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ה ִקְנָין ף מ"ב: ַמֲעׂשֵ ּדַ

ה ִקְנָין ְוַעל  ַעל ַחִּיים, ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ַמֲעׂשֵ ִית אֹו ּבַ ֵדי ִלְקנֹות ֵחֶפץ, ּבַ ּכְ
ְלְטִלין  ל ַהּקֹוֶנה. ִמיּטַ ל ַהּמֹוֵכר ִלְרׁשּותֹו ׁשֶ ְך הּוא עֹוֵבר ֵמְרׁשּותֹו ׁשֶ ְיֵדי ּכָ
ָהה"  יַכת ַהֵחֶפץ, אֹו "ַהְגּבָ יָכה" - ְמׁשִ ר ִלְקנֹות ַעל ְיֵדי "ְמׁשִ ל, ֶאְפׁשָ ְלָמׁשָ

ַהת ַהֵחֶפץ, ּוִבְדָרִכים נֹוָספֹות. - ַהְגּבָ

ְרִאים  ּמַ ים ׁשֶ ְרַקע ַמֲעׂשִ ּקַ ה ּבַ ַהּקֹוֶנה עֹוׂשֶ ְך ׁשֶ יַצד קֹוִנים ַקְרַקע? ַעל ְיֵדי ּכָ ּכֵ
ְרַקע. ָכְך הּוא קֹוֶנה ֶאת ַהּקַ ָעִלים ֶהָחָדׁש, ּבְ הּוא ַהּבְ ׁשֶ

י  ְרַקע, ּכִ ֶדה - הּוא קֹוֶנה ֶאת ַהּקַ ֵדרֹות ַלּשָׂ ַהּקֹוֶנה ּבֹוֶנה ּגְ ׁשֶ ל, ּכְ ְלָמׁשָ
ַעל  ִמי ּבֹוֶנה ָגֵדר? ַרק ּבַ
ְך  ִית. ָאָדם ְסָתם ּכָ ַהּבַ
ֶדה  ֵדר ְלׂשָ ֵאינֹו ּבֹוֶנה ּגָ

ָּיְך לֹו. ֵאינֹו ׁשַ ׁשֶ

ה "ֲחָזָקה",  ִקְנָין ֶזה ְמכּוּנֶ
"ַמֲחִזיק  ַהּקֹוֶנה  י  ּכִ
ַאַחת  זֹו  ְרַקע".  ּקַ ּבַ
ִלְקנֹות  רּוּיֹות  ָהֶאְפׁשָ

ַקְרַקע.

ָבר" ַעל ּדָ ָבר" ְו"ּבַ ּדָ ף מ"ג: "נֹוֵגַע ּבַ ּדַ

ְלֶוה אֹוֵמר  ל ַהּמַ ֲעֵלי ִדין, ְלָמׁשָ ין ּבַ ֵּיׁש ִוּכּוַח ּבֵ ֵעת ׁשֶ ּבְ
י  ָבר ֶהֱחַזְרּתִ ֶסף" ְוַהּלֹוֶוה אֹוֵמר: "ּכְ "ַהֲחֵזר ִלי ֶאת ַהּכֶ
ֶהֱחַזְרּתָ  ין אֹוֵמר ַלּלֹוֶוה, "ִאם ֵיׁש ְלָך ֵעִדים ׁשֶ ית ּדִ ְלָך!" ּבֵ

-  ָהֵבא אֹוָתם ְוִנְפטֹור אֹוְתָך".

ֵני ֵעִדים. ַיֲעֹקב  ן, ֵיׁש ִלי ׁשְ ין: "ּכֵ ֵבית ּדִ יד ּבְ ִאם ַהּלֹוֶוה ַיּגִ
ִני",  ֵ ָרָאה אֹוִתי ַמֲחִזיר - ֶזה ֵעד ֶאָחד, ַוֲאִני ָהֵעד ַהּשׁ
ְכָלל לֹא ָיכֹול  ה ּבִ ין ֹיאַמר לֹו: "ַאּתָ ית ּדִ ּבֵ ּמּוָבן ׁשֶ ּכַ
ין". ָאָדם ֶזה  ֲעֵלי ַהּדִ ה ֶאָחד ִמּבַ ֲהֵרי ַאּתָ ִלְהיֹות ֵעד, ׁשֶ

סּוִלים  ע ְוֵהם ּפְ ְתּבָ ָבר הּוא ַהּתֹוֵבַע אֹו ַהּנִ ַעל ּדָ ָבר" - ּבַ ַעל ּדָ ה "ּבַ ְמֻכּנֶ
א. ִלְהיֹות ֵעִדים ַעל ַהּנֹוׂשֵ

א ֲאִפיּלּו "נֹוֵגַע  סּול ְלֵעדּות ֶאּלָ ָבר ּפָ ַעל ּדָ ּלֹא ַרק ּבַ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ׁשֶ ּבְ
סּול ְלֵעדּות.  ם הּוא ּפָ ַרק ַמְרִויַח ֵמָהֵעדּות, ּגַ ַהְינּו ִמי ׁשֶ ָבר", ּדְ ּדָ ּבַ

ַאף ֶאָחד  ְנבּו ָלֶהם ֵסֶפר ּתֹוָרה, ְוקֹוֵבַע ׁשֶ ּגָ ֵני ִעיר ׁשֶ ר ַעל ּבְ ְלמּוד ְמַסּפֵ ַהּתַ
ֲעלּות  ם ִאם ֵאין לֹו ּבַ ֵנָבה, ּגַ ין ַעל ַהּגְ ֵבית ּדִ ֵני ָהִעיר ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהִעיד ּבְ ִמּבְ
ָבר" - הּוא ַמְרִויַח ֵמָהֵעדּות  ּדָ הּוא "נֹוֵגַע ּבַ ֵני ׁשֶ אֹותֹו ֵסֶפר ּתֹוָרה, ִמּפְ ּבְ
ַמע ּבֹו ֶאת ְקִריַאת ַהּתֹוָרה.  ֲהֵרי ִאם יּוְחַזר ֵסֶפר ַהּתֹוָרה הּוא ִיׁשְ ַהּזֹו, ׁשֶ
ֵהם  אי ׁשֶ ֲעלּות ַעל ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַוּדַ ּבַ פּות ּבַ ִאם ֵיׁש ְלאֹוָתם ֵעִדים ׁשּוּתָ

ֲעֵלי ָדָבר. ֲהֵרי ֵהם ּבַ סּוִלים ׁשֶ ּפְ

מן התלמוד
סדר נזיקין, 

מסכת בבא בתרא, דף מ״ה

"מכריז רבא, ואיתימא רב פפא: דסלקין לעילא 
ודנחתין לתתא - האי בר ישראל דזבין ליה 

חמרא לישראל חבריה, וקא אתי גוי ואניס ליה 
מיניה - דינא הוא דמפצי ליה מיניה". 

הסבר: רבא, ויש אומרים רב פפא, הכריזו והודיעו 
לכל מי שעולה לארץ ישראל או יורד לבבל - 
שיהודי שמכר חמור ליהודי אחר, ובא גוי ולקח 
אותו ממנו בכוח בטענה שהחמור שייך לו, צריך 

המוכר לפצות את הקונה.

סלקין לעילא – עולים למעלה )לארץ ישראל(
נחתין לתתא – יורדים למטה )לבבל(
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סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא מ"ב- מ"ח
פרשת תצוה-שבת זכור | ז'- י"ג באדר )5-11 למרץ(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סרקו ברקוד זה 
לצפייה בסרטון 

על סוגיה זו 

העלייה הרביעית
העלייה הרביעית הוא כינוי של גל עליית 
יהודים לארץ בין השנים תרפ"ד-תרפ"ט 
)1929-1924(. היא כונתה גם "עליית 
גרבסקי", על שמו של שר האוצר הפולני 
שמדיניותו האנטישמית דחפה יהודים 
רבים לעלות לארץ. מספר היהודים 
שעלו בעלייה הרביעית הוא כ-80,000, 
רובם הגיעו בעיקר ממזרח אירופה, תימן 
ועיראק. חלק ניכר מהם נקלטו בתל אביב 
ותרמו להתפתחותה העירונית. בשנים 
תרפ"ו-תרפ"ז )1926–1927( חל משבר 
כלכלי קשה בארץ שהביא להפחתת מספר 
העולים. תרומתה של העלייה הרביעית 
להתיישבות הציונית בארץ היתה גדולה, 
שכן באותו זמן ירדו יהודים רבים מהארץ, 
והעולים החדשים שהגיעו מילאו את 
מקומם. הם תרמו להתפתחות התעשייה, 
לרכישת קרקעות, לפיתוח החקלאות 

ולהקמת יישובים חדשים.

מן ההיסטוריה

עולי העלייה הרביעית שהתיישבו 
ברעננה, רחוב אחוזה )מערב(, 1927 

)ארכיון העיר רעננה(



2

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא מ"ד- מ"ה

ף מ"ה: ַהֲחמֹור ֶהָחטּוף ּדַ

ִנים ַרּבֹות, ָקָנה  ִלְפֵני ׁשָ
ֵדי  ח ּכְ ּבָ ְראּוֵבן ֲחמֹור ְמׁשֻ
ַלִים  ַלֲעלֹות ִאיּתֹו ִלירּוׁשָ

ׁש.    ְקּדָ ְלֵבית ַהּמִ

ֲאָחדֹות  עֹות  ׁשָ ֲעֹבר  ּכַ
ַעל  ְראּוֵבן  ָרַכב  ָבר  ּכְ
ַלִים  ַדְרּכֹו ִלירּוׁשָ ַהֲחמֹור ּבְ
ל ָעָליו ַחָּיל  ּוְלֶפַתע ִהְתַנּפֵ
רֹוָמִאי, ָנַטל ֶאת ַהֲחמֹור 

ְפִריַע ִלי ִלְרּכֹוב ִאיּתֹו. ֶרְך ְוַאל ּתַ ק ֵמַהּדֶ ּלֵ י, ִהְסּתַ ּלִ ה ׁשֶ ְוָאַמר לו: ַהֲחמֹור ַהּזֶ

ּנּו  ׁש ִמּמֶ ָנה ֶאל מֹוֵכר ַהֲחמֹוִרים ּוִביּקֵ ֲעׂשֹות, ּפָ ּלֹא ָיַדע ַמה ּלַ ְראּוֵבן, ׁשֶ
ד  ַפּקֵ ּלֹו, ְוַהּמְ ַהֲחמֹור ָהָיה ׁשֶ ְגיֹון ָהרֹוָמִאי ְויֹוִכיַח לֹו ׁשֶ ד ַהּלִ ֵּיֵלְך ֶאל ְמַפּקֵ ׁשֶ

ָבר ְיַצֶּוה ַעל ַהַחָּיל ַהחֹוֵטף ְלַהֲחִזיר ֶאת ַהֲחמֹור.  ּכְ

ִכיָרה ַהֲחמֹור  י. ַאֲחֵרי ַהּמְ ּלִ ֲאָבל מֹוֵכר ַהֲחמֹוִרים ָאַמר: ֶזה לֹא ֵעֶסק ׁשֶ
ַעְצְמָך. ר ּבְ ּדֵ ָך ְוִתְסּתַ ּלְ ׁשֶ

ַהִאם ַהּמֹוֵכר צֹוֵדק?

ל  ַהֲחמֹור ָהָיה ׁשֶ אּות ׁשֶ ַוּדָ ִאם יֹוְדִעים ּבְ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ׁשֶ ּוְבֵכן ּבְ
ֵדי ְלַהֲחִזיר ֶאת ַהֲחמֹור. ֲאָבל ִאם  ַהּמֹוֵכר - הּוא ֵאינֹו ַחָּיב ִלְטֹרַח ּכְ
ָחַטף ֶאת ַהֲחמֹור צֹוֵדק,  ֱאֶמת הַחָּיל הרֹוָמִאי ׁשֶ ל ָסֵפק אּוַלי ּבֶ ֵיׁש ֵצל ׁשֶ
ַּיֲעזֹור לֹו ְלָהִביא ְרָאיֹות  ַחְּיִבים ֶאת ַהּמֹוֵכר ׁשֶ ּמְ יָטה ַהּסֹוֶבֶרת ׁשֶ ֵיׁש ׁשִ

ין. ת ְוַכּדִ ּדָ ִכיָרה ָהְיָתה ּכַ ַהּמְ ּלֹו ְוׁשֶ ֱאֶמת ָהָיה ׁשֶ ַהֲחמֹור ּבֶ ׁשֶ

ף מ"ד: ַאְחָריּות ְנָכִסים  ּדַ

ב  ָעִמים ּוִמְצָטֵרף ֵאֶליָה ַמּצָ ים, ּפְ ֵני ֲאָנׁשִ ין ׁשְ ַעת ַהְלָוָאה ּבֵ ּצַ ר ִמְתּבַ ֲאׁשֶ ּכַ
ל "ַאְחָריּות ְנָכִסים". ׁשֶ

ַטר חֹוב ִעם ֵעִדים: "ֲאִני ְראּוֵבן  ְתבּו ׁשְ ְמעֹון, ְוֵהם ּכָ ִ ֶסף ִמּשׁ ְראּוֵבן ָלָוה ּכֶ
ָטר.  ְ ְמעֹון" ְוֵעִדים ָחְתמּו ַעל ַהּשׁ ִ ָלִויִתי ֶאֶלף ש"ח ִמּשׁ

ָכִסים  ַהּנְ לֹוַמר, ׁשֶ ם "ַאְחָריּות ְנָכִסים". ּכְ ָטר ּגַ ְ ּשׁ ָלל מֹוִסיִפים ּבַ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ
ל, ִאם ִלְראּוֵבן ֵאין  ּלֹו. ְלָמׁשָ ם ֶאת ַהחֹוב ׁשֶ ּלֵ ְמעֹון ַאֲחָרִאים ְלׁשַ ל ׁשִ ׁשֶ
ל  ָכִסים ׁשֶ ְמעֹון ִלְגּבֹות ֶאָחד ֵמַהּנְ אי ׁשִ ַ ֶסף ִלְפֹרַע ֶאת ַהַהְלָוָאה, ַרּשׁ ּכֶ
ִמְקֶרה  ֶכס ְלָאָדם ַאֵחר. ּבְ ָבר ָמַכר ֶאת ַהּנֶ ְראּוֵבן ּכְ ְראּוֵבן, ֲאִפיּלּו ׁשֶ
ׁש ֶאל ַהּקֹוֶנה ְואֹוֵמר לֹו: "ֲאִני ִמְצַטֵער ְמאֹוד, ֲאָבל ַעל  ְמעֹון ִניּגָ ֶזה ׁשִ ּכָ
ּמּוָבן,  ה ֵיׁש ִלי ַאְחָריּות ְנָכִסים ְוָלֵכן ָעֶליָך ְלַהֲעִבירֹו ֵאַלי. ּכַ ֶכס ַהּזֶ ַהּנֶ
ֶכס -  ַעד ַהּנֶ ְמּתָ לֹו ּבְ יּלַ ִ ּשׁ ֶסף ׁשֶ ְראּוֵבן ַחָייב ְלַהֲחִזיר ְלָך ֶאת ַהּכֶ ׁשֶ
ִאם  ַנאי, ׁשֶ יָת ִאיּתֹו ּתְ ֶכס ָעׂשִ ּנּו ֶאת ַהּנֶ ר ָקִניָת ִמּמֶ ֲאׁשֶ ּכַ ּוִבְתַנאי ׁשֶ
ְרַקע, הּוא ָצִריְך ְלַהֲחִזיר ְלָך  ָך ֶאת ַהּקַ ה ִמּמְ ּלֹו ִיְגּבֶ ְלִוים ׁשֶ ַאַחד ַהּמַ

ִכיָרה". ֵמי ַהּמְ ֶאת ּדְ

מתולדותיו
רבקה אלפר

)תרס"ב-תשי"ח, 1902-1958(

ז"ל  אלפר  רבקה 
היתה סופרת ועורכת 
רבקה  ישראלית. 
וילנה  באזור  נולדה 
למשפחת אלפרוביץ', 
באוקראינה.  וגדלה 
בשנת תרפ"ו )1926( 
עלתה לארץ במסגרת 

העלייה הרביעית, בעקבות עליית 
והתיישבה  לפניה,  ואחותה  אחיה 
כעבור  השלושה.  גבעת  בקבוצת 
שנתיים עזבה את הקבוצה, אך המשיכה 
לעבוד בעבודה חקלאית, עד שנפגעה 
בידה ונאלצה לחדול מעבודת כפיים. 
היא החלה לפעול במסגרת מועצת 
הפועלות והיתה מורה לספרות ותנ"ך 
במשקי הכשרה לפועלות. בשנים אלה 
סיפורים בשם העט  לפרסם  החלה 
"אלהר." בעיתון "דבר" ובכתב העת 
הספרותי "מאזנים". בתוך כך פרסמה 
בשנת תר"ץ )1930( את ספרה הראשון, 
ערכה  "פרפורי המהפכה". בהמשך 
את "ספר האחים" וכתבה שני ספרים 
היסטוריים: "המתנחלים בהר" ו"קורות 
משפחה אחת". רבקה אלפר נפטרה 
לאחר מחלה ונקברה בחלקת הסופרים 

בקריית שאול.

רבקה אלפר 
)באדיבות לקסיקון 
הספרות העברית(
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ף מ"ז: "ִאיׁש ָחָמס" ּדַ

ָדִדים - ַהּמֹוֵכר  ֵני ַהּצְ ַמת ׁשְ ל ְמִכיָרה ְזקּוִקים ְלַהְסּכָ ַע ִקְנָין ׁשֶ ֵדי ְלַבּצֵ ּכְ
ִכיָרה. ים, ָאז ֵאין ּמְ ִאם ֶאָחד ֵמֶהם ֵאינֹו ַמְסּכִ ּמּוָבן ׁשֶ ְוַהּקֹוֶנה. ּכַ

הּו  ַיד קֹוֶנה ְלַהְכִריַח ִמיׁשֶ רּות ּבְ ָכל ֹזאת ַקֶּיֶמת ֶאְפׁשָ ּבְ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ׁשֶ ּבְ
ְלַמד ַעל אֹוָתּה  ּנִ ֵקָפה. ִלְפֵני ׁשֶ ִכיָרה ּתְ ָייְך לֹו ְוַהּמְ ַ ּשׁ ִלְמּכֹור לֹו ֵחֶפץ ׁשֶ
ה  ְך ְמכּוּנֶ ה ּכָ ן, ְוָהעֹוׂשֶ ֱאֶמת ָאסּור ַלֲעׂשֹות ּכֵ ּבֶ רּות ָעֵלינּו ָלַדַעת ׁשֶ ֶאְפׁשָ

ֵקף.  ְנָין ּתָ ְך, ַהּקִ ה ּכָ ָעׂשָ ָכל ֹזאת קֹוֶנה ׁשֶ "ִאיׁש ָחָמס", ֲאָבל ּבְ

רֹוֶצה ְלַהְכִריַח ָאָדם  קֹוֶנה ׁשֶ ר ּבְ ר? ּוְבֵכן, ְמֻדּבָ ֵאיֶזה ִמְקֶרה ְמֻדּבָ ּבְ
ֵדי ְלַהְכִריַח אֹותֹו הּוא ּתֹוֶלה  ּלֹו. ּכְ ִּיְמּכֹור לֹו ֶאת ַאַחד ַהֲחָפִצים ׁשֶ ׁשֶ
ֶסף ּוְמכֹור ִלי ֶאת ַהֵחֶפץ. לֹא  ַעל ַהֵחֶפץ, ְואֹוֵמר לֹו: "ַקח ּכֶ ֲאִויר ֶאת ּבַ ּבָ
ֵקָפה.  ִכיָרה ּתְ ים, ַהּמְ ַהּקֹוֶנה ִהְסּכִ ֶרַגע ׁשֶ ים". ּבָ ְסּכִ ּתַ אֹוִריד אֹוְתָך ַעד ׁשֶ
ים? ּוְבֵכן, ֲחַז"ל אֹוְמִרים  הּוא ַמְסּכִ יד ׁשֶ ַמּדּוַע? ֲהֵרי הּוא ִהְכִריַח אֹותֹו ְלַהּגִ
ים  ָבר ַמְסּכִ ֶסף, הּוא ּכְ ל ּכֶ ַעל ַהֵחֶפץ ְמַקּבֵ ּבַ ָכֶזה ִמְקֶרה, ֵמַאַחר ׁשֶ ּבְ ׁשֶ

ֱאֶמת ֶאת ַהֵחֶפץ. ָבר ִלְמּכֹור ּבֶ ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ ּבְ

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא מ"ו- מ"ח

ֹּיאַמר "רֹוֶצה ָאִני" ף מ"ח: ּכֹוִפין אֹותֹו ַעד ׁשֶ ּדַ

ר ִהְתַחֵּיב ּבֹו,  ן ֲאׁשֶ ָאָדם ַהְמָסֵרב ְלַהְקִריב ָקְרּבָ ְלמּוד ְמבֹוָאר ׁשֶ ּתַ ּבַ
ֵסֶפר  סּוק ּבְ ַמֲאַמר ַהּפָ ֹּיאַמר "רֹוֶצה ָאִני", ּכְ ְך ַעד ׁשֶ ּכֹוִפין אֹותֹו ַעל ּכָ

ַוִּיְקָרא – "ַיְקִריב ֹאתֹו ִלְרֹצנֹו".

ֹּיאַמר  ִפָּיתֹו ַעד ׁשֶ ל ָהָאָדם, ַמה ּתֹוִעיל ּכְ ִלְכאֹוָרה, ִאם ָחׁשּוב הּוא ְרצֹונֹו ׁשֶ
"רֹוֶצה ָאִני"? 

ל ְיהּוִדי הּוא ְלַקֵּים  ל ּכָ י ׁשֶ י ְרצֹונֹו ָהֲאִמיּתִ "ם ּכִ ְך ַהַרְמּבַ עֹוֶנה ַעל ּכָ
יר ְלִקְרּבֹו  ִּיְצרֹו ּתֹוְקפֹו ּוַמְחּדִ א ׁשֶ ְצוֹות ּוְלִהְתַרֵחק ִמן ָהֲעֵברֹות, ֶאּלָ ַהּמִ
ה ַהֵּיֶצר ָהָרע ְוַתׁש ּכֹוחֹו, חֹוֵזר ְוֵנעֹור ָהָרצֹון  הּוּכָ ֶ ְרצֹונֹות ֲהפּוִכים. ּוִמּשׁ

ִניִמי ְלַקֵּים ֶאת ִמְצוֹות ה'. ַהּפְ

הּוְחְלפּו ְטִרּיֹות ׁשֶ ף מ"ו: ַהּמִ ּדַ

ן ּדֹוד  ל ּבֶ ר ִמְצָוה ׁשֶ ַעם ָהַלְך ְראּוֵבן ִעם ָאִביו ַלּבַ ּפַ
פּו  ֶהם. ָהָיה ֶזה ֵליל חֹוֶרף סֹוֵער, ֵהם ִהְתַעּטְ ּלָ ׁשֶ
לּוִלּיֹות ַעד  ְ ין ַהּשׁ ְתחּו ִמְטִרּיֹות ְוָצֲעדּו ּבֵ ְמִעיִלים, ּפָ ּבִ

ְצָוה. ר ַהּמִ יעּו ֶאל ָהאּוָלם ּבֹו ֶנֶעְרָכה ּבַ ִהּגִ ׁשֶ

ׂש  ְצָוה ִהְתִחיל ְראּוֵבן ְלַחּפֵ ר ַהּמִ ְּיָמה ּבַ ִהְסּתַ ׁשֶ ּכְ
הּו ָלַקח אֹוָתּה  ְרֶאה ִמיׁשֶ ּנִ ּלֹו, ַאְך הּוא לֹא ְמָצָאּה. ּכַ ְטִרָּיה ׁשֶ ֶאת ַהּמִ
אּוָלם ִמְטִרָּיה  ּלֹו, ּוֶבֱאֶמת נֹוְתָרה ּבָ ְטִרָּיה ׁשֶ ִאיר ֶאת ַהּמִ ָטעּות ְוִהׁשְ ּבְ
ָעָיה? ָלְקחּו ֶאת  ָעִלים. ָאַמר ְראּוֵבן ְלָאִביו: "ָמה ַהּבְ ל ּבְ ּדֹוָמה ְללֹא ּכָ
ְטִרָּיה ַהזֹּו!" ֲאָבל ָאִביו ִחֵייְך ְוָאַמר לֹו:  ח ֶאת ַהּמִ י, ֲאִני ֶאּקַ ּלִ ְטִרָּיה ׁשֶ ַהּמִ
ֶכת  ַמּסֶ ְך לֹוְמִדים ּבְ ח אֹוָתּה. ּכָ נּו ְולֹא ִניּקַ ּלָ ְטִרָּיה ַהּזֹו ֵאיָנּה ׁשֶ "ָחִליָלה. ַהּמִ
ְגַלל  הּו ַרק ּבִ ל ִמיׁשֶ ֵאין ׁשּום ְרׁשּות ָלַקַחת ֵחֶפץ ׁשֶ ְתָרא, ׁשֶ ָבא ּבַ ּבָ

ָטעּות". י ִנְלַקח ּבְ ּלִ ֵחֶפץ ׁשֶ ׁשֶ

סרקו ברקוד זה 
לצפייה בסרטון 

על סוגיה זו 

על המפה
גבעת השלושה

קיבוץ גבעת השלושה נמצא כארבעה 
קילומטר מזרחית לפתח תקווה, ליד 
מקורות נחל הירקון. הקיבוץ נקרא 
על שם שלושה מפועלי פתח תקווה 
- מנחם גרויליך, שמואל שטרייפלר 
- שהואשמו  הי"ד  ואייזיק מרינג  
בריגול על ידי השלטון העות'מאני 
והוצאו להורג בכלא דמשק. הקיבוץ 
ידי  )1925( על  נוסד בשנת תרפ"ה 
גרעינים שהשתייכו לתנועת "החלוץ", 
והיה אחד הקיבוצים בהם התאמנו ועבדו 
הכשרות הפלמ"ח. בסליקים שבקיבוץ 
הוסתר נשק של ההגנה. בשיאו מנה 
הקיבוץ כ-900 חברים. לאחר הקמת 
המדינה התרחבה פתח תקווה ו"בלעה" 
את מקומו המקורי של הקיבוץ, ממערב 
לעיר, ובעקבות זאת הוחלט להעבירו 

למקום חדש ממזרח פתח תקווה.

חדר האוכל המיועד לשימור באתר קיבוץ גבעת 
השלושה המקורי )כיום ברחוב ארלוזורוב בלב פתח 

תקווה( )Wikipedia, מיכאלי- מיכאל יעקובסון(
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בס"ד

דבר תורה לשולחן שבת

ְלְטִלין וכיצד  ִמיּטַ ה ִקְנָין ְבּ כיצד עושים ַמֲעׂשֵ א. 
ְרַקע?  ּקַ ּבַ

ָבר"? ַעל ּדָ ָבר" ו"ּבַ ּדָ מה ההבדל בין "נֹוֵגַע ּבַ ב. 
הּו  ל ִמיׁשֶ האם מותר לי ָלַקַחת ֵחֶפץ ׁשֶ ג. 

ָטעּות? י ִנְלַקח ּבְ ּלִ ֵחֶפץ ׁשֶ ְגַלל ׁשֶ אחר ַרק ּבִ

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא מ"ב- מ"ח

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

ָרֵאל ְוִיְקחּו  ֵני ִיׂשְ ַצֶּוה ֶאת ּבְ ה ּתְ הקב"ה מצווה את משה בפרשה: "ְוַאּתָ
ִמיד". אֹור ְלַהֲעלֹת ֵנר ּתָ ִתית ַלּמָ ֶמן ַזִית ָזְך ּכָ ֵאֶליָך ׁשֶ

על כך שאלו חז"ל- מה פירוש המילה 'תמיד'? הרי הנרות במנורה 
דלקו אמנם כל הלילה, אך לא במשך היום, אם כן, מה הכוונה במילה 
ִמיד"? עונה על כך האדמו"ר הראשון מגור, רבי יצחק מאיר זצ"ל  "ּתָ
)החידושי הרי"מ(, על פי דברי התלמוד במסכת מנחות, שם נאמר 
שאפילו אם אדם רק קורא קריאת שמע בבוקר ובערב, זה נחשב לו 
שהוא קיים מצוות "והגית בו יומם ולילה", כי ההשפעה של קריאת 
שמע הזו היא תמיד, לאורך כל היום, הלילה והחיים כולם. כך, גם 
אם הכהן הדליק את המנורה ברגע אחד, אבל מכוח ההדלקה הזו היא 
דלקה כל הלילה- זה נקרא תמיד. המילה תמיד היא לא על פעולת 
ההדלקה, ולא על משך הזמן שהמנורה תדלוק, אלא על ההשפעה 

התמידית שהיתה למנורה על בית המקדש ועל האדם והעם.

"ד
דמויות השנה בחמ

הרב שלמה גורן זצ"ל
לאחר הקמת המדינה והקמת הצבא התעוררה השאלה 
מה יהיה מקומם של החיילים הדתיים בצבא, זאת 
בעקבות בעיות שהתעוררו לגבי שמירת שבת, כשרות 
וכדומה. היו שרים בממשלה שהציעו שכל החיילים 
הדתיים ישרתו ביחידות נפרדות, ורק בהן יקפידו על 
קיום ההלכה והמצוות כראוי ואילו בשאר היחידות לא 
יהיה כך. הרב שלמה גורן, שכיהן כרב הצבאי הראשי, 
התנגד לכך בתוקף. הוא טען שפירוש הדבר יהיה שלכל 
שאר הצבא לא יהיה קשר עם היהדות  אם לא ישמרו 
שבת, לא יאכלו כשר, לא יהיו בתי כנסת וכו'. במקום 
זאת, יש לפעול לכך שכל הצבא ינהג כצבא יהודי. 
לשמחתו של הרב הסכים איתו דוד בן גוריון, אשר קבע 
שאין לפצל את הצבא לצבא של דתיים ושל לא דתיים, 
אלא יתאפשר לכל חייל בצבא המעוניין בכך לשמור 

על ההלכה כראוי. 

*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. שאלון אמריקאי
1. מהו "קניין חזקה"?

 א. אדם שקונה פרה חזקה. ב. קניית קרקע באמצעות החזקה בה. 
ג. קניין ששייך לאשה חזקה. ד. חתימת עסקה באמצעות לחיצת ידיים.

2. מהו "נוגע בדבר"?
 א. אדם שנוגע בדבר טמא. ב. שור שנגוע במחלת הדבר. 
ג. אדם שמרוויח משהו מהעדות. ד. חפץ שאסור לגעת בו.

3. מהי "אחריות נכסים"?
א. נכסיו של האדם אחראים לשלם את חובו. ב. אחריותו של השומר 

על הנכסים שהופקדו אצלו. ג. סוג של ביטוח במקרה של נזק לנכסים. 
ד. אחריות להסתיר )לכסות( את הכסף.

4. מהו "איש חמס"?
 א. מחבל בארגון הטרור חמאס. ב. מוכר חומוס. ג. שודד דרכים. 

ד. אדם שמכריח מישהו למכור לו משהו בניגוד לרצונו.

. 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.


