מבחן משנה מסכת סכה פרק א
שאלה

תשובה

מיפה באים תוש"בע ותורה שבכתב?

ה" מסר אותם למשה בהר סיני

מהוא ש"ס?

שישה סדרי משנה

מהם שישי הסדרים במשנה?

זרעים )ארץ ישראל( ,מועד )שבת וחגים( ,נשים )יחסים בין אשים ונשים( ,נזיקין
)פירקי אבות ,( property, damages, courts ,קדשים )בית המקדש(,
טהורות )טהורה וטאומה( )זמן"נקט(

מה היא מסכתא?

סדר . A subsection of a

כמה מסכתות יש במשנה?

ס"ג=63

מתי כתוב המשנה? מי כתב אותה?

רבי יהודה הנסי כתב את המשנה בשנה  200אחרי הספירה.

מה הוא התלמוד ירושלמי?

הוא נכתוב בטבריה ,בארץ ישראל ,בשנת  350אחרי השפירה .הוא כתוב על ידי
רבי יוחנן

מה הוא התלמוד בבלי?

הוא נכתב בבבל ,בשנת  500אחרי הספירה .הוא נכתב על ידי רבינה ורב אשי.

מי הוא תנא?

רבי ש"מדבר" במשנה.

מי הוא אמורא?

רבי ש"מדבר" בגמרא.

מי הם התנאים במסכת סכה ,פרק א?

רבי יהודה ,הלל ,שמאי ,רבי מאיר ,רבי יוסי ,רבי יהודה הנשאי ,רבי אליאזר

מי הוא תנא קמא?

התנא שמדבר ראישון במשנה.

מי הוא סתם משנה?

תנא שחשר שמו ,כמעת תמיד רבי מאיר.

משנה א
מה השיעור הכי קטן לסכה?

 7x7טפחים.

לפי תנא קמא ,מה השיעור הכי גבוה
לסכה?

 20אמות

לפי רבי יהודה ,מה השיעור הכי גבוה
לסכה?

לפי רבי יהודה ,לא משנה כמה גבוה הסכה.

לפחות כמה דפנות צריכים בסכה?

3

מה השיעור הכי נמוך לסכה?

 10טפחים

מהי סכה ישנה?

סכה שנבנה  30יום לפני החג.

מתי סכה ישנה היא תמיד כשרה?

כאשר היא נבנה לשם החג.

סכה ישנה היא כשרה לפי בית הלל?

כן.

סכה ישנה היא כשרה לפי בית שמאי? לא.
לפחות ,כמה סכך צריך להיות למעלה
מהסכה?

לפחות שיש יותר צל משמש בסכה.

מה זה טפח?

A fist- 3-4 inches

מה הוא אמה?

טפחים A cubit- 18-24 inches- 6

משנה ג
מהיא "קינאוף"?

A canopy

למה הסכה פסולה אם שמים קנאוף

לפחות ,כמה סכך צריך להיות למעלה
מהסכה?

לפחות שיש יותר צל משמש בסכה.

מה זה טפח?

A fist- 3-4 inches

מה הוא אמה?

טפחים A cubit- 18-24 inches- 6

משנה ג
מהיא "קינאוף"?

A canopy

למה הסכה פסולה אם שמים קנאוף
בה?

אם שמים קהאוף בתוך הסכה ,לא יושבים תחת הסכך.

למה הסכה פסולה אם שמים סדין
למעלה או למתה מן הסכך?

אם שמים סדין למעלה או למטה מן הסכך אז זה עושה גג ,ואסור לשבת תחת גג
בסכה.

מהן "נקליתי המיטה"?

sheets for making a tent

האם יכולים לשבת תחת נקליתי
המיתה בסכה? למה?

כן ,כי זה לא עישה גג.

משנה ד
מה סכך פסול?

משהוא שעדין מתקשר לאדמה ,שמקבל טאומה ,או לא גודל מהאדמה.

עם איש מישתמש בסכך פסול ,איך
הוא יכול להכשיר הסכה?

עם הוא שם מספיק סכך כשר שהסכה יהיה כשר בלי הסכך כשר.

מה דרך להכשיר שסך שעדין מתקשר
לאדמה?

לקצור אותו.

משנה ה
מהם דברים שלא יכולים להשתמש
בהם לסכך אפילו עם הם גדלו
מהאדמה וקצרו?

חבילי :קש ,עצים ,או זרדין

מתי יכולים להשתמש בסכך כזה?

כאשר מתירין את החבילות.

איפה יכולים להשדמש בחהילות
בסכה?

בדפנות.

משנה ו
לפי כןלם ,מה השיור של נסר שמותר
להשתמש בו לסכך?

פחות מ 3טפחים.

לפי כולם ,מה השיור של נסר שאסור
להשתמש בו לסכך?

יותר מ 4טפחים.

לפי רבי יהודה ,מותר להשתמש בנסר
שהשיור שלו יותר מ 3טפחים ופחות
מ 4לסכך?

כן.

לפי רבי מאיר ,מותר להשתמש בנסר
שהשיור שלו יותר מ 3טפחים ופחות
מ 4לסכך?

לא.

אם יש נסר שיותר רחב מ4אמות מעל
לדופן או לסחך ,מה אסור להשות
תחתיו?

לשנות.

משנה ח
למה ספוד פסול לסכך?
למה ארוכות המטנ פסולות לסכך?

ספוד פסול כי הוא מקבל טאומה ואינו גודל מן האדמה.
ארוכות המטה פסולות כי הן מקבלות טאומה )(finished product

מה זה חוטט בגדיש?

A man carved a sukkah out of a pile of grain

אם יש נסר שיותר רחב מ4אמות מעל
לדופן או לסחך ,מה אסור להשות
תחתיו?

לשנות.

משנה ח
למה ספוד פסול לסכך?
למה ארוכות המטנ פסולות לסכך?

ספוד פסול כי הוא מקבל טאומה ואינו גודל מן האדמה.
ארוכות המטה פסולות כי הן מקבלות טאומה )(finished product

מה זה חוטט בגדיש?

A man carved a sukkah out of a pile of grain

האם סכה כזה הוא כשר? למה?

לא ,כי האיש לא כל-כך בנה סכה ,והוא לא שם את הסכך עליו .זה אסור לפי הכלל
"תעשה ולא מן העשוי"

משנה ט
מה זה הכלל "לבוד"?

 2דברים שפחות מ 3טפחים בנפרד הם קצורים.

מה הכלל "גוד אסיך"?

A wall extends beyond it's top

מה הכלל "גוד אחית"?

A wall extends beyond it's bottom, if the bottom does not touch
the ground

לפי תנא קמא ,כמה רוח מותר מתחת
לדופן ,ומה ההוככה?

 3טפחים -לבוד

לפי רבי יוסי ,כמה רוח מותר מתחת
לדופן ולמה?

הכל אפשר אם הדופן לפחות  10טפחים גבוה -גוד אחית

לפי התנא קמא ,כמה רוח מותר מעל
לדופן ולמה?

הכל אפשר אם הדופן לפחות  10טפחים גבוה -גוד אסיך

לפי רבי יוסי?

אותו דבר

כמה רוח מותר בן הדופן לתחילת
הסכך בצד?

 3טפחים

משנה י
עם יש דופן אקומה מעל לסכה ,מה
השיור הכי גדול לו?

 4אמות

לפי תנא קמא ,מה הכלל על מחצלות
לסכך?

הגודל של המחצלת נראה עם הוא עשוי לסכך או לו ,כי המחצלות הגדולות עשו
למיטות ,והן פסולות.

לפי רבי אליאזר ,מה הכלל על מחצלות
לסכך?

רק מותר להשתמש במחצלות עם הם יושים שהם עשוי לסכך.

אפשר להשתמש במחצלת שעשוי
למיטה?

לא.

