מדרשיית קמה

בעזרת ה'

 .1קראי את כל פרק ט' – אל תתעכבי על כל מילה .הקריאה צריכה להיות זריזה -לקבל רושם על מה מדבר
הפרק.
 .2האם יש נושא אחד שמקשר את כל הפרק? האם יש שניים? פרטי והסבירי.

משנה א' – קראי את המשנה ועני על השאלות:
 .4איזו ברכה מברך אדם הרואה מקום בארץ ישראל ,שמתוכו נעקרה עבודת אלילים?
____________________________________________________________________
מה מוסיף לברכה זו לפי הברייתא? (ראו בפירוש):
____________________________________________________________________
 .5כיצד מברך הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל?
____________________________________________________________________
משנה ב' – קראי את המשנה ועני על השאלות:
" .6על __________

ועל ____________ ,ועל ____________

ועל ____________

ועל

_____________ אומר" :ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם".
א.

כתבו בשלמות משפט זה.

ב.

הסבירו מה הם הזיקין ,הזוועות ,הרוחות?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
ג.

איזו ברכה אחרת אפשר לברך על כל אחת מתופעות אלו? (קראי בפירוש)

__________________________________________________________________
 .7על אילו עוד מראות טבע מברך" :עושה מעשה בראשית"?
____________________________________________________________________
" .8הרואה את הים הגדול…"
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א .איזו ברכה מברך אדם הרואה את הים הגדול? ________________________________
ב .אימתי אין צריכים לברך ברכה זו? _______________________________________
 .9על מה מברך אדם "ברוך הטוב והמטיב" ,ועל מה מברך אדם ברכת "שהחינו"?
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
" .10חייב אדם לברך על ________________ כשם שהוא מברך על _______________"
השלימו משפט זה( .היעזרו בפירוש)
מהיכן לומדים זאת במשנה?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

סיכום משנה ב':
הנושא
זיקים

ביאור או דוגמאות

ברכתו

הערות
כל  30יום

זוועות
ברקים

אחרי כל התפזרות
העבים בין ברק לברק

רעמים

כמו בברק

רוחות
הרים וגבעות

כל  30יום

ימים ונהרות

כל  30יום

הים הגדול

כל  30יום
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בתחילת עונתם

גשמים
בשורות טובות
שמועות רעות

 .11משנה ג' מהווה נקודת מפנה בנושא של הפרק .הסבירי משפט זה .הוכיחי אותו מתוך המשנה.

" .12תפילת שוא" –
א .כיצד את מפרשת מושג זה?
ב .עייני בפירוש והסבירי את המושג.

 .13משנה ד' – עייני בפתיחה לפירוש -מה משמעות התפילות שמוזכרות במשנה זו?

 .14מלאי את הטבלה – העזרי בפירוש

תנא קמא

זמן התפילה
.1

בן עזאי
.1

בכניסתו
.2

.1

.1

ביציאתו
.2

 .15הסבירי את הביטוי" :ונותן הודאה לשעבר וצועק לעתיד לבוא" –
 .16כיצד ביטוי זה משתלב בדעת בן עזאי?
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 .17הסבירי את הביטוי" :חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה"

 .18האם את מסכימה עם ביטוי זה?

 .19המשנה מסבירה ביטוי זה בעזרת הפסוק" :ואהבת את ה' אלוקיך – "....כיתבי את ההסבר של המשנה
במילים שלך:
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