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 בגנים השבועות חג תוכנית

 ההרים ריב הצגת תסריט

 :נדרשים תפקידים

 תורה ספר ●
 רוחות 4 ●
 ציפורים 4 ●
 כרמל הר ●
 חרמון הר ●
 תבור הר ●
 אררט הר ●
 סיני הר ●
 (חובה לא) קריין ●

 

 :פתיחה

 (אותו רואים לא עדיין, הילדים אל מדבר התורה ספר)
 ..ילדים.. היי

 ?אותי שומעים אתם ילדים
 

 יקרים ילדים לכם שלום
 פה להיות שמח כך כל אני

 !אתכם ביחד
 ?אני מי יודעים לא אתם? מה

 

 :לכם יעזור אני בואו
 גר אני הכנסת בבית

 נהדר כתר לי ויש
 דף עוד מסתם עשוי לא אני

 !קלף על בדיו כתוב כולי
 במתנה לכם אותי נתן אלוקים
 !שנה כל סיוון' בו חוגגים ובזכותי

 ? אני מי מנחש מי
 ?התשובה יודע מי
 ....שומע לא

 ...חזק יותר
 !התורה ספר! מאד נכון

 
 (לילדים מתגלה התורה ספר)

 . אני הנה
 !ילדים כמה! וואו

 ,יודעים אתם
 .לכאן הגעתי סתם לא

 !ת-ד-ח-ו-י-מ שבועות חגיגת להיות הולכת, בגן שפה שמעתי
 .התורה קבלת את ביחד יחגגו - הילדות וכל, הילדים וכל



 

 

 

 !מתרגש כך כל אני

 !שלי החגיגה הרי זו
 !לכבודי ושמחים חוגגים כם-כול

 ובריקודים בשמחה, בשירה מתחילים שאנחנו לפני אז
 ...התחיל הכל איך לכם להזכיר רוצה אני

 ?מוכנים אתם
 ...שומע לא

 ?מוכנות אתן
 ...שומע לא

 ? מוכנים, שואל כשאני -ביחד ועכשיו
 -כח לכם יש אם ונראה הבה', השבועות חג' לי צועקים אתם

 ?מוכנים? מוכנים
 !כח המון המון עם הגעתם, וואו

 

. הקדושה התורה את ישראל לעם להביא החליט שאלוקים בזמן היה מה לכם ולספר לגלות הזמן זה
 :קרה מה ושמעו הקשיבו

 ההרים ריב סיפור

 )אל הבמה עולים כל ההרים, הם מתיישבים ועושים עצמם כישנים(
 

 : קריין
 ,יקרים ילדים

 מיוחד למסע כעת יוצאים אנו
 . בזמן אחורה שנים אלפי

 ישראל לעם הקדושה  התורה את להעניק רוצה אלוקים
 !התרגשות איזו
 ?במיוחד התרגשו מי יודעים אתם

 ..הגדולים ההרים
 
 

 רוחות: 
 הו-הו הו-הו הו-הו         
 ההרים עורו         
 עורו עורו         
 התבשרו!         
  ה'עוד מעט ייתן          
 לעמו, עם ישראל         
 תורה, תורה         
 קל!תורת          

 
 צפרים: 
 ציץ צויץ, ציץ צויץ          
 בשורה בשורה!          
 על אחד ההרים           
 תינתן התורה.          

 
 יאה ובהתרגשות ואומרים:ההרים מתרוממים לאט לאט מביטים סביב בפל



  

 

 

 
 התורה? התורה?        
 הקדושה, הטהורה?          

 
 קריין:

 אכן, בשעה שרצה הקב"ה לתת את התורה לעם ישראל,
 ההרים התחילו לריב ביניהם, 

 כל הר חשב שהוא מתאים במיוחד
 ורק עליו תינתן התורה:

 
 אמר הר כרמל:

 אני כרמל         
 רגליי במים         
 ראשי מגיע עד שמים         
 יפה אני למראה עיניים...         
 עלי, רק עלי         
 תינתן התורה.         

 
 שמע זאת הר חרמון ואמר:

 אתה?        
 אתה היפה בהרים והרם?        
 הלוא הר כמותי אין בכול העולם!        
 על ראשי הן ישכון שלג צח לבן        
 מעליו ירחף וישוט לו ענן...        
 אני החרמון הנפלא הלבן...        
 רק מעל פסגתי הלבנה הצחורה        
 ייתן אלוקים לעמו התורה.        

 
 הקשיב הר אררט, וצחק:

 מי אתה? הר חרמון?         
 מי מכיר? מי ידע?         
 אך אני אררט, מפורסם ונודע!         
 עת נשמד היקום במבול וטבע         
 על כתפיי אז עמדה ונצלה התיבה.         

 
 והר תבור יישר הגב, והכריז בקול חשוב:

 אני תבור ההר הרם        
 עלי תינתן התורה לעם        
 עלי, היפה מהרי העולם!        

 
 ורק הר סיני, הר נמוך וקטן

 עמד בשקט בצד ואמר לעצמו:
 ואני הר סיני       
 לא פאר לא הדר       
 לא עצים לא פרחים       
 רק קוצים ודרדרים       

 
 אש כל היום -שמש       
 בי לוהט וצורב       
 כל אילן בי יבש       
 וקוראים לי : הר חורב.       

 



        
 

        
 קומתי לא נאה       
 לא מראה, לא צורה       
 מי אני, אלוקים, כי עלי       
 תינתן התורה?       

 
 עמדו כל ההרים הגבוהים, הגדולים והחשובים

 התנשאו והתגאו
 התווכחו וצעקו:

 
 ההרים: )בזה אחר זה(

 רק עלי!        
 רק עלי!         
 לא! עלי!         
 לא! עלי!         

 
 רק אחד עמד בצד,

 התווכח,לא 
 לא צעק,

 הוא בכלל לא התגאה ולא הרגיש חשוב
 הר סיני עמד כפוף והיה מעט עצוב..

 
 ואז.. הכריז אלוקים בקול:
 על הר סיני תנתן התורה!

 
 על הר סיני? מי סיני? מה סיני?ההרים: 

 
 אמר אלוקים:

 יבוא ענו מכל אדם                
 הד: משה, משה רבינו

 וייתן תורה לעם עולם              
 הד: ישראל, ישראל

 על הר עניו מכל הרים                
 הד: הר סיני, הר סיני

 ייתן אלוקים תורה לבנים             
 הד: ואאאווו!

  
 אכן,

 התורה הקדושה 
 לא תינתן על ההר היפה מכולם

 ולא על ההר הלבן מכולם
 התורה הקדושה

 גבוה, או גדוללא תינתן על הר 
 גם לא על הר החשוב מכל

 היא תינתן על הר נמוך  שלא כל כך נחשב
 כי הר סיני היה ההר הכי עניו!

 
 הרוחות והציפורים: )בשירה וריקוד(

 על הר סיני, ייתן ה' את התורה.    
        

 – התורה את בידו ומחזיק ומלבלבת פרחונית לתלבושת מחליף סיני הר

 
 !שמחה איזו: קריין



 
 
 
 

 !שירה אומר העולם כל
 !התורה את לקבל זכינו

 ונרקוד נשמח, ונשיר הבה, ילדים אלינו הצטרפו
 !התורה של לכבודה

 

 התורה של לכבודה שירים מחרוזת
 .התורה סביב איתם יחד ולרקוד לשמוח הגן ילדי את יזמינו ההרים

 


