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"דאמר רבה בר רב הונא אמרי בי רב :עשרה
מיני ארזים הן ,שנאמר :אתן במדבר ארז שיטה
והדס ועץ שמן אשים וגו' .ארז  -ארזא ,שיטה -
תורניתא".
ארזא – ארז
תורניתא – שיטה

הסבר :רבה בר רב הונא לומד מהפסוק בספר
ישעיהו שישנם עשרה סוגי עצים שנקראים מיני
ארזים ,ביניהם שיטה ,הדס ,עץ שמן ועוד.

והקרוֹ ן
יס ַקת ַה ּ ְפ ֵרדוֹ ת ָ
דַּ ף ע"זִ :ע ְ
ַעל ַה ּ ֶפ ֶרק ָע ְמ ָדה ִע ְיס ַקת ְמכִ ָירה ׁ ֶשל ָקרוֹ ן ְּופ ֵרדוֹ ת ׁ ֶש ָע ְמדּו ְ ּב ָסמ ְּוך ֵאלָ יו.
יכמּו ַעל ְמכִ ָירה ׁ ֶשל ָקרוֹ ן ּולְ ַא ַחר ִמ ֵּכן ִה ְת ַ ּג ַ ּלע וִ יכּ ַּוח ֵ ּבין
ּמוֹ כֵ ר וְ קוֹ נֶ ה ִס ְּ
ַה ּמוֹ כֵ ר לַ ּקוֹ נֶ הִּ ,כי ַה ּקוֹ נֶ ה ָט ַען ׁ ֶשהּוא ִה ְת ַּכּוֵן לִ ְקנוֹ ת ַ ּגם ֶאת ַה ּ ְפ ֵרדוֹ ת
וְ ַה ּמוֹ כֵ ר ָא ַמרַ :רק ֶאת ַה ָ ּקרוֹ ן ָמכַ ְר ִּתי לְ ָך.
ִמי צו ֵֹדק? ְּובכֵ ןַ ,הדָּ ָבר ָּתלּויִ .אם ַה ּ ְפ ֵרדוֹת ָהיּו ְק ׁשּורוֹת לַ ָ ּקרוֹן ְ ּב ֵעת ַה ְּמכִ ָירה,
"אסּור  -לִ ְקנוֹת
ַה ְּמ ִכ ָירה כּ וֹ לֶ לֶ ת ַ ּגם ֶאת ַה ּ ְפ ֵרדוֹ ת .לְ כָ ְך ִה ְת ַּכּוֵן ַה ְמלַ ֵּמד ָ
(ק ׁשּורוֹת) לַ ָ ּקרוֹן ֲאזַ י ַמ ְחלִ ִיטים ׁ ֶש ַה ִּקנְ יָן ָחל
ַהכּ ֹל"ֶ ׁ ,ש ִאם ַה ּ ְפ ֵרדוֹת ֲאסּורוֹת ְ
ּ
ׁ
ַעל ַהכּ ֹלּ ְ .ב ַרםִ ,אם ַה ּ ְפ ֵרדוֹת ל ֹא ָהיּו ְקשּורוֹתַ ,ה ְּמכִ ָירה ָחלָ ה ַרק ַעל ַה ָקרוֹן.
מּותרוֹ ת וְ ל ֹא
זֶ ה ּ ֵפר ּׁוש ַה ִ ּב ּיטּוי " -מ ָּּותר  -לִ ְקנוֹת ֵחלֶ ק" ִ -אם ַה ּ ְפ ֵרדוֹ ת ָהיּו ָּ
ְק ׁשּורוֹ ת לַ ָ ּקרוֹ ןַ ,ה ִ ּקנְ יָ ן ָחל ַרק ַעל ֵחלֶ ק  -דְּ ַהיְ נּו ַרק ַעל ַה ָ ּקרוֹ ן.

דַּ ף ע"ח" :אוֹ נָ ַאת ָממוֹ ן"
יסּור "אוֹ נָ ַאת ָממוֹ ן" ּ ֵפ ׁ
יסּור לְ ַה ּ ִ ׂ
שיג
רּושוֹ ִ -א ּ
ִא ּ
ְ
ָממוֹ ן בְּ ֶד ֶרך בִּ לְ ִּתי יְ ׁ ָש ָרה.
ַה ּתוֹ ָרה אוֹ ֶס ֶרת לִ ְמכּ וֹ ר ֵח ֶפץ ִ ּב ְמ ִחיר יָ ָקר ֵמ ֶע ְרכּ וֹ
ָה ֲא ִמ ִּיתיִ ,מ ְ ּבלִ י ׁ ֶש ַה ּק ֹונֶ ה יו ֵֹד ַע זֹאתְּ .כלו ַֹמר :זְ כּות ֹו ׁ ֶשל
"מ ִחירוֹ ׁ ֶשל ִקילוֹ גְ ָרם ְמלָ ְפפוֹ ן
לוֹמר לַ ּקוֹ נֶ הְ :
ַה ּמוֹ כֵ ר ַ
ישים ׁ ְש ָקלִ יםִּ ,כי
הּוא ׁ ִש ּׁ ָ
ישה ׁ ְש ָקלִ יםֲ ,וַאנִ י מוֹ כֵ ר ְ ּב ׁ ִש ּׁ ִ
ָּככָ ה ִמ ְת ַח ׁ ּ ֵשק לִ י - "..זֶ ה מ ָּּותרְ .יִר ֶצה ַה ּקוֹ נֶ ה לִ ְקנוֹ ת
 יִ ְקנֶ ה .ל ֹא יִ ְר ֶצה  -ל ֹא יִ ְקנֶ הַ .א ְך ִאם ַה ּקוֹ נֶ ה ֵאינוֹיסּור הוֹ נָ ָאה.
יוֹ ֵד ַע ׁ ֶשהּוא ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ְמ ִחיר יָ ָקרֲ ,אזַ י ַה ּמוֹ ֵכר עוֹ ֵבר ַעל ִא ּ
ֲהלָ כָ ה זוֹ ִמ ְתיַ ֶח ֶסת ַ ּגם ֶאל ַה ּקוֹ נֶ הִ .אם ַה ּמוֹ כֵ ר דּ וֹ ֵר ׁש ְמ ִחיר זוֹ ל ִמ ּ ְפנֵ י
"אנִ י ָ ׂ
ש ֵמ ַח
ׁ ֶשהּוא ֵאינוֹ ֵ
לוֹמר לַ ּמוֹ כֵ רֲ :
יוֹתרַ ,חּיָ ב ַה ּקוֹ נֶ ה ַ
יוֹד ַע ׁ ֶש ַה ְּמ ִחיר ָיָקר ֵ
לִ ְקנוֹ ת ְ ּבזוֹ לֲ ,א ָבל ָעלֶ ָ
יך לָ ַד ַעת ׁ ֶש ַה ְּמ ִחיר ׁ ֶשל ַה ֵח ֶפץ יָ ָקר יוֹ ֵתר וְ ַא ָּתה
יָ כוֹ ל לְ ַק ֵ ּבל ָעלָ יו יוֹ ֵתר ֶּכ ֶסף".
סרקו ברקוד זה
לצפייה בסרטון
על סוגיה זו
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על המפה
בית השיטה
קיבוץ בית השיטה הוא קיבוץ בעמק
חרוד ,והוא הקיבוץ הראשון שהקימה
תנועת "המחנות העולים" .הקיבוץ נקרא
על שם היישוב "בית השיטה" הנזכר
בספר שופטים ,ועל שם הכפר הערבי
הסמוך שאטה .מייסדי הקיבוץ היו שייכים
ל"קבוצת החוגים" ו"לגיון הצופים" ,שהתאחדו
והקימו את תנועת הנוער "המחנות העולים".
הקבוצה התיישבה בתחילה במחנה זמני
ליד מעיין חרוד ,ובשנת תרצ"ה ()1935
נרכשו אדמות שאטה ,והקיבוץ הקים
עליהן את נקודת הקבע שלו .בשנת
תשי"ב ( ,)1952במהלך הפילוג בקיבוץ
המאוחד ,עזבו את הקיבוץ כמחצית מחבריו
ועברו לאיילת השחר .במלחמת יום כיפור
נהרגו  11מחברי הקיבוץ – מספר ההרוגים
הגבוה ביותר בארץ ביחס לאוכלוסייה .כיום
שייך קיבוץ בית השיטה לתנועה הקיבוצית
והוא קיבוץ מתחדש.

מראה כללי של קיבוץ בית השיטה בעמק יזרעאל
(אוסף התצלומים הלאומי)RUOMYES FFOCTAK ,

1

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא ע״ט -פ"א

יסּור ְמ ִעילָ ה ְ ּב ֶה ְקדֵּ ׁש
דַּ ף ע"טִ :א ּ
"אנִ י
ֶ
"ה ְקדֵּ ׁש" הּוא ָממוֹ ן ׁ ֶש ּׁ ַשּיָ ְך לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש .לְ ָמ ׁ ָשלָ ,א ָדם ָא ַמרֲ :
יסא ׁ ַשּיָ ךְ
ַמ ְקדִּ ׁיש ֶאת ַה ִּכ ֵּ
יסא ׁ ֶש ִּלי לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש"ֵ ,מאוֹ תוֹ ֶרגַ ע ַה ִּכ ֵּ
"ה ְקדֵּ ׁש".
לַ ֶ
יהנוֹ ת ֵמ ֶה ְקדֵּ ׁש,
ַה ּתו ָֹרה או ֶֹמ ֶרת ׁ ֶש ּׁיֵש ִא ּ
יסּור ְ
"מ ִעילָ ה" ּ ְ -כלוֹ ַמרָ ,אסּור לֵ ָ
יסּור ְמ ִעילָ ה.
"ה ְקדֵּ ׁש" ָע ַבר ַעל ִא ּ
ִ
ּומי ׁ ֶש ֶּנ ֱהנָ ה ֵמ ֶ
"ה ְקדֵּ ׁש" ,לְ ָמ ׁ ָשל ,הּוא ָא ַכל בְּ ָטעּות ֵח ֶפץ
ִאם ָא ָדם בְּ ָטעּות ָמ ַעל בְּ ֶ
ׁ ֶשל ֶה ְקדֵּ ׁשָ ,עלָ יו לְ ׁ ַש ֵ ּלם לַ ֶה ְקדֵּ ׁש ֶאת ַה ׁ ֹ
שווִ י ׁ ֶשל ָהאוֹ ֶכל ׁ ֶש ָא ַכל -
ישית .לְ ָמ ׁ ָשל,
ׁ ֶש ֶּזה נִ ְק ָרא ֶק ֶרןְ ,
ּובנוֹ ָסף ָעלָ יו לְ ׁ ַש ֵ ּלם ַ ּגם "חוֹ ֶמ ׁש" ֲ -ח ִמ ׁ ִ
יכר לֶ ֶחם ׁ ֶש ּׁ ָשוָ ה ְ ׁ 4ש ָקלִ יםָ ,עלָ יו לְ ׁ ַש ֵ ּלם ְ ׁ 5ש ָקלִ ים4 .
ִאם הּוא ָאכַ ל ִּכ ַּ
חוֹמ ׁש.
ׁ ְש ָקלִ ים ֶק ֶרן ,וְ עוֹ ד ׁ ֶש ֶקל ֶ
חוֹמ ׁשָ ,עלָ יו לְ ָה ִביא גַ ם ָק ְר ָ ּבן ְמי ָּוחד ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא
חּוץ ִמ ַּמה ּׁ ֶשהּוא ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ֶ
"א ׁ ַשם ְמ ִעילוֹ ת"ֶ .את ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ַה ֶּזה הּוא ֵמ ִביא ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַה ָ ּק ָ ּב"ה יְכַ ּ ֵפר לוֹ
ֲ
ַעל ֲעווֹ נוֹ וְ ְיִסלַ ח לוֹ ַעל ָה ֲע ֵב ָרה ׁ ֶש ָע ַבר.

דַּ ף פ'ְ :מכִ ַירת יוֹ נִ ים
בְּ ַדף זֶ ה ,בְּ ִע ְקבוֹ ת דִּ ּיּון ָהעוֹ ֵסק בְּ ִדינֵ י ְמ ִכ ַירת יוֹ נִ יםְ ,מ ַס ּ ֵפר לָ נּו
דּועים
ַה ַּתלְ מּוד ּ ְפ ָר ִטים ְמ ַענְ יְ נִ ים ְמאוֹ ד ַעל ֶט ַבע ַהּיוֹ נִ יםּ ְ ,כ ִפי ׁ ֶש ָהיּו יְ ִ
לְ ַח ְכ ֵמי ַה ַּתלְ מּוד בַּ ּיָ ִמים ַה ֵהם.
חוֹד ׁשֵ .מ ַא ַחת בּ וֹ ַק ַעת יוֹ נָ ה
לְ ָמ ׁ ָשלַ ,הּיוֹ נִ ים ְמ ִטילוֹ ת ׁ ְש ֵּתי ֵ ּב ִיצים ְ ּבכָ ל ֶ
ֵּומ ַה ּׁ ְשנִ ּיָ ה יוֹ ןּ ְ .בח ֶֹדש ֲא ָדר ַהּיוֹ נִ ים ֵאינָ ן ְמ ִטילוֹ ת ֵ ּב ִיצים ְּכלָ ל.
חוֹד ׁ ַשיִ ם ִ ּבלְ ַבד ַעד ׁ ֶש ַ ּגם ֵהן ַמ ְת ִחילוֹ ת
לוֹק ַח ְ
לְ יוֹ נִ ים ׁ ֶש ָ ּב ְקעּו ִמן ַה ֵ ּב ִיצים ֵ
לְ ָה ִטיל ֵ ּב ִיציםְ .מגַ דְּ לֵ י ַהּיוֹ נִ ים ָהיּו ְרגִ ילִ ים לְ ַה ׁ ְש ִאיר ָּת ִמיד ַ ּב ׁשוֹ ַב ְך זּוג
הוֹרים ׁ ֶש ָ ּל ֶהם ֲעלּולִ ים
חוֹדש נִ ָיסןֲ ,א ֶח ֶרת ַה ִ
יוֹ נִ ים ְצ ִעירוֹתֵ ,א ֶ ּלה ׁ ֶשנּוֹ לְ דּו ְ ּב ֶ
ּ
לְ ַה ְר ִ ּג ׁיש בּ ְוֹד ִדים וְ לַ ֲעזוֹב ֶאת ַה ֵקן.
ֵוְא ְ
יך ָּכל זֶ ה ָק ׁשּור לַ ֲהלָ כָ ה?
ְּובכֵ ןַ ,ה ִּמ ׁ ְשנָ ה או ֶֹמ ֶרת ׁ ֶש ִאם ָא ָדם ֹ
מוכֵ ר לַ ֲח ֵברוֹ ֶאת ָ ּכל ַהּיוֹ נִ ים ׁ ֶשּיִ ּוָ לְ דּו
ַ ּב ׁשוֹ ַב ְך ׁ ֶשלּ וֹ ְ ּב ׁ ָשנָ ה ְמסּוּיֶ ֶמת ,וַ דַּ אי ֵאינוֹ ִמ ְת ַ ּכּוֵ ן לִ ְמכּ ֹר ֶאת זּוג ַהּיוֹ נִ ים
ָה ִר ׁ
אשוֹ ןֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ָּת ִמיד ְמגַ דְּ לֵ י ַהּיוֹ נִ ים ַמ ְק ּ ִפ ִידים לְ ַה ׁ ְש ִאיר אוֹ ָתם ַ ּב ֵ ּקן.

דַּ ף פ"אִ :מ ְצוַ ת ִ ּביכּ ִּורים
ָא ָדם ׁ ֶשּיֵ ׁש לוֹ ּ ַפ ְרדֵּ ס אוֹ ָשׂ ֶדהֶ ׁ ,שבּ וֹ הּוא ְמגַ דֵּ ל ֶא ָחד ִמ ּׁ ִש ְב ַעת ַה ִּמינִ ים,
ָעלָ יו לְ ָה ִביא לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ְ ּבכָ ל ׁ ָשנָ ה ֶאת ַה ּ ֵפרוֹ ת ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ ים ׁ ֶש ָ ּג ְדלּו
וֹ
רוֹ
ְב ָשׂ ֵדהּו בְּ ׁ ָשנָ ה זוֹ  .בְּ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש הּוא נוֹ ֵתן ֶאת ַה ּ ֵפ ת לַ כּ ֲהנִ ים.
"בִּ יכּ ִּורים" ִמ ְּל ׁשוֹ ן בְּ כוֹ רֵ .א ֶ ּלה ַה ּ ֵפרוֹ ת ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ יםַ ,ה ְ ּבכוֹ ִרים.
הוֹ לֵ ְך ָא ָדם ְ ּב ַפ ְרדֵּ סוֹ  ,וְ ִה ֵ ּנה הּוא ַמ ְב ִחין ׁ ֶש ֵ ּבין ֲעלֵ י ָה ֵעץ ַמ ְת ִחיל לְ ַב ְצ ֵ ּבץ
אוֹמר" :זֶ ה יִ ְהיֶ ה בִּ יכּ ִּורים"ְּ .כ ׁ ֶש ַה ּ ְפ ִרי
ּ ְפ ִרי .נוֹ ֵטל חּוט ,קוֹ ׁ ֵשר ַעל ַה ּ ְפ ִרי וְ ֵ

2

מתולדותיו
יאיר רוזנבלום
(תש"ד-תשנ"ו)1944-1996 ,
יאיר רוזנבלום ז"ל היה משורר ,מלחין
ומעבד ישראלי שנמנה עם חשובי
היוצרים בזמר העברי ,ומזוהה בעיקר
כמלחין הלהקות הצבאיות .רבים
מהשירים שהלחין הפכו לנכסי צאן ברזל
בזמר העברי .רוזנבלום נולד בתל אביב
ושירת כנגן אקורדיון בלהקת הנח"ל.
הוא עבד עם רוב הפזמונאים בישראל
והלחין שירים עבור משוררים רבים .בין
השנים תשכ"ז-תשל"ז ( )1977-1967עבד
רוזנבלום עם מיטב הלהקות הצבאיות,
בהן להקת הנח"ל ,להקת חיל הים ולהקת
פיקוד מרכז .בשנת תש"נ ( ,)1990בעת
שהתגורר בקיבוץ בית השיטה ,הלחין
את תפילת יום הכיפורים "ונתנה
תוקף" ,והקדיש את
הלחן לזכרם של 11
בני הקיבוץ שנהרגו
במלחמת יום כיפור.
בין שיריו הידועים :שיר
לשלום ,מה אברך ,גבעת
התחמושת ועוד רבים.
יאיר רוזנבלום בבול
ישראלי משנת 2001
(י.ש)Wikipedia .
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ָ ּג ֵדל וְנַ ֲע ֶ ׂ
ּומ ֲעלֵ הּו
שה ָראּוי לַ ֲאכִ ילָ הּ ְ ,ב ָעלָ יו קוֹ ֵטף אוֹ תוֹ ַ ,מ ִּניחוֹ בִּ ְכלִ י ַ
לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשַ .א ַחר ָּכ ְך נוֹ ְתנִ ים ֶאת ַהבִּ יכּ ִּורים לַ כּ וֹ ֲהנִ ים.
"מ ְק ָרא בִּ יכּ ִּורים"ְ ּ ,פס ִּוקים ִמ ּ ָפ ָר ׁ ַשת
ִמי ׁ ֶש ֵּמ ִביא בִּ יכּ ִּורים קוֹ ֵרא ַ ּגם ִ
ִּכי ָּתבוֹ א ָהעוֹ ְס ִקים ְ ּב ַה ָ ּב ַעת ּתוֹ ָדה ַעל ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל וְ עוֹ דּ ְ .ב ַדף זֶ ה
לוֹמ ִדים ׁ ֶש ָא ָדם ׁ ֶשּיֵ ׁש לוֹ ֵעץֲ ,א ָבל ַה ַ ּק ְר ַקע ׁ ֶש ַּת ַחת ָה ֵעץ ֵאינָ ּה ׁ ַשּיֶ כֶ ת
ְ
לוֹ ֵ -אינוֹ ֵמ ִביא ִ ּביכּ ִּורים.

חּוב ִרים לָ ֲא ָד ָמה
דַּ ף פ"בְ :מכִ ַירת ֵע ִצים ְמ ָ ּ
ּוב ִרים
ְ ּב ִמ ְק ֶרה ׁ ֶש ָא ָדם ִס ֵּ
יכם ִעם ֲח ֵברוֹ ׁ ֶשהּוא קוֹ נֶ ה ִמ ֶּמנּ ּו ֵע ִצים ְמח ָ ּ
יכמּו ַעל ֵעץ ֶא ָחד אוֹ ׁ ְשנַ יִ םַ ,ה ְּמכִ ָירה
לָ ֲא ָד ָמה ַ -הדָּ ָבר ָּתלּויִ :אם ֵהם ִס ְּ
ָחלָ ה ַעל ָה ֵע ִצים ִ ּבלְ ַבדַ ,א ְך הּוא ֵאינוֹ קוֹ נֶ ה ְּכלּום ִמן ַה ַ ּק ְר ַקע ׁ ֶש ְ ּב ֵאזוֹ ר
יכמּו ַעל ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ֵע ִצים וָ ַמ ְעלָ ה ,הּוא קוֹ נֶ ה
ָה ֵע ִציםֲ .א ָבל ִאם ֵהם ִס ְ ּ
ַ ּגם ׁ ֶש ַטח ַק ְר ַקע בְּ ֵאזוֹ ר ָה ֵע ִצים ,זֹאת ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ֵע ִצים ְ ּכ ָבר
נֶ ְח ׁ ָש ִבים ָשׂ ֶדהְּ ,וב ֶד ֶר ְך ְּכלָ ל ְמ ִבינִ ים ׁ ֶש ָא ָדם ׁ ֶש ָ ּבא לִ ְקנוֹת ׁ ְשלו ׁ ָֹשה ֵע ִצים
ִמ ְת ַּכּוֵן לִ ְקנוֹ ת ַ ּגם ֶאת ׁ ֶש ַטח ָה ֲא ָד ָמה ׁ ֶשבּ וֹ ֵהם ׁ ְשתּולִ ים.
ְ ּב ַדף זֶ ה ַה ַּתלְ מּוד ְמ ָפ ֵר ׁש ֵאיזֶ ה ׁ ֶש ַטח ֲא ָד ָמה הּוא קוֹ נֶ ה ִעם ׁ ְשלוֹ ׁ ֶשת
ָה ֵע ִציםֶ :את ַה ּׁ ֶש ַטח ׁ ֶש ַּת ַחת ָה ֲענָ ִפיםֶ ,את ַה ּׁ ֶש ַטח ׁ ֶשבֵּ ין ָה ֵע ִצים וְ ׁ ֶש ַטח
נוֹ ָסף ְס ִביב ָה ֵע ִצים ׁ ֶשלּ וֹ נִ זְ ָקק ה"אוֹ ֶרה"  -קוֹ ֵטף ַה ּ ְפ ִרי.
ָה ַר ׁ ְש ַ ּב"ם ַמ ְס ִ ּביר ׁ ֶש ַה ִ ּב ּיטּוי "אוֹ ֶרה" ִמ ְתיַ ֵחס לְ קוֹ ֵטף ְּת ֵאנִ יםִ ,וְאלּ ּו ֶאת
קוֹ ֵטף ָה ֲענָ ִבים ְמכַ ִ ּנים "בּ וֹ ֵצר"ְּ ,תב ָּואה " -קוֹ ֵצר"ְּ ,ת ָמ ִרים " -גּ וֹ ֵדר",
זֵ ִיתים -
"מלַ ֵ ּקט".
"מוֹסק" .יֶ ֶתר ַה ּ ֵפרוֹ ת ְ -
ֵ

מן ההיסטוריה
 11חללי בית השיטה
במהלך מלחמת יום הכיפורים נפלו 11
חללים מבני קיבוץ בית השיטה .היתה
זו מכה קשה לקיבוץ שבו כולם הכירו
אחד את השני .משפחות הנופלים לא
ישבו שבעה משום שכולם היו עסוקים
בעבודה כדי למלא את מקומם של
עשרות הבחורים המגויסים .החללים
נקברו אחר נפילתם בקברים זמניים,
ורק כמה חודשים לאחר סוף המלחמה
הועברו ארונותיהם בקומנדקרים צבאיים
לבית העלמין של קיבוץ והתקיימה
הלוויה מסודרת .האסון של בית השיטה
הפך לאתוס מרכזי בזיכרון המלחמה
של עם ישראל .המוזיקאי יאיר רוזנבלום
הלחין לזכרם את תפילת "ונתנה תוקף",
וחברת הקיבוץ דורית צמרת כתבה את
שיר האבל "החיטה צומחת שוב".

דַּ ף פ"גּ ִ :כלְ ֵאי ַה ֶ ּכ ֶרם
ַקּיָ ם ֶה ְבדֵּ ל ִהלְ כָ ִתי ֵ ּבין ֶ ּג ֶפן ,אוֹ ֲע ֵצי ֶ ּג ֶפן בּ ְוֹד ִדים ,לְ ֵבין ֶּכ ֶרם ְ -קב ַּוצת
ְ ּג ָפנִ ים ּ ְ -ביַ ַחס לְ ִדינֵ י ִּכלְ ַאיִ םַ .ה ֶה ְבדֵּ ל הּוא ׁ ֶש ַהזּוֹ ֵר ַע בְּ ֵאזוֹ ר ַה ֶ ּכ ֶרם
ָצ ִר ְ
יך לְ ַה ְר ִחיק ֶאת ַה ְּז ָר ִעים ֶמ ְר ָחק ָ ּגדוֹ ל יוֹ ֵתר ֵמ ֲא ׁ ֶשר ַהזּוֹ ֵר ַע בְּ ֵאזוֹ ר
ׁ ֶשל ְ ּג ָפנִ ים בּ וֹ ְדדוֹ ת.
בּוצת ְ ּג ָפנִ ים ִּת ָ ּ
"כ ֶרם" ְצ ִריכוֹ ת לִ ְהיוֹ ת בָּ ּה ָח ֵמ ׁש
יק ֵרא ֶ ּ
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ְ ּק ַ
ְ ּג ָפנִ ים לְ ָפחוֹ ת.
"ה ְב ָר ָכה"ָּ .כ ְך ַמ ְב ִריכִ ים ְ ּג ָפנִ ים:
ַא ַחת ִמ ְּמלָ אכוֹ ת ַה ַח ְקלָ אּות ְמכ ָ ּּונה ַ
כוֹפ ִפים אוֹ ָת ּה ְּכלַ ּ ֵפי ָה ֲא ָד ָמה
נוֹ ְטלִ ים זְ מוֹ ָרה ַה ְמח ֶ ּ
ּוב ֶרת לְ גֶ ֶפן זְ ֵקנָ הְ ,מ ְ
וְ טוֹ ְמנִ ים ֶאת ֶמ ְר ָּכזָ ּה ַ ּב ַ ּק ְר ַקע .לְ ַא ַחר זְ ַמן ַה ֵחלֶ ק ׁ ֶש ַ ּב ַ ּק ְר ַקע ַמ ׁ ְש ִר ׁיש,
אז חוֹ ְתכִ ים ֶאת ַה ִחיבּ ּור לַ ֶ ּג ֶפן ַה ְּז ֵקנָ ה וְ כָ ֵעת יֵ ׁש לָ נּו ׁ ְש ֵּתי ְ ּג ָפנִ יםאוֹ ָ
ֲח ָד ׁשוֹ תֲ ,הל ֹא ֵהם ׁ ְשנֵ י ְקצוֹ ת ַה ְּזמוֹ ָרה ַהיְ ׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ֶּמ ְר ָּכזָ ּה ָטמּון ָ ּב ֲא ָד ָמה.
ֶ ּב ֱא ֶמת ׁ ְש ֵּתי ַה ְ ּג ָפנִ ים ַה ָ ּללּו יוֹ נְ קוֹת ִמ ּׁשוֹ ֶר ׁש ֶא ָחדֲ ,א ָבל ַה ַּתלְ מּוד ְמלַ ֵּמד
אוֹ ָתנּו ׁ ֶש ְ ּבכָ ל זֹאת ֵהן נֶ ְח ׁ ָשבוֹ ת ִּכ ׁ ְש ֵּתי ְ ּג ָפנִ יםִ ,וְאם ׁשוֹ ְתלִ ים ְ ּב ָסמ ְּוך עוֹד
ּולן יַ ַחד נֶ ְח ׁ ָשבוֹ ת ֶּכ ֶרם.
ׁ ָשלוֹ ׁש ְ ּג ָפנִ ים ,כּ ָ ּ

גלעד לנופלים בחצר קיבוץ בית השיטה
()Wikipedia, Easy n
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???

דבר תורה לשולחן שבת
בהגדה של פסח נאמר" :ואילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו
ממצרים ,הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה
במצרים" .על הדברים הללו היו ששאלו" :מי אמר שכך היה קורה?
אולי היה קם פעם איזה מלך או מנהיג אחר שהיה משחרר את בני
ישראל בדרך אחרת?".

שאלת
השבוע

חז"ל נתנו תשובה לשאלה זו ואמרו שאילו היו יוצאים בני ישראל
ממצרים בדרך טבעית כלשהי ,או באמצעות מלך רגיל ,הם עדיין היו
במחשבתם וברוחם משועבדים למצרים ולתרבותה ,ולא היו זוכים
להיות עם סגולה מיוחד המביא ברכה לעולם .רק בזכות זה שה' הוציא
אותנו ממצרים ,וגם הוציא את מצרים והמידות המצריות מתוכנו  -זכינו
להפוך למי שאנחנו  -השואפים להיות את מה שהקב"ה מצפה מאיתנו
יתם לִ י ְסגֻ ָ ּלה ִמ ָ ּכל ָה ַע ִּמים ִ ּכי לִ י ָ ּכל ָה ָא ֶרץ ..וְ ַא ֶּתם
שנהיה – " ...וִ ְהיִ ֶ
ִּת ְהיּו לִ י ַמ ְמלֶ כֶ ת כּ ֲֹהנִ ים וְ גוֹ י ָקדוֹ ׁש."...

.1מה פירוש האיסור "אוֹ נָ ַאת ָממוֹ ן"?
"ה ְקדֵּ ׁש" ,ומה דינו של המועל
.2מה זה ֶ
ְ ּב ֶה ְקדֵּ ׁש?
"ביכּ ִּורים"? על מי מוטלת החובה
.3מהם ִ ּ
להביא אותם? ולמי מביאים את
הביכורים?

חידה
למדנו בעלון שאם אדם מעל בהקדש ,עליו לשלם להקדש את
הקרן בתוספת חומש .כתבו ליד כל אחד מהמקרים הבאים כמה
צריך לשלם האדם שאכל פירות הקדש בסכום כזה:
 4 .1ש"ח

התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

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

איש צדיק היה
פעם ,בערב פסח ,הסתובב סניגורם של ישראל ,רבי
לוי יצחק מברדיטשוב בין הסוחרים הגויים שבעיירה,
ושאל אותם אם יש להם סחורה מוברחת באופן
לא חוקי .התברר שלמרות האיסור והסכנה ,לכולם
יש סחורה כזו .לאחר מכן עבר רבי לוי יצחק בין
היהודים ושאל אותם אם יש להם חמץ ,וכולם הזדעזעו
מהשאלה ואמרו שכמובן אין להם .אמר רבי לוי יצחק:
"אשריכם ישראל ,שאצל הגויים ,למרות האיסור
והשוטרים והעונשים ,עוברים כל הסוחרים על החוק,
ואילו על מצוותו של הקב"ה אף יהודי אינו עובר!"

 20 .2ש"ח
 100 .3ש"ח
 80 .4ש"ח
 120 .5ש"ח

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.

! יש לי מושג

כרפס

כרפס הוא ירק שאוכלים בתחילת ליל הסדר .הסיבה
לאכילתו היא כדי להתמיה את הילדים ,שישאלו מדוע
אוכלים ירק לפני הסעודה ,וכך יספרו להם על יציאת
מצרים .יש האוכלים את הכרפס המקורי ,שהוא סלרי,
ויש שאוכלים תפוח אדמה ,עלי פטרוזיליה או ירק אחר.

אלי .מחברים דורות  -מפגישים עולמות
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