
 בס"ד
 

 תשפ"ג 'הכיתה  תפילת השחרפריסה שנתית גמרא 
 

 

 חודש

מספר 

שיעורים 

 מוערך

 חומר נלמד

 משימת הערכה
 ציטוט מיקום נושא

 6 אלול

 פתיחה  לפרק "תפילת השחר"-

מהי תושב"ע, סיבות לכתיבת  –מבוא תושב"ע -

ש"ס משניות , סדרי משנה ותכנם. מבנה דף 

 גמרא והתמצאות בו.

 

  

והיכרות עם זמני היום ושעות  זמני התפילות

 זמניות

 דף כ"ו עמוד א'

 1-4שורות 

 "תפילת השחר"

 עד

 "עד שבע שעות"

 סיום זמן תפילת שחרית
 דף כ"ו עמוד א'

 5-7שורות 

 "ורמינהו"

 עד

 "הנץ החמה"

 

 

 

 

 

 

 תשרי
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 תפילת שחרית אחרי חצות היום
 דף כ"ו עמוד א'

 7-10שורות 

 "וכולי עלמא"

 עד

 "לא יהיבי ליה"

 

 השלמת תפילת מנחה למי שלא התפלל
 דף כ"ו עמוד א'

 10-14שורות 

 "איבעיה להו"

 עד

 "בטל קורבנו"

 



 בס"ד

 חודש

מספר 

שיעורים 

 מוערך

 חומר נלמד

 הערכהמשימת 
 ציטוט מיקום נושא

 8 חשוון

 תשלום תפילה לאדם שביטל תפילה
 דף כ"ו עמוד א'

 14-17שורות 

 "מיתיבי"

 עד

 "טעה שמע מינה"

 

דין תפילת התשלומין ודין המשלים תפילת 

 שבת-במוצאי

 דף כ"ו עמוד ב'

 1-12שורות 

 "תנו רבנן"

 עד

 "קשיא"

 

 מי תקן את התפילות
 דף כ"ו עמוד ב'

 12-40שורות 

 "איתמר"

 עד

 "ומחצה ולמעלה"

בירור דעתו של רבי יוסי ברבי חנינא שאמר 

 אבות תקנום""תפילות 

 דף כ"ו עמוד ב'

 40-46שורות 

 להו" "איבעיא

 עד

 "אסמכינהו רבנן אקורבנות"

 6 כסלו
ועד בכלל או "עד"  -בעיית הגמרא ופתרונה: "עד"

 ולא עד בכלל

 46דף כ"ו עמוד ב' שורה 

 עד

 18דף כ"ז עמוד א' שורה 

"רבי יהודה אומר עד ארבע 

 שעות"

 עד

 "חסר רביע"

 משימת הערכה

 על סוגיות 

 חודש כסלו 

 8 טבת

 הוכחה ממסכת עדויות לדעת רבי יהודה:

 עד בכלל -"עד"

 דף כ"ז עמוד א'

 18-27שורות 

 "אמר רב נחמן"

 עד

 "בבחירתא כוותיה"

 

 הסבר דרשת הפסוק: "וחם השמש ונמס"
 דף כ"ז עמוד א'

 27-37שורות 

 "ועל תמיד"

 עד

 "הוי אומר בארבע שעות"

 תפילת מנחהסוף זמן 
 דף כ"ז עמוד א'

 37-43שורות 

 "תפילת המנחה עד הערב"

 עד

 "ודעבד כמר עבד"

 לימוד הלכות ממעשי חכמים

 43דף כ"ז עמוד א' שורה 

 עד

 9דף כ"ז עמוד ב שורה 

 "רב איקלע"

 עד

 "מי בדיל מר"



 בס"ד

 חודש

מספר 

שיעורים 

 מוערך

 חומר נלמד
 משימת הערכה

 ציטוט מיקום נושא

 8 שבט

 טעות בקבלת שבת
 דף כ"ז עמוד ב'

 9-20שורות 

 "ומי בדיל"

 עד

 "דלא מטרחינן להו"

 

קידוש בערב שבת לפני השקיעה והבדלה לפני 

 צאת הכוכבים

 דף כ"ז עמוד ב'

 20-32שורות 

 "אמר רבי חייא"

 עד

 "בשבת הוה"

 8 אדר

 פירוש הביטוי במשנה: "אין לה קבע"
 דף כ"ז עמוד ב'

 32-36שורות 

 "תפילת הערב אין לה קבע"

 עד

 "כדברי האומר רשות"

 

רבי יהושע מודה לרבן גמליאל שתפילת ערבית 

 חובה

 דף כ"ז עמוד ב'

 36-44שורות 

 "תנו רבנן מעשה"

 עד

 "ועמד"

 מינויו של רבי אלעזר בן עזריה לנשיא

 45דף כ"ז עמוד ב' שורה 

 עד

 7דף כ"ח עמוד ב' שורה 

 "אמרי"

 עד

 שבעים שנה""ולא בן 

מעשים שקרו באותו היום בו מינו את רבי אלעזר 

 בן עזריה לנשיא

 דף כ"ח עמוד א'

 7-18שורות 

 "תנא אותו היום"

 עד

 "דאחזו ליה"

 

 

 

 

 ניסן
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המחלוקת בין רבן גמליאל לרבי יהושע בן חנניה 

 בעניין גר עמוני

 דף כ"ח עמוד א'

 18-31שורות 

 "תנא עדויות"

 עד

 לבוא בקהל""מיד התירוהו 

 

 רבן גמליאל פייס את רבי יהושע ושב לתפקידו
 דף כ"ח עמוד א'

 31-44שורות 

 "אמרו רבן גמליאל"

 עד

 "רבי שמעון בן יוחאי הוה"

 



 בס"ד

 חודש

מספר 

שיעורים 

 מוערך

 חומר נלמד

 משימת הערכה
 ציטוט מיקום נושא

 6 אייר

איזו תפילה  -תפילת מנחה ותפילת מוסף

 קודמת?

 

 דף כ"ח עמוד א'

 44-52שורות 

 "ושל מוספין"

 עד

 "ברבי יהושע בן לוי"

 משימת הערכה

 על סוגיות אדר א'
 חשיבות התפילה בזמן הראוי

 דף כ"ח עמוד א'

 52-56שורות 

 "אמר רבי יהושע בן לוי"

 עד

 "והיא מר לה"

 טעימה לפני מוסף
 דף כ"ח עמוד ב'

 1-12שורות 

 "רבי אויא חלש"

 עד

 המנחה" "תפילת

 -ןווסי

 תמוז
6 

 תפילת רבי נחוניא בן הקנה
 דף כ"ח עמוד ב'

 12-24שורות 

 "רבי נחוניא בן הקנה"

 עד

 "לבאר שחת"

 

הדרכה לאורחות חיים של התלמידים מפי 

 רבותיהם

 דף כ"ח עמוד ב'

 24-39שורות 

 "תנו רבנן"

 עד

 "מלך יהודה שבא"

 


