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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

 
 ללמוד את המשניות עם פירוש הקהתי / ברטנורא לתוספת הבנה כדאי

 

 סוכה, הפטורים ממצוות סוכהה , גודלסוכה, אכילה בסוכה ת סוכה: בנייתומצו נושאי הפרק:
 
 

 .מספר הסעודות שחייבים לאכול בסוכה -' ומשנה 
 

 :מושגים

 

 .מידה  /  שיעור - ִקְצָבה .א

 .שמו של חג הסוכות בפי התנאים - ַחג .ב

 .לא ניתן להשלים בזמן אחר - ַתְשלּוִמין ַלָדָבר ֵאין .ג
 דבר המקולקל לא ניתן לתקון במקרים מסוימים. - ִלְתֹקן יּוַכל ֹלא ְמֻעָּות .ד
 אם חסר משהו לא תמיד ניתן להשלימו. - ְלִהָמנֹות יּוַכל ֹלא ֶחְסרֹון .ה

 

 

 'שאלות משנה ו
 

 ________________________________________________________:משנהכותרת לכתוב  .1

 _________________________: , כתוב את שמובשמו במשנהתנא אחד מופיע  .2

 __ _________, ___________מחלוקות. התנאים שחולקים זה על זה הם: ____השלם: במשנה יש __ .3

 כתוב: .4

  ______________________________הרישא של המשנה:____________של הנושא הוא מה  .א

 :__________________________________________הנושא של הסיפא של המשנההוא מה  .ב

 שאלות על הרישא של המשנה

יֶעזֶר ַרבִּי" .5 ם ַחיָּב ְסעּודֹות ֶעְשֵרה ַאְרַבע אֹוֵמר: ֱאלִּ כָּה ֶלֱאכֹול ָאדָּ  ".ַבַליְלָּה ְוַאַחת ַביֹום ַאַחת, ַבסֻּ

הסוכות?__________ מאיזה תאריך ועד איזה כמה ימים יש בחג  .א

 תאריך?___________________

יֶעזֶר ַרבִּילשיטת  .ב  __________________?_________כמה סעודות יש לאכול ביום אחד בסוכה ֱאלִּ

 הסבר, כיצד הגעת  למסקנה זו?_______________________________________________ .ג

 _____________________________________אליעזר?____________מה הטעם של רבי  .ד

י( ו) יֶעזֶר ַרבִּ ם ַחיָּב ְסעּודֹות ֶעְשֵרה ַאְרַבע   אֹוֵמר: ֱאלִּ כָּה ֶלֱאכֹול ָאדָּ  . ַבַליְלָּה ְוַאַחת ַביֹום ַאַחת, ַבסֻּ

ים ים: ַוֲחָכמִּ ר ֵאין   אֹוְמרִּ בָּ ה ַלדָּ ְצבָּ ֵליֵלי חּוץ, קִּ אׁשֹון טֹוב יֹום מִּ ד ַחג ֶׁשל רִּ ְלבָּ  . בִּ

י ָאַמר ְועֹוד יֶעזֶר: ַרבִּ י  ֱאלִּ אׁשֹון טֹוב יֹום ֵליֵלי ָאַכל ֶׁשֹּלא מִּ רִּ  .הַָּאֲחרֹון טֹוב יֹום ְבֵליֵלי יְַׁשלִּים, הָּ

ים ים: ַוֲחָכמִּ ר ֵאין   אֹוְמרִּ בָּ ין ַלדָּ  , ַתְׁשלּומִּ
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כמה סעודות אכל ר'  ,ביום הרביעי של חג הסוכות אכל ר' אליעזר את סעודת הצהרים בסוכה. רשום .6

 ________________ הסבר כיצד הגעת למסקנה זו _______________אליעזר עד עתה בסוכה? __

ים" .7 מִּ ים: ַוֲחכָּ ר ֵאין  אֹוְמרִּ בָּ ה ַלדָּ ְצבָּ  ______________________________לאיזה דבר אין קצבה? ".קִּ

ביום הרביעי של חג הסוכות רצה אחד החכמים לאכול סעודת צהרים, שכללה: דג, מרק, בשר, תפוח אדמה,  .8

ירקות חיים ומבושלים, וגלידה לקינוח. הוא התלבט האם הוא חייב לאכול את הסעודה בסוכה. מה התשובה 

 _________________________________:___ הסבר כיצד הגעת למסקנה זו_______ להתלבטות שלו?

ֵליֵלי חּוץ" .9 אׁשֹון טֹוב יֹום מִּ ד ַחג ֶׁשל רִּ ְלבָּ  ?____________שונה סעודת ערב חג משאר הסעודותמדוע ". בִּ

______________________________________________________________________ 

 שאלת סיכום לרישא של המשנה

 . הקף בעיגול את התשובה הנכונה: התאם את המשפט  .11

 יש לאכול בכל יום מימי חג הסוכות ארוחת ערב וארוחת צהרים בסוכה.    ר' אליעזר  /    חכמים   לפי .א

 רק את סעודת החג הראשון של סוכות יש לאכול בסוכה.   ר' אליעזר  /    חכמים  לפי  .ב

 שאלות על הסיפא של המשנה

 ". הַָּאֲחרֹון טֹוב יֹום"  .11

" )אפשר להעזר בכתוב בחומש במדבר כט, לה. או הַָּאֲחרֹון טֹוב יֹוםכתוב את שם החג שנקרא במשנה: " .א

 :____________________________________להסתכל בלוח שנה או ביומן ולראות מה שמו(

 לפניך דברי ר' אליעזר בתוספת הסבר. השלם את התאריכים החסרים )העזר בלוח השנה(: .ב

י ָאַמר ְועֹוד"    יֶעזֶר: ַרבִּ י ֱאלִּ אׁשֹון טֹוב יֹום ֵליֵלי ָאַכל ֶׁשֹּלא מִּ רִּ  _________________:שחל בתאריך" הָּ

 _______________________שחל בתאריך___ הסעודה בלילי יום טוב האחרוןישלים ויאכל את           

יֶעזֶר ַרבִּילפי  .ג  _______________________כל אדם כזה בליל יום טוב האחרון?כמה סעודות יא ֱאלִּ

י  .12 אׁשֹון טֹוב יֹום ֵלילסעודה ב ָאַכל ֶׁשֹּלא מִּ רִּ  , מה עליו לעשות?של סוכות הָּ

יֶעזֶר לפי .א י ֱאלִּ  ______:__________________________________________________ַרבִּ

יםלפי  .ב מִּ  :____________________________________________________________ֲחכָּ

, פרק, ספר? כתוב בפירוט " "מהיכן לקוח הפסוק:   .13

 _____________________________________________פסוק___________________

יםמה למדים   .14 מִּ  מהפסוק הנ"ל?_______________________________________________ ֲחכָּ

ים"  .15 ים: ֵאין ַוֲחָכמִּ ר אֹוְמרִּ בָּ ין ַלדָּ   ____________________". על מה נאמר שאין לו תשלומין?ַתְׁשלּומִּ

 ת סיכום לכל המשנהשאלו

 עיין במשנה והשלם את הטבלה:  .16

 

 לא אכל בלילה הראשון בסוכה שיש לאכול בסוכה מספר הסעודות 

יֶעזֶר י ֱאלִּ    ַרבִּ

ים מִּ    ֲחכָּ

  

יֶעזֶר במחלוקת בין  .17 י ֱאלִּ יםו ַרבִּ  נפסקה ההלכה?_______________________________, כמי ֲחכָּמִּ

לפי דברי ר' אדם שלא אכל סעודה בסוכה בליל יום טוב ראשון. כמה סעודות הוא יהיה חייב לאכול בסוכה   .18

 אליעזר?________________________________________

 :______________________כתוב מעלה מיוחדת שיש לסעודה בליל יום טוב הראשון, לפי ר' אליעזר .19

 :___________________________________________________________לפי חכמים

 



 הרב שמואל רוזנברג            בס"ד
 ~ 3~   ט'  - 'ו יות' משנבפרק  סוכהמסכת 

 דביר ואלישיב נפגשו בליל שמחת תורה.  .21

    דביר: אני מאד שמח בשמחת תורה. ב"ה, למעט הסעודה בליל החג הראשון, את כל הסעודות זכיתי לאכול 

 וקא בליל החג הראשון בסוכה.   ואותי שלא אכלתי ד ן מצעריבסוכתי. אמנם זה עדי     

 אלישיב: אם ככה יש לי פתרון בשבילך. אני זוכר שלמדתי במשנה שבמצב כזה משלימים ואוכלים סעודה 

 נוספת בלילה האחרון.          

 דביר: מי הוא התנא במשנה שאומר זאת? ככה גם נפסק להלכה? 

 :_________________ ההלכה:________________________התנא הוא: השיבו לשאלותיו של דביר

  
 

 .השטח הקטן ביותר של סוכה כשרה  -' זמשנה 
 

 :מושג
 

 .רוב הגוף - ְוֻרּבוֹ  ֹראשוֹ  .א
 

 

 ז'שאלות משנה 
 

 _______________________________________________________ :משנהכותרת לכתוב  .1

 משנה:המקרה המופיע ברישא של הצייר את  .2

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ת שמו: _____________________ שני בתים מופיעים במשנה בשמו, כתוב א תנא אחד מופיע במשנה .3

 כתוב את שמותיהם:_________________  _____________________

 __________________:______________________בלשונך את המקרה המופיע במשנה כתובא.  .4

ֵלל ֵבית______ לפי ____________:ַׁשַמאי ֵביתלפי  ,ב. הדין במקרה זה  ___________________:הִּ

י( ז) יָּה מִּ בֹו רֹאׁשֹו ֶׁשהָּ כָּה ְורֻּ נֹו, ַבסֻּ ְלחָּ ין  ַׁשַמאי ֵבית  , ַהַביִּת ְבתֹוְך ְוׁשֻּ  , ּפֹוְסלִּ

ֵלל ּוֵבית         ין  הִּ ירִּ  .ַמְכׁשִּ

ֶהן ָאְמרּו ֵלל ֵבית לָּ   ַׁשַמאי: ְלֵבית הִּ

יָּה כְָּך ֹלא) ְלכּוַמֲעֶשה  . (הָּ ֵלל ֵבית ְוזְִּקנֵי ַׁשַמאי ֵבית זְִּקנֵי ֶׁשהָּ י ֶאת ְלַבֵקר הִּ נָּן ַרבִּ נִּי ֶבן יֹוחָּ יָּה ּוְמצָּאּוהּו, ַהחֹורָּ  ֶׁשהָּ

בֹו רֹאׁשֹו יֹוֵׁשב כָּה ְורֻּ נֹו, ַבסֻּ ְלחָּ ר לֹו ָאְמרּו ְוֹלא, ַהַביִּת ְבתֹוְך ְוׁשֻּ בָּ  .דָּ

ֶהן ָאְמרּו  ַׁשַמאי: ֵבית לָּ

ם שָּ ם לֹו: ָאְמרּו ֵהם ַאף ְרָאיָּה? מִּ יִּיתָּ  ֵכן אִּ יְַמתָּ  ֹלא -נֹוֵהג  הָּ ְצַות קִּ כָּה מִּ יֶָּמיָך סֻּ  :מִּ
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ֶהן ָאְמרּוהביטוי: " .5  " מופיע פעמיים במשנה. לָּ

 הראשונה?________________________________________________מי אמר למי בפעם  .א

 מה אמרו?_____________________________________________________________

 מי אמר למי בפעם השנייה?_________________________________________________ .ב

 _____________מה אמרו?________________________________________________

י .6 נָּן ַרבִּ נִּי ֶבן יֹוחָּ  היה מתלמידי בית שמאי אך היה נוהג כבית הלל )תוספתא סוכה ב, ג(.  - ַהחֹורָּ

נָּן ַרבִּימטרה הובא המקרה עם לאיזו  .א נִּי ֶבן יֹוחָּ ֵלל ֵביתבידי  ַהחֹורָּ  ____?____________________הִּ

 _______________________________________כיצד הוכיחו בית הלל את טענתם?______ .ב

______________________________________________________________________ 

ֶהן ָאְמרּו" .7 ם: ַׁשַמאי ֵבית לָּ שָּ םסמן את ההסבר הנכון למילים: "". ְרָאיָּה?! מִּ שָּ  ":ְרָאיָּה מִּ

ק: "משם ראיה??" ההסבר: מהמקרה שהיה שם אתם בית הלל מביאים ראיה? הרי סֵ פַ כך צריך לְ  .א

 הסיפור היה אחר, ואדרבה יש ראיה לדברינו. 

 ק: "משם ראיה!!". מהמקרה שהיה, משם אנחנו בית שמאי נביא ראיה לדברינו. סֵ פַ כך צריך לְ  .ב

 _לפי בית שמאי ולפי בית הלל כתוב חיבור קצר ובו תיאור המעשה שאירע בסוכתו של ר' יוחנן בן החורני .8

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ם" .9 יִּיתָּ  ֵכן אִּ יְַמתָּ  ֹלא -נֹוֵהג  הָּ ְצַות קִּ כָּה מִּ יֶָּמיָך סֻּ  :_______________ַׁשַמאי ֵבית". כתוב את הטעם לשיטת מִּ

______________________________________________________________________ 

 שאלות סיכום לכל המשנה

 

יי: "בֵ גַהתאם לְ   .11 יָּה מִּ בֹו רֹאׁשֹו ֶׁשהָּ כָּה ְורֻּ נֹו, ַבסֻּ ְלחָּ  ". ַהַביִּת ְבתֹוְך ְוׁשֻּ

 הסוכה )בבית(.   בתוך   /  מחוץ  ואילו השולחן , סוכה/  מחוץ   ל  בתוך   הראש ורוב הגוף

ין   ַׁשַמאי ֵבית ין  /  ּפֹוְסלִּ ירִּ  _______________הטעם של בית שמאי:___________________   ַמְכׁשִּ

______________________________________________________________________ 

ֵלל ֵבית ין   הִּ ין  /  ּפֹוְסלִּ ירִּ  __________________הטעם של בית הלל:__________________   ַמְכׁשִּ

______________________________________________________________________ 

 ________________________ההלכה במחלוקת בית שמאי ובית הלל שבמשנתנו?נפסקה מי  כשיטת .11

 

 .הפטורים ממצות סוכה  -' משנה ח
 

 :מושגים
 

 .עבד כנעני - ֲעָבִדים .א

 .שבר חלק מהתקרה - ַהַמֲעִזיָבה ֶאת ִפֵחת .ב
 

 
 

 

 

 

ים( ח) ים נָשִּ דִּ ים    -ּוְקַטנִּים  ַוֲעבָּ ן ְּפטּורִּ  .ַהַסכָּה מִּ

יְך ֶׁשֵאינֹו ָקָטן       רִּ מֹו  צָּ כָּה ַחיָּב    -ְלאִּ  .ַבסֻּ

ה ה ַמֲעשֶׂ  ,ַהזֵָּקן ַׁשַמאי ֶׁשל ַכלָּתֹו ְויְָּלדָּ

ֵחת ה ֶאת ּופִּ ֵכְך ,ַהַמֲעזִּיבָּ ה ַגֵבי ַעל ְוסִּ טָּ יל  - ַהמִּ ְׁשבִּ ן בִּ טָּ  :ַהקָּ
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 'חשאלות משנה 
 

 _______________________:_________________________________כותרת למשנהכתוב  .1

      את המילה הראשונה של הסיפא:___________ של הרישא במשנה:____ המלה הראשונהכתוב את  .2

    :_______________________________א. כתוב בלשונך את המקרים לגביהם יש הסכמה בדין .3

  :_______________________________________________________כתוב מה הוא הדין    

  ____________________________:________ב. כתוב בלשונך את המקרה לגביו אין הסכמה בדין

  :_____________________________________________________כתוב מי הם החולקים    

 התאם את המשפט הנכון לפי דברי תנא קמא:  .4

 פטורים מן הסוכה.      שאינם צריכים לאמם /   שצריכים לאמם    קטנים

את קף ה על איזה משפט בדברי תנא קמא חלק שמאי הזקן?, ני משפטים מדברי תנא קמא במשנהלפניך ש .5

  :המשפט

  .וקטנים פטורים מן הסוכה .א

  .לאמו חייב בסוכהקטן שאינו צריך  .ב

 _____________________________________על איזה משפט בדברי תנא קמא חלק שמאי הזקן? .6

יְך ֶׁשֵאינֹו ָקָטןכתוב, למי מתכוונת המשנה: " .7 רִּ מֹו צָּ  ______________________________".____ְלאִּ

ה" .8 ה ַמֲעשֶׂ  ". ַהזֵָּקן ַׁשַמאי ֶׁשל ַכלָּתֹו ְויְָּלדָּ

 ___________________ם כלתו של שמאי הזקן ילדה בן או בת?הא א. .9

 _____________________________________________________:הוכח דבריך מהמשנהב. 

 ___?______________________________________________עבור התינוקמה עשה שמאי ג. 

 מה הטעם למעשה זה?_____________________________________________________ד. 
 
 .סוכה כבית, גשמים בסוכות  - 'משנה ט

 
 :יםמושג

 
 .משיתקלקל - ִמֶשִתְסַרח .א
 .התבשיל - ַהִמְקָפה .ב
 כלי להחזקת נוזלים. - ִקיתֹון .ג
 .דבר עיקרי - ֶקַבע .ד
 .זמני - ֲעַראי .ה
 
 

 

 

 

 

 
 

 'טשאלות משנה 
 

 ___________________________ _________________רישא של המשנה:כותרת ל כתובא.  .1

 המשנה:____________________________________________ב. כתוב כותרת לסיפא של 

ְבַעת ָכל( ט) ים ׁשִּ ם ַהיָּמִּ כָּתֹו עֹוֶשה ָאדָּ  . ֲעַראי ּוֵביתֹו ֶקַבע סֻּ

ים יְָרדּו מִּ ַתי, גְׁשָּ ר ֵמֵאימָּ תָּ ְסַרח ְלַפנֹות? מֻּ ֶשתִּ ה מִּ ְקּפָּ  .ַהמִּ

ל ָמְשלּו ׁשָּ   :מָּ

ה ר ְלמָּ בָּ   ?דֹוֶמה ַהדָּ

ְמזֹוג ֶׁשבָּא ְלֶעֶבד ַפְך, ְלַרבֹו כֹוס לִּ יתֹון לֹו ְוׁשָּ נָּיו ַעל קִּ  :ּפָּ
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ם"א.  .2 כָּתֹו עֹוֶשה ָאדָּ  ____________ :צריך לעשות כדי שייראה שהסוכה עיקר הדירה  . כתוב מה"ֶקַבע סֻּ

___________________________________________________________________ 

 במה בא לידי ביטוי שביתו של אדם הוא ביתו הזמני בימי הסוכות:__________ ". כתוב,ֲעַראי ּוֵביתֹו" .ב

___________________________________________________________________ 

ַתי" .3 ר ֵמֵאימָּ תָּ  . "ְלַפנֹות? מֻּ

 _______________________?___________________________מה רוצים לפנות מהסוכה .א

 יהיה מותר לפנות:______________________________________________כתוב מתי  .ב

 התאם על פי המשנה, )העזר בתרמילון( .4

היא __________  __________ וצריך לשים בה  עבורנו__________  בשבעת ימי החג, 

 __________  ___________  כמו בביתנו הרגיל. 

__________ _____________ מותר לפנות כשיורדים ___________ ______________ עד _

 __________ את הכלים.

   

 תרמילון: גשמים חזקים, בית קבע,  הסוכה, כלים נאים, מהסוכה, שהאוכל מתקלקל

 

האם נשארים בסוכה או יוצאים שאל את אביו  בניהומשפחתו ישבו בסוכה, לפתע החל לרדת גשם,  בניה .5

מפורשת במשנה ויש עליה תשובה שם.  אביו בדק בהלכה ואמר לו ששאלתו ?ומפנים ממנה את הכלים

 ____________________________________________הקריא  לו אביו מהמשנה:___מה כתבו 

 כתבו בלשונכם את התשובה:___________________________________________________

ל ָמְשלּו" .6 ׁשָּ  ". מָּ

 הביאו את המשל?________________________________________על איזו שאלה במשנה  .א

 כתוב את המשל בלשונך:_________________________________________________ .ב

 כתוב את הנמשל:________________________________________________________ .ג

 :_____________מעות הדבראם יורד גשם בחג סוכות ולא ניתן לשבת בסוכה. כתוב בלשונך מה מש .ד

 מה היית מציע לעשות?____________________________________________________

 

 שאלות סיכום לפרק

 

 ה להיות אותה מילה בהטיות שונות(.___________כתוב לפחות שלוש מילות דין שלמדת בפרק זה )יכול .7

___________________________________________________________________ 

 :_______________________________________סכם בקצרה שני מעשי חכמים שהיו בפרק זה .8

____________________________________________________________________  

 _________________________________:_____כתוב בקצרה משל ונמשל שלמדת בפרק זה .9

___________________________________________________________________ 

שירה כתבה חיבור קצר שיסכם את מה שלמדנו במשנה בפרק זה בצורה של סיפור. היא כתבה בכוונה  .11

לא נכונים, כדי שאנו נתקן ונכתוב את המשפטים הנכונים. העתיקו למחברתכם את המשפטים  משפטים

כתוב בסיום כל משפט )בתוך סוגריים( את המשנה משם שהם אינם נכונים וכתבו אותם נכון ומדוייק. 

 למדת את הדין הנכון. 
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ישבנו בסוכה שבנינו במרפסת, כדי לאכול ארוחת ערב בחול המועד. לפתע ירד גשם. 

למרות שהתבשילים  חשבתי שזה דווקא נחמד, כי ה' רוצה לנסות אותנו אם נשאר בסוכה,

 הטעימים שאמא הכינה יתקלקלו. אבל הגשם מיד פסק.

 המשכנו לאכול בסוכה, ובמהלך הסעודה בני המשפחה דברו בהלכות סוכה:

 ". שבמשך ימי החג כל הסעודות את בסוכהלאכול  אבא אמר: "לפי חכמים חייבים

היה להשלים את סבא אמר: "גם אם לא היינו אוכלים את הסעודה הזאת בסוכה, אפשר 

 הסעודה הזו בליל שמיני עצרת".  

 .  "חייבת בסוכה, אך דני שהוא רק בן תשע לא חייב בכלל בסוכה אניאמנם : "אמא אמרה

במוצב שהייתי בחג, הסוכה מאד קטנה. לא היה "צביקה, אחי הגדול, חזר מהצבא וסיפר: 

מקום לכל החיילים וב"ה הרבה רצו לקיים את המצווה ולאכול בסוכה. אז הכנסנו את 

השולחן עם האוכל לתוך מבנה סמוך, ואנחנו היינו בסוכה וככה אכלנו. אני חושב שאפילו 

 . "לפי בית שמאי זה בסדר

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
  

, בה עיינת בפסוקים בתורה על מצוות סוכה. כתוב 'דה על המשנה הראשונה שבפרק אחזרו לדף העבו  .11

 קבלת תשובות:_____________________________________________לאילו שאלות נוספות 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________  


