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 סוכתי, הסוכה,  
 נהדרת, ירוקה.  

 רק, רק, רק  -לי, לי, לי 
 לי רק מחכה.  

 

 סבא יש לי, יש לי סב, 
 וזקן לו צח, רחב.  

 הוא אותי אוהב כל כך,  
 סוכתי יכס בסכך.  

 סוכתי, הסוכה...      
 

 מן הבוקר עד הליל  
 היא עומדת לה בצל.  

 ,  לבושה היא עד הגג
 מקושטת ליום חג.  

 סוכתי, הסוכה...    
 

 סוכתי ידידתי
 אל נא תשכחי אותי 

 לך לחכות  ךאם צרי
 אחכה עד חג סוכות. 

    

 סוכתי, הסוכה,  
 נהדרת, ירוקה.  

 רק, רק, רק  -לי, לי, לי 
 לי רק מחכה. 

 עמנואל הרוסי  – נחום נרדי  – פטיש מסמר  .  2
 פטיש, מסמר  

 ניקח מהר.  
 סוכה לבנות, 

 ובנות.  בנים 
 

 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. 

 3.  סו סו סוכה   
 עמוס ברזל/חדווה פרידמן – עמוס ברזל 

 בנינו כבר את הסוכה 
 סוכה יפה וירוקה 

ארבע מינים קנינו  – קישוטים תלינו  
 כל מה שנחוץ יש בה.

 

 הגיעה כל המשפחה 
, על המינים יאמרו ברכה   

הדס וערבה   ,אתרוג ,לולב  
 באמונה ובשמחה. 

 

 סו, סו, סו, סוכה סוכה בנויה לתלפיות 
 בסוכה שלי שרשרת של פירות. 

 סו, סו, סו, סוכה סוכה בנויה לתלפיות 
 ביתנו לשבעה ימים ושבעה לילות. 

 

 בנינו כבר את הסוכה 
 סוכה יפה וירוקה 

ארבע מינים קנינו  – קישוטים תלינו  
 כל מה שנחוץ יש בה.

 

 המטעמים הובאו לכאן
 אושפיזין מהמוכן

כמו עיניים  ,כוכבי שמים מציצים  
 מאירים את השולחן. 

סו, סו, סו, סוכה...           
 4.  שלומית בונה   סוכה  –  נעמי שמר 

סוכה   שלומית בונה  
 מוארת וירוקה  

 על כן היא עסוקה היום  
 ואין זו סתם סוכה  

  -מוארת וירוקה 
שלום שלומית בונה סוכת   

 

 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 

כיהלום: כוכב בהיר   
 שלום סוכת פלאים 
   -מה טוב ומה נעים 

! שלומית בנתה סוכת שלום  
 5.  אורחים לחג –  לוין קפניס  –  מרק ורשבסקי 

 יום טוב לנו, חג שמח 
 ילדים, נגילה נא  

 לסוכתנו בא אורח:  
ברוך הבא!  -אתרוג זהוב   

 

 יחד את החג נחוג  
 בלולב, הדס אתרוג  

 הו, האח, נשמח מאוד  
במעגל נרקוד.  ו ובמעגל נרקוד  

 

 יום טוב לנו, חג שמח 
 ילדים, נגילה נא  

 לסוכתנו בא אורח:  
ברוך הבא!   -לולב ירוק   

יחד את החג נחוג ...        



 

 יום טוב לנו, חג שמח 
 ילדים, נגילה נא  

 לסוכתנו בא אורח:  
ברוך הבא!  -הדס ריחן   

   יחד את החג נחוג ...          
 

 ועתה, כולנו יחד 
גילה נא  ילדים, נ  

 נקבל פני אורחת: 
! ערבה -בת הנחל   

     יחד את החג נחוג ...      
 6.  ארבעת המינים  –  אורלי בינדר  – עמוס ברזל 

 ארבעת המינים, ארבעת המינים,  
 בחג הסוכות עליהם מברכים. 

 ארבעת המינים, ארבעת המינים,  
 אל הסוכה אותנו מזמינים. 

 

 אתרוג תמיד פורח,  
 ח. יש לו טעם ויש לו רי
 לולב אצלנו מתארח,  

 יש לו טעם, אך אין לו ריח. 
 ארבעת המינים, ארבעת המינים...        

 

 ומה יש להדס?  
 פס.  תרק ריח הוא 

 וליד המים בשלוה,  
 ערבה.  -ללא טעם וריח 

 ... ארבעת המינים, ארבעת המינים      
 

 . ערבה, הדס ,  לולב,  אתרוג
 

 ... ארבעת המינים, ארבעת המינים
 7.  חג סוכות  –  שמות כ"ג –  עמוס ברזל 

 חג סוכות שבעה ימים לה' 
 באספכם את תבואת הארץ. 

 

,ולקחתם לכם ביום הראשון  
.פרי עץ הדר, פרי עץ הדר   

 כפות תמרים וענף עץ עבות 
 וערבי נחל, וערבי נחל. 

 . ושמחתם לפני ה' אלוהיכם
 8.  הסוכה כבר מוכנה  –  אורלי בינדר  -  עמוס ברזל 

 הסוכה כבר מוכנה, בנינו את הכול, 
 קירות, סדינים, ענף ירוק, שולחן אחד גדול. 

 נייר ומספרים, דבק גם ניקח, 
 קישוטים נכין וגם נתלה אותם מתוך הסכך. 

  

גזירי, גזירי, גזור, בואו לעזור,       
שרשרות צבעוניות ומנורה לאור.       
ציורים תמונות יפות תלויות כאן מכל צד,       
לסוכה שלנו מוזמן כבר כל אחד.       

 

יבואו האורחים לשבת בסוכה, כש  
 על שולחן נשים פרחים,עוגות בלי הפסקה, 

ב תניע את הסכך, ורוח קל תנש  
 קישוטים ינועו בניגון נעים ורך

 

... גזירי, גזירי, גזור, בואו לעזור       
 
 

 9.  בוא נבנה סוכה  –  חדווה פרידמן   -  עמוס ברזל 
.       בוא נבנה סוכה, בוא נבנה סוכה  

 

 סוכה לנצח מהמוכן 
 הוצאנו מהמחסן 
 ואחרי כמה ימים 

 קנינו ארבע מינים 
 

 בוא נבנה סוכה, בוא נבנה סוכה. 
 

 לסכך דאגו המבוגרים 
 ואנחנו קישוטים. 

 "אושפיזין" ושרשרות 
 גם פרחים וגם פירות. 

 

וא נבנה סוכה, בוא נבנה סוכה ב  
 

 היום עד שמיני עצרת
 בסוכתינו המפוארת 

 נבלה את רב הזמן 
 גם נאכל וגם נישן. 

 

 בוא נבנה סוכה, בוא נבנה סוכה. 
 10.   האתרוג –  אורלי בינדר 

 שלום ילדים ולא לדאוג 
 אני, אני הוא האתרוג. 

 שנה שלמה צריך לחכות 
 עד שאופיע בחג הסוכות.

 

,פייםונמחא כאז בוא יחד,    
,ונמחא כפייםבואו יחד,   

 בואו יחד, מור וקינמון 
 אני דומה קצת ללימון. 

שלום ילדים ולא לדאוג...                    
. ..נגלגל ידיים אז בואו יחד   
שלום ילדים ולא לדאוג...                    
  ...נטפח על הברכיים אז בואו יחד

 11.   ליעל יש יומולדת  
 אורלי בינדר  –  עמוס ברזל 

 ליעל יש יומולדת בחג הסוכות, 
. הזה תמיד קצת קשה לה לחכות  גלח  

 תבוא המשפחה ותביא לה מתנות, 
 לכן כולם עוזרים לה להכין ת' שרשרות

 

איזה חג שמח מלא בהפתעות,        
סוכה ויומולדת ויש מה לצפות.        
איזה חג שמח מלא בהפתעות,        
יעל כבר מתחילה עוגות כאן לאפות.        

 

חברים שלה באים מביאים את הקרשים,ה  
 תוקעים באדמה ודופקים בפטישים.

 מביאים את השמיכות ותולים עם מסמרים, 
 הנה כבר יש קירות אל הקרשים מחוברים. 

איזה חג שמח...                     
 הנה כולם עוד מקשטים ושמחים כל כך, 

 אספו כל הילדים גם ענפים לסכך.
וכנה, שולחן וכסאות הסוכה כבר מ  

 באים כולם עכשיו חוגגים כמו כל שנה. 
איזה חג שמח...                     

 



 איזה חג שמח מלא בהפתעות, 
 סוכה ויומולדת ויש מה לצפות. 
 איזה חג שמח מלא בהפתעות, 

 יעל כבר סיימה לאפות את העוגות. 
 12.  אסיף –  איתמר פרת   -  נעמי שמר  

 אסוף את המעשים 
 את המילים והאותות  

בול ברכה כבד משאת. כמו י  
 

 אסוף את הפריחה  
 אשר גמלה לזיכרונות  

 של קיץ שחלף בטרם עת. 
 

 אסוף את כל מראות פניה היפים 
 כמו את הפרי ואת הבר.  

 האדמה היא אפורה מתחת לשלפים 
 ואין לה עוד לתת לך דבר. 

 

   ...אסוף את המעשים
  

 ואין יותר גבעול חולם על שיבולתו 
אסרי ואין יותר נדרי ו  

 רק הבטחת הרוח כי הגשם בעיתו  
.עוד יחונן את עפרה בתום תשרי  

 13. חג אסיף  –  שרה לוי תנאי  –  משה רפופורט 
 חג אסיף, חג אסיף 
 כן ירבה וכן יוסיף.  

 

 בשדה חלף קציר,  
 ובכרם תם בציר 

 ועתה עם בוא הסתיו  
 חג אסיף, נחוג בשיר. 

חג אסיף...           
 

 ליוגב ולאיכר 
ם ושנת מטר.  שנת שלו  

 ועמל בכל פינה 
 שא לחג אסיף רינה. 

חג אסיף....      
 14. בסוכה שלנו  –  לאה נאור  –  משה וילנסקי 

  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, 
ב איתה אל הסוכה.  הרוח התגנ  

בסוכה שלנו...             
 

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

 קרני השמש בלי רשות, ברוב חוצפה 
   אור על הרצפהעושות לי מטבעות של 

בסוכה שלנו...            
 
 
 
 
  

 

 ירח עגלגל צופה בין העלים  
 שולח קרן אור אל הסוכה שלי 

סבתא בחיוך רחב וסבא וגם   
של תפוחים ישר מן המושב.   סלעם   

בסוכה שלנו...             
 ובין עלי הסכך רומזים הכוכבים  

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

 החג כולו אורח בסוכה שלי. 
בסוכה שלנו...         

 15.  שישו ושמחו   –  מן המקורות  –  שייקה פייקוב   
  ו ושמחושיש

 בשמחת תורה 
 ותנו כבוד לתורה  

 

 שישו ושמחו 
 הו שישו ושמחו  
 הו שישו, שישו 

 בשמחת תורה 
 16.  שמחת תורה  -  אורלי בינדר 

 שמחת תורה שמחת תורה 
 בואו, בואו במהרה, 

 שמחת תורה, שמחת תורה,  
 וביחד כף נמחא. 

 

 בואו נא בנים בנות, 
 בואו יחד כאן לרקוד, 

 יד אל יד במעגל 
חה בלב תגדל                                          השמ

 שמחת תורה, שמחת תורה,... 
 

 בואו נא בנים בנות, 
, ברגליים רקיעות  
 נתנדנד מצד לצד 

      במעגל ריקוד נחמד
שמחת תורה, שמחת תורה,...      

 17.  דגל שמחת תורה  –  חדווה  פרידמן  –  עמוס  ברזל 
 בואו נסדר שורה  

קפות שמחת תורה, לה   
 את הדגל מנפים 
 וזה לזה מנופפים. 

 זוגות במעגל עומדים  
 זה מול זה עם הדגלים, 

דגלו מרים כל אחד   
 וכולם כולם שרים. 

 

 שמחת תורה הוא חג 
 שיש לו דגל מיוחד, 

 במרכזו יש מנורה 
 ובחלון ספרי תורה. 

 

 כאת הולכים במעגל  
על, דגלו אל אחד כל   

 מסתובבים במקום  
 ומנופפים שלום. 

 

.... שמחת תורה הוא חג  
 



 17.  תורה ציווה לנו משה – מן המקורות – עמוס ברזל
   תורה ציווה לנו משה

יעקב  מורשה קהילת  
 

  טוב לי תורת פיך
 מאלפי זהב וכסף 

 

   כי מציון תצא תורה
. ודבר ה' מירושלים  

 18.  התחדשות  –  נעמי שמר   -  יובל דור 
   עייפות בלתי מוסברת.
 פיק ברכיים לא מובן 

 צל שרב על כל הדרך, ואבק לבן 
 אבל עודך משווע לגשמי ברכה  

. עוד רחוקה מנוחתך  
  

הכל. אחרי החגים יתחדש   
 יתחדשו וישובו ימי החול 

 האוויר, העפר, המטר והאש 
 גם אתה, גם אתה, תתחדש. 

 

 בגנך פורחים לפתע 
 עץ הפרי ועץ הסרק  

 ועץ החלומות ועץ הטוב והרע  
 ומוטלים כל כליך בחצר ביתך  

 לא נשלמה מלאכתך 
  ...אחרי החגים יתחדש הכל         

 

 במסע שלא נגמר  
האור  בין שדות הצל ושדות   

 יש נתיב שלא עברת ושתעבור 
מצלצל לך  שעון סמוי מן העין  
. לא נשלמה אהבתך  

...אחרי החגים יתחדש הכל                


