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א ָלעֹוָלם" ּלֹא ָבּ ָבר ׁשֶ ף ס"ג: "ּדָ ּדַ

א ָלעֹוָלם". ּלֹא ָבּ ָבר ׁשֶ ְקָרא - "ּדָ ִדיֵני ִקְנָיִנים ַהּנִ ג ְיסֹוִדי ּבְ נֹו מּוּשָׂ ֶיׁשְ

ֵהמֹות  ם ַהּבְ אן. ּגַ אּו ָלעֹוָלם", ֵהם ֵאיָנם ּכָ ָאה "לֹא ּבָ ָנה ַהּבָ ָ ּשׁ לּו ּבַ ִּיְגּדְ רֹות ׁשֶ ַהּפֵ
א ָלעֹוָלם". ֵהן ֲעַדִין לֹא נֹוְלדּו. ּלֹא ָבּ ָבר ׁשֶ ָאה ֵהן "ּדָ ָנה ַהּבָ ָ ּשׁ ִּיָּוְלדּו ּבַ ׁשֶ

ר  ֵאָלה ָהֶעְקרֹוִנית ַהִאם ֶאְפׁשָ ְ ׁשּ ְלמּוד ּבַ ּתַ נּו ּבַ ִאים ְוָהָאמֹוָרִאים ּדָ ּנָ ַהּתַ
ְמעֹון  ל, ְראּוֵבן רֹוֶצה ִלְמּכֹור ְלׁשִ א ָלעֹוָלם". ְלָמׁשָ ּלֹא ָבּ ָבר ׁשֶ ִלְמּכֹור "ּדָ
ּלֹו,  ד ֶאָחד, ֲהֵרי ָהֲעָגִלים ִיְהיּו ׁשֶ ָאה. ִמּצַ ָנה ַהּבָ ָ ּשׁ ִּיָּוְלדּו לֹו ּבַ ֶאת ָהֲעָגִלים ׁשֶ
ר ִלְמּכֹור  ִני, ֵאיְך ֶאְפׁשָ ד ׁשֵ ְך לֹא יּוַכל ִלְמּכֹור אֹוָתם? ִמּצַ ַמּדּוַע ִאם ּכָ

עֹוָלם? עֹוד לֹא ִנְמָצא ָבּ ָבר ׁשֶ ּדָ

א ָלעֹוָלם". ּלֹא ָבּ ָבר ׁשֶ ר ִלְמּכֹור "ּדָ ִאי ֶאְפׁשָ ַלֲהָלָכה ִנְפַסק ׁשֶ

ר ֶאת  רֹות - ָאָדם ֵאינֹו ָיכֹול ְלַעּשֵׂ ם ְלִדיֵני ַמְעׂשְ ֲהָלָכה זֹו נֹוַגַעת ּגַ
ל עֹוד ֵהם  י ּכָ יק, ּכִ ּלֹו, ִאם עֹוד לֹא ָגְדלּו ַמְסּפִ ֶדה ׁשֶ ל ַהּשָׂ רֹות ׁשֶ ַהּפֵ
א ָלעֹוָלם", ְוֵאין  ּלֹא ָבּ ָבר ׁשֶ ב "ּדָ ר, ֲהֵרי ֶזה ֶנְחׁשָ ַמֲעׂשֵ ֵאיָנם ַחָּיִבים ּבְ

ר. ַמֲעׂשֵ עֹוד לֹא ִהְתַחְּיבּו ּבְ רֹות ׁשֶ ר ּפֵ הּוא ָיכֹול לַעּשֵׂ

ִכיָרה ח ַהּמְ יד ַעל נּוּסַ ף ס"ד: ְלַהְקּפִ ּדַ

ְמֹפָרש ַמה קֹוִנים ּוַמה לֹא.  יד לֹוַמר ּבִ ים ִקְנָין ָצִריְך ְלַהְקּפִ עֹוׂשִ ֵעת ׁשֶ ּבְ
ֵדי  ָטר ּכְ ְ ח ַהּשׁ נּוּסַ ַטר ְמִכיָרה ָצִריְך ְלַדֵּיק ֵהיֵטב ּבְ ּכֹוְתִבים ׁשְ ֵעת ׁשֶ גֹון, ּבְ ּכְ
ּקֹוִנים, ֲאֶחֶרת ַהּקֹוֶנה ָעלּול ְלַהְפִסיד.  ֶכס ׁשֶ ְמדּוָּיק ֶאת ַהּנֶ א ּבִ הּוא ְיַבּטֵ ׁשֶ
בּולֹות  ָטר ְיצּוְּּינּו ּגְ ְ ּשׁ ּבַ ֶדה ָצִריְך ִלְדאֹוג ׁשֶ ּקֹוֶנה ׂשָ ל, ָאָדם ׁשֶ ְלָמׁשָ
הּוא ָקָנה ַרק ֵחֶלק ִמן  ָטעּות ׁשֶ ּלֹא יּוַבן ּבְ ֵדי ׁשֶ ֶדה ָסִביב ָסִביב, ּכְ ַהּשָׂ
י ַהּמֹוֵכר ֹיאַמר:  ְך ְטָענֹות, ּכִ ֶזה לֹא יֹוִעילּו לֹו ַאַחר ּכָ ֶדה, ּוְבִמְקֶרה ּכָ ַהּשָׂ

לּום. ל ּכְ ַקּבֵ ה לֹא ּתְ ִניָת, יֹוֵתר ִמּזֶ ָקּ ֶ ָטר - ֶזה ַמה ׁשּ ְ ּשׁ תּוב ּבַ ּכָ ֶ ֶזה ַמה ּשׁ

ם  ּכּוָלּ ָטר ֶאָחד ָצִריְך ִלְדאֹוג ׁשֶ ׁשְ ים ּבִ ּקֹוֶנה ְנָכִסים ַרּבִ ם ָאָדם ׁשֶ ּגַ
ל ֲחֵברֹו,  ְרָקעֹות ׁשֶ ל ַהּקַ ל, ִאם ָאָדם רֹוֶצה ִלְקנֹות ֶאת ּכָ ְיצּוְּּינּו ּבֹו. ְלָמׁשָ
י ִאם ִיְכּתֹוב:  ל ַקְרְקעֹוָתיו. ּכִ לֹוִני ָמַכר ִלי ֶאת ּכָ ָטר: ּפְ ְ ּשׁ ָעָליו ִלְכּתֹוב ּבַ
ה "ּכֹל", ַהּמֹוֵכר ֲעַדִין ָעלּול ִלְטֹען  ּלָ לֹא ַהּמִ לֹוִני ָמַכר ִלי ַקְרְקעֹוָתיו, ּבְ ּפְ
ְלַבד, ְוָאֵכן ַטֲעָנתֹו  י ַקְרָקעֹות ּבִ ּתֵ הּוא ָמַכר לֹו ׁשְ ָמעּות ִהיא ׁשֶ ׁשְ ַהּמַ ׁשֶ
י ַקְרָקעֹות. ּתֵ ְ ים "ַקְרָקעֹות" ֵאיָנּה מֹוָרה ַעל יֹוֵתר ִמּשׁ י ְלׁשֹון ַרּבִ ל ּכִ ְתַקּבֵ ּתִ
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בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא ס"ה- ס"ז

"ם ַח"ט ּדָ ף ס"ו: ָי"ד ׁשָ ּדַ

י  ִלים טּוְמָאה, אּוָלם ֵיׁש ְלַסֵּיג ְולֹוַמר ּכִ ֲאָכִלים ְמַקּבְ ּמַ תּוב ׁשֶ ּתֹוָרה ּכָ ּבַ
ל טּוְמָאה. ִנְתַלׁש ִמן ָהֵעץ ָיכֹול ְלַקּבֵ ַמִים ַאֲחֵרי ׁשֶ ְרַטב ּבְ ּנִ ִרי ׁשֶ ַרק ּפְ

ל טּוְמָאה,  ל ְלַקּבֵ ֲאָכל ִיְהֶיה ְמסּוּגָ ּמַ ֵדי ׁשֶ י ּכְ סּוֵקי ַהּתֹוָרה, ּכִ ֲחָכִמים ָלְמדּו ִמּפְ
ל טּוְמָאה ִאם הּוא  עּו ּבֹו ַמִים. ַאֲחֵרי ֵכן הּוא ְמַקּבֵ ַעם ַאַחת ִיּגְ ּפַ ָצִריְך ׁשֶ
ֲאָכל ָנַגע  ַבר ַהּמַ ּדְ ׁש. ַאֲחֵרי ׁשֶ ָבר ִהְתַיּבֵ ּכְ ָדָבר ָטֵמא, ֲאִפיּלּו ׁשֶ נֹוֵגַע ּבְ
ל טּוְמָאה. ר" )מּוָכן( ְלַקּבֵ ׁשֵ ַלת טּוְמָאה, הּוא "ּכָ ר" ְלַקּבָ ִים הּוא "הּוְכׁשַ ּמַ ּבַ

ְך  ה ִמּכָ ֲאָכל ְמרּוּצֶ ַעל ַהּמַ ָנאי - ַרק ִאם ּבַ ַלת ַהטּוְמָאה ַהּזּו ֵיׁש ּתְ ְלַקּבָ
ל טּוְמָאה. ֲאָבל ִאם הּוא ֵאינֹו  ר ְלַקּבֵ ֲאָכל ִנְרַטב, הּוא מּוְכׁשָ ַהּמַ ׁשֶ

ָלל. ר ּכְ ֲאָכל לֹא הּוְכׁשַ ה ַהּמַ ְמרּוּצֶ

ַלת  ר" ְלַקּבָ ֵדי ִלְהיֹות "מּוְכׁשָ ֲאָכל ִלְנּגַֹע ּכְ ֶקה ָצִריְך ַהּמַ ֵאיֶזה ַמׁשְ ּבְ
ֶמן. ָחָלב.  ַבׁש. ׁשֶ ֵהם: ַייִן. ּדְ ִקים, ׁשֶ ְבַעת ַהַמׁשְ ִ ָכל ֶאָחד ִמׁשּ טּוְמָאה? ּבְ
"ם. ַח"ט ּדָ ִקים: ָי"ד ׁשָ ׁשְ ְבַעת ַהּמַ ם. ַמִים. ֵיׁש ִסיָמן ִלְזּכֹר ֶאת ׁשִ ַטל. ּדָ

ִית? ף ס"ה: ַמה ּכֹוֶלֶלת ְמִכיַרת ַהּבַ ּדַ

ִית ְמסּוָּים,  הּוא מֹוֵכר לֹו ּבַ ם ִעם ֲחֵברֹו ׁשֶ יּכֵ ּסִ ָאָדם ׁשֶ ָנה לֹוְמִדים ׁשֶ ׁשְ ּמִ ּבַ
ִריִטים  ָנה ְמָפֶרֶטת ּפְ ׁשְ ִית. ַהּמִ ּבַ ל ֵחֶפץ ָקבּוַע ּבַ ִית ִנְכָלל ּכָ ְמִכיַרת ַהּבַ ּבִ
ִית אֹו ֲאִפיּלּו ֶאת ֶאָחד  ֶלת ַהּבַ ָנה: ּדֶ ׁשְ ְתקּוַפת ַהּמִ ים ּבִ ּתִ ּבָ ָהיּו ּבַ ֵאּלּו ׁשֶ ּכָ
ֵבד ְמאֹוד ְולֹא ְמַטְלְטִלים אֹותֹו. אֹו ִאם  הּוא ּכָ ל ָהֵריַחִים, ׁשֶ ֵמַהֲחָלִקים ׁשֶ

ם אֹוָתּה.  ֲאָדָמה - הּוא קֹוֶנה ּגַ ת ְקבּוָעה ּבָ ׁשֶ ִית ַמְכּתֶ ּבַ ָהְיָתה ּבַ

ִכיָרה  ְכָלל ַהּמְ ִית, ּבִ ְלמּוד ְמָפֶרֶטת עֹוד: ַהּמֹוֵכר ֶאת ַהּבַ ּתַ ַרְיָתא ּבַ הּבְ
ֶלת.  ִרים ַלּדֶ ֵהם ְמחּוּבָ ֵני ׁשֶ ְנעּול, ִמּפְ ֶלת ְוַהּמַ ִריֵחי ַהּדֶ ִית, ּבְ ֶלת ַהּבַ ּדֶ
ּנּור ְוִכיַרִים, ַוֲאִפיּלּו  ל ּתַ ִכיָרה, ְלָמׁשָ ְכָלל ַהּמְ ְלֵטל ֵאינֹו ּבִ ָבר ִמיּטַ ל ּדָ ֲאָבל ּכָ
ִכיָרה. ּמְ ְלֵטל ֵאין הּוא ִנְכָלל ּבַ הּוא ִמיּטַ ִית - ֵמַאַחר ׁשֶ ל ַהּבַ ַח ׁשֶ ְפּתֵ ַהּמַ

כּוָלתֹו ָעָליו ְלַצֵּין  ל ּתְ ִית ַעל ּכָ ָכל ֹזאת ָאָדם רֹוֶצה ִלְקנֹות ּבַ ִאם ּבְ
ח  ל נּוּסַ ֹּיאַמר ּכָ ֶ תֹוכֹו, אֹו ּשׁ ּבְ ֶ ְמפֹוָרש: ֲהֵריִני קֹוֶנה אֹותֹו ְוָכל ַמה ּשׁ ּבִ

ָמעֹו ּדֹוֶמה. ׁשְ ּמַ ַאֵחר ׁשֶ

ף ס"ז: ִקְנַין ֲחָזָקה ּדַ

ל - ַהּמֹוֵכר אֹוֵמר  ִקְנַין ֲחָזָקה. ְלָמׁשָ ר ִלְקנֹות ַקְרַקע ּבְ ין ֶאְפׁשָ י ַהּדִ ַעל ּפִ
ֲעלּות,  ּמֹוֶרה ַעל ּבַ ה ׁשֶ ּה ַמֲעׂשֶ ה ּבָ ְרַקע, ְוַהּקֹוֶנה עֹוׂשֶ ּקַ ְחִזיק ּבַ ַלּקֹוֶנה ֵלְך ּתַ

ֶדה ְוַכּדֹוֶמה.  ּשָׂ ֵדר אֹו חֹוֵרׁש ּבַ ַער אֹו ּבֹוֶנה ּגָ ַ הּוא נֹוֵעל ֶאת ַהּשׁ גֹון ׁשֶ ּכְ

ִקְנַין  ַלִים ָקָנה ּבְ ירּוׁשָ ְמָצא ּבִ ּנִ ֶ ָאָדם ּשׁ ב ׁשֶ ַהִאם ָיכֹול ִלְהיֹות ַמּצָ
ַלִים? הּוא ָיָצא ִמירּוׁשָ ִלי ׁשֶ ְצַפת, ְוֹזאת ִמּבְ ְמָצא ּבִ ּנִ ֶ ֶדה ּשׁ ֲחָזָקה ׂשָ

יק  דֹות, ַמְסּפִ ה ׂשָ ּמָ הּו ּכַ יׁשֶ ּקֹוֶנה ִמּמִ ׁשּוָבה ִהיא ִחּיּוִבית - ָאָדם ׁשֶ ַהּתְ
ם, ְוָלֵכן  ִביל ִלְקנֹות ֶאת ּכּוּלָ ׁשְ ֶדה ֶאָחד ּבִ ׂשָ ה ֲחָזָקה ּבְ הּוא ַיֲעׂשֶ ׁשֶ

מבצע חירם
היה המבצע הצבאי  חירם  מבצע 
הגדול והמורכב ביותר שהתנהל בחזית 
הצפון במהלך מלחמת העצמאות. 
במבצע השתתפו 4 חטיבות של צה"ל: 
חטיבה 7, חטיבה 9, חטיבת גולני וחטיבת 
כרמלי, אליהן הצטרפו פלוגה צ'רקסית 
ופלוגה דרוזית. על המבצע פיקד משה 
כרמל. מטרת המבצע היתה להשמיד 
את האויב שבכיס הגליל המרכזי, 
ולהציב  כולו  להשתלט על הגליל 
קו הגנה בגבולה הצפוני של הארץ. 
במבצע לקחו חלק כוחות רבים שכללו 
יחידות חי"ר, יחידות ממונעות, וסיוע 
ארטילרי בגזרות מרוחקות. כוחות צה"ל 
כבשו את מרכז הגליל העליון, וסילקו 
את צבא ההצלה בראשות פאוזי קאוקג'י 
מהאזור. המבצע נמשך כ-60 שעות 
וגרם לבריחה המונית של ערביי הגליל 

לכיוון לבנון. 

מן ההיסטוריה

חיילים ישראלים במהלך קרב עם הכפר הערבי שאשא 
בגליל העליון 

)http:/www.flickr.compeople69061470@N05 מאת(
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ְנֵטר ף ס"ח: ַהּסַ ּדַ

ַבֲעלּוָתם  ּבְ ֵאּלּו ׁשֶ ָהיּו ּכָ ְך ׁשֶ ֵדי ּכָ יִרים ְמאֹוד, ַעד ּכְ ים ֲעׁשִ ָעָבר ָהיּו ֲאָנׁשִ ּבֶ
ינֹות, ֲחֵצרֹות ַוֲאִפיּלּו שֹוָבִכים  י ֶמְרָחץ, ִגּ ּתֵ ים, ּבָ ּתִ ֵלָמה: ּבָ ָהְיָתה ִעיר ׁשְ
י ְמגּוִרים ְלִמי  ּתֵ יִרים ּבָ ּכִ ל יֹוִנים - ַהּכֹל ָהָיה ַשָּיְך ָלֶהם, ְוֵהם ָהיּו ַמׂשְ ׁשֶ
ִנים ֶאת ָהֲעָבִדים,  ּכְ ִעיר, ּוְבֵחֶלק ֵמָהִעיר ֵהם ָהיּו ְמׁשַ ָהָיה רֹוֶצה ָלגּור ּבָ ׁשֶ

ֶהם. ּלָ ֵהמֹות ְוֶאת ַהּפֹוֲעִלים ׁשֶ ֶאת ַהּבְ

מּו:  ֵלָמה, ְוָכְך ֵהם ִסיּכְ ַכר ַלֲחֵברֹו ִעיר ׁשְ ּמָ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ַעל ָאָדם ׁשֶ ּבְ
ִכיָרה:  ּמְ ִריִטים ִנְכָלִלים ּבַ ָנה קֹוַבַעת ֵאילּו ּפְ ׁשְ ך. ַהּמִ ּלְ ְמכֹור ִלי ֶאת ָהִעיר ׁשֶ
ְלְטִלים  ָבִרים ִמיּטַ ים, ּבֹורֹות, ְמָערֹות, ֲחֵצרֹות ְוַכּדֹוֶמה, ֲאָבל לֹא ּדְ ּתִ ּבָ
ִאיר ֶאְצלֹו. אֹוָתם ַהּמֹוֵכר ַמׁשְ ֵהמֹות אֹו ֲעָבִדים ׁשֶ ל ּבְ ִעיר, ְלָמׁשָ ֵּיׁש ּבָ ׁשֶ

ה "ַסְנֵטר". הּוא ָהָיה יֹוֵדַע  ּכּוּנָ ַעם ֲאדֹוֵני ָהִעיר ָהיּו ַמְחִזיִקים ֶעֶבד ׁשֶ ּפַ
ם ָהָיה ִלְזּכֹר ִמיֵהם  ֵאזֹור, ְוָעָליו ּגַ דֹות ּבָ חּוֵמי ַהּשָׂ ל ּתְ ה ֶאת ּכָ ַעל ּפֶ ּבְ
ְפִקידֹו  ר ּוְלִמי. ּכֹה ָחׁשּוב ָהָיה ּתַ ּכָ ֶדה מּוׂשְ ֶדה ְוֵאיֶזה ׂשָ ל ׂשָ ל ּכָ ָעִלים ׁשֶ ַהּבְ
ְנֵטר.  ָהִעיר לֹא ָהְיָתה ְיכֹוָלה ְלִהְתַנֵהל ֵהיֵטב ְללֹא ַהּסַ ְך ׁשֶ ֵדי ּכָ ַעד ּכְ
י  ְלּתִ מֹו ֵחֶלק ּבִ ְנֵטר הּוא ּכְ ַהּסַ ְמִליֵאל ׁשֶ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְלִפיָכְך ָאַמר ַרּבִ
ם ֶעֶבד-ַסְנֵטר,  הּו מֹוֵכר ֶאת ָהִעיר ְוֵיׁש לֹו ׁשָ ִנְפָרד ֵמָהִעיר, ְוִאם ִמיׁשֶ

ם ָעָליו. ִכיָרה ָחָלה ּגַ ַהּמְ

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא ס"ז- ס"ט

ִניָנא" ף ס"ט: ַרב ְיהּוָדה – "ׁשְ ּדַ

ֶבל. הּוא  ל ֲאמֹוָרֵאי ּבָ ִני ׁשֶ ֵ ן ַהּדֹור ַהּשׁ ָבֶבל ְוהּוא ּבֶ ַרב ְיהּוָדה ַחי ּבְ
מּוֵאל. דֹוֵלי ָהֲאמֹוָרִאים, ַרב ּוׁשְ ַנִים ִמּגְ ל ׁשְ ְלִמיָדם ׁשֶ ָהָיה ּתַ

יו  ַמֲעׂשָ ם ּבְ ְלִמיד ָחָכם ָהָיה ְוהּוא ָהָיה ְמפּוְרָסם ּגַ ָאִביו, ַרב ְיֶחְזֵקאל, ּתַ
ר ְיֶחְזֵקאל  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים: ָרִמי ּבַ ִנים ּתַ ֵני ּבָ ִאים. ַרב ְיֶחְזֵקאל ָזָכה ִלׁשְ ַהּנָ
ְלמּוד, "ַרב ְיהּוָדה", ְסָתם. ּתַ ה ּבַ ָלל ְמכּוּנֶ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ ר ְיֶחְזֵקאל ׁשֶ ְוַרב ְיהּוָדה ּבַ

ְך,  יַבת סּוָרא, ֵאֶצל ַרב. ַאַחר ּכָ יׁשִ ה ָלַמד ַרב ְיהּוָדה ּתֹוָרה ּבִ ְתִחיּלָ ּבִ
ִעיר הֹוֶצל  ָהְיָתה ּבָ יָבה ׁשֶ ְיׁשִ קּוָפה ְקָצָרה ּבַ ָהה ּתְ ְפַטר ַרב, הּוא ׁשָ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ָעא. ְנַהְרְדּ מּוֵאל, ּבִ ל ׁשְ יָבה ׁשֶ ְיׁשִ ְך ָעַבר ִלְלֹמד ּבַ ָבֶבל ְוַאַחר ּכָ ּבְ

ְלִמידֹו ַרב ְיהּוָדה, ְוהּוא ָהָיה ָרִגיל ִלְקֹרא  מּוֵאל הֹוִקיר ְמאֹוד ֶאת ּתַ ׁשְ
יֹוֵתר. מֹוחֹו ָהָיה ָחִריף ּבְ נּון ְוָחִריף, ְלִפי ׁשֶ ׁשֹון ׁשָ ִניָנא" ִמּלְ יּנּוי "ׁשְ ּכִ לֹו ּבַ

מתולדותיו
מאיר עמית

)תרפ"א-תשס"ט, 1921-2009( 

מאיר עמית ז"ל היה אלוף בצה"ל, 
ראש המוסד השלישי, חבר כנסת 
ושר בממשלת ישראל. עמית, שנולד 
בטבריה וגדל בירושלים, שירת בהגנה 
ופלוגה.  מחלקה  כמפקד  ושימש 
במלחמת העצמאות לחם בקרבות 
משמר העמק  ועמק יזרעאל והשתתף 
בשחרור הגליל התחתון. הוא השתתף 
במבצע חירם כסגן מפקד גדוד 15 של 
חטיבת גולני. עמית היה אלוף פיקוד 
המרכז בשנים תשי"ח-תשי"ט )-1958
1959(. בשנת תשכ"ג )1963( התמנה 
עמית לתפקיד ראש המוסד וכיהן בו 
במשך כחמש שנים. לאחר מכן שימש 
כמנכ"ל "כור תעשיות", נבחר לכנסת 
מטעם מפלגת ד"ש וכיהן כשר התחבורה 
ושר התקשורת. כמו כן, כיהן בתפקידים 
מנהליים וציבוריים רבים. בשנת 2003 
)תשס"ג( הוא זכה בפרס ישראל על 

תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

מאיר עמית
)אוסף התצלומים הלאומי,

 )SA'AR YA'ACOV

ַלִים  ירּוׁשָ י ַקְרָקעֹות, ַאַחת ּבִ ּתֵ הּו ׁשְ יׁשֶ ַלִים ְוקֹוֶנה ִמּמִ ירּוׁשָ ְמָצא ּבִ ּנִ ֶ ָאָדם ּשׁ
ֵדי  ַלִים ּכְ ירּוׁשָ ּבִ ְרַקע ׁשֶ ּקַ ה ֲחָזָקה ּבַ הּוא ַיֲעׂשֶ יק ׁשֶ ְצַפת, ַמְסּפִ ְוַאַחת ּבִ
דֹות.  ל ַהּשָׂ ם ַעל ּכָ יּלֵ ָבר ׁשִ ּכְ ְצַפת, ּוִבְתַנאי ׁשֶ ּבִ ְרַקע ׁשֶ ם ֶאת ַהּקַ ִלְקנֹות ּגַ
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בס"ד

דבר תורה לשולחן שבת

א  ּלֹא ּבָ ָבר ׁשֶ 1.  מה פירוש הביטוי "ּדָ
ָלעֹוָלם", האם ניתן לקנות או למכור 

א ָלעֹוָלם"? ּלֹא ּבָ ָבר ׁשֶ "ּדָ
אילו פעולות צריך קונה הקרקע לעשות    .2

ִקְנַין ֲחָזָקה? כדי ִלְקנֹות את הַקְרַקע ּבְ

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא ס"ג- ס"ט

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 ה' ֵאָליו  ה ַוְיַדּבֵ בפסוק הפותח את ספר ויקרא: "ַוִּיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ
ֵמאֶֹהל מֹוֵעד ֵלאֹמר" כתובה האות "אלף" במילה "ַוִּיְקָרא" באופן שונה 
משאר האותיות – היא קטנה יותר מכולן, ונקראת "אלף זעירא". מדוע 

כתובה כך האות אלף?

חז"ל הסבירו זאת במידת הענווה של משה רבנו שסיים לבנות את 
המשכן, ולכאורה הוא אמור להיכנס אליו ראשון ומתי שיחפוץ. למרות 
זאת משה בלשון ימינו "עמד בתור" כמו כולם, ומתוך שהיה עניו לא 
חש שיש לו זכויות מיוחדות להיכנס למשכן. משה שברח מן הכבוד 
כביכול הקטין את עצמו כמו האות אלף. בעקבות זאת נגלה אליו ה' 
והזמין אותו באופן מיוחד ואישי לבוא ולהיכנס אל אוהל מועד: "ַוִּיְקָרא 

ר ה' ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר". ה ַוְיַדּבֵ ֶאל ֹמׁשֶ

"ד
דמויות השנה בחמ

הרב שלמה גורן זצ"ל
ניסיון התפילה בט' באב בכותל

הרב שלמה גורן נהג להתפלל כל שנה בתשעה באב 
ליד הכותל המערבי. לאחר מלחמת השחרור נמצא 
הכותל בשליטת הירדנים, מעבר לגבול עם ישראל, 
ולא ניתן היה להגיע אליו. הרב לא רצה לוותר על 
המנהג שלו והוא פנה לשלושה מפקדי פלוגות של 
הצנחנים שהיו ידידים שלו, אשר ביחד תכננו לחצות 
בחשאי את הגבול בליל תשעה באב, להתגנב לכותל 
מחופשים לערבים ולהתפלל שם תפילה קצרה. הם 
עברו על המפות ותכננו את הפרטים, והכל היה 
מוכן לפעולה. אלא שבשבוע לפני כן קרתה תקרית 
שבעקבותיה החמיר הרמטכ"ל את הפקודות נגד 
מעבר הגבול ללא רשות. הרב גורן היה מוכן להסתכן 
במאסר כדי להתפלל ליד הכותל, אולם המפקדים 

לא רצו לקחת סיכון והפעולה התבטלה.

*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

1. הקיפו בעיגול את שני המשקים יוצאי הדופן מבין הבאים:

מים / טל / דם / שמן / חלב / שיכר / יין / דבש / מיץ.

2. מה משותף לשבעת המשקים שנותרו?
א. מביאים אותם לבית המקדש.   ❏

ב. הם מכשירים מאכלים לקבל טומאה.  	❏
ג. שותים אותם בחגים.  	❏

ד. הם משמשים כחומרי ניקוי. 	❏
3. מהם ראשי התיבות "יד שחט ד"ם"?

. 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.


