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רּושת ַה ָ ּבנִ ים וְ ַה ָ ּבנוֹ ת
דַּ ף ק"מ :יְ ׁ ּ ַ
ַ ּב ּתוֹ ָרה נִ כְ ַּתב ׁ ֶש ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ָא ָדם נִ ְפ ָטר וְ יֵ ׁש לוֹ ָ ּבנִ ים ָּובנוֹ תַ ,רק ַה ָ ּבנִ ים זוֹ כִ ים
ַ ּביְ ר ּׁ ָּושה.
לוֹמ ִדים ׁ ֶש ִּל ְפ ָע ִמים ַ ּגם לַ בָּ נוֹ ת יֵ ׁש זְ כּות בַּ ְּנ ָכ ִסים
ַ ּב ִּמ ׁ ְשנָ ה ַ ּבדַּ ף ׁ ֶש ָ ּלנּו ְ
לְ ַא ַחר ּ ְפ ִט ַירת ָה ָאבַּ .כ ֲא ׁ ֶשר נוֹ ְתרּו ָ ּבנוֹ ת ְק ַטנּ וֹ ת ֵהן זַ ָּכ ִאּיוֹ ת לְ ַק ֵ ּבל
הוֹ ְצאוֹ ת ְּתזּונָ ה ּולְ ב ּׁוש ַעד ׁ ֶש ִּתגְ דַּ לְ נָ ה אוֹ ַעד ׁ ֶש ִת ָ ּינ ֶ ׂ
שאנָ ה לְ ִא ׁיש וְ הּוא
ְּכ ָבר ְיִד ַאג לְ ַפ ְרנָ ָס ָתן.
ִחּיּוב זֶ ה נוֹ ֵב ַע ִמ ַּת ָ ּקנַ ת ֲחזַ "ל ׁ ֶש ִּת ְ ּ
ישה יִ ְת ַחּיֵ ב לָ ּה
יקנּו ׁ ֶש ָ ּכל ַהנּוֹ ֵשׂ א ִא ּׁ ָ
ׁ ֶש ְּל ַא ַחר מוֹ תוֹ ַהבָּ נוֹ ת ְּת ַקבֵּ לְ נָ ה זְ כּוּיוֹ ת ֵאלּ ּו.
ּובה.
ִה ְת ַחּיְ בּות זוֹ ִה ָ ּינ ּה ֵחלֶ ק ִמן ַה ְּכת ָ ּ

רּושת ַה ָ ּבנוֹ ת ַה ְ ּק ַטנּוֹ ת
דַּ ף קמ"א :יְ ׁ ּ ַ
ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר ִנ ְפ ַטר ָה ָאב יֵ ׁש לְ ַפ ְר ֵנס ֶאת ַהבָּ נוֹ ת ַה ְ ּק ַטנּוֹ ת ַעל ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן
אוֹת ּה
ַהיְ ּׁ ָ
רּושה ׁ ֶש ָהיְ ָתה ַמ ִ ּג ָ
יעה לַ בָּ נִ יםַ ,וְה ָ ּבנִ ים ְיִת ּ ַפ ְרנְ סּו ִמּיֶ ֶתר ַהיְ ר ּׁ ָּושה ָ
ֵהם ְמ ַק ְ ּבלִ ים.
ֲא ָבל ָמה עוֹ ִ ׂ
שים ְ ּב ִמ ְק ֶרה ׁ ֶש ָה ָאב הוֹ ִתיר ַא ֲח ָריו יְ ר ּׁ ָּושה כּ ֹה דַּ ָ ּלה ַעד ׁ ֶש ִאם
ַה ָ ּבנוֹ ת ִּת ּיטוֹ לְ נָ ה ִמ ֶּמ ָ ּנה לְ ַפ ְרנָ ָס ָתן ל ֹא יִ ּו ֵָתר לַ ָ ּבנִ ים ְמא ָּומה?
לְ ׁ ִש ַיטת ֲחכָ ִמים ְ ּב ִמ ְק ֶרה ָּכזֶ ה אוֹ ְמ ִרים לַ ָ ּבנִ יםַּ :ת ָ ּקנַ ת ֲח ָכ ִמים ׁ ֶשּיֵ ׁש
רּושה ׁ ֶש ָ ּל ֶכם .נַ ּסּו לְ ִה ְס ַּתדֵּ ר
לְ ַפ ְרנֵ ס ֶאת ַהבָּ נוֹ ת ֲע ִד ָ
יפה ַעל זְ כּות ַהיְ ּׁ ָ
ְ ּבכוֹ חוֹ ת ַע ְצ ְמכֶ םִ ,וְאם ֵאין ְ ּב ֵר ָרה ָחלִ ילָ ה ֲ -א ִפילּ ּו ַק ְ ּבצּו נְ ָדבוֹ ת.
אוֹמר ׁ ֶש ְ ּב ִמ ְק ֶרה ָּכזֶ ה ַה ָ ּבנִ ים
ְּכנֶ גֶ ד ׁ ִש ַּיטת ֲחכָ ִמים ׁיֵש ַּת ָ ּנא ְ ּב ׁ ֵשם ַא ְדמוֹן ׁ ֶש ֵ
ׁ ָשוִ ים לַ ָ ּבנוֹ ת לְ ִענְ יָ ן ַהיְ ר ּׁ ָּושה.

דַּ ף קמ"בּ ְ :בכוֹ ר ׁ ֶשנּוֹ לַ ד לְ ַא ַחר ּ ְפ ִט ַירת ָא ִביו
ַעל ּ ִפי ּ ְפס ֵּוקי ַה ּתוֹ ָרה ַה ֵ ּבן ַה ְ ּבכוֹ ר ְמ ַק ֵ ּבל ּ ִפי ׁ ְשנַ יִ ם ַ ּביְ ר ּׁ ָּושה.
ִעם זֹאת ,י ִָּתכֵ ן ַמ ָ ּצב ׁ ֶש ְּיִהיֶה ְ ּבכוֹר ׁ ֶשלּ ֹא י ְַק ֵ ּבל ּ ִפי ׁ ְשנַ יִם ַ ּב ְיר ּׁ ָּושה ּ ְ -ב ִמ ְק ֶרה
ׁ ֶשל בְּ כוֹ ר ׁ ֶשנּוֹ לַ ד לְ ַא ַחר ׁ ֶש ָא ִביו נִ ְפ ַטר – הּוא ֵאינוֹ ְמ ַקבֵּ ל ּ ִפי ׁ ְשנַ יִ ם.
אוֹמיםֲ ,א ִפילּ ּו
לָ כֵ ן ִאם לְ ָמ ׁ ָשל ָה ָאב נִ ְפ ַטר ַ -וְא ֲח ֵרי ּ ְפ ִט ָירתוֹ נוֹ לְ דּו לוֹ ְּת ִ
ׁ ֶש ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ׁ ֶש ָ ּב ֶהם הּוא ְ ּבכוֹ ר ,הּוא ֵאינוֹ ְמ ַק ֵ ּבל ּ ִפי ׁ ְשנַ יִם ַ ּביְ ר ּׁ ָּושהִ ,מ ֵּכיוָ ן
ׁ ֶשנּ וֹ לַ ד לְ ַא ַחר ּ ְפ ִט ַירת ָה ָאב.
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נו באתר
בקרו אותהישראלי
התלמוד

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת בבא בתרא ,דף ק"מ
"אדמון אומר :בשביל שאני זכר הפסדתי?  ...מאי
קאמר? אמר אביי ,הכי קאמר :בשביל שאני זכר
וראוי אני לעסוק בתורה הפסדתי?".
מנסבא – תתחתן
האידנא – עכשיו

הסבר :במשנה נאמר שאם אדם מת והותיר
אחריו נכסים מועטים ,הבנות יורשות אותן והבנים
יקבצו נדבות .על כך תמה אדמון ,מדוע על הבנים
להפסיד? והלוא הם מצווים לעסוק בתורה ולא
ראוי שיאבדו את חלקם.

מתולדותיו
שמואל אדמון
(תרע"ד-תשל"ב)1914-1972 ,
שמואל אדמון ז"ל היה ממייסדי חיל
התותחנים ומפקדו הראשון .אדמון
נולד ברוסיה ,עלה לארץ עם משפחתו,
למד בגימנסיה "הרצליה" והתיישב
בקיבוץ אלונים .הוא היה חבר בהגנה
ובנוטרות .במלחמת העולם השנייה
התגייס אדמון לצבא הבריטי ושירת
בסוללת נ"מ שהוצבה בארץ .עם
הקמת הבריגדה היהודית הוא הצטרף
אליה ולחם באיטליה על נהר הסניו.
במלחמת העצמאות מונה אדמון
למפקדו הראשון של חיל התותחנים,
והיה מהתורמים לארגונו ועיצובו של
החיל .לאחר מכן התמנה לראש מטה
פיקוד צפון .לאחר שחרורו מהצבא חזר
לעבוד במשק בקיבוץ אלונים ,ייסד
וניהל את מפעל "אלום" וכיהן כמנכ"ל
חברת "קריית הפלדה" של כור.

שמואל אדמון
()wikimedia, Orna405
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"ק ְר ַ ּבן ִמנְ ָחה"
דַּ ף קמ"גָ :
"ק ְרבַּ ן ִמנְ ָחה".
ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ה ְּוק ְרבּו ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁשוֹ נִ יםּ ֵ ,בינֵ ֶיהם ָ
ּומ ֶהם ַמ ְק ִריב
ַמהּו ָ
יאים ֶק ַמח סוֹ לֶ תֶ ׁ ,ש ֶמן ּולְ בוֹ נָ ה ֵ
"ק ְר ַ ּבן ִמנְ ָחה"? ְמ ִב ִ
ַהכּ ֵֹהן ָק ְרבָּ ןְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ְּמ ָפ ֶר ֶטת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת וַ ּיִ ְק ָרא.
יאים לְ ִמנְ ָחה? ִע ּ ָ ׂ
ישרוֹ ן סוֹ לֶ ת .בְּ ִמידּ וֹ ת זְ ַמ ֵּננּו ִע ּ ָ ׂ
ישרוֹ ן
ַ ּכ ָּמה סוֹ לֶ ת ְמ ִב ִ
הּוא בְּ ֵע ֶר ְך ׁ ְשנֵ י ִקילוֹ .
ׁ ִשיעּור ִע ּ ָ ׂ
ישרוֹן,
ישרוֹן ׁ ֶש ָ ּק ְב ָעה ַה ּתו ָֹרה ֵאינ ֹו ַמגְ ִ ּביל ו ְֶא ְפ ׁ ָשר לְ ָה ִביא יו ֵֹתר ֵמ ִע ּׁ ָ
"ע ּ ָ ׂ
יע ׁ ֶש ּ ָפחוֹ ת ִמ ּׁ ִשיעּור ִע ּ ָ ׂ
ישרוֹ ן
ל ֹא ָא ְמ ָרה ַה ּתוֹ ָרה ִ
הוֹד ַ
ישרוֹ ן" ֶא ָ ּלא ְּכ ֵדי לְ ִ
ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ָה ִביאֲ .א ָבל ְ ּב ַדף זֶ ה לוֹ ְמ ִדים ׁ ֶשּיֶ ׁ ְשנָ ּה ַהגְ ָ ּבלָ ה ְמסּוּיֶ ֶמת
ו ְַה ִּמנְ ָחה ַה ְ ּגד ֹולָ ה ְ ּביו ֵֹתר ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ָה ִביא ִהיא ִ 60ע ּ ָ ׂ
ישרוֹן .ל ֹא יו ֵֹתר ִמ ָּכ ְך.
ַמדּ ּוע?
ְ
"בילָ ה" ,לִ ְבלוֹ ל,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י ׁ ֶש ַּמ ְק ִר ִיבים ֶאת ַה ִּמנְ ָחה ָצ ִריך לַ ֲעשׂוֹ ת ִ ּ
לְ ַע ְר ֵ ּבב ֶאת ַה ּׁ ֶש ֶמן וְ ַה ּסוֹ לֶ ת יַ ַחד ,וְ כַ ּמּות ֶק ַמח כּ ֹה ְ ּגדוֹ לָ ה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר
"א ָינ ּה ְראּויָ ה
יטב ִעם ַה ּׁ ֶש ֶמןִ .מנְ ָחה כּ ֹה ְ ּגדוֹ לָ ה ְמ ָ ּ
לְ ָע ֵרב ֵה ֵ
כּונה ֵ
(בילָ ה ִ -ע ְרבּ ּוב)ִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְבלוֹ ל ֵה ֵיטב ֶאת ַה ֶ ּק ַמח
לְ ִבילָ ה" ִ ּ
ֶוְאת ַה ּׁ ֶש ֶמן ׁ ֶש ָ ּב ּה.

"מ ֲע ַמד ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתן"
דַּ ף קמ"דִ :קנְ יַ ן ַ
ֲחנוֹ ְך ָח ֵפץ ְמאוֹ ד לִ ְקנוֹ ת ֶאת ַט ֲחנַ ת ַה ֶ ּק ַמח ֵמ ֵ ּג ְר ׁשוֹ ןּ ֵ .ג ְר ׁשוֹ ן ִה ְס ִּכים
יע ֲחנוֹ ְך
לִ ְמכּ וֹ ר לוֹ ַ ,א ְך לְ ֲחנוֹ ְך ל ֹא ָהיָ ה ֶּכ ֶסף ְמז ָּּומן ְ ּבאוֹ ָת ּה ְּתק ָּופהִ .ה ִ ּצ ַ
"אנִ י ִהלְ וֵ ִיתי לְ ֶאלְ ָחנָ ן ֶע ְ ׂ
ש ִרים ֶאלֶ ף ַ .₪קח ֶאת ַהחוֹ בְּ ,ובבוֹא
לְ ֵ ּג ְר ׁשוֹ ןֲ :
מו ֵֹעד ַה ּ ֵפ ָירעוֹן ִּתגְ ֶ ּבה אוֹת ֹו ַא ָּתה ֵמ ֶאלְ ָחנָ ן ְּותמ ַּורת ֵּכן ֲא ַק ֵ ּבל ָה ֵחל ִמ ָּמ ָחר
"ה ָבה נַ ֲע ֶ ׂ
שה
ֶאת ׁ ְש ַטר ַה ַ ּב ֲעלּות ַעל ַט ֲחנַ ת ַה ֶ ּק ַמח"ּ ֵ .ג ְר ׁשוֹן ִה ְס ִּכים לְ כָ ְךָ .
ִקנְ יָ ן ַעל ַהחוֹב"ִ ,הכְ ִריז ֵ ּג ְר ׁשוֹ ןַ ,א ְך ֲחנוֹ ְך ֵ ּוְג ְר ׁשוֹ ן ׁ ָש ֲאלּו ֶאת ַע ְצ ָמםֵ :איךְ
ִ ּבכְ לָ ל ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ְקנוֹ ת ֶאת ַהחוֹ ב ֲ -הנַ ֲע ֶ ׂ
שה בּ וֹ ִקנְ יַ ן ְמ ׁ ִשיכָ ה? ֲה ֵרי ִאי
ְ
ׂ
ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְמ ׁשוֹ ְך חוֹ ב! ַּומה ַּת ִ ּגידּו ַעל ִקנְ יַן ָח ֵצר? ֵאיך ָש ִמים חוֹב ֶ ּב ָח ֵצר?
"ב ֱא ֶמת ֵא ְ
יך ַמ ְקנִ ים חוֹ ב?"
ֵהם ִה ִ ּביטּו זֶ ה ָ ּבזֶ ה וְ ׁ ָש ֲאלּוּ ֶ :
ְ
לְ ַמ ָּזלָ ם ִהזְ דַּ ֵּמן לְ ַט ֲחנַ ת ַה ֶ ּק ַמח ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ׁ ֶש ָא ַמר לָ ֶהם ָּכךַ :א ַחת
"מ ֲע ַמד ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתן" ׁ ֶש ִּת ְּיקנּו
ָה ֶא ְפ ׁ ָשרּוּיוֹת לִ ְקנִ ּיַ ת חוֹב ִהיא ְ ּב ֶא ְמ ָצעּות ִקנְ יַ ן ַ
ֲחזַ "לְ ׁ .שלוֹ ׁ ֶשת ַהצְּ ָד ִדים ַ -ה ּקוֹ נֶ הַ ,ה ּמוֹ ֵכר וְ ַהלּ וֹ וֶ ה ִמ ְתוַ ֲע ִדים יַ ַחד,
ּובכָ ְך ִמ ְתבַּ צֵּ ַע ַה ִ ּקנְ יָ ן.
וְ ַה ּמוֹ כֵ ר ַמכְ ִריז ׁ ֶשהּוא ַמ ְקנֶ ה ֶאת ַהחוֹ ב לַ ּקוֹ נֶ ה ְ
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על המפה
קיבוץ אלונים
קיבוץ אלונים הוא קיבוץ בצפון עמק
יזרעאל ,ליד קריית טבעון .הקיבוץ
הוקם בשנת תרצ"ה ( )1935בעקבות
קריאתו של איש "השומר" ,אלכסנדר
זייד ,לארגן קבוצת רועים שתשמור
על אדמות הקק"ל באזור שיך אבריק.
חברי הקבוצה גרו בתחילה באוהלים וחיו
בצמצום רב .כעבור שנתיים החליטה
הקבוצה להצטרף לקיבוץ המאוחד,
קלטה עוד עולים ומתיישבים והקימה
יישוב קבע .הקבוצה נקראה "אלונים"
על שם העץ הנפוץ באזור .רבים
מחברי הקיבוץ שירתו בהגנה ובפלמ"ח.
עם השנים הוקמו במקום מפעלים
המשתמשים בעץ כחומר גלם .כיום
מתבססת כלכלת הקיבוץ על ענפי
חקלאות שונים ,הכוללים לול ,מטע
אבוקדו וגידולי שדה.

צעצועי עץ מתוצרת הקיבוץ ,שנות ה50-
()Wikipedia
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"מ ׁ ְשנָ ה ִחיצוֹ נִ ית"
דַּ ף קמ"הּ ָ :ב ַריְ ָתא ִּ -
"חיצוֹ נִ ית"ּ ָ .ב ַריְ ָתא ִהיא דִּ ְב ֵרי
ָ ּב ַריְ ָתא ִהיא ִמ ָ ּ
ּומ ּהִ :
ילה ַ ּב ֲא ָר ִמית וְ ַת ְרגּ ָ
ַת ָּנ ִאים ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְכלְ לּו בְּ ׁ ֵש ׁ ֶשת ִס ְד ֵרי ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ֶא ָ ּלא נִ ְכ ְּתבּו בְּ ִמ ְס ֶ ּג ֶרת
הּובאּו ַרק בַּ ְ ּג ָמ ָרא .לָ ֵכן ֵהם
ִחיבּ ִּורים ֲא ֵח ִרים ,אוֹ נִ ְמ ְסרּו בְּ ַעל ּ ֶפה וְ ְ
ְמכּו ִּנים "בָּ ַריְ תוֹ ת"ִ ,חיצוֹ נִ ּיוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהן ִמחּוץ לַ ִּמ ׁ ְשנָ ה .רוֹ ב ַה ָ ּב ַריְ תוֹ ת
ׁ ֶש ְ ּביָ ֵדינּו עוֹ ְסקוֹ ת ְ ּב ִענְ יְ נֵ י ֲהלָ כָ ה אוֹ ְ ּב ֵביאּור דְּ ָר ׁשוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת ִמ ּ ְפס ֵּוקי
עוֹסקוֹ ת ְ ּב ִהלְ כוֹ ת מ ָּוסר ֶוְד ֶר ְך ֶא ֶרץ.
ַה ּתוֹ ָרהַ ,א ְך יֵ ׁש ַ ּגם ָ ּב ַריְ תוֹ ת ָה ְ
לוֹמ ִדים ָ ּב ַריְ ָתא ְמ ַענְ יֶנֶ תַ ,ה ְמ ָפ ֶר ֶטת סּוגִ ים ׁשוֹ נִ ים ׁ ֶשל ַּתלְ ִמ ֵידי
ְ ּב ַדף זֶ ה ְ
ֲחכָ ִמים ,לְ ִפי ַמהּות ְ ּב ִקיא ָּותם ַ ּב ּתוֹ ָרה וְ ִהיא ַמ ְמ ׁ ִשילָ ה אוֹ ָתם לְ סּוגִ ים
ׁשוֹ נִ ים ׁ ֶשל ֲע ׁ ִש ִירים.
ׁיֵש ָע ׁ ִשיר ׁ ֶש ֲע ׁ ִשירּותוֹ ְמפ ְּור ֶס ֶמת לְ ֵעין כּ ֹלְּ ,כגוֹןִ ,מי ׁ ֶשּיֵ ׁש לוֹ ָ ׂ
שדוֹת ְּכ ָר ִמים
יתיםֶ ׁ ,ש ְ ּנכָ ָסיו ְמכַ ִּסים ׁ ְש ָט ִחים ֲעצ ִּומים וְ ַהכּ ֹל יוֹ ְד ִעיםׂ ָ :
ש ֶדה
ַּומ ָּט ֵעי זֵ ִ
זֶ הֶּ ,כ ֶרם זֶ הַ ׁ ,שּיָ כִ ים לִ ְפלוֹ נִ י ֶה ָע ׁ ִשירָ .ע ׁ ִשיר זֶ ה דּ וֹ ֶמה לְ ַתלְ ִמיד ָח ָכם
לוֹמר דְּ ָר ׁ ָשה ְ ּב ִד ְב ֵרי ַא ָ ּג ָדה ֵאין
ַהבָּ ִקי בְּ ִד ְב ֵרי ַא ָ ּג ָדהַ ,מדּ ַּוע? ִּכי ְּכ ֵדי ַ
צוֹ ֶר ְך לְ ַעּיֵ ן ּולְ ָהכִ ין ,וְ ַתלְ ִמיד ָחכָ ם זֶ ה ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם ְּובכָ ל זְ ָמן ׁ ֶשּיִ ְת ַ ּב ֵ ּק ׁש
לִ ְדרוֹ ׁשִ ,מּיָ ד יֵ ׁש לוֹ דְּ ָר ׁ ָשה מּוכָ נָ ה ָ -א ָדם זֶ ה דּ וֹ ֵר ׁש ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם וְ ָחכְ ָמתוֹ
ִמ ְת ּ ַפ ְר ֶס ֶמת לְ ֵעין כּ ֹל.
יֵ ׁש ָא ָדם ָע ׁ ִשיר ׁ ֶשּיֵ ׁש לוֹ ַמ ְט ְ ּבעוֹ ת ַר ִ ּביםָ .ע ׁ ִשיר זֶ ה עוֹ ֶ ׂ
שה ָ ּב ֶהם ִמ ְס ָחר
וְ כָ ל ַה ְּז ָמן ַרק ַמ ְרוִ ַיח ַּומ ְרוִ ַיחָ .ע ׁ ִשיר זֶ ה דּ וֹ ֶמה לְ ַתלְ ִמיד ָח ָכם ָח ִריף
מוֹסיף ִיְדיעוֹ ת וַ ֲה ָבנָ ה ְ ּב ִד ְב ֵרי תוֹ ָרה.
ּומפּולְ ּ ָפל ׁ ֶש ָּכל ַה ְּז ָמן ִ
ְ

מן ההיסטוריה
הבריגדה היהודית
הבריגדה היהודית ,שהוקמה בשנת
תש"ד ( )1944בשלהי מלחמת העולם
השנייה ,היתה חטיבה בצבא הבריטי
שהורכבה כולה מיהודים ,בעיקר אנשי
היישוב בארץ ישראל ,שהתנדבו לצבא
הבריטי במלחמת העולם השנייה.
הבריגדה היהודית השתתפה בקרבות
להבקעת קו ההגנה הגרמני האחרון
בצפון איטליה" ,קו ג'ינגיס חאן" .בשיאה
מנתה הבריגדה כ 5,000-חיילים .לאחר
המלחמה נשארו החיילים באירופה,
הגישו סיוע לניצולי השואה ועזרו להם
לעלות לארץ .להקמת הבריגדה היתה
חשיבות לאומית רבה ,שכן זו היתה
החטיבה הצבאית הבריטית הראשונה
שכל חייליה ומפקדיה היו יהודים מארץ
ישראל ,עם הווי עברי וסמלים ציוניים.

דַּ ף קמ"ו :סּוגֵ י עוֹ ׁ ֶשר
יֵ ׁש ֲע ׁ ִש ִירים ׁ ֶשּיֵ ׁש לָ ֶהם ְסחוֹ ָרה ַר ָ ּבה ַ ּב ַּמ ְח ָסנִ יםּ ְ .בכָ ל ַה ּׁ ָשנָ ה ַה ְּסחוֹ ָרה
יע יוֹ ם ַה ּׁשּוקּ ,פוֹ ְת ִחים
ְמא ְּוח ֶסנֶ ת וַ ֲע ׁ ִשיר ָּותם ֵאינָ ּה נִ ֶּ
יכ ֶרתֲ ,א ָבל ְּכ ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ַ
ֶאת ַה ַּמ ְח ָסנִ ים ּומוֹ ִצ ִיאים ְסחוֹ רוֹ ת ַעל ַ ּג ֵ ּבי ְסחוֹ רוֹ תָּ .כ ְך ַ ּגם יֵ ׁש ַּתלְ ִמ ֵידי
יכרוֹ ן ְמ ׁשּובָּ ח
ֲח ָכ ִמים ׁ ֶש ְ ּג ָ ּ
צּומה וְ זִ ָ ּ
דּול ָתם ִמ ְתבַּ ֵּטאת בִּ ְב ִקיאּות ֲע ָ
ְ
ׁ
ּׁ
יכ ֶרת ָחכְ ָמ ָתם ָּכל ָּכךֲ ,א ָבל
בְּ ִד ְב ֵרי ֲהלָ ָכה ֶש ָש ְמעּוּ ְ ,בכָ ל ֵעת ֵאין נִ ֶּ
ְּכ ׁ ֶשרוֹ ִצים לְ ָב ֵרר דְּ ַבר ּתוֹ ָרה ְמסּוּיָ ם ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ִ ּב ֵידי ָחכָ ם ּ ְפלוֹ נִ יּ ,פוֹ נִ ים
אוֹמ ִרים אוֹ תוֹ .
ֲאלֵ ֶיהם וְ ֵהם ִמּיָ ד ְ
יֵ ׁש ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ַּמ ֲחזִ ִיקים ְסחוֹ ָרה ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְחיוֹ ת ִ ּבלְ ָע ֶד ָיהַ ,ה ַּכּוָנָ ה
ַּכ ּמ ָּובן לְ אוֹ ְצרוֹ ת ִח ָּיטה ׁ ֶש ִמ ֶּמ ָ ּנה ְמכִ ינִ ים לֶ ֶחםָּ .כ ְך ַ ּגם ַּתלְ ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים
עוֹס ִקים ַ ּבנּוֹ ְ ׂ
ש ִאים ַהדְּ ר ׁ ִּושים
ַהבְּ ִק ִ
ּוב ְ ּג ָמ ָרא ָה ְ
יאים בַּ ַּתלְ מּוד  -בַּ ִּמ ׁ ְשנָ ה ַ
לִ ְפ ִס ַיקת ַה ֲהלָ כָ ה ,וְכָ ל ַה ְּז ָמן נִ ְד ָר ׁ ִשים לִ ִידיעוֹ ֵת ֶיהם ְּכ ֵדי לָ ַד ַעת ֵּכ ַיצד
יֵ ׁש לְ ִה ְתנַ ֵהג.

מצעד בתל אביב למען גיוס לצבא הבריטי
במלחמת העולם השנייה ()Wikipedia
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???

דבר תורה לשולחן שבת
לאחר חטא המרגלים וחטא המעפילים ,אומר ה' למשה להורות לבני
ישראל את ההלכות הקשורות למנחות ,לנסכים ולהפרשת חלה" :דַּ ֵ ּבר
מוֹשב ֵֹתיכֶ ם ֲא ׁ ֶשר ֲאנִ י
יִשׂ ָר ֵאל ָ
ֶאל ְ ּבנֵ י ְ
וְא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ִ ּכי ָת ֹבאּו ֶאל ֶא ֶרץ ׁ ְ
שׂ
יתם ִא ׁ ּ ֶשה לַ ה' עֹלָ ה אוֹ זֶ ַבח לְ ַפ ֵ ּלא נֶ ֶדר אוֹ ִבנְ ָד ָבה אוֹ
ע
ם.
נ ֵֹתן לָ כֶ וַ ֲ ִ ֶ
ר
שׂוֹת
ְ ּבמ ֲֹע ֵדיכֶ ם לַ ֲע
יח נִ יח ַֹח לַ ה' ִמן ַה ָ ּב ָקר אוֹ ִמן ַה ּצֹאן".
ֵ ַ
שאלו על כך חז"ל :מדוע נאמרו הלכות אלה דווקא כאן? מה הקשר בין
ההלכות הללו הקשורות לבית המקדש  -לחטא המרגלים וחטא המעפילים?
על שאלה זו ענה הרמב"ן והסביר שלאור מה ששמעו בני ישראל מה' –
יִפלּו ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ַה ֶּזהְּ ...ובנֵ יכֶ ם ְיִהיּו ר ִֹעים ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ַא ְר ָ ּב ִעים
" ִ
ּופגְ ֵריכֶ ם ַא ֶּתם ּ ְ
ׁ ָשנָ ה "..היו עלולים בני ישראל להתייאש מכך שנגזר עליהם להישאר
ארבעים שנה במדבר ,ולחשוב שלא יזכו לעולם להגיע לארץ ,לכן נאמרו
להם הלכות אלה של מצוות הנוהגות דווקא בארץ ,כדי לעודד אותם ולהבטיח
להם שבניהם עוד יזכו לרשת את ארץ ישראל ולעבוד בבית המקדש.

השלם את החסר

לפניכם כמה שמות ומושגים מהמפגש השבועי שכולם
מסתיימים ב -וֹ ן .עליכם להשלים אותן לפי ההגדרות:

התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

בבית
א .ממה היה מורכב ָ
"ק ְר ַ ּבן ִמנְ ָחה" ֵ
ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ,ומה היתה הכמות שלו?
"מ ֲע ַמד ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתן"? מתי ובאיזה
ב .מהו ִקנְ יַ ן ַ
אופן היו מבצעים אותו?
ג .מהי ָ ּב ַריְ ָתא ומה כלול בה?
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

וֹ ן

 .3סילק ,הבריח  +ון = בעל טחנת קמח

ויות השנה

בח
מ"

ד

 .2המספר שאחרי תשע  +ון =
כמות קמח למנחה

וֹ ן

מ

ד

 .1בן אנוש  +ון = שמו של תנא

 .4מילת שלילה  +ון =
עץ שעל שמו נקרא
קיבוץ בעמק יזרעאל

שאלת
השבוע

וֹ ן

וֹ ן

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 שלמה גורן מגיע לחברון
הרב שלמה גורן השתוקק להגיע לחברון ולהתפלל
במערת המכפלה .בבוקר שבו היה אמור צה"ל לכבוש
את חברון ,חיפש הרב את הגדוד שהיה צריך לצאת
לשם ולא מצא אותו .חשב הרב שהגדוד כבר הקדים
ויצא לעבר העיר ,ומיהר לנסוע אליה עם נהגו .כאשר
התקרבו למקום התברר שהם הקדימו את כולם,
ולמעשה הגיעו ראשונים לחברון ,עוד לפני כוחות
הצבא .הנהג חשש מכך שייתקעו שם וייפלו בידי
הערבים ,אולם הרב ראה שדגלים לבנים של כניעה
מונפים על כל הבתים ושלא צפויה לחימה .הוא אמר
לנהג שלא יפחד ,וכשנכנסו לחברון עלה על במה
קטנה שעמדה במרכז העיר וירה באוויר מחסנית
שלמה כדי להודיע לתושבי העיר שצה"ל כבש את
חברון.

אלי .מחברים דורות  -מפגישים עולמות
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