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דַּ ף קנ"דִ :קּיּום ׁ ְש ָטרוֹ ת
ַחּיִ ים ָ ּבא לְ ֵבית ַהדִּ ין ִעם ׁ ְש ָטר ׁ ֶש ָּכתּוב בּ וֹ " :דּ וֹ ב ַחּיָ ב לְ ַחּיִ ים ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת
אוֹמר לוֹ :
ׁ ֶש ֶקל" וְ ַעל ַה ּׁ ְש ָטר ֲחת ִּומים ׁ ְשנֵ י ֵע ִדיםַ .חּיִ ים ּפוֹ נֶ ה לְ ֵבית ַהדִּ ין וְ ֵ
"יֵ ׁש לִ י ׁ ְש ָטר ִעם ׁ ְשנֵ י ֵע ִדים ׁ ֶשדּ וֹב ַחּיָ ב לִ י ֶ ׁ 500ש ֶקלָ .א ָ ּנאַ ,חּיְ בּו אוֹ תוֹ
לְ ׁ ַש ֵ ּלם לִ י".
ְּתג ָּובתוֹ ׁ ֶשל דּ וֹ ב לְ ַט ֲענָ ה זוֹ ִהיא" :ל ֹא לָ וִ ִיתי ִמ ְּמ ָך ֲא ִפילּ ּו ׁ ֶש ֶקלֲ .ח ִתימוֹ ת
ָה ֵע ִדים ְּככָ ל ַה ִ ּנ ְר ֶאה ְמזּוּיָ פוֹ ת".
בְּ ִמ ְק ֶרה ָ ּכזֶ ה ַעל בֵּ ית דִּ ין לְ ָב ֵרר ׁ ֶש ֲח ִתימוֹ ת ָה ֵע ִדים ָא ֵכן נְ כוֹ נוֹ ת.
ַה ַּת ֲהלִ ְ
"קּיּום ׁ ְש ָטרוֹ ת"ֶ ׁ ,ש ְּמ ַקּיְ ִמיםְ ,מ ַא ְּמ ִתיםֶ ,את ַה ּׁ ְש ָטר,
יך ַה ֶּזה ְמכּו ֶּנה ִ
לְ וַדֵּ א ׁ ֶשהּוא נָ כוֹ ן.
ֵא ְ
"קּיּום ׁ ְש ָטרוֹ ת"?
יך עוֹ ִשׂ ים ִ
אְ .מזַ ְּמנִ ים ֶאת ָה ֵע ִדים ַה ֲחת ִּומים ַעל ַה ּׁ ְש ָטר וְ ׁש ֲוֹאלִ ים אוֹ ָתם ַה ִאם זוֹ
ימה ׁ ֶש ָ ּל ֶהםִ .אם ֵהם ְמ ׁ ִש ִיבים ְ ּב ִחּיּוב ַ -ה ּׁ ְש ָטר ְמקּוּיָ ם ֶוְא ְפ ׁ ָשר
ָאכֵ ן ַה ֲח ִת ָ
לִ גְ בּ וֹ ת ָממוֹ ן ַעל ּ ִפיו.
ימה ׁ ֶשל ָה ֵע ִדים ,וְ ֵהם
בּ ָ .ב ִאים ׁ ְשנֵ י ֲאנָ ׁ ִשים ֲא ֵח ִריםֶ ׁ ,ש ַּמ ִּכ ִירים ֶאת ַה ֲח ִת ָ
ׁ
ימוֹ
ְמ ִע ִידיםָ :אנּו ַמ ִּכ ִירים ֶאת ַה ֲח ִתימוֹתֵ ,אלּ ּו ָאכֵ ן ַה ֲח ִת ת ֶשל ָה ֵע ִדים.
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סדר נזיקין,
מסכת בבא בתרא ,דף קנ"ו
"אמרו לו :מעשה באמן של בני רוכל שהיתה
חולה ,ואמרה תנו כבינתי לבתי ,והיא בשנים עשר
מנה ,ומתה וקיימו את דבריה"
לייט – מקלל
תרוייהו – שניהם

הסבר :חכמים מביאים מקרה שבו אישה ציוותה
לפני מיתתה לתת את התכשיט שלה לבתה,
וקיימו את דבריה .מכאן ראיה לכך שאדם גוסס
יכול להקנות את רכושו לאחרים באמירה בלבד,
בלי מעשה קניין.

מתולדותיו
יוסף אבידר (רוכל)
(תרס"ו-תשנ"ה)1906-1995 ,

דַּ ף קנ"הִ :מי יָ כוֹ ל לַ ֲעשׂ וֹ ת ִע ְס ָקאוֹ ת?
ּומ ְמ ָ ּכר?
ֵמ ֵאיזֶ ה ִ ּגיל ָא ָדם יָ כוֹ ל לְ ַבצֵּ ַע ּ ְפעּולּ וֹ ת ׁ ֶשל ִמ ָ ּקח ִ
ִמדִּ ין ַה ּתוֹ ָרה ִ -מ ִ ּגיל בַּ ר ִמ ְצוָ הֲ .א ָבל ֲחכָ ִמים ִּת ְּיקנּו ׁ ֶש ַ ּגם ְק ַט ִ ּנים יוֹ ֵתר
יְ כוֹ לִ ים ִ ּב ְתנָ ִאים ְמסּוּיָ ִמים לִ ְקנוֹת וְלִ ְמכּ וֹר ִמ ַּיטלְ ְטלִ ין ִּוב ְתנַ אי ׁ ֶש ֵהם ַ ּב ֲעלֵ י
דֵּ ָעהַ .ט ַעם ַה ַּת ָ ּקנָ הֶ ׁ :ש ִאם יִ ְהיֶ ה ָק ָטן יָ תוֹ ם ַה ָּזקּוק לִ ְמז ָּּומנִ ים לְ ַפ ְרנָ ָסתוֹ,
הּוא יּוכַ ל לִ ְמכּ ֹר ֲח ָפ ִצים ׁשוֹ נִ ים ׁ ֶש ִ ּב ְר ׁשּותוֹ ַּ .כ ּמ ָּובן ׁ ֶשל ֹא ָּכל ָק ָטן יָ כוֹ ל
לְ ַב ֵ ּצ ַע ִקנְ יָ ן ֶא ָ ּלא ַרק ָק ָטן ׁ ֶש ְּכ ָבר ֵמ ִבין ֶאת ַה ַה ׁ ְשלָ כוֹ ת ׁ ֶשל ַה ִּקנְ יָ ן.
לְ גַ ֵ ּבי ְמ ִכ ַירת ַק ְר ָקעוֹ ת ֲחכָ ִמים ִּת ְּיקנּו ַּת ָ ּקנָ ה ֲהפּוכָ הֵ :אין ָא ָדם יָ כוֹ ל
לִ ְמכּ וֹ ר ַק ְר ַקע (לְ ַד ַעת ֵחלֶ ק ִמן ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ ים ַרק ַק ְר ַקע ׁ ֶשל יְ ר ּׁ ָּושה) ַעד
ׂ
גִ יל ֶע ְשׂ ִרים (וְ יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֶע ְש ֵרה)ֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן הּוא בָּ ִקיא
שב ֶד ֶר ְך ְּכלָ ל ַעד ִ ּגיל ֶע ְ ׂ
ש ִרים ָא ָדם
בְּ ִענְ יְ נֵ י ִמ ְס ָחרַ .ט ַעם ַה ַּת ָ ּקנָ ה הּוא ְ ּ
ֵאינוֹ ָ ּב ִקיא ְ ּב ִע ְס ָקאוֹ ת וְ הּוא ָעלּול לִ ְמכּ וֹ ר ֶאת ָּכל נִ כְ ֵסי ָא ִביו ִּכי יִ ְת ּ ַפ ֶּתה
ֵמ ַה ַּת ׁ ְשלּום ׁ ֶש ַּמ ִ ּצ ִיעים לוֲֹ ,וַא ִפילּ ּו ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָה ִע ְס ָקה ֵאינָ ּה ִמ ׁ ְש ַּת ֶ ּל ֶמת ֲעבּורוֹ,
וְ לָ כֵ ן ָא ְסרּו ָעלָ יו ֲחכָ ִמים לִ ְמכּ וֹ ר ֶאת ַה ַ ּק ְר ַקע לִ ְפנֵ י ַה ִ ּגיעוֹ לַ ִ ּגיל ָה ָראּוי
ׁ ֶשבּ וֹ ַה ְחלָ ָטתוֹ ִּת ְהיֶ ה ַא ְח ָר ִאית.
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יוסף אבידר (רוכל) ז"ל היה אחד
מראשי "ההגנה" ומאלופי צה"ל
הראשונים .יוסף נולד ברוסיה בשם
יוסף רוכל ,ובשנת תרפ"ה ()1925
עלה לארץ והצטרף להגנה ,שם עסק
בהברחת וייצור נשק לא חוקי עבור
ארגון ההגנה ,והיה ממקימי "מכון
איילון" שבו יוצרה תחמושת בסתר.
במהלך מאורעות תרפ"ט הוא שימש
כמפקד העיר העתיקה ולאחר מכן סגן
מפקד ירושלים .כמו כן ,היה מפקד
העליות של "חומה ומגדל" .יוסף אף איבד
את כף ידו הימנית בתאונה במהלך אימון
ברימונים .לאחר הקמת המדינה שירת
בצה"ל כאלוף פיקוד
צפון ומרכז וכראש
אג"מ .אחרי שחרורו
כיהן כשגריר בברית
המועצות ובארגנטינה
וכמנכ"ל משרד
העבודה .אשתו
היתה הסופרת ימימה
יוסף אבידר ()Wikipedia
אבידר-טשרנוביץ.
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בס"ד

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא קנ"ו -קנ"ח

דַּ ף קנ"וּ :תוֹ ְק ּ ָפ ּה ׁ ֶשל ְמכִ ָירה
ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ְ ּב ָא ָדם ׁ ֶש ָּמכַ ר ַק ְר ַקע לִ ְפנֵ י גִ יל ֶע ְשׂ ִרים ,אּולָ ם ַא ַחר ָּכ ְך ֱה ִסיתּוהּו
רוֹביו לָ בוֹא לִ ְפנֵ י ָר ָבא וְלִ ְטעוֹןַ :ה ְּמכִ ָירה ל ֹא ְּת ֵק ָפהֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ֲחזַ "ל ָק ְבעּו
ְק ָ
ּ
ׁ ֶש ַעד ִ ּגיל ֶע ְ ׂ
ש ִרים ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְמכּ וֹ ר ַק ְר ַקעְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ָ ּל ַמ ְדנּו ַ ּבדַּ ף ַהק ֵוֹדם.
יבה
ִמ ַ ּצד ׁ ֵשנִ י ָט ֲענּו ַה ּקוֹ נִ יםַ :ה ָ ּבחּור ַה ֶּזה ְּכ ָבר ֶ ּבן-דַּ ַעת ִּופ ֵ ּיק ַחֵ ,וְאין ִס ָ ּ
ׁ ֶש ַה ְּמכִ ָירה ל ֹא ָּתחּולְּ .כ ֵדי לְ ׁ ַשכְ נֵ ַע ֶאת ָר ָבא ׁ ֶשהּוא ל ֹא ּ ִפ ֵ ּיק ַחָ ,ע ַמד
ַה ָ ּבחּור ָוְאכַ ל ְּת ָמ ִרים לִ ְפנֵ י ָר ָבא וְ ִה ׁ ְשלִ ְ
יך ֶאת ַה ַ ּג ְר ִעינִ ים ַעל ָה ִר ְיצ ּ ָפה.
ָר ָאה זֹאת ָר ָבא ָּופ ַסקַ :הבָּ חּור ל ֹא ָח ָכם וְ ל ֹא ַא ְח ָר ִאי ,וְ לָ ֵכן ַה ְּמ ִכ ָירה
(מ ְט ֵ ּב ַע)
בְּ ֵטלָ הֵ .ה ִביאּו סוֹ ֵפר לִ כְ ּתוֹ ב ֶאת ּ ְפ ַסק ַהדִּ ין וְ הּוא דָּ ַר ׁש זּוז ַ
ִ ּב ְ ׂ
שכַ ר ַה ְּכ ִת ָיבהָּ .כאן ָמ ְצאּו ַה ּקוֹ נִ ים ִהזְ דַּ ְּמנּות לְ ַה ְראוֹת לְ ָר ָבא ׁ ֶש ַה ָ ּבחּור
יפ ׁש וְ הּוא ֵמ ִבין ֵה ֵיטב ִ ּבכְ ָס ִפיםֵ .הם ָא ְמרּו לַ ָ ּבחּורֱ :אמוֹ ר
ִ ּבכְ לָ ל ל ֹא ִט ּ ֵ
ילת ֶא ְס ֵּתר
לְ ָר ָבא ׁ ֶש ַה ּסוֹ ֵפר גּ וֹ ֶבה ְמ ִחיר ָ ּגבוֹ ַּה ִמדַּ י ֶ ׁ -ש ֲה ֵרי ַעל ְמגִ ַ ּ
ׁ ֶש ִהיא ֲאר ָּּוכה ,הּוא גּ וֹ ֶבה זּוז ,וְגַ ם ַעל ׁ ְש ָטר ָק ָצר ׁ ֶשל ּ ְפ ַסק דִּ ין הּוא גּ וֹ ֶבה
זּוזֵ -א ְ
עוֹמד לְ ַה ְרוִ ַיח ,וְ הּוא ׁ ָש ַטח ֶאת
יך זֶ ה יִ ָּתכֵ ן? ַה ָ ּבחּור ָח ׁ ַשב ׁ ֶשהּוא ֵ
רוֹאים ׁ ֶש ַא ָּתה ֵּכן ֵמ ִבין
ַהדְּ ָב ִרים לִ ְפנֵ י ָר ָבאְּ .כ ׁ ֶש ּׁ ְש ָמעוֹ ָר ָבא ָא ַמרָּ :כ ֵעת ִ
ש ָ
ַ ּב ֲע ָס ִקים ַוְא ְח ָר ִאי לְ ַמ ֲע ֶ ׂ
יךַ ,וְה ַּמ ׁ ְש ָמעּות ִהיא ׁ ֶש ַה ְּמכִ ָירה ְּת ֵק ָפה ַוְקּיֶ ֶמת.

רּושה
דַּ ף קנ"ז :דִּ ינֵ י חוֹ ב וִ יְ ׁ ּ ָ
עוֹס ֶקת ְ ּב ִמ ְק ֶרה ָרגִ ׁיש ּומ ְּור ָּכב ׁ ֶשל ַ ּביִ ת ׁ ֶש ָ ּק ַרס ַעל
ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ְ ּב ַדף זֶ ה ֶ
יצ ֶבת ְ ּב ָפנֵ ינּו ִהיא
יוֹ ׁ ְש ָביו ,וְ ָאב ְּובנוֹ ׁ ֶש ּׁ ָשהּו ַ ּב ִּמ ְבנֶ ה נֶ ֶה ְרגּוַ .ה ְ ּב ָעיָ ה ַה ִ ּנ ֶ ּ
יוֹד ִעים ִמי ֵמ ֶהם נִ ְפ ַטר ִר ׁ
יח ׁ ֶש ַהבֵּ ן
ׁ ֶש ֵאין ְ
אשוֹ ן .לְ גַ ֵ ּבי ַמה ֶּזה ְמ ׁ ַש ֶ ּנה? נַ ִּנ ַ
רּושה
ָהיָ ה ַחּיָ ב ֶ ּכ ֶסף .בְּ מוֹ ת ַהבֵּ ן זַ ַ ּכאי ַה ַּמלְ וֶ ה לִ גְ בּ וֹ ת ֶאת ַהחוֹ ב ֵמ ַהיְ ּׁ ָ
ימי
ׁ ֶשהוֹ ִתיר ַא ֲח ָריו ַה ֵ ּבןּ ַ .ב ִּמ ְק ֶרה ׁ ֶש ָ ּלנּו לַ ֵ ּבן ַה ֶּזה ל ֹא ָהיּו ָ ּכל נְ כָ ִסים ִ ּב ֵ
ַחּיָ יוֲ ,א ָבל יָ כוֹ ל לִ ְהיוֹ ת ׁ ֶש ֶרגַ ע ֶא ָחד לִ ְפנֵ י מוֹ תוֹ הּוא יָ ַר ׁש נְ ָכ ִסים,
לְ ָמ ׁ ָשל ִ -אם ְ ּכ ׁ ֶש ַהבַּ יִ ת ָק ַרס ָ -ה ָאב נִ ְפ ַטר ִר ׁ
אשוֹ ן וְ ַרק ַא ַחר ָ ּכ ְך
נִ ְפ ַטר ַהבֵּ ן ,נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ַהבֵּ ן יָ ַר ׁש ֶאת ָא ִביו .נָ כוֹ ן ָא ְמנָ ם ׁ ֶש ַהבֵּ ן ַ ּגם נִ ְפ ַטר
רּושה ׁ ֶשל
ַא ֲח ָריוֲ ,א ָבל לַ ַּמלְ וֶ ה יֵ ׁש ְ ּכ ָבר זְ כּות לִ גְ בּ וֹ ת ֶאת ַהחוֹ ב ֵמ ַהיְ ּׁ ָ
ַהבֵּ ן .אּולָ םִ ,אם ַהבֵּ ן נִ ְפ ַטר לִ ְפנֵ י ָא ִביו ,הּוא ֵמעוֹ לָ ם ל ֹא יָ ַר ׁש אוֹ תוֹ
יכן לִ גְ בּ וֹ ת.
וְ ֵאין לַ ַּמלְ וֶ ה ֵמ ֵה ָ

"מ ָרא ְד ַא ְר ָעא דְּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל"
דַּ ף קנ"חָ :
ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֵ ּבן ּ ְפ ָדת ָעלָ ה לְ ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל וְלָ ַמד ּת ָוֹרה ְ ּב ִצ ּיפ ִוֹריַ ,א ַחר ָּכ ְך
נוֹס ֶפתּ ,ולְ ַא ֲח ֶר ָיה ָע ַבר לִ לְ מוֹד ִ ּב ְט ֶב ְריָ ה ֵא ֶצל ַר ִ ּבי
יש ָיבה ֶ
ָהלַ ְך לִ לְ מוֹד ִ ּב ׁ ִ
יוֹ ָחנָ ן ׁ ֶש ֶ ּנ ְח ׁ ָשב לִ גְ דוֹ ל ַהדּ וֹ ר ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
יָמיםַ .ר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר
ש ָר ֵאל ְ ּבאוֹ ָתם ִ
ָהיָ ה ָענִ י ָמרּודַ ,עד ׁ ֶש ּ ַפ ַעם ַא ַחת ְּכ ׁ ֶש ָהיָ ה ַחּיָ ב לֶ ֱאכוֹ ל לִ ְרפ ָּואתוֹ הּוא
ל ֹא ָמ ָצא ְמא ָּומה ְ ּב ֵביתוֹ ֶא ָ ּלא ְמ ַעט ׁשּוםַ .אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָהיָ ה כּ ֹה ָענִ י,
ִה ְת ַא ֵּמץ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר וְ ִה ְת ִמיד ַ ּב ּתוֹ ָרהַ .רבִּ י ֶאלְ ָעזָ ר ָע ַסק ַ ּגם בִּ ְצ ָד ָקה
ּוגְ ִמילּות ֲח ָס ִדיםַ ּ .פ ַעם ַא ַחת ִה ְב ִחין ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ׁ ֶש ֵּמ ֲאחוֹ ָריו הוֹ לֵ ְך
ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר וָ וָ הֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ָענִ י ִּומ ְס ֵּכןִ .ה ּ ִפיל ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר דִּ ינָ ר

2

מן ההיסטוריה
מכון איילון
מכון איילון הנמצא בגבעת הקיבוצים,
בצפון העיר רחובות ,היה מקום מסתור
ומחבוא (סליק) ,ומפעל מחתרתי
לייצור קליעים של ארגון ההגנה
בתקופת המנדט הבריטי .המכון הוקם
בשנת תש"ה ( )1945ביוזמתו של יוסף
אבידר והיה פעיל עד קום המדינה.
המבנה נמצא מתחת האדמה ,כשמעליו
פעלו מכבסה ומאפייה כדי שהרעש
והעשן שלהן יסוו את פעילות ייצור
הנשק .קיומו של המכון נשמר בסוד,
ואפילו האזרחים שעבדו במבנה מעליו
לא ידעו על כך .במקום אף הותקנה
מנורת שיזוף ,כדי שחיוורונם של אלה
העובדים בו לא יעורר חשד .עד הקמת
המדינה יוצרו במקום  2.25מיליון כדורי
 9מ"מ ,שהיו חיוניים ללחימה במלחמת
העצמאות .כיום נמצא במקום מוזיאון
המשחזר את פעילות המכון.

מכון איילון -סליק ומפעל מחתרתי של ארגון
ההגנה ()Wikipedia, Goldy L
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ִמ ִּכיסוֹ וְ ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך לָ לֶ כֶ תִ ׁ .ש ְמעוֹ ן נָ ַטל ְ ּביָ דוֹ ֶאת ַהדִּ ינָ ר ָּופנָ ה לְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר
לְ ַה ֲחזִ ירוֲֹ ,א ָבל ַרבִּ י ֶאלְ ָעזָ ר ָא ַמר לוֹ ֲ :אנִ י ְ ּכ ָבר ִה ְתיָ ַא ׁ ְש ִּתי ִמן ַהדִּ ינָ ר,
ית בּ וֹ ּ ָ .כ ְך ָע ָשׂ ה ַרבִּ י ֶאלְ ָעזָ ר בְּ ַכּוָ נָ הּ ְ ,כ ֵדי
ַע ְכ ׁ ָשיו הּוא ֶא ְצלְ ָך וְ ַא ָּתה זָ ִכ ָ
סּופר בַּ ַּתלְ מּוד ׁ ֶש ַרבִּ י
ׁ ֶש ּׁ ִש ְמעוֹ ן יְ ַקבֵּ ל ֶאת ַהדִּ ינָ ר בְּ ל ֹא ׁ ֶשּיִ ְתבַּ ּיֵ ׁשְ .מ ּ ָ
"מ ָרא ְד ַא ְר ָעא דְּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל" ַ -ה ּׁ ַש ִּליט ְ ּב ִענְ יְ נֵ י
ֶאלְ ָעזָ ר ָהיָ ה ְמכּו ֶּנה ָ
הוֹ ָר ָאה בְּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,מ ּ ְפנֵ י בְּ ִקיאּותוֹ ָה ַרבָּ ה וְ ָח ְכ ָמתוֹ .

דַּ ף קנ"טַ :ה ַ ּג ָּנב ׁ ֶש ָחתּום ַעל ׁ ְש ָטר
לוֹמרָ :א ָדם ׁ ֶשגּוֹ זֵ ל ֶּכ ֶסףֵ ,מאוֹתוֹ ֶרגַ ע
ַעל ּ ִפי דִּ ין ּת ָוֹרה ַ ּגזְ לָ ן ּ ָפסּול לְ ֵעדּותְּ .כ ַ
ְ
ְ
אוֹמ ִרים
הּוא נִ ְפ ָסל לְ ֵעדּותִ ,אם הּוא ָ ּבא לְ ֵבית דִּ ין ֵּומ ִעידָ :ר ִא ִיתי ָּכך וָכָ ךְ ,
לוַֹ :א ָּתה ָ ּגזַ לְ ָּת ַוְעד ׁ ֶש ַּת ֲחזוֹר ִ ּב ְת ׁש ָּובה ַ -א ָּתה ּ ָפסּול לְ ֵעדּות .ל ֹא ְמ ׁ ַש ֶ ּנה ִאם
הּוא ָ ּבא לְ ָה ִעיד ַעל ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ׁ ֶש ֵא ַרע ַא ֲח ֵרי ׁ ֶשהּוא ָ ּגזַ ל ,אוֹ ֲא ִפילּ ּו ִאם ִ ּב ְרצוֹנוֹ
לְ ָה ִעיד ַעל ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ׁ ֶש ֵא ַרע לִ ְפנֵ י ׁ ֶשהּוא ָ ּגזַ ל ִ -אם ְ ּב ֵעת ַמ ַּתן ָה ֵעדּות הּוא
ַ ּגזְ לָ ן ,הּוא ּ ָפסּולִ .עם זֹאתּ ְ ,בכָ ל זֹאת ַק ֶּיֶמת ֶא ְפ ׁ ָשרּות ָּכל ׁ ֶש ִהיא ׁ ֶש ַּיְק ְ ּבלּו
ֵעדּות ׁ ֶשל ָא ָדם ַ ּגזְ לָ ן ,זֹאת ְ ּב ִמ ְק ֶרה ׁ ֶש ָא ָדם ָח ַתם ַעל ׁ ְש ָטר וְ ַרק ַא ַחר ָ ּכ ְך
הּוא ָ ּגזַ לֶ ,א ְפ ׁ ָשר לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ִ ּב ׁ ְש ָטר ַהנּוֹ ֵ ׂ
שא ֶאת ֲח ִת ָימתוֹ ְּכהוֹ כָ ָחה לָ ָאמּור
ַ ּב ּׁ ְש ָטרַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָּכ ֶרגַ ע הּוא ְּכ ָבר ְ ּב ֶע ֶצם ּ ָפסּול לְ ֵעדּות.

על המפה
גבעת הקיבוצים
גבעת הקיבוצים הנמצאת בין נס
ציונה לרחובות ,ליד תחנת הרכבת
של רחובות ,שימשה אתר התיישבות
זמני שפעל בשנים תרצ"ב-תש"ח
( .)1932-1948על הקרקע הזו המתינו
חברי גרעינים ,בוגרי מפעל ההכשרות
לקיבוצים ,לפני שעלו לקרקע במקום
הקבע שנקבע להם ,או הצטרפו ליישובים
קיימים אחרים .בין היתר ישבו באתר
זה הגרעינים שהקימו או הצטרפו
לקיבוצים מעלה החמישה ,רמת
יוחנן ,עין השופט ,רמת השופט ,ניר
עם ,בית אלפא ,תל יצחק ,דגניה ב' ,יד
מרדכי ומעגן מיכאל .בשנים תש"ה-
תש"ח ( )1945-1948פעל במקום מכון
איילון לייצור תחמושת עבור ההגנה.
במקום קיים מוזיאון המספר את סיפור
מורשת מכון איילון ,מתקיימות פעילויות
חינוכיות ערכיות לילדים ,בני נוער ,חיילים
ומחנכים.

גבעת הקיבוצים )Wikipedia( 1946

דַּ ף ק"ס :נִ כְ ֵסי ְמלּוג
ּׂואה ׁ ֶש ְּיָר ׁ ָשה ֵמ ָא ִב ָיה
ישה נְ ש ָ
ּואהִ .א ּׁ ָ
ישה נְ שׂ ָ
נִ ְכ ֵסי ְמלּוג ֵהם נְ ָכ ִסים ׁ ֶשל ִא ּׁ ָ
ּׂואה ׁיֵש
ַק ְר ַקעַ ,ה ַ ּק ְר ַקע ׁ ַשּיֶכֶ ת לָ ּהֲ ,א ָבל ֲחכָ ִמים ִּת ְּיקנּו ׁ ֶש ָּכל עוֹד ִהיא נְ ש ָ
לְ ַב ְעלָ ּה זְ כּוּיוֹת ַ ּב ֶ ּנכֶ סְּ .כגוֹןַ :ה ַ ּב ַעל יָכוֹל לְ ַה ְ ׂ
ש ִּכיר ֶאת ַה ַ ּק ְר ַקע ּולְ ַק ֵ ּבל ֶאת
ֶּכ ֶסף ַה ּ ְ ׂ
שכִ ירּות ,אוֹ לְ ַע ֵ ּבד ֶאת ָה ֲא ָד ָמה ּולְ גַ דֵּ ל ָעלֶ ָיה ּ ֵפרוֹתִ .אם ַה ַ ּב ַעל ֵמת
א ֹו ׁ ֶש ֵהם ִמ ְת ָ ּג ְר ׁ ִשיםַ ,ה ַ ּק ְר ַקע ח ֹוזֶ ֶרת לְ ַב ֲעלּות ְמלֵ ָאה ׁ ֶשל ָה ִא ּׁ ָישהַ .מה ּ ֵפ ׁ
רּוש
ישה",
ַה ִּמ ִּ
"מלּוג" ִהיא ִמ ָ ּ
ילים "נִ כְ ֵסי ְמלּוג"? ְ
ילה ֲא ָר ִמית ׁ ֶש ּ ֵפ ׁ ָ
"תלִ ׁ ָ
רּוש ּה ְּ
ש ָערוֹת ֵמר ׁ
ישת ְ ׂ
ֹאש ַה ְ ּב ֵה ָמה ְמכ ָ ּּונה
"לִ ְתלוֹ ׁש" .לְ ָמ ׁ ָשלַ ,ה ּ ְפע ָ ּּולה ׁ ֶשל ְּתלִ ׁ ַ
"מלִ יגַ ת ָהר ׁ
ֹאש" .לְ ִפי זֶ ה ַה ֶה ְס ֵ ּבר הּוא ִּכי "נִ כְ ֵסי ְמלּוג" ֵהם נְ כָ ִסים ׁ ֶש ּׁ ַשּיָכִ ים
ְ
וְשּיָכִ ים ַ ּגם לַ ַ ּב ַעל.
לָ ִא ּׁ ָ
ישהַ ,א ְך ָה ְר ִוָחים נִ ְתלָ ׁ ִשים ,נִ לְ ָק ִחים ִמן ָה ִא ּׁ ָשהַ ׁ ,
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לפני הכניסה לארץ ,התלוננו העם על ה' ומשה ואמרו:
יתנּו ִמ ִּמ ְצ ַריִם לָ מּות ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ִ ּכי
ַ
"וַיְד ֵ ּבר ָה ָעם ֵ ּבאל ֹקים ְּובמ ׁ ֶֹשה לָ ָמה ֶה ֱעלִ ֻ
ֵאין לֶ ֶחם וְ ֵאין ַמיִם וְ נַ ְפ ׁ ֵשנּו ָק ָצה ַ ּב ֶ ּל ֶחם ַה ְ ּקל ֵֹקל" .בתגובה להתנהגותם
החצופה הזו של העם שילח בהם ה' נחשים ושרפים שפגעו בהם קשות:
"וַ יְ ׁ ַש ַ ּלח ָ ּב ָעם ֵאת ַה ְּנ ָח ׁ ִשים ַה ּ ְ ׂ
ש ָר ִפים וַ יְ נַ ּׁ ְשכּו ֶאת ָה ָעם וַ ּיָ ָמת ַעם ָרב
ֹאמר ה' ֶאל
ִמּיִ ְשׂ ָר ֵאל" .לאחר שמשה התפלל אל ה' ,אמר לו ה'" :וַ ּי ֶ
מ ׁ ֶֹשה ֲע ֵשׂ ה לְ ָך ָשׂ ָרף וְ ִשׂ ים אֹתוֹ ַעל נֵ ס וְ ָהיָה ָ ּכל ַה ָּנ ׁש ְ
ּוך וְ ָר ָאה אֹתוֹ וָ ָחי".
שאלו על כך חז"ל" :וכי נחש ממית או נחש מחיה?" וכי כיצד יכולה
ההסתכלות על נחש הנחושת לרפא אדם מהכשת נחש? משיבים
חז"ל ,שלא הנחש הוא זה שהשפיע על הרפואה ,אלא שכאשר בני
ישראל הרימו את עיניהם להסתכל בנחש ,הם נזכרו בה' היושב בשמים
וחזרו בתשובה ,ובזכות זאת נרפאו.

שאלון אמריקאי

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.

התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

 .1למי שייכים "נִ כְ ֵסי ְמלּוג"?
וא ְ
יך עוֹ ִשׂ ים
"קּיּום ׁ ְש ָטרוֹ ת"ֵ ,
 .2מה זה ִ
את הקיום הזה?
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
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 .1מדוע אכל בחור אחד תמרים לפני רבא?
❍ א .כי רבא כיבד אותו ❍ .ב .כי הוא נתקף רעב פתאומי ❍ .ג .כי הוא
רצה שיחשבו שהוא לא חכם ❍ .ד .כי הוא לא רצה שרבא יאכל אותם.
 .2למה הפיל רבי אלעזר מטבע ברחוב?
❍ א .כי הוא רצה שרבי שמעון ימצא אותו ❍ .ב .כי זה היה מטבע
מזויף ❍ .ג .כי היה לו חור בכיס ❍ .ד .כי הוא קיבל אותו מאדם רשע.
 .3מה פירוש המלה "מלוג"?
❍ א .למזוג ❍ .ב .לגמול ❍ .ג .גולם ❍ .ד .לתלוש.
 .4מדוע התקינו מנורת שיזוף במכון איילון?
❍ א .כי זה היה מכון יופי ❍ .ב .כדי שלא יחשדו בעובדים שם בגלל
חיוורונם ❍ .ג .האור של המנורה שימש להכנת תחמושת ❍ .ד .זה היה
חלק מניסוי מדעי.
 .5מאיזה גיל יכול אדם למכור קרקעות?
❍ א ❍ .7 .ב ❍ .20 .ג ❍ .35 .ד .בכל גיל.

???

שאלת
השבוע

ד

דבר תורה לשולחן שבת

הרב גורן והר הבית
לאחר מלחמת ששת הימים פתח הרב שלמה גורן
מדרשה על הר הבית במקום המותר לכניסת יהודים,
ובה התקיימו תפילות באופן קבוע .כמו כן ,הורה הרב
לחיל ההנדסה לערוך מדידות מדויקות של הר הבית,
כדי לקבוע עד היכן מותר להיכנס לפי ההלכה .יום
אחד הודיעו לרב שהממשלה החליטה למסור את
השליטה בהר לוואקף המוסלמי .הרב כתב מכתב
נסער לממשלה נגד ההחלטה ,אולם לצערו הרב
החלטת הממשלה נכנסה לתוקף ונאסר על יהודים
להיכנס להר הבית להתפלל .כל חייו הצטער הרב
גורן על כך שלא נאבק ביתר תקיפות על שמירת
זכותם של היהודים במקום.

אלי .מחברים דורות  -מפגישים עולמות
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