
 

  בס"ד

 

 ,החברותות היקרותלכל שלום 

 כזורע ואינו קוצר...' –'הלומד ואינו חוזר 

 מה שלמדנו עד עכשיו. אתהיום נעשה 'הפסקה' קטנה בלימוד הרגיל, ונחזור מעט, לראות שאנו זוכרים 
 

 מדנו עד עכשיו.בצד השני של הדף תמצאו את המשניות של

 קראו במהירות את המשניות, והיזכרו בדברים שלמדנו )אפשר להיעזר גם בדפים ששמרתם בתיקיה...(

 משימות: ההנה  –אחרי שלמדתם, שיננתם ונזכרתם 

 :משימות

 בחרו )כל חברותא( משנה אחת מתוך המשניות שלמדנו.  * 

 גדול המראה את המשנה.  ציירו ציור* 

 על סיפור או מקרה, שקשור לאחת המשניות, לפי מה שלמדנו    קומיקס לציירתוכלו גם * 

 על כל משנה.   

 )זוכרים את הסיפורים והמקרים שדיברנו עליהם בקשר למשניות השונות?     

 תוכלו להיזכר עם הדפים הקודמים ששמרתם...(         

 , ולצייר. יותר ממשנה אחתאפשר לבחור * 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           על אחת המשניות שלמדנו,  צגה קצרהה: הכינו אפשרות אחרת* 

 או על אחד הסיפורים שעליהם למדנו, הקשורים למשניות השונות.             

 

ת החברותו כל חברותא תציג לחברותות האחרות את מה שעשתה.   –בסוף הלימוד והפעילות * 

 צגה.האחרות צריכות לגלות על איזו משנה מדובר בציור או בה

  

 בהצלחה, ושבת שלום!

 
 

 משנה א
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ן זֹוָמא אֹוֵמר  :בֶּ

הּו ָחָכם? ַהּל יָך ִשיָחה ִּלי'. ֵאיזֶּ נֱֶּאַמר: 'ִמָכל ְמַלְמַדי ִהְשַכְלִתי ִכי ֵעְדֹותֶּ  ֹוֵמד ִמָכל ָאָדם, שֶּ

ְך ַאַפִים ִמִגבֹור ּומֵשל ְברּוחֹו ִמֹּלֵכד ִעיר'.  רֶּ נֱֶּאַמר: 'טֹוב אֶּ ת ִיְצרֹו, שֶּ הּו ִגבֹור? ַהכֹוֵבש אֶּ  ֵאיזֶּ

הּו ָעִשיר? ַהָשֵמַח ְבחֶּ  יָך ְוטֹוב ָלך'ְְ.ֵאיזֶּ יָך ִכי ֹתאֵכל ַאְשרֶּ נֱֶּאַמר: 'ְיִגיַע ַכפֶּ  ְלקֹו, שֶּ

ה. וטֹוב ָלְך, ָלעֹוָלם ַהָבא.                                                             יָך, ָבעֹוָלם ַהזֶּ  ַאְשרֶּ

נֱֶּאַמר: ת ַהְבִרּיֹות, שֶּ הּו ְמֻכָבד? ַהְמַכֵבד אֶּ  ִכי ְמַכְבַדי ֲאַכֵבד ּוֹבַזי ֵיָקלּו:  ֵאיזֶּ

 משנה ב

ן ַעַזאי אֹוֵמר  ֱהֵוי ָרץ ְלִמְצָוה ַקָּלה, ּובֹוֵרַח ִמן ָהֲעֵבָרה.: בֶּ

ת ֲעֵבָרה. רֶּ ת ִמְצָוה, ַוֲעֵבָרה גֹורֶּ רֶּ ִמְצָוה גֹורֶּ  שֶּ

ְשַכר ִמְצָוה, ִמְצָוה. ּוְשַכר ֲעֵבָרה, ֲעֵבָרה:  שֶּ

 משנה ג

 ַאל ְתִהי ָבז ְלָכל ָאָדם, :הּוא ָהָיה אֹוֵמר

 ְוַאל ְתִהי ַמְפִליג ְלָכל ָדָבר,

ֵאין לֹו ָמקֹום: ֵאין לֹו ָשָעה ְוֵאין ְלָך ָדָבר שֶּ ֵאין ְלָך ָאָדם שֶּ  שֶּ

 משנה ה

 ַהּלֹוֵמד תֹוָרה ַעל ְמָנת ְלַלֵמד, ַמְסִפיִקין ְבָידֹו ִלְלמֹוד ּוְלַלֵמד. :רַרִבי ִיְשָמֵעאל אֹומֵ 

 ד ּוְלַלֵמד ִלְשמֹור ְוַלֲעשֹות.ְוַהּלֹוֵמד ַעל ְמָנת ַלֲעשֹות, ַמְסִפיִקין ְבָידֹו ִלְלמוֹ 

 משנה ו

ת ַהתֹוָרה, גּופֹו ְמֻכָבד ַעל ַהְבִרּי :ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר  ֹות.ָכל ַהְמַכֵבד אֶּ

ת ַהתֹוָרה, גּופֹו ְמֻחָּלל ַעל ַהְבִריֹות:  ְוָכל ַהְמַחֵּלל אֶּ

 משנה ט

ת ַהתוֹ  :ַרִבי יֹוָנָתן אֹוֵמר ר.ָכל ַהְמַקֵּים אֶּ  ָרה ֵמֹעִני, סֹופֹו ְלַקְּיָמּה ֵמעשֶּ

ר, סֹופֹו ְלַבְטָלּה ֵמֹעִני: ת ַהתֹוָרה ֵמעשֶּ  ְוָכל ַהְמַבֵטל אֶּ

 משנה י

ק, ַוֲעסֹוק ַבתֹוָרה.: יר אֹוֵמרַרִבי ֵמאִ   ֱהֵוי ְמַמֵעט ָבֵעסֶּ

ֱהֵוי ְשַפל רּוַח ִבְפֵני ָכל ָאָדם.  וֶּ

 ְוִאם ִבַטְלָת ִמן ַהתֹוָרה, יֶּש ְלָך ְבֵטִלים ַהְרֵבה ְכנְֶּגָדְך.

ן ָלְך:  ְוִאם ָעַמְלָת ַבתֹוָרה, יֶּש לֹו ָשָכר ַהְרֵבה ִלתֶּ

 משנה יא

ן ַיֲעֹקב אֹוֵמר זֶּר בֶּ ָחד. :ַרִבי ֱאִליעֶּ ה ִמִצָוה ַאַחת, קֹונֶּה לֹו ְפַרְקִליט אֶּ  ָהעֹושֶּ

ָחד.ְוָהעֹוֵבר ֲעֵבָרה ַאַחת, קֹונֶּה לֹו   ַקֵטיגֹור אֶּ

 ְתשּוָבה ּוַמֲעִשים טֹוִבים, ִכְתִריס ִבְפֵני ַהֻפְרָענּות.

ִהיא ְלֵשם ָשַמִים,: ַרִבי יֹוָחָנן ַהַסְנְדָלר אֹוֵמר  ָכל ְכֵנִסָּיה שֶּ

ֵאיָנּה ְלֵשם ָשַמִים, ֵאין סֹוָפה ְלִהְתַקֵּים:  סֹוָפּה ְלִהְתַקֵּים. ְושֶּ
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