
(יג, טזדברים )"חג הסוכות תעשה לך"

מעורבות ומה שביניהם, ערבות

הפעילותמטרות

סוכותחגבמנהגיהגלומיםהערכיםבירור1.

.כיוםלחיינושלהםהרלוונטיותובחינת

לשנהוקבוצתיותאישיותמטרותהצבת2.

.החברתיבתחוםהחדשה

(דקות15)פתיחה 

(דקות20)ודיוןעיון,לקבוצותחלוקה

(דקות10)ודיון במליאה סיכום 

,  תוכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות

הגלומיםהחברתייםולערכיםלכישוריםסוכותחגשלבולטיםמנהגיםארבעהביןנקשר,זובפעילות

הערכיםשלהרלוונטיותאתנציף.רפלקטיביתוהתבוננותמעורבות,הטובהכרת,הדדיתערבות:בהם

.ובקהילההספרבבית,בכיתההיומיוםלחייהחגמנהגיושל

ָך " ַמְחתָׂ ְבַחגֶּ ה ּוִבְנָך ְושָׂ ָך ַאתָׂ ָך ְוַעְבְדָך ּוִבתֶּ תֶּ תֹום ַוֲאמָׂ ר ְוַהיָׂ ִוי ְוַהגֵּ נָׂה ְוַהלֵּ ַאְלמָׂ יָךְוהָׂ רֶּ ר ִבְשעָׂ (יד, טזדברים )" ֲאשֶּ

ב"י-'מערך פעילות לכיתות ז



פתיחה

.הנושאלהצפתקצרותתחרויותויערוךקבוצותלארבעהכיתהאתיחלקהמנחה

,האסיףחג,אורחיםהזמנת,בסוכהישיבה:ומנהגיוהחגסמליפיעלשמותלקבוצותלתתאפשר

.המיניםארבעת

ָך " ַמְחתָׂ ְבַחגֶּ ה ּוִבְנָך ְושָׂ ָך ַאתָׂ ָך ְוַעְבְדָך ּוִבתֶּ תֶּ תֹום ַוֲאמָׂ ר ְוַהיָׂ ִוי ְוַהגֵּ נָׂה ְוַהלֵּ ַאְלמָׂ יָךְוהָׂ רֶּ ר ִבְשעָׂ "ֲאשֶּ

חידון:שנייהתחרות
החידוןאתלהעלותאפשר)

וכלקהוטכמולאתר
.(מתחרההיאקבוצה

זהה את : תחרות שלישית
המנחה  האורח בסוכה 

ויגדיר  יבחר נציג מכל קבוצה 
דמות ועל הקבוצות לנחש לו 

הדמויותמיהן 

המנחה  : תחרות ראשונה
כל קבוצה  על , ימדוד דקה

לכתוב כמה שיותר 
אסוציאציות לחג הסוכות  

אפשר להשתמש בכלי  )
דיגיטלי ולהעלות את 

(.משותףהממצאים ללוח 



שאלות לחידון

?מדוע יושבים בסוכות•
ידעו  למען : "לישיבה בסוכות בעת נדודי עם ישראל במדבר לאחר היציאה ממצריםזכר הישיבה בסוכה היא : תשובה

החג נועד לחזק את  , כלומר(. מג, כגויקרא " )דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים
.ההזדהות הלאומית של עם ישראל עם התהליך שעבר בראשיתו

מדוע מקימים  ? אין מקימים סוכות בחג פסחמדוע , מצריםאם הסוכות מזכירות את יציאת •
?דווקא בסוכותאותן 
.אחד הרעיונות החשובים בחג הסוכות הוא הצניעות והדאגה לנזקקים: תשובה

הם שמחים  . התבואהומאחסנים אותו באסמי היבול אוספים את עובדי האדמה , זובתקופה . חקלאי-טבעיהיבט הסוכות לחג 
אדם צריך  , שהושגלמרות הרגשת הגאווה על מה , אולם. לשנה החדשה ומייחלים לגשם ולטלומתכוננים על היבול שנאסף 

מזג , השנהבתקופה זו של , בנוסף לכך. בזכותו ויש להוקיר תודה גם לבורא עולם שזיכה את האדם בעושרוהכול לזכור שלא 
כאשר נעים  ( פסח)קשה יותר ומקבלת משמעות רבה יותר מאשר באביב , בסוכה, האוויר מתחיל להתקרר והישיבה בחוץ

.  לשבת בחוץ

?מדוע מקימים דווקא סוכה ולא משהו אחר•
כך,בטבעהמצוייםמחומריםעשויההסוכה.מגשםמחסהמספקשאינוזמניבית,(זמניות)ארעיותמציינתהסוכה:תשובה

חוסרמצטמצם,ימיםשבעהלמשך–שוויוניותשלחברתימסרזהו.סוכהלעצמםלהקיםיכוליםהעניוגםהעשירשגם
לסעודהנזקקיםאורחיםהכנסתעלנצטווינוהסוכותבחג,מזאתיתרה.ועשיריםענייםשביןוהכלכליהמעמדיהשוויון
.לנזקקיםדאגהשלהערךגםביטוילידיבאוכך,בסוכה

.מוזמנים להוסיף עוד•



האורח בסוכהזהה את 

מנהל 
בית הספר  

אתם לומדיםשבו 
טל מוסרי

מסיליונל
( י'בוז)יצחק 
,  הרצוג

נשיא המדינה



עיון ודיון בקבוצות

המנחה יחלק לכל אחת מארבע הקבוצות קטע קריאה קצר על אחד ממנהגי החג  

. ושאלות לדיון

ישיבה בסוכה: 1' קבוצה מס

"ושמחת בחגך": 2' קבוצה מס

ציון חג האסיף: 3' קבוצה מס

ארבעת המינים: 4' קבוצה מס

ַמְחתָׂ ְבַחגֶָּך" ה ּוִבְנָך ְושָׂ ָך ַאתָׂ ָך ְוַעְבְדָך ּוִבתֶּ תֶּ תֹום ַוֲאמָׂ ר ְוַהיָׂ ִוי ְוַהגֵּ נָׂה ְוַהלֵּ ַאְלמָׂ יָךְוהָׂ רֶּ ר ִבְשעָׂ "ֲאשֶּ



ישיבה בסוכה

: בשאלות המצורפותודונו קראו את הקטע 

בהישארעילדירתקבעמדירתהיציאה,בסוכההישיבה"

.רביםטעמים

בעושרולזכוראדםשחייבלהזכירנובאהשהסוכה,הדבראפשר

כשהיהמצבואתבגדולתו,שפלותואתתפארתובימי,העוניאת

-היבשהפניעל,המלחמהסכנתאת-שלוםבימי,פשוטאדם

.המדבראת-ובעירהיםסערותאת

ימיזכרוןמאשריותרלשמחנוכדיבושישדברלךשאיןלפי

.ביותרמרובהטובהבימיהרעה

שיהא:טובהמידההאדםאתללמדאיפאבאהבסוכההישיבה

עציםירקומסוככתוקטנהצנועהסוכהבתוך.בחלקושמח

"בחגהשמחהמצוותאתיקייםשם–בלבד

(קיבוצי-הביןהחגיםארכיוןמייסד,גוריוןבןאריה:כתב)

שאלות לדיון בקבוצה

?אילו ערכים עולים מקטע זה1.

שתפו זה את זה בסיפור אישי 2.

,  למשל)המתחבר לקטע הקריאה 

אירוע אשר בזכותו למדתם להעריך  

את הטוב שקיים או מקרה שבו דבר  

(.טוב סייע לצמיחה ממשבר

אישיות חוזקותנסו להעלות 3.

וחברתיות שיש לחברי הקבוצה  

אלו יכולות  חוזקותולחשוב כיצד 

לסייע לאחרים הנמצאים בתקופות  

.קושי או משבר



"ושמחת בחגך"

: בשאלות המצורפותודונו קראו את הקטע 

תַחג" כֹּ הַהסֻּ ְבַעתְלָךַתֲעשֶׂ יםשִׁ ְבָאְסְפָך:יָמִׁ

ָגְרְנָך ָךמִׁ ְקבֶׂ יִׁ ָךְוָשַמְחתָ ּומִׁ ְנָךַאָתה:ְבַחגֶׂ ָךּובִׁ תֶׂ ּובִׁ

ָךְוַעְבְדָך יַוֲאָמתֶׂ וִׁ רְוַהלֵּ רְוָהַאְלָמָנהְוַהָיתֹוםְוַהגֵּ ֲאשֶׂ

יָך ְשָערֶׂ ְבַעת.בִׁ יםשִׁ גיָמִׁ יָךַליהָוהָתחֹּ ַבָמקֹוםֱאֹלהֶׂ

ר י:ְיהָוהיְִׁבַחרֲאשֶׂ ְכָךכִׁ יָךְיהָוהְיָברֶׂ לֱאֹלהֶׂ ְבכֹּ

לְתבּוָאְתָך הּוְבכֹּ יָךַמֲעשֵּ יתָ ָידֶׂ חַ ַאְךְוָהיִׁ "ָשמֵּ

.טו-יג,טזדברים

בקבוצהשאלות לדיון 

מי הם האנשים איתם יש , על פי הקטע1.

? מה מאפיין אותם? לשמוח בחג

נתתם שבו שתפו זה את זה בסיפור אישי 2.

.  רווחמעצמכם למען אחרים ללא כוונת 

?נתרמתםמדוע עשיתם זאת ובמה אתם 

את מי , אילו הייתם בונים סוכה משותפת3.

?  פרט לקרובים שלכם, הייתם מזמינים

או בקהילה נסו לחשוב על מישהו , כקבוצה4.

הנמצאים בקושי בקהילה אנשים על קבוצת 

ולהעלות רעיונות לסיוע שאתם במשבר או 

.יכולים להעניק להם



חג האסיף

יםָשֹלש" גְרָגלִׁ יָתחֹּ ת.ַבָשָנהלִׁ רַהַמּצֹותַחגאֶׂ ְשמֹּ תִׁ

ְבַעת יםשִׁ רַמּצֹותתֹּאַכליָמִׁ ָךַכֲאשֶׂ יתִׁ ּוִׁ דצִׁ שְלמֹועֵּ דֶׂ חֹּ

יב יָהָאבִׁ ְצָריִׁםָיָצאתָ בֹוכִׁ מִׁ ֹּאמִׁ יָקם,ָפַנייֵָּראּוְול ְוַחג.רֵּ

יר יַהָקצִׁ כּורֵּ יָךבִׁ רַמֲעשֶׂ ְזַרעֲאשֶׂ התִׁ ףְוַחגַבָשדֶׂ ָהָאסִׁ

את תְבָאְסְפָךַהָשָנהְבצֵּ יָךאֶׂ ןַמֲעשֶׂ המִׁ "ַהָשדֶׂ

טז-יד, כגשמות 

בקבוצהשאלות לדיון 

בחג סוכות מציינים את , על פי הקטע1.

איסוף היבול והמעשים שנזרעו 

מדוע חשוב , לדעתכם. במהלך השנה

?לציין איסוף זה

שתפו את חברי הקבוצה במעשים  2.

מהשנה האחרונה שברצונכם  

.נמקו. לשמור ולזכור, "לאסוף"

אילו דברים משותפים יש לסיפורים 3.

?  שהעליתם

: בשאלות המצורפותודונו קראו את הקטע 



ארבעת המינים

: בשאלות המצורפותודונו קראו את הקטע 

המיניםארבעת
החקלאייםהמיניםבארבעתסמליותמוצאהמדרש "

:בסוכות
התורהעלהשומריםלאלודומה-וטעםריחבעל-האתרוג

.טוביםמעשיםעושיםוגם
לאלודומה,ריחלואיןאךטעםלוישאשר-הלולב

.טוביםמעשיםעושיםאינםאך,התורהאתהשומרים
אשרלאלודומה,טעםלואיןאך,לונעיםריחאשר-ההדס
.התורהאתשומריםאינםאך,טוביםמעשיםעושים

אינםאשרלאלודומה,ריחולאטעםלאלהשאין-הערבה
.התורהאתשומריםאינםואף,טוביםמעשיםעושים
כלאםרקשלמהלהיותיכולההמיניםארבעתמצוות

על.ישראל-בניגםכך,כאחדיחדיומוחזקיםהמיניםארבעת
".יחדיותמידנשאריםהם,מזהזהשוניםאולישהםאף

(קיבוצי-הביןהחגיםארכיון,שיטיםמכוןאתרמתוך)

בקבוצהשאלות לדיון 

?אילו ערכים עולים מקטע זה1.

.פרטו? האם ערכים אלו רלוונטיים להיום2.

שתפו זה את זה בסיפור אישי על חיבור  3.

מה הרווחתם  . עם מישהו שונה מכם

?ממפגש זה

העלו רעיונות לחיבורים שונים  , כקבוצה4.

בתוך בית הספר או בקהילה העשויים  

.לתרום לשני הצדדים



סיכום במליאה

אפשר  )כל קבוצה תשתף את הכיתה ברעיונות שהעלתה בשאלה האחרונה בדיון הקבוצתי 

(.פאדלטלהעלות למצגת משותפת או ללוח 

:המנחה ישאל, לאחר האיסוף

?אילו ערכים חג סוכות מזמן1.

?אישית וכיתתית–כיצד ערכים אלו רלוונטיים לחייכם 2.

?כיצד? ליישםאפשר בקבוצות אילו מהרעיונות שהועלו 3.

. שתפו? על עצמכם או על חבריכם משהו חדש, האם למדתם על חג סוכות, בעקבות הפעילות4.


