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בחשיבה, במחקר ובחינוך יהודי.

'בארי' פועלת להתחדשות לימודי תרבות ישראל בבתי-הספר הממלכתיים העל-יסודיים בישראל.
'בארי' פועלת להעמקתה של זהות יהודית-ישראלית מגוונת ופלורליסטית.

'בארי' כוללת הכשרות מנהלים ומורים, תכניות לימודים, ליווי והנחיה של צוותים חינוכיים בבתי-הספר, 
הרחבת שעות ההוראה ותכנים  בתרבות ישראל ופיתוח תכניות בלתי פורמאליות בבתי-הספר.

בבתי-הספר של 'בארי' מהווה תרבות ישראל נדבך מרכזי בזהותם של התלמידים ובתרבות הבית-ספרית.

ויוצרות  יצירות עבריות מודרניות  יהודיים קלאסיים עם  'בארי' משלבות מקורות  תכניות הלימודים של 
פסיפס מרתק של תרבות יהודית-ישראלית דינאמית ורלוונטית לחיים. נושאי הלימוד טעונים במשמעות 
ערכית ומאפשרים לתלמיד הישראלי ליטול חלק בשיחה היהודית המתמשכת, ולעצב את עולמו ואת זהותו 

מתוך לימוד, דיון ויצירה.
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ר דב ח  ת פ

מדריך זה נועד לסייע למורה בחטיבת הביניים בהוראת הספר "קסם המשנה". זהו ספר נוסף בסדרת 
את  לחזק  מבקשת  קס"ם  סדרת  "בארי".  תכנית  במסגרת  המפותחת  מופת(  בספרות  )קריאה  קס"ם 
הרואות  ישראל  תרבות  בלימודי  האחרות  הבין־תחומיות  התכניות  לצד  ולהעמיקה,  היהדות  הוראת 
יחידות  עם  ההיכרות  העמקת  הוא  זו  סדרה  מאחורי  העומד  הרעיון  הרטמן.  שלום  מכון  בהוצאת  אור 
טקסטואליות שלמות בתכנית לימודים אחת. כך אנו מקווים להעניק ללומדים חוויה לימודית שתחזק 

אצלם את התחושה שהם בני בית בתרבות היהודית. 
"קסם המשנה" הוא שער אל אחד מספרי היסוד הקלאסיים והחשובים בארון הספרים היהודי – המשנה. 
בן  וזרעים. מטרת הספר היא להכיר ללומד  נזיקין, מועד  בספר הלימוד מבחר משניות מתוך הסדרים 
זמננו את עקרונות היסוד של עולם החוק, את הרעיונות הגלומים במשנה ואת לשונה ולעודד אותו לפתח 

דיאלוג עמם. 
ניתוח התכנים במדריך למורה שלפניכם ובאורם, תואמים את מבנה הספר לתלמיד, וכך, לא נותר למורה 

אלא לחפש במדריך את הפרק או את הכותרת הרלוונטיים, כפי שהם מופיעים בספר לתלמיד. 
במדריך תמצאו התייחסות לכל אחד ואחד מהטקסטים שבספר לתלמיד, וכן הרחבות, הארות והצעות 
דידקטיות. בביאור הסוגיות השונות השתדלנו להשיב על כל השאלות ולהציג את כל הטבלאות שבספר 
לביבליוגרפיה  והפניות  )בנספחים(  מחקריות  הרחבות  המתאימים  במקומות  שילבנו  כן,  כמו  לתלמיד. 

נבחרת, המיועדות למעוניינים להרחיב את ידיעותיהם.
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* ה נ ש למ א  ו ב מ

משה הלברטל

המעיין בפסקה הראשונה של המשנה נחשף מיד למרכיב שיאפיין אותה עד לפיסקה האחרונה שלה והוא 
המחלוקת. המשנה הראשונה של סדר זרעים, הראשון מבין שישה סדרי המשנה, מוסרת לנו מחלוקת 
משולשת על השאלה מתי הוא סוף זמן קריאת שמע של ערבית; האם זמנה הוא עד שיעלה עמוד השחר 
כדברי רבן גמליאל, עד חצות כדברי החכמים, או עד סוף האשמורה הראשונה דהיינו עד לשליש הלילה 
כדברי רבי אליעזר. המשנה האחרונה של סדר טהרות, הסדר השישי והאחרון של המשנה, נפרדת מאיתנו 
בשבח השלום – "לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום". אולם הפסקה 
המופיעה לפני הסיום הטקסי הזה, מציגה מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל הנוגעת לשאלת טומאה 

וטהרה של חלות דבש. 
האגדה,  מדרשי  ההלכה,  מדרשי  חז"ל;  ספרות  כל  של  המרכזי  למרכיב  הפך  המשנה  של  זה  מאפיין 
והתלמודים הירושלמי והבבלי, מציגים את עצמם כרצף של מחלוקות. לכל מי שאי פעם נחשף לספרות 
הופעתו של סוג חדש שכזה של ספרות  חז"ל תופעה המחלוקת כמעט מובנת מאיליה, אולם בשעתה 

הייתה פריצת דרך של ממש, שינוי מהותי בדפוסי המסירה של המסורת. 
אופייה של המשנה כחיבור, שונה לחלוטין מהספרות היהודית שקדמה לה – כתבי הקודש, וספרות בית 
שני. גם אם מצויים חילוקי דעות בין הספרים והזרמים השונים המרכיבים את המקרא, הוא אינו מציג 
את דבריו כרצף של מחלוקות. צורת הארגון המקובלת של ספרות חז"ל נעדרת מהתורה שבכתב, ואין 
בפנינו פרק אחד או פיסקה אחת בתנ"ך שתופיע באותו אופן המוכר כל כך מהמשנה – ישעיהו אומר א, 
ירמיהו אומר ב. כך גם לגבי הכתבים הידועים לנו מזמן הבית השני. במגילות ים המלח שנתגלו זה מקרוב, 
ושזמן חיבורם קדום למשנה, אין מחלוקת מפורשת אחת. עמדות כת מדבר יהודה מוצגות שם באופן חד 

משמעי, חתוך ונטול מחלוקות. 
את  מסמנת  היא  וכחיבור  לה,  שקדמה  קנונית  לספרות  נוסף  פרק  להוסיף  ניסיון  אפוא  אינה  המשנה 
ובראשונה  חתימתה של הספרות הקודמת ואת עלייתה של תקופה חדשה ושל ספרות אחרת. בראש 
ההתגלות  על  סמכותם  את  משתיתים  הנביאים  לחכמים.  מהנביאים  עמוק  מפנה  המחלוקת  מייצגת 
הישירה מפי האל, עובדה המונעת מחלוקת לגיטימית ביניהם. אם שני נביאים נחלקים ביניהם אחד מהם 
הוא נביא שקר. גם אם קיימת מחלוקת ביניהם, משעה שכל אחד מהם נכלל בכתבי הקודש יש לכסות 
על עובדת המחלוקת ולהעלים אותה, וודאי שאין להציג שני נביאי אמת כמתנצחים זה עם זה. החכמים 
לעומת זאת שואבים את סמכותם מהיותם פרשנים, סמכותם נגזרת מהמסורת שבידיהם ומכוח סברתם. 
מחלוקת בין שני פרשנים היא אפשרית מפני שאין הם מדברים בשמה של ההתגלות. המשנה היא לפיכך 

תוצר של עלייתו של אידיאל טיפוס חדש התלמיד חכם, והולדתה במוסד חדש של בית המדרש. 

לשון ושפה
יהודה  ייפלא אפוא שהחכמים הקפידו להבחין את חיבוריהם מכתבי הקודש. בעוד מגילות מדבר  לא 
כתובות בלשון המקרא, החכמים ששפת המקרא הייתה שגורה בפיהם נמנעו מלחקות את סגנונה. בשמו 
של רבי יוחנן ראש וראשון לפרשני המשנה בארץ ישראל נאמר: "לשון תורה לעצמה ולשון חכמים לעצמם" 
)בבלי עבודה זרה נח ע"ב; וחולין קלז ע"ב(, ואכן המשנה משופעת בצורות דקדוקיות ובמילים חדשות, 
והעשירו  העברית  אל  חדרו  אלה  דקדוקיות  צורות  העברית.  השפה  של  ושונה  אחר  רובד  מהווה  והיא 
אותה. בלשון המשנה מרובה למשל השימוש במלת ש-, גם במקום שהיא נראית מיותרת, "בפניו ושלא 
בפניו" )יבמות יג, ג(; "והוקרו או שהוזלו" )בבא בתרא ה, ח(. המשנה כופלת פעמים רבות את מלת-היחס 
"אמרו להם בית הלל לבית שמאי" )סוכה ב, ז(; "אמרו עליו על רבי חנינא בן דוסא" )ברכות ה, ה( או "הודו 
לו חכמים לבן זומא" )נזיר ח, א(. מאות מילים חדשות השתלבו לתוך העברית בת זמננו מלשון חכמים, 
חלקן באו מהארמית שהייתה מדוברת בארץ ישראל. ביניהן המילים – אכפת, גט, חביב, חייט, חנווני, 

כרך, מוכס, מרזב, צער, קדרה, ריבון, ועוד ועוד. 

�  מתוך המבוא לששה סדרי משנה, סדרת עם הספר, הוצאת משכל, תל אביב תשס"ח. המבוא מובא כאן באדיבות המחבר וההוצאה.
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וארכנית,  מסולסלת  אינה  המשנה  של  לשונה  שפה.  ובראשונה  בראש  היא  חיבור,  רק  אינה  המשנה 
והחכמים ששנו לתלמידיהם בדרך קצרה, יצקו גופי הלכות למונחים קצרים ונוקבים, שהריכוז הלשוני, 
ולעיתים האיכות המטפורית שלהם, הופכים את החוק לשירה. חלק מהביטויים הללו הוא אמצעי מארגן 
של נושאים שונים – "מפני תיקון העולם", "מפני דרכי שלום", "אבות מלאכה", "אבות נזיקין", "אבות 
הטומאה", "בין אדם לחברו, ובין אדם למקום", "מצוות עשה שהזמן גרמן", "מצווה שהיא תלויה בארץ, 
ומצווה שאינה תלויה בארץ", "קדשים קלים וקדשי קדשים". ביטויים אחרים שהמשנה חידשה הפכו 
ונדרי הבאי,  זירוזין  "נדרי  ושלא לשמן",  והבחנות מרכזיות בתפיסת ההלכה: "לשמן  לכללים, מושגים, 
נדרי שגגה ונדרי אונסין", "נכסים שיש להם אחריות, ונכסים שאין להם אחריות", "המוציא מחברו עליו 
הראיה", "הפה שאסר הוא הפה שהתיר", "תפילת שווא", "פיו וליבו שוין", "נותן טעם", "מראית העין", 
"נכסים משועבדים ונכסים בני חורין", "אדם מועד לעולם", "מתנה על הכתוב בתורה", "זכין לאדם שלא 

בפניו", "כל התדיר מחברו קודם את חברו" ועוד כהנה למכביר.
ברם, השפע הלשוני ניכר גם בדרך הילוכה של המשנה, באופן שבו היא יוצרת מטבעות לשון הנוגעים גם 
לזוטות. המקצב הלירי של לשון המשנה מתגלה למשל כשהיא מתארת בפעלים שונים מצב שבו יחידה 
מסוימת נחלקה: "כיצד? נתפצעו האגוזים, נתפרדו הרימונים, נתפתחו החביות, נתחתכו הדלועים, נתפרסו 
הככרות..." )ערלה ג, ח(. מקצב דומה מצוי בצירופים הבאים של תיאור שינוי מצבו של אדם לאחר שקיבל 
את הגט כשליח: "קבל הקטן והגדיל, חרש ונתפקח, סומא ונתפתח, שוטה ונשתפה, נכרי ונתגייר, פסול" 
)גיטין ב, ו(. את היחס בין הריבוי המפורט והמורכב של הלכות שבת שבמשנה לבין הפירוט המזערי של 
תוכן האיסורים בגוף המקרא, מתארת המשנה במסכת חגיגה באופן הבא: "הלכות שבת הררים התלויים 
בשערה, מקרא מועט והלכות מרובות". כיצד מכנה המשנה במסכת כלאיים חלקה בכרם שהיא ריקה 
מגפנים ונטיעות? – "קרחת הכרם"; וכיצד היא מכנה שדה שאדם נטע או זרע במקומות שונים בשדהו? 
– "המנמר את שדהו"; אבנים שהמחרשה טלטלה אותן מתוארות כ"אבנים שזעזתן המחרשה"; הסדקים 
הדקים המופיעים בעיסה עם חימוצה מתוארים בדימוי הבא: "אי זה הוא שיאור, כקרני חגבים"; האישה 
"נביא  נקרא  ולא אמרה  נבואה  נביא שקיבל  בין שיניה";  כזו "שכריסה  ניכר בעליל מתאורת  שהריונה 
ואדם  נבואתו"; סנהדרין המוציאה להורג אפילו פעם בשבע שנים נקראת "סנהדרין חבלנית";  הכובש 
המצטרף לגדולים ממנו נקרא "זנב לאריות"; בכל פרק ופרק של המשנה )"פרק" הלוא הוא עוד ביטוי 

מלשון חכמים(, מפוזרות פנינים מעין אלה. 
לימוד המשנה לפיכך אינו רק רכישה מצטברת של ידיעות אודות גופי הלכה בכל תחומי התורה. שניית 

המשנה היא כניסה אל שפה, וככזאת המשנה אינה מוסיפה רק ידע היא מכוננת עולם.

תורה שבעל־פה 
ובלשונה  מציגה  שהיא  המחלוקות  ברצף  רק  לא  שני  בית  של  והחיבורים  מהמקרא  התייחדה  המשנה 
הייחודית, אלא בכך שהיא חיבור של תורה שבעל־פה פשוטה כמשמעה. למרות שבפנינו היא מצויה היום 
כחיבור כתוב, עם עריכתה נמסרה המשנה על־פה. עורך המשנה רבי יהודה הנשיא המכונה רבי, יצר בסוף 
זה  נוסח  ואלה המשיכו להפיץ  נוסח מוסמך של החיבור, שנה אותו בעל־פה לתלמידיו,  המאה השנייה 

בעל־פה. 
בבתי המדרש של החכמים לא היה מצוי עותק כתוב של המשנה, את מקום העותק הכתוב מילא התנא, 
שהיה שונה מזיכרונו את המשנה בפני יושבי בית המדרש, ואלה דנו וחקרו במשמעותה ובהוראותיה.1 
בין יתר השאלות שהעלו בבתי המדרש של ראשוני האמוראים שלמדו את המשנה בארץ ישראל ובבל 
ופירשוה, היו שאלות הנוגעות לאופן הביטוי של מילה מסוימת במשנה. האם למשל יש לומר "לפני אידיהן 
שלשה ימים"... או שמא מוטב לומר "לפני עידיהן שלשה ימים"; האם יש לבטא "מאברין" או "מעברין". 
דוגמאות כאלה הן ראיות לכך שהמשנה לא נכתבה אלא נמסרה על פה, ושהחכמים הקפידו על האיסור 

להעלות את התורה שבעל־פה על הכתב, ובכך יצרו הבחנה של ממש בין דברי תורה לדבריהם. 

1  דיון מקיף ויסודי על מסירתה של המשנה בעל פה ראה: י' זוסמן, 'תורה שבעל פה' פשוטה כמשמעה: כוחו של קוצו של יו"ד, מחקרי תלמוד ג, א )תשס"ה( 
עמ' 384-209.
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הנוסח
שאלות האמוראים אודות נוסח המשנה מלמדות שלמשנה עצמה אין נוסח אחיד ומושלם. ואכן נוסח 
המשנה כפי שהוא בפנינו היום בכתבי היד השונים של המשנה ובדפוסים שלה, מפוצל לשני ענפי נוסח 
מרכזיים, משנת ארץ ישראל ומשנת בבל. עד הנוסח החשוב והמעולה ביותר של משנת ארץ ישראל הוא 
כתב יד קויפמן של המשנה, ועדי הנוסח של משנת בבל מצויים בין היתר בדפוסים הראשונים של המשנה 
בתוך התלמוד הבבלי. בין ענפי נוסח אלה קיימים הבדלים רבים בלשון המשנה, וחלקם יוצר שינויים של 
ממש בתוכנה. להבדלים אלה משמעות פרשנית חשובה, ואכן לעיתים הדיון בתלמודים הירושלמי והבבלי 

במשנה מבוסס על נוסחאות שונות שלה. 
שרבי  לאחר  ישראל,  בארץ  הבא:  באופן  הללו  הנוסח  ענפי  של  התפצלותם  את  לשחזר  שאפשר  נראה 
בארץ  המשנה  נוסח  שינויים.  בה  ונכנסו  הערות  למשנה  נוספו  המשנה,  את  לערוך  סיים  הנשיא  יהודה 
ישראל משקף את החיבור המצוי בסביבתו החיה והנושמת בשעה שעדיין לא קפא לחלוטין על שמריו. 
רב, תלמידו של רבי יהודה הנשיא, ירד לבבל והביא את משנת רבו לשם בשנת 219. בנוסח זה של המשנה 
בבבל, נשארה משנת רבי על עומדה בלא הנוסחאות המחודשות של המשנה שמקורם בסביבתו ובבניו 

של רבי יהודה הנשיא.2 
על ההבדל הבסיסי הזה שבין ענפי הנוסח, נוספו מרכיבים שונים שהלכו והעמיקו את הפער בין נוסחת 
משנת ארץ ישראל לנוסחת בבל. המרכיב החשוב והמרכזי הוא החדירה של דברי האמוראים שפירשו 
את המשנה בבבל לתוך גוף הנוסח של המשנה בתלמוד הבבלי.3 שוני המשנה בבבל הגיהו את המשנה 
בהתאם לפירושיהם של חכמי בבל, ובמשך הזמן נוספו למשנה תיקונים והערות שמקורם בפרשני ימי 
הביניים. בעקבות זאת הלך והתרחב הפער שבין ענפי הנוסח השונים של המשנה. חילופי הנוסח מקורם 
לא בהזנחה של החיבור ובחוסר זהירות בהעברתו או בהעתקתו, אלא בעובדת היותו חיבור חי ונלמד. 
העובדה שהמשנה הייתה לדורות שאחריה מוקד לתשומת לב פרשנית מדוקדקת משאירה חותם גם על 

נוסחאותיה.

העריכה
שפה המכוננת עולם נורמטיבי שלם אינה יצירה של מחבר אחד. למשנה אין מחבר, יש לה עורך. המשנה 
יונקת מיצירתם של בתי מדרש שונים, והיא משמרת את תורתם של דורות של תלמידי חכמים. ראשוני 
המאה  בני  הם  סוכו,  איש  ואנטיגונוס  יועזר  בן  יוסי  ותלמידיו  הצדיק  שמעון  בה  המוזכרים  החכמים 
השלישית לפני הספירה, ואחרוני החכמים ששמועותיהם מובאים בה הם בני דורו של רבי יהודה הנשיא 
בסופה של המאה השנייה אחרי הספירה. רבי יהודה הנשיא שכינס וערך את תורתם של הדורות הקודמים, 
הסתמך על קובצי משניות שקדמו לו, ובעיקר על משנתם של רבי עקיבא ותלמידיו, רבי מאיר, רבי שמעון, 

רבי יהודה, רבי יוסי ורבי אלעזר.4 
שילובם של קובצי משניות קדומות יותר לתוך משנת רבי יהודה הנשיא ניכר בשיטת הארגון של המשנה. 
בעוד העיקרון המארגן של משנת רבי יהודה הנשיא הוא נושאי, הרי שבמשנתו שילב רבי יהודה הנשיא 
קובצי משנה קדומים המסודרים לפי עקרונות מארגנים שונים שאינם בנויים על נושא משותף. כך למשל 
באמצע המסכת העוסקת בעניין הביכורים משולבת יחידה המאורגנת לפי העיקרון של דברים השוים 
לדברים אחרים בעניינים שאינם קשורים זה לזה: "תרומת מעשר שוה לבכורים בשתי דרכים... אתרוג 
שוה לאילן בשלש דרכים" )ביכורים ב, ה(; ובמסכת ביצה משולבת לתוך הפרק רשימה הבנויה על בסיס 
ו( ולאחריה מופיעים עניינים נוספים סביב המספר  מספרי: "שלשה דברים רבן גמליאל וכו'" )ביצה ב, 
שלוש; במסכת מגילה שולב קובץ הלכות המאורגן תחת הכותרת "אין בין": "אין בין אדר הראשון לאדר 
השני אלא..." )מגילה א, ד(; ובמסכת מנחות נכנס לדיון בענייני מנחות קובץ של משניות שעקרון הארגון 
שלו הוא "דברים המעכבים זה את זה" המתחיל בהלכה "הקומץ והלבונה מעכבין זה את זה" )מנחות ג, 
ה(, ונמשך כמה משניות. משנה ראשונה לא זזה ממקומה, ורבי יהודה הנשיא השאיר אותה כפי שהיא 
בתוך משנתו. במקרים מעין אלה עקרון השימור גבר על אחדות העריכה ועל עקביות החיבור, ללמדך 
שהמשנה היא בראש ובראשונה חיבור שעניינו שימורן של מסורות, היא מהווה את הזיכרון הקיבוצי של 

החכמים. 

2  הבדל זה בין משנת בבל למשנת ארץ ישראל נדון לעומק בספרו של ד' רוזנטל, משנה עבודה זרה: מהד' ביקורתית בצירוף מבוא, ירושלים, האוניברסיטה 
העברית, תשמ"ב.

תהליכים אלה נדונו בספרו הגדול של יעקב נחום אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה, א-ב )ירושלים תש"ס(.  3
4  אפיונם של רובדי המשנה והאופנים שבהם ניתן לחשוף אותם מתוך ניתוח גוף המשנה מתוארים היטב במבוא שכתב אברהם גולדברג לספרו, פרוש למשנת 

שבת, ירושלים בית המדרש לרבנים שבאמריקה, תשל"ו.
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המניעים לעריכת המשנה
טיבה של המשנה כחיבור המשמר והמארגן את הזיכרון הקיבוצי של החכמים מלמד גם על המניע לחיבורה – 
החשש מאובדן המסורת והצורך בשימורה. עדות לתודעת המשבר שהולידה את הצורך בחיבור מעין המשנה, 

מצויה בתיאור המספק את הרקע להיווצרותה של מסכת עדויות, אחת המסכתות הקדומות במשנה: 

מדברי  דבר  מבקש  אדם  שיהא  שעה  עתידה  אמרו  ביבנה  בכרם  חכמים  כשנכנסו 
תורה ואינו מוצא, מדברי סופרים ואינו מוצא. שנאמר: "לכן הנה ימים באים נאם ה' 
והשלחתי רעב לארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמע דבר ה'. ונעו מים 
ועד ים ומצפון ועד מזרח ישוטטו לבקש את דבר ה' ולא יצמאו" )עמוס ח, יא-יב(. דבר 
ה' זו נבואה, דבר ה' זה הקץ, דבר ה' שלא יהא דבר מדברי תורה דומה לחברו, אמרו 

נתחיל מהלל ומשמאי. )תוספתא עדויות א, א( 

והריכוזיים של הקהילה, והתרחבות הידע  חורבן בית המקדש השני, שערער את המוסדות האורגניים 
החכמים.  של  היצירה  את  ומארגן  המשמר  בחיבור  הצורך  את  חייבו  ולהשגה,  לשליטה  לקשה  שנעשה 
עולם ההלכה של החכמים בכל מקצועות התורה, מהווה את התמונה הבסיסית  המשנה המקיפה את 

ביותר של כל הידוע לנו על התורה שבעל־פה. 
סדר זרעים כולל בתוכו את המצוות התלויות בארץ – שביעית, פאה, עורלה, כלאיים, נטע רבעי, תרומות 
ומעשרות ועוד. סדר מועד של המשנה מכונן את לוח השנה, שבת, ימים טובים וחול המועד, הלכות פסח, 
ראש השנה, יום הכיפורים סוכות ועוד. סדר נשים כולל ומקיף את דיני הנישואים והגירושים, את הלכות 
הייבום ודיני העגונה, ואת ארגון החובות והזכויות במשפחה בכתובה. סדר נזיקין משתרע על תחומים 
הקשורים לדיני הממונות והנפשות. יחסי שכנים, נזקי ממון וחבלות, גזילות והלכות שומרים, סדר הדין, 
הלכות עדות, דיני שבועות ועונשים ועוד. סדר קודשים וסדר טהרות מקיפים את גופי התורה של הלכות 

הקורבנות ואת דיני הטומאה וטהרה. 
חיבור כביר מעין זה מאפשר את שימורה של המסורת ללא תלות בקיומם של מוסדות ריכוזיים. לאחר 

החורבן המשנה סיפקה לעולם היהודי את המולדת הנודדת שלו, השכינה שגלתה איתו לאן שגלה. 

תרבות הפירוש של המשנה
נקודת  גם  היוותה  היא  ופורייה,  סוערת  תקופה  של  סיכום  מעין  וסוגר  חותם  חיבור  רק  אינה  המשנה 
מוצא ליצירה שבאה בעקבותיה. התלמודים הירושלמי והבבלי, הפכו את לימוד ופירוש המשנה למנוף 
להתפתחות ההלכה. מעמדו המוסדי של עורך המשנה וגדולתו האישית כתלמיד חכם, קבעו את המשנה 
כחיבור סמכותי, והחכמים האמוראים שפעלו לאחר המשנה נמנעים מלחלוק על חכמי המשנה התנאים. 
למשנה,  שמחוץ  ממקורות  שהובאו  תנאים  של  עמדותיהם  גם  כמו  עצמה,  במשנה  הדעות  ריבוי  אולם 
מאפשרים לאמוראים גמישות יצירתית רחבה, ולעיתים הם נסמכים על שלל המקורות הללו כדי לחלוק 
על דברי התנאים במשנה. לשון המשנה הקצרה, רבדיה השונים והדו־משמעיים, פוערים גם הם חללים 

יצירתיים הנותנים לפרשן מקום להתגדר בו. 
במשך הדורות התפרשה המשנה לא רק באמצעות התלמודים, אלא כחיבור העומד בפני עצמו. הבולטים 
שבפירושים אלה בימי הביניים הם פירושו הגדול של הרמב"ם לכל המשנה, המלווה בהקדמות חשובות 
המשקפות את תפיסת עולמו והגותו ההלכתית. הרמב"ם חיבר את הפירוש בצעירותו בשנות העשרים 
סדרים  על  פירושים  הביניים  בימי  נוספו  זה  לפירוש  חייו.  במשך  הפירוש  את  ושכתב  חזר  והוא  לחייו 
מסוימים במשנה, כמו פירושו של רבי שמשון משאנץ על סדר זרעים וטהרות שנכתב בסוף המאה השתים 
עשרה, ופירושו של רבי אשר בין יחיאל )הרא"ש( לאותם סדרים. אחד מהפירושים הנפוצים והחשובים 
לתוך  היתר  בין  המשלב  עשרה,  החמש  במאה  מברטנורה  עובדיה  רבי  ידי  על  נכתב  המשנה  של  ביותר 
פירושו את פירושי רש"י למשנה כפי שהיא מופיעה בתלמוד ואת מסורות פירוש המשנה השונות שמהן 
הוא בורר את עמדתו. לפירושו של עובדיה מברטנורה נוספו הערות מפי עטו של רבי יום טוב ליפמן הלר 

המצויים בפירוש הנקרא תוספות יום טוב, והמופיע במהדורות שונות של דפוסי המשנה. 
פירוש המשנה נמשך עד היום, ולאחרונה נכתבו שני פירושים חשובים למשנה האחד מאת חנוך אלבק 
שהקדים למשנה מבוא מקיף ויסודי, והשני מאת פנחס קהתי המציע בפני הלומד בדרך בהירה את פירושי 
המשנה בתלמוד ואת אלה שנוספו לה במשך הדורות. גדולתה של המשנה היא באופן שבו היא שימשה בו 

זמנית חיבור מארגן ומשמר, וחיבור פותח ומעורר; זיכרון, סמכות והשראה כאחד.
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בית המדרש — עולם של מהפכות פרשניות
המשנה היא תוצר של עולם בית המדרש. משם נשאבו המעשים שהובאו בה, ושם נוצקו תכניה. המשנה 
אינה פורשת יריעה היסטורית רחבה כמו זאת המצויה בספרות המקרא. היא אינה ספרות אפית, ומלכים, 
נביאים או כוהנים, אינם גיבוריה. לו הייתה בידינו המשנה בלבד לא היינו יודעים דבר וחצי דבר על אירוע 
היסטורי כביר כמרד בר כוכבא, המתרחש באותה שעה שהמשנה נוצרת בבית מדרשם של רבי עקיבא 
ותלמידיו. כיצירה קיבוצית היא אף אינה מפארת את דובריה. ספרי הבשורה של הברית החדשה הנכתבים 
באותה תקופה עצמה, בנויים על עוצמתה של דמות אחת העומדת במרכז העלילה הנפרשת בהם. לולא 
היו בידינו מקורות נוספים מלבד המשנה הייתה נעלמת מאיתנו המסורת שרבי עקיבא, הדמות המרכזית 

והגדולה בין החכמים, נהרג אף הוא בידי הרומים על קידוש השם. 
הנביא ממקד את הופעת האל בזמן ובהיסטוריה. הוא מעניק לתהפוכות הפוליטיות וההיסטוריות מובן 
דתי, הוא מפרש אותם כעונש או כשכר. בתפיסתו של הכוהן מוקדה של התגלות האל הוא לא הזמן אלא 
המקום הקדוש המקדש. החכמים לעומת הנביאים והכוהנים מעמידים את זירת ההתרחשות הדתית לא 
בזמן או במקום אלא בכתבי הקודש. החכמים רואים בטקסט הקדוש את ההקשר המרכזי של הופעתו 
של האל, ולפיכך הם ממצים כל משמעות אפשרית שלו, הם מרחיבים אותו, דורשים בו והופכים בו, וכל 
תובנה חדשה במשמעותו היא בבחינת גילום נוסף של נוכחות האל. הפסוקים הבודדים לדוגמא העוסקים 
בישיבה בסוכה במקרא, הופכים לשני פרקים שלמים במשנה. הסוכה היא מושג ערטילאי במקרא עצמו, 
מצווה ללא גידים, עצמות ובשר. נאמר בתורה "בסוכות תשבו שבעת ימים" אולם איננו יודעים מכאן מהי 
סוכה. המשנה מעניקה לסוכה את מובנה כדירת עראי, בהגדרת גודלה המינימאלי בדיונים על מחיצותיה, 
באפיון הסכך שלה ובניסוח חובת הישיבה בה. תשומת הלב הזאת היא מעשה גדול של יצירה, אהבה 

שמשוקעת בפרטים ובפרטי הפרטים. 
המשנה שבה ההיסטוריה והמקום אינם המוקדים של המפגש עם האל, משקפת עולם שבו אין לו לקב"ה 

בעולמו אלא ד' אמות של בית המדרש.
בכל פעולת עיצוב שכזאת יש לא רק הרחבה ופירוט אלא גם שינוי ותמורה. המשנה בפרק השישי והשביעי 
והשריפה, הסייף  דין, הסקילה,  בית  ביצוען של מיתות  אופן  בפירוט את  של מסכת סנהדרין מתארת 
והחנק. המעיין בעיצוב הזה יראה כמה גדול המרחק ביניהן לבין הסקילה והשריפה כמשמען. במסכת 
שבת המשנה מכוננת בפרקים רבים את הקטגוריה של מלאכה האסורה בשבת, באמצעות זיקה לתהליכי 
זה המנוסח בפסוקים מועטים במקרא מקבל במשנה  הייצור הבסיסיים של החברה האנושית. איסור 
מובן שונה לחלוטין ממה שהעניקו לו כתבי בית שני – ספר היובלים וברית דמשק. השבת בעולמם של 

החכמים ובעולמם של כתות בית שני היא יום אחר לגמרי. 
דוגמא נוספת אחת מיני רבות היא מסכת נדרים במשנה. המקרא מזכיר את החובה לקיים נדר בפרשה 
במשנה  לשמיים.  מרכושו  הקדיש  אדם  שבהם  נדרים  של  דוגמאות  בו  ומופיעים  במדבר,  בספר  קצרה 
הפך עניין הנדר למסכת רחבה הכוללת אחד עשר פרקים שצמחו למסכתות גדולות בתלמוד הירושלמי 
והבבלי. המסכת במשנה עוסקת בין היתר בשאלות: מהי נוסחה תקיפה של נדר, ומה מידת חלותו של נדר 
שנוסחתו משובשת. מהו היחס לנוסחאות דו משמעיות של נדרים ופירושן. מה בין נדרים לשבועות, ומהו 
היחס בין כוונה לביטוי בפעולת הדיבור של הנדר. מהו היחס לנדרים שמקורם לרוב אינו לשם שמיים, 
ושעניינם ענישה סביבתית באמצעות סיגוף ופרישות. המסכת משקפת עבודה מושגית מעמיקה ורחבת 

היקף, הבונה תחום הלכתי שלם שהחכמים מכוננים אותו ומתעמתים בפרטים שונים של אפיונו. 
אולם בתוך תהליך הבנייה הזה מתחדשים חידושים של ממש. אחד מהחידושים הללו הוא פרק שלם 
במשנה העוסק בהיתר נדרים, דהיינו באותן שיטות שבאמצעותן ניתן לבטל למפרע את חלותו של הנדר 
בגלל חרטה או אי הבנה מלאה של הנודר את מצבו בשעת הנדר. היתר נדרים הוא הרבה מעבר לעבודת 
הפירוט וההבניה של מוסד קיים. הוא כולו חידוש של התורה שבעל־פה שעליו מעידה המשנה עצמה: 
"היתר נדרים פורחין באוויר ואין לא על מה שיסמוכו" )חגיגה א, ח(. בכל תחום ותחום שמהשנה נוגעת 
בו, יש דחייה של אפשרויות קודמות ומקבילות, ופרשנות מחודשת של המסורת. בבניין הגדול שנבנה 

כאן אין אבן שלא נהפכה. 
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קוד הלכתי
חיבור כביר מעין המשנה על כל ההיקף והבהירות שלו מעמיד עדיין חידה בפנינו, אין לנו תשובה ברורה 
לשאלה מהי המשנה. קיומה של המחלוקת במשנה עוררה בין גדולי חוקרי המשנה ויכוח מהותי על טיבה 
כחיבור. האם המשנה היא מעין אסופה, אנתולוגיה של דברי החכמים, או שהיא קוד הלכתי שעניינו לא 
רק בהבאת הדעות השונות אלא גם בהכרעה.5 לכאורה קיומה של המחלוקת מערער על כך שהמשנה היא 
קוד הלכתי. אולם נראה שעורך המשנה, כמו גם מסדרי המשניות שלפניו מכריעים הלכה. הכרעה זאת 
נעשית במשנה על ידי שניית דעת היחיד כדעתם של הרבים. העורך שבידו, למשל, הייתה מחלוקת בין 
רבי שמעון לרבי יוסי, סותם את המשנה כדעת רבי שמעון והוא מצטט אותה כסתם המשנה, ואת עמדת 
רבי יוסי הוא מזכיר בשמו כדעת יחיד. היות וההלכה היא כדעת הרבים או כסתם המשנה בכך מכריע 
עורך המשנה את ההלכה כעמדת רבי שמעון, ואת דעת רבי יוסי הוא הופך לדעת מיעוט. נשאלת השאלה 
– אם אמנם ההלכה כדעת הרבים מדוע נשנית עמדת היחיד. אם המשנה היא קוד מדוע אין היא נוקטת 
במדיניות שבה נקט הרמב"ם כאלף שנים מאוחר יותר בחיבורו "משנה תורה" והיא להביא את ההלכה 

ללא מחלוקות ודעות מיעוט. 
שאלה זאת עלתה במשנה עצמה והיא חושפת ויכוח מעניין במשנה על טיבה של המשנה. במסכת עדויות 

ברקע נדיר של עיון של המשנה על אודות עצמה נשאלת שאלת המפתח:

ולמה מזכירין דברי היחיד בין המרובין הואיל ואין הלכה אלא כדברי המרובין? שם 
יראה בית דין את דברי היחיד ויסמוך עליו. שאין בית דין יכול לבטל את דברי בית דין 
חברו עד שיהא גדול ממנו בחכמה ובמנין. היה גדול ממנו בחכמה אבל לא במנין, במנין 

אבל לא בחכמה, אינו יכול לבטל את דברו, עד שיהא גדול ממנו בחכמה ובמנין. 
אמר רבי יהודה אם כן למה מזכירין דברי היחיד בין המרובין? לבטלן. שאם יאמר אדם 

כך אני מקובל, יאמרו לו כדברי איש פלוני שמעת. )עדויות א, ה–ו(

כדברי  נקבעת  ההלכה  כקוד.  אלא  החכמים  דברי  של  גרידא  כאסופה  לא  עצמה  את  מאפיינת  המשנה 
המרובים במשנה. נשאלת השאלה מדוע נשנתה דעת המיעוט? על כך מופיעה במשנתנו מחלוקת. לפי 
העמדה הראשונה במשנה דעת המיעוט נשנתה כדי שבית דין עתידי יוכל להסתמך עליה ולקבוע הלכה 
כמותה. בהסתמכו על דעת המיעוט המובאת במשנה יכול בית דין עתידי להפוך את הכרעת ההלכה גם 
אם הוא קטן במניין ובחוכמה מבית הדין שהכריע לפניו. לפי עמדה זאת, המשנה היא אכן קוד, אבל קוד 
גמיש. היא אמנם מכריעה הלכה כדעת הרוב, אבל משמרת לזיכרון הדורות הבאים את העמדה המנוגדת 
כדי שאלה יוכלו להיסמך עליה אם בדעתם לפסוק כנגד פסיקת המשנה עצמה. לפי גישה זאת הכרעת 
הרוב אינה חשיפה של האמת המוחלטת אודות ההלכה, היא אינה אלא עקרון פרוצדוראלי שעניינו הצורך 

באחידות המעשה. 
במשנתנו מופיעה עמדת רבי יהודה כדעת יחיד, בכל הנוגע לשאלה מדוע מוזכרות דעת יחיד במשנה. לדעת 
רבי יהודה המשנה מזכירה את דעת היחיד כדי למנוע מצב עתידי שבו אדם מסוים יטען שבידו מסורת 
אחרת מההלכה הנוהגת. במקרה כזה יאמרו לו: אתה מסתמך על דעת יחיד שנידונה בעבר ונדחתה מן 
הקודמת.  העמדה  שסברה  כפי  בעתיד  להחיותן  יהיה  שניתן  כדי  מוזכרות  אינן  היחיד  עמדות  העולם. 
ההיפך, עמדות אלה מוזכרות כדי לקבור אותן ולגנוז אותן באופן מוחלט. הן מונצחות כעמדות דחויות. 
לפי תפיסת רבי יהודה המשנה היא קוד סגור וחתום. עיון במשנה הזאת חושף אפוא שקיימת במשנה 
מחלוקת מדוע קיימות מחלוקות במשנה. למחלוקת זאת משמעות הלכתית מרחיקת לכת והיא האם 
ניתן להסתמך על דעת היחיד במשנה ולפסוק כדעתו נגד הכרעת המשנה עצמה. לפי הדעה הראשונה 
לשם כך הוזכרה דעת היחיד כדי שאפשר יהיה להסתמך עליה בבוא העת, ולפי הדעה השנייה דעת היחיד 

הוזכרה כדי לדחותה באופן מוחלט וסופי. 
אכן, יש משהו אכן מסתורי במשנה, משום טיבה של המשנה כקוד גמיש או כקוד סגור הוא מחלוקת 

בתוך המשנה עצמה.
גם בכל הנוגע לשאלה מדוע יש מחלוקות במשנה ומה מעמדן של עמדות היחיד הכריע עורך המשנה. את 
העמדה שהמשנה היא קוד גמיש הוא שונה כדעת המרובים ואילו את העמדה שהמשנה היא קוד סגור 
וחתום הוא שונה בשם אומרה כדעת היחיד דעת רבי יהודה. הכרעתו היא לפיכך שעל עמדת המיעוט 

5  העמדה שהמשנה אינה אלא אסופה הובעה על ידי חנוך אלבק בספרו מבוא למשנה, ירושלים תשי"ט, עמ' 105–109; העמדה הרואה במשנה קוד נתמכה על 
ידי יעקב נחום אפשטיין, מבואות לספרות התנאים, ירושלים תשי"ז, עמ' 255–229.
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)בהתאם  עתידית.  הלכתית  כאפשרות  זאת  עמדה  המשנה  מציעה  כך  ומשום  להסתמך  ניתן  במשנה 
שמשמרים  גורסת  עצמה  המיעוט  שעמדת  אלא  עצמו  זה  בעניין  מיעוט  עמדת  שימר  העורך  לשיטתו, 
ייחודית כזאת לארגון קוד משקפת את המודעות לכך  עמדות מיעוט כדי לדחותן באופן סופי(. גישה 
העתיד,  את  נורמטיבי  באופן  לעצב  ניסיון  היא  הלכה  פסיקת  לכאורה  זמני.  עניין  אלא  אינה  שהכרעה 
ולקבע דפוס ההתנהגות העתידית. בסוג כזה של קוד גמיש אלה שקבעו את ההלכה מותירים בזיכרון 

הקיבוצי את העמדה שעשויה לשנות את הכרעתם. 
שימורה של העמדה שנדחתה היא ביטוי עמוק של ענווה.

בכל פעולה של איסוף וארגון של חיבור סמכותי יש גם דחייה והוצאה. המשנה מוציאה מתחום הדיון 
של האפשרויות ההלכה הלגיטימיות זרמים שונים שפעלו בסוף ימי הבית השני ואפשר אף לאחריו. אין 
המקומות  במעט  יהודה.  מדבר  כתות  של  עמדותיהם  את  או  הכוהנית,  הצדוקית  ההלכה  את  במשנה 
במשנה שמוזכרת שיטת הצדוקים היא מופיעה כמטרה ברורה לפולמוס ולא כבר פלוגתא לגיטימי. לולא 
היו בידינו מגילות מדבר יהודה שנתגלו באקראי על ידי רועים בדווים במערות קומראן, לא היינו יודעים 
מהמשנה דבר על עמדתה ההלכתית המגובשת של הכת. המשנה היא הזיכרון המאורגן של תורה שבעל־
פה של חכמי הפרושים. אולם צורת הארגון של הזיכרון הקיבוצי של החכמים במשנה היא ניסיון להתגבר 
על מצב כיתתי אפשרי שעלול היה להתפתח גם בעולמם של החכמים. משנתינו הבנויה כאמור ממשנת 
וזה  יהושע,  רבי  רבו  משנת  את  שנה  עקיבא  רבי  הלל.  בית  של  לעולמם  ביטוי  ברובה  היא  עקיבא  רבי 
שנה את משנתם של בית הלל. אולם למרות שדברי בית שמאי נדחו באופן כללי, הזכירה המשנה את 
עמדותיהם, ובכך שימרה אותם לדורות הבאים כחלק מתורה שבעל־פה. רבי אליעזר תלמידם הגדול של 
בית שמאי מוזכר לא מעט במשנה בצידו של רבי יהושע. המשנה מכילה אפוא את העמדה הדחויה או את 
הזרם הדחוי, ובכך שהיא משמרת אותו בזיכרון הקיבוצי של ההלכה כאפשרות עתידית לגיטימית היא 

פותחת לו את הפתח להיכלל בתוך המחנה. 

באופי הארגון הייחודי שלה, בשפתה, בהיקפה ובעומקה, שימרה המשנה עולם שלם של תורה שבעל־פה. 
היא הפכה לא רק לחיבור קנוני שממנו נשאבות אפשרויות ההתנהגות בכל תחומי החיים, אלא בעיקר 

לחיבור נלמד ומתפרש שהיווה השראה ליצירה גדולה שבאה בעקבותיו. 
תלמידי החכמים ובתי המדרש שלהם בתודעה הדתית הייחודית שלהם הקימו לאחר החורבן בניין חדש 
מחוץ לזמן ולמקום. הם יסדו את המקדש הנודד של היהודי. הקב"ה, לימדה אותנו המשנה, מצוי בפרטים 
ובפרטי הפרטים של הלכה ואגדה, ובעימותים ובמחלוקות על עיצובם של דקדוקי סופרים, נגלת אהבת 
התורה הגדולה של תלמידי החכמים. המשנה היא לא רק משמרת ידע וחוכמה אלא היא מכוננת תודעה 

ויוצרת שפה, בכך היא העניקה לנו את המתנה הגדולה ביותר שאיזשהו חיבור יכול להעניק. 
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ד  ו מ י ל ה דת  י ח י ה  נ ב מ ו ר  פ ס ה ת  רו ט מ

לה דו ג ה

מטרות הקשורות להכרת המשנה ולהבנתה   .1
א. הכרת עם מבנה המשנה, עולמה והנסיבות ההיסטוריות שבהן צמחה ונכתבה. 

ב. רכישת ידע ומיומנות בקריאת הטקסט התנאי ובהבנתו. 
ג. הכרת עם העברית המשנאית והבנת השפעתו של רובד זה על העברית של ימינו. 

ד. הבנת התהליכים שהביאו להתפתחותה של התורה שבעל־פה. 
ה. הכרת התשתית הרעיונית של חז"ל והאופן שבו פירשו את המקרא. 

ו. הכרת התנאים, חכמי המשנה, המקומות שפעלו בהם והתקופה שפעלו בה. 
ז. הבנת הנושאים, הרעיונות וערכי היסוד הנידונים במשניות, וגיבוש עמדה כלפיהם. 

ח. באמצעות הכרת המשנה, שהיא חיבור הלכתי בעיקרו, ילמדו התלמידים כיצד אפשר לעגן ערכים 
ורעיונות בחוק ויבחנו באיזו מידה החוקים והערכים הללו רלוונטיים לנו כיום. 

ט. התלמידים ישתתפו בדיון פילוסופי על היחס שבין ההלכה לבין משמעותה הרעיונית. 

מטרות חינוכיות כלליות  .2
א. טיפוח זיקה למסורת העם היהודי וכיבודה.

של  והפלורליסטי  הפרשני־ריבודי  אופייה  על  ועמידה  העברית  השפה  של  עשירים  רבדים  ב. הכרת 
התרבות היהודית.

ג. מפגש עם רעיונות, ערכים ואורחות חיים של העם היהודי, אגב דיאלוג ִעמם ורכישת היכולת לגבש 
עמדות כלפיהם. 

ד. השתתפות פעילה בדיון, ופיתוח תרבות דיבור וויכוח עניינית והוגנת.

מבנה יחידת הלימוד בספר לתלמיד
בכל אחד מן הפרקים בספר לתלמיד שבעה חלקים עיקריים: 

עמוד שער למסכת המשנה, ובו סקירה תמטית תמציתית של הנושאים שהוא עוסק בהם.   .1
2.  הפרק במלואו מתוך מהדורת אלבק של המשנה. חלק זה עשוי לשמש את המורה לפתיחת לימוד 
ִלים של משניות  חנו התלמידים, או ללימוד ַמׁשְ הפרק, לסיכומו, כטקסט "נקי" של המשנה שעליו יּבָ

שלא נידונו בגוף הפרק. 
מבוא תמטי כללי לפרק.   .3

"משקפיו"  דרך  בפרק  הנידונים  לנושאים  כניסה  א.  עיקריים:  תפקידים  שני  ולה  פתיחה,  4.  משימת 
של התלמיד, או דרך אמצעים מעולמנו העכשווי. כך, אנו מאמינים, יהיו הנושאים הנידונים בפרק 
רלוונטיים ובעלי משמעות לתלמידים. ב. משימת הפתיחה מעלה זוויות ראייה רבות הפותחת את 

הנושא לשיח בכיוונים מגוונים. 
משניות נבחרות מתוך הפרק – מנוקדות, מפוסקות ומבוארות.    .5

שאלות ומשימות לכל משנה ומשנה.    .6
7.   משימת סיכום למסכת העוסקת באחד הערכים המרכזיים שנידונו ומבקשת לבחון את הרלוונטיות 

של הערך לעולמו של התלמיד.
הדיאלוג עם התלמידים מורכב מחמישה נתיבים:

1( המשנה,  2( שאלות הבנה והעמקה,  3( משימות,  4( הרחבות והארות  5( איורים ותמונות.

המשנה   .1
דברי המשנה מופיעים בצד שמאל של הדף, מנוקדים ומובחנים בגופן ובגודל מיוחדים. כל עמוד מחולק 
לשלושה חלקים, על פי המבנה הזה: בצד שמאל של העמוד – המשנה עצמה, מימינה – ביאורי מילים, 
ובצד ימין של העמוד – הסברים רחבים יותר, כמו הגדרת מושגים ורקע על דמויות המופיעות במשנה 

הנידונה.
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שאלות  .2
בנתיב זה שני סוגים של שאלות: שאלות הבנה ושאלות העמקה והרחבה. 

הרחבות והארות  .3
במרכיב זה הרחבות משלושה סוגים: 

א. מושגים ומונחי הדיון בסוגיה. 
ב. ביוגרפיות ומידע על הדמויות המופיעות במשנה. 

ג. הרחבות נושאיות מתחומי דעת אחרים – הגות, משפטים ספרות ועוד. 
לנוחותכם מובא בסוף הספר מפתח אלפביתי של כל ההרחבות המופיעות בשולי המשניות. 

משימות  .4
לאורך הספר פזורות משימות שונות שנועדו לפתוח, לסכם או לבחון את הרלוונטיות של הנושא הנלמד 

בסוגיה לעולמם של התלמידים.

איורים ותמונות  .5
לאורך הספר מופיעים איורים ותצלומים שמטרתם לחדד את הדיון בדברי המשנה בכלל או להתמקד 
מדרש  בפרט מסוים המופיע במשנה. במדריך למורה העיסוק באיור או בתצלום מופיע תחת הכותרת 
כדי  באיורים  להשתמש  ורצוי  אפשר  בתצלום.  או  באיור  המתבטאת  הפרשנות  את  הצגנו  שם  תמונה, 

לפתוח או לסכם את הדיון בכיתה.

קשיים אפשריים בהוראה והצעות דידקטיות
מאחר שהתכנית מיועדת לתלמידי חטיבת הביניים, לצד הבהרת התכנים והרעיונות העולים מן המקורות, 
התרכזנו גם באמצעי הוראה. כמו כן, מכיוון שהספר נועד ללמידה של הטקסט "על הסדר" ולא ללמידה 
נושאית־אקלקטית, עלול לעלות קושי להורות את החומר בדרך מעניינת ומגוונת. לפיכך מופיעים לאורך 
המדריך למורה רעיונות דידקטיים שנועדו לסייע למורה להתמודד עם קשיים אלו. נוסף על כך, הבאנו 

כאן כמה עצות כלליות הנוגעות להוראת הספר:
את  להדגיש  כדאי  כן,  כמו  ההלכות.  שמאחורי  המשמעותא.   את  לחשוף  יש  המשניות  לימוד  בעת 

היסודות במשנה המתקשרים לשאלות אקטואליות ולדילמות בנות ימינו.
מאחורי  שאלה  סימני  לחפש  כלומר   , שאלהב.  לסימני  במשנה  הקריאה  סימני  את  להפוך  כדאי 
העובדות שהמשנה קובעת: מהן הדילמות או הבעיות שעמדו בפני החכמים והובילו אותם למסקנות 

המופיעות לפנינו? לאחר מכן כדאי לשאול את התלמידים מה דעתם שלהם בסוגיות האלה.
: הצגה, יצירה, איור, משחק תפקידים, יצירת  כדאי לחפש הזדמנויות לפעולות חוץ־טקסטואליותג. 

קומיקס, יצירת דגם וכדומה.
. אמנם הפרקים הראשונים של הספר עוסקים בימים  בניית תכנית שנתית המתאימה ללוח השנהד. 
הנוראים, אך מפאת קוצר הזמן בתחילת שנת הלימודים והקושי ללמד את כל הנושאים העולים 
יומא דווקא, ואת מסכת  יומא, אפשר להתחיל את הלימוד במסכת  ממסכת ראש השנה ומסכת 
ראש השנה )העוסקת גם בקידוש החודש ובלוח השנה בכלל( ללמד לאחר מכן, סמוך לראש השנה 
האזרחי. כך יהיה אפשר לקיים דיון אקטואלי ועמוק עם התלמידים בשאלות הקשורות בלוח השנה, 
בהשוואה בין הלוח העברי ללוחות אחרים, ביחסנו לראש השנה העברי לעומת ראש השנה האזרחי 
וכדומה. הפרקים האחרונים של הספר העוסקים במסכת פאה ובמסכת ביכורים, מתאימים לעיסוק 
בחג השבועות, לקראת סוף שנת הלימודים. לכן רצוי להתחיל את לימוד הפרקים האלה סביב חג 
לרווחת  יישום של חוקים הדואגים  על  רות, שבה מסופר  ואף להרחיב מעט על מגילת  השבועות, 
הנזקקים. כדאי להקדיש את השיעורים באמצע השנה )לאחר הימים הנוראים וראש השנה הלועזי 
ולפני שבועות( ללימוד המשניות ממסכת בבא קמא ומסכת סנהדרין העוסקות בשאלות יסוד שבין 

אדם לחברו: דיני נזיקין, רשות היחיד ורשות הרבים, הנהגה ושיפוט.
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כחלק אינטגרלי מלימוד הטקסטים  את מושגי היסוד הקשורים למשנה רצוי ללמד לא כמבוא אלא ה. 
עצמם. כך יהיה הלימוד מעניין יותר ולא תאורטי ומנותק מהטקסט, והתלמידים יבינו ביתר קלות 
את המושגים. בספר עושר של מושגים הנלמדים אגב לימוד המשניות, ורצוי להשתמש גם במפתח 

לארגון הלמידה.
להלן מובאים כמה מושגי יסוד בלימוד המשנה ולצדם הצעות לטקסטים שדרכם אפשר ללמד את 

המושגים האלה, שכן הם עולים מתוך הטקסטים עצמם: 
היחס בין המקרא למשנה: עמ' 62–67 | דיני נזיקין במקרא וארבעה אבות נזיקין במשנה. 

מדרש: עמ' 56–57 | מסכת יומא, פרק שמיני, משנה ט': כפרה עליך! )דרשת רבי אלעזר בן עזריה 
לעומת דרשת רבי עקיבא(.

| מסכת ראש השנה, פרק שלישי, משנה ח':   41 אגדה לעומת הלכה ושילוב אגדות במשנה: עמ' 
בעזרת השמים.

תנא קמא, מחלוקת, בית שמאי ובית הלל: עמ' 13–15 | מסכת ראש השנה, פרק ראשון, משנה א': 
ארבעה ראשי שנים. 

פסיקת הלכה למרות המחלוקות וסמכות ראש הסנהדרין: עמ' 32–33 | מסכת ראש השנה, פרק 
שני, משנה ט': בא בשלום.

ללמידה  גם  מותאם  הוא  מזמן,  שהספר  הפרונטלית  ההוראה  לצד   : )"חברותא"(ו.  שיתופית  עבודה 
בחברותא. חברותא היא צורת לימוד מסורתית, שנהגה בבתי המדרש לדורותיהם. הספר שלפניכם 
ולהיעזר  בחברותא  הפרק  מתוך  חלקים  ללמוד  אפשר  ימינו.  של  לכיתה  זה  כלי  להתאים  מאפשר 
בביאורים, בהרחבות ובשאלות המלוות את המשנה. כלים אלו נועדו לסייע לתלמידים להתמודד עם 
הטקסט, ובאמצעותן תוכל הלמידה השיתופית להרחיב את זוויות הראייה של כלל הקבוצה. כדאי 
להמליץ לתלמידים הלומדים בחברותות לאסוף תחילה את מירב התשובות לכל שאלה, ולאחר מכן 
לבדוק אם הם יכולים להגיע להסכמה על התשובה הטובה ביותר בעיניהם. צורת לימוד זו מרחיבה 
את עולמם של התלמידים ומאפשרת שיח פתוח בינם לבין חבריהם ובינם לבין המקורות שלפניהם.
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ר נ ב ו ק א  ב א  / ה  לכ ה ה ם  י  |  7 —6  ' מ ע

רקע 
בפתח הספר מובאת מפת "ים ההלכה" שיצר אבא קובנר )1918–1987(. אבא קובנר, חתן פרס ישראל 
לספרות, היה משורר, סופר ואיש הגות עברי, חבר תנועת השומר הצעיר, מנהיג פרטיזנים ולוחמים בגטו 

וילנה וממקימי בית התפוצות. תבליט המפה מוצג כיום במוזאון בית התפוצות בתל אביב. 
המפה הדמיונית מתארת באופן ציורי וחי את השתלשלות היצירה היהודית מתקופת המקרא ועד העת 
החדשה. הסתעפויות הזרם, פיתולי הנהר הראשי ויובליו, מידות האורך והיחס בין המקטעים – מבטאים 
כולם את ההקשר ההיסטורי ואת שלבי ההתפתחות של היצירה היהודית בזמן ובמרחב )כפי שיבואר 

להלן(. 
המפה עשויה לשמש כלי עזר מצוין לשיעור )או לשיעורי( מבוא על ארון הספרים היהודי בכלל ועל המשנה 

ויוצריה בפרט. 
במבט ראשון אפשר לראות שמוטיב המים הוא מוטיב בולט מאוד במפה. המים נבחרו לייצג את התורה 

שבעל־פה. הבחירה במים מובנת על רקע נטייתם של חז"ל לדמות את התורה למים: 
ִים" )ישעיהו, פרק נה, פסוק א(.  ל ָצֵמא ְלכּו ַלּמַ דברי תורה נמשלו למים; שנאמר: הוֹי ּכָ

מה המים מסוף העולם ועד סופו, כך תורה מסוף העולם ועד סופו; 
מה המים חיים לעולם, כך התורה חיים לעולם; 

מה המים חינם לעולם, כך תורה חינם לעולם; 
מה המים מן השמים, כך תורה מן השמים; 

מה המים בקולי קולות, כך תורה בקולי קולות; 
מה המים משיבים נפשו של אדם, כך תורה משיבה נפשו של אדם; 

מה המים מטהרים את האדם מטמאה, כך תורה מטהרת את הטמא מטומאתו; 
ומה המים יורדים טיפין טיפין ונעשים נחלים נחלים, 

כך תורה אדם למד שתי הלכות היום ושתיים למחר עד שנעשה כנחל נובע; 
ומה המים מניחים מקום גבוה והולכים במקום נמוך, 

כך תורה מנחת מי שדעתו גבוהה עליו ומדבקת במי שדעתו נמוכה עליו; 
ומה המים אין מתקיימים בכלי כסף וזהב, אלא בירוד שבכלים, 

כך תורה אין מתקיימת אלא במי שעושה עצמו ככלי חרס; 
ומה המים אין הגדול מתבייש לומר לקטן: "השקני מים", 

כך דברי תורה אין הגדול מתבייש לומר לקטן: "למדני פרק אחד, דבר אחד, פסוק אחד, 
ואפילו אות אחת"; 

ומה המים כשאין אדם יודע לשוט בהם סוף שהוא מתבלע, 
כך דברי תורה אם אין אדם יודע לשוט בהם ולהורות בהם, סוף שהוא מתבלע. 

 )מדרש שיר השירים רבה א'(

את  המייצג  סיני,  מהר  הנובע  המפה(  )שבראש  ב"מבוע"  מסעם  את  מתחילים  במפה  הזורמים  המים 
תחילתו של תהליך המסירה של התורה כפי שמתואר במשנה: 

ונביאים  לנביאים,  וזקנים  לזקנים,  ויהושע  ליהושע,  ומסרה  תורה מסיני,  קיבל  משה 
מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. 

)מסכת אבות א, א( 

בדרכו עובר הנחל בתחנות מרכזיות של היצירה היהודית, מימי המקרא ועד סוף ימי הבית השני, דרך 
תקופת שיבת ציון, אנשי כנסת הגדולה, הפרושים, הזוגות ועד לראשית תקופת התנאים. מהמבוע זורם 
הנחל בקילוח דקיק, מפותל וארוך אל ירושלים של ימי הבית השני. שימו לב שירושלים בולטת מאוד 
במפה. הסיבה לכך היא שירושלים הייתה מרכז רוחני יהודי במשך ימי בית המקדש השני והשפעתה של 

 ©
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היצירה שנוצרה בה וגם על הדורות שבאו לאחר מכן הייתה גדולה מאוד. 
הנחל הקטן מתפתח לנהר גדול ובולט המייצג את תקופת המשנה ואת יוצריה. משם הוא מסתעף לשני 
הזרם   – המשנה  תקופת  לאחר  שהתפתחו  המרכזיים  הזרמים  שני  את  המבטאים  יותר  קטנים  נהרות 
לנחל המייצג  )בהשוואה  וגדול מאוד  בולט  לב שנהר המשנה  ואת המרכז הבבלי. שימו  הארץ־ישראלי 
את השתלשלות היצירה מהמקרא ועד לסוף ימי הבית השני( ודומה יותר לאגם גדול. הסיבה לכך היא 

מרכזיותה של המשנה והשפעתה הגדולה על הדורות הבאים.
בגדתו הימנית של הנחל נפגוש מקומות ואישים בולטים המייצגים את הענפים השונים של היצירה הארץ־

ישראלית בתקופת המשנה והתלמוד. 
הגדה השמאלית משקפת את השתלשלות הענף הבבלי, מימי התלמוד ועד תקופת הסבוראים והגאונים. 
שני הנחלים המרכזיים נשפכים אל ים ההלכה שבתוכו ולחופו אפשר למצוא מקומות, אישים, מושגים 

וחיבורים היונקים את השראתם מהיצירה הבבלית והארץ־ישראלית שקדמה להם. 
 להרחבה מומלץ מאוד לקרוא את מאמרו של ד"ר נח עמינוח, "על התקופות בתולדות התורה שבעל-פה", 

.http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sde_chem/hatkufot.htm :באתר דעת, בכתובת

הצעות לשימוש במפה
ִמי  ַנַחת, ּכְ ָרִקים ּבְ ין ַהּפְ ַקְמטּו ֶאת ִמְצָחֶכם. ִעְברּו ּבֵ ָנה – ַאל ָּנא ּתְ ׁשְ ם ִנְכָנִסים ַלּמִ ַאּתֶ ׁשֶ ּכְ
ם ֶזה ֵאֶצל ֶזה  ְסֵקי ַהֲהָלכוֹת ָהְרצּוִפים ׁשָ ּפִ ין  ּבֵ יקוֹת; שּוטּו  ין ָחְרבוֹת ָעִרים ַעּתִ ּבֵ עוֵֹבר  ׁשְ

ִמיׁש;  ַחּצּוֵבי ַחּלָ ִצְמצּוָמם ּכַ ך ְוִנְרִאים ּבְ ִּנְדּבָ ְלֵבִנים ּבַ ּכִ
ִעְרּבּו ּבְ ם  ִרים ׁשָ ל ַהִציּוִרים ַהְקַטִּנים ּוְקַטֵני־ַהְקָטִּנים, ַהְמפּוּזָ קּוָחה ֶאל ָכּ ַעִין ּפְ ּבְ ִהְתּבוְֹננּו 
נ ְתַאּבְ ִנּ ֵלָמה, ׁשְ ה ׁשְ ל אּוּמָ ה ׁשֶ י ַמֲעׂשֶ ם רוִֹאים ִלְפֵניֶכם ַחּיֵ ְבָיה ַלֲאָלִפים, ְוִאְמרּו: ַהֵאין ַאּתֶ

ֵדי ַמֲהָלָכם? תוְֹך ּכְ ֵּגיֶהם ּוִפְרֵטיֶהם ְבּ ּו ְלָכל ּתַ
)ח"נ ביאליק, הלכה ואגדה(

המפה היא בבחינת "מעט המכיל את המרובה", היא מזמנת שפע עצום של אפשרויות הרחבה מבואיות 
להכרת ההיסטוריה היהודית ותרבותה מזוויות רבות ומהיבטים מגוונים: אירועים היסטוריים בולטים, 
מקומות, אישים, יצירות, ספרים ועוד ועוד. לפניכם כמה הצעות לעבודה עם המפה. אתם מוזמנים, כמובן, 

לחשוב על רעיונות נוספים, כיד הדמיון הטובה עליכם: 
המפה  של  המקרא  לבחינת  זמן  להקדיש  כדאי  שלה.  הרציונל  והבנת  במפה  ראשונה  התבוננות  1 .

כאמצעי עזר להתמצאות בה. 
לבקש מהתלמידים להתבונן במפה ולמצוא בה מקומות, דמויות או יצירות מוכרות להם ולספר  g 

עליהם בקצרה.
לבקש מהתלמידים להתבונן במפה ולהציע הסברים למבנה שלה: מה נמצא למעלה ומה למטה  g 
וכדומה( ומדוע הם  )גופנים, נחלים, איים  )ציר הזמן(. מהם הרכיבים הבולטים במפה  ומדוע? 

הובלטו? 
לבקש מהתלמידים לנסות ולהסביר את "היגיון הזרימה": מדוע התפתחות התורה שבעל־פה  g 
מבוטאת באמצעות מים? מהו כיוון הזרימה? מה פשר אורך הנחלים וגודלם? מתי הנחל נהפך 

לאגם ומדוע? 
עבודה קבוצתית או אישית  2 .

עבודה קבוצתית: מחלקים את הכיתה לקבוצות. כל קבוצה בוחרת או מקבלת מקטע מהמפה, בוחנת 
אותו, ובוחרת מתוכו שניים–שלושה רכיבים. אפשר לבחור מושגים, תקופות אירועים, אישים וכדומה. 

הקבוצה תערוך עבודת חקר על הנושאים שנבחרו ותגיש אותה לכיתה בכתב ובעל־פה. 
לתקופה  ביחסו  הבאים,  הדורות  על  בהשפעתו  )באורכו,  המקטע  של  באופיו  גם  לדון  צריכה  העבודה 

שאחריו וכדומה, בהתאם לרמזים שהמפה מציעה(.
ירושלים(.  ועד  מ"המבוע"  )למשל  במפה  מסוים  מקטע  לבחור  תלמיד  מכל  מבקשים  אישית:  עבודה 
התלמיד יחקור את הממצאים שנתקל בהם במסעו )אפשר לקבוע את מספר הפריטים על פי רמת הכיתה 
והזמן העומד לרשותכם( ויכתוב "יומן מסע" שבו יתאר את מסעו: היכן היה? את מי ואת מה פגש? מה 
מיוחד באישים או ביצירות שפגש, במקומות שביקר בהם ובאירועים שחווה? היכן ומתי חיו ופעלו? מה 

היו פועליהם? וכו'. המפגשים יכולים להיות עם אישים, עם מקומות, עם חיבורים או עם אירועים. 
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ן ו ראש רק  פ

ראש  ת  כ ס מ ת  רא ו לה ת  י ט דק י ד ה  צע ה

ן ו ראש רק  פ  , ה נ ש ה
על סמך קריאה של משניות א'–ג' בלבד )ללא ביאור ולימוד מעמיק(, אפשר לשאול את התלמידים – איזה 
נושא חוזר בשלוש המשניות? שלוש המשניות האלה עוסקות בלוח השנה ובמבנהו, בתאריכים מיוחדים 
ובחלוקת השנה לכמה פרקים. ודאי שיש במשניות אלו דברים שלא יהיו מובנים לתלמידים בשלב זה, אך 
כדאי לשאול אותם מה הם מבינים מהן. סביר להניח שהם יוכלו להבין שהמועדים המופיעים במשנה א' 
הם ראש השנה וט"ו בשבט )ראש השנה לאילן(; במשנה ב' – שלוש רגלים; ובמשנה ג' – ט' באב, חנוכה 

ופורים – שלושה מועדים שהם מדרבנן.
הלימוד שלנו יעסוק בחג אחד בלבד המופיע בשלוש המשניות: בראש השנה. הלימוד יתמקד בהשוואה 
בין ראש השנה של משנה א' )האחד בתשרי( לראש השנה של משנה ב' )"כל באי עולם..."( נשאל את 

עצמנו מהו המוקד של ראש השנה בכל אחת מן המשניות הללו.
משנה א' עוסקת בראשי שנים, וראש השנה הוא כפשוטו – יום המציין את תחילת השנה. עוסקים כאן 
בשנה שלמה )שנה, מהשורש ש-נ-ה, כלומר חזרה, דבר החוזר ונשנה(. המוקד של ראש השנה במשנה זו 
הוא תחושת ההמשכיות, הביטחון, שהרי מובטח שהדברים יחזרו על עצמם בכל שנה, תחושה של יציבות 

וקביעות.
משנה ב' עוסקת בפרקים )תקופות(, בחלקי שנים )פרק, משורש פ-ר-ק, ְלָפֵרק, לחלק(. השימוש בשורש 
זה כבר יוצר תחושה של הפרת השלווה והשלמות של משנה א'. כמו כן, המילים "העולם נידון" משרים על 
הקורא אווירה של חוסר ביטחון וחוסר ודאות. המוקד של משנה זו הוא סיכום של תקופה אחת מן העבר 

ומבט לעתיד, והעתיד אינו ידוע. למשל: "בחג – נידונים על המים", משמע, אין ביטחון שֵירד גשם. 
בהשוואה בין שתי המשניות מתגלה מתח בין שתי תפיסות של זמן: זמן אובייקטיבי־קוסמי, לעומת זמן 

שבני אדם קובעים. 
בתורה ראש השנה נקרא "יום תרועה" ו"יום הזיכרון" במשמעות של "יום הדין", היום שבו ה' זוכר את כל 

מעשיהם של בני האדם ושופט אותם על פיהם. ואילו חז"ל מכנים מועד זה "ראש השנה".
אפשר לכתוב על הלוח את שני השמות האלה ולשאול את התלמידים אילו תחושות כל שם מעורר אצלם, 

ובשלב שני – אילו מנהגים וסמלים הקשורים לראש השנה מתקשרים לכל שם.

יום הדיןראש השנה 

משהו שקורה כל שנה; מובן מאליו; ביטחון; מועד חגיגי; תחושות
מועד משפחתי; שמחה; התחלה חדשה.

ביטחון;  חוסר  וחשבון;  דין  מתן  משפט;  רתיעה;  פחד; 
חוסר ודאות. 

החדשה; מנהגים וסמלים השנה  מתיקות  את  המסמל   – בדבש  תפוח 
כרטיסי ברכה; רימונים – המסמלים שפע; בגדים לבנים – 

המסמלים דף חדש וחגיגיות.

במעשים;  הרהור  סליחה;  בקשת  תפילה;  שופר;  תקיעת 
לזנב";  ולא  לראש  "שנהיה   – הדג  ראש  בתשובה;  חזרה 

מאזניים; ספר הזיכרונות.

לסיכום, לראש השנה שני היבטים הנרמזים במשנה א' ובמשנה ב' – יום של חג ושמחה מחד גיסא ויום 
של חרדה מפני אימת הדין מאידך גיסא. 

ראש השנה במקרא הוא אחד המועדים, ולא נאמרה בו בפירוש מצוות השמחה )כמו בחג הסוכות, למשל, 
שבו נאמר "ושמח בחגיך והיית אך שמח"( אופיו של ראש השנה כיום דין היה עלול לפגוע באופיו החגיגי 
של ראש השנה. אכן, כבר בראשית ימי בית המקדש השני אנו מוצאים רמז לאופיו הכפול של החג: בימי 
נחמיה  התורה.  דברי  את  בשומעם  ובכו  בתורה  קראו  השביעי,  בחודש  התאספו  שהעם  מסופר  נחמיה 
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ְבּכּו... ְלכּו ִאְכל לּו ְוַאל ּתִ ְתַאּבְ הפציר בעם שלא להתאבל אלא לשמוח: "ַהּיוֹם ָקדֹׁש הּוא לה' ֱאלֵֹהיֶכם ַאל ּתִ
ְלחּו ָמנוֹת ְלֵאין ָנכוֹן..." )נחמיה, פרק ח, פסוקים ט–י(. חז"ל הלכו בעקבות  ים ְוׁשִ תּו ַמְמַתּקִ ַמִּנים ּוׁשְ ּו ַמׁשְ

נחמיה והדגישו את אופיו החגיגי של היום: 

זקנו  ומגדל  ומתעטף שחורים  לובש שחורים  דין  לו  יודע שיש  בנוהג שבעולם אדם 
שאינו יודע היאך דינו יוצא, אבל ישראל אינן כן, אלא לובשים לבנים ומתעטפין לבנים 

ומגלחים זקנם ואוכלין ושותין ושמחים יודעין שהקב"ה עושה להן ִנסים. 
)תלמוד ירושלמי, מסכת ראש השנה, פרק א, הלכה ג( 

על פי גישה זו, המשנה מכנה את ימי ראש השנה "ימים טובים". עם זאת, למרות אופיו החגיגי של ראש 
השנה, לא נשכחה לגמרי תחושת החרדה מפני יום הדין, כפי שעולה מהמקור הזה: 

אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: 
ההלל  תפילת  את  )כלומר,  שירה  אומרים  ישראל  אין  מה  מפני  עולם,  של  ריבונו 
להן: אפשר  וביום הכיפורים? אמר  שאומרים בשלוש הרגלים( לפניך בראש השנה 
)איך ייתכן ש( מלך יושב על כסא הדין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וישראל 

אומרים שירה לפניי? 
)תלמוד בבלי, מסכת ערכין, דף י עמוד ב( 

אם כן, עיצובו של החג בידי חז"ל, כפי שהוא רמוז במשניות א' וב', משקף את שני ההיבטים של ראש 
השנה – יום זיכרון שהוא יום דין ויום חגיגי ושמח. 

עמ' 12 | משימת פתיחה: מתי מתחילה השנה?
בשביל כל אחד מאתנו ימים מסוימים בשנה הם "ראש השנה". כל אחד מהימים האלה מסמל בעבורנו 
מבחינה  השנה"  "ראש  את  מייצג  תצלום  כל  תצלומים,  כמה  לפניכם  מסוים.  בתחום  חדשה  התחלה 

אחרת:
ראש השנה לאילנות )נטיעות בט"ו בשבט( g 

ראש השנה לבית הספר )שלום כיתה א'( g 
ראש השנה לאדם )עוגת יום הולדת( g 

) g 2007( ראש השנה לפי הלוח האזרחי
ראש השנה לפי הלוח העברי )תקיעת שופר בראש השנה(. g 

ציון כמה ראשי שנה בכמה מועדים משקף דרכים שונות להתבוננות בזמן– זמן אובייקטיבי, וזמן אישי, 
זמן אוניברסלי וזמן לאומי פרטיקולרי, זמן הנמדד לפי עונות השנה וזמן הנקבע בהתאם לחוקי המס וכו'. 
ראשי השנה השונים מבטאים אפוא כמה תפיסות של זמן. במרכזה של מסכת ראש השנה במשנה עומדת 

שאלת היחס לזמן, חלוקתו ומשמעותו. 

________________________________________________

________________________

________________________

________________________

ד ו מ 12ע
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עמ' 13—15 | משנה א: ארבעה ראשי שנים
במשנה מוצגים ראשי השנה השונים שבלוח השנה העברי, כל "ראש שנה" מסמל התחלה של היבט אחר 

בחיי האדם, העם והעולם. 

על השאלות בעמ' 15:

הטבלה שלפניכם מסכמת את דברי המשנה: 

הסבירו בלשונכם מה מציין תאריך זה ראש השנה ל... התאריך המוזכר במשנה

א.  באחד בניסן מוסיפים שנה למניין שנות 
מלכותו של מלך.

ב.  מונים את הרגלים מניסן, ולכן פסח הוא 
ראשון הרגלים.

א. מלכים
ב. רגלים

אחד בניסן

 באחד באלול מתחילה שנת מעשר חדשה. אז
 מונים את הוולדות בעדר, ולפי מספר זה מחשבים

את גובה המעשר.

מעשר בהמה  אחד באלול; אחד
בתשרי, לפי רבי אליעזר

א.  שנה חדשה מתחילה באחד בתשרי.
ב.  ספירת שבע השנים לצורך הגדרת שנת 

השמיטה מתחילה באחד בתשרי.
ג.  כך גם ספירת השנים לצורך ספירת חמישים 

השנים לשם הגדרת שנת היובל.
ד.  כך גם לצורך חישוב שנות העורלה של פרי 

העץ.
ה.  גם לצורך חישוב עונת המעשר לירקות, 

מתחילים לספור מאחד בתשרי. 

א. שנים
ב. שנת השמיטה

ג. שנת היובל
ד. נטיעה
ה. ירקות

אחד בתשרי

 באחד בתשרי מתחילה שנת מעשר חדשה לעניין
רות והעצים. כל הפרות שחנטו לפני תאריך  הּפֵ

 זה נחשבים שייכים לשנת המעשר הקודמת, וכל
 הפרות שחנטו לאחר תאריך זה שייכים לשנת

המעשר הבאה.

אילן  אחד בשבט, לפי בית
 שמאי; חמישה עשר
בשבט, לפי בית הלל

חשוב לדעת את מספר שנות מלכותו של המלך כדי לחשב את משך תקופת כהונתו, המשמשת גם  1 .
מסגרת לשנה אזרחית, להבדיל מהשנה הדתית־טקסית ומהשנה החקלאית.

רבי אליעזר ורבי שמעון סבורים שיש להתחיל את מניין השנה לעניין מעשר בהמה רק באחד בתשרי.  2 .
לדעתם ולדות רבים נולדים במהלך חודש אלול, ולכן יש לחשב את המעשר רק מאחד בתשרי, לאחר 

שנולדו כל הוולדות. 
לדעת בית שמאי, תהליך החניטה מתחיל באחד בשבט ברוב העצים, ולכן יש למנות את תחילת שנת  3 .

האילן מתאריך זה.
סביר להניח שהתלמידים מכירים את ראש השנה )אחד בתשרי( ואת ראש השנה לאילן על פי בית  4 .

הלל )ט"ו בשבט(, ואף את האחד בניסן – ראש השנה לרגלים.

ד ו מ 13ע
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הצעה להרחבה: מחלוקת בית הלל ובית שמאי 
במשנה שלפניכם מופיעה מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי. לפיכך, כדאי לדון כאן עם התלמידים במושג 
מחלוקת ובמקומן של המחלוקות במשנה בכלל. עריכתו של רבי יהודה הנשיא את המשנה שימרה כמה 
שתי  היו  שמאי  ובית  הלל  בית  המשנה.  של  וייחודי  מהותי  היבט  זהו  בהן.  להכריע  בלי  המחלוקות  מן 
קבוצות שחלקו זו על זו בנושאים רבים )ראו הסבר בעמ' 13 בספר לתלמיד(. במשנה )מסכת אבות ה, 
יז( נאמר: "כל מחלוקת שהיא לשם שמים, סופה להתקיים. ושאינה לשם שמים, אין סופה להתקיים. 
איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים? זו מחלוקת הלל ושמאי. ושאינה לשם שמים? זו מחלוקת קורח 
זו הוא שהמחלוקת שבין בית הלל לבית שמאי  וכל עדתו". לפי הפירוש המסורתי, משמעה של אמרה 
היא "מחלוקת לשם שמים", כלומר מחלוקת שמטרתה ללבן את ההלכה ולחדד את ההבנה מהו המעשה 

הראוי, ולא מחלוקת לשם כבוד או התנצחות )כמו מחלוקת קורח ועדתו עם משה ואהרון(. 
כאן המקום לדון עם התלמידים בחשיבות המחלוקת:

מדוע, לפי דעתכם, שימר רבי יהודה הנשיא את המחלוקות כשערך את המשנה? g 
מה אפשר ללמוד מן המחלוקות על מטרת המשנה? g 

האם גם כיום בחברה הישראלית יש לשמר מחלוקות או שיש לשאוף ליישב אותם? g 
באילו תחומים מתעוררות מחלוקות? g 

מהם היתרונות בשימור המחלוקות ומהם החסרונות שבו? g 
למה הכוונה ב"סופה להתקיים"? אפשר להסביר שהמחלוקת "מתקיימת" במובן שהיא מחלוקת  g 
לגיטימית וצריכה להישמע. אולם אפשר אף לטעון שלפי אמרה זו מחלוקת שהיא לשם שמים 
תישאר תמיד קיימת וחיה, וכך ראוי שיהיה, שהרי מחלוקות משקפות את ההכרה הבסיסית 
בשּונות שבין בני האדם ובכך שאין דרך אחת להבין את רצון האל ואת מצוותיו, בחינת "אלו 
ואלו דברי אלוהים חיים" )גם דברים אלו נאמרו על דברי בית הלל ובית שמאי, בתלמוד הבבלי, 

מסכת עירובין, דף י"ג עמוד ב(. 
לקריאה נוספת על מושג המחלוקת מומלץ לקרוא גם את מאמרו של שי עקביא ווזנר, "מחלוקת לשם 

.http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/skirot/127-2.htm – שמים", באתר דעת

עמ' 14 | מדרש תמונה
באיור מתוארים שלושה אנשים, כל אחד וסחורתו: כבשים, תפוזים ועץ. הפקיד באיור שואל מדוע האיש 
הגיע רק כעת ואומר שהתאריך הוא ה' בתשרי. אפשר לשאול את התלמידים – מדוע הפקיד מופתע? 

ואיך האיור קשור לתאריכים המופיעים במשנה? 
הפקיד תמה על האיש שהביא כבשים בה' בתשרי, משום שלפי חכמים, שנת מעשר הבהמה מתחילה בא' 
באלול ומסתיימת בסוף חודש אב. לפיכך, היה על האיש להביא את מעשר הבהמה בתחילת חודש אלול 
)לאחר חישוב מספר הוולדות שנולדו בשנת המעשר שהסתיימה זה מכבר(. לעומת זאת, לפי רבי אליעזר, 
שנת מעשר בהמה מסתיימת בסוף חודש אלול. סביר להניח שהאיש באיור פועל לפי דעת רבי אליעזר, 
ולכן חיכה להבאת המעשר עד לאחר א' בתשרי. הפקיד מופתע כיוון שהאיש נהג על פי דעת ר' אליעזר 

ולא על פי דעת חכמים. 

ד ו מ 14ע
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עמ' 15 | משימה: בארץ דמיונה
להלן סיכום ההצעות השונות למועד תחילת השנה, כל "ראש השנה" מבטא את תחילתו של היבט אחר 

בחיינו:
א. לפי אדון טבעוני, השנה תתחיל בסתיו. הצעתו של אדון טבעוני מתאימה לתאריך האחד בתשרי 

שחל בסתיו.
אידיליה  גברת  של  הצעתה  הנשיא.  כהונת  של  תחילתה  ביום  תתחיל  השנה  אידיליה,  גברת  ב. לפי 

מתאימה לתאריך האחד בניסן – ראש השנה למלכים.
חבצלת  מרת  המסורת.  לפי  העולם  שנברא  ביום  בתשרי,  באחד  תתחיל  השנה  חבצלת,  מרת  ג. לפי 

מסכימה עם המשנה ומציעה שהאחד בתשרי יהיה ראש השנה. 
ד. לפי אדון שלמאי, יש לקבוע את תחילת השנה לפי תאריך קציר החיטה. הצעתו של אדון שלמאי 

עולה בקנה אחד עם התאריכים הקשורים למעשרות )אחד באלול ואחד בשבט(.

נספח: הרחבה רעיונית בנושא ראשי השנים
קטע מתוך מאמרו של פרופ' אהרן דמסקי, "ערכי הלוח העברי ומבנהו":

... המשנה בבירור אינה מדברת על ארבעה ראשי שנים המחלקים את השנה באופן שווה, וכן אינה טוענת 
שראשי השנים השונים שווים בחשיבותם בחיים היהודיים. ראשי השנים מתחלקים לשתי קבוצות: האחד 
באלול והחמישה־עשר בשבט דנים בשנות המס של המעשרות בחי ובצומח, והעובדה שיש לגבי תאריכים 
אלה מחלוקת, מחזקת את התחושה שתאריכים אלו משניים בחשיבותם. שני התאריכים האחרים הם 
מרכזיים בחיים היהודיים, ואפילו לאחר חורבן בית שני הם לא איבדו את חשיבותם. שניהם מדגישים את 
המוטיבים והערכים הבסיסיים של העם היהודי. תאריכים אלה, הקרובים לימי השוויון בסתיו ובאביב, 

קבועים ובלתי מעורערים, ומחלקים את השנה לשני חלקים שווים בני שישה חודשים.

מה עומד מאחורי תאריכים אלה?
 לוחות השנה בעולם העתיק היו במובנים רבים ביטוי לטבע. בעולם האלילי טבע ודת היו תמיד שלובים 
ומוצאים  האלוהות  של  גילויים  הנם  והפוריות  הסערה  הנהרות,  היערות,  השדות,  הירח,  השמש,  ביחד; 
את ביטוים בלוח השנה. בעולם העתיק, שלתוכו נולד עם ישראל, היו שני מרכזי תרבות – מסופוטמיה 
ומצרים. שניהם – כתרבויות אדירות אחרות כמו הודו וסין – החלו את ההיסטוריה שלהם כ"תרבויות 
ויצרו סביבו אף ביטוי דתי.  נהר". הם רתמו את כוח הנהר לצורכיהם, דרכו ביססו את כוח ממשלתם, 
שמצרים  כפי  והחידקל  הפרת  מנהרות  השקיה  על  מבוססים  היו  מסופוטמיה  של  והכלכלה  התרבות 
מבוססת על הנילוס. חברות אלו קבעו את שעון הזמן שלהם בהתאם: השנה החלה באביב, אחרי שהשלג 
הדת  הטבע,  עם  שלהם  היחסים  מערכת  את  מיסדו  הם  זה  ובתאריך  הנהרות,  לתוך  וזרם  בהרים  נמס 

והשלטון האזרחי.

נשענה  כן החקלאות שלו  ועל  על החיים,  נהר מרכזי שהשפיע  היה  זה לא  בכנען. באזור  חי  ישראל  עם 
על הגשם: "והארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה ארץ הרים ובקעת, למטר השמים תשתה מים" )דב' 
יא יא(. בכנען אשר נהייתה לארץ ישראל, מתחילה השנה הטבעית בתחילת תקופת הגשמים. בעברית 
בערבית  דומה  )מילה  "חורף"   – שפירושה  מארמית  מושאלת  מילה  שהיא  "סתיו",  נקראת  זו  תקופה 
"שיתא" ופירושה "גשם"(. תקופה זו באה אחרי ה"קיץ", ששמה אולי מרמז על "קץ" או סוף מעגל השנה 
)השווה עמוס ח א-ב(. הדת הכנענית העתיקה ביטאה את השינויים בין התקופות במונחים מיתיים בחיי 
האל המרכזי שלהם – בעל או הדד, אל הסערה המביא את הגשם ומפרה את האדמה. קשר זה מבוטא 
במונח "שדה בעל", המתאר שדה המושקה ע"י הגשמים. על אף שהביטוי הזה שנקבע בלשון חז"ל הוא 

ביטוי טכני חילוני, הרי ששורשיו הדתיים האליליים ברורים.

אמנם מנקודת מבט ארץ־ישראלית שנת הטבע מתחילה באחד בתשרי, אך עבור היהודים תאריך זה הוא 
באופן מהותי גם טבעי וגם על־טבעי. ראש השנה ויום הכיפורים הנם ימים קדושים ברמה קוסמית, כאשר 
כל האנושות נשפטת והטבע נברא מחדש. בתפילת ראש השנה אנו מדגישים את האוניברסליות של היום 

 _______________

 _______________

„ Î

 _______________

 _______________

ד ו מ 15ע



דקסם המשנה  ו מ 24 ע

באמצעות החזרה על הביטוי "היום הרת עולם", שמשמעו – היום נברא העולם. כמו כן, ביום הכיפורים 
אנו מכריזים שהיום הוא "יום הדין לכל באי עולם". צירוף נקודות אלו מעיד על האחד בתשרי כתחילת 
השנה הטבעית ביהדות. בתאריך זה נידונים החיים והצרכים הפיזיים של ישראל והעולם כולו, ובמיוחד 

מודגש בו חלקו המרכזי של עם ישראל בקביעת גורלה של האנושות.

בניגוד לפן אוניברסלי זה של היהדות, יש גם פן ייחודי הקשור לבחירת ניסן כתחילת השנה היהודית. 
שנה  היסטורי.  במאורע  אלא  בטבע  נעוץ  אינו  שמקורו  לוח  נקבע  בהיסטוריה  הראשונה  בפעם  כאמור, 
המתחילה באביב הייתה תופעה חריגה בחברה שרוב ההתחלות שלה היו קשורות לסתיו. המסר הרמוז 
בכך הוא, שהיהדות אינה מבוססת על הטבע. יהודים חיים במימד אחר. אנו חוגגים ומקדשים תאריכים 
אשר  הפגאני  בעולם  קודשו  אשר  העונות  חילופי  בזמן  חוגגים  דווקא  ולאו  היסטוריים,  אירועים  של 
סביבנו. אין אנו מכחישים את הטבע, אלא איננו דוגלים בהאלהת הטבע. אנו מיישמים את הביטויים 
החקלאיים של הטבע בארץ ישראל בשלשת הרגלים, אשר שמות כולם משקפים את האירועים הקשורים 
ביציאת מצרים ובשהות במדבר; פסח חל בתקופת קציר השעורים, חג השבועות מציין את קציר החיטה 

והבאת הביכורים, ובסוכות אנו חוגגים את איסוף הפרות מהעצים.

הלוח העברי מאזן את המורכבות הפרדוכסלית של אירועי החיים. הוא מביא לידי ביטוי את הרצון שלנו 
לזהות עצמית מיוחדת ושונה מחד, עם חיזוק הקשרים שלנו עם האנושות כולה מאידך. הפן הייחודי שלנו 
)קרי  האוניברסלי  שהפן  בעוד  בניסן,  המתחילה  השנה  בראש  ביטוי  לידי  בא  והאמונה(  המלכות  )קרי, 
טבע( בא לידי ביטוי בראש השנה המתחילה בתשרי. המשנה מאשרת את הדואליות הזו ואת ההרמוניה 

של שני ראשי שנים המחלקים את השנה לשני חצאים שווים.

)מתוך מאמרו של פרופ' אהרן דמסקי, "ערכי הלוח העברי ומבנהו", בתוך: דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות ע"ש 

הלנה ופאול שולמן, מספר 322, פרשת ּבֹא, תש"ס, המחלקה לתולדות ישראל, הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת 

)http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/bo/pdam.pdf  :בר־אילן, ואפשר לקוראו גם באינטרנט, בכתובת

עמ' 16—17 | משנה ב: ארבעה פרקים
במשנה הקודמת למדנו שיש כמה ראשי שנים – לענייני מעשרות, מלכים, שמיטה ויובל. המשנה הבאה 
בתחומים  האל  למשפט  עומדת  האנושות  שבהם  תאריכים  בשנה,  נוספים  חשובים  תאריכים  מציינת 
שונים. לפי המסורת היהודית, בכל "פרק" שכזה יושב האלוהים לשפוט את העולם ולקבוע את גורלו. גם 
בימינו, נוסף על ראשי השנה המסורתיים אפשר להצביע על ימים מסוימים בשנה שהם נקודות ציון, ימים 

שבהם אנו עוצרים ומביטים על מעשינו, עושים חשבון נפש ואף מקבלים החלטות לעתיד.

על השאלות בעמ' 17:
המשנה מגדירה ארבעה "פרקים", ארבע נקודות ציון בלוח השנה, שבהם האל דן את העולם ומכריע  1 .

את גורלו:
בפרק הראשון העולם נידון על התבואה.
בפרק השני העולם נידון על פרות האילן.

בפרק השלישי העולם נידון על מעשיהם של בני האדם.
בפרק הרביעי העולם נידון על המים.

קולקטיביים  עניינים  שהם  הוא  ובסוכות  בשבועות  בפסח,  הנידונים  לנושאים  המשותף  א.  המכנה  2 .
המשפיעים על כל האנושות.

בו  הנידון  לנושא  פרק  כל  בין  ההתאמה  משום  דווקא,  האמורים  בפרקים  נידונים  אלו  ב.  נושאים   
מבשילים  בשבועות  להבשיל,  התבואה  מתחילה  אז   – באביב  חל  פסח  השנה:  עונות  מבחינת 

הפרות ובסוכות מתחילה עונת הגשמים. 
ואדם מול  כל אדם  נפש של  המשפט בראש השנה שונה משאר העניינים משום שמדובר בחשבון  3 .

האל.
תפיסת הזמן המשתקפת במשנה היא שהזמן אינו מחזורי ושהוא אינו חולף מאליו. על פי התפיסה  4 .
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המשתקפת במשנה הזמן מתפתח ומתקדם ולאדם יש השפעה על האירועים שיקרו. לפי תפיסה זו, 
יש קשרי גומלין בין האדם לאל ולטבע, והאדם מקבל שכר ועונש על מעשיו. 

הערה: בהקשר לשתי המשניות שלמדנו חשוב לציין, שאמנם מנקודת מבט הלכתית יש "ארבעה ראשי 
שנים", אולם מנקודת מבט רעיונית רק האחד בתשרי נקרא "ראש השנה": "בראש השנה כל באי עולם..." 

אם כן, ראש השנה שלנו הוא מושג רעיוני־תאולוגי ולא הלכתי! 

: לפניכם הצעה למילוי הטבלה, וכן התייחסות לשאלה 6. 5

על מה נערך חשבון נפש חשבון נפש אישי חשבון נפש חברתי אירוע

האם אני מרוצה ממעשיי בשנה החולפת, מהתנהגותי כלפי 
חבריי ובני משפחתי? מה עליי לשפר ומה עליי לשמר? מהן 

המטרות שלי לשנה הבאה?

ü יום הכיפורים

האם בחברה שלי דואגים לזכויות האישה? האם נשים זוכות 
לשוויון והזדמנויות במקומות עבודה, בבתי המשפט, במוסדות 

ציבורי אחרים ובתחומים נוספים?

ü יום האישה

מהן נקודות החוזק ומהן נקודות חולשה שלי? האם השקעתי 
די בלימודים? באילו מקצועות עליי להשתפר? אילו הערות 
קיבלתי מהמורים ומהי התנהגותי בשיעורים ובבית הספר 

בכלל? האם תרמתי די במסגרת הפעילויות החברתיות?

ü קבלת תעודה

האם בחברה שלי ואני בעצמי עושים מספיק כדי להגן על 
הסביבה? מהם הצעדים שאפשר לנקוט כדי לשפר את איכות 

הסביבה? מה אני יכול לתרום לאיכות הסביבה?

ü ü יום איכות הסביבה

האם בחברה שלי ואני בעצמי שבויים בתוך עולם של צרכנות 
מוגזמת? האם הקניות תופסות מקום נכבד מידי בחיי ובחיי 

החברה? מה אפשר לעשות כדי לשנות את המצב?

ü ü יום ללא קניות

איך אני מסכם את נישואיי עד כה? האם אני שמח ומרוצה? 
האם יש דברים שעליי לשפר או לשנות? מהן נקודות החוזק 

ונקודות החולשה במערכת היחסים? מהן המטרות שלי לשנה 
הבאה?

ü יום נישואין

מה הספקתי לעשות בשנה החולפת? במה התבגרתי? במה 
עליי להשתפר? מהן המטרות שלי והחלומות שלי לעצמי לשנה 

הבאה?

ü יום הולדת

במרכזו של יום זה עומדת ההכרה באנשים שתרמו למדינה ואף 
הקריבו את חייהם כדי לאפשר את חיינו כאן. ביום זה אפשר 
לשאול את עצמנו: האם אנו תורמים כל שביכולתנו למדינה, 

לכלל? האם אנו מנציחים כראוי את הנופלים ונותנים משמעות 
לנפילתם?

ü לחללי  הזיכרון  יום 
צה"ל
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עמ' 17—16 | מדרש תמונה 
באיור בעמ' 16 נראים חיילים צועדים לפני מפקדיהם, ואילו בתצלום בעמ' 17 נראה עדר כבשים. אפשר 
מרון"  כבני  לפני  עוברין  עולם  באי  כל   – השנה  "בראש  לביטוי  פירוש  לאיזה  התלמידים  את  לשאול 
מתאימה כל תמונה. כמו כן, אפשר לדון בהבדלים הרעיוניים בין שני הפירושים ולשאול איזה מהם הם 

מעדיפים ומדוע.
באיור הראשון חייל אחד הולך בניגוד לכיוון ההליכה של חבריו, והמפקד מאיים להעניש אותו. שאלה 

מעניינת לדיון בכיתה היא: האם בראש השנה ה' שופט אותנו ביחס לאחרים או ביחס לעצמנו? 

עמ' 18—19 | משנה ג: מירוץ שליחים
בתקופת המשנה לא היו לוחות שנה קבועים כמו בימינו, ובכל חודש היו שבים וקובעים מתי יחול היום 
הראשון של החודש הבא. לפיכך היה חשוב למצוא דרך להפיץ את המידע לקהילות המרוחקות שבארץ 
ישראל ובפזורה היהודית בחו"ל, כדי שבכל קהילות ישראל ידעו מתי התחיל החודש. חשיבות מיוחדת 
נודעה לחודשים שחל בהם חג או מועד. בחודשים אלו היו נשלחים שליחים מיוחדים מארץ ישראל אל 

הקהילות שבפזורה כדי לבשר להם על תחילתו של החודש החדש. 

על השאלות בעמ' 18:
לּוִחים היו יוצאים לקהילות הרחוקות. א. הׁשְּ 1 .

ב.   מטרת שליחותם הייתה להודיע לקהילות הרחוקות על זמן תחילת החודש, כדי שיידעו מתי לציין 
את החגים שבאותו החודש.

השלוחים היו יוצאים בחודשים שחלים בהם חגים או מועדים: בניסן )פסח(, באב )ט' באב(, באלול  2 .
)כדי לחשב מתי יחול ראש השנה(, בתשרי )יום הכיפורים וסוכות(, בכסלו )חנוכה( ובאדר )פורים(, 

משום שהיה חשוב שכל היהודים – גם הרחוקים – ידעו באיזה יום לציין את המועדים האלה. 
השלוחים לא היו יוצאים בסיוון כדי להודיע על שבועות, משום שאת היום ששבועות חל בו אפשר  3 .
לחשב על פי ספירת העומר המתחילה בפסח, ולכן לא היה צורך בהודעה מיוחדת על תחילתו של 

חודש זה.
חשיבות ההודעה על מועד החג הייתה רבה כל כך, משום שיכולתם של כל בני העם לחגוג את החגים  4 .
ובזמן,  כשורה  עוברות  היו  לא  האלה  ההודעות  אם  בה.  תלויה  הייתה  הנכון  ובמועד  הזמן  באותו 

קהילות שונות היו עלולות לציין את החגים במועדים אחרים והאחידות בעם הייתה נפגעת. 

 ________________
 ________________
 ________________
 ________________
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עמ' 19 | משימה
ייתכן שבשנה המתוארת בסיפור שבמשימה משפחתו של אנטיגנוס לא יכלה לחגוג את חג הפסח  1 .
יחד, מכיוון שכל אחד מבני המשפחה התגורר בכפר אחר ובאותה שנה לא הייתה אחידות בין הכפרים 

לעניין קביעת מועד הפסח.
פתרון לבעיה שנוצרה היה יכול להיות לחגוג יחד אצל אבי המשפחה ולבלות שם את כל החג.  2 .

עמ' 19 | מדרש תמונה 
כאן אפשר לדון עם התלמידים בסימני המזלות ובכך שפסיפס זה נמצא ברצפת בית כנסת בבית אלפא. 
התצלום של גלגל המזלות יכול לשמש פתיח לדיון בנושא לוח השנה בכלל. אפשר לדון בנושא הלוח גם 
במעבר בין לימוד הפרק הראשון, העוסק בראשי השנה השונים ובתאריכים מרכזיים בלוח השנה העברי, 
העברי  הלוח  של  בייחודיות  גם  ולפיכך  החודש,  בקידוש  פירוט  ביתר  העוסק  השני,  הפרק  לימוד  לבין 
 בהשוואה ללוחות שנה אחרים. בהקשר זה אפשר לתת לתלמידים מעט רקע על לוחות השנה השונים – 
זה  רקע  השניים.  בין  המשלב  העברי  הלוח  לעומת  בלבד,  הירח  על  או  בלבד  השמש  על  המבוסס  לוח 
חיוני להבנת המשניות הבאות הנידונות בספר, כך יבינו התלמידים מה חשיבותו של קידוש החודש ושל 

ההודעה על כך לכל קהילות ישראל.

נספח 1: לוח השנה העברי
קטעים ממאמרה של מתיה קם "הזמן ולוח השנה", מתוך אתר מט"ח:

לוח השנה וחלוקתו
כבר בתקופות קדומות כללה מדידת הזמן שלוש יחידות זמן: יממה )יום(, חודש ושנה. יחידות זמן אלו 
מתבססות על שלוש תופעות טבע: על הסיבוב של כדור הארץ על צירו; על התנועה של כדור הארץ סביב 

השמש; ועל התנועה של הירח סביב כדור הארץ. 
היממה – ֶמֶשך הזמן שבו כדור הארץ עושה סיבוב אחד שלם על צירו. בלוח העברי היום מתחיל בערב, 

עם השקיעה.
החודש – הוא ֶמֶשך הזמן שבו הירח מקיף את כדור הארץ: 29 יום, 12 שעות, 44 דקות, 2.86 שניות… 
בלוח העברי – החודש )"ֵיַרח" בעברית מקראית( הוא הזמן שבין מולד אחד של הירח למולד הבא שלו, 

בערך 29.5 ימים.
השנה, שנת השמש – היא ֶמֶשך הזמן שבו מקיף כדור הארץ את השמש. הקפה זו נמשכת 365 ימים, 5 

שעות 48 דקות ו־46 שניות.
ימים.   7 בנות  ליחידות   – לשבועות  החלוקה  את  וגם  ולימים  לחודשים  החלוקה  את  כולל  השנה  לוח 
חלוקה זו אינה קשורה בתופעות טבע או בכוכבי השמים. במזרח הקדום הייתה יחידת זמן של שבעה 
ימים, ובמסורת היהודית היא נקבעה לדורות בעקבות סיפור הבריאה, המתאר את ששת ימי הבריאה 
ואת סיומם ביום השביעי – יום השבת. מכאן עבר השבוע בן שבעת הימים ללוח השנה הנוצרי וללוח 

המוסלמי – וללוח הכללי המקובל כיום. 
הבסיס ללוח השנה: שמש או ירח – או גם וגם?

כאמור, קביעת השנה מבוססת על תופעות טבע הקשורות לשני "המאורות הגדולים" – השמש והירח. 
ולכן אפשר לקבוע את לוח השנה או לפי השמש או לפי הירח – או לפי שניהם גם יחד.

שנת השמש מבוססת על משך הזמן שבו כדור הארץ מקיף את השמש )בערך 365 ימים(. 
שנת הירח מבוססת על החודש – על משך הזמן שבו הירח מקיף את כדור הארץ )בערך 29.5 ימים(. 

ויש שיטה שלישית – שנה שמשית־ירחית.
הלוח העברי – מבוסס על השילוב של שנת שמש ושנת ירח. הוא מחולק ל־12 חודשים, שכל אחד מהם 
נקבע לפי תנועת הירח, אך מחזור השנה מבוסס על שנת שמש: על תנועת כדור הארץ מסביב לשמש, 
הקובעת את עונות השנה. במסורת היהודית קיים קשר הדוק בין חודשי השנה ובין עונות השנה, ולכן לוח 

השנה העברי מבוסס גם על שנת ירח – וגם על שנת שמש.

ד ו מ 19ע
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הלוח הנוצרי – מבוסס על שנת השמש, שיש בה 365 או 366 ימים, מחולקים ל־12 חודשים שווים כמעט. 
זהו לוח שמשי, שבו עונות השנה קבועות, אך קביעת החודשים אינה קשורה לתנועת הירח. 

הלוח המוסלמי – מבוסס רק על שנת ירח ועל תנועת הירח. בלוח המוסלמי יש 12 חודשים המצטרפים 
לשנה – ובה בערך 354 ימים. אך שנה זו אינה קשורה כלל לתנועת כדור הארץ מסביב לשמש, ולכן אין 
 קשר בין החודשים לעונות השנה. וכך, לדוגמה, חודש הצום של המוסלמים, הרמדאן, חל לפעמים בקיץ – 

ולפעמים בחורף.
שימו לב להבדל במיקום של חרמש הירח בתחילת החודש – ובסיומו: בתחילת החודש – חרמש הירח 
המואר הוא בצד ימין, ומשם הירח הולך ומתמלא עד לאמצע החודש, ובסוף החודש – אחרי שהחלק 

המואר הולך ומתמעט – חרמש הירח המואר נמצא בצד שמאל.

© המרכז לטכנולוגיה חינוכית )מטח(, צילום: יורם וינברג

למצוא  תוכלו   )http://www.daat.ac.il/daat/shabat/luach/month3.html )בכתובת  "דעת"  באתר 
השונים  השנה  שלוחות  העקרונות  את  השמים,  גרמי  תנועת  את  בבהירות  הממחישה  מצגות  סדרת 

מבוססים עליהם ועוד. כדאי מאוד להיעזר גם בה.

נספח 2: לוח השנה העברי כביטוי לפולמוס עם לוח השמש
קטע מתוך מאמרו של ד"ר ישראל רוזנסון, "ארבעה ראשי שנים ־ מניין?", 

נטועים ג', תשנ"ו, עמ' 51־72:
 הרמב"ם בדבריו המפורסמים בפתיחת הלכות עבודה זרה רואה בשמש ובמזלות גורם המטעה ומסיח 
את הדעת מעם ה', שיש בו כדי להוביל לעבודה זרה. בדבריו אלה הביע אמת דתית עמוקה, המושתתת 
עדות  שכל  מובן  השמש.  מהאלהת  הסתייגות  ובסמוי  בגלוי  המביעות  וחז"ליות  מקראיות  עדויות  על 
צריכה להיבחן לגופה על רקע זמנה ונסיבותיה. נדמה, כי גם משנת ראש השנה, בנוסף לתכניה ההלכתיים 

הספציפיים, מקפלת מסר רעיוני חשוב בדבר עליונותו של הלוח הירחי.
בכך ממשיכה משנת ראש השנה את המאבק הגלוי והסמוי, שמנוהל במקרא, כנגד פולחן השמש וגרמי 
השמים. הגלוי – בהכרזות המפורשות: 'כי ימצא בקרבך באחד שעריך אשר ה' אלהיך נותן לך איש או 
אשה אשר יעשה את הרע בעיני ה' אלהיך לעבר בריתו. וילך ויעבוד אלהים אחרים וישתחו להם ולשמש 
או לירח או לכל צבא השמים אשר לא צויתי' )דברים י"ז, ב–ג(, ובעונשים מפורשים: 'בעת ההיא נאם ה' 
יוציאו את עצמות מלכי יהודה ואת עצמות שריו ואת עצמות הכהנים ואת עצמות הנביאים ואת עצמות 
ואשר  ואשר עבדום  ולכל צבא השמים אשר אהבום  ולירח  ירושלים מקבריהם. ושטחום לשמש  יושבי 

הלכו אחריהם ואשר דרשום ואשר השתחוו להם...' )ירמיהו ח', א–ב(.
מוביל  המעמיק  שניתוחן  במקרא,  פרשיות  של  הספרותי  בעיצובן  המתבטא  הסמוי,  המאבק  ובצד 
למסקנות בדברי נחיתותה ו'חולשתה' של השמש ביחס לאל, ואף לאדם. בין פרשות אלה נוכל למנות את 
פרשת הבריאה הפותחת דווקא בערב, ובידוע שרווחו אז השקפות שונות על בריאה בבוקר שחלקן מצא 
ביטויו במקרא, דחיקת 'בריאתה' של השמש ליום הרביעי, חלומו של יוסף המשרטט שמש המשתחוה 

לאדם, ודוגמתו, הנס שעליו ציוה יהושע, המפגין לעיני כל, שמש מצייתת לאדם! 
תקופה תקופה ובעיותיה הדתיות. ברי, שאין דומה הפולחן הבוטה והגס של השמש באחת מן העבודות 
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בין הפרושים לכיתות הבדלניות.  הזרות של תקופת המקרא, לבעיות שעמדו ביסוד המאבק על הלוח 
ברור, ששם אין זו עבודה זרה, וברי, שתוקף המאבק קשור בעצם ביסוס הלוח השונה. אולם גם כשלא 
בעייתי  ב'צומת'  לעמוד  השמש  יכולה  הפשוטה,  והרעיונית  ההלכתית  במשמעותה  זרה  בעבודה  מדובר 
ביותר מבחינת מאבק ההשקפות ביהדות – המאבק על הלוח. נשוב ונדגיש, אין זה מאבק הלכתי בלבד, 
והשאלות העומדות על הפרק הן גם שאלות העוסקות במשמעות הזמן הדתי ומשמעותו בעיצוב התודעה 
על עצם סמכותם של חכמים. מכל  גם  כי החל משלב מסוים המאבק מתנהל  לציין,  האנושית. למותר 
מקום, במאבק הזה טמון גם גרעין רעיוני 'עתיק יומין' הקשור בכוחה של השמש. קשה אולי להוכיח, אך 
אין להוציא מכלל אפשרות, שקיים קשר פסיכולוגי ורעיוני בין מרכזיותה של השמש כגורם מנחה של 
סדרי הזמן האנושיים בשיטת הכיתות הבדלניות, לבין השקפותיהן בדבר העדר בחירה חופשית וגזירה 
קדומה. אכן, מי שנכפה עליו לוח קבוע המושתת על המחזוריות הבלתי ניתנת לערעור של תנועת השמש, 
אינו דומה למי ששותף בפועל בקידוש הזמן! והלא עניין מרכזי במסכת ראש השנה הוא ההמחשה, עד 

כמה גדולה מעורבותו של האדם בקביעת הזמן המקודש, ומה גדול כוחו בעיצוב הלוח הדתי!

י נ ש רק  פ  , ה נ ש ה ראש  ת  כ ס מ  |  33 —20  ' מ ע

מבוא
כאשר אנו מבקשים לדעת מתי חל יום כזה או אחר בלוח השנה, אנו ניגשים אל היומן מעלעלים בו ומוצאים 
בקלות את מבוקשנו. היום יש לוחות שנה ובעזרתם אפשר למצוא אפילו מתי יחולו ימים מסוימים בעוד 
שנים רבות! לוח שנה שתאריכיו מסודרים וקבועים מראש קיים במסורת היהודית ובעולם הנוצרי מזה 

שנים רבות. 
נהגו לקבוע בכל  ואולם, בתקופת הבית השני ובתקופת המשנה לא השתמשו בלוח שנה. במקום זאת 
חודש את היום הראשון של החודש ובהתאם לו את שאר התאריכים והמועדים העתידים לחול באותו 
החודש. היום הראשון בחודש נקבע באמצעות תצפיות בירח, תצפיות שמטרתן הייתה לגלות את מועד 

"לידתו" של הירח החדש. 
החודש העברי מבוסס על החודש האסטרונומי, כלומר על פרק הזמן )הממוצע( העובר בין מולד ירח אחד 
למולד שאחריו. מולד הירח הוא הרגע שבו הירח מתחיל להאיר לאחר שהיה אפל לחלוטין בסוף החודש. 
פרק זמן זה נמשך 29 ימים, 12 שעות, 44 דקות ו־3.33 שניות. מכיוון שבחודש חייבים להיות רק ימים 
שלמים, אורכו של חודש אחד יהיה בדרך כלל 29 יום, והחודש שאחריו – שלושים יום. בדרך זו יתווספו 

12 השעות העודפות על 29 הימים השלמים ליום אחד פעם בחודשיים. 
בתקופת המשנה היו מצפים ללידת הירח בלילה שבין ה־29 ל־30 של החודש. אם היו עדים שראו את 
הירח החדש, הם היו ממהרים לירושלים )או למקום אחר שבית הדין ישב בו( כדי להעיד על המולד. בית 
הדין היה בודק את העדים ואת מהימנותם ורק אחר כך היה מכריז על לידתו של חודש חדש. אם איש 
לא היה רואה את הירח החדש, היו מכריזים שהחודש הקודם הוא חודש מלא )כלומר בן 30 יום( והיום 

ה־31 של החודש היה נהפך ליום הראשון של החודש הבא. 
הכרזתו של החודש החדש מכונה במקורות "קידוש החודש". כאמור, לטקס זה נודעה חשיבות גדולה 
מכיוון שבעקבותיו נקבעו המועדים האמורים לחול באותו חודש. כך למשל, קביעת היום הראשון בחודש 
תשרי קובעת מתי יחולו יום הכיפורים )ביום העשירי בחודש( וחג הסוכות )ב־15 בחודש(, וכך כל שאר 
המועדים. לאחר הכרזתו של החודש החדש, היה בית הדין מפרסם במהירות מידע זה ומפיץ אותו לכל 

קהילות ישראל, כדי שכל חלקי העם יציינו את החגים באותו הזמן. 
הפרטים הנוגעים לטקס קידוש החודש ולדרכי הפצת הבשורה על קידושו נידונים בהרחבה בפרק השני 

של מסכת ראש השנה. לקט משניות מפרק זה מובא לפניכם. 

ד ו מ 20ע
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עמ' 22 | משימת פתיחה: מסר
יצירתיות להעברת מסר. שיטות אפשריות להעברת  זו נדרשים התלמידים לחשוב על דרכים  במשימה 
מסר סודי בצורה מהירה ובטוחה הן: כתב סתרים, העברת פתקים על ידי שליחים זריזים  ופנטומימה. 
טלפון  )מכשירי  המודרנית  בטכנולוגיה  שימוש  ללא  לזה  זה  מסרים  בהעברת  הפעילה  ההתנסות  דרך 
הצורך  ואת  המשנה  בתקופת  מסרים  להעביר  קשה  היה  כמה  התלמידים  יבינו  וכד'(  מחשבים  ניידים, 

לחשוב על פתרונות יצירתיים.

עמ' 23 | משנה ב: תקנת השלוחים
במשנה ג' בפרק א' ראינו שהפצת המידע על תחילתו של החודש נעשתה באמצעות שליחים. ואולם, כפי 
שנראה במשנה הבאה, קדמה לשיטת השליחים דרך אחרת לפרסום קידוש החודש לקהילות הרחוקות. 

על השאלות בעמ' 23:
המשואות  הסמוכים.  ליישובים  שליחים  לשגר  צורך  היה  שלא  היה  במשואות  בשימוש  היתרון  1 .
נראו לעין למרחקים וחסכו כוח אדם וזמן. החיסרון במשואות היה שבמזג אוויר חורפי היו קשיים 
בהדלקת המשואה ובראייתה מרחוק. נוסף על כך, כפי שמציינת המשנה, מסר המועבר באמצעות 

משואות אפשר לשבש בקלות, למשל על ידי הדלקת משואות בזמנים אחרים.
כאשר  שיבושים.  ללא  יעבור  שהמסר  הובטח  כך  שליחים.  שליחת  הוא  זו  לבעיה  שנמצא  הפתרון  2 .

התקבלה הודעה מהשליחים ידעו הכול שהיא מהימנה, ולא היה ספק שאין מדובר במסר שגוי.

הרחבה: שומרונים־כותים )על פי: מתיה קם, לקסיקון לתרבות ישראל, באתר מט"ח(
לפי המתואר במשנה, החליפו השליחים את המנהג להדליק משואות "משקלקלו הכותים" – הלוא הם 

השומרונים, שהיו מדליקים משואות גם כאשר בית הדין לא קידש את החודש.
 השומרונים נזכרים בשמם בספר מלכים, ומוצגים כגולים שהביא מלך אשור אחרי חורבן ממלכת ישראל 
ְרׁשּו ֶאת  ָרֵאל ַוּיִ ֵני ִיׂשְ ַחת ּבְ ָעֵרי ׁשְֹמרוֹן ּתַ ב ּבְ ֶבל ּוִמּכּוָתה ֵמַעָּוא ּוֵמֲחָמת ּוְסַפְרַוִים ַוּׂיׁשֶ )722 לפני הספירה( – "ִמּבָ
ָעֶריָה" )מלכים ב, פרק יז, פסוק כד(. על פי המסופר בספר מלכים, עבדו השומרונים תחילה את  בּו ּבְ ׁשְֹמרוֹן ַוֵּיׁשְ
ט ֱאלֵֹהי ָהָאֶרץ",  ּפַ אלוהיהם, אבל מאימת האריות שתקפו אותם והרגו בהם – למדו את עבודת ה', את "ִמׁשְ
ר  ט ַהּגוִֹים ֲאׁשֶ ּפַ ִמׁשְ ועם זאת המשיכו לעבוד גם את אלוהיהם ו"ֶאת ה' ָהיּו ְיֵרִאים ְוֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ָהיּו עְֹבִדים ּכְ
ם" )שם, פסוקים כה–לג(. חוקרים בני ימינו משערים שמרבית השומרונים היו שרידיהם של  ָ ִהְגלּו אָֹתם ִמּשׁ
ּור"  ף ַמְלֵכי ַאּשׁ תושבי שומרון הישראלים שלא הוגלו לאשור, וכך עולה מן האזכור על הפליטה שנותרה "ִמּכַ
)דברי הימים ב, פרק ל, פסוק ו(. בימי שיבת ציון החל העימות בין הגולים השבים, בני יהודה, ובין השומרונים, 
בני הארץ: שבי ציון לא החשיבו את השומרונים כיהודים ודחו את הצעתם להשתתף בבניית בית המקדש 
השני בירושלים. בתגובה התנכלו השומרונים לשבי ציון, ובימי נחמיה בן חכליה אף ניסו לסכל את שיקום 
ירושלים ובניית חומת העיר. עימות זה הוביל לקרע בין השומרונים ובין היהודים, והשומרונים החלו להדגיש 
את ייחודם הדתי והלאומי כצאצאים של בני ישראל – שבטי אפרים ומנשה, השומרים על האמונה הקדומה 
באלוהי ישראל ועל עבודת ה' כפי שבאה לידי ביטוי בתורת משה רבנו. לפיכך קראו לעצמם "שמרים" – 
מלשון שמירה. אחר כך, כנראה במאה ה־4 לפני הספירה, בנו השומרונים את מקדשם על הר גריזים. העימות 
בין היהודים לשומרונים הגיע לשיאו בימי יוחנן הורקנוס, אחד ממלכי החשמונאים, שהחריב את המקדש 
על הר גריזים )128 לפני הספירה(, כפה על השומרונים גיור, ובסופו של דבר החריב את העיר שומרון )107 
לפני הספירה(. במשך הזמן עבר יחסם של חז"ל אל השומרונים שינויים. בספרות חז"ל נזכרים השומרונים 
גם בכינויים "כותים" או "גרי אריות", ונראה שבתקופה מסוימת הם נחשבו ליהודים בענייני הלכה מסוימים, 
ומכאן הקביעה "עניי כותים כעניי ישראל" וההיתר לאכול מן המצות שלהם בחג הפסח, וזאת כנראה לפי 
דעה כמו זו של רבי מאיר – כי "כותים – גרי אמת הם". אבל מאוחר יותר, "משקלקלו הכותים" – השתנה 

היחס אליהם, והם הוכרזו עובדי עבודה זרה, עובדי אלילים. 
לפי מפקד אוכלוסין שנערך בשנת תשס"ג – 2003, חיים בישראל ובגדה המערבית 654 שומרונים, ובהם 
בהר   – ומיעוטם  בחולון,  כיום  חיים  השומרונים  מרבית  לשומרונים.  שנישאו  יהודי  ממוצא  נשים  כ־30 
גריזים, ליד שכם. המסורת השומרונית קובעת שישיבת קבע בארץ ישראל בגבולותיה המקראיים היא 

אחת מן החובות המוטלות על בני הקהילה.

ד ו מ 22ע

ד ו מ 23ע
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עמ' 24—25 | משנה ג: כיצד משיאין משואות?
של  תחילתו  מועד  להפצת  אחרת  שיטה  הייתה  שליחים  לשלוח  הנוהג  שלפני  למדנו  הקודמת  במשנה 

החודש – השאת משואות. במשניות הבאות המשנה מתארת כיצד פעלה שיטה זו. 

על השאלות בעמ' 25:
על פי המשנה, השלבים בתהליך העברת ההודעה בעזרת משואות היו: 1 .

א.  איסוף החומרים השונים ששימשו להכנת המשואה: 
מוטות ארז ארוכים, מקלות עץ דקים, ענפים של עצים דליקים ושברי גבעולים של פשתן.

ב. כריכת עצי השמן, הקנים והנעורת יחד על מוטות הארז.
ג. הבערת העצים באש.

ד. הנפת המשואה הבוערת מצד לצד, למעלה ולמטה.
ה. קבלת אות מהאחראי על הבערת המשואות בהר הבא אחריו.

השתמשו במוטות מארז דווקא, משום שעץ הארז אינו נשרף במהירות, וכך המשואות דלקו לפרק  2 .
זמן ארוך.

מטרתה של הנפת המשואה הייתה למשוך את תשומת לבו של האחראי על המשואה בהר הבא.  3 .

משימה
להבחין  שקל  סימנים  הם:  המוסכמים  הסימנים  ביצירת  התלמידים  את  להנחות  שצריכים  העקרונות 

ביניהם, סימנים שיש בהם היגיון כלשהו, סימנים שקל לזכור אותם.

עמ' 26—27 | משנה ד: דרך המשואות
במשנה הקודמת למדנו כיצד היו מבעירים את המדורה בראש ההר ואיך העבירו את המסר בדבר תחילתו 
של החודש החדש, להר הסמוך. המשנה הבאה מתארת בפירוט את המסלול הגאוגארפי של הפצת המסר 

באמצעות השאת המשואות מעל ראשי ההרים הגבוהים. 

על השאלות בעמ' 27:
סימון במפה 1 .

המקום האחרון שהשיאו בו משואות על פי המשנה הוא בית בלתין, וחשיבותו הייתה שממנו היה  2 .
אפשר לראות את כל היישובים בגולה. לכן "לא זזו משם... עד שהיה רואה כל הגולה לפניו כמדורת 

אש".
האלה,  התחנות  בין  יישובים  שהיו  העובדה  סמך  ועל  המוזכרות  התחנות  בין  המרחק  סמך  על  א.  3 .

אפשר לטעון, שאכן היו תחנות ביניים בין התחנות המוזכרות במשנה. 
ומוריד עד  ג'( במילים: "ומוליך ומביא ומעלה  ב. רמז לכך אפשר למצוא במשנה הקודמת )משנה 
שהוא רואה את חברו שהוא עושה כן בראש ההר השני". כלומר, אמנם אפשר להבחין באור ממרחק 
רק  לראות  אפשר  היה  במשנה  המצוינים  במקומות  המשואות  שאת  להניח  סביר  אך  ביותר,  גדול 
למקומות  המסר  את  להעביר  שאפשרו  ביניים  תחנות  גם  שהיו  להניח  סביר  לכן,  מוגבל.  ממרחק 

הרחוקים יותר. 
לתלמיד(,  בספר  העמוד  שבשולי  )בהרחבה  בלתין  בית  על  בהסבר  למצוא  אפשר  לכך  נוסף    רמז 
שהייתה התחנה החשובה ביותר בשביל היישובים בבבל. מהמשנה אנו מבינים שמי שהדליק את 
המשואה בבית בלתין חיכה עד שראה מדורות רבות נדלקות ברחבי בבל, ומכאן שתחנה אחת יכלה 
בהר  המשואה  את  כשהדליקו  למשל,  היה,  גם  שכך  ייתכן  רבים.  וליישובים  לערים  מסר  להעביר 
המשחה. היישובים שבין ירושלים לסרטבא )גדור ומודיעין( קיבלו את המסר מירושלים והעבירו 

אותו לסרטבא. וכך גם ערים כמו בית שאן וטבריה, שהיו בין סרטבא לגריפינא. 

stockxept

ד ו מ 25ע
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עמ' 28—29 | משנה ז: קידוש החודש
במשניות הקודמות למדנו כיצד היו מפרסמים את הידיעה בדבר תחילתו של החודש. ואולם, מי קבע 
מתי מתחיל החודש החדש וכיצד היו קובעים זאת? במשנה שלפנינו ובמשניות שאחריה נלמד על טקס 
קידוש החודש, טקס שבו הוכרז ונקבע רשמית היום הראשון לחודש החדש. בלימוד נושא זה מתעוררות 
האדם,  בני  ואנו,  בטבע,  בעולם,  "נמצאת"  או  "קיימת"  הקדושה  האם  הקדושה:  בנושא  רבות  שאלות 
רק מכירים בה ומתייחסים אליה, או שמא הקדושה היא פרי של פעילות אנושית? ואם בני האדם הם 
היוצרים את הקדושה – כיצד הם עושים זאת? שאלת הקדושה היא שאלה מהותית ומרכזית בלימוד על 

קידוש החודש, ורצוי להעמיק בה.

על השאלות בעמ' 29:
המשנה שלפנינו מתארת את תהליך קביעתו של ראש החודש. 1 .

א. בית הדין היה קובע את תחילת החודש על סמך עדותם של שני עדים שראו את מולד החודש.
ב. על קידוש החודש היו מכריזים בבית הדין בירושלים. ראש בית הדין היה מכריז על ראש 

החודש ואומר "מקודש!" וכל הקהל היה עונה אחריו ואומר "מקודש, מקודש!" הכרזה זו של 
העם הייתה בבחינת קבלת הכרזתו של ראש בית הדין, ואישור לקידוש החודש. 

פירוש המשפט "בין שנראה בזמנו, בין שלא נראה בזמנו – מקדשין אותו" הוא: בין שהירח נראה  2 .
בלילה שבין היום השלושים ליום השלושים ואחד, ובין שלא – מקיימים את טקס קידוש החודש, 

וראש בית הדין מכריז על תחילתו של חודש חדש. 
במשנה שלפנינו אפשר להצביע על שתי תפיסות באשר לקדושה ולאופן יצירתה:  3 .

וחשיבות מכיוון שהוא    לפי הדעה הראשונה במשנה )תנא קמא(, לטקס קידוש החודש משמעות 
האדם מחליטים מתי  בני  זו,  דעה  לפי  הזמן.  ובקידוש  הזמן  ביצירת  האדם  שותפות  את  משקף 
מתחיל החודש ומעורבותם בתהליך קבלת החלטה זו חיונית. לעומת זאת, רבי אליעזר סבור שמועד 
תחילת החודש אינו נתון להחלטת בני האדם אלא נקבע בשמים )תרתי משמע: בידי האל ובידי גרמי 
השמים – הירח(. לפי דעה זו, טקס קידוש החודש הוא רק אמצעי להעברת המידע לעם. ההודעה על 
קידוש החודש איננה חיונית, אלא היא פעולה טכנית, שבמקרים מסוימים )לדוגמה, במקרה המובא 

במשנה, שאין עדים הרואים את מולד הירח( אפשר לוותר עליה. 

מחלוקת  במהלך הדיון בתהליך קידוש החודש המתואר במשנה, כדאי לדון עם התלמידים גם במושג 
באופן כללי ובמקומן המרכזי של המחלוקות במשנה. במשנה שלמדנו מובאת מחלוקת ואין בה הכרעה. 

לאור זאת אפשר להפנות לתלמידים את השאלות האלה:
מדוע אין במשנה )במשנה זו ובמשנה בכלל( הכרעה במחלוקות? g 

מה דעתכם על קדושתו של ראש חודש: האם היא נקבעת בידי שמים או בידי האדם? g 
של  או  מקומות,  של  קדושתם  בשנה,  או  בשבוע  ימים  של  קדושתם  בקביעת  מקומנו  מה  g 

חפצים?
דיון זה יהיה תשתית לדיון במשניות הבאות שמתוארת בהן מעורבותו של העם בתהליך קידוש החודש 
והמחלוקת שבין רבי יהושע לרבן גמליאל בעניין קביעת ראש חודש. אפשר לומר שמשניות אלו עוסקות 
במתח שבין מעורבות העם בקביעת ראש החודש לבין הצורך להגיע להסכמה שתחייב את כולם. כמו כן, 
כאמור לעיל, במתח שבין תפיסת "הקדושה האימננטית" )הפנימית(, התפיסה שהקדושה טבועה בדברים 
יכול "לקדש" דברים מסוימים  יוצר קדושה, שהאדם  הקדושים ממהותם, לבין התפיסה שהאדם הוא 

באמצעות מעשיו. 

________________________

_____________________

________________________

________________________
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עמ' 28 | מדרש תמונה 
המשנה עוסקת בשאלה אם יש צורך לקדש את הירח בטקס פומבי אם בלילה שלאחר היום השלושים 
בחודש העדים עדיין לא ראו את הירח. חכמים טוענים שיש לקיים את הטקס בכל מקרה, ואילו רבי 
אלעזר סבור שאין צורך בכך שכן החודש התקדש מאליו. באיור עולה שאלה זו באשר להקדשה על הכדור: 
האם יש צורך שמייקל ג'ורדן יחתום על הכדור, או שמא מיותר, שכן ידוע שכדור זה הוא הכדור שלו? 
אפשר לדון באיור בפתיחת הדיון בנושא קידוש החודש בפרט ובנושא הקדושה בכלל, או בסיומו: האם 
יש דברים שיש להם מעמד מיוחד או אפילו "קדושה" גם מבלי שתיעשה פעולה כלשהי של "הקדשה"? 
האם הקדושה נובעת מאותה פעולה אנושית של "הקדשה" או שמא היא מהותית, פנימית לדבר? שאלות 
אלו מתקשרות גם למשימה שלהלן, העוסקת במשמעות השורש ק-ד-ש ובביטויים השונים של מושג זה 

בחיינו. 

עמ' 29 | משימה
משימה זו מחדדת את משמעות הקדושה בחיינו ואת שאלת מקור הקדושה: האל־הטבע או האדם. לפני 
המשימה או במהלכה חשוב לדון במשמעות המילולית של השורש ק-ד-ש בעברית ובשימושים השונים 
של שורש זה )קדוש = מובדל, מובחן, מיוחד, שונה(. נשים לב שאפשר "לקדש" )או לייחס קדושה ל־ ( 

מושאים שונים: זמן, מקום, חפצים דוממים ובני אדם.
לפניכם כותרות אפשרויות לתמונות והצעה להבנת משמעותה של הקדושה בכל תמונה:. 1

קידוש – באמצעות הקידוש בשבת אנחנו מבדילים את השבת משאר ימי השבוע; יום זה הוא יום 
מיוחד ושונה משאר הימים ï זמן קדוש. כאן כדאי לדון עם התלמידים בהשלכות שיש לקדושת 
הזמן על ההתנהגות שלנו: האם ההתנהגות שלנו בשבת או בחגים שונה מההתנהגות שלנו בימות 
החול? אם כן, במה? איך אנחנו מבטאים את קדושת הזמן )בטקסים, בבגדים מיוחדים, בעיסוקים 

אחרים מאלה שאנו עסוקים בהם בימי החול(.
הקדשה – כאשר אנו כותבים הקדשה לאדם מסוים בתוך ספר או על חפץ כלשהו, אנחנו מבדילים 
חפץ זה משאר החפצים הדומים לו. במקרה זה, הספר המוצג בתצלום שונה ומיוחד מספרים אחרים, 
גם מעותקים אחרים של ספר זה, מכיוון שהספר המסוים הזה הוקדש לאדם מסוים, באירוע מסוים, 
על ידי אדם מסוים אחר ï חפץ קדוש. בהקשר זה אפשר לדון בתשמישי קדושה – בספר תורה 
ובחפצים אחרים – שאנו מייחסים להם קדושה. כדאי לבחון עם התלמידים מהם סוגי ההתנהגויות 
שאנו מפתחים כלפי חפצים קדושים המבחינים ביניהם לבין חפצים שאינם קדושים. למשל, נקיטת 
זהירות בעת השימוש בחפץ, שמירה קפדנית יותר על מצב החפץ, התייחסות מיוחדת לחפץ קדוש אם 

הוא נופל )נשיקה( או נקרע )גניזת ספרי קודש וספרי תורה על ידי קבורה(.
קידושין – בטקס הקידושין החתן מקדש את הכלה. בכך הוא מייחד אותה מכל שאר הנשים ורק 
אתה יקיים מערכת יחסים של בעל ואישה. מערכת היחסים בין בני הזוג שונה ומובדלת מכל מערכת 
התלמידים  עם  לדון  כדאי  כאן  מסוימת(.  )למטרה  אדם  של  )=ייחוד(  הקדשה   ï אחרת  יחסים 
זו לייחד אדם אחד למערכת יחסים  בהשלכותיו של טקס הקידושין: במה מחייבת אותי החלטה 
אינטימית ושונה משאר מערכות היחסים שלי? כיצד החלטה זו באה לידי ביטוי בהתנהגות שלי כלפי 

אותו אדם וכלפי אנשים אחרים?
מקום קדוש / מקדש – בתצלום אנו רואים את הכותל המערבי ואת מסגד אל־אקצה, שני אתרים 
קדושים לשתי דתות שונות ï מקום קדוש. בהקשר זה אפשר לדון בהתנהגויות המקובלות במקום 
קדוש: ביהדות – יש הנוהגים לחבוש כיסוי ראש בעת כניסתם למקום קדוש; בנצרות – נהוג להסיר 
מה  האלה?  המנהגים  פשר  מה  בתנ"ך(.  למסופר  )בדומה  נעליים  לחלוץ   – ובאסלאם  הכובע,  את 
מטרתם? מדוע יש לשמור על השקט במקום קדוש? באילו דרכים נוספות באה לידי ביטוי קדושתו 

של מקום?
על פי מילון אבן־שושן, לשורש ק-ד-ש כמה משמעויות. העיקריות והרלוונטיות ביותר לענייננו הן:  2 .
הופרש מן החולין, נועד לאלוהים, טוהר, יועד למטרה מיוחדת. כדאי למקד את התלמידים בהגדרות 

הרלוונטיות ולכוונם בעיקר להגדרות של הפעלים "קידש" ו"הקדיש". 
ושהתמונה הכללית שתתקבל מכלל  יתאימו לאחת ההגדרות,  להניח שתשובות התלמידים  סביר 

תלמידי הכיתה תתאים לכל ההגדרות. 
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	. "קידוש החודש" הוא הקדשה, קביעה שיום מסוים )הוא ולא אחר( הוא "ראש החודש". במובן זה 
הוא דומה לסוגי הקדושה המתוארים בתמונות – גם בהם מובחן דבר אחד מבין הדומים לו לכאורה 
ומוקנה לו מעמד מיוחד. "קידוש החודש" שונה מסוגי הקדושה האלה בכך שארבעת סוגי הקדושה 
המוצגים בתצלומים נובעים מהחלטה "שרירותית" של האדם או של האל לייחד את הזמן/החפץ/
האדם/המקום מהדברים האחרים, החלטה שאינה מבוססת על הבדל ממשי בין דבר זה לאחרים 
הימים,  משאר  בטבעו  שונה  שהוא  משום  לא  קדוש  יום  הוא  השבת  יום  למשל,  בעולם.  או  בטבע 
אלא בגלל ציווי האל, או בשל החלטה של בני אדם, לקדש אותו ולייחדו משאר הימים. לעומת זאת, 
"קידוש החודש" איננו מנותק מהבחנה הקיימת בטבע – מחזור הירח סביב כדור הארץ. על רקע זה 
מודגשת המחלוקת המובאת במשנה בין תנא קמא לרבי אליעזר בשאלה אם טקס קידוש החודש 
הוא עניין טכני בלבד, המעיד על תהליך שקורה בעולם גם ללא התערבותם של בני האדם, או שמא 
הראשון  ליום  ומעניקה  החדש  החודש  תחילת  את  המציינת  מהותית  טקסית־סמלית  פעולה  הוא 

בחודש את קדושתו. 

עמ' 30—31 | משנה ח: עדים באפלה
כפי שהוסבר במבוא לפרק, כדי שחברי בית הדין יוכלו לקדש את החודש, היו צריכים לבוא לפחות שני 
אנשים שראו את מֹולד הירח ולהעיד על כך. בית הדין היה בודק את אמינותה של עדותם ואם היה מוצא 
שהם דוברים אמת, העדות הייתה מתקבלת ובית הדין היה מכריז על קידוש החודש. משנה ח' מתארת 

חילוקי דעות שהתגלו בין החכמים בדבר אמינותה של עדות על מולד הירח. 
לפני הדיון במשנה עצמה אפשר לדבר על המילה "הדיוט", מילה העלולה לעורר תגובות של תלמידים על 
רקע דמיונה למילה "אידיוט". כדאי לנצל את הקרבה בין שתי המילים ואת הקשר האטימולוגי ביניהן, 

וללמוד מן המילה המוכרת על זו המוכרת פחות. זאת הזדמנות לדון בשאלות האלה: 
מדוע חשוב כל כך לקבל את עדותם של הדיוטות לעניין קידוש החודש?  g 

של  דעתם  על  הסתמכות  לעומת  מומחים,  שאינם  עדים  של  עדותם  בקבלת  היתרונות  מהם  g 
אסטרונומים? מהם החסרונות בכך?

הרעיון  לבין  מומחים(  של  רק  ולא  אדם,  כל  )של  הדיוטות  של  עדותם  קבלת  בין  הקשר  מה  g 
שהקדשת הזמן היא בידי אדם ולא בידי שמים?

על השאלות בעמ' 31:
על  כדי להקל  הירח.  היה מסייע לעדים באמצעות שרטוטים של מופעיו השונים של  גמליאל  רבן  1 .

תיאור המראה שראו, היה שואל כל עד אם ראה צורה כזאת או אחרת של הירח.
במקרה הראשון שני העדים סיפרו שראו את הירח בבוקרו של היום העשרים ותשעה בחודש בצד  2 .

מזרח, ומאוחר יותר, בלילה, ראו את הירח בצד מערב.
רבי יוחנן בן נורי מבסס את אמירתו שמדובר בעדי שקר על כך שמבחינה הגיונית לא ייתכן שהירח  3 .

ייראה באותו יום גם בבוקר וגם בערב.
על פי התלמודים, רבן גמליאל קיבל את עדותם למרות הבעיה, מכיוון שהניח שמה שראו בבוקר היה  4 .
ענן קטן הדומה לירח ובטעות הניחו שמדובר בירח. הוא הניח, כנראה, שראייתם את הירח בלילה 

הייתה מדויקת ונכונה.
הבעיה בעדותם של שני העדים בסיפור השני היא שהעידו על מציאות בלתי אפשרית. הם טענו שראו  5 .
את הירח בליל העשרים ותשעה בחודש, אך בלילה שלאחר מכן הוא לא נראה – אם אכן מולד הירח 

היה בליל העשרים ותשעה בחודש, תיאור זה לא ייתכן.
רבי דוסא מביא משל לחיזוק טענתו שמדובר בעדי שקר: 6 .

א. לא ייתכן שעדים יעידו שאישה ילדה, ולמחרת היא תהיה עדיין בהיריון )דימוי ההיריון נובע 
מהדמיון בין צורת הירח לצורתה של "בטן הריונית", ומן השימוש באותם המונחים "עיבור" 

ו"מולד" בשני ההקשרים(.
ב. המשל מסביר את טענתו של רבי דוסא משום שהוא מוכיח שלא ייתכן שהירח יתחדש ויתחיל 

מחזור חדש, ולאחר יום ייעלם שוב. אם אכן ירח חדש נולד, אנו מצפים לראותו הולך וגדל כל 
לילה.
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ייתכן שרבן גמליאל קיבל את עדותם כדי לעודד אנשים אחרים להעיד ולהיות מעורבים בתהליך  7 .
קידוש החודש, ואולי הניח שגם כאן הייתה בעיה של ראות, שהרי בהחלט ייתכן שמולד הירח היה 

בליל העשרים ותשעה, אבל ביום שאחר כך לא נראה, למשל, משום שהיו עננים. 

עמ' 30 | מדרש תמונה 
באיור נראה אדם שבתגובה לשאלת רבן גמליאל: "ומה צורה... " מצביע על ירח מלא. כדאי לשאול את 
התלמידים מה הבעיה בתשובתו ומדוע לא ייתכן שראה את המולד הירח בצורה זו. האיור הוא הזדמנות 

לבחון מה יודעים התלמידים על השתנות צורת הירח לאורך החודש.

עמ' 32—33 | משנה ט: ֹּבא בשלום
יהושע חשבו שעדותם של השניים שסיפרו  ורבי  בן הרכינס  בניגוד לדעתו של רבן גמליאל, רבי דוסא 
שראו את מולד הירח בלילה העשרים ותשעה אף על פי שלא נראה בלילה השלושים, היא עדות שקר. 
רבן גמליאל החליט להאמין לעדים, ומתוקף סמכותו בהיותו נשיא הסנהדרין, הוכרז שהיום השלושים 
של אותו החודש הוא היום הראשון של החודש הבא. החלטה זו העמידה את רבי יהושע במצב לא פשוט: 
מצד אחד, הוא היה חייב לציית לנשיא הסנהדרין, מצד שני, התאריך שקבע בית הדין לא היה נכון לדעתו. 

משנה ט' מתארת מה עשו רבי יהושע ורבן גמליאל לנוכח המחלוקת ומה הוכרע לבסוף.

על השאלות בעמ' 33:
לפי  הכיפורים  יום  חל  שבו  ביום  ובמעותיו  במקלו  אליו  להגיע  יהושע  רבי  על  ציווה  גמליאל  רבן  1 .
חשבונו. מובן שציווי זה העציב את רבי יהושע, מכיוון שמבחינתו משמעות המעשה הזה הייתה חילול 

הכיפורים.
רבי עקיבא דורש את הפסוק "ואלה מועדי ה' אשר תקראו אתם במועדם" כך: "בין בזמנן, בין שלא  2 .
בזמנן, אין לי מועדות אלא אלו". לפי דרשה זו, ה' נותן תוקף למועדים ולחגים על פי המועדים שהעם 
קובע. כלומר, אם העם קבע שחג מסוים יחול ביום מסוים – ה' מאשר את המועד. ומכאן, שגם אם 
רבן גמליאל טועה )בקביעת היום שיום הכיפורים חל בו בעקבות קביעת היום שהוא ראש חודש 
תשרי(, אין לכך חשיבות. אם רבן גמליאל, נציגו של העם, פסק שהחודש מקודש, גם ה' רואה במועד 
שנקבע את המועד הראוי. אם כן, דרשה זו אמורה להביא את רבי יהושע להכיר בסמכותו של רבן 

גמליאל, ולהבין שכל החלטה שהוא מקבל יש לה תוקף גם מבחינת האל.
רבי דוסא ניסה לשכנע את רבי יהושע בנימוק אחר: לפי רבי דוסא, אם נרצה לערער על החלטת  3 .
רבן גמליאל ולהתנגד לה, נצטרך לחזור ולבדוק את כל ההחלטות שהתקבלו בכל בתי הדין במהלך 
ההיסטוריה של עם ישראל מימי משה ועד ימינו ולוודא שלא נעשו בהן טעויות ושאנו אכן יכולים 
לקבל את סמכותם של כל בתי הדין האלה ולראות בהחלטותיהם הכרעות בעלות תוקף בעבורנו. 
לפי רבי דוסא, מכיוון שבדיקה כזאת, כמובן, היא מהלך מוגזם ואף בלתי אפשרי, עלינו לקבל גם את 

ההחלטה הזאת של רבן גמליאל ולא לפקפק בה.
ההבדל בין הנימוק של רבי דוסא לזה של רבי עקיבא הוא שרבי עקיבא טען שכל הכרעה של רבן  4 .
ומחייבת  נכונה  יקבל,   – בעתיד  העם  את  וינהיג  הסנהדרין  בראש  שיעמוד  מי  כל  ושל   – גמליאל 
שקרוב  אפילו  )ואולי  לטעות  יכולים  ודיינים  שנשיאים  סבר  דוסא  רבי  זאת,  לעומת  מלכתחילה; 
לוודאי שהם טועים לפעמים(, אך מכיוון שאיננו יכולים לגלות את כל הטעויות האלה ולהימנע מהן 

לחלוטין עלינו לקבל את סמכותו של רבן גמליאל – ושל כל בית דין בכל דור בדיעבד. 
רבי יהושע החליט להישמע לצו שהטיל עליו רבן גמליאל ולהראות שהוא מקבל את סמכותו של ראש  5 .
הסנהדרין. רבי יהושע הבין, כנראה, שבהיותו מנהיג רוחני עליו לנהוג באיפוק ובאחריות ולהראות 
לעם שאסור לערער על סמכות הסנהדרין, ושאם לא יעשה כן יש חשש שכל אדם ינהג על פי ראות 

עיניו ולא תישמר האחידות והאחדות בעם. 
"רבי  אותו  כינה  הוא  אותו.  ובירך  בראשו  גמליאל  רבן  לו  נשק  יהושע,  רבי  של  למעשה  בתגובה  6 .
ותלמידי", כלומר רבן גמליאל חש שרבי יהושע לימד אותו לקח חשוב. "רבי – בחכמה, ותלמידי – 
שקיבלת את דברי": רבן גמליאל הביע תודה לרבי יהושע שנהג בחכמה, באחריות ובמתינות והבין 

שעליו לקבל את החלטות בית הדין. 

ד ו מ 30ע
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א. תגובה זו מפתיעה שכן בתחילת הסיפור נראה שרבן גמליאל כעס מאוד על רבי יהושע והיה 
מעוניין להשפיל אותו, והנה – גילה כלפיו יחס אוהד דווקא. 

ב. רבן גמליאל הגיב כך כדי להראות לרבי יהושע שהטיל עליו את הצו שהטיל לא מתוך רצון 
לבייש אותו או להראות את כוחו ואת מעמדו של ראש הסנהדרין, אלא מתוך דאגה רחבה 

יותר לעם כולו ומתוך הכרה בחשיבותה של ההכרה בסמכות מרכזית שתכריע בשביל כולם. 

להרחבת העיון במשנה זו ובפרשנויות החדשות שלה מומלץ מאוד לקרוא את שני המאמרים האלה: 
דני שוורץ, "מכוהנים בימינם לנוצרים בשמאלם? לפירושו והתפתחותו של סיפור משנאי )ראש השנה ב, 

ח–ט(", תרביץ עד, א )תשס"ה( 21–41. 
דוד הנשקה, "היאך קיבל ר' יהושע את סמכותו של רבן גמליאל? על שני סיפורים למעשה אחד", תרביץ 

עו, א–ב )תשס"ז( 81–104.

עמ' 32 | מדרש תמונה
יש  באיור נראה אדם המכריז על עצמו "גבר" בעוד הוא עסוק בניקיון הבית ובשטיפת כלים. לכאורה 
וכאן הגבר רומז שעיסוקים אלו הם  כאן סתירה – באופן מסורתי עיסוקים אלו הם עיסוקים נשיים, 

המבטאים את גבריותו דווקא.
איור זה רומז לדברי רבן גמליאל לרבי יהושע. רבן גמליאל כינה את רבי יהושע "רבי ותלמידי", ולכאורה 
יש כאן סתירה – מדוע "הרב" שזה עתה אושרה סמכותו כינה את יריבו הנתון לסמכותו "רבי"? משנה זו 
מלמדת שגדולתו של רבי יהושע התבטאה דווקא בכך שקיבל על עצמו להיות תלמידו של רבן גמליאל, 

דהיינו לקבל את סמכותו, ובזכותה זכה מרבו לתואר "רבי". 

עמ' 33 | משימה
במשניות שלמדנו הועמדה בספק סמכותו של רבן גמליאל להכריע בהלכה )במקרה זה, בקביעת קידוש 
גם במשחקי כדורגל מתעוררת לא פעם השאלה  החודש( במיוחד במקרים שעולה חשש שהוא טועה. 
בדבר סמכותו של השופט לקבוע את תוצאות המשחק. במשחקים רבים הכרעה במצב זה או אחר יכולה 
לשנות את תוצאות המשחק, ומוסכם שבסופו של דבר, השופט הוא המוסמך להכריע. על פי מסקנתו של 
הדיון במשנה, תלמידי י"א צודקים – השופט הוא הסמכות הבלעדית וכל החלטה שלו מחייבת, גם אם 

בדיעבד נראה שטעה. 
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עמ' 34—42 | מסכת ראש השנה, פרק שלישי

מבוא
השופר הוא כלי נשיפה העשוי מקרן של ַאִיל )כבש( ולעתים מקרניים של בהמות אחרות. התקיעה בשופר 
עומדת במרכזו של ראש השנה, המכונה גם "יום תרועה". טקס התקיעה בשופר בראש השנה מבוסס על 
רּו ל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו יוֹם ּתְ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ּכָ ִביִעי ּבְ ְ הציווי בתורה: "ּוַבחֶֹדׁש ַהּשׁ

ָעה ִיְהֶיה ָלֶכם" )במדבר, פרק כט, פסוק א(. 
חז"ל פירשו את הציווי המקראי להריע ביום הזיכרון כמצווה לתקוע בשופר. התורה אינה מסבירה מדוע 
יש לתקוע בשופר בראש השנה. במקרא היה נהוג לתקוע בשופר בימי צרה ומצוקה )ראו למשל, במדבר, 
פרק י, פסוק ט(, או כביטוי של שמחה. במסורת היהודית הובאו טעמים שונים למשמעותה של התקיעה 
פירוש אחר, התקיעה  לפי  יש שראו בה סמל לקריאה לחוטאים לחזור בתשובה.  בשופר בראש השנה. 
בשופר מסמלת את המלכת האל על העם. בתקופה הקדומה היה מקובל לתקוע בשופר בטקס המלכת 

ֶלְך ה' "(.  ֲחצְֹצרוֹת ְוקוֹל ׁשוָֹפר ָהִריעּו ִלְפֵני ַהּמֶ מלך חדש )כנאמר בתהלים, פרק צח, פסוק ו: "ּבַ
ַבְך  ּסְ ּבַ ש"ֶנֱאַחז  האיל  את  ה'  לפני  להזכיר  הוא  השנה  בראש  בשופר  לתקיעה  הידועים  הטעמים  אחד 
מקום יצחק בעֵקדת יצחק )בראשית, פרק כב, פסוק יג(, ומכאן חשיבותה של התקיעה  ַקְרָניו" והוקרב ּבִ ּבְ
בשופר מקרן של איל דווקא. פרשנות זו רואה בתקיעת השופר רמז לסיפור העקדה המבטא את אמונתם 
עוונותינו  לנו את  בנו, שבזכותה אנו מבקשים מה' למחול  יצחק  ושל  הגדולה של אברהם אבי האומה 

בראש השנה. 
השנה  בראש  בשופר  לתקיעה  הנוגעים  השונים  בפרטים  לדיון  מוקדש  השנה  ראש  מסכת  של  ג'  פרק 

ובאירועים אחרים. לפניכם לקט משניות מפרק זה. 

הצעה דידקטית להוראת מסכת ראש השנה, פרק שלישי 
ומהי משמעות התקיעה.  יש לתקוע  כאמור, בתורה כתובה המצווה לתקוע בשופר, אך לא כתוב מדוע 
36(. קול השופר  )ראו משימה בעמ'  כגון פחד, תחינה, קדּושה  בנו תחושות שונות,  קול השופר מעורר 
הוא קול ללא מלודיה, יש בו משהו קדום וראשוני, גם בשל עצם השימוש בכלי שמקורו בטבע ולא כלי 
שהוא מעשה ידי אדם, וגם בשל אופי הקול הבוקע מכלי זה. במובן זה תקיעת השופר יוצרת חוויה בלתי 

אמצעית. 
חז"ל ניסו לצקת משמעות לתוך החובה לתקוע שופר. ניסיון זה מתבטא במבנה המשניות בפרק:

משנה ב: עיסוק בצורת הכלי
משנה ו: עיסוק באיכות הכלי 

משנה ז: עיסוק באיכות הצליל, הקול
עיסוק בכוונת השומע – הבחנה בין שמיעה להקשבה, אבל עדיין מדובר בכוונה "לצאת ידי 

חובה" במצוות שופר, ולא בהפנמה עמוקה יותר.
משנה ח:  חשיבותם של שיעבוד הלב והכוונה. ערך זה מודגש באמצעות דרשה של שני סיפורים מקראיים, 
סיפורים שבהם הייתה התשועה קשורה, לכאורה, לפעולה מאגית )ידי משה בסיפור מלחמת 
עמלק, ונחש הנחושת בסיפור מגיפת הנחשים(. מקומה של משנה זו בזיקה לדיני השופר מבליט 
שעבוד הלב  כוונת הלב )הקשבה המעניקה לקול משמעות של מצווה( לבין  את ההבחנה בין 
משמעות  מקבל  השופר  קול  שבעקבותיהם  משמעות,  מתן  התמקדות,  מוחלטת,  )התכוונות 

רוחנית(.
דופן שכן המשנה היא חיבור הלכתי  יוצאת  היא  ולכן  ח' מובאים דברי אגדה בלבד,  במשנה 

בעיקרו. אם כן, מדוע משנה זו מופיעה כאן? מה המסר שחז"ל רצו למסור כאן בנוגע לשופר?
גורם  הנחושת  ונחש  עמלק,  במלחמת  ישראל  בני  לניצחון  מביאות  משה  ידי  בתורה  בסיפור 
להפסקת המגפה שהכתה בעם )מגפה שנגרמה על ידי שרפים־נחשים שהתנפלו על העם, נשכו 
בו והמיתו רבים(. יש כאן תיאור של נס, של מעשה על־טבעי, מאגי, שמשתמע ממנו, לכאורה, 
ולנחש הנחושת היה כוח משל עצמם. חז"ל סירבו לקבל את המובן המאגי של  שלידי משה 
הסיפור וחיפשו משמעות אחרת. לכן הבחינו חז"ל בין כוונת הלב – מודעות ראשונית, לשעבוד 
הלב – התמסרות, אמונה. ברובד המקראי יש רמז לתפיסה המאגית – מעשה האדם או חפץ 
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מסוים משפיעים על האל )במקרה זה ידי משה ונחש הנחושת(, ואילו תפיסתם של חז"ל היא 
שמעשי האדם )הרמת הידיים( או חפצים מסוימים )נחש הנחושת, השופר( מעוררים את בני 
האדם לתפילה לאל ולשעבוד לבם אליו, ואלה מחוללים שינוי בבני האדם ומסייעים להם לשנות 
את מצבם )לנצח, להתרפא, לעשות תשובה(. ה"הדבקה" )המלאכותית לכאורה( של המשנה 
האגדית־רעיונית לדיני השופר )ובייחוד הסמיכות למשנה העוסקת בכוונת הלב שבשמיעת קול 
איננו  השופר  קול  ששמיעת  הרעיון  לבין  השופר  ומצוות  שופר  הלכות  בין  זיקה  יוצרת  שופר( 
חיצונית  בו משהו הקרוב למאגיה( אלא פעולה  מעשה טקסי־חיצוני סתמי )שאפשר לראות 

המעוררת להפעלות פנימית של השומע, פעולה שהיא זרז )טריגר( לשעבוד הלב של השומע. 
כמו ידי משה ונחש הנחושת )על פי דרשת חז"ל(, גם השופר, משמש אמצעי לדבר שמעבר לו. 
וזרז לשעבוד הלב של העם, גם השופר הוא זרז  כשם שידי משה ונחש הנחושת הם רק סמן 

ומכשיר לכוונה פנימית ולשעבוד הלב לאלוהים. 
זה כוחו של המדרש המתמודד עם הכתוב בתורה. חז"ל נותנים לשופר משמעות אחרת, חדשה, 

ואולי אף מנוגדת למשמעותו המקורית.

עמ' 36 | משימת פתיחה
אם נעצור לרגע, נעצום את עיננו וננסה להקשיב לקולות שמסביבנו, נגלה אלפי צלילים שונים שמקורם 
בדומם, בחי או במעשה ידי אדם: טרטור מנוע של מכונית, ציוץ ציפורים, זמזום של מכשיר חשמלי, צהלות 
ילדים משחקים, בכי תינוק ועוד ועוד. כל אחד מהקולות האלה עשוי לעורר בנו זיכרונות או להתקשר 

לחוויה מסויימת שעברנו בחיינו.
כדאי להשמיע לכיתה סדרה של קולות מעין אלו, כדי להכניס אותם לאווירה וכדי לעזור להם להתחבר 

לתחושות שהקולות המצוינים במשימה מעוררים בהם. 
בכיתה יכולות לעלות התחושות האלה:  1 .

גלי ים: רוגע, חופש, שלווה g 
שעון מעורר: לחץ, התרגשות, עייפות g 

אזעקה: חרדה, לחץ, פחד, חוסר ביטחון g 
צפירה: כבוד, התבוננות פנימית, הרהור g 

צופרי מכונית: פחד, כעס, לחץ g 
צלילי גיטרה: רוגע, שלווה, זיכרונות נעימים g 

רוח: רוגע, שלווה, בדידות g 
טרקטור/מיקסר: טרדה, חוסר שקט, הפרעה g 

צפירה של אמבולנס: פחד, לחץ, חרדה g 
נביחת כלב: תחושה של פחד, לחץ/תחושה טובה g 

כל תלמיד יחשוב על חוויה שהייתה לו בהקשר לצליל או לקול מסוים, ויספר עליה באמצעות חיבור  2 .
או ציור.

ולחזור  במעשיהם  להרהר  להם  וגורם  למחשבה,  האדם  בני  את  מעורר  השופר  קול  הרמב"ם,  לפי  3 .
חשיבות  להם  שאין  חולפים  ובדברים  בעיסוקים  שקועים  אנו  רבות  פעמים  דעתו,  לפי  בתשובה. 

ושוכחים את העיקר, את חשיבות התנהגותנו ואת הצורך לשפר אותה כל העת. 
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עמ' 37 | משנה ב: שופר, קרן ומה שביניהם
להריע  הציווי  מלבד  בשופר.  התקיעה  הוא  השנה  ראש  של  היסודות  אחד  לפרק,  במבוא  שהוסבר  כפי 
בשופר אין במקרא שום התייחסות לפרטים הנוגעים לטקס זה. למשל: ִמקרן של איזה בעל חיים יש ליצור 
את השופר? כיצד מכינים את השופר? אילו קולות צריך השופר להשמיע? מתי צריך לתקוע? וכו'. כדרכם, 
בטיבו של השופר  עוסקת  ב'(  )משנה  השלימו חכמים את הפרטים החסרים במקרא. המשנה שלפנינו 

הכשר לתקיעה בראש השנה. 

על השאלות בעמ' 37:
א.. 1 לפי המשנה, שופר ראוי לתקיעה בראש השנה הוא שופר העשוי קרן של בעלי חיים, מלבד שופר 

העשוי קרן של פרה. 
ב. על פי המשנה שופר שהוא "קרן" אינו שופר כשר )קרן הפרה נקראת בתורה "קרן", ולכן היא אינה 

כשרה לתקיעה(. 
הערה: מפשט המשנה נראה שהמחלוקת בין רבי יוסי לתנא קמא היא סמנטית בלבד. ואולם הסוגיה 

בגמרא נותנת טעם נוסף להבדל שבין "קרן" ל"שופר": 

"שופר"  במשנה([:  קמא  תנא  של  )כלומר  חכמים  של  נימוקם  ]זה  דרבנן  טעמייהו  היינו  אמר:  אביי 
אמר רחמנא ]התורה ציוותה לתקוע דווקא ב"שופר"[ – ולא שניים ושלושה שופרות ]ולא בשופר 
דקאי  כיוון  פרה[,  שופר העשוי מקרן  ]וזה  דפרה  והא  שאיננה מקשה אחת[;  חיים  בעל  של  העשוי מקרן 

גילדי גילדי ]מכיוון שהוא בנוי גלדים גלדים )כמו בצל([ – מיתחזי ]נראה[ כשניים ושלושה שופרות 
]הקרן שלו נראית כמו כמה שופרות הנתונים זה בתוך זה[.

בקרן  מהותי:  הבדל  אלא  סמנטי  הבדל  אינו  ל"שופר"  "קרן"  בין  ההבדל  אביי,  האמורא  דעת  לפי 
גלדים רבים ולכן היא אינה נחשבת שופר )אלא שופרות רבים(. רק בעלי חיים שקרנם היא "שופר", 

כלומר מקשה אחת, עומדים בקריטריון שקבעה התורה.
הבאה  המשנה  ואכן,  עליה?  לו  יש  יתרון  איזה  הקרן?  על  השופר  עדיף  במה  השאלה:  נשאלת  כאן 
שאנו עוסקים בה )משנה ו', עמ' 38( קובעת שהשופר צריך להיות פשוט ועשוי מקשה אחת, וששופר 
שנסדק או הודבק פסול. ייתכן מאוד שאביי חשב ש"הקרן" מזכירה שופר שהודבק או הורכב מכמה 

שברי שופרות, כלומר שופר פגום, ולכן היא פסולה. 
א. עמדתו של רבי יוסי במשנה היא שגם קרן של פרה כשרה, משום שבתורה נקראו כל השופרות   2 .

"קרן".
יוסי מבסס את דעתו על פסוק מספר יהושע, שם מדובר בשופר והוא נקרא קרן: "במשך  ב. רבי 

בקרן היובל".

עמ' 37 | מדרש תמונה
בשלט שבראש הדוכן הנראה באיור מכונים המוצרים המוצעים למכירה בכינוייהם הלועזיים: פריז'ידר, 
ֶוספה ופלאפון, ומסיבה זו נמנעים עוברי האורח שבאיור מלקנות את הסחורה. האיור רומז לדברי המשנה 
בדבר קרן של פרה, שאיננה כשרה לעניין תקיעת השופר רק משום ששמה "קרן" ולא "שופר". רבי יוסי 
חולק על דעת חכמים בעניין זה וסבור ש"שופר" ו"קרן" הם היינו הך, ואין לפסול את קרן הפרה רק בגלל 

שמה.
עם ההתבוננות באיור אפשר לשאול: מה כוחו של ֶׁשם? האם השם מעיד על מהות החפץ ועל טיבו של 

האדם? אפשר להרחיב את הדיון ולשאול האם יש טעם לפגם בשימוש הרווח במילים לועזיות. 

ד ו מ 37ע
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3עמ' 38 | משנה ו: שופר שנסדק
לאחר שעסקנו בשאלה מאיזו קרן ראוי להכין שופר, עוברת המשנה לדון בפגמים בשופר עצמו העלולים 

לגרום לפסילתו. 

על השאלות בעמ' 38:
שופר סדוק שהדביקו אותו – פסול; שופר העשוי משברים של כמה שופרות – פסול; שופר שננקב  1 .

בו נקב המפריע להשמעת הקול – פסול )גם אם סותמים את הנקב(.
שופר שיש בו חור יהיה כשר לאחר התיקון, רק בתנאי שלפני התיקון חור זה לא הפריע להשמעת  2 .

הקול.
שופר שתוקעים בו בראש השנה צריך להיות שלם וללא פגם, כדי להעיד על היחס ועל החשיבות  3 .
התקיעה  בזמן  קושי  למנוע  באים  אלו  שתנאים  לשער  אפשר  כן,  כמו  בשופר.  לתקיעה  שמעניקים 
בשופר. ראינו שלפי תפיסת הרמב"ם קול השופר צריך לעורר את הציבור לחשבון נפש. כדי שהקהל 
יוכל להתרכז בתקיעה ובמשמעותה, על הצליל להיות ברור וצלול, וכל הפרעה או תקלה בהשמעת 

הקול עלולה לפגוע בחוויה של קהל המתפללים ובהשגת המטרה. 

עמ' 38 | מדרש תמונה
הנגן שבאיור גורם נזק לקונטרבס שבידיו על ידי השימוש במסור ולכן – על פי דיווחו של המנצח – נפגע 
גם הצליל הבוקע מכלי הנגינה. האיור ממחיש את הקשר בין איכות הכלי לאיכות הצליל, כפי שהמשנה 
דנה בחשיבות איכות השופר לעניין הצליל המופק ממנו: "אם מעכב את התקיעה – פסול, ואם לאו – 

כשר". 
הנגן באיור טוען שרצה לשנות את הכלי משום ששעמם לו לשמוע את אותו הצליל כל הזמן. אפשר לדון 
בשאלה: מדוע חשוב כל כך לשמור על צליל השופר כמות שהוא ולא לשנותו? מה כוחו של הצליל החוזר 

על עצמו כצורתו מידי שנה בשנה? מה כוחו של טקס קבוע שאיננו משתנה עם הזמן?

עמ' 39—40 | משנה ז: תיאום כוונות
לאחר שעסקנו בדינים הנוגעים לשופר עצמו, עוברת המשנה לדון בפרטים הנוגעים לשמיעת קול השופר.

 

עמ' 39 | מדרש תמונה
האיור רומז לסיפור המקראי על שר המשקים ושר האופים של פרעה שנאסרו בבית האסורים עם יוסף 
וביקשו ממנו לפתור את חלומותיהם )בראשית, פרק מ(. כידוע, שר המשקים חזר לשרת את המלך ואילו 
דבר  על  והשגיח"  "התכוון  המשקים  שר  ביניהם:  להבדל  הסבר  מציע  האיור  להורג.  הוצא  האופים  שר 
המאפה, וכישלונו לא נבע מחוסר תשומת לב )כך על פי המדרש(, ואילו שר האופים "שם פס" וכישלונו 
נבע מרשלנות. האיור מבטא את הרעיון המופיע במשנה ז', שמצווה זקוקה לכוונה – אם הפעולה נעשתה 
כראוי )במקרה זה תקיעת השופר(, אך האדם לא התכוון לצאת ידי חובה ורק עשה את הפעולה כבדרך 

אגב )במקרה זה, שמע את קול השופר(, הוא לא קיים את המצווה. 

על השאלות בעמ' 40: 
תקיעה בתוך בור, דּות או פיטס יוצרת הד. 1 .

אדם התוקע בתוך בור, דות או פיטס יוצא ידי חובה רק אם שמע את קול השופר עצמו ולא הד. 2 .
כדי לצאת ידי חובת שמיעת השופר, על האדם לכוון את ִלּבו, להתכוון לצאת ידי חובת המצווה, ולא  3 .

רק לשמוע את קול השופר בדרך אגב או במקרה. 
יוון ִלּבו. וזה – לא ִכיוון לבו" – שני אנשים ששמעו את אותו הקול, קול השופר הבוקע מבית  	. "זה – ּכִ
הכנסת, ובכל זאת, אחד מהם יצא ידי חובה והשני לא, משום שאחד – כיוון את לבו, כלומר התכוון 

לקיים את מצוות השופר בזמן השמיעה, ואילו השני – לא כיוון את לבו ולכן לא יצא ידי חובה. 

ד ו מ 38ע

ד ו מ 39ע

ד ו מ 40ע



דקסם המשנה  ו מ 41 ע

עמ' 40 | משימה
פירושים אפשריים למשפט "שהכוונה נותנת אמונה": אם עשיית המעשה אינה רק עשייה טכנית,  1 .
אלא נוספת לה כוונה לעשותו, מתחזקת התחושה שאכן יש לדבר משמעות נוספת. במובן זה הכוונה 

בעת עשיית מצוות מחזקת את המשמעות הדתית שלהן, את האמונה באל.
אפשר לפרש את הביטוי "כיוון ִלּבו" ברוח השיר של מאיר בנאי, כניסיון למצוא משמעות במעשים  2 .
שלנו. אפשר לקשור זאת גם לדברי הרמב"ם בתחילת הפרק – אמנם השופר הוא גזרת הכתוב, אבל 
אנחנו יכולים וצריכים לצקת למעשה זה משמעות ועומק, ובעזרת שמיעת השופר להרהר במעשינו. 

עמ' 41—42 | משנה ח: בעזרת השמים
במשנה הקודמת עמדנו על ההבחנה בין מי שכיוון את לבו לצאת ידי חובת קיום המצווה לשמוע קול 

שופר לבין מי שלא כיוון את לבו. המשנה שלפנינו מרחיבה את משמעות כוונת הלב לעניינים נוספים. 

עמ' 41 | מדרש תמונה
התמרור  את  מפרשת  האישה  אחרת:  התמרור  את  מפרשת  אחת  כל  דמויות,  שתי  מופיעות  זה  באיור 
כפשוטו – סימן שצריך לעצור, ואילו האיש יוצק לתוך סימן היד המצביעה כלפי מעלה משמעות רוחנית. 

ההבדל ביניהם דומה להבדל בין הסיפור המקראי על ידיו של משה לפרשנותם של חז"ל את הסיפור. 

על השאלות בעמ' 42: 
הסבר אפשרי לקשר בין הרמת ידי משה ליחסי הכוחות במלחמה )נוסף על ההסברים שניתנו במקרא  1 .
ובמשנה(: כאשר הרים משה את ידיו העם ראה בו מנהיג חזק, וזה העלה את המורל ואת המוטיבציה 
לעם  שהורו  טקטיים  סימנים  היו  משה  של  הידיים  שתנועות  היא  אחרת  אפשרות  הלוחמים.  של 

ישראל כיצד להילחם, ואיך לנהל את הקרב מול עמלק.
המשנה יוצאת נגד הטענה שהניצחון על עמלק הושג בזכות כוחו הפלאי של משה. 2 .

לפי המדרש, הניצחון הושג בזכות אמונתם של בני ישראל באל. 3 .
המשנה מסבירה את יכולת הריפוי של נחש הנחושת באותו הסבר: לא נחש הנחושת עצמו ריפא את  4 .
החולים באמצעות כוח פלאי כלשהו שהיה בו, אלא בני ישראל נרפאו משום שהאמינו בה'. הנחש היה 

אמצעי בלבד לביטוי אמונה זו.
השנה:  בראש  השופר  תקיעת  בדבר  ברור  מסר  מעבירה  בשופר  העיסוק  את  החותמת  המשנה  א.. 5 

השופר הוא אמצעי לעורר את העם לאמונה בה', ואין בו בעצמו או בקול הבוקע ממנו כוח כלשהו.
ב. גם לפי הרמב"ם יש לשופר תפקיד מעורר, השופר הוא אמצעי המביא את האדם לאמונה ולחשבון 

נפש. 
יש הבדל בין הרמב"ם לבין עורך המשנה במשמעות שהם מייחסים לכוונה הנלווית לתקיעה בשופר: 
הרמב"ם רואה בשופר זרז לתהליך נפשי ומוסרי בעיקרו )חשבון נפש וחזרה בתשובה( ואילו עורך 

המשנה מדגיש את ההיבט הדתי – שעבוד הלב לשמים. 

הרחבה: שילוב דברי אגדה במשנה
בסיכום הלימוד על השופר ותפקידו על פי המשנה, כדאי להזכיר את המושגים אגדה והלכה, ואת שילובה 
האגדה בדברי הלכה. לא שכיח למצוא במשנה – חיבור הלכתי מעיקרו – דברי אגדה. לכן ראוי להתעכב 
במקומות הספורים שבהם מובא במשנה מדרש על סיפורים מקראיים )במקרה זה על מלחמת בני ישראל 
בעמלק ועל נחש הנחושת(, מדרש המעניק לסיפורים המקראיים משמעות חדשה, ואולי אף סותרת את 

פשט הסיפור בתורה.
 כך מסכם החוקר יונה פרנקל את מטרת האגדות המופיעות לצד ההלכות בגוף המשנה:

... מעבר לחובה לקיים למעשה את ההלכה )שבשבילה נוצר חיבור המשנה, ללא ספק(, 
יש ליהודי חובות דתיות אשר אינן ניתנות לניסוח כללי ומחייב. רגילים לדבר במקרה 
כזה על 'לפנים משורת הדין', אך ביטוי זה אינו משקף את ההמלצה שיהודי יהיה ער 
לסכנות מוסריות־חברתיות ודתיות ולא רק לסכנות ריאליות )ברכות פ"ד מ"ב(; יכוון 

ד ו מ 41ע
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את ליבו לשמיים ולא רק יקיים את המצווה כהלכתה )ר"ה פ"ג מ"ז–מ"ח(; ירגיש נזוף 
משמיים כשאין מאפשרים לו )מטעמים הלכתיים( לקיים מצווה )סוכה פ"ב מ"ט(; 
קטעי  לרוב  המשותף  המכנה  מ"ג(.  פ"ו  )כריתות  ספק  מתוך  אשמה  הרגשת  ויחוש 
ויגיע  לו,  בלבדית  אישית,  אחריות  ירגיש  שהאדם  כן  על  הוא  בהם  שעסקנו  האגדה 

לתודעה עצמית לגבי החובה לחיות את חייו הוא לפני בוראו...
)יונה פרנקל, "האגדה שבמשנה", מחקרי תלמוד ג' )תשס"ה(, עמ' 678(

לסיום הלימוד אפשר לדון בשאלות האלה:
מה תפקידם של דברי אגדה בחיבור ההלכתי? g 

ממה נובעת סמכותם של חז"ל בבואם לפרש את המקרא? מאין נובעת סמכותם לשנות את  g 
משמעות של הכתובים?

מה הניע את חז"ל לפרש כך את הסיפורים מהתורה? g 
מה מוסיף לכם המדרש על ההלכה? g 

באופן כללי, מה טיב הזיקה בין חוק או הלכה לבין רעיון או משמעות? g 
באילו תחומים נוספים בחייכם אתם רואים את שני ההיבטים הללו )הלכה ואגדה(? g 
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הצעה דידקטית ללימוד מסכת יומא, פרק שמיני
איסוריו  כל  על   – הכיפורים  יום  האם  הכפרה:  שאלת  היא  זה  פרק  במרכז  העומדת  הרעיונית  השאלה 
ומנהגיו – מכפר על חטאיו של האדם "באופן אוטומטי", או שמא נדרש תהליך מורכב ומהותי יותר של 

התבוננות פנימית וחזרה בתשובה? 
שאלה זו באה לידי ביטוי במבנה הפרק: הפרק נפתח באיסורים החלים על האדם ביום הכיפורים ומסתיים 
בשני מדרשים על מהותו של יום הכיפורים. המדרשים משקפים מתח בין שתי תפיסות: לפי תפיסה אחת, 
ה' מטהר את עם ישראל, ומכאן שיום הכיפורים מכפר על הכול, ואילו לפי התפיסה האחרת, יום הכיפורים 
אינו מכפר על עֵברות שבין אדם לחברו, והאדם נדרש לקבל אחריות למעשיו ולבקש סליחה מהנפגע. לפי 
נותן לאדם מסגרת שבתוכה הוא נדרש להתבונן פנימה ולעשות חשבון נפש,  יום הכיפורים  זו,  תפיסה 

כלומר, הכפרה איננה אוטומטית אלא באה רק בעקבות כוונתו של האדם לחזור בתשובה. 
מדרש ממדרש ההלכה ספרא על פרשת אמור דן בכוחות הכפרה המיוחדים של יום הכיפורים, וביחס 

המורכב שבין היום עצמו, תהליך החזרה בתשובה, הטקסים המיוחדים של יום הכיפורים והכפרה: 

מקרא קודש יום כיפורים הוא ועניתם את נפשותיכם כי כפורים הוא, וכל מלאכה לא 
תעשו כי כיפורים )על פי ויקרא כג, כז–כט(. 

שיכול אין לי אלא )היה אפשר לחשוב שאין( יום הכיפורים מכפר אלא אם כן עשאו מקרא 
ועשה  בו  נתענה  ולא  בו מלאכה; לא קראו מקרא קודש,  ולא עשה  והתענה,  קודש, 
מלאכה, מניין אפילו שלא עשאו מקרא קודש ]בכל זאת הוא מכפר[? תלמוד לומר "יום 

הכיפורים הוא".
ועם  הקורבנות  עם  אלא  מכפר  הכיפורים  יום  שאין(  לחשוב  אפשר  )היה  לי  אין  שיכול 
היום  שעירים  ואין  קורבנות  שאין  פי  על  אף  ומניין  מכפר;  הכיפורים  יום  השעירים 

מכפר? תלמוד לומר "יום הכיפורים הוא".
ואשם  ודין הוא חטאת  ]בתשובה[?  ועל שאינם שבים  ]בתשובה[  יכפר על השבים  יכול 
מכפרים ויום הכיפורים מכפר. מה )כשם ש(חטאת ואשם אין מכפרים אלא על השבים, 

אף יום הכיפורים לא יכפר אלא על השבים.
)ספרא, פרשת אמור, פרק יד(

מדרש זה מציע שאפילו אם האדם לא ציין את יום הכיפורים כפי שמקובל – לא קרא לו "מקרא קודש", 
לא התענה בו, או עשה בו מלאכה – חטאיו מתכפרים. המדרש אף מוסיף שגם עבודת המקדש המיוחדת 
של יום הכיפורים איננה תנאי לכפרה. עם זאת, המדרש מדגיש שיום הכיפורים איננו מכפר על מי שאינם 
את  קיימו  אם  גם   – "תשובה"(  )המכונה  ושינוי  רפלקסיה  של  בתהליך  פותחים  ואינם  חרטה  מביעים 
יתר המצוות הקשורות ביום המוזכרות לעיל. על פי המדרש, התנאי היחיד לכפרה ביום הכיפורים הוא 

התשובה, וזה עניינו המהותי של היום. 
אפשר לפתוח את לימוד הפרק בשאלה: מה מטרתו של יום הכיפורים? מה מצפים התלמידים שיקרה 
ביום זה? במי תלויה הכפרה שיום זה מעניק כביכול? מה אני מצפה מעצמי ומאחרים ביום זה? האם יום 
הכיפורים הוא יום "פרטי" שבו אדם עומד מול עצמו ומול האל, או יום "חברתי" שהאדם עומד בו מול 
חברו? לאור שאלות מעין אלו, אפשר להראות את המתח בין שתי התפיסות השונות של יום הכיפורים, 

כפי שהוא בא לידי ביטוי במשנה.
חשוב לשים לב שבפרק זה במשנה מופיע גם נושא אחר לגמרי – היחס לגוי. המשנה עוסקת בנושא זה 
54( הנוכרי מוזכר  ז' )עמ'  ובפיקוח נפש בשבת. במשנה  בעקבות העיסוק בפיקוח נפש ביום הכיפורים 
נוכרי(  יהודי או  ידוע אם מי שלכוד מתחת לגל האבנים הוא  כדי להבהיר שבמקרה של ספק )אם לא 
יש להסיר את גל האבנים בשבת, אף על פי שזה חילול שבת. בשולי הדף מופיע הסבר על המונח "ספק 
נוכרי" וכדאי להתעכב עליו עם התלמידים ולדון בשינויים שחלו בשאלת היחס לנוכרי עם השנים ולאור 
את  ולשאול  ובחברה,  במדינה  בהלכה,   – היום  לגוי  ביחס  לדון  אפשר  כן,  כמו  ההיסטוריות.  הנסיבות 

התלמידים כיצד ראוי בעיניהם להתייחס למי שאינם יהודים. 

ד ו מ 44ע
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עמ' 47 —48 | משנה א: האכילה והשתייה אסורים
ִביִעי ]חודש תשרי[...  ְ ָעׂשוֹר ]בעשירי[ ַלחֶֹדׁש ַהּשׁ לפי התורה צריך ל"ענות את הנפש" ביום הכיפורים: "... ּבֶ
ִרים הּוא... ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם... " )ויקרא, פרק כג, פסוק כז(. חכמים הסבירו ש"עינוי הנפש"  ּפֻ יוֹם ַהּכִ

שמצווים עליו ביום הכיפורים כולל חמישה איסורים המפורטים במשנה שלפנינו. 

על השאלות בעמ' 48:
חמשת האיסורים ביום הכיפורים הם: 1 .

א. אכילה ושתייה
ב. רחיצה

ג. סיכה – עיסוי הגוף בשמן או במשחות 
ד. נעילת הסנדל – נעילת נעל מעור
ה. תשמיש המיטה – קיום יחסי מין

ביום  פניהם  את  לרחוץ  מותר  לנישואיה(  הראשון  בחודש  )אישה  ולכלה  למלך  אליעזר,  רבי  לפי  2 .
הכיפורים. הסיבה שלמלך מותר לרחוץ את פניו נובעת כנראה ממעמדו – אין זה יאה למלך להראות 
בציבור בלי שירחץ את פניו. המלך הוא אדם המייצג את הכלל, ובשל מעמדו עליו לשמור על הופעה 
מכובדת כל העת. מאותה סיבה חלים על המלך חוקים מיוחדים אחרים: "אין רוכבין על סוסו ]של 
המלך[, ואין יושבין על כסאו, ואין משתמשין בשרביטו, ואין רואין אותו כשהוא מסתפר ולא כשהוא 
ערום ולא בבית המרחץ, שנאמר )דברים, פרק יז, פסוק טו( 'שום תשים עליך מלך', שתהא אימתו 
 עליך" )משנה, מסכת סנהדרין ב, ה(. הסיבה שלכלה מותר לרחוץ את פניה ביום הכיפורים אחרת – 
לחיה  בעלה.  ובעיני  עצמה  בעיני  יפה  להיות  על הכלה  הכלולות  חוגגת את שמחת  בתקופה שהיא 

)אישה בחודש הראשון לאחר הלידה( מותר לנעול נעלי עור ביום הכיפורים מטעמי נוחות. 
חכמים טוענים שהאיסורים ביום הכיפורים הם מוחלטים ומחייבים את כל העם, בלי קשר למעמד  3 .
או למצב האישי של האדם ביום זה. ייתכן שחכמים רצו לשמור על אחדות ואחידות בעם ולא לפתוח 
פתח להיתרים. רבי אליעזר, לעומת זאת, ראה לנכון להתחשב במצבם של המלך, הכלה והיולדת, ולכן 

טען שבשבילם אפשר להגמיש מעט את האיסורים ביום הכיפורים.
ולדברי רבי אליעזר, משום שמריחת משחה איננה עונה על  נוהגת בניגוד לדברי חכמים  א.. 4 אלונה 

הקריטריונים המקלים שצוינו במשנה. 
ב. צחי נוהג בניגוד לדברי המשנה. גם בהקלות שבדברי רבי אליעזר אין הקלה שהיא בבחינת "ויתור" 

על אחד האיסורים מפני שהאדם "מתעב" משהו שהוא תוצאה או השלכה של האיסור.
ג. דפנה נוהגת ברוח דעתו של רבי אליעזר, המבחין בין אנשים רגילים לנציגי הציבור. דפנה היא נציגת 
הציבור, והיא סבורה שבשל מעמדה זה עליה להיראות ייצוגית ולהופיע למעמד בצורה מכובדת גם 
ביום הכיפורים. עם זאת, המעשים המסוימים שהיא עושה כדי להראות ייצוגית מספיק אינם עולה 
בקנה אחד עם פסיקתו של רבי אליעזר )וודאי לא עם פסיקת חכמים(, שכן גם רבי אליעזר אינו מתיר 

איפור אלא רק רחיצת פנים. 
המשפטים מייצגים כמה תפיסות רווחות ביחס לצום ביום הכיפורים. השאיפה היא שהתלמידים ידחו  5 .
את התפיסות הבאות לידי ביטוי במשפטים א', ג' ו־ה' ויאמצו את העמדות המופיעות במשפטים ב' 
ו־ד'. מכל מקום, חשובים הנימוקים של התלמדים לאימוץ או לדחייה של המשפטים, שכן הנימוקים 

משקפים את מידת הבנתו של התלמיד את הנלמד. 

עמ' 47 | מדרש תמונה
בלוני הדיבור והאיורים שהוספו לציורו של גוטליב ממחישים את ההקלות על איסורי יום הכיפורים לפי 
רבי אליעזר: מלך )באיור הוא מופיע במרכז, חבוש כתר(, שעליו אומר אחד המתפללים שהוא שמח שבחר 
להתפלל ִאתם בשטיבל; כלה, שעליה מדברות שתי הנשים בפינה הימנית של הציור, וחיה )יולדת בחודש 

הראשון אחרי הלידה(, שעליה מדברת האישה בצד שמאל של הציור. 
אפשר להשתמש בתמונה כתרגיל בהבנת המשנה, לבקש מהתלמידים לזהות באיור את שלוש הדמויות 

המוזכרות במשנה, ולהסביר במה מקל רבי אליעזר על האנשים האלה.

stockxept

ד ו מ 48ע
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עמ' 49 | משנה ד: לאט לאט מתרגלים
לפי ההלכה, רק מבוגרים חייבים לצום ביום הכיפורים. משנה ד' מלמדת כיצד יש להרגיל את הילדים 

הקטנים לצום, בשנים שלפני היותם חייבים במצווה. 

על השאלות בעמ' 49:
ילדים קטנים אינם חייבים להתענות ביום הכיפורים, משום שהם צעירים מדי ואינם חייבים במצוות.  1 .

כמו כן, מבחינה גופנית ופסיכולוגית, הם אינם בשלים לכך והדבר אף עלול לסכן אותם.
)ראו  מינית  לבגרות  הגיעם  שלפני  בשנתיים  או  שנה  ּבַ לתענית  הילדים  את  להכין  מציעה  המשנה  2 .

ההערה להלן(, כדי שיתרגלו לצום בהדרגה. 

הערה: על פי החוקר יצחק גילת, ההתייחסות אל המתבגרים בתקופת המשנה הייתה שונה מן ההתייחסות 
שאנו מכירים כיום, ולמעשה לא היה באותה התקופה "גיל מצוות" קבוע, אלא כל נער ונערה קיבלו על 

עצמם לקיים את המצוות כאשר היו מוכנים לכך:

ההלכה הקדומה לא הכירה את גיל שלוש־עשרה כגיל חובה למצוות התורה. אדרבא, 
הילד  של  הפיסית  ליכולתו  בהתאם  הרך  לגיל  זו  חובה  הקדימה  הראשונה  ההלכה 
ולבגרות  לבגרות שכלית  הנוגעים  לעניינים  גיסא,  בפועל את המצווה. מאידך  לבצע 
אחת־עשרה  בין  הגילים  ואת  הגוף  סימני  את  הקדומה  ההלכה  גם  הכירה  ביולוגית, 
לשלוש־עשרה כגילי מעבר מקטנות לבגרות. תחילה היו מחליטים בשעת הצורך על 
גיל הבגרות של היחיד על פי בדיקות אינדיבידואליות. אולם מימי האמוראים נתגבשה 
המגמה ליצור אחידות במועדי חלותם של חיובי הקטן במצוות. הן גיל החיוב והן גיל 
והמצוות שהילד עושה  )ולבת – שתים־עשרה(,  לגיל שלוש־עשרה  נקבעו  הענישה 
לפני גיל זה הוגדרו כמצוות מדרבנן. ברבות הימים נתנסחה האמרה "בן שלוש־עשרה 

למצוות", אשר השתרשה בתודעת האומה ונעשתה הלכה לדורות. 
)יצחק גילת, פרקים בהשתלשלות ההלכה, רמת גן תשנ"ב, עמ' 31(

עמ' 49 | משימה
דוגמאות למצבים הדורשים הסתגלות הדרגתית: גמילה מחיתולים, התרגלות לדרישות בבית הספר,  1 .
יכולים  דני  של  הוריו  בהתחלה   – בחוברת  המובאת  הדוגמה  על  במשקל.  ירידה  בספורט,  עיסוק 
לסדר את רוב הצעצועים בעצמם, אך לדרוש מדני שיחזיר צעצוע או משחק אחד למקום. בימים 
הבאים הם יכולים לדרוש מדני לאסוף יותר ויותר צעצועים בכוחות עצמו, עד שיתרגל לעשות זאת 

לבדו, עם מעט עזרה והכוונה של הוריו. 
דוגמאות למצבים שאינם דורשים הדרגתית: קבלת רישיון נהיגה, גיוס לצבא וכיוצ"ב.  2 .

עמ' 49 | מדרש תמונה
וככל  במבה,  של  מאוד  גדולה  שקית  מקבל  התינוק  במשנה:  המוזכרת  ההדרגה  את  ממחיש  האיור 
שהילדים מתבגרים, השקית הולכת וקטנה. הרעיון המובע כאן הוא שבעניין החינוך לצּום יש חשיבות 
להדרגתיות )להבדיל מהאפשרות לדרוש מהילד לצום בשנה מסוימת ללא הכנה מראש(. אפשר לשאול 

את התלמידים אם המצב המתואר באיור מוכר להם, ואם גם הם מתרגלים לצּום בהדרגה. 

ד ו מ 49ע
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עמ' 50—51 | משנה ה: מתים לאכול
למרות חשיבותה של מצוות הצום ביום הכיפורים, אם הצום מסכן את בריאות הצמים, מותר ואף חובה 

לאכול, כפי שמתואר במשנה ה'.

על השאלות בעמ' 51:
לפי המשנה, לאנשים האלה מותר לאכול ביום הכיפורים: לאישה בהיריון שחשה חולשה בעקבות  1 .

הרחת דבר מאכל, ולאדם חולה.
בדבר החולה – יש להאכילו על פי הנחיות הרופאים, ואם אין בסביבה רופאים היכולים לקבוע אם  2 .
לאדם מותר לאכול ביום הכיפורים או לא, ואם כן, כמה, צריך להאכיל את החולה כדי שיתאושש, 

והוא בעצמו צריך לקבוע את הכמות.
. 3 המשנה מתירה לאישה בהיריון ולחולה לאכול משום שמדובר בפיקוח נפש, והצום – על אף חשיבותו – 

אינו מצדיק סכנת חיים. 
א.. 4 דוגמאות אפשריות למקרים שמותר לחלל בהם את יום הכיפורים: הצלת אדם משֵרפה, התעלפות, 

התייבשות, אישה בהיריון שאינה חשה בטוב.
ב. הכלל הוא "פיקוח נפש", כלומר כל מצב שיש בו חשש לחיי אדם מותר ואף חובה לחלל את יום 

הכיפורים בגללו.

עמ' 50 | מדרש תמונה
השועל שבצד ימין מייצג את החוק היבש )השער סגור ולכן אסור להיכנס ולאכול מהענבים(, ואילו השועל 
שבצד שמאל – את המצב "לפנים משורת הדין" )משום שהוא "חולה על ענבים", יש הצדקה שיפרוץ 
פנימה(. האיור רומז למילים: "חולה, מאכילין אותו על פי בקיאין; ואם אין שם בקיאין, מאכילין אותו 
על פי עצמו, עד שיאמר די". על פי המשנה, מלכתחילה ההחלטה להאכיל אדם חולה צריכה להתקבל רק 
בהתייעצות עם רופא מוסמך שיקבע כיצד לטפל בחולה, אבל בדיעבד, אם אין רופא, אפשר לסמוך על 

דברי החולה עצמו. 
השועל השמאלי באיור טוען שהוא "חולה על ענבים". לפי המשנה, האם דבריו אלו מצדיקים את פריצת 

הגדר?

עמ' 51 | משימה
יש לבחון מה המצב המתואר בכל איור ואם מותר  כדי למלא את המשימה כדאי להשתמש באיורים. 

לדעת התלמידים להפר את החוק במקרה זה. 
באיור הראשון נראה ילד הדוחף אנשים בדרכו לבית הספר – במקרה זה אין סיבה מוצדקת להפרת כללי 

הנימוס.
כאן  יש  כלומר,  דו"ח,  לו  לכתוב  צריך  אינו  השוטר   – אדום  באור  העובר  אמבולנס  נראה  השני  באיור 

הצדקה להפרת החוק, מכיוון שאפשר להניח שמדובר בפיקוח נפש.
האישה באיור השלישי הורסת רכוש שאינו שלה, אבל ההצדקה לכך היא הצלת חיי התינוק הנעול בתוך 

המכונית. 
באיור האחרון כיפה אדומה קוטפת פרחים מוגנים כדי להביאם לסבתה – כאן יש הפרה של החוק ללא 

סיבה מוצדקת. 

עמ' 52—53 | משנה ו: אוכלי ֹֹֹל
גם  דנה  זה, המשנה  דיון  ביום הכיפורים. אגב  במשנה הקודמת למדנו על מקרים שמותר לאכול בהם 

בעיקרון שלפיו אדם הנמצא בסכנת חיים – מותר להאכילו במאכלים לא כשרים כדי שיתרפא.  ד ו מ 51ע

ד ו מ 50ע
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על השאלות בעמ' 53:
אדם שתקף אותו בולמוס – מאכילים אותו בכל סוגי המאכל )אפילו מאכלים שאינם כשרים( עד  1 .

שהוא מתאושש, משום שהוא נחשב חולה.
משום  אסור  מסוים(  )איבר  הכלב  של  הכבד  בחצר  שננשך  אדם  להאכיל  המנהג  חכמים,  לפי  א.  2 .

שמדובר במנהג שמקורו במאגיה )כישוף(, ואילו רבי מתיא מתיר.
ב. אפשר להניח שחכמים היו מתירים נוהג זה אם זה אכן היה מציל את האדם שננשך, כפי שבתחילת 

המשנה הם מתירים להאכיל אדם שאחזו בולמוס במאכלים שאינם כשרים כדי לרפא אותו.
על פי משנתנו מותר לחלל את השבת אם יש חשש לחיי אדם. 3 .

א. העיקרון המשותף לשלושת המקרים המובאים במשנה הוא שמותר לעבור על איסור כדי לרפא  4 .
אדם או כדי להצילו מסכנת חיים )חשוב להדגיש שנראה שכוונת המשנה היא שמותר לבצע פעולות 
הכיפורים,  ביום  האכילה  איסור   – המדוברים  האיסורים  מוטלים  שעליו  יהודי,  להציל  בכדי  אלו 

האיסור לאכול בהמה טרפה והאיסור לחלל שבת(.
ב. עיקרון זה דומה לעיקרון שנידון במשנה הקודמת, משום שגם ההיתר לאכול ביום הכיפורים נוגע 

לאנשים שנשקפת סכנה לחייהם.
ג. אמנם העניינים המובאים במשנה זו אינם נוגעים ליום הכיפורים, אבל הם קשורים קשר אסוציאטיבי 

לעיקרון ש"פיקוח נפש דוחה מצוות".

עמ' 54—55 | משנה ז: זהירות מפולת!
במשנה הקודמת למדנו שיש מצבים הדוחים את קיום חוקי ההלכה, ולפיכך מותר להאכיל אדם חולה 
במזון לא כשר כדי שיתרפא. בהמשך לעיקרון זה, מלמדת משנה ז' כלל נוסף, ולפיו אם יש ספק סכנת 

חיים, מותר לחלל את השבת. 

על השאלות בעמ' 54:
דוחה  נפש  "פיקוח  העיקרון  פי  על  שם,  שנלכד  האדם  את  להציל  כדי  בשבת  מפולת  לפנות  מותר  1 .

שבת".
אם ברור לחלוטין שאין ניצולים מתחת לגל האבנים – יש לפנות את הגל רק לאחר צאת השבת. 2 .

עמ' 54 | מדרש תמונה
ספק  נוכרי  ו"ספק  מת",  ספק  חי  "ספק  במשנה:  המוזכרים  קריטריונים  שני  ביטוי  לידי  באים  באיור 

ישראל" )האנפה היא עוף לא כשר(. 

עמ' 55 | משימה
המשנה עוסקת במפולת שאירעה בשבת, נוכח שלושה ספקות: 

"ספק הוא שם ספק אינו שם" – על פי המשנה, אם לא ברור אם יש בני אדם תחת ההריסות,  g 
יש לפעול בהנחה שיש כאלה, ומותר לחלל את השבת שמא יש שם מישהו הזקוק לעזרה. משמע 

שאם ברור שאין שם איש – אסור לפנות את גל האבנים בשבת. 
"ספק חי ספק מת" –על פי המשנה, אם לא ברור אם מי שקבור תחת המפולת חי או מת, יש  g 
ומחללים את השבת מפני שחילול השבת עשוי להציל חיים. משמע  חי,  לפעול בהנחה שהוא 

שאם ברור שהאדם הקבור כבר מת – אסור לפנות את גל האבנים בשבת.
"ספק ישראל ספק נוכרי"– על פי המשנה, אם לא ברור אם האנשים הקבורים תחת בגל הם  g 
יהודים או נוכרים, יש לפעול בהנחה שהם יהודים, ומחללים את השבת, מפני שראוי לחלל את 
השבת בכדי להציל את חייו של יהודי. משמע שאם ברור שהאדם הקבור אינו יהודי – על פי 

המשנה אסור לפנות את גל האבנים בשבת כדי להצילו.

ד ו מ 55ע
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על המשימה בעמ' 55:
מן המשנה נובע אפוא שלדני היה אסור לפעול כפי שפעל ולחלל את השבת בכדי להציל את חיי אנשי 
הכפר, משום שהיה ברור לו שהם אינם יהודים. תחושת התסכול של דני מוצדקת, והיא מציפה את אחת 
הבעיות המרכזיות המתעוררות אצל אדם המבקש לשמור על הזיקה ליהדות ולהלכה ובה בעת לאמץ 
השקפת עולם הומנית, דמוקרטית ומודרנית. כאמור בפתיחה לפרק, משנה זו מזמנת דיון חשוב הנוגע 
ליחס אל הלא־יהודי. זה נושא רגיש ומורכב. כרקע לנושא, מומלץ מאוד להיעזר בשני מאמרים פרי עטו 
של פרופסור משה גרינברג המנוח מתוך ספרו "על המקרא ועל היהדות" )עם עובד, תל אביב 1986, עמ' 

24–67(. המאמרים הם: "השתלבות ישראל באנושות על־פי מקורות היהדות" ו"אתם קרויים אדם..." 
כמו כן, מומלץ לעיין בשני הפרקים העוסקים ביחס לנוכרי ולזר בספר "תיקון עולם" בהוצאת מכון הרטמן 

)בהכנה(.

 
עמ' 56—57 | משנה ט: כפרה עליך!

יום הכיפורים הוא יום צום שנועד לחשבון נפש ולכפרה על החטאים שעשינו במשך השנה. מסורת חז"ל 
נוסף על כך הדגישו  והבטחה להימנע ממנו בעתיד.  הדגישה שתנאי לכפרה הוא הודאת האדם בחטא 
החכמים שבקשת הסליחה של האדם מחברו היא תנאי לכפרה של האלוהים. רעיונות אלו מוצאים את 

ביטויים במשנה ט'. 

על השאלות בעמ' 57:
( אדם החוטא שוב ושוב בכוונה, מתוך מחשבה  א. ההתנהגויות הפסולות המוזכרות במשנה הן: )1. 1
שהוא יכול להתחרט על כל מעשה ואחר כך לשוב ולחטוא; )2( אדם החוטא במודע מתוך מחשבה 

שיום הכיפורים יכפר על חטאיו.
לעשות  אפשרות  לאדם  אין   – הראשון  במקרה  מתכפרים.  אינם  האדם  חטאי  המקרים  בשני  ב. 

תשובה, ובמקרה השני – יום הכיפורים אינו מכפר על חטאיו.
ג. התנהגויות אלו פסולות משום שהאדם אינו עושה מאמץ אמתי לשפר את דרכיו ולהפסיק לחטוא, 
הוא חוטא במודע וסומך על כך שיכופר לו. אולם, לפי המשנה, התשובה ויום הכיפורים מכפרים רק 

בתנאי שהאדם התכוון כוונה אמתית לחזור בתשובה ולהפסיק לחטוא.
2. "עברות שבין אדם למקום )אלוהים(" הן עשיית מעשים אסורים בתחום הדתי, למשל: אכילת מאכל 
מעשים  עשיית  הן  לחברו"  אדם  שבין  "עברות  זאת,  לעומת  זרה.  ועבודה  שבת  חילול  כשר,  שאינו 

אסורים בתחום החברתי, למשל: רכילות, פגיעה בכבודו של אדם וגנבה. 
עד  בו,  פגע  נדרש לבקש סליחה ממי שהוא  על חטאיו  לכפר  ורוצה  בתחום החברתי  אדם שחטא  3 .

שהנפגע יסלח לו על מעשיו.
יום הכיפורים אינו מכפר על עברות שבין אדם לחברו משום שהמעשה פגע בזולת ולא באל, ולכן רק  4 .

האדם שנפגע יכול לסלוח. 
א.. 5 דרשתו של רבי אלעזר בן עזריה מבוססת על הפסוק "מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו". אפשר 
לקרוא את הפסוק כך: "מכל חטאֹתיכם – לפני ה' תטהרו", כלומר, ה' מטהר אותנו מכל החטאים 
יום  שלנו. אולם רבי אלעזר קורא את הפסוק אחרת: "מכל חטאתיכם לפני ה' – תטהרו", כלומר 
אדם  שבין  עברות  על  )כלומר,  ה'  לפני  שעשינו  מעשים  על  רק  לנו,  מכפר  אותנו,  מטהר  הכיפורים 

למקום(, ולא על עברות שבין אדם לחברו.
ב. דרשתו של רבי אלעזר מובאת במשנה משום שהיא תומכת בהבחנה שבין מצוות דתיות למצוות 

חברתיות.
ושישראל  " הוא שה' הוא תקוותם של ישראל,  ה'  פי הפשט, פירוש הביטוי "מקֵוה ישראל  א. על  6 .

מקווים אל ה'.
ב. במדרש שהוא מציע לפסוק "ִמְקֵוה ישראל ה' ", ר' עקיבא מרחיב את מערכת היחסים המיוחדת 
שבין ה' לישראל, כפי שהיא מתוארת בספר ירמיהו. על פי המדרש המוצע כאן, יש להוציא את המילה 
קָווה"(, ולהעניק לה משמעות חדשה – של מאגר מים המטהר  "מקוה" מפשוטה )כנראה מלשון "ּתִ
את מי שטובל בו )"ִמקֶוה"( – כשם שֵמי המקווה מטהרים את הטובל מטומאתו, המים שה' זורק 
על ישראל מטהרים את החוטאים מעוונותיהם. ייתכן שמדרש זה, מדרש שר' עקיבא מדגיש בו שה' 
הוא המטהר את החוטאים מעוונותיהם, נובע ממחלוקת עקרונית של ר' עקיבא עם העמדה המוצגת 
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בפרקי המשנה הקודמים. בפרקים הקודמים מתואר תהליך הכפרה, שבו היה הכוהן הגדול מכפר 
בפעולות הפולחן שלו על עוונות החוטאים. לעומת זאת, עמדתו של ר' עקיבא היא שהקשר המיוחד 
שבין ישראל לה' הוא קשר בלתי אמצעי, ה' מטהר בעצמו את החוטאים ואין צורך בתיווכו של הכוהן 

הגדול.
ראינו שדרשת רבי עקיבא מנוגדת לדברים האחרים המובאים במשנה. ייתכן שעורך המשנה בחר  7 .
לסיים את העיסוק בהלכות יום הכיפורים בדרשה זו דווקא, משום שהיא דרשה אופטימית הנותנת 
פתח תקווה לאדם החוטא. אם המשנה עסקה עד כה בחובותיו של האדם ביום הכיפורים, בדרישה 
ישראל  לזכות בכפרה, המשנה מסיימת במסר מעודד, שהאל מכפר על חטאי  ממנו להתאמץ כדי 

ושגם לאדם החוטא יש תקווה לפתוח דף חדש.

עמ' 56 | מדרש תמונה
באיור זה נראה משפטו של נהג המרבה לחנות בניגוד לחוק. הנהג טוען שאכן קיבל דו"חות רבים, אך 
תמיד שילם את הקנסות במועדם. מצב זה דומה למי שאומר "אחטא ואשוב" או "אחטא ויום הכיפורים 
ומצפה  ושוב  על החוק שוב  עובר  דו"ח, האדם  ומקבלת  מכפר". במקום להימנע מראש מחניה אסורה 

שתשלום הקנס יפטור אותו מהאשמה. 
של  טענתו  את  לקבל  מוכן  אינו  השופט  מדוע  התלמידים  את  לשאול  אפשר  ט'  משנה  ללימוד  כפתיח 

האיש. 
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רק  פ  , א מ ק א  ב ב ת  כ ס מ  |  73 —60  ' מ ע

ן ו ראש

מבוא
הפרק הראשון במשנה במסכת בבא קמא מבוסס על פרקים כ"א וכ"ב בספר שמות. העיקרון המשפטי 
המשותף לנושאים המובאים בפרק משנה זה הוא אחריותו של האדם לנזקים שמעשיו או רכושו גורמים 

לאדם אחר. זו הרחבה של תחום האחריות האנושית מעבר למה שהאדם עושה בגופו ממש. 
המשנה מבקשת להגדיר את אחריות האדם לרכושו ולקבוע את גבולותיה. העיקרון המשפטי המשותף 
לכל ארבעת אבות הנזיקין מופיע במשנה הראשונה: "הצד השווה שבהן – שדרכן להזיק ושמירתן עליך". 
כלומר, האדם אחראי לדברים "שדרכן להזיק", שיש סבירות שיסבו נזק: שור המסתובב חופשי "דרכו 
"שמירתו  ולכן  הרבים  ברשות  מכשול  הוא  שנכרה  בור  להזיק",  "דרכה  משליטה  שיצאה  אש  להזיק", 

עליך". 
מהעיקרון "דרכן להזיק" נגזר שנזק בלתי צפוי שנגרם מפעולתו או מרכושו של אדם אינו מחייב אותו 
בתשלומים. המשנה האחרונה בפרק מבחינה )בעקבות המקרא( בין "תמין" ל"מועדין", ומהבחנה זו נגזר 
שמותר לאדם לשחרר את בעלי החיים הביתיים שלו ברשות הרבים, מפני שאין לצפות שהם יזיקו לאיש 
או לרכוש. לעומת זאת, אסור לו לשחרר ברשות הרבים זאב, ארי, דוב נמר ובדרלס, מפני שצפוי שיזיקו. 

אולם יש גם מצבי ביניים. כאמור, המקרא מבחין בין שני סוגי שוורים שהמשנה מכנה אותם "תם" ו"מועד". 
"שור תם" הוא שור רגיל שאינו צפוי לנגוח שור אחר או אדם, ולכן מותר לשחררו ברשות הרבים. עם זאת, 
הרשות לשחררו ברשות הרבים אינה פוטרת את בעל השור מאחריותו לגמרי, ואם שור זה נגח במפתיע, 
על בעליו לשלם את חצי הנזק. כלומר, אין קשר חד־ערכי בין חובת השמירה לחובת תשלום הנזק. חובת 
השמירה מוטלת על בעליו של השור המועד, כפי שמתאר המקרא "או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשֹם 
ולא ישמרנו בעליו, שלם ישלם שור תחת השור", לעומתו, בעליו של השור התם אינו חייב לשמור על שורו, 
אך מחויב לשלם חצי מהנזק שהוא גורם. כלומר האחריות מתחלקת בין שני הגורמים – הפוגע והנפגע 

)המזיק והניזק( – שרשות הרבים היא המרחב הציבורי המשותף שלהם. 
הבחנה מהותית נוספת המופיעה בפרק זה היא ההבחנה בין "רשות הרבים" לבין "רשות היחיד". רשות 
הרבים היא מרחב שיש בו תנועה של אנשים רבים, ועל כן צריכה להתאפשר בה תנועה חופשית ואסור 
להכניס אליה בעלי חיים הצפויים להזיק לעוברי אורח ולבעלי חיים אחרים. לעומת זאת, ברשות היחיד 
מותר לאדם לשחרר אף את בעלי החיים המזיקים שלו ומי שרוצה להיכנס לרשותו עושה זאת על אחריותו. 
לכן המשנה קובעת שחובת תשלום הנזק אינה חלה ב"רשות המיוחדת למזיק" או אף ברשות המשותפת 
לשניים אך אינה רשות הרבים. עם זאת, המשנה קובעת שאם שור תם חדר לרשות היחיד של אדם אחר 
ופגע שם בשור, עליו לשלם נזק שלם ולא חצי נזק. כלומר, אחריות האדם לנזקים שמסב רכושו תלויה גם 
בשאלה אם הנזק נגרם ברשות הרבים או ברשותו הפרטית של הניזק. רשות הרבים היא מרחב ציבורי 
והאחריות על נזקים בה עשויה להתחלק בין הניזק למזיק, כמו במקרה של שור תם. לעומת זאת, ברשות 

היחיד חלים כללים אחרים הנותנים עדיפות לבעל הרשות, בין שהוא המזיק בין שהוא הניזק.
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עמ' 62—63 | משימת פתיחה

האינסטלטור שרופים על העבודה סוס פרא נשיכה קטלנית

התובע: ינון
הנתבע: יעקב

התובע: שכני מש' דרוקר
הנתבעים: שלומי ודניאל

התובע: אבא של שאולי
הנתבע: אבא של עידו

התובעת: מיכל
הנתבעת: דורית

מיהו התובע ומיהו 
הנתבע?

פגיעה ברכוש )האקווריום 
והדגים היקרים( 

שֵרפת מחסן העצים פגיעה בירקות שבגינה מותה של מיצי מהו הנזק שנגרם?

יעקב השאיר את בור הביוב 
פתוח. ינון, בן השכנים, 

מעד והפיל בנפילתו את 
האקווריום על הדגים 

היקרים שבתוכו 

שלומי ודניאל הציתו את 
גינת משפחת דרוקר והאש 
התפשטה גם לגינת השכנים

הפוני שעידו הוציא )באישור 
אביו( אכל את הירקות

נשיכה של פלוטו כיצד נגרם הנזק?

יעקב שלומי )ליוזמה ולביצוע( 
ודניאל )לביצוע בלבד(

עידו, שלא השגיח על הפוני, 
ואביו, שהרשה לו להוציא 
את הפוני אף שהיה חדש

דורית, בעלת הכלב מי האחראי לנזק?

פיצוי על עוגמת הנפש 
והצער של ינון, פיצוי כספי 

על הנזק שנגרם לאקווריום 
ולדגים

פיצוי כספי על העצים 
והמחסן שנשרפו. שלומי 

ודניאל יצטרכו לסייע 
בסידור העצים מחדש 

במחסן 

פיצוי כספי על הנזק שנגרם 
לגינה ועל הירקות שנאכלו. 

עידו יצטרך לעבוד בגינה 
כדי להחזיר את המצב 

לקדמותו

חתולה חדשה ופיצוי כספי 
על עוגמת הנפש

מהו הפיצוי או העונש 
שיש לגזור על האחראי?

mp
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עמ' 64—65 | דיני נזיקין במקרא

מהו הדין הפסוק מהו הנזק וכיצד נגרם

יש למכור את השור שנגח ולחלק את הכסף בין בעל 
השור הנוגח לבעל השור שמת. גם את שווי בשר השור 

המת יש לחלק בין שני הבעלים.

וֹר  ְוִכי ִיּגֹף ׁשוֹר ִאיׁש ֶאת ׁשוֹר ֵרֵעהּו ָוֵמת ּוָמְכרּו ֶאת ַהּשׁ
ת ֶיֱחצּון. )שמות, פרק כא,  ְסּפֹו ְוַגם ֶאת ַהּמֵ ַהַחי ְוָחצּו ֶאת ּכַ

פסוק לה(

שור אחד נגח שור אחר וגרם 
למותו.

בעליו של השור המזיק ייתן לבעל השור שמת שור אחר 
תמורתו. גוויית השור המת תינתן לבעל השור המזיק.

ְמֶרּנּו  ְלׁשֹם ְולֹא ִיׁשְ מֹול ׁשִ י ׁשוֹר ַנָּגח הּוא ִמּתְ אֹו נֹוַדע ּכִ
ת ִיְהֶיה ּלוֹ. וֹר ְוַהּמֵ ַחת ַהּשׁ ם ׁשוֹר ּתַ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ָעָליו ׁשַ ּבְ

 )שמות, פרק כא, פסוק לו(

שור הידוע כשור הנוטה לנגוח, 
נגח שור אחר וגרם למותו.

בעליו של העדר המזיק ישלם פיצוי כספי בשווי שדותיו 
וכרמו המשובחים ביותר.

ֵדה  ׂשְ ִעירֹו ּוִבֵער ּבִ ח ֶאת ּבְ ּלַ ֶדה אֹו ֶכֶרם ְוׁשִ י ַיְבֶער ִאיׁש ׂשָ ּכִ
ם. ּלֵ ְרמֹו ְיׁשַ ֵדהּו ּוֵמיַטב ּכַ ַאֵחר ֵמיַטב ׂשָ

)שמות, פרק כב, פסוק ד(

אדם שלח את בהמותיו 
לרעות בשדה או בכרם שאינם 

שייכים לו והבהמות אכלו 
מהתבואה או מהפרות.

מי שפתח או כרה את הבור ישלם כסף לבעל הבהמה 
שנפלה, וגווית השור או החמור תישאר בידיו.

ּנּו ְוָנַפל  י ִיְכֶרה ִאיׁש ּבֹר ְולֹא ְיַכּסֶ ח ִאיׁש ּבוֹר אוֹ ּכִ ְוִכי ִיְפּתַ
יב ִלְבָעָליו  ֶסף ָיׁשִ ם ּכֶ ּלֵ ַעל ַהּבוֹר ְיׁשַ וֹר אֹו ֲחמוֹר. ּבַ ה ּשׁ ּמָ ׁשָ

ת ִיְהֶיה ּלוֹ.  ְוַהּמֵ
)שמות פרק כא, פסוקים לג–לד(

אדם פתח בור קיים או כרה 
בור חדש ולא כיסה אותו, 

ולתוך הבור נפל שור או חמור.

מי שהבעיר את האש ישלם פיצוי כספי על הנזק שנגרם 
לבעל השדה שניזוק.

ָמה אֹו  י ֵתֵצא ֵאׁש ּוָמְצָאה קִֹצים ְוֶנֱאַכל ָּגִדיׁש אֹו ַהּקָ ּכִ
ֵעָרה. ְבִער ֶאת ַהּבְ ם ַהּמַ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ֶדה ׁשַ ַהּשָׂ

)שמות, פרק כב, פסוק ה(

אדם הבעיר בשדהו אש, והאש 
התפשטה לעבר שדה אחר.

על השאלות בעמ' 65:
בפסוקים המובאים ארבעה חוקים, והחוק הראשון )שור מועד( מתחלק לשני מקרים. 1 .

האש  שנפתח,  הבור  שאכל,  העדר  שנגח,  השור  הם:  במשנה  המוזכרים  לחוקים  אפשריים  שמות  2 .
שהשתוללה. 

הסיפור "נשיכה קטלנית" מתאים לחוק "השור שנגח". 3 .
הסיפור "שרופים על העבודה" מתאים לחוק "האש שהשתוללה".

הסיפור "האינסטלטור" מתאים לחוק "הבור שנפתח".
הסיפור "סוס פרא" מתאים לסיפור "העדר שאכל".

_______________
___________
_______________
__________________

stockxept
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עמ' 66—67 | משנה א: ארבעה אבות נזיקין
כפי שראינו בפעילות הקודמת, בתורה מצוינים ארבעה סוגים של נזקים: שור )שנוגח אדם או בהמה, אוכל 
תבואה בשדה אחר או דורס ומשחית יבול בשדה אחר( , בור )פתיחה או חפירה של בור בלי להקפיד על 
כיסויו(, ַמְבֶעה )שור או בהמה אחרת האוכלים בשדה אחר וגורמים נזק ליבול( וֶהְבֵער )אש המתפשטת 

משדה אחד לשדה אחר וגורמת נזק לתבואה או לרכוש(. 
בלשון המשנה מכונים סוגי נזקים אלו אבות, כלומר עקרונות שעל פיהם מגדירים דברים המזיקים לאדם 

או לרכוש. המשנה שלפנינו מגדירה את המאפיינים של כל אחד מארבעת אבות נזקים.

על השאלות בעמ' 66:
משמעות הביטוי "אבות נזיקים" היא שעל פי המשנה יש ארבעה סוגים של נזק שיכול להיגרם. כל  1 .

סוג הוא אב־טיפוס, מעין כותרת לקבוצה של נזקים.
סיכום המשנה באמצעות טבלה: 2 .

ההבער המבעה הבור השור

אש שהבעיר אדם אחד 
התפשטה משדהו ופגעה גם 

בשדה של שכנו. 

שור של אדם אחד נכנס 
לשטח חקלאי של שכן ואכל 

תבואה או פרות, או רמס 
ברגליו את היבול.

בהמה של אדם נפלה לבור 
פתוח, שאדם אחר כרה או 

פתח.

שור של אדם אחד גרם למותו 
של שור אחר.

תיאור הנזק

לאש אין רוח חיים, והנזק 
מהתפשטותה שונה מנזק 

שנגרם מבעל חיים.

הנזק שגורם השור מביא רווח 
לבעל השור, משום שהשור 
אוכל מיבול השכן במקום 

מיבול בעליו.

הבור, להבדיל מהשור והאש, 
הוא קבוע )סטטי(, הוא אינו 

"הולך ומזיק" כדרכם של 
השור והאש.

נזק נדיר יחסית )נזק מרעייה 
של שור הוא נזק נפוץ יותר(.

הדבר המייחד 
כל אחד מאבות 

הנזיקין

המשותף לכל אבות הנזיקין הוא שהנזק שנגרם לזולת נגרם שלא במתכוון, ואופי הנזק הוא בדרך  3 .
כלל כלכלי )מות בהמה או נזק לתבואה, ולא פגיעה בגופו של אדם – חוץ מהמקרה של "שור שנגח 

את האדם ומת", המופיע בפרק ד' משנה ה'(.
משום שלכל אחד מאבות הנזיקין דין אחר, חשוב להבהיר מה הקריטריון המאפיין והמייחד כל אחד  4 .
מהם. כך יהיה אפשר בהמשך לייחס לכל אחד מאבות הנזיקין רשימה מורחבת יותר של דוגמאות 

המתאימות לקריטריון המייחד שהוגדר )=תולדות(, ולקבוע מהו הדין בכל מקרה ומקרה. 
אבות הנזיקין הם העקרונות הכלליים המוצגים בתורה, ואילו התולדות הם נזקים הדומים לאבות  5 .

באופיים ובתכונותיהם, אך אינם נזכרים בתורה. 
התאמת האיורים לאבות הנזיקין: 6 .

א. ההבער
ב. השור 

ג. המבעה
ד. הבור

הערה: חשוב לציין שמשנה זו קדומה ביותר, כפי שמעידים עליה הטרמינולוגיה הייחודית שלה )במיוחד 
הביטויים "מבעה" ו"הבער", במקום הביטויים הנפוצים והמאוחרים יותר "שן" ו"אש"( וסגנונה המדרשי 
המיוחד. מומלץ לעיין בספר "משנה ראשונה בתלמודם של תנאים אחרונים", שבו דן החוקר דוד הנשקה 
בקדימותן של המשניות שבפרק הראשון במסכת בבא קמא, ובסגנון הלשוני והתחבירי הייחודי המאפיין 

אותן. 
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עמ' 68—69 | משנה ב': הזקת — תשלם!
במשנה הקודמת למדנו את העקרונות הכלליים בדיני נזקים. במשנה זו נלמד באילו תנאים אפשר לחייב 
אדם לפצות את הניזק על הנזק שגרם. כפי שנראה, אחריותו של המזיק אינה "אוטומטית" ויש מקרים 
ומצבים שהמזיק פטור בהם מתשלום על הנזק שגרם. המשנה שלפנינו דנה בשלושה נושאים: א. מתי חייב 
אדם באחריות על נזקי ממונו? ב. מהם הנכסים שפגיעה בהם חייבת בפיצוי ומהם הנכסים שפגיעה הבם 

אינה מחייבת תשלום נזקם? ג. באילו מקומות שמתרחש בהם נזק המזיק חייב ובאילו הוא פטור? 

על השאלות בעמ' 69:
	. "הכשרתי במקצת נזקו, חבתי בתשלומין כהכשר כל נזקו" פירושו – גם אם אני אחראי רק לחלק 
מהגורמים שגרמו לנזק, אני חייב לשלם פיצויים כאילו הייתי הגורם היחיד לנזק. למשל, יוסי ביקר 
בעת  מאוד  שיזהר  ליוסי  אמר  אך  הסכים,  שמעון  שחמט.  עמו  לשחק  וביקש  שמעון  חברו  אצל 
המשחק, משום שהסוס השחור סדוק קצת. יוסי הסכים והבטיח להיזהר. במהלך המשחק הפיל יוסי 
את הסוס השחור על הרצפה והסוס נשבר לשניים. במקרה זה יוסי חייב לפצות את שמעון בסכום 

השווה לשווי הסוס שנשבר, אף על פי שחלק מהנזק נגרם לפני שיוסי הפיל אותו על הרצפה. 
ולניזק גם  לו  לו, או בשטח ששייך  המזיק פטור מאחריותו לנזק אם הנזק מתרחש בשטח ששייך  2 .

יחד.
אירוע א

לתת  כלומר  הארץ",  "במיטב  נזק  תשלומי  לשלם  חייב  המזיק  המשנה  שלפי  משום  טועה,  איציק 
לניזוק קרקע משובחת. 

במקרה זה איציק צריך לפצות את דני בקרקע משובחת ששווייה 750,000 ₪, כפי שכתוב במשנה: 
"וכשהזיק, חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ".

אירוע ב
הקבלן אינו חייב בתשלום הנזק.

במקרה הזה רני חייב לשלם פיצויים לשלומית, משום שהוא אחראי על חלק מהכשרת הנזק, כפי 
שכתוב במשנה: "הכשרתי במקצת נזקו, חבתי בתשלומין כהכשר כל נזקו".

אירוע ג
נגרם בגלל שהייתה פרצה בגדר. שלמות הגדר היא  השכן אינו חייב בתשלום הנזק, משום שהנזק 
באחריותם של נסים ודנה, והיא חלק מאחריותם לשמירת התרנגולות שלהם. אם הם היו מתקנים 

את הפרצה בגדר מבעוד מועד, הכלב של השכן לא היה יכול להיכנס ללול. 
השכן אינו צריך לשלם לדנה ונסים פיצויים, כפי שכתוב במשנה: "כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את 

נזקו".

עמ' 68 | מדרש תמונה
באיור נראים שני אנשים העסוקים אחד בחפירה והשני בקידוח. לאור הסוגיה המובאת כאן מהמשנה 
אפשר לשאול את התלמידים: מי יהיה אחראי לנזק שיגרם אם האיש החופר ייפול אל הבור? האם במקרה 

זה האיש הקודח הוא בגדר "מי שהכשיר מקצת נזקו" ולכן יהיה "חייב בתשלומים כהכשר כל נזקו"?

stockxept
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עמ' 70 | משנה ג: שום כסף — שווה כסף!
משנה ג' עוסקת בקביעת כללי ההליך המשפטי בתביעת נזיקין: 

ִמים )מעריכים( את שוויו הכספי של הנזק ואת שווי הפיצויים שמשלם המזיק?  כיצד ׁשָ
מי הם השופטים המוסמכים לדון בנושא זה? 

מי הם העדים המוסמכים להעיד בפני בית הדין על אירוע הנזיקין? 

על השאלות בעמ' 70:
עקרונות הליך תביעת הנזיקין הם: 1 .

א. הניזק והמזיק מגיעים לבית המשפט לבירור טענותיהם.
ב. להוכחת טענתו הניזק מביא עדים שראו את הנזק בשעת התרחשותו.

ג. השופטים קובעים מהו ערכו של הנזק בכסף.
ד. אם המזיק בוחר לשלם ברכוש – השופטים קובעים מה שווָיים של הנכסים שבהם מעוניין 

המזיק לפצות את הניזק. 
המשנה מדגישה שאת הערכת הנכסים צריכים לערוך שופטים מומחים לענייני ממונות, כדי שהמזיק  2 .
לא יוכל לרמות את הניזק ולטעון שהוא מפצה אותו בסכום מסוים בשעה שנכסיו שנפגעו היו שווים 

יותר. 
העדים חשובים כדי לבסס את טענתו של הניזק, שהנתבע הוא האחראי לנזק שנגרם. העדות שלהם  3 .

נועדה להוכיח שהנזק לא היה קודם ושהנתבע הוא שגרם לו. 
	. "תשלומין" )בהקשר זה( הם פיצוי כספי על נזק שנגרם. 

עמ' 70 | מדרש תמונה
איור זה עוסק בשאלת ערכם של חפצים: כיצד אפשר לאמוד את ערכו של חפץ? האם ערך החפץ נקבע 
על פי קריטריונים אובייקטיביים בלבד )מחיר או שווי כספי( או שערכו של חפץ מושפע גם מיחסו של 
בו באמצעות מסירת דג הזהב  נראה אדם הרוצה לפצות את מי שהוא שפגע  בעל החפץ אליו? באיור 
שלו. הנפגע כועס מכיוון ששוויו הכספי של הדג קטן מאוד ואינו משתווה למחירו של תיקון הנזק שנגרם 
למכוניתו. האדם השלישי באיור מסביר שלדג זה ערך סנטימנטלי רב בשביל הפוגע, ולכן מסירתו מעידה 

על נכונותו לשלם הרבה. 
כן,  זה אם הם היו הנפגעים? ואם  אפשר לשאול את התלמידים: האם היו מסכימים לקבל פיצוי מעין 
מדוע? האם הפוגע נהג כשורה כאשר ביקש לפצות על נזק שגרם באמצעות מסירת הדג? על פי מי צריך 

להיקבע ערך החפצים או ערך הרכוש הניתנים כפיצוי בעבור הנזק? על פי הפוגע או על פי הנפגע?
ברור שהאדם שמכוניתו ניזוקה צריך לקבל פיצוי כספי הולם שבאמצעותו יוכל לתקן את הנזק. במקרה 
זה, העובדה שלדג ערך רגשי רב בעבור הפוגע איננה מעלה ואיננה מורידה מבחינת הנפגע. הפוגע חייב 

לשלם את ערכו הכספי )ולא הרגשי( של הנזק שגרם.
אפשר לדון בשאלה אם הפוגע צריך לשלם לנפגע יותר, אם לחפץ שניזוק יש ערך רגשי רב בעבור הנפגע. 
כפי שנראה בהמשך )בדיון המשנה בנזקי גוף(, המשנה מחייבת את הנפגע לא רק בפיצויים על הנזק הגופני 
שנגרם ועל ההוצאות הרפואיות שהנפגע צריך להוציא, אלא גם על הצער והבושה שנגרמו לו עקב הפגיעה. 
האם כך צריך להיות גם במקרים של פגיעה ברכוש? למשל, אם אדם פגע במונית שהיא מקור הפרנסה 
של הנפגע, האם עליו לשלם פיצויים גבוהים יותר מערך הנזק למכונית עצמה? האם פגיעה בדבר בעל ערך 
רגשי מיוחד, כגון חפץ העובר בירושה במשפחה או מתנה שניתנה לאדם ממישהו יקר לו, מחייבת פיצוי 

כספי גבוה יותר בשל עגמת הנפש שנגרמה לניזוק?

______________________________________
______________________________________
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ן י עד ו מ ו ן  י מ ת ד:  ה  נ ש מ  |  73 —71  ' מ ע
המשנה שלפנינו חוזרת לעסוק בפרטים מסוימים הנוגעים לנזקי הקרן, הרגל והשן )שעסקנו בהם באופן 
כללי במשנה א'(. המשנה מבחינה בין שני סוגים של בעלי חיים מזיקים: תמים ומועדים. לפנינו פירוט 

ם" והמקרים שבהם בעל חיים מזיק נחשב "מּוָעד".  המקרים שבהם בעל חיים מזיק נחשב "ּתָ

על השאלות בעמ' 73:
שור שהזיק נחשב שור תם גם אחרי הפעם הראשונה שהזיק ואפילו אחרי הפעם השנייה. רק אם  1 .

הזיק בפעם השלישית ובעליו הוזהרו, השור נחשב שור מועד.
חמישה סוגי האירועים שבהם בעלי החיים המזיקים נחשבים למועדים על פי המשנה הם: 2 .

מדוע לדעתכם נחשב המזיק למועד?הסבר סוג האירוע בלשונכםתיאור המזיק בלשון המשנה

משום שאפשר לצפות מראש שבעל חיים יאכל את בעל חיים האוכל משהו שהוא נוהג לאכול מטבעו.השן מועדת לאכול את הראוי לה
האוכל שהוא רגיל לאכול.

מכיוון שידוע שבהליכתו בעל החיים מזיק ופוגע בעל חיים ההולך ושובר דברים אגב הליכה.הרגל מועדת לשבור בדרך הילוכה
בדברים.

מכיוון שהזיק כבר כמה פעמים ובעליו ידע זאת, היה שור שנגח והזיק שלוש פעמים ובעליו הוזהרו.שור המועד
על בעליו לשמור עליו ולמנוע ממנו להזיק שוב.

מכיוון שבעל השור צריך להשגיח עליו בשטח שאינו שור תם המזיק בשטח שאינו שייך לבעליו.שור המזיק ברשות הניזק
שלו ולצפות שהשור יזיק.

אדם מועד לעולם – בהיותו יצור תבוני וריבוני האדם אדם המזיק לרכושו של אחר.האדם
נדרש לקבל אחריות למעשיו תמיד.

בעלי החיים האלה נחשבים מועדים תמיד משום שהם חיות פרא שקשה לאלפן, ואין לתמוה שהם  3 .
גורמים לנזק.

לפי רבי אליעזר, בעלי החיים האלה ייחשבו תמים אם אולפו ואפשר לצפות שלא יזיקו. 4 .
. 5 אם בעל חיים תם הזיק – על בעליו לפצות את הניזק רק בחצי משווי הנזק, ואילו אם שור מועד הזיק – 

על בעליו לפצות את הניזק במלוא שוויו של הנזק. 
קשה להכריע אם הכלב שבאיור נחשב תם או מועד. ייתכן שזאת הפעם הראשונה שהוא טורף חתול,  6 .
שהרי בעליו של הכלב לא שם רסן לפיו. עם זאת, ממבטו של האיש אפשר להסיק שהוא אינו מופתע 

ממה שקרה, ושאולי אין זאת הפעם הראשונה שכלבו טורף חתול... ואם כך מדובר בכלב מועד. 
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רק  פ  , א מ ק א  ב ב ת  כ ס מ  |  85 —74  ' מ ע

י ש י ל ש

הצעה דידקטית להוראת מסכת בבא קמא, פרק שלישי
הפרק השלישי במסכת בבא קמא עוסק במפגעים ברשות הרבים ובמידת האחריות של הצדדים המעורבים 
לפגיעות ברכוש או בגוף. המשניות המובאות בספר עוסקות בכמה מקרים של התנגשויות בין בני אדם 
בתוך המרחב המכונה "רשות הרבים", אגב התייחסות להבדלים שבין "רשות הרבים" ל"רשות היחיד". 
במבט ראשון משניות אלו נראות טכניות ביותר, אך אפשר לעורר את עניין התלמידים בהן באמצעות דיון 
בטיבה ובמהותה של "רשות הרבים", כפי שמונח זה משתקף במשנה וכפי שאנו מבינים אותו היום. כדאי 

להתעכב עם התלמידים על המשמעות המשפטית והערכית של "רשות הרבים".
כן  כשמה   – הרבים"  "רשות  אחד,  מצד  פרדוקס:  בחובו  הטומן  מרחב  או  מקום  היא  הרבים"  "רשות 
היא – שייכת לכולם והציבור כולו משתמש בה, מצד אחר )בניגוד ל"רשות היחיד"( היא איננה שייכת 
לאיש, היא אינה בבעלותו של איש, לפחות לא בבעלותו הרשמית־הכלכלית של אדם כלשהו. הפרדוקס 
הרבים  רשות  אם  הרבים:  ברשות  למפגעים  הפרט  של  האחריות  מידת  בהגדרת  לבעיה  גם  מוביל  הזה 
שייכת לכלל, האם מותר לכל אדם לנהוג במרחב זה כבתוך שלו ולעשות בו כל מה שִלּבו חפץ? על מי 
מוטלת האחריות לנעשה ברשות הרבים? אם האחריות היא אחריות קולקטיבית, כיצד מיישמים אותה 
בפועל? האם מקום ציבורי שהוא בבעלות פרטית, למשל קניון, יכול להיחשב "רשות הרבים"? אם כן, מהן 
להיות  רבים", למשל, אם מתקיימת במקום הפגנה שעשויה  ב"רשות  פגיעה המתרחשת  על  ההשלכות 

מטרד לעוברים והשבים?
"רשות  מהי  התלמידים  את  לשאול  אפשר  הרבים",  "רשות  המושג  של  הפרדוקסליות  את  לחדד  כדי 

הרבים" לדעתם. ייתכנו התשובות האלה )ואפשר לכוון את התלמידים אליהם(:
מקום שרבים משתמשיםא.  בו. )רבים = ציבורי(

מקום השייךב.  לכולם. )רבים = ציבורי; השימוש מעיד על בעלות(
לאף אחד. )רבים = ההיפך מיחיד, כלומר לא בבעלות הפרט( מקום שאינו שייך ג. 

לעשות בו מה שרוצים. )אם המרחב שייך לכולם ]ב'[, הוא שייך לכל אחד, וכל אחד  מקום שמותר ד. 
יכול לפעול בו כרצונו(

מקום שאסור לעשות בו מה שרוצים. )כאן, אם המרחב שייך לכולם ]ב'[, צריך להתחשב גםה.  בבעלים 
האחרים של המרחב. יש כאן בעלות משותפת ושימוש בו־זמני של אנשים רבים במרחב אחד, ולכן 

הפרט מוגבל בפעילותו בו(

אפשר להבהיר את הפרדוקסליות ואת המורכבות של "רשות הרבים" דרך שימוש בדוגמאות יום־יומיות 
המוכרות לתלמידים. כדאי לדון בכל דוגמה ולבקש מהתלמידים נימוקים לעמדותיהם בשאלות האלה:

פציעה של שחקן בעת משחק במגרש הכדורגל השכונתי. על מי מוטלת האחריות? g 
לקוח נפגע במהלך שימוש בדרגנוע שבקניון. על מי מוטלת האחריות? g 

אדם הלך ברחוב ונפצע. על מי מוטלת האחריות? g 
האם מותר להציב שלט "החניה מותרת לדיירי הבניין בלבד" בכניסה לבניין מגורים פרטי? g 

האם מותר להניח מרזב שינקז מים ממרפסת פרטית ויזרימם אל הרחוב? g 
האם מותר לחגוג מסיבת יום הולדת או בר מצווה בגינה הציבורית? g 

האם מותר להשמיע מוזיקה בקולי קולות בגינה פרטית או במרפסת הפונות אל הרחוב? g 
האם בית הספר הוא "רשות הרבים"? g 

האם מותר לקשקש על שולחן הכתיבה בבית הספר? g 
מי צריך לדאוג לניקיון בבית הספר? g 

על מי מוטלת האחריות לשמור על ניקיון הרחוב? g 
האם מותר לאדם פרטי או לגוף כלשהו לפרסם כל מה שעולה על דעתו בחוצות העיר? g 
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של  נוסף  היבט  להבנת  תורמת  שלפנינו  בפרק  המובאת  ומשנה  משנה  שכל  לראות  אפשר  כללי  במבט 
המושג "רשות הרבים".

מה מוסיפה לנו משנה זו להבנת המושג "רשות הרבים"? נושא המשנה

המשנה הראשונה פותחת בדוגמה פשוטה, ואולי גם נפוצה, של הנחת כד ברשות הרבים. במקרה זה בעל 
הכד סופג הפסד כספי על הכד שנשבר וגם תשלום פיצויים אם עובר אורח נפצע. רבי יהודה מבחין בין שני 

מצבים: "במתכוון" ו"אינו מתכוון". 
משנה זו מניחה את היסודות להבנת "רשות הרבים": אין זה שטח הפקר שמותר לאדם לנהוג בו בחופשיות 

מוחלטת, אלא עליו לקבל אחריות למרחב זה ולמה שמתרחש בו. 

כד ברשות הרבים משנה א'

בכד  אין המדובר  כאן  אופי המפגע אחר.  דוגמה למפגע ברשות הרבים, אך הפעם  עוד  זו מוצגת  במשנה 
)חפץ ששבירתו גורמת לבעליו הפסד כספי של בעליו(, אלא במים הפוגעים במי שעובר ברשות הרבים אך 
המשנה,  שבימי  להניח  אפשר  המפגע,  שכיחות  מבחינת  כן,  כמו  אותם.  ששפך  למי  להפסד  גורמים  אינם 
לפני שהייתה מערכת ניקוז וביוב מסודרת, שפיכת מים לרשות הרבים הייתה דבר שבשגרה. לכן המשנה 
מדגישה את האחריות של האדם במקרה זה: אמנם האדם אינו מפסיד כסף או מסכן דבר בעת שפיכת 
המים )בניגוד להנחת הכד(, אך הוא מסתכן בפגיעה בזולת, במרחב שאינו שייך רק לו אלא גם לו, ולכן הוא 

נדרש לקבל אחריות על כך ולשלם.
שברי  )קוצים,  חדים  חפצים  של  מודעת  או  מכוונת  הנחה  של  הם  זו  במשנה  המובאות  הדוגמאות  שאר 
זכוכית, אבנים( ברשות הרבים. כמה מן המקרים המובאים בהמשך משנה זו דומים לשפיכת המים )הצנעת 
הקוץ והזכוכית( מפני שמדובר בפסולת או בדבר שאינו רצוי, שהבעלים מוציא אל רשות הרבים ולכן אין בו 
הפסד כלשהו. אולם יש כאן עליית מדרגה יחסית לשפיכת המים, משום שסביר להניח שהקוצים והזכוכית 
כאן המשנה מדגישה את  גם  פנים,  כל  על  וכן שאלו מפגעים שכיחים פחות ממים.  יותר,  רב  לנזק  יגרמו 

האחריות המוטלת על הבעלים. 
המקרה שבו גדר הקוצים וגדר האבנים נפלו לרשות הרבים מביא עיקרון זה לדרגה גבוהה עוד יותר, משום 
שהוא עוסק במפגעים שאינם בגדר פסולת, אלא במפגעים שמטרתם להגן על רכוש הפרט )על שדה או על 
בית(. המשנה דורשת מאדם הבונה גדר שנועדה לשרת אותו ולמנוע פגיעה בו וברכושו להביא בחשבון את 
הפגיעה האפשרית שלו באחרים. יש כאן אמירה ערכית ברורה, שלא ייתכן שאדם ידאג לרווחתו ולהגנה 
על רכושו שלו מבלי להתחשב באחרים ובפגיעה הפוטנציאלית שרכושו )במקרה זה גדרו( יכול לגרום לאדם 

אחר. המשנה מחנכת כאן לראייה חברתית רחבה ומתחשבת. 
אם כן, ראינו שמשנה זו הוסיפה על מקרה הבסיס )הכד; ההבחנה בין כוונה לאי-כוונה( מפגעים שכיחים 
יותר )מים( ואז חמורים ונדירים יותר )קוץ, זכוכית(, ואף עברה לעסוק לעומק בשאלת הכוונה והמודעות של 
האדם שיצר את המפגע: החל מהמים הנשפכים יום־יום אגב אורחא, דרך הקוץ והזכוכית שהוטמנו שלא 
מתוך כוונה לפגוע אך בידיעה שהם חפצים חדים העלולים לפגוע באחר, וכלה בגדר שמטרתה העיקרית 

להגן על אדם אחד או על רכושו, והמשנה דורשת שהגנה מכוונת ומתוכננת זו תביא בחשבון את הזולת.

מפגע ברשות הרבים משנה ב'
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הדוגמאות המובאות במשנה זו הם של מפגעים שבתקופת המשנה היה מקובל להניח ברשות הרבים – תבן, 
קש וגללים. 

במקרה של הנחת תבן או קש, המשנה מבהירה שגם מפגע שנחשב נורמטיבי הוא מפגע, ובעל התבן או 
הקש יידרש לשלם פיצויים על נזק שייגרם עקב הנחתם ברשות הרבים. זאת ועוד, הוא אף יידרש לשלם 
מעין קנס על רשלנותו שהרי "כל הקודם בהן זכה", כלומר עוברי אורח רשאים לקחת את התבן או הקש 
ובכך לגרום לנזק כספי לבעלים. כמו שפיכת המים שבראש המשנה הקודמת, גם כאן המשנה יוצאת נגד 
הלך הרוח הרואה בהרגל דבר מובן מאליו שאי אפשר לשנותו או לבקרו. המשנה מכירה בכך שיש מפגעים 

שכבר היו לנחלת הכלל, אך היא איננה מוותרת על דרישתה שהאדם יקבל אחריות להם. 
אם כן, משנה זו מוסיפה על הקודמות לה, שבמקרים מסוימים בעל המפגע נדרש לשלם פעמיים: לשלם 
פיצויים לנפגע וגם לספוג הפסד כספי על אובדן רכוש. החידוש על משנה א' )שגם בה בעל המפגע עלול 
ולפיכך  והקש(,  )התבן  לקחת מרכושו של אחר  כדו נשבר( הוא שמותר לאנשים  לספוג הפסד כספי אם 
להם  מותר  מלכתחילה  אלא  משים,  בלי  ברכושו  פוגעים  אורח  שעוברי  במקרה  רק  אינו  הכספי  ההפסד 
לקחת אותו משום שמדובר ברשות הרבים, ומה שמונח בה שייך לכלל. אם כן, מרגע הוצאת התבן והקש 
לרשות הרבים הופקעה בעלותו של הפרט על רכוש זה והוא נחשב לרכוש ציבורי, אך לא הופקעה אחריותו 

של הבעלים על הנזק שנגרם מן המפגע. 
חייב  הבעלים   – הרבים  ברשות  המונחים  המפגעים  לכל  התקף  ככלל  זאת  קובע  גמליאל  בן  שמעון  רבן 

בפיצויים ורכושו מופקע והופך לרכוש הרבים.
אולם בהמשך המשנה מובא מקרה המביע הסתייגות מכלל זה. במקרה של הנחת גללים ברשות הרבים 
והפיכתם כדי להשתמש בהם אחר כך כדשן, אמנם בעל הגללים חייב לשלם פיצויים על נזק שנגרם מהם, 

אך כאן לא תקף הכלל "כל הקודם בהם זכה".

מפגע נורמטיבי ברשות 
הרבים

משנה ג'

ההולכים ברשות הרבים, ולא ממפגע )דומם  התנגשות בין אנשים  גופני הנגרם עקב  זו דנה בנזק  משנה 
למה  אחריות  לקבל  נדרש  שהאדם  הוא,  המשנה  את  המנחה  העיקרון  הרבים.  ברשות  שהונח  וסטטי( 
לכך.  באחריות  לשאת  צריך  הוא   – פוטנציאלית  פגיעה  בפני  חברו  את  הזהיר  לא  ואם  סביבו,  שמתרחש 
אולם המשנה מבהירה שעיקרון זה אינו תקף אם האדם אינו מסוגל להזהיר את חברו, כגון במצב של נפילה 

ופציעה.
משנה זו מחדדת את ההבדל בין מפגע המונח ברשות הרבים לבין אדם "המונח" ברשות הרבים. כמובן, 
המשנה מתייחסת להבדל שבין החפץ הדומם לבין האדם המסוגל להזהיר, להתערב התערבות פעילה במצב 

ולמנוע פגיעה. המשנה דורשת מן האדם לממש יכולת זו ולעשות כל שביכולתו כדי למנוע פגיעה בזולת.

קדרים הנתקלים זה בזה משנה ד'

לאור הנאמר במשנה הקודמת, בראש משנה זו מוגדרת רשות הרבים כמרחב השייך לאנשים רבים, ולכן 
במקרה של היתקלות פנים אל פנים האחריות מתחלקת שווה בשווה בין הפוגע והנפגע. אף על פי שאולי 
היינו מצפים שבעל הקורה יידרש לשלם פיצויים משום שהקורה שברה את הכד, והקורה במהותה – על 
)ודאי לרכוש שביר כמו כד או חבית( או  וחוזקה – היא חפץ העלול להביא לפגיעה ברכוש  שום אורכה 
באדם, המשנה מבהירה שלכל אדם זכות שווה להשתמש ברשות הרבים, ובלשונה: "שלזה רשות להלך ולזה 

רשות להלך", ולכן אחריותם לנזק שווה.
עם זאת, לזכות להשתמש ברשות הרבים מתלווה גם אחריות למה שמתרחש בה. לפיכך במשנה זו יש פיתוח 
ופירוט של העיקרון שהוצג במשנה הקודמת, ולפיו אדם חייב להזהיר את הזולת מפני פגיעה פוטנציאלית, 
ולא – עליו לשאת באחריות לפגיעה ולשלם עליה. לפי עיקרון זה, אדם הנושא ברשות הרבים חפץ העלול 
להזיק לאחר )כמו קורה או נר(, חייב להזהיר את סביבתו. למשל, אם הוא עוצר עליו להזהיר את ההולך 
ולא  וגם הוא נדרש לשים לב  ייתקל בו. אולם האחריות מוטלת גם על ההולך השני,  מאחוריו, כדי שלא 

להיתקל בראשון בזמן ההליכה.

בעל חבית ובעל קורה 
הנתקלים זה בזה

משנה ה'
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משנה זו חוזרת לחדד את העיקרון שהוצג בתחילת המשנה הקודמת "לזה רשות להלך ולזה רשות להלך", 
ומדגימה אותו באמצעות מקרה שבו לא נגרם נזק לרכוש אלא נזק לגוף. לפי תפיסת המשנה כפי שהיא 
משתקפת במשניות שלמדנו עד כה, "רשות הרבים" היא מרחב שיש לפעול בו מתוך התחשבות מתמדת 
בזולת, משום שהמרחב שייך לכולם. ראינו זאת בדיון במפגעים שונים ובחובה להזהיר את מי שהולך מאחור 

כדי שלא ייפגע. 
משנה זו מוסיפה שגם להתחשבות זו יש גבולות, ויש פעולות שאף על פי שהן עלולות להזיק לאחר במקרים 
מסוימים, הן מותרות ולגיטימיות ברשות הרבים. הליכה וריצה הן שתי פעולות המותרות ברשות הרבים, הן 
אינן זהות אך שתיהן לגיטימיות, ולכן במקרה של פגיעה מהן אין הבחנה בין ההולך לרץ לעניין האחריות. 
להבדיל מההבחנות הנערכות במשניות ד'–ה' בין ההולך ראשון למי שבא אחריו ובין מי שהזהיר למי שלא 
הזהיר. כאן אין חשיבות לכיווני ההתקדמות או ההתנגשות )אם הם התנגשו חזיתית או לא(, משום שהמשנה 

רואה ברשות הרבים מקום שמותר גם ללכת בו וגם לרוץ.

הולכים ורצים הנתקלים 
זה בזה

משנה ו':

משנה זו מחדשת לנו לעניין הכוונה והתוצאה הסופית. פעולה המתחילה ברשות אחת יכולה להשפיע על 
רשות אחרת, ומי שעושה פעולה זו חייב להביא זאת בחשבון ולא להתנער מאחריות. המסר של המשנה 
הזאת הוא שאדם צריך לשאת באחריות לפעולה שעשה, גם אם לא התכוון מלכתחילה שהיא תזיק לאדם 

אחר ברשות אחרת. 
במובן זה משנה זו סוגרת מעגל עם משנה א' – במשנה א' מופיעה ההבחנה של רבי יהודה: "במתכוון – 
חייב; באינו מתכוון – פטור". לעומת זאת, המשנה שלפנינו עוסקת במקרים שבהם מבצע הפעולה עשה 
אותה ברשות אחת וסביר להניח שלא התכוון לפגוע ברכוש או באדם הנמצאים ברשות אחרת, ובכל זאת 

הוא חייב. 
הקשר בין כוונה למעשה מעסיק את המשנה במקומות רבים. אפשר להשתמש במתח שבין קביעתו של 
רבי יהודה במשנה א' לבין הנאמר במשנה זו כדי לדון במורכבות הקשר בין כוונה למעשה. מתי יש לקבל 

אחריות למעשה אף שלא הייתה כוונה לפגוע, ומתי לא?

המבקע – נזק העובר 
מרשות לרשות )מרשות 

היחיד לרשות הרבים(

משנה ז'

מתוך מבט כולל בכל המשניות בפרק אפשר להסיק על גישתה של המשנה למושג "רשות הרבים":
רשות הרבים איננה שטח הפקר. היא שייכת לכולם, ולפיכך האחריות למה שמתרחש בה משותפת לכול. 
האחריות ברשות הרבים גדולה יותר מברשות היחיד, מכיוון שבמרחב זה נמצאים גם אנשים אחרים, ויש 

סיכוי גבוה יותר להתנגשות – תרתי משמע – בין בני אדם ובין צורכיהם השונים. 
המשנה גם מבהירה לנו שבעלות איננה זהה לאחריות. רשות הרבים איננה בבעלותו של איש והיא שייכת 

לכולם מבחינת זכותם להשתמש בה, ולכן האחריות למה שמתרחש בה מוטלת על כל אחד ואחד.
את העיסוק ב"רשות הרבים" אפשר להרחיב גם לשאלות מתחום איכות הסביבה, הן במובן הרגיל, קרי 
שאלות של שמירת הסביבה והפגיעה בה מבחינה אקולוגית, והן במובן הערכי־תרבותי – התכנים שאנו 

נחשפים אליהם במרחב הציבורי היום )ראו הרחבה רעיונית בנושא במאמרו של אלישיב פרנקל(. 

עמ' 76 | משימת פתיחה
התובע: האישה שנפגעה; הנתבעת: הנהלת המלון "קלאב הוטל אילת".

פסק הדין: הנהלת המלון צריכה לפצות את הנפגעת בסכום של 40,000 ₪. 
אילו הייתה האישה גורמת נזק לפסל בעת נפילתה, ייתכן שהשופטת הייתה דורשת מהנהלת המלון לשלם 
פיצויים נמוכים ממה שפסקה. עם זאת, אפשר לטעון שהנזק שנגרם לפסל אינו רלוונטי, והנהלת המלון 
צריכה לספוג גם את ההוצאה הזאת משום שהיא שהציבה את הפסל במיקומו הנוכחי, ולכן אחראית הן 
לפציעת האישה והן לפגיעה בפסל. האישה לא פגעה בפסל במתכוון, אלא נתקלה בו משום שעמד על 

הרצפה. 

עמ' 76 | מדרש תמונה
האיור שלפנינו מציג אישה שעלתה על פסל בצורת מדרגות )הפסל שבהשראתו צויר הפסל באיור הוא 
והוא מוצב בכניסה  יעקב",  גם "סולם  והמשורר עזרא אוריון. הפסל מכונה  ל  ּסָ הּפַ הפסל "מעלות" של 

stockxept
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לשכונת גבעת מרדכי בירושלים(. אפשר לשאול את התלמידים מי אחראי לנזק שנגרם לאישה? האם לא 
סביר להניח שאנשים ינסו לטפס על פסל מעין זה, שכן הוא בצורת מדרגות? 

כדאי לקשור את האיור למשנה הדנה בעילה לתביעה מצד הנפגע ובמידת האחריות שלו לפגיעה שנגרמה 
מרכושו של אדם אחר במקום ציבורי. 

עמ' 77 | משנה א: מכשול ברשות הרבים
"רשות הרבים" הוא ביטוי המציין מרחב ציבורי, כגון רחוב, כיכר או כל מקום השייך לציבור כולו. במקומות 
אלו אסור להניח מכשולים שיסכנו את העוברים והשבים. משנתנו דנה במקרים שבהם מכשול שהונח 

)במכוון ושלא במכוון( במקום ציבורי גרם לפגיעה בהולך רגל. 

על השאלות בעמ' 77:
לפי תנא קמא, אדם שכדו נשבר )"כד" בלשון חז"ל וגם בלשון המקרא – גם זכר וגם נקבה( ברשות  1 .
הרבים אחראי לנזק שנגרם לאדם בעקבות שבירת הכלי )החלקה של עובר אורח על המים שהיו בכד 
או פציעה משברי הכד(. לעומת זאת, רבי יהודה פוסק כך רק במקרה שבעל הכד שבר אותו בכוונה, 

אבל אם הכד נפל בטעות מידי בעליו – הוא אינו צריך לפצות עובר אורח שנפגע ממנו. 
הנזקים המתוארים במשנה זו הם תולדות של אב הנזיקין "בור" שהוא שם כולל לנזקים הנגרמים  2 .

ממכשול הנמצא ברשות הרבים. 
גזר הדין של השופטת מתאים לדין שבמשנה. הפסל הונח ברשות הרבים ואדם נפגע מהנחת הפסל  3 .
חָיב  החבית  בעל  בה,  ֻהזק  ואם   ..."( לנפגע  פיצויים  לשלם  חייב  הפסל  שבעל  הוא  הדין  ולכן  שם, 
בנזקו"(. גם אם האישה הייתה גורמת נזק לפסל היא לא הייתה חייבת בתשלום פיצויים להנהלת 
אחר  ובא  הרבים  ברשות  הכד  את  )"המניח  לנזק  מאחריות  פטור  הנפגע  המשנה,  לפי  שכן  המלון, 

ונתקל בה ושברה – פטור"(.

עמ' 77 | מדרש תמונה
המשנה שלמדנו דנה בשאלת האחריות לפגיעה באדם או ברכוש ברשות הרבים. באיור שלפנינו נראית 
פגיעה ברוכב אופנוע, פגיעה שנגרמה מארגז המסמרים שנפל בטעות מן המשאית הנוסעת. על פי דברי 
לפציעה  או  מהכד  שנשפכו  המים  על  מהחלקה  שנגרמה  לפגיעה  אחראי  הכד  בעל  במשנה,  קמא  תנא 
משברי הכד. אפשר להניח שלפי תנא קמא, בעל המשאית חייב לפצות את רוכב האופנוע שנפגע. אולם 
יהודה מוסיף את יסוד הכוונה ומבחין בין פעולה מכוונת מצד המזיק לבין פעולה שנעשתה בטעות וגרמה 
לפגיעה בזולת. לכן, אפשר להניח שרבי יהודה לא יחייב את בעל המשאית בפיצויים, שכן נפילת הארגז 

שגרמה לפציעתו של רוכב האופנוע לא הייתה במתכוון. 

עמ' 78 | משנה ב: מפגעים ברשות הרבים
משנה ב' ממשיכה לתאר נזקים הנגרמים בעקבות השלכה של חפצים או שפיכת מים ברשות הרבים. 

על השאלות בעמ' 78:
. המכנה המשותף לכל הנזקים הנזכרים במשנה זו הוא שהם מתרחשים במרחב הציבורי. כל הנזקים  1 .1

האלה נגרמים עקב רשלנות של היחיד ברשות הרבים.
עץ,  בניין )שקי חול, קורות  בימינו: הנחת חומרי  . דוגמאות למפגעים במרחב הציבורי השכיחים  2 .2
מסמרים, ברזלים וכו'( על מדרכות הסמוכות לאתרי בניין; מים הנשפכים אל הכבישים והמדרכות 

כאשר בעלי מכוניות שוטפים את מכוניותיהם ועוד.
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עמ' 79—80 | משנה ג: זבל של בן אדם
בתקופת המשנה עסקו מרבית תושבי ארץ ישראל בחקלאות. כמו בימינו, גם בתקופה זו היו האדמות 
מזבלים  הנגרמים  נזקים  מתארת  שלפנינו  המשנה  הקרקע.  השבחת  לשם  לזיבול  זקוקות  החקלאיות 
שהונחו ברשות הרבים, ובתוך כך גם את ההבדל העקרוני שבין שני סוגים של שייכות. אף על פי שבעל 
הזבלים מוותר על בעלותו עליהם ומאפשר לכל אדם לקחתם לעצמו, בכל זאת, המשנה רואה בו אחראי 
בבעלות  שנגרם  לנזק  האחריות  את  תולה  אינה  שהמשנה  לקבוע  אפשר  מכאן  מהם.  שייגרם  נזק  לכל 
הבעלים  תמיד  אינו  לנזק  שהאחראי  מתברר  זה  במקרה  הזבל(.  )עֵרמת  המזיק  הגורם  על  המקורית 

החוקיים של המפגע שהזיק. 

על השאלות בעמ' 80:
אדם  וכל  ציבורי  לרכוש  הופכים  הם  הרבים,  לרשות  שלו  התבן  את  או  הקש  את  הוציא  אדם  אם  1 .

שרוצה לקחת אותם – יכול. 
הקש או התבן הוצאו מרשות היחיד לרשות הרבים, ולכן כל אדם יכול לקחת אותם לעצמו. 2 .

מי שהוציא את הקש או התבן אחראי לנזק שהם גורמים, מכיוון שהוא גרם להם להיות למכשול  3 .
ברשות הרבים. אם לא היה מוציא את הקש או את התבן לרשות הרבים – לא היה נגרם נזק. 

את  מרחיב  הוא  כלומר  הרבים",  ברשות  המקלקלין  "כל  הכלל  את  מוסיף  גמליאל  בן  שמעון  רבן  4 .
דברי התנא קמא הדן רק במקרה של הנחת תבן או קש ברשות הרבים, וקובע שכל מי שמניח ִמפגע 
ברשות הרבים ונגרם ממנו נזק – חייב לשלם לניזוק. כמו כן, לפי רבן שמעון בן גמליאל, אם הונחו 

מפגעים ברשות הרבים, עוברי אורח רשאים לקחת מהם לעצמם.
לניזוק מהם. פעולת ההפיכה  מי שהופך את הגללים המונחים ברשות הרבים חייב לשלם פיצויים  5 .

מעידה שהערמה נעשתה שלו, ושהוא אף מתכוון להרוויח ממנה, מכאן שהיא באחריותו.

עמ' 79 | מדרש תמונה
באיור שלפנינו נראים שני מצבים המתוארים במשנה ג': 

"המוציא את תבנו... וֻהזק בהן אחר – חָיב בנזקו" – בעל הבית המשתפץ הניח ברשות הרבים ערמת חול, 
אדם אחר החליק על החול ונפצע. 

נוסף על כך, על פי דברי המשנה "כל הקודם בהן זכה", ובאיור נראה אדם שלקח לעצמו כלים וחומרי 
בניין. 

אפשר להשתמש באיור כדי לחדד את הבנת הכללים שבמשנה.

עמ' 81 | משנה ד: הקדרים באים!
במשניות הקודמות עסקנו בנזקים שנגרמו בעקבות הנחת מפגע ברשות הרבים, משנה ד' עוסקת בנזקים 

שאירעו בעקבות התנגשות בין שני אנשים בעת הליכתם ברחוב. 

על השאלות בעמ' 80:
חייב  גם השני – הראשון  נפל  זאת  ובעקבות  הזהיר את הקדר השני,  ולא  נפל  אם הקדר הראשון  1 .
בנזקו של השני. הסיבה לכך היא שאם היה הקדר הראשון מזהיר את השני, השני היה יכול למנוע את 

נפילתו שלו ואת הנזק שנגרם לו.
הקדר הראשון פטור אם נפל ולא היה יכול לקום. הסיבה לכך היא שאם הראשון נפצע, אי אפשר  2 .

לצפות ממנו שיזהיר את השני.
בציורו של פיטר ברויגל "משל העווורים" אפשר להבחין בשני מצבים: שני האנשים שבפינה הימנית  3 .
התחתונה – נראה שהעיוור הראשון נפל אך לא הזהיר את השני, ולכן גם הוא נפל. במקרה כזה על 
הראשון לפצות את השני על הנזק שנגרם לו. לעומת זאת, העיוור שבמרכז הציור מוביל עוד שלושה 
את  ומזהיר  ליפול  עלול  שהוא  מרגיש  שהוא  נראה  לו,  שהוסף  הדיבור  בלון  פי  על  אחריו.  עיוורים 

ההולכים אחריו. במקרה זה, אם ייפול הוא וייפלו גם ההולכים אחריו, הוא לא יהיה חייב בנזקם.

ד ו מ 79ע

ד ו מ 80ע
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עמ' 82—83 | משנה ה: יחסים שבירים
כמו המשנה שלפניה, גם משנה ה' מתארת מקרים שנגרם בהם נזק לרכוש בעקבות התנגשות תוך כדי תנועה.

על השאלות בעמ' 83:
במקרה הראשון במשנה שני אנשים הלכו זה מול זה, הראשון נשא קורה והשני – חבית. בעת שחלפו  1 .
זה על פני זה, פגעה הקורה בחבית והיא נשברה. במקרה זה, בעל הקורה פטור מאחריות לנזק שנגרם 

לחבית.
בעל הקורה פטור משום שלשני האנשים זכות שווה להשתמש ברשות הרבים ולכן שניהם אחראים  2 .

באותה מידה לשמירה על הרכוש ברשות הרבים.
אפשר לחלוק על הדין בטענה שאמנם לשניהם זכות שווה להשתמש ברשות רבים, ובכל זאת, הנזק. 3 
נגרם מפגיעת הקורה בחבית, ולכן הגיוני שבעל הקורה יהיה אחראי לנזק. ואכן במשנה ג' כתוב שמי 
שמניח מפגע ברשות הרבים אחראי לנזק הנגרם ממנו, ולכן היה אפשר להסיק שגם כאן יהיה בעל 
הקורה אחראי לנזק. נוסף על כך, אפשר לטעון שאדם ההולך עם קורה ברשות הרבים נדרש להיזהר 

יותר, משום שברור שהקורה עלולה לגרום לנזק )להבדיל מחבית, למשל, ה"מועדת" פחות להזיק(.
: אפשר לסכם את הסוגיה בטבלה הזאת. 4

הדין כאשר ההולך הראשון קרא 
לשני לעמוד, והחבית נפגעה

עצר  הראשון  ההולך  כאשר  הדין 
והחבית נפגעה

הדין כאשר הקורה פגעה בחבית המצב 

בעל הקורה פטור בעל הקורה חייב בעל הקורה פטור בעל הקורה ראשון ובעל החבית שני

בעל הקורה חייב בעל הקורה פטור בעל הקורה חייב בעל החבית ראשון ובעל הקורה שני

עמ' 83 | משימה
על פי המשנה, דליה חייבת לשלם לאלון את הנזקים שנגרמו למכוניתו משום שהיא עצרה בפתאומיות  1 .
ולא אפשרה לאלון לעצור בזמן )משום שאורות הבלמים שלה לא פעלו(, וכך גרמה לאלון להתנגש 
שנגרם  לנזק  אחראי  אינו  אלון  ואילו  אלון,  של  למכוניתו  שנגרם  לנזק  אחראית  היא  כלומר,  בה. 

למכוניתה. 
אם אורות הבלמים של דליה היו תקינים, המצב היה מקביל למצב המתואר במשנה: "ואם אמר ]בעל  2 .
הקורה[ לבעל החבית: עמוד! פטור". אם דליה הייתה מזהירה את אלון באמצעות אורות הבלמים 
שבמכוניתה, ובכל זאת אלון לא היה מאט ומתנגש בה – האחריות לנזק הייתה של אלון ולא של 

דליה. 

עמ' 83 | מדרש תמונה
ה"דמויות"  את  מייצגים  הנהגים  רגל.  בהולך  ופגיעה  רכב  כלי  שני  בין  התנגשות  נראית  שלפנינו  באיור 
המוזכרות במשנה: "זה בא בחביתו" ו"זה בא בקורתו". המשנה דנה באחריות של כל אחד מהם לנזק 

הנגרם בעקבות התנגשות בין השניים, ומבחינה בין כמה מצבים. 

ד ו מ 83ע
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עמ' 84 | משנה ו: מישהו לרוץ איתו
משנה ו' דנה בנזקי גוף הנגרמים ברשות הרבים בעקבות התנגשויות.

על השאלות בעמ' 84:
במשנה זו מדובר בנזקים הנגרמים לגוף האדם ולא בנזקים לרכוש. 1 .

המשנה מבהירה שאחריותם של שני האנשים המעורבים בתאונה – בין ששניהם רצים, בין שאחד  2 .
רץ והשני הולך – שווה.

ההיגיון שמאחורי הדעה בתלמוד שלפיה הרץ חייב בנזק וההולך פטור הוא שרוב האנשים הנמצאים  3 .
ברשות הרבים הולכים ולא רצים, והנזק הנגרם מהליכה קטן יחסית לנזק העלול להיגרם מריצה. לכן 

סביר לצפות ממי שרץ להיזהר יותר ממי שהולך, ולקבל אחריות אם גרם נזק. 
איש מהפוגעים אינו חייב לפצות את חברו משום ששניהם אחראים לחבלות במידה שווה.  4 .

עמ' 84 | מדרש תמונה
באיור נראית דוגמה לפגיעה הנגרמת בעקבות התנגשות בין אדם הולך לאדם רץ. אפשר לשאול מה הדין 
במקרה כזה על פי המשנה: האם להולך ולרץ זכות שווה להשתמש במדרכה? האם המקרה הנראה באיור 
)ריצת מרתון על המדרכה( שונה מהמקרה הרגיל של אדם הרץ על המדרכה? האם אפשר לטעון שההולך 
היה אמור לדעת מראש על ריצת המרתון, שהרי מודיעים על קיומה בכלי התקשורת, ולכן הרצים אינם 

אחראים לנזק שנגרם לו?

עמ' 85 | משנה ז: לנזק יש רגלים
שנגרם.  לנזק  המזיק  של  ומיידית  ישירה  אחריות  בעקבות  נגרם  הנזק  בהם,  שדנו  הקודמים  במקרים 
אולם, יש מצבים שבהם הנזק וגורם הנזק רחוקים זה מזה, ואם כך מדובר באחריות עקיפה של המזיק 

לנזק שנגרם. המשנה שלפנינו דנה בכמה מצבים שמתרחש בהם נזק מסוג זה.

על השאלות בעמ' 85:
שהפעולה  מזו  אחרת  ברשות  נגרם  שהנזק  הוא  במשנה  המתוארים  המקרים  לשלושת  המשותף  1 .

נעשתה בה. 
אפשר לטעון שהמזיק נקט אמצעי זהירות ועשה את הפעולה במקום שלא צפה שהפעולה בו תגרום  2 .
לנזק כלשהו, והנזק נגרם במקום אחר רק במקרה. ובקיצור, המזיק לא צפה את הנזק ולא התכוון 

להזיק.
בתגובה השופט יכול לטעון שהמזיק היה צריך לצפות שייגרם הנזק גם ברשות אחרת מזו שהפעולה  3 .
נעשתה בה. מכל מקום, הנזק נגרם בעקבות פעולה שהוא עשה ולכן חלה עליו האחריות לפצות את 

הניזק. 
. 4 א. הנזק: שבירת חלונות הבניין.

ב.  הילדים המפעילים את המטוסים אחראיים לנזק משום שאמנם הפעולה שלהם נעשתה ברשות 
הרבים )גן ציבורי(, אך היא פגעה ברכוש פרטי )חלונות בניין(. 

ד ו מ 84ע
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ת  ו רש שא  ו נ ב ת  י נ ו רעי ה  ב רח ה  : ח פ ס נ

ם י רב ה ת  ו רש ו ד  י ח י ה

 רשות הרבים כפיקדון אישי 
מאת: אלישיב פרנקל | ארץ אחרת 29, יולי–ספטמבר 2005, עמ' 73-70 )בכמה קיצורים(*

ויציבה  קבועה  יותר  הרבה  היא  הרבים  רשות  על  בעלותנו  הזמן,  ולרוח  הטבעית  לתחושתנו  בניגוד 
מהבעלות על רכושנו הפרטי. כך, בכל אופן, קובעת ההלכה היהודית

 
ברשות  הנכון  לשימוש  באשר  חד־משמעיות  אמירות  מנסחות  היהודית  והמסורת  ההלכה 
הרבים והאחריות שעל האדם ליטול לנזק שהוא גורם מחוץ לביתו הפרטי. משניות מפורשות, 
התחושה  כנגד  עומדים  הדורות  במהלך  ההלכה  בספרות  ארוכים  ודיונים  רבים  תלמוד  דפי 
הברורה שהשיח ההלכתי העכשווי בנושאים האלה רדום, ובחוץ מתחולל לנגד עינינו התוהו 

ובוהו הסביבתי.

לאיש,  שייך  ואינו  "הפקר"  בבחינת  שהוא  למקום  בניגוד  הרבים?  רשות  של  המשמעות  מהי 
ההלכה, כשהיא מגדירה שטח מסוים כ"רשות", רוצה לומר שעל שטח זה מוקנות לציבור בעלּו
ת וזכות שימוש; וזכותו של פלוני להשתמש בו היא כזכות חברו. זו גם הפרובלמטיקה היסודית 
השימוש  גבולות  את  להגדיר  כן  אם  הוא  החברה  ותפקיד  הרבים",  "רשות  במושג  הטבועה 
ברשות זו, שהרי מובן שרשותו של האדם ברשות הרבים היא רשות מוגבלת, וכן גם בעלותו 

עליה.
 

הקריטריון הראשון, והמרכזי, לשימוש שעושה אדם יחיד ברשות הרבים הוא הזמן. לכל אחד 
יש רשות להשתמש ברשות הרבים: ללכת, לרכוב, לנסוע, לחנות וכיוצא באלה, כל עוד השימוש 
הוא זמני ואינו פוגע בזכויות זולתו באותה רשות. פרקי הזמן של סוגי שימוש שונים ברשות 
הרבים הם שונים, לדוגמה: הליכה על המדרכה )עניין של שניות(, שימוש במתקן בגינה ציבורית 
)עניין של דקות( וחניה לצד הכביש )עניין של שעות(. קריטריון הכרחי נוסף הוא אופן השימוש: 
החניה מותרת בשולי הכביש אך אסורה )האומנם?( על המדרכה, וכן גם הדלקת האש בגינה 

הציבורית אסורה, אך מותרת בשטח פתוח מסוג אחר, וכדומה.
 

מפגע ברשות הרבים
סוגיה של ִמפגע ברשות הרבים תפסה בתקופות קדומות מקום ניכר מאוד בדיון ההלכתי, ולא 
מעט פרקי משנה דנים בכך. בספר שמות )כ"א, ל"ג–ל"ד( נאמר: "וכי יפַתח איש בור או כי יכרה 
איש בור ולא ְיַכֶסנּו ונפל שמה שור או חמור. בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו...". לאור פסוק 
זה קבעו חז"ל ש"בור", או "בור ברשות הרבים" הוא "אב נזק", קרי, אב־טיפוס לכל הנזקים 

הנייחים מעשה ידי אדם ברשות הרבים.
 

שאריות  את  הוציא  אדם  שבו  מקרה,  מתארת  ג'(  ג',  קמא  )בבא  בכך  הדנה  המשניות  אחת 
החומר האורגני שלו )תבן וֶגֶפת( לרשות הרבים, כדי שעם הזמן הם ישמשו חומר לזיבול. הזבל 
מקובלת  כנראה  היתה  זו  שפעולה  להבין  ויש  ושבים,  העוברים  של  מדריכתם  כתוצאה  נוצר 
אצל  גוף  ולנזקי  להחלקה  לגרום  עלול  היה  שהדבר  ספק  כל  אין  זאת,  עם  תקופה.  באותה 
ההולכים, ובמקרה זה חלה על מי שהוציא את הזבל לרשות הרבים חובת פיצוי לאדם שניזוק. 
אולם המשנה מוסיפה וקובעת, שאם אדם אחר לקח את אותו "זבל" לשימושו, הוא לא עבר 
אותה  בהמשך  הראשונים.  הבעלים  מרשות  אותו  הפקיעו  שחכמים  כיוון  גזל,  של  איסור  על 
משנה קובע רבן גמליאל כלל, שחל על כל המקרים מן הסוג הזה: "כל המקלקלין ברשות הרבים 

והזיקו, חייבין לשלם, וכל הקודם בהן זכה".
 

*  המאמר מתפרסם כאן באדיבות במחבר וכתב העת "ארץ אחרת". גיליון 29 מוקדש לנושא "למי שייכת רשות הרבים? בין זכויות היחיד לזכויות הציבור". 
הגיליון עוסק בסוגיות הקשורות לרשות הרבים הישראלית וכמה מהן עשויות בהחלט לתרום להוראת הנושא בכיתה.  
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ובנוגע לזבל באשר הוא, יש לזכור כי הטיפול בזבל ושיטות להטמנתו בעולם העתיק היו שונים 
לגמרי מאשר בתקופתנו. האשפה היתה אז אורגנית ברובה המוחלט, והזבל – וזו גם כנראה 
בעיות  הקרקע.  לטיוב  לזיבול,  ושימש  "מּוחזר"  לרוב   – המילה  של  הראשונית  המשמעות 
האשפה העיקריות היו כנראה מים ובוץ, קוצים ושברי זכוכית, שלא היה להם שימוש חוזר, וכן 
אבנים וסלעים שסוקלו משדה כלשהו. ספרות חז"ל עוסקת באריכות בכל הנושאים האלה, 
בעיקר מן ההיבט של הנזק שעלול להיגרם בשל השלכת אשפה מן הסוג הזה ברשות הרבים. 
באותם ימים לא נעשה איסוף אשפה מסודר, וגם לא היה שום ביטוח רפואי שהיה עשוי לכסות 
על נזקי גוף וממון. וכך, כל אדם נשא באחריות מלאה לרכושו, לנזקים שגרם וגם לאשפה שרצה 

להיפטר ממנה.
 

יכול להימלט  כאן יש להעיר, שעל־פי ההלכה היהודית, אדם הזורק זבל לרשות הרבים אינו 
מן האחריות במקרה של גרימת נזק, גם אם מבחינה משפטית הזבל היה להפקר משעה שיצא 
מידי בעליו, ובלשונו של הרמב"ם )הלכות נזקי ממון י"ג, ה'(, "שכל המפקיר נזקיו במקום שאין 
לו רשות לעשותה ִמְתחילה חייב ]בנזק[ כאילו לא הפקירן". ]...[ בעיה זו אינה חדשה, ובארצות 
שונות )וגם במקומות מסודרים אצלנו בארץ( פתרו אותה בכך, שהתירו להוציא לרחוב אשפה 

מן הסוג הזה רק בתאריך מסוים וידוע מראש, שקבעה הרשות המקומית.
 

מספרות חז"ל עולה, שלבעיית הזבל והנחתו ברשות הרבים לא נמצא בעצם פתרון מלא. לא היה 
ניתן לאסור על הציבור להשתמש ברשות הרבים להשלכת זבלו, וחז"ל מִצדם קבעו במסגרת 

אותה מציאות הגבלות אלו ואחרות, וכל זאת כדי שיהיה אפשר לנהל חיים סבירים. ]...[
 

תפיסת שטח ציבורי למטרות פרטיות: "גֶזל הרבים"
 בעיה קשה, ההולכת ומחמירה עם השנים, היא תפיסת השטח הציבורי על־ידי גורמים פרטיים. 
אינטרסנטיים,  כלכליים  גורמים  בגלל  ומצטמצמים  ההולכים  הים  חופי  את  בקצרה  נזכיר 
הסוגרים את החופים כדי להפיק מהם רווח כלכלי, או את מי המעיינות הציבוריים שחברות 
המוכרות לנו מים מינרליים עושים בהם כבתוך שלהן. כדי להבין עד כמה ההלכה היהודית חד־
משמעית בהתנגדותה לתופעות האלה, נעיין במשנה הבאה )בבא מציעא י', ה'(: "המוציא זבל 
לרשות הרבים: המוציא מוציא, והמזבל מזבל. אין שורין טיט ברשות הרבים ואין לוְֹבנין לבנים; 
אבל גובלין טיט ברשות הרבים אבל לא לבנים. הבונה ברשות הרבים: המביא אבנים מביא, 

והבונה בונה, ואם הזיק משלם מה שהזיק".
 

בדומה להיתר להוצאת הזבל לרשות הרבים לזמן קצוב, אין לצפות שפעולות הנגזרות מהקמתו 
של בניין יתבצעו רק בשטח הפרטי ולא יגלשו גם אל רשות הרבים. אך המשנה קובעת בבירור, 
ושוב, שאין  לגמרא מדגיש שוב  בפירושו  שאין להשהות את החומרים ברשות הרבים. רש"י 
חשבנו  אם  בלבד;  זאת  לא  אך  רב.  לזמן  ציבורי  שטח  של  תפיסתו  שתוצאתן  פעולות  לבצע 
שמותר להניח את הלבנים ואת חומרי הבנייה ברשות הרבים ולּו לזמן קצר, מדברי רש"י עולה 
שאין הדבר כך, וחובה על האדם הבונה בית לקבל את הלבנים מידו של המביא ולבנות את 

הבניין לאלתר.
 

בימינו, לעומת זאת, קבלנים הבונים ומשפצים בתים ודירות, פורקים לא אחת את אבני הבניין 
והבנייה בפועל מתבצעת רק לאחר  ושאר אביזרי הבנייה ברשות הרבים, לרוב על המדרכה, 
זמן־מה, ולעתים אף לאחר שבועות רבים. ובאשר לפסולת הבנייה, עניין שבשגרה הוא שהקבלן 
שוכר מכולה גדולה לפינוי אשפה ומניחּה ימים רבים ברשות הרבים, על המדרכה או על הכביש. 
שתיים רעות ישנן כאן: האחת תפיסת השטח הציבורי וחסימתן של דרכי גישה, בעיקר להולכי־

רגל, והשנייה – גרימת נזק ודאית לרשות עצמה בחריצת חריצים באספלט ובריסוקו.
 

מקרים  בכמה  מוגדרים  פרטיות,  למטרות  תפיסתה  או  הרבים,  ברשות  שונים  שימוש  אופני 
ותפיסתו של  כלומר, חריגה משימוש סביר  "גזל הרבים".  או  כ"גזל רשות הרבים",  וחיבורים 
שטח לזמן ממושך הופכים את הפעולה לגזל. בשנים האחרונות, שבהן גזל רשות הרבים היה 
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לא אחת לנורמה, אנו מוצאים בתי־קפה שדואגים ללקוחותיהם שומרי המצוות ובונים להם 
סוכות בחג. לכאורה, זה מבורך, אך יש לדעת שהנושא הזה מעסיק את לומדי התלמוד מאז ימי 
ר' אליעזר הגדול במאה ה־1 אחה"ס. לדעתו, סוכה הבנויה ברשות הרבים פסולה, ]...[ אמנם 
שיטתו של ר' אליעזר לא היתה להלכה הפורמלית, אך דעתו החריפה המשיכה להידון בספרות 
ימי־הביניים ובספרי ההלכה המודרניים ]...[ על גזל הרבים נכתב בתוספתא )בבא קמא י', י"ד(: 
והגוזל את  גזילוֹ,  לו  ולהחזיר  יכול לפייסו  גזל הרבים מגזל היחיד, שהגוזל את היחיד  "חמור 

הרבים אין יכול לפייסן ולהחזיר להם גזילתן".
 

אחת הבעיות הגדולות, שכל הולכי־הרגל המהלכים בעיר נתקלים בה, היא המכוניות החונות 
במקומות אסורים וחוסמות את המעבר הבטוח. ראוי לשים לב, כי המכונית היא הרכוש היחיד 
השייך לאדם פרטי שמונח דרך קבע ברשות הרבים, ועל־פי קני־המידה ההלכתיים שהבאנו 
לעיל בנוגע לתפיסת שטח ציבורי על־ידי אדם פרטי, אין זה דבר מובן מאליו כלל. מלכתחילה, 
על־פי ההלכה, לא יכול להינתן היתר לאחסן רכוש פרטי מכל סוג שהוא ברשות הרבים דרך 
קבע. אם אכן יש היתר הלכתי להחנות כלי רכב ברשות הרבים, הריהו ֵהיתר שבדיעבד, כי אין 
ברירה אחרת. ואכן, המרחב הציבור בימינו מתוכנן כולו כך שיתאים גם לחניית מכוניות, וכל 
אחד מאיתנו מבין שאין דרך סבירה אחרת לנהל את חיינו. ובכל זאת, כל אדם המחנה את 
רכושו הפרטי ברשות הרבים ותופס שטח ציבורי למטרותיו הפרטיות, צריך לחוש ולהבין את 

הבעייתיות שישנה בנושא זה מלכתחילה.
 

וכך כותב הרב מנשה קליין, בעל השו"ת "משנה הלכות", בתשובה לשאלה המתייחסת לחניית 
וכל מי שרוצה לעמוד שם  "הנה רחוב העיר הוא רשות רבים  רכ"ו(:  ד', סימן  )חלק  כלי רכב 
בלי רשות, אסור לעמוד בו יותר מהצריך לו לצורך משאו או הליכתו, ככל שאר בני העיר. אלא 
לעמוד  וזכות  ִהשתמשּות  רשות  ליתן  החליטו  העיר,  הראש  שהוא  המושל  עם  העיר,  שנבחרי 
בזמנים ידועים ברחוב העיר בעד תשלום שכר...". ]...[ יש להדגיש, שעל־פי דברי הרב קליין, כל 
בניגוד לחוק )במקום אסור, או במקום המיועד לחניה בתשלום, בלי  אדם המחנה את רכבו 

ששילם( כמוהו כגזלן.
 

על מדרכה הוא סכנת הנפשות שגורם אדם החוסם את המעבר  נוסף של חניה  היבט חמור 
הבטוח להולכי־רגל. בספרות השאלות והתשובות המודרנית יש התייחסות גם לבעיה חמורה 
זו. הרב יצחק וייס, בעל השו"ת "מנחת יצחק", עונה על השאלה אם מותר למסור לשלטונות 
אדם המסכן את הציבור על־ידי נהיגה לא זהירה וחניה במקום אסור. הרב וייס מגדיר את הנהג 
הלא־זהיר כ"רודף", כלומר, אדם הגורם לסכנת חיים בסביבתו, ומכאן שיש לעוצרו במהירות 
בור  שחופר  כמי  מוגדר  שהוא  הרב,  כותב  המדרכה  על  רכבו  את  שמחנה  מי  על  האפשרית. 
ברשות הרבים. והוא ממשיך ומצטט בהקשר זה את הרמב"ם )הלכות רוצח ושמירת נפש י"א, 
דבר יפה,  ה להסירו ולהישמר ממנו ולהיזהר ּבַ ג'(, "שכל מכשול שיש בו סכנת נפשות מצַוות ֲעׂשֶ
שנאמר: 'הישמר לך ושמור נפשך', ואם לא הסיר והניח המכשולות המביאים לידי סכנה ביטל 

מצוות עשה ועבר ב'לא תשים דמים'".
 

לבד מאותם עבריינים החונים על המדרכות שלא ברשות, מסכנים בכך את הציבור וגוזלים מן 
הרבים, בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה שהולכת ומתפשטת בעיקר בערים הגדולות, והיא 
מן המקומות  הגם שבחלק  על המדרכות.  רכב  כלי  לחניית  היתרים של הרשויות המקומיות 
אם  גם  כך.  זה  אין  המקרים  ברוב  הרי  מאוד,  רחבות  במדרכות  מדובר  בהם  ניתן  זה  שהיתר 
לעיל, אדם המפריע  על־פי הדברים שנכתבו  הרי  בהיתר של הרשות המקומית,  נעשה  הדבר 
בדרך כלשהי להילוך חברו ברשות הרבים הרי הוא גזלן, ומעבר לכך אותו בעל רכב מסכן את 
הולך־הרגל, שנאלץ בגללו לרדת אל הכביש ולהלך שם. ראוי להביא כאן את דברי הרב משה 
פיינשטיין )1895, ביילרוס – 1986, ניו יורק(, שהיה מגדולי הפוסקים במאה העשרים ועסק 
והטכנולוגיה  המדע  של  וההמצאות  הגילויים  בעקבות  שהתעוררו  ההלכתיות  בבעיות  רבות 
כ"ח,  ה',  חיים  )אורח  "איגרות משה"  פיינשטיין בספר תשובותיו  כותב הרב  וכך  המודרניים. 
י'(: "רשות הרבים אינו מקום שרשאי כל אדם לעשות בו מה שרוצה... ומדין התורה יש עוד 
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יותר להחמיר ממה שמחמירין מצד חוקי המדינה". מכאן, שאותה רשות מקומית מחטיאה את 
הציבור וגורמת לו מבחינה הלכתית לגזול את הרבים.

 
גרימת נזק לרשות הרבים

האוויר והאטמוספירה המאפשרים את החיים על פני כדור הארץ הם עוד סוג של רשות רבים. 
לשאת  צריך  שהוא  זה  מקלקל  של  ודינו  הרבים",  רשות  "מקלקל  המושג  את  לעיל  הזכרנו 
באחריות על הנזק שנגרם, ובלשון המשנה )בבא מציעא ג', ד'(, "כל המקלקלין ברשות הרבים 
והזיקו, חייבין לשלם". כיצד יש להתייחס לפליטת הגזים הרעילים מן המכוניות שכולנו נוסעים 
בהן? גזים אלה מזהמים את האוויר ואת האטמוספירה וגורמים למחלות רבות בבני־האדם. 
בני־ נתונים רשמיים, למעלה מאלף  על־פי  מן האדמה, שהרי  צועקים אלינו  קול דמי אחינו 
העיקרי  שהגורם  ידוע,  כבר  כיום  דן.  בגוש  רק  האוויר  מזיהום  כתוצאה  שנה  כל  מתים  אדם 
קשה  היא  העולה  המסקנה  רכב.  כלי  מאשר  אחר  לא  הוא  הגדולות  בערים  האוויר  לזיהום 
האם  מוות.  בגרימת  אחר  או  זה  באופן  אשמים  כולנו –  ולמעשה,   – ברכב  הנוסעים  ביותר: 
מה  שאין  לומר  הבעייתית:  החניה  לסוגיית  לעיל  התייחסנו  שבה  בדרך  זו  בעיה  לפתור  ניתן 
לעשות ואין דרך סבירה אחרת לנהל את חיינו? האם חייהם של בני־אדם שווים פחות מהזכות 
לנוע בדרכים? אכן, בעלי הרכב משלמים מסים אלה ואחרים ובכך אפשר לפתור חלק )קטן( 
מן הבעיה הכספית, אך בהלכה היהודית לא יעלה על הדעת להתיר מלכתחילה מעשה הפוגע 
בבריאותו של אדם ואף עלול לגרום למותו, בהנחה שהכסף יפתור את הבעיה, כמאמר הפסוק: 

"ולא תיקחו כופר לנפש רוצח" )במדבר ל"ה, ל"א(.
 

במאמר פרי עטו של ]...[ הרב יואל בן־נון ]...[ מתייחס המחבר בפרטי־פרטים, על פני עשרות 
עמודים, אל נושא הנהיגה הזהירה בדרכים וההתנהגות הראויה בכביש, וממקם את הנושא כולו 
במקום הראוי לו בהלכה היהודית. נקודת המוצא של המאמר היא ש"האוחז בהגה כמו אוחז 
נשק בידו" ומכאן ש"תאונות רבות אינן אלא מעשי רצח בשגגה". וזה המקום לשאול, האם גם 
בני־אדם מאשר תאונות הדרכים,  וכמה  פי כמה  וזיהום האוויר, ההורג  קלקול רשות הרבים 
אינו נושא שראוי לתשומת לב מרבית מִצדם של פוסקי ההלכה ושומריה? פוסקים אלה בכוחם 
מיותרות  מנסיעות  ולהימנע  הציבורית  בתחבורה  האפשר  במידת  להשתמש  למשל,  להמליץ, 
בכלי הרכב הפרטיים, ואף להתייחס לכל חוקי המדינה והרשויות העירוניות הנוגעים לשימוש 
אחת  דוגמה  רק  הוא  האוויר  שזיהום  ולומר,  להדגיש  יש  מחייב.  הלכה  פסק  כאל  רכב  בכלי 
לקלקול רשות הרבים; עליו ניתן להוסיף עניינים כמו הקרינה הנפלטת מהאנטנות הסלולריות 
ועוד תחומים המציבים אתגר  ומי התהום,  זיהום הים  ונזקי השימוש בטלפונים הסלולריים, 

גדול וקשה בפני העוסקים בהלכה ובפני שומרי המצוות. ]...[
 

רשות היחיד כנגד רשות הרבים
הרי  נפשנו,  כאוות  לעשות  יכולים  איננו  הרבים  ברשות  שאם  היא  לנו  הטבעית  התחושה 
נכונה  זו אינה  בחלקתנו הפרטית – רשות היחיד – רשאים אנו לעשות כרצוננו. אך תחושה 
כלל. בימינו ישנם חוקים ותקנות האוסרים על פעולות רבות בחלקתנו הפרטית: אין להרעיש 
ניתן לבנות ללא קבלת היתר, כל שינוי בחזית של בניין דורש גם הוא  בשעות מסוימות, לא 
אישור. בספרות ההלכה יש מושג "היזק ראייה", שפירושו נזק שנגרם כתוצאה מהסתכלות של 
אדם אחר )גם מתוך דירתו־הוא( אל תוך שטח חברו, ואלו הן רק דוגמאות, שהרי כל רשות 
יחיד גובלת ברשות יחיד נוספת או ברשות הרבים, ויש לכך השלכות מיידיות בעולם ההלכה 

והמשפט.
 

או  סלילה  כגון  הרבים,  למען  פרטיים  שטחים  להפקיע  נהגו  בימינו,  כמו  העתיק,  בעולם  גם 
הרחבה של דרך או נטיעתו של גן ציבורי. בימינו חוק העתיקות קובע, שהשטח שבו מצויות 
עתיקות מופקע מבעל החלקה; והממצאים הארכיאולוגיים שנמצאו שם ודאי אינם שייכים לו. 
אך הרבה מעבר לכך, בבסיס המסורת וההלכה היהודית עומדת תפיסה דתית הניכרת היטב, 
ולפיה רכושו הפרטי של אדם אינו שלו באמת, אלא ניתן לו כפיקדון, ועליו להשתמש בו כראוי. 
כך ניתן להבין את מתנות העניים, "לקט שכחה ופאה": העברת תבואה מרשותו של היחיד אל 
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ההפקר, למען העניים. תפיסה זו באה לידי ביטוי מובהק במצוות השמיטה והיובל, שעל־פיהן כל 
שדותיו של אדם מופקעים ממנו, לעתים אף באופן קבוע. גם במצוות השבת בא רעיון זה לידי 
ביטוי, אם כי בדרך שונה: חפצים מסוימים מוקצים ואסורים בשימוש, אף על פי שהם בבעלותו 
המלאה של אדם. האיסור "בל תשחית", שזכה לפרשנות מורחבת מאוד במהלך הדורות, קובע 

שאסור לאדם להשחית רכוש לשווא, גם אם מדובר ברכושו הפרטי.
 

גם אילו הבעלות על רכושנו הפרטי – רשות היחיד – היתה מלאה, הרי רכוש זה יכול לעבור מיד 
אל יד מרצוננו, אם נמכור אותו או ניתן אותו במתנה, ואף שלא מרצוננו, כמו רכוש שמעקלת 
ההוצאה לפועל. לעומת זאת, רשות הרבים לעולם תשתייך לרבים, כלומר, לכולנו. וכך מתואר 
הרבים,  לרשות  מרשותו  מסקל  שהיה  אחד  באדם  "מעשה  ב'(:  נ',  קמא  )בבא  הבא  בסיפור 
וְמצאֹו חסיד אחד. אמר לו: 'ֵריקא, מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלך?'. 
לגלג עליו. לימים נצרך למכור שדהו והיה מהלך באותו רשות הרבים ונכשל באותן אבנים. אמר, 

'יפה אמר לי אותו חסיד: מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלך?'".
רק לאחר שנכשל באבנים שהוא עצמו השליך, הבין אותו אדם שבאופן פרדוקסלי, רשות היחיד 
שאנחנו חשים כי היא שלנו ורק שלנו, בעלותנו עליה זמנית בלבד, ואילו רשות הרבים, שלכאורה 

היא יותר מרוחקת ויותר מנוכרת, בעלותנו עליה קבועה.
 

סגנון חיי היום־יום מאלץ למעשה את האדם הרגיל להניח את מיטלטליו, לשפוך מים, להוציא 
לחלוטין.  אלה  פעולות  לאסור  ניתן  לא  ולפיכך  הרבים,  ברשות  בניין  חומרי  ולשים  אשפה 
אולם ההלכה היהודית מגבילה אותן מאוד, ומהתבוננות במכלול המקורות עולה ללא ספק, 
שההיתר לפעולות אלה ברשות הרבים הנו היתר של "בדיעבד" בלבד, ולא של "לכתחילה". הרי 
זכוכיותיו ושאר  ייפתר מקוציו, שברי  וכל אדם  רצוי שקלקול רשות הרבים לא יתקיים כלל, 
זוהי גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה, וקשה  זבלו בשטחו־שלו ולא ברשות הרבים. אולם 
להאמין שחברה ממין זה התקיימה אי־פעם. אך באופן פרדוקסלי, ובניגוד לתחושתנו הטבעית, 
בעלותנו על רשות הרבים היא הרבה יותר קבועה ויציבה מהבעלות על רכושנו הפרטי. מרוח 
מקורות ישראל ומההלכות השונות עולה בבירור, שאם יש משהו שהוא באמת שלנו, הרי הוא 
משותף לרבים ולא נועד לאדם פרטי. רכושנו, ולמעשה גם גופנו, אינו שלנו בשלמות. בגוף אין 
אנו רשאים לפגוע, שהרי אין הוא שלנו כלל. הגוף מופקד אצלנו לתקופה מסוימת בלבד, ובבוא 
היום יחזור אל מקורו: "עד שובך אל האדמה כי ממנה לּוקחָת כי עפר אתה ואל עפר תשוב" 
)בראשית ג, י"ט(. אפילו נשמתו של אדם אינה שייכת לו. הפיוט המפורסם אומר: "הנשמה לך 

והגוף שלך", ואם בגוף אין אנו רשאים לפגוע, בנשמה על אחת כמה וכמה.
 

בן־אדם היה ויישאר זמני בעולם, וכך גם רכושו. היקום, כדור הארץ והאדמה לעולם יישארו 
אחרינו. הכביש, המדרכה, הגן הציבורי והאטמוספירה המאפשרת לנו את החיים, הם למעשה 
מקומות השייכים לנו יותר מכל דבר אחר על פני האדמה. עלינו לדעת להשתמש בהם כראוי, 

ולשמר אותם עבורנו ועבור צאצאינו בדורות הבאים.
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רק  פ  , א מ ק א  ב ב ת  כ ס מ  |  96 —86  ' מ ע

י נ י מ ש

מבוא 
הפרק השמיני במסכת בבא קמא מרכז את הדינים הנוגעים לנזק שגרם אדם לגופו של חברו.

המערכת ההלכתית העוסקת בנזקי אדם לאדם שונה מן המערכת החוקית המוכרת בימינו, וגם ממערכות 
הנזיקין האחרות המוכרות לנו ממסכת בבא קמא, נזקי השור או האש, ואף מנזקים שאדם גורם לרכושו 

של אדם אחר.
בימינו נהוג להפריד בין הצד הפלילי שבפגיעה פיזית באדם אחר )העלול להוביל לעונש ואף למאסר(, לבין 
הצד האזרחי )המוביל לפיצוי כספי(. אולם המשנה אינה מפרידה בין שתי המערכות האלה – הפלילית 
והאזרחית – ומסתפקת במסגרת משפטית אחת בלבד, מערכת המבוססת על פיצויים כספיים, המקבילה 
למערכת האזרחית המוכרת לנו. שלא כמו במערכות הנזיקין הרגילות המתוארות בפרקי המסכת האחרים, 
התשלום על הנזק שבגוף אינו נקבע על פי ערכו של הרכוש הניזק. למשל, אם אדם פגע במכוניתו של חברו 
מעריכים את הנזק על ידי בדיקת שוויה של המכונית לפני הנזק ואחריו, וההפרש הוא הסכום שהפוגע 
נדרש לשלם. לא כך הדבר אם אדם פוגע בגופו של חברו: "החובל בחברו חייב עליו משום חמישה דברים: 
בנזק, בצער בריפוי, בשבת ובבושת" )משנה א'(. זו מערכת תשלומים רחבה הרבה יותר, שמלבד תשלום 
הנזק הזהה לתשלומי נזק אחרים, כוללת גם תשלומים נוספים. על החובל לפצות את הניזק גם על הצער 

שנגרם לו, על הבושה שנגרמה לו, עליו לדאוג לרפואתו של הניזק וכן לפרנסתו המינימלית.
נושא הבושת שונה משאר התשלומים. הבושה תלויה בנסיבות הפגיעה, ולכן המשנה קובעת ש"אינו חייב 
על הבושת עד שיהא מתכוון". כלומר, רק נזק שנגרם מכוונת זדון של החובל יש בו ממד של בושה והשפלה 

כלפי הניזק, ויש לפצותו על כך.
ייחוד נוסף יש בתשלום הבושת, והוא קביעתם של החכמים שבושה אינה תופעה שאפשר למדוד אותה 
המביש  לפי  הכול  "בושת?  הנחבל:  של  ובמעמדו  החובל  של  במעמדו  תלויה  והיא  אובייקטיבי,  באופן 
והמתבייש". בהמשך הפרק אנו למדים שעמדה זו לא הייתה מוסכמת על כל החכמים. רבי עקיבא סבר 
שערך הבושת צריך להיות קבוע – כאילו הנפגע, כל נפגע, הוא אדם עשיר ומכובד שבושתו מרובה. "אמר 
רבי עקיבא: אפילו עניים שבישראל, רואין אותם כאילו הם בני חורין שירדו מנכסיהם, שהם בני אברהם 

יצחק ויעקב".
בהמשך לתפיסתו שתשלום הבושת צריך להיות קבוע, חידש רבי עקיבא שגם אדם שלעתים אינו מקפיד 
על כבודו, כגון האישה שהייתה מוכנה לגלות את ראשה ברשות הרבים כדי להציל את השמן שנשפך שם, 
 יכולה לתבוע את האיש שפרע את ראשה בשוק שלא ברצונה. הכלל הוא "החובל בעצמו, אף שאינו רשאי – 

פטור; אחרים שחבלו בו, חייבין".
ובסוף הפרק, המשנה מלמדת אותנו שאת דיני הנזיקין והחבלות אין לראות רק כמערכת משפטית של 
חובות ותשלומים. מדובר גם בפגיעה ברגשותיו של אדם, ולכן מצווה הפוגע, המזיק, והחובל לבקש את 
מחילתו של הנפגע: "אף על פי שהוא נותן לו, אינו נמחל לו עד שיבקש ממנו". עם זאת, המשנה פונה לניזק 

שכבר קיבל את הפיצוי על נזקו ודורשת ממנו לסלוח למזיק: "ומניין שלא יהא המוחל אכזרי... "

עמ' 88 | משימת פתיחה
נזקים המתוארים בשיר הם למשל: בושת )"את טיפשה!", "חמורה!"(, נזק )"דחפתי אותה והיא נפלה"(, 

ואולי אף שבת )אם הפגיעה הגופנית כה קשה שהיא משביתה את הנפגע(.

ד ו מ 86ע

stockxept

ד ו מ 88ע
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עמ' 89—91 | משנה א: רב חובל
כפי שראינו במבוא לפרק, מונים חמישה סוגים של פיצויים שמי שהכה ופגע באדם אחר וגרם לו נזק גופני 
או נפשי, חייב בהם. המשנה שלפנינו מפרטת מהם סוגי הפיצויים וכיצד "מתרגמים" נזק גופני או נפשי 

לערך כספי. 

על השאלות בעמ' 91:
להלן סיכום המשנה בטבלה: 1 .

בושת שבת ריפוי צער נזק

פיצוי כספי על הבושה 
שגרמה הפציעה לנפגע.

פיצוי כספי על הפסד 
שכר עבודה עקב 

ההשבתה.

פיצוי כספי על הוצאות 
רפואיות.

פיצוי כספי על הכאב 
הגופני והנפשי שנגרם 

מהחבלה.

פיצוי כספי על חבלה 
בגוף.

הסבירו 
בלשונכם את 

המונח

אדם שהוציאו דיבתו 
רעה בעיתונות, ונאלץ 
להתמודד עם הבושה 

שבפרסומים המוטעים 
עליו.

אדם נפגע בתאונת 
דרכים ובעקבותיה 

נאלץ להישאר בבית 
חודשים רבים ולא 

לקבל משכורת. 

במהלך מריבה הוכה 
אדם ואושפז. כדי 

להחלים הוא נאלץ 
לרכוש תרופות 

יקרות שאינן כלולות 
בסל הבריאות וציוד 

אורתופדי יקר. על 
הפוגע לממן את 

התרופות ואת הציוד 
האורתופדי. 

אישה שסבלה שנים 
רבות מהתעללות 

מילולית וגופנית מצד 
בעלה.

אדם נסע במכוניתו, 
פגע בהולך רגל, והנפגע 

שבר את רגלו.

תנו דוגמה 
מימינו שבה יש 

לשלם סוג פיצוי 
זה

ערך הבושת משתנה 
בהתאם למעמדם של 

הפוגע ושל הנפגע. ככל 
שהמעמד גבוה יותר, 

הפיצוי גבוה יותר. 

מעריכים מה היה שכרו 
של שומר קישואים 

בתקופה זהה לזו 
שהנפגע נעדר בה 

מעבודתו ומשלמים 
לנפגע את הסכום הזה.

על פי ההוצאות 
הרפואיות של הנפגע.

מעריכים מהו סכום 
הכסף שתמורתו היה 

אדם במעמדו ובמצבו 
של הנפגע מוכן שיגרמו 

לו לכאב כמו שנגרם 
לנפגע, ומשלמים לנפגע 

את הסכום הזה. 

מעריכים כמה היה 
הנפגע שווה אילו נמכר 

לעבד לפני הפגיעה 
ואת שוויו אחרי 

הפגיעה, וסכום הפיצוי 
הוא ההפרש בין שתי 

ההערכות.

כיצד מעריכים 
את השווי הכספי 

של הפיצוי?

הפוגע חייב לממן טיפול רפואי באבעבועות רק אם המחלה נגרמה בעקבות הפגיעה, אולם אם אין  2 .
לאבעבועות קשר לפגיעה, הפוגע פטור מהתשלום לריפוין. 

היא  החוזרת  הפגיעה  אם  רק  ונשנות  חוזרות  בפגיעות  רפואי  טיפול  ולממן  להמשיך  חייב  הפוגע  3 .
תוצאה מהפגיעה הראשונית. אם הפגיעה נרפאה לגמרי ורק לאחר מכן חזרה, הפוגע אינו חייב עוד 

בתשלום על ריפויה.
המיוחד בפיצוי מסוג "בושת" הוא שלסוג פיצוי זה אין ערך קבוע, אלא ערכו נקבע בהתאם לזהותם  4 .

של הפוגע והנפגע ולמעמדם. 
המשנה מדגישה שאדם חייב בפיצויי בושת גם אם בייש אדם שאינו מודע כלל לכך שביישו אותו.  5 .
המשנה מבהירה זאת כדי למנוע מאנשים לנצל את חוסר מודעותם של אנשים אחרים כדי לבייש 
אותם. כל אדם זכאי וראוי לכבוד מצד הזולת, ומוגן על פי החוק מפני פגיעה בכבודו. נוסף על כך, 
 אפשר לראות שהמסר במשנה זו הוא שהפגיעה בכבודו של אדם, במיוחד אם הפגיעה נעשית במזיד – 
יש להימנע  והיא תעודת עניות לחברה כולה. לכן  מביישת לא רק את הנפגע אלא גם את הפוגע, 

לחלוטין ממעשים המביישים את הזולת, גם אם הוא עצמו אינו יודע שביישו אותו.

stockxept
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עמ' 92—94 | משנה ו: לכל דבר מחיר! 
"לא  המילים  את  גם  להדגיש  יש   ,26 שורה  המשנה  בביאור  לתלמידים,  בספר   93 בעמ'  טעות:  תיקון 

אמרָת" שגם הן ציטוט מהמשנה. 
במשנה הקודמת ראינו שאחד מחמשת הדברים שהפוגע בגופו של חברו חייב לפצותו עליהם הוא הבושת. 

המשנה הזאת דנה במקרים שבהם פגיעה גופנית באדם לא גרמה לו נזק גופני אלא בושה ועוגמת נפש. 

על השאלות בעמ' 94:
לפניכם סיכום המשנה בטבלה: 1 .

גובה פיצויי הבושת מעשה

ארבע מאות זוז הסרת מעיל בניגוד לרצון הלובש

מאתיים זוז סטירה בכף היד

סלע, ור' יהודה אומר: מנה מכת אגרוף

ארבע מאות זוז סטירה בגב היד

ארבע מאות זוז יריקה כך שהרוק פוגע באדם

ארבע מאות זוז הזיק לאוזן 
)בחוברת לתלמיד כתוב בטעות "צעקה באוזן" במקום "הזיק לאוזן"( 

הערך הנקוב במשנה הוא הסכום שיש לשלם לאדם מכובד ביותר. פונים לבית הדין רק אם מדובר  2 .
באדם מכובד פחות, ואז הפוגע נדרש לשלם על פי פסיקת בית הדין.

רבי עקיבא חולק על תנא קמא בעניין קביעת פיצויי בושת לאנשים ממעמדות שונים. בעיניו, גם. 3 
האנשים העניים ביותר זכאים לתשלומי פיצויים בסכומים הנקובים במשנה. 

מעם. 4  חלק  הם  גם  כלומר  ויעקב,  יצחק  אברהם  בני  הם  העניים  שגם  הוא  עקיבא  רבי  של  הנימוק 
ישראל ואין להפלות בין אדם לאדם בעם ישראל.

5 .
סיפור המעשה הובא כדי להדגים את תפיסת עולמו של רבי עקיבא ולהראות הלכה למעשה  g 

איך יישם אותה. 
הנתבע רצה להוכיח שהאישה מבזה את עצמה ולכן אינה ראויה ליחס אחר מהזולת. g 

רבי עקיבא סירב לקבל את טענתו, משום שבעיניו כל אדם מישראל זכאי לכבוד מהזולת  g 
ומהחברה, בין שהוא מכבד את עצמו ובין לאו. העובדה שאדם מבזה את עצמו איננה מצדיקה, 

לפי ר' עקיבא, את ביזויו בידי אחרים. 
ר' עקיבא מנמק את עמדתו באמצעות החוק על החובל בעצמו – אדם הפוגע בעצמו אינו חייב  g 

לשלם לעצמו פיצויים, כמובן, אך אם אדם אחר פוגע בו, הפוגע חייב לשלם פיצויים לנפגע. כך 
גם במקרה של פגיעה בכבוד האדם: הפוגע בכבודו של אחר חייב לו בפיצויים על הבושה שגרם 

 לו, גם אם אותו נפגע מבזה את עצמו.
חשוב ומעניין לציין שר' עקיבא דיבר אך ורק על כבודם של יהודים – "אפילו עניים 

שבישראל", ובכיתות מתקדמות מומלץ לשאול את התלמידים מדוע הוא הדגיש שמדובר 
ביהודים דווקא. אמנם ר' עקיבא הכיר בערך של כל אדם מישראל, אך הגביל את ההכללה 

הזאת לישראל בלבד. לפיכך חשוב לציין שאי אפשר לזהות לחלוטין בין העיקרון שהביע כאן 
ר' עקיבא, לבין הרעיון המודרני בדבר "כבוד האדם" הנתון לכל אדם באשר הוא אדם.
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6 .
ר' עקיבא היה עשוי לאמץ  g  – )אין בושה גדולה יותר לאדם מחוסר אנושיותו )הרברט ספנסר
פתגם זה מפני שלדעתו, מי שפוגע בכבוד הזולת אינו מתנהג באנושיות, ובכך פוגע בכבודו שלו 

ובאנושיותו. 
ר'  g  – )ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אותו )בראשית, פרק א, פסוק כז
עקיבא היה מאמץ את הדברים האלה )ולו באופן חלקי(, משום שהוא דוגל בתפיסה שוויונית 
הרואה בכל אדם מישראל באשר הוא יצור שנברא בצלם אלוהים ולפיכך זכאי לכבוד. עם זאת, 
על פי גישתו במשנה, נראה שר' עקיבא מחיל את התפיסה השוויונית הזאת על יהודים בלבד 

ולא על כלל האנושות כמשתמע מפשט הפסוק. 
בהקשר זה )הרלוונטי גם לפתגמים של היינה ומונטיין( נביא מדבריו של החוקר מנחם הירשמן.  g 
הירשמן טוען שההבדל שבין עם ישראל לאומות העולם על פי ר' עקיבא )הבדל המוביל לדין 

שפגיעה באדם מישראל מחייבת תשלום גבוה יותר(, הוא הבדל מהותי:

... ר' עקיבה סבור שלכל אדם באשר הוא אדם יש צלם אלוהי שהינו חלק בלתי נפרד 
ברא  ובעזרתו  הכלי שבו  ניתנה התורה,  כבנו אהובו של האל,  לישראל,  אולם  ממנו. 
הקב"ה את העולם... מחד גיסא, גישתו של ר' עקיבה נראית אוניברסלית יותר, מכיוון 
שהיא פותחת במעמדו של כל אדם. מאידך גיסא, לעם ישראל ניתן מעמד ייחודי, תוך 

הענקת זכות יתרה, היא מתן תורה.
)מנחם הירשמן, תורה לכל באי עולם, הקיבוץ המאוחד, תל אביב 1999, עמ' 33–34(

ר' עקיבא היה דוחה פתגם זה. לפי  g  – )כל אדם הוא יציר כפיו של עצמו )מיגל דה סרוונטס
הפתגם הזה האדם, ורק האדם, מעצב את זהותו ומקנה לעצמו את כבודו, ולא הזולת או החברה. 
לעומת זאת, רבי עקיבא טען שגם אם האדם מבזה את עצמו ופוגע בכבודו שלו, הזולת נדרש 

לכבד אותו ולא לבזותו. לפי זה, האדם הוא יציר כפיו לא רק שלו עצמו אלא גם של זולתו. 
הפסוק מספר בראשית שלפיו כל אדם  g  אדם – האציל שבבעלי החיים )היינריך היינה( – כמו
נברא בצלם, גם פתגם זה מתייחס לייחודו של האדם ולעליונותו על הבריות האחרות. ייחוד זה 
בא לידי ביטוי בכל אדם ואדם באשר הוא, בין שהוא עני בין שהוא בעל מעמד גבוה, ולכן היה 

ר' עקיבא מאמץ אותו באופן חלקי – בכל מה שנוגע לשוויון בין יהודים. 
 g האדם הוא דבר נוזל ונוח לקבל צורה – אפשר לעשות ממנו כל מה שרוצים )פרידריך ניטשה( – 
התייחסותו  של  שיקוף  הוא  אלא  וקבועה,  מסוימת  פנימית  מהות  לאדם  אין  זה,  פתגם  לפי 
לעצמו ושל התייחסותם של אחרים אליו. זהותו של האדם דינמית ומעוצבת כל העת. בסיפור 
שמביאה המשנה, האישה מבזה את עצמה, אך לחברה היכולת והכוח לשנות זאת ולהחזיר לה 
ולבזות אותה. סביר להניח שר' עקיבא היה  גם להמשיך  יכולה  זאת, החברה  את כבודה. עם 
מאמץ מתוך פתגם זה את הרעיון הדינמיות והיכולת לשנות – יש בכוחה של החברה לעצב את 
זהותו של האדם לטוב ולרע. גם אם אדם מבזה את עצמו, החברה יכולה להחזיר לו את כבודו. 
אולם, ר' עקיבא היה מדגיש שחובתו של הזולת לדאוג להחזרת כבודו של האדם, ושאין לנצל 
את מעמדם של עניים או של חלשים אחרים כדי "לעשות מהם כל מה שרוצים", כדברי ניטשה. 

להיפך, ראוי לה לחברה לשאוף לתת לכל אדם באשר הוא את כבודו, כי כל אדם נברא בצלם. 
ר' עקיבא  g  – )כל אדם נושא בחובו צורתו השלמה של הטבע האנושי כולו )מישל דה מונטיין
היה מאמץ פתגם זה בחלקו – בנוגע ליהודים. כל אדם )מישראל( באשר הוא נחשב שלם וראוי 

לכבוד. 
ר'  g  – )כל אדם הוא בבחינת אוהל מיוחד אשר השכינה שרויה בתוכו )מיכה יוסף ברדיצ'בסקי
עקיבא היה מאמץ פתגם זה בחלקו – בנוגע ליהודים, משום שאין בו הבחנה בין אדם לאדם. 
כל אדם באשר הוא ראוי לכבוד. פתגם זה מוסיף על קודמו את ההיבט הדתי־רוחני: האל נמצא 

בנפשו של כל אדם, בין שהוא עני בין שהוא עשיר. 
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עמ' 93 | מדרש תמונה
הגרף מתאר את הקשר בין מעמד האדם לגובה פיצויי הבושת המגיעים לו. לפי המשנה, "זה הכלל: הּכֹל 
זה  רבי עקיבא חולק על כלל  פי מעמדו של הנפגע. אולם  על  נקבע  גובה הפיצויים  לפי כבודו", כלומר 
וטוען שכבודו של אדם אינו נמדד על פי מעמדו, אלא כל בני האדם מישראל שווים. אפשר לשאול את 
התלמידים מה היה ר' עקיבא חושב על הגרף שלפנינו, ומה דעתם על כך. האם לדעתם יש היגיון או צדק 

בקביעת פיצויים דיפרנציאליים על פי מעמד חברתי או כלכלי? ואם כן, מדוע?

עמ' 95—96 | משנה ז: זה הזמן לסלוח
עד כה עסקנו בהיבטים המשפטיים של גרימת נזק גופני ונפשי לאדם אחר ובמחויבותו של הפוגע לפצות 
כלפי  לחטא  נחשבת  אחר  באדם  שפגיעה  מצוין  ז'  משנה  של  הראשון  בחלק  ואולם,  בכסף.  הנפגע  את 
שקשה  המוסריים  הצדדים  את  להדגיש  כדי  רעיוני־מדרשי  בסגנון  כתוב  הקטע  הנפגע.  וכלפי  אלוהים 
להמחיש באמצעות הדין ההלכתי היבש. מעבר לתשלום הכספי, הפוגע חייב לבקש סליחה מהנפגע. נוסף 
על כך דנה המשנה במקרה שאדם ביקש מאחר לפגוע בגופו או ברכושו )של המבקש( או שביקש ממנו 

לבצע בשבילו שליחות ולפגוע בגופו או ברכושו של אדם שלישי. 

על השאלות בעמ' 96:
נוסף על הפיצוי הכספי, הפוגע נדרש לבקש סליחה מהנפגע. 1 .

העקרונות הנלמדים מהפסוקים הללו הם: )א( הפוגע צריך לבקש סליחה מהנפגע; )ב( הנפגע צריך  2 .
לקבל את סליחתו. 

אדם הפוגע בגופו או ברכושו של אדם אחר לפי בקשת הנפגע חייב בתשלום פיצויים. רק אם הנפגע  3 .
אמר לפוגע שהוא פטור מתשלום הפיצויים – הפוגע פטור. אולם אם אדם שולח שליח כדי שייפגע 
ברכושו או בגופו של אדם שלישי, ואף מבטיח לשלם בעצמו על הנזק ובכך לפטור את הפוגע מתשלום 

פיצויים – השליח הפוגע חייב, כי אין שליח לדבר עֵברה.

עמ' 95 | מדרש תמונה
איור זה מעורר דיון בחשיבותה של בקשת הסליחה לצד תשלום הפיצוי הכספי. ברור ששמו של אדם 
נפגע פגיעה קשה אם מפרסמים עליו שהוא רוצח, ועל פגיעה כזאת נדרש העיתון לשלם פיצויים כספיים 
לאותו אדם. אולם האיור מעלה את השאלה: באיזה אופן יש לבקש סליחה מהנפגע? האם מספיק לפרסם 
מודעה קטנה ושולית בעיתון, או שנדרש מעורכי העיתון לפרסם זאת בעמוד הראשי כדי שהציבור כולו 

יראה וֵידע שנפלה טעות חמורה בשם הרוצח? 

ד ו מ 93ע
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בידיעה על רצח אברמוביץ‘ 
נפלה טעות, הרוצח הוא 

מורדוכוביץ‘ ולא קפלנוביץ‘ 
כפי שפורסם
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עמ' 96 | משימה
וגרם לאישה חבלות  פרקליטת המדינה סירבה לקבל את טענת הנהג הדורס, משום שעבר עֵברה  1 .

חמורות. במקרה כזה הוא אינו יכול לטעון שפעל כשליח בלבד, ועליו לקבל אחריות למעשיו.
לפי המשנה, הנהג הדורס חייב בתשלום פיצויים לאישה, שכן אם אדם אומר לחברו "עשה כן לאיש  2 .

פלוני, על מנת לפטור – חייב, בין בגופו בין בממונו".
העיקרון שהדין מתבסס עליו במקרה זה הוא "אין שליח לדבר עֵברה".  3 .

נספח: יעקב נגן, כבוד האדם הוא כבוד ה'

ָלּה  ן  ִלּתֵ בוֹ  ְוִחּיְ ֲעִקיָבא,  י  ַרּבִ ִלְפֵני  ָבאת  ּוק,  ּשׁ ּבַ ה  ָ ָהִאּשׁ ראׁש  ַרע  ּפָ ׁשֶ ֶאָחד  ּבְ ה  ּוַמֲעׂשֶ  ... 
ֲחֵצָרּה  ַתח  ּפֶ ַעל  עוֶֹמֶדת  ָמָרּה  ׁשְ ְזָמן  לוֹ  ְוָנַתן  ְזָמן.  ִלי  ן  ּתֵ י  ַרּבִ לוֹ  ָאַמר  זּוז.  ֵמאוֹת  ע  ַאְרּבַ
ַחת ּוַמַּנַחת ָיָדּה  ּה, ְוָהְיָתה ְמַטּפַ ֶמן. ִּגְלָתה ֶאת ראׁשָ ִאיַסר ׁשֶ ָפֶניָה, ּובוֹ ּכְ ד ּבְ ַבר ֶאת ַהּכַ ְוׁשָ
ע  י, ָלזוֹ ֲאִני נוֵֹתן ַאְרּבַ י ֲעִקיָבא, ָאַמר לוֹ ַרּבִ ּה. ֶהֱעִמיד ָעֶליָה ֵעִדים, ּוָבא ִלְפֵני ַרּבִ ַעל ראׁשָ
טּור. ֲאֵחִרים  אי ּפָ ַ ֵאינוֹ ַרּשׁ י ׁשֶ ַעְצמוֹ, ַאף ַעל ּפִ לּום. ַהחוֵֹבל ּבְ ֵמאוֹת זּוז. ָאַמר לוֹ לֹא ָאַמְרּתָ ּכְ
ְצצּו ֶאת  ּקָ טּור. ֲאֵחִרים )ׁשֶ אי ּפָ ַ ֵאינוֹ ַרּשׁ י ׁשֶ ִבין. ְוַהּקוֵֹצץ ְנִטיעוָֹתיו, ַאף ַעל ּפִ ָחְבלּו ּבוֹ ַחּיָ ׁשֶ

יִבים:  ְנִטיעוָֹתיו(, ַחּיָ
בבא קמא פ"ח מ"ו 

הדרישה  לו.  שגרם  הבושה  עבור  פיצוי  הוא  לו  לשלם  חייב  בחברו  שהחובל  התשלומים  מחמשת  אחד 
כפגיעה  נחשבת  החברתי  ובמעמדו  האדם  של  ברגשותיו  הפגיעה  כי  תפיסה  על  מעידה  ממוני  לפיצוי 
המשנה  בעצמו".  ש"חובל  כמי  ממש  נחשב  עצמו  את  המבזה  שאדם  מפורש  המשנה  בסוף  בו.  ממשית 
מביעה כאן תפיסה אורגנית של האדם כמהות אחת הכוללת גם גוף וגם נפש. חשיבותו של מרכיב הנפש 
שבאדם מבוטאת גם על ידי הסכומים העצומים שפוסק רבי עקיבא כפיצוי על הבושה – ארבעה מאות 

זוז, כפרנסה לשנתיים, כפול מסכום כתובת אישה.

במשנה מסופר על אישה המוכנה לגלות את ראשה כדי להרוויח "כאיסר שמן" שלא יתבזבז.1 רבי עקיבא 
פוסק כי על אף שהוכח שאישה זו אינה מקפידה על כבודה, אדם אחר שפורע את ראשה חייב לשלם לה 
את מלא הסכום של תשלומי בושת. עמדת רבי עקיבא מפתיעה משום שהיה מקום לומר כי כאשר אדם 
אינו מקפיד על כבודו סימן שאינו מתבייש, ואם כך, לכאורה הוא אינו נפגע, ועל מה מגיע לו פיצוי? נראה 

כי שיטתו של רבי עקיבא נובעת מתפיסתו היסודית את מהותו של האדם כנברא בצלם אלוהים:

ֶּנֱאַמר  ִּנְבָרא ְבֶצֶלם, ׁשֶ ה ְיֵתָרה נוַֹדַעת לוֹ ׁשֶ ִּנְבָרא ְבֶצֶלם. ִחּבָ הּוא ָהָיה אוֵֹמר, ָחִביב ָאָדם ׁשֶ
ה ֶאת ָהָאָדם".  ֶצֶלם ֱאלִהים ָעׂשָ י ּבְ )בראשית ט(, "ּכִ

אבות פ"ג מ"יד

לאור תפיסה זו, מי שפוגע באדם פוגע, כביכול, בקב"ה. מאותה הסיבה, לאדם אין זכות לפגוע בעצמו. ניתן 
לדייק בתוספתא כדי לחזק הבנה זו: 

... וכשם שחייב על נזקי חבירו כן הוא חייב על נזקי עצמו הוא עצמו... מתלש בשערו, 
מקרע את כסותו )=עושה את זה לעצמו(... פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים שנאמר: 

"ואך את דמכם לנפשותיכם מיד נפשותיכם אדרוש" )בראשית ט, ה( 
תוספתא, בבא קמא פ"ט הל"א
האיסור לאדם לפגוע בעצמו נלמד מפסוק שעניינו רצח והפסוק הבא אחריו מעלה את הנימוק: "שפך דם 
האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלוהים עשה את האדם" )בראשית ט, ו(. חומרת הפגיעה באדם נגזרת 
מהיותו נברא בצלם ולכן הקב"ה הוא התובע את העונש "מיד נפשותיכם אדרוש". אם ניישם עקרונות אלו 
בנוגע לסוגיית הבושת – נמצאנו למדים שהמבזה אדם מבזה את הקב"ה שהאדם נברא בצלמו!2 ממילא, 

ראה את המקבילה למשנה באבות דרבי נתן )פ"ג מ"ד( שבו מפורט: "לבזויה זו אני אתן ד' מאות זוז? ומה על שמן כאיסר לא חסה על כבוד עצמה..."  1
2  הרב אברהם וולפיש עמד על תקבולת בין הדוגמאות לפגיעות בגוף האדם המופיעות בתחילת פרק החובל )פ"ח מ"א( לבין רשימת המומים הפוסלים בהמה 
למקדש וזכרים במשנה בכורות )פ"ה מ"ה(. הוא סובר כי "רמז יש בדבר... כי החובל בחבירו אינו פוגע בגופו ובכוח עבודתו בלבד, אלא פוגע בקדושתו כחלק 

מ'ממלכת כוהנים וגוי קדוש' ". וולפיש, שיקולים ספרותיים, עמ' 49–52.
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האדם שביזה את האישה בשוק חייב לשלם קנס בגין עצם פגיעתו באדם שנברא בצלם ולא כפיצוי לרגשותיו 
הסובייקטיביים של הניזק. כפי שנראה בהמשך, תליית הפיצוי בצלם אלוהים אינה ממעיטה מכבודו של האדם. 
 להפך, הבריאה בצלם אינה מסיטה את הדיון מהנפגע אל הקב"ה, אלא מעצימה את כבודו של האדם הפרטי.
זה מאירים דברי הרמב"ם, העוסקים באיסור להתפשר עם רוצחים, אפילו בהסכמת משפחת  בהקשר 

הקורבן:

שלא ליקח כופר מן הרוצח, ואפילו נתן כל ממון שבעולם, ואפילו  ומוזהרין בית דין 
רצה גואל הדם לפוטרו: שאין נפשו של זה הנהרג קניין גואל הדם, אלא קניין הקדוש 

ברוך הוא...
רמב"ם הלכות רוצח פ"א ה"ד3 

בחלקה הראשון של משנתנו, מופיעה בדברי רבי עקיבא התפיסה שתשלום הבושת לאדם הוא תוצאה 
של איכותו הסגולית: 

ּוק,  ּשׁ ה ּבַ ָ ַרע ראׁש ָהִאּשׁ ּנּו, ּפָ יתוֹ ִמּמֶ ָערוֹ ָרַקק ְוִהִּגיַע ּבוֹ ֻרקוֹ ֶהֱעִביר ַטּלִ ׂשְ ַלׁש ּבִ ָאְזנוֹ, ּתָ ָצַרם ּבְ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ים ׁשֶ י ֲעִקיָבא, ֲאִפילּו ֲעִנּיִ ָלל( ַהּכל ְלִפי ְכבוֹדוֹ. ָאַמר ַרּבִ ע ֵמאוֹת זּוז. )ֶזה ַהּכְ נוֵֹתן ַאְרּבַ

ֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקׂב.  ֵהם ּבְ ְרדּו ִמִּנְכֵסיֶהם, ׁשֶ ּיָ ֵני חוִֹרין ׁשֶ ִאּלּו ֵהם ּבְ רוִֹאין אוָֹתם ּכְ
 

בניגוד לגישת התוספתא ודברי רבי עקיבא באבות, המדגישים את היות האדם נברא בצלם אלוהים, כאן 
מדגיש רבי עקיבא כי דווקא זהותה כישראלית היא המחייבת את הפיצוי הגבוה במידה וביזוהו.4 נראה כי 
לדעת רבי עקיבא הזהות כישראל היא פיתוח של זהות האדם כנברא בצלם. בהמשך המשנה באבות, בה 
רבי עקיבא מתייחס לחיבה היתרה שנודעת לאדם הנברא בצלם אלוהים, הוא ממשיך ומגדיר את מעמדו 
הייחודי של עם ישראל כהעמקה של הקשר לאלוהים. עם ישראל לא רק נברא בצלמו של אלוהים, הם 

ממש נחשבים כבניו: 

קוֹם,  ַלּמָ ָבִנים  ִּנְקְראּו  ׁשֶ ָלֶהם  נוַֹדַעת  ְיֵתָרה  ה  ִחּבָ קוֹם.  ַלּמָ ָבִנים  ִּנְקְראּו  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֲחִביִבין 
ם ַלה' ֱאלֵהיֶכם. ִנים ַאּתֶ ֶּנֱאַמר )דברים יד(, ּבָ ׁשֶ

 אבות, שם 
קוצץ בנטיעות

סוף המשנה עוסק באיסור בל תשחית שבכריתת עצים: "... הקוצץ את נטיעותיו – אף על פי שאינו רשאי, 
פטור; ואחרים שקצצו את נטיעותיו, חייבים". מקומה של פסקה זו במשנה מפתיע משום שהיא סוטה 

מהנושא הראשי של משנתנו – חבלה בגוף האדם. 
 ייתכן שפסקה מפתיעה זו רומזת ליסוד הרוחני של משנתנו. למונח "קוצץ בנטיעות" ישנן שתי משמעויות – 
על דרך הפשט, הכוונה היא לאיסור להשחית עצים, אבל מונח זה משמש גם לתיאור חטאו של אלישע 
בן אבויה. בניגוד לרבי עקיבא, שזכה להיכנס לפרדס ולצאת ממנו בשלום, כניסתו של אלישע לפרדס 
י"ד ע"ב(. אלישע הגיע למסקנה ש"שתי רשויות בעולם",  )בבלי חגיגה  הובילה אותו ל"קצץ בנטיעות" 
בנטיעות" –  "קיצוץ  זהו  כפופים למרותו.  ואינם  נפרדים מהקב"ה  בעולם שהם  כוחות הפועלים  וישנם 
במקום להכיר שהעצים מחוברים לאדמה ויונקים מהשורשים )הקב"ה( אלישע "קצץ" אותם מהקב"ה 
לזו של האדם שפרע את ראש  זהה  כישויות העומדות בפני עצמן. טעותו של אלישע  והתייחס עליהם 
האישה בשוק, הוא רואה לפניו רק שאלה קונקרטית – האם היא נפגעה או לא, ואינו מודע למשמעויות 
הרוחניות של מעשיו. כשרבי עקיבא מחייב את אותו האדם הוא עושה זאת משום שהאדם אינו רשות 
לעצמו וממילא אינו "בעלים" על כבודו. האדם נברא בצלם ואלוהים נמצא בתוכו כך שכל פגיעה באדם 

היא ביזויו של אלוהים.
הברייתא מרחיבה את הדו־שיח בין רבי עקיבא לאותו האדם שפרע את ראש האישה בשוק. שם נחתמים 

דברי רבי עקיבא ברמז כי מאחרי הפסק מסתתר סוד עמוק:

"אמר לו רבי עקיבא צללת במים אדירים והעלית חרס בידך". 
בבלי, בבא קמא, צא ע"א
) http://www.notes.co.il/yakov/31198.asp :מתוך( 

3  במחזה "הסוחר מוונציה" של שקספיר, היהודי דורש "ליטר של בשר" כתשלום תמורת חוב שלא שולם. הרב זוין, הלכה, עמ' שי–שלח, מראה שחוזה הדורש 
חלק מגוף האדם כתשלום מנוגד להלכה משום שהאדם אינו הבעלים על גופו.

אצל תלמידי רבי עקיבא מופיע המושג "כל ישראל בני מלכים הם" והם מעניקים לו השלכות הלכתיות )ראה משנה שבת פ"יד מ"ד(.  4
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מבוא 
הרעיון  ממונות.  בדיני  הדן  משפט  של  התקינה  הניהול  בדרך  עוסק  סנהדרין  מסכת  של  הרביעי  הפרק 
המרכזי בפרק זה הוא ייחודיותם של דיני נפשות, השונים במהותם ובאופן ניהולם מדיני ממונות. אפשר 
לתת לפרק את הכותרת "מה בין דיני ממונות לדיני נפשות?" הפרק כולו הוא תשובה לשאלה זו. הסיבה 
להבדלים המהותיים בין דיני ממונות לדיני נפשות ברורה: "הוו יודעין, שלא כדיני ממונות דיני נפשות. 
דיני ממונות – אדם נותן ממון ומתכפר לו, דיני נפשות – דמו ודם זרעיותיו תלוין בו עד סוף העולם" 
לזהירות מרובה שמא  נפשות מחייבת אותם  בדיני  על הדנים  ה'( – האחריות הכבדה הרובצת  )משנה 

ישפכו דם נקי. 
הכללים המיוחדים שיש לנקוט בדיון בדיני הנפשות משמשים בלמים בתהליך השיפוטי. הם מעכבים אותו 
ומטילים עליו מגבלות ממגבלות שונות כדי למצות את הדיון עד תומו, כדי להבטיח שגם אם מסקנת 
הדיון תהיה הוצאה להורג, יבוצע פסק הדין רק לאחר מיצוי כל האפשרויות לזיכוי הנאשם מעונש מוות. 
למעשה, נראה שהוצאות להורג בבתי דין בישראל היו מאורע נדיר ביותר. באחד התיאורים ההיסטוריים 

הנדירים במשנה נאמר:

סנהדרין ההורגת אחד בשבוע, נקראת ָחְבָלנית. רבי אלעזר בן עזריה אומר: אחד לשבעים 
שנה. רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים: אילו היינו בסנהדרין, לא נהרג אדם לעולם... 

)מסכת מכות א, י(

אחת ההנחיות המעניינות מופיעה במשנה ב': "דיני הטומאות והטהרות מתחילין מן הגדול; דיני נפשות 
מתחילין מן הצד". פירושו של דבר שהדיין הפותח את הדיון בדיני הנפשות הוא הדיין הזוטר דווקא, זה 
היושב בצד, וזאת כדי שיוכל להתבטא בחופשיות ולא יחוש מבוכה להביע דעה אחרת מזו של הדיינים 

הגדולים ממנו. כך מבטיחים את חופש הביטוי ואת מגוון הדעות הרב ביותר.
המשנה האחרונה בפרק מתארת את התהליך המכונה "מאיימין את העדים". כלומר, העדים מוזהרים, 
מאוימים, כדי שיהיו מודעים לחלוטין למשמעות העדות שלהם. אחריות רבה מוטלת על כתפיהם מפני 
שעל פי עדותם יוכרע דינו של הנאשם לחיים או למוות. בהמשך לתיאור זה מביאה המשנה מדרש ארוך 
העוסק בחשיבות חיי האדם וביחודיותו של כל אדם בעולם. מתוך ההקשר משתמע שהיו משמיעים את 

הדרשה הזאת לעדים שבאו להעיד בדיני הנפשות.
בדיני  הנאשמים  של  להורג  הוצאה  שאפשר,  כמה  עד  למנוע,  מבקש  הפרק  של  הכללי  המהלך  כאמור, 
את  מעלה  המשנה  זו.  מגמה  לאזן  שתפקידם  משפטים  כמה  מופיעים  הפרק  של  בסיומו  אך  הנפשות, 
החשש שבשל כובד האחריות, העדים המאוימים עלולים להירתע מלהעיד, "ושמא תאמרו: מה לנו ולצרה 
הם  שבכך  לדעת  ועליהם  להעיד,  עליהם  חובה  אמת,  עדותם  שאם  היא  המשנה  של  תשובתה  הזאת?" 

תורמים לחברה: "והלוא כבר נאמר 'ובאבוד רשעים רינה' )משלי, פרק יא, פסוק י(".
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עמ'101—102 | משנה א: בין דיני ממונות לדיני נפשות
המשנה שלפנינו מתארת שני סוגים של ערכאות, דיונים משפטיים המטפלים בדיני ממונות )סכסוכים 
כספיים בין אנשים( ודיונים משפטיים העוסקים בדיני נפשות )עֵברות חמורות שהעונש עליהם הוא עונש 

מוות(. המשנה עומדת על ההבדלים בין ההליכים השיפוטיים המתרחשים בכל אחד משני הסוגים.

על השאלות בעמ' 102:
דיני ממונות: דיון בעברות שהעונש עליהן הוא עונש כספי; דיני נפשות: דיון בעברות שהעונש עליהן  1 .

הוא עונש מוות.
את  ובדקדקנות  ביסודיות  לחקור  החובה  הוא  נפשות  בדיני  ולדיון  ממונות  בדיני  לדיון  המשותף  2 .

העדים במשפט. 
פותחים לזכות, פותחים לחובה – 3 .

א. פירוש אחד של הביטוי הוא שמתחילים את המשפט בטיעונים לזכות הנאשם או בטיעונים 
לחובת הנאשם. אפשרות אחרת היא ש"פותחים" בהקשר זה פירושו "חוקרים"; יורדים לעומק 

העניין, והכוונה היא שחוקרים את העדים כדי לזּכוֹת או כדי להרשיע את הנאשם. 
ב. לפי הפירוש הראשון לא ברור לגמרי מה "מרוויחים" מכך שמתחילים את הדיון המשפטי 

בטענות לטובת הנאשם, הרי הטענות נגדו יושמעו ממילא לאחר מכן, ואין משקל לכך ש"אין 
פותחין לחובה". לעומת זאת, לפי הפירוש המופיע בשולי הדף, העניין מובן לגמרי: השופטים 

יורדים לחקר העדים רק כדי לזכות את הנאשם, ומשמעות הביטוי "אין פותחין לחובה" היא 
שאין חוקרים חקירה מעמיקה כדי להוביל להרשעה. 

סיכום ההבדלים בין דיני ממונות לדיני נפשות: 4 .

דיני נפשות דיני ממונות

של  דין  בית  בפני  נידונות  להורג  הוצאה  הוא  עליהן  שהעונש  עברות 
עשרים ושלושה שופטים.

עברות שהעונש עליהן כספי נידונות בפני בית דין של שלושה שופטים.  א.

פותחים את הדיון רק בדברי זכות לנאשם; לפי פירוש אחר, חוקרים את 
העדים רק כדי לבדוק אם אפשר לזכות את הנאשם.

פותחים את הדיון בדברי זכות או חובה על הנאשם; לפי פירוש אחר, 
חוקרים את העדים כדי לבדוק אם הנאשם זכאי או חייב.

ב.

אם הכרעת הדין היא לטובת הנאשם, די ברוב של שופט אחד, אך אם 
היא לחובת הנאשם, על דעת הרוב לעלות על דעת המיעוט לפחות בשני 

שופטים. 

די ברוב של שופט אחד כדי לקבוע את פסק הדין, בין שהכרעת הדין 
היא לטובת הנאשם בין שהיא לחובתו.

ג.

השופטים  במקרה,  ולדון  לחזור  שצריך  מתברר  הדין  פסק  לאחר  אם 
רשאים לחזור ולדון בו רק אם פסק הדין הקודם היה לרעת הנאשם.

השופטים  במקרה,  ולדון  לחזור  שצריך  מתברר  הדין  פסק  לאחר  אם 
רשאים לחזור ולדון בו בין שפסק הדין הקודם היה לטובת הנאשם בין 

שהיה לרעתו.

ד.

רק  אולם  בעד הנאשם,  טיעונים  להציג  מי שנוכח במשפט  לכל  מותר 
לשופטים מותר להציג טיעונים נגדו.

מותר לכל מי שנוכח במשפט להציג טיעונים בעד הנאשם או נגדו. ה.

הטוען לחובת הנאשם יכול לחזור בו ולטעון לזכותו, אך הטוען לזכות 
הנאשם אינו יכול לחזור בו. 

הטוען לחובת הנאשם יכול לחזור בו ולטעון לזכותו ולהפך, הטוען לזכות 
הנאשם יכול לחזור בו ולטעון לחובתו.

ו.

הסיבה להבדלים בין ההליך המשפטי בדיני ממונות לבין זה שבדיני נפשות נעוצה בחומרת העונש  5 .
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בדיני נפשות. אם בית הדין פוסק עונש מוות לנאשם והוא מוצא להורג, אי אפשר להשיב את הגלגל 
לאחור. לכן כה חשוב לנקוט משנה זהירות בדיני נפשות.

היתרון שבהגבלות הרבות המוטלות על בית הדין העוסק בדיני נפשות הוא שהמערכת המשפטית  6 .
עושה את הֵמַרב )המקסימום( כדי שאדם זכאי לא יורשע על לא עוול בכפו. החיסרון הוא שייתכנו 
מקרים שבהם בית הדין יזכה אדם האשם בפשע המיוחס לו, רק בגלל ההגבלות הרבות והתנאים 

המיוחדים הצריכים להתקיים במשפט מעין זה.
לתת  כדי  הדין  פסק  ביצוע  השהיית  היא:  נפשות  בדיני  המשפטי  בדיון  נוספות  למגבלה  אפשרות  7 .
לנאשם הזדמנות נוספת למצוא דרכים להגן על עצמו )למצוא עדים נוספים שיעידו לטובתו, להשיג 

ראיות חדשות לחפותו וכד'(. 

עמ' 101 | מדרש תמונה
האיור מבטא את ההבדל המודגש במשנה בין דיני ממונות לדיני נפשות: אחד הנאשמים הוא בגדר אשם, 
עד שלא יוכח אחרת )דיני ממונות(, והשני נחשב זכאי עד שלא יוכח אחרת )דיני נפשות(. אפשר לשאול 

את התלמידים מי נשפט על דיני ממונות ומי על דיני נפשות.

עמ' 103 | משנה ג: ישיבת הסנהדרין
23 שופטים( במשפט העוסק בדיני  משנה ג' עוסקת בצורת הישיבה של שופטי הסנהדרין )ערכאה של 

נפשות ובמקומם של בעלי תפקידים נוספים בדיוני הסנהדרין.
הערה: השימוש במונח "סנהדרין" עלול להביא לבלבול בין שני סוגים של סנהדרין, השונים מאוד זה מזה. 
23 דיינים )"סנהדרין קטנה"(, בית דין המוסמך לשפוט בדיני נפשות  בהקשר זה, מדובר בבית דין של 
ולחייב אדם בגזר דין מוות. אולם בשימוש המקובל בספרות התלמודית, מדובר בבית דין של 71 דיינים 

)"סנהדרין גדולה"(, שישב בבית המקדש בירושלים והכריע בסוגיות פוליטיות שהשפיעו על כל העם. 

על השאלות בעמ' 103:
גורן  בחצי  הישיבה   – הדיון  אופי  על  משפיעה  שהיא  משום  חשובה  הסנהדרין  של  הישיבה  צורת  1 .
מבטיחה קשר עין בין כל השופטים. קשר עין זה בא להבטיח שכל השופטים ינהגו ביושר ולא יסתירו 
דבר מהשופטים האחרים. כמו כן, צורת הישיבה מבטאת את השוויון בין השופטים בבואם להכריע 

במקרה שלפניהם ולגזור את דינו של הנאשם.
תפקידם של סופרי הדיינים הוא לכתוב פרוטוקול, כלומר לתעד במדויק את כל הטיעונים העולים  2 .

במהלך המשפט.
לפי רבי יהודה, היו שלושה סופרים. כל אחד מהם היה אמון על תיעוד היבט אחר במשפט, וכך היו  3 .
הסיכויים לטעות נמוכים יותר: סופר אחד תיעד רק את הטיעונים לטובת הנאשם, סופר אחר תיעד 
רק את הטיעונים לחובת הנאשם והשלישי תיעד את כל הטיעונים כדי שיהיה אפשר לתקן טעויות 

בתיעודם של שני הסופרים האחרים. 
גורן, אך  הישיבה בחצי  הוא  לזו של הסנהדרין  בית המשפט העליון  הישיבה של  צורת  בין  הדמיון  4 .
בימינו רק שני אנשים מתעדים את הנעשה בבית המשפט והם יושבים לפני השופטים ולא מימינם 

ומשמאלם, כפי שכתוב במשנה. 
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עמ' 104—107 | משנה ה: ראו הוזהרתם!
משנה ה' עוסקת בהיבט נוסף של סדרי המשפט הנוגעים ל"דיני נפשות". לפי התורה וההלכה התנאית, 
כדי להרשיע אדם בדין חייבים השופטים לפחות שני עדים שירשיעו בעדותם את הנאשם. על כתפיהם 
של העדים מונחת אפוא אחריות עצומה לחיי הנאשם ובהם תלוי גורלו לשבט או לחסד. משנתנו מתארת 
וכיצד היו מוודאים שהם מודעים למשמעות  כיצד היו מזהירים השופטים את העדים לקראת עדותם 

החמורה של עדותם. בלשון המשנה אזהרה זו מכונה "ִאיּום". 

על השאלות בעמ' 107:
עדות מאומד. 1 – עדות המסתמכת על הערכה, אומדן, שהנאשם עבר את העֵברה המיוחסת לו, ולא 

על ראייה של הנאשם עובר את העברה ממש.
עדות משמועה – עדות המבוססת על שמועה שלפיה הנאשם עבר את העברה.

את  עובר  הנאשם  את  שראה  שטען  אחר  אדם  של  עדותו  על  עד  של  הסתמכות   – עד  מפי  עד 
העברה.

א.  השופטים מציינים שבדיני נפשות העונש הוא בלתי הפיך, להבדיל מדיני ממונות שבהם אפשר  2 .
לפצות את הנאשם לאחר מעשה אם מתגלה טעות בפסיקה. בדיני נפשות העדות מביאה למותו 
של הנאשם ולכן גורמת גם לאובדן של כל צאצאיו העתידיים, ולכן אם עדותם של העדים שקרית, 

אין על כך כפרה לעולם. 
ב.  השופטים מציינים הבדל זה כדי להדגיש בפני העדים את משמעות עדותם ואת משקלה בקביעת 

דינו של הנאשם – לחיים או למוות. 
א.  לפי הדרשה הראשונה המובאת במשנה, לאחר רצח הבל בידי קין כתוב "דמי אחיך" ולא "דם  3 .

אחיך", משום שקין לא רצח רק את הבל עצמו, אלא גם את כל צאצאיו שלא ייוולדו.
בידיהם,   – הנאשם  של  גורלו  חריצת  לעדים:  השופטים  של  המסר  את  להדגיש  באה  זו  ב.  דרשה 
ולעונשו – השלכות רבות משמעות לעתיד, ולכן עליהם לשקול היטב את עדותם. הדרשה המובאת 

מביאה אסמכתא מקראית למסר זה. 
לפי המשנה, שלוש הסיבות שהאדם נברא יחידי הן: 4 .

א. "ללמדך שכל המאבד נפש אחת )מישראל(, מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא, וכל 
המקיים נפש אחת )מישראל(, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא". כפי שאדם הראשון 

נברא יחידי והיה בגדר "עולם מלא", כך כל אדם באשר הוא נחשב יחידי, כלומר כל אדם 
 שקול לעולם כולו. חייו של כל אדם הם בעלי ערך כה רב, כערכו של העולם כולו. 

חשוב מאוד להדגיש לתלמידים שהמילה "ישראל" נתונה בסוגריים, משום שככל הנראה לא 
הופיעה במקור. ואכן, תוספת זו אינה מתיישבת עם הרעיון המנחה את המשנה – הדמויות 

המוצגות בה הן אנושיות באופיין ולא ישראליות או יהודיות דווקא )אדם הראשון וקין(. 
בכיתות מתקדמות אפשר לשאול כיצד לדעתם נשתרבבה המילה "מישראל" לכמה מן 

הנוסחים, ובכך להציף את המתח שבין תפיסת עולם פרטיקולרית לבין תפיסה אוניברסלית. 
אין ספק שבמקורה ייצגה המשנה תפיסת עולם אוניברסלית לחלוטין, תפיסה שלפיה יש ערך 
רב לחייו של כל אדם באשר הוא, אך בשלב מסוים היו שהרגישו שהמסר הזה אוניברסלי מדי 

ולכן הוסיפו את המילה "מישראל".
ב. "מפני שלום הבריות, שלא יאמר אדם לחברו: אבא גדול מאביך". האדם נברא יחידי כדי 

לסתור מלכתחילה כל טענה לעליונות או לנחיתות של אדם אחד על חברו על סמך ייחוס, וכדי 
להדגיש שכל בני אדם שווים ללא קשר למוצאם.

ג. האדם נברא יחידי כדי להעיד על גדולתו של האל – האל ברא את אדם הראשון, אדם הראשון 
הוא מייסד האנושות כולה ואב־טיפוס לכל אדם באשר הוא, ולמרות זאת, אין שני בני אדם 

זהים זה לזה. במובן זה "לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם", כלומר כל 
אדם הוא בגדר אדם ראשון, מכיוון שהוא יחיד ומיוחד ואין הוא דומה לחברו.

המשנה מגיעה למסקנה שכל אדם צריך לומר: "בשבילי נברא העולם" מתוך ההבנה שכל אדם נברא  5 .
יחיד ומיוחד. כל אדם באשר הוא, הוא כמו האדם הראשון שבשבילו ברא האל את העולם.

העדים עלולים לרצות שלא להעיד במשפט, משום שהעניין מסובך ובעל השלכות כה חמורות. הם  6 .
עלולים לחשוש מלקבל אחריות להרשעת הנאשם ולגרימת מותו.
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את  רק  לא  שיבינו  כדי  העדים  את  מזהירים  שהשופטים  לראות  אפשר  המשנה  על  כולל  במבט  7 .
אמת  עדות  היא  עדותם  אם  כולה.  החברה  כלפי  אחריותם  את  גם  אלא  הנאשם,  כלפי  אחריותם 
ולהרשיע אותו כדי להגן על החברה  לו, מחובתם להעיד  והנאשם אכן עבר את העברה המיוחסת 

ולשמור על כבוד האדם.

עמ' 106 | מדרש תמונה
האיור רומז למדרש הראשון )שורות 8–12(, למדרש שלפיו קין לא רצח רק את הבל, אלא גם גדע את כל 
צאצאיו של הבל לעתיד לבוא. מדרש זה בא להדגיש בפני העדים את כובד משקלה של החלטתם בדבר 
גורל הנאשם במשפט של דיני נפשות. אם הנאשם יורשע על סמך עדותם – דינו מוות, ולכן כאשר הם 
מעידים נגדו עליהם להיות בטוחים לגמרי בצדקת העדות ולהביא בחשבון את ההשלכות הצפויות של 

מותו. 
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א—ב ת  ו י נ ש מ
בכיתה יש להדגיש את המתח הרב שבין משנה א' לתחילתה של משנה ב'. אחרי לימוד משנה א' רצוי 
לקרוא לתלמידים רק את המשפט הראשון של משנה ב': "אין פוחתין לפאה מֽששים". אפשר להצביע 
על השינוי במשנה ביחס למצוות פאה: במשנה א' אין הגדרת מינימום )או מקסימום( למצוות פאה והיא 
נמנית עם ה"דברים שאין הם שיעור", ואילו משנה ב' פותחת בהגדרת המידה של מצווה זו! המשנה עצמה 
 – שיעור  לפאה  אין  שאמרו:  פי  על  ש"אף  ב'  משנה  בהמשך  ומציינת  שנוצר  ולמתח  לחספוס  מודעות 
הכֹל לפי גֹדל השדה ולפי רֹב העניים ולפי רֹב הענוה". אם כן, המשנה מכירה בבעייתיות שבקביעת מידה 

למצוות פאה וגם בבעייתיות שבהיעדרה של מידת מינימום מחייבת. 
עולם, אלא שככל הנראה מדובר בשני  בין שתי תפיסות  אולם, לא רק שאפשר להצביע כאן על מתח 
שלבים בעריכת המשנה – המילים "אין פוחתין לפאה מששים" הן תוספת מאוחרת שנועדה למתן את 

הרעיון שלפאה "אין שיעור", ולמעשה, לתת לה שיעור.
אחרי קריאת המשפט "אין פוחתין לפאה מֽששים" בתחילת משנה ב', אפשר לדון עם התלמידים בשאלות 

האלה )חשוב שהדיון יתקיים לפני קריאת משנה ב' כולה(:
להגדיר  קשה  האם  למדוד:  אפשר  שאי  ובאלה  למדוד  שאפשר  בדברים  שלנו  הדיון  רקע  על  g 

במדויק את המידה של מצוות פאה? נמקו את תשובתכם.
פאה?  למצוות  המינימום  מידת  של  לקביעה  להגיע  חשיבות  זאת  בכל  יש  דעתכם  לפי  האם  g 

מדוע?
כיצד אפשר להסביר את הסתירה הפנימית בדברי המשנה – לפי משנה א' אין לפאה שיעור ולפי  g 

משנה ב' יש לה? 
מה הניע את עורך המשנה להשאיר את משנה א' ואת משנה ב' זו לצד זו למרות המתח הרב  g 

ביניהן? 
מניע אפשרי אחד להשארת משנה א' לצד משנה ב' הוא הדגשת הפער שבין הרצוי למצוי. כאמור, יש 
הטוענים ששתי המשניות הללו מעידות על ריבוד בטקסט, וכל אחת מהן שייכת לתקופה אחרת. בתחילה 
מצוות פאה אכן הייתה בגדר "דבר שאין לו שיעור", אך ברבות הימים המעיטו אנשים במתנות לעניים 

ובדאגה לנזקקים ולכן עלה הצורך לקבוע לה בכל זאת מידת מינימום.
על רקע זה אפשר לשאול את התלמידים באילו תחומים נוספים בחברה או בחייהם הפרטיים יש מתח או 
פער בין הרצוי למצוי. סביר להניח שהתלמידים יעלו דוגמאות מהתחום החברתי־מוסרי, תחום שקשה 
יותר להגדיר בו את ה"ראוי" ואף קשה להתמיד בהתנהגות הראויה לאורך זמן ובכל מצב )למשל: יחסים 

בין אחים, יחסים בין חברים, כיבוד הורים ומורים, התנדבות ועזרה לזולת(. 
אפשר להביא דוגמאות גם מתחום הלימודים בבית הספר: האם אנשים צריכים ללמוד מבחירה או מתוך 
רבות  )ובמדינות  ישראל  במדינת  מדוע  החובה?  לולא  הספר  לבית  מגיעים  היו  תלמידים  האם  חובה? 

בעולם( יש חוק חינוך חובה? מה משקף חוק זה בנוגע לערכי הלימוד והחינוך במדינה?
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עמ' 112 | משימת פתיחה 
תופעת העוני בחברה הישראלית הולכת ומחריפה, בכל שנה מצטרפות משפחות חדשות למעגל זה. נוסף 
על ציבור הקשישים והנכים, גדלה בהתמדה קבוצת העובדים שאינם מצליחים להשתכר שכר שיאפשר 

להם קיום ראוי. 
לנוכח מציאות זאת מתגברות יוזמות של ארגונים חברתיים ופוליטיים לעגן בחוק את הזכויות החברתיות 
והכלכליות של כל אזרח. לפי תפיסה זו, זכויותיו החברתיות של האדם אינן נופלות בחשיבותן מזכויותיו 
האזרחיות והמדיניות. עיקרון "כבוד האדם" מחייב לא רק שהמדינה לא תתערב בחייו של האדם בדרך 
שיש בה פגיעה בכבודו ובחירויותיו, אלא גם שהמדינה תדאג ליצירת תנאים שיאפשרו לאדם קיום בכבוד. 
המדינה  לתושבי  להבטיח  שנועדו  חוקים  בחקיקת  הן  חלקי,  באופן  זו  בחובתה  הכירה  ישראל  מדינת 
אמצעי קיום נאותים, והן בכך שאשררה, בשנת 1991, את "האמנה הבין־לאומית בדבר זכויות כלכליות, 

חברתיות ותרבותיות". 
מבקש  והוא   ,2005 משנת  ישראל  במדינת  העוני  בדו"ח  דן  הפתיחה  שבמשימת  הכתבה  מתוך  הקטע 

לפתוח את הדיון בשאלות הנוגעות לבעיית העוני ולמחויבות החברה לדאוג לעניים. 
הדיון מעלה את המתח בין מחויבותו של הפרט לדאוג למצבו, לבין חובתה של החברה לדאוג לעניים. 
מתח זה משתקף יפה במסכת פאה – מחד גיסא, נראה שעל פי המשנה הצדקה היא מצווה וולונטרית 

)שנעשית מרצון, בהתנדבות(, מאידך גיסא, המשנה מנסה לחייב את החברה לדאוג לענייּה. 

עמ' 113 —114 | משנה א: שיעור חופשי
בכל חברה מתוקנת חוקים וכללים מחייבים. למשל, נסיעה באור אדום וגרימת נזק לרכוש הזולת הם 
מעשים שהחוק מגדיר בפירוש את משמעותם. עם זאת, יש מעשים שהחברה מצפה מאזרחיה לעשותם 
לבחירתו  נתונה  לחברה,  חשיבותה  למרות  זו,  פעולה  צדקה.  מתן  לדוגמה,  אותם.  מחייבת  אינה  אבל 
החופשית של כל אדם. כל אחד מחליט לעצמו אם, מתי ובאיזו מידה הוא מעוניין לתת צדקה לנזקקים. 

המשנה שלפנינו מציינת עוד פעולות ומעשים שחשוב לעשותם, אבל אין בהם מידה מחייבת. 
הערה: משנתנו היא ככל הנראה משנה פולמוסית, משנה שנועדה להביע הסתייגות מהתפיסה המקובלת. 
היו שיעורים  )לפני חתימת המשנה(,  בית המקדש השני  בימי  חוקר המשנה אהרון שמש מוכיח שכבר 
קבועים למצוות המנויות כאן. משום כך, ככל הנראה, המשנה מבקשת לומר שאף על פי שיש להן שיעורים 
)ראו: אהרון  יהיה להם שיעור  היה שלא  עדיף  ב',  כפי שאכן משתקף מתחילת משנה  הקבועים בחוק, 

שמש, "דברים שיש להם שיעור", תרביץ עג, ג ]תשס"ד[, עמ' 387–407(.

על השאלות בעמ' 114:
בכלל  מידה  להם  נקבעה  שלא  דברים  הוא  שיעור"  להם  שאין  "דברים  הביטוי  פירוש  ימינו  בלשון  1 .
)מינימום או מקסימום(, או לפחות שלא נקבעה להם מידת מינימום. האדם יכול להפעיל שיקול דעת 

ולעשותם במידה הנראית לו, כלומר, דברים ששיעור עשייתם אינו קבוע בחוק. 
הדברים שאין להם שיעור המוזכרים במשנה הם: 2 .

פאה: גודל השטח שהחקלאי משאיר בשדה לטובת העניים. g 
רות הראשונים שהבשילו, שהחקלאי מביא למקדש. ביכורים: כמות הּפֵ g 

ראיון: מספר הפעמים או משך הזמן שאדם נראה לפני ה' במקדש )על פי הפסוק "שלוש פעמים  g 
בשנה יראה כל זכורך את פני האדון ה' אלהי ישראל", שמות, פרק לד, פסוק כג( או גודל המתנה 

שהוא מביא כאשר הוא עולה לרגל )וראו בהמשך גם דברים, פרק טז, פסוק טז(.
גמילות חסדים: מספר המעשים הטובים, החסדים, שאדם עושה לזולת.  g 

תלמוד תורה: הזמן שאדם מקדיש ללימוד תורה. g 
לעניינים אלו לא נקבע שיעור משום שמדובר במצוות שבמהותן הן נתונות לרצונו הטוב של האדם,  3 .

אולם המסר באי־קביעת השיעורים הוא דווקא – כל המרבה הרי זה משובח. 
בעניין מצוות הפאה וגמילות החסדים – החוק אינו יכול לחייב אדם לנהוג לפנים משורת הדין ולתת 
לנזקקים כמה שיותר. כל אדם רשאי להפעיל שיקול דעת ולתת לנזקקים כמה שהוא רוצה ויכול על 
ועל פי בחירתו החופשית. העובדה שאין לדברים הללו שיעור מבטאת אולי את  פי מצבו הכלכלי 
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השאיפה שהאדם יעשה זאת מרצונו החופשי ומתוך תחושת מחויבות אמתית וכנה כלפי הזולת, ולא 
כפעולה טכנית שהחוק מחייב אותו לעשות. 

בעניין מצוות הביכורים והראיון – נראה שגם כאן השאירו חכמים את השיעור לשיקול דעתו של 
האדם, על פי מצבו הכלכלי. אדם שיכול להביא פרות רבים למקדש – יבורך, אך אדם עני שאין לו 
ממה להביא, יכול להסתפק בפחות. ייתכן שפירוש המונח "ראיון" שבמשנה הוא לא עצם העלייה 
ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ָעִמים  ּפְ לוֹׁש  "ׁשָ לרגל אלא גודל המתנה שהאדם מביא בעת העלייה, על פי הציווי המקראי: 
ְולֹא  ּכוֹת  ֻבעוֹת ּוְבַחג ַהּסֻ ָ ּצוֹת ּוְבַחג ַהּשׁ ַחג ַהּמַ ּבְ ִיְבָחר  ר  קוֹם ֲאׁשֶ ּמָ ּבַ ֵני ה' ֱאלֶֹהיָך  ּפְ ֵיָרֶאה ָכל ְזכּוְרָך ֶאת 

ֵני ה' ֵריָקם" )דברים, פרק טז, פסוק טז(.  ֵיָרֶאה ֶאת ּפְ
הסיבה שהמשנה אינה מציינת מידת מינימום לתלמוד תורה מובנת גם כן – למרות חשיבות הדבר, 
שברור  כפי  אולם,  למינימום.  דרישה  אין  ולכן  התורה,  בלימוד  רב  זמן  להשקיע  יכול  אחד  כל  לא 

מהדוגמאות האחרות, גם בעניין תלמוד התורה, כל המרבה הרי זה משובח. 
בעולם  כבר  המעשה  מעשיית  כלשהו  רווח  מרוויח  שהאדם  פירושו  הזה"  בעולם  פרותיהם  	. "אוכל 

הזה.
א.. 5 ארבע המצוות שאדם נהנה מקיומן כבר בחייו הן: כיבוד אב ואם, גמילות חסדים, הבאת שלום 

בין אדם לחברו ותלמוד תורה.
ודאגה לאחר, הכרת  נתינה  הן: סיפוק, תחושה טובה של  ב. אפשר לשער שהתוצאות המתגמלות 
תודה מצד המקבלים ואולי אף קבלת עזרה מן האחר כשאתה זקוק לכך, פיתוח מערכת יחסים טובה 

עם ההורים ועם הסובבים אותך ותחושה של מימוש עצמי.
א.. 6 מצוות פאה היא סוג של גמילות חסדים, משום שהשארת חלק מהתבואה בשדה למי שזקוק 
לכך היא דאגה לזולת בלי ציפייה לתמורה, דהיינו – חסד. כמו כן, על ידי יישום מצוות פאה החקלאי 
מאפשר  הוא  כלכליים.  פערים  רקע  על  וכעסים  מריבות  ומונע  הנזקקים  לבין  בינו  שלום  משכין 
לנזקקים לבוא בזמנם החופשי ובחשאי ולאכול מתבואתו ובכך מסייע להם לשקם את כבודם ואת 
מצבם הכלכלי גם יחד. מצוות פאה היא גם ביטוי לתלמוד תורה, משום שהיא כתובה בקובצי החוקים 
של התורה ואף מוזכרת בסיפורים במקרא, כגון מגילת רות. ואם כך, אדם המקיים מצווה זו מבטא 

בכך קבלה של ערכי התורה. 
ב. המשנה מסתיימת במילים: "ותלמוד תורה כנגד כולם", כלומר כל המצוות כולן כתובות בתורה 
לימוד התורה עולה בערכה על כל המצוות האחרות. אולם סביר להניח שאין הכוונה  ולכן מצוות 
שתלמוד תורה בא להחליף את קיום המצוות האלה, אלא שעל ידי לימוד התורה האדם לומד את 

ערכי היהדות ואת חובותיו המוסריות והדתיות, ואז מקיים אותן ופועל למען הזולת. 

עמ' 113 | מדרש תמונה
האיור שלפנינו מציף את השאלה אם אפשר למדוד רגשות ומעשים טובים. האם אפשר לשקול את מידת 
כלפי  חש  שהוא  הקנאה  או  השנאה  האהבה,  מידת  את  הזולת,  כלפי  מביע  שאדם  הידידות  או  החסד 

האחר, כפי ששוקלים את מספר הקילוגרמים בגוף? 
מה לא בסדר בתמונה? האם אכן אפשר  זה ולשאול את התלמידים:  כדאי לפתוח את השיעור באיור 
הניתנים  דברים  של  רשימות:  שתי  להכין  אפשר  הלוח  על  המשקל?  על  המופיעים  הדברים  את  למדוד 
למדידה ושל דברים שאינם ניתנים למדידה, ולשאול מדוע קשה או בלתי אפשרי למדוד דברים מסוימים. 
אפשר להתייחס גם למשימה שבעמ' 114. הדיון שיתפתח בעקבות הדוגמאות המובאות במשימה יכול 

להיות פתיח ללימוד המשנה שלנו.
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עמ' 114 | משימה
א. רותי אוהבת את בועז מאוד מאוד. 1 – אי אפשר למדוד במדויק את מידת האהבה של רותי לבועז, 
אולם אפשר להשוות את התנהגותה של רותי ואת התבטאותה כלפי בועז ליחסה לאנשים אחרים, 

ולפי השוואה זו לקבוע שהיא אוהבת אותו מאוד, יותר מאהבתה את האנשים האחרים.
ב. יואב הצליח מאוד בלימודיו – הישגים בלימודים אפשר למדוד על ידי בדיקת הציונים. 

ג. רם הוא איש נדיב המרבה לתת מכספו לצדקה – אפשר למדוד את מידת נדיבותו של רם על ידי 
בדיקת סכומי הכסף שתרם בפרק זמן מסוים.

ד. משה רזה מאוד – אפשר למדוד את מידת רזונו של משה על ידי בדיקת משקלו של משה ביחס 
לגובהו או ביחס לבני גילו.

את  עשתה  המטפלת  אם  לקבוע  אפשר   – שמרה  שעליו  בפעוט  כראוי  טיפלה  לא  המטפלת  ה. 
עבודתה "כראוי" או "שלא כראוי" ובאיזו מידה, אם יש לפנינו קריטריונים לבדוק מהו טיפול ראוי. 
אולם, ייתכן שאנשים שונים יגדירו קריטריונים שונים ל"טיפול ראוי", ואז יהיה קשה למדוד באופן 
שתהיה  לשער  אפשר  זאת,  עם  לא.  או  בפעוט  כראוי  טיפלה  אכן  מטפלת  אותה  אם  אובייקטיבי 

הסכמה לפחות על כמה כללי יסוד המגדירים מהו טיפול ראוי.
ו. ינון כעס מאוד על עמית – כעס אינו ניתן למדידה מדויקת, אולם אפשר לבדוק את התנהגותו של 
ינון כלפי עמית לפני ואחרי הכעס, או להשוות את כעסו זה לכעסים אחרים שכעס בעבר, וכך להעריך 

באיזו מידה הוא כועס על עמית כעת. 
אפשר  ודאי  אך  מדויקת,  למדידה  ניתנת  אינה  הלימוד  אהבת   – ללמוד  מאוד  אוהבת  עדה  ז. 
להעריך זאת על פי בדיקת הזמן והמאמץ שעדה משקיעה בלימודים בהשוואה לאחרים ובהשוואה 

להשקעתה בתחומים אחרים בחייה.
נתון  זמן  רננה קוראת בפרק  רננה קוראת הרבה ספרים – אפשר לדעת במדויק כמה ספרים  ח. 

ולהשוותו למספר הספרים שאדם ממוצע קורא בזמן זה.
ט. יותם הוא חבר מצוין – חברות איננה ניתנת למדידה מדויקת, אך אפשר להעריך מידתה על ידי 
בחינת התנהגותו ויחסו של יותם כלפי חבריו במצבים שונים לעומת התנהגותם של אנשים אחרים 

במצבים כאלה, וכך להראות שיותם הוא אכן חבר מצוין.
"איכותה"  את  להעריך  אפשר  אך  במדויק,  למדוד  אפשר  אי  התנהגות   – טובה  ילדה  היא  יעל  י. 
יעל להתנהגותם של אנשים  והשוואת התנהגותה של  על סמך קריטריונים מסוימים  )טובה/רעה( 

אחרים.
דברים הניתנים למדידה מדויקת הם דברים אובייקטיבים )כמו משקל והישגים בלימודים(, ואילו  2 .
דברים  שהם  משום  מדויקת,  למדידה  ניתנים  אינם  כעס(  חברות,  אהבה,  )כמו  ותכונות  רגשות 
את  לקבוע  אפשר  פיהם  שעל  קבועים  קריטריונים  או  מוסכמת  הגדרה  להם  ואין  סובייקטיביים 
מידתם או את איכותם. עם זאת, אנו נוטים להעריך הערכות ולומר אמירות כגון: "יותם הוא חבר 
מצוין" או "רותי אוהבת את בועז מאוד מאוד", שכן אף על פי שאין באפשרותנו למדוד זאת במדויק, 
אנו קובעים קביעות מעין אלה מתוך השוואה למערכות יחסים אחרות ומתוך תחושה אישית. עוצמת 
הרגש או מידת קיומה של תכונה זו או אחרת, נמדדות אפוא לא רק במספרים או במידות מדויקות, 
אלא גם באמצעות הערכות סובייקטיביות ויחסיות. למשל, מידת החברות נמדדת ביחס לביטויי 

החברות של אותו אדם כלפי אחרים או בהשוואה לביטוייה אצל אנשים אחרים במצבים דומים. 
להבין  חשוב  אחרים.  ורגשות  אהבה  כמו  למדוד,  כדאי  לא  אפילו  או  צורך  אין  שאולי  דברים  יש  3 .
ולהתייחס  וניסיון לכמתם  ותכונות  שעוצמת הרגשות משתנה מאדם לאדם ושמדידה של רגשות 
באופן  המציאות  את  לחוות  הפרט  של  ביכולתו  לפגוע  עלולה  אובייקטיבית  התייחסות  אליהם 

סובייקטיבי וגם להוביל לשיפוטיות של רגשות הזולת. 
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עמ' 115 | משנה ב: שיעור חובה
במשנה הקודמת למדנו שיש דברים שחשוב לקיימם אבל אין להם מידה מחייבת. כך למשל, לא נקבעה 
"מכסה" מסוימת של מעשי החסד שיש לעשותם. ואולם, יש מצבים – כמו מצוות הפאה – שחיוני לקבוע 
החקלאים  לחסדי  נתונים  יהיו  לא  שהעניים  להבטיח  כדי  מינימום,  מחויבות  של  מידה  זאת  בכל  להם 
ולא יישארו בסופו של דבר חסרי כול. משנה ב' מציעה פתרון למתח שבין הרצוי והמצוי, ומגדירה מידת 

מינימום למצוות פאה, לצד הגדרת קריטריונים נוספים לקביעת שיעור הפאה שצריכה להינתן.

על השאלות בעמ' 115:
השיעור המינימלי של הפאה הוא אחד חלקי שישים מהשדה. 1 .

א. הרמב"ם מציע שני פירושים, שהם בעצם פירוש אחד, למילה "ענָוה". 2 שבמשנה:
)1(.  "ענוה" פירושה ענב)ה(, כלומר "לפי רוב הענוה" פירושו לפי יבול הענבים.

)2(.  המילה "ענוה" היא משורש ע-נ-י, כלומר "לפי רוב הענוה" פירושו לפי תנובת השדה, לפי 
כמות היבול.

ב.  החיסרון בפירוש הראשון הוא שבתורה מופיעה לשון אחרת להגדרת מצוות הנתינה מיבולי הכרם 
)פרט, עוללות(, לעומת המצוות לתת מיבולי השדה )לקט, שכחה ופאה(, ולכן תמוה שהמשנה כאן 
אינה מבחינה בין שדה לכרם. זאת ועוד, המילה "ענוה" כתובה באות וי"ו ואילו "ענבים" – באות 

בי"ת.
א. שלושת המצבים שבהם צריך להשאיר יותר מאחד חלקי שישים של השדה הם: אם השדה גדול,  3 .

אם העניים רבים, אם היבול רב.
ב.  אחד חלקי שישים הוא המינימום הקבוע בחוק למצוות פאה, אבל הנחת המשנה היא שאדם עשיר 
יכול לתרום יותר, ולכן אם השדה שלו גדול במיוחד הוא צריך להשאיר שטח גדול יותר לנזקקים. 
כמו כן, אם יש עניים רבים במקום, החקלאים כולם צריכים להירתם ולסייע לנזקקים, ולכן כל 
במשנה  המוזכר  השלישי  המצב  הנזקקים.  בעבור  לפאה  יותר  גדול  שטח  להשאיר  צריך  חקלאי 
הוא יבול רב במיוחד. המשנה דורשת מהחקלאי שהתברך ביבול רב לפעול בהתאם ולהשאיר יותר 
תבואה לנזקקים. התפיסה העומדת מאחורי דרישה זו היא שהיבול הרב הוא ברכה מהאל וצריכה 
להיות ערבות הדדית בתוך עם ישראל, ולכן מחובתו של החקלאי לחלוק ברכה זו עם בני עמו שלא 

זכו לפרנסה ולשדה משלהם.

כאן אפשר להרחיב את הדיון ולקשר אותו למציאות העכשווית, לדאגה לעניים כיום. 
האם לדעתכם כל אדם צריך לתת שיעור קבוע מהכנסתו לצדקה?  g 

האם דמי הביטוח הלאומי, שכל אזרח נדרש לשלם מהכנסתו, צריכים להיות שווים לכולם או  g 
להיקבע בהתאם להכנסה?

האם המדינה צריכה לחייב את העשירים לתרום מכספם לנזקקים? g 
מהם היתרונות ומהם החסרונות בקביעת מידת מינימום למתן צדקה במדינה? g 

האנשים  את  ולפטור  ותקציבים  חוקים  באמצעות  רק  לנזקקים  לדאוג  צריכה  המדינה  האם  g 
הפרטיים במדינה ממתן צדקה לפי רצונם? מהם היתרונות ומהם החסרונות במצב מעין זה? 

האם אפשר לחשוב על פתרון ביניים שיאפשר למי שרוצה לתת צדקה לעשות זאת?
מה מקבל הנותן כאשר הוא נותן צדקה לנזקק? g 

עמ' 116—117 | משנה ד: חמשת כללי הפאה
כפי שלמדנו במשניות הקודמות, הפאה היא למעשה מזון מן הצומח שנותן החקלאי מס לעניים. החקלאי 
משאיר חלק מסוים מהשדה )הכרם או המטע( לא קצור )או לא קטוף( והעניים באים בזמנם החופשי 
ומלקטים לעצמם מהיבול. לא כל גידול חקלאי אפשר להפריש ממנו פאה. למשל, משדה שמגדלים בו 
ירקות, שאי אפשר להשאירם בשדה לאורך זמן משום שהם נרקבים מהר, אי אפשר לתת פאה. דוגמה 
אחרת, משדות של צמחים שמפיקים מהם חבלים אי אפשר לתת פאה, מפני שצמחים אלו אינם ראויים 

למאכל. משנה ד' מגדירה מהם הכללים שלפיהם נקבע אם יבול השדה חייב בפאה או פטור ממנה. 
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על השאלות בעמ' 117:
סיכום המשנה בטבלה: 1 .

הסיבה לכלל הסבר הכלל בלשון המשנה

הפאה ניתנת לעניים כדי שיהיה להם אוכל. לכן חובה לתת 
פאה רק מיבול חקלאי המיועד למאכל. 

חלקה שגדל בה צמח המיועד למאכל חייבת בפאה. "כל שהוא אֶֹכל"

אם אין השגחה על הצמח והוא בגדר "הפקר", החקלאי אינו 
אחראי לו ואינו נדרש להפריש ממנו פאה. 

אם מגדלו של הצמח הגדל בשדה שומר עליו ורואה בו רכושו, 
הצמח חייב בפאה.

"נשמר"

התורה חייבה להפריש פאה רק מגדולים הגדלים בשדה 
ומחוברים לקרקע. מסיבה זו גידולים שאין להם שורשים 

בקרקע פטורים מפאה. 

צמח ששורשיו מחוברים לאדמה חייב בפאה. "ִגדוליו מן הארץ"

גידולים שקוטפים אותם בהדרגה – קשה יותר להעריך את 
כמות הפאה שנדרש החקלאי להשאיר מהם לנזקקים, מה 

גם שמדובר בכמות קטנה של יבול בכל פעם, כמות שלא 
תספק די אוכל לעניים.

אם היבול נאסף מהחלקה כולה בבת אחת, הגידול חייב 
בפאה.

"לקיטתו כאחת"

המטרה היא לדאוג שלנזקקים יהיה מה לאכול, ולכן סביר 
להניח שהם לא יפיקו תועלת מיבול של צמח המתקלקל 

במהירות לאחר האסיף. צמחים שאפשר לאגור ולשמור גם 
לעתיד מספקים מענה אמתי לצורכי הנזקקים. 

גידול שאפשר לשמר את היבול שלו לאחר שנאסף מבלי 
שיתקלקל חייב בפאה. 

"מכניסו לקיום"

שהעניים  להבטיח  רצו  הם  לנזקקים.  הדאגה  הוא  אלו  כללים  בקביעת  החכמים  את  שהנחה  מה  2 .
יקבלו יבול ראוי שיוכלו לאכול וליהנות ממנו, ואף לשמור חלק ממנו לעתיד, הן מבחינת האיכות והן 

מבחינת הכמות.

עמ' 117 | משימת סיכום
עגבניות – אינן עומדות בקריטריונים שבמשנה, משום שהן מתקלקלות זמן קצר לאחר שנאספו. 

תירס – קטניות, ולכן חייב בפאה.
תפוחי אדמה – עומדים בכל הקריטריונים שנזכרו במשנה: הם נועדו לאכילה, נשמרים על ידי הבעלים, 

יש להם שורשים ולקיטתם בבת אחת. 
אבוקדו – חייבים בפאה, כנ"ל. 

פטריות – אינן חייבות בפאה משום שאין להן שורשים. 
חיטה – חייבת בפאה, כאמור במשנה "והתבואה... בכלל זה".

כותנה – אינה חייבת בפאה, מכיוון שמדובר בצמח שאינו מיועד למאכל.
לאור מה שלמדנו במשימה, הפקיד באיור )בעמ' 116( יכול לפטור את הפטריות והעגבניות ממכס.
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הצעה להוראת מסכת ביכורים, פרק שלישי
נושא העובר כחוט השני במשניות שהובאו כאן מן הפרק השלישי במסכת ביכורים, הוא נושא המעמדות 
עניים  בין  להיווצר  היכולים  ובמתחים  נוגעות בשאלות של היררכיה  בני העם. המשניות  בין  וההבדלים 
לעשירים ובין "משכילים" )יודעי קרוא( למי שאינם משכילים. המשנה מזכירה גם הבחנות בין מי שמגיע 
מרחוק לבין מי שמגיע מקרוב, בין תושבי ירושלים לתושבי שאר הארץ, ולכל קבוצה תפקיד אחר במקצת 
ולהעמיק  האלה,  בשאלות  העוסק  מסכם  או  מקדים  דיון  לקיים  רצוי  לפיכך  הביכורים.  הבאת  בטקס 
גם לעודד את  מעמדות. המטרה היא  או  והיררכיה  שונּות  את הבנת התלמידים באשר למונחים כמו 

התלמידים לגבש עמדה בשאלות חברתיות אלו, שאלות העולות במשנה ומעסיקות אותנו עד היום.
את הדיון אפשר להתחיל במונח היררכיה. 

)רצוי לתת לתלמידים לבדוק את ההגדרה במילון(. ביחסים   ?) g ִמְדָרג מהי היררכיה )בעברית: 
היררכיים יש היבט של סמכות או של עליונות של גורם אחד על אחר, עליונות שמקורה במעמדו 

או בתפקידו. תופעה רווחת היא היררכיה חברתית, בין קבוצות, ולא רק בין יחידים. 
בין מי למי יש יחסים היררכיים? )לדוגמה: הורים וילדים, מנהל ומורים, מורים ותלמידים, ראש  g 

הממשלה והשרים, "בוס" ועובדים(.
ממה נובעת ההיררכיה? האם ההיררכיה תלויה בהכרח במגדר, בגיל או בידע? האם, למשל, יש  g 
יחסים אלו ליחסי  בין  בין סבתא לנכדיה? מדוע? באיזו מידה? מה ההבדל  יחסים היררכיים 

הורים וילדים? 
הם  אלה  שיחסים  התפיסה  מסתמכת  מה  על  לנשים?  גברים  בין  היררכיים  יחסים  יש  האם  g 

יחסים היררכיים? 
מה מטרתה של ההיררכיה? מהם היתרונות של מערכת היררכית ומהם חסרונותיה? g 

)דוגמאות  ביניהן?  ההיררכיה  מקור  מה  קבוצות?  בין  היררכיה  יש  כיום  שלנו  בחברה  האם  g 
גם  נמוך –  גבוה לבעלי מעמד חברתי  ועשירים, אנשים בעלי מעמד חברתי  עניים  אפשריות: 

בתוך הכיתה, תלמידים בעלי ציונים גבוהים לעומת תלמידים בעלי הישגים נמוכים(
ובתפיסות  בנו  תלויה  שהיא  או  המציאות  מחויבת  היא  בחברה  קבוצות  בין  היררכיה  האם  g 

שלנו? 
האם כל שוֹנּות בין בני אדם יוצרת בהכרח מערכת יחסים היררכית? g 

כאמור, המשניות המופיעות בספר עוסקות, בין השאר, בשאלות של שונות והיררכיה בין קבוצות בעם. 
מטרת המשנה הייתה ליצור מסגרת מאוחדת, שכל אדם מישראל יוכל להשתתף בטקס הביכורים בלי 
לחוש בושה או השפלה, לבטא את הישגיו ולתרום ממה שיש לו. לכן המשנה איננה אוסרת על העשירים 
להביא את ביכוריהם בקלתות מכסף ומזהב, אך קובעת בכל זאת שקלתות אלו לא יישארו במקדש ויהיו 
מתנה לכוהנים, אלא רק הסלים הפשוטים )משנה ח'(. נוסף על כך, לקריאת הטקסט המקראי במהלך 
למנוע  כדי  מן הטקס, אולם  נשארה חלק  היא  ולכן  ומשמעות,  הייתה חשיבות  טקס הבאת הביכורים 

בושה הייתה התחשבות במי שלא ידע לקרוא )משנה ז'(.
חשוב לציין שגם במשניות ג'–ד' יש הכרה בשונות שבין קבוצות שונות בעם: מי שמגיע מרחוק ומי שמגיע 
לעומת  )ישראל(,  לויים  או  כוהנים  שאינם  אנשים  הארץ,  שאר  תושבי  לעומת  ירושלים  תושבי  מקרוב, 
הלויים שתפקידם לשיר והכוהנים שתפקידם לקבל את הביכורים, פשוטי העם לעומת ההנהגה )הפחות, 
הסגנים, הגזברים, ואף המלך(. בקריאת משניות אלו אנו רואים ששונּות איננה מובילה בהכרח למתחים 
או ליחסים היררכיים. אדרבה, השונּות מבורכת ומראה את מגוון האנשים העולים יחד לירושלים בחג 
השבועות. אולם בהמשך הפרק המשניות נוגעות במתחים העולים לעתים בתוך העם על רקע השונּות, 

ואף מציעות פתרונות למצבים אלו.
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מבנה המשניות המבואות מן הפרק הוא כדלהלן: 
התמקדות באדם הפרטי, החקלאי המפריש ביכורים משדהו. משנה א:

התמקדות בקבוצה מצומצמת בעם )קבוצה מבחינה גאוגרפית( והתייחסות לשונּות 
ולבעלי תפקידים )העיירות – עיר של מעמד; כלל האנשים – הממונה(.

משנה ב:

רחוקים;   – )קרובים  ומעמדות  קבוצות  בין  והבחנה  הלאומית,  בקבוצה  התמקדות 
העולים לרגל – הפחות, הסגנים והגזברים, גודל המשלחת היוצאת לקבל את העולים 
תושבי   – העולים  יוצאים";  היו  הנכנסים  כבוד  "לפי  העולים:  של  בזהותם  תלוי  היה 

ירושלים(.

משנה ג':

הביכורים,  מביאי  לשאר  המלך  בין  והבחנה  הלאומית,  בקבוצה  ההתמקדות  המשך 
ובין הלויים לשאר העם. 

משנה ד':

חזרה לאדם הפרטי, והבחנה בין תפקידו לתפקיד הכוהן המקבל את הביכורים.  משנה ו':

התמקדות בקבוצות בעם, ועיסוק בבעייתיות שבקריאה שהדגישה את ההבחנה בין 
ונותנת  מכך  שנגרמה  לבושה  מרמזת  המשנה  יודע.  שאינו  מי  ובין  לקרוא  שיודע  מי 

פתרון למצב.

משנה ז':

ביניהם  ההבדלים  וציון  ועשירים,  עניים  הפעם  בעם,  בקבוצות  התמקדות  המשך 
בהקשר לביכורים. כמו במשנה הקודמת, גם במשנה זו יש רמז למתח שהיה בין קבוצות 

אלו ולפתרון שגובש בתגובה לכך, במשפט: "והסלים והביכורים ניתנין לכוהנים".

משנה ח':

לסיכום, אנו רואים שהמשניות עוברות מעיסוק בפרט לעיסוק בקבוצה או בקבוצות שונות בעם, אגב 
עיסוק בהבדלים שבין הפרטים והקבוצות. מבנה הפרק ודרך הדיון שלו בשאלות של שונּות והיררכיה 
יכולים ללמד אותנו רבות על התפיסה החברתית־ערכית המקופלת במשנה – תפיסה שאיננה מבטלת 
הבדלים ורואה חשיבות בשימור השונּות בין בני אדם ובין קבוצות בעם, ועם זאת מציעה פתרונות לבעיות 
העלולות לצוץ בעקבותיהם. הפרט, לפי תפיסה זו, הוא חלק משמעותי בבניית הקבוצה, והקבוצות השונות 

בעם – כל אחת ותפקידה היא – חשובות לבניית העם. העם הוא אפוא גוף מאוחד אך לא אחיד.

מסכת ביכורים וסוף שנת הלימודים
מכיוון שפרק זה בספר נלמד בסוף שנת הלימודים דווקא, סביב חג השבועות, אפשר לדבר עם התלמידים 
על מושג ה"ביכורים", מושג המבטא התחלה, אך בד בבד גם סוף של תהליך: אמנם הביכורים הם ראשית 
שהביא  התהליך  אורך  לכל  שהושקע  הרב  העמל  את  בתוכם  מקפלים  הם  למעשה  אך  השדה,  תנובת 
לצמיחת הפרות, ולכן מסמלים גם סוף וסגירת מעגל. סביב לימוד הפרק וסיכום השנה, אפשר לעבוד 
עם התלמידים על הבאת תוצרים משלהם מהשנה הנוכחית, בחינת "ביכורים" המעידים על הבשלה של 
דברים שנעשו לאורך זמן ובעמל רב. אפשר לראות בתהליך הבאת הביכורים – זה של החקלאי בתקופת 
המקרא והמשנה וזה שלנו היום – תהליך של רפלקסיה, הסתכלות על כל הטוב שיש לנו ועל הדברים 
שהשגנו במהלך השנה. אפשר לבקש מהתלמידים לכתוב עבודת סיכום או לסכם את השנה בדרך יצירתית 

ולהציג את ה"ביכורים" של הכיתה בפני בית הספר כולו. 
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ד ו מ 123ע

עמ' 123 | משנה א: הפרשת הביכורים
המקדש  בית  אל  להעלות  היהודי  האיכר  מֻצווה   ,)121 )עמ'  לתלמיד  בספר  לפרק  במבוא  שצוין  כפי 
שבירושלים את פרות הביכורים, כלומר את הפרות הראשונים שהתחילו להבשיל בשדה. המשנה שלפנינו 

מתארת כיצד מסמנים את פרות הביכורים וכיצד בוחרים אותם. 

על השאלות בעמ' 123:
לצורך הפרשת הביכורים יש לסמן את הפרות הראשונים בחוט ולהכריז עליהם "הרי אלו ביכורים". 1 .

מצוות הביכורים חלה על שבעת המינים: חיטה, שעורה, גפן )ענבים(, תאנה, רימון, זית ותמר. במשנה  2 .
מוזכרים רק התאנה, הענבים והרימון.

תפקיד ההכרזה הוא לתת תוקף לפעולת הקשירה ואולי אף להעניק לפעולת הקשירה ממד טקסי  3 .
וחגיגי.

רבי שמעון חולק על תנא קמא בשאלת תוקף ההכרזה. לפי דעתו, אף על פי שהחקלאי כבר הכריז  4 .
שהפרות הם ביכורים בעת הבשלתם, עליו לחזור ולהכריז זאת שוב לאחר הקטיף. הסיבה לכך יכולה 

להיות שרק לאחר הקטיף הפרות ראויים למאכל ולהבאה למקדש. 

עמ' 123 | מדרש תמונה
האיור בא לבטא את העובדה ש"הראשון" מיוחד ושמור לבעליו. בהקשר של ביכורים, הפרות הראשונים 

שייכים לה', ולכן מובאים למקדש.

עמ' 124 | משנה ב: מעמד הביכורים
לאחר שהאיכר בחר את פרות הביכורים, היה עליו להעלות אותם לירושלים ולתת אותם לכוהנים שבבית 
המקדש. במשנה מתואר טקס העלאת הביכורים לירושלים ככנס רב משתתפים, וזאת להבדיל מהתיאור 
והכוהן. דומה שההבדל  בין האיכר  כו, א–יא(, שם מוצג הטקס כאירוע פרטי המתנהל  בתורה )דברים 
בתקופת  המציאות  לבין  המקרא  בתקופת  התרבותית  המציאות  בין  מההבדלים  נובע  התיאורים  בין 
בית המקדש השני, תקופה שניכרו בה השפעות הלניסטיות, כפי שמסביר חוקר התלמוד הנודע שאול 

ליברמן:

אף  בזהב.  קרניו  ולציפוי  בעטרה  הקרבן  לקישוט  שבקלים  קל  זכר  אף  אין  במקרא 
המשנה אינה מזכירה זאת בשום מקום אחר. אף לא נרמז במקרא כל הסדר המתואר 
בסך;  העלאה  טעונים  שהביכורים  מורה  אינו  א–יא(  כו,  )דברים  הכתוב  נוסח  כאן. 
הרושם הוא שאין העלאתם אלא חובת הפרט המוטלת על כל יחיד ויחיד. מדרך הטבע 
הוא שמאורע מעין העלאת הביכורים ילבש צורה של... חגיגה עממית... ]ש[היו בה 
כל הסממנים של חגיגת ציבור דתית שהיו מקובלים בקרב עמי הים התיכון של הזמן 

ההוא...
השור היה מעוטר בזר וקרניו היו מצופות זהב. זהו מנהג אלילי רגיל... הנוהג העממי 
בארץ ישראל התאים אפוא לצורה המקובלת בחגיגות דתיות פומביות, והחכמים לא 

מיחו בידם...
 )בתוך: יוונים ויוונות בארץ ישראל, מוסד ביאליק ויד יצחק בן-צבי, ירושלים תשמ"ד,
עמ' 257–259(

על השאלות בעמ' 124:
	. "עיירות שבמעמד" הן העיירות שבאזור מסוים, ו"עיר של מעמד" היא העיר המרכזית באותו האזור, 

העיר שראש המעמד, שכונה "הממונה", גר בה.
מטרת ההתכנסות ב"עיר של מעמד" הייתה לשוות לעלייה לרגל משֶנה חגיגיות ואף להביע באמצעותה  2 .

את האחדות בעם. הכול היו מתכנסים ועולים יחד לירושלים, קבוצה גדולה ומלוכדת.
הכניסה למקדש הותרה לטהורים בלבד. כדי לא להסתכן במגע עם דברים שיש בהם טומאה, לא  3 .

ד ו מ 124ע
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נכנסו מביאי הביכורים לבתי זרים ולנו ברחובות. 
	. "הממונה" היה האחראי על אזור מסוים, ותפקידו בכנס היה להכריז בבוקר: "קומו ונעלה ציון אל 

בית ה' אלוהינו".
טקס הבאת הביכורים נערך בהמון עם כדי שיהיה טקס לאומי ולא רק פרטי. אמנם כל חקלאי הביא  5 .
מתוצרת אדמתו ומיבולו הפרטי, אך הטקס נערך במקדש וריכז את כל העולים לרגל לטקס משותף 

המביע אחדות ושותפות של כל העם. 
הערה: ראוי להתעכב על המונח "מעמד", ולהסבירו על פי התיאור המופיע במשנה, במסכת תענית, ד, ב:

ַעל  ָמרוֹת;  ִמׁשְ ָעה  ְוַאְרּבָ ִרים  ֶעׂשְ ָהִראׁשוִֹנים  ַהְּנִביִאים  ִהְתִקינּו   ... ֲעָמדוֹת?  ַהּמַ ֵהן  ֵאּלּו 
ְזַמן  ְרֵאִלים. ִהִּגיַע  ִיׂשְ ּלְ ְוׁשֶ ם  ְלִוּיִ ּלִ ׁשֶ כֲֹהִנים,  ּלְ ׁשֶ ם  ַלִ ירּוָשׁ ִבּ ָמר ָהָיה ַמֲעָמד  ָמר ּוִמׁשְ ל ִמׁשְ ּכָ
ְנִסין  ַמְתּכַ ָמר  ׁשְ ַהּמִ אוֹתוֹ  ּבְ ׁשֶ ָרֵאל  ְוִיׂשְ ם,  ַלִ ִלירּוָשׁ עוִֹלים  יו  ּולִוּיָ ּכֲֹהָניו  ַלֲעלוֹת,  ָמר  ׁשְ ַהּמִ

ית. ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ ְלָעֵריֶהן ְוקוִֹרין ּבְ

לאחר הלימוד אפשר לדון עם התלמידים בחשיבות ההתכנסות ב"עיר של מעמד" וההגעה כאיש אחד 
לירושלים. התכנסות זו מבטאת את אחדות העם ואת אופיו הלאומי של טקס הביכורים, מעבר להיבט 
האישי של כל חקלאי וחקלאי המפריש מתנובת שדהו. בהליכה המשותפת לירושלים יש חגיגיות יתר, אך 
יש בה גם ממד נוסף: גם מי שאין ידו משגת להביא ביכורים יכול להשתתף בתהלוכה לירושלים כאחד 
העם – שטקס הביכורים אינו מסתכם בהבאת פרות למקדש אלא כולל גם עלייה המונית לרגל, שכל 

אדם יכול להשתתף בה.

לפני קריאת משניות ג'–ד', אפשר להרחיב ולדון בשאלות האלה: 
 ? g מה תרמה ההתכנסות בעיר המרכזית והעלייה המשותפת לירושלים לתושבי ירושלים

ם הבאת הביכורים,  מה היה לדעתכם תפקידם של תושבי ירושלים במצוות העלייה לרגל לׁשֵ g 
שהרי הם עצמם לא עלו לרגל לירושלים?

עמ' 125 | משנה ג: ברוכים הבאים!
ירושלים.  לכיוון  למסע  ויצאו  הכול  השכימו  המעמד,  לעיר  שבמעמד  העיירות  אנשי  שהתכנסו  לאחר 

המשנה שלפנינו מתארת את תיאור תהלוכת מביאי הביכורים במסעם החגיגי. 

על השאלות בעמ' 125:
שהגיעו  ומי  וענבים,  תאנים   – יחסית  מהר  שמתקלקלים  רות  ּפֵ הביאו  מקרוב  שהגיעו  העולים  1 .
רות הנשמרים לאורך זמן שלא ירקיבו במהלך המסע  מרחוק הביאו גרוגרות )דבלים( וצימוקים – ּפֵ

לירושלים. 
תפקידם של השור ונגן החליל היה להוביל את ההמון בתהלוכה מרשימה וחגיגית אל בית המקדש. 2 .

סלי  וקישוט  בואם  על  שיודיעו  העיר  לתוך  שליחים  שליחת  כללו  לירושלים  לכניסה  ההכנות  3 .
הביכורים.

עם כניסתם לעיר קיבלו את פני העולים אנשים רמי מעלה, מן האצולה שבירושלים: הפחות, הסגנים  4 .
והגזברים. גודל המשלחת היה תלוי בגודל הקהל שהמגיע לשערי העיר. כל בעלי האומנויות בעיר היו 

עומדים בשולי הדרך ושואלים בשלומם של העולים ומברכים אותם לשלום.

ד ו מ 125ע
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עמ' 126 | משימה
א. הטקס המתואר כאן דומה לטקס המתואר במשנה, אך אפשר למצוא כמובן כמה הבדלים. בשני 
התיאורים מתוארת תהלוכה חגיגית ורבת משתתפים שבראשה שור שקרניו מצופות זהב )או דמוי 
זהב( ונגנים. האנשים מביאים ִאתם מפרי האדמה, מהיבול שבכרם ובמטעים. במשנה העולים לרגל 
מקשטים את סלי הביכורים, ובקטע המובא כאן ההולכים "לובשים ירק ושיבולים". בשני המקורות 
ההולכים מגיעים עד האתר המקודש המרכזי במקום )במשנה – עד בית המקדש בירושלים, ובקטע 
על מקווה ישראל  – עד בית הכנסת הגדול בתל אביב(, שם מקבלת את פני הבאים משלחת של 
מכובדי המקום )במשנה – הפחות, הסגנים והגזברים של המקדש, בקטע – הגבאים וזקני העדה(, 

ובשני התיאורים חברי המשלחת שואלים לשלומם של העולים. 
המקדש  לבית  המונית  בעלייה  מדובר  שבמשנה  הוא  המתוארים  הטקסים  שני  בין  בולט  הבדל 
קבוצה  ובו רק  בירושלים, ואילו טקס הבאת הביכורים ממקווה ישראל היה טקס מקומי וסמלי, 
קטנה יחסית – תלמידי בית הספר החקלאי מקווה ישראל – מגיעה )ולא "עולה"( לתל אביב. כמו 
כן, הטקס המתואר במשנה היה טקס דתי מובהק שיישם את הציווי בתורה להעלות את הביכורים 
למקדש, לה'; ואילו הטקס בתל אביב היה טקס חילוני, ובסופו לא הוקדשו הפרות לה' או לכוהנים, 

אלא נמכרו במכירה פומבית והכסף נמסר לקרן הקיימת.
ולהדגיש  הארץ  לאדמת  התלמידים  של  הקשר  את  להעמיק  כנראה  הייתה  הטקס  מארגני  ב. מטרת 
את חשיבות החקלאות בישראל. כמו כן, הם רצו לתת ביטוי לזיקתם העמוקה של היהודים לארץ 

ולשורשיה הקדומים של התרבות היהודית, גם אם לא להיבט הדתי שלהם.
ג. לכאורה לטקס הבאת הביכורים אין משמעות ללא מקדש, אך חידוש הטקס עם חידוש ההתיישבות 
היהודית החקלאית בארץ ישראל ֶהֱחָיה מנהג עתיק יומין זה והעניק לו משמעות חדשה – הביכורים 
סימלו את הקשר בין העם לארץ וקיבלו משמעות חילונית־לאומית. אפשר לטעון שהיה בכך פיחות 
במעמד הטקס יחסית לטקס הקדום, שהיה הטקס טקס דתי מובהק וסימל את הקשר בין העם 
המודרני,  הציוני  להקשר  היהודית  המסורת  של  התאמה  בכך  לראות  גם  אפשר  אולם,  לאלוהיו. 
יהודים  בעבור  גם  רלוונטי  ולהיות  להתקיים  הביכורים  טקס  המשיך  הזה  החידוש  ושבאמצעות 

חילונים.

עמ' 126 | משנה ד: סלינו על כתפינו
ועד  לתהלוכה  צאתם  מרגע  המעמד,  אנשי  של  הביכורים  תהלוכת  של  תיאור  קראנו  הקודמת  במשנה 
מביאי  שהגיעו  לאחר  הביכורים  הבאת  טקס  את  לתאר  ממשיכה  שלפנינו  המשנה  לירושלים.  הגיעם 

הביכורים לשערי בית המקדש בירושלים. 

על השאלות בעמ' 127:
העולים להר הבית נכנסו ונגן החליל הלך לפניהם. כל אחד הניח את סל הביכורים שהביא על כתפיו  1 .

ונשא אותו אל תוך חצר המקדש, ושם קיבלה את התהלוכה קבוצת לויים בשירת מזמור מתהלים.
על פי המשנה, כל אדם נדרש לשאת בעצמו את סלו על כתפו ולהכניסו למקדש, כדי שיחווה את  2 .

חוויית העלייה לרגל והבאת הביכורים למקדש במלואה. 
מביאי הביכורים הגיעו עד העזרה, עד חצר המקדש. 3 .

תפקיד הלויים היה לנגן ולשיר מזמורים בזמן שמביאי הביכורים הגיעו לעזרה. 4 .
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עמ' 128—129 | משנה ו: מקרא ביכורים
סל  את  העניק  הביכורים  כשמביא  המקדש,  בית  בתוככי  התרחש  הביכורים  הבאת  טקס  של  שיאו 
הביכורים לכוהן. לפי הכתוב בתורה, במעמד זה צריך מביא הביכורים להודות לה' על כל הטובה שעשה 

עמו. במסורת חז"ל נקרא מעמד זה "מקרא ביכורים" והוא המתואר במשנה שלפנינו. 
	. "מקרא ביכורים" הוא אמירת הפסוקים מן התורה )מתוך ספר דברים( המתארים את התהוות עם 

ישראל, בזמן הבאת הביכורים למקדש.
שלבי טקס "מקרא ביכורים" בלשון המשנה:  2 .

לפי רבי יהודה שלב לפי תנא קמא שלב

קורא מ"הגדתי היום לה' אלֹהיך" )דברים, פרק כו, פסוק ג( עד 
"ארמי ֹאבד אבי" )דברים, פרק כו, פסוק ה(.

א. קורא מ"הגדתי היום לה' אלהיך" )דברים, פרק כו, פסוק ג( עד 
שגומר כל הפרשה.

א.

מוריד הסל מעל כתפו ואוחזו בשפתותיו, ב. ומניחו בצד המזבח, ב.

וכֹהן מניח ידו תחתיו ומניפו, ג. והשתחָוה ויצא. ג.

וקורא ]הכוהן[ מ"ארמי אבד אבי" עד שהוא גומר כל הפרשה, ד.

ומניחו בצד המזבח, ה.

והשתחוה ויצא. ו.
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עמ' 129 | משימה

השלמת המילים החסרות ב"מגילה" לאור המשניות:
שלום על ישראל

מיוסף בן שמעון הגלילי אל אחיו אלכסנדרוס אשר ביהודה.
בשני בשבת בעשרה בחודש תמוז יצאתי עם אבינו להעלות

הביכורים ירושלים אל בית אלוהינו.
תחילה נתכנסנו בני כל העיירות אל עיר ארבאל כי עיר 
של מעמד. ולנו ברחובה של עיר ולא נכנסנו אל הבתים. 

השכם בבוקר העירנו הממונה וקרא בפנינו קומו ונעלה ציון אל
 בית ה' אלהינו.

קמנו ונסענו ולפנינו נסע השור וקרניו מצופות זהב ועטרת של זית בראשו והחליל מנגן
ואנחנו שמחים בכל הטוב אשר ה' אלוהינו נתן לנו, 

ובקלתות שבידינו גרוגרות וצימוקים ולא הבאנו מפרי הענבים והתאנים
כי הם היו מתקלקלים בדרך הארוכה שהלכנו בה.

וכשהגענו קרוב לעיר קדשינו שלחנו אל תושבי ירושלים הודעה על הגעתנו ולכבודנו יצאו 
לקראתנו הפחות, הסגנים והגזברים של המקדש.

בחמישי בשבת נכנסנו אל ירושלים בקול רינה המון חוגג. וכל בעלי האומנויות שבעיר
עמדו לפנינו ושאלו בשלומנו. כשהגענו אל ההר שעליו בית אלוהינו פרקנו את

סלינו מהעגלות והנחנו אותם על כתפינו והמשכנו בדרכנו אל העזרה אל 
מקום הכוהנים.

משנכנסנו אל בית אלוהינו שרו הלווים "ארוממך ה' כי דליתני ולא שמחת אֹיבי לי".
עוד סלי על כתפי עמדתי לפני הכהן וקראתי "הגדתי היום לה' אלהיך" עד סוף הפרשה 

והשתחווינו אבי ואני לפני הכוהן ואחר כך שבנו אל ביתנו. 

עמ' 130 | משנה ז: שווה קריאה
כפי שהסברנו במשנה הקודמת, במהלך טקס הבאת הביכורים לכוהן בבית המקדש, קרא מביא הביכורים 
כמה פסוקים מהתורה שתוכנם הלל ושבח לה'. ואולם מה יעשה אדם שאינו יודע לקרוא? המשנה הבאה 

דנה בשאלה זו. 

על השאלות בעמ' 130:
בתחילה נהגו לערוך את טקס מקרא הביכורים כך: מי שידע לקרוא – קרא את הפסוקים, ומי שלא  1 .

ידע לקרוא בעצמו – היו מקריאים לו את הפרשה והוא היה חוזר אחר המקריא.
הבעיה שנוצרה עקב נוהג זה הייתה שמי שלא ידעו לקרוא הפסיקו להביא ביכורים לבית המקדש,  2 .

משום שלא רצו לבייש את עצמם בפני כולם.
הפתרון לבעיה זו היה שהקריאו לכולם את הפסוקים בלי הבחנה בין מי שיודע לקרוא למי שאינו  3 .

יודע, וכך מי שלא ידעו לקרוא לא בוישו ברבים. 
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עמ' 130 | משימה
בקטע מתואר מצב של אי־שוויון בין התלמידים על רקע מצבם הכלכלי. פתרון חלקי לבעיה המתוארת 
שהוריהם  מי  בין  הבחנה  תהיה  שלא  כדי  הספר,  בית  תלמידי  לכל  אחידה  תלבושת  להיות  יכול  בקטע 

יכולים לקנות להם בגדי מותגים למי שאין ידם משגת. 
מסיבה זו, בין היתר, הונהגה בעת האחרונה תלבושת אחידה ברוב בתי הספר בארץ, אך תקנה זו אינה 
פותרת את הבעיה כולה – הפער ממשיך לבלוט )בנעליים, במכנסיים, בשעונים בתיקים...( אפשר לקיים 
נעליים(? אולי  )כולל  יש פתרון אמתי אחר לבעיה? אולי תלבושת אחידה מלאה  דיון בשאלה – האם 

פעילות חינוכית וקביעת "קוד לבוש" וכיוצ"ב. 

עמ' 130 | מדרש תמונה
האיור מדגים את רעיון השוויון המופיע במשנה: "התקינו שיהו מקרין את מי שיודע ואת מי שאינו יודע". 
ביחס  עצמה  את  המבליטה  אחת  זברה  נראית  באיור  אי־שוויון.  בשל  בושה  למנוע  נועד  המנהג  שינוי 

לאחרים, והדבר מעורר את כעסן של הזברות האחרות. 
לאחר מילוי המשימה והתבוננות באיור אפשר לשאול את התלמידים מה הגבול בין ניסיון להשוות בין 
זו בולטת  ייחודיותו של הפרט. שאלה  יצירת מעמדות או בושה, לבין מחיקת  בני אדם במטרה למנוע 
אי־ בעקבות  שנוצרה  בעיה  לפתור  שנועדה  אחידה,  תלבושת  הנהגת  הספר:  בבית  הלבוש  של  במקרה 
השוויון ביכולת הכלכלית של התלמידים, פוגעת בייחודיות של כל תלמיד ובחופש שלו להתלבש כרצונו. 

האם הפגיעה הזאת צודקת והכרחית, או שמא היא פגיעה קשה מדי ואין לקבלה?

עמ' 131 | משנה ח: פער סלים
ֶנא". חכמים  ְמּתָ ַבּטֶ מביאי הביכורים היו מביאים את ביכוריהם בסל, שכן כתוב במצוות הביכורים: "ְוׂשַ
הבינו ביטוי זה כמצווה להביא את הביכורים בכלי מיוחד. בימים שטקס הבאת הביכורים למקדש נהג 
בהם היו מקדישים מביאי הביכורים תשומת לב רבה לעיצוב סלי הביכורים ולקישוטם – כל אחד לפי 

יכולתו. המשנה שלפנינו מתארת איך נראו סלי הביכורים הללו. 

על השאלות בעמ' 131:
העשירים נהגו להביא את ביכוריהם בסלים העשויים כסף וזהב, ואילו העניים הביאו את ביכוריהם  1 .

בסלים קלועים מענפי ערבה.
הם  והיקרים  המהודרים  העשירים  סלי  את  העניים  כשראו  לעניים,  עשירים  בין  הפערים  א.   בגלל  2 .

התביישו בסליהם הצנועים והדלים.
ב.  היה אפשר לפתור בעיה זו ברוח המשנה הקודמת – לקבוע שכל העולים לרגל יביאו את ביכוריהם   

בסלים הפשוטים והזולים ביותר, וכך הבדלי המעמד לא היו ניכרים ולא הייתה נגרמת בושה.
ג.  לא הוחלט על פתרון זה משום שמהותו של טקס הבאת הביכורים היא נתינה של היבול המובחר   

ברוב הדר, ואם מדובר באדם עשיר, ראוי שיביא את ביכוריו באופן המהודר ביותר שהוא יכול.
את הסלים נתנו לכוהנים, אבל את הקלתות החזירו לעשירים. 3 .

עמ' 131 | מדרש תמונה
המכוניות הנראות בתצלום הן מעין משל לסלים שבמשנה. על פי האיור, כניסת עשירים לקניון מוגבלת 
כדי לא לנקר עיניים. אולם, על פי האיור כניסת עשירים )מדרגה מסוימת( אסורה לגמרי, ואילו על פי 
המשנה, לעשירים היה מותר להיכנס למקדש עם סליהם היקרים, אבל היה עליהם לקחת אותם בחזרה 

לאחר הבאת הביכורים למקדש. 
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עמ' 132 | משימה
מתנות הרועה ביטאו את ההשתדלות של הרועה בשביל בן המלך. הרועה הגיש לבן המלך דברים  1 .

יקרים ובעלי ערך רב בעבורו ועשה מאמץ מיוחד כדי לספק את צרכיו.
לאור הסיפור אפשר להסביר שהנוהג לתת את סלי העניים לכוהנים ביטא את ההערכה של הכוהנים  2 .
כלפי העניים שטרחו והביאו מן המעט שהיה בידיהם, והסל – גם אם היה פשוט וצנוע – העיד על 
ביותר. בעבור  ביכוריהם בצורה המכובדת  המאמץ המיוחד שעשו העניים כדי להביא למקדש את 
העשירים, לעומת זאת, הבאת הביכורים בקלת מכסף או מזהב לא עלתה להם במאמץ מיוחד, ולכן 
לא ביטאה את המסירות שביטאו סלי העניים. משום כך היו סליהם מוחזרים להם לאחר שמסרו 

את הביכורים.
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עמ' 133 | משימת סיכום
השוואה בין ספר דברים למסכת ביכורים:  1 .

בלשון המשנה המקור במקרא

כיצד מפרישין הביכורים? יורד אדם בתוך שדהו ורואה תאנה שבכרה אשכול שביכר רמון שביכר, קושרו 
בגומי ואומר: "הרי אלו ביכורים". 

ִרי ָהֲאָדָמה ל ּפְ ית ּכָ 1. ְוָלַקְחּתָ ֵמֵראׁשִ

העשירים מביאים ביכוריהם בקלתות של כסף ושל זהב והעניים מביאין אותם בסלי נצרים של ערבה קלופה,  ֶנא  ְמּתָ ַבּטֶ 2. ְוׂשַ

כיצד מעלין את הביכורים? כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעיר של מעמד ולנין ברחובה של עיר ולא היו 
נכנסין לבתים, ולמשכים היה הממונה אומר: "קומו ונעלה ציון אל בית ה' אלהינו". 

הקרובים מביאים התאנים והענבים והרחוקים מביאים גרוגרות וצימוקים והשור הולך לפניהם וקרניו מצופות 
זהב ועטרת של זית בראשו החליל מכה לפניהם עד שמגיעים קרוב לירושלים. הגיעו קרוב לירושלים שלחו 

לפניהם ועיטרו את ביכוריהם הפחות הסגנים והגזברים יוצאים לקראתם, לפי כבוד הנכנסים היו יוצאים, וכל 
בעלי אומניות שבירושלים עומדים לפניהם ושואלין בשלומם "אחינו אנשי המקום פלוני באתם לשלום".

החליל מכה לפניהם עד שמגיעין להר הבית. הגיעו להר הבית אפילו אגריפס המלך נוטל הסל על כתפו ונכנס 
עד שמגיע לעזרה הגיע לעזרה ודיברו הלויים בשיר: "ארוממך ה' כי דליתני ולא שמחת אֹיבי לי".

ר ִיְבַחר ה'  קוֹם ֲאׁשֶ 3.  ְוָהַלְכּתָ ֶאל ַהּמָ
ם מוֹ ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ֱאלֶֹהיָך ְלׁשַ

עודהו הסל על כתפו קורא מ"הגדתי היום לה' אלהיך" )דברים כו( עד שגומר כל הפרשה, ר' יהודה אומר: עד 
"ארמי אובד אבי" הגיע ל"ארמי אובד אבי" מוריד הסל מעל כתפו ואוחזו בשפתותיו וכהן מניח ידו תחתיו 

ומניפו וקורא מ"ארמי אובד אבי" עד שהוא גומר כל הפרשה, 

ִמים ָהֵהם  ּיָ ר ִיְהֶיה ּבַ 4.  ּוָבאָת ֶאל ַהּכֵֹהן ֲאׁשֶ
י ַהּיוֹם ַלה' ֱאלֶֹהיָך  ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ִהַּגְדּתִ

ע ה'  ּבַ ר ִנׁשְ י ָבאִתי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּכִ
ַלֲאבֵֹתינּו ָלֶתת ָלנּו:

ומניחו בצד המזבח,  ֶדָך ְוִהִּניחֹו ִלְפֵני  ֶנא ִמּיָ 5.  ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהּטֶ
ח ה' ֱאלֶֹהיָך: ִמְזּבַ

י  ְוָעִניָת ְוָאַמְרּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ֲאַרּמִ
ה ִהֵּנה ֵהֵבאִתי ֶאת  ֹאֵבד ָאִבי... ְוַעּתָ

י ה'  ה ּלִ ר ָנַתּתָ ִרי ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ית ּפְ ֵראׁשִ
ְוִהַּנְחּתֹו ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך 

והשתחווה ויצא. ֲחִויָת ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך. ּתַ 6. ְוִהׁשְ
ר ָנַתן ְלָך ה'  ַמְחּתָ ְבָכל ַהּטוֹב ֲאׁשֶ ְוׂשָ

ר  ִוי ְוַהֵּגר ֲאׁשֶ ה ְוַהּלֵ ֱאלֶֹהיָך ּוְלֵביֶתָך ַאּתָ
ָך. ִקְרּבֶ ּבְ

הקשר  את  מזכירה  איננה  המשנה  בארץ.  הישיבה   – הביכורים  מצוות  של  ההקשר  מוזכר  במקרא  2 .
זה משום שמסכת ביכורים נכללת בסדר זרעים העוסק במצוות התלויות בארץ. במקרא תוכנו של 
"מקרא ביכורים" מופיע במלואו, ואילו במשנה מציינים רק את הפסוק הראשון. כמו כן, בקטע מן 
המקרא מובאת סיומת המוסיפה שהאדם צריך לשמוח במה שיש לו ולחלוק את הטוב הזה עם הלוי 

ועם הגר.


