
ַחֵגי ִתְשֵרי 
ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ּבֵ

ְמקֹורֹות ִלימּוד ְלַתְלִמיִדים
ֵבית ַהֵסֶפר ַהְיסֹוִדי ּבְ

ִתיָבה: ַמְרָגִלית ָקֶוְנְשטֹוק ּכְ

ן-ָמְרְדַכי ִעיצּוב ְוִאיּור: ִציּפֹוָרה ֶבֵּ
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לּוַח ַהָשָנה ָהִעְבִרי
ר?! ֶטְמּבֶ ֵאיֹפה חֹוֶדש ֶסּפְ

חֹוֶדש ִתְשֵרי ִמתֹוְך לּוַח ַהָשָנה תש"פ , ֶקֶרן תל"י

ָמַתי ֵיש ְלָך יֹום הּוֶלֶדת?

ְמ... ַרק ֶרַגע....
סֹוף ֶסְּפֶטְמֶּבר ְתִחיַלת ִתְשֵרי.
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ְתִפיַלת מּוָסף ֶשל ֹראש ַהָשָנה,  ָעִמים ּבִ ָפֵתינּו" ָשִרים ָשלֹוש ּפְ יּוט "ֲאֶרֶשת ׂשְ ֶאת ַהּפִ
ַאֲחֵרי ְתִקיעֹות ַהשֹוָפר.

ֲאֶרֶשת ְׂשָפֵתינּו
ֲאֶרֶשת ְׂשָפֵתינּו ֶיֱעַרב ְלָפֶניָך 

ֵאל ָרם ְוִניָׂשא 
ֵמִבין ּוַמֲאִזין 

ַמִּביט ּוַמְקִשיב 
ְלקֹול ְתִקיָעֵתנּו 

ּוְתַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֵסֶדר 
ַמְלֻכיֹוֵתינּו.

ִמתֹוְך ְתִפַלת מּוָסף ֶשל רֹאש ַהָשָנה  

יּוט ְוַהְתִפיָלה ֲאָתר ַהּפִ יּוט ּבָ ּבֹואּו ַנֲאִזין ַלּפִ

ֲאֶרֶשת ְׂשָפֵתינּו - ַהִמיִלים ֶשֲאַנְחנּו אֹוְמִרים
ֶיֱעַרב – ִיְהֶיה ָנִעים ּוָמתֹוק, ִיְמָצא ֵחן 

ָרם ְוִניָׂשא – ָגבֹוַה
ֹראש ַהָשָנה:  ֵסֶדר ַמְלֻכיֹות – ֶאָחד ִמְשלֹוָשה ְסָדִרים )ֲחָלִקים( ֶשל ְתִפיַלת מּוָסף ּבְ

ַמְלֻכיֹות, ִזיְכרֹונֹות, שֹוָפרֹות. 

ָפֵתינּו ֶיֱעַרב ְלָפֶניָך" – ֲאַנְחנּו ְמַבְקִשים ֶשַהְדָבִרים  ֶשֲאַנְחנּו ָשִרים: "ֲאֶרֶשת ׂשְ ּכְ
ֶשֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ִיְמְצאּו ֵחן , ִיְהיּו ְנִעיִמים ְלִמי ֶששֹוֵמַע אֹוָתם. 

ִמִמי ֲאַנְחנּו ְמַבְקִשים ֶאת ֶזה?

יּוט   ָשִרים ּפִ

יּוִטים ַלְתִפילֹות. ְתבּו ּפִ ֹכל ַהדֹורֹות ּכָ יּוט הּוא ִשיר קֹוֶדש. ְיהּוִדים ּבְ ּפִ
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יּפּור ִמַתַחת ְלֹכל ִציּור:  ְתבּו ֶאת ַהִמְנָהִגים ֶשל יֹום ּכִ ּכִ

יֹום ִּכיּפּור דֹוֶמה ְלֹראש ַהָשָנה.

ֵּכן, ֲאָבל הּוא ַגם ַחג ַאֵחר ְלַגְמֵרי!

יּפּור ְתעּוַדת ֶזהּות ְליֹום ּכִ

ַתֲאִריְך ַהַחג 
ְשמֹות ַהַחג 

ִמְצוֹות ַהַחג  
ִמְנָהֵגי ַהַחג  
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ְתעּוַדת ֶזהּות ְלסּוּכֹות

ֵמִחים ַיַחד ְמָחֵתנּו – ּכּוָלם ׂשְ ְזַמן ׂשִ

ָרֵאל.  ָרֵאל ְוֶאֶרץ ִיׂשְ ֵמִחים ּומֹוִדים ַעל ּכֹל ַהטֹוב ֶשל ַעם ִיׂשְ סּוּכֹות ֲאַנְחנּו ׂשְ ּבְ
ָחה, ִעם ֲחֵבִרים ְוִעם ֲאָנִשים ֶשָקֶשה  ֵני ִמְשּפָ מֹוַח ִהיא ָלֶשֶבת ַיַחד, ִעם ּבְ ַהֶדֶרְך ֲהִכי טֹוָבה ִלׂשְ

 .)widow( ְוַאְלָמָנה )orphan( ָיתֹום ,)converted Jew( מֹו ֵגר ָלֶהם ּכְ

ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּגָך: ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך... ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר ְוַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה, ֲאֶׁשר 
ִּבְׁשָעֶריָך. ִׁשְבַעת ָיִמים, ָּתֹחג ַל-ה' ... ְוָהִייָת ַאְך ָׂשֵמַח.  דברים, פרק ט“ז פסוקים י“ד-ט“ו

ַתֲאִריְך ַהַחג 
ְשמֹות ַהַחג 

ִמְצוֹות ַהַחג  
ִמְנָהֵגי ַהַחג  

"ְוָׂשַמְחָת ְּבַחֶגָך ְוָהִייָת ַאְך ָׂשֵמַח" 

סּוק  ָשִרים ּפָ
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ְוַגם ֵאיְך ְלַכֵּבד ְּבֵני ָאָדם.

ְּכֶשֲאַנְחנּו קֹוְרִאים ַּבתֹוָרה ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ַעל ָהָעם ֶשָלנּו. 

ַגם ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ִעם ִמְשָּפָחה ְוִעם ֲחֵבִרים. 

ְוֵאיְך ִלְשמֹור ַעל ַהֶטַבע.

ִׂשיׂשּו ְוִׂשְמחּו ְּבִׂשְמַחת תֹוָרה 
ּוְתנּו ָּכבֹוד ַלתֹוָרה

יּוט ָשִרים ּפִ

ׂשֹון! ְמָחה, ַחִגים ּוְזַמִנים ְלׂשָ מֹוֲעִדים ְלׂשִ




