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 ל"ט אבות מלאכה

 
החורש, והזורע, והקוצר, והמעמר, והדש,   :אבות מלאכות ארבעים חסר אחת 

והזורה, והבורר, והטוחן, והמרקד, והלש, והאופה, הגוזז את הצמר, והמלבנו, 

והמנפצו, והצובעו, והטווהו, והמסך, והעושה שני בתי נירין, והאורג שני חוטין, 

, והמתיר, והתופר שתי תפירות, והקורע על מנת לתפור והפוצע שני חוטין, הקושר

שתי תפירות, הצד צבי, והשוחטו, והמפשיטו, והמולחו, והמעבדו, והמוחקו, 

והמחתכו, הכותב שתי אותות, והמוחק על מנת לכתוב שתי אותות, הבונה, והסותר, 

ת הרי אלו אבות מלאכו--המכבה, והמבעיר, והמכה בפטיש, והמוציא מרשות לרשות

 ארבעים חסר אחת. )מסכת שבת, פרק ז, משנה ב.(
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 יש לי מושג!

 השלימו: 

 אבות מלאכה הם: _____________________________ .4

 ____________________מלאכת מחשבת האסורה בשבת היא .3

 

אומנות, סוגי המלאכות  מלאכה שחושבים ולא עושים, מלאכה שהיאתרמילון: 

 העיקריים שאסור לעשותן בשבת

                 



 

 צידהלאכת מ

 יש לי מושג! – הגדרת מושגיםא. 

  – חלק ב, הנהגות, פרק ג , סעיף י בספר הלכות והליכות. עיינו 1

 סוגים של בעלי חיים.  מתחו קו בין הציור לסוג בעלי החיים המתאים: לשהא. מוזכרים ש
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 :חלק ב, הנהגות, פרק ג , סעיף י הלכות והליכותהשלימו את הטבלה לפי 

האם מותר להכניס בעלי  סוג בעלי החיים

 ?חיים אלה לכלוב

האם מותר לסגור את דלת 

 ?הכלוב שלהם

בעלי חיים שלא הורגלו )= 
לא רגילים( לכלוב החדש 

 הםשל

  

בעלי חיים שרגילים לכלוב 

 אך הם מרדו וברחו

  

 

 ? בחרו את התשובה הנכונה:כ"אסעיף לאיזה סוג של בעלי חיים מתייחס . ג

 בעלי חיים שלא הורגלו )= לא רגילים( לכלוב החדש שלהםא. 

  ב. בעלי חיים שהורגלו להיות בכלוב ויש חשש שיגנבו אותם

 בעלי חיים שרגילים לכלוב אך הם מרדו וברחוג. 

 ד. לכל סוגי בעלי החיים

)=מקום סגור שאי אפשר  הדין הוא שמותר לדחותם שילכו למקום המשתמר ד.

 . מה הכוונה לדחותם בסעיף זה? בחרו בפירוש המתאים:לגנוב אותם(

 ד. לטפל בהם ג. להתעלם מהם   ב. לדחוף אותם  א. לתת להם לאחר

בעלי חיים שלא הורגלו )= לא 

 .החדש שלהם לובכרגילים( ל

בעלי חיים שרגילים לכלוב אך 

 .הם מרדו וברחו

בעלי חיים שהורגלו להיות בכלוב 

 .ו אותםויש חשש שיגנב

טוב שאורי קנה 

אותנו אתמול, 

 האוכל כאן מצוין

משפחת שמעוני מאד 
נחמדה. תראו איזה 

פעמון יפה שמו לי 

לי כבר  נמאס שלא יגנבו אותי

להיות בדיר. 

 אני בורחת!!

הגדי זל טוב! מ

הקטן נולד רק 

 הבוקר. 

אני מטילה 

 ביצי זהב



 

כי התרנגולים מסתובבות מחוץ לחצר. הוא  ישישי בערב גילה מנשה החקלא ביום .2

הפועל שלו העיר לו  שייכנסו לחצר. םיבידי חשש שיגנבו אותם ולכן דחף אותם

 שאסור לגעת בהם.

 _________ מי צדק, מנשה או הפועל שלו?

עיף את המילים המתאימות למקרה זה: צטטו את המילים מתוך הס

_________________________ 

___________________________________________________________

._________ 

 . בשבת שכחו לסגור ציפורי שירמשפחת שמואלי קנתה כלוב חדש עם . 3

 את דלת הכלוב. 

אמר אורי וסגר  "עדיין לא רגילים לכלוב והם יכולים לעוף וללכת לאיבוד הציפורים"

 את דלת הכלוב.  

 ה מלאכה קשור מקרה זה? ____________לאיז

 כן/לאהאם נהג אורי כשורה? 

צטטו את המילים מתוך הסעיפים את המילים המתאימות למקרה זה: 

_______________________ 

___________________________________________________________

._________ 

 

 


