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הערכה הביתית

שמחת תורה
יוצאים בברכה, פותחים בבראשית



בקצה של חג הסוכות, אנחנו מגיעים לחג שמיני עצרת, 
שהוא גם יום שמחת תורה. שמחת היום היא חגיגת סיום קריאת 

התורה על פי סדר הקריאה השנתי של פרשות השבוע. סיום 

הפרשה האחרונה של התורה, פרשת “וזאת הברכה” ומיד אחריה 

התחלה מחדש של התורה - קריאת פרשת “בראשית”. את הרגע 

ה’גבולי’ הזה, את הקו שבין הסוף להתחלה, חוגגים בשמחה 

גדולה, בפיוטים ובריקוד. השנה בעקבות המגפה שאופפת את 

עולמנו, אנחנו נדרשים להתרכז בערך הבסיסי של קדושת החיים, 

ֵתיכֶם”. כדי להישמר,  ֹׁ ם ְמאֹד לְנְַפש ַמרְֶתּ שמהדהד היטב בציווי “וְנְִשׁ

השנה נחגוג את החג אחרת מתמיד, פחות קהילתי, פחות מרקד. 

לכאורה משהו מהחג פוחת, אבל - אולי לא, אולי דווקא השנה 

מתגלה עוד יותר האור המיוחד של החג הזה. אולי דווקא השנה 

אנחנו רואים יותר בבהירות, שהתורה לעולם פועמת. דווקא השנה 

מתחדד לנו שבזכות אוהבי המסורת ושומריה – המסורת ממשיכה 

להאיר את חיינו, לעטוף אותנו בניגון ובניחוחות ובטעמים שלה, 

אפילו בזמנים מוגבלים. השנה הזו מדגישה עוד יותר את הכוח 

שלנו לשים את מה שחשוב לנו כעוגן בתוך המציאות המשתנה. 

ככה גם השנה, כשהעולם שונה ומשונה, המסורת ממשיכה. 

גם השנה – אנחנו פותחים את הדלת לשנה החדשה, יוצאים 

ב”ברכה” ומתחילים ב”בראשית”. 

אז השנה, כדי לחזק את שמחת החג ואת נוכחותו בבית, בימי 

סגר אלו, אנחנו מגישים לכם את הערכה הזו, מלאה בתכנים יפים 

ונגישים. אתם מוזמנים לבחור איזו דלת לפתוח כאן ולאיזה תוכן 

לגשת. אנחנו מקווים לעזור לכם לחוות את החג הזה בשמחה 

ובחיבור, לאור המסורת היפה. שלכם, צוות כולנא.



אז מה הסיפור 
של החג הזה
יעל רומני

לצפייה לחצולצפייה לחצו

פלייליסט
 שירי

שמחת תורה

לחזר ולחזור 
לאהובה

יגל הרוש

 סוד החזרה
וחכמת ההקפה

חכם דוד מנחם

לצפייה לחצולצפייה לחצו

שיעורצ’יקשיעורצ’יק ופיוט

לקריאה
לחצו

 סיפור
קצר לחג 
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https://youtu.be/JkUru1WEsr4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLT1eefOpW80Oh5y_GWPIagwo1udJtqHjf
https://youtu.be/jelmZXqSDK4
https://www.youtube.com/watch?v=OKDmedP9iIo
https://chakima.org.il/story/%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%a9%d7%9c%d7%90-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%a7/
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https://www.youtube.com/watch?v=oQ-U0LjTB8I
https://drive.google.com/file/d/1COP3SVsLtHJNpS7MqqVDGyzRNwSiyauY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tLWZc847IIa3GtnpmjrlD0WOMCvaciC3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C7MH-gfPDNXlpR6UQ_WDvjE7wMc59haB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11hVWu0tOT3b1RnbZk5_0SlaT-OL1_3G1/view?usp=sharing
https://youtu.be/_mST4giWPUg?t=239



