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 תכנית הלימודים החדשה במשנה, על פי סדר המועדים, ומסכתות נוספות
 כסלו -חודשים חשון

 
 פרק א' -מסכת תענית 

 גשמיםבזמן עצירת התעניות   ,הזכרת גשמים/  תזמן שאלנושאי הפרק: 
 

  'אפרק א' משנה תענית: מסכת 
 

 גבורות גשמים מאימתי מתחילים להזכיר : נושא המשנה

 :מושגים
 

 .ממתי - ֵמֵאיָמַתי .א

ין .ב ירִּ   של השנייה בברכה "הגשם ומוריד הרוח משיב" :אמירת -ים מ  ש  ת ג  רּובּות ג  ר  כ  ז  ה   - ַמְזכִּ

 .גשמים כמוריד ה"הקב של גדולתו את מציינים זו בברכה. )גבורות ה'( העמידה תפילת              

 כל אחד מבטא  ,יב נושא מסוים, הלכתי או רעיוניביניהם סב החולקיםתלמידי חכמים  - תוקַ ֹלחַ מַַ .ג

 .והמקור עליו הוא התבסס ומביע את דעתו על פי הבנתו, מזווית ראיה שלו              

 או "ברכנו". "ותן טל ומטר לברכה" בברכת "ברך עלינו..." :בקשת - יםמִַּשַָתַגְַילַַאִַּשְַ .ד

ה שתי משמעויות בעברית                          ֵאל   . בירור דבר מה.2. בקשה. 1 :למילה ש 

 כינוי לחג סוכות בלשון חז"ל. - ָחג .ה

י .ו רַַרבִּ ז  יע   בדור  תנאיםמגדולי ה -רבי אליעזר בן הּורקנּוס   או רבי אליעזר הגדול  בשמו המלא - ֱאלִּ

 השני, בתקופת חורבן בית שני ולאחריו, מבחירי תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, כונה                   

 )בעלה של אחותו אימא על ידו: "בור סוד שאינו מאבד טיפה" גיסו של רבן גמליאל דיבנה                   

 .שלום(                         

י .ז עַַַַרבִּ  תלמידו הגדול היה רבי עקיבא, בר  בדור השני. תנא, לוירבי יהושע בן חנניה ה - ְיהֹושֻׁ

 בהיותו ילד קטן, הייתה  .פחמיםפלוגתא של רבי אליעזר. התפרנס מייצור ומכירת                    

 , ועל "בשביל שיתדבקו אזניו בדברי תורה" מדרשאמו מוליכה את עריסתו לבית ה                   

 ."רבי יוחנן בן זכאי "אשרי יולדתו -כך שבחו רבו                    

עֹונ תֹו .ח  בזמנו. - ב 
 
 
 

 

  

ין ֵמֵאיָמַתי( א)                     ירִּ ים? ְגבּורֹות ַמְזכִּ מִּ  ְגשָׁ

י     יֶעֶזר ַרבִּ יֹום אֹוֵמר: ֱאלִּ אשֹון( טֹוב) מִּ רִּ ג ֶשל הָׁ  . חָׁ

י      עַ  ַרבִּ ּיֹום אֹוֵמר: ְיהֹושֻׁ ַאֲחרֹון טֹוב מִּ ג ֶשל הָׁ  . חָׁ

י לֹו ָאַמר    ַע: ַרבִּ יל ְיהֹושֻׁ ים ְוֵאין הֹואִּ מִּ א ַהְגשָׁ יַמן ֶאלָׁ ה סִּ לָׁ ג ְקלָׁ ה, ֶבחָׁ מָׁ יר? לָׁ  ַמְזכִּ

י לֹו ָאַמר   יֶעֶזר: ַרבִּ י ַאף ֱאלִּ י לֹא ֲאנִּ ַמְרתִּ אֹול אָׁ שְׁ  ,לִּ

א יר ֶאלָׁ יב, ְלַהְזכִּ רּוחַ  ַמשִּ יד הָׁ  ְבעֹונָׁתֹו! ַהֶגֶשם ּומֹורִּ

ם לֹו: ָאַמר                   ם, ֵכן אִּ יר ְיֵהא ְלעֹולָׁ  :ַמְזכִּ

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%98_%D7%9C%D7%95%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%98_%D7%9C%D7%95%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%97%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%97%D7%9D


 הרב שמואל רוזנברג            בס"ד
 ~ 2~   לקט משניות לכתה ג' 

 :סיכום המשנה

הגשם בו מתחילים בהזכרת תאריך לגבי ה ,במשנתינו מתנהל דיון בין רבי אליעזר ורבי יהושע

יב) בתפילת העמידה רּוחַ  ַמשִּ יד הָׁ שֶ  ּומֹורִּ . והשיב לטענות .  כל אחד הסביר על פי סברה והגיון את דעתו(םַהגָׁ

 .חברו
 

 'שאלות משנה א
 

 ______________למשנה:_________________________________כתוב כותרת  .1

  שני אומרים. והם: -במשנתנו מוזכרים שני תנאים  .2

 התנא:_________ מה ידוע עליו:____________________________________ .א

___________________________________________________________ 

 עליו:____________________________________התנא:_________ מה ידוע  .ב

___________________________________________________________ 

ין ֵמֵאיָמַתי" .3 ירִּ ים? ְגבּורֹות ַמְזכִּ מִּ  ". ְגשָׁ

 לכותרת של המשנה.    את התשובה הנכונהסמנו 

ים ְגבּורֹותבאיזה מקום בתפילת עמידה  מזכירים " .א מִּ  "?ְגשָׁ

ים ְגבּורֹותבאיזו תפילה מתפילות היום מזכירים " .ב מִּ  "?ְגשָׁ

ים ְגבּורֹותמאיזה תאריך בשנה מזכירים בתפילה " .ג מִּ  "?ְגשָׁ

ים ְגבּורֹותבאיזו שעה מזכירים בתפילה " .ד מִּ    "?ְגשָׁ

ין ֵמֵאיָמַתי" .4 ירִּ ים ְגבּורֹות ַמְזכִּ מִּ  ". ?ְגשָׁ

יןבלשון המשנה נאמר: " .א ירִּ  ______________". בלשוננו היום אנו אומרים: ____ַמְזכִּ

ים ְגבּורֹותמי צריך להזכיר  .ב מִּ  סמנו את התשובה הנכונה: ? ְגשָׁ

 .החזן -

 .בית הדין -         

 .כל מי שמתפלל -         

 .ר' אליעזר ור' יהושע -         

ין ֵמֵאיָמַתיבמשנה כתוב: " .5 ירִּ ים? ְגבּורֹות ַמְזכִּ מִּ  תַר כָׁ זְ הַ " :את התשובה הנכונה מהי סמן"  ְגשָׁ

ים מִּ  :"ְגשָׁ

 .דינה מזכירה בבית הספר -        

 .דני מזכיר לחברו לא לשכוח את המחברת -        

 .באמירת תהילים מזכירים הילדים את שמות החולים -        

 .שהיא הבטיחה לו מתנה שלו לאמאדן מזכיר  -        

 את הכותרת של המשנה במילים שלנו. השלם את המילים החסרות. העזר בתרמילון: ובכת .6

___ לומר ________בשנה _____א: מאיזה __י__ ה_______ של ___________

 __"?________ומוריד__ הרוח ___________"_ ____:________________בתפילת

 

 מתחילים, חג, הנושא, המשנה, יום, מסיימים, העמידה, שחרית, משיבתרמילון: הגשם, 
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יבא. עיינו בסידור בתפילת העמידה והעתיקו תשע מילים שמופיעות לפני שאומרים: " .7 רּוחַ  ַמשִּ  הָׁ

יד ֶשם ּומֹורִּ ". ]כדאי לחלק את הכיתה לקבוצות. חלק יעתיקו מתפילת שחרית, חלק מתפילת ַהגָׁ

 מתפילת מוסף של ראש חודש, חלק מתפילות שבת[פילת ערבית, חלק תמנחה, חלק מ

 :__________________________ורותיו של ה' שמופיעות בברכה זוב. כתבו שתים מגב

 __________________________"?גבורות גשמיםג. הסבירו מדוע ברכה זו נקראת: "

   ___________________________________________________________ 

ים:סמן א .8 מִּ ַרת ְגבּורּות ְגשָׁ  ת התשובה הנכונה לגבי ַהְזכָׁ

 בקשה מה' שיוריד גשם. -        

 בקשה מה' שיוריד שלג. -        

 להיזכר שירדו גשמים. -        

 אומרים את שבחיו של ה'. -        

יא.  .9 יֶעֶזר ַרבִּ יוְׁ  ֱאלִּ עַ  ַרבִּ  מסכימים שמזכירים גבורות גשמים בחג. איזה חג מהתורה שיש בו  ְיהֹושֻׁ

 _________________________חוגגים לפני החורף? ,טוב ראשון ויום טוב אחרון יום    

יהשלם בטבלה מחלוקת ב.  יֶעֶזר ַרבִּ יו ֱאלִּ עַ  ַרבִּ  ממתי מזכירים את גבורות ה' בהורדת גשם: ְיהֹושֻׁ

 

 תאריך עברי מדויק המשנהזמן ההזכרה בלשון  

י יֶעֶזר ַרבִּ    ֱאלִּ

י עַ  ַרבִּ    ְיהֹושֻׁ

 

ילפי  .ג עַ  ַרבִּ מזכירים גבורות גשמים ביום טוב אחרון. איזה שם נוסף יש ליום  ְיהֹושֻׁ

 _____________________זה?

י לֹו ָאַמר"א.    .10 עַ  ַרבִּ  _____________________________". מי אמר למי?______ְיהֹושֻׁ

יל"ב.    ים ְוֵאין הֹואִּ מִּ א ַהְגשָׁ יַמן ֶאלָׁ ה סִּ לָׁ ג ְקלָׁ ה, ֶבחָׁ מָׁ יר? לָׁ  ". השלם את המשפט הנכון בדבריַמְזכִּ

י       עַ  ַרבִּ  .ְיהֹושֻׁ

זה סימן קללה. אז למה    בחג הסוכות  / לא יורדים    גשמים בחג הפסח  /   יורדים   הרי אם 

 של החג?     ביום האחרון  /   לבקש גשמים ביום הראשון

 יורדים גשמים בחג זה סימן קללה?______________________________ מדוע אםג.   

     ___________________________________________________________ 

  

י לֹו ָאַמר" א.   .11 יֶעֶזר ַרבִּ  י?___________________________________". מי אמר למֱאלִּ

י ַאףב. "  י לֹא ֲאנִּ ַמְרתִּ אֹול אָׁ שְׁ א ,לִּ יר ֶאלָׁ יב, ְלַהְזכִּ רּוחַ  ַמשִּ יד הָׁ  ". ְבעֹונָׁתֹו! ַהֶגֶשם ּומֹורִּ

 ים. )העזר בהסבר המושגים(_____________________מִּ שָׁ ול גְ אֹ שְ הסבר מה הכוונה: לִּ      
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ת מתוך  ְרכַּ   ה': ְגבּורֹותתפילת העמידה )שמונה עשרה / תפילת לחש( בִּ
ה תָּ בֹור אַּ ם גִּ יֵּה. ה' ְלעֹולָּ ים ְמחַּ תִּ ה מֵּ תָּ ב אַּ יעַּ  רַּ  :ְלהֹושִּ
יד - בקיץ ל מֹורִּ טָּ  :הַּ

יב - בחורף שִּ רּוחַּ  מַּ יד הָּ ם ּומֹורִּ שֶּׁ גָּ  :הַּ
ל ְלכֵּ ים ְמכַּ יִּ ד חַּ סֶּׁ יֶּׁה. ְבחֶּׁ ים ְמחַּ תִּ ים מֵּ ֲחמִּ ים ְברַּ בִּ ְך. רַּ ים סֹומֵּ א. נֹוְפלִּ ים ְורֹופֵּ יר חֹולִּ תִּ  ּומַּ

ים יֵּם. ֲאסּורִּ תֹו ּוְמקַּ י ֱאמּונָּ נֵּ ישֵּ ר לִּ פָּ י. עָּ מֹוָך מִּ ל כָּ עַּ י ְגבּורֹות בַּ ה ּומִּ ְך דֹומֶּׁ ְך. לָּ לֶּׁ ית מֶּׁ מִּ יֶּׁה מֵּ  ּוְמחַּ
יחַּ  ְצמִּ ה ּומַּ  :ְישּועָּ

עֹוָנתֹו"  .12  א. מה פירוש המילה:________________________________________ ".בְׁ

עֹוָנתֹוב. מתי זה נחשב                      ילפי  בְׁ יֶעֶזר ַרבִּ  __________________________?ֱאלִּ

עֹוָנתֹוג. מתי זה נחשב                      ילפי  בְׁ עַ  ַרבִּ  ?___________________________ְיהֹושֻׁ

י לֹו ָאַמר"במשנה כתוב:   .13 יֶעֶזר ַרבִּ י ַאף :ֱאלִּ י לֹא ֲאנִּ ַמְרתִּ אֹול אָׁ שְׁ א ,לִּ יר ֶאלָׁ  ".ְלַהְזכִּ

 מתאימה למשנה שלנו:האת ההגדרה  סמנולפניכם שלוש הגדרות למילה "לשאול".      

 .לבקש משהו ממישהו .א

 .לשאול מישהו שאלה .ב

 .להלוות דבר ממישהו .ג

 ".ותן טל ומטר" ,"משיב הרוח"בתפילת שמונה עשרה מתפללים בקשר לגשם פעמיים:   .14

  .וסמנו את האפשרות הנכונההתבוננו בפירוש של המשנה      

 .שאילת גשמים / היא תפילה של:  הזכרת גשמים ,"משיב הרוח" -

 .שאילת גשמים/  הזכרת גשמים : של היא תפילה ,"ומטר "ותן טל -

ם לֹו: ָאַמר"  .15 ם, ֵכן אִּ יר ְיֵהא ְלעֹולָׁ  ". כתוב:ַמְזכִּ

 תשובה  מי אמר למי:____________________________ אמירה זו הינה: שאלה  / .א

ם" .ב ם, ֵכן אִּ יר ְיֵהא ְלעֹולָׁ ידברי  הסבר את ."ַמְזכִּ עַ  ַרבִּ  :_______________________ְיהֹושֻׁ

___________________________________________________________ 

 :השלם מי אני  .16

יעֲ ְלדַ  .א ים ְגבּורֹות תִּ מִּ ּיֹום מזכירים ְגשָׁ אשוןֹ  טֹוב מִּ רִּ  של סוכות:___________________ הָׁ

יעֲ ְלדַ  .ב ים ְגבּורֹות תִּ מִּ ּיֹום מזכירים ְגשָׁ  של סוכות:___________________ האחרון טֹוב מִּ

 במשנה זו יש מחלוקת בין חכמים והם דנים ביניהם.סכום המשנה,   .17

 ____________________________________מי הם התנאים ביניהם נערך הדיון? .א

 _________________________________________על איזו שאלה נערך הדיון? .ב

 . התחילו כך:נךבלשו העתיקו את המשנה בצורת דו שיח .ג

ימאימתי מזכירין גבורות גשמים?           יֶעֶזר ַרבִּ  ____________________: מיום טוב....ֱאלִּ

י          עַ  ַרבִּ  ___________________________________________________:ְיהֹושֻׁ

         ___________________________________________________________ 

         ___________________________________________________________ 

         ___________________________________________________________ 

 : שמו של מי שאמר את הדברים.   אומרסמנו בקו את ה .ד     

יצבעו את כל הדברים שאמר  .ה      יֶעֶזר ַרבִּ יבצבע אחד, ואת כל דברי  ֱאלִּ עַ  ַרבִּ  בצבע אחר.  ְיהֹושֻׁ
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  פרק א' משנה ב'תענית: מסכת 
 

  ?ממתי ועד מתי מזכירים גשמים ושואלים גשמים: נושא המשנה

 :מושגים
 

 כל אחד מבטא  ,יב נושא מסוים, הלכתי או רעיוניביניהם סב החולקיםתלמידי חכמים  - תוקַ ֹלחַ מַַ .א

 במשנתינו  .והמקור עליו הוא התבסס דעתו על פי הבנתו, מזווית ראיה שלו ומביע את              

 רק רבי מאיר מביא מקור מקראי לדבריו.              

ָלאַ...ֵַאין .ב  הכוונה במשנתינו  (אין שואלין את הגשם אלא סמוך לגשמים -משפט בלשון חכמים המציין שלילה מודגשת. )ַ-ַא 

 .רק סמוך לתקופת הגשמיםגשמים  )מבקשים(ואלים שש :היא                   

יםַָסמּוְך .ג  .קרוב לזמן בו רגילים לרדת גשמים - ַלְגָשמִּ

 או "ברכנו". "ותן טל ומטר לברכה" בברכת "ברך עלינו..." :בקשת - יםמִַּשַָתַגְַילַַאִַּשְַ .ד

ה שתי משמעויות בעברית:                           ֵאל   . בירור דבר מה.2. בקשה. 1למילה ש 

 כינוי לחג סוכות בלשון חז"ל. - ָחג .ה

 מלאכה. למעט מלאכות בעשיית יום טוב, אסור הינו יום הראשון השבעה ימים.  נמשך - ותכַֹגַסּוחַַ .ו

 .שמיני עצרת  :גם יום טוב, ונקרא חג הואההקשורות לאוכל נפש. היום השמיני של                 

י .ז ירַַרבִּ  תנא בדור הרביעי, תלמידו של רבי עקיבא כלל ידוע הוא: סתם משנה אליבא דרבי  -ֵמאִּ

 .מאיר, והיא כפי שקבלה מרבו                

ְפֵניַָהעֹוֵבר .ח ַשליח הציבור/ החזן. - ַַהֵתָבהַלִּ

רֹון .ט ירַָהַאח  ַבתפילת מוסף, אומר: "משיב הרוח ומוריד הגשם".ַשליח הציבור/ החזן -ַַמְזכִּ

אשֹון .י ירַָהרִּ ַאומר: "משיב הרוח ומוריד הגשם".ַבתפילת שחריתַשליח הציבור/ החזןַ-ַַמְזכִּ

בֹורַַעד .יא ַיע  ַסחַש  ַעד שיסתיים חג הפסח.ַ-ַַהפ 

ֵיֵצאַַעד .יב יָסןַש   עד שיסתיים חודש ניסן )עד ר"ח אייר(.ַ-ַנִּ

ָלא.....ֵַאין .יג  מופיע פעמים רבות במשנה. פירוש מבנה זה הוא:  אין הזהו מבנה של משפט ַ-.....א 

 .הכוונה כך אלא הכוונה היא אחרתעושים כך, אלא יש לעשות אחרת. או: אין                          
 
 

 

 

ין ֵאין( ב) ים ֶאת שֹוֲאלִּ מִּ א ַהְגשָׁ מּוְך ֶאלָׁ ים סָׁ מִּ  .ַלְגשָׁ

י ה ַרבִּ עֹוֵבר אֹוֵמר: ְיהּודָׁ ְפֵני הָׁ ה לִּ   ַהֵתבָׁ

ַאֲחרֹון טֹוב ְביֹום                          ג  ֶשל הָׁ ַאֲחרֹון  -חָׁ יר הָׁ אשֹון, ַמְזכִּ רִּ יר ֵאינֹו הָׁ  .ַמְזכִּ

אשֹון טֹוב ְביֹום                       רִּ אשֹון  -ֶפַסח  ֶשל הָׁ רִּ יר הָׁ ַאֲחרֹון, ַמְזכִּ יר ֵאינֹו הָׁ  .ַמְזכִּ

ַתי ַעד ין ֵאימָׁ ים? ֶאת שֹוֲאלִּ מִּ   ַהְגשָׁ

י                                    ה ַרבִּ  .ַהֶפַסח ֶשַּיֲעבֹור ַעד אֹוֵמר: ְיהּודָׁ
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 :סיכום המשנה

ם מימבקשים גש וכן ממתי ועד מתי ם.מיממתי ועד מתי מזכירים גשבשאלה המשנה עוסקת 
 בתפילת העמידה.

גשם  מבקשים מה' משך הזמן בו , לגבי מאירורבי  יהודהבמשנתינו מתנהל דיון בין רבי גם 

ה)בתפילת העמידה  כָּ ְברָּ ר לִּ טָּ ל ּומָּ ן טַּ  לדבריו. רבי מאיר מביא מקור מהנביא יואל .(ְותֵּ
 

 'שאלות משנה ב
 

 ______________כתוב כותרת למשנה:_________________________________ .1

 א._______________ ב.________________ שני תנאים מופיעים בשמם במשנה והם: .2

 ________________________________________________.1 :מה ידוע עליהם     

                           2________________________________________________. 

ין ֵאין" .3 ים ֶאת שֹוֲאלִּ מִּ א ַהְגשָׁ מּוְך ֶאלָׁ ים סָׁ מִּ   ". ַלְגשָׁ

 את החסר:  םהשלא. 

יןבלשון המשנה נאמר: "      _____________". בלשוננו היום אנו אומרים: _שֹוֲאלִּ

 __. בלשוננו היום _____מילה נוספת עליה למדנו במשנה הקודמת. בלשון המשנה: _ בוכתב.      

 ___. _____אנו אומרים:_         

מּוְך"ג.       ים סָׁ מִּ  הנכון:". סמנו את הפירוש ַלְגשָׁ

 כשלא ירד כלל גשם -

 רק אחרי שכבר ירד גשם -

 כשמתחילים להתפלל "משיב הרוח ומוריד הגשם". -

 לפני הזמן שצפוי לרדת בו גשם, בתחילת החורף -

ג" המושג: סמן את התשובה הנכונה לגבי .4  :"חָׁ

 .פסח -    

 .שבועות -    

 .סוכות -    

 .ראש השנה -    

יבטבלה לגבי הזכרת: משיב הרוח ומוריד הגשם לפי  הנכונההקף בעיגול את התשובה  .5 ה ַרבִּ  .ְיהּודָׁ

 

ַיוםַטובַראשוןַשלַפסח יום טוב אחרון של חג )סוכות( 

 מזכיר /  אינו מזכיר מזכיר /  אינו מזכיר תפילת שחרית

 מזכיר /  אינו מזכיר מזכיר /  אינו מזכיר תפילת מוסף
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 הנכונה:הקף בעיגול את התשובה  .6

ין ֵמֵאיָמַתיבמשנה א נאמר: " .א ירִּ ים? ְגבּורֹות ַמְזכִּ מִּ  " היא:ֵמֵאיָמַתימילה "ה". פירוש ְגשָׁ

 .יתַ ד מָׁ עַ /  יתַ מָׁ     

ַתי ַעדבמשנה ב נאמר: " .ב ין ֵאימָׁ ים? ֶאת שֹוֲאלִּ מִּ ַתי ַעד" פירוש המילים: "ַהְגשָׁ  " הם: ֵאימָׁ

 .יתַ ד מָׁ עַ  / יתַ מָׁ     

 שתי תשובות במשנה.על שאלה זו יש  .7

ילפי  .א ה ַרבִּ  :_____________ כלומר:____________________________עד ְיהּודָׁ

 עד:______________ כלומר:____________________________ לפי  .ב

 עם לדבריו מהמקרא:_____________טכתוב את המילה ממנה למדים שרבי מאיר מביא  .ג

 ____________________ם לקוח הפסוק:כתוב בפירוט ספר פרק ופסוק מש .ד

 ". כתוב:" .8

 ". על איזה חודש מדובר:_____________________________________" .א

 כיצד למד מפסוק זה רבי מאיר ששואלים גשם עד סוף החודש:___________________ .ב

___________________________________________________________ 

 השלם בלשון המשנה: .9

 

 בלשון המשנה בלשוננו 

 א

ַאֲחרֹון "טְביֹו כֹות ַחג ֶשל הָׁ ית ֶשל  ץ"ַהשַ  , סֻׁ  ַשֲחרִּ

יר ֵאיֹנו יב" ַמְזכִּ רּוחַ  ַמשִּ יד הָׁ ל " ַהֶגֶשם ּומֹורִּ  ֲאבָׁ

ַלת ֶשל ץ"ַהשַ  ף ְתפִּ יר ֵכן מּוסָׁ יב" ַמְזכִּ רּוחַ  ַמשִּ  " הָׁ

 

 

 

 ב

אשֹון טֹוב ְביֹום רִּ ית ֶשל ץ"ַהשַ  ֶפַסח ַחג ֶשל הָׁ  ַשֲחרִּ

יר יב"  ַמְזכִּ רּוחַ  ַמשִּ יד הָׁ ל" ַהֶגֶשם ּומֹורִּ  ץ"ַהשַ  ֲאבָׁ

ַלת ֶשל ף ְתפִּ יר לֹא מּוסָׁ יב" ַמְזכִּ רּוחַ  ַמשִּ  ..." הָׁ

 

 

 

 

  פרק א' משנה ג'תענית: מסכת 
 

  את הגשמים בו מתחילים לשאול התאריך : נושא המשנה

 :מושגים
 

ין .א לִּ תַשֹוא  יםַא   או "ברכנו". "ותן טל ומטר לברכה" בברכת "ברך עלינו..." :בקשת - ַהְגָשמִּ

ה שתי משמעויות בעברית:                                   ֵאל   . בירור דבר מה.2. בקשה. 1למילה ש 

יֵאלַַרָבן .ב ֶנה )או: רבן גמליאל השני(ידוע גם בשם ַ-ַַגְמלִּ י ב  יֵאל ד  ל  מ  ן ג  ב   מנהיג רוחני ונשיא  שימש .ר 

 ישראל אחרי המרד הגדול וחורבן בית המקדש השני. בן למשפחת הלל הזקן. סבו                    

 .משנה, עורך הרבי יהודה הנשיאשל                    

רֹון .ג ְשָרֵאלַַאח  ְביִּ  אחרון עולי הרגלים. - ש 
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94
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 :סיכום המשנה
במחלוקת שבין תנא קמא )ת"ק( לרבן גמליאל לגבי התאריך המדויק בו המשנה עוסקת 

 .ערך של התחשבות בזולתמתחילים לשאול גשמים. במשנה בא לידי ביטוי ה

מאחרים הטעם לקביעת תאריך שאילת גשמים הוא הדאגה לעולי הרגלים. כל עם ישראל 
יספיק להגיע הגר בצפונה של ארץ ישראל, כדי שאחרון עולי הרגלים  - את שאלת הגשמים

. אחריות ואכפתיות לעולי הרגלים, התחשבות באחרים. ]כשהם הגיעו עוד היה לביתו בחזרה

, כמו כן הם עלולים להיתקע ליד נהרות שעלו על גדותיהם ולא קיץ והם לא באו מוכנים
 [.לבתיהם בזמןיוכלו לשוב 

 

 'שאלות משנה ג
 

 ______________כתוב כותרת למשנה:_________________________________ .1

  _______________ וא:במשנה וה בשמו חד מופיעאתנא  .2

 ________________מה ידוע עליו:____________________________________     

לָשהא. " .3 שְׁ ן בִּ  ". כתוב:ְבַמְרֶחְשוָׁ

 אומר דין זה:_________________ מי .1

 כמה ימים חלפו מאז סוכות:______________________ .2

הב. " ְבעָׁ  ".בֹו ְבשִּ

 מי אומר דין זה:________________ .1

 כמה ימים חלפו מאז סוכות:______________________ .2

 ג. מה טעמו של רבן גמליאל:___________________________________________

יֵאל ַרָבןבין דעת ת"ק לדעת הימים פרש . מה הד  :___________________________ַגְמלִּ

 . מה נוכל ללמוד ממחלוקת זו על התחשבות באחרים:__________________________ה

     ___________________________________________________________ 

 שאלת סיכום: .4

 .השלם מילים שיסבירו טוב יותר את הכתוב במשנה )העזר בתרמילון(

__ ________ _______ ____בשלשה במרחשון, ___: ______ _________ _________ 

 .__   שואלין את הגשמים_________ ________

_____ ________, חמשה עשר יום אחר החג ___רבן גמליאל אומר: בשבעה בו  __

___________ ________  __ 

             

 :  אחד עשר יום אחר החג, שואלים את הגשמים, במרחשון, תנא קמא אומר,תרמילון

 עםט קרהמ תאריך ומרא
לָשה( ג)  שְׁ ן בִּ ין ְבַמְרֶחְשוָׁ ים ֶאת שֹוֲאלִּ מִּ   .ַהְגשָׁ

יֵאל ַרָבן ה אֹוֵמר: ַגְמלִּ ְבעָׁ   ,בֹו ְבשִּ

ה שָׁ ר ֲחמִּ שָׁ ג ַאַחר יֹום עָׁ  ֶהחָׁ

יעַ  ְכֵדי   ַאֲחרֹון ֶשַּיגִּ

ֵאל ְשרָׁ ְנַהר ֶשְביִּ ת לִּ  :ְפרָׁ
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עיינו בלוח השנה וכתבו באיזה יום בשבוע יחול השנה ז' במרחשוון. כתבו איזו פרשה יקראו  .5

 :____________________בשבת שאחרי ז' בחשוון ,בתורה

בהזכרת גשמים ובשאלת גשמים, היעזר במשניות  השונותאת הדעות בטבלאות  השלם .6

 :הקודמות

 

 הזכרת גשמים

 דעתומה  משנהבאיזו  התנא 

י יתַ מָׁ מִּ  יֶעֶזר ַרבִּ    ֱאלִּ

י עַ  ַרבִּ    ְיהֹושֻׁ

י ה ַרבִּ    ְיהּודָׁ

י יתַ ד מָׁ עַ  ה ַרבִּ    ְיהּודָׁ

 

 שאילת גשמים

 

 פסוק /הטעם  דעתומה  משנהבאיזו  התנא 

    קמאתנא  יתַ מָׁ מִּ 

יֵאל ַרָבן     ַגְמלִּ

י יתַ ד מָׁ עַ  ה ַרבִּ     ְיהּודָׁ

    

 

  פרק א' משנה ד'תענית: מסכת 
 

  הגשמים היחידים להתענות בגלל בצורתבו מתחילים  הזמן : נושא המשנה

 :מושגים
 

ים .א ידִּ   .תלמידי חכמים - ְיחִּ

ין .ב ְתַענִּ  צמים.ַ- מִּ

ין .ג יןַאֹוְכלִּ ָחֵשָכהְַושֹותִּ ש   ד שיעלה עמוד ע ,מותר להם לאכול ולשתות כל ליל התענית - מִּ

 כל זמן שלא ישנו. ,השחר                                

 האור הראשון הנראה ביום. - רחַַשַָדַהַַמּועַ  .ד
 

 

 

 

 

 

 

יעַ ( ד) גִּ ה הִּ ְבעָׁ ר שִּ שָׁ ן עָׁ ים יְָׁרדּו ְולֹא ְבַמְרֶחְשוָׁ מִּ   ְגשָׁ
ילּו ְתחִּ ים הִּ ידִּ ין ַהְיחִּ ְתַענִּ לש מִּ ּיֹות שָׁ  .ַתֲענִּ
ין לִּ ין אֹוכְׁ ה ְושֹותִּ ֵשכָׁ ֶשחָׁ  , מִּ
ין רִּ תָׁ ה :ּומֻׁ אכָׁ ְמלָׁ ה, בִּ יצָׁ ְרחִּ ה, ּובִּ יכָׁ יַלת, ּוְבסִּ ְנעִּ ל ּובִּ יש. ַהַסְנדָׁ ה ּוְבַתְשמִּ טָׁ  : ַהמִּ
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 :סיכום המשנה

צמים תלמידי  בהםבשלוש תעניות ראשונות )בימים שני, חמישי, שני( המשנה עוסקת 
 חכמים בגלל הבצורת.

 'שאלות משנה ד

 כתוב כותרת למשנה:_______________________________________________ .1

יעַ " .2 גִּ ן הִּ ר ְבַמְרֶחְשוָׁ שָׁ ה עָׁ ְבעָׁ  ". כתוב כמה ימים עברו מאז סוכות:__________________שִּ

ים" .3 ידִּ ין ַהְיחִּ ַענִּ תְׁ לש מִּ ּיֹות שָׁ ין .ַתֲענִּ לִּ ה,  אֹוכְׁ ֵשכָׁ ֶשחָׁ ין מִּ יןְושֹותִּ ה...ּוֻמָתרִּ אכָׁ ְמלָׁ ". כתוב את : בִּ

 המילים המודגשות כפי שאנו כותבים אותן היום:__________ __________ _________

ים" .4 ידִּ  ". כתוב:ַהְיחִּ

יםמיהם אותם  .א ידִּ  :_____________________________________________ַהְיחִּ

 מה הם היו עושים:_______________________________________________ .ב

 באילו ימים מתענים:__________   ___________   ____________ .ג

מּודַַהָשַחרמהו: " .ד  _______________________________":_____________ע 

 ומתי היא הסתיימה:________________ ______________התענית:__ החלהממתי  .ה

 ות למרות שהם אסורים בתעניות אחרות והם:שעדברים מותר למתענים לחמשה  .ו

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

5. ____________________________ 

  פרק א' משנה ה'תענית: מסכת 
 

 בשל בצורת גשמים ציבורה ראשונות שנגזרות על שלש תעניות: נושא המשנה
 :מושגים

ַ .א ין ַגֹוְזרִּ ין בּור...ֵביתַדִּ  בשונה מהמשנה הקודמת ששם היחידים יזמו תענית מעצמם.  - ַעלַַהצִּ

  במשנינו כל הצבור צם מבוקר עד ערב, שני חמישי ושני.                                           

יןַ .ב יםַ-גֹוְזרִּ ו  צ   .מ 

ין .ג יןַאֹוְכלִּ ָחֵשָכהְַושֹותִּ ש   ד שיעלה עמוד ע ,מותר להם לאכול ולשתות כל ליל התענית - מִּ
 כל זמן שלא ישנו. ,השחר                                

 
 

 
 

 

 
 

 

 

יעַ ( ה) גִּ ים הִּ מִּ ְסֵלו ְולֹא יְָׁרדּו ְגשָׁ   רֹאש ֹחֶדש  כִּ

בּור.  יֹות ַעל ַהצִּ לש ַתֲענִּ ין שָׁ ין גֹוְזרִּ  ֵבית דִּ

ין לִּ ה,  אֹוכְׁ ֵשכָׁ ֶשחָׁ ין מִּ  ְושֹותִּ

ין רִּ תָׁ ה :ּומֻׁ אכָׁ ְמלָׁ ה, בִּ יצָׁ ְרחִּ ה, ּובִּ יכָׁ ל, ּוְבסִּ יַלת ַהַסְנדָׁ ְנעִּ ה:, ּובִּ טָׁ יש ַהמִּ   ּוְבַתְשמִּ
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 :סיכום המשנה

 כל הציבוראותם צמים  ,)בימים שני, חמישי, שני( שניותבשלוש תעניות המשנה עוסקת 
 בגלל הבצורת.תעניות אילו נגזרות על ידי בית הדין 

במשניות שלנו מדובר ולוקחים אחריות כשיש צרה.  ,יחידים מיוחדים יוזמים מעצמםאנשים לעיתים  - מחויבות הציבור לקחת אחריות בעת צרה

 נושא.. כשהמצב מחמיר כל הציבור לוקח אחריות על ה, היחידים מתענים כדי לבטל את הצרהתותעניעל 
 

 'שאלות משנה ה
 

 כתוב כותרת למשנה:_______________________________________________ .1

יעַ " .2 גִּ ְסֵלו הִּ  , ". כתוברֹאש ֹחֶדש  כִּ

 _כמה ימים עברו מאז סוכות:__________________ .א

 ז' מר חשוון:_______________ -התחילו לשאול גשמים באם כמה ימים עברו ללא גשם,  .ב

יעַ " .3 גִּ ים הִּ מִּ ְסֵלו ְולֹא יְָׁרדּו ְגשָׁ  :השלם לפי התרמילון". רֹאש ֹחֶדש  כִּ

יעַ  גִּ ְסֵלו ______ ______ הִּ ן כִּ ין ֵבית. ֶגֶשם יַָׁרד לֹא ַוֲעַדיִּ ים דִּ ְתַענֹות גֹוְזרִּ ____________.  ַעל ְלהִּ

ים ֵהם ְתַענִּ ים ____________מִּ יםבְ   .יָׁמִּ  :________ ________ ________.  יָׁמִּ

יל  __________________________ַעדנמשך    __________________בְ  ַהצֹום ַמְתחִּ

ה שָׁ ים ֲחמִּ רִּ ר ְדבָׁ תָׁ ים מֻׁ ְתַענִּ   :ַלֲעשֹות ְלמִּ

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

5. ____________________________ 

 

 

 

 , לפניכם ציר זמן לחודשים תשרי, חשוון, כסלו.שאלת סיכום .4

 ...א' כסלו...כט' חשוון, יז' חשוון...ג' חשוון...א' חשווןכג' תשרי... ל' תשרי, 

 השנה וכתבו באילו ימים בשבוע חלים השנה תאריכים אלו.עיינו ביומן או בלוח  .א

  א' חשוון:________ ג' חשוון:_________ יז' חשוון:_________ א' כסלו:________

 עינו שוב במשניות הקודמות וכתבו מה נאמר במשניות על התאריכים שצוינו בציר הזמן?  .ב

 :___________________________________________________א' חשוון    

 :___________________________________________________ג' חשוון    

 :___________________________________________________יז' חשוון    

 :____________________________________________________א' כסלו    

 

 

 

ְנָדל, וׁשָ ֹלר, ִסיָכה, ְׁש ּויּבצִ , ְרִחיָצה, ה  ׁשוד  ח   אׁש:  ְמָלאָכה, ר  תרמילון ס  ת ה   ה, ְנִעיל 

ִמָטה, ע  נִ י, ׁש  יִׁש מִ י, ח  נִ ׁש               ְׁשִמיׁש ה   ים.בִ וכָ כ  את ה  ר, צ  ח  ׁשָ ות ה  ֹלי, ת 
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  פרק א' משנה ו'תענית: מסכת 
 

 גשמיםהעצירת בשל המשך גזירות חכמים  : נושא המשנה

 :מושגים

 .עברו הימים בהם התענו - ָעְברּוֵַאלּו .א

נּו .ב  .ין לא ירד גשםיה' לא נענה לתפילות ולתעניות, ועדַ- ְוֹלאַַנע 

 .יםאיסור נוספים ,נוסף משהו בתעניות הללו, התעניות נושאות אופי חמור יותר - ְיֵתרֹות .ג

ְבעֹודַיֹום .ד  עוד לפני שמתחיל היום. -ַמִּ

ין .ה יעִּ   משמיעים קולות בשופר. - ַמְתרִּ

ֵשָכה .ו םַח  יןַעִּ  .סחורתן לחוץ םמוציאיהחנויות קצת לעת ערב, אבל אין  ותדלת ם אתפותחי -ַַמטִּ

ין .ז ָתרִּ יַמֻׁ ישִּ מִּ  .כל היוםאת החנויות לפתוח מותר ַ-ַּוַבח 

ְפֵניְַכבֹודַ .ח  כדי שיספיקו להכין את כל הדרוש לשבת. - ַהַשָבתמִּ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :סיכום המשנה
 נוספות )בימים שני, חמישי, שני(,  המתחלקות לשתי קבוצות.תעניות  עשרבהמשנה עוסקת 

קבוצה ראשונה רצף של שלוש תעניות, קבוצה שניה רצף של שבע תעניות שבהן מוסיפים 
נוספות הן יממה שלמה, מערב ההתעניות איסורים נוספים. תעניות אלו צמים כל הציבור. 

עד ערב. וכן נוהגים בכל שאר איסורי תענית, כמו בתשעה באב. בחלק מהתעניות תוקעים 
 .בתי העסקאת בשופר ונועלים 

 
 'שאלות משנה ו

 
 כתוב כותרת למשנה:_______________________________________________ .1

רּו" .2  , ". כתובֵאלּו ָעבְׁ

 ________________________________:__________________על מי מדובר .א

יםתעניות התענו כבר עד עכשיו כמה  .ב ידִּ  ________________:_______________ַהְיחִּ

 :_______________________________הציבורכמה תעניות התענו כבר עד עכשיו  .ג

 איזה איסור נוסף בתעניות הללו לעומת הקודמות:___________________________ .ד

רּו)ו(   ֵאלּו ְולֹא ַנֲענּו  ָעבְׁ

בּור.  ּיֹות ֲאֵחרֹות ַעל ַהצִּ לש ַתֲענִּ ין שָׁ ין גֹוְזרִּ  ֵבית דִּ

ְבעֹוד יֹום ין מִּ ין ְושֹותִּ   .אֹוְכלִּ

ין ה: ַוֲאסּורִּ אכָׁ ְמלָׁ ה ,בִּ יצָׁ ְרחִּ ה ,ּובִּ יכָׁ סִּ ה,  ,ּובִּ טָׁ יש ַהמִּ ל ּוְבַתְשמִּ יַלת ַהַסְנדָׁ ְנעִּ  ּובִּ

אֹות.  ין ֶאת ַהֶמְרֲחצָׁ  ְונֹוֲעלִּ

רּו  ֵאלּו ְולֹא ַנֲענּו ָעבְׁ

בּור.  ּיֹות ַעל ַהצִּ ין )ֲעֵליֶהם( עֹוד ֶשַבע, ֶשֵהן ְשלש ֶעְשֵרה ַתֲענִּ ין גֹוְזרִּ  ֵבית דִּ

אשֹונֹות ֲהֵרי רִּ  ,ֵאלּו ְיֵתרֹות ַעל הָׁ

ין ֶאת ַהֲחנּויֹות ין ְונֹוֲעלִּ יעִּ ֵאלּו ַמְתרִּ  .ֶשבָׁ

י ין  ַבֵשנִּ רִּ תָׁ י מֻׁ ישִּ ה, ּוַבֲחמִּ ם ֲחֵשכָׁ ין עִּ ְפֵני ְכבֹו -ַמטִּ ת:מִּ  ד ַהַשבָׁ



 הרב שמואל רוזנברג            בס"ד
 ~ 13~   לקט משניות לכתה ג' 

אשֹונֹות ֲהֵרי" .3 רִּ אילו איסורים נוספים בתעניות הללו:  בלשונך כתוב,". ֵאלּו ְיֵתרֹות ַעל הָׁ

1___________________________._________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

 השלם סיכום סדר התעניות במשניות: ד', ה', ו' .4

 

 יםנִּ עֲ תְ מִּ הַ  הֶר קְ מִּ הַ  בלָׁ שָׁ הַ 
ה ים ַכמָׁ  יָׁמִּ

ים ְתֲענִּ  מִּ
ים ְבֵאלּו ים יָׁמִּ מִּ  צָׁ

 ַהצֹוםַהְתַחֲלת 

 ֶעֶרב / ֹבֶקר

ר ַמה תָׁ סּור ַמה/  מֻׁ  אָׁ

 ַלֲעשֹות

 א'

 משנה ד'

יעַ  גִּ ָון ז"י הִּ ֶחשְׁ  בְׁ

ים יְָׁרדּו ְולֹא מִּ  ְגשָׁ

  ___ ,___ ,___   

 ב'

 משנה ה'

יעַ  גִּ ֵלו ח"ר הִּ סְׁ  כִּ

ים יְָׁרדּו ְולֹא מִּ  ְגשָׁ

  ___ ,___ ,___   

 ג'

 משנה ו'

ְברּו ּיֹות  ג עָׁ  ַהַתֲענִּ

בּור ֶשל  ח"ְבר צִּ

ְסֵלו  ַנֲענו ְולֹא כִּ

  ___ ,___ ,___   

 ד'

 משנה ו'

ְברּו ּיֹות ו עָׁ  ַהַתֲענִּ

בּור ֶשל  ְוַעד צִּ

ו  ַנֲענו לֹא ַעְכשָׁ

  ___ ,___ ,___ 

___ ,___ ,___ 

,___ 

  

 
  פרק א' משנה ז'תענית: מסכת 

 
 ממעטים בשמחה, היחידים שבים ומתענים: גשמיםהעצירת בנוספות גזירות : נושא המשנה

 :מושגים

ין .א טִּ  .עושים פחות - ְמַמע 

 ., במשנה הכוונה למסחרתקשורת שמטרתה לשכנע או להשפיע על הזולתַ- ּוַמָתן ַמָשא .ב

ְנָין .ג  .במשנה הכוונה לבניין של שמחה, כגון: בניית בית לבן המתחתן - ְבבִּ

יָעה .ד ְנטִּ   .נטיעת עצים לנוי - בִּ

ין .ה  .דחויים, מי שנזפו בו - ְנזּופִּ

 .כינוי לקב"הַ- ָמקֹוםהַַ .ו

ְבֵני .ז יןַָאָדםַכִּ  .דחויים / לא רצויים לפני ה'ביטוי שמשמעו:  - ַלָמקֹוםַַהְנזּופִּ

ֱאַמר .ח נ   מילת פתיחה המציינת ציטוט מהמקרא. - ש 

 .ציטוט סוף המציינת מילה (וגומר) - 'וגו .ט

 

רּו( ז)      ין -ַנֲענּו  ְולֹא ֵאלּו ָעבְׁ א ְמַמֲעטִּ ן ְבַמשָׁ  ,ּוַמתָׁ

ְניָׁן  ה ְבבִּ יעָׁ ְנטִּ  ,ּובִּ

ין  ין ְבֵארּוסִּ שּואִּ  ּוְבנִּ

ְשֵאַלת  לֹום ּובִּ ם ֵבין שָׁ דָׁ ְבֵני, ַלֲחֵברֹו אָׁ ם כִּ דָׁ ין אָׁ קֹום ַהְנזּופִּ  .ַלמָׁ

ים ידִּ חִּ ים ַהיְׁ ים חֹוְזרִּ ְתַענִּ ן ֶשֵּיֵצא ַעד - ּומִּ יסָׁ  . נִּ

ן ָיָצא  יסָׁ ים  יְָׁרדּו ְולֹא נִּ מִּ יַמן -ְגשָׁ ה סִּ לָׁ יר ֲהלֹוא" ֶשֶנֱאַמר:, ְקלָׁ ים ְקצִּ טִּ    ( , יזיב ,א שמואל)וגו',  "ַהּיֹום חִּ
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 :סיכום המשנה

ממעטים במשא ומתן, לא  .אם עדיין לא ירד גשםגזרות נוספות על הציבור בהמשנה עוסקת 
בונים או נוטעים עצים, לא עורכים אירוסין או חתונות, ולא אומרים "שלום" זה לזה. אם 

 סימן קללה. הינו לא ירד גשם, כבר לא צמים, כי גשם בחודש ניסן עד סוף ניסן

 סיכום הפרק
ג  -משניות א על בסיס ציר זמן. מיום טוב הראשון של חג עד שיוצא ניסן.  כתובהפרק 

ז עוסקות -משניות ד. מיום טוב ראשון של חג עד ז' במרחשוון ,עוסקות בהתנהלות שבכל שנה

 בדרכי ההתנהלות בשנה בה יש בצורת. מי"ז בחשוון עד אחר ניסן.
 'שאלות משנה ז

 

 כתוב כותרת למשנה:_______________________________________________ .1

  :__________________כתבו באיזה יום חל השנה א' בכסלושנה, ועיינו ביומן או בלוח א.  .2

 נניח שבעבר, בשנה כזו לא ירדו גשמים עד א' בכסלו. כתבו מה הם התאריכים של ימי שני ב. 

 :________________ר שלוש תעניות ראשונות על הציבורחמישי ושני בהם בית הדין גז    

    ___________________________________________________________  

 עברו ולא נענו.  כתבו מה הם התאריכים של ימי שני חמישי ושני בהם בית הדין גזר שלוש ג.     

 :__________________________________________תעניות אחרות על הציבור        

 עברו ולא נענו. כתבו מה הם התאריכים של ימי שני חמישי, שני וחמישי, שני וחמישי, ושני  ד.     

 :___________________________זר שבע תעניות נוספות על הציבורבהם בית הדין ג        

         ___________________________________________________________ 

רּו" .3  מהם הגזרות הנוספות בעצירת גשמים:, ". כתובַנֲענּו ְולֹא ֵאלּו ָעבְׁ

 _________________ הסבר:_____________________________________ .א

 _________________ הסבר:_____________________________________ .ב

 _________________ הסבר:_____________________________________ .ג

 _____________________________________________________ הסבר:_ .ד

ְבֵניבאר את הביטוי: " .4 ם כִּ דָׁ ין אָׁ קֹום ַהְנזּופִּ  ".________________________________ַלמָׁ

 א. כתוב את המילה המציינת במשנה מובאה מהמקרא:_________________ .5

 כתוב את מקור הפסוק בפירוט: ספר, פרק, פסוק:________________ יז,, יב 'א שמואל .ב

יר ֲהלֹואבגללו אומר שמואל הנביא:  עיין במקור וכתוב מה היה המקרה .ג ים ְקצִּ טִּ  'וגו, ַהּיֹום חִּ

___________________________________________________________ 

 במלואו:__________________________________________העתק את הפסוק  .ד

 כיצד למדים מהפסוק שגשם לאחר ניסן הוא סימן קללה:_______________________ .ה

___________________________________________________________ 

 כתוב מה מסמן גשם היורד בניסן:_____________________________________ .ו

 :_______________________________________ המשמעות של מילה זו מה. "וגו'" .6
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מהווה שיבוש של סדרי החיים הרגילים.  היאתענית אינה מתבטאת רק באי אכילה ושתיה. 

עצירת גשמים מהווה ביטוי לכעסו של הקב"ה על עם ישראל, ולכן אי אפשר להמשיך בשגרה 
 עוד על מה ולמה נגזרה הצרה. הרגילה. ההימנעות משגרה מחייבת להתבונן 

 מסכת סוכה פרק ב' משנה ט'

תֹו ֶקַבע ּוֵביתֹו ֲעַראי.  כָׁ ם עֹוֶשה סֻׁ דָׁ ים אָׁ ְבַעת ַהּיָׁמִּ ל שִּ ְסַרח )ט( כָׁ ֶשתִּ ר ְלַפנֹות, מִּ תָׁ ַתי מֻׁ ים, ֵמֵאימָׁ מִּ  יְָׁרדּו ְגשָׁ

ה ְקפָׁ ר דֹוֶמה, ְלֶעֶבד ַהמִּ בָׁ ה ַהדָׁ ל, ְלמָׁ שָׁ ְשלּו מָׁ נָׁיו:. מָׁ יתֹון ַעל פָׁ ַפְך לֹו קִּ ְמזֹוג כֹוס ְלַרבֹו, ְושָׁ א לִּ  ֶשבָׁ

  פרק א' משנה ז'תענית: מסכת 

ים  ְתַענִּ ים ּומִּ ים חֹוְזרִּ ידִּ ן.  -ַהְיחִּ יסָׁ ה, ֶשֶנֱאַמר: )שמואל ַעד ֶשֵּיֵצא נִּ לָׁ יַמן ְקלָׁ ים סִּ מִּ ן ְולֹא יְָׁרדּו ְגשָׁ יסָׁ א נִּ יָׁצָׁ

י טִּ יר חִּ  ם ַהּיֹום, וגו'א יב( ֲהלֹוא ְקצִּ

 __________________כתוב, א. איזה קשר הינך מוצא בין המשנה בסוכה למשנה בתענית: .7

 :___________ב. מה אנו נדרשים לעשות אחרי שהקב"ה מראה לנו שהוא כועס עלינו             

                 _______________________________________________________ 
 

 לפרק א' משניות ד', ה', ו', ז'. סיכום

 השלם:

אשֹון ַהְזַמן .א רִּ ם הָׁ ים בֹו יְָׁרדּו אל ֶשאִּ מִּ ים ְגשָׁ ילִּ צּום ַמְתחִּ  :_____________לָׁ

יםהַ  .ב מִּ ית צָׁ  :_______________זּו ְבַתֲענִּ

יםמספר הַ  .ג ים ֵאלּו:___________ יָׁמִּ בּוע יָׁמִּ  :_________________________ַבשָׁ

ה) ַהצֹוםת לַ חָׁ תְ הַ  .ד  (:____________ֵמַהֹבֶקר / ֵמַהַלְילָׁ

ים ֲחֵמֶשת .ה נּויִּ עִּ ֹ ימִּ יְ קַ מְ  הָׁ  ים.ימִּ יְ קַ א מְ ים / ל

י ַהְזַמן .ו ם ַהֵשנִּ ים בֹו יְָׁרדּו אל ֶשאִּ מִּ ים ְגשָׁ מִּ  :________________צָׁ

י .ז יםם הַ הֵ  מִּ מִּ ית צָׁ  :_____________זּו ְבַתֲענִּ

ה .ח ים ַכמָׁ ים ֵאלּו _________ יָׁמִּ בּוע יָׁמִּ  :_____________________________ַבשָׁ

ה) ַהצֹוםת לַ חָׁ תְ הַ  .ט  (:____________ֵמַהֹבֶקר / ֵמַהַלְילָׁ

ים ֲחֵמֶשת .י נּויִּ עִּ ֹ ימִּ יְ קַ מְ  הָׁ  ים.ימִּ יְ קַ א מְ ים / ל

נּוי ַמה .יא יד ַהשִּ ּיֹות ' ג ֵבין ַהּיָׁחִּ אשֹונֹות ַהַתֲענִּ רִּ ּיֹות ' ְלג הָׁ ּיֹ שְ הַ  ַהַתֲענִּ  :_________________ ותנִּ

י ַהְזַמן .יב ישִּ ם ַהְשלִּ ֹ   ֶשאִּ ים בֹו יְָׁרדּו אל מִּ ים ְגשָׁ מִּ  :_____________________________צָׁ

יםצָׁ הַ  .יג ית מִּ  :_______________________________________________זּו ְבַתֲענִּ

יםמספר הַ  .יד ים ֵאלּו:___________ יָׁמִּ בּוע יָׁמִּ  :___________________________ַבשָׁ

ה) ַהצֹוםת לַ חָׁ תְ הַ  .טו  (:____________ֵמַהֹבֶקר / ֵמַהַלְילָׁ

ים ֲחֵמֶשת .טז נּויִּ עִּ ֹ ימִּ יְ קַ מְ  הָׁ  ים.ימִּ יְ קַ א מְ ים / ל

 :____________________________________________ַלֲעשֹות ֲעֵליֶהם עֹוד ַמה .יז

ם ְשלֹוֶשת .יח ינּויִּ ּיֹות ' ג ֵבין ַהשִּ ּיֹות' ְלג ַהּקֹוְדמֹות ַהַתֲענִּ י ֶשַבְזַמן ֵאלו ַתֲענִּ ישִּ  : ַהְשלִּ

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

י ַהְזַמן .יט יעִּ ְרבִּ ם הָׁ ים בֹו יְָׁרדּו אל ֶשאִּ מִּ ים ְגשָׁ מִּ  :______________________________צָׁ
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יםצָׁ הַ  .כ ית מִּ  :_______________________________________________זּו ְבַתֲענִּ

יםמספר הַ  .כא ים ֵאלּו:___________ יָׁמִּ בּוע יָׁמִּ  :___________________________ַבשָׁ

ה) ַהצֹוםת לַ חָׁ תְ הַ  .כב  (:____________ֵמַהֹבֶקר / ֵמַהַלְילָׁ

ים ֲחֵמֶשת .כג נּויִּ עִּ ֹ ימִּ יְ קַ מְ  הָׁ  ים.ימִּ יְ קַ א מְ ים / ל

 :________________________________________ַלֲעשֹות ֲעֵליֶהם רסּואָׁ  עֹוד ַמה .כד

 שאלות סיכום לכל הפרק

כך?  ציין עושים כך וכתוב משפטים מהמשניות שבפרק שקשורים למילה: מתי או עד מתי  .כה
 :באילו משניות נאמר כך

1_________________________________________________________. 
2_________________________________________________________. 
3_________________________________________________________. 
4_________________________________________________________. 

אך אנו . יןפעולות שנעשות ע"י אנשים רבים נכתבת בלשון המשנה עם סיומת של האותיות  .כו

. למשל: בלשון המשנה: מזכירין )משנה א(, ובלשוננו: יםכותבים עם סיומת של אותיות  

 מזכירים. 

ק זה. ציין באילו משניות הן מופיעות. )יש מילים לפניך רשימת מילים שמופיעות בפר

 שמופיעות מספר פעמים במשניות(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כתבו באלו משניות  הביטוי "עברו אלו ולא נענו". ביטוי זה מופיע ארבע פעמים בפרק.  .כז

 :______________________________________________________מופיע

 :_________________ילאת פירושו של התרג. כתבו במילים של המשנה 13=3+3+7 .כח

___________________________________________________________ 

 המשנה המילה 

ין א ירִּ   ַמְזכִּ

ין ב   שֹוֲאלִּ

ין ג ְתַענִּ   מִּ

ין ד   אֹוְכלִּ

ין ה   ְושֹותִּ

ין ו רִּ תָׁ   ּומֻׁ

ין ז   גֹוְזרִּ

ין ח   ַוֲאסּורִּ

ין ט   ְונֹוֲעלִּ

ין י יעִּ   ַמְתרִּ

ין יא   ְמַמֲעטִּ

ין יב   ְבֵארּוסִּ

ין יג שּואִּ   ּוְבנִּ

ין יד   ַהְנזּופִּ


