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משימה 1
א .סמנו בקו את המילה הראשונה בסיפא של המשנה.
ב .במשנה מופיעות מילות דין ,סמנו אותן בקו בצבע ירוק.
ג .באיזה חלק של המשנה יש מחלוקת ,ברישא או בסיפא? ________
ד .השלימו את תרשים הכאמד"ט של המשנה (לא למלא כעת את המשבצת האפורה):

מנִיחַַ תַ ַ ִב ְ ּׁתַ
בִי ַַ ַּ,ח ַ ְ ִתְ ַ
בְַּּׁ ַַּ

ׁ ְב ַ ַֹּ ִב ְ ּׁתַ בִי ַ,
ִ ְ
ְ ֻ ְח ַ ח ַבמי ִ ַֹ ַ,
ׁ ַ ֲח י ַַ
מ

מ
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א

י

הרישא של המשנה
משימה 2
א .השלימו את המשפט שלפניכם ,המתאר את המקרה ברישא של המשנה ,היעזרו בתרמילון:
בעל הכד ____ את הכד ב________ ,עבר שם אדם אחר ______ ,ו______ את ה______
י

י

ב .מהו הדין במקרה זה? עיינו במשנה והסתכלו בתרשים שיצרתם ,ובחרו את המילים הנכונות:
בעל הכד  /הנתקל חייב  /פטור מלשלם על הנזק.
ג .קראו את פירוש רבי עובדיה מברטנורא בעמוד  141בספר וכתבו ,מי מהאנשים צודק לגבי
הטעם של הדין? __________
יוחנן :אני סך הכל הנחתי את הכד כדי לנוח רגע ,מי שהולך צריך להסתכל על הדרך ,ואם הוא
נתקל הוא אשם .אתה אחראי למעשה ולכן אני פטור!
ארז :הדרך נועדה כדי שילכו בה ,מי שהולך בה טרוד בענייניו ובמחשבותיו ןלא צריך לבדוק
שלא הניחו שם דבר ,ולכן מי שהניח הוא אשם ,ואני פטור מלשלם!
ד .השלימו את הטעם בלשונכם במקום המתאים בתרשים הכאמד"ט.
ה .מהו הדין אם הנתקל נפצע כתוצאה מההיתקלות? _______________________________
_____________________________________.
משימה 3
א .למדתם את המושגים פושע ואנוס בדיני נזיקין .האם הנתקל בכד הוא פושע או אנוס? נמקו.
__________________________________________________________________
ב .קראו את השאלה של חן בעמוד  141בספר .מהו הדין? הסבירו והשתמשו במילים פושע או
אנוס.
____________________________________________________________________

הסיפא של המשנה
משימה 4
א .השלימו את המשפט שלפניכם ,המתאר את המקרה בסיפא של המשנה ,היעזרו בתרמילון:
אדם ______ כד ב_________ ,מעד והכד _______ .אדם אחר ______ על המים שהיו בכד או
נפצע בגלל ה________.
י

י

י

ב .מהו הדין במקרה זה? עיינו במשנה והסתכלו בתרשים שיצרתם ,ובחרו את המילים הנכונות:
לדעת תנא קמא :בעל הכד  /הנפצע חייב  /פטור לשלם על הנזק.
לדעת רבי יהודה :אם בעל הכד התכוון להשתמש בשברים בעל הכד  /הנפצע חייב  /פטור.
אם בעל הכד לא התכוון להשתמש בשברים בעל הכד  /הנפצע חייב  /פטור.

י

משימה 1
הסתכלו בספר בעמוד  141בדברי הרב פינחס קהתי.
א .מי מהחולקים (תנא קמא או רבי יהודה) סובר שבעל הכד שנתקל הוא פושע? מדוע?
____________________________________________________________________
ב .מי סובר שבעל הכד הוא אנוס? מדוע? _______________________________________
____________________________________________________________________
משימה 1
עיינו במשפטים הבאים וכתבו לאיזו דעה במשנה מתאים כל משפט – לדעת תנא קמא או לדעת
רבי יהודה:
" #גם אם נפלת בלי כוונה ובקבוקי הזכוכית שהיו ביד שלך נשברו ,אתה חייב לוודא שהשברים
לא גרמו נזק לאף אחד!" דעת ____________
" #לא רק שנשברו לו כל בקבוקי הזכוכית ,הוא גם חייב לשלם למישהו שלא שם לב ונתקל
בזה?!" דעת ____________
" #מה הוא אשם שנפל? זה לא היה בכוונה" דעת ____________
 #כשאתה הולך עם מטען כבד כל כך אתה צריך להיות זהיר מאד ולהסתכל היטב לאן
הולכים!" דעת ____________

"יותר יש לו לשמור שלא יזיק משלא יוזק"
(תוספות המפרש את הגמרא שדנה במשנתנו ,בבא קמא דף כז עמוד ב)
אני לא מבין :למה אני צריך יותר להיזהר לא להזיק משאני בעצמי לא אפגע?!
משימה 1
כתבו תשובה ליוחאי והסבירו את דבריכם.
תארו תקלה שאירעה לכם והתחשבתם בזולת כדי למנוע נזק.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

י

