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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

 
 ַהכִּּוון בתפילה ,, זמנה, תוכנה)עמידה / בלחש(תפילת שמונה עשרה נושאי הפרק: 

 
 פרק ד'שאלות מבוא ל

 
 לת עמידה וספרו כמה ברכות יש בה:_______א. כמה ברכות יש בתפילת עמידה? עיינו בסידור בתפי .1

 ___________________________מי חיבר אותה??______________ ב. מהי הברכה הנוספת

 ________________________________________הפרק הרביעי בו אנו עוסקים נקרא בשם: .2

 הטעם לשם זה?_________________________________________________________

 _______________________________________________נקרא: פרק זהפרק הבא אחרי ה .3

 זה?_________________________________________________________ הטעם לשם

 ___________:_____ההשניי ______________:נקראת. הראשונה תפילות שלוש :ביום חול יש .4

 השלישית:_____________
 
 זמן תפילות שמונה עשרה  -' משנה א

 
 :מושגים

ת .א ִפלַּ ר תְּ חַּ שַּ  כינוי לתפילת שחרית. - הַּ

 , אורכה משתנה לפי אורך היום. בקיץ יהיו בה שעות הלילה/ של שעות היום  1/// - יתנִ מַּ ה זְּ ע  ש   .ב

 .)יש פחות שעות אור(, בחורף יהיו בה פחות דקות ()יש יותר שעות אור דקותיותר                   

     אמצע הזמן לשקיעת השמש. חצות הלילה: זריחת השמשאמצע הזמן בין  :היוםחצות  - ותצ  ח   .ג

  זריחת השמש.ל שקיעת השמשבין            

ר .ד חַּ ש  ֹלות הַּ  .הופעת אור השמש על פני השמים - ע 
ה .ה מ  חַּ  הופעת קרן השמש הראשונה בשמים. - ֵנץ הַּ

ה .ו מ  חַּ ת הַּ ִקיעַּ   העלמות קרן השמש האחרונה בשמים. - שְּ

ִבים .ז כ וכ   .הזמן בו מתחיל הלילה באופן מוחלט - ֵצאת הַּ
ה .ח ח   שש וחצי שעות זמניות ביום, זה הזמן בו היו שוחטים קורבן תמיד של בין             - הול  ד  גְּ  ִמנְּ

 ערביים, בערב פסח שחל להיות בערב שבת.                      
ה .ט ח  נ ה ִמנְּ טַּ  תשע וחצי שעות זמניות ביום, בזמן הזה היו מקריבים בכל יום קורבן תמיד של  - קְּ

 בין ערביים.                            

ה .י ח  ִמנְּ  (.)שלוש השעות הזמניות האחרונות ביום הרבע האחרון של היום - זמן הַּ
ה .יא ח  ִמנְּ לג הַּ תשע וחצי שעות  -פלג = חצי. פלג המנחה = חצי הזמן מזמן מנחת קטנה  – פַּ

שתים עשרה שעות זמניות. הזמן שביניהם הוא שעתים וחצי. חצי מהזמן  -זמניות, עד הלילה 

 הוא פלג המנחה. עשר ושלושת רבעי השעה. 
 .עד שעה מסוימת ,אין לה זמן קבוע - עבַּ ק   ּהין ל  אֵ   .יב
ד  .יג ר   עַּ ע   עד שקיעת החמה. - בה 
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 שאלות משנה א'

 

 כתוב כותרת למשנה:______________________________________________ .1

 שם של תנא שנזכר במשנה:_________________ כתוב כמה פעמים הוא נזכר:____________כתוב  .2

 העתק את המשנה כפי שהיא מופיעה כאן. הוסף מילים שיסבירו את דברי המשנה.  העזר בתרמילון.  .3
  

ת ִפלַּ  עד חצות.  תנא קמא אומר:                       ,ַהַשַחר תְּ

ת ִפלַּ  עד ארבע שעות. רבי יהודה אומר:                      ___    _______ תְּ

ת ִפלַּ נְָחה תְּ  עד הערב. ___ ____ _____:                    ַהמִּ

 עד פלג המנחה. רבי יהודה אומר:                    ____     ______  _____

ת ִפלַּ  אין לה קבע __ אומרים:   ____ ______ו_ תפלת הערב תנא קמא ָהֶעֶרב תְּ

ל ין וְּשֶׁ  כל היום.            ____  _____ אומר: מּוָספִּ

ל  עד שבע שעות. רבי יהודה אומר:                 ___    _________ וְּשֶׁ

 תרמילון: מוספין, תפילת המנחה, השחר, תנא קמא אומר, ר' יהודה ,

         

 במשנה ארבעה  נושאים. כתוב במחברתך את ארבעת הנושאים ואת דיניהם. .4

 הדין:________________________________________נושא א':____________________ 

 נושא ב':____________________ הדין:________________________________________

 נושא ג':____________________ הדין:________________________________________

  הדין:________________________________________נושא ד':____________________ 

 בו מתפללים מוסף כפי שמקובל היום:_________________________רשום את סדר התפילות ביום  .5

______________________________________________________________________ 

ַלת"א.  .6  הכוונה?___________________________________________. לאיזו תפילה "ַהַשַחר ְתפִּ

 ______________________________?________זמנה של התפילה . ממתי מתחיל"ֲחצֹות ַעד"ב. 

י " .7  ____________________. מתי מסתיים הזמן הזה?__________"ָשעֹות ַאְרַבע ַעדאֹוֵמר  יְהּוָדה ַרבִּ

ת( א) ִפלַּ  .ֲחצֹות ַעד  ,ַהַשַחר תְּ

י   .ָשעֹות ַאְרַבע ַעד אֹוֵמר: יְהּוָדה ַרבִּ

ת ִפלַּ נְָחה תְּ  .ָהֶעֶרב ַעד  ַהמִּ

י  נְָחה ְפַלג ַעד אֹוֵמר: יְהּוָדה ַרבִּ  .ַהמִּ

ת ִפלַּ  .ְקַבע ָלּה ֵאין  ָהֶעֶרב תְּ

ל ין וְּשֶׁ  .ַהּיֹום ָכל  מּוָספִּ

י   :ָשעֹות ֶשַבע ַעד אֹוֵמר: יְהּוָדה ַרבִּ
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 כמי נפסקה ההלכה לגבי סוף זמן תפילת שחרית?___________________________________  .8

ה זמן א. איך קבעו .9 ח   ?________________________________________________הול  ד  גְּ  ִמנְּ

ה זמן זמן ב. איך קבעו ח  נ ה ִמנְּ טַּ  ________________________________?_______________קְּ

ת" .11 ִפלַּ נְָחה תְּ  ?_______________________________________מתי מתחיל הערב. "ָהֶעֶרב ַעד ַהמִּ

 באר את דברי המשנה:_____________________________________________ ."ְקַבע ָלּה ֵאין" .11

ל" .12 ין וְּשֶׁ  תנא קמא?___________. מתי מסתיים זמן תפילת מוסף לפי "ַהּיֹום ָכל מּוָספִּ

 מתי מסתיים זמן תפילת מוסף לפי רבי יהודה?________________ ".ָשעֹות ֶשַבע ַעד אֹוֵמר: יְהּוָדה ַרבִּי" .13

 פרט:___________________________________ ?מהתפילות חולק רבי יהודה על תנא קמא לּואֵ בְ  .14

 :תותפילהסוף זמני השלם טבלת המחלוקת בין תנא קמא ורבי יהודה לגבי   .15

 מעריב מנחה מוסף שחרית  

     ת"ק

     רבי יהודה

שעה  ,19:11 :בשעה, שקיעת השמש 16:11 :בשעה הייתהזריחת השמש : שאלת סיכום לשעות זמניות .16

 : כל אחד מהזמנים הבאים יחול לפי השעון שלנו, חשב באיזו שעהזמנית אורכה__________ דקות. 

 יהודה________________לשיטת רבי רית: לשיטת תנא קמא_____________ שח .א

 לשיטת תנא קמא______________ לשיטת רבי יהודה________________מנחה:  .ב

 לשיטת תנא קמא______________ לשיטת רבי יהודה________________מוסף:  .ג

. שלמה קם מאוחר באותו היום. הוא שאל אם הוא יכול להתפלל שחרית 11:31חצות היום היה בשעה  .17

 :. כתוב11:11בשעה 

 מה היה תנא קמא משיב לו:__________ מדוע:_________________________________ .א

 מדוע__________________________________ :_________מה היה ר' יהודה משיב לו .ב

 . חיילים יצאו באותו היום לאימון. הם הספיקו להתפלל17:11בראש חודש כסלו מחשיך בסביבות השעה  .18

תכננו להתפלל מוסף בהפסקה במשך הבוקר. האימון התארך והתאחר, והתאפשר שחרית לפני האימון, ו

. הם התפללו מנחה והם שאלו את עצמם האם הם יכולים להתפלל 16:11להם להתפלל בסוף היום בשעה 

 :גם מוסף. כתבו

 _____________________:_________מדוע______________ :מה היה תנא קמא משיב להם .א

 וע:_____________________________מד:______________  יהודה משיב להםמה היה ר'  .ב
 

 בית המדרש וביציאה מתפילה בכניסה   -' במשנה 
 

 :מושגים

 .מקום המיוחד לתפילה - תס  נ  כְּ הַּ  יתבֵ  .א

ש יתבֵ  .ב ר  ִמדְּ  מקום המיוחד ללימוד תורה ולישיבת תלמידי חכמים. - הַּ
ֹּלא .ג ע ש  ֱארַּ ה ת  ל  ק   אכשל.שלא  - תְּ

י ה .ד ד   .הודאה - הו 

י( ב)    ַהָקנָה ֶבן נְחּונְיָא ַרבִּ

ְתַפֵלל ָהיָה  ְכנִּיָסתֹו מִּ ְדָרש ְלֵבית בִּ יָאתֹו ַהמִּ יצִּ ָלה ְקָצָרה ּובִּ  .ְתפִּ

ָלה ָמקֹום ַמה לֹו: ָאְמרּו ְתפִּ   זֹו? לִּ

  ָלֶהם: ָאַמר

י  ְכנִּיָסתִּ ְתַפֵלל ֲאנִּי בִּ י ַעל ְתָקָלה ֶתֱאַרע ֶשֹּלא מִּ י ,יָדִּ יָאתִּ יצִּ י הֹוָדיָה ַעל נֹוֵתן ֲאנִּי ּובִּ  :ֶחְלקִּ
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 'שאלות משנה ב
 

 __כתוב כותרת למשנה:______________________________________________ .1

  ______________________________________במשנה:  שם התנא המופיעכתוב את  .2

 _______________:ַהָקנָה ֶבן נְחּונְיָא ַרבִּיהראשונה המתארת את מעשיו של מילה כתוב את ה .3

 ________?______________מהי התפילה הקצרה שתיקן ר' נחוניא בן הקנה  לנכנס לבית המדרשא.   .4

 ?_______________________מהי התפילה הקצרה שתיקן ר' נחוניא בן הקנה ליוצא מבת המדרש .ב

ָלה ָמקֹום ַמה" .5  שאלת בני הישיבה? באר היטב!_______________________________ . מה"זֹו לְִּתפִּ

 _________________________________מה מבקש הלומד בכניסתו לבית המדרש?כתוב בלשונך:  .6

 _________________________________בית המדרש?מ ביציאתומה מבקש הלומד כתוב בלשונך:  .7

 הוסף מילים שיסבירו את דברי המשנה. העזר בתרמילון.  .8

 

  ,רבי נחוניא בן הקנה

  _____ בכניסתו לבית המדרש.  ________    ____היה מתפלל _

 ___ תפילה קצרה. _______  היה _______  ______וביציאתו __

 תרמילון: מבית המדרש, תפילה קצרה, מתפלל, 
 

ָלה ָמקֹום ַמה"כתוב את ההסבר הנכון לשאלה שנשאל ר' נחוניא:  .9  "זֹו? לְִּתפִּ

 __________________________________________באיזה מקום אתה מתפלל תפילות אלו? .א

 ______________________________________________אתה מתפלל תפילות אלו?  תמיד .ב

 ___________________________________________באיזה זמן אתה מתפלל תפילות אלו? .ג

 ____________________________________________מי קבע שיש להתפלל תפילות אלו? .ד

 תפילת שמונה עשרהלהתפלל ביש מספר הברכות ש  -' גמשנה 
 

 :מושגים

 .כמו - ֵמֵעין .א

ה .ב גּור   .רגילה, אינו מתבלבל - שְּ
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גמרא מסכת ברכות דף כ"ט עמוד א'

ִבי עַ  רַּ ּוְשמּוֵאל  .ֵמֵעין ָכל ְבָרָכה ּוְבָרָכה :. ַמאי "ֵמֵעין ְשמֹונֶה ֶעְשֵרה"? ַרב ָאַמרֶעְשֵרה ְשמֹונֶה ֵמֵעין אֹוֵמר: יְהֹושֻׁ

ינֵנּו ה'  :ָאַמר ַמְכאֹוֵבינּו,  ינּוקֵ ֱאֹלֲהבִּ ְהיֹות ְגאּולִּים, ְוַרֲחֵקנּו מִּ ְסַלח ָלנּו לִּ  ָלַדַעת ְדָרֶכיָך, ּומֹול ֶאת ְלָבֵבנּו ְליְִּרָאֶתָך, ְותִּ

ן( ג)    בָּ יֵאל רַּ ְתַפֵלל יֹום ְבָכל אֹוֵמר: ַגְמלִּ  . ֶעְשֵרה ְשמֹונֶה   ָאָדם מִּ

ִבי        עַ  רַּ  .ֶעְשֵרה ְשמֹונֶה ֵמֵעין    אֹוֵמר: יְהֹושֻׁ

ִבי        יָבא רַּ ם אֹוֵמר: ֲעקִּ ָלתֹו ְשגּוָרה אִּ יו ְתפִּ  ֶעְשֵרה ְשמֹונֶה יְִּתַפֵלל   ,ְבפִּ

ם   :ֶעְשֵרה ְשמֹונֶה ֵמֵעין   ,ָלאו ְואִּ

   



 הרב שמואל רוזנברג            בס"ד
 ~ 5~   'ז - א' יות' משנדפרק  ברכותמסכת 

 

ים ַעל ַדְעְתָך יִָּשְפטּו, ְוַעל ָהְרשָ  נְאֹות ַאְרֶצָך, ּונְפּוצֹוֵתינּו ֵמַאְרַבע ְתַקֵבץ, ְוַהתֹועִּ יְוַדְשנֵנּו בִּ ם ָתנִּיף יְָדָך, ְויְִּשְמחּו עִּ

יַכת נֵר ְלֶבן יִַּשי ְמשִּ  יַחת ֶקֶרן ְלָדוִּד ַעְבֶדָך, ּוַבֲערִּ ְצמִּ קּון ֵהיָכְלָך, ּובִּ יְרָך, ּוְבתִּ נְיַן עִּ ים ְבבִּ יקִּ יֶחָך, ֶטֶרם נְִּקָרא ַאָתה ַצדִּ

ָלה[:  ַתֲענֶה, ָברּוְך ַאָתה ה', שֹוֵמַע ְתפִּ

 רש"י

 :ואחת אחת כל על ומברך, בקוצר אומר - ברכה כל מעין

 

 'שאלות משנה ג
 

 ________כתוב כותרת למשנה:________________________________________________ .1

 כתוב את שמות התנאים המופיעים במשנה: א._____________ ב.___________ ג.____________ .2

 ________________?_______בתפילת העמידה על פי רבן גמליאל כמה ברכות אדם מתפלל בכל יום .3

ִבי" .4 עַ  רַּ  רבי יהושע: דעתו שלהסבר את  . "ֶעְשֵרה ְשמֹונֶה ֵמֵעין אֹוֵמר: יְהֹושֻׁ

 ___________________________________________)העזר ברש"י(: לפי דברי רב בגמרא .א

 בגמרא:___________________________________________________לפי דברי שמואל  .ב

___________________________________________________________________ 

ִבי" .5 יָבא רַּ ןבין דעות משלב רבי עקיבא  ...".אֹוֵמר ֲעקִּ בָּ יֵאל רַּ ִביו ַגְמלִּ עַ  רַּ  .יְהֹושֻׁ

ם .א  ____________________________________________הסבר היטב:_____ ְשגּוָרה..." "אִּ

 ______________________מתאים לשיטת:

ם .ב  _________________________________________:__________הסבר היטב ָלאו". " ְואִּ

 ______________________מתאים לשיטת:

 עיין ? פרט את שמות הברכות אילו ברכות מתפילת שמונה עשרה אנו אומרים בכל מצב ובכל תפילה .6

 בו הינך מתפלל:סידור ב

 __________________________________________שלוש הראשונות והן:___________

 ___________________________________________שלוש האחרונות והן:__________

       "תשוב ותבנה את ירושלים, ברוך אתה ה' בונה ירושלים; תרים חגי אמר בתוך תפילתו: שאלת סיכום:  .7

 . קרן דוד עבדך, ברוך אתה ה' מצמיח קרן ישועה"                                                      

  :__________________________________________ נמק דבריך?חגילפי איזה תנא התפלל  .א

 :________________________נמק דבריך ________שגורה בפיו או לא? חגיהאם תפילתו של  .ב

 בתפילה, תפילה במקום סכנה כוונת הלב  -' דמשנה 
 

 :מושגים

 

ע ./ בַּ  .חובה, מתפלל כדי להפטר מהתפילה - קְּ

נּוִנים .1 ח   .תפילה ראויה לשמה - תַּ
קו ם .3 נ ה מְּ כ   רעות., יש בו ליסטים וחיות שסכנה להישאר שם מקום מסוכן - סַּ
ת .4 שַּ ר  ִעבּור פ   בזמן שעוברים עבירה. ./ - ה 

 בזמן שבנ"י עוברים בדרכים ונמצאים בסכנה.  .1
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 'דשאלות משנה 

 

 כתוב כותרת למשנה:________________________________________________ .1

 כתוב את שמות התנאים המופיעים במשנה: א._____________ ב.___________ .2

 :________ ואת המילה בה מסתיימת הסיפא:_______מסתיימת הרישא של המשנה בהכתוב את המילה  .3

 :_______________________________________________מהי תפילת קבעא. כתוב בלשונך:  .4

 :_____________________________________________מהי תפילת תחנוניםב.     

יֶעזֶר ַרבִּי" .5 ָלתֹו ָהעֹוֶשה אֹוֵמר: ֱאלִּ ָלתֹו ֵאין, ְקַבע ְתפִּ רבי  לשיטתכיצד יש להתייחס לתפילה  ."ַתֲחנּונִּים ְתפִּ

 _______________________________________________אליעזר? _________________

י .6 עַ  "ַרבִּ ְמקֹום ַהְמַהֵלְך אֹוֵמר: יְהֹושֻׁ ְתַפֵלל, ַסָכנָה בִּ ָלה מִּ במקום איזו תפילה יתפלל תפילה  .ְקָצָרה" ְתפִּ

 _________________________________________________________________?קצרה

 :___________________________" שבתפילת ר' יהושעָהעִּבּור ָפָרַשת" הסבר בלשונך את המילים: .7

______________________________________________________________________ 

 

 . יהושע מהי תפילה קצרה ביבמשנה הובאו דברי ר

 וספות.נמסכת ברכות ג, ז. יש הצעות  בתוספתא

 

 :תוספתא

 היה מהלך במקום סכנה ולסטין, מתפלל תפלה קצרה. 

 אי זה הוא תפלה קצרה?

 ר' ליעזר אומר: יעשה רצונך בשמים ממעל ותן נחת רוח ליראיך והטוב בעיניך עשה, ברוך שומע תפלה.

 

 

 

 

י( ד) יֶעזֶר ַרבִּ ָלתֹו ָהעֹוֶשה אֹוֵמר: ֱאלִּ ָלתֹו ֵאין, ְקַבע ְתפִּ  .ַתֲחנּונִּים ְתפִּ

י      עַ  ַרבִּ ְמקֹום ַהְמַהֵלְך אֹוֵמר: יְהֹושֻׁ ְתַפֵלל, ַסָכנָה בִּ ָלה מִּ   אֹוֵמר: .ְקָצָרה ְתפִּ

ית ֶאת ַעְמָך ֶאת ַהֵשם הֹוַשע                               , יְִּשָרֵאל ְשֵארִּ

 . ְלָפנֶיָך ָצְרֵכיֶהם יְִּהיּו ָהעִּבּור ָפָרַשת ְבָכל                             

ָלה שֹוֵמעַ ' ה ַאָתה ָברּוְך                               :ְתפִּ
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 מושג:

 

ֵחִרים  .כינויו של התנא רבי מאיר - א 

 

ְתַפֵלל" .8 ָלה מִּ להתפלל תפילת שמונה עשרה רגילה, איזו , במקום סכנה מקום בו לא ניתן להלכה ".ְקָצָרה ְתפִּ

 ?___________________________________________________________תפילה אומרים

 ________________________________________________למי מותר להתפלל תפילה קצרה? .9

 כתוב כותרת לתוכן התפילה הקצרה לפי כל תנא.  .11

יֶעזֶר) ר' ליעזר .א  ______________________________________________________(:ֱאלִּ

 :________________________________________________________ .ב

 __________________________________________________:____ .ג

 ______________________________________________________________ .ד

 ________________איזו תפילה קצרה היית מתפלל? מבין דעות התנאים, אם אתה היית במקום סכנה,  .11

  _______________________________________________________:__מק דבריךנ      

ָלה" :באיזה מצב אומריםא.   .12  ?__________________________________________"ְקָצָרה ְתפִּ

 ______________________________"?ֶעְשֵרה ְשמֹונֶה ֵמֵעין" :באיזה מצב אומרים תפילה שהיאב.  

 

 במצבים שונים כוון המתפלל בתפילת שמונה עשרה  ו' -' המשנה 
 

 :מושגים
 
 .יש סיבה שמונעת ממנו לרדת  - ֵליֵרד יָכֹול ֵאינֹו ./

 .ישב במקומו, יסובב פניו לכוון ירושלים ובית המקדש - ָפנָיו ֶאת יֲַחזִּיר .1

ינָה .3  .מפליגה בים - ְספִּ
 .עגלה הנוסעת ממקום למקום - ָקרֹון .4
 מושטת על נהר. )קורות עץ מחוברות יחד(רפסודה / דוברה  - ַאְסָדה .5
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ו' - 'שאלות משנה ה
 
 :________________________________________________ו' -כתוב כותרת למשניות ה'  .1

 

 . יֵֵרד - ַהֲחמֹור ַעל רֹוֵכב ָהיָה( ה)

ם   ,ָפנָיו ֶאת יֲַחזִּיר - ֵליֵרד יָכֹול ֵאינֹו ְואִּ

ם   ים קֶֹדש( ֵבית) ְכנֶגֶד לִּבֹו ֶאת יְַכֵּון - ָפנָיו ֶאת ְלַהֲחזִּיר יָכֹול ֵאינֹו ְואִּ ָדשִּ  :ַהקֳּ

ינָה יֹוֵשב ָהיָה( ו) ים קֶֹדש ֵבית ְכנֶגֶד לִּבֹו ֶאת יְַכֵּון, ָבַאְסָדה אֹו ַבָקרֹון אֹו ַבְספִּ ָדשִּ  :ַהקֳּ
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   צייר במחברתך את שלושת המצבים של אדם הרוכב על חמור ומעונין להתפלל.  .2

 

 

 

 

  

  

  , והגיע זמן תפילה."ַהֲחמֹור ַעל רֹוֵכב ָהיָה" .3
 ________________________________________הסבר מדוע הוא אינו יכול לירד מהחמור? .א

 כוונת המשנה בדבריה?___". הסבר מה ָפנָיו ֶאת יֲַחזִּיר" -:כשאינו יכול לרדת מהחמור נאמר במשנה ש .ב

  ____________________________"?ָפנָיו ֶאת יֲַחזִּיר" להיכן_______________________ 

 ____________כתוב מה ההבדל ביניהם? ."לִּבֹו ֶאת יְַכֵּון", "ָפנָיו ֶאת יֲַחזִּיר": יםהביטוי יםבמשנה  מופיע .4

______________________________________________________________________ 

 __________________________מדוע המשנה אינה מציעה למי שיושב בספינה שירד, או יכוון פניו? .5

 השלם בטבלה לאור דברי המשנה: .6
 

 הדין המקרה 

  ַהֲחמֹור ַעל רֹוֵכב ָהיָה א

 ָפנָיו ֶאת יֲַחזִּיר  ב

ם ג   ָפנָיו ֶאת ְלַהֲחזִּיר יָכֹול ֵאינֹו ְואִּ

ים קֶֹדש ֵבית ְכנֶגֶד לִּבֹו ֶאת יְַכֵּון  ד ָדשִּ  ַהקֳּ

 

את ליבו      /   אדם שמתפלל בעת שהוא טס במטוס, יכוון את פניו העתק למחברתך את המשפט הנכון: .7

 . נמק תשובתך:_____________________________________הקדשיםקודש /    לכיוון ירושלים

ינָה יֹוֵשב ָהיָה" .8  , והגיע זמן תפילה. כיצד על האדם לנהוג במקרים אלו?_______"ָבַאְסָדה אֹו ַבָקרֹון אֹו ַבְספִּ

____________________________________________________________________ 

 הטעם?___________________________________________________________מה 

. השמש תשקעועוד מעט  ,התפלל מנחה במהלך נסיעתו נזכר כי טרםאדם נסע במכונית מתל אביב לאשדוד.  .9

הוא החליט  לצאת מהרכב,מאד מסוכן  מאחר והיההוא עצר בזהירות בשולי הדרך על מנת להתפלל, 

 . להתפלל בתוך הרכב

 :________________________________________כיצד עליו להתפלל ,כתוב בלשון המשנה .א

  :______________________________________________הסבר מדוע בחרת במילים אלו .ב

קבוצה של תלמידים נסעו ברכבת מתל אביב לכפר סבא. הרכבת נוסעת לכיוון צפון, ואח"כ לכיוון מזרח.  .11

 ין תפילת ערבית.יל במנהם רצו להתפל

 :_______________________________________כיצד עליהם להתפלל ,כתוב בלשון המשנה .א

 :_______________________________________________הסבר מדוע בחרת במילים אלו .ב
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 חובת תפילת המוספין  -ז' משנה 
 

 :מושגים
יר ֶחֶבר ./  .לתפילהחבורת העיר, מקום כינוס בני העיר  -עִּ
ין ְתפִַּלת .1  )תוקנה במקום קורבן כוללת שבח לה' ואינה כוללת תחנונים כבתפילות האחרות  - ַהמּוָספִּ

 .מוסף(                                  

ְשמֹו .3  .בשמו של חכם פלוני – מִּ

 'שאלות משנה ז
 
 ________:________________________________________________הכתוב כותרת למשנ .1

 כתוב את שמות התנאים המופיעים במשנה: א.____________ ב._____________ ג.___________ .2

ַלת" .3 ין ְתפִּ  ?חובה על היחיד להתפלל תפילת מוסף חלה באיזה מצב ."ַהמּוָספִּ

י לפי .א  __________________________________________________________ֲעזְַריָה: ֶבן ֶאְלָעזָר ַרבִּ

יםלפי  .ב  ____________________________________________________________________ :ֲחָכמִּ

ְשמֹו" אֹוֵמר יְהּוָדה ַרבִּי" .ג  __________?_____________משמו של מי אומר רבי יהודה את דבריו. מִּ

 דברי המשנה:השלם את הטבלה לאור  .4

 

 הטעם הדין דעת

   חכמים

 רבי אלעזר בן עזריה
   לפי תנא קמא

   לפי ר' יהודה

 אדם נמצא לבדו בעיר בה לא גרים יהודים כלל. הוא התלבט האם עליו להתפלל מוסף.  .5

 :____________________________ע"פ הבנתו של תנא קמא ,כתוב  מה היה משיב לו ר' אלעזר .א

 , ע"פ הבנתו של ר' יהודה:________________________________לו ר' אלעזרמה היה משיב  .ב

י( ז) ַלת ֵאין אֹוֵמר: ֲעזְַריָה ֶבן ֶאְלָעזָר ַרבִּ ין ְתפִּ יר ְבֶחֶבר ֶאָלא ַהמּוָספִּ  .עִּ

ים ים ַוֲחָכמִּ יר ְבֶחֶבר  :אֹוְמרִּ יר ְבֶחֶבר ְוֶשֹּלא עִּ  .עִּ

י ְשמֹו אֹוֵמר יְהּוָדה ַרבִּ יר ֶחֶבר ֶשּיֵש ָמקֹום ָכל  :מִּ  , עִּ

יד ַלת ָפטּור ַהּיָחִּ ְתפִּ ין מִּ  :ַהמּוָספִּ
 


