
נתניהתחכמוניתורני ד"חמ

לחנך באמונה ולגדול באהבה

ִליַהִקיׁשּוִטי ם ׁשֶׁ
דפי חוויה לכל יום בחג סוכות ושמחת תורה



:קישוט לסוכה

מגן דוד

,תלמידים יקרים

.מצורפים לכם חומרים להכנת מובייל של מגן דוד לקישוט הסוכה

:הכינו את הקישוט בהנאה, אחר ההוראות בהמשךעיקבו

מגן דוד לצביעה1.

חוט2.

חרוזים3.

את המגן דודציבעו1.

.השחילו את החרוזים לחוט2.

.חברו את החוט למגן דוד בניקוב המיועד לכך על המגן דוד3.



לחנך באמונה ולגדול באהבה-תחכמוניתורני ד"חמד    "בס

,תלמידי האהובים

?קישוטים לסוכה כבר הכנתם

אנו מזמינים אתכם  , לצד השרשראות והקישוטים הנהדרים

!לימוד תורה–האמיתילקשט את הסוכה בדבר 

! מבצע קישוטים לחג סוכות שוב יוצא לדרך

אנו מזמינים  , שנים למדינתנו האהובה70השנה במלאות 

אתכם ללמוד בכל יום מכל אושפיזין על כל אחד משבעת  

מקום המדינה ועד היום ועל הקשר של כל אושפיזין , העשורים

. לחזון ותקומת מדינת ישראל

בכל יום הצוות החינוכי יתקשר לתלמידים לשמוע את הפסוק 

!מצויין? פתרתם נכונה? למדתם. היומי ופתרון החידה

.תקבלו פרס בכנס מיוחד שיערך לאחר החג

?פתרתם ולא התקשרו אליכם

הביאו בכל זאת את הפנקס עם חתימות ההורים  

.ותכנסו להגרלת הפרסים החגיגית

.תודה

הרב משה עמיאל על עריכת הפנקס, לרב בית החינוך

, לרכזת החברתית אפרת נחום, אופוטובסקילסגנית שרית 

הילה צוקרד"עתילרכזת ייחודיות אתיה פלג ולרכזת 

.על ההובלה של מבצע סוכות

,בברכת חג שמח לכם ולבני ביתכם
מנהלת בית החינוך-'יודקוביץחגית 



:חתימת הורהמאשרים בשמחה 

ִלי  ח"תשע'ו בתשרי ה"יום חמישי ט-ַהִקיׁשּוִטים ׁשֶׁ

?אברהם אבינוהאם זה קשור גם ל. שנים למדינת ישראל70השנה מלאו 

(– )–

–

•

•

–––––

•

אברהם אבינו–האושפיזין ליום הראשון בחג 



:חתימת הורהמאשרים בשמחה 

ִלי  ח"תשע'ז בתשרי ה"יום שישי ט-ַהִקיׁשּוִטים ׁשֶׁ

–

(– )–

–

•

•

–––––

•

?יצחק אבינוהאם זה קשור גם ל. שנים למדינת ישראל70השנה מלאו 

יצחק אבינו–האושפיזין ליום השני בחג 



:חתימת הורהמאשרים בשמחה 

ִלי  ח"תשע'ז בתשרי ה"יום שבת י-ַהִקיׁשּוִטים ׁשֶׁ

–

(– )–

 .–

•

•

–––––

•

?יעקב אבינוהאם זה קשור גם ל. שנים למדינת ישראל70השנה מלאו 

יעקב אבינו–האושפיזין ליום השלישי בחג 



:חתימת הורהמאשרים בשמחה 

ִלי  ח"תשע'ח בתשרי ה"יום ראשון י-ַהִקיׁשּוִטים ׁשֶׁ

(– )–

–

•

•

–––––

•

?משה רבינוהאם זה קשור גם ל. שנים למדינת ישראל70השנה מלאו 

משה רבינו–האושפיזין ליום הרביעי בחג 



צפון

באדום סמנו 
מקומות שכבר 
!ביקרתם בהם

נתניה



,תלמידים מקסימים

אתם מוזמנים לשחק עם מפת  

.ארץ ישראל וכך להכירה טוב יותר

?היכן אני
אחד המשתתפים אומר שם 

הראשון שמניח , של מקום

אצבע על המקום במפה צובר  

.נקודה

?מי אני
כל משתתף בתורו חד חידה 

, על מקום בארץ ישראל

הראשון שמגלה מהו המקום  

.צובר נקודה

מנצח מי שצבר את מירב  
.הנקודות

בכחול סמנו 
מקומות שהייתם 

רוצים לבקר 
!בהם



:חתימת הורהמאשרים בשמחה 

ִלי  ח"תשע'ט בתשרי ה"יום שני י-ַהִקיׁשּוִטים ׁשֶׁ

(– )–

•

•
–

––––

•

?אהרון הכהן הגדולהאם זה קשור גם ל. שנים למדינת ישראל70השנה מלאו 

אהרון הכהן–האושפיזין ליום החמישי בחג 



:חתימת הורהמאשרים בשמחה 

ִלי  ח"תשע'בתשרי ה' יום שלישי כ-ַהִקיׁשּוִטים ׁשֶׁ

 ?–
–

(– )–

–

•

•
–

––––

•

?יוסף הצדיקהאם זה קשור גם ל. שנים למדינת ישראל70השנה מלאו 

יוסף–האושפיזין ליום השישי בחג 



:חתימת הורהמאשרים בשמחה 

ִלי  ח"תשע'א בתשרי ה"יום רביעי כ-ַהִקיׁשּוִטים ׁשֶׁ

(– )–

–

•

•
–

––––
•

?דוד המלךהאם זה קשור גם ל. שנים למדינת ישראל70השנה מלאו 

דוד–האושפיזין ליום השביעי בחג 



-סוכות ב

:חתימת הורהמאשרים בשמחה 

ּכֹות י ַהסֻּ תֵּ שְׁ
ץ ִנְבָחר ִלְהיֹות ַרב  ר ָהַרב גֵּ לַכֲאׁשֶׁ תֶׁ ל, ַהכֹּ תֶׁ ַהכֹּ

ׁשְמיָֻחדָהָיה ֲעבּורֹו ְלָמקֹום  דֶׁ ל ֲעבֹוַדת ַהקֹּ ַגם  , ׁשֶׁ

ל ן ִאיִׁשי ְוַגם ְלַמַען ָכל ַעם ִיְשָראֵּ פֶׁ .  ְבאֹּ

ן ִאיִׁשי פֶׁ ת ָמקֹום  , ְבאֹּ ַע ָשם אֶׁ ָהַרב ִהְתִמיד ִלְקבֹּ

ת ָמקֹום ְתִפָלתֹוִלּמּודֹו ִמְלַבד ְמקֹומֹו ַהָקבּוַע ,  ְואֶׁ

ל"ִביִׁשיַבת  ית אֵּ ַבע ַהְיהּוִדי" בֵּ ְברֹּ . ׁשֶׁ

ל ְיעֹוְדדּו  , ּוְלַמַען ַעם ִיְשָראֵּ ס ְנֲהִלים ׁשֶׁ ָהַרב ִבסֵּ

.ַהָגַעת ְיהּוִדים ְבָכל ְימֹות ַהָשָנה

ת ֻדְגָמא מֶׁ ץ , ְבַחג ֻסכֹותָהְיָתהְמֻפְרסֶׁ ָהַרב גֵּ
י ֻסכֹות ל ּוָבָנה ְׁשתֵּ ַלִּמְׁשָפָחה  –ַאַחת : ִהְׁשַתדֵּ

י  , ָסמּוְך ַלַבִית ְך ָכל ִׁשְבַעת ְימֵּ ׁשֶׁ ּוָבּה ָהַרב ָגר ְבמֶׁ

לִבְרָחַבת -ְוְׁשִנָיה . ַהַחג תֶׁ ְלַקָבַלת ָהעֹוִלים  , ַהכֹּ

ִהִגיעּו ַבַחג .ְוַהִּמְתַפְלִלים ָהַרִבים ׁשֶׁ

ד"החמדמות המופת השנתית של –הרב מאיר יהודה גץ 



...משפחתי ואני ממליצים

:בחג סוכות טיילתי עם משפחתי וכעת אנו שמחים להמליץ לכם לטייל ב

:שם המקום

:מיקום גיאוגרפי

:דרכי הגעה

:תיאור המקום

:אנחנו ממליצים לטייל שם כי

:איתכםכדאי להביא 

:עונה מומלצת לביקור במקום

של הפייסבוקנשמח לקבל מכם תמונות מהטיול ולהעלות אותן לדף 
0525563489: את התמונות שילחו בבקשה לטלפון. בית החינוך

:משפחת           ממליצה



...משחקים לדרך

:ארץ עיר
מחליטים מראש על קטגוריות  

ומאחר ומדובר  , המשחק
במשחק נסיעה ובהיעדר  

,  אפשרות לרשום את התשובות
מוטב שלא לקבוע יותר מדי  

,  ארץ: הבסיסיות הן)קטגוריות 
אחד  (. דומם, צומח, חי, עיר

את  !( בשקט)המשתתפים מונה 
עד שמכריזים  ' ב-'אותיות הא

".סטופ"
הראשון שמוצא תשובות לכל  

הקטגוריות שנקבעו הוא המנצח

:בום7
ובכל  , אחד הנוסעים מתחיל לספור בקול רם

במקום  " בום"אומרים כולם 7כפולה של הספרה 
"  בום"מי שלא זוכר לומר . המספר המתאים

.נפסל

אפשר כמובן לשחק זאת עם כל מספר וזו דרך  
.לתרגול לוח הכפלמצויינת שירים בהמשכים

.  אחד הנוסעים מתחיל לשיר
האחרים עוצרים אותו באמצע  
השיר וצריכים להמשיך ולשיר  

שיר המתחיל במילה בה  
.הסתיים השיר הקודם

אפשרות נוספת היא לזרוק  
מילה ולמצוא שיר  האוירלחלל 

.המתחיל במילה הזו

מי בא למסיבה
אחד המשתתפים מכריז את מי  -משחק ניחושים 

הוא מזמין למסיבה והשאר צריכים לנחש מה  
הניחוש נעשה  . המכנה המשותף לכל המוזמנים

באמצעות ניסיון להזמין אנשים או דברים נוספים  
.למסיבה

שואל אם גם  ' ב, מזמין מלפפון וגזר' א: למשל
מוזמנת וכך מגלה את המכנה המשותף  עגבניה
.ביניהם

!קחשמזה שם המצויינות-תחכמוני

:לבן, שחור, לא, כן
מנהלים שיחה בלי להגיד את  

.לבן, שחור, לא, כן: המילים הללו

מי שבטעות משלב את המילים  
התוצאה עשויה  .  נפסל, בשיחה

.להיות מצחיקה מאד



"נהדרת ירוקה, סוכתי הסוכה"

?קישטתם את הסוכה
!נשמח לראות אותה

.ושילחו אליצלמו את הסוכה המקושטת 
.שלנוהפייסבוקהתמונות יועלו וישותפו בעמוד 

.נשמח לקבל  ולשתף גם תמונות מטיולים ברחבי ישראל
0525563489: את התמונות שילחו בבקשה לטלפון

!מחכה לתמונות שלכם
.רכזת תקשוב-יפעישרה 

.בעמוד האמצעי בפנקס תמצאו את מפת ארץ ישראל
אנו מזמינים אתכם לשחק ולהמליץ לנו על טיול  

.בארצנו היפה

י  "הכרזה שלפניכם עוצבה ע

.ד"היהנקיןנעמה 

לכרזות נוספות להדפסה ולתלייה  

בסוכה סירקו את הברקוד  

:שלפניכם


