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

 )כאמד"ט(.   עםטין, ד ,קרהמומר, אותרת, כ - זיהוי פסוקים המובאים במשנה; חלקי המשנה ,יצא

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

 ואש רגלנזקי שן,  נושאי הפרק:

 שאלות מבוא לפרק הכונס
 

 :_____________________שנמצאת בסדר __________________:במסכת נמצא פרק הכונס .1

 שם הפרק שלפני פרק הכונס הוא:___________. שם הפרק שאחרי פרק הכונס הוא:__________ .2

 

 שמירה הפוטרת מתשלום עבור נזקי שן ורגל  -משנה א' 

 

 :מושגים
 

   .המכניס, אוסף את הצאן ומכניסם למקום מגוריהם - ַהּכֹוֵנס .א

יר .ב  .מקום מגורי הצאן - דִּ

ָפֶניהָ  ָנַעל .ג  .רגילה/  מצויה ברוח לעמוד שיכולה לתדשם בכניסה  - ָּכָראּוי בְּ

 רוח רגילה. - היָ צּומְּ  חַ רּו .ד
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'שאלות משנה א

 

 _____________________________________________________למשנה!ותרת כ כתוב .1

ָפֶניהָ  ָנַעל לֹא/  ָנַעלא. " .2 ָפֶניהָ ". "ָּכָראּוי בְּ  ____________", בפני מי?____________________בְּ

ָרצּוהָ  אֹו... ִנְפְרָצהב. "  ". את מה פרצו?______________________________________ֶשפְּ

 ______________ ין השני:דה  ________ :במשנה הראשוןין דה  :בה מתחילמילה ה כתוב את .3

 ____הרביעי:__________ין דה _____________ ין השלישי:דה                                                 

 ין, כתוב אותן:_________________________________________דבמשנה מופיעות מילות  .4

יר צֹאן ַהּכֹוֵנס" .5 ָנַעל, ַלדִּ ָפֶניהָ  וְּ ָאה, ָּכָראּוי בְּ ָיצְּ יָקה וְּ זִּ הִּ   ."וְּ

 __________________________________: ____________בלשונךקרה מאת הכתוב  .א

 ______________ור?______טֹ פְּ עם לַ טממה הוא פטור?___________ מה הכתוב . "ָפטּור" .ב

 יןד קרהמ                     

יר צֹאן ַהּכֹוֵנס( א)  , ַלדִּ

ָנַעל ָפֶניהָ  וְּ ָאה, ָּכָראּוי בְּ ָיצְּ יָקה  וְּ זִּ הִּ  -וְּ

 

 .ָפטּור

ָפֶניהָ  ָנַעל לֹא ָאה, ָּכָראּוי בְּ ָיצְּ יָקה  וְּ זִּ הִּ  .ַחָיב -וְּ

ָלה ִנְפְרָצה                                                     ַבַליְּ

ָרצּוהָ  אֹו ים ֶשפְּ טִּ סְּ ָאה לִּ ָיצְּ יָקה וְּ זִּ הִּ  - וְּ

 

 .ָפטּור

ים  הֹוִציאּוהָ  טִּ סְּ ים   -לִּ טִּ סְּ ים. לִּ  ַחָייבִּ
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ָפֶניהָ  ָנַעל לֹא" .6  . "ָּכָראּוי בְּ

 _____________________________________?__________מה לא נעשה כראויכתוב  .א

 __________עם?________________________טמה ה. _______?_____יןדמה הכתוב  .ב

ָלה ִנְפְרָצה" .7  . "ַבַליְּ

 ___________________________________: ____________בלשונךקרה מאת הכתוב  .א

 ________________________עם?__________ט__. מה ה_____ין?_____דמה הכתוב  .ב

 עם?_______ט____ מה הוהבעלים יודע מהפריצה?______ ין אם נפרצה ביוםדמה יהיה הכתוב  .ג

___________________________________________________________________ 

ָרצּוהָ " .8 ים פְּ טִּ סְּ ָאה לִּ ָיצְּ יָקה וְּ זִּ הִּ  . "וְּ

ים"-מיהם הכתוב  .א טִּ סְּ  ________________________________"?_________________לִּ

 _____________________________עשו?________________________ מה הםכתוב  .ב

 ____________________________________כתוב מה עשתה הבהמה?_____________ .ג

 _______עם?___________________________ט__. מה ה_____ין?_____דמה הכתוב  .ד

ים הֹוִציאּוהָ " .9 טִּ סְּ  . "לִּ

 _______________________________הליסטים במקרה זה:___________מה עשו כתוב  .א

 _________עם?___________________________ט__. מה ה___ין?_____דמה הכתוב  .ב

ָרצּוהָ ..."  .10 ים פְּ טִּ סְּ ים הֹוִציאּוהָ .  ָפטּור... לִּ טִּ סְּ ים - לִּ טִּ סְּ ים לִּ   בין:  עם להבדל בדיןטאת הכתוב . "ַחָייבִּ

ָרצּוהָ   ים פְּ טִּ סְּ ים הֹוִציאּוהָ , לבין: לִּ טִּ סְּ  :_________________________________________לִּ

___________________________________________________________________ 

 

 שאלות סיכום

 

 כתוב: 

 _________________________________?הצאן נזקיתשלום ב הצאן בעל חייב באיזה מקרה .א

 ________________________________?הצאן נזקיתשלום מ הצאן בעל פטור באיזה מקרה .ב

 ________________________?הבהמה שעשתה נזקיםתשלום ב חייבים הליסטים באיזה מקרה .ג

 _____________________?הבהמה שעשתה נזקיםעל  פטורים מתשלום  הליסטים באיזה מקרה .ד
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 ניזקברשות ה צאן שהזיקה בנזקי שן / רגל -משנה ב' 
 

 :מושגים

 

ש - ַחָמה .א מֶׁ    .שֶׁ

ָקָטן שֹוֶטה ֵחֵרש .ב  מי שאין לו דעת להבין כי לא ניתן לתקשר איתו.    - ֵחֵרש - וְּ
 אדם שמתנהג בצורה מוזרה ולא מבין מה הוא עושה.  - שֹוֶטה                                   

 .ילד קטן שעדין לא מבין מה הוא עושה - ָקָטן                                   

ָאה ֵבית .ג  )שטח  .אמות מרובעות 2,500אמות =  x 50אמות  50שטח שזורעים בו סאה,  - סְּ

 מטרים מרובעים(. 600 -מטר = כ x  25מטר   25 -בערך של כ                     

ָלה .ד יָנה ָנפְּ ֶנֱהֵנית ַלגִּ  הבהמה נהנתה מהאפשרויות הבאות: - וְּ

 הגינה ריפדה את נפילתה של הבהמה והיא לא נפגעה. .1

 אכלה מגידולי הגינה.הבהמה  .2

ָדה .ה ָּכּה ָירְּ ַדרְּ יָקה כְּ זִּ הִּ  הבהמה נכנסה לגינה משום שהבעלים לא שמרו עליה כראוי. - וְּ

 הבהמה גרמה נזק באכילתה. .1

 הבהמה גרמה נזק בדריסת רגלה. .2

ין .ו ָאה ֵבית ָשמִּ אֹוָתה סְּ  הבהמה אכלה פירות מחוברים לקרקע, בעל הבהמה משלם את  - ָשֶדה בְּ

 מה שנפחתה הקרקע של הניזק מחמת אכילת הפירות ע"י                                     

 הבהמה.                                     

ים ֵפירֹות .ז מּורִּ  .)שאינם זקוקים עוד לקרקע( פירות בשלים כל צרכם - גְּ
 

 

 

 יןד        קרהמ                                                                     

ָסָרּה אֹו, ַבַחָמה ִהִניָחּה( ב) ֵחֵרש ֶשמְּ ָקָטן שֹוֶטה לְּ ָאה. וְּ ָיצְּ יָקה  וְּ זִּ הִּ  .ַחָיב -וְּ

ָסָרּה רֹוֶעה  מְּ ָנס -לְּ כְּ ָתיו רֹוֶעה נִּ  .ַתחְּ

ָלה יָנה ָנפְּ ֶנֱהֵנית  ַלגִּ ַשֶלֶמת -וְּ  .ֶשֶנֶהֵנית ַמה מְּ

ָדה ָּכּה ָירְּ ַדרְּ יָקה כְּ זִּ הִּ ַשֶלֶמת - וְּ יָקה ַמה מְּ זִּ  .ֶשהִּ

ַשֶלֶמת ֵּכיַצד יָקה? ַמה מְּ זִּ  ֶשהִּ

ין ָאה ֵבית ָשמִּ אֹוָתה סְּ ָתה ַּכָמה ָשֶדה, בְּ ַכָמה ָיָפה ָהיְּ יא וְּ  .ָיָפה הִּ
 

 יןד      קרהמ ומרא

  אֹוֵמר: ִשְמעֹון ַרִבי

ת - ְגמּוִרים ֵפירֹות ָאְכָלה מֶּ  .ְגמּוִרים ֵפירֹות ְמַשלֶּ

 ְסָאה, - ְסָאה ִאם

 :ָסאַתִים -ָסאַתִים  ִאם
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 'שאלות משנה ב

 

 במשנה יש כמה נושאים. .1

  :_____________  ____________המשנהשל רישא ילים האחרונות של הכתוב את שתי המ .א

 :_______________  ____________של המשנה מציעתאהאחרונות של ה את שתי המילים     

            :________________________________________רישאותרות לנושאים של: הככתוב  .ב

 :______________________________________מציעתאה                                      

 :_________________________________________סיפאה                                      

 ין בהן מסתיימת הרישא במשנה:_________________________________דה מילותכתוב את  .2

 קרים השונים:מהשלם בלשונך בטבלה את ההסבר ל .3

 

 הסבר בלשונך המשנהלשון  

יָחּה א נִּ   ַבַחָמה הִּ

ָסָרּה ב ֵחֵרש מְּ ָקָטן שֹוֶטה לְּ   וְּ

ָסָרּה ג רֹוֶעה מְּ   לְּ

ָלה ד יָנה ָנפְּ ֶנֱהֵנית ַלגִּ  וְּ
1_________________________________________________. 

2. 

 ה
ָדה ָּכּה ָירְּ ַדרְּ יָקה כְּ זִּ הִּ  וְּ

1_________________________________________________. 

2. 

ַשֶלֶמת ֵּכיַצד ו יָקה ַמה מְּ זִּ  ֶשהִּ

1________________________________________________ . 

2________________________________________________ . 

3. 

 

יָחּה" .4 נִּ ָסָרּה אֹו, ַבַחָמה הִּ ֵחֵרש ֶשמְּ ָקָטן שֹוֶטה לְּ ָאה. וְּ ָיצְּ יָקה  וְּ זִּ הִּ במקרים הללו ישנו טעם משותף . "ַחָיב -וְּ

 עם:______________________________________טלחיוב הבעלים בנזקי הצאן, כתוב את ה

ָסָרּה" .5 רֹוֶעה מְּ  כתוב:. "לְּ

 ___________________________________________________:על איזה רועה מדובר .א

ָנס" .ב כְּ ָתיו רֹוֶעה נִּ  עם?_____________ט?________________ מה ה". תחת מי הרועה נכנסַתחְּ

_________________________________________________________________  

ָלה" .6 יָנה ָנפְּ ֶנֱהֵנית ַלגִּ  _____________________משלמת:____כתוב, לפי איזה סוג גידולים היא . "וְּ

ָדה" .7 ָּכּה ָירְּ ַדרְּ יָקה  כְּ זִּ הִּ ַשֶלֶמת -וְּ יָקה ַמה מְּ זִּ  . כתוב:"ֶשהִּ

 לשיטת תנא קמא כיצד מחושב הנזק?_________________________________________ .א

_________________________________________________________________ 

 ___________________________________כיצד מחושב הנזק?____ ִשְמעֹון ַרִבילשיטת  .ב

_________________________________________________________________ 

 כתוב,  .8

 הבהמה:_____________________________ שהזיקה מה אתמשלם  הבהמה בעל באיזה מצב  .א

 __________:______________________שנהנית מה את רקמשלם  הבהמה בעל באיזה מצב  .ב
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 יהלֶׁ ע  ברשות ב  , דיני נזקי שן –משנה ג' 
 

 :מושגים

 

יש .א דִּ    .עושה ערימה של תבואה - ַמגְּ

שּות ֶשלֹא .ב רְּ  שלא ברשות בעל השדה. - בִּ

ם .ג ָקה אִּ  הבהמה ניזוקה מהגדיש. - ָבֵהן הּוזְּ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 'שאלות משנה ג
 

 __________________________________:___________________הותרת למשנכ כתוב .1

 ין, כתוב את כולן:_______________________________________דבמשנה מופיעות מילות  .2

  ,כתוב .3

 במשנה בלשונך:_________________________________________ קרה הראשוןמאת ה .א

 _____________________________________________________מי פטור? ."ָפטּור" .ב

 _______________________________________________________ור:טֹ פְּ עם לַ טה .ג

ם" .4 אִּ ָקה וְּ יש ַחָיב ַבַעל - ָבֵהן הּוזְּ  . "ַהָגדִּ

 _______?_________________________מי הוזקהכתוב,  .א

 ?____________________________איך היא הוזקהכתוב,  .ב

 ____________________עם שבעל הגדיש חייב בנזקים:________________טאת הכתוב,  .ג

ם" .5 אִּ יש וְּ דִּ גְּ שּות  הִּ רְּ   . "ַחָייב ַהָשֶדה ַבַעל -בִּ

 __________________________________:_____________כתוב, למי בעל השדה חייב .א

 ________________________:__________________________כתוב, על מה הוא חייב .ב

 _________________________:_________________________לחיוב עםטאת הכתוב  .ג

 ________________________?ברשות שלא או ברשות הגדיש הוא אםין דב הבדל יש כתוב, מדוע .6

___________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 יןד     קרהמ                                      

תֹוְך ַהַמְגִדיש( ג)   ֲחֵברֹו ֶשל ָשֵדה בְּ

שּות ֶשלֹא   רְּ תֹו ַוֲאָכָלָתן בִּ ֶהמְּ  - ַהָשֶדה ַבַעל ֶשל בְּ

 

 .ָפטּור                

ם אִּ ָקה וְּ יש  ַבַעל - ָבֵהן הּוזְּ  .ַחָיב ַהָגדִּ

יש ְוִאם     דִּ גְּ שּות  הִּ רְּ  :ַחָייב  ַהָשֶדה ַבַעל -בִּ
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 נזקי אש -משנה ד' 
 

 :מושגים
 

ָקָטן שֹוֶטה ֵחֵרש .א  מי שאין לו דעת להבין כי לא ניתן לתקשר איתו.    - ֵחֵרש - וְּ
 אדם שמתנהג בצורה מוזרה ולא מבין מה הוא עושה.  - שֹוֶטה                                   

 .ילד קטן שעדין לא מבין מה הוא עושה - ָקָטן                                   

יֵני ָפטּור .ב דִּ ַחָיב. ָאָדם בְּ יֵני וְּ דִּ ם בְּ  קיימים נזקים שהאדם עושה, ולא ניתן לחייבו בבית דין של  - ָשַמיִּ

 בני אדם. אבל הקב"ה מעניש אותו על כך.                                            

ֵקחַ  .א  .אדם רגיל, שפוי בדעתו - פִּ

 אש. - אּור .ב

ָבה .ג  נ ַפח באש וגרם לשלהבת לגדול. - לִּ

יש .ד  .מקום בו אוספים את התבואה - ָגדִּ

 שדה שיש בה שיבולים. - ָקָמה .ה
 שטח שזורעים בו שלושים סאה, גודלה מאתיים שבעים וארבע אמות, על מאתיים  - ּכֹור ֵבית .ו

  x  137 137כשבעים וחמש אלף אמות מרובעות ) :שבעים וארבע אמות סך הכל             
 סביב מ ,(. אם הדליקה באמצע השדהמטרים רבועים 18,769 :סך הכל מטרים             
 . אם הדליקה עברה תחום זה לשיטת רבי אלעזר בן אמות לכל צד 137לדליקה יש              
 המבעיר יהיה פטור. -עזריה              

שּות ֶדֶרְך .ז ים רְּ  מטרים(. 8שש עשרה אמה ) שהרבים משתמשים בה ורוחבהדרך  - ָהַרבִּ
י ַהֹּכל .ח פִּ ֵליָקה לְּ  לפי גובה הדליקה ושיעורה. - ַהדְּ

 

ָעָזר ָיה ֶבן רבי ֶאלְּ  ֲעַזרְּ

 דורו בן, לתנאים השלישי הדור בן תנא ,אבטולס רבי בן עזריה רבי של בנו( ע"ראב) עזריה בן אלעזר רבי

 דור מיוחס, היה כהן. דיבנה גמליאל רבן של לצדו הסנהדרין כנשיא מסוימת תקופה כיהן. עקיבא רבי של

 . הסופר לעזרא עשירי

 

י יֶעֶזר )בן הורקנוס( ַרבִּ  ֱאלִּ

 בתקופת, השני בדור התנאים מגדולי - הגדול אליעזר רבי או, אליעזר רבי כסתם ובגמרא מוזכר במשנה

 ."טיפה מאבד שאינו סּוד בור" ידיו: על כונה, זכאי בן יוחנן רבן של תלמידיו מגדולי, ולאחריו שני בית חורבן

 שלום. אימא, גמליאל רבן של לאחותו וגיסו היה נשוי דיבנה גמליאל רבן של חבירו

 

י יָבא  ַרבִּ  ֲעקִּ

 של הרוחני מנהיגו. ישראל חכמי מגדולי, התנאים של השלישי מהדור, ארצישראלי תנא יוסף בן עקיבא רבי

 חותמו את הטביע. ואחרים נורי בן יוחנן רבי, טרפון רבי, ישמעאל רבי ידוע במחלוקותיו עם .כוכבא בר מרד

 השם קידוש על נהרג. התורה על נפש למסירות סמל. היהודית ובחשיבה במסורת ערכים ועל רבות הלכות על

 .מלכות הרוגי מעשרת כאחד

 

י עֹון )בר יוחאי( ַרבִּ מְּ  שִּ

 רבי של ותלמידו של התנאים מהדור הרביעי י."מוכר בקיצור שמו רשב ,שמעון רבי כסתם מוזכר במשנה

 מדרש(, תלמידיו מחשובי, הנשיא יהודה רבי ידי על שנערכה) במשנה מובאות בשמו רבות הלכות .עקיבא

 יחד עם בנו רבי אלעזר.  הזוהר ספר י כמו גם כתיבת"רשב של מדרשו לבית בגמרא מיוחס" ספרי"
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 'שאלות משנה ד

 

 במשנה יש כמה נושאים. .1

 :_____________  ______________של המשנה רישאילים האחרונות של ההמכתוב את שתי  .א

 __:_______________  ____________של המשנה מציעתאהאחרונות של ה את שתי המילים     

            :_________________________________________רישאכתוב כותרות לנושאים של: ה .ב

 :_______________________________________מציעתאה                                     

 :_________________________________________סיפאה                                     

 _______________________________במשנה:_ רישאין בהן מסתיימת הדה מילותכתוב את  .2

 של המשנה מופיעים ארבעה תנאים, השלם בטבלה את שמותיהם ואת הידוע לך עליהם: סיפאב .3
 

 הידוע עליו שם התנא 

 א
  

 

 ב
  

 

 ג
  

 

 ד
  

 

 יןד          קרהמ                                 

ֵעָרה ֶאת ַהּׁשֹוֵלחַ ( ד) ַיד ַהבְּ ָקָטן  שֹוֶטה, ֵחֵרש בְּ יֵני ָפטּור  -וְּ דִּ ַחָיב. ָאָדם בְּ יֵני וְּ דִּ ם בְּ  .ָשַמיִּ

ַיד ָשַלח ֵקַח  בְּ ֵקחַ   -פִּ  .ַחָיב ַהפִּ

ָחד יא אֶּ ֶאָחד. ָהאּור ֶאת ֵהבִּ יא וְּ ים  ֶאת ֵהבִּ יא  -ָהֵעצִּ ים ֶאת ַהֵמבִּ  .ַחָיב ָהֵעצִּ

יא ֶאָחד ים ֶאת ֵהבִּ ֶאָחד. ָהֵעצִּ יא וְּ יא  -ָהאּור  ֶאת ֵהבִּ  .ַחָיב ָהאּור ֶאת ַהֵמבִּ

ָבה  ַאֵחר ָבא לִּ ַלֶבה  -וְּ  .ַחָיב ַהמְּ

ָתה בְּ ין ּכָֻּלן  -ָהרּוַח  לִּ טּורִּ  .פְּ

 עםטין                          ד קרהמ                            

ֵעָרה ֶאת ַהּׁשֹוֵלחַ  ָלה ַהבְּ ָאכְּ ים וְּ ים אֹו. ֵעצִּ י"( כב', ה' שמות) ֶשֶנֱאַמר: ַחָיב.   -ָעָפר  אֹו, ֲאָבנִּ   ֵתֵצא ּכִּ

ָאה ֵאש ים ּוָמצְּ ֶנֱאַכל קֹוצִּ יש וְּ  אֹו ָגדִּ

ַשֵלם ַשֵלם, ַהָשֶדה אֹו ַהָקָמה יר יְּ עִּ  ַהַמבְּ

ֵעָרה ֶאת  ."ַהבְּ

 

 קרהמ     

  
 

 יןד              ומרא                            

י ָעָזר ַרבִּ ָיה ֶבן ֶאלְּ ין אֹוֵמר: ֲעַזרְּ לּו אֹוָתּה רֹואִּ אִּ ַצע הּוא ּכְּ ֶאמְּ  .ּכֹור ֵבית בְּ

י יֶעֶזר ַרבִּ ֵרה ֵשש אֹוֵמר: ֱאלִּ ֶדֶרְך ַאמֹות ֶעשְּ שּות ּכְּ ים רְּ  .ָהַרבִּ

י יָבא ַרבִּ ים אֹוֵמר: ֲעקִּ שִּ  .ַאָמה ֲחמִּ

י עֹון ַרבִּ מְּ ַשֵלם ַשֵלם" אֹוֵמר: שִּ יר יְּ עִּ ֵעָרה ֶאת ַהַמבְּ י ַהֹּכל(. כב' , ה' שמות) "ַהבְּ פִּ ֵליָקה לְּ  :ַהדְּ
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 משנה:ב קרים השוניםמההשלם טבלת  .4
 

 עםטה יןדה בלשונך קרהמה במשנה קרהמה 

 א
ֵעָרה ֶאת ַהשֹוֵלחַ  ַיד ַהבְּ  בְּ

ָקָטן שֹוֶטה, ֵחֵרש  וְּ

    

  

ַיד ָשַלח ב ֵקחַ  בְּ      פִּ

 ג
יא ֶאָחד . ָהאּור ֶאת ֵהבִּ

ֶאָחד יא וְּ ים ֶאת ֵהבִּ  ָהֵעצִּ

   

  

 ד
יא ֶאָחד  ים ֶאת ֵהבִּ . ָהֵעצִּ

ֶאָחד יא וְּ  ָהאּור ֶאת ֵהבִּ

      

  

ָבה ַאֵחר ָבא  ה לִּ       וְּ

ָתה ו בְּ     ָהרּוחַ  לִּ

 ז
ֵעָרה ֶאת ַהשֹוֵלחַ  ָלה ַהבְּ ָאכְּ   וְּ

ים ים אֹו. ֵעצִּ  ָעָפר אֹו, ֲאָבנִּ

    

  

 ח

 

   

  

 

ַיד ָשַלח" .5 ֵקחַ  בְּ  _______________________________________שלח ביד הפקח?הוא מה ". פִּ

ָבה  ַאֵחר ָבא" .6 לִּ ַלֶבה -וְּ  ___________________________________מי הם הפטורים? ".ַחָיב ַהמְּ

ָתה" .7 בְּ ין ּכָֻּלן -ָהרּוַח  לִּ טּורִּ   :__________  __________  _______שלושה שיהיו פטורים ,כתוב". פְּ

 :________[ה בהמשך המשנה בדברי רבי אליעזרמה רוחבה של דרך הרבים? ]רא -". " .8

___________________________________________________________________ 

9. " ." 

 הקף את מילות המקרה. .א

 :_______________________________________________בלשונךקרה מכתוב את ה .ב

 ___________________:________________________בלשונךכתוב את שאלת המשנה  .ג

 .בלשונךהשלם בטבלה את תשובות התנאים  ,ארבע תשובות השיבו תנאיםלשאלת המשנה   .10

 

 בלשונךהתשובה  ומראה 

י א ָעָזר ַרבִּ ָיה ֶבן ֶאלְּ   ֲעַזרְּ

י ב יֶעֶזר ַרבִּ   ֱאלִּ

י ג יָבא ַרבִּ   ֲעקִּ

י ד עֹון ַרבִּ מְּ   שִּ

 

יהסבר את הלימוד מהפסוק ש  .11 עֹון ַרבִּ מְּ  _____________________________ לתשובתו. מביא שִּ

___________________________________________________________________ 

 



 הרב שמואל רוזנברג            בס"ד
 ~ 9~   ו' - א' יותמשנ ו'פרק  בבא קמאמסכת 

 
 

 דיני נזקי אש -משנה ה' 
 

 :מושגים

שּור -ָּכפּות  .א    .ק 

יָרה .ב  מגדל / בית גדול. - בִּ
 

 
 'שאלות משנה ה

 

 במשנה יש כמה נושאים. .1

 :_____________  ______________של המשנה רישאילים האחרונות של הכתוב את שתי המ .א

 :_______________   של המשנהמציעתא של ה ההאחרונה את המילי     

            :_________________________________________רישאכתוב כותרות לנושאים של: ה .ב

 :_______________________________________מציעתאה                                     

 :_________________________________________סיפאה                                     

 הרישא במשנה:_________________________________ין בהן מסתיימת דה מילותכתוב את  .2

 :_______________________________________כולןין, כתוב את דבמשנה מופיעות מילות  .3

___________________________________________________________________ 

במשנה מופיע תנא אחד בשמו, כתוב את  .4

 ____________שמו:__________________________

 

 רישאשאלות על ה

 

 כתוב,  .5

 קרה הראשון במשנה בלשונך:_________________________________________מאת ה .א

תֹוכֹו" .ב ַשֵלם ַמה ֶשבְּ  ___________________את מה ישלם? _______________?מי ישלם ."יְּ

 _______________________________:_______________________תשלוםעם לַ טה

 

 

 יןד     ומרא קרהמ

יש.ֶאת  ַהַמְדִליק)ה(   ַהָגדִּ

קּו.       ָדלְּ ים וְּ ָהיּו בֹו ֵּכלִּ הּוָדה אֹוֵמר וְּ י יְּ תֹוכֹו. :ַרבִּ ַשֵלם ַמה ֶשבְּ  יְּ

ים  רִּ ים אֹומְּ ים. :ַוֲחָכמִּ עֹורִּ ים אֹו ֶשל שְּ טִּ יש ֶשל חִּ ַשֵלם ֶאָלא ָגדִּ  ֵאינֹו מְּ

י ָכפּות לֹו  ָהָיה דִּ  גְּ

מֹו, ַרף עִּ שְּ נִּ ֶעֶבד ָסמּוְך לֹו וְּ  וְּ

 
 ַחָייב.

ד בֶּ  ָּכפּות לֹו  עֶּ

מֹו, ַרף עִּ שְּ נִּ י ָסמּוְך לֹו וְּ דִּ  ּוגְּ

 
 ָפטּור.

 

 עםט יןד קרהמ ומרא

הּוָדה ּומֹוִדים י יְּ ַרבִּ ים לְּ יָרה ֲחָכמִּ יק ֶאת ַהבִּ לִּ תֹוָכּה. ַבַמדְּ ַשֵלם ָּכל ַמה ֶשבְּ ֵני ָאָדם  ֶשהּוא מְּ ֶשֵּכן ֶדֶרְך בְּ

יַח  ָהנִּ ים:לְּ  ַבָבתִּ
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 מציעתאשאלות על ה

 

מֹו ָהָיה"  .6 ַרף עִּ שְּ נִּ ֶעֶבד ָסמּוְך לֹו וְּ י ָכפּות לֹו וְּ דִּ   ."גְּ

 _______________________________:________________בלשונך קרהמכתוב את ה .א

 ין:_______________________________________________________דכתוב את ה .ב

 עם:______________________________________________________טכתוב את ה .ג

ד"  .7 בֶּ מֹוָּכפּות לֹו  עֶּ ַרף עִּ שְּ נִּ י ָסמּוְך לֹו וְּ דִּ  . "ּוגְּ

 _______________________________:________________בלשונך קרהמכתוב את ה .א

 ין:_______________________________________________________דכתוב את ה .ב

 עם:______________________________________________________טכתוב את ה .ג

 

 סיפאשאלות על ה

 

הּוָדה ּומֹוִדים"  .8 י יְּ ַרבִּ ים לְּ חוזר למחלוקת רבי יהודה וחכמים  ,של המשנה סיפא". החלק הזה בֲחָכמִּ

 של המשנה.  רישאב

 ם חכמים לרבי יהודה:______________________________יכתוב בלשונך, באיזה מקרה מוד .א

 ין:_______________________________________________________דכתוב את ה .ב

 עם לדין:___________________________________________________טכתוב את ה .ג
 

 התחזקה הרוח וגרמה לשריפה גדולה , לפתעמדורה קטנה בתוך חצירוחגי הדליק 

 

 ?___________מירבי של הנזק שנגרם, שעד אליו חגי חייב לשלםהכתוב כיצד בודקים מהו המרחק   .9

___________________________________________________________________ 

 

עצים. בתוך הערימה היו  , האש עברה לחצר שכנו ושרפה שם ערימתחצירותוך מדורה גדולה בהדליק  יונתן

 .₪ 1000אופניים בשווי 

 

 כתוב,   .10

 ין לגבי העצים:___________________________________________________דאת ה .א

 ין לגבי האופניים:_________________________________________________דאת ה .ב
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 משנה ו' - דיני נזקי אש )המשך(
 

 
 :מושגים

 

   .ניצוץ - ֵגץ .א

יש .ב  .של בעל מלאכה - ַפטִּ
 
 

 
 'שאלות משנה ו

 

 למשנה:_____________________________________________________ותרת ככתוב  .1

 :_______________________________________כולןין, כתוב את דבמשנה מופיעות מילות  .2

___________________________________________________________________ 

 שמו:______________________________________במשנה מופיע תנא אחד בשמו, כתוב את  .3

 כתוב,  .4

 :________________________________________בלשונךקרה הראשון במשנה מאת ה .א

 ______________________________________________________?חייבמי  ."ַחָיב" .ב

 _______________________________________________________:חיובעם לַ טה .ג

 כתוב,  .5

 :__________________________________________בלשונךקרה השני במשנה מאת ה .א

 ____________________________________________:חיובעם לַ טה ."ַחָיב ַהָגָמל ַבַעל" .ב

י ִהִניחַ " .6 ָונִּ ַבחּוץ ֵנרֹו ֶחנְּ  שנגרם מנרו:__________ני בנזק ואת החנו עם מדוע מחייבים טאת הכתוב . "מִּ

___________________________________________________________________ 

י" .7 הּוָדה ַרבִּ ֵנר אֹוֵמר: יְּ  . "ָפטּור ֲחנָֻּּכה בְּ

יקרה לפי דינו של מכתוב, בלשונך את ה .א הּוָדה ַרבִּ  __________________:______________יְּ

 ?____________________________ני מתשלום הנזקוהחנופוטר את רבי יהודה ש עםטמה ה .ב

  

 

 

 

 

 

 יןד ומרא קרהמ                                              

ַתַחת ֶשָיָצא ֵגץ( ו) יש מִּ יק  ַהַפטִּ זִּ הִּ  .ַחָיב   -וְּ

ָתן ָטעּון ֶשָהָיה ָגָמל שְּ ָעַבר פִּ שּות וְּ רְּ ים בִּ ַנס .ָהַרבִּ כְּ נִּ ָתנֹו וְּ שְּ תֹוְך פִּ  . ַהֲחנּות לְּ

קּו ָדלְּ ֵנרֹו וְּ י ֶשל בְּ ָונִּ יק ֶחנְּ לִּ דְּ הִּ יָרה  ֶאת וְּ  -ַהבִּ

 

 

 

 .ַחָיב ַהָגָמל ַבַעל

י ִהִניחַ  ָונִּ ַבחּוץ  ֵנרֹו ֶחנְּ י   -מִּ ָונִּ  .ַחָיב ַהֶחנְּ

י  הּוָדה ַרבִּ ֵנר אֹוֵמר: יְּ  :ָפטּור ֲחנָֻּּכה בְּ

 


