
 

 

 מטרות הפעולה 

 הכרת הטוב והידיעה כי "ה' הוא הנותן לך לעשות חיל"הסוכות מתוך מבט של החניכים ילמדו על חג 

 

 מבנה הפעולה  

 פתיחה .א

 כשרונות צעירים  .ב

 לימוד .ג

 סיכום .ד

 

 מהלך הפעולה

 מכל משתתף להביא לזום מראש עם קלפים, דף ועט.  נבקש מראש

 א.

  –תחרות בניית מגדל קלפים  •

 .לכולם בזמן מוקצבבניית מגדל  \מי שבונה הכי מהר

 ?'למה מצווה אותנו הקב"ה לצאת ל'בית לא יציב - ם:כייננשאל את הח •

 לתשובות.... מן זניתן 

  .ב

 שתף מסך עם המון תכונות אופי טובות וכישרונות מפוזרים נ •

  )נגינה, משחק, יכולת הקשבה, ראש מתמטי, ריקוד, שירה וכ'ו..(

 

 .לעצמו את הכשרונות שלוש כמה דקות שכל אחד יכתוב קדינ

 

 

 

 

 

 



 

  –את החניכים  נשאל

 האם כל אחד יכול להשיג את כל הכשרונות הכתובים?   •

  מה ההבדל בין הכשרונות? •

 אותם?  האם אפשר לחלק את הכשרונות השונים לקבוצות? לפי מה נחלק  •

 

 למסקנה שיש אפשרות לפתח כשרון, אבל קודם של יש כשרונות שקבלנו במתנה מהקב"ה.  נגיע יחד

 

 :ן"את הקטע מתוך אגרת הרמבנלמד יחד  .ג

" ֶ עֹש  ם? ִאם ּבְ דָּ אָּ ֵאה ֵלב הָּ בֹוד   'ה" – רוַּבֶמה ִיְתּגָּ כָּ יר, ְוִאם ּבְ ִ ּנֱֶאַמר    –מֹוִריש  וַּמֲעש  ֶ ר  "ֲהלֹא ֵלאלִֹהים הוּא, ש  ֶ עֹש  ְוהָּ

ֶניךָּ  ִמְלפָּ בֹוד  ה,"ְוַהּכָּ ְכמָּ חָּ ּבְ ֵאר  ִמְתּפָּ ְוִאם  קֹונֹו?  ְכבֹוד  ּבִ ֵאר  ִמְתּפָּ ְזֵקִנים " :ְוֵאיְך  ְוַטַעם  ִנים,  ְלֶנֱאמָּ ה  פָּ ֹשָּ ֵמִסיר 

 ָּ ל ש  א: ַהּכָּ , ִויַנּשַֹ ִיַקח.ִנְמצָּ יל ַעְצְמךָּ ּפִ ְ ֵכן ַהש  ִלים. לָּ פָּ ְ יַה ש  ִאים, וִּבְרצֹונֹו ַמְגּבִ יל ּגֵ ּפִ ְ י ְבַאּפֹו ַמש  קֹום, ּכִ ֲאךָּ  וֶה ִלְפֵני ַהּמָּ

קֹום  "ַהּמָּ

 שאלות מנחות:  

 מה אפשר ללמוד מהקטע?  •

 ע"פ הרמב"ן?  לוקי-לאמה ההבדל בין האדם   •

 מה היא?    -רצויה? אם כןהאם יש גאווה  •

 

 ביחס לכשרונות:אסוף את התשובות ונכוון את הדיון לנושא הענווה נ

והקדוש ברוך  - 'אדם צריך להיות בענווה, והוא יכול להגיע לכך כשמבין היטב כי כל מה שיש בידיו הוא מאת ה

קחת את זה מאיתנו. )להסביר מהי ענווה אמיתית ומהי ענווה פסולה. ענווה היא להכיר בכוחות הוא יכול גם ל

 .( 'שלי, ולדעת שהם מאת ה

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

בחג הסוכות, הקרוי “זמן שמחתנו”, אנו יוצאים מכל ההבלים של העולם החולף ומתחברים לאמונה   .ד

 .האמתית

בחומר, ואין אנו צריכים לפסול אותו, גם לחומר יש מקום חשוב בחיים! אך  אנחנו מבינים כי העולם הזה מלא 

  .'?מה נמצא במרכז חיינו' ?מה מוביל אותנו בחיים -יש לחשוב

יכול   'ובקלות ה ,'אנחנו צריכים להודות על כל מה שיש לנו ולזכור שכל מה שיש לנו בחיים ניתן לנו מאת ה

 .לקחת מאיתנו הכל

 

הסוכה מביאה אותנו לאמונה    ה במדבר"לבניית הסוכה היא לזכר ענני הכבוד שהביא לנו הקבאחד הטעמים  

 נשאל את החניכים: מה אנחנו יכולים ללמוד מזה?  שהשם מקיף אותנו מכל הכיוונים. 

 

לא צריך גג בטון כדי להיות מוגנים, מספיק סכך רעוע מענפים, כל עוד השם יתברך מגן עלינו.  נאסוף ונסכם:  

כל מסתדר מצוין. ואז מבינים שאולי  אנו לא זקוקים לשום דבר חומרי, אלא רק להתחבר לעולם העליון ואז ה

  .דווקא הסוכה הארעית היא המבנה הקבוע והחזק יותר מהבית למרות המראה החיצוני המטעה

 


