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משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ד

 

  בס"ד

  הכָּ סוּ 
  קרי�,למידי� יְ תַ 

 נההשכ� ישבֵ לתוֹ  יעַ יֵ לסַ , והבנות הבני� ה,נָ השכ� לדייַ  חליטוהֶ  כותהס� חג קראתלִ 

� הכנסת ית'ֵ  רב �עִ  שבויָ  ה� י$הקַ  יבחודשֵ  בר%ְ . בנות סוכהיצד לִ לה� %ֵ  $עֵ ייַ לְ 

 ,נההשכ� בותחוֹ ר'ִ  דעהמוֹ  ל�תָ  ה� השנה ראש יפנֵ לִ . סוכה כתמסֶ ' תשני�ולמדו ִמ 

  :עהדשו( המוֹ זו לְ ו

  

  י � של תושבֵ שמָ ת 'ִ ניוֹ כתבו את ה-ְ , התלמידי�, ִת ,ת�� פניכֶ ימה שלִ מ+'

�  .הנשִמ ' ת�ב%ָ הפי ת לְ תאימוֹ צות מַ כתבו עֵ ת וִת ניוֹ -ְ נו 'ד�כ� תָ .נה, ואחרהשכ

  .פניכ�לִ ש ימהמשֹ ה ִבצ�עַ ל הנָחיֹותה �ְלפי דהעבוה ַלֵ'יְש  ְלפי 'קב�צֹות ִעבדו

  :ִהְשַתמש� ְ'ֶאְמָצֵעי הֵעֶזר הֵאלה ימהשֹ מה את עַ בצֵ ל ְ%די

  ;ימהי המשֹ -ֵ דַ   �

  ;כת סוכהסֶ שנה, מַ ִמ   �

  ;י כתיבהלֵ %ְ   �

 .ציורי לֵ %ְ   �

 ִלפנות יכול, סוכה ִלבניית ּבייעּוץ הנֹוֵגעַ  המעּוניָין כל

שכּונה. הָגרים ד כיתה לתלמיֵדי    ּבַ

 ְואנוּ , הנֹוגעות לעניָין ואת הֲהָלכֹות הִמשניֹות את למדנו

מחה ְנַייֵעץ   .בה וָלשבתסוכה  כיצד ִלבנות ּבׁשִ
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משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ד
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שלבי 
 המשימה
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ניֹות    ––––    1111ָשָלב ָשָלב ָשָלב ָשָלב  תיַבת ּפְ ניֹותּכְ תיַבת ּפְ ניֹותּכְ תיַבת ּפְ ניֹותּכְ תיַבת ּפְ         ּכְ

  
  עבודה ִ�קבוצות בכיתה

  .ט–ו ניֹותִמש, ב פרק; ה–א ניֹותִמש, א פרק: כהוס תכַמסֶ , שנהִמ ' נ�ייעַ   �

 ָעֵזריְלהֵ  ת�כלו. כהוס תיִלְבני נֹוגעי�ה ְלָבטי� ועל יי�שָ ק על, ְ'ָעיות על שבוחַ 

   .א'ה ַעמוד' ת�בה%ה ,בה ישיבההו כהוס תיִלְבני נֹוגעֹותה יֹותס�גה ִ'ְרשיַמת

 ע�$ילי נֹוֵגעַ ') י�רוגָ במ או י�ילד( הנשכ�ה ֵביתֹוש �שֵ ' ֹותְ-ני לוששָ  בות%ִ   �

�. רות לישיבה בסוכההלכות הקש�ל בנֹוֵגעַ � הכוסה תייִלבנרות בהלכות הקש

  .בה לִנתק -ֹוֶנההשֶ  ָיהעה' המ ר�טיפֵ ' תבוכִ 

  .ת,חר ָיהס�גל ה�רשק ֶיההִת  היני- לכ יכ קפידוהַ   

  .היְ-ניה תא בוִלכת ְ%ֵדי �פֵניכלִ ש ָמאֹותוגד' רוָעזֵהי

  

סיפו פרד והוֹ נייה על ד2 נִ רה, כל -בר�דרת �צורה מס�ניות 'תבו את ה-ְ %ִ  �

�  . טי� לדפי�קיש

  אלהיש לי ְש 

 ִהתחלתי ִלבנות את הסוכה וגיליתי.... •

ְ'ַמהל� ְ'ניית הסוכה  ִנתַקלתי  •
 בְ'עיה...

 מה היא הֲהלכה ַ%אשר...? •

 מקֶרה ש...?מה היא ַדעת הֲהלכה ' •

 ֵ%יצד יש ִלנהוג ַ%אשר...? •

איזה ִפתרו( ִהלָכתי תוכלו ְלהציַע לי  •
 עיה...?ל'
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 סוּגיֹות הנֹוגעות ִלבניית סוכה והישיבה בה

 

   ;רהשֵ %ְ  סוכה של ביותר) הרב( י'ַר המֵ  בההגוֹ  •

     ;רהשֵ %ְ  הכוס לש) רתיו' מ��נָ ה( יזָערִמ ה בההגוֹ  •

   ;ק לדי(רה והנימ�שֵ % סוכה' נותפָ ְד מספר ה •

   ;יהָ ודינֶ  הנָ ישָ  סוכה •

  ;ְוֶעְמדֹוֵתיֶה� לִהלֵ  ית'ֵ בי( � אימַ שַ ית שנה בי( 'ֵ ִמ ת 'קֶ חלוֹ א המַ נושֹ  •

ק ונימ� איל( חתתַ  סוכה ידינֵ , )ֶטרלמֶ  האמָ ( ל"חז ֹותדימ יפל נ�ַמנֵ ז ֹותדימ �בשיח •

    ;הדי(

 ;י(דה �קמינו סוכה י'ֵ גַ  ַעל סוכה יֵניד •

 ;ונימוק ההלכה סוכה יבֵ גַ  ַעל סוכה' תעֹוֶסקה ַהלָכה' ְיה�ָדה ַרִ'י לש תוֹ ֶעמדָ  •

 ;החגי ימֵ ש� מֶ סוכה 'ד� לאכול 'ייב 5חַ שת דוֹ סע�ספר הִמ  •

 ;צווההִמ ט�רי� מוה- סוכה' ישיבה ייבי� 'ִ החַ  •

 .י�גשמ יַדתרי (ִ'זמ הוכהס תא י�ַפנְמ  'וֹ ש ָלבשָ ה •
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נייה    ––––    2222ָשָלב ָשָלב ָשָלב ָשָלב  נייהַמֲעֶנה ַלּפְ נייהַמֲעֶנה ַלּפְ נייהַמֲעֶנה ַלּפְ         ַמֲעֶנה ַלּפְ

  
  בכיתה ִ�קבוצותעבודה 

  . כיתה'ַ  רתאחֶ  תלמידי�ת קבוצַ  יידֵ  על כתבהנִ שֶ  אחת נייה-ְ  קבלוְת את� 

  נייה.-ְ גיה ש'ַ ס�ב תקסֶ עוֹ הַ  שנהִמ ה את וִמצאו יהינה-ְ  את ִקראו  �

, י(ד, ֶרהִמק, אֹומר, ת%ֹוֶתר( ט"כאמד ְ%ָלֵלי יְלפתאימה שנה המַ את הִמ תבו %ִ  .א

 ). �ַטע

גיה ִ%תבו באיזו ס� .נייה-ְ ש'ַ שאלה תשובה לַ ובו כתב ִמ כ� מילי� שלָ 'תבו %ִ  .ב

 זאת נויַצי ,ֶקתוַמֲחל יש �ִא שנה. תוב בִמ פי ה%ָ תרו( לְ הפִ  מה�נה �שנה דָ הִמ 

  . חֹולקי�ה אי�נָ ַהתַ מ ֶאחד כל של ָעמי�הְט  ה�מַ  ִכתב�ו

   :התשובה כתביִמ ְ-תיָחה ל ִמשפֵטישל  גָמאותוַ'ד ָעזרויהֵ   

 

  ִלשֵאָלת� הִ'תש�ב

מדה עיה שעָ 'ְ מיק 'עֲ ( מַ חר עי�,לְ  •
 י�...   נֶ פָ '

עיה תאי� ל'ְ תי המַ לכָ ( הִה תרוֹ הפִ  •
 ית...לֵ עשהֶ 

 רת....ַר אלה שעוֹ לשה נֶ עֲ מַ ' •

ל�  יעַ יֵ נסַ ית� �ניָ בל את -מחנו לַק שָֹ  •
 ררת...שעוֹ  יתהִהלָכתעיה 'ְ רצו( ''ְ 

מצא רת נִ ַר עיה שעוֹ תרו( ל'ְ הפִ  •
 די� ש...מֵ ש� לְ רק...  ִמ -ֶ שנה ..'ִמ '
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משימה 
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סיכום אישיסיכום אישיסיכום אישיסיכום אישי    ––––    3333ָשָלב ָשָלב ָשָלב ָשָלב      

  

  עבודה אישית בבית

 המקו� ְמצי,ת, ְ-ניֹות ס�חַ ינ: להאֵ ה לֹותטָ מַ ' יֶת�ִהתַנסֵ  ימהמשֹ ה �ְ'ַמהל

 תשובה ִמכתב של שֹונֶכ�ִ'ל חַ ס�יְונ ט"כאמד ְלפי תשובה ת�חַ ינ, שנהִמ ' תאי�מַ ה

  .לת�'ַ ִק ש היְ-ניל

  לה:האֵ  ָחיֹותַהנה פילְ  אישי �כ�יסתבו %ִ   �

  חת בכ�?צלַ עת� ִה דוע לדַ מַ  ?חד�מי'ִ  חתצלַ ִה  מהבְַ  •

  ?חד�מי'ִ  יתהנֵ נֶ  המָ ִמ  •

  ?ותעשֹ לַ  יתשֵ תקַ ִה  מה •

 ?שיוֹ הק על רת'ַ תגַ ִה  כיצד •

 בקבוצה? ת� לעבודהמָ ר�י ְת י ביט�לידֵ  הבאבמה  •

   . מה למדת?ימההמשֹ  עַ יצ�די 'דש תו� %ְ שהו חָ למדת מַ אי ודַ וַ 'ְ  •


