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המקורות בתורה

"  וֹ  ּתֶֹעה ָהֵשב ּתׁשִיֶבּנּו לֲחֹמרוֹ ּכִי ִתְפַגע ׁשֹור ֹאִיְבָך אֹו "
(ד, שמות כג)

:משימה
סמנו בצבע . א

את מצוות  ירוק
עשה

סמנו בצבע  . ב
את מצוות  אדום

לא תעשה

סמנו את . ג
הכינויים למאבד 

בצבע 

סמנו את  . ד
הפרטים שצריך 
להחזיר בצבע  

תכלת

ְמָת  ֹלא ִתְרֶאה ֶאת ׁשֹור ָאִחיָך אֹו ֶאת ׂשיֹו ִנּדִחים ְוִהְתַעלַ "
ֵמֶהם ָהֵשב ְתׁשִיֵבם ְלָאִחיךָ 

ֹוְך  ְוִאם ֹלא ָקרֹוב ָאִחיָך ֵאֶליָך ְוֹלא ְיַדְעּתֹו ַוֲאַסְפּתֹו ֶאל ּת 
ֵביֶתָך ְוָהָיה ִעּמְָך ַעד ּדְֹרׁש ָאִחיָך ֹאתֹו ַוֲהֵשֹבתֹו לֹו                                  

,   ְוֵכן ַתֲעׂשה ְלׂשְִמָלתוֹ ַלֲחֹמרוֹ ְוֵכן ַתֲעׂשה 
ְוֵכן ּתֲַעֶשה ְלָכל ֲאֵבַדת ָאִחיָך ֲאֶשר ּתֹאַבד ִמֶמּנּו  

(ג-א,כבדברים )" ֹלא תּוַכל ְלִהְתַעֵלם, ּוְמָצאָתּה 



שלשה  : אמר רבי יוחנן
מכריז עליהן הקדוש ברוך  

( גמרא מסכת פסחים)...  הוא בכל יום 

?תוכלו לנחש מי כלול בשלושה

לשון שבח= מכריז



שלשה  : אמר רבי יוחנן
מכריז עליהן הקדוש ברוך  

( גמרא מסכת פסחים)...  הוא בכל יום 

.."האבידהועל העני המכריז את "

?מדוע



משהו  . כשיצאתי להסעה בבוקר הבחנתי בזה בזווית העין
התחלתי להתכופף כדי לראות מה . צבעוני מתחת לספסל

.  אבל שמעתי את האוטובוס מתקרב ורצתי לתחנה, זה
הפעם  , בצהריים כשחזרתי מבית הספר ראיתי את זה שוב

היו  –פתחתי . ארנק ורוד: התכופפתי מתחת לספסל והרמתי
ושם עם מספר  , עגילים מוזהבים, שם שלוש מאות שקלים

.אורית כהנא: טלפון כתוב בשחור על הצד הפנימי של הארנק
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זה בדיוק הכסף שיספיק לי לקנות את  ! שלוש מאות שקלים
…זה שלה…אורית כהנא…אבל. הנעליים שכל כך רציתי

כמה , היא איבדה שלוש מאות שקלים וגם עגילים יפים
היא  ! ?מי זאת בכלל–בעצם . תשמח כשתקבל את זה חזרה

–ואילו אני . והיא לא דאגה לארנק שלה, לא גרה כאן באזור
עובדה שזה חיכה לי , אני התכופפתי והרמתי, אני שמתי לב

,  אף אחד לא יידע שמצאתי. כנראה שזה מגיע לי–כל היום 
מישהו  –ואת הארנק אשאיר כאן , אקח לעצמי את הכסף

. אחר יחזיר לה את העגילים והארנק
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ונזכרתי  , הכנסתי לכיס, כשהוצאתי את הכסף מהארנק
כשעשיתי קייטנה לילדים , בכסף שהרווחתי בעצמי בקיץ

אולי  ? מה היה קורה אילו הייתי מאבדת את זה. בשכונה
!  זה שלה–וגם אם לא ? אורית הזאת עבדה על זה קשה

כל כך רציתי את  …אוף. אותי בכיס' לעקוץ'הכסף התחיל 
...ועד שיש לי הזדמנות, הנעליים האלו
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משימה
כתבו סוף לסיפור תארו את התהליך שגרם  

.לילדה לבחור אם להשיב את האבדה



אבידהחוק השבת 
קראו את החוק וחשבו

איזה חלק מתוך המצווה אינו מופיע  
?בו



התעלמות
ומה  ? מדוע אנשים מתעלמים

? ההשלכות לכך
? האם קרה לכן פעם שהתעלמו מכן

?איך הרגשתן



בשיעורים הבאים
נלמד באילו מצבים 

חייב להכריז  ובאילו מצבים הוא , מציאה שמצא
איך  -האבידהנלמד גם כיצד יש להשיב את , עליה

מכריזים על האבדה 
באילו מצבים יש להשאיר את האבדה  -וגם

כאשר בפני האדם  ומה קודם למה במקומה 
.עומדות שתי מצוות והוא לא יכול לקיים את שתיהן


