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2  ערכת למידה לסוכות

5 עובדות עיקריות על סוכות
ויקרא 23:34 מציין לנו שחג הֻסּכֹות מתחיל ב 15- בתשרי ונמשך שבעה ימים, לאחר 

ִמיִני ֲעֶצֶרת' (תרתי משמע, 'היום השמיני של החג). בעוד שהימים  מכן אנו חוגגים את 'ְשׁ
ִמיִני ֲעֶצֶרת הם חגים בהם לא ניתן לבצע עבודה, ניתן לבצע  הראשונים של ֻסּכֹות וְשׁ
עבודות בחֹל ַהמֹוֵעד. בישראל, חג ִשְׂמַחת ּתֹוָרה חל כאשר אנו מסיימים ומתחילים 

ִמיִני ֲעֶצֶרת, ואילו מחוץ לישראל, חג  מחדש את קריאת התורה השנתית המתרחשת בְשׁ
ִמיִני ֲעֶצֶרת. זה נחגג יום לאחר ְשׁ

לׁש הְרָגִלים, תרתי משמע, 'שלושת חגי "הרגל" המוזכרים  חג הסוכות הוא אחד מָשׁ
בשמות 23:14. אלה הם החגים בהם העם היהודי היה הולך "ברגל" לבית המקדש 

בירושלים כדי להשתתף בקורבנות החגיגיים. אמנם אין עוד בית מקדש, אך יהודים 
לׁש ְרָגִלים. רבים בוחרים לצאת לחופשה בישראל בָשׁ

לׁש ְרָגִלים האחרים, ֻסּכֹות הוא גם חג היסטורי וגם חקלאי. מבחינה היסטורית,  כמו ָשׁ
הוא מציין את תקופת ארבעים השנים שבה נדדו בני ישראל במדבר. מבחינה 

חקלאית, סוכות הוא חג הקציר ומכונה ַחג ָהאִסיף (שמות 23:16), חג ההתכנסות.

כדי להנציח את האופן בו חיו בני ישראל במדבר, נוהגים יהודים רבים לחיות בֻסּכֹות 
(בקתות זמניות) במהלך חג זה. אמנם קירות ֻסּכֹות אלו עשויים להיות מכל חומר, אך 

ָכְך - להיות עשוי מפריטים טבעיים כמו עץ או עלים. אף על פי שיש  על הגג - המכונה ְסּ
אנשים שלא ישנים בסוכה, במיוחד אם הם גרים באקלים קר יותר, ההלכה היהודית 

מכתיבה שצריך לאכול ארוחות בסובה. בכל לילה של ֻסּכֹות מוזמנים אורחים מקראיים 
המכונים 'אושפיזין' לסוכה.

ִנים  ַעת ַהִמּ בנוסף למגורים בסוכֹות, התורה (ויקרא 23:40) מצווה גם כי נאגד את אְרַבּ
ים (ענפי הדס) וֲעָרבֹות (ענפי  שהם: לּוָלב (ענף דקל תמרים), ֶאְתרֹוג (פרי אתרוג), ֲהַדִסּ

ים, 2 ֲעָרבֹות ו 1- ֶאְתרֹוג. ערבה). המנהג הוא להחזיק יחד 1 לּוָלב עם 3 ֲהַדִסּ

כל הפרושים לקוחים מתוך דף המקורות שיצרנו בספריא.

https://www.jewishinteractive.org/
https://www.sefaria.org/sheets/186896?lang=bi
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5 רעיונות מצוינים לשימוש 

בJi ללמד על סוכות
 .Ji Studio או Ji Tap ניתן ליישם את הרעיונות הבאים באמצעות אחד מכלי היצירה
 Ji השתמשו בערכות היצירה של סוכות וצרו משחקים אינטראקטיביים; ב , Ji Tap ב

Studio, השתמשו בתבניות הספרים ובאוסף סוכות ליצירת ספרים וכרזות. 
לשניהם קישור לספריא, כך שתוכלו בקלות לייבא את הטקסטים והתפילות. 

לנוחיותכם יצרנו גיליון מקור בספריא כאן.

מדריך הדרכה לבניית סוכה

Ji Studio פעילות  Ji Tap פעילות

.Ji של Sukkah Challenge הכנה: סקרו את החוקים של בניית סוכה מתוך

• בחרו בערכת היצירה של סוכות.
• הכינו סדרת מסכים, שכל אחד מהם מציג שלב 

אחר של בניית הסוכה.
• בחרו מדבקות של קירות סוכה, סכך וקישוטים.

• השתמשו בפעילות אמור משהו כדי להציע 
עצות כיצד לבנות סוכה ודברים שיש להימנע 
מהם (למשל לא להשאיר חוטי חשמל בשטח 

פתוח אם יורד גשם!).

.Ji Studio בחרו אוסף סוכות ב •
• בחרו רקע קומיקס עם 3-4 פריימים.

• בחרו תמונות מתוך מדבקות> אוסף סוכות של 
קירות סוכה, סכך וקישוטים.

• השתמשו במקליט הקול כדי להציע עצות 
כיצד לבנות סוכה ודברים שיש להימנע מהם 
(למשל לא להשאיר חוטי חשמל בשטח פתוח 

אם יורד גשם!).

https://www.jewishinteractive.org/ji-studio-5/
https://www.jewishinteractive.org/ji-products-services/ji-tap-2/
https://www.sefaria.org/texts
https://www.sefaria.org/sheets/186896?lang=bi
https://www.jewishinteractive.org/ji-products-services/the-ji-collection/sukkah-challenge/
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 ערכת למידה לסוכות

Ji Studio פעילות  Ji Tap פעילות

Ji Studio פעילות  Ji Tap פעילות

• בחרו כל רקע מערכת סוכות. ואז בחרו בערכת היצירה 
של המורים- תבניות ובחרו תבנית עם 4 חלקים.

• בחרו את ערכת היצירה של ארבעת המינים, והכניסו 
תמונה של 4 המינים לכל אזור יחד עם המדבקה של 

שמו (גללו לסוף החפיסה כדי לראות את המילים.) 
הניחו את המילה מתחת לתמונה הנכונה.

• השתמשו בפעילות הפאזל וגזרו את המילים כקטעי 
פאזל. רשמו את שמו של כל פריט על היצירה שלו.

• הפעילו את המשחק - האם תוכלו  להתאים לכל שם 
את התמונה הנכונה?

Ji Studio בחרו אוסף סוכות סטודיו •
• הוסיפו תמונות של כל אחד מארבעת המינים 

מתוך מדבקות> ארבע מינים.
• בחרו את השמות של כל אחד מארבעת המינים 

מתוך מדבקות> תוויות.
• בעזרת כפתור הצליל, הקליטו את שם כל 

פריט, והניחו את לחצן ההפעלה לצד התמונה.

• המטרה ליצור פעילות Soundboard כדי להראות 
איזה אושפיזין תזמינו כל יום לסוכה שלכם. תזדקקו 

למסך 'תפריט' עם לחצנים לכל יום בשבוע. לאחר מכן 
צרו מסך חדש עבור כל אורח. עליכם להכין 8 מסכים.

• במסך 'תפריט':
1. בחרו רקע מערכת היצירה של קישוטים לסוכה 

המציגה את כל 7 האורחים.
2. בחרו בפעילות לוח שמע. עבור כל אורח, צרו אזור 
שניתן ללחוץ עליו, רשמו את שם האורח ואז בחרו 

את המסך שאליו יקפוץ.
• במסך של כל מבקר:

1. כניסו את המדבקה של שם אותו אורח.
2. צרו פעילות אמור משהו, תוך מתן מידע על האורח. 

זכרו להגדיר את הקפיצה לדף חזרה לתפריט.

.Ji Studio בחרו את אוסף סוכות של •
• בחרו להכין פוסטר לכל האושפיזין או רק עבור 

אורח ספציפי אחד.
• בעזרת תמונות ממדבקות> קישוטים, הוסף 

את שם האורח. תוכלו גם להוסיף את הטקסט 
שדקלם בעת קבלת פנים לכל אחד מאושפיזין 

מטקסטים תורניים> תפילות.
• הוסיפו תמונות רלוונטיות ממדבקות> 

קישוטים.

צרו פוסטרים / משחקים בנושא אושפיזין לסוכה שלכם
הכנה: עיינו באושפיזין השונים ש'מבקרים 'בסוכה.

תייגו את ארבעת המינים
הכנה: עברו על שמות ארבעת המינים 

https://www.jewishinteractive.org/
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• בחרו בכל אחת מערכות היצירה בנושא הסוכות 
(או כל רקע).

• צרו מסך חדש עבור כל סצנה של הסיפור. בחרו בכל 
מסך רקע ובחרו מדבקות לבניית הסצנה שלכם.

• בעזרת הפעילות אמור משהו, רשמו את הסיפור 
שלכם בנושא 'סיפור סוכות' בכל סצינה.

• הכינו לפחות 3 מסכים המראים מה יש לכם 
למכור: אחד לפריטים הדרושים לבניית סוכה 

(עץ, סכך), ואז מסך אחד לקישוטי סוכה, ומסך 
שלישי לארבעת המינים. תוכלו אפילו להוסיף 

מסך רביעי כדי למכור דגלים לשמחת תורה!
• דמיינו שאתה מנהלי חנות סוכות וצריכים 

לפרסם את מה שאתם צריכים למכור. השתמשו 
בפעילות אמור משהו בכל מסך כדי ליצור את 

המודעות שלכם.

.Ji Studio בחרו אוסף סוכות של •
• בחרו רקע קומיקס עם 4-5 פריימים.

• בבעזרת התווים והטקסט, עצבו 'סיפור 
סוכות' משלך.

. Ji Studio בחרו אוסף סוכות של •
• דמיינו שאתם מנהלי 'חנות סוכות' ואתם צריכים 

ליצור פוסטרים כדי לפרסם את מה שיש לכם 
למכור. בעזרת תמונות רקע מאוסף סוכות, 
הוסיפו מדבקות, טקסט ומחירים כדי ליצור 

'חנות סוכות' משלכם.

צור סיפור על הסוכות מהתורה
הכנה: עיינו בהיסטוריה של סוכות וצרו 'סיפור סוכות' של משפחה המתגוררת בסוכות במדבר.

צרו 'חנות Ji סוכות' משלך.
הכנה: סקרו את כל הפריטים להם אנו זקוקים לקראת חג הסוכות.

Ji Studio פעילות  Ji Tap פעילות

Ji Studio פעילות  Ji Tap פעילות

https://www.jewishinteractive.org/
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סוכות - ימים שונים של החג
גילאי 8-11

 Naima JPS משחק שתוכנן במיוחד עבור
בקנה אחד עם תוכנית הלימודים שלהם

בתוך ומחוץ לסוכה
 גילאי 6-8

 משחק זה נוצר על ידי הצוות החינוכי בספרייה
 הלאומית לישראל. במשחק זה התלמידים מגלים

 רישום מגרמניה משנת 1867 ומנתחים את
 המתרחש ברישום. הם לומדים על סוכות בעבר

ומחברים אותה לאיך שהם חוגגים את סוכות בימינו

חידון סוכות
גילאי 8-11

 השתמשו כפתיחה, במליאה או סתם
בשביל הכיף

Ji Tap משחקי סוכות ב

למשחקים נוספים הקליקו כאן.

התבוננו בבלוגים הקשורים לסוכות. 
הם מלאים בהשראה ומשמעות 

וישאירו אתכם נלהבים לחגוג!

לחץ כאן לקריאה!

בלוגים לסוכות

https://www.jewishinteractive.org/
https://jitap.net/store/course/93/
https://jitap.net/activities/g640/play/
https://jitap.net/activities/g640/play/
https://jitap.net/activities/g3qw/play/sukkot-quiz
https://jitap.net/activities/g3qw/play/sukkot-quiz
https://jitap.net/activities/g5rj/play/inside-and-outside-the-sukkah
https://jitap.net/activities/g5rj/play/inside-and-outside-the-sukkah
https://info.jewishinteractive.org/blog/topic/sukkot


7  ערכת למידה לסוכות

תכנתו ב  ScratchJr. קוד לסוכות הכולל טלטול לולב, 
הזמנת אורחים לסוכה וצפייה בכוכבים מנצנצים.

גיל מומלץ: גן ילדים - כיתה ב '
טכנולוגיה: Scratch Jr (אפליקציה)

קישור לתכנית לימודים

תכנות:
התלמידים ילמדו כיצד ביצוע התוכנית יכול להיות 

לא תוצאתי על ידי חזרה על דפוסי הוראות 
ושימוש באירועים לביצוע הוראות

לימודי יהדות:
 תא םירענמ ונא תוכוסבש ודמלי םידימלתה

הכוסל ונילא ףרטצהל םיחרוא םינימזמו בלולה

השתמשו בתהליך התכנון ההנדסי כדי לתכנן וליצור 
מודל של סוכה.

גיל מומלץ: ניתן להתאים לתלמידים צעירים מהגן 
ועד כיתה ה '

פעילות: אתגר עיצוב הסוכה הגדול

פעילות: יקוד בסוכה

קישור לתכנית לימודים

הנדסה:
תכננו ובנו סוכה יציבה, יפה ונוחה העומדת 

בקריטריונים העיצוביים של סוכה כשרה:
• חייבים לכלול לפחות 2 וחצי קירות

• חייבים לראות את הכוכבים דרך הגג
• צל יותר משמש

• צריך להיות חזק מספיק כדי לא ליפול ביום סוער

לימודי יהדות: למדו את החוקים הנוגעים 
לבניית סוכה

משאבי J-STEAM לסוכות

https://www.jewishinteractive.org/
https://www.jewishinteractive.org/project/sukkah-design-challenge/
https://www.jewishinteractive.org/project/sukkah-design-challenge/
https://www.jewishinteractive.org/project/code-in-the-sukkah/
https://www.jewishinteractive.org/project/code-in-the-sukkah/
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 Ji Tap בתור הורים או מורים, תוכלו להתאים את כל המשחקים על
או ליצור משחק חדש מההתחלה באמצעות ממשק אינטואיטיבי. 

פעילות כייפית בכיתה או במשפחה ולתרום להבנת הילדים שלך על 
לימודי יהדות בעוד הם עובדים בצוות ביצירתיות ותורמים לקהילה 

.Ji Tap היהודית ההולכת וגדלה ב

הורידו את Ji Tap ותנו ללמידה על סוכות להתחיל

https://www.jewishinteractive.org/
https://info.jewishinteractive.org/he/sign-up-to-ji-tap



