
 בס"ד

 בהצלחה

 ללימוד סנכרוני  תלקיט

 מסכת סוכהגמרא 

 ת לימודשנו 12

אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית ומוסרית, שהמערכת כולה נקראת 

 להיערך להצלחתה.

 

הבחינות בהתאם לכללים ולהנחיות בעל פה ובכתב על באחריות הנבחן/ הנבחנת לשמור על טוהר 

 .גבי שאלון הבחינה ועל ידי אחראי/ת הבחינה

 

 בהצלחה!

 

 -ת שמורות למשרד החינוך  כל הזכויו -



 בס"ד

 בהצלחה

 מבנה התלקיט ומפתח הערכה:

 

 יחידות בחינה  8

 מבוא לתושב"ע – חלק א'

 הקודשהכרת ספרות   1 –יחידה 

 התמצאות במבנה דף הגמרא  2 –יחידה 

 מושגים בגמרא  3 –יחידה 

 סוגיות - חלק ב'

 תקנתא -פסולה    4 -יחידה 

 סוכה הגבוהה מעשרים אמה  5 –יחידה 

 חלוקת חכמים ור' יהודהמ 6 –יחידה 

  מיעוט גובה הסוכה  7 –יחידה 

 מבחן מסכם  8 –יחידה 

 

 

 החלקים בתלקיט הם חובה. 8כל 

 

 :מפתח הערכה

 נקודות 8.........................1-יחידה 

 נקודות 8.........................2-יחידה 

 נקודות  8.........................3-יחידה 

 נקודות  14........................4-יחידה 

 נקודות 14........................5-יחידה 

 נקודות 14........................6-יחידה 

 נקודות  14........................7-יחידה 

 נקודות 20.....מבחן מסכם 8–יחידה 

 נקודות 100.......................... כ''הס



 בס"ד

 בהצלחה

 מבוא לתושב"ע

 1יחידה 

 הכרת ספרות הקודש

 

  משנה?השלוש מסכתות מכל אחד מששת סדרי ורשום גש לארון ספרים שבביתך   .1

 זרעים __________________________________________ .א

 מועד ___________________________________________ .ב

 נשים ___________________________________________ .ג

 נזיקין ___________________________________________ .ד

 קדשים __________________________________________ .ה

 טהרות __________________________________________ .ו

 

 שם של דמות או ספר שנכתב באותה וכתובאת התקופות על פי הרצף הכרונולוגי  סדר .2

 תקופה?

 __________________________________ אחרונים___ 

 ביאים ____________________________________נ___

 _________________________________אמוראים ____

 __________________________  ____אנשי כנסת הגדולה

 ____ גאונים ___________________________________

 __________________________________ ראשונים____

 תנאים ___________________________________ ____



 בס"ד

 בהצלחה

 2יחידה 

 דף הגמראמבנה התמצאות ב

את כל המדורים המובאים מסביב לגמרא? וכתוב  ' ע"אגמסכת סוכה דף גמרא  פתח .1

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

שכתבת בסעיף הקודם? )לא רש"י ותוספות( למה מיועד אחד המדורים הסבר  .2

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 ,במשנה יש כמה דינים העוסקים בהכשר סוכה .3

  ?לונמצאים דינים אבאיזה חלק וסימן בשולחן ערוך  כתוב

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 :הסבר את המושגים הבאים .4

 _________________________________________________________תנן א.  

 _______________________________________________________ב. איתמר 

 ______________________________________________________  ג. מיתיבי 

 _______________________________________________________ ד. דילמא

 ________________________________________________________  ה. תיקו

 ו. תיובתא _______________________________________________________



 בס"ד

 בהצלחה

 3יחידה 

 מושגים בגמרא

 ע"ב –ף ה ע"א ד

השמים יהו למרום שנאמר ותניא ר' יוסי אומר מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלו משה ואל
וירד ה' על הר סיני למעלה  והכתיבה שכינה למטה שמים לה' והארץ נתן לבני אדם ולא ירד

ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים למעלה מעשרה טפחים ולא עלו והכתיב  מעשרה טפחים
ויעל אליהו בסערה  מטה מעשרה והכתיב ומשה עלה אל האלהים לאליהו למרום והכתיב משה ו
מלמד שפירש שדי  מאחז פני כסא פרשז עליו עננו ואמר ר' תנחום ם למטה מעשרה והכתיבהשמי

מזיו שכינתו ועננו עליו למטה מעשרה מכל מקום מאחז פני כסא כתיב אישתרבובי אישתרבב 
ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו מא ארון תשעה דכתיב ליה כסא עד עשרה ונקט ביה בשל

ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו אלא כפורת טפח מנלן דתני רבי חנינא כל הכלים שעשה 
משה נתנה בהן תורה מדת ארכן ומדת רחבן ומדת קומתן כפורת מדת ארכה ומדת רחבה נתנה 

ועשית לו מסגרת טפח סביב מה להלן  פחות שבכלים שנאמרמדת קומתה לא נתנה צא ולמד מ
טפח אף כאן טפח ונילף מכלים גופייהו תפשת מרובה לא תפשת תפשת מועט תפשת ונילף מציץ 

טס של זהב ורחב ב' אצבעות ומוקף מאזן לאזן וכתוב עליו ב' שיטין יו"ד דתניא אציץ דומה כמין 
ה"א מלמעלה וקדש למ"ד מלמטה וא"ר אליעזר בר' יוסי אני ראיתיו ברומי וכתוב עליו קדש לה' 
בשיטה אחת דנין כלי מכלי ואין דנין כלי מתכשיט ונילף מזר דאמר מר זר משהו דנין כלי מכלי 

לי אי הכי מסגרת נמי הכשר כלי הוא מסגרתו למטה היתה הניחא למאן ואין דנין כלי מהכשר כ
דאמר מסגרתו למטה היתה אלא למאן דאמר מסגרתו למעלה היתה מאי איכא למימר האי 
הכשר כלי הוא אלא דנין דבר שנתנה בו תורה מדה מדבר שנתנה בו תורה מדה ואל יוכיחו ציץ 

על פני הכפורת קדמה ואין פנים פחות ר מהכא רב הונא אמוזר שלא נתנה בהן תורה מדה כלל 
דבר יוכני תפשת מרובה לא תפשת תפשת מועט תפשת ואימא כאפי דציפרתא  מטפח ואימא כאפי

 הכפורת וכתיב התם  דזוטר טובא אמר רב אחא בר יעקב רב הונא פני פני גמר כתיב הכא אל פני
 מאת פני יצחק אביו 

 :עיין בקטע הגמרא המובא לפניך 

 תנאים המובאים בקטע זה?השמות  את קהעת .1
_______________________________________________________________ 

 בקטע זה? המובא יםאמוראאת שמות ה העתק .2
_______________________________________________________________ 

 בקטע זה מילת פתיחה למקור מדברי תנאים? חפש  .3
_______________________________________________________________ 

 מילת פתיחה לקושיא? מצא .4
_______________________________________________________________ 

 מילת פתיחה לתרוץ ? מצא .5
_______________________________________________________________ 

 מידות שהתורה נדרשת בהם? אחד משלוש עשרה מצא .6
_______________________________________________________________ 

 



 בס"ד

 בהצלחה

 לק שניח
 4-יחידה

 תקנתא–פסולה 
 

 
 

 ארבעת הפסולים בסוכה הכתובים במשנה? מהם .1
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 ?מה הוא מבוי הסבר בלשונך .2

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 על מבוי?צריך לשים קורה מ מדועוהסבר ברש"י ד"ה מבוי עיין  .3

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 גובה מותר לשים את הקורה שמעל למבוי ? פרט את המחלוקת איזהעד  .4

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 בס"ד

 בהצלחה

 "ומאי שנא גבי מבוי דתני תקנתא מאי שנא גבי סוכה דתני פסולה,"
 

 ?מה קשה לגמרא מכך שכתוב במשנה סוכה למעלה מעשרים אמה פסולהבאר  .5
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ואיבעית אימא: בדאורייתא נמי תני  תני תקנתא. -תני פסולה, מבוי דרבנן  -סוכה דאורייתא "
 ".תני תקנתא -מבוי דלא נפיש מיליה ני פסולה, פסיק ות -תקנתא. מיהו, סוכה דנפישי מילתה

 
 רוש רש"י?יאת התירוץ הראשון של הגמרא על פי פהסבר  .6

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 את התירוץ השני של הגמרא על פי פירוש רש"י? הסבר .7

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 בדין דאורייתא התנא כותב לשון תקנתא?האם  .8

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 עיין בתוספות ד"ה סוכה  

 באר קושיית תוספות? "והא דלא פריך מאי שנא גבי הדס דתני פסולה ותקנתא" .9

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 כיצד מתרץ תוספות קושיא זו? .10

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 " נר חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה פסולה כסוכה וכמבוי"  .11

 על מימרא זו על פי מה שלמדת ? מה קשה

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 ?את התירוץ השני של תוספותוהסבר  בתוספות ד"ה דאורייתאעיין  .12

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 בס"ד

 בהצלחה

 5יחידה 
 סוכה הגבוהה מעשרים אמה

 

 

 "סוכה הגבוהה מעשרים אמה פסולה ור' יהודה מכשיר" .1

 הסבר בלשונך את שלושת הנימוקים לדעת תנא קמא: 

 .הנימוק של רבה .א

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 .רבי זירא  הנימוק של  .ב

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 .הנימוק של רבא  .ג

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



 בס"ד

 בהצלחה

 ?והסבר כיצדאת הפסוקים שממנו למדו האמוראים את טעמם צטט  .2

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 מה הקשה אביי על ביאורו של ר' זירא? בלשונךהסבר  .3

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 את תשובת ר' זירא על קושיית אביי? והסבר צטט .4

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 מה הקשה אביי על ביאורו של רבא? הסבר בלשונך .5

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 רבא מסביר את החילוק בין סוכה שמחיצותיה ברזל, לסוכה הגבוהה מעשרים אמה?כיצד  .6

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 
 ליו?כל אמורא אמר את טעמו ולא הסכים עם הטעמים של החולקים ע הסבר מדוע .7

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 בס"ד

 בהצלחה

 6חידה י
 יהודהבאיזה אופן נחלקו חכמים ור' 

 

 

 

 בקטע הנ"ל סימני פיסוק ). נקודה , פסיק ? סימן שאלה : נקודתיים(סמן  .1

 

 מקרה חולקים תנא קמא ור' יהודה לפי רבי יאשיה? באיזה .2
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 כשיטת רבה?שיטת רבי יאשיה היא  מדועהסבר  .3

__________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ 

 חולקים תנא קמא ור' יהודה לפי רב הונא? באיזה מקרה .4
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 חולקים תנא קמא ור' יהודה לפי רב חנן בר רבה? באיזה מקרה .5
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 , לדעת אחד האמוראים?א קמאאחת שגבוהה מעשרים אמה וכשרה אף לדעת תנ סוכהתאר  .6

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 ?ארת כשרהיהסוכה שתהסבר מדוע  .7

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 בס"ד

 בהצלחה

 7יחידה 

 מיעוט גובה סוכה

 
 

 "הייתה סוכתו גבוהה מעשרים אמה ובא למעטה":

 ?ומדועאם מיעט גובה הסוכה בכרים וכסתות,  מה הדין .1
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 ?לא מועיל ביטול בכרים וכסתותמדוע  .2

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 : "מיעט גובה הסוכה בתבן" .3

 הסוכה כשרה?_____________________________________________ באיזה אופן .א

 פסולה?______________________________________________היא  באיזה אופן .ב

 ______________________________________________יש מחלוקת? אופןבאיזה  .ג

_______________________________________________________________ 

 



 בס"ד

 בהצלחה

 "בית שמילאו תבן או צרורות" .4

 

 והסבר: ד"ה בית שמילאו עיין ברש"י

 של משנה זו?מה הנושא  .א

_______________________________________________________________ 

 ועד היכן מטמאה? טומאה רצוצהמהי  .ב

_______________________________________________________________ 

 מה המקור לדין זה? .ג

_______________________________________________________________ 

 

 "סוכה הגבוהה מעשרים אמה ו'הוצין' יורדים לתוך כ' אמה"

 בסוכה זו והסבר מדוע? מה הדין .5
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
סבר אביי למימר אם חמתם  – לתוך עשרהדים ר"סוכה הגבוהה מעשרה טפחים והוצין יו

 "מרובה מצילתם כשרה

 ?אביי חשב לומר כךהסבר מדוע  .6
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 ? מה סובר רבא בסוכה זובאר  .7

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 בס"ד

 בהצלחה

 איצטבא ודופן עקומה

 

צטבא כנגד דופן אמצעי על פני כולה, ויש בה הכשר ימעשרים אמה ובנה בה א "הייתה גבוהה

 כשרה" –סוכה 

 מה הפרוש ויש בה הכשר סוכה? הסבר .1

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 בס"ד

 בהצלחה

 
 (ד"ה כשרה ? )רש"יומדועצטבא, ימותר לשבת גם מחוץ לא האם .2

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 ?ובאיזה אופן פסולה הסבר מדועבאיזה אופן כשרה בנה את האיצטבא מן הצד, 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 ?מדועהסבר והסוכה כשרה,  באיזה אופן, הסוכה צטבא באמצעיבנה את הא .3

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 ן דופן עקומה היינו הך""מאי קא משמע לן דאמרינ .4

 את קושיית הגמרא?באר 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 מה התירוץ לקושיא זו? .5

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 בס"ד

 בהצלחה

 8יחידה 

 מבחן מסכם

 

 מדוע לגבי קורה במבוי כתב התנא 'ימעט' ולגבי סוכה כתב התנא 'פסול'?  .1

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 . לפי רבא?3ר' זירא. . לפי 2. לפי רבה. 1מדוע פסלו חכמים סוכה למעלה מעשרים,  .2

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 ץ ר' זירא על כך?מה הקשתה הגמ' לר' זירא? ומה תיר .3

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 ?הסבר מדוע אמות, האם כשרה או לא 5אמה, אורכה ורוחבה  25סוכה בגובה  .4

___________________________________________________________________ 

 מה הראיה שהביא ר"י מסוכתה של הילני המלכה, והרי אשה פטורה מן הסוכה? .5

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 מה הדין לפי רבנן?  -אין עתיד לפנותו שתבן ומיעטה ב סוכה הגבוהה מעשרים אמה .6

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 מה הדין לפי ר"י? -בעפר סתם  .7

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



 בס"ד

 בהצלחה

 

 מה הדין בסוכה של י' טפחים והוצין יורדים לתוך הסוכה? ומה הסיבה לפסוק כך? .8

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ?מה הדין ומדוע בנה איצטבא כנגד דופן האמצעי )בצד הסוכה( .9

 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 מה חידשה הגמ' במקרה של בנה איצטבא באמצע הסוכה? .10

______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 


