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/  מונחי יסוד, מילים וביטויים נפוצים, כגון: זה הכלל, יצא -שפת המשנה  :משנהדרישות המפמ"ר ב
 כותרת, אומר, דין, טעם, מקרה )כאמד"ט(.   - לא יצא; זיהוי פסוקים המובאים במשנה; חלקי המשנה

 
 כדי לענות על השאלות כראוי יש צורך ללמוד את המשניות עם פירוש הקהתי / ברטנורא

 

 העדות, כשרות העדים לצורך מתןמיוחדים, שלוחים, חילול שבת  תאריכים קידוש החודש, נושאי הפרק:

 

 ראש השנהשאלות מבוא למסכת 

 
 ששת סדרי משנה הם:    ז_____________  מ_______________   נ________________ .1

 נ_____________  ק_______________  ט________________  

 ?________________________ראש השנהנמצאת מסכת באיזה סדר  .2

 ____________היא: ראש השנההבאה אחרי מסכת מסכת ה .3
 

 לעניינים שונים. ארבעה חודשים המהווים ראשי שנים  -' משנה א
 

 :מושגים

 

ה ֹראׁש .א נָּׁ ִכים ַהשָּׁ לָּׁ  ין שנות מלכות מלכי ישראל.ילמנ - ַלמְּ

ה ֹראׁש .ב נָּׁ ִלים...ַהשָּׁ גָּׁ רְּ  .ין שלושת הרגלים לפי הסדר: פסח, שבועות, סוכותלמני - לָּׁ

ַשר .ג ה ַמעְּ ֵהמָּׁ  מכל עשר בהמות הנולדות בשנה מסוימת יש להפריש אחד, המעשר מובא לבית  - בְּ

 .המקדש מוקרב ע"י הכוהנים ונאכל לבעל הבהמה ולכל מי שהבעלים רוצה                  
ה ֹראׁש .ד נָּׁ ִנים ַהשָּׁ  .ת מלכי אומות העולם. למניין שנו1 -  ַלשָּׁ

 לתקופה, כלומר למניין השנים כפי שאנו מונים.. 2   

 לדין, כלומר ה' שופט את כולם עד תשרי הבא.. 3   

ִמִטין .ה  , משמגיע תשרי של שנת השמיטה,  מדאורייתא אסור לחרוש לחישוב שנות השמיטה - שְּ

 .ולזרוע              

לֹות .ו  .שנת היובל מתחילה מאחד בתשרי , גםלחישוב שנות היובל - ּיֹובְּ
ה .ז ִטּיעָּׁ     יום  31 -יום לקליטת הזרע, ו 11)באב עד ט"ו הייתה נטיעה אם הלחישוב שלוש שנות עורלה.  - נְּ

 באחד בתשרי מתחילים למנות לנטיעה שנה שניה., אחר הקליטה(                   
קֹות .ח רָּׁ      תשרי על ירקות שנלקטו אחד ב לפני לעניין מעשר ירקות, אין מעשרין ירקות שנלקטו - יְּ

 אחר אחד בתשרי.            
ן ֹראׁש .ט ִאילָּׁ ה לָּׁ נָּׁ  התאריך הקובע לעניין הפרשת מעשר שני ומעשר ראשון. - ַהשָּׁ
ֹרות ותמֹ רּותְּ  .י  .ישראל בארץ החקלאי הגדל היבול מתוך והעניים הנים הלוייםוחלקם של הכ - ּוַמֲעשְּ

 בשלוש השנים הראשונות  עציםה פירותהאוסרת לאכול את  ,מצוות לא תעשה - הלָּׁ רְּ ר עָּׁ יסּואִ  .יא

 .לנטיעתם                     
ד .יב ֶאחָּׁ ַשר ֶבֱאלּול ֹראׁש בְּ ַמעְּ ה לְּ נָּׁ ה ַהשָּׁ ֵהמָּׁ  לשיטת תנא קמא רוב הבהמות יולדות עד חודש אב.  - בְּ

 לכן מעשר בהמות נעשה באחד באלול.                                                         
ר ַרִבי .יג זָּׁ עָּׁ ַרִבי ֶאלְּ עֹון וְּ ִרים: ִׁשמְּ ד אֹומְּ ֶאחָּׁ ֵרי בְּ ִתׁשְּ  לשיטתם רוב הבהמות יולדות עד אחד באלול  - בְּ

 חודש הבא לכן המעשר יהיה בתחילת ה                                                                   

 שהוא אחד בתשרי.                                                                   
 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90_%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A5
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 שאלות משנה א'
 

 _________________________________ הכותרת של המשנה בלשון המשנה/    את הנושאכתוב  .1

  _____ ב._____________המופיעים במשנה: א._________ שמות התנאיםכתוב את  .2

 ציר זמן של שנה מניסן ועד אדר.  לפניך .3

 .על פי מי מבין התנאיםג. ין מה, ילענב. את התאריכים בחודש בו חל ראש השנה, א.  :הציר סמן על

____________________________________________________________________________________ 

 אדר             ,            טבת,  כסלו, חשוון,   , תשרי       , אלול אב,   תמוז,  סיוון,  אייר, , 

 את שמות החודשים שהם ראשי שנים ואת העניינים שלשמם הם ראשי שנים! שלפניךטבלה ב השלם  .4

 

שם  

 החודש 

 לאיזה עניין החודש נחשב לראש השנה התאריך שהינו ראש השנה

    א

   אלול ב

 ג
 תשרי

  

  

 ד
 

  

  
 

כבר המלך נחשב שכמה שנים ע"ד. בשנת תש אלוליו חודש ,ועכשע"ב בשנת תש אדרמלך שהומלך בחודש  .5

 _____________________________________________________:הסבר מדוע. 5  ,1  ,3  ,2 מולך? 

 באיזו תאריך מתחילה שנת השמיטה?_________________________ שנת תשע"ה היא שנת שמיטה. .6

   :_________________________________החלהעין בלוח השנה וכתוב באיזה יום בשבוע היא 

 ?_______________כיום מקובל לטעת נטיעות בט"ו בשבט. ע"פ המשנה מתי הוא ראש השנה לנטיעות .7

 מדוע בתאריך זה?__________________________________________________________

 מה התוכן של יום זה ע"פ המשנה?   את ראש השנה לאילן מציינים כדברי בית הלל בחמישה עשר בשבט. .8

______________________________________________________________________ 

 

 

ה( א) עָּ י ַאְרבָּ  .הֵׁם ָשנִים ָראשֵׁ

ד ֱאלּול  ְבֶאחָּ ָמה ְלַמְעַשרַהָשנָה  רֹאש בֶּ  .ְבהֵׁ

ְלָעזָר ִבירַ    ָחד :אֹוְמִרים ִשְמעֹון ְוַרִבי אֶּ י ְבאֶּ  .ְבִתְשרֵׁ

ד י  ְבֶאחָּ  .ְוַליְָרקֹות ַלנְִטּיָעה, ְוַלּיֹוְבלֹות ְוַלְשִמִטין ַלָשנִיםַהָשנָה  רֹאש ְבִתְשרֵׁ
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 השלם טבלת ביאור מושגים: .9

 

 ההסבר המושג 

   א

  ... ב

ָמה ַהָשנָה ְלַמְעַשר רֹאש ג   ְבהֵׁ

 , ַהָשנָה ַלָשנִים רֹאש ד

 

 

 

  ַהָשנָה ַלְשִמִטין רֹאש ה

  ַהָשנָה ַלּיֹוְבלֹות רֹאש ו

  ַהָשנָה ַלנְִטּיָעה רֹאש ז

  ַהָשנָה ַליְָרקֹות רֹאש ח

   ט

 

ד" י רֹאש ְבֶאחָּ א' תשרי לפני חלק מהיבול לקט הוא  .ירקות ובשדהישראלי גדל  ". מרַליְָרקֹות ...ַהָשנָה ְבִתְשרֵׁ

 ביחד.  , מר ישראלי רוצה להפריש מעשרות על כל מה שלקטאחרי א' תשריחלק ו

 ____________________________________נמק   .לא  /  ןכ   ?מר ישראלי נהג על פי הדיןהאם 

". מה סברת בית שמאי לקביעת תאריך זה  "  .11

 דווקא?_________________________________________________________________

". מה סברת בית הלל לקביעת תאריך זה     "  .11

 ______________________________________דווקא?___________________________

 :(ערוך את המשנה ע"פ המבנה הבא )העזר בתרמילון .סיכוםת לשא  .12

 

 ראש השנה התאריך בשנה שם התנא 

                תנא קמא א

ד               תנא קמא ב ֱאלּול ְבֶאחָּ ָמה ְלַמְעַשר בֶּ  ְבהֵׁ

ְלָעזָר ַרִבי ג   באחד בתשרי ִשְמעֹון ְוַרִבי אֶּ

ד  ד י ְבֶאחָּ  ְוַליְָרקֹות ַלנְִטּיָעה, ְוַלּיֹוְבלֹות ְוַלְשִמִטין ַלָשנִים ְבִתְשרֵׁ

    ה

    ו

 

 שבט: ראש השנה לאילן, תנא קמא, למלכים ולרגלים, למעשר בהמה, בט"ו בתרמילון
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 בו ע"י ה' ארבעת הזמנים שהעולם נידון  -ב' משנה 

 

 מושגים:
 

 .זמנים - ָרִקיםפְ  .א

ת .ב רֶּ  .תנאיםבלשון שבועות חג מו של ש -  ֲעצֶּ

 א. כבשים היוצאים מפתח צר שיוכלו למנות אותם לצורך מעשר בהמה. - ָמרֹון ְבנֵׁי .ג
 .)מרון = מלשון מרות , אדנות( ב. כחיילים של מלך  

 .תנאיםבלשון  סוכות חגשל מו ש - ָחג .ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 'בשאלות משנה 
 

 _________________________________ :הכותרת של המשנה בלשון המשנה/    כתוב את הנושא .1

, ___________________ - עין בלוח השנה ובדוק באיזה תאריך ובאיזה יום בשבוע יחולו השנה: פסח .2

 ,_________________ - , חג_________________ - , ראש השנה________________ - עצרת

 בהם והנושאים עליהם העולם נידון:הזמנים שהעולם נידון  השלם טבלת .3

 

 הסיבה שבזמן הזה נדונים הנושא עליו נדון העולם הזמן בו העולם נדון 

   שנת___היום בשבוע ב התאריך המועד 

      א

      ב

      ג

      ד
 

 המוזכרים במשנה: א._________ ב.___________  שמות התנאיםכתוב את  .4

ִבין, ִלָבם יַַחד ַהּיֹוצֵׁר" .5 ל ַהמֵׁ הֶּם ָכל אֶּ  ".  א. היכן בדיוק מופיע פסוק זה?_____________________ַמֲעשֵׁ

 _________________________________ב. מה נלמד מפסוק זה?______________________

 ". כתוב שמות נוספים לחג זה?_____________________________________________ֶפַסח"  .6

 בלשון המשנה?_____________________________________ ֲעֶצֶרתא. איזה חג נקרא ". ֲעֶצֶרת" .7

 ____________________כתוב שמות נוספים לחג זה?_____________________________ב. 

 :_____________________________מה למדנו עוד על עצרת ועל החג ,עין במשנה הקודמת וכתוב .8

______________________________________________________________________  

ה עָּ  ,נִּדֹון ָהעֹוָלם ְפָרִקים ְבַאְרבָּ

 ,ַהְתבּוָאה ַעל ַבֶפַסח

ֲעֶצֶרת  ,ָהִאיָלן פֵׁרֹות ַעל בָּ

י ָכל ַהָשנָה ְברֹאׁש  ,ָמרֹון ִכְבנֵׁי ְלָפנָיו עֹוְבִרין ָהעֹוָלם ָבאֵׁ

נֱֶּאַמר: ר( , ט"וג"ל תהלים) שֶּ ִבין, ָבםלִ  יַַחד ַהּיֹוצֵׁ ל ַהמֵׁ הֶּם ָכל אֶּ  .ַמֲעשֵׁ

ג  :ַהָמיִם ַעל          נִּדֹונִין ּוֶבחָּ
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ג" .9 גאיזה חג מכונה בלשון המשנה ". חָּ  ?___________________________________________חָּ

 __כתוב שמות נוספים לחג זה?_______________________________________________ב. 

 ________________________________קא חג זה נקרא בשם הכללי: חג?ושאלת אתגר: מדוע דו*  .11

______________________________________________________________________ 

 וונה?____________________________________________________". למה הכָמרֹון ִכְבנֵׁי" .11

 

 .חודשים שהשלוחים יוצאים להודיע על קידוש החודש  -משנה ג' 
 

 :מושגים
 

לּוִחין .א  באיזה יום נתקדש  מקומות רחוקים בארץ ובחו"ל,שליחי בית דין המודיעים ב - שְּ

 .החודש              

ַנת .ב  .עת יום הכיפורים וחג סוכות, לפי קידוש חודש תשרי ע"י העדיםקבי - ַהמֹוֲעדֹות ַתקָּׁ

ן ֶפַסח .ג טָּׁ  .יד' אייר -כינוי לפסח שני, החל ב - קָּׁ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 'גשאלות משנה 
 

 /  הכותרת של המשנה בלשון המשנה:_________________________________  את הנושאכתוב  .1

 _______________________________המכנה המשותף לכל החודשים המוזכרים במשנהכתוב את  .2

לּוִחין" .3  ". א. מי הם היו?_____________________________________________________שְּ

 ______________________________________________ב. מה היה תפקידם?___

ַנת" .4  ". הסבר מהי תקנה זו:___________________________________________ַהמֹוֲעדֹות ַתקָּׁ

ֵני ָאב ַעל" .5 כתוב את שמות  , ". ישנם חודשים נוספים בהם יש צומות ועליהם לא יצאוַהַתֲעִנית ִמפְּ

 __________________________________________________________החודשים הללו:

ֵני ֱאלּול ַעל" .6 ה ֹראׁש ִמפְּ נָּׁ  _,  מדוע לא חיכו?החודשים לקידוש חודש תשרי כמו בשאר . יכלו לחכות"ַהשָּׁ

______________________________________________________________________ 

 

ֵרי ַעל" .7 ֵני ִתׁשְּ ַנת ִמפְּ שוב לצאת להודיע  לשם מה יש צורך ,ראש השנה חל כבר מתי ידוע ."דֹותַהמֹועֲ  ַתקָּׁ

 _____________________________מתי יום הכיפורים וסוכות?______________________

 :)ג( ַעל ִשָשה ֳחָדִשים ַהְשלּוִחין יֹוְצִאין

ַסח, ַעל נִיָסן    ִמְפנֵׁי ַהפֶּ

 ִמְפנֵׁי ַהַתֲענִית, ַעל ָאב 

 נָה,ִמְפנֵׁי רֹאש ַהשָ  ַעל ֱאלּול 

ְׁשֵרי  נַת ַהּמֹוֲעדֹות, ַעל תִּ ְפנֵי ַתקָּ  מִּ
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 ". על איזו תקופה בחיי עם ישראל מדובר?________ ,  " .8

מדוע יוצאים על אייר רק כאשר ". " .9

 ________________________________קיים?__________________________בית המקדש 

 _______א. אחד החגים אינו מופיע במשנה, כתוב את שמו:___________________________  .11

 ________________________________________שהוא אינו מופיע?________ ב. מה הסיבה 

 ציר זמן של שנה מניסן ועד אדר.  לפניך  .11

 :סמן על הציר ]או הקף בעיגול[ את החודשים בהם השלוחים יצאו להודיע על הזמן בו קדשו את החודש

 

שלוחים שיצאו מירושלים הגיעו לכפר בגליל והודיעו לתושבים באיזה יום בשבוע בית הדין קדשו את   .12

החודשים הרשומים בהמשך. רשמו את שם החג או את הצום באותו החודש, את התאריך ואת היום בשבוע 

 בו הוא יחול. 

 _________________________________________תאריכים[ביום חמישי ]שני  -א' בתשרי 

 ________________________________________________________ביום שני - א' בכסלו

 __________________________________________________ביום רביעי -א' באדר ב' 

 ____________________________________________________ביום שבת - א' בניסן

 ____________________________________________________ביום חמישי - א' באייר

 _______________________________________________________ביום שני - א' באב

 שאלת אתגר:  .13

במשנה נאמר שהשלוחים יצאו על ששה חודשים. רשום שתי רשימות: רשימה אחת של ששה חודשים  .א

עליהם השלוחים יצאו בזמן שבית המקדש היה קיים, ורשימה נוספת של ששה חודשים עליהם 

 השלוחים יצאו בזמן שלאחר חורבן בית המקדש. 

 

 ששה חודשים עליהם השלוחים יצאו

 בזמן שבית המקדש היה קיים

 ששה חודשים עליהם השלוחים יצאו 

 בית המקדש שלאחר חורבןבזמן 

   

   

   

   

   

   

 

 ___________:________________________________________באילו חודשים יש הבדל .ב
 _______________________________________________________________?מדוע .ג

 
 לחלל את השבת. מותר החודשוש עדי קידלחודשים ש  - משנה ד'

 
 :יםמושג

 
ַנת .א ן ַתקָּׁ בָּׁ רְּ  , חייבים לדעת את היום המדויק של ראש קורבן מוסףבכל ראש חודש מקריבים  - ַהקָּׁ

 .חודש, כדי שיוכלו להקריב את קורבן מוסף בזמנו                    
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 .במעגל השנה שוניםחודשים ניסן ותשרי שעל פיהן קובעים את החגים ה - תקנת ַהמֹוֲעדֹות .ב
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 'דשאלות משנה 
 

 __________________________________________משנה?___________כותרת ל כתוב .1

 השלם על פי המשנה: .2

 

 הנימוק הדין המקרה

 ______ _______ ________ ___________  ְוַעל ____ ַעלֳחָדִשים ְשנֵׁי ַעל 

   

 _________ ________  (את השבת) __________  

 

ת ְמַחְלִלין ֳחָדִשים ְשנֵׁי ַעל ". " .3 ַהַשָבת אֶּ

 א. למי מותר לחלל את השבת?_______________________________________________

 ________________________________________ב. מאיזו סיבה מותר להם לחלל שבת?__

י ְוַעל נִיָסן ַעל..." .4 ה ַעל". ובמשנה קודמת למדנו: "ִתְשרֵׁ ִׁשים ִׁששָּׁ  ֳחדָּׁ

לּוִחין ִאין ַהשְּ ההבדל בין שני החודשים הללו לשאר כתוב את ". יֹוצְּ

 ____________________________________________החודשים:_________________

  ]העזר בתרמילון[ :השלם את המשפט .5

 ________________ולבא ולהעיד על המולד __ ,___ לחלל שבת__מותר_ ,לאחר חורבן בית המקדש

 _______________העיד על המולד לבא ולו ,_ לחלל שבת____מותר _ ,בזמן שבית המקדש היה קיים

 , לעדים, בחודשים ניסן ותשרי, על כל החודשיםדיםע: לתרמילון

 הנכונה.  ותסמן את התשוב .6

בזמן לחלל שבת לרואים את המולד מותר היה מסבירים מדוע  המילים במשנה: "מפני תקנת הקרבן" .א

 .לאחר החורבן/    המקדש

מסבירים מדוע היה מותר המועדות",  את מתקנין ובהן לסוריא יוצאין השלוחין המילים במשנה: "שבהן .ב

 .לאחר החורבן/    בזמן המקדשלרואים את המולד לחלל שבת 

 לחלל את השבת כדי להעיד בבית דין.  אסור   /  מותר  , לעדים שראו את מולד הלבנהא.  :השלם  .7

 לחלל שבת.  אסור   /  מותר   ,החודש על קידושמודיעים הדין הבית  לשליחיב.       

 

ת ְמַחְלִלין ֳחָדִשים ְשנֵׁי ַעל( ד) י ְוַעל נִיָסן ַעל        , ַהַשָבת אֶּ  , ִתְשרֵׁ
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 לחלל את השבת. מותר החודשהמשך מקרים שלעדי קידוש   - משנה ה'
 

 :מושג

 

ָאה .א   .בבירורנראה  -ַבֲעִליל ִנרְּ
 

 
 'השאלות משנה 

 

 _______________________________שנה?______________________מלכותרת  תובכ .1

ַבֲעִליל נְִרָאה ". למי הכוונה?________ באר דבריך:________________________________" .2

  _____________________________:המקרה בו הוא עוסק/  הנושא תא ,כתוב לפי תנא קמא א. .3

 _______________________________:______________________________מה הדין

 _______________________________:/ המקרה בו הוא עוסק מה הנושא ,כתוב לפי ר' יוסיב. 

 _______________________________:______________________________מה הדין

במרבית המקרים כשכתוב במשנה: "אומר", הכוונה שתנא זה חולק על קודמו, האם ". " .4 י ַרִבי ר יֹוסֵׁ אֹומֵׁ

י ִבירַ  חולק על תנא קמא, או בא לבאר את דבריו?______________________ במקרה שלפנינו  יֹוסֵׁ

 _____________________________:_______________________________דבריךנמק 

 : סובר תנא קמאלר' יוסי.  נא קמאמחלוקת בין ת  אין   /  יש , נראה בעלילהירח כאשר א.   :התאם .5

 לעדים לחלל שבת.   אסור  שמותר / : לעדים לחלל שבת. ר' יוסי סובר   אסור   /  שמותר      

     :סובר תנא קמא. יוסי לר' תנא קמאמחלוקת בין    אין   /  יש , לא נראה בעלילהירח ר כאשב.  

 לעדים לחלל שבת.   אסור   /  שמותר :לעדים לחלל שבת. ר' יוסי סובר   אסור  /  שמותר              

 כמי נפסקה ההלכה במשנה?__________ כלומר:__________________________________ .6
 

 .מעשה בעדים שבאו להעיד על קידוש החודש  - נה ו'מש
 

 :מושג
 
רּו ַמֲעֶשה .א בְּ   .מעשה שהיה שהלכו בדרך -ֶׁשעָּׁ

ִעים יֹוֵתר  לפחות שמונים עדים. :יותר מארבעים זוגות עדים, כלומר -  .ב בָּׁ זּוג ֵמַארְּ

גזּו  . מקבלים עדות על המולד משני עדים.םשני -  .ג

ֵצאתָּׁ  .ד ן ִנמְּ ִׁשילָּׁ   יימנעו מלבוא ולהעיד.בגללך  -ַמכְּ
 
 

 

 

 

 

ין( ה)       נְִרָאה בֵׁ ין ַבֲעִליל שֶּ ֹּלא בֵׁ ת ָעָליו ְמַחְלִלין               ,ַבֲעִליל נְִרָאה שֶּ  ,ַהַשָבת אֶּ

י ַרִבי   ר: יֹוסֵׁ ין             , ַבֲעִליל נְִרָאה ִאם אֹומֵׁ ת ָעָליו ְמַחְלִלין אֵׁ :ַהַשָבת אֶּ

ה( ו) ָעְברּו ַמֲעשֶּ ר שֶּ ַאְרָבִעים יֹותֵׁ  .ְבלֹוד ֲעִקיָבא ַרִבי ְוִעְכָבן, זּוג מֵׁ

ל:ַגְמלִ  ַרָבן לֹו ָשַלח   ת ַאָתה ְמַעכֵׁב ִאם יאֵׁ ָעִתיד ַמְכִשיָלן נְִמצֵׁאתָ , ָהַרִבים אֶּ :ָלבֹא לֶּ
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 'ושאלות משנה 

 

 __________________________________________משנה?___________כותרת ל תובכ .1

 כתוב את שמות התנאים המופיעים במשנה: א.________________ ב.___________________ .2

 רה עליו מסופר במשנה:__________________________________________כתוב את המק .3

___________________________________________________________________ 

ְבלֹוד ֲעִקיָבא ַרִבי ְוִעְכָבן ______________________________עיכב אותםדוע רבי עקיבא מ "." .4

מה היה חששו  ,". כתוב" .5 ל: ַרָבן לֹו ָשַלח ת ַאָתה ְמַעכֵׁב ִאם ַגְמִליאֵׁ ָעִתיד ַמְכִשיָלן נְִמצֵׁאתָ , ָהַרִבים אֶּ ָלבֹא לֶּ

 של רבן גמליאל, לאור מעשי רבי עקיבא: ________________________________________

 :__________________________________מדועוה ההלכה במשנה?__________ כמי נפסק .6

אם ההתלבטו ו ,ראו את המולד בליל שבתגרים במרחק הליכה של חצי יום מירושלים. הם חגי וצבי  .7

 ללכת ולחלל את השבת:

 !הדיןצבי: המולד היה כל כך ברור, בטוח שהיו אחרים שכבר הלכו והעידו בפני בית 

 חגי: אז מה? כל מי שרואה את המולד, מצווה עליו לבא לבית הדין ולהעיד. 

 גם אם הדבר כרוך בחילול שבת?   צבי: גם אם יש אחרים שהעידו כבר?

עקיבא ואני אשאל את רבן  בילהשיב. אני מציע שאתה תשאל את ר חגי: על זה באמת אינני יודע

 גמליאל, ונראה מה יהיו תשובותיהם. 

 _____________________________________:עקיבא לצביבי במחברתך מה ענה ר כתוב .א

  _______________________________________________:מה ענה רבן גמליאל לחגי .ב
 

 .עדות קרובי משפחה על החודש  - משנה ז'
 

 :יםמושג
 

אּו .ראו את מולד הלבנה -  .א ַהֹחֶדׁש ֶאת רָּׁ

ֵסל ִאם לא תתקבל עדותו. -  .ב ִיפָּׁ

ּדוֹ  עבד כנעני משוחרר ללא ייחוס אבות. -  .ג ר ַעבְּ רָּׁ חְּ ׁשֻׁ מְּ

לּו בית דין של כהנים. -  .ד יםַהֹכֲהנִ  ִקבְּ
 

ָראּו ּוְבנֹו ָאב( ז) ת שֶּ ש אֶּ כּו, ַהחֹדֶּ ִמְצָטְרִפין ֹלא     . יֵׁלֵׁ  , זֶּה ִעם זֶּה שֶּ

ָלא          ִאם אֶּ ל שֶּ ָחד יִָפסֵׁ ן אֶּ הֶּ  , מֵׁ

ף          נִי יְִצָטרֵׁ ר ִעם ַהשֵׁ  . ַאחֵׁ

י ר ִשְמעֹון ַרבִּ ִרין    , ַהְקרֹוִבין כלוְ  ּוְבנֹו ָאב  :אֹומֵׁ ש ְלעֵׁדּות ְכשֵׁ  . ַהחֹדֶּ

י ַרִבי ָאַמר ה: יֹוסֵׁ ָרָאה, ָהרֹופֵׁא ְבטֹוִבּיָה ַמֲעשֶּ ת שֶּ ש אֶּ ְחָרר ִוַעְבּדֹו ּוְבנֹו הּוא, ִבירּוָשַליִם ַהחֹדֶּ  ,ְמשֻׁ

ְבלּו ת אֹותֹו ַהכֲֹהנִים ְוקִּ ת ּוָפְסלּו      , ְבנֹו ְואֶּ  . ַעְבּדֹו אֶּ

ית ִלְפנֵׁי אּוּוְכֶשבָּ  ת אֹותֹו ִקְבלּו, ִּדין בֵׁ ת ּוָפְסלּו    , ַעְבּדֹו ְואֶּ  :ְבנֹו אֶּ
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 'זשאלות משנה 

 

 ________________________________________משנה?_____________כותרת ל תובכ .1

 כתוב את שמות התנאים המופיעים במשנה: א.________________ ב.___________________ .2

 פיעות דמויות נוספות, כתוב שמותיהם: א._____________ ב.__________________במשנה מו .3

 ג._________________

 __________________________משנה:___________המלה האחרונה ברישא של הכתוב את  .4

 את המקרה המופיע ברישא:_______________________________________ בלשונךכתוב  .5

ָראּו ּוְבנֹו בָא: "לפי תנא קמא .6 ת שֶּ ש אֶּ אם כן כן  /  לא  .     " לצורך מתן עדות?זֶּה ִעם זֶּה ִמְצָטְרִפין, ַהחֹדֶּ

 ________?_____________________________________________לשם מה הם הולכים

ל ִאם" .7 ָחד יִָפסֵׁ ן אֶּ הֶּ ָחד". כתוב שתי אפשרויות לפסילת העדות של מֵׁ ן אֶּ הֶּ  :מֵׁ

 ________________________________________________________א.__________

 ב.______________________________________________________________

י" .8 ר: ִשְמעֹון ַרבִּ ִרין, ַהְקרֹוִבין ְוכל ּוְבנֹו ָאב אֹומֵׁ ש ְלעֵׁדּות ְכשֵׁ  ".ַהחֹדֶּ

 ___________________________:__________במה חולק רבי שמעון על תנא קמאכתוב,  .א

 מה טעמו של רבי שמעון:________________________________________________ .ב

על מי מסופר  _________________?כתוב על המעשה שהובא במשנה: מי התנא שסיפר על המעשה .9

 _____________________________________?מה היה המקרה _____________?הבמעש

  ________________________________________________________?ומה הם עשו

 השלם את המסופר במשנה )העזר בתרמילון(:   .11

__.  בבית הדין של _______ להעיד על ________ בא יחד עם בנו ועם עבדו________ טוביה

_. בבית הדין הגדול קבלו את העדות _______ ושל __________ קבלו את העדות_________

    . העדות של בנו_ את ________, אך הם ________שלו ושל_

 : הכהנים, פסלו, המולד, המשוחרר, הרופא, עבדו, שלו, בנותרמילון

ברישא של   ר' שמעון   /  תנא קמא  הנים פסקו כך, כי הם סוברים כדעת ובית הדין של הכ :התאם  .11

 .שנהברישא של המ  ר' שמעון   / תנא קמא   בית הדין הגדול פסקו כך, כי הם סוברים כדעת. המשנה

ונתן בא עם עבדו המשוחרר להעיד על המולד, ואיתן בא עם נדב אחיו גם כן להעיד י שאלת אתגר:  *  .12

 על המולד. 

 :כתוב אלו זוגות עדים ניתן להרכיב ע"פ התנאים ובתי הדין שנזכרו במשנה

 _____________________.2 ____________________.1 :יםההרכב ,הניםודין של כבית  .א

 ______________________________________________________________:ההסבר

 _____________________.2 ____________________.1 :יםההרכב ,לדוגהדין בית   .ב

 ______________________________________________________________:ההסבר

 _______________________________מי נפסקה ההלכה במשנה?__________ כלומר:__כ  .13
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 .לעדות החודשפסולים העדים   - משנה ח'
 

 :יםמושג
 
ְביָא ְמַשחֵׁק .א  משחקי מזל באמצעות: קוביות, עצמות, חלוקי אבנים, באנשים שמהמרים בכסף  - ַבקֻׁ

 וכד'.מכונות מזל קלפים,                    
 המשולמת לו. ריביתלאחרים בתמורה ל כספואת  מלווהאדם ה - ְבִרִבית ַמְלוֵׁי .ב
י .ג  )מרוץ סוסים,  מהמרים בכסף על תחרות בין יונים או כל בעל חי אחראנשים ש - נִיםיֹו ַמְפִריחֵׁ

 וכד'(.                   
י .ד סוחרים בפירות שגדלו בשנת השמיטה, שהם פסולים לדון ולהעיד. האנשים  - ְשִביִעית סֹוֲחרֵׁ

ולא לסחורה. העוסקים במסחר בפירות  -אסור לסחור בפירות שביעית, שנאמר: "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה", ודרשו: "לאכלה" )

 . (ם לדון ולהעידשביעית באופן קבוע, קרויים: "סוחרי שביעית", והם פסולי

 עבד כנעני. - ֲעָבִדים .ה
ין עֵׁדּות .ו אֵׁ ָרה ָהִאָשה שֶּ  אשה מעידה כשיש צורך בעד אחד כמו להעיד על דבר שהוא אסור  - ָלּה ְכשֵׁ

 : להעיד על כשרות מאכל; להעיד על איש שמת, כדי ןוגאו מותר ]כ                                     

 שאשתו תוכל להנשא לאחר[. אך אשה לא מעידה כשיש צורך                                      

 : עניני ממונות[בשני עדים ]כמו                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 'חשאלות משנה 
 

 ______________________משנה?_________________________________תן כותרת ל .1

 של המשנה:_____________________________________ ברישאכתוב את המלה האחרונה  .2

 של המשנה:______________________________________ בסיפאכתוב את המלה האחרונה  .3

 השלם טבלת ביאור מושגים: .4

 

 ההסבר  המושג 

ק א ְביָא ְמַשחֵׁ   ַבקֻׁ

  ְבִרִבית ַמְלוֵׁי ב

י ג   יֹונִים ַמְפִריחֵׁ

י ד   ְשִביִעית סֹוֲחרֵׁ

  ֲעָבִדים ה

 

 

ן ֵאּלּו( ח)  ַהְפסּוִלין: הֵׁ

ק    ְביָא ַהְמַשחֵׁ  ,ַבקֻׁ

 ,ְבִרִבית ּוַמְלוֵׁי   

י     , יֹונִים ּוַמְפִריחֵׁ

י     , ְשִביִעית ְוסֹוֲחרֵׁ

 .ַוֲעָבִדים   

ין עֵׁדּות ָכל ַהְכָלל: זֶה אֵׁ ָרה ָהִאָשה שֶּ ן ַאף, ָלּה ְכשֵׁ ינָן הֵׁ ִרים אֵׁ  :ָלּה ְכשֵׁ

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A1%D7%A3_(%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99_%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA
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 ל:סּופְ הסיבה לַ את ו מדרבנן לעדות החודש, וליםהשלם בטבלה את הפס .5
 

 הסיבה לפסול הפסולים 
   א

   ב

   ג

   ד

   ה
 

דּות ָכל ַהְכָלל: זֶה" .6 ין עֵׁ אֵׁ ָרה ָהִאָשה שֶּ ן ַאף, ָלּה ְכשֵׁ ינָן הֵׁ ִרים אֵׁ  ". ָלּה ְכשֵׁ

 ___________________________________________כשרה? הלאילו עדויות אין האיש .א

 כתוב את הנימוק לכך:__________________________________________________ .ב

 לאילו עדויות, אישה כשרה להעיד?_________________________________________ .ג

 באר את הכלל שהמשנה מביאה:____________________________________________ .ד

_________________________________________________________________ 
 

 .חלול שבת על ידי עדי קידוש החודש  - משנה ט'
 

 :מושג
 
ה .א  .מפחדים - צֹודֶּ

 

 
 

 'טשאלות משנה 

 

 ________________________________________משנה?_____________כותרת ל תובכ .1

 על איזה יום מדברת משנתינו?_______________________________________________ .2

 ______________________________של המשנה:_____ ברישאכתוב את המלה האחרונה א.  .3

 ____________________________של המשנה:_____ מציעתאברונה כתוב את המלה האחב. 

 של המשנה:___________________________________ בסיפאג. כתוב את המילה האחרונה 

י( ט) ָרָאה מִּ ת שֶּ ש אֶּ ינֹו ַהחֹדֶּ  .ַבִמָטה ֲאִפלּו, ַהֲחמֹור ַעל אֹותֹו מֹוִליִכין     ְלַהלְֵׁך  יָכֹול ְואֵׁ

ה ְוִאם  . ַמְקלֹות ְביָָדם לֹוְקִחין       , ָלהֶּם צֹודֶּ

ם ְך ָהיְָתה ְואִּ רֶּ   .ְמזֹונֹות ְביָָדם לֹוְקִחין      , ְרחֹוָקה דֶּ

ַעל   ת ְמַחְלִלין ָויֹום ַליְָלה ַמֲהַלְך שֶּ ש ְלעֵׁדּות ְויֹוְצִאין ַהַשָבת אֶּ  ,ַהחֹדֶּ

נֱֶּאַמר   לֶּה :שֶּ י אֵׁ ר ה' מֹוֲעדֵׁ  .)ויקרא כג, ד( ְבמֹוֲעָדם אֹוָתם ִתְקְראּו ֲאשֶּ
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 השלם בטבלה את המצבים בהם מותר לעדי קידוש החודש ולמלוויהם לחלל את השבת: .4
 

 הסיבה מה יכולים לעשות המקרה 

 א
ינֹו   ְך ְלַהלֵׁ  יָכֹול אֵׁ

1.  

2.  

ה ב    ָלהֶּם צֹודֶּ

ְך ָהיְָתה ג רֶּ    ְרחֹוָקה דֶּ

 

לֶּה" .5 י אֵׁ ר ה' מֹוֲעדֵׁ  . כתוב, ספר פרק ופסוק משם נלקח ציטוט זה: ________"ְבמֹוֲעָדם אֹוָתם ִתְקְראּו ֲאשֶּ

________________________________________________________________ 

 זאתלמדים כיצד  :כתוב .ויום רק אם העדים יודעים שיגיעו לירושלים תוך לילהמותר לחלל את השבת  .6

 ____________:_________________________________________________הפסוקמ
  

 


