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 משימת הערכה במשנה 

 'כיתה ו

 ד-' משניות גפרק ג קמא-מסכת בבא

מנת -התורה, ובעקבותיה חכמים, מלמדים אותנו לעשות ככל יכולתנו על

 להימנע מגרימת נזק לאחר, הן ע"י גופנו והן ע"י רכושנו. 

 .בגבולות האחריות שיש לאדם על רכושו שלא יזיקבמשימה זו נעסוק 

 התושב"עיסודות 

  פה?-מדוע נכתבה התורה שבעל .1

 ____________________________________________________ -סיבה א' (א

 ____________________________________________________ -סיבה ב' (ב

 

  )ניתן לכתוב שלא לפי הסדר(? א( מהם שישה סדרי משנה .2

_________   ________    ______  ___________   ___ ______  ___________ 

 ________________________ ?קמא-בבא מסכת נמצאת סדר באיזהב( 

_______________ ______ ?זה בסדר נמצאת קמא-בבא מסכת מדוע (ג

______________________________________________________________ 

 

 מושגים

 קמא ג, ג כתוב:-במסכת בבא .3

 

________________________  -מהי "רשות הרבים" ו בלשונכםריהסב (א

______________________________________________________________ 

_____________________________________  -תבו דוגמאות לרשות זוכ (ב

______________________________________________________________  

 ________: ______/השם התלמיד

"... 
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 :שון חכמיםל

 .המשנה בלשון מילים כתובות שלפניכם בטבלה .4

 .ימינו בלשון לה המתאימה המילה את כתבו מהמשנה מילה כל ליד

 .לטבלה מתחת שבמסגרת במילים היעזרו

 

 ימינו בלשון המילה במשנה המילים 

  .א

  .ב

  .ג

  .ד

 

 

 

 

 

 

 מבנה

 :כתוב ד, ג קמא-בבא במסכת .5

 

 .במקרה האחרונה המילה את הקיפו

 

 

. 

ים  אנשים קודר

 ועצובים

אשפה  

 ביתית

זיבול  צואת בקר

   לשדות

 גלגל

אנשים המכינים   הממהר 

 קדרות מחרס

 המאחר
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 :כתוב ד, ג קמא-בבא מסכתב .6

 

 

 .הדין מילות כלאת  בעיגול הקיפו

 

 הבנה פרשנות והיסק

 ב:מסכת בבא קמא ג, ג כתוב .7

 

 )הקיפו את התשובה הנכונה( ?מה אפשר ללמוד לפי משנה זו

  ץחייב לשלם עבור החפ – השייך לרביםאדם ששבר חפץ  

  חייב לשלם את הנזק – המוציא זבלים ברשות הרביםאדם 

  םברשות הרבי רק אם קלקל לואדם חייב לפצות את חברו  

  חייב לשלם –האחר אדם שיצר מכשול ברשות הרבים וניזוק 

 

 : כתוב ג, ג קמא בבא במסכת .8

 

 

 )הקיפו את התשובה הנכונה( מהי כוונת המשנה במילה "בהן"?  (א

 ברשות הרבים 

 אחריםאנשים ב 

 קשבבתבן ו 

 ברבים 

 

" 

"... 

 

"... 
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 )הקיפו את התשובה הנכונה(      ?התבן את לקחת מותר מדוע (ב

 שלו התבן את מפקיר, הרבים לרשות תבן המוציא כי 

 הרבים ברשות הנמצא התבן את יאכלו ממילא החיים בעלי כי 

 כפיצוי ותוא לוקח, הרבים שברשות מהתבן ניזוקהאדם ה כי 

 הרבים לרשות ושהוציא התבן מוציא את קנסו חכמים כי 

 

 קמא ג, ד כתוב:-במסכת בבא .9

 

 מאיזו סיבה "הראשון חייב בנזקי השני"?

  כי לא היה לקדר הראשון מספיק זמן לקום ולמנוע את

 ההיתקלות עם הקדר השני

  כי היה לקדר הראשון מספיק זמן לקום ולמנוע את

 היתקלות של הקדר השני אך לא עשה זאתה

  כי הקדר הראשון היה צריך להיזהר שלא ליפול תוך כדי

 הליכתו ברשות הרבים

 כי הקדר הראשון הכשיל בכוונה את הקדר השני 

 ערכים ומשמעות

  ב:במסכת בבא קמא ג, ג כתו .10

 

שאנשים אלו צרכים לקחת המורה לימד משנה זו בכיתה ואמר 

 לשלם אם הזיקו.כן עליהם -אחריות למעשיהם ועל

 מהי "אחריות" ________________________________________הסבירו  (א

______________________________________________________________ 

"... 
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 ".ַהּמֹוִציא ֶאת ִתְבנֹו ְוֶאת ַקּׁשֹו ִלְרׁשּות ָהַרִבים ִלְזָבִלים" (ב

חריות"? מדוע הוצאת תבן וקש לרשות הרבים מוגדרת "חוסר א

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

ממשנה זו? ______________________ איזה מסר אנו למדים לחיינו  (ג

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 


