
איזה חג נפלא! כמה רעיונות נהדרים יש בו, 
וכל כך הרבה ימים לבטא אותם:

הקמת  עם  נותר  סוכות  דווקא  ומתפתחת,  מתמשכת  יצירה  של  לעדנה  שזכו  אחרים  מחגים  להבדיל 
הסוכה, ולא הרב המעבר לכך, ברוב הבתים והקהילות. 

מתוך שלל הרעיונות העולים מן החג, בחרנו ארבעה בלבד: הסתיו והאסיף, אירעיות, הכנסת אורחים, 
הצעות  המנהגים,  סוכות,  לחג  קשור  הכל  ואיך  רקע,  קצת  הכולל  עמוד  רעיון  לכל  הקדשנו  והשלום. 
לפעילות במשפחה ובקהילה, וקצת מקורות להשראה. מוזמנות ומוזמנים לבחור אחד או כמה, לעשות 

התאמות למשפחתכם או קהילתכם, ולהעשיר ולהעמיק את החג ותכניו.

מותאמות  שלהלן  ההצעות  ומרבית  מורכב,  עניין  זהו  אלו  בימים  אנושי.  מפגש  של  חג  הוא  סוכות 
למשפחה או לקהילה הנאלצת להימנע מהמפגש. 

אם יצרתם.ן משהו חדש, שיכול להעשיר אותנו בחזרה – שתפו אותנו! 
צוות "כזה ראה וחדש" ובינ"ה

בְַעת  ִשׁ יְהֹוָה  ַחג  ֶאת   ּ ָתּחֹגּו ָהָאֶרץ  ְתּבוַּאת  ֶאת  בְָּאְספְּכֶם  בִיעִי  ַהְשּׁ לַחֶֹדׁש  יוֹם  ה עָָשׂר  בֲַּחִמָשּׁ  ..."
ֹּת  בָּתוֹן: וּלְַקְחֶתּם לָכֶם בַּיּוֹם ָהִראׁשוֹן פְִּרי ֵעץ ָהָדר כַּפ ִמינִי ַשׁ בָּתוֹן וּבַיּוֹם ַהְשּׁ יִָמים בַּיּוֹם ָהִראׁשוֹן ַשׁ
ַחג  וְַחגֶֹּתם אֹתוֹ  יִָמים:  בְַעת  ִשׁ ֱאלֵֹהיכֶם  יְהֹוָה  לִפְנֵי  וְּשַׂמְחֶתּם  נַָחל  וְַעְרבֵי  ָעבֹת  ֵעץ  וֲַענַף  ְתָּמִרים 
בְַעת  ּ ִשׁ בו ּ אֹתוֹ: בַֻּסּכֹּת ֵתְּשׁ בִיעִי ָתּחֹגּו נָה ֻחַקּת עוֹלָם לְדֹרֵֹתיכֶם בַּחֶֹדׁש ַהְשּׁ בְַעת יִָמים בַָּשּׁ לַיהֹוָה ִשׁ
בְִתּי ֶאת בְּנֵי יְִשָׂרֵאל  ּ דֹרֵֹתיכֶם כִּי בַֻסּכּוֹת הוַֹשׁ ּ בַֻּסּכֹּת: לְַמעַן יְֵדעו בו יִָמים כָּל ָהֶאזְָרח בְּיְִשָׂרֵאל יְֵשׁ

בְּהוֹצִיִאי אוָֹתם ֵמֶאֶרץ ִמצְָריִם ֲאנִי יְהֹוָה ֱאלֵֹהיכֶם."  
ויקרא פרק כג 

סוכות



ופנינה קטנה לפתיחה: בארי צימרמן ז"ל, איש גבעת חיים איחוד, משורר, יוצר ומורה, היטיב לנסח את 
החירות שיש לנו בפירוש החג ובעיצובו: 

בְּסֻכָּה ַאַחת, יָפָה ְמאֹד,
ּ בַַּאַחד ֵמעְַרבֵי סֻכּוֹת, בו יְָשׁ
דּוָֹדה ַאַחת (חוֶֹקֶרת ָתּנָ"ך)

נִיָה (ַחקְלָאִית ֵמֶחבֶל ַתּעְנָךְ) דּוָֹדה ְשׁ
יבָה) דּוֹד ֶאָחד (ְמלֵַמּד בִּיִשׁ

ָחזַר ִמן ַהִמּזְָרח) בֶּן דוֹד ֶאָחד (ֶשׁ
ּ ֶאת ַהֻסּכָּה בָּנו ִאָמּא וְַאבָּא ֶשׁ

וְיַלְָדה ַאַחת, ֲחכָָמה וְַסְקָרנִית,
לוִֹמית. ָמָּמׁש בְִּמְקֶרה קוְֹראִים לָה ְשׁ ֶשׁ

וּכְֶשיֵּׁש דּוֹדוֹת וְדוֹד
ּ בֶּן דוֹד וֲַאפִילו

אֵלָה עֲֻמָקּה: אֲלָה ְשׁ לוִֹמית ָשׁ ְשׁ
בִים בְּסֻכָּה? ּ יוְֹשׁ לָָמה ֲאנְַחנו

חוֶֹקֶרת ָתּנָ"ךְ סִפְָּרה ַהדּוָֹדה ֶשׁ
גַּם בְִּתקוּפַת ַהִמְּקָרא ֶשׁ

נֱֶּאסָף יל בַּקַּיִץ, וְעַד ֶשׁ ַהפְִּרי ִהבְִשׁ
בְַּסָּתו

מֹר עַל הָעֲנָבִים ָהיָה צִָריךְ לְִשׁ
וְעַל ָהִרמוֹנִים

עַל ַהְתֵּאנִים וְעַל ַהְתָּמִרים
ּ צְִריכִים ׁשוְֹמִרים וְָהיו

ּ ָרחוֹק ִמן ַהבַּיִת בו וְֹמִרים יְָשׁ וְהַּשׁ
ּ ֵהיטֵב עַל כֹּל ָתָּמר וְכֹל זַיִת גִּיחו יְַּשׁ כְֵּדי ֶשׁ

ֶמׁש ַהַמּכָּה וִּמְקִרינַת הֶַשּׁ
כָה וֵּמְרטִיבוּת ַהַטּל בָּחֲֵשׁ
כֹּל ׁשוֵֹמר ֵהקִים לוֹ סֻכָּה

מוֹ, "ׁשוֵֹמָרה". נְִקְרָאה עַל ְשׁ ֶשׁ
ִמיָרה ּ לְִשׁ ְמׁשו ִשּׁ וּלְזֵכֶר ַהֻסּכּוֹת ֶשׁ

בִים בְֻּסּכָּה - ּ יוְֹשׁ ַמּגִיעַ ַהְסָּתו ֲאנְַחנו כְֶּשׁ
ָמה לְִרוָָחה כֹּה ָאְמָרה וְנְָשׁ

ַהדּוָֹדה חוֶֹקֶרת ַהִמְּקָרא.

ַהדּוָֹדה ַהַחקְלָאִית ִמיָּד ִהצְטְַרפָה
ׂיָחה וְָאְמָרה לִַשּ

ֻסּכָּה כֹּל כָּך יָפָה ֶשׁ
ִמיָרה לֹא עוִֹשׂים ַרק בִּגְלַל הְַשּׁ

אֶלָא כְֵּדי לְצַיֵּן ֶאת ַהָדּבָר הָעִיָקִרי
ֶאת ַהּמוֹעֵד בּוֹ אוֹסְפִים ֶאת ַהפְִּרי

ְ ֶאצְלָם בְֶּחבֶל ַתּעְנָך וְֶשׁ
ְ ָאְמנָם זוֹ כְּבָר לֹא ְתּקוּפַת ַהָתּנָ"ך

וּבְכָל זֹאת עֲַדיִן ַהפְִּרי נֱֶאסָף
וְנְִמָסק וְנְִקטָף

וְאֵין כָּאן ַהְרבֵּה ָמה לְהוֹסִיף
ַחג ַהסֻכּוֹת הוּא ַחג ֶהָאסִיף
וְגַם ַהסֻכָּה נֱֶאסֶפֶת וּמוֶּקֶמת
ֵמעַנְפֵי הָעֵץ וְעָלִים ַרעֲנָנִים

ּ ָשִׂמים ֶאת ַאְרבַּעַת ַהִמּינִים וּבָה ֲאנו
ְ ּ בְִּתקוּפַת ַהָתּנָ"ך נְִּתבְַּרכָה בֶָּהם ַאְרצֵנו ֶשׁ

וִּמְתבֵָּרךְ בֵָּהם ַהיּוֹם גַּם ֶחבֶל ַתּעְנָךְ.
יבָה ְמּלֵַמּד בִּיִשׁ ַהדּוֹד ֶשׁ

עָבַר לַעֲִמיָדה
יבָה וְָאַמר: ַהיְִּשׁ

ִהיא ִמצְוָה.

ב ֲאנִי יוֵֹשׁ
כִּי אֱלִֹהים צִוָּה.

אֲלָה לָָמה הוּא עוֵֹמד לוִֹמית ָשׁ ְשּׁ וּכְֶשׁ
ב  וְָאַמר: הוּא קְצַת ִהְתבַּלְבֵּל וִּמיָּד ִהְתיֵַשּׁ

בִים בְּסֻכּוֹת יְהוִּדים יוְֹשׁ
ֵהם בְּגוֹלָה, כְּמוֹ בְּאִיטַלְיָה, גַּם כְֶּשׁ

זֶּה ָאבִיב, כְּמוֹ בְּאוְֹסטְָרלִיָה, גַּם כְֶּשׁ
כּוֹל ֶאת הַזַּיִת, ָהִרמוֹן אוֹ ָהֶאְשׁ וְגַם כְֶּשׁ
ּ קוֹטְפִים ַרק ִמן ַהָמָּדף בַַּמְּרכּוֹל. ֲאנְַחנו

בִים בַֻּסּכָּה בְִּרצוֹן ָהאֵל ּ יוְֹשׁ ֲאנְַחנו
הוֹצִיא ִמִמּצְַריִם ֶאת בְּנֵי יְִשָׂראֵל ֶשׁ

ּ בְּסֻכּוֹת בְּלֵב ַהִמְדבָּר יבָנו וְהוִֹשׁ
בֶת ַהיּוֹם כְֵּדי לִזְכּוֹר ֶאת הֶעָבָר ּ לֶָשׁ וְצִוָּנו

וֵּמרוֹב ִהְתַרגְׁשוּת ַהדּוֹד ׁשוּב עַָמד
לוִֹמית כְּבָר ַמָמּׁש לֹא ֶהֱחזִיָקה ַמעֲָמד וְּשׁ

אֲלָה ֶאת בֶּן ַהדּוֹד ֶשָחזַר ִמן ַהִמּזְָרח וְָשׁ
ְ ָמה ַדעְתוֹ בְּעִנְיְנֵי ַהְסּכָך

וְכָךְ הוּא סָח:

טוֹבִים בְּעֵינַי ִדּבְֵרי ַהדּוֹדוֹת
טוֹבִים בְּעֵינַי ִדּבְֵרי ַהדּוֹד

וּבִכְלַל
ַהכֹּל טוֹב ְמאֹד.

ַרק ָהיִיִתי רוֹצֶה לְהוֹסִיף, סָח בֶּן ַהדּוֹד,
ּ הוִֹריד כַָּמּה ְדָּמעוֹת, וְאוּלַי ֲאפִילו

בִים ָתִּמיד ּ יוְֹשׁ ַהבַּיִת בּוֹ ָאנו ֶשׁ
בָּנוּי ֶאבֶן וְּמצוּפֶּה בְּסִיד

יַח ֵמַחְרטוֹם עַד זָנָב, כֻּלּוֹ ָאטוּם וְקִָשׁ
נָה, עִם בֹּא ַהְסָּתו, בוּעַ ֶאָחד בְָּשׁ וְָשׁ

ּ ַאֵחר, ַהְרבֵּה  הו ּ חוֹוִים ַמֶשּׁ ֲאנְַחנו
יוֵֹתר ְמֻרכָּךְ,

יְִשיבָה בֵּין קִירוֹת ֲאֵחִרים, 
ַתַּחת ִמפְְרצֵי ְסכָךְ,

ְמנִיִחים לָרוַּח לְִהכָּנֵס, לֲַאוִיר לֲַחדֹר,
לֹּא כֹּל חוֹר צִָריךְ לְִסכֹר ְמבִינִים ֶשׁ

ָמה ַרעֲנָנָה יָמה ַרעֲנָנָה בּוֹנָה נְָשׁ נְִּשׁ ֶשׁ
כִינָה ַתַּחת לְַסּכָךְ ְמַקנֶּנֶת ַהְשּׁ ִמּ וְֶשׁ

יָמה לוִֹמית כְּבָר ַהיְָתה ִקצְַרת נְִשׁ ְשׁ
לֹא כֹּל ָדּבָר כֹּל יַלְָדה ְמבִינָה

כִינָה ָמה וְּשׁ בְּיִחוּד בְּעִנְיְנֵי נְָשׁ
לוִֹמית ִהיא יַלְָדה ֲחכָָמה ֲאבָל ְשׁ
וְֶאת ַהִדּיוּן בְִּקצָָרה ִהיא ִסכְָּמה:

ְ ֵהיָדד לַדּוָֹדה ִמן ַהָתּנָ"ך
ְ ֵהיָדד לַדּוָֹדה ִמן ַהַתּעְנָך
יבָה ֵהיָדד לַדּוֹד ִמן ַהיְִּשׁ

ֵהיָדד לְבֶן ַהדּוֹד ִמן ַהִמּזְָרח
ְ ּ בַָּסּך וְִאָמּא וְַאבָּא עָנו

ֶאֱחזִי בַּזֶּה וְגַם ִמזֶּה יֵַדּךְ לֹא ַתנַּח

אוֹר זָהֹב ִמן ַהֻסּכָּה זַָרח
ְ וְֵהִאיר קִירוֹת נוֹצְצִים וְּסכָך

פָָּחה עַלִּיזָה בְּזֶֶמר פָּצְָחה וְִמְשׁ
וּב בָּנְָתּה ֻסכָּה לוִֹמית ֶשּשׁ עַל ְשׁ

סוכות



משמעות, מנהגים ומקורות
המחובר  חג  הוא  סוכות  גם  מחגינו,  ברבים  כמו 
חג  זהו  ולחקלאות.  לטבע  הארץ,  כדור  לסיבוב 
חגגו  בו  המקראית,  ישראל  בארץ  ששורשיו 
הבשלת  ואת  העונות  חילופי  את  הארץ  יושבי 

הפירות בסוף הקיץ: התאנה, הרימון, והגפן.  

בקהילה
חג  והחקלאית,  הכפרית  ההתיישבות  עבור 
בלוח  הכותרת  גולת  להיות  היה  צריך  הסוכות 
השנה. לצאת לשדה, להכיר את התהליך העובר 
ולמסוק  לגדוד  לארות,  לבצור,  לקטוף,  הפרי,  על 
בעברית  הללו  המילים  את  להכיר  בשביל  (ולו 
המשגעת שלנו). ללמד את הילדים והילדות מאין 
את  להכיר  מהסופר!),  לא  (לא,  הפרי  מגיע 
עבודתם  את  ולהעריך  והחקלאיות  החקלאים 

הקשה. 

עם תיאור עבודת  סרטון  ניתן לצלם  בימי בידוד 
את  ולהכיר  העצים,  שעל  והפרי  החקלאים 
הצמיחה  דרך  מהזריעה,  עליו  שעובר  התהליך 
ניתן  האריזה.  לבית  עד  ואפילו  וההבשלה, 
ואף  הקהילה,  לכל  לשלוח  או  אותו  להקרין 

להוסיף חידון תחרותי משותף נושא פרסים.

הצלחת החקלאות תלויה, בעיקר בימי קדם אך גם 
בירידת הגשמים. המתפללים מוסיפים את  היום, 
אחרי  מיד  ם"  ַהגֶֶּשׁ וּמוִֹריד  ָהרוַּח  יב  "ַמִשּׁ ברכת 
אפשר  בגשמים.  ברוכה  לשנה  בתקווה  סוכות, 
להוסיף את המשפט הזה, ללוח המודעות, לעלון 
גרסאות  או  לחג  שמחלקים  צנוע  לשי  הקהילתי, 

מודרניות שלו כגון "את הגשם תן רק בעיתו..." 

שירים שאפשר לשיר יחד 
או לתלות במרחב הציבורי: 

סתיו
מילים: שמשון חלפי, לחן: משה וילנסקי

כבר נושרים העלים בשדרות וגנים
כבר רוכבות במרום שיירות עננים
וכוכב אחרון שם נחבא אל כליו -

סתיו... סתיו... סתיו...

כבר יצאו לדרכן אחרוני ציפורים,
ונשאו הן איתן אחרוני השירים,
ופורט רק הרוח באלפי מיתריו -

סתיו... סתיו... סתיו...

מפליגות אוניות בימים רחוקים,
מפליגות, מפליגות אל האין אופקים,

נאבק, לא יכול עוד הים לגליו -
סתיו... סתיו... סתיו...

כבר שוקעת העיר בשתיקה עמוקה,
עוד נושא בליבו מן תפילה עתיקה,

עוד נושא בליבו, אך לשוא, אך לשוא -
סתיו... סתיו... סתיו...

עייפים ולאים בגנים הצללים,
והכל כה דומם, נעתקו המילים,

כבר איננו אוהב, האחד שאהב -
סתיו... סתיו... סתיו...

לחובבי וחובבות העברית
השונים  הפעלים  על  האקדמיה  באתר  הציצו 

ומקורותיהם לפעולות האסיף השונות.

השומרה
יש הטוענים שחג הסוכות קשור לסוכות השמירה 
השדות  על  לשמירה  שנועדו  מבנים  הקדומות: 
ועל תוצרתם, במבנה דו קומתי משוכלל: בקומה 
בו  עבים  קירות  בעל  קבע  מבנה  התחתונה 
ובקומה  ענבים,  בעיקר  התוצרת,  אוחסנה 
העליונה מעיין סוכת שמירה ותצפית על השדות.

כל התפוחים בגן ברינה קטפנו,
כל האגסים כולם בשמחה אספנו,

כל העוללות עד תום בכרמים בצרנו,
את התירס בשדות בששון קצרנו.

את גורננו היפה לחם פז גדשנו,
את שדותינו מסביב בתלמים חרשנו.
עוד מעט הגרעינים בתקווה נטמינה,

לשנה החדשה יבולים נזמינה.
פניה ברגשטיין

במשפחה
משחקי  יחד  שחקו  ידיעותיכם:  את  הרחיבו 
לטבע  לעונה,  למועד,  הקשורים  וידע  מילים 
הקרויים  ישובים  שיותר  כמה  (מצאו  ולחקלאות 
על  טריוויה  חידוני  חפשו  ופירות;  טבע  שם  על 
לב  - האינטרנט שופע בהם, שימו  פירות הארץ 
תפיסות  את  גם  המשקפים  אתרים  מתוך  לבחור 

עולמכם).

או  לבית  מסביב  לטייל,  צאו  לטבע:  התחברו 
לשכונה, בחנו אילו פרחים פורחים כעת, מה מצב 
נמצאים  חיים  בעלי  אילו  העצים,  על  העלים 

סביבנו.

תתלכלכו: אפשר להכין טאבון מבוץ ועשב יבש 
גם  פסח,  של  למצות  רק  להיות  חייב  לא  (זה 
תגעו  טאבונים...).  על  אכלו  ישראל  בני  בסוכות 
באדמה, תרגישו עד כמה היא יבשה, ומה קורה 

לה כשהיא נרטבת.



משמעות, מנהגים ומקורות
"ֲהבֵל ֲהבָלִים ַהכֹּל ָהבֶל", אמר קהלת," ַמה-יְִּתרוֹן, 
דּוֹר  ֶמׁש,  הַָשּׁ ַתַּחת  יֲַּעמֹל,  בְּכָל-ֲעָמלוֹ--ֶשׁ לָָאָדם:  

הֹלֵךְ וְדוֹר בָּא, וְָהָאֶרץ לְעוֹלָם עָֹמֶדת..."

הסיפור,  לפי  פרופורציות.  לנו  מציע  סוכות  חג 
בלכתם  ישראל  בני  גרו  בהן  המבנים  הן  הסוכות 
לגור  במדבר ביציאה ממצרים. בחג המנהג הוא 
ואת  הדברים,  של  זמניותם  את  ולחוש  בסוכה 

הכרת הטוב על כל היש. 

קהלת היא המגילה הנקראת בחג, ונדמה כי דברי 
מחוברים  שבה  המוכרים  והפתגמים  החכמה 

לרעיון הזמניות והארעיות בעולם. 

העוני,  את  בעושרנו  להזכירנו  הסוכות  "תעודת 
לזכור בעושרו את העוני, בימי  לפי שחייב אדם 
- את הפשטות,  תפארתו את השפלות, בגדלותו 
בימי שלום - את סכנת המלחמה. על פני היבשה 
- את סערות הים, ובעיר את המדבר. לפי שאין לך 

דבר, שיש בו כדי לשמחנו יותר מזכרון ימי
הרעה בימי טובה מרובה ביותר. אתה מוצא כאן 
לגבי החינוך למעשים טובים:  גם תועלת מרובה 
את  וגם  הטוב  את  גם  עיניו  לנגד  ששם  מי  שכן 

הרע… ודאי יתמלא רחשי תודה..."

פילון האלכסנדרוני, 'על החוקים' 

בקהילה
של  לא  אך  קהילתי",  ענק  "גמד  משחק  לקיים 
מתנות אלא של פריטים שנמצאים בשימוש מועט 
בית,  (כלי  מהקהילה  לשכנים  ומעבירים  בבית 
בגדים, מכשירי חשמל קטנים), להשתחרר מבעלות 

על ציוד ולראות כיצד מישהו אחר נהנה ממנו.

ספסל נתינה: לוקחים ספסל קיים בקיבוץ או בונים 
ספסל חדש, ומכריזים עליו כעל ספסל נתינה. 

קבלו השראה מהחבורה שכאן >> 

להקים בית בוץ או מגדל ארעי שייהרסו וודאי עם 
להנות  שנוכל  משהו  הרוח:  או  הראשון  הגשם 

ממנו לתקופה קצרה וסיומו ידוע. 

שירים שאפשר לשיר יחד 
או לתלות במרחב הציבורי: 

"...אדם יהודי זוכר את הסוכה בבית סבו.
והסוכה זוכרת במקומו

את ההליכה במדבר שזוכרת
את חסד הנעורים ואת אבני לוחות הברית
ואת זהב עגל הזהב ואת הצמא ואת הרעב

שזוכרים את מצרים..."

יהודה עמיחי, מתוך: "היהודים"

ַתּנֶּה. לְַהְתִחיל ֵמָחָדׁש ַהכֹּל ִמְשׁ
יָמתוֹ ָהַאְחרוֹנָה. יָכוֹל ָאָדם בִּנְִשׁ
ֵאַרע, ֵאַרע. וְַהַמּיִם ֲאבָל ַמה ֶשּׁ

זַגְָתּ לְתוֹךְ ַהיַּיִן, לֹא ּתוּכַל ָמּ ֶשׁ
ֹּךְ אוָֹתם בֲַּחזָָרה. פ לְִשׁ

ֵאַרע, ֵאַרע. ַהַמּיִם ַמה ֶשּׁ
זַגְָתּ ֶאל-ּתוֹךְ ַהיַּיִן, לֹא ּתוּכַל ָמּ ֶשׁ

ֹּךְ אוָֹתם בֲַּחזָָרה, ֲאבָל פ לְִשׁ
ַתּנֶּה. לְַהְתִחיל ֵמָחָדׁש ַהכֹּל ִמְשׁ

יָמתוֹ ָהַאְחרוֹנָה. יָכוֹל ָאָדם בִּנְִשׁ
ברטולט ברכט

וגם למאיר אריאל כמובן היה מה 
לומר בעניין הזה, קחו 10 דקות של 
דברי חכמה על זמניות ויתרונותיה.

במשפחה
בונות סוכה! לאמיצות ולאמיצים – ישנים בה! 
כי זו באמת חוויה מיוחדת וזכרונות ילדות שלא 

שוכחים, מנסיון.

ומכריות  משמיכות  מחנה  גם  הקטנטנים  את 
הסלון יספק, מבנה שבסוף הערב מפרקים.

ולהעביר  ובמחסנים  בארונות  סדר  לעשות 
בשנה  בהם  השתמשתם  שלא  דברים  לתרומה 
ציוד  של  הבעלים  להיות  צורך  אין   – האחרונה 

כה רב, ויש אחרים שוודאי יזדקקו לו.



משמעות, מנהגים ומקורות
וֲַאָמֶתךָ  וְַעבְְדּךָ  וּבִֶתּךָ  וּבִנְךָ  ַאָתּה  בְַּחגֶּךָ  "וְָשַׂמְחָתּ 

ָעֶריךָ." ר בְִּשׁ וְַהלֵּוִי וְַהגֵּר וְַהיָּתוֹם וְָהַאלְָמנָה ֲאֶשׁ

 ספר דברים, פרק טז' פסוק יד'

חוזר  השבת,  ובמקורות  הרגלים,  שלושת  בכל 
שוויוני  ולמבט  לחלשים  לדאגה  הציווי  ונשמע 
ולמוצאם.  למעמדם,  לגילם,  קשר  ללא  עליהם, 

זהו עוד מועד הקורא לצדק חברתי. 

הכנסת  בארמית),  ('אורחים'  ה'אושפיזין'  מושג 
האורחים, הוא מנהג שנולד בתקופת המקובלים 
המנהג  הנראה.  ככל  ה-12  במאה  ישראל  בארץ 
את  לארח  הקורא  למעלה,  הפסוק  על  מבוסס 
מנהג  התווסף  ועליו  בחברה,  והחלשים  העניים 
מיסטי של אירוח אבות האומה (אברהם, יצחק, 

דוד המלך... חלילה מלהזמין נשים כמובן...).

ובמבט נוסף:

בבית ההבראה
פְּזוּ בְֻּסכְָּתךָ: כֻּלָּם ִהְתַאְשׁ

ַאבְָרָהם ְדּווּי ַהבְִּרית
יִצְָחק, כֵֵּהה עֵינַיִם

ֹ יַעֲקֹב, צוֹלֵעַ עַל יְֵרכו
ה בָּא, ְמגְַמגֵּם מֶֹשׁ

ַאֲהרֹן כְּווּי ֵאׁש וְִאלֵּם
נוֹת בּוֹרוֹ וֲַאסוָּריו יוֹסֵף, ְמטָֹרף מְִשּׁ

וְָדוִד ְמצֻלָּק ִמִמּלְֲחמוָֹתיו
בְּאוֹיְבָיו וּבִבְנוֹ.

פְּזוּ בְֻּסכְָּתךָ. כֻּלָּם ִהְתַאְשׁ
לֵמִים וּבְִריאִים? ּ ְשׁ אַֹמר כִּי יָצְאו ֶשׁ

ּ לֹא. ֵהם יָצְאו
ֲאֵחִרים. ֲחֵסִרים,

ַאךְ פָּחוֹת ְמִריִרים, יוֵֹתר סַלְחָנִים
וַּמֲאִמינִים בְּטוּבְךָ.

בקהילה
ההזדמנות  הוא  סוכות  כתיקונם  בימים 
בקהילה:  הקשרים  להעמקת  האולטימטיבית 
מסורת  בעומק  טמונה  ולהתארח  לארח  ההזמנה 
החג, אפשר לארח מבלי ממש הכניס הביתה (לא 
מפגשים  ליזום  ואפשר  קודם..),  לסדר  צריך 
ואירוחים מאורגנים: משפחות צעירות מארחות 
ותיקים, אירוח בין השכונות, ואפילו מפגשים בין 
משבצים  שעה,  קובעים  ממש.  ושכנות  שכנים 

לזוגות, והנה הזדמנות למפגש והעמקת הקשר.

משלוח  יצירתיות:  נדרשת  בידוד  של  בתקופות 
וירטואליים  סיורים  בדואר,  שמח"  "חג  אגרות 
בסוכה בעזרת יישומון "zoom", תחרות צילומים 
ביותר  המושקעת  הסוכה  תחרות  הסוכה,  מתוך 
הסוכה  תוך  אל  מרחוק  ל"הצצה"  (הזדמנויות 

המשפחתית).

שירים שאפשר לשיר יחד 
או לתלות במרחב הציבורי: 

צל ומי באר 
מילים: יורם טהרלב, לחן: לוי שער

במדרון מעל הוואדי עץ השקדייה פורח
באוויר ניחוח הדסים

זה הזמן לפני הקיץ, שעריו הלב פותח
ותמיד ברוכים הנכנסים.

בימים אשר כאלה מחכים עד בוא הליל
מחכים לצעדים קרבים
לא סוגרים את הבריח, 

לא עוצמים את העיניים
בימים כאלה מקשיבים.

מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם
מי שעייף ימצא פה צל ומי באר

מי שסוכתו נופלת
חרש יכנס בדלת

חרש יכנס ועד עולם יוכל להישאר.

מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם
מי שעייף ימצא פה צל ומי באר

מי שסוכתו נופלת
חרש יכנס בדלת

ותמיד יוכל להישאר.

זה הבית שבנינו, זה האורן שנטענו
זה השביל וזוהי הבאר

מי שבא לפה אחינו,
מי שבא יסב איתנו

והשער שוב לא יסגר.

במשפחה
מבני  ואחת  אחד  כל  החג  שולחן  סביב  לשאול 
אדם,  כל  להזמין  יכולות  הייתן  אם  הבית,  ובנות 
את מי הייתן מזמינות להתארח אצלנו בבית? על 
אותה?  היינו שואלים  היינו משוחחים? מה  מה 

מה היינו רוצים להראות לה אצלנו?
(זו יכולה להיות הזדמנות לחקור יחד על גיבור או 
ולקרוא  עליה  כתבה  להדפיס  מעניינים,  גיבורה 

יחד, ולייצר מודלים ראויים לשאוף אליהם).  

סבים  חסר:  מי  החג  שולחן  סביב  יחד  לחשוב 
שלא  משפחה  קרובי  עכשיו,  שנשמרים  וסבתות 
ראינו זמן רב ומתגעגעים, חברים של המשפחה, 

ואפילו אנשים קרובים שנפטרו.

הכנסת אורחים (אושפיזין ואושפיזות)

יוֵֹתר ְמבִינִים,
ֵהם ָהפְכוּ ֶאת פִּצְעֵיֶהם

לְתוֹרוֹת וְּתפִלּוֹת,
לְִסּפוֵּרי ַמעֲִשׂיּוֹת,

לְנִגּוּנִים.
וְעוֹד,

ֵהם יָצְאוּ וְצֱֶאצֵָאיֶהם עִָמּם
כְּיוֹצְִאים ֵמֶרֶחם ִאָמּם,

עֲטוּפִים, ְרחוּצִים וֲַאהוּבִים
לְַמרוֹת  – –

וּם כָּךְ. וְַדוְָקא ִמּשׁ

סיון הר-שפי, 
פורסם ב'מקור ראשון', 
18.9.2013



משמעות, מנהגים ומקורות
בתפילת  שרים  לוֶֹמךָ,"  ְשׁ ֻסכַּת   ּ עָלֵינו "וּפְרֹשׂ 
ערבית של ערב שבת, וכמובן ששלומית של נעמי 

שמר בונה "סוכת שלום". 

הזדמנות לדבר על השלום. על  הוא  חג הסוכות 
בעולמנו  חסרונו  על  אליו,  והשאיפה  התקווה 
על  זאת,  בעקבות  משלמים  שאנו  והמחיר 

היתרונות של השלום. 

ובד"כ קטן, המתאר את  הסוכה היא מבנה סגור 
הזהות  הגדרת  הגבול,  הגדרת  גבולותינו. 
המשותפת שלנו, דווקא מחזקת את היכולת שלנו 
לקיים דיאלוג עם השונה מאיתנו, מבלי לחשוש 

שיישנה אותנו בניגוד לרצוננו. 

ואולי, אולי סוכות הוא בכלל חג בינלאומי? כבר 
במקרא יש תיאור אוטופי של החג בו כל העמים 
את  שקיבלו  אלה  כולם,  לא  (טוב,  לרגל  עולים 
כאן  יש  זאת),  ובכל  בואו..  אלוהים,  של  מרותו 

שותפות של אכילה מאותו המסטינג ממש:  

לִָם,  "וְָהיָה, כָּל ַהנּוָֹתר ִמכָּל ַהגּוֹיִם ַהבִָּאים עַל יְרוָּשׁ
ַתֲּחוֹת לְֶמלֶךְ ה' צְבָאוֹת,  נָה לְִהְשׁ נָה בְָשׁ ּ ִמֵדּי ָשׁ וְעָלו
ר לֹא יַעֲלֶה ֵמֵאת  וְלָחֹג ֶאת ַחג ַהֻסּכּוֹת. וְָהיָה, ֲאֶשׁ
ַתֲּחוֹת לְֶמלֶךְ ה'  לִַם, לְִהְשׁ פְּחוֹת ָהָאֶרץ ֶאל יְרוָּשׁ ִמְשׁ
כָּל  וְָהיָה   [...] ם  ַהגֶָּשׁ יְִהיֶה  עֲלֵיֶהם  וְלֹא   - צְבָאוֹת 
 ּ לִַם וּבִיהוָּדה - קֶֹדׁש לַה' צְבָאוֹת. וּבָאו ִסיר בִּירוָּשׁ
יְִהיֶה  וְלֹא  ּ בֶָהם.  לו וּבְִשּׁ ֵמֶהם,   ּ וְלְָקחו ַהזֹּבְִחים  כָּל 

כְנֲַענִי [סוחר] עוֹד בְּבֵית ה' צְבָאוֹת בַּיּוֹם ַההוּא."
זכריה יד, טז-כא

"אין שנאה במקום שהשלום פרש את סוכתו בלב 
שלום'  'סוכת  הלשון  נאמר  כך  משום  האדם. 
משמעות  לידי  שהגיעה  הסוכה  והיא  בתפילה. 
סמלית עמוקה כל כך עד שהוקדש לה מועד. חג 
הסוכות הוא חג השלום כעיקרו בנדודי המדבר 
כל  את  עושה  השלום  הארצית.  המציאות  של 
החיים לחג. השלום מביא את שלום הטבע לתוך 
עולם האדם, את הלך הנפש היסודי של תום אל 

תוך ההתבוננות בעולם." 
הרמן כהן

בקהילה
שלום,  כסוכת  המשותפת  הסוכה  את  להגדיר 
 – הקהילה  וחברי  חברות  בין  שלום"  ו"להשכין 
שיח  מעגלי  לקיים  או  מתחים,  לפתוח  הזדמנות 
לדיאלוג  חוקים  מגדירים  טעונים.  בנושאים 
בסוכה, וכל השיחות מתקיימות בהתאם לחוקים: 
מקשיבים לצד השני, שומעים את כל הטיעונים 
מסכימים,  שלא  להסכים  אפשר  מגיבים,  אז  ורק 
כל מה שלא  ועוד.  יחד,  לחיות  ועדיין ממשיכים 

הספקנו ביום כיפור, יש עוד הזדמנות!

איתן  לנו  שיש  מדינות  של  דגלים  בסוכה  לתלות 
שלום (לא לשכוח את איחוד האמירויות ובחריין!), 

ושל מדינות שאנחנו שואפים לשלום עמן.

בימים כתיקונם זוהי הזדמנות להזמין את שכנינו 
מיישוב קרוב, דומה או שונה לנו, להכיר, להסיר 
מתחת  אדם  בני  שיש  ולראות  מחסומים, 
אפשר  ממפגש  הימנעות  של  בימים  לכותרות. 
לתאם מפגש זום של 2 קהילות, לפתוח במליאה 
שיחה  לחדרי  ולחלק  המשתתפים  כלל  של 

אינטימיים עם שאלות מנחות.

במשפחה
שירי  של   spotify-ב משפחתי  פלייליסט  ליצור 
ולהוסיף  החג,  ימי  לאורך  אותו  להשמיע  שלום, 

שירים בכל יום.

למי  מי  בין  בבית.  היחסים  מערכות  את  למפות 
שלום  להשכנת  לחתור  כדאי  ואיפה  שלום,  יש 
(בין אחים, בין הורים לילדים, בין ההורים עצמם 
לקדם  ניתן  איך  הילדים  עם  יחד  ולחשוב  וכד'), 

את השלום בבית.

מהסכמי  בתמונות  הסוכה  או  הבית  את  לקשט 
שלום היסטוריים שנחתמו (לא רק של ישראל).

שירים שאפשר לשיר יחד 
או לתלות במרחב הציבורי: 

שלום שלומית 
עוד שנה שחלפה מסוכות עד סוכות

ושלומית מהשיר ממשיכה לחכות.
היא הביאה לולב והדס ואתרוג

והסכך, כמו תמיד רענן וירוק.
היא הזמינה שכנים ועשתה מסיבה

ורק הוא האושפיז הראשי, עוד לא בא.
וכולם מנסים לנחם: לא נורא.

הן זה מה שקרה בשנה שעברה
ואם השנה לא הואיל בטובו,

מן אורח כזה, מי צריך שיבוא?
אך שלומית הקטנה היא מחומר אחר.

היא תמשיך לחכות והיא לא תוותר.
ביוזמה מקומית, איזורית, עולמית,

השלום עוד יבוא לסוכה של שלומית.

 יזהר בן נחום



ִהנֵּה ַמה־ּטוֹב וַּמה־נָּעִים
ַָֽחד בֶת ַאִחים גַּם־י ֶשׁ

(הלוואי ונוכל לשבת יחד בקרוב, לשיר ולהתחבק)


