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, תא שמע, כגון: נפוצות ושימושיות בארמיתמונחי יסוד, מילים  - גמראשפת ה :דרישות המפמ"ר בגמרא
מבוא  ;מחלוקת, סתירה, הוכחה, תירוץ, קושיה -מבנה הגמרא ; גמרא; זיהוי פסוקים המובאים בתיובתא

 .  זיהוי תנא, אמורא  -שב"ע לתו
 

 רש"יעם פירוש  גמראהכדי לענות על השאלות כראוי יש צורך ללמוד את 
 

 למחצית א' חומר הלימודים
 

ב ע"א, עד המילים: "ע"א )מהמשנה( עד דף כ א", מדף כמציאות לּוא   -מסכת בבא מציעא, פרק שני 
ב ע"ב, עד המילים: "ב ע"ב )מהמילים: תא שמע דאמר רבי יוחנן( עד דף כ""איאושי מייאש". ומדף כ

 "ביע"ל קג"ם".
 

 פירוט
 .יסודמונחי  .1

 נפוצות ושימושיות בארמית.מילים  .2

 מבנה הגמרא. .3

 עם.טין " ד קרה מ ומראותרת כ -מבנה הברייתות המובאות בגמרא  .4

 התמצאות בדף הגמרא: סימני זיהוי של הדף, התמצאות ברש"י )דבור המתחיל(, תורה אור. .5

 זיהוי תנא, אמורא. –מבוא לתושב"ע  .6

 

 מונחי יסוד

 

 תא שמע = בוא ושמע )ולמד(. .א

 קינן = במה מדובר כאן.הכא במאי עס .ב

 תיובתא = קושיא חמורה. .ג

 הלכתא = הלכה. .ד

 

  מילים נפוצות ושימושיות בארמית

 היכי דמי = במה המדובר. .א

 אי = אם. .ב

 עסקינן = עוסקים. .ג

 טובא = יותר. .ד

 בציר = פחות. .ה

ה. .ו  נפיש = ְמרּובֶּ

 דילמא = שמא / אולי. .ז

 טפי = יותר. .ח

 מאי = מה. .ט

 לית = אין. .י

 השתא = עכשיו / כעת. .יא

 הא = הרי. .יב

 התם = שם. .יג

 אי הכי = אם כן. .יד
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 מבנה הגמרא

 קושיה. .א

 תירוץ. .ב

 הוכחה. .ג

 סתירה. .ד

 מחלוקת. .ה
 

 ""אילו מציאות :שאלות מבוא לפרק

 

 השלם את החסר המשפטים הבאים: 

 הפרק____ במסכת. ה______. הוא הפרק __בתוך מסכת: _____נמצא __" _____פרק "אלו __ .א

 __. ______ עמוד___מתחיל בגמרא  בדף __

 על פיהתוכן של פרק זה מופיע בכותרת של המשנה הראשונה. כתוב בלשונך את התוכן של הפרק  .ב

 :______________________________________________________הכותרת של המשנה

 

 , 'ד - א' ב"דברים כ

יֹו ִנָדִחים ְוִהְתַעַלְמָת  ת שֵׂ ת ׁשֹור ָאִחיָך אֹו אֶּ ה אֶּ ם ְלָאִחיָך)א( לֹא ִתְראֶּ ב ְתִׁשיבֵׂ ם ָהׁשֵׂ הֶּ מֵׂ  

ָך ְוָהָיה עִ  יתֶּ ל תֹוְך בֵׂ יָך ְולֹא ְיַדְעתֹו ַוֲאַסְפתֹו אֶּ לֶּ ֹבתֹו לֹו: ְמָך ַעד ְדרׁש ָאִחיָך ֹאתֹו)ב( ְוִאם לֹא ָקרֹוב ָאִחיָך אֵׂ ַוֲהׁשֵׂ  

ן( ג) ה ְוכֵׂ ן ַלֲחֹמרֹו ַתֲעשֶּ ה ְוכֵׂ ן ְלִשְמָלתֹו ַתֲעשֶּ ה ְוכֵׂ ַדת ָכללְ  ַתֲעשֶּ ר ָאִחיָך ֲאבֵׂ ּנּו תֹאַבד ֲאׁשֶּ ם תּוַכל לֹא ּוְמָצאָתּה ִממֶּ :ְלִהְתַעלֵׂ  

ה לֹא( ד) ת ִתְראֶּ ְך ֹנְפִלים ׁשֹורֹו אֹו ָאִחיָך ֲחמֹור אֶּ רֶּ ם ְוִהְתַעַלְמתָ  ַבדֶּ הֶּ ם מֵׂ :ִעמו ָתִקים ָהקֵׂ  

 

 ___________________________:______. א. כתוב בלשונך: איזה לאו )איסור( מופיע בפסוקים הללו1

 _________:_______________________________ב. העתק את מילות הפסוקים בהם מופיע הלאו    

         ____________________________________________________________________ 

 __________________?רה מסוימתשהוראת הפסוק היא שלא לנהוג בצו ,ג. על פי איזו מילה בפסוק ידעת    

 הסבר דבריך:____________________________________________________________       

 __________:________________________ו מצוות עשה מופיעה בפסוקים הללוז. א. כתוב בלשונך אי2

       _____________________________________________________________________ 

 _________:_________________________ב. העתק את מילות הפסוקים בהם מופיעה מצוות העשה    

         ____________________________________________________________________ 

 שמות כ"ג ד'

ה ֲחֹמרֹו אֹו ֹאִיְבָך ׁשֹור ִתְפַגע ִכי( ד) ב ֹתעֶּ ּנּוְתִׁש  ָהׁשֵׂ  :לֹו יבֶּ

 ןלשוהוכתוב את , נכתבה באופן מיוחד. עיין בפסוקים 'ב, א"בדברים כפסוק ב בפסוק זה, וכןמצוות העשה 

 _____________________________________________________:________פסוקבת המיוחד
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 א"א ע"כדף 

ּלֹו, ֵאּלּו :משנה ּלּו ַחיָּב ְלַהְכִריז.וְ  ְמִציאֹות שֶׁ  ..א 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 למשנה!________________________________________________________כתוב כותרת  .1

 ._____________3.______________ 2.__________ 1יעים במשנה:כתוב את שמות התנאים המופ .2

לֹו ֵאּלּוטבלת "בהשלם  .3 )העזר  !שלו הם, הרי לּומדוע כשאדם מצא מציאות אֵׂ  ,ים/  את הנימוק! "ְמִציאֹות ׁשֶּ

 ברש"י(

 

 שהמציאה שייכת למוצא הטעם סוג המציאה 

 
 רֹות ְמֻפָזִריןפֵׂ 

 ________א._____________________________

 _ב.____________________________________ א

 . ג   

 

 ב

 

  ָמעֹות ְמֻפָזרֹות

 _א.____________________________________

 _ב.____________________________________

 . ג

 יןד ומרא קרהמ

לֹו, ֵאּלּוא( )   ְמִציאֹות ׁשֶּ

לּו ַחָיב ְלַהְכִריז.וְ       אֵׂ

 

 

רֹות ְמֻפָזִרין,   ָמָצא פֵׂ

 ָמעֹות ְמֻפָזרֹות,

 ְכִריכֹות ִבְרׁשּות ָהַרִבים, 

ָלה,  י ְדבֵׂ  ְוִעגּולֵׂ

ל ַנְחתֹום,   ִכָכרֹות ׁשֶּ

ל ָדִגים,   ַמֲחרֹוזֹות ׁשֶּ

ל ָבָשר,   ַוֲחִתיכֹות ׁשֶּ

ר ַהָבאֹות ִמְמִדיָנָתן,  מֶּ י צֶּ  ְוִגזֵׂ

י ִפְׁשָתן, וַ   ֲאִניצֵׂ

ל ַאְרָגָמן,  ּוְלׁשֹונֹות ׁשֶּ

 

 
לֹו: לּו ְמִציאֹות ׁשֶּ  אֵׂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לֹו, לּו ׁשֶּ י אֵׂ  ֲהרֵׂ

ִאיר  י ַרִבי מֵׂ   ִדְברֵׂ

   

   

 

  

י  ר: ַרבִּ ְלָעָזר אֹומֵׂ ן אֶּ   ִׁשְמעֹון בֶּ

י ַאְנפּוְרָיא ינֹו ַחָיב ְלַהְכִריז  ָכל ְכלֵׂ  :אֵׂ
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 )עומרים קטנים(  ְכִריכֹות ִבְרׁשּות ָהַרִבים ג
 _א.____________________________________

 . ב

ָלה ד י ְדבֵׂ   ִעגּולֵׂ

ל ַנְחתֹום ה   ִכָכרֹות ׁשֶּ

ל ָדִגים ו   ַמֲחרֹוזֹות ׁשֶּ

ל ָבָשר ז   ֲחִתיכֹות ׁשֶּ

ר ַהָבאֹות ִמְמִדיָנָתן ח מֶּ י צֶּ   ִגזֵׂ

י ִפְׁשָתן ט   ֲאִניצֵׂ

ל ַאְרָגָמן י   ְלׁשֹונֹות ׁשֶּ
 

 ה ע"א"כ – ד ע"ב"משנה  דף כ
 

ּלּו ַחיָּב רֹות,  )ב( ְוא  י פ  הּוא, ִצבּור  עֹות ַבִכיס אֹו ִכיס ְכמֹות שֶׁ הּוא, מָּ רֹות ִבְכִלי אֹו ְכִלי ְכמֹות שֶׁ א פ  צָּ ְלַהְכִריז, מָּ

ל ַבַעל ַהַבִית, וְ  רֹות שֶׁ ה, ְכִריכֹות ִבְרשּות ַהיִָּחיד, ְוִככָּ ה ַעל ַגב זֶׁ ה ַמְטְבעֹות זֶׁ עֹות, ְשלשָּ י מָּ י צֶׁ ִצבּור  ר ִגֵּ  מֶׁ

ּלּו ַחיָּב ְלַהְכִריז: י א  ן, ֲהר  מֶׁ י שֶׁ י ַיִין ְוַכד  ן, ַכד  ֻאמָּ ית הָּ  ַהְּלקּוחֹות ִמב 
 
 ין. ד, אך שונים בלמשנתינו דומיםה, כתוב ארבעה מקרים ה ע"א"כ - ד ע"ב"דף כמ המובאת עין במשנה .4
 

 ה ע"א"כ – ד ע"ב"משנה בדף כ משנתנו

 יןד קרהמ יןד קרהמ
רֹו י ֵפרֹות ָמָצא  ת ְמֻפָזִריןָמָצא פֵׂ ְכלִּ   בִּ

    
    
    
 
רש"י על המשנה הזכיר פעמיים שהבעלים של החפץ התייאשו, ובעקבות הייאוש של הבעלים החפץ הוא  .5

 .בדברי רש"י, בהם רש"י הסביר זאת (דבור המתחילד"ה )שני  הפקר. כתוב

 ___________________________________________________________________ .א

 ___________________________________________________________________ .ב

 __________________________________________ - "שאּוי  " ג( שָ )מּו ומהא.  : הסבר בלשונך .6

 __________________________________________ - "רק  פְ הֶׁ ג( "שָ )מּו ב. מהו                          

ַרִבים"במשנה נזכרת מציאה:  .7 בשונה מכל המציאות  ,מה יוצא דופן במציאה זו ,ובכת. "ְכִריכֹות ִבְרשּות הָּ

 ____________________________________________________כתובות במשנה?ההאחרות 

ל ַנְח הדין: " עםטבו הוא הסביר את  ,כתוב את הדיבור המתחיל ברש"י .8 רֹות שֶׁ ּלּו  ּתֹוםִככָּ י א  ֲהר 

ּלֹו  ".___________________________שֶׁ

 :כתוב .9

 ________________________________________:________יהודה ביהכלל אותו קבע ר אתא.      

 ___________:_____________________דוגמא אחת מבין הדוגמאות שבדברי ר' יהודה בלשונךב.       

 ________:________________נה, בה מיושם הכלל שקבע ר' יהודהמופיעה במש דוגמא אחרת שלאג.       

         ____________________________________________________________________ 

 ____ד. מה השינוי בדוגמא שכתבת:______________________________________________      

 __________________________________________________ה. מדוע חייב להכריז:_____      
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 א"א ע"כדף 

 כלי אנפוריא

 :מסבירה את דברי ר' שמעון בן אלעזרהסוגיא הגמרא בהמשך 

 ג ע"ב"גמ' דף כ

ְלָעָזר אֹוֵמר" ן אֶּ ְמעֹון בֶּ י שִּ ? אמר רב יהודה אמר שמואל: כלים חדשים שלא שבעתן ַאְנּפּוְרָיאוכו': מאי  ַרבִּ

 העין"

 רש"י 

 :ראיה פה אין :נוטריקון אנפוריא ולשון, יפה מכירן שיהא ותשמישן בראייתן הורגל לא עדיין - ןשבעת שלא

 ג( הסבר מהו: "נוטריקון":_________________________________________________שָ )מּו  .1

 :)העזר ברש"י( איזה רעיון הינך מגלה בחלוקה זווכתוב " לשלושה חלקים, אנפוריאחלק את המלה "  .2

 ג. ________________  ב.__________  א.____________

 _הרעיון:________________________________________________________________

 ___________________________":___כלים חדשים שלא שבעתן העין"-ל שלךמ דוגמאכתוב   .3

______________________________________________________________________ 
 

רֹות ְמֻפָזִרין  א ע"א"גמ' אלו מציאות דף כ - פֵׂ

 "מצא פירות מפוזרין, וכמה?".

 :_________________________________________________בלשונך כתוב את שאלת הגמ' .1

 ".אמר רבי יצחק: קב בארבע אמות" תשובת הגמרא:

על ארבע  אמות בשטח של ארבע=  "בארבע אמותליטרים(. " 2-מידת נפח )כ = "קב" -" קב בארבע אמות"

 אמות )כשני מטרים על שני מטרים(. 

 נניח שהפירות עליהם מדובר הם שזיפים, ובקב יש עשרה שזיפים. 

  .ס"מ 1 = : כל אמהלציורים שעליך לצייר הם קנה מידה .2

 ,ות. סמן בתוך הריבוע עשר נקודות שחורארבע על ארבע אמותצייר  ריבוע בקנה מידה של  .א

 שזיף[ - ]כל נקודה     

  

 קרהמציור ה

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ין:______________________דה

 :________הדיבור המתחיל ברש"י, בו נעזרתאת  כתובעם:______________________________ טה
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 ,. סמן בתוך הריבוע עשר נקודות שחורותעל שלוש אמות ששלוריבוע בקנה מידה של צייר  .ב

 שזיף[  - ]כל נקודה     

 

 קרהמציור ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ין:______________________דה

 :________הדיבור המתחיל ברש"י, בו נעזרתאת  כתובעם:______________________________ טה

  

 ומותר לקחתם:__________________מתי פירות נחשבים למפוזרים  רבי יצחקלדברי  ,בלשונך כתוב  .3

______________________________________________________________________ 

אפילו  -דרך הינוח אפילו טובא נמי! ואי  -דרך נפילה היכי דמי? אי ": דברי רבי יצחק הגמרא מבררת את .4

 :שאלת הגמרא למה מתייחסת סמן". בציר מהכי, נמי לא!

 של קב. פיזור של פירות בנפחהשאלה מתייחסת ל .א

 של ארבע אמות מרובעות. השאלה מתייחסת לגבי שטח .ב

 ! הינוח/  נפילה   דרך :השלם טבלת  .5
 

 אם כך הפירות הופקרו יש יאוש האם זו אבידה אופן ההגעה
  לא / כן לא / כן לא / כן דרך נפילה
  לא / כן לא / כן לא / כן דרך הינוח

 

 "עסקינן דרי דבי במכנשתא :חמא בר עוקבא רב אמר" .6

 ."דרי דבי במכנשתא" :(דבור המתחיל)ה "י בד"את רשמצא 

)רש"י מסביר את דברי רב עוקבא בר חמא, שהפירות עליהן מדובר במשנה הכוונה לתבואה, שגם 

 היא נקראת בלשון המשנה פירות, לסוגי פירות אחרים תתייחס הגמ' בהמשך(

 _________________________________:__מר עוקבא את דברי ר' יצחקבאיזה מקרה מעמיד א. כתוב, 

 ב. מה עשו הבעלים בגורן:___________________________________________________        

 ג. מפני מה נשאר מהתבואה בגורן:______________________________________________         

ּלֹו" :ין הואדה ,זרים במכנשתא דבי דרימדוע פירות מפוד.           ּלּו שֶׁ י א   _____________________"?ֲהר 

           __________________________________________________________________ 
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 השלם טבלת פיזור פירות אליבא דרבי יצחק !  .7

 

 םעטה הדין המקרה 

   אמות  3-קב ב א 

   אמות  4-ביים בק ב 

   אמות  5-קב ב ג 

   אמות  4-קב ב½  ד 
 

 באר את המילים הבאות !   .8
 

 א. היכי______________   ב. אי_________________  ג. טובא_________________  

 _______ו. דרי__________________ד. נמי________________  ה. מכנשתא_______ 

 ח. מהכי_______________  ט. נפיש_________________  ז. בציר_______________  

 יב. שקול________________י. הדר_______________  יא. אתי________________   

 

 ,בא, פחות, גם, לוקח, יותר, מרובה, אם, כיצד, שורות, גורן, מכאן ,חוזר: תרמילון
 

 ת )ניתן להיעזר באנציקלופדיה תלמודית(:לגבי החכמים המוזכרים במשנה ובגמרא כתוב עליהם בתמצי* .9

 רבי מאיר:_____________________________________________________________ .א

 רבי יהודה:____________________________________________________________ .ב

 רבי שמעון בן אלעזר )רשב"א(:_______________________________________________ .ג

 בי יצחק:_____________________________________________________________ר .ד

 רבי ירמיה:____________________________________________________________ .ה

 

 א"א ע"כדף 

 

 הקשורות לשווי הפירות לעומת הטורח באיסוףשאלות רבי ירמיה 

 

 "...ירמיה רבי בעי"

 

    _______________________:_____________ר' ירמיה שאל שאלה. העתק מהגמרא את שאלתוא.   .1

 :________________שאלות רבי ירמיה כלהמתייחסת ל ,מילת השאלה אתכתוב      

 _____:______________________________________________הסבר את שאלת ר' ירמיהב. 
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. נניח ס"מ 1כל אמה = קנה מידה לציורים שעליך לצייר הם: סיכום שאלות רבי ירמיה בעזרת ציורים, 

 . בקב יש עשרה שזיפים, ועליהם מדובר הם שזיפים שהפירות

 "חצי קב בשתי אמות, מהו?: "שאלה ראשונה של רבי ירמיהא.   .2

 ,נקודות שחורות חמש. סמן בתוך הריבוע אמותתי על ש שתי אמותריבוע בקנה מידה של צייר 

 שזיף[  - ]כל נקודה     

 קרהמציור ה

 

 

 

 

 

 

 

 לא מפקיר   את הפירות.   /  שווי גדול, מפקיר  אין /   יש  חצי קבמחק את המיותר: 

 לא מפקיר   את הפירות.  / אין  טרחה גדולה באיסוף, מפקיר   / יש  (שתי אמות)על  בשתי אמות

 "קביים בשמונה אמות, מהו?: "שאלה שניה של רבי ירמיה .ב

 ,שחורותנקודות  עשרים. סמן בתוך הריבוע אמות שמונהעל  אמות שמונהריבוע בקנה מידה של צייר 

 שזיף[  - ]כל נקודה     

 קרהמציור ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לא מפקיר   את הפירות.  /   אין  שווי גדול, מפקיר  /  יש  ייםקבמחק את המיותר: 

 לא מפקיר   את הפירות. /   גדולה באיסוף, מפקיר   אין טרחה /  יש  (אמות מונהש)על  אמות מונהבש
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 "ין בארבע אמות, מהו?שומשמ קב: "שאלה שלישית של רבי ירמיה .ג

 ,נקודות שחורות שלושים. סמן בתוך הריבוע אמות ארבעעל  אמות ארבעריבוע בקנה מידה של צייר 

 [ שומשום אחד - ]כל נקודה     

 קרהמציור ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לא מפקיר   את הפירות.  /   אין  שווי גדול, מפקיר /  יש  שומשמין קבמחק את המיותר: 

 לא מפקיר   את הפירות. /   אין  טרחה גדולה באיסוף, מפקיר /   יש (אמות עארב)על  אמות ארבעב

 ", מהו?אמות בארבע רמוני קב ,אמות בארבע תמרי קב: "שאלה רביעית של רבי ירמיה .ד

 ,נקודות שחורות שבע. סמן בתוך הריבוע אמות ארבעעל  אמות ארבעריבוע בקנה מידה של צייר 

 [ תמר / רימון אחד – ]כל נקודה     

 קרהמציור ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לא מפקיר   את הפירות.  /  אין  שווי גדול, מפקיר  /   יש )קב  רימונים( םתמרי קבמחק את המיותר: 

 לא מפקיר   את הפירות. /  גדולה באיסוף, מפקיר   טרחהאין  /   יש (אמות ארבע)על  אמות ארבעב

   הדיבור המתחיל את  כתוב____ ?_______________________________שומשמיןבא. מה המיוחד   .4

 :______________ברש"י, בו נעזרת     

  הדיבור המתחיל את  כתוב ______________________________?םתמרים ורימוניבב. מה המיוחד 

 :______________ברש"י, בו נעזרת     
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 באר את המילים הבאות !  .5
 

  ________________ טרחייהו__  ג. ____________ מאי______________   ב.  טעמאא.  

 __________________ דלמא_______ו. _______ מפקר_____  ה. __________ דלאד.  

  _______________ שומשמין______  ט. ________ טפי_____  ח. _________ חשיביז.  

   ______________ מאי_______________  יא.  להוי.  
 

 ,שלא ם,ת  ח  ר  יקר(. טעם )סיבה(, מה, מפקיר, יותר, להם, שומשום, שמא, טִּ מה, חשוב ) : תרמילון
 

השלם בתרשים הזרימה את         אפשרויות. שתי ולהשאלה זהה,  רבי ירמיה בנויות באופןשל שאלות ה .6

 האפשרויות השונות:

 השאלה                                                                     

                                                                      

   

 אפשרות   

 

 א'

      

 אפשרות   

 

  ב'

  

  
 

 ! בי ירמיהאליבא דר  / השאלות  המקרים   4השלם טבלת  .7
 

 
 הבעיה
 

 אם הנימוק
 הקובע בקב

 אמות הוא 4-ב

 המצב בבעיה
 הבעלים
 יחזור

 הדין
 היהי

 הטעם
  

נפיש 
 טרחייהו

משום 
 חשיבי

-קב ב 1/2 א

 אמות 2

    ***  נפיש טרחייהו
     ### חשיבי לא

 8-קביים ב ב

 אמות

    ***  נפיש טרחייהו
     ### חשיבילא 

 ג
קב 

שומשמין 

 אמות 4-ב

    ***  נפיש טרחייהו

    ### לא חשיבי
 
 

 ד
קב תמרי 

-ורימוני ב

 ותאמ 8

    ***  נפיש טרחייהו

    ### לא חשיבי
 
 

 

 א"א ע"כדף 

 "......דנפיש טרחייהו ...דלא חשיבי" :סיכום השיקולים באבידה אליבא דרבי ירמיה
 
 :אם להפקיר תבואתם או לא להפקירהחלטת הבעלים שיקולים מנחים את  שנילפי ר' ירמיה,  .1

 .____________________ הסבר:____________________________________________א

 __________ הסבר:____________________________________________.__________ב

 :_____________________________הסבר :_________תשובת הגמ' לשאלות ר' ירמיה כתוב את .2

______________________________________________________________________ 


