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 הערות ותגובות

 

ÔÓÈÈÏ˜ ÌÈ¯Ù‡ 

 

‰�˘Ó‰ ÈÓÈ· ˙ÂÙÂÚ ÏÂ„È‚ Ï˘ ÊÎ¯Ó ‰È¯·Ë ‰˙ÈÈ‰ Ì�ÓÂ‡‰? 

È‡¯ÙÒ Ï‡ÂÓ˘Â ÔÂÏ‡ Â‰ÈÏ„‚ Ï˘ Ì‰È¯·„· ÔÂÈÚ 

 

‡ 

˙Ó‰ ˙ÙÂ˜˙· Ï‡¯˘È ı¯‡· ÌÈ„Â‰È‰ ˙Â„ÏÂ˘�‰ , בחיבורו הגדול של גדליה אלו�

„ÂÓÏ˙‰Â ,יש לציי� , תלגבי גידול העופו"מצאנו כתוב כי , בפרק העוסק בחיי הכלכלה

נזכרי� אפרוחי� . לגידול תרנגולות ויוני�, כנראה, שטבריא שימשה מקו� עיקרי

 ש� אלו� מפנה את הקורא לבבא מציעא כד 52 בהערה 1".ופרגיות ודגי� של טבריא

 .ב"ע

התמרי� של יריחו , שכ� שלא כאפרסמו� של עי� גדי, קביעה זו מעוררת תמיהה

מקורות , שטחי קרקע, מצרי� תנאי גידול)... ו(אינ" התרנגול, ב"או של בית שא� וכיו

תפוצתו הרחבה באר� . המתקיימי� רק באזורי� מסוימי� 2,"מי� וכוח אד� מיוחדי�

אי� מגדלי� תרנגולי� בירושלי� מפני : "בעת העתיקה משתמעת ג� מדברי המשנה

על הנאמר ). ז"ז מ"בבא קמא פ" (ישראל מפני הטהרות�ולא כהני� באר�, הקדשי�

כשהמדובר הוא , כפי שאפשר להיווכח ג� בימינו, שכיחות התרנגול נכו� לא פחות

, הקביעה דלעיל, כביכול, שעליה� נסמכת,  א� ההפניה לדברי הבבלי3.ביוני�

 :מעוררת תמיהה

הרי שאבדו לו ': דתניא... רבי חנינא מצא גדי שחוט בי� טבריא לציפורי והתירוהו לו

רבי יהודה אוסר ורבי חנניא בנו של רבי יוסי , צא� שחוטי�גדייו ותרנגוליו והל� ומ

 רבי אמי אשכח .  ישראל–ורוב טבחי� ,  נכרי�–רוב : אמר רבא... 'הגלילי מתיר

] ל� טול[= זיל שקול : ואמרו ליה... פרגיות שחוטות בי� טבריא לציפורי] מצא[= 

 ).ב"בבא מציעא כד ע( לעצמ�

 
' עמ, ג"תשי אביב  תל, אÈ„Â‰È‰ ˙Â„ÏÂ˙„ÂÓÏ˙‰Â ‰�˘Ó‰ ˙ÙÂ˜˙· Ï‡¯˘È ı¯‡· Ì,  אלו�'ג .1

102. 

 .429טור , ט"תל אביב תשכ�ירושלי�, כא ‰‡�ˆÈ¯·Ú‰ ‰È„ÙÂÏ˜È˙', לול'ער� , בורנשטיי�' ש .2

 שנמצאו בדרו� השפלה שהקולומבריומי�, חס כא� להשערתו של זאב ספראיימבלי להתי .3

יכולי� אנו לקבל , רכי הבאת קרבנות במקדשו� לצמעידי� על התמחות מקומית בגידול יוני

חזר ענ� זה למקומו הטבעי כפעילות כלכלית משלימה של "שלאחר חורב� הבית , את דעתו

 Z. Safrai, The Economy of Roman Palestine, London:ראה". המשק החקלאי הממוצע

1994, p. 179. 
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, אזכור של גדיי�, לעומת זאת, יש בו;  או של דגי�אי� במקור זה כל אזכור של יוני�

והוא מתייחס לציפורי ; שאינ� נמני� על ידי אלו� בי� גידוליה המובהקי� של טבריה

 .ולטבריה במידה שווה

· 

הגמרא עוסקת כא� בזכותו של המוצא ליהנות ממציאות שמאבד� התייאש מה� א� 

צאו שחוטי� ואי� ידוע מי כמו בעלי חיי� טהורי� שנמ, שכשרות� מוטלת בספק

הגמרא והברייתות המשוקעות בה קובעת שא� רוב אוכלוסיית האזור היא . שחט�

הרי שמצד אחד אי� חובה להכריז על , אול� רוב השוחטי� באזור ה� יהודי�, נכרית

 .ומהצד האחר אפשר להניח שהיא כשרה לאכילה, המציאה

וכחי לאו דווקא כמייחדי� תרנגולי� וגדיי� נזכרו אפוא בהקשר הנ, פרגיות

ואילו טבריה , אלא כדוגמה למציאה המעוררת שאלה של היתר הנאה, מקו� מסוי�

אלא משו� , וציפורי נזכרו לא משו� שגידול� של בעלי חיי� אלו היה אופייני לה�

שה� שימשו כדוגמה למקומות שא� א� רוב תושביה� בתקופה הנידונה כבר היה 

ת הייתה גדולה מספיק כדי שאפשר יהיה להניח שרוב אוכלוסיית� היהודי, נכרי

, "בי� טבריא לציפורי",  אי� ג� להיתלות כא� בסדר השמות4.השוחטי� בה� יהודי�

 .א� לא על מקורה של המציאה, על כיוו� הליכתו של המוצא, אולי, הוא יכול להעיד

 אזכור� כמו, אזכור� של עופות המצויי� באזור טבריה וציפורי, קיצורו של דבר

 באזור ‚Ìמעיד לכל היותר על גידול� של בעלי חיי� אלו , של גדיי� המצויי� ש�

 .א� בשו� פני� לא על היותו של אותו האזור מיוחד לגידול�, זה

‚ 

גדליה אלו� , כידוע.  הדגי�– נעבור עכשיו למה שאינו מוזכר במובאה התלמודית

סו לספר בידיו של שמואל שכונ, הל� לעולמו לפני שהספיק לעבד את הרצאותיו

הפרק שממנו נלקח הקטע שבו אנו . תו� השלמת� מרשימות כמה מתלמידיו, ספראי

והוא מעי� חיבור משות� , עוסקי� מבוסס בלעדית על רשימותיו של ספראי עצמו

ההסתברות לטעות סופר או מעתיק בייחוס שגוי , בתנאי� כאלה. של אלו� וספראי

משהגיעה עת תרגומו של הספר , לכ�. נה זניחהשל מראה מקו� זה או אחר אי

 
עוברי הדרכי� בי� טבריה לציפורי היו על כ� שרוב  – כפי שסברה מתחילה הגמרא ש� – או .4

‰‚ÏÈÏ ,  אופנהיימר' א: ראה).בהנחה שאפילו בדר� כזו אי� המציאה חייבת בהכרזה (יהודי�

‰�˘Ó‰ ˙ÙÂ˜˙· ,של הירושלמיהמביא סיוע לסברה זו מדבריו ,89' עמ, א"תשנ ירושלי�  ,

גדי וכ� ש, )ג"כב ע, ה"ירושלמי סנהדרי� פ" ( חזקה שישראל היה–שניהרג מטיבריא לציפורי "

 שקלי� ירושלמי" (משו� רוב מהלכי דרכי�"צלוי וגלגל גבינה שנמצאו בדר� כשרי� למאכל 

 ).ג"נ ע, ז"פ
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בהירויות ושיבושי� �המהדיר לעצמו את הרשות לתק� אי�נטל המתרג�, לאנגלית

 נראה שבי� השאר הוא בח� ג� את מראה המקו� הנידו� 5.שנפלו במהדורתו העברית

סטה בתרגומו מזה , וכשמצא שאי� תוכנו הול� את הנאמר במקור העברי, לעיל

שעסק בגידול פרגיות , נראה שבסביבות טבריה היה קיי� ענ� לול: "כתבו, האחרו�

, לגידול� של אלה" מקו� עיקרי" בגרסה זו שוב אי� טבריה 6".ואפרוחי יוני� למכירה

שייחוס� לעיר היושבת על חו� הכינרת נראה דווקא סביר , ונעלמו ממנה הדגי�

 .יותר

שא� מצאנו אצל� ,  וכספראיאול� נאמני� עלינו שני חוקרי� מובהקי� כאלו�

אי� להתכחש לתוכנו רק משו� , "אפרוחי� ופרגיות ודגי� של טבריא"אזכור של 

אי� פוסקי� "הקובעת ש, ביטוי כזה מופיע בתוספתא, ואכ�. שמראה המקו� לו שגוי

כא� , אפוא,  לכאורה7".לא על האפרוחי� ולא על הפרגיות ולא על הדגי� שבטבריא

ראוי להביא , כמקוד�, אבל.  נכונותה ערערנו בתחילת דברינושעל, הבסיס לקביעת�

 :את דברי התוספתא בהרחבה

ולא על , ולא על הדגי� שבטבריא, ולא על הפרגיות, אי� פוסקי� לא על האפרוחי�

, ועל הדגי� שבשאר כל מקומות, ועל הצפרי�, חבילי קש אבל פוסקי� על הביצי�

 וכל שאי� לו גור�, קוצ� עמו כשער גור� – גור�כל שיש לו : זה הכלל. ועל חבילי עצי�

  8].קוצ� עמו כל זמ� שירצה: א"נ[פוסק עמו כשעה שירצה  –

עסקות 'ההקשר כא� הוא של ריבית העלולה להיווצר במה שמכונה בעגה הכלכלית 

עסקות שבה� הקונה , כלומר', עסקות אמנה '– הלכתית�ובזו המשפטית', עתידיות

שבדר� כלל אינה נמצאת (ייבות המוכר לספק לו סחורה משל� היו� תמורת התח

חשש הריבית מתעורר . במועד מוסכ� כלשהו בעתיד) בידיו בשעת עריכת העסקה

כא� בגלל האפשרות שבשעת מסירת הסחורה לידי הקונה מחירה בשוק יהיה גבוה 

כ� שהקונה כאילו הלווה את סכו� הקנייה למוכר וקיבל , מזה שהוא שיל� בשעתו

כדי למנוע . ונמצא בדיעבד שנטל ריבית מהמוכר, ת הפירעו� סכו� גדול יותרבשע

" אי� פוסקי� על הפירות עד שיצא השער"זאת אסרה המשנה עסקות כאלו וקבעה ש

 .עד שייודע המחיר הרווח בשוק, כלומר, )ז"מה "פבבא מציעא (

 התוספתא דלעיל מבחינה בי� מוצרי� שהכמויות שלה� המגיעות לשוק אינ�

ומשו� כ� מחיריה� מוגבלי� במקו� , קבועות לאור� זמ� ושאינ� ניתני� לאחסו�

 
 G. Alon, The Jews in their Land in the Talmudic Age (translated:ראה הקדמת המתרג� .5

and edited by G. Levi), Jerusalem 1980, p xi. 

6. “Around Tiberias there seems to have been a poultry industry, involving the raising of 

baby chicks and fledgling pigeons for the market” )168' עמ, ש�(. 

 .93�94' ליברמ� עמ' מהד, ה"הו "פתוספתא בבא מציעא  .7

ראוי לציי� שהמהדורה מ� ה. 383'  עמנדלאצוקרמעל פי מהדורת הנוסח שבסוגריי� הוא . ש� .8

 .המפוסקת של ליברמ� לא יכלה להיות לפני עיניה� של אלו� וספראי
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לבי� מוצרי� שהשוק , ובזמ� ועשויי� להשתנות מיו� ליו� ולעתי� א� משעה לשעה

נוטה להיות ידוע , בתנאי המשק הסטטי של אז, בה� הוא רצי� והמחיר העתידי

אלה , י� הראשונההתוספתא התירה עסקות עתידיות בקבוצת המוצר. מראש

כלומר במחיר ', שער הגור�'רק א� ה� נעשות ב, שמחיריה� משתני� לעתי� מזומנות

הקונה יקבל בשעת הפירעו� אותה כמות , בהסדר כזה. הנקבע בעונת האסי� שלה�

 9.של הסחורה שאפשר יהיה לקנות אז בשוק בסכו� שהוא שיל� מראש למוכר

ואי� רגע מסוי� שאפשר להצביע , צי�במוצרי� שהמסחר בה� הוא ר, לעומת זאת

יכולי� שני הצדדי� להסכי� מלכתחילה על המועד , עליו כקובע את המחיר בשוק

10.מבלי לבוא לחשש של ריבית, הפירעו�, בצורה דומה, שבשער שלו יתבצע
 

שקיומ� , להדגמת הבחנה זו מציבה התוספתא אלה מול אלה אפרוחי� ופרגיות

שאפשרות אחסונ� או שמירת� , וביצי� ועופות,  מכא�,בתור שכאלה הוא קצר ימי�

כנגד , המופיע בשוק בעקבות הקציר, קש; מכא�, מייצבת את מחיריה� על פני זמ�

שבהיעדר אמצעי קירור נקבע מחיר� , דגי� מהכינרת; הנמצאי� בו כל הזמ�, עצי�

ות הניזו� ממקור, כנגד שוק הדגי� הכללי, מדי יו� על פי השלל היומי המשתנה

  11.המאזני� זה את זה, אספקה מגווני� יותר

לא , המשות� לקבוצת המוצרי� הראשונה הוא אופי גידול� ואופי השוק שלה�

שבשאר כל "להבחינ� מדגי� , מתייחס כא� רק לדגי�" שבטבריא"והתואר , מיקומ�

. דבר זה מתבאר ג� מהיעדר הקבלה בי� המוצרי� האחרי� המנויי� ש�". מקומות

מתעוררת השאלה , פרוחי� והפרגיות שבה� מדובר ה� אלה של טבריהא� ג� הא

12.מה דינ� של אפרוחי� ופרגיות במקו� אחר ומה דינ� של ביצי� וציפורי� בטבריה
 

 
כל דבר שיש לו גור� ידוע ראוי להתנות "ש, אני הול� כא� בעקבות פסיקתו של רב האי גאו� .9

�, שער מג, ˘ÎÓÓ‰Â Á˜Ó‰ ¯Ú¯: ראה". עמו על שער שימכור בשעה שיטול ממנו אותו חפ

 .ב"ויניציאה שס

מכל מקו� ראוי ויכול להתנות עמו על מסירת הפירות על השער שיצאו הפירות בשעת " .10

את , למעשה, פירוש זה של התוספתא מבטל. ש�". לקיחתו ממנו ולא יש איסור כלל

של קבלת סחורה בעתיד במחיר , האפשרות לעסקה עתידית במוב� המקובל של המילה

ל התירו עסקות עתידיות כל עוד "חז,  בדברהוודאות הכרוכה�לאור אי, אול�. שנקצב מראש

אד� לחבירו היל� מאתי� זוז על מה ששד� עושה ובלבד ' אומ", אינ� מפרטות את המחיר

מה , )ז"ו ה"תוספתא בבא מציעא פ" (שלא יאמר לו מארבע בסלע מסאתי� בסלע

קניית היבול בטר�  – שבחקלאות המטעי� האר� ישראלית העכשווית ידוע כעסקות דמא�

 .בעודו על הע�, הבשיל

משקל קצר  וויי שההבחנה היא בי� מחירי� של ש,במושגי� כלכליי� עכשוויי� היינו אומרי� .11

, שג� בספרו של אלפרד מרשל, מ� הראוי לציי�. משקל לזמ� בינוני או ארו� ווייואלו של ש

לל הדגה ישוב מסוי� מביאי� אליו את שישימש שוק שדייגי ,  בכלכלה'תורת המחירי�'אבי 

 ,A. Marshall:ראה.  לשוק שבו המחיר נקבע מחדש מדי יו� ביומוהדוגמ, היומי למכירה

Principles of Economics, London 19248, p. 328. 

אפרוחי� ופרגיות ודגי� שבטבריה  ,])7הערה , לעיל[בהערתו לתוספתא ש� (לדברי ליברמ�  .12
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„ 

שטבריא "אלו� וספראי בקביעת� , לכאורה, הברייתא שעליה התבססו, אפוא, ראינו

ונוגעת באותה ,  בפרגיותעוסקת רק" לגידול תרנגולות ויוני�... שימשה מקו� עיקרי

בנשימה אחת , אמנ�, דגי� וטבריה נזכרי�, פרגיות, אפרוחי�. מידה ג� לציפורי

אול� קריאת מקור זה בהקשרו הכלכלי מורה שאי� הוא , במקו� אחר במקורות

שהשמיט את הדגי� בנסותו להתאי� , והמתרג� לאנגלית, מייחס לטבריה אלא דגי�

 . נמצא מקלקל במקו� שרצה לתק�,  מראה המקו�את הדברי� למקור שאליו הפנה

הטענה של אלו� וספראי על ריכוז ענ� הלול בטבריה מקורה , סיכומו של דבר

ואי� בכ� (שכל מה שאנו יכולי� להסיק ממנה , בקריאה שגויה של פסקה בתוספתא

13.ותו לאו, שטבריה נודעה בדגי� שלה, הוא) גילוי מרעיש
 

 

ולפיכ� א� הוא קונה שית� לו לאחר זמ� , או מתקלקלי� בשהייה, פי טיפול עלגדלי� יותר "

אבל ג� לפי פירוש זה המשות� לבעלי החיי� הנזכרי� , "ה� בוודאי מתייקרי�) אחר העונה(

 = כשהוא מפרש פרגיות, נראה שליברמ� ג� משק� דברי קדמוני�. הוא אופי� ולא מיקומ�

, 236' עמ, סדר נזיקי�, ·ÙÒÂ˙‰ËÂ˘ÙÎ  – ‡˙ÙÒÂ˙Ï ÍÂ¯‡ ¯Â‡È˙‡, ליברמ�' ש (גוזלי יוני�

 .)16הערה 

לא היה מצוי לאלו� וספראי הנוסח המפוסק של התוספתא של , כפי שכבר נאמר קוד� .13

 .ליברמ�


