
 

 

בס"ד 
מבצע סוכות תשס"ה 

 
 

במה מדובר?  אנו פותחי במבצע בניית דגמי סוכות.  הזמ קצר והמלאכה מרובה 

לכ יש להתחיל מיד! 

למי המבצע מיועד?  המבצע מיועד לכל ילדי בית הספר.  

מתי?  יש להביא את הדג עד יו ראשו י"א תשרי 

תשס"ה. 

?  יש לבנות דג של סוכה מיוחדת על פי המשניות והדיני  אי עושי

של סוכה.  רשימה מצורפת לד זה, אבל אפשר ג לבחור מקרי 

.   כל המשתת יזכה בפרס.  הילדי שיכינו דגמי מצטייני  נוספי

 : יזכו בפרס מיוחד.   ההערכה תהיה לפי שלשה קריטריוני

כיצד יבחרו הסוכות המצטיינות?  על פי שלשת המדדי 

   : הבאי

א. על פי המידה בה ה משקפי את המקרה המיוחד שבמשנה 

או בהלכה.   

   . ב. על פי המקורות המצורפי

   . ג. על פי מקוריות ויצירתיות הדג

 
מקורות במשנה ובהלכה: 

 

המקור המקרה 
א. סוכה על גבי סוכה, כאשר יש דיורי 

בעליונה. 
משנה סוכה פרק א' משנה ב' 

ב. סוכה על גבי סוכה כאשר אי דיורי 
בעליונה.   

משנה סוכה פרק א' משנה ב' 

קיצור שולח ערו סי' קל"ד סעי ב' ג. סוכה שאי לה 4 דפנות (3 או 2 +) 
קיצור שולח ערו סי' קל"ד סעי ב'ד. דפנות שאינ עומדות ברוח מצויה. 

קיצור שולח ערו סי' קל"ד סעי ה. חמתה מרובה מצילתה. 
ה'.  

משנה פרק א' משנה ג' , פרק ב' ו. מיטה שהיא סוכה 
ב'  משניות א'

משנה פרק א' משנה  ח' ז. סוכה בתו ערמת חציר (החוטט בגדיש)  
משנה פרק ב' משנה ג' ח. סוכה על גבי ספינה. 
משנה פרק ב' משנה ג' ט. סוכה על גבי עגלה.  

משנה פרק ב' משנה ג' י. סוכה על גבי גמל 
  . משנה פרק ב' משנה ג' יא. סוכה על גבי ע

יב. סוכה הנשענת על ע ויסודות העשויי 
  . בידי אד

משנה פרק ב' משנה ג' 

   . משנה פרק א' משנה ב',  קיצור יג. סוכה מתחת הע
שולח ערו סי' קל"ד סעי ז'.  



 

 

   . משנה פרק א' משנה ד' יד. הניח על הסוכה דלעת, גפ או קיסו
משנה פרק א' משנה ג' טו. פרס סדי על הסכ או מחתחת לסכ 

משנה פרק א' משנה ו', קיצור שולח טז. סכ רחב במיוחד 
ערו סי' קל"ד סעי ו' 

משנה פרק א' משנה ט' יז. דפנות שאינ מגיעות עד הסכ 
יח. דפנות שאינ מגיעות עד הקרקע 

(לבוד) 
משנה פרק א' משנה ט' 

משנה פרק א' משנה ח', קיצור יט. סיכ בדבר המקבל טומאה.  
שולח ערו סי' קל"ד סעי ד' 

  . כ. סוכה ע גג אשר נפתח מעל הסכ
מקובל מאד בחו לאר כדי להג מפני 

     . הגשמי

קיצור שולח ערו סי' קל"ד סעיפי 
ב', ח',  
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