בס"ד

לצילום עבור תשב"ר
על משניות מסכת

u
למלמדים כיתות ב'-ג'

הציורים נלקחו באדיבות

.

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

בס"ד

חוברת עבודות
לצילום והדבקה במחברת

זיכנו לחבר
אשר בעזרת ה' החונן לאדם דעת ובחסדיו המרובים ָּ
תוך כדי למוד עם תלמידים ,תינוקות של בית רבן

יותר מ 100 -עבודות במסכת ברכות ותענית



לסיכום והבנת המשניות.

מתאים לכיתות ב'  -ג' בתלמודי התורה.
כמיועד לצילום עבור תשב"רכ

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

T
T
על משניות
מסכת

תענית
RQ

תענית פרק א' משנה ב'

בס"ד

הַ ֲע ֵתק ֶאת לְ ׁשוֹ ן הַ ִמ ְׁש ָנה.

הֵ יכָ ן כָּ תוּב בַּ ִמ ְשׁנָה ֶשׁ-
ש ִמים ַרק
ְמבַ ְק ִׁשים מֵ ה' ְּג ׁ ָ
ש ִמים –
סָ מו ְּך לְ הוֹ ָר ַדת ְּג ׁ ָ
ְבג' אוֹ ְבז' ְּבחֶ ְׁש ָון
)וְ לֹא ְּבחַ ג סֻ ּכוֹ ת(.
של חַ ג
ְּביוֹ ם טוֹ ב הָ ַאחֲרוֹ ן ׁ ֶ
שח ֲִרית
של ׁ ַ
ש"ץ ׁ ֶ
הַ ּ ֻס ּכוֹ ת ,הַ ּ ׁ ַ
לֹא מַ ז ְִּכיר "מַ ּ ִׁשיב הָ רוּחַ
ש"ץ
ֶשם" אֲ בָ ל הַ ּ ׁ ַ
וּמוֹ ִריד הַ ּג ׁ ֶ
של ְּת ִפ ּ ַלת מוּסָ ף ּ ֵכן מַ ז ְִּכיר
ֶׁ
"מַ ּ ִׁשיב הָ רוּחַ "...
של חַ ג
אשוֹ ן ׁ ֶ
ְּביוֹ ם טוֹ ב הָ ִר ׁ
שחֲ ִרית
של ׁ ַ
ש"ץ ׁ ֶ
ּ ֶפסַ ח הַ ּ ׁ ַ
מַ ז ְִּכיר "מַ ּ ִׁשיב הָ רוּחַ וּמוֹ ִריד
של
ש"ץ ׁ ֶ
ֶשם" אֲ בָ ל הַ ּ ׁ ַ
הַ ּג ׁ ֶ
ְּת ִפ ּ ַלת מוּסָ ף לֹא מַ ז ְִּכיר
"מַ ּ ִׁשיב הָ רוּחַ "...

לְ שׁוֹן הַ ִמ ְשׁ ָנה

בס"ד

תענית פרק א' משנה ב'

של סֻ ּכוֹ ת ו ְּביוֹ "ט
מָ ַתי מַ ז ְִּכ ִירים ְּביוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶ
ֶשם,
של ּ ֶפסַ ח מַ ּ ִׁשיב הָ ר ּוחַ ּומוֹ ִריד הַ ּג ׁ ֶ
ֶׁ
של יוֹ "ט?
ח ִרית ׁ ֶ
ש ֲ
ִּב ְת ִפ ּ ַלת מוּסָ ף אוֹ ִּב ְת ִפ ּ ַלת ׁ ַ

שח ֲִרית
ִּב ְת ִפ ּלַת ׁ ַ

_____________________

"מ ּ ִׁשיב הָ רוּחַ " אוֹ לֹא?
ַמזְ ִּכיר ַ
ִּב ְת ִפ ּלַת מ ּוסָ ף
"מ ּ ִׁשיב הָ רוּחַ " אוֹ לֹא?
ַמזְ ִּכיר ַ

שח ֲִרית
ִּב ְת ִפ ּלַת ׁ ַ

_____________________

_____________________

"מ ּ ִׁשיב הָ רוּחַ " אוֹ לֹא?
ַמזְ ִּכיר ַ
ִּב ְת ִפ ּלַת מ ּוסָ ף
"מ ּ ִׁשיב הָ רוּחַ " אוֹ לֹא?
ַמזְ ִּכיר ַ

_____________________

זֶה הַ כְּ לָל :הֶ בְ ֵדּלִ ים בְּ נ ֻסַּ ח הַ ְתּפִ לָּה בֵּ ין מַ ִשּׁיב הָ רוּחַ לְ מו ִֹריד הַ טָּ ל
ִמ ְשׁ ַתּנִּים ַרק בִּ ְתפִ לַּת ______ אֲ בָ ל בִּ ְתפִ לַּת _______ או ְֹמ ִרים
ע ֲַדיִן אֶ ת הַ נּ ֻסָּ ח ֶשׁל הָ ע ֹונָה הַ קּו ֶֹדמֶ ת.

תענית פרק א' משנה ד'

בס"ד

שה זְ ַמ ִ ּנים -
לו ׁ ָ
ִאם ָע ְבר ּו ְׁש ֹ
ֶשםַ ,מה י ֲַעשׂ ּו?
ג' ְ ּבחֶ ְ ׁשוָ ןּ ְ __ ,בחֶ ְ ׁשוָ ן וּב ___ ְ ּבחֶ ְ ׁשוָ ן ,וְ לֹא י ַָרד ָּבהֶ ם ג ׁ ֶ
ִמי ִמ ְת ַע ּנֶה?__________________________
ּ ַכ ּ ָמה י ִָמים הֵ ם ִמ ְת ַע ִ ּנים? ______ י ִָמים .אֵ לּ ּו י ִָמים? ________ ________ ________
ִמ ּ ָמ ַתי ַמ ְת ִחיל הַ ּצוֹ ם?__________________ וְ ַעד ָמ ַתי?__________________________
אֵ לּ ּו ח ֲִמ ּ ָׁשה דְּ בָ ִרים מֻ ּ ָתר לְ ִמ ְת ַע ִ ּנים ל ֲַעשׂ וֹ ת? ) ׁ ֶשאָ סוּר ְ ּבצוֹ מוֹ ת ֲאחֵ ִרים(
______________________(3 _____________________(2 ___________________(1
___________________(5 ___________________(4

בס"ד

תענית פרק א' משנה ה'

ֶשםַ ,מה י ֲַעשׂ ּו?
יע ______ ______ ִּכ ְסלֵו וַ ֲע ַדיִ ן לֹא י ַָרד ג ׁ ֶ
ִאם ִה ִ ּג ַ
ַעל ִמי ֵּבית דִּ ין גּוֹ זְ ִרים לְ ִה ְת ַענּ וֹ ת?__________________________
ּ ַכ ּ ָמה י ִָמים הֵ ם ִמ ְת ַע ִ ּנים? ______ י ִָמים .אֵ לּ ּו י ִָמים? ________ ________ ________
ִמ ּ ָמ ַתי ַמ ְת ִחיל הַ ּצוֹ ם?__________________ וְ ַעד ָמ ַתי?__________________________
אֵ לּ ּו ח ֲִמ ּ ָׁשה דְּ בָ ִרים מֻ ּ ָתר לְ ִמ ְת ַע ִ ּנים ל ֲַעשׂ וֹ ת? ) ׁ ֶשאָ סוּר ְ ּבצוֹ מוֹ ת ֲאחֵ ִרים(
______________________(3 _____________________(2 ___________________(1
___________________(5 ___________________(4

ַתּעֲנִ ית פֶּ ֶרק א' ִמ ְשׁנָיוֹת ד ,ה ,ו.

בס"ד

ש ָלב
ָׁ

הַ ִּמ ְק ֶרה:

ִמי
ִמ ְת ַע ּנֶה?

ּ ַכ ּ ָמה
יָ ִמים?

ְּב ֵאלּ ּו
יָ ִמים
ָצ ִמים?

ִמ ּ ָמ ַתי ַמ ְת ִחיל
הַ צ ֹּום?
ּב ֶֹקר ֶ /ע ֶרב

א'

יע י"ז ְּבחֶ ְׁשוָ ן
ִה ִ ּג ַ
וְ לֹא י ְָרד ּו ְ ּג ָׁש ִמים

___________

____

____ ,__ ,

___________

ִמ ְׁשנָ ה ד'

ב'
ִמ ְׁשנָ ה ה'

ג'
ִמ ְׁשנָ ה ו'

ד'
ִמ ְׁשנָ ה ו'

יע ר"ח ִּכ ְסלֵו
ִה ִ ּג ַ
וְ לֹא י ְָרד ּו ְ ּג ָׁש ִמים
ָע ְבר ּו ג' הַ ַּת ֲענִ יּוֹ ת
של ִצ ּב ּור ְ ּבר"ח
ֶׁ
ִּכ ְסלֵו וְ לֹא נַ ֲענ ּו
ָע ְבר ּו ו' הַ ַּת ֲענִ יּוֹ ת
של ִצ ּב ּור וְ ַעד
ֶׁ
ַעכְ ָׁשו לֹא נַ ֲענ ּו

___________

___________

___________

____

____

____

____ ,__ ,

____ ,__ ,

__,__ ,__ ,
__,__ ,__ ,
__.

___________

___________

___________

ֲצום?
ַמה הַ ִ ּדין ִּבימֵ י ה ֹ
) ַמה מֻ ּ ָתר ּו ַמה ָאס ּור ַל ֲע ׂש ֹות(

בס"ד

~~~ ּ ַת ֲענִ ית ּ ֶפ ֶרק א' ִמ ְׁשנָ ֹיות ד ,ה ,ו ,ז~~~ .
מַ הוּ הַ זְּ מַ ן הָ ִראשׁוֹן ֶשׁ ִאם א י ְָרדוּ בּ ֹו גְּ ָשׁ ִמים מַ ְת ִחילִ ים לָצוּם?_________
ִמי הֵ ם ֶשׁצָּ ִמים בְּ תַ ֲענִית זוּ?____________
כַּמָּ ה י ִָמים?_______ .אֵ לּוּ י ִָמים בַּ ָשּׁבוּעַ ? ____________________.
ִממָּ תַ י מַ ְת ִחיל הַ צּוֹם? ) מֵ הַ לַּיְ לָה א ֹו מֵ הַ בּ ֶֹקר(_________________.
הַ ִאם אָסוּר לָהֶ ם חֲ מֵ ֶשׁת הָ עִ נּוּיִ ים?______.
מַ הוּ הַ זְּ מַ ן הַ ֵשּׁנִ י ֶשׁ ִאם א י ְָרדוּ בּ ֹו גְּ שָׁ ִמים צָ ִמים?_____________
ִמי הֵ ם ֶשׁצָּ ִמים בְּ תַ ֲענִית זוּ?____________
כַּמָּ ה י ִָמים?_______ .אֵ לּוּ י ִָמים בַּ ָשּׁבוּעַ ? ____________________.
ִממָּ תַ י מַ ְת ִחיל הַ צּוֹם? ) מֵ הַ לַּיְ לָה א ֹו מֵ הַ בּ ֶֹקר(_________________.
הַ ִאם אָסוּר לָהֶ ם חֲ מֵ ֶשׁת הָ עִ נּוּיִ ים?______.
לְ ִסכּוּם :מַ ה הַ ִשּׁנּוּי הַ יָּ ִחיד בֵּ ין ג' הַ ַתּ ֲענִיּוֹת הָ ִראשׁוֹנוֹת לְ ג' הַ ַתּ ֲענִיּוֹת
הַ ְשּׁנִיּוּת?_____________________________________________.
ישׁי ֶשׁ ִאם א י ְָרדוּ בּ ֹו גְּ ָשׁ ִמים צָ ִמים?____________________
מַ הוּ הַ זְּ מַ ן הַ ְשּׁלִ ִ
ִמי הֵ ם ֶשׁצָּ ִמים בְּ תַ ֲענִית זוּ?____________
כַּמָּ ה י ִָמים?_______ .אֵ לּוּ י ִָמים בַּ ָשּׁבוּעַ ? ____________________.
ִממָּ תַ י מַ ְת ִחיל הַ צּוֹם? ) מֵ הַ לַּיְ לָה א ֹו מֵ הַ בּ ֶֹקר(_________________.
הַ ִאם אָסוּר לָהֶ ם חֲ מֵ ֶשׁת הָ עִ נּוּיִ ים?______.
מַ ה עוֹד ֲעלֵיהֶ ם ַלעֲשׂוֹת?_______________________.
לְ ִסכּוּם :מָ הֵ ם ְשׁלו ֶֹשׁת הַ ִשׁינוּיִ ם בֵּ ין ג' הַ ַתּ ֲענִיּוֹת הַ קּו ְֹדמוֹת לְ ג' ַתּ ֲענִיּוֹת אֵ לּוּ ) ֶשׁבַּ זְּ מַ ן
ישׁי(? .___________________________________(1
הַ ְשּׁלִ ִ
.___________________________________(2
.___________________________________(3
מַ הוּ הַ זְּ מַ ן הָ ְרבִ יעִ י ֶשׁ ִאם א י ְָרדוּ בּ ֹו גְּ ָשׁ ִמים צָ ִמים?____________________.
ִמי הֵ ם ֶשׁצָּ ִמים בְּ תַ ֲענִית זוּ?____________
כַּמָּ ה י ִָמים?_______ .אֵ לּוּ י ִָמים בַּ ָשּׁבוּעַ ? ____________________.
ִממָּ תַ י מַ ְת ִחיל הַ צּוֹם? ) מֵ הַ לַּיְ לָה א ֹו מֵ הַ בּ ֶֹקר(_________________.
הַ ִאם אָסוּר לָהֶ ם חֲ מֵ ֶשׁת הָ עִ נּוּיִ ים?______.
מַ ה עוֹד ֲעלֵיהֶ ם ַלעֲשׂוֹת ) מַ ה ֶשׁא עָ שׂוּ בְ ג' הַ צּוֹמוֹת הַ קּו ְֹד ִמים(? __________ (1
__________ ._________________________________________ (2
לְ ִסכּוּם :מָ הֵ ם ְשׁלו ֶֹשׁת הַ ִשׁינוּיִ ם בֵּ ין ג' הַ ַתּ ֲענִיּוֹת הַ קּו ְֹדמוֹת לְ ז' ַתּ ֲענִיּוֹת אֵ לּוּ?
______________________ (2 ._________________________ (1
._________________________(3

בס"ד

ְּגזוֹ ר ,הַ ְד ֵ ּבק וְ הַ ְ ׁשלֵם ִמ ּ ַמ ְחסַ ן הַ ִּמ ּ ִלים.

" ָע ְבר ּו ֵאלּ ּו )י"ג הַ ּ ַת ֲענִ ּי ֹות( ְולֹא נַ ֲענ ּו ְמ ַמ ֲע ִטין ְּב"-
הַ ְד ֵּבק אֶ ת

ְמ ַמ ֲע ִטין ְּב-

הַ ּ ֵפר ּו ׁש:

אופַ ִּנים
ְּב ֵאלּ ּו ֹ
ַע ׂש ֹו ָתם?
מֻ ּ ָתר ל ֲ

שא ּו ְבמַ ּ ָתן
ְּב ַמ ּׂ ָ

בְּ מַ ָשּׂא וּמַ ָתּן א ֶשׁל_________.

ְּב ִבנְ יָ ן

כְּ ֶשׁבּוֹנֶה בַּ יִ ת________ בּוֹ.

יעה
ּו ִבנְ ִט ָ

כְּ ֶשׁנּו ֵֹטעַ עֵ ץ ְפּ ִרי__________.

ְּב ֵאר ּו ִסין

כְּ ֶשׁאֵ ין לוֹ ע ֲַדיִ ן_________.

ּו ְב ִּנ ּׂש ּו ִאין

כְּ ֶשׁאֵ ין לוֹ _______ יְ ל ִָדים.

לום
ש ֹ
ּו ִב ְׁש ֵא ַלת ׁ ָ
רו
ּ ֵבין ָא ָדם ַלחֲבֵ ֹ

-----------------

לְ מַ אֲ כָל \ יְ ל ִָדים \ לָגוּר \ ִשׂ ְמחָ ה \ ע ֲַדיִ ן

)על פי הברטנורא והתפארת ישראל(

א לִ ְשׁאוֹל לִ ְשׁלוֹם חֲ בֵ ר ֹו
כִּ י כְּ ִאלּוּ נִגְ עָ רוּ מֵ ה'

לְ ִה ְתחַ ֵתּן
)כִּ י זֶ ה מֵ בִ יא ִשׂ ְמחָ ה(.

ֶשׁל ִשׂ ְמחָ ה -לִ ְנטֹעַ עֵ ץ בִּ ְשׁבִ יל
לְ הָ צֵ ל לַמֶּ לֶ כְ ֶשׁ ְמּטַ יֵּל ַתּ ְח ָתּיו.

ֶשׁל ִשׂ ְמחָ ה – לִבְ נוֹת אוּלָם
חֲ תֻ נּוֹת.

ֶשׁל ִשׂ ְמחָ ה – לִ ְקנוֹת צָ ְרכֵי
חֲ תֻ נָּה.

אָרס = ָשׁלָב אֶ חָ ד לִ פְ נֵי
לְ ִה ְת ֵ
הַ חֲ תֻ נָּה.



בס"ד

תענית פרק ב' משנה א'

הַ ע ּ ֲֵתק מֵ הַ ִּמ ְׁשנָה ֶאת סֵ ֶדר הַ ּ ַתעֲנִ יּוֹ ת,
וְ הַ ְד ּ ֵבק ֶאת הַ ִּס ּ ָבה ּ ַב ּ ָמקוֹ ם הַ ּ ַמ ְת ִאים.
מַ ה סֵ ֶדר הַ ְדּבָ ִרים
ֶשׁעו ִֹשׂים בְּ  7-יְ ֵמי
הַ ַתּ ֲענִית הָ אַחֲ רוֹנִים?

1
2
3

הַ ִסּבָּ ה
ֶשׁעו ִֹשׂים כָּ :



ְלהַ ְז ּ ִכיר אֶ ת ְזכ ּות
ע ֲֵקדַ ת יִצְ חָ ק
שֶ ה' י ְַרחֵ ם עָ לֵ ינ ּו
וְיוֹ ׁ ִשיעֵ נ ּו.

)הַ ְדבֵּ ק(

__________________
__________________
__________________

ּ ְכדֵ י ְלהַ חְ ִז ָ
ירם
ּ ִב ְת ׁש ּובָ ה

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

ּ ְכדֵ י ׁ ֶש ִּנ ְת ּ ַב ּ ֶזה
ּ ִב ְרחוֹ בָ ּה ׁ ֶשל
עִ יר.

בס"ד
בס"ד

ֵאלּ ּו ַא ְר ּ ָבעָ ה דְּ בָ ִרים
ש ִ ּי ְהי ּו ּ ַב ְׁשלִ יחַ ִצ ּב ּור
יכים ׁ ֶ
ְצ ִר ִ
ש ִ ּי ְ ּקח ּוה ּו לָ הֶ ם לְ חַ זָּן?
ְּכ ֵדי ׁ ֶ

מונֶה
כותְׁ ,ש ֹ
אומֵ ר לִ ְפנֵיהֶ ם ֶע ְׂש ִרים ְו ַא ְר ּ ַבע ְּב ָר ֹ
ְו ֹ
ש ׁש.
עוד ׁ ֵ
מו ִסיף ֲעלֵיהֶ ן ֹ
ש ְּבכָ ל ֹיוםּ ,ו ֹ
ֶע ְׂש ֵרה ׁ ֶ
יע

לְ ִפי ּ ַת ָּנא ַק ּ ָמא

_____________ (2 _____________ (1
ּ
וְ לֹא יִ ְטעֶ ה ַּב ְּת ִפ ָלה.

1

תענית פרק ב' משנה ב'

_____________
(3
ְ
או ָתם.
וְ צָ ִריך לְ פַ ְרנֵס ֹ

2

פֵּ רוּשׁ א'

_____________ (4
ׁ ֶשהוּא עָ נִ י.

3

_____________ (4

4

ש ִ ּי ְהיֶה ____
הַ ְשׁלֵםְּ " :כ ֵדי ׁ ֶ

5

פֵּ רוּשׁ ב'

_____ ּ ַב ְּת ִפ ּ ָלה".
עכ

תענית פרק ב' משנה ב' ,ג'

6

לְ ִפי ַר ִּבי יְ ה ּו ָדה

בס"ד

תענית פרק ב' משנה ד'

הַ ְׁשלֵם ִמ ּת ֹו ְך הַ ּ ִמ ְׁשנָ הּ ְ :ב ָמה חוֹ ֵתם )= ְמסַ ּיֵם( הַ ּ ַׁש"ץ אֶ ת 6
ש ּמוֹ ִסיף ַּב ְּת ִפ ּ ָלה ְ ּב ִ ׁש ְב ַעת יְ מֵ י הַ ּ ַת ֲענִ ית?
הַ ְ ּב ָרכוֹ ת ׁ ֶ

ְּב ָרכָ ה
א'
ְּב ָרכָ ה
ב'
ְּב ָרכָ ה
ג'
ְּב ָרכָ ה
ד'
ְּב ָרכָ ה
ה'
ְּב ָרכָ ה
ו'
ְּב ָרכָ ה
ז'

ִמי ׁ ֶשעָ נָה אֶ ת___________________________ הוּא יַעֲ נֶה אֶ ְתכֶ ם
וַ ִ ּי ׁ ְשמַ ע ְ ּב ֹקול צַ עֲ ַק ְתכֶ ם הַ ּי ֹום הַ ֶ ּזה,
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה ה' ________________________
ִמי ׁ ֶשעָ נָה אֶ ת___________________________ הוּא יַעֲ נֶה אֶ ְתכֶ ם
וַ ִ ּי ׁ ְשמַ ע ֹקול צַ עֲ ַק ְתכֶ ם הַ ּי ֹום הַ ֶ ּזה,
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה ה' ________________________
ִמי ׁ ֶשעָ נָה אֶ ת___________________________ הוּא יַעֲ נֶה אֶ ְתכֶ ם
וַ ִ ּי ׁ ְשמַ ע ֹקול צַ עֲ ַק ְתכֶ ם הַ ּי ֹום הַ ֶ ּזה,
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה ה' ________________________
ִמי ׁ ֶשעָ נָה אֶ ת___________________________ הוּא יַעֲ נֶה אֶ ְתכֶ ם
וַ ִ ּי ׁ ְשמַ ע ְ ּב ֹקול צַ עֲ ַק ְתכֶ ם הַ ּי ֹום הַ ֶ ּזה,
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה ה' ________________________
ִמי ׁ ֶשעָ נָה אֶ ת___________________________ הוּא יַעֲ נֶה אֶ ְתכֶ ם
וַ ִ ּי ׁ ְשמַ ע ְ ּב ֹקול צַ עֲ ַק ְתכֶ ם הַ ּי ֹום הַ ֶ ּזה,
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה ה' ________________________
ִמי ׁ ֶשעָ נָה אֶ ת___________________________ הוּא יַעֲ נֶה אֶ ְתכֶ ם
וַ ִ ּי ׁ ְשמַ ע ְ ּב ֹקול צַ עֲ ַק ְתכֶ ם הַ ּי ֹום הַ ֶ ּזה,
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה ה' _____________________________
ִמי ׁ ֶשעָ נָה אֶ ת________________________________________ הוּא
יַעֲ נֶה אֶ ְתכֶ ם וַ ִ ּי ׁ ְשמַ ע ְ ּב ֹקול צַ עֲ ַק ְתכֶ ם הַ ּי ֹום הַ ֶ ּזה,
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה ה' ________________________

בס"ד

תענית פרק ב' משנה ד'

הַ ְׁשלֵם ִמ ּת ֹו ְך הַ ּ ִמ ְׁשנָ הּ ְ :ב ָמה חוֹ ֵתם )= ְמסַ ּיֵם( הַ ּ ַׁש"ץ אֶ ת 6
ש ּמוֹ ִסיף ַּב ְּת ִפ ּלָה ְ ּב ִ ׁש ְב ַעת יְ מֵ י הַ ּ ַת ֲענִ ית?
הַ ְ ּב ָרכוֹ ת ׁ ֶ

ְּב ָרכָ ה
א'
ְּב ָרכָ ה
ב'
ְּב ָרכָ ה
ג'
ְּב ָרכָ ה
ד'
ְּב ָרכָ ה
ה'
ְּב ָרכָ ה
ו'
ְּב ָרכָ ה
ז'

ִמי ׁ ֶשעָ נָה אֶ ת___________________________ הוּא יַעֲ נֶה אֶ ְתכֶ ם
וַ ִ ּי ׁ ְשמַ ע ְ ּב ֹקול צַ עֲ ַק ְתכֶ ם הַ ּי ֹום הַ ֶ ּזה,
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה ה' ________________________
ִמי ׁ ֶשעָ נָה אֶ ת___________________________ הוּא יַעֲ נֶה אֶ ְתכֶ ם
וַ ִ ּי ׁ ְשמַ ע ֹקול צַ עֲ ַק ְתכֶ ם הַ ּי ֹום הַ ֶ ּזה,
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה ה' ________________________
ִמי ׁ ֶשעָ נָה אֶ ת___________________________ הוּא יַעֲ נֶה אֶ ְתכֶ ם
וַ ִ ּי ׁ ְשמַ ע ֹקול צַ עֲ ַק ְתכֶ ם הַ ּי ֹום הַ ֶ ּזה,
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה ה' ________________________
ִמי ׁ ֶשעָ נָה אֶ ת___________________________ הוּא יַעֲ נֶה אֶ ְתכֶ ם
וַ ִ ּי ׁ ְשמַ ע ְ ּב ֹקול צַ עֲ ַק ְתכֶ ם הַ ּי ֹום הַ ֶ ּזה,
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה ה' ________________________
ִמי ׁ ֶשעָ נָה אֶ ת___________________________ הוּא יַעֲ נֶה אֶ ְתכֶ ם
וַ ִ ּי ׁ ְשמַ ע ְ ּב ֹקול צַ עֲ ַק ְתכֶ ם הַ ּי ֹום הַ ֶ ּזה,
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה ה' ________________________
ִמי ׁ ֶשעָ נָה אֶ ת___________________________ הוּא יַעֲ נֶה אֶ ְתכֶ ם
וַ ִ ּי ׁ ְשמַ ע ְ ּב ֹקול צַ עֲ ַק ְתכֶ ם הַ ּי ֹום הַ ֶ ּזה,
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה ה' _____________________________
ִמי ׁ ֶשעָ נָה אֶ ת________________________________________ הוּא
יַעֲ נֶה אֶ ְתכֶ ם וַ ִ ּי ׁ ְשמַ ע ְ ּב ֹקול צַ עֲ ַק ְתכֶ ם הַ ּי ֹום הַ ֶ ּזה,
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה ה' ________________________

תענית פרק ב' משנה ד'

בס"ד

הַ ְּב ָרכָ ה:
ְר ֵאה ְּב ָענְ ֵינ ּו
נות
רו ֹ
זִ ְכ ֹ
רות
ׁש ֹופָ ֹ
ֶאל ה' ּ ַב ָּצ ָר ָתה לִ י
אתי וַ ַ ּי ֲענֵנִ י...
ָק ָר ִ
שא ֵעינַ י ֶאל
ֶא ּ ָׂ
הֶ הָ ִרים
את ָ
יך
ִמ ּ ַמ ֲע ַמ ִ ּקים ְק ָר ִ
ה'
ְּת ִפ ּ ָלה ל ֶָענִ י ִּכי
טוף
יַ ֲע ֹ

ימת הַ ְּב ָרכָ ה:
ח ֲִת ַ
)הַ ְׁשלֵם מֵ הַ ִּמ ְׁשנָה(

שר ּ ֵבין הַ ְּב ָרכָ ה
הַ הֶ ְק ׁ ֵ
ימה) :הַ ְד ֵּבק(
ַלח ֲִת ָ

ִמי ֶשׁעָ נָה
אֶ ת__________________
הוּא ַי ֲענֶה אֶ ְתכֶ ם...
ִמי ֶשׁעָ נָה
אֶ ת__________________
הוּא ַי ֲענֶה אֶ ְתכֶ ם...
ִמי ֶשׁעָ נָה
אֶ ת__________________
הוּא ַי ֲענֶה אֶ ְתכֶ ם...
ִמי ֶשׁעָ נָה
אֶ ת__________________
הוּא ַי ֲענֶה אֶ ְתכֶ ם...
ִמי ֶשׁעָ נָה
אֶ ת__________________
הוּא ַי ֲענֶה אֶ ְתכֶ ם...
ִמי ֶשׁעָ נָה
אֶ ת__________________
הוּא ַי ֲענֶה אֶ ְתכֶ ם...
ִמי ֶשׁעָ נָה
אֶ ת__________________
הוּא ַי ֲענֶה אֶ ְתכֶ ם...



ה' הו ִֹשׁיעַ אֶ ת אֵ לִ יָּהוּ בְּ הַ ר
כַּרמֶ ל ֶשׁזֶּ ה מֵ עֵ ין "אֶ ָשּׂא עֵ ינַי
הַ ְ
אֶ ל הֶ הָ ִרים"

ה' ה ֹו ִשׁיעַ אֶ ת יְהוֹשֻׁ עַ בַּ גִּ לְ גָּל
יְדי ְתּ ִקיעַ ת שׁוֹפָ ר וְ לָכֵן
עַ ל ֵ
חו ְֹת ִמים בָּ זֶ ה בְּ בִ ְרכַּת שׁו ְֹפרוֹת

וּשׁמֹה ַנעֲנוּ כְּ ֶשׁ ִה ְתפַּ לְּ לוּ
ָדּוִ ד ְ
עַ ל הָ ָרעָ ב ֶשׁבְּ אֶ ֶרץ יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ זֶ ה
מֵ עֵ ין " ְתּפִ לָּה לֶעָ נִי כִּ י ַיעֲטוֹף"

מַ זְ כִּ ִירים אֶ ת אַבְ ָרהָ ם אָבִ ינוּ
בִּ בְ ָרכָ ה ִראשׁוֹנָה כִּ י הוּא הָ יָה
ִראשׁוֹן ַלנִּצּוֹלִ ים.

ה' הו ִֹשׁיעַ אֶ ת י ֹונָה ִממֵּ עֵ י
הַ ָדּגָה ִ -ממַּ עֲמַ ִקּים .וְ זֶ ה מֵ עֵ ין
אתי ה'"...
" ִממַּ עֲמַ ִקּים ְק ָר ִ

ה' הו ִֹשׁיעַ אֶ ת ְשׁמוּאֵ ל בַּ ִמּ ְצפָּ ה
אַחֲ ֵרי ֶשׁזָּ עַ ק וְ ָק ָרא אֶ ל ה' ,וְ זֶ ה
אתי וַ ַיּ ֲע ֵננִי
מֵ עֵ ין בַּ צָּ ָרתָ ה לִ י ָק ָר ִ

ה' זָכַ ר וְ הו ִֹשׁיעַ אֶ ת אֲ בוֹתֵ ינוּ
בְּ יַם סוּף אַחֲ ֵרי ִשׁעְ בּוּד ֶשׁל
ָ 210שׁנִים וְ זֶ ה מֵ עֵ ין זִ כְ רוֹנוֹת.

תענית פרק ב' משנה ו'

כהֲנִ ים חַ ּי ִָבים לָ צ ּום ֶאת י"ג ּ ַתעֲנִ יּוֹ ת הַ ִּצ ּב ּור?
הַ ִאם הַ ּ ֹ

חכָ ִמים
לְ ִפי ֲ
לְ ִפי ַר ִּבי
שעַ
יְ הוֹ ׁ ֻ
שי ִמ ְׁש ָמר
ַאנְ ׁ ֵ

ג' ּ ַתעֲנִ ּיוֹ ת
בס"ד

של ִצ ּבוּר
אשוֹ נוֹ ת ׁ ֶ
ִר ׁ

שי ּ ֵבית ָאב
ַאנְ ׁ ֵ

שי ּ ֵבית ָאב
ַאנְ ׁ ֵ

שי ִמ ְׁש ָמר
ַאנְ ׁ ֵ

ג' ּ ַתעֲנִ ּיוֹ ת

אֵ ְ
יע ּתוֹ ָרם
יך נִ ְק ֵראת ְקבוּצַ ת הַ כּ ֹ ֲהנִ ים ׁ ֶ
ש ִה ִ ּג ַ
ְשׁי_____ _____
ל ֲַעבוֹ ד ְ ּבאוֹ תוֹ יוֹ ם? אַנ ֵ

של ִצ ּבוּר
ְׁשנִ יּוֹ ת ׁ ֶ

אֵ ְ
יע ּתוֹ ָרם
את ְקבוּצַ ת הַ כּ ֹ ֲהנִ ים ׁ ֶ
יך נִ ְק ֵר ָ
ש ִה ִ ּג ַ
ְשׁי___________
ל ֲַעבוֹ ד ְ ּבאוֹ תוֹ ָׁשבו ַּע? אַנ ֵ

ז' ּ ַתעֲנִ ּיוֹ ת

ש ְך
לְ כַ ּ ָמה ֲחל ִָקים הָ יְ ָתה נ ְֶחל ֶֶקת הַ ִּמ ְ ׁשמֶ ֶרת ְ ּבמֶ ׁ ֶ
ש ּ ׁ ַש ּי ְָך לָהֶ ם? _______
הַ ּ ָׁשבו ַּע ׁ ֶ

שי ִמ ְׁש ָמר
ַאנְ ׁ ֵ

ש ְך ּ ַכ ּ ָמה זְ ַמן הָ יְ ָתה עוֹ בֶ ֶדת ּ ָכל ִמ ְ ׁשמֶ ֶרת
ְ ּבמֶ ׁ ֶ
ו ִּמ ְ ׁשמֶ ֶרת? ___________
___________________

של ִצ ּבוּר
ַאחֲרוֹ נוֹ ת ׁ ֶ

של כּ ֹ ֲהנִ ים ָע ְבד ּו ְ ּבבֵ ית הַ ִּמ ְקדָּ ׁש?
ּ ַכ ּ ָמה ִמ ְ ׁש ָמרוֹ ת ׁ ֶ
___________________

שי ּ ֵבית ָאב
ַאנְ ׁ ֵ

בס"ד

תענית פרק ב' משנה ו'

כהֲנִ ים לִ ְׁש ּתוֹ ת יַיִ ן?
הַ ִאם מֻ ּ ָתר לַ ּ ֹ
תענית
פרק ב' משנה ז'

הַ ְשׁלֵם :מֻ ָתּר \ אָסוּר

ּ ַב ּיוֹ ם

ּ ַב ּ ַליְ לָ ה

הַ ִּס ּ ָבה

שי
ַאנְ ׁ ֵ
ִמ ְׁשמָ ר
שי ּ ֵבית
ַאנְ ׁ ֵ
ָאב

תענית פרק ב' משנה ח'

בס"ד

ש ִּל ְפנֵי וְ ַאח ֲֵרי
הַ ִאם ָאסוּר לְ ִה ְתעַ נּ וֹ ת אוֹ לְ הַ ְס ּ ִפיד ּ ַב ּי ִָמים ׁ ֶ
הַ ָ ּי ִמים טוֹ ִבים ְׁש ּ ֻמז ּ ְָכ ִרים ִּב ְמגִ ּ ַלת ּ ַתעֲנִ ית?

הַ ּי ִָמים:
ש ָא ְמר ּו
י ִָמים טוֹ ִבים ׁ ֶ

לֹא לְ הַ ְס ּ ִפיד וְ לֹא
לְ ִה ְתעַ נּ וֹ ת ּ ָבהֶ ם.
ש ָא ְמר ּו
י ִָמים טוֹ ִבים ׁ ֶ
לֹא לְ ִה ְתעַ נּ וֹ ת ּ ָבהֶ ם
)אֲ בָ ל לְ הַ ְס ּ ִפיד ּ ָבהֶ ם מֻ ּ ָתר(

לְ ִפי חֲ כָ ִמים
ש ְּלפָ נָיו
ּ ַב ּיוֹ ם ׁ ֶ

לְ ִפי ַר ִּבי יוֹ סֵ י

מוּתּר \ אָסוּר
הַ ְשׁלֵםָ :
______ לְ ִה ְתעַ נּ וֹ ת
______ לְ ִה ְתעַ נּ וֹ ת
וּלְ הַ ְס ּ ִפיד
וּלְ הַ ְס ּ ִפיד

ח ָריו
ש ְּל ַא ֲ
ּ ַביּוֹ ם ׁ ֶ

______ לְ ִה ְתעַ נּ וֹ ת
וּלְ הַ ְס ּ ִפיד

______ לְ ִה ְתעַ נּ וֹ ת
וּלְ הַ ְס ּ ִפיד

ש ְּלפָ נָיו
ּ ַביּוֹ ם ׁ ֶ

______ לְ ִה ְתעַ נּ וֹ ת

______ לְ ִה ְתעַ נּ וֹ ת

ח ָריו
ש ְּל ַא ֲ
ּ ַביּוֹ ם ׁ ֶ

______ לְ ִה ְתעַ נּ וֹ ת

______ לְ ִה ְתעַ נּ וֹ ת

לַהֲ לָכָ ה :בָּ ְטלָה ְמגִ לַּת _________ .וְ נ ְִשׁאֲ רוּ ַרק ְשׁנֵי י ִָמים טוֹבִ ים _______ וְ _______.
וּבְ י ִָמים טוֹבִ ים אֵ לּוּ מֻ ָתּ ִרים בְּ תַ ֲענִית וּבְ הֶ ְספֵּ ד לִ פְ נֵיהֶ ם וּ_________.

תענית פרק ב' משנה ט'

בס"ד

מֵ אֵ יזֶה יוֹ ם ַמ ְת ִחילִ ים
שגּוֹ זְ ִרים ַעל הַ ִ ּצבּ וּר?
אֶ ת הַ ּ ַת ֲענִ יּוֹ ת ׁ ֶ

ג' ּ ַתעֲנִ יּוֹ ת
אשוֹ נוֹ ת
הָ ִר ׁ

ג' ּ ַתעֲנִ יּוֹ ת
הַ ְּׁשנִ יּוֹ ת
וְ ז' הַ ּ ַתעֲנִ יּוֹ ת
הָ ַאחֲרוֹ נוֹ ת

הַ דִּ ין

מַ ְת ִחילִ ים ִמיּוֹ ם ____
וְ לֹא ִמיּוֹ ם______.

מַ ְת ִחילִ ים ִמיּוֹ ם
______.

הַ דִּ ין

מַ ְת ִחילִ ים ִמיּוֹ ם ____
וְ לֹא ִמיּוֹ ם_____.

מַ ְת ִחילִ ים ִמיּוֹ ם ____
וְ לֹא ִמיּוֹ ם_____.

הַ ְשׁלֵם וְ הַ ְדבֵּ ק

הַ ִסּ י בָּ ה

לְ ִפי
ַר ִּבי
ֹיוסֵ י



ישׁי
כִּ י ִאם י ְַת ִחילוּ בַּ חֲ ִמ ִ
י ְַח ְשׁבוּ הַ מּוֹכְ ִרים שֶׁ בָּ א ָרעָ ב
ָל ֵכן
הַ ְמּ ִח ִירים
וְ ַיעֲלוּ
מַ ְת ִחילִ ים בְּ ֵשׁ ִני שֶׁ יּ ְֵדעוּ ֶשׁיֵּשׁ
ַתּ ֲענִית וְ א בָּ א ָרעָ ב לָע ֹולָם.

כֵּיוָ ן שֶׁ הַ מּוֹכְ ִרים כְּ בָ ר
ַתּ ֲענִית
שֶׁ יֵּשׁ
יו ְֹדעִ ים
)מֵ הַ ַתּעֲנִ יּוֹת הַ קּו ְֹדמ ֹותָ (.ל ֵכן
יְ כוֹלִ ים לְ הַ ְת ִחיל בְּ יוֹם ה'
וְ אֵ ין חֲ שָׁ שׁ לְ הַ פְ ָקעַ ת הַ ְמּ ִחיר

ישׁי
כִּ י ִאם י ְַת ִחילוּ בַּ חֲ ִמ ִ
י ְַח ְשׁבוּ הַ מּוֹכְ ִרים שֶׁ בָּ א ָרעָ ב
ָל ֵכן
הַ ְמּ ִח ִירים
וְ ַיעֲלוּ
מַ ְת ִחילִ ים בְּ ֵשׁ ִני שֶׁ יּ ְֵדעוּ ֶשׁיֵּשׁ
ַתּ ֲענִית וְ א בָּ א ָרעָ ב לָע ֹולָם.

הַ ִסּ י בָּ ה

לְ ִפי
חֲכָ ִמים

גְּ זֹר וְ הַ ְדבֵּ ק אֶ ת הַ ִסּבָּ ה בַּ מָּ קוֹם הַ מַּ ְת ִאים

כֵּיוָ ן שֶׁ בֵּ ין ַתּ ֲענִ יּוֹת לְ תַ עֲנִ יּוֹת
יֵשׁ הֶ פְ סֵ ק זְ מַ ן בִּ כְ ֵדי לִ ְראוֹת
עִ ם ַנעֲנוּ א ֹו א ...וְ הַ מּוֹכְ ִרים
יִ ְשׁכְּ חוּ מֵ הַ ַתּעֲנִ יּוֹת וְ י ְַח ְשׁבוּ
שֶׁ ָרעָ ב בָּ א לָע ֹולָם...

בס"ד

בס" ד

תענית פרק ג' משנה א'-ב'

תענית פרק ב'
משנה י'

ְ ּבאֵ יל ּו י ִָמים לֹא גּוֹ זְ ִרים ָּבהֶ ם ּ ַת ֲענִ ית?
___________(3 ___________(2 ___________(1
ְ ּבאֵ יזֶה ִמ ְק ֶרה ּ ֵכן ִמ ְת ַע ִ ּנים ְ ּבי ִָמים אֵ לּ ּו?
____________________________________________
___________________
ַמה אוֹ מֵ ר ַר ִ ּבי מֵ ִאיר________________________ :
____________________________________________
ש ִּמ ְת ַע ִ ּנים בּ וֹ אַ ְך
נוסָ ף סוֹ בֵ ר ַר ִ ּבי מֵ ִאיר ׁ ֶ
ְ ּבאֵ יזֶה יוֹ ם ֹ
שיּוֹ צֵ א ְ ּביוֹ ם_____.
ימים? ______________ ׁ ֶ
לֹא ַמ ְ ׁשלִ ִ
ַמדּ ו ַּע סוֹ בֵ ר ּ ָכ ְך ַר ִ ּבי מֵ ִאיר?
ַש ָּבת________________.
שלּ ֹא יִ ּ ָכנְ ס ּו ל ּ ׁ ַ
ְּכ ֵדי ׁ ֶ
ְּכמוֹ ִמי לֹא נִ ְפ ְס ָקה הַ ֲהלָכָ ה? כ______________
וְ לָכֵ ן הַ דִּ ין ש ___________ אֶ ת הַ ּ ַת ֲענִ יּוֹ ת ַעד הַ ּסוֹ ף.

ִה ְס ַתּ ֵכּל בַּ ִמּ ְשׁנָה א' וְ ב' וּכְ תוֹב~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :

ְּב ֵאיל ּו ִמ ְק ִרים מַ ְת ִריעִ ין ּומַ ְת ִחילִ ים לְ ִה ְתעַ נּ וֹ ת ִמ ּיָד

ֶאת הַ ּ ַתעֲנִ יּוֹ ת הַ חֲ מ ּורוֹ ת?
_________________________________________(1
_________________________________________(2
_________________________________________(3
_________________________________________(4
_________________________________________(5

תענית פרק ג' משנה ג'-ד'

בס"ד

בס"ד

תענית פרק ג' משנה ה'

ִה ְס ַתּכֵּל בַּ ִמּ ְשׁ ָנה ג' וְ ד' וּכְ תוֹב:

ְּב ֵאיל ּו עָ ִרים מַ ְת ִריעִ ין ּומַ ְת ִחילִ ים

יעה ֵאלֶיהָ
גַ ם ְּב ִעיר ּ ׁ ֶ
שהַ ָּצ ָרה ֲע ַדיִ ן לֹא ִה ִ ּג ָ

לְ ִה ְתעַ נּ וֹ ת ִמ ּיָד ֶאת הַ ּ ַתעֲנִ יּוֹ ת

הַ ָּצ ָרה

הַ חֲ מ ּורוֹ ת?
__________________________ (1
__________________________ (2
שי הֶ עָ ִרים
של ַאנְ ׁ ֵ
ּומַ ה דִּ ינָם ׁ ֶ
ש ִּמ ּ ָס ִביב? מַ חְ ל ֹוקֶ ת.
ֶׁ
לְ ִפי__________________________
ְּכמוֹ ֶּב________________.
לְ ִפי__________________________
ְּכמוֹ ֶּב________________.

1

הַ ּ ֵפר ּו ׁש:

________________ ______________________________

2

________________ ______________________________

3

________________ ______________________________

4

________________ ______________________________

5
6

________________ ______________________________

________________ ______________________________

ש ִהיא ַמ ּ ָכה__________".
" ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶ

בס"ד
בס"ד

תענית פרק ד' משנה ב'-ג'

תענית פרק ג' משנה ט'

שבוּעַ ?
שי הַ ּ ַמעֲמָ דוֹ ת ְּבאוֹ תוֹ ׁ ָ
ֵאלּ ּו ּ ַפ ְר ִׁשיּוֹ ת ָק ְרא ּו ַאנְ ׁ ֵ

ימים?
ימים אֶ ת ֲהצוֹ ם אוֹ אֵ ין ַמ ְ ׁשלִ ִ
הַ ִאם ַמ ְ ׁשלִ ִ

לְ ִפי:

ָמ ַתי
ל ֹא יַ ְׁשלִ ימ ּו

יוֹ ם

שה א'
ּ ָפ ָר ׁ ָ

שה ב'
ּ ָפ ָר ׁ ָ

אשוֹ ן
ִר ׁ

בראשית

יהי רקיע

שנִ י
ֵׁ

יהי רקיע

ישי
ְׁשלִ ִׁ

יַ ְׁשלִ ימ ּו

יעי
ְר ִב ִ
ישי
ח ִמ ִׁ
ֲ

ּ ַת ָּנא ַק ּ ָמא

ישי
ִׁש ִׁ
ָשים עוֹ לִ ים לַ ּתוֹ ָרה? __ .
ּ ַכ ּ ָמה אֲ נ ִׁ

ַר ִּבי
יעזֶר
אֱ לִ ֶ
וַ ֲהלָכָ ה ְּכ___________________.

ו ִּמיהֵ ם? _________(3 _________(2 _________(1
ּ ַכ ּ ָמה ּ ְפסו ִּקים )לְ פָ חוֹ ת( צָ ִר ְ
יך לִ ְקרֹא ְּבכָ ל עוֹ לֶ ה לַ ּתוֹ ָרה?____
ְּב ֵאלּ ּו ְּת ִפלּ וֹ ת הָ י ּו קוֹ ְר ִאים ִמ ּתוֹ ְך הַ ּ ֵספֶ ר ּתוֹ ָרה?
________(1

ְּ ) -________(2בר"ח אוֹ ְּביוֹ "ט(

ְּב ֵאיזוֹ ְּת ִפ ּ ָלה הָ י ּו קוֹ ְר ִאים ְּבעַ ל ּ ֶפה?_____ ִ -מ ּ ְפנֵי ק ִֹׁשי הַ ּצוֹ ם.

בס"ד

ירוּשׁלַיִ ם  -בְּ בֵ ית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
ָ
מָ הֵ ם ג' הַ זְּ מַ נִּ ים בָּ ֶהם אַנְ ֵשׁי ַהמַּ עֲמָ ד ֶשׁהָ יוּ בִּ
רוּדים?
א הָ יוּ עו ִֹשׂים "מַ ע ֲָמד" בִּ גְ לַל ֶשׁהָ יוּ ְט ִ

ג' זְמַ ִ ּנים:

יוֹ ם ׁ ֶש ּי ֵׁש ּבוֹ הַ ּ ֵלל
שלֵ םְּ ) .בלִ י מוּסָ ף(
ָׁ
ְּכגוֹ ן :חֲ נ ּ ָֻכה.

ֵאיזֶה ְּת ִפלּ וֹ ת ְּב ֵאיזֶה ְּת ִפלּ וֹ ת ֵאין "מַ עֲמָ ד"?
ֵש ְּבאוֹ תוֹ
י ׁ
יוֹ ם?
________(1
________(2
________(3

שעַ
לְ ַר ִּבי ע ֲִקיבָ א לְ ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻ
__________

ֵש ּבוֹ ָק ְר ּ ָבן ________(1
ש ּי ׁ
יוֹ ם ׁ ֶ
________(2
ְּכמוֹ ְּבר"ח ________(3
________(4

__________(1
__________(1
__________(2
__________(2
__________(3

________(1
________(2
________(3

__________(1
__________(2

מ ּוסָ ף

ֵש ּבוֹ
ש ּי ׁ
יוֹ ם ׁ ֶ

ָק ְר ּ ָבן עֵ ִצים

הַ ִּס ּ ָבה:

__________

הַ ְשׁלֵם מֵ הַ ִמּ ְשׁנָה" :חָ זַ ר ַרבִּ י_______ לִ ְהיוֹת שׁ ֹונֶה )=לוֹמֵ ד( כְּ _______".

גְּ זֹר וְ הַ ְדבֵּ ק אֶ ת הַ ִסּבָּ ה בְּ מָ קוֹם הַ מַּ ְת ִאים.

רוּדים לְ לַווֹת
כִּ י הֵ ם ְט ִ
וּלְ כַ בֵּ ד את הַ ִמּ ְשׁפָּ חוֹת
ֶשׁנּ ְָדבוּ עֵ ִצים
וּמַ ְק ִריבִ ים ָק ְרבָּ ן...

רוּדים לַעְ זוֹר
כִּ י הֵ ם ְט ִ
ַלכֹּהֲ נִים בְּ הַ ְק ָרבַ ת
הַ מּוּסָ פִ ים הָ ַרבִּ ים עַ ל
יְ ֵדי חֲ ִטיבַ ת עֵ צִ ים וְ כו'

רוּדים לְ הַ גִּ יד
כִּ י הֵ ם ְט ִ
אֶ ת הַ הַ לֵּל וְ ַל ֲעזֹר
ַלכֹּהֲ נִים לִ ְשׁאֹב מַ יִם
וְ ל ְַחטֹב עֵ צִ ים.

תענית פרק ד' משנה ה'

בס"ד

תענית פרק ד' משנה ו'

בס"ד

ִמי הֵ ם ֵאלּוּ ֶשׁהֵ בִ יאוּ עֵ ִצים לְ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ְבּ ִת ְשׁעַ ת הַ זְּ מַ נִּ ים?

ִּת ְׁש ַעת הַ ְּז ַמ ִ ּנים:

יסן
א' ְ ּבנִ ָ

1
2
3
4
5

י' ְ ּבאָ ב

6

ט"ו ְ ּבאָ ב

7
8
9

כ' ְ ּבאָ ב

הֵ ִביא ּו ֵע ִצים:

ִה ְס ַתּכֵּל בַּ ִמּ ְשׁנָה ו' וּכְ תוֹב:
אֵ לּוּ חֲ ִמ ָשּׁה ְדּבָ ִרים ָקרוּ בְּ י"ז בְּ ַתמּוּז?
וְ אֵ לּוּ חֲ ִמ ָשּׁה ְדּבָ ִרים ָקרוּ בְּ ט' בְּ אָב?

כ' ְ ּב ַת ּמוּז
ה' ְ ּבאָ ב
ז' ְ ּבאָ ב

כ' ֶּבאֱלוּל
א' ְ ּב ֵטבֵ ת

ְ ּבי"ז ְ ּב ַת ּמוּז:
(1
(2
(3
(4
(5
ְ ּב ִת ְׁש ָעה ְ ּבאָ ב:
(1
(2
(3
(4
(5
ִמ ּ ֶׁש ִ ּנ ְכנַ ס ___ ְמ ַמעֲ ִטין ֶּב_______.

בס"ד

שאלות לחזרה
משניות מסכת

תענית
פרק א'

בס"ד

שאלות חזרה למבחן במשנה
מסכת תענית
פרק א'
משנה א'
 (1ממתי מזכירין גבורות גשמים – "משיב הרוח ומוריד הגשם"?
ת .מחלוקת .לפי רבי אליעזר :מיו"ט הראשון של חג סוכות.
לפי רבי יהושע :מיו"ט האחרון של חג סוכות.
 (2מה שאל רבי יהושע את רבי אליעזר ,ומה רבי אליעזר ענה לו?
ת .מדוע אתה מזכיר גשמים ביו"ט הראשון של סוכות הרי גשמים בחג סימן קללה
הוא ,משל לעבד שבא למזוג ...ושפך לו רבו קיתון על פניו ...והרי רוצים אנו לשבת
בסוכה בחג ולקיים את המצווה ומדוע מזכיר אתה גשמים בחג?
ענה לו רבי אליעזר לא ביקשתי חלילה גשמים בחג אלא רק הזכרתי גשמים.
אמר לו רבי יהושע אם זה רק הזכרה אז תזכיר כל השנה ...אלא שהזכרת גשמים זה
ריצוי )לה'( לפני הגשמים ,ואין זה ראוי שנגרום שהגשמים יבואו בחג כי הרי קללה
היא בחג ...והלכה כרבי יהושע שמזכירין רק ביו"ט האחרון של חג ולא בתחילתו.
משנה ב'
(3

ראינו במשנה הקודמת מחלוקת ממתי מזכירין גבורות גשמים ,אך במה מודים
כולם )גם רבי אליעזר וגם רבי יהושע( במשנתינו  -לגבי זמן בקשת גשמים?
ת .ש"אין שואלין )=מבקשים( את הגשמים )"ותן טל ומטר"( אלא סמוך לגשמים"
 שאילת גשמים היא או בג' בחשון או בז' בחשון )כפי שנראה במשנה הבאה( אך לאבתוך חג סוכות…

(4

לפי רבי יהודה :איזה שליח ציבור מתחיל להזכיר גשמים ואיזה שליח ציבור
מפסיק להזכיר גשמים?

ת .השליח ציבור של תפילת מוסף של יו"ט האחרון של חג סוכות מתחיל להזכיר גשמים.
)אבל הש"ץ של שחרית לא מזכיר "משיב הרוח" ,אלא אומר עדיין "מוריד הטל"(
והשליח ציבור של תפילת מוסף של יו"ט הראשון של חג פסח מפסיק להזכיר גשמים.
)אבל הש"ץ של שחרית עדיין כן מזכיר "משיב הרוח" ,כי השינויים הם בתפילת מוסף(

בס"ד

(5

עד מתי שואלין = מבקשים גשמים?
ת .מחלוקת .לפי רבי יהודה" :עד שיעבור הפסח" – חג הפסח) .לפי תנא בתרא(...
לפי רבי מאיר" :עד שיצא )חודש( ניסן" שנא' "ויורד לכם גשם...
בראשון" – שמזה רואים שזמן גשמים הוא בכל החודש הראשון = חודש ניסן ,ולכן
מבקשים גשם עד סוף חודש ניסן) ...והלכה כמו תנא קמא אליבא דרבי יהודה –
בתחילת המשנה ,שמתפילת מוסף של יו"ט הראשון של פסח מפסיקים להזכיר
גשמים ומאז מפסיקים גם לבקש גשמים( .

משנה ג'
(6

ממתי מתחילים לשאול = לבקש גשמים?
ת .מחלוקת .לפי תנא קמא :מג' במרחשון.
לפי רבן גמליאל  :מז' במרחשון .כיון שצריך לחכות עד שאחרוני
היהודים שגר רחוק ,בצפון ארץ ישראל )נהר פרת( יספיק לחזור מירושלים לביתו
)שעלה לרגל בחג (...וז' בחשון יוצא  15יום אחרי חג סוכות שאז בודאי יספיק להגיע
לביתו ולא יתרטב מהגשם שמתחילים לבקש בז' בחשון ...והלכה כרבן גמליאל.

משנה ד'
(7

הגיע י"ז בחשון ולא ירד עדיין גשם מה יעשו?
ת .היחידים )הת"ח( מתענים  3ימים  -ב' ה' ב' מהבוקר )ולא מהלילה( ושאר
חמשת העינויים מותרים!!!

משנה ה'
(8

הגיע ר"ח כסלו ולא ירד עדיין גשם מה יעשו?
ת .בי"ד גוזרין על כל הציבור להתענות  3ימים  -ב' ה' ב' מהבוקר )ולא מהלילה(
ושאר העינויים מותרים!!!

(9

מה השתנה בתעניות אלו )של ר"ח כסלו( מהתעניות הקודמות של י"ז בחשון?
ת .השינוי היחיד בין ג' התעניות של ר"ח כסלו לג' התעניות של י"ז בחשון הוא
מי מתענה?! היחידים או הציבור ,חוץ מזה הכל נשאר )בינתיים( אותו דבר.

בס"ד

משנה ו'
" ( 10עברו אלו )=ג' התעניות של ר"ח כסלו( ולא נענו" – ועדיין ה' לא הוריד גשם ,מה יעשו?
ת .בי"ד גוזרין על כל הציבור להתענות עוד  3ימים נוספים  -ב' ה' ב' )שזה יוצא ביחד
עם  3תעניות הציבור הקודמות  ( .6וצום זה מתחיל כבר מהלילה )כמו ביוהכ"פ ,ולא
מהבוקר( ומצום זה אסורים ב  5העינויים :מלאכה ,רחיצה ,סיכה ,נעילת הסנדל
ותשמיש המיטה .ונועלים גם את המרחצאות )כדי שלא יבואו להתרחץ כל הגוף במים חמים(
 (11מה השתנה בג' התעניות הנוספות הללו מהתעניות הקודמות של ר"ח כסלו?
ת .בג' תעניות אלו יש  3שינויים!

 (1שהצום מתחיל מהלילה ולא מהיום!

 (2שאסורים ב  5העינויים )מה שהיה עד עכשיו מותר(...
 (3שסוגרים את המרחצאות...
 ( 12אחד העינויים הוא רחיצה ,באיזה מים אסור להתרחץ?
ת .במים חמים אסור כל הגוף אבל פני ו ,ידיו ורגליו מותר בחמין .במים קרים מותר
כל הגוף.
" (13עברו אלו ) 6צומות של הציבור חוץ מצומות היחידים שלא מונים (.ולא נענו" מה יעשו?
ת .בי"ד גוזרין על כל הציבור להתענות עוד  7ימים נוספים  -ב' ה' ב' ה' ב' ה' ב' )שזה
יוצא ביחד עם  6תעניות הציבור הקודמות  ( .13וצום זה מתחיל מהלילה ,ואסורים
ב  5 -העינויים )כמו ג' הצומות הקודמים (...אך מוסיפין בו  2חומרות חדשות,
מתריעין )בתפילה( .וסוגרים את כל החנויות )וחנויות של מאכל בשני מטין – פותחים
קצת לעת ערב ,ובחמישי פותחים כל היום לכבוד שבת(.
 (14מה השתנה בשבע התעניות הנוספות הללו מכל תעניות הציבור הקודמות ?
ת .בז' תעניות אלו יש  3שינויים!

 (1צמים  7ימים ולא  (2 .3מתריעין (3 .סוגרים

את החנויות.
משנה ז'
" (15עברו אלו )= 13צומות של הציבור( ולא נענו" מה יעשו?
ת .היחידים מתענים עד שיצא ניסן .וכולם ממעטין ב  6דברים (1 .במשא ומתן של
שמחה כגון לקנות צרכי חתונה אבל משא ומתן לא של שמחה מותר (2 .בנין של שמחה
כגון אולם שמחות ,אבל בית לגור בו מותר לבנות (3 .נטיעה של שמחה לְ הָ צֵ ל למטיילים
תחתיו אבל נטיעת עצים לפירות מותר (5-4 .אירוסין ונישואין .וזה דווקא כשיש לו
ילדים אך אם אין לו ילדים מותר!  (6לשאול לשלום חברו שהרי כנזופים אנו מה'.
בהצלחה רבה.

בס"ד
ְשׁ ִמי_____________________:

ִמ ְבחָ ן ְּב ִמ ְׁשנָה
ּ ַתעֲנִ ית
ּ ֶפ ֶרק א'

יטב וְ ֲענֵה עַ ל הַ ְשּׁאֵ לוֹת:
חֲ שֹׁב הֵ ֵ
ִ (1ממָּ תַ י מַ ְת ִחילִ ים לְ הַ זְ כִּ יר גְּ בוּרוֹת גְּ ָשׁ ִמים – "מַ ִשּׁיב הָ רוּחַ וּמו ִֹריד הַ גּ ֶֶשׁם"?
לְפי ַרבִּ י אֱ לִיעֶ זֶר____________________________________________:
ִ
לְפי ַרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ ____________________________________________:
ִ
 (2מַ ה ָשׁאַל ַרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ אֶ ת ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר וּמַ ה הוּא עָ נָה ל ֹו?
ָשׁאַל ַרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ אֶ ת ַרבִּ י אֱ לִיעֶ זֶר_________________________________:
עָ נָה ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר לְ ַרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ ___________________________________:
 (3בְּ אֵ יז ֹו ְתּפִ לָּה ְמ ַשׁנִּ ים אֶ ת הַ נֻּסָּ ח בֵּ ין "מַ ִשּׁיב הָ רוּחַ " לְ "מו ִֹריד הַ טָּ ל" וְ כֵן לְ הֵ פֶ ?...
______________
 (4אֵ יזֶה ְשׁלִ יחַ ִצבּוּר מַ זְ כִּ יר גְּ בוּרוֹת גְּ ָשׁ ִמים "מַ ִשּׁיב הָ רוּחַ וּמו ִֹריד הַ גּ ֶֶשׁם" -
) ַשׁ"ץ ֶשׁל מוּסָ ף א ֹו ֶשׁל ַשׁחֲ ִרית(?
בְּ יוֹם טוֹב הָ אַחֲ רוֹן ֶשׁל חַ ג סֻ כּוֹת______________________________:
בְּ יוֹם טוֹב הָ ִראשׁוֹן ֶשׁל חַ ג פֶּ ַסח_______________________________:
 (5עַ ד מָ תַ י שׁוֹאֲ לִין )= ְמבַ ְק ִשׁים( אֶ ת הַ גְּ ָשׁ ִמים – "וְ תֵ ן טַ ל וּמָ טָ ר לִבְ ָרכָה"?
יְהוּדה :עַ ד _____________________________
ָ
לְפי ַרבִּ י
ִ
לְפי ַרבִּ י מֵ ִאיר :עַ ד _____________________________
ִ

בס"ד
ִ (6ממָּ תַ י מַ ְת ִחילִ ים לִ ְשׁאוֹל )=לְ בַ ֵקּשׁ( גְּ ָשׁ ִמים?
לְ ִפי ַתּ ָנּא ַקמָּ א______________________________:
לְ ִפי ַרבָּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל____________________________:
מַ ִהי הַ ִסּבָּ ה ֶשׁל ַרבָּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל?____________________________________
 (7הַ ְשׁלֵם אֶ ת ַטבְ לַת ֵסדֶ ר הַ ַתּעֲנִ יּוֹת.
ש ָלב
ָׁ

הַ ִּמ ְק ֶרה:

א'

יע י"ז ְּבחֶ ְׁשוָ ן
ִה ִ ּג ַ
וְ לֹא י ְָרד ּו ְ ּג ָׁש ִמים

ִמ ְׁשנָ ה ד'

ב'
ִמ ְׁשנָ ה ה'

ג'
ִמ ְׁשנָ ה ו'

ד'
ִמ ְׁשנָ ה ו'

יע ר"ח ִּכ ְסלֵו
ִה ִ ּג ַ
וְ לֹא י ְָרד ּו ְ ּג ָׁש ִמים

ִמי
ִמ ְתעַ נֶּה?
ידים \
)יְ ִח ִ
צִ בּוּר(

________

________

ָע ְבר ּו ג' הַ ַּת ֲענִ יּוֹ ת
________
ִצ ּב ּור של ר"ח
ִּכ ְסלֵו וְ לֹא נַ ֲענ ּו
ָע ְבר ּו ו' הַ ַּת ֲענִ יּוֹ ת
________
של ִצ ּב ּור וְ ַעד
ֶׁ
ַע ְכ ָׁשו לֹא נַ ֲענ ּו

כַּ מָּ ה
י ִָמים?

____

____

____

____

ִממָּ ַתי
מַ ְת ִחיל
הַ צּוֹם?

הַ ִאם אָסוּר
לָהֶ ם 5
הָ עִ נּוּיִ ים?
)כֵּן\א(

________ __________

________ __________

________ __________

הַ ִאם
מַ ְת ִריעִ ין
וְ סוֹגְ ִרים
הַ חֲ נֻיוֹת?
__________

__________

__________

________ __________ __________

 (8אַחֲ ֵרי ֶשׁעָ בְ רוּ  13הַ ַתּ ֲע ִניּוֹת ֶשׁל הַ ִצּבּוּר וַ ע ֲַדיִ ן א י ַָרד ג ֶֶשׁםִ ,מי ִמ ְתעַ נֶּה?______
אֵ לּוּ ְדּבָ ִרים אַ ָתּה ז ֹו ֵכר ֶשׁ ְמּמַ ע ֲִטין בָּ הֶ ם )_____________ _____________ ?(6
___________ __________ __________ ______________________

~~ בְּ הַ צְ לָחָ ה ַרבָּ ה! ~~
ציון__________________________:

חתימת הורים______________:

בס"ד

שאלות לחזרה
משניות

תענית
פרק ב' משניות ז'-י'

בס"ד

שאלות חזרה למבחן במשנה
תענית פרק ב'
משניות ז' – י'
~~ שינון השאלות לחזרה לאחר לימוד המשניות בפנים מביאה תועלת גדולה ~~
משנה ז'

אנשי משמר ואנשי בית אב.
 (1לכמה משמרות חילקו את הכהנים? ת 24 .משמרות
 (2כמה זמן היתה עובדת כל משמרת? ת .שבוע.
 (3לכמה חלקים חילקו את אותה משמרת באותו שבוע? ת .ל  7חלקים כל יום משפחה
אחרת מאותה משמרת.
 (4איך נקראת המשמרת שעובדת באותו שבוע? ת .אנשי משמר.
 (5איך נקראת המשפחה שעובדת באותו יום בשבוע? ת .אנשי בית אב.
 (6למי אסור לשתות יין בכלל ,לא ביום ולא בלילה? ת .אנשי בית אב .ומדוע? ת .כי הם
עובדים באותו יום בביהמ"ק ועבודתם היא גם ביום וגם בלילה.
 (7מדוע לכהנים העובדים בבית המקדש אסור לשתות יין? ת .כי עובדים בבית המקדש
ואסור שיהיו שיכורים...
 (8למי אסור לשתות יין רק ביום אך בלילה מותר לו לשתות יין? ת .אנשי משמר
)=שעובדים באותו השבוע(
 (9מדוע? הרי לא עובדים באותו יום? ת .כי יכול להיות שיקראו להם לעזור לחבריהם –
אנשי בית אב בעבודה בבית המקדש.
 (10אז מדוע רק ביום אסור להם לשתות יין? אולי יקראו להם לעזרה גם בלילה?
ת .בלילה אין הרבה עבודה ולכן אין חשש שיקראו להם! ורק ביום חוששים שיקראו להם
ולכן רק ביום אסור אבל בלילה מותר.
 (11מי הם אנשי מעמד? ת .כמו שאת הכהנים חילקו ל  24משמרות כל משמרת עובדת
שבוע ,כך גם עשו משמרות לישראלים.
 (12ובשביל מה עשו משמרות אלו? ת .כדי שיתפללו על הקרבן שיתקבל לרצון לפני אדון כל
ואותם ישראלים שהתפללו באותו שבוע נקראו אנשי מעמד.
 (13מה אסור לאנשי משמר ואנשי מעמד לעשות באותו שבוע? ת .אסור להם לכבס
ולהסתפר באותו שבוע.

בס"ד
 (14מדוע? ת .כדי שלא יסתפרו באותו שבוע ויכנסו מנוולים לבית המקדש לכן אמרו שאין
להסתפר באותו שבוע וממילא יסתפרו שבוע קודם לכן ויכנסו לאותו שבוע של משמרתם
כשהם נקיים מצוחצחים וכו' וכו'
 (15באיזה יום כן מותר להם להסתפר באותו שבוע? ת .ביום חמישי.
 (16מדוע? ת .מפני כבוד השבת .אז למה שלא יסתפרו ביום שישי? ת .כי זה טירחה והזמן
לחוץ ביום שישי ,ולכן התירו להם להסתפר לכבוד השבת כבר ביום חמישי.
משנה ח'
 (17מה כתוב במגילת תענית? ת .ימים טובים שתיקנו חכמים.
 (18למה כתובים הם במגילה? ת .כדי שנזכור לעשותם גם בשנים הבאות...
 (19אלו שני דברים יכולים לעשות אותנו עצובים ת .תענית והספד על המת.
 (20אלו דברים אסור לעשותם בימים טובים הכתובים במגילת תענית?
יש ימים טובים חמורים שאסור בהם להספיד וגם )ובודאי שאסור( להתענות.
ויש ימים טובים יותר קלים שאסור בהם רק להתענות אבל להספיד בהם מותר!
 (21במה נחלקו תנא קמא ורבי יוסי במשנתינו? ת .האם בימים שלפניהם ואחריהם גם
אסור להתענות או להספיד .וזה תלוי בין הימים טובים החמורים לבין היו"ט הקלים.
בימים החמורים  -דלא למספד = שאסור להספיד ובודאי שאסור להתענות בהם
לפי תנא קמא :לפניו )=בימים שלפני היו"ט( ,אסור .ולאחריו )=בימים שאחרי היו"ט(
מותר.
לפי רבי יוסי :לפניו אסור ולאחריו אסור.
בימים הקלים  -דלא להתענאה בהון = שאסור רק להתענות בהם )אך להספיד מותר(.
לפי תנא קמא :לפניו מותר ולאחריו מותר) .כי זה יו"ט קל(...
לפי רבי יוסי :לפניו אסור ולאחריו מותר.
משנה ט'
 (22באיזה יום לא מתחילים לגזור בהם את ג' התעניות הראשונות? ת .חמישי.
 (23מדוע? כדי שלא יחשבו המוכרים שקונים הרבה מזון מפני שרעב בא לעולם ויעלו את
המחירים אלא יבינו וידעו שזה בשביל סיום הצום...
 (24ולכן ,באיזה יום כן מתחילים את התעניות הראשונות? ת .ביום שני .וכך הסדר :שני,
חמישי ,שני.

בס"ד
 (25באילו ימים אפשר להתחיל ולקבוע בהם את ג' התעניות השניות וז' התעניות
האחרונות? ת .מחלוקת!
לפי תנא קמא :בתעניות השניות והאחרונות אפשר כן להתחיל מיום חמישי ה ,ב ,ה,
מדוע? כי המוכרים כבר יודעים מהתעניות הראשונות שזה בגלל התענית
ולא בגלל שרעב בא לעולם...
לפי רבי יוסי :כמו שבתעניות הראשונות לא מתחילים מיום חמישי אלא רק מיום שני ,כך
גם בשאר התעניות  -השניות והאחרונות ,מתחילים וקובעים את התעניות רק מיום שני
ולא מיום חמישי .ומדוע? כי המוכרים יכולים לשכוח בין קבוצת תעניות אחת לקבוצת
התעניות השניה והאחרונה שמדובר בתעניות .ויחשבו שהנה בא רעב לעולם !...לכן תמיד
מתחילים מיום שני דווקא.
משנה י'

 (26באלו ימים לא גוזרים תענית על הציבור? ת .ר"ח ,חנוכה ופורים.
 (27מדוע? ת .כי הם ימים הנקראים מועד.
 (28אם בכל זאת גזרו תענית וצמו יום אחד וגילו כי למחרת ,הצום יוצא באחד מימי
ה"מועד" הללו ,מה יהיה הדין? יצומו ביום הזה או לא?
ת .לפי כולם אין מפסיקים .כלומר ,צמים בימים אלה.
אך נחלקו רבן גמליאל ורבי מאיר האם משלימים את הצום )עד הסוף( או אין משלימין.
לפי רבן גמליאל :אין מפסיקין וגם משלימין את הצום עד הסוף.
לפי רבי מאיר :לא משלימין עד הסוף אלא מפסיקים לקראת הערב...
 (29באיזה עוד יום סובר רבי מאיר שמתענים אך לא משלימין? ת .בתשעה באב שחל
להיות בערב שבת ומדוע? כדי שלא יכנסו לשבת כשהם רעבים לכן יפסיקו את הצום לפני
שבת ולא ישלימוהו עד הסוף!

בהצלחה רבה.

בס"ד
ְשׁ ִמי_____________________:

ִמ ְבחָ ן ְּב ִמ ְׁשנָה
ּ ַתעֲנִ ית
ּ ֶפ ֶרק ב' ִמ ְׁשנָיוֹ ת ז' – י'

ֲענֵה עַ ל הַ ְשּׁאֵ לוֹת:
ְשׁי ִמ ְשׁמָ ר?________________________________________
ִ (1מי הֵ ם אַנ ֵ
ְשׁי בֵּ ית אָב?_______________________________________
ִמי הֵ ם אַנ ֵ
ִמי הֵ ם אַנ ֵ
ְשׁי מַ עֲמָ ד?________________________________________
מוּתּר \ אָסוּר
מוּתּר לִ ְשׁתּוֹת יַיִ ן? הַ ְשׁלֵםָ :
ְשׁי בֵּ ית אָב ָ
ְשׁי ִמ ְשׁמָ ר וּלְ אַנ ֵ
 (2הַ ִאם לְ אַנ ֵ
לְ אַנְ ֵשׁי ִמ ְשׁמָ ר :בַּ יּוֹם ____________:בַּ לַּיְ לָה.____________:
לְ אַנְ ֵשׁי בֵּ ית אָב :בַּ יּוֹם ___________:בַּ לַּיְ לָה.____________:
ְשׁי ִמ ְשׁמָ ר אָסוּר לִ ְשׁתּוֹת יַיִ ן בַּ יּוֹם ,הֲ ֵרי הֵ ם א עוֹבְ ִדים בְּ אוֹת ֹו
 (3מַ דּוּעַ לְ אַנ ֵ
יוֹם בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ?___________________________________
ְשׁי מַ עֲמָ ד לְ ִה ְס ַתּפֵּ ר
ְשׁי ִמ ְשׁמָ ר וּלְ אַנ ֵ
 (4הַ ֵקּף בְּ עִ גּוּל אֶ ת הַ יּ ִָמים ֶשׁבָּ הֶ ם אָסוּר לְ אַנ ֵ
וּלְ ַכבֵּ ס אֶ ת בִ גְ ֵדיהֶ ם?

ישׁי \
ישׁי \ ִשׁ ִ
ישׁי \ ְרבִ יעִ י \ חֲ ִמ ִ
\ ִראשׁוֹן \ ֵשׁ ִני \ ְשׁלִ ִ

מוּתּר לָהֶ ם לְ ִה ְס ַתּפֵּ ר וּלְ ַכבֵּ ס אֶ ת בִּ גְ ֵדיהֶ ם?
ָ
 (5מַ דּוּעַ לִ ְק ַראת סוֹף הַ ָשּׁבוּעַ
______________________________________________________

בס"ד
 (6מַ ה הָ יָה כָּתוּב בִּ ְמגִ לַּת ַתּ ֲע ִנית? _______________________________
 (7מַ ה אָסוּר ַלעֲשׂוֹת בְּ י ִָמים טוֹבִ ים כְּ ֵדי ֶשׁא נ ְִהיֶה עֲצוּבִ ים?
מוּרים אָסוּר___________(2 _________(1 :
בַּ יּ ִָמים טוֹבִ ים הַ חֲ ִ
מוּתּר לְ _________.
בַּ יּ ִָמים טוֹבִ ים הַ ַקּלִּ ים אָסוּר _________(1 :אֲ בָ ל ָ
 (8מַ ה הַ ִדּין בַּ יּ ִָמים ֶשׁלִּ ְפנֵי וְ אַחֲ ֵרי הַ יּ ִָמים טוֹבִ ים ,הַ ִאם גַּם בָּ הֶ ם אָסוּר לְ הַ ְספִּ יד

מוּרים – " ְדּא לְ ִמ ְספַּ ד"
בְּ י ִָמים טוֹבִ ים הַ חֲ ִ

וּלְ ִה ְתעַ נּוֹת?
הַ ְשׁלֵם:
מוּתּר \ אָסוּר.
ָ

לְ ִפי ַתּנָּא ַקמָּ א :לְ פָ נָיו ______:וּלְ אַחֲ ָריו______:
לְ ִפי ַרבִּ י יו ֵֹסי :לְ פָ נָיו ______:וּלְ אַחֲ ָריו______:

בְּ י ִָמים טוֹבִ ים הַ ַקּלִּ ים – " ְדּא לְ ִה ְתעַ נָאָה ְבּהוֹן"
לְ ִפי ַתּנָּא ַקמָּ א :לְ פָ נָיו ______:וּלְ אַחֲ ָריו______:
לְ ִפי ַרבִּ י יו ֵֹסי :לְ פָ נָיו ______:וּלְ אַחֲ ָריו______:

 (9בְּ אֵ יזֶ ה יוֹם בַּ ָשּׁבוּעַ א מַ ְת ִחילִ ים בּוֹ אֶ ת ג' הַ ַתּ ֲע ִניּוֹת הָ ִראשׁוֹנוֹת ,וּמַ דּוּעַ ?
בְּ יוֹם ._________:וּמַ דּוּעַ ?___________________________________
אֶ לָּא מַ ְת ִחילִ ים בְּ יוֹם._____:
 (10בְּ אֵ ילוּ ְשׁלו ָֹשׁה י ִָמים ְמיֻחָ ִדים אֵ ין גּוֹזְ ִרים בָּ הֶ ם ַתּ ֲע ִניּוֹת עַ ל הַ ִצּבּוּר?
.___________(3 __________(2 __________(1

~~ בְּ הַ צְ לָחָ ה ַרבָּ ה~~
ציון______________:

חתימת הורים______________:

בס"ד

סמל
הת"ת
ַמ ְח ּ ֶב ֶרת ִמ ְׁשנָ ֹיות

ִּכ ּ ָתה ב'

ְׁש ִמי_______________________:
__

נתקבל מ"משנה בהבנה"
D1234@okmail.co.il

