
בשמחת תורה אנחנו מסיימים את קריאת התורה, ולכן רוקדים בשמחה 
עם               )4( בבית הכנסת. הילדים מקבלים שקיות ממתקים, ויש 

להם חיוך על ה               )12(. הם מניפים דגלים מעוטרים, לא אלו של 
יום העצמאות עם פסים ו               )5(. זה לא החג שחוגגים בו נס הקשור 
ל               )1(, גם לא החג לרגל קבלת               )2(. וכמו ה               )8( 

בשמחת התורה אנחנו חוגגים את הצמיחה ואת מעגל החיים.
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סרקו את הקוד לצאת 
למסע בין דגלי שמחת 

תורה מן העבר! ←

כל הארץ דגלים דגלים...
במשך מאות בשנים עיצבו יהודים בקהילות שונות דגלי שמחת תורה 

מיוחדים כדי שהילדים יהיו מעורבים בחגיגות שמחת תורה.

פצחו את הקוד!

התבוננו היטב בדגלים וכתבו במשבצות למטה 
כמה מהפריטים הבאים ספרתם:

מזהים את הדמויות המפורסמות המופיעות על הדגלים? היעזרו בבני 
משפחה או באינטרנט כדי לגלות מי הן, וִחשבו מדוע דווקא הן מוצגות.

מנורה   

ספרי תורה  

עשרת הדיברות  

מגן דוד  

פנים    

ענפים  

בקשו מסבא ומסבתא לספר על שמחת תורה בילדותם: 
האם חגגו חג זה? מה הם המנהגים שהם זוכרים – האם 

היו להם דגלים? האם הילדים קיבלו ממתקים ביום זה?

עם הספר חוגג שמחת תורה בספרייה הלאומית

בשמחת התורה אנחנו חוגגים את הצמיחה ואת מעגל החיים.



עם הספר חוגג שמחת תורה בספרייה הלאומית

עם ישראל נקרא גם ״עם הספר״. מה המשמעות כינוי זה בעבורכם?
מה החלק או הדמות שאתם הכי אוהבים בתנ״ך? מדוע?

בשמחת תורה אנחנו מציינים גם את תחילת הקריאה בתנ"ך מבראשית. כיאה 
למסורת זו, ִחשבו על ספר שאתם אוהבים לקרוא שוב ושוב. פתחו את העמוד 

הראשון – מה התחושה שממלאת אתכם?

ארון הקודש שליעם הספר
ספר התורה מונח בתוך ארון הקודש. ִחשבו על דבר שהוא 
קדוש בעבורכם ושלבו אותו בתרשים שלפניכם. קשטו את 

הארון כך שיבטא עד כמה הוא מיוחד בעבורכם.
מצאו את ספר התורה בתמונה. מדוע הוא מוחזק כך?

שמחת תורה מציינת את השלמת קריאת כל התורה במשך שנה שלמה. איך אתם מרגישים 
לאחר השלמת משימה גדולה שלקחתם על עצמכם? כיצד אתם חוגגים את המאורע?
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