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/  מונחי יסוד, מילים וביטויים נפוצים, כגון: זה הכלל, יצא -שפת המשנה  :משנהדרישות המפמ"ר ב
 כותרת, אומר, דין, טעם, מקרה )כאמד"ט(.   - לא יצא; זיהוי פסוקים המובאים במשנה; חלקי המשנה

 
 כדי לענות על השאלות כראוי יש צורך ללמוד את המשניות עם פירוש הקהתי / ברטנורא

 

 דיני עשיית הסוכה ומצוות הישיבה בה נושאי הפרק:
 

 סוכותשאלות מבוא למסכת 
 

 ששת סדרי משנה הם:    ז_____________  מ_______________   נ________________ .1

 נ_____________  ק_______________  ט________________  

 ?________________________סוכהבאיזה סדר נמצאת מסכת  .2

 ____________היא: סוכהמסכת  לפניבאה שמסכת ה .3

 _______הנשיא את המשניות דווקא בסדר הזה?____________ יהודהסדר רבי  מדועשאלת אתגר.  .4

___________________________________________________________________ 
 

 מג, דברים טז, יג. -עיינו בחומש ויקרא כג, מב  .5

 הכתוב:___________________________________________________העתיקו לשון  .א

 _______________________________________מה למדים מהפסוקים על מצוות סוכה? .ב

 __________אילו פרטים נוספים הקשורים למצוות סוכה אנו רוצים עוד לדעת? רשמו שלושה_ .ג

_________________________________________________________________ 
 

 .תנאים לכשרות הסוכה  -' משנה א
 

 :מושגים
 
ה .א  .מידת אורך, בערך חצי מטר )חמישים סנטימטר( - ַאמָּ

חִ  .ב  .מידת אורך בערך שמונה סנטימטר - ְטפָּ

נֹות .ג  .קירות - ְדפָּ
ּה .ד תָּ הִַחמָּ ּהְִמֻרבָּ תָּ לָּ צ   .על קרקע הסוכה נראה יותר שמש מצל -  מ 
ה .ה הִֻסכָּ נָּ  שעשו אותה סתם, לאו דווקא לצורך החג. - ְישָּ
ּה .ו אָּ םֲִעשָּ ִסוכה שנעשתה מלכתחילה לשם מצוות סוכה.ִ-ַחגְִִלשֵׁ

ִהיא ֻסכָּה( א)  ְשִרים גְבֹוָהה שֶׁ  .ְפסּוָלה ,ַאָמה ְלַמְעָלה ֵמעֶׁ

י  ַמְכִשיר  יְהּוָדה ַרבִּ

ֵאינָּּה    ,ְטָפִחים ֲעָשָרהְגבֹוָהה  ְושֶׁ

ֵאין   .ְפסּוָלה  ,ְדָפנֹות ְשֹלשָלּה  ְושֶׁ

ַחָמָתּה    ,ִמִצָלָתּה ְמֻרָבה ְושֶׁ

 ,פֹוְסִליןַשַמאי  ֵבית , יְָשנָה ֻסכָּה 

 .ַמְכִשיִריןִהֵלל  ּוֵבית  
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 שאלות משנה א'
 

 ________________________________________________________:משנהכותרת לכתוב  .1

   ________________. שני בתי תנאים מופיעים בשמותם : , כתוב את שמובשמו במשנהתנא אחד מופיע  .2

 כתוב את שמותיהם:_________________  ___________________

    ואת המילה האחרונה  המילים הראשונות של הרישא:__________ ___________שתי כתוב את א.  .3

 . של הרישא_____________    

 ואת המילה       המילים הראשונות של המציעתא:__________ ___________ב. כתוב את שתי 

 _____________ .אמציעתההאחרונה של          

 ואת המילה האחרונה     המילים הראשונות של הסיפא:__________ ___________ג. כתוב את שתי 

 __________ מששת המקרים במשנה:פא___ישל הס        

  הדינים מוסכמים כל כולם, ואין של המשנה, בסיפא  /   במציעתא/   סמן את התשובה הנכונה: ברישאא.  .4

 מחלוקת בין התנאים.     

  :_________________________כתוב את שמות החולקים ________כמה מחלוקות יש במשנה?ב. 

 שאלות על הרישא של המשנה

ִהיא ֻסָכה" .5 ְשִרים גְבֹוָהה שֶׁ י. ְפסּוָלה - ַאָמה ְלַמְעָלה ֵמעֶׁ  ".ַמְכִשיר - יְהּוָדה ַרבִּ

 ____________________________________:כתוב בלשונך מילים שיסבירו טוב יותר את המשנה

______________________________________________________________________ 

על מה דינה  -אמה היא כחמישים ס"מ. עשרים אמה הם כעשרה מטרים. סוכה שגובהה שנים עשר מטרים  .6

 ?___________________ מה דינה ע"פ ר' יהודה?_______________________תנא קמא פי

 :טעמיהם של תנא קמא ושל ר' יהודה. העזר במפרשים וכתוב יםשאלת אתגר. במשנה לא כתוב .7

 _____________________________________________________קמא:טעמו של תנא  .א

 טעמו של רבי יהודה:___________________________________________________ .ב

 שאלות על מציעתא של המשנה

 :השלםא.  .8

ֵאינָּּה__________  ___________ - ְטָפִחים ְגבֹוָהה ֲעָשָרה ְושֶׁ

ֵאין__________  _______________ - ְדָפנֹות ְשֹלשָלּה  ְושֶׁ

ַחָמָתּה__________  פסולה  -  ִמִצָלָתּה ְמֻרָבה ְושֶׁ

 :____________________________________כתוב בלשונך מילים שיסבירו טוב יותר את המשנהב. 

    ______________________________________________________________________ 

 כתוב את המקרים של המציעתא באופן כזה שהדין יהיה שהסוכה כשרה. .9

 טפחים, כשרה.   11דוגמא למקרה הראשון: סוכה שגובהה המינימאלי הוא לפחות 

 המקרה השני:____________________. הדין: הסוכה כשרה

 _________. הדין: הסוכה כשרה_________המקרה השלישי:
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 המופיעות במשנה:צייר את הסוכות הפסולות  .11

 

 א' סוכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ג' סוכה  ב' סוכה 

 

ֵאינָּה"  .11     __________ ס"מ? 71ס"מ. מה דינה של סוכה שגובהה  8-טפח הוא כ". ְטָפִחים ֲעָשָרה ְגבֹוָהה שֶׁ

 _____________________________________________?______________מה הטעם 

ֵאיןכתוב מפני מה סוכה "  .12  _________________________________ ".:ְפסּוָלה - ְדָפנֹות ְשֹלש ָלּה שֶׁ

 במקרים הבאים השלם את הטעם לפסול:: שאלת אתגר  .13

ֵאינָּּה"  .א  ".______________________________________________ְטָפִחים ֲעָשָרה ְגבֹוָהה שֶׁ

ֵאין" .ב  ".__________________________________________________ְדָפנֹות ְשֹלש ָלּה שֶׁ

ַחָמָתּה" .ג  "._________________________________________________ִמִצָלָתּה ְמֻרָבה שֶׁ

 שאלות על הסיפא של המשנה 

 _________________________________?________________________"": מהי .14

 ".יְָשנָה ֻסכָּה"  .15

 כתוב את הטעם של בית שמאי:_________________________________ ".פֹוְסִלין ַשַמאי ֵבית" .א

 כתוב את הטעם של בית הלל:__________________________________ ".ַמְכִשיִרין ִהֵלל ֵבית" .ב

 _________למצוות סוכה?______ תהיה כשרה לפי בית שמאי ולפי בית הלל" באיזה מקרה "  .16

 שאלות סיכום על המשנה

 ___________לפחות: ,מספר הדפנות? לפחות:________ סוכהה צריך להיות גובהמה לפי המשנה,   .17

 ________________________________________________________:הסכך ו שלעובי

  עם צאת צום שבעה עשר בתמוז הוא  .באופן מיוחד את חג הסוכותומאד מחבב מצוות  יונתןאתגר: שאלת   .18

 כתוב: טפחים,  11בנה לעצמו סוכה בחצר הבית, לסוכה היו שלוש דפנות, וגובהה היה  

 ___ נמק תשובתך:_________________לפי בית שמאי?___ בה בחג הסוכות האם יוכל להשתמש .א

__________________________________________________________________ 

 ___ נמק תשובתך:_________________?___הללבה בחג הסוכות לפי בית  האם יוכל להשתמש .ב

___________________________________________________________________ 

 כתוב מילות דין המופיעות במשנה:_______________________________________________  .19
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 השלם טבלת המקרים והדין במשנה:  .21

 

 הדין התנא המקרה 
של רישא ב

 המשנה

  :תנא קמא 

י    :יְהּוָדה ַרבִּ

של מציעתא ב

 המשנה

    .א

   ב.

   ג.

של סיפא ב

 המשנה

  :ַשַמאי ֵבית א.

  :ִהֵלל ֵבית 

   ב.

 
 סוכות כשרות ופסולות  -ב' משנה 

 

 :מושג
 

 .אינה ראויה למגורים - ִדּיּוִרין ֵאין .א

 

 'בשאלות משנה 
 

 שני המקרים המופיעים במשנה:צייר את  .1

 

 מקרה א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מקרה ב' 

 

 בשמו, כתוב את שמו: _________________________ תנא אחד מופיע במשנה .2

 

ה( ב)  עֹושֶׁ  .ַהָביִת ְבתֹוְך ֲעָשָאּה ְכִאלּו - ָהִאיָלן ַתַחת ֻסָכתֹו הָּ

ְליֹונָה - ֻסָכה ַגֵבי ַעל ֻסכָּה   .ְפסּוָלה ְוַהַתְחתֹונָה, ְכֵשָרה ָהעֶׁ

י ְליֹונָה ִדּיּוִרין ֵאין ִאם אֹוֵמר: יְהּוָדה ַרבִּ  :ְכֵשָרה ַהַתְחתֹונָה   - ָבעֶׁ
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תוב את הנושא של הסיפא של כ:__________________ כתוב את הנושא של הרישא של המשנהא.  .3

 :________________________________________המשנה

 של המשנה יש מחלוקת בין התנאים.   התאם את המשפט הנכון:  ברישא  /  בסיפא  .ב

 האילן" הסוכה כשרה  /  פסולה.  תחת סוכתו התאם את המשפט הנכון : "העושה .ג

 ___________ הוכח דבריך מהמשנה:אדם בנה סוכה בתוך הבית. כתוב: האם הסוכה כשרה או פסולה? .ד

____________________________________________________________________ 

יהונתן בנה סוכה על ענפי העץ. הסכך היו ענפי העץ הגבוהים יותר. האם סוכתו של יהונתן כשרה או  .ה

  המק דבריך:_____________________________________________ _______פסולה?

 

 הטעם. ,: המקרה, הדיןלגבי המשנה השלם בטבלה .4

 

 הטעם הדין המקרה

   מקרה א'

   מקרה ב'

 מקרה ב' לפי רבי יהודה:___________
  

 

 

  ____________________________________? __"ֻסָכה ַגֵבי ַעל ֻסכָּה: "רבי יהודה בדין דעתמה  .5

 

 .פריסת סדין בסוכה  -משנה ג' 
 

 :מושגים
 

ַרס .א  .הניח על - פֵׁ

ה .ב  .שמש - ַחמָּ

ר .ג  .. נשירת עלים, הניח סדין מתחת לסכך כדי שנהשירה לא תיפול על השולחן1 - ְנשָּ
 הניח סדין מעל הסכך כדי שהשמש לא תגרום לנשירת עלים. .2                 

ינֹוף .ד  ארבעה עמודים בארבע פינות המיטה, מחוברים ביניהם באמצעות חבלים / מוטות. - ק 
י .ה יטֵׁ הִַנְקל  טָּ  שני עמודים זקופים באמצע המיטה משני צדדיה, מחוברים ביניהם במוט  - ַהמ 

 או בחבל.                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 'גשאלות משנה 
 

 ______________________:_________________________________כותרת למשנהכתוב  .1

 

יהָ  ֵפַרס( ג)   ,ַהַחָמה ִמְפנֵי ָסִדין ָעלֶׁ

יהָ  אֹו    ,ַהנְָשר ִמְפנֵי ַתְחתֶׁ

ֵפַרס אֹו    ,ַהִקינֹוף ַגֵבי ַעל שֶׁ

ל   :ַהִמָטה נְַקִליֵטי  ַגֵבי ַעל הּוא פֹוֵרס ֲאבָּ
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 :השלם מילים שיסבירו טוב יותר את הכתוב במשנה )העזר בתרמילון( .2

 הנשר, מפני __ ____________ תחת _______או ______. החמה, הסוכה ___ מפני סדין על הסכך פירס

 גבי על הוא פורס אבל. ____פסולה________ הקינוף גבי _ על________ שפירס או. הסוכה פסולה

 .________המטה, הסוכה __ נקליטי

 : פסולה, שפירס, כשרה, סדין, הסכך, הסוכהתרמילון

 המקרים המופיעים במשנה: ארבעתצייר את  .3

 

 מקרה א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 מקרה ב' 

 

 'גמקרה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'דמקרה  

 

 :____________________________במשנהשלושת המקרים הראשונים המכנה המשותף לכתוב את  .4

 השלם בטבלה לגבי המשנה: המקרה, הדין, הטעם. .5

 

 הטעם הדין בלשונך המקרה

   מקרה א'

   מקרה ב'

   מקרה ג'

   מקרה ד'

 שאלות אתגר: .6

ובמקרה זה הסוכה  "ַהִמָטה נְַקִליֵטי ַגֵבי ַעל הּוא פֹוֵרס".  לעומת זאת: "ְפסּוָלה - ַהִקינֹוף ַגֵבי ַעל ֵפַרס" .א

 ___________________________________________כשרה, מדוע יש הבדל בין המקרים?

 לפי ההלכה?___האם הוא עשה  ,המיטה על ָסִדין ֵפַרסבסוכה, כיוון שהיו הרבה יתושים הוא  ישן יעקב  .ב

 _נמק תשובתך:_________________________________________________________
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 .סיכוך בדבר המחובר לקרקע  - משנה ד'

 :יםמושג
 
ה .א ְדלָּ   .גרם לצמחים בעלי יכולת טיפוס, לטפס על הסוכה -ה 

ּסֹום .ב   .שם של צמח מטפסִ-ק 

ם .ג יָּהִא  כּוְךִהָּ הִס  ֶהןִַהְרבֵׁ הסכך הכשר היה הרבה יותר מהסכך הפסול )זמורות הגפן / עלי ִ-ִמֵׁ

 .הדלעת(
ןִאוִֹ .ד צָּ  קיצץ את הענפים לאחר שסיכך בהם. - ֶשְקצָּ

לִֶשהּואִֹכל .ה  -  חפצים הטמאים כגון: כלים, בגדים וכדו'.ֻטְמָאהְִמַקבֵׁ
דּולוִֹ .ו ןִג  ָאֶרץִמ   הגדל באדמה, כגון: עצים שיחים וכדו'.דבר  - הָּ
ִ

 'דשאלות משנה 
 

  __________________________________________משנה?___________כותרת ל כתוב .1

 _________________________ ___________ הרישא מסתיימתשלוש המילים בה  אתא.  ,כתוב .2

 __________ ______________מתחילה הסיפאאת שתי המילים בהן ב.    

יהָ  ִהְדָלה ."" .3 גַָבּה ַעל ְוִסֵכְך ...ָעלֶׁ

 ________________א. על מי ?

ִהְדָלה כתוב מה הוא עשה:_________________________________________________ "."ב. 

ִקּסֹום "?___________________________________________________________מהו: " .4

 צייר את שלושת המקרים הראשונים המופיעים במשנה: .5
 

 מקרה א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מקרה ג'  מקרה ב' 

ְדלָּה( ד) יהָ  הִּ     ָעלֶׁ

ת ן אֶׁ     ַהגֶׁפֶׁ

ת   .ְפסּוָלה            -ַגָבּה  ַעל ְוִסֵכְך  ַהְדַלַעת ְואֶׁ

ת    ּסֹוםַהקִ  ְואֶׁ

ם ן ַהְרֵבה ִסכּוְך ָהיָה ְואִּ  ,ֵמהֶׁ
  .ְכֵשָרה      

ְקָצָצן אֹו  ,שֶׁ

ֹּל :ַהְכָלל זֶׁה הּוא כ ץ  ִמן ִגדּולֹו ְוֵאין ֻטְמָאה ְמַקֵבל שֶׁ  .בֹו ְמַסְכִכין ֵאין  -ָהָארֶׁ
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 המקרה, הדין, הטעם. השלם בטבלה לגבי המשנה: .5
 

 הטעם הדין המקרה בלשונך

   מקרה א'

   מקרה ב'

   מקרה ג'

   מקרה ד'

   מקרה ה'
 

ַהְכָלל זֶׁה :את הכללים ". כתוב בלשונך"לגבי כשרות הסכך כותבת המשנה:  .6

 כלל א':_________________________________________________________________

 _________________________________________________________כלל ב':________

 ת אתגר: ושאל .7

יהודה בנה סוכה כשרה, לצורך הסכך השתמש בגפן הצומחת ועולה ע"ג דפנות הסוכה, האם הסוכה  .א

 כשרה?___________ נמק תשובתך:________________________________________

 :______________________________אין מסככין בוודוגמא לדבר שאין גידולו מן הארץ  כתוב .ב

דניאל ורחל התלבטו במה לסכך את הסוכה. היו להם כמה אפשרויות. הקף בעגול במה הם יכולים  .ג

 .עצים דקים   ,סדין מבד    ,מחצלת חדשה של קנים ,   לוח מפלסטיק   , ענפים של דקל  לסכך: 
 

 .קש ועצים סיכוך בחבילות  - משנה ה'
 

 :מושג
 
ין .א ד    .י אילן רכיםענפ -ְזרָּ

 

 

 

 

 

 

 'השאלות משנה 
 

 _______________________________משנה?______________________כותרת ל כתוב .1

 :__________________מציעתא___________ ב:של המשנה רישאכתוב את המילה האחרונה ב .2

 :_______________סיפאב

ן ְמַסְכִכין ֵאין -זְָרִדין  ַוֲחִביֵלי ֵעִצים ַוֲחִביֵלי ַקש ֲחִביֵלי ,. אם סיכך בהםהתאם את המשפט הנכון:  .3 ָבהֶׁ

   רה.פסולה  /  כש :  הסוכה

ֹּ לָ וְ  מהשדה כשעל כתפו חבילות עצים קשורות חוזראדם  לעיתים .4 מניח על חבילות אילו הוא  ,ותח

 הסוכה:

 :____________________ניח את חבילות העצים על גבי הסוכהכתוב, מה המטרה לשמה הוא מ .א

 דבריך:_____?________ נמק סכךכהאם הוא יכול להשתמש בחבילות העצים שהניח על הסוכה  .ב

_________________________________________________________________ 

ן ְמַסְכִכין ֵאין  -זְָרִדין  ַוֲחִביֵלי ֵעִצים ַוֲחִביֵלי ַקש ֲחִביֵלי( ה)  .ָבהֶׁ

ִהִתיָרן  ְוֻכָלן  . ְכֵשרֹות       -שֶׁ

:ַלְדָפנֹות ְכֵשרֹות        - ְוֻכָלן 
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ִהִתיָרן  ְוֻכָלן  "." .5 ְכֵשרֹות –שֶׁ

ָלןכֻ  ?_____________________________________________________"מי הן " .א

 ?__________________________________________________את מה הוא התיר .ב

 למה הן כשרות?___________________________________________________ .ג

 

 :א' שאלות סיכום לפרק

 

 להיות אותה מילה בהטיות שונות(._________ כתוב לפחות שלוש מילות דין שלמדת בפרק זה )יכול .1

__________________  _________________ 

  :_________________________________________________כתוב כלל שלמדת בפרק זה .2

שלמה ושלומית בנו מספר סוכות. כתוב מה דינם של הסוכות הללו ונמק דבריך. רשום מאילו משניות  .3

 למדת את הדין. 

 ________________________טפחים, והסכך מענפי דקל 21הדפנות מחבילי עצים בגובה של  .א

 __________________מטרים, והסכך מענפים המחוברים לעץ שגדל ליד הסוכה 3גובה הסוכה  .ב

 _________________________הסוכה היא משנה שעברה, ובמשך השנה היא שמשה כמחסן .ג

 _______________רוב הסכך מענפי דקל, ומעט מהסכך היו ענפים מגפן שהוא הדלה על הסוכה .ד

 ______________________הם שמו ניילון מתחת לסכך כי פחד מלכלוכים שיפלו לתוך הסוכה .ה

 ______________________והתירם הוהסכך הוא מחבילות קש ש ,המרפסתהדפנות הן קירות  .ו

 ,לדף העבודה על המשנה הראשונה שבפרק, בה עיינת בפסוקים בתורה על מצוות סוכה. כתוב רוחז .4

 :_______________________________________________לאילו שאלות קבלת תשובות

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
  

  

 

 

 


