אחרות
 בערכה שלפניכם תמצאו פעילויות ורעיונות.ואת זאת שמתחילה
 אנו.לציון חגי תשרי שמהן תוכלו להנות לפני החגים ובחגים עצמם
! חתימה טובה ומועדים לשמחה,מאחלים לכם שנה טובה

חגי תשרי

קשת בבית

Keshet Ba’bayit

Tishrei Holidays Activity Kit 2018
Dear Parents,
The month of Tishrei is a treasure of new beginnings, and
includes several holidays of significance in the Jewish
calendar. We invite you to spend time together as a family
and with other families, to celebrate the holidays, the year
just ending and the new one starting. In this kit, you will
find activities and ideas to mark the holidays of Tishrei
which you can enjoy before and during the holidays. We
wish you Shana Tova, may you be signed and sealed in the
book of life, and happy holidays!
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Rosh Hashana
”יה
ָ כֹות
ֶ  ָת ֵּחל ָשׁנָ ה ִּוב ְר,יה
ָ לֹות
ֶ ְ“ת ְּכלֶ ה ָשׁנָ ה וְ ִקל
ִ

מתוך תפילת ליל ראש השנה

קשת בבית

Rosh Hashana

ראש השנה

 ביום זה אנחנו נכנסים אל.ראש השנה כיום הראשון של השנה החדשה הוא יום מלא שמחה
 זהו זמן מיוחד שבו אנו מסכמים שנה.זמן חדש ומקווים שיהיה טוב יותר מהזמן שקדם לו
 ראש השנה הוא, עבור הילדים.שחלפה ומסתכלים הלאה אל מה שאנו רוצים לשנה שתבוא
. המסמלת גם היא התחלות חדשות ומרגשות,גם תחילת שנת הלימודים

“There ends a year and its maledictions and a new one
begins with its blessings.”

Rosh Hashana is the first day of the new year, and as such it is a day
full of happiness. On this day we enter a new time, which we hope
will be better than what came before. It’s a special time when we
summarize the year just passed and look forward to our
wishes for the year to come. For the children,
Rosh Hashana is also around the
beginning of the school year, which
also signifies exciting new beginnings.
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יוצרים ביחד:
אגרות שנה טובה

ראש השנה
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בישראל נהוג להכין ,לכתוב ולמסור אגרות שנה טובה לחברים ,למורים ומורות,
משפחה וכן הלאה .גם כאן אפשר לאחל למי שאוהבים שנה טובה בכמה דרכים.
✔ אגרת מצוירת :על נייר צבעוני או לבן ,ההורים או הילדים כותבים את המילים שנה
טובה או שנה טובה ומתוקה (או כל איחול מיוחד שרוצים למסור) .הילדים מקשטים
ומציירים -אפשר לצייר משהו שאוהבים ,או לצייר סמלים מיוחדים של ראש השנה:
השופר ,תפוח בדבש ,רימון וכו׳ .את האגרות שולחים או מוסרים לחברים ומשפחה.
✔ אגרת בקישוט חותמות תפוחים :ילדים בכל הגילים יכולים להשתמש בחותמת
מיוחדת שמכינים מכל תפוח :ההורים חוצים את התפוח לרוחבו ,כך שנגלה פרח
מהגלעינים והליבה .את חצי התפוח טובלים בצבע או דיו חותמות ,ומקשטים
באמצעות החותמת את האיגרת .זהירות -לא לאכול!
✔ אגרת קופצת :עם ילדים החל בגיל  ,7-8אפשר ליצור באמצעות נייר ודבק פשוט
אגרת קופצת מקסימה.
 גוזרים מנייר צבעוני צורה שתהיה הצורה ה״קופצת״ :תפוח ,לב ,צנצנת דבש,כל מה שרוצים .את הצורה מקפלים לחצי לאורכה -כדאי שתהיה כמה שיותר
סימטרית.
 מקפלים לחצי נייר צבעוני גדול יותר באמצעו ,ופותחים את הקיפול .מדביקים אתשני צדי הצורה הקופצת משני צידי הקיפול על הנייר הגדול ,כל שקפל הצורה הפוך
לקפל הנייר.
 מקשטים וכותבים מסביב מה שרוצים. מקפלים שוב וסוגרים את האיגרת.כאשר נפתח אותה ,נראה את הצורה קופצת וזזה!
 כאן תוכלו לצפות בסרטון עם כל שלבי ההכנה.✔ אגרת וידאו :לבני משפחה או חברים שגרים רחוק,
אפשר לשלוח אגרת מצולמת :תמונה שבה מחזיקים
שלט עם איחולי שנה טובה ,או וידאו שבו מאחלים
שנה טובה למי שאוהבים.
ילדים גדולים אולי יהנו ״לביים״ את הוידאו המשפחתי.

Creating together
New Year Cards

Rosh Hashana
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In Israel, it is customary to prepare, write and deliver new-year cards to friends,
teachers, family and so forth. Here too, we can wish a good year to the people
we love in several ways.
✔ Drawn card: on colored or white paper, parents or children write the words
Shana Tova (Good Year) or Shana Tove U’metuka (Good and Sweet Year), or
any other special greetings you want to send. The children decorate and draw
– the can draw something they love, or the special symbols of the new year –
shofar, apples in honey, pomegranates, etc. The cards are then sent or given
to friends and family.
✔ A card decorated with apple-stamps: children of all ages can use a special
stamp made from an apple – parents should cut the apple across, so the
seeds and core look like a flower; dip the halved apple in paint or stamp-ink
and use it to decorate the card. Caution – do not eat!
✔ Pop-up Card: with children aged 7-8 and up, you can create a wonderful popup card using paper and simple glue.
- Cut out of colored paper the shape the will be the “pop-up shape”: an apple,
a heart, honey jar, or any other shape. Fold this cut shape in half lengthwise –
it’s a good idea to use a symmetrical shape.
- Take a large piece of colored paper and fold it in half. Open the fold and glue
the two sides of the pop-up shape on to the larger piece, on both sides of the
fold, so that the cut shape’s fold is opposite to the fold in the large paper.
- Decorate and write anything you like around it.
- Fold the card again to close it. When it’s opened, the inner
shape pops up and moves!
- You can see a video of the process here.
✔ Video card: to family or friends who live far away,
we can send a photo or video card: a photo where
we hold a sign with new year greetings,
or a video where we wish Shana Tova to those
we love. Older children may enjoy “directing”
the family video.
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:משחקים ביחד
- מי שנוהגים ללכת לבית הכנסת שומעים צליל מיוחד,)בראש השנה (וגם ביום כיפור
." בתורה מכונה החג "יום תרועה" או "זכרון תרועה" או פשוט "יום הזיכרון.צליל השופר
: השופר מסמן לנו שהגענו לזמן מיוחד. תקיעת השופר- עיקר מצוות החג היא התרועה
 שלושה: צליל אחד בינוני; שברים- תקיעה: לשופר יש כמה צלילים.זמן תחילת השנה
 צליל- תשעה צלילים קצרים וצפופים; ותקיעה גדולה-צלילים עולים ויורדים; תרועה
 אבל אפשר להכין, בבית אולי אין שופר אמיתי.ארוך שמנסים להחזיק עד שאין אוויר
 משחקים.שופר למשחק מנייר מגולגל או אפילו משני אגרופים שמחזיקים ליד הפה
 ושאר, אחד המשתתפים ״תוקע״ את אחד מצלילי השופר:ביחד משחק מוזיקלי
 מנסים לשמור על. אפשר אפילו בתנועות, בתיפוף, במחיאות כף-המשתתפים עונים לו
.אותו המקצב של מי שתקע בשופר

ראש השנה

משחק השופרות

Playing together:
The Shofars Game
On Rosh Hashana (and also on Yom Kippur), those who visit a synagogue can
hear a special sound – the sound of the shofar. In the Torah, the holiday is called
Yom Teruah (“Day of shouting”) or “Zikhron Teruah” (Memory of shouting),
or simply, “Day of remembrance”. The main commandment of the holiday is
the “loud blast” (Teruah) – the blowing of the shofar. The Shofar signifies that
we have reached a special time: the time of a new year. The shofar has several
sounds: Tekiah – a continuous moderate sound; Shvarim – three connected short
sounds; Teruah – a fast series of nine very short notes; and “Tekiah Gdolah” – a
long sound held as long as possible. You may not have a real shofar at home, but
you can make a play shofar from a rolled piece of paper or even by holding two
fists to your mouth. Play a musical game together: one participant makes one
of the shofar sounds, and the others respond – by clapping, drumming, or even
movements. Try to keep the same rhythm as the sound of the shofar.
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יוצרים ביחד:
תשליך

ראש השנה
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בימים שבין ראש השנה לבין יום כיפור ,שלפעמים נקראים ״הימים הנוראים״ ולפעמים
״עשרת ימי תשובה״ ,אנו יכולים לחשוב גם על דברים שאנו לא רוצים לקחת איתנו אל
השנה הקרובה .למשל דברים לא נעימים או עצובים שקרו לנו השנה ,או הרגל שלנו
שהיינו רוצים להפטר ממנו בשנה הקרובה .להשליך פירושו לזרוק ,ולכן התשליך הוא
הזדמנות להפטר מהדברים האלו באופן טקסי ,וכך לנסות להגיע לשם גם באופן מעשי.
הנה כמה רעיונות לתשליך עם ילדים:
✔ אם יש מקור מים זמין ,אפשר להשליך את כל מה שנרצה לתוך המים .חושבים עם
הילדים מראש על מעשים פחות טובים שהם רוצים לשכוח מהם ,הרגלים וכן הלאה.
עבור כל אחד מהדברים שנרצה להשליך נבחר עלה ,אבן או כל דבר טבעי שנוכל
לזרוק לתוך מקור המים .אפשר ללחוש לעלה או לאבן את מה שנרצה להפטר
ממנו .למשל :בשנה הבאה ,אני רוצה לריב פחות עם אחותי הקטנה .לאחר מכן,
משליכים את העלים או האבנים לתוך מקור המים.
✔ אפשר גם לכתוב ולאייר את התשליך האישי על פתקיות נייר ,ולאחר מכן לקשור
את הניירות לבלון הליום ולצפות בהם מתרחקים.
בסוף הטקס המשפחתי ,כדאי לשוחח עם הילדים על מה שירצו להכניס לחיים
במקום מה שהשליכו -משהו חיובי שעכשיו יש עבורו מקום!

Creating together
Tashlikh

Rosh Hashana
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In the days between Rosh Hashanah and Yom Kippur, that are sometimes
called “yamim nora’im” (“days of awe”) or “aseret yemei teshuva” (ten days of
repentance), we also consider the things we do not want to bring with us into
the new year. For example, unpleasant or sad things we experienced during
the year or a habit we have and we want to get rid of in the coming year. Doing
Tashlikh means throwing away – so this is an opportunity to get rid of these
things in a ceremonial way, which helps us try and achieve them in reality too.
Here are a few ideas for Tashlikh with the children:
✔ If there’s a water source nearby, we can throw anything we don’t want into
the water. Discuss with the children ahead of time the bad behavior or habits
they wish to forget or get rid of; for each of these things we choose a leaf, a
stone, or any other thing in nature that can be thrown in the water. You can
whisper to the leaf or stone and tell it what it is you’re trying to rid yourself of.
For example: Next year I want to fight less with my little sister. Then throw the
leaves or stones into the water.
✔ We can also write and illustrate the personal Tashlikh notes on pieces of paper,
tie them to a helium balloon and watch them fly away.
At the conclusion of the family ceremony, it’s advisable to talk with the
children about what they wish to bring into their lives to replace what they
have thrown away – something positive, for which there is now space!
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מכינים ביחד:
שולחן חג חגיגי

ראש השנה
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זוהי הסעודה הראשונה של השנה ונהוג לערוך סעודה חגיגית ,סדר ראש השנה,
המאופיינת במאכלים חגיגיים המסמלים תקוות ובקשות לקראת השנה החדשה,
דרכם אנו מאחלים ,מייחלים ומתפללים שנזכה שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה.
כדאי לשלב את הילדים בהכנות לסעודה ,כדי שיכירו את סימני החג המיוחדים .אפשר
להוסיף או לגרוע מסורות וברכות לפי מנהגי כל משפחה ,ולספר לילדים על מנהגי
ראש השנה מילדותם של ההורים ,הסבים והסבתות וכן הלאה.
✔ עבור כל אחד מהמאכלים הטקסיים של סעודת ראש השנה ,הילדים מכינים צלחת
או קערה מיוחדת .משתמשים בקערות נייר שניתן לצייר עליהן ולהגיש עליהן את
המאכל.
✔ אפשר להכין ביחד גם צלחת אישית למאכלים הטקסיים ,כמו מעין צלחת פסח-
צלחת שעליה מציירים עיגולים ובתוכם כל אחד מהמאכלים -שם יוכלו הילדים
והסועדים האחרים להניח כל אחד מהמאכלים המיוחדים.
✔ הילדים יכולים להפגין עצמאות ולעזור לערוך את שולחן החג.
✔ בתוך האיחולים המסורתיים ,כדאי גם לקחת זמן עם הילדים לחשוב על השנה
שלנו .כל אחד מבני המשפחה אחד חולק משהו טוב שקרה בשנה הקודמת ,שעליו
הוא אומר תודה ,ומשהו שהוא מאחל לעצמו לשנה החדשה .כל אחד גם מוסיף
משהו שעליו הוא רוצה להודות לבן משפחה אחר ,ומשהו שהוא מאחל לאחד מבני
המשפחה .מעבר לכך ,נהוג בראש השנה לברך לא רק בשבילנו ,אלא גם עבור מי
שסביבנו :מה אנחנו מאחלים לקהילה שלנו? למשפחה המורחבת? למדינה שלנו?
לישראל?
את הברכות והסימנים תמצאו
בכרטיסיה בסוף החוברת

Prepare together:
Celebratory Holiday Table

Rosh Hashana

This is the first meal of the year, and it is usually a celebratory meal, a “Seder” for
Rosh Hashanah, characterized by holiday foods symbolizing hopes and wishes
for the new year, that help us wish, long and pray to be fortunate enough to have
a good, sweet new year. Involve the children in the preparations for the meal so
they can get to know the special symbols of the holiday. You can add or leave
out traditions and blessings as is the custom in each family, and tell the children
stories about Rosh Hashanah customs from the parents’ and grandparents’
childhoods.
✔ For each of the ceremonial foods of the Rosh Hashanah meal, ask the children
to prepare a special plate or bowl. Use paper plates that they can draw on
and then serve the food on.
✔ You can also prepare together a personal plate for the ceremonial foods, like
a Passover plate – draw circles on the plate and in each circle place one of
the foods; the children and other guests can place the special foods in these
circles.
✔ The children can show independence and help set the holiday dining table.
✔ Within the traditional wishes, take some time with the children to consider
your year. Each member of the family can share a story of something good
that happened in the year just passed, for which they are thankful, and tell
about something they wish for themselves in the new
year. Each person also tells something for which they
thank another family member and something they wish
for another family member. Beyond that, it is customary in
Rosh Hashanah to bless not only ourselves, but also things
that surround us: what do we wish for our community? For
our extended family? For our country? For Israel?

You can find the blessings and symbols in the cards at
the end of the booklet.
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Yom Kippur
"..יכם
ֶ ּאת
ֵ ֹיכם לְ ַט ֵהר ֶא ְת ֶכם ִמכֹּל ַחט
ֶ ֵ"כּי ַבּיֹום ַהזֶ ּה יְ ַכ ֵפּר ֲעל
ִ

יום כיפור

יום כיפור

' ל,ויקרא ט"ז

 ועבור רבים מאוד בכל העולם זהו יום,יום הכיפורים נחשב למועד היהודי הקדוש ביותר
. במועד זה עורכים חשבון נפש ומבקשים סליחה וכפרה על חטאים מהשנה הקודמת.מיוחד
: ולחשוב על מה שהיו רוצים לשפר בשנה הבאה,גם ילדים יכולים לערוך חשבון נפש משלהם
, חבר לכתה? האם הסתכסכתי, מורה, אח ואחות,כיצד התנהגתי היום כלפי אבא ואמא
העלבתי או פגעתי? האם אני מרוצה מהתנהגותי או שיש מה לשפר? בישראל ביום כיפור כל
 את אותה התחושה. מכוניות לא נוסעות וכו׳, אין רדיו, אין טלוויזיה-המדינה עושה הפסקה
 זמן ייחודי שבו אנו מתמקדים בדברים החשובים-אפשר ליצור גם במסגרת המשפחה
. חברים וגם בעצמנו, משפחה-ביותר

“Because on this day atonement will be made for you”

Yom Kippur is considered the holiest day in the Jewish year, and for many
people around the world it is a special day. On this day people inward into
themselves and ask forgiveness and atonement for sins they may have
sinned in the previous year. Children can also do this, and think about what
they would like to improve in the new year: was I nice to my parents? To my
siblings and teachers? To my friends in class? Did I quarrel, insult or hurt
anyone? Am I happy with my behavior or are there things I can improve on?
In Israel, on Yom Kippur everything stops – publicly there is no TV, no radio,
no cars on the roads; we can create a similar feeling within the family; a
special time when we focus on the most important things – family, friends,
and also ourselves.
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:יוצרים ביחד
:סליחה אחת ביום

Yom Kippur

. נהוג לומר סליחות,בתקופה שלפני יום כיפור
 דברים מהשנה האחרונה שהיו רוצים לומר עליהם10 ✔ חושבים עם הילדים על
 חשוב שגם. זה יכול להיות משהו פשוט כמו ״לקחתי משחק מחבר״.סליחה אמיתית
.ההורים יחשבו על הסליחות שלהם
 ושומרים את,✔ ההורים עוזרים לילדים לכתוב את כל אחת מהסליחות על פתק
.הפתקים בקערה או צנצנת
 כל בני. מוציאים פתק אחד מצנצנת,✔ בכל אחד מהימים בין ראש השנה ליום כיפור
, לתקן, איך אפשר להתנצל-המשפחה עוזרים למי שהפתק מתייחס אליו לחשוב
 עוזרים לבן המשפחה להגשים את,לפייס או לפצות את מי שפגענו בו? אם אפשר
.ההתנצלות שחשבנו עליה
 איך מרגישים כשמבקשים סליחה? איך מרגישים כשאחר:✔ משוחחים עם הילדים
?ביקש מכם סליחה

Creating together

One Selikha (penitence) a day.
In the period before Yom Kippur it is customary to say Selikhot (ask for
forgiveness).
✔ With the children, think about 10 things last year for which they want to ask
for real forgiveness. It could be something simple such as “I took a game from
a friend”. The parents should also consider things they want forgiveness for.
✔ The parents help the children write down the Selikhot on pieces of paper, and
place the notes in a bowl or jar.
✔ On each day between Rosh Hashanah and Yom Kippur, take out one note
from the jar. The whole family helps the family member whose note it is think
of ways to repent – how to apologize, correct, appease or compensate the
person that was hurt. If possible, help the family member implement the
apology.
✔ Talk with the children: how do we feel when we ask forgiveness? How do we
feel when others ask us to forgive them?
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 ויש שנשארים, יש שהולכים לבית הכנסת להתפלל, יש אנשים שצמים,ביום כיפור עצמו
 יש זמן לחשוב, בכל צורה, כאשר מתנתקים מהחיים ה״רגילים״.בבית עם משפחה או חברים
 על מה יוכלו לוותר למהלך יום- חושבים עם הילדים. על המשפחה ועל מי שחשוב לנו,עלינו
?כיפור? ומה יוכלו לעשות עם ועבור המשפחה עם הזמן שיתפנה להם

Talking together:
on Yom Kippur, some people fast, some go to synagogue to pray, and some
stay at home with family or friends. When disconnecting from “ordinary” life, in
any way, we have time to think about ourselves, our family, and other important
people in our life. Think together with the
children: what can we give up for Yom
Kippur? What can they do with and for the
family with the time that’s freed up?

יום כיפור

:משוחחים ביחד
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:יוצרים ביחד
אלבום המעשים הטובים

Yom Kippur

 לחשוב בינינו לבין עצמנו על הדברים הטובים שעשינו-ביום כיפור נהוג לערוך חשבון נפש
 כדי לעזור לנו לעשות כמה שיותר מעשים טובים. וגם על הדברים הפחות טובים,השנה
 אילו דברים טובים הם יכולים לעשות בבית- מכינים עם הילדים רשימה,בשנה שתבוא
? עם חברים, בקהילה, בבית,הספר

.✔ כל אחד מבני המשפחה חושב על שני מעשים טובים שאפשר לעשות
. או בלב, על פוסטר,✔ את המעשים הטובים שלנו אפשר לאסוף בספר או אלבום
, אוספים או מציירים תמונות של מעשים טובים בין ילדים ומבוגרים,✔ אם רוצים
 הבוגרים.והילדים בוחרים כותרות מתאימות לתמונות וממציאים סיפורים לתמונות
 ואפילו להציג את הסיפורים במשחקי,יכולים גם להמציא ולכתוב סיפורים משלהם
!תיאטרון

Creating together
The Good Deeds Album
On Yom Kippur, it is customary to look into ourselves – to think about the good
things we had done last year, and also about the not-so-good things. To help us
do as many good deeds in the new year, we prepare a list with the children: what
good deeds can they do at school, at home, in the community, with friends?
✔ Each member of the family thinks of two good deeds.
✔ Collect the good deeds in a book or album, on a poster, or in your heart.
✔ If you want, collect or draw pictures of good deeds between children and
adults, ask the children to give appropriate titles to the pictures and invent
stories for them. Older children can invent and write their own stories, and
even present them as theater plays!
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Sukkot

סוכות

Sukkot
..ַב ֻ ּּסכֹּת ֵת ְּשׁבּו ִש ְׁב ַעת יָ ִמים ָכּל ָה ֶאזְ ָרח ְבּיִ ְש ָׂר ֵאל יֵ ְשׁבּו ַב ֻ ּּסכֹּת
." ַאְך ָׂש ֵמ ַח, ְּב ַחּגֶ ָך וְ ָהיִ ָית,וְ ָׂש ַמ ְח ָּת
 מ"ד, כ"ג,ויקרא

				

 בין אם אנו, זהו חג שבו אנו יוצאים מהשגרה.חג הסוכות הוא חג אהוב במיוחד על ילדים
 זה זמן שמאפשר לנו חגיגה של הטבע, או רק מבקרים בסוכה לעתים,אוכלים וישנים בסוכה
. החברים בקהילה שלנו וכמובן המשפחה,סביבנו

“In Sukkot, all Israelites shall sit in a Sukkah. Be merry
in your holidays, only merry”

Sukkot is a holiday specially liked by children. This is a holiday when
we leave the routine, whether we eat and sleep in a Sukkah or just visit,
it’s a time that allows us to celebrate nature around us, our friends in
the community and of course, our family.
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:יוצרים ביחד

 אפשר גם לשאול.✔ חושבים יחד עם הילדים על המשאלות שלנו לשנה החדשה
 נוכל להשתמש גם באיחולים שאיחרנו זה. שכנים ומשפחה קרובה ורחוקה,חברים
!לזה באגרות ראש השנה
 ההורים כותבים את.✔ גוזרים נייר לרצועות ארוכות מספיק כדי לכתוב עליהן משאלה
.המשאלות והילדים מציירים אותן
 את. ליצירת שרשרת,8 ✔ מדביקים כל רצועה לרצועה הבאה בצורת הספרה
 וכך מכניסים אליה את כל המשאלות שלנו לשנה שזה,השרשרת תולים בסוכה
.עתה התחילה

סוכות

שרשרת המשאלות

Creating together
A Chain of Wishes
✔ Think with the children about our wishes for the new year. You can also ask
friends, neighbors, and close and distant family members. We can also use
the wishes we wished each other in our New Year cards.
✔ Cut paper into strips long enough to write a wish on. The parents can write
the wish and the children can decorate it.
✔ Glue each strip to the next one in the shape of the figure 8, to create a chain.
Hang the paper chain in the sukkah, this way bringing in all our wishes for
the year that had just started.
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:משוחחים ביחד
?מי האושפיזין שלנו

Sukkot

 נהוג להזמין לא רק. מילה ישנה מאוד שפירושה אורחים-לסוכה נהוג להזמין אושפיזין
 על מנת שעולם יוכלו להנות, שכנים שעוד לא מכירים וכן הלאה, אלא גם זרים,חברים
 מקום- לסוכה קוראים גם ״סוכת שלום״.חלק משמעותי מחג הסוכות,מהסוכה ולשמוח
.בו כל אחד יכול להתארח ולהרגיש בבית
, את מי היו רוצים להזמין לסוכת השלום שלהם? את הגננת-✔ משוחחים עם הילדים
. את סבא וסבתא וכו׳,חברים חדשים מהכיתה
 חושבים עם, לאחר מכן.✔ מכינים יחד רשימה וחושבים כיצד אפשר לארח את כולם
.הילדים מי בקהילה מסביבם יכול להעזר בהם על מנת לשמוח בתחילת השנה
.אפשר לקחת רעיונות גם מאלבום המעשים הטובים שהכנו

Talking together:
Who are our Ushpizin (guests)?
It is customary to invite Ushpizin (guests) to the sukkah. Ushpizin is a very
old Hebrew word for guests. The custom is to invite not only friends, but also
strangers, neighbors we don’t know yet, and so forth, so that everyone can enjoy
the sukkah and share the joy which is a significant part of the holiday of Sukkot.
Another name for the sukkah is Sukkat Shalom (The Peace Sukkah) – a place
where everyone can be a guest and feel at home.
✔ Talk with the children: who would you like to invite to your Sukkat Shalom? It
could be the teacher from kindergarten, new friends from class, grandma and
grandpa, etc.
✔ Together, prepare a list and think of ways to host all of them. Then, think with
the children about who in the community around us can be helped to be
happy in the new year. You can also use ideas from the good-deeds album we
prepared.
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:משחקים ביחד
בסוכה שלנו

Sukkot

 הילדים, בבית או בכל מקום אחר, בסוכה.הסוכה היא מקום מיוחד עם כללים מיוחדים
 וחושבים יחד, כסאות או אפילו בדמיון, שמיכות, מכריות-בונים יחד את הסוכה שלהם
 הם מזמינים את ההורים לבוא להיות האושפיזין.על הכללים של המקום החדש שלהם
 זאת הזדמנות עבור הילדים להפגין עצמאות ויצירתיות במחשבה-ב״סוכה״ שלהם
- או. כל מי שמגיע לסוכה חייב לחבוש כובע- למשל.על כללים אחרים מכללי הבית
.בסוכה מתחילים ומסיימים כל משפט במילה מצחיקה שהילדים המציאו

Playing together:
In our Sukkah
The Sukkah is a special place and it has special rules. In Sukkot, the children build
their Sukkah together, at home or somewhere else, using pillows, blankets, chairs,
or even just in their imagination. And together, they think of rules for their new
place. They invite the parents to be Ushpizin (guests) in their sukkah; this is an
opportunity for the children to show independence and creativity while thinking
of rules different than the regular rules of home. For example – anyone coming
to the sukkah must put on a hat. Or – in the sukkah, every sentence must start
and end with a new funny word invented by the children.
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משחקים ביחד:
(הסבר נוסף על ארבעת המינים תמצאו בכרטיסיה שבסוף החוברת)
בסוכה נהוג להניח ארבעה מינים :לולב ,אתרוג ,הדס וערבה .לכל אחד מהם תכונות
שבפּרות; ההדס – היפה
שבפּרות; הלולב – הנאה ֵ
מיוחדות משלו :האתרוג – הטוב ֵ
שבעלים; הערבה – הטוב שבעשבים .יש החושבים על ארבעת המינים כסוגים שונים
של אנשים בעולם .בסוכה אוגדים את כולם יחד ,ל”אגודה אחת” .כך גם במשפחה -כל
אחד שונה ,אך כולם חלק ממשפחה אחת ,שייכים זה לזה וחזקים יותר יחד.
✔ מסתכלים יחד על ארבעת המינים או על תמונות של ארבעת המינים .אם אפשר ,גם
ממששים ומריחים .חושבים יחד -מי מבני המשפחה הכי דומה ללולב? ומי לאתרוג?
✔ מכינים יחד פאזל ארבעת המינים משפחתי :אפשר להדפיס חתיכות פאזל ולגזור
מכאן ,או לתת לילדים לעצב פאזל משלהם על נייר לבן.
✔ על כל אחד מחלקי הפאזל מציירים (אפשר גם להדפיס ולהדביק) את אחד
מארבעת המינים ,ועל הנותרים כותבים את שמות בני המשפחה .אפשר גם לצייר
על חלקי הפאזל דברים נוספים שנרצה להכניס לסוכה שלנו -רימון ,פירות סתיו,
מאכלים אהובים ,שמות של בני המשפחה המורחבת וכו׳.
✔ מחלקים את חלקי הפאזל בין בני המשפחה ,ומתחילים להרכיב ביחד .כדי להרכיב
את הפאזל ,כולם צריכים לתרום את
חלקם ולשלב כוחות!
✔ אפשר לפרק את הפאזל ולנסות
להרכיב אותו עוד יותר מהר.
כשמסיימים ,אפשר להדביק את
החלקים על נייר או בריסטול ולתלות
את הפאזל לקישוט בסוכה.
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Sukkot

ארבעת המינים
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Playing together:
The Four Kinds
(further explanation of the four kinds can be found in the cards at the end of

Sukkot

the booklet).
It’s a custom to place the “four kinds” in the sukkah: Lulav, Etrog, Hadas, and
Arava. Each of them has its own characteristics. The Etrog – the fruit of a citron
tree – is the best of fruits; Lulav – a closed frond from a date palm tree – is the
best-looking fruit; Hadas - boughs with leaves from the myrtle tree – the bestlooking leaf; and Arava – branches with leaves from the willow tree – the best of
the herbs. Some people consider the four kinds to be various types of people in
the world. In the sukkah they are all bound together, into “a single unit”. So also
is a family – each member of the family is different, but they all belong to one
unit, they belong together and are stronger together.
✔ Observe the four kinds (or pictures) together; if possible, touch and smell
them too, and think together – who in our family is most like a Lulav? An
Etrog?
✔ Prepare together a Four Kinds Puzzle for the family: you can print and cut the
pieces here, or let the children design their own puzzle on white paper.
✔ On each piece of the puzzle draw (or print and paste) one of the four kinds.
On the others, write the names of family members. You can also draw on
some pieces other things that can go into our sukkah: pomegranate, autumn
fruits, favorite foods, names of extended family members, etc.
✔ Give each member of the family a few pieces of the puzzle, and start
assembling it together. To put the puzzle together, everyone has to contribute
their share and all have to work together!
✔ You can disassemble the puzzle and try to put it together again, but faster.
When done, all the pieces can be glued to paper or bristol board and hung as
a sukkah decoration.
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Simhat Torah
(Rejoicing with the Torah)

.ּתֹורה
ָ "ׂשישּו וְ ִׂש ְמחּו ְּב ִׂש ְמ ַחת
ִ
"..ּתֹורה
ָ ְַּותנּו ָכבֹוד ל
יה
ָ "עץ ַחיִ ּים ִהיא לַ ַמ ֲּחזִ ִיקים ָבּּה וְ ת ְֹמ ֶכ
ֵ
' יח,' ג,שׁר" משלי
ּ ָ ְמ ֻא

שמחת תורה

שמחת תורה

שמחת תורה מציין את סיום המחזור השנתי של קריאת התורה
, בחג נהוג לקרוא בתורה בבית הכנסת.והתחלת מחזור חדש
" אירועי החג כוללים "הקפות.בהשתתפות הקהילה כולה
 שמחת תורה הוא יום של חגיגות גם. שבהן רוקדים באהבה ושמחה עם ספרי התורה,מיוחדות
 הילדים מצטרפים להקפות כשהם אוחזים בידיהם ספרי תורה זעירים או דגלונים.בקרב הילדים
. והמבוגרים משמחים אותם ומרקידים אותם על הכתפיים,מיוחדים המעוטרים בסמלי החג

“Rejoice with the Torah, and honor the Torah…”

Simhat Torah marks the end of the yearly cycle of Torah reading and
the start of a new cycle. In this holiday, the Torah is read in synagogue
with the participation of the whole community. The celebrations include
Hakafot – special dancing in circles with love and joy and the Torah books.
Simhat Torah is also a day of celebration for the children, who join the
dancing holding tiny Torahs or special flags illustrated with the symbols
of the holiday, and the adults keep them happy by carrying them on their
shoulders while dancing.
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שמחה במשפחה

:משוחחים ביחד

מה אנחנו עושים כאשר אנחנו שמחים? מה מבטא שמחה? בשמחת תורה
 חושבים עם הילדים על.החוגגים מבטאים את שמחתם בשירה ובריקוד
. ועל כמה דברים שמשמחים אותם,הדרכים בהן הם מביעים את השמחה שלהם

Simhat Torah

Talking together:

Joy in the family

What do we do when we’re happy? What expresses happiness? In Simhat Torah the
celebrations are expressed by singing and dancing. Discuss with the children the ways they
express their happiness, and the things that make them happy.

:יוצרים ביחד
מחזור השנה שלנו

. יש דברים שמסתיימים ודברים חדשים שמתחילים, גם בחיינו.בשמחת תורה חוגגים סיום והתחלה באותו הזמן
 מכינים עם הילדים לוח. ודברים שמשתנים בין שנה לשנה,יש דברים שחוזרים עליהם באותו הסדר כל שנה
:שנה פשוט
 או אפילו נייר, בריסטול גדול, זה יכול להיות נייר צבעוני.✔ עבור כל חודש בשנה יוצרים שלט או עמוד בספרון
.מדפסת לבן
 ימי הולדת של אנשים, חגים-✔ כותבים ומציירים יחד בכל חודש את הדברים שקורים תמיד באותו החודש
.אהובים וכן הלאה
, תחילת כיתה א׳, חופשה משפחתית, ביקור בישראל-✔ משאירים מקום לדברים המיוחדים שיקרו השנה
.סיום הלימודים וכן הלאה
. וכך להוסיף במהלך השנה את כל מה שרוצים,✔ את לוח השנה אפשר לתלות בבית או להניח במקום קבוע
, ואז. אפשר להסתכל בלוח השנה ולחגוג את כל מה שקרה באותה השנה,בשנה הבאה בשמחת תורה
! להתחיל מהתחלה,כמובן

Creating together
Our Yearly Cycle
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In Simhat Torah we celebrate an end and a beginning simultaneously. In our own lives, there are
also things that end and new things that are starting. There are things we repeat in the same
order every year, and other things that change from year to year. Prepare a simple calendar with
the children:
✔ For each month of the year, create a sign or a page in a notebook. It can be colored paper, a
large bristol board, or even just plain white printer paper.
✔ Write and draw together the things that always happen in the same month – holidays,
birthdays of people we love, etc.
✔ Leave space for the special things that will happen this year – a visit in Israel, a family
vacation, start of first grade, end of school, etc.
✔ The calendar can be hung or placed somewhere at home, and during the year add more
things to it. Next year at Simhat Torah we can look at the calendar and celebrate all that
happened during the year; and then, of course, start all over again!
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:מכינים ביחד
 ולתת להם דגלונים מיוחדים שאיתם,בישראל נהוג לחלק לילדים ממתקים בשמחת תורה
, בבית. כדי להמתיק את החג, על ראש הדגל נהוג לשים תפוח.הם רוקדים בזמן ההקפות
.אפשר להכין יחד תפוחים מתוקים במיוחד ולחלק לחברים ולקהילה

 בכל פרוסה מכניסים מקל ארטיק.✔ חותכים תפוחים מכל סוג שאוהבים לפרוסות
. מקפיאים למשך רבע שעה.) מקל אכילה או כל מקל אחר,( אפשר גם כפית
 ולאחר שהוא קצת מתקרר, גרם שוקולד מריר150-200 ✔ ממיסים במיקרוגל
. כפות שמן2 מוסיפים
 הוא יתמצק-✔ מכינים ארטיקים! נותנים לילדים לטבול את התפוח הקר בשוקולד
. קוקוס או כל דבר שאוהבים, אפשר לקשט בסוכריות.מהקור של התפוח
!✔ בתיאבון

שמחת תורה

ארטיק תפוח מתוק לשמחת תורה

Prepare together:
Sweet Apple on a stick for Simhat Torah
In Israel, the custom is to give children sweets in Simhat Torah, along with special
little flags they wave when dancing during Hakafot. The custom is to place an
apple on top of the flag, to make the holiday sweet. At home, we can make
together special sweet apples to give to friends and the community.
✔ Slice a favorite type of apple. Into each slice insert a popsicle stick (or spoon,
chopstick, or any kind of stick). Freeze for 15 minutes.
✔ Melt in the microwave 150-200 grams dark chocolate, and when it cools down
a bit add 2 tablespoons of oil.
✔ Make popsicles! Let the children dip the cold apple in the chocolate – it will
solidify around the cold apple. You can decorate with candies, coconut or
anything else you like.
✔ Enjoy!
.הצעות נוספות לפעילויות לתחילת השנה תוכלו למצוא בגלויה המצורפת לספר ״שנה עם שני״
.אינכם מנויים לספרי קשת? תוכלו להרשם כאן

More suggestions for activities at the start of the year can be found in the postcard attached to the
book “A Year with Shani”. Not subscribed to Keshet books? Register here.

- 23 -

שירון

Songbook

בראש השנה

Berosh Hashanah
Words and music: Naomi Shemer

 בראש השנה,בראש השנה
פרחה שושנה אצלי בגינה
בראש השנה סירה לבנה
עגנה לה בחוף פתאום

Berosh hashanah, berosh hashanah
Parkha shoshana etzli bagina
Berosh Hashanah sira levanah
Agna la bakhof pit’om

 בראש השנה,בראש השנה
ליבנו ענה בתפילה נושנה
שיפה ושונה תהא השנה
אשר מתחילה לה היום

Berosh hashanah, berosh hashanah
Libenu ana betfila noshana
She’yafa ve’shona teheh hashanah
Asher matkhila la hayom

 בראש השנה,בראש השנה
פרחה עננה ברקיע הסתיו
בראש השנה כנר נשמה
נדלק בשדה חצב

Berosh hashanah, berosh hashanah
Parkha ananah be’raki’ah hastav
Berosh hashana ke’ner neshama
Nidlak ba’sadeh khatzav

 בראש השנה,בראש השנה
ליבנו ענה בתפילה נושנה
שיפה ושונה תהא השנה
.אשר מתחילה עכשיו

Berosh hashanah, berosh hashanah
Libenu ana betfila noshana
She’yafa ve’shona teheh hashanah
Asher matkhila akhsav.

 בראש השנה,בראש השנה
פרחה מנגינה שאיש לא הכיר
ותוך יממה הזמר המה
מכל חלונות העיר

Berosh hashanah, berosh hashanah
Parkha mangina she’ish lo hekir
Vetokh yemama hazemer hama
Mikol khalonot ha’ir

 בראש השנה,בראש השנה
ליבנו ענה בתפילה נושנה
שיפה ושונה תהא השנה
אשר מתחילה בשיר

Berosh hashanah, berosh hashanah
Libenu ana betfila noshana
She’yafa ve’shona teheh hashanah
Asher matkhila be’shir

חגי תשרי

 נעמי שמר:מילים ולחן
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 לוין קיפניס:מילים
 נחום נרדי:לחן

Shana Tova
Lyrics: Levin Kipnis
Music: Nahum Nardi

 שנה באה,שנה הלכה
אני כפי ארימה
, אבא,שנה טובה לך
 אמא,שנה טובה לך
! שנה טובה,שנה טובה

Shana halkha, shana ba’ah
Ani kapai arima
Shana tova lekha, aba
Shana tova lakh, ima
Shana tova, shana tova!

שנה טובה לדוד גיבור
אשר על המשמרת
, בכפר, בעיר,ולכל נוטר
.ברכת "חזק" נמסרת
! שנה טובה,שנה טובה

Shana tova le’dod gibor
Asher al ha’mishmeret
Ule’kol noter, ba’ir, bakfar,
Birkat “khazak” nimseret.
Shana tova, shana tova!

, טייס אמיץ,שנה טובה
,רוכב במרום שמיים
,ורוב שלום מלח עברי
.עושה דרכו במים
! שנה טובה,שנה טובה

Shana tova, tayas amitz,
Rokhev be’mrom shamayim,
Verov shalom malakh ivri,
Oseh darko ba’mayim.
Shana tova, shana tova!

שנה טובה לכל עמל
,בניר וגם במלט
שנה טובה ומתוקה
!לכל ילדה וילד
! שנה טובה,שנה טובה

Shana tova lekol amel
Banir ve’gam bamelet,
Shana tova u’metuka
Lekol yalda vayeled!
Shana tova, shana tova!

חגי תשרי

שנה טובה
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נעמי שמר
 אהוד מנור:מילים
 נורית הירש:לחן
בשנה הבאה נשב על המרפסת
.ונספור ציפורים נודדות
ילדים בחופשה ישחקו תופסת
.בין הבית לבין השדות
 עוד תראה,עוד תראה
כמה טוב יהיה
. בשנה הבאה,בשנה
ענבים אדומים יבשילו עד הערב
.ויוגשו צוננים לשולחן
ורוחות רדומים ישאו אל אם הדרך
.עיתונים ישנים וענן
... עוד תראה,עוד תראה
בשנה הבאה נפרוש כפות ידיים
מול האור הניגר הלבן
אנפה לבנה תפרוש באור כנפיים
.והשמש תזרח בתוכן
... עוד תראה,עוד תראה

Bashana ha’ba’ah
Naomi Shemer
Lyrics: Ehud Manor
Music: Nurit Hirsh
Bashana ha’ba’ah neshev al hamirpeset
Venispor tziporim nodedot.
Yeladim be’khufsha yesakhaku tofeset
Bein habayit lebein hasadot.
Od tir’eh, od tir’eh
Kama tov yihiyeh
Bashana bashana ha’ba’ah.
Anavim adumim yavshilu ad he’erev
Ve’yugshu tzonenim lashulkhan.
Ve’rukhot redumim yis’u el em haderekh
Itonim yeshanim ve’anan.

חגי תשרי

בשנה הבאה

Od tir’eh, od tir’eh…
Bashana ha’ba’ah nifros kapot yadayim
Mul ha’or hanigar halavan
Anafa levana tifros ba’or knafayim
Ve’hashemesh tizrakh be’tokhan.
Od tir’eh, od tir’eh…
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 לאה נאור:מילים
 משה וילנסקי:לחן

Ba’sukkah Shelanu
Lyrics: Leah Naor
Music: Moshe Vilensky

בסוכה שלנו אורה וצהלה
 והשמחה גדולה,האורחים באים
...לה לה לה

Ba’sukkah shelanu orah ve’tzahala
Ha’orkhim ba’im, ve’hasimkha gdola
La la la…

 ואחות ואח,אמא וגם אבא
 אשר חיכיתי לו כל כך,הדוד שלי
,ילדה יפה וסרט בשימלה דקה
.הרוח התגנב איתה אל הסוכה
...בסוכה שלנו

Ima ve’gam aba, ve’akhot ve’akh
Hadod sheli, asher khikiti lo kol kakh
Yalda yafa veseret besimla daka,
Ha’ruakh hitganev ita el ha’sukkah.

ירח עגלגל צופה בין העלים
שולח קרן אור אל הסוכה שלי
וסבא וגם סבתא בחיוך רחב
.עם שק של תפוחים ישר מן המושב
...בסוכה שלנו
ציפור קטנה יפת נוצה ויפת מקור
 שכנפיהם זהב טהור,שני פרפרים
 ברוב חוצפה,קרני השמש בלי רשות
.עושות לי מטבעות של אורה וצהלה
...בסוכה שלנו
ובין עלי הסכך רומזים הכוכבים
גם הם בין האורחים שלי החשובים
 ושמח לי,מה טוב לי ונחמד לי
.החג כולו אורח בסוכה שלי
...בסוכה שלנו

Basukkah shelanu…

חגי תשרי

בסוכה שלנו

Yare’akh agalgal tzofeh bein ha’alim
Shole’akh keren or el ha’sukkah sheli
Ve’saba ve’gam savta be’khiyukh rakhav
Im sack shel tapukhim yashar min
hamoshav.
Ba’sukkah shelanu…
Tzipor ktana yefat notza ve’yefat makor
Shnei parparim, she’kanfeihem zahav tahor
Karnei hashemesh bli reshut, berov
khutzpa
Osot li mat’be’ot shel orah ve’tzahala.

Ba’sukkah shelanu…
U’bein aley ha’skhakh romzim ha’kokhavim
Gam hem bein ha’orkhim sheli
ha’khashuvim
Ma tov li ve’nekhmad li, ve’same’akh li
Ha’khag kulo ore’akh ba’sukkah sheli.
Ba’ sukkah shelanu…
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 נעמי שמר:מילים ולחן

שלומית בונה סוכה
מוארת וירוקה
על כן היא עסוקה היום
ואין זו סתם סוכה
- מוארת וירוקה
שלומית בונה סוכת שלום
היא לא תשכח לשים
לולב והדסים
ענף של ערבה ירוק
רימון בתוך עליו
וכל פירות הסתיו
עם ריח בוסתנים רחוק
וכששלומית תאמר
! זה נגמר,הביטו
:יקרה דבר נפלא פתאום
יבואו השכנים
- כולם בהמונים
ולכולם יהיה מקום
ואז מתוך הסכך
יציץ לו ויזרח
:כוכב בהיר כיהלום
שלום סוכת פלאים
- מה טוב ומה נעים
!שלומית בנתה סוכת שלום

Shlomit Bonah Sukkat Shalom
Lyrics and music: Naomi Shemer
Shlomit bonah sukkah
Mu’eret ve’yerukah
Al ken hee assukah hayom
Ve’ein zo stam sukkah
Mu’eret ve’yerukah –
Shlomit bonah sukkat shalom
Hee lo tishkakh lasim
Lulav vehadassim
Anaf shel arava yarok
Rimon betokh alav
Ve’khol perot hastav
Im reiakh bustanim rakhok

חגי תשרי

שלומית בונה סוכת שלום

U’kshe’shlomit tomar
Habitu, zeh nigmar!
Yikreh davar nifla pit’om:
Yavo’u hashkenim
Kulam behamonim –
U’lekulam yihyeh makom
Ve’az mitokh ha’skhakh
Yatzitz lo ve’yizrakh
Kokhav bahir ke’yahalom:
Shalom sukkat p’la’im
Mah tov u’mah na’im Shlomit bantah sukkat shalom!
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 עמנואל הרוסי:מילים
 נחום נרדי:לחן

Patish Masmaer
Lyrics: Imanuel Ha’russi
Music: Nahum Vardi

 מסמר,פטיש
.ניקח מהר
,סוכה לבנות
.בנים ובנות

Patish, nasmer
Nikakh maher
Sukkah livnot
Banim u’banot

קרשים ניקח
וענפים לסכך
קשט הגג
.לכבוד החג

Krashim nikakh
Ve’anafim le’skhakh
Kashet hagag
Likhvod ha’khag

, קנה,קנה
.סוכה נבנה
,קרשים ניקח
.קני סוף לסכך

Kaneh, kaneh,
Sukkah nivneh
Krashim nikakh
Knei soof le’skhakh

, מהר,מהר
,פן נאחר
,אין פנאי חכות
.מחר סוכות

Maher, maher
Pen ne’akher
Ein pnai khakot
Makhar sukkot

חגי תשרי

פטיש מסמר
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 דתיה בן דור:מילים ולחן
...הקיץ כבר כמעט נגמר
על עץ התפוחים שלי נשאר
רק תפוח אחד אחרון וחביב
...שחיכה כל הקיץ חיכה לחג האסיף

Khag Asif Same’akh
Lyrics and music: Datiya Ben David
Hakaiytz kvar kim’at nigmar…
Al etz hatapukhim sheli nish’ar
Rak tapu’akh ekhad akharon ve’khaviv
She’khika kol hakayitz khika le’khag ha’asif…

היום אני אקטוף אותו באופן חגיגי
:אל הסל אאסוף אותו וכך אני אגיד
,חג אסיף שמח לך ולכולנו
בוא להתארח בסוכה שלנו
חג אסיף שמח לך ולכולנו
.בוא להתארח בסוכה שלנו

Hayom ani ektof oto be’ofen khaggiggi
El hasal e’esof oto ve’kakh any aggid:
Khag asif sa’me’ach lekha ve’lekulanu,
Bo le’hit’are’akh ba’sukkah shelanu
Khag asif sa’me’ach lekha ve’lekulanu,
Bo le’hit’are’akh ba’sukkah shelanu.

הקיץ כבר כמעט נגמר
על עץ האפרסק שלי נשאר
 רק אחד אחרון וחביב,אפרסק
 חיכה לחג האסיף,שחיכה כל הקיץ

Hakaiytz kvar kim’at nigmar
Al etz ha’afarsek sheli nish’ar
Afarsek, rak ekhad akharon ve’khaviv
She’khika kol hakayitz khika le’khag ha’asif…

...היום אני אקטוף אותו

שישו ושמחו בשמחת תורה

 מן המקורות:מילים
 שייקה פייקוב:לחן
שישו ושמחו
בשמחת תורה
ותנו כבוד לתורה
שישו ושמחו
הו שישו ושמחו
 שישו,הו שישו
בשמחת תורה

חגי תשרי

חג אסיף שמח

Hayom ani ektof oto…

Sisu Ve’simkhu Be’simkhat Torah
Lyrics: Traditional
Music: Shaikeh Faikov
Sisu ve’simkhu
Be’simkhat torah
Ve’tnu kavod latorah
Sisu ve’simkhu
Ho sisu ve’simkhu
Ho sisu, sisu
Be’simkhat torah
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ברכות וסימנים לראש השנה:
✔ חלה טבולה בדבש – בראש השנה ישנו מנהג מיוחד לטבול פרוסת חלה בדבש המתוק ,כסמל
לתקוותנו לשנה מתוקה .יש הנוהגים לאכול חלה עגולה בראש השנה ,כסמל למעגל השנה
ולמחזוריות הזמן בחיי האדם .העיגול מסמל גם שלמות ואינסופיות ,והוא מבטא את תקוותנו לשנה
מושלמת ,בלא צרות ודאגות.
✔ תפוח בדבש – הסיבה שבגללה אוכלים בראש השנה תפוח קשורה במתיקותו  -מברכים על התפוח
ּתוקה ואז
ְאֹלהי ֲאב ֵֹותיּנו ְש ִּת ְת ַח ֵדש ָעלֵ יּנו ָשנָ ה ט ָֹובה ְּומ ָ
ֹלהיּנו ו ֵ
הטבול בדבש י ְִהי ָרצֹון ִמלְ ָפנֶ יָך ה' ֱא ֵ
נוגסים בו.
ְאֹלהי
ֹלהיּנו ו ֵ
✔ רימון – נוהגים לאכול רימון ,שגרגריו מרובים ,ולפני כן לברך י ְִהי ָרצֹון ִמלְ ָפנֶ יָך ה' ֱא ֵ
ֲאב ֵֹותיּנו ֶשנִ ְהי ֶה ְמלֵ ִאים ִמ ְצֹות ָּכ ִרמֹון:
ֹל-מ ַב ְק ֵשי ָר ָע ֵתּנו :סיבה
ְאֹלהי ֲאב ֵֹותיּנו ֶשיִ ַּתּמו א ֵ
ֹלהיּנו ו ֵ
✔ תמר – י ְִהי ָרצֹון ִמלְ ָפנֶ יָך ה' ֱא ֵ
ֹויבּנו ו ְשֹנְ ֵאיּנו ו ְכ ְ
נוספת לאכילת התמר היא כאשר מחלקים את המילה תמר מקבלים :תם  -מר ,כלומר ,תמו ימי
המרורים והצער והינה מגיעים ימים טובים ומאושרים.
✔ ראש של דג – הראש כשמו כן הוא  -המנהיג והמולך על כל הגוף .הדג מסמל ריבוי ופריון ואנו
ְאֹלהי ֲאב ֵֹותיּנו ֶשנִ ְהי ֶה לְ רֹאש ו ְֹלא לְ ז ָנָ ב ו ְֶשנִ ְפ ֶרה ו ְנִ ְר ֶּבה
ֹלהיּנו ו ֵ
מברכים עליו י ְִהי ָרצֹון ִמלְ ָפנֶ יָך ה' ֱא ֵ
ְּכ ָדגִ ים.
✔ סלק – הסלק ששמו מזכיר את המילה "סילוק" נאכל כרמז לרצוננו שביום זה יסתלקו כל עוונותינו
ְאֹלהי ֲאב ֵֹותיּנו ְש ְיִס ַּתלְ ּקו ֲעֹוונ ֵֹותיּנו.
ֹלהיּנו ו ֵ
וחטאינו  -י ְִהי ָרצֹון ִמלְ ָפנֶ יָך ה' ֱא ֵ
✔ גזר  -שמו של הגזר מזכיר את מהותו של היום שבו נגזר דינו של העולם ושל כל אדם ואדם .אנו
ֹלהיּנו ו
מבקשים מאלוהים כי יגזור עלינו גזירות טובות ויבטל את אלו הרעות -י ְִהי ָרצֹון ִמלְ ָפנֶ יָך ה' ֱא ֵ
ְאֹלהי ֲאב ֵֹותיּנו ְש ַּת ֲע ִביר רֹע גְ זַ ר ִדינֵ ּנו ו ְֶש ִּתגְ זֹר ָעלֵ יּנו ָשנָ ה ט ָֹובה.
ֵ
✔ כרישה  -הכרישה הדומה בצורתה לבצל הירוק מכונה בארמית כרתי ומרמזת בשמה על הפועל
מב ְק ֵשי ָר ָע ֵתּנו:
ֹויבּנו ו ְָכל ָ
ְאֹלהי ֲאב ֵֹותיּנו ֶשיִ ָּכ ְרּתו א ֵ
ֹלהיּנו ו ֵ
"לכרות" - .י ְִהי ָרצֹון ִמלְ ָפנֶ יָך ה' ֱא ֵ
ְאֹלהי ֲאב ֵֹותיּנו ְש ִּת ְק ַרע רֹע גְ ז ַר ִדינֵ ּנו ,ו ְי
ֹלהיּנו ו ֵ
✔ ָק ָרא – מדובר בסוג של דלעת :י ְִהי ָרצֹון ִמלְ ָפנֶ יָך ה' ֱא ֵ
ִָק ְראּו לְ ָפנֶ יָך ַמ ֲע ֵשיּנו ַהט ִֹובים.
✔ רוביא  -השעועית המכונה בארמית רוביא מסמלת בשמה את המילה "ריבוי" ,וכך גם הגרגירים הרבים
ְאֹלהי ֲאב ֵֹותיּנו ֶשיִּרּבו ז ִָכי ֵֹותּנו ו ְִת ְר ֶּבה ַה ְּב ָר ָכה ְּב ָכל ֲע ָמלֵ ּנו:
ֹלהיּנו ו ֵ
שבתוכה  -י ְִהי ָרצֹון ִמלְ ָפנֶ יָך ה' ֱא ֵ
✔ פרי חדש שעוד לא אכלנו השנה – הפרי החדש מסמל את ההתחדשות ואת ההודיה שלנו על
שזכינו להגיע לשנה הזו ,הודיה על עצם היותנו חיים וקיימים ,לכן אנו מברכים על הפרי "ברוך אתה..
"שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".
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Greetings and symbols for Rosh Hashana:
✔ Challah dipped in honey: a special custom in Rosh Hashana is to dip a slice of Challah in
sweet honey, symbolizing our hope for a sweet year. In some communities, the custom is
to eat a round challah in Rosh Hashana, as a symbol of the circle of the year and the cycle
of time in human life. The circle also signifies wholeness and infinity, expressing our hopes
for a perfect year with no troubles and worries.
✔ Apple in honey: The reason for eating an apple in Rosh Hashana is its sweetness – the
blessing on the honey-dipped apple, before biting into it, is: “May it be Your will, our God
and the God of our forefathers, that You renew for us a good and sweet year”.
✔ Pomegranate: it is customary to eat a pomegranate, with its many seeds, after saying the
blessing: “May it be Your will, our God and the God of our forefathers, that we will be full
of good deeds as a pomegranate”.
✔ Date: The Hebrew word for date – tamar – can be broken into two parts – tam mar – and
interpreted as the “end of bitterness”. The idea is that the days of bitterness and sorrow
will hopefully end and the happy days are upon us. The blessing is: “May it be Your will,
our God and the God of our forefathers, that the end will come to our enemies, our haters,
and those wishing us ill”.
✔ Fish head: The head, obviously, is the leader and king of the body. Fish symbolizes fertility
and multiplication, and we say the blessing: “May it be Your will, our God and the God of
our forefathers, that we shall be the head and not the tail and that we shall multiply as the
fish do”.
✔ Beet: the Hebrew word for beet – selek – is similar to the word siluk, meaning “getting
rid of”. It’s eaten to imply that on this day, we get rid of all our sins and misdeeds. The
blessing is: “May it be Your will, our God and the God of our forefathers, that we rid
ourselves of our sins”.
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Greetings and symbols for Rosh Hashana:
✔ Carrot: the Hebrew word for carrot – gezer – is related to the word nigzar, meaning
“sentenced in a trial”. It reminds us of the day when the whole world, and every
person in it, is sentenced. We ask God to decree good rulings and cancel the bad
ones – the blessing is: “May it be Your will, our God and the God of our forefathers,
that you cancel our punishments and decree to us a good year”.
✔ Leeks: the leek, which is similar in shape to green onion, is called kreti in Aramaic
– similar to the Hebrew work likhrot – meaning to cut down; the blessing asks that
our enemies be cut down like trees: “May it be Your will, our God and the God of our
forefathers, that all our enemies and bad wishers be cut down”.
✔ Pumpkin – this type is called kara – similar to the Hebrew word for reading. The
blessing: “May it be Your will, our God and the God of our forefathers, that you will
tear up our bad verdicts and may our good deeds be read to you”.
✔ Beans: called rubia in Aramaic, similar to the Hebrew word ribui – meaning
multiplication; also, the pod has many beans in it; the blessing is: “May it be Your will,
our God and the God of our forefathers, that our privileges will be many, and that we
see much blessings in our labor”.
✔ A new fruit we haven’t yet eaten this year: the new fruit symbolizes renewal and our
thanks for having made it to this new year, our gratefulness for existing and being
alive, therefore the blessing on the new fruit is: “Blessed are You, Lord our God, King
of the Universe, who has granted us life, sustained us and enabled us to reach this
occasion”.

- 33 -

ארבעת המינים
The Four Kinds

"ּולְ ַק ְח ֶתּם לָ ֶכם ַבּּיֹום ָה ִראׁשֹון ְפ ִּרי ֵעץ ָה ָדר ַ ּכפֹּת ְת ָּמ ִרים ֲוַענַ ף ֵעץ ָעבֹת ו ְַע ְר ֵבי נָ ַחל,
לֹוה ֶיכם ִש ְׁב ַעת יָ ִמים".
ּוש ַׂמ ְח ֶתּם לִ ְפנֵ י ה' ֱא ֵ
ְ
ארבעת המינים הם סמל לאחדות עם ישראל:
פרי עץ הדר הוא אתרוג ,כפות תמרים  -לולב ,ענף עץ עבות  -הדס ,וערבי נחל  -ערבה
כל אחד מארבעת המינים מאופיין בתכונות מיוחדות ,ויחד עם מסמלים את עם ישראל:
הלולב (כחלק מעץ התמר) בעל טעם אך ללא ריח ,מסמל את הלומדים בתורה ללא מעשים טובים.
ההדס בעל ריח טוב אך ללא טעם ,מסמל את בעלי המעשים הטובים שאינם לומדים בתורה.
האתרוג בעל ריח טוב וטעם ,מסמל את אלו שלומדים בתורה ויש בהם מעשים טובים.
הערבה אין לה טעם ואין לה ריח ,מסמל את מי שאין בו מעשים טובים ואינו בתורה.
הסבר אחר ממשיל את ארבעת המינים לחלקי הגוף האנושי :
הלולב לעמוד השדרה
ההדס לעין
הערבה לפה
האתרוג ללב

ארבעת המינים
The Four Kinds

“On the first day you are to take branches from citrus trees, from palms,
from leafy trees and willows, and rejoice before the Lord your God for
seven days.”
The four kinds symbolize the unity of the people of Israel: the citrus fruit is the etrog,
the palm fronds are the lulav, the leafy tree branch is hadas and the willow is the arava.
Each of the four kinds has unique characteristics, and together they symbolize the
people of Israel:
Lulav part of the date tree – has taste but no scent, signifies those who study the Torah
but do no good deeds;
Hadas smells good but has no taste, signifies those who do good deeds but are not
students of the Torah.
Etrog has good taste and scent – signifies those who study the Torah and do good
deeds.
Arava has no taste and no scent – signifies those who do not do good deeds and are
not students of the Torah.
An alternative explanation compares the four kinds to parts of the human body:
Lulav the spine
Hadas the eye
Arava he mouth
Etrog the heart
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