דשנו
התתחר חדש
בא

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא ק"ה -קי"א
פרשת אמור | י"א -י"ז באייר ( 7-13למאי)

עּוב ֶרת
דַּ ף ק"הֶ :ה ְס ֵ ּכם ְשׂ כִ ירּות ְ ּב ׁ ּ ָשנָ ה ְמ ֶ ּ
חוֹד ׁש ֲא ָדר ב'.
הוֹס ַפת ֶ
ּ ַפ ַעם ְ ּבכַ ָּמה ׁ ָשנִ ים ְמ ַע ְ ּב ִרים ֶאת ַה ּׁ ָשנָ ה ַעל ֵיְדי ָ
ִ ּב ְתק ַּופת ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ָהיּו ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ַמ ְחלִ ִיטים ֵאלּ ּו ׁ ָשנִ ים לְ ַע ֵ ּבר ,וְ לִ ְפ ָע ִמים
ילת ַה ּׁ ָשנָ ה
חוֹד ׁש ֲא ָדרָּ ,כ ְך ׁ ֶש ִ ּב ְת ִח ַ ּ
ֵהם ָהיּו ַמ ְחלִ ִיטים ַעל ָּכ ְך ַרק ְ ּב ַמ ֲהלַ ְך ֶ
ּוב ֶרת.
ֲע ַדיִ ן ל ֹא ְיָדעּו ִאם ַה ׁ ּ ָשנָ ה ִּת ְהיֶ ה ְמע ֶ ּ
יח 12,000
ָמה ַהדִּ ין ִאם ָא ָדם ָשׂ ַכר דִּ ָירה לְ ׁ ָשנָ ה בִּ ְמ ִחיר ָקצּוב ,נַ ִּנ ַ
"שנָ ה"ַ ,ה ּשׂוֹ כֵ ר
ש"ח לְ ׁ ָשנָ ה ,וְ ַה ּׁ ָשנָ ה ִה ְת ַעבְּ ָרה? ְּובכֵ ןִ ,אם ֵהם ִס ְ ּ
יכמּו ׁ ָ
חוֹד ׁש ָה ִעיבּ ּור ,וְ הּוא ָ ּגר ַ ּבדִּ ָירה ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ָע ָ ׂ
חוֹד ׁ ִשיםֲ .א ָבל
ַמ ְרוִ ַיח ֶאת ֶ
שר ָ
ּ
ׂוֹ
ׁ
חוֹ
ׁ
ׁ
חוֹ
שׂ
ׁ
"שנֵ ים ָע ָ ר ֶדש – ֶאלֶ ף ֶש ֶקל לְ ָכל ֶדש"ַ ,הש כֵ ר
ִאם ֵהם ִס ְ ּ
יכמּו ְ
ָצ ִר ְ
חוֹד ׁש ָה ִעיבּ ּור.
נוֹס ִפים ַעל ֶ
יך לְ ׁ ַש ֵ ּלם ֶאלֶ ף ׁ ְש ָקלִ ים ָ
ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ׁ ֶש ָהיָ ה ָ ּב ִעיר ִצ ּיפוֹ ִרי ְ ּב ָא ָדם ׁ ֶש ּ ָ ׂ
שכַ ר ֵ ּבית ֶמ ְר ָחץ ֵמ ֲח ֵברוֹ  ,וְכָ ְך ֵהם
שכִ ירּות ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
"מ ִחיר ַה ּ ְ ׂ
שר זְ ה ִּובים לְ ׁ ָשנָ ה ָּ -כל חוֹ ֶד ׁש זָ הּוב
ִס ְּ
יכמּוְ :
ֶא ָחד"ַּ ,וב ּסוֹף ִה ְת ַע ְ ּב ָרה ַה ּׁ ָשנָ הָ .מה ע ֹו ִ ׂ
"שנָ ה",
שים? ִמ ַ ּצד ֶא ָחד ֵהם ִס ְּ
יכמּו ׁ ָ
ִוְאם ֵּכן ַה ּשׂוֹ כֵ ר ָצ ִר ְ
יך לְ ַה ְרוִ ַיחֲ ,א ָבל ִמ ַ ּצד ׁ ֵשנִ י ֵהם ִהזְ ִּכירּו ַ ּגם ְמ ִחיר ָקב ַּוע
יעה ְ ּב ַדף ַהזֶ הּ ֶ ,נ ְחלְ קּו ַּת ָ ּנ ִאים ָמה יִ ְהיֶ ה
לְ כָ ל ֶ
וֹפ ָ
חוֹד ׁשּ ַ .ב ׁ ּ ְש ֵאלָ ה ַהזּוַֹ ,ה ּמ ִ
ַהדִּ ין ְ ּב ִמ ְק ֶרה ׁ ֶש ָּכזֶ ה.

דַּ ף ק"וֲ :ח ַ ּ
רּושה ֵ ּבין ַא ִחים
לּוקת ַהיְ ׁ ּ ָ
יהם,
ַא ִחים ׁ ֶשּיָ ְר ׁשּו נְ ָכ ִסים ֵמ ֲא ִב ֶ
ּות ִפים ַ ּב ְּנכָ ִסים ׁ ֶש ֵהם
ֲה ֵרי ֵהם ׁש ָּ
יָ ְר ׁשּוִ .אם ֵהם רוֹ ִצים לְ ַח ֵ ּלק ֶאת
ּות פּותַ ,א ַח ת ָה ֶא ְפ ׁ ָש רּוּיוֹ ת
ַה ּׁש ָּ
לּוקת
ָהעוֹ ְמדוֹ ת ִ ּב ְפנֵ ֶיהם ִהיא ֲח ַ ּ
רּושה ְ ּב ֶא ְמ ָצעּות גּ וֹ ָרל .לְ ָמ ׁ ָשל,
ַהיְ ּׁ ָ
ִאם ָהיּו ׁ ְשנֵ י ַא ִחיםֵ ,הם ְמ ַח ְּל ִקים
ֶאת ַה ְ ּנכָ ִסים לִ ׁ ְשנֵ י ֲחלָ ִקים ׁ ָשוִ ים
וְ עוֹ ְרכִ ים גּ וֹ ָרל ׁ ֶשּיִ ְק ַ ּבע ְ ּב ֵאיזֶ ה ֵחלֶ ק ּיִ זְ ֶּכה ָּכל ֶא ָחד.
ְ ּב ַדף זֶ ה לו ְֹמ ִדים ִחידּ ּׁושֵ :מ ֶרגַ ע ֲע ִריכַ ת ַהגּ וֹ ָרל ְ ּכ ָבר ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ִה ְת ָח ֵרט
לּוקה ֲא ִפילּ ּו ִאם ֲע ַדיִ ן ל ֹא נַ ֲע ָשׂ ה ַמ ֲע ֵשׂ ה ִקנְ יָ ןִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַהגּ וֹ ָרל
ַעל ַה ֲח ָ ּ
"קנְ יָ ן".
ַע ְצמוֹ נֶ ְח ׁ ָשב ְ ּכמוֹ ִ
ילקּו ֵ ּבינֵ ֶיהם ֶאת
עוֹסק ְ ּב ִמ ְק ֶרה ְמ ַענְ יֵ ןָ :היּו ׁ ְשנֵ י ַא ִחים ׁ ֶש ִח ְּ
ַה ַּתלְ מּוד ַ ּגם ֵ
יע ָא ָדם ִמחּוץ לָ ָא ֶרץ וְ ִה ְת ָ ּב ֵרר ׁ ֶש ַ ּגם הּוא ָאח ׁ ֶש ָ ּל ֶהם
ַהיְ ר ּׁ ָּושה .לְ ִ
יָמים ִה ִ ּג ַ
ׁ ֶש ֵהם ַאף ּ ַפ ַעם ל ֹא ְיָדעּו ַעל ִקּיּומוֹ .
לְ אוֹ ר ַה ָ ּג ָעתוֹ ׁ ֶשל ָה ָאח ֶה ָח ָד ׁש ִה ְתעוֹ ְר ָרה ַה ׁ ּ ְש ֵאלָ ה ָ -מה עוֹ ִשׂ ים ִעם
ַה ֲח ָ ּ
לּוקה ַה ּקוֹ ֶד ֶמת ׁ ֶש ָהיְ ָתה בְּ ָטעּות ַרק בֵּ ין ׁ ְשנֵ י ַא ִחים?
יֵ ׁש ֲאמוֹ ָר ִאים ׁ ֶש ָא ְמרּו ׁ ֶש ַה ֲח ָ ּ
לּוקה בְּ ֵטלָ ה וְ ַע ָּתה ַעל ׁ ְשלוֹ ׁ ְש ָּתם לַ ְחלוֹ ק
ׁ
עּומ ָתםֲ ,אמוֹ ָר ִאים ֲא ֵח ִרים ָא ְמרּו ֶש ַה ֲח ָ ּ
לּוקה ֵאינָ ּה בְּ ֵטלָ ה
ֵמ ָח ָד ׁש .לְ ָּ
יבל וְ יִ ֵּתן לָ ָאח ַהנּוֹ ָסף.
לְ גַ ְמ ֵריֶ ,א ָ ּלא ָ ּכל ֶא ָחד יִ ַ ּקח ׁ ְשלִ ׁיש ֵמ ַה ֵחלֶ ק ׁ ֶשהּוא ִק ֵ ּ
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נו באתר
בקרו אותהישראלי
התלמוד

מן התלמוד

סדר נזיקין,
פרשת בבא בתרא ,דף ק"ו
"אמר רבי אלעזר :כתחילת ארץ ישראל ,מה
תחילה בגורל ,אף כאן בגורל .אי מה להלן
בקלפי ואורים ותומים ,אף כאן בקלפי ואורים
ותומים? אמר רב אשי :בההוא הנאה דקא צייתי
להדדי ,גמרי ומקנו להדדי"
צייתי – שומעים ,מצייתים
להדדי – אחד לשני

הסבר :כאשר אחים ירשו נחלה מסוימת והגרילו
ביניהם את החלקים ,ברגע שזכה אחד מהם
בגורל – נקנו החלקים לכולם ואינם יכולים לחזור
בהם .זאת בדומה לאופן בו חילקו את הארץ
בגורל בימי יהושע .אבל אין צורך בקלפי ואורים
ותומים כפי שהיה אז ,משום שכל אחד מהאחים
מסכים להקנות את חלקו לאחרים.

מן ההיסטוריה
הבחירות לאסיפה המכוננת
הבחירות לאספה המכוננת היו
הבחירות הראשונות במדינת ישראל.
הן התקיימו בכ"ד בטבת תש"ט
( .)25.1.1949האספה המכוננת היתה
אמורה לחוקק את חוקת מדינת ישראל
ולהתפזר ,כשלאחר מכן תתקיימנה
בחירות לכנסת ,אבל בסופו של
דבר היא הכריזה על עצמה כ"כנסת
הראשונה" .בבחירות אלה הועמדו
אלף קלפיות ברחבי הארץ ,ומספר
בעלי זכות הבחירה היה כחצי מיליון.
בציבור היתה התרגשות רבה על כך
שלראשונה מתקיימות בחירות במדינת
ישראל העצמאית ,ואחוז ההצבעה היה
גבוה יותר מבכל מערכת בחירות אחרת.

דוד בן-גוריון באסיפת בחירות  20 ,בינואר 1949
()Wikipedia
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דַּ ף ק"זִ ׁ :ש ְעבּ ּוד נְ כָ ִסים
"ש ְעבּ ּוד
ַא ַחת ַה ּ ְפעּולוֹת ׁ ֶשּיְכוֹלוֹת לְ ִה ְת ַ ּב ֵ ּצ ַע ַ ּב ֶ ּק ׁ ֶשר ׁ ֶש ֵ ּבין ַמלְ וֶה לְ ל ֹווֶה ִהיא ׁ ִ
נְ ָכ ִסים" .לְ ָמ ׁ ָשלְ ,רא ֵּובן לָ וָ ה ֶּכ ֶסף ִמ ּׁ ִש ְמעוֹ ן ,וְ ֵהם ָּכ ְתבּו ׁ ְש ַטר חוֹב ִעם
"אנִ י ְרא ֵּובן לָ וִ ִיתי ֶאלֶ ף ש"ח ִמ ּׁ ִש ְמעוֹ ן" ,וְ ֵע ִדים ָח ְתמּו ַעל ַה ּׁ ְש ָטר.
ֵע ִדיםֲ :
ֵמ ַע ָּתה ל ֹא ַרק ׁ ֶש ּׁ ִש ְמעוֹ ן ַע ְצמוֹ ִמ ְת ַחּיֵ ב לִ ְפרוֹ ַע ְ ּבבוֹ א ַה ֵעת ֶאת ַהחוֹ ב,
ֶא ָ ּלא ַ ּגם ַה ְ ּנכָ ִסים ׁ ֶשלּ ֹו ְמ ׁש ְּוע ָ ּב ִדים לְ ִפ ְרעוֹן ַהחוֹב .לְ ָמ ׁ ָשלִ ,אם לִ ְרא ֵּובן ֵאין
ֶּכ ֶסף לִ ְפרו ַֹע ֶאת ַה ַהלְ ו ָָאהַ ,ר ּׁ ַשאי ׁ ִש ְמעוֹן לִ גְ בּ וֹת ֶאת ַא ַחת ַה ַ ּק ְר ָקעוֹת ׁ ֶשל
ְרא ֵּובןֲ ,א ִפילּ ּו ׁ ֶש ְרא ֵּובן ְּכ ָבר ְמכָ ָר ּה לְ ָא ָדם ַא ֵחרּ ְ .ב ִמ ְק ֶרה ׁ ֶש ָּכזֶ ה ׁ ִש ְמעוֹ ן
"מ ְצ ַט ֵער ְמאוֹ דֲ ,א ָבל ַעל ַה ֶ ּנכֶ ס ַה ֶּזה יֵ ׁש לִ י
אוֹמר לוֹ ִ :
נִ ָ ּיג ׁש ֶאל ַה ּקוֹ נֶ ה וְ ֵ
ָ
"ט ֵר ָפה",
ׁ ִש ְעבּ ּוד נְ כָ ִסים ,וְ לָ כֵ ן ָעלֶ יך לְ ַה ֲע ִבירוֹ ֵאלַ י"ּ ְ .ג ִבּיָ ה ָ ּכזוֹ ְמכּו ָּנה ְ
ְ ּכלוֹ ַמר ׁ ֶש ַה ַּמלְ וֶ ה "טוֹ ֵרף" ֶאת ַה ֶּנ ֶכס ֵמ ַה ּקוֹ נֶ הִ ׁ .ש ְעבּ ּוד נְ ָכ ִסים ָחל
ַרק בְּ ַהלְ וָ ָאה ׁ ֶש ֶּנ ֱע ֶר ֶכת בִּ ׁ ְש ָטרֲ ,א ָבל בְּ ַהלְ וָ ָאה בְּ ַעל ּ ֶפה ֵאין ׁ ִש ְעבּ ּוד
נְ ָכ ִסים וְ ַה ַּמלְ וֶ ה ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לִ ְטרֹוֹ ף נְ ָכ ִסים ֵמ ַה ּקוֹ נִ ים ׁ ֶשל ַהלּ וֹ וֶ ה.

ּובן ָח ִריץ"
"ח ִריץ ֶ
דַּ ף ק"חָ :
"ח ִצי ֵמ ַה ּ ָ ׂ
ש ֶדה
ָא ָדם ָּמכַ ר לַ ֲח ֵברוֹ ַק ְר ַקע ,וְ כָ ְך ֵהם ִס ְּ
יכמּו ֵ ּבינֵ ֶיהםֲ :
ׁ ֶש ִּלי ֲאנִ י מוֹ ֵכר לְ ָך" .בְּ אוֹ ֶפן זֶ ה ַה ּמוֹ ֵכר ַמ ְחלִ יט ֵאיזֶ ה ֲח ִצי הּוא נוֹ ֵתן
הוֹסיף לַ ּקוֹ נֶ ה ִמ ְּל ַבד
אוֹמ ֶרת ׁ ֶש ַעל ַה ּמוֹ כֵ ר לְ ִ
יפה וְ ֶ
מוֹס ָ
לַ ּקוֹ נֶ הַ .ה ִּמ ׁ ְשנָ ה ִ
ַמ ֲח ִצית ַה ּ ָ ׂ
"ח ִריץ
ש ֶדה עוֹד ְמ ַעט ׁ ֶש ַטח ָק ָטן ְּכ ֵדי לְ ָה ִקים ָ ּג ֵדר וְ לַ ֲעשׂוֹ ת ָ
ּובן ָח ִריץ"? ְּובכֵ ן ,לְ ִע ִּתים ָ ּג ֵדר ֵאינָ ּה ַמ ְס ּ ִפ ָיקה
"ח ִריץ ֶ
ּובן ָח ִריץ"ָ .מ ֵהם ָ
ֶ
ְ
לְ ָ ׂ
וֹפצוֹ ת ֵמ ַעל ַה ָ ּג ֵדר ,לְ ָמ ׁ ָשל נְ ִמּיָ ה .לְ ִפיכָ ך ָהיּו
ש ֶדהֶ ׁ ,ש ֵּכן יֵ ׁש ַחּיוֹ ת ׁ ֶש ּק ְ
חוֹפ ִרים ׁ ְשנֵ י ֲח ִר ִיצים ַ ּב ַ ּק ְר ַקע לְ אוֹ ֶר ְך ַה ָ ּג ֵדרָ ,ח ִריץ ֶא ָחד ָר ָחב ׁ ֶשכּ ָ ּּונה
ְ
"בן ָח ִריץ"ָּ ,כ ְך ַה ַחּיוֹ ת ִמ ְת ַק ּׁשוֹ ת לְ זַ ֵ ּנק
נוֹסף ַצר ׁ ֶשכּ ָ ּּונה ֶ ּ
"ח ִריץ" וְ ָח ִריץ ָ
ָ
ְ
ְ
הר ׁ ְש ַ ּב"ם .אּולָ ם ַה ׁשּולְ ָחן ָערּוך ּפ ֵוֹסק
ֵמ ַעל ַה ָ ּג ֵדרָּ .כך ַעל ּ ִפי ּ ֵפר ּׁושוֹ ׁ ֶשל ַ
ׁ ֶש ַה ָ ּג ֵדר וְ ַה ֲח ִר ִיצים נַ ֲע ִ ׂ
שים ְ ּב ׁ ִש ְטחוֹ ׁ ֶשל ַה ּקוֹ נֶ ה.

מתולדותיו
יוסף שפרינצק
(תרמ"ה-תשי"ט)1885-1959 ,
יוסף שפרינצק ז"ל ,שהיה יושב
ראש הכנסת הראשון ,נולד ברוסיה
ועבר אחר כך עם משפחתו לוורשה.
שפרינצק השתתף בהקמת אגודת
"התחייה" ו"צעירי ציון" ,ושימש ציר
בקונגרס הציוני .בשנת תר"ע ()1910
עלה לארץ כדי לכהן כמזכיר הפועל
הצעיר .במלחמת העולם הראשונה
היה בין מארגני פעולות העזרה ליישוב
היהודי .שפרינצק היה ממייסדי מפא"י
ואחד ממנהיגיה .כאשר נוסדה הכנסת
נבחר שפרינצק לתפקיד יושב ראש
הכנסת ,וכיהן בתפקיד זה בשלוש
הכנסות הראשונות ,עד מותו .שפרינצק
פעל לעיצוב אופייה של הכנסת ודרכי
פעולתה .בזמן מחלתו של הנשיא חיים
ויצמן כיהן שפרינצק כממלא מקומו.
לאחר פטירתו נקבר בחלקת גדולי
האומה בהר הרצל בירושלים .על שמו
נקראו שכונות ,רחובות ובתי ספר ברחבי
הארץ.

יוסף שפרינצק ()Wikipedia
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רּושה – נַ ֲחלָ ה
דַּ ף ק"ט :יְ ׁ ּ ָ
רּושה
ַה ּסּוגְ יוֹ ת ַה ִּנלְ ָמדוֹ ת ְ ּב ַד ּ ִפים ֵאלּ ּו ַמ ְרבּ וֹ ת לַ ֲעסֹק ְ ּב ִדינֵ י יְ ּׁ ָ
רּושה .יְ ּׁ ָ
ְמכּו ָּנה ַ ּגם "נַ ֲחלָ ה" ,וְ לָ ֵכן ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַכנּוֹ ת ֶאת ַהּיוֹ ֵר ׁש "נוֹ ֵחל" וְ ֶאת
"מנְ ִחיל".
ַה ּמוֹ ִר ׁיש ַ
אוֹמ ֶרת ׁ ֶש ְּל ִענְ יַ ן יְ ר ּׁ ָּושה יֵ ׁש ַא ְר ָ ּב ָעה סּוגִ ים ׁ ֶשל ְקרוֹ ֵבי ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה.
ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ֶ
נוֹס ִפים.
ְ ּב ַמ ֲא ָמר זֶ ה נִ לְ ַמד ַעל ׁ ְשנַ יִ ם ֵמ ֶהם ַּוב ַּמ ֲא ָמר ַה ָ ּבא ַעל ׁ ְשנַ יִ ם ָ
סּוג ִר ׁ
ּומנְ ִחילִ ים"ֵ ,הם ַ ּגם יו ְֹר ׁ ִשים וְגַ ם
אשוֹ ןְ :קרוֹ ֵבי ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ׁ ֶש"נּוֹ ֲחלִ ים ַ
ישים זֶ ה לָ זֶ ה .לְ ָמ ׁ ָשל ֵ ּבן ָוְאבַ ,ה ֵ ּבן נוֹ ֵחל ֵמ ָא ִביו ,וְגַ ם ַמנְ ִחיל לְ ָא ִביו,
מוֹ ִר ׁ ִ
נוֹס ֶפתְ ׁ :שנֵ י
ִּכי ִאם ַה ֵ ּבן נִ ְפ ַטר ֵוְאין לוֹ ָ ּבנִ ים ָ -א ִביו יוֹ ֵר ׁש אוֹ תוֹ  .דּ ּוגְ ָמה ֶ
(א ִחים ֵמ ָה ַא ָ ּבא) ׁ ֶש ֵאין לָ ֶהם ָ ּבנִ ים ,נוֹ ֲחלִ ים ַּומנְ ִחילִ ים ֶא ָחד לַ ּׁ ֵשנִ י.
ַא ִחים ַ
ּוֹחלִ ים וְ ל ֹא ַמנְ ִחילִ ים"  -יו ְֹר ׁ ִשים ְול ֹא מו ִֹר ׁ ִישים,
רוֹבי ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ׁ ֶש"נ ֲ
סּוג ׁ ֵשנִ יְ :ק ֵ
(כ ׁ ֶש ֵאין לָ ּה ַ ּב ַעל) ֲא ָבל ָה ִא ָּימא ֵאינָ ּה
לְ ָמ ׁ ָשל ֵ ּבן ִוְא ָּימאַ ,ה ֵ ּבן ֵיוֹר ׁש ֶאת ִא ּמוֹ ְּ
רוֹבי ָא ִביו ְיוֹר ׁ ִשים).
(וְאם ָא ִביו ֵמתֲ ,אזַ י ְק ֵ
ֶיוֹר ׁ ֶשת ֶאת ַה ֵ ּבןֶ ,א ָ ּלא ָא ִביו ִ

דַּ ף ק"יַ :א ִחים ׁ ֶש ֵאינָ ם יוֹ ְר ׁ ִשים זֶ ה ֶאת זֶ ה
ּומנְ ִחילִ ים"  -ל ֹא יוֹ ְר ׁ ִשים
סּוג ׁ ְשלִ ׁ ִ
ישיְ :קרוֹ ֵבי ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ׁ ֶש"לּ ֹא נוֹ ֲחלִ ים ַ
יוֹר ׁ ֶשת ֶאת ַה ֵ ּבןֲ ,א ָבל
ישים ,לְ ָמ ׁ ָשל ִא ָּ
ימא ֵאינָ ּה ֶ
ימא ְּובנָ ּהָ ,ה ִא ָּ
ֲא ָבל מוֹ ִר ׁ ִ
ישה
ישה לַ ֵ ּבן ְּ
מוֹ ִר ׁ ָ
(כ ׁ ֶש ֵאין לָ ּה ַ ּב ַעל) .דּ ּוגְ ָמה ֶ
נוֹס ֶפתִ :א ּׁ ָ
ישה ַּוב ַעלָ ,ה ִא ּׁ ָ
ישה לְ ַב ֲעלָ ּה ֲא ָבל ֵאינָ ּה יוֹ ֶר ׁ ֶשת ֶאת ַ ּב ֲעלָ ּהִ .אם נָ ׁ ִשים לֵ בּ ְ ,ב ֶע ֶצם
מוֹ ִר ׁ ָ
עוֹסק ְ ּבאוֹ ָתם ְקרוֹ ֵבי ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה
ישי "ל ֹא נוֹ ֲחלִ ים ַּומנְ ִחילִ ים" ֵ
ַה ּסּוג ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ְ
ב
ק
ר
ים",
ח
מ
ֹא
ל
ים
"נוֹח
א
ּוך
פ
ה
ן
אוֹפ
ימא ֵּובן לְ ֻע ַּמת
ַ נְ ִ ילִ
ׁ ֶש ִהזְ ַּכ ְרנּו ְ ּב ֲ לִ וְ
ַ ְּ ֶ ָ
ִ ָּ
ישה.
ֵ ּבן ִוְא ָּ
ימאִ .א ּׁ ָ
ישה ַּוב ַעל לְ ע ַּּומת ַ ּב ַעל ִוְא ּׁ ָ
יעיְ :קרוֹ ֵבי ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ׁ ֶש"לּ ֹא נוֹ ֲחלִ ים וְ ל ֹא ַמנְ ִחילִ ים" ֵ -הם
סּוג ְר ִב ִ
ימא ְמ ׁ ֻש ֶּת ֶפת
ֵאינָ ם ְ
יוֹר ׁ ִשים זֶ ה ֶאת זֶ הְּ ,כגוֹן ַא ִחים ִמן ָה ֵאםֶ ּׁ ,שּיֵ ׁש לָ ֶהם ִא ָּ
ֲא ָבל לְ כָ ל ָאח יֵ ׁש ַא ָ ּבא ַא ֵחרֵ ,אינָ ם יוֹ ְר ׁ ִשים זֶ ה ֶאת זֶ ה.

דַּ ף קי"אַ :קל וָ חוֹ ֶמר

על המפה
בית פרומין
רּומין נמצא במרכז ירושלים,
בית ְפ ִ
ברחוב המלך ג'ורג'  ,24וידוע בשם
"הכנסת הישנה" ,משום ששימש
בתור המשכן הזמני של הכנסת
בשנים תש"י-תשכ"ו (,)1966–1950
במהלך הכנסת הראשונה עד השישית.
הבניין נקרא על שם משפחת פרומין
שבנתה אותו .בתחילת דרכה של
הכנסת הראשונה התקיימו ישיבותיה
במבנים שונים בתל אביב .לאחר מכן
עלתה לירושלים ,ישבה בתחילה בבניין
הסוכנות היהודית ולאחר מכן עברה
לבית פרומין .מיקום זה היה בעייתי
בשל חסימת התנועה וההפרעה לתושבי
העיר ,וכן בשל בעיות אבטחה .בשנת
תשכ"ו ( )1966עברה הכנסת למשכנה
החדש בגבעת רם .לאחר מכן השתמשו
במבנה גופים ממשלתיים שונים ,כמו
משרד התיירות ובתי הדין הרבניים .גופים
אלה התפנו מהמקום לקראת הפיכתו
המתוכננת למוזיאון.

בית פרומין כיום ()Wikipedia, switch_1010

י ֵׁש ֲהלָ כוֹת ׁ ֶש ֵאינָ ן ְּכתּובוֹת ִ ּב ְמפו ָֹרש ַ ּב ּתו ָֹרהֶ ,א ָ ּלא לו ְֹמ ִדים או ָֹתן ִמ ְד ָר ׁ ָשה.
"מידּ וֹ ת ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה
י ֵׁש סּוגִ ים ׁש ֹונִ ים ׁ ֶשל דְּ ָר ׁשוֹתֲ ,א ׁ ֶשר לִ ְפ ָע ִמים ֵהן ְמכּו ּנוֹת ִ
נִ ְד ֶר ׁ ֶשת בָּ ֶהן"ּ ְ .ב ַדף זֶ ה ַה ַּתלְ מּוד דּ וֹ ֵר ׁש ֲהלָ כָ ה ַהנּ וֹ גַ ַעת לְ ִדינֵ י יְ ר ּ ָּושה
חוֹמר".
"קל וָ ֶ
ְ ּב ֶא ְמ ָצעּות ִמידַּ ת ַ
לוֹמ ִדים ִמ ּתוֹ ךְ
ַ ּב ּתוֹ ָרה ל ֹא נִ ְמ ָצא ָּכתּוב ׁ ֶש ֵ ּבן יוֹ ֵר ׁש ֶאת ִא ּמוֹ ָּ .כל ׁ ֶש ָאנּו ְ
ַה ּ ְפס ִּוקים הּוא ׁ ֶש ַ ּבת יוֹ ֶר ׁ ֶשת ֶאת ִא ָּמ ּהַ .ע ָּתהָּ ,כל ַמה ּׁ ֶש ָעלֵ ינּו לִ ְבדּ וֹ ק
יפה ֵ ּבן אוֹ ַ ּבתַ .ה ַּתלְ מּוד ָ ּב ַדק ָּומ ָצא
הּוא ִאם ְ ּב ִדינֵ י יְ ר ּׁ ָּושה ַה ּתוֹ ָרה ַמ ֲע ִד ָ
יפה ֵ ּבןֶ ׁ ,ש ֵּכןְּ ,כ ׁ ֶש ֵּמת ָה ָאב ַהיְ ר ּׁ ָּושה עוֹ ֶב ֶרת לְ ָבנִ ים
ׁ ֶש ָאכֵ ן ַה ּתוֹ ָרה ַמ ֲע ִד ָ
ׁ
"א ׁיש
יוֹר ֶשתַּ ,כ ֶ ּנ ֱא ַמר ַ ּב ּת ָוֹרה ַ ּ
ִ ּבלְ ַבדַ ,וְרק ִאם ֵאין ָ ּבנִ ים ַה ַ ּבת ֶ
(ב ִּמ ְד ָ ּבר)ִ :
ּובן ֵאין לוֹ וְ ַה ֲע ַב ְר ֶּתם ֶאת נַ ֲחלָ תוֹ לְ ִב ּתוֹ "ֵ .מ ַע ָּתה דּ וֹ ֵר ׁש
ִ ּכי יָ מּות ֵ
ַה ַּתלְ מּוד ַקל וָ חוֹ ֶמרִ :אם ַ ּבת יוֹ ֶר ׁ ֶשת ֶאת ִא ָּמ ּה ,אזי ַקל וָ חוֹ ֶמר ׁ ֶש ַה ֵ ּבן,
רּושה ,יִ ַיר ׁש ֶאת ִא ּמוֹ.
ׁ ֶשבְּ ֶד ֶר ְך ְ ּכלָ ל ַה ּתוֹ ָרה ַמ ֲע ִד ָ
יפה אוֹ תוֹ בְּ ִדינֵ י יְ ּׁ ָ
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???

דבר תורה לשולחן שבת
פרשת אמור עוסקת בהרחבה במועדי ישראל'ֵ :א ֶ ּלה מו ֲֹע ֵדי ה' ִמ ְק ָר ֵאי
ק ֶֹד ׁש ֲא ׁ ֶשר ִּת ְק ְראּו א ָֹתם ְ ּבמו ֲֹע ָדם'.
והנה ,באמצע העיסוק במועדים ,לפתע מופיע בפרשה פסוק שנראה
לכאורה לא שייך לנושאְּ " :וב ֻק ְצ ְרכֶ ם ֶאת ְק ִציר ַא ְר ְצכֶ ם ל ֹא ְתכַ ֶ ּלה ּ ְפ ַאת ָ ׂ
ש ְד ָך
ְ ּב ֻק ְצ ֶר ָך וְלֶ ֶקט ְק ִצ ְיר ָך ל ֹא ְתלַ ֵ ּקט לֶ ָענִ י וְלַ ֵ ּגר ַּת ֲעזֹב א ָֹתם ֲאנִ י ה' ֱאל ֵֹהיכֶ ם".
פסוק זה עוסק בענייני צדקה וחסד אולם לא קשור לנושא
המועדים ,ואכן גם רש"י שאל על כך ":מה ראה הכתוב ליתנם
באמצע הרגלים ,פסח ועצרת מכאן ,וראש השנה ויום הכפורים וחג
מכאן?" תשובתו של רש"י לשאלה זו ,נוגעת בשורשי הערכים היהודיים
ומהותם של החגים" :ללמדך שכל הנותן לקט שכחה ופאה לעני
כראוי ,מעלין עליו כאילו בנה בית המקדש והקריב עליו קרבנותיו
בתוכו" .החגים הם זמן של שמחה ,אולם אין לשמחה טעם וערך-
אם השמחה מלווה בהתעלמות מהנזקק ,העני והחלש ,שלא יכולים
להיות שותפים לשמחה .שמחה יהודית אמיתית היא שמחה שכולם
שותפים בה ,גם החלשים בחברה .לכן ,באמצע העיסוק במועדי
ישראל ,עוצרת התורה ומצווה על הצדקה והחסד יש לעשות עם
העני והגר,כדי שגם הם יהיו שותפים לשמחת המועדים.

חידת ב ל ב ו ל מילים

שאלת
השבוע

התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

א .באילו הלוואות ניתן לעשות ׁ ִש ְעבּ ּוד נְ כָ ִסים,
ובאילו לא ניתן?
ב .האם אחים שערכו גורל כדי לחלק את ירושת
לּוקה? מדוע?
אביהם רשאים לְ ִה ְת ָח ֵרט ַעל ַה ֲח ָ ּ
ג .באיזו שאלה עקרונית נחלקו תנאים בנושא
של השכרת דירה בשנה מעוברת?
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.
*בפיקוח רואה חשבון

שנו את סדר האותיות כדי לגלות את המושגים המופיעים בעלון זה:
 .1לק חמורו

ד

 .2נב צחיר

ד

מויות השנה בח
מ
"

 .3עבדוש מסכין
 .4תבי מינפור
 .5פיוס קרנפשיץ

תעודת זהות  -תלמוד ישראלי

מוד ישראלי" הינו פרויקט חינוכי וקהילתי
"תל
להנגיש את התלמוד לעולמם של ילדים,
הבא
נוער ומבוגרים.
רכים על פי סדר הדף היומי ,עלונים שבועיים
הפרויקט כולל :שבעה כ
עותקים ,עלונים ייחודיים לחגים המופצים
המופצים בכ 20-אלף
פייסבוק פעיל ובו יותר מ 20,000-חברים
בכ 200 -אלף עותקים ,דף
סוגיות יסוד תלמודיות בערוץ . youtube
ו 60-סרטונים הממחיזים
רחב ועשיר של לימוד ופעילויות חינוכיות,
כל אלו הם בסיס למגוון
בית ,בבית הספר ובקהילה ברחבי ישראל
חברתיות וקהילתיות ב
ובעולם ,גם בשפה האנגלית והגרמנית.

הרב גורן ערב מלחמת  6הימים
בשנת תשכ"ז הוזמן הרב שלמה גורן לבוא ליום
העצמאות לאוסטרליה ,כדי לעזור למגבית היהודית
המאוחדת .בהיותו שם החלו להתפרסם בעיתונות
ידיעות על כך שנשיא מצרים נאצר סגר את מצרי
טיראן ,ושעומדת לפרוץ מלחמה בין מדינות ערב
לישראל .כששמע זאת הרב החליט להפסיק את
שליחותו ולשוב לארץ .רבים חששו מפני המלחמה,
ודאגו לגורלו של הרב ולגורל היהודים בארץ ,אולם
הרב עודד אותם והודיע בביטחון גמור שעוד לפני
חג השבועות יזכו לשחרר את ירושלים והמקומות
הקדושים ולהתפלל ליד הכותל ,מה שלא התאפשר
במשך  19שנים .ואכן כך היה...

אלי .מחברים דורות  -מפגישים עולמות

תלמוד ישר

 4מייסד ועורך :מאיר יעקבסון | מנהל חינוכי ועורך :אבי רט | יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן | בחסות חברת

 | Talmudisraeli@Medison.co.ilטל ;03-9250250 .פקס03-9265608 .

|

תלמוד ישראלי

