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 :ימי החג 

 חג הסוכות חל בימים שבין ___________ ועד ________________.

נקראים  שביניהם_________________, הימים ב והיום האחרון נקרא ______היום הראשון הוא יום טו

______.___________ 

 .__________________2._____________________ 1חול המועד הוא צרוף של שני עינינים:

ת שאסור ומכאן לומדים כי ישנם מלאכות שמותר לעשותן בחול המועד כמו בכל יום חול ומצד שני ישנן מלאכו

 חג: -לעשותן כמו בכל מועד

 

 מלאכות המותרות בחול המועד:

 

 מלאכות האסורות בחול המועד:

  

  

  

  

  

 

מלאכה שיפסידו אם לא יעשו אותה, שימוש בחשמל, שימוש במחשב  -להסתפר, לכבס, נסיעה ברכב, גזירת ציפורניים, "דבר האבד"
 ובטלפון, לכתוב או לצייר, להניח תפילין, מלאכה לצורך אכילה.

 ________ אחת מהמצוות העיקריות בימי חג הסוכות היא_____________________________ 

________________ ____________פרק כ"ג פס' מ': _______________________________חומש שמות, 

________________________________________________________________________________ 

 ______________________________-הלכה למעשה מן הפסוק:  פרי עץ הדר

 _____________________________-כפות תמרים                                            

 _____________________________-ענף עץ עבות                                           

 ________________________________-ערבי נחל                                           

 וכות, נוטלים את ארבעת המינים בכל ______________________ מימי חג הס

 מחזיקים את הלולב היד_____________ ומברכים: "ברוך אתה...אשר קדשנו במצוותיו וציוונו

 ביום הראשון מוסיפים ברכת ________________.על__________________________", 

 נוטלים את האתרוג ביד ________________ ומנענעים יחד.ו



  

 :תפילות בחג הסוכות 

 מתפללים ביום טוב תפילת חג וביום חול תפילה רגילה ליום חול.עד "שמונה עשרה" 

 בתפילת "שמונה עשרה" מוסיפים__________________.

 .הלל שלם, שיר של יום, "לדוד ה'", אשרי, מוסף של שלוש רגלים, עלינו לשבח

 ____________"___________________________ ו"הרחמן בברכת המזון מוסיפים _________________

 ____________.ו___ _______"___..להדליק נר של____ות מדליקות נרות ומברכות: "ברוך.ג נשים ובנבערב ח

בכל אחד מלילות חג הסוכות נוהגים להשתתף___________________________ זכר לניסוך המים בבית 

 המקדש.

  רבא: הושענא 

__ ורוצים שיהיה הו זמן __________________זבליל הושענא רבא נוהגים להיות ערים ולעסוק בתורה כיון ש

 גזר דין טוב.

 כנסת __________________________,בכל יום בסוכות מקיפים את הבימה בבית ה

 בהושענא רבא מקיפים את בימת בית הכנסת ________________________________.

ומדוע?___________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

ביום זה לוקחים______________, קושרים אותם יחד וחובטים בקרקע ________________, את הערבות 

 __________ ולא על הקרקע מפני ביזוי המצווה.נוהגים להניח מעל______________

 
 ____.חל ביום___________________שמחת תורה -חג שמיני עצרת

 ________________________________________.____________1 משום: 'שמיני עצרת'החג נקרא בשם 

                                                           2________._____________________________________________ 

 _________________משום:_____________________________________ 'שמחת תורה'החג נקרא בשם 

  _____________________________________________________ עורכים הקפות, כלומר: בשמחת תורה

________________________________________________________________________________ 

 __________________________________כי__________________ מוסף של ש"ץ נקראת גם:__תפילת 

לא מתחילים בסוכות בגלל  אבל נידונים על המים וב בסוכותעל אף שמן הראוי היה שנתחיל להזכיר גשמים כבר 

__________________________________________________________________ .______________ 


