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 פרק הכונס.  –דף עבודה בגמרא 
 .1דף מספר               דף נט:                       המגדיש בתוך שדה חברו .

 

 

המגדיש בתוך שדה חבירו שלא ברשות ואכלתן בהמתו של בעל השדה פטור ואם הוזקה בהן בעל הגדיש  .מתני'

 חייב ואם הגדיש ברשות בעל השדה חייב:

 המגדיש בתוך שדה חברו" ? ___________________________________________ . מה הוא המקרה של  "1

_______________________________________________________________________________  

 . מה הדין אם בהמת בעל השדה אכלה את הגדיש ? מדוע ? _______________________________________2

________________________________________________________________________________ 

 . מה הדין אם בהמת בעל השדה הוזקה מהגדיש ? מדוע ? _________________________________________3

________________________________________________________________________________ 

 ל רשות לעשות גדיש בשדה חברו , והגדיש נאכל על ידי בהמת בעל השדה ? ________________. מה הדין אם קיב4

________________________________________________________________________________ 

 .גמ' לימא תנן דלא כרבי דאי כרבי האמר עד שיקבל עליו בעל הבית לשמור

 יב בעל השדה לשמור על הגדיש ? _____________________________________. לדעת רבי : באיזה מקרה חי5

________________________________________________________________________________ 

 . מה קשה על רבי מהמשנה שלנו ? _______________________________________________________6

________________________________________________________________________________ 

 אמר רב פפא הכא בנטר בי דרי עסקינן דכיון דא"ל עייל וגדוש עייל ואנטר לך הוא:  

 כיצד הסביר רב פפא את המשנה ? _______________________________________________________.7

_______________________________________________________________________________ 

 . מה מתכוון השומר של הגורן כשהוא מרשה להכניס גדיש לגורן ? __________________________________8

________________________________________________________________________________ 

 בי לבין משנתנו ? ___________________________________________. הסבר מדוע אין סתירה בין דברי ר9

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

  

 

אני ממהר לשיעור גמרא ,כל שניה של לימוד תורה  
 ....כלל...  גורמת לאושר שאין לו תיאור
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 1מלכים א' /     

מלכי יהודה   המאוחדת  ממלכת שלמה

 וישראל 

מלכי יהודה לאחר  

 חורבן שומרון 

 המק' בנין משיחת שלמה והממלכה

 והמלך
 ביסוס המלוכה 

 העושר והגדולה  

החטא 

 ועונשו 
  

המשי

 חה

ציווי 

 דוד

 עונשים
 לאדוניה

אביתר 
 יואב שמעי

התגלות 

ה' 

 בגבעון

משפט 

 שלמה

 וחכמתו

      הנציבים

 כה -ב' יח ב':יז -יבא':  יא י -ט  ח -ה ד ג ב א

 
 לאחר השינון  ✓תלמיד יקר ! סמן          

    אבישג משרתת את דוד המלך  ד –א  א:

    אדוניהו מכתיר את עצמו למלך י  -ה 

     ֲעצת נתן, בת שבע ונתן אצל דוד כז -יא 

 

 ביאורי מילים:

 סוכנת= קרובה, אחראית

 השונמית= מהעיר שוֵנם

 מה חיי אישותלא ְיָדָעּה= לא חי ע

 ולא ֲעָצבֹו אביו מימיו= לא ציער אותו ולא העיר לו

 ְמִריא= שם בהמה 

 וִמֵלאתי את דבריְך= אשלים אותם

 ַחָטאים= חייבי מוות 

 

 שאלות ומשימות: 

 _______________________________________ לצורך מה נזקק דוד לאבישג השונמית? .1

______________________________________ מדוע חשב אדוניה שהוא ראוי למלוכה? _ .2

_________________________________________________________________ 

 אל מי הוא פונה שיתמכו בו? ____________________________________________________ .3

 ____________________מדוע לא הזמין אדוניה את נתן הנביא, ְבָנָיהּו ושלמה? ___________________ .4

 מי מייעץ לבת שבע לבוא אל המלך? __________________________ .5

 מה מזכירה בת שבע למלך? ____________________________________________________ .6

 לצורך מה קורא דוד לבת שבע לאחר יצאה ממנו? _______________________________________ .7
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 :דיני חדש ניסן ובו ג' סעיפים  -סימן קז 

 סעיף א'

ין ֵמרֹאׁש ָכל ֹחֶדׁש ִניָסן ֵאין אֹוְמִרים ַתֲחנּון, ְולֹא ִצּדּוק ַהִּדין, ְוֵאין אֹוְמִרים ִצְדָקְתָך ַבַׁשָבת ְבִמְנָחה. נֹוֲהגִ 

ֹו ַבּיֹום, ּוְביֹום ְׁשלָׁשה ָעָשר קֹוִרין ָפָרַׁשת ֹחֶדׁש ָוֵאיֵלְך ִלְקרֹות ְבָכל יֹום ָפָרַׁשת ַהָנִשיא ֶׁשִהְקִריב ב

 ְבַהֲעֹלְתָך, ַעד ֵכן ָעָשה ֶאת ַהְמנֹוָרה, ֶׁשִהיא ְכֶנֶגד ֵׁשֶבט ֵלִוי.

 סעיף ב' 

ִנין. ְוַהְבכֹוִרים, ֵאין ִמְתַעִנין בֹו ֲאִפּלּו ַתֲעִנית ַיאְרַצְייט )יֹום ִזָכּרֹון ְלהֹוָריו(. ֲאָבל ַתֲעִנית ֲחלֹום, ִמְתעַ 

, ַוֲאִפּלּו ִמְתַעִנין ְבֶעֶרב ֶפַסח, ַכֲאֶׁשר ְיֹבַאר ִאם ִיְרֶצה ַהֵשם ְבִסיָמן קי"ג. ְוָחָתן ְוַכָּלה ַגם ֵכן ִמְתַעִנין בֹו

 ְברֹאׁש ֹחֶדׁש ִניָסן )תכט(.

 סעיף ג' 

ִרים ָבְרִכי ַנְפִׁשי, ֶאָּלא ֲעָבִדים ָהִיינּו ְוכּו'. ְלִפי ֶׁשַבַׁשָבת ַהָגדֹול ַבַׁשָבת ַהָגדֹול ְלִמְנָחה, נֹוֲהִגין ֶׁשֵאין אֹומְ 

 ָהְיָתה ַהְתָחַלת ַהְגֻאָּלה ְוַהִנִסים )ִסיָמן ת"ל(

 

 סימן ק"ז -שאלות 

 

 דברים(?   3מה אין נוהגים בחודש ניסן )  .1
 _________________________________________________________ _____________________________________________________ 

 מה כן נוהגים מתחילת חודש ניסן?  .2
 ______________________________________________________________________________________________________________ 

 איזה תעניות אין מתענין בחודש ניסן?  .3
 _________________________ _____________________________________________________________________________________ 

 תעניות(? 3איזה תעניות כן מתענין בחודש ניסן ) .4
 _____________________________________________________________________________________________________________ 

 הגים לומר בשבת הגדול במנחה, ומדוע?איזה דבר יש הנו  .5
 ______________________________________________________________________________________________________________ 
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 ופריקים מספרים ראשוניים
 

 

 הקיפו את כל המספרים  הראשוניים 

 

1. 1,    2,      3,     4,       5,     6,     7,     8,      9,    10 

2. 11,   12,    13,   14,    15,   16,   17,   18,    19,    20 

3. 21,   22,    23,   24,    25,   26,   27,   28,    29,    30 

4. 31,   32,    33,   34,    35,   36,   37,   38,    39,    40 

5. 41,   42,    43,   44,    45,   46,   47,   48,    49,    50 

6. 51,   52,    53,   54,    55,   56,   57,   58,    59,    60 

7. 61,   62,    63,   64,    65,   66,   67,   68,    69,    70 

8. 71,   72,    73,   74,    75,   76,   77,   78,    79,    80 

9. 81,   82,    83,   84,    85,   86,   87,   88,    89,    90 

10. 91,   92,    93,   94,    95,   96,   97,   98,    99,  100 
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 בטבלה שלפניכם מופיעים מספרים. סמנו בעמודה המתאימה האם פריק או ראשוני: 

 ראשוני  פריק  המספר 

1   

5   

2   

8   

9   

10   

11   

16   

23   

31   

35   

37   

41   

44   

49   

51   

59   

61   

63   

67   

73   

77   

78   

89   

81   

89   

99   

100   

 
 


