
 משנה ג'

 את הנאמר, לבעלי הדין והעדים. רטטי את מבנה הסנהדרין, התייחסי לדיינים, לכותביםש

 

 

 

 

 

 

 "רבי יהודה אומר שלשה היו" מדוע?___________________________________________

 "ואין הלכה כרבי יהודה".

 הגדירי: "סופרי הדינין" _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 "דאמר קרא: שררך אגן הסהר" ברטנורא:

 ___________________________________________________________ מה הסבר הפסוק?

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 המשנה מלמדת אותנו כדי לדון דין אמת?הכללים ש 2מהם  לסיכום:

 סדר ישיבת הדיינים: ____________________________________________________ .1

 ______סופרי הדינין:_____________________________________________________ .2

 כללים להקשבה פעילה מתוך המשנה וממקומות נוספים: 3חשבי על 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 :י רבי יהודהלפ לפי חכמים:



 עד כמה אני מקשיבה פעילה?

 השאלות. אם אין תשובה שמתאימה לך, סמני את מה שהכי קרוב. עני בכנות על

חברה מספרת לי על כך שהיא הייתה בירושלים בסוכות ונהנתה ואני בדיוק נזכרת על חוויה שהיתה לי בירושלים לפני 

 חודשיים:

 אני אתפרץ ואספר לה, היא חייבת לדעת. אחר כך זה לא יהיה רלוונטי. .1

 דבריה ואז אספר בהתלהבות.אחכה בקוצר רוח שתסיים את  .2

 אמתין שתסיים ואם אני אראה שהיא מסוגלת להקשיב, אספר לה. .3

 אחותי מספרת לי על חלום שחלמה והוא מזה לא מעניין...:

 אומר לה שהיא לא מעניינת ואעבור לנושא הבא. .1

 זה לא מעניין אותי, אהנהן בראשי ואעשה כאילו אני מקשיבה. .2

 אקשיב לה למרות הכל. .3

 דברת עם מישהי:כשאני מ

 אני לא מסתכלת עליה אלא על הנוף שמאחוריה ומכל הכיוונים, זה הרבה יותר מעניין. .1

 ...משתדלת להסתכל עליה אבל לפעמים בסביבה יותר מעניין .2

 שומרת על קשר עין רצוף. .3

 חברה משתפת אותי במקרה שהתנהגה לא הכי נכון:

 נכון! לא היית צריכה לעשות כך, נהגת לא –אני מיד אומרת  .1

 מנסה לרמז לה שלא התנהגה בסדר... .2

 לא שופטת, מנסה להרגיש אותה באמת. .3

 חברה מספרת לי שכואב לה הראש:

 .מנסה לתת לה כמה שיותר עצות –"קחי אקמול" "תנוחי" "שתי מים"  .1

 "אה באמת? גם לי אתמול כאב..." .2

 משתתפת איתה ואם היא רוצה מציעה לה גם עצה. .3

 

 שיש לך לפי מספר התשובה שסימנת:חשבי את מספר הנקודות 

יש לך עוד במה להשתפר את כנראה מעדיפה לדבר יותר מאשר להקשיב.  נקודות: 5-8אם קיבלת בין 

 בנושא. נסי יותר להיות עם מי שאיתך.



כל הכבוד את בכיוון הנכון! את משתדלת להקשיב גם כשקשה ולא מעניין, אך  נקודות: 9- 12אם קיבלת בין 

 להשתפר.יש עוד במה 

את ממש אלופה! מקשיבה פעילה בכל מצב ומרגישה את העומדת מולך. כמובן  נקודות: 13-15אם קיבלת בין 

 שתמיד יש לאן להתקדם. בהצלחה!

 משנה ג

ֶרן ֲעגָֻלה, ִאין ֶזה ֶאת ֶזה. ַסְנֶהְדִרין ָהְיָתה ַכֲחִצי גֹּ  ְכֵדי ֶשְיהּו רוֹּ

ְפֵרי ַהַדָיִנין  ְמִדין ִלְפֵניֶהם,ּוְשֵני סוֹּ אל, עוֹּ מֹּ ְתִבין ִדְבֵרי ַהְמַזִכין, ְוִדְבֵרי ַהְמַחְיִבין. ֶאָחד ִמָיִמין ְוֶאָחד ִמשְֹּ  ְוכוֹּ

ֵמר: ֵתב ִדְבֵרי  ְשלָשה; ַרִבי ְיהּוָדה אוֹּ ֵתב ִדְבֵרי ַהְמַחְיִבין,ֶאָחד כוֹּ  ַהְמַזִכין, ְוֶאָחד כוֹּ

ֵתב ִדְבֵרי ַהְמַזִכין ְוִדְבֵרי ַהְמַחְיִבין.  ְוַהְשִליִשי כוֹּ

  

    ברטנורא משנה ג

זו  -אגן"  דאמר קרא )שיר ז( "שררך אגן הסהר". "שררך כחצי גורן עגולה כדי שיהו רואים זה את זה.. 1

סנהדרין שיושבת בטבורו של עולם ומגינה על כל העולם כולו, והיא דומה ל"סהר", שיושבים בעגול 

כחצי ירח. תרגום ירח, סיהרא. ובעגולה שלימה אין יושבים, מפני שצריכים בעלי דינים והעדים ליכנס 

   ולדבר בפני כולם.

 על המזכין ושני עדים על המחייבין. כדי שיהיו שני עדים  רבי יהודה אומר שלושה היו.. 2

 ואין הלכה כרבי יהודה.

  

 משנה ד

ְשִבין ִלְפֵניֶהם, ת ֶשל ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים יוֹּ . ְוָשלש שּורוֹּ מוֹּ  ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַמִכיר ֶאת ְמקוֹּ

ְך ָנה, - ָהיּו ְצִריִכין ִלְסמוֹּ ְמִכין ִמן ָהִראשוֹּ  סוֹּ

ָנה, ֶאָחד ִמן ַהְשִנָיה  ְוֶאָחד ִמן ַהְשִליִשית ָבא לוֹּ ַלְשִנָיה, ָבא לוֹּ ָלִראשוֹּ

תוֹּ ַבְשִליִשית. ִשיִבין אוֹּ ד ֶאָחד ִמן ַהָקָהל ּומוֹּ ְרִרין ָלֶהן עוֹּ  ּובוֹּ

ן, מוֹּ ֶשל ִראשוֹּ ֵשב ִבְמקוֹּ . ְולא ָהָיה יוֹּ ם ָהָראּוי לוֹּ ֵשב ְבָמקוֹּ  ֶאָלא יוֹּ

  

    ברטנורא משנה ד

וכל שורה של עשרים ושלושה תלמידי חכמים. שמא יחלקו הדיינים ויהיו רובן   ושלוש שורות.. 1

מחייבין ומיעוטן מזכין, והטיה לרעה אינה על פי אחד כדכתיב )שמות כ"ג( "לא תהיה אחרי רבים 

על הדיינים יותר משבעים  לרעות", וצריך להוסיף שנים שנים עד שבעים ואחד, שלעולם אין מוסיפין

ואחד, הלכך צריך להושיב לפניהם ארבעים ושמונה להשלמת שבעים ואחד. ולאו אורח ארעא לעשות 

   שורות תלמידים מרובה משל דיינים, הלכך עבדינן שלוש שורות.

לפי שכסדר חכמתם היו מושיבים אותם, לפיכך היה כל אחד צריך להכיר   וכל אחד מכיר את מקומו.. 2

   ת מקומו.א

   כגון שמת אחד מן הדיינים.  הוצרכו לסמוך.. 3

ולא היה אותו שנברר מן הקהל יושב במקומו של ראשון, אלא   ולא היה יושב במקומו של ראשון.. 4

 במקום הראוי לו בסוף שורה השלישית. לפי שהקטן מן התלמידים שבשורות גדול מן הגדול שבקהל.

 



 משנה ד'

 עוסקת בסדר הישיבה של הסנהדרין ______________.משנתנו 

 "ושלוש שורות של תלמידי חכמים יושבין לפניהם"

 .הסבירי בדיוק באיזה מצב עפ"י ברטנורא, מדוע היו צריכים שיהיו תלמידי חכמים בדיון?

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 _________________: _____________________________________________את מהפסוקלמדים ז

 הסבירי: ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 )ברטנורא(. מדוע? יב לפניהם ארבעים ושמונה""הלכך צריך להוש

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 בשלוש שורות?דווקא מדוע תלמידי החכמים ישבו 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 מקומו"_________________________________________________________"וכל אחד מכיר את 

 "היו צריכין לסמוך"_________________________________________________________________

 ______________________?את מי היו ממנים במקום הדיין הקודם ומי היה יושב במקום שלו



__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 קראי את הקטע הבא מהגמרא:

שלש שורות של תלמידי חכמים יושבין לפניהן וכל אחד ואחד מכיר את מקומו. "

מן הראשונה. ]ואז היה[ אחד מן השנייה בא לו לראשונה ואחד מן  סומכין לסמוך צרכו

השלישית בא לו לשנייה, ובוררין להן עוד אחד מן הקהל ומושיבין אותו בשלישית, ולא היה 

ש"מ ]נובע מכאן[ כי  אביי יושב במקומו של ראשון אלא יושב במקום שהוא ראוי לו: אמר

י ]כולם כאחד זזים[ ולימא להו ]ואמר להם[ עד ניידי ]כאשר זזים ממקום אחד[ כולהו נייד

האידנא הוה יתיבנא ברישא השתא מותביתו לי בדנבי ]עד היום הייתי יושב בראש השורה, 

ועכשיו משיבים אתם אותי בזנבות, בסוף[ אמר אביי דאמרי ליה ]אמר אביי: שאומרים לו 

 "הוי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים כך: כמאמר החכם[ הכי

 

 קראי את הקטע הבא מהגמרא:

שלש שורות של תלמידי חכמים יושבין לפניהן וכל אחד ואחד מכיר את מקומו. "

סומכין מן הראשונה. ]ואז היה[ אחד מן השנייה בא לו לראשונה ואחד מן  לסמוך צרכו

השלישית בא לו לשנייה, ובוררין להן עוד אחד מן הקהל ומושיבין אותו בשלישית, ולא היה 

ש"מ ]נובע מכאן[ כי  אביי במקומו של ראשון אלא יושב במקום שהוא ראוי לו: אמר יושב

ניידי ]כאשר זזים ממקום אחד[ כולהו ניידי ]כולם כאחד זזים[ ולימא להו ]ואמר להם[ עד 

האידנא הוה יתיבנא ברישא השתא מותביתו לי בדנבי ]עד היום הייתי יושב בראש השורה, 

בזנבות, בסוף[ אמר אביי דאמרי ליה ]אמר אביי: שאומרים לו ועכשיו משיבים אתם אותי 

 "הוי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים כך: כמאמר החכם[ הכי

 

 קראי את הקטע הבא מהגמרא:

שלש שורות של תלמידי חכמים יושבין לפניהן וכל אחד ואחד מכיר את מקומו. "

מן הראשונה. ]ואז היה[ אחד מן השנייה בא לו לראשונה ואחד מן  סומכין לסמוך צרכו

השלישית בא לו לשנייה, ובוררין להן עוד אחד מן הקהל ומושיבין אותו בשלישית, ולא היה 



ש"מ ]נובע מכאן[ כי  אביי יושב במקומו של ראשון אלא יושב במקום שהוא ראוי לו: אמר

י ]כולם כאחד זזים[ ולימא להו ]ואמר להם[ עד ניידי ]כאשר זזים ממקום אחד[ כולהו נייד

האידנא הוה יתיבנא ברישא השתא מותביתו לי בדנבי ]עד היום הייתי יושב בראש השורה, 

ועכשיו משיבים אתם אותי בזנבות, בסוף[ אמר אביי דאמרי ליה ]אמר אביי: שאומרים לו 

 "הוי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים כך: כמאמר החכם[ הכי

 


