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ים" ּתִ ף כ"ח: "ֶחְזַקת ַהּבָ ּדַ

ים".  ּתִ ֶרק "ֶחְזַקת ַהּבָ ֶכת - ּפֶ ּסֶ ּמַ י ּבַ ִליׁשִ ְ ֶרק ַהּשׁ ַדף ֶזה ַמְתִחיל ַהּפֶ ּבְ
לֹא ַנְּיֵדי  ֲעלּות ַעל ִנְכֵסי ּדְ ִוּכּוַח ּבַ ֶרק עֹוֶסֶקת ּבְ ּפֶ ָנה ָהִראׁשֹוָנה ּבַ ׁשְ ַהּמִ

ים. דֹות ּוָבּתִ ְלְטִלים - ׂשָ ֵאיָנם ִמּטַ - ְנָכִסים ׁשֶ

ד  י, ְמַעּבֵ ּלִ ֶדה ׁשֶ ְרׁשֹון ִנְכַנס ַלּשָׂ ין: "ּגֵ ית ַהּדִ ְפֵני ּבֵ ל, ְראּוֵבן טֹוֵען ּבִ ְלָמׁשָ
ִמיד".  י ֵמָאז ּוִמּתָ ּלִ ֶדה ׁשֶ ַהּשָׂ יָון ׁשֶ ְזָלן, ִמּכֵ רֹוָתיו. הּוא ּגַ אֹותֹו ְואֹוֵכל ֶאת ּפֵ

ֶדה". ה ָמַכְרּתָ ִלי ֶאת ַהּשָׂ ְרׁשֹון: "ַאּתָ ֶנְגּדֹו טֹוֵען ּגֵ ּכְ

ֲאִמין ְלָך  ּנַ ה רֹוֶצה ׁשֶ ָּיִנים אֹוְמִרים ִלְראּוֵבן, "ֵאיְך ַאּתָ ה ַהּדַ ִחּלָ ּוְבֵכן, ּתְ
ְך?". ה ְסָתם אֹוֵמר ּכָ ָך? אּוַלי ַאּתָ ּלְ ֶדה ׁשֶ ַהּשָׂ ׁשֶ

ָּיִביא ֵעִדים  גֹון ׁשֶ ּלֹו, ּכְ ֶדה ָהָיה ׁשֶ ַעם ַהּשָׂ ּפַ ִאם ְראּוֵבן ָיכֹול ְלָהִביא ְרָאָיה ׁשֶ
ע ְואֹוְמִרים  ְתּבָ ָּיִנים ֶאל ַהּנִ ִמיד, אֹו-ָאז ּפֹוִנים ַהּדַ ד אֹותֹו ּתָ הּוא ָהָיה ְמַעּבֵ ׁשֶ
ַטר  ע ֵמִביא ׁשְ ְתּבָ ָך?" ִאם ַהּנִ ּלְ ֶדה ׁשֶ ַהּשָׂ ה ְלָהִביא ְרָאָיה ׁשֶ לֹו: "ֲהָיכֹול ַאּתָ
ֶדק ִעּמֹו.  ַהּצֶ ִכיָרה, ִמָּיד ּפֹוְסִקים ׁשֶ ִעיִדים ַעל ַהּמְ ּמְ ְמִכיָרה אֹו ֵעִדים ׁשֶ
ִכיָרה  ִנים ַרּבֹות ֵמָאז ַהּמְ ָבר ָעְברּו ׁשָ ֲאָבל ַמה ּקֹוֶרה ִאם הּוא אֹוֵמר: "ּכְ

ָטר ָאַבד ִלי"? ְ ְוַהּשׁ

ֶדה  ד ֶאת ַהּשָׂ הּוא ְמַעּבֵ ִאם הּוא ָיכֹול ְלָהִביא ֵעִדים ׁשֶ ָנה אֹוֶמֶרת ׁשֶ ׁשְ ַהּמִ
ַבֲעלּותֹו,  ֶדה ּבְ ַהּשָׂ חֹות, ַאַזי ּפֹוְסִקים ׁשֶ ִנים, ְלָכל ַהּפָ לֹׁש ׁשָ ָבר ׁשָ ּכְ
ה "ֲחָזָקה",  ּלֹו. הֹוָכָחה זֹו ְמֻכּנָ ֶדה ׁשֶ ַהּשָׂ ה זֹו ִהיא הֹוָכָחה ׁשֶ ֻעְבּדָ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ם "ֶחְזַקת  יָנּה ְלֵבין סּוֵגי ֲחָזָקה ֲאֵחִרים ְרִגיִלים ְלַכּנֹות אֹוָתּה ּגַ יל ּבֵ ּוְלַהְבּדִ

ַקְרָקעֹות".

ִנים לֹׁש ׁשָ תֹוְך ׁשָ ף כ"ט: ְמָחָאה ּבְ ּדַ

ס  ְרּדֵ ד ֶאת ּפַ ְך הּוא ִהְפִסיק ְלַעּבֵ ּכָ יָון ׁשֶ יֹוֵתר, ּוִמּכֵ רּוְך הּוא ָאָדם ָטרּוד ּבְ ּבָ
ַבְעלּותֹו. ּבְ ָבן ׁשֶ ְבּדְ ֲעֵצי ַהּדֻ

ס, ִנְכַנס  ְרּדֵ ד ֶאת ַהּפַ הּוא ִהְפִסיק ְלַעּבֵ ָאז ׁשֶ ּמֵ רּוְך ׁשֶ ּיֹום ֶאָחד נֹוַדע ְלּבָ
רֹות ְלַעְצמֹו – "ִמי יֹוֵדַע?"  ד אֹותֹו ְונֹוֵטל ֶאת ַהּפֵ ֵכנֹו ְוהּוא ְמַעּבֵ ֵאָליו ׁשְ
ּלֹו ְוֵיׁש לֹו ֲחָזָקה…  ֶדה ׁשֶ ַהּשָׂ יד ׁשֶ רּוְך, "עֹוד ְמַעט הּוא ָעלּול ְלַהּגִ ב  ּבָ ָחׁשַ
ְך  ף ַהּקֹוֵדם( ַהִאם ֲאִני ַחָּיב ִלְטֹרַח ְלהֹוִדיַע ַעל ּכָ ּדַ ַמְדנּו ּבַ ּלָ ִפי ׁשֶ )ּכְ

יו?" ָבר ַעְכׁשָ ין ּכְ ְלֵבית ּדִ

י  א ּדַ ין, ֶאּלָ רּוְך ֵאינֹו ָצִריְך ִלְטֹרַח ְלהֹוִדיַע ְלֵבית ּדִ ּבָ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ׁשֶ ּבְ
ְפֵני ֵעִדים ְויֹוִדיַע:  ל ְמָחָאה: הּוא ַיֲעֹמד ּבִ עּוָלה ׁשֶ ה ּפְ הּוא ַיֲעׂשֶ ָכְך ׁשֶ ּבְ
ָתה ְמָחָאה  ִלי ְרׁשּות". ִאם ֶנֶעׂשְ י ּבְ ּלִ ֶדה ׁשֶ לֹוִני ִנְכַנס ַלּשָׂ עּו ָלֶכם, ּפְ "ּדְ

ֵטָלה ַהֲחָזָקה. ִנים, ּבְ לֹׁש ׁשָ תֹוְך ׁשָ ּבְ

מן התלמוד
סדר נזיקין, 

מסכת בבא בתרא, דף ל״ד

"ההיא ארבא דהוו מינצו עלה בי תרי, האי אמר 
דידי היא, והאי אמר דידי היא" 

הסבר: היתה ספינה ששני אנשים רבו ביניהם על 
הבעלות עליה, וכל אחד טען שהיא שלו.

ארבא – ספינה
מינצו – רבים
תרי - שניים

דידי היא - שלי היא
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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

קרב לטקיה
קרב לטקיה היה קרב ימי בין חיל הים 
הישראלי לבין חיל הים הסורי, שנערך 
מול חופי סוריה בתחילת מלחמת יום 
הכיפורים והסתיים בניצחון ישראלי 
מכריע. הקרב הזה נחשב לקרב טילי 
ים-ים הראשון בעולם. כאשר פרצה 
מלחמת יום כיפור, החליט מפקד חיל 
הים בנימין תלם לתקוף את הספינות 
כוח של חמש  בנמליהן.  הסוריות 
ספינות טילים יצא למשימה מנמל 
חיפה. טרפדת סורית שנתקלה בספינות 
הספיקה לשלוח אזהרה, והסורים נערכו 
להגעת הכוח התוקף. במהלך הקרב 
השתמשו הספינות הישראליות בטילי 
"גבריאל" והפעילו מערכות הגנה ושיבוש 
נגד טילי ה"סטיקס" הסוריים בעלי הטווח 
הארוך יותר. תוצאות הקרב היו שכל 
חמש הספינות הסוריות הושמדו, 
והכוח הישראלי שב בשלום לבסיסו. 

מן ההיסטוריה

)Wikipedia, Nirvi( קרב לטקה
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בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא ל'- ל"ב

ר ׁשֵ ף ל"א: ֵעד ּכָ ּדַ

ָנם  ָבר", אּוָלם ִלְפָעִמים ֶיׁשְ ַנִים ֵעִדים ָיקּום ּדָ י ׁשְ ּתֹוָרה  ֶנֱאַמר: "ַעל ּפִ ּבַ
ִלים  ע - ֵאין ְמַקּבְ הּוא ָרׁשָ ָּידּוַע ׁשֶ ל ָאָדם ׁשֶ סּוִלים ְלֵעדּות, ְלָמׁשָ ֵהם ּפְ ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ
א  אן ּוְלַהּבָ ֵעדּות, הּוא ִנְפַסל ִמּכָ ַעם ַאַחת ּבְ ר ּפַ ּקֵ ם ִאם ָאָדם ׁשִ ֶאת ֵעדּותֹו. ּגַ
ל ָאָדם ְלֵעד?  ל ּכָ ר ְלַקּבֵ ת ִהיא, ֵאיְך ֶאְפׁשָ ׁשֶ ּקֶ ְתּבַ ֵאָלה ַהּמִ ְ ְלֵעדּות. ַהּשׁ
אּוַלי ָאָדם  ים ׁשֶ ׁשִ ׁשּוָטה: ֵאין חֹוׁשְ ׁשּוָבה ּפְ ְקָרן? ַהּתְ ע ְוׁשַ אּוַלי הּוא ָרׁשָ
ְקָרן  ע ְוׁשַ הּוא ָרׁשָ אּות ׁשֶ ַוּדָ א ַרק ִאם נֹוַדע ָלנּו ּבְ ְקָרן, ֶאּלָ ע ְוׁשַ הּוא ָרׁשָ
ן ָאָדם  ל ּבֶ רּות" - ּכָ ׁשְ ה "ֶחְזַקת ּכַ ּפֹוְסִלים אֹותֹו ְלֵעדּות. ִעְנָין ֶזה ְמֻכּנֶ
א: ָהָיה ִוּכּוַח  ְקֶרה ַהּבָ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ַעל ַהּמִ יק. ּבְ ר ְוַצּדִ ׁשֵ ֻמְחָזק ְלָאָדם ּכָ
מֹותֹו,  ָאְמרּו ּכְ ִעְנָין ְמֻסָּים. ֶאָחד ֵמֶהם ֵהִביא ֵעִדים ׁשֶ ֲעֵלי ִדין ּבְ ֵני ּבַ ין ׁשְ ּבֵ
ב  ּצָ ּמַ ִדּיּוק ְלֵהֶפְך ֵמָהֵעִדים ָהִראׁשֹוִנים. ּבַ ָאְמרּו ּבְ ְוָהַאֵחר ֵהִביא ֵעִדים ׁשֶ
ְקָרִנים. ַ ֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים ִמי ֵהם ַהּשׁ א ׁשֶ ר, ֶאּלָ ּקֵ ּזּוג ֵעִדים ֶאָחד ְמׁשַ רּור ׁשֶ ה ּבָ ַהּזֶ

ִלים עֹוד ְלֵעדּות  לֹא ְמַקּבְ א? ַהִאם ַמְחִליִטים ׁשֶ אן ּוְלַהּבָ ים ִמּכָ ָמה עֹוׂשִ
רּות, ְולֹא נֹוַדע  ׁשְ ָכל ֵעד ֵיׁש ֶחְזַקת ּכַ ּלְ ַאַחר ׁשֶ ּמֵ ִאיׁש ֵמָהֵעִדים, אֹו ׁשֶ
ְלמּוד ָאנּו  ּתַ ְקָרן, ֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים ִלְפסֹל אֹותֹו? ּבַ הּוא ׁשַ אּות ׁשֶ ַוּדָ ָלנּו ּבְ
ִלים עֹוד  לֹא ְמַקּבְ א ָאַמר ׁשֶ ָבר. ַרב ִחְסּדָ ּדָ ְחְלקּו ֲאמֹוָרִאים ּבַ ּנֶ מֹוְצִאים ׁשֶ
ר ְלָפְסָלם. ִאי ֶאְפׁשָ א ִאיׁש ֵמָהֵעִדים, ֲאָבל ַרב הּוָנא ָאַמר ׁשֶ אן ּוְלַהּבָ ִמּכָ

ּלֹו  ֵאינֹו ׁשֶ ֶדה ׁשֶ ַכר ׂשָ ּמָ ף ל': ַהנֹוֵכל ׁשֶ ּדַ

חֶֹדׁש ָיִמים,  ל ּכְ קּוַפת ֵהָעְדרּות ֵמָהָאֶרץ ׁשֶ ְלַאַחר ּתְ
ה  ָעתֹו ָהַרּבָ ּלֹו. ְלַהְפּתָ ב ְראּוֵבן ַלַחָּוה ַהַחְקָלִאית ׁשֶ ׁשָ

ּלֹו. ֶדה ׁשֶ ד ֶאת ַהּשָׂ ְמעֹון, ְמַעּבֵ ֵכנֹו, ׁשִ ְ ּשׁ ה ׁשֶ ּלָ ּגִ
ה  ְכָלל עֹׂשֶ ְמעֹון ָמה הּוא ּבִ ַאל ְראּוֵבן ֶאת ׁשִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ
ָפר  יַע ַלּכְ ה ָיִמים ִהּגִ ּמָ ְפֵני ּכַ ּלִ ְמעֹון ׁשֶ ֵדהּו, ָעָנה לֹו ׁשִ ׂשָ ּבְ
ָפר: "ֲאִני ָקִניִתי  ֵני ַהּכְ ם ֵלִוי ְוהּוא ָאַמר ְלָכל ּבְ ׁשֵ ָאָדם ּבְ
ו ֲאִני מּוָכן  י, ְוַעְכׁשָ ֶדה ְמְראּוֵבן, ֲאָבל ִהְתָחַרְטּתִ ֶאת ַהּשָׂ
ַמע זֹאת,  ְמעֹון ׁשָ ְמִחיר מּוָזל".  ׁשִ ֶדה ּבִ ִלְמּכֹר ֶאת ַהּשָׂ

ַטר  ְמעֹון ׁשְ ה", הֹוִציא ׁשִ ֶדה. "ִהּנֵ תֹם ֵלב ְוָקָנה ֶאת ַהּשָׂ ִציָאה ּבְ ָקַפץ ַעל ַהּמְ
ֶדה ִמֵלִוי. ָאַמר  הּוא ָקָנה ֶאת ַהּשָׂ תּוב ּבֹו ׁשֶ ּכָ ַטר ׁשֶ ְמִכיָרה ְוֶהְרָאה ְלְראּוֵבן, ׁשְ
י לֹו  ּלֹא ָמַכְרּתִ אי ׁשֶ יר אֹותֹו ּוְבַוּדַ ה הּוא נֹוֵכל. ֵאיִני ַמּכִ לֹו ְראּוֵבן: "ַהּמֹוֵכר ַהּזֶ
ין  ת ְוַכּדִ ּדָ ֶדה ּכַ ְמעֹון ָאַמר: "ִמְצַטֵער, ֲאִני ָקִניִתי ֶאת ַהּשָׂ ֶדה". ְוִאּלּו ׁשִ ֶאת ַהּשָׂ
ֶדק ִעם ְראּוֵבן.   ַהּצֶ ָּיִנים ׁשֶ ְסקּו ַהּדַ ין ּפָ נּו ְלֵבית ַהּדִ ֵהם ּפָ ׁשֶ י". ּכְ ּלִ ֶדה ׁשֶ ְוַהּשָׂ
ל ְראּוֵבן, ַרק  ֶדה ָהָיה ׁשֶ ַהּשָׂ ים ׁשֶ ְמעֹון, ַמְסּכִ ה, ׁשִ ם ַאּתָ י ּגַ ַמּדּוַע? "ּכִ
ָאֵכן ְראּוֵבן ָמַכר  ְך, ָהֵבא ְרָאָיה ׁשֶ ִניָת אֹותֹו ִמֵלִוי. ִאם ּכָ ּקָ ה טֹוֵען ׁשֶ ַאּתָ ׁשֶ
ֶדה ִיָּוֵתר ֵאֶצל ְראּוֵבן". ֶדה, אּוָלם ַעד ָאז ַהּשָׂ ל ֶאת ַהּשָׂ אֹותֹו ְלֵלִוי ּוְתַקּבֵ

מתולדותיו
בנימין תלם

)30 ביולי 1928 - 16 ביוני 2008(

בנימין תלם ז"ל היה מפקד חיל הים 
הישראלי. תלם נולד בגרמניה, עלה 
עם משפחתו לארץ והתיישב בחיפה. 
הוא למד ימאות ושירת בפלי"ם. לאחר 
הקמת המדינה שירת בחיל הים והשתתף 
במבצע "שודד" ובהפגזת הטור המצרי 
בשנת  אביב.  תל  לעבר  שהתקדם 
תשל"ב )1972( התמנה תלם למפקד 
חיל הים. האירוע המרכזי בתקופת 
פיקודו היה מלחמת יום כיפור, שחיל הים 
הספיק להיערך לקראתה יותר מהכוחות 
האחרים. ספינות חיל הים תקפו את נמלי 
סוריה ומצרים ומנעו מספינות האויב 
לצאת לים. בשנת תשל"ו )1976( מונה 
תלם כעוזר מיוחד לשגריר ישראל בדרום 
אפריקה וטיפל בעסקות נשק גדולות. 
לאחר שחרורו מצה"ל עבד  במספנות 

ישראל ובתעשייה הצבאית.

ר" אֹו "ִמּגֹו" ּקֵ י ְלׁשַ ף ל"ב: ַטֲעַנת "ַמה ּלִ ּדַ

ה, ְוָכְך ָטַען: "ָמה  ל ַרּבָ ינֹו ׁשֶ ַבע ֶאת ֲחֵברֹו ְלֵבית ּדִ ּתָ ָאָדם ׁשֶ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ
ָך", ְוהּוא  י?" ְוֶהָחֵבר ָאַמר, "ָקִניִתי אֹותֹו ִמּמְ ּלִ ֶדה ׁשֶ ּשָׂ ה ּבַ ה עֹוׂשֶ ַאּתָ

בנימין תלם 
)מקור, שימוש הוגן

)he.wikipedia.org.curid615205

סרקו ברקוד זה 
לצפייה בסרטון 

על סוגיה זו 
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ל ָהֲאמֹוָרא ַרב ְלִמידֹו ׁשֶ א ּתַ ף ל"ג: ַרב ִחְסּדָ ּדַ

דֹול ַהּדֹור. ִלּמּודֹו ְוָכְך ָצַמח ִלְהיֹות ּגְ דֹול ּבְ א ָהָיה ַמְתִמיד ּגָ  ַרב ִחְסּדָ
הּוא לֹוֵמד ְללֹא  א ׁשֶ ל ַרב ִחְסּדָ ּתֹו ׁשֶ ַעם ַאַחת ָרֲאָתה ּבִ ּפַ ִרים ׁשֶ ֲחַז"ל ְמַסּפְ
ֲאָלה אֹותֹו: "ַהֵאיְנָך רֹוֶצה ִליׁשֹן ְקָצת?"  ֲהפּוָגה ְולֹא הֹוֵלְך ִליׁשֹון, ְוִהיא ׁשָ
קּוִתי ֵמָהעֹוָלם אּוַכל ִליׁשֹן ְזָמן  ּלְ א ָעָנה ָלּה: " ַאֲחֵרי ִהְסּתַ אּוָלם ַרב ִחְסּדָ
ל  ְלִמידֹו ׁשֶ א ָהָיה ּתַ יו ֲאִני ַרק רֹוֶצה ִלְלמֹד עֹוד ָועֹוד." ַרב ִחְסּדָ ַרב, ַעְכׁשָ
ּתֹוֵקק ְלִדְבֵרי ַהּתֹוָרה  א ֶאת ַרּבֹו ְוִהׁשְ ְך ָאַהב ַרב ִחְסּדָ ל ּכָ ָהֲאמֹוָרא ַרב. ּכָ
ל ִמי  ָבר ִנְפַטר ַרב, הּוא ִהְכִריז: "ּכָ ּכְ ַעם, ַאֲחֵרי ׁשֶ ּפַ יו, ַעד ׁשֶ ַמע ִמּפִ ָ ּשׁ ׁשֶ

ָנה". ן לֹו ַמּתָ ֵאינֹו ָידּוַע ִלי - ֶאּתֵ ַבר ּתֹוָרה ׁשֶ ם ַרב ּדְ ׁשֵ ֹּיאַמר ִלי ּבְ ׁשֶ

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא ל"ב- ל"ד

ָבֶבל יבֹות ּבְ ף ל"ד: ַהְיׁשִ ּדַ

י  ּתֵ ָבֶבל ׁשְ ָבֶבל, ְוָכְך ָהיּו ּבְ ִעיר סּוָרא ּבְ ִזית ּבָ דֹוָלה ּוֶמְרּכָ יָבה ּגְ ַרב ֵהִקים ְיׁשִ
יַבת  יַבת סּוָרא ִויׁשִ ים: ְיׁשִ ְלִמיִדים ַרּבִ ֶהן ּתַ ְמדּו ּבָ ּלָ ִזּיֹות ׁשֶ יבֹות ֶמְרּכָ ְיׁשִ
מּוֵאל  יָבה זֹו ָהֲאמֹוָרא ׁשְ יׁשִ ָבר ָהְיָתה ַקֶּיֶמת ִלְפֵני ֵכן. ּבִ ּכְ ָעא ׁשֶ ְנַהְרּדְ
ר  ֵהִכילּו ִמְסּפָ יבֹות ֲאֵחרֹות ׁשֶ ַבד ְיׁשִ יָבה, ֹזאת ִמּלְ ֹראׁש ַהְיׁשִ ׁש ּכְ ּמֵ ׁשִ
ָנה  ים ׁשָ לֹׁשִ ׁשְ יַבת סּוָרא ּכִ ֹראׁש ְיׁשִ ׁש ּכְ ּמֵ ְלִמיִדים. ַרב ׁשִ ל ּתַ ָקָטן ׁשֶ

ָנה. ִעים ׁשָ ַאְרּבָ ְך ּכְ ֶמׁשֶ יָבה ּבְ ְוַאֲחָריו ָהָיה ַרב הּוָנא ְלֹראׁש ַהְיׁשִ

סּוָרא ֶאל ָהִעיר  יָבה ּבְ ְלִמיֵדי ַהְיׁשִ ל ּתַ ְמַעט ּכָ ְפַטר ַרב הּוָנא ָעְברּו ּכִ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ן ִנְפַטר  ָנַתִים ְלַאַחר ִמּכֵ יָבה. ׁשְ ּה ָהָיה ַרב ְיהּוָדה ֹראׁש ְיׁשִ ִדיָתא, ּבָ ּפּוְמּבְ
ּה  ה ּבָ א ִנְתַמּנָ יַבת סּוָרא ְוַרב ִחְסּדָ ָחה ֵמָחָדׁש ְיׁשִ ַרב ְיהּוָדה ְוׁשּוב ִנְפּתְ
ר  ֶעׂשֶ יַבת סּוָרא ּכְ ָראׁשּות ְיׁשִ ׁש ּבְ ּמֵ א ָזָכה ְלׁשַ יָבה. ַרב ִחְסּדָ ְלֹראׁש ַהְיׁשִ

ְפַטר.  ּנִ ִנים, ַעד ׁשֶ ׁשָ

ָניו ָהיּו ַרב  ין ּבָ ּתֹוָרה: ּבֵ דֹוִלים ּבַ א ָזָכה ְלהֹוִתיר ַאֲחָריו ּדֹורֹות ּגְ ַרב ִחְסּדָ
ם ֲחָתִנים  ְנָחס. ּגַ א, ְוַרב ּפִ ר ַרב ִחְסּדָ א, ַרב ַנְחָמן ּבַ ר ַרב ִחְסּדָ ָחָנן ּבַ
תֹו  יֵניֶהם ָהֲאמֹוָרא ַהְמֻפְרָסם, ָרָבא, ְוִאּלּו ֶנְכּדָ ּתֹוָרה ָהיּו לֹו ּבֵ דֹוִלים ּבַ ּגְ

ְבִלי. ְלמּוד ַהּבַ ר ַהּתַ י ְמַסּדֵ ָנה ִעם ַרב ַאׁשִ ִהְתַחּתְ

ֶדה". ָאֵכן  ִניִתי ֶאת ַהּשָׂ ּקָ ה, ֵיׁש ִלי הֹוָכָחה ׁשֶ ַטר ְקִנָּיה ְוָאַמר: "ִהּנֵ הֹוִציא ׁשְ
ַרם, ַהּתֹוֵבַע ָאַמר  ְרָאָיה. ּבְ ִנָּיה ּכִ ַטר ַהּקְ ל ֶאת ׁשְ ר ְלַקּבֵ ֶזה ֶאְפׁשָ ִמְקֶרה ּכָ ּבְ
ְך  ַמע ִמּכָ ָ ּשׁ ׁשֶ ֶדה". ּכְ י ֶאת ַהּשָׂ ה ְמֻזָּיף. ֵמעֹוָלם לֹא ָמַכְרּתִ ָטר ַהּזֶ ְ ָּיִנים: "ַהּשׁ ַלּדַ
ָטר  ְ ֱאֶמת ַהּשׁ ה: "הּוא צֹוֵדק, ּבֶ ל ַרּבָ ָאְזנֹו ׁשֶ ֶהָחֵבר, הּוא ִהְתּכֹוֵפף ְוָלַחׁש ּבְ
י  ּתִ ׁשְ הּוא ָאַבד ִהְרּגַ י, ּוִבְגַלל ׁשֶ ָטר ֲאִמּתִ ָהָיה ִלי ׁשְ ע ְלָך ׁשֶ ְמֻזָּיף, ֲאָבל ּדַ
ְזָלן, הּוא ָמַכר ִלי ֶאת  ָטר, ֲאָבל ֲאִני לֹא ּגַ א ְלַזֵּיף ׁשְ ֵרָרה ֶאּלָ ֵאין ִלי ּבְ ׁשֶ
י ִאּלּו  ל ֶאת ַטֲעַנת ֶהָחֵבר. ַמּדּוַע? ּכִ הּוא ְמַקּבֵ ה ֶהְחִליט ׁשֶ ֶדה". ַרּבָ ַהּשָׂ
ָטר  ְ ַהּשׁ ְכָלל לֹא ָהָיה ָצִריְך ְלהֹודֹות ׁשֶ ְקָרן, הּוא ּבִ ָטר ָאֵכן ָהָיה ׁשַ ְ ַעל ַהּשׁ ּבַ
ָטר ְמֻזָּיף.  ְ ַהּשׁ י ַהּתֹוֵבַע ֵאינֹו ֶנֱאָמן לֹוַמר ׁשֶ ִלים ֶאת ַטֲעָנתֹו, ּכִ ְמֻזָּיף, ְוָהיּו ְמַקּבְ
ֶדה  ַהּשָׂ ְקָרן ְוהּוא ּדֹוֵבר ֱאֶמת ׁשֶ ָטר ֵאינֹו ׁשַ ְ ַעל ַהּשׁ ּבַ יק ׁשֶ ְוָלֵכן ָעֵלינּו ְלַהּסִ
ה  ּלָ רּוׁש ַהּמִ ר" אֹו "ִמּגֹו". ּפֵ ּקֵ י ְלׁשַ ה "ַמה ּלִ ּלֹו. סּוג הֹוָכָחה זֹו ְמֻכּנֶ ׁשֶ
ּתֹק אֹו  הּוא ָיכֹול ָהָיה ִלׁשְ ּתֹוְך ׁשֶ ּמִ ָּוָנה ִהיא ׁשֶ "ִמּגֹו" הּוא "ִמּתֹוְך" ְוַהּכַ
ַטֲעָנה  ָבר ַמֲאִמיִנים לֹו ּבְ ִלְטעֹן ַטֲעָנה ַאֶחֶרת ְוָהָיה ֲעַדִין ֶנֱאָמן, ֲאַנְחנּו ּכְ

ה, אּוָלם ֵיׁש ֲאמֹוָרִאים ַהחֹוְלִקים ָעָליו.  ַסק ַרּבָ ְך ּפָ ַאֶחֶרת. ּכָ

על המפה
מסוף כרמל בנמל חיפה

בשנת תש"ע )2010( נחנך חלק חדש 
בנמל חיפה, "מסוף כרמל". שטח זה 
כולל  אזור מכולות מודרני, קומפלקס 
שערים חדיש, מערכת מחשוב חדשה 
לניהול מסוף המכולות והקמת רציף 
נוסף, הגדול ביותר בנמל. אורכו של 
הרציף החדש הוא כ-850 מטרים 
ורוחבו כ-370 מטרים. יש בו שישה 
עגורני-שער   12 ו- גשר  עגורני 
חשמליים. פתיחת המסוף מאפשרת 
לספינות גדולות יותר להגיע לנמל 
חיפה. על פי סקר השוואתי בין מדינות 
שונות לגבי יעילות נמלים, נקבע שנמל 
 40 חיפה הוא המקום הרביעי מבין 
הנמלים שנבדקו. בעתיד מתוכננים רציפי 
הנמל להתרחב בעוד כמה מאות מטרים, 

עד לשטח נמל הקישון.

)Wikiepdia( 2013 נמל חיפה בשנת
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בס"ד

דבר תורה לשולחן שבת

א  באיזו שאלה עקרונית חלוקים ַרב ִחְסּדָ א. 
וַרב הּוָנא ומה סובר כל אחד מהם?

ל ֶאת  הּוא ְמַקּבֵ ה ֶהְחִליט ׁשֶ מדוע ַרּבָ ב. 
ַטֲעַנת ֶהָחֵבר?

מה יהיה הדין, ולמי יהיה שייך השדה  ג. 
במקרה שאדם קנה שדה מנוכל 

שרימה אותו?

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא כ"ח- ל"ד

שאלת 
???השבוע

התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון | מנהל חינוכי ועורך: אבי רט | יו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן | בחסות חברת   
Talmudisraeli@Medison.co.il | טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608 |   תלמוד ישראלי

ר  ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ פרשת משפטים פותחת בדיני עבד עברי: "ְוֵאּלֶ
ִנים". ׁש ׁשָ י ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ׁשֵ ים ִלְפֵניֶהם - ּכִ ׂשִ ּתָ

שואלים על כך חז"ל: ישנם הרבה חוקים הלכות ודינים בתורה, 
ומדוע פותחת פרשת משפטים דווקא בדיני עבד עברי?

אחת התשובות היא שמכיוון שבני ישראל היו בעצמם עבדים עד לא 
מזמן, הרי שהם עדיין זוכרים היטב את תחושת העבדות וההשפלה. 
לכן חשוב לצוות אותם כבר עכשיו על היחס הראוי וההוגן כלפי עבדים, 

כדי שיבינו עד כמה הוא נחוץ ויתנהגו לעבדיהם בחמלה.

"ד
דמויות השנה בחמ

הרב שלמה גורן זצ"ל
בזמן מלחמת השחרור היתה ירושלים נתונה במצור זמן 
רב, אך לבסוף נכבשה העיר העתיקה בידי הירדנים. 
הירדנים לקחו בשבי את כל הגברים הצעירים, והרב 
שלמה גורן נקרא בערב שבת לטפל ברבנים ובזקנים 
שנותרו בעיר. הרב גורן עלה להר ציון, ראה שם את 
זקני ירושלים העתיקה יושבים על הארץ ובוכים, ובכה 
יחד איתם. לחלק מאותם רבנים לא היתה משפחה 
ללכת אליה, והרב לקח חמישה מהם אליו הביתה, והם 
התגוררו אצלו במשך עשרה ימים עד שנמצאו להם 
בתים בקטמון. באותו יום שישי היה הרב עסוק מאוד, 
ובשעה מאוחרת התפלל במניין של חסידי ברסלב שבו 
החלו לרקוד ולשיר "ייבנה המקדש עיר ציון תמלא" מתוך 

אמונה בכך שירושלים תחזור לידי היהודים.

*בפיקוח רואה חשבון

את התשובה יש לשלוח במייל לכתובת:
talmudisraeli@medison.co.il

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה 
בה יזכה בטאבלט איכותי או בסט ספרים של התלמוד 

הישראלי )לפי בחירתכם(.
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף 

הפייסבוק של התלמוד הישראלי.

חידת פירמידה
1

2

3

4

5

1. בנוסף, ועוד

2. מה לי לשקר

3. תינוק שהפסיק לינוק

4. בודד

5. חשובים, נכבדים

. בכ- 200 אלף עותקים, דף פייסבוק  פעיל ובו יותר מ-20,000 חברים המופצים בכ-20 אלף עותקים, עלונים ייחודיים לחגים המופצים הפרויקט כולל: שבעה כרכים על פי סדר הדף היומי, עלונים שבועיים   youtube חברתיות וקהילתיות בבית, בבית הספר ובקהילה ברחבי ישראל כל אלו הם בסיס למגוון רחב ועשיר של לימוד ופעילויות חינוכיות, ו-60 סרטונים הממחיזים סוגיות יסוד תלמודיות בערוץ
ובעולם, גם בשפה האנגלית והגרמנית.

תלמוד ישראלי. מחברים דורות - מפגישים עולמות

תעודת זהות - תלמוד ישראלי
הבא להנגיש את התלמוד לעולמם של ילדים, "תלמוד ישראלי" הינו פרויקט חינוכי וקהילתי 

נוער ומבוגרים.


