בס"ד

כה
ס ּו ּ ָ
תַ למידי יְ קרי,
לִ קראת חג הסכות הֶ חליטו ַילדי השכ ָנה ,הבני והבנות ,לסַ ֵייעַ לת ֹושבֵ י השכנה
הקי $ה ָישבו עִ  רב 'ֵ ית הכנסת
בחודשי ַ
ֵ
לְ ַייעֵ  $לה ֵ%יצד לִ בנות סוכה ְ% .בר
ולמדו ִמשנית 'מסֶ כת סוכה .לִ פ ֵני ראש השנה ה ָתל מ ֹודעה 'ִ רח ֹובות השכנה,
וזו לְ שו) המ ֹודעה:
כל המע ּוניָין ּבייע ּוץ הנוֹ ֵגעַ ִלבניית סוכה ,יכול ִלפנות
הגרים ּ ַבשכ ּונה.
לתלמידֵ י כיתה ד
ָ
ִ
המשניוֹ ת ואת ההֲלָ כוֹ ת הנוֹ געות לעניָין ,וְאנ ּו
למדנו את
ְניַיעֵ ץ ּב ׁ ִשמחה כיצד ִלבנות סוכה ולָ שבת בה.

'מ+ימה שלִ פני ֶכ ,ת ,התלמידיִ ,תכתבו את ה ְ-ני ֹות 'ִ שמָ  של תושבֵ י
ותכתבו עֵ צות מַ תאימ ֹות לְ פי ה ָ%תב ' ִמשנה.
השכנה ,ואחר.כ תָ דנו ' ְ-ני ֹות ִ
שימה שלִ פניכ.
עִ בדו 'קבצוֹת לְ פי ְשלַ'ֵ י העבודה לְ פי ההנחָ יוֹת לבִ צעַ המ ֹ
שימה ִה ְשתַ מש 'ְ אֶ ְמצָ עֵ י העֵ זֶ ר האֵ לה:
 ְ%די לבצֵ עַ את המ ֹ
שימה;
 ַד ֵ-י המ ֹ
 ִמשנה ,מַ סֶ כת סוכה;
 ֵ ְ%לי כתיבה;
 ֵ ְ%לי ציור.

משימה
לתלמיד,
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בס"ד

שלבי

שָ לָ ב ְ ּ – 1כתיבַ ת ּ ְפניוֹ ת

המשימה

עבודה ִ קבוצות בכיתה




עַ יינ ' ִמשנה ,מַ סֶ כת סוכה :פרק אִ ,משניוֹת א–ה; פרק בִ ,משניוֹת ו–ט.
חַ שבו על 'ְ עָ יות ,על ק ָשיי ועל לְ בָ טי הנוֹגעי לִ בְ ניית סוכה .תכלו לְ הֵ יעָ זֵ ר
'ִ ְרשימַ ת הסגיוֹת הנוֹגעוֹת לִ בְ ניית סוכה והישיבה בה ,ה%תבה 'עַ מוד ה'א.
 ִ%תבו ָשלוש  ְ-ניוֹת ' ֵש תוֹשבֵ י השכנה )ילדי או מבו ָגרי( 'נ ֹוגֵעַ לייע$
בהלכות הקשרות לִ בניית הסוכה בנ ֹוגֵעַ להלכות הקשרות לישיבה בסוכה.
כִ תבו 'פֵ ירט מה ה'עיָה ֶשהֹ -ונֶה נִתקל בה.
הַ קפידו כי כל -נייה ִתהיֶה קשרה לסגיָה ,חרת.
הֵ יעָ זרו 'דוגמָ אוֹת שלִ פנֵיכ ֵ ְ%די לִ כתוב את ה ְ-נייה.

יש לי ְשאלה
• ִהתחלתי לִ בנות את הסוכה וגיליתי....
תקלתי
• 'ְ מַ הל 'ְ ניית הסוכה ִנ ַ
ב'ְ עיה...
• מה היא ההֲ לכה ַ%אשר?...
מקרה ש?...
• מה היא ַדעת ההֲ לכה ' ֶ
• ֵ%יצד יש לִ נהוג ַ%אשר?...
• איזה פִ תרו) ִהלכָתי תוכלו לְ הציעַ לי
ל'עיה?...

  ִ%תבו את ה ְ-ניות 'צורה מסדרת בררה ,כל -נייה על דִ 2נפרד וה ֹוסיפו
קישטי לדפי.
סוכה
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משימה
לתלמיד,
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בס"ד

שלבי

הנוגעות לִ בניית סוכה והישיבה בה
גיות ֹ
ס ּו ֹ

המשימה

• הג ֹובה המֵ ַר'י )הרב ביותר( של סוכה ֵ ְ%שרה;
• הג ֹובה ה ִמזעָ רי )ה ָנמ 'יותר( של סוכה ֵ ְ%שרה;
• מספר ה ְדפָ נות 'סוכה ֵ %שרה והנימק לדי);
יש ָנה ודי ֶניהָ ;
• סוכה ָ
שא המַ חל ֹו ֶקת ' ִמשנה בי) 'ֵ ית ַשמַ אי בי) 'ֵ ית ִה ֵלל וְ עֶ ְמדוֹתֵ יהֶ ;
• נו ֹ
• חישב מידוֹת זמַ ֵננ לפי מידוֹת חז"ל )אמָ ה למֶ טֶ ר( ,די ֵני סוכה תַ חת איל) ונימק
הדי);
• דינֵי סוכה עַ ל ַג'ֵ י סוכה ונימק הדי);
הדה 'הַ ל ָכה העוֹסֶ קת 'סוכה עַ ל ַגבֵ י סוכה ונימוק ההלכה;
מדת ֹו של ַר'ִ י יְ ָ
• עֶ ָ
• ִמספר הסעד ֹות שחַ ייב 5ד לאכול 'סוכה 'מֶ ש ימֵ י החג;
המצווה;
• החַ ייבי 'ִ ישיבה 'סוכה וה-טרי מ ִ
ידת גשמי.
• ה ָשלָב ש' ֹו ְמפַ ני את הסוכה 'ִ זמ) יר ַ

משימה

סוכה
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בס"ד

שלבי

שָ לָ ב ַ – 2
מ ֲ
ע ֶנה לַ ּ ְפנייה

המשימה

עבודה ִ קבוצות בכיתה
ידי קבוצַ ת תלמידי אחֶ רת 'ַ כיתה.
את ְתקבלו  ְ-נייה אחת ֶש ִנכתבה על ֵ


ומצאו את ה ִמשנה הַ ע ֹוסֶ קת בסגיה ש'ַ  ְ-נייה.
ִקראו את ה ְ-נייה ִ
המשנה המַ תאימה לְ פי ָ ְ%ללֵי כאמד"ט )%וֹתֶ רת ,אוֹמרִ ,מק ֶרה ,די),
א ִ% .תבו את ִ
טַ ע(.
ב ִ% .תבו 'מילי ש ָלכ ִמכתב ובו תשובה ַלשאלה ש'ַ  ְ-נייה ִ% .תבו באיזו סגיה
במשנהִ .א יש ַמחֲ לו ֶקת ,צַ יינו זאת
המשנה ָדנה מה הפִ תרו) לְ פי ה ָ%תוב ִ
ִ
הטעָ מי של כל אֶ חד מהַ ַת ָנאי החוֹלקי.
וכִ תב מַ ה ְ
הֵ יעָ זרו 'ַ דוגמָ אות של ִמשפטֵ י  ְ-תיחָ ה ל ִמכתבי התשובה:

'ִ תשבה לִ שאֵ לָת
• לְ ,חר עי) מַ ֲעמיק ''ְ עיה שעָ מדה
'פָ ֶני...
המתאי ל'ְ עיה
ההל ָכתי ַ
• הפִ תר ֹו) ִ
שהֶ ע ֵלית...
• 'מַ ֲע ֶנה לשאלה שע ֹו ַררת....
נס ֵייעַ ל
לקבל את -נ ָיית  ַ
• ָֹשמחנו ַ
ההל ָכתית שע ֹוררת...
'ְ רצו) ''ְ עיה ִ
• הפִ תרו) ל'ְ עיה שע ֹו ַררת נִ מצא
' ִמשנה  ֶ-'..רקִ ...מש לְ מֵ די ש...
משימה

סוכה
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בס"ד

שלבי

שָ לָ ב  – 3סיכום אישי

המשימה

עבודה אישית בבית
שימה ִהתנַסֵ יתֶ  'מַ טָ לוֹת האֵ לה :ניסחַ  ְ-ניוֹתְ ,מצי,ת המקו
'ְ מַ הל המ ֹ
המַ תאי ' ִמשנה ,ניתחַ תשובה לְ פי כאמד"ט וְ ניסחַ 'ִ לשוֹנכֶ של ִמכתב תשובה
ל ְ-נייה ש ִק'ַ לת.
  ִ%תבו סיכ אישי לְ פי ההַ נחָ יוֹת האֵ לה:
לדעת ִהצ ַלחת בכ?
• ְ ַבמה ִהצ ַלחת 'ִ מיחד? מַ דוע ַ
• ִממָ ה ֶנה ֵנית 'ִ מיחד?
שות?
תק ֵשית ַלע ֹ
• מה ִה ַ
• כיצד ִהת ַג'ַ רת על הק ֹושי?
לידי ביטי ְתרמָ ת לעבודה בקבוצה?
• במה באה ֵ
שימה .מה למדת?
ודאי למדת מַ שהו חָ דש תו  ְ%די 'יצעַ המ ֹ
• 'ְ וַ ַ

משימה

סוכה
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