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 פתח דבר 

בשבח והודיה להשם יתברך, הננו מוציאים לאור את הספר  

כלים   למעשה"  -"טבילת  הינו   הלכה  שלפניכם  זה  ספר 

  , הלכה למעשה  -הלכות טבילת כלים  סיכום המבאר את  

מובנת לכל יהודי  בשפה ברורה וובדרך קצרה    ,באופן פרקטי

 .  בנועם המצוות ןאשר מתעניי

דרך ההלכתית ע"י  ב  'חידוש'ה   הסבר הוא ב בספר זה  הדגש  

ההם    נים תונאשר    'םהקנייני 'עשיית   ואת  פתרון  המענה 

מן  אשר  מיוחד,  הלכתי  הה הכלים  את  לפטור  ניתן  דרכו 

לכתחילה  של  באופן  את    ,במיוחד  .הטבילה  נושא  הדגשנו 

החשמלייםהכ בזה  ,לים  הנכשלים  רבים  אינם    אשר  אשר 

בדרך זו ,  אותם שלא על פי הדין  ' מתקנים/בונים 'טובלים או  

נת האפשרות לזכות את הרבים אשר לעת עתה אינם  ניתאף  

ציבוריים   במקומות  ובמיוחד  כליהם,  את  לטבול  מקפידים 
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אשר מי יודע האם הכלים שם נטבלו כראוי וכו', ובסייעתא  

פטורים  אשר הם יהיו  השתמש בכלים  שמיא בדרך זו נוכל לד

מלכתחילה הטבילה  "כוכ   ,מן  המפרשים  כל  לשון  יוכלו  ך 

 . "ישראל לאכול איש בכלי חברו

ולהגדיל   יפעל את פעולתו להרבות  זה  אנו תפילה שספר 

- עם  הקודש  -   ובמיוחד מצוות הטהרה בעם  .תורה ומצוות

תעמוד    .הנצח הרבים  זיכוי  ולזרענוזכות  תמוש    ,לנו  לא 

הגאולה   את  ונחיש  עולם,  עד  זרענו  ומפי  מפינו  התורה 

והשלמה "ו  .האמיתית  הנביא  בבשורת  לחזות  מלאה  נזכה 

 , ובעגלא דידן ממש. " הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים
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 מבוא 

 "ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה"  
 )שמות לג', טז'(

 

מכל   ל'מעט  תמיד  היה  הדורות  כל  לאורך  ישראל  עם 

. אולם, השוני 'שונות וייחודיות'לידי    שהביאהעמים', מיעוט  

מה שבלט    ,עיקר השוני  .איננו מתבטא במספר הכמותי בלבד

הדורות כל  לאורך  בנוף  היהודי  את  השוני    ,והחריג  הוא 

הנהגה שנעשתה    ,במהות, הנהגתו של היהודי בחיי היום יום 

מתוך מסירה ונתינה מוחלטת, היא זו שיצרה את השוני ואת  

ההבדל. רק אצל עם ישראל מצינו הנהגה באופן זה לאורך 

את    ,הדורות ובנתה  השונה  הצורה  את  ששימרה  זו  והיא 

  , תם כךם. הנהגה שונה זו אינה נעשית סע ה  של  וייחודיות

נבדל    'שרש הנשמה'ב  –  אלא היא נובעת ממקור עליון ונעלה
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 הלכה למעשה

וניתן לו כח מיוחד שהוא המנוע למעשיו  הגוי  היהודי מן 

 והנהגתו.  

ונפלינו אני  "שמשה רבינו ביקש מאת הקב"ה    ,מסופר בתורה

שלא    :שכוונת משה היא   ,על אתרמסביר  וכפי שרש"י    "ועמך

העמים שאר  על  שכינתו  את  הקב"ה  על  ישרה  אלא  עם  , 

בלבד  ישראל    .ישראל  יהיו  זו,  ייחודית  שכינה  ובהשראת 

  , ם כן. נמצא א" מכל העם אשר על פני האדמה"מובדלים  

  ' בשכינה'כי אם    'במספר'שייחודיות עם ישראל טמונה לא  

 ששורה בהם.    

ברם, השוני בעם ישראל שנעשה על ידי השראת השכינה, זו 

אף מבני ישראל דרושה הנהגה בצורה    .זכות שהיא גם חובה

ואבדיל אתכם מן העמים  "וכפי שנאמר:    ,מרוממתונבדלת  

, אם אתם מובדלים מהם, הרי אתם שלי, ואם לאו " להיות לי

והשונות   ותבדלהתשה   ,הרי אתם של נבוכדנצר וחבריו. היינו

ישראל   ביסוד הקשר    , עצמםנדרשת אף מעם  קיימת  והיא 

זו דורשת מעם ישראל צורת ות  בדלהתבינם לבין הקב"ה.  

קדושה, להנהיג את אורח חייהם   הנהגה מרוממת, שמירה 

 . " והייתם לי קדושים כי קדוש אני"על דקדוקי הקודש 

שמשנה בהכרח את    'יוצקת תוכן ומשמעות'הנהגה קדושה זו  

מהות הדרישה    ומאליו נעשה היהודי למובדל.  ,אורח החיים
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 טבילת כלים

בראש   דברים,  שני  בחובה  טומנת  קדוש  להיות  מהיהודי 

זה בלעדי  האיסור,  מן  פרישה  כמובן  זוהי    , ובראשונה 

כשהאדם עודנו קשור אל הדברים האסורים הוא שקוע בתוך 

עליו להישמר מעשיית דברים שיש בהם שמץ של   . הטומאה

ניתן לעבור אל השלב השני בתהליך  ורק אחר כך  איסור! 

היהודי קד והיבדלות  על    -  והוא  ,ושת  והקפדה  הידורים 

קודש בכל   לעטות על עצמו לבושי  וטהורה,  נקיה  הנהגה 

מכיוון שדורש מעצמו  הגוי,  מן  היהודי  שונה  בזה  מעשיו. 

 מוטל עליו להתקדש.  -  חומרה יתירה לפני כל עשייה

במצוות היום יום מוצאים אנו הרבה ציווים שמייחדים את  

ופכים את הנהגתו לכזו הנעשית בקדושה.  האיש היהודי וה

ברכות, שמירה   ,אם זה נטילת הידיים שנעשית קודם תפילה

 על לשון נקיה וכהנה רבות. 

שכאשר גר בא להתגייר וחפץ להיכנס תחת כנפי    ,לכן מצינו

השכינה להצטרף אל עם ישראל, הוא נדרש בתום כל ההליך 

ווה.  לטהר את עצמו באמצעות מי המק  -  לטבול במקווה

המים    .הטבילה גורמת לאדם להתבטל ממציאותו לרגעים 

מכסים את כל גופו עד שהוא אינו נראה וכביכול אינו קיים,  

יהודי שמעתה   איש  חדש,  לאדם  נעשה  הוא  כך שביציאתו 
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 הלכה למעשה

דרכיו   את  לשמור  ועליו  וטהרה  בקדושה  נוהג  הוא  ואילך 

 ולהתנהג בדרך הקודש. 

... 

טהרת הקדושה וההיבדלות מקבלים מקום של חשיבות כאשר  

גם כאן נמצאנו למדים    '.טבילת כלים'אנו באים לעסוק בדיני  

והטהרה  הקדושה  דרכי  אפילו  ה  על  מהיהודי  נדרשים 

שבשגרה בדבר  עתה    , כשמדובר  שזה  חדש  בכלי  כשימוש 

דרך   .נרכש ליהודי  המורים  מיוחדים  דינים  יש  כאן  אף 

 בא הוא נצטווה.  מרוממת ונבדלת ש

הדעות חלוקות בדבר הטעם לקיום מצווה זו. ישנם הסוברים  

והפרשת   הוצאת  מתהליך  כחלק  הינה  הכלים  שטבילת 

שבראש ובראשונה    :טמון בכלי, היינו  כההאיסור שהיה עד  

האיסור את  להוציא  בכדי  הכלי  את  להגעיל  ובסיום    ,יש 

ות התהליך נדרש גם לטבול אותו במי מקווה. המקור לדע

בתורה   שנאמרו  כפי  הפסוקים  פשטות  מלימוד  נובע  אלו 

 . )כמפורט להלן(

שעניינה של טבילת הכלים לא בא על    ,אולם יש הסבורים

לשיטתם הוצאת האיסור  ומנת להוציא את האיסור מן הכלי,  
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ואילו הטבילה נועדה על מנת בלבד, נעשית בהגעלת הכלי 

להכניס  להעביר את רוח טומאת הגוי שנמצאת על הכלי ו

 את הכלי אל קדושת הישראל. 

האיסור הוצאת  לשם  נועדה  שהטבילה  נאמר  אם  או   ,בין 

דרכי   כי  רואים  אנו  הטומאה,  רוח  העברת  לשם  שנועדה 

שמירה   מתוך  יתירה  בקפידה  נעשים  והנהגותיו  היהודי 

לו המיוחדת  קדושה  על  בינו    -  מתמדת  המחברת  קדושה 

 לבין ה'. 

... 

מקבץ הינו  שלפניכם  זה  כלים    ספר  טבילת  הלכות  של 

כאשר   וקולחת.  ברורה  בשפה  השימת  שנכתבו  א  י הדגש 

 בנתינת והסברת הטעמים 'הלכות בטעמיהן'.  

עוסק  זה  ספר   הראשון  החלק  כאשר  חלקים,  לשני  מחולק 

לו כלים מחויבים,  יטעם החיוב, א   :בפירוט דיני הלכות טבילה

וטבילת  דיני הטבילה עצמה והברכות, טבילת כלים בשבת  

ואילו החלק השני עוסק  ישראל    :כלים חשמליים.  בסוגיית 

גוי לעשות לו כלי, האם הכלי ייחשב   שנתן מתכת לאומן 

 לשל הגוי וצריך טבילה או לאו. 
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עיקר החידוש והבשורה של זה הספר, ובו   ,החלק השני הוא

ניתן מענה ופתרון הלכתי מיוחד, אשר דרכו ניתן לפטור את  

אופן של לכתחילה. רבנים מורי הוראה  הכלים מן הטבילה ב 

עמלו על מציאת הפתרון, ודאגו לדקדק ולצאת  ומשפטנים  

ועשיית    ,ידי חובת כל הדעות. באמצעות כתיבת חוזה מוסכם

הטבילה   מן  נפטרת  הסחורה  הנדרשים,  קניינים  אלו  אי 

ומעמידה את הכלי ברשות הישראל באופן מוחלט ובלעדי  

כך שהכלי נחשב לשל הישראל    לאורך כל תהליך ייצור הכלי, 

 ואינו צריך טבילה.  

כמה   מחמת  נוצר  הפתרון  ומציאת  מענה  בנתינת  הצורך 

סיבות. בראש ובראשונה היו אלו הכלים החשמליים שהתרבו 

אך   הדין,  מן  בטבילה  מחויבים  הם  אשר  האחרון,  בדור 

הטבילה עלולה לעיתים להסב להם נזק גדול עד כדי הפסד  

ישראל' של  לא    .'ממונם  שהכלי  במקרים  גם  כן,  על  יתר 

הופסד מן הטבילה, הטבילה עשויה לפגוע במנגנון החשמלי  

של הכלי, דבר שמותיר בסימן שאלה גדול את דבר בטיחות 

מצאו   שבטבילה  המורכבות  שבעקבות  כאלו  ישנם  הכלי. 

פתרונות בכוחות עצמם, אלא שפתרונות אלו אינם בהכרח  

משכך ההלכה.  דרישת  בפני  הצורך עומדים  לעולם  בא   ,

לפטור אותם מחיוב    -  בנתינת מענה הלכתי לאותם כלים

 טבילה באופן של לכתחילה.  
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המעלות שהביא הפתרון ההלכתי לעולם, באות לידי שימוש  

צלחות,    ,בישול ואכילה )סירים  גם כאשר מדובר על שאר כלי

אף אותם ניתן לפטור מן הטבילה    כלי הגשה, סכו"ם וכד'(,

ניתן להסיר    וכך שעל יד  ,מצעות זה הפתרוןמלכתחילה בא

כאשר אותם מקומות ציבוריים    .מכשול גדול מאת הציבור

מעתה    המשתמשים לרכוש  יוכלו  טבולים,  שאינם  בכלים 

הטבילה מן  הפטורים  כלים  גם  מלכתחילה   ואילך  מה   .

שפתרון זה מזכה אף את המון העם שאינם מקפידים על קלה  

אינם יודעים על דבר טבילת  כבחמורה מחמת חוסר הידיעה ו 

בכלים   ולהשתמש  ממכשול  להימנע  הם  אף  יוכלו  כלים, 

מלכתחילה הטבילה  מן  ישראל    ,הפטורים  כל  יוכלו  וכך 

 לאכול איש בכלי חברו.  

... 

להרה"ח  וכן  תודתנו נתונה להרה"ח ר' ישראל שיחי' שוחט  

  . הרבה בהכנת ספר זה  םעל עזרת  רייניץשיחי'    חיים שלוםר'  

כמו כן תודתנו נתונה להרה"ג ר' צבי שיחי' הכהן מחבר ספר  

"טבילת כלים" ועוד ספרי הלכה רבים על הייעוץ והעזרה  

 במהלך כתיבת הספר. 
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 הלכה למעשה

. יתכן  "שגיאות מי יבין"כבר אמר דוד המלך בספר תהלים: 
ואי טעויות  אלו  אי  המבוארים  -שנפלו  בעניינים  דיוקים 

הקוראים   כלל  אל  פונים  אנו  כן,  על  הסברתם.  ובאופן 
הארות והערות  תגובותיכם  והמעיינים, אנא שלחו אלינו את  

 rabbi@kgckosher.comבכתובת המייל: 

 ובעזרת השם נוסיף ונתקן במהדורות הבאות.

 

 רוזנברג  הכהן הרב אליהו 

 ו, דרום סין. 'רב העיר גואנגז

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rabbi@kgckosher.com
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 טבילת כלים

 

 

 

 פרק א' 

המקור בתורה למצוות טבילת כלים. הרבותא שמדובר גם  

הוא מדאורייתא או מדרבנן.  בכלים חדשים. האם החיוב  

הם התנאים המחייבים כלים בטבילה. דין סוגי הכלים  -מה

 שלא נמנו בפסוק. 

 

 

 מאימתי מטבילים כלים

עליו לבדוק את המקור בו נוצר הכלי. אם    ,אדם שרכש כלי

יוכל להשתמש בו מיד לאחר הקניה.    -  הכלי נוצר בידי יהודי

את הכלי במקווה   יש להטביל  -  אם הכלי נוצר בידי גוי  ,אבל

 קודם השימוש. 
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 הלכה למעשה

המקור לחיוב זה נאמר בתורה בסמיכות לציווי על הגעלת  

מדין בבני  ישראל  בני  מלחמת  בעת  אותה    .כלים,  בתום 

נכתב  ובהקשר לכך    , מלחמה חזרו בני ישראל עם שלל רב

 :   בפסוק

הבאים   הצבא  אנשי  אל  הכהן  אלעזר  "ויאמר 

אשר   התורה  חוקת  זאת  א  הצוולמלחמה.  ת  ה' 

משה, אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת את 

באש,   יבוא  אשר  דבר  כל  העופרת,  ואת  הבדיל 

תעבירו באש וטהר אך במי נדה יתחטא, וכל אשר  

 , 1לא יבוא באש, תעבירו במים" 

כלומר, שאת הכלים שנטלו מאת המדיינים עליהם להכשיר  

בטרם יבואו לידי שימוש. הכלים שהיו עד עתה ברשות הגוי,  

בואש איסורר  דבר  בהם  נעשה  להגעיל    ,ודאי  נדרש  ולכן 

 ולהכשיר את הכלים מהאיסור שבלוע בהם. 

הבליעה  לדרך  בהתאם  נעשו  ההגעלה  וכנאמר    .דרכי 

כבולעו כך פולטו, מה בולעו בניצוצות אף פולטו "  2בגמרא: 

 
 כג.  -במדבר, לא, כא  1
 עבודה זרה עו', ב'.  2
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 טבילת כלים

, כלומר, באותו שיעור החום שבו בלע הכלי את  "בניצוצות

 .  3הוא יוכשר ויפלוט את האיסורהאיסור, באותו שיעור חום 

אומרת הכלים'  :4הגמרא  מן  'שכל  הוגעלו  גם אלו שכבר   ,

במקו שתיעשה  נוספת  הכשרה  צריכים  מים  והאיסור,  ה 

. והגמרא מביאה לכך שני מקורות המלמדים  'מ' סאה'המכיל  

על הצורך בטבילה נוספת זו. המקור הראשון נלמד מייתור  

שר יבוא באש, תעבירו באש  כל דבר א "לשון הפסוק. נאמר:  

כל דבר אשר יבוא באש,  "הרי היה ניתן לקצר ולומר    ".וטהר

'וטהר'"  תעבירו באש    , אלא  ?ותו לא, מדוע נוספה המילה 

זה בא להורות וללמד על כך שהכלי נדרש לטהרה  ייתור  

 נוספת בסיום ההגעלה.  

מהמשך   לימוד  הינו  הגמרא  מביאה  אותו  השני  המקור 

נאמר:   יתחטא" הפסוק.  נדה  במי  נדה"מהמילים    " אך    "מי 

שמדובר כאן על מי פרה אדומה אשר מזים    ,מובן בפשטות

נטמאו   ,וגם הכלים כאן  .מתה בהם על מנת לטהר מטומאת  

סדר ההזאה המקובלת   כפי  ונדרשים לטהרה  בטומאת מת 

באה    ,שנאמרה קודם לכן   "אך"שהמילה    ,אלא  . בטומאת מת

ן מדובר אודות הזאת מי  ולומר שאי  , למעט את המקרה דנן

 
 בדק הבית לרא"ה ג', ג'.  3
 עבודה זרה עה', ב'. 4
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 הלכה למעשה

אלא אודות טהרת הכלים שתיעשה באותו אופן   ,פרה אדומה

טהורה,   נעשית  נדה  אשה  טבילהבו  ע"י  מק  וזה  וה  ובמי 

 המכיל מ' סאה.  

שני מקורות הלימוד נצרכים ומסייעים זה לזה, כאשר האחד  

מגדיר שעל טהרת הכלים להעשות אך ורק במי מקווה בעל  

לה והשני    .מ' סאה שונ  :הירבבא  כלים  מטהרת    השטהרת 

 כאשר בכלים הטהרה נעשית באופן מידי.  , וזאת אשה נדה

 

 דיני כלים חדשים

  -   דברי הגמרא שהובאו לעיל, לימדו אותנו על מושג חדש 

שהכלים   נראה  פניו  על  ההגעלה.  לאחר  הכלים  טבילת 

רק הם  והמחויבים בטבילה הם רק כלים שנבלע בהם איסור,  

 ,מצריכים הגעלה וטבילה לשם הכשרת הכלי. לעומת זאת

לא יזדקקו לטבילה.    -  כלים חדשים שטרם נבלע בהם איסור

שגם כלי חדש הבא מן    -  5אלא שהגמרא מוסיפה ומחדשת 

 שלא בלוע בו שום איסור, צריך טבילה: למרות   ,הגוי

 
 . רש"י על אתר וכן בדברי הגמרא שם 5
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אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: אפילו כלים  "

חדשים במשמע. דהא ישנים וליבנן כחדשים דמו,  

 " ואפילו הכי בעי טבילה 

רב נחמן טוען שקשה לומר שהטבילה נועדה להוציא ולטהר  

וממילא כלי חדש אינו צריך טבילה. כי   ,את הכלי מהאיסור

שהיה בלוע בו איסור, ברגע שבא במגע עם    הרי גם כלי ישן

ונשרפו  ,אש הוצאו  בו  שהיו  האיסורים  שכל  ולאחר    .ודאי 

בו איסור  ,ההגעלה באותו מצב כמו כלי חדש שאין    . הוא 

זאת אומרים לנו גם לטבילה  ,ולמרות  זקוק    . שהכלי הישן 

  ,לכן מכריח רב נחמן שהטבילה אינה לשם הוצאת האיסור

 . 6וכן נפסק להלכה  , ומשום כך גם כלי חדש יזדקק לטבילה

מהי אם כן הסיבה שבגללה אנו טובלים כלי טרם שימושו.  

אז לשם מה    ,אם זה לא מפני הוצאת האיסור הבלוע בכלי

 נועדה הטבילה? 

בירושלמי  בגמרא  מובא  לכך  ההסברים  שהטבילה    ,7אחד 

יס אותו  נועדה בכדי להוציא את הכלי מטומאת הגוי ולהכנ

 ישראל: ה אל קדושת 

 
 שולחן ערוך יו"ד סימן קכ סעיף א.   6
 . עבודה זרה ה, טו 7
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לקדושת  " ונכנסו  הנכרי  מטומאת  שיצאו  לפי 

 " הישראל

סיום תהליך כניסתו לחיק וקדושת  שכמו אדם שבא להתגייר,  

 .  טהרה עם ישראל נעשה על ידי שטובל במקווה

אותו בחר    ,שבני ישראל בהיותם העם הנבחר   ,זאת אומרת

כמו  ו  .תבקדושה מיוחד  והבדיל הקב"ה מכל העמים, נתקדשו

אני".    :8שנאמר קדוש  כי  קדושים  והייתם  "והתקדשתם 

מובןו בהתאם    , ממילא  נעשית  ישראל  בני  הנהגת  שכל 

ועליהם לשמר את הקדושה הזו שנתנה להם    ,לאותה קדושה

כלי שהיה ברשות הגוי, ובא    ,ולכן  .בכל דרכיהם ומעשיהם 

ידי מתנה  ,לרשות ישראל בין    ,בין באמצעות קניה או על 

ישן יזדקק גם להגעלה( שורה עליו כלי  )אלא ש   ,חדש בין ישן

באמצעות  רק  ומתבטלת  עוברת  והיא  הגוי  מטומאת 

הוטבל ו  . הטבילה שהכלי  לאחר  ומוכן   ,רק  מוכשר  הוא 

 להיכנס לשימוש ברשות הקדושה של ישראל.  

 

 

 
 ויקרא, יא, מד.  8
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 מקור החיוב לטבילה

האם טבילת    .ו הדעות לגבי מקור החיובנחלק  ,אחרי כל הנ"ל 

והפסוקים שנאמרו בתורה אכן    ,כלים היא מצווה מדאורייתא

וחכמים    , שכל החיוב הוא רק מדרבנן  ,או  .באו לחייב טבילה 

וטהר  "ואילו הפשט בפסוק    . נסמכו ומצאו לכך רמז מהתורה

אלא    כלל,  מדבר בטבילת כלים   נואי  "אך במי נידה יתחטא

אדומה פרה  אפר  במי  והזאה  האדם    -  בחיטוי  את  לטהר 

 מת.  המטומאת 

משמע שטבילת כלים היא מצווה   ,מהגמרא שהובאה לעיל

 מדאורייתא: 

תנא, וכולן צריכין טבילה בארבעים סאה מנהני  "

קרא   דאמר  רבא  אמר  יבוא  "מילי  אשר  דבר  כל 

הוסיף לך הכתוב טהרה    "באש תעבירו באש וטהר

 . "אחרת

הגמרא    משמע אחרת"מלשון  טהרה  הכתוב  לך    " הוסיף 

ראשונים   דייקו  וכן  מדאורייתא.  הינו  הטבילה  שחיוב 

 . 9ואחרונים

 
 תרוה"ד, הרמב"ן, הרשב"א והראב"ד. 9
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 הלכה למעשה

  להוכיח שסובר כי טבילת כלים  10הרמב"ם ברם, מצינו בלשון  

 וז"ל:  ,מדברי סופרים  היא 

מן  " הנלקחים  הסעודה  כלי  שמטבילין  זו  טבילה 

לענין    העכו"ם  אינן  ושתיה  יותרו לאכילה  ואח"כ 

כל    ,ורמז לה   .טומאה וטהרה אלא מדברי סופרים

וטהר  באש  תעבירו  באש  יבא  אשר  ומפי    .דבר 

מידי   בטהרתן  אלא  מדבר  שאינו  למדו  השמועה 

שאין לך טומאה    . לא מידי טומאה   ,גיעולי עכו"ם

ידי האש עולין    .עולה על  הטמאים בטבילה  וכל 

ת בהזאה וטבילה ואין שם אש  מטומאתן וטומאת מ

  , אלא לענין גיעולי עכו"ם וכיון שכתוב וטהר  ,כלל

אמרו חכמים הוסיף לו טהרה אחר עבירתו באש  

 ". להתירו מגיעולי עכו"ם

גיעולי   משום  היא  הטבילה  מדוע  בנימוקו  שהרמב"ם  מכך 

נקט בלשון 'מדברי סופרים' ו'אמרו   ,ולא מפני טומאה  ,עכו"ם

  ,שהוא סובר כי טבילה הינה מדרבנן   ,חכמים' ניתן להסיק

ורבנן מצאו לכך סימוכין מהתורה. )יש שגרסו שאין להוכיח  

 
 .הלכות מאכ"א פי"ז ה"ה  10
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הרמב"ם דעת  על  הרמב"ם    ,מכאן  לדעת  שאף  ומוכיחים 

 .(11טבילת כלים היא מצווה מדאורייתא 

כי טבילת כלי מתכות היא מדאורייתא,    ,מכריע  12הפרי חדש 

. ]אבל כלי זכוכית ודומיהם,  13השולחן ערוךמ  דבריוומוכיח  

ראה  ולמרות שהושוו לכלי מתכות טבילתם היא רק מדרבנן,  

 . [בהרחבה   להלן

הזקן  לאדמו"ר  ערוך  כאומרים    :כתב  14בשולחן  שהעיקר 

 וכן דעת רוב הפוסקים.    ,שטבילת כלים היא מצווה מהתורה

הדין בכוס יהיה  הנפקא מינא ביניהם היא, לגבי משכון. מה 

הנמצא גוי  היא  של  האם  משכון,  בתורת  הישראל  אצל  ת 

שחיוב   שסובר  הרמב"ם  לדעת  לאו.  או  טבילה  צריכה 

  , הטבילה הוא רק מדרבנן, יוצא שבמקרה דנן זהו ספק דרבנן

שחיוב הטבילה    ,וספק דרבנן לקולא. אבל לדעות האחרות

 צריך טבילה )וראה להלן בארוכה(.   - הוא מדאורייתא

 

 
 רנט. -ראה בתשובות הרשב"א ח"ג סימן רנה ו 11
 הגהה על סעיף א וסעיף ט.  12
 סעיף ט וסעיף יד.  13
 סימן שכ"ג סעיף ח.  14
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 אלו כלים חייבים טבילה 

לא כל כלי שנמצא ברשותנו ונוצר או נקנה מן הגוי זקוק  

לטבילה. ישנם שני תנאים שעל פיהם נקבע האם הכלי צריך  

הכלים   כל  שלא  מסייג  הראשון  התנאי  לאו.  או  טבילה 

 צריכים טבילה, אלא רק כלים המיועדים לסעודה.   

כלי שבא במגע עם אוכל יצטרך טבילה. בזה נכללים    , היינו

כוסות,  -המשמשים בעת הסעודה בפועל כמו לא רק כלים 

צלחות, סכו"ם ושאר כלי הגשה, אלא גם כלים שמשמשים  

וכן    ,כלי אפיה, טיגון ובישול  -לצורך הכנת הסעודה כמו  

גם כלים שמאחסנים בהם דברי מאכל. במידה והכלים הללו  

  ,או שנקנו בחנות שהבעלים שלה הוא גוי   , נוצרו על ידי גוי

י יהודי )מכיוון שיצא מרשות היהודי ועבר  אפילו שיוצר ע" 

הגוי(  אותם.  15לרשות  לטבול  צריכים  אחרים  ו,  כלים  שאר 

 אינם צריכים טבילה.  שאינם באים במגע ישיר עם האוכל, 

באם הכלי בא במגע עם אוכל בשלבים הראשונים להכנת 

לקמח    ,המאכל נפה  )כמו  לגמרי  האוכל  את  מתקן  ואינו 

לש וסכין  חי  בשר  זקוק ומטחנת  עדיין  שהאוכל  כך  חיטה(, 

 
 יביע אומר ח"ב חלק יורה דעה ס"ט.  15
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מטבילים ללא    -  לעוד תיקון בטרם יגישו אותו אל השולחן

 ברכה.  

 לא חייב בטבילה.   -כמו פותחן    ,כלי שלא בא במגע עם אוכל

מטבילים ללא ברכה. אך אם האוכל המונח   -כלי אחסון  

נוסף בכיסוי  עטוף  תה    ,בפנים  תמציות  פטור וכד'  כמו 

 ם להטביל ללא ברכה.  המחמירי  נםישו .מטבילה 

פעמי  חד  לשימוש  בהם  שמשתמשים  כוסות   ,כלים  כמו 

ת אלומיניום, אינם  וכמו תבני,  ואפילו כלי מתכת  ,וצלחות

. אמנם יש שהחמירו במידה והאדם מתכוון  16צריכים טבילה 

פעמים,   מספר  בתבנית  את  שלהשתמש  לטבול  צריך  אזי 

גם אם משתמש בה על ידי    , התבנית בטרם השימוש הראשון

 ויש המקילים.   . נייר אפייה

התנאי השני מטיב להגדיר את החומר ממנו עשוי הכלי. רק  

בתורה ישנו פירוט    .כלים העשויים ממתכת צריכים טבילה 

בדיל   ברזל,  נחושת,  כסף,  זהב,  מתכת:  סוגי  ששה  של 

בפועל אבל  מתכת  ,ועופרת.  סוג  נירוסטה    -  כל  כולל 

 ייב בטבילה.  ח -ואלומיניום 

 
 מנחת יצחק ח"ה לב, א.  16
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 דיני שאר סוגי כלים 

זכוכית   וקורל    - כלי  דורלקס  פיירקס,  קריסטל,    - כולל 

מכיוון שדומים לכלי מתכת    .חייבים אף הם בטבילה מדרבנן

 בכך שבשניהם במידה ונשברו ניתן להתיכם ולחברם שוב. 

זאת וחרס בלבד  ,לעומת  אבן  אינם    ,כלים שעשויים מעץ, 

הכלי  אם  אבל  טבילה.  מורכב  צריכים  חלק   ,הינו  בו  ויש 

ללא  אותם המצריך טבילה וחלק שלא, בדרך כלל מטבילים  

ינו  הוהציפוי  ,  בפנים ובחוץ במתכת  המצופהכלי  אם  וברכה.  

 מטבילים בברכה.  -לנוי 

כלים שנעשו משני סוגי חומרים, כאשר סוג אחד של חומר 

)מתכת( מחויב בטבילה ואילו סוג החומר השני )עץ( פטור  

מטבילה, אם החומר המחויב בטבילה בא במגע עם דברי  

 הכלי חייב בטבילה.  - מאכל ואי אפשר להפרידו מן הכליה

אמנם, אם הכלים עשויים מחומר שאינו מחויב בטבילה, אבל  

ם בחומר המחויב בטבילה, אם הציפוי הוא משני צידי  מצופי

אבל אם הציפוי    .הכלי, חייב להטביל את הכלי עם ברכה

 הכלי אינו מחויב בטבילה.   - הינו בצד החיצוני בלבד

 מטבילים ללא ברכה.   - מחבת המצופה בטפלון



 

40 
 

 טבילת כלים

אך מכיוון שכיום    . פטורים מטבילה לרוב הדעות  , כלי פורצלן

מצופים זכוכית  הכלי פורצלן  ישנם  ם  בהרבה מקומות בעול

  . טבילה בברכה  כלים אלו יהיו חייבים הן מבפנים והן מבחוץ,  

  , מצופים רק מתוכושהם    כלי פורצלןמייצרים כיום    ופעמים

אלו    יאזו פורצלן  ברכה כלי  ללא  טבילה  חייבים    .17יהיו 

 שמטבילים כלי פורצלן ללא ברכה.   כיוםוהמנהג 

  , . משום18ישנם הסוברים שאינם צריכים טבילה ,  כלי חרסינה

ש  חרס  כלי  כמו  הסוברים    .מחויבים   אינםשהם  יש  אך 

וכן נהגו המחמירים להטבילם    ,19שצריכים טבילה בלא ברכה 

 ללא ברכה. 

הקונה בקבוקי שתיה או קופסאות ובהם דבר מאכל מתוצרת  

ך להוציא את המאכל ולהטביל את הקופסא  חו"ל, אינו צרי

ומותר לו לאכול ולשתות מתוכם. וזאת משום    ,או הבקבוק

ונחשב כשוכר או שואל. אך אם    ,שאין דעתו לקנות את הכלי

ושתה   או בקופסא לאחר שאכל  בדעתו להשתמש בבקבוק 

 עליו להטבילם.  -וכד' מתוכם ככלי אחסון 

 
 . הליכות עולם חלק ז' עמוד רנ"ז 17
 ץ א, סז. פת"ש יו"ד קכ, ב."שאלת יעב 18
 "ח ש"ב מטות, ז. ערוך השולחן, קכ, כט. בא 19
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 20המחמירים  נםשכלים העשויים מפלסטיק נחלקו הדעות. י

לטבול אף אותם ללא ברכה מחמת הדמיון בין כלי פלסטיק  

זכוכית הכלי    , לכלי  את  ולחדש  למחזר  ניתנם  שבשניהם 

שלמרות הדמיון    ,ויש אחרונים הסוברים  .באמצעות התכה 

כלי   טבילת  חיוב  סוף  כל  סוף  לזכוכית,  פלסטיק  כלי  בין 

טבילת שאר הכלים הדומים    ,ואם כן.  זכוכית הוא רק מדרבנן 

מדרבנן ספק  חכמים   , זה  שגזרו  מה  אלא  לנו  ולכן    ,ואין 

המנהג הוא שאין לטבול כלי  ו  .21לשיטתם לא צריך לטבול

 יטביל ללא ברכה.    ,ומי שרוצה להחמיר .פלסטיק 

 

 

 

 

 
 . בהלכה, שו"ת מנחת יצחק, הרב שטרנבוך המצויניםשערים  20
 כיוון שלרוב הפוסקים אינם מחויבים בטבילה, ציץ אליעזר ח"ז , לז.  21
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 פרק ב' 

ההלכה בכלים הנמצאים בבעלות משותפת. כלי שהשאיל  

כלי הגוי המחוזקים ביד  השכיר היהודי מאת הגוי.   או

 . הישראל

 

 

 בעלות משותפת 

כבעלים   וגוי  יהודי  משמשים  שבה  מחנות  כלי  הקונה 

ויש אומרים שאין    .הכלי צריך טבילה בברכה  -  משותפים

 .  22צריך לברך על הטבילה 

 
 רמ"א ק"כ סעיף יא.  22
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שהכלי    23בשותפות, הרמ"א סובר כלי  ואילו ישראל וגוי שקנו  

מסביר  אתר  על  בש"ך  טבילה.  צריך  הוא    :אינו  הטעם  כי 

משום שהכלי אינו יוצא מידי טומאה באמצעות הטבילה, כי  

עדיין שם השותף הגוי על הכלי. אבל אם לאחר מכן קנה  

וכעת הכלי של הישראל    ,הישראל משותפו הגוי את חלקו

 . צריך טבילה - בלבד

 

 השאלה או השכרה 

כיר כלי מאת שכנו הגוי, האם עליו  ישראל שהשאיל או הש 

או שכיוון שאינו מוחזק בכלי, לא צריך    , להטביל את הכלי

 דעת רב נחמן בנושא:  24טבילה. בגמרא מובאת 

אלא  " שנו  לא  אבוה:  בר  רבה  אמר  נחמן  אמר 

 " בלקוחין וכמעשה שהיה, אבל שאולין לא

כלים,   טבילת  על  למדנו  ממנו  מהמקרה  מסיק  נחמן  רב 

שכלים שאולים אינם צריכים טבילה, הן במעשה מדין הכלים  

 
 . שם 23
 .ע"ז עה, ב 24
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  ,ועברו באופן גמור לרשות ישראל  םהמדייני נלקחו מאת  ש

 ועל כן כלים שאולים אינם מחויבים.  

 

כי כלים שאולים לא נכללים בחיוב    , נמצאנו למדים  ,אם כן

לכלים   שכורים  כלים  בין  ומשווה  מוסיף  הרשב"א  הכתוב. 

 ואומר שבשניהם אין צורך להטביל את הכלי.   ,שאולים 

ואותו   אבל במקרה בו הישראל שואל כלי מישראל חברו, 

צריך   הטבילו,  לא  עדיין  מהגוי  הכלי  את  שקנה  המשאיל 

להטבילו נתחייב    . השואל  שכבר  עוד  לפי  בטבילה  הכלי 

 .25בהיותו בידי המשאיל 

אבל אם הישראל המשאיל קנה את הכלי מהגוי שלא על  

או בכדי    ,אלא לשם שימוש אחר  ,מנת שימוש לצרכי סעודה

ככלי  'והשאיל את הכלי, הכלים אינם נחשבים    -  לסחור בהם

שני להטביל,  יהודי הולא צריך ה  26'ככלי סחורה'אלא    'סעודה

 אצלו.  לפי ששאולין הם 

 
 . תוס', רא"ש בשם רשב"ם 25
הרמ"א מעיר על כך שאם הראשון מעוניין להשתמש בכלים שלקח   26

לסחורה או לחתוך קלפים גם לאכילה, אסור לו להשתמש אף בדרך 
 עראי קודם שיטביל. 
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 שדווקא בגלל שהכלים שאולין אצלו :ולאמר חשוב להדגיש 

  -  אך אם היו קנויים אצלו  . צריך השני להטבילם היה  לא    -

 .27צריך היה להטבילם 

 

   משכון של גוי ביד ישראל

 

מה יהיה הדין בכלי שהפקיד הגוי אצל הישראל בתורת 

הגמרא    ?משכון, האם צריך הישראל להטביל את הכלי

 : 28מסתפקת בכך 

אבעיא להו: משכנתא מאי? אמר מר בר רב אשי:  "

ואטבליה   דכספא,  כסא  עכו"ם  ליה  משכן  אבא 

ואשתי ביה. ולא ידענא אי משום דקסבר משכנתא  

שדעתיה   לעכו"ם  דחזי  משום  אי  דמיא,  כזביני 

 . "לשקועיה

מר בר רב אשי מספר שאביו הטביל כוס שמשכן בידיו גוי,  

האם בגלל שסבר משכון    .ע מדוע נהג אביו כךאבל אינו יוד

 
 .ב"י בשם מהר"י בי רב 27
 .ע"ז עה, ב 28
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ולכן  קנה את הכוס מן    ,דומה למכר,  כיוון שנחשב כאילו 

צריך   מתכוון    ו,להטבילהוא  הגוי  שהגוי  שראה  משום  או 

 להשאיר את הכלי בידיו לזמן רב. 

שמכיוון שהגמרא מסתפקת ואינה    :על אתר כותב  'תוספות'

  ,מכריעה את הדין במשכון, יש להטביל את הכלי בלא ברכה

 יחד עם כלי המחויב בטבילה בברכה.   ואו להטביל

והאחרונים' הגמרא  'הראשונים  הסתפקה  במה    . נחלקו 

שאם יודע הישראל כי הגוי מתכוון    : התוספות והטור סוברים

לי צריך טבילה. אבל  להותיר את הכלי בידיו לזמן ארוך, הכ

 אם לא יודע מה דעת הגוי, צריך טבילה מספק. 

שספק הגמרא    :לעומת זאת הבית יוסף והבית חדש סוברים

במקרה שידוע שאין רצונו של הגוי להותיר את הכלי  רק  הוא  

טבילה מחמת הטענה    יצטרךואז הכלי    ,לזמן רב ביד הישראל

 שמשכון הוא כמו מכר. 

ון אם נראה שהגוי רוצה להותיר  שכלי משכ :29להלכה נפסק 

יטביל   -  ואם לאו .צריכים טבילה בברכה  - את הכלי בידיו

או שניתן להטבילו יחד עם כלי אחר    ,את הכלי בלא ברכה

 
 שולחן ערוך שם סעיף ט.  29
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שכוס משכון אינה   :המחויב בטבילה בברכה. הרמב"ם פוסק

כל החיוב בטבילה הוא רק    ,כיון שלשיטתו  .צריכה טבילה

כאן שמסופקים זהו ספק    ,כן  ואם  .מדרבנן ולא מדאורייתא 

 וספק דרבנן לקולא.  ,דרבנן
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 פרק ג'

שימוש בכלים לפני הטבילה. שהות בבית מי שאינו שומר 

עתה. אכילה במסעדה שכליה אינם  -תורה ומצוות לעת

 טבולים. 

 

 

 דיני כלים קודם הטבילה 

גם לא עבור שימוש    -  30אין להשתמש בכלי לפני הטבילה 

 .  31באופן חד פעמי 

 
 . שולחן ערוך שם סעיף ח  30
 . רמ"א שם 31
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יש להוציאו ומותר   ,אם מאכל נפל בשוגג לתוך כלי לא טבול

באכילה. אפילו אם שכח ובישל מאכל בכלי שאינו טבול,  

טבילת הכלי אינה מפני איסור ש  כנ"להמאכל אינו נאסר )

בו( מותר   ,הבלוע  ואזי  הכלי  מן  את המאכל  להוציא  ויש 

 לאכלו.  

את גוי ואין כל אפשרות להטבילו, על האדם  כלי הנקנה מ 

ולתקנו כלי  מתורת  בכלי    ,היינו  .לבטלו  חלק  לפרק  שיש 

אותו מכלל שימוש ישראל    ,שיוציא  לאומן  כך לתת  ואחר 

וממילא מתבטלת פעולת הכלי ונמצא ששם    ,להרכיבו שוב

 הישראל על הכלי. 

ניתן  לא  כן  ו  ו,ובדכ  וא  וכלי שלא ניתן להטבילו מחמת גודל

כלי  מתורת  לגוי    .לבטלו  במתנה  הכלי  את  להעניק  ניתן 

שאינם    , והדין בכלים שאולים  .ולהשאיל זאת ממנו בחזרה 

באופן ארעי,  הוא רק  זה  דין  כל  אך,    .צריכים טבילה )כנ"ל( 

 צריך לשאול שאלת רב.  - קביעותאופן של וב

 

 חשש לכלים שאינם טבולים

שומר תורה עתה אינו  -אדם המתארח בבית של מי שלעת

  שאין   גם בכליםומצוות, יש לחוש לכך שהכלים לא הוטבלו )
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איסור, ההיתר בשימוש בכלים שאינם  בהם   חשש לבליעת 

 טבולים הוא רק בשוגג(.  

בעל   בכליו של  לאורח לאכול  אסור  רוב הפוסקים,  לדעת 

זמן שלא הטבילם במקווה.   כל  ניתן לנסות למצוא  והבית 

בית כלים מתוצרת ישראל  האם יש ב   , ביחד פתרון ולבדוק

 .  כלל  שאינם צריכים טבילה 

שמקילים ומתירים לאורח להשתמש בכלים    32פוסקים   נםיש

וטעמם, שרק לבעל    .של בעל הבית, למרות שלא הטבילם

זמן שלא   הבית אסור להשתמש בכליו לצרכי סעודתו כל 

הטבילם, אבל על האורח אין חובה להטביל את כליו של  

 המארח, ולכן מותר לו לאכול בהם גם כאשר לא הוטבלו. 

למעשה, אף שלדעת רוב הפוסקים צריך להחמיר, הרוצה  ו

גדול  להקל יש לו על מה לסמוך. במיוחד שלפעמים יש צורך  

עצם האיסור לאכול ולשתות  ש וגם    . להקל משום דרכי שלום

  באופן חד פעמי בכליו של בעל הבית הוא מדברי חכמים 

 .  בלבד

 
שו"ת בית אבי קל"ז. לגרש"ז אוירבאך 'אם כבר הגישו לו את   32

, אבל אין ליצור מצב שיגישו. עיין טבילת  ' האוכל בכלי מותר לאכול
 כלים ע' פו. 
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 אכילה במסעדה

במסעדה  מה  דבר  לאכול  המעוניין  שבעל    ,אדם  ויודע 

לכתחילה    -  המסעדה לא הטביל את כליו שנקנו מאת הגוי

להתיר    33שפסקו מוטב להימנע מלאכול במסעדה זו. אך יש  

 מחמת כמה סיבות: 

כלל טבילה  צריכים  אינם  מסעדה  כלי  כי  הטוענים    . יש 

כי מכיוון שהכלים נקנו על ידי בעל המסעדה    :וטעמם הוא

  'ככלי מסחר'למטרת רווח, נמצא אם כן שהכלים נחשבים  

מטבילה.   לשהרי  הפטורים  שנקנו  כלים  סעודה'רק    'צרכי 

  חייבים בטבילה.

  .קשה לומר כי כלי מסעדה הם נחשבים ככלי מסחר   ,אולם

הרי סוף כל סוף המסחר שנעשה בהם מתבטא בכך שהם  

ייעודם היא לצרכי   משמשים לצורך הסעודה, כך שהגדרת 

 סעודה.  

אחרת.   מסיבה  במסעדה  לאכול  להתיר  שטענו  יש  לכן 

אכן כלי מסעדה חייבים בטבילה, אלא שהאדם    ,לשיטתם ו

ל בהם למרות שטרם הטבילם בעל  שבא לסעוד רשאי לאכו

 
כ, סק"ע, מנחת יצחק א, מד. טבילת  "שבט סופר חיו"ד סז, דר"ת ק 33

 . כלים ע' צ' בשם הגרש"ז אוירבאך
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המסעדה, משום שאחריות הטבילה היא על בעל הכלים, ולא  

על מי שאוכל בהם. ולכן האדם הסועד במסעדה, נחשב לכזה  

שהכלים נמצאים ברשותו כפי שנמצאים ביד שואל או שוכר  

 שאינו צריך להטביל. 

שלדעת האומרים שכלי מסעדה נחשבים לכלי   :לפי זה יוצא 

ב להטבילם סחורה,  צריך  אינו  המסעדה  בעל    .על  אם  אך 

  , חייב להטבילם. ומכל מקום  -המסעדה עצמו משתמש בהם  

מן הראוי לבעל    ,שגם לדעת המתירים  ,34כתבו כמה אחרונים 

בלא   זאת  ויעשה  כליו  את  להטביל  יהודים  של  מסעדה 

 . 35ברכה 

  

 

 

 

 
 . ר' שלמה קלוגר והלבוש 34
לאריכות הדברים עיין בספרים יביע אומר ח"ב ס"ט, יחו"ד ח"ד סי'   35

 ס"ב.
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 פרק ד' 

מטבילים את  לו הכנות נדרש הכלי לפני הטבילה. היכן יא

הכלי. האם כל אדם רשאי להטביל. צורת ואופן הטבילה.  

 ברכת הטבילה והמסתעף. 

 

 

 הכנת הכלי לטבילה

הכלי,   רכישת  בסיום  רק  נעשית  הכלי  ש הטבילה  נכנס  אז 

לרשות הישראל ומתחייב בטבילה. על מנת שטבילת הכלי  

שהמגע בין הכלי למים יהיה    תיעשה באופן הראוי, יש לוודא

הכלי   את  ויכסו  יקיפו  והמים  לכל    ו,לוכמושלם  ויחדרו 
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והפינות ה כלל    .המקומות  הוא  טבילהליסוד  זה  ואין    ,כל 

 הבדל בין אדם לבין כלי.  

ואין הטבילה    -  מדרך הטבילה לטבול את הכלי בבת אחת

)בניגוד להכשר כלים שם ניתן להכשיר כלי    .36נעשית לחצאין 

ל הוטבל  .  חצאין(גדול  שטרם  הכלי  חצי  שטומאת  משום 

 עשויה להתפשט בחזרה בכל הכלי.  

דבר   צריך לבדוק שאין שום  כך, טרם טבילת הכלי  משום 

הכלי המים אל  חדירת  ומונע את  את    , החוצץ  להסיר  ויש 

חוצץ  הוכן כל דבר    , התוויות הדבוקות בכלי לפני הטבילה

וכיו"ב חלודה  במידה    ,כגון  הטבילה.  לפני  להסיר  חובה 

לו  עלתה  לא  החוצץ,  הדבר  את  הסיר  ולא  כלי  והטביל 

חובה לפותחו לפני הטבילה   - כלי סגור ,כמו כן .37הטבילה 

אבל אם החציצה נמצאת רק על    .כגון אולר מקופל וכיו"ב

וגם    ,ולא מקפידים על כך רוב בני אדם  ,חלק קטן של הכלי

 .38יכול להטבילו עם חציצה זו - לא בעל הכלי 

ומשתמשים בכל חלק בנפרד,    ,כלי שמורכב מכמה חלקים

כגון תרמוס שיש על גביו כוס ומכסה, יש להפריד ולהטביל  

 
 פתחי שולחן סק"ג בשם חכמת אדם, הליכות עולם ח"ז. 36
 הליכות עולם ח"ז.  37
 ערוך השולחן לסימן זה סעיף ג.  38
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כל חלק לבדו. אבל בכלי המורכב מחלקים אך משתמשים  

 מטבילו כפי שהוא.  - בו כאחד

  -   אינו מצריךכלים שיש בהם חלק המצריך טבילה וחלק ש

נוגע  הוא שיש להטביל רק במידה והחומר המצריך טבילה  

 במאכל. 

איסור בכלי  בלוע  קודם    -  אם  ולהגעיל  להלבין  נדרש 

 הטבילה. 

 

 מקום הטבילה

  , הטבלת כלים נעשית במקום הכשר גם לטבילת אשה. לכן

יכול להטביל את הכלים בכל מקום שיש בו מ' סאה של מי  

בור. מידה  ו, מעיין, נהר, ים, באר ובכלל זה: מקווה .גשמים 

משום ששיערו שבמידה    ,זו של מ' סאה נבחרה על ידי חכמים

 זו יכול האדם לטבול את כל גופו.

ניתן להטביל גם אם הם זורמים ואינם    -במעיינות ונהרות  

מכונסים במקום אחד. יש מי שמתיר להטביל כלים שחיובם  
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מ'   ,מדרבנן זכוכית בתוך שלג צבור שיש בכולו  כגון כלי 

 . 39סאה 

נידה   אשה  לטבילת  כלים  טבילת  דיני  בין  ההקבלה  את 

 :40לומדת הגמרא מהכתוב 

מנא  " סאה.  בארבעים  טבילה  צריכין  וכולן  תנא: 

כל דבר אשר  "הני מילי? אמר רבא: דאמר קרא  

וטהר לך הכתוב    "יבא באש תעבירו באש  הוסיף 

מה אחרת...  נידה'ת"ל    טהרה  שנדה  'במי  מים   ?

ואצריך   סאה.  ארבעים  אומר  הוי  בהם,  טובלת 

למכתב 'וטהר' ואצריך למכתב 'במי נדה': אי כתב  

'וטהר' הו"א וטהר כל דהו, כתב רחמנא 'במי נדה'.  

ה  נדה',  'במי  רחמנא  כתב  הערב  וואי  אמינא  וה 

 . " שמש כבנידה, כתב רחמנא 'וטהר', לאלתר

 בלשונו לא רק את המילה 'וטהר'  מכך שהכתוב נוקט  ,כלומר

)כנ"ל(  - נוספת  טהרה  על  ואומר   ,המלמדת  ממשיך  אלא 

כוונתו ללמד שהטהרה אינה נעשית בכל מידת    -  'במי נדה',

 
 פתחי שולחן סק"ד.  39
 עבודה זרה, עה, ב. 40
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והם  ,  מים שהיא, אלא באותם התנאים הנדרשים בטהרת נדה

 מ' סאה.  -

דרביעית סגי להטביל מחטין  " אע"ג    :התוספות על אתר מעיר  

אבל טבילת כלי    .יתא, היינו טבילת טומאה וצינורות מדאורי

סאה  מ'  ובעי  הוא  חידוש  שישנו    ,התוספותמסביר  .  "מדין 

אשר למרות שלעניין טהרה    'כלי מדין'חידוש מיוחד לגבי  

כאן חידש  אך  היה מספיק גם רביעית מים על מנת לטהר,  

 מ' סאה.  ' כלי מדין'הכתוב והצריך בטבילת 

להלכהו נפסק  להנ"ל  כלים    -  בהתאם  לטבול  צריך  שאכן 

מעיין   או  מקווה  סאהשבמי  מ'  מידת  )כדין    בהם  לפחות 

 . מקווה כשרה(

 

 האדם המטביל 

נפל הכלי למקווה    .כל אחד רשאי להטביל כלים  ואף אם 

וזאת משום שטבילת כלים אינה    . בלא כוונה, הכלי הוכשר
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  - בין גבר, בין אשה ואפילו קטן    ,. על כן41מצריכה כוונה

 ביל.  רשאים להט

ברם, למרות שכולם רשאים להטביל, אין נאמן הקטן לבוא  

. אבל אם הטביל  42ולהעיד על הכלים שאכן הוטבלו והוכשרו

מוטב    ,עלתה לו הטבילה. על כן  -  הקטן בפני יהודי גדול

טבילת   על  להעיד  הנאמן  גדול  יהודי  הכלי  את  יטביל  כי 

 הכלים.  

זכוכית, משום   כלי  לקטן להטביל  שטבילתם  יש המתירים 

 ולכן הקטן יהיה נאמן לעניין העדות שכאן. , 43היא מדרבנן 

טבילה    , לכתחילה הצריכים  כלים  גוי  ידי  על  יטבילו  לא 

גוי אינו נאמן לעניין  כי ה וגם    ,כי אינו יכול לברך  ,בברכה 

יכול    ,. אבל לאחר שבירך היהודי על הכלי הראשון44טבילה 

הגוי לסייעו בהטבלת שאר הכלים, לפי חלק מהדעות. אבל  

 רשאי לברך על טבילת הכלים.   - קטן המטביל

   הכלי הוכשר. - אדם שהטביל כלי לחברו בלא ידיעתו

 
 שו"ת מהר"ם סימן רעה.  41
 שולחן ערוך שם סעיף יד.  42
 "א יו"ד סימן קכז סעיף ג. רמ 43
 הליכות עולם ח"ז עמוד רס"ג.  44



 

59 
 

 הלכה למעשה

 אופן הטבילה 

בשעת הטבילה יכניס את הכלי כולו בתוך מי הטבילה ויוודא  

ובין  שהמים יגיעו אל כל הכלי כולו בבת אחת, בין מבפנים  

 מבחוץ. 

אל המים    יכניסנוכלי שיש לו בית קיבול כגון כוס וקערה,  

רק באופן  ש  משוםכשהוא נטוי לצדו או כשפיו כלפי מעלה, 

אם יכניס   ,לעומת זאת  .כזה יגיעו המים אל כל פינות הכלי

ימנע   שבו  האוויר  מעלה,  כלפי  מכוון  כשהוא  הכלי  את 

 מהמים להיכנס לתוך הכלי. 

לאחוז את הכלי בחוזקה, שהרי אם יאחז  בשעת הטבילה אין  

לכלי.   היד  בין  לחדור  יוכלו  לא  המים  יש  משכך  בחוזקה, 

כדי שיחדרו המים גם אל  ,  45לאחוז את הכלי באחיזה רפויה 

לכלי  היד  שבין  ש  ,המקום  עלולה  האחיזה  המפני  מהודקת 

 לגרום לחציצה.  

אם חושש לאחוז את הכלי ברפיון מחמת שהכלי עלול ליפול  

, ולאחר מכן  46ו במי המקווה יולהישבר, ירטיב תחילה את יד

בחוזקה  הכלי  את  להחזיק  כבר    .יוכל  המקווה  ומי  הואיל 

 
 שולחן ערוך שם סעיף ב.  45
 . שם 46
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יד בין  המים  ינמצאים  יתחברו  הטבילה  ובשעת  לכלי,  ו 

ו לכלי, והמגע בין המים לכלי  ישבמקווה אל המים שבין יד 

 יהיה שלם.  

חורים    הרוצה להטביל מספר כלים יחד, ייקח סל מרווח עם

לכל   המים  שיגיעו  כך  ברווח  תוכו  אל  הכלים  את  ויכניס 

 הכלים. 

שנהגו  יש  אך  אחת.  פעם  להטביל  מספיק  הדין  מעיקר 

 להטביל ג' פעמים. 

בכלים עמוקים בעלי פתח צר, צריך להשגיח שהמים יכנסו 

הפנימי של הכלי.   כל הצד  רצוף עם  ויבואו במגע  פנימה 

 להכניס לתוך המים. וכמובן שגם את ידיות הכלי צריכים 

 

 ברכת הטבילה

,  קודם הברכה יאחז את הכלי ביד ימין )ואיטר ביד שמאל(

קדשנו  אשר  העולם  מלך  אלוקינו  ה'  אתה  'ברוך  ומברך: 

מספר   ומטביל  במידה  כלי'.  טבילת  על  וציוונו  במצוותיו 

כלים'   :יברך   ,כלים  טבילת  על    ,ובדיעבד   .'על  שבירך  בין 
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לים', ובין שבירך 'על טבילת  טבילת כלי אחד 'על טבילת כ

 . 47כלים' וטבל רק כלי אחד יצא 

יש להיזהר שלא להפסיק בדיבור עד גמר טבילת הכלים.  

לכלי ו כלי  בין  בדיבור  הפסיק  מצרכי  ,  אם  שאינו  בדבר 

 יחזור ויברך על הכלי הבא.  -הטבילה 

,  אם נמצאים ברשות האדם כלים המצריכים טבילה בברכה

כלים    ואו שיש בידי  ,בלא ברכהוכאלה שמצריכים טבילה  

יטביל תחילה את הכלי החייב    -  שספק אם מברכים עליהם

 .48בברכה, יברך 'על טבילת כלים' ויכוון אף על שאר הכלים 

או שיש ספק אם בא    ,כלי שיש עליו ספק אם הוטבל או לאו

את   ויטביל  להקל  ברכות  ספק  אחר,  ספק  כל  או  הגוי  מן 

הכלי ללא ברכה. אבל אם קנה את הכלי מאזור ובו רוב בתי 

 יטביל את הכלי בברכה.   -העסק בבעלות גויים 

אסור   הרחצה  לחדר  בסמוך  נמצא  הטבילה  שבור  מקווה 

נמצא   אפילו לאדם לבוש לברך בו. מקווה שבור הטבילה 

 
 שולחן ערוך יו"ד קכ, ג., יחווה דעת ח"ב סימן י"ט.  47
 הליכות עולם ח"ז.  48
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שכן    ,ר נפרד, אפשר לברך בתנאי שאין שם אדם ערוםבחד

 . 49לאדם ערום אסור לברך 

ההלבשה   כן-כמו בחדר  גם  לברך  בחדר    ,אסור  יברך  אלא 

 החיצון הסמוך ויזדרז להטבילו מיד לאחר הברכה. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 שו"ע אדמו"ר הזקן או"ח סימן עד, סעיף ג.  49
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 פרק ה' 

הפתרונות לטבילת כלי חשמלי. כלים חשמליים שאינם  

טוב. עבר  - כלים בשבת ויוםצריכים טבילה. איסור טבילת 

 והטביל בשוגג. הפתרון בנתינת הכלי בתורת מתנה. 

 

 

 הטבלת כלים חשמליים

אם    ,כלי חשמל שבאו מן הגוי, כגון קומקום טוסטר וכדומה

  אין חשש שהמגע עם המים עלול לגרום נזק לכלי החשמלי 

אם יש חשש    ,יש להטביל את הכלי ולאחר מכן לייבשו. אך  -

לכך שהמגע עם המים יזיק לכלי, הדרך הקלה והטובה היא  

לתת את הכלי החשמלי לישראל, בכדי שהוא יפרק חלק מן  
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הכלי באופן שיבטלו מכדי שימוש לגמרי ולאחר מכן ירכיבו  

מחדש, וכך ייחשב הכלי לכלי שנעשה בידי ישראל הפטור  

ואילו סתם    ,ישראל בדווקא   'אומן'  50)יש אומרים ה.  מטביל

זאת  שיעשה  בידי    ,אדם  שנעשה  לכלי  הכלי  יחשב  לא 

 . ישראל( 

נוספת אפשרות  לגוי    ,ישנה  במתנה  הכלי  את  לתת  והיא 

 . 51ולשאול ממנו בחזרה למשך זמן ארוך

פטור מטבילה. משום   - תנור אפייה גדול, אף שבא מן הגוי

אלא בתוך כלים    ,מונח בתנור עצמושעל פי רוב האוכל אינו  

מקומו קבוע ואין רגילים לטלטלו ולהשתמש  ,  וכן  .או תבנית

בו ככלי קיבול. את תבניות התנור שבהם מונח האוכל כמובן  

 שצריך לטבול. 

]טבילת כלים חשמליים הינה טבילה מורכבת וקיים חשש כי  

או לחילופין להרס המנגנון    ,הטבילה תגרום להפסד הכלי 

כלים מסוג  החשמל  )היבואנים שמייבאים  ולקורוזיה.  י שלו 

הכלי על  שישנה  האחריות  כי  להצהיר,  נוהגים  אינה  ,  זה 

ועל פי רוב טבילת    .מגבה נזקים שנוצרו מחמת טבילת הכלי

 
 חכמת אדם עג, יד. ובינת אדם שער או"ה סו.  50
 שולחן גבוה, הליכות עולם ח"ז עמוד רס"ה.דרכ"ת שם קי"ב בשם  51
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  , כל הנ"ל  .(והכלים הינה היזק ממשי שהצרכן גורם במו ידי

הינם דרכים ופתרונות לכלים שכבר מחויבים בטבילה. ברם,  

וכאשר רוצים באמת לפתור את סוגיית   ,החכם עיניו בראשו

ניתן להיעזר בפתרון המוצע בפרק ו' אשר    ,חשמלייםהכלים  ה

פוטר את טבילת הכלים באופן של לכתחילה. פתרון זה נועד 

מכשול כל  ממנו  ולהסיר  הציבור  את  גם ,  לזכות    ומסייע 

 . לשאר כלים[

 

 טוב- איסור טבילת כלים בשבת ויום

בשבת  כלים  להטביל  נחשבת    .52אין  הכלי  שטבילת  משום 

הינה הסיום   פעולת הטבילה  )שכן  'מכה בפטיש'  למלאכת 

שהיא אחת    , והחותם של הכשרת הכלי לכדי שימוש הישראל(

 בשבת.   םמהמלאכות שאסרו חכמים לעשות

ב הכלים  את  הטביל  זאת  בכל  אם  דין  אבל  בשוגג,  שבת 

לא קונסים  אפילו  ו  ,מותר לו להשתמש בהם ש  יה,יה  הכלים

 .  53עד למוצאי שבת עם שימושם אותו להמתין  

 
 שולחן ערוך או"ח רסא, א. שו"ע אדמה"ז סימן שכג סעיף ח.  52
 טבילת כלים להרב צבי כהן עמ' קמ.  53
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לו   הוא  וזקוק  ,במידה ושכח להטביל את הכלי טרם שבת

ולאחר מכן לחזור  ,  54יכול לתת את הכלי במתנה לגוי   -  מאוד

  )כנ"ל   .ולשאול את הכלי מאת הגוי על מנת להשתמש בו

. אלא שמיד בצאת  השאולים(   אין צורך להטביל כלי הגויש

  ןמכיווהישראל,    ,כאשר הכלי יחזור לבעליו המקורי  ,השבת

 .55שוב יטבילנו בברכה  - שקונה את הכלי מן הגוי

 

 

 

 

 

 

 

 
 שולחן ערוך יו"ד קכ, טז.  54
 . שולחן ערוך יו"ד 55
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 פרק ו'

הפתרון ההלכתי לפטור את הכלים מן הטבילה באופן של  

 לכתחילה. 

 

 

 פתרון על שום מה 

עתה   חייבים  עד  כלים  אלו  כלים,  טבילת  בדיני  עסקנו 

נדון   ,בטבילה  הבאות  בשורות  עצמה.  הטבילה  והלכות 

יהיו  הכלים  בו  מצב  לידי  להביא  ההלכתית  באפשרות 

, ובכך למנוע בעיות  באופן של לכתחילה  פטורים מן הטבילה

נוצרות בכלים ומצבים מסוימים. על מנת שהפתרון שאנו  ה

על פי כל דרישות ההלכה, חשוב    מציעים יהיה ישים ויעמוד
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רק כך נוכל להביא  ולמלא את ההוראות ולבצעם במדויק,  

 לידי מצב בו הכלים יהיו פטורים מן הטבילה מלכתחילה. 

חלילה    ' דרך עוקפת'פתרון זה אינו מהווה    : חשוב להדגיש

  . אשר דרכו יוכלו כלים המחויבים בטבילה להימלט ממנה

בטבילה  ומחויבים  גוי  בידי  שנעשו  תהיה    -  כלים  לעולם 

את   המעמידה  דרך  נטוותה  שכאן  אלא  להטבילם.  החובה 

הישראל בבעלות  הייצור  תהליך  כל  לאורך  וכלי    ,הכלי 

 ישראל אינם מחויבים בטבילה.  

הכלי שיהיה כל הזמן בידי  מטרת הפתרון הינה לשמר את  

כלים    ,הישראל בייצור  עוסקים  כאשר  בעיקר  נחוצה  והיא 

גויים -בחוץ בחזקת  המפעלים  רוב  שם  זה   ,לארץ,  ופתרון 

נועד   הפתרון  יהודיות.  בידיים  הכלי  את  להעמיד  מאפשר 

,  לסייע לכלים חשמליים שמלאכת טבילתם מורכבת )כנ"ל( 

מסיר מהם כל  כלים, מזכה את הרבים ו  ואף מסייע לשאר

 מכשול.  

 

 אופן הפתרון

כיצד ניתן להביא לידי מצב שהכלים יהיו שייכים לישראל  

גוי  שבבעלות  נעשים במפעל  אנו    .גם כאשר הם  כך  לשם 
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גורמים: האדם   בין שלושה  וקניינים  עורכים כמה הסכמים 

את   שמייצר  המפעל  היבואן(,  )להלן  הכלים  את  שמזמין 

כש מערכת  היצרן(,  )להלן  שמנהלת  הכלים  מוסמכת  רות 

התהליך כל  על  המשגיח(  ומפקחת  הרב  בסיומו שו  ,)להלן 

הטבילה  מן  פטורים  הכלים  שאכן  זה 56מאשרת  ע"י  אנו    . 

הם היו   ,ואף קודם לכן   ,לאורך כל תהליך היצורמוודאים ש

 בבעלות יהודית. 

והפיכת כלים שמיוצרים בידי גוי    ,הדרך להגעה אל הפתרון

ה שלבים. אך קודם לכן כבר  לכלי הישראל, מורכבת מכמ

קשת ההזמנה לייצר  עת בבשעת פניית היבואן אל היצרן ב

כי הוא קונה    ,מוטלת החובה לומרעל היבואן  את הכלים,  

  ,את כל חומרי הגלם בסכום כסף מסוים, וסכום כסף נוסף

מלאכת הרכבת החומרים    בעבור הוא מקצה עבור תשלום  

הן  ולהישנות  לחזור  זו  אמירה  מוגמר. על  לכלי  והפיכתם 

והן בזמן ההסכם שהרב המשגיח    ,גלם ה בזמן הזמנת חומרי  

נמצאים   כבר  הגלם  חומרי  כל  כאשר  היצרן  מול  עושה 

 לפני תחילת ההרכבה והייצור.   ,ומונחים בשטח המפעל

 

 
 הליכות עולם ח"ז עמוד רס"ח  56
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 סדר התהליך 

כאשר היבואן פונה    ,להשלב הראשון בדרך אל הפתרון מתחי

אל מערכת הכשרות ומבקש לפטור את כליו מן הטבילה.  

על מנת    ,לגוף הכשרות  'הסכם הרשאה'ראשית, עליו לתת  

עבורו את כל הקניינים  וכל לעשות בלהפכו למורשה, כדי שי

הנדרשים מול המפעל המייצר. הסכם הרשאה זה מקנה לגוף  

ל היבואן מול הרשמי ש' המייצג'הכשרות את הזכות להיות 

המייצר הליך    ,המפעל  כל  על  למפקח  להיות  יוכל  וכך 

הקנייה והיצור. הסכם ההרשאה צריך להיכתב בהתאם לדיני  

על מנת שיהיה בר    -  ההלכה וחוקי המדינה בו הוא נעשה

 י. תתוקף הלכתי וחוק

 

השני הרב    ,בשלב  פונה  ההרשאה,  הסכם  כתיבת  לאחר 

חפץ   שבו  המפעל  אל  ההסכם  עם  לייצר  המשגיח  היבואן 

כליו את  ובראשונה  . ולייבא  הרב    ,כשבראש  מהם  שוכר 

  בצירוף המשגיח חלק משטח המפעל בתשלום ובהסכם חתום  

הכסף,   שולם  שאכן  אשר  קבלה  ורק  שטח  אך  שייך  יהיה 

מיוחד  ,ליבואן  ובשילוט  זיהוי  בסימון  יסומן  זאת על    . ואף 

  ,מנת שיוכל לעשות את הקניינים הדרושים בשטח ששייך לו

שהיא  ולמנוע מהיצרן אפשרות ששטח המפעל יקנה לו איזו 
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בעלות על הכלים. השכרה זו כוללת לא רק את השטח בו  

הם   בהם  והאריזות  המכולות  את  גם  אלא  הכלים,  יונחו 

הם הכלים.    ,יוכנסו,  יצור  עבור  שנועדו  הגלם  חומרי  וכל 

השטח עליו מונחים    ,לאורך כל תהליך הקניינים  :שוב לוודאח

 החומרים והכלים, נמצא תמיד בבעלות הישראל. 

בשטח נמצאת  היהודי  של  שהסחורה  ליצרן    ,בזמן  אסור 

בשטח.   סחורה  )להשתמש  אין  כאשר  המסומן  רק  בשטח 

באם   תשלום  ללא  בשטח  להשתמש  ליצרן  היבואן  מאפשר 

 . ( ירצה

גיח ישלם ליצרן סכום כסף מסוים  לאחר ההשכרה, הרב המש

עמו   להיכנס  הביטוח'בשביל  בפוליסת  של    'בשותפות 

זו  השתתפות  המפעל.  את  ומכסה  מבטחת  אשר  המפעל, 

גניבה של או  והחומרים    נועדה במקרה של שריפה  השטח 

הפיצוי על האובדן שינתן מאת חברת  ושנרכשו מאת היצרן,  

היבואן  אל  ילך  הו  .הביטוח  שהיבואן  הבעלים  מכיוון  א 

קנה שכבר  החומרים  על  מכוסים  ו  .הבלעדי  שאינם  דברים 

הביטוח חברת  אחריות  היצרן    , תחת  באחריות  יהיו  לא 

 .   על אובדנם והיהודי לא יוכל לתבוע את היצרן

נוסף שכל    ,דבר  ומוסכם  גלוי  באופן  ומצהיר  חותם  היצרן 

חומרי הגלם אותם רוכש היהודי לצורך יצור הכלים, שייכים  
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את    ליהודי מקבל  הוא  ואילו  שיעשו,  הקניין  בתום  בלבד 

שהוא   תשלום  וכל  החלקים,  את  לחבר  בכדי  רק  הסחורה 

ולא מקנה    ,שום זכות על המוצר המוגמר  לו  מקבל לא מקנה

לפי ההלכה  -  לו שום בעלות וגם  חוקי המדינה  לפי    . גם 

הוא   כי  ההסכם  כתיבת  בשעת  להדגיש  נדרש  אף  היצרן 

נידונה  זו  )סוגיה  בכלי  לאומן  שיש  הזכויות  על  מוותר 

ההלכה   לדיני  בהתאם  נעשה  זה  וויתור  בעיונים(,  בארוכה 

אין ליצרן שום    ,ולחוקי המדינה, כך שלאחר חתימת הסכם זה 

והחומרים הכלים  על  ובעלות  בהם    ,אחיזה  נעשו  אם  גם 

הסכם זה נחתם בהסכמה ובהרשאה מלאה    .ילים שיפורים מוע

בחוזה זה היצרן אף מסכים    .מתוך גמירות דעת של היצרן 

עדיין   אם  גם  בלבד,  ליהודי  שייכת  היא  הכלים  שבעלות 

 (. BL) היבואן לא קיבל את מסמך שטר המטען

 

השלישי בחומרי    , בשלב  הקניינים  את  המשגיח  הרב  עורך 

ובכך קונה    ,נים נעשיםהגלם עבור הכלים העתידיים. הקניי

היהודי את כל חומרי הגלם בצורה גמורה ובבעלות מלאה  

 הן לפי חוקי המדינה והן לפי חוקי ההלכה.  -

 הקניינים שנערכים הם: 
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 . (של השטחים הנדרשים) קנין שכירותא. 

   .קנין כסף ב. 

   .קנין שטרג. 

   .קנין חצרד. 

 קנין סודר ותקיעת כף.  ה. 

מנת על  נעשים  השיטות   הקניינים  כל  חובת  ידי  לצאת 

הוא וההכרחי  החשוב  כשהדבר  קניינים,  בהלכות    : והדעות 

,  כי במקרה שאחד הקניינים יתברר כלא מועיל   ,עשיית תנאי 

 הוא לא יעכב את תוקפם של שאר הקניינים.  

חוב גדול להסביר ליצרן שהרב המשגיח הוא המורשה מטעם  

דבר הקניינים    ,היבואן על  ולהסביר  והמשמעות וכן לפרט 

שהיצרן יבין על    ,שלהם, כדי שיהיה לקניינים תוקף ממשי

 מה חתם והדברים יתנהלו בהתאם לכך. 

בזמן הקניין, מוודא הרב המשגיח באמצעות מספר המודלים  

תואמת   והחלקים  החומרים  שכמות  ההזמנה,  כמויות  ולפי 

היבואן יד  על  שהוזמנה  והחלקים    ,לכמות  שהחומרים  וכן 

סומן. בדיקה  ושנשכר לשם כך  יוחד  שוכנים באזור המכולם  
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וזאת משום שאם חלילה יחסר חלק,    ,זו הינה חשובה במעלה 

שייך   שאינו  אחר  ממקום  ולהביאו  להשלימו  היצרן  עלול 

ליבואן היהודי, דבר שעשוי לפסול את כל התהליך ולהפוך 

 בילה.  את הכלים לכלים של גוי המחויבים בט

בכדי למנוע את החשש הנ"ל מראש, אנו מחייבים את היצרן  

מכל חלק שהוזמן, כך שגם במקרה שימצא    3%להוסיף עוד כ  

שיתווספו   החלקים  שנשבר,  חלק  או  גם    יהיוחוסר  בעצם 

 שייכים ליבואן. 

חלקי   בין  עורבבו  שלא  היצור  הליך  בטרם  לוודא  חובה 

 ההזמנה כלים מוכנים מיצור אחר. 

 

 בשולי הפתרון 

מתחילת הייצור   -  מתחילה ועד סוף  הכלים  היבואן הוא בעלי

 עד שמגיעים הכלים אל החנות.  ו ועוד לפני,

אלא צריך להתבצע בכל פעם לפני  ,  הקניין אינו חד פעמי

פני שהמפעל אינו שייך ליבואן והוא  כל תהליך ייצור, זאת מ

כן  על  אשר  המפעל.  חומרי  כל  את  קונה  כל    ,אינו  לפני 

 תהליך ייצור, צריך לעשות שוב את הקניינים הדרושים.    
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הקניינים  מסומנות,   ,בסיום  הולוגרמות  מקבל  היצרן 

מקודדות ומיוחדות אותם הוא מדביק על כל כלי וכלי שהוא  

הכלים שעליהם נעשו הקניינים.  על מנת לוודא שאלו    , מייצר

מוגבלת   במידה  ניתנות  לכמות וההולוגרמות  בהתאם 

  שהוזמנה, כך שלא ניתן להוסיף ולערבב כלים שאינם שייכים

 .   להזמנה זו

היצרן   מן  הכלים  יציאת  שמרגע  לוודא  המשגיח  הרב  על 

סגורים בפלומבה ועד  כלים אילו    ,והכנסתם אל הקונטיינר

היבוא מחסני  אל  הזמן    )היהודי(,  ןהגעתם  כל  נמצאים  הם 

 בבעלות יהודית.  

במידה ולאחר כל תהליך היצור המפוקח והמוקפד, רכש בעל  

  .חנות גוי את הכלים מהיבואן, הכלים יהיו חייבים בטבילה 

משום שמרגע הרכישה הם נכנסו תחת בעלות הגוי ונחשבים  

-ככלי הגוי לעניין חיוב בטבילה. חשש זה קיים בעיקר בחוץ

לארץ אשר שם רוב בעלי החנויות הינם גויים. לכן חובה על  

 הצרכן לברר שלש דברים בטרם הרכישה: 

 אותו   . האם הכלי שבחנות קיבל תעודת הכשרות הפוטרת1

 . מן הטבילה
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ם יש מדבקת הולוגרמה המעידה שאכן כלי זה פטור . הא 2

 . טבילהן המ

נתינת  3 מרגע  נוספות  בעלויות  עוד  עבר  לא  הכלי  אם   .

 ועד עתה.  הוהדבקת ההולוגרמהתעודה 
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 עיונים

 

הבאת    .בירור השיטות לגבי דין אומן קונה בשבח כלי

 מקורות לפתרון ההלכתי הפוטר את הכלים מן הטבילה. 

 

 הקדמה

הדעות חלוקות בדין ישראל שנתן מתכת לאומן גוי על מנת 

שיעשה לו כלי, מה דינו של הכלי, האם הפעולה של האומן  

  , הגוי בכלי מקנה לו איזו חשיבות ובעלות מסוימת על הכלי

שלפיכך נאמר שהכלי נמנה על קטגוריית כלים הבאים מן  

בכלי אין  גוי  הגוי החייבים בטבילה, או שלפעולת האומן ה 
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וממילא הכלי    ,ואינה מקנה לו בעלות בכלי  ,שום משמעות

 נשאר תמיד בידי הישראל ופטור מן הטבילה. 

של מעשה    ובדבר זה דנים בארוכה בש"ס ובפוסקים מה עניינ

לאו"הגמרא:    ובלשון  ,האומן או  כלי  בשבח  קונה    "אומן 

כלומר, האם ההשבחה של האומן בכך שהפך סתם מתכת  

או שלא. לסוגיה    ,לכלי מפואר, מקנה לו זכות ובעלות בכלי

רבות פנים  קונה    ,זו  אכן  שהאומן  שסוברים  לדעות  וגם 

באמצעות שבחו, נדרש להבין איזו משמעות ותוקף יש לקניין  

זה קניי והכלי נחשב שלו  שלו בכלי, האם  ומוחלט  ן גמור 

 או שזה נחשב לקניין רק במובנים מסוימים.   ,לגמרי

בשורות הבאות נסקור את כלל השיטות והדעות העוסקות  

זו בו הכלים    ,בסוגיא  לידי מצב  ניתן להביא  ונבדוק האם 

כאשר הדבר    .פטורים מן הטבילה גם בהתאם לשיטות אלו

לוודאות   :היא  ,זו  החשוב העומד לנגד עיני העוסק בסוגיא

שלאומן אין איזו בעלות וזכות בכלי שמקנה לו השבח ואף  

  ,  תקנייני/כי אם רק תהיה לאומן איזו אחיזה רגעית)  לא לרגע 

לטבילה יזדקק  כיצד  (הכלי  להוכיח  הינה  הפלפול  מטרת   .

הפתרון דווקא  היא  למניעת חשש זה,  הדרך הבטוחה ביותר  

את הכלים מן הטבילה  ורק דרכו ניתן לפטור    .המוצע לעיל 

 . מלכתחילה  באופן הראוי
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 אומן קונה בשבח כלי

קונה בשבח   אומן  דנה בשאלת  בבא קמא  הגמרא במסכת 

 :  57כלי 

אסי" רב  שידה    ,אמר  לחרש  שנתן  אלא  שנו  לא 

מסמר   בהן  ונעץ  מסמר  בהן  לנעץ  ומגדל  תיבה 

ושיברן, אבל נתן לחרש עצים לעשות שידה תיבה  

ומגדל ועשה מהן שידה תיבה ומגדל ושיברן פטור,  

 .  "אומן קונה בשבח כלי :מאי טעמא 

שכאשר נותן אדם  :  58דעת רב אסי מתייחסת לנאמר במשנה 

תיבה ונשברה התיבה בידי החרש,  לתקן עבורו  )אומן(  לחרש  

כי    ,ועל כך מדייק רב אסי  . הוא יצטרך לשלם בעד התיבה

אבל    .הוא רק כאשר ניתנה התיבה לתיקון  ,החיוב לתשלום

אם האדם נתן עצים על מנת שיבנו לו מהם תיבה ואז נשבר 

התיבה   על  מלשלם  פטור  יהיה  הוא  החרש,  בידי  התיבה 

לו. הסיבה לכך היא,  ויצטרך לשלם רק על העצים שנתנו  

שהאומן קונה באמצעות השבח שמשביח בעלות על הכלי  

 
 צח, ב. 57
 . שם 58



 

80 
 

 טבילת כלים

הוא    ,לכן כל עוד נהרס הכלי ברשותו  .והכלי נחשב לשלו

 מזיק לעצמו וישלם את מחיר העצים ולא מחיר של תיבה. 

הגמרא מנסה להביא בהמשך סימוכין וראיות לדברי רב אסי  

 .  הכלי  שאכן אומן קונה בשבח

)אומן(    ממה שמצינו לגבי אדם שנתן צמר לצבע:  ראיה אחת

ישלם  שהצבע    :והתקלקל הצמר בשעת הצביעה, הדין הוא 

הצמר שווי  מכאן  .את  לדייק  מחיר    ,ומנסים  רק  שמשלם 

ע"י    ולא את מחיר השבח שכבר נעשה בוכפי שקיבלו  הצמר  

כלי,    הצביעה. קונה בשבח  לכן השבח  ווזאת מפני שאומן 

ששמואל פורך את    ,אלא  .עליונחשב לשלו ופטור מלשלם  

והסיבה שלא משלם את    .שאין לדייק מכך  :ואומר  ,הדברים

נעשה בו  ש  לפניצמר התקלקל  המפני שמדובר שהיא:  השבח  

 אין ללמוד מכאן ראיה לדברי רב אסי.    , ולכןשבח ה

אסי  רב  לשיטת  ראיות  כמה  עוד  להביא  מנסה    ,הגמרא 

רבא דברי  מובאים  אין    לכולי" כי    :הסובר  ,ולבסוף  עלמא 

כלי בשבח  קונה  לדבריו" אומן  של    :.  נחשב  תמיד  הכלי 

על אף    ,והאומן לא קונה ומקבל שום בעלות בו  .הבעלים 

בו שעושה  האומן    .השבח  לעשות ז"א  שנשכר  אדם  הוא 

ואין לו שום שייכות    ,ומקבל תגמול בסוף מלאכתו  ,מלאכה

 לכלי. 
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כמותו  :היינו והסוברים  רבא  נותן   ,שלדעת  יהודי  כאשר 

  . וזאתהכלי לא חייב בטבילה   -לעשות לו כלי  מתכת לגוי  

 דבר בכלי. שום מפני שהאומן לא קונה 

 

 בטעם קניית האומן בשבח 

  הסיבה לכך שאומן קונה בשבח  ימנסים להבין מהאנו כש

 : 59לאותם הדעות, אנו מוצאים את המובא ברשב"א 

כלי בשבח  קונה  אומן  שבחו    ,"כלומר  כל  ואף 

לאחר שהשביחו של    .ובשקלקלו  דעתו  שאין  לפי 

אומן להשביח לצורך בעל הכלי לחייב את עצמו  

לעצמו  להשביחו  ג"כ  דעתו  וכן  נזקו.  בתשלומי 

שכרו כנגד  בגד  בו  קלקלו.    ,ולקנות  שלא  אע"פ 

אינו קונה כל    -בשלא קלקל    , אבל לכולי עלמא

לבעלים   כלי  של  שבחו  שיהיה  דעת  שעל  שבחו, 

 הוא מתקנו ומשביחו". 

משום    :הסיבה לקניית האומן בכלי היא   , לפי דברי הרשב"א

שאנו הולכים אחר אומדן הדעת שלו. הן אומן שקלקל כלי  

 
 בבא קמא צח, ב.  59
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ומכיוון שהשבח    .שהשביח אנו מקנים לו את הזכות בשבח 

נעשה שלו, הוא פטור מלשלם על הקלקול לבעליו. הסיבה  

והוא וודאי לא השביח    ,שאנו יורדים לדעת האומן  :לכך היא

בשבי לבעליו  הכלי  שנגרםאת  הנזק  את  כעת  לשלם    , ל 

במקרה של נזק אנו מקנים את השבח לאומן ולא    ,ומשום כך

 לבעלים.  

,  שלדעת הרשב"א בשעה שנעשה השבח בכלי  ,זאת אומרת

האומן מקנה    ,שלאחר מעשה  ,אלא   .האומן הוא זה שזוכה בו

,  השבח הוא של האומן  ,אבל לכתחילה  .את השבח לבעלים 

 ,האומן יהיה פטור  -  של קלקולולכן במקרה .  והוא קונה בו

ופשוט שהאומן לא התכוון להקנות את    .כי השבח נותר שלו

 השבח לבעלים בכדי לחייב את עצמו. 

האומן אינו עושה את הכלי לעצמו, אלא הכל    ,סוף כל סוף

מציין   לכן  מהאומן.  זאת  שביקש  הבעלים  עבור  נעשה 

ומן  אז ברור שדעת הא  ,הרשב"א שבמקרה בו הכלי אינו ניזוק

כי בעבורו הוא עושה זאת.    , להקנות את הכלי עבור הבעלים

כאן גם  להקנות   , אבל  בדעתו  אין  שהאומן  אומרים  אנו 

אלא הוא מותיר ברשותו חלק בשווי    ,לבעלים את הכלי כולו

ורק    ,אותו הוא אמור לקבל בעד מלאכת ההשבחה   ,השכר

 הוא מקנה לבעלים.  ,עבר לזה מ את מה ש
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שאומדים את דעת האומן ובדעתו   ,דבריו אלו של הרשב"א 

פירש    'עין יצחק'מקנה לעצמו או לבעלים, קצת מוקשים. ה

כי אין הקניין תלוי רק בדעת האומן בלבד ועל    :דברים אלו

  .דעתו ישק דבר, אלא גם דעת הבעלים עוזרת ומסייעת לכך

לאומן  ש גם הבעלים מסכימים בדעתם להקנות את השבח 

שיש כאן את    ,ונמצא אם כן  . שיית הכלי כנגד השכרבשעת ע

בשבח לזכות  הרוצה  האומן  גם  ו  ,דעת  דעת  בנוסף  את 

 שגם הם מקנים לו את השבח עד בוא השכר.  ,הבעלים 

הסיבה לכך שאומן קונה    ,שביסוד דעת הרשב"א  ,יוצא אם כן

  . כי אינו יוצר ומשביח בשביל לחייב את עצמו:  בשבח היא 

אלא שהוא    ,שה כבר בעת פעולת השבחהקניין נע  ,ולדבריו

נראה פניו  על  לבעלים.  מכן  לאחר  של    ,מקנה  זה  שקניין 

 ללא כל שינוי. והאומן הינו קנין לכל דבר 

שהאומן  ,פירש את דברי הרשב"א 60'הנתיבות משפט'אולם, 

שאין הכוונה שלאומן יש קנין גמור    :קונה בכלי כנגד שכרו

קניינו הוא מעין   בדומה לקניין    'שיעבוד  קניין'בכלי, אלא 

הנתיבות   לדברי  ההכרח  במשכון.  חוב  לבעל  משפט  שיש 

אכן   אם  כי  הוא,  גמור  לקניין  הרשב"א  כוונת  שאין  לומר 

אזי במקרה שנאנס הכלי    ,נאמר שלאומן יש קניין מלא בכלי

 
 שו, ד.  60
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הבעלים של הכלי לא יצטרך לתת את    ,בהיותו בידי האומן

ולא    ,כי הכלי של האומן הוא זה שנאנס   .שכר הכלי לאומן 

)ראה    ,שראינו שהאומן נחשב רק לשכיר  ,ומכך  .כלי הבעלים 

הבעלים צריך לתת לשכיר את שכרו, מוכיח    ,לקמן( ובאונס

אלא רק    -  שקניין האומן אינו קניין מלא  משפט:   הנתיבות

 קניין שיעבוד. 

 

 סוג הקניין  מהו 

מצינו חילוק לגבי   ,לדעות האומרים שאומן קונה בשבח כלי

או לאו. עד עתה    ,סוג הקניין, האם קניינו הוא קניין גמור

  ןשעל פניו גורס כי קניין האומ  -  הבאנו את דעת הרשב"א

אלא שהנתיבות מפרש את דבריו שכוונתו   .הינו קניין גמור

 לקניין שיעבוד.  

כי גם הוא סובר שקניין האומן אינו   ,ומצינ 61בדברי הרמב"ן 

גמור לעיל  .קניין  מהנאמר  שבשונה  הרמב"ן    , אלא  לדברי 

 וז"ל:  .האומן נחשב לשומר שכר 

 
 שבועות כה, א.  61
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ואע"פ שקנה אותו למקצת דברים, שאינו נעשה  ."..

מטלטלין אצל בניו, כיון שאין כל ההנאה שלו, אינו 

נעשה עליו אלא שומר שכר. והם אמרו אומן קונה 

ומקדשין בו את האשה ואינו אלא שומר בשבח כלי  

 ." . שכר, דתנן כל האומנין שומרי שכר.

והוא סובר   , הרמב"ן מדבר לגבי משכון הנמצא ביד המלווה

אונס של  במקרה  המשכון  על  לשלם  חייב  המלווה    .שאין 

  , והוא מוסיף  .שהוא נחשב לשומר שכר הפטור מכך  ,משום

ואינו   ,שלדעתו האומן גם נחשב כשומר שכר על כלי אומנתו

 קונה בהם קניין גמור. 

  , )ישנו הבדל בין האומרים שקניין האומן הוא כקניין שיעבוד

שכר כשומר  החשוב,    .או  והוא  מדבריהם  שיוצא  מה  אבל 

 קניין האומן בכלי אינו קניין גמור(  ,שלפי שניהם

ברות שקניין האומן וסו  ,ברם, ישנם דעות נוספות החולקות

 :62בכלי הינו קניין גמור וכך כתב הר"ן 

"ואומן קבלן כשמשביח ועושה מן הזהב כלי, אין  

דכל מה שמשביחו   .בזו לומר ישנה לשכירות וכו'

 
 קדושין כ, א.  62
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זוכה,    המלוואינו   הוא  בכלי  אלא  הבעלים  על 

שעתא   ההיא  הקצוב,  בשכר  ומחזירו  וכשמשביחו 

 הרי הוא כמוכרו לו". 

ולאחר    .שהאומן קונה בשבח   :ת הר"ן היאשדע  ,רואים מכאן

כאשר הוא מביא אותו אל הבעלים, זה נחשב    ,השבחת הכלי 

 שהאומן מוכר דבר השייך לו אל הבעלים.  -כמו מכר 

שגם הוא מכנה את החזרת הכלי    , וכן משמע מדברי רש"י

שגם    :כמכירה. היינו  -  מהאומן אל הבעלים לאחר ההשבחה

ועל כן ההחזרה נחשבת    ,קניין גמורב לפיו האומן זוכה בכלי  

נאמר  .כמכירה היה  אם  את    ,כי  מקבל  שהאומן  שבשעה 

זה מעשה   פעולתו, בעת הבאת הכלי לבעלים,  השכר על 

והחזרה להחזרה,  נחשב  שזה  לומר  ניתן  היה  משום    , אז 

אבל ברגע שזה   .שהקניין אינו קניין גמור אלא קניין שיעבוד

משמע שהקניין של האומן בכלי הוא קניין    ,נחשב למכירה

 גמור.

משליכים דעות חלוקות ישנה נפקא מינה גדולה מאד כאשר  

לעניינ נפרש   -  וינאלו  אם  כי  כלים.  לדעת    ,טבילת  שאף 

או הקניין אינו קניין גמור )  -  האומרים אומן קונה בשבח כלי

המשמעות היא שלגוי    , ואזקניין שיעבוד או כשומר שכר(כ

בכלי ממשית  אחיזה  באמת  זאת   . אין  לאומרים    ,לעומת 
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והחזרת הכלי מהאומן    ,שקניין האומן בכלי הינו קניין גמור

 אל הבעלים משולה למכירה, אזי הכלי יהיה חייב בטבילה. 

 

 מידת קניינו של האומן 

והאם באמת למרות    ,אם ננסה להוכיח מה הדין כאן אצלו

נמצא שהדברים אינם    .הקניין אינו גמור  ,שהאומן קונה בשבח 

 :63כה נהירים. תוספות במסכת עבודה זרה כותב 

אין  " כלי  בשבח  קונה  אומן  דאמר  למאן  ואפילו 

צריך טבילה כיון דאין שמו עליו דלא הוי כמעשה  

 " שהיה שהיו הכלים של מדין

האם כוונת   -את משמעות דבריו ניתן להבין בשתי אופנים  

שהכלי אינו צריך טבילה בגלל שאיכות הקניין  :  הדברים היא

למדיינים  של האומן בשבח אינו דומה לאיכות הקניין שהיה 

שדברי התוספות שאין    ,כלומר  .בכלים שישראל לקחו מהם 

 שאין לו קניין גמור בכלי.   ,היא  , הכוונהשם האומן על הכלי 
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,  שאכן האומן קונה קניין גמור בכלי  , או שכוונת הדברים היא

,  כי  .אך בכל זאת לא דומה קניינו לקניין שהיה בזמן מדין

לות שהיה להם  במדין הכלים היו נחשבים שלהם מכח הבע 

לא מכח    -הכלי נחשב לשל האומן    ,ואילו כאן  . על הכלי

שהשביח  השבח  מכח  אם  כי  שלו,  והבעלות    .הבעלות 

הכלי שבא  ,  ומשום אי הדמיון  .המקורית היא של הישראל 

 לא יצטרך טבילה.    - מן האומן

הפירושים בין  מינה  תוספות    :הנפקא  שלדברי  נאמר  האם 

  ,ין האומן נחשב לקניין גמורשאין קני  -הפגם הוא בקניין  

שלמרות שיש לאומן    ,ולכן אין הכלי צריך טבילה. או שנאמר

משום שאין זה    ,הכלי אינו חייב בטבילה  -  קניין גמור בכלי

 דומה למעשה מדין. 

ותוהה האם אומן קונה    ,דן בכך גם  64התשובות מוהר"ש הלוי 

שהאומן קונה באמצעות השבח בגוף    -בשבח כלי פירושו  

  .ולא בגוף הכלי  ,או שזוכה רק בשבח שהשביח בלבד ,הכלי

גוף הכלי נותר בבעלות הישראל. זאת אומרת, האם בעלות  ו

או שבעלותו היא רק    ,האומן הינה בעלות גמורה על הכלי

 "ב(.  זכות בשבח )שיכול לקדש בזה אישה וכיו

 
 חו"מ סי' ד, ד"ה 'ולמה שנסתפק'.  64
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ורצה המהר"ש הלוי לפשוט את ספקו מדברי התוס' והרא"ש  

 וז"ל:   .הנ"ל שאין צריך טבילת כלי שתיקנו אומן גוי

ולא  " זכות אלא בשבח  ופשיטא דאם לא היה לו 

לומר   ולתוס'  לרא"ש  להו  איצטריך  מאי  בכלי, 

דהנותן כסף לגוי לתקן לו כלי שאין צריך טבילה,  

אפילו למאן    ,טבילהומהיכא הוי תיתי שיהא חייב 

כיוון דלא קנה הגוי הכלי, ולמה    . דאמר אומן קונה

מטבילה לפוטרו  כדי  התוס'  צריכי  לטעמא    , הוו 

משום שאין שמו של הגוי עליו, תיפוק ליה משום  

ולעולם לא קנאו    , דהכלי לעולם הוא של ישראל

ר"ל    ,גוי. אלא ודאי דנראה דכי אמרינן אומן קונה

 . " שקונה הכלי

  ,המהר"ש הלוי מוכיח מדבריהם בדיני טבילת כליםש   ,היינו

הכלי בגוף  גמור  קניין  קונה  השבח    , שהאומן  את  רק  ולא 

שהשביח. כי אם נאמר שהאומן לא קונה בגוף הכלי, מדוע  

לנמק את דבריהם שהסיבה לכך   והרא"ש  נצרכו התוספות 

הגוי עליו,   היא משום שאין שם  שהכלי אינו צריך טבילה 

ר שזה מפני שהכלי של הישראל והאומן  הרי היה אפשר לומ

האומן קונה    ,שלדבריהם  :אלא מכאן מוכח  .זכה רק בשבח

לכן היו  ובאמצעות השבח שהשביח קניין גמור בגוף הכלי.  
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צריכים לנמק ולהביא סיבה אחרת מדוע למרות קניין האומן 

 הכלי אינו צריך טבילה. 

מוכיח ממקרה דנן דווקא להפך,    ,לעומת זאת  'תרומת הדשן'

 וז"ל:  .האומן קונה רק בשבח ולא בגוף הכלי ,לדבריו

דאף הגאונים המצריכים טבילה לכלי    ,"ונוכל לומר

שתיקנו אומן נכרי לישראל מטעם אומן קונה בשבח  

כלי, מודים דלא קונה אומן רק כנגד השבח, ואפילו  

הכי צריך טבילה משום ההוא שבח. ואהא פליגי  

וכתבו שאין צריך טבילה, שאין שם    שאר גאונים 

דאומן   נימא  דאי  שבח,  ההוא  משום  עליו  הנכרי 

קונה בשבח כלי לגמרי גופא ושבח, א"כ אמאי אין  

 שם הנכרי עליו".    

שהאומן אינו    , שמדיני טבילת כלים למדים  ,משמע   מדבריו

אלא קונה אך ורק את השבח שהשביח    ,קונה קנין גמור בכלי

כי גם לשיטות המצריכים טבילה משום    הוא,  ברסווותו לא.  

את   קונה  קונה ה שהאומן  אינו  שהאומן  היא  כוונתם  שבח, 

השבח    ,ובכל זאת  .אלא רק את השבח  ,קניין גמור בגוף הכלי

 הזה ששייך לאומן מצריך את טבילת הכלי לאותם השיטות.  
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מכך שאם נאמר שהכוונה באומן קונה את    ,מוכיח את דבריוו

הדעות    היא  -   השבח יתרצו  כיצד  הכלי,  גוף  את  שקונה 

שסוברות שהכלי אינו צריך טבילה מפני שהקניין כאן אינו  

מדוע אין זה דומה, הרי אם האומן קנה    .דומה למעשה מדין 

וממילא לא ניתן לחלק בין    ,אז שמו על הכלי  ,בגוף הכלי 

 המקרים. 

הדשן  שלדברי   ,היינו קניין    , תרומת  בין  לחלק  האפשרות 

ל קונה  האומן  נאמר שהאומן  רק אם  היא  מדין  בין מעשה 

  ,וממילא לא דומה בעלות שיש לאומן על הכלי   ,בשבח בלבד

אם האומן   ,למדין על כליהם. לעומת זאת  ה שהייתלבעלות 

קונה בגוף הכלי, כאן כבר לא ניתן לחלק ולומר שהקניינים  

כאשר האומן קונה בגוף הכלי    ,משום שלשיטתו  . אינם דומים

 שמו עליו בדיוק כבמעשה מדין.  -

ת המהר"ש הלוי ותרומת הדשן הוכיחו  ושתשוב ,יוצא אם כן

מכאן מוכיח  האחד  שונות.  ראיות  כלים  טבילת    , מדיני 

האומן קונה קניין גמור בגוף הכלי. ואילו  שמוכרח לומר ש

שמוכרח לומר שהאומן אינו קונה קניין    ,השני מוכיח מכאן

 אלא את השבח בלבד. ,גמור בכלי 
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הדשן  65חושן ה הקצות   תרומת  כדברי  להכריע  שאכן    ,נטה 

 וז"ל:      .אלא רק את השבח  ,האומן אינו קונה קניין גמור בכלי

קנין גמור להיות  "והא דאומן קונה בשבח כלי אינו  

דאית ליה בגוויה    , אלא קצת קנין הוא  ,כשלו ממש

לקדושי אשה, כמו בעל חוב קונה משכון לקדושי  

ותו לית ליה   ,והלוה יכול לסלקו בעל כורחו  .אשה 

 במשכון ולא מידי". 

  .חושן סובר שקניין האומן אינו קניין גמורהכלומר, הקצות  

שיכול    , כגוןאלא הוא זוכה רק במקצת ולדברים מסוימים 

לקדש בשבח אשה, אבל החפץ כולו נותר בבעלות הישראל  

ולכן    . שהישראל הוא הבעלים  ,המשמעות לכך היאותמיד.  

נתון רגע  מידי האומן בכל  את הכלי  למרות    ,יכול לקחת 

ולכן זה    .כי בסופו של יום הכלי בבעלותו  ,השבח שזכה בו

גמורה  בעלות  להם  היה  ששם  מדין  למעשה  דומה  לא 

זכות ואפשרות רק ולא  ,ומוחלטת על החפץ בכל המישורים

 שימוש לעניינים מסוימים. 

כי גם לדעת הסוברים שאומן קונה קניין גמור   ,חשוב לציין

עשה  בגוף הכלי, אף הם טוענים שבכל זאת אין זה דומה למ
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סוף כל סוף כי  למרות הקניין הגמור של האומן,  זאת  ו  , מדיין

 אין שמו עליו ואינו דומה ולא צריך טבילה. 

חוסר הדמיון בין הכלים אותם    ,שלדעות אלו  ,יוצא אם כן

לטבול התורה  האומן  ,ציוותה  כלי  כך  ,לבין  לידי   ,מביא 

 שלשיטתם כלי האומן לא יצטרכו טבילה. 

 

 השתתפות האומן במלאכה

הסובר שאומן כן קונה בשבח הכלי    , אם נעיין בדעת רב אסי

ההשבחה    ,נראה פעולת  לגבי  דעתו  מהי  להבין  שצריך 

הגוי בכלי האומן  יכולת  .  שעושה  יש בפעולה בלבד  האם 

או    ,ולפיכך הכלי יהיה חייב בטבילה  ,להקנות לו את הכלי

 ונדרש מהאומן דבר מה מעבר.  ,שלא

  , דה שעושה האומן בכליבווהע כלומר, האם פעולת השבח  

,  והשבח כביכול משתייך אל האומן  ,מקנה לו זכות בשבח

.  )על אף שחומר הכלי כולו בא מן הישראל ואינו שייך לאומן(

  , כי בכדי שהאומן הגוי יקבל איזו זכות בשבח  ,או שנאמר

מה דבר  עוד  והיא  ,  נדרש  שעשה,  השבח  לפעולת  בנוסף 

 זכויות.  אינה מספקת כדי להקנות לו  לבדה
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יש הסוברים שדברי רב אסי שאומן קונה בשבח הכלי,   ,ואכן

נאמרו רק כאשר האומן בעצמו משתתף ונותן חלק מחומר  

  ,ואילו כאשר אינו נותן מאומה  ,הגלם שמהם נעשה השבח

 הוא אינו זוכה בשבח.    - והכל בא מן הישראל

הגמרא   כאשר  לעיל,  מהמובא  לדבריהם  ראיה  ומביאים 

  ראיה לשיטת רב אסי מאדם שנתן צמר לצבע  ניסתה להביא

שמואל)אומן(.   ראיה  : תירץ  מכאן  נעשה    ,שאין  טרם  כי 

ומה יהיה הדין אילו כן    :ממשיכה הגמרא ושואלתו  .השבח 

היה נעשה שבח בצמר, האם אז האומן יהיה חייב לשלם אף  

משיבה  ו  ?או שיהיה פטור מחמת שקנה בשבח  , את השבח

כאן יצטרך האומן לשלם את  ו שמקרה זה הינו שונה,    :הגמרא 

אבל לא בגלל שאינו קונה בו, אלא מפני שהשבח    .השבח 

שעל  מנים שמהם נוצר הצבע ומהס  ,כלומר.  הוא של הבעלים 

הצמרידם   הצמרהם  שייכים    ,משתבח  ישלם    ,לבעל  ולכן 

מסביר   רש"י  לבעלים.  השבח  את  גם  אתר:  האומן  על 

לו ניתן  לא  כזה  בשבחשבמקרה  קונה  שהאומן    שהרי  ,מר 

לבעל  כפי שנאמר, שייכים  והם    ,נים הם אלו שהשביחומהסמ

  ,דבריויוצא מרק נשכר לעשות את המלאכה.    האומן, והצמר

בו   לאומן,מנים  מהסשבמקרה  שייכים  יהיו  הוא  יקנה    כן 

 וישלם את דמי הצמר בלבד.   ,בשבח הכלי
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נה האומן  שהאופן הוודאי בו קו  ,לכאורה משמע מדברי רש"י 

משלו, בזמן השבחת  נותן חלק  האומןהוא רק כאשר  ,בשבח

 .  הכלי

שאין להסיק מהנ"ל    :טוען   66ר' שמעון שקופ בחידושיו   ,אמנם

כלי  בשבח  קונה  מעצמו  ,שאומן  נותן  כאשר  לשיטתו    .רק 

מנים של  מגם כאשר הצמר והס  ,ייתכן והאומן יקנה בשבח

 ההבדל תלוי בסוג פעולת האומן.    ,לדבריווהבעלים. 

יש צביעה של צמר    .ישנם שני סוגי פעולות של צביעת צמר

אומנות שום  בה  מיוחדת  ,שאין  אינה  את    -  והיא  טובלים 

ובכך הוא משתבח והופך    ,הצמר בתוך גיגית מלאה בצבע 

האדם שהטביל את הצמר  ולצמר צבוע ומשובח.    ,מסתם צמר

באותה  שעולה מיוחדת,  בתוך אותה גיגית לא עשה שום פ

הכליה נופל מאליו אל  היה הצמר  היה    ,מידה אם  אז  גם 

 האומן אינו זוכה וקונה בכלי.  ,משתבח. ואכן במקרה כזה 

הציור אומנות  כדוגמת  אומנות  היא    האומןשפעולת    ,ויש 

ויוצר   מעצמו  נותן  הוא  כאן  גרידא,  לצביעה  מעבר  הרבה 

ידיו, יוצר    רק באמצעות מעשה  ושניתן לעשות  ,דבר מיוחד

בנפילה אל גיגית  כ  , דברים שלא יכלו לקרות מאליהםהוא  

 
 ב"ב ד, ז.  66
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מנים  מוהצמר והס  ,הצבע, זאת יצירת אמנות שנעשית לעיקר

הם רק עזרים שוליים, עיקר הפאר נוצר על ידי    , של הבעלים

בשבח  זוכה  האומן  כאן  והשתתף    ,האומן,  נתן  לא  אם  גם 

כל איכות  מכיוון ש  .השבח פה נחשב לשלו  .בחומרי הגלם

 ולכן יזכה בה.   מעשי ידיו,ההשבחה תלויה ועומדת ב

זה שהובא    ,לפי  מה  המקרים,  בין  שקופ  שמעון  ר'  מחלק 

מדבר על פעולה כזו שיכלה להיעשות גם ללא    ,בגמרא לעיל

ולפעולתו   ,מכיוון שהחומרים שייכים לבעלים  ,ולכן .  האומן

מיוחדת משמעות  השבח  ,אין  את  אף  ב  . ישלם  פעולת  אך 

מיוחדת   הכלי  -אמנות  את  יקנה  נתינת   ,האומן  ללא  גם 

 .67חומרים 

המקרים  68הראב"ד  בין  הוא  אף  שייתכנו    :ואומר  ,מחלק 

הכלי בשבח  קונה  האומן  בהם  מותנה   ,מקרים  אינו  וזה 

היצירה בטיב  אלא  בחומרים,  והשתתפות  ונקודת בנתינה   .

ם  שג האם השבח כולו נעשה בידיו בלבד, או    החילוק היא:

 וז"ל:  .באמצעות גורם נוסף שהביא להשבחה 

 
וכמובא שם: 'אין לו רק חצי סיבה המביאה את השבח'. או ש'הכל  67

 בא משלו והוא הבעלים האחד על הסיבה שהביאה אל השבח'.
 הובא ברשב"א בב"ק צט, א, ד"ה צבע.   68
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דעבדי לשבחא .".. הוא  סמנין  צמר  ואומן    ,דלגבי 

לא קנה בהו ולא מידי. אבל עצים כיון דלא צריכי  

אומן  , לסמנין של  לאומנתו  זהו   ,אלא  אומנתו 

 סימניו". 

היא    ,הסיבה שהאומן אינו קונה בשבח   ,כלומר, בצביעת צמר

שהוא לא יצר   ,אלא מכך לא בגלל שהחומרים של הבעלים,

האומנות את  לסמ  ,לבדו  זקוק  את  מוהיה  לשבח  בכדי  נים 

הצמר. אבל אילו מדובר במקרה והוא השביח הכל לבדו,  

והחומרים כולם של    ,היה זוכה בשבח גם אם לא נתן מעצמו

 הבעלים.  

ידיו    , היינו במעשה  האומן  כל   'בלבד'שכאשר  את  יוצר 

הוא קונה    יללא תמיכה ממשהו צדדי, אזופעולת ההשבחה  

שישנו מצב בו האומן    :בשבח הכלי. היוצא מדבריהם הוא

לא   גם אם  המיוחדת שלו בכלי,  פעולת השבח  קונה בכח 

מקנה לו    לבדה היאהשבח  פעולת  נשא ונתן בעול החומרים,  

 בעלות.  את ה

ין את דברי הרא"ש  נצי   ,נן בטיב השבחת האומן בכלי י]מדעסק 

מה יהיה הדין    :הקשורים אף הם לסוגיא זו. הרא"ש נשאל 

ונדר האומן לאסור    , באומן שקיבל טבלא לצייר בה ציורים

קודם שהעניק אותה   ,את הטבלא על הבעלים בסיומו לצייר
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לבעלים וקיבל את שכרו, האם יש משמעות לנדרו? וכך כותב  

 הרא"ש: 

ה בשבח כלי, הרי  "כיון דקיימא לן דאין אומן קונ

אין לו בגוף כלום אלא שבח הוא דמחייב ליה בעל  

היה   אם  ואפילו  הכלי.  לאסור  כח  לו  ואין  הכלי 

האומן קונה בשבח כלי, היינו היכא שיש ממשות 

בשבח, כגון שנתן לו עצים ותיקן כלי, אבל הכא  

 לא עשה האומן אלא ציייר בסמנין ואין בה ממש"  

שאומן אינו קונה    :צמו סוברמדבריו אלו משמע, שהרא"ש ע 

אך גם לדעות שאומן כן קונה, כל זה רק כאשר יש    .בשבח 

בשבח כל    . ממשות  אין  הבעלים  על  שלו  לאיסור  ולכן 

ראיה    -  משמעות הרא"ש  והביא  לאסור.  במה  לו  אין  כי 

, שהגמרא שם שואלת  69א קמאב לדבריו מהגמרא במסכת ב

 האם יש שבח של הסמנים על גבי הצמר.  

לעיל אבל   המובאת  מהגמרא  עליו  משמע    :70הקשו  שם 

בשבח קונה  כן  הצובע  ממשות   ,שהאומן  יש  שכן  כלומר 

 
 ק"א, א'.  69
 צט, א.  ב"ק 70
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יעויין שם בדברי המפרשים המנסים ליישב את  ו  .בפעולתו

 . דעת הרא"ש[ 

כאשר אנחנו מחפשים למנוע מהאומן לזכות בכלי באמצעות 

טבילה,    ,השבח  יצטרך  לא  שהכלי  מנת  לדעות  אזי:  על 

ורק אז זוכה בשבח ניחא. אבל    ,שהאומן צריך להשתתף בכלי

לדעות האחרות יוצא, שאכן ישנה התכנות תמידית של קניית  

ולפי זה מתכת שניתנה לאומן    .האומן בכלי בעצם מעשהו

 גוי, הכלי שנעשה יהיה חייב בטבילה.  

 

 לימא כתנאי 

 71בהמשך לדעת רב אסי המובאת בגמרא  –היו שרצו לומר  

בכלל    - הינה  הכלי,  בשבח  קונה  אומן  האם  שהמחלוקת 

ממקרה    ,מחלוקת תנאים. הגמרא מנסה להביא סימוכין לכך

והתנתה עמו שהוא יעשה לה מן   ,זהב לצורףנתנה בו אשה 

 . וכתשלום על העבודה היא תתקדש לו ,תכשיטים  בהזה

 

 
 . ב"ק שם  71
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 וכלשון הגמרא שם: 

כתנאי: עשה לי שירים נזמין וטבעות ואקדש    "לימא

לך, כיון שעשאן מקודשת דברי רבי מאיר. וחכמים  

 אומרים אינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה".  

כי רק שיגיע    :מהי כוונת חכמים באמרם  ,הגמרא שם מבררת

שכוונת   , מסתבר לומר  .ממון לידי האשה היא תתקדש לו

היא ממון    , חכמים  להביא  הצורף  לאלו  שעל  בנוסף  אחר 

האשה   את  לקדש  שיוכל  מנת  על    משום  -התכשיטים 

  : ואילו רבי מאיר סובר.  התכשיטים עצמם אינם מועיליםש

שדי בנתינת הצורף לאשה את התכשיטים שיצר עבורה בכדי  

 שתתקדש לו. 

האם אומן קונה    ,בסברת מחלוקתם ניתן לומר, שהם חולקים

סובר מאיר  רבי  לא.  או  כלי  בשבח    שהאומן  :בשבח  קונה 

וממילא כאן הצורף מאחר שזכה בשבח    ,שהוא עושה בכלי

  , את האשהו  התכשיט והוא נעשה לשלו הוא מקדש בשבח

שהאומן אינו קונה   :והיא אכן מתקדשת. אבל חכמים סוברים

ומשום כך אין בפעולת הצורף להקנות לו דבר שיכול   ,בשבח

  , חרהוא נצרך להביא ממון א  ,ועל כן  . לקדש בזה את האשה

  :שרק בו האשה תוכל להתקדש לו. ועל כן ניתן יהיה לומר
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תנאים  התלוי במחלוקת    ,שעצם הדיון האם אומן קונה בשבח

 . שלפנינו

הזו הראיה  את  דוחה  שם  שהגמרא  שלא    ,אלא,  ומסבירה 

מחלוקתם    ששוראלא שבדבר זה נחלקו רבי מאיר וחכמים,  

או לא.    ,א בכלל האם ישנה לשכירות מתחילה ועד סוףיה

מתחיל    ,שחיוב הבעלים על תשלום המלאכה   :חכמים סוברים

לעבוד הפועל  שהחל  הראשון  השכר    .מהרגע  שאת  רק 

כשלאורך כל זמן העבודה הוא נשמר בצד    ,משלמים בסוף

עד   הפועל  אל  הבעלים  של  והלוואה  לחוב  סיום  לונחשב 

מכיוון שזה נחשב לחוב והלוואה לדעת חכמים    ,העבודה. לכן 

ולכן זקוקים לממון אחר    . ניתן לקדש בזה את האשהאזי לא  

 אינה מקודשת.  ,מפני שהמקדש במלווה

שחיוב השכר של הבעלים אינו    :רבי מאיר סובר  ,לעומת זאת

אלא רק בסוף   , מתחיל מהרגע הראשון של עבודת הפועל

ועל כן ניתן    -ואם כך הכסף אינו בגדר הלוואה    .העבודה 

 לקדש בו את האשה לדעתו. 

האם    ,והיינו השאלה  סביב  עוסקת  אינה  כלל  שהמחלוקת 

 -   והגדיל רבא שם לדחות ולומר  .אומן קונה בשבח או לא 

שלא רק שאין זו המחלוקת )רבא מעמיד את מחלוקתם באור 

הוסיף    :אחר, לשיטתו בו האומן  עוסקת במקרה  מחלוקתם 
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משובחת   האשהמאבן  לתכשיט  שלכל    ,שלו  אלא  ואכ"מ( 

 בשבח הכלי. הדעות אומן אינו קונה 

נטו המפרשים להוכיח ולומר שאין הדין כרב    ,ומדברי רבא

אלא הדין הוא שאומן    , סובר שאומן קונה בשבח כלישאסי  

כלי בשבח  קונה  את    .לא  קלקל  האומן  בו  הנ"ל  ובמקרה 

 . 72שידת הבעלים הוא יצטרך לשלם

 :73וכך כותב הרמב"ם בהלכות שכירות

  ,לתקן וקלקלו, חייבין לשלם. כיצד   "נתן לאומנין 

מסמר   בהן  לקבוע  ומגדל  תיבה  שדה  לחרש  נתן 

ושברן, או שנתן לו עצים לעשות מהן שידה תיבה  

ומגדל ועשה מהן שידה תיבה ומגדל, ונשברו אחר  

שנעשו, משלם לו דמי תיבה שידה ומגדל, שאין  

 האומן קונה בשבח כלי". 

 

 

 
 דעת הרי"ף ב"ק לה, ב. מאירי בפירוש המשנה ב"ק צח, ב ועוד.  72
 י, ד.  73
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 דיון בדברי הרא"ש והמסתעף 

שמדחיית    -, חולק על המסקנה דלעיל  74ומת זאתהרא"ש לע

  , הגמרא יש להוכיח שאומן אינו קונה בשבח כלי לכולי עלמא

האם    ,תנאיםהמחלוקת    מסבירה שאין כאןשהגמרא    :וסובר

כלי בשבח  קונה  ז.  אומן  לשלול  הגמרא  את  ובכדי  נאלצה 

הדעות  ,לומר לכל  בשבח  קונה  אינו  לומר   וחובה  . שאומן 

שלא בכך עוסקת המחלוקת, כי אחרת אם נאמר שהאומן אכן  

 האשה תהיה מקודשת.  -לכל הדעות  ,קונה בשבח 

ומכיוון שכך, הרא"ש סבור שהפירכא אינה על עצם הרעיון  

אלא על הניסיון לתלות זאת במחלוקת    ,שאומן קונה בשבח 

  :הרא"ש את דעת הר"ת שאומרמציין  תנאים. וכחיזוק לדבריו  

 שאכן אומן קונה בשבח כלי. 

הרא"ש  דברי  את  לקבל  קשה  קצת  שמצינו    .ברם,  מחמת 

לעיל,  בהם הרא"ש כתב ההיפך מהמובא    75בכמה מקומות

 ופסק שאומן אינו קונה בשבח כלי.  

 
 קידושין פ"ב הי"א.  74
 ב"ק פ"ט, יד'. ב"מ פ"ט, מג'.  75
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שלדעת הרא"ש האומן   :ומסביר  76מתרץ זאת  'הדרכי משה'

ולכן    .רק במקומות בהם אנו חוששים ומחמירים  ,קונה בשבח

אשה  קדושי  של  הנ"ל  וחושש    -  במקרה  מחמיר  הרא"ש 

וכן בשאר    .ומשום כך אומר שהאומן קונה לחומרא  , לקדושין

סק הרא"ש ומחמיר לומר  בהם נהוג להחמיר, פושמקומות  

שאין  הוא  בשאר המקומות, סובר  כן  מה שאין    .שהאומן קונה

 אומן קונה בשבח כלי. ה

האומן   של  הקניין  סובר  -ובגדר  הרא"ש  אלו   77במקרים 

והקניין שלו הוא כמו קניין שיעבוד    ,שהאומן קונה רק בשבח 

וכפי שהוא עצמו כותב    .)כפי שהובא לעיל בדעת הרשב"א(

הפוטר    -  רב אסי שהביאה הגמרא בבא קמא  על כך בדעת

 את האומן מלשלם על הכלי שיצר וקלקל:  

וכל    כלי  בשבח  קונה  אומן  )פטור(,  טעמא  "מאי 

 את הכלי"  ח וייקלו שכרו   ןשייתהשבח שלו עד 

שקניין האומן בשבח הוא כמו משכון ששייך לאדם    ,כלומר

וזה לא קניין גמור שהוא יוכל להשאיר    ,רק עד שחובו ייפרע

לו  קנוי  השבח  אלא  כרצונו,  בו  ולעשות  בידיו  החפץ  את 

 
 אהע"ז כח, ח. 76
 ב"ק ט, יד.  77
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השבח שלו    ,שעד שהוא מקבל את השכר  ,והיא  ,למטרה אחת

בכדי למנוע תשלום מהאומן במקרה    אתוז  , ולא של הבעלים

 . 78היה פטור מלשלם של נזק, שי 

אומרת האומן  :זאת  לדעת    -  שקניין  מוגדר  שהוא  רק  לא 

הוא בזמן  מוגדר גם  הרא"ש רק לעניין השבח בלבד, אלא  

שמרגע נתינת    ,היינו.  עד שיתן לו הבעלים את השכר  -קניינו  

 אין לאומן שום אחיזה על הכלי כלל וכלל.   -השכר 

שהוא הדין גם    :חושןהבהמשך לדברי הרא"ש, מביא הקצות 

אינו קונה  ש   -   באומן שעושה את עבודתו חינם ללא שכר

זהו רק עד    ,בשבח. מכיוון שכל הטעם שהאומן קונה בשבח

שיינתן השכר ולא בעלות מוחלטת בו, אזי כאשר הוא עושה  

וממילא אינו  ,זה נחשב כאילו כבר קיבל את שכרו -  בחינם

 : 79חושן הת ווכך כותב הקצ .קונה

הדין אם התנדב האומן לתקן לו כלי   "ונראה דהוא

בחינם וליכא דמי שכירות, אם כן הרי מעולם לא  

קנה בשבחו כלום, כיון דאין לו בשבחו עד שיתן לו  

כבר    .דמיו כאילו  הוא  הרי  בחינם,  שהתנדב  וזה 

 
 היש"ש ב"ק ט, כא.  78
 ד.  שו,  79
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וכן בהזיקו   .נתקבל דמיו ואין לו כח לקדש בו אשה 

קנה  ,  חייב לא  ממילא  שכירות  דמי  דליכא  כיון 

, כיון דאינו לקוח גמור אלא מקצת קנין עד  בשבחו

דמיו לו  ליה    ,שיפרע  והווה  דמיו  קיבל  כבר  וזה 

אומן שמתקן בדמי שכירו   וכן  כאומר התקבלתי. 

כורחו,   בעל  אפילו  דמיו  לו  פורע  הבית  ובעל 

שאין צריך קנין חדש מן    ,ממילא שבחו דבעל הבית

האומן לבעל הבית כמו בלווה שיוכל לפרוע בעל  

 וכל זה ברור" .למלווה דמי משכונוכורחו 

שקניין    (בדומה לדברי הרא"ש)סבור    החושןכלומר, הקצות  

  האומן הוא לזמן מסוים, בדומה למשכון המוחזק אצל מלווה

  , ועל כן כאשר אין חוב  .שהוא באמתחתו עד שיוחזר החוב  -

משום שהוא הסכים לעשות   ובין  , בגלל שהבעלים שילם  בין

כמו שאין למלווה כל    ,ל קניין בשבחאין לאומן כ  -  בחינם

 קניין במשכון לאחר תשלום החוב.  

 .80ואכן, הסבר זה של קניין האומן מבואר כך בעוד מקומות

נוסף:וב בכלי  תוספת הסבר  האומן  קניין  מקנה    -  שבעצם 

ומשום כך הוא זוכה בשבח. הביטחון    , לאומן ביטחון כלכלי

כפי שהובא בדברי  )הוא גם מפני ההיזק    ,שמקנה לו הקניין 

 
 עין יצחק ח"א חאהע"ז סימן עו' ענף ד'. 80
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, וגם מפני שיוכל להיות סמוך ובטוח שהוא  (הרשב"א לעיל

 יקבל את שכרו המגיע לו בזכות השבח שבידיו. 

שהקצות   ואומר  החושןאלא,  מוסיף  אף  שהאומן    :בדבריו 

קלו לאחר שהשביח, גם  גם במקרה בו הזיק לכלי וקל  ,קונה

בחינם  אומן שעושה עבודתו  כאילו כבר    ,אז  כיוון שנחשב 

יתחייב   לכן  בשבח,  זכות  לו  אין  וממילא  שכרו  את  קיבל 

כי הכלי כולו שייך תמיד לבעלים.   , ויצטרך לשלם את הנזק

לעיל   למוסבר  בניגוד  הינם  אלו  הנתיבות   -דברים  דברי 

הרשב"א   חייב    –בדעת  האומן  שאין  מכיוון  שאמרו  בהיזק 

שלא השביח בכדי לחייב    ,אחר אומדן דעת האומן  כיםלושה

ם  מימסכי הם, החושן)אבל על עצם דברי הקצות   .את עצמו

 (. יםחולק  םואינ

במקרה בו האומן התרצה לעשות   :81הגאון ר' עקיבא איגר דן 

והוא כן מבקש    ,את עבודתו חינם, אך אחר כך התחרט על כך

לא   ישיב את הכלי לבעלים. מה  שכר על עבודתו, אחרת 

 יהיה הדין?  

אנו אומרים שאומן קונה בשבח כלי ובשעת התיקון    ,האם 

ולעכב את    -  'לחזור בו'לכן הוא יוכל  והוא קנה את השבח  

 
 בהגהותיו לשו"ע חו"מ שו, ש"ך ס"ק ג'.  81
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למרות שהוא התחייב  וזאת הכלי בידיו עד שיובא לו שכרו,  

בדומה לאדם שהבטיח לתת מתנה שיכול  ]  .לעשות בחינם 

ולכן    ,שהאומן אינו קונה בשבח  ,שאנו אומרים. או  [לחזור בו

 וז"ל:  .אינו יכול לחזור בו כאשר התחייב לעשות ללא שכר

כיון   יכול  אינו  כלי,  בשבח  קונה  אומן  אין  "דאם 

שעשה על דעת שלא להשתלם לא נתחייב מעולם  

קונה בשבח כלי אומן  אי  לומר   ,בשכר. אבל  יש 

י רוצה  דכשתיקן הכלי  ממילא קנאו ויכול לומר אינ

דהוי כאומר אני רוצה ליתן לך    .להקנות לך בחינם

אפשר  ומ"מ  לחזור.  דיכול  שתקנה  מה  במתנה 

דכשעושה בחינם א"ק בשבח כלי וצ"ע לדינא. ועיין  

 " .בפני יהושע גיטין כ

בדבר,   איגר  עקיבא  רבי  הכרעת  את  להבין  מנת  צ"ל  על 

ומ"מ אפשר דשכעושה חינם א"ק  "הפירוש של מה שכתב  

  ,אינו קונה בשבח כלי   : אומןלומר  כוונתוהאם    "יבשבח כל 

שאם האומן    ,מתחילת דבריו משמע  .או אומן קונה בשבח כלי

הקניין נעשה על ידי הפעולה שעושה בכלי    -   קונה בשבח

ולכן גם כאשר עושה    ,שבח ללא קשר לשכרה בה נקנה לו  

 בחינם הוא קונה בשבח. 
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  ,נראה לומר  ,ומכך שהוא מפנה לדברי הפני יהושע בגיטין

 מהא דכתב שם שאכן כך דעתו, שגם עושה חינם בשבח כלי.  

 שכיר או קבלן  

לומר יש  הפתרון  ,אולי  טבילת   כי  כאן    לסוגיית  הכלים 

אצלנו, תלוי בבירור עניין התנאים שבאמצעותם האומן קונה  

בדבר איסור    :דנה  82בשבח הכלי. הגמרא במסכת בבא מציעא 

והגמרא    .הלנת שכר פועל, ממתי הבעלים נחשב כמלין שכר

שואלת מועסק    :שם  הפועל  כאשר  הדין  יהיה  '  כקבלן'מה 

המקבל שכר  '  כשכיר'ולא    ,המקבל שכר עבור המלאכה כולה

האם אז כאשר הבעלים אינו משלם    .על כל שעה או פעולה

 ל או לאו:את השכר, הוא עובר גם על איסור הלנת שכר פוע

קבלנות עובר עליו משום    ,"בעו מיניה מרב ששת

בל תלין או אין עובר משום בל תלין, אומן קונה  

או אין אומן קונה בשבח    ,היא  הוהלוואבשבח כלי  

 כלי ושכירות היא" 

  , היינו, שהגמרא מסבירה את הספק העומד מאחורי השאלה

אותו וקונה  בשבח הכלי  זוכה  האומן  וממילא הכלי    ,האם 
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  -   וכאשר הוא מגיע ונותן התוצר אל הבעלים  ,נעשה שלו

והבעלים טרם שילם לו, התשלום נחשב למעין הלוואת חוב 

לו להשיב  צריך  כשכר   ,שהבעלים  קנה    ,ולא  שהוא  משום 

שכר  ,בשבח הלנת  על  עובר  אינו  הבעלים  או   .וממילא 

בשבח  ,שנאמר קונה  אינו  שייך    ,שהאומן  תמיד  והכלי 

נותן לו את הכלי  , םלבעלי האומן חייב    , ואזי ברגע שהוא 

ואם הוא מעכב, נמצא שהוא עובר על    .לתת לו את שכרו

 איסור הלנת שכר.  

מוכח  הגמרא  לקנות ש מתי    ,משאלת  יכול  שאומן  אומרים 

ומקבל    ,א מועסק כקבלן על הכלים ורק כאשר הזה  בשבח,  

  אבל כאשר  .יש מקום שיקנה בשבח   רק אז  ,שכר על התוצאה

אין    יאז  -  על כל שעה או פעולה  שכרו  ומקבל  ,הוא שכיר 

 שהאומן קונה בשבח.   לומר

יוצא   האומן ש  , כאן  –ממילא  את  לפטור  רוצים  כאשר 

אז   -  אם הוא נחשב לשכיר ולא לקבלןרק    ,מטבילת הכלי

גם כאשר הכלי היה    ,ואזי  .אין כל חשש שהאומן קונה בשבח

גוי אומן  בו  -  בידי  זכה  לא  בבעלות    -  הוא  נותר  והכלי 

 והכלי יהיה פטור מטבילה.  ,הישראל
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מובאת דוגמא לאומן שלא זכה    83ובגמרא במסכת בבא קמא 

מחמת שהוא נחשב כשכיר המקבל שכר על כל שעה    ,בשבח

פעולה  לקנות בשבח בהתאם למה    ,או  יכול  אינו  וממילא 

לעיל לקנות    -   שהוכח  יכול  כקבלן  המועסק  אומן  רק  כי 

 בשבח: 

והודיעו,  גמרו  לאומן,  טליתו  הנותן  שמע  "תא 

אפילו מכאן ועד עשרה ימים אינו עובר עליו משום  

לא תלין. נתנה לו בחצי היום, כיון ששקעה עליו  

עובר עליו משום בל תלין. אמר רב מרי    ,החמה 

שבחא.   שליכא  דסרבלא  בגרדא  כהנא  דרב  בריה 

סוף למאי יהבה ניהליה לרכוכי, כיון דרכוכי  סוף  

ביטשא   לביטשי,  דאגרי  צריכא  לא  שבחא.  הינו 

 ". ביטשא במעתא, דהיינו שכירות

ומדבר על אדם    , אף הוא בדבר הלנת שכרדן  הדיון בגמרא  

ברגע שהשיב האומן את הטלית  האם    ,שמסר טליתו לאומן

הלנת שכר  לבעלים בגמר המלאכה, הבעלים עובר על איסור  

ומנסה הגמרא להוכיח מכך )וכפי    .במידה ועיכב את התשלום

זהו    -רש"י שם( שזה הבעלים מתחייב מיד באיסור  מפרש  ש
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  , אזי כנ"ל ,כי אם היה קונה  .מפני שהאומן אינו קונה בשבח

כי השכר נחשב כחוב על מכר ולא    ,הבעלים אינו מתחייב 

כי  אן,  מכשאין להוכיח    ,אלא שהגמרא מנסה לתרץ  .כשכר

אלא שאם    .מפני שאין שבח   , אולי נאמר שהאומן אינו קונה

  , שישבח אותה  על מנתניתנה הטלית דווקא לאומן  ש  הרי  ,כך

  . ניתן לפסוק שפשוט אומן אינו קונה בשבח  לפי זה  וממילא

מתרצת הגמרא  על    ,לבסוף  עובר  הבעלים  ששם  שהסיבה 

בשבח   ,איסור קנה  לא  שהוא    ,והאומן  מפני    ' שכיר'זהו 

ולכן הוא    ,פעולה ופעולה שהוא עושהכל  מקבל שכר על  ה

זכה בשבח  זוכה בשבח    'כקבלן'כי רק אומן המועסק    ,לא 

 כנ"ל. 

אין  אז    ,שאכן אם האומן מועסק רק כשכיר  ,על פניו נראה

אלא שבמקרים    . וכך ניתן לפטור את הכלים מטבילה  ,בעיה

עדיין קיים חשש לקניית    -  יהיה מועסק כקבלן  ןבהם האומן כ

ו בכלי  אינו   ,טבילה בהכלי  חיוב  להאומן  הפתרון  וממילא 

 שלם ואינו נותן מענה גם לאלו המקרים. 
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 דעת השולחן ערוך והרמ"א

 :84בשולחן ערוך נאמר 

ישראל שנתן כסף לאומן גוי לעשות לו "

טבילה  צריך  אינו  כלי  ואילו   .85ממנו 

ויש חולקין    ,חולק על כך ואומר  הרמ"א

   " ויש לטובלו בלא ברכה

הטור   דברי  בעקבות  באים  והרמ"א  ערוך  השולחן  פסקי 

 והשיטות השונות בהסברת דבריו. בטור נאמר:   

אין    , ישראל שנתן כסף לאומן נכרי לתקן לו כלי"

אפילו למאן דאמר אומן קונה בשבח   ,צריך טבילה

ע   , כלי הנכרי  שם  נקרא  שלא  וריצב"א    .ליוכיון 

אם לא    ,דאפילו אם נותן לו כלי שבור לתקנו  :כתב

שמחזיק   ותקנו  לכן  קודם  רביעית  מחזיק  היה 

דקיימא לן הכל הולך אחר    .צריך טבילה   ,רביעית

 ." המעמיד 

 
 יו"ד סימן קכ סעיף י  84
כך פסק למעשה הרב עובדיה יוסף זצ"ל בספרו הליכות עולם ח"ז   85

 עמוד רס"ע  
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ערוך  השולחן  בדברי  הובאו  אשר  פירושים  כמה  ישנם 

בהסברת דברי הטור והריצב"א. אך הפירוש היוצא מדבריו 

שכאשר    , סובר  –  ר שעל פיו פסק השולחן ערוךכי הטו  ,מבאר

-  הישראל נותן לאומן מתכת חדשה לעשות ממנה כלי וכל

נותן לאומן כלי על מנת לתקנו, הכלי אינו חייב   שכן אם 

כלי קונה בשבח  לפי האומרים שאומן  גם  משום    .בטבילה 

לא גורם לכלי להיות כזה ששם    ,שהקניין שקונה האומן בכלי

אם הכלי אינו נושא את שם הגוי   , ולפיכך .האומן הגוי עליו

שאין מה לחשוש לקניית    ,אינו חייב בטבילה. לדבריו יוצא  -

על מנת  .  כי היא איננה גורמת לטבילת הכלי  ,האומן בכלי

לטבול כלי צריך שהכלי יהיה שייך לגוי במלוא המובן, דבר  

זה   הסבר  האומן.  שמשביח  השבח  באמצעות  נעשה  שלא 

זרה גם  מובא   עבודה  במסכת  מנמק 86בתוספות  שם   ,

לבין כלים    ,בשוני בין כלי שחייבה התורה בטבילהתוספות  ה

 : . וזה לשונושהשביח אומן גוי

קונה" אומן  דאמר  למאן  כלי  ואפילו  אין    ,בשבח 

צריך טבילה כיון דאין שמו עליו דלא הוי כמעשה  
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מדין של  הכלים  שהיו  ב  " שהיה  הובא  דברי  )וכן 

 (.  87רא"ש ה

בדבריו מחדד  אינה    ,תוספות  בכלי  האומן  קניית  מדוע 

מחייבת טבילה, זאת משום שהכלים אותם ציוותה התורה  

ולהטביל  מדין  ,  להגעיל  לבני  ששייכים  כאלו  באופן  'היו 

לשייך  היה  ניתן    .ושמם של בני מדין נישא על הכלים   'מוחלט

ובכלים    הם.  כלים של בני מדין ה שאלו    ,כלים אלו ולומר

אלו   לידי  בלבד  כגון  שיבואו  לפני  וטהרה  טבילה  נדרשת 

הישראל זאת  . שימוש  הישראל    , לעומת  שנתן  מתכת  כלי 

לאומן הגוי שיעשה לו כלי, האומן אינו זוכה בכלי באמצעות  

  . השבח עד כדי שניתן לשייך ולומר שזה הכלי שייך לאומן

שזה הכלי של הישראל שנתן מתכת לאומן    ,אלא עדיין יאמרו

  ,האומן רק השביח את המתכת לכדי כלי ו שיעשה לו כלי,  

מרו שהוא עשה, אבל הכלי  ואת השבח אכן ישייכו אליו ויא 

ציור   על  שמצביע  אדם  )כמו  לישראל  שייך  נשאר  עצמו 

אך    -  השבח של האומן  -  שבבעלותו ומשבח את מי שצייר

אינו צריך    כלי זהומשום כך  .  הציור בבעלות אותו האדם(
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כי איננו דומה לכלי מדין שחיובם נבע משום שהיו    ,טבילה

 . 88בבעלות מוחלטת של הגוי 

מס זה  פי  אשר  על  הריצב"א,  דעת  את  ערוך  השולחן  ביר 

הריצב"א    : לדבריו בא לחלוק ולשלול את דעת הטור. לדבריו

מצריך טבילה לא רק כשמדובר בכלי חדש, אלא אפילו הביא  

  ,הישראל לאומן כלי שהחזיק פחות מרביעית על מנת לתקנו

ואפילו המתכת שבה תוקן הכלי הייתה של הישראל, הכלי  

משום שאנו אומרים שהכל הולך אחר    ,יהיה חייב בטבילה

תיקון שדרש  בכלי  מדובר  כאשר  היינו,  ועד    ,המעמיד. 

האומן המתקן נחשב  שלכן  הוא יצא מכדי שימוש,    נותיקול

)לשיטת השולחן ערוך הכוונה כאן במעמיד הכלי  למעמיד  

היא, לאדם שעושה פעולה המעמידה את הכלי בחזרה על  

שימוש  תורימחזה  ,רגליו הולך וא  (. לידי  שהכל  אומרים  נו 

  , שהדבר נעשה בידי אומן הגוי ,ולכן כאן  .אחרי מי שהעמיד

 זה משתייך אליו ולכן צריך הכלי טבילה.  

שהכוונה ב'הכל הולך אחר    :89ואומר   ,המרדכי חולק על כך)

אלא לחומר שממנו   -המעמיד' אינה לאדם שמעמיד ויוצר  

לכן רק כאשר חתיכת המתכת שבה תוקן הכלי    .זה נעשה

 
 דברי הטז, שו"ע יו"ד סימן קכ, ס' י.  88
 .מרדכי, ד"מ בשם או"ה  89
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שייכת  לגוי, הכלי צריך טבילה. אך אם היא שייכת לישראל,  

 (. הכלי איננו צריך טבילה

זו המובאת בדברי הריצב"א   הקביעה של שייכות   -סוגיא 

מובאת בגמרא במסכת שבת, שם    -  בעקבות הדבר המעמיד

איה את  ומביאים כר  ,דנים בסיבת הטומאה של כלי זכוכית

.  "ורבי מאיר דאמר הכל הולך אחר המעמיד"דברי רבי מאיר:  

חפץ שיצא מכלל שימוש וחיזקו אותו בדבר   ,לדעת רבי מאיר

'המעמיד'(  ,אחר )המכונה  דנים את החפץ    ,או בחומר אחר 

 כולו על פי המעמיד. 

מעשה האומן בכלי הינו   :שלדעת הריצב"א  ,על פי זה מובן

המעמיד  בטבילה  ,דבר  ומתחייב  לשלו  נעשה  הכלי    . ולכן 

כדעת   נקט  ערוך  השולחן  דברי  על  שחולק  הרמ"א  ואכן 

 הריצב"א וחייב את הכלים בטבילה. 

 חוזה מוסכם

לומר נראה  הנ"ל  כל  ישבו    :אחרי  והבעלים  האומן  שאם 

וסיכמו ביניהם שהשכר עבור תשלום המלאכה יושלם במועד  

סוים שיבחרו, על פניו נראה שבמקרה כזה האומן אינו זוכה מ

שהאומן קונה   ,חלק מהדעות שהובאו לעילל משום ש  .בשבח 

שהסיבה לקנייה בשבח נעשית כביטחון עבור   :בשבח נימקו
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אך    .האומן, להתגונן מפני נזק ולהבטיח את השכר המגיע לו

קבלת   מועד  על  הבעלים  עם  בפירוש  מסכם  הוא  כאשר 

אין צורך לקנות בשבח על מנת להבטיח דבר מה,   התשלום,

חושש   אינו  ואומר שהוא  כביכול  ביניהם בא  הסיכום  עצם 

 ועל כן הוא לא זוכה בשבח.  -לשכרו 

  ,ההסכם ביניהם )בפרט אם הוא הסכם בכתב( מהווה כביכול

קונה בשבח האומן שאינו  זמן המועד שנקבע    ,הצהרת  עד 

 לתשלום. 

טבילת כלים כאן אצלנו, הסכם    נוריד את הדבר לדיני  כאשר

מהווה    -  כזה שייערך בין הבעלים למי שמייצר את הכלי

הצהרה והכשרה שאין לחשוש לקנייה בשבח כלי גם לדעות 

הסוברים שאומן אכן קונה בשבח )ואף לדעות שטבילת כלים  

  , וממילא  .מדאורייתא ועלול להיווצר כאן חשש דאורייתא( 

ח והחומר של הכלי הוא  בשב  ,אם אין חשש לקניית האומן

מן הישראל, אזי נמצא שהכלי לכל אורך הדרך הינו בבעלות 

 ישראל ופטור מטבילת כלים.  

הדרך הנכונה והיעילה לעשיית הסכם זה, בו הגוי בבירור 

והכלי כולו יהיה שייך לבעלים הישראל   - מוותר על השבח

בלבד, היא באמצעות כתיבת חוזה בין הצדדים שהובא לעיל  
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  - ו'. חוזה בו הגוי אכן יצהיר שאינו נוטל חלק בשבח  בפרק

 וכך נצא ידי חובת כל השיטות ולא נצטרך לטבול את הכלי.

מייצרת מצב בו    ,נמצא אם כן, שכתיבת חוזה מוסכם מראש

יהודית בעלות  תחת  תמיד  נמצא  צריך   הכלי  אינו  ומשכך 

הטובה   בצורה  החוזה  את  לקיים  ניתן  בה  הדרך  טבילה. 

 .90נתבארה בארוכה לעיל  והמהודרת,

ועוד אי    ,כתיבת חוזה בו מצהיר הבעלים על ויתור השבח

אלו קניינים נלווים, הינה הדרך המחמירה והמהודרת ביותר 

ונעשית בכדי לצאת ידי חובת    .בסוגיית אומן קונה בשבח כלי

 כל הדעות החוששות לקניית האומן באמצעות השבח. 

יתר על כן, הרה"ג ר' צבי שיחי' הכהן הביא בספרו 'טבילת  

שבמידה ובחוקות הגויים הרגילות   :91כלים' בשם החזון איש 

מן  פטור  הכלי  אזי  כלי,  בשבח  קונה  אינו  שהאומן  היא 

 הטבילה ואין מקום כלל לחשש. 

כי כאן לא חל דין 'אומן קונה בשבח כלי'    ,עוד יש שסברו

לקבלן נחשב  שהאומן  במקרה  רק  חל  זה  שדין  כזה    ,מפני 

כאשר    , ואילו כאן  . המקבל שכר על השבח שהשביח והתוצאה

 
 פרק ו'.  90
 ב"ק סוף סימן י', י'.   91
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הבית לבעל  נחשב  שכירים    ,היהודי  פועלים  הם  והעובדים 

אנו   אין  בשכיר  אזי  העבודה,  שעות  בעד  שכר  המקבלים 

 מן קונה בשבח כלי'. אומרים 'או

כך  על  מוסיף  משה  הכלים  :  92האגרות  כאשר  שכיום 

מכונות באמצעות  נעשים  חרושת  בבתי  ואילו    ,המיוצרים 

שקונה   לומר  מקום  אין  למלאכה,  מסייע  רק  הוא  האדם 

 משום שאין זה שבחו אלא שבח שנעשה בידי מכונה.  .בשבח 

גם  שייכים    ,מה  הכלים  מיוצרים  מהם  החלקים  שכאשר 

או לישרא  למפעל,  שהביאם  בפועל  לו  שייכים  אם  )בין  ל 

על    . זאתשקנה אותם ונעשה לבעלים( אין הם צריכים טבילה 

, משום שאין זה דומה למעשה מדין  93פי דברי הפרי תשובה 

בו הכלים היו בבעלות גמורה של הגוי ולכן חויבו בטבילה,  

 לעומת המקרה דנן שהם שייכים לישראל. 

אזי    ,כר האומן הינו קצוב מראש, שאם ש94]יש שרצו לומר

לשיטתם  ו  .האומן נחשב לשכיר יום שאינו קונה בשבח )כנ"ל( 

הוא רק כאשר השכר אינו קצוב וידוע    , קניין האומן בשבח

מנת להבטיח את שכרו   ,לאומן על  קונה בשבח  הוא  שאז 

 
 שו"ת או"ח ח"ג סימן ד'.  92
 ס"ק יב' ויג'.  93
 שואל ומשיב מהדורא ג' ח"ג סימן כד'. 94
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יוכל להחזיר את הכלי    ,שרצה  את הסכוםבמידה ולא יקבל  ש

האומן כביכול מסכים שהוא   ,ר קצובדבאבל כשה  .לקדמותו

ולכן נחשב    .בעבור השכר שמקבל  'מקנה את השבח לבעלים'

  :אך במסקנת דבריהם כתבו  . כמו שכיר שאינו קונה בשבח

בין אם קצבו לו שכרו מראש ובין אם    ,שהשבח נקנה לאומן

 . על מנת להבטיח לו את שכרו[ - לא קצבו

לכן, מכיוון שישנם דעות שחוששים בכל זאת לקניית האומן  

וכותבים   הנ"ל  ההסכם  את  עורכים  אנו  השבח,  באמצעות 

הנדרשים  ,חוזה הקניינים  שאר  עם  לוודא   -  יחד  מנת  על 

   -  של הישראל לאורך כל הדרךיהיה  הכלי    'שלכל הדעות'

 .  לכתחילה   מן הטבילההוא וממילא פטור 
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 מונותהליך הקניינים בת 

כל חומרי הגלם מסודרים וממתינים במקום אחד שכבר  

 (. לפני כל שאר הקניינים)קנוי בקניין חצר 
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 . לפני כל הקנייניםמוודאים שאכן אין כלי שלם אנו 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

124 
 

 טבילת כלים

 ר.  שטקניין ו .קניין כסף
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 . ףתקיעת כקניין 

כדי שלא  בהייצור לאחר הקניינים במעקב עם שילוט וכו' 

 יתערבב עם מוצרים אחרים. 
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 בדיקה וסיור בקו הייצור של המפעל. 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדבקה מקודדת עם   בתוספתדוגמא למוצר מוגמר 

 הולוגרמה ע"מ למנוע זיופים. 
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הכשרות   הליך    KGC KOSHERמערכת  כל  על  מקפידה 

מלאה   יהודית  בבעלות  מוצר  להוציא  בכדי  הקניינים 

חובה על הצרכן לברר שלש דברים    אך  .למהדרין מן המהדרין

 בטרם הרכישה: 

  .ם לא תמיד כל הכלים של היבואן עברו את הליך הקנייני.  1

ועסקיים מסחריים  מטעמים  הכלים    , לפעמים  מן  חלק  רק 

קיבל  אכן  הכלי  , ולכן חובה לוודא ש םעברו את הליך הקנייני 

)תעודה זו   מן הטבילהאותו  תעודת הכשרות הפוטרת  את  

ההליך   את  עבר  אשר  הכלי  של  אריזה  כל  בתוך  נמצאת 

 . הקנייני(

יש  ישנם הרבה זיופים בשוק, ולכן חובה לוודא ש  ,לצערנו.  2

המעידה שאכן    -  ספרתממומדבקת הולוגרמה  בכל אריזה  

 . כלי זה פטור מטבילה
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של  הכלי לא עבר עוד בעלויות נוספות  ש   חובה לבדוק  .3

התעודה  נוכרי   נתינת  היהודי  מרגע  היבואן  שם  ועד  על 

לארץ אשר שם  -חשש זה קיים בעיקר בחוץ)  לרכישת הצרכן.

 . (הינם גויים 'רוב בעלי החנויות'

דרכנו שנצליח לזכות את שה' יתברך יצליח את    ,ויהי רצון

וחפץ ה' בידינו   ,שלא תצא תקלה ח"ו מתחת ידנוו  .הרבים

 .יצליח ובא לציון גואל בבי"א
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KGC KOSHER 
 אודות מערכת הכשרות 

על    ,תש"סנוסדה בשנת    KGC KOSHERמערכת הכשרות  

רוזנברג הכהן  אליהו  הרב  גואנגזו   -  ידי  של  הראשי  רבה 

כיום אנו מספקים תעודת כשרות למאות חברות   .ודרום סין

 סין. כל רחבי מזון ומפעלים הפועלים ב

הכשרות   פי    KGC KOSHERמערכת  על  מבוססת  הינה 

בה כל החומרות לפי    ות, ומיושמביותר  מחמיריםההנהלים  

העדות  כל  ומנהגי  השיטות  המהדרין.    -  כל  מן  למהדרין 

 -  ום שהואאנחנו הולכים בדעה, שכל פסק, המגיע מכל מק

  . זוהי מערכת העקרונות הבסיסית של ההכשר   .מחייב אותנו

מומחים   המשגיחים,  הרבנים  מיטב  עם  עובדת  המערכת 

מיטב השכלולים הקיימים כיום, כל זה בכדי  ,  מזון  יוטכנולוג

 . ביותר  מהודרתהלתת את המענה והכשרות ברמה הגבוהה ו
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הכשרות   פעולה    KGC KOSHERמערכת  בשיתוף  פועלת 

ופועלת ומדריכה    ,עם כלל הגורמים ברבנות הראשית  מלא

 נהלי הרבנות הראשית.  פע”

לצורך מתן תעודת כשרות למוצרי מזון תעשייתיים, נבדקים  

באופן  ומוצר  מוצר  כל  של  הייצור  ותהליכי  הרכיבים  כל 

 ע”מ למנוע הכשלת הציבור.  - קפדני

הכשרות   פעולה    KGC KOSHERמערכת  בשיתוף  עובדת 

כל   עם  ובעולםמלא  בארץ  המובילים  הכשרות  אנו   .גופי 

 OKעובדים בשיתוף פעולה עם הרבנות הראשית לישראל,  

KLBD ,BCK ,  CRC,בד"ץ    , בד”ץ העדה החרדית ירושלים

 ועוד.  חוג חת"ס ב"ב

הכשרות   שחיטה  ך  מערת  מנהל  KGC KOSHERמערכת 

ישראל,   חלב  כשרים    ת ואחראיויצור  מוצרים  אספקת  על 

 לקהילות יהודיות רבות ברחבי סין. 
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 לעילוי נשמת 

אשתי, אמנו, סבתנו, ואחותי  
 היקרה 

 

 נורית פיגנבוים 
 

 בת מרים ויוסף דב טויב ז"ל 
 

 נפטרה א' אב תשע"ט 
 ת.נ.צ.ב.ה. 

 

 ממייסדות קרני שומרון 

 אשת ספר וחסד 
 

 א' באב תשע"ט   – כח' כסלו תש"ד  
1943   -  2019  

 ״לאהוב מישהו פירושו לראותו כפי שהבורא יצר אותו״ 
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 לעילוי נשמת 
 אבינו היקר 

 

 ניקולאי בן אמיליה ע"ה 
 

 ד תשע" י"ד באדר ב'    נפטר 
   ת.נ.צ.ב.ה. 

 
יהי רצון שלימוד התורה בספר זה  

יעמוד לזכותו ובגן עדן תהיה  
 מנוחתו. 

 
 הונצח ע"י משפחתו 
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 אבינו היקר   לעילוי נשמת 
 

 מרים ע"ה ניסים בן  
 

 ו " ל תש '  א י"ד באדר    נפטר 
 

 אמנו היקרה   לעילוי נשמת 
 

 רחל בן מסעודה ע"ה 
 

 ט תשע" ה כ"ד בחשוון  נפטר 
 

 אבינו היקר   לעילוי נשמת 
 

 יחיאל בן זימבולה ע"ה 
 

 ה תשע" כ"ד בתשרי    נפטר 
 

שושן  - בן   טוריה יצחק וויק הונצח ע"י  
 הי"ו   ם משפחת ו 
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 עולם   ן לזיכרו 
 נר ה' נשמת אדם 

 

 ההורים היקרים   נשמת לעילוי  
 זצ"ל בן מורי דוד ומרגלית צברי ז"ל   שלום צברי ר'  

 נלב"ע י"ז אייר ה'תשס"ו 

 בת סעדיה ונעומי רימוני ז"ל   ע"ה רינה צברי  מרת  

 נלב"ע י"ט שבט ה'תש"ע 

 בן שלום ורינה צברי ז"ל   ז"ל נרי צברי  האח היקר  
 נלב"ע כ"ט אלול ה'תשע"ז 

 

 ההורים היקרים   לעילוי נשמת 
 ז"ל   בן יוסף ופרהנג סדגטי ז"ל  סדגטי  אשר  

 נלב"ע ז' אייר ה'תשע"ח 

 ע"ה   טביבזדה טורן  מרת  
 ז"ל   טביבזדה   בת שוקרולה וגוהר 

 נלב"ע כ"ב סיון ה'תשע"ו 

 ז"ל   בן טורן ואשר סדגטי ז"ל  יוסף  האח היקר  
 נלב"ע כ"ט אייר ה'תשע"א 

 ת.נ.צ.ב.ה. 
 

 לא ימוש מלבנו לעד   זכרם 
 דיויד ואסתר סדגטי הי"ו   , נוגה   ת תרומ 

 לרפואתם והצלחתם 
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 טבילת כלים

 אבינו היקר   לעילוי נשמת 
 

 ע"ה   נינה בן    אליהו חדד 
 

 מ"ה תש   באלול   ' י   נפטר 
 

 היקרה   אחותינו   לעילוי נשמת 
 

 ע"ה ת נדרה  ב   נינה 
 

 ט תשע"   בכסלו   ט ה כ" נפטר 
 

 ולרפואה שלמה של 
 

 ן נדרה נ"י ב   אברהם 
 
 

דובי ושירלי אסתר חדד  הונצח ע"י  
 ם הי"ו משפחת ו 
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 הלכה למעשה

 היקר   סבינו   לעילוי נשמת 
 

 יוסף בן גוהר ע"ה 
 

 ו " ל תש '  א י"ד באדר    נפטר 
 

 היקרה   סבתנו   לעילוי נשמת 
 

 ע"ה   טובה   ת ב   אשרת 
 

 ט תשע" ה כ"ד בחשוון  נפטר 
 

 היקר   סבינו   לעילוי נשמת 
 

 בן זילפה ע"ה   את אליהו נג' 
 

 ע"ח תש   כ"ב בכסלו   נפטר 

 

ירון,    אלירן, ליאור יוסף, הונצח ע"י  

   הי"ו   ם משפחת כל בני  ו   זכריה ויאיר  
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 טבילת כלים

 
 

 אבינו היקר   לעילוי נשמת 
 
 
 

פרג'ולה גואל בן רבי שלמה  
 ושרח חקאקיאן ע"ה  

 
 
 

 ע"ט תש   בשבט   כ"א   נפטר 
 

 רוח ה' תניחנו בגן עדן 
 

בנו יוסף חקאקיאן הי"ו  הונצח ע"י  
 ו ומשפחת 

 
NEW YORK   
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 הלכה למעשה

 אבינו היקר   לעילוי נשמת 

 בן סימה ע"ה גנון  אברהם  
 ע"ב תש   לול בא   כ"ו   נפטר 

 

ולהצלחת הידידים היקרים מוקירי תורה  
 ולומדיה, ואוהבי צדקה וחסד 

 

 שולה גנון הי"ו 
 אודי וחן גנון הי"ו 
 מאיה גנון הי"ו 

 דניאל ורונית גנון הי"ו 
 אליהו ומישל אטיאס הי"ו 

 

  ו יהי רצון שלימוד התורה בספר זה יעמד 
לאורך    כל המשפחה, ויזכו ילדיהם ו לזכות  

ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים, מתוך  
בריאות איתנה ונהורא מעליא, ובכל אשר  

 יפנו ישכילו ויצליחו, אכי"ר! 
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 טבילת כלים

מוקירי תורה    להצלחת הידידים היקרים 
 ולומדיה, ואוהבי צדקה וחסד 

 

 יהודה ונהיד ניסני הי"ו 
 מאיר ושילה נג'יבי הי"ו 

 ואביבה רחמני הי"ו אהרן חי  
 בבא בנימין וליאת רחמני הי"ו 

 הי"ו   וילדיהם וכל משפחתם 
 

יהי רצון שלימוד התורה בספר זה  
לאורך ימים    ם, ויזכו לזכות   ו יעמד 

ושנות חיים בטוב ובנעימים, מתוך  
בריאות איתנה ונהורא מעליא, ובכל  

 אשר יפנו ישכילו ויצליחו, אכי"ר! 
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 הלכה למעשה

 
 

תורה    מוקירי   הידידים היקרים   להצלחת 
 צדקה וחסד ולומדיה, ואוהבי  

 

 שמסיאן הי"ו   דני ומוניקה 
 
 

 וילדיהם ונכדיהם וכל משפחתם הי"ו 

 
יהי רצון שלימוד התורה בספר זה  

לאורך ימים    ויזכו ,  ם לזכות   ו יעמד 
ושנות חיים בטוב ובנעימים, מתוך  

בריאות איתנה ונהורא מעליא, ובכל  
 ישכילו ויצליחו, אכי"ר! אשר יפנו  
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 טבילת כלים

 
 

מוקירי תורה    להצלחת הידידים היקרים 
 ולומדיה, ואוהבי צדקה וחסד 

 

 שמעון ורונית קניאס הי"ו 
 
 

 וילדיהם ונכדיהם וכל משפחתם הי"ו 

 
יהי רצון שלימוד התורה בספר זה  

לאורך ימים    ם, ויזכו לזכות   ו יעמד 
ושנות חיים בטוב ובנעימים, מתוך  

ונהורא מעליא, ובכל  בריאות איתנה  
 אשר יפנו ישכילו ויצליחו, אכי"ר! 

 

 



 

143 
 

 הלכה למעשה

 
 לעילוי נשמת 

 ידידנו היקר וחבר נפש 
 

אילן בן משה ומרים הלוי  
 קבריטי ע״ה 

 
יהי רצון שלימוד התורה בספר זה  

יעמוד לזכותו ובגן עדן תהיה  
 מנוחתו. 

 
מקבל את כל    "אמור מעט ועשה הרבה, והוי 

 האדם בסבר פנים יפות" 
 פרק שני, משנה ט"ו.   , פרקי אבות 

 


