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.ו בחודש"הוא חל  בט. חג הסוכות הוא החג השלישי  בחודש תשרי
חג זה הוא אחד משלושת החגים שבהם נהגו בני ישראל לקים  

שלוש פעמים בשנה נהגו בני  . לירושלים " עליה לרגל"מצוות 
עולי הרגל  . שבועות וסוכות, בפסח: ישראל  לבקר בבית המקדש

היו  , בשערי העיר ירושלים. הלכו ושרו בשמחה והחליל ניגן לפניהם
.תושביה מקבלים את עולי הרגל בשמחה ובסבר פנים יפות

,  היום הראשון והשביעי הם ימי חג. חג הסוכות נמשך שבעה ימים
.כי הם ימי חול של החג" חול המועד"והימים שביניהם נקראים 

סוכות

לחצו כאן לצפייה בסרטון  
על חג הסוכותבריינפופ

https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_363/subjects_2785/


שמות החג



חג שמחת תורה
בחג השני מסיימים לקרא  ,בחג הסוכות . ליום החג השני קוראים שמחת תורה

".מבראשית"את התורה ומתחילים לקרוא שוב 

חג האסיף
בתחילת ימי הסתיו ולפני החורף  , בסוף הקיץ. זוהי עונת סיום השנה החקלאית ואיסוף היבולים

".   ושמחת בחגך והיית אך שמח"אוספים את תבואת השדות בשמחה רבה 

חג הסוכות
,  לזכר התקופה שבה יצאו בני ישראל ממצרים , על שם הסוכה שבונים ונוהגים לשבת בה

.שנה במדבר ולא יכלו לבנות בתים קבועים40נדדו 



מנהגי החג



אז תוקעים  . את הסוכה מתחילים לבנות במוצאי יום הכיפורים
יתד ראשונה ומכאן מתחילים לשמוע את דפיקות הפטישים  

את הסוכה  . ורואים אנשים רבים בכל עיר וכפר שבונים סוכה
במרפסת או על , בחצר ליד הבית, בונים מתחת כיפת השמים

כך שיסתירו  ,מענפים ירוקים " סכך"על גג הסוכה מניחים . הגג
.את קרני השמש

אלה הם אבות  . האושפזין–אל הסוכה נהוג להזמין אורחים 
.אהרון ודוד, משה, יוסף, יעקב, יצחק, אברהם: האומה

בניית סוכה

לצפייה בסרטון איך בונים סוכה
ומה עושים בה לחצו כאן

https://www.youtube.com/watch?v=dpwLspS7_wQ
https://www.youtube.com/watch?v=dpwLspS7_wQ


למשימה סינכרונית  
בנושא אושפיזין לחצו  

כאן

משימה ביחד

https://storage.cet.ac.il/PresentationBaRibua/Ashpizin1/story_html5.html


ארבעת המינים

לצפייה בסרטון מידע על ארבעת  
המינים לחצו כאן

https://www.youtube.com/watch?v=h6s5vPeOIB0


ארבעת המינים 

בסוכות נהוג לברך על ארבעת המינים 
אלו הם סמלי  . הדס וערבה, לולב, אתרוג

החג המאופיינים כל אחד מהם  בתכונות  
מיוחדות ויחד הם מסמלים את  עם  

ישראל ואחדותו

לחצו כאן כדי  , מציירים את ארבעת המינים
הביאו דף וצבעים , להתחיל

מציירים ביחד-משימה

https://www.youtube.com/watch?v=h26CWQ6fUVQ


אתרוג

.האתרוג  הוא ממשפחת פרי ההדר
יש לו טעם וריח

בצורתו מזכיר את הלימון



הדס

ההדס הוא שיח שענפיו 
. מלאים בעלים קטנים וירוקים

.יש לו ריח ואין לו טעם



ערבה

. הערבה היא שיח שצומח ליד מקורות מים
.ענפיה ארוכים דקים וירוקים 

.אין לה טעם ואין לה ריח



לולב

הלולב הוא ענף סגור חדש
.וצעיר שגדל על עץ התמר

.ואין לו ריח( פרי התמר)יש לו טעם 



משימה ביחד
חידון ארבעת המינים 

לחצו כאן להתחיל את החידון

https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/invitations/5f6c64510944dd3a8de8a019/display?lessonId=57f15527b1a07d367d931d1d&currentStepIndex=0&lergoLanguage=he&reportId=5f6c64510944dd3a8de8a01b


שרים ביחד
לחצו כאן" פטיש מסמר"לשמיעת השיר 

לחצו כאן" בסוכה שלנו"לשמיעת השיר 

לשמיעת מחרוזת שירי חג סוכות לחצו כאן

https://www.youtube.com/watch?v=TODTgzdUfH0
https://www.youtube.com/watch?v=USLd4Yh3q24
https://www.youtube.com/watch?v=V8-WHiTW6bQ


פעילויות בהנאה
לדפי צביעה הקשורים לחג סוכות לחצו כאן 

לקישוט הסוכה לחצו כאן 

לחצו כאן, שרשרת קיפולים-להכנת קישוט לסוכה

לחצו כאן, שרשרת לבבות-להכנת קישוט לסוכה

לחצו כאן, שרשרת רימונים-להכנת קישוט לסוכה

לבניית סוכה לחצו כאן-מקוון

הביאו דף וצבעים-מציירים סוכה

https://www.myfirsthomepage.co.il/old_website/hagim/sukot_painting.htm
https://www.myfirsthomepage.co.il/old_website/games/pz38.htm
https://www.youtube.com/watch?v=yIe1yqGUOe8
https://www.youtube.com/watch?v=tMqwkbN_nJE
https://www.youtube.com/watch?v=HGZUn4mMXc8
https://www.myfirsthomepage.co.il/old_website/hagim/tishri/tishri3.htm
https://www.youtube.com/watch?v=3HPRCS7jtx0


חג סוכות שמח
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