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 דפי הדרכה למורה

  עקרונות ומטרות – מבוא

. בתוך רשימה כוללת של פסולים, מבררת את סיבת הפסול לעדות של משחק בקוביא" משחק בקוביא"סוגיית 

 או משום אסמכתא וגזל מדבריהם או משום שאינו עוסק ביישובו  -מוראים בטעם הפסול הסוגיה מביא ה מחלוקת א

אך למחלוקת האמוראים לגבי סיבת הפסול יש  , לכאורה אין קשר ישיר בין נושא זה לעולם התלמידים. של עולם

בעיקר בנוגע  , רבותסוגיית האסמכתא נוגעת לסוגיות ממוניות . מ הלכתיות ורעיוניות שנוגעות ומהותיות לחיינו"נפ

נוגע  " יישובו של עולם"נושא . לגמירות דעת כמו בחוזים או גורלות וכמו שנראה בשאלת הגרלות מפעל הפיס

 ... למהות חיינו

הסוגיה תוכננה והותאמה לתלמידים ". משמעות"וחלק ה" מיו מנות" חלק ה-לימוד הסוגיה חולק לשני חלקים 

 . כ ברצון ובשיתוף  פעולה" בדשלומדים, א ברמה ממוצעת" י-בכיתות י

. עצמי בהמשך החיים' ב ולימוד גמ"ב לבין כיתה י"גיל זה מהווה לדעתי שלב מעבר בין גיל בית הספר וחט

ללמוד ) וכמובן את הרצון(השאיפה שלי כמורה היא להביא את התלמיד בסוף התיכון למצב שבו יש לו את היכולת 

הוא צריך להגיע לחוויית לימוד טובה  , לשם כך. ת הלימודיותגם ללא המסגרו, בצורה עצמאית' מסכת גמ

 . גם ברמת המיומנות וגם ברמת המשמעות, ומשמעותית

התלמיד נפגש עם השפה התלמודית שהיא שפה חדשה  , בשלבים הראשונים של ההיכרות עם הגמרא -מיומנות 

ולנסות לדבר שפה שהו א בכלל לא א לתת לתלמיד להתמודד לבד "לכן בשלב זה א. לימוד השפהוהדגש הוא על 

שזו הדר ך היעילה , שידבר איתם ויחשוף אותם לשפה זו, יודע אלא הלימוד צריך להיות בעיקר כ שהמורה ב מ רכז

י " יש לרכך את הקשיים ע–כדי לסייע לתלמידים לקלוט את השפה ולקנות אותה . והמה ירה לקנות שפה חדשה

י לימוד מתוך "למשל ע, ל היכרות ותרגול עם המיומנו יות השונותובדגש ע, לימוד הדרגתי של סוגיות נבחרות

 . 'ג דף הגמ"תרשימים כמו של הרב סבתו ותרגום ופיסוק ע

השאיפה הי א שלתלמיד תהיה כבר יכ ולת טובה ללמוד לבד ולדבר את השפה והמט ר ה   ,  בשלב הסופי, לעומת זאת

לכן יהיה מק ום משמעותי ללימוד עצמי של התלמיד .  בכך ש הוא יכולביטחון יכולת זו ולתת לו לתרגל ולשפרהיא 

בחזרה על הסוגיה כדי לוודא הבנה או לשפר  , למשל, "מעטפת"לפני השיעור ותפקיד המורה יהיה יותר ב" סדר"ב

חשוב בשלב זה לזכור  שהמטרה הי א לא רק הבנת הסוגיה  . מיומנויות וכן  בהוספת קומת העמקה או משמעות

.  ה התלמיד ימשיך בלימוד עצמי גם לאחר המסגרות הלימודיות"בעיקר הכנה לכך שבעזוהקניית מיומ נויות אלא 

חשוב לשים דגש על לימוד כזה שי ביא את התלמיד לחוש ביטחון עצמי ואמונה ביכ ולת שלו להתמודד לבד עם , לכן

כמו " טכניים"ם היש חשיבות גם לצדדי, לא תיראה לו כדבר מפחיד' כדי שהגמ... להבין ואף ליהנות מכך', דף גמ

ללא , לימוד מסכת שלימה לפי  הסדר: כ  הלומד העצמאי לומד"כפי שבד, שלה" קלאסית"בצורה ה' לימוד הגמ

ה  בבוא  היום ללימוד דף יומי או   "תביא בעז, חווית הצלחה בלימוד כזה. וברמות קושי שו נות, תרגום וניקוד, פיסוק

 .בצורה עצמאית' סתם גמ

שבו הש פ ה   , כ בשלב ביניים"נמצאים התלמידים בד) שאליו מיועד השיעור(, כוןבתחילת התי, לפני שלב זה

מ להביא אותם ליכולת זו "ע. בצורה  עצמית' התלמודית כבר לא זרה להם אך עדיין הם רחוקים מהיכולת ללמוד גמ

תלמיד ה" ולכן יש ללמד כאשר להתמודד עצמאית יש לתת להם –ואף לתת להם ביטחון בכך כהכנה לשלב הסופי 



י היחשפות אליה  "לאחר שבשלב הראשון הם למדו את השפה ע. וחלק משמעותי של הלימוד נעשה על ידו" במרכז

המורכבות בשלב זה   . י דיבו ר בשפה ז ו ב צורה אקטיבי ת" אותה ולתרגל אותה היא עלהפנים הדרך הטו בה ב יותר –

הן משום ,  יש חשיבות רבה בלימוד העצמיהיא שמצד אחד יכולת הלימוד העצמי של התלמידים מוגבלת ומצד שני

.  לכן יש לכוון ללימוד עצמאי אך שיהיה מ וכוו ן  ומודרך. שזו הדרך לרכוש יכולת זו והן בשב יל תחושת הביטחון בכך

 . ללימוד עצמי" קביים"תפקיד המורה הוא לתת לתלמיד 

יוע ולאחר שהמורה יבודד את  אך בצמוד לדפי הכוונה וס, י התלמידים"אני מציע שהלימוד הראשוני יהיה ע

 כך שהסוגיה תובא באופן שגם ירכך את הקשיים ויאפשר לימוד עצמי וגם ידרוש עמל שיסייע  –המיומנו יות השונות 

לשם . אפשר בהדרגה להעלות את רמת הדרישה ולהתמקד בכל פעם במיו מנויות אחרות. ברכישת המיומנויות

,  התלמידים ילמדו את הלימוד הראשוני מתוך סוגיה מפוסקת, ביאבסוגיה שב חרתי לה, הדגמה וכפי  שיפורט להלן

ולרמ ה  , י המור ה"ויכיר ו את המושגים והמילים ש הובאו בדף  מקדים שנעשה ע, לאחר שיקראו את המבוא לסוגיה

נעשה בסגנון הדף  ) 2דף (עיצוב הסוגיה . 'מקורות וכו', גבוהה יותר של התמודדות במיומנויות כמו מבנה הסוג

 .י כדי שזה יהי ה כמ ה שיותר קרוב לתחושת לימוד אותנטיתהקלאס

כמוב ן שהעיסוק . יש חשיבות לחבר את הסוגיה לעולמו של התלמיד,   מעבר ללימוד הסוגיה  עצמה– משמעות

אך הוספת רובד של רלוונטיות , ולא רק מה שנוגע ישירות לעולמנו' הוא  המשמעות העיקרית בלימוד גמ' בדבר ה

למסר חשוב שהתורה  היא תורת חיים ויש ל ה  , ויותר מכך,  להביא לקישור מחדש אל הסוגיהתוכל, אקטואלית

 . הלכתי והן בפן הרעיוני ו המהות של חיינו ואישיותנו–הן בפן המעשי , אמירה וקריאת כיוון בכל צדדי החיים שלנו

וד ההשלכות של הסוגי ה    לימ–" אסוקי שמעתא אליבא דהלכתא"בצד של . לימוד המשמעות ייעשה בשני מישורים

.  הרב עובדי ה יוסף והרב  אברהם שפירא–שנחלקו בו רבני דורנו , בנושא רלוונטי ופיקנטי של רכישת כרטיסי פיס

הלימו ד העצמי  . מ לשתף את התלמידים וליצור אחריות על כל אחד ללימוד יסודי"יקסו ע'הלימוד יה יה  בשיטת ג

 מה ז ה בע צם משחק בקוביא במיש ו ר –חרת של חשיבה יישומית  יעמת אותם מחדש עם הסוגיה דרך פריזמה א

מישור נוסף של משמעות הוא מה זה משחק בקוביא בצד המהותי ומה זה המצב הרצוי של  , כהמשך לזה. המעשי

וכיצד היא רוצה " רוח התורה"אנו קולטים מה ' יש להדגיש לתלמידים שמתוך הדיון בג מ. עיסוק ביישו ב ו של עולם 

 נוכל להביא אותם לחשיבה ולהעמק ה כיצד הם רואים את זה -י מקורו ת נוספים ודיון מונחה  "ע. חיהשנתנהל ונ

תוסיף מבט כולל יותר על הסוגיה בפר ט  , של הסוגיה למישורי ם הללו" הורדה"ה. ולאיזה צדדים זה נוגע בעולמם

 .ותעמיק את החיבור לתורה כתורת חיים

 מטרות השיעור

 .הבנת הסוגיה •

 .מנויותרכישת מיו •

 .יצירת תחושת ביטחון וחוויית הצלחה בלימוד עצמי •

 התלמידים ישתתפו בבחינת הרלוונטיות המעשית והרעיונית של –בניית תודעה שהתורה היא תורת חיים  •
 .העולה מהסו גיה

 רעיונות מרכזיים 
 . גזלן מדאורייתא וגזלן מדבריהם–פסולי עדות  •

 .מה ההשלכות של מושג זה בסוגיה ו בחיים. דעת קניין כאשר אין גמירות –" אסמכתא"מושג ה •



 . מה הבעיה  בכך ומה אנו יכולים ללמוד ולהסיק מכך לעצמנו–שאינו עוסק ביישוב ו של עולם  •

 
 מהלך השיעור

 :מיומנות

 . פתיחה–' שלב א

 ? האם הייתם נכנסים לשותפות עם אדם שמהמר–שאלת חימום  •

 שהתלמידים יגיעו בעצמם לסברות -ל חשיבה עצמית מטרת השאלה היא ליצור עניין והשתתפות ולהפעי

 ...בלי להיות משוחדים מהסוגיה

, התשובות ידברו על בעיות של אמינות, מן הסתם. יש לתת לתלמידים לחשוב מעט לפני שמתחילים לענות

 סברות פשוטות שהן גם הציר -' וכן שזה תלוי במי נון וכו' התמכרות וכד, בעיות של ניתוק מהמציאות

יש לקטוע אותו  , לאחר שהסברות העיקריות עלו. שלב זה צריך להיות קצר. רכזי של הסברות בסוגיההמ

 . חושבת על מי שמתעסק בהימורים'  בואו נראה מה הגמ–ולומר לתלמידים 

 . לימוד עצמי בחברותות–' שלב ב

. בדי המקורותתרגום מילים קשות ומיון ר,  היכרות עם המושגים והמונחים שבסוגיה–הכנת הסוגיה  .א

 )1+2' דף עזר מס(

 יש –לתלמידים שסיימו לפני כולם .  לימוד בחברותות של החלק הפשוט של הסוגיה–לימוד הסוגיה   .ב

או  " דתנן"במקום " י"תנן אמר ר"' הגי: הערה) (2דף עזר . (עוד קטע להמשיך להכין בזמן שנשאר

 )פ הדקדוקי סופרים"היא ע" ותנן"

יש יתרון בכך שעושים זאת . (י ארגון מבנה הסוגיה"כום של הלימוד העצמי ע עיכול וסי–מבנה הסוגיה   .ג

אלא יש להם כבר , פ מילות מפתח"משום שזה לא רק שירטוט טכני רק ע, אחרי הלימוד העצמי

הם קונים ומפתחים מיומנות איך להסתכל ולראות , איזשהו בסיס בסוגיה וכשהם נדרשים לארגן אותו

 )3דף עזר ) (ורגן ולא כטקסט שמרגיש מבולגן ועמוס בפרטיםסוגיה כטקסט מובנה ומא

 .י המורה"  לימוד הסוגיה ע-' שלב ג

מקורות , תרגום,  פיסוק–תוך שימת דגש על המיומנויו ת השונות , לימוד פרונטאלי מתוך הגמרא של מהלך הסוגיה

י תרשים פשוט "וסיף גם פן חזותי עמומלץ לה, למרות דף העזר על שלבי הסוגיה . 'וכו) אמוראים, "תניא", "תנן("

 . של כל שלב על הלוח באופן שיציג את מבנה הסוגיה  בצורה פשוטה

 .הקדמה קצרה על עניין הפסולים לעדות. מבוא לסוגיה •

 מותש (נאמרש, בר דום שדותו עשביל בעשה נלא ווטא חיש אדות עקבל נלאש: ה"מצוה ע, ספר החינוך

 מס  חשת תלא, ד עשע רשת תלא)  אז כנהדריןס (פרוש הבאו. מס חדע היות לשע רם עדך ישת תלא)  אגכ

  מס חד ע קום יי כנאמרש, עדות לסולין פהם שגזלנין האת וחמסנין הת  אהוציאל, מס חעל בלומרכ, דע

 ) ז טט יבריםד (אישב



 ן כעלו, חרים אל עחוס יאל, רעים העשיו מל עחוס ילא וס חא לצמו עעל שי מכלש, גלה נו זצוה מרשיש

 . דבר בהאמינו לאוי ריןא

, תורה הן מעדות לפסולין הן העשרהש)  ט אדותם ע''מבר (ברכה לכרונם זאמרו שהמ, מצוה הדינימ

, קרוביםו, יותר בבזויין האנשיםו, שעיםר, ומיםס, וטיםש, רשיםח, קטניםו, עבדיםו, שיםנ: ן האלוו

 שע רנקרא היזהוא)  בד כנהדריןס (כהבר לכרונם זאמרו שה מכן ו...שרה עלו אריה, עדות בנוגעיןו

, דבריהם מסול פהואש, בריהם דל שזל גל עעובר הגוןכ, דבריהם מפסול ששע ראיזהוו, תורה הן מפסולש

, קה דהמה במגדליו, ישוב בונים ימפריחיו, וא הלא אמנות או לאין שקוביא בשחק מוא המכללםו

 ו כםש (ברכה לכרונם זמרו אתורה הן מפסולהש, דבריהם מפסול לדאורייתא מסול פין בהוא שהחלוקו

 .יכריזו עליו  שד עימת קדותו עדרבנן מהפסולו, ליו עהכריזו שודם קפילו אטלה בדותו עעידה) ב

 .מרחיבה בה ם' ללא העמקה בנושאים שהגמ, הסבר פשט המשנה בקצרה: משנה •

 . 'לימוד הסוגיה  מתוך הגמ •

 .רשים דינמי של הסוגיה מומלץ להציג אותו על הלוח בת–בסיום כל שלב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



מ  לוודא שהתלמידים מילאו "ע) שלבי הסוגיה (3' י מעבר על דף מס"חזרה מהירה  על הסוגיה ע •

 .את הדף בצורה נכונה ולחזור בצורה ב הירה ורציפה  כדי שמבנה הסוגיה יה יה  ברור

 ודה דף עב-'  שלב ד

לכן השאלות לא נוגעות בכל הנקודות בסוגיה אלא בעיקר בנקודות . המטרה היא לוודא הבנה ולסכם את הסוגיה

כדי לדרוש רצינות ואקטיביות  , הדף יהיה דף עבודה אישי ויינתן עלייו ציון. מהותיות להבנה כוללת של גוף הסוגיה

 . הן לסוגיה זו והן  לסוגיות הבאות, מכל אחד

 משמעות

 . אסוקי שמעתא אליבא דהלכתא–' ב השל

 .  יקסו של השאלה האם רכישת כרטיסי פיס נחשבת כמשחק בקוביה'לימוד בשיטת ג

בשלב הראשון כל קבוצה לומדת את המקור שהיא קיבלה  .  קבוצות וכל אחד מהקבוצה מקבל מספר4חלוקה ל

א מלמד את " וכ) ' וכו1כל מספרי , שללמ(ביסודיות ובש לב השני עושים חלוקה מחדש של הקבוצות לפי ה מספרים 

 . שאר חברי הקבוצה את המקור של קבוצת האם שלו

 .  משמעות–' שלב ו

 . פתיחה •

נבל "כקריאה לאדם שלא יהיה " קדושים תהיו"ן בתחילת פרשת קדושים מסביר את הציווי  של "הרמב

ההתנהלות שלו בדברים אדם שאמנם מקיים את כל המצוות מבחינה טכנית אבל , כלומר, "ברשות התורה

התורה לא אסרה לאכול , למשל". רוח התורה" לא ראויה ורחוקה מ–שהתורה לא מדברת עליהם במפורש  

 בוודאי שהוא –בשר ולשתות יין אך אדם שעסוק כל הזמן בתאוות האכילה ועסוק בזלילת בשר ושתיית יין 

 –ת של מה מותר ומה  אסור לעשות מעבר למשמעות הה לכתי, א"ז. לא קדוש ולא מתנהל לפי רוח התורה

 .  איזה מין אנשים התורה רוצה שאנו נהיה, "רוח התורה"אנו צריכים גם להקשיב ל

 אני רוצה שנקשיב לסוגיה ונחשוב  –לאחר שלמדנו האם מותר או אסור לשחק בקוביא ול קנות כרטיס פיס 

 ...יחד לא רק מה מותר ומה אסור אלא גם מה ראוי שנהיה ומ ה ראוי שלא

הנקודה המרכזית שאליה אני חותר היא שמי שלא עוסק ביישוב ו  של עולם זו הווית חיים לא נורמלית של  •

נובע מכך שהוא חי בתוך בועה  של , החשש שמשחק בקוביא יש קר. ניתוק מהמציאות ובריחה  מאחריות

 .מציאות מדומה ולכן הוא גם בורח להימורים

 : ב קישור"מצ". (סלאח שבתי"ית בסרטון קצר מתוך הסרט  נפתח בצפייה מונח–מ להראות נקודה זו "ע •

vw964xsPesH/be.youtu://http] (בשנים הראשונות למדינה הגיעו מאות אלפי עולים בתקופ ה  : רקע קצר

 מראה את המציאות הקשה של הסרט. הייתה הרבה מצוקה ואבטלה. קצרה והם שוכנו במעברות

 שש - בריחה מ ה מציאות דרך התמכרות למשחק בקוביא  –מה שרלו ונטי לנו . 'עבודות דחק וכו, המעברות

לאן זה  ?   האם המציאות בה הם חיים היא נורמלית-...]  הצבעה בקלפי תמורת כסף–" עדות שקר"ו, בש

 ?מביא אותם



ף המקורות ונראה מצד אחד עד היכן יכולה המציאות  נעמיק בהבנת המהות של יישובו של עולם דרך ד •

,  ומצד שני להבין מ מה התורה  מרחיקה ומה  הדרך הראויה, המנותקת של משחק בקוביא יכולה להוביל

 . ונראה איך החוק הישראלי נשען בזה על המשפט העברי

. ח מהמציאות האם יש דברים שאנו עושים כדי לברו– נעלה נקודה למחשבה –לאחר שנגיע לנקודה זו  •

,  התמכרויו ת–זה יכ ול לגלוש למקומות רבים , מטבע העניין. האווירה צרי כה להיות פ תוחה ומשתפת(

 ) 'וכו' מש חקי מחשב וכו, פייסבוק, אלכוהול, הימורים בו וינ ר

אפשר לקבל , היא שאם מקשיבים לסוגיה ומתבוננים בה, השורה התחתונה שאני רואה לנכון לסכם בה •

 .וון משמעו תית לחיות חיים מתוך אחריות ולא מתוך בריחהממנה קריאת כי

 ] תילמד קומת המשמעות3בשיעור .  תילמד קומת המיומנו ת2 – 1בשיעורים [



 



 



 דפי עזר לתלמיד

 לעדות" משחק בקוביא"פסול 

 "אלא להפלאה. " כה–" ואלו הן הפסולין: "סנהדרין כד

 מבוא לסוגיה

 –" אל תשת רשע עד"ודורשים " אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס"מהתורה גזלן  פסול לעדות משום שכתוב 

המשנה מביאה רשימה של אנשים הפסולים להעיד . פסול לעדות, אדם שחמס וגזל, כלומר" רשע דחמס"מי שהוא 

 .משחק בקוביאסוגייתנו מבררת את סיבת הפסול של . מבררת את סיבת הפסול שלהם' ולדון והגמ

 מושגים ומונחים תלמודיים

י מזל ושמים ביניהם כסף ומי שמנצח נוטל את ממון  אדם שמשחק עם חבירו במשחק–משחק בקוביא  •

 .המפסיד

 ה י ה   –ובשעה שגילה מוכנות זו  ,  אדם שנתן התחייבות לחבירו או גילה מוכנות להפסיד כסף –  אסמכתא •

אין תוקף לכך שגילה מוכנות להפסיד משום שאנו אומרים שלא , במקרה כז ה. סבור שלא יגיע לידי הפס ד

 .  לא חשב באמת שיגיע לידי הפסד ולכן היה מוכ ן כב כול להפסיד-" גמירו ת דעת"היה לו 

מונח תלמודי המציג שאלת בירור להבנת  ...] יש ביניה ם? מה ביניה ם [–איכא בינייהו ? מאי בינייהו •

'  מביאה ה גמ, כתשובה לשאלה. ההבדל המע שי או העקרוני בין דעות שחלוקות ביניהם לגבי עניין מסוים

 .או דין שבו יש הב דל בין הדעות כיצד לנהוג מקרה -" נפקא מינה"

 .שוללת מיד לאחר מכן' שהגמ, כ כפתיחה לתשובה אפשרית"מובא בד. ואם תאמר,  וכשתאמר– וכי תימא •

. וכי אתה בא להקשות מאדם אחד על אדם אחר!] ?אדם על אדם אתה מטיל [– גברא אגברא קא רמית •

" אותה רמה"עה מסוימת מדעה אחרת שנחשבת בעל ד' מונח זה מובא כתשובה לקושיה שמבי אה הגמ

בניגוד לדעת תנא שאין אמורא יכול לחלוק . שיכולים לחלוק זה על זה, תנא על תנא או אמורא על אמורא(

 .א להקשות מכך"תשובה זו באה לומר שאכן הדעות חלוקות וא). כ"עליה בד

 תרגום המילים הארמיות

 

 

 

 

 

 ? מה הוא עושה– מאי קא עביד °

  שהוא אסמכתא–דהוה אסמכתא  °

  לא קונה– לא קניא °

  כל דבר כעין זה– כל כי האי גוונא °

 שלמד אומנות – דגמר אומנותא אחריתי °

 תאחר

  חולקים-  פליגי °

' של ר) על דבריו( עליו –יהודה ' עליה דר °

 יהודה

 )לדעת הכל(= ולכל העולם – ודכולי עלמא °

 ... חכם זה סבר– מר סבר °

  והרי שנינו בברייתא– והתניא °

 1דף 



 

 

. ירוק: ברייתא. צהוב:  משנה-מקורות תנאיים( צבעו את המקורות השונים בהתאם –לפני לימוד הסוגיה  .1

 .) ללא צבע: 'סתמא דגמ. תכלת:  אמוראים-מקורות אמוראיים

נבין אותה תוך כדי לימוד . אל תתעכבו על הבנת המשנה". (ומר סבר לא פליגי"ת הסוגיה עד לימדו היטב א .2

 )בהמשך ' הגמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

îéðú' :ïéìåñ ôä  ïä åìàå :éáå÷á ÷çù î ä àú éáéøá äå ìîäå

úéòéáù éøçåñå íéðåé éçéøôîå .ïåòîù éáø øîà : å éä äìéçúá

úéòéáù éôñåà ïúåà ïéøå÷ . éøçåñ ïúåø÷ì åøæç ïéñðàä åáø ùî

úéòéáù  .àîøø  'éäãå ä :é úîéà ? àìà úåðîåà ïäì ïéà ù ïîæá

àåä ,ðîåà ïäì ùé ìáàïéøùë àåä àìù úå : 
âîøà :îà éáå÷á ÷ç ù , ãéáò  à÷ éàî ?àîç   øá  éîø ø îà :í åùî

àúë îñà äåäã ,àéð÷  àì àúëîñàå .øîà úùù áø :é àä  éë ìë

àðååâ-ì àéä  àúëîñà åà .àìà , ì ù åáåùééá ïé÷åñò ïéàù éôì

íìåò .åäééðéá éàî ? åäééðéá àëéà-ã éúéøçà àúåðîåà øîâ .ú ïð

"ø øîà ' éäãåä  :éààåä àìà úåðîåà ïäì ïéàù ïîæá éú î ,ìáà

åä àìù úåðîåà ïäì ùé àíé øùë ."ïéúéðú îã àîòè  àîìà -

îàåä íìåò ìù åáåùéé íåù .àîç øá éîøì àéù÷ ! àîéú éëå-

ôøã  äéìò ïðáø éâéì 'äãåä é ,àäå   øîàø 'éåì ïá òù åäé  : íå÷ î ìë

àùî øø 'äãåäé' àéúîé 'å'áäî ' íéîëç éøáã ùøôì àìà åðéà .

øîà ïðçåé éáø :'àéú îé 'å  ùøôì'áäî '÷åìç ì , àîìò éìåëãå

'àéúîé 'àåä ùøôì !-âúéî ø à÷ àøáâà àøá? ! éâéìô øáñ   øî

éâéìô àì   øáñ øîå  .éâéìô àìå ? !àéðúäå"  :áúåðîåà åì ùéù ïé

àåä àìù ,ìå ñô  äæ éøä àåä àìà úåðîåà åì ïéàù ïéá" ? àéä ä

àéä ïåôøè éá ø íåùî  äãåäé éáø ,àéðúã "ø øîåà äãå äé éá

ïåôøè éáø íåùî :øéæð  ïäî ãçà ïéà íìåòì ,äðúð àìù éôì

 äàìôäì àìà úåøéæð:" 
 

.ואל ו ה ן  הפ ס ו לים.  ' מתנ י:י" רש
.  המשחק  בק ו ב יא:לדון ולהע יד

וכ ולן  מעין' כולהו מפ רש  בגמ
ש מות(גזלנין הן  והת ורה  אמר ה 

ו כל  שכן " אל  תשת רשע ע ד) "כג
ואיל ה.   ו ס וחר י  שבי ע ית:דיין

וחימוד ממון  מעבירו על ד ברי
'רשע ד חמס'הוה ל יה כ, תורה

שנוטה  אחרי, ופסול לדון ולהעיד
 בתח יל ה ה י ו ק ו רא י ן  אות ן :הבצע

 שא י ן ל ו:'מפר ש  בגמ. 'כו
ד הואיל  ואין. אומנ ו ת אלא הוא

עסוקין בי ישו בו של עולם  אינן
בקיאין  בטיב  דינין ומש א  ומתן

.אסמכתא. ' גמ:ואינן יראי חט א
ינו דבר דאי נו נותן לו מדעתוהי

ד סבור , אלא סומ ך על  דבר ש אינו
שהוא י כול  לנצח ופעמים

ו הוה.  לא קניא:שמנצחין אותו 
 כל כ י  הא י:ליה כעי ן גזיל ה ביד ו

ו היכי. גו ונא לאו אס מכתא ה יא
דמי אסמ כתא  כגון דאם א וביר 

מ''ב(ולא אעביד א שלם במיטבא  
וכגון משליש את שטרו .) דף עו

.)ב דף קסח''ב  (דגט פשוט
דס בור  כ ל זה, דסומך על  לא  דבר

,ומרישא  כי  מ תני,  בידי לעשות
אדעתא דלא י היב ליה לא סמ כתא

דטו עה וס בור לא  יבא , קא מתני
אב ל הכא לא סמיך, לידי כך
ד הא ל א ידע אי נצח אי, אמידי

שמע.  הכי  אתני'  לא נצח ואפי
מספיק א אתני גמר  ואקני, מינה

.  ו ב מהאימת י: ולא גזילה הי א
כג ון ב מתניתין דהכ א או ' אימתי'

 ג ברא:במה ד ברים  אמורים
דרבי  יהושע ב ן לוי  ארמי . אגברא

רמי בר חמא סבר . בר חמא
 :דרב י י הודה לחלוק ב א' אימתי'

 .) כה-: כד(משחק בקוביא  2דף 



 . פ הדוגמה" כתבו בצד כל פיסקה את תפקידה ע-מלאו את הטבלה  .3

 

 

 

ר יהודה אימתי בזמן שאין להן אומנות אלא ''א... ביא ואלו הן הפסולין המשחק בקו

 :הוא אבל יש להן אומנות שלא הוא כשרין
 )מתוך המשנה(הדין . 1

  משחק בקוביא מאי קא עביד

  אמר רמי בר חמא משום דהוה אסמכתא ואסמכתא לא קניא

  רב ששת אמר כל כי האי גוונא לאו אסמכתא היא 

  עולםאלא לפי שאין עסוקין ביישובו של 

 

  מאי בינייהו

  איכא בינייהו דגמר אומנותא אחריתי

ר יהודה אימתי בזמן שאין להן אומנות אלא הוא אבל יש להן אומנות שלא ''תנן א

 הוא כשרים אלמא טעמא דמתניתין משום יישובו של עולם הוא קשיא לרמי בר חמא
 

  יהודה' וכי תימא פליגי רבנן עליה דר

ר יהודה אימתי ובמה אינו אלא לפרש דברי ''ר יהושע בן לוי כל מקום שא''והא

 חכמים רבי יוחנן אמר אימתי לפרש ובמה לחלוק ודכולי עלמא אימתי לפרש הוא
 

  גברא אגברא קא רמית מר סבר פליגי ומר סבר לא פליגי

ת אלא הוא הרי זה ולא פליגי והתניא בין שיש לו אומנות שלא הוא בין שאין לו אומנו

 פסול
 

ההיא רבי יהודה משום רבי טרפון היא דתניא רבי יהודה אומר משום רבי טרפון 

 :לעולם אין אחד מהן נזיר לפי שלא נתנה נזירות אלא להפלאה
 

 3דף 

 דוגמה



 " משחק ב קוביא " סיכום סוגיית –דף עבודה  

 ? פס ול לעד ו ת הסב ר מד ו ע  משחק בק וב י א –לפ י ר מ י ב ר ח מא  .1

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

' אם  אוב יר ולא  אעבי ד  אשלם במיט ב א'והי כי  דמי  אסמ כתא  כגון  ד.  ל כי  הא י  גו ונ א לאו א סמכ תא ה יאכ :  "ה"י ד" רש .2

 "  וכגון מ שליש א ת שטרו

 .  ל מה זה א סמכתא ל פ י ר ב ששת"פ אחד מהמק ר ים ה נ" י  וה סב ר ע" ע י י ן ב רש .א

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ? הס ב ר מד ו ע משחק בק ו ב יא זה לא אסמכתא. ב

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 . הסב ר את המ שפט.  א–" לפ ר ש ה וא' אימת י'ודכ ול י על מא  " .3

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 ? ללמוד  מכך' מה  באה הג מ .ב

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 .ב י ן א דם שנדר נזיר ות  מס פק לב י ן  משחק בק וב י א' הס בר את  הה שו וא ה שע וש ה הגמ .4

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 4דף 



 

 .    מלא את הט בלה  הבא ה לאור  ה ע ולה  מ הס וג יה .5

מי שנה את 
 תאהבריי

 *מי סובר כך *מי חולק על כך
מתי משחק 

בקוביא פסול 
 לעדות

  טעם הפסול

 ח"רמב     

 רב ששת     

 . י וחנ ן' ר,  ל"ר יב, בר י י תא,  י ה ודה' ר,  רבנ ן ב משנה:  הת י יח ס למק ו ר ות  הבא ים*

 



 יק סו' לימוד בשיטת ג–דף מקורות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ז' מ סי"חו, חלק ז(ת יביע אומר "שו. הרב עובדיה יוסף .1

 ? ה של מפעל הפיס האם מותר מן הדין להשתתף בקניית כרטיסי הגרל-נשאלתי 

משחק", ובגמרא... המשחק בקובי א, אלו הפסולים לעדות: "שנינו:) כד( במשנה סנהדרין :תשובה

ושמעתא"... ואסמכתא לא קניא, אמר רמי בר חמא משום דהוה אסמכתא? בקוביא מאי קא עביד

 .. אזלא כרמי בר חמא

כגון אלו המשחקים בעצים או, אהמשחקים בקובי): "י"גזלה ה' מהל' בפרק ו(ם "וזה לשון הרמב

הרי זה גזל, ועושים תנאי ביניהם שכל המנצח את חבירו יקח ממנו סכום מעות, בעצמות וכיוצא בהם

הרי ז ה , דרך שחוק, הואיל ולקח ממון חבירו בחנם, ואף על פי שברצון הבעלי ם לקח. מדבריהם

 ." גזלן

המשחקים בקוביא  ומפריחי יוני ם אסרו"שופסק , ם"ל  בשלחן ערוך אזיל כסברת הרמב"והנה מרן ז

 " וכל כיוצא בדברים אלו הכל אסור..והעובר על כך הרי הוא גזלן מדבריהם, אותם חכמים משום גזל

יהודה ש אם יש לו' שהלכה כר:) כו(דלפי מאי דפסקינן בסנהדרין , כתבו.) פב (בעירובי ן ' אולם התוס

א שפשט המנהג"וכן פשט דברי הרמ... יאנראה דשרי לשחק בקוב, אומנות אחרת כשר לעדות

א מתיר"שהרמ" ערוך השלחן"וכן נראה מדברי ... 'וכדברי התוס, להתיר משחק של קוביא לגמרי

 . לגמרי

הילכך גם בנידון דידן... יש לומר דהוי בכלל שחוק הקוביא, ומעתה בנידון ההגרלה של מפעל הפיס

א"ורק להרמ. ואסמכתא לא קניא,  בכלל אסמכתאמשום דהוי, ע"ם ומרן הש"יש לאסור לדעת הרמב

 .. כיון דסבירא ליה כרב ששת דלא הוי בכלל אסמכתא, יש מקום להתיר

לרב ששת דסבירא ליה ' ואפי, שהשחוק בקוב יא יש בו איסור לכולי עלמא, ש כתב"ובאמת שהריב

לים הפיל ועצומיםורב ים חל, מ בוודאי  שהוא דבר מכוער ומתועב  ומשוקץ"מ, דליכא אסמכתא בקוביא

 ...כי מי שנדר שלא לשחק בקוביא אין מתירין לו) ד"ה ה"נדרים פ(ומפורש בירושלמי , כל הרוגיו

שהרי התיר, א יכולים לסמוך עלין בנידון דידן"שהאשכנזים שקיבלו עליהם דעת הרממסקנא דדינא 

ם "ולכים לפי פסקי הרמבשה(והספרדים ועדות המזרח .. א"ובני אשכנז יוצאים ביד רמ, שחוק בקוביא

וכל שכן כרטיסי ספורט למיניהם , אסור להם להשתתף בקניית כרטיסי מפ על הפיס) ע"והשו

ואף לאשכנזים יש. ונמצא שהוא מסייע ידי עוברי עבירה, שמשחקים בשבת ומחללים שבת בפרהסיא

 .ושומע לנו ישכון בטח. לאסור בזה

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רא  הרב אברהם כהנא שפי .2

   רכישת כרטיסי פיס

ל אסרו"משום שחז, הדבר נראה פשוט שחשש גזל אין כא ן , אבל באמת אין  להאריך הרבה...
ועל זה גופא מ טיל גורל.  רק כשהפרס שעומד לי פול בגורלו  של המשתתף בגורל מונח לפניו

כי א ז יש ספק, שכל אחד מהמשתתפים מניח משלו על שולחן הקוביא, מי יקבל הכ סף הזה
ועל כן  בעומק.  יוחזר לו עם תוספת הרווח-שכל אחד בטוח בלבו שכסף זה שלו המונח לפניו

ולכן  י ש כאן חשש גזל למי שזכה בכסף וזהו משחק, לבו אינו מק נה בלב שלם וזה נשאר שלו
,אבל בהגרלות כגון  מפעל הפיס שהכסף משולם לסוכנות  המפעל. ל"בקוביא שאסרו חז

אלא הסוכן יעבירו לסוכנות המקומי ת וי ושם,  ף זה לא יוחזר אליוהקונה יודע בבירור שכס
אלא , וא ין לק ו נה כל ציפיה שכסף זה יוחזר אליו, כ יעבירו ללשכה הראשית"ואח, בבנק

, כ אין חשש שמא לא התכוין  להקנות את הכסף לחלוטי ן " וע. המפעל ודאי זוכה בהם לחלוטין
יגרום לו רווח כפול) כסף הקניה(זה , ימיםאלא יש בלבו תקוה שבסופו של דבר לאחר כמה

שמקווה, תקוה כזו  יש לכל מ שקיע בעסק. מש ום שהמספר שלו יזכה בסכום גדול, ומכופל
אבל אם תקוו תו  נכזבת אין בזה כדי לעשות את ה השקעה, להרוויח מההשקעה שהשקיע

 . וזה גם לא בכלל חומד ממ ון  חבירו. לגזל

 

 ם שפיראהרב אברה. 3

 ): 'פיס וכד(אלה הם הנימוקים שלפיו נפסק שאין איסור לקנות כרטיסי הגרלה 

. א הביע דעתו לאסור משום שהוי בכלל משחק בקוביא"אכן כבוד ידידי הגאון רבי עובדיה יוסף  שליט
לכן פסק , א"הואיל ואם במשחק קוביא כהאי גוונא יש ענין של גזל נחלקו המחבר והרמ, וטעמו

ד אין זה "אבל לענ. ם שקבלו הוראת המחבר שמחמיר בדבר  גם תעודת פיס בכלל האיסורשלספרדי
 . ע"דומה למה שנחלקו בשו

יש לדעת כלל גדול כי דבר שנהגו בו כלל ישראל אין להרהר, ראשית כל אעיר שלפני כל בירור
רו יש הרבה מקורות שגדולי ישראל הזכי, ו לומר שכלל ישראל יכשלו בעבירה"אחריהם שח

ואלו', וגם דנו אם יש בזה משום חולשה בבטחון בה, בספריהם את המנהג של קנית שטרי הגרלה
יש רק לברר מדוע באמת אין. היה ספק של גזל היו חוששים להורות נגד המחבר אפילו לאשכנזים

  ...י הטלת גורל"שהרי חלוקת הפרסים היא ע, זה בכלל משחק בקוביא

כיון שהנהלת מפעל הפיס מוכרת תעודות, וסברא נוספת... ין כאןהדבר נראה פשוט שחשש גזל א
וגם ספרדי יכול , כי ניתן למכרה לאחרים, ויש לה ערך, והתמורה היא ע צמה שוה כ סף, הגרלה

אין זה דומה למה , שלדעת הכל אין זה בשבילו  משחק של קוביא אסורה, למוכרה לאשכנזי
 . שהמחבר אוסר משום קוביא



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ת ישכיל עבדי  חלק ח סימן ה אות ג"שו. הרב עובדיה הדאיה. 4
 

 ?האם מותר לקנות כרטיס הגרלה של מפעל הפיס: שאלה

,אין לאסור מטעם איסור שחוק בקוביא דהוי גזל מדבריהם משום דאסמכתא לא קניא: תשובה
רח הוא לתתומוכ, דשאני התם שהסכום המסויים שעליו שיחקו הוא ממונו הפרטי של המנוצח

והוא אינו מקנה לו, י השחוק בקוב יא"ולפעמים אף מפסיד כל ממונו ע, למנצח מה שקצבו ביניה ם
כ ענין ההגרלה של הפיס "משא, שיש בו איסור גזל מדבריהם, וחשיב שפיר אסמכתא, בכל לבו

, ירוואינו ענין של נצחון שלוקח מה ששייך לחב, שאוספים סכומים גדולים מן המשתתפים בהגרלה
ובאמת, ב"ת או על מגילה בתיק של כסף וכיו"וכמו שנוהגים להגריל על ס, אלא ענין של מזל

שכל שנמכר.. ש בב רכי יוסף "וכמ, ת ואין פוצה פה ומצפצ ף"שמעשים בכל יום שעושים הגרלה על ס
טליה ורבני אי, ושכן נהגו בכל ערי איטליה, מותר, ויש הנאה להעלותו בדמים, י גורל"דרך כבוד ע

,ת מותר למוכרו בגורל מפני שיש בו הנאה להעלותו בדמים"ס' הרי שאפי', עשו מעשה בעצמם וכו
ואין כאן ענין של גזל כמו בדין שחוק, ת מרויחים דמים על ידי המשתתפים בהגרלה"שבעלי הס

כ איני רואה שום חשש בזה " ע..ששם המנוצח מפסיד דמים ושייך בו אסמכתא וגזל, בקוביא
בעלי מפעל הפי ס הם תורמים הרבה מז ה  לפי מה ששמעתי באומרים דאלו בה מצוה איכאואדר

ואף דגם משחקי בקוביא תור מים הרבה , קעבדי ומצוה ' למוסדות חסד ועוזרים להם לבניינים וכד
אם מטעם איסור גזל אם, הקוביא הוא  אסור מן הדין  שם הדבר בא בעבירה  שמשחק, למוסדות חסד

והדברי ם  ולכן יש להתיר בשופי  ל"וזה לא שייך בנידון דידן כנ , בישובו  של עולםמשום שאינו עוסק
 "ברורים



 יקסו' לימוד בשיטת ג–דף עבודה 

 

 

 

 

האם מותר לקנות  ?מדוע הערות
  ?כרטיס פיס

 גם לאשכנז י ם   –ש  "הר יב
רא ו י שא ל שחק בק ו ב י ה כ י   

 -זה דבר ש ל יל י  ומת ו ע ב 
רב ים  חלל י ם  הפ י ל   "

 .."מ י ם  כל  הר וג י ו ו ע צ ו

 הרב עובדיה יוסף. 1  

   
הרב אברהם . 2

 שפירא
 

 דבר שנ ה ג ו ב ו   -כלל גד ו ל  
כלל  ישרא ל א י ן לה רהר  
אחר י ה ם שחס  ושל ו ם  ל ומ ר  
שכלל  י שראל י כשל ו   

 בעב י רה 

הרב אברהם . 3  
 שפירא

י ש בז ה אפ יל ו  צ ד  של  
מצ ו ו ה כ י  מפעל הפ י ס   

ת רו מ ו ת   משתמש בכסף כ
 . ו ס י ו ע למ פע ל י חס ד

  
ת ישכיל עבדי "שו

הרב עובדיה (
 )הדאיה

בדיוק. יש לך מזל
ה פה 'החבר

 בודקים את זה

אז אני יכול להשתתף 
 ?בהגרלות פיס



 

 "מפני שאינו עוסק ביישובו של עולם "–דף מקורות 

דהואיל ואין עסוקין ביישובו של עולם אינן בקיאין בטיב דינין ומשא .  שאין לו אומנות אלא הוא-: י סנהדרין כד"רש
 :ומתן ואינן יראי חטא

, לפי שאינו מתעסק ביישובו  של עולם, המשחק בקוביא פסול  לעדות" –ג "סנהדרין פ, עובדיה מברטנורא' ר
או בסחורה ואומנות ומלאכה שיש בהן י ישובו של , ואסור לאדם שיתעסק בעולמו אלא או בתורה וגמילו ת חסדים

 "עולם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 005496/03פ : התיק' מס

 נעם סולברג

 בית משפט השלום בירושלים

 :בעניין

  משטרת ישראל-מחוז ירושלים , ענף התביעות מדינת ישראל

 המאשימה

 ‐ נגד‐

 אסף עמר .3בר'רמי ג .2מוחמד נמרי .1

 הנאשמים

 הכרעת דין

איפשר בכך ש, 10 במקום המשמש למשחקי מזל אסורים ברחוב הנביאים 1החזיק הנאשם , 24.7.02ביום , פי כתב האישום-על
ולקחו , תיקנו אותן בשעת הצורך,  התקינו את המכונות3 - ו2הנאשמים  ;ּבינגֹו  מכונות מזל אסורות מסוג7 להתקין 3 - ו2לנאשמים

 .את כספי הזכייה

בהן בדיקת טביעת אצבעות על גבי המכונות ,  הצביע על מספר פעולות חקירה שלכאורה ניתן היה לבצע ולא בוצעו2כ הנאשם "ב
, ל"ולנקוט פעולות חקירה כנ, את הראיות' לעבות'דומה כי אכן היה מקום , בנסיבות העניין. מסדר זיהוי או עימות במשטרה, סושנתפ

משחק קלפים , אני הייתי חולה במשחקים"המעיד על עצמו כי לפחות בעברו , "משחק בקוביה"כשעד התביעה המרכזי אינו אלא 
 " וקוביות

. מעין גזלן  המשחק בקוביהמדרבנן נחשב .המשחק בקוביה פסולה עדותו של, פי המשפט העברי- כי עלכ הנאשם ציין בסיכומיו"ב
אין , כלומר). ב, בבלי סנהדרין כד" (ואסמכתא לא קניא, משום דהוה אסמכתא, אמר רמי בר חמא: "בגמרא נחלקו בסיבת הדבר

ואם , שכן הוא סבור ומקווה שהוא עצמו ינצח, ו מתוך רצוןהוא איננו מתחייב כלפי חבר. דעת מלאה אצל המשחק בקוביה-גמירות
, המשחק בקוביה אינו עוסק במלאכה, כלומר). שם" (לפי שאין עסוקין ביישובו של עולם... רב ששת אמר. "הפסיד אינו נותן ברצון

  .חטא-אינו בקיא ואינו ירא, הדרך-האדם ישרי-איננו מורגל בהלכות בני



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משך פסק הדיןה

 אלא "דבר מכוער ומתועב ומשוקץ הוא ורבים חללים הפיל ועצומים כל הרוגיו" ש כתב על המשחק בקוביה שזהו"הריב
אין ניתן לשלול את ). 1מה שאין כן לגבי הנאשם  (2אין די בראיות המאשימה כדי להביא להרשעתו של הנאשם , שבעניין דנן

  .גם אם היא דחוקה, גירסתו
 

 . כן החלטתי לזּכותו מחמת הספקאשר על
 

ערך ( פלא יועץ אליעזר פאפו בספרו' ר. אבקש להציב תמרור אזהרה לנאשמים ולשכמותם, 2חרף הזיכוי של הנאשם 
 :מתאר את גורלם של המשחקים בקוביה") שחוק"
 

בבת י ם ובגג ות, ם  בשח וקאשר זה דרכם כסל למו וא ו מנו תם בכך ל אבד כמה ליל ו ת וכמ ה  ימ י, וגם בזה  ר ב ו המ תפ רצ ים  ..."
לכל יש  מוצא  וס וף , אף אם כבי ר מצא ה  ידם. ו מש קי ע ים כמ ה מ מ ו ן  וכמ ה נפ שו ת עד ש יש  שמכלים א ת  ממ ונם,  ו בקרנ ות

שאי ן מת עסק י ן ב יש ו ב ו של ע ולם להב י א , עולל ים ש אלו לחם ופ ו ר ש אין ל הם; שגוזלי ן  וח ומ סי ן  ו בני ב י תם  מוטל ים ב רע ב
קש ה לה ם , הר ע ת וק פם  ו ע ומד ים  בשחוק-כ י ב ע ידנא דיצר , ש מב טלים ת פ יל ות  ומצ ו ו ת, ו עב י רה ג ו רר ת  עב י רה.  טרף לב יתם

ועל ח י י הם אינם חס י ם ואי ן  מפנ ים  עצמם מ ן הש חוק אפ יל ו לאכול בש ע ת ,  לפר וש ה י מנ ו י ו תר מ פר י שת  הצפ ור ן מ ן  ה בשר
 "  אם ל א שבכוח  יגב ר איש, גם כי  יזק י ן לא י ס ו ר ממנ ו, ו מ י שה ו רגל ב מנהג ה רע של  השח וק,  אכילה  ול יש ו ן  בשע ת ש ינה

 
ד בר "כ עו" וב2נאשם ,  בעצמו1נאשם , כ המאשימה"במעמד ב, )2004 בנובמבר 24(ה "א בכסלו תשס"י, ניתנה היום

  .חיים
 

 24/11/2004בית משפט השלום בירושלים . בתי המשפט שופט, נעם סולברג

 חקיקה תכלית ה-עבירות הי מורי ם

,בטרם נבחן  את טענותיה  של המע רע רת"
ראוי שנציין תחילה את התכלית החקיקתית
.העומדת בי סו ד האיסו ר על  משחקים אסור ים
תכלית זו אוצלת על פרשנותם של שלושת

ניתן.  לחוק230התנאים הקבועים בסעיף 
לגלות בהוראו ת החוק בעניין משחקים אסורים 

ההמטר ה ה ר אשונה  ה ינ .מספר מטר ו ת
ה הסדר  מ ב וס ס  על.  מטר ה ע רכ י ת  מ וב הקת

, ההכ רה שאד ם צרי ך להת פרנס מ ע ב ודתו
ממשלח יד ו א ו מ ע יס וק לגי טימ י אחר כל שה ו
.ולא  על דר ך  הת עשר ו ת קל ה ה תל ו יה  בג ו רל
מטר ה נוס פ ת מקו ר ה ב חשש שמא אדם
הנוטל חלק  במשחק ים  אסו ר ים י תמכר 

זה תחת  שיע ב וד"  ע יס וק"ל
 ה דבר ים ומטב ע, הני ס י ו ן מלמ ד . לפרנס ת ו

כי מ ספ רם של המ פ סיד ים  במשח קים , ה וא
.אסו ר ים  ע ולה  על אל ה ה מר ו ו יח ים  ב ה ם
המ תמכ ר על ול לה ב יא את עצמ ו ו את

למכי רה  של, משפחת ו ל ה פסד ים ר ב ים 
נכסים  ו בס ו פ ו של דב ר ע לול ה וא ל ה י ות 

למד ינה  יש . לנטל על משפחת ו  ו על הח בר ה
אינטרס  לגיט י מ י למנ וע  מ צב ב ו  החב רה 

  ב תוצא ו ת יה   שלתהא ח י י בת  לשאת
תשע ים  4436/02מ  "עע(  " הה תמכ ר ות
עי ר י י ת' מ ו עד ו ן חבר ים נ, מ ס עדה, הכדו ר ים
 ). חבר ה

 

 מחבר לא ידוע/ המשחק בקוביא

  תו טריהמכ/ המשחק בקוביא
  יקולל בשערים/ ואחריתו שאיה

  ויוסיף עוונו/ יפזר ממונו
  בשבועות שקרים/ גם מורד בקונו
  ולעולם לא יצליח/ יחשוב כי ירוויח
  כי אחריתו מרורים/ ובימיו לא יפריח
  בלי ברכת מזון/ יאכל בחיפזון
  כעינוי כיפורים/ גם ימצא רזון

  מקומו לא יאיר/ יילך מעיר לעיר
  מדלג על הרים/ א עני וצעירוהו
 

  וביגדו קרוע/ ראשו פרוע
  לעצמו ולאחרים/ כי רוע ירוע

  שונאים אותו/ כל אנשי ביתו
  בשמחה ובשירים/ ומצפים יום מותו



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "הפסיד את כל כספי החתונה על פוקר: "רצח הוריו

, אביה של גרושתו של מעוז. אך זה לא הספיק לו, דניאל מעוז הצליח בעבודה
כשראיתי : "יאר את ההתמכרות להימוריםת, שנעצר בחשד לרצח הוריו נח ונורית

". אדם מבריק ופיקח"חבריו סיפרו על ". 'שמתי את חפציו בגראז, שזה גדול ממנו
  פרופיל

 
 יאיר אלטמן

 
 14:11 ,21.09.11 :פורסם

  
 \ 

. ואז הגיעה הנפילה. ה והתחתן עם בחירת לבוהתגלה כאיש מקצוע מעול, הוא סיים את לימודיו בהצלחה
 -היה הכל , הותר לפרסום כי הוא החשוד ברצח הוריו נח ונורית מעוז בירושלים) 'ד(שהיום , לדניאל מעוז

דבר , מכריו של דניאל אומרים כי התמכר להימורים והפסיד הון במשחקי פוקר. אבל הוא לא הסתפק בזה
 .גם לרצח המזעזעשהוביל לגירושיו ובסופו של דבר 

הוא סיים בציונים טובים את לימודיו בבית . 'נולד בירושלים וגדל בשכונת רמות ב, 28בן , דניאל מעוז
(פלמון - הענף בו כיכבה אחותו תמר מעוז-והצטיין בספורט בכלל ובכדורסל בפרט , "אורט רמות"הספר 

(גיא , ואח נוסף, תואר בהנדסת תוכנהשסיים , ניר, לדניאל אח תאום. קפטנית נבחרת ישראל בעבר, )34
בעלה נח מעוז , כיהנה כמנהלת ברשות הפטנטים במשרד המשפטים, נורית מעוז, האם. רופא אורטופד, )38

ונורית אף ', השניים היו חובבי ברידג. ניהל במשך עשרות שנים מרפאת שיניים בקניון מלחה בירושלים
 .הגיעה לדרגת אמן

 
 התמכר להימורים והפסיד הון . דניאל מעוז עם אביו נח

, חרוץ מאוד, הוא אדם מבריק. "הוא פנה לאוניברסיטה, לאחר שירותו הצבאי של דניאל בחיל השלישות
הוא . אלא מיד החל ללמוד, ל"וא לא עשה טיול גדול בחוגם אחרי הצבא ה. "סיפרו חבריו, "מסודר ופיקח

". זה הבן אדם האחרון שאתה יכול לחשוב עליו שיעשה כזה דבר. אהב לבלות ותמיד היו לצדו חברים
 ".אבל היו לו גם יכולות חברתיות לא מבוטלות", הוא התבלט כאיש מקצוע מעולה, לדבריהם

החבר סיפר כי . גרשה ממנו פחות משנה לאחר הנישואיםשהת, דניאל הכיר באותו זמן את אשתו לעתיד
. וההורים שלו היו כל כך מאושרים, היתה חתונה גדולה עם מאות מוזמנים: "באותה עת הכל נראה אחרת

אלא שבערך באותה תקופה התגלתה חולשתו ". החיים שלו נראו כאילו עלו על מסלול ההצלחה המובטחת
 .להימורים והכל השתנה

ככל הנראה הוא נחשף להימורים בטיול שעשה לארצות ,  יודע בדיוק מתי התחיל הדבר הזהאף אחד לא"
הוא השתתף במשחקי פוקר ועד כמה שידוע לי שיחק בקבוצות פרטיות ולא ", נזכר החבר, "הברית

וההימורים הובילו לפרידה , במבשרת ציון, הזוג הצעיר התגורר בבית הוריה של האשה". במועדונים
 . המהירה

ואת , רוב הזמן הוא לא היה בבית: "הרחיב בנוגע להימורים, שאף היא נחקרה במשטרה, אביה של הגרושה
והיא רצתה ' הפסדתי כסף'הוא אמר לה . כל הכסף של החתונה הם הפסידו על השטות הזו של ההימורים

וברגע , דול ממנואך כשהבנתי שזה ג", האב אמר כי דניאל מעוז ניסה להיגמל כמה פעמים". להתגרש ממנו
ומאז ' החפצים שלו המתינו לו בגראז, הסברתי לו את המצב, הרמתי טלפון לאביו נח, שהיא נתנה לי אישור
מעולם . "גדולה גם האב לא האמין שההסתבכות תהיה כה, למרות אותה הסתבכות". לא ראיתי אותו יותר

מי יכול , הוא אדם מבריק. ה כזולא חלמתי בחיים שתתרחש טרגדי, לא חשבתי שהוא מסוגל לדבר כזה
 ".?לחשוב על כזה דבר

אחד המעסיקים שלו באותה תקופה . אביב-עבר מעוז להתגורר בתל, אביב-עם תחילת עבודתו במשרד בתל
 .ואיש לא ציפה את שהתרחש בעתיד, "יעיל ומצוין"כינה אותו 

רו גם כי נוח ונורית סייעו לו בסגירת אבל אמ, בסביבתו הקרובה טענו כי יחסיו בינו לבין הוריו היו תקינים
מאז שהוא נעצר אנו לא . " אותם הימורים שהובילו בסופו של דבר לרצח המזעזע-חוב שנבע מההימורים 

כל המשפחה מקווה שזה לא . שבורים, אנשים לא מאמינים", סיפרה חברה של ההורים, "מפסיקים לבכות
 ".דני ותומכת בו ובגרסתו

 



 

 

  תוצרים ופתרונות–דפי עזר לתלמיד 

 .) כה-: כד(משחק בקוביא 

. ירוק: ברייתא. צהוב:  משנה-מקורות תנאיים( צבעו את המקורות השונים בהתאם –לפני לימוד הסוגיה  .1

 .) ללא צבע: 'סתמא דגמ. תכלת:  אמוראים-מקורות אמוראיים

נבין אותה תוך כדי לימוד . אל תתעכבו על הבנת המשנה". (ומר סבר לא פליגי"ו היטב את הסוגיה עד לימד .2

 )בהמשך ' הגמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

îéðú' :åìàïéìåñ ôä  ïä å :ú éáéøá äå ìîäå àéáå÷á ÷çù î ä

úéòéáù éøçåñå íéðåé éçéøôîå .ïåòîù éáø øîà : å éä äìéçúá

úéòéáù éôñåà ïúåà ïéøå÷ . éøçåñ ïúåø÷ì åøæç ïéñðàä åáø ùî

úéòéáù  .ø øîà 'äãå äé :é úîéà ? àìà úåðîåà ïäì ïéà ù ïîæá

àåä ,ïéøùë àåä àìù úåðîåà ïäì ùé ìáà:  

âàøî :î ÷ç ùà éáå÷á , ãéáò  à÷ éàî ?àîç   øá  éîø ø îà :îí åù

àúë îñà äåäã ,àéð÷  àì àúëîñàå. øîà úùù áø :ëé àä  éë ì

àðååâ-àéä  àúëîñà åàì  .àìà , ì ù åáåùééá ïé÷åñò ïéàù éôì

íìåò. åäééðéá éàî ? åäééðéá àëéà-éúéøçà àúåðîåà øîâã  . ïðú

"àø øî 'äãåä é  :ä àìà úåðîåà ïäì ïéàù ïîæá éú îéààå ,ìáà

íé øùë àåä àìù úåðîåà ïäì ùé" . ïéúéðú îã àîòè  àîìà-

àåä íìåò ìù åáåùéé íåùî .àîç øá éîøì àéù÷ ! àîéú éëå-

øã  äéìò ïðáø éâéìô 'äãåä é ,ø øîà  àäå 'éåì ïá òù åäé  :ë íå÷ î ì

ø øîàù ' äãåäé'éúîéà 'å'äîá ' íéîëç éøáã ùøôì àìà åðéà .

øîà ïðçåé éáø :'éú îéà '  ùøôìå'äîá '÷åìç ì , àîìò éìåëãå

'éúîéà 'àåä ùøôì !-úéî ø à÷ àøáâà àøáâ? ! éâéìô øáñ   øî

éâéìô àì   øáñ øîå  .éâéìô àìå ? !àéðúäå"  :áúåðîåà åì ùéù ïé

àåä àìù ,ìå ñô  äæ éøä àåä àìà úåðîåà åì ïéàù ïéá" ? àéä ä

àéä ïåôøè éá ø íåùî  äãåäé éáø , àéðúã"ø øîåà äãå äé éá

åôøè éáø íåùîï :øéæð  ïäî ãçà ïéà íìåòì ,äðúð àìù éôì

 äàìôäì àìà úåøéæð:" 

.ואל ו ה ן  הפ ס ו לים.  ' מתנ י:י" רש
.  המשחק  בק ו ב יא:לדון ולהע יד

וכ ולן  מעין' כולהו מפ רש  בגמ
ש מות(גזלנין הן  והת ורה  אמר ה 

ו כל  שכן " אל  תשת רשע ע ד) "כג
הואיל .   ו ס וחר י  שבי ע ית:דיין

מעבירו על ד בריוחימוד ממון  
'רשע ד חמס'הוה ל יה כ, תורה

שנוטה  אחרי, ופסול לדון ולהעיד
 בתח יל ה ה י ו ק ו רא י ן  אות ן :הבצע

 שא י ן ל ו:'מפר ש  בגמ. 'כו
ד הואיל  ואין. אומנ ו ת אלא הוא

עסוקין בי ישו בו של עולם  אינן
בקיאין  בטיב  דינין ומש א  ומתן

.אסמכתא. ' גמ:ואינן יראי חט א
ן לו מדעתוהיינו דבר דאי נו נות

ד סבור , אלא סומ ך על  דבר ש אינו
שהוא י כול  לנצח ופעמים

ו הוה.  לא קניא:שמנצחין אותו 
 כל כ י  הא י:ליה כעי ן גזיל ה ביד ו

ו היכי. גו ונא לאו אס מכתא ה יא
דמי אסמ כתא  כגון דאם א וביר 

מ''ב(ולא אעביד א שלם במיטבא  
וכגון משליש את שטרו .) דף עו

.)ב דף קסח''ב(דגט פשוט  
דס בור  כ ל זה, סומך על  לא  דברד

,ומרישא  כי  מ תני,  בידי לעשות
אדעתא דלא י היב ליה לא סמ כתא

דטו עה וס בור לא  יבא , קא מתני
אב ל הכא לא סמיך, לידי כך
ד הא ל א ידע אי נצח אי, אמידי

שמע.  הכי  אתני'  לא נצח ואפי
מספיק א אתני גמר  ואקני, מינה

.אימת י  ו ב מה: ולא גזילה הי א
ון ב מתניתין דהכ א או כג ' אימתי'

 ג ברא:במה ד ברים  אמורים
דרבי  יהושע ב ן לוי  ארמי . אגברא

 2דף 



 

 . פ הדוגמה" כתבו בצד כל פיסקה את תפקידה ע-מלאו את הטבלה  .3

 

 

ר יהודה אימתי בזמן שאין להן אומנות אלא ''א... אלו הן הפסולין המשחק בקוביא ו

 :הוא אבל יש להן אומנות שלא הוא כשרין
 )מתוך המשנה(הדין . 1

 השאלה המרכזית. 2 משחק בקוביא מאי קא עביד

  טעם הפסול– 'דעה א. 3 אמר רמי בר חמא משום דהוה אסמכתא ואסמכתא לא קניא

 דחיית דעה א רב ששת אמר כל כי האי גוונא לאו אסמכתא היא 

 טעם הפסול אלא לפי שאין עסוקין ביישובו של עולם

דעה . 4
 'ב

 שאלת בירור. 5 מאי בינייהו

 תשובה. 6 איכא בינייהו דגמר אומנותא אחריתי

ומנות שלא ר יהודה אימתי בזמן שאין להן אומנות אלא הוא אבל יש להן א''תנן א

 הוא כשרים אלמא טעמא דמתניתין משום יישובו של עולם הוא קשיא לרמי בר חמא
 ח"קושיה על רמב. 7

 ניסיון לדחיית הקושיה . 8 יהודה' וכי תימא פליגי רבנן עליה דר

ר יהודה אימתי ובמה אינו אלא לפרש דברי ''ר יהושע בן לוי כל מקום שא''והא

 ן אמר אימתי לפרש ובמה לחלוק ודכולי עלמא אימתי לפרש הואחכמים רבי יוחנ
 דחיית ניסיון הדחייה. 9

 דחיית הקושיה. 10 גברא אגברא קא רמית מר סבר פליגי ומר סבר לא פליגי

ולא פליגי והתניא בין שיש לו אומנות שלא הוא בין שאין לו אומנות אלא הוא הרי זה 

 פסול

קושיה מברייתא על . 11
 רב ששת

ההיא רבי יהודה משום רבי טרפון היא דתניא רבי יהודה אומר משום רבי טרפון 

 :לעולם אין אחד מהן נזיר לפי שלא נתנה נזירות אלא להפלאה
 שיהדחיית הקו. 12

 3דף 



 

 "משחק בק ו ב יא" סיכ ום  ס וגי י ת –דף עב ודה  

 ?  הסב ר מד ו ע  משחק בק וב י א פס ול לעד ו ת–לפ י ר מ י ב ר ח מא  .1

כסף שהמפסיד לא הקנה לו בלב שלם אלא רק משו ם , כלומר, "אסמכתא"ף שהוא מרוויח הוא שום שהכסמ

 .ונמצא שהכסף שהוא לוקח אינו שלו והוא כמו גזלן"  אסמכתא לא קניא"שקיווה שלא יפסיד ו

' אם  אוב יר ולא  אעבי ד  אשלם במיט ב א'והי כי  דמי  אסמ כתא  כגון  ד.  כ ל כי  הא י  גו ונ א לאו א סמכ תא ה יא:  "ה"י ד" רש .2

 "  וכגון מ שליש א ת שטרו

 .  ל מה זה א סמכתא ל פ י ר ב ששת"פ אחד מהמק ר ים ה נ" י  וה סב ר ע" ע י י ן ב רש .א

 .ריס בשדה חבירו שהתנה עם בעל השדה שאם יוביר את השדה ולא יעבדנה יקבל קנסא

 יוכל להביא למלווה את שטר החוב –דם שפרע מקצת חובו ואמר לשליש שאם לא יפרע עד תאריך מסו ים א

 .הסכוםעל כל 

 לא באמת  התכוון לתת אלא סמך על עצמו שלא יבוא –בשעה שהאדם התנה שיתחייב כסף , במקרים אלו

לא   , ומכיוון שהיה סבור שהדבר בידו, לידי חיוב משום שבידו הדבר לעבוד את  השדה או להחזיר את החוב

 .הייתה לו באמת גמירות דעת  וזה נחשב אסמכתא

 ?סמכ תאהס בר  מדו ע מ שחק בקו ב יא  זה לא א .ב

שום שידע מראש שהדבר לא בידו וייתכן שיפסיד ולמרות זאת התנה עם חבירו שמי שינצח ירוויח ומוכח מ

 .מכך שהקנה בלב שלם מחמת הספק שמא ירוויח

 . הסב ר את המ שפט.  א–" לפ ר ש ה וא' אימת י'ודכ ול י על מא  " .3

, "אימתי"כמים ופותח במילה יהודה מוסיף על דברי ח' יוחנן מסכימים ביניהם שכאשר ר' ל וגם ר"ם ריבג

יוחנן סובר בניגוד  ' שר" במה דברים אמורים"לעומת (שאין הוא בא לחלוק על דבריהם אלא לפרש כוונתם 

 ) י חולק"ל שר"לריב

 ? ללמוד  מכך' מה  באה הג מ .ב

יהודה במשנה שאומר שהפסול של משחק בקוביא הוא דווקא כשאין לו ' ח מדברי ר"מקשה על רמב' גמה

ח  "כדי שלא נתרץ שרמב.  רת ומכך רואי ם שטעם הפסול אינו משום אסמכת א אל א כרב ששתאומנות אח

א לומר כך שה רי "שלפיהם א, ח"ל וריו"את  דברי רי ב'  מביאה הגמ –יהודה  ' סובר כחכמים שחולקים על ר

 .ובא לפרש מה דעת חכמים ולא חולק עליהם" אימתי"י משתמש במילה "ר

 .י ן א דם שנדר נזיר ות  מס פק לב י ן  משחק בק וב י אב ' הס בר את  הה שו וא ה שע וש ה הגמ .4

 .  האדם מתחייב על ספק שאינו נתון בידו–ם בנזיר וגם  במשחק בקוביא ג

במשחק בקוביא האדם .  האדם מתחייב להיות נזיר על צד הספק שמא האדם שראה נזיר–מקרה של נזיר ב

 זה לא נחשב  –ספק שלא תלוי בהם  מכיוון שזה , כמו שבנזיר. התחייב לתת כסף על צד הספק שמא יר וויח

 .כך גם  במשחק בקוביא אין זה נחשב התחייבות, התחייבות שתופסת

 4דף 



 

 .י ו חנן' ר, ל"ריב, בריית א,  יהודה'  ר, ר בנן במשנה: התייחס למקו רות הבאים*

 

 

 

מי שנה את 
 הברייתא

 *מי סובר כך *מי חולק על כך
מתי משחק 

 בקוביא פסול 
  טעם הפסול

. ל"ריב. יהודה' ר רבנן

 .יוחנן' ר

. רבנן במשנה

 .ברייתא

אף אם יש לו 

 אומנות אחרת

משום דהוי 

אסמכתא וגזל 

 מדבריהם

 ח"רמב

' יהודה משום ר' ר

 טרפון

' ר. רבנן במשנה 

' ר. ל"ריב. יהודה

 .יוחנן

רק אם אין לו 

 אומנות אחרת

משום שאין 

עוסקים ביישובו 

 של עולם

 רב ששת



 

 .   הט בלה  הבא ה לאור  ה ע ולה  מ הס וג יה מלא את  .5

 

 

האם מותר לקנות  ?מדוע סס
  ?כרטיס פיס

 גם לאשכנזים ראוי שא –ש " הריב
ה דבר  שלילי לשחק בקוביה  כי ז

רב ים חללים הפיל    "-ומתועב  
 .." ועצומים כל הר וגיו

 . כרטיס  פיס נחשב כמ שחק בקוביה
ע אוסרים  משחק "ם וה שו"הרמב

 בקוביה 
 א מתי ר  משחק בקוביה "הרמ

 .לאשכנזים מות ר
 לספרדים אסו ר

הרב עובדיה . 1
 יוסף

 

משחק בקובי א  זה  כאש ר ה כ סף מונח 
לפניו והאדם  מקווה ש הכ סף יחזור   
אליו בתוספת  הכסף של חבריו ולכן   

 .אינו מקנה בלב שלם
בכרט יס פי ס  הכסף לא  מונח על 
ל  השולחן אלא  הולך ל סוכנו ת מפע

הפיס והקונה  יודע שכס פו לא יוחזר  
 .ומקנה בלב ש לם

 מותר 
הרב אברהם . 2

 שפירא
 

 דבר שנהג ו  בו כלל  -כלל גדול  
ישראל א ין לה רהר  אחריהם  שחס   

ל ישראל  יכשלו   ושלום לומר שכל
 בעביר ה 

כרטיס  פיס ל א דומה כלל  למשחק 
בקוביה  אלא  הוא כ מו כל  קנייה של  

שהר י אפשר   , חפץ ששווה  כסף
 .למכור אותו ל מישהו אח ר

הרב אברהם . 3 מותר 
 שפירא

ל מצו וה כי   יש בזה  אפיל ו צד ש
מפעל הפיס  משתמש בכסף   

 . כתרומות וס יוע  למפעלי חסד

משחק בקובי ה זה כאש ר יש מנצח 
ומפסיד  והכ ס ף הוא ממונ ם הפרטי   
של המשחקי ם ויש  כאן  גזל כ י  
המפסיד קי ווה  לנצח ולא מקנה בלב  

 .שלם
בכרט יס פיס  אין ניצחון והפסד ממון   
אלא השתתפ ות בהגרל ה  של מזל 

 . שמותרת

ת ישכיל "שו. 4 מותר 
 עבדי 


