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מסע למידה - עביד איניש דינא לנפשיה

תלמיד יקר!
ברוך הבא למסע למידה מרתק בסוגיית "עביד איניש דינא לנפשיה" - 

מסכת בבא קמא, פרק המניח, דף כז, ב 

 במסע הזה נפגוש דלמא  שאנחנו מתמודדים איתה בחיי היום יום,
בינינו לבין עצמנו, בין חברים, בכיתה, בקהילה וגם במדינה שלנו. 

כידוע, לכל אדם יש את הזכות להגן על עצמו, מתוקף הזכות הזו, פעמים  שאנחנו 
לוקחים את הסמכות לידיים ועושים דין לעצמנו כגון: לקיחת חפצים, להתגונן ואף 

לפגוע בזולת כדי להגן על זכויותינו.

 לאורך המסע נעסוק בשאלות אקטואליות, כגון: 

האם אדם רשאי לקחת את החוק לידיים?	 
האם אדם יכול לעשות דין לעצמו בלי לגשת לבית הדין?	 
מתי מותר לאדם לקחת את החוק לידיים? 	 
באילו מצבים אנחנו מתמודדים עם הדילמה הזאת? 	 
מהם המניעים / הגורמים / הסיבות שלנו לקחת את החוק לידיים?	 
מהם הגבולות של לקיחת החוק לידיים? מי קובע אותם?	 

 אתה מוזמן למסע למידה מרתק, 
חקר והעמקה בבירור השאלות במקורות חז"ל!
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מה אתם הייתם עושים?

לפני שנתחיל בלימוד נעיין במספר מקרים. התחלקו לקבוצות דיון.
למדו את המקרים בקבוצה והשלימו את המשימות: 

מקרה א': גביית חוב 

באנגלית  הבגרות  את  מתחיל  הוא  רגע  עוד  בלחץ.  היה  יוסי 
ואין לו כלי כתיבה. הוא ניגש לדני ומבקש לשאול ממנו עט. דני 
מסכים בשמחה, ורק אומר ליוסי - 'אל תשכח להחזיר לי, כן?', 

יוסי כמובן מהנהן לחיוב. 
מסתיימת הבגרות, דני מחפש את יוסי ומוצא אותו בסופו של 
'על מה  לו  עונה  יוסי  דני.  'היכן העט שלי?' שואל  דבר במגרש. 

אתה מדבר? לא לקחת ממך כלום!'. 
דני ניגש כועס לכיתה. לפתע הוא רואה את התיק של יוסי ואת 

העט שהשאילו לו, מבצבץ מאחד התאים. מה יעשה דני? 

מקרה ב': ירי בפורץ

לבתים  פריצות  שיש  לילות  מספר  כבר  להירדם.  ניסה  אפרים 
ניידת  להשאיר  מהמשטרה  ביקשו  הם  ושוב  שוב  שלו.  ברחוב 

ברחוב שלהם. המשטרה סירבה. 
בוקר,  לפנות  לא בטוח. בערך בשעה שתיים  הוא ממש הרגיש 
האזעקה של הרכב שלו, התחילה לצפצף. בבהלה, אפרים זינק 
פנים  רעולי  שני  ראה  הוא  האישי.  אקדחו  את  ולקח  מהמיטה 

מנסים להיכנס לרכבו תוך שבירת החלון.
 אפרים לא היסס ומיד ירה באחד מהם. אפרים ניסה לפגוע רק 
ברגליו של הפורץ, אך פגע בבטנו. עד שהאמבולנס והמשטרה 
הגיעו, הפורץ מת מפצעיו. עכשיו, רוצים להעמיד אותו לדין על 

רצח או לכל הפחות על הריגה. 

תחנה 1 - פתיחה
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מקרה ג': התערבות שיש מכות 

מרדכי היה בדרכו למכולת. לפתע, הוא רואה שני נערים הולכים 
מכות. מסקרנות, הוא מתקרב, ומגלה להפתעתו - שמדובר באחיו 

הקטן שחוטף מכות מנער שאינו מכיר.
הנער  את  ודוחף  במכות  מתערב  מיותר,  זמן  מבזבז  לא  מרדכי 

שמכה את אחיו. הנער שנדחף נופל ושובר את שתי הידיים.

מקרה ד': בעלי חיים שנלחמים אחד עם השני

אריאל ירד עם כלבו האהוב לטיול קצר. 
במהלך הטיול, על כלבו של אריאל זינק כלב השייך לאחד השכנים. 

אריאל משך את הכלב התוקף והעיף אותו לרצפה. 
הכלב התוקף שבר את הרגל שלו ונזקק לטיפול רפואי. 

 שאלות מנחות לדיון בקבוצות 

מי הצד הפוגע ומי הצד הנפגע בסיפור? 	. 
איזה נזק נגרם בסיפור? 2. 
כיצד אתה היית מגיב אם היית הנפגע בסיפור?3. 

 משימה שיתופית

היכנסו לקישור שנשלח לכם.	. 
הציגו במליאה את המקרה שבו דנתם2. 
שתפו בתובנות שעלו אצלכם בדיון.3. 
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תחנה 1 - הרעיון הגדול

לאחר הדיון והשיתוף בקבוצות נתחיל בלימוד סוגיית הגמרא, 
מסכת בבא קמא, דף כ"ז ע"ב - דף כח ע"א.

תלמיד יקר! 
במהלך המסע המשותף שלנו אתה מוזמן לבנות לך ארגז כלים בלימוד הגמרא.

בכל שלב במסע הוסף עוד כלי לארגז.
 איך בונים ארגז כלים? איך תדע, אילו כלים אתה צריך כדי להיות לומד עצמאי? 

לפני לימוד כל קטע בגמרא בצע את המשימה הבאה: 

תחנה 2 - סיפור המקרה והמחלוקת בגמרא

  משימת טרום לימוד

	. קרא את קטע הגמרא וכתוב את הקשיים שעולים לך בלימוד.

2. מיין את הקשיים לפי ההגדרות הבאות:

אוצר מילים: 

מושגי תוכן: 

מבנה: 

פרשנות: 
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נתחיל בסיפור המקרה המובא בגמרא בענין "עביד איניש דינא לנפשיה"

תחנה 2 - סיפור המקרה והמחלוקת בגמרא

חשוב לדעת: 
 רוב המימרות )האמירות של האמוראים( כתובות בשפה העברית, 

 ישנן מימרות הכתובות דווקא בארמית.
  מימרות אלו מבטאות את השפה היומיומית בבבל ואת הלך הרוח. 

 בסיפור שלנו, השפה הכתובה היא ארמית.
 כדי לפצח את הסיפור, עליך לתרגם אותו ומתוך כך לנסות ולהבין אותו. 

בהצלחה!

שלח ליה חסדא חסדא קנסא קא מגבית בבבל אימא לי 
גופא דעובדא היכי הוה שלח ליה דההוא גרגותא דבי תרי 
ביומא  דלי  קא  חד  אתא  מנייהו  חד  דלי  הוה  יומא  דכל 
דלא דיליה א''ל יומא דידי הוא לא אשגח ביה שקל פנדא 

דמרא מחייה א''ל מאה פנדי בפנדא למחייה.

 שלב א': העמדה - סריקה ומיפוי, קריאת כיוון

בבא קמא, פרק המניח, דף כז, ב
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תחנה 1 - הרעיון הגדול

	. השלם את העמודה השמאלית בטבלה
 2. היעזר במילון הארמית לסוגיה, וכתוב בלשונך את המשפטים הבאים: 

   )הצעה: אל 'תסגור שורה' לפני שסיימת לכתוב את ההסבר(.

כתוב את המילים בלשונךהמילים בלשון הגמרא

שלח ליה: דההוא גרגותא דבי תרי,
 שלח רב חסדא

לרב נחמן:

 דכל יומא הוה דלי חד מנייהו.

 אתא חד, קא דלי ביומא דלא דיליה.

 א''ל: יומא דידי הוא! לא אשגח ביה.

 שקל פנדא דמרא, מחייה.

    	. משימת תרגום

       3.   2. משימת חשיבה אישית בחברותות

לאחר שהבנת היטב את המקרה,
האם המכה נהג נכון, או שהיה עליו לרוץ לבית הדין ולהתלונן בפני הדיינים?

כל אחד מחברי החברותא 'תופס צד' - 
הראשון, מייצג את המכה, שטוען שהוא עשה את הדבר החוקי והנכון.

השני, מייצג את המוכה, שטוען שהמכה היה צריך ללכת לבית דין ולא להכותו.
כל אחד כותב את הנימוק שלו.

לאחר מכן, בלי להראות לחברותא את מה שכתבת, תהפכו את התפקידים, 
וכל אחד ייצג את הצד שכנגד, וכותב שוב נימוק, הפעם לטובת הצד שהוא מייצג עכשיו. 

תחנה 2 - סיפור המקרה והמחלוקת בגמרא
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תחנה 2 - סיפור המקרה והמחלוקת בגמרא

3. נמשיך כעת את הבנת סופו של הדין:

א''ל: מאה פנדי בפנדא למחייה! שלח רב נחמן לרב חסדא: אפילו למאן דאמר: 'לא 
עביד איניש דינא לנפשיה', במקום פסידא - 'עביד איניש דינא לנפשיה'.

כתוב את המילים בלשונךהמילים בלשון הגמרא

אמר רב נחמן לרב חסדא:א''ל: מאה פנדי בפנדא למחייה!

 אפילו למאן דאמר: 'לא עביד איניש 
דינא לנפשיה',

 

 במקום פסידא - 'עביד איניש דינא לנפשיה'

  רגע… מה קרה כאן עכשיו? מה בעצם פסק רב נחמן? 

 לדעתך, מדוע רב נחמן פסק כך? 

 עיין ברש"י - מדוע רב נחמן פסק כך ? האם זה עולה בקנה אחד כמו דברי רש"י?

       3.  רגע של התבוננות:

 אילו כלים נוסיף לארגז הכלים של לומד עצמאי בגמרא? כיצד כלים אלו עזרו לך?
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תחנה 1 - הרעיון הגדול

 המשך שלב א':  העמדת המחלוקת

ציטוט סוגיית הגמרא:

 דאתמר  רב יהודה אמר לא עביד איניש דינא לנפשיה 
רב נחמן אמר עביד איניש דינא לנפשיה 

היכא  דאיכא פסידא  כ"ע לא פליגי דעביד איניש דינא לנפשיה 
כי פליגי היכא דליכא פסידא 

 רב יהודה אמר לא עביד איניש דינא לנפשיה דכיון דליכא
פסידא ליזיל קמיה דיינא 

ר"נ אמר עביד איניש דינא לנפשיה דכיון דבדין עביד לא טרח 

 סריקה ומיפוי: 

4. שבץ את המילים מקטע הגמרא לפי התפקיד שלהם בסוגיה:

פתיחה: 

אומר -                                  הדעה:                 )שיטת רב יהודה( 

אומר -                                  הדעה:                 )שיטת רב נחמן( 

המקרה בו אף אחד לא חולק:                                                  הדין -                      

המקרה בו יש מחלוקת:    

אומר -                                  הדעה:                                  הטעם: 

אומר -                                  הדעה:                                  הטעם: 

תחנה מס' 2 סיפור המקרה והמחלוקת בגמרא

 ארגז כלים: 
 המילה 'אתמר' היא מונח דיון תלמודי שפירושה 'נאמר', 
בתחילת משפט היא משמשת לציון מחלוקת אמוראים

	0



תחנה מס' 2 סיפור המקרה והמחלוקת בגמרא

   קריאת כיוון

כעת, נסכם את השיטות השונות, נברר מתי יש מחלוקת ומתי אין.

 1. באיזה מקרה מסכימים רב יהודה ורב נחמן? כתוב דוגמה מחייך למקרה כזה.

 2. באיזה מקרה חולקים רב יהודה ורב נחמן? כתוב דוגמה מחייך למקרה כזה. 

 3. המקרה שלנו בתחילת הסוגיה )סביב בור המים( -
 לאיזה צד הוא שייך - שיש או שאין מחלוקת? הסבר מדוע.

תלמיד יקר לכל אורך המסע אתה מוזמן להכניס לארגז הכלים שלך,
מושגים, אוצר מילים ומונחים שיעזרו לך בהבנת הסוגייה, שנן אותם.

 ארגז כלים: 
 המילה 'אתמר' היא מונח דיון תלמודי שפירושה 'נאמר', 
בתחילת משפט היא משמשת לציון מחלוקת אמוראים

		



תחנה מס' 2 סיפור המקרה והמחלוקת בגמרא

  2. עיון בדברי ה'נתיבות משפט' )הרב יעקב מליסא( 

             למד את דברי 'נתיבות המשפט':

"דהא דקאמר )שזה שנאמר( בש"ס דבמקום 
לנפשיה,  דינא  איניש  עביד  לכו"ע  פסידא 
היינו הפסד ברור, כגון בהאי גרגותא דקאמר 
התם דלא נשאר לחבירו מים לדלות, ואיכא 
והבי"ד  בשדהו,  היזק  לו  ויהיה  ברור  הפסד 
לא יגבו לו היזקו עפ"י הדין, כי הוא רק גורם 
דפטור, אז ודאי מותר לעשות על פי ]עצמו[ 
הכאה, דבודאי יהיה ניזק ולא יושלם לו היזקו 

על ידי בית דין"

    כתבו מה המקרה המדובר והאם יש בו הפסד או אין?

שלב ב': העמקה- פרשנות והיסק

חשבו וכתבו איך יכול להיות מצב שיש בו נזק ואין בו הפסד? 	. 
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תחנה מס' 2 סיפור המקרה והמחלוקת בגמרא

והסבר כיצד הוא מגדיר את שורש המחלוקת בין רב יהודה לרב נחמן.

 3. עיין בדברי ה'חזון איש' 

"המקור לכך שאסור לעשות דין לעצמו נלמד מהכתוב ]שמות כא 

א[ "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם", ודרשו חכמים ]גיטין 

עצמו,  פי  על  דין  והעושה  הדיוטות,  לפני  ולא  "לפניהם"  ב[  פח 

נחשב כעושה דין על פי ההדיוטות )הדיוט= אדם שדן למרות שלא 

מבואר  לעצמו  דין  לעשות  ההיתר  יסוד  לדיינות(.  סמיכה  קיבל 

בגמרא להלן, שהוא מדין שליח בית דין, כי כשם שבית דין יכולים 

למנות שליח שיקיים את פסק דינם, כך יכול אדם למנות את עצמו 

לבצע דין כשהוא יודע שכך היא ההלכה. ובדרכי דוד הוכיח מדברי 

הרא"ש שזה דין דאורייתא."
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תחנה 1 - הרעיון הגדול

כיצד מכונים השופטים בישראל ע"פ התורה?

 מה כינוי זה יכול ללמד אותנו?

 כתוב 2 דוגמאות לכך שהתורה לא מאפשרת עשיית דין עצמי:

מה המסקנה של דברי ד"ר ויגודה?

וענה על השאלות שאחריו.

 4. עיין במבוא למאמר של ד"ר  מיכאל ויגודה 

מדגיש  המקרא  עצמית.  דין  לעשיית  התנגדות  של  ברורה  מגמה  עולה  המקרא  "מן 
הם  הלא  כך,  על  האמונים  אלה  בידי  נתונה  צדק  לעשיית  שהסמכות  רבות,  פעמים 
להם  המיוחס  'א-להים'  התואר  מן  בבירור  עולה  והייחודי  הרם  שמעמדם  השופטים, 

לעיתים במקרא.

מגמה זו עולה ממקורות רבים, אשר נזכיר רק חלק מהם. על גואל הדם נאסר להרוג את 
מי שרצח את קרוב משפחתו "עד עמדו לפני העדה למשפט''; הוריו של בן סורר ומורה 
ואל  עירו  ''זקני  לפני  להביאו  עליהם  חובה  אלא  בעצמם  אותו  להעניש  רשאים  אינם 
שער מקומו''; בסכסוך בין המפקיד לשומר הטוען שהפיקדון נגנב ממנו שלא במסגרת 
"ונקרב בעל הבית אל האלוהים }=השופטים{ אם לא שלח  אחריותו, מדגיש הכתוב: 
ידו במלאכת רעהו… עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיעון אלוהים ישלם שניים 
לרעהו"; וכעיקרון, כל אימת שעולה חשד לביצוע עבירה, התורה חוזרת ומדגישה שבית 

הדין הוא שיטיל עונש על הנאשם, אחרי שדרש וחקר היטב ומצא שאמת נכון הדבר.

לאור זאת, ניתן היה לצפות שחכמי התלמוד ופוסקי ההלכה ימשיכו באותו הקו, ויאסרו 
כל גילוי של עשיית דין עצמית. אבל, להפתעתנו, השאלה אם אדם רשאי לעשות דין 
לעצמו אם לאו שנויה במחלוקת אמוראים. ולא זו בלבד, אלא אף מי שאוסר עשיית דין 

עצמית, אינו אוסר אותה מכל וכל, כפי שיבואר להלן".

תחנה מס' 2 סיפור המקרה והמחלוקת בגמרא
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תחנה מס' 2 סיפור המקרה והמחלוקת בגמרא

 עיין בשיטת הרב פיינשטיין )המובאת במאמר של ד"ר ויגודה( 

וענה על השאלות שאחריה.

לפני  פיינשטיין,  הרב  לדעת  מאוד.  מקורית  מזווית  לסוגייתנו  ניגש  פיינשטיין  הרב 
דין  כדי לעשות  לנקוט באלימות  לָפְַּרט  ומדוע מתיר החוק  שעוסקים בשאלה אימתי 
בית המשפט לעשות  לעצמו, יש לדון בשאלה מקדמית והיא, מה מקור סמכותו של 
כן? מהי ההצדקה לכך שבית המשפט רשאי לנקוט באמצעי כפיה כוחניים )באמצעות 
רשויות ההוצאה לפועל( כנגד מי שמסרב לציית לפסקי הדין שלו? התשובה לשאלה זו 
אינה פשוטה כלל ועיקר, והרב פיינשטיין מציע שלושה מודלים אפשריים. להבהרת דבריו 
דומה שכדאי לשוות בפנינו את המשולש הבא: תובע, נתבע ובית משפט. משולש זה 
מתקיים בכל סכסוך משפטי המתנהל בפני בית משפט, והשאלה היא: באיזה משלושת 

הקודקודים האלה מצויה ההצדקה לשימוש בכוח על ידי בית המשפט? 

המודלים להבנת תפקידה של המערכת המשפטית

המודל הראשון רואה את המוקד בתובע-הנפגע. על פי מודל זה, בית המשפט פועל 
כמי שבא להציל עשוק מיד עושקו. לתובע נגרם עוול ובית המשפט פועל להציל אותו 
כדי  להרגו  חברו  אחר  שרודף  מי  כלפי  באלימות  לנקות  שמותר  כשם  זה.  עוול  מפני 
להציל את הנרדף, כך מותר לנקות באלימות כלפי מי שמבקש לפגוע ברכושו של זולתו 
הכאה  מאשר  יותר  מצדיקה  אינה  רכוש  שהצלת  ברור  כי  אם  הנפגע.  את  להציל  כדי 

וגרימת חבלה. מה שאין כן הצלת חיים המצדיקה אפילו פגיעה בנפשו של הרודף. 

על פי המודל השני, בשונה מהצלת חיים, הצלת רכוש אינה מצדיקה שימוש באלימות. 
המוקד להצדקת השימוש בכוח על ידי בית המשפט אינו מצוי אפוא בתובע )הנפגע( 
אלא בנתבע )הפוגע(. על פי מודל זה בית המשפט משתמש בכוח כדי למנוע מן הפוגע 
לנהוג בניגוד לחוק, הוא מאלץ את הנתבע להפסיק את מעשה העוול שהוא עושה שלא 
כדין. הכוח שבית המשפט מפעיל כלפי הנתבע יסודו אפוא בצורך ובסמכות שיש למנוע 
מכל אחד ואחד בחברה לנהוג בעבריינות ולכפות עליו את שלטון החוק )כעין המושג 

'כופין על המצוות'(. 

על פי המודל השלישי, ההצדקה לשימוש בכוח על ידי בית המשפט אינו מצוי לא בתובע 
בבית  )הצלה( ולא בנתבע )מניעת עבריינות וכפייה על שלטון החוק והמצוות(, אלא 
הדין עצמו. על פי מודל זה הכוח הוא חלק בלתי נפרד מן המוסד השיפוטי כאמצעי 
הכרחי לאכיפת פסקי הדין שלו. כמו שכתוב: "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך", 

אין שופטים בלא שוטרים שתפקידם להוציא לפועל את פסקי הדין של השופטים. 
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תחנה מס' 2 סיפור המקרה והמחלוקת בגמראתחנה 1 - הרעיון הגדול

 	. העתק מתוך הפסקה הראשונה שבקטע, את השאלה המרכזית שבה דן הרב פיינשטיין.

 2. כתוב את השאלה הזו בלשונך והסבר אותה.

השלם לפי הפסקה הראשונה:א. 

 כדי להבין מדוע התורה מאפשרת ל )אדם פרטי \ בית משפט( 
לעשות דין, צריך קודם כל להבין מדוע בכלל  )אדם פרטי \ בית משפט( קיבל כוח לבצע דין.

 שים לב: 'מודל' = גישה

 ב. העתק מהפסקה השניה את המשפט )או שניים( המרכזי ביותר,
      שהוא התמצית של הפסקה.
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תחנה מס' 2 סיפור המקרה והמחלוקת בגמרא

   ג. ע"פ הגישה הראשונה, עבור מי בית המשפט פועל?

  ד.  מה ההבדל לפי גישה זו, בין הצלת רכוש לבין הצלת החיים?

 ה. העתק מהפסקה השלישית את המשפט )או שניים( המרכזי ביותר, 
      שהוא התמצית של הפסקה.

 ו. ע"פ הגישה השניה, עבור מי בית המשפט פועל? הסבר.

 ז. מה ההבדל לפי גישה זו, בין הצלת רכוש לבין הצלת חיים?
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תחנה 1 - הרעיון הגדול

 ח. לסיכום שתי הגישות ניתן לומר: 
 לפי הגישה הראשונה, מקור הכוח של בית המשפט הוא )מוסרי \ חוקי(. 

לפי הגישה השניה, מקור הכוח של בית המשפט הוא  )מוסר \ חוקי(.

 איזו מהדעות מתאימה ל'גישה המוסרית'? הסבר מדוע היא מתאימה:

 איזו מהדעות מתאימה ל'גישה החוקית'? הסבר מדוע היא מתאימה:

תחנה מס' 2 סיפור המקרה והמחלוקת בגמרא

  סיכום ביניים

תלמיד יקר!
 התחלנו את המסע בשאלות האם ומתי 

 מותר לאדם לקחת את החוק לידיים.
 פגשנו את הסיפור שהגיע לידי רב חסדא והופתענו מהסיומת שלו.

 למדנו את שיטות האחרונים על עצם לקיחת החוק לידיים
 וגיבשנו כבר מס' עקרונות סביב הנושא.  

 כעת, נמשיך במסע הלמידה, נלמד מקרים ומקורות שונים
  בבירור מחלוקת רב יהודה ורב נחמן בשאלה

 האם עביד אינש דינא לנפשיה.
 נלמד ונעמיק בסוגיית הגמרא 

וננסה להכריע מה הדבר הנכון לעשות. 
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תחנה מס' 2 סיפור המקרה והמחלוקת בגמרא
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תחנה 1 - הרעיון הגדול

אל תהיה צודק - תהיה חכם

תלמיד יקר!
פעמים בחיים אנו נתקלים בכל מיני מצבים לא נעימים. 

חלקם אף ממש מכעיסים אותנו. 
לעיתים, ממש ברור לנו שאנחנו צודקים! ושכולם יסכימו איתנו!

ועדיין... אולי זה לא הדבר הנכון לעשות? 
אולי יש דרך פעולה טובה יותר? 

על זאת ועוד, במקרה המרתק הבא בגמרא! 

 לאחר לימוד המקרה והמחלוקת נמשיך בלימוד סוגיית הגמרא, 
 הגמרא תציג שמונה מקורות לדיון בסוגיית 'עביד אינש דינא לנפשיה' 

)מסכת בבא קמא, דף כ"ז ע"ב  - דף כח ע"א.(

קושיות על רב יהודה  

קושיא א'

 "מתיב רב כהנא בן בג בג אומר אל תיכנס לחצר חברך ליטול את שלך
 שלא ברשות שמא תראה עליו כגנב אלא שבור את שיניו ואמור לו

שלי אני נוטל א"ל עמך בן בג בג יחידאה הוא ופליגי רבנן עליה.
 רבי ינאי אמר מאי שבור את שיניו בדין אי הכי ואמור לו ואומרים לו 

מיבעי ליה שלי אני נוטל שלו הוא נוטל מיבעי ליה קשיא"

תחנה מס' 3 - לימוד ה"תא שמע" - בירור המחלוקת
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 שלב א': העמדה - סריקה ומיפוי, קריאת כיוון

א. מתח קו בהתאמה בין המילים בארמית מתוך הגמרא לבין התרגום שלהן:

תרגום לעבריתמילים בארמית

צריך היה לומתיב
הפסדפליגי

למהמיבעי לי
חולקיםקשיא
מקשהליכא

נאמר פסידא
סוףאי הכי
איןאימא
קושיאסיפא
אם כךאמאי

 ב. לאחר שלב א', בו הבנת את המילים הקשות בארמית, 
     קרא שוב את הגמרא וסמן סימני פיסוק במקומות המתאימים.

 קריאת כיוון

א. "בן בג בג אומר.." 

א. כנס לאתר באינטרנט וכתוב שלושה דברים שלא ידעת על דמותו של 'בן בג בג'.

ב. "בן בג בג יחידאה הוא..." 

ב. מה הכוונה שבן בג בג הוא יחיד? בנוסף, נסה לחשוב מדוע זה כך.
ג. לאיזה דיעה הגמרא מקשה ב"תא שמע" ומהי הקושיה?
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תחנה 1 - הרעיון הגדול

שלב ג': הפנמה - סיכום והתבוננות

לסיכום, קרא את הקטע הבא וסמן את התשובות הנכונות.
 לאחר שהבנו את דעת רבי יהודה שסובר שבמקרה שאין הפסד ממון

 עושה/לא עושה אדם דין לעצמו, ואת דעת רב נחמן שחולק עליו וסובר גם במקום
שאין הפסד עושה/לא עושה אדם דין לעצמו, ראינו את הקושיות שעלו בעקבות הדברים.
רב כהנא מקשה על רבי יהודה/רב נחמן וסובר שבכל מצב מותר לאדם לעשות דין לעצמו 

ולקחת את החפץ שלו.

תחנה מס' 3 - לימוד ה"תא שמע"

שלב ב': העמקה - פרשנות והיסק

1. רב כהנא מביא את דברי בן בג בג:

 "אל תיכנס לחצר חברך ליטול את שלך שלא ברשות שמא תראה עליו כגנב 
אלא שבור את שיניו ואמור לו שלי אני נוטל"

א. מה עלי לעשות לפי בן בג בג אם אראה חפץ שלי בחצר חברי שנמצא שם ללא רשותי?

 ב. הסבר את משמעות הביטוי "שבור את שיניו" לפי שתי האפשרויות שעולות:
   עיין ברש"י ד"ה "שבור את  שיניו", ובתשובתו של רבי ינאי.

 2. "מתיב רב כהנא". כיצד הדברים שמביא רב כהנא בשם בן בג בג מקשים על דעתו
   של רבי יהודה, שסבור שאין לעשות דין לעצמך כאשר אין הפסד מיידי?

 "אי הכי ואמור לו ואומרים לו מיבעי ליה שלי אני נוטל של
והוא נוטל מיבעי ליה קשיא"

לאור דבריו של רבי ינאי, הסבר את הבעיה הלשונית שעולה.
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 עפ"י הגמרא, כוונת המילים שמשתמש בהם רב כהנא
 "שבור את שיניו" מבטאים את:

)הקף בעיגול את התשובה הנכונה(

ההיתר שלו לפגוע בגופו של חברו ממש	 

לתבוע את השכן בבית משפט ובכל ההוצאות הנלוות לעניין.	 

לפני שנמשיך במסע נעצור להתבוננות!

במקרה שעליו דיברנו, ראינו שאפילו כשהצדק נמצא במפורש בצד אחד, עדיין התגובה של 
הצד הצודק צריכה להיות מדודה, מאופקת ומסודרת, לא באלימות אלא בתביעה בבית הדין. 

האם היו לך רגעים בחיים בהם התלבטת כיצד לנהוג כאשר הרגשת שנהגו בך בחוסר צדק? 

שתף בשני רגעים בהם הייתה לך התלבטות כזו. כתוב מה היה המקרה,
כיצד הגבת והאם אתה חושב שתגובתך הייתה נכונה או לא.
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תחנה 1 - הרעיון הגדול

מה אתה היית עושה?

לפני שנתחיל בלימוד ה"תא שמע" המורה אריאל זקוק לעזרתכם. 
שוב, יש בכיתתו מריבות והרמת ידיים. הוא צריך את עזרתך. 

'מה קרה' אתה בטח שואל את עצמך. 

דוד ויוסי רבו והרימו ידיים אחד על השני. 
זו פעם ראשונה שדוד מרביץ. לעומתו, זו הפעם השלישית שיוסי מרביץ השנה. 

המורה אריאל מתלבט מאוד את מי להעניש וכיצד. 
מצד אחד – שני התלמידים ביצעו את אותה הפעולה ולכן לשניהם מגיע אותו העונש.

מצד שני – אם מסתכלים על ההקשר הרחב יותר -
 לדוד זו הפעם הראשונה וליוסי זו הפעם השלישית.

מה תייעצו למורה אריאל? 
הסבירו את עמדתכם. 

 תא שמע מס' 	

תלמיד יקר!
אתה בטח מתחיל להבין שיש כאן מחלוקת שיכולה להשפיע מאוד על החיים שלנו. 

האם אני יכול לגרום נזק לחבר שלי כדי להציל את הרכוש שלי שנפגע בגללו? 
האם נקבל החלטה כמו רבי יהודה שמקדש את הסדר החברתי, ואת הצורך לפנות באופן 

מסודר לבית הדין, או שמא נחליט כמו רב נחמן, שהולך עם רדיפת הצדק/יכולת קבלת 
הסמכות של בית הדין וטוען שהרכוש שלי קודם לדברים משמעותיים אחרים, ולכן מותר לי 

להציל את הרכוש שלי למרות שתיתכן פגיעה באחר או ברכושו.  

תחנה מס' 3 - המשך לימוד ה"תא שמע"

24



בוא ונמשיך להעמיק ולחשוב על השאלה הזו - 
מי? כיצד עלינו לנהוג? באיזו חברה עדיף לחיות - ע"פ שיטת רב נחמן או רב יהודה? 

ציטוט לשון הגמרא, בבא קמא דף כח' עמוד א':

ת"ש שור שעלה ע"ג חבירו להורגו ובא בעל התחתון ושמט את שלו ונפל עליון 
ומת פטור מאי לאו במועד דליכא פסידא לא בתם דאיכא פסידא אי הכי אימא 
סיפא דחפו לעליון ומת חייב ואי בתם אמאי חייב שהיה לו לשמטו ולא שמטו"

 שלב א': העמדה – סריקה ומיפוי, קריאת כיוון

   1. לאחר קריאה ראשונית של הגמרא העתק כאן את הגמרא 
       וסמן סימני פיסוק במקומות המתאימים.
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תחנה 1 - הרעיון הגדול

2. המשפטים בעמודה א' מבולגנים אך הם מבארים את קטע הגמרא. 
     סדר בעמודה ב' את המשפטים לפי הסדר הנכון ואפיין כל שלב!

 עמודה א'-מס'
 משפטים לא מסודרים

עמודה ב'- משפטים מסודרים
             אפיון                  מס' המשפט

.	
א. בעקבות משיכת השור שלו, השור 
את  שמשך  האדם  ומת.  נפל  העליון 
פטור  חייו  את  והציל  שלו  השור 

מתשלום לבעל השור שמת.

.2
ב. כנראה שלמרות שמותר לו להציל

את השור שלו, הוא צריך למשוך 
את השור שלו ולא לדחוף את השור 

העליון. 

.3

ג. מדובר כנראה על מקרה שהשור 
שתקף נחשב שור תם)בהמשך נבין 

מה המשמעות של מונח זה( ולכן בעל 
השור המותקף לא יקבל פיצוי כלכלי 
אם לא יעשה מעשה ויציל את השור 

שלו אפילו במחיר פגיעה בשור השני.

.4
ד. ואם דחף את השור העליון והוא 

מת יהיה חייב לפצות את בעליו 
ולשלם להם.

.5
ה. אם כך, ומדובר בשור תם, מדוע 
כתוב בסוף הברייתא "דחפו לעליון 

ומת- חייב"? כלומר, אם מותר לו 
להציל את השור שלו אפילו במחיר 

שהשור העליון יפגע, מדוע דינו חייב? 

תחנה מס' 3 - המשך לימוד ה"תא שמע"
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 מחסן מילים: 
פתיחה, מקרה, דין, קושיה, דחיה, שאלה, תשובה

.6

ו. מדוע הוא פטור מתשלום על השור 
התוקף  שהשור  בגלל  אולי  שמת? 
מה  נבין  )בהמשך  מועד  שור  נחשב 
מקרה  ובכל  זה(  מונח  של  המשמעות 
בעל השור שנמצא בסכנה יקבל פיצוי 

כלכלי על הפגיעה בו?

ז. בא ושמע, שור שעלה על שור אחר 7.
ומסכן בכך את חייו.

.8
ח. בעל השור התחתון שנמצא בסכנה 

הגיע, ומשך את השור שלו מתחת 
השור העליון ובכך הציל את חיי השור 

שלו. 

 קריאת כיוון

 א. לאיזו דעה מנסה הגמ' להקשות? ומהיכן?
ב. כיצד דוחה הגמ' קושיה זו?

שלב ב': העמקה - פרשנות והיסק

	. "מאי לאו במועד דליכא פסידא לא בתם דאיכא פסידא"
מושגי תוכן: שור תם ושור מועד
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תחנה 1 - הרעיון הגדול

  קרא את הקטע המצורף והסבר:

הסבר מהו שור מועד ומהו שור תם? כיצד נושא זה קשור לסוגיה שלנו?

שור מועד הוא המכונה בלשון המקרא "שור נגח", כפי שנאמר בשמות כא, לו: "אוֹ נוַֹדע 
וֹר וְַהּמֵת  ַחת ַהּשׁ לֵּם ׁשוֹר ּתַ לֵּם יְׁשַ ּ בְּעָלָיו - ׁשַ ְמֶרנּו לְׁשֹם וְלֹא יִׁשְ מוֹל ׁשִ כִּי ׁשוֹר נַגָּח הוּא ִמּתְ
יְִהיֶה לּוֹ".לפי ההגדרה המופיעה במשנה מדובר כאן על שור שכבר נגח בעבר, שבעליו 
לשומרו.  ושעליהם  מסוכן  שהוא  כך  על  בבעליו  העידו  כלומר  פורמלי,  באופן  הוזהרו 
השאלה השנויה במחלוקת בין התנאים היא באלו תנאים בדיוק יוגדר השור כשור מועד.

למספר  הקשור  לימוד  כאן  לימד  עקיבא  שרבי  נראה  יותר  העתיקים  המקורות  מן 
"שלושה"  - אך מסורת עתיקה זו לא הובנה אחר כך במדויק. יש מתלמידיו שפירשו 
זאת: שלושה ימים ויש שפירשו: שלוש פעמים, )עיין במשנה בבא קמא פרק ב' משנה ד'(

דינו של השור המזיק: אם שור מועד גרם נזק בעליו ישלם נזק שלם "במיטב הארץ" - אך 
אם שור תם הזיק משלם בעליו חצי נזק בלבד.

2. "ת"ש שור שעלה ע"ג חבירו להורגו ובא בעל התחתון
 ושמט את שלו ונפל עליון ומת פטור"

הגמרא מתארת מצב בו שור אחד עולה על שור אחר במטרה להורגו. בעל השור התחתון 
שנמצא בסכנה מגיע מיד ומושך את השור שלו ובכך בעצם גורם להריגתו של השור העליון. 

 לפי הגמרא בעל השור התחתון פטור מלשלם על הריגתו של השור העליון. 
ע"פ הגמרא, הסבר מדוע הוא פטור?

תחנה מס' 3 - המשך לימוד ה"תא שמע"
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 "מאי לאו במועד דליכא פסידא לא בתם דאיכא פסידא"א. 
הגמרא שואלת האם מדובר במקרה שהשור נחשב כ"שור מועד". מדוע במקרה שהשור 

העליון הוא "מועד" בעל השור התחתון לא יפגע כלכלית אם השור שלו ימות?
הגמרא מסיימת ואומרת שמדובר במקרה שהשור העליון נחשב "שור תם", ולכן אם הוא ב. 

יהרוג את השור התחתון יהיה הפסד כלכלי לבעלים שלו. מדוע יהיה הפסד כלכלי לבעלים 
במקרה של שור תם?

בסוף הברייתא מובא מקרה בו "דחפו לעליון ומת חייב ואי בתם אמאי חייב שהיה לו ג. 
לשמטו ולא שמטו".  כלומר, במקרה שבעל השור התחתון דחף את השור העליון ובכך 

 גרם להריגתו הוא חייב בתשלום עליו, למרות שמדובר בשור תם.
לדעתך, מדוע כאן, במקרה שדחף את השור העליון, הוא חייב בתשלום פיצויים על הריגת 

השור, ובתחילת הברייתא, כשרק משך את השור שלו, הוא אינו חייב בהריגת השור 
העליון? חשוב היטב! 

שלב ג': הפנמה - סיכום והתבוננות

לסיכום הסוגיה, כתוב בקצרה:
א. מה הגמרא מנסה להוכיח?

ב. כיצד היא מוכיחה זאת?
ג. הנסיון של הגמרא נדחה, כתוב כיצד הגמרא דוחה אותו.

 ד. למדנו על המונח שור מועד ושור תם. חז"ל קבעו שאדם מועד לעולם. 
כלומר שבכל מצב שאדם הזיק הוא חייב לשלם ואין אפשרות להגיד שזה פעם ראשונה שלו, 

כמו בשור תם. מדוע לדעתכם אדם מועד לעולם? 

אז לפני סיום, ראינו כאן שור שנחשב בעיני הסביבה לשור "מועד" שסביר שינגח, ומולו שור 
"תם" שכלל לא סביר שינגח. היחס אליהם שונה מאוד. אך בניגוד אליהם, קבעו חכמים שאדם 

מועד לעולם, כלומר, תמיד הוא אחראי על מעשיו בצורה מלאה.

בהתאם להכרעתכם בפתיחה בשאלה כיצד להתמודד עם מקרה האלימות בכיתה של המורה 
אריאל, כתבו כיצד היה מרגיש כל אחד מהשותפים לאירוע בעקבות הצעד שאתם הייתם 

נוקטים כתגובה לאלימות בכיתה.
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תחנה 1 - הרעיון הגדול

סותר על מנת לבנות - איך ומתי?

תלמיד יקר! 
רגע לפני שנצלול אל המקרה החדש שלפנינו, התבונן בשאלות הבאות:

'מה הייתה מטרת המבול'?  להרוס? לבנות? או משהו אחר? 
האם לא הייתה אפשרות אחרת?  הסבר היטב את דעתך.

במקרה שלנו, ב- "תא שמע", נפגוש מצב מורכב.
מצב שיש צורך לשבור על מנת לתקן, להרוס על מנת לתקן.

בהצלחה!

 תא שמע מס' 2

ציטוט קטע הגמרא:
"תא שמע: "הממלא חצר חבירו כדי יין וכדי שמן בעל החצר משבר ויוצא משבר 
ונכנס"! אמר ר"נ בר יצחק: משבר ויוצא לבית דין, משבר ונכנס להביא זכיותיו"

 שלב א': העמדה - סריקה ומיפוי, קריאת כיוון

ארגנו את קטע הגמרא בטבלת חא"ק ]חילוק אפיון וקישור[

קישור -  הסבר הגמראחילוק קטע הגמראאפיון  ]השלב בסוגיה: ציטוט, ראיה, דחיה[

]הוסיפו בתוך הטבלה שורות כפי הצורך[

תחנה מס' 3 - המשך לימוד ה"תא שמע" 
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 קריאת כיוון

צלם ביחד עם 4-3 חברים סרטון הממחיש את מטרת ה"תא שמע"
במהלך העבודה על הסרטון עליכם לבנות תסריט מלא, למנות תפקידים, לדאוג לתלבושות וכו'. 

)דוגמאות אפשריות לתלמיד: פינוי גזם, סחורה בפתח החנות, כיסא במעבר, אתר בנייה(

שלב ב': העמקה - פרשנות והיסק

 הגמרא מנסה להוכיח מהברייתה לדעת רב נחמן. שאדם עושה דין לעצמו גם במקרה 	. 
שאין הפסד ממון. הסבר את נסיון ההוכחה מהברייתא. 

 רב נחמן בר יצחק דוחה את הוכחת הגמרא ע"י פירוש חדש של הברייתא.2. 
נסח את הברייתא לפי דברי רב נחמן בר יצחק והסבר כיצד נדחתה ההוכחה מהברייתא.

שלב ג': הפנמה - סיכום והתבוננות

השלם את המשפטים או סמן את התשובה הנכונה:

הברייתא שלנו מביאה מקרה על אדם ש:

מהסיפור הזה הברייתא מנסה להוכיח ש:

רב נחמן בר יצחק חושב שההוכחה של הברייתא מחזקת את הטענה שאדם עושה/לא עושה 
לאדם  אסור/מותר  הפסד  שיש/אין  במקרה  אבל  הפסד,  שיש/אין  במקרה  רק  לעצמו,  דין 

לעשות דין לעצמו.

מתי בחיים שלך ניסית לתקן משהו?
מתי בחיים שלך היית צריך להרוס על מנת לתקן? 

מה קל יותר - לתקן או להרוס ואז לתקן? 
זכור תמיד - כל עוד הנר דולק אפשר לתקן!
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תחנה מס' 3 - המשך לימוד ה"תא שמע" תחנה 1 - הרעיון הגדול

כולנו עבדים של מישהו

מהמסגרת,   לחרוג  לעצמם  מרשים  לעיתים  ביותר  הטובים  התלמידים  גם  מעניינת!  תופעה 
לעבור על הכללים, לוותר מעט... נביא דוגמא קיצונית, כל בית ספר חושב איך לסיים את שנת 
הלימודים ואיך לחלק תעודות גמר בצורה משמעותית ומסודרת. ישנם בתי ספר שמחלקים 

את תעודות סיום השנה מחוץ לבית הספר, מפחד של אלימות וונדליזם. 

איך זה קרה?

רק רגע לפני כן היה בסדר, היה סדר, הייתה משמעת. 
פתאום - בלגן, מכות, הצקות, כיסאות עפים באוויר... 

עד שמגיעים למצב ששוברים את הכללים ולא חוששים מהשלכות.
במקרה שלנו בגמרא, נלמד על דמות מיוחדת, שהתנהגה למופת עד שקרה משהו מעניין...

בהצלחה! 

 תא שמע מס' 3

ציטוט קטע הגמרא:

בו חבורה  ועשה  וחבל  בו לצאת  ורבו מסרהב  ימיו  לו  ת"ש מניין לנרצע שכלו 
שהוא פטור ת"ל )במדבר לה, לא( לא תקחו כופר לשוב לא תקחו כופר לשב 
הכא במאי עסקינן בעבדא גנבא עד האידנא לא גנב והשתא גנב עד האידנא הוה 
אימתיה דרביה עליה השתא לית ליה אימתא דרביה עליה ר"נ בר יצחק אמר 

בעבד שמסר לו רבו שפחה כנענית עד האידנא היתירא והשתא איסורא.
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 שלב א': העמדה – סריקה ומיפוי, קריאת כיוון

תרגום מילים:	. 

מילים בארמית

מתח קו 
 והתאם בין המילה

בארמית 
לתרגום שלה

תרגום לעברית
היהתא שמע
ועכשיומסרהב

בא ושמעהכא במאי עסקינן
איסורעד האידנא

פחדוהשתא
ממהרהוה 

היתראימתיה
עד עכשיודרביה

של רבולית ליה
כאן במה אנו עוסקים?היתירא
אין לואיסורא

 ארגנו את קטע הגמ' בטבלת חא"ק2. 
)חילוק\ אפיון וקישור(

הסבר הגמראלשון הגמראאפיון ]השלב בסוגיה: ציטוט, ראיה, דחיה[

]הוסיפו בתוך הטבלה שורות כפי הצורך[
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תחנה 1 - הרעיון הגדול

 קריאת כיוון

מה ניסתה הגמרא להוכיח ב"תא שמע"? ומהיכן?
כתוב במה נעזרת בתשובתך ]מקור, הפניה, פרשן וכו'[.

שלב ב': העמקה - פרשנות והיסק

בסוגיה שלנו יש דיון רציני סביב עבד עברי. 

  קראו את הקטע הבא על עבד עברי וענו על השאלות

מושג תוכן - עבד עברי
 אדם מישראל שגנב ואין בידו לשלם את הגניבה, א. 

שבית דין מוכרים אותו כדי לשלם בכך את הגניבה.
אדם מישראל שמכר את עצמו לישראל אחר מחמת עניותו.ב. 
אדם מישראל שמכר את עצמו לגוי מחמת עניותו.ג. 

"מה בין מוכר עצמו למכרוהו בית דין )בגניבתו(? מוכר עצמו - אינו נרצע, ומכרוהו בית דין - 
נרצע; מוכר עצמו - אסור בשפחה כנענית, ומכרוהו בית דין - רבו מוסר לו שפחה כנענית; 
מוכר עצמו - נמכר גם לגוי, ומכרוהו בית דין - אינו נמכר אלא לישראל; מוכר עצמו - נמכר 
לשש )שנים( ויתר על שש, מכרוהו בית דין - אינו נמכר אלא לשש; מוכר עצמו - אין מעניקים 

לו, מכרוהו בית דין - מעניקים לו" )רמב"ם הלכות עבדים ג, יב(.

עבד עברי נקנה בשני דברים: א. בכסף שהאדון משלם לו - אם מכר את עצמו, ואם מכרוהו בית 
דין - בכסף שהאדון משלם לבית הדין לשם תשלומי הגניבה; ב. בשטר שכותב העבד לאדון: 

"הריני מכור לך" - אם מכר את עצמו, ואם מכרוהו בית דין - בשטר שכותב בית הדין לאדון.

תחנה מס' 3 - לימוד ה"תא שמע" - בירור המחלוקת
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עבד עברי יוצא לחירות בארבעה דברים: 
 כעבור שש שנים מיום המכירה - אם מכרוהו בית דין, א. 

ואם מכר את עצמו - כעבור זמן המכירה; 

בשנת היובל; ב. 

אם השיגה ידו לפדות את עצמו, מחלקים את סכום דמי ממכרו למניין השנים שנמכר, ג. 
וגורע מן הכסף את דמי השנים שעבד, ומחזיר לאדונו את השאר ויוצא לחרות; 

בשטר שחרור שהאדון כותב לו ונותנו בידו.ד. 

האדון חייב לפרנס את אשתו ואת כל בני ביתו של עבדו העברי.
אסור לשעבד עבד עברי יותר מדי, אסור לתת לו לעשות עבודות משפילות, ואסור לתת לו 

לעשות עבודה שאין בה צורך רק כדי שלא יתבטל.

)מתוך: אנציקלופדיה תורנית מרוכזת, מכון יסודות 03-5707894(

 1. מי הוא עבד עברי? הביאו את שלוש האפשרויות השונות.

2. בקטע מובא שיש הבדל בין עבד עברי שמכר את עצמו לעבדות לבין עבד עברי שבית הדין 
 מכרו אותו. ציינו את ההבדלים בין שני סוגי העבדים.

 3. מתי עבד עברי יוצא לחירות? כתוב את ארבע האפשרויות השונות. 
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תחנה 1 - הרעיון הגדול

 4. מהן חובות האדון כלפי העבד העברי שברשותו?

 כעת, לאחר שאתה מכיר ומבין לעומק מהו עבד עברי,
יהיה לך הרבה יותר פשוט להבין מה קורה בגמרא שלנו.

5. קושיית הגמרא
הגמרא מביאה ברייתא שעוסקת בעבד עברי בדיוק כשהגיעה שנת היובל, זמן סיום העבדות 

שלו. אדונו של העבד מעוניין שיעזוב אך הוא מסרב לצאת לחופשי. 

לחופשי-  להוציאו  במטרה  העבד  את  פצע  האדון  אם  שאפילו  וכותבת  מוסיפה   הגמרא 
האדון פטור מלשלם על פציעתו של העבד. 

 הסבר מה מוכיחה הגמרא ממקרה זה.

 6. הגמרא דוחה את הטענה הזו וכותבת שלא מדובר במקרה
 שאמרנו אלא מביאה שני מקרים אחרים אפשריים: 

 "הכא במאי עסקינן בעבדא גנבא.
 עד האידנא לא גנב והשתא גנב?

 עד האידנא הוה אימתיה דרביה עליה 
 השתא לית ליה אימתא דרביה עליה ר"נ בר יצחק אמר

בעבד שמסר לו רבו שפחה כנענית עד האידנא היתירא והשתא איסורא"

 א. הסבר את תשובת הגמרא:
 "הכא במאי עסקינן בעבדא גנבא"

 ב. הסבר כיצד דוחה הגמרא תשובה זו

 ג. כתוב את שתי תשובות הגמרא למסקנה.

תחנה מס' 3 - המשך לימוד ה"תא שמע"
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ג. כתוב את שתי תשובות הגמרא למסקנה.
                       

מקרה ב'מקרה א'

 ד. מה ההבדל בין שתי התשובות:

שלב ג': הפנמה - סיכום והתבוננות

כתוב סיכום קצר של הגמרא. 
בסיכום עליך לכתוב:

מה שאלת הגמרא	 
מה הדחייה  של הגמרא	 
מה מסקנת הגמרא, כתוב את שני ההסברים	 
אילו מושגים עלו לשיח בתוך הגמרא	 

לסיום, בשלב זה כתוב מה הרגשת ביחס לנאמר בגמרא, 
האם אתה מזדהה עם המסקנה, האם חשבת על אפשרות אחרת לסיים את הגמרא. 

אם יש לך כיוון חדש או הצעה אחרת - כאן  זה המקום לכתוב אותם.

שתף האם ויתרת לעצמך רגע לפני הסוף? 
 האם קרה לך שהתמודדת עם אתגר מסוים 

והחלטת לוותר בדיוק כשחשבת שאף אחד לא מסתכל? 
 האם מה שמניע אותנו זה הפחד והמחויבות
מהמסגרת או השייכות והערבות ההדדית?
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תחנה 1 - הרעיון הגדול

למי שייך המרחב הציבורי? 

תלמיד יקר! 
פעמים רבות אנו מתייחסים באופן הלא נכון אל הסביבה שלנו. 

מה שלנו? מה של אחרים? האם מה ששלנו תמיד יישאר כך? 
על שאלות אילו ועוד – ננסה לענות באמצעות סיפור מרתק מתוך הגמרא. 

אחרי שלמדת את הסיפור, ניגש ללימוד הסוגיה. 
בסופה – נחשוב שוב על הסיפור שלמדת. 

עד עתה, עסקנו בניסיונות להביא ראיה לשיטת רב נחמן ומצד שני קושיות לשיטת רב יהודה 
בדין "עביד איניש דינא לנפשיה", מכאן ואילך, הגמרא מקשה על הדין המוסכם בין רב יהודה 

לרב נחמן שבמקום שיש הפסד אדם רשאי לעשות דין לעצמו. 

)בבא קמא דף כ"ח עמוד א'(

 תא שמע מס' 4

מעשה באדם אחד שהיה מסקל מרשותו לרשות הרבים, 
ומצאו חסיד אחד. אמר לו: ריקה ]אדם ריק, טפש[, 

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.

)בבא קמא דף נ עמוד ב(.

תחנה מס' 3 - המשך לימוד ה"תא שמע"
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ת"ש המניח את הכד ברה"ר ובא אחר ונתקל בה ושברה פטור טעמא דנתקל בה 
הא שברה חייב אמר רב זביד משמיה דרבא הוא הדין אפי' שברה והאי דקתני 
נתקל איידי דקבעי למיתני סיפא אם הוזק בעל חבית חייב בנזקו דדוקא נתקל 

אבל שבר לא דהוא אזיק נפשיה קתני רישא נתקל 

ערוך טבלה: קשיים ופתרונות בהבנת קטע התא שמע
השתמש בכלים שבארגז שלך והוסף עוד כלים לפי הצורך,

נתחיל בסריקה ומיפוי

 שלב א': העמדה - סריקה ומיפוי, קריאת כיוון

לפני שנפסק ונחלק את קטע הגמרא, קרא את קטע הגמרא היטב. 
השלם את המשימות הבאות:

בתוך קטע ה-"תא שמע" מובא קטע בעברית )במפוצל(. 

זוכר מהו המקור של הקטע? כתוב היכן הוא הובא? א. 
צבע אותו בצבע תכלת.ב. 
העתק את מילות הקטע בטבלת כאמד"ט שלפניך!ג. 

טעםדיןמקרה

רישא

סיפא
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תחנה 1 - הרעיון הגדול

ד.  עכשיו ניגש לחילוק כל  קטע הגמרא.
טבלת חא"ק )חילוק, אפיון, קישור(, העתיקו לטבלה את מילות הגמ' לפי השלבים שלה.

לשון הגמראאפיון- השלב בסוגיהמס'

תא שמע1

2

3

אמר רב זביד משמיה דרבא:4

   קריאת כיוון

קרא את פירוש רש"י ד"ה: "הא שברה חייב", וענה על השאלה.

ציטוט פירוש רש"י: 

"הא שברה חייב":  
ואוקמא רב לעיל בממלא רה"ר כולה חביות 

אלמא לא עביד איניש דינא לנפשיה אפי' במקום פסידא".

תחנה מס' 3 - המשך לימוד ה"תא שמע" 

 מחסן מילים: 
פתיחה לדיון, תשובה, ציטוט משנה, דיוק וקושיה
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מה מנסה הגמרא להוכיח ב-"תא שמע" מס' ארבע?
הקף את התשובה הנכונה!

הגמרא מביאה ראיה לשיטת רב נחמןא. 
הגמרא מביאה ראיה לשיטת רב יהודהב. 
הגמרא מנסה להקשות לשיטת רב נחמן ורב יהודהג. 
הגמרא לא מנסה להקשות על אף שיטהד. 

על פי התשובה שבחרת, הסבר כיצד מנסה הגמרא להוכיח זאת.

שלב ב': העמקה – פרשנות והיסק

הגמרא מנסה להוכיח מהמשנה: "המניח את הכד ברשות הרבים" 
שאפילו במקום פסידא אין אדם עושה דין לעצמו. 

 שים לב!
  האם המקרה של עשיית דין במקום הפסד כתוב במשנה בצורה גלויה?

חשוב מדוע זה כך. 

א. השלם את שלבי הגמ' ב"תא שמע" בלשונך!

המקרה במשנה:

מדייקת הגמרא:

העמדת המקרה ע"י רב )עיין רש"י( :

המסקנה: 

ניסוח הקושיה:
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תחנה 1 - הרעיון הגדול

ב. הגמרא דוחה שאין הכרח לדייק כן מהמשנה.
"אמר רב זביד משמיה דרבא: הוא הדין אפילו…" 

באילו מקרים מעמיד רב זביד משמו של רבא את המקרה "נתקל ושברה" שבמשנה?	. 
מדוע, אם כן התנא נקט ברישא של המשנה דווקא מקרה ש - 'נתקל ושברה' בלא כוונה?2. 

שלב ג': הפנמה - סיכום והתבוננות

כתוב סיכום קצר של הסוגיה, מצורף שאלון הכוון.

מה  ניסתה הגמרא להוכיח, מהיכן וכיצד?	. 
כיצד דחתה הגמרא ניסיון זה2. 
מה ההלכה/ הרעיון  שהתחדש / תנאי שהתווסף בדין: "עביד איניש דינא לנפשיה".3. 

משימת התבוננות מיומנותית: 
מה אתה מוסיף לארגז הכלים שלך כלומד עצמאי בלימוד הגמרא

אז מה בעצם שייך לאדם ועל מה יש לו עליו אחריות -
רשות הרבים או רשות היחיד? מדוע? 

מה ניתן ללמוד מן הסיפור על הזכות שלנו
להשתמש במרחב הציבורי ועל מידת האחריות שלנו כלפי אחרים?

תחנה מס' 3 - המשך לימוד ה"תא שמע"
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בחירה נכונה!

כשיש שתי אפשרויות לא טובות, צריך לבחור בפחות גרועה, כשאין ברירה - מותר.

תלמיד יקר!
החיים שלנו מורכבים מבחירות ומהחלטות. לכל אורך היום - אנחנו מקבלים עשרות מהן. 

מתי לקום, מה ללבוש, מה לומר ועוד ועוד. 
לא כל הבחירות שאנחנו עושים הן לחלוטין שלנו,לעיתים הן חלק מהמסגרת אליה אנחנו 
שייכים,  לדוגמה - להיות שותף במטלות הבית וכד'. לעיתים היינו מעדיפים לא להחליט 

בכלל )שזה גם סוג של החלטה...(
אך מה עושים כאשר כל האפשרויות שיש לנו הן לא טובות? 

 תא שמע מס' 5

הגמרא מביאה ניסיון מס' 2 להקשות על הדין המוסכם
 לשיטת רב נחמן ורב יהודה שבמקום פסידא "עביד איניש דינא לנפשיה", מדין מיוחד בתורה, 

המקרה: אישה שהגנה על בעלה ופגעה באדם שהיכה את בעלה.
בבא קמא דף כ"ח עמוד א'

ת"ש )דברים כה, יב( וקצתה את כפה ממון מאי לאו בשאינה יכולה להציל ע"י 
ע"י דבר  יכולה להציל  אינה  ע"י דבר אחר אבל  דבר אחר לא שיכולה להציל 
ולתני  לפלוג  ב"ד  לשליח  פרט  ידה  ושלחה  סיפא  אדתני  הכי  אי  פטורה  אחר 
בדידה בד"א בשיכולה להציל ע"י ד"א אבל אינה יכולה להציל ע"י דבר אחר 
פטורה ה"נ קאמר בד"א בשיכולה להציל ע"י דבר אחר אבל אינה יכולה להציל 

ע"י דבר אחר נעשה ידה כשליח ב"ד ופטורה.
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תחנה מס' 3 - המשך לימוד ה"תא שמע"תחנה 1 - הרעיון הגדול

 שלב א': העמדה – סריקה ומיפוי, קריאת כיוון

	. בקטע זה מובא פסוק מהתורה, חומש דברים פרק כה, יב. 

ו ִאיׁש ְוָאִחיו  ים ַיְחדָּ י ִינָּצּו ֲאָנשִׁ "כִּ
הּו  ּה ִמיַּד ַמכֵּ יל ֶאת ִאישָׁ ת ָהֶאָחד ְלַהצִּ ְוָקְרָבה ֵאשֶׁ

יו:  ְמֻבשָׁ ְלָחה ָיָדּה ְוֶהֱחִזיָקה בִּ ְושָׁ
ּה לֹא ָתחֹוס ֵעיֶנָך" פָּ ְוַקּצָֹתה ֶאת כַּ

בפסוק זה מובא מקרה ודין. השלם את הטבלה.א. 
   

מה הדין?מה המקרה?

 
זהה את חלקי הפסוק בקטע הגמרא.ב. 
 מלימוד הפסוק בלבד איזו מסקנה אנחנו יכולים להסיק בעניין השאלהג. 

האם "עביד איניש דינא לנפשיה"?

2. על פסוק זה גמרא דורשת שתי דרשות, זהה אותן והשלם:

 "וְַקצָֹּתה אֶת כַּפָּהּ" - הדרשה:  

לְָחה יָָדהּ" - הדרשה:   "וְׁשָ
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3. עכשיו ניגש לשלב חילוק קטע הגמרא הדגש )צבע( את הקטע עפ"י ההוראות שלפניך!

מדגש מקור מקראי בצבע צהוב	 
מדגש מקור תנאי בצבע תכלת	 
מדגש שאלה בצבע אדום	 
מדגש תשובה בצבע ירוק	 

  קריאת כיוון

מה ניסתה הגמרא להוכיח ב"תא שמע"? ומהיכן?	. 
כתוב במה נעזרת בתשובתך ]מקור, הפניה, פרשן וכו'[.2. 

שלב ב': העמקה – פרשנות והיסק

הגמרא מעמידה את המקרה המופיע בתורה במקרה מסוים.. 1
א. העתק את לשון הגמרא בטבלה.

הדיןהעמדת המקרה בלשון הגמרא

 
ב. הסבר, עפ"י רש"י, מדוע מקרה זה נחשב "מקום פסידא". 

ג. הסבר, עפ"י רש"י, מה מוכיחה הגמרא מהעמדה זו.

פירוש רש"י ד"ה: בשאינה יכולה"
בשאינה יכולה להציל ע''י דבר אחר. דבדין קא 
עבדא אלמא לא עביד איניש דינא לנפשיה אפי' 
במקום פסידא כי הכא שבעלה מוכה כל שעה:
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תחנה 1 - הרעיון הגדול

2. הגמרא דוחה את ניסיון ההוכחה ע"י העמדה במקרה אחר
השלם את הפסקה הבאה עפ"י פירוש רש"י:

 מדובר במקרה שהאישה הייתה _______ להציל על ידי דבר אחר מבלי _______ 

את המכה ולכן אין _______ נחשבת כלל _______ ולכן היא חייבת.

3. לפני שנתקדם בסוגיה, נעצור לרגע ללמוד את החלק השני של הברייתא.
הגמרא מביאה את הסיפא של הברייתא ומקשה קושיה.

העתק את הסיפא של הברייתא.א. 
העתק את הסיפא בהתאמה בטבלה שלפניךב. 

 

הלימוד מהפסוקציטוט הפסוק

4. סיכום ביניים, מה יש לנו עד עכשיו:
 

הלימוד מהפסוקלשון הפסוק

ּה פָּ 1(ְוַקּצָֹתה ֶאת כַּ

ְלָחה ָיָדּה ְושָׁ
)2

)3

תחנה מס' 3 - המשך לימוד ה"תא שמע"

 מחסן מילים: 
לבייש, יכולה, עשיית דין, פעולתה.

 מחסן מילים: 
כשליח, בשיכולה, אינה, נחשב, רשאי, בכוח. 
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5. הסבר בלשונך את קושיית הגמרא: 
שאלת הגמרא "אדתני סיפא … לפלוג ולתני בדידה …?"

משיבה הגמרא: "הכי נמי קאמר, במה דברים אמורים … אבל…"

השלם את המילים החסרות בקטע הבא:

הגמרא משיבה, כך באמת כוונת הברייתא לומר: במה דברים אמורים _______ להציל ע"י 

 דבר אחר אבל _______ יכולה להציל ע"י דבר אחר נעשה ידה _______ ב"ד ופטורה.

  כלומר, התנא נקט "שליח בית דין" כדוגמא למקרה בו אדם _______ לפעול

  ב _______ כדי לקיים את הדין, וכל אדם העושה דין לעצמו _______ מבחינה זו 

כ"שליח בית דין" ופטור על הנזק שעשה.

שלב ג': הפנמה - סיכום והתבוננות

כתוב סיכום קצר של הסוגיה, מצורף שאלות הכוון.
מה  ניסתה הגמרא להוכיח, מהיכן וכיצד	. 
כיצד דחתה הגמרא ניסיון זה2. 
מה ההלכה/ הרעיון  שהתחדש / תנאי שהתווסף בדין: "עביד איניש דינא לנפשיה".3. 

ולפני סיום התבוננות אישית, 
מתי נאלצת לבחור בחיים שלך ולא היית מרוצה מהבחירה? 

האם יכולת לעשות משהו אחרת?
האם אפשר לקבל בחיים רק החלטות טובות? הסבר את דעתך!

משימת התבוננות מיומנות: 
מה אתה מוסיף לארגז הכלים שלך לומד עצמאי בלימוד הגמרא.

 מחסן מילים: 
כשליח, בשיכולה, אינה, נחשב, רשאי, בכוח. 
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תחנה 1 - הרעיון הגדול

איך משנים הרגלים רעים?

תלמיד יקר! 
בוא ונחזור אחורה לפרשת שלח, סיפור המרגלים. 

קרא את הפסוקים הבאים וחשוב על הנקודות הבאות:
כיצד ייתכן שהמרגלים, האנשים החשובים והחכמים האלה, טעו כ"כ?א. 
כיצד ייתכן שהציבור נמשך אחריהם ולא הקשיב למשה ואהרון? ב. 
כאשר ציבור שלם טועה, מה היה הפיתרון שה' בחר כדי לטפל בטעות? ג. 

כעת, נחזור לגמרא ולמקרה שלנו.
בהצלחה!

  תא שמע מס' 6

נוסף. במשימה ממקור  יהודה  ורב  נחמן  רב  על  להקשות  בנסיונות  ממשיכה   הגמרא 
זו תצטרך לברר ולחקור היכן הוא המקור? במה הוא עוסק? האם ניסיון זה הצליח?

בוא נמשיך בלמידה ובגילוי - יהיה מעניין!

לפניך קטע הגמרא:

ת"ש הרי שהיתה דרך הרבים עוברת בתוך שדהו נטלה ונתן להם מן הצד מה שנתן 
נתן ושלו לא הגיעו ואי אמרת עביד איניש דינא לנפשיה לנקוט פזרא וליתיב אמר רב 
זביד משמיה דרבא גזירה שמא יתן להם דרך עקלתון רב משרשיא אמר בנותן להם 
דרך עקלתון רב אשי אמר כל מן הצד דרך עקלתון הוא קרובה לזה ורחוקה לזה אי הכי 
אמאי שלו לא הגיעו לימא להו שקולו דידכו והבו לי דידי משום דרב יהודה דאמר רב 

יהודה מיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו 

תחנה מס' 3 - המשך לימוד ה"תא שמע"
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  זכור! מה הן שלבי הלמידה שלנו

  שלב א': העמדה - סריקה ומיפוי, קריאת כיוון

1. "הרי שהיתה דרך הרבים עוברת בתוך שדהו נטלה ונתן להם מן הצד מה שנתן נתן 
ושלו לא הגיעו". עיין בהפניה של מסורת הש"ס על קטע זה והשלם את המשימות.

פתח את המקור שאליו מפנה מסורת הש"ס.א. 
מהו סוג המקור תנאי או אמוראי?ב. 
העתק את המילים שבקטע בהתאמה בטבלה שלפניך.ג. 

הדיןהמקרה

מה הקושי המתעורר לך בדין?ד. 

2. אחרי שזהינו והבנו את הקטע העצמאי המצוטט בתוך ה"תא שמע" נתרגם את המילים 
בארמית ואח"כ נחלק את הקטע )זהה 'אומרים' בקטע(

 משימת צביעה:

ציטוט קטע תנאי - בצבע כחול 	 
שאלה - בצבע אדום	 
תשובה - בצבע ירוק	 

  קריאת כיוון

מה ניסתה הגמרא להוכיח ב"תא שמע"? ומהיכן?
כתוב במה נעזרת בתשובתך ]מקור, הפניה, פרשן וכו'[.
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תחנה 1 - הרעיון הגדול

שלב ב': העמקה, פרשנות והיסק

הגמרא מקשה על דעת רב נחמן ורב יהודה שגם במקום פסידא לא עביד איניש דינא לנפשיה: 
"ת"ש: "הרי שהיתה דרך הרבים עוברת בתוך שדהו נטלה ונתן להם מן הצד - מה שנתן נתן 

ושלו לא הגיעו", ואי אמרת עביד איניש דינא לנפשיה לנקוט פזרא וליתיב?"

מאילו מילים בקטע המצוטט הגמרא מוכיחה לא עביד איניש דינא לנפשיה?	. 
מדוע במקרה יש פסידא לבעל השדה? 2. 

הגמרא מביאה שלושה אמוראים שמסבירים מדוע בעל השדה 
לא יכול לעשות דין לעצמו. השלם את הטבלה שלפניכם.

כתוב את הסיבה בלשונךאומר

רב זביד משמיה דרבא

רב משרשיא

רב אשי

 מקשה הגמרא על שלושת ההסברים של האמוראים:3. 
"אי הכי אמאי "שלו לא הגיעו" לימא להו שקולו דידכו והבו לי דידי?"

כתוב מה הטענה שיכול בעל השדה לומר לאנשים והסבר את טענתו.

תחנה מס' 3 - המשך לימוד ה"תא שמע"
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4. הגמרא משיבה שבעל השדה אינו יכול לחזור ולזכות בדרך החדשה.
נמק מדוע?א. 
מאיזה דין מבססת הגמרא את טענתה.ב. 

שלב ג': הפנמה - סיכום והתבוננות

מה גילית שלא ידעת? 
האם התגלה לך תנאי חדש דין "עביד איניש דינא לנפשיה"? אם כן, מהו?

ערוך דיון קצר עם החבר לפי התובנות שהעליתם 
בשאלות הפתיחה ל - "תא שמע" 

האם יצא לך לגרור אחרים אחריך? 
הבא דוגמה חיובית מחייך ודוגמה שלילית.

האם יצא לך להיגרר אחרי אחרים? 
הבא דוגמה חיובית מחייך ודוגמה שלילית.

מה משותף בין המקרים שתיארת למעלה? 

משימת התבוננות מיומנותית: 
מה אתה מוסיף לארגז הכלים שלך לומד עצמאי בלימוד הגמרא.
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תחנה 1 - הרעיון הגדול

למי שייך השדה - לה' או לבעל הבית? 

תלמיד יקר!
רגע לפני שנמשיך במסע - נחשוב יחד על הקשר בין האדם לבין רכושו ועל המצוות

שמלמדות אותנו כיצד עלינו להתייחס לרכוש שלנו.

קרא את הסיפור הבא ולאחר מכן - חשוב על הנקודות הבאות:
היו היה דייג שכל יום היה דג דגים, חלק אכל וחלק מכר בשוק. יום אחד פגש אותו איש עסקים 
כשהדיג יושב על שפת הים, אוחז בחכה אחת ודג. אמר לו: "בשעה שאתה דג עם חכה אחת 
היית יכול לדוג עם שתיים ולתפוס כפול דגים". "ואז מה?" שאל הדייג, "ואז היית יכול לשבת עם 
שלוש וארבע או חמש חכות ולדוג הרבה יותר דגים". "ואז מה?" שאל הדייג, ואז, היה לך מספיק 
כסף כדי לקנות סירה ולצאת אל הים, לפרוש רשת ולדוג הרבה יותר דגים". "ואז מה?" שאל 
הדייג. "ואז, היית מתעשר וקונה ספינת דייג ודג הרבה יותר דגים, ואז, היית גדל וקונה אנייה 
ושוכר עובדים וקונה עוד אניות ומנהל מפעל שלם. ואז, במקום להתאמץ היית יושב במשרד 
ממוזג ומפקח על העובדים. "ואז מה?" שאל הדייג. "ואז היה לך פנאי לרדת לים עם חכה אחת 

ולדוג…." "ומה אתה רואה אותי עושה עכשיו?" שאל הדייג והמשיך לדוג.

בתחילת הסיפור, אם היית פוגש את הדייג, מה היית אומר / שואל אותו?א. 
בסיום הסיפור, אם היית פוגש את הדייג, מה היית אומר / שואל אותו?ב. 
מה הייתה הטעות של אותו איש עסקים?ג. 
אז... מה המטרה של הכסף והרכוש בחיים? ד. 

אתה כבר מנוסה, בנית לך ארגז כלים בלימוד ובהבנת הסוגיה.
צא לדרך ושתף מה מסלול הלמידה שלך בהבנת ה- "תא שמע". 

באילו כלים ובאילו תחנות אתה משתמש לאורך הלימוד. 

בהצלחה! 

תחנה מס' 3 - המשך לימוד ה"תא שמע" 
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 שלב א': העמדה - סריקה ומיפוי, קריאת כיוון

תאר את שלבי הלמידה שלך בחילוק קטע הגמרא )פיסוק הגמרא(.	. 
מהן דרכי הזיהוי שלך לחלוקת קטע הגמרא? )במה נעזרת לפיסוק הקטע(2. 
באיזה כלי בחרת להשתמש! )טבלה / צביעה / פיסוק(3. 

שתף את החברים בכיתה.

   קריאת כיוון

מה ניסתה הגמרא להוכיח ב"תא שמע"? ומהיכן?	. 

  תא שמע מס' 7

הגעת למקצה האחרון בלימוד הסוגיה, ה"תא שמע" האחרון. 
גם כאן הגמרא ממשיכה בנסיון להקשות על רב נחמן ורב יהודה.

אז נתחיל בלימוד. 

לפניך קטע הגמרא:

ת"ש בעל הבית שהניח פאה מצד אחד ובאו עניים ונטלו מצד אחר זה וזה פאה 
וא"א עביד איניש דינא לנפשיה אמאי זה וזה פאה לנקוט פזרא וליתיב אמר רבא 
מאי זה וזה פאה לפוטרן מן המעשר כדתניא המפקיר את כרמו והשכים בבוקר 

ובצרו חייב בפרט ובעוללות ובשכחה ובפאה ופטור מן המעשר:
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תחנה 1 - הרעיון הגדול

כתוב במה נעזרת בתשובתך ]מקור, הפניה, פרשן וכו'[.2. 

שלב ב': העמקה – פרשנות והיסק

 הסבר את המושגים הבאים: פאה, מעשר, פרט, עוללות, שכחה. 	. 
"ת"ש בעל הבית שהניח פאה מצד אחד ובאו עניים ונטלו מצד אחר זה וזה פאה"

הסבר את המקרה בלשונך.	 
באיזו מילה מתחיל הדין?	 
כיצד מוכיחה הגמרא ממקור שלא עביד איניש דינא לנפשיה גם במקום פסידא.	 

משיבה הגמרא: "אמר רבא מאי זה וזה פאה לפוטרן מן המעשר"

השלם את המילים החסרות בקטע הבא:

מסביר רבא, שבאמת ______ בעל השדה לעשות דין לעצמו, ______ את העניים מליטול את 
הפאה שהניח. ומה שאמרה הברייתא "זה וזה פאה", זהו רק לעניין פטור ______ , מפני שכל 
תבואה תבואה שהייתה שעת אחת ______ או "פאה" שדינה כהפקר, מפני ______ מרשותו 

של בעל השדה והרי היא מופקרת לעניים,  הרי היא ______ לעולם מתרומות ומעשרות, 
 אפילו לאחר שיזכה בה.

תחנה מס' 3 - המשך לימוד ה"תא שמע" 

 מחסן מילים: 
פטורה, רשאי, הפקר, ולמנוע, שיצאה, ממעשר, 
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3. מהיכן מביאה הגמרא ראיה לתשובת רבא? הסבר את הראיה.

שלב ג': הפנמה - סיכום והתבוננות

כתוב סיכום קצר של הסוגיה, מצורפות שאלות הכוון.
מה  ניסתה הגמרא להוכיח, מהיכן וכיצד	 
כיצד דחתה הגמרא ניסיון זה	 
מה ההלכה/ הרעיון  שהתחדש / תנאי שהתווסף בדין: "עביד איניש דינא לנפשיה".	 

מתי עבדת והרווחת כסף בחייך? כיצד הרגשת אחרי זה?א. 
מה היחס בין הכסף ובין ההנאה שיש לך בחיים? הסבר היטב.ב. 
בעקבות הסיפור שקראת ובעקבות הגמרא שלמדת - מה היחס בין מצוות השמיטה ג. 

לבין האדם בשנה זו? מה בעצם מטרת מצוות השמיטה? 
בימינו, כאשר לרוב האנשים אין שדות, כיצד ניתן לקיים בהידור את מצוות השמיטה?ד. 
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תחנה מס' 4 - פסיקת ההלכהתחנה 1 - הרעיון הגדול

תלמיד יקר!
 לאחר שלמדת את הסוגיה בגמרא, זה הזמן לפנות אל פוסקי ההלכה

הראשונים והאחרונים, כדי לדעת כיצד נפסקה ההלכה בסוגיה.

לפני שנפנה לסוגיה שלנו, עיין במקור החשוב הבא:
רבי יוסף קארו )מחבר ה'שולחן ערוך'( בהקדמה לפירושו 'בית יוסף':

זהו התכלית  כי  בין הסברות  ואכריע  כל הדברים אפסוק הלכה  "ועלה בדעתי שאחר 
עמודי  שלושת  להיות  בדעתי  הסכמתי  ולכן  אחד...  ומשפט  אחת  תורה  לנו  להיות 
ההוראה אשר בית ישראל נשען עליהם בהוראותיהם הלא המה הרי"ף, הרמב"ם והרא"ש 
ז"ל, אמרתי אל לבי שבמקום ששנים מהם מסכימים לדעת אחת נפסוק הלכה כמותם, 
אם לא במקצת מקומות שכל חכמי ישראל או רובם חולקין על הדעת ההיא ולכן פשט 

המנהג בהפך".

מי הם 'שלושת עמודי ההוראה', ומדוע הם מכונים כך?	. 
על פי מה מחליט רבי יוסף קארו כיצד לפסוק הלכה?2. 
באיזה מצב לא תיפסק הלכה ע"פ דעת רוב מהשלושה?3. 

ראשונים

ראשית, נעיין בדבריהם של 'שלושת עמודי ההוראה':

"והלכתא כרב נחמן, דקיימא לן כרב נחמן בדיני" )רי"ף, רא"ש( 

"יש לאדם לעשות דין לעצמו אם יש בידו כח, הואיל וכדת וכהלכה הוא עושה 
 -אינו חייב לטרוח ולבוא לבית דין, אעפ"י שלא היה שם הפסד בנכסיו 

אילו נתאחר ובא לבית דין." )רמב"ם הלכות סנהדרין, פרק ב' הלכה י"ב(

כמו מי פוסקים הרי"ף והרא"ש? ומה הנימוק שלהם לפסיקה זו? )היעזר במילון ברשת(4. 
כמו מי פוסק הרמב"ם? הוכח מתוך דבריו!5. 
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פסק ה'שולחן ערוך'

''יכול אדם לעשות דין לעצמו, ואם רואה שלו ביד אחר שגזלו, יכול לקחתו 
מידו. ואם האחר עומד כנגדו, יכול להכותו עד שיניחנו, אם לא יוכל להציל 

בענין אחר, אפילו הוא דבר שאין בו הפסד אם ימתין עד שיעמידנו בדין,
והוא שיוכל לברר ששלו הוא נוטל בדין"  )חושן משפט, סימן ד' סעיף א'( 

 כמו מי פוסק 'השולחן ערוך'? הוכח מתוך דבריו.	. 
 השו"ע מביא שני סייגים לפסיקת ההלכה - הסבר את שני הסייגים הללו.2. 
לדעת כל הפוסקים שראינו:3. 

 במקום שאין בו הפסד, וכשילך לבית הדין יקבל עזרה ופיצוי מלא, 
הדין הוא:                         )שמותר \ שאסור( לעשות דין לעצמו.

להרחבה עיין בראשונים ואחרונים על הסוגיה:
בית הבחירה בבא קמא דף כז, בא. 
רבינו אשר ]המאה ה-41(  )הרא"ש( מועד  קטן יז,אב. 
שאילתות דרב אחאי גאון ]בבל, המאה ה-8( פרשת בראשית שאילתא ב'ג. 
אור זרוע ]המאה ה-31[ ח"ג פסקי בבא קמא סימן קמהד. 
שו"ת הריב"ש )ר' יצחק בר ששת, אלגיר המאה ב-41( סימן שצו סימן שצו'.ה. 

עיון באחרונים

שאלה גדולה: 
 האם מותר לפזר רעל בשדה שלו כדי שבהמות לא יכנסו לשדה שלו, 

למרות שבהמות של השכנים ימותו? מה השיקולים לכל כיוון?
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תחנה 1 - הרעיון הגדול

הבה נעיין בשו"ת מהרש"ם חלק ד' סימן קמ 

1. מהו שמו הפרטי של המהרש"ם?

2. היכן הוא נולד? 

3. המהרש"ם היה נחשב

לשון התשובה: 

לכבוד הרב וכו' מוה' יעקב מוטנער נ"י דומ"צ בק"ק מיידאן בארץ הגר.
בדבר שאלתו אם מותר עפ"י דברי התורה הקדושה לפזר בתוך שדהו סם המות לבהמות 
וימותו בהמות אחרים שרגילים לילך ולהזיק בתוך שדהו אחרי שהתרה  בכדי שיוזקו 
בבעליהם ורום מעלתו פלפל בזה והנה לכאורה יש לומר דהרי איכא משום בל תשחית 
להזיק בהמות חבירו במקום פסידא,  אי מותר  בגוף הדבר  חיים  אבל  וגם צער בעלי 

הדבר מפורש לאיסור... וכמ"ש  בתשו' חו"י סי' קס"ה 

 שאלות 

1. המהרש"ם מעלה לאסור, ע"פ פסקו של:

2. ע"פ החוות יאיר:

 א. מתי מותר לאדם לעשות דין לעצמו - 

 ב. מתי אסור לאדם לעשות דין לעצמו - 

 3. ע"פ פסקו של החוות יאיר, אם בהמה נכנסת לשדה שלו מבלי רשות, 
האם מותר לו לעשות דין לעצמו? 

תחנה מס' 4 - פסיקת ההלכה
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 4. למסקנה, האם לדעת המהרש"ם מותר להניח רעל בשדה של וכשזה יהרוג
     את הבהמות של חבירו?

 5. ע"פ המהרש"ם, איזה 2 איסורים יכול לעבור מי שיניח רעל
     בתוך שדהו כך שבהמות חבירו ימותו?

 א. 
 ב. 

השלכה מעשית - הרב דוד פנדל - השלכה מעשית להלכה.

  עיין בקטע הבא מתוך מאמר של הרב דוד פנדל:

"...האם מותר לאדם להחזיק כלב תקיפה )המסוגל להרוג אדם( בתוך ביתו, להגנה מפני 
גנבים? והאם מותר לאדם להרעיל או להרוג באופן אחר, כלב של שכנו שגורם לו נזק?

לכאורה היה מקום לומר שיש להתיר זאת מדין 'עביד איניש דינא לנפשיה' כפי שנפסק 
בשו"ע: "יכול אדם לעשות דין לעצמו; אם רואה שלו ביד אחר שגזלו, יכול לקחתו מידו, 

ואם האחר עומד כנגדו, יכול להכותו עד שיניחנו... " 
אם כן, כאשר גונבים מאדם אוכל, יכול להכות את הגנב על ידי כך שירעיל את האוכל, 

ואם פורצים לביתו יכול לשחרר כלב תקיפה כדי למנוע את הגניבה! 
אמנם אין הדין כן, כיוון שמבואר בגמרא ששור שעלה על גבי חברו להורגו, ובא בעל 

השור התחתון ודחפו לעליון ומת  - חייב, משום שהיה לו לשמטו, ולא שמטו. 
העליון,  יוזק השור  באופן שלא  לקחת את שורו מתחת השור העליון  לו  היה  כלומר, 
ולא לדחוף את השור העליון ולגרום בוודאי להריגתו. ודברי השו"ע שם ברורים: ''יכול 

להכותו עד שיניחנו אם לא יוכל להציל בענין אחר'', 
ופשוט שהדברים אמורים הן כלפי עצם ההיזק, והן כלפי גודל ההיזק, דהיינו שאם יכול 
להימנע מלהזיק בכלל  - הרי חייב על כך שהזיק, ואם יכול להסתפק בהיזק קטן  - אסור 
לו לעשות כן. לאור זאת, נראה שאסור להרעיל מי שגונב אוכל, שהרי לא מתקבל על 

הדעת שאין אפשרות למנוע את הגנבה אלא באופן זה..."
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תחנה 1 - הרעיון הגדול

כתוב כיצד ניתן להוכיח מהסוגיה שלנו שאסור להרעיל
ולגרום להרג של מי שגונב לך אוכל מהבית. 

מן המשפט הישראלי: חוק דרומי

האישום  כתב  לפי  מיתר.  ליישוב  הסמוכה  בודדים  חוות  בעל  חקלאי  הוא  דרומי  שי 
מבין  בשניים  דרומי  הבחין  בוקר,  לפנות   3 בשעה   7002 בינואר  ב-31  נגדו,  שהוגש 
ארבעה פורצים שחדרו לחוותו. דרומי ירה בפורצים ופצע שניים מהם, אל-אטרש ואל-

הוואשלה, והאחרים נמלטו. את הרובה, שהיה שייך לאביו המנוח, החזיק דרומי ללא 
רישיון

דיווחים בכלי התקשורת, כשהגיעו השוטרים למקום הם מצאו את דרומי מנסה  לפי 
לבצע החייאה באל-אטרש אך זה מת מפצעיו. גם נגד אל-הוואשלה הוגש כתב אישום 
על קשירת קשר לפרוץ לחווה, ובהמשך השנה אף נמצא אשם, ונגזרו עליו 02 חודשי 
מאסר בפועל ושנתיים מאסר על תנאי. ב-9002, לאחר שריצה את תקופת מאסרו, 

נעצר אל-הוואשלה שנית לאחר שביצע שורת פריצות בצפון הארץ
בעקבות האירוע נעצר דרומי והוגש נגדו כתב אישום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. 
ב-51 ביולי 9002 זוכה דרומי על ידי בית המשפט מעבירות ההריגה והחבלה בכוונה 

מחמירה, אך הורשע בעבירה של נשיאת כלי נשק ללא רישיון
הפועלים  על  להגן  שנועדו  חוק  הצעות  כמה  הכנסת  חברי  הגישו  הפרשה  בעקבות 
בסיטואציה הדומה לזו של שי דרומי. הצעות אלה אוחדו להצעה אחת, שאושרה בכנסת 

ב-42 ביוני 8002, כתיקון לחוק העונשין, תיקון שנודע בציבור בשם "חוק דרומי"
במסגרת התיקון נוסף לחוק העונשין סעיף 43י1, שזו לשונו:

)א( לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף מי 
שמתפרץ או נכנס לבית המגורים, בית העסק או המשק החקלאי המגודר, שלו או של 

זולתו, בכוונה לבצע עבירה, או מי שמנסה להתפרץ או להיכנס כאמור.
)ב( הוראת סעיף קטן )א( לא תחול אם -

)1( המעשה היה לא סביר בעליל, בנסיבות העניין, לשם הדיפת המתפרץ או הנכנס;
)2( האדם הביא בהתנהגותו הפסולה להתפרצות או לכניסה תוך שהוא צופה מראש 

את אפשרות התפתחות הדברים.
)ג( לעניין סעיף זה, "משק חקלאי" - לרבות שטח מרעה ושטח המשמש לאחסון ציוד 

וכלי רכב במשק חקלאי.

תחנה מס' 5 - הפנמה: תוצרתחנה מס' 4 תוצר
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במה עובד שי דרומי?. 1

 האם יש קשר בין מה שעשה שי דרומי, לבין הכלל "עביד איניש דינא לנפשיה"?. 2

 האם בסוגיית הגמרא מדובר ש"עביד איניש דינא לנפשיה" כולל אף הרג אדם אחר?. 3

 האם חוק העונשין מסתדר יותר כדעת רב יהודה או כדעת רב נחמן?. 4

משמעות תיקון זה היא כי ניתן להפעיל כח בלתי מידתי כנגד פורצים וגנבים, לצורך 
כנגד  כח בלתי מידתי  היה להפעיל  ניתן  לא  זה,  רכוש. קודם חקיקת תיקון  על  הגנה 
פורץ כהגנה עצמית, ואסור היה לפגוע בפורץ כאשר כוונתו לפגיעה או גניבת רכוש, 
ללא סכנה מוחשית לפגיעה בחיים. עם זאת, בית המשפט העליון הבהיר שיש מעשים 
שייחשבו לבלתי סבירים בעליל ולא יוכלו לחסות תחת סעיף זה. כך, נקבע שנער שירה 
למוות באדם שהכיר שנכנס לחצר ביתו במסגרת סכסוך על עסקה למכירת אופנוע, לא 
 יוכל להנות מסעיף זה, כיוון שהירי היה בלתי סביר בעליל בהתחשב במצב הדברים.
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אפשרות א' הכנת תעודת זהות:

התחלקו לקבוצות והכינו תעודת זהות על אחד מ"התא שמע" בסוגיה.
התייחסו ל:

המקרה - מי הפוגע ומי הנפגע ומה הנזק.	 
מה הטענות, איך הם נדחו.	 
ערכו סרטון או מיצג חזותי של מקרה מהיום יום.	 
אפשר לבחור את אחד  המקרים בפתיחה של המסע למידה ולערוך עליו את המשימה.	 

אפשרות ב' לתוצר לסיכום ולשיתוף:

משימת סיכום - למידת עמיתים - פרזנטציה

לחלק את הכיתה לקבוצות להכנת מצגות כל קבוצה על תא שמע אחר ולשתף
א. בתוצר - הדיון בסוגיה / מה התחדש 

ב. בארגז כלים של לומד עצמאי

הכן מצגת עפ"י שלבי הלמידה: 
סריקה ומיפוי, קריאת כיוון, פרשנות והיסק, סיכום	 
שקופית א' - כותרת	 
שקופית ב' - הצגת קטע הגמרא / ציון מסכת דף ועמוד	 
 שקופית ג' - סריקה ומיפוי )חילוק ואפיון בטבלת חא"ק או בצביעה	 

כמו שהתנסת בשתי ה"תא שמע" הקודמים(
שקופית ד' - קריאת כיוון )מטרת הסוגיה(	 
שקופית ה' - פירוש הסוגיה ע"י ניסוח שאלות ומשימות שעזרו לך בהבנת הסוגיה	 
שקופית ו' - סיכום )מה למדנו / מה התחדש לך(.	 

אפשרות ג': תוצר יצירתי בקבוצות:

א. התחלקו לקבוצות ]עד 4 בקבוצה[
ב. בחרו רעיון או עיקרון שקשור ל - 'עביד איניש דינא לנפשיה'  

תחנה מס' 5 הפנמה: תוצר
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הרעיון שבחרנו להציג:

ג. הכינו כרזה / פוסט / פרסומת /  כתבה המציגה רעיון או עיקרון שלמדנו ביחידה.

 משימה שיתופית:

 ד. שתפו במליאה בתוצר שלכם -
הסבירו כיצד העיקרון שהבעתם בתוצר נלמד ביחידה שלמדנו.

 

התבוננות אישית!
 כעת ניגש לשמוע את התובנות שלך מהסוגיה שלמדנו

וכיצד לדעתך אפשר ליישם אותנו בחיינו אנו.

	. כל אחד מאיתנו לעיתים לקח לפעמים את החוק לידיים
 חשוב על מקרה שאירע לך, שעשית דין לעצמך ולקחת את החוק לידיים או הפוך,

כשמישהו לקח את החוק לידיים כנגדך! שתף אותנו. 

 2.  שאלת ה-'למה'?
 מציאות החיים מראה שכל אחד מאיתנו לעיתים לוקח את החוק לידיים.

 בואו ננסה להבין מה המניע? "למה?" מה גורם לנו לעיתים לפעול בצורה כזאת? 
האם זה היה צודק? נכון וראוי? האם לאחר מעשה היית פועל אחרת?

 3. שאלת ה-'מתי'?
התבונן ברשימת המקרים שפתחנו את הלימוד, חשוב! מתי ראוי ונכון לקחת את החוק 

לידיים? מהם התנאים והכללים בעניין? וכתוב על פתק ב- קישור לפחות שני תנאים מתי 
נכון לקחת את החוק לידיים.
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תחנה מס' 5 הפנמה: תוצרתחנה 1 - הרעיון הגדול

4. ולסיום!

איזה חלק מהגמרא, הכי תפס אותך ומדוע?	 
איזה קטע שלמדת לדעתך תזכור גם אחרי שתסיים את הסוגיה	 
כיצד תנהג במקרה שיגרם לך הפסד או נזק עפ"י מה שלמדת!	 

 מקוים שנהנית במסע הלמידה בלימוד הגמ', גילית תובנות חדשות, 
רכשת כלים ללימוד עצמאי ולחיים בכלל.

סיכום ומשימת יישום

 התחלנו בסוגיית 'דינא דבר מצרא' שם ראינו שיש חיוב הלכתי להתחשב בצרכי הזולת
כאשר אתה לא נפגע מזה משום שכך התורה מדריכה אותנו 'ועשית הישר והטוב'.
 לאחר מכן ראינו שגם בגמרא מובאים סיפורים שבהם חכמים הדריכו שצריך לנהוג

לפעמים לפנים משורת הדין למרות שלפי שורת הדין אתה יכול לנהוג אחרת. 
לנושא זה של ההליכה לפנים משורת הדין אין הגדרות ברורות ונחלקו בזה הראשונים והאחרונים. 

בנוסף נחלקו בשאלה האם בכלל ניתן לכפות אדם לנהוג לפנים משורת הדין?
 האם הסיפורים בגמרא נכונים גם לנו או שזה שייך רק לאותם צדיקים?

אפשר היה להעמיק עוד בנושא ומי שאכן מעוניין בכך מוזמן לעשות זאת, בהחלט מרתק.

כעת ניגש לשמוע את התובנות שלך מהסוגיה שלמדנו
 וכיצד לדעתך אפשר ליישם זאת בחיינו אנו.

 כתוב חיבור עד שני עמודים ובו אתה מסכם את מה שלמדת מהסוגיה 
             ונותן מספר דוגמאות מעשיות למקום שבו אפשר ליישם בימינו דברים אלו.
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עליך להתייחס בחיבור שלך לנקודות הבאות:

·         איזה חלק בגמרא הכי תפס אותך ולמה?
·         איזה קטע שלמדת לדעתך תזכור גם אחרי שתסיים את הסוגיה?

 ·         דוגמאות נוספות כיצד ניתן ליישם בחיים שלנו היום את דינא דבר מצרא
      )דוגמאות אחרות ממה שהבאנו כאן, 2 דוגמאות(

 ·         דוגמאות ליישום בחייך של נושא 'ועשית הישר והטוב'. 
       איפה לדעתך אנחנו פוגשים אתגר בתחום הזה? 

      איפה יש התמודדות בחיינו סביב נושאים דומים למה שלמדנו? )לפחות 3 דוגמאות(.
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