
1

ף צ"ח: ַהַּיִין שֶהְחִמיץ ּדַ

ַעם ְמַעט ִמן ַהַּיִין  ל ּפַ ִּיְמּכֹור ְלָלקֹוחֹות ּכָ ֵדי ׁשֶ ַתן ָחִבית ַיִין ְלֶחְנָוִני ּכְ ָאָדם ּנָ
יק  ִהְסּפִ ְרָוִחים. ֲאָבל, ַעד ׁשֶ קּו ּבָ ִכיָרה ִיְתַחּלְ ַאַחר ַהּמְ ּלְ מּו ׁשֶ ּה, ְוֵהם ִסיּכְ ּבָ ׁשֶ
ֵאָלה: ִמי ַאְחָרִאי ַעל  ְ ֶאֶלת ַהׁשּ ַהֶחְנָוִני ִלְמּכֹור ֶאת ַהַּיִין, ַהַּיִין ֶהְחִמיץ. ִנׁשְ

ּלֹו.  ֲהֵרי ֶהָחִבית ׁשֶ ַעל ֶהָחִבית, ׁשֶ ד ֶאָחד: ּבַ ַהֶהְפֵסד? ִמּצַ

ְלמּוד  ׁשּובֹות ַהּתַ ֲהֵרי ֶהָחִבית ֶהְחִמיָצה ֶאְצלֹו. ּתְ ִני: ַהֶחְנָוִני, ׁשֶ ד ׁשֵ ִמּצַ
ֶהְפֵסד,  א ּבַ ַעל ֶהָחִבית נֹוׂשֵ אֹוֶפן ָרִגיל ּבַ ּבְ ֵאָלה זֹו ִהיא ׁשֶ ִלׁשְ

ֶהְפֵסד: א ּבַ ּנֹוׂשֵ ֵני ִמְקִרים ַהֶחְנָוִני הּוא ׁשֶ ׁשְ ֲאָבל ּבִ

ְרָמה  ּגָ ה זֹו ִהיא ׁשֶ עּוּלָ ּפְ ֵכן ׁשֶ ֶרז נֹוָסף. ִּיּתָ ָחִבית ּבֶ ה ּבֶ א. ִאם ַהֶחְנָוִני ָעׂשָ
ַלַהְחָמָצה.

אּו ִלְקנֹות ַיִין,  ים ּבָ ַהַּיִין ֶהְחִמיץ ָהָיה יֹום ׁשּוק ְוַרּבִ ב. ִאם עֹוד ִלְפֵני ׁשֶ
ַעל  ֶזה ּבַ ִמְקֶרה ּכָ אֹותֹו יֹום. ּבְ ל ְולֹא ָמַכר ִמן ַהַּיִין ּבְ ַאְך ַהֶחְנָוִני ִהְתַעּצֵ
ר עֹוד ִלְפֵני  ל ַהַּיִין ָהָיה ִנְמּכַ ל, ּכָ ֶהָחִבית אֹוֵמר לֹו: "ִאם לֹא ָהִייָת ִמְתַעּצֵ

ֶהְפֵסד". ם ּבַ ה ָאׁשֵ ֶהְחִמיץ, ּוְלִפיָכְך ַאּתָ ׁשֶ

ׁש ָהִראׁשֹון  ְקּדָ ית ַהּמִ ף צ"ט: ִמיּדֹות ּבֵ ּדַ

ׁש ָהִראׁשֹון. ְקּדָ ית ַהּמִ א ִמיּדֹות ּבֵ נֹוׂשֵ ַדף ֶזה עֹוֶסֶקת ּבְ ַאַחת ַהּסּוְגיֹות ּבְ

ה.  ר ַאּמָ ה ) כ- 15 מטרים( ְוָרְחּבֹו ֶעׂשֶ ים ַאּמָ לֹוׁשִ ן ּכּוּלֹו ָהָיה ׁשְ ּכָ ׁשְ אֹוֶרְך ַהּמִ
ר ַאּמֹות רֹוַחב. ר ַאּמֹות אֹוֶרָך ַעל ֶעׂשֶ ן ָהָיה ֶעׂשֶ ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ים ׁשֶ ָדׁשִ קֹוֶדׁש ַהּקָ

פּולֹות:  ִמיּדֹות ּכְ ׁש ָהִראׁשֹון ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ָנה ֶאת ּבֵ ֶלְך ּבָ לֹֹמה ַהּמֶ ׁשְ
ִרים  ים ָהָיה ֶעׂשְ ָדׁשִ ה רֹוַחב. קֹוֶדׁש ַהּקָ ִרים ַאּמָ ה אֹוֶרָך, ֶעׂשְ ים ַאּמָ ִ יּשׁ ׁשִ

ה רֹוַחב.  ִרים ַאּמָ ה אֹוֶרָך ַעל ֶעׂשְ ַאּמָ

קֹוֶדׁש  ַפס ָמקֹום ּבְ ִרית לֹא ּתָ ֲארֹון ַהּבְ ְלמּוד ׁשֶ ר ָלנּו ַהּתַ ר ְלָכְך ְמַסּפֵ ֶקׁשֶ ּבְ
ים. ָדׁשִ ַהּקָ

ָּוָנה? ָמה ַהּכַ

ַטח ֵריק  ן, ֲעַדִין נֹוַתר ׁשֶ ּכָ ׁשְ ּמִ ים ּבַ ָדׁשִ ִהְכִניסּו ֶאת ָהָארֹון ְלקֹוֶדׁש ַהּקָ ַאֲחֵרי ׁשֶ
ִהְכִניסּו  לֹֹמה, ַאֲחֵרי ׁשֶ ל ׁשְ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ם ּבְ ְך ּגַ ל 10 ַעל 10 ַאּמֹות. ּכָ ׁשֶ
ל 20 ַעל 20  נּוי ׁשֶ ַטח ּפָ ים ׁשֶ ָדׁשִ קֹוֶדׁש ַהּקָ ִרית, ֲעַדִין נֹוַתר ּבְ ֶאת ֲארֹון ַהּבְ
ָיֵדינּו ֵמֲאבֹוֵתינּו, ְמקֹום  ָבר ֶזה ָמֹסֶרת ּבְ ְלמּוד: "ּדָ ּתַ ְך ֶנֱאַמר ּבַ ה. ּכָ ַאּמָ

ה". ּדָ ָארֹון ּוְכרּוִבים ֵאינֹו ִמן ַהּמִ

מן התלמוד
סדר נזיקין, 

מסכת בבא בתרא, דף צ"ח

"אמר רב יהודה אמר רב: כל המתגאה בטלית 
של תלמיד חכם ואינו תלמיד חכם - אין מכניסים 

אותו במחיצתו של הקב"ה; כתיב הכא
 "ְוֹלא ִיְנֶוה ", וכתיב התם "ֶאל ְנֵוה ָקְדֶׁשָך""

הסבר: רב יהודה דורש מהפסוק מספר חבקוק 
ֶבר ָיִהיר ְולֹא ִיְנֶוה", שמי שמתייהר ומציג את  "ּגֶ
עצמו כתלמיד חכם למרות שאינו כזה, לא יזכה 

לבוא לנווה קדשו של הקב"ה בעולם הבא.

לאוקמא – להעמיד
חמרא – יין
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מדינת ישראל
משרד החינוך

על המפה
נווה צדק

נווה צדק היא השכונה היהודית הראשונה 
יפו.  העיר  לחומות  מחוץ  שהוקמה 
השכונה נוסדה בשנת תרמ"ז )1887( על 
ידי משפחות יהודיות שרצו לגור מחוץ 
לצפיפות של יפו, ונקראה על שם הפסוק 
בישעיהו: "ְיָבֶרְכָך ה' ְנֵוה ֶצֶדק ַהר ַהּקֶֹדׁש". 
עם השנים הוקמו שכונות נוספות באזור, 
ביניהן נווה שלום, שכונת אחווה ואהל 
משה, שהתאחדו מאוחר יותר עם נווה 
צדק. בתחילת המאה ה-20 שגשגה 
השכונה וגרו בה אנשי רוח רבים, ביניהם 
הרב קוק, ש"י עגנון, אלכסנדר זיסקינד 
רבינוביץ' ונחום גוטמן. במהלך העלייה 
הגדולה של שנות ה-50 שוכנו עולים רבים 
בבתי השכונה. בשנות ה-60 היא הפכה 
לשכונה עזובה ומוזנחת, אך בשנות ה-80 
החלה מגמה של חזרה אליה וכיום היא 

מהווה אזור מגורים מכובד.

גגות נווה צדק מגג בית הכנסת הספרדי ברחוב 
)Wikipedia ,לילינבלום )מיכאל יעקובסון
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בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא ק'- ק"א

ְבִלי ְלמּוד ַהּבַ י ְוַהּתַ ף ק"א: ַרב ַאׁשִ ּדַ

ל ָרָבא. ַרב  ְלִמיָדיו ׁשֶ ל ָהֲאמֹוָרִאים, ְוָהָיה ִמּתַ י ׁשֶ ּדֹור ַהֲחִמיׁשִ י ַחי ּבַ ַרב ַאׁשִ
ְבִלי. ְלמּוד ַהּבַ ָעַרְך ֶאת ַהּתַ ה ׁשֶ ְזכּות ָהעּוְבּדָ ְמיּוָחד ּבִ ְרֵסם ּבִ י ִנְתּפַ ַאׁשִ

ְרָבֵרי  ָיָמיו ְלֶאָחד ִמּפַ ָעְבָרה ּבְ יַבת סּוָרא, ׁשֶ ֹראׁש ְיׁשִ י ָעַמד ּבְ ַרב ַאׁשִ
י ֹראׁש  ָנה ָהָיה ַרב ַאׁשִ ים ׁשָ ִ יּשׁ ׁשִ ְקָרא "ָמָתא ְמַחְסָיא". ּכְ ּנִ סּוָרא ׁשֶ
ְכּתֹות,  י ַמּסֶ ּתֵ ָנה ׁשְ ָכל ׁשָ ֶבל ִלְלמֹוד ּבְ יבֹות ּבָ יָבה ּוְבֶהְתֵאם ְלִמְנַהג ְיׁשִ ַהְיׁשִ
ַמֲהַלְך  ֲעַמִים. ּבְ "ס ּפַ ַ ל ַהּשׁ ְלִמיָדיו ֶאת ּכָ י ִלְלמֹוד ִעם ּתַ יק ַרב ַאׁשִ ִהְסּפִ
ְבֵרי ַהֲחָכִמים ִמן ַהּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים  ל ּדִ ץ ֶאת ּכָ ִנים ֵאּלּו הּוא ִקיּבֵ ׁשָ

ְבִלי. ְלמּוד ַהּבַ ָניֹות. ֶזהּו ַהּתַ ׁשְ ְוִסְדָרם ְלִפי ֵסֶדר ַהּמִ

נּו  ה ַרּבֵ ְמְסרּו ְלֹמׁשֶ ּנִ ה ׁשֶ ַעל ּפֶ ּבְ ֵרי ַהּתֹוָרה ׁשֶ ְלמּוד ֵמִכיל ֶאת ִעיּקָ ַהּתַ
ַע ְוהּוא- ְלַתְלִמיָדיו, ְוָכְך ָעְבָרה ַהּתֹוָרה  ה ְמָסָרּה ִליהֹוׁשֻ ַהר ִסיַני, ֹמׁשֶ ּבְ
ְבִלי, ָהָיה ַהּדֹור  ְלמּוד ַהּבַ י, עֹוֵרְך ַהּתַ ה ֵמַרב ְלַרב. ַרב ַאׁשִ ַעל ּפֶ ּבְ ׁשֶ

ִעים ִלְמִסיַרת ַהּתֹוָרה.  ָהַאְרּבָ

י  ַעד ְיֵמי ַרב ַאׁשִ ירּות מּוְפֶלֶגת. ֲחַז"ל אֹוְמִרים ׁשֶ י ָזָכה ַלֲעׁשִ ַרב ַאׁשִ
ירּות  ּתֹוָרה ְוַגם ַלֲעׁשִ ה ּבַ ם ִלְגדּוּלָ כּו ּגַ ּזָ ים ׁשֶ ה ֲאָנׁשִ לֹוׁשָ ָהיּו ַרק ׁשְ
יא -  ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ נּו - מֹוֵסר ַהּתֹוָרה, ַרּבִ ה ַרּבֵ מּוְפֶלֶגת, ְוֵהם: ֹמׁשֶ

ְבִלי. ְלמּוד ַהּבַ י - עֹוֵרְך ַהּתַ ָנה ְוַרב ַאׁשִ ׁשְ עֹוֵרְך ַהּמִ

ַקְרָקעֹות ף ק': ִקְנַין ֲחָזָקה ּבְ ּדַ

ַקְרָקעֹות הּוא  ִרִּיים ּבְ ְנָיִנים ָהֶאְפׁשָ ֶאָחד ְמַהּקִ
ַהְינּו ָאָדם ָיכֹול  ַקְרָקעֹות, ּדְ ִקְנַין ֲחָזָקה ּבְ
יּמּוׁש  ַקְרַקע ַעל ְיֵדי ׁשִ ַלֲעׂשֹות ִקְנָין ּבְ
ֶדֶרְך  ּבְ ְרַקע, ׁשֶ ּקַ יּקּון ּבַ ל ֲהָנָאה אֹו ּתִ ׁשֶ
ל, ָאָדם  ים. ְלָמׁשָ ְרַקע עֹוׂשִ ֲעֵלי ַהּקַ ָלל ּבַ ּכְ
ה  ַכב ֲעֵליֶהן, ָעׂשָ ַקְרַקע ְוׁשָ עֹות ּבְ יַע ַמּצָ ִהּצִ ׁשֶ
ָנה אֶֹהל ְוָגר  ּבָ ל ֲחָזָקה. ָאָדם ׁשֶ עּוָלה ׁשֶ ּפְ

ל ֲחָזָקה. עּוָלה ׁשֶ ה ּפְ ּבֹו, ָעׂשָ

ִאים  ּנָ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ַעל ַמְחלֹוֶקת ּתַ ּבְ
ַקְרַקע  הֹוֵלְך ּבְ ֵאָלה - ַהִאם ָאָדם ׁשֶ ְ ׁשּ ּבַ

ּה? ב ַמֲחִזיק ּבָ ֶנְחׁשָ

ּזֹוִהי ֲחָזָקה, ְוִאיּלּו  י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ׁשֶ ַרּבִ
ֵסֶפר  סּוק ּבְ י ֱאִליֶעֶזר ֵיׁש ְרָאָיה ֵמַהּפָ יַטת ַרּבִ ׁשִ ֲחָכִמים חֹוְלִקים. ּלְ
ָאֶרץ  ְך ּבָ "ה ָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו: "קּום ִהְתַהּלֵ ּבָ ּבֹו ַהּקָ ית, ׁשֶ ֵראׁשִ ּבְ
ָאֶרץ  "ה ָאַמר ְלַאְבָרָהם ָלֶלֶכת ּבָ ּבָ ה". ַהּקָ ֶנּנָ י ְלָך ֶאּתְ ּה ּכִ ּה ּוְלָרְחּבָ ְלָאְרּכָ

ִקְנַין ֲחָזָקה.  ִּיְקֶנה אֹוָתּה ּבְ ֵדי ׁשֶ ּה ּכְ ּה ּוְלָרְחּבָ ְלָאְרּכָ

ָכְך  ּבְ ֵדי ׁשֶ ָאֶרץ, ּכְ "ה הֹוָרה ְלַאְבָרָהם ָלֶלֶכת ּבָ ּבָ ת ֲחָכִמים ַהּקָ יּטַ ְלׁשִ
ֵבׁש ְלָבָניו. ְהֶיה נֹוָחה ְלִהיּכָ ָהָאֶרץ ּתִ ִיְהֶיה ִסיָמן ׁשֶ

מתולדותיו
שמואל יוסף )ש"י( עגנון

)צ'צ'קס( )תרמ"ז-תש"ל, 1887-1970(

ש"י עגנון ז"ל היה מגדולי הסופרים 
העבריים בעת החדשה, חתן פרס 
נובל ופרס ישראל לספרות. עגנון נולד 
בגליציה ועסק בכתיבה כבר בגיל צעיר. 
הוא עלה לארץ בשנת תרס"ח )1908(, 
וכעבור ארבע שנים ירד לגרמניה למשך 
12 שנה, שלאחריהן חזר לארץ. הסיפור 
הראשון שפרסם בארץ היה "עגונות", 
ובעקבותיו שינה את שם משפחתו 
המקורי, צ'צ'קס, ל"עגנון". עגנון פרסם 
ספרים רבים בימי חייו בהוצאת שוקן, 
ולאחר מותו פרסמה בתו כתבי יד רבים 
שאותם לא פרסם בימות חייו. ספריו של 
עגנון תורגמו לשפות רבות, וזכו להצלחה 
ולהערכה ברחבי העולם. בין יצירותיו 
הבולטות: הרומנים "הכנסת כלה" "אורח 
נטה ללון", "תמול שלשום", הרומן הקצר 
"סיפור פשוט" והנובלות "והיה העקוב 

למישור", "בלבב ימים" ו"תהילה".

ש"י עגנון ורעייתו אסתר בחצר ביתם
)wikimedia ,גל אורן - שלי,(
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ְמִדיַדת ַקְרַקע ף ק"ג: ָטעּות ּבִ ּדַ

ם ַעל ֵחֶפץ ְמִחיר  ֶהם ׁשּוּלַ ּבָ יֵני אֹוָנַאת ָממֹון ִמְתַיֲחִסים ְלִמְקִרים ׁשֶ ּדִ
עּות  ַמְדנּו, ִאם ַהּטָ ּלָ ּוק, ּוְכִפי ׁשֶ ִחיר ַהּשׁ ָיָקר  יֹוֵתר אֹו ְמִחיר זֹול יֹוֵתר ִמּמְ
ָטעּות  ין ּבְ ְך ַהּדִ ֵטל. ּכָ ח ּבָ ּקָ ִחיר, ֵאין ַהּמִ ְסכּום ָקָטן ַיֲחִסית ַלּמְ ֵאְרָעה ּבִ
ׁש ִלְקנֹות  יּקֵ ּבִ גֹון ָאָדם ׁשֶ ְמלֹואֹו, ּכְ ק ּבִ ְמִחיר. ֲאָבל ִאם ַהּמּוָצר לֹא סּוּפַ ּבִ
ע  ׁשַ ל ּתְ הּוא ִקיּבֵ ֵרר ׁשֶ ָקִלים ּוַבּסֹוף ִהְתּבָ ָרה ׁשְ ֲעׂשָ ָצִלים ּבַ ִקילֹוְגָרם ּבְ

ֵטל. ח ּבָ ּקָ ָרם - ַהּמִ ים ּגְ ִ ֵמאֹות ַוֲחִמיּשׁ

ְמִכיַרת ַקְרָקעֹות  ְלַבד, ֲאָבל ּבִ ְלְטִלין ּבִ ִמיּטַ ין ּבְ ן ַהּדִ ּכֵ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ׁשֶ ּבְ
ֵעת ְמִדיַדת  ה ּבְ ָחָלה ָטעּות ְקַטּנָ ה ׁשֶ א ִאם ַהּקֹוֶנה ְמַגּלֶ ְך, ֶאּלָ ין ּכָ ֵאין ַהּדִ
ֶסף  י ַקְרַקע הּוא ָיכֹול ְלהֹוִסיף ְמַעט ּכֶ ל יֹוֵתר ִמּדַ ְרַקע, ֲאַזי ִאם הּוא ִקיּבֵ ַהּקַ
חֹות, ָיכֹול ַהּמֹוֵכר ְלַהְחִזיר לֹו  ל ּפָ ַטח, ְוִאם הּוא ִקיּבֵ ֶ אֹו ְלַהְחִזיר ֶאת ַהּשׁ
ַקְרָקעֹות  ּבְ יֲערּו ֲחָכִמים ׁשֶ ְך ׁשִ ּכָ ַטח נֹוָסף, ׁשֶ ֶסף אֹו ָלֵתת לֹו ׁשֶ ְמַעט ּכֶ
ְמדּוָּיק.  ַטח ּבִ ֶ ל ֶאת ַהּשׁ ְּיַקּבֵ ָכְך ׁשֶ ח ּבְ ּקָ ָאָדם ֵאינֹו ַמְתֶנה ֶאת ִקּיּום ַהּמִ

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא ק"ב- ק"ד

ְבִלי ְלמּוד ַהּבַ י, ַטְביֹוִמי, וֲעִריַכת ַהּתַ ף ק"ד: ַרב ַאׁשִ ּדַ

ֵטר  יַע ְזַמּנֹו ְלִהיּפָ ִהּגִ ׁשֶ ְמַעט. ּכְ ִעים ּכִ ׁשְ יל ּתִ י ֶהֱאִריְך ָיִמים ַעד ּגִ ַרב ַאׁשִ
ָּיבֹוא  י ׁשֶ ּנּו ַרב ַאׁשִ ש ִמּמֶ יּקֵ ֶות. ּבִ ִמן ָהעֹוָלם, ִנְקַלע ְלָפָניו ַמְלַאְך ַהּמָ
ן ֶאת ִליּמּודֹו,  יּנֵ י ְוׁשִ ב ַרב ַאׁשִ ל אֹותֹו חֹוֶדׁש ָיׁשַ ים יֹום. ּכָ לֹוׁשִ עֹוד ׁשְ ּבְ
ן  ִפיו. ְלַאַחר ִמּכֵ ל ַמְעָלה ִיְהֶיה ִליּמּודֹו ָערּוְך ּבְ יָבה ׁשֶ יַע ִליׁשִ ַּיּגִ ׁשֶ ּכְ ֵדי ׁשֶ ּכְ

י. ִנְפַטר ַרב ַאׁשִ

ָבֶבל  ָיָמיו ָהיּו ּבְ ּבְ ם ׁשֶ ם ַטְביֹוִמי, ַעל ׁשֵ ה ּגַ ּכּוָנּ י, ׁשֶ ר ַרב ַאׁשִ נֹו, ַמר ּבַ ּבְ
ִלים  יָבה ְוִהׁשְ ָראׁשּות ַהְיׁשִ ְסאֹו ּבְ ב ַעל ּכִ ָרֵאל, ָיׁשַ ָיִמים טֹוִבים ְלִיׂשְ

ְבִלי. ְלמּוד ַהּבַ ֶאת ֲעִריַכת ַהּתַ

ִליּמּוד  ה ִמְתַקֵּים ּבְ ַעל ּפֶ ּבְ ר ִליּמּוד ַהּתֹוָרה ׁשֶ מאז אֹוָתם ָיִמים ִעיּקַ
ְבִלי.  ְלמּוד ַהּבַ ַהּתַ

ּה ְסָלִעים ּובֹורֹות ֵּיׁש ּבָ ת ַקְרַקע ׁשֶ ף ק"ב: ְרִכיׁשַ ּדַ

ֲעבּור  ל חֹוֶזה ּבַ ׁש ְלָהִכין נֹוַסח ׁשֶ ּקֵ ל ָנָדב, ִהְתּבַ יר ֶהָחָדׁש ׁשֶ ְזּכִ יֹוָאב, ַהּמַ
ה ּדּוָנם ַקְרַקע. ָנָדב ָעַבר ַעל ַהחֹוֶזה ְוָאַמר  ָ ים ַוֲחִמיּשׁ לֹוׁשִ ת ׁשְ ְרִכיׁשַ
ְרַקע ִלְצָרִכים ַחְקָלִאִּיים,  ֲאַנְחנּו קֹוִנים ֶאת ַהּקַ חֹוֶזה ׁשֶ ְליֹוָאב: "הֹוֵסף ּבַ
ם ָמה ָנחּוץ ַלּמֹוֵכר ָלַדַעת ְלָמה  ַכָּוָנֵתנּו ַלֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה". "ְלׁשֵ ּבְ

קֹול.  ַמּה יֹוָאב ּבְ ְרַקע?" ּתָ ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ֶאת ַהּקַ

יּצּוַע ָהִעְסָקה ָנְסעּו ָנָדב ְויֹוָאב  ה ְוִתְרֶאה". ְלַאַחר ּבִ ָנָדב ַרק ָאַמר: "ַחּכֵ
ָנָדב  ׁשֶָ ה ּדּוָנם. ּכְ ָ ים ַוֲחִמיּשׁ לֹוׁשִ ַטח ְוִהְתִחילּו ִלְמּדֹוד ׁשְ ֶ ִעם ַהּמֹוֵכר ֶאל ַהּשׁ
ַבע ִמן ַהּמֹוֵכר: "ָעֶליָך ְלהֹוִסיף ִלי עֹוד  ְרַקע הּוא ּתָ ֵני ַהּקַ ַחן ֶאת ּפְ ּבָ
תּוב  ַמּה ַהּמֹוֵכר: "ַמּדּוַע?". ָנָדב הֹוִציא ֶאת ַהחֹוֶזה ְוָאַמר: "ּכָ ַטח!". ּתָ ׁשֶ
ַטח ְלָצְרֵכי ַחְקָלאּות. ְלַחְקָלאּות לֹא ַמְתִאים  ֶ ֲאַנְחנּו קֹוִנים ֶאת ַהּשׁ אן ׁשֶ ּכָ
ַתּתָ  ּנָ ַטח ׁשֶ ֶ ּשׁ ּבַ ים. ֵמַאַחר ׁשֶ בֹוִהים ּובֹורֹות ֲעמּוּקִ ַעל ְסָלִעים ּגְ ַטח ּבַ ׁשֶ
ְמקֹומֹו". ָרה ּבִ ים, ָעֶליָך ָלֵתת ִלי ַקְרַקע ְיׁשָ ִלי ֵיׁש ְסָלִעים ּובֹורֹות ֲעמּוּקִ

העלייה ההמונית
"העלייה ההמונית" הוא כינויה של 
עם  מיד  שתחילה  לארץ  העלייה 
הקמת מדינת ישראל. רוב העולים 
שהגיעו לארץ היו פליטים, ניצולי 
שואה מאירופה ופליטים מהפרעות 
במדינות ערב. עלייה זו הביאה לגידול 
עצום באוכלוסיית המדינה, כאשר תוך 
18 חודשים בלבד הוכפלה האוכלוסייה 
מ-650,000 ל-1,300,000 תושבים, 
תופעה שאין לה תקדים בארצות אחרות. 
העולים הגיעו ממקומות שונים בעולם: 
מאירופה, מאסיה ומצפון אפריקה. לא 
מעט קשיים התעוררו בעקבות המפגש 
בין התרבויות והמסורות שלהם לבין 
אלו של התושבים הוותיקים. המפגש 
בין עולים לוותיקים, והשפעותיו על שני 
הצדדים, היו אירוע משמעותי מאוד 
החברה  של  התפתחותה  בתהליך 

הישראלית.

מן ההיסטוריה

הפגנת יוצאי עיראק ממעברת קסטינה למניעת עצירת 
)Wikipedia, artyard( 1950 העלייה מבבל, רחובות
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בס"ד

דבר תורה לשולחן שבת

ַמאי", וכיצד צריך לנהוג  רֹות ּדְ א. מהם "ּפֵ
בהם?

ב. באיזה מקרה חלוקים חכמים ורבי יוסי, 
ומדוע כל אחד מהם סובר כך?

ֹוֵחט שָטָעה  ג. מה יהיה חייב לשלם ַהּשׁ
ִחיָטה לבעלים של הבהמה? ְ ּשׁ ּבַ

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא צ"ח- ק"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

מצוות רבות וחשובות בנושאים שבין אדם לחברו מוזכרות בפרשיות 
השבוע, שמטרת כולן היא יצירת חברה יהודית מתוקנת ומוסרית, 

מֹוָך". כאשר הערך המרכזי שבה הוא: "ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ
ם ֵרֶעָך". מה פירוש  אחד האיסורים בפרשה הוא "לֹא ַתֲעֹמד ַעל ּדַ

הביטוי והאיסור הזה "לעמוד על הדם"?
שני פירושים והסברים מעניינים, המשלימים אחד את השני, ניתנו 

בעניין.
ם ֵרֶעָך" - שאם אתה  רש"י מסביר את האיסור של "לֹא ַתֲעֹמד ַעל ּדַ
רואה אדם במצוקה ובצרה, כגון טובע בנהר, או שחיה או שודדים 
תוקפים אותו, או פצוע מתאונה וכל מצב דומה של מצוקה - ואתה 
יכול להצילו - עליך לעשות כל מאמץ והשתדלות כדי להציל אותו. אם 
אתה מגלה אדישות לגורלו של האדם שבמצוקה ולא בא לעזרתו- אתה 
ם ֵרֶעָך". נקרא "עומד על הדם" ועובר על האיסור של "לֹא ַתֲעמֹד ַעל ּדַ

הפרשן רבי אברהם אבן עזרא מסביר את האיסור הזה באופן שונה 
ואומר שפירושו הוא "שלא יתחבר עם אנשי דמים". על האדם להתרחק 
מחברתם של אנשים אלימים הנקראים "אנשי דמים", ובכך ירחיק 

עצמו מפגיעה באחרים.

"ד
דמויות השנה בחמ

השופר של הרב גורן
כחצי שנה לפני מבצע קדש הגיע אל הרב שלמה 
גורן יהודי מתל אביב שהיה מכין שופרות. הוא סיפר 
לרב שחלם חלום שעליו לנסוע לטורקיה, לקנות שם 
קרן איל גדולה מאוד ולהכין ממנה שופר, כדי שהרב 
יתקע עליו על הר סיני. היהודי אכן עשה כך, ומסר 
לרב את השופר שהכין. באותו זמן איש לא העלה 
בדעתו שהולכים לכבוש את סיני, אך זמן קצר לאחר 
מכן פרצה מלחמת קדש וישראל השתלטה על מדבר 
סיני. הרב גורן לקח איתו את השופר, עלה לפנות 
בוקר על הר סיני ותקע בו, ובכך הגשים את החלום. 
הייתה זו הפעם השנייה בהיסטוריה שבה תוקעים 
בשופר על הר סיני, מאז מתן תורה. לאחר מלחמת 

ששת הימים כתב הרב גורן ספר תורה על ההר.

*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.

. 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.

מצאו את יוצא 
הדופן בכל קבוצה: חידה

א. נווה צדק
ב. שכונה אחווה

ג. נווה שלום
ד. אהל משה

ה. בית וגן

ש"י עגנון א. 
הרב קוק ב. 

מנחם בגין ג. 
נחום גוטמן ד. 
אלכסנדר ה. 

זיסקינד רבינוביץ'  

והיה העקוב למישור א. 
מלחמה ושלום ב. 
אורח נטה ללון ג. 
תמול שלשום ד. 
הכנסת כלה ה. 

א. אברהם אבינו.  ב. משה רבנו.  ג. רבי יהודה הנשיא.  ד. רב אשי


