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 ותשרי אלול לחודשי ופעולות תכניות
 מאיירס י'בנג הרב וליקט ערך, כתב

 
 רק מתרכזים אנו לעיתים אך, ומשפחות נוער בני, למבוגרים ופעולות לתכניות שונות באפשרויות מלאה החגים תקופת

 .עצמו התפילה אולם לכתלי מחוץ ולהשפיע לחנך גם שניתן ושוכחים וסוכות הנוראים לימים ובדרשות בתפילות
 שזו כמובן. לשניהם מתאימים הרוב אך, ספר לבתי וחלקם כנסת לבתי חלקם. לתכניות שונים רעיונות כאן מובאים

 נשמח ואנו, השנה של זו עשירה בתקופה והמחנך הרב בפני שעומדות האפשרויות שלל של חלקית רשימה רק היא
 .בקהילה אצלכם עושים שאתם מה כל על מכם לשמוע

 לשגרה  חזרה
 מהחופשה חוזרים, הארץ כדור של הצפוני בחלק ובמיוחד, בעולם מדינות בהרבה שבה התקופה גם היא החגים תקופת

 או הכנסת בית של השנתית התכנית את מציגים שבו( ועוד קיו-בי-בר, גלידה) קהילתי אירוע לקיים אפשר. הספר לבית
. האחרונה בתקופה שהצטרפו חדשים תלמידים או קהילה חברי' הבאים ברוכים' בברכת מברכים ובו, הספר בית

 יידעו שכולם כדי אחר בצבע ולחדשים, אחד בצבע מחלקים הוותיקים לחברים. הבאים כל שמות עם מדבקות מחלקים
 לפתח ולהתחיל לחדשים גם לגשת, ומפטפטים בקידוש יחד עומדים שתמיד, חברים לאותם לגרום ולנסות, מי הוא מי

 . קשר איתם

 עיון  ימי
 משמעות על או תשובה על זה אם; רלוונטים בנושאים לעשור כסה בין או סליחות קודם עיון ימי לקיים אפשר

 ביום אם. קהילתית שלישית סעודה או שבת ארוחת לשלב אפשר, בשבת העיון יום את מקיימים אם. ועוד התקיעות
 בית/  ספר בית/  הקהילה לסוכת קישוטים יכינו הם שבה לילדים תכנית להפעיל וכן, ומצגות סרטים לשלב אפשר, חול

 .כנסת

 סליחות  קומזיץ
. סליחות של לאווירה המשתתפים את להכניס כדי קומזיץ עם להתחיל אפשר, הסליחות של הראשון הלילה קודם
 .קל כיבוד להגיש מומלץ ואף שאפשר כמובן. לבין בין חיזוק של סיפורים ומשלבים, המתאים ובטון בקצב שירים שרים

Learning by the Lake 
 השיעור ושלמעביר, למושבים לדאוג יש אך, השיעור את עושה המיקום. הקהילתי התשליך של באזור המתקיים שיעור
 .האזור של הכללי לרעש מעבר שיישמע כדי חזק מספיק קול יהיה

 הסוכה  דגם בניית
 תחרות מזה תעשו אז, הילדים של מהמציאות ומנותק משעמם להיות יכול, אחר לימוד כל כמו, סוכה הלכות לימוד
 יוכלו שהם בתנאי, הסכך עשוי ממה משנה ולא, שהוא חומר מכל סוכה לבנות מהתלמידים לבקש אפשר. סוכה בניית

 מגוונות תוצאות יפריח כבר הילדים של הדמיון, לכך מעבר. ולמה, לא או כשרה היא הסוכה האם ולכתוב להסביר
 . ומעניינות
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 בסוכה  פעילות
. הספר בבית צהרים לארוחת או בשבתות לקידוש מעבר הקהילה שכבות כל את לשמש יכולה הקהילתית הסוכה

 .ועוד השואבה בית שמחת, בציבור שירה ערב, סרטים, שיעורים

 סוכות  סיבוב
 לעשות אפשר הסיבוב את. בקהילה שונות בסוכות ביקור היא הספר בבתי וגם הכנסת בבתי גם ליישם שניתן תכנית

 ושבכל, כשר יהיה סוכה בכל שהאוכל לדאוג שיש כמובן. מקומות מספר המכילה בלימוזינה אפילו או באוטובוס, ברגל
 מהי ולגלות לנסות כדי משפחה כל על חידון גם לשלב אפשר. למארחים תודה ויגיד תורה דבר ישא אחר ילד סוכה

 .לבקר שהולכים הבאה הסוכה

 תורה   בשמחת וריקודים שירים
 השירים עם חוברת מדפיסים. מראש הכל להכין אפשר, הבא השיר על ההקפות כדי תוך לחשוב להם שקשה לאלה

. הרשימה עם בכיס קטן כרטיס יהיה מובילים שלושה-שניים ולעוד לרב כאשר, הציבור לטובת הקפה בכל שישירו
 להורים במיוחד להקדיש אפשר לפחות אחת הקפה. לשנה משנה יישמר שהוא כדי לכרטיס למינציה לעשות מומלץ
 '.ישראל מלך דוד'ו' חי אבינו עוד' כמו מכירים שכולם שירים עם, וילדים

 תורה   בשמחת הנשים
 בהם קהילות גם יש אך. תורה של בשמחתה - בנפרד - רוקדים והנשים האנשים בהם קהילות ישנם, ההקפות בשעת
 של בשמחתה לפעילות הנשים את להפוך הוא הזאת התכנית של הרעיון. משתתפות לא אך מסביב עומדות נשים הרבה
 את  כך ללמוד ומנסים, מסוימת פרשה על משהו מכינה להשתתף שרוצה ונערה אשה שכל הוא הבסיסי הרעיון. תורה

 להגביל יש. ועוד ועוד ריקוד, שמסבירים ציור, הצגה, פואמה/שיר, תורה דבר להיות יכול" משהו"ה. כולה התורה כל
(, תורה ספר בלי או עם אפשר) רוקדים וספר ספר כל בין. להספיק כדי דקות שלוש-לשתים פרשה כל של הזמן את

 מומלץ. להכין זמן שיהיה כדי מראש שבועות כמה מתחילים לפרשיות ההרשמה את. התורה בשמחת ושמחים שרים
 .כשורה יפעל שהכל עצמו ביום וגם להרשמה גם ותדאג התכנית את שתוביל אחת אשה שתהיה

 


