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ֶרת ָנה ְמעּוּבֶ ָ ּשׁ ִכירּות ּבְ ם ׂשְ ף ק"ה: ֶהְסּכֵ ּדַ

ָנה ַעל ְיֵדי הֹוָסַפת חֹוֶדׁש ֲאָדר ב'.  ָ ִרים ֶאת ַהּשׁ ִנים ְמַעּבְ ה ׁשָ ַכּמָ ַעם ּבְ ּפַ
ר, ְוִלְפָעִמים  ִנים ְלַעּבֵ ְנֶהְדִרין ַמְחִליִטים ֵאּלּו ׁשָ ָנה ָהיּו ַהּסַ ׁשְ ְתקּוַפת ַהּמִ ּבִ
ָנה  ָ ת ַהּשׁ ְתִחיּלַ ּבִ ְך ׁשֶ ַמֲהַלְך חֹוֶדׁש ֲאָדר, ּכָ ְך ַרק ּבְ ֵהם ָהיּו ַמְחִליִטים ַעל ּכָ

ֶרת. ְהֶיה ְמעּוּבֶ ָנה ּתִ ָ ֲעַדִין לֹא ָיְדעּו ִאם ַהׁשּ

יַח 12,000  ְמִחיר ָקצּוב, ַנּנִ ָנה ּבִ יָרה ְלׁשָ ַכר ּדִ ין ִאם ָאָדם ׂשָ ָמה ַהּדִ
ֹוֵכר  ָנה", ַהּשׂ מּו "ׁשָ ָרה? ּוְבֵכן, ִאם ֵהם ִסיּכְ ָנה ִהְתַעּבְ ָ ָנה, ְוַהּשׁ ש"ח ְלׁשָ
ים. ֲאָבל  ר חֹוָדׁשִ ה ָעׂשָ לֹוׁשָ יָרה ׁשְ ּדִ ר ּבַ ַמְרִויַח ֶאת חֹוֶדׁש ָהִעיּבּור, ְוהּוא ּגָ
ֹוֵכר  ֶקל ְלָכל חֹוֶדׁש", ַהּשׂ ר חֹוֶדׁש – ֶאֶלף ׁשֶ ֵנים ָעׂשָ מּו "ׁשְ ִאם ֵהם ִסיּכְ

ָקִלים נֹוָסִפים ַעל חֹוֶדׁש ָהִעיּבּור. ם ֶאֶלף ׁשְ ּלֵ ָצִריְך ְלׁשַ

ית ֶמְרָחץ ֵמֲחֵברֹו, ְוָכְך ֵהם  ַכר ּבֵ ּשָׂ ָאָדם ׁשֶ ִעיר ִציּפֹוִרי ּבְ ָהָיה ּבָ ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ
ל חֹוֶדׁש ָזהּוב  ָנה - ּכָ ר ְזהּוִבים ְלׁשָ ֵנים ָעׂשָ ִכירּות ׁשְ מּו: "ְמִחיר ַהּשְׂ ִסיּכְ
ָנה",  מּו "ׁשָ ד ֶאָחד ֵהם ִסיּכְ ים? ִמּצַ ָנה. ָמה עֹוׂשִ ָ ָרה ַהּשׁ ֶאָחד", ּוַבּסֹוף ִהְתַעּבְ
ם ְמִחיר ָקבּוַע  ירּו ּגַ ִני ֵהם ִהְזּכִ ד ׁשֵ ֹוֵכר ָצִריְך ְלַהְרִויַח, ֲאָבל ִמּצַ ן ַהּשׂ ְוִאם ּכֵ
ִאים ָמה ִיְהֶיה  ּנָ ְחְלקּו ּתַ ַדף ַהֶזה, ּנֶ ֵאָלה ַהּזֹו, ַהּמֹוִפיָעה ּבְ ְ ׁשּ ְלָכל חֹוֶדׁש. ּבַ

ֶזה. ּכָ ִמְקֶרה ׁשֶ ין ּבְ ַהּדִ

ין ַאִחים ה ּבֵ ָ ת ַהְירּוּשׁ ף ק"ו: ֲחלּוּקַ ּדַ

ָּיְרׁשּו ְנָכִסים ֵמֲאִביֶהם,  ַאִחים ׁשֶ
ֵהם  ָכִסים ׁשֶ ּנְ ִפים ּבַ ֲהֵרי ֵהם ׁשּוּתָ
ק ֶאת  ָיְרׁשּו. ִאם ֵהם רֹוִצים ְלַחּלֵ
רּוּיֹות  ָהֶאְפׁשָ ַאַחת  פּות,  ּוּתָ ַהּשׁ
ת  ְפֵניֶהם ִהיא ֲחלּוּקַ ָהעֹוְמדֹות ּבִ
ל,  ֶאְמָצעּות ּגֹוָרל. ְלָמׁשָ ה ּבְ ָ ַהְירּוּשׁ
ִקים  ֵני ַאִחים, ֵהם ְמַחּלְ ִאם ָהיּו ׁשְ
ִוים  ֵני ֲחָלִקים ׁשָ ָכִסים ִלׁשְ ֶאת ַהּנְ

ל ֶאָחד. ה ּכָ ֵאיֶזה ֵחֶלק ִּיְזּכֶ ע ּבְ ִּיְקּבַ ְועֹוְרִכים ּגֹוָרל ׁשֶ

ר ְלִהְתָחֵרט  ָבר ִאי ֶאְפׁשָ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ִחיּדּוׁש: ֵמֶרַגע ֲעִריַכת ַהּגֹוָרל ּכְ ּבְ
ַהּגֹוָרל  ֵני ׁשֶ ה ִקְנָין, ִמּפְ ה ַמֲעׂשֵ ה ֲאִפיּלּו ִאם ֲעַדִין לֹא ַנֲעׂשָ ַעל ַהֲחלּוּקָ

מֹו "ִקְנָין". ב ּכְ ַעְצמֹו ֶנְחׁשָ

יֵניֶהם ֶאת  קּו ּבֵ ִחיּלְ ֵני ַאִחים ׁשֶ ִמְקֶרה ְמַעְנֵין: ָהיּו ׁשְ ם עֹוֵסק ּבְ ְלמּוד ּגַ ַהּתַ
ֶהם  ּלָ ם הּוא ָאח ׁשֶ ּגַ ֵרר ׁשֶ יַע ָאָדם ִמחּוץ ָלָאֶרץ ְוִהְתּבָ ה. ְלָיִמים ִהּגִ ָ ַהְירּוּשׁ

ַעם לֹא ָיְדעּו ַעל ִקּיּומֹו. ֵהם ַאף ּפַ ׁשֶ

ים ִעם  ֵאָלה - ָמה עֹוׂשִ ְ ל ָהָאח ֶהָחָדׁש ִהְתעֹוְרָרה ַהׁשּ ָעתֹו ׁשֶ ְלאֹור ַהּגָ
ֵני ַאִחים? ין ׁשְ ָטעּות ַרק ּבֵ ָהְיָתה ּבְ ה ַהּקֹוֶדֶמת ׁשֶ ַהֲחלּוּקָ

ם ַלְחלֹוק  ּתָ לֹוׁשְ ה ַעל ׁשְ ֵטָלה ְוַעּתָ ה ּבְ ַהֲחלּוּקָ ָאְמרּו ׁשֶ ֵיׁש ֲאמֹוָרִאים ׁשֶ
ֵטָלה  ה ֵאיָנּה ּבְ ֲחלּוּקָ ַהַ ָתם, ֲאמֹוָרִאים ֲאֵחִרים ָאְמרּו ׁשֶ ֵמָחָדׁש. ְלעּוּמָ
ן ָלָאח ַהּנֹוָסף. ל ְוִיּתֵ הּוא ִקיּבֵ ִליׁש ֵמַהֵחֶלק ׁשֶ ח ׁשְ ל ֶאָחד ִיּקַ א ּכָ ְלַגְמֵרי, ֶאּלָ

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" 

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.

צייתי – שומעים, מצייתים
להדדי – אחד לשני
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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

הבחירות לאסיפה המכוננת
היו  המכוננת  לאספה  הבחירות 
הבחירות הראשונות במדינת ישראל. 
תש"ט  בטבת  בכ"ד  התקיימו  הן 
)25.1.1949(. האספה המכוננת היתה 
אמורה לחוקק את חוקת מדינת ישראל 
ולהתפזר, כשלאחר מכן תתקיימנה 
של  בסופו  אבל  לכנסת,  בחירות 
דבר היא הכריזה על עצמה כ"כנסת 
בבחירות אלה הועמדו  הראשונה". 
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. 

מן ההיסטוריה

דוד בן-גוריון באסיפת בחירות , 20 בינואר 1949 
)Wikipedia(
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בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא ק"ז- ק"ח

ף ק"ח: "ָחִריץ ּוֶבן ָחִריץ" ּדַ

ֶדה  יֵניֶהם: "ֲחִצי ֵמַהּשָׂ מּו ּבֵ ַכר ַלֲחֵברֹו ַקְרַקע, ְוָכְך ֵהם ִסיּכְ ָאָדם ּמָ
אֹוֶפן ֶזה ַהּמֹוֵכר ַמְחִליט ֵאיֶזה ֲחִצי הּוא נֹוֵתן  י ֲאִני מֹוֵכר ְלָך". ּבְ ּלִ ׁשֶ
ַבד  ַעל ַהּמֹוֵכר ְלהֹוִסיף ַלּקֹוֶנה ִמּלְ ָנה מֹוִסיָפה ְואֹוֶמֶרת ׁשֶ ׁשְ ַלּקֹוֶנה. ַהּמִ
ֵדר ְוַלֲעׂשֹות "ָחִריץ  ֵדי ְלָהִקים ּגָ ַטח ָקָטן ּכְ ֶדה עֹוד ְמַעט ׁשֶ ַמֲחִצית ַהּשָׂ
יָקה  ֵדר ֵאיָנּה ַמְסּפִ ים ּגָ ּוֶבן ָחִריץ". ָמֵהם "ָחִריץ ּוֶבן ָחִריץ"? ּוְבֵכן, ְלִעּתִ
ל ְנִמָּיה. ְלִפיָכְך ָהיּו  ֵדר, ְלָמׁשָ ּקֹוְפצֹות ֵמַעל ַהּגָ ן ֵיׁש ַחּיֹות ׁשֶ ּכֵ ֶדה, ׁשֶ ְלׂשָ
ה  ּכּוָנּ ֵדר, ָחִריץ ֶאָחד ָרָחב ׁשֶ ְרַקע ְלאֹוֶרְך ַהּגָ ּקַ ֵני ֲחִריִצים ּבַ חֹוְפִרים ׁשְ
ק  ֹות ְלַזּנֵ ְך ַהַחּיֹות ִמְתַקּשׁ ן ָחִריץ", ּכָ ה "ּבֶ ּכּוָנּ "ָחִריץ" ְוָחִריץ נֹוָסף ַצר ׁשֶ
"ם. אּוָלם ַהׁשּוְלָחן ָערּוְך ּפֹוֵסק  ּבַ ל הַרׁשְ רּוׁשֹו ׁשֶ י ּפֵ ְך ַעל ּפִ ֵדר. ּכָ ֵמַעל ַהּגָ

ל ַהּקֹוֶנה. ְטחֹו ׁשֶ ׁשִ ים ּבְ ֵדר ְוַהֲחִריִצים ַנֲעׂשִ ַהּגָ ׁשֶ

ְעּבּוד ְנָכִסים ף ק"ז: ׁשִ ּדַ

ְעּבּוד  ין ַמְלֶוה ְללֹוֶוה ִהיא "ׁשִ ּבֵ ר ׁשֶ ׁשֶ ּקֶ ַע ּבַ ּצֵ ְּיכֹולֹות ְלִהְתּבַ עּולֹות ׁשֶ ַאַחת ַהּפְ
ַטר חֹוב ִעם  ְתבּו ׁשְ ְמעֹון, ְוֵהם ּכָ ִ ֶסף ִמּשׁ ל, ְראּוֵבן ָלָוה ּכֶ ְנָכִסים". ְלָמׁשָ
ָטר.  ְ ְמעֹון", ְוֵעִדים ָחְתמּו ַעל ַהּשׁ ִ ֵעִדים: "ֲאִני ְראּוֵבן ָלִויִתי ֶאֶלף ש"ח ִמּשׁ

בֹוא ַהֵעת ֶאת ַהחֹוב,  ְמעֹון ַעְצמֹו ִמְתַחֵּיב ִלְפרֹוַע ּבְ ִ ּשׁ ה לֹא ַרק ׁשֶ ֵמַעּתָ
ל, ִאם ִלְראּוֵבן ֵאין  ִדים ְלִפְרעֹון ַהחֹוב. ְלָמׁשָ ּלֹו ְמׁשּוְעּבָ ָכִסים ׁשֶ ם ַהּנְ א ּגַ ֶאּלָ
ל  ְרָקעֹות ׁשֶ ְמעֹון ִלְגּבֹות ֶאת ַאַחת ַהּקַ אי ׁשִ ַ ֶסף ִלְפרֹוַע ֶאת ַהַהְלָוָאה, ַרּשׁ ּכֶ
ְמעֹון  ֶזה ׁשִ ּכָ ִמְקֶרה ׁשֶ ָבר ְמָכָרּה ְלָאָדם ַאֵחר. ּבְ ְראּוֵבן ּכְ ְראּוֵבן, ֲאִפיּלּו ׁשֶ
ה ֵיׁש ִלי  ֶכס ַהּזֶ ׁש ֶאל ַהּקֹוֶנה ְואֹוֵמר לֹו: "ִמְצַטֵער ְמאֹוד, ֲאָבל ַעל ַהּנֶ ִניּגָ
ה "ְטֵרָפה",  זֹו ְמכּוּנָ ִבָּיה ּכָ ְעּבּוד ְנָכִסים, ְוָלֵכן ָעֶליָך ְלַהֲעִבירֹו ֵאַלי". ּגְ ׁשִ
ְעּבּוד ְנָכִסים ָחל  ֶכס ֵמַהּקֹוֶנה. ׁשִ ְלֶוה "טֹוֵרף" ֶאת ַהּנֶ ַהּמַ לֹוַמר ׁשֶ ּכְ
ְעּבּוד  ה ֵאין ׁשִ ַעל ּפֶ ַהְלָוָאה ּבְ ָטר, ֲאָבל ּבְ ׁשְ ֱעֶרֶכת ּבִ ּנֶ ַהְלָוָאה ׁשֶ ַרק ּבְ

ל ַהּלֹוֶוה.  ְלֶוה ֵאינֹו ָיכֹול ִלְטֹרֹוף ְנָכִסים ֵמַהּקֹוִנים ׁשֶ ְנָכִסים ְוַהּמַ

מתולדותיו
יוסף שפרינצק

)תרמ"ה-תשי"ט, 1885-1959(

יושב  שהיה  ז"ל,  שפרינצק  יוסף 
ראש הכנסת הראשון, נולד ברוסיה 
ועבר אחר כך עם משפחתו לוורשה. 
אגודת  בהקמת  השתתף  שפרינצק 
ציר  ושימש  ציון",  ו"צעירי  "התחייה" 
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. 
גדולי  לאחר פטירתו נקבר בחלקת 
האומה בהר הרצל בירושלים. על שמו 
נקראו שכונות, רחובות ובתי ספר ברחבי 

הארץ.

)Wikipedia( יוסף שפרינצק
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ים ֶזה ֶאת ֶזה ֵאיָנם יֹוְרׁשִ ף ק"י: ַאִחים ׁשֶ ּדַ

ים  "ּלֹא נֹוֲחִלים ּוַמְנִחיִלים" - לֹא יֹוְרׁשִ ָחה ׁשֶ ּפָ י: ְקרֹוֵבי ִמׁשְ ִליׁשִ סּוג ׁשְ
ן, ֲאָבל  ת ֶאת ַהּבֵ א ֵאיָנּה יֹוֶרׁשֶ א ּוְבָנּה, ָהִאיּמָ ל ִאיּמָ ים, ְלָמׁשָ ֲאָבל מֹוִריׁשִ
ה  ָ ה ּוַבַעל, ָהִאיּשׁ ָ ַעל(. ּדּוְגָמה נֹוֶסֶפת: ִאיּשׁ ֵאין ָלּה ּבַ ׁשֶ ן )ּכְ ה ַלּבֵ מֹוִריׁשָ
ֶעֶצם  ים ֵלב, ּבְ ֲעָלּה. ִאם ָנׁשִ ת ֶאת ּבַ ה ְלַבֲעָלּה ֲאָבל ֵאיָנּה יֹוֶרׁשֶ מֹוִריׁשָ
ָחה  ּפָ אֹוָתם ְקרֹוֵבי ִמׁשְ י "לֹא נֹוֲחִלים ּוַמְנִחיִלים" עֹוֵסק ּבְ ִליׁשִ ְ ַהּסּוג ַהּשׁ
ת  א ּוֵבן ְלֻעּמַ אֹוֶפן ָהפּוְך - ִאיּמָ "נֹוֲחִלים ְולֹא ַמְנִחיִלים", ַרק ּבְ ְרנּו ּבְ ִהְזּכַ ׁשֶ

ה.  ָ ַעל ְוִאיּשׁ ת ּבַ ה ּוַבַעל ְלעּוּמַ ָ א. ִאיּשׁ ן ְוִאיּמָ ּבֵ

"ּלֹא נֹוֲחִלים ְולֹא ַמְנִחיִלים" - ֵהם  ָחה ׁשֶ ּפָ סּוג ְרִביִעי: ְקרֹוֵבי ִמׁשְ
ֶפת  ּתֶ א ְמׁשֻ ֵּיׁש ָלֶהם ִאיּמָ ֶ גֹון ַאִחים ִמן ָהֵאם, ּשׁ ים ֶזה ֶאת ֶזה, ּכְ ֵאיָנם יֹוְרׁשִ

ים ֶזה ֶאת ֶזה. א ַאֵחר, ֵאיָנם יֹוְרׁשִ ֲאָבל ְלָכל ָאח ֵיׁש ַאּבָ

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא ק"ט- קי"א

ף קי"א: ַקל ָוחֹוֶמר ּדַ

ה.  א לֹוְמִדים אֹוָתן ִמְדָרׁשָ ּתֹוָרה, ֶאּלָ ְמפֹוָרש ּבַ תּובֹות ּבִ ֵאיָנן ּכְ ֵיׁש ֲהָלכֹות ׁשֶ
ַהּתֹוָרה  ר ִלְפָעִמים ֵהן ְמכּוּנֹות "ִמיּדֹות ׁשֶ ָרׁשֹות, ֲאׁשֶ ל ּדְ ֵיׁש סּוִגים ׁשֹוִנים ׁשֶ
ה  ְלמּוד ּדֹוֵרׁש ֲהָלָכה ַהּנֹוַגַעת ְלִדיֵני ְירּוּשָ ַדף ֶזה ַהּתַ ֶהן". ּבְ ת ּבָ ִנְדֶרׁשֶ

ת "ַקל ָוחֹוֶמר". ֶאְמָצעּות ִמיּדַ ּבְ

ָאנּו לֹוְמִדים ִמּתֹוְך  ל ׁשֶ ן יֹוֵרׁש ֶאת ִאּמֹו. ּכָ ּבֵ תּוב ׁשֶ ּתֹוָרה לֹא ִנְמָצא ּכָ ּבַ
ָעֵלינּו ִלְבּדֹוק  ֶ ל ַמה ּשׁ ה, ּכָ ּה. ַעּתָ ת ֶאת ִאּמָ ת יֹוֶרׁשֶ ּבַ סּוִקים הּוא ׁשֶ ַהּפְ
ַדק ּוָמָצא  ְלמּוד ּבָ ת. ַהּתַ ן אֹו ּבַ ה ַהּתֹוָרה ַמֲעִדיָפה ּבֵ ָ ִדיֵני ְירּוּשׁ הּוא ִאם ּבְ
ה עֹוֶבֶרת ְלָבִנים  ָ ת ָהָאב ַהְירּוּשׁ ּמֵ ׁשֶ ן, ּכְ ּכֵ ן, ׁשֶ ָאֵכן ַהּתֹוָרה ַמֲעִדיָפה ּבֵ ׁשֶ
ר(: "ִאיׁש  ְדּבָ ּמִ ּתֹוָרה )ּבַ ֱאַמר ּבַ ּנֶ ת, ּכַ ת יֹוֶרׁשֶ ִנים ַהּבַ ְלַבד, ְוַרק ִאם ֵאין ּבָ ּבִ
ה ּדֹוֵרׁש  ם ֶאת ַנֲחָלתֹו ְלִבּתֹו". ֵמַעּתָ י ָימּות ּוֵבן ֵאין לֹו ְוַהֲעַבְרּתֶ ּכִ
ן,  ַהּבֵ ּה, אזי ַקל ָוחֹוֶמר ׁשֶ ת ֶאת ִאּמָ ת יֹוֶרׁשֶ ְלמּוד ַקל ָוחֹוֶמר: ִאם ּבַ ַהּתַ
ה, ִייַרׁש ֶאת ִאּמוֹ. ָ ִדיֵני ְירּוּשׁ ָלל ַהּתֹוָרה ַמֲעִדיָפה אֹותֹו ּבְ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ ׁשֶ

ה – ַנֲחָלה ָ ף ק"ט: ְירּוּשׁ ּדַ

ה  ָ ה. ְירּוּשׁ ָ ִדיֵני ְירּוּשׁ ים ֵאּלּו ַמְרּבֹות ַלֲעֹסק ּבְ ַדּפִ ְלָמדֹות ּבְ ַהּסּוְגיֹות ַהּנִ
ר ְלַכּנֹות ֶאת ַהּיֹוֵרׁש "נֹוֵחל" ְוֶאת  ם "ַנֲחָלה", ְוָלֵכן ֶאְפׁשָ ה ּגַ ְמכּוּנָ

ַהּמֹוִריׁש "ַמְנִחיל".

ָחה.  ּפָ ל ְקרֹוֵבי ִמׁשְ ָעה סּוִגים ׁשֶ ה ֵיׁש ַאְרּבָ ָ ִעְנַין ְירּוּשׁ ּלְ ָנה אֹוֶמֶרת ׁשֶ ׁשְ ַהּמִ
ַנִים נֹוָסִפים. א ַעל ׁשְ ֲאָמר ַהּבָ ַנִים ֵמֶהם ּוַבּמַ ַמֲאָמר ֶזה ִנְלַמד ַעל ׁשְ ּבְ

ים ְוַגם  ם יֹוְרׁשִ "ּנֹוֲחִלים ּוַמְנִחיִלים", ֵהם ּגַ ָחה ׁשֶ ּפָ סּוג ִראׁשֹון: ְקרֹוֵבי ִמׁשְ
ן נֹוֵחל ֵמָאִביו, ְוַגם ַמְנִחיל ְלָאִביו,  ן ְוָאב, ַהּבֵ ל ּבֵ ים ֶזה ָלֶזה. ְלָמׁשָ מֹוִריׁשִ
ֵני  ִנים - ָאִביו יֹוֵרׁש אֹותֹו. ּדּוְגָמה נֹוֶסֶפת: ׁשְ ן ִנְפַטר ְוֵאין לֹו ּבָ י ִאם ַהּבֵ ּכִ
ִני. ֵ ִנים, נֹוֲחִלים ּוַמְנִחיִלים ֶאָחד ַלּשׁ ֵאין ָלֶהם ּבָ א( ׁשֶ ַאִחים )ַאִחים ֵמָהַאּבָ

ים,  ים ְולֹא מֹוִריׁשִ "ּנֹוֲחִלים ְולֹא ַמְנִחיִלים" - יֹוְרׁשִ ָחה ׁשֶ ּפָ ִני: ְקרֹוֵבי ִמׁשְ סּוג ׁשֵ
א ֵאיָנּה  ַעל( ֲאָבל ָהִאיּמָ ֵאין ָלּה ּבַ ׁשֶ ן יֹוֵרׁש ֶאת ִאּמֹו )ּכְ א, ַהּבֵ ן ְוִאיּמָ ל ּבֵ ְלָמׁשָ

ים(. א ָאִביו )ְוִאם ָאִביו ֵמת, ֲאַזי ְקרֹוֵבי ָאִביו יֹוְרׁשִ ן, ֶאּלָ ת ֶאת ַהּבֵ יֹוֶרׁשֶ

על המפה
בית פרומין

בית ְפרּוִמין נמצא במרכז ירושלים, 
ברחוב המלך ג'ורג' 24, וידוע בשם 
הישנה", משום ששימש  "הכנסת 
הכנסת  של  הזמני  המשכן  בתור 
בשנים תש"י-תשכ"ו )1950–1966(, 
במהלך הכנסת הראשונה עד השישית. 
הבניין נקרא על שם משפחת פרומין 
של  דרכה  בתחילת  אותו.  שבנתה 
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 )1966( עברה 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.

)Wikipedia, switch_1010( בית פרומין כיום



4

בס"ד

דבר תורה לשולחן שבת

ְעּבּוד ְנָכִסים,  א. באילו הלוואות ניתן לעשות ׁשִ
ובאילו לא ניתן?

ב. האם אחים שערכו גורל כדי לחלק את ירושת 
ה? מדוע? אביהם רשאים ְלִהְתָחֵרט ַעל ַהֲחלּוּקָ

ג. באיזו שאלה עקרונית נחלקו תנאים בנושא 
של השכרת דירה בשנה מעוברת?

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא ק"ה- קי"א

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

ה מֹוֲעֵדי ה' ִמְקָרֵאי  פרשת אמור עוסקת בהרחבה במועדי ישראל: 'ֵאּלֶ
מֹוֲעָדם'. ְקְראּו ֹאָתם ּבְ ר ּתִ ֹקֶדׁש ֲאׁשֶ

והנה, באמצע העיסוק במועדים, לפתע מופיע בפרשה פסוק שנראה 
ְדָך  ַאת ׂשָ ה ּפְ לכאורה לא שייך לנושא: "ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם לֹא ְתַכּלֶ

ֲעזֹב אָֹתם ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם". ר ּתַ ט ֶלָעִני ְוַלּגֵ ֻקְצֶרָך ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלּקֵ ּבְ
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.

"ד
דמויות השנה בחמ

הרב גורן ערב מלחמת 6 הימים 
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 19 שנים. ואכן כך היה...

*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.

מיליםחידת  ללבב ו

. 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.

שנו את סדר האותיות כדי לגלות את המושגים המופיעים בעלון זה:

1. לק חמורו

2. נב צחיר

3. עבדוש מסכין

4. תבי מינפור

5. פיוס קרנפשיץ


