רציונל ומטרות היחידה
 חג הסוכות הוא חג החוגג את ה"יחד" .אנחנו יושבים יחד בסוכות ,דואגים להזמין לסוכה
אורחים ונוטלים את ארבעת המינים יחד באגודה אחת.
 ביחידה זו נבחן את סוגיית ה"יחד":
כיצד היא מתבטאת במצוות חג הסוכות ובמנהגיו?
כיצד היא תורמת לשמחת החג ,חג הנקרא בלשון חכמינו "זמן שמחתנו" וגם "החג" בה"א
הידיעה?
וכיצד משפיעה תחושת השייכות לקבוצה  −חווית ה"יחד"  −על היחיד?

ואם הזמן קצר...
אם הזמן קצר ולא תוכלו ללמד את היחידה כולה ,אנו ממליצים לתת עדיפות ראשונה
להוראת המדורים האלה:
 .1תעודת זהות )חזרה על מושגי יסוד(
 .2פותחים ספר )לימוד פסוקים מהתורה ומדרשים(
 .3צוהר לעולם )על משחקים שיתופיים(
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מבנה היחידה
הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד
מדור
"תעודת זהות"
"מה על הפרק?" והקומיקס

"פותחים ספר"

"בסימן קריאה"
"צוהר לעולם"
"על קצה הלשון"
"חידות חג"

נושא
חזרה על מושגי יסוד
הקשורים בחג
החשיבות לאפשר לכל אחד
להיות חלק מקבוצה ולא
לוותר על אף אחד מהקבוצה
לימוד מקורות בנושא
ארבעת המינים

הסיפור החסידי "פרחים
לסוכה"
על משחקים שיתופיים
המילה "אגודה" ומילים
נוספות מהשורש א-ג-ד
חידה המבוססת על מדרש

הפעלה מיוחדת
דף עבודה בנושא האושפיזין

הדגמה של נטילת לולב
ביאור המקורות בעזרת בניית
טבלאות
מתן ביטוי גרפי למתרחש
בסיפור
משחק כיתתי


תעודת זהות :חזרה על מושגי יסוד
שמות החג
חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים ,כלומר אחד משלושת החגים שבזמן שבית
המקדש היה קיים היו עולים בהם לרגל לירושלים ומביאים קורבנות לבית המקדש.
כמו לפסח ולשבועות ,גם לחג הסוכות שני ממדים :ממד היסטורי־דתי וממד חקלאי.
שני הממדים באים לידי ביטוי בשמות החג:
השם חג סוכות מזכיר את ישיבתם של בני ישראל בסוכות במדבר ,לאחר יציאתם ממצרים,
ואילו השמות – חג האסיף ,וזמן שמחתנו מזכירים את הפן החקלאי .בחג זה חגגו את סיום
אסיף התבואה ,והשמחה נבעה מתחושת הביטחון שחשו החקלאים לאחר שהתבואה
נאספה אל הגורן – יהיה די מזון להמשך השנה .שמחה זו באה לידי ביטוי גם בשם החג –
בה"א הידיעה – השם שהחכמים כינו בו את חג הסוכות.
מצוות החג ומנהגיו
יש להניח שהתלמידים יזכרו את המצווה לשבת בסוכה ואת המצווה ליטול את ארבעת
המינים שעסקנו בהן בשנים קודמות .מצווה מוכרת פחות אולי היא המצווה לשמוח בחג
הסוכות )"ושמחת בחגך ...והיית אך שמח" .דברים ,פרק ט"ז פסוק י"ד(.
אפשר להתעכב קצת על מצווה "משונה מעט" זו:
מדוע ציוותה התורה לשמוח? האם אפשר לצוות על אדם לשמוח? )אנו רגילים לחשוב
ששמחה היא רגש ספונטני ,בלתי רצוני(
האם אדם יכול לשמוח בעקבות ציווי או החלטה?
אלו שאלות מורכבות ,ואפשר להביא להן תשובות שונות .לפניכם הסבר אחד למהות המצווה
לשמוח :לעתים האדם אינו שם לב לדברים הטובים שבחייו ואינו מקדיש זמן להעריך אותם.
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המצווה "ושמחת "...מפנה את האדם לראות את הטוב בחייו ולהעריך אותו )בהקשר לחג
הסוכות מדובר בעיקר באסיף מוצלח של התבואה(.
אפשר להזמין התלמידים לחשוב על דוגמאות לדברים טובים שיש להם או שקרו להם ,ושהם
לא שמו לב אליהם ,אלא לאחר שאחרים העירו להם שראוי שישמחו בהם.
 מנהג האושפיזין – על פי המסורת ,בכל אחד מימי החג אנו מזמינים לסוכה באופן סמלי
"אורח" אחר ,את אחת מן הדמויות המרכזיות במסורת היהודית .אלו הם האושפיזין .לכל
אחד מן האושפיזין ייחסה המסורת מידה טובה אחרת ,וכאשר אנחנו מזמינים אותם אלינו
אנחנו כאילו מכניסים מידות טובות אלו לסוכתנו.
בחוברת לתלמידים הבאנו את רשימת האושפיזין המסורתית ,וגם הזכרנו את הנוהג,
שהתפתח בזמן האחרון ,להזמין גם נשים מכובדות מהמסורת היהודית .יש להדגיש שלא
התקדשה רשימה "רשמית" וסגורה של "אושפיזות" ,ושהרשימה שבחוברת היא רק דוגמה.
סוגיית ה"אושפיזות" היא הזדמנות נהדרת להראות לתלמידים שהמסורת היהודית
מתפתחת ואינה שוקטת על שמריה .במשך שנים רבות לא חשבו להוסיף נשים לרשימת
האושפיזין .ואולם ,המודעות לשוויון בין המינים ולמעמד האישה ביהדות בדור האחרון הניעה
קהילות שונות להתחיל ולהזמין לסוכתם גם נשים חשובות מתולדות העם ,ואכן הזמנת
אושפיזות לסוכה הוסיפה נדבך חדש למנהג האושפיזין .אפשר להפנות את התלמידים
לסידור "שירת הלב" בהוצאת קרן תל"י )עמ'  (178–177שם מובא "סדר אושפיזין" לאורחים
ולאורחות.
 דף עבודה
דף עבודה בנושא "אושפיזין ואושפיזות" מוצע בסוף יחידה זו ,ותוכלו לצלמו ולחלקו
לתלמידים .מטרתו היא לעזור לתלמידים לזכור מיהם האושפיזין המסורתיים ,וכן להבהיר
את מהות המנהג :האושפיזין )והאושפיזות( הנבחרים מייצגים מידות טובות שראוי להכניס
לסוכה שלנו ולחיינו בכלל.

שלושה
אבות

המידה  /התכונה
האושפיזין
חסד /
אברהם
הכנסת אורחים
דין )צדק(
יצחק
)שלימים קדושה
יעקב
נקרא "ישראל"(
שלמות עם ישראל
נבואה
משה
תורה
כהונה )=הממד
אהרון
הרוחני־הדתי(
)שסלח צדיקות
יוסף
ומכונה
לאחיו(
"יוסף הצדיק"
מלכות
דוד המלך

האושפיזות
שרה
רבקה

ארבע
אימהות
לאה ורחל
מרים הנביאה
דבורה השופטת

אסתר המלכה

נוסף על כך מבקשת הפעילות המוצעת בדף עבודה לחבר את מנהג האושפיזין לחיי
התלמידים בעזרת השאלה :מיהם האושפיזין האישיים שלכם?

3

הקומיקס
הקומיקס עוסק במצווה ליטול את ארבעת המינים )או "נטילת
לולב"( ,ומדגיש את המסר של המדרש הראשון שהתלמידים ילמדו
ביחידה זו )ראו עמ'  29בחוברת לתלמידים( ,והוא שעיקרה של מצווה
זו הוא איגוד ארבעת המינים יחד – אף על פי שהם שונים מאוד זה
מזה ,אף על פי שיחד הם נראים קבוצה משונה ,ואף על פי שאחד המינים הוא בכלל נטול
תכונות טובות...
 הקומיקס עוסק ברעיון ההכלה ) ,(inclusivenessבצורך לאפשר לכל פרט להיות חלק
מקבוצה ,לא לוותר על אף אחד ולא להשאיר אף אחד מחוץ לקבוצה.
ההכלה חשובה משתי סיבות:
א .אם נשאיר מישהו מחוץ לקבוצה ,או נדחה אותו ממנה ,אנחנו עלולים לפגוע בו ,להעביר
לו מסר שהוא אינו רצוי.
ב .גם אם נראה לכאורה שפרט כלשהו אינו שייך לקבוצה ,הכללתו בקבוצה עושה את
הקבוצה לשלמה ולעשירה יותר.
נוכל לשאול את התלמידים אם לדעתם כיתתם היא כיתה מכילה ,כלומר מאפשרת לכל מי
שרוצה להיות חלק מקבוצה להרגיש בה נוח .אפשר לדבר בפירוש על מה שמתרחש בכיתה
– האם יש בה חבורות "סגורות"? האם יש תלמידים שהקבוצה "דוחה" אותם?
 הכלב שוקו משווה את איגוד ארבעת המינים יחד לקשרי משפחה .אם נשתמש בדוגמה זו
נוכל להסביר בקלות שה"יחד" אינו שמח ורגוע תמיד .רוב הילדים יוכלו להעיד על כך שבחיי
המשפחה )כמו בכל מסגרת חברתית אחרת( יש זמנים שהכול מסתדרים היטב זה עם זה,
ויש זמנים שמסתדרים טוב פחות .אחד המסרים החשובים של יחידה זו הוא שלמרות הקושי
שבדבר ,לא כדאי לוותר על החיפוש אחר חוויה חיובית משותפת .כל בני האדם זקוקים
לתחושת השתייכות ,ורגעי ה"יחד" הטובים הופכים את המאמצים להשיגם לכדאיים.

פותחים ספר
א .כך כתוב בתורה
נפתח את לימוד המקורות בקריאת פסוקים מהתורה .באמצעות הפסוקים נזהה את הפנים
השונים של חג הסוכות ,פנים הבאים לידי ביטוי בשמות החג.

הפסוקים המדברים על חג הסוכות כ"זמן שמחתנו" כתובים בכתום:
ׁשב ְַעת י ִָמים .ו ְַחּג ֶֹתם א ֹתֹו ַחג ַלה'ִ ,
ֹלהיכֶם ִ
ּ ...וׂשְ ַמחְ ֶּתם ִלפְ ֵני ה' אֱ ֵ
ׁשב ְַעת י ִָמים ַּבּׁשָ נָה,
חֻ ַּקת עֹולָם לְד ֹר ֵֹתיכֶם ַּבח ֹדֶ ׁש ַהּׁשְ ִ ִ
ביעי ָּתחֹּגּו א ֹתֹו.


הפסוקים המדברים על החג כ"חג האסיף" כתובים בירוק:
ַ
ִ
ַ
ַאְך ַּבחֲ ִמּׁשָ ה עָ ׂשָ ר יֹום ַלח ֹדֶ ׁש ַהּׁשְ ִ ִ
ָארץ ָּתחֹּגּו אֶ ת חג ה' ׁשבְעת
ביעי ּבְָאסְ ְּפכֶם אֶ ת ְּתבּוַאת הָ ֶ
מיני ַ
ּובּיֹום ַהּׁשְ ִ ִ
ׁשּבָתֹון ַ
י ִָמיםַּ ,בּיֹום הָ ִראׁשֹון ַ
ׁשּבָתֹון.
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הפסוקים המזכירים את המצווה לשהות בסוכה כתובים בסגול:
ַּבּסֻ ּכ ֹת ֵּתׁשְ בּו ִ
ׁשב ְַעת י ִָמיםּ ,כָל הָ אֶ ז ְָרח ּב ְִיׂשְ ָר ֵאל ֵיׁשְ בּו ַּבּסֻ ּכ ֹת.
ְּתי אֶ ת ּב ְֵני ִיׂשְ ָר ֵאל ּב ִ ִ
הֹוׁשב ִ
ַ
ל ַ ַ
אֹותם ֵמאֶ ֶרץ ִמצ ְָר ִים,
ָ
ְהֹוציאי
ְמען ֵידְ עּו ד ֹר ֵֹתיכֶם ִּכי ַבּסֻ ּכֹות
אֲ ִני ה' אֱ ֵ
ֹלהיכֶם.


והפסוק המדבר על "חג הסוכות" כתוב בחום:
ביעי ַהּזֶה ַחג ַהּסֻ ּכֹות ִ
ַּ ...בחֲ ִמּׁשָ ה עָ ׂשָ ר יֹום ַלח ֹדֶ ׁש ַהּׁשְ ִ ִ
ׁשב ְַעת י ִָמים ַלה'.

ב .נטילת ארבעת המינים
 המקור המקראי למצוות נטילת ארבעת המינים
לפניכם הפסוק שלומדים ממנו את המצווה:
ּול ְַקחְ ּתֶ ם ָלכֶם ַּבּיֹום הָ ִראׁשֹון ִ
ְער ֵבי נ ַָחל,
ּפְרי ֵעץ הָ דָ ר ַּכּפ ֹת ּתְ מָ ִרים ַועֲ ַנף ֵעץ עָ ב ֹת ו ַ ְ
ֹלהיכֶם ִ
ּוׂשְ ַמחְ ֶּתם ִלפ ְֵני ה' אֱ ֵ
ׁשב ְַעת י ִָמים.
)ויקרא ,פרק כ"ג פסוק מ'(
בפסוק לא כתוב מה הם בדיוק ארבעת המינים ,אך חז"ל פירשו את הפסוק ונקבו בשמותיהם
של ארבעה צמחים מסוימים:
ְּפ ִרי ֵעץ הָ דָ ר – הוא האתרוג
ער ֵבי נ ַָחל – הם הערבה
ַ ְ
עֲ ַנף ֵעץ עָ ב ֹת – הוא ההדס
ַּכּפ ֹת ּתְ מָ ִרים – הוא הלולב

 הדגמה:
מומלץ מאוד להביא לכיתה את ארבעת המינים ולהדגים את מצוות
הנטילה.
לוקחים לולב אחד ,שלושה ענפים של הדס ושני ענפי ערבה ביד ימין
ואתרוג אחד ביד שמאל ומחזיקים אותם יחד .תחילה הפיטם של האתרוג
)הבליטה קטנה שבחלקו התחתון של הפרי( צריכה לפנות כלפי מטה,
ולאחר שמברכים "על נטילת לולב" )הברכה מובאת בחוברת לתלמידים
בעמ'  ,(28הופכים את האתרוג כשהפיטם פונה כלפי מעלה.
אגב ,אף על פי שנוסח הברכה מזכיר רק "נטילת לולב" הכוונה היא לכל
ארבעת המינים.
אפשר להזכיר גם את נענוע הלולב לארבע רוחות השמים .נענוע זה מסמל אולי את הפניה
למי שהעולם שלו ,למי שנמצא בכל מקום.
יש אומרים שהקול הנשמע כאשר מנענעים את הלולב דומה לקול הגשם .לפי פירוש זה,
הנענוע לכל הכיוונים נועד להזכיר את הגשמים שאנו מבקשים שירדו בכל העולם .את
הגשמים נתחיל "להזכיר" בתפילה מיד לאחר חג הסוכות )ראו על כך ביחידה לשמיני עצרת(.
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ג .מה מסמלים ארבעת המינים? – המדרש הראשון
בחוברת לתלמיד הבאנו שני מדרשים המציעים שני פירושים שונים למשמעותם הסמלית של
ארבעת המינים .על פי המדרש הראשון ארבעת המינים הם סמל לארבע קבוצות המרכיבות
את העם היהודי.
הבנת לשונו של המדרש הראשון:
תחילה יש להציג את שתי התכונות שבאמצעותן תיארו החכמים את ארבעת המינים
במדרש :הטעם והריח .אפשר להכין עם התלמידים טבלה ,וכדאי שהתלמידים ימלאו את
הטבלה בעזרת בדיקה של ארבעה מינים אמתיים.
לולב
)של דקל
תמרים(

טעם

אתרוג



הדס



ערבה

–

–

)המדרש מתכוון
לטעמו של הפרי,
התמר(

ריח



–



–

יש לקרוא עם התלמידים את החלק הראשון של המדרש ולהסביר את המשל שהמשילו
החכמים:
"פרי עץ הדר אלו ישראל.
מה אתרוג זה יש בו טעם ויש בו ריח –
כך ישראל יש בהם בני אדם שיש בהם תורה ויש בהם מעשים טובים.
החכמים המשילו את הטעם והריח של ארבעת המינים לתכונות אנושיות:
למה נמשל הטעם? )לתורה – וכן לאדם שיודע הרבה תורה(
למה נמשל הריח? )למעשים טובים ,וכן לאדם שעושה מעשים טובים(
כעת ,אפשר להוסיף לטבלה שורה נוספת שתעזור לנו בהבנת המדרש:
לולב
)של דקל
תמרים(

טעם
ריח
טעם = תורה
ריח = מעשים
טובים

אתרוג

הדס


–




יהודים הבקיאים
בתורה ,אך אינם
עוסקים במעשים
טובים.

יהודים הבקיאים
בתורה וגם
עוסקים במעשים
טובים.
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ערבה

–

יהודים שאינם
בקיאים בתורה,
אך עוסקים
במעשים טובים.

–
–
יהודים שאינם
בקיאים בתורה
וגם אינם עוסקים
במעשים טובים.

 המסר העיקרי של המדרש הראשון
היה אפשר לחשוב שאפשר לוותר על הערבה ,שהרי אין
לה תכונות חיוביות כלל ,ואולם על פי ההלכה אין המצווה
שלמה בלעדיה .המדרש בא ללמד ,שכפי שאי אפשר
לוותר על אף אחד מארבעת המינים ,כך אין לוותר על
קבוצת אנשים מתוך העם.
כפי שכתוב בשורה האחרונה במדרש" :אלא אמר הקב"ה:
ייקשרו כולם אגודה אחת "...כלומר ,עליכם לחבר את כולם ,כולם אמורים להיות חלק
מה"אגודה" .כולנו חלק מהעם ,גם מי שהם שונים מאוד מאתנו ,גם אלו שלכאורה אינם בעלי
תכונות חיוביות ,כי רק אם כוללים את כולם מגיעים לשלם.
למורה בלבד:
נ"ב בחוברת לתלמידים לא הבאנו את השורה האחרונה של המדרש המקורי ,משום
שחשבנו שהיא עשויה להיות קשה להם .המדרש מסתיים כך:
" ...אלא אמר הקב"ה :ייקשרו כולם אגודה אחת ...ואם עשיתם כך ,אותה שעה אני מתעלה"
)על פי מדרש ויקרא רבה] ,מהדורת מרגליות[ פרשה ל' ,סימן י"ב(
 דיון במדרש הראשון
ההנחיה שהמדרש מסתיים בה" :ייקשרו כולם אגודה אחת" ,היא אמירה יפה ופשוטה ,אך
למעשה מדובר באתגר לא פשוט:
בכל קבוצה שאנחנו משתייכים אליה יש אנשים שאיננו מסכימים עם דעותיהם ,לפעמים יש
אנשים שאיננו מעריכים את מעשיהם או איננו מחבבים את אישיותם .בכל קבוצה אנושית יש
"רעים"" ,טיפשים" ו"חלשים" – האם לפי המדרש שלפנינו אנחנו אמורים "לחבק" את כולם?
אפשרות אחת להבין את המדרש היא שאמנם איננו חייבים להסכים עם כל הדעות ולהעריך
את כל המעשים ,וכמובן איננו חייבים לאהוב את כולם ,אבל חובה עלינו לקבל את היותם
חלק מהעם שלנו ולא להתנתק מהם .אם מדובר באנשים שאנו מתנגדים לדעותיהם ,נוכל
להתווכח אתם ,אך לא נוכל לשאוף לביטול קיומם או להפר את זכותם להביע את דעתם .גם
אם מדובר במי שעושים מעשיהם לא ראויים ,ואפילו בפושעים ממש ,אסור לנו לסגור בפניהם
את הדלת או להחרים אותם ,אלא עלינו לנסות לסייע להם כפי יכולתנו לשנות את דרכם
ולהשתקם )קיימות למשל עמותות המלמדות אסירים מקצוע כדי שעם שחרורם יוכלו לחזור
לחיים "רגילים" ביתר קלות(.
נ"ב :למדרש שקראנו גרסאות שונות .אחד ההבדלים בין הגרסאות הוא בסיומת שלהן.
הסיומת המוכרת היא :אמר הקב"ה :ייקשרו כולם אגודה אחת והם מכפרים אלו על אלו.

 השיר והאיור:
השיר והאיור שבתחתית הדף נועדו לסייע להבנת המדרש .הם מדגימים כיצד מרגיש פרט
אחד בקבוצה )כאן ,הערבה( כאשר "מכילים" אותו ולא מוותרים עליו .באמצעות האיור והשיר
אפשר להיטיב להבין גם את השמחה שמעוררת חוויית ה"יחד".
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ד .מה מסמלים ארבעת המינים? – המדרש השני
המדרש השני משווה את ארבעת המינים לאיברים בגוף האדם.
כמו במדרש הראשון ,גם כאן המסר הוא שאין לוותר על אף אחד מהפרטים
בקבוצה או במערכת ,ואולם כאן הסיבה אחרת:
כמו שכל איבר חיוני לשלמות הגוף ,כך לכל אדם בקבוצה מקום ותפקיד משלו,
ובלעדיו אין הקבוצה שלמה.

ה .זמן שמחתנו – שמחה כפולה ומכופלת ,סיום בשירה
 סיכום :החלק האחרון במדור "פותחים ספר" חוזר אל מצוות השמחה ומביא שלושה
מקורות לשמחה בחג הסוכות:
 אסיף היבולים – שמחה על שיהיה די מזון לחודשים הקרובים.
 הישיבה בסוכה – שמחה על הישיבה "יחד" בסוכה.
 האושפיזין – השמחה הבאה עם אירוח האורחים בסוכה.
 סיום בשירת הפסוק:













ּומה ּנ ִָעים ׁשֶ בֶת ִ
הּנה ַמה ּטֹוב ַ
ִ ֵ
ַאחים ַּגם י ַָחד.
) ִ
תהלים ,פרק קל"ג פסוק א'(

רוב התלמידים מכירים בוודאי את השיר ,אבל זו הזדמנות להראות להם שמדובר בפסוק
מהתנ"ך.
כדאי לבקש מהתלמידים להיזכר בחוויות של "יחד" שחוו ובשמחה שחשו בעקבותיהן .בעזרת
הדוגמאות שיביאו התלמידים נראה שיש מסגרות שונות שאנחנו חווים בהם תחושת "יחד".
תחושה זו מקורה בגורמים שונים – לפעמים מדובר באירוע גדול ויוצא דופן )ביישוב,
בקהילה( ולפעמים באירוע "רגיל" ואפילו יום־יומי )כמו ישיבה משפחתית סביב השולחן או
משחק עם חברים(.

בסימן קריאה – פרחים לסוכה
 הסיפור "פרחים לסוכה" הוא עיבוד של סיפור חסידי.
לפני שקוראים את הסיפור יש לשאול את התלמידים :מי הכין
בעבר קישוטים לסוכה?
אילו קישוטים הכנתם? הסוכה בעצמה מיוחדת מאוד ,מדוע אפוא
מקובל כל־כך להשקיע עוד זמן ומחשבה בקישוט הסוכה?
 הידור מצווה
התמקדנו בנושא זה בהרחבה ביחידה שהוקדשה לחג הסוכות
בתכנית מעגל החגים לכיתה ג' ,אך ייתכן שיהיה צורך לרענן את
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זוכרים?
בתכנית מעגל החגים לכיתה ג'
הבאנו את הסיפור "אתרוג
בגודל סוס" בעיבודו של שלמה
אבס .גם בסיפור ההוא מופיע
רעיון דומה ,גם שם פגשנו
התנגשות בין שני ערכים :בין
הידור מצווה )קניית אתרוג
מהודר( למתן צדקה )לעגלון(.

זיכרונם של התלמידים" .הידור מצווה" הוא הקפדה במצוות ודקדוק בפרטיהן ,גם בפרטים
שאינם מעיקר הדין .למשל ,בחג הסוכות רבים מקפידים לבחור "אתרוג מהודר" )גדול ויפה(
כדי לבטא את חיבתם למצוות "נטילת לולב" .גם המנהג לקשט את הסוכה קשור לרצון
"להדר" במצוות הישיבה בסוכה ,כלומר לקיים את המצווה בדרך טובה יותר ויפה יותר
)ולהשקיע בכך כסף ,זמן ומחשבה( ,ולא להסתפק רק במה שדורשת ההלכה.
 דיון
לאחר קריאת הסיפור אפשר לקיים דיון בעזרת שאלות מכוונות מעין אלה:
 הסיפור שלפנינו מתאר התנגשות בין הערך "הידור מצווה" לערך אחר .מהו הערך השני? האביונים ביקשו עזרה מתוך צורך מוחשי וממשי ,אך גם מתוך צורך רגשי .מה היה הקושיהרגשי שחשו לקראת החג?
 כיצד קשורה בקשת האביונים לנושא "היחד" ולנושא "השמחה" המאפיינים את חגהסוכות?

צוהר לעולם – ביחד גם במשחק

הערה דידקטית:
אנו ממליצים ללמד את כל המדורים ביחידה שברצונכם ללמד בשיעור זה לפני קריאת
המדור הזה ,ולשחק את המשחק המתואר במדור בסוף השיעור ,כדי לסיימו בצחוק
ובשמחה.
 משחקים רבים הם משחקים תחרותיים ,אך יש גם משחקים שיתופיים .מדור זה מביא
דוגמה למשחק שיתופי – משחק שאין בו מנצח אחד ,אלא שכל המשתתפים בו הם קבוצה
אחת הפועלת להשגת משימה משותפת .במשחק מסוג זה המשתתפים תלויים זה בזה,
והצלחת האחד היא הצלחת הקבוצה כולה.
 לאחר שהתלמידים קראו את המדור אפשר לשאול את התלמידים:
האם אתם מכירים משחקים אחרים מסוג זה? מה אתם מעדיפים – משחקים שיתופיים או
משחקים תחרותיים? מהם היתרונות של כל אחד מסוגי המשחק?
מומלץ מאוד לנסות את המשחק המתואר במדור ,וגם משחקים שיתופיים אחרים
שהתלמידים יציעו.
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על קצה הלשון

המדור מציג מילים אחדות מהשורש א-ג-ד ,ומצביע על
המשותף להן – כולן קשורות לחיבור בין דברים שונים:
אגודה ,אגד )שמה של חברת האוטובוסים( ואגד מדבק.

חידת חג
החידה מבוססת על המדרש הרואה בארבעת המינים משל לארבע קבוצות בעם )המדרש
הראשון מתוך השניים שלימדנו ביחידה זו ובו "תורה" ]וכן ידע בכלל[ נמשלה לטעם ,ומעשים
טובים נמשלו לריח(.
כדי לפתור את החידה אפשר להציע לתלמידים להיעזר בטבלה שהשלמנו כאשר ניסינו להבין
את המדרש.
זיו הוא בקיא בתורה וגם מוכן לעזור לניר )לעשות מעשה טוב( ,לפיכך הוא דומה לאתרוג
שיש לו גם טעם וגם ריח.
אחותו הקטנה של ניר רוצה לעזור ,אבל אין לה הידע הנדרש ,ולכן היא דומה להדס שאין לו
טעם אבל יש לו ריח.
אחיו הבכור של ניר בקיא בתורה ,אך אינו מוכן לתרום מזמנו כדי לעזור לאחיו ,לפיכך הוא
דומה ללולב – שיש לו טעם ,אך אין לו ריח.
בחידה ,אין דמות הדומה לערבה )שאין לה טעם וגם לא ריח(.
אפשר להציע לתלמידים לנסות לחבר עוד חידות מסוג זה ,ולבדוק אם חבריהם לכיתה
מצליחים לפתור אותן.
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אושפיזין ,אושפיזות וחידות
בחג הסוכות אנו מזמינים אורחים רבים להתארח בסוכה :בני משפחה ,חברים,
וגם אישים חשובים מהמסורת היהודית – האושפיזין והאושפיזות.
 .1לפניכם כמה פתקים ובהם משימות או חידות הקשורות באושפיזין.
ִּפתרו את החידות ומלאו את המשימות.
אותי הציל האל בעת העקדה.
נולדו לי תאומים שרבו על ברכתי.
שמי __________
ואני ,האב השני.

אני אבי האומה והראשון מכולם.
את אוהלי פתחתי לאורחים – להכניסם.
על אנשי סדום התפללתי כדי להצילם.
שרה היא אשתי ושמי ________.

משה ואני אחים אנחנו,
אל פרעה ביחד הלכנו.
בניי ואני במשכן היינו כוהנים,
שמי ______ ועליי במדרש מספרים
שאני "אוהב שלום" ומקרב בין אנשים.

על גוליית הענק גברתי.
לנגן בכינור תמיד אהבתי,
אני  ,.............הייתי מלך על ישראל.
ואומרים שמזרעי יבוא המשיח הגואל.

אֶ ת חיי סיכנתי
והצלתי את עמי
שמי _______ _______
והמלך לא ידע שאני יהודייה.

אושפיזין – יש
שבעה!
מי מן האושפיזין
המסורתיים אינו
מוזכר בפתקים?
רשמו את שמו כאן
..........................

כתבו כאן חידה על משה

אושפיזות – יש שבע!
בפתקים מוזכרת
אושפיזה אחת בלבד.
רשמו למטה עוד שני
שמות של נשים חשובות
מהמסורת היהודית
שלדעתכם כדאי להזמינן
לסוכה.
 .......................
........................

 .2כל האושפיזין שאנחנו מזמינים לסוכה הם בעלי מידות טובות ,וכאשר אנחנו מזמינים
אותם אלינו אנחנו כאילו מכניסים אל הסוכה שלנו את המידות הטובות האלה.
א .מי מהאושפיזין ידוע שהקפיד בהכנסת אורחים?................
ב .מי מהאושפיזין מייצג תכונה של מנהיגות?...........................
 .3מאחורי הדף כתבו חידה על דמות שהייתם רוצים להזמין לסוכה ,דמות שגם היא בעלת
מידה או תכונה שאתם מעריכים" .האושפיז" או "האושפיזה" שלכם יכול להיות דמות
מהמסורת או מתולדות העם ,דמות ציבורית מוכרת ,או מישהו שאתם מכירים .הציגו את
החידה שלכם לבני משפחתכם )אפשר לעשות זאת בסוכה(.
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