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חוברת עבודות

לצילום עבור תשב"ר והדבקתם במחברת.
אשר בעזרת ה' החונן לאדם דעת
ובחסדיו המרובים עד מאוד ,זיכני להיות "מלמד"
תלמידי  -תינוקות של בית רבן,
ַ
ולחבר בסייעתא דשמיא תוך כדי לימוד עם
יותר מ 100 -עבודות על מסכתות

יומא ,סוכה ,ראש השנה ומועד קטן



המועילות בעזה"י לחזק ולבסס את הבנת המשנה וסיכומה .

מתאים למלמדים כיתות ג'  -ד' בתלמודי התורה.

להשיג חינם
ולהארות והערות
)תא קולי( פל' 052-7614757

הציורים נלקחו באדיבות

.

ַא ְר ִכ
.
תוכנת ציורים של יוני גרשטיין
להזמנות03-6760564 :

יישר כח לכל המלמדים שעברו על העבודות והעירו את הערותיהם המחכימות.

בס"ד

מועד קטן פרק א' משנה א'
מועד קטן פרק א' משנה ב'

בס"ד

לוֹקת
ַמ ְח ֶ
ַריָה וְ ֲח ָכ ִמים
ַר ִבּי ֶא ְל ָעזָר ֶבּן ֲעז ְ
אֵילּו ׂשָדֹות מֻּתָר לְהַׁשְקֹות

ַמ ּד ּו ַע?

ּ ַב ּמ ֹו ֵעד

______________

____________
____________

יעית
ּ ַב ּ ְׁש ִב ִ

______________

____________
____________

ּתר לְהַׁשְקֹותָן
הַאִם מֻ ָ
מוּתּר \ אָסוּר
מ הַ ְשׁלֵם ָ
ּבַּמֹועֵד ִ

ַמ ּד ּו ַע?

ַמ ְעיָ ן חָ ָד ׁש

_________

כִּ י זֶ ה א _____ יְ תֵ ָרה
וְ א חו ְֹשׁ ִשׁים ֶשׁמָּ א _______
____________________

שן
ַמ ְעיָ ן יָ ׁ ָ

_________

כִּ י זֶ ה א _____ יְ תֵ ָרה

ש ִמים
מֵ י ְּג ׁ ָ

_________

ילון
מֵ י ִק ֹ

_________

גְּ זֵ ָרה ִמשּׁוּם __ _____ ֶשׁ ִאם
נ ִַתּיר ל ֹו לְ הַ ְשׁקוֹת ִממֵּ י_____
הוּא יָבוֹא לִ ְדלוֹת ִממֵּ י _____
כִּ י זֶ ה _____ יְתֵ ָרה.
ִקילוֹן=בּוֹר _____ ֶשׁ ְמּ ֻכנּ ִָסים
בּ ֹו מֵ י_____ וְ ִט ְירחָ א גְּ ד ֹולָה
לִ ְדלוֹת ִממֶּ נּוּ ____.

יעית
וּב ְשּׁ ִב ִ
מּוֹעד ַ
אַמּה ַבּ ְתּ ִח ָלּה ַבּ ֵ
ַה ִאם ֻמ ָתּר ַל ֲעשׂוֹת ֶאת ָה ָ
לְ ִפי

הַ ִאם מֻ ּ ָתר
ַע ׂש ֹות ֶאת
ל ֲ
הָ ָא ָמה
ּ ַב ְּת ִח ּלָה?

ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָר
ּ ֶבן ֲעז ְַריָ ה

לְ ִפי

חֲכָ ִמים

מוּתּר \ אָסוּר
הַ ְשׁלֵםָ :

ּבַּמֹועֵד

ּבַּׁשְבִיעִית

__________

__________

דּוּע? ______
ַמ ַ
___________

דּוּע? ______
ַמ ַ
___________

__________

__________

דּוּע? ______
ַמ ַ
___________

דּוּע? ______
ַמ ַ
___________

ְו ֲה ָלכָה כְּ___________

מועד קטן פרק א' משנה ב'

בס"ד

מועד קטן פרק א' משנה ג'

בס"ד

וּמ ַת ְקּ ִנין ֶאת ַה ְדּ ָר ִכים
ְ
ְאת ָה ְרחוֹבוֹת...
וֶ
ֵאילּו עֹוד ְּד ָב ִרים
ְמ ִביָאה ַה ִּמ ְׁשנָ ה
ּמֹועד?
ׂשֹותם ַּב ֵ
ֶׁש ֻּמ ָּתר ַל ֲע ָ

לְׁשֹון הַּמִׁשְנָה:

ֵפּרוּשׁ:

ְמ ַת ְ ּקנִ ין ֶאת _________
ש ִּב ְר ׁשוּת הַ ______
הַ ______ ׁ ֶ

בּוֹרוֹת ___ ֶשׁבִּ ְרשׁוּת הַ ______
הָ עו ְֹמ ִדים לִ ְשׁ ִתיָּה
ִאם הֵ ם נִ ְת ַקלְ ְקלוּ ____ לְ תַ ְקּנָם.
וּמֻ ָתּר לְ נַקּוֹת וּ______ ִמתּ ֹוכָם אֶ ת
הַ לִּ כְ לוּכִ ים – עָ פָ ר וְ ֵקיסָ ִמים...
מֻ ָתּר לְ תַ ֵקּן אֶ ת הַ ______ ֶשׁהוֹלְ כִ ים
בָּ הֶ ם בְּ נֵי ____.
וּמֻ ָתּר לְ תַ ֵקּן אֶ ת הַ ______ ֶשׁמֵּ אֲ חו ֵֹרי
הַ בָּ ִתּים ֶשׁבָּ הֶ ם ְמ ַשׂחֲ ִקים הַ _______

ְו ֶאת __________ הַ ________

וּמֻ ָתּר לְ תַ ֵקּן אֶ ת ______ הַ מַּ יִ ם

או ָתן
ְו___________ ֹ
ו ְּמ ַת ְ ּקנִ ין ֶאת הַ _________
ְו ֶאת הַ ___________

וּמסַ ְדּ ִרים אֶ ת כָּל הַ ְדּבָ ִרים ֶשׁ______
ְ
עו ִׂשין ּ ָכל צָ ְרכֵ י הַ ________
ְו ֹ
ְצ ִריכִ ים לָהֶ ם.
ו ְּמ________ ֶאת הַ _________ וְ צוֹבְ עִ ים לְ יַד הַ ______ כְּ ֵדי ֶשׁהַ ְטּהו ִֹרים
א יִ ְד ְרכוּ ֲעלֵיהֶ ם וַ יִּ ְהיוּ _______.
בְּ חוֹל הַ _____ הָ יוּ ְשׁלִ יחֵ י בֵּ ית ___
ְו ֹיו ְצ ִאין ) ַאף( על הַ ________ יו ְֹצ ִאים ל ַָשּׂדוֹת ַלעֲקוֹר אֶ ת זִ ְרעֵ י הַ ____
ַ
כִּ י הַ ָשּׂכָר בְּ חוֹל הַ _____ הוּא זוֹל
וְ הַ לִּ ְשׁכָּה מַ ְרוִ יחָ ה ִמכָּ.

ַעקֹב וְ ֲח ָכ ִמים:
יע ֶזר ֶבּן י ֲ
א ִל ֶ
לוֹקת ַר ִבּי ֱ
ַמ ְח ֶ

ַה ִאם ֻמ ָתּר
מּוֹעד:
ַבּ ֵ
שׁוֹך ַמיִ ם
ִל ְמ ְ
ילן
ילן ְל ִא ָ
ֵמ ִא ָ

ְפי
לִ

יעזֶר
ַר ִּבי אֱ לִ ֶ
ּ ֶבן יַ ֲעקֹב

ְפי
לִ

חֲכָ ִמים

מוּתּר \ אָסוּר
ַה ְשׁלֵםָ :
__________

__________

__________

ְל ַה ְשׁקוֹת ֶאת
ילן
ָכּל ְשּׂ ֵדה ָה ִא ָ
ְל ַה ְשׁקוֹת ֶאת
ֵבּית ַה ְשּׁ ָל ִחין
אוֹתהּ
ְכּ ֶשׁ ִה ְשׁקוּ ָ
ִל ְפנֵי ַהמּוֹעֵד

ְל ַה ְשׁקוֹת ֶאת
ֵבּית ַה ְשּׁ ָל ִחין
אוֹתהּ
ְכּ ֶשׁלֹּא ִה ְשׁקוּ ָ
ִל ְפנֵי ַהמּוֹעֵד

מַּדּועַ? כִּ י בִּ ְשׂ ֵדה הָ ִאילָן
גַּם ִאם א י ְַשׁקוּ אוֹתָ הּ
הַ שָּׂ ֶדה א ______
וְ אֵ ין זֶה ָדּבָ ר הַ _____.
__________
מַּדּועַ? כִּ י ִאם ִה ְשׁקוּ אֶ ת
הַ שָּׂ ֶדה לִ פְ נֵי הַ ____ אָז
ִאם א י ְַמ ִשׁיכוּ
לְ הַ ְשׁקוֹתָ הּ ,הַ שָּׂ ֶדה ִתּפָּ סֵ ד.
וְ זֶה ָדּבָ ר הַ _____.
__________

__________
מַּדּועַ? כִּ י הֵ ם
מַ ִתּ ִירים הָ ְרוָ חָ ה.

__________

__________

מַּדּועַ? כִּ י ִאם א ִה ְשׁקוּ
מַּדּועַ? כִּ י הֵ ם
אֶ ת הַ שָּׂ ֶדה לִ פְ נֵי הַ מּוֹעֵ ד אָז
מַ ִתּ ִירים הָ ְרוָ חָ ה.
ִהיא א________.
וְ אֵ ין זֶה ָדּבָ ר הַ _____.

ָכה ְכּ________________________
ְו ֲהל ָ

מועד קטן פרק א' משנה ד'

בס"ד

מועד קטן פרק א' משנה ה'

בס"ד

מּוֹעד,
ְה ַע ְכ ָבּ ִרים ַבּ ֵ
ֵא ְיך ֻמ ָתּר לָצוּד ֶאת ָה ֵאישׁוּת ו ָ
ְכּ ַד ְרכּוֹ אוֹ לֹא ְכּ ַד ְרכּוֹ?

מּתָר
אֵיֻ 
לְצּודָם?

ְל ִפי

ְל ִפי

ַתּ ָנּא ַק ָמּא

ֲח ָכ ִמים

ּכדַּכֹו
ּכדַּכֹו \ א ְ
הַׁשְלֵםְ :

ִמ ְשּׂ ֵדה
ָבן
ַהלּ ָ
ִמ ְשּׂ ֵדה
ָה ִאילָן

__________
__________

ַמדּוּעַ? ______
___________

__________
__________

ַמדּוּעַ? ______
___________

מּתָר לָצּוד
כמִים ֻ
ק ה ְלפִי ֲח ָ
מ ְ
וְ ֲה ָל ָכה ְכּ____ְּ .באֵיזֶה ִ
מ ְּׂשדֵה הַ ָּלבָן? _____________________________________
ּכדַ'ּכֹו ִ
ְ

יע ִל ְראוֹת ֶאת
ַה ִאם ַהכּ ֵֹהן ַמ ִגּ ַ
מּוֹעד ְכּ ֵדי
ִנגְ ֵעי ַה ָצּ ַר ַעת ַבּ ֵ
ְל ָה ֵקל ְל ַה ְח ִמיר
ַה ְשׁלֵם

r\b

)לְ ַט ֵהר(

)לְ ַט ֵמּא(

ְפי
לִ

ַר ִבּי
ֵמ ִאיר

___

___

ְפי
לִ

ֲח ָכ ִמים

___

דּוּע?
ַמ ַ

___

כִּ י ִאם הַ כֹּהֵ ן יָבוֹא
וְ יִ ְראֶ ה ֶשׁהוּא טָ הוֹר
וְ ______ אוֹת ֹו
אָז זֶ ה ____ אוֹת ֹו,
וְ ִאם יִ ְראֶ ה ֶשׁהוּא טָ מֵ א
הַ כֹּהֵ ן א ____ אוֹת ֹו
כְּ ֵדי ֶשׁא לְ צַ עֲר ֹו בַּ ____
כִּ י ִאם הַ כֹּהֵ ן יָבוֹא
וְ יִ ְראֶ ה ֶשׁהוּא טָ מֵ א
הַ כֹּהֵ ן א יוּכַל לִ ְשׁתֹּק
וְ יִ ְהיֶה חַ יָּב לְ ___ אוֹת ֹו.
ֶשׁנֶּאֱ מַ ר:
"לְ ____ א ֹו לְ _____"
וְ ָלכֵן עָ ִדיף ֶשׁא ____
בִּ כְ לָל לִ ְראוֹת ֹו.

ָכה ְכּ_______
ְו ֲהל ָ

מועד קטן פרק ב' משנה א'-ב'

בס"ד

ַע ֶ
וְ ִאם לֹא י ֲ
וְ לֹא ָגּ ַמר
מּוֹעד?
מוּתּר ַל ֲעשׂוֹת ַבּ ֵ
ָ
ּמ ְשנָה ַמה
מהַ ִׂ
שׂה הַעֲּתֵק ֵ
אכתּוֹ
אכתּוֹ ֶאת ְמ ַל ְ
ֶאת ְמ ַל ְ
ְל ִפי
ְל ִפי
מּוֹעד
ַבּ ֵ
ִל ְפ ֵני
ַמה יִ ְק ֶרה?
מּוֹעד ִכּי:
ַה ֵ

יוֹסי:
ַר ִבּי ֵ

ִמי ֶשּׁ ָה ַפ ְך
ֵיתיו
ֶאת ז ָ

אֵ רְ עוֹ ____
אוֹ _____
אוֹ
שֶּׁ ________
פּוֹעֲלָ יו.

ֵיתים ______
הַ זּ ִ

ִמי ֶשׁ ָהיָה יֵינוֹ
תוֹך ַהבּוֹר
ְבּ ְ

אֵ רְ עוֹ ____
אוֹ _____
אוֹ
שֶּׁ ________
פּוֹעֲלָ יו.

הַ יַּיִ ן _______

הוּדה:
ַר ִבּי יְ ָ

שוֹפ ְך ֶאת
"_____" = ֵ
תוֹך ֵבּית ַה___
ַה_____ לְ ְ
"וְ ____" = לִ ְסחֹט א ָֹתם
ְבּ____ ַה ָבּד.
שוֹפ ְך ֶאת
"וְ ____ ְכּ ַד ְרכּוֹ" = ֵ
ְסוֹג ָרם.
תוֹך ַה____ ו ְ
ַה ֶשּׁ ֶמן לְ ְ
שוֹפ ְך ֶאת ַה___
"_____" = ֵ
תוֹך ֶה ָח ִבית.
לְ ְ
ֶח ִבית.
שוֹפ ָכם ל ָ
"וְ ____" =לְ ְ
ְסוֹגר ֶאת
"וְ ___ ְכּ ַד ְרכּוֹ" =ו ֵ
ִפּי ַה____.

טוֹען _____ ________
" ֵ
מּוֹעד"
יחהּ ְל_____ ַה ֵ
וּמ ִנּ ָ
ַ
ִיח ֶאת ַהקּוֹ ָרה
ִכּי ְכּ ֶש ַמּנּ ַ
ַבּ ַפּ ַעם ַה______ ַעל ַה ֵזּ ִתים
ֶש ְבּ ֵבית ַה___ֵ ,הם יָזוּבוּ
יוֹתר...
ִפ ְסדוּ ֵ
ְק ָצת ְולֹא י ָ

עוֹשׂה לוֹ ______ ִבּ ְשׁ ִביל
" ֶ
ֶשׁלֹּא _____"
ְס ִרים ֶשל ___ ַעל ַהבּוֹר
ִיח נ ָ
= ַינּ ַ
ְכ ֵדי ֶש ַהַיּ ִין לֹא ___ ֲא ָבל לֹא
ֶח ִבית
יוֹציא ֶאת ַה__ ֵמ ַהבּוֹר ל ָ
ִ

בס"ד

הַֹ ְש ֵלם
ֵמ ַה ִמּ ְשׁנָה:

ֻמ ָתּר

ּבְאֵיזֶה אֹפֶן

מועד קטן פרק א' משנה י'

ּבְאֵיזֶה אֹפֶן

ָאָסוּר

לעֲׂשֹות זֹאת
לעֲׂשֹות זֹאת ַ
ַ

_______________

ַמ ֲע ֶקה ַלגַּג
וְ ַל ִמּ ְר ֶפּ ֶסת

______________

______________
______________

_____________

ַה ִצּיר וְ ַה ִצּנּוֹר
קּוֹרה וְ ַה ַמּ ְנעוּל
וְ ַה ָ
וְה ַמּ ְפ ֵתּ ַח ֶשׁ ִנּ ְשׁ ְבּרוּ
ַ

ְכּ ָב ִשׁין

ָשׁ ִפין ֶאת ַה ְסּ ָד ִקין

_______________

_______________

______________

_______________

ָכה ְכּ____________
ַוהֲל ָ

יזה ִמ ְק ֶרה
ְבּ ֵא ֶ

ָאָסוּר

ַל ֲעשׂוֹת ֶאת
ַה ְמּ ָלאכוֹת ַה ָלּלוּ?

דּוּע
ַמ ַ

ֻמ ָתּר

ַל ֲעשׂוֹת
זֹאת?

מועד קטן פרק ב' משנה ג'

ַמה ַה ִדּין ִעם הוּא
שׂה ֶאת
ָע ָ
ַה ְמּ ָלאכוֹת ַה ָלּלוּ

ְבּ ִאסּוּר?

בס"ד

ַה ֲע ֵתּק ֵמ ַה ִמּ ְשׁנָה

(1

ֶאת ְשׁנֵי ַה ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ֻמּ ָתּר
מּוֹעד.
שׂוֹתם ַבּ ֵ
ַע ָ
לֲ

אָדם
ַמ ְכ ִניס ָ
______.

(2

"מפְּ נֵי
ִ
הַ ________" _______________ _____________
_______________ _____________

_______________ _____________

ְשׁוֹלה ____
ו ֶ
ִמן ַה_____

"בִּ ְשׁבִ יל ֶשׁא
______"

בס"ד

לוֹק ִחין ָבּ ִתּים
ְ
ֵאין
מה ֶא ָלּא...
וּב ֵה ָ
ע ָב ִדים ְ
ֲ

מועד קטן פרק ב' משנה ד'

מה ַה ִדּין
ַ

ּבְאֵיזֶה אֹפֶן

ָאָסוּר

ּבְאֵיזֶה אֹפֶן

רוֹצה:
ְבּ ִמ ְק ֶרה ֶשׁ ֶ

לעֲׂשֹות זֹאת
ַ

לעֲׂשֹות זֹאת
ַ

ִל ְקנוֹת ָבּ ִתּים
מּוֹעד
וּב ֵהמוֹת ַבּ ֵ
ְ

ֶשׁלּ ֹא לְ ____
הַ _____.

ק

ְל ַפנּוֹת ֲח ָפ ִצים
ִמ ַבּיִת ְל ַביִת
מּוֹעד
ַבּ ֵ
ְל ָה ִביא ֵכּ ִלים
ִמ ֵבּית ָה ֻא ָמּן

מּוֹעד(
) ֶשׁלֹּא ְלצ ֶֹר ְך ַה ֵ

ֻמ ָתּר

 (1לְ צ ֹרֶ ךְ הַ ______

______________

ֶשׁאֵ ינוֹ _____
ֶשׁיִּ ְקרֶ ה מַ ֶשּׁהוּ
לַ כֵּ לִ ים...

 (2לְ צ ֹרֶ ךְ הַ ______
ֶשּׁאֵ ין לוֹ מַ ה ______

______________
חוֹשׁשׁ ֶשׁמָּ א:
ֶשׁ ֵ
_____________(1
_____________(2

מועד קטן פרק ג' משנה א'

בס"ד

בס"ד

מּוֹעד?
ָשׁים ֻמ ָתּר ְל ַכ ֵבּס ַבּ ֵ
ַה ְשׁ ֵלם ֵמ ַה ִמּ ְשׁנָהְ :ל ֵאלּוּ ֲאנ ִ

מּוֹעד?
ָשׁים ֻמ ָתּר ְל ִה ְס ַתּ ֵפּר ַבּ ֵ
ַה ְשׁ ֵלם ֵמ ַה ִמּ ְשׁנָהְ :ל ֵאלּוּ ֲאנ ִ
מּוֹעד:
וְ ֵאלּוּ ְמ ַג ְלּ ִחין ַבּ ֵ

מּוֹעד:
ְאלּוּ ְמ ַכ ְבּ ִסין ַבּ ֵ
וֵ

ֵּפרּוׁש:
אָדם ֶשׁנָּסַ ע ַלעֲשׂוֹת ____ וכד' )וְ א לְ ִטיּוּל(
ָ
וְ חָ זַ ר ִמ ְמּ ִדינַת הַ ___ בַּ מּוֹעֵ ד וְ א הָ יְ תָ ה ל ֹו
אֶ פְ ָשׁרוּת לְ ִה_____ ק ֶֹדם הַ מּוֹעֵ ד.
אָדם ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּ ְח ֵרר מֵ הַ _____ ֶשּׁ ָשּׁבוּ אוֹת ֹו וְ א
ָ
ָיכַל לְ ִה_____ ק ֶֹדם הַ מּוֹעֵ ד.
אָדם ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּ ְח ֵרר ִמבֵּ ית הַ _____
ָ
וְ א ָיכַל לְ ִה_____ ק ֶֹדם הַ מּוֹעֵ ד

1

ַה ָבּא ִמ_____
ַה____.

2

וּמ ֵבּית ַה_____.
ִ

3

יּוֹצא ִמ___
ְה ֵ
וַ
ָה______.
)א ֹו שֶׁ א נ ְָתנוּ ל ֹו א ֹו שֶׁ הָ יָה בְּ צַ עַ ר וְ א גִּ לֵּחַ (
אָדם ֶשׁא ָיכַל לְ ִה_____ כֵּ יוָ ן ֶשׁבֵּ ית ___ נִ דּוּ
ָ
ְה_____
וַ
אוֹת ֹו עַ ל ֶשׁעָ בַ ר עֲבֵ ָרה ְמסֻ יֶּמֶ ת וכדו'
ֶשׁ ִה ִתּירוּ לוֹ ____
וּבֵ ית ִדּין ִה ִתּירוּ ל ֹו אֶ ת הַ נִּ דּוּי בַּ _____.
אָדם ֶשׁנּ ַָדר ___ ֶשׁהוּא א יִ ְס ַתּפֵּ ר וְ ַרק בַּ מּוֹעֵ ד
ָ
ו ְֵכן ִמי ֶשׁ_____
הוּא מָ צָ א ____ ֶשׁיּ ִַתּיר ל ֹו אֶ ת הַ ___.
ֶל ָח ָכם ְו_____
א ֹו ֶשׁ ַרק אָז מָ צָ א פֶּ תַ ח ֶשׁיּ ִַתּירוּ ל ֹו אֶ ת הַ ___.

4
5
6

ְה____.
וַ

7

עוֹלה
ְה_____ ָה ֶ
וַ
ִמ_____ ְל_____

מועד קטן פרק ג' משנה ב'

אָדם ֶשׁ ִקּבֵּ ל עָ לָיו ____ ) ֶשׁאָסוּר ל ֹו לִ ְשׁתּוֹת
ָ
יַיִ ן וּלְ ____ אֶ ת ְשׂעָ רוֹתָ יו( וְ הַ נְּ זִ ירוּת ֶשׁלּ ֹו
נִ גְ ְמ ָרה בַּ ____.
ְמצו ָֹרע ֶשׁזְּ מַ ן טָ הֳ ָרת ֹו יָצָ א בַּ ____
וְ הוּא צָ ִרי לְ ַגלֵּחַ אֶ ת כָּל ____.

מּתָר
מּוֹעד חוּץ ֵמ ֵאלּוּ? ּכִי אִם יִהְ יֶה ֻ
אָדם אָסוּר ְל ִה ְס ַתּ ֵפּר ַבּ ֵ
דּוּע ְל ָכל ָ
ַמ ַ
מ_________.
ּכ ֶׁשהֵם ְ
ּכנְסּו לַּמֹועֵד ְ
אדָם יִ ָ
ְלהִ ְס ַּתּפֵר ַּב _______ְּ ,בנֵי ָ

1
2
3
4
5
6
1
2
3

ַה___ ִמ ְמּ ִדינַת
ַה___.
וּ____ ַה ִשּׁ ְבָיה.
וְ_____ ִמ ֵבּית
ָה______.
ֻדּה ֶשׁ___
ְו ַה ְמנ ֶ
לוֹ _____
ו ְֵכן ִמי ֶשׁ ִנּ ְשׁאַל
ֶל____ ְו____
עוֹלין
ו ְָכל ָה ִ
ִמ____ ְל____

ֵּפרּוׁש:
אָדם שֶׁ נָּסַ ע מֵ עֵ בֶ ר ַליָּם ַלעֲשׂוֹת ____ וְ ַכדּוֹמֶ ה
ָ
וְ חָ זַ ר ִמ ְמּ ִדינַת הַ ___ בַּ מּוֹעֵ ד וְ א הָ יְ תָ ה ל ֹו אֶ פְ שָׁ רוּת
לְ ____ אֶ ת בְּ ג ָָדיו ק ֶֹדם הַ מּוֹעֵ ד.
אָדם שֶׁ ִה ְשׁ ַתּ ְח ֵרר מֵ הַ _____ שֶּׁ שָּׁ בוּ אוֹת ֹו
ָ
וְ א יָכַ ל לְ כַבֵּ ס אֶ ת _____ ק ֶֹדם הַ מּוֹעֵ ד.
סוּרים בַּ ____
אָדם שֶׁ ִה ְשׁ ַתּ ְח ֵרר ִמ___ הָ אֲ ִ
ָ
וְ א יָכַ ל לְ ____ אֶ ת בְּ ג ָָדיו ק ֶֹדם הַ מּוֹעֵ ד
אָדם שֶׁ א ָיכַל לְ ____ אֶ ת בְּ ג ָָדיו
ָ

כֵּיוָ ן שֶׁ בֵּ ית___ נִדּוּ אוֹת ֹו עַ ל שֶׁ עָ בַ ר עֲבֵ ָרה ְמסֻ יֶּמֶ ת,
וּבֵ ית ִדּין ִה ִתּירוּ ל ֹו אֶ ת הַ ִנּדּוּי ַרק בַּ ____.
אָדם שֶׁ נּ ַָדר___ שֶׁ הוּא א יְ ַכבֵּ ס אֶ ת _____,
ָ
וְ ַרק בַּ מּוֹעֵ ד הוּא מָ צָ א חָ ָכם שֶׁ יּ ִַתּיר ל ֹו אֶ ת הַ ____.
א ֹו שֶׁ ַרק אָז מָ צָ א פֶּ תַ ח שֶׁ יּ ִַתּירוּ ל ֹו אֶ ת הַ ____.
כָּל הָ אֲ נ ִָשׁים שֶׁ ְצּ ִריכִ ים לְ _____ אֶ ת בִ גְ ֵדיהֶ ם כְּ ֵדי
לְ ____ א ֹותָ ם ִמטֻּ ְמאָתָ ם מֻ ָתּר לָהֶ ם לְ כַבְּ סָ ם בַּ ____.

ִמ ְט ְפּחוֹת ַה_____

מַ גָּבוֹת שֶׁ ְמּנַגְּ בִ ים בָּ הֶ ם אֶ ת הַ ____ בְּ עֵ ת הַ ____.
בֶ גֶד שֶׁ הַ ____ מֵ ִניחַ עַ ל הַ ִמּ ְס ַתּפֵּ ר.

ִמ ְט ְפּחוֹת ַה_____

מּוֹעד(...
ָהם לְ ִה ְס ַתּ ֵפּר ַבּ ֵ
)לְ ֵאלּוּ ֶשׁ ָר ִאינוּ ֶשׁ ֻמּ ָתּר ל ֶ

ִמ ְט ְפּחוֹת ַה_____

מַ גָּבוֹת שֶׁ ְמּנַגְּ בִ ים בָּ הֶ ם כְּ ֶשׁיּו ְֹצ ִאים ִמבֵּ ית הַ ____

בס"ד

סוּגי ְשׁ ָטרוֹת:
ֵ
בס"ד מועד קטן פרק ג' משנה ג'

סוּגי ְשׁ ָטרוֹת:
ֵ

ֵּפרּוׁש:

דּוּע זֶה ָדּ ָבר
ַמ ַ
אָבד?
ָה ֵ

דּוּשׁי
ִק ֵ
ָנ ִשׁים

אָדם הָ רוֹצֶ ה לְ ַק ֵדּשׁ ____ בִּ ְשׁטָ ר
ָ
מֻ ָתּר ל ֹו לִ כְ תֹּב בַּ מּוֹעֵ ד
ְשׁטָ ר שֶׁ כָּתוּב בּ ֹו "הֲ ֵרי אַ ְתּ ______ לִ י".

ֶשׁמָּ א י ְַק ִדּימֶ נּוּ
____
וַיְ ַקדֵּ שׁ אוֹתָ הּ.

ִגּ ִטּין

אָדם הָ רוֹצֶ ה לָצֵ את עִ ם ____ )לְ מָ קוֹם
ָ
סַ ָכּנָה( וְ א יו ֵֹדעַ ִאם י ְַחזֹר בְּ ָשׁלוֹם לְ ____
מֻ ָתּר ל ֹו לִ כְ תֹּב גֵּט בַּ מּוֹעֵ ד לִ פְ נֵי שֶׁ נּוֹסֵ עַ .
ְשׁטָ ר חוֹב שֶׁ נֶּאֱ בַ ד לַמַּ לְ וֶ ה ,וְ הַ לּוֹוֶ ה א רוֹצֶ ה
לְ הַ ְחזִ יר אֶ ת הַ ___ לַמַּ לְ וֶ ה עַ ד שֶׁ יִּ כְ תֹּב ל ֹו
שׁוֹבָ ר שֶׁ הוּא פָּ ַרע ) ִשׁלֵּם( ל ֹו אֶ ת הַ ____,
מֻ ָתּר ל ֹו לִ כְ תֹּב שׁוֹבָ ר זֶ ה בַּ ____.
אָדם הַ ה ֹולֵ לָמוּת( שֶּׁ אוֹמֵ ר
____ מֵ ָרע )= ָ
שֶׁ רוֹצֶ ה שֶׁ יִּ ְתּנוּ לִ פְ ל ֹונִי ִמ ְנּכָסָ יו לְ אַחַ ר שֶׁ יָּמוּת
)=צַ וָּ אַת ְשׁכִ יב מֵ ָרע( כּו ְֹתבִ ים אֶ ת זֶ ה עַ ל גַּבֵּ י ___.

ֶשׁמָּ א א י ְַחזֹר
וְ ִא ְשׁתּוֹ
ִת ָשּׁאֵ ר _____.
כִ י ִאם א יִ כְ תֹּב לוֹ
שׁוֹבָ ר יָכוֹל הַ וֶה
ָל ֶלכֶת וְ הַ מַּ לְ וֶה
י ְַפ ִסיד אֶ ת _____.
כִּ י ִאם א יִ כְ ְתּבוּ
עַ כְ ָשׁו ,הַ יּו ְֹר ִשׁים
יוּכְ לוּ לְ הַ כְ ִחישׁוֹ...

ַמ ָתּ ָנה

אָדם בָּ ִריא הַ נּוֹתֵ ן ____ לַחֲ בֵ ר ֹו מֻ ָתּר לִ כְ תֹּב
ָ
אֶ ת זֶ ה עַ ל גַּבֵּ י ____ בַּ מּוֹעֵ ד.

ֶשׁמָּ א נוֹתֵ ן הַ ____
יִ ְתחָ ֵרט וְ הַ ְמּ ַקבֵּ ל
י ְַפ ִסיד

בּוּלין
רוֹז ִ
ְפ ְ

ְשׁנַת הַ ְשּׁ ִמיטָ ה ְמשַׁ מֶּ טֶ ת ) ְמבַ טֶּ לֶת( אֶ ת כָּל
הַ חוֹבוֹת וְ לָכֵ ן חוֹב שֶׁ עָ בַ ר עָ לָיו ְשׁנַת הַ _____
הַ מַּ לְ וֶ ה א יָכוֹל לִ גְ בוֹת ֹו מֵ הַ ____.
ִתּ ֵקּן ִהלֵּל הַ זָּ ֵקן ְשׁטָ ר "______" שֶׁ הַ מַּ לְ וֶ ה
כּוֹתֵ ב בּ ֹו שֶׁ הוּא מוֹסֵ ר אֶ ת חוֹבוֹתָ יו לְ בֵ ית __
)וְ זֶ ה כְּ ִאלּוּ ַגָבוּי( וְ חוֹב ָכזֶ ה הַ ְשּׁ ִמיטָ ה א
ְמשַׁ מֶּ טֶ ת וְ יוּכַל לִ גְ בוֹת ֹו גַּם לְ אַחַ ר ְשׁנַת
הַ _____ְ ,שׁטָ ר ָכזֶ ה מֻ ָתּר לִ כְ תֹּב בַּ ____.

אוּלַי א יִ ְמצָ א
לְ אַחַ ר הַ ____ בֵּ ית
ִדּין הָ ָראוּי לִ כְ תֹּב
ְפּרוֹזְ בּוּל וְ י ְַפ ִסיד
אֶ ת ___

ִא ְגּרוֹת
שׁוּם

מֻ ָתּר לְ בֵ ית ___ לִ כְ תֹּב בַּ מּוֹעֵ ד ְשׁטָ ר שֶׁ כָּתוּב
בּ ֹו אֶ ת הַ שּׂוּמָ ה )=עֵ ֶר הַ ֶנּכֶס(
שֶׁ ל נִכְ סֵ י הַ וֶ ה שֶׁ נּ ְָתנוּ אֶ ת זֶ ה ַל____.

כִּ י הַ מַּ לְ וֶה צָ ִרי
הוֹכָחָ ה ֶשׁזֶּה ___
כְּ דֵ י ֶשׁיּוּכַל לִ ְמכּוֹר
אֶ ת הַ ֶנּ ֶכס לְ אַחֵ ר.

שׁוֹב ִרין
ָ
יקי
ַתּ ִ
ְדּי ִ

ִא ְגּרוֹת
ָמזוֹן

ְשׁ ָט ֵרי
יצה
ֲח ִל ָ

ֵּפרּוׁש:

דּוּע זֶה ָדּ ָבר
ַמ ַ
אָבד?
ָה ֵ

מֻ ָתּר לְ בֵ ית ִדּין לִ כְ תֹּב בַּ ____ ְשׁטָ ר שֶׁ ל
ירת נִכְ סֵ י הַ יְ תו ִֹמים כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ְהיֶה
ְמכִ ַ
אכֶל לָאַלְ מָ נָה וְ לִ בְ נוֹתֶ יהָ  .א ֹו לִ כְ תֹּב
ֹ
אָדם ִקבֵּ ל עַ ל עַ ְצמ ֹו לְ פַ ְרנֵס
ְשׁטָ ר שֶׁ ָ
וְ לָזוּן אֶ ת בַּ ת ִא ְשׁתּ ֹו ִמבַּ ֲעלָה הַ _____.

כִּ י ִאם א יִ כְ ְתּבוּ אֶ ת
הַ ְשּׁטָ ר עַ כְ ָשׁו ,יוּכַל
הַ בַּ עַ ל לְ הַ כְ ִחישׁ אַחַ ר
כֶָּ שׁא ִקבֵּ ל עַ ל ____
לְ פַ ְרנֵס אֶ ת בִּ ָתּהּ וְ הַ בַּ ת
ַתּ ְפ ִסיד.

אָדם שֶׁ מֵּ ת בְּ א _____ וְ יֵשׁ ל ֹו אָח.
ָ
יֵשׁ לָאָח ִמ ְצוָ ה לְ יַבֵּ ם אֶ ת אֵ ֶשׁת ____
כְּ ֵדי לְ הָ ִקים לְ אֶ חָ יו זֶ ַרע .וּלְ אֵ שֶׁ ת
אָדם אַחֵ ר.
הַ נִּפְ טָ ר אָסוּר לְ ִה ְתחַ ֵתּן עִ ם ָ
אַ ִ אם הָ אָח א רוֹצֶ ה לְ יַבֵּ ם אוֹתָ הּ,
אָז הָ ִאשָּׁ ה עוֹשָׂ ה חֲ לִ יצָ ה )חֲ לִ יצַ ת נַעַ ל
הַ יָּבָ ם( בִּ פְ נֵי בֵּ ית ___ וְ הֵ ם כּו ְֹתבִ ים אֶ ת
זֶ ה בְּ ____ וְ אָז ִהיא מֻ ֶתּ ֶרת לַאֲ חֵ ִרים.

כִּ י צְ ִריכָה אֶ ת הַ ְשּׁטָ ר
כְּ דֵ י ֶשּׁתּוּכַל לְ ִה ְתחַ ֵתּן
עִ ם אָדָ ם ____
ִמיָּ ד לְ אַחַ ר
הַ מּוֹעֵ ד וכד'.

אוּנים
ֵמ ִ

יְ תוֹמָ ה ְקטַ נָּה ) ִמ ַתּחַ ת לְ י"ב ָשׁנִים(
אָדם,
שֶׁ ִאמָּ הּ וְ אַחֶ יהָ ִה ִשּׂיאוּ אוֹתָ הּ לְ ָ
יְ כ ֹולָה לְ מָ אֵ ן )א לְ הַ ְסכִּ ים( לְ ִה ְתחַ ֵתּן
עִ מּ ֹו וְ ִהיא יוֹצֵ את ִממֶּ נּוּ בְּ לִ י ___
וּבֵ ית ___ כּו ְֹתבִ ים ְשׁטַ ר עֵ דוּת עַ ל כָּ.

כִּ י ִאם א יִ כְ ְתּבוּ ִמיָּ ד
____ ֶשׁ ִהיא מֵ אֲ נָה
יָכוֹל לִ ְהיוֹת ֶשׁלְּ אַחַ ר
הַ מּוֹעֵ ד ִהיא כְּ בָ ר ִתּ ְהיֶה
גְּ דוֹלָה וּכְ בָ ר א תוּכַל
לְ מָ אֵ ן.

ְשׁ ָט ֵרי
רוּרין
ֵבּ ִ

ְשׁנֵי בַּ ֲעלֵי ִדּין בָּ ְררוּ לָהֶ ם ַדּיָּנִ ים שֶׁ יָּדוּנוּ
בְּ ִדינָם ,אֶ חָ ד בָּ ַרר ַדּיָּן אֶ חָ ד ,וְ הַ ___
ישׁי
בָּ ַרר ַדּיָּן ֵשׁנִי ,וְ אֶ ת הַ ַדּיָּן הַ ְשּׁלִ ִ
בּו ְֹר ִרים ְשׁנֵיהֶ םְ ,צ ִריכִ ים הֵ ם לִ כְ תֹּב
ירתָ ן
ְשׁטָ ר וְ ל ְַחתֹּם בּ ֹו שֶׁ א י ְַחזְ רוּ ִמבְ ִר ָ

כִּ י יְ כוֹלִ ים לְ ִה ְתחָ ֵרט
ירתָ ם
ִמבְ ִר ָ
וְ יֹאבַ ד הַ ָשּׁלוֹם.

ְגּזֵרוֹת
ֵבּית ִדּין
ִא ְגּרוֹת
ֶשׁל
ְרשׁוּת

מֻ ָתּר לְ בֵ ית ִדּין לִ כְ תֹּב בַּ ____
ְשׁטָ ר שֶׁ ל פִּ ְס ֵקי ___ שֶׁ גָּזְ רוּ בַּ מּוֹעֵ ד.

ֶשׁמָּ א יִ ְשׁכְּ חוּ אֶ ת
הַ ְפּסַ ק ___ ֶשׁפָּ ְסקוּ...

ְשׁטָ ר שֶׁ כָּתוּב בּ ֹו ִצוּוּיֵי הַ ִשּׁלְ טוֹן א ֹו
ִחלּוּפֵ י ְדּבָ ִרים עִ ם הַ ִשּׁלְ טוֹן ) ֶשׁזֶּ ה ָדּבָ ר
הָ אָבֵ ד ִאם א יִ כְ ְתבוּהוּ בַּ מּוֹעֵ ד(
א ֹו ְשׁטָ ר שֶּׁ כָּתוּב בּ ֹו ְשׁ ִאילַת ___
לַחֲ בֵ ר ֹו.

אוּלַי לְ אַחַ ר הַ מּוֹעֵ ד א
יִ ְמצָ א אָדָ ם ֶשׁיִּ ַקּח אֶ ת
ירנּוּ לְ חֲ בֵ רוֹ.
הַ ___ וְ ַיעֲבִ ֶ

מועד קטן פרק ג' משנה ד'

בס"ד

בס"ד

מועד קטן פרק ג' משנה ד'

בס"ד

מועד קטן פרק ג'

ַה ְשׁ ֵלם ֵמ ַה ִמ ְשׁנָה:

ַה ְשׁ ֵלם ֵמ ַה ִמ ְשׁנָה:

הַאִם מֻּתָר לִכְּתֹב ּבַּמֹועֵד:

הַאִם מֻּתָר לִכְּתֹב ּבַּמֹועֵד:

ִשׁ ְט ֵרי
חוֹב
ס"ת
ְתּ ִפ ִלּין
וּמזוּזוֹת
ְ
הת ) ִתּקּוּן(
ַה ָגּ ַ
אוֹתיּוֹת
ִ

ְבּ ֵאיזֶה א ֶֹפן ֻמ ָתּר:
ְבּ ֵאיזֶה א ֶֹפן
_______________________(1
אָסוּר:
__________________________
___________________
_______________________(2
___________________
__________________________
ְל ִפי

ְל ִפי

ְהוּדה:
ַר ִבּי י ָ
ַתּנָּא ַק ָמּא:
______________ __________________
_______________________________________________

ִשׁ ְט ֵרי
חוֹב
ס"ת
ְתּ ִפ ִלּין
וּמזוּזוֹת
ְ
הת ) ִתּקּוּן(
ַה ָגּ ַ
אוֹתיּוֹת
ִ

ְבּ ֵאיזֶה א ֶֹפן ֻמ ָתּר:
ְבּ ֵאיזֶה א ֶֹפן
_______________________(1
אָסוּר:
__________________________
___________________
_______________________(2
___________________
__________________________
ְל ִפי

ְל ִפי

ְהוּדה:
ַר ִבּי י ָ
ַתּנָּא ַק ָמּא:
______________ __________________
_______________________________________________

מועד קטן פרק ג' משנה ו'

בס"ד

מועד קטן פרק ג' משנה ו'

בס"ד

אֵ יזֶ ה חַ ג הוּא "עֲצֶ ֶרת"? _______________
מַ דּוּעַ כְּ ֶשׁבֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הָ יָה ַקיָּם הָ יָה ִדּינ ֹו ָשׁוֶ ה לִ ְשׁאָר הָ ְרגָלִ ים ,הֲ ֵרי חַ ג
הַ ָשּׁבוּעוֹת הוּא ַרק יוֹם אֶ חָ ד?_____________________________
מַ ה ִה ְשׁ ַתּנָּה לְ אַחַ ר חֻ ְרבָּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ?______________________

אֵ יזֶ ה חַ ג הוּא "עֲצֶ ֶרת"? _______________
מַ דּוּעַ כְּ ֶשׁבֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הָ יָה ַקיָּם הָ יָה ִדּינ ֹו ָשׁוֶ ה לִ ְשׁאָר הָ ְרגָלִ ים ,הֲ ֵרי חַ ג
הַ ָשּׁבוּעוֹת הוּא ַרק יוֹם אֶ חָ ד?_____________________________
מַ ה ִה ְשׁ ַתּנָּה לְ אַחַ ר חֻ ְרבָּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ?______________________

אַחר ֻח ְר ָבּן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ?
ַמה ִדּין " ֲע ֶצ ֶרת" לְ ַ

אַחר ֻח ְר ָבּן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ?
ַמה ִדּין " ֲע ֶצ ֶרת" לְ ַ

כרגלים \ כשבת

לְ ִפי ַר ִּבי
יעזֶר
אֱ לִ ֶ
לְ ִפי ַר ּ ָבן
יאל
ַּג ְמלִ ֵ
לְ ִפי
חֲכָ ִמים

ֲעצֶ ֶרת
אַחר ֻח ְר ָבּן ַה ָבּיִת
לְ ַ

שנָ ה
ֹאש הַ ּ ׁ ָ
ר ׁ
ְו ֹיום הַ ִּכ ּפ ּו ִרים
כְּ ______

כַּ ______

ִאם עֲצֶ ֶרת ֶשׁהוּא ֶרגֶל ִדּינ ֹו
כְּ _____ ,ר"ה וְ יוֹם הַ ______
ֶשׁאֵ ינָם ְר ָג ִלים וַ ַדּאי ֶשׁ ִדּינָם
יִ ְהיֶה כְּ _____.

כְּ ______
פּוּרים
ִאם ר"ה וְ יוֹם הַ כִּ ִ
ֶשׁאֵ ינָם ְרגָלִ ים ִדּינָם כְּ ____,
עֲצֶ ֶרת ֶשׁהוּא ֶרגֶל וַ ַדּאי ֶשׁ ִדּינ ֹו
יִ ְהיֶה כְּ _____.

כְּ ______

כרגלים \ כשבת

לְ ִפי ַר ִּבי
יעזֶר
אֱ לִ ֶ

כְּ ______

לְ ִפי ַר ּ ָבן
יאל
ַּג ְמלִ ֵ

כְּ ______

לְ ִפי
חֲכָ ִמים

ֲעצֶ ֶרת
אַחר ֻח ְר ָבּן ַה ָבּיִת
לְ ַ

שנָ ה
ֹאש הַ ּ ׁ ָ
ר ׁ
ְו ֹיום הַ ִּכ ּפ ּו ִרים
כְּ ______

כַּ ______

ִאם עֲצֶ ֶרת ֶשׁהוּא ֶרגֶל ִדּינ ֹו
כְּ _____ ,ר"ה וְ יוֹם הַ ______
ֶשׁאֵ ינָם ְר ָג ִלים וַ ַדּאי ֶשׁ ִדּינָם
יִ ְהיֶה כְּ _____.

כְּ ______
פּוּרים
ִאם ר"ה וְ יוֹם הַ כִּ ִ
ֶשׁאֵ ינָם ְרגָלִ ים ִדּינָם כְּ ____,
עֲצֶ ֶרת ֶשׁהוּא ֶרגֶל וַ ַדּאי ֶשׁ ִדּינ ֹו
יִ ְהיֶה כְּ _____.

כְּ ______

כְּ ______

כְּ ______

