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  סוגים של דברים שמזיקים:שור,בור,מבעה ומבעיר. 4אבות נזיקין זה בעצם  4

"מה זה מבעה  בוודאי תשאלי:"מה מזיק בשור או בבור?"-את,תלמידה יקרה שלי

תם" ו"מועד"?"”"מה פירוש  ומבעיר?"  

 אל תדאגי,תיכף אסביר לך הכל

הביאורי מילים שכה ביקשת:הנה   

או תדרוך  אחריםשדות מתאכל שולח את בהמתו ללא השגחה)ומובן שהיא -מבעה

...(עליהם  

מדליק אש)ומובן שהיא תשרוף גם לאחרים...(-מבעיר  

יחפור-יכרה  

ידחף-יגוף  

!ו...רק שנייה  
ד פירושו,שהוא ועשור תם פירושו,שהשור הזה נוגח בפעם הראשונה.ואילו שור מ

כלומר,הוא כבר נגח פעמיים וזוהי הפעם השלישית שלו-"מועד" לכך כבר  

 ומה דינו של שור שנגח אדם?
אם השור הוא תם אז רק הוא ייסקל ובעליו יחיה אבל אם הוא שור מועד)כפי שהסברתי 

בעליו ייסקלווקודם(אזי הוא   

 מבולבלת?

 רוצה הסבר קצת מה הולך כאן?

 אין בעיה!
 כי יכרה או יפתח

מישהו מתעסק עם בוראם   

 ונפל שמה

 ונופל שם שור או חמור

 בעל הבור ישלם

 הוא צריך לשלם את הנזק

 הייייי...



 כי תצא אש

 אם לפתע אש נדלקה

 ומצאה קוצים

 ומצאה את "מאכלה"

 ונאכל

 חלק משדה השכן נשרף

 שלם ישלם

 המבעיר צריך לשלם

 הייייי...

 וכי יגוף שור איש

 אם שור של מישהו דוחף 

ר רעהואת שו  

 שור של מישהו אחר

 ומת

דחפו אותו מתוהשור ש  

 ומכרו את השור החי

 צריך למכור את מי שחי נשאר

 וחצו את כספו

 ובעליהם מתחלקים ברווחים

 וגם את המת יחצון

 וגם במת הם מתחלקים

 או נודע כי

 אבל אם נודע

 שור נגח הוא

 הוא עושה כך כל הזמן

 שלם ישלם

 בעליו שוב משלם

 והמת יהיה לו

 ואת המת הניזק קיבל

 הייייי...



 שמת לב למשהו משותף בכולם?

                                                    בכולם המזיק צריך לשלם לניזק את כספי הנזק 

 מה אני לומדת מכך לחיים?

אוצר -ה' כי כל דברמברואיו של  לשום דברלהזיק  אסור אסור שאסורמכאן אנו לומדות 

 יקר!

אבות  4ואפשר ללמוד מכל אחד זהירות ב רק אבות,ולהם יש המון תולדות-הרי אלו     

לא לדחוף,אפילו לא -:השור,מלמד אותנו לא להיות כמותוהיצר הרע-נזיקין שלנו

בטעות.הבור,מלמד אותנו לסדר כל דבר מחפצינו במקום שחלילה לא יהווה מכשול 

ללא רשות ולא  שום דברנו לא לקחת לעוברים ושבים.המבעה)שולח בהמתו(,מלמד אות

משמורות \מגנים בוטניים\לקטוף פרחים ממקומות שאינם שייכים לנו

.המבעיר)מדליק אש(,מלמד אותנו להיזהר שאנו לא נהווה בטעות גורם נזק גם טבע

לעצמינו וגם לסביבה)לא להניח דברים במקומות שמהם ייפלו,להשגיח שחוט העפיפון 

 של מישהו וכן הלאה(שנעיף לא יפגע בעינו 

 שורה התחתונה:חושבים לפני שעושים!ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 משחק סיכום
 תפזורת

 בואי נראה אם את זוכרת טוב את מה שלמדנו!

 כ ב ד ר ק מ ת ר ו ש

 ק ו א ר ו ב י ו נ מ

 ד ר ב ג מ פ ס כ ב ב

 ק ה ו ו ה ב נ ע ט נ

 ו צ ת ף ע מ ה ה פ ג

 צ ז נ ע י י ח ל א כ

 י ק י ע ר א נ ב ס ר

 מ נ י נ ש ח ג פ ל ג
 מושגים( 8)כאלו שהוזכרו בהסבר למעלה ומצאי בתפזורת מושגים הקשורים לנושא א

 המושגים יכולים להימצא בכל הכיוונים!



 היה כיף איתך!

 להתראות!

 אוהבת,המורה פייגי


