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 ©למידה בהתאמהחומרי  –אהרן קדוש 

  ִמׁשְּפָט צֶֶדק
  ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי ֲחִניָנא  ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶׁשָהָיה לֹו ִאיָלן ָנטּוַע ְּבתֹו ָׂשֵדהּו 

  ַוֲעָנָפיו נֹוִטים ְלָׂשֶדה ַאֵחר. 

  ַּפַעם ָּבא ָאָדם ֶאָחד ְלָפָניו ַלִּמְׁשָּפט ְוָאַמר: 

  ִאיָלנֹו ֶׁשל ִאיׁש ְּפלֹוִני נֹוֶטה ְלתֹו ַהָּׂשֶדה ֶׁשִּלי.

, ּובֹוא ׁשּוב ָמָחר.   5  ָאַמר לֹו ַרִּבי  ֲחִניַנא: ֵל ַעְכָׁשו ְלֵביְת

ִהְתַּפֵּלא אֹותֹו ָאָדם ְוָאַמר לֹו:  ֶאת ָּכל ַהִּדיִנים ַהָּבִאים ְלָפֶני  

ִמָּיד, ְוֶאת ִמְׁשָּפִטי ַאָּתה ְמַאֵחר? ַאָּתה ׁשֹוֵפט אֹוָתם ּופֹוֵסק ָּבֶהם 

  ְוָהַל לֹו.

  ֶמה ָעָׂשה ַרִּבי ֲחִניַנא ֵּביְנַתִים? 

 10  ִמָּיד ָׁשַלח ּפֹוֲעָליו ְוָקַצץ ֶאת ָהִאיָלן ֶׁשָהָיה ְּבתֹו ָׂשֵדהּו ְונֹוֶטה ְלָׂשֶדה ַאֵחר.

  ְלָמֳחָרת ָּבא ַּבַעל ָהִאיָלן ְלָפָניו ַלִּדין.

  ִּבי ֲחִניַנא: ָאַמר לֹו ַר 

.   ָצִרי ַאָּתה ָלקֹוץ (ִלְקֹצץ, ִלְגֹזם) ֶאת ָהִאיָלן ֶׁשְּל

  ָעָנה לֹו ָהִאיׁש: ְוָלָּמה ִאיָלן ֶׁשְּל ֲעָנָפיו נֹוִטים ְלָׂשֶדה ַאֵחר?

 15  ָאַמר לֹו ַרִּבי ֲחִניַנא: 

!  ֵצא ּוְרֵאה, ְּכֵׁשם ֶׁשַאָּתה רֹוֶאה ֶאת ָהִאיָלן ֶׁשִּלי ָּכ ֲעֵׂשה   ָלִאיָלן ֶׁשְּל

  ִמָּיד ָהַל ָהִאיׁש ְוָקַצץ ַּגם הּוא ֶאת ִאיָלנֹו.  

  (ַעל ִּפי ִמְדַרׁש ַּתְנחּוָמא, ָּפָרַׁשת ׁשֹוְפִטים, ְסִעיף ג')                                                          

  : ַהְּׁשֵאלֹות ַהָּבאֹותְלַאַחר ֶּׁשְּקָראֶתם ֶאת ַהֶּקַטע ָהִׁשיבּו ַעל 

  ?1ְּבׁשּוָרה ִמְסָּפר  "ָנטּועַ "ַמה ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה . 1

  .  ָׁשתּולא. 

  .        ָחתּוב. 

  .         ָּגבֹוּהַ  ג.

  ?ֵהיָכן ָהָיה ָנטּוַע ָהִאיָלן ֶׁשל  ַרִּבי ֲחִניָנא  ֶּבן ֶאְלָעָזר. 2

 א. ְּבתֹו ַהָּׂשֶדה ֶׁשּלֹו. 

 ְּבָׂשֵדהּו ֶׁשל ִמיֶׁשהּו ַאֵחר.ב. 

 ג. ְּבתֹו ַהַּבִית ֶׁשּלֹו.
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  ?2ְּבׁשּוָרה ִמְסָּפר  "נֹוִטים"ַמה ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה . 3

  .   חֹוְׁשִביםא. 

  .               ּפֹוִניםב.   

  .         עֹוְמִדיםג.   

  ?3ר ְּבׁשּוָרה ִמְסּפָ  "ְלָפָניו" ְלִמי ַהַּכָּוָנה ַּבִּמָּלה . 4
  

 א. ָהִאיָלן. 

 ב. ַרִּבי ֲחִניָנא  ֶּבן ֶאְלָעָזר.

  ָהִאיָלן. ַּבַעל ְּפלֹוִני ג. 

     !ַלְּדמּות ַהַּמְתִאיָמה ַקו ֵּבין ַהִּמָּלהִמְתחּו . 5

   

      ַהּתֹוֵבַע 
  ַרִּבי ֲחִניָנא

  .ֶּבן ֶאְלָעָזר

ֶדה      ַהִּנְתָּבע   .ַּבַעל ַהׂשָּ

  ָהִאיָלן. ַּבַעל       ַהַּדָּין

  ? ַמה ָהְיָתה ַהַּטֲעָנה ֶׁשל ַּבַעל ַהָּׂשֶדה. 6

  .נֹוֶטה ְלתֹו ַהָּׂשֶדה ֶׁשִּלי ִאיָלנֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲחִניָנא  ֶּבן ֶאְלָעָזרא. 

  . ִאיָלנֹו ֶׁשל ִאיׁש ְּפלֹוִני נֹוֶטה ְלתֹו ַהָּׂשֶדה ֶׁשִּליב. 

  .ַהָּׂשֶדה ֶׁשל ִאיׁש ְּפלֹוִניָהִאיָלן ֶׁשִּלי נֹוֶטה ְלתֹו ג.  

  ?  4ְּבׁשּוָרה ִמְסָּפר  "ְּפלֹוִני"ַמה ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה . 7

  . ָאָדם ֶׁשּנֹוָלד ְּבּפֹוִליןא. 

  . ְׁשמֹו ֶׁשל ַּבַעל ָהִאיָלןב. 

  .ִּכּנּוי ְלָאָדם ֶׁשֵאין קֹוְרִאים ִּבְׁשמֹו ְּבֵפרּוׁשג.  

  ?   6 ְּבׁשּוָרה ִמְסָּפר "ִהְתַּפֵּלא"ַמִהי ַהִּמָּלה ַהִּנְרֶּדֶפת ַלִּמָּלה . 8
  

  . ָחַׁשבא. 

  . ֵנסב. 

  .ֻהְפַּתעג.  

  ? ִהְתַּפֵּלאהּוא  ַמּדּועַ  –..."  ִהְתַּפֵּלא אֹותֹו ָאָדם": ָּכתּוב 6ְּבׁשּוָרה . 9

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
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  ? 9 ְּבׁשּוָרה ִמְסָּפר" ֵּביְנַתִים"ַמה ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה א. . 10

  . ַּבּסֹוף. 1

  . ָּבֶאְמַצע. 2

  .ַּבַהְתָחָלה.  3

  '?ֵּביְנַתִים'ַהַּכָּוָנה ַּבִּמָּלה ְלַמה ב. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

   "ֶמה ָעָׂשה ַרִּבי ֲחִניַנא ֵּביְנַתִים?": ַמִהי ַהְּתׁשּוָבה ַלְּׁשֵאָלה ַּבִּסּפּור. 11

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

ָניו ַמּדּוַע ָקַצץ ַרִּבי ֲחִניַנא ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶאת ָהִאיָלן ֶׁשּלֹו, ִלְפֵני ֶׁשָּדן ְּבִעְנָינֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ֶׁשָּבא ְלפָ  .12

  ַלִּמְׁשָּפט?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

  ?   10ְּבׁשּוָרה ִמְסָּפר  "ָקַצץ"ַמִהי ַהִּמיָלה ַהִּנְרֶּדֶפת ַלִּמָּלה . 13

  . ָּגַזםא. 

   .ָּכַרתב. 

  .ָחַתג.  

  .ֹּכל ַהְּתׁשּובֹות ְנכֹונֹותד. 

ָּגַרם ָלִאיׁש ְלַדְעְּתֶכם ַמה   –" ִמָּיד ָהַל ָהִאיׁש ְוָקַצץ ַּגם הּוא ֶאת ִאיָלנֹו: "ָּכתּוב 17ְּבׁשּוָרה . 14

  ?ְלַקֵּבל ֶאת ְּפָסק ַהִּדין ֶׁשל  ַרִּבי ֲחִניַנא ֶּבן ֶאְלָעָזר

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

  !ּכֹוֶתֶרת ַאֶחֶרת ַלִּסּפּורְּתנּו . 15

  . ָהִאיָלן ַהָּגזּוםא. 

  . ָהִאיָלן ַהָּקסּוםב. 

  .ָהֵעץ ֶׁשל ָהַרִּביג.  

  .ִאיִׁשית ֻּדְגָמאד. 

  



  ב"ה

  .ְנִטיָעהִמיִלים ִמִּמְׁשַּפַחת ַהִּמִּלים  5ִּכְתבּו . 16

___________   ___________  ___________    ___________   ___________  

  :   ַאַחתְּבִמָּלה  ִּכְתבּו. 17

  :  ___________       ָהִאיָלן ֶׁשְּל

  : ___________ַהָּׂשֶדה ֶׁשִּלי

  :  ___________ֶׁשִּליָהִאיָלן 

  : ___________ָהֲעָנִפים ֶׁשּלֹו

  : ___________ַהָּׁשֵכן ֶׁשּלֹו

  : ִמִּלים ִּבְׁשֵּתי ִּכְתבּו. 18

  :  _________      __________ָׂשֵדהּו

  : __________     __________ֲעָנָפיו

  :  _________      __________ִאיָלנֹו

  __________: __________     ֵּביְת

  : __________     __________ִמְׁשָּפִטי

  : __________     ___________ּפֹוֲעָליו

  : __________     ___________ִמְׁשָּפטֹו 

ַהִאם ִנְתַקְלֶּתם ַּפַעם ְּבִמְקֶרה ּדֹוֶמה ֶׁשל ֻּדְגָמה ִאיִׁשית ֵּבין הֹוֶרה ְוֶיֶלד, ֵּבין מֹוֶרה ְלַתְלִמיִדים,  .19

    .ִּכְתבּו ַעל ָּכְועֹוד? 

  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

  ___________________________________________? ַמהּו ַהַּמּקֹור ֶׁשל ַהִּסּפּור. 20

  


