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הפּעם :שישים המה השנים – המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בת !60
לכבוד שנת ה!60-
כיצד יש לומר?
שישים שנה או שישים שנים – הפסק גם וגם; שתי הצורות נכונות!
בן שישים
הוא היה אומר )פרקי אבות ,פרק ה ,משנה כא( :בן חמש שנים למקרא ,בן עשר למשנה ,בן
שלש עשרה למצוות ,בן חמש עשרה לתלמוד ,בן שמונה עשרה לחופה ,בן עשרים לרדוף ,בן
שלשים ַל ֹכּחַ  ,בן ארבעים לבינה ,בן חמישים לעצה ,בן שישים לזקנה ,בן שבעים לשיבה ,בן
שמונים לגבורה ,בן תשעים לשׁוח ,בן מאה כאילו מת ועבר ובטל מן העולם.
בן שישים לזקנה " -אין זקן אלא מי שקנה חכמה" )קידושין לב ,ע"ב( .רבי שמעון בן
עקשיא אומר :זקני עם הארץ כל זמן שמזקינין  -דעתן מיטרפת עליהן  ...אבל זקני תורה
אינן כן ,אלא כל זמן שמזקינין  -דעתן מתישּבת עליהן" )משנה קינים ג ,ו(.
נמצא אפוא שככל שהגוף נחלש ,כך השכל מתגבר .הגוף מגיע לשלמותו בגיל  ,20–18הנפש
בגיל  ,30שלמות השכל בגיל  ,40עומק מחשבה בגיל  ,50חכמה והפשטה בגיל .60
בטל בשישים
משמעו :חסר חשיבות ,משני ,שולי שאין צורך להתייחס אליו
סּוּרין ֶשׁבַּ תּו ָֹרה ]בְּ טֵ לִ ים[ בְּ ִשׁ ִשּׁים ]חוּלִ ין צח[
מקורו :כָּ ל ִא ִ
כוונת הנאמר :דבר אסור המתערבב בדבר מותר ללא אפשרות להפריד ביניהם מותר רק
כאשר הרוב יהיה פי שישים ומעלה; אזי יש בכוחו לבטל את האיסור .לדוגמה ,על פי
ההלכה )חולין צח( ,מאכל כָּ ֵשׁר אינו מאבד מכשרותו גם אם נמהל בו מאכל אסור
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ביחס שאינו עולה על  .1:60למשל ,אם מאכל חלבי נופל לתוך סיר בשרי ,התבשיל
עדיין נחשב כשר ,אם הכמות החלבית קטנה מ 1/60-מהמצוי בסיר.

שישים ריבוא = 600,000
ריבוא היא צורת משנה של רבבה ִרבְּ וָ א בארמית .הריבוא הוא רבבה .10,000 -
מקורו :המספר שש מאות אלף )שישים ריבוא( מוזכר במקרא; בתיאור יציאת מצרים,
כמספר בני ישראל )הגברים מגיל עשרים( שיצאו ממצרים" :וַ יִּ ְסעְ וּ בְ ֵני-יִ ְשׂ ָראֵ ל
מֵ ַרעְ ְמסֵ ס סֻ ֹכּתָ ה ,כְּ ֵשׁשׁ-מֵ א ֹות אֶ ֶלף ַרגְ לִ י הַ גְּ בָ ִרים לְ בַ ד ִמטָּ ף" )שמות י"ב ,ל"ז( .וכן,
אתָ םֵ ,שׁשׁ-מֵ א ֹות אֶ ֶלף
"אֵ ֶלּה פְּ קוּ ֵדי בְ ֵני-יִ ְשׂ ָראֵ ל לְ בֵ ית אֲ ֹבתָ ם כָּ ל-פְּ קוּ ֵדי הַ מַּ חֲ נ ֹות לְ ִצבְ ֹ
וּ ְשֶׁ שת אֲ ָלפִ ים וַ חֲ מֵ שׁ מֵ א ֹות וַ חֲ ִמ ִשּׁים" )במדבר ב' ,ל"ב(.

לפני שישים שנה
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לפני שישים שנה 1954 -

כיום ]2014 - [2013

המדרשה למורים

המכללה האקדמית לחינוך

 6מורים ומורות

כ 220-חברי סגל אקדמי

מנהל המדרשה

נשיאת המכללה האקדמית

תלמידים

סטודנטים

מורה ,מורה מוסמך

תואר ראשון בחינוך

 60-60בגימטריה:

יובל הוא  -באהבים!

 2מתוך 50 :שנות הכשרת מורים בנגב  ,2004-1954ציפי שחורי-רובין ,תשע"א.

