
לסוכה" נכנסו "ארבעה
במשפחה  סוכות

אותם" בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסוכות מצרים כי "מארץ

כ( )ג"מ,ג"ויקרא

  

" מבנה ארעי"הסוכה הנה . ישראל במדבר בראשית דרכו-עם נדודי מסמלת את הישיבה בסוכות

 של האדם על האדנות את תחושתהיא מספקת ליושבים בה תחושה של ענווה המחליפה לזמן מה 

דווקא אז , בשעה שהאדם אוסף את יבוליו ומתמלא בשמחת העושר המצוי בידו. העולם הטבע ועל

לבטוח  טחון ולדעת כי איןיכדי לחוש פעם בשנה את חוסר הב, הזמנית והארעית לשבת בסוכה עליו

 יש בידו כל אשר ולזכור כי יש אנשים אשר אין ידם משגת את, בטחון מלא בעושר המצוי בידו כעת

  .ביכולתם לגור בבית קבע באוהל או בסוכה כי אין, יושבים הם בבית ארעי ושאולי כל השנה

  

לצד הסיפורים נחלוק תחושות המזוהות עם בית . במסגרת משפחתית אפשר לזמן סיפורי נדודים משפחתיים 

 ?עצם הישיבה בסוכה ארעית תובנות וחוויות מתאפשרות מנשאל איזה) . 'שייכות וכו, יציבות, בטחון(ומשפחה 

  

  חיים אידיסיס ושלמה גרוניך/ המסע לארץ ישראל

 ,ַהָּיֵרַח ַמְׁשִּגיַח ֵמָעל
 ,ַהַּדל ַעל ַּגִּבי ַׂשק ָהאֶֹכל
 ֵאין סֹופוְׁלָפִנים, ַהִּמְדָּבר ִמַּתְחַּתי
 :ְלַאַחי ַהְּקַטִּנים ְוִאִּמי ַמְבִטיָחה

 ,עֹוד ְקָצת, עֹוד ְמַעט
 ,ִיםְלָהִרים ַרְגַל

 .ְירּוָׁשַלִים ַמֲאָמץ ַאֲחרֹון ִלְפֵני

 ,ַהֲחֵזק ַמֲעָמד, אֹור ָיֵרַח
 ,ַׂשק ָהאֶֹכל ֶׁשָּלנּו ָאַבד

 ְיָללֹות ֶׁשל ַּתִּנים, לא ִנְגָמר ַהִּמְדָּבר
  :ַהְּקַטִּנים ְוִאִּמי ַמְרִּגיָעה ֶאת ַאַחי

 ,עֹוד ְקָצת, עֹוד ְמַעט
 ,ְּבָקרֹוב ִנָּגֵאל
 .ִיְׂשָרֵאל ֶכת ְלֶאֶרץלא ַנְפִסיק ָלֶל

 ּוַבַּלְיָלה ָּתְקפּו ׁשֹוְדִדים
 ,ַחָּדה ַּגם ְּבֶחֶרב, ְּבַסִּכין

 ַהָּיֵרַח ֵעִדי, ַּבִּמְדָּבר ַּדם ִאִּמי
 :ְלַאַחי ַהְּקַטִּנים ַוֲאִני ַמְבִטיָחה

  

  

 ,עֹוד ְקָצת, עֹוד ְמַעט
 ,ִיְתַּגֵּׁשם ַהֲחלֹום
 .ָרֵאלְלֶאֶרץ ִיְׂש עֹוד ְמַעט ַנִּגיַע

 ַּבָּיֵרַח ְּדמּוָתּה ֶׁשל ִאִּמי
 ;ֵּתָעְלִמי ַאל, ִאָּמא; ַמִּביָטה ִּבי

 ִהיא ָהְיָתה ְיכֹוָלה, לּו ָהְיָתה ְלִצִּדי
 .ֶׁשֲאִני ְיהּוִדי ְלַׁשְכֵנַע אֹוָתם

 ,עֹוד ְקָצת, עֹוד ְמַעט
 ,ְּבָקרֹוב ִנָּגֵאל

 .ִיְׂשָרֵאל לא ַנְפִסיק ָלֶלֶכת ְלֶאֶרץ

 ,עֹוד ְקָצת, טעֹוד ְמַע
 ,ְלָהִרים ֵעיַנִים

 .ְירּוָׁשַלִים ַמֲאָמץ ַאֲחרֹון ִלְפֵני
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פתחו את השער פתחו הוא רחב
  ,

עבור תעבור בו שרשרת
 

זהב
 ,

אבא ואמ
, א

ואח ואחות
 ,

וחתן וכלה במרכבת קלה
 פנינים  ונכדים ונינים במרכבת  סבא וסבתא ודוד ודודה,עבור תעבור בו שרשרת זהב, רחב פיתחו את השער פיתחוהו



שלומך" סוכת עלינו התפילה("ופרוס סידור  )מתוך

להגן ואכן ניתן להסתכל על הסוכה לא רק , כלומר לסוכך. כ.כ.מקור המילה סוכה הינה מהשורש ס

אל חג הסוכות ניתן , מפני רעות העולםאלא כיכולה גם להגן עלינו , כמגנה מפני חום השמש

  .תפיסה זו מגולמת ברעיון של סוכת שלום. להתייחס לפיכך כאל חג המסמל שלום ודאגה לזולת

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  נעמי שמר/ הָּכה סּווָנית ּבלוִמְש

  

  הָּכה סּווָנית ּבלוִמְש

  הָקרּוְית ִוֶרֶאמּו

  יוםה ָהָקסּוָע יאן ִהל ֵּכַע

  הָּכם סּוַּת ְסין זֹוֵאְו

  –ה ָקרּוְית ִוֶרֶאמּו

 םלֹוָש תַּכה סּוָנֹוית ּבִמלֹוְש

 

  יםִשח ַלָּכְשא ִּתיא לִֹה

  יםִסָדַהב ְוַללּו

  קרֹוה ָיָבָרל ַעף ֶשָנַע

  יוַלָע ךֹוּתן ְּבימֹוִר

  יוַתְסת ַהירֹול ֵּפכְֹו

  קחֹוים ָרִנָתְסּויח ּבם ֵרִע

 

 

  

  

  

  

  ראָמית תִֹמלֹוְשֶשְכּו

  !רָמְגה ִנֶז ,יטּוִּבָה

  :םאֹוְתא ִּפָלְפר ִנָבה ַדֶרְקִי

  יםִנֵכְש ָהאּובֹוָי

  –ים ִנמֹוַהם ָּבָלּוּכ

 םקֹוה ָמֶיֵהִי םָלכּוְלּו

 

  ךָכְסך ָהתֹוז ִמַאְו

  חָרְזִי ְויץ לֹוִצָי

  :םלֹוַהָייר ֵּכִהב ָּבָכֹוּכ

  יםִאָלת ְּפַּכסּו םלֹוָש

  –ים ִעה ָנָמב ּוה טֹוָמ

  !םלֹוָש תַּכה סּוָּתְנית ָּבִמלֹוְש

  

  

  ?? כיצד נשרה אווירת שלום בינינו  לבין בני ובנות משפחתנו
  

  :רעיונות ליצירה 
    שבלונה מצורפת  (.סוכה בלכתוב עליה איחולים משפחתיים ולתלות כקישוט, לוםנזמין את בני המשפחה ליצור יונת ש     
 .1 בנספח  
      

 .2 שבלונה מצורפת בנספח (.ניצור שרשרת של ילדים וילדות המשלבים ידיים  
  



  

  

המינים ארבעת

 'ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל ושמחתם לפני ה"

  )ג מ"ויקרא כ(" אלוהיכם שבעת ימים

כך ישראל יש בהם  – מה אתרוג זה יש בו טעם ויש בו ריח  :ישראל) נמשלו ל( אלו פרי עץ הדר"

 .מעשים טוביםבני אדם שיש בהם תורה ויש בהם 

יש ביניהם  :כך הם ישראל ,מה התמרה הזו יש בה טעם ואין בה ריח – אלו ישראל כפות תמרים

 .שיש בהם תורה ואין ביניהם מעשים טובים

כך ישראל יש ביניהם שיש בהם  ,מה הדס הזה יש בו ריח ואין בו טעם – אלו ישראל ענף עץ עבות

 .מעשים טובים ואין ביניהם תורה

כך הם ישראל יש ביניהם בני אדם  ,מה ערבה זו אין בה טעם ואין בה ריח – אלו ישראל ערבי נחל

 .שאין בהם תורה ולא מעשים טובים

 יקשרו כולם אגודה אחת והם  :ה"אלא אמר הקב .לאבדן אי אפשר? ה עושה להם"ומה הקב

 )ב"י' ויקרא רבה ל( ."מכפרים אלו על אלו

כיצד רעיון זה משתמע , ר את בני ישראל באגודה אחתלקשו' מדוע בוחר ה: שאלה למחשבה 

 ?ם נתנהל כאגודה אחתאאיזה יתרונות יש למשפחתנו ? בתקופתנו

  אורחים לחג 
  מרק ורשבסקי: לחן / לוין קיפניס : מילים 

  
  חג שמח, יום טוב לנו

  נגילה נא, ילדים
  :לסוכתנו בא אורח

  ! ברוך הבא-אתרוג זהוב 
   

  יחד את החג נחוג
   הדס אתרוג,בלולב

  נשמח מאוד, האח, הו
  .ובמעגל נרקוד

   
  חג שמח, יום טוב לנו

  נגילה נא, ילדים
  :לסוכתנו בא אורח

  ! ברוך הבא- לולב ירוק 
   

  

  
  

  ...יחד את החג נחוג 
   

  חג שמח, יום טוב לנו
  נגילה נא, ילדים

  :לסוכתנו בא אורח
  ! ברוך הבא- הדס ריחן 

   
  ...יחד את החג נחוג 

   
  ו יחדכולנ, ועתה
  נגילה נא, ילדים

  :נקבל פני אורחת
  ! ערבה-בת הנחל 

  

  



 :1נספח 

úà íéëøáî åðçðà 
éðá /åðúçôùî úåðá: 



  :2נספח 

  


