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 יאיר הרשקוביץ' ר: עורך                                           

 חיפה ברקאי מוריה הספר בית רב                         

 

 

. מקבילי יוחאי' ר ובאדיבות" תורה משנה מפעל" עם מלא פעולה בשיתוף נעשית התוכנית
 לילדי, ברקאי מוריה הספר בבית מלא בהיקף', ה ברוך בהצלחה בוצעה זו לימודים תוכנית
 מהמפקחים רבה להערכה זכתה התוכנית. רבה בחדווה הנושא את שלמדו', ו-'ה כיתות

 .והמנהלים
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  לחוברת מבוא

 ידי על, תורה משנה עם משנה לימוד של השיטה ייחודיות את להדגיש היא זו חוברת מטרת
 . מוחשית דוגמא

 

 

 חלקים ארבעה כוללת זו חוברת

 

 פער( המשנה של ההבנה ובין הילד של עולמו בין העומד הפער של הדגמה :ראשון חלק
 .)מתווכת השיטהש
 

 :והשלישי השני בחלקים נמצא החוברת לב

 מוקצה בדיני עוסק זה פרק. 'ד-'א משניות, ז"י בפרק נלקחו כהקדמה שנבחרו המשניות

  ם"לרמב תורה ממשנה המובאת, מוקצה לדיני כללית הקדמה :שני חלק

 . הכללית העבודה בחוברת הופעתן פי על המשניות הסבר :שלישי חלק

 

 דרכי, העבודה חוברת מבנה, השיטה מבנה, המרכזי הרעיון על מפורט הסבר: רביעי חלק
 ....ועוד התקשרות

 

  לשונית עריכה עברה לא החוברת: הערה
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 חלק ראשון: הדגמה – הפער שעומד בין המשנה ובין עולמו של הילד 

 פרק י"ז ממסכת שבת משניות א'-ד'

 המשנה בהבנת התלמיד קשיי המשנה

 ודלתותיהן בשבת ניטלין הכלים כל[ א]
 שאינן בשבת שנתפרקו פי על אף עמהן
 מן שאינן לפי הבית לדלתות דומין
 : המוכן

 

 נושא של ליבו לב אל אותנו זורקת המשנה .1
 איסור הוא מה יודעים אינם הילדים... מוקצה

 מסודר שאינו ודאי, שיודעים מה וגם, המוקצה
 .  ההלכתיים היסודות מבחינת

 איסור של הטעמים של ההבנה חסרה, כן כמו .2
, יבש עניין בזה לראות עלולים הילדים? מוקצה
 מענייני התרחקות( שבמצווה הרוחני הפן מבלי

 )הקודש בענייני והתעסקות, בשבת הזה העולם

 של הכלל בתוך הכלים של הדין הוא מה .3
 ? המוקצה

 ? בדלתות המיוחד הוא מה .4

 צריך מה? "המוכן מן שאינו: "הכוונה היא מה .5
 ? להכין

 את בו לפצע קורנס אדם נוטל[ ב]
 הדבלה את לחתוך וקורדום האגוזים
 מגריפה הגבינה את בה לגרור מגירה
 ואת הרחת את הגרוגרות את בה לגרוף
 ואת הכוש את לקטן עליו לתת המזלג
 בו ליטול יד של מחט בו לתחוב הכרכר

 את בו לפתוח סקאים ושל הקוץ את
 : הדלת

 

 על הדינים את מלבישה המשנה! מקרה, שוב .1
 העומד היסוד הוא מה. מציאותיים מקרים

 ? הזו המציאות מאחורי

 הוא מה: כאן המתואר המקרה  את להבין יש .2
 הכוונה מה, מגריפה או מגירה היא מה, קורנס
 'וכו רחת, גרוגרות במילים

 ?שלי לחיים הזו המציאות את לוקח אני כיצד .3

 

 בראשו קשר יש אם זיתים של קנה[ ג]
 טומאה מקבל אין לאו ואם טומאה מקבל
 : בשבת ניטל כך ובין כך בין
 

 ?טומאה קבלת בעניין הקובע היסוד הוא מה .1

? זיתים של קנה של? הקנה של הגדרתו היא מה .2
 ? לא ומתי ניטל הוא מתי

 חוץ ניטלין הכלים כל אומר יוסי רבי[ ד]
 כל מחרישה של ויתד הגדול המסר מן

 רבי לצורך ושלא לצורך ניטלין הכלים
 לצורך אלא ניטלין אין אומר נחמיה

 כאן המדובר המקרה הבנת .1

 של יתד, הגדול המסר של ההגדרה היא מה .2
 מחרישה

 ורבי קמא תנא בכלל חולקים מקרה איזה על .3
 )להיתר שמלאכתו כלי( נחמיה
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 ז"י פרק משנה - עבודה דפי: שני חלק 

 הקדמה לדיני מוקצה: 'משנה אהקדמה ל

 
 :ם"מהרמב שנלמדו, הבאים העקרונות את הסבר .1

 !המנחות השאלות על ענה ם"הרמב בלשון העקרון 

 מוקצה לאיסור הטעם

ָבִרים ִמְקָצת ְלַטְלֵטל ֲחָכִמים ָאְסרוֻ  .1 ת ֻדְ ֻבָ ַ ש ֻ  ֻבַ

ֶדֶרךְ  הֻוא ֻכְ ֶ ה ש  חֹל עֹוש ֶ  ֻבַ

 ?לעשותם מותר שמהתורה למרות חכמים אסרו דברים אלו

 

 

ֵני .2 ִאֻסֻור ָנְגעוֻ  ָמה ֻוִמֻפְ  ִאם ֻוָמה: ָאְמרוֻ ? ֶזה ֻבְ

ֻלֹא ְוִצֻווֻ  ְנִביִאים ִהְזִהירוֻ  ֶ ת ִהֻלֻוְכךָ  ִיְהֶיה ש  ֻבָ ַ ש ֻ  ֻבַ

ִהֻלֻוְכךָ  חֹל ֻכְ יַחת ְולֹא ֻבַ ת ש ִ ֻבָ ַ יַחת ַהש ֻ ש ִ , ַהחֹל ֻכְ

ֱאַמר ֻנֶ ֶ ר": ש  ָבר ְוַדֻבֵ  ַקל -( יג,נח ישעיה) "ֻדָ

ֻלֹא ָוחֶֹמר ֶ ת ִטְלטֻול ִיְהֶיה ש  ֻבָ ַ ש ֻ ִטְלטֻול ֻבַ  ֻכְ

חֹל ֵדי, ֻבַ ֻלֹא ֻכְ ֶ יֹום ִיְהֶיה ש  ֵעיָניו חֹל ֻכְ  ְוָיבֹוא, ֻבְ

יהַֻ  ן ְלַהְגֻבִ ִלים ֻוְלַתֻקֵ הִמ  ֻכֵ ֻנָ ה ֻפִ ִית אוֹ  ְלִפֻנָ  ִמֻבַ

ֶהן ְוַכיֹֻוֵצא ֲאָבִנים ְלַהְצִניעַ  אוֹ  ְלַבִית ֲהֵרי, ֻבָ ֶ  ש 

ֵטל הֻוא ב ֻבָ ֵ ֵביתוֹ  ְויֹוש  ש   ֻבְ ָבר ִויַבֻקֵ ק ֻדָ ְתַעֻסֵ יִֻ ֶ  ש 

ֻלֹא ְוִנְמָצא, ֻבוֹ  ֶ ַבת ש  ַעם ֻוָבַטל, ש ָ ֱאַמר ַהֻטַ ֻנֶ ֶ  ש 

ֻתֹוָרה  "ָינֻוחַ  ְלַמַען": ֻבַ

 מהפסוקים הלימוד הוא מה(? כאלו דברים לאסור הסיבה היא מה
 )?בקו המסומנים התורה של

 

ר, ְועֹוד .3 ַבֻקֵ יְֻ ֶ ש  ִלים ִויַטְלֵטל ֻכְ ם ֻכֵ ַלאְכֻתָ ֻמְ ֶ  ש 

ר - ְלִאֻסֻור ק ֶאְפש ָ ְתַעֻסֵ יִֻ ֶ ֶהן ש   ְוָיבֹוא, ְמַעט ֻבָ

 ְמָלאָכה ִליֵדי

 

 ?כאן שמוזכרת הנוספת הסיבה היא מה

 

ֵני, ְועֹוד .4 ְקָצת ִמֻפְ ֻמִ ֶ ֲעֵלי ֵאיָנם ָהָעם ש  ֺניֹות ֻבַ , ֺאֻמָ

א ֵטִלין ֶאֻלָ ל ֻבְ גֹון, ְיֵמיֶהן ֻכָ יִָֻלין ֻכְ ֵבי ַהֻטַ  ְויֹוש ְ

ל ְקָרנֹות ֻכָ ֶ ֹוְבִתין ֵהם ְיֵמיֶהן ש  ָלאָכה ש   ְוִאם, ִמֻמְ

ר ִיְהֶיה ךְ  ֺמֻתָ ר ְלַהֻלֵ ָאר ֻוְלַטְלֵטל ֻוְלַדֻבֵ ש ְ  ֻכִ

ֻלֹא ִנְמָצא - ַהיִָֻמים ֶ ַבת ש  ִביָתה ש ָ ֶרת ש ְ ֻכֶ  ַהֻנִ

 ?כאן שמוזכרת הנוספת הסיבה היא מה

 

ֵבי ָרנוֹת יוֹשְׁ , ממלאכה הבטלים אנשים - קְׁ

 ומשוחחים הרחוב( קרן)= בפינת היושבים

   בטלות שיחות
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 (לאיסור שמלאכתו כלי, להיתר שמלאכתו כלי) מלאכה כלי טלטול

ִלי ֵיש   .5 ַלאְכֻתוֹ  ֻכְ ֻמְ ֶ ר ש  ִלי ְוהֻוא, ְלֶהֻתֵ  ַהֻכְ

ר ֻתָ ֻמֺ ֶ ֹות ש  ת ֻבוֹ  ַלֲעש  ֻבָ ַ ש ֻ ָבר ֻבַ ה ֻדָ ֲעש ָ ֻנַ ֶ  ש 

גֹון, לוֹ  ֻתֹות ֻכֹוס ֻכְ  ֶלֱאכֹל ֻוְקָעָרה, ֻבוֹ  ִלש ְ

הֻ  ין, ֻבָ ךְ  ְוַסֻכִ ר ֻבוֹ  ַלְחֻתֹ ש ָ  ְוַקְרֻדֹם, ֻוַפת ֻבָ

ֶהן ְוַכיֹֻוֵצא, ֱאגֹוִזים ֻבוֹ  ִלְפצֹעַ   ֻבָ

 ?להיתר שמלאכתו כלי של ההגדרה היא מה

 

ל .6 ִלי ֻכָ ַלאְכֻתוֹ  ֻכְ ֻמְ ֶ ר ש  ין, ְלֶהֻתֵ  ָהָיה ֻבֵ

ֵעץ ֻלְ ֶ ֶחֶרס אוֹ  ש  ֻלְ ֶ ֶאֶבן אוֹ  ש  ֻלְ ֶ  אוֹ  ש 

ֶכת ַמֻתֶ ֻלְ ֶ ר - ש  ת ְלַטְלְטלוֹ  ֺמֻתָ ֻבָ ַ ש ֻ ין, ֻבַ  ֻבֵ

ִביל ש ְ ִלי ַעְצמוֹ  ֻבִ ֻכְ ֻלַ ֶ ין ש   ְמקֹומוֹ  ְלצֶֹרךְ  ֻבֵ

ין  ֻגֻופוֹ  ְלצֶֹרךְ  ֻבֵ

 ?)צרכים 3(? בשבת להיתר שמלאכתו כלי לטלטל מותר מה לצורך

 

ֹצֶרְך . הכלי בגוף מותר לשימוש - ּגּופוֹ  לְׁ

ֹצֶרְך קוֹמוֹ  לְׁ  במקום להשתמש כדי - מְׁ

 .מונח שהכלי

ִלי ְוֵיש   .7 ַלאְכֻתוֹ  ֻכְ ֻמְ ֶ ִלי ְוהֻוא, ְלִאֻסֻור ש   ַהֻכְ

ָאסֻור ֶ ֹות ש  ת ֻבוֹ  ַלֲעש  ֻבָ ַ ש ֻ ָבר ֻבַ ה ֻדָ ֲעש ָ ֻנַ ֶ  ש 

גֹון, לוֹ  ת ֻכְ ש ֶ ֶהן ְוַכיֹֻוֵצא ְוֵרַחִים ַמְכֻתֶ , ֻבָ

ָאסֻור ֶ ש   ש  ת ְוִלְטחֹן ִלְכֻתֹ ֻבָ ַ ש ֻ  ֻבַ

 

 איסור באיזה? לאיסור שמלאכתו כלי של ההלכתית ההגדרה היא מה
 ?מדובר

 

ִלי ְוָכל .8 ַלאְכֻתוֹ  ֻכְ ֻמְ ֶ ין, ְלִאֻסֻור ש   ָהָיה ֻבֵ

ֵעץ ֻלְ ֶ ֶחֶרס אוֹ  ש  ֻלְ ֶ ֲאָבִנים אוֹ  ש  ֻלַ ֶ  אוֹ  ש 

ֶכת ַמֻתֶ ֻלְ ֶ ר - ש  ת ְלַטְלְטלוֹ  ֺמֻתָ ֻבָ ַ ש ֻ ין, ֻבַ  ֻבֵ

ין ֻגֻופוֹ  ְלצֶֹרךְ   ֲאָבל; ְמקֹומוֹ  ְלצֶֹרךְ  ֻבֵ

ִביל ש ְ ִלי ַעְצמוֹ  ֻבִ ֻכְ ֻלַ ֶ  ָאסֻור - ש 

 

 )צרכים 2(? בשבת לאיסור שמלאכתו כלי לטלטל מותר מה לצורך
 

 גופו מחמת מוקצה

ֵאינוֹ  ְוָכל .9 ֶ ִלי ש  גֹון, ֻכְ  ְוָקִנים ֻוָמעֹות ֲאָבִנים ֻכְ

ֶהן ְוַכיֹֻוֵצא ְוקֹורֹות  ְלַטְלְטָלן ָאסֻור - ֻבָ

 

 

 

 ?לטלטלו מותר כיצד? גופו מחמת מוקצה של ההלכתית ההגדרה היא מה
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 כיס חסרון מחמת מוקצה

ל .11 ִלי ֻכָ יד ֻכְ ְקֻפִ ֻמַ ֶ א ָעָליו ש  ֻמָ ֶ ָמיו ִיְפֲחתוֻ  ש  , ֻדָ

גֹון ִלים ֻכְ ְקִצין ֻכֵ  ְוֵכִלים ִלְסחֹוָרה ַהֻמֺ

ָקִרים יֹוֵתר ַהיְֻ יד ֻבְ ְקֻפִ ֻמַ ֶ א ֲעֵליֶהם ש  ֻמָ ֶ  ש 

ְסדוֻ  ת ְלַטְלְטָלם ָאסֻור - ִיֻפָ ֻבָ ַ ש ֻ  הֻוא ְוֶזה, ֻבַ

ְקָרא יס ֶחְסרֹון ֵמֲחַמת ֺמְקֶצה' ַהֻנִ  ֻכִ

ֲחתּו ֶשָמא  ערכו וירד ייפגם שמא - ָדָמיו ִיפְׁ

 

 דוגמא תן? כיס חסרון מחמת מוקצה של ההלכתית ההגדרה היא מה
 ! זה לדבר

 

 איסור מחמת מוקצה

ל .11 ִלי ֻכָ ֺהְקָצה ֻכְ ֶ  ָאסֻור - ָהִאֻסֻור ֵמֲחַמת ש 

גֹון; ְלַטְלְטלוֹ  ִהְדִליקוֻ  ֵנר ֻכְ ֶ ת ֻבוֹ  ש  ֻבָ ַ ש ֻ , ֻבַ

נֹוָרה ָהָיה ְוַהֻמְ ֶ ְלָחן, ָעֶליהָ  ַהֻנֵר ש  ֺ ָהיוֻ  ְוש  ֶ  ש 

י ַעל ַאף. ָמעֹות ָעָליו ָבה ֻפִ ֻכָ ֶ  אוֹ  ַהֻנֵר ש 

ְפלוֻ  ֻנָ ֶ עֹות ש  ל; ְלַטְלְטָלן ָאסֻור - ַהֻמָ ֻכָ ֶ  ש 

ִלי ָהָיה ֻכְ ֶ ין ְלַטְלְטלוֹ  ָאסֻור ש  ֹות ֻבֵ ָמש  ְ  ַהש ֻ

ל ְלַטְלְטלוֹ  ֶנֱאַסר ת ֻכָ ֻבָ ַ הֻ  ַהש ֻ ֻלָ  ַעל ַאף, ֻכֺ

י הָ  ֻפִ ֶ ָבר ַלךְ ש  ַרם ֻדָ ֻגָ ֶ  ָהִאֻסֻור לוֹ  ש 

 הגורם הוא מה? איסור מחמת מוקצה של ההלכתית ההגדרה היא מה
 ? לאיסור שמלאכתו כלי ובין זה מוקצה בין ההבדל מה? לאיסור

 

 מיאוס מחמת מוקצה

ִלי ֲאָבל .12 ְקֶצה ֻכְ גֹון, ִמאֻוס ֵמֲחַמת ַהֻמֺ  ֵנר ֻכְ

ן ֵנְפט ָיש ָ ֻלְ ֶ ֶהן ְוַכיֹֻוֵצא ַהֻצֹוָאה ֻוְכִלי ש   - ֻבָ

ר ת ְלַטְלְטָלן ֺמֻתָ ֻבָ ַ ש ֻ  ָלֶהן ֺהְצַרךְ  ִאם ֻבַ

ַרְך ִאם. גועל - ִמאּוס  גופו לצורך - ָלֶהן ֺהצְׁ

 מקומו לצורך או

 

 ? מיאוס מחמת מוקצה של הדין הוא מה? מיאוס מחמת מוקצה הוא מה
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 ההקדמה לאחר, עצמן המשניות הסבר: שלישי חלק

 טלטול דלתות הכלים והבתים:  'משנה א
 לפי הבית לדלתות דומין שאינן בשבת שנתפרקו פי על אף עמהן ודלתותיהן בשבת ניטלין הכלים כל[ א]

 המוכן מן שאינן
 

 :ם"מהרמב שנלמדו, הבאים העקרונות את הסבר .1

 
 

, שלהם הדין מבחינת, הבית דלתות ובין בטלטול המותרים הכלים דלתות בין ההבדל הוא מה .2
 ?)המוכן מן אינן שהם הכוונה מה הבית דלתות לגבי הסבר( בדין הזה ההבדל את יש ומדוע

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 שלך במילים הסבר ם"הרמב בלשון העקרון 
ל .1 ִלים ֻכָ ִלין ַהֻכֵ ֻטָ ת ַהֻנִ ֻבָ ַ ש ֻ ְרקוֻ  ֻבַ ְתֻפָ ֻנִ ֶ ְלתֹוֵתיֶהן ש  , ֻדַ

גֹון ְלתֹות ֻכְ ָבה ֻדַ ל ֻתֵ ין, ֻוִמְגֻדָ ְרקוֻ  ֻבֵ ְתֻפָ ֻנִ ֶ ת ש  ֻבָ ַ ש ֻ ין ֻבַ  ֻבֵ

ְרקוֻ  ְתֻפָ ֻנִ ֶ ת קֶֹדם ש  ֻבָ ַ ר - ַהש ֻ  אֹוָתן ְלַטְלֵטל ֺמֻתָ

ָלתֹות  .ֻדְ

 האם? אותן לטלטל מותר מדוע? זו בהלכה מדובר דלתות באלו
 ?בשבת או שבת לפני התפרקו הם אם משנה זה
 
 

תוֵֹתיֶהן . (כה,כב לעיל ראה) לקרקע מחוברות שאינן - ַדלְׁ

, הרהיט את לטלטל שמותר כשם לטלטלן ומותר

  הכלי מכסה כמו והן

 

ְלתֹות .2 ִית ֻדַ י ַעל ַאף - ַהֻבַ ֵהן ֻפִ ֶ ִלים ש   הֻוְכנוֻ  לֹא, ֻכֵ

 ְלִטְלטֻול

 ? מדוע? הבית דלתות טלטול של הדין הוא מה

 

נּו ֹלא טּול הּוכְׁ ִטלְׁ , אותן שיטלטלו כוונה הייתה לא - לְׁ

 צירן על סובבות שתהיינה אלא
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 טלטול כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו: 'במשנה 

 
 ב משנה

 מגריפה הגבינה את בה לגרור מגירה הדבלה את לחתוך וקרדום האגוזים את בו לפצע קורנס אדם נוטל[ ב]
 יד של מחט בו לתחוב הכרכר ואת הכוש את לקטן עליו לתת המזלג ואת הרחת את הגרוגרות את בה לגרוף
 :הדלת את בו לפתוח סקאים ושל הקוץ את בו ליטול
 

  שבמשנה מושגים ביאור. 1
 אחר/  המבוארת המהדורהמ או ם"מהרמב הביאור המושג

ָנס  קורנס  פטיש - ֺקרְׁ

ֵגָרה  מגירה  .מסור - מְׁ

רוָֹגרוֹת הגרוגרות  לייבשן כדי בשמש פרוסות תאנים - ּגְׁ

 .(שם) חטים בו שזורים לוח, ִמְזֶרה - ַרַחת  הרחת

ֵּכד    הטווייה מכלי - ּכּוש  הכרכר ואת הכוש את  האריגה נול מחלקי אחד - ַּכדְׁ

ַסָקִאין. גדולה - ַמַחט  סקאים של מחט  השקים עושי בה שתופרים - ֶשלְׁ

 
 
 :ם"מהרמב שנלמדו, הבאים העקרונות את הסבר. 2

 שלך במילים הסבר ם"הרמב בלשון העקרון 
ר .1 ִלי ְלַטְלֵטל ֺמֻתָ ֻלֹא ֲאִפֻלוֻ  ַהֻכְ ֶ וֹ  ְלצֶֹרךְ  ש  ִמיש  ש ְ , ֻתַ

א ֹות ֶאֻלָ ֻלֹא ְמָלאָכה ֻבוֹ  ַלֲעש  ֶ ה ש  הֻ  ַנֲעש ָ ש ָ ֻמְ ַ  ְלש 

 

 ?שבמשנה הכליםה לטלטול כאן המוזכר ההיתר של העקרון הוא מה

 

יַצד .2  ַקְרֻדֹם, ֱאגֹוִזים ֻבוֹ  ִלְפצֹעַ  קֻוְרָנס ָאָדם נֹוֵטל? ֻכֵ

ךְ  ֵבָלה ֻבוֹ  ַלְחֻתֹ הֻ  ָלֹגר ְמֵגָרה, ֻדְ ִביָנה ֶאת ֻבָ , ַהֻגְ

הֻ  ִלְגרֹף ַמְגֵרָפה רֹוָגרֹות ֶאת ֻבָ  ְוֶאת ָהַרַחת ֶאת, ַהֻגְ

ְזֵלג ָטן ֹאֶכל ָעָליו ָלֵתת ַהֻמַ  ְוֶאת ַהֻכֻוש   ֶאת, ַלֻקָ

ד ְדֻכֵ ִאין ַמַחט, ֻבוֹ  ִלְדחֹף ַהֻכַ ֻקָ ֻסַ ֻלַ ֶ חַ  ש   ֶאת ֻבוֹ  ִלְפֻתֹ

ֶלת ת ֶאת, ַהֻדֶ ש ֶ ְכֻתֶ ב ַהֻמַ ֵ ל ְוֵכן, ָעֶליהָ  ֵליש   ֻכָ

יֹֻוֵצא ֶזה ֻכַ  .ֻבָ

 

 !כאן המוזכרות הדוגמאות משלוש שתיים הסבר
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 ?כאן מדובר מוקצה של סוג באיזה, בהקדמה שיש המוקצה בסוגי עיין. א. 3

_______________________________________________________________ 

 מהצרכים לאחד מתאים כאן המוזכר הצורך האם חשוב(? לטלטלו מותר מדוע, כך אם. ב
 )בהקדמה

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
  :השאלות על וענה, תורה משנה ממפעל הביאור בליווי, ם"ברמב הבאה ההלכה את קרא . .4

 

 

 ?מדוע הסבר? המחט את לטלטל מותר מקרה באיזה .א

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 ?מדוע הסבר? המחט את לטלטל אסור מקרה באיזה .ב

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

? עכשיו מחט איננה היא אבל, מחט להיות שמיועדת, מתכת של חתיכה לפנינו אם הדין מה . ג
 ?לטלטלה מותר האם

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

 הביאור ם"ההלכה ברמב
ָיד ַמַחט ָאָדם ֻוְמַטְלֵטל ח ֻלְ ֶ ֵלָמה ש  ְ הֻ  ִלֻטֹל ַהש ֻ  ֻבָ

ל ִאם ֲאָבל; ַהֻקֹוץ ֶאת ֶצה ִנֻטַ קֻוב ַהֻקָ הֻ  ַהֻנָ ֻלָ ֶ  אוֹ  ש 

ֶצה  ָהְיָתה ְוִאם. אֹוָתהֻ  ְמַטְלְטִלין ֵאין - ַהַחד ַהֻקָ

ָבה לֹא ַוֲעַדִין, ֻגֶֹלם ר - ִנֻקְ  .ְלַטְלְטָלהֻ  ֺמֻתָ

ֵלָמה (ח ָיד ַהשְׁ  -ַהקוֹץ  .פגומה מחט שתופרים בה ביד ואינה - ַמַחט ֶשלְׁ
וכן מותר . שמותר בשבת להוציא קוצים וברקנים הנדקרים בגוף"

" אבל לא להרחיב את פיה, לסחוט את המכה להוציא את הליחה
ִלין אוָֹתּה. (יז,וראה לעיל י; ו,מ שבת ח"פה) טְׁ ַטלְׁ מפני שהיא פסולה  - ֵאין מְׁ

חומר גלם שעתידים לעבדו  - ֹּגֶלם .מלהיות כלי ומיועדת לזריקה
ָלּה  .ולעשות ממנו כלי טְׁ ַטלְׁ מפני שלפעמים משאירים אותה  -ֺמָתר לְׁ

 . (א,בבלי שבת קכג)ונמצא שהיא כלי , כך ומשתמשים בה להוציא קוצים
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 (מוקצה מחמת גופו שמשתמשים בו)טלטול קנה של זיתים : 'גמשנה 

 ג משנה
 כך ובין כך בין טומאה מקבל אין לאו ואם טומאה מקבל בראשו קשר יש אם זיתים של קנה[ ג]

 בשבת ניטל
 :ם"מהרמב שנלמדו, הבאים העקרונות את הסבר. 1

  :מברטנורא עובדיה רבי של בפירושו עיין .2
 בקשר פקוק שהוא ידי שעל לפי, טומאה מקבל, שבקנה פקק כעין - בראשו קשר יש אם

 :קבול בית ליה והוה לעצור הגיע אם בו ובודק הזיתים מן הזב השמן מן בו משתייר

 ליה הוה הילכך, כלום לקבל עשוי חללו אין חלול שהוא פי על אף קשר בו שאין - לאו ואם

 :טומאה מקבל ואינו עץ כלי פשוטי

? ראשו על שיש הקשר ובין הקנה טומאת בין קשר יש מדוע

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 שלך במילים הסבר ם"הרמב בלשון העקרון 
ֻמֹוְסִקין ָקֶנה .1 ֶ  ֻתֹוַרת ָעָליו ֵיש   ִאם - ַהזֵֻיִתים ֻבוֹ  ש 

ִלי ְכִלי הֻוא ֲהֵרי, ֻכְ ַלאְכֻתוֹ  ֻכִ ֻמְ ֶ  ְלִאֻסֻור ש 

 ?שלו ההגדרה היתה מה, דבר לשום משמש היה לא הקנה אם
 לכך התנאי הוא מה? משמש הוא למה? הזה הקנה הוא מה

 ?מקומו או גופו לצורך לטלטלו מותר שיהיה
יִתים ּבֹו ֶשּמֹוְסִקין ָקֶנה  ענפי על במקל מכים - ַהזֵּ

 יש - ְכִלי ּתֹוַרת ָעָליו יֵּש ִאם. נושרים והזיתים העץ

 או אבן סתם ואינה, כלי שהיא שמראה דבר בה

 לשימוש מיועדת(. י,י עירובין מ"פה פ"ע) קורה

 עגול כעין" מהמקלות בחלק שעושים שיש. כלשהו

 את מוציא הזיתים בו וכשהופך, קשר כדמות

 אם שמנונית בו יש אם הקשר באותו ורואה המקל

 שבת מ"פה" )קיבול לכלי דומה הוא והרי, לאו

 (.ג,יז

 

 

ֻוֵטיֶהן ֵעץ ְכֵלי  .2 ש  ֵליֶהן, ְטהֹוִרין ֻפְ  ?יכולים אינם הם צורה באיזו? טומאה לקבל יכולים עץ כלי כיצד ְטֵמִאין ֻוְמַקֻבְ

שּוֵטיֶהן , מגש: כגון)כלים ללא יכולת קיבול  - פְׁ
ֵליֶהן (.מקל הליכה ַקבְׁ כלים בעלי יכולת קיבול  - מְׁ

 (. קערות, כוסות: כגון)
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 וטלטול כלי שמלאכתו להיתר, דין מוקצה מחמת חסרון כיס: 'דמשנה 

 ד משנה
 לצורך ניטלין הכלים כל מחרישה של ויתד הגדול המסר מן חוץ ניטלין הכלים כל אומר יוסי רבי[ ד]

 : לצורך אלא ניטלין אין אומר נחמיה רבי לצורך ושלא

 
  שבמשנה מושגים ביאור. 1

 המהדורהמ או ם"מהרמב הביאור המושג
 אחר/  המבוארת

 לוחות בין נתון שהיה גדול מסור - ַהָּגדוֹל ַהַמָסר הגדול המסר

 עצים לניסור ומיועד מעץ ודקים גדולים מלבניים

 גדולים

 :ם"מהרמב שנלמדו, הבאים העקרונות את הסבר. 1

 שלך במילים הסבר ם"הרמב בלשון העקרון 
ל .1 ִלי ֻכָ יד ֻכְ ְקֻפִ ֻמַ ֶ א ָעָליו ש  ֻמָ ֶ ָמיו ִיְפֲחתוֻ  ש  גֹון, ֻדָ  ֻכְ

ִלים ְקִצין ֻכֵ ָקִרים ְוֵכִלים ִלְסחֹוָרה ַהֻמֺ יֹוֵתר ַהיְֻ  ֻבְ

יד ְקֻפִ ֻמַ ֶ א ֲעֵליֶהם ש  ֻמָ ֶ ְסדוֻ  ש   ְלַטְלְטָלם ָאסֻור - ִיֻפָ

ת ֻבָ ַ ש ֻ ְקָרא הֻוא ְוֶזה, ֻבַ  ֶחְסרֹון ֵמֲחַמת ֺמְקֶצה' ַהֻנִ

יס  'ֻכִ

 ניתן כיצד? כיס חסרון מחמת מוקצה של ההלכתית ההגדרה היא מה
 ?לטלטלו

 

ל .2 ִלי ֻכָ ַלאְכֻתוֹ  ֻכְ ֻמְ ֶ ר ש  ין, ְלֶהֻתֵ ֵעץ ָהָיה ֻבֵ ֻלְ ֶ  אוֹ  ש 

ֶחֶרס ֻלְ ֶ ֶאֶבן אוֹ  ש  ֻלְ ֶ ֶכת אוֹ  ש  ַמֻתֶ ֻלְ ֶ ר - ש   ֺמֻתָ

ת ְלַטְלְטלוֹ  ֻבָ ַ ש ֻ ין, ֻבַ ִביל ֻבֵ ש ְ ִלי ַעְצמוֹ  ֻבִ ֻכְ ֻלַ ֶ ין ש   ֻבֵ

ין ְמקֹומוֹ  ְלצֶֹרךְ   ֻגֻופוֹ  ְלצֶֹרךְ  ֻבֵ

 ?להיתר שמלאכתו כלי לטלטל מותר מה לצורך

 

ִביל מוֹ  ִבשְׁ ִלי ַעצְׁ  כפי, הכלי שמירת לצורך - ֶשַלּכְׁ

ֹצֶרְך. הבאה בהלכה שיתבאר  לשימוש - ּגּופוֹ  לְׁ

ֹצֶרְך. הכלי בגוף מותר קוֹמוֹ לְׁ  להשתמש כדי - מְׁ

 מונח שהכלי במקום

 

יַצד .3 ָעָרה ֶאת הֻוא ְמַטְלֵטל? ֻכֵ ֵעץ ַהֻקְ ֻלְ ֶ  ֶלֱאכֹל ש 

הֻ  ב אוֹ  ֻבָ ְמקֹוָמהֻ  ֵליש ֵ ֵדי אוֹ  ֻבִ ֻלֹא ֻכְ ֶ ֵנב ש  ֻגָ  ְוֶזה, ֻתִ

ִביל הֻוא ש ְ  ִמן אֹוָתהֻ  ִטְלֵטל ִאם ְוֵכן, ַעְצמוֹ  ֻבִ

ה ֵדי ַהַחֻמָ ֻלֹא ֻכְ ֶ יַבש   ש  ֵבר ֻתִ ָ ִמים ִמן אוֹ  ְוִתש ֻ ש ָ  ַהֻגְ

ֵדי ֻלֹא ֻכְ ֶ ח ש  ְתֻפַ ֵסד ֻתִ  ִטְלטֻול ֶזה ֲהֵרי - ְוִתֻפָ

ִביל ש ְ ר, ַעְצָמהֻ  ֻבִ ֵני, ֻוֺמֻתָ הֻ  ִמֻפְ ַלאְכֻתָ ֻמְ ֶ ר ש   .ְלֶהֻתֵ

 ?עצמו הכלי לצורך להיתר שמלאכתו כלי לטלטול דוגמא הבא
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 ?מברטנורא עובדיה רבי של בפירושו עיין. 2
 

 המיוחד תשמיש לצורך בגמרא מפרש - לצורך אלא ניטלים אין אומר נחמיה ירב

 ולא שרי בלבד בו לחתוך סכין כגון, גופו לצורך ואפילו אחר דבר לצורך ולא, בלבד לו

 :נחמיה' כר הלכה ואין. הקערה את בו לסמוך

 

 ?להיתר שמלאכתו כלי טלטול לגבי נחמיה רבי של דעתו היא מה הסבר
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

  



 15 מתוך 13 עמוד        ם"לרמב תורה משנה&  משנה לימוד תוכנית        יתברך' ה בעזרת

 

  שמורות הזכויות כל © 

 

 תורה משנה עם משנה ללימוד מבוא: רביעי חלק

 :מרכזי רעיון

 העקרונות את בתוכה מרכזת המשנה. במשנה שמופיעות הדעות כל את שבונים ההלכתיים המושגים הקניית הינה מטרתנו
 תורת עם מפגש דרך הבנתנו את" בונה" היא אלא, הברורים הכללים את מביאה איננה היא לרוב. המסכת של הנושא של

 שהילדים רוצים אנו. פ"שבע תורה ללימוד הבסיס הינו המשנה לימוד. במשנה המובאים במקרים מסתתרים והכללים, החיים
, הללו ההלכתיים העקרונות את לקנות מסוגלים הילדים, שנים עשר גיל, משנה בגיל. ממש גדולים, בתורה גדולים יהיו שלנו
 כיצד היא הגדולה השאלה. העומק רמת על לוותר צריכים שאנו מבלי, בשפתם בהירה בצורה אותם לפניהם נסדר רק אם
 מסוגלים אינם שהילדים תמיד חושבים אנו, חכמים לשון את לפשט, לתווך אותנו מזמן המודרני העולם? זה את לעשות ניתן

 של הנפש שמבנה למרות) האפשרי( העומק על מוותרים אנו לעיתים. גדול פספוס ישנו ובכך, הגדולים החכמים את להבין
 .  לכוון עלינו לכך, הזה לעומק מתאים הילדים

. ומדויקת ברורה חדה לשון עם. נשגב הלכתי תוכן עם הילדים את להפגיש הינה, הזה העומק את להשיג מציעים שאנו הדרך
 הוא הגדול הנשר מאשר אחר לא הוא, ופשטות עומק הכוללת, הזו הגדולה המתנה את' ה בחסדי לנו שנתן שהחכם ברור
 ם"הרמב פי על ם"הרמב את לפרש, תורה משנה מפעל של המבוארת המהדורה של והיסודי הגדול והחידוש, ם"הרמב

 . שבעתיים זה את מאפשר, ובנאמנות בפשטות, בתמציתיות

 של הכללים עם יחד המשנה את ומבין, הביאור את במתנה מקבל הוא, ם"הרמב של לשונו את פוגש התלמיד זו בשיטה
 . ם"הרמב

 האמוראים דרך כפי המקורות בין סתירות או קושיות, שאלות מניב הזה הלימוד', ה כיתה לילדי המשנה הוראת של מניסיון
, הללו העקרונות של הביטוי על הדיון עם אותנו שמפגישה זו היא המציאות, העקרונות את מבינים באמת אם שהרי, בגמרא
 .  הגמרא של וטריא השקלא מסוגיות הרבה נובעים ומכאן

 :השיטה

 :העבודה חוברת

 של הפרונטאלי לשיעור והבסיס, למבחן השאלות, התלמיד עבודת את המרכזת עבודה חוברת סביב נעשה הלימוד .1
 .המורה

.  בה המוזכרים למושגים או, למשנה הקשורות תורה ממשנה מההלכות בנויה היא, חכמים של לשון כולה זו חוברת .2
 ביאור של המיוחד התבלין כמובן, כן כמו. ם"לרמב המשניות פירוש או, מברטנורא עובדיה מרבינו השלמות בה יש
 . תורה משנה מפעל של

. למבחנים השאלות ממנה, החומר של סיכום מהווה היא, התלמידים עבור פשוטה מאד בצורה בנויה החוברת .3
 על הפערים את משלימים השאר, עצמאית בצורה החוברת עם להתמודד מסוגלים הכיתה של העליון חצי-השליש

 להיות יכולים המבחנים גם. העצמאיים התלמידים של העבודה בזמן המורה בתיווך נוסף לימוד, חברותות ידי
 .וכדומה פתוח חומר עם, השונות לרמות מותאמים
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 :אחת משנה של עבודה דף מבנה

 .במשנה הנידון המקרה מאחורי שמסתתרים או, במשנה שמופיעים מושגים הקדמת .1

 : אפשרויות שלש ידי על הקשות המילים ביאורי .2

 ). המילה באור את בפשטות ממנה להבין ניתן אם –( ם"הרמב של לשונו .א

  מברטנורא עובדיה רבינו .ב

 תורה משנה מפעל ביאור .ג

 ההלכות הבאת. במשנה המובאים המקרים מאחורי המוסתרים הכללים. ם"מהרמב זו למשנה הקשורות הלכות הבאת .3
, א"ז. ההלכה של התוכן את להבין הילד את מביאה זו לשאלה התשובה, הלכה לכל המקבילה שאלה כוללת הללו
. ם"הרמב של בלשונו, ליד ממש מופיעה אלו לשאלות התשובה כאשר, שאלות של מועט מספר ישנם הלכה כל על

 הקפדה. עצמאית לעבודה אתגר מהווה הכיתה של המצטיין השליש ועבור, הילדים עבור פשוטה הינה הזו העבודה
 שהרב לפני עוד פעמים הרבה, התלמיד ידי על החומר סיכום של סוג בעצם מהווה זה בחלק מלאות תשובות על

 . המשנה את מלמד

 רבינו של  פירושו או ם"הרמב של המשניות פירוש ידי על, ם"ברמב להלכה הובאו שלא הדעות הבנת של השלמה .4
 יש, מתחילה ברמה ארמית עם, "י"רש כתב" עם מתמודדים גם הילדים זה שבשלב, להעיר יש, מברטנורא עובדיה

 . בהמשך הלימוד על מאוד שמקל, נוסף פדגוגי רווח בהחלט כאן

 :בכיתה הפרונטלית ההוראה

, ההוראה לפני היטב המלמד הרב את ממקד – ם"ברמב המובאים הכללים על המבוססת )הלוח על( הקדמה .1
 . המשנה ללימוד וטובה בריאה הקדמה מאפשר

 המדובר הפשט והבנת, המשנה קריאת .2

 והבנתם יחדיו העקרונות קריאת .3

 וטעמם המחלוקות, הדעות הכרת .4

 לעקרונות בהתאם המשנה על חזרה .5

 פרק בסוף כך( התלמיד למחברת התרשים והעתקת, בשיעור שנלמדו המשניות כלל של, הלוח על תרשימי סיכום .6
 ).הילדים לעיני מופיע שלם

 :השיטה יתרונות

 המופיעים והציורים המקרים בעזרת, וכללים עקרונות עם חיים תורת של מפגש, המשנה של ואמיתי מעמיק לימוד .1
 . ם"הרמב שייסד והיסודות הכללים הפנמת אליהם ובמקביל, במשנה

 . להעמיק, המקרה את להכליל, להבין השואפים, בתורה גדולים ילדים הכשרת .2

 בתוספת, ם"הרמב של לשונו היא, כאחד ופשטות עומק מלאת לשון, אדיר חכם תלמיד של בהירה לשון עם מפגש .3
 .ללשוננו והמתאים הפשוט הביאור

 . אלו במושגים משתמשים כיצד מיומנות רכישת. כאלו מושגים קיום של הכרה, הלכה מושגי עם מפגש .4

. שדרה חוט מעין. ישר שכל של, סדורה משנה של בקיומה הכרה כל קודם אבל, וסוגיות פלפול לקראת הכנה .5
 ).לגמרי אחרת ברמה הגמרא לימוד את יעמיד המשנה של כזה לימוד, בגמרא מסכת כל לימוד לפני, דעתי לעניות(

, עצמאית לעבודה מאוד קלה היא, השיעור לקראת לילדים הכנה מהווה, רצינית חינוכית באוירה, זו עבודה חוברת .6
 ). ם"מהרמב המובאים העקרונות ברמת לפחות( החומר של סיכום וכוללת
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 התוכנית הצעת בעקבות שעלו שאלות

 '?וכו קהתי הרב,  מברטנורא עובדיה' ר: בשטח הקיימות האפשרויות כל מבין ם"הרמב את לקחת מדוע .1

 .שיוכל מה כל ללמוד שעליו ברור, השיעור לפני המלמד ידי על הראויה ההכנה את להחליף באים איננו, ראשית
 השפה את שידברו, ההלכה במושגי ישלטו שהם רוצים אנו, התלמידים של ההבנה את לייעל מנסים אנו זו" שיטה"ב

 לכולנו ברור, מושגים מבאר קהתי שהרב המקומות של המוחלט שברוב נוסיף עוד. ם"והרמב המשנה של הבריאה
 .ם"הרמב של הטהורות ההגדרות עם שיטתי מפגש הוא שלנו החידוש. ם"הרמב של בלשונו משתמש שהוא

  
 ?אחרות מרובות דעות עוד וישנן בהלכה אחת דעה הוא והלא? הפוסקים כל מבין ם"הרמב את בחרת למה .2

 פה שבעל תורה של הכרה אלא! הלכה לימוד איננו – המשנה לימוד, כפוסק ם"הרמב את מביאים לא אנו
 אנו בכלל מדוע בחזרה שאלתיו, ם"הרמב את מלמד אני מדוע פעם אדם אותי שאל כאשר! האיתנים בשורשיה
 רוצים אנו: היא ברורה לכך התשובה! ?החינוך ממשרד הדרישה היא שזו בגלל? הספר בבית משנה ילדים מלמדים
 השבת את יכיר שהוא רוצים אנו. פה שבעל תורה ידי על במציאות המתגלה' ה דבר עם הילד את להפגיש
 לא אנו כן על. היסודות על אלא, התחתונה השורה על מדברים איננו! בגדלותם והמשפט הנזיקין דיני את! בגדלות
 . למשנה הנוגעות ההלכות את בוחרים אנו. השיטות שאר את ומסתירים, כללי באופן ם"הרמב את לוקחים

 

 ? הילדים על יתרה הכבדה בזה אין האם .3

 התוכנית את הרצנו בהם מקומות בשני, זאת עם. העבודה לסגנון הילדים של הכנה דרושה שבהחלט, נענה ראשית
 הילד את מביאה שלא בצורה בנויות הן, החוברות על לענות נהנים הילדים! בפועל הקורה, נפלא דבר גילינו

 שאחרי ברור. הדף של המוחלט הרוב על לבדו לענות לילד מאפשר, עבודה דף של הדידקטי המבנה. לתסכול
 עיוני מאמץ דורשת זו שיטה בהחלט, שני מצד. היטב החומר עם להתמודד מסוגלים הילדים, בשיעור פרונטלי הסבר
 .כללי באופן תורה ללימוד הילד של בגישה ושינוי, גדול

 
 ? הלימוד של ההספקים הם מה .4

 היא, מושגים הקדמת ישנה שכאשר כמובן, דקות 45 -ל משניות שלוש-שתים הינו הממוצע ההספק האישי מניסיוני
, מנוסים מלמדים יכולים, במשניות גדולה העמקה זו בשיטה שיש לכך מודע בהחלט אני. שלם שיעור לקחת יכולה
 אסכים אשר מקומות להיות יכולים, לדעתם מיותרת היא בהם שההעמקה מסוימים מקומות על להצביע, ממני יותר
, לילד פה שבעל התורה יסודות את שמקנה משמעותי לימוד, משנה באמת ללמוד הפז הזדמנות, זאת עם. דעתם עם

 וממעבר, שקולטים מה ולקלוט, קהתי הרב של פירושו עם משניות על לעבור יכולים ילדים. כך כל הנמצא מן איננה
 תורני עושר להם יקנה, פה שבעל בתורה נבחר בתחום והמעמיק הבריא המפגש אבל. ויותר יותר יבינו למעבר
 . ועיקר כלל עצמם בכוחות להשיגו יוכלו שלא ורוחני

  
 yairhersh@gmail.com: הבא באימייל בשמחה לקבל ניתן, ותגובות הערות, התוכנית על פרטים

 .קמא בבא משניות על עובדים אנו כרגע. נוספות למשניות השיטה את לשכפל בזאת מוזמנים חינוך אנשי
 

 , בברכה
 יאיר הרשקוביץ
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