
 

 -סוכותחווה פתוחה בסימן 

לקראת חג הסוכות הקהילתי ניתן לבחור מרחב חוץ לבניית סוכה קהילתית. זה יכול להיות 

באיזור החווה או באיזור אחר של הישוב שהוא מרכזי ומתאים. החווה הפתוחה הזו תוקדש 

 להכנת הסוכה הקהילתית.

י להכין פרסום מעיף ולעודד כמה שיותר אנשים להגיע ראשית לפני כל חווה פתוחה כדא

לחוויה המשותפת. בהמשך לאחר בניית הסוכה הקהילתית ניתן לקיים אירועים קהילתיים 

הכנת קישוטים לסוכה הביתית בסוכה נוספים בסוכה כגון ארוחת בוקר קהילתית, 

 לינה קהילתית משותפת בסוכה. הקהילתית.

 

  -מרחבי עשייה

  -ים לסוכה א'הכנת קישוט .1

בסוכה. מקשטים איצטרובלים בכל מיני צבעים ותולים אותם על טרובלים תליית איצתיאור: 

 חבל דק ואז ככקישוט לסוכה.

 ציוד: איצטרובלים, גואש, מכחולים, נצנצים, דבק, חוט לתלייה.

 

  -הכנת קישוטים לסוכה ב' .2

ם ישנים ומגזינים. גוזרים הכנת שרשראות מנייר ממוחזר עיתוני -הכנת שרשראותתיאור: 

 רצועות ובעזרת שדכן עושים לולאה בתוך לולאה ויצרים שרשרת ממוחזרת לתלייה בסוכה

 ציוד: עיתונים ישנים, מגזינים, מספריים, שדכנים.



 

 

   -הכנת קישוטים לסוכה ג' .3

ציור על קירות הסוכה. או הכנת שלטים של שנה טובה  -שלטים לקישוט הסוכהתיאור: 

הסוכה. לפרוס את הבד שיעטוף את הסוכה וביחד לקשט אותו עם צבעי גואש. לקישוט 

 ניתן לצייר רימונים לכתוב שנה טובה ועוד.

 ציוד: גואש בצבעים שונים, בריסטולים, מכחולים, בד לקירות הסוכה, שבלונות שנה טובה.

 

  -פיתות בטאבון .4

כין מראש בצק עם מים קמח הכנת פיתות על הסאג' או בטאבון שיש בחווה. יש להתיאור: 

 ומלח. לאחר שהפיתות מוכנות ניתן להביא לבנה שוקולד וכל מיני פינוקים למריחה.

 ציוד: בצק, קמח, מערוכים קטנים, סאג', הכנת מדורה או אם יש פינת טאבון.

  –איסוף סכך לסוכה  .5

מביאים מחפשים עצי דקל בישוב או עצים אחרים ובעזרת מבוגר עם מזמרה גדולה תיאור: 

 סכך לסוכה ומסדרים הכל בערימה שאח"כ נשתמש בה.

 ציוד: מזמרות, מסורים, מציאת עצים לסכך שניתן לחתוך מהם.



 

  -בניית שלד הסוכה הקהילתית .6

לאסוף מהישוב קרשים, מוטות, סנדות או להזמין ולקנות מראש וביחד עם מספר תיאור: 

 מברגות פטיש ומסמר וכו'.  -מבוגרים וילדים לבנות את שלד הסוכה עם כלי עבודה

 ציוד: עצים, מברגות, מסמרים, פטישים, מסמרים, חבלים במידת הצורך לכפיתות.

 


