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התגר נוטל מחמש גרנות ונותן לתוך מגורה אחת מחמש גתות ונותן לתוך פיטם
אחד ובלבד שלא יהא מתכוין לערב רבי יהודה אומר לא יחלק החנוני קליות ואגוזין
לתינוקות מפני שהוא מרגילן לבא אצלו וחכמים מתירין ולא יפחות את השער
וחכמים אומרים זכור לטוב לא יבור את הגריסין דברי אבא שאול וחכמים מתירין
ומודים שלא יבור מעל פי מגורה שאינו אלא כגונב את העין אין מפרכסין לא את
האדם ולא את הבהמה ולא את הכלים

א .באר את המילים הבאות:

תגר
_________

גרנות

גתות
_________

_________

גריסין
_________

_________

_________

פיטס

קליות
_________

מגורה

חנווני
_________

יבור
_________

שער
_________

מפרכסין

גונב את העין

_________

_________

ב .סווג את המילים לפי הקטגוריות הבאות:

בעלי מקצוע

כלים

פעולות
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דברי מאכל
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"ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוקיך" ויקרא כה' יז.
רש"י" :ולא תונו איש את עמיתו  -כאן הזהיר על אונאת דברים ,שלא יקניט איש את חברו לא
ישיאנו עצה שאינה הוגנת לו לפי דרכו והנאתו של יועץ".
א .על איזה איסור מדובר בפסוק זה? _________________________________________
ב .כיצד איסור זה מתקשר למשנתנו? _________________________________________
ג .מהו א"כ ,נושא המשנה? ________________________________________________

לפניך הצעה לחלוקת המשנה ,תן כותרת לכל חלק!
חלק א'" :התגר ...לערב"_____________________ .
חלק ב'" :רבי יהודה… זכור לטוב" ___________________
חלק ג'" :לא יבור… את העין" ___________________
חלק ד''" :אין מפרכסין… את הכלים" ___________________

חלק א'" :התגר ...לערב".
א .מה מותר לתגר לעשות ומדוע?
____________________________________________________________________
ב .מה אסור לתגר לעשות ומדוע?
____________________________________________________________________

חלק ב'" :רבי יהודה… זכור לטוב"
א .האם החנווני מחלק קליות ואגוזים לתינוקות בחינם? הוכח דברך מהמשנה!

____________________________________________________________________
ב .מדוע אסור לחנווני להפחית את המחירים?

____________________________________________________________________
חלק ג'" :לא יבור… את העין"
מה פירוש "גונב את העין" במקרה המדובר במשנה?
____________________________________________________________________

חלק ד''" :אין מפרכסין… את הכלים"
א .באיזה סוג של כלים מדובר? _____________________________________________
ב .מדוע אסור לייפות כלים ,אדם ובהמה לפני המכירה?
____________________________________________________________________
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לאחרונה ,בכל רשתות השיווק ישנם מבצעים )קנה  1קבל שני חינם וכד'( ,כרטיסי מועדון לקוחות
)סופר קארד ,ביי אנד בונוס וכד'( ועוד המעודדים את הלקוחות לקנות דווקא ברשתות מסוימות.
ישנה חברה של תחנות דלק מסוימת המציעה מדבקות של "הארי פוטר" במחיר מוזל במיוחד
תמורת תדלוק באותה תחנה .לחברה זו יש פרסומת ברדיו המעודדת את הילדים שיכריחו את
ההורים למלאות דלק דווקא בתחנות החברה.



לאור מה שלמדת במשנה ובהסתמך על דבריה ,חווה דעתך על תופעות אלו!

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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