
 ב"ה

 היכן מתפללים? / מקום התפילה

 , 294-298העזרי בספר הלכות והליכות חלק א', עמ' 

 בכל שאלה כתובים הסימנים של הספר בסוגריים

 קביעת מקום לתפילה
 נאמר כך. לתפילה המקום קביעת ערך על נפלאים דברים נאמרו בגמרא

 ".בעזרו אברהם יקאלו לתפילתו מקום הקובע כל: " ברכות במסכת

 ?דוע, ומקראי את המקרים הבאים, וכתבי במה טעה כל אחד מהם .1

 _____________ .)י"א( דוד נוהג להתפלל בכל יום בבית כנסת שונה .א

______________________________________________ 

 ________________ .)י"ב( אחר מקוםבתה, בכל יעל מתפללת בבי .ב

______________________________________________ 

 ________________ .מיכל נעמדת לפילה באמצע סלון הבית )י"ג( .ג

______________________________________________ 

 תפילה בציבור

. שאין הקב"ה מואס בתפילת רבים, םרצויה ומקובלת לעול תפילת הציבור"

... ונאמר: "פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו אפילו אם יש בהם חוטאים

 עימדי".

 מה יעשו האנשים הבאים כדי להתפלל בציבור?  .2

מתפללות כל הבנות ביחד, אבל מושקי מתפללת  מושקיבכיתה של  .א

 ____יותר מהר, ולכן היא מתפללת לבד )יד(. _______________

______________________________________________  

 _________________ .ז(ראובן גר בשכונה שאין בה בית כנסת )ט .ב

______________________________________________ 

הוא אינו ן לכלפנות בוקר,  4:00דני מתחיל לעבוד בכל בוקר בשעה  .ג

 _______ .בבוקר )יז( 7:00פילה בבית הכנסת בשעה יכול להגיע לת

______________________________________________ 

 ________ נסגר בגלל הקורונה )יט(.שבו מתפלל יוחאי בית הכנסת  .ד

______________________________________________ 

חצי שעה לפני התחלת התפילה, הוא רוצה לבית הכנסת וסף הגיע י .ה

 ________ .)כא(ולא לחכות שיתחילו במנין  להתחיל להתפלל לבדו

______________________________________________ 

 



 תפילה בבית הכנסת

בזמן הראוי ומתעכב שם כראוי ומתנהג  מי שהולך לבית הכנסתכל אמרו: " חז"ל

 על לשקד לי שמע אדם אשרי" לאריכות ימים, שנאמר:וכה ז –שם בקדושה 

 ".חיים מצא מצאי כי, פתחי מזוזת לשמר יום יום דלתתי

 עזרי לאנשים הבאים לפתור את הבעיה על פי ההלכה: .3

בעירו של יעקב יש בית כנסת אבל אין כמעט אנשים שומרי מצוות,  .א

 ____ .)כב( יעקב מתלבט האם להתפלל בביתו או בבית הכנסת הריק

______________________________________________ 

, הוא מתלבט האם "תספתו"הילדים של משה משחקים בבית הכנסת  .ב

 __________________________________ .)כז( הדבר מותר

______________________________________________ 

 

 קדושת בית הכנסת

הם... משום לירא ממי ששוכן בגדולה מאוד, ומוזהרים אנו  קדושת בית הכנסת

 ולין.חם דברים בטלים ולא לחשב בהם חשבונות כך אסור לדבר בה

 ?דוע, ומקראי את המקרים הבאים, וכתבי במה טעה כל אחד מהם .4

ט, לשחק ולצחוק חגית ואסנת אוהבות להפגש בבית הכנסת, לפטפ .א

 ________________________________________ .)ג( חדי

______________________________________________ 

היא ראתה גשם חזק ירד בחוץ, ונעמי חיפשה מקום להסתתר בו,  .ב

 ____________ .)ז( שבית הכנסת פתוח, ולכן נכנסה והסתתרה בו

______________________________________________ 

הכנסת כדי לקרוא לחברתה, שתבוא לשחק איתה  מנוחי נכנסה לבית .ג

 _______ .ח(-)ז בחוץ, בינתיים היא אכלה את שקית הממתקים שלה

______________________________________________ 

 

ך בעקבות ת על עצמלבאת מק בנוגע לתפילה כתבי, איזו החלטה טובה .5

 _________________________________השיעור? ___________
___________________________________________________ 

 

 שימי לב! משימת חובה!

 שלחי את ההחלטה הטובה בסמס או במייל למורה!


