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 תכנית הלימודים החדשה במשנה, על פי סדר המועדים, ומסכתות נוספות
 

מונחי יסוד, מילים וביטויים נפוצים, כגון: זה הכלל,  -שפת המשנה  באופן כללי במשנה דרישות המפמ"ר
כותרת, אומר, דין, טעם, מקרה  - לא יצא; זיהוי פסוקים המובאים במשנה; חלקי המשנה/  יצא

 )כאמד"ט(.  
 

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

 

 

 הקשר לתורה שבכתב, חז"ל וכללי לימוד - תורה שבעל פה

 בעל פה מאת ה' בהר סיני רבינו היא הפירוש שקיבל משה (תושב"ע)  תורה שבעל פה ,
מפרשים ומחדשים  כהסבר הבלעדי לתורה שבכתב. תורה שבעל פה היא גם מה שחכמנו

 בעזרת י"ג המידות שהתורה נדרשת בהן. ,בתורה שבכתב

 לא ניתן להבין כמעט שום מצווה, מהי כוונת המצווה, איך לקיים  - בלי תורה שבעל פה
 ציצית, תפילין, עין תחת עין, בשר בחלב, סוכה, ד' מינים... :אותה וכו', כגון

 לתקן תקנות. והתורה מצווה לשמוע סמכותם של חכמים לקבוע הלכה, לגזור גזירות ו

 לחכמים ולפוסקים שבכל דור. 
 ערך את המשנה לפי מסכתות בשישה  )רבי, או בכינויו רבי הקדוש(  רבי יהודה הנשיא

רבי יהודה הנשיא ליקט מדבריהם של רבנים גדולים שחיו בתקופת בית סדרים.  

ו נקראים: תנאים. המקדש השני, ועוד מאה חמישים שנים לאחר החורבן. רבנים אל
    פירוש השם הוא: לשנות, ללמוד.

 

 :הכלולים בהם והנושאיםששת סדרי משנה  
 

  ,,  ,, 
  ק נ ן מ ז

 

 

 
 דשיםק זיקיןנ שיםנ ועדמ רעיםז

ברכות 

ומצוות 
התלויות 

בארץ 

 .ישראל

לוח השנה, 

שבת 
 .יםומועד

עניני נישואין 

גירושין, 
 .יבום חליצה

ית עניני  ב

דין, ובין 
 .אדם לחברו

 עבודת בית

 המקדש. 

:  1הישג 
יסודות  

ע"תושב

:  2הישג 
מושגי תוכן

:  3הישג 
אוצר מילים

:  4הישג 
מבנה

:  5הישג 
הבנה  

ופרשנות

:  6הישג 
ערכים
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 שנהשאלות מבוא למ
 

 ______  מ_____________   נ_________ז___________ששת סדרי משנה הם:  .1

 _נ_____________  ק______________  ט____________  

 ___________סוכה:___  ______________יומא: ותמסכתות באיזה סדר נמצאכתוב  .2

 :____________________את המשניותלסדר הנשיא  יהודהרבי כתוב מדוע היה צריך  .3

___________________________________________________________ 
 

 תשרי -חודשים אלול 
 

 מסכת יומא: פרק ח' משנה ט'
 

 ים שבהם תשובה ויום הכיפורים מכפרים.א  נ  ת  ה  : נושא המשנה

 היא כינוי ליום הכיפורים בארמית.  יומא המילהיום כיפור.  ה הוא היום המרכזי בשנ
במסכת יומא לומדים על עבודת הכהן הגדול בבית המקדש ביום כיפור, ועל הלכות הצום 

 שביום כיפור.  

 שאלות 
 

 __________א. מהו היום המרכזי בשנה:_________________________________ .1

 ____בארמית:___________________________________ ב. כיצד נקרא יום כיפור     

 ______מסכת יומא:_________________________________ באיזה סדר נמצאתג.      
 :מושגים

 

 .(אסור לפי התורההלמעשה המתייחסות  דומותחטא, עבירה מילים ) שוב בתשובהאחטא וא - ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב .א

ין ְבָידו   .ב יקִּ  .לא יתנו לו אפשרות לעשות תשובה )הקדוש ברוך הוא(, שמיםהמ - ֵאין ַמְספִּ

 .חרטה על עבירה וקבלת החלטה שלא לעשות זאת שוב - ְתׁשּוָבה .ג

 יום ן: אכילה בואיסורי תורה בנושאים הקשורים בין האדם לה', כג - ֲעֵברו ת ֶׁשֵבין ָאָדם ַלָמקו ם .ד

 .כילת מאכל לא כשר, לבישת שעטנז, אכיפור                                      

 לשון הרע, החובל בחברו,  :הקשורים לזולת, כגון איסורי תורה בנושאים - ֲעֵברו ת ֶׁשֵבין ָאָדם ַלֲחֵברו   .ה

 מלבין את פניו.                                   

 מהתוצאות הרעות כשאדם שב בתשובה, הוא יזכה בכפרה מאת ה', המנקה אותו  (הר  פ  כ  ) - ְמַכֵפר .ו

 שנגרמו מהחטא.           

 .ׁשר  ד  לומדים הלכה או רעיון מפסוק, הדבר נקרא מ  כשחז"ל  - ָדַרׁש .ז

ה) מהחבר עד שיבקש סליחה - ַעד ֶׁשְיַרֶצה ֶאת ֲחֵברו .ח צֶּ ר   .יפייס וינחם את החבר( - י 

 רה המקובלת היא עליו גם להיטהר. הטההחטא התכפר לו עשה תשובה ואדם אחרי ש -ְמַטֵהר .ט

  מי שנטמא ורוצה להיטהר, חייב לטבול את כל גופו במקווה טהרה של מי גשמים.  .טבילה           

  מקווה, הוא בריכה חצובה באדמה הבנויה כך שמי גשמים נכנסו לתוכה באופן ישיר ללא            

 ים. או בנהר, ב ניתן לטבול גם עזרה בידי אדם.           

 חלקה הראשון של המשנה. - אֵריׁשָ  .י

ֵמר, ֶׁשֶנֱאַמר .יא  הבאת ציטוט מהמקרא. מילה המציינת-ְואו 
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 :סיכום המשנה

 על חטאי האדם. התנאים שבהם תשובה ויום הכיפורים מכפריםמשנתינו דנה מהם 
אומר שהוא יחטא, וכך הוא ינצל לרעה את עוסקת במצבים של אדם ש במשנה הרישא

מופיעים  המשנה )מציעתא( היכולת לשוב בתשובה ואת העובדה שיום כיפור מכפר. בהמשך

 העברות עליהם מכפר יום הכיפורים.  יבמשנה סוג
 ר מעלת התשובה וחביבותם של ישראל שה' מטהר אותו כמו מקווה.ואית הסיפא

קלו ולפתוח דף חדש. על החוטא לבקש סליחה מצב שבו ניתן לתקן דבר שקל ,תשובה

מהחבר. בלי זה יום כיפור לא יכפר לו.  עיצומו של יום כיפור מכפר לאחר שהחוטא יבקש 
 סליחה מהחבר. 

 

 שאלות משנה א'
 

 _______________________________________________:משנהכותרת לכתוב  .2

 :תםבשמו במשנה יםמופיע שני תנאים .3

  __________ התנא:______ .א

  התנא:________________  .ב

לא כתוב. מקובל לומר במצב כזה שמי  ,מי התנא שאמר את ההתחלה )הרישא( של המשנה .ג

 התנא הראשון.  =שאמר זאת הוא: תנא קמא 

 ________________העתק את המשפט הראשון מדברי תנא קמא:_______________    

 _______________שא:________ ____של הרי המילים האחרונות תרשום את ארבע .4

ר ֶאֱחָטא ... ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב, ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב :ָהאֹוֵמר" .5 ים ְמַכּפֵּ ּפּורִּ ". מה לא בסדר באמירה ְויֹום ַהכִּ

 זו?___________________________________________________________

ין ְבָידֹו ַלֲעׂשֹות ְתׁשּוָבה.  - ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב, ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב :ָהאֹוֵמר יקִּ ין ַמְסּפִּ  אֵּ

ר ֶאֱחָטא             ים ְמַכּפֵּ ּפּורִּ ּפּורִּ  - ְויֹום ַהכִּ ין יֹום ַהכִּ ר.אֵּ  ים ְמַכּפֵּ

ין ָאָדם ַלָמקֹום ֲעֵברֹות                ר - ֶׁשבֵּ ים ְמַכּפֵּ ּפּורִּ   .יֹום ַהכִּ

רֹות                 רֹו ֲעבֵּ ין ָאָדם ַלֲחבֵּ רו.  -ֶׁשבֵּ ר ַעד ֶׁשְיַרֶצה ֶאת ֲחבֵּ ים ְמַכּפֵּ ּפּורִּ ין יֹום ַהכִּ  אֵּ

י ֶאְלָעָזר ֶבן         ְטָהרּו" ֲעַזְרָיה:  ֶאת זֹו ָדַרׁש ַרבִּ ְפנֵּי ה' תִּ יֶכם לִּ ל ַחטֹּאתֵּ כֹּ  )ויקרא טז, ל(" )מִּ

ין ָאָדם ַלָמקֹום ֲעֵברֹות                ר - ֶׁשבֵּ ים ְמַכּפֵּ ּפּורִּ  .יֹום ַהכִּ

רֹו  ֲעֵברֹות                ין ָאָדם ַלֲחבֵּ ר ַעד ֶׁשְיַרֶצה אֶ  -ֶׁשבֵּ ים ְמַכּפֵּ ּפּורִּ ין יֹום ַהכִּ רו. אֵּ  ת ֲחבֵּ
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ין ְבָידֹו ַלֲעׂשֹות ְתׁשּוָבהאֵּ  - ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב, ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב :ָהאֹוֵמר" .6 יקִּ  ". ין ַמְסּפִּ

ר ________"     ים ְמַכּפֵּ ּפּורִּ ר - ְויֹום ַהכִּ ים ְמַכּפֵּ ּפּורִּ ין יֹום ַהכִּ   ".אֵּ

 ף.סֵּ א הֹונָ אָ כתוב בה. ש המה כדי שנבין טוב יותר את נָ ׁשְ מִּ ב בַ תּוכָ ניתן להוסיף מילה אחת לַ     
 
ין ָאָדם לַ  ֲעֵברֹות" .7  ____". א. למה הכוונה:____________________________ָמקֹוםֶׁשבֵּ

 מאות:_______________________________דוג כתובב.                                           

רֹו" .8 ין ָאָדם ַלֲחבֵּ רֹות ֶׁשבֵּ  ______". א. למה הכוונה:___________________________ֲעבֵּ

 מאות:_______________________________דוגכתוב ב.                                          

 דוגמא לעבירה בין אדם לחבירו הניתנת לתיקון:___________________________ כתוב .9

_____________________________________________________________ 

   :המקרים במשנהארבעת השלם בטבלה את תוצאות   .10
  

 תוצאהה המקרה 
  מי שבשעת החטא סומך על יכולתו לשוב אחר שחטא א
  מי שבשעת החטא סומך על כך שיו"כ שיכפר ב

ין ָאָדם ַלָמקֹום ֲעֵברֹות ג   ֶׁשבֵּ

רֹו ד ין ָאָדם ַלֲחבֵּ רֹות ֶׁשבֵּ   ֲעבֵּ

 

 

 

 

 

  ". ֶאת זֹו ָדַרׁש"  .11

י ֶאְלָעָזר ֶבן ֲעַזְרָיה מהפסוקדרש מה  .א  __________________________________?ַרבִּ

 טהר ביום כיפור?(יבפני מי אפשר להמה היא הדרשה מהפסוק? )רמז:  .ב

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

 ,ובתֹּ כְ ". "  .12

 :____________________________________________את שאלת  .א

 את תשובתו:___________________________________________________ .ב

 ה":______________________ָר הָ מהי "טַ  .ג

 כיצד נטהרים:__________________________________________________ .ד

 ___._____2_ __.______1את המילים המציינות שרבי עקיבא מצטט פסוקים מהמקרא:  .ה

 שאלות למתקדמים
 
ְמָרה זואיא.  .1  ___________________________________?רבי עקיבא ָאַמרת דֶ ודֶ עֹּ מְ  אִּ

    ___________________________________________________________ 

 ,מכפר, רק אחר שיפייס את חברו יום כיפורתרמילון: 

 מכפר יום כיפוראין               

 ימנעו ממנו לשוב              

 מכפר יום כיפור              
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 :_______   דברי ר' עקיבא משלימים את דרשת ר' אלעזר בן עזריה מהפסוק. מה נושא הפסוקב.     

  ________________________במה משלימים דברי ר' עקיבא?_______________        

        ___________________________________________________________ 

 ?בידיו של אדם לעשות תשובה באלו מקרים אין מספיקים .2

 א.__________________________  ב._______________________________

 _________________________?____אילו אמירות של אנשים חוטאים מובאים במשנה .3

_____________________________________________________________ 

 :_______________________________במשנההמופיעות שני סוגי העבירות כתוב את  .4

_____________________________________________________________ 
 
 

 מסכת סוכה
 

   'סוכה: פרק ב

 כשרות הסוכה /  דירה בסוכה ,ות הסוכהומצנושאי הפרק: 
 

 סוכהלמסכת  מבוא
 " :כֹּתבתורה )ויקרא כג, מב( כתוב סֻּ בּו ב  ש  ת תֵּ ע  ב  ים ש  מהי  התורה אינה מפרטת: ."י מ 

ה הכללית וחכמים הם שהגדירו לפרטים את המצו ?כיצד יושבים בסוכה ?סוכה
 המופיעה בתורה. 

 " כֹּתהמשנה בפרק א' עוסקת במבנה הסוכה. מה כוונת המילה . המופיעה בפסוק" סֻּ

בּופרק ב' עוסקת בשאלה כיצד מקיימים את מצות "המשנה ב ש   " שבכתוב. תֵּ
 

  )תושב"ע( שאלות על יסודות התורה שבעל פה
דני רצה לבנות סוכה כשרה. הוא פתח את החומש וראה את הפסוק שבו כתובה מצוות סוכה:  .1

כֹּת" סֻּ בּו ב  ש  ת תֵּ ע  ב  ים ש   ..."  י מ 

  _______________________________________סוכה? מה אפשר ללמוד מהפסוק על מצוותא. 

 ב. מה עוד הייתם רוצים לדעת על מצוות סוכה? רשמו שלוש שאלות. 

     1_________________________________________________________. 

     2_________________________________________________________. 

     3____________._____________________________________________ 

לדני שאנחנו לא יכולים  לדעת לפי התורה שבכתב איך לקיים את המצוות בצורה  השיבאבא  .2

 מדויקת. 

  התשובות   את סמנו )תורה שבעל פה(.המשנה לבין  )תורה שבכתב(מה הקשר שבין התורה      

 .הנכונות     

 .רחיבים את הכתוב בתורההחכמים במשנה מפרשים ומ  -

 .התורה מרחיבה ומפרשת את דברי החכמים במשנה  -

 .לפי התורה אפשר לדעת איך לקיים את ההלכות במשנה  -

 .לפי המשנה אפשר לדעת איך לקיים את ציווי התורה  -
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 משנה א' 'סוכה: פרק ב

  .במשנה שלנו שני מעשים; שנועדו לחזק דעה אחרת 
   ספר רבי יהודה שהיו נוהגים לישון תחת המטה באישור החכמים,   במעשה הראשון        

 ראיה שמותר לישון תחת המיטה בסוכה.         

 רבן גמליאל סיפר לתנאים שעבדו היה ישן תחת המטה, כי ידע שעבד  במעשה השני        
 ה לעמדתו שהישן תחת המיטה לא ייצא ידי חובה.י  א  פטור מסוכה. ר          

 ביטוי לפסיקת ההלכה על פי אותו חכם. כאילו אמר  הינו, )מעשה רב( ל חכםמעשה ש

 .מדעות התנאים תהוכחה לאחהבאת את הדין מפורש,  או 
 

 הישן תחת המיטה: נושא המשנה

 

 :מושגים

ָבתו   .א     .לא קיים את המצווה - ֹלא ָיָצא ְיֵדי חו 

ינּו .ב ין ָהיִּ ֲהגִּ  .כך היינו רגילים לעשות - נו 

ְפֵני הַ  .ג יםבִּ  בפני החכמים. - ְזֵקנִּ

 .מכאן שהם הסכימו לכך ה,על השינה תחת המיטהם לא העירו  - ְוֹלא ָאְמרּו ָלנּו ָדָבר .ד

ן .ה ְמעו  י ׁשִּ   במרבית המקרים בהם מופיע רבי שמעון במשנה, הכוונה לרבי שמעון בר יוחאי. - ַרבִּ

י ְיהּוָדה .ו  . בר אילעיהוא רבי יהודה   - ַרבִּ

י ַדְרכֵ  .ז  הוכחה למדנו מדבריו  ,לא אמר זאת במפורש שרבן גמליאללמרות  - נּו ָלַמְדנּוּוְלפִּ

 שיטתינו.ל/   דעתנו/  ל  לדרכנו                               

 
 

 

 

 יןד קרהמ ומרא

ָכה  ַהָיֵשן)א(   ָטה ַבסֻּ י חֹוָבתֹו. -ַתַחת ַהמִּ ֹּא ָיָצא ְידֵּ  ל

י ְיהּוָדה: ָאַמר          ָטה  ַרבִּ ים ַתַחת ַהמִּ נִּ ינּו ְיׁשֵּ ינּו ֶׁשָהיִּ ין ָהיִּ נֹוֲהגִּ

ים נִּ ְפנֵּי ַהְזקֵּ  - בִּ

ֹּא ָאְמרּו ָלנּו ָדָבר.  ְול

 

ל ְוָאַמר ָלֶהן ַרָבן גַ   יאֵּ     ְמלִּ

ים:  נִּ  ַלְזקֵּ

י ֶׁשהּוא   י ַעְבדִּ יֶתם ָטבִּ ְראִּ

ים  ַע ֶׁשֲעָבדִּ יד ָחָכם ְויֹודֵּ ַתְלמִּ

ָכה ן ַהסֻּ ים מִּ  ְּפטּורִּ

ָטה.  ן הּוא ַתַחת ַהמִּ יָכְך ָיׁשֵּ   ְלפִּ

נּו ּוְלִפי ָטה ָלַמְדנּו ַדְרכֵּ ן ַתַחת ַהמִּ י חֹוָבתֹו: ֶׁשַהָיׁשֵּ ֹּא ָיָצא ְידֵּ  ל
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 :סיכום המשנה

לא יצא ידי הישן תחת המיטה  :ורבי יהודה. ת"ק סובר (ת"ק) בין תנא קמא במשנה מחלוקת
שהוכיח  (סיפורמעשה )והביא  ,יצא ידי חובההישן תחת המיטה  :. רבי יהודה סוברחובה

   .אחר התומך בדברי  ת"ק (סיפורמעשה )כדעתו.  רבי שמעון לעומתו הביא 

 

 שאלות משנה א'
 

 ______________ב כותרת למשנה:_________________________________כתו .1

 , תםמופיעים במשנה בשמו ועבד תנאים לושהש .2

  התנא:_________  .א

  התנא:_________  .ב

  התנא:_________  .ג

  העבד:_________  .ד

 כתוב את שתי המילים הראשונות בסיפא של המשנה:_________  _________ .3

ן ַתַחת ַהמִּ " .4 י חֹוָבתֹו - ָטהַהָיׁשֵּ ֹּא ָיָצא ְידֵּ  משפט זה אמר: מן את התשובה הנכונה,ס". ל

 .רבן גמליאל .א

 .טבי עבדו של רבן גמליאל .ב

 .תנא קמא .ג

 .ר' שמעון .ד

 ."לא יצא ידי חובתו" :פירוש המיליםל ,סמן את התשובה הנכונה .5

 .לא יצא מהסוכה .א

 .לא יצא מהבית .ב

 .לא קיים את מצוות סוכה .ג

 .לא קיים את דברי חכמים .ד

י חֹוָבתֹו ַהָיֵשן" .6 ֹּא ָיָצא ְידֵּ ָכה ל ָטה ַבסֻּ  ין.ד" קרה מלפי: של המשנה, שלם ברישא ה". ַתַחת ַהמִּ

 :_____________________________________________________קרהמה .א

 ין:_______________________________________________________דה .ב

י ְיהּוָדה ָאַמר" .7  בחר במילים הנכונות: ,ן בדברי ר' יהודה במשנהייע. ". ַרבִּ

לא /  יצא  ,חולק  על תנא קמא. לפי ר' יהודה הישן תחת המיטה בסוכה/  ר' יהודה  מסכים .א

 יצא  ידי חובתו. 

מהם אנו לומדים שההוכחה היא  המילים במשנהר' יהודה הוכיח את דבריו ממעשה שהיה.  .ב

ינּו ממעשה שהיה הם:   ין ָהיִּ  ...   ֲעֶׂשה בְ מַ  /נֹוֲהגִּ

 / תחת המיטה,  ולא אמרו להם דבר / ר' יהודה סיפר שזקני החכמים ראו אותם ישנים  על .ג

 ואמרו להם שהם לא יוצאים ידי חובה. 

להם דבר, הסיק ר' יהודה שהם סוברים שהישן תחת המיטה   לא אמרו / מכך שהזקנים  אמרו .ד

 לא יצא ידי חובה. / בסוכה   יצא
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8. " ." 

 ,את המילים של המשנה כתוב  בלשונךרבי שמעון סיפר סיפור שהיה, ממנו הוא למד הלכה.  .א

 :__________________________ר' שמעון לומד הלכה מסיפור שהיהמשם למדים ש

 :___________________________מה עשה טבי עבדו של רבן גמליאל כתוב בלשונך .ב

  ____________________________________?מדוע ,מיטהבסוכה תחת הן ׁשַ יָ י בִּ טָ  .ג

י" .9 י ַעְבדִּ יֶתם ָטבִּ  ". מה ניתן ללמוד מהתנהגותו של טבי בסוכה?____________________ְראִּ

 ין.דקרה " מהשלם בדברי רבי שמעון לפי: ". "  .10

 __:___________________________________________________קרהמה .א

 ין:_______________________________________________________דה .ב

 _לשיטת מי מביא רבי שמעון הוכחה בדבריו:______________________________ .ג

השלם את החסר במילים אחרות )העזר "עבדים פטורין מן הסוכה".  :סבר את דברי המשנהה  .11

 .בתרמילון(

    __. בעברית שאנו מדברים כיום הכוונה היא ____ ____המילה פטורין מסתיימת באות _     

 .______מצוות ב____ __ ________. פירוש המשפט במשנה הוא: עבדים_____למילה__     

   

 נון סופית ,פטורים, לא חייביםסוכה, : תרמילון

 

 ים שסוברים דינים אלו? אִּ נָ תַ השלם את הטבלה: מי הם הַ   .12

 

טָ   ן ַתַחת ַהמִּ י חֹובָ  לֹא ָיָצא הֶׁשַהָיׁשֵּ ָטה הְידֵּ ן ַתַחת ַהמִּ י חֹובָ  ָיָצא ֶׁשַהָיׁשֵּ  הְידֵּ

   התנאים

   התנאים

 השלם מי אמר את המשפטים הבאים:  .13

 

 האומר המשפט 

ים א נִּ ְפנֵּי ַהְזקֵּ ָטה בִּ ים ַתַחת ַהמִּ נִּ ינּו ְיׁשֵּ ינּו ֶׁשָהיִּ ין ָהיִּ   נֹוֲהגִּ

ֹּא ָאְמרּו ָלנּו ָדָבר ב   ְול

ל ג יאֵּ י, ַעְבדֹו ֶׁשל ַרָבן ַגְמלִּ   ַמֲעֶׂשה ְבָטבִּ

יד ָחָכם ד י ֶׁשהּוא ַתְלמִּ י ַעְבדִּ יֶתם ָטבִּ   ְראִּ

נּו ָלַמְדנּו ּוְלִפי ה   ַדְרכֵּ
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 '' משנה בסוכה: פרק ב

 

 דינים בסכך ,בדבר פסול כךתמיכת הס: נושא המשנה
 

 :מושגים
 

ֵמְך .א   טהיהמוכש, ( טפחים מהקרקע10שהן בגובה עשרה ) טהיהמת על דפנו הסכךאת  מניח - ַהּסו 

    עם המיטה. מטלטל הסכך, תמטלטל            

 סנטימטרים. 8 -יחידת מידה כ - טפח .ב

ָטה .ג  .המיטה דפנות - ַכְרֵעי ַהמִּ

ֵמר .ד י ְיהּוָדה או   ברוב המקרים כשמופיע הביטוי בצורה כזו, הכוונה שהתנא חולק על מה  - ַרבִּ

 שנאמר לפני כן.                           

ְפֵני ַעְצָמּה ֵאיָנּה ְיכו ָלה .ה ד בִּ  .הסכך אינו קבוע, אלא מיטלטל עם המיטה - ַלֲעמו 

         ----___----הסכך אינו נמצא באותו גובה, חלק מהסכך גבוה וחלק נמוך כך: __  - ְמֻדְבֶלֶלת .ו

ָלָתּה ְמֻרָבה ֵמֲחָמָתּה .ז  הייתה מקרינה ישירות על הסוכה מלמעלה, על הרצפה היינו  ׁשמֶּ ׁשֶּ אם ה   - צִּ

ׁש  לרואים יותר צ                                   מֶּ ׁשֶּ  .מ 

 ת דרכו את הכוכבים.   ראולסכך סמיך מאוד עד שלא ניתן  - ְמֻעֶבה .ח

            
 

 

 

 

 

 

 

 :סיכום המשנה

 שני חלקים רישא וסיפא,כוללת המשנה 
סכך  לגבי כשרות סוכה, בעניין לרבי יהודה תנא קמאן המשנה מביאה מחלוקת בי ברישא

 . שהניחו אותו לא על דפנות הסוכה

 .שונים סוגי סכך סוכה בעלת כשרותל המשנה מתייחסת בסיפא

 'שאלות משנה ב

 

 ______________כתוב כותרת למשנה:_________________________________ .1
 ,האחרונותכתוב את שלושת המילים  .2

 _______________  ________________:____________  ברישא של המשנה .א
 _______________  ________________:____________  בסיפא של המשנה .ב

ָכתֹו ְבַכְר  ַהּסֹוֵמְך)ב(                                    ָטה סֻּ י ַהמִּ ָרה   -עֵּ  .ְכׁשֵּ

ר ַרִבי       ְפנֵּי ַעְצָמּה :ְיהּוָדה אֹומֵּ יָנּה ְיכֹוָלה ַלֲעמֹוד בִּ ם אֵּ  .ְּפסּוָלה - אִּ

ְבֶלֶלת ֻסָכה                                                  ַהְמדֻּ
ָרה  .ְכׁשֵּ

ֲחָמָתּהְוֶׁשצִּ                                              ָבה מֵּ   ָלָתּה ְמרֻּ

תֹוָכּה ַהְמֻעֶבה ים מִּ ְראִּ ים נִּ ין ַהכֹוָכבִּ י ֶשאֵּ ת ַאף ַעל ּפִּ ין ַביִּ ָרה: - ְכמִּ  ְכׁשֵּ
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 _____והוא:_____________ בשמו, תנא אחד מופעי במשנה .3
 מי אמר את הדינים הנוספים במשנה?__________________ .4
 השלם את המשפט הנכון:  .5

 המצווה. את  מקיים אינו  / מקיים פירושה שהיושב בסוכה הזו  כשרהסוכה      
 את המצווה.  מקיים  / אינו מקיים פירושה שהיושב בסוכה הזו  פסולהסוכה      

 

 ין ד"  קרהמלפי: השלם משנה, ברישא לגבי ה .6

  

 הדין המקרה 

 לפי תנא קמא )ת"ק(
  

  

 ְיהּוָדה ַרִבילפי 
  

  

 

האם סוכתו  תוב:. כאוהב לישון בסוכה, לכן החליט לחבר חלק מדפנות הסוכה למיטתו יונתן .7

 א. לפי תנא קמא:_____ הטעם:________________________________: תהיה כשרה

 ב. לפי רבי יהודה:____ הטעם:________________________________                      

 יןד " קרהמא במשנה, השלם לפי: סיפלגבי ה .8
  

 הדין המקרה 

ְבֶלֶלת ֻסָכה  ַהְמדֻּ
  

 

ֲחָמָתּה ָבה מֵּ ָלָתּה ְמרֻּ  צִּ
  

 

ת ַהְמֻעֶבה ין ַביִּ  ְכמִּ
  

 

כי לא ניתן לראות ממנה את  שם לבלבנות את סוכתו ולהניח את הסכך,  לאחר שבניה סיים .9
     :__________________מהמשנה הוכח דבריך :_____האם סוכתו כשרה . כתוב,הכוכבים

 קד ויערה התווכחו ביניהן, מהי כמות הסכך המתאימה לסוכה כשרה: שיר, ש .10

 חדור לסוכה.לכדי שהגשם לא יוכל  -שקד: הרבה סכך     
 הסוכה תהיה מוארת ונוכל להרגיש בטבע. -יערה: קצת סכך     

 כדי שהסוכה תהיה מוצלת מספיק. -שיר: מספיק סכך     
 _____:______________תיקו את לשון המשנההע ________ ת:צודקמביניהן מי כתוב,     

     _____________________________________________________________ 
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 '' משנה גסוכה: פרק ב

 באילןהנתמכת  ,עגלה, ספינהעל סוכה : נושא המשנה
 

 :מושגים
 

    .בנה סוכה על עגלה שהיא נעה ממקום מקום ומטלטלת - ָהֲעָגָלה ְבר אׁש .א

יָנה ְבר אׁש .ב  בנה סוכה על ספינה הנמצאת בים, מקום של רוחות העשויות להעיף את  - ַהְּספִּ

 .הספינה                      

ין .ג לִּ  .(מותר לעלות )על העגלה, ולהיכנס לסוכה ביום טוב - ָלּה ְועו 

יָלן ְבר אׁש .ד  .וסיכך מחיצות שם ועשה בראש העץ הכין מקום - ָהאִּ

ם .ה יֵדי ְוַאַחת יָלןְבאִּ  ְׁשַתיִּ   שתי דפנות נוצרות על ידי האילן, ודופן אחת עשויה בידי אדם על - ָאָדם בִּ

  הארץ.                                          

 

 :סיכום המשנה

 במקומות בהן מותר להקים סוכה, כמה דפנות צריך לעשות לסוכה.המשנה עוסקת 
עגלה, ספינה או גמל. אלא שאסור לעלות  :מותר לבנות סוכה על בסיס נייד, כגון למסקנה:

  ביום טוב. האל הסוכעל גמל ביום טוב. אם שלש דפנות עומדות בפני עצמם, מותר לעלות 

 

 'שאלות משנה ג
 

 ______________כתוב כותרת למשנה:_________________________________ .1

 :בכל מקרה המילים הראשונות תישכתוב את חמישה מקרים מופיעים במשנה,  .2

  _________   במקרה הראשון:______ .א

   _________  מקרה השני:________ב .ב

 במקרה השלישי:__________  __________ .ג

 ה הרביעי:___________ __________במקר .ד

 במקרה החמישי:___________ __________ .ה

יןהשלם את המשפט הנכון: " .3 ". אסור / אפשר  לעלות ולשבת בסוכה ביום טֹוב ְביֹום ָלּה ְועֹולִּ

 טוב.

              
         

 

ָכתֹו ָהעֹוֶשה( ג) יָנה ְברֹּאׁש אֹו ָהֲעָגָלה ְברֹּאׁש סֻּ ָרה - ַהְספִּ ין ְכׁשֵּ  .טֹוב ְביֹום ָלּה ְועֹולִּ

יָלן ְברֹאש                       י ַעל אֹו ָהאִּ ָרה - ָגָמל ַגבֵּ ין ְכׁשֵּ ין ְואֵּ  .טֹוב ְביֹום ָלּה עֹולִּ

יָלן ְשַתִים                            י ְוַאַחת ְבאִּ ידֵּ  ָאָדם בִּ

ם אֹו                            י ְׁשַתיִּ ידֵּ יָלן תְוַאחַ  ָאָדם בִּ  ְבאִּ
ָרה ין ְכׁשֵּ ין ְואֵּ  .טֹוב ְביֹום ָלּה עֹולִּ

י ָשֹלש                            ידֵּ יָלן ְוַאַחת ָאָדם בִּ ָרה - ְבאִּ ין ְכׁשֵּ  .טֹוב ְביֹום ָלּה ְועֹולִּ

ַטל ָכל :ַהְכָלל ֶזה יָלן ֶׁשנִּ יכֹוָלה ָהאִּ ְפנֵּי ַלֲעמֹוד וִּ ָרה - ַעְצָמּה בִּ יןְועֹו ְכׁשֵּ  :טֹוב ְביֹום ָלּה לִּ
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 הסבר בלשונך את המשפטים הבאים: .4

יָלן ְשַתִים" .א י ְוַאַחת ְבאִּ ידֵּ  ________________"._____________________ָאָדם בִּ

ם" .ב י ְׁשַתיִּ ידֵּ יָלן ְוַאַחת ָאָדם בִּ  ".______________________________________ְבאִּ

י ָשֹלש" .ג ידֵּ יָלן ְוַאַחת ָאָדם בִּ  ".______________________________________ְבאִּ

 המקרים הללו:שלושת צייר מקרה אחד מבין  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 היא תהיה כשרה:_________________________כמה דפנות צריך שיהיו בסוכה כדי ש .6

 שלפניך:טבלה בהשלם  .7
 

 / לא כשרה למצוות סוכה ביו"ט כשרה ביו"ט ה לסוכהיָ לִּ עֲ  מיקום הסוכה

יָנה ְברֹּאׁש ,ָהֲעָגָלה ְברֹּאׁש    ַהְספִּ

יָלן ְברֹאש י ַעל אֹו ָהאִּ    ָגָמל ַגבֵּ

יָלן ְשַתִים י ְוַאַחת ְבאִּ ידֵּ    ָאָדם בִּ

ם י ְׁשַתיִּ ידֵּ יָלן ְוַאַחת ָאָדם בִּ    ְבאִּ

י ָשֹלש ידֵּ יָלן ְוַאַחת ָאָדם בִּ    ְבאִּ

 

ת בֶ ׁשֶ לָ לעלות וְ  ,אם רוצים לבנות סוכה על אילן ,שנאמר במשנההכלל  ". כתוב אתַהְכָלל ֶזה" .8

 _____________________________________________:בלשונך בה ביום טוב.

_____________________________________________________________ 

 
 '' משנה דסוכה: פרק ב

 
ין ילענ אכילת או שתיית ארעי , דפנות לסוכה / שלוחי מצוה וחוליםכאילנות : המשנה ינושא

  ות סוכהומצ
 

 :מושגים
 

יָלנו ת ְדָפנו ת ָלּה .א     .כהמשמשים דפנות לסוהעצים  - ָהאִּ

ְצָוה .ב  .או לפדות שבויים ,ללמוד תורה, לקבל פני רבו :כגון .לקיים מצוה מי שהולך - ְׁשלּוֵחי מִּ
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 . פטור מהמצווה על פי הכלל ההלכתי : העוסק במצווה, - הכָ סּון הַ ים מִּ רִּ טּווה פְ וָ צְ חי מִּ לּוֵ ׁשְ  .ג

 במשנתינו מדובר על שלוחי מצווה הפטורים ממצוות סוכה.                                                 

 אדם שעסוק בקיום מצווה מסוימת, יהיה פטור ממצווה                                                 

  . אחרת                                                

ין  .ד לִּ  חולה הזקוק להשגחה או לטיפול. -חו 

 .ם לסייע ולעזורהמסייעים והעוזרים לחולים פטורים מהסוכה, כי עליה - ְמַׁשְמֵשיֶהן .ה

 מצות סוכה יגרום לו צער באופן פיזי  פטור מסוכה.  ות סוכה. מי שקיוםומושג ייחודי למצ - רעֵ טַ צְ מִּ  .ו

 במשנתינו מדובר על חולה  שפטור מהסוכה.             

 הקבועה בזמנה.מסודרת ארוחה  - עבַ ת קֶ דַ עּוסְ  .ז

יַלת  .ח    .סודרתאדם האוכל כמות מועטה לא ארוחה  מ - אירַ עֲ  ֲאכִּ
 

 

 

 

 

 

 :סיכום המשנה

המשנה עוסקת בשאלות האם עצים ביער או בחורשה יכולים לשמש כדפנות הסוכה. כמו כן 

 ה מחייבת ישיבה בסוכה.איזו ארוחה / שתימי הם הפטורים מישיבה בסוכה ו
 

 'שאלות משנה ד
 

 ______________כתוב כותרת למשנה:_________________________________ .1

יָלנֹות ָהעֹוֶשה" .2 ין ָהאִּ ָכתֹו בֵּ  מה בדיוק הוא עשה:__________________ בלשונך". כתוב סֻּ

 _____________________________________________________________ 

 

יָלנֹות ָהעֹוֶשהייר את המקרה: "צ .3 ין ָהאִּ ָכתֹו בֵּ  ".סֻּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יָלנֹות ְדָפנֹות ָלּה ָהעֹוֶשה)ד(  יָלנֹות, ְוָהאִּ ין ָהאִּ ָכתֹו בֵּ ָרה.  - סֻּ  ְכׁשֵּ

ְצָוה ְשלּוֵחי                                               ָכה.  - מִּ ן ַהסֻּ ין מִּ  ְּפטּורִּ

יֶהן חֹוִלין                                          ָכה.   - ּוְמַׁשְמשֵּ ן ַהסֻּ ין מִּ  ְּפטּורִּ

ין ֲעַראי אֹוְכִלין                                      ָכה: - ְוׁשֹותִּ  חּוץ ַלסֻּ
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 :בלשונךהסבר את המושגים הבאים  .4

ְצָוה ְשלּוֵחי" .א  ":________________________________________________מִּ

יֶהן חֹוִלין" .ב  ":_____________________________________________ּוְמַׁשְמשֵּ

 ____________________________________________":_______" .ג

 ":________________________________________________" .ד

יַלת " .ה  _______________________________________________":איַר עֲ  ֲאכִּ

 מופיעים במשנההראשונים המקרים ה עם, בשלושתטין " דקרה מהשלם לפי:  .5

 

 עםטה יןדה קרהמה 

    א

    ב

    ג

 

 ?_______________ הטעם:_______________________סוכה חייבתיזו אכילה אא.  .6

 _ הטעם:___________________________?______בסוכה חייבתאינה . איזו אכילה ב    

יום . השליחות ארכה נצרכתלתת כסף למשפחה  ההוריםהלכו בשליחות  ויונתן בניה .7
שמותר  יונתןאמר ל בניהך לא מצאו סוכה, הערב הגיע והם היו רעבים, בדרבהיותם , שלם

    ___________מה הטעם: __:_____כתוב, מי מהם צודק אפילו מחוץ לסוכה, להם לאכול

_____________________________________________________________ 

 

 שאלות למתקדמים

 _______הסבר תשובתך:_____________ _____:סוכהישיבה במ חולה פטור לא. האם כ .1

         ___________________________________________________________ 

 ____מישיבה בסוכה:______ הסבר תשובתך:_____פטור האם כל מי שנמצא עם החולה ב.     

       ____________________________________________________________ 

  

 '' משנה הסוכה: פרק ב

 בסוכה  אכילה / שתיה המחייבים  שתיה/ כמות אכילה : נושא המשנה

 :מושגים
 

יל .א     .מאכל - ַתְבׁשִּ

ֶתֶבת .ב   50 - 40סמ"ק )סנטימרים מעוקבים = בין  50 - 40שיעורה בין  לאכילה, מידת נפח - כו 

 .גרם(             

  גרם. 58 -רה כשיעו ,חז"לשנהגה בתקופת  )לאכילה( מוצקיםשל  נפחל יחידת מידה - ַכֵביָצה .ג

ַכֵביָצה ָפחּות .ד   שיעור לחם פחות מהדרוש לברכת המזון. - מִּ

 .י שלא יצטרך ליטול ידייםהחזיק את הלחם במפית, כד - ַבַמָפה ְנָטלו   .ה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A4%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A4%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%96%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%96%22%D7%9C


 הרב שמואל רוזנברג            בס"ד
 ~ 15~   לקט משניות לכתה ג' 

 

 .רבי צדוק אכל מחוץ לסוכה היות והייתה זו אכילת ארעי - ַלֻּסָכה חּוץ ֲאָכלו   .ו

 לפני האכילה בירך לא בירך ברכת המזון, מאחר ואכל פחות משיעור הדרוש.  - ַאֲחָריו ֵבַרְך ְוֹלא .ז

 רור הכי קטן.ברכת נהנין יש לברך גם על פי כמובן, שהרי                        

 יהודי האוהב את ה', ומחפש דרכים איך לקיים את המצוות  באופן שלם יותר גם אם  - הרָ מְ חּו .ח

   .הרוב לא מקפידים על כך             

 אנחנו יכולים ללמוד הלכה מתוך מעשה שעשה תלמיד חכם, כי אם כך נהג זוהי הוכחה  - מעשה רב .ט

 שכך היא ההלכה.               

ָחָנן ןַרבָ  .י  גדול התנאים בדור הראשון שאחר החורבן. תלמידם של הלל ושמאי. הנהיג  - ַזַכאי ֶבן יו 

 את העם לאחר חורבן בית המקדש, התקין תקנות וגזר גזירות זכר למקדש.                            

 יבנה וחכמיה". ייסד ביבנה "תן לי  מאספסיינוס קיסר רומא היה:  בקשותיובין                            

 את  ישיבת "כרם ביבנה", בזכותה השתמרה התורה.                           

י .יא ק ַרבִּ  מהתנאים הראשונים אחרי הלל ושמאי.  צם במשך  ארבעים שנה עד חורבן בית  - ָצדו 

 בן מהרומאים המקדש, כדי שלא ייחרב הבית. רבן יוחנן בן זכאי ביקש בשעת החור                

 רופא לרפא אותו. לרבי צדוקלשלוח                 
 

 

 :סיכום המשנה

ו יכולים לשמש כדפנות הסוכה. כמ ,או בחורשה האם עצים ביער ,המשנה עוסקת בשאלות 
 איזו ארוחה / שתיה מחייבת ישיבה בסוכה.ו ,מי הם הפטורים מישיבה בסוכהכן 
 

 

 'שאלות משנה ה
 

 ______________כתוב כותרת למשנה:_________________________________ .1

במשנה הקודמת למדנו,  .מעשה של רב - כשמובא מעשה במשנה הוא נקרא: מעשה רב .2
, במשנה זו הובאו מעשי תנאים שהקפידו לאכול שמותר לאכול אכילת ארעי מחוץ לסוכה

 כתוב, .גם אכילת ארעי בסוכה

 _________:_____________:___________ מה הביאו לושהקפיד מי התנא הראשון .א

 :_____________________:_____________ מה הביאו לושהקפיד  מי התנא השני .ב

________ מה הוא אכל מחוץ תנא אחד לא הקפיד על אכילת ארעי מחוץ לסוכה, והוא:_ .ג

 לסוכה:______________________________________________________

יאּו ַמֲעֶשה( ה) בִּ ְטעֹום ַזַכאי ֶבן יֹוָחָנן ְלַרָבן לֹו ְוהֵּ יל ֶאת לִּ   ,ַהַתְבׁשִּ

ל ּוְלַרָבן                יאֵּ י ַגְמלִּ י כֹוָתבֹות ְׁשתֵּ ם ֶׁשל ּוְדלִּ  . ָכהַלסֻּ  ַהֲעלּום ְוָאְמרּו: ,ַמיִּ

י לֹו ּוְכֶשָנְתנּו                      ֶכל ָצדֹוק ְלַרבִּ יָצה ָּפחּות אֹּ ַכבֵּ  ַבַמָּפה ְנָטלֹו - מִּ

ָכה חּוץ ַוֲאָכלֹו   ַלסֻּ

ֹּא  ַרְך ְול  :ַאֲחָריו בֵּ
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 כתוב בקצרה על התנאים הבאים: .3

 :_______________________________________________ַזַכאי ֶבן יֹוָחָנן ַרָבן .א

ל ַרָבן .ב יאֵּ  ____:______________________________________________ַגְמלִּ

י .ג  :____________________________________________________ָצדֹוק ַרבִּ

 גם כן על מעשה רב. הביטוי לכך הם המילים:  ' משנה א' למדנובמסכת סוכה פרק משנה  ב .4
ינּו" ין ָהיִּ  ". נֹוֲהגִּ

 אומר אמירה זו?______________________________________________מי  .א

 _______________________________________?היה נוהג במנהג המובא שםמי  .ב

 מה נלמד ממנהג זה להלכה?_________________________________________ .ג

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


