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 שלום, 

 'היזק ראיה' וזכותו של האדם לפרטיות.  השבוע נלמד את הדיון המרכזי בסוגיה של

האם ומתי מותר להרוס בית כנסת לצורך בניה  - אח"כ נדלג עמוד לדיון קצר בשאלה של מדיניות ציבורית 

 שבוע טוב         של אחר. 

 

 הלימוד השבועי

 'דאיצטנע מינך' )למעלה(' ג עמוד א - ב 'והיזק ראיה לאו שמיה היזק )סימן:גינה...' המשנה דף ב עמוד 

. ועל דיונים קצרים בהגדרת סוגי אבני נוספת של הסוגיה שלמדנו זה עתה העל סוגיה סבוכה שהיא למעשה גרס אח"כ נדלג

 דף ג עמוד ב 'אמר רב חסדא לא לסתור... ולא הדר ביה'–בניה. ל 

 

 תוכן הדף

 האם היזק ראיה הוא היזק 

 סתירת בית כנסת ומבנה ציבור לצורך בנית אחר 

  ממשלה מול עיריות  -מלכות 

 

 האם היזק ראיה הוא היזק

 הסוגיה מנסה להוכיח מתוך מקורות שונים האם היזק ראיה הוא היזק או לא. אח"כ היא דוחה כל ראיה. נהמב : 

o  )האם יש להוכחות כיוון אחיד )בעד או נגד 

o  מה חשבו כשניסו להוכיח מהם?  –עושה רושם שהראיות נדחות די בקלות 

o ם בסוף אין מסקנהמה טעם להביא כל כך הרבה ראיות א 

  ס עמוד א  –המשך המסכת בדף נט עמוד ב מהמשנה 'לא יפתח' בעוד דיונים קצרים על הזכות לפרטיות תמצאו

 'שתשרה עליהם שכינה' 

 

 סתירת בית כנסת לטובת בנית אחר

  מה ההבדל העקרוני )לא רק המעשי(  –הגמרא מביאה שני נימוקים מדוע אסור להרוס בית כנסת לפני בנית אחר

 קרון גם על מבני ציבור אחרים?יניהם? האם ניתן להחיל את העיב

  ?נסו לסכם את המדיניות הראויה לשמירה ולהוצאות כספי ציבור שנגבו למטרה מסוימת 

  ?הרי אסור לישון בבית כנסת )כך שואלים התוספות(? – איךמדוע רב אשי העביר את מיטתו לבית הכנסת 

   

 מלכות

  ?מה ההבדל המהותי בין מלכות לבין הנהגת קהילה מקומית 

o ?מה המקבילות של השתים היום? ועד? עיריה? ממשלה? האמנם מלכות אינה חוזרת בה  


