ּתֹורה כָתּוב" :בַּ סֻּ ּכֹות ֵּת ְׁשבּו ִׁש ְׁבעָ ת י ִָׁמים".
בַּ ָ
אֶ ת חַּ ג סֻ כֹות חֹוגְ גִ ים ְבט"ּו ְב ִת ְש ֵרי ,אֶ ת ַּהחַּ ג חֹוגְ גִ ים ְב ֶמ ֶשְך  7י ִָמים.

יֹוש ִׁבים בַּ סֻּ ּכָה ?
ַּמּדּועַּ ְׁ
בֹותינּו ְבנֵי י ְִש ָראֵ ל י ְָשבּו בַּ סֻ כֹות
ִמצְ וַּת הַּ סֻ ָכה בָ אָ ה ְלהַּ זְ כִ יר לָ נּוֶ ,שאֲ ֵ
אַּ חֲ ֵרי ֶשיָצְ אּו ִמ ְמצָ ִרים .בַּ זְ ַּמן ֶשהָ ְלכּו ָ 40שנָה בַּ ִמ ְדבָ ר.
ַּה ְׁשלֵּ ם:
כְ ֶש ְבנֵי י ְִש ָראֵ ל יָצְ אּו _______  ,הֵ ם הָ ְלכּו הַּ ְרבֵ ה זְ ַּמן בַּ _______,כְ ֶש ָרצּו לָ נּוחַּ
ֵמהַּ ֶד ֶרְך בָ נּו _________ְ ,וי ְָשבּו בָ הֶ ן .
יֹוש ִבים _______ י ִָמים.
בַּ סֻ כָה ְ

קֹור ִאים גַּם ַּחג ָהאָ ִׁסיף.
ְלחַּ ג הַּ סֻ כֹות ְ
קֹוט ִפים אֶ ת צִ ְמחֵ י הָ עֹונָה.
אֹוס ִפים – ְ
כִ י ִב ְתקּופָ ה ז ֹאת ְ
כְ ֵדי ִל ְשמֹר עַּ ל ַּה ָש ֶדה נָהֲ גּו הַּ חַּ ְקלָ ִאים ִלישֹון ְב ָש ֶדה ְבסֻ כֹות.
ַּה ְׁשלֵּ ם:
קֹור ִאים גַּם חַּ ג ________ .כִ י ְבעֹונַּת הַּ ְס ָתו – הָ עֹונָה ֶשל חַּ ג סֻ כֹות
ְלחַּ ג סֻ כֹות ְ
קֹוט ִפים אֶ ת ______ ______ .וכְ ֵדי ִל ְשמֹר עַּ ל הַּ ָש ֶדה הַּ חַּ ְקלָ ִאים י ְָשנּו
הַּ חַּ ְקלָ ִאים ְ
ְב________.

ַּמ ִׁהי סֻּ ּכָה ּכְׁ ֵּש ָרה?
ילים ִל ְבנֹות ְבמֹוצָ אֵ י יֹום כִ ּפּור ְ -לאַּ חַּ ר ִסיּום ַּהּצֹום .יֵש ִל ְבנֹות
אֶ ת ַּהסֻ כָה ַּמ ְת ִח ִ
סֻ כָה חֲ ָד ָשה וְל ֹא ְל ִה ְש ַּּת ֵמש בַּ סֻ כָה ֶשעָ ְמ ָדה כָל הַּ ָשנָה .הַּ סֻ כָה צְ ִריכָה ִל ְהיֹות
ּצֹומחַּ  ,חָ שּוב ֶשיִ ְראּו אֶ ת
ַּּתחַּ ת כִ ּפַּ ת הַּ ָש ַּמיִם .אֶ ת ַּהסֻ כָה ְמכ ִַּסים ִב ְסכְָך ִמן הַּ ֵ
הַּ כֹוכ ִָבים ֶד ֶרְך ַּה ְסכְָך ,כִ י כֹוכ ִָבים בַּ ָש ַּמיִם ְמסַּ ְמנִ ים ֶ ,ש ִה ְת ִחילָ ה י ְָמ ָמה חֲ ָד ָשה.
ּכְׁ תב ָנכֹון אֹו לא ָנכֹון ְׁליַּד ּכָל ִׁמ ְׁשפָ ט .
 .1אֶ ְפ ָשר ִל ְבנֹות סֻ כָה ִמ ַּּתחַּ ת לָ עֵ ץ_________ .
ֶ .2ד ֶרְך הַּ ְסכְָך צָ ִריְך ִל ְראֹות אֶ ת הַּ כֹוכ ִָבים_____________ .
עֹומ ֶדת ָּת ִמיד בֶ חָ צֵ ר____________ .
 .3מֻ ָּתר ְל ִה ְש ַּּת ֵמש בסֻ כָה ֶש ֶ
 .4עַּ ל גַּג הַּ סֻ כָה ָש ִמים בד גדול____________ .
 .5אֶ ת הַּ סֻ כָה ַּמ ְת ִח ִילים ִל ְבנֹות ְבמֹוצָ אֵ י יֹום כִ ּפּור___________ .

