
מערך סוכות
שירים ודקלומים

שלומית בונה סוכה

שלומית בונה סוכה
מוארת וירוקה

על כן היא עסוקה היום
ואין זו סתם סוכה

מוארת וירוקה -
שלומית בונה סוכת שלום

היא לא תשכח לשים
לולב והדסים

ענף של ערבה ירוק
רימון בתוך עליו

וכל פירות הסתיו
עם ריח בוסתנים רחוק

וכששלומית תאמר
הביטו, זה נגמר!

יקרה דבר נפלא פתאום:
יבואו השכנים

כולם בהמונים -
ולכולם יהיה מקום

ואז מתוך הסכך
יציץ לו ויזרח

כוכב בהיר כיהלום:
שלום סוכת פלאים

מה טוב ומה נעים -

בסוכה שלנו

בסוכה שלנו אורה וצהלה
האורחים באים, והשמחה גדולה

לה לה לה...

אמא וגם אבא, ואחות ואח
הדוד שלי, אשר חיכיתי לו כל כך

ילדה יפה וסרט בשימלה דקה,
הרוח התגנב איתה אל הסוכה.

בסוכה שלנו...

ירח עגלגל צופה בין העלים
שולח קרן אור אל הסוכה שלי
וסבא וגם סבתא בחיוך רחב

עם שק של תפוחים ישר מן המושב.

בסוכה שלנו...

ציפור קטנה יפת נוצה ויפת מקור
שני פרפרים, שכנפיהם זהב טהור

קרני השמש בלי רשות, ברוב חוצפה
עושות לי מטבעות של אורה וצהלה.

בסוכה שלנו...

ובין עלי הסכך רומזים הכוכבים

פטיש מסמר

פטיש, מסמר
ניקח מהר.

סוכה לבנות,
בנים ובנות.

קרשים ניקח
וענפים לסכך

קשט הגג
לכבוד החג.

קנה, קנה,
סוכה נבנה.

קרשים ניקח,
קני סוף לסכך.

מהר, מהר,
פן נאחר,

אין פנאי חכות,
מחר סוכות.

דקלום



שלומית בנתה סוכת שלום!

דקלום

גם הם בין האורחים שלי החשובים
מה טוב לי ונחמד לי, ושמח לי

החג כולו אורח בסוכה שלי.

בסוכה שלנו...









סכך לסוכה/ לוין קפניס

חיבר קורות, נסר קרשים, וכךשלושה ימים טרח גדים ובנה לו סוכה: חפר בורות, תקע עמודים,

סובבת על ציר. ולסוכה עשה תקרההקים ארבעה קירות. בקיר אחד פתח חלון, ובקיר אחר- דלת

כמו רשת. לא היתה הסוכה חסרה אלא סכך.

סכך לסוכה אשר בניתי"בא גדי אל הברוש ""ברוש ברוש, זקוף ראש! תן לי מענפיך

את הענפים, תהרוס את הקנים,"לא גדי" ענה הברוש, "בן ענפי מקננות ציפורים. אם תקצץ

תפחיד את האם והאפרוחים."

סכך לסוכתי".הלך גדי אל הזית "זית, זית! תן לי אתה מענפיך הירוקים

אותם הבשלתי. ראה, כל ענפי מלאים"לא גדי", ענה הזית, "כל השנה זיתים גידלתי, רק עתה

"1בענפי?!לקלקלרוצהואתההגיעה,רקהמסיקעתזיתים,

סכך לסוכתי".הלך גדי אל הרימון: "רימון, רימון! תן לי אתה מענפיך

הרבה מאוד. אך בטרם הבשלתי אותם,"לא גדי, לא!" ענה הרימון, "אני רימונים אדומנים גידלתי

אחד נשכח על ראשי, והנני מוכן לתתבאו וקטפו את כולם מעלי. ראה, נשארתי לבדי, רק רימון

אותו לך, לקש בו את סוכתך, אך מענפי לא אוכל לתת לך"

ארבעה קירות הקימותי, אך סכך איןהלך גדי ובא אל עץ התמר: " תמר תמר! סוכה יפה בניתי.

הם לא רצו לתת לי מענפיהם, אולי תיתן לילי: הברוש לא נתן לי לקצוץ מענפיו. הזית והרימון אף

אתה מכפותיך היפות סכך לסוכה?"

כפופות ויורדות למטה. קח משורענה התמר: "בבקשה גדי! ראה, טור של כפות ארוכות וירוקות

אתה, טפס ועלה עד ראש צמרתי, שםונסר אותן. לשנה הבאה אצמיח כפות חדשות. ואם בן חיל

עומד לו לוב ירוק ורענן. קח גם אותו לכבוד החג".

הכפות הכפופות מסביב לגזע התמר,שמח גדי, העמיד סולם ארוך, טיפס ועלה עליו ונסר את כל

בכפות התמר, קישט אותהואחר תלש גם את הלולב אשר בראש הצמרת. כיסה גדי את סוכתו

ישאר ירוק ורענן כל ימי החג.ברימון אדמון, ואת הלולב שם בתוך צנצנת מלאה מים, למען

סוכת החברים/לוין קיפניס

שבעמק החיות: "בחודש תשרי בזמן החגים הופיעה המודעה הבאה על קיר המכולת
הסוכה היפה והמיוחדתהיכונו, היכונו! לכבוד חג הסוכות תיערך תחרות לבניית

ביותר!" כל קוראי המודעה מהרו אל ביתם כדי להתחיל במלאכה.

להתחיל בבניה נזכרארנבון קפץ יש אל מחסנו והוציא משם קרשים, אך כאשר התכונן
כיצד יבנה סוכה רק עםשאין לו פטיש, ואין לו מסמרים, אין לו סכך ואין לו קישוטים,

קרשים?
החוצה נזכר שאין לוקיפודי התחיל גם הוא לעבוד. לקח פטיש ומסמרים אך שיצא

פטיש ומסמרים?קרשים ואין סכך ואין קישוטים! כיצד יבנה סוכה רק עם
לחצר. ואז נזכר שאין לוברווזון התחיל לעבוד במרץ. הוא אסף סכך כמה שיותר ורץ

יבנה סוכה רק עם סכך?קרשים ואין לו מסמרים, אין פטיש ואין קישוטים! כיצד
מנייר צבעוני, גזר, קפלצב צבון עלה על אופניו ורכב לביתו. הוא הכין קישוטים

שאין לו סכך אין קרשים,והדביק. אך כאשר יצא לחצר לו היה לו מה לקשט! הוא נזכר
אין פטיש ואין מסמרים, כיצד יבנה סוכה רק עם קישוטים?

עצובים שאפילו גלידה לא עודדהארנבון וקיפודי, ברווזון וצב צבון חזרו למכולת כל כך
קפץ ארנבון וקרא: "אותם. כל אחד מהם ספר את צרותיו מה יש ומה חסר לו. פתאום

יש סכך ויש קרשים, יש אפילואיך לו חשבנו ואיך לו הבנו הרי יש פטיש ויש מסמרים,
כולם והסכימו מיד.קישוטים. נבנה יחד ! לא נתחרה אלא נעבוד בשיתוף". שמחו

"תהיה זו סוכת החברים!"
ארנבון וקיפודיהביאו החברים את כל החומרים לבניית הסוכה למדשאה הגדולה.

חילק את הסכך. בסוףחלקו קרשים וכלי עבודה. כשסיימו את מבנה הסוכה ברווזון
נשארו הקישוטים של צב צבון שנתלו בכל פינה.

התבוננו וקראו אתהשעה הגיעה והסוכה כבר מוכנה. שופטי התחרות הגיעו, בדקו,
היטב, חזקה ומרווחת,השלט: "סוכת החברים!". הסוכה הייתה יפה במיוחד: בנויה

מסודרת ומקושטת.
ינצח בתחרות?"בערב כל תושבי העמק התכנסו על המדשאה הגדולה. "מי לדעתך
הייתה קשה, כלהם שאלו  אחד את השני. השופטים על הבמה והודיעו: "בחירתנו
לא רק מפני שהיאסוכה שראינו הייתה יפהפייה... אך המנצחת היא: סוכת החברים!

כאלה. אלא מכיווןבנויה היטב וחזקה ומרווחת, מסודרת ומקושטת יש עוד סוכות
שהיא סוכה  שנבנתה יחד בשיתוף ובחברות.



שירים ודקלומים נוספים

בניתי לי סוכה עם כל האצבעות
למעלה שמתי סכך ובקיר שמיכות.

באה רוח ונשבה פו ..............
השמיכה התנופפה פו............

והסכך הרענן התעופף לו אל הגן.

סוכה קטנה יש לי בגן
בה דלת וחלון

הגג הוא ירק רענן
הדלת היא וילון

2Xחביבהליסוכהליסוכהליסוכה

x2עליולברךלולבליערבה,,ליהדס,ליאתרוגלי
בואו נשיר נרקוד , בחג סוכות עם ארבעת המינים
בואו נשיר נרקוד בחג סוכות , בואו כלכם מוזמנים

x2שמחאךוהייתבחגךושמחת

ללא צלילים
הידיים של אבא מאוד עסוקות

קונה הוא ארבעת מינים לחג הסוכות
סוכה בגן בנינו- קטנה וירוקה

קישוטים לה עשינו - יפי של סוכה!
X2)ונרקודשירשירנשיר)שר-שר-שרשרותתלינו


