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ף נ': ַרב יֹוֵסף - ִסיַני  ּדַ

ם ָאִביו  ָבֶבל. ׁשֵ ל ָהֲאמֹוָרִאים ְוהּוא ַחי ּבְ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ן ַהּדֹור ַהּשׁ ַרב יֹוֵסף ָהָיה ּבֶ
ִדיָתא. ַרב יֹוֵסף  יַבת ּפּוְמּבְ יׁשִ ָהָיה ִחָּיא ְוהּוא ָלַמד ּתֹוָרה ֵאֶצל ַרב ְיהּוָדה ּבִ
ִדיָתא"  ּנּו "ֲאמֹוָרֵאי ְדפּוְמּבְ ֵניֶהם ּכֻ ה ְוֵהם ׁשְ ל ָהֲאמֹוָרא ַרּבָ ָהָיה ֲחֵברֹו ׁשֶ
ה ְוַרב יֹוֵסף אֹו  ֶהן ַרּבָ ְחְלקּו ּבָ ּנֶ ְלמּוד ֲהָלכֹות ׁשֶ ּתַ רֹות ּבַ ּוְפָעִמים ַרּבֹות ֻמְזּכָ

ימּו ָלֶהן. ֵניֶהם ִהְסּכִ ְ ּשׁ ֲהָלכֹות ׁשֶ

ָכל  ה ּבְ ִקיאּותֹו ָהַרּבָ ֵני ּבְ ֵני ּדֹורֹו "ִסיַני", ֹזאת ִמּפְ יֵדי ּבְ ה ּבִ ַרב יֹוֵסף ּכּוּנָ
ל  ּכָ ַעְצמֹו ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמַהר ִסיַני ׁשֶ ל ּבְ ִאּלּו ִקיּבֵ ִמְקצֹועֹות ַהּתֹוָרה, ּכְ

מֹוחֹו. ִרים ּבְ ַהֲהָלכֹות ְוִדְבֵרי ֲחַז"ל ְמֻסּדָ

"ה  ּבָ ָאָדם ָצִריְך ִלְלֹמד ֲעָנָוה ֵמַהּקָ ַרב יֹוֵסף ָהָיה ָעָנו ֻמְפָלג ְוָאַמר ׁשֶ
ֶנה - ֵעץ ָנמּוְך ְוָקָטן ְולֹא ִמּתֹוְך ֵעץ  נּו ִמּתֹוְך ַהּסְ ה ַרּבֵ ה ְלֹמׁשֶ ּלָ ִהְתּגַ ׁשֶ

אֹות. ּלֹא ְלִהְתּגָ ֵדנּו ׁשֶ ֵדי ְלַלּמְ ִמיר ְוָנֶאה, ְוֹזאת ּכְ ּתָ
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מדינת ישראל
משרד החינוך

חג פורים שמח!

על המפה
מושב סגולה

סגולה הוא מושב הנמצא צפונית לקריית 
גת, ושייך למועצה אזורית יואב. שמו 
של המושב הוצע על ידי זאב וילנאי, 
על פי הפסוק בספר שמות "והייתם 
המושב  העמים".  מכל  סגולה  לי 
הוקם בשנת תשי"ג )1953( במסגרת 
התנועה "מן העיר אל הכפר". כיום 
גרים בו כ-600 תושבים. רובם עובדים 
מחוץ למושב, ולחלקם עסקים בתוך 
המושב - בית מלאכה למתכת, נגריה, 
חוות לריבוי ולמזון לבעלי חיים, סטודיו 
לאמנות, עסקים לרפואה אלטרנטיבית 
ועוד. החקלאים במושב מגדלים פרחים, 

פירות, פלחה וענבים ליין ולמאכל. 

)Wikipedia, Amos Meron( מושב סגולה

יד" יד - ׁשּוב ֵאינֹו חֹוֵזר ּוַמּגִ ִהּגִ יָון ׁשֶ ף מ"ט: "ּכֵ ּדַ

א  ְקֶרה ַהּבָ ין ְוַהּמִ ֵבית ַהּדִ ל ֵעִדים ּבְ ִעְנָין ֵעדּוָתם ׁשֶ ָלל ָחׁשּוב ּבְ נֹו ּכְ ֶיׁשְ
ַמְמִחיׁש ֹזאת:

ְראּוֵבן ָלָוה 5,000 ₪  ין ְוֵהִעידּו: "ָאנּו ְמִעיִדים ׁשֶ ֵני ֵעִדים ִנְכְנסּו ְלֵבית ַהּדִ ׁשְ
ּקֹות ֲאָחדֹות  ְּיָמה ֵעדּוָתם ֵהם ָיְצאּו ִמן ַהֶחֶדר, ְוַאֲחֵרי ּדַ ר ִהְסּתַ ֲאׁשֶ ְמעֹון". ּכַ ִ ִמּשׁ
ְמעֹון,  ִ ֶסף ִמּשׁ ָּיִנים: "ְסִליָחה, ָטִעינּו, ְראּוֵבן לֹא ָלָוה ּכֶ ֵהם ָחְזרּו ְוָאְמרּו ַלּדַ

נּו ֵמָהֵעדּות ַהּקֹוֶדֶמת". ִוי. ָאנּו רֹוִצים ְלִהְתָחֵרט ְוַלֲחזֹור ּבָ א ִמּלֵ ֶאּלָ

ָּיִנים ָאְמרּו ָלֶהם: "ֵאיְנֶכם ְיכֹוִלים ְלִהְתָחֵרט, ֵעד ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתָחֵרט  ַרם, ַהּדַ ּבְ
ָבר ָאַמר ֶאת ֵעדּותֹו". ּכְ ַאֲחֵרי ׁשֶ

יד". יד - ׁשּוב ֵאינֹו חֹוֵזר ּוַמּגִ ִהּגִ יָון ׁשֶ ה: "ּכֵ ֲהָלָכה זֹו ְמכּוּנָ
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ף נ"ב: ַטֲעַנת "ֲחָזָקה" ּדַ

י?" ְוִאילּו  ּלִ ֶדה ׁשֶ ּשָׂ ה ּבַ ה עֹוׂשֶ ִאם ָאָדם ּתֹוֵבַע ֶאת ֲחֵברֹו ְואֹוֵמר: "ָמה ַאּתָ
ין ֶלָחֵבר: "ָהֵבא ֶאת  ית ַהּדִ ָך!" אֹוֵמר ּבֵ ֶהָחֵבר אֹוֵמר: "ָקִניִתי אֹותֹו ִמּמְ
ֶדה, ַאְך ִאם ֵאיְנָך ֵמִביא ֶאת  ִניָת ֶאת ַהּשָׂ ּקָ ִכיָרה ְותֹוִכיַח ׁשֶ ַטר ַהּמְ ׁשְ
ֶדה  ּשָׂ ָהה ּבַ ין ַרק ִאם ֶהָחֵבר לֹא ׁשָ ְך ַהּדִ ֶדה". ּכָ ָטר - ֵצא ֵמַהּשָׂ ְ ַהּשׁ
ִנים ְלָפחֹות, ֵיׁש לֹו  לֹוׁש ׁשָ ֶדה ׁשָ ּשָׂ ָהה ּבַ ִנים, ֲאָבל ִאם הּוא ׁשָ לֹוׁש ׁשָ ׁשָ
ֲהֵרי ִאם הּוא לֹא ָקָנה אֹותֹו, ַהּמֹוֵכר  ּלֹו, ׁשֶ ֶדה ׁשֶ ַהּשָׂ "ֲחָזָקה", ְרָאָיה, ׁשֶ
ַתק  אן?", ְוִאם הּוא ׁשָ ה ּכָ ה עֹוׂשֶ ָמן: "ָמה ַאּתָ ָבר ָהָיה מֹוֶחה ּבֹו ִמּזְ ּכְ

ְרֶאה הּוא ָמַכר לֹו אֹותֹו. ּנִ ִנים ּכַ לֹוׁש ׁשָ ׁשָ

יד  ָאָדם ֵאינֹו ַמְקּפִ ים ְרִגיִלים, ֲאָבל ֵיׁש ִלְפָעִמים ׁשֶ ֲאָנׁשִ ין ּבַ ְך ַהּדִ ּכָ
עֹוֵבד  ל "ָאִריס" - ּפֹוֵעל ׁשֶ ּלֹו, ְלָמׁשָ ֶדה ׁשֶ ד ֶאת ַהּשָׂ הּו ְמַעּבֵ ִאם ִמיׁשֶ
יֹום ִמן  ל ֵחֶלק ֵמַהְיבּול. ָאִריס ֵאינֹו ָיכֹול ִלְטעֹון ּבְ ֶדה ְוהּוא ְמַקּבֵ ּשָׂ ּבַ
י ֵיׁש ִלי ֲחָזָקה  ין ְלַהֲאִמין ִלי, ּכִ ית ַהּדִ ֶדה ְוַעל ּבֵ ַהָּיִמים "ָקִניִתי ֶאת ַהּשָׂ
ין   ית ַהּדִ ֶזה ּבֵ ִמְקֶרה ּכָ ֶדה". ּבְ ד ֶאת ַהּשָׂ ִנים ֲאִני ְמַעּבֵ ה ׁשָ ּמָ ָבר ּכַ ּכְ ׁשֶ
ָעִלים לֹא  ַהּבְ רּור ׁשֶ ּבָ יָון ׁשֶ לּום, ִמּכֵ ָוה ּכְ ָך ֵאיָנּה ׁשָ ּלְ ֹיאַמר לֹו: "ַהֲחָזָקה ׁשֶ

ֶדה".  ּשָׂ ֲעבֹוד ּבַ ּתַ ָך, ְלֵהֶפְך, הּוא רֹוֶצה ׁשֶ ִיְמֶחה ּבְ

רּויֹות ִלְקנֹות ַקְרַקע ף נ"א: ָהֶאְפׁשָ ּדַ

ּלֹו, ּוְלַאַחר ְזַמן ָמה  ְגָרׁש ׁשֶ יֹום ִמן ַהָּיִמים ֶהְחִליט ְראּוֵבן ִלְמּכֹור ֶאת ַהּמִ ּבְ
ָרִטים ׁשֹוִנים  ם ַעל ּפְ בּו ְראּוֵבן ְוַהּקֹוֶנה ְלַסּכֵ ְתִאים. ָיׁשְ ִנְמָצא ַהּקֹוֶנה ַהּמַ
ָהִעְסָקה  יֵניֶהם ׁשֶ חֹום ְוֶהְחִליטּו ּבֵ ר ֵהם ָלֲחצּו ָיַדִים ּבְ ִכיָרה, ְוַכֲאׁשֶ ל ַהּמְ ׁשֶ

ְגָרׁש. ֶאְקֶנה ֶאת ַהּמִ ָמן ׁשֶ יַע ַהּזְ ֵעת ִהּגִ ְסגּוָרה, ָאַמר ַהּקֹוֶנה: ּכָ

ּתֹו.  ה לֹו ִאׁשְ ְגָרׁש?", ָלֲחׁשָ ָמן ִלְקנֹות ֶאת ַהּמִ יַע ַהּזְ ִהּגִ ָּוָנְתָך ׁשֶ "ַמה ּכַ
ִּיְמּכֹור ָלנּו  ְמנּו ִעם ַהּמֹוֵכר ׁשֶ ַנַחת: "ָאְמָנם ִסיּכַ יר ָלּה ּבְ ַהּקֹוֶנה ִהְסּבִ
ה  ה ִקְנָין עֹוד לֹא ָעַרְכנּו", ְוָכל עֹוד לֹא ַנֲעׂשָ ְגָרׁש, ֲאָבל ַמֲעׂשֵ ֶאת ַהּמִ

ָדִדים ְלִהְתָחֵרט. אי ַאַחד ַהּצְ ַ ִקְנָין ַרּשׁ

רּויֹות ִלְקנֹות  ַדף מ"ב ָלַמְדנּו ַעל ַאַחת ָהֶאְפׁשָ יַצד קֹוִנים ַקְרַקע? ּבְ ּכֵ
רּויֹות נֹוָספֹות: י ֶאְפׁשָ ּתֵ ַמֲאָמר ֶזה ִנְלַמד ַעל ׁשְ ַקְרַקע - ִקְנַין ֲחָזָקה. ּבְ

ְרַקע ְוָכְך הּוא קֹוֶנה אֹוָתּה. ם ַלּמֹוֵכר ֶאת ְמִחיר ַהּקַ ּלֵ ֶסף - ַהּקֹוֶנה ְמׁשַ ִקְנַין ּכֶ

י ָמכּור ַלּקֹוֶנה".  ּלִ לֹוִני ׁשֶ ֶדה ּפְ ָטר: "ֲהֵרי ׂשָ ְ ּשׁ ָטר - ַהּמֹוֵכר ּכֹוֵתב ּבַ ִקְנַין ׁשְ
ְרַקע עֹוֶבֶרת ְלַבֲעלּותֹו. ָטר ְוָכְך ַהּקַ ְ ֲאִריְך ּומֹוֵסר לֹו ֶאת ַהּשׁ הּוא ְמַצֵּין ֶאת ַהּתַ

ים  ֵאין לֹו יֹוְרׁשִ ְפָטר ׁשֶ ף נ"ג: ַהּנִ ּדַ

ר ְראּוֵבן ָהַלְך  ֲאׁשֶ דֹות ּוְכָרִמים. ּכַ ָפר - ׂשָ ּכְ ים ּבַ ִלְראּוֵבן ָהיּו ְנָכִסים ַרּבִ
ְמעֹון ּבֹוֶנה  ּלֹו ֵהם ָראּו ֶאת ׁשִ ָפר ָחְזרּו ְמַהַהְלָוָיה ׁשֶ י ַהּכְ ְלעֹוָלמֹו ְוַאְנׁשֵ
ְך?  ה ּכָ ה עֹוׂשֶ ֲאלּו אֹותֹו: ַמּדּוַע ַאּתָ ָ ּשׁ ׁשֶ ל ְראּוֵבן. ּכְ ִית ׁשֶ ֵדר ְסִביב ַהּבַ ּגָ
ים, ָלֵכן ֲאִני רֹוֶצה  ְלמּוד, ֵאין לֹו יֹוְרׁשִ יב: "ְראּוֵבן ָהָיה ָאָדם ּגַ הּוא ֵהׁשִ
ֵדר  ִניִתי ּגָ יִתי ִקְנַין "ֲחָזָקה" - ּבָ ּלֹו ּוְלִפיָכְך ָעׂשִ ְנָכִסים ׁשֶ ִלְזּכֹות ּבַ

תנועת "מן העיר אל הכפר"
תנועת "מן העיר אל הכפר" הוקמה 
המאה  של  ה-50  שנות  בראשית 
ה-20 על ידי דוד בן גוריון, כדי לעודד 
מעבר של תושבים ותיקים מיישובים 
עירוניים אל ההתיישבות החקלאית. 
בעקבות העלייה ההמונית נוצר ביקוש 
רב למזון והיה צורך בהגדלת המגזר 
החקלאי. הממשלה הקימה מושבים 
רבים לעולים, אך אלו סבלו מקשיים 
ההתיישבות  את  לעודד  כדי  רבים. 
במושבים ביקשה המדינה גם מהתושבים 
הוותיקים לעבור למושבים, ובכך לקחת 
חלק במאמץ החקלאי. כמו כן, המעבר 
נועד לפתור את בעיית האבטלה בערים. 
תנועת  במסגרת  פעלה  התנועה 
והובילה בתוך שנתיים  המושבים, 
לקליטת כ-800 משפחות חדשות 
במושבים קיימים, ולהקמת עשרה 
מושבים חדשים שבהם התיישבו עוד 

כ-800 משפחות.

מן ההיסטוריה
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ְרַקע ִביָאה ּתֹוֶעֶלת ַלּקַ ּמְ ה ׁשֶ עּוּלָ ף נ"ד: ּפְ ּדַ

ְרַקע  ּקַ ה ּבַ ִאם ַהּקֹוֶנה עֹוׂשֶ ָעִמים ֲאָחדֹות ַעל ִקְנַין "ֲחָזָקה", ׁשֶ ָלַמְדנּו ּפְ
ְרַקע. ָכְך הּוא קֹוֶנה ֶאת ַהּקַ ָעִלים ֶהָחָדׁש, ּבְ הּוא ַהּבְ ְרִאים ׁשֶ ּמַ ים ׁשֶ ַמֲעׂשִ

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

ָּיְך לֹו. ֵאינֹו ׁשַ ׁשֶ

ל  עּוּלֹות ֲאָחדֹות ְוקֹוֵבַע ִאם ֵהן ֲחָזָקה ׁשֶ ְלמּוד ְמָפֵרט ּפְ ַדף ֶזה ַהּתַ ּבְ
ִביָאה ּתֹוֶעֶלת  ּמְ ה ׁשֶ עּוּלָ ַרק ּפְ ֵני ׁשֶ ל ִקְנָין, ִמּפְ ֵאיָנן ֲחָזָקה ׁשֶ ִקְנָין, אֹו ׁשֶ
ּצֹוֵמַח  ל, ִאם ֵיׁש ֶחְלַקת ֲאָדָמה ׁשֶ ל ִקְנָין. ְלָמׁשָ ֶבת ֲחָזָקה ׁשֶ ְרַקע ֶנְחׁשֶ ַלּקַ
הּוא  יו הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ֶקל ְוַעְכׁשָ יַע ָאָדם ְוָקַצץ ֲעָנִפים ֵמַהּדֶ ֶקל ְוִהּגִ ּה ּדֶ ּבָ
לּוי: ִאם הּוא ָקַצץ ֶאת  ָבר ּתָ ֵּון ִלְקנֹות אֹותֹו, ַהּדָ ה ִקְנַין ֲחָזָקה ְוִהְתּכַ ָעׂשָ
ִציָצה הּוא  ה ַהּקְ ֶקל ַמֲעׂשֵ ּמֹוִעיָלה ִלְצִמיַחת ַהּדֶ צּוָרה ׁשֶ ָהֲעָנִפים ּבְ
ה ֲחָזָקה, ֲאָבל ִאם הּוא ָהָיה ָצִריְך ֶאת ָהֲעָנִפים ְוָלֵכן הּוא ָקַצץ  ַמֲעׂשֵ
הּוא ָקַצץ?  ה ׁשֶ ב ֲחָזָקה. ֵאיְך יֹוְדִעים ָמה ַהִסיּבָ ָבר ֶנְחׁשָ אֹוָתם ֵאין ַהּדָ
ֵּון ִלְגֹזם  הּוא ִהְתּכַ אי ׁשֶ ַוּדַ ֶקל ָסִביב ָסִביב, ּבְ ּדֶ ִאם הּוא ָקַצץ ֲעָנִפים ּבַ
ד ֶאָחד,  יַח אֹותֹו, ֲאָבל ִאם הּוא ָקַצץ ֲעָנִפים ַרק ִמּצַ ּבִ ֶקל ּוְלַהׁשְ ֶאת ַהּדֶ

ָהָיה ָזקּוק ָלֲעָנִפים. ֵני ׁשֶ הּוא ָנַטל אֹוָתם ַרק ִמּפְ רּור ׁשֶ ּבָ

בס"ד
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ֶדה ק ֶאת ַהּשָׂ ַחּלֵ ּמְ ִביל ׁשֶ ְ ף נ"ה: ַהּשׁ ּדַ

ִאיר ֵחֶלק  ֶדה ָצִריְך ְלַהׁשְ ַעל ׂשָ ּבַ ְך ׁשֶ ָאה ִמְתַקֶּיֶמת ַעל ְיֵדי ּכָ ִמְצַות ּפֵ
ֲעִנִּיים יּוְכלּו ָלַקַחת ֵמַהְיבּול  ֵדי ׁשֶ ֶדה ְולֹא ִלְקֹצר אֹותֹו, ּכְ ִמיבּול ַהּשָׂ
ֶדה  ָכל ׂשָ ִאיר ּבְ דֹות? הּוא ַמׁשְ ֵני ׂשָ ֵּיׁש לֹו ׁשְ ה ִמי ׁשֶ ְלַעְצָמם. ּוָמה עֹוׂשֶ

ָאה ָלֲעִנִּיים. ּפֵ

דֹות  ְפָעִמים ֵיׁש ׂשָ ּלִ ּה ֶנֱאַמר ׁשֶ ָאה, ּבָ ֶכת ּפֵ ּסֶ ָנה ִמּמַ ַדף ֶזה מֹוִפיָעה ִמׁשְ ּבְ
ָאה, ֲאָבל  ֶדה ֶאָחד ְלִעְנַין ִמְצַות ּפֵ ִבים ׂשָ ֵהם ֶנְחׁשָ ָהָיה ִנְרֶאה ִלְכאֹוָרה  ׁשֶ ׁשֶ
ָכל ֶאָחד ֵמֶהם. ָאה ּבְ ִאיר ּפֵ דֹות ְוָצִריְך ְלַהׁשְ ֵני ׂשָ ִבים ׁשְ ֶעֶצם ֵהם ֶנְחׁשָ ּבְ

ה  ַעל ַקְרַקע ָקׁשָ חֹוֶצה אֹותֹו ָערּוץ ָעמֹוק, ְוהּוא ּבַ ֶדה ׁשֶ ל, ִאם ֵיׁש ׂשָ ְלָמׁשָ
ַנִים.  ֶדה ִלׁשְ ק ֶאת ַהּשָׂ ֵאיָנּה ְראּוָיה ִלְזִריָעה, ֲהֵרי הּוא ְמַחּלֵ ְוַסְלִעית ׁשֶ
ִביל ָרָחב  ְ ֶדה - ִאם ַהּשׁ חֹוֶצה ֶאת ַהּשָׂ ִביל ׁשֶ ם ִאם ֵיׁש ׁשְ ין ַקָּים ּגַ אֹותֹו ַהּדִ
ק ֶאת  ְקִביעּות, הּוא ְמַחּלֵ ים ּבִ ע ַאּמֹות ְועֹוְבִרים ּבֹו ֲאָנׁשִ ְלָפחֹות ַאְרּבַ

ֶדה. ל ַהּשָׂ ָכל ֵחֶלק ׁשֶ ָאה ּבְ ַנִים ְוָצִריְך ְלהֹוִתיר ּפֵ ֶדה ִלׁשְ ַהּשָׂ

מתולדותיו
זאב וילנאי

)תר"ס-תשמ"ח, 1900-1988( 

ז"ל  וילנאי  זאב 
ן  ו היסטורי היה 
וגיאוגרף ישראלי, 
מגדולי חוקרי ארץ 
ישראל ועתיקותיה 
בדורות האחרונים, 
חתן פרס ביאליק 
ישראל.  פרס  ו
וילנאי נולד בקישינב 
ועלה לארץ בגיל 6. 

הוא למד במכללה ע"ש ילין, וכן בלונדון 
ובפילדלפיה. במהלך חייו כתב ספרים, 
מאמרים ומחקרים רבים בנושא חקר 
ישראל ועתיקותיה, ביניהם "מדריך ארץ 
ישראל" ואנציקלופדיית "אריאל". כמו כן, 
נודע וילנאי בסיורים הרבים שהדריך בכל 
רחבי הארץ, בהרצאותיו על טבע הארץ 
ותולדותיה ובפעולתו להנחלת אהבת הארץ 
לשומעיו. לאחר מלחמת ששת הימים היה 
ממייסדי "התנועה למען ארץ ישראל 
השלמה". וילנאי עמד בראש המועצה 
בוועדת  היה חבר  לשימור אתרים. 
השמות הממשלתית, והיה אחראי לרבים 

משמות היישובים בישראל.

ָּיְך ִלי". ּלֹו ׁשַ ִית ׁשֶ יו ַהּבַ ִביב ְוַעְכׁשָ ִמּסָ

ים. ִאם ֵאין לֹו ְיָלִדים,  ֵאין לֹו יֹוְרׁשִ ְמעֹון: ֵאין ְיהּוִדי ׁשֶ יר ְלׁשִ ֲאָבל ָהַרב ִהְסּבִ
ֵני ַהּדֹוִדים  ם ַאִחים ֵאין לֹו, ָאז ָהַאְחָיִנים אֹו ּבְ ים אֹותֹו. ִאם ּגַ ּלֹו יֹוְרׁשִ ַאִחים ׁשֶ
ִנִּיים  ֵני ּדֹוִדים ׁשְ ָאָדם ֵאין ֲאִפּלּו ָקרֹוב-ָרחֹוק ּבְ ּלְ ֵכן ׁשֶ ים אֹותֹו. לֹא ִיּתָ יֹוְרׁשִ

ּלֹו. ים ׁשֶ ִית ּוְנָבֵרר ִמי ַהּיֹוְרׁשִ ה. ֵצא ֵמַהּבַ אֹו ֲאִפּלּו יֹוֵתר ְרחֹוִקים ִמּזֶ

ִנים,  ִלי ּבָ ֵּיר ְוִנְפַטר ּבְ ִהְתּגַ ר ׁשֶ ים - ּגֵ ִלי יֹוְרׁשִ ָאָדם ָימּות ּבְ ֵיׁש ַרק אֹוֶפן ֶאָחד ׁשֶ
ים אֹותֹו  ְכִרים ֵאיָנם יֹוְרׁשִ ּלֹו ַהּנָ רֹוִבים ׁשֶ ַהּקְ ֵני ׁשֶ ים, ַמּדּוַע? ִמּפְ ֵאין לֹו יֹוְרׁשִ
ֶהם. ֶזה ְנָכָסיו ֶהְפֵקר ְוָכל ַהּקֹוֵדם זֹוֶכה ּבָ ִמְקֶרה ּכָ ּוְקרֹוִבים ְיהּוִדים ֵאין לֹו. ּבְ

זאב וילנאי בצעירותו,
)Wikipedia( 1935
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בס"ד

דבר תורה לשולחן שבת

יד - ׁשּוב ֵאינֹו  ִהּגִ יָון ׁשֶ מה פירוש הכלל "ּכֵ א. 
יד", וכיצד הוא מתקיים בבית הדין? חֹוֵזר ּוַמּגִ
ֵני ּדֹורֹו "ִסיַני"? יֵדי ּבְ ה ּבִ מדוע ַרב יֹוֵסף ּכּוּנָ ב. 

מהן שלוש האפשרויות לעשות ִקְנָין  ג. 
בקרקע?

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא מ"ט- נ"ה

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

א ֶאת  ָ י ִתׂשּ פרשת "כי תישא" פותחת במצוות נתינת מחצית השקל: "ּכִ
ְפקֹד אָֹתם ְולֹא  ָרֵאל ִלְפֻקֵדיֶהם ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו ַלה' ּבִ ֵני ִיׂשְ רֹאׁש ּבְ
ֻקִדים ַמֲחִצית  ל ָהעֵֹבר ַעל ַהּפְ נּו ּכָ ְפקֹד אָֹתם. ֶזה ִיּתְ ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ּבִ
רּוָמה לה'". ֶקל ּתְ ֶ ֶקל ַמֲחִצית ַהׁשּ ֶ ָרה ַהׁשּ ִרים ּגֵ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ֶעׂשְ ׁשֶ ֶקל ּבְ ֶ ַהׁשּ

רבי יעקב בן אשר, שנולד ופעל בגרמניה במאה ה-13 וה-14, כותב 
בפירושו "בעל הטורים" הערה יפה על המילה: "ְוָנְתנּו". את המילה 
הזו אפשר לקרוא מההתחלה לסוף וגם מהסוף להתחלה, ובשתי 
האפשרויות תצא המילה - "ְוָנְתנּו", דהיינו - שכל מה שאדם נותן 
לצדקה - יחזור אליו בדרך זו או אחרת, ולעולם לא יחסר לו כלום 

בגלל שנתן מכספו לצדקה.

"ד
דמויות השנה בחמ

הרב שלמה גורן זצ"ל
במהלך מלחמת העצמאות יצאה פלוגה של חיילים 
דתיים לתקוף את כיס פלוג'ה ואת עיראק אל-מנשייה, 
בדרום הארץ. הלילה היה גשום מאוד, הנשק שבידיהם 
נרטב והתקלקל, וכתוצאה מכך כולם נפלו בקרב 
וגופותיהם נותרו בידי הערבים. הרב שלמה גורן ביקש 
מדוד בן גוריון שיסדר לו אפשרות להגיע למקום כדי 
לברר את זהות הנופלים ואת גורלם, והוא אכן נפגש עם 
גמל עבד אל-נאצר, שהיה אז קצין בצבא המצרי ולימים 
נהיה נשיא מצרים. למרות שחשש לחייו, נסע איתו 
הרב גורן אל לב שטח האויב, תוך כדי כניסה לשדה 
מוקשים וסכנת נפשות של ממש. נאצר נהג בו כבוד 
גדול ואף הצטלם יחד איתו. לאחר מאמצים מרובים, 
הצליח הרב גורן לראות את קבר האחים שבו נקברו 
החיילים היהודים, והתברר לו שאכן לא היו ניצולים, את 
המידע הזה הוא מסר לבני משפחות החיילים שרצו 

לדעת מה עלה בגורל יקיריהם.

*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. המושגים והשמות הבאים נכתבו בכתב אתב"ש. פענחו אותם!

עתש פמכטתם 

יט צזמג תך צלוג

יפבש חרפכץ

דטמט לחו 

גש מפחו

״שתבאחידת

. 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.


