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 2 מתוך 1עמוד 
 

 36- 33' עמ, עבודת סיכום/דור ראשון לחכמי הסנהדרין

 ז חשוון" כ:תאריך הגשה

 

 :אליעזר בן הורקנוס' ר

  כינויו___________________ תפקידו : ___________________ 

  (ישראל/ לוי/כהן)דרגתו 

  ורבו היה אומר עליו. ______________תלמידו של :_______________________ 

  ( _____________________________________________2)הוכחות לגדלותו 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 . ______________________2. __________________________ 1: צוואתו לדורות

 ____________________________________________________: הוא היה אומר

_______________________________________________________________ 

 

 :יהושוע בן חנניה' ר

  תלמידו של ___________________ תפקידו________________________ 

  (לוי ישראל/כהן)דרגתו 

 "תני הוכחה לטהרתו מיום היוולדו-" אשרי יולדתו !_______________________ 

_________________________________________________________ 

 "יהושוע ' מכאן שהיה ר (סוכה נג)..." כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה

___________ 

  ( ___________________________________________2)הוכחות לגדלותו 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 הערצה וקידוש שם שמים , ניהל וויכוחים רבים עם קיסר רומי וחכמתו גררה כבוד

 .גדול

 

 :רבי טרפון

  מדוע_______________________ כינויו ________________תלמידו של ?

 __________________________________________ (!כתבי במילים שלך)

_________________________________________________________ 

  (לוי ישראל/כהן)דרגתו 
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 "טרפון היה ' מכאן שר..." טרפון ונתן לו ארבעת אלפים דינרי זהב' עמד ר

.____________ 

  התאמץ במיוחד במצוות__________________________ . 

 הוא היה אומר :_______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 :רבי עקיבא בן יוסף

  אשתו . ___________החל ללמוד תורה בגיל _________________ בנו של

 ________________________________ הייתה ביתו של 

 2. _________________ 1: תלמידם של _________________.

3________________. 

  תלמידים בעיר 24,000העמיד _______________ 

  העביר לתלמידיו את___________________________________________ 

 היה אחד מ____________________________ 

  ( ___________________________________________2)הוכחות לגדלותו 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

 :(אין צורך להגיש את התשובות)שאלות חזרה כלליות למבחן 

 .מסכת עדויות, כרם דיבנה, ועד בו ביום: הסבירי את המושגים .1

 ? "למינים ולמלשינים"ומי חיבר את ברכת ?  ע"מי חיבר את תפילת שמו .2

 ?מדוע קבע רבן מליאל שפסיקות ההלכה תיקבענה לפי הרוב .3

 .הוכיחי את ענוותנותו של רבן גמליאל .4

, טיטוס, אספסיאנוס: כתבי האם היו השליטים הבאים טובים ליהודים או להיפך .5

 .טריאנוס, נרווה, דומיטיאנוס

 ?ומדוע, מהיכן ולאן נדדה הסנהדרין בתקופת דומיטיאנוס .6

 ?ומדוע, מהיכן ולאן נדדה הסנהדרין בתקופת טריאנוס .7

 .פרטי את הסיבה לכל נסיעה. פעמיים נסעו החכמים לרומי .8

 .פרטי את שמות הנשיאים שהתמנו לאחריו? מי היה נשיא הסנהדרין הראשון .9

כמופיע בדפי , 34-36'  יש לדעת פרטים בסיסיים על כל אחד מן החכמים בעמ

 .העבודה הנוכחיים

 !בהצלחה רבה


