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מן התלמוד

ַמהּו "ָעֵרב"?
יר ַמהּו  ל ַעְרבּות, ְוָאנּו ַנְסּבִ סּוִגים ׁשֹוִנים ׁשֶ ְלמּוד ּבְ ַדף ֶזה עֹוֵסק ַהּתַ ּבְ
ה רֹוֶצה  ָך ַהְלָוָאה. ַאּתָ ׁש ִמּמְ א ֵאֶליָך ָאָדם ּוְמַבּקֵ ּבָ יַח ׁשֶ "ָעֵרב". ַנּנִ
ִני  ד ׁשֵ קּוק, ַאְך ִמּצַ ּזָ ֶסף ְלִמי ׁשֶ ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות ַהּתֹוָרה ְלַהְלוֹות ּכֶ

ֶסף. א ְואּוַלי ַהּלֹוֶוה לֹא ַיֲחִזיר ְלָך ֶאת ַהּכֶ ּמָ ם ְמַפֵחד ׁשֶ ה ּגַ ַאּתָ
ה אֹוֵמר ַלּלֹוֶוה: ְיִדיִדי ַהָּיָקר,  ְתרֹון - וקֹוְרִאים לֹו "ָעֵרב". ַאּתָ ֵיׁש ּפִ
ִּיְהֶיה ָעֵרב  ִביא עֹוד ָאָדם ׁשֶ ּתָ ְרצֹוִני ׁשֶ ֲאִני מּוָכן ְלַהְלוֹות ְלָך, ֲאָבל ּבִ
ְפַרע ֶאת ַהחֹוב - הּוא  ה לֹא ּתִ ִאם ַאּתָ לֹוַמר, הּוא ִיְתַחֵּיב ׁשֶ ַלחֹוב. ּכְ
י ִאם  ְלמּוד לֹוְמִדים ּכִ ּתַ ַדף ֶזה ּבַ ם אֹותֹו. ֶזהּו ָעֵרב. ּבְ ּלֵ ִיְצָטֵרְך ְלׁשַ
ְך ָחְתמּו ָהֵעִדים, ֵיׁש  ָטר ְוַאַחר ּכָ ׁשְ ַתב ֶאת ִהְתַחְּיבּותֹו ּבִ ֶהָעֵרב ּכָ
ַרע ֶאת  ָטר. ְוִאם ַהּלֹוֶוה לֹא ּפָ ׁשְ ָכל ַהְלָוָאה ּבִ ְלִהְתַחְּיבּותֹו ּתֹוֶקף ּכְ
ַעְצמֹו ָלַקח ַהְלָוָאה  ִאיּלּו הּוא ּבְ ַהַהְלָוָאה, ִמְתַיֲחִסים ֶאל ֶהָעֵרב ּכְ

ְלֶוה. ָטר ַלּמַ ְוָנַתן ׁשְ

פעם אחת היו זקוקים החכמים לסכום כסף גדול עבור התלמידים 
ללוות  רומאית אחת  לגבירה  רבי עקיבא  בבית המדרש. שלחו את 
את  שתפרע  ערב  לי  יהיה  "מי  הגבירה:  שאלה  הכסף.  את  ממנה 
ההלוואה בזמן?" אמר לה: "מי שתרצי". אמרה הגבירה: "הקדוש ברוך 
הוא והים יהיו הערבים". אמר רבי עקיבא: "כן יהיה". כאשר הגיע הזמן 
לפרוע את ההלוואה, חלה רבי עקיבא ולא יכול ללכת לגבירה לשלם 
לה. יצאה אותה הגבירה לשפת הים, ואמרה: "ריבונו של עולם! גלוי 
לי את כספי".  ועל הים הזה שתחזירו  וידוע לפניך שסמכתי עליך 
באותה שעה הכניס ה' רוח שטות בלב בתו של הקיסר, והיא לקחה 
תיבת אוצר והשליכה אותה לים. סחף הים את התיבה והביא אותה 
היישר לאותה הגבירה. לאחר זמן הבריא רבי עקיבא, הביא לגבירה 
את הממון והתנצל על כך שלא הביאו בזמנו. אמרה לו הגבירה: "קח 
הטובים  הערבים  לי  החזירו  כבר  כספי  את  כי  לעצמך,  הכסף  את 

שבחרתי".

)מסכת נדרים, דף נ'(

סיפור

ַעְרבּות
ְלַהְׁשָאָלה ְוַהְלָוָאה

ִּגיִּטין
ַּדף כא

יש לי מושג /  ַּבְנק

בנק הוא גוף כלכלי הקיים בכל מדינה, ועיסוקו הוא בנושאים השייכים 
לכסף. בבנק ניתן להפקיד כספים של אנשים פרטיים, או של חברות 
הלוואות  נותן  הבנק  כן,  כמו  להשקיע.  או  כספים  לחסוך  ועסקים, 
שונות וכן משכנתאות לצורך רכישת דירה. כאשר הבנק נותן הלוואות 
או משכנתאות פעמים רבות הוא מבקש ערבים - דהיינו אנשים שיהיו 
אחראים להחזיר את ההלוואה אם הלווה חלילה לא יוכל לעשות זאת.

לכל מדינה יש בנק מרכזי של 
המדינה וכן בנקים מסחריים 
אנשים  או  לגופים  השייכים 
קיימים  בישראל  פרטיים. 
בנקים   12 היום  ופועלים 
בכל  המעורבים  מסחריים 

תחומי הכלכלה של ישראל.
הבניין הראשי של בנק ישראל 
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סרקו את הברקוד

וצפו בסרטון

ארבעת המשפטים הבאים רומזים למלה אחת, 
שנכתבת באותה צורה אך ניתן לבטא אותה בדרכים 

שונות. מהי המילה ואיך היא קשורה לכל משפט?

הוא מגיע סמוך לשקיעה

מארץ מדברית ורחוקה

טעים מאוד לאכילה

ואחראי להחזיר הלוואה.
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