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המסע תכף מתחיל...

כן, מסע! מסע שמתחיל במחוזות רחוקים שנוצרו לפני שנים רבות וממשיך עד היום ממש, 

לתוך החיים שלנו.

 - בכל משנה  ה"סיפור" שיש  תוך  אל  בכניסה  בשבילי המשנה,  בצעידה  מסע שמתחיל 

הבנה של הדינים והמחלוקות, המקרים והטעמים. שם, במחוזות המשנה, אנחנו ממלאים 

את התרמיל שלנו בהלכות ובתובנות, ולוקחים אותו הישר אל החיים שלנו, שאנחנו לומדים 

להסתכל עליהם במבט יותר עמוק, יותר משמעותי, יותר גדול.

מה נמצא בתוך המסע? 

1. המשנה היא המפה שלנו. כמו מפת אוצר עם כתב חידה. נסתכל בה כדי להבין לאן 

צריך ללכת.

ב ְלַהְכִריז?  ָּ ְוַעד ָמַתי ַח

י ֵמִאיר.  ִּ ְבֵרי ַר ִּ ֵכָניו,  ְׁ ְדעּ בֹ  ֵּ ֶׁ ֵדי  ְּ ַעד 

ה ְרָגִלים, ְוַאַחר ָהֶרֶגל ָהַאֲחרֹן  ָׁ ל ְׁ י ְיהָּדה אֵֹמר:  ִּ ַר

ְבָעה ָיִמים,  ִׁ

ה ְוַיְכִריז יֹם ֶאָחד. ָׁ ל ְׁ ה ְוַיֲחזֹר  ָׁ ל ְׁ ֵלְ ְלֵביתֹ  ֵּ ֶׁ ֵדי  ְּ

2. כדי לקרוא היטב את המפה נשתמש בצופן ה-כאמד"ט: נחלק את המשנה למרכיבים 

הבאים:

כותרת – הכותרת של המשנה )אם היא מופיעה במשנה(. 

אומר – השמות של התנאים האומרים את ההלכות במשנה.

מקרה – המצב, הזמן, השאלה או החפץ שבהם עוסקת המשנה.

דין – מה יש לעשות במקרה המתואר במשנה.

וטעם – הטעם, המקור או הסיבה לדין שלמדנו במשנה.

כל הזכויות שמורות למרכז הלכה והוראה
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4. מדריך טיולים נחמד יעזור לנו בדרך, הוא יסביר דברים 

חשובים ולא יוותר לנו אם נתעייף. 

איך צועדים בשבילי המשנה? 

שלב אחר שלב ילוו אתכם הסמלים של החוברת:

נקודת מוצא – מכאן אנו מתחילים, מהמשנה ומהמטרות בלימוד המשנה.

מפה  במקרא  להבין.  ללמוד  שעלינו  מפה  כמו  היא  המשנה   – מפה  מקרא 
מופיעים מושגים חשובים ומרכזיים בלימוד המשנה.

צעד ראשון – כדי להבין את המשנה חשוב להתחיל בהבנת מבנה המשנה. 
כדי  בה  ותתבוננו  הכאמד"ט,  רכיבי  לפי  המשנה  את  תארגנו  ראשון  בצעד 

להתחיל להבין.

לומדים את השטח – כאן תלמדו ותבינו את המשנה בעזרת הסברים ושאלות 
מנחות, תספרו את ה"סיפור" של המשנה, והרבה פעמים אפילו –

צועדים ביחד - תצעדו ביחד! תלמדו בחברותא, כמו בבתי המדרש שלומדים 
בהם תורה שבעל-פה. תסייעו זה לזה להבין את המשנה.

מרחיבים את המבט - כאן תעלו על מגדל – תלמדו מקור נוסף מהתורה 
שבעל-פה, שירחיב את ההבנה והמחשבה שלכם.

ממרכיבי המשנה ניצור תרשים צבעוני:

 

 

3. במשך המסע נרחיב ונלך דרך מקורות נוספים מהתורה שבעל-פה. מקורות שירחיבו לנו 

את ההסתכלות ואת ההבנה. לאורך הדרך יחכו לנו עצי התורה שבעל-פה, שימחישו לנו 

את סדר השתלשלות התורה שבעל-פה מדור לדור עד ימינו.

ב  ָּ ְוַעד ָמַתי ַח
ְלַהְכִריז?

י ֵמִאיר ִּ ְבֵרי ַר ִּ

ְדעּ  ֵּ ֶׁ ֵדי  ְּ ַעד 
ֵכָניו ְׁ בֹ 

ה ְרָגִלים,  ָׁ ל ְׁ
ְוַאַחר 

ָהֶרֶגל ָהַאֲחרֹן 
ְבָעה ָיִמים ִׁ

ֵלְ ְלֵביתֹ  ֵּ ֶׁ ֵדי  ְּ
ה ְוַיֲחזֹר  ָׁ ל ְׁ
ה ְוַיְכִריז  ָׁ ל ְׁ

יֹם ֶאָחד

י ְיהָּדה אֵֹמר ִּ ַר

השלטים בדרך יורו לנו 
את הכיוון היכן שאפשר 

להתבלבל. 
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יותר  במשימה קשה  להבנה,  בחלק קשה  תפגשו  לפעמים   - אתגרי  טיפוס 
מהרגיל, והיא תהיה מסומנת בחבל שמסמן טיפוס אתגרי.

תמונת מסע – כאן ימתינו לכם תמונות הקשורות למשנה שמעלות נקודות 
למחשבה...

הגעת ליעד - לאחר סיום הלימוד של קבוצת משניות - אל תשכחו למלא את 
התרמיל שלכם בידע ובתובנות שרכשתם.

קדימה, לדרך!
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