
א קרפ הכס תכסמ הנשמ ןחבמ

הבושתהלאש

יניס רהב השמל םתוא רסמ "ה?בתכבש הרותו עב"שות םיאב הפימ

הנשמ ירדס השיש?ס"ש אוהמ

?הנשמב םירדסה ישיש םהמ
ןיקיזנ ,)םישנו םישא ןיב םיסחי( םישנ ,)םיגחו תבש( דעומ ,)לארשי ץרא( םיערז
,)שדקמה תיב( םישדק ,) property, damages, courts ,תובא יקריפ(
)טקנ"ןמז( )המואטו הרוהט( תורוהט

. A subsection of a רדס?אתכסמ איה המ

63=ג"ס?הנשמב שי תותכסמ המכ

.הריפסה ירחא 200 הנשב הנשמה תא בתכ יסנה הדוהי יבר?התוא בתכ ימ ?הנשמה בותכ יתמ

?ימלשורי דומלתה אוה המ
ידי לע בותכ אוה .הריפשה ירחא 350 תנשב ,לארשי ץראב ,הירבטב בותכנ אוה
ןנחוי יבר

.ישא ברו הניבר ידי לע בתכנ אוה .הריפסה ירחא 500 תנשב ,לבבב בתכנ אוה?ילבב דומלתה אוה המ

.הנשמב "רבדמ"ש יבר?אנת אוה ימ

.ארמגב "רבדמ"ש יבר?ארומא אוה ימ

רזאילא יבר ,יאשנה הדוהי יבר ,יסוי יבר ,ריאמ יבר ,יאמש ,ללה ,הדוהי יבר?א קרפ ,הכס תכסמב םיאנתה םה ימ

.הנשמב ןושיאר רבדמש אנתה?אמק אנת אוה ימ

.ריאמ יבר דימת תעמכ ,ומש רשחש אנת?הנשמ םתס אוה ימ

א הנשמ
?הכסל ןטק יכה רועישה המ

7x7 םיחפט.

הובג יכה רועישה המ ,אמק אנת יפל
?הכסל

תומא 20

הובג יכה רועישה המ ,הדוהי יבר יפל
?הכסל

.הכסה הובג המכ הנשמ אל ,הדוהי יבר יפל

3?הכסב םיכירצ תונפד המכ תוחפל

םיחפט 10?הכסל ךומנ יכה רועישה המ

.גחה ינפל םוי 30 הנבנש הכס?הנשי הכס יהמ

.גחה םשל הנבנ איה רשאכ?הרשכ דימת איה הנשי הכס יתמ

.ןכ?ללה תיב יפל הרשכ איה הנשי הכס 

.אל?יאמש תיב יפל הרשכ איה הנשי הכס 

הלעמל תויהל ךירצ ךכס המכ ,תוחפל
?הכסהמ

.הכסב שמשמ לצ רתוי שיש תוחפל

A fist- 3-4 inches?חפט הז המ

 A cubit- 18-24 inches- 6 םיחפט?המא אוה המ

ג הנשמ
?"ףואניק" איהמ

A canopy

ףואנק םימש םא הלוספ הכסה המל
?הב

.ךכסה תחת םיבשוי אל ,הכסה ךותב ףואהק םימש םא



הלעמל תויהל ךירצ ךכס המכ ,תוחפל
?הכסהמ

.הכסב שמשמ לצ רתוי שיש תוחפל

A fist- 3-4 inches?חפט הז המ

 A cubit- 18-24 inches- 6 םיחפט?המא אוה המ

ג הנשמ
?"ףואניק" איהמ

A canopy

ףואנק םימש םא הלוספ הכסה המל
?הב

.ךכסה תחת םיבשוי אל ,הכסה ךותב ףואהק םימש םא

ןידס םימש םא הלוספ הכסה המל
?ךכסה ןמ התמל וא הלעמל

גג תחת תבשל רוסאו ,גג השוע הז זא ךכסה ןמ הטמל וא הלעמל ןידס םימש םא
.הכסב

sheets for making a tent?"הטימה יתילקנ" ןהמ

יתילקנ תחת תבשל םילוכי םאה
?המל ?הכסב התימה

.גג השיע אל הז יכ ,ןכ

ד הנשמ
?לוספ ךכס המ

.המדאהמ לדוג אל וא ,המואט לבקמש ,המדאל רשקתמ ןידעש אוהשמ

ךיא ,לוספ ךכסב שמתשימ שיא םע
?הכסה רישכהל לוכי אוה

.רשכ ךכסה ילב רשכ היהי הכסהש רשכ ךכס קיפסמ םש אוה םע

רשקתמ ןידעש ךסש רישכהל ךרד המ
?המדאל

.ותוא רוצקל

ה הנשמ
שמתשהל םילוכי אלש םירבד םהמ
ולדג םה םע וליפא ךכסל םהב
?ורצקו המדאהמ

ןידרז וא ,םיצע ,שק :יליבח

.תוליבחה תא ןיריתמ רשאכ?הזכ ךכסב שמתשהל םילוכי יתמ

תוליהחב שמדשהל םילוכי הפיא
?הכסב

.תונפדב

ו הנשמ
רתומש רסנ לש רוישה המ ,םלןכ יפל
?ךכסל וב שמתשהל

.םיחפט 3מ תוחפ

רוסאש רסנ לש רוישה המ ,םלוכ יפל
?ךכסל וב שמתשהל

.םיחפט 4מ רתוי

רסנב שמתשהל רתומ ,הדוהי יבר יפל
תוחפו םיחפט 3מ רתוי ולש רוישהש
?ךכסל 4מ

.ןכ

רסנב שמתשהל רתומ ,ריאמ יבר יפל
תוחפו םיחפט 3מ רתוי ולש רוישהש
?ךכסל 4מ

.אל

לעמ תומא4מ בחר רתויש רסנ שי םא
תושהל רוסא המ ,ךחסל וא ןפודל
?ויתחת

.תונשל

ח הנשמ
?ךכסל לוספ דופס המל
?ךכסל תולוספ נטמה תוכורא המל

.המדאה ןמ לדוג וניאו המואט לבקמ אוה יכ לוספ דופס
)finished product( המואט תולבקמ ןה יכ תולוספ הטמה תוכורא

A man carved a sukkah out of a pile of grain?שידגב טטוח הז המ



לעמ תומא4מ בחר רתויש רסנ שי םא
תושהל רוסא המ ,ךחסל וא ןפודל
?ויתחת

.תונשל

ח הנשמ
?ךכסל לוספ דופס המל
?ךכסל תולוספ נטמה תוכורא המל

.המדאה ןמ לדוג וניאו המואט לבקמ אוה יכ לוספ דופס
)finished product( המואט תולבקמ ןה יכ תולוספ הטמה תוכורא

A man carved a sukkah out of a pile of grain?שידגב טטוח הז המ

?המל ?רשכ אוה הזכ הכס םאה
ללכה יפל רוסא הז .וילע ךכסה תא םש אל אוהו ,הכס הנב ךכ-לכ אל שיאה יכ ,אל
"יושעה ןמ אלו השעת"

ט הנשמ
?"דובל" ללכה הז המ

.םירוצק םה דרפנב םיחפט 3מ תוחפש םירבד 2

A wall extends beyond it's top?"ךיסא דוג" ללכה המ

A wall extends beyond it's bottom, if the bottom does not touch?"תיחא דוג" ללכה המ
the ground

תחתמ רתומ חור המכ ,אמק אנת יפל
?הככוהה המו ,ןפודל

דובל -םיחפט 3

תחתמ רתומ חור המכ ,יסוי יבר יפל
?המלו ןפודל

תיחא דוג -הובג םיחפט 10 תוחפל ןפודה םא רשפא לכה

לעמ רתומ חור המכ ,אמק אנתה יפל
?המלו ןפודל

ךיסא דוג -הובג םיחפט 10 תוחפל ןפודה םא רשפא לכה

רבד ותוא?יסוי יבר יפל

תליחתל ןפודה ןב רתומ חור המכ
?דצב ךכסה

םיחפט 3

י הנשמ
המ ,הכסל לעמ המוקא ןפוד שי םע
?ול לודג יכה רוישה

תומא 4

תולצחמ לע ללכה המ ,אמק אנת יפל
?ךכסל

ושע תולודגה תולצחמה יכ ,ול וא ךכסל יושע אוה םע הארנ תלצחמה לש לדוגה
.תולוספ ןהו ,תוטימל

תולצחמ לע ללכה המ ,רזאילא יבר יפל
?ךכסל

.ךכסל יושע םהש םישוי םה םע תולצחמב שמתשהל רתומ קר

יושעש תלצחמב שמתשהל רשפא
?הטימל

.אל


