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ָתִרים ין ַהּבְ ְבִרית ּבֵ הּוְבְטחּו ּבִ ף נ"ו: ַהֲאָרצֹות ׁשֶ ּדַ

"ה ִהְבִטיַח ְלַאְבָרָהם  ּבָ ית ַהּקָ ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ ָתִרים ּבְ ין ַהּבְ ְבִרית ּבֵ ּבִ
י  ִנּזִ יִני ְוֶאת ַהּקְ ים: "ֶאת ַהּקֵ ָרה ַעּמִ ל ֲעׂשָ ְרעֹו ִייַרׁש ֶאֶרץ ׁשֶ ּזַ ָאִבינּו ׁשֶ
י ְוֶאת ָהְרָפִאים. ְוֶאת ָהֱאֹמִרי ְוֶאת  ִרּזִ י ְוֶאת ַהּפְ ְדֹמִני. ְוֶאת ַהִחּתִ ְוֵאת ַהּקַ

י ְוֶאת ַהְיבּוִסי". ׁשִ ְרּגָ ַנֲעִני ְוֶאת ַהּגִ ַהּכְ

ים. ֶאת  ְבָעה ַעּמִ ָרֵאל ִנְכְנסּו ָלָאֶרץ, ֵהם ָיְרׁשּו ַרק ׁשִ ֵני ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ פֹוַעל, ּכְ ּבְ
ְבׁשּו. י ְוַקְדֹמִני, ֵהם לֹא ּכָ ים: ֵקיִני, ְקִנּזִ ַאְרצֹות ָהַעּמִ

ָבר  ּכְ ְקָלט ׁשֶ ׁש ָעֵרי ַהּמִ ָעִתיד ָלבֹוא יֹוִסיפּו ַעל ׁשֵ ּלְ ּתֹוָרה ֶנֱאַמר, ׁשֶ ּבַ
ֶאת ֶהָעִרים ָהֵאּלּו יֹוִסיפּו  "ם ּכֹוֵתב ׁשֶ לֹוׁש ָעִרים. ָהַרְמּבַ ַקָּימֹות עֹוד ׁשָ
ְדֹמִני, ֶשהּוְבְטחּו ְלַאְבָרָהם  י ְוַהּקַ ִנּזִ יִני, ַהּקְ ַאְרצֹות ַהּקֵ יַח ּבְ ׁשִ ימֹות ַהּמָ ּבִ

ת אֹוָתן. ָאִבינּו, ַוֲאַנְחנּו עֹוד ֲעִתיִדים ָלֶרׁשֶ

ל ֶאת ֶאֶרץ ֱאדֹום,  ו ִקּבֵ ו ְולֹוט: ֵעׂשָ יְנַתִים ָיְרׁשּו ֶאת אֹוָתן ָהֲאָרצֹות ֵעׂשָ ּבֵ
ְדֹמִני.  י ְוַהּקַ ִנּזִ יִני, ַהּקְ ֵהן ַאְרצֹות ַהּקֵ ְולֹוט - ֶאת ַעּמֹון ּומֹוָאב, ׁשֶ

ֵני ַאִחים ֵעִדים ף נ"ז: ׁשְ ּדַ

רֹוִבים  ּקְ י ַהּתֹוָרה קֹוַבַעת ׁשֶ סּוִלים ְלָהִעיד ֵעדּות ַיַחד, ּכִ ֵני ַאִחים ּפְ ְ ּשׁ
ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלִהְצָטֵרף ִלְהיֹות ֵעִדים. 

ֶדה, ָעַבד אֹותֹו  ׂשָ ֶהְחִזיק ּבְ א: ָאָדם ׁשֶ ב ַהּבָ ּצָ ם ַהּמַ ִעם ֹזאת, ָיכֹול ְלִהיָּוֵצר ּגַ
ֶדה  ַהּשָׂ ֶ ָבר ְמַהֶּוה הֹוָכָחה ּשׁ ַהּדָ רֹוָתיו, ָיכֹול ִלְטעֹון ׁשֶ ִנים ְוָאַכל ִמּפֵ לֹוׁש ׁשָ ׁשָ
הּוא  ֵּיׁש לֹו ֲחָזָקה הּוא ָצִריְך ְלָהִביא ֵעִדים ׁשֶ ֵדי ְלהֹוִכיַח ׁשֶ ַבֲעלּותֹו. ּכְ ּבְ

ֶדה. ּשָׂ ָאֵכן ֶהְחִזיק ּבַ

ֶדה  ּשָׂ ָראּו אֹותֹו ּבַ אֹותֹו ָאָדם לֹא ַחָּיב ְלָהִביא ַדְוָקא זּוג ֵעִדים ֶאָחד ׁשֶ
ה זּוגֹות ֵעִדים,  לֹוׁשָ ם ְלָהִביא ׁשְ ר ּגַ א ֶאְפׁשָ ִנים, ֶאּלָ ָ לֹוׁש ַהּשׁ ל ׁשְ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ּבְ
הּוא ֶהְחִזיק  ל ָהֵעדּוּיֹות ֵנַדע ׁשֶ ל ֶאת ּכָ ַקּבֵ ּנְ ׁשֶ ָנה ֲאֶחֶרת - ּכְ ל זּוג ַעל ׁשָ ּכָ

ִנים ְוֵיׁש לֹו ֲחָזָקה. לֹוׁש ׁשָ ׁשָ

ַאַחד ַהּזּוגֹות ֵמִעיד ָאח ֶאָחד, ּוְבזּוג  ָעָיה ִאם ּבְ ל ּבְ ֶזה ֵאין ּכָ אֹוֶפן ּכָ ּבְ
ֵני ַאִחים ְמִעיִדים  ְ ּשׁ ב ׁשֶ ָבר ֶנְחׁשָ ֵאין ַהּדָ ֵני ׁשֶ ִני, ִמּפְ ַאֵחר ֵמִעיד ָאח ׁשֵ

ֵעדּות ַאַחת.

מן התלמוד
סדר נזיקין, 

מסכת בבא בתרא, דף נ״ו

"מאי חצובא? אמר רב יהודה אמר רב: שבו 
תיחם יהושע לישראל את הארץ. ואמר רב 
יהודה אמר רב: לא מנה יהושע אלא עיירות 

העומדות על הגבולין". 

הסבר: רב יהודה אמר בשם רב, שיהושע בן נון 
השתמש בצמח החצב כדי לסמן את גבולות 
השבטים השונים. כמו כן אמר, שיהושע כתב 
בספרו רק את אותן עיירות העומדות על הגבולות, 
כדי שיהיה ניכר איפה עוברים גבולות השבטים.

חצובא – חצב
אבני זוטרתא –אבנים קטנות

אבני רברבתא – אבנים גדולות
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סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא נ"ו- ס"ב
פרשת ויקהל- פקודי | כ"א- כ"ז באדר )19-25 למרץ(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

על המפה
ניר עם

ניר עם הוא קיבוץ בנגב הצפוני-מערבי, 
בין  לגבול  ממערב לשדרות, סמוך 
ישראל לרצועת עזה. אדמות הקיבוץ 
נרכשו על ידי משה סמילנסקי והקרן 
הקיימת. הקיבוץ הוקם בשנת תש"ג )1943( 
על ידי קבוצת "ניר חיים" - חברי ארגון 
גורדוניה שעלו מבסרביה   . בשנים הבאות 
הצטרפו לקיבוץ גם עולים מארגנטינה 
וצרפת. בשנת תש"ו )1946( שונה שם 
היישוב לניר עם, כסמל ל"ניר של חלוצי 
העם המפלסים דרך להתיישבות המוני 
ישראל באזור רחב ידיים זה" . בקיבוץ 
נמצא "מוזיאון המים וביטחון הנגב" המתאר 
את פרשת מציאת המים באזור ועמידת 
המקום במלחמת העצמאות. ליד ניר עם 
נמצאת גבעת תצפית לעבר רצועת עזה, 
ועליה פסל מתכת של פרש וסוסו. הפסל 
שהוקם לזכר שומר השדות יעקב )ינצ'יק( 

גברי, חבר קיבוץ ניר עם.

גבעת הפרש ליד ניר עם
)Wikipedia, Avi1111(
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בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא נ"ח- נ"ט

ֵכִנים ְ ל ַהּשׁ ּזֹוֵרם ֶלָחֵצר ׁשֶ ְרֵזב ׁשֶ ף נ"ט: ַהּמַ ּדַ

ָּיְך ְלָאָדם ְמסּוָּים  ַ ִמְבֶנה ַהׁשּ ִלְפָעִמים ֲחָלִקים ּבְ
ֵכִנים ִמְתלֹוְנִנים  ְ ֵכָניו. ִאם ַהּשׁ ֲעלּוִלים ְלַהְפִריַע ִלׁשְ
ְך, ָצִריְך ְלָבֵרר ִאם ֵיׁש ְלאֹותֹו ָאָדם ְזכּות  ַעל ּכָ
ְלמּוד  ַדף ֶזה ַהּתַ הּוא. ּבְ מֹות ׁשֶ ְבֶנה ּכְ ְלהֹוִתיר ֶאת ַהּמִ
ּנּו ַמִים ְלתֹוְך ָחֵצר  ּיֹוְצִאים ִמּמֶ ַמְרֵזב ׁשֶ עֹוֵסק ּבְ

ֵכִנים. ְ ל ַהּשׁ ׁשֶ

יִעים  ֶזה ְוֵתֶכף ּוִמָּיד ַמּגִ ִאם ָאָדם קֹוֵבַע ַמְרֵזב ּכָ
הּוא ַמְפִריַע ָלֶהם, ֵהם צֹוְדִקים ְוחֹוָבה ְלָהִסירֹו.  ֵכִנים ְוטֹוֲעִנים ׁשֶ ְ ַהּשׁ
ה? )ְלַדַעת  קּוָפה ֲארּוּכָ ָבר ַקָּים ּתְ ין ִאם אֹותֹו ַמְרֵזב ּכְ ֲאָבל ַמה ַהּדִ
יַח  ֶזה ָסִביר ְלַהּנִ ִמְקֶרה ּכָ ִנים(. ּוְבֵכן, ּבְ לֹוׁש ׁשָ ֵחֶלק ֵמָהִראׁשֹוִנים ׁשָ
ְרֵזב  ל ַהּמַ ימּו ְלִקּיּומֹו ׁשֶ ֵכִנים ִהְסּכִ ְ ַהּשׁ ׁשֶ
ׁש ְלָהִסירֹו. ָבר ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַבּקֵ ְוֵהם ּכְ

ֵּיׁש סּוֵגי  ְלמּוד ׁשֶ ּתַ ִעם ֹזאת, לֹוְמִדים ּבַ
ַּיֲעִבירּו  ֵכִנים ְיכֹוִלים ִלְדֹרׁש ׁשֶ ְ ַהּשׁ ַמְרְזִבים ׁשֶ
חֹות  הּוא ּפָ אֹוֶפן ׁשֶ אֹוָתם ְלַצד ָאֵחר, ּבְ

ַיְפִריַע ָלֶהם.

ה זֹו  ם "ַמְרֵזב" - ִמּלָ ֵ אגב, ְמקֹור ַהּשׁ
ָמָעּה  ׁשְ ּמַ ים "ַמר", ׁשֶ י ִמּלִ ּתֵ ְ ֶבת ִמּשׁ ֻמְרּכֶ
ה  ָמָעּה נֹוֵזל. ֵמַעּתָ ׁשְ ּמַ ה, "ָזב", ׁשֶ ִטיּפָ
"ם(. ּבַ יל ִטיּפֹות )ַרׁשְ ָמעֹו: ַמּזִ "ַמְרֵזב" ַמׁשְ

ָלה ְכּפֵ ָנָאה ּוְמָעַרת ַהּמַ י ּבְ ף נ"ח: ַרּבִ ּדַ

ֵני  ָרֵאל, זֹאת ִמּפְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ָנָאה ָהָיה נֹוֵהג ְלַצֵּין ְמקֹומֹות ְקבּוָרה ּבְ י ּבְ ַרּבִ
ֶהן ָהיּו עֹוְסִקים  ּבָ ָהעֹוֵמד ֵמַעל ְמקֹום ְקבּוָרה ִנְטָמא, ּוִבְתקּופֹות ׁשֶ ׁשֶ
ֵדי  ִסיד ּכְ ָבִרים ּבְ רּוָמה, ָנֲהגּו ְלַצֵּין ֶאת ְמקֹום ַהּקְ ל ּתְ ָטֳהרֹות, ְלָמׁשָ ּבְ
ַעם ַאַחת  ּפַ ר ׁשֶ ְלמּוד ְמַסּפֵ בּוָרה. ַהּתַ קֹום ַהּקְ ָטעּות ִמּמְ ְמאּו ּבְ ּלֹא ִיּטָ ׁשֶ
ַטח  ֵדי ִלְבּדֹוק ֶאת ׁשֶ ָלה ּכְ ְכּפֵ ֵנס ִלְמָעַרת ַהּמַ ָנָאה ְלִהּכָ י ּבְ ָרָצה ַרּבִ
ֵנס  ָרָצה ְלִהיּכָ ׁשֶ ָבִרים. ּכְ ַמְעָלה ֵהיָכן ַהּקְ בּוָרה ּוְלַצֵּין ִמּלְ ְמקֹומֹות ַהּקְ
ַתח ֶאת ֱאִליֶעֶזר ֶעֶבד  ּפֶ ַגׁש ּבַ ּה ְקבּוִרים ָהָאבֹות, הּוא ּפָ ּבָ ָעָרה ׁשֶ ְלתֹוְך ַהּמְ
ׁש  ָנָאה ְמַבּקֵ ּבְ ה, ֵלְך ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ְוֶאמֹור לֹו ׁשֶ ׁשָ ַבּקָ ַאְבָרָהם, ְוָאַמר לֹו: ּבְ
ֵנס, ְוָאֵכן  ִּיּכָ ים ׁשֶ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִהְסּכִ ּפּור הּוא ׁשֶ ְך ַהּסִ ֵנס.  ֶהְמׁשֵ ְרׁשּות ְלִהיּכָ

ַטח  ָנָאה ִנְכַנס, ָמַדד ֶאת ׁשֶ י ּבְ ַרּבִ
י  ָעָרה ְוָיָצא. ְמַעְנֵין ָלַדַעת, ּכִ ַהּמְ
ָון,  חֹוֶדׁש ֶחׁשְ יֹום ִראׁשֹון, ט' ּבְ ּבְ
ִנים,  ׁשָ ְלַמְעָלה ְמ-840  ִלְפֵני 
ְמָעַרת  ל ּבִ ּלֵ "ם ְלִהְתּפַ ָזָכה ָהַרְמּבַ
ֶאֶרץ  ָהה ּבְ ָ ּשׁ ְזַמן ׁשֶ ָלה, ּבִ ְכּפֵ ַהּמַ
י-ָאז הּוא ָקַבע ְלַעְצמֹו  ָרֵאל, ּוִמּנִ ִיׂשְ

ָון ְליֹום טֹוב. ֶחׁשְ ֶאת ט' ּבְ

סרקו ברקוד זה 
לצפייה בסרטון 

על סוגיה זו 

קבוצת גורדוניה
גורדוניה היתה תנועת נוער ציונית 
גורדון:  א"ד  של  בערכיו  שדגלה 
הגשמה, ציונות עובדת וחינוך האדם. 
גורדוניה הוקמה בגליציה בשנת תרפ"ה 
)1925( והיו לה סניפים בארצות רבות 
בעולם. חבריה החלו לעלות ארצה 
בשנת תרפ"ט )1929(. בהמשך דרכה 
התמזגה גורדוניה עם פלגים אחרים 
ותנועות אחרות, עד שבשנת תרי"ט 
)1959( התגבשה לתנועת "הנוער 
העובד והלומד". בוגריה הקימו מספר 
קיבוצים בארץ, ביניהם חניתה, כפר 
החורש ורמת דוד בצפון, במישור החוף 
את נווה ים, מעין צבי, משמרות ומשמר 
השרון, חולדה ומעלה החמישה באזור 
ירושלים, מסדה שבעמק הירדן, ניר עם 

ואורים שבנגב.

מן ההיסטוריה

הכשרה בגורדוניה בפולין, ערב שבת לקראת העלייה 
לארץ ישראל ב-1947

)Family album - לאה גריידי טננבאום(
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ג? ף ס"א: ְלִמי ַשָּיְך ַהּגַ ּדַ

קֹום  ְמעֹון ְלָהִביא ַלּמָ ִית. ְלַאַחר ְזָמן ָמה, ֵהֵחל ׁשִ ְמעֹון ּבַ ְראּוֵבן ָמַכר ְלׁשִ
ָרָאה ֹזאת ְראּוֵבן הּוא  ׁשֶ ג. ּכְ ֵדי ִלְבנֹות קֹוָמה נֹוֶסֶפת ַעל ַהּגַ ִנָּיה ּכְ חֹוְמֵרי ּבְ
ֲאִני מֹוֵכר ְלָך  ְמנו ׁשֶ ִית. לֹא ִסיּכַ י ַרק ֶאת ַהּבַ ְמעֹון: "ֲאִני ָמַכְרּתִ ָאַמר ְלׁשִ
ג".  ם ֶאת ַהּגַ י ּגַ ּנִ ְקֶנה ִמּמֶ ה רֹוֶצה ִלְבנֹות ָעָליו, ּתִ ג, ִאם ַאּתָ ם ֶאת ַהּגַ ּגַ

ַרק ִאם  ָנה - ׁשֶ ׁשְ ּמִ תּוב ּבַ ּכָ ְך ַעל ָמה ׁשֶ ּמֵ הּוא ִמְסּתַ ְמעֹון ּתֹוְך ׁשֶ ָעָנה לֹו ׁשִ
ְמפֹוָרש  ְפֵני ַעְצמֹו, ָצִריְך ְלַצֵּין ּבִ ג ַמֲעֶקה, ְוהּוא ָמקֹום ָחׁשּוב ּבִ ֵיׁש ַלּגַ
ג הּוא ֵחֶלק ָטֵפל  לֹא ֵכן, ַהּגַ ג. ֲאָבל ּבְ ם ֶאת ַהּגַ ִכיָרה ּכֹוֶלֶלת ּגַ ַהּמְ ׁשֶ

ג. ִכיָרה ּכֹוֶלֶלת ֶאת ַהּגַ ִית - ַהּמְ ִמים ַעל ְקִנַּית ּבַ ַסּכְ ִית, ּוְכֶשּמְ ַלּבַ

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא ס׳- ס"ב

ף ס"ב: "ַרב יֹוֵסף" ּדַ

ה ִלְהיֹות  ִהְתַמּנָ ל ַרב יֹוֵסף, ׁשֶ ִאים ׁשֶ יו ַהּנָ ר ַעל ַמֲעׂשָ ְלמּוד ְמַסּפֵ ַהּתַ
יּבּוד הֹוִרים. ִמְצַות ּכִ יֹוֵתר ּבְ יד ּבְ ָהָיה ַמְקּפִ אי ְצָדָקה ַלֲעִנִּיים, ְוַגם ׁשֶ ּבַ ּגַ

ל ַמה  ַכח ֶאת ּכָ ַעם ָחָלה ַרב יֹוֵסף ְוׁשָ ים. ּפַ ל ַרב יֹוֵסף לֹא ָהיּו ַקּלִ ַחָּייו ׁשֶ
יו.  ַמע ִמּפִ ָ ּשׁ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ׁשֶ ִמיד ֶאת ּדִ יר לֹו ּתָ ְלִמידֹו ָהָיה ַמְזּכִ ֵּיי ּתַ ַמד, ְוַאּבַ ּלָ ֶ ּשׁ
ּתֹוָרה ּוְלַנֵהל  ם ִעיֵּור ּוְבָכל זֹאת, הּוא לֹא ִנְמַנע ִמַלֲעסֹוק ּבַ ַרב יֹוֵסף ָהָיה ּגַ
ה  ָנה. ַאֲחָריו ִהְתַמּנָ ִדיָתא 22 ׁשָ יַבת ּפּוְמּבְ רֹאׁש ְיׁשִ יָבה. ֲחֵברֹו ָרָבה ָעַמד ּבְ ְיׁשִ
ר  ָנַתִים ָוֵחִצי. ְמסּוּפָ ׁשְ ְפִקיד ּכִ ּתַ יֵהן ּבַ יָבה, ְוהּוא ּכִ ַרב יֹוֵסף ְלָראׁשּות ַהְּיׁשִ
ָרת.  ְנַהר ּפְ ר ּבִ ׁשֶ ת ַהּגֶ יּפַ ָרה ּכִ ּבְ ְפַטר ַרב יֹוֵסף ִנׁשְ ּנִ ֵעת ׁשֶ י ּבְ ְלמּוד ּכִ ּתַ ּבַ
יק. עֹוד ִלְפֵני  ּדִ ִטיַרת ַהּצַ ַצַער ּפְ ִפים ּבְ ּתְ ּתַ ֵהם ִמׁשְ ַמִים ׁשֶ ָ ִסיָמן ָהָיה ֶזה ִמן ַהּשׁ
ְתַקֵּים ֵאֶצל ֶצֱאָצָאיו, ְוָכְך  ַהּתֹוָרה ּתִ ל ׁשֶ ּלֵ ה ַרב יֹוֵסף ְוִהְתּפַ ְפַטר ִהְתַעּנָ ּנִ ׁשֶ
ְבֵרי  ִפיָך )ּדִ י ּבְ ְמּתִ ר ׂשַ סּוק: "ּוְדָבַרי ֲאׁשֶ י ַהּפָ ִּיְתַקֵּים ּבִ ש: ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ּקֵ הּוא ּבִ
ְעָיהּו(. ְוָאֵכן, הּוא  י ֶזַרע ַזְרֲעָך" )ְיׁשַ י ַזְרֲעָך ּוִמּפִ יָך ּוִמּפִ ַהּתֹוָרה( לֹא ָימּוׁשּו ִמּפִ

ְלִמיד ָחָכם. ן ַרב יֹוֵסף - ָהָיה ּתַ ן ַרב ַנְחָמן ּבֶ יִמי ּבֶ ם ֶנְכּדֹו- ַרב ּדִ ּגַ ָזָכה ׁשֶ

ן ף ס': ֵזֶכר ַלחּוְרּבָ ּדַ

הֹורּו  נֹות ׁשֶ ּקָ ר ּתַ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ַעל ִמְסּפַ ּבְ
ׁש:  ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ֲחַז"ל ַלֲעׂשֹות ֵזֶכר ְלחּוְרּבַ
ִית ָחָדׁש ֵיׁש ְלהֹוִתיר  ַסְּיִדים ּבַ ֵעת ֶשּמְ ּבְ
-60 ס"מ ַעל 60  ה )ּכְ ה ַעל ַאּמָ ל ַאּמָ ַטח ׁשֶ ׁשֶ
קֹום  ן. ֶאת ַהּמָ י ְמֻסָּיד, ֵזֶכר ַלחּוְרּבָ ְלּתִ ס"מ( ּבִ
ִית,  ִניָסה ַלּבַ י ְמֻסָּיד מֹוִתיִרים מּול ַהּכְ ְלּתִ ַהּבִ
ַתח.  ִאיר ָמקֹום ֶזה ֵמַעל ַהּפֶ ְוֵיׁש נֹוֲהִגים ְלַהׁשְ
ם  יִחים ַהֲחָתִנים ַעל ֹראׁשָ ה ַמּנִ ֵעת ַהחּוּפָ ּבְ

ְך  ל ֹראׁש. ּכָ ין ׁשֶ ִפיּלִ יִחים ּתְ ָמקֹום ּבֹו ַמּנִ ֵאֶפר. ֶאת ָהֵאֶפר נֹוְתִנים ּבְ
ַדף ֶזה  ְחְרבּו. ּבְ ּנֶ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ַלִים ּוֵבית ַהּמִ ְמָחה זֹוְכִרים ֶאת ְירּוׁשָ ֵעת ַהּשִׂ ם ּבְ ּגַ
ׁשּורֹות ִלְסעּוָדה ַוֲעִניַדת  ן" ַהּקְ נֹות נֹוָספֹות "ֵזֶכר ַלֻחְרּבָ ּקָ ם ַעל ּתַ לֹוְמִדים ּגַ
ה  ִּיְזּכֶ ַלִים, מּוְבָטח לֹו ׁשֶ ל ַעל ְירּוׁשָ ְתַאּבֵ ּמִ ל ִמי ׁשֶ יִטים.  ָאְמרּו ֲחַז"ל: ּכָ ְכׁשִ ּתַ
ְמחּו ֶאת  ְעָיהּו: "ׂשִ ִביא ְיׁשַ ְמָחָתּה ְלָעִתיד ָלבֹוא, ְוָעָליו ָאַמר ַהּנָ ׂשִ ְוִיְרֶאה ּבְ
ִלים ָעֶליָה". ְתַאּבְ ל ַהּמִ ּה ָמׂשֹוׂש ּכָ יׂשּו ִאּתָ ל אֲֹהֶביָה ׂשִ ם ְוִגילּו ָבּה ּכָ ַלִ ְירּוׁשָ

מתולדותיו
אהרן דוד גורדון

)תרט"ז-תרפ"ב, 1856-1922(

אהרון דוד גורדון ז"ל היה פעיל ציוני, 
חלוץ ופועל חקלאי, הוגה ומורה-דרך 
לחלוצים וחלוצות בתקופת העלייה 
השנייה והעלייה השלישית, מנהיג 
של מפלגת "הפועל הצעיר" בארץ 
ישראל ומייסד תורת-מוסר שכונתה 
"דת העבודה". גורדון נולד באוקראינה 
ועלה לארץ בשנת תרס"ד )1904(. הוא 
התעקש לעבוד בחקלאות ובעבודת 
כפיים, למרות שהיה חלוש ולא התנסה 
וראה בכך את הגשמת  זו,  בעבודה 
האידיאל הציוני. גורדון פרסם מאמרים 
הגותיים ופילוסופיים בהם הציג את 

משנתו החינוכית 
והרעיונית, ורבים 
ראו  מהחלוצים 
דרך  מורה  בו 
 . י רוחנ ומדריך 
תרע"ה  בשנת 
)1915( הצטרף 
דגניה  לקבוצת 
שבה חי עד סוף 
גם  ושם   , ו ימי

נקבר. 
)Wikipedia( אהרן דוד גורדון
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בס"ד

דבר תורה לשולחן שבת

סּוִלים ְלָהִעיד ֵעדּות  ֵני ַאִחים ּפְ ְ מדוע ּשׁ א. 
ֵני  ְ ַיַחד? ובאיזה מקרה כן יוכלו להעיד ּשׁ

ַאִחים?
אדם שמכר את ביתו - האם הגג כלול  ב. 

במכירה או לא?
ן? אילו פעולות נוהגים לעשות ֵזֶכר ַלחּוְרּבָ ג. 

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא נ"ו- ס"ב

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

כלים רבים היו במשכן שנבנה במדבר על ידי בצלאל. אחד מהכלים 
ת. את כיור הנחושת עשו ממראות מיוחדות שהביאו  ּיֹור ְנחֹׁשֶ הללו היה ּכִ
ַמְרֹאת  ת ּבְ ּנֹו ְנֹחׁשֶ ת ְוֵאת ּכַ ּיֹור ְנֹחׁשֶ הנשים דווקא: "ַוַּיַעׂש ֵאת ַהּכִ

ַתח ֹאֶהל מֹוֵעד". ר ָצְבאּו ּפֶ ַהּצְֹבֹאת ֲאׁשֶ
מה פירוש הביטוי "ַמְרֹאת ַהּצְֹבֹאת" ומה היה מיוחד דווקא במראות 

הללו?
רש"י מספר לנו שבהתחלה משה רבנו התנגד לקבל את המראות 
הללו מהנשים, מכיוון שהוא חשב שזה לא ראוי ומכובד למשכן שיהיו 
בו מראות של נשים. אמר לו הקב"ה: ".. קבל )את המראות(, כי אלו 
חביבין עלי מן הכל, שעל ידיהם העמידו הנשים צבאות רבות  
במצרים, כשהיו בעליהם יגעים בעבודת פרך, היו הולכות ומוליכות 
להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם.." )רש"י(. כך עודדו הנשים את 
הבעלים והמשיכו להוליד ילדים. לכן המראות הללו, שבזכותן העמידו 
בני ישראל צבאות של ילדים ומשפחות, ראויות להיות חלק מהמשכן.

"ד
דמויות השנה בחמ

הרב שלמה גורן זצ"ל
כאשר פינה הרב שלמה גורן את עצמות החללים 
של שיירת הל"ה, הוא ניסה לסדר את עצמותיהם 
בצורה מסודרת, אולם כאשר העמיסו את הארונות 
על המשאית כל העצמות התערבבו ולרב גורן היה 
צער ועוגמת נפש מכך. הרב דאג והצטער שמא 
הוא פועל שלא לפי ההלכה ומפריע למנוחתם של 
הנפטרים. והנה בדיוק באותו יום בזמן הנסיעה, כאשר 
למד הרב את הלימוד הקבוע שלו, נתקל בדברי 
הרמב"ם המתאר את המנהג שהיה בזמן המשנה 
לאסוף את עצמות המתים בסל כדי להעבירן ממקום 
למקום, כשתוך כדי כך היו שוברים חלק מהן כדי 
שיהיה נוח להעבירן. הרב גורן הבין מכך שאין בעיה 
עם הערבוביה שנגרמה לעצמות, והתחזק להמשיך 

במאמציו להבאת הנופלים לקבר ישראל.

*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. חידה
לפניכם שמות של עשרה עמים שנזכרים במפגש:

חיתי. קניזי. אמורי. קיני. כנעני. קדמוני. 
יבוסי. פריזי. גרגשי. רפאים.
אילו שלושה עמים הם יוצאי דופן? 

מדוע?

.1.2.3

. 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.


