
 28

  מפרט התכנים:  חלק ב
  

  .  לימוד שעות90 - כל אחת מיועדת ל, יחידות9התכנית כוללת 

 .ות העיקריסקירת המסרים הרעיוניים והתובנות בכל יחידה מובאת, לפני מפרט התכנים
  .ות ביחידהכלול המטבעות לשוןרשימה של בסופו מפרט התכנים מצורפת ל

  
    חובת בחירה של יחידה אחת-רמת בסיס  

  
  

  יחיד וחברה

  

  

  ליל הסדר

  משנה והגדה         

  

  

  

  
  הורים וילדים

  41  'עמראו   35  'עמראו   29ראו עמוד 

  
  

    חובת בחירה בשתי  יחידות -מורחבת   הרמ

  

  
  משפט ויושר      

  

  

  

  בינו לבינה      

  משפחה וזוגיות

              

  

  

  
  צועם ואר

  59  'עמראו   51  'עמראו   46  'עמראו 

  
  

    חובת בחירה בשתי  יחידות -התמחות  תרמ

  

  

 החקיקה

  

  

  

  
  אדם וסביבתו

         

  

  

  
  רצף סוגיות

   סנהדרין 

  76  'עמראו   69  'עמראו   64  'עמראו 
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   יחיד וחברה  :1נושא  - רמת בסיס

  
  המסרים הרעיוניים והתובנות 

יו וערכים י אורחות ח,את שפתו, ותווממנה הוא מקבל את עצם זה, האדם נולד לתוך חברה
, אולם עם התבגרותו הוא מציג לעצמו שאלות ומפתח את דרכו הייחודית בעולם. ראשונים

קורות המובאים ביחידה זו מסרים מגוונים על ב. בה הוא חישתוך דיאלוג מתמיד עם החברה 
  .ם אלהשל ערכירבים  ושילובים ופיתוחים היחסים הראויים בין היחיד לבין החברה

 מהלך  ברוח זאת ו, ד גורדון" כך פותח אליעזר שבייד את ספרו על א– "ההתחלה מן היחיד"
הממד .  היותו מושא להתייחסות ערכיתבבערכו הייחודי של היחיד ופותח , הלימוד ביחידה זו

, זולתעם הבחינת יחסיו המורכבים עם החברה בכלל והמשלים את המיקוד ביחיד הוא 
  . כאל ישות עצמאית שיש לכבדה ולהתחשב בה –בפרט , האחר

התפתחו בעולמם של חכמים תפיסות של , "ואהבת לרעך כמוך"של המקראי מהבסיס הערכי 
פני מההגנה היא גם . מחויבות פוזיטיבית לדאגה לזולת ולהיחלצות להגנה על חייו ועל רכושו

  . פני התנכלויות זדוניות מצד בני אדםמסכנות טבע וגם 

 הממוקדת במצוות – האחריות להגנה על רכוש הזולת מוקדש לנושא )ג(י פרק מרכז
בפרק זה מובאים היגדים מכל . המעשיים והאידאיים, על גילוייה השונים, "השבת אבדה"

חוק במדינת עד להמשנה והתלמוד ו, המדרש,  מהמקרא- הספרות היהודית הקלאסית
  .ישראל

.  ל" ציר מהותי של הגות חזעמידואל החברה מאל הזולת , היחס הערכי הדיאלוגי אל היחיד
, ים ואוניברסליים כמו שוויוןיהמבטאת ערכים יהוד, "תרבות של מחלוקת"ממנו התפתחה 

 .כבוד וסובלנות לדעות ולנהגים של האחר: ובמיוחד, כבוד האדם
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     יחיד וחברה :1נושא  -רמת בסיס 
  

  ה/ היחיד:פרק א
  

   ה, ד  סנהדרין,משנה   ערכו של היחיד
  

דרכו של אדם , מרטין בובר
  ב, על פי תורת החסידות

  
  
  
  עם כל אדם ואדם בא: מ
  ?למה לא היית זוסיא:  עד-

כל מה שבראתי בשבילך 
  בראתי

  בשעה שברא: מ  יג, קהלת רבה ז

  אין מי שיתקן אחריך:  עד-

 הנזיר ושמעון -יופי של רועה 
  הצדיק

  אמר שמעון הצדיק: מ  ב"ענדרים ט , בבלי 

  'נזיר להזיר לה:  עד-

  גמל נפשו איש חסד: מ  ג, ויקרא רבה לד  ? מה זאת מצווה

  על אחת כמה וכמה :  עד-

      יד,אבות א, משנה  אם אין אני לי מי לי

  
  
 
  

  היחס לזולת: פרק ב
  

  רבי שמעון בן יוחיתני : מ  ד ויקרא רבה  משל הספינה

   עלינו את הספינהףציימ:  עד-

  ד, נדרים ט ,ירושלמי ן עזאימחלוקת רבי עקיבא וב
  ]ג"מא ע[

  ועוד אמר רבי מאיר: מ

  זה כלל גדול מזה

  

  לעולם יהא אדם רך, תנו רבנן: מ  ב"ע-א"עתענית כ  ,בבלי  רבי אלעזר והמכוער

  ואל יהא קשה כארז:  עד-

  ט, יומא ח, משנה  סליחה וכפרה

  

  י-ט ,תשובה ב ,ם"רמב

  האומר אחטא ואשוב: מ

  רושירצה את חב:  עד-

בבא מציעא נח , בבלי  אונאת דברים
  ב"ע

   כשם שאונאה במקח וממכר : מ

  אמר ליה באחוורי אפי: עד -
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     יחיד וחברה:1נושא  -רמת בסיס 
  
 

בבא מציעא נט , בבלי   של עכנאיותנור
  ב"ע

     וליותח חתכו ,תנן התם: מ

  חוץ משערי הונאה: עד -

ענוותנותו של הלל וקפדנותו 
  של שמאי

לא  -ב "ל עשבת , בבלי
  א"ע

  

  ר מעשה בנכרי "ת: מ
  נו תחת השכינהתקרב :עד -

  
  
 
  

  מחויבות כלפי חיי הזולת: פרק ג
  

    יח-טו, ויקרא יט  לא תעמוד על דם רעך

  שאם אתה יודע עליו מנין :מ   ד, קדושים ב, ספרא  

  לא תעמוד על דם רעך:  עד-

רוצח ושמירת נפש , ם"רמב  
  יד, א

  

של הנמנע אפשרות הענשה 
  להציל

  ערב שבת' יום ו' בעזרת ה :מ   סג,  יטציץ אליעזרת "שו

   שעונשו בידי שמים:עד-

לא תעמוד על דם "חוק   
, 1998ח "התשנ" רעך

  1סעיף 

   חובה על אדם:מ 

  ושירות הכבאות:  עד-

     ז,סנהדרין ח, משנה  מצילים אותן בנפשן

רוצח הלכות , ם"רמב  
   ז,ושמירת נפש א

  

  תנו רבנן מניין לרודף אחר: מ  א"ענהדרין עג  ס,בבלי  

  קא משמע לן, אימא לא:  עד-
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   השבת אבדה-היחס לממון הזולת ולרכושו  : פרק ד

  
  ה -ד, שמות כג  השבת אבדה בתורה

  ג-א, דברים כב

  

מדרש תנאים על השבת 
  אבדה

לא תראה את שור אחיך : מ מדרש תנאים לדברים כב א
    ?למה נאמר

ד משבעה ומחצה אח:  עד-
     וזה הוא ריס,למיל

  כדרך הדחתן  נידחים: ומ

 מר השבותלמוד ל:  עד-
  תשיבם לאחיך

 ;ב-א, בבא מציעא ב, משנה  השבת אבדה במשנה 
  ו-ה

  

 השבת אבדה בתלמוד
  מחלקת אבדות ומציאות

   ב"עבבא מציעא כח , בבלי

  

   בראשונה ,תנו רבנן: מ

  ת אבן הטועןיאם נמח:  עד-

    ז  בבא מציעא ב,  משנה  לתאבדה אוכ

אווזים תרנגולים ושאר 
  מציאות

  ב"עבבא מציעא כח , בבלי

  

   אמר רב נחמן? ולעולם: מ

  בזוטריהא ברברבי הא :  עד-

   ב"עבבא מציעא כא , בבלי  יאוש שלא מדעת

  

  

  א"עב "כ, שם

  יאוש שלא מדעת: מ

אגב דיקירי מידע ידע :  עד-
  בהו 

  ר יוחנן"ש דא"ת :מ

  תיובתא, ובתא דרבאתי:  עד-

זאת ? להחזיר או לא להחזיר
  !השאלה

     רב יהודה הוה שקיל: מ  ב"עבבא מציעא כד , בבלי

 ועל ספינתו שטבעה בים:  עד-

, חוק השבת אבידה  החוק הישראלי
  1973 –ג "תשלה

  9, 1-5: סעיפים
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  תרבות המחלוקת: פרק ה

  
ז "י -ב"ע כתובות טז ,בבלי  ?כיצד מרקדין לפני הכלה

  א"ע
   כיצד מרקדין  :מ

  מעורבת עם הבריות:  עד-

    יז, אבות ה, משנה  מחלוקת לשם שמיים

  ב" סנהדרין ו ע.בבלי  ?דין או פשרה

  

  שם

  

  שם

   כשם שהדין,תנו רבנן: מ

    השיב מעון:  עד-

  רבי יהושע בן קרחה  :מ

     הוי אומר זה ביצוע :עד -

  רבי שמעון בן מנסיא אומר: מ

  יכול לנטשואי אתה : עד -

   ט-ח,  ראש השנה ב,משנה המחלוקת על קביעת החודש

  יום אחד היה רוחץ בירדן: מ  א"עבבא מציעא פד , בבלי  קרב בבית המדרש

  רחמים עליו ומת:  עד-

  אמר שמואל אמר רבי אבא: מ  ב"עעירובין יג , בבלי  אלו ואלו דברי אלהים חיים

 ימשמש ,ואמרי לה: עד - 
  במעשיו 
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  יחיד וחברה .   1נושא סיס רמת ב
  

  מטבעות לשון
כל המאבד נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו איבד    ה, סנהדרין ד,משנה

  עולם מלא

  אין מי שיתקן אחריך -אם קלקלת   יג, קהלת רבה ז

ואם לא עכשיו , וכשאני לעצמי מה אני, אין אני לי מי לי    יד,אבות א, משנה
  ?אימתי

  ?לא תחתי אני קודח,  לכםמה אכפת  ד ,ויקרא רבה

  זהו כלל גדול בתורה   )ג"מא ע(  ד, נדרים ט ,ירושלמי

  לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז  ב"ע-א"עתענית כ  ,בבלי

 עד ,עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר  ט, יומא ח, משנה
  שירצה את חברו

  ב"עבבא מציעא נח , בבלי

  

ניו על המקח בשעה ילא יתלה ע / וניםזכור מעשיך הראש
כל המלבין פני  / שהרי הדבר מסור ללב / שאין לו דמים

  חברו ברבים כאילו שופך דמים

כל השערים ננעלים  / ?מה יום מיומיים / לא בשמים היא  ב"עבבא מציעא נט , בבלי
  חוץ משערי אונאה

  וכמהעל אחת כמה  / ברך לא תעבידחדעלך סני ל  א"עלא שבת , בבלי

  זקן ואינה לפי כבודו  מדרש תנאים לדברים כב א

  יאוש שלא מדעת   ב"עבבא מציעא כא , בבלי

  לפנים משורת הדין  ב"עבבא מציעא כד , בבלי

  לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות  א"עז " י-ב"ע כתובות טז ,בבלי

  מחלוקת לשם שמים  יז, אבות ה, משנה

   ב הדין את ההריקו  ב" סנהדרין ו ע.בבלי

 !?ולמחר כרסה בין שניה, היאך מעידין על האשה שילדה  ט-ח,  ראש השנה ב,משנה

  לסטים בלסטיותו ידע  א"עבבא מציעא פד , בבלי

כל המחזר על הגדולה  /  אלו ואלו דברי אלהים חיים הם  ב"עעירובין יג , בבלי
 וכל הבורח מן הגדולה גדולה  /גדולה בורחת ממנו

  /נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא/ ו ימחזרת אחר
  יפשפש במעשיו

  



 35

   רמת בסיס
  משנה והגדה : ליל הסדר  :2נושא 

  המסרים הרעיוניים והתובנות 

כל ; גי החברה היהודיתלהמפגש המשפחתי בליל הסדר הוא מנהג החג המאחד את כל פ
את ליל הסדר המקורות שביחידה זו בוחנים . פי מסורתה ובחירתה-משפחה חוגגת על

הטקס , )המשנה והתוספתא(ההלכה והמנהג : ל"ם של חזממשלוש נקודות מבט בעול
המצויות עיון תאורטי מעמיק במשמעויות הערכיות כן ו, )ההגדה של פסח(והטקסטים שבו 

  . )הסוגיות מהתלמוד(בטקסטים 

רכים מבטאים עגם כיצד מנהגי החגים : הלימוד נמצאת השאלה התרבותית הכוללתיסוד ב
  .   וגם מפתחים ומטפחים אותה תוך העברה חיה וגמישה לדורות הבאיםמורשתשל 

העברת המסורת ממד ל.  העברת המסורת כציר מרכזי בחג:"והגדת לבנך" -הדיון במוקד 
  . תורה היהודיבבמשפחה ובח" ארבעת הבנים" הכרה במקומם של כל –פלורליסטי 

קורות ההלכתיים מציגים מגוון של פיתוחים הטקסטים של ההגדה והמנהגים הנידונים במ
ת שההגדה מאגד, ם שוניםאלו מבטאים ערכי.  ספרותיים ומדרשיים של ההיגדים מהמקרא

 בצד" עבדים היינו", במילים אחרות .הלאומיתבצד החירות האישית : למערכת מאוזנת
  ". מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו"

כל : "בהגדה;  ובעני ושיתופו בשמחת החגשבות בחלמקורות ההלכה מדגישים את ההתחש
  ". דכפין

שילוב אורגני של פרקי הלל נשגבים עם פזמונים עממיים חביבים משרה אווירה מיוחדת על 
סעודה המשלימים את התמונה המקורות על מנהגי .  ערב החגיגה והקריאה המשפחתי

רומית -רבות ההלניסטית שמלמדים על קשרים בין המסורת היהודית לבין הת,חגיגיתה
  . ) והסימפוזיום היווני–מנהגי ליל הסדר (
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  משנה והגדה :   ליל הסדר:2נושא רמת בסיס 
  
  

  ספרות התנאים:  פרק א
  

  ]בהקבלה לתוספתא[פרק י  , פסחים, משנה  הלכות הסדר 

  ]במקביל למשנה[פרק י   , פסחים, תוספתא  הלכות הסדר

  

  "קדש"

  "כרפס"

  המצות

  שיותארבעת הקו

  סיפור יציאת מצרים

  
  ארבעת הבנים

  פתיחת ההגדה

  
  שבכל דור ודור

  סימנים

  פזמון

  סיום ההגדה

  ברכת הגאולה

  אכילת מצה 

  אפיקומן

  ברכת המזון

  פסוקי סיום

  הלל

   שירים

   קטעים נבחרים–ההגדה של פסח 

  הקידוש .1

 ברכת הכרפס .2

  בני חורין–הא לחמא עניא  .3

 מה נשתנה .4

 מע של שחריתקריאת ש: עד –עבדים היינו  .5

 מצה ומרור מונחים לפניך: עד –כנגד ארבעה בנים  .6

 יצאו ברכוש גדול: עדמתחילה עובדי עבודה זרה  .7

 מצילנו מידם: עד –" והיא שעמדה" .8

  ]ב" באח–רבי יהודה [

  ]"דיינו"השיר [

 שירה חדשה הללויה: עד -רבן גמליאל   .9

 והברכה על הכוס השניה: עד –' הלל'תחילת ה .10

   כורך ; מרור;ומצה המוציא ;רחצה .11

   אפיקומן;צפון .12

  היכרות עם המבנה הכללי:ברכת המזון .13

 " שפוך חמתך" .14

   היכרות עם המבנה הכולל :'הלל'המשך ה .15

  ".חד גדיא", "?אחד מי יודע ": שוניםשירים .16
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  משנה והגדה :   ליל הסדר:2נושא רמת בסיס 
  

 מהתלמוד הירושלמי ומהספרות, סוגיות מהתלמוד הבבלי:  פרק ב
  המקבילה 

  

   מצה צריך הסיבה ,איתמר: מ א  " פסחים קח ע,בבלי  "כולנו מסובין"
, בעי הסיבה: שמע מינה: עד–

  שמע מינה

 -ב " פסחים קח ע,בבלי  מנהגי שמחה בחג
  א "קט ע

 הכל חייבין בארבעה ,תנו רבנן: מ
  כוסות הללו

  ויין ישמח לבב אנוש:   עד-

ארבעת הקושיות ופתיחת 
  ההגדה

  שואלו ,  חכם בנו,תנו רבנן: מא  "פסחים קטז עבבלי  
  פתח ואמר עבדים היינו: עד–

  אין מפטירין אחר הפסח : מ ב  " פסחים קיט ע,בבלי  מנהגי אפיקומן

  קמשמע לן:  עד-

–א " פסחים קכ ע,בבלי  המתנמנם בסוף הסדר
  ב"ע

 ?  היכי דמי נתנמנם... רבי יוסי : מ
נרדמו לא , נתנמנמו יאכלו:  עד-

  יאכלו 

 כז – כד ,שמות יב   בתורה–ארבעת הבנים 
 טז  – ח ,שמות יג
   כה- כ ,דברים ו

  

 ,מכילתא דרבי ישמעאל  מדרש ארבעת הבנים
   יז , פסחא,בא
  

 שומע אני מראש ,והגדת לבנך: מ
  חדש 

  לא היית נגאלאלו היית שם :  עד–

 ,כילתא דרבי ישמעאלמ  מדרש ארבעת הבנים
   יח  ,פסחא, בא

יש ; ה כי ישאלך בנך מחרוהי: מ
  ויש מחר לאחר זמן , מחר עכשיו

  ' וגו" מה העדות"לכך נאמר :  עד-

בנים '  כנגד ארבע,תני רבי חייה: מ  ד ,  י, פסחים,ירושלמי  מדרש ארבעת הבנים
  דיברה תורה 

אביו , אם אין דעת בבן:  עד-
  מלמדו

רבי ?  עה כוסותמניין לארב: מ   י א, פסחים,ירושלמי  מדרש על ארבע הכוסות
  יוחנן 

   תרייכוס ישועות אשא:  עד- 
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  משנה והגדה :   ליל הסדר:2נושא רמת בסיס 
  
 

  , ד,  ברכות,תוספתא  כיצד סדר סעודה
  י-ח

   י–ה , ה, שם

  ? כיצד סדר סעודה: מ
  .והכל לפי כבוד בעל הבית:  עד–

  

  ? כיצד סדר הסב: מ

  אלא אם כן נתנו לו רשות:  עד-

 משה תקן ,אמר רב נחמן: מ ב  " ברכות מח ע,בבלי  המזוןתולדות ברכת 
  לישראל ברכת הזן 

  איכא בינייהו דיעבד:  עד–

,  ז, חמץ ומצה,ם"רמב "והגדת לבנך "–עיקר הפסח 
    ג-א
  

מצות עשה של תורה לספר : מ
   בנסים ונפלאות 

  . הרי זה משובח:  עד-
  מצוה להודיע לבנים : מ

  . הכל לפי דעתו של בן:  עד-

וצריך לעשות שינוי בלילה הזה : מ
  . מה נשתנה הלילה הזה:עד–
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  משנה והגדה :   ליל הסדר:2נושא רמת בסיס 

  
  על פי סדר ההגדה. ב; על פי המשנה. א:  סינופסיס של המקורות

  
  המשנהסדר פי -על –סינופסיס של המקורות . א

  
  הנושא  מקורות שונים  הגדה  תוספתא  משנה
  וסותארבע כ  1,2,10      א
  הקידוש    1  ג-ב  ב
  כרפס  11  2  ה  ג
, 9, 8, 7, 6, 3  4    ד

13  
  מה נשתנה

  ארבעת הבנים
 פסח מצה ומרור    9    ה
  ברכת הגאולה    10  ט  ו
הלל וברכת   12  13  ח-ו  ז

  המזון
  אפיקומן  5, 4  12    ח
  לא ללמידה        ט

  
  
  

  פי סדר ההגדה- על–סינופסיס של המקורות . ב
  

  הנושא  ות שוניםמקור  תוספתא  משנה  הגדה
  הקידוש    ג-ב  ב  1
  כרפס  11  ה  ג  2
  הא לחמא עניא        3
  מה נשתנה  13, 9, 8, 7, 6, 3    ד  4

  ארבעת הבנים
  עבדים היינו    יב    5

  מסובין בבני ברק
  אפיקומן  5, 4    ח  6
  מתחילה עובדי        7
  והיא שעמדה        8
  פסח מצה ומרור      ה  9

תחילת ההלל ברכת     ט  ו  10
  הגאולה

 -המוציא ומצה מרור         11
  כורך

  אפיקומן  5, 4    ח  12
  הלל וברכת המזון  12  ח-ו  ז  13
  שפוך חמתך        14
  המשך ההלל      ז  15
  יםשיר        16
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  משנה והגדה : ליל הסדר.  2נושא רמת בסיס 
  

  מטבעות לשון
   מלמדו אביו בן של דעתו ולפי/  אביו שואל הבן וכאן   ד  ,פסחים י, משנה

   חובתו ידי יצא לא   ה ,פסחים י, נהמש

  אושיב ליין גורם שהיום   ב    ,פסחים י, תוספתא

  קטנים ובנותיו בניו את המקרא   ז ,פסחים י, תוספתא

  דברים בו כופל היה  ט,  פסחים י, תוספתא

  מן ההגדה

  

שאר  / ָּכל ִּדְכִפין/ חגים וזמנים לששון , מועדים לשמחה
, כולנו זקנים, כולנו נבונים, כמיםואפילו כולנו ח/ ירקות 

ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל / כולנו יודעים את התורה 
ַאְּת   -ושאינו יודע לשאול / את שיניו ַהְקֵהה /  כפר בעיקר –

ְמִקיִמי / על שום מה / היה נותן בהם סימנים / פתח לו 
פדות על גאולתנו ועל  / ֵמַאְׁשּפֹת ָיִרים ֶאְביֹון, ֵמָעָפר ָּדל

/  ברינה יקצורו –הזורעים בדמעה / היינו כחולמים / נפשנו 
  חד גדיא / שפוך חמתך 

  שמא יקדים קנה לוושט ויבא לידי סכנה/ מאי דהוה הוה    א"ע קח פסחים ,בבלי

 בראוי אנשים / המדרש] מבית[ בבית לעמוד עת הגיע   א"ע קט פסחים ,בבלי
  ויין בשרב אלא שמחה אין / להן בראוי ונשים, להם

   לחבורה מחבורה יעקרו ]שלא[    ב"ע קיט פסחים ,בבלי

  תיר ולא תיר ,נים ולא נים  ב "ע קכ פסחים ,בבלי

  כי ישאלך בנך מחר  כ  ,ו דברים

 ,בא ,ישמעאל דרבי מכילתא
    יח ,פסחא

   זמן לאחר מחר ויש ,עכשיו מחר יש

 עומד יהא שלא / עלינו מטריחין שאתם הזה הטורח מה  א  ,י פסחים ,ירושלמי
  אחרת לחבורה ונכנס זו מחבורה

 לפי הכל / פרפראות לפניהם הביאו / ?סעודה סדר כיצד   י–ח  ,ד ברכות ,תוספתא
 כבוד לחלוק / הבית בעל כבוד לפי והכל ,האורחין כבוד
  שוות בריות דעת שאין לפי / ממנו שגדול למי או ,לרבו
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   רמת בסיס
  הורים וילדים  :3נושא 

  סרים הרעיוניים והתובנות המ

אולם .  כיבוד הורים–ברות יהכלול בעשרת הד, בחשומצוי הערך הזו בתשתית יחידה 
דאגת : הפותח את המהלך הטבעי של חיי  האדם, היחידה מתחילה דווקא בקוטב השני

המקנה להם את זהותם האישית ואת היחסים , ילדים נולדים לתוך משפחה. ההורים לילדיהם
הממד הבולט ביותר , עם היוולדו של הילד. והעמוקים ביותר אל עצמם ואל סביבתםהטבעיים 

  - ההורים אחראים לרווחת ילדיהם. בחייו הוא הדאגה והאחריות של  הוריו לגידולו ולטיפוחו
  . ת והרוחניתהפיסי ,תהכלכלי

 של  מסודרתה ולהעברלאחריות ההורים לחינוך הילדיםבעולמם של חכמים יש מקום מיוחד 
, והייחודי, נושא זה משקף את הדגש העצום. ערכי המסורת ושל אורחות החיים היהודיים
ההורים אחראים לפיתוחו הקוגניטיבי והרגשי . ששמה התרבות היהודית על לימוד והשכלה

,  האחריות כוללת גם לימוד תורה וגם לימוד מקצוע.של הילד כממד מרכזי ביחסם אליו
  .יןואפילו הכנה לחיי נישוא

הבנים הולכים ומקבלים .  המשקל מההורים אל הבניםמועתק  ,עם התבגרותו של הילד
וזוכים בהדרגה בעצמאות ובכבוד , ובעיקר החובה לכבדם, עליהם חובות כלפי ההורים

  . לשיקול דעתם בדבר המשך לימודיהם ובניית משפחתם

אלא גם הכרה , יפחתודה למי שילד גידל וט  משקפת לא רק הכרת"כיבוד הורים"מצוות 
  . במעמדם של ההורים כמחנכים ומורי דרך וכמעבירי המסורת ומייצגיה
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  הורים וילדים  :3נושא רמת בסיס 
  

  חובות ההורים בגידול ילדיהם:  פרק א

  

  חובות ההורים כלפי ילדיהם

  

  

  כל מצות הבן על האב  : המשנה א " קידושין כט ע,בבלי
  ? מאי כל מצות הבן על האב: מ
  כאילו מלמדו ליסטות:  עד-

, פסיקתא זוטרתא  גיל הבגרות
   כה ,בראשית

  

ר שמעון צריך "ר אלעזר ב"א: מ
  אדם להטפל בבנו 

 ך שפטרני מעונשו של זהברו: עד–

חיוב ההורים לדאוג למזונות 
  הילדים

  

 ב " כתובות מט ע'בבלי
  

 ב " כתובות סה ע,בבלי
  

  באושא התקינו ... אמר : מ
מאה זוזי ' ניה דואפיק מי:  עד-

  לצדקה 

  דרש רבי עולא רבה : מ

  בן שש:  עד-

 אבן ,שולחן ערוך  
   עא ,העזר

  חייב אדם לזון בניו ובנותיו : מ

  רק שישיאן : עד–

 –חובת פרנסת הילדים 
  תקנות חדשות

 - החוק במדינת ישראל
תקנות הרבנות 

  1944, הראשית

  1978משנת 

  15עד גיל 
  

  
   18עד 

   האםגם עלהוטלה החובה 

  חושך שבטו

  

  ו , כב, מדרש משלי

  

   חנוך לנער על פי דרכו: מ
כשתתקשה אין אתה יכול : עד –
  לה

   א,  א,שמות רבה  מרות וסמכות ההורים

  

חושך שבטו שונא בנו ואוהבו : מ
  בנוהג שבעולם ; שחרו מוסר

  ואותו ילדה אחרי אבשלום  :  עד-

 וילדים – סמכות ההורים 
  מתבגרים

 א "קטן יז ע מועד ,בבלי

  ]א"ריטבו ,י"רשוכן [

דאמתא דבי רבי חזיתיה לההוא : מ
   גברא דהוה מחי לבנו גדול

  . הכתוב מדבר:  עד-
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  הורים וילדים  :3נושא רמת בסיס 
  

  חינוך ולימוד תורה :פרק ב
  

חובת ההורים לדאוג ללימוד 
  תורה

  

  א" כתובות נ ע,בבלי
  

  אמר רב יצחק באושא התקינו : מ
  רבתינוקת בת תריסו: עד–

, בנים ובנות, לימוד תורה
  הורים וסבים

  א " קידושין ל ע,בבלי
  

אדידך על צוארי  ל רבא"א: מ
  דבריך  

עד דמייתי לינוקא לבית :  עד-
  מדרשא

 בבא בתרא כא ,בבלי ארגון חברתי של חינוך חובה
  א "ע

  

ברם זכור אותו האיש ... דאמר : מ
  לטוב  

  הליהוי צוותא לחברי:  עד-

   טו , ט, סוטה,ירושלמי  לימוד שפה ותרבות יוונית
  

  ... בפולמוס של אספסיינוס: מ
שתצא כלה באפיריון בתוך : דע–

  העיר 

   א , פאה א,ירושלמי  לימוד שפה ותרבות יוונית
  

מהו שילמד אדם ...  אתשאלו: מ
  את בנו יוונית  

' יבא עלי אם שמעתיה מר:  עד-
  יוחנן

  ד,  סוטה ג,נהמש  לימוד תורה לבנות 
  

 אם יש לה זכות היתה תולה לה : מ
  .הרי אלו מכלי עולם: עד–

  ב "דושין ל עי ק,בבלי  לימוד מקצוע
  

  ?  מנלן. להשיאו אשה: מ
דאגמריה , איכא בינייהו:  עד-

  . עיסקא

  קידושין א יא ,תוספתא  לימוד מקצוע
  

  אי זו היא מצות הבן על האב : מ
את מה נכנסין לתוכו ורואין :  עד-

  שבתוכו 

א "ע קידושין פב ,בבלי  
  ב"ע –
  

: רבי מאיר אומר: מ ] משנה[
דם את בנו אומנות לעולם ילמד א

   נקיה וקלה

  מצותי חקותי ותורותי:  עד–

            דרש בר קפרא :מ] גמרא[
עוד ינובון בשיבה דשנים :   עד–

  ורעננים יהיו 
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  הורים וילדים  :3נושא רמת בסיס 
  

  בוד אב ואםכי :פרק ג
  

המקורות במקרא לכיבוד 
  הורים

, ויקרא יט; כ יב, שמות
  ט-ז, שם כ; ג-א

  

ז , א,  קדושין,ירושלמי  חובות הבנים כלפי ההורים
    ]א"סא ע[

  
  

נוי תמן תנינן האב זכה לבן ב: מ
  בכח בעושר ובחכמה ובשנים 

כיל ומשקה ואילו הן מא:  עד-
  מלביש מנעיל מנהיג

  דרכי כיבוד הורים

  הלכה ואגדה

  גבולות החובות

 –ב " קדושין ל ע,בבלי
  ]קטעים [א"לב ע

  

  

תנו רבנן נאמר כבד את אביך : מ
  מהונך' ואת אמך ונאמר כבד את ה

שאלמלי דרתי ביניהם :  עד-
  ציערוני

ב עולא עד היכן בעו מיניה מר: מ
  כיבוד אב ואם  

  אמר אי ידעי לא נפקי:  עד-

 זהו איזהו מורא ואי,תנו רבנן: מ
  כיבוד  

מאי נפקא ליה מיניה לביטול :  עד-
  מלאכה

 –גבולות חובת כיבוד הורים 
  בימינו

,  ח,ת יביע אומר"שו
   כב   ,עהדרה יו

  

 בחורה שציוה עליה ,שאלה: מ
   אביה

    ש"ע. ושנואים לפני המקום:  עד-

  ת מחנה חיים"גם בשו: מ

שיטא ליה שאין חילוק בין דפ: עד–
  בן לבת

  לבל יקח מהן אשה ומצוים עליו :מ

ואין , אינה צריכה לשמוע לו:  עד-
  בזה משום מצות כיבוד אב ואם

לימוד תורה בניגוד לרצון 
  הורים

  מב  א , בראשית רבה

  

א בן הורקנוס שהיו "מעשה בר: מ
  אחיו חורשים 

  וה בם כאחיוש:  עד -
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   הורים וילדים.  3נושא רמת בסיס 
  מטבעות לשון

   א"ע כט קידושין ,בבלי
  

 כאילו  / במים להשיטו  /  גרמא שהזמן עשה מצות
    /  ליסטות מלמדו

  ברוך שפטרני מעונשו של זה  בראשית כה , פסיקתא זוטרתא
  ב " כתובות מט  ע,בבלי

  
עורבא בעי בניה וההוא /  יארוד ילדה ואבני מתא שדיא 

  / גברא לא בעי בניה   
  קטנים קטני  ב " כתובות סה ע,בבלי

   אבן העזר עא א ,רוךשולחן ע
  

   /אמם אבי מבית להם שנפלו נכסים
  בו ופוצרין אותו ומכלימין בו גוערין

  והולך בהם מתגדל הוא  ] ו[כב  , מדרש משלי
   א ,שמות רבה

  
 מן בנו המונע/  לחייו עד עמו יורד / בנוהג שבעולם 

 / הבריות את מלסטם/  רעה לתרבות יצא / המרדות
    / סוף להם יןשא/  הרבה קשים דברים

  דמילתא דאורחא משום  א"הריטב; א" מועד קטן יז ע,בבלי
  / יורד עמו לחייו / אדם מתגלגל עם בנו   א" כתובות נ ע,בבלי
  /  דרכו פי על לנער חנוך / אדידך על צוארי דבריך    א"קידושין ל ע, בבלי

 עד בנו ולבן ולבנו לו למדו .../כאילו הכתוב עליו מעלה
    / סיני מהר קבלה כאילו  / !ורותהד כל סוף

  א " בבא בתרא כא ע,בבלי
  

ליהוי  / שבע כבן שש כבן/ברם זכור אותו האיש לטוב  
  צוותא לחבריה

שתצא כלה באפיריון בתוך / בפולמוס של אספסיינוס     טו, סוטה ט,ירושלמי
  העיר 

     א, פאה א,ירושלמי
  

 יוונית בתו את ללמד / לילה ולא יום לא שאינה בשעה
  ...יבא עלי אם שמעתיה מ / לה תכשיט שהוא מפני

 מכלי  / שוטה חסיד / ותפלות קב  ] /לו [זכות תולה לה  ד,  סוטה ג,משנה
  .עולם] מבלי[

   אינשי עלה קפצו  קידושין ל עמוד ב , בבלי
   יא , קידושין  א,תוספתא

  
 הכל / אומנות בידו שיש כל / האשה ואחד האיש אחד

   ]פרוץ [גדור לכרם דומה / בה מסתכלין
  ב-א" קידושין פב ע,בבלי

  
 עשירות ולא האומנות מן עניות לא/ אומנות נקיה וקלה 

  זכותו לפי הכל/   האומנות מן
    /פרנסתי את וקפחתי, מעשי תיוהרע

   / ליסטים אומנות שאומנותן
שדלתו שמ / השוה הכתוב כבוד אב ואם לכבוד המקום  א" לב ע–ב "דושין ל עיבבלי ק

עדיין לא /  כל ממון שבעולם/ יודע אני בכם  / בדברים
   / הגעת לחצי כיבוד
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  מורחבת הרמ
  משפט ויושר  :4נושא 

  המסרים הרעיוניים והתובנות 

 שיקולים מוסריים – "חוק הלב" שבין החוק היבש לבין "אזור התפר"הכרת : במוקד היחידה
התחום הרחב של נושאים . נים משורת הדין לפהתנהגואנושיים המכוונים את האדם הרגיש ל

  ."דיני יושר" )בעקבות המשפט האנגלי(אלה מכונה בחוק הישראלי 

לתלמידים בחטיבה .  הטבעיקבכמה תחומים קיים פער בין הוראות החוק לבין חוש הצד
הקובע , קשה להם לקבל שהאופי הכללי של המשפט. העליונה יש רגישות גבוהה לצדק

  .עלול לגרום במקרים מיוחדים לתוצאות הנראות כעיוות הצדק, סטנדרטים אחידים

ביחידה זו אנו עוסקים במקורות המדגישים את פתיחותה של ההלכה התלמודית לשיקולים 
.  לעתים את הדין הפורמלי בפני שיקולים אלה"לכופף"ואת נכונותה , יושר ושלום, של צדק

 – לרמות שונות של מחויבות ערכית לפתח אצל התלמידים רגישות: מטרת הדיון במקורות
  . כנורמות מחייבות או כהמלצותם של הערכיםולדרכים השונות של מימוש

השונות במטען הערכי ובמידת , "דיני יושר"המקורות ביחידה זו מלמדים על כמה רמות של 
  . הלכתי שלהן-החיוב המעין

הן נוצרו מתוך ; "טובועשית הישר וה"בראש הסולם נמצאות ההלכות המשקפות את הציווי 
למטה מהן מצויות . אך מופעלות כחיוב משפטי עם גמישות מסוימת, שיקולים של יושר
אלו הן המלצות תקיפות להתנהגות הראויה של אדם ; "לפנים משורת הדין"ההנחיות לפעול 

  . שלעתים הן הופכות גם להלכה גמורה, הגון

וההלכה , יים לשם מניעת סכסוכיםהן מנהגים עממ" מפני דרכי שלום"ההלכות שנקבעו 
התלמיד אמור להבחין בין צורתן המשפטית . התלמודית הכירה בהן כנורמות מקובלות

  ".  לפנים משורת הדין"הדומה לסיווג , הרגילה לבין רמת התוקף שלהן

אין רוח "התנהגויות ש: בין הלכה לאגדהשהיחידה חותמת בדיון במקורות המצויים על הגבול 
. ורק צורתן החיצונית היא של הלכות, אלו הן המלצות ערכיות, למעשה". ה מהןחכמים נוח

  . במקום פסיקה מופיע בהן גינוי להתנהגות בלתי ראויה
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  משפט ויושר  . 4 נושא -  רמה מורחבת
  

  ועשית הישר והטוב.  פרק א

  

  על דרך הפשט : מ  ן על דברים  ו יח"רמב  הישר והטוב

   בכל עניין תם וישר:עד–

ההוא גברא דאפקיד כיפי : מ  א"לה ע  בבא מציעא,בבלי  שומא הדר לעולם
  ועשית הישר והטוב: עד–

אמר ליה רב חסדא לרמי : מ ב" ע–א"כ ע קמא בבא ,בבלי  הדר בחצר חברו
  להעלות לו שכר :  עד-
  )רב פפא: לפני(

  אמר רב סחורה : מ  א"כא  ע קמא בבא ,בבלי  הדר בחצר חברו

 בציבי משתמיש ביה:  עד-
  ותיבנא

  

  הנושא את האשה : מ  ב- א, כתובות  יב,משנה  כופין על מידת סדום

  דמי מזונות  :  עד-
  הפקחים : מ

  שאת עמי:  עד-

ההוא , לא יאמרו שניהם: מ  א"קג ע  כתובות,בבלי  כופין על מידת סדום
  גברא 

  על מדת סדום:  עד-

–א"קח ע  בבא מציעא,בבלי  בר מצרא
  ב"ע

האי מאן .. דהאמר רב יהו: מ
, לאשה וליתמי ולשותפי:  עד-

לית בה משום דינא דבר 
  מצרא 

- ה,יב ם הלכות שכנים"רמב  בר מצרא
  יד-יג;  ט

  המוכר קרקע שלו לאחר : מ

בעל המצר מעות :  עד-
   .ויקנה

  המוכר ליתומים קטנים : מ

 שתעמוד הקרקע בידה:  עד-

  ן ארעא רוניא זב: מ  א"ה ע  בבא בתרא,בבלי  רוניא ורבינא

  ארבעה לצללא:  עד-
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   משפט ויושר  :4 נושא -  רמה מורחבת
 

  לפנים משורת הדין. פרק ב
  

א , מכילתא דרבי ישמעאל  המקור בתורה
  ב, יתרו, דעמלק

  והודעת להם את הדרך: מ

  לפנים משורת הדין:  עד-

  אמר רבי יוחנן משום:מ  א"ז ע ברכות, בבלי  הקדוש ברוך הוא מתפלל

  נים משורת הדיןלפ:  עד-

  רבי ישמעאל ברבי יוסי: מ  ב"ל  ע  בבא מציעא,בבלי  מעשה ברבי ישמעאל

ולא עבדו לפנים :  עד-
  משורת הדין

רב יהודה הוה שקיל ואזיל : מ  ב"כד ע  בבא מציעא,בבלי  השבת אבדה
  לפנים משורת הדין:  עד-

   איתמר המראה דינר: מ  ב"צט ע  בבא קמא,בבלי  המראה דינר לשולחני

אשר יעשו זו לפנים :  עד-
  משורת הדין

  רבה בר בר חנן : מ  א"פג ע  בבא מציעא,בבלי  סבלים ששברו חבית

 וארחות צדיקים תשמור:  עד-

 בבא מציעא  כד ,תוספות  המדרשים וההלכות
  "לפנים"ה "ד, ב"ע

  מאשר יעשון נפקא לן : מ

לכך מייתי קרא למען :  עד-
  תלך בדרך טובים

  
  
 

   שלום ומידת חסידותדרכי. פרק ג

  

   אין ממחין ביד ,משנה: מ  )ג"מז ע( ט ,ה  גטין,ירושלמי  דרכי שלום

  וברוך שהבדילנו מהן:  עד-

 המצניע את הקוץ ,משנה: מ  א"ל ע  בבא קמא,בבלי  חסידים הראשונים
  . חייב בנזקן:  עד-

  ר חסידים הראשונים "ת: מ

  מילי דברכות:  עד-

  
  



 49

  שפט ויושר   מ:4 נושא -  רמה מורחבת
 

דתניא גזל אחד מחמישה  : מ  ב" קג  ע בבא קמא,בבלי  גזל מחמישה
  גזילה לכל אחד ואחד  :  עד-

מעשה בחסיד אחד שלקח : מ
שתשלם לכל אחד :  עד-

  ואחד

   ו - ה; ג, בבא מציעא ד,משנה  האונאה

  היכא ... ואם היה מכירה: מ  ב" נב ע בבא מציעא,בבלי  מידת חסידות באונאה 

אין לו עליו ... הכי קאמר:  עד-
  אלא תרעומת

  
  

  אין רוח חכמים נוחה הימנו. פרק ד
  

  האומר איש פלוני בני : מ    ה,בבא בתרא ח,משנה  העדפה בירושה
נוהגין כשורה זכור :  עד-

  לטוב
  פרוסבול אינו משמט : מ  ט; ד- ג, שביעית י,משנה  החזרת חוב בשמיטה

  או העדים:  עד-
  עיתהמחזיר חוב בשבי: מ
  נוחה הימנו:  עד-

  תנן התם המחזיר חוב : מ  ב" לז ע  גטין,בבלי  
בהאי צורבא מרבנן :  עד-

  מעיקרא
 צה - ב" צד ע בבא קמא,בבלי  הגזלנים שהחזירו

  א"ע
תנו רבנן הגזלנים : מ

  שהחזירו 
  שויוה רבנן כדליתא:  עד-

  המטלטלין קונים : מ  ב - א, בבא מציעא  ד,משנה  קניין מטלטלין
   המטלטלין תא: עד -
  משך הימנו פירות ? כיצד: מ
  שאינו עומד בדיבורו:  עד-

  ב " מז ע בבא מציעא,בבלי  "מי שפרע"
  

  א" מח ע–ב "מז ע, שם

  כיצד משל הימנו פירות : מ
  דבר הנקנה מיד ליד :  עד-
  תנן אבל אמרו: מ
  לא קאי באבל:  עד-

   - בדברים והנושא ונותן  תוספתא בבא מציעא  ג  יד   "מי שפרע"
  אין רוח חכמים נוחה הימנו
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   משפט ויושר  :4 נושא -  רמה מורחבת 

  מטבעות לשון
  פרקו נאה   ן על דברים  ו יח"רמב

ומה חיסרו , וכי מה עשה לו/ בנטירא בר זוזא ] סגי לי [ א" כא ע–א "בבא קמא כ ע, בבלי
  נתיישב בדבר/ ? ומה הזיקו

  ותו על מידת סדוםכופין א  א"כתובות קג ע, בבלי

  ארבעה לצלא ארבעה לצללא  א"בבא בתרא ה ע, בבלי

  שיכבשו רחמי את כעסי  א"ברכות ז ע, בבלי

בן גילו נוטל אחד / במלתא בעלמא הוא דאוקמיה   ב"בבא מציעא ל ע, בבלי
  מששים בחוליו

  תרתי  ב"בבא מציעא כד ע, בבלי

  כתוב אפנקסי דין עסק ביש  ב"בבא קמא צט ע, בבלי

  ...אין לך תקנה עד ש/ לא זו דרך מוציאתו מידי עבירה   ב"בבא קמא קג  ע, בבלי. 17

/ אין לו עליו אלא תרעומת / יניח לנו רבי טרפון במקומנו   ו -ה; ג, בבא מציעא ד, משנה
  שאינו אלא נפש רעה

  מידת חסידות שנו כאן  ב"בבא מציעא נב ע, בבלי

  זכור לטוב  ה, בבא בתרא ח, משנה

לא הוה ביה דעתא בהאי צורבא / ותלי ליה עד דאמר הכי   ב"גטין לז ע, יבבל
  מרבנן מעיקרא

 צה -ב "בבא קמא צד ע, בבלי
  א"ע

בעושה / מפני כבוד אביהם / אפילו אבנט אינו שלך 
  מעשה עמך

  מי שפרע  ב -א, בבא מציעא ד, משנה

 מח –ב "בבא מציעא  מז ע, בבלי
  א"ע

  יד , בבא מציעא  ג, תוספתא

  דבר הנקנה מיד ליד/ נשרפו חיטיך בעליה 

  כל המבטל את דבריו
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  מורחבת הרמ
   דברים שבינו לבינה–משפחה וזוגיות   :5נושא 

  המסרים הרעיוניים והתובנות 

הטיפול ההלכתי .  ל"ביחידה זו אנו מתוודעים אל עיצוב יחסי הזוגיות והמשפחה במקורות חז
ל על מהות " השונים חושפים בפנינו את השקפות חזההגות המדרשית והאגדית בנושאיםכן ו

הזוגיות והאהבה את  ל"ים חזדימעמ, בצד הקמת משפחה. האדם ועל אופני קיומו הראויים
ועירבו בכך , זוג מתאים ל היו מודעים לחשיבות הרבה של מציאת בן"חז. כערכים בפני עצמם

ערכי המשפחה לבין ערך הייתה לעתים התנגשות בין  , באליטה של החכמים. ה"את הקב
  .ואנו למדים על דרכי התמודדות שונות עם המתח, לימוד התורה

 לתלמידים ספקהמקורות העוסקים בצדדים המשפטיים והטקסיים שבעריכת הנישואין נועדו ל
הדיון הרציני בטקסים ובטקסטים .  יותר עם הטקסים המוכריםמעמיקיםהיכרות ותובנות 

  . החברתיהד להתקשרות הזוגית ולביטוייהמשולבים בהם חושף את הכבו

המסר הראשי של . ביחידה עוסקים בחובות ובזכויות ההדדיות של בני הזוגרבים מקורות 
 )כתובה(בחוזים ,  בחוקים)שהיהאזכויות בעיקר (יש לעגן את הזכויות ש  הואהמקורות

גלה ת המקורות ההלכתיים מיספר. ולא להסתמך רק על הרגשות, ובמנהגים חברתיים
ה ברכושה וברווחיה תבשליט, שהימעמדה העצמאי של האבהתפתחויות משמעותיות 

  . ובעיצוב היחסים עם בעלה ועם הורי בני הזוג

העילות : גם היא שאלות ערכיות חשובותמעמידה  – במצבי משבר –פירוק הנישואין סוגיית 
שה לאחר ית האדרכי הפרידה הנאותות והדאגה לרווח, )משני הצדדים(לפירוק נישואין 

  . הגירושין
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   דברים שבינו לבינה–משפחה וזוגיות  :5 נושא -  רמה מורחבת
  

   על הנישואין.פרק א
  

  אמר רבי תנחום : מ  ב"סב ע יבמות,  בבלי  על זוגיות

  ולא תחטא:  עד-

  את אשתוהאוהב : מ

  שלום אהלך:  עד-

  א"סג ע יבמות, בבלי  "מוצא"או " מצא"

  

  ב-א"סג ע יבמות, בבלי

  אמר רבי אלעזר כל אדם : מ

  על רגליו:  עד-

  רבי חייא הוה : מ

  מר ממוות את האשה:  עד-

  דבר אחר מצא אשה מצא טוב: מ   ג,מדרש תהלים נט  

  מצא אשה מצא טוב:  עד-

 סד –ב "סג ע  יבמות,בבלי  פרו ורבו
  א"ע

  תניא רבי אליעזר אומר כל מי : מ

  על העצים ועל האבנים:  עד-

  למדה תורה דרך ארץ : מ   יג ,סוטה ז, פתאתוס  מה קודם

   אירש אשה:  עד-

  דרך בעלי דעה : מ   ה יא,דעותהלכות ם "רמב  

  עמו' משכיל וה:  עד-

  , תורה-אשה
  ?אשה-תורה

 ל –ב "כט ע דושיןיק, בבלי
  א"ע

  ללמוד תורה ולישא אשה : מ

  ועד עשרים וארבעה:  עד-

  , ב" כט עקידושין ,תוספות  
  א להוהא לן וה: ה"ד

  פירוש בקונטרס : מ

  לתלמידים שלפניו מבבל:  עד-

  רבי לוי פתח : מ   א,ויקרא רבא ח  ?מי מזווג זיווגים

  על כרחן שלא בטובתן:  עד-

  וקראו לו זקני עירו : מ  א"מד עיבמות , בבלי התאמה בין בני הזוג

  תשים קטטה בביתך:  עד-

  יתיב רב אמי ורב אסי :מ  ב"ס ע, בבא קמא, בבלי  

  קרח מכאן ומכאן:  עד-

  המקדש את האשה : מ   ו, סוטה ה,תוספתא  

  ורבייה מן העולם:  עד-
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  צדדים משפטיים וטקסיים.  פרק ב
  

  

     א ,דושין  אי ק,משנה ?שהיאיך מקדשים א

  ר כיצד בכסף "ת: מ  ב"ה ע  דושיןיק, בבלי ?איך מקדשים בכסף

  אין כאן בית מיחוש:  עד-

  ר הרי את אשתי "ת: מ  א"ו ע דושיןיק, בבלי  לשונות קידושין

  קורין לארוסה חרופה:  עד-

  אמר שמואל קדשה בתמרה : מ  ב"ע–א"יב ע דושיןיק, בבלי  קידושי ספק

  דסבירא להו כאביי ורבא:  עד-

    משנה כתובות ב ה  קידושי ספק

  ואישתביין בנתיה דמר שמואל : מ  א" בלי כתובות כג עתלמוד  קידושי ספק

  ?ם בצד איסתן ותיאסריעד:  עד-

קידושין בעצמו או 
  ?בשלוחו

  האיש מקדש בו ובשלוחו : מ  א "מא ע דושיןיק, בבלי

  בפלוני אני רוצה:  עד-

, א"קידושין מא ע ,תוספות  
  ה אסור לאדם"ד

  אסור לאדם: מ

  עגונה לעולם:  עד-

סין ברכות האירו
  והנישואין

  ח–ב "ז ע כתובות, בבלי
  א"ע

  ברכת האירוסין מאי מברך : מ

  עד תריסר ירחי שתא:  עד-

  נוסח הברכות  כד ,אישות גהלכות ם "רמב  

כיצד מרקדין לפני 
  ?הכלה

  ? ר כיצד מרקדין לפני הכלה"ת: מ  א"יז ע כתובות, בבלי

  יש עמו כל צרכו אין מבטלין:  עד-

  
  
  

  שה בנישואיןיהם וזכויותיהם של הבעל והאחובותי.  פרק ג
  

    טז- טו,שמות כב  תולדות הכתובה

  בראשונה כשהייתה :מ   א, כתובות יב,תוספתא  תולדות הכתובה

  לכתובתיך דא:  עד-

לד ( יא ,ח  כתובות,ירושלמי  תולדות הכתובה
  )ב"ע

  בראשונה הייתה מונחת : מ

  קשה בעיניו לגרשה:  עד-
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  אמר רב יהודה בראשונה : מ  ב"פב ע כתובות, בבלי  תולדות הכתובה

  אחראין לכתובתה:  עד-

, ב"פב ע כתובות ,תוספות  תולדות הכתובה
  ה בתחילה"ד

  בתחילה:  מ

  להוציא מעות וליתן לה:  עד-

התחייבויות הבעל 
  בכתובה

    יא-ז, שמות כא

    יב-ז,  כתובות  ד,משנה  תנאי כתובה

זכות החידוש 
  בכתובה

  אף על פי : מ  א,  כתובות  ה,משנה

  בעילת זנות:  עד-

  האב זכאי : מ  ד,  כתובות ד,משנה  

  חלילים ומקוננת:  עד-

מזונותיה תחת מעשי 
  ?ידיה

 –ב "מז ע כתובות, בבלי
  א"מח ע

  ' חייב במזונותיה וכו: מ

  בבגדה יוציא ונותן כתובה:  עד-

  ואלו מלאכות : מ  ב"נט ע כתובות, בבלי  תחייבויות האשהה

  כלי פשתן:  עד-

  אמר רב הונא יכולה : מ  ב"נח ע כתובות, בבלי  הזכות לוותר

  תחת מזונות:  עד-

  דתניא האומר לאשה : מ  א" נו עכתובות, בבלי  הזכות לוותר

  שבממון תנאו קיים:  עד-

-ט, ו, אישות הלכות ם"רמב  הזכות לוותר
  י

  ובמה אמרו  :מ

  שבממון:  עד-

  כיצד כגון שקידש : מ

  .כיוצר בזה:  עד-

  נושא אדם אישה : מ   ז , כתובות ד,תוספתא  הזכות לוותר

  אין כלום אחר הקיצה:  עד-

ייבום הלכות , ם"רמב  הכתובה
   לג,וחליצה ד

   ביום פלוני ,טופס הכתובה: מ

  והכל בריר ושריר וקיים:  עד-

חובות הבעל 
  יגיםבמצבים חר

  נישבית חייב לפדותה : מ  ב-א"נב ע כתובות, בבלי

  אדם חשוב שאני:  עד-
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, אישות יבהלכות , ם"רמב  סקירה כללית
  ד-א, יג, שם; יב-ז

  

  המדיר : מ   ו, כתובות ה,משנה  "ודבק באשתו"

  רבי אליעזר:  עד-

 סג –ב " סב עתכתובו, בבלי  
  א"ע

  הספנים אחת לששה : מ

  ונח נפשיה:  עד-

  רבי חנניה בין חכינאי : מ

  ויהיב ליה פלגא מממוניה:  עד-

  רבי חנניא בין חכינאי  :מ   ח,ויקרא רבא כא  

  חזרה נפשה לגופה:  עד-

  רבי עקיבא איתקדשת : מ  א"נדרים נ ע, בבלי  

  ואשתריי ואשתרי:  עד-

  
  
 

    יןעל הגירוש. פרק ד

    ד-דברים כד  א  הגירושין במקרא

     א , גטין ג,משנה  כתיבת גט

  כתב לגרש את אשתו : מ  ב"כד ע גטין, בבלי  
  דאין ברירה:  עד-

  אמר רב יהודה אמר שמואל : מ  ב"לד ע גטין, בבלי  

  וכל שום שיש לה:  עד-

    ב-א,  גטין ד,משנה  ביטול גט

  מאי , םמפני תיקון העול: מ  א"לג עטין ג, בבלי  

  ואפקעינהו רבנן לקידושין מיניה:  עד-

    י,  גטין ט,משנה  עילות לגירושין

  עקיבא אומר אפילו מצא אחרת ' ר: מ  ב " ע–א "גטין צ ע, בבלי  

  והוא יושב לבטח אתך:  עד-
  כי שנא שלח : מ

  ואשת בריתך:  עד-

    י-ז, משנה כתובות ז  
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  נשא אשה ושהה עמה : מ  א  ל, שיר השירים רבה  

  ונפקדו, והתפלל עליהם:  עד-

  לא יבטל : מ   ו , יבמות ו,משנה  

  פרו ורבו:  עד-

  נשא אישה : מ   ד, יבמות ח,תוספתא  

  ליבנות ממנה:  עד-

     ז, כתובות ה,משנה  מורדת ומורד

 סד –ב "סג ע כתובות, בבלי  
  א"ע

  י דמיא מורדת היכ: מ

  לית לה מזוני מבעל:  עד-

  וששאלת אשה שיש לה בעל : מ  ו, ש מג"ת הרא"שו  "מאיס עליי"טענת 

  י"מה שעשו עשוי ושלום אבהר:  עד-

 ,אישות ידהלכות  ,ם"רמב  
  ח

  האשה שמנעה בעלה : מ

  שתיטול ותצא:  עד-

-תקעב, א א"ת הרשב"שו  
  תקעג

  וששאלתם בראובן :מ

  לו כל סיעתוולא הודו :  עד-

  ומבשרך לא תתעלם : מ  ויקרא רבה  לד  יד  לאחר הגירושין

  משום ומבשרך לא תתעלם:  עד-

  ביומי דרבי תנחומא :מ

  ונתרווח העולם:  עד-
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  מטבעות לשון
 –זכה "] עזר כנגדו /  ["כל אדם שאין לו אשה אינו אדם   ב-א"סג ע  יבמות, בבלי

מאירה עיניו ומעמידתו על /  כנגדו   –לא זכה , עוזרתו
  ? מצא או מוצא/  רגליו 

  נפשי חשקה בתורה ...  /  יש נאה דורש ונאה מקיים  א" סד ע–ב "סג ע יבמות, בבלי

  נתמנתה לאדם פרנסה    יג,סוטה ז, תוספתא

  יהיו מעשיך הפוכין :] קללותב/  [דרך בעלי דעה    יא,דעות ההלכות  ,ם"רמב

  תיפח עצמותיו   /  ?  ריחיים בצוארו ויעסוק בתורה  א" ל ע–ב "כט ע דושיןיק, בבלי

  כקריעת ים סוף .. קשה   א,ויקרא רבא ח

  כלך אצל שכמותך /  משיאין לו עצה הוגנת לו   א"מד עיבמות , בבלי

  נמצא קרח מכאן ומכאן  ב"ס ע בבא קמא, בבלי

  אין כאן בית מיחוש  ב"ה ע  שיןדויק, בבלי

  הפה שאסר הוא הפה שהתיר   ה, כתובות ב,משנה

טב למיתב טן דו מלמיתב /  מצוה בו יותר מבשלוחו    א"מא ע דושיןיק, בבלי
  ארמלו 

  

  , א"מא ע דושיןיקתוספות 
  ה אסור לאדם"ד

  שבכל יום ויום הגלות מתגבר עלינו

ישבחנו בעיניו או יגננו , ן השוקמי שלקח מקח רע מ  א"יז ע כתובות, בבלי
לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם  / ? בעיניו

 /  ויעלת חן–לא כחל ולא שרק ולא פירכוס /   הבריות
   אין כבודו מחול –מלך שמחל על כבודו 

; ח יא; תלמוד ירושלמי כתובות
  ב"לד ע

  קשה בעיניו לגרשה/ קלה

  :וְָיְצָאה ִחָּנם ֵאין ָּכֶסף/   ַיֲעֶׂשה ָלּה ְוִאם ְׁשָלׁש ֵאֶּלה לֹא  יא-ז, שמות כא

  ]שיעמום[שהבטלה מביאה לידי זימה  / יושבת בקתדרא  ב"נט עכתובות , בבלי

  והכל בריר ושריר וקיים/  ואפילו מגלימא דעל כתפאי   ד לג, ייבום וחליצה, ם"רמב

  כתובות, בבלי
  ב" ע–א "נב ע

ולבסוף , מאי סברמעיקרא / עשינו עצמינו כעורכי הדיינין 
  אדם חשוב שאני/ ?  מאי סבר

   שלה הוא–שלי ושלכם / צניע ומעלי  א" סג ע–ב " סב עכתובות, בבלי

  חזרה נפשה לגופה/ צפה רבי עקיבא ברוח הקודש     ח,ויקרא רבא  כא

  מפני תיקון העולם   משנה גטין ד ב
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  ?מה כוח בית דין יפה  א"גטין לג ע, בבלי

  מצא אחרת נאה הימנה/ הקדיחה תבשילו   י , ט משנה גטין

  ]דהא, דלמא אלא, או[משמש בארבע לשונות " כי"  א "גטין צ ע, בבלי

  כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עלו דמעות  ב"גטין צ ע, בבלי

  נסתחפה שדהו   ח, כתובות ז,משנה

  מורדת על בעלה   ז, כתובות ה,המשנ

 מחניפיתו -גברא רבה ... משום ד / סייעתא דשמיא הוה  א" סד ע–ב "סג ע כתובות, בבלי
   ? ליה

   עשוי –מה שעשו / למה נכניס ראשינו בין הרים גדולים   ו, ש מג"ת הרא"שו

ן שאין הח/ יש רגלים לדבר / כסבור שהיא בשלום עמו   תקעג-תקעב, א א"ת הרשב"שו
  ולא הודו לו כל סיעתו  / והמיאוס תלויים אלא ברצון הלב

  ונתרווח העולם, ירדו גשמים/ מעשה נסים הן    יד,ויקרא רבה לד
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  רמה מורחבת
   עם וארצו :6נושא 

  המסרים הרעיוניים והתובנות 
המקורות . לארצו ולתרבותו, הקשר לעמו: לאומית של אדםו העל שלושה דברים עומדת זהות

רגשות והשקפות , בו משתלבים יחד אמונותש,  מרחב ערכי עשיר ועמוקסים זו פורביחידה
  . על מקומו של אדם מישראל

 הפך לאדם שיכול "תלמודי"האם היהודי ה: ולחלופין?  ל"האם ייתכן קיום יהודי שלם בחו
  ? להתקיים בכל מקום ואינו זקוק למסגרת הארצית

 במהלך הדורות, ירידה ממנההיה לארץ ויעלה: המקורות פורסי יריעה רחבה של נושאים
לארץ יחס רגשי ;  היחסים בין מרכז ותפוצות;ובתנאים חומריים ותרבותיים שונים מאד

מקום כ? נוסטלגיכזיכרון ? כמרכז רוחני - ארץ ישראל  ;]הלכה[שלו ותרגום מעשי ] אגדה[
  ? תקווה לחידוש חיים לאומייםכמוקד של ? להיקבר בו

במסגרת זו נכלל מבחר ; משמעות הגלות ועומק הכיסופים לגאולה: ידהנושא מרכזי ביח
  ". אגדות החורבן"מ

תלמוד החל ב: יה פסיבית למשיחיהמקורות חושפים גם אידאולוגיות של גלות וציפ, מצד שני
  . לטיעונים אלהם ציונייםרבנישל תגובות בו, התנגדות החרדית לציונותכלה בו

תחו את המסרים של המקרא יל פ"חז.  ממד תאולוגילקשר של העם עם הארץ היה  גם
שלפיהם הארץ היא הבטחה וייעוד לעם ישראל והעצימו אותם לרמה של ייצוג יחסי אמונה 

  .  והאל עצמו מחכה לשיבת בניו לביתו,  אין לו אלוה–כביכול מי שאינו בארץ ; וכפירה
את האוניברסליות של ארץ אינה מרדדת - האם ההדגשה הגדולה של הקשר עם,מאידך גיסא

   !הרי האל נמצא בכל מקום? תהשקפת עולם מונותאיסטי

ולא פחות מזה לדילמות , העיסוק במקורות ייחשפו התלמידים למטענים הערכייםאגב 
  . והן נמשכות עד ימינושלא פסקו עם חתימת התלמוד, החריפות

 הגבוהה של )שירית(  הרמה הספרותית הואהאופייני במיוחד למקורות ביחידה זו, ממד נוסף
 אלא ,נראה שהנושא עורר אצל חכמים והוגים לא רק מחשבות ואמונות.  רבים מהמקורות
  . ליופיים של שירי ארץ ישראל המתחדשת)למרות המרחק בזמן(בדומה , רגשות עמוקים
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  ?ל" האם ייתכן קיום יהודי בחו–עם בארצו . פרק א
  

רץ הטובה אשר נתן הא"
  "לך

   יב-יא, ם יאש ; י-ז, דברים ח

  י לבראשית א א"רש בורא העולם וירושת הארץ
  

  אמר רבי יצחק, בראשית: מ

  .ונתנה לנו:  עד-

  ' ויאמר ה: מ  ג, בראשית רבה עד   בארצו–מקום העם 

  אהיה עמך:  עד-

  ץ ישראלישרה אדם באר: מ  ה-ג,  עבודה זרה ד,תוספתא  איסור הירידה מהארץ

  כאילו אינה מכובשת:  עד-

  הכל מעלין: מ  ב"קי עכתובות , בבלי  רץ ישראלהכל מעלין לא

  כתובה דאורייתא:  עד-

עליה  ,ישיבת ארץ ישראל
ירידה  , דחיקת הקץ,לארץ

  קבורה בארץ, ארץהמ

 קיא –ב "קי עכתובות  ,בבלי
  א"ע

  ר לעולם ידור אדם"ת: מ

  יושבת בת בבל:  עד-

  חיבת הארץ

  יית חכמים לארץעל

  אמר רב חסדא מאי : מ  ב-א"קיב עכתובות  , בבלי

  תאנה וגפן נתנו חילם:  עד-

 -עללה נחותה הוה אידמיך : מ   ג  ,יב  כתובות,ירושלמי  קבורה בארץ ישראל
  וכפר אדמתו עמו: עד

 קיב -א "קי עכתובות , בבלי  השתהות מעליה לארץ
  ב"ע

  ריש   לקיש  הוי סחי : מ

   שהרקב שולט  בוכארז:  עד-

  והלוקח בית בארץ ישראל: מ  ב"פ ע בבבא קמא, ליבב  יישוב ארץ ישראל

  משום ישוב ארץ ישראל:  עד-

  מעשה ברבי יוסי: מ  ב"ג ע חגיגה, בבלי  עולי מצרים ועולי בבל

   וחזרו,עיני יוסי למקומן:  עד-

  אכלוכי סליק רבי זירא : מ  ב"יח ע חולין, בבלי  י"מנהגי בבל כפופים לא

  אין דעתו לחזור הוה:  עד-

י "סמכות וכפיפות בין א
  לבבל

  אם היה מומחה לרבים: מ  א"ה ע סנהדרין, בבלי

  העומדים על הגבולין:  עד-
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  כמיהה ועליה לארץ במהלך הדורות. פרק ב
  

מצוות כיבוש הארץ : ן"הרמב
   בכל הדורות–והישיבה בה 

ן לספר "רמבהשגות ה
  "שכחת העשין"; המצוות

 -מצווה רביעית .. לבד ראה: מ
  כעובד עבודה זרה: עד

 –הכיבוש והישיבה : גלותיות
  רק בימות המשיח

  ליאון-יוסף די' תגובת ר
  מפרש ספר המצוות

  מצוות ירושת הארץ: מ

  אין מצווה לדור בה:  עד-

 - הדר בארץ ישראל ,אלהש: מ   סט, גיחווה דעתת "שו   וישיבה בארץ–כבוד הורים 
  ולחזור לארץ ישראל: עד

, רמ  יורה דעה,שולחן ערוך   וקיום מצוות–כיבוד הורים 
  טז-טו

  אמר לו אביו לעבור: מ

  אין לו לחוש לצוואתו:  עד-

 רק בימות –עליה וגאולה 
  המשיח 

רבי אליעזר בן משה 
 יד-כתב, מווירצבורג
  ב" ע106, 202אוקספורד 

  והגבלת את העם: מ

  כשימשוך היובל :  עד-

  :אחרי הצהרת בלפור

  סר פחד השבועות

רבי מאיר שמחה הכהן 
מכתבו לאנשי ב, מדווינסק
  המזרחי 

אמנם כעת הסבה : מ
   ההשגחה

  העומד ברומו של עולם:  עד-

 :תגובה חסידית לפני השואה
   מותר–ברשות האומות 

ת "שו, הרב א בורשטיין
     תנו,עהד-רהיו, אבני נזר

  ותן רשות לכולםאם י: מ

  ביד חזקה:  עד-

  ואפשר יחשב פקודה: מ

  דברשות מותר:  עד-

  :גישה חרדית קיצונית
השבעות מחייבות עד בוא 

  המשיח

ויואל , הרב יואל טייטלבאום
מאמר שלושת , משה

  ז -ו' עמ, השבועות

  : מ

  :  עד-

 מכתב, יוסף שכטרר "ד  תגובה ציונית 
  אישי

   

    
  

  גלות וגאולה. פרק ג
  
  ירושלים בניין ראשון: מ   כב, מנחות יג,תוספתא  ל מה חרבה הארץע

  ושפיכות דמים:  עד-
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  מקדש ראשון : מ  ב"ט ע אמיו, בבלי  על מה חרבה הארץ
  ושפיכות דמים:  עד-
  אבל מקדש שני : מ
  ושפיכות דמים:  עד-

  עוון שפיכות דמים ב: מ  א"לג ע שבת, בבלי  על מה חרבה הארץ
   ִּתְׁשּבֹת ָהַּׁשָּמה ְיֵמי ָּכל:  עד-

  אגדות החורבן
  שנאת חינם וחורבן ירושלים

  אקמצא ...אמר רבי יוחנן: מא " נו ע–ב "נה ע גטין, בבלי
  אתא נפל בירושלים:  עד-

  אגדות החורבן
  

  תניא אמר רבי אלעזר בא: מ  א"נז ע גטין, בבלי
  הדר אתא עלייהו: עד

  ת החורבןאגדו
  

 אשקא דריספק חריב ביתר : מ  א"נז ע גטין, בבלי
  אתא עלייהו:  עד-

    לז- לב,ויקרא כו  חורבן הארץ והגלות
  שמיטת הארץ

  חרדה וחוסר ביטחון
  והיתה ארצכם שממה: מ   ז , בחוקותי ב,ספרא

  שנלכדה בה ירושלים:  עד-
  רבי אבהו פתח: מ  ג] בובר[איכה רבה   לעג הגויים

   השמן ביוקרךכלפי:  עד-
  והביטה' ראה ה: מ  איכה רבה א לט  לעג הגויים

  כי היתי זוללה:  עד-
  תלמוד בלי ברכות  האל מתאבל על הגלות

  א"ג ע
  תניא אמר בי יוסי: מ
 שגלו מעל שולחן אביהם:  עד-

    במדבר לה לד   השכינה בארץ
בכל ,  עם ישראל–השכינה 
  הגלויות

   בתוכה אשר אני שוכן: מ  ספרי במדבר  קסא
  שוכן בתוך בני ישראל:  עד-

  וכבר היו רבן גמליאל : מ  ספרי דברים מג    ותקווה לגאולה–חורבן 
  עקיבה ניחמתנו:  עד-

  ובשנת ארבעת אלפים : מ  פסיקתא זוטרתא שמות ג  תשובה וקץ הגלות
  והפכתי אבלם לששון:  עד-

   –יהו תנא דברי אל: מ  ב-א"צז ע סנהדרין, בבלי  גאולה וימות המשיח
  יצאו מהם מה שיצאו

   -שלח ליה רב חנן : מ  ב"צז ע סנהדרין, בבלי  קץ הפלאות 
  שבעת אלפי שנה:  עד-

  חישובי קיצין
  ציפיה לגאולה

   -תניא רבי נתן אומר : מ  ב"צז ע סנהדרין, בבלי
  אשרי כל חוכי לו:  עד-

צח  - ב"צז ע סנהדרין, בבלי  תשובה וגאולה
  א"ע

   -צין אמר רב כלו כל הק: מ
  ןהשערים כולן שקולי:  עד-
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  מטבעות לשון

  נכסי חוץ לארץ אינן בכלל ברכה  ג, עד רבה בראשית

  ות שבתורהוישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל מצ  ה-ג, ד זרה עבודה ,תוספתא

  הכל מעלין לארץ ישראל  ב "קי ע כתובות, בבלי

   /  דומה כמי שיש לו אלוה-כל   הדר בארץ ישראל  א"קיא ע - ב"קי ע כתובות, בבלי

  כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עון

עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו / ארץ ישראל נמשלה לצבי   ב-א" עב קיכתובות, בבלי
עתידין כל אילני סרק / אבא מנשק כיפי דעכו ' ר/ לאודנייכו 

  שבארץ ישראל שיטענו פירות

  לאחר  שנתיישבה דעתו  / אל תחושו למניינכם  ב"ג עחגיגה , בבלי

  כיון דאנן כייפינן להו עבדינן כוותייהו  ב"יח ע חולין, בבלי

    במילתא דעלמא הוא דאוקים להו -  א"ה ע סנהדרין, בבלי

 ;ן לספר המצוות"השגות הרמב
  "שכחת העשין"

  וה שהחכמים מפליגין בהומצ/ ראה זה מצאתי 

  ליאון- יוסף דיביתגובת ר
  מפרש ספר המצוות

  הפליגו בשבח דירת הארץ/ עד עת בוא המשיח  

  שקשה שנאת איש את רעהו לפני המקום    כב, מנחות  יג,תוספתא

  אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים  א" נו ע–ב "גטין נה ע, בבלי

   ורדף אותם קול עלה נידף  לו, ויקרא כו

  ה שכל ישראל ערבים זה בז   ז, בחוקותי ב,ספרא

  חייך וחיי ראשך   א" ברכות ג ע,בליב

   שכינה עמהם-בכל מקום שגלו    קסא,ספרי במדבר

  בלשון הזה אמרו לו   מג,ספרי דברים

  כלו כל הקיצים    שמות ג,פסיקתא זוטרתא

תיפח עצמן של / נוקב ויורד עד תהום / יצאו מהם מה שיצאו   ב-א"צז ע סנהדרין, בבלי
  יו קשות כהמן מלך שגזרות/ מחשבי קיצין 

  השערים כולן שקוליו/ אין לך קץ מגולה מזה    א"סנהדרין צח ע, בבלי
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  רמת התמחות 

   החקיקה :7נושא 

  המסרים הרעיוניים והתובנות 
פרשנות החוקים הפועלים של חקיקה וה השונים של סמכות ה את סוגינויביים התלמיד
או חוקי ,  חוקהמתיקיל מערכת משפט ביסודה של כ. וישוו אותם למקובל בימינו, בתלמוד

חוקי .  הקובעים גבולות לסמכות המחוקק ולחופש הפרשנות,)גם אם אינם כתובים(יסוד 
היושר , כבוד האדם, הצדק, רותיכגון הח,  של החברהודהיסוד מבטאים את ערכי היס

  . והשלום

מוקדי הלכו והתפתחו , המבוסס על המקרא ועל המסורת והמנהג, בעולמם של חכמים
ובצדה ההנהגה הקהילתית , החכמים: הקשורים לעליית האליטה החדשה, סמכות חדשים

הנבואה , המלוכה: סמכות החכמים מחליפה את מקורות הסמכות הישנים. המסורתית
התנהגות מוסרית מ ,שליטה בידעששואבת את כוחה מ, זוהי סמכות רציונלית.  והכהונה
 , נטלו לעצמם את הסמכות לפרש את דבר האלהחכמים.  מקובלות חברתיתמו, מופתית

 ברוח ההומניסטית של בית –ראליסטיות , ולתרגם אותו לנורמות מעשיות, המתבטא במקרא
  .חקיקה ישירה: כלומר, "תקנה"בצד אחרות שיסודן , כך נקבעו הלכות רבות. הלל

 של עוסק בהתבססות הממד הרציונלי' פרק א. על בסיס זה נבנו שלושת פרקי היחידה
' בפרק ב.   בין החכמים בבית המדרש–ההלכה סביב התגבשות קבלת הכרעת הרוב 

המקורות בפרק ". בני העיר"מבהירים את סמכות החקיקה והתקנה של חכמים ושל הנהגת 
בעיקר על ידי , מתעמקים בהבהרת התשתית הרעיונית של סמכות החקיקה של חכמים' ג

 גם השוואה תללו יחידה זו כ.ת ובדיקת גבולותיהבחינת מעמדה ביחס לחוקי התורה והמסור
 ות משימ-) ותלמוד ירושלמי, בבליכגון (וניתוח של נוסחים מקבילים ממקורות שונים 

  . המתאימות לרמת התמחות
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  הכרעת הרוב. פרק א
  

  כל מחלוקת: מ   יז, אבות ה,משנה  מחלוקת לשם שמים

  עדתוקורח וכל :  עד-

  ולמה מזכירין: מ  ו -ה,  עדיות  א,משנה  דברי היחיד ודברי הרבים

כדברי איש פלוני :  עד-
  שמעת

  זקן ממרא על פי בית דין: מ    ב, סנהדרין יא,משנה  זקן ממרה
  נמצא חומרו קולו:  עד-

  חתכו חוליות: תנן התם: מ ב -א"נט ע בבא מ ציעא, בבלי  תנורו של עכנאי
  ונאהחוץ משערי א:  עד-

ביקשו לנדות את רבי : מ   א,ג  מועד קטן,ירושלמי  תנורו של עכנאי
  ליעזר

  מאשפות ירים אביון:  עד-

  תפלת השחר : מ    ד, ברכות  א,משנה  הדחת רבן גמליאל

  עד שבע שעות :  עד-

 כח – ב"כז ע  ברכות,בבלי  
  א"ע

תפלת הערב אין לה קבע : מ
  שמעון בן יוחאי הוה:  עד--

  ומעשה בתלמיד אחד: מ   א,ד ברכות ,ירושלמי  

  מינו אותו אב בית דין:  עד-

  , ברכותאוצר הגאונים  
  66' עמ, קעה, תשובות

דאמר רבן ': וששאלת: מ
  גמליאל

ובהכי מתנקיט מימריה :  עד-
  "לאו"

   הסכימו הקהל,שאלת: מ  קכו, ה, א"ת הרשב"שו  הכרעת רוב בקהילה

משאם ומתנם של כל :  עד-
  העשרה
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  תקנות וגזרות.   פרק ב
  

  המוכר עבדו לעובד כוכבים: מ   א, עבודה זרה ד,תוספתא  מכירה לנכרי

  שבמקום פלוני במקח שני:  עד-

  האב אינו חייב: מ  ב-א"מט ע כתובות, בבלי  מזונות הילדים

  מאה זוזי לצדקה' ד:  עד-

 –ב "לה ע עבודה זרה, בבלי  היתר שמן
  א"לו ע

  ואלו דברים של עובדי כוכבים : מ

  יכולין לעמוד בה:  עד-

   –מי אסר את השמן : מ  ט, ב  עבודה זרה,ירושלמי  

  שקיבלו רוב הציבור עליהן:  עד-

   - אם רשאים הציבור ,שאלת: מ  קפה,  דא"ת הרשב"שו  תקנות בני העיר
  הכשרים בגופן כשרים להם:  עד-

  ציבור שמתקנין תקנות: שאלה: מ   פ, חא"ת הרשב"שו  סמכות הקהילה

  אבל שלא מן הדין:  עד-

  שבעה טובי העיר: מ  ן  ת, זא"ת הרשב"שו  הנהגת הקהילה

  שבעה רואי פני המלך:  עד-

  ,יורה דעה, שולחן ערוך  כפיית תקנות
   א,רמח

  כל אדם חייב ליתן צדקה: מ

  מה שראוי לו ליתן:  עד-

  
  
  

  דין כוח בית. פרק ג
  

  באחד באדר משמיעין: מ  ב- א, שקלים א,משנה  לאיים כ–הפקר 

  ויוצאין אף על הכלאיים: עד

  בחמישה עשר בו: מ   א, שקלים א,תוספתא  

  הרבים נתקלין בו:  עד-

 אמר רבי יהודה בראשונה : מ   ב,א  שקלים,ירושלמי   מקור במקרא–הפקר 
לא פטור ממעשרות :  עד-

  הוא

 איש הר הבית היה מחזר : מ   ב, מדות א,משנה   במקדש–הפקר 
  ושרפו את כסותו:  עד-
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  המלוה על המשכון: מ  ד- ב, שביעית י,משנה  בולספרו
חותמין למטה או :  עד-

  העדים

  ואשר יהיה לך את אחיך: מ   ג,י  שביעית,ירושלמי  בול וחוק התורהספרו
  בטלו היובלות:  עד-

  התם פרוסבול  תנן: מ  ב-א"גטין לו ע, ליבב  דין בול וכוח ביתספרו

  ככתוב דמי:  עד-

  השולח גט לאשתו והגיע: מ  ב- א, גטין ד,משנה  הפקעת קידושין
  מפני תיקון העולם:  עד-

  קידם אצל אשתו: מ  ג , גטין ג,תוספתא  
  ולהוסיף על תנאו:  עד-

 אמרין מפני תיקון העולם: מ   ב,ד ירושלמי גטין  
   בשם ריש לקיש

  אין תרומתו תרומה: ד ע-

  תנו רבנן ביטלו מבוטל: מ  א" לג  ע גטין, בבלי  
ואפקעינהו רבנן :  עד-

  לקידושין מיניה

ה "ד, א" גטין לג ע,תוספות  
  "ואפקעינהו"

  הקשה הרב רבי שמואל : מ
  אם יכולים ליטהר:  עד-

  האישה שהלך בעלה : מ  ב-  א, יבמות י,משנה  עוקרין דבר מן התורה
 התירוה אלא שלא:  עד-

  לינשא

אמר רב שמואל בר יהודה : מ  א" לד ע–ב "לג ע גטין, בבלי  מה כוח בית דין יפה
התם ממונא הכא :  עד-

  איסורא

  שום הדיינין שפיחתו : מ  א"ק ע כתובות, בבלי  
ומר סבר הכי הוה :  עד-

  מעשה

  בסורא לא אכלי כחלי: מ  ב-א"קי ע חולין, בבלי  כפיית קיום מצווה
  אחוינא לך חורפאי:  עד-
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   החקיקה :7 נושא -רמת התמחות 
  

  מטבעות לשון
ושאינה ;  סופה להתקיים-כל מחלוקת שהיא לשם שמים    יז,ה  אבות,משנה

  .  אין סופה להתקיים-לשם שמים 

... אין מביאין ראיה מן החרוב/  שהקיפו דברים כעכנא זו  ב-א"נט ע בבא מ ציעא, בבלי
מה לכם אצל /   בית המדרש יוכיחו  כותלי/  מאמת המים  

אין אנו משגיחין בבת /  לא בשמים היא  ]   /  רבי אליעזר[
מה יום / נצחוני בני  , נצחוני בני] קא חייך ואמר/ [קול  

כל השערים /  שלא ירבו מחלוקות בישראל  / ?   מיומיים
  ננעלים חוץ משערי אונאה 

אם חברים מתלחמים אתם /  הוועד מרופפים והיו עמודי בית   א,ג  מועד קטן,ירושלמי
  מה איכפת לכם 

 כח –ב "כז ע  ברכות,בבלי
  א"ע

עמוד על / המתן עד שיכנסו בעלי תריסין לבית המדרש 
/   ?  היאך יכול החי להכחיש את החי/  רגליך ויעידו בך  

/  יומא חדא בכסא דמוקרא ולמחר ליתבר  ] לשתמש אינש[
לא /   לא יכנס לבית המדרש  - כל תלמיד שאין תוכו כברו
מכותלי ביתך אתה ניכר שפחמי / מנע עצמו מבית המדרש 

למחר אני ואתה נשכים !  /   מחול לי, נעניתי לך/ אתה  
  . לפתחו

אשרי אדם שזכו לו אבותיו אשרי אדם שיש / הפטר את העם    א,ד  ברכות,ירושלמי
  אוי לו לדור שאתה פרנסו / לו יתד במי להתלות בה 

בטל /  נשבעו בנקיטת חפץ ביד  / שנהגו סלסול בעצמן   קכו,  הא"ת הרשב"שו
  / המיעוט במיעוטו 

  ! וההוא גברא לא בעי בניה, עורבא בעי בניה  ב-א"מט ע כתובות, בבלי

  

 –ב "לה ע עבודה זרה, בבלי
  א"לו ע

בור יכולין י רוב צןכם אלא בור איאין גוזרין גזירה על הצ
  לעמוד בה 

  

  לא נסתפק אדם בזה מעולם   קפה,  דא" הרשבת"שו

  / מקרא מלא דיבר הכתוב     פ,  חא"ת הרשב"שו

ה "ד א" לג ע גטין,תוספות
  "ואפקעינהו"

  ולא לקלקלה, לתקנה עשו חכמים
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  רמת התמחות 
  אדם וסביבתו :8נושא 

  המסרים הרעיוניים והתובנות 
אנושית שמקיפה ה אלא החברה ,ית של קיומוז של האדם אינו רק המסגרת הפי"מקומו"

  .פיה הוא אמור להגיב בשותפות ובאחריותלוכ, ממנה הוא מקבל את תרבותוש, אותו
 )מתנגשים בוממש לעתים (אותו פוגשים ש, המוחשי' זולת'כלפי הקודם כל  היאהאחריות 

  .הטבעית והתרבותית ,האחריות הכוללת לסביבת הקיום האנושיתקיימת וכן , ברשות הרבים
 נתבע לטפח את העולם דם הא.ריות מקיפה גם את כל עולם הטבע על היבטיו השוניםהאח

  . לרווחת הדורות הבאיםלמענו ו, ולדאוג לשמירת הטבע והנוף
 הוא נקרא לדאוג לתקינות המשטר .בה הוא חיש של האדם היא גם החברה "סביבתו"

ג ולדאכן ו, מיעוטכולל קבוצות , המדיני ולקיום חברה צודקת ומתחשבת בדעת הבריות
  .לחלשים
אך המקורות הם , "עם וארצו"אשר ביחידה אינם מורכבים יותר מביחידה זו התכנים , אמנם

כשלתלמידים יש , ב"הם גם מתאימים לכתה י. ת התמחותתלמודיים יותר ומתאימים לרמ
  .פחות סבלנות לדיונים אידאיים מעמיקים
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   אדם וסביבתו:8 נושא -רמת התמחות 
  

  היחס לאילנות  , שמירת הנוף: ק אפר
  

   א ,קהלת רבה ז  אחריות האדם לעולם
  

   ה"בשעה שברא הקב: מ

  אין מי שיתקן אחריך :עד -

  נטיעה לדורות הבאים 

  תרֹוֵּפיזכו הדורות הבאים ַּב

   ח   ,קדושים) בובר(תנחומא 
  

כי תבואו אל הארץ ": מ
ה "אמר להם הקב, "ונטעתם

  לישראל  

  ם את המעשה וסח לה:עד -
     20 - 19דברים פרק כ   איסור השחתת עצי פרי
 -) היגר(פרקי דרבי אליעזר   צעקת האילנות הכרותים

  פרק לג "  חורב"
  שעה   שכורתין: מ

  ואין הקול נשמע:  עד-

אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק   נטיעה קודמת למשיח
  לא
  

  תה נטיעה יאם הי: מ

בוא ונטע את הנטיעה :  עד-
  ]צא והקבילוכ "ואח[

  "תנאי יהושע"

  התנהגות זהירה בטבע 

  פ–ב "בבא קמא פ ע, בבלי
  א "ע

  עשרה תנאין התנה, ר"ת: מ

  שיהו מרעין בחורשין:  עד-

  חלוקת זכויות מים 

  

  ומעין היוצא תחילה: מ  ב" עאבבא קמא פ, בבלי
  ים ודרום ירשה:  עד-

  שימוש בשדות פרטיים

  האובדים בכרמים

  "מת מצווה"

  ות וצרות עיןנדיב

 פב –ב "בבא קמא פ ע, בבלי
  א"ע

  ונפנין לאחורי הגדר: מ
  יהושע בן לוי הוא' ר:  עד-
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   אדם וסביבתו:8 נושא -רמת התמחות 
  

  נזקים , התנהגות: רשות הרבים: פרק ב
  

    ז- א, בבא קמא ג,משנה  רצף משניות 
 ב"בבא קמא כז ע, בבלי  "דרכם של בני אדם"מהי 

  
  תקל בה ובא אחר ונ: מ
  איבעי ליה לעיוני ומיזל:  עד-

ג [ א , בבא קמא ג,ירושלמי  סוגיה מקבילה
  ]ב"ע

ואין דרך אדם להניחן : מ
    ברשות הרבים

   נשברה, ואם נשברה:  עד-
  סיכום הסוגיה

  והבהרת מושגים
, הלכות נזקי ממון יג, ם"רמב

  ו-ה 
  

  המניח את הכד : מ
  וכן כל כיוצא בזה:  עד-

;  ברשות הרביםהילוך וריצה
   ובערב שבת-בימי חול 

 א"בבא קמא כז ע, בבלי
  

ר "שנים שהיו מהלכין ברה: מ
  בואי כלה, בואי כלה:  עד-

השלמה מסוגיה מקבילה 
  בירושלמי

ג [ ז , בבא קמא ג,ירושלמי
  ]ד"ע

  יוסי הבבלי אומר : מ
  שהיה קטן חסידים:  עד-

  
הפקרת נזקים ברשות 

  הרבים
 - ב"כח ע  בבא קמא,בבלי
  א "כט ע

  ר"נשברה כדו ברה: מ
, שאינה מצויה והזיקו:  עד-

  !שהוא פטור
   ד, בבא קמא ב,תוספתא  השוואה למקור מקביל

  
  נשברה כדו וצלוחיתו: מ
מפני שאין שמירתן :  עד-

  עליו
,  הבחנות-ר "נזקים ברה
  ומוסר, הסברים

  

  א "בבא קמא ל ע, בבלי
  

ר והוזק "השופך מים ברה: מ
  בהן אחר 

מילי : ואמרי לה: ד ע-
   דברכות

 ב"בבא קמא נ ע ,בבלי  "רשות שאינה שלך"
  

לא יסקל אדם מרשותו : מ
  ר"לרה

מרשות שאינה שלך :  עד-
  לרשות שלך

דליקות ברשות הרבים 
  וברשות היחיד

  ו,  בבא קמא ד,משנה
  

  השולח את הבערה: מ
  הכל לפי הדליקה:  עד-
  גץ שיצא מתחת הפטיש: מ
  פטור, בנר חנוכה:  עד-

  א,  בבא קמא ג טז,ירושלמי מרשות הרבים לרשות היחיד
  

  המבקע ברשות היחיד: מ
כמי שהוא ממלא כל :  עד-

  החצר
 ב-א"בבא בתרא ס ע, בבלי  פגיעה בחלל רשות הרבים

  
ר "אין עושין חלל תחת רה: מ
כ "קשוט עצמך ואח:  עד-

  קשוט אחרים
זכויות וחובות של בעלי 
קרקעות ביחס לדרכים 

  וריותציב

 - ב"בבא בתרא צט ע, בבלי
  ב "ק ע
  

מי שהיתה דרך הרבים : מ
  עוברת לתוך שדהו

אידי ואידי חד שיעורא :  עד-
  הוא 

  מעשה ברבי יהושע: מ   יט,איכה רבה א  מקור אגדתי משלים
שכבשוה ליסטים :  עד-

  שכמותך
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   אדם וסביבתו:8 נושא -רמת התמחות 
  

  איכות הסביבה.  פרק ג
  

  סביב העירטבעת נקייה 

  

   ז, בבא בתרא ב,משנה
  

  מרחיקין את האילן: מ

  ואינו נותן דמים:  עד-

  ר"פינוי מעבר ברה

  

   כו, הלכות נזקי ממון יג,ם"רמב

  

אילן שהוא נוטה לרשות : מ
  הרבים

  מעכב מושכי הספינה :  עד-

הרחקת נזקי ריח וזיהום 
  אויר

  

  ט -ח , בבא בתרא ב,משנה
  

  מרחיקין גורן קבוע: מ

  מפני הטומאה: ד ע-

  יא- י, בבא בתרא א,תוספתא  פינוי קברות מהעיר

  

   מרחיקיןר נתן אומביר: מ

מוציאה טומאה לנחל :  עד-
  קדרון

כיווני רוחות ומניעת 
  ריחות רעים

  

   ח , בבא בתרא ב,ירושלמי

  

  מרחיקין את הנבילות: מ

  אלא ממערביה:  עד-

  א"בבא בתרא כג ע, בבלי  הרחקת יונים מהעיר

  

מרחיקין את השובך מן  :מ
  העיר

  ואיבעית אימא דהפקר:  עד-

  
  
  

   סמכויותיה ומוסדותיה–הקהילה : פרק ד
  

  חובות וזכויות 
  בשכונה ובעיר

 היטלי הגנה ודרכי גבייה  

 ב" בבא בתרא ז ע, בבלי

  

כופין אותו לבנות בית : מ
  שער

  קבע בה מסמרות:  עד-

:  מחלוקת הפוסקים
  גבולות סמכות הרוב

   נז ,י אליהו מזרחית רב"שו

  

, ורבינו תם, ם"הרמב: מ
  והזקן ממיץ

במקום גדולי הדור הם :  עד-
  עומדים 
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   אדם וסביבתו:8 נושא -רמת התמחות 
 

  מוסדות הצדקה

  סמכויות בני העיר

  אגודות אומנים 

 ט –ב "בבא בתרא ח ע, בבלי
 א"ע

  

 קופה של צדקה ,תנו רבנן: מ
 ולאו כל כמינייהו דמתנ:  עד-

  סמכויות בני העיר

זכויות החקיקה של 
  אגודות אומנים

   כו- כג , בבא מציעא יא,תוספתא

  

כופין בני העיר זה את זה : מ
  אין צריכין להעמיד לו:  עד-

  מוסדות חינוך

  שיטות חינוך וגיל החינוך

 תכונות רצויות של מורים

 כא –ב " בבא בתרא כ ע, בבלי
 א"ע

  

חנות שבחצר יכול למחות : מ
  שבשתא כיון דעל על : עד -
  

  

  
  

  שכנות: פרק ה
  

  נזקי שכנים

  איסורים וגבולות

  רעש תעשייתי

  פרסומת ותעמולה 

  מניעת תחרות

 כא –ב " בבא בתרא כ ע, בבלי
 א"ע

  

   -לא יעמיד אדם תנור 
   - ביין התירו, באמת

יהושע בן מתקנת :  עד-
  גמלא ואילך

  

 ב "בבא בתרא כא ע, בבלי  

  

 האי בר אמר רב הונא: מ
  מבואה

  אבר מבואה אחרינא:  עד-
  מאי תיקו

   ב , בבא בתרא ב,ירושלמי  נזקי רעש וריח

  

  'לא יעמיד אדם כו: מ

לא אמרו אלא בעשן :  עד-
  תדיר
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   אדם וסביבתו:8 נושא -רמת התמחות 
  

  מטבעות לשון
   אין מי שיתקן אחריך–שאם קלקלת    א ,קהלת רבה ז

  דהכי האדם עץ הש  יט, דברים כ

  הקול  יוצא מסוף העולם ועד סופו   לג,פרקי דרבי אליעזר

  ב "בבא קמא פא ע, בבלי

  

מה הנאה יש  / ?מי הוא זה שמראה גדולה בפנינו
אל תמנע טוב  / !ומה הבריות מזיקות לו, לפלוני
  מבעליו

  זה בא בחביתו וזה בא בקורתו / כל הקודם בהן זכה  ה,  ג:בבא קמא ג, משנה

  הוה עובדא בנהרדעא/  הוא דאזיק אנפשיה    ב"א כז עבבא קמ, בבלי

  יטול המקל וישברנה/   מניח אין דרך אדם להיות  ]ב"ג ע[ א , בבא קמא ג,ירושלמי

 א"בבא קמא כז ע ,בבלי

  

,  חייב–רץ /  ם שהיו מהלכין ברשות הרבים  ישני
שבת כלה ... בואו ונצא לקראת/ מפני שהוא משונה  

   בואי כלה,בואי כלה.  / מלכתא

  שמירתן עליו] שאין[   ד, בבא קמא ב,תוספתא

  אין דרכן של בני אדם להתחכך בכתלים  א "בבא קמא ל ע, בבלי

  ... מפני מה אתה, ריקה: אמר לו  ב"בבא קמא נ ע, בבלי

  רואין אותו כאילו הוא   ו,  ד: בבא קמא ו,משנה

קשוט עצמך  /  ?מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר  ב-א"בבא בתרא ס ע, בבלי
  ואחר כך קשוט אחרים

  רבים שבררו דרך לעצמם  ב "ק ע – ב"בבא בתרא צט ע, בבלי

  בדרך שכבשוה ליסטים שכמותך   יט,אאיכה רבה 

  ספק זה קדם ספק זה קדם   ז,בבא בתרא ב, משנה

  ?משם ראיה: אמר להם  יא- י, בבא בתרא א,תוספתא

  .קבע בה מסמרות / עיר הסמוכה לספר   ב"בבא בתרא ז ע, בבלי 

טובי העיר בעירם  / ונאותו בו כולם/ כלהו סבירא להו    נז ,ת רבי אליהו מזרחי"שו
   במקום גדולי הדור הם עומדים-

  להסיע על קיצתן / בור יעושים שררות על הצ] אין[  ב " בבא בתרא ח ע, בבלי
  ?שבקתיה להימנותך/ זה דיין שדן דין אמת לאמתו 

  לאו כל כמינייהו/  שפיר עבד דלא אהדר ליה מידי    א" עח בבא בתרא ,בבלי

   כו-  כג , בבא מציעא יא,תוספתא

  

תנו לי ואני לוקח / לעשות רגיעה ביניהן ... רשאין 
  פרש למקום שאין בני אדם פורשין/  לעצמי  
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   אדם וסביבתו:8 נושא -רמת התמחות 
 

 א" כא ע–ב "בבא בתרא כ ע, בבלי

  

/ ליהוי צוותא לחבריה  /  יש לטוב  ברם זכור אותו הא
/ שבשתא ממילא נפקא /  בני חצר מעכבין עליו  

  / על  –שבשתא כיון דעל 

אתה עושה בתוך שלך ואני /  קא פסקת ליה לחיותי    ב"בבא בתרא כא ע, בבלי
  /  עושה בתוך שלי  

  ממחיי רבנין בעשן תדיר   ב , בבא בתרא ב,ירושלמי
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  רמת התמחות 
   סנהדריןמסכתרצף סוגיות מ  :9נושא 

  המסרים הרעיוניים והתובנות 
המסוגלים , היא נבנתה עבור תלמידים מתקדמים. שארההמבנה של יחידה זו שונה מ
תלמוד ב, )ותוספתא(במשנה , לפי המבנה המקורי שלהם, להתמודד עם רצפים שלמים

  . )בתלמודש(סיפורי אגדה בו, בבלי

טקסטים התלמודיים והכרת דרכי הטיעונים ושיטות הפרשנות התמודדות עם מאפייני האגב ה
יתעמקו בהם תוך השוואה למציאות , יעמדו התלמידים על המשמעות הערכית של הדיונים

  .ימינו ויפתחו גישות עצמאיות

השיפוט והצדק , ות מרכזיות בתחומי הריבונות המדיניתסוגיהרצפים שנבחרו עוסקים ב
  . ייחודיות הפרט– השוויון –קדושת החיים : דיים ואנושייםערכי יסוד יהוונידונים בהן 

 :  נפרט אחדים מהנושאים

, הן גדולוהתמודדות על הנהגת העם בין מלך וכ: שאלות היחסים בין התורה והמדינה •
   .בין רשות חילונית ודתית

המאבקים על הסמכות המדינית וגבולותיה מול תביעת החכמים לסמכות רוחנית  •
 .ופוליטית

שאיפה להשגת הצדק מול הכרה בכורח להכיר במציאות ולהתגמש : ות המשפטמטר •
דרי סוגיות הדנות בסבות משתקפדרישות מנוגדות אלו . כדי להשיג יציבות חברתית

 . אזרחי ופלילי, ניהול דין

 .סופיות הדיון; וסודיות הדיוניםלהחלטותיהם חריות שופטים א •

הסדרים , רה במערכות מקומיותהכ; שתנהמציאות מתוך מסורת ביישום ערכי  •
  . ט המותנית בהסכמה חברתית ואישיתופישסמכות ; מעשיים

 ".פסולי עדות"  פרשת -חינוך החברה שם ניצול מערכת המשפט ל •

 .דרכי לימוד ומאבקים חברתיים ופוליטיים, יחסים בין תלמידי חכמים •

  .  חופש הדיבורהזכות לאחריות האדם לדבריו מול  •

 



 77

   סנהדריןמסכת  רצף סוגיות מ:9נושא  -רמת התמחות 
  
    ד-ג- פרקים ב,משנה  

   ב- א, ה,תוספתא  

   ה, ה, תוספתא

  

  ד-ב,  ו,תוספתא

  

  הגזלנין הוסיפו עליהם: מ

  שומעין את דבריו:  עד-

  

  ומוציא למלחמת הרשות: מ  ב"סנהדרין כ ע, בבלי  מינוי מלך

 בבית ארזיםאנכי יושב :  עד-

  מעשה בינאי המלך

  

   ב , ב,נהדרין סמשנה

  

  ב-א"סנהדרין יט ע, בבלי

  המלך לא דן: מ

  אין שומעין לו:  עד-

  אמר רב יוסף, מלך לא דן: מ

  ולא מעידין אותו:  עד-

  משנה דיני ממונות: מ  א"סנהדרין כג ע, בבלי  בית דין של בוררים

  תני עדו  :  עד-

 יחסים בין תלמידי חכמים
  דרכי לימוד

   אמר ריש לקישופאג: מ  א"סנהדרין כד ע, בבלי

  תלמודה של בבל:  עד-

 קבלה בהסכמה של דיינים  
  

  נאמן עלי אבא: אמר לו: מ  ב-א"כד ע סנהדרין, בבלי

  אין לאחר קניין כלום :  עד-

 ו  כ-ב "כד ע סנהדרין, בבלי  הפסולים לעדות
  א"ע

  ואלו הן הפסולין: מ

דשקלתינהו מיניה ולא :  עד-
  . איצטריכו לי

  י ממונותסדר הדין בדינ
  עדות והודאת בעל דין

   את העדיםכיצד בודקין: מ א" ל ע–א"כט עסנהדרין , בבלי

  דלא כרבי נתן :  עד-

  סודיות הדיון

  

  תנו רבנן ומניין לכשיצא: מ  א"לא עסנהדרין , בבלי

  דין גלי רזיא :  עד-

  דין-ראיות אחרי פסק
  דין-בחירת בית

  

  מביא ראיהכל זמן ש: מ  ב" ע–א "לא עסנהדרין , בבלי

כדי לחלוק כבוד למר :  עד-
  ] סוף הפרק[עוקבא  
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   סנהדריןמסכת  רצף סוגיות מ:9 נושא -רמת התמחות 
  

  מטבעות לשון
   השמים מן תתברכו/  כפרתך אנו   א , ב,משנה

  עליך אימתו שתהא ,מלך עליך תשים שום   ה, ב,משנה

   ראשך בחיי לי דור   ב, ג,משנה

  כך על ישראל ונחשד לא   ה, ג,משנה

 נפש המאבד כל/  העולם סוף עד בו תלוין זרעיותיו ודם דמו   ה, ד,משנה

 המקיים וכל;  מלא עולם איבד כאילו הכתוב עליו מעלה תאח

 מפני/  מלא עולם קיים כאילו הכתוב עליו מעלה אחת נפש

   מאביך גדול אבא :לחברו אדם יאמר אשל / הבריות שלום

 ולא ממון חזרת  /תרֹוֵפְּב ונותן ונושא ורגליו ידיו פשיטמ התחיל    ב, ה,תוספתא

   דברים חזרת

  "יודע איני" מרהאו מכח ,"חייב" האומר כח יפה   ג, ו,תוספתא

  דבר של כללו הוא וזה   ד, ו,תוספתא

   עליהם לאיים אלא זו פרשה נאמרה לא   ב"סנהדרין כ ע, בבלי

   קלקלו – ןשבה הארץ עמי אבל; שאלו כהוגן - שבדור קניםז

ב -א"סנהדרין  יט ע, בבלי

  

   / שהיה מעשה משום / אחרים קשט כך ואחר עצמך קשט

 על עמוד / שורו על ויעמוד השור בעל אויב / בו עיניכם תנו

   אתם מחשבות בעלי / בקרקע פניהם כבשו / בך ויעידו רגליך

  ? זה דבר יאמר דושק פה / עושין שבירושלים הדעת נקיי היו כך   א"סנהדרין כג ע, בבלי

   זה את זה מחבבין כמה וראה בא / בזה זה וטוחנן הרים עוקר   א"סנהדרין כד ע, בבלי

  /  בהלכה לזה זה שמנעימין, ישראל שבארץ חכמים תלמידי

 כל ואחת - עילם נטלה תשעה, לעולם ירדו גסות קבין עשרה

 בלולה, במשנה בלולה, במקרא בלולה -בבל / כולו העולם

    בתלמוד

 –א"סנהדרין כד ע, בבלי
   ב"ע

  

  . עצמו בדעת תולה, אחרים בדעת תולה /  בשלמא אמרת אי

   רבינו ילמדנו

   עולם של ביישובו עסוקין שאין לפי  ב"כד ע סנהדרין, בבלי

 אדם ואין, עצמו אצל קרוב אדם/  חכמים דברי לפרש אלא אינו  א" כה עסנהדרין, בבלי

   רשע עצמו משים
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   סנהדריןמסכת  רצף סוגיות מ:9 נושא -ת רמת התמחו
 

  א"כט עסנהדרין , בבלי

  

 ודברי הרב דברי/  בך אני משטה / זילי אאוגרייהו שקרי סהדי

   גורע המוסיף שכל/ ? שומעין מי דברי תלמיד

  ב"כט עסנהדרין , בבלי

  

 אדם / אינשי דכירי לא דכדי מילי כל/  מעולם דברים היו לא

 דשכיב עכברא / ]ואת בניו[ צמוע את להשביע שלא עשוי

   זקן הורה כבר/  אדינרי

  א"ל ע סנהדרין , בבלי

  

 לו שהניח מעות על מצטער שהיה / טועין דין לבית חיישינן

 של מנהגן היה כך / מורידין ולא מעלין לא חלומות דברי / אביו

   שבירושלים הדעת נקיי

  "דין גלי רזיא"    א "לא עסנהדרין , בבלי

    ידע לא דאבוה במילי דינוקא  א  "לא ענהדרין ס, בבלי

   ב"סנהדרין לא ע, בבלי

  

/ ? מנה על מנה יוציא/  קשיא גופא הא/  טענותיו שיסתתם עד

 אחי ירמיה /  והומל לאיש והול עבד / בדין שנתעצמו שנים

 הדרן /  בטבריא פנינו ויראה השיאוהו/  הדרך את עלי העביר

   בורר זה עלך

   

 


