


 שבת מסכתהחזרה הגדולה על 
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הכנסת זרע 
 לאדמה

 ניפוי קמח בנפה

לישת עיסה (לא 
רק מקמח אלא 

אפי' בשאר 
 תערובות)

שזירת הצמר 
 לחוט

 החלקת העור
 בנית בנין או
 תוספת עליו

הפרדת פסולת 
 מאוכל

הכשרת האדמה 
 לזריעה

גזיזת הצמר 
 מהבהמה

     
    
               

    
    

אפיה או בישול 
 של כל דבר שהוא

הכנת חוטי השתי 
 מסכתב

פירוק השזירה של 
שני חוטים כדי 

 לחברם היטב

נטילת נשמתו של 
 כל בעל חיים

חיתוך עור לפי 
 מידה מדויקת

פירוק אהל או 
 בנוי ןבני

תלישת כל צמח 
 מקום גידולו

ניקיון כל סוגי 
 צמר ובגדים

השחלת חוטי 
השתי בלולאות 
הנושאות את 

החוטים בשעת 
 האריגה

        
    

     
     

           

הפותח קשרים 
 בחוטים

הפשטת עור בעל 
חי

מחיקת כתב כדי 
לכתוב במקומו 
שתי אותיות 

 לפחות

 הבערת אש
זרית חיטים ברוח 

להפרדת המוץ 
 מהגרעינים

צבירת פירות 
ום גידולם ממק

 לערימה

פירוק הגרעין 
 מהמוץ

סריקת הצמר 
 לפני שזירתו

 אריגת בד

     
  

         
  
  
  

    
  

   
    
      



 תפירה בחוט
מליחת עור כדי 

 לעבדו
 כיבוי אש לצורך

קשירת קשר חזק 
 ועמיד

טחינת דבר מוצק 
 לפירורים קטנים

הוצאת חפצים 
מרשות היחיד 
לרשות הרבים 

 ולהיפך

 צביעת בד או עור
עשיית חפץ כל 
 שהוא למושלם

קריעת בד כדי 
 לתפרו היטב

    
  

     
   

    
  

     
   

    
  

     
   

    
  

     
    

עיבוד עור כדי 
שיהיה ראוי 

 לשימוש
 כתיבת אותיות

עיבוד עור כדי 
שיהיה ראוי 

 לשימוש
 כתיבת אותיות

כדי עיבוד עור 
שיהיה ראוי 

 לשימוש
 כתיבת אותיות

עיבוד עור כדי 
שיהיה ראוי 

 לשימוש
 כתיבת אותיות

  
     
   
     

  
     
   
     

  
     

   
     

  
     
   
     

 

 צידת בעל חיים
     
   
     

 צידת בעל חיים
     
   
     

 צידת בעל חיים
      

   
     

 צידת בעל חיים
     
   
     



    
  

     
   

    
  

     
   

    
  

     
   

    
  

     
   

 

עיבוד עור כדי 
שיהיה ראוי 

 לשימוש
 כתיבת אותיות

עיבוד עור כדי 
שיהיה ראוי 

 לשימוש
 כתיבת אותיות

עיבוד עור כדי 
שיהיה ראוי 

 לשימוש
 כתיבת אותיות

עיבוד עור כדי 
שיהיה ראוי 

 לשימוש
 כתיבת אותיות

   
     
   
     

  
     
   
     

  
     
   
     

  
     
   
     

 

 צידת בעל חיים
     
   
     

 צידת בעל חיים
     
   
     

 צידת בעל חיים
     
   
     

 צידת בעל חיים
     
   
     



 



 


