
סוגיית 

"ייאוש שלא מדעת"

פרק אילו מציאות

ב,כאדף 

אלאסף



'?שלא מדעתיאוש'מהו 

שלב א

אבדה

שלב ב

מציאה

ייאוש בעלים•
זמן הגילוי  
שהחפץ נפל

שלב ג

תזכורת



שלא מדעתיאוש–מושג תוכן 

:י"פירש רש
,  דבר שסתמו ייאוש לכשידע שנפל ממנו

וכשמצאו עדיין לא ידעו הבעלים שנפל  
.  מהן





?מה נלמד

שלאייאוש'בורבאאבייביןמחלוקתבירורלאחר•
לנהוגהיאך:חכמיםבפניהשאלהעומדת',מדעת
?כרבאאוכאביי,למעשההלכה

,מוסמכיםממקורותניסיונות12מביאההגמרא•
שלומעשיםתנאיםמימרות,ברייתא,משנה:כגון

.כרבאאואבייכשיטתלהוכיחאמוראים

!ממשנתנומובאותהראשונות[שמעתא]הראיות4•



1' תא שמע מס
שממווא

הכתב חיד



בואו נבנה 

ארגז כלים



!הציעו הצעות

'שלב א

'שלב ג'שלב ב

'שלב ד



שלבי הלמידה שלי

הגדרת  
היחידה

סריקה 
ומיפוי

קריאת  
כיוון

פרשנות  
והיסק

סיכום



שלבי הלמידה שלי

נחלק ונפסק את הקטע ונאפיין כל שלב

נתרגם את הקטע מארמית לעברית

?או רבאלאבייהאם הקטע ראיה –קריאת כיוון 

פרשנות והיסק וסיכום

קריאה  

1

קריאה  

4

קריאה  

3

קריאה  

2



1' תא שמע מס

דחיהשאלהציטוט משנהפתיחה

שממווא

הכתב חיד

?

:

,

,

:

סריקה ומיפוי

,  סימן שאלה, נקודה, פסיק-פסק את הקטע בסימני הניקוד השונים 

,  תנאי, פסוק)ומקור ( דחיה, שאלה, ציטוט)זהה כל חלק . סימן קריאה

(ט"שו, אמוראי



1' תא שמע מס

דחיהשאלהציטוט משנהפתיחה

שממווא

הכתב חיד

תרגום הקטע  

מארמית לעברית

:ממשנתנוראיה שמעובואשמעתא :ומציעים

 ,הם למוצאהרי -הדין "מפוזריןפירות מצא ":  ציטוט משנה

ממנושנפל המאבדידעלא מיניהדנפלידע לא הריהא : שואלת הגמרא

שלא מדעת  שיאושמשמע , זאת נאמר כי הפירות שייכים למוצאובכל 

!יאושהריהו 

:  חמאבר עוקבאאמר רב כברהריהא:ודוחים

כינוס  בזמןעסקינןדביזריבמכנשתאכאןהכא 

השבעל מדעת היאאבידה-שאנובגרנות עוסקים חיטה 

.לענייננוואין להוכיח מכאן , והפקירן מדעת, ידע שהשאירן שםחיטים 



1' תא שמע מס
שממווא

הכתב חיד

קריאת כיוון -'שלב ב•

למי          / ש"התכתוב על מי מקשה , ש''התאחר הסריקה והמיפוי של 

?היא מסייעת

פרשנות והיסק  -'שלב ג•
'?יאושיאוש שלא מדעת הוי 'שלהוכיחרצתההגמראמהיכן•

!ניסיון ההוכחה בלשונךאתהסבר•

?ההוכחהניסיוןאתהגמראדחתהכיצד•



1' תא שמע מס
שממווא

הכתב חיד

איסוף וסיכום-' שלב ד

?ניסתה לסייע'תא שמע '-למי ה •

?הדעה של מי נדחתה•

?האם המהלך הצליח•

'?תא שמע'-מה התחדש לנו מה •



2' תא שמע מס
עוד

הכתב חיד



שלבי הלמידה שלי

נחלק ונפסק את הקטע ונאפיין כל שלב

נתרגם את הקטע מארמית לעברית

?או רבאלאבייהאם הקטע ראיה –קריאת כיוון 

פרשנות והיסק וסיכום

קריאה  

1

קריאה  

4

קריאה  

3

קריאה  

2



3' תא שמע מס
עוד

הכתב חיד



שלבי הלמידה שלי

נחלק ונפסק את הקטע ונאפיין כל שלב

נתרגם את הקטע מארמית לעברית

?או רבאלאבייהאם הקטע ראיה –קריאת כיוון 

פרשנות והיסק וסיכום

קריאה  

1

קריאה  

4

קריאה  

3

קריאה  

2



4' תא שמע מס
עוד

הכתב חיד



שלבי הלמידה שלי

נחלק ונפסק את הקטע ונאפיין כל שלב

נתרגם את הקטע מארמית לעברית

?או רבאלאבייהאם הקטע ראיה –קריאת כיוון 

פרשנות והיסק וסיכום

קריאה  

1

קריאה  

4

קריאה  

3

קריאה  

2



5' תא שמע מס
עוד

הכתב חיד



שלבי הלמידה שלי

נחלק ונפסק את הקטע ונאפיין כל שלב

נתרגם את הקטע מארמית לעברית

?או רבאלאבייהאם הקטע ראיה –קריאת כיוון 

פרשנות והיסק וסיכום

קריאה  

1

קריאה  

4

קריאה  

3

קריאה  

2



סיכום

.ורבאאבייניסיונות הוכחה לדעת 12בגמרא יש 

[.  ושל בעלות כמו בגזלן]ניסיונות מעולם של מציאות 10

(.  אביילטובת )והכשר טומאה ( לטובת רבא)מתרומה -הוכחות 2

:  הכרעת הסוגייה כאבי

"אבדה ששטפה נהר"הוכחה ממציאה 


