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קצר לשבת!
חג הסוכות הינו החג היחיד בתורה שמקבל שלוש פעמים ציווי להיות שמחים בו כפי
שנאמר:
ושמחת בחגיך( "...דברים טז :יד)"
"ושמחתם לפני י"י אלהיכם( "...ויקרא כג :מ)

"והיית

אך שמח( "..דברים ,ט"ז :ט"ו)

למה דווקא בחג זה אנו מצווים לשמוח?
הסיבה לשמחה בחג הסוכות ,היא מפני שיצאנו זכאים בבית הדין של יום כיפור! יום הכיפורים תם
ואנו זוכים לחגוג את חג הסוכות .בנוסף ,חג סוכות נקרא גם חג ה"אסיף" ("וְ ַחג ָה ָא ִסף ְב ֵצאת
ַה ָשנָ ה ְב ָא ְס ְפָך ֶאת ַמ ֲע ֶשיָך ִמן ַה ָש ֶדה )":בתקופה זו של השנה האדם אוסף את כל התבואה
והפירות שגדלו ,רואה את עושרו לאחר עמלו הרב ומתמלא בשמחה.
ישנו חשש שהאדם יחשוב שמכוחו מגיע לו כל העושר והשפע הרב ,כמו שכתוב:
וא ַמ ְר ָת ִבלְ ָב ֶבָך כ ִֹּחי וְ ע ֶֹּצם יָ ִדי ָע ָשה לִ י ֶאת ַה ַחיִ ל ַהזֶ ה ":
" ָ
ולכן -דווקא בחג האסיף ,בתקופה של העושר הכלכלי ,האדם מצווה לצאת מביתו המפואר ,ולגור
במשך שבוע בדירת עראי.
בזמן שהאדם יהיה בסוכה הוא צריך להזכר במי ברא את העולם ,ונתן לו את כל השפע הזה
ומתוך כך יכוון את כל השמחה שלו אל הקב"ה ,שהעניק לו את כל הטוב הזה.
כאשר אדם מגיע לתובנה זו ,את אותה שמחה פרטית שיש לו ,הוא מחלק גם לעניים ונזקקים
הסובבים אותו כיוון שהשמחה הזאת היא לא רק שלו ,אלא של ה' ,כפי שכתוב" :וְ ָש ַמ ְח ָת ְב ַחגֶ ָך
ַא ָתה ִּובנְ ָך ִּוב ֶתָך וְ ַע ְב ְדָך וַ ֲא ָמ ֶתָך וְ ַהלֵ וִ י וְ ַהגֵ ר וְ ַהיָ תֹום וְ ָה ַאלְ ָמנָ ה ֲא ֶשר ִב ְש ָע ֶריָך:".
ומתוך שאדם מכוון את השמחה לקדושה ,השמחה אמיתית ושלמה.

שנזכה לשמוח שמחה אמיתית בחג הסוכות.
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סיפור בהמשכים!
מיד בצאתו של צום יום הכיפורים ,התכנסו כל ילדי משפחת לוי בחצר כדי לבנות את
הסוכה.
אבא הביא את ארגז הכלים הגדול ,אמא הביאה את יריעות הבד ונוגה ויואב ,האחים הגדולים,
הביאו את הקרשים הגדולים מהמחסן.
בזמן שהחלו שלושת הגדולים לבנות את הסוכה ,הוציאה אמא מהמחסן את ארגז הקישוטים
הגדול ,עליו נכתב באותיות גדולות וברורות "סוכות".
יונתן ויעלה ,שני הקטנים של המשפחה ,התיישבו בסלון הבית עם הארגז הגדול ,והחלו לעבור על
הקישוטים הרבים ,בוחרים באלו קישוטים כדאי להשתמש ואלו יישארו השנה בארגז .כשסיימו
לעבור על הקישוטים ,צירפה אמא לערימה הנבחרת את הקישוטים שהכינו בבית הספר ובגן.
אחר כך פנו להכין עוד כמה שרשראות צבעוניות מרצועות הנייר שאמא קנתה במיוחד.
עד שסיימו להכין את הקישוטים כבר עמדה הסוכה בנוייה לתפארת ,רק נותר להניח את הסכך
ולתלות את הקישוטים הרבים .בני משפחת לוי עמדו מחוייכים בתוך הסוכה הכמעט שלמה
שלהם והביטו לשמים זרועי הכוכבים שחייכו אליהם מבעד לקורות העץ הדקות.
"מחר ",הבטיח אבא "נניח את הסכך ואתם תוכלו לתלות את הקישוטים"
וכך היה .בצהרי היום כבר עמדה הסוכה מוכנה לגמרי ,נכונה לקבל עליה את חג הסוכות .הסכך
הצל על יושביה ,והקישוטים האירו את תוכה ,מחייכים בשלל צבעים ,ציורים ויצירות אומנות של
ילדי המשפחה מהימים שיואב ,הבן הבכור ,היה בגן.
בבוקר יום שישי ,ערב חג הסוכות ,פתחה נוגה את דלת הבית בכדי לצאת אל הסוכה שבחצר,
ומה שראתה מולה הקפיא אותה במקומה.
"אבא! אמא! בואו מהר!" היא קראה.
אבא ואמא רצו אל החצר ,בעקבותיהם יואב ,יונתן ויעלה ,הם נעמדו לצד נוגה ולא האמינו למראה
עיניהם .הסוכה היפה שלהם פשוט נעלמה! הקישוטים ,הסכך ,קורות העץ והבדים היפים ,הכול
נעלם! כאילו הסוכה מעולם לא הייתה שם.

לאן הסוכה נעלמה? מי יכול להיות אחראי לדבר?
כתבו לנו סוף משלכם לסיפור ,שלחו לכתובת במייל  mstibsh@gmail.comעם שמכם המלא,
תחת הכותרת "סיפור בהמשכים" .ואולי תזכו לראות את הסיפור שלכם בחוברת הבאה.
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בדיחות

😂
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קומיקס!
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חידות!
מילים מבולבלות:
כל שורה היא מילה שקשורה לחג סוכות ,נסו לסדר את האותיות ,כך שתתקבלנה המילים
הנכונות:
כוסות __________

בלול ___________

ערבתא הנימים __________

גותרא ___________

פיזינושא ________

גח סיפא _________

לשוש המרגיל _________

חמשת הורתה ___________

צלמו תמונה שלכם בסוכה עם
הקישוט האהוב עליכם ,ושלחו לנו
למספר 052-6852100

התמונה המקורית ביותר תופיע
בע"ה בעלון הבא.

6

בס"ד

פ(נ)ינת הטבע!
ארבעת המינים:
ּושמַ ְח ֶּתם
"ּול ְַק ְח ֶּתם ָל ֶּכם בַ ּיֹום הָ ִראׁשֹון פְּ ִרי עֵ ץ הָ דָ רַּ ,כפֹּת ְּתמָ ִריםַּ ,ו ֲענַּף עֵ ץ עָ בֹּת ,וְּ עַּ ְּרבֵ י נָחַּ ל ְ ,
לִפְ נֵי יְהוָה אֱ ֹלהֵ יכֶּם ִׁשבְ עַ ת י ִָמים"
הלולב,
שמו נובע מכך שהוא לב ליבו של הדקל.
הלולב חייב להיות ישר ,רענן ,וקצהו מהודק
ושלם .המצווה נקראת על שמו" ,נטילת לולב".
את הלולב יש לכרות בזהירות ,כי אם כורתים
לולבים בצורה שאינה נכונה ,העץ יכול

האתרוג
הוא פרי עץ הדר משובח,
בישראל מגדלים המון אתרוגים והם
מיוצאים לכל רחבי העולם!
חייב שהאתרוג יהיה שלם ולכן נותנים לכל
פרי טיפול !VIP
מגינים עליו משריטות ושלא יפול מהעץ.
אפילו מרפדים אותו בצמר גפן אם צריך!
עושים לו ריסוס מתמיד כדי שלא יגיעו
מזיקים שיפגעו ביופיו של הפרי.

להיפגע פגיעה חמורה!
מדי שנה נאבקות הרשויות המקומיות
בישראל בקוטפי לולבים פיראטיים ,המנסים
לכרות לולבים מעצי הדקל המשמשים לנוי.

הערבה
צומחת על גדות הנחלים
ואפילו בבתים ומשם
נקטפים בדי הערבות לקיום
המצווה.
בחג הסוכות מקיפים את
בימת בית הכנסת עם
ארבעת המינים ,בכל יום
מקיפים את הבימה פעם
אחת ,וביום השביעי ,הושענא
רבה ,מקיפים את הבימה
שבע פעמים ומקיימים
חיבוט ערבה.

ההדס
להדס ריח נעים וחזק,
העלים שלו צומחים בשלשות,
והענפים צריכים להיות ירוקים וטריים.
ככל שהענפים יותר מכסים את העץ-
כך ההדס יותר משובח.
בישראל מגדלים את ההדס רק בצפון
הארץ!

ארבעת המינים כמשל לחלקים בעם ישראל:
אתרוג – בעל טעם ובעל ריח – מסמל אנשים הלומדים תורה( טעם) ועוסקים במעשים טובים (ריח).
לולב בעל טעם (התמר) וחסר ריח – מסמל אנשים שלומדים תורה ובעלי ידע נרחב ,אך מעשיהם אינם
טובים.
הדס – חסרת טעם ובעלת ריח – מסמלת אנשים שלא לומדים תורה ,אך מעשיהם טובים.
ערבה – חסרת טעם וחסרת ריח – מסמלת אנשים שאינם לומדים תורה ואינם עוסקים במעשים טובים.
אנו מחזיקים את ארבעת היחידים יחד ,וזה מסמל את האחדות בין כל הסוגים בעם ישראל .וכמו
שלקיום המצווה צריך שכל ארבעת המינים יהיו חבוקים ומוחזקים יחד,
כך אין יהודי "מחוץ למחנה"!
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הכנת קישוטים לסוכה!

שלב א':

שלב ב':

שלב ג':

שלב ד':
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:פעילות לסוכות
:משחקי ילדים על חג הסוכות ושמחת תורה שניתן לשחק בימי חול המועד
�
� )משחק צביעה חג סוכות (כולל מנדלנות וקישוטים שאפשר להדפיס
https://closeapp.co.il/apps/pash/games/?gameName=tish/tish12
�
� מצא את ההבדלים סוכות
https://closeapp.co.il/apps/pash/games/?gameName=tish7
�
� משחק האושפיזין
https://closeapp.co.il/apps/pash/games/?gameName=tish9
�
� משחק שאלות שמחת תורה
https://closeapp.co.il/apps/pash/games/?gameName=tish10
:כל משחקי סוכות
https://closeapp.co.il/apps/pash/#%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%
D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%99%D7%9D
:משחקים ופעילויות משפחתיות שוות
https://sukkotarbut.co.il/
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