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Halachic alternatives 
for a kosher sukka 

 אפשרויות נוספות 
 לסוכה כשרה 

  

Lavud לבוד 
The definition of “lavud” is a permeable wall 
made up of slats that are either horizontal or 
vertical, or a combination of both that creates a 
latticework. 

ממחיצות המונחות    הא דופן העשוייהגדרת לבוד ה
וערב, על אף שיש   בצורה אנכית, אופקית או שתי 

 שטח פתוח בין חלקי המחיצה.

1. Tie ropes or affix slats up to a height of 
10 tefachim (40 inches/1 meter 
according to the Chazon Ish) around at 
least three sides. 

2. Between each of the ropes or slats 
should be a gap less than 3 tefachim (9 
inches/24 cm) 

3. There is no need for the walls to reach 
the schach, as we rely on the law of “gud 
asik” (explanation below). 

4. For the more stringent opinion, rather 
than having horizontal OR vertical 
slats/rope, create a latticework system 
of both to the height of 10 tefachim. 

לפי    טפחים )מטר  10יש להגיע עד לגובה של   .1
איש מהקרקעהחזון  בשלשה   (  לפחות 

 .צדדים
 יםעב  יםאו חבל  יםדק  יםקרששני  בין כל   .2

( טפחים  משלשה  פחות  להיות    24צריך 
 ס"מ( 

עד הסכך, מאחר    ויגיעהדפנות  אין צורך ש .3
)הסבר    ניתןו אסיק"  "גוד  דין  על  לסמוך 

 .(בהמשך
או   .4 בקרשים  להסתפק  אין  למחמירים, 

חבלים בצורה אנכית או אופקית, אלא יש 
וערב   של שתי  צורה  וליצור  ביניהם  לשלב 

 טפחים.   10עד גובה של 

 

While this is a 
valid halakhic 
opinion, some 
suggest that 
you need four 
lavud walls in 
this situation as 
oppose to the 
three walls in 
the diagram. 

סוכת לבוד 
עם שלש  ()אפקי

, אך דפנות כשרה
 יש אומרים

בסוכת לבוד ש
חייבים  כזו

ארבע דפנות, 
ולא רק שלש כפי 
 שנראה בתמונה.
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Gud Asik  גוד אסיק 
“Gud asik” means “a rising barrier”. That is, 
when a barrier is at least 10 tefachim above the 
ground, we consider that it continues rising until 
it meets the schach. Therefore, it is imperative 
that the schach is in a straight line above the 
barrier. 
A gud asik barrier can also be created using the 
principle of lavud described above, and does not 
need to be a solid barrier. 

רואים   אנו  העולה".  "מחיצה  פירושו  אסיק"  "גוד 
שגבוהכאילו   הסוכה  , מהקרקע  טפחים  10  הדופן 
א  יועולה גם על פני השטח הפתוח עד שה  כהממשי
לכן יש לוודא שהסכך הוא מעל     את הסכך.  תפוגש

 הדופן בקו ישר.
מחיצת "גוד אסיק" יכולה להיבנות גם על סמך דין  
במחיצה   צורך  ואין  למעלה,  שתואר  כפי  "לבוד" 

 סולידית. 
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2 walls & a bit  שתי דפנות ועוד טפח 
It is sufficient to have two full walls and then just 
a small bit of wall, at least 7 tefachim wide 
(majority of 7 tefachim).  
If necessary, one can create a third wall that is 
one tefach wide and which stands at a distance 
of just under three tefachim. This allows us to 
create a wall of four tefachim while employing 
the law of “lavud”.  

י דפנות ועוד דופן  תסוכה כשרה יכולה להיבנות מש
ארבעה  של    נהקט שבעה טפחלפחות  של  )רוב  ים 

 . טפחים(
אחד  טפח  של  דופן  להכין  אפשר  הצורך,  במידת 

טפחים,  שהיא מרוחקת מהקיר קצת פחות משלשה  
 ובכך ליצור את הדופן על ידי שימוש בדין "לבוד". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

[5] 
 

 

The Schach  הסכך 
The law that there must be more shade than 
sunlight refers to the lights that comes through 
the schach. Therefore, so long as there is more 
shade generated by the schach, even if there is 
great sunlight coming through the walls, the 
sukka is still kosher. 
One must sit underneath the schach. 

דין "חמתה מרובה מצילתה" מתייחס לצל שנוצר 
על ידי הסכך, ולא על ידי הדפנות. לכן, כל עוד שאכן  
יש יותר צל מאור החמה דרך הסכך, הסוכה כשרה  

 נכנס הרבה אור מהשמש דרך הדפנות.גם אם 
 יש לשבת מתחת לסכך.

 

 *  *  *  *  * 
 

Chag 
Samei’ach! 

 חג 
 !שמח

 


