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ְזָמן ֶלת ּבִ ה מּוְגּבֶ ָ ף קי"ב: ְירּוׁשּ ּדַ

ֶכס ִיְהֶיה  ל, ַהּנֶ ְלַבד? ְלָמׁשָ ָאָדם ִייַרׁש ֶנֶכס ִלְזָמן ְמסּוָּים ּבִ ֵכן ׁשֶ ַהִאם ִיּתָ
ְך הּוא ֵיֵצא ֵמְרׁשּותֹו ְוַיֲעבֹור  ִנים ְוַאַחר ּכָ ִרים ְוָחֵמׁש ׁשָ ָּיְך ַלּיֹוֵרׁש ְלֶעׂשְ ׁשַ

ְלַבֲעלּות ַאֶחֶרת? 

רֹוב  ֵעת ׁשֶ א ּבְ ַהּיֹוֵבל נֹוֵהג )ַהּיֹוֵבל ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאּלָ ְזַמן ׁשֶ ּבִ ׁשּוָבה ִהיא ׁשֶ ַהּתְ
ִבים ְלַבֲעֵליֶהם ָהִראׁשֹון. רּו ׁשָ ְמּכְ ּנִ דֹות ׁשֶ ָרֵאל ַעל ַאְדָמתֹו( ׂשָ ַעם ִיׂשְ

ִרים  ְוָלֵכן ִאם ָאָדם ָקָנה ַקְרַקע ָוֵמת ְוהֹוִריׁש אֹוָתּה ִלְבנֹו, ּוְלַאַחר ֶעׂשְ
ָעִלים ָהִראׁשֹון. ב ַלּבְ ֶדה יֹוֵצא ִמן ַהּיֹוֵרׁש ְוׁשָ ִנים ָחל ַהּיֹוֵבל, ַהּשָׂ ְוָחֵמׁש ׁשָ

נֹות ְצָלְפָחד ף קי"ג: ּבְ ּדַ

ֶאת  ְּיַצֶּוה ׁשֶ נּו ׁשֶ ה ַרּבֵ ַטֲעָנה ְלֹמׁשֶ אּו ּבְ ר ּוְבנֹוָתיו ּבָ ְדּבָ ּמִ ָלְפָחד ֵמת ּבַ ּצְ
נֹות.  ָנה ֵהן, ַהּבָ יַרׁשְ ָרֵאל - ּתִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ל ּבְ ֲאִביֶהן ָהָיה ָאמּור ְלַקּבֵ ֲחָלה ׁשֶ ַהּנַ
נֹות ְצָלְפָחד צֹוְדקֹות  ָאֵכן ּבְ "ה ְוהּוא ָאַמר ׁשֶ ּבָ ַאל ֶאת ַהּקָ נּו ׁשָ ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ

ָאֶרץ. ְלָנה ֶאת ֶחְלקֹו ּבָ ַקּבֵ ְוֵהן ּתְ

ָבר ָעלּול ִלְגרֹום  ַהּדָ ל ְצָלְפָחד, ׁשֶ ֶבט ׁשֶ ֵ ֶבט יֹוֵסף, ַהּשׁ ֵני ׁשֵ אֹו-ָאז ָטֲענּו ּבְ
אָנה ִלְבֵני  ׂשֶ יּנָ ֶבט ַאֵחר, ִאם ֵהן ּתִ ֲעבֹור ְלׁשֵ ֶבט יֹוֵסף ּתַ ל ׁשֵ ֲחָלה ׁשֶ ּנַ ׁשֶ

ָבִטים ֲאֵחִרים. ׁשְ

ה ַנֲחָלה  ָּיְרׁשָ ת ׁשֶ ל ּבַ ּכָ ָאֵכן ַהּתֹוָרה ִציְּוָתה ִציוּוי ְמיּוָחד ְלָבֵאי ָהֶאֶרץ ׁשֶ
ֲעבֹור  ּלֹא ּתַ ֵדי ׁשֶ ֶבט ַאֵחר, ּכְ ֵ ן ִעם ִאיׁש ִמּשׁ ִאית ְלִהְתַחּתֵ ָ ֵמָאִביָה ֵאיָנּה ַרּשׁ

ֶבט ַאֵחר. ֶבט ְלׁשֵ ֵ ַנֲחַלת ַהּשׁ

ֲחָלה עֹוֶבֶרת  ֶבט ַאֵחר, ַהּנַ ן ׁשֵ נֹות ִעם ּבֶ ֱאֶמת ִאם ֵהן ִמְתַחּתְ ַמּדּוַע ּבֶ
ֶבט ַאֵחר? ְלׁשֵ

ה  ָ ְך ִיְקֶרה: א. ִאם ָהִאיּשׁ ּכָ רּוּיֹות ׁשֶ י ֶאְפׁשָ ּתֵ ָנן ׁשְ ְלמּוד ֶּיׁשְ י ַהּתַ ַעל ּפִ
ִנים  ְעָלּה ָימּות ְלָפֶניָה, ַהּבָ ם ִאם ּבַ ְעָלּה ִייַרׁש אֹוָתּה. ב. ּגַ מּות, ּבַ ּתָ
י  ְעָלּה ְוֵהם ִייְרׁשּו ֶאת ְנָכָסיו ְולֹא ַאְנׁשֵ ל ּבַ ֶבט ׁשֶ ֵ ָּיִכים ַלּשׁ ּה ֲהֵרי ׁשַ ּלָ ׁשֶ

ּה. ּלָ ֶבט ׁשֶ ֵ ַהּשׁ

מן התלמוד
סדר נזיקין, 

פרשת בבא בתרא, דף קט"ו

"..קרא עליו את המקרא הזה 'ֵאֶּלה ְבֵני ֵׂשִעיר 
ַהחִֹרי יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ לֹוָטן ְוׁשֹוָבל ְוִצְבעֹון ַוֲעָנה.." 

הסבר: התלמוד מביא פסוק מספר בראשית 
העוסק בבני שעיר, כדי לדרוש ממנו דיני ירושות 

וסדרי קדימויות בירושות.

מעיקרא – מתחילה
אמינא – אמרתי
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מדינת ישראל
משרד החינוך

על המפה
שובל

קיבוץ ש וֹ ָב ל ממוקם בצפון הנגב ליד 
העיר רהט. על פי מפת ארץ ישראל 
הקיבוץ נמצא בדיוק במרכז ישראל, 
באמצע בין הנקודה הצפונית ביותר 
בחרמון - לנקודה הדרומית ביותר 
באילת. קיבוץ שובל נוסד בשנת תש"ו 
)1946( במסגרת מבצע 11 הנקודות, 
הוקם על ידי גרעין חברי השומר הצעיר 
ועל ידי מעפילים מהאונייה "פאטריה", 
ונקרא על שם הפסוק: "ְבֵני ֵשִעיר לֹוָטן 
ְוׁשֹוָבל ְוִצְבעֹון ַוֲעָנה ְוִדיׁשן ְוֵאֶצר ְוִדיָשן". 
לאחר מלחמת העצמאות המשיך הקיבוץ 
לקלוט חברים והפך לאחד המשקים 
החקלאיים הגדולים באזור. בתחילת 
דרכו התנהל הקיבוץ באופן שיתופי 
לגמרי ולחבריו לא היה רכוש פרטי כלל, 
אולם עם השנים בוטלה שיטה זו ורמת 
השותפות הופחתה בהדרגה. כיום גרים 

בו כ-650 תושבים.

)wikimedia.phpcurid=3129578( קיבוץ שובל
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בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא קי"ד - קט"ז

ת  ה"ְצדֹוִקים" ל ּכַ ף קט"ו: ָטעּוָתם ׁשֶ ּדַ

ְקְרָאה "ְצדֹוִקים".  ּנִ ת ׁשֶ ָרֵאל ּכַ ַעם ִיׂשְ ִני ָהְיָתה ּבְ ֵ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ ְתקּוַפת ּבֵ ּבִ
יֵדי ֲחַז"ל ּדֹור ַאַחר  ְמְסרּו ּבִ ּנִ י ַהּתֹוָרה ׁשֶ ֵפרּוׁשֵ דֹוִקים לֹא ֶהֱאִמינּו ּבְ ַהּצְ
ׁשּו ֶאת  יּבְ ַהר ִסיַני, ְוִלְפָעִמים ֵהם ׁשִ ָמָעם ּבְ ְ ּשׁ נּו, ׁשֶ ה ַרּבֵ י ֹמׁשֶ ּדֹור ִמּפִ
דֹוִקים  ַהּצְ ר ׁשֶ ַדף ֶזה ְמסּוּפָ סּוִקים ְוִעיְּותּו ֶאת ַהֲהָלָכה. ּבְ ָמעּות ַהּפְ ַמׁשְ
ה ֲאִפיּלּו  ָ ְירּוּשׁ ְפָטר נֹוְטלֹות ֵחֶלק ּבַ נֹות ַהּנִ ֶהם ּבְ ּבָ ֵּיׁש ִמְקִרים ׁשֶ ָטֲענּו ׁשֶ
ם ְוהֹוִכיַח  ח ִעּמָ אי ִהְתַוּכַ ן ַזּכַ י יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבִ ִנים, ַעד ׁשֶ ְפָטר ָהיּו ּבָ ּנִ ּלַ ׁשֶ
ֵטֵבת ּוֶבָעָבר  ֲענֹוֵתיֶהם ֵהן ָטעּות. אֹותֹו ַהּיֹום ָהָיה ּכ"ד ּבְ ּטַ ְלֵעין ּכֹל ׁשֶ

יֹום טֹוב. ְקָבעּוהּו ּכְ

ָּין" ה ּדַ ף קי"ד: "ֵאין ֵעד ַנֲעׂשֶ ּדַ

ַתְפִקיִדים ׁשֹוִנים. ין ּבְ ֵבית ַהּדִ ֵאִלָּיהּו ְויֹוָאב עֹוְבִדים ּבְ

ׁש יֹוָאב ִמֵאִלָּיהּו  יּקֵ ין, ּבִ ֵבית ַהּדִ ּיּון ְמסּוָּים ּבְ ֵּים ּדִ ִהְסּתַ ׁשֶ ַעם ַאַחת, ּכְ ּפַ
ְמָחה. ׂשִ ַּיְלֶוה לֹו 500 ₪ ְוֵאִלָּיהּו ִמָּיד ִהְלָוה לֹו ּבְ ׁשֶ

ַּיֲחִזיר לֹו ֶאת ַהחֹוב,  ׁש ֵאִלָּיהּו ִמּיֹוָאב ׁשֶ יּקֵ ּבִ ׁשֶ בּועֹות ֲאָחִדים, ּכְ ְלַאַחר ׁשָ
ֶסף. ָאַמר ֵאִלָּיהּו  ִהְלֵויָת ִלי ּכֶ ׁשּוט לֹא זֹוֵכר ׁשֶ יב יֹוָאב: ִמְצַטֵער, ֲאִני ּפָ ֵהׁשִ
ֲעׂשֹות. ַּיְכִריעּו ַמה ּלַ ָּיִנים ׁשֶ ׁש ַלּדַ ין, ָהָבה ִניּגַ ֵבית ַהּדִ ְליֹוָאב: ֲהֵרי ֲאַנְחנּו ּבְ

ֲאלּו ֶאת ֵאִלָּיהּו: ֵיׁש ְלָך ְרָאָיה  ָדִדים ְוׁשָ ֵני ַהּצְ ְבֵרי ׁשְ ְמעּו ֶאת ּדִ ָּיִנים ׁשָ ַהּדַ
ם ָמה ֲאִני ָצִריְך ְרָאיֹות?  ִחּיּוְך: "ְלׁשֵ יב ֵאִלָּיהּו ּבְ ֶסף? ֵהׁשִ ִהְלֵויָת לֹו ּכֶ ׁשֶ
ַעְצְמֶכם ֶאת  ָּיִנים, ְרִאיֶתם ּבְ ם, ַהּדַ ין ְוַאּתֶ ֵבית ַהּדִ אן ּבְ ֲאִני ִהְלֵויִתי לֹו ּכָ

י". ּלִ ְהיּו ָהֵעִדים ׁשֶ ם ּתִ ַהַהְלָוָאה, ַאּתֶ

ָנּה ֲהָלָכה  ֶיׁשְ יָון ׁשֶ ָּיִנים: ֲאַנְחנּו לֹא ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ֵעִדים, ִמּכֵ ָענּו לֹו ַהּדַ
ָּין" -  ה ּדַ ף קי"ד ָהאֹוֶמֶרת: "ֵאין ֵעד ַנֲעׂשֶ ְתָרא, ּדַ ָבא ּבַ ֶכת ּבָ ַמּסֶ ּבְ

אֹותֹו ִעְנָין.  ָּין ּבְ ם ֵעד ְוַגם ּדַ ָאָדם ֵאינֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ּגַ

ה ָ ף קט"ז: ִדיֵני ְירּוּשׁ ּדַ

ֵני ָהָאב,  ִאים ֵהם ּבְ ים ַהּבָ ַאֲחֵרי ָהָאב - ַהּיֹוְרׁשִ ה ָלַמְדנּו ׁשֶ ָ ִדיֵני ְירּוּשׁ ּבְ
ת, ְוִאם  ִנים - יֹוְרׁשֹות ַאְחיֹות ַהּמֵ ת. ִאם הּוא לֹא הֹוִתיר ּבָ לֹוַמר ֲאֵחי ַהּמֵ ּכְ
ִנים  ב - הּוא ַהּיֹוֵרׁש, ְוַאֲחָריו ַהּבָ ָלל, ָאִביו - ַהּסָ הּוא לֹא הֹוִתיר ֶצֱאָצִאים ּכְ
ּתֹור  ִאים ּבַ ם הּוא לֹא הֹוִתיר ֶצֱאָצִאים - ַהּבָ ת. ִאם ּגַ ב - ּדֹוֵדי ַהּמֵ ל ַהּסָ ׁשֶ
ְך עֹוִלים ּדֹור ַאַחר ּדֹור ַעד ֶאָחד  ב ְוֶצֱאָצָאיו, ּכָ ה ֵהם ֲאִבי ַהּסָ ָ ַלְירּוּשׁ

ה ְלֶצֱאָצָאיו. ָ ל ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְונֹוְתִנים ֶאת ַהְירּוּשׁ ָניו ׁשֶ ִמּבָ

ִחיּפּוׁש  ִּיְצָטְרכּו ַלֲעלֹות ּבַ רּות ׁשֶ י לֹא ַקֶּיֶמת ֶאְפׁשָ יׁש ּכִ ְלמּוד ַמְדּגִ ַהּתַ
רּות זֹו אֹוֶמֶרת  י ֶאְפׁשָ ה ַעד ַיֲעֹקב ָאִבינּו ַעְצמֹו, ּכִ ָ ַאַחר ְקרֹוֵבי ַהְירּוּשׁ
לּו  ן ֲחַז"ל ִקיּבְ ּכֵ ֵכן ׁשֶ ְמעֹון ְוכּו', ֵמתּו, ְוֶזה לֹא ִיּתָ ֵני ְראּוֵבן, אֹו ׁשִ ל ּבְ ּכָ ׁשֶ

ָרֵאל. ֵלם ִמִּיׂשְ ֶבט ׁשָ עֹוָלם לֹא ִיְכֶלה ׁשֵ ּלְ ָמסֹוֶרת ׁשֶ ּבְ

מבצע 11 הנקודות
במוצאי יום כיפור תש"ז )1946( הוקמו 
11 יישובים חדשים בנגב, במבצע 
בזק שיזמה הסוכנות היהודית. מטרת 
המבצע הייתה להביא להכללת אזור 
העתידיים  גבולותיה  בתוך  הנגב 
של המדינה היהודית. זה היה מבצע 
ההתיישבות הגדול מסוגו בשנים שלפני 
היתה  הזמן  באותו  הקמת המדינה. 
בנגב מועטה,  היהודית  ההתיישבות 
והבריטים התכוונו למסור אותו לערבים 
במסגרת תוכנית החלוקה. כדי לשנות 
זאת הוחלט להקים במהירות נקודות 
התיישבות חדשות. מיד במוצאי יום 
ב-200  כ-1,000 איש  יצאו  כיפור 
משאיות לנקודות שנבחרו, והקימו 
בהן יישובים בסיסיים בשיטת "חומה 
ומגדל". בעקבות הצלחתם של יישובים 
אלה המליצה ועדת אונסקופ של האו"ם 

לכלול את הנגב במדינה היהודית. 

מן ההיסטוריה

מיקום ישובי 11 הנקודות בנגב- מסומנים באדום
)Wikipedia ,תמר הירדני(
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ָרֵאל? ָקה ֶאֶרץ ִיׂשְ יַצד חּוּלְ ף קי"ז: ּכֵ ּדַ

ן נּון ֶאת ָהָאֶרץ ַלֲחָלִקים  ַע ּבִ ק ְיהֹוׁשֻ ָרֵאל ִנְכְנסּו ָלָאֶרץ ִחיּלֵ ֵני ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ ּכְ
ָאֶרץ. ל ַנֲחָלה ּבָ ֲחָלִקים ְוָכל ֶאָחד ִקיּבֵ

ָקה ָהָאֶרץ? ְלִמי חּוּלְ

ְכַנס ָלָאֶרץ  ּנִ ל ִמי ׁשֶ י ּכָ ִעְנָין: ֵיׁש אֹוְמִרים ּכִ ַדף ֶזה מֹוִפיָעה ַמֲחלֹוֶקת ּבָ ּבְ
ה  ָקה ְליֹוְצֵאי ִמְצַרִים )ֵאּלֶ ָהָאֶרץ חּוּלְ ֵחֶלק ֶאָחד, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ָזָכה ּבְ
ּיֹוְצֵאי ִמְצַרִים  ְזַמן ְיִציַאת ִמְצַרִים(. ֵמַאַחר ׁשֶ ָנה ּבִ ִרים ׁשָ ִגיל ֶעׂשְ ָהיּו ּבְ ׁשֶ

ֶהם. ּלָ ֲחָלִקים ׁשֶ יֶהם ָזכּו ּבַ ַחִּיים, יֹוְרׁשֵ ָבר לֹא ָהיּו ּבַ ּכְ

ל? ַמה ַהֶהְבּדֵ

ֵעת  ָרה ְיָלִדים ּבְ ֶאָחד ִמּיֹוְצֵאי ִמְצַרִים ָהיּו ֲעׂשָ ּלְ ֲארּו ָלֶכם ׁשֶ ּוְבֵכן, ּתָ
ל ֶאָחד  יָטה ָהִראׁשֹוָנה, ּכָ ִ ה. ְלִפי ַהּשׁ ָ ְכְנסּו ָלָאֶרץ ְוַלֲחֵברֹו ֲחִמיּשׁ ּנִ ׁשֶ
ִנָּיה,  ְ יָטה ַהּשׁ ִ ָאֶרץ. ְלִפי ַהּשׁ ֶוה ּבָ אי ְלֵחֶלק ׁשָ חֹות ַזּכַ ּפָ ׁשְ י ַהּמִ ּתֵ ִמַּיְלֵדי ׁשְ
ָחה  ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ְצַרִים, ַאַזי ּבְ ָּיָצא ִמּמִ ִלים ֶאת ֵחֶלק ֲאִביֶהם ׁשֶ ֵהם ְמַקּבְ ׁשֶ
ָחה ַהּמֹוָנה  ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ לּו ּבְ ְּיַקּבְ לּו ֵחִצי ֵמַהֵחֶלק ׁשֶ ר ְנָפׁשֹות ְיַקּבְ ַהּמֹוָנה ֶעׂשֶ

ָחֵמׁש ְנָפׁשֹות.

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא קי"ז- קי"ח

מּוֵאל )ַיְרִחיָנָאה( ף קי"ח: ָהֲאמֹוָרא ׁשְ ּדַ

ִתיַבת  ַאַחר ּכְ ּלְ קּוָפה ׁשֶ ָחיּו ֵמַהּתְ ָרֵאל ׁשֶ ָה"ֲאמֹוָרִאים" ֵהם ַחְכֵמי ִיׂשְ
ָעְרכּו  י ׁשֶ ִ ֶעֶרְך, ַעד ְיֵמי ָרִביָנא ְוַרב ַאּשׁ ִנים ּבְ ִים ׁשָ ָניֹות, ִלְפֵני ַאְלּפַ ׁשְ ַהּמִ

ִנים. ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ ְבִלי, ִלְפֵני ּכְ ְלמּוד ַהּבַ ֶאת ַהּתַ

ְבֵרי  ָהיּו אֹוְמִרים ְולֹוְמִדים ֶאת ּדִ ֵני ׁשֶ ַמּדּוַע ֵהם ּכּוּנּו "ֲאמֹוָרִאים"? ִמּפְ
יִרים אֹוָתם. ִאים ּוַמְסּבִ ּנָ ַהּתַ

מּוֵאל ָהָיה  ל ׁשְ מּוֵאל. ָאִביו ׁשֶ ַאַחד ָהֲאמֹוָרִאים ָהִראׁשֹוִנים ָהָיה ׁשְ
מֹו  ה ְלֵבן ֶנֱאָמן ּכְ הּוא ִיְזּכֶ ֵרְך אֹותֹו ׁשֶ ִאים ּבֵ ּנָ דֹוֵלי ַהּדֹור, ְוַאַחד ַהּתַ ִמּגְ

מּוֵאל. מֹו ׁשְ ן הּוא ָקָרא ֶאת ׁשְ ּנֹוַלד לֹו ּבֵ ׁשֶ ִביא. ּכְ מּוֵאל ַהּנָ ׁשְ

ָרֵאל  ְך ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ָעא, ַאַחר ּכָ ִעיר ְנַהְרּדְ מּוֵאל נֹוַלד ּבָ ָהֲאמֹוָרא ׁשְ
ָניֹות. ְלַאַחר  ׁשְ ר ַהּמִ יא ְמַסּדֵ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ְועֹוד ָזָכה ִלְראֹות ֶאת ַרּבִ
ה ְלֹראׁש  ָעא ּוְלָיִמים ִהְתַמּנָ ָרֵאל, הּוא ָחַזר ִלְנַהְרּדְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ַמד ּתֹוָרה ּבְ ּלָ ׁשֶ
יָבה  ָבֶבל, ּוְכֹראׁש ְיׁשִ ִזית ּבְ ְרּכָ יָבה ַהּמֶ ָיָמיו ַהְיׁשִ ָהְיָתה ּבְ ָעא ׁשֶ יַבת ְנַהְרּדְ ְיׁשִ

ִביָבה. ַדָּין ּומֹוֵרה ַההֹוָרָאה ְלָכל ְיהּוֵדי ַהּסְ ם ּכְ ׁש ּגַ יּמֵ ׁשִ

ְגדֹוֵלי ַהּדֹור. מּוֵאל ַוֲחֵברֹו ַרב ּכִ קּוָפה נֹוְדעּו ׁשְ אֹוָתּה ּתְ ּבְ

ֶמׁש,  ֶ ַמִים, ַהּשׁ ָ ְרֵמי ַהּשׁ ָּיַדע ֶאת ַמַהְלֵכי ּגַ ָכְך ׁשֶ ם ּבְ ְרֵסם ּגַ מּוֵאל ִהְתּפַ ׁשְ
לֹוַמר  ׁשֹון ָיֵרַח, ּכְ ינּוהּו "ַיְרִחיָנָאה" ִמּלְ ּכִ ַהָּיֵרַח ְוַהּכֹוָכִבים, ּוְלִפיָכְך ָהיּו ׁשֶ

ַמֲהַלְך ַהָּיֵרַח . ִקי ּבְ ּבָ

מתולדותיו
ַלאס שמחה ְבּ

)תרנ"ח-תשמ"ב, 1897-1982(

ַלאס ז"ל היה פעיל ציוני  ְבּ שמחה 
ומהנדס מים ישראלי. בלאס נולד 
ועלה לארץ בשנת תרפ"ז  בפולין 
)1927(, תכנן מפעלי מים עיקריים של 
היישוב בשנות ה-30 וה-40, היה אחד 
ממייסדי "מקורות" ויזם תוכניות של 
החברה עד למוביל הארצי. בלאס כיהן 
כ"יועץ הממשלה לענייני המים" בשנים 
הראשונות של המדינה, ייסד את חברת 
תה"ל )תכנון המים לישראל(, היה ראש 
המתכננים של מוביל המים הארצי, יוזם 
ההשקיה בטפטוף וממציא הטפטפות. 
המים  אספקת  את  תכנן  בלאס 
ליישובים החדשים בנגב שהוקמו 
במבצע 11 הנקודות, וכך התאפשרה 
ההתיישבות במקום. כמו כן, הוא יזם 
את הקמת המועצה הטכנית של אגודת 
האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל ועמד 
בראשה בשנים תשי"ט-תשכ"ט )1959–
1969(. רחוב בתל אביב קרוי על שמו.

שמחה בלאס )מימין( עם אריק ג'ונסטון, שגריר המים 
של נשיא ארצות הברית, דווייט אייזנהאואר על רקע 

)Wikipedia( בקעת הירדן
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בס"ד

דבר תורה לשולחן שבת

ָּין", ובאיזה  ה ּדַ א. מה פירוש הביטוי "ֵאין ֵעד ַנֲעׂשֶ
מקרה הביטוי הזה מעשי?

ְלַבד? ָאָדם ִייַרׁש ֶנֶכס ִלְזָמן ְמסּוָּים ּבִ ֵכן ׁשֶ ב. איך ִיּתָ

ג. מי היו האמוראים? מדוע הם נקראו כך? ובאיזו 
תקופה הם חיו?

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא קי"ב- קי"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

שנת היובל, היא השנה ה-50 לשנות השמיטה, היא שנה מיוחדת, וכך 
נכתב עליה בפרשת בהר:

ֶביָה  ָאֶרץ ְלָכל ֹיׁשְ רֹור ּבָ ָנה ּוְקָראֶתם ּדְ ים ׁשָ ִ ַנת ַהֲחִמׁשּ ם ֵאת ׁשְ ּתֶ ׁשְ "ְוִקּדַ
ְחּתֹו  ּפַ תֹו ְוִאיׁש ֶאל ִמׁשְ ם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחּזָ ְבּתֶ ְהֶיה ָלֶכם ְוׁשַ יֹוֵבל ִהוא ּתִ
ְהֶיה ָלֶכם לֹא ִתְזָרעּו ְולֹא ִתְקְצרּו  ָנה ּתִ ים ׁשָ ִ ַנת ַהֲחִמׁשּ בּו. יֹוֵבל ִהוא ׁשְ ׁשֻ ּתָ
ְהֶיה ָלֶכם ִמן  י יֹוֵבל ִהוא ֹקֶדׁש ּתִ ֶאת ְסִפיֶחיָה ְולֹא ִתְבְצרּו ֶאת ְנִזֶריָה. ּכִ
תֹו". בּו ִאיׁש ֶאל ֲאֻחּזָ ׁשֻ ַנת הַּיֹוֵבל ַהּזֹאת ּתָ ׁשְ בּוָאָתּה. ּבִ ֶדה ּתֹאְכלּו ֶאת ּתְ ָ ַהׂשּ

מה בעצם מקור השם "יֹוֵבל"? ומדוע השנה ה-50 נקראת בשם "יֹוֵבל"?

תשובתו של רש"י לשאלה זו היא שהשם "יֹוֵבל" הוא משום שבתחילת 
אותה שנה היו תוקעים בשופר, וקרן האיל בה תוקעים נקראת "יֹוֵבל".

ואילו הרמב"ן כתב שבשנה זו היו משתחררים כל העבדים וחוזרים 
לביתם, וגם כל הקרקעות שנמכרו שבות לבעליהן, ולכן היא נקראת 

"יֹוֵבל" - משום שמובילים כל דבר למקומו.

"ד
דמויות השנה בחמ

ההצלה הניסית של הרב גורן
כאשר פרצה מלחמת ששת הימים הצטרף הרב 
שלמה גורן לכוחות שלחמו בחזית עזה. כאשר חצו 
את הגבול, הקומנדקר שבו נסע נפגע מפגז, וכל 
החיילים שבו נפגעו חוץ מהרב. הרב חבש במטפחת 
את צווארו של הנהג שנפגע מרסיס, ועזר לפנות את 
הפצועים לאמבולנס. לאחר מכן התחפר הרב גורן 
בשוחה כשהוא מחבק את ספר התורה שאיתו, כדי 
להתגונן מירי המצרים. הרב חשש שלא יצא משם 
בחיים, וחשב שלפחות יבוא לעולם הבא עם ספר 
התורה בידו. בסופו של דבר השדות שמשני צדי 
השוחה נשרפו, והרב ניצל משום שהסתתר בשביל 
הלא זרוע שלא התלקח. כששקעה השמש יצא הרב 
מהשוחה וחזר לכוחות צה"ל הנדהמים למראה הרב 

שנשאר בחיים.

*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.

חידה
1. טנול

2. עצבנו

3. בלוש

4. הנע

מה שם אביהם של האחים? 

במפגש השבועי נזכרים שמות אחים, 
שאותיות שמותיהם התבלבלו. מי הם?


