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יחידה 4

סוכה פרק ב משנה ב

מבנה

  ממשימה 

 למשנה שלנו יש שלושה חלקים:א. 
 ֵרישא - החלק הראשון, ְמִציָעָתא - החלק האמצעי, ֵסיפא - החלק הסופי, האחרון. 

מה הן שתי המילים הראשונות של כל חלק?

תבו:ב.  ִּ שאלת אתגר: בשיעור הקודם למדנו לזהות מחלוקת. 

באיזה חלק של המשנה יש מחלוקת?. 1

מי החולקים? . 2

 במשנה מופיעות שתי מילות דין. ג. 
 מילת הדין _____ מופיעה ___ פעמים.

מילת הדין _____ מופיעה פעם אחת.

  ממשימה 

המשפט הראשון במשנה מורכב ממקרה ודין:

ָרה. ֵשׁ ה - ְכּ ָטּ ַכְרֵעי ַהִמּ תֹו ְבּ ַהּסֹוֵמְך ֻסָכּ

תבו במחברותיכם בלשון המשנה: ִּ

המקרה:. 1

לדעת תנא קמא הדין הוא:. 2

סוכות מיוחדות

ָרה. ֵשׁ ה - ְכּ ָטּ ַכְרֵעי ַהִמּ תֹו ְבּ ַהּסֹוֵמְך ֻסָכּ
י ְיהּוָדה אֹוֵמר:  ַרִבּ

סּוָלה.  ְפֵני ַעְצָמּה - ְפּ ִאם ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ַלֲעמֹוד ִבּ

ֻדְבֶלֶלת,  ה ַהְמּ ֻסָכּ
ָרה. ֵשׁ ה ֵמֲחָמָתּה - ְכּ ָתּה ְמֻרָבּ ָלּ ִצּ ְוֶשׁ

ֵאין ַהּכֹוָכִבים ִנְרִאים ִמּתֹוָכּה  י ֶשּׁ ִית, ַאף ַעל ִפּ ִמין ַבּ ה ְכּ ֻעֶבּ ַהְמּ
ָרה ֵשׁ - ְכּ

ה - אדם השעין את הסוכה על רגלי מיטה ודפנותיה. ָטּ ַכְרֵעי ַהִמּ תֹו ְבּ ַהּסֹוֵמְך ֻסָכּ
ְפֵני ַעְצָמּה -  אם יזיזו את המיטה, הסוכה תתפרק. ִאם ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ַלֲעמֹוד ִבּ

ֻדְבֶלֶלת - מבולבלת - הסכך אינו מסודר יפה, אלא ענף עולה וענף יורד. ה ַהְמּ ֻסָכּ
ה ֵמֲחָמָתּה - יש בסוכה יותר צל מאשר שמש. ָתּה ְמֻרָבּ ָלּ ִצּ ְוֶשׁ

ִית - הסכך עבה ונראה כמו תקרת בית. ִמין ַבּ ה ְכּ ֻעֶבּ ַהְמּ

מטרות

מילים ומושגים שנכיר 
לאחר לימוד המשנה:

הסומך סוכתו בכרעי 
המיטה, סוכה מדובללת, 

צלתה מרובה מחמתה, 
מעובה כמין בית

לאחר לימוד המשנה נדע לענות על השאלות הבאות:

מהי סוכה שסמכו אותה לכרעי המיטה?. 1

מהי סוכה מדובללת?. 2

מהי סוכה מעובה כמין בית?. 3
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  ממשימה 

ְמִּציָעָתא )החלק האמצעי( של המשנה יש שני מקרים, שהדין שלהם שווה: ַּ

ֻדְבֶלֶלת,  ה ַהְמּ  ֻסָכּ

ה ֵמֲחָמָתּה -  ָתּה ְמֻרָבּ ָלּ ִצּ  ְוֶשׁ

ָרה. ֵשׁ ְכּ

תבו במחברת בלשון המשנה: ִּ

המקרה הראשון:א. 

המקרה השני:ב. 

הדין: ג. 

  ממשימה 

תראי איזה 
בלאגן יש בסכך

 גם נורא חם פה. 
העיקר שיש בסוכה יותר 

צל משמש.

תבו במחברת )ַבֲּחרו מתוך התרמילון את התשובות הנכונות(:  ִּ

ע"פ התיאור של חגי, סוכה זו נקראת בלשון המשנה: א. 

ע"פ התיאור של יעל סוכה זו נקראת בלשון המשנה:ב. 

סוכה מדובללתסוכה שצלתה מרובה מחמתה 
מעובה כמין ביתסוכה שחמתה מרובה מצלתה

תרמילון: 

  ממשימה 

רבי יהודה חלק על תנא קמא:

י ְיהּוָדה אֹוֵמר:   ַרִבּ

סּוָלה.  ְפֵני ַעְצָמּה - ְפּ ִאם ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ַלֲעמֹוד ִבּ

עיינו היטב בשני האיורים, וִכתבו במחברותיכם איזו סוכה כשרה ואיזו סוכה פסולה לדעת רבי 
קו את תשובתכם! ְּ יהודה. ַנ

          סוכה א: כשרה / פסולה כי:                              סוכה ב: כשרה / פסולה כי:

  ממשימה 

הסבירו את 
דבריה של יעל:

לפי תנא קמא הסוכה ________, ולפי רבי יהודה הסוכה _________. 

תראי, יש פה סוכה 
 שהיא מיטה! מה את
  אומרת, הסוכה 

הזו כשרה?
 לפי מה שלמדנו

בכיתה, תלוי איזה תנא 
היו שואלים.

      מה זאת אומרת? 
או שהיא כשרה או שהיא 

פסולה.
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תורת חיים

תבו במחברת: ִּ

א. ממה עשוי הסכך בסוכה שלכם? 

 ב. האם הסוכה שלכם היא סוכה מדובללת, שצלתה מרובה מחמתה או מעובה כמין בית?   
    הסבירו את תשובתכם.

רו על פי זיכרונכם או ַשֲאלו את הוריכם. ְּ ג. האם הכוכבים נראים מתוך הסוכה שלכם? ַס

חשוב לי לזכור

במשנה נזכרו מספר סוכות כשרות. ואלו הן:. 1

 במשנה נזכר שאחת הסוכות תהיה פסולה לפי רבי יהודה.. 2
באיזה מצב הסוכה תהיה פסולה?

לא רואים כלום 
דרך הסכך! 

  ממשימה 

בסיפא )סוף( של המשנה יש מקרה ודין:

ָרה ֵשׁ ֵאין ַהּכֹוָכִבים ִנְרִאים ִמּתֹוָכּה - ְכּ י ֶשּׁ ִית, ַאף ַעל ִפּ ִמין ַבּ ה ְכּ ֻעֶבּ ַהְמּ

תבו במחברת בלשונכם את המקרה שבו עוסקת המשנה )ֵהָעזרו בפירושי המילים(.א.  ִּ

מה הדין במקרה זה?ב. 

 במשנה נאמר: ג. 

ָרה. ֵשׁ ֵאין ַהּכֹוָכִבים ִנְרִאים ִמּתֹוָכּה - ְכּ י ֶשּׁ  ַאף ַעל ִפּ

 ַהֲעתיקו למחברת את המשפט בצורה נכונה:
המילים המודגשות מלמדות אותנו שאפילו אם רואים / לא רואים את הכוכבים, הסוכה 

כשרה / פסולה. 
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