
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ט"ז בתשרי ה'תשע"ה שישי ליום ♠  2 קישוטשלי  קישוטיםה

 חתימה הורה: ___________________ .בשמחה יםמאשר
" יי ֵיׁש". מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל -"ְוָאַהְבתָּ  מפעל ההלכה לילדי ישראל. ממשיכים את הדרך בסימן "ְלַהְנִחיל אֹוַהבָּ
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 אבינו יצחקפיזין של היום: האוש

 הלכה יומית

בכל יום בחג  המיניםת ארבעאת לקחת מצווה  .א

ארבעת  ."ולקחתם לכם..., שנאמר "ותסוכה

ענפי  (,1)ענף לולב  (,1)נים הם: פרי אתרוג יהמ

 וקושרים אותם יחד. (.2)ענפי ערבות  (,3)הדסים 

לברך ולנענע בהם לכל צד מארבע המצווה היא  .ב

ים עוד ומנענעים בהם בעת ומוסיפ .רוחות

גם ילדים  אמירת ההלל בפסוקים ידועים.

 מתחנכים למצווה, וקונים להם ארבעה מינים.
 

 משהו מיוחד שעשיתי היום:

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 ?רץ ישראלצא מאאיש הגבורה. האם הוא ייצחק חידת היום: 

ִלי  'תשע"ההט"ו בתשרי  חמישי יוםל ♠  1 קישוט ַהִקיׁשּוִטים ׁשֶׁ

 אברהם אבינוהאושפיזין של היום: 

 הלכה יומית

, שנאמר "בסוכות תשבו מצווה לשבת בסוכה .א

שבעה ימים". מצות הישיבה בסוכה כוללת: 

 כל צורך ראוי ושינה.אכילה, ישיבה ללימוד ול

בלילה מברכים על מצוות הישיבה בסוכה  .ב

לפני כל הראשון בברכת הקידוש. ובכל יום 

אכילת קבע, כי בה ניכרת הישיבה בסוכה 

 במיוחד. נוסח הברכה:
ה רֻוְך ַאֻתָ  , ֱאלֵֹהינֻו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,ה' ֻבָ

כָֻ  ֻסֺ ב ֻבַ ֵ נֻו ֵליש  ִמְצֹוָתיו ְוִצֻוָ נֻו ֻבְ ָ ש  ר ִקֻדְ ֶ  ה:ֲאש 
 

 משהו מיוחד שעשיתי היום:

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 שהוא עשה? יוחדמציין מעשה אברהם איש החסד.  חידת היום:

 חתימה הורה: ___________________ .בשמחה יםמאשר
" יי ֵיׁש". מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל -"ְוָאַהְבתָּ  מפעל ההלכה לילדי ישראל. ממשיכים את הדרך בסימן "ְלַהְנִחיל אֹוַהבָּ
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 חג סוכות ושמחת תורהכל יום בלחוויה  פיד ילִ ׁשֶׁ  יםִט וּ ׁש יִק הַ 
" יי ֵיׁש". מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל -"ְוָאַהְבתָּ  מפעל ההלכה לילדי ישראל. ממשיכים את הדרך בסימן "ְלַהְנִחיל אֹוַהבָּ
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" יי ֵיׁש". מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל -"ְוָאַהְבתָּ  מפעל ההלכה לילדי ישראל. ממשיכים את הדרך בסימן "ְלַהְנִחיל אֹוַהבָּ
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 הסיפור הקצר לחג           

 

לידינו גרה משפחה פשוטה בבית גרנו בעיר.  סוכת שלום. ♠

עשירים צנוע וישן, ושם במרכז השכונה גרה משפחה אחת של 

והדורה. אנחנו בקושי נפגשים, ובכלל לא מכירים.  בוילה גדולה

אבל בחג סוכות כל כך שמחתי. כי כולם יצאו מהבתים וישבו 

בחוץ, בסוכות. שמענו זה את זה, אוכלים, שרים. במעבר בין 

 הבית לסוכה, הכרנו ונהיינו יחד כמו משפחה.
 

ככה זה אחים, קצת רבים לפעמים. אבא קרא לנו,  כולנו יחד. ♠

יש בו טעם וריח.  –הראה את ארבעת המינים ואמר: האתרוג 

יש בהם ריח  –בתמרים יש בו טעם ולא ריח. ההדסים  –הלולב 

אין בה לא טעם ולא ריח. והם קשורים יחד  –ולא טעם. הערבה 

לקיים מצווה. הבא נלמד מהם. במקום להיות שונים, נהיה 

 ם זה... חייכנו והמשכנו לשחק ביחד.-משלימים זה לזה וזה ע
 

הרב אמר שכל ערב באים  .האושפיזין שבאו לסוכה ♠

גים האושפיזין לכל סוכה. בערב הראשון אמרתי את הנוסח שנוה

לומר... אבל לא ראיתי שהם באו אלינו לסוכה. למחרת פניתי אל 

הרב ושאלתי: 'כבוד הרב, למה הם לא באו אלינו?'. הרב ענה לי: 

ובכוח  –אתה יודע, גם אני לא ראיתי, אבל אני מאמין שהם באו 

 האמונה רואים יותר.
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 ומשה רבינהאושפיזין של היום: 

 הלכה יומית

י ימבכל יום מ, בתוך הסוכהמצווה ללמוד תורה  .א

. נוהגים ללמוד הלכות סוכה כשרה וסוכה החג

פסולה, הלכות הישיבה בסוכה, והלכות ארבעת 

 המינים. וכן קוראים משנה מסכת סוכה.

לחם חייבים לאכול בתוך הסוכה. -ילת פתכל אכ .ב

שתיה ומאכלים קלים, משתדלים להדר לשתות 

 ולאכול גם כן בסוכה, ואפשר גם מחוץ לסוכה.
 

 משהו מיוחד שעשיתי היום:

___________________________________________ 

___________________________________________ 

ן: "משה קבל תורה ומסרה משה איש התורה. שנחידת היום: 

ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי 

 כנסת הגדולה".

 שע"הי"ח בתשרי ה'ת ינש ליום ♠  4 קישוטשלי  קישוטיםה

 חתימה הורה: ___________________ .בשמחה יםמאשר
" יי ֵיׁש". מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל -"ְוָאַהְבתָּ  מפעל ההלכה לילדי ישראל. ממשיכים את הדרך בסימן "ְלַהְנִחיל אֹוַהבָּ
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 אבינויעקב האושפיזין של היום: 

 הלכה יומית

שנאמר , ולשמח בימי החגמצווה לשמוח  .א

הרבה נוהגים  .ושמחת בחגך... והיית אך שמח""

לקבוע בערבי החג את "שמחת בית השואבה", 

 זכר לשמחה שהייתה נוהגת בזמן המקדש.

מן הזה שעדיין גם בז מצווה לעלות לירושלים .ב

בית המקדש לא נבנה, ובאים אל הכותל המערבי 

ים לשאת שם תפילה לפני ה'. יש המשתדלים לקי

 מצוות נענוע בארבעת המינים.גם בכותל 

 

 משהו מיוחד שעשיתי היום:

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 יעקב איש האמת. עם מי הוא נלחם ונצח? חידת היום:

ִלי  בתשרי ה'תשע"ה ראשון י"ז יוםל ♠ 3 קישוט ַהִקיׁשּוִטים ׁשֶׁ

 חתימה הורה: ___________________ .בשמחה יםמאשר
" יי ֵיׁש". מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל -"ְוָאַהְבתָּ  מפעל ההלכה לילדי ישראל. ממשיכים את הדרך בסימן "ְלַהְנִחיל אֹוַהבָּ
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 יוסף הצדיקהאושפיזין של היום: 

 הלכה יומית

, ולכן מתנהגים הסוכה היא מקום של מצוה .א

בתוך הסוכה בכבוד ובנימוס, ומשתדלים לשהות 

בה רוב הזמן שאפשר. לילדים מותר לקרוא 

ולשחק בסוכה, ובתנאי שהם משחקים 

 ומתנהגים באופן ראוי ומכובד.

בונים את הסוכה במקום מכובד הראוי לה,  .ב

באופן שאפשר לשבת בה כל שבעת ימי החג. ואם 

בנו סוכה במקום שלא מאפשר לשבת בה, איננה 

 .מתאיםוחובה להעבירה למקום  ,כשרה
 

 משהו מיוחד שעשיתי היום:

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 במה יוסף זכה לתואר הזה? .צדיקאיש  יוסףחידת היום: 

 רביעי כ' בתשרי ה'תשע"ה ליום ♠  6 קישוטשלי  קישוטיםה

 חתימה הורה: ___________________ .בשמחה יםמאשר
" יי ֵיׁש". מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל -"ְוָאַהְבתָּ  מפעל ההלכה לילדי ישראל. ממשיכים את הדרך בסימן "ְלַהְנִחיל אֹוַהבָּ
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 הרון הכהןאהאושפיזין של היום: 

 הלכה יומית

, להזמין לפני שנכנסים מנהג ה"אושפיזין" ידוע .א

בכל ערב מימי חג  לסוכה את ה"אושפיזין

הסוכות". מזמינים את האושפיזין המיוחד 

לאותו היום, ויחד עמו את כולם. לאחר מכן, 

 נכנסים לסוכה ויושבים בה.

"אושפיזין" הם שבעה רועים המנהיגים  .ב

העליונים לעם ישראל, הבאים ומתארחים בתוך 

ברהם, יצחק, יעקב, הסוכה. האושפיזין הם: א

 משה, אהרון, יוסף ודוד.
 

 משהו מיוחד שעשיתי היום:

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 עודד את החברות?. איך אהרון חברותאהרון איש ה חידת היום:

ִלי  שלישי י"ט בתשרי ה'תשע"ה יוםל ♠ 5 קישוט ַהִקיׁשּוִטים ׁשֶׁ

 חתימה הורה: ___________________ .בשמחה יםמאשר
" יי ֵיׁש". מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל -"ְוָאַהְבתָּ  מפעל ההלכה לילדי ישראל. ממשיכים את הדרך בסימן "ְלַהְנִחיל אֹוַהבָּ
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ִלי  כ"א בתשרי ה'תשע"ה חמישי יוםל ♠  7 קישוט ַהִקיׁשּוִטים ׁשֶׁ

 דוד המלךהאושפיזין של היום: 

 הלכה יומית

ליל היום השביעי של חג הוא  "הושענא רבא" .א

הדין לכל בלילה הזה נגמרת חתימת  הסוכות.

אדם, ולכן נוהגים ללמוד בו במשך הלילה סדר 

לימוד ידוע, ולהרבות בו תפילה של פרקי 

 סליחות שבהם מבקשים מה': הושע נא!

להרבות ישיבה בסוכה.  גם ביום השביעימצווה  .ב

עד לזמן  יוצאים ממנה ולא מפרקים כלוםלא 

וביום המחרת אסור לשבת  שקיעת השמש.

 עט.בסוכה אלא אם פסלו בה מ
 

 משהו מיוחד שעשיתי היום:

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 בן דוד?-דוד איש המלכות. במה הוא זכה למשיח חידת היום:

 חתימה הורה: ___________________ .בשמחה יםמאשר
" יי ֵיׁש". מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל -"ְוָאַהְבתָּ  מפעל ההלכה לילדי ישראל. ממשיכים את הדרך בסימן "ְלַהְנִחיל אֹוַהבָּ
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 כ"ב בתשרי ה'תשע"ה שישי ליום ♠  8 קישוטשלי  קישוטיםה

 שמחת תורה: עצרת-חג שמיני

 הלכה יומית

הוא היום השמיני לאחר ימי  עצרת-יום שמיני .א

הוא חג בפני עצמו, הנוסף לשלושת  סוכות.

 הרגלים: פסח שבועות וסוכות.

עצרת, על -הוא שם נוסף לחג שמיני שמחת תורה .ב

ראל בחמשה סיום הלימוד השנתי של כל עם יש

חומשי התורה. ביום הזה משלימים פרשת 

"וזאת הברכה", ומיד מתחילים פרשת 

 "בראשית".
 

 משהו מיוחד שעשיתי היום:

___________________________________________ 

___________________________________________ 

באיזו אות מסתיימת התורה? ובאיזו אות התורה חידת היום: 

 ?? מה נלמד מכך...איזו מלה התקבלה –ילה? מתח

 חתימה הורה: ___________________ .בשמחה יםמאשר
" יי ֵיׁש". מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל -"ְוָאַהְבתָּ  מפעל ההלכה לילדי ישראל. ממשיכים את הדרך בסימן "ְלַהְנִחיל אֹוַהבָּ
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