
כלים
ושברי כלים

מרים רייסלר





אמר מר אין עושין  
שררות על 

הציבור פחות  
משניים

?  מנא הני מילי
אמר רב נחמן 

והם "אמר קרא 
יקחו את הזהב 

"...

שררות הוא דלא 
עבדי הא הימוני  

מהימן 

מסייע ליה לרבי  
חנינא דאמר רבי  

חנינא מעשה  
ומינה רבי שני 
אחין על הקופה



אין עושין  : אמר מר
שררות על הציבור  

פחות משניים

?מאי שררותא

ופקדתי על כל "
ואפילו  –" לוחציו

על גבאי צדקה

הא דלא אמיד

לפי שממשכנין על  
הצדקה ואפילו  

ש"בע

הא דאמיד

רבא אכפיה לרב נתן

,  שררות הוא דלא עבדי
הא הימוני מהימן

מסייע ליה לרבי חנינא  
דאמר רבי חנינא  

מעשה ומינה רבי שני 
אחין על הקופה

? מנא הני מילי

אמר רב נחמן אמר  
והם יקחו את  "קרא 

..."הזהב 



ללימוד ולחזרה–לראות את התמונה הכללית 
?חזרתי ?למדתי שאלות חזרה הרחבות  

ששייכות לנושא

דפים בגמרא פרק   נושא

בערך https://drive.google.com/file/d/

0B63j7GL7VjNwSDdCcDVyeD

JzNm8/view?usp=sharing

1-2שאלות 

מצווה  -הרחבה 

הבאה בעיברה

ה  "ד' תוס. ל

ה מתוך"ד, משום

ה  "ד, ה כי"ד: ל

שינוי

ה אבל"ד. לא

:  מהמשנה בכט

לאחר  . "עד לא

שבעה נמי יהיב 

"ליה דמי

ג י  "פ המשנה יש איסור במצווה ע"האם ע

איך  , (תלוי באוקימתא-תשובה )? עבירה

"סוכה גזולה"דין , להימנע מהדסים גזולים

8

בערך https://drive.google.com/file/d/

0B63j7GL7VjNwSDdCcDVyeD

JzNm8/view?usp=sharing

4שאלה 

https://drive.google.com/file/d/

0B63j7GL7VjNwRm9URXVQ

Q24xUXc/view?usp=sharing

כל השאלות

הרחבה הידור 

מצווה

ה "ד' תוס: כט

,  ה קפסיק"ד, לולב

ה בעינן"ד

ה  "ד' תוס: לא

הואיל

,  :המשנה בכט

תנא  "מ. ודף לא

עד  " יבש פסול

הדר באילנו  : "לא

"משנה לשנה

ג מחלוקת רבי יהודה -פסול משום הדר 

וחכמים על חובת הדר בלולב ובאתרוג

9

https://drive.google.com/file/d/0B63j7GL7VjNwSDdCcDVyeDJzNm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B63j7GL7VjNwSDdCcDVyeDJzNm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B63j7GL7VjNwRm9URXVQQ24xUXc/view?usp=sharing


–לראות את התמונה הכללית 
דף סיכום בשאלות היסוד בסוגיות הצדקה  –צדקה 

(שורות מלמטה4" במלכותא"א "עד ט ע16ר שורה "ב ת"ח ע)

המקור :הוכחה לכך :תשובה לשאלה השאלה

איך מסודרים כספי הקהילה לטיפול 

?בעניים שבה

1

?מה קשה לגבאים בחלוקת כספי צדקה 2

?מה קשה לגבאים בגביית כספי צדקה 3

אלה צעדים חייבים לנקוט גבאים על 

?מנת שלא יחשדו בהם הבריות

4

https://drive.google.com/file/d/0B63j7GL7VjNwWVREMktkMkY2NWM/view?usp=sharing


עימוד–לימוד תוספות 
ב"תוספות בבא בתרא ח ע

–לכל מה שירצו ' ולשנות

דיכולים לשנותו אף לדבר הרשות  ת"נראה לר

(ושם: דף ו)ק "אף על גב דאמרינן בערכין בפ( 1)

האי מאן דנדב שרגא לבי כנשתא אסור לשנותה לדבר הרשות  

ואמר נמי התם  ( 2)

האומר פרוטה זו לצדקה עד שלא באה ליד הגבאי מותר לשנותה  

משבאה ליד הגבאי אסור לשנותה לדבר הרשות  

שבני העיר משנים אותה שאני  הכא

לפיכך מותר לשנותה אפילו לדבר הרשות ואפילו באה ליד הגבאי 

.לתת מעות הקופה לשומרי העיר לפי שעל דעת בני העיר נותנים אותםת נוהג"וכן היה ר



נייד/עזרה במחשב–וכלי נוסף 





התוספותמתוךאנסין
א"ערכין ו ע

-משבאתה ליד גבאי , מותר לשנותה-עד שלא באתה ליד גבאי , סלע זו לצדקה: ר"ת
דניחא להו לעניים דכמה  , שאני רבי ינאי! והא רבי ינאי יזיף ופרע? איני. אסור לשנותה

אסור -ישראל שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת : ר"ת. דמשהי מעשי ומייתי להו
;  לא שנא לדבר הרשות ולא שנא לדבר מצוה: סבר רבי חייא בר אבא למימר. לשנותה

אבל לדבר מצוה , לא שנו אלא לדבר הרשות: הכי אמר רבי יוחנן, אמר ליה רב אמי
עובד כוכבים שהתנדב מנורה או נר לבית  : יוחנן' אסי אמר ר' מדאמר ר, מותר לשנותה

מותר  -משנשתקע שם בעליה , אסור לשנותה-עד שלא נשתקע שם בעליה , הכנסת
! אפילו ישראל נמי? מאי איריא עובד כוכבים, אילימא לדבר הרשות? למאי, לשנותה

.אבל ישראל דלא פעי שפיר דמי, וטעמא דעובד כוכבים הוא דפעי, אלא לדבר מצוה

-י "רש
רבי ינאי דלית ליה זוזי למפרע ניחא להו -דכמה דמשהי. גבאי הוה ויזיף מעות הצדקה לצורכו ופרע-רבי ינאי 

. רבי ינאי לציבורא ואמר דלית ליה מעות לחלק לעניים וכופה אותם לצדקה ואיכא רווחא לעניים-דמעשה. לעניים
אסי עובד כוכבים  ' כלומר מדנקט ר-'אסי כו' מדאמר ר. ל של כסף או של זהב"קרוישוי-נר. כמשמעה-מנורה

ל למנקט  "דפעי וצועק למה שניתם ממה שנתתי מכלל דישראל דלא פעי שרי לשנויי לדבר מצוה דאי בישראל אסור ל
אסור . שעדיין אומרים זו היא מנורה נדבתו של פלוני עובד כוכבים-שלא נשתקע שם בעליה ממנה. עובד כוכבים

.'אסי דאסור לשנותה אילימא כו' קאמר ר-ולמאי. דפעי-לשנותה



שאלות אנסין

?ינאי'רשלהברייתא הראשונה מהנהגתועלהגמראמהי שאלת

?ינאי עם דברי הברייתא הזו' מיישבת הגמרא את הנהגתו של ראיך

?יוחנן' ואיך מבין אותה ר, הברייתא השנייהאתאבאברחייאמבין רביאיך

?יוחנן ניתן לשנות נדבה לדבר מצוה אחר' איך לומדת הגמרא שלפי ר

הסבירי  –" דמיאבל ישראל דלא פעי שפיר דפעי דעובד כוכבים הוא וטעמא "
.דברים אלה של הגמרא



?מי יזכה ברכב

_______________________ _______________ ____________ ___דעתנו המנומקת של 

של שתיהן ולכן יחלוקו\של המארחת\של האורחת: שהחפץ הוא

__________________________________________________:הסיפור במילים שלכן( 'נק10)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________: השאלה העומדת בפניכן היא( 'נק5)

_______________________________________________________________________



להסביר במילים שלכן את מה שכתוב  , לצטט מקורכאן עליכן )... מפני ש______________________הבעלות ברכב היא של , לדעתנו( 'נק25)

(ואז להסביר איך המקור הזה מוכיח את דעתכן בעניין, במקור

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

ואז  , להסביר במילים שלכן את מה שכתוב במקור, לצטט מקורכאן עליכן )היא __________________ הוכחה נוספת לכך שהרכב שייך ל ( 'נק25)

(להסביר איך המקור הזה מוכיח את דעתכן בעניין

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

להסביר במילים שלכן את  , לצטט מקורכאן עליכן )מפני ש (אחת האפשרויות האחרות)______________________היה ניתן לטעון , אולם( 'נק25)

(ואז להסביר איך המקור הזה מוכיח את דעתכן בעניין, מה שכתוב במקור

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(או לפחות לא סותר אותה, כאן עליכן להסביר איך המקור הזה מוכיח את דעתכן בעניין)והסיבה שלדעתנו זאת לא גישה נכונה היא ( 'נק10)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________


