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נֹות ִנים ְוַהּבָ ת ַהּבָ ַ ף ק"מ: ְירּוׁשּ ּדַ

ִנים זֹוִכים  ִנים ּוָבנֹות, ַרק ַהּבָ ָאָדם ִנְפָטר ְוֵיׁש לֹו ּבָ ֵעת ׁשֶ ּבְ ב ׁשֶ ּתֹוָרה ִנְכּתַ ּבַ
ה. ָ ְירּוּשׁ ּבַ

ָכִסים  ּנְ נֹות ֵיׁש ְזכּות ּבַ ם ַלּבָ ְפָעִמים ּגַ ּלִ נּו לֹוְמִדים ׁשֶ ּלָ ף ׁשֶ ּדַ ָנה ּבַ ׁשְ ּמִ ּבַ
ל  ִאּיֹות ְלַקּבֵ נֹות ְקַטּנֹות ֵהן ַזּכָ ר נֹוְתרּו ּבָ ֲאׁשֶ ִטיַרת ָהָאב. ּכַ ְלַאַחר ּפְ
אָנה ְלִאיׁש ְוהּוא  ׂשֶ ִתיּנָ ְלָנה אֹו ַעד ׁשֶ ְגּדַ ּתִ זּוָנה ּוְלבּוׁש ַעד ׁשֶ הֹוְצאֹות ּתְ

ָבר ִיְדַאג ְלַפְרָנָסָתן. ּכְ

ה ִיְתַחֵּיב ָלּה  ָ א ִאיּשׁ ל ַהּנֹוׂשֵ ּכָ נּו ׁשֶ יּקְ ּתִ ַנת ֲחַז"ל ׁשֶ ּקָ ִחּיּוב ֶזה נֹוֵבַע ִמּתַ
ְלָנה ְזכּוּיֹות ֵאּלּו. ַקּבֵ נֹות ּתְ ַאַחר מֹותֹו ַהּבָ ּלְ ׁשֶ

ה. תּוּבָ ּה ֵחֶלק ִמן ַהּכְ ִהְתַחְּיבּות זֹו ִהיּנָ

ַטּנֹות נֹות ַהּקְ ת ַהּבָ ַ ף קמ"א: ְירּוׁשּ ּדַ

ּבֹון  ַטּנֹות ַעל ֶחׁשְ נֹות ַהּקְ ר ִנְפַטר ָהָאב ֵיׁש ְלַפְרֵנס ֶאת ַהּבָ ֲאׁשֶ ּכַ
ה אֹוָתּה  ָ ְרְנסּו ִמֶּיֶתר ַהְירּוּשׁ ִנים ִיְתּפַ ִנים, ְוַהּבָ יָעה ַלּבָ ָהְיָתה ַמּגִ ה ׁשֶ ָ ַהְירּוּשׁ

ִלים. ֵהם ְמַקּבְ

ִאם  ה ַעד ׁשֶ ּלָ ה ּכֹה ּדַ ָ ָהָאב הֹוִתיר ַאֲחָריו ְירּוּשׁ ִמְקֶרה ׁשֶ ים ּבְ ֲאָבל ָמה עֹוׂשִ
ִנים ְמאּוָמה? ה ְלַפְרָנָסָתן לֹא ִיָּוֵתר ַלּבָ ּנָ יּטֹוְלָנה ִמּמֶ נֹות ּתִ ַהּבָ

ֵּיׁש  ַנת ֲחָכִמים ׁשֶ ּקָ ִנים: ּתַ ֶזה אֹוְמִרים ַלּבָ ִמְקֶרה ּכָ יַטת ֲחָכִמים ּבְ ְלׁשִ
ר  ּדֵ ֶכם. ַנּסּו ְלִהְסּתַ ּלָ ה ׁשֶ ָ נֹות ֲעִדיָפה ַעל ְזכּות ַהְירּוּשׁ ְלַפְרֵנס ֶאת ַהּבָ

צּו ְנָדבֹות. ֵרָרה  ָחִליָלה - ֲאִפיּלּו ַקּבְ כֹוחֹות ַעְצְמֶכם, ְוִאם ֵאין ּבְ ּבְ

ִנים  ֶזה ַהּבָ ִמְקֶרה ּכָ ּבְ אֹוֵמר ׁשֶ ם ַאְדמֹון ׁשֶ ׁשֵ א ּבְ ּנָ ת ֲחָכִמים ֵיׁש ּתַ יּטַ ֶנֶגד ׁשִ ּכְ
ה. ָ נֹות ְלִעְנָין ַהְירּוּשׁ ִוים ַלּבָ ׁשָ

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?". 

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.

מנסבא – תתחתן
האידנא – עכשיו
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ִטיַרת ָאִביו ּנֹוַלד ְלַאַחר ּפְ כֹור ׁשֶ ף קמ"ב: ּבְ ּדַ

ה. ָ ְירּוּשׁ ַנִים ּבַ י ׁשְ ל ּפִ כֹור ְמַקּבֵ ן ַהּבְ סּוֵקי ַהּתֹוָרה ַהּבֵ י ּפְ ַעל ּפִ

ִמְקֶרה  ה - ּבְ ָ ְירּוּשׁ ַנִים ּבַ י ׁשְ ל ּפִ ּלֹא ְיַקּבֵ כֹור ׁשֶ ִּיְהֶיה ּבְ ב ׁשֶ ֵכן ַמּצָ ִעם ֹזאת, ִיּתָ
ַנִים. י ׁשְ ל ּפִ ָאִביו ִנְפַטר – הּוא ֵאינֹו ְמַקּבֵ ּנֹוַלד ְלַאַחר ׁשֶ כֹור ׁשֶ ל ּבְ ׁשֶ

אֹוִמים, ֲאִפיּלּו  ִטיָרתֹו נֹוְלדּו לֹו ּתְ ל ָהָאב ִנְפַטר - ְוַאֲחֵרי ּפְ ָלֵכן ִאם ְלָמׁשָ
יָון  ה, ִמּכֵ ָ ְירּוּשׁ ַנִים ּבַ י ׁשְ ל ּפִ כֹור, הּוא ֵאינֹו ְמַקּבֵ ֶהם הּוא ּבְ ּבָ ָהִראׁשֹון ׁשֶ ׁשֶ

ִטיַרת ָהָאב. ּנֹוַלד ְלַאַחר ּפְ ׁשֶ

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא ק"מ- קמ"ו
פרשת שלח- לך | י"ז- כ"ג בסיון )11-17 ליוני(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

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 
עם  בארץ.  שהוצבה  נ"מ  בסוללת 
הקמת הבריגדה היהודית הוא הצטרף 
אליה ולחם באיטליה על נהר הסניו. 
אדמון  מונה  במלחמת העצמאות 
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(

talmudisraeli.co.il

באתר חדשהתחדשנו

התלמוד הישראליבקרו אותנו באתר
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בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא  קמ״ג - קמ״ד

ן ִמְנָחה" ף קמ"ג: "ָקְרּבַ ּדַ

ן ִמְנָחה". יֵניֶהם "ָקְרּבַ נֹות ׁשֹוִנים, ּבֵ ׁש הּוְקְרבּו ָקְרּבָ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ּבְ

ֶמן ּוְלבֹוָנה ּוֵמֶהם ַמְקִריב  ן ִמְנָחה"? ְמִביִאים ֶקַמח סֹוֶלת, ׁשֶ ַמהּו "ָקְרּבַ
ת ַוִּיְקָרא. ָפָרׁשַ ָפֶרֶטת ַהּתֹוָרה ּבְ ּמְ ִפי ׁשֶ ן, ּכְ ַהּכֵֹהן ָקְרּבָ

רֹון  נּו ִעיּשָׂ ִמיּדֹות ְזַמּנֵ רֹון סֹוֶלת. ּבְ ה סֹוֶלת ְמִביִאים ְלִמְנָחה? ִעיּשָׂ ּמָ ּכַ
ֵני ִקילֹו.  ֵעֶרְך ׁשְ הּוא ּבְ

רֹון,  ָ ר ְלָהִביא יֹוֵתר ֵמִעיּשׁ יל ְוֶאְפׁשָ ְבָעה ַהּתֹוָרה ֵאינֹו ַמְגּבִ ּקָ רֹון ׁשֶ יעּור ִעיּשָׂ ׁשִ
רֹון  יעּור ִעיּשָׂ ִ חֹות ִמּשׁ ּפָ ֵדי ְלהֹוִדיַע ׁשֶ א ּכְ רֹון" ֶאּלָ לֹא ָאְמָרה ַהּתֹוָרה "ִעיּשָׂ
ָלה ְמסּוֶּיֶמת  ָנּה ַהְגּבָ ֶּיׁשְ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ׁשֶ ר ְלָהִביא. ֲאָבל ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ
ְך. רֹון. לֹא יֹוֵתר ִמּכָ ר ְלָהִביא ִהיא 60 ִעיּשָׂ ֶאְפׁשָ יֹוֵתר ׁשֶ דֹוָלה ּבְ ְנָחה ַהּגְ ְוַהּמִ

ַמּדּוע?

יָלה", ִלְבלֹול,  ְנָחה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות "ּבִ ְקִריִבים ֶאת ַהּמִ ּמַ ְפֵני ׁשֶ ּלִ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ר  דֹוָלה ִאי ֶאְפׁשָ ֶמן ְוַהּסֹוֶלת ַיַחד, ְוַכּמּות ֶקַמח ּכֹה ּגְ ֶ ב ֶאת ַהּשׁ ְלַעְרּבֵ
ה "ֵאיָנּה ְראּוָיה  דֹוָלה ְמכּוּנָ ֶמן. ִמְנָחה ּכֹה ּגְ ֶ ְלָעֵרב ֵהיֵטב ִעם ַהּשׁ
ַמח  ר ִלְבלֹול ֵהיֵטב ֶאת ַהּקֶ ִאי ֶאְפׁשָ ֵני ׁשֶ יָלה - ִעְרּבּוב(, ִמּפְ ְלִביָלה" )ּבִ

ּה.  ּבָ ֶמן ׁשֶ ֶ ְוֶאת ַהּשׁ

ן" ּתָ ָלׁשְ ף קמ"ד: ִקְנַין "ַמֲעַמד ׁשְ ּדַ

ים  ְרׁשֹון ִהְסּכִ ְרׁשֹון. ּגֵ ַמח ֵמּגֵ ֲחנֹוְך ָחֵפץ ְמאֹוד ִלְקנֹות ֶאת ַטֲחַנת ַהּקֶ
יַע ֲחנֹוְך  קּוָפה. ִהּצִ אֹוָתּה ּתְ ן ּבְ ֶסף ְמזּוּמָ ִלְמּכֹור לֹו, ַאְך ְלֲחנֹוְך לֹא ָהָיה ּכֶ
ִרים ֶאֶלף ₪. ַקח ֶאת ַהחֹוב, ּוְבבֹוא  ְרׁשֹון: "ֲאִני ִהְלֵויִתי ְלֶאְלָחָנן ֶעׂשְ ְלּגֵ
ָחר  ל ָהֵחל ִמּמָ ן ֲאַקּבֵ ה ֵמֶאְלָחָנן ּוְתמּוַרת ּכֵ ה אֹותֹו ַאּתָ ְגּבֶ יָרעֹון ּתִ מֹוֵעד ַהּפֵ
ה  ים ְלָכְך. "ָהָבה ַנֲעׂשֶ ְרׁשֹון ִהְסּכִ ַמח". ּגֵ ֲעלּות ַעל ַטֲחַנת ַהּקֶ ַטר ַהּבַ ֶאת ׁשְ
ֲאלּו ֶאת ַעְצָמם: ֵאיְך  ְרׁשֹון ׁשָ ְרׁשֹון, ַאְך ֲחנֹוְך ְוּגֵ ִקְנָין ַעל ַהחֹוב", ִהְכִריז ּגֵ
יָכה? ֲהֵרי ִאי  ה ּבֹו ִקְנַין ְמׁשִ ר ְלַהְקנֹות ֶאת ַהחֹוב - ֲהַנֲעׂשֶ ְכָלל ֶאְפׁשָ ּבִ
ָחֵצר? ִמים חֹוב ּבֶ ידּו ַעל ִקְנַין ָחֵצר? ֵאיְך ׂשָ ּגִ ר ִלְמׁשֹוְך חֹוב! ּוַמה ּתַ ֶאְפׁשָ

ֱאֶמת ֵאיְך ַמְקִנים חֹוב?" ֲאלּו: "ּבֶ ֶזה ְוׁשָ יטּו ֶזה ּבָ ֵהם ִהּבִ

ְך: ַאַחת  ָאַמר ָלֶהם ּכָ ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ַמח ּתַ ן ְלַטֲחַנת ַהּקֶ ּמֵ ָלם ִהְזּדַ ְלַמּזָ
נּו  יּקְ ּתִ ן" ׁשֶ ּתָ ָלׁשְ ֶאְמָצעּות ִקְנַין "ַמֲעַמד ׁשְ רּוּיֹות ִלְקִנַּית חֹוב ִהיא ּבְ ָהֶאְפׁשָ
ָדִדים - ַהּקֹוֶנה, ַהּמֹוֵכר ְוַהּלֹוֶוה ִמְתַוֲעִדים ַיַחד,  ת ַהּצְ לֹוׁשֶ ֲחַז"ל. ׁשְ
ְנָין. ַע ַהּקִ ּצֵ הּוא ַמְקֶנה ֶאת ַהחֹוב ַלּקֹוֶנה ּוְבָכְך ִמְתּבַ ְוַהּמֹוֵכר ַמְכִריז ׁשֶ

על המפה
קיבוץ אלונים

קיבוץ אלונים הוא קיבוץ בצפון עמק 
יזרעאל, ליד קריית טבעון. הקיבוץ 
הוקם בשנת תרצ"ה )1935( בעקבות 
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" 
רבים  באזור.  הנפוץ  העץ  שם  על 
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 ה-50 
)Wikipedia(
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ָנה ִחיצֹוִנית" ׁשְ ַרְיָתא - "ּמִ ף קמ"ה: ּבָ ּדַ

ְבֵרי  ַרְיָתא ִהיא ּדִ ֲאָרִמית ְוַתְרּגּוָמּה: "ִחיצֹוִנית". ּבָ ה ּבַ ַרְיָתא ִהיא ִמיּלָ ּבָ
ֶרת  ִמְסּגֶ בּו ּבְ א ִנְכּתְ ָנה ֶאּלָ ׁשְ ת ִסְדֵרי ַהּמִ ׁשֶ ׁשֵ ּלֹא ִנְכְללּו ּבְ ִאים ׁשֶ ַתּנָ
ָמָרא. ָלֵכן ֵהם  ּגְ ה ְוהּוְבאּו ַרק ּבַ ַעל ּפֶ ִחיּבּוִרים ֲאֵחִרים, אֹו ִנְמְסרּו ּבְ
ַרְיתֹות  ָנה. רֹוב ַהּבָ ׁשְ ֵהן ִמחּוץ ַלּמִ ַרְיתֹות", ִחיצֹוִנּיֹות, ׁשֶ ים "ּבָ ְמכּוּנִ
סּוֵקי  ָרׁשֹות ׁשֹונֹות ִמּפְ ֵביאּור ּדְ ִעְנְיֵני ֲהָלָכה אֹו ּבְ ָיֵדינּו עֹוְסקֹות ּבְ ּבְ ׁשֶ

ִהְלכֹות מּוָסר ְוֶדֶרְך ֶאֶרץ. ַרְיתֹות ָהעֹוְסקֹות ּבְ ם ּבָ ַהּתֹוָרה, ַאְך ֵיׁש ּגַ

ְלִמיֵדי  ל ּתַ ַרְיָתא ְמַעְנֶיֶנת, ַהְמָפֶרֶטת סּוִגים ׁשֹוִנים ׁשֶ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ּבָ ּבְ
יָלה אֹוָתם ְלסּוִגים  ּתֹוָרה ְוִהיא ַמְמׁשִ ִקיאּוָתם ּבַ ֲחָכִמים, ְלִפי ַמהּות ּבְ

יִרים. ל ֲעׁשִ ׁשֹוִנים ׁשֶ

ָרִמים  דֹות ּכְ ֵּיׁש לֹו ׂשָ גֹון, ִמי ׁשֶ ירּותֹו ְמפּוְרֶסֶמת ְלֵעין ּכֹל, ּכְ ֲעׁשִ יר ׁשֶ ֵיׁש ָעׁשִ
ֶדה  ָטִחים ֲעצּוִמים ְוַהּכֹל יֹוְדִעים: ׂשָ ים ׁשְ ָכָסיו ְמַכּסִ ּנְ ֵעי ֵזיִתים, ׁשֶ ּוַמּטָ
יר ֶזה ּדֹוֶמה ְלַתְלִמיד ָחָכם  יר. ָעׁשִ ָּיִכים ִלְפלֹוִני ֶהָעׁשִ ֶרם ֶזה, ׁשַ ֶזה, ּכֶ
ָדה ֵאין  ִדְבֵרי ַאּגָ ה ּבְ ָרׁשָ ֵדי לֹוַמר ּדְ י ּכְ ָדה, ַמּדּוַע? ּכִ ִדְבֵרי ַאּגָ ִקי ּבְ ַהּבָ
ׁש  ּקֵ ִּיְתּבַ ָכל ָמקֹום ּוְבָכל ְזָמן ׁשֶ צֹוֶרְך ְלַעֵּין ּוְלָהִכין, ְוַתְלִמיד ָחָכם ֶזה ּבְ
ָכל ָמקֹום ְוָחְכָמתֹו  ה מּוָכָנה - ָאָדם ֶזה ּדֹוֵרׁש ּבְ ָרׁשָ ִלְדרֹוׁש, ִמָּיד ֵיׁש לֹו ּדְ

ְרֶסֶמת ְלֵעין ּכֹל. ִמְתּפַ

ֶהם ִמְסָחר  ה ּבָ יר ֶזה עֹוׂשֶ ים. ָעׁשִ עֹות ַרּבִ ֵּיׁש לֹו ַמְטּבְ יר ׁשֶ ֵיׁש ָאָדם ָעׁשִ
יר ֶזה ּדֹוֶמה ְלַתְלִמיד ָחָכם ָחִריף  ָמן ַרק ַמְרִויַח ּוַמְרִויַח. ָעׁשִ ְוָכל ַהּזְ

ִדְבֵרי תֹוָרה. ָמן מֹוִסיף ְיִדיעֹות ַוֲהָבָנה ּבְ ל ַהּזְ ּכָ ל ׁשֶ ּוְמפּוְלּפָ

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא קמ״ה - קמ״ו

ר ף קמ"ו: סּוֵגי עֹוׁשֶ ּדַ

חֹוָרה  ָנה ַהּסְ ָ ָכל ַהּשׁ ְחָסִנים. ּבְ ּמַ ה ּבַ ֵּיׁש ָלֶהם ְסחֹוָרה ַרּבָ יִרים ׁשֶ ֵיׁש ֲעׁשִ
ּוק, ּפֹוְתִחים  יַע יֹום ַהּשׁ ּגִ ּמַ ׁשֶ ֶרת, ֲאָבל ּכְ ירּוָתם ֵאיָנּה ִניּכֶ ְמאּוְחֶסֶנת ַוֲעׁשִ
ְלִמיֵדי  ם ֵיׁש ּתַ ְך ּגַ י ְסחֹורֹות. ּכָ ּבֵ ְחָסִנים ּומֹוִציִאים ְסחֹורֹות ַעל ּגַ ֶאת ַהּמַ
ח  רֹון ְמׁשּוּבָ ְבִקיאּות ֲעצּוָמה ְוִזיּכָ את ּבִ ּטֵ ָתם ִמְתּבַ דּוּלָ ּגְ ֲחָכִמים ׁשֶ
ְך, ֲאָבל  ל ּכָ ֶרת ָחְכָמָתם ּכָ ָכל ֵעת ֵאין ִניּכֶ ְמעּו, ּבְ ָ ּשׁ ִדְבֵרי ֲהָלָכה ׁשֶ ּבְ
לֹוִני, ּפֹוִנים  יֵדי ָחָכם ּפְ ֱאַמר ּבִ ּנֶ ַבר ּתֹוָרה ְמסּוָּים ׁשֶ רֹוִצים ְלָבֵרר ּדְ ׁשֶ ּכְ

ֲאֵליֶהם ְוֵהם ִמָּיד אֹוְמִרים אֹותֹו.

ָּוָנה  ְלָעֶדיָה, ַהּכַ ר ִלְחיֹות ּבִ ִאי ֶאְפׁשָ ֲחִזיִקים ְסחֹוָרה ׁשֶ ּמַ ים ׁשֶ ֵיׁש ֲאָנׁשִ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים  ם ּתַ ְך ּגַ ה ְמִכיִנים ֶלֶחם. ּכָ ּנָ ִמּמֶ ה ׁשֶ ּמּוָבן ְלאֹוְצרֹות ִחיּטָ ּכַ
ים  רּוׁשִ ִאים ַהּדְ ּנֹוׂשְ ָמָרא ָהעֹוְסִקים ּבַ ָנה ּוַבּגְ ׁשְ ּמִ ְלמּוד - ּבַ ּתַ ִקיִאים ּבַ ַהּבְ
יַצד  ֵדי ָלַדַעת ּכֵ ים ִליִדיעֹוֵתיֶהם ּכְ ָמן ִנְדָרׁשִ ִלְפִסיַקת ַהֲהָלָכה, ְוָכל ַהּזְ

ֵיׁש ְלִהְתַנֵהג.

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

הבריגדה היהודית
הבריגדה היהודית, שהוקמה בשנת 
תש"ד )1944( בשלהי 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. 

מן ההיסטוריה
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בס"ד

דבר תורה לשולחן שבת

ן ִמְנָחה" בֵבית  ממה היה מורכב "ָקְרּבַ א. 
ׁש, ומה היתה הכמות שלו? ְקּדָ ַהּמִ

ן"? מתי ובאיזה  ּתָ ָלׁשְ מהו ִקְנַין "ַמֲעַמד ׁשְ ב.  
אופן היו מבצעים אותו?

ַרְיָתא ומה כלול בה? ג. מהי ּבָ

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא ק"מ- קמ"ו

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

לאחר חטא המרגלים וחטא המעפילים, אומר ה' למשה להורות לבני 
ר  ּבֵ ישראל את ההלכות הקשורות למנחות, לנסכים ולהפרשת חלה: "ּדַ
ר ֲאִני  בֵֹתיֶכם ֲאׁשֶ י ָתבֹאּו ֶאל ֶאֶרץ מֹוׁשְ ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ּכִ ֵני ִיׂשְ ֶאל ּבְ
א ֶנֶדר אֹו ִבְנָדָבה אֹו  ה ַלה' עָֹלה אֹו ֶזַבח ְלַפּלֵ ֶ יֶתם ִאׁשּ נֵֹתן ָלֶכם. ַוֲעׂשִ

ָקר אֹו ִמן ַהּצֹאן". מֲֹעֵדיֶכם ַלֲעׂשֹות ֵריַח ִניחַֹח ַלה' ִמן ַהּבָ ּבְ

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' – 
ִעים  ר ַאְרּבָ ְדּבָ ּמִ ה...ּוְבֵניֶכם ִיְהיּו רִֹעים ּבַ ר ַהּזֶ ְדּבָ ּמִ לּו ּבַ ם ִיּפְ "ּוִפְגֵריֶכם ַאּתֶ
ָנה.." היו עלולים בני ישראל להתייאש מכך שנגזר עליהם להישאר  ׁשָ
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.

"ד
דמויות השנה בחמ

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. 

*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.

. 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.

3. סילק, הבריח + ון = בעל טחנת קמח

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

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

השלם את החסר

ן1. בן אנוש + ון  = שמו של תנא ֹו

ן ֹו

ן ֹו

המספר שאחרי תשע + ון =   .2 
ןכמות קמח למנחה ֹו


