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 .  לפניך ארבעה ציורים שמרמזים על ארבעה מצבים בהם מצווה האדם לברך את ברכת הגומל1

 כתוב ליד כל אחד מהם מהו
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 בו נרמזים המצווה להודות ואותם מצבים והראה זאת..  כתוב את הפסוק 2

___________________________________________________________________ 

 

.  ברכת הגומל ע"פ מנהג הספרדים וע"פ מנהג האשכנזים.  השלם את הטבלה, כתוב לברך הגומל 3

 או לא לברך הגומל.

: רק במצבים אלו, גם אם לא עמד בסכנה ממש,  רק אם עמד תאםבההבאות הערות את ההוסף 

 בסכנת חיים, בלי שם ומלכות. 

 מנהג האשכנזים מנהג הספרדים 

בארבעת 
המצבים 

)ים, מדבר, 
חולי ובית 

 האסורים(

  

במצבים 
אחרים 

שנשקפה 
 בהם סכנה

  

 

 תרופה



 

 האשכנזים. לפניך מקרים שונים, כתוב כיצד יש לנהוג ע"פ מנהג הספרדים וע"פ מנהג 4

 ע"פ מנהג האשכנזים ע"פ מנהג הספרדים המקרה

.  יוסי חייל בצבא, שוחרר מכלא צבאי 1
לאחר ששהה בו ארבעה עשר יום בגלל 
שנרדם בעת שמירה.  השהייה בכלא 

 עברה ללא כל סכנה.
 
 

 

  

.  דוד הבריא לאחר שחלה בשפעת 2
 והיה מרותק למיטתו שבוע ימים.

 

  

נסיעתו  באחד .  שמעון ניצל בעת 3
מכבישי הארץ מיריות שנורו לעברו 

 מרכב ערבי.
הנסיעה לביתו ארכה פחות משבעים 

 ושתיים דקות.
 

 

  

.  יעל חזרה עם משפחתה בשלום 4
מחופשה באילת, לאחר נסיעה ארוכה 
של יותר משעתיים מבלי שנכנסה 

 למקום יישוב בדרך.
 

 

  

 

.  לפניך קטע  שמבטא את מה שלמדנו על מטרתה הנוספת של ברכת הגומל חוץ מלהודות לה' 5

שהיא, להכיר בהשגחת ה' בכל דבר שקורה בעולם )גם בנסתר מכל סוג שהוא, זה הבולט יותר וזה 

 הבולט פחות( 

 סמן את המשפטים העיקריים בקטע שמבטאים את הרעיון.

 פניני הלכה / הרב אלעזר מלמד

 ג' ליקוטים פרק ב', א' כרך

 הקדמה כללית:

:ארבעה צריכים להודות: יורדי הים שחזרו ליבשה, הולכי  "אמרו חכמים במסכת ברכות )נד, ב(

 מדבריות שחזרו לישוב, חולים שנתרפאו ואסירים שיצאו מבית הכלא לחופשי.

הבורא, הוא עניין ההשגחה הפרטית והידיעה שאין דבר שקורה בעולם ללא ידיעתו ורצונו של 

אחד מהיסודות החשובים של האמונה.  וכדי להשריש בקרבנו את הידיעה הזו, תקנו חכמים 

ברכות שתכליתן להודות לה' על דברים פרטיים שאירעו לנו, ואחת מברכות ההודאה האלו היא 

 ברכת הגומל..."

 

 עבודה נעימה!


