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לא /  מונחי יסוד, מילים וביטויים נפוצים, כגון: זה הכלל, יצא -שפת המשנה  :משנהדרישות המפמ"ר ב

 כותרת, אומר, דין, טעם, מקרה )כאמד"ט(.   - יצא; זיהוי פסוקים המובאים במשנה; חלקי המשנה

 כדי לענות על השאלות כראוי יש צורך ללמוד את המשניות עם פירוש הקהתי / ברטנורא

 
 (נזקי גוף) החובל בחבירו נושאי הפרק:

 פרק החובלשאלות מבוא ל
 

 _____________________פרק:ל __________________:פרקבין  נמצא פרק החובל .1

 :_______________________________________________-פרק מרובה עוסק ב .2

 :________________________________________________-בפרק הגוזל עוסק  .3
 

 חמשת התשלומים: נזק, צער, ריפוי, בושת, שבת -משנה א' 
 

 :מושגים

 מזיק / פוגע. - ַהחֹוֵבל .א

 יכולת האדם להשתכר ירדה בעקבות הפגיעה.צוי על כך שפי - קז  נ   .ב

 .פיצוי על הכאב הפיזי והנזק הנפשי. - רעַ צַ  .ג

 הטיפולים הרפואיים. הוצאות - יּויּפר   .ד

 תב  ש  . ה

-  

שמירת  -הפיצוי מחושב לפי השכר הנמוך ביותר . )אובדן יכולת השתכרות( פיצוי על אובדן ימי העבודה

שדה קישואים נחשבת עבודה קלה ששכרה נמוך. הטעם לפיצוי נמוך כל כך, היות שמדובר בפיצוי נוסף שניתן 

 הנזק שנגרם. ששולם בגיןפיצוי ה על

 ההחלמה. פיצוי על הבושה שנגרמה לנפגע. - תוש  ב   .ו

ים .ז   דלקת שיצרה אבעבועות או פריחה בעור. - ָעלּו בֹו ְצָמח 

ין .ח  מעריכים. - ָשמ 

 .גרם לו כוויה - ְכָואֹו .ט

ם ֵמֲחַמת ַהַמָכה .  י  אם התפתחות הדלקת נוצרה כתוצאה מהמכה -א 

 שייעלמו כל תופעות הלוואי. חייב הפוגע לשלם את דמי הריפוי עד -יב יָ חַ . יא

ל א ֵמֲחַמת ַהַמָכה .יב  .למכה חבלהאם אין קשר בין ה - ש 

ְסָתָרה. גי הפצע הגליד ונפתח שוב או נראה היה שהפגיעה התרפאה והופיעה    - ָחְיָתה ְונ 

 שוב, אפילו כמה פעמים.

עד שיחלים לחלוטין, כיוון שהפגיעה החוזרת היא תוצאה של הפגיעה     - ַחָיב ְלַרְּפאֹותֹו. די

 הראשונית.

ל . טו ט  ה ל  רֹוצ 

ְצַטֵער ַכְך ְהיֹות מ   - ל 

 להיות מצטער. מוכן לקבלכמה כסף אדם  .א

 ובלבד שלא יצטער. מוכן לשלםכמה אדם היה  .ב

 הפגיעה נרפאה לגמרי. -ָחְיָתה ָכל ָצְרָכּה   .טז

 אינו חייב עוד בתשלום על הריפוי. - ְלַרְּפאֹותֹוֵאינֹו ַחָיב  .יז

ין אֹותֹו  יח. רֹוא 

ְמַכר  ד נ  ב  לּו הּוא ע  ְכא 

ין ַבּׁשּוק    - ְוָשמ 

נמכר בשוק . ומעריכים מה היה האת הנפגע כאלו הוא עבד  םרואי

ההפרש הינו ה שוויו לאחר הפגיעה , והפיצוי ומ ,שוויו לפני הפגיעה 

 ההערכות .שבין שתי 
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 'שאלות משנה א

 

 _____________________________________________________!הכותרת למשנ כתוב .1

 ______________________________________________:אחד מופיע במשנה, והוא מקרה .2

 

 עםט יןד קרהמ

ים - ַבֲחֵבירֹו ַהחֹוֵבלא( ) ָּׁשה ְדָבר  ּׁשּום ֲחמ    :ַחָיב ָעָליו מ 

ת,  ב  ּפּוי, ְבש  ז ק, ְבַצַער, ְבר  ְבנ 

ת  .ּוְבבֹוש 

 

ֶנֶזק   .בְּ

ת ֵעינֹו, ָקַטע ?ֵכיַצד ָמא א  ת ָידֹו,  ס  א 

ת ַרְגלֹו ֵבר א   - ש 

 

 

ין ְמַכר  רֹוא  ד נ  ב  לּו הּוא ע  אֹותֹו ְכא 

ה ְוַכָמה  ,ַבּׁשּוק ין ַכָמה ָהָיה ָיפ  ְוָשמ 

ה  . הּוא ָיפ 

 

  :ַצַער

ילּו ַעל  ְכָואֹו ַבְּׁשפּוד אֹו ַבַמְסֵמר. ַוֲאפ 

ָּפְרנֹו. ָמק ה ַחבּוָרהצ  ֵאינֹו עֹוש   - ֹום ש 

 

 

ין ה  אֹוְמד  ַכָמה ָאָדם ַכיֹוֵצא ָבז ה רֹוצ 

ל ט  ְצַטֵער ַכְך ,ל  ְהיֹות מ   .ל 

 

   :ִרּפּוי

ָכהּו   -ה 

ים ם ֵמֲחַמת ַהַמָכה   ,   ָעלּו בֹו ְצָמח   - א 

ל א ֵמֲחַמת ַהַמָכה                         - ש 

 

 ַחָיב ְלַרְּפאֹותֹו.

  ַחָיב.

 ָּפטּור.

 

ְסָתָרהָחְיָתה ְונ    - ְסָתָרה, ָחְיָתה ְונ 

  - ָחְיָתה ָכל ָצְרָכּה

תֹו.  ַחָייב ְלַרְּפא 

 .ֵאינֹו ַחָיב ְלַרְּפאֹותֹו

 

לּו הּוא שֹוֵמר :ֶשֶבת ין אֹותֹו ְכא     רֹוא 

ין,  ּׁשּוא   ק 

ְכָבר ָנַתן לֹו ְדֵמי ָידֹו ּוְדֵמי  ש 

 ַרְגלֹו.

ֶשת  :בֹּ

ת ַהְמַבֵיש ָערֹום, ַהְמַבֵיש א  ת ה   א 

ת  - ַהָיֵשן ַהּסּוָמא, ְוַהְמַבֵיש א 

ֵיש ב   - ְוָיֵשן ש 

ֵישָנַפל  יק ּוב  ז  ן ַהָגג, ְוה   - מ 

 

ְתַבֵיש. י ַהְמַבֵיש ְוַהמ  ל ְלפ   ַהכ 

 

 ַחָיב.

 ָּפטּור.

ת. ש  ז ק ּוָפטּור ַעל ַהב   ַחָייב ַעל ַהנ 

 

 

 

 

נ ֱאַמר   (, יא'ה")דברים כ :ש 

יָקה  ָיָדּה ְוָשְלָחה  ֱחז  ְוה 

ְמֻבָשיו ֵאינֹו ַחָייב ַעל  ,ב 

ְתַכֵּוין: ְיֵהא מ  ת ַעד ש   ַהבֹוש 
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 __________ :ההסתעפות השניה__________ ראשונה:ההסתעפות ה :כתוב את המילה בה מתחילה .3

 _________:רביעיתה הסתעפות ה ________ :שלישיתההסתעפות ה         

 _________:חמישיתההסתעפות ה         

ֶנֶזק" .4 ְמַכר ַבּׁשּוק  ?ֵכיַצד .בְּ ד נ  ב  לּו הּוא ע  ין אֹותֹו ְכא  ת ַרְגלֹו, רֹוא  ֵבר א  ת ָידֹו, ש  ת ֵעינֹו, ָקַטע א  ָמא א  ס 

ה  ה ְוַכָמה הּוא ָיפ  ין ַכָמה ָהָיה ָיפ   . "ְוָשמ 

 __________________________________?כיצדכשהמשנה כותבת: שמין אותו כעבד.  .א

 : חד משני המצבים הבאיםמתקיים באעבד עברי 

 (. 'ב ,ב"יכול להחזיר את הגניבה )שמות כ אינוו ,גנבהוא מפני שמכרו יהודי בית דין [ 1]

 ('מג -' ה, לט"[ יהודי שירד מנכסיו ונהיה עני, והוא נאלץ למכור עצמו )ויקרא כ2]

 באר בקצרה מהי מכירת עבדים?_________________________________________ .ב

________________________________________________________________ 

של מי לבדוק ולהעריך כושר עבודה  יש על מנת דרכים אחרות  אילואין עבדים, בימינו  .ג

 ?___________________________________________________________שנפגע

            ________________________________________________________________ 

 , "ַבֲחֵבירֹו ַהחֹוֵבל"ע"י  ִרּפּוי .5

   _________באיזה מקרה חייב הפוגע לדאוג למימון טיפול רפואי לנפגע?________________ .א

 ?_________________ונשנותבאיזה מקרה חייב הפוגע לממן טיפול רפואי של פציעות חוזרות  .ב

 ?____________________________________________פטור החובל יהיהמקרה  באיזה .ג

 מבין חמשת סוגי הפיצויים המופיעים במשנה, אחד מהם שונה מהיתר. מיהו?_________________ .6

יֵאנּואַ )רמז מתפילת הבוקר: ...וְ במה הוא שונה?  יֵדי ְול א ... ל ְתב  ָזיֹון( ל   ______________________________ב 

___________________________________________________________________ 

 קו מתחת לפסוק המופיע במשנה. העבר .7

 :__________________איזו מילה במשנה מסמנת לנו שאחריה מגיע פסוקכתוב א.  .8

 ______________________________:_____)הוכחה(לאיזה דין הפסוק משמש ראיה ב.             

ין" .9 ּׁשּוא  לּו הּוא שֹוֵמר ק  ין אֹותֹו ְכא   סמן את כוונת המשנה.". רֹוא 

 .מביטים בו כאילו הוא שומר קישואים -

 .הופכים אותו לעבוד בשמירה על קישואים -

 .מחשבים את הכסף לפי השכר שמקבל שומר קישואים -

 ר קישואים. מכבדים אותו כאילו הוא שומ -
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 השלם טבלת חמשת התשלומים:  .10
 

הערכת השווי כיצד מבוצעת   מחיי היום יום דוגמאהבא  ם הטעם לתשלו בלשונך כתוב התשלום

 הכספי של התשלום

ז ק  נ 

   

   

   

 ַצַער

   

   

   

ּפּוי  ר 

   

   

   

ת ב   ש 

      

   

   

ת  בֹוש 

   

   

    

 

יןמשנה במילה "הלגבי דמי צער משתמשת   .11  סמן את כוונת המשנה. ."אֹוְמד 

 .מחשבים בדיוק   -

 .מחשבים  בערך   -

 .מחשבים בעמידה   -

 

ה שאלת אתגר: בפרקי אבות כתוב: "ְוַאל  .12 יןֳאָמדֹות". הסבר בעזרת הסבר המילה:  ְלַעֵשר ַתְרב    את אֹוְמד 

 המשנה שבפרקי אבות:____________________________________________________  

ְסָתָרההמילים "  .13  "  הן מילים:  מנוגדות  /   נרדפות.ָחְיָתה ְונ 

ְתַבֵיש"  .14 י ַהְמַבֵיש ְוַהמ  ל ְלפ   _______________________________. למה הכוונה?_______"ַהכ 

 :, המבייש חייב בתשלומיםהשלם טבלת תשלומי בושת  .15

 

 מהות הבושה המבייש את 

 א
ָערֹום   ה 

 א.

 ב.

  ַהּסּוָמא ב

  ַהָיֵשן ג
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לּו הּוא שֹוֵמר  ____מה שאלת המשנה?_____________________". ֶשֶבת?"  .16 ין אֹותֹו ְכא  רֹוא 

ין,  ּׁשּוא  לֹוק  ֵמי ַרגְּ ֵמי ָידֹו ּודְּ ָבר ָנַתן לֹו דְּ כְּ  הסבר את תשובת המשנה:_____________________ .שֶׁ

___________________________________________________________________ 

ֵיש"  .17 ב  לשלם.    .___________________ חייב  /  פטורלמה הכוונה?______________ ."ָיֵשן ש 

 ______________________________________________________________הטעם:_

ֵיש"  .18 יק ּוב  ז  ן ַהָגג, ְוה  לשלם    ._______ חייב  /  פטורלמה הכוונה?_________________ ".ָנַפל מ 

לשלם על    .____. חייב  /  פטור______________________________על הנזק, הטעם:____

 הבושה, הטעם:_________________________________________________________

ְמֻבָשיו"מהפסוק  עיינו במפרשים איך נלמד הדין  .19 יָקה ב  ֱחז   ___________________?"ְוָשְלָחה ָיָדּה ְוה 

___________________________________________________________________ 

 ת סיכום: ושאל  .20

 ___________________________!_נמקו דבריכם חבלות יצטרך החובל לשלם? בו אילוכת .א

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 איזה תשלום בעל הרכב אינו צריך לשלם?_____________________________________ .ב

 נמקו דבריכם!__________________________________________________________

 _________________________)אובדן יכולת השתכרות(? ֶשֶבתלפי מה מעריכים פיצוי על א.   .21

 נמוך זה?____________________________________________מה הטעם לתשלום  .ב

 ?__________________יחושב התשלום לאדם שנפגע אך לא נגרם לו מום קבוע*כיצד אם כן  .ג

: שני אנשים נפלו כתוצאה מהפגיעה של המכונית, שניהם נחבלו בפנים המשך המקרהלפניך  .ד

 תשלום אחר. כתוב: כיצד יתכן הדבר?ימים. כל אחד מהם קבל  10 ולא הלכו לעבודה במשך 

________________________________________________________________ 

 :_____________________________________________________נמק דבריך     
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 נספח מבחן מיצ"ב תשע"ה
 

 1שאלה 

ושובר אותו, האדם ששבר את הכד פטור מתשלום. אם אדם מניח כד ברשות הרבים, ובא אדם אחר, נתקל בו 

 ____________________________________________________________________מדוע?

 2שאלה 

 .הדיןאת מילות  רקבמשפט שלפניכם יש מקרה ודין. הקיפו בעיגול 

בנֹו ואת ַקשֹו לרשות הרבים לזבלים, וֻהזק בהן אחר, חייב בנזקו, וכל הקודם בהן זכה." )בבא קמא  "המוציא את ת 

 ג, ג(

 3שאלה 

יוסי, תלמיד תיכון, נתפס כשהוא גורם נזק לאופניים של דוד. בבירור שעשה עמו המנהל, טען יוסי שרמי שלח 

 _____________________אותו לגרום את הנזק. מי צריך לשלם בעבור הנזק שנגרם לאופניים של דוד?

 _______________________________________________________________הסבירו מדוע

 

 4שאלה 

 "?מנה" :." )בבא קמא ח, ו(. מהומָנֶׁה"התוקע לחבירו, נותן לו סלע. רבי יהודה אומר... 

 דינר אחד  1

 דינרים 10  2

 דינרים 50  3          

 דינרים 100  4          

 5שאלה 

בני אברהם  שהםרואין אותם כאילו הם בני חורין שירדו  מנכסיהם, אמר רבי עקיבא, אפילו עניים שבישראל, "

 "?שהם"כדי שהמשנה תהיה ברורה יותר, איזו מילה כדאי להוסיף לפני המילה  יצחק ויעקב." )בבא קמא ח, ו(

 אף על פי 1

 מפני 2

 אלא 3

 ככתוב 4

 6שאלה 

ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל ' :שנאמראף על פי שהוא נותן לו, אינו נמחל לו עד שיבקש ממנו, "

 " היא מילת פתיחה ל:שנאמר"בעדך'." )בבא קמא ח, ז(. 

 קושיה מפסוק. 1

 הוכחה מברייתא. 2

 הוכחה מפסוק. 3

 תירוץ חדש. 4
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 ונספח מבחן מיצ"ב תשע"
 

 1שאלה 

 , א כתוב:גבמסכת בבא קמא 

ָרה" בְּ ְרשּות ַכדֹו ִנשְּ ים ב  ָחד ְוֻהְחַלק, ָהַרב  ם א  יָה  ָלָקהש   אֹו, ַבַמי   ."ַחָיב -ַבֲחָרסֶׁ

יהָ  ָלָקהמה פירוש צירוף המילים   ?ַבֲחָרסֶׁ

 לקח את שברי הכד. .א

 נפצע משברי הכד. .ב

 שבר את הכד לחתיכות קטנות. .ג

 החליק על המים ושבר כד נוסף. .ד

 2שאלה 

 חייב בחמישה דברים, ואחד מהם הוא נזק. שהחובל בחבירו כתוב גבמסכת בבא קמא ג, 

 לפי המשנה, כיצד מעריכים כמה על החובל לשלם בגלל הנזק?

 בודקים כמה ירד ערך החבר אילו היו מוכרים אותו כעבד בשוק. .א

 בודקים כמה כסף החבר מפסיד כי אינו יכול לעבוד. .ב

 בודקים כמה צער נגרם לחבר בעקבות החבלה. .ג

 פואי.בודקים כמה עלה הטיפול הר .ד

 3שאלה 

 :כתוב א, חבמסכת בבא קמא 

ת" ש  ז ק ּוָפטּור ַעל ַהב  ֵיש, ַחָייב ַעל ַהנ  יק ּוב  ז  ן ַהָגג, ְוה   ".ָנַפל מ 

 מדוע אדם פטור מלשלם בושת במקרה זה? 

 כי הוא כבר חייב על הנזק. .א

 כי הכול לפי המבייש והמתבייש. .ב

 כי אין בושה אם נפל מישהו על אדם מן הגג. .ג

 חייבים על הבושת רק אם מתכוונים לבייש. כי .ד

 4שאלה 

 .לפניכם משפטים העוסקים בדמותו של רבי עקיבא

 ליד כל משפט.  לא נכון  אונכון סמנו   

 

 נכון  /  לא נכון  רבי עקיבא הוא אמורא .א

 נכון  /  לא נכון  רבי אליעזר היה רבו של רבי עקיבא .ב

 לא נכון  נכון  /  רבי עקיבא עסק בהלכה וגם באגדה .ג

 

 5שאלה 

 לפניכם משפטים העוסקים בדמותו של רבי יהודה.

 ליד כל משפט.  לא נכון  אונכון סמנו   
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 נכון  /  לא נכון  רבי עקיבא היה תלמידו של רבי עקיבא .א

 נכון  /  לא נכון  כשרבי יהודה מוזכר במשנה ללא שם אביו, הכוונה היא לרבי יהודה בן בתירא .ב

 נכון  /  לא נכון  בין רבי יהודה ובין רבי שמעון הלכה כרבי יהודהבכל המחלוקות  .ג

 

 6שאלה 

 בטבלה שלפניכם מילים הכתובות בלשון חכמים. כתבו בלשונכם את הפירוש של כל מילה.

 

 הפירוש בלשונכם המילה בלשון חכמים 

  ממון א.

  חבורה ב.

  לפיכך ג.
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 משנה

 

 מבנה המשנה: 

 

 –הכד.... ושברה  עם, מקרים מורכבים, מקרה והסתעפויות )המניח אתטין " דומר אותרת כרישא, סיפא, 

 בעל החבית חייב(. –פטור, ואם הוזק 

 

 מושגי בסיס

 

 אין חוששין = אין ממה לפחד / לחשוש. .א

 סמוך למנחה = קרוב לזמן מנחה. .ב

 רשות הרבים )רה"ר( = מקום שיש לכל אדם רשות להימצא שם.  .ג

 בהקשר ממוני = מוטל עליו לשלם / אינו צריך לשלם. –חייב / פטור  .ד

 פיצוי על כך שיכולת האדם להשתכר ירדה בעקבות הפגיעה.= נזק  .ה

 פיצוי על הכאב הפיזי והנזק הנפשי.צער =  .ו

 הוצאות הטיפולים הרפואיים.ריפוי =  .ז

 י על הבושה שנגרמה לנפגע. ההחלמה.פיצובושת =  .ח

שמירת שדה  -הפיצוי מחושב לפי השכר הנמוך ביותר . )אובדן יכולת השתכרות( פיצוי על אובדן ימי העבודהשבת =  .ט

פיצוי ה עלקישואים נחשבת עבודה קלה ששכרה נמוך. הטעם לפיצוי נמוך כל כך, היות שמדובר בפיצוי נוסף שניתן 

 הנזק שנגרם. ששולם בגין

 הכרת חכמים – מבוא לתורה שבעל פה )תושב"ע(

 

 .שמאי הזקןכינוי לקבוצת תלמידיו של  =בית שמאי  .א

 .הלל הזקןכינוי לקבוצת תלמידיו של = בית הלל  .ב

 

 מושגים כלליים בכל הנושאים –מושגי בסיס 

 

 אין חוששין = אין ספק הלכתי )פסחים א,ב(. .א

 לא יצא ידי חובה = לא קיים את המצווה )פסחים י,ה(. .ב

 רשות הרבים =  מקום בו מותר לכל אדם להמצא)בבא קמא ג,א(. .ג

 

 קשורים לנושא מסוים –מושגי תוכן 

 

 חמץ = )פסחים א,א(. .א

 בדיקת חמץ = )פסחים א,א,(. .ב

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%99_%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%99_%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9C_%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9C_%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F
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 מילה לא מוכרתלשון חכמים 

 

 אור ל = ערב קודם )פסחים א,א(. .א

 על שום = מפני )פסחים י,ה(. .ב

 כל ש = מי ש.... )פסחים י,ה(. .ג

 לפיכך = לכן )פסחים י,ה(. .ד

 חובל = הזיק בגוף אדם )בבא קמא ח, א(. .ה

 סומא = עוור )בבא קמא ח, א(. .ו

 חבורה = פצע )בבא קמא ח, א(. .ז

י )בבא קמא ח, א(. .ח וו   אומדין = מעריכים ש 

 מחמת = בגלל )בבא קמא ח, א(. .ט

 ממונו = כספו )בבא קמא ח, א(. .י

 

 מילה במשמעות שונה –לשון חכמים 

 

 שחרית = בבוקר )פסחים א,ג(. .א

 עד ש.... = רק אם )בבא קמא י,א(. .ב

 במתכוון = בכוונה )בבא קמא ג,א(. .ג

 רואים אותו כאילו = מחשיבים אותו )בבא קמא ח:א,ו(. .ד

 דמי / דמים = ממון )בבא קמא ח,א(. .ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


