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 (1פרק ג משנה א )

 

 מעבר ציבורי,אדם הניח חפצים במקום 

 והם נשברו או גרמו לנזק

 

ג'ורג'ט יצאה מהסופר עם שני סלים כבדים. כאשר היתה בחוץ, 

נזכרה שהשאירה בקופה את בקבוק השתייה שלה. היא לא יכולה 

בלי בקבוק השתיה שלה בחום הזה! היא רצתה לחזור, אבל מכיון 

מי שהסלים היו כבדים, היא החליטה להשאיר אותם לרגע ברחוב. '

יקח שני סלי ירקות של אישה זקנה?!' אמרה לעצמה, והלכה לקחת 

 את הבקבוק.

כאשר חזרה, חיכתה לה הפתעה: סל אחד היה הפוך, ולידו רוכב 

אופניים שזה הרגע נפל מאופניו. הרוכב לא נפגע, אבל פנס 

 האופניים נשבר. הסל ההפוך היה מפוזר על הארץ.

 

שיש כאן סלים?! תסתכל לאן ג'ורג'ט צעקה: 'הלו, אתה לא רואה 

 אתה נוסע! אתה תשלם לי על כל הירקות והפירות!!'.

רוכב האופניים אמנם לא הרים את קולו, אבל היה החלטי: 'גברת, 

 שקל'.  70פה מעבר ציבורי, לא מניחים חפצים. הפנס עלה לי 

 

 למה ג'ורג'ט חושבת שהיא צודקת?.1

 

 

 למה רוכב האופניים חושב שהוא צודק?.2

 

 

 לדעתכם צריך לשלם? מי.3

 

 

 

 

 בס"ד

 ___________מסכת ________סדר 

 (1פרק ג' משנה א' )חלק 

כתוצאה מהנחת חפץ שנגרם כותרת: אחריות על נזק 

 במעבר ציבורי

ים ְרׁשּות ָהַרבִּ יַח ֶאת ַהַכד בִּ ְתַקל ָבּה  ,ַהַמנִּ ּוָבא ַאֵחר ְונִּ

 . ּוְׁשָבָרּה, ָפטּור

 _____[__________ לא צריך ________]הסבר: האיש ש____

_________ ____: _____________________הטעם

_______________________________________ 

ְזקֹו ית  ַחָיב ְבנִּ ם ֻהַזק ָבּה, ַבַעל ֶהָחבִּ  .ְואִּ

 ________________: _______________________הטעם

 פטור.: חייב, מילות הדין הבולטותאת  כתוםבצבע  סמנו.4

 .כתוםבצבע  הנוספות מילות הדיןגם את  סמנו.5

 במשנה. המקריםשני את  צהובבצבע  סמנו.6

 .לדינים שבמשנה לפי הנלמד בכיתה הטעםאת  כתבו.7

 בין כל מילה לפירוש המתאים. מתחו קופירושי מילים: .8

•  לא חייב לשלם•  ֻהַזק ָבּה

•  מקום מעבר ציבורי•  ָפטּור

• ְרׁשּות 
ים  ָהַרבִּ

 זק קיבל נ• 
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. לפי המשנה, מי צודק בסיפור עם ג'ורג'ט ורוכב האופניים 9

     ? מי ישלם למי בעמוד הקודם?

          

 

כתבו סיפור / ציירו ציור / הכינו הצגה קצרה משימה לבחירה: .10

 על המקרים במשנה.

 

 

 

. היזכרות: השלימו את שמות שישה סדרי משנה 11

 זמ"נ נק"ט(–)זכרו 

,  ,  נזיקין,    ,  מועד  ,   

   . 

 

 (2פרק ג' משנה א' )חלק 

אדם נתקל ונשבר לו חפץ. לאחר זמן, שברי החפץ גרמו 

 נזק לאדם אחר.

 

רן יצא שמח מהקיוסק. זה עתה פינק את עצמו בחטיף ושתייה מהכסף 

ביום חם' חשב לעצמו  קולה קרהשסבא הביא לו ליום ההולדת. 'אין כמו 

החטיף את אחותו הקטנה, . רן התחיל לחשוב אם וכמה יכבד משמח וצוהל

כאשר לפתע נתקלו רגליו במרצפת שבלטה מהרצפה, והוא נפל. כאשר קם, 

לא נפגע. כן, הוא לא נפגע  –ראה שחוץ משפשוף במרפק ימין ובברך שמאל 

בגופו, אבל ליבו היה פצוע, כי בקבוק הקולה הנכסף היה מונח לו שבור כשני 

לטובת כעס: 'מה זה, למה לא מטרים ממנו. הכאב שבליבו פינה את מקומו 

מתקנים את המרצפות כאן!! לא מפנה את שברי בקבוק הקולה!! שילמדו 

 לקח ויתקנו את המרצפות!!'.

רן הלך לביתו להביא עוד כמה שקלים ולקנות בקבוק קולה אחר, וכאשר חזר 

עולה על שברי הבקבוק. הצמיג -ראה את מוש רוכב על אופניים. רוכב ו

ועכשיו היה תורו של מוש להתרגז: 'מה זה, מי השאיר כאן  והפנימית נקרעו,

 שברי בקבוק! שישלם לי על הצמיג ועל הפנימית!!'.

רן היה אחד שלא מתחבא ולוקח אחריות, לכן הוא אמר: מוש, האמת שזה 

 נשבר לי, אבל אני לא אמור לשלם לך, כי לא שברתי את הבקבוק בכוונה'.

הוא לא התעצבן אלא ענה בנחת: 'רן, מוש העריך את הכנות של רן, לכן 

אמנם לא שברת בכוונה, אבל היית צריך לפנות את השברים, כי הבקבוק 

 הזה הוא שלך'.

  האם לדעתכם רן צריך לשלם על תיקון הצמיג? מדוע? .1
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 בס"ד

 ___________מסכת ________סדר 

 (2פרק ג' משנה א' )חלק 

כותרת: אחריות אדם על נזקים שנגרמו משברי חפץ שלו 

 שנפל במקום ציבורי

ים,  ְרׁשּות ָהַרבִּ ְׁשְבָרה  ַכּדֹו בִּ ם, אֹו נִּ ְוֻהְחַלק ֶאָחד ַבַמיִּ

 . ֶׁשָלָקה ַבֲחָרֶסיָה, ַחָיב

 [החבית= נפצע משברי חרס של  ָלָקה ַבֲחָרֶסיהָ ]פירוש מילים: 

_________ ____: _____________________הטעם

_______________________________________ 

ְתַכֵּון, ַחָיב. ְבאֵ  י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְבמִּ ְתַכֵּון, ָפטּורַרבִּ  : ינֹו מִּ

 ]פירוש: במתכוין = רצה שהשברים יישארו שלו[

: הטעם

_________________________________________________

_____________________________ 

 המוזכר במשנה. האומראת ירוק בצבע  סמנו.1

 : חייב, פטור.מילות הדין הבולטותאת  כתוםבצבע  סמנו.2

 במשנה. המקריםשני את  ובצהבצבע  סמנו.3

 .את הטעמים לדינים שבמשנה לפי הנלמד בכיתה כתבו.4
 לפירושה.בין כל מילה  מתחו קופירושי מילים: .5

 מקום מעבר ציבורי  ָלָקה ַבֲחָרֶסיהָ 
ְתַכֵּון נפצע משברי חרס של   ְבמִּ

 החבית
ים שהשברים יישארו  מעוניין  ְרׁשּות ָהַרבִּ

 שלו

 

 צודק בסיפור בעמוד הקודם? השלימו: . לפי המשנה, מי7

 קמא(, _____ צודק.-אשון במשנה )תנאלפי התנא הר•

 לפי רבי יהודה, _____ צודק.•

 

. מה יהיה הדין אם החפץ שנשבר חשוב לבעליו, )מדובר באגרטל 8

והוא מעוניין לבוא ולקחת את רבא שלו(, -שקיבל מסבתא

   ? מה יאמר רבי יהודה במקרה כזה? השברים

          

ל כאשר שני חכמים לא מסכימים, וכ מושג:. 9

אחד אומר דעה שונה משל חברו, קוראים לכך  

     . 

 . השלימו את התרשים לפי הנלמד במשנה10
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 בס"ד

 . לפניכם המשנה שלמדנו בשיעורים האחרונים, בשלמותה.11

ְרׁשּות הָ  יַח ֶאת ַהַכד בִּ יםַהַמנִּ ְתַקל ָבּה ּוְׁשָבָרּה,  ,ַרבִּ ּוָבא ַאֵחר ְונִּ

ְזקֹו.. ָפטּור ית  ַחָיב ְבנִּ ם ֻהַזק ָבּה, ַבַעל ֶהָחבִּ ְרׁשּות  ְואִּ ְׁשְבָרה  ַכּדֹו בִּ נִּ

י ְיהּוָדה  ם, אֹו ֶׁשָלָקה ַבֲחָרֶסיָה, ַחָיב. ַרבִּ ים, ְוֻהְחַלק ֶאָחד ַבַמיִּ ָהַרבִּ

ְתַכּוֵ  ְתַכֵּון, ָפטּוראֹוֵמר, ְבמִּ  ן, ַחָיב. ְבֵאינֹו מִּ

 חלקו את המשנה לרישא וסיפא באמצעות [].א

       תנו כותרת לרישא .ב

       כותרת לסיפאתנו .ג

 להנאתכם! –. מצאו בתפזורת את ההגדרות12

 פ ט ו ק מ ק ר ה ג ד ש ק

 ת ו י ר ח א מ ק א נ ת א

 ר ל ר ב פ כ א ל ז ה ש ו

 ג כ ס ס ק ג ט י ע מ ל ל

 ב ד ז ר ש ת ק מ י ר ו י

 נ ש ל ב ס י ח ב י ת מ כ

 י ר ו י נ ב ר י ו ג ע ה

 ו ע ט י א ה ס ה י ר ט מ

 כ י ר ה ת ע ל ו ט ב ש נ

 ת מ א ו ז ג כ ד י נ ס צ

 מ פ ש ד ט ה פ ת צ ש ב ת

 ב ר ה ה ס פ ב ב א ק מ א

 
 טור  /  תנא קמא  /  בור  /  כד  /  חבית  /  חייב  /  פ  רשות הרבים

 קמא  /  חרס  /  במתכוין  /  לקה-רבי יהודה  /  נזיקין  /  בבא

 אומר  /  מקרה  /  דין  /  טעם  /  אחריות  /  תשלום

 בס"ד

 ___________מסכת ________סדר 

 ' בפרק ג' משנה 

 אחריות על נזק שנגרם מהוצאת חפצים לרחוב ברשות

 והנחה ברשלנות

את כל המים ". " אמר משהאל תשאל איזו הצפה היתה לי מהגשם"

 . "שפכתי לרחוב

 .  ?"האם לדעתך זה מותר."אמר חיים !"מה אתה אומר"

, והוא אמר ןאתמול הייתי בשיעור של הרב כה."אמר משה "ברור"

 . "מים ברחובה שמותר להוציא את

" . משה וחיים !!החלקתי !!לפתע נשמעה צעקה מכיוון הרחוב "איי

מי שפך "יצאו מהבית וראו את יפה השכנה שוכבת על הרצפה . 

 .אמר משה "זה אני"שאלה יפה .  ?!"פה את המים

"אתה תשלם לי!" אמרה יפה. "מה פתאום, מותר לי לשים שם 

 השיב משה. -ב כהן אמר זאת בפירוש בשיעור שלו!!"  מים! הר

 

 למה יפה חושבת שהיא צודקת?.1

        

         

 למה משה חושב שהוא צודק?.2

        

         

     מי לדעתכם צריך לשלם? .3
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 בס"ד

 ___________מסכת ________סדר 

 ' בפרק ג' משנה 

אחריות על נזק שנגרם מהוצאת חפצים לרחוב ברשות 

 והנחה ברשלנות

ים, ְוֻהַזק ָבֶהן ַאֵחר,  ְרׁשּות ָהַרבִּ ם בִּ  ַהּׁשֹוֵפְך ַמיִּ

ְזקֹו .  ַחָיב ְבנִּ

יעַ הַ  ית,)=מסתיר, טומן באדמה(ַמְצנִּ )ולא ֶאת ַהּקֹוץ, ְוֶאת ַהְזכּוכִּ

 הטמין אותם כראוי(

ים,  )והקוצים בולטים אל רשות הרבים(ְוַהּגֹוֵדר ֶאת ְּגֵדרֹו ְבקֹוצִּ

ים, ְרׁשּות ָהַרבִּ =ובעל הגדר לא פינה את השברים )ְוָגֵדר ֶׁשָנַפל  לִּ

 מייד(

ים,     -  ְוֻהְזקּו ָבֶהן ֲאֵחרִּ

ְזָקן:  ַחָיב ְבנִּ

 

 : חייב, פטור.מילות הדין הבולטותאת  כתוםבצבע  סמנו.1

 .כתוםבצבע  הנוספות מילות הדיןגם את  סמנו.2

 במשנה. ארבעת המקריםאת צהוב בצבע  סמנו.3

 

 יפה  /  משה. מי צודק מהסיפור בעמוד הקודם?לפי המשנה, .4

 

 בס"ד

. במשנה יש ארבעה מקרים. בשני המקרים הראשונים יש חפצים 5

מזיקים ברשות הרבים, שמותר להניח, בתנאי שלא יזיקו. אם 

 החפצים נושא באחריות. מניח –הזיקו 

 השלימו את החסר:

מותר לשפוך _______, אבל צריך לדאוג שלא ______ .א

 עליהם.

מותר לקבור באדמה ______ או __________, אבל צריך .ב

 שיהיה מספיק ________.

בשני המקרים הבאים החפצים לא ממש הונחו בהיתר, אבל אפשר 

 לומר ש'כמעט היה מותר' להניח אותם.    

 מניח החפצים נושא באחריות לנזקים. –בשני המקרים האלו גם 

שים קוצים על הגדר הפרטית, אבל בתנאי שהם לא מותר ל.ג

 יהיו בשטח ______________.

מותר לבנות גדר קרוב לרשות הרבים, בתנאי שאם היא .ד

 ______________, אז _____________________.

 . לפניכם המשנה בשלמותה6

ְזקֹו ַהּׁשֹוֵפְך ַמיִּ  ים, ְוֻהַזק ָבֶהן ַאֵחר, ַחָיב ְבנִּ ְרׁשּות ָהַרבִּ יעַ הַ ם בִּ ֶאת  ַמְצנִּ

ית, יםוְ  ַהּקֹוץ, ְוֶאת ַהְזכּוכִּ ְרׁשּות  ַהּגֹוֵדר ֶאת ְּגֵדרֹו ְבקֹוצִּ ְוָגֵדר ֶׁשָנַפל  לִּ

ים ְזָקן ָהַרבִּ ים, ַחָיב ְבנִּ  ְוֻהְזקּו ָבֶהן ֲאֵחרִּ

 באמצעות [] חלקו את המשנה לרישא וסיפא.א

       תנו כותרת לרישא .ב

       כותרת לסיפאתנו .ג

 

 



     6 
 

 

 

 

  

 ___________מסכת ________סדר בס"ד

 ' גפרק ג' משנה 

אחריות על נזק שנגרם מהוצאת חפצים לרחוב באיסור, 

 ודין החפצים

צמו אליאור. 'ממש עץ מצויין, העץ 'אילו תאנים טובות' חשב לע

הזה. אבוא לכאן גם בעוד שבועיים'.  הלך אליאור לביתו כשהוא 

מרוצה מהתאנים הרבות שקטף. כאשר הגיע הביתה הכריז: 

"הבאתי תאנים, ורק אני מחליט עליהם! וטובה, אל תגידי שלא 

שמעת!!" אמר לאחותו. 'אל תדאג', הרגיעה אותו אמא, 'היא לא 

 אאנים" אמרה טובה הקטנה. אנים".  "קיכסהאוהבת ת

"אני מייבש חלק מהתאנים" הכריז אליאור. "מחוץ לבית אין בעיה" 

ענתה לו אמא.   אליאור חתך את התאנים, ופרש אותם על קרטון 

במדרכה מול שביל הכניסה לבית. 'אנשים לא גנבים' חשב לעצמו. 

 וגם לא כולם אוהבים תאנים'. 

ר לביתו, שמע קול צעקה: "מי שם כאן את כמה דקות לאחר שחז

התאנים?! אני אראה לו מה זה!!". אליאור נבהל. הוא יצא לראות 

מה קרה, וראה את שלומי מהכיתה השנייה עם אופניים ליד 

 התאנים, כועס ולוקח את התאנים לשקית.

"היי, אלו התאנים שלי!" קרא אליאור.     "בגללך נפלתי מהאופניים 

ינס! אתה גם תשלם על הג'ינס, וגם תגיד שלום ונקרע לי הג'

 ענה לו שלומי. –לתאנים!!" 

 "הלו, אלה התאנים שלי!! ובפעם הבאה תסתכל לאן אתה הולך!!".

 ___________________ מי לדעתך צודק? __________ מדוע?

 

 

 זמ"נ–רו היזכרות: השלימו את שמות שישה סדרי משנה )זכ. 7

 נק"ט(

 ,   ,   נשים ,     זרעים   ,  

 טהרות    . , 

 

ציירו את אחד המצבים במשנה, או כתבו  **בונוס**:.8

 סיפור מתאים!
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 בס"ד

 ___________מסכת ________סדר 

 ' גפרק ג' משנה 

ריות על נזק שנגרם מהוצאת חפצים לרחוב באיסור, אח

 ודין החפצים

ים  ְרׁשּות ָהַרבִּ ְבנֹו ְוֶאת ַקּׁשֹו לִּ יא ֶאת תִּ -שהם ייהפכו כדי)ַהמֹוצִּ

ים( ְזָבלִּ  , לִּ

  )=אדם אחר ניזוק ונפגע מהקש ותבן(,ְוֻהַזק ָבֶהן ַאֵחר

ְזקֹו  )=מי שהוציא את הקש והתבן צריך לשלם( . ַחָיב ְבנִּ

 שטח ציבורי(זק בנ)קנס ועונש על שהניח . ָזָכה ַהּקֹוֵדם ָבֶהןְוָכל 

יֵאל אֹוֵמר ְמעֹון ֶבן ַּגְמלִּ  : ַרָבן ׁשִּ

יקּו זִּ ים, ְוהִּ ְרׁשּות ָהַרבִּ ין בִּ  , ָכל ַהְמַקְלְקלִּ

ין ְלַׁשֵלם  )=אפילו אם מותר להוציא, כמו בעונת ייבוש הקש(;ַחָיבִּ

 )=אם הוציאו ללא רשות(. ָכהזָ  ַהּקֹוֵדם ָבֶהןְוָכל 

ים)=צואת בקר(ַההֹוֵפְך ֶאת ַהָּגָלל ְרׁשּות ָהַרבִּ ְוֻהַזק ָבֶהן  ,בִּ

 , ַאֵחר

ְזקֹו  :ַחָיב ְבנִּ

 

 : חייב, זכה .מילות הדין הבולטותאת כתום בצבע  סמנו.1

 .כתוםבצבע  הנוספות מילות הדיןגם את  סמנו.2

 במשנה. האומראת ירוק בצבע  סמנו.3

 במשנה. חמשת המקרים אתצהוב  בעבצסמנו .4

 

בעמוד  אליאור ושלומיפור עם לפי המשנה, מי צודק בסי. 5

      הקודם?

. מהן הדוגמאות שמביאה המשנה לחפצים מזיקים שהונחו 6

 ברשות הרבים ללא רשות?

     ב.      א. 

. בסיפור בעמוד הקודם, התאנים שייכות לאליאור. מדוע מותר 7

      לשלומי לקחת אותן? 

          

ברחוב בצורה  חשכבר היה מונ. המשנה מביאה מקרה של חפץ 8

לא מזיקה, ובא אדם, התעסק איתו וגרם לכך שהחפץ יזיק. מהו 

 .      החפץ?

. מדוע אנשים מתעסקים עם חפץ שכזה? במה הוא הועיל להם? 9

          

 

: לפי רבן שמעון בן גמליאל, באיזה תקופה בשנה יהיה בונוס**. 10

 אסור לשלומי לקחת את התאנים, גם אם הם גרמו לנזק? 

       

 ________________________________________

______ 

. הרחבה: רוב החכמים במשנה נקראים בתואר 'רבי'. החכם 11

 במשנה שלנו נקרא 'רבן' משום שהיה בתפקיד הנשיא. 

 היזכרו בחכם נוסף שנקרא 'רבן'! ________________
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 ___________מסכת ________סדר בס"ד

 ד'פרק ג' משנה 

 אחריות למנוע נזק לאחר נפילה

זה לא היה היום של צילה. זה התחיל בכך ששכחה את ארוחת הבוקר 

בבית, והיא היתה צריכה לבקש סנדוויץ' בחדר המורים. זה המשיך בכך 

ולד למריחה אלא רק חומוס, וצילה לא שלא היה בחדר המורים שוק

הכדור ששיחקו בו עף רחוק אהבה חומוס. זה המשיך בכך שבהפסקה 

 רוח. -הביתה בלי מצב תזרוח עכשיו היא. וכל החברות האשימו אותה

. 'מה קורה איתי הונפל המעד צילה –כמה צפוי  –בעלייה במדרגות 

לעלות במדרגות  .  'גםצילה כשהיא שרועה על המדרגות ההיום?!' חשב

לא יכול ללכת חלק? בכל דבר תקלה? עוד מעט אני אכין שוקו ואגלה 

. 'ואולי... אולי הלחייך לעצמ ההתחילו התיישבה צילהשיש בו מלח...'  

על כנפי  הנישא צילהאפתח את התיק ואגלה שיש שם חתולה...' 

 . , התנגשו בהטראח -ילדים, והדמיון, ולפתע באו בריצה במדרגות שני 

 'אאייי!!'. צעקו שלושתם יחד, ושיפשפו את גופם הכואב.   

 'הכל בסדר?' שאלה צילה, נבוכה.

 אחד הילדים התחיל לבכות. 'אני יגיד אותך לאמא שלי'.  

 'אבל לא עשיתי לך כלום!' הצטדקה צילה.

 'כן, חוץ מאשר לשבת במעבר ציבורי!'. כעס עליה הגדול מהשניים.

 אני נפלתי! מה יכולתי לעשות?!'.'אבל', הסבירה צילה, '

'לקום, אולי?!' אמר הילד הגדול, 'או שתיצעקי ותבכי, ואז היינו נזהרים!' 

 המשיך הצעיר.

 ___________________ מי לדעתך צודק? __________ מדוע?

 בס"ד

 ___________מסכת ________סדר 

 ' דפרק ג' משנה 

 אחריות למנוע נזק לאחר נפילה

ין ין ֶזה ַאַחר ֶזה ְׁשֵני ַקָּדרִּ  , ֶׁשָהיּו ְמַהְלכִּ

אׁשֹון ְוָנַפלו ְתַקל ָהרִּ )והיתה לו אפשרות לקום או להזהיר, והוא , נִּ

 לא עשה זאת,(

ְתַקל ַהּׁשֵ ו אׁשֹוןנִּ י ָברִּ  , נִּ

ְזקֵ  אׁשֹון ַחָיב ְבנִּ יהַ  יָהרִּ  :ֵּׁשנִּ

 

 : חייב.מילת הדין הבולטתאת כתום בצבע  סמנו.1

)מי חייב,  כתוםבצבע  הנוספות מילות הדיןגם את  סמנו.2

 במה חייב(.

 במשנה. ההמקר אתצהוב  בצבעסמנו .3

 חברו בין המילה לפירושה.4

• אנשים המכינים סירים •  קדירה
 מחימרוכלים אחרים 

•  סיר•  קדרין

•  הולכים•  מהלכין
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בעמוד הקודם? צילה והילדיםלפי המשנה, מי צודק בסיפור עם . 5

      

 . מהי הדוגמא שמביאה המשנה לאדם שנפל?6

     

. אתגר: אנו הסברנו, שהקדר שנפל ראשון חייב לשלם לשני, כי 7

לא קם ולא הזהיר אותו. לפי הסבר זה, באיזה מצב הקדר שנפל 

       לא ייצטרך לשלם? 

          

 

 

 

 

 

 פתרו את התשבץ להנאתכם!

    8   3    10 

      4      

1            

 2 7      9    

            

      6      

            

5            

 מאוזן:

 הסדר בו נמצאת המסכת..1

 'מקום ציבורי' בלשון המשנה )משניות א,ב,ג(.2

 החומר ממנו עשוייה החבית שנשברה )משנה א'(.3

 נשפכו וגרמו להחלקה )משניות א,ב(.4

 א )משנה ד(התואר של הנשי.5

 חומר שביר וחד שלא הוסתר כראוי )משנה ב(.6

 מאונך:

 . מילת דין, שפירושה הוא 'צריך לשלם' )כל המשניות(3 

 ______'. )משנה ד(. -. 'וכל הקודם בהן 6

 שמו הפרטי של נשיא ישראל )משנה ד(.7

 עשוייה מחרס, וכאשר נשברת גורמת לתקלות )משנה א(.8

 שם החכם במשנה א'..9

 סכמה בין החכמים.ה-כינוי לאי.10
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 (1משנה א ) ופרק 

 

 –אחריות האדם על בעלי חיים שברשותו 

 הכנסה למקום סגור

 

מנשה היה שמח מאוד. בכל זאת, לא כל יום מקבלים כלב. היום 

לכבוד יום ההולדת שלו הוא קיבל כלב. לא רק כלב, גם מלונה שווה 

עם מלונה כלב  -שתעמוד בחצר. אבא ואמא ידעו שזה החלום שלו 

בחצר. מנשה יצא לסיבוב עם הכלב, ובסיום הכניס אותו למלונה 

 וקשר אותו בשרשרת.

 

למחרת מנשה קם מוקדם כדי לתת לכלב לאכול, ולחרדתו הוא גילה 

שהכלב כבר אירגן לעצמו ארוחת בוקר מהארנבת של השכנים. 'אוי 

ואבוי!! איך זה קרה!! הרי הוא היה קשור בשרשרת!!' חשב מנשה 

 בהלה.ב

 

הטלפון מהשכנים לא איחר לבוא. 'מה זה?! נראה לך הגיוני שאתה 

תגדל כלב שאוכל כאן את בעלי החיים של השכנים?! אתה תשלם 

 על הארנבת הזו!!'

מנשה ממש בכה: 'אבל קשרתי את הכלב! זאת לא אשמתי שהוא 

אין לי מושג איך! למה אני צריך לשלם אם שמרתי  –הצליח לברוח 

 ו שצריך?!'.על הכלב כמ

 

 למה השכנים חושבים שהם צודקים?.1

 

 

 למה מנשה חושב שהוא צודק?.2

 

 

 האם לדעתכם מנשה צריך לשלם?.3

 

 בס"ד

 ___________מסכת ________סדר 

 (1' משנה א' )חלק ופרק 

  –אחריות האדם על בעלי חיים שברשותו כותרת: 

 הכנסה למקום סגור

יָקהְוָיְצאָ  ,ֶניָה ָכָראּויַהכֹוֵנס צֹאן ַלֵּדיר ְוָנַעל ְבפָ  זִּ  ,ה ְוהִּ

 .ָפטּור

יָקהְוָיְצאָ  ,לֹא ָנַעל ְבָפֶניָה ָכָראּוי זִּ  ,ה ְוהִּ

 .ַחָיב

,אז גם אם ______________בעל החיים שלו  ש כאשר האדם]הסבר: 

 _____[_____לא צריך ___בעל החיים ___________, האדם 

___ __________: _____________________הטעם

_______________________________________ 

 : חייב, פטור.מילות הדין הבולטותאת  כתוםבצבע  סמנו.3

 במשנה. המקריםשני את  צהובבצבע  סמנו.4

 .לדינים שבמשנה לפי הנלמד בכיתה הטעםאת  כתבו.5

 בין כל מילה לפירוש המתאים. מתחו קופירושי מילים: .6

•  כבשים ועיזים•  ַהכֹוֵנס

•  המול•  צאן

•  לא צריך לשלם•  ְבָפֶניהָ 

•  מי שהכניס •  פטור
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בעמוד  מנשה והשכניםבסיפור עם  מה יהיה הדין. לפי המשנה, 9

 הקודם?

    לשלם?  לא צריךבאיזה מצב מנשה 

          

     לשלם? צריךבאיזה מצב מנשה 

         

  

 

כתבו סיפור / ציירו ציור / הכינו הצגה משימה לבחירה:  .10

 קצרה על המקרים במשנה.

 (2' משנה א' )חלק ופרק 

שמר על בעל החיים שלו כראוי, ומישהו אחר שחרר אדם 

 אותו

מנשה )מהסיפור הקודם( הלך כמה ימים במחשבות: איך הכלב השתחרר? 

 הרי קשרתי אותו היטב!

ם את השרשרת הקפיד לשי –מנשה חזר בערב מטיול עם הכלב, וכאשר חזר 

על מוט הברזל החדש שאבא שלו תקע ליד המלונה. מנשה נכנס הביתה, ומיד 

, הבן של רןשמע נביחות. מבט קצר מהחלון הפתיע והרגיז אותו כאחד: 

השכנים מעבר לכביש, לקח את הכלב שלו לסיבוב! 'איך הוא מעז'? חשב 

 מנשה לעצמו בכעס. אך מיד התאפק, והחליט לעקוב אחרי רן. 

וך כדי הליכה שקטה, חשב מנשה: 'אולי רן הוציא אז את הכלב, וכך הוא יכול ת

 היה לאכול את הארנבת? אברר זאת!'.

אחרי מספר דקות של מעקב פנה מנשה אל רן בחביבות ואמר לו: 'היי רן! מה 

קורה? רק רציתי לוודא שאתה מחזיר את הרצועה למוט הברזל שאבא שלי 

 תקע באדמה'. 

וא חשב שמנשה יכעס מאוד, וזה לא ממש קרה. הוא ענה: רן התבלבל. ה

'כככן, בבבטח!'.   מנשה שאל: 'ולפני שהיה מוט הברזל, אני מקווה שהכנסת 

 את הכלב למלונה'.  רן נרגע קצת ואמר: 'כן. אני בטוח שכן'.

'רן', אמר מנשה תוך שטון הדיבור שלו הופך לסמכותי ותקיף: 'אתה לקחת את 

לפני כמה ימים, והוא אכל את הארנבת של השכן, מכיון  הכלב שלי לסיבוב

 שלא קשרת אותו היטב! עליך לשלם לו על הארנבת!'.

 רן התבלבל לרגע, אבל מיד אמר: 'זה הכלב שלך, אתה אחראי עליו ולא אני!'.

  האם לדעתכם רן צריך לשלם על הארנבת? מדוע? .1

         

     באיזה מקרה הדין יהיה שונה?.2
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 בס"ד

 ___________מסכת ________סדר 

 (2' משנה א' )חלק ופרק 

מבעל חיים אחריות אדם על נזקים שנגרמו כותרת: 

 שהוא לא שלו, אך הוא קלקל את שמירתו

ְפָרָצה  יםַבַלְיָלה, אֹו ֶׁשְפָרצּוָה לִּ נִּ יָקהְוָיְצאָ  ,ְסטִּ זִּ  ,ה ְוהִּ

 .ָפטּור
ים ]פירוש מילים:  ְסטִּ  [שודדים= לִּ

_________ ____: _____________________הטעם

_______________________________________ 

יאּוָה לִּ  יםהֹוצִּ  ,ְסטִּ

יםַהלִּ  ין ְסטִּ  .ַחָיבִּ

: הטעם

_________________________________________________

_____________________________ 

 פטור. / : חייבמילות הדין הבולטותאת  כתוםבצבע  סמנו.2

 במשנה. המקריםשני את  צהובבצבע  סמנו.3

 .לפי הנלמד בכיתה את הטעמים לדינים שבמשנה כתבו.4

 לפירושה.בין כל מילה  מתחו קופירושי מילים: .5
 גרמה לנזקים  לסטים
 גנבים  פרצוה
 פרצו אותה )את הגדר(  הזיקה

 

 

ם על הארנבת בסיפור בעמוד צריך לשל . לפי המשנה, מי5

 הקודם? השלימו:

 בסיפור כמו שהוא, __________ צריך לשלם.•

אם רן היה רק משחרר את הכלב ולא מוציא אותו לטיול, •

 ___________ צריך לשלם.

 . השלימו את התרשים לפי הנלמד במשנה6

 

 

 



     13 
 

 

  

 בס"ד

 . לפניכם המשנה בשלמותה7

יָקה ,ַהכֹוֵנס צֹאן ַלֵּדיר ְוָנַעל ְבָפֶניָה ָכָראּוי זִּ לֹא ָנַעל .ָפטּור,ְוָיְצָאה ְוהִּ

יָקה ,ְבָפֶניָה ָכָראּוי זִּ ְפָרָצה ַבַלְיָלה, אֹו ֶׁשְפרָ .ָיבחַ ,ְוָיְצָאה ְוהִּ צּוָה נִּ

ים ְסטִּ יָקה ,לִּ זִּ ים.ָפטּור,ְוָיְצָאה ְוהִּ ְסטִּ יאּוָה לִּ ים,הֹוצִּ ְסטִּ ין ַהלִּ  .ַחָיבִּ

 חלקו את המשנה לרישא וסיפא באמצעות [].א

       תנו כותרת לרישא .ב

       כותרת לסיפאתנו .ג

 . מצאו בתפזורת את ההגדרות הקשורות למשנה8

 פ ז ה ת ק צ ב נ צ פ ו ט

 ל ר מ ו א ט א ח ר י ו ת

 י פ ק נ ש ת מ ע ק ר פ ל

 כ מ ר פ ח מ י ש ב כ ז ת

 ש י ה ו י ז ח ב ד ש פ ש

 ח ט ש ה י ו א פ ק ט ת ל

 ו ס ק מ ב ק א ג ו א ע ו

 ט י ת ע מ נ ו ר ק ו ג מ

 ר ל מ א ק פ י י כ ס ל ט

 נ נ ק ט ו פ ת ד ח ל כ ע

 ת כ ע ח ל פ ר ש ב ז ע פ

 פ נ ז י ק י נ מ נ ל ס נ

 
צאן  /  כבשים  /  עיזים  /  דיר  /  חייב  /  פטור  /  נעל כראוי / ליסטים  /  

 קמא  /  אומר  /  מקרה  /  דין  /  טעם  /  אחריות  /  תשלום-נזיקין  /  בבא

 

 בס"ד

 ___________מסכת ________סדר 

 (1)' ב' משנה ופרק 

 סוגי שמירה על בעל חיים, שלאחריהן נגרם נזק

לדים בשכונה החליטו אחרי מה שקרה עם רן והכלב שלו, שאר הי

 שהם לא ללוקחים סיכון. הם לא ישאירו את הכלב ללא שמירה!

לחיים היתה שיטה: הוא היה קושר את הכלב לכל מקום שהגיע 

 אליו. ספריה, מכולת, סניף, חברים...

יום חופש אחד, חיים הלך לבריכה עם החברים. הוא קשר את 

את הכלב כל  הכלב ליד הכניסה. 'איזה מזל שאני מסודר וקושר

 פעם', חשב לעצמו בשביעות רצון.

מה רבה היתה אכזבתו ותדהמתו, כאשר יצא מהבריכה, והכלב 

האהוב לא היה שם. הוא פנה אל האיש בכניסה לבריכה: 'אולי 

ראית מה היה עם הכלב שלי?!'    'הוא שלך?! מסכן! הוא השתגע 

 בשמש, בסוף נתן קפיצה נוראית וקרע את הרצועה'.

כלב חזר, עם סימני סעודה על פרצופו. היה רק עניין של בערב ה

זמן עד שידפקו בדלת ויודיעו על שרקן / ארנבת / תרנגולת שכבר 

 אינם...

 'אבל שמרתי עליו היטב!' מלמל חיים לעצמו...

   מדוע השמירה של חיים לא היתה טובה? .1

          

   חשבו על דוגמא נוספת לשמירה לא טובה .2
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 בס"ד

 ___________מסכת ________סדר 

 (1)' ב' משנה ופרק 

 נגרם נזק סוגי שמירה על בעל חיים, שלאחריהן

יָחּה ַבַחָמה נִּ  ,אֹו ֶׁשְמָסָרּה ְלֵחֵרׁש, ׁשֹוֶטה ְוָקָטן,הִּ

יָקהְוָיְצאָ  זִּ  ,ה ְוהִּ

 .ַחָיב
יחָ ]פירוש מילים:  נִּ  = בשמש.  ַבַחָמה, אותההניח = ּההִּ

= שאינו שומע ואינו מדבר, ובעבר היה מנותק מהסביבה ומהחברה.   ֵחֵרׁש 

 [ות= אדם חסר דעת ואחרי ׁשֹוֶטה

: הטעם

__________________________________________________

____________________________ 

ְכָנס ָהרֹוֶעה ַתְחָתיו  .ְמָסָרּה ָלרֹוֶעה, נִּ
 ________________: _______________________הטעם

 

 פטור. : חייב /מילות הדין הבולטותאת כתוםבצבע  סמנו.1

 .כתוםבצבע  נוספותה מילות הדיןגם את  סמנו.2

 במשנה. שני המקריםאת צהובבצבע  סמנו.3

 .עם לדינים שבמשנה לפי הנלמד בכיתהאת הט כתבו.4
יָחּה נִּ  מבולבל, חסר דעת ואחריות  ְמָסָרּה/  הִּ

 אותה, מסר אותההניח   ַחָמה
 הרועה אחראי במקומו  ׁשֹוֶטה

ְכָנס ָהרֹוֶעה ַתְחָתיו  שמש  נִּ

 

 

, שאינן לשמירות גרועותמהן הדוגמאות שמביאה המשנה . 5

   א.פוטרות את הבעלים של החיה מתשלום? 

      ב.    

חיים אמר לשלמה: 'תקשיב, אני נותן לך לשמור על הכלב, ואם 

 יקרה משהו, שהכלב יזיק לאיזה חיה, אתה תהיה האחראי!'

 שלמה אמר: 'צודק! המשנה אומרת כמוך!

   איך נקרא התפקיד של שלמה בלשון המשנה?  .6

  . איך כותבת המשנה 'שלמה אחראי במקום חיים'? 7

         

, שלא הוזכרו בו בכלל מילות דיןהיה חלק של . במשנה שלמדנו 8

 הדין שאנחנו רגילים לחפש במסכת בבא קמא.

 א. העתיקו את מילות הדין הללו. _________________ 

 . משלכםאותן במילים  החליפוב. מה פירוש המילים האלו?  

            _______________________________ 

 

 . פירוש המילים בבא קמא:9

 = ___________ ]כמו 'באב אל ואד', 'באב אל מנדב'[בבא 

 קמא = ___________ ]כמו 'תנא קמא', 'בית המשפט קמא'[

של דיני כספים  החלק הראשון_________________ =  -וביחד 

 וממונות במשנה.
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 בס"ד

 ___________מסכת ________סדר 

 (2)' ב' משנה ופרק 

 בעל חיים שנפל או ירד לחצר אחרת, והזיק

יָקה זִּ  ,ָנְפָלה ַלַּגָנה ְוהִּ

 .ְמַׁשֵלם ַמה ֶּׁשֶנְהֵנית

יָקה זִּ  ,ָיְרָדה ְכַדְרָכּה ְוהִּ

יָקה זִּ  .ְמַׁשֵלם ַמה ֶּׁשהִּ

 = מה שהרוויחה הבהמה ַמה ֶּׁשֶנְהֵניתבדרך רגילה.   = ְכַדְרָכּה ]פירוש מילים: 

יָקהמהפירות. זִּ  [= השווי של הפירות שניזוקו  ַמה ֶּׁשהִּ

_________ ____: _____________________הטעם

____________________________________________

__________________________________ 

 : חייב, פטור.מילות הדין הבולטותאת  כתוםבצבע  סמנו.1

 .כתוםבצבע  הנוספות מילות הדיןגם את  סמנו.2

 במשנה. שני המקריםאת צהובבצבע  סמנו.3

 .את הטעם לדינים שבמשנה לפי הנלמד בכיתה, כתבו.4

 ₪. 20ארוחה יומית רגילה )=קש( של כבשה עולה .5

נת השכן, ואכלה ארוחה יומית יקרה, ענבים הכבשה הגיעה לגי

 ₪. 60בשווי 

? ____ 20באיזה מצב ייצטרך בעל הכבשה לשלם .א

__________________________________ 

? _____________ 60באיזה מצב ייצטרך לשלם .6

__________________________________ 

 בס"ד

 ___________מסכת ________סדר 

 (2)' ב' משנה ופרק 

 בעל חיים שנפל או ירד לחצר אחרת, והזיק

בוני התרגש מאוד. ובאמת, היה אפשר להבין אותו, הרי לא לכל 

הוא יקבל  11ילד במושב יש כבשה! סבא הבטיח לו שליום הולדת 

 כיבשה משלו, וסבא גם קיים .

י בר. בוני סבא הסביר לו שצריך להרגיל את הכבשה לאכול עשב

החליט לקחת אותה לשטח הפתוח שליד הכניסה למושב. בדרך 

בוני שם לב שהגדר של החצר של משפחת מרציאנו נפלה. 'אוי', 

חשב בוני, 'הרי החצר של משפחת מרציאנו נמוכה מהכביש, ואם 

 מישהו ייפול הוא עלול להיפגע'.

 בוני התרחק משפת הכביש. 'בטח הכבשה תבוא איתי. היא כיבשה

חכמה!' אמר לעצמו. הוא הסתובב, והספיק ליראות אותה... 

מחליקה לגינה של מרציאנו! בוני נבהל מאוד ורץ ליראות אם קרה 

משהו לכבשה. כאשר הגיע פרץ בצחוק: הכבשה נפלה בדיוק על 

 השיחים  של עגבניות השרי ואכלה מהם. 

אך כן הסיפור רק התחיל. גברת מרציאנו יצאה מהבית והתחילה 

נזוף בו: 'מדוע לא שמרת על כבשתך, עליך לשלם לי על שיחי ל

 עגבניות השרי שהכבשה מעכה ואכלה!'.

'אבל כבשה לא אמורה ליפול לגינה' טען בוני, 'אינני אשם'.'ואם 

לשלם, רק כאילו השיחים היו קש, שמרפד את הנפילה ומשביע את 

 כך הרבה עגבניות שרי?!'-הכבשה. מאיפה אני אשלם על כל
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 גמשנה  ופרק 

 

 אחריות האדם על אוכל שהניח בשטח של חבירו

 

כבר יובל וחברותיה צעדו עם הכיתה במסלול בטיול השנתי. הבטן שלהם 

'קירקרה', והם ציפו בקוצר רוח להפסקת ארוחת הצהריים. הן שמחו מאוד 

כאשר המדריכה הכריזה 'בנות, אנחנו עוצרים כאן לאכול! בבקשה לשבת 

 רק באיזור הספסלים מתחת לעץ הגדול!'.

יובל התכופפה אל התיק כדי להוציא את הלחמניה עם הפסטרמה, וכאשר 

 לא היה מקום ליד אף שולחן!  –הרימה את ראשה חיכתה לה הפתעה 

'בואי נאכל מאחורי הגדר הזו,  –יובל פנתה לשני חברתה הטובה ואמרה 

אני רואה שם כיסאות ושולחן'.  'אבל המדריכה אמרה לאכול רק ליד 

הספסלים מתחת לעץ', ענתה לה שני.  'עזבי אותי, גם אין כאן מקום, וגם 

 מה כבר יכול לקרות?!'. –

ן עברו את הגדר והתיישבו. לאחר שנטלו את ידיהן הוציאו שני הסכימה, וה

 והניחו על השולחן. -פסטרמה ליובל וטונה לשני –את האוכל 

מקום הגיע כלב בולדוג אימתני. 'אמאלהה' -לא עברה דקה ורבע, ומשום

צרחו הבנות ונסו על נפשן אל הספסלים. לאחר שהסדירו את נשימותיהן 

שלהן נשארו על השולחן. מבט קצר לאחור והתאוששו, נזכרו שהלחמניות 

 גילה ששתי הלחמניות נטרפו ואינן עוד.

'היי! חוצפן הכלב הזה!' כעסה יובל. 'מי הבעלים שלו שלא שמר עליו! 

 עכשיו אני תובעת אותו!'

'מי שם כאן לחמניה עם פסטרמה?! הכלב שלי רגיש לפסטרמה! אני צריך 

י מכאבים! עכשיו תשלמו לי על לרוץ איתו עכשיו לוטרינר! הוא מתפתל ל

אמר אדם גבוה ונחמד, שמתברר שהוא היה  –כל הטיפול לוטרינר!!' 

 הבעלים של הכלב.

 

שניהם זה /  יובל/  בעל הכלבמי לדעתכם צריך לשלם? הקיפו: .1

 לזה

       הסבירו מדוע .2

          

 

 ___________מסכת ________סדר   בס"ד

 ' ג' משנה ופרק 

 אחריות האדם על אוכל שהניח בשטח של חבירוכותרת: 

ְרׁשּות יׁש ְלתֹוְך ְשֵדה ֲחֵברֹו ֶׁשלֹא בִּ  ,ַהַמְגּדִּ

 ,וֲאָכַלָתן ְבֶהְמתֹו ֶׁשל ַבַעל ַהָשֶדה

 .ָפטּור

ם ֻהָזָקה ָבֶהן  ,ְואִּ

יׁש ַחָיב     .ַבַעל ַהָּגדִּ

ְרׁשּות יׁש בִּ ְגּדִּ ם הִּ  ,ְואִּ

 .ַבַעל ַהָשֶדה ַחָיב    

_________ ____: _____________________הטעם

_______________________________________ 

 פטור/חייב: מילות הדין הבולטותאת כתום בצבע  סמנו.3

 שאר מילות הדיןאת  כתוםבצבע סמנו .4

 במשנה. המקריםשלושת את צהובבצבע  סמנו.5
. 

 ל מילה לפירוש המתאים.בין כ מתחו קופירושי מילים: .6

• יׁש  נגרם לה נזק•  ַהַמְגּדִּ

• עושה גדיש = חבילות •  וֲאָכַלָתן
 חציר

•  לא צריך לשלם•  הוזקה

•  ואכלה אותן )=את הגדיש( •  פטור
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 השלימו: הדוגמה לאוכל במשנה: __________.7

    הדוגמה לבעל החיים במשנה:  

 

העמוד צריך לשלם בסיפור של יובל והכלב מלפי המשנה, .8

 שניהם זה לזה/  יובל/  בעל הכלבהקודם? הקיפו:     

 

לא צריך העתיקו את המילים במשנה בהן נאמר שבעל הכלב .9

. ________________________ לשלם ליובל

_____________________________________ 

 

שיובל צריכה העתיקו את המילים במשנה בהן נאמר .10

__________ . ______________לשלם לבעל הכלב

_____________________________________ 

 

במשנה, באיזה מצב יובל  לפי הנאמר במקרה השלישי.11

 לבעל הכלב, גם אם נגרם נזק לכלב?  לא תצטרך לשלם

        

 

  

 

 

 

 לפי המשנה תרשיםדינים ב. השלימו את ה11

 

יׁש ְלתֹוְך  ַהַמְגּדִּ
ְשֵדה ֲחֵברֹו ֶׁשלֹא 

ְרׁשּות  בִּ
   

יׁש  ְגּדִּ ם הִּ ְואִּ
ְרׁשּות  בִּ

 
 
 

   

 

וֲאָכַלָתן ְבֶהְמתֹו 
 ֶׁשל ַבַעל ַהָשֶדה

 
ם ֻהָזָקה  ְואִּ

 ָבֶהן
 

]וֲאָכַלָתן 
ְבֶהְמתֹו ֶׁשל 

ַבַעל 
 ַהָשֶדה[

 

 

 

 

 
 הדין:
 
 
 

 

 הדין:
 
 
 

 

 הדין:
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 בס"ד

 ___________מסכת ________סדר 

 (1' )חלק ד' משנה ופרק 

 האחריות על חפץ בוער שניתן לאדם אחרכותרת: 

 ,ַהּׁשֹוֵלַח ֶאת ַהְבֵעָרה ְבַיד ֵחֵרׁש, ׁשֹוֶטה ְוָקָטן

יֵני ָאָדם, ְוַחָיב בְ     ּדִּ םָפטּור מִּ יֵני ָׁשַמיִּ  .דִּ

ַלח  ֵּקחַ _______( )את הׁשִּ  ,ְבַיד פִּ

ֵּקַח ַחָיב     .ַהפִּ

 
 אדם בוגר, שנושא באחריות על מעשיו.= פיקחפירוש מילים: 

יֵני ָׁשַמיִּם = בית הדין לא יכולים לחייבו, אך הוא )מי ששלח( צריך  ְוַחָיב ְבדִּ

   לשלם.

 פטור/חייב: תמילות הדין הבולטואת  כתום בצבע  סמנו.2

 שאר מילות הדיןאת  ירוקבצבע סמנו .3

 במשנה. המקריםשני את  צהובבצבע  סמנו.4

 

 לפירושה.בין כל מילה  מתחו קופירושי מילים: .5

•  אינם מספיק אחראיים•  ַהְבֵעָרה

• צריך לשלם, אך בית הדין לא •  חרש

 יכול לחייבו

• ם יֵני ָׁשַמיִּ  האש•  ַחָיב ְבדִּ

• ֵחֵרׁש, ׁשֹוֶטה 

 ְוָקָטן

 אדם בוגר ונושא באחריות• 

• חרש מלידה )בתקופות •  פיקח

קדומות, שלא היה מבין 

 ואחראי למעשיו(

 (1' )חלק ד' משנה ופרק 

 האחריות על חפץ בוער שניתן לאדם אחר

מה שבנות כיתה ו' התרגשו. ל"ג בעומר הגיע, ואיתו המדורות, המנגל, כ

הלילה הארוך והביחד עם החברות. שגית, רינה וחברותיהן התארגנו ללילה 

תורנות שמירת הורים. שגית קבעה -האהוב. איסוף כסף, רשימות קניות, ו

לכך בלילה. 'אין בעיה, רק תדאגי  2-ל 1מראש עם אבא שלה, שהוא יהיה בין 

נקניקיות והמבורגר בשכרי'. 'אין בעיה  2שעדיין יהיה מנגל פעיל. אני דורש 

 אבא, רק תבוא. בונים עליך'.

מגיע  –שגית לא ידעה אם אבא שלה מתכוון ברצינות ל'שכר', אבל מה שבטוח 

לו. לכן דאגה לשריין לו את הנקניקיות וההמבורגר. כאשר הגיעה השעה, אבא 

ליו שגית עם צלחת.  'כל הכבוד! נו, איך יצא הבשר? התייצב, ומיד ניגשה א

 אני כבר בודק...'.

 היה מאוד נחמד לכולם. 

אחרי שסיים לאכול, אמר אבא של שגית: 'טוב, מי שופכת את הפחם של 

 –חמודה, זה בטיחות. במנגל לא פעיל -'אבא, לא צריך...'   '-המנגל?'   

 שגית ורינה. אמרו –שופכים את הגחלים'.   'אני' 'ואני' 

'בנות, אני מבקש שתקחו את המנגל לאיזור החולות מאחורי הדשא, ושם 

 תשפכו אותו'.

הבנות הלכו וחזרו, והמשך הלילה היה מאוד נחמד, ובבוקר כאשר יצא אבא 

לעבודה, הוא ראה לתדהמתו את הגחלים הפוכות באמצע הדשא. 'אוי ואבוי', 

 חשב לעצמו בקול. 

ליו פקח שעבר במקום. 'אני מבין שזה היה במדורה 'אדוני הנכבד'. פנה א

 שלכם! אתה תצטרך לשלם על הנזק!'

 אבא / הבנות / אף אחדמי לדעתכם צריך לשלם? .1

        נמקו! 
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צריך לשלם על הדשא בסיפור בעמוד הקודם?  . לפי המשנה, מי6

 השלימו:

 מצוה, ___________________.-אם הבנות הן בנות•

___________   -מצוה, מדיני אדם -בנות אינןאם הבנות •

 _________________. -_________, אבל מדיני שמים

 

 זורת להנאתכם!. מצאו את המילים בתפ7

 מ פ ג נ כ נ ס ב ר ש ו ת ק

 י י ט ש ס נ צ ת ל פ ח א פ

 ל ק מ פ א ג ס ט פ ב ל ט ק

 פ ח ה ש ב ד ה ה ר ע ו י ק

 ס ל ו פ י ו ב ד ח ר ר מ י

 ד ט ז ו צ נ ע ע מ ה ע י ז

 ה ל ס מ ג ת י ד ע ר י י מ

 ע ו ר א פ ד י ד נ ו ח ח ל

 א ב ט מ ת נ ת ד ב פ ל ל כ

 ר א ח ק י ק ו ג ת ב ת ע ו

 ה ר מ א ק פ י ה מ ק י ב א

 נ ק ד ב ש ו ר נ צ כ ה י ל

 מ מ ת ב ז ר ח מ ו ש ב ג ח

 ת פ נ ה ס ג א ו ה מ ס א מ

 אש  /  פיקח  /  בערה  /  חרש  /  שוטה  /  קטן  /  בר דעת

 חייב בדיני שמים  /  פטור מדיני אדם  /  אחריות  /  בבא קמא

 וה  /  בת מצוה  /  אוכל מזיק / נכנס ברשות  /  בעל חייםבר מצ

 בס"ד

 ___________מסכת ________סדר 

 (2)' ד' משנה ופרק 

 קביעת האחראי על נזקי שריפה כאשר יש כמה גורמים

'מדורת לג בעומר השנה היתהמצויינת מכל הבחינות', סיכם לעצמו 

שובל. 'החברים, האוכל, השירים, ואפילו נשארו לנו הרבה קרשים'.    

'חבר'ה, יאללה, מתקפלים', שמע את אבא של ראובן אומר. 'הגיע 

 כבר הבוקר. קפה למעוניינים והביתה'.

שובל. 'אבל מה  'לא מתאים לי קפה, אני רוצה ללכת לישון' חשב

עם הקרשים שנשארו? ממש בל תשחית לא לשרוף אותם!' הוא 

הסתובב לקחת קרשים ולהוסיף למדורה, אבל כאשר חזר ראה 

שהחברים כבר כיבו את המדורה. 'אווףף!! למה לא חיכיתם 

שנשרוף הכל!' קרא שובל לחבריו. אבל כאשר ראה את פניהם 

ורק רוצים ללכת הביתה. העייפות הבין לבד שכולם כבר לא בקטע, 

ראה לשמחתו הרבה את המדורה  –'טוב, מילא', חשב לעצמו. ואז 

של הילדים מכיתות ה' שהלכו מוקדם יותר, שעדיין היו בה גחלים. 

שמח שובל, והשליך את  -'איזה יופי! יש היכן לשרוף את הקרשים!' 

כל הקרשים על המדורה. הקרשים התלקחו ושובל נהנה לראות 

 רפים. אותם נש

רגע אחד לאחר מיכן הגיעו כמה הורים של ה' שהיו בדרך לעבודה 

כדי לכבות, וכדי לקחת את השולחן המתקפל שהושאר שם.  'מי 

שם פה קרשים?! מי הבעיר שוב את המדורה?! נהרס כל 

 השולחן!!' אמר בקול אחד ההורים.

הם אשמים! השאירו שובל הלך משם בלי שישימו לב ולעצמו חשב: 

 ה בלי השגחה. הקרשים שלי לא היו עושים כלום בלי האש!מדור
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. מהם שני הדברים ההכרחיים ליצירת אש מזיקה לפי המשנה? 4

   ,    

 

שמזרז את התפשטות האש, שיכול לבוא  מהו הדבר השלישי.  5

    מהטבע ויכול לבוא בידי אדם? 

 

לשלם . בסיפור מהעמוד הקודם על שובל וילדי כיתות ה', מי צריך 6

 שובל  /  ילדי כיתות ה'  /  אף אחדעל השולחן המתקפל? 

העתיקו את המשפט במשנה הקובע את ההלכה במקרה זה 

 )העתיקו מקרה + דין(

         

          

 

. באיזה מקרה גם מי שהביא את העצים וגם מי שהביא את האש 7

 באיזה רוח  מדובר![ -יהיו פטורים? ]שימו לב לפירוש 

         

         

          

 . ספרו על מקרה שבו נשרף משהו בגלל חוסר זהירות.8

 

 

 בס"ד

 (2' )חלק ד' משנה ופרק 

 האחריות על חפץ בוער שניתן לאדם אחרכותרת: 

ים יא ֶאת ָהֵעצִּ יא ֶאת ָהאּור, ְוֶאָחד ֵהבִּ  ,ֶאָחד ֵהבִּ

ים ַחָיב     יא ֶאת ָהֵעצִּ  .ַהֵמבִּ

יא ֶאת ָהאּורֶאָחד הֵ  ים, ְוֶאָחד ֵהבִּ יא ֶאת ָהֵעצִּ  ,בִּ

יא ֶאת ָהאּור ַחָיב      .ַהֵמבִּ

ָבה  ,ָבא ַאֵחר ְולִּ

 .ַהְמַלֶבה ַחָיב  

   האחראיהוא ות המתאימה(רשעיגול את האפבהקיפו ): הטעם

  , כי האחרון / הראשוןמביא האש / מביא העצים / 

__________________________________________________________________________________________________________________________________. 

ַבתּו ָהרּוחַ   )דווקא רוח שאינה רגילה(,לִּ

ין    ֲהֵרי ֻכָלם ְפטּורִּ

        הטעם:

          
ָבהאש.   = אּורפירוש מילים:   = עשה רוח והגביר את האש. לִּ

ַבתּו   ליבתה אותו = הגבירה בו את הרוח. = לִּ

 פטור/חייב:  מילות הדין הבולטותאת כתום  בצבע  סמנו.1

 שאר מילות הדיןאת  ירוקבצבע סמנו .2

 במשנה. המקרים 4את  צהובבצבע  סמנו.3

 

•  אינם מספיק אחראיים•  ַהְבֵעָרה
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 (3)' ד' משנה ופרק     בס"ד

 חובת תשלום על אבנים ועפר שניזוקו בשריפה

ים אֹו ָעָפר,ַהּׁשֹוֵלַח ֶאת ַהְבֵעָרה ים אֹו ֲאָבנִּ  ,ְוָאְכָלה ֵעצִּ

 ַחָיב,    

 (ֶׁשֶנֱאַמר: )ְׁשמֹות כב,ה

ים" י ֵתֵצא ֵאׁש ּוָמְצָאה ֹקצִּ  ,כִּ

יׁש   ,אֹו ַהָּקָמה אֹו ַהָשֶדהְוֶנֱאַכל ָּגדִּ

 ."ר ֶאת ַהְבֵעָרהיַׁשֵלם ְיַׁשֵלם ַהַמְבעִּ 
 

 : חייב, פטור.מילות הדיןאת כתוםבצבע  סמנו.1

 במשנה. המקרהאת צהובבצבע  סמנו.2

 .לדינים שבמשנה הטעםאת  בצבע אחרסמנו.3

 ? _______כאן מצוטט פסוקהמילה במשנה המסמנת לנו .4
 

 לפירושה.כל מילה  בין מתחו קופירושי מילים: .5

•  ערימות חיטה קצורה•  ַהְבֵעָרה

•  חיטה בשלה עומדת בשדה•  ְוָאְכָלה

• יׁש   האש•  ָּגדִּ

•  ושרפה•  ָּקָמה

השלימו בעזרת התרמילון: מהמילים בפסוק '_______'. .6

'__________', אנו לומדים שיש לשלם על הצומח 

שיש לשלם  שבשדה. מהמילה '________ ' אנו לומדים

 .אבנים והעפרהגם על 
 תרמילון: שדה, גדיש, קמה.

מה תהיה ההלכה בסיפור מהעמוד הקודם? האם גדי וגבי .7

     _  צריכים לשלם על הלבנים?

 ___________מסכת ________סדר  בס"ד

 (3)' ד' משנה ופרק 

 חובת תשלום על אבנים ועפר שניזוקו בשריפה

גבי וגדי היו חברים טובים. לא פלא שביום הולדת של גדי גבי היה 

שותף מלא בתכנון, וגם בהפעלה. גבי היה אחראי על המנגל, 

אלו רק חלק  –שהתקיים בקצה העיר. המבורגרים, פרגיות, קבב 

מה קורה?!  מהמטעמים שגבי הוציא מתחת ידיו המיומנות.  'גבי,

' התחילו ללחוץ החבר'ה. וגבי המומחה זיהה !מה עם הכנפיים?

שבקצב הזה הוא לא יעמוד בביקוש. 'צריך לפתוח עוד מנגל' חשב 

 לעצמו.

'גדי, יש מצב שתביא מהבית מנגל נוסף?' 'איפה, הבית רחוק, אבל 

 יש לי כאן רשת נוספת, ננסה לאלתר משהו'. ענה לו גדי.

ובלוקים שמצאו בסביבה, הם אילתרו מנגל בעזרת כמה לבנים 

 נוסף לצהלת החברים.

יצא השכן וניגש אליהם: 'מי כאן האחראי?  11לקראת השעה 

בלילה אין מוזיקה.  היי, מה עשיתם עם  11מזכיר לכם שאחרי 

הבלוק והלבנים שלי?! מה נראה לכם?! אני תכננתי לסגור איתם 

 קטע לא מרוצף בחצר!'.

לא ידענו שזה שלך. חשבנו שזה פסולת לא  'סליחה, מצטערים,

בשימוש'.  'לא נורא'. התרכך השכן. 'אני חושב גם שהעלות היא 

 לא גבוהה. רק כמה שקלים. יהיה בסדר'.

אחרי שהשכן הלך, אמר גדי לגבי: לא אכפת לי לשלם, אבל לא 

נראה לי שאנחנו חייבים. לבנים זה לא עצים, זה לא נשרף, רק 

 ר. אנחנו לא צריכים לשלם'.חטף קצת צבע שחו
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 בס"ד

 ___________מסכת ________סדר 

 (4)' ד' משנה ופרק 

 אחריות בנזקי שריפה שעברה מכשולים

 שהם ,'בילי אשש'יצירת אחד האמצעים למניעת התפשטות שריפות יער הוא 
 ., כדי למנוע מהאש להתפשט מעבר להםוצמחייה ריקים מעצים םאזורי

שיהוו חייץ  עיריית חיפה החלה בפרוייקט יצירת "שבילי אש", 2012בקיץ של שנת  
בין החורש הצפוף של יערות הכרמל לבין בתי מגורים הסמוכים לו, זאת במסגרת 

 .בכרמלהגדולה הפקת הלקחים מהשריפה 

 

 האם 'שביל אש' כזה מספיק? קראו את קטע המידע הבא –אך 

בנוסף לכך עצי האורן בוערים בקלות ובעוצמה, הם גם יכולים להעביר את 
האש למרחקים גדולים על ידי איצטרובלים מתפוצצים ובוערים, שיכולים 

מטרים ולהעביר את  200ואף  100לעבור  -במקרה של שריפה גדולה 
 תל אביב.-גדולים כמו כביש ירושלים  השריפה גם שטחים ריקים

מטר, מה התועלת ב'שביל אש'  200-ו 100השריפה יכולה לעבור אם .1
       צר יותר? 

        
         

 

 

 (4)' ד' משנה ופרק     בס"ד

 אחריות על נזקי שריפה שעברה מכשולים  רת:כות

מעל העצים מטר  2)ָגֵדר ֶׁשהּוא ָּגבֹוַּה ַאְרַבע ַאמֹות)האש( ָרהעב

ים הבוערים(  4ברוחב ),אֹו ָנָהר(לפחות מטר 8ברוחב )אֹו ֶדֶרְך ָהַרבִּ

 .פטּור   (מטר לפחות
   

יק ְבתֹוְך ֶׁשלֹו, ַעד ַכָמה ְתעבור ַהְּדֵלקָ   ?הַהַמְדלִּ

י ֶאְלָעָזר ֶבן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר  :ְרבִּ

ין אֹוָתּה כאי   יא ְבֶאְמַצע ֵבית כֹוררֹואִּ )באמצע           .לּו הִּ

 מטר לכל כיוון( 68שטח של 
יֶעֶזר אֹוֵמר י ֱאלִּ  :ְרבִּ

ים    (מטר 8).ֵׁשׁש ֶעְשֵרה ַאָמה, ְכֶדֶרְך ָהַרבִּ

יָבא י ֲעקִּ  :אֹוֵמר ְרבִּ

ים אַ    ּׁשִּ  (מטר 25).ָמהֲחמִּ

 

ְמעֹון אֹוֵמר: )ְׁשמֹות כב,ה י ׁשִּ  (ּוְרבִּ

ר ֶאת ַהְבֵעָרה"  ,"ַׁשֵלם ְיַׁשֵלם ַהַמְבעִּ

יָקה י ַהְּדלִּ  )אין מרחק קבוע. אלא תלוי בעוצמת האש(ַהֹכל ְלפִּ

 במשנה. אומריםסמנו בצבע ירוק את ה.1

 : חייב, פטור.מילות הדיןאת  כתוםבצבע  סמנו.2

 במשנה.המקרים  4את  צהובבצבע  סמנו.3

 במשנה. הדינים הנוספיםאת  כתוםבצבע  סמנו.4

 .לדינים שבמשנה הטעםאת  בצבע אחר סמנו.5

 .המופיעה במשנה)שאלה(  כותרת בעטסמנו .6
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 (4)' ד' משנה ופרק     בס"ד

 אחריות על נזקי שריפה שעברה מכשולים

 בין כל מילה לפירושה. מתחו קופירושי מילים: .7

•  מטר לכל כיוון 68שטח גדול, •  ְּדֵלָקה

•  שביל רחב המיועד לאנשים רבים•  ֵבית כֹור

•  האש•  ַאָמה

• ים  חצי מטר•  ֶדֶרְך ָהַרבִּ

 השלימו בעזרת התרמילון: .8
 אדם הדליק אש, והיא עברה והגיעה לשטח של חבירו.

 לאש, כמו למשל: מכשול אם היה

מעל     בגובה של   _▪

 העצים הבוערים, 

 ,   שביל רחב ברוחב של _או: ▪

 מטר, 4ברוחב של    או: _▪

 .  _מדליק האש יהיה 

 

אם היה שטח ריק מסביב לאש, נחלקו התנאים איזה שטח 

יהיה  –נחשב כאמצעי זהירות סביר, שאם האש עברה אותו 

 פטור:

של _רק מרחק  ,   לפי רבי אלעזר בן _▪

 ק טוב.נחשב הפס  

 לפי רבי אליעזר, מרחק של ___ אמה )___ מטרים(. ▪

 י עקיבא, מרחק של ___ אמה )___ מטרים(.לפי רב▪

, אין מרחק קבוע, אלא תלוי   לפי רבי ▪

 בעוצמת האש.

 שמעון   עזריה   נהר    שביל      גדר   פטור   תרמילון:  
          50       25מטר        68מטרים       8שני מטרים      

       8      16 

 

 

 (1) המשנה  ופרק 

 

 אחריות האדם על חפצים מוסתרים 

 שניזוקו בשריפה שגרם לה

 

בריין ידוע, היה מסוכסך עם משה. הכל התחיל כאשר משה הלווה ג', ע

כספים לאחותו של ג', וכאשר הגיע הזמן להחזיר את ההלוואה, לא היה 

 .באפשרותה להחזיר את ההלוואה. אז משה פנה לבית המשפט

האחות ביקשה מאחיה ג' שיעזור לה, והוא פנה למשה ואמר לו שיבטל את 

 ג' החליט לפגוע ברכושו, שילמד להיזהר ממנו.-התביעה. משה לא הסכים, ו

באמצע הלילה נכנס ג' לחצר של משה. הוא ראה ערימה של שמיכות ישנות, 

לא אצטרך  –ואמר לעצמו: 'אשרוף את השמיכות, ואז גם אם יתפסו אותי 

 לשלם הרבה. אלו רק שמיכות ישנות'. אמר, ועשה.

 ם?' היתמם ג'.למחרת, באו שוטרים לעצור את ג'. 'מה אתם רוצי

 'אכלת אותה. הכל מצולם'. אמרו לו השוטרים.

 'שטויות', צחק ג'. 'מה זה כמה שמיכות, אני משלם עכשיו'.

'ומה עם כלי הגינה החשמליים שהיו מתחת השמיכות? מכסחת דשא, מסור 

 לניסור עצים, חרמש לניכוש עשבים, מה איתם?'.

הישנות, אותם ראיתי  בבית המשפט טען ג': 'אני משלם רק על השמיכות

 ואותם הדלקתי. אני לא אשם שהוא מחביא שם את כל המחסן שלו!'.

 

 מדוע משה חושב שהוא צודק?.1

____________       

 

 למה ג' חושב שהוא צודק?.2

_         

 

 האם לדעתכם מנשה צריך לשלם?.3
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בעמוד  ג'-משה ובסיפור עם  מה יהיה הדין. לפי המשנה, 7

 הקודם?

   לשלם?  צריך ג'-כם האומר שמיהו הח.א

   לשלם?  לאצריךמי אומרים שמשה .ב

   של האומרים שלא צריך לשלם?  הטעם. מהו 8

         

? מחוץ לביתמהי הדוגמה במשנה לחומר דליק שבו הוסתרו כלים 

    

. הקף בעיגול או השלם: כאשר אדם שרף בית, צריך לשלם על 9

.  הסיבה חכמים / שניהם /רבי יהודה הכלים שבתוכו, לפי דעת 

   .        לכך היא 

 .    הבית נקרא בלשון המשנה 

 צריך. השלימו את התרשים. כתבו במקומות המתאימים אם 10

 לשלם: לא צריךאו 

 

 

 בס"ד

 (1' )חלק ה' משנה ופרק 

 על חפצים מוסתרים אחריות האדם כותרת: 

 שניזוקו בשריפה שגרם לה

יׁש, ְוהָ  יק ֶאת ַהָּגדִּ יםַהַמְדלִּ  ,ודלקו)מוסתרים( יּו בֹו ֵכלִּ

י ְיהּוָדה אֹוֵמר  :ְרבִּ

 .ְבתֹוכֹוַמה שְיַׁשֵלם   

ים ים אֹוְמרִּ  :ַוֲחָכמִּ

יׁש ֶׁשל   ים אֹו ֵאינו ְמַׁשֵלם ֶאָלא ָגדִּ טִּ יםֶׁשל חִּ  .ְשעֹורִּ

 דברים גלויים ונראים( עלרק משלם בנזקי אש ש ,חכמים למדו מפסוקיםהטעם: )
 

ים ֲחָכמִּ  י ְיהּוָדה ּומֹודִּ ְרבִּ  ים לִּ

יָרה יק ֶאת ַהבִּ  )=בית גדול(ְבַמְדלִּ

 ,ֶׁשהּוא ְמַׁשֵלם ָכל ַמה ֶּׁשְבתֹוָכּה

ים יַח ַבָבתִּ  .ֶׁשֵכן ֶּדֶרְך ְבֵני ָאָדם ְלַהנִּ

 במשנה. המקריםשני את צהוב בצבע  סמנו.3

ישלם / : הבולטות מילות הדיןאת כתוםבצבע  סמנו.4

 .משלם / אינו משלם

 צבע אחר.בלדינים שבמשנה  הטעםאת  וסמנ.5

 בין כל מילה לפירוש המתאים. מתחו קופירושי מילים: .6

• יׁש  בית גדול•  ָגדִּ

•  מה שרגילים לעשות•  ודלקו

• יָרה  ערימת קש•  בִּ

• ֶּדֶרְך ְבֵני 
 ָאָדם

 ונשרפו• 
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 בס"ד

 ___________מסכת ________סדר 

 (2' )חלק ה' משנה ופרק 

 כותרת: 

 אדם לא נושא באחריות לנזקים שנגרמו שלא כצפוי.א

 דם שחייב עונש מוות על מעשה, לא יתחייב עליו גם בתשלוםא.ב

 

י כָ  מֹו, )קשור לגדיש(פּות לֹוָהָיה ְגדִּ ְשַרף עִּ  ,ְוֶעֶבד ָסמּוְך לֹו, ְונִּ

 .ַחָיב
 (.לא היה יכול לברוח , הואקשור שהגדי)הטעם: הנזק נגרם באופן צפוי, כי מכיון

ְש  י ָסמּוְך לֹו, ְונִּ מֹוֶעֶבד ָכפּות לֹו ּוְגדִּ  ,ַרף עִּ

 .ָפטּור
מכיוון שהעבד היה קשור, מי שהדליק את הגדיש חייב  -פטור על העבד הטעם: )

 עונש מוות על הריגת העבד, ולכן יהיה פטור מתשלום עליו.

 כי הגי יכול היה לברוח, והנזק הוא לא צפוי( –פטור על הגדי 

 / : חייבמילות הדין הבולטותאת כתוםבצבע  סמנו.1

 פטור.

 במשנה. המקריםשני את צהובבצבע  סמנו.2
. 

 לפירושה.בין כל מילה  מתחו קופירושי מילים: .3
 בעל חיים קטן, בן העז  ָכפּות
 קרוב  ָסמּוְך

י  קשור  ְגדִּ

 

 (2' )חלק ה' משנה ופרק 

 אדם לא נושא באחריות לנזקים שלא היו אמורים להיגרם.א

 עליו גם בתשלום אדם שחייב עונש מוות על מעשה, לא יתחייב.ב

 במשנה הבאה נפגוש שני עקרונות.

 .אדם אחראי רק על נזקים שנגרמו באופן נורמליעקרון אחד אנו מכירים: 

 ניזכר בכמה מקרים ודינים שלמדנו. הקיפו בעיגול את ההשלמה הנכונה:

 –אם אדם שמר על בעל חיים כראוי, והוא בכל זאת הזיק •

 חייב / פטור.יהיה 

 .חייב / פטור, הבעלים לגינה וגרם נזק נפלבעל חיים ש•

אם אדם נתן לאדם אחר אחראי שישמור על בעל החיים או •

 חייב. הבעלים / השומרהאש שלו, 

 הטעם לכל הדינים הללו )השלימו בעזרת העקרון שלמעלה(: 

, ולכן     וסביר, והנזק נגרם  באופן נורמליהאדם שמר 

       . 

 

 .עונש מוות וגם בתשלום על אותו מעשהאדם לא יתחייב בהעקרון השני: 

 עונש המוות. –הוא יתחייב רק בעונש החמור יותר 

רכוש, הוא  הרסהאנשים ו הרגהלדוגמא: מחבל שהניח פצצה, והפצצה 

 .הרס, ולא נחייב אותו על ההרגיתחייב על ה

 –אחד ההסברים לכך הוא, שאם אחרי שרוצח הרג אדם אנו עסוקים בקטנות 

 מים לזלזול בערך של חיי אדם.בכסף, אנו גור

 נסכם:

 לא נחייב. –על נזק באופן לא צפוי .א

 במקרה של הרג והרס, נחייב על ההרג ולא על ההרס..ב
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 בס"ד

 . מצאו בתפזורת את ההגדרות הקשורות למשנה6

 צ ת מ ד א י נ ב כ ר ד מ

 י כ ש ו ד ש ד ק ר א י פ

 ט מ ז ר ל ז ל ס ב ר ה נ

 ל י ה א פ ש ה ט ת ב ס מ

 ו מ ר ו ת ס ת ס ב י ר ת

 פ כ י ט צ ת ו מ ו י א ו

 פ ח ב נ נ מ י ו צ ה ט ו

 ט נ ק ז מ מ ר כ מ ו ב מ

 ו ג י י ה פ ח ח ג ד י ש

 ר ש ל ק ד ל א ו ת ה י נ

 ג כ ד י ב ו ר ל ו ה ח ו

 ע ל מ נ ק י ט י פ מ פ ע

 ט ח א מ ק א ב ב כ ס ד ש

 
גדיש  /  בבא קמא  /  נזיקין  /  כפות  /  סמוך  /  כלים מוסתרים  /  

אחריות  /  תשלום  /  מדליק בירה  /  רבי יהודה  /  חכמים  /        

 עונש מוות  /  דרך בני אדם  /   חייב  /  פטור

 

 

 

 . השלימו או הקיפו בעיגול:4

לברוח, ולכן מדליק  יכול / לא יכול, הוא קשורכאשר הגדי .א

 מלשלם. חייב / פטור האש 

 כול / לא יכולי, הוא סמוך לגדיש ואינוקשורכאשר העבד .ב

 בעונש מוות. חייב / פטור לברוח, ולכן מדליק האש 

 . הקיפו בעיגול בתרשים לפי הנלמד במשנה5

 זכרו! עונש מוות לא בא יחד עם חובת תשלום!
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 בס"ד

 ___________מסכת ________סדר 

 ' ו' משנה ופרק 

 אחריות על נזקי שריפה שנגרמו אגב פעילות בעבודה

יק )=ניצוץ( ֵּגץ זִּ יׁש, ְוהִּ ַתַחת ַהַפטִּ  ,ֶׁשָיָצא מִּ

 .ַחָיב      

ְׁשָתןָּגָמל  שעושים מהם חוטים  סיבים דליקים)= שהיה ָטעּון פִּ

יםְועב( לבגדים ְרׁשּות ָהַרבִּ ְׁשָתנֹו ְלתֹוְך ֶהָחנּותו ,ר בִּ ְכְנָסה פִּ  ,נִּ

יְוָדְלָקה ְבֵנרֹו ֶׁשַל   )=הפשתן נדלק מהנר של בעל החנות(ַחְנָונִּ

יָרה יק ֶאת ַהבִּ ְדלִּ  ,)=הפשתן הבוער הדליק את הבית הגדול(ְוהִּ

 כי מטען שנכנס=) .בַבַעל ַהָּגָמל ַחיָ     

 לחנות הוא חריג(         
ַבחּוץ י ֶאת ֵנרֹו מִּ יַח ַחְנָונִּ נִּ  ,הִּ

יַחָיב      )=הוא הניח דבר מזיק .ַהַחְנָונִּ

 ברשות הרבים(       

י ְיהּוָדה אֹוֵמר  :ְרבִּ

 מכיוןשמצוה להניח את הנר =)  .ָפטּור ְבֵנר ֲחנָֻכה 

 רמו(בחוץ, אינו חייב בנזקים שנג     

 

 : חייב / פטור.מילות הדין הבולטותאת כתוםבצבע  סמנו.1

 .כתוםבצבע  הנוספות מילות הדיןגם את  סמנו.2

 במשנה. המקרים ארבעתאת צהובבצבע  סמנו.3

 .את האומר במשנהירוק  בצבעוסמנו.4
יָחּה נִּ  מבולבל, חסר דעת ואחריות  ְמָסָרּה/  הִּ

 אותה, מסר אותההניח   ַחָמה
 אחראי במקומו הרועה  ׁשֹוֶטה

 'ו' משנה ופרק    בס"ד

 אחריות על נזקי שריפה שנגרמו בעקיפין

'איכס, איך את נוגעת בו!' אמרה יפעת. לחברתה שגית, שליטפה כלב 

 הגיע משומקום.ש

כל החברות היו עסוקות במדורת ל"ג בעומר. שלב האוכל כבר עבר, 

. לפתע הגיע הכלב הסמוכות וחלק מהחברות הסתובבו בין המדורות

הזה.   'מה קרה לך, זה הכלב של ריקה! אני מכירה אותו, וגם הוא 

 אותי, תיכף תראי משהו מגניב'. אמרה שגית.

רתמה. שגית לקחה תבנית עם צ'יפס, לכלב לא היה קולר פשוט, אלא 

 קיפלה אותה כדי שהצ'יפס לא ייפול, וקשרה אותה לריתמה. 

'השתגעת?!' צווחה יפעת. 'מה את עושה?!', 'חכי ותראי', ענתה לה 

לא יאומן! כשכש בזנבו  –. והכלב הכלב שגית. 'לך לריקה!' פקדה על

 והלך לחפש את ריקה.

דורה השכנה, נתקלה התבנית לפתע, כאשר עבר מתחת למנגל של המ

שעל גבו במנגל. המנגל התהפך, ובנס איש לא נפגע. גם הכלב לא, אבל 

. 'אמאל'ה!!' לבעורכמה גחלים נכנסו למנגל והצ'יפס עם השמן התחיל 

צרחו כמה בנות. הכלב התחיל לרוץ במהירות. התבנית נפלה, היישר על 

שה אל הכלב: . שגית ניגהמדורה השכנהשקיות האוכל והשתייה של 

 'מצטערת מאמי. איך אתה מרגיש?'

 הכלב נראה בסדר, אבל שקיות האוכל והשתיה ניזוקו מהגחלים. 

'מי שם על הכלב את התבנית?! השתגעתם לגמרי! תביאו לנו עכשיו 

 שתייה אחרת!!' זעמו ילדי המדורה האחרת.

וחוץ מזה,  'הלו, להרגיע! יצא משליטה, צירף מקרים שלא באשמתנו!

 '.י הגחלים שלכם שנפלו על התבנית לא היה קורה כלום!בל

 מי לדעתך צודק, שגית או ילדי המדורה השכנה?____________



     28 
 

 

 בס"ד

 . במשנה מתואר מעשה דומה לסיפור על שגית ויפעת.5

 השלימו את החסר:

   בסיפור    : במשנה בעל החיים.א

    המחובר לבעל החיים: במשנה  החומר הדליק.ב

    בסיפור 

      את החומר הדליק: במשנה הדבר שהבעיר .ג

    בסיפור       של

     : במשנה הדבר שניזוק מהאש.ד

      בסיפור 

. חומר 1. האש הגדולה נגרמה כתוצאה מחיבור של שני דברים: 6

 . אש קטנה שהדליקה.2דליק, 

 החומר הדליקלפי המשנה, באיזה מצב מי שהביא את .א

       יהיה אחראי?

        

יהיה אחראי? האש הקטנהבאיזה מצב מי שהביא את ו.ב

        

         

, מי בסיפור של שגית וילדי 6. לפי מה שכתבתם בשאלה 7

     המדורה השכנה אחראי על הנזק? 

      הסבירו את קביעתכם! 

          

נר בחוץ, ואז החנווני  . לפי רבי יהודה, יש מצב שבו מותר להניח8

     לא ייצטרך לשלם. מהו המצב? 

 

 השלימו את התשבץ להנאתכם!. 9

 7    2  8   

          

   3       

1     5     

  4        

          

      6    

          

 מאוזן:

 .נר שלפי רבי יהודה בעליו פטור אם יגרום לשריפה.1

 בית גדול בלשון המשנה.2

 בלשון המשנה בעל חנות.3

 בעל חיים נושא מטען גבוה.4

 כלי עבודה שיכול להוציא ניצוצות.5

 ערימת קש דליקה.6

 

 מאונך:

 'צריך לשלם' בלשון המשנה.1

 חולקים על רבי יהודה במשנה ה'.3

 ניצוץ בלשון המשנה.4

 ההיפך מ'חייב'..5

 חומר דליק. משמש לעשיית בגדים..7

 ו-חכם החולק על הרוב במשניות ה.8


