
 

ּתֹוָרה ָכתּוב ּכֹות" :בַּ סֻּ בּו בַּ שְׁ ָעת תֵּ בְׁ ים שִׁ  ."ָימִׁ

ג ֶאת ג ֶאת, ְבִתְשֵרי ּו"טבְ  חֹוְגִגים ֻסכֹות חַּ חַּ   .ָיִמים 7 ְבֶמֶשְך  חֹוְגִגים הַּ

ּדּועַּ  ים מַּ בִׁ ָּכה יֹושְׁ סֻּ  ? בַּ

ֻסכָ  ִמְצוַּת ְזִכיר ָבָאה ההַּ ֻסכֹות ָיְשבּו ִיְשָרֵאל ֶשֲאבֹוֵתינּו ְבֵני ,ָלנּו ְלהַּ      בַּ

ֲחֵרי ן .ִמְמָצִרים ֶשָיְצאּו אַּ ְזמַּ ִמְדָבר ָשָנה 40 ֶשָהְלכּו בַּ  .בַּ

 

 

ם לֵּ שְׁ  :הַּ

ְרֵבה ָהְלכּו ֵהם_______ ,  ָיְצאּו ִיְשָרֵאל ְכֶשְבֵני ן הַּ  ָלנּוחַּ  ְכֶשָרצּובַּ _______, ְזמַּ

ֶדֶרְך  . ָבֶהן ָיְשבּו_________, וְ  ָבנּו ֵמהַּ

ֻסָכה  .ָיִמים_______   יֹוְשִבים בַּ

 
ג ֻסכֹות ְלחַּ ם קֹוְרִאים הַּ ג גַּ יף חַּ  .ָהָאסִׁ

 .ָהעֹוָנה ִצְמֵחי ֶאת קֹוְטִפים – אֹוְסִפים זֹאת ִבְתקּוָפה ִכי

ל ִלְשֹמר ְכֵדי ָשֶדה עַּ ְקָלאִ  ָנֲהגּו הַּ חַּ  .ְבֻסכֹות ְבָשֶדה ןֹוִליש םיהַּ

 
ם לֵּ שְׁ  :הַּ

ג ם קֹוְרִאים ֻסכֹות ְלחַּ ג  גַּ ְסָתו ְבעֹונַּת ִכי ________. חַּ ג ֶשל ָהעֹוָנה – הַּ   ֻסכֹות חַּ

ְקָלאִ  חַּ ל ִלְשֹמר ְכֵדיו______  ______ . ֶאת קֹוְטִפים םיהַּ ָשֶדה עַּ ְקָלאִ  הַּ חַּ  ָיְשנּו םיהַּ

 ________.בְ 

י  הִׁ ָּכה מַּ ָרה סֻּ שֵּ  ? ּכְׁ

ֻסָכה ֶאת ְתִחיִלים הַּ ר - ִכּפּור יֹום ְבמֹוָצֵאי ִלְבנֹות מַּ חַּ ּצֹום ִסיּום ְלאַּ  ִלְבנֹות ֵיש .הַּ

ֵמש ְולֹא ֲחָדָשה ֻסָכה ֻסָכה ְלִהְשּתַּ ֻסָכה .ָשָנההַּ  ָכל ֶשָעְמָדה בַּ  ִלְהיֹות ְצִריָכה הַּ

ת חַּ ת ּתַּ ִים ִכּפַּ ָשמַּ ֻסָכה ֶאת .הַּ ִסים הַּ ּצֹוֵמחַּ  ִמן ִבְסָכְך ְמכַּ  ֶאת ֶשִיְראּו ָחשּוב, הַּ

כֹוָכִבים ְסָכְך ֶדֶרְך הַּ ִים יםכֹוָכבִ  ִכי, הַּ ָשמַּ ְמִנים  בַּ  .ֲחָדָשה ְיָמָמה ֶשִהְתִחיָלה,  ְמסַּ

 

 

 

יַּדן  כֹוא נָ ל   אֹון כֹוב נָ ת  ּכְׁ  ָפט ָּכל לְׁ שְׁ  .  מִׁ

ת ֻסָכה ִלְבנֹות ֶאְפָשר .1 חַּ  ______. ___ָלֵעץ ִמּתַּ

ְסָכְך ֶדֶרְך .2 כֹוָכִבים ֶאת ִלְראֹות ָצִריְך הַּ  . _____________הַּ

ֵמש ֻמָּתר .3  . ____________ֶבָחֵצר ָּתִמיד ֶשעֹוֶמֶדת בֻסָכה  ְלִהְשּתַּ

ל .4 ג עַּ ֻסָכה גַּ  . ____________בד גדול ָשִמים הַּ

ֻסָכה ֶאת .5 ְתִחיִלים הַּ  . ___________ִכּפּור יֹום ְבמֹוָצֵאי ִלְבנֹות מַּ

 


