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מורה יקר ונכבד
שלום וברכה!

תפקידו העיקרי של המורה בעידן של ימינו, הוא להאהיב את הלמידה על התלמידים 
כדי לעורר בהם רצון אליה, וכן לתת להם את הכלים לגשת ללמידה עצמאית. הדבר 
נכון במיוחד ביחס לתחום הגמרא. שהרי מטרת התלמוד היא, כשמו, להצמיח לומד 

שמבין, חושב ולוקח חלק פעיל בבניית הסוגיה.

מובן אפוא, כי בהוראת הגמרא, עלינו להתמקד, במקביל להקניית תוכן הלימוד, גם 
וכן  עצמאיים,  לומדים  להיות  בידם  שיסייעו  הכלים  את  לתלמידינו  להעניק  ובעיקר 

למצוא את הדרכים להאהיב עליהם את הלמידה.

תכנית הלימודים המקיפה של "רשת אהלי יוסף יצחק" הוכנה על בסיס הצרכים האלה. 
התכנית מפרטת את היסודות הנדרשים בסוגיות, יסודות שעניינם לא רק לסוגיה זאת 
מתוך  תיעשה  הגמרא  שהוראת  היא  התכנית  מטרת  הגמרא.  הכרת  לכללות  אלא 

שאיפה להשיג את יעדי הלמידה הנכללים בתכנית. 

בחוברת שלפניכם מופיעה טבלת המטרות הנדרשות בכל סוגיה, וכן מסמך המטרות 
חלק  התכנית.  בנויה  עליהם  ההישגים  ששת  בכל  כולה  השנה  במשך  הנדרשות 
מההישגים שאינם מפורטים בטבלה )יסודות התורה שבעל פה, מבנה – מילות מפתח, 

ערכים( מפורטים בֶיתר פירוט בהמשך החוברת.

יראי  דור של חסידים  להצמיח  נצליח במשימתנו  עבודה משותפת  רצון שמתוך  יהי 
צדקנו  משיח  פני  לקבל  עמם  יחד  ושנזכה  רוענו,  אבינו  רוח  לנחת  ולמדנים  שמים 

בקרוב, ולקבל תורה חדשה מפיו.

בברכה
רשת אהלי יוסף יצחק

אגף לימודי קודש - תחום גמרא
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-הקדמה-

פירוט התכנית

תכנית הלימודים הארצית בגמרא באה כדי לסייע למורי הרשת למקד את מטרות ההוראה 

בגמרא ולאחד את כלל תלמידי הרשת סביב אותן סוגיות ואותם יעדים.

כיצד בנויה התכנית? התכנית מחולקת לפי שש קטגוריות, שהן שש מטרות שונות הקיימות 

בכל סוגיה: א. יסודות התורה שבעל פה. ב. מושגי תוכן. ג. אוצר מילים, היגוי וקריאה. ד. 

מבנה. ה. פרשנות והיסק. ו. ערכים והלכה.

מטרת ההישגים הללו: ראשית, וידוא הכרת הרקע והבסיס לסוגיה )יסודות התורה שבעל 

פה, מושגי תוכן(. לאחר מכן: הכרת תוכן, מבנה ומילות הסוגיה )אוצר מילים, היגוי 

וקריאה ומבנה(, החיבור של התלמיד עם החומר פרשנות, והיסק, עד לחיבורו הנפשי עם 

המשמעויות העולות מהסוגיה לחייו האישיים בתחומי הערכים וההלכה.

כאמור, בכל סוגיה ישנם מכל ששת ההישגים, אולם מטבע הדברים בכל סוגיה ישנם 

דגשים אחרים. לכן, הוצגה בכל סוגיה מטרה מרכזית, שהיא מטרת-על המיוחדת לסוגיה 

זו. כמו כן הוצגה בכל סוגיה כותרת לסוגיה – הכותרת חשובה מאוד )לכתיבה על הלוח( 

משום שהיא הממקדת את התלמידים בנושא הסוגיה.

ששת ההישגים

להלן נפרט את שש הקטגוריות לפיהן גובש מסמך המטרות1:

א. יסודות תורה שבעל פה 

הבנת הגמרא מבוססת על הכרת ה'תורה שבעל פה' ומשמעותה. החל מֵערך קדושת 

התורה שבעל פה, היחס למשנה, לדברי חז"ל, היחס בין חכמים, תנאים ואמוראים והכרת 

תולדות חייהם. לצד אלו נדרשת גם הכרת דרכי התורה שבעל פה וה'מידות שהתורה 

נדרשת בהן', על ידה חוקר התלמוד את ההלכה ממקורה. זהו הבסיס שַנקנה לתלמידינו 

כהטרמה וגם תוך כדי למידת הגמרא.

לסיכום, התלמידים יכירו את:

1. השתלשלות התורה – תנ"ך, משנה, ברייתא ותוספתא, גמרא, מפרשים ופוסקים 

ראשונים ואחרונים. 

2. הצורך בכל אחד מהגורמים הללו, חשיבותו ועל כך שהמאוחר לא יכול לקדום על 

____________________ 

 1 בהתאם לששת ההישגים באתר מפמ"ר תושבע"פ במשרד החינוך.
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המוקדם ממנו בזמן ובמעלה.

3. התלמיד ֵידע שהתורה שבעל פה מפרשת ומבארת את התורה שבכתב וחייבת להיות 

מבוססת עליה. הכרת המידות המרכזיים שהתורה שבכתב נדרשת בהם בתורה שבעל פה 

)קל וחומר, גזירה שווה, בניין אב(.

4.הכרת סדר דורות התנאים והאמוראים המרכזיים ונקודות מתולדות חייהם. בשלב 

ראשון, בכיתה ד, יכירו הילדים רק את התנאים או האמוראים המרכזיים בסוגיה, בשנים 

הבאות יושם דגש על סדר הדורות.

ב. מושגים 

חומר הלימודים כולל גם מושגים שעל התלמיד להכיר.

המושגים נחלקים לשני סוגים כלליים: 

ידע תורני – מושגים הלכתיים עליהם מושתתת המשנה או הגמרא. הכרת המושגים הללו 

היא הבסיס עליו נשענת כל הסוגיה. לעתים, המושגים נראים בעיני המורה כמובנים 

מאליהם, אך ייתכן כי אצל חלק מהתלמידים המושגים אינם בהירים די הצורך. 

ידע עולם – המשנה והגמרא דנים בתוך מציאות העולם שהייתה לפני יותר מ-1500 שנה. 

חלק גדול מהמקצועות, החפצים והמושגים הנדונים בהם – אינם קיימים כיום באותה 

צורה. על המורה להבהיר ולהסביר את המושגים שבכל סוגיה, להמחישם כדי שהנדון יהיה 

מובן ובהיר.

בטבלת ההישגים ליקטנו הן את המושגים התורניים והן את המושגים של ידע העולם 

הקיימים ונדרשים בכל סוגיה.

ג. אוצר מילים, קריאה והיגוי

אוצר מילים:

אחת המטרות הבסיסיות היא הקניית שפת הגמרא לתלמיד. התכנית ממקדת את המילים 

המרכזיות בכל סוגיה שעל התלמיד לרכוש ולדעת כסיוע להכרת הגמרא בעתיד. בדרך זו 

ירכוש התלמיד בכל שנה כמות מילים מרכזיות וכך ירכוש את הבסיס של שפת הגמרא. 

לאור זאת, בטבלת המטרות הוצגו רק המלים המרכזיות עליהן יושם דגש בשנה זו. אין בכך 

פגיעה בדבר המובן מאליו, שהמורה יפרש לתלמידים את כל שאר מילות הסוגיה. אולם, 

הכוונה היא כי הדגש יינתן על מילים אלו דווקא, ועליהן ייבחנו התלמידים במבחנים.

עיקרון יסוד: אנו נשאף שהפענוח וההחלטה תיעשה – במידת האפשר – על ידי התלמיד 
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באופן עצמאי. הסיבות לכך: הפענוח העצמאי מחזק את תחושת המסוגלּות של התלמיד 

ומחדד את יכולתו להיות לומד עצמאי.

מסיבה זו, כל מילה שאנו מאמינים כי התלמיד יוכל לפענחה באופן עצמאי, על סמך 

ידע מוקדם, היקש או הגיון – אנו נעדיף לתת לו את היכולת לעשות זאת באופן עצמאי 

ולבדוק שאכן עשה זאת כראוי. כדי להקל על מלאכה זו הודגשו המילים החדשות בטבלת 

ההישגים, ואילו המילים שכבר נלמדו בעבר צוינו ללא דגש.

כללים לזיהוי מילים: מתוך שאיפה להפוך את התלמידים לשותפים פעילים בזיהוי המילים, 

גם כאלו שעדיין לא נלמדו, ניסחנו עשרה כללים לזיהוי מילים. כללים אלו יוטמעו וייושמו 

בין השיעורים, וכך יהפכו את מלאכת הזיהוי למעניינת ומאתגרת יותר.

קריאה:

למידה טובה של הסוגיה נבחנת בכך שהתלמיד יודע לקרוא אותה כראוי מתוך הדף. 

הבסיס לכך הוא הקריאה בפיסוק נכון, אותה אנו מקנים לתלמידים באמצעות סימני עצירה 

המבוססים על התחלת הפסקאות, וכן פיסוק המבוסס על הבנת ֶהקשר הדברים. 

הגמרות המומלצות לכיתה ד הינן מנוקדות ומפוסקות. אמנם חלק מתפקיד הלמידה יהיה 

להקנות לתלמידים את מיומנות הקריאה בפיסוק נכון גם בגמרות ללא ניקוד ופיסוק, בהן 

יבחן המורה את תלמידיו לאחר שהסוגיה נלמדה בכיתה. ]המורה יחלק לתלמידים דפים 

ובהם קטע הגמרא ללא פיסוק והתלמידים יַפסקו אותו לפי 'מילים מנחות' שהמורה יציג. 

המילים המנחות הן מילים המציינות תחילת או סיום קטע[.

בטבלת ההישגים הושמו דגשים במהלך הסוגיות על תבניות פיסוק מיוחדות שבכל סוגיה.

היגוי:

היגוי המילים בארמית שונה מההיגוי בעברית בכמה דברים. הבולט שבהם: י'ה בסוף מילה 

– בעברית נקרא כפת"ח, בארמית כֵצירה. המורה ישים לב להיגוי הנכון של המילים על ידי 

התלמידים. לצורך זה צוינו בתכנית הלימודים דגשים בנושא ההיגוי.

ד. מבנה )חילוק-אפיון-קישור(

החלק המרכזי של הבנת הגמרא נעשה על ידי זיהוי והכרת מהלכי הסוגיה. לצורך הכרת 

המבנה ַנקנה לתלמידים את שלושת השלבים: חילוק, אפיון וקישור.

חילוק – התלמיד יזהה כי הגמרא איננה ִמקשה אחת אלא מחולקת לפסקאות שונות. 

באמצעות מילות המפתח יחלק התלמיד את הסוגיה לפסקאות.

אפיון – התלמיד יאפיין את הקטע ויגדיר את מטרתו באחד מתשעת המאפיינים: פתיחה, 
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השלמה, שאלת בירור, קושיה, סתירה, תשובה מבארת, תשובת אוקימתא, סיוע, מסקנה.

הכרת מבנה הגמרא תיעשה על ידי אותן מילים מנחות שטבעו רב אשי ותלמידיו, אותן 

נכנה 'מילות מפתח'. התכנית מתמקדת בכחמישים מילות מפתח מרכזיות שירכשו 

התלמידים בשנה זו, הכוללות – הכרת פירושן המילולי של המילים ומשמעותן במבנה 

הסוגיה )בחוברת צורפה טבלה מפורטת למילים אלו ולמשמעותן(. 

בטבלת ההישגים של כל סוגיה צוינו מילות המפתח החדשות )בדגש( וגם מילות המפתח 

שכבר נלמדו )ללא דגש( מתוך מטרה לחזור עליהן ולשננן, כדי שבסוף השנה יהיו בקיאים 

בכל המילים הנבחרות.

קישור – מבנה הגמרא אינו בהכרח כשורה ארוכה, לעתים הפיסקה השלישית באה בהמשך 

לפיסקה הראשונה וכדו'. שלב הקישור הוא שהתלמיד ֵידע לחבר את פיסקת הגמרא אל 

החלק אליה היא מתייחסת.

ה. הבנה פרשנות והיסק

חשיבה מסדר גבוה: 

מטרת הלמידה היא הפיכת התלמיד ללומד עצמאי פעיל. הווי אומר, לא רק שהתלמיד ֵידע 

את כוונת הנלמד, אלא בעצמו יחשוב על הצעד הבא, ינסה לתת תירוץ או  הוכחה, לדחות 

או להקשות. לשם כך ייתן המורה לתלמידיו במידת האפשר ויעוררם לחשוב לבד ו'לעלות' 

על שאלת הגמרא. וכן בשאלה יאפשר להם המורה לתרץ את השאלה מעצמם בעצמם ואף 

יכוון אותם לכך. דרך זו משתפת ומחברת את התלמידים ומסייעת להם להפוך ללומד גמרא 

עצמאי. 

מטרת החשיבה נמצאת בצורות שונות גם במטרות הבאות:

השוואה: אחת המיומנויות החשובות בגמרא היא השוואה בין משניות ובין דעות. דרך זו 

משמשת לקושיות רבות וכן להוכחות ולסיוע. המורה יַפתח אצל התלמידים את יכולת 

ההשוואה, ויעוררם להשוות בין משניות, דעות, נוסחאות, מקרים, ולמצוא את המכנה 

המשותף ביניהם וגם את השוני.

סיכום: הסיכום חשוב מאוד לסידור הסוגיה ולזכירתה. על כן, בסיום כל סוגיה יסכמו 

התלמידים את המהלכים המרכזיים שלה בקצרה. הדרך הטובה לסיכום כזה בכתב היא – 

באמצעות טבלה. המורה יחלק או ישרטט טבלאות בסיום הסוגיות, והתלמידים ימלאו את 

הטבלאות בכוחות עצמם. 

סיכום טבלאות: בעריכת טבלאות יש לשים לב לפרטים הבאים: 

1. הטבלה מסכמת את הנושא המרכזי בסוגיה.
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2. הכותרות מנוסחות בבהירות ובתמציתיות )רצוי על בסיס אחיד כמו: שם, מקרה, דין, 

טעם, שאלה, תשובה, דחייה וכדו'(

3. התלמידים יוכלו למלאותה באופן עצמאי.

4. התשובות הנדרשות בתוכה הינן קצרות ככל האפשר.

5. הטבלה מסייעת לתלמיד לדלות את הנתונים מתוך החומר )על ידי שימוש במילים מתוך 

הסוגיה(.

ניסוח: תלמיד שהבין את הסוגיה היטב בשכלו, יכול לנסחה במילים משלו ולא רק לחזור 

על מילות הסוגיה. זו משמעות החזרה 'בעל פה' – לחזור בלשונו ובסגנונו הוא על הסוגיה. 

לכן, המורה יַלמד את התלמידים לחזור ב'מילים שלהם', בכתב או בעל פה, על חלקים 

נבחרים או על סיכומי הסוגיה.

היסק: הגמרא מכוונת את הטעמים, הסברות והמקורות שהיא מצטטת כדי להעלות מהם 

מסקנות. לפרוך או לחזק, לחדש הלכה או לדחותה. למידה אמתית הינה כזו, שהתלמיד 

יודע להבין לא רק את הקטע המצוטט אלא גם להוציא את התוצאה המבוקשת. בכל שלב 

כזה, יכוון המורה את התלמידים להסיק בעצמם מתוך הקטע המובא בגמרא, את המסקנה 

המתבקשת. לדוגמה: כאשר הגמרא מביאה ברייתא לסיוע, ישאל המורה את התלמידים 

מה הם מבינים מתוך הברייתא, האם היא דוחה את הדברים או מסייעת להם? ומהיכן 

הדברים מוכחים בברייתא.

ו. ערכים ורלוונטיות  

התורה היא תורת חיים וידיעת הערכים העומדים ביסודה תורמת לחיבור לתכנים ולרצון 

לקיים אותה הלכה למעשה. אחת המשימות העומדות לפני המורה היא הפיכת הסוגיה 

לנושא מעניין ורלוונטי לתלמיד. כיוון שלעיתים נושאי הסוגיה אינם קשורים ישירות לחיי 

התלמיד. על כן, לפחות בשנים הראשונות של לימוד הגמרא, אנו חותרים שהתלמידים 

יראו עניין מרבי בסוגיה הנלמדת. כל זה כהקדמה לבניית ערכּה האמתי של הגמרא כלימוד 

התורה לשמה, במרוצת השנים. 

חיבור הגמרא לעולמו של התלמידים ייעשה באמצעות שלושה תחומים:

רלוונטיות 

המורה ישתף את התלמידים בדוגמאות של דילמות וסיפורים מהחיים, הממחישים את 

הסוגיה. כך יחוש התלמיד כי הדברים שנאמרו בגמרא משקפים את עולמו או את העולם 

המּוכר סביבו, מה שיחבר אותו להבין את הלבטים, הסברות והדעות בגמרא.

הלכה

הלכה פסוקה נוגעת לעולם התלמיד ומעוררת אצלו עניין, אך ההלכה נוגעת גם להבנת 
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הסוגיה היטב ולהשלמתה בפועל. בסיום הסוגיה יש להציג גם את ההלכה בפועל כפי שהיא 

מסוכמת בפוסקים ונוהגת למעשה.

ערכים

לימוד החכמה האלוקית בתורה בכלל, ובעניינינו בתלמוד, באה ביחד עם קניין מידות 

טובות ויראת שמים. עד כדי כך שחלקים שלמים בתלמוד מוקדשים לדברי מוסר וסיפורי 

מידות טובות. אך לא זו בלבד, גם בקטעי הלימוד העמוקים והמפולפלים עצמם, שזורים 

מסרים של יראת שמים ותיקון המידות.

אחת המטרות בהוראת הגמרא היא הקניית ערכיה, הגלויים והסמויים. מֵעבר לתועלת 

האדירה בהקניית ערכים של מוסר, יראת שמים ומידות טובות, הרי היא מחברת את 

הגמרא לעולמו הפנימי של התלמיד, וממחישה לו את התועלת הנפשית הגדולה שהוא 

מקבל מלימודה.

עזרים לשיעור

"עם כל הכבוד ל'מטרות' אבל איך מנחילים אותם בשיעור"? כולנו יודעים כי כדי להקנות 

מסר בצורה טובה, הדבר דורש חשיבה מראש על מנת למצוא דרך טובה ומעניינת להצליח 

בכך.

ראשית, אנו מאמינים בכך שלכל מורה יש את דרכו האישית אותה צבר מניסיונו כדרך 

המתאימה ביותר מבחינת אישיותו הוא, וכן מתוך הכרת התלמידים שמולו. יחד עם זאת, 

העומס הגדול על המורים לוקח מזמנם להכנת הסוגיה והעזרים המעניינים שיסייעו בידו 

להנחיל את אותן מטרות שקבע לעצמו.

לאחר טבלת ההישגים הצגנו אפוא דרכים שיכולות לסייע בהקניית המטרות הנדרשות 

בסוגיות, בצורה מעניינת ומגוונת שתחסוך למורים 'לשבור את הראש' בכל סוגיה מחדש.

הרעיון מאחורי הדברים הוא 'שיתוף המידע'. פנינו למורים רבים, שהגו או אספו רעיונות 

שונים דרכם ניתן להעביר את הסוגיות המגוונות. אספנו יחד רעיונות רבים והרי הם 

לפניכם, כדי לסייע לכם להשתמש בהם עבור הקניית מטרות הסוגיה.

העזרים לסוגיה נחלקים למספר סוגים: 

1. הכרת הקשיים שיש בסוגיה.  2. עזרים מובנים להקניית הסוגיה. 3. רעיונות להפעלה. 

4. רעיונות וסיפורים. 5. הלכה למעשה.

1. הכרת הקשיים בסוגיה 

בעוד המורה כבר מכיר את חומר הלימוד, התלמיד ניגש אליו בפעם הראשונה. התלמיד 

אף נטול רקע ואלו הם צעדיו הראשונים בגמרא. כך, שלעתים, מילים או משפטים שבעיני 



11

המורה ברורים ומובנים, בעיני התלמיד הם מוקשים, סתומים וחתומים.

בחלק זה ריכזנו נקודות קשות בסוגיה, מצד המורה או מצד התלמיד, ובהמשך לכך הצגנו 

דרכים להעברת החומר והקלתו על התלמיד.

2. עזרים מובנים להקניית הסוגיה.

למידה מסודרת וקבועה עליה להיעזר בכלים קבועים ומסודרים. הרגלת התלמיד לסכם 

את החומר בטבלה מסודרת או בתרשים, מסייעת לו לקנות את החומר ונותנת לו כלים 

לסדר לעצמו את החומר הנלמד.

לצורך כך הבאנו סוגי טבלאות ותרשימים על הסוגיות. טבלאות שממצות את נושא הליבה 

של הסוגיה. המטרה היא שהמורה יעתיק אותן אל הלוח או יצלם דוגמה לכל תלמיד, 

והתלמידים ימלאו אותן – במידת האפשר – בכוחות עצמם. הדבר ישמש מנוף ללמידה 

עצמאית לתלמידים וישמש ככלי מדידה עבור המורה, לחוש את מצב התלמידים בידיעת 

הבנת החומר.

3. רעיונות להפעלה. 

הפעלת התלמידים במהלך השיעורים יכולה לתרום רבות ל'חיות' וָלעניין שהם יגלו בחומר 

הלימוד. בחלק זה יוצגו רעיונות להפעלת התלמידים, בדרכי משחק, הצגה, ציור, יצירה 

ועוד.

4. רעיונות וסיפורים.

שיעור טוב מתחיל בסיפור יפה, בדוגמה מהחיים או בפתיחה מעניינת אחרת. גם בהמשכו 

של השיעור זקוק המורה לעשות מדי פעם אתנחתא, לרכז מחדש את הקשב של התלמידים 

באמצעות סיפור או רעיון מעניין. לצורך זה ליקטנו מאתכם, המורים, מגוון רעיונות 

וסיפורים שיכולים לסייע למורה בדרכו להקניית מטרות הסוגיה.

5. הלכה למעשה.

סוגיית הגמרא מעלה את הלבטים, הסברות לכאן ולכאן וחותרת לפסוק הלכה. אך בפועל, 

במרבית המקרים, הגמרא איננה פוסקת את ההלכה בפועל. להשלמת העניין, הבאנו את 

נקודת ההלכה בפועל, כדי להעשיר את עולמם של התלמידים ולחברם לסוגיית הגמרא 

מהיבט פרקטי ומעשי – שהוא למעשה תכליתו של הדיון התלמודי.

אנו מקווים ובטוחים כי מאמצינו הרבים לטעת את לימוד התורה ולהאהיב אותה על 

תלמידינו יצליחו. ונזכה להעמיד דורות של תלמידים ותלמידי תלמידים לומדי תורה מתוך 

יראת שמים ומידות טובות, עדי נזכה להתגלות וביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.   
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סוגיה 1

"אלו מציאות שלו"

)כותרות הדף, המשנה בדף כב, א(

הצעה לשאלת פתיחה:  בקייטנת 'גן ישראל' ערכו יום אפיית פיתות, במסגרתו הילדים אפו 

פיתות וקיבלו אותן. לאחר מכן מצא אבי פיתה שמתוכה מציץ מטבע של שקל. האם עליו 

להכריז על הפיתה *?

מיומנות מרכזית: רקע לגמרא ולנושא השנתי. )הכרת דף הגמרא , הכרת נושא המציאה, 

הכרת תפקידה של הגמרא ומיקומה כהמשך למשנה וחשיבות לימודה(.

ששת ההישגים בסוגיה

משנה )א. מסורת התורה שבעל פה . ב. סדרי משנה. ג. מסכת 

נזיקין, בבא מציעא. ד. המשנה מתומצתת( 

גמרא )א. עניינה באופן כללי(

הלכה כללי פסיקה א. רבי מאיר ורבי יהודה(. 

דמויות: רבי יהודה, רבי מאיר, רבי שמעון בן אלעזר

יסודות התורה 

שבעל פה

אֵבדה. )התלמידים ילמדו פסוקי 'השבת אבדה' מהתורה(, סימנים 

)וסימן הבא מאליו(, רשות הרבים, רשות היחיד. מושגים

מציעא, מתני', גמ'

פיסוק: התלמיד ילמד לעצור, לאחר רכיב הדין בסוגיה )כמו חייב 

להכריז( או לפני שם )רבי יהודה אומר(.

אוצר מילים, 

היגוי וקריאה

____________________ 

* תשובה בסוף הסוגיה:  פיתה רגילה אין בה סימן ולא צריך להכריז עליה, אבל אם היה בתוכה מטבע שנפל כאילו 
בטעות – 'סימן הבא מאליו', לפי תנא קמא )רבי מאיר(: 'סימן הבא מאליו' נחשב לסימן, וכן פסק השולחן ערוך 

וכן נוהגים הספרדים. לפי רבי יהודה הוא לא נחשב לסימן )כי אולי נפל מאליו והבעלים מתייאשים( ולכן לא צריך 
להכריז, וכן פסק הרמ"א ולכן למנהגינו אין צריך להחזיר.
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הכרת מבנה המשנה: התלמידים יכירו את כלל חלוקת המשנה לפי 

רכיביה: כאמד"ט  )כותרת, אומר, מקרה, דין, טעם( ויַתרגלו את 

חלוקת המשנה לפי זה.

כמו כן יכירו את החלוקה לרישא-מציעתא-סיפא, ויחלקו את 

המשנה לפי זה. 

הכרת דף הגמרא: התלמידים יזהו כותרות )שם הפרק, מספר 

הפרק, שם המסכת, מספר הדף, עמוד א ועמוד ב(.

התלמידים יכירו את עימוד עמוד הגמרא – הגמרא במרכז, ובצדיה 

– רש"י ותוספות. הכרת המבנה הפנימי הבסיסי, מתני' – גמ', 

וכותרות המצוטטות לפי סדר המשניות.

מבנה

השוואה והסבר: התלמידים ישוו את המשנה מול המשנה בדף 

כד ב "ואלו חייב להכריז", ימצאו מקבילות ויסבירו את ההבדלים. 

)לדוגמה: מדוע כריכות ברה"ר שלו, וברה"י חייב להכריז? מדוע 

ככרות של נחתום הרי אלו שלו ושל בעה"ב חייב להכריז?(

ניתוח: התלמידים יזהו מה 'חסר' כאן במשנה: 1. יש מילים 

לא מוכרות ומפוענחות )אנפוריא(, 2. חסרים טעמים במשנה 

)למחלוקת ר"מ ור"י, לדברי רשב"א(.

הסבר: התלמידים יסבירו/ ינסחו בלשונם את סברות המחלוקת של 

רבי מאיר ורבי יהודה )אם סימן הבא מאליו נחשב לסימן או לא(.

הבנה, 

פרשנות והיסק

תורה )א. הבנה ויגיעה(

אהבת ישראל )א. אכפתיות, אחריות לרכוש הזולת(. ערכים

קשיי לומד

 כריכות וככרות – התלמיד עלול להתבלבל ולהחליף ביניהם.
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רעיונות להפעלה

התמצאות בדף הגמרא. המורה יחלק לתלמידים דפי גמרא שונים )או ידפדף להם בהמשך 

הפרק(, והתלמידים יצטרכו לזהות: איזו מסכת? איזה דף? היכן המשנה? היכן הגמרא? 

היכן יש ציטוטים ממשנה? היכן מופיעים רש"י ותוספות? בשלב שני המורה יאמר את 

המיקום והתלמידים יצטרכו לפתוח – "דף לג, במשנה" וכיו"ב.

טבלת השוואה:

המורה ישרטט או יצלם טבלה ריקה והתלמידים ימלאו אותה בשלבים הבאים:

1. יפתחו את המשנה בדף כא, א: וימלאו את הצד הימני של הטבלה: למעלה כותרת, 

ומתחתיה כל מציאה בשורה בפני עצמה.

2. יפתחו את המשנה בדף כד, ב: וימלאו את הצד השמאלי של הטבלה: למעלה כותרת 

ומתחתיה יכתבו כל מציאה שדומה )או קשורה. לדוגמה: מעות – מעות, ציבורי מעות וכו'( 

למציאה מהטור הימני – במקביל אליה.

3. לאחר השלמת הטבלה, ישוו התלמידים בין הטבלאות, במטרה להבין מדוע הדין בצד 

ימין הוא 'שלו' ובצד שמאל 'חייב להכריז'

אלו מציאות שלו ואלו חייב להכריז

ואלו- ______________________ אלו מציאות _________________

מצא פירות בכלי או כלי כמות שהוא מצא פירות מפוזרין

מעות בכיס או כיס כמות שהוא

צבורי ____ צבורי _____

שלושה מטבעות זה על גב זה

מעות מפוזרות

כריכות ברשות היחיד כריכות ברשות הרבים

עגולי דבילה

ככרות של בעל הבית ככרות של נחתום
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- מחרוזות של דגים

- חתיכות של בשר

גיזי צמר הלקוחין מבית האומן גיזי צמר הלקוחין ממדינתן

כדי יין וכדי שמן אניצי פשתן

לשונות של ארגמן

הדין: הרי אלו ___________ הדין: הרי אלו _______

העשרה:

דיון: למה להשיב אֵבדה: פיתוח דיון ערכי. למה בכלל שיחזיר? למה שלא יחזיר?. וכן, אם 

ברצוננו לדבר על ערך האכפתיות והאחריות לרכוש הזולת, חשוב לפתח שיח ערכי סביב 

הדילמה המוסרית. לנסות לחוש את הקושי שלו וכן את האכזבה של מי שאיבד. לתת 

לתלמידים לספר על מקרה שבו אבד להם דבר יקר והצער שנגרם להם/ על מקרה שבו 

מצאו והיה להם קשה להחזיר/ על מקרה שבו החזירו להם דבר יקר שאבד ומה הייתה 

תחושתם.

העמקה: סברות המחלוקת בין חכמים ורבי יהודה בדין "סימן הבא מאליו". המטבע נפל 

בטעות לכיכר אבל אח"כ מן הסתם שם בעל הבית לאבידת המטבע. השאלה היא אם הוא 

ישים לב גם למקום הנפילה. רבי יהודה חושש שישים לב גם למקום הנפילה, ולכן לא 

יתייאש מהאבדה. ואילו לדעת חכמים כנראה לא ייזכר במקום הנפילה ולכן הוא יתייאש 

מהאבדה )סמ"ע על השו"ע ח"ו סי' רס"ב סק"ל(

הלכה למעשה:

לפי רבי, סתם משנה )רבי מאיר( – סימן הבא מאליו נחשב לסימן, וכן פסק השולחן ערוך. 

לפי רבי יהודה, לא נחשב לסימן )כי אולי נפל מאליו והבעלים מתייאשים( ולכן לא צריך 

להכריז, וכן פסק הרמ"א )שו"ע חו"מ סי' רס"ב סט"ו(. 
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סוגיה 2

משקל, מניין וחיתוך נחשבים לסימן?

)דף כג, ב: "מחרוזות של דגים וחתיכות של בשר . . שמע מינה"(

שאלת פתיחה:  דוד מצא ליד המכולת השכונתית, בשלושה מקומות שונים, את המוצרים 

הבאים: 1. שקית עם קילו סוכריות )הנמכרות במשקל(, 2. חצי אבטיח שחתוך למעלה 

בצורה מיוחדת.  3. חבילת כנפיים עוף. האם עליו להכריז עליהם או לא*?

מיומנות מרכזית בסוגיה - הכרת המושג 'אוקימתא'. זיהוי ופיסוק שאלות ותשובות בגמרא.

ששת ההישגים בסוגיה

תנאים ואמוראים )א. אמורא = מפרש(.

גמרא )ה. אוקימתא. י. איבעיות. יא. פשיטתם(

תורה שבכתב: )ה. מידות שהתורה נדרשת בהן – בניין אב(. 

יסודות התורה 

שבעל פה

- מושגים

אמאי,  כולי, עלמא, בעו, מיניה, נמי, תניא, איכא, הכא, מאי, 

עסקינן, הא, קתני, מינה, תלת. 

כללי ביאורי מילים: 1.  א' בסוף מילה נמחק

2. ד' בתחילת מילה ש/של 

קריאה: התלמידים יבדילו ויפסקו בין הברייתא לבין הגמרא. )על 

בסיס השפה – משנה בלשון הקודש, גמרא בארמית(.

אוצר מילים, 

קריאה והיגוי

____________________ 

* תשובה בסוף הסוגיה: על הסוכריות והאבטיח צריך להכריז, כי משקל וחיתוך נחשב סימן. על הכנפיים – לא, כי 
סוג החתיכה אינו סימן.
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אמאי, בעו, תניא, הכא במאי עסקינן, דיקא נמי, כי הא, שמע 

מינה.

קישור: 1. "מי לא תניא" – סיוע למה? )סיוע להנחת היסוד של 

השאלה, שסוג החתיכה הוא סימן(

2. "הב"ע בדאיכא סימנא בפסקה" – על מה בסוגיה מדובר? )על 

הברייתא(.

מבנה

ניתוח: לפני לימוד הסוגיה, התלמידים ינתחו האם באמת אין 

סימנים במחרוזות וחתיכות?

הסבר: התלמידים יבינו מה הדמיון וההשוואה בין משקל למידה 

ומשקל )כולם סימנים 'מספריים'(.

פרשנות והיסק – התלמידים ֵידעו כיצד התפרשו הקטעים "מחרוזות 

של דגים" ו"חתיכות של בשר" לפני הסוגיה, וכיצד היא הם 

מתפרשים לאחר הסוגיה. 

ניתוח: התלמידים יבחינו בין התירוצים. האם התירוץ קיבל את 

השאלה )ובעקבותיה שינה את המשנה שלנו – אוקימתא במשנה(, 

כמו בשלוש הקושיות הראשונות, או שהתירוץ דחה את הקושיה 

)ע"י הפרכת המקור עליו התבססה הקושיה(, כמו במקרה של 

חתיכה גופא. 

היסק להלכה: התלמידים יסיקו לגבי –  קשר / מנין / צורת חיתוך / 

סוג החתיכה – מה נחשב לסימן ומה לא? )משקל מידה, מניין, צורת 

חיתוך – נחשבים לסימן. סוג החתיכה )צוואר או ירך( – לא נחשבת 

לסימן(.

הבנה, פרשנות 

והיסק

תורה )ד. תורת חיים(.

שמירת הרכוש )ב. סדר וסימנים(.  ערכים
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קשיי לומד: 

מילים: "בעו" – שאלו )ולא "באו"(. מי – )בארמית – מאן(, מילה מבלבלת )=האם, ולא 'מי' 

בשפת ימינו. 

הבנה: "אמאי, להוי קשר סימן". התלמיד יכול לפרש "מדוע שיהיה הקשר סימן" – ולא...

עזרים – סיכום שאלות ותשובות

התלמידים ישלימו את הקטעים החסרים:

תשובה שאלה תשובה שאלה הקטע במשנה

ב__________ ולהוי 
_____ סימן 

ב______  להוי______ 
סימן

מחרוזות של 

דגים

)לא מפורשת( ולהוי 
_____ סימן 

ב______  להוי ______
סימן

חתיכות של 

בשר

הלכה למעשה: משקל ומניין, צורת חיתוך – נחשבים לסימן. סוג החתיכה )כמו כנפיים, או 

חזה עוף וכדומה( אינם נחשבים לסימן )שו"ע סי' רסב סעיף ג, ורס"ז סעיף ז' וראה בסוגיה 

20 הלכה – שמשקל ומניין הם סימנים בדרגה ב' שמחזירים רק לאדם הגון ולא לרמאי 

עיי"ש(.
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סוגיה 3

מציאת חביות יין

)שם: אמר מר כדי יין  . . שקול לנפשך"(

שאלת פתיחה: מעשה אמתי שאירע בכפר חב"ד: אברך אחד מצא בגניזה ספר תניא 

ולתדהמתו מעבר לכריכה הייתה חתימת יד קדשו של הרבי. התברר שהספר היה בספרייה 

של סב המשפחה שנפטר וילדיו, שלא ידעו את ערכו של הספר, פינו אותו יחד עם 

ספרים ישנים בלתי שימושיים – לגניזה – האם עליו להחזיר את ספר התניא היקר לבני 

המשפחה*?

מיומנות מרכזית: סוגיית ורמינהו**.

ששת ההישגים בסוגיה

גמרא )טז. קושיות  – ורמינהו(. 

משנה – )יא. אופני העמדתה – אפילו תימא אידי ואידי(. 

תנאים ואמוראים )ד. מרב לתלמיד(.

יסודות התורה 

שבעל פה

'אבידה מדעת'. חביות יין. מושגים

הא, תנן, א"ר, מתניתין, אי, תימא, אשכח, קשיא, אתא, כי, ליה, 

א"ל, זיל, שקול.

כללי ביאורי מילים 

3: השלמת אותיות: תימא = תימא )תאמר(, אי = אם.

4: י'ה בסוף מילה = ו בחול"ם. )ליה=לו, ביה=בו( 

היגוי: י'ה בסוף מילה נקרא בֵצירה )ולא בפת"ח כמו בעברית( 

התלמידים יתאמנו על המילים: ֵליה, ֵּביה

אוצר מילים, 

היגוי וקריאה

אמר מר, והא תנן, לא קשיא, כי הא. 

קישור: בהמשך למה באים תירוצי רב הושעיא )בהמשך לר' זירא( 

ואביי )בהמשך לסתירה(. 

מבנה

____________________ 

* תשובה בסוף הסוגיה: במהלך הסוגיה למדנו על "אבידה מדעת", כאשר אדם שם חפץ במקום שיילקח משם ע"י 
אחרים אין חיוב להחזיר לו. ]לפועל אותו אברך כן החזיר לפנים משורת הדין, מצד "ועשית הישר והטוב"[.

** כולל שני סוגי התירוצים: תירוץ מחלק )המשנה ברשום והברייתא בפתוח( ותירוץ מחבר )"אידי ואידי ברשום ולא 
קשיא"(.
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הסבר: התלמיד ֵידע את ההבדל בין  'רשום' ל'מציף' ובין 'קודם 

שנפתחו האוצרות' לבין 'אחר שנפתחו' ומה ההשפעה להלכה אם 

צריכים להחזיר את החבית.

התלמידים יבינו את החיסרון בכך שזו 'אֵבדה מדעת' – שזה פשיטא!

היסק ופרשנות: "חביות של יין ושל שמן . . הרי אלו שלו". למסקנת 

הגמרא על ֵאילו חביות מדובר? – שתי אפשרויות )רב זירא אמר רב – 

בלא רשום )מציף(, אביי – ברשום לאחר שנפתחו האוצרות(. 

סיכום וניסוח:  התלמידים יסכמו את שאלת הסתירה ואת שני 

התירוצים בטבלה ובע"פ.

הבנה, פרשנות 

והיסק

שמירת הרכוש )ה. שמירת החפצים(. ערכים

קשיי לומד:  מילים: המילה ַאשכח – מצא )ולא – שכח(.

הבנה: שינוי חשיבה. מקודם הבנו שרושם זה סימן, ואילו לפי אביי "אפילו תימא אידי ואידי 

ברשום". "לאחרי שנפתחו האוצרות", רושם אינו סימן, כי יש הרבה חביות רשומות.

עזרים – דין חביות של יין

משנה ברייתא פעולה

חייב להכריז הרי אלו שלו דין מצא כדי יין וכדי שמן דין

רב זירא תשובה 1(

רב הושעיא  תיקון התשובה

אביי תשובה 2

רעיונות להפעלה: יצירת דמוי חבית / ו'רשימה'.

הלכה למעשה:  'אֵבדה מדעת' – כלים או משחקים שהונחו במקום שלא נשמר כלל – אין 

צריכים להכריז. לדעת השו"ע )מחבר( אסור לקחת אם יש בהם סימן, למנהגינו )כדעת 

אדמו"ר הזקן( מותר לקחת אותם, כי הם הפקר.
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סוגיה 4

מקום האֵבדה – נחשב סימן?

)שם. בעא מיניה . . חלפי"(

שאלת פתיחה: דני מצא חמש אבנים מתחת לספסל הכחול בגינה – האם עליו להכריז*?

מיומנות מרכזית: הכרת נוסחאות )והשוואה ביניהם(.

ששת ההישגים בסוגיה

תנאים ואמוראים ) ה. נוסחאות(.

גמרא )תפקידי הגמרא - ד. בירור הטעם(.

יסודות התורה 

שבעל פה

נהרות בבל )רקתא דנהרא( מושגים

אי, הכא, מאי, עסקינן, טעמא, אמרינן, ליה, כי, היכי, נמי, איכא, 

אמרי,  גברא, לימא, אשכח, בי, אתא, א"ל, זיל, שקול, א"ר.

קריאה – פיסוק: התלמידים יצטרכו לפסק בעצמם את שאלות 

ותשובות הגמרא )מילה מנחה: א"ר(, ואת הדו-שיח בין רב לההוא 

גברא )מילה מנחה:  א"ל(.

אוצר מילים, 

קריאה והיגוי

איכא דאמרי, ההוא גברא, מאי טעמא, בעא מיניה, הכא במאי 

עסקינן.
מבנה

השוואה: התלמידים ישוו בין שתי  הנוסחאות בדברי רב מרי )רצוי 

באמצעות טבלה – בעזרים(. וימצאו את ההבדלים בניסוח ובהלכה 

)האם מסכים עם רב זביד / כן לא(.

התלמידים ישוו בין הבעיא הזאת לבין הבעיא ששאלו מרב ששת 

)סוגיה 2( וימצאו את המשותף ואת ההבדלים )ראה טבלה בעזרים(.

ניתוח והיסק: התלמידים יצטרכו בכל שלב לענות: לפי קטע זה, 

מקום הוי סימן? וכן: לפי מסקנת הגמרא, האם הבעיה נפשטה?

סיכום וניסוח: התלמידים יסכמו את הסוגיה בכתב ובעל פה.

הבנה, פרשנות 

והיסק

הליכות )א. דוגמה חיה(. ערכים

____________________ 

* תשובה בסיום הסוגיה: להלכה נפסק שמקום הוי סימן, ולכן: אם ניכר שהם דרך נפילה – הרי אלו שלו, כי האיש 
לא יודע בדיוק איפה הם נפלו. אם הם דרך הינוח – חייב להכריז, בגלל המקום. אבל אם העלו חלודה – הרי אלו שלו 

)כמו שראינו בסוגיה "דקדחי בה חלפי"(.
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עזרים –  השוואה בין הבעיא מרב ששת לבעיא מרב נחמן

דחיית 

התשובה

הלימוד המקור 

לתשובה 

-תניתוה

הבעיה הנשאל השואל

______ הוי 

סימן או לא 

הוי סימן?

______הוי 

סימן או לא 

הוי סימן?

התלמידים יסכמו בטבלה את שתי הלשונות וישוו ביניהם

אתרמי נמי  דאמרינן ליה כי 

היכי דאתרמי

מאי טעמא אמור רבנן גירסא

___________________ ____________ ________לא הוי סימן 1

___________________ ____________ ________לא הוי סימן 2

לפי גירסה 1, מקום / רקתא דנהרא לא נחשב לסימן. האם מקום נחשב לסימן? כן /לא

לפי גירסא 2, מקום / רקתא דנהרא לא נחשב לסימן. האם מקום נחשב לסימן? כן /לא 

כתוב בלשונך מהו ההבדל ההלכתי בין הגירסאות: ___________________________

רעיונות להפעלה – התלמידים יציירו את סיפור "ההוא גברא" בקומיקס

הלכה למעשה: "מקום הוי סימן" )שו"ע חו"מ סי' רסז סעיף ז(, ולכן: אם ניכר שהם דרך 

נפילה – הרי אלו שלו, כי האיש לא יודע בדיוק היכן הם נפלו. אם הם דרך הינוח – חייב 

להכריז, בגלל המקום. אבל אם העלו חלודה – הרי אלו שלו )כמו שראינו בסוגיה "דקדחי 

בה חלפי"(. 
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סוגיה 5

השבת אֵבדה לתלמיד חכם

)"ר"ש בן אלעזר אומר . ." – כד, א – "כפתיה ואודי"(

שאלת פתיחה: דודי מצא חת"ת ללא סימן בבית הכנסת. לפתע ניגש אליו חסיד מבוגר וטוען 

שהוא מזהה את החת"ת וזה שלו – האם עליו להחזיר את החת"ת לחסיד1*?

מיומנות מרכזית: קטע 1( הכרת צורת החשיבה "היכי דמי". קטע 2( פענוח עצמאי של 

ביאורי מילים.

ששת ההישגים בסוגיה

גמרא )תפקידי הגמרא – ג. פירוש המשנה(יסודות התורה שבעל פה

תנאים ואמוראים )ז. חידוש, "נפקא 

מינה"(.

דמויות: מר זוטרא חסידא )ראה סיפור 

בהעשרה(

תלמיד חכם.מושגים

מאי, א"ר, היכי,  אי, כי, אית, לית, בהו,  אוצר מילים, קריאה והיגוי

מינה, ליה,   תלת, מילי,  בר, בי.

כללי ביאורי מילים:

כלל 5: אותיות מתחלפות: ת=ש. ה=ח. ד=ז 

)תלת, לאהדורי(.

כלל 6: הו _בסוף מילה(=ם )בהו, במלייהו(.

היגוי )חזרה(: י-ה בסוף מילה, בֵצירה ולא 

בפתח. המשמעות יה=ו )ידיה, כפתיה, ליה, 

חבריה(.

זיהוי עצמי של ב”מ בסיפור לפי כל הכללים 

.1-6

1 * תשובה בסיום הסוגיה: אם החסיד הוא מוחזק כאדם ישר שאינו משנה בדיבורו כלל – צריך להחזיר לו.
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היכי דמי, לעולם, מאי, לעולם. מבנה

תרשים – התלמידים יערכו תרשים של 

הסוגיה.

הסבר: התלמידים יבינו את ההבדל בין הבנה, פרשנות והיסק

השאלה )היכי דמי( לתשובה )לעולם(. 

בשאלה חשבנו שהעיקרון המנחה הוא 

רק הסימן, בתשובה התחדש שלפעמים 

מחזירים גם ללא סימן – בטביעות עין.

"בהני תלת מילי עבידי רבנן וכו'". 

התלמידים ֵידעו  להסביר מדוע מַשנים 

חכמים בשלושת עניינים אלו )מסכת, 

פוריות )צניעות(, ואושפיזא(.

נקודה מרכזית – היסק: התלמידים ֵידעו 

לחזור על הנקודה המרכזית של הסוגיה – 

מחזירים לתלמיד חכם )שמוחזק לנו כדובר 

אמת תמיד( בכלי ששבעתן העין, גם ללא 

סימן.

הליכות )ג. דיבור. ח. צניעות(. ערכים

מצוה )ג. לפנים משורת הדין(.

קשיי לומד – הבנת "היכי דמי" מורכבת. ניתן לפשטה באמצעות העזרים הבאים: 

פתיחה: לפי תשובתו של רב יהודה אמר שמואל – בכלים חדשים צריכים להחזיר רק כששבעתן 

העין. הגמרא בודקת על מה הוא דיבר – ישנן שתי אפשרויות: 1. שיש סימן, 2. שאין סימן.

מלא בטבלה האם לדעתך צריך להכריז או לא?

לא שבעתן העיןשבעתן העין

אית בהו סימן

לית בהו סימן
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הבה נראה האם הדין של רב יהודה מסתדר באחד במקרים הללו.

מדוע אינו מסתדר במקרה א'?

בלשון הגמרא_________________________________

בלשונך_____________________________________

מדוע אינו מסתדר במקרה ב'?

בלשון הגמרא_________________________________

בלשונך_____________________________________

קשיים ערכיים בסוגיה: א. הסברת הסיבה שחכמים משנים בדבריהם ב"פוריא", עניינים 

שבצניעות. ניתן לפרש "פוריא" מלשון "פוריות", שאין משתפים בעניינים הקשורים 

עם צניעות גופו של האדם )כמו לספר בתחילת היריון וכדו'(. רק במקום פגיעה )ראה 

בערכים – צניעות(.

א. מדובר  לטובתו?  – אפילו שזה  אושפיזא   – חֵברו  על  דבר-גנאי  לומר  מותר  איך  ב. 

במקרה שיודע שחֵברו מעדיף את זה. ב. לפי התוספות, אומר את זה רק לאנשים לא 

מהוגנים, ולאנשים מהוגנים אומר את האמת.

ומר  הגביע  של  הסיפור  את  בקומיקס  יציירו  או  יציגו  התלמידים  להפעלה:  רעיונות 

זוטרא.

העשרה: המהרש"א פירש "בפוריא" – בפורים, אז תלמיד חכם יכול לשנות בדיבורו 

ולהפוך בין "ארור המן" ל"ברוך מרדכי" לפי שהוא שתוי יין )"חייב איניש לבסומי 

בפוריא עד דלא ידע"(...

בפירוש ספר 'מאירת עיניים' )על השולחן ערוך( נתן סימן לדבר: "אלף פיך לומר איני 

יודע" – אל"ף ראשי תיבות: אושפיזה, לימוד, פוריא.

לגלות על ילד שנכשל בגניבה

בקשר לסיפור עם 'מר זוטרא', שואל ה'בן יהוידע' ]הרב יוסף חיים מבגדד, בעל ה'בן 

איש חי'[ על פירוש רש"י: מדוע למד שהגביע נגנב מהאושפיזא, אולי נגנב ממר 

זוטרא עצמו? ומתרץ: אילו היה נגנב ממר זוטרא עצמו אולי היה מוחל, כי הגנב היה 

תלמיד חכם ויש חשש שֵיצא לתרבות רעה אם יתגלה קלונו. ורק בגלל שהגביע נגנב 

מהאושפיזא היה פה חשש לחילול השם.
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ובהקשר מעשה עם הגאון רבי יהודה לייב הורביץ, בעל ה'של"ה' )שני לוחות הברית(, 

שבֵעת היותו בגרמניה, נגנבו מביתו כפות של כסף. תלמיד אחד נחשד בדבר, השל"ה 

חקר ודרש ואכן מצא את הכפות אצלו. אותו תלמיד התבייש מאוד ומרוב הבושה 

המיר את דתו, התעשר והפך להיות שר המכס בארץ הקודש בעיר יפו. השל"ה לא 

ידע מזה. כעבור כמה שנים הגיע השל"ה לארץ, וכשבא ליפו ביקשו תלמידו )לשעבר( 

להיכנס אליו לחדרו. הוא הוציא שם סכין חדה ואמר לו שיקרא 'וידוי' כי הולך לשחוט 

אותו רח"ל. השל"ה נחרד וקרא "שמע ישראל" בכוונה גדולה בעיניים עצומות. 

המומר הרכין ראשו עליו, נישק אותו ואמר לו שהוא תלמידו והוא מכיר בצדקותו 

ועשה את זה בגלל שהיה כתם קטן על השל"ה בכך שגילה את גניבתו וזה היה עילה 

לכך שהוא המיר את דתו.

סיפור זה מעלה שאלה לדיון: אם ידוע לי כי ילד מסוים גנב ממני משהו, אבל אני 

חושש שאם אספר על כך למנהל הוא ייתפס ויתגלה קלונו, דבר שעלול להשפיע 

לרעה על הנהגתו. השאלה היא: האם לגלות או למחול? )סברות: אם לא נגלה, הילד 

יכול לגנוב עוד ועוד. אם נגלה, הדבר יכול להשפיע עליו לרעה(.

שימוש בממון החבר שלא מדעתו

סיפור נוסף על חסידותו של מר זוטרא, מופיע בגמרא בדף כב עמוד א )ניתן לראות 

מבפנים(: "אמימר ומר זוטרא ורב אשי אקלעו לבוסתנא דמרי בר איסק, אייתי אריסיה 

תמרי ורימוני ושדי קמייהו אמימר ורב אשי אכלי, מר זוטרא לא אכיל". ושם מסביר 

זוטרא החמיר  זאת מר  ובכל  נתן מעצמו,  התוספות שהסיבה היא רק בגלל שהאריס 

על עצמו שם. אבל לחכמים מעצמם היה אסור לקחת לפי כל הדעות, אפילו שיודעים 

בוודאות שבעל השדה ישמח, וכן נפסק להלכה )אדמו"ר הזקן הלכות מציאה ופיקדון 

סעיף ד(.

הלכה למעשה: יש להחזיר אבדה ב'טביעות עין' רק לתלמיד חכם אמיתי, דהיינו שאינו 

מַשנה בדיבורו כלל חוץ מג' הדברים שמותר לשנות בהם.

הרמ"א הוסיף כי רק במקום שמצויים תלמידי חכמים, כמו בבית המדרש, חייב להכריז 

)כי במקום שאין מצויים תלמידי חכמים, התלמיד חכם המאבד מתייאש, כי לא חושב 

שידעו שנפל ממנו(. בנוגע להגדרת תלמיד חכם כותב הרמ"א שאין צורך בעדים על כך 

שאינו משנה בדיבורו אלא אם כן ידוע אחרת.

דין  נוהג  כיום  אם  ט( מסתפק  סעיף  ופיקדון  מציאה  )הלכות  הזקן  ]להעיר שאדמו"ר 

"תלמיד חכם" לעניין טביעות עין. אך למעשה לכאורה, ראוי להחמיר כי 'השבת אֵבדה' 

היא מדאורייתא[.
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סוגיה 6

אֵבדה האבודה מכולם

)"תניא מודה רשב"א . . מתיאשין מהן"(

שאלת פתיחה: בית משפחת צוברי עלה בלהבות. מנדי, השכן, הלך להציל את חֵברו 

דני צוברי, ובינתיים לקח גם מחשב שכמעט נשרף שם – האם עליו להחזירו2*?

מיומנות מרכזית: הכרת תפקיד הברייתא )זיהויה, פירושה בגמרא(.

ששת ההישגים בסוגיה

ברייתא )א. עניינה. ב. חשיבותה. ד. יסודות התורה שבעל פה

פירושה ותיקונה( 

נחיצות הברייתא – כגורם מרחיב 

למשנה.

-מושגים

תניא, אמאי, ליה, תנן, התם, כי.אוצר מילים, קריאה והיגוי

קריאה: פירושי הגמרא מופיעים 

באמצע הברייתא. התלמידים יבחינו 

בין הברייתא למילות פירושיה )על 

בסיס שינוי השפה(.

2 * תשובה בסיום הסוגיה: אֵבדה במקום שהבעלים מתייאשים לגמרי, כמו בשריפה או בים, אם הם לא יכולים 

להגיע או שלא מנסים להגיע ולהציל – הרי אלו שלו )אבל לפנים משורת הדין עליו להחזיר. וכן אם יש חוק 
במדינה שאסור לקחת במקרים כאלו, כמו שיש כיום לגבי שריפה או הצפות – גם חייב להחזיר. ולכן לפועל היום 

חייב להחזיר(.
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"תנן התם" – שנינו שם. במסכת מבנה

אחרת. 

]תניא, מאי, אמאי, כי ההוא[

חילוק, אפיון וקישור הברייתא: 

התלמידים יַפרקו את הברייתא 

למקרים ודינים ואחר כך ימצאו את 

המחבר בין הדינים.

קישור: “כי ההוא” – דוגמה למה?

“וכן היה” המשך של מה? )של 

הברייתא שנשנתה מקודם(.

השוואה והיסק: התלמידים ַישוו הבנה, פרשנות והיסק

בין דברי רשב"א במשנתנו לדבריו 

בברייתא – ויסיקו מה התווסף?

סיכום וניסוח: מהם הדברים בהם 

מודה רשב”א? )אֵבדה במים, חיות 

רעות ומקומות ציבוריים(.

אהבת ישראל )ד. ויתור(.ערכים

קשיי לומד: בברייתא כתוב שמי שמצא שניים הרי זה סימן, ואילו במשנה שלנו כתוב 

"מחרוזות של דגים הרי אלו שלו", אפילו שמדובר בכמה! התוספות מתרץ: א. בדרך 

נפילה – המספר אינו סימן, רק בדרך הינוח. ב. במשנה מדובר שמצא אחד בלבד, אפילו 

דרך הינוח )וראה בהלכה את היוצא מכך להלכה למעשה לגבי המוצא מספר שטרות 

בדרך נפילה(.

עזרים: התלמידים ימלאו את הטבלה. לאחר מכן יחברו בין המשותפים וינסו להגדיר 

את הצד המשותף בהם )חיות, מים, מקום ציבורי(.
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המציל מן

ומן

ומן

ומן

ומן

ומ

ב______   המוצא 

ו____

דין:_________________

טעם:________________

רעיונות להפעלה: התלמידים יתחלקו לקבוצות. כל קבוצה תצייר אֵבדה במרחב אֵחר 

שהיה פעם: מים )ים, נהר(, מדבר )חיות רעות(, עיר )סארטיא ופלטיא(.

העשרה – חיות טורפות:

בזמן הגמרא, חיות טורפות )אריות, דובים נמרים וכדו'( היו מסתובבות חופשי 

במדברות וביערות. מדי פעם הן היו מתקרבות למקום יישוב בני אדם וחוטפים 

מהכבשים וכדו'.

אחת החיות המובאות כאן היא ה'ברדלס'. מיהו ה'ברדלס'? רש"י מביא שתי 

אפשרויות: 1. צבוע. 2. חיה קטנה שדרכה להרוג אווזים ותרנגולים. התוספות 

)במקום אחר( מעירים, כי מכך שהגמרא מביאה אותו יחד עם הארי והדוב משמע 

שהוא חיה גדולה שיכולה להרוג אדם. ואכן, יש מפרשים כי הכוונה בבדרלס היא למה 

שאנו מכנים כיום ברדלס, צ'יטה, שהיא החיה המהירה בטבע.

המאסר הראשון

בקשר לערכים – אנו למדים בסוגיה, כי אין חייבים להחזיר במקרה של אֵבדה אבודה 

מהשני לגמרי, אבל מצד מידת חסידות כן מחזירים.

מסופר על אדמו"ר הריי"צ שבילדותו, בעיירה ליובאוויטש, ראה כיצד שוטר גוי לוקח 

גדי מיהודי מסכן שסחב הרבה תרנגולים וגם את הגדי בידיו. הרבי הריי"צ לא היסס 
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וקרא לשוטר להחזיר את הגֵזלה ומשלא הסכים קפץ ותלש את ה'דרגות' מעל כתפיו. 

ההמשך היה שהרבי הריי"צ הושלך אל בית המאסר ובהיות שם שינן בעל פה משניות 

וכו' עד ששוחרר בעקבות התערבות אביו, הרבי הרש"ב. מכל זה רואים עד כמה גדולי 

החסידות משמשים לנו דוגמה חיה של מסירות נפש עבור טובתו הגשמית של יהודי 

אחר, למרות שהרבי הריי"צ סיכן את עצמו בזה )דומה למציל מהארי ומן הדוב וכו'(.

הלכה למעשה: המוצא אֵבדה ְבמקום שהבעלים מתייאשים, כמו בשריפה או בים – אם 

הם לא יכולים להגיע או שלא מנסים להגיע ולהציל, הרי אלו שלו )אבל לפנים משורת 

הדין עליו להחזיר. וכן אם יש חוק במדינה שאסור לקחת במקרים כאלו, כמו שיש כיום 

לגבי שריפה או הצפות – גם חייב להחזיר(.

המוצא מספר פריטים שאין בהם סימן, כגון שמצא מספר שטרות. אם הם נמצאו דרך 

הינוח, עליו להכריז, כי המְספר מהווה מניין. אם הם בדרך נפילה, אין צריך להכריז, כי 

המאבד לא יוכל לתת סימן, שהרי אין וודאות שנפלו יחד(.

]כשרות ההדס שנשרו עליו – להלכה פסק אדמוה"ז בסי' תרמ"ו ס"ד פסק שכשר 

רק כאשר ברוב הקינים )שורות שבכל אחד מהם יוצאים 3 עלים( נשארו שני עלים. 

ומוסיף )ס"ט ובסימן תרמט( שכאשר יבשו רוב העלים אם השלוש עליונות נשארו 

לחים אזי הם מכשירים את הכול ביום הראשון, ובשאר הימים כשר כשהשלוש 

עליונים אינם לחים רק כמושין[.
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סוגיה 7

מציאה במקום ציבורי )הסֵפקות(

)"איבעיא להו" – דף כד א, עד הת"ש השני(

שאלת פתיחה: אברמי הלך ביום שישי ל'מבצע תפילין' בתחנה המרכזית בתל אביב. 

לפתע הוא מצא מכשיר נייד )פלאפון( מושלך באמצע הרחוב – האם עליו להכריז3*?

מיומנות מרכזית: הכרת 'איבעיא' מורכבת.

ששת ההישגים בסוגיה

גמרא )י. איבעיות. יא. איבעיא מורכבת. יסודות התורה שבעל פה

יב. פשיטת האיבעיא ממשנה וברייתא(. 

)ו. זיהוי התנא – "מאן שמעת ליה וכו'"(.

דמויות: התנא רבי שמעון בן אלעזר 

)תלמיד רבי מאיר(.

משנה )ח. מדויקת בדוגמאותיה – “מאי 

אריא”(.

בתי כנסיות ובתי מדרשות, סימניםמושגים

כי, קאמר, אפי', איבעיא, להו, דלמא, אוצר מילים, קריאה והיגוי

תא, מאן, דידן, השתא, למימר, ליה, 

בתר, ת"ש,  אי, מאי,   איכא, בהו

פיסוק: התלמידים יַפסקו ויזהו את קטעי 

האיבעיא, לפי המונחים “את”ל, או 

דלמא” / או.

חילוק בין הברייתא לבין הגמרא )על פי 

הבדלי השפה(.

3 * תשובה לשאלת הפתיחה תהיה רק בסוגיה הבאה.
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איבעיא להו, תא שמע, שמעת מינה, מבנה

מאי איריא 

)הכא במאי עסקינן, אלא, לעולם(

קישור: התלמידים יַקשרו בין האת"ל 

לדילמא הקודמת )מצורפת טבלה 

ליישום(.

תרשים: התלמידים יערכו תרשים מבנה 

הסוגיה.

רעיון מרכזי, היסק: התלמידים יזהו את הבנה, פרשנות והיסק

הנקודה המרכזית של הבעיות )בירור 

ההלכה בפועל – המוצא אֵבדה במקום 

ציבורי של יהודים או של גויים, מה הדין?(

פרשנות: 1. ֵאילו שתי אפשרויות יש 

ב"בתי כנסיות" )כנענים או ישראל(, ומה 

הנפקא מינה ביניהם )אם גם ברוב ישראל 

הרי אלו שלו(.

2. ֵאילו שתי אפשרויות יש ב"המוצא 

מעות" )צרורין, או מפוזרים( ומה הנפקא 

מינה ביניהם )אם אבידה שיש בה סימן 

במקום ציבורי הרי אלו שלו(.

ניתוח: איזה ספק רוצה הגמרא לפשוט 

מהתא שמע הראשון )הספק הראשון – 

רשב"א דיבר גם ברוב ישראל(.

ניתוח והיסק: התלמידים ינסו לפשוט 

את האיבעיא מעצם מהברייתא – ע”י 

ההדגשה בתי כנסיות וכו’ – מי אומר אותה 

)רשב”א( ומה רואים מכך )שגם ברוב 

ישראל הרי אלו שלו(.

תפילהערכים
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קשיי לומד: הבנת ה"אם תמצא לומר", כיצד היא מתייחסת לאופן אחד מתוך שני אופני 

הבעיא.

עזרים – להקניית האיבעיא המורכבת:

צד ב’ )או / או דלמא(צד א’הנושא

רשב”א אומר המוצא 

.. בכל מקום שהרבים 

מצויין בו הרי אלו שלו

כי קאמר 

רשב”א ברוב 

________ אבל 

ברוב _____לא

אפילו ברוב _____ נמי אמר 

)    ( את”ל אפילו בורב 

______ נמי אמר

________ רבנן 

עליה

______   ___

ברוב ______ )    ( ואת”ל _____

ודאי פליגי

ברוב _______ - 

פליגי

______  ___

)    ( ואת”ל פליגי 

אפילו ברוב _______

___ _______ כמותו______ כמותו

)    ( את”ל _____ 

כמותו

דוקא ברוב 

_____

אפילו ברוב _____

היא האפשרות  – האם  לומר"  "אם תמצא  כל  יבדקו  מילוי הטבלה התלמידים  לאחר 

הראשונה או השנייה. אם זו האפשרות הראשונה הם יציינו בתוך הסוגריים את הספרה 

1, אם היא האפשרות השנייה הם יציינו את הספרה 2.

הלכה: בחלק זה עדיין זו לא נפסקה ההלכה, ראה בסוגיה 8.
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סוגיה 8

מציאה במקום ציבורי )הלכה ו'מעשה'(

)המשך הסוגיה )כד, ב( "ההוא גברא . . מתניתין"(

שאלת פתיחה: השאלה מהסוגיה הקודמת4*.

מטרה מרכזית: ביאורי מילים, פיסוק עצמאי של שאלות ותשובות.

ששת ההישגים בסוגיה

תנאים ואמוראים )ג. מרב לתלמיד. יסודות התורה שבעל פה

ד. סמיכה -זיהוי אמוראי בבל או 

אמוראי ארץ ישראל(. ה. נוסחאות – 

"אמרי לה"(

דמויות: שמואל, אבוה דשמואל, רב, 

רב נחמן, רב יהודה, אביי, רבא, רבי 

חנינא, רבי יצחק נפחא, רבי יוחנן, 

רבי יוסי הגלילי, רבי אמי ורבי אסי 

)עיין בתוס’ ד”ה “אתא לקמיה” מי 

היה גדול ממי(. 

זוטו של ים. לפנים משורת הדין. מושגים

נהרות בבל.

4 * תשובה )לשאלה מהסוגיה הקודמת( בסיום הסוגיה: תל אביב יש שם רוב יהודים אך אינם שומרי תורה ומצוות. 

ולכן 1. אם יש לו דרך לדעת של מי המחשב – יש להחזיר לו – כי נהגו לפנים משורת הדין להחזיר לכל יהודי גם 
שאינו שומר תומ"צ. 2. אם אין שם - לעניין ההכרזה הרי זה נחשב כמו עכו"ם, כיון שאין דרכם להחזיר המאבד 

מתייאש, וכיון שלהלכה ברוב כנענים אינו חייב להכריז, מן הדין אינו חייב להכריז.
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אשכח, אתא,  זיל, הא )הרי / זה(, אוצר מילים, קריאה והיגוי

שאני,  א"ל, כי, הנך, מרייהו, בתר, 

אמרי, שקול,  נינהו, מינה.

קריאה: פיסוק קטעים לפי תחילת 

סיפור או אמר רב פלוני.  

פיסוק וזיהוי שאלה ותשובה לפי 

ותשובה: "והא", "שאני”

פיסוק סיפור לפי דו שיח א”ל.

ההוא,  שאני ]ש”מ, כי הא[ מבנה

השוואה ומסקנה: ההבדל בין ישראל הבנה, פרשנות והיסק

סכרו ליה / ישראל כרו ליה – מה 

התוצאה של כל אחד מהם.

 סיכום והשוואה: התלמידים יערכו 

סיכום על הסיפורים ועל ההבדלים 

ביניהם )מצורפת טבלה לדוגמה(. 

תורה )ב. ובלכתך בדרך(.ערכים

קשיי לומד: 

קושי רגשי: התלמידים עשויים להתקשות בהבנת ההלכה שהלה עומד וצווח אבל . 1

האֵבדה כבר איננה שלו.

קושי הבנה: מציאת גדי שחוט. התלמידים עשויים להתקשות בהבנת שני הגורמים . 2

הבעייתיים – שחיטה ומציאה, וההיתר של כל אחד מבוסס על תנא בפני עצמו.

ערבוב: בסיפור של רבי חנינא מצא גדי שחוט מובאת ברייתא על סיפור דומה . 3

מהַּתנאים. יש לשים לב שלא מתערבבים שמות התנאים והאמוראים.

קושי דיני: מצד אחד מובאת שיטת רב "בשר שנתעלם מן העין אסור", ואילו . 4

בהמשך התירו משום שחיטה גם גדי שחוט וגם פרגיות שחוטות. ]יש לכך שתי 

תשובות: א. רוב המפרשים אומרים שרבי אמי ורבי אסי חולקים על רב; הם 
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פוסקים שבשר שנתעלם מן העין מותר, וכן פסק התוס'. ו'ספר מאירת עינים' 

)פירוש על השולחן ערוך( חילק בין גדי שחוט ופרגיות – שהם שלמים לפנינו ואנו 

יכולים לבדוק שאינם טריפה ונשחטו כהלכה, שאז מותר גם לפי רב, לבין מציאת 

חתיכת בשר שחוששים כי היא נבילה וטריפה[.

עזרים: 

משום מציאהמשום שחיטה

שם התנא עליו 

הסתמכו בהיתר

רבי חנניא בנו של ריה”גרבי שמעון בן אלעזר

“בכל מקום שהרבים מצויין שם דברי התנא

הרי אלו שלו”

מתיר תרנגולין שחוטין

שאלות מחדדות הבנה:

לשם מה הביאה הגמרא את הסיפור? )בגלל ההיתר משום שחיטה / משום מציאה(

מה חשוב להדגיש כאן את שהתירוהו גם "משום שחיטה"? )זוהי ההוכחה שמדובר 

ברוב ישראל( 
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טבלת סיכום הסיפורים בסוגיה

)התלמיד ימלא באופן עצמאי מתוך דף הגמרא(

המוצא / 

השואל

מסקנה לפי דחיהש”מדיןרבמציאהמקום

הדחיה )לא 

מפורש(

ההוא 

גברא

ארבעה נהר בירן

זוזי דציירי 

בסדינא

אין זיל אכריזרב יהודה

הלכה 

שאני 

נהר 

דישראל 

סכרו 

ליה 

וישראל 

כרו ליה

ברוב ישראל 

חייב להכריז

שוקא רב יהודה

דבי 

דיסא

הרי אלו שלו. שמואלארנקי

ואם בא ישראל 

ונתן בה סימן 

חייב להכריז 

לפנים משורת 

הדין

ברוב כנענים 

הרי אלו שלו 

)רק צריך 

להחזיר לפנים 

משורת הדין(

שוקא רבא

דגלדאי 

/ שוקא 

דרבנן

הרי אלו שלו, גם רב נחמןארנקי

אם בא ישראל 

ונתן בה סימן

ברוב כנענים 

)גם שוקא 

דרבנן היו רוב 

כנענים( הרי 

אלו שלו

צנייתא בר מריון

דבי בר 

מריון

שאני דיו הלכה זיל שקול לנפשךאבייבשר

דכזוטו 

של ים 

הוא

-

רבי 

חנינא

בין 

טבריה 

לציפורי

מרוב כנעהלכה התירו לוגדי שחוט

נים ורוב 

טבחי 

ישראל 

נינהו

ברוב כנענים 

הרי אלו שלו

בין רבי אמי

טבריה 

לציפורי

פרגיות 

שחוטות

רבי אסי /

רבי יוחנן /

בי מדרשא

ברוב זיל שקול לנפשך

כנענים )ויש 

מהראשונים 

שלמדו שזה גם 

ברוב ישראל(  

הרי אלו שלו

רבי יצחק 

נפחא

קיבורא 

דאזלי ביה 

אזלויי

רבי יוחנן / 

בי מדרשא

ברוב כנענים זיל שקול לנפשך

הרי אלו שלו



38

רעיונות להפעלה: 

הכיתה תתחלק למספר קבוצות וכל קבוצה תציג אחד משבעת הסיפורים.. 1

תלמידים מתקדמים יערכו מבנה של סדר הדורות, לפי שמות ה)תנאים וה(אמוראים . 2

המוזכרים בסוגיה.

העשרה: 

ניתן לאתגר את התלמידים בשאלה: מי יודע היכן כבר הוזכר נושא "בשר שנתעלם מן 

העין"? )התשובה היא בסוגיה 2, שרבה בר רב הונא חתך את הבשר בצורה מסוימת 

כשנתנה לגוי, משום היכר(. מזה למדים שבמקרה שיש סימן מובהק, מותר להשתמש 

בבשר אפילו שנתעלם מן העין )אולם ראה בהלכה למעשה אם אכן אנו נוהגים באיסור(.

בשר שנתעלם מן העין

יהודי שישב במטוס ליד גוי, פתח את מנת הבשר הכֵשרה שלו, וכשחזר נזכר בדין "בשר 

שנתעלם מן העין" והחליט להחמיר על עצמו )או שהיה ספרדי, שנוהג כשולחן ערוך 

לאסור בשר שנתעלם מן העין. או שהיה אשכנזי ולמרות שהרמ"א פוסק שנהגו להתיר 

הוא החליט להחמיר על עצמו( ולא אכל. שאל אותו הגוי מדוע הוא אינו אוכל, והיהודי 

הסביר לו את ההלכה הזו. אמר לו הגוי: התורה שלכם חכמה, כי אני החלפתי בכוונה בין 

המנות שלנו, לבדוק אם תרגיש בהבדל...

ההוראה שהצילה מאכילת טריפה

מעשה מפי הרב ישועה חדד ע"ה, שליח הרבי במילאנו. הרב חדד למד שחיטה, ופעם 

אחת קיבל הוראה מהרבי לבקר בבית שחיטה שהיה קרוב למילאנו ולפקח על השחיטה 

שם. בהתחלה הדבר הסתדר לו, אבל עם הזמן זה הפך להיות קשה והוא שאל את הרבי 

אם הוא יכול לעזוב שם, אך הרבי הורה לו להישאר. פעם אחת הגיע למקום ונודע 

לו שהייתה במקום בהמה טריפה, הוא פנה לבדוק אותה וראה שחסרה לה רגל אחת. 

כשעבר לבדוק את הבשר הכשר גילה שנמצאת שם רגל אחת מיותרת... הוא ערך בדיקות 

שוב ושוב עד שגילה איזו רגל נלקחה מהבהמה הטריפה והשליך אותה. בזכות בדיקתו 

המדוקדקת לא נכשלו יהודים באכילת טריפה. או-אז הוא הבין למה הרבי ביקש ממנו 

להישאר שם ובזה נסתיימה שליחותו באותו מקום.

ארנק שנמצא באתר בנייה

מעשה שהיה בילד שמצא ארנק באתר בנייה ובו 2500 ₪. הילד מסר למנהל האתר את 

הארנק וזה תלה מודעת 'השבת אבדה'. עד מהרה הגיע בעל הארנק, פועל ערבי, והמנהל 

החזיר לו את כספו בפני כל הפועלים, במעמד גדול של קידוש ה'. לאחר מכן בא האבא 

של הילד וטען שאין לו מספיק כסף והוא לא היה מעוניין שהארנק יוחזר. באו לבית הדין 

בשאלה – האם המנהל צריך להחזיר לאבא את הכסף או לא? לפי רשב"א – במקום שרוב 

כנענים, הרי אלו שלו, וזה היה לפנים משורת הדין. השאלה היא האם היה מותר למנהל 
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לעשות זאת, וגם אם כן – האם אפשר להוציא ממנו את הכסף לאחר שכבר הוחזר לו.

הלכה למעשה: 

רוב כנענים ורוב ישראל - המוצא אֵבדה שיש בה סימן, במקום שהרבים מצויים שם: 

ברוב כנענים – הרי אלו שלו, ברוב ישראל – חייב להכריז ]עיר שרובה כנענים, אבל 

במקום האֵבדה רוב ישראל )כמו נהר בירן( – חייב להכריז. ולהיפך – מקום שרובו 

ישראל אבל הכנענים מצויים שם יותר )כמו בית המדרש שבחוץ(, הרי אלו שלו(.

רוב ישראל אך אינם 'דתיים' לע"ע - ]בנושא זה של יהודים שאינם שומרי תומ"צ יש 

לנהוג ברגישות אם להיכנס לזה בהתאם לסוג התלמידים שבכיתה[: ברוב יהודים 

שאינם שומרי תורה ומצוות, בדבר שדרכם להחזיר )כמו חפצים חשובים, שרגילים 

להביא למשטרה וכדומה( גם חייב להכריז. אבל דברים פחותים שאין דרכם להחזיר 

)כיון שהמאבד בהם מתייאש( אין חייב להכריז. 

לפנים משורת הדין - הורו רבותינו הראשונים שגם ברוב כנענים, אם ידוע לו ממי 

נפלה האֵבדה, והוא מישראל )אפילו אינו שומר תורה ומצוות( יש להחזיר אבדתו 

)אלא אם כן פרק עול תורה ועושה זאת להכעיס(. ואף ניתן לכפות את המוצא 

להחזיר. פרט למקרה שהמוצא עני והמאבד עשיר שאז אין לכופו. 

אבדת  גוי – אֵבדתו מותרת, אבל ניתן להחזיר לו לפנים  משורת הדין כשיש קידוש 

ה'. ואם יש חשש חילול ה' )כי הגוי יודע שיהודי מצא אותו( חייב להחזיר לו.

 )השבת אבידה כהלכתה פ"ב ס"ח – הרי הלכות סי' רנ"ט סכ"ד(

בשר שנתעלם מן העין: לדעת רב, אסור מדרבנן – גזירה שמא יתחלף ע"י עוף או 

שרץ. יש מחלוקת הפוסקים האם הלכה כמותו – לדעת השו"ע הלכה כרב ואסור, 

ולדעת הרמ"א המנהג להקל אם הוא נשאר במקומו ולא הוזז )שאז יש לחשוש שמא 

החולף ע"י שרץ או ע"י גוי(. במקרה שיש לו סימן ברור בבשר, כמו שהניח אותו בתוך 

חותם או שעשה צורה בחיתוך, מותר לפי כולם.
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סוגיה 9

כלי ולפניו פירות 

)"מתני'" – כד, ב למטה . . כה, א – "צבורי פירות"(

שאלת פתיחה: דני מצא ארנק וכתוב עליו "שניאור לוי" ובמרחק של מטר משם מצא 

שטר של 100 ₪. האם עליו להחזיר לו גם את הכסף5*?

מטרות מרכזיות: לימוד מדיוק במשנה. סוגיית ורמינהו.

ששת ההישגים בסוגיה

משנה – ח. מדויקת בדוגמאותיה )כלי יסודות התורה שבעל פה

ובתוכו פירות(. ט. מדויקת באותיותיה 

)ציבור /ציבורי(.

ברייתא – )ב. חשיבותה. ג. כוחה(.

גמרא )דרכי הבירור – ורמינהו(.

דמויות: רב פפא ורב זביד.

כיתנאמושגים

5 * תשובה בסיום הסוגיה: אם ניכר שנפל מהארנק )כגון – הארנק פתוח ופתחו פונה לצד הכסף, או שיש בארנק 

עוד כסף, חייב להחזיר גם את הכסף(. ואם לא, חייב להכריז רק על הארנק ולא על הכסף.
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טעמא, איבעית, אימא, הא )אבל, אוצר מילים, קריאה והיגוי

הרי, זה(, אית, לית.

בסוגייתנו המילה 'הא' מופיעה 

בשלושת פירושיה )אבל /הרי /זה(. 

התלמידים ֵידעו להבדיל מה פירושה 

בכל פעם, מתוך העניין(.

פיסוק – התלמיד יזהה ויחלק בין 

הברייתות לבין הגמרא )על בסיס 

שפה(.

בשאר הסוגיה התלמידים יפסקו 

בעצמם לפי המילים המנחות: רב 

אמר, ואיבעית אימא.

התלמיד ֵידע לקרוא נכון את הגמרא 

עם פשט ביאורי מילים.

תנו רבנן, ורמינהו, איבעית אימא,מבנה

לא קשיא )שמעת מינה(

זיהוי נקודה מרכזית: התלמיד יזהה הבנה, פרשנות והיסק

את המילים המרכזיות לשמם הובאו 

הברייתות בגמרא )הברייתא לצורך 

הדיוק והברייתא לצורך הסתירה(

ניתוח – התלמיד יַיחס "הא ב.. 

הא ב.." מה מתייחס למשנה ומה 

לברייתא.

סיכום וניסוח: התלמיד יסכם בכתב 

ובעל פה את ארבעת התירוצים.

היסק: גרסאות: “צבור פרות” “צבורי 

פירות”. הנפקותא בין הגרסאות )מה 

הסימן במשנה, מניין או מקום(.

אהבת ישראל )ז. שלום(.ערכים
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קשיי לומד – הבנת הסתירה: בברייתא שם אין מפורש "כלי ולפניו פירות", אלא "דבר 

שאין בו סימן בצד דבר שיש בו סימן". על התלמיד להבין כי "דבר שאין בו סימן" הם 

למשל פירות, ו"דבר שיש בו סימן" הוא למשל כלי.

עזרים – סיכום הסוגיה:

כלי ולפניו פירות

ברייתאמשנהשם

חייב להכריזהרי אלו שלודין

תשובת רב זביד

תשובת רב פפא 1

2

3

רעיונות להפעלה – המחשה: המורה יביא כלי ומספר פירות והתלמידים ימחישו באופן 

עצמאי את התירוצים באופן סידור הפירות והכלי. כל תלמיד או מספר תלמידים ימחישו 

את אחד התירוצים.

הכלי  אחורי  היו  שאם  פפא:  רב  של  התירוצים  שתי  את  הביא  ערוך  השולחן  הלכה: 

לכיוון הפירות, או שהיו אוגנים לסל ואין בתוכו כלום הרי אלו שלו. משמע שפסק ככל 

הלשונות של רב פפא ולא כרב זביד )כהרמב"ם(. 

זביד  כרב  גם  הלכה  ולכן  ביניהם  מחלוקת  שאין  כתב  הרא"ש  אבל  למורה:  ]העשרה 

)שבכובא וכיתנא הרי אלו שלו  תמיד לפי רש"י, ולפי ר"י תמיד חייב להכריז([. 

השיעור בו קובעים שהפירות נפלו מהסל - הוא לפי האומד, עד היכן התפזר כשנפל 

הכלי  )'נתיבות המשפט' שם סק"ו )ודלא כ'קצות החושן' שם שסובר שיש מרחק קבוע 

אמה או ד' אמות(. והלכה כנתיבות(.
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סוגיה 10

מציאת מטבעות

)"שלשה מטבעות זה על גב זה . . טבעא מכריז"(

שאלת פתיחה: דובי מצא בגינה שלושה מטבעות של 10 ₪ מונחים אחד על השני – האם 

מותר לו לקחת אותם ולקנות לעצמו ממתקים6*?

מיומנות מרכזית: 1. שאלת סתירה פנימית )"הא גופא קשיא"(, 2. סוגיית תיקון נוסחא 

)"אי אתמר הכי אתמר"(.

ששת ההישגים בסוגיה

משנה )י. דיוקים סותרים(.יסודות התורה שבעל פה

גמרא )ה. אוקימתא.  ז. העברה 

במסורת(

אמוראים: )א. אמורא = מפרש. צריך 

סיוע(.

כללי פסיקה: )ב. רבי חנינא ורבי 

יוחנן(.

 דמויות: רבי חנינא, רבי יוחנן.

מטבעות )צורות(.מושגים

תניא, נמי, הכי, שנו, להו, היכי,  אי, אוצר מילים, קריאה והיגוי

אתמר, אמרינן, מציעא, הא, קשיא, 

אימא, סיפא, תלת.

לא שנו, תניא נמי הכי, הא גופא מבנה

קשיא, אלא, היכי דמי, מאי, מאי 

איריא

6 * תשובה בסיום הסוגיה: הלכה נפסקה כרבי חנינא ששלושה מטבעות באותו גודל אינם נחשבים לסימן ואנו 

חוששים שמא נפלו – ולכן אין חייב להכריז, רק אם היו בשלושה גדלים חייב להכריז.
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ניתוח: התלמיד ילמד לדייק בעצמו הבנה, פרשנות והיסק

ממה שלא כתוב: מה יהיה הדין 

ב"משלחפי שלחופי" לפי הרישא/ 

הסיפא )ראה בעזרים(.

פרשנות: התלמיד ֵידע שתי פרשנויות 

שונות במושגים "מפוזרות" )הוו"א 

ומסקנה(, ובמושג "מגדלים" )רבי 

חנינא – מגדל העולה ומתקצר, ורבי 

יוחנן – מגדל ישר(.

השוואה: התלמיד ַישווה בין הלשונות 

של רבי חנינא ב'הוה אמינא' ובמסקנה 

– ֵאילו מילים השתנו? מה משמעותן?

סיכום וניסוח: התלמיד יסכם את 

דין וטעם ג’ מטבעות: 1. אוקימתת 

רבי יצחק מגדלאה. 2. דין משלחפי 

שלחופי בהוא אמינא ומסקנה. 

3. מחלוקת רבי חנינא ורבי יוחנן 

באוקימתת המשנה. 4. כיצד מכריז 

בהוא אמינא ובמסקנה.

הליכות )ד. דייקנות(ערכים

קשיי לומד: 

1. הבנת ה"היכי דמי" עשויה להיות מסובכת לתלמידים.

עיקרון השאלה הוא פשוט: הלוא המשנה קבעה שהחזרת המטבעות קשורה לסידורם 

כמגדל ולא לגודל שלהם – ומה משנה מֵאילו מדינות )כמה מלכים( המטבעות?! אולם 

הגמרא נוקטת את זה בלשון קצת מורכבת: "אם עשויין כמגדלים – חייב להכריז )אפילו 

במלך אחד(, ואם לא עשויין כמגדלים הרי אלו שלו" )אפילו שלושה מלכים(.

יש כאן שני "היכי דמי" בסוגיה – הראשון כקושיה, והשני כשאלת בירור "והיכי דמי 

ד...". התלמידים ילמדו לזהות בין שתי המשמעויות.



45

2. הבנת המחלוקת בין רבי חנינא לרבי יוחנן עלולה להיות מסובכת. כי הגמרא דנה 

קודם כול בפירוש דברי רבי חנינא ורק אחר כך מציגה את דברי רבי יוחנן.

המלצה – להקדים מראש את המחלוקת כפי שהיא מובנת בסוף. ]מומלץ להגדיר זאת 

כך: יש שני פירושים ל"מגדל" )התלמידים בעצמם יאמרו/יציירו מהו מגדל – ישר )כמו 

מגדל של ימינו( או עולה ומתקצר )כמו מגדל מים של פעם([. רבי יוחנן למד שגם ישר 

נקרא מגדל, ואילו רבי חנינא למד שרק עולה ומתקצר נחשב למגדל. אלא שבתחילה 

הגמרא לא הבינה את דבריו שאמר "שלושה מלכים", רק לבסוף היא הבינה שכוונתו 

לשלושה גדלים ולא משנה מהן המדינות.

עזרים: 

הבנת הסתירה הפנימית במשנה )"הא גופא קשיא"(

סיפארישאחלק במשנה

מצא מעות מפוזרות מקרה ודין

___________–

עשויין כמגדלין – 

_____________

הא משלחפי שלחופי

הסבר בלשונך את הסתירה:___________________________________

דיוק ההלכה מהמשנה לגמרא – סיכום פרשנות

המשנה  דברי  את  ומרחיבה  מפרשת  הגמרא  כיצד  לראות  יכולים  אנו  זו  )בטבלה 

המתומצתים(

ג’ מטבעות זה  על גב זהמשנה

והוא שעשויין כמגדלים.רבי יצחק מגדלאה

דווקא כמגדל ההולך ומתקצר. )מלך אחד כעין 1. רבי חנינא

שלושה מלכים(.

אפילו בגודל זהה )אפילו של מלך אחד(.2. רבי יוחנן
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רעיונות להפעלה: יצירת מטבעות )מגזירת דפים / קרטונים( חלקם זהים ובגדלים שונים 

/ עם ציור מלכים שונים. לאחר מכן התלמידים ידגימו את דברי רבי יצחק מגדלאה כפי 

שמתפרשים במחלוקת רבי חנינא ורבי יוחנן. 'מטבעות' אלו יכולים לשמש גם לסוגיה 

הבאה.

הלכה: שלושה מטבעות באותו גודל אינם נחשבים לסימן ואנו חוששים שמא נפלו – 

ולכן אין חייב להכריז, רק אם היו בשלושה גדלים חייב להכריז )כרבי חנינא, לפי שהוא 

רבו של רבי יוחנן והלכה כרב במקום התלמיד( )שו"ע חו"מ סי' רסב סעיף יב ובהגהה(. 

מטבעות,   10 כמו  מטבעות,  הרבה  הם  שאם  זצ"ל  אויערבך  זלמן  שלמה  הרב  וכתב 

המונחים כמגדל, חייב להכריז אפילו הם באותו גודל.
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סוגיה 11

סימנים במטבעות 

)כה, א. "בעי רבי ירמיה. ." – כה, ב. "אחר נפל"(

שאלת פתיחה: לוי מצא ברחוב שטר של דולר ועליו כתוב: שמואל כהן, 034-5770993. 

האם עליו להתקשר אליו ולהחזירו לו7*?

מיומנות מרכזית: הכרת מבנה בסיסי של 'בעיא'.

ששת ההישגים בסוגיה

דמויות: רבי ירמיה )ראו בעזרים יסודות התורה שבעל פה

סיפור( רב אשי

מטבעות )סלע(מושגים

הא, דלמא, איניש.אוצר מילים, קריאה והיגוי

פיסוק: התלמיד יפסק את הבעי’: לפי 

מהו, ת”ש.

התלמידים יזהו בין ברייתות ומימרות 

לבין דברי הגמרא )לפי הבדלי שפה(.

בעי )תא שמע, תנו רבנן(.מבנה

היסק וסיכום: התלמידים יערכו הבנה, פרשנות והיסק

סיכום מה נחשב לסימן )כסולם, אבני 

בית קוליס( ומה נותר בספק )כחצובה, 

כשיר כשורה(.

תורה )ג. ענווה(.ערכים

7 * תשובה בסיום הסוגיה: שטר שכתוב בו שם אינו צריך להכריז עליו כי הוא מיועד להוצאה, אבל  אם זה דולר של 

הרבי אינו מיועד להוצאה ולכן צריך להכריז עליו.
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עזרים:

סיכום האיבעיות

המסקנהמקרה הספקשם השואל

ספק / חייב להכריזכ _______   מהורבי ירמיה

ספק / חייב להכריזכ _______   מהורבי ירמיה

ספק / חייב להכריזכ _______   מהורבי ירמיה

ספק / חייב להכריזכ _______   מהורבי ירמיה

ספק / חייב להכריזכ _______   מהורב אשי

הנחת  ע"י  הגמרא  מהלכי  את  הכיתה(  כל  )בפני  יציגו  התלמידים  להפעלה:  רעיונות 

'מטבעות' )אמתיות, או מנייר שייצרו התלמידים בעצמם( כשורה, כחצובה וכו'.

העשרה: 

איבעיות דרבי ירמיה

רבי ירמיה היה דקדקן גדול בהלכה והיה מקשה "איבעיות" רבות. פעם נאמרה ההלכה 

שנפל  השובך  בעל  של  הוא  הרי  מהשובך  אמה  חמישים  בתוך  גוָזל  מוצאים  שכאשר 

ממנו, אבל אם במרחק רב יותר הרי אלו שלו. שאל רבי ירמיה: מה הדין אם רגלו אחת 

של הגוזל בתוך חמישים אמה ורגלו השנייה מחוץ לחמישים אמה?.. ועל זה הוציאוהו 

לרבי  עליה.  שישיב  מי  היה  ולא  אחרת  שאלה  נשאלה  כך  אחר  אבל  המדרש,  מבית 

ירמיה הייתה תשובה לשאלה ועל זה החזירוהו לבית המדרש )ב"ב כג, ב(.

הדולר שהחזיר את הגניבה

לביתו של יהודי אחד פרצו גנבים וחפצים שונים נגנבו ממנו ביניהם דולר של הרבי. 

המקרה גרם לו לצער רב. באותו זמן, חבד"ניק אֵחר שגם לביתו פרצו גנבים, התלונן 

במשטרה ואמרו לו לבוא לזהות את חפציו במחסן המשטרתי בו מאוכסנים כל הגניבות 

שנמצאו. והנה, לפתע הוא רואה דולר שכתוב עליו "ניתן לברכה והצלחה ל..." ומופיע 

עליו שם של יהודי לא מּוכר. הוא התקשר לבעל הדולר והלה סיפר שאכן נגנב לו דולר, 

ובזכות הדולר של הרבי מצא היהודי את כל החפצים שנגנבו מביתו... 
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בדיחה: מתי הכסף יחזור אלי?

יום לאחר החתונה פנה המחותן אל חתנו הצעיר וביקש ממנו הלוואה של 100 ₪ 

)כידוע, שההורים מוציאים הרבה כסף על החתונה, ואילו החתן והכלה מקבלים 

'מתנות'...(. החתן שלף שטר של 100 ₪ ואמר לכלה הטריה בצחוק: "נראה מתי 

הכסף יחזור אלי"...

נעלב החותן עד עמקי נשמתו, כך? חתני הצעיר לא מאמין לי שאחזיר לו את הכסף? 

ועוד מעליב אותי בפני בתי? מחשבה התגנבה לליבו, מי יודע איזה מידות רעות יש לו, 

חלילה.. החותן החליט לא להגיב, כי זו הייתה הנהגתו הטובה, לא להגיב מתוך כעס 

ולהמתין לשעת הכושר.

לאחר כמה ימים ניגש החותן אל ביתו ושיתף אותה ברגשותיו כי הוא נפגע מאד 

מדברי בעלה "נראה מתי יחזור אלי הכסף". התפרצה הכלה בצחוק ואמרה: אבא, לא 

הבנת! בעלי תמיד רגיל לכתוב על שטר הכסף את שמו, והרבה פעמים לאחר מכן, 

הכסף חוזר אליו בחזרה.. לזה הוא התכוון, "מתי הכסף יחזור אלי"... מכאן למד 

החותן עד כמה חייבים לדון כל אדם לכף זכות.

הלכה למעשה: במקרה שמצא כשיר או כשורה או כחצובה, הדבר נשאר בספק ולכן 

לא ייגע. 

שם על השטר - מצא שטר או מטבע, אפילו עם שם ומספר טלפון – הרי אלו שלו, כי 

יכול להיות שהוא כתב את שמו על הרבה שטרות. ומה הדין אם אדם נותן סימן משם 

של מישהו אחר שכתוב על השטר? מובא בשם הגרש"ז אויערבך שזה כן נחשב לסימן 

)כי אין לחשוש שכתב שם של מישהו אחר על כל שטרותיו(.

סימן מובהק על השטר – וכן אם יש סימן מובהק למטבע, כגון שהוא סדוק או שמצויר 

עליו משהו )חוץ מהציור שיש בכל המטבעות או השטרות(, הדבר כן נחשב סימן, אבל 

אין המוצא חייב להכריז עליו מצד סימן זה )שו"ע סי' רס"ב סעיפים יב-יג(.
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סוגיה 12 

"ספק הינוח" 

)משנה כה, ב "מצא אחר הגפה . . ואם נטל לא יחזיר"( 

שאלת פתיחה: יוני מצא כדור מאחורי הגדר – האם עליו להחזיר?8*

פתיחה: עד עתה למדנו על שני דינים – הרי אלו שלו או חייב להכריז. כעת נלמד דין 

חדש – לא ייגע.

מיומנות מרכזית: פיתוח ההיגיון הדיני )מתי יניח ומתי ייטול(.

ששת ההישגים בסוגיה

גמרא )תפקידי הגמרא – ד. בירור יסודות התורה שבעל פה

מהטעם. ה. מקרה. אוקימתא )במקוש

רין, במדדין((.

דרך נפילה ודרך הינוח )ספק הינוח( מושגים

"לכתחילה" ו"דיעבד” )בהקשר 

ל”ואם נטל”(.

מאי, טעמא, אמרינן,  איניש, אי,  אוצר מילים, קריאה והיגוי

להו, לית, מרייהו,   אמאי,  כולי, 

עלמא, הכי, איכא, למימר, אתו. 

יישום כלל 6: הו בסוף מילה = הם. 

: התלמידים יפסקו את הגממ קפיסו

רא לפי מילות השאלה: מאי טעמא, 

ואמאי, ולהוי – ומילות התשובה אמר 

רב...

8 * תשובה בסיום הסוגיה: אם יש בכדור סימן – ייקח ויכריז. אם אין בכדור סימן – המקום הוא סימן וייטול ויכריז, 

אבל אם יש חשש שהוא התגלגל לשם – זהו ספק הינוח ולא ייטול, ואם נטל לא יחזיר )לדעת השו"ע זה שלו, 
לדעת הרמ"א אסור לו להשתמש וכן פסק אדמו"ר הזקן סעיף יד(.
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מאי טעמא, אמאי, אמר רב.מבנה

חלוקה ואפיון:  חלוקת המשנה 

לכאמד”ט.

ניתוח:  התלמידים יחשבו איזה הבנה, פרשנות והיסק

חלק חסר )טעם( במשנה מתוך 

ה"כאמד"ט" – הטעם. התלמידים 

ינתחו האם אכן אין בגוזלות סימן?

סיכום והשוואה בטבלה: מה הם 

שתי השאלות, מי המתרצים ומה 

האוקימתות.

הליכות )ב. בטיחות(.ערכים

עזרים: סיכום השאלות והתשובות

ולהוי ______ סימןולהוי _________ סימנאהשאלה

שם החכם שמשיב

התשובה

תלמידים  להיות  )יכולים  אפרוחים  שמוצא  אדם  יציגו  התלמידים  להפעלה:  רעיונות 

בעצמם, או דמוי אפרוחים שייצרו( מאחורי הגדר, ואת הדילמה – האם הם הונחו כאן 

או שבאו ממקום אחר.

 

הלכה למעשה: אֵבדה במקום שמשתמר קצת )כמו מאחורי גדר( – אם יש לו סימן נוטל 

ומכריז, אם אין לו סימן )גם לא מקום – כי הגוזלות מדדין( לא ייטול, ואם נטל והלך 

לביתו לא יחזיר )כי אולי הבעלים הגיעו והתייאשו( )לדעת השו"ע הכוונה "לא יחזיר" 

– שזה שלו, לדעת הרמ"א אסור לו להשתמש(. נטל ועדיין לא התרחק – עליו להחזיר.
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סוגיה 13

מציאה במקום המשתמר 

)כה, ב "מצא כלי טמון באשפה . . כלים קטנים"(

שאלת פתיחה: בתוך ערימת הגניזה של בית הכנסת מצא שמוליק תיק ובו מחשב נייד. 

האם עליו לקחת אותו ולהכריז עליו9*?

מיומנויות מרכזיות: 1. סוגיית ורמינהו. 2. מחלוקת בפרשנות הברייתא.

ששת ההישגים בסוגיה

אמוראים )א. אמורא = מפרש )היינו יסודות התורה שבעל פה

דקתני(. ו. לשיטתייהו – של רב פפא 

ורב זביד בהשוואה לסוגיה 9(. 

דמויות: רב פפא, רב זביד.

"אֵבדה מדעת". אשפה )עשויה / אינה מושגים

עשויה לפנות(.

ורמינהו, קשיא, הא, קתני, מאי.אוצר מילים, קריאה והיגוי

פיסוק: התלמיד ֵידע לזהות את 

הכותרת כהעתקה מהמשנה לצורך 

פירוש, ולפסק לפי שמות החכמים.

בשלמא . . אלא, )ורמינהו, לא קשיא(מבנה

9 * תשובה בסיום הסוגיה: המחשב מונח שם בדרך הינוח ולכן לא ייגע. אבל אם עומדים לַפנות את הגניזה, עליו 

ליטול ולהכריז.
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התאמה: התלמיד יתאים את המקרים הבנה, פרשנות והיסק

)כובי וכסי / סכיני והמניק, אשפה 

וכו'( למשנה /ברייתא.

השוואה: התלמידים ישוו את דעות 

רב זביד ורב פפא כאן לדעותיהם 

בסוגיה 9 )בשניהם רב זביד מחלק 

לשני סוגי כלים ורב פפא מחבר לאותו 

סוג "הא והא . . ולא קשיא"(

פרשנות: התלמיד יכיר את שני 

הפירושים ב”דרך אשפה לפנות” למי 

מתייחסת המילה “לפנות” )לאשפה /

לאדם(, כיצד הבין רב פפא )דרך אדם 

לפנות את האשפה( וכיצד הבין רב 

זביד )האדם לפנות לאשפה כלים(.

הליכות )ז. נימוס(. שמירת הרכוש ערכים

)א. בל תשחית(.

קשיי לומד – אשפה: התלמיד אינו מכיר את המושג "אשפה שאינה עשויה להיפנות".

הבנת התשובה "שכן דרך אשפה לפנות לה כלים קטנים". התלמידים יבינו היטב כי 

לשון הברייתא היא כהסברו של רב פפא, כיצד מסביר רב זביד את לשון הברייתא )ראה 

עזר 2 לחידוד התשובה(.

עזרים: 

מצא כלי טמון באשפה

ברייתאמשנה

נוטל ומכריזלא יגע בודין
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רב 

זביד

בסכיני והמניקבכובי וכסי

רב 

פפא

באשפה שאינה 

עשויה ליפנות

מבאשפה הע

שויה ליפנות

"מצא כלי טמון באשפה נוטל ומכריז שכן דרך אשפה לפנות"

להיכן מפניםאת מי מפניםשם המשיב

למקום אחרהאשפהרב פפא

הכלים רב זביד

הקטנים

לאשפה

רעיונות להפעלה: הצגת המקרה ע"י תלמידים )מומלץ כהקדמה – ללמידת התשובה(. 

חומרים: סיר/קערה וכוסות, סכינים ומזלגות, מפת ניילון חד פעמי, פח אשפה קטן. 

התלמידים יציגו סעודה שבסופה מַפנים את הניילון ומשליכים לאשפה. האם יכולים 

וכוסות?  יכולים בטעות להיכנס סירים, קערות  להיכנס לשם מזלגות וסכינים? האם 

לפי זה ינסו התלמידים להשיב בעצמם על הסתירה )תשובת רב זביד(. )ניתן גם להציג 

מקרה 2 – סוגי אשפה, פח אשפה המפונה בקביעות ופינת פסולת קבועה שאין מפנים 

אותה כלל( ואז התלמידים ישיבו את תשובת רב פפא.

תלמידים מתקדמים: התלמידים המתקדמים ישוו בין שתי תשובות אלו של רב זביד 

ורב פפא, להבין תשובותיהם בסוגיה 9. האם יש דמיון / קשר בין התשובות. מהו?

העשרה: )הקשר ל"דרך אשפה לַפנות לה כלים קטנים"( קורה גם בשולחן שבת שלא 

שמים לב ובמפת הניילון נזרקים כפות וכפיות.

סיפור על מטבע עתיק שהוצג באסיפה ולפתע נעלם. לאחר חיפוש מדוקדק שנערך בין 

הרבנים נמצא המטבע בכיסו של רב אחד. הרב טען כי היה לו מטבע כזה בדיוק ששייך 

לו, אך אף אחד לא האמין לו והמטבע נלקח ממנו תוך ביזיונות ובושות! והנה, כעבור 

ימים אחדים מצאה בתו של הרב המארח את המטבע העתיק בתוך האשפה... המסר – 

לא לחשוד בכשרים.
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הלכה: מצא אֵבדה במקום המשתמר. אם בדרך נפילה )כמו כלים קטנים( – נוטל ומכריז, 

אם הוא בדרך הינוח )כמו כלי גדול(, אפילו יש בו סימן – לא ייגע בו. ואם נטל – יחזיר, 

אלא אם כן בעל האשפה נמלך לפתע לפנותה )שו"ע חו"מ סי' ר"ס סעיף ט-יא(.
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סוגיה 14

מציאה בתוך מבנה

)כה-כו, א. "מצא בגל ובכותל"(

ומצא מטמון של  בגן,  שאלת פתיחה: אליקים חפר בחצר לקוח שביקש לטעת עצים 

מטבעות זהב עתיקות – האם עליו להחזירו לבעל החצר10*?

מיומנות מרכזית: תפקיד הגמרא בהרחבת המקרה/דין/ טעם של המשנה.

ששת ההישגים בסוגיה

משנה – )ז. יש בה חידוש. "פשיטא.. יסודות התורה שבעל פה

מהו"ד .. קמ"ל"(. תוספתא. גמרא )ב. 

מסודר לפי קטעי המשנה(.

אמורייםמושגים

תנא, צריכא, בתר, מתניתין, קתני, אוצר מילים, קריאה והיגוי

בר, אי, פשיטא, חד, תימא, קמ"ל.

פיסוק: חלוקה לקטעים לפי: כותרת 

המשנה. “תנא” – פתיחת תוספתא 

קצרה. “לא צריכא” תחילת שאלה.

10 * תשובה בסיום הסוגיה: אם נראה שחֵברו או אבותיו הטמינו שם )אם הם גרים שם במשך כמה דורות, זה 

נקרא 'כותל חדש'( – הרי אלו של בעל הבית. אבל אם משפחתו גרה שם רק בעשרות שנים האחרונות )כמו ברוב 
המקומות בארץ כיום, זה נקרא 'כותל ישן'(, וגם ניכר שהדבר עתיק )העלה חלודה( – הרי אלו שלו.
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תנא, לא צריכא, אמר רב.., תנא, מבנה

פשיטא, לא צריכא.

)המבנה – "תנא", ו"לא צריכא" – 

מופיע פעמיים בסוגיה(

משנה – חלוקה לכאמד"ט / רישא-

מציעתא/סיפא.

תרשים – התלמידים יערכו תרשים 

למהלך הסוגיה.

ניתוח: התלמידים יבדקו מה חסר הבנה, פרשנות והיסק

מ'מקרה-דין-טעם' – )טעם( ויביעו 

דעתם היכן משלושת קטעי הגמרא 

חסר הטעם )קטע ראשון – למה 

בכותל ישן הרי אלו שלו, קטע אחרון 

– למה בבית מושכר שלו(.

סיכום פרשנות: התלמידים יסכמו 

איך הם מבינים את המשנה לאחר 

הסוגיה ומה התחדש להם בהבנתה.

סיכום וניסוח: התלמידים יסכמו את 

מהלך הסוגיה בכתב ובעל פה.

אהבת ישראל )ו. עין טובה(. ערכים

קשיי לומד – היגוי: מחציו = מהחצי שלו )לא מלשון חיצים(.

מושגים: "לא צריכא" – במבט ראשון הפירוש הוא "לא צריך", אולם למעשה הפירוש 

הנכון הוא הפוך = לא, לא מיותר, צריכא! הדבר נצרך.

"מהו דתימא" – עלול להתפרש גם למסקנה.  צריך להדגיש את הקמ"ל שבאמת זה לא 

כך.
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עזרים: סיכום התוספתות הקצרות והסברם

תנא )השלמה הקטע במשנה

מתוספתא 

קצרה(

תשובת שאלה

אוקימתא – לא 

צריכא ד..

מהו דתימא 

. . . קמ”ל

מצא בגל 

ובכותל ישן, 

הרי אלו שלו

-

בכותל חדש – 

מחציו ולחוץ 

שלו, מחציו 

ולפניו של 

בעל הבית

רעיונות להפעלה – יצירה: יצירת כיס עם שרוכים )כיסא בתר שנציה(.

הצגה: התלמידים יציגו מציאה בכותל.

חומרים: שולחן ועליו כיסא )יסמל את הכותל והחור(, דמוי סכין, דמוי כיס )שקית/

ארנק עם שרוכים(. התלמידים יציגו כיצד אדם מניח את הסכין )מבחוץ/מבפנים( וכיצד 

אפשר לזהות לפי הכיוון.

העשרה: 

כסף שנמצא בספה

התוספות העלו שאלה: למה החצר לא תקנה לאדם שלא מדעתו? ותירצו – דבר 

שיכול להיות שאדם לא ימצאנו לעולם החצר אינה קונה בעבורו. 

בהקשר לכך הביא בספר 'חשוקי חמד' )הרב יצחק זילברשטיין( סיפור: מעשה בזוג 

שלא היו להם ילדים ולכן תרמו את ביתם לפני פטירתם לראש ישיבה, וראש הישיבה 

תרם אותו לישיבה. הישיבה ביקשה מהיורשים שיוציאו את החפצים מהבית והיורשים 

אמרו שאין להם מה לעשות בהם. הישיבה החליטה לזרוק את כל החפצים מהבית 

וביקשה מכמה בחורים שיתנדבו לזרוק את החפצים, והם התנדבו לכך בשמחה. והנה 
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במהלך פינוי הספה היא התפרקה ונשרו ממנה שטרות כסף ושעון זהב... שואלים 

הבחורים: למי שייכת המציאה, לבחורים, לישיבה או ליורשים?

פסק ההלכה שכתב הרב זילברשטיין מבוסס על התוספות בסוגיה שלנו, היורשים לא 

זכו – כיון שהם התייאשו, וגם הישיבה לא זכתה היות והמציאה הייתה טמונה בתוך 

הספה שזה לא היה מצוי שיָמֵצא לעולם – החצר )הבית( לא קנה לה, ועל כן הבחורים 

זכו במציאה.

הלכה: המוצא אֵבדה בכותל חֵברו, הרי היא של בעל הבית, אלא אם כן: 1. נמצאה 

בקיר ישן שנבנה לפני שהיה ברשות בעל הבית או אבות משפחתו וגם האֵבדה 

עצמה העלתה חלודה רבה. 2. האֵבדה נמצאה בחצי החיצוני של הכותל כלפי חוץ 

)והוא מקום שאינו משתמר, או שהיא העלתה חלודה(. 3. האֵבדה נמצאה כלפי פנים, 

אבל מוכח שמישהו מבחוץ הניחּה שם )הידית כלפי חוץ(.
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סוגיה 15

מציאה באכסניה 

)"אם היה משכירו לאחרים" – כו, א. "..בדעתייהו למיגזלה"(

שאלת פתיחה: משפחת חדד נסעה לטיול בבית הארחה, ואחד הילדים מצא 'מכונית 

על שלט' בתוך החדר – מה הדין11*?

מטרה מרכזית: פרשנות הגמרא בדברי האמוראים הראשונים.

ששת ההישגים בסוגיה

אמוראים )ד. מרב לתלמיד. )ההבדל יסודות התורה שבעל פה

בין אמר רב / משום(.

גמרא )ח. פירוש דברי אמוראים 

הראשונים(.

דמויות: בר קפרא, ריש לקיש, רב 

נחמן.

הר הבית. מעשרות )מעשר שני(.מושגים

אמאי, בתר, קמא, בתרא, אמרינן, אוצר מילים, קריאה והיגוי

תנן,  נינהו, הכא, נמי, מינה,  תימא, 

מאי, טעמא,  מיניה,  איניש,  השתא.

יישום: ואמאי, מי לא תניא, מאי 

טעמא. 

התלמידים יבחינו בין יחיד ורבים 

בקטע: “אמרינן קמאי קמאי אזלו וכו’” 

לעומת “הכא נמי קמא קמא אזל”(. 

בהמשך: קמייהו. שימוש בכלל )הו 

מבסוף מילה – דעתייהו(. )ראה בעז

רים(

11 * תשובה בסיום הסוגיה: אם לפניהם היה יהודי אחד או שניים חייב להכריז, אם היו לפניו )שניים או שלשה( 

גויים או, לדעת רב נחמן, אפילו שלשה יהודים – הרי אלו שלו )וראה בהלכה שלמעשה לא נפסק כרב נחמן(.
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תנן, אמאי, מאי טעמא, אלא.מבנה

חלוקת  הברייתא לכאמד”ט. )ראה 

בעזרים(

נקודה מרכזית: נושא מעות מעשר הבנה, פרשנות והיסק

עלול להשכיח לשם מה הובאה 

הברייתא – מה הנקודה החשובה 

לענייננו? 

סיכום וניסוח:  סיכום בטבלה )ראה 

בעזרים( ובעל פה – כיצד מתפרשים 

דברי ר”ל משום בר קפרא לפי רב 

מנשיא / רב נחמן.

הליכות )ו. זהירות(.ערכים

קשיי לומד: 

לשון: מי )לא תניא( – האם )ולא – מי, בלשוננו(. 1

הבנה: הבנת העיקרון הנלמד מהמשנה של מעשר לענייננו. המעבר לסוגיה אחרת עלול . 2

להשכיח את הנקודה שאנו רואים שם שהולכים אחר הסוף.

הבנת השאלה "ש"מ הלכה כרשב"א", לכאורה, זה תירוץ שאלה. אבל למעשה עצם . 3

פשיטת "איבעיא להו" היא שאלה! כי אם אפשר לתרץ את השאלה אין מובן מדוע בני 

הישיבה בעצמם לא פשטו את השאלה!

עזרים –  סיכום כאמד"ט לברייתא

כותרת:________________

טעםדיןמקרה

לפני סוחרי בהמה. 1
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בהר הבית. 2

בירושלים – בשאר ימות . 3

השנה

בירושלים – בשעת הרגל. 4

שלושת  נחמן.  רב  תשובת  את  יציגו  תלמידים  שלושה  הצגה:   – להפעלה  רעיונות 

התלמידים יציגו שלושה אורחים במלון כשלאחד מהם נאבד חפץ. והוא פונה אל כל 

אחד מהם ואומר לו )בארמית(: "הדר לי" והוא אומר לו "לא שקלתיה". ואז הוא מתייאש 

ואומר לעצמו את לשון הגמרא: "מכדי איניש אחרינא לא הוי . . בדעתייהו למיגזלה".

הלכה למעשה: המוצא אֵבדה בבית ָׂשכור או במלון, צריך להחזירו לשוכר שהיה לפניו. 

ואם היו לפניו שתי נכרים או יותר – הרי אלו שלו. )סי' ר"ס סעיף ג(. היה שם גוי אחד 

אזי אם לא התייאש חייב להחזיר לו ואם נראה שהתייאש )עבר הרבה זמן או מונח 

בצורה שלא הושם שם בכוונה( לא צריך להחזיר לו )הלכה לא נפסקה כרב נחמן וגם 

בשלושה ישראל, חייב להכריז – ראה בסוגיה הבאה( 
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סוגיה 16

הרואה בעת נפילת האֵבדה 

)כו, א. "ואזדא רב נחמן . . – כו, ב. . ומשכחנא מידי"(

נופל משניאור  ולפתע  יוסי ראה את חבריו גדי, רמי ושניאור הולכים  שאלת פתיחה: 

מטבע של 10 ₪ – האם עליו להחזירו לשניאור12*?

מיומנות מרכזית: השוואה בין מקרים, דעות וגירסאות.

ששת ההישגים בסוגיה

אמוראים )ו. 'לשיטתו(.יסודות התורה שבעל פה

גמרא )ט. קובצים(.

דמויות: רב נחמן, רבא )תלמידו(.

השבת אבדה )מצוות עשה ומצוות מושגים

לא תעשה הכלולות בה(. מטבעות 

)פרוטה, סלע(.

טעמיה, מאי, טעמא, מיניה, הוה, אוצר מילים, קריאה והיגוי

איניש,  הוה,  ליה, אמינא, תרי, הוו, 

אי, חד, נינהו, איכא, אמרי,  לית, 

בהו,  יהיב, עבד, מאן, היכי, הכי.

יחיד ורבים: מנאי-מיניה-מינייהו.

נינהו, הוה-הוו, עבד.

שינון ביאורי מילים – המורה ישתמש 

בתבניות המילים החוזרות על עצמן, 

לשינון עצמאי של ביאורי מילים ע”י 

התלמידים.

12 * תשובה בסיום הסוגיה: לפי דברי רב נחמן לא צריך להחזיר, כי המאבד מתייאש. אבל לפי דברי רבא כן צריך 

להחזיר )כי יש כאן שווה פרוטה לכל אחד(, ואם הוא לא ייקח, או שייקח ולא יחזיר, או שימתין עד שהם יתייאשו 
הוא יעבור על עבירות שונות. וכן נפסק להלכה. 
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לא אמרן, מאי טעמא, איכא דאמרי.מבנה

פיסוק: התלמידים יחלקו את הסוגיה 

לחמישה חלקים )לפי “אמר רב”(.

השוואה: התלמידים ישוו בין:הבנה, פרשנות והיסק

1. שני המקרים של רב נחמן.

2. שתי הגרסאות בדברי רבא.  

3. שלושת המקרים "ראה סלע 

שנפלה".

)בשלושת הדברים יבדקו מה 

ההבדלים ביניהם, מקרה-דין-טעם. 

ראה בכל זה – טבלאות בעזרים(.

היסק, סיכום וניסוח: התלמיד 

ֵידע להסיק את המסקנות העולות 

מהסוגיה: 1. מה דין הרואה סלע 

שנפלה משניים או משלושה )לפי 

רב נחמן ולפי שתי הנוסחאות בדברי 

רבא(. 2. על ֵאילו איסורים )גֵזלה / 

השבת אֵבדה / להתעלם( עובר רואה 

האֵבדה בכל אחד משלושת המקרים, 

ומדוע. 3. מה דין המוצא מטבע בין 

החולות, ומדוע.

אהבת ישראל )א. אכפתיות(.ערכים

קשיי לומד: כיצד ייתכן שסלע )יש בו ארבעה דינרים( שווה רק שתי פרוטות? תירוץ: 

מדובר בסלע שחוק, או שהמילה 'סלע' כאן היא רק שם המושאל למטבע.
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עזרים – סיכום:

אמר רב נחמן

ראה סלע 

שנפלה מ..

מאי טעמא?דין

ההוא דנפל מיניה ________ מימר אמר שניים

 ________ בהדאי  הוו   _______ מכדי 

נקיטנא _______________________

ההוא דנפל מיניה ________ מימר אמר משלושה

 ________ בהדאי  הוו   _______ מכדי 

נקיטנא _______________________

רבא מסביר את דברי רב נחמן – בשלושה "אין חייב להכריז", שזהו רק כאשר שווה הרבה. 

אבל שווה קצת, אין חייב להכריז.

מה הטעם שאין חייב להכריז כמה פרוטות שווהגירסא

– בלשון הגמרא

מה הטעם – 

הסבר

1

2

כותרת: ראה סלע שנפלה

)X או V על מה עובר )סמן

לא על מנתמתי נטלה

תגזול

לא תוכל השב 

להתעלם
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טבלה להכרת לשון הגמרא

מקרה: ראה / אומר

חזה מטבע / סלע 

שנפל מ:     ב:

דין

)הקף בעיגול(

טעם: מאי 

טעמא ההוא 

דנפל מיניה

)הקף בעיגול(

מימר 

אמר

רב 

נחמן

חייב להכריז / שניים

הרי אלו שלו

מייאש / לא 

מייאש

רב 

נחמן

חייב להכריז / משלושה

הרי אלו שלו

מייאש / לא 

מייאש

חייב להכריז / מחבריה בין חלתארבא

הרי אלו שלו

מייאש / לא 

מייאש

רעיונות להפעלה:

ציור: התלמידים יציירו/יצבעו מקרים )קומיקס( של סיפורי הגמרא )ניתן לחלק לשלוש 

קבוצות כלליות: קבוצה א – דברי רב נחמן, קבוצה ב – דברי רבא "נטלה לפני ייאוש 

וכו'", קבוצה ג – הסיפור של חלתא(.

לחלק  )ניתן  בגמרא  המקרים  את  יציגו  התלמידים  מסננת.  מטבע,   – חומרים  הצגה: 

לשלוש קבוצות: קבוצה ראשונה – מציגה את "ראה סלע שנפל משניים או משלושה", 

דעת רב נחמן ודעת רבא. קבוצה שנייה – מציגה את שלושת המקרים של רבא, מתי 

עובר ועל איזה איסור עובר. קבוצה שלישית – מציגה את אדם שמצא מטבע בין החולות.

הלכה: 

נפלה משניים או משלשה - להלכה נפסק כדברי רבא: "ראה אבדה שנפלה משנים או 

משלשה צריך להחזיר, אפילו אין בה סימן – אם ראה ממי מהם נפלה. ואם לא ראה 

ממי מהם נפלה – אם יש בו סימן יכריז ביניהם, ואם אין בו סימן יהר בידו עד שיבוא 

אליהו" )שו"ע חו"מ סי' רס"ב סעיף ב(.
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אבדה שנתייאשו בעליה - הראשונים כתבו שאנו נוהגים להחזיר אֵבדה שאין בה 

סימן ואף כופים את המוֵצא להחזיר למרות שהבעלים התייאשו, )והסיבה היא בגלל 

"שייאוש אינה הפקר גמור שאינו מתייאש ומפקיר מרצונו" )שוע"ר הלכות מציאה 

סי"ח(, ויש אומרים שאם  המאבד עשיר והמוצא עני לא כופים להחזיר )שו"ע סי' רנט 

סעיף ה ובנו"כ(.
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סוגיה 17

כסף שנמצא במקום מסחרי 

)כו, ב. "מתני' מצא בחנות – משנה . . כז, א. ושפחתו הכנענים"( 

שאלת פתיחה: בעת שהותו בחנות הירקות מצא נתי שטר של 100 ₪ ליד דלפק המוכר, 

למי הוא שייך? ומה הדין אם השטר נמצא במשלוח הירקות שהגיע לביתו13*?

מיומנות מרכזית: תפקיד הגמרא בבירור המקרה בו עוסקת המשנה14*.

ששת ההישגים בסוגיה

משנה )ה. לשונה מסודר(.יסודות התורה שבעל פה

אמוראים )א. מפרש, צריך לסיוע "הא 

מנא ליה"(.

דמויות: רבי אלעזר )בן פדת( )סיפור 

אודותיו – ראה בעזרים(.

מקצועות )שולחני. חנווני. תגר(. מושגים

"'תנא' אמוראי”.

תנן, הא, אימא, סיפא, ליכא, מינה, אוצר מילים, קריאה והיגוי

מנא, מתניתין,  מאי, אי, נמי, קתני, 

רישא, ש"מ, אפי', שנו,  א"ל.

פיסוק: א”ל – )בסוף הסוגיה( כגורם 

מפסק בדו-שיח.

13 * תשובה בסיום הסוגיה: אם מצא את הכסף בתוך החנות או על הדלפק )במקום שמניחים גם האנשים את 

חפציהם ואת כספיהם( הרי אלו שלו. אם זה מאחורי הדלפק – הרי הם של חנווני. בתוך הסחורה – אם אין בזה 
סימן והירקות נארזו ונשלחו על ידי הירקן עצמו, הרי הם של הירקן. אם נשלחו או נארזו בידי אחרים ויש כמה 

אנשים שעובדים במשלוח – הרי אלו שלו.

14 * בסוגייתנו מופיעים שני אופנים לפירוש המקרה במשנה: 1. הרחבת המקרה – "ואפילו", המקרה אינו מצומצם 

אלא כולל מקרים נוספים )בחלק הראשון של הסוגיה(. 2. צמצום המקרה והעמדתו במקרה ספציפי )"אוקימתא"( 
– "לא שנו אלא..." )בחלק השני של הסוגיה(.
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אי נמי, )מאי איריא, תנן, אימא סיפא, מבנה

אלא, מנא ליה, ש”מ, לא שנו(

חלוקת המשנה לכאמד”ט. רישא-

מציעתא-סיפא, מציאת נושא כל אחד 

מהחלקים וההשוואה בין שלושתם 

)בכל אחד מהם יש רישא – שלו, 

וסיפא – של הבעלים( )ראה בעזרים(.

השוואה: התלמידים ַישוו בין לשון הבנה, פרשנות והיסק

הרישא ללשון המציעתא – מצא 

בחנות – בין התיבה לחנווני – לפני 

שולחני, בין הכיסא לשולחני. במה 

שווה )בחלק השני( במה שונה )בחלק 

הראשון(.

ניתוח: התלמידים ינתחו את ה"אימא 

סיפא", וידייקו מהרישא ומהסיפא מה 

הדין "על גבי שלוחן" )ראה טבלה 

בעזרים(.

הסבר: התלמידים יבינו כיצד הובן 

"לפני שולחני". בהוא אמינא )על 

הרצפה, לפני השולחן( וכיצד הובן 

למסקנה )על השולחן לפני מקום 

מושבו של השולחני(.

התלמידים יבינו את ההוכחה מהלשון 

"ליתני בשולחנות", שהכוונה 

"בשולחנות" היא לפני השולחן, על 

הרצפה, כמו "בחנות".

היסק: התלמידים ֵידעו להסיק מה 

עולה מהסוגיה “מצא על גבי שולחן 

– שלו. מצא צרור בפירות מהתגר – 

שלו, מבעל הבית שפועליו יהודיים 

– שלו. פועליו עבדים כנעניים – של 

בעל הבית”.

הליכות )ב. כל מעשיך לשם שמים(.ערכים
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קשיי לומד:

המושג "שולחני" והבדלתו מ"שולחן".. 1

2 . – המושג "מאי אריא", זוהי צורת לימוד מופשטת, אני לומד ממשהו שאינו כתוב 

דורש מהתלמיד להבין: 1. הייתה אפשרות לכתוב אחרת במשנה, 2. אפשרות זו היא 

4. איזו הלכה נלמדת  3. יש סיבה שבפועל לא נכתב כך במשנה,  עדיפה לכאורה, 

מכך.

)ועיין . 3 להבנה  קשים  בשולחנות"  מצא  נמי  אי  שולחן  גבי  על  "ליתני  רבא  דברי 

במהרש"א(. בפשטות הכוונה היא ש"לפני שולחני הרי אלו שלו" )היינו: לפני האיש 

השולחני(, זה כולל גם את השולחן )אבל קשה להכניס זאת בלשון הגמרא(.

עזרים – טבלת המשנה:

שמאליים.  טורים  שני  עצמאי  באופן  ימלאו  והתלמידים  הכותרות  את  יכתוב  המורה 

לאחר מכן ימצאו את המשותף ויחלקו לשלושה חלקים )רישא, מציעתא, סיפא( בטור 

הימני. לאחר מכן יבינו שהתנא סידר זאת בצורה מיוחדת )שלושה מקרים שבכל אחד 

מהם רישא שלו, סיפא של הבעלים(, לצורך זיכרון המשנה. השלב האחרון יהיה לעבור 

על פרטי המקרים, הדינים והטעם שלהם.

מציאת מעות

דיןמקום המציאההגדרה

הרי אלו שלובחנותרישא – בחנות

של חנווניבין התיבה ולחנווני

הרי אלו שלולפני שולחנימציעתא – בשולחני

של שולחניבין הכיסא ולשולחני

הלוקח פירות מחבירו סיפא – בסחורה

ומצא בהן מעות

הרי אלו שלו

נוטל ומכריזאם היו צרורין
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טבלת דיוק "הא גופא קשיא":

מצא על גבי שולחן – מה הדין )מתוך דיוק לשון המשנה(?

הא על גבי שולחן – מה הדין?החלק במשנה

לפני שולחני – הרי אלו שלו

בין הכיסא ולשולחני – של שולחני

מסקנה: _____________________________________________________________

רעיונות להפעלה:

חומרים: מטבעות. תפאורה לחנות )מוצרים(: שולחני )שולחן ומטבעות(, וסחורה )ארגז /

סלסלת פירות(.

התלמידים יתחלקו לשלוש קבוצות )רישא, מציעתא וסיפא(. כל קבוצה תציג חלק אחד 

במשנה.

הלכה למעשה:

שולחני: מצא על השולחן הרי אלו שלו, כדברי רבי אלעזר. ואם יש בהם סימן )צרורין( – 

ברוב ישראל, נוטל ומכריז. ברוב כנענים, הרי אלו שלו.

חנווני: בגמרא לא הוזכר מה הדין אם מצא על גבי תיבה של חנווני. מדברי המחבר וכן 

נראה להלכה שאין לחלק, וגם המוצא על גבי דלפק החנות הרי הוא שלו )שולחן ערוך 

חו"מ סי' ר"ס סעיף ה(, והרמ"א הביא יש אומרים שהרי אלו של חנווני )וההוכחה היא 

מכך שהגמרא לא כתבה דין זה לגבי חנווני(, אך למעשה כתבו שכיום שדרך הקונים 

להניח כספם וחפציהם על הדלפק לכו"ע הרי אלו שלו )ספר הלכות השבת אבידה, הרב 

רוזנבלט(. 
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סוגיה 18

מה מלמדים ארבע דוגמאות האֵבדה שנכתבו בתורה?

)"מתני' אף השמלה – כז – . . לסימנין הוא דאתא"(

שאלת פתיחה: יוסי מצא אופניים שאין בהם סימן, אבל על המושב יש כיסוי )ניתן 

להעבירו מאופניים אחד לאופניים אחרים(. האם הכיסוי נחשב לסימן15*?

מיומנות מרכזית: הכרת המושג 'צריכותא' )ו'קל וחומר'(.

ששת ההישגים בסוגיה

תורה שבכתב )ה. מידות שהתורה יסודות התורה שבעל פה

נדרשת בהן – קל וחומר. ו. מתפרשת 

בתורה שבעל פה(.

גמרא )תפקידי הגמרא – ג. פירוש 

המשנה. “מאי בכלל כל אלו”. יג. 

סיום ללא פתרון )“קשיא”(.

דין 'בור'. שמלה. ‘דאורייתא’ מושגים

ו’דרבנן’.

מאי, צריכי, אי, הוה, אמינא, ה"מ, אוצר מילים, קריאה והיגוי

אימא, רחמנא, כ"ש, קשיא, אתא, 

להו, דלמא, איבעיא, לן,  אמרי, 

קתני, ש"מ, לאו.

פיסוק: התלמידים יזהו את מונחי 

שאלות ותשובות.

שאלות: מאי, למה לי, ולכתוב, אימא.

תשובות: אמר )כשבא אחרי שאלה(, 

צריכי, אלא, אמרי. ויַפסקו את הגמרא 

בהתאם למונחים אלו.

15 * תשובה בסיום הסוגיה: למדנו בסוגיה שמחזירים חמור בסימני האוכף אפילו שאינם סימנים בגופו, ומכך ניתן 

לכאורה ללמוד גם לכיסוי האופניים שנחשב לסימן.
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איבעיא )מאי, למה לי, ולכתוב, מבנה

ואימא,  תשובות: אמר, צריכי, אלא, 

אמרי(.

התלמידים יערכו תרשים על הסוגיה.

עיון: התלמידים יעיינו בתחתית הבנה, פרשנות והיסק

העמוד ויבינו את ה"איבעיא להו" אם 

סימנים דאורייתא או דרבנן.

הסבר: התלמידים יבינו את השאלה 

והתשובה במשנה.

התלמידים ילמדו את המומ  ניתוח:

שג 'קל וחומר' ויביעו דעתם – מה 

ראוי יותר להחזיר "סימנין דגופה" 

או "סימנים דאוכף", גיזת זנבו" או 

"גיזותיו".

סיכום וניסוח: התלמידים יסכמו מה 

לומדים מכל אחד מהמילים בפסוק. 

ויסכמו את שלוש האפשרויות ל’שה’ 

ודחייתם.

תורה )ג. ענווה(.ערכים

הליכות )ה. הודאה על האמת( )ראה 

בעזרים סיפור(.

קשיי לומד: 

הבנת הקושיה "מאי בכלל כל אלו" והתשובה שהמשנה שואלת על לשון הפסוק.. 1

הבנת המושג "צריכותא". הכוונה היא שהתורה יכלה לכתוב רק דוגמה אחת, והדיון . 2

הוא מה "היינו" למדים במקרה כזה, ומה למדים בפועל.

מפרשים . 3 תוספות  להחזירה,  שצריך  מפרש  רש"י  זנבה".  ב"גיזת  החידוש  הבנת 

שצריך להתעסק בלגזוז אותה )אפילו שכעת אינה שווה פרוטה, כיוון שע"י שגוזזים 

אותה יצמח אחר כך שיער יותר גדול שיש בו שווה פרוטה(.



74

הסברת האיבעיא להו "סימנין דאורייתא או דרבנן" )מה זה משנה, הרי בכל מקרה . 4

צריך להחזיר.  ואם כן, מן התורה מתי צריך להחזיר, רק בעדים(.

עזרים – סיכום שלושת הניסיונות לתשובה:

"שה דכתב רחמנא למה לי"

דחיהנסיון תשובה

לגיזותיו

ואימא ל____________ הוא דאתא

ודלמא ל____________דאתא

מסקנה – מדוע נכתב 'שה' באֵבדה? __________________________________________

טבלת סיכום – מדוע צריכים את ארבע הדוגמאות לאֵבדה:

הלימודהדוגמה בתורה

שמחזירים גם גיזת זנבושור

שמחזירים גם בעדים או בסימנים דאוכףחמור

קשיאשה

שמלה

העשרה: בקשר ל"שה דאבידה קשיא" – הגמרא יודעת להגיד כשאין תשובה, שאיננה 

יודעת את התשובה. חשוב ללמוד את העיקרון הזה, כדברי המשנה באבות "חכם – 

על מה שלא שמע )הבין( אומר – "לא שמעתי", והחילוף של הדבר הזה הוא בגולם..

"איני יודע"

מספרים על כומר אחד שביקש לערוך ויכוח עם תושבי עיירה יהודית. הסיכום היה 

שאם אחד הצדדים יישאל שאלה ולא ֵידע את תשובתה, את דינו למות. תושבי 

העיירה היו יהודים פשוטים ואף אחד לא העז להופיע מול הכומר, עד שאחד מהם 

אזר אומץ ושאל את הכומר: מהו שכתוב בתורה "איני יודע"? ענה הכומר בפולנית: 

"אני לא יודע". השופט פסק מיד שהיהודים ניצחו והשמחה הייתה רבה.
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שאלו את היהודי הפשוט: "איך עלית על הרעיון?", והוא ענה: "פשוט מאוד. כשלמדנו 

ב'חדר' את המילה 'איני יודע', פירש המלמד באידיש 'איך ֵווייס ִנישט'. אמרתי לעצמי: 

אם המלמד לא יודע את הפירוש של המילים הללו, בוודאי שהכומר לא ֵידע"...

הלכה למעשה: 

מחזירים חמֹור בסימני האוכף )שו"ע חו"מ סי' רסב סעיף יח(. 

כל זמן שהאֵבדה אצלו חייב לטפל גם בגיזותיה ואפילו בגיזת זנבה אפילו היא דבר 

מועט )שו"ע סי' רסז סעיף יז, וכפירוש התוספות(.
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סוגיה 19

כמה זמן צריכים להכריז?

)כח, א. "מתני' ועד מתי חייב להכריז – כח, ב. אבן הטוען"(

שאלת פתיחה: ילדי משפחת ריבקין מצאו שעון בגינה. הם תלו מודעה ופרסמו בעיתון 

במשך שבועיים ואף אחד לא התקשר. האם עליהם להמשיך לפרסם16*?

מיומנות מרכזית: הבנת סברות הפוכות ומנוגדות.

ששת ההישגים בסוגיה

אמוראים )ו. 'לשיטתו(.יסודות התורה שבעל פה

דמויות: רב יוסף, אביי, רבא, רבינא. 

רבי אמי.

אבן טוען. מקדש ראשון ומקדש שני. מושגים

נהרות בבל )פרת(. שאלת גשמים.

תנא, מאי, אילימא, אי, ליה,  קשיא, אוצר מילים, קריאה והיגוי

נפישי, דכתיב, בהו, עלמא, בעינן, 

כולי,  הא, הכי, שנא, לאו, אנן, 

מינה, סלקא, חד, יומא, תימא, ת"ר, 

תלת,  נמי, אמרי, אשכח,  בר, א"ל, 

זיל, שקול, נפשך.

פיסוק: לפי תבנית: “נפישי ישראל 

טובא דכתיב בהו / משתכחי שיירתא 

וכו’”.

לפי מילות מפתח: ת”ר. לפי מילות 

שאלה ותשובה.

16 * תשובה בסיום הסוגיה: שבועיים הם מספיק זמן כדי שהאנשים יעברו ויראו את המודעה, ולכן הם לא צריכים 

להוסיף ולפרסם.
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משנה – חלוקה  לכאמד”ט.מבנה

תנו רבנן, תנא, מאי, אלא, ורמינהו, 

לא קשיא, א”ל, רבא אמר, ש”מ, ת”ר, 

והא.

התלמידים יערכו תרשים של הסוגיה.

עיון: "גלימה /אבידתא מכריז" לראות הבנה, פרשנות והיסק

בעמוד ב, סוגיה 20, את המחלוקת 

כרקע להבנת הסוגיה כאן, אם גלימא 

מכריז או אבידתא מכריז.

סיכום פרשנות: כיצד יכולה המילה 

"שכניו" שבמשנה להתפרש? מה 

המסקנה )שכני מקום שנמצאת בו 

האבידה( ומה ההוכחה.

הסבר: היכן הדרך ארוכה יותר, 

במדינה עם הרבה אנשים או עם 

מעט?

התלמידים ילמדו להבין, להכיל 

ולחזור על שתי הסברות המנוגדות 

)בין בית ראשון לבית שני, והאם 

בכלל אפשר להשוות בין אֵבדה 

לגשמים(.

סיכום וניסוח:  התלמידים יסכמו לבד 

)רצוי בטבלת כאמד”ט( את מחלוקת 

רב יוסף –אביי – רבא.

מצוה )ג. סיוע לעושי מצוה(.ערכים
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עזרים: 

תירוצי רב יוסף ואביי – הבדלי לשונות ותירוצים

מקדש שנימקדש ראשוןשם 

ד_______ ישראל טובארב 

דכתיב בהו:________________________

_______

 ____________

______ כולי האי

ד_______ ישראל טובא

בהו:_______________ דכתיב 

________________

 ____________

______ כולי האי

ד_______ ישראל טובא

ד_______ עלמא

ו____________ שיירתא דאזלי בין ביממא 

ובין בליליא

_______ כולי האי

ד_______ ישראל טובא

ד_______ עלמא

ו____________ שיירתא דאזלי 

בין ביממא ובין בליליא

_______ כולי האי

טבלת סיכום התירוצים

טמשנה דתענית: גשמשנה דידן: אֵבדה – ז’ ימיםתשובה

מים – ט”ו ימים

רב יוסף

אביי

רבא

כיצד מכריזיםזמנים

בראשונה

משחרב ביהמ”ק שיבב”א

משרבו האנסין
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רעיונות להפעלה – ציור: התלמידים יקבלו מפת הארץ ויציירו את מקום יישובם באדום 

– לפי דעת רב יוסף, בירוק – לפי דעת אביי.

הלכה: 

מקום ההכרזה - בזמן בית המקדש, ההכרזה הייתה בבית המקדש במשך שלושה רגלים. 

בזמנינו, ההכרזה צריכה להיעשות במקום ובפרק זמן סביר שמן הסתם המאבד )או מי 

מחבריו( ישמע על זה. כמו בבתי כנסיות שבאותו אזור, ]ולא רק באותו מקום בדיוק 

שבו נמצאה האבדה, שהרי הבעלים לא אינם יודעים היכן נאבד להם[, )אם זה פריט 

ששייך לאישה יתלה בעזרת נשים(. 

תשלום ההכרזה - דרך נוספת היא במודעות באזור שנמצאה האבדה או בעיתון מקומי 

)אם עולה כסף לפרסם בעיתון – אינו חייב לפרסם אלא אם כן יודע בוודאות שהמאבד 

יחזיר לו את הכסף. אם פרסם בתשלום – יכול אחר כך לעכב את החפץ בידו עד שהמאבד 

ישלם לו את הוצאות הפרסום(. 

זמן ההכרזה - המודעה צריכה להישאר פרק זמן שאנשים יראו. הפוסקים ניסו להגדיר 

אם  מצב,  בכל  משה'(.  ה'אגרות  לדעת   – יותר  קצת  אף  או  כשבוע,  של  בזמן  זה  את 

הוסרה כעבור פרק זמן – אין צורך לתלות חדשה )הלכות השבת אבידה, רוזנבלט17*(.

   http://www.ebood.co.il 17 * עד לא מכבר היה פעיל אתר מיוחד של השבת אבידה
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סוגיה 20

נאמנות המאבד

)מתני' "אמר את האבידה )כח, ב( . . חובתא לנפשיה"(

"רונן",  בשם  אדם  אליו  התקשר  יקר.  מחשב  מציאת  על  פרסם  יוסי  פתיחה:  שאלת 

הטוען שהמחשב שלו ואף נתן סימנים נכונים, אך יוסי חושד בו שהוא נוכל. מה עליו 

לעשות18*?

מיומנות מרכזית: הכרת מבנה סוגיית "איתמר".

ששת ההישגים בסוגיה

משנה )ו. יש בה חידוש "צריכא יסודות התורה שבעל פה

למימר"?(.

גמרא )טו. תקנות חכמים(.

דמויות: רב יהודה, רב נחמן, רב הונא, 

רב פפא.

סימנין )מובהקין(.מושגים

אתמר, אי, קמ"ל, א"כ, תנן, למימר, כי, אוצר מילים, קריאה והיגוי

מאי, צריכא, לאו, הא, אתא, ליה, זיל, 

ביה, אין. להו, אנא, אנן, איניש.

פיסוק: התלמידים יַפסקו לפי מילות 

מפתח ובסיפור לפי: אמר ליה – אמר להו 

)יזהו את הדו-שיח מה אמר אבוה דרב 

פפא ומה אמר רבה בר רב הונא(.

18 * תשובה בסיום הסוגיה: אם רונן נותן לו סימנים מובהקים שיש רק במחשב זה, צריך לתת לו )לפי מנהג 

הרמ"א( אפילו שאין לו הוכחה שהוא איש ישר. אם נותן לו סימנים בינוניים כמו מקום האבדה – עליו יהיה להביא 
עדים שאינו רמאי )לדעת המחבר יצטרך בכל מקרה להביא הוכחה שהוא ישר(.
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אתמר, תנן, “בשלמא . . אלא”, לעולם.מבנה

חלוקת המשנה לרישא וסיפא. כאמד”ט 

)במשנה זו יש גם טעם!(.

התלמידים יערכו תרשים של הסוגיה.

ניתוח והסבר: התלמידים ֵידעו את הבנה, פרשנות והיסק

הסברות האם כדאי להכריז "אֵבדה" או 

"גלימה".

יבינו את הדיוק מהמשנה "אמר את 

האֵבדה" על בסיס עיקרון החידוש שיש 

במשנה )אם גלימה מכריז – מה החידוש 

שלא נותנים לו את האֵבדה?(.

סיכום פרשנות: התלמידים ֵידעו את 

הפרשנויות השונות על "ולא אמר את 

סימניה", בהו"א ובמסקנה.

השוואה: התלמידים יחפשו ברייתא 

דומה לת"ר "בראשונה וכו' התקינו" 

שלמדו בעבר וימצאו קווים מקבילים, 

ֵאילו עקרונות מקבילים ישנם בין 

שניהם?

סיכום וניסוח: התלמידים יסכמו את 

ה’אתמר’ )מקרה-אומר-דין-טעם(, וכן 

את דין הרמאי, בראשונה ועתה.

הליכות )ו. זהירות(.ערכים

מצוה )ה. סייג לתורה(.

קשיי לומד:

התלמידים עלולים להתבלבל בין דעת רב יהודה לדעת רב נחמן – ניתן לבקש מהם 
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למצוא סימן לזיכרון )לדוגמה אותיות שוות: רב יהודה – אבידה, רב נחמן – גלימא. או: 

 6( וכן "אבידתא"  )4 אותיות(.  יותר מ"רב נחמן"  )5 אותיות(, אות אחת  "רב יהודה" 

אותיות(, יותר מ"גלימא" )5 אותיות( באות אחת(.

עזרים:

טבלת "איתמר"

כותרת: מה מכריזים

טעםדיןאומר

חיישינן לרמאיאבידתא מכריזרב יהודה

לרמאי לא חיישינן. דאם גלימא מכריזרב נחמן

כן, אין לדבר סוף

"תנן אמר את האבידה ולא אמר את סימניה – הרי זה לא ייתן לו:

השלם את הטבלה מתוך האפשרויות הבאות: גלימא, סימנים, סימנים מובהקים

מה לא אמרמה אמראומר

רב יהודה

רב נחמן

לפי  שונים,  חפצים  על  אֵבדה"  "השבת  מודעות  ינסחו  להפעלה: התלמידים  רעיונות 

הדעות אֵבדה / גלימה מכריז.

הלכה: בגמרא יש מחלוקת כמה פרטים צריך למסור בעת ההכרזה על האבדה. להלכה 

נפסקה כרב נחמן ש"גלימא מכריז", ולכן יש להכריז: "מצאתי שעון", "נמצא מעיל", 
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והמאבד ייתן את הסימנים.

כיום, סתם אדם הוא בחזקת רמאי, אלא אם כן הוא מוחזק כתלמיד חכם ואיש ישר או 

שמביא עדים על ישרותו, כמו כן איש שמביא עדים שהחפץ היה שלו – מחזירים לו לפי 

כולם.

אבל לפי הרמ"א - ישנם שלושה סוגי סימנים: א( סימן מובהק – שיש רק בחפץ זה, כמו 

נקב, כתם, שם וכדומה. ב( סימן בינוני – כמו משקל, מקום או מספר. ג( סימן שאינו 

מובהק כלל – בהיר או כהה, קצר או ארוך וכיו"ב.

)כי לדעתו סימנים  נותנים )לדעת הרמ"א( אפילו לאדם שמוחזק כרמאי   – בדרגה א 

כאלו הינם כמו עדים(. בדרגה ב – נותנים לאדם תלמיד חכם המוחזק כישר )או אדם 

רגיל שהביא עדים שהוא ישר(. בדרגה ג – אין מחזירים כלל. ותלמיד חכם שאינו משנה 

כלל בדיבורו, נותנים אפילו בטביעות עין )כנ"ל סוגיה 5( )ש"ך סי' רס"ז סק"ג, הלכות 

השבת אבידה, רוזנטל עמ' צג(.
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סוגיה 21

אֵבדה הדורשת טיפול

)"מתני' כל דבר )כח, ב( . . מה יהא בדמים"(

לוי מצא במרכז השכונה שלושה אפרוחים קטנים. הוא הכריז עליהם  שאלת פתיחה: 

ואף אחד לא בא לקחתם. כמה זמן עליו לטפל בהם? ואם החזקתם עלתה לו כסף, עליו 
להפסיד מכיסו? 19*

מיומנות מרכזית: השוואה בין משנית וברייתות.

ששת ההישגים בסוגיה

אמוראים )אמורא = מפרש, צריך יסודות התורה שבעל פה

לסיוע(.

דמויות: שמואל, רב נחמן, רב נחמן 

בר יצחק.

שומרים )שומר חינם ושומר שכר(. מושגים

שמאות.

תניא, נמי, הכי, הא, קשיא.אוצר מילים, קריאה והיגוי

כללי ביאורי מילים:

כלל 7: א' בראש מילה = )פעמים 

רבות( על.

פיסוק: זיהוי בין ברייתות לגמרא )על 

בסיס שינוי שפה(. לפי מילות מפתח 

)אמר, תניא(.

19 * תשובה בסיום הסוגיה: אפרוחים קטנים הדורשים טיפול רב, אין צורך לטפל בהם יותר משלושה ימים ולאחר 

מכן מעריך את דמיהן, ויכול להשתמש בכסף עד שיבוא המאבד. אם ההחזקה עלתה לו כסף, הוא נוטל מהבעלים 
ללא שבועה )אם זה לא כערך האֵבדה( מפני תיקון העולם, כדי שאנשים יטפלו באֵבדות ויש חולקים ואומרים 
שהפטור משבועה הוא רק במקרה שיש וויכוח מה מצא אבל לא בדיני טיפול. ולכן חשוב שיתעד כמה השקיע.
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אמר רב, תניא נמי הכי, קשיא, לא מבנה

קשיא, תנו רבנן.

משנה – חלוקתה לכאמד”ט.

חלוקתה לרישא וסיפא )וכ”א מהם 

לשני חלקים(.

התלמידים יערכו תרשים הסוגיה.

זיהוי נקודה מרכזית: התלמידים יזהו הבנה, פרשנות והיסק

את המילים המדויקות מתוך הברייתא 

מהן מובאת ראיה )לשמואל ולרנב"י(.

התלמידים ישוו בין הבמ  השוואה:

רייתא לבין המשנה )בטבלה(, יבינו 

היכן הסתירה, וכיצד היא מיושבת.

סיכום פרשנות: התלמידים יסכמו את 

המשנה/ברייתא לפי המסקנה רעיא/

פטומא, רברבי/זוטרי.

היסק וסיכום דיני: התלמידים יסכמו 

את הדינים העולים מהסוגיה כמה 

יש לטפל בכל אחת מהאֵבדות )ראה 

בעזרים(.

אהבת ישראל )ג. השפעה(.ערכים

קשיי לומד: המילה "שם" – לא מלשון להניח, אלא מלשון הערכה )כמו שמאות, שמאי 

רכב, שמאי מקרקרעים וכדו'(.
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עזרים: 

ברייתא א'

ברייתא ב’ברייתא  א’

הובאה כסיוע לרב:

 שאמר את ההלכה:

פרה וחמור )בהמה 

גסה(

עגלים וסייחין 

אווזין ותרנגולין

השלם בתוך המשבצות הנכונות את האוקימתות הבאות: רעיא, פטומא, רברבי, זוטרי.

סיכום

זמן ההחזקההאֵבדה

י”ב חודשפרה, חמור, תרנגולת

3 חודשיםעגלים וסייחים של מרעה

עגלים וסייחים של פיטום,

אווזים ותרנגולים קטנים )זוטרי(

30 יום

3 ימיםאווזים ותרנגולים גדולים )רברבי(

סיפורים / רעיונות להעשרה: סיפורו של רבי חנינא בן דוסא ששמר את האפרוחים 

במשך שנים, החליף לעיזים וכו'.
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הלכה: 

- המוצא בעלי חיים צריך לטפל בהם בפרה וחמור י"ב חודש וכו'  הטיפול וההוצאות 

וכו' )כמפורט בגמרא(. כל אותם הימים שהחיות הנ"ל ברשותו אם  בעגלים וסייחים 

שבועה  בלא  בחזרה(  שהשקיע  מה  כל  מקבל  )כלומר,  מבעלים  נוטל  משלו  האכילן 

מפני תיקון עולם )כי המוצא לא צריך להפסיד כסף בגלל קיום מצוות השבת אבידה( 

)ובפתחי תשובה הביא שיש חולקים ואומרים שנוטל רק בשבועה, ולכן, כדי להימנע 

מהמחלוקת, חשוב שיתעד את ההוצאות הללו(. 

מכירתן - לאחר שעברו ימים אלו – שם דמיהן ומניחן. לדעת המחבר, מוכרן בבית 

דין. לדעת הרמ"א, יכול לשומן לעצמו. להלכה נפסקה כרבי טרפון )כדברי הגמ' כט, 

ב "אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי טרפון"( שמותר לו להשתמש בדמים, ולכן 

אם אבדו חייב באחריותן. 

)שו"ע חו"מ סי' רס"ד סעיפים כב-כה(.
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סוגיה 22

תחזוקת האֵבדה

)משנה "מצא ספרים  )כט, ב( . . בשני עניינים"(

שאלת פתיחה: אהרון מצא אופניים בגינה. האם מותר לו לרכב עליהם עד שימצא את 
בעליהם?20*

מיומנות מרכזית: דרכי פירוש וביאור משנה וברייתא.

ששת ההישגים בסוגיה

משנה:  )ו. יש בה חידוש )"סיפא יסודות התורה שבעל פה

איצטריכא ליה"(. ז. אין בה כפל דעות 

)"היינו ת"ק"(.

תוספתא

ברייתא )ב. חשיבותה. ד. פירושה 

ותיקונה(.

דמויות: סומכוס, שמואל, רבינא, 

אביי, ריש לקיש.

שומרים )שואל ושוכר(. שמאות. תנא מושגים

קמא.

מתיב, אין, בי, בר, מר,  אפי', מילי, אוצר מילים, קריאה והיגוי

נמי, תימא, ניחא, ליה, איניש, 

פשיטא, סיפא, קמ"ל, ותו, הא, הכי, 

קאמר,  קשיא.

פיסוק: זיהוי חלקי הברייתא 

שהועתקו בגמרא לצורך פירוש 

)באמצעות שינוי שפה ומעקב אחר 

רצף הברייתא(.

20 * תשובה בסיום הסוגיה: אסור להשתמש במציאה, אלא אם כן זה לתועלת החפץ. אם האופניים יהיו זרוקים 

במחסן הם עלולים להתקלקל. עליו להוציאם מדי תקופה ולאווררם בחוץ, או אף לשמנם כדי שלא יתקלקלו.
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מתיב, ותו, הכי קאמר, אימא מבנה

)ת"ר, אמר מר, פשיטא, מאי איריא, 

ורמינהו, לא קשיא(.

משנה: חלוקתה לכאמד"ט, חיבור 

הקטעים הדומים זה לזה )ראה טבלה 

בעזרים(.

ֶהקשר: התלמידים ימצאו את הֶהקשר 

שהובא כאן ה”תנו רבנן” – )דין ספר 

תורה, למרות ששם מדובר ביחס 

לשאלה והפקדה(, אמר מר )ביאור 

הברייתא(, ואחר כך חוזרים לציטוט 

המשנה וביאורה.

סיכום והסבר: התלמידים ֵידעו לסכם הבנה, פרשנות והיסק

בכתב ובעל פה את מקרי ודיני המשנה 

להיתר ולאיסור, ויבינו את טעם בדין 

תחזוקת הכלים )מדוע ספרים וכסות 

צריכים לניעור פעם בשלושים יום – 

כי זקוקים לאוורור(, מדוע בכלי כסף 

ונחושת משתמש ואילו בכלי זהב 

וזכוכית לא ייגע )כמבואר ברש"י(.

זיהוי נקודה מרכזית: התלמידים 

יבדילו בין הדיון המרכזי בביאור 

משנֵתנו העוסקת באֵבדה, לבין ביאור 

דברי הברייתא העוסקת בתחזוקת 

החפצים המושאלים או המופקדים 

שהובאה כאן בדרך אגב.

סיכום וניסוח: בסוגייתנו יש שש 

שאלות. שתי שאלות סתירה או 

תיובתא מדברי המשנה העוסקת 

ב”אֵבדה”. שתי שאלות “פשיטא” על 

חלק הברייתא העוסק ב”שאלה”. שתי 

שאלות המביאות לתירוץ ‘השלמת 

לשון’ על חלק הברייתא העוסק 

ב”פיקדון”.

התלמידים ֵידעו לסכם את שש 

השאלות ותירוצן )ראה בטבלה 

בעזרים(.
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שמירת הרכוש – )ו. תחזוקת הרכוש(.ערכים

מצווה )א. חיבוב המצוות(.

עזרים:

טבלת המשנה

דיןמצא

היתר השימוש

מיעוט: אבל ...

הגבלת השימוש

קורא בהן אחד ספרים

לשלושים יום

אבל –

לא ילמוד בהן בתחילה

ולא יקרא אֵחר עמו

מנערּה אחד לשלושים כסות

יום

ושוטחה לצורכה

אבל –

לא לצורכו

אבל –משתמש בהן לצרכןכלי כסף וכלי נחושת

לא לשחקן

לא ייגע בהן עד שיבוא -כלי זהב וכלי זכוכית

אליהו

שק או קופה וכל 

דבר שאין דרכו 

ליטול

הרי זה לא ייטול

לאחר חילוק הסוגיה לארבעת החלקים, ימצאו התלמידים קשר בין החלקים )לדוגמה: 

יום. שני המקרים  – משתמש פעם בשלושים  ב"דין"  דומים  שני המקרים הראשונים 

הבאים דומים ב"מקרה" – מצא כלים(.

טבלת פירוש הברייתא

ת"ר  השואל ספר תורה מחבירו הרי זה לא ישאילנו לאחר פותחו וקורא בו ובלבד שלא 

ילמוד בו בתחלה ולא יקרא אחר עמו וכן המפקיד ס"ת אצל חבירו גוללו כל שנים עשר 

חדש פותחו וקורא בו אם בשבילו פתחו אסור סומכוס אומר בחדש שלשים יום בישן 
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שנים עשר חדש ר"א בן יעקב אומר אחד זה ואחד זה שנים עשר חדש:

השואל ספר 

תורה מחבירו, 

הרי זה לא 

ישאילנו לאחר

פותחו וקורא 

בו

וכן המפקיד 

ס”ת אצל חבירו, 

גוללו כל שנים 

עשר חדש 

פותחו וקורא 

בו. אם בשבילו 

פתחו – אסור

ר”א בן יעקב 

אומר, אחד זה 

ואחד זה שנים 

עשר חדש:

מאי איריא ספר שאלה

תורה אפילו כל 

מילי נמי

פשיטא ואלא 

למאי שייליה 

מיניה

מאי עבידתיה 

גביה?

ותו – אם בשבילו 

פתחו אסור, הא 

אמרת פותחו 

וקורא בו?

ר”א בן יעקב, 

היינו תנא 

קמא!

ס”ת אצטריכא תשובה

ליה! קמ”ל 

ניחא ליה 

לאיניש 

שתיעביד 

מצווה 

בממוניה, 

קמ”ל

סיפא 

איצטריכא 

ליה, ובלבד 

שלא ילמוד 

בו בתחילה

הכי קאמר: אם 

כשהוא גוללו 

פותחו וקורא 

בו מותר, אם 

בשבילו פתחו – 

אסור

אלא אימא: 

רבי אליעזר בן 

יעקב אומר, 

אחד זה ואחד 

זה שלושים יום

טבלת הקושיות על המשנה בסוגיה

מה הסתירה?/מקור נוסףמשנהסתירה

התירוץ?

אומר / 

מקור

מצא ספרים 

קורא בהן אחד 

לשלושים יום

אמר שמואל: המוצא 

תפילין בשוק שם דמיהן 

ומניחן

הסתירה:

ספרים לא אביי

שכיחי

תפילין בי בר חבו משכח 

שכיחי

התירוץ:
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אומר / 

מקור

לא ילמוד 

בתחילה ולא 

יקרא אחר עמו

לא יקרא פרשה וישנה, 

ולא יקרא פרשה ויתרגם, 

ולא יפתח בו יותר מג’ 

דפין ולא יקראו בו שלושה 

בני אדם בכרך אחד

הסתירה:

כאן בעניין אביי

אחד

התירוץ:כאן בשני עניינים

פינת לשון: המילה "ְּכַרך", לשון כריכה, המוקף מכל צדדיו )כמו "עיר המוקפת חומה" 

גם נקראת "כרך", כריכת ספר, 'כריך' )סנדוויץ'((.

הלכה: המוצא אֵבדה צריך לטפל בה כמבואר במשנה ובגמרא. תפילין – מותר לו 

להניחם ולשום דמיהן, כיוון שאין בהן ייחודיות ואין המאבד מקפיד דווקא עליהן 

)שו"ע חו"מ סי' רסז סעיף יח-כא(.

רבים מהפוסקים בני זמננו מסתמכים על הלכה זו כדי להתיר השתמשות באבדות 

הנמצאות כיום. כיון שרוב החָפצים והספרים כיון מיוצרים במפעלים או מודפסים 

בבתי דפוס וניתן להשיג כדוגמתם. לכן דינם כדין התפילין – שהמוצא יכול לשום 

דמיהן ולהשתמש בהם, וכשיבוא המאבד ייתן לו הכסף לקניית חדש. )ואדרבה, דווקא 

גבי תפילין, אם רואה שהם יקרים, אין למוכרם. כי הרבה אנשים מקפידים דווקא על 

סופר פלוני( )השבת אבידה, הרב רוזנטל(.

לקרוא בספר של אחר ללא רשותו -– מותר להשתמש בחפץ של מצווה של אדם, כאשר 

אין חשש שהחפץ יתקלקל על ידי זה, כמו תפילין או טלית בבית הכנסת, כי "נוח לו 

לאדם שיעשה מצוה בממונו" )אלא אם כן ידוע שמקפיד(. בדורות קודמים לא התירו 

להשתמש בספר של אחר ללא רשותו )אדמו"ר הזקן אוסר אפילו רק להסתכל בספר של 

אחר( מחשש שמא יתבלה על ידי זה. 

אמנם הפוסקים בזמנינו כתבו להתיר, לקרוא בספר של אדם שאיננו כאן. כי הספרים 

כיום הם חזקים ופשוטים ואינם מתקלקלים ע"י שימוש רגיל. עוד כתבו, שספר שאחד 

משאיר בבית הכנסת, זהו על דעת שאנשים אחרים ישתמשו בו ולכן מותר להשתמש 

בו.
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סוגיה 23

שמירת גוף ורכוש

)"מצא כסות" שם – עד ל, א "דנפיש פסידייהו"(

שאלת פתיחה: יוסף חיים קיבל דמי כיס 20 ₪ עבור משניות ששינן. הוא מתלבט אם 

 )4 3( עשרים צעצועים בחנות השקל,  2( מכונית על שלט,  1( ספר קומיקס,  לקנות: 

לשמור שיהיה לו סכום יותר גדול ויקנה מכונית על שלט במאה ₪. מה אתם מציעים 

ליוסף חיים21*?

מיומנויות מרכזיות: 1( חילוק בין מקרים. 2( הסבר דברי אמוראים ראשונים.

ששת ההישגים בסוגיה

אמוראים )ב. אינו יכול לחלוק על יסודות התורה שבעל פה

משנה(.

גמרא )ח. פירוש דברי האמוראים 

הראשונים(.

אנשים ומקצועות – )גרדי, חרשין(.מושגים

והאמר, אמרי, איבעית, אימא, קשיא, אוצר מילים, קריאה והיגוי

נמי, לית, לן, תרי, חד.

פיסוק: התלמידים יזהו ויַפסקו את 

שלוש המימרות של רבי יוחנן, ויבדילו 

בין דברי רבי יוחנן או ציטוטים מתוך 

דבריו לבין פירושי הגמרא )לפי עיקרון 

שינוי השפה(.

21 * תשובה בסיום הסוגיה: מדברי רבי יוחנן )הרוצה לאבד מעותיו וכו'( נראה שכדאי להשקיע בדבר שהוא מחזיק 

ולא נשבר או נהרס. ולכן: מכונית על שלט בסכום של 20 ₪ כנראה שאינה מספיק איכותית והיא לא תחזיק. כנ"ל 
גם פרסים מחנות השקל שאינם מחזיקים. ולכן כדאי לו לקנות ספר קומיקס או אם רוצה שישמור את הכסף עד 

שיוכל לקנות מכונית על שלט איכותית במאה ₪.
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מהתלמידים יזהו את הכותרת המצומבנה

טטת מהמשנה.

והאמר, אמרי, איבעית אימא, לא 

קשיא, לא.

חלוקה ואפיון: התלמידים יזהו לפי 

הלשונות “ואיבעית אימא”, “ולא 

מאמרן” את מבנה הסוגיה )מספר תירו

צים / אוקימתות(.

מהתלמידים ישרטטו את תרשים הסו

גיה.

טהשוואה, הסבר ומציאת נקודה מרכהבנה, פרשנות והיסק

זית: התלמידים ַישוו בין דברי המשנה 

לדברי רבי יוחנן, יבינו את התירוצים 

מויקטלגו אותם האם ההבדל הוא במנ

ער, בחפץ, בזמן או בצורת הניעור.

סיכום והשוואה: התלמידים יסכמו 

את שלוש המימרות של רבי יוחנן 

וכיצד הם הועמדו על ידי הגמרא, 

ויחפשו את הצד השווה בין הדברים 

)דברי מוסר להתנהגות בחיים, בדרך 

רמז ובדיחותא(.

שמירת הרכוש )ג. קנייה נבונה. ד. ערכים

שמירת הלבוש(.

 אהבת ישראל )ח. תוכחה מאהבה(.
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האם ניעור מועיל לבגד?

משנה

מנערה אחת לשלושים יום

רבי יוחנן

ניעור קשה לבגד

אמרי

)ההבדל הוא 

ב______(

אביעית אימא

)ההבדל הוא 

ב______(

איבעית אימא

)ההבדל הוא 

ב______(

איבעית אימא

)ההבדל הוא 

ב______(

)השלם: ההבדל הוא ב: מי, מה, מתי, איך(

"אמר רבי יוחנן: כסא דחרשין ולא כסא דפושרין"

אבל .... לית לן בהולא אמרן אלא

העשרה: 

חז"ל ידעו את סוד הִּפסטור:

היום לאחר גילוי החיידקים, גילו אנשי המדע שחיידקים נהרגים בחום... זו הסיבה 

שחלב עובר תהליך שנקרא "פסטור" )על שם לואי פסטר, שגילה את הימצאותם של 

החיידקים לפני כ-150 שנה(. בתהליך זה מרתיחים את החלב במפעלי החלב לפני 

שאנחנו מקבלים אותו ברשתות המזון, במטרה להרוג את החיידקים.
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אנו רואים שכבר חז"ל ידעו על כך שכאשר המים מורתחים הם בריאים יותר, וכשהם 

במצב פושר הם הכי מסוכנים, כי התחלת החימום מעוררת את החיידקים אך לא 

משמידה אותם.  
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סוגיה 24

מתי מותר להתעלם מאבדה?

)"והתעלמת". ל, א-ב.(

שאלת פתיחה: 

דני מצא כדור בצד השני של הכביש, אבל אם ייקח אותו הוא יפסיד את האוטובוס . 1

לתלמוד התורה ויצטרך לשלם 30 ₪ למונית. מה עליו לעשות22*?

חברו, דוד ראה עגלת בובה ליד תחנת האוטובוס בדרך לתלמוד התורה. הוא חושש . 2

שכל חבריו יצחקו על זה שמגיע על עגלה לתלמוד התורה. האם חייב לקחת את 

האבדה23**?

מיומנות מרכזית: תפקיד הגמרא בבירור המקור )'מנא הני מילי'(.

ששת ההישגים בסוגיה

תורה שבכתב: )א. מחדשת.  ב. נדרשת יסודות התורה שבעל פה

בכמה אופנים. ד. מקור אחד(. 

דמויות: בית שמאי, בית הלל, רב 

ישמעאל ברבי יוסי, רבי יוחנן, רבה, רב 

יוסף, אביי, רבינא.

'איסורא' ו'ממונא'. 'בן גילו'. "לפנים מושגים

משורת הדין". מעשרות )פטור פירות 

'עשה ולא תעשה'. פריקה וטט  הפקר(.

עינה. שמיטה.

22 * תשובה בסיום הסוגיה: אֵבדתו ואבדת חברו – אבדתו קודמת. אין חיוב לקחת אֵבדה במקרה שהדבר יוצר 

הפסד למוצא.

23 ** תשובה בסיום הסוגיה: על דבר לעשות שיקול – אילו העגלה עם הבובה הייתה שלו )או של אחותו( האם היה 

לוקח? אם כן, חייב ואם לא – פטור. כי אדם מחויב להחזיר אבדה רק בהתאם להתנהגותו אם זאת הייתה אבדתו.
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מנא,  מילי, ת"ר, הא, מאי, איצטריך, אוצר מילים, קריאה והיגוי

קרא, אילימא, פשיטא,   ותו,  הוה, 

הנך, בהו, א"ל, איבעיא, להו, אמרינן, 

לאו, נמי, גברא, הדר, יהיב, כולי, 

עלמא, כי, עבד.

פיסוק: מילה מנחה בדו-שיח “א”ל”.

זיהוי ב”אמר מר” בין מילות הברייתא 

המצוטטות לבין פירושי הגמרא.

מנא הני מילי, ת"ר, פשיטא, ותו, מבנה

איבעיא להו )עם המבנה מי אמרינן – או 

דלמא( – תיקו, והתנן, והא,  אמר מר, 

אימא.

פיסוק: התלמידים יבחינו בין הברייתות 

והמשניות בסוגיה לבין לשון הגמרא 

)לפי הבדלי שפה(. התלמידים יבחינו 

ב"אמר מר" בין הקטעים המועתקים 

מהברייתא לבין פענוחם.

מילים מנחות לפיסוק:

קטע 1: לפי מילות המפתח – ת”ר, 

למאי, אילימא, ותו, אלא. קטע 2: 

הסיפור – לפי א”ל. קטע 3: הברייתא 

לפי מילות הברייתא ופענוחן.

התלמידים יערכו תרשים הסוגיה.

הסבר: התלמידים ֵידעו מדוע "כהן והיא הבנה, פרשנות והיסק

בבית הקברות" וכן "שלו מרובה משל 

חבירו" אינם צריכים פסוק.

סיכום: מה הן ההלכות שנאמרו בסוגיה 

)רבה – הכישה חייב בה. רבא – כל 

שבשלו מחזיר וכו’( איזו הלכה נותרה 

בספק )דרכו להחזיר בשדה ולא בעיר(, 

איזה ערך יש בסוגיה )לפנים משורת 

הדין(.



99

מצווה )ג. לפנים משורת הדין(. אהבת ערכים

ישראל )ב. ביקור חולים(.

עזרים:

"והתעלמת" – למאי איצטריך קרא )למה נצרך הכתוב(?

דחיהדין

לכהן והיא בבית הקברות

ותו:

ותו:

לשלו מרובה משל חבירו

אלא ל______________________

איבעיא להו

מקרה: _______________________ מהו

או דילמאמי אמרינן

סברה

דין

מסקנה:_________________________________________________________

רעיונות להפעלה – ציור קומיקס של הסיפור רבי ישמעאל ברבי יוסי.

הצגה: חומרים – עצים, מטבע )פלגא דזוזא(. תלמידים – שני תלמידים יציגו את רבי 

ישמעאל ואת האיש, ועוד שני תלמידים יהיו האמוראים הדנים בסיפור.



100

סיכום תני רב יוסף

תשובהשאלההלימודמילות הפסוק

והודעת להם

את הדרך 

ילכו בה

ואת המעשה

אשר יעשון

הלכה: אדם אינו חייב להחזיר אֵבדה שאין דרכו ליטול. ואם רוצה לנהוג לפנים 

משורת הדין, יחזיר בכל מקום. ויש אומרים )הרמ"א(, שאסור לו לפגוע בכבודו אלא 

ישלם מכיסו.

אם היה בטל חייב להחזיר את האֵבדה ואין ליטול שכר על השבתה. אם היה עוסק 

במלאכתו אינו חייב להתבטל ממלאכתו אם אין לו וודאות כי יוחזר כספו, כי אֵבדתו 

קודמת לאֵבדת חברו. ואם החזיר מקבל רק שכר בטלה. )אם רוצה לקבל כל הכסף 

שהפסיד - צריך להתנות בפני בית דין ואם אין שם בית דין שלו קודם )שו"ע סי' רסה 

סעיף א(.
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טבלת ביאורי מילים ו'מילות מפתח'

להקנייה בכיתה ד'

מילות מפתח

התלמידים יהיו בקיאים ב45 מילות מפתח 

ומשמעויותיהם

איבעיא להו, איבעית אימא, איכא דאמרי, 

אי נמי, אימא סיפא, אלא, אמאי, אמר מר, 

אמר רב, אמרי, בעי, בעא מיניה, אתמר, 

בשלמא, הא גופא קשיא, ההוא גברא, 

היכי דמי, הכא במאי עסקינן, הכי קאמר, 

אימא, והאמר, והא תנן, ורמינהו, ותו, 

כי הא, לא אמרן, לא צריכא, לא קשיא, 

לא שנו, אלא, לעולם, מאי, מאי איריא, 

מאי טעמא, מנא הני מילי, פשיטא, שאני, 

שמע מינה, תא שמע, תיקו, תנא, תנו 

רבנן,  תניא נמי הכי, תנינא, תנן, תנן 

התם.

ביאורי מילים

התלמידים יהיו בקיאים ב100 מילים 

בסיסיות:

אי, איבעיא, איבעית, איכא, אילימא, 

אימא, אין, איניש, איצטריך, אית, אמאי, 

אמינא, אמרי, אמרינן, אנא, אנן, אפי', 

אשכח, אתא, אתו, אתמר, בהו, בי, ביה, 

בעו, בעינן, בר, בתר, בתרא, גברא, גמ', 

דידן, דלמא, הדר,  הוה, הוו, הכא, הכי, 

היכי, הנך, השתא, התם, והאמר,  ותו, 

זיל, חד, טעמא, טעמיה, יהיב, יומא, כולי, 

כי, כתיב, לאו, להו, ליה, ליכא, לימא, 

לית, למימר, לן, מאן, מילי, מינה, מיניה, 

מנא, מציעא, מר, מרייהו, מתיב, מתני', 

ניחא, נינהו, נמי, סיפא, סלקא, עבד, 

עלמא, עסקינן, פשיטא, צריכא, צריכי, 

קאמר, קמא, קרא, קשיא, קתני, רחמנא, 

רישא, שאני, שנא, שנו, שקול, תא, 

תימא, תלת, תנא, תניא, תנן, תרי.
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מילות מפתח

התלמידים יהיו בקיאים בפירוש המילולי של המילה, במשמעותה ובהגדרתה.

משמעותפירוש מילולימילההגדרה

שאלת ספק שנשאלה בבית המדרש, נשאלה להם.איבעיא להושאלה

מכילה שני צדדים.

איבעית תשובה

אימא

תירוץ נוסף.אם רצונך אמור.

נוסח אחר בסוגיה.יש שאומרים.איכא דאמריהשלמה

אפשרות נוספת.אם גם.אי נמיהשלמה

פתיחה לסתירה.תאמר את סוף המשנה.אימא סיפאקושיה

פתיחה לשינוי, בדרך כלל בא לא כך אלא אחרת.אלאתשובה

בתירוץ.

פתיחה לשאלת בירור הטעם.על מה, למה?אמאישאלה

ציטוט מהברייתא לצורך דיון.אמר האדון.אמר מרפתיחה

פתיחת מימרא.אמר רבפתיחה

פתיחה לאמירת רבים )פעמים רבות אמרו.אמריתשובה

היא פתיחת תשובה(.

בעי, בעא שאלה

מיניה

שאלת יחיד.שאל, שאל ממנו.

מכשבא בתחילת סוגיה – פתיחה למחנאמר.אתמרפתיחה

לוקת אמוראים.

בשלמא . . קושיה

אלא

בשלום )נוח( ל)דעה זו( 

אבל לדעה האחרת קשה.

פתיחה לקושיה שהיא רק לפי צד או 

דעה אחת.

הא גופא קושיה

קשיא

סתירה פנימית.זו בעצמה קשה.

פתיחה לסיפור.אותו אדם.ההוא גבראפתיחה

שאלת בירור המקרה.איך מדובר?היכי דמישאלה

הכא במאי תשובה

עסקינן

תשובת אוקימתא.כאן במה אנו עוסקים.
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הכי קאמר, תשובה

אימא

אנו מפרשים את כוונת המשנה כך אומר, אמור.

וכאילו “מוסיפים” בה מילות פירוש.

קושיא ממימרא של אמורא.והרי אמר.והאמרקושיה

תחילת תיובתא )קושיא ממשנה(.והרי שנינו במשנה.והא תנןקושיה

סתירה בין שני משניות/ ברייתות.ורמי אינהו, השלך אותם.ורמינהוקושיה

שאלה נוספת.ושוב.ותוקושיה

פתיחה לדוגמה.כמו זו.כי האהשלמה

לא אמרנו )אלא רק במקרה לא אמרןהשלמה

כזה( .

אוקימתא בדברי האמורא.

– לא )כפי שחשבנו אלא(, לא צריכאתשובה

צריך!

אוקימתא במקרה מסוים.

התחלה של תשובה.- לא קשה.לא קשיאתשובה

לא שנו אלא  השלמה

-

)רק במקרה מסוים( אוקימתת בכוונת לא שנינו במשנה, אלא.

המשנה.

מה הפירוש?מה?מאישאלה

למה דווקא נקט דבר זה ולא אחר?מה הוראה / תפיסה היא זו.מאי איריאקושיה

שאלת בירור.מה הטעם.מאי טעמאשאלה

מנא הני שאלה

מילי

שאלת בירור.מניין אלו הדברים.

התחלת שאלה.פשוט.פשיטאשאלה

תחילת תשובה מבארת.שונה )אינו דומה( .שאניתשובה

ניסיון הוכחה.שמע )הבן( ממנה.שמע מינהסיום

ניסיון פשיטת הבעיא ממשנה.בא ושמע.תא שמעסיום

סיום ללא תשובה.תעמוד.תיקוסיום

פתיחה לתוספתא קצרה.שנה.תנאפתיחה

תוספתא המרחיבה את המשנה.שנו רבותינו.תנו רבנןפתיחה

תניא נמי השלמה

הכי

סיוע ממשנה /ברייתא.שנינו גם כן, כך.

פתיחה להוכחה או לתיובתא.שנינו במשנה.תנןפתיחה

פתיחה לציטוט ממשנה במסכת שנינו שם.תנן התםפתיחה

אחרת.
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יסודות התורה שבעל פה

תורה שבכתב

א. מחדשת – כל מילה בתורה מדויקת מאת השם, ובאה ללמדנו. אם מילה נראית מיותרת 

– הרי זה כדי ללמד עניין אחר. הלכה שמובנת מאליה מסברא, אינה צריכה פסוק.

ב. נדרשת בכמה אופנים – מילה יכולה להתפרש גם בפני עצמה )אפילו הפוך ממשמעותה 

הכללית – כמו בפסוק "לא תראה והתעלמת", ממנו נדרש שלפעמים מותר להתעלם(.

ג. צריכותא – כאשר התורה מביאה מספר דוגמאות לאותו דבר )כמו ונפל לתוכו "שור 

או חמור"( נשאלת השאלה "למה לי?". התשובה לכך נקראת 'צריכותא', כל הדוגמאות 

נצרכות ויש בהן חידוש.

ד. מקור אחד – הלכה שכבר נלמדה מפסוק אחד לא צריכה פסוק נוסף, אלא אם יש סיבה 

מיוחדת לכך.

ה. מידות שהתורה נדרשת בהן: מלבד הלימוד הפשוט מכל מילה, חז"ל קיבלו במסורת את 

המידות )הכללים( על ידם דורשים את דברי התורה הקדושה ולומדים מהם דינים נוספים. 

מהיסודיים שבהם: 1. 'קל וחומר' – התורה תכתוב את הדין המחודש יותר )חמור( וממנו 

נלמד מסברה והגיון את הדין הפחות מחודש )קל(. 2. 'בנין אב' – כאשר התורה מגלה 

דין במקרה אחד נוכל ללמוד ממנו )הוא 'בונה' 'אב', ממנו נלמד על דברים הדומים לו – 

'תולדות'(, על כל מקרים הדומים לו.

ו. מתפרשת בתורה שבעל פה – הקב"ה מסר את פירושי התורה בעל פה, וכן את הכללים 

על ידם יפרשו חכמי ישראל בכוח עצמם את התורה שבכתב.

משנה

מהותה

א. מסורת התורה שבעל פה – המשנה היא מסורת התורה שבעל פה שהועברה מרב 

לתלמיד, ושוננה בעיקר בידי חמשת תלמידי רבי עקיבא )רבי יהודה, רבי יוסי, רבי מאיר, 

רבי שמעון, רבי אלעזר(. רבי יהודה הנשיא קיבץ את כל המסורות וערך מהן נוסח אחיד 

מבורר.

ב. סדרי משנה. המשנה מחולקת לשישה סדרים, לפי שישה נושאים כלליים )שראשי 

התיבות שלהם הוא "זמן נקט": זרעים )דינים הקשורים בצמחי האדמה והפירות(, מועד 

)הלכות זמני ומועדי השנה(, נשים )הלכות המשפחה, בין איש לאשתו(, נזיקין )הלכות 

שבין אדם לחֵברו(, קדשים )עבודת המקדש( טהרות )טומאה וטהרה(. כל סדר כולל 

מסכתות שהן נושאים בתוך הנושא הכללי )כמו נזיקין – סנהדרין )בית הדין הגדול(, אבות 
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)ענייני דרך ארץ(, נזיקין(.

ג. מסכת נזיקין, בבא מציעא. מסכת נזיקין )בתוך סדר נזיקין יש גם מסכת נזיקין( היא 

מסכת גדולה שעניינה דינים ומשפטים בין אדם לחֵברו. הגמרא חילקה אותה לשלושה 

שערים )מסכתות(: בבא קמא )שער ראשון( העוסקת בדיני נזקים, בבא בתרא )בשותפויות 

ומכירות(, ולענייננו, בבא מציעא – העוסקת בממונו של השני שבא לידי בתור מציאה או 

בתור פיקדון וכדומה.

מאפייניה

ד. מתומצתת – המשנה נשנתה בקיצור ובתמציתיות, כדי שיוכלו כל התלמידים מדור לדור 

לשננה בעל פה ולזוכרה. האמוראים, מפרשי המשנה, פירשו את כוונתה ולפעמים שילבו 

בתוכה מילות קישור או משפטים נוספים כדי לפענח את כוונתה הקדושה )זהו הנקרא: 

"חסורי מחסרא והכי קתני" או "הכי קאמר"(.

ה. לשונה מסודר – לשון המשנה מסודר ולשון נופל על לשון. התנא מעדיף להשתמש 

באותו מטבע לשון ובמקרה דומה ברישא ובסיפא )ראה סוגיה 15 "כדקתני רישא"(. אם 

התנא נמנע מכך – יש סיבה וניתן לדייק מכך להלכה.

ו. יש בה חידוש – עקרון החידוש שיש בתורה שבכתב נכון גם ביחס למשנה: הלכה המובנת 

מאליה לא נכתבה )ואם כן, תישאל השאלה "פשיטא!"(, אלא אם כן יש בה חידוש )"מהו 

דתימא ... קמ"ל(. בשעת הדחק ניתן להסביר, כי המשנה כתבה חלק אחד שאין בו חידוש, 

עבור הקטע השני שיש בו חידוש )"סיפא אצטריכא ליה"( )ראה סוגיה 22(.

ז. אין בה כפל דעות – לא יביאו שני תנאים שאומרים אותו דין כשתי דעות, כאשר נראה כך 

מלשון המשנה, הרי זו שאלה "רבי.. היינו רבי..".

ח. מדויקת בדוגמאותיה – כאשר המשנה נוקטת לשון מסוים, יש בכך הוראה שהדין הוא 

דווקא במקרה זה ולא במקרה יותר מחודש ממנו )לדוגמה: כאשר הברייתא מביאה שמצא 

מעות במקום שהרבים מצויים שם, הרי אלו שלו )סוגיה 7( – מובן שאם אין הרבים מצויים 

שם, חייב להכריז(. אם לא כך, תישאל השאלה "מאי איריא", כלומר: מדוע נקטה המשנה 

דוגמה זו ולא אחרת. כאשר המשנה אומרת "כלי ובתוכו פירות חייב להכריז", ניתן לדייק: 

אם היו לפניו – הרי אלו שלו )סוגיה 9(.

ט. מדויקת באותיותיה – במילות המשנה טמונות ורמוזות עוד הלכות רבות. דיוק לשון, 

אפילו של אות אחת במשנה, יכולה ללמד הלכות )ראה בסוגיה 9 הגירסאות אם "צבור 

מעות" או "צבורי מעות" וההבדלים להלכה(.
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דרכי לימודה

י. דיוקים סותרים – כאשר יש שני דיוקים סותרים מדברי המשנה )"הא גופא קשיא"(, 

הדבר נחשב כסתירה מפורשת ויש לתרצה.

יא. אופני העמדתה )'אוקימתא'( – כאשר יש סתירה בין חלקי המשנה, או בין שתי משניות 

או ברייתות, יהיו חכמים שיעמידו )יפרשו( כל משנה במקרה אחר, ויהיו חכמים שישתדלו 

לצמצם את ההבדלים ולהעמידם )ולפרשם( בשתי מקרים דומים )ראה סוגיה 9 "אפילו 

תימא אידי ואידי ב... ולא קשיא(".

ברייתא 

א. עניינה – מלשון 'ברא' )בחוץ(, משום שלא נכנסו על ידי רבי בשישה סדרי משנה. אחת 

הסיבות לכך, הוא האריכות שיש בהם.

ב. חשיבותה – בגלל שהברייתא מפורטת יותר מהמשנה, היא משמשת כגורם מרחיב 

להבין את המשנה המתומצתת. לכן האמוראים השוו בין המשניות לברייתות כדי לברר את 

ההלכה באמצעות הברייתות.

ג. מעמדה – מעמד הברייתא אינו כמעמד המשנה, ולכן לעתים יש לחזק או לבסס את 

הברייתא מכוח דברי המשנה. ועל זה אומרים הלשון "תנינא להא דתנו רבנן" )דברי 

הברייתא נשנו במשנה(.

ד. פירושה ותיקונה – כשהגמרא מביאה ברייתא, אפילו בדרך אגב, היא גם מפרשת את 

כוונתה )כמו "מאי בדי? שוכי וכו'", סוגיה 6( ולפעמים גם מתקנת את נוסחה )כמו תיקון 

נוסח דברי רבי אליעזר בן יעקב, בסוגיה 22(.

תוספתא 

תוספתא קצרה – רבי יהודה הנשיא לא הכניס כמעט מדברי עצמו בתוך המשניות, אלא 

ְׁשנאם בתור הוספה על דברי המשנה. זוהי התוספתא הקצרה שסימנה 'תנא' )ראה סוגיה 

14(. ולפעמים אומרים 'כאן שנה רבי' )סוגיה 22(.

אמוראים

א. אמורא = מפרש. אמורא פירושו מתורגמן. אין סמכותו כתנא והוא אינו יכול לחלוק 

על תנא אלא רק לפרשו. כאשר אמורא מחדש הלכה או מתרץ שאלה, עליו להביא סיוע 

ממשנה או ברייתא. דברי האמורא צריכים להתאים עם דברי המשנה – "היינו דקתני" 

)סוגיה 13(. אם לא כך, הדבר מהווה קושיה על דבריו.
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ב. אמורא אינו יכול לחלוק על משנה – לא ניתן לשאול על משנה מדברי אמורא, אבל 

בסוגיה 23 הגמרא מקשה על המשנה מדברי רבי יוחנן )א. יש אומרים שזהו לפי שדבריו 

הם מסברא פשוטה. ב. יש אומרים שזהו לפי שנחשב כתנא(.

ג. סמיכה – היו חמישה דורות של תנאים וחמישה דורות של אמוראים בארץ ישראל, 

ובבבל היו שבעה דורות של אמוראים. זיהוי אמוראי ארץ ישראל ואמוראי בבל לפי המקום 

שהוזכר בו )נהרדעא או טבריה וכיו"ב( או לפי התואר: רב )או מר( הוא מבבל, ורבי הוא 

מארץ ישראל, לפי שכאשר הוסמך רב בארץ ישראל הוסיפו לו האות י' וָהפך ל'רבי' )וסימנך 

רב = בבל, רבי = ישראל(.

ד. מרב לתלמיד – התורה שבעל פה הועברה בעל פה מרב לתלמיד. התלמידים דייקו לומר 

בדיוק ממי הם שמעו את ההלכה, כדי לשמור על רצף המסורת ומהימנותה. לפי שמו של מי 

שהעביר ושם רבו, ניתן לדעת מי היה רב ומי תלמיד )כאשר אומרים "אמר רב.. אמר רב.." 

הרי זה רב ותלמיד. כאשר אומרים "אמר רב .. משום רב.." הרי זה רק שאמר משמו אך לא 

שמע ממנו ישירות(.

ה. נוסחאות – ה'תורה שבעל פה' הועברה בעל פה מרב לתלמיד ולכן יש נוסחאות שונות 

)"איכא דאמרי"(. או כי הרב חזר בו, או כי כל אחד זכר אחרת. וכן "אמרי לה" – אומרים 

לה, לשמועה, בנוסחה אחרת.

ו. 'לשיטתו' – לכל חכם הייתה שיטה ודרך משלו, שלפיה פסק בכל הסוגיות הנוגעות 

)בקשר להשוואת דעות רב זביד ורב פפא בסוגיה 9 ובסוגיה 11, "ואזדא רב נחמן לטעמיה" 

בסוגיה 16 רבא "לא הטריחו חכמים באבידה יותר מדאי" – סוגיה 19(.

ז. חידוש – הלכה שאין בה חידוש לא תיאמר בבית המדרש. כאשר אין רואים את החידוש, 

נשאלת השאלה "פשיטא". התשובה לכך היא: "לא, צריכא" – הדבר נצרך, מחודש. 

ללא החידוש הייתי אומר )"מהו דתימא"( שהדין הוא שונה, ולכן בא החידוש להשמיענו 

שאין הדין כן )קא משמע לן(. לכל אמירה של חכמים צריכה להיות משמעות מעשית – 

"נפקא מינה". כמו למשל שזיהוי תלמיד חכם הוא שאינו משנה בדבריו, ה"נפקותא" היא 

שמחזירים לו אֵבדה בטביעות עין.

גמרא

א. עניינה – הגמרא היא תלמודם של האמוראים, חכמי בבל בדורות שלאחר חתימת 

המשנה עד חתימת התלמוד. האמוראים עסקו בפירוש התורה שבעל פה, שעיקרה תומצת 

בשישה סדרי משנה.

ב. מסודר לפי קטעי המשנה – רב אשי וסייעתו, ערכו את התלמוד על המשניות, כאשר 

התלמוד מבאר את המשנה קטע אחר קטע )ראה לדוגמה בסוגיה 14 – חלק ראשון מבארים 

את הרישא, ציטוט שני הוא המציעתא, ציטוט שלישי הסיפא(.
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מטרתה העיקרית של הגמרא היא בירור ההלכה למעשה, זאת על ידי שלושה חלקים: 

פירוש המשניות, פירוש דברי האמוראים, תקנות חכמים.

תפקיד ראשון – פירוש המשניות

תפקידי הגמרא בפירוש המשניות:

ג. פירוש – התפקיד הראשון והבסיסי של הגמרא הוא לפרש את פשט המשניות )כמו: "מאי 

אנפוריא"?(.

ד. טעם – המשנה מקוצרת וכמעט לא הביאה את טעמי ההלכות. הגמרא מחפשת את טעם 

ההלכות שבמשנה. חשיבות ידיעת הטעם היא – כי על ידי שינוי הטעם משתנית ההלכה.

ה. מקרה – הגמרא מבררת את המקרה המדויק בו עסקה המשנה. לעתים מעמידה 

הגמרא את המשנה במקרה מסוים בלבד, זהו הנקרא 'אוקימתא' – ַהֲעָמָדה. )כמו בסוגיה 

2 "מחרוזות של דגים" בקטרא דציידא ובשווין. בסוגיה 10 "ג' מטבעות זעג"ז" מעמידה 

הגמרא בעשויים כמגדלים, שלושה מלכים וכיו"ב(.

ו. זיהוי התנא – משנה או ברייתא שנשנתה ללא שם, בנושא שבמחלוקת הגמרא מנסה 

לברר מיהו התנא )כמו בסוגיה 7 "מאן שמעת ליה דאזיל בתר רובא? רשב"א!"(.

תפקיד שני – פירוש דברי האמוראים

ז. העברה במסורת – דברי האמוראים הועברו בעל פה. הם הועברו בלשון הקודש כמתכונת 

המשנה, לעתים חלה אי הבנה או אי דיוק בהעברת דבריהם, מגלים אותה כשאין הגיון 

או שיש קושיה על הדברים, ולכן מתקנים הגירסה "אי אתמר הכי אתמר" )סוגיה 10(. 

בדרך כלל הכוונה שהייתה גם גירסה אחרת, ולפי הקושיות מגלים שהגירסה האחרת היא 

הנכונה. 

ח. פירוש דברי האמוראים הראשונים – הגמרא עוסקת בפירוש דברי האמוראים הראשונים 

)רב מנשיא, ורב נחמן )דור שני-שלישי לאמוראי בבל( מפרשים את דברי בר קפרא )שהיה 

בדור המעבר בין תנאים לאמוראים( בסוגיה 15 רבא את דברי רבו רב נחמן, בסוגיה 16 

הגמרא מפרשת את דברי רבי יוחנן בסוגיה 23( גם הם צוטטו בלשון הקודש )בדומה 

להעתקת המשנה( ופוענחו, או הועמדו ב'אוקימתא', על ידי הגמרא )"לא אמרן אלא. . 

אבל"( ובדרך כלל בשפה הארמית.

ט. קובצים – הגמרא מקבצת את דברי האמוראים כקובצים. לעתים הגמרא מביאה בהקשר 

לדברי חכם אחד דברים נוספים שאמר הסימן הוא "ואמר".
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תפקיד שלישי – בירור ההלכה

י. איבעיות – הגמרא מביאה איבעיות )שאלות(, שהן ספיקות בנושאים חדשים או בפירושי 

ההלכות. האיבעיות ששאלו תלמידים את רבותיהם או שאלו בישיבה. לכל איבעיא יש שני 

צדדים )האם אנו אומרים כך, או דילמא, אחרת(.

יא. בעיא מורכבת – לעתים הספק כלל כמה וכמה שלבים. אם יתורץ באופן אחד )אם 

תמצא לומר( עדיין יוקשה ספק נוסף. לרוב הפוסקים הלכה נפסקת כ'אם תמצא לומר'.

יב. פשיטתם – אופן פשיטת הבעיא, היא ממשניות, ברייתות או מעשה רב.

יג. סיום ללא פתרון – החכמים חוקרים רק עד כמה שידם מגעת, כאשר אין תשובה 

לאיבעיא היא עומדת בעינה – "תיקו". וכן שאלה אחרת, כאשר אינה מתורצת, נשארת 

ב'קשיא' )ראה סוגיה 18 "שה דאבידה קשיא"(.

יד. הלכה במקרה של ספק – במקרה של 'ספק' הולכים באיסורים להחמיר. כגון: אם יש לנו 

ספק אם דבר מסוים אינו כשר – נאסור אותו. ואילו בדיני ממונות )ראה בערכים 'איסורא' 

ו'ממונא'( – נקל. ואם יש לנו ספק אם מישהו חייב כסף לחֵברו, לא נוציא ממנו את הכסף.

טו. תקנות חכמים – בנוסף לפירושי התורה שבעל פה, חכמינו ז"ל תיקנו תקנות כסייג 

לתורה, בדוגמת גֵזרות וגם תקנות לתועלת הדור לפי צורך השעה )ראה סוגיה 19(.

דרכי הבירור

טז. קושיות: "סתירה – ורמינהו". אחת מדרכי הגמרא להוציא הלכות היא על ידי השוואה 

בין שני מקומות סותרים, ומתוך זה באים לבירור ההלכה.

הלכה

כללי פסיקה 

א. רבי מאיר ורבי יהודה – הלכה כרבי יהודה, כי חכמים לא היו יכולים לרדת לסוף דעתו 

של רבי מאיר. אך כאשר 'סתם משנה' כרבי מאיר, פוסקים כ'סתם משנה'.

ב. רבי חנינא ורבי יוחנן – הלכה כרבי חנינא, לפי שהיה רבו של רבי יוחנן.
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דמויות

התלמידים ירכשו ֶידע בסיסי בתולדות תנאים ואמוראים אלו. להלן הבאנו רק מספר 

נקודות נחוצות, חלקן נוגע ומוסיף טעם והבנה בתוכן הסוגיה.

אבוה דשמואל – מגדולי חכמי בבל בדור המעבר בין התנאים לאמוראים.

אביי – אחיינו ותלמידו של רבה בר נחמני וחברו ובר הפלוגתא של רבא. התייתם מאביו 

ואמו וגדל אצל דודו רבה )שמו היה "נחמני" והוא כונה "אביי", מלשון אבי', כי שמו היה 

כשם אביו של רבה(. היה גם תלמידו של רב יוסף. כיהן כראש ישיבת פומבדיתא לפני רבא.

רבי אלעזר )בן פדת( האמורא – עלה מבבל. גדול תלמידיו של רבי יוחנן. לא אמר דבר שלא 

שמע מפיו. לאחר פטירת רבי יוחנן כיהן כשנה אחת תחתיו עד לפטירתו הוא.

רבי אמי – עלה מבבל יחד עם רבי אסי, שניהם כוהנים חשובים, למדו אצל רבי יוחנן 

ותלמידיו. רבי אמי כיהן כראש ישיבת ארץ ישראל בטבריה וקיסריה.

רבי אסי – חברו ודן לצדו של רבי אמי.

רב אשי – עורך התלמוד הבבלי. היה ְגדול אמוראי בבל בדור השישי. היו אצלו תורה 

וגדולה. במשך כשישים שנה עמד בראשות ישיבת מתא מחסיא )שליד סורא(, שם ערך את 

התלמוד עם חכמי דורו. שמו מופיע ברבים מסיומי הסוגיות כחותם סוגיות התלמוד.

בר קפרא – תנא בדור המעבר בין תנאים ואמוראים. תלמידו של רבי יהודה הנשיא. שנה 

הרבה ברייתות שנקראו "משנת בר קפרא".

רבן גמליאל – משושלת הנשיאות מצאצאי הלל הזקן. כיהן כנשיא הסנהדרין ביבנה לאחר 

רבן יוחנן בן זכאי. ביבנה התקין וברר את נוסח שמונה עשרה ברכות העמידה. 

רב הונא – ְגדול חכמי בבל בדור השני. כיהן כראש ישיבת סורא לאחר פטירת רב. בנו היה 

רבה בר רב הונא.

בית הלל – תלמידי ישיבתו של הלל הזקן, שהלכו בדרכו.

רב זביד – אמורא בדור החמישי, מתלמידי רבא. היה בקיא במשניות וברייתות.

מר זוטרא – אמורא בדור השישי, מחבריו של רב אשי. מכונה "חסידא" על שם חסידותו 

וזהירותו בדינים שבין אדם לחֵברו.

רבי חנינא – אמורא בדור הראשון בארץ ישראל. תלמידו חביבו של רבי יהודה הנשיא. היה 

דיין בציפורי ורבו של רבי יוחנן.

רבי טרפון – חכם ועשיר. בצעירותו היו מהלויים בבית המקדש, לאחר החורבן היה מחכמי 

יבנה.
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רב יהודה )אמורא( – תלמיד רב ושמואל. קיבל מהם הרבה הלכות ופירושי המשנה. מייסד 

ישיבת פומבדיתא שנודעה בחריפותה.

רבי יהודה )ברבי עילאי( – מתלמידי רבי עקיבא. הלכה נפסקה כמותו במחלוקותיו עם רבי 

מאיר.

רבי יהודה הנשיא – בנו של רשב"ג ומצאצאי הלל הזקן. קיבל מתלמידי רבי עקיבא ומפי 

נוסחתם. עורך המשנה, הוסיף עליה פירושים וביאורים כ'תוספתא' מבחוץ )"כאן שנה 

רבי"(.

רבי יוחנן – ְגדול אמוראי ארץ ישראל. מניח את הבסיס והיסודות של התלמוד הירושלמי. 

למד אצל רבי יהודה הנשיא בקטנותו. שימש שנים רבות כראש ישיבת טבריה.

רבי יוסי הגלילי – דור השלישי לתנאים. צדיק, חכם וחריף שבא מהגליל לישיבת יבנה.

רב יוסף – אמורא בדור השלישי בבבל. חברו ובר הפלוגתא של רבה. היה סומא. מכונה 

"סיני", על שם בקיאותו המופלאה במשניות וברייתות אותם מביא בשם "תני רב יוסף". 

רבי ינאי – אמורא בדור הראשון של ארץ ישראל. מתלמידיו של רבי יהודה הנשיא. רבם של 

רבי יוחנן וריש לקיש.

רבי ירמיה – עלה מבבל ללמוד אצל תלמידי רבי יוחנן, רבו המובהק היה רבי זירא. מפורסם 

בבעיות שהעלה שחקרו בדקדוקי הלכות.

רבי יצחק נפחא – אמורא בדור השני-שלישי בארץ ישראל. מתלמידיו המובחרים של רבי 

יוחנן.

רבי ישמעאל ברבי יוסי – תנא בדור החמישי. בנו של רבי יוסי בן חלפתא )שהיה מתלמידי 

רבי עקיבא(. דיין בציפורי. היה לומד בישיבת רבי יהודה הנשיא ורבי חלק לו כבוד גדול.

רבי מאיר – תנא מתלמידי רבי ישמעאל ורבי עקיבא. נוסחתו הייתה הבהירה ביותר מבין 

נוסחאות המשנה, ולכן קבע רבי את 'סתם המשנה' שלא הוזכר בה ֵשם כגירסת רבי מאיר. 

היה חריף ביותר, עד שחכמים לא יכלו לרדת לסוף דעתו ולכן לא פסקו הלכה כמותו.

רב נחמן – דיין וראש ישיבת נהרדעא לאחר פטירת שמואל. למרות צעירותו נודע לאחד 

מחכמי הדור השני במקביל לרב יהודה ולרב הונא. לאחר חורבן נהרדעא עבר לעיר מחוזא, 

שם למד אצלו האמורא רבא.

סומכוס – מתלמידי רבי מאיר. חכם וחריף. לאחר פטירת רבי מאיר למד אצל רבי יהודה.

רבי עקיבא – תנא מחכמי יבנה )דור השלישי(. היה רועה צאן בירושלים שלפני 

החורבן. בגיל ארבעים התחיל ללמוד תורה, עד שהפך לגדול מעבירי המשנה. תלמידיו 

המפורסמים: רבי מאיר, רבי יהודה, רבי שמעון, רבי יוסי ורבי אלעזר.

רב פפא – אמורא בדור החמישי. תלמיד רבא. ראש ישיבת נרש. נודע בשיטת התיווך שלו 

בין דעות שונות במטרה לחברם יחד.
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רב – אמורא בדור הראשון. ְגדול חכמי בבל. מתלמידי רבי יהודה הנשיא. אחיינו של רבי 

חייא. מאז שירד לבבל נוסדו הישיבות בבבל בדוגמת ישיבת הסנהדרין בארץ ישראל. יסד 

את ישיבת סורא. שיטתו הייתה דרך הפשט והבקיאות. הלכה כמותו )במחלוקותיו עם 

שמואל( בדיני איסורים.

רבא – אמורא מפורסם בדור הרביעי. תלמיד רב נחמן וחֵברו של אביי. שניהם יחד נודעו 

בבקיאותם ובחריפותם, עד שהדיון התלמודי העמוק נקרא על שמם "הוויות אביי ורבא". 

שימש כראש ישיבת פומבדיתא לאחר פטירת אביי.

רבה – ראש ישיבת פומבדיתא בדור השלישי וחברו ובר הפלוגתא של רב יוסף. נקרא "עוקר 

הרים וטחנן זה בזה בסברה" על שם עוצם חכמתו וחריפותו. היה בקיא גם בסדרים זרעים 

וטהרות )שאמוראים אחרים לא היו כה בקיאים בהם(.

ריש לקיש – בקטנותו ראה את רבי. בשל גבורתו וכוחו נתפס לקבוצת גיבורים וסר מהדרך. 

רבי יוחנן החזירו למוטב ולקחו כחתן לאחותו בתנאי שילמד תורה. היה שקדן מופלא ולמד 

אצל תלמידי רבי, בר קפרא ורבי ינאי ועוד. בר פלוגתא חריף, דן לצידו של רבי יוחנן.

שמואל – אמורא בדור הראשון בבבל. דיין וחכם גדול בדיני ממונות. בקיא גם בחכמת 

התכונה והרפואה. יסד את ישיבת נהרדעא. שיטתו שיטת ההיגיון והפלפול. הלכה כמותו 

במחלוקותיו עם רב בדיני ממונות.

בית שמאי – תלמידי הישיבה של שמאי הזקן, שהלכו בדרכו.

רבי שמעון בן אלעזר – מתלמידי רבי מאיר. בדור החמישי, האחרון של התנאים.

רב ששת – אמורא בדור השלישי. הלך בדרכו של רב. פעל על עצמו עיוורון כדי שלא יביט 

מחוץ לד' אמותיו. בקיא גדול במשניות וברייתות )'תניתוה'(.
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מושגים

אֵבדה – יהודי שמצא אֵבדה שבעליה לא התייאשו ממנה, חייב להשיבה באמצעות הכרזה 

שמצא אבדה. במקרה שבעליה התייאשו, הם סילקו את בעלותם ואז מותר לו לקחתה. 

מצוות 'השבת אֵבדה' כוללת שלוש מצוות: 1. מצוות לא תעשה "לא תוכל להתעלם" – 

האיסור לאדם להתעלם מהאֵבדה ולא לטפל בה. 2. "השב תשיבם" – מצוות עשה להשיב 

את האֵבדה לבעליה. 3. "לא תגזול" – אסור לאדם ליטול לעצמו ממון או חפץ שאינו שלו, 

כשהבעלים לא התייאשו מהאֵבדה.

"אבדה מדעת" – הנחת חפץ במקום שאינו משתמר, היא איבוד מדעת ודומה להפקר. 

המוצא חפץ כזה אינו חייב להכריז.

אבן טוען – אבן שהייתה במקדש, עליה היו מכריזים על האֵבדות. הובאה בגמרא בקשר 

לסיפורו של חוני המעגל. יש מפרשים מלשון "טענות", שהיו טוענים המאבד והמוצא 

ביניהם. 

'איסורא' ו'ממונא' – הלכות שבתחום האיסורים, כמו כשרות, שבת, דיני אישות, מוגדרים 

"איסורא". והלכות שבתחום הממונות, כמו נזיקין, קניין וכדומה, מוגדרים "ממונא".

אמוריים – אחד משבעה עממין שחיו בארץ ישראל לפני שעלו ישראל ממצרים. האמוריים 

חששו שעם ישראל עומדים לכבוש את הארץ ולכן הם הטמינו את רכושם בקירות הבית.

אשפה )שעשויה / שאינה עשויה לפנות( – בימיהם לא היו מוציאים אשפה רבה כבימינו, 

אלא היו מנצלים את החומרים במידת האפשר. היו שני סוגים: אשפה העשויה להתפנות, 

ואשפה שהיא כעין פינה לגרוטאות שלא עומדת להתפנות, אבל לפעמים אדם התחרט 

והחליט לפנותה.

בור – בדין בור אומרת התורה "ונפל לתוכו שור או חמור ומת, בעל הבור ישלם". חכמים 

למדו מכך: "שור – בא למעט "ולא – אדם" שנפל לבור ומת. ואילו "חמור" – בא למעט "ולא 

כלים" שנפלו לבור ונשתברו, בעל הבור פטור בהם מגֵזרת הכתוב. אבל רבי יהודה מחייב 

על כלים שנפלו לבור, ואין ידוע מה לומד מייתור הדוגמה של "חמור".
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בן גילו – אדם שנולד באותו זמן בו נולד חברו, יש להם קשר ושייכות מיוחדת )ולכן מועיל 

במיוחד ביקור החולים של בן גילו(.

בתי כנסיות ובתי מדרשות – בימיהם היו בתים נפרדים לתפילה וללימוד תורה. חלק מבתי 

הכנסיות היו מחוץ לעיר ובגלל המרחק ממקום יישוב העמידו בהם שומרים.

דרך נפילה / הינוח – האופן בו נמצאה האֵבדה מלמד אם היא הונחה שם או נפלה בטעות. 

במקרה שהיא הונחה, אין לקחתה. במקרה שנפלה, יש להחזיר בסימנים. יש מקרים של 

"ספק הינוח" בהם מביאה הגמרא את דעת רבי אבא בר זבדא אמר רב: "ספק הינוח לא 

יטול, ואם נטל לא יחזיר".

הר הבית – שטח ההר עליו שמסביב ולפני בית המקדש.

"זוטו של ים" – התפשטות גלי הים )כמו "צונאמי"( שאחר כך חוזרים אל הים וסוחפים 

את כל אשר בדרכם. "זוטו של ים" הפך לביטוי תלמודי על אֵבדה שהמאבד מתייאש ממנה 

לגמרי, ולכן הרי היא של מוצאה.

חביות יין – עונת הבציר היא בקיץ, אז מכניסים את היין לחביות מחרס ומאחסנים במחסן 

)'אוצרות' בלשון הגמרא(. היין היה עובר תהליך של תסיסה. בחודשים שבט וניסן היו 

מוציאים את החביות מהמחסנים, פותחים את המכסה )'מגופה'(, טועמים שהיין טוב, 

ואחר כך מורחים טיט 'רשימה' מסביב, כדי להדק שלא יתקלקל.

כיתנא – הכותנה הוא ֶצמח שעליו דומים לעלי הגפן, ומסביב גרעיניו גדלים סיבים של 

צמר רך. הם מכונים "צמר גפן", על שם דמיון הצמח לגפן. מסיבי הכותנה מייצרים בגדים 

איכותיים.

"לכתחילה" ו"דיעבד" – יש את הדין הראוי לנהוג בו 'לכתחילה'. ההלכה גם מורה 

כיצד לנהוג ב'דיעבד' )= ש)כבר( נעשה(, במקרים שבהם אדם נהג שלא כפי שהיה ראוי 

מלכתחילה.

"לפנים משורת הדין" – עשייה ממידת חסידות, כמו 'השבת אֵבדה' במקום שאינו חייב מצד 
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הדין.

מטבעות – שווי המטבעות בימיהם היה לפי עלות המתכת מנחושת, כסף או זהב ומשקלה. 

על המטבע הייתה מוטבעת צורת המלך או סמלי המדינה )ראה סוגיה 10 שלושה מלכים 

או מלך אחד, ובסוגיה 11 סלע נירונית(. פרוטה – היא המטבע הפחּות ביותר, עשוי נחושת, 

שווי ערכו 0.025 גרם כסף )כיום נמוך מ-10 אגורות(. סלע – הוא שקל, שוויו ארבעה זוזי 

כסף. הסלע נוגע להלכה במצוות 'מחצית השקל' שהייתה בימיהם וגם כיום נוהגים לתת 

'זכר למחצית השקל' )שוויה בסביבות 20 ₪(, וכן למצוות פדיון הבן שנעשית בחמישה 

סלעים )שוויים בסביבות 200 ₪(. 

מעשרות – לאחר שאדם הפריש מעשר ראשון מפרותיו ללוי )לדוגמה: 10% מתוך 100 

תפוחים(, עליו להפריש בשנים ב,ד,ה למחזור השמיטה מעשר נוסף ממה שנשאר )10% 

מתוך 90 התפוחים שנותרו(' לאכול את הֵפרות הללו בירושלים או לפדותם ולחללם על 

מטבעות כסף )אם גר רחוק מירושלים( ולעלות עם הכסף ולקנות עמו אוכל בירושלים.

פירות שבעל הבית הפקירם, פטורים ממעשרות משום שאינם שלו.

מקדש ראשון ומקדש שני – בזמן בית המקדש הראשון היו כל ישראל בארץ. לאחר חורבנו 

הוגלו כל ישראל וחזרו רק מעט מבין גולי בבל, לאט לאט עלו עוד ועוד.

מקצועות ואנשים: גרדי – תופר אומן. חרשין – מכשפות. חנווני – בעל חנות. שולחני – 

פורט ומחליף כספים. תגר – סוחר.

נהרות בבל – בבל )עיראק של ימינו( היא ארץ מדברית היושבת על גדות שני נהרות הפרת 

והחידקל. אליהם מתחברים נהרות קטנים כמו "נהר בירן" ,"נהר מלכא" ועוד. היו נהרות 

שָׂשמו בהם סכר כדי לתפוס דגים. הסכר גם שימש למצוא סחורות שאבדו בנהר. גם בזמן 

בית המקדש היו גרים שם היהודים המרוחקים ביותר. שפת הנהר )"רקתא דנהרא"( הייתה 

מקום לפריקת הסחורות, כמו פריקת חביות רבות.

סימנים – סימני אֵבדה על ידם מחזירים אֵבדה לטוען שִאְּבדה. יש סימנים מובהקים, כמו: 

נקב יש בצד אות פלוני בגט – שבהם חייב בוודאות להחזיר. יש סימנים שאינם מובהקים, 

כמו צבע וגודל. בגמרא יש ספק אם החיוב להחזיר בסימנים הוא מדברי תורה או מתקנת 

חכמים. כמו כן יש דיון ביחס לדברים שונים אם הם נחשבים לסימן, ֵמהם: מניין, משקל, 
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מקום, צורה ועוד.

עשה ולא תעשה – אינו דוחה עשה ולא תעשה. מצוות עשה כמו ציצית אינה דוחה שבת, 

שהיא גם מצוות עשה ומצוות לא תעשה יחד.

פריקה וטעינה – אדם הרואה בהמת חֵברו רובצת תחת משאה, חייב מן התורה לעזור לו 

לפרוק את המשא מהבהמה ולחזור ולטעון עליה את המשא.

רשות הרבים – מקום ציבורי שעוברים בו רבים. רשות היחיד – מקום פרטי שהולכים בו 

מעטים.

שאלת גשמים – הזכרת שבחו של השם שהוא מוריד הגשם, בברכת "אתה גיבור", מתחילה 

כבר בחג האחרון של סוכות. אולם, עם שאלת )בקשת( הגשמים "ותן טל ומטר לברכה", 

ממתינים עד ל)ג' או( ז' חשוון, כדי שיחזור האחרון מעולי הרגל לביתו בנהר פרת.

שומרים – שומר, שואל ושוכר – התורה מביאה את דיניהם של ארבעה שומרים: שומר 

חינם – שפטור בגניבה ואֵבדה, שומר שכר שחייב בהם, שואל שחייב בכול, ושוכר שדינו 

כשומר חינם או שומר שכר.

שיירות – בזמן התלמוד לא הייתה תאורה בלילות והיו מזיקים וליסטים בדרכים. לכן היו 

הולכים רק בקבוצות, וככל שהקבוצות היו גדולות יותר יכלו ללכת גם בלילות לאור הירח 

וכדומה.

שלושה רגלים – שלוש פעמים בשנה יש מצווה לעלות לרגל, לבית המקדש. בפסח, 

שבועות וסוכות.

שמיטה – השנה השביעית בה פירות הארץ הם הפקר לכול, לעניים ולעשירים.

שמאות – "שם דמיהן", הערכת השווי )כמו "שמאות רכב", "שמאות נזק"(.
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שמלה – בגד )גם של גברים(. בימיהם היה זה בגד מאוד יקר ואנשים היו מחפשים אחריו 

ולא מתייאשים במהרה.

"'תנא' אמוראי"  – היה שונה את המשניות לפני הרב )תני תנא קמיה דרב נחמן(, והרב 

היה מעיר לו ומתקן את גרסתו.

תנא קמא – התנא הראשון של המחלוקת במשנה, שדעתו הובאה כדין "סתם", ללא ציון 

שמו. בדרך כלל הלכה כתנא קמא.
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ערכים

אהבת ישראל

א אכפתיות – על כל אחד לקחת אחריות ולדאוג לרכוש הזולת, כמו שהתורה 	.

מצווה באֵבדה. למרות שהשבתה כרוכה במאמץ בלקיחה לבית – אנו עושים 

זאת עבור יהודי שני בשמחה, כי הוא אחינו! התורה אוסרת עלינו להתעלם, 

כאילו לא ראיתי, אלא עלינו לסייע ולהחזיר לו את אֵבדתו.

א ביקור חולים – כשבאים לבקר חולה, מסייעים לו להבריא )כמבואר שהמבקר 	.

נוטל אחד משישים מהחולי(. האכפתיות של החברים שטורחים ובאים אליו 

מעודדת את החבר החולה ומסייעת לו להחלים.

א השפעה – בעלי החיים שגם עושים ומייצרים, הבעלים מחזיקים אותם יותר. 	.

גם היהודי, עליו להשפיע סביבו ולהחזיר טובה לסביבה שהוא מקבל ממנה 

)משפחה, קהילה, בית ספר(. את ה'קליפה' הכי גרועה מסמל היתוש ש"מכניס 

ואינו מוציא", כלומר: רק מקבל מאחרים ואינו מחזיר לסביבה ממנו הוא 

מקבל.

א ויתור – למרות שעל פי הלכה החפץ שמצא שייך לו, במקרים שהבעלים 	.

התייאש – מידת חסידות היא להחזיר למאבד בכל אופן, כיוון שיש לו עגמת 

נפש גדולה.

א לדון לכף זכות – גם שאנו חושדים במישהו וצריכים לברר זאת, עלינו בינתיים 	.

לדון אותו לכף זכות )כסוגיית הגמרא על מקרה בו היו שלושה יהודים יחד 

ולאחד מהם אבד מטבע; ברגע שהם לא רוצים להחזיר לו הוא מתייאש, כי 

ברור לו שאחד משניהם גנב לו – למרות שיכול להיות שבפועל אף אחד לא 

גנב והמטבע נפל(.

א עין טובה – בלב כל יהודי מסתתר טוב, גם אם כלפי חוץ זה לא נראה כך. על 	.

ידי מילים טובות שאנו אומרים על השני, אנו מגלים את הטוב שבו )דבר זה 

נרמז בסוגיה שבתוך הכותל טמונים אוצרות, אותם טמנו ה"אמוריים". רמז 

לכך שהאוצרות מתגלים על ידי אמירה חיובית(. 

א שלום – יש להרבות בשלום ולא במחלוקות. גם בתורה, שיטתו של רב פפא 	.

הייתה לנסות לחבר בין המשניות ולהקטין את החילוק ביניהם – "הא והא 

ב..". גם בין חסידים ובין יהודים עלינו לחפש ולהדגיש את המחבר ולא את 

המפריד.

א תוכחה מאהבה – אהבת ישראל אמתית היא גם להוכיח את החבר על הנהגה 	.

לא טובה שעשה, אבל יש לעשות זאת בצורה נעימה ולבבית. אמירת מוסר 
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ישירה )או בדרך רוגז( נדחית ולא מתקבלת, אבל כשהיא נאמרת בבדיחותא 

ומתוך אהבה )כמו דברי התוכחה של רבי יוחנן בסוגייתנו שנאמרו בבדיחותא 

ובדרך רמז( היא נעימה ומתקבלת.

הליכות 

דוגמה חיה – כיהודים שומרי תורה ומצוות וכחסידים, מביטים על הנהגותינו 	 

ומעשינו ולומדים מכך לעתים יותר ממה שאנחנו "אומרים". )כשם שרב אמר 

"זיל פלוג ליה לחייא ברי מיניה" – כשראה את המעשה שלו, הוא הושפע יותר 

מאשר שפסק לו את ההלכה בדיבור(.

בטיחות – כשיש לנו ספק אם דבר מסוים מותר או אסור, אם הוא מסוכן או לא 	 

– יש לקחת 'מַקדם בטיחות', לא לגעת ולא לעשותו.

דיבור – אנשים מסתכלים על הנהגותיו ודיבוריו של ילד יהודי וחסיד. עליו 	 

להקפיד יותר על שפה נקיה )צניעות בדיבור, פוריא(, להתרחק מהתרברבות 

)ענווה, מסכת( ולהתרחק מהשקר מלבד מקרים בהם עושה זאת כדי לא 

לפגוע ביהודי אחר )אושפיזא(, אזי מותר לו לשנות בדיבוריו.

דייקנות – כשמספרים דבר בשם מישהו אחר, צריכים לדקדק בדבריו כדי שלא 	 

יתפרשו בטעות בצורה לא נכונה, מה שיכול לגרום למריבות בין אנשים או 

לטעויות )כמו שדברי רבי חנינא בסוגיה נאמרו בצורה לא נכונה והיו צריכים 

לתקן ולהסביר ְלמה באמת התכוון(.

הודאה על האמת – כאשר אין לנו תשובה על שאלה או ששגינו, יש להודות על 	 

האמת ולא לרמות כאילו שאנחנו יודעים וצודקים )כפי שהגמרא נוהגת כאשר 

אין לה תשובה היא מודה: "שה דאבידה – קשיא"(.

זהירות – אין לבטוח באדם זר ובלתי מּוכר שפונה אלינו ללא ידיעת מבוגר 	 

)"חיישינן לרמאי"(.

נימוס – חז"ל שיבחו את הנימוס באכילה )כמו אכילה עם כלי אכילה – "סכיני 	 

והמניק"(. החכם ניכר באכילתו ובשתייתו המנומסים: אוכל בנחת, בנימוס, 

ולא חוטף או אוכל בידיים.

צניעות – יש חלקים בגוף האדם שהתורה מַצווה לשומרם צנועים )מכוסים(, 	 

כך גם הדיבור צריך להיות בצניעות )מכסים, ולא מדברים עליהם בצורה 

מפורשת ו'גסה'(. לכן בענייני צניעות אדם יכול לַשנות בדיבורו, אבל אם 

מישהו נוהג שלא בצניעות – כגון: מדבר או מראה דברים לא צנועים, או 

שפוגע במצווה שלנו להיות צנועים, אפילו אם זה איש מבוגר – חייבים לספר 

ולדווח מיד להורים או למורה.

מצוות
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חפץ 	  )משאילים  מצווה  לעשיית  בממוננו  משתמשים  כאשר   – מצווה  חיבוב 

זכות  זוהי  וכדומה(,  לצדקה  ממון  נותנים  לבתינו,  אורחים  מכניסים  לחבר, 

גדולה עבורנו. כי תכלית הממון שה' נתן לנו הוא כדי "לעשות לו יתברך דירה 

בתחתונים", לקדש את חפצינו ולהכניס בהם את אור הקדושה ע"י שמשתמשים 

בהם לשם שמים.

כל מעשיך לשם שמים – גם כשאנו עוסקים בענייני חולין, כמו קנייה בחנות או 	 

מתעסקים עם סחורה, אנו יכולים לקיים הרבה מצוות )כמו משא ומתן ביושר, 

קידוש השם, השבת אֵבדה ועוד(.

לפנים משורת הדין – כשיהודי מבין שהתורה והמצוות הן מתנה של השם ועל 	 

ידם אנו מתחברים עם הבורא, יהודי מחפש לעשות יותר, ולא רק כדי 'לצאת 

ידי חובה' לפי הדין.

סיוע לעושי מצווה – אדם שבא לעשות משהו טוב, עלינו לצאת לקראתו ולסייע 	 

לו בקיום המצווה )"לא החמירו באבידה יותר מדאי", כדי לסייע למשיב האֵבדה(.

מן 	  האדם  את  להרחיק  כדי  לתורה,  סייג  חכמים  עשו  דור  בכל   – לתורה  סייג 

העבירה, בהתאם לדברים שהתחדשו באותו דור )כמו בדורנו – עם התפתחות 

לא  סייג,  עשו  וקהילה(  קהילה  כל  ורבני  חב"ד  )רבני  הדור  חכמי  האינטרנט, 

להתרחק  יהודי  על  וכן  מסונן.  כשר,  שאינו  במחשב  או  בטלפון  להשתמש 

ממקומות שאינם מתאימים ליהודי שומר תורה ומצוות וכדומה(. 

 	

 שמירת הרכוש

בל תשחית – "כל מה שברא הקב"ה לא בראו אלא לכבודו". כאשר אפשר לנצל 	 

דפי  קצות  את  לגזור  נהג  )הרבי  סתם.  לזרקו  ולא  לנצלו  יש  לִמחזור,  משהו 

המכתבים שנותרו ריקים והשתמש בהם כפתקים(.

סדר וסימנים – יש לעשות סימנים כדי לזהות את החפצים שלנו, שלא יאבדו 	 

לנו, כגון: לרשום את השם שלנו על ספר, ילקוט, קלמר, או לעשות סימן אחר 

כדי שלא נתבלבל עם מישהו אחר. )הסימנים מסייעים לנו גם לעשות לעצמנו 

ובין אוספים שונים. )בנוסף לכך מסייעים  סדר בין מחברות שונות ומקצועות 

לנו הסימנים גם לסדר בכשרות, כמו להבדיל בין בשר לחלב )סימנים שעושים 

בכלים, או בבורקס חלבי שצורתו משולש(. יש גם להיזהר בדברים שיש סכנה 

שיתערבו – כמו: סוגי דלק, סוגי תרופות, חוטי חשמל ועוד. מסמנים כל אחד 

בצבע מיוחד או עושים לו צורה מיוחדת((.

קנייה נבונה – ילד שמקבל כסף )כמו דמי חנוכה, כסף על לימוד משניות, מתנה 	 

צעצועים  יקנה  ולא  ועמידּות  ערך  בעל  בדבר  להשקיע  יחשוב  הולדת(,  ליום 

שמושכים את העין אך אינם איכותיים והם נשברים או נאבדים במהירות.
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)כמבואר 	  אותם  למתוח  לא  היא  בגדינו  על  לשמור  הדרך   – הלבוש  שמירת 

לא  בבגדים,  לנגב  לא  עליהם,  יישפך  שלא  האכילה  בשעת  להיזהר  בסוגיה(, 

להיכנס למקום שיש בו קוצים, לא לגעת במקומות מלוכלכים )כמו סיד, טיט(. 

פי  על  יוחנן(.  רבי  )כדברי  זמן  לאורך  בבגד שיישמר  לבחור  יש  בגד  כשקונים 

החסידות ה'לבושים' הם המחשבה דיבור ומעשה, ועליהם במיוחד יש לשמור 

שיהיו נקיים ומכובדים כרצון השם.

שמירת החפצים – החפצים שלנו ניתנו לנו על ידי הקב"ה, כדי שנשתמש בהם 	 

למטרות טובות. התורה אוסרת עלינו להשחית את הרכוש )"בל תשחית"(. לכן, 

על אדם לשמור את שֵלמות חפציו ולא להניחם במקום לא שמור, לדוגמה: לא 

וכדומה.  למקרר  מחוץ  אוכל  להשאיר  לא  לקושרם,  בלי  האופניים  את  להניח 

הנחת חפצים במקום בו אינם נשמרים, נקראת "אֵבדה מדעת".

תחזוקת הרכוש – מעבר למניעת הפגיעה בחפצים, יש גם לתחזק אותם. לדוגמה, 	 

להשקות את הפרחים בעציצים, לאוורר את החדר, את הספרים והבגדים מדי 

פעם, להאכיל חיות בית, לַשמן את גלגלי האופניים וכדומה. יש לשמור ולטפח 

את הרכוש בו זיכה אותנו השם, כדי שנוכל להשתמש בו לטוב ולקדושה. מאותה 

סיבה עלינו גם לתחזק את אֵבדת החבר שבאה לידנו.

תורה

תובן 	  ידי שהיא  על  יתברך  עם חכמתו  רוצה שנתחבר  – הקב"ה  יגיעה  הבנה, 

בשכלנו. דבר זה מושג בעיקר על ידי לימוד הגמרא, שאינו רק לימוד של שינון, 

אלא הבנה בדרך שאלה ותשובה. בעת לימוד התורה עלינו להבין היטב. אם לא 

הבנו, עלינו לשאול )"לא הביישן למד"( עד שנבינה היטב וכך נתחבר עם חכמת 

השם האינסופית.

לא 	  הם  בשוק(,  )כמו  ברחוב  הולכים  חכמים  כשתלמידי   – בדרך  ובלכתך 

מושפעים מרוח הרחוב ומתחילים לדבר סתם על כל מה שעובר מול עיניהם 

)מכוניות, סוסים(. הם 'בעלי בתים' על הדיבור שלהם ועוסקים בדברי תורה, 

או שמקשרים את הדברים שרואים לדברי תורה. הרביים הורו לחסידים לחשוב 

תניא או משניות כשהולכים ברחוב. ואף אמרו כי לעתיד לבוא – האדמה תפתח 

את פיה ותאמר לנו: מדוע לא חשבתם עליי דברי תורה? הרהור בדברי תורה 

ברחוב, מגינה עלינו, כי גם אם יש משהו שלילי ברחוב – אנו לא ניסחף אחר 

הרוחות שברחוב.

ענווה – למרות שהתייגענו להבין משהו בתורה, לפעמים אנחנו לא מצליחים 	 

להבין ולדעת הכול. אל לנו ליפול ברוחנו. גם הגמרא נשארת לפעמים ב"צריך 

עיון", או "תיקו". עלינו להיות בענווה ולזכור כי ִׂשכלנו מוגבל לעומת חכמת 

הבורא שהיא אינסופית.
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תורת חיים – התורה היא המדריכה שלנו בחיים. כל הנהגה שלנו צריכה להיות 	 

מבוססת על מה שכתוב בספרים הקדושים ולפי הוראות רבותינו נשיאינו )כפי 

שכל הלכה בגמרא בנויה על מקור קדום יותר בתורה )"תניתוה"((. וכאשר יש 

ספק פונים לעשות שאלת רב )"בעו מיניה"(. 

תפילה

במקום  יפה  לשבת  עלינו  הכנסת,  לבית  מגיעים  כשאנו  השם.  בית  הוא  הכנסת  בית 

ולהתרכז בתפילה ובקריאת התורה. בית הכנסת הוא לא מקום לפטפוטים או למשחקים 

)רק בחצר בית הכנסת לאחר התפילה(. )אנו רואים בסוגיה שרק השומרים הגויים היו 

מחטטים בחפצים ולכן בדרך כלל הם היו מוצאים את האֵבדות, אפילו שהיו שם יותר 

יהודים )ע"פ דברי הרשב"א((.
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