
 בתכנית 
מתחמי פעילות משותפים לשלושת המסלולים:

מתחם גינת הקיץ
יצירטבע: יצירה מחומרים מן הטבע

ג'ימבורי לקטנטנים 

 בימת החורש
הצגה "הנמלה שרצתה להיות צרצר וגם... ההיפך"

 כתב וביים: אילן מלאכי | בהשתתפות: אסי רוזנבאום, ענת אשכנזי 
והגר הרמן זקוביץ | משך ההצגה: כ-20 דקות 

ימים ד', ה', א' בשעות: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.
יום ו' בשעות: 10:30, 11:30, 12:30

בריכת השקמים
בנה סוכתך: בניית סוכה משפחתית מחומרים מהטבע.

תערוכת הסוכות
סוכות שונות ומשונות: אחת על גבי סירה, סוכה שגובהה כמגדל, סוכת 

קומתיים ועוד אחת גבוהה על עץ. 

מופע "הקשה בבקשה"
מופע כלי נגינה סוחף וקצבי מחומרים ממוחזרים בביצוע המוסיקאי 

דיויד פנסטר | משך המופע: כ-20 דקות 
ימים ד', ה', א' בשעות: 11:00 ,12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

יום ו' בשעות: 10:00, 11:00, 12:00, 12:30

 אוהל שרה 
תיאטרון סיפור - "סוכה להשכיר"

בשכונת סוכות מחפשים דייר חדש לסוכה שהתפנתה
מבוסס ע"פ "דירה להשכיר" מאת לאה גולדברג

 כתיבה: אילן מלאכי וזיו בר-אל | הצגת הסיפור: מאיה מלאכי
משך המופע: כ-15 דקות | ימים ד', ה', א' בשעות: 10:30, 11:15, 12:00, 

15:45, 15:00, 14:15 ,13:30 ,12:45
יום ו' בשעות: 9:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:00

מתחם בעלי מלאכה
צפייה בעבודתם של בעלי מלאכות עתיקות: קולעת סלים, סתת אבן, 

חרש ברזל, חרש עץ, קדרית, אומנית פסיפס ועוד.

עליכם לענות על שאלות החידון בעזרת רמזים הנמצאים 
על שלטים לצד הסוכות בתערוכת הסוכות )המספרים 

שבסוגריים ליד כל שאלה מציינים את מספר הסוכה אליה 
שייכת השאלה(.

בואו ונראה מי יצליח לנחש ולענות נכונה על השאלות!
בין הפותרים נכונה יוגרל פרס.

מדוע אסור לישון מתחת למיטה בתוך הסוכה? )20(. 	
מפני שהלילות כבר קרים ועלולים להצטנן. א.   

הנחירות של הישן מתחת עלולות להעיר את הישן ב.     
במיטה.  

הישן תחת המיטה אינו רואה את הכוכבים בין ענפיי  ג.    
הסכֿך.  

רבן גמליאל פסל סוכה הבנויה על גבי ספינה, מדוע? )3(  .2
מפני שגובה הסכך צריך להיות אחיד וגלי הים  א.    

עלולים להטות את הסוכה מצד לצד.  
הסוכה צריכה להיות ממוקמת במקום קבוע. ב.   

מפני רוחות חזקות שיש בים, אשר עלולות להעיף את ג.    
הסוכה מן הסיפון.  

מדוע סוכה תחת אילן נחשבת כבנויה בתוך בית? )29(  .3
כיון שאילן, שצילו כבד, מהווה כעין תקרת הבית. א.   

“כי האדם עץ השדה” ...העץ מספק לאדם את רוב  ב.    
צרכי ביתו.  

בימי קדם עמי הארץ התגוררו תחת אילנות. ג.    

להשתתפות בהגרלת הפרס - אנא הניחו את תשובותיכם בתיבות ההגרלה בתחנות המידע 

חידון תערוכת הסוכות 2021

״סוכות היוצר״
סוכות בפארק נאות קדומים תשפ"ב

 שם מלא:                                               טלפון:                                               דוא”ל: 

                                     זהו ביקורי ה                 בפארק נאות קדומים

נאות קדומים מאחלת לכם 
בילוי נעים וחג סוכות שמח!

מדוע סוכה שגובהה 0	 טפחים )90 ס’’מ( אינה כשרה?   .4
)	6(

משום שסוכה כזאת אינה מתאימה למגורי אנשים  א.    
מבוגרים.  

כיוון שסוכה כזאת מקרינה זלזול במצווה. ב.   
אם יעבור שם במקרה פיל – הוא ידרוס את הסוכה  ג.    

מפני שלא יבחין בה.  

מדוע מותר לעלות ביום טוב לסוכה על עגלה ואסור   .5
לעלות לסוכה על בהמה )לדוג’ פרה(? )26(

מפני שניתן לקבע עגלה שלא תזוז, אך לא ניתן לקבע  א.    
בהמה.  

סוכה על גבי בהמה לא מספיק מכובדת ליום טוב. ב.   
מפני צער בעלי חיים, אסור להכביד על בהמה ביום  ג.    

טוב.  

מדוע סוכה שגובהה מעל 20 אמה )0	 מטר( אינה כשרה?   .6
)	4(

סוכה גבוהה נחשבת כסוכה מפוארת, שהיו ידועים בה  א.    
עשירי העם ולא רצו לגרום לקנאה מצד העניים.  

חז”ל חששו שבעשיית סוכה גבוהה יחזור על עצמו  ב.    
סיפור מגדל בבל.  

עד עשרים אמה נחשבת הסוכה למבנה ארעי, מעל  ג.    
עשרים אמה הסוכה נחשבת לדירת קבע.  

 חוה"מ סוכות | ימים ד’-א’ 
ט"ז-כ' תשרי תשפ"ב | 22-26 בספטמבר 	202

ד'-ה׳, בין השעות 9:00-17:00 | כניסה אחרונה ב-15:00
ו', בין השעות 8:30-13:30 | כניסה אחרונה ב-11:30 
א', בין השעות 9:00-17:00 | כניסה אחרונה ב- 15:00

www.n-k.org.il | 08-9770770

*לא תתאפשר שהייה ברחבי הפארק לאחר השעה 17:00 *התכנית נתונה לשינויים.
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מתחם בעלי המלאכה

מסלול ארוך "לולב"
אורך המסלול: 2 ק"מ

)המסלול אינו נגיש לעגלות(

 סוכת השרון 
סיפורה של נאות קדומים, הסבר על חג האסיף 
וההתכוננות הגדולה לשנה חקלאית חדשה וגם 

שונה.

בור הארי
הדרכה על חשיבות המים בארץ ישראל הקדומה 

ועל הדרכים השונות לאגור ולשמור את מי הגשמים.

סוכת ארבעת המינים
בסוכה יוצגו ארבעת המינים ויסופר על סמליותם 

ועל הדרך המיוחדת בה הם "נבחרו".

לבחירתכם שלושה מסלולי הליכה 
מעגליים:

אנא, עקבו אחר שלטי ההכוונה של המסלול בו בחרתם. כל 
המסלולים עוברים במתחמי הפעילות המשותפים!.

מסלול קצר "אתרוג"
אורך המסלול: 1 ק"מ

גורן האחים 
סיפורה של נאות קדומים, הסבר על הגורן וכליה, 

על חג האסיף ועל ההכנות לקראת עונה חקלאית 
חדשה ושונה.

סוכת האגם
הדרכה על חשיבות המים בארץ ישראל הקדומה 

ועל הדרכים לאגור ולשמור את מי הגשמים.

סוכת ארבעת המינים
בסוכה יוצגו ארבעת המינים ויסופר על סמליותם 

ועל הדרך המיוחדת בה הם "נבחרו".

מסלול בינוני "הדס"
אורך המסלול: 1.5 ק"מ

גורן רות
סיפורה של נאות קדומים, הסבר על הגורן וכליה, 

על חג האסיף ועל ההכנות לקראת עונה חקלאית 
חדשה ושונה.

בור היבוסי
הדרכה על חשיבות המים בארץ ישראל הקדומה 

ועל הדרכים השונות לאגור ולשמור את מי הגשמים.

סוכת ארבעת המינים
בסוכה יוצגו ארבעת המינים ויסופר על סמליותם 

ועל הדרך המיוחדת בה הם "נבחרו".

מסלולי הליכה נגישים ברזיות מיםמזנונים כשריםתחנת מידע שרותים יציאה למסלולים


