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התלמוד הישראליבקרו אותנו באתר

על המפה
מחנה ישראל )דברת(

מחנה ישראל היה קומונה )קבוצה 
שהתארגנה( של פועלי אגודת ישראל , 
עולים ממזרח אירופה, שרצו להקים 
יחד קיבוץ. הקבוצה רכשה קרקעות 
בעמק יזרעאל, ליד קיבוץ דברת של 
 18 )1925( ניסו  היום. בשנת תרפ"ה 
משפחות להקים במקום משק חקלאי, 
אך עזבו בשל בעיות פרנסה וביטחון. 
בהמשך עלו למקום שלוש קבוצות של 
חלוצים, שבסופו של דבר עזבו גם הן 
בעקבות הקשיים. המבנה נמסר לנוטרים 
ממשטרת היישובים העבריים, ושימש 
הלילה  פלוגות  של  ליציאה  בסיס 
שפעלו נגד הכנופיות באותה תקופה. 
עם יציאת הבריטיים את הארץ ננטש 
המבנה, והאדמות נמסרו לקרן הקיימת 
לישראל. בשנת תש"ח )1948( הוקם 

קיבוץ דברת על הגבעה הסמוכה.

ציור קיר המאפיין את שכונת מחנה ישראל
)Wikipedia, תמר הירדני(

ה" ָטר" - "ַמְלֶוה ַעל ּפֶ ׁשְ ף קע"ה: "ַמְלֶוה ּבִ ּדַ

ה ֲאִפיּלּו  ְלֶוה, ּוֵמַעּתָ ִדים ֶאל ַהּמַ ְעּבְ ּתַ ל ַהּלֹוֶוה ִמׁשְ ָכָסיו ׁשֶ ּנְ ָלַמְדנּו ׁשֶ
ה  ָהיּו ֵאּלֶ ְתַנאי ׁשֶ ְלֶוה ִלְגּבֹות ֵמֶהם )ּבִ ַהּלֹוֶוה ָמַכר אֹוָתם - ָיכֹול ַהּמַ ׁשֶ

ֵאין ַלּלֹוֶוה ְנָכִסים ֲאֵחִרים(. ַקְרָקעֹות, ּוִבְתַנאי ׁשֶ

ָטר" -  ׁשְ "ַמְלֶוה ּבִ ֵקָפה ַרק ּבְ ֲהָלָכה זֹו ּתְ ַדף ֶזה אֹוֶמֶרת ׁשֶ ָנה ּבְ ׁשְ ַהּמִ
ּלֹא  ה" - ַהְלָוָאה ׁשֶ "ַמְלֶוה ַעל ּפֶ ַטר חֹוב, ֲאָבל ּבְ ב ָעֶליָה ׁשְ ְכּתַ ּנִ ַהְלָוָאה ׁשֶ
קֹוחֹות. ְלֶוה ָיכֹול ְלהֹוִציא ְנָכִסים ִמַּיד ַהּלָ ַטר חֹוב, ֵאין ַהּמַ ב ָעֶליָה ׁשְ ִנְכּתַ

ֲאָמר  ָעה ַאַחת ּוַבּמַ ַמֲאָמר ֶזה ִנְלַמד ּדֵ ָבר. ּבְ ּדָ ַמּדּוַע? ֶנְחְלקּו ֲאמֹוָרִאים ּבַ
ין  ָעה ַהחֹוֶלֶקת. ְלַדַעת ָהֲאמֹוָרא עּוָלא, ִמּדִ יַטת ַהּדֵ א ִנְלַמד ֶאת ׁשִ ַהּבָ
ה, ֲאָבל ֲחָכִמים  ַעל ּפֶ ַהְלָוָאה ּבְ ם ּבְ ִדים ּגַ ְעּבְ ּתַ ּתֹוָרה ִנְכֵסי ַהּלֹוֶוה ִמׁשְ
נּו ַקְרָקעֹות לֹא ַיְפִסידּו ֶאת  ּקָ ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ ֵדי ׁשֶ ְעּבּוד ֶזה, ּכְ לּו ׁשִ ָעְמדּו ּוִביּטְ
ׁש  ה אֹוָתן ֵמֶהם. ֲחׁשָ ַעל חֹוב ְוִיְגּבֶ ְתאֹום יֹוִפיַע ּבַ יַע, ִאם ּפִ ַמְפּתִ ם ּבְ ְסּפָ ּכַ
ְרֶסֶמת  ָבִרים ַהְלָוָאה זֹו ִמְתּפַ ַבע ַהּדְ י ִמּטֶ ָטר, ּכִ ׁשְ ַמְלֶוה ּבִ ֶזה ֵאינֹו ַקָּים ּבְ
ָטר  ְ ְלֶוה ְוָהֵעִדים הֹוְלִכים ַלּסֹוֵפר ִלְכּתֹוב ֶאת ַהּשׁ ֲהֵרי ַהּלֹוֶוה, ַהּמַ ַלּכֹול, ׁשֶ

ֵהר. ְוַהּכֹול ְיכֹוִלים ְלִהיּזָ

אֹוָרְייָתא –  ְעּבּוָדא ּדְ ף קע"ו: ׁשִ ּדַ
ין ַהּתֹוָרה ְעּבּוד ִנְכֵסי ַהּלֹוֶוה ִמּדִ ׁשִ

ין ּתֹוָרה ִנְכֵסי ַהּלֹוֶוה  ּדִ ּמִ ל עּוָלא ׁשֶ יָטתֹו ׁשֶ ף ַהּקֹוֵדם ָלַמְדנּו ֶאת ׁשִ ּדַ ּבַ
ה,  ַעל ּפֶ ָטר ּוֵבין ּבְ ׁשְ ין ּבִ ל ַהְלָוָאה, ּבֵ ָכל סּוג ׁשֶ ְלֶוה, ּבְ ִדים ַלּמַ ְעּבְ ּתַ ִמׁשְ
נּו אֹוָתן ִמַּיד ַהּלֹוֶוה.  ּקָ ים ׁשֶ אי ִלְגּבֹות ַקְרָקעֹות ֵמֲאָנׁשִ ַ ְלֶוה ַרּשׁ ְוַהּמַ
ָעה  ה. ּדֵ ַעל ּפֶ ְעּבּוד ַעל ַהְלָוָאה ּבְ ִ לּו ֶאת ַהּשׁ יָטתֹו, ֲחָכִמים ָעְמדּו ּוִביּטְ ְלׁשִ

ין ַהּתֹוָרה. ְעּבּוד הּוא ִמּדִ ִ אֹוָרְיָתא" - ַהּשׁ ְעּבּוָדא ּדְ ה "ׁשִ זֹו ְמכּוּנָ

ין ּתֹוָרה  יָטתֹו ִמּדִ אֹוָרְיָתא" - ְלׁשִ ְעּבּוָדא ָלאו ּדְ ה חֹוֵלק ְוסֹוֵבר "ׁשִ ַרּבָ
ר ִלְגּבֹות ְנָכִסים ִמַּיד ָלקֹוחֹות,  ֶאְמָצעּותֹו ֶאְפׁשָ ּבְ ְעּבּוד ׁשֶ ל ׁשִ ֵאין ָחל ּכָ
ִאיׁש לֹא ִיְרֶצה ְלַהְלוֹות  ׁשּו ׁשֶ ֵהם ָחׁשְ ֵני ׁשֶ ן, ִמּפְ נּו ּכֵ יּקְ ְוַרק ֲחָכִמים ּתִ
ְלֶוה  ל ְנָכָסיו ְולֹא ִיְהֶיה ַלּמַ א ַהּלֹוֶוה ִיְמּכֹור ֶאת ּכָ ּמָ ָסִפים, ׁשֶ ַלֲחֵברֹו ּכְ

ֵמֵהיָכן ִלְגּבֹות ֶאת ַהחֹוב.

ְרֵסם, ְולֹא  ְתּפַ ָטר - ַהּמִ ׁשְ ַמְלֶוה ּבִ ן ַרק ּבְ נּו ּכֵ יּקְ ֲחָכִמים ּתִ ה סֹוֵבר ׁשֶ ַרּבָ
ְרַקע. ּלֹא ְלַהְפִסיד ֶאת ַהּקֹוִנים ֶאת ַהּקַ ֵדי ׁשֶ ה, ּכְ ַמְלֶוה ַעל ּפֶ ּבְ

מן התלמוד
סדר נזיקין, 

מסכת סנהדרין, דף ה'

"ותניא: תלמיד אל יורה הלכה במקום 
רבו, אלא אם כן היה רחוק ממנו שלוש 

פרסאות כנגד מחנה ישראל" 

הסבר: אסור לתלמיד להורות הלכה במקום שבו 
רבו נמצא, אלא אם כן יש ביניהם מרחק של 
שלוש פרסאות, כגודל שטחו של מחנה ישראל 

בזמן שחנו במדבר.

אדעתאי – בדעתי
טובא – יותר
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בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת סנהדרין ב'- ד'

ים ְלַהּטֹות" ף ג': "ַאֲחֵרי ַרּבִ ּדַ

ֶכת  ּסֶ ּמַ ּבַ ָנה ָהִראׁשֹוָנה  ׁשְ ַהּמִ
יִנים,  ל ּדִ ְמָפֶרֶטת סּוִגים ׁשֹוִנים ׁשֶ
ָּיִנים  ה ּדַ ּמָ ְפֵני ּכַ ְוִהיא קֹוַבַעת ּבִ
ָנה אֹוֶמֶרת  ׁשְ ֵיׁש ָלדּון אֹוָתם.  ַהּמִ
ְפֵני  יֵני ָממֹונֹות ִניּדֹוִנים ּבִ ּדִ ׁשֶ
ָרָבא אֹוֵמר  ָּיִנים.  ּדַ ה  לֹוׁשָ ׁשְ
ל  ְלָמׁשָ ֵהם  ָממֹונֹות  יֵני  ּדִ ׁשֶ
ִויּכּוִחים ַעל ַהְלָוָאה: ֶזה אֹוֵמר 

ר: ֶזה אֹוֵמר  ח ּוִמְמּכָ י ְוֶזה אֹוֵמר לֹא ָלִויִתי, אֹו ִויּכּוִחים ַעל ִמּקָ ּנִ ָלִויָת ִמּמֶ
ַזל ֵמֲחֵברֹו,  ֵזלֹות, ִאם ָאָדם ּגָ יֵני ּגְ ם ּדִ ָך ְוֶזה אֹוֵמר לֹא ָקִניָת. ּגַ ָקִניִתי ִמּמְ
ְלמּוד  ַדף ֶזה ַהּתַ יֵני ְנִזיִקין ָועֹוד. ּבְ ם ּדִ ְך ּגַ ָּיִנים, ּכָ ה ּדַ לֹוׁשָ ְפֵני ׁשְ ִניּדֹוִנים ּבִ
י  ְלּתִ ר ּבִ ין ָצִריְך ִלְהיֹות ִמְסּפָ ית ַהּדִ ָּיֵני ּבֵ עֹוָלם ִמְנַין ּדַ ּלְ ָלל ׁשֶ קֹוֵבַע ּכְ
ר ְלַהְכִריַע  י זּוִגי, ְלעֹוָלם ֶאְפׁשָ ְלּתִ ָּיִנים ּבִ ל עֹוד ִמְנַין ַהּדַ ּכָ ֵני ׁשֶ זּוִגי, ִמּפְ
ָּיִנים ְוֶאָחד אֹוֵמר ַחָּיב  ה ּדַ לֹוׁשָ ֵּיׁש ׁשְ ׁשֶ ל: ּכְ י רֹוב. ְלָמׁשָ ין ַעל ּפִ ֶאת ַהּדִ
ְך  ּכָ ֵהם ָהרֹוב, ׁשֶ ַנִים ׁשֶ ְ ִדְבֵרי ַהּשׁ ין ּכְ טּור, קֹוְבִעים ֶאת ַהּדִ ַנִים אֹוְמִרים ּפָ ּוׁשְ
ין  ים ְלַהּטֹת", ֵיׁש ְלַהּטֹות - ִלְקּבֹוַע ֶאת ַהּדִ קֹוַבַעת ַהּתֹוָרה - "ַאֲחֵרי ַרּבִ
ָּיִנים ָעלּול ְלִהיָּוֵצר  ֵני ּדַ ָּיִנים. ֲאָבל ִאם ִיְהיּו ַרק ׁשְ ַעת רֹוב ַהּדַ י ּדַ - ַעל ּפִ

ְך ְוֶאָחד ַיְחׁשֹוב ַאֶחֶרת. ל חֹוֶסר ַהְכָרָעה, ִאם ֶאָחד ֹיאַמר ּכָ ב ׁשֶ ַמּצָ

נֹות יֵני ָקְרּבָ ף ד': ּדִ ּדַ

ְך  ם ּכָ סּוִקים, ּוְלׁשֵ ָרׁשֹות ַהּפְ ֶאָחד ֵמאֹוְפֵני ּדְ ְלמּוד ּבְ ַדף ֶזה עֹוֵסק ַהּתַ ּבְ
אֹותֹו סּוג  ם ֵהן ִנְלָמדֹות ּבְ ּגַ ְכּתֹות ֲאֵחרֹות ׁשֶ ּסֶ הּוא ֵמִביא ֲהָלכֹות ִמּמַ
ין ַהֶּיֶתר  ֶכת ַסְנֶהְדִרין. ּבֵ ר ְלַמּסֶ ה ֶקׁשֶ ֵאין ַלֲהָלכֹות ֵאּלֶ ה, ַלְמרֹות ׁשֶ ָרׁשָ ּדְ

נֹות. ִהְלכֹות ָקְרּבָ ָמָרא ּבְ עֹוֶסֶקת ַהּגְ

ם ַעל  ן ִהיא "ְזִריָקה" - ְזִריַקת ַהּדָ ְרּבָ ּקָ ַאַחת ָהֲעבֹודֹות ַהֲחׁשּובֹות ּבַ
ן ָיָצא ְיֵדי  ְרּבָ ָרצֹון, ּוַבַעל ַהּקָ ל ּבְ ן ִנְתַקּבֵ ְרּבָ ִריָקה ַהּקָ ַח. ַאֲחֵרי ַהּזְ ְזּבֵ ַהּמִ

 - KLUGER ZOLTAN( 1938 פלגות הלילה, דצמבר
אוסף התצלומים הלאומי(

ַלגֹות הלילה המיוחדות ְפּ
ַלגֹות הלילה המיוחדות" )פל"מ( –  "ְפּ
היו למעשה יחידה צבאית בריטית 
שפעלה במהלך המרד הערבי הגדול 
)מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט( בצפונה 
של ארץ ישראל, והן כונו גם "פלוגות 
האש". היחידה הוקמה בשנת תרצ"ח 
)1938( על ידי אורד צ'ארלס וינגייט, 
קפטן בצבא הבריטי, שתמך בציונות 
והיה ידידם של היהודים ואוהב תנ"ך. 
חיילים בריטיים  יחד  בפל"מ שירתו 
ונוטרים יהודים שגויסו באופן מבין אנשי 
ארגון ההגנה. מטרת הפל"מ הוגדרה 
כ"חיסול הטרור בצפון ארץ ישראל", 
אבטחת  היתה  העיקרית  ומשימתה 
צינור הנפט כירכוכ-חיפה, שהיה יעד 
לחבלות חוזרות ונשנות מצד הכנופיות. 
היחידה ביצעה סיורים ליליים ופשיטות 
על הכפרים הערביים, וזכתה להצלחות 
מרשימות שהפחיתו באופן ניכר את 

פעילות הכנופיות באזור. 

מן ההיסטוריה

ֶכת ַסְנֶהְדִרין ף ב': ַמּסֶ ּדַ

ּה ַאַחד  ֵּיׁש ּבָ אֹוָתּה ָאנּו ַמְתִחיִלים ִלְלמֹוד ְוׁשֶ ֶכת ַסְנֶהְדִרין, ׁשֶ ַמּסֶ
ָּיִנים: ִמי ָראּוי ִלְהיֹות  ׁשּורֹות ַלּדַ ֲהָלכֹות ַהּקְ ָרִקים, עֹוֶסֶקת ּבַ ר ּפְ ָעׂשָ
ין - ֵיׁש ֲעֵברֹות  יֵני עֹוְנׁשִ ּיּון; ּדִ ֵעת ּדִ ין  ָצִריְך ִלְנהֹוג ּבְ ית ּדִ יַצד ּבֵ ָּין; ּכֵ ּדַ
ֶכת  ּסֶ ה, ְוַהּמַ ל ַמּטָ ין ׁשֶ ית ּדִ יֵדי ּבֵ ָהעֹוֵבר ֲעֵליֶהן ֶנֱעָנׁש ּבִ ַהּתֹוָרה ָקְבָעה ׁשֶ ׁשֶ
ין חֹוֵקר ֶאת ָהֵעִדים ִאם ֵעדּוָתם  ית ּדִ ֵאיֶזה אֹוֶפן ּבֵ ִעְנָין ֶזה; ּבְ ְמָפֶרֶטת ּבְ
ֶדר ְנִזיִקין  ּסֵ ִאיִרי" - ּכֹוֵתב ׁשֶ לֹֹמה - "ַהּמְ ן ׁשְ י ְמַנֵחם ּבֶ ְנכֹוָנה, ָועֹוד. ַרּבִ
ֶהן  ֵּיׁש ּבָ ֲהָלכֹות ׁשֶ הּוא עֹוֵסק ּבַ ֵני ׁשֶ ִפי ֲחַז"ל "ְיׁשּועֹות" ִמּפְ ה ּבְ ְמכּוּנֶ
ל ָאָדם  ֶאְמָצעּוָתם ִניּצָ י ּבְ יֵני ָממֹונֹות ֵהם ְיׁשּוָעה, ּכִ ל, ּדִ ְיׁשּוָעה, ְלָמׁשָ
י ֵהם ַמְזִהיִרים ּומֹוְנִעים  ָּיִנים הּוא ְיׁשּוָעה, ּכִ מֹו ֵכן, ִמיּנּוי ּדַ ִמַּיד ּגֹוְזלֹו. ּכְ

יִעים אֹוָתם. ֵמָהָעם ַלֲעבֹור ֲעֵברֹות, ּוְבָכְך ֵהם מֹוׁשִ

ֶכת ַסְנֶהְדִרין  ַמּסֶ
ה  לֹוׁשָ ׁשְ יֵני ָממֹונֹות ּבִ ֶרק א' - ּדִ ּפֶ

הדרן עלך
מסכת בבא בתרא. 
מתחילים בשעה 

טובה מסכת 
סנהדרין!
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ף ה': "מּום ָקבּוַע" ו"מּום עֹוֵבר" ּדַ

ֵהָמה  ַהּתֹוָרה אֹוֶסֶרת ְלַהְקִריב ּבְ
ן - ָמה  ַח. ִאם ּכֵ ְזּבֵ ֲעַלת מּום ַלּמִ ּבַ
ַעל מּום? ּפֹוִדים  ן ּבַ ָקְרּבָ ים ּבְ עֹוׂשִ
ֶסף  א: נֹוְטִלים ּכֶ אֹוֶפן ַהּבָ אֹותֹו ּבָ
ֲעבֹור  ן ּתַ ְרּבָ ת ַהּקָ ַ דּוּשׁ ּקְ ְואֹוְמִרים ׁשֶ
ל  ן ִמְתַחּלֵ ְרּבָ ָכְך ַהּקָ ֶסף. ּבְ ֶאל ַהּכֶ
ְמקֹומֹו.  ֶסף ָקדֹוׁש ּבִ תֹו, ְוַהּכֶ ָ דּוּשׁ ִמּקְ

ן עֹוָלה ַאֵחר. ִאם ָהְיָתה  ֶסף ִיְקנּו ָקְרּבַ ּכֶ ן עֹוָלה - ּבַ ִאם ָהָיה ֶזה ָקְרּבַ
ָבר.  ּדָ ָלִמים ַאֵחר, ְוַכּיֹוֵצא ּבַ ן ׁשְ ֶסף ִיְקנּו ָקְרּבַ ּכֶ ָלִמים - ּבַ ֵהַמת ׁשְ זֹו ּבְ
ַעל מּום ִאי  ֵאינֹו ּבַ ן ׁשֶ ר ִלְפּדֹות, ַאְך ָקְרּבָ ַעל מּום ֶאְפׁשָ ן ּבַ ַרק ָקְרּבָ
ֵּיׁש  ן ׁשֶ ר ִלְפּדֹות ַרק ָקְרּבָ א ֵיׁש ְלַהְקִריבֹו. ֶאְפׁשָ ר ִלְפּדֹות, ֶאּלָ ֶאְפׁשָ
ר ִלְפּדֹות. ֵּיׁש לֹו "מּום עֹוֵבר", ִאי ֶאְפׁשָ ן ׁשֶ לֹו "מּום ָקבּוַע", ַאְך ָקְרּבָ

ַמהּו מּום ָקבּוַע ּוַמהּו מּום עֹוֵבר?
א. א. "מּום עֹוֵבר" - ָיכֹול ְלִהְתַרּפֵ "מּום ָקבּוַע" - ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתַרּפֵ

יִנים ַעד  א ַמְמּתִ ֵּיׁש לֹו מּום עֹוֵבר, ֵאין ַמְקִריִבים אֹותֹו ֶאּלָ ן ׁשֶ ָקְרּבָ
ָהֲאמֹוָרא ַרב  ר ׁשֶ ְלמּוד ְמסּוּפָ ּתַ ֵּיָרֵפא ַהּמּום ּוַמְקִריִבים אֹותֹו. ּבַ ׁשֶ
ֹוִנים  ֵדי ִלְלֹמוד ֶאת ַהּמּוִמים ַהּשׁ ֵהמֹות ּכְ ָנה ָוֵחִצי ֵאֶצל רֹוֵעה ּבְ ָהה ׁשָ ׁשָ
נֹות. ל ָקְרּבָ מּוִמים ׁשֹוִנים ׁשֶ יּוַכל ְלַהְבִחין ּבְ ְך ׁשֶ ַבֲעֵלי ַחִּיים, ּכָ ָּיִמים ּבְ ַהּקַ

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת סנהדרין ד'- ו'

ין ֲעֵלי ּדִ ין ּבַ ָרה ּבֵ ׁשָ ף ו': ּפְ ּדַ

ל, ְראּוֵבן  ין. ְלָמׁשָ ֲעֵלי ּדִ ין ּבַ ָרה ּבֵ ׁשָ ל ּפְ רּות ׁשֶ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ַעל ֶאְפׁשָ ּבְ
ְכחּו ִאם ַהַהְלָוָאה ָהְיָתה ֶאֶלף  ֵניֶהם ׁשָ ְך ׁשְ ֶסף, ְוַאַחר ּכָ ְמעֹון ּכֶ ִהְלָוה ְלׁשִ
ין. ְמקֹום ּדִ ָרה ּבִ ׁשָ יַע ָלֶהם ַלֲעׂשֹות ּפְ ָּין ָיכֹול ְלַהּצִ ֶקל אֹו ֶאֶלף ּדֹוָלר. ַהּדַ ׁשֶ

ל, הּוא ָיכֹול ִלְקּבֹוַע  ְראֹות ֵעיָניו. ְלָמׁשָ ָּין ַיֲחִליט ּכִ ָרה?  ַהּדַ ׁשָ ַמִהי ּפְ
מֹו  ָרה" ִהיא ּכְ ׁשָ ֶקל ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ּדֹוָלר. "ּפְ ל ֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשֶ ְראּוֵבן ְיַקּבֵ ׁשֶ
אן, ֵאין ַמְחִליִטים  ם ּכָ ְך ּגַ ים ְולֹא ָקִרים, ּכָ ֵהם לֹא ַחּמִ ִרים ׁשֶ ַמִים ּפֹוׁשְ
ָרה,  ׁשָ יִמים ַלּפְ אֹוֶפן מּוְחָלט. ִאם ֵהם ַמְסּכִ ָדִדים ּבְ ְלטֹוַבת ֶאָחד ִמן ַהּצְ
ִאם  ֵדי ׁשֶ ָרה, ּכְ ׁשָ ְּיַחֵּיב אֹוָתם ְלַקֵּים ֶאת ַהּפְ ֲעֵליֶהם ַלֲערֹוְך ִקְנָין ׁשֶ
ָרה. ׁשָ ה, הּוא לֹא יּוַכל ְלִהְתָחֵרט ִמן ַהּפְ ָדִדים לֹא ִיְהֶיה ְמרּוּצֶ ַאַחד ַהּצְ

ָּין ְלַנּסֹות  ין, ְוַעל ַהּדַ ר ּדִ ָרה ֵמֲאׁשֶ ׁשָ ָעִדיף ַלֲעׂשֹות ּפְ ַלֲהָלָכה ִנְפַסק ׁשֶ
ָרה. ים ִלְפׁשָ ָדִדים ְלַהְסּכִ ְכֵנַע ֶאת ַהּצְ ְלׁשַ

מתולדותיו
אורד צ'ארלס וינגייט
)תרס"ג-תש"ד, 1903-1944(

אורד וינגייט  היה קצין בצבא הבריטי 
וינגייט  נלהב של הציונות.  ותומך 
גדל במשפחה נוצרית אדוקה ונקרא 
"אורד" על שם ארד, בנו של בנימין 
בארץ  שירותו  במהלך  יעקב.  בן 
ישראל התיידד עם הנהגת היישוב 
היהודי, וזכה לכינוי "הידיד". בעקבות 
וינגייט את  המרד הערבי הגדול יזם 
הקמתן של פלגות הלילה המיוחדות 
של ארגון ההגנה, ופיתח עבורן תורת 
לחימה מיוחדת שתרמה רבות לחיסול 
פעילות הכנופיות הערביות. במלחמת 
העולם השנייה שירת וינגייט באפריקה 
ובאסיה. הוא נהרג כאשר מטוסו התרסק 

בהודו. מספר אתרים 
על  נקראו  בארץ 
מכון  ביניהם  שמו, 
וינגייט לחינוך גופני, 
כפר הנוער ימין אורד 
שבכרמל, המעיין עין 
וינגייט  ויער  הידיד 
בגלבוע, וכן רחובות 

בערים שונות. 
אורד צ'ארלס וינגייט 
)Wikipedia(

ְלַבד, ַאְך  ן ֵהן ְלִמְצָוה ּבִ ְרּבָ ּקָ אן ְוֵאיֵלְך ּבַ ֲעׂשֹות ִמּכָ חֹוָבתֹו. ָהֲעבֹודֹות ַהּנַ
ן. ְרּבָ רּות ַהּקָ ׁשְ בֹות ֶאת ּכַ ֵאיָנן ְמַעּכְ

ן:  ְרּבָ לּוי ְלִפי סּוג ַהּקָ ָבר ּתָ נֹות? ַהּדָ ְרּבָ ם ַהּקָ ה ְזִריקֹות זֹוְרִקים ִמּדַ ּמָ ּכַ
ָלִמים  ם ּוׁשְ ם עֹוָלה, ָאׁשָ ע ְזִריקֹות, ִמּדַ את זֹוְרִקים ַאְרּבַ ן ַחּטָ ם ָקְרּבַ ִמּדַ
ל  ְלַבד, ְלָמׁשָ ַעם ַאַחת ּבִ ָמם ּפַ ּזֹוְרִקים ִמּדָ נֹות ׁשֶ ם ָקְרּבָ ִים, ְוֵיׁש ּגַ ּתַ - ׁשְ
ן  ְרּבָ ְלַבד, ַהּקָ ן ְזִריָקה ַאַחת ּבִ ם ָקְרּבָ ִדיֲעַבד, ִאם ִנְזְרָקה ִמּדַ ַסח. ּבְ ן ּפֶ ָקְרּבַ

ְלַבד. ה ּבִ ִחיּלָ ִריקֹות ֵהן ַרק ִמְצָוה ְלַכּתְ ר, ְוֶיֶתר ַהּזְ ׁשֵ ָבר ּכָ ּכְ
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מצאו את המספר

בס"ד

דבר תורה לשולחן שבת

ין ָצִריְך  ית ַהּדִ ָּיֵני ּבֵ עֹוָלם ִמְנַין ּדַ מדוע ּלְ א. 
י זּוִגי? ְלּתִ ר ּבִ ִלְהיֹות ִמְסּפָ

ֶדר ְנִזיִקין  ִאיִרי", ּסֵ מדוע, לדעת "ַהּמְ ב. 
ִפי ֲחַז"ל "ְיׁשּועֹות"? ה ּבְ ְמכּוּנֶ

ֵּיׁש לֹו  ן ׁשֶ מה ניתן לעשות עם ָקְרּבָ ג. 
מּום עֹוֵבר?

סדר  נזיקין | מסכתות בבא בתרא קע"ה- סנהדרין 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 בקשתם של בני גד וראובן שלא להיכנס לארץ אלא להישאר 
באחוזתם בעבר הירדן, כועס עליהם משה ואומר להם שקודם יצטרפו 
ה ָהָאֶרץ  ׁשָ לאחיהם למלחמה ורק אחר כך יוכלו לשוב לבתיהם: "ְוִנְכּבְ
ָרֵאל ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ  בּו ִוְהִייֶתם ְנִקִּים מה' ּוִמִּיׂשְ ׁשֻ ִלְפֵני ה' ְוַאַחר ּתָ

ה ִלְפֵני ה'". ַהּזֹאת ָלֶכם ַלֲאֻחּזָ
מה פירוש הביטוי ולמה התכוון משה באומרו: "ִוְהִייֶתם ְנִקִּים מה' 
ָרֵאל"? עונה על כך ה"אור החיים" ואומר שהצטרפותם של בני  ּוִמִּיׂשְ
גד וראובן למלחמה תראה לקב"ה שכוונתם היא אכן לקדש שם שמים 
ולא לצורך הנאתם הפרטית - זה נקרא להיות נקי בעיני ה'. ולבני ישראל 
הם יראו במעשה הזה שלא נותרה בהם טינה כתוצאה מחטא המרגלים 
- וזה נקרא להיות נקי בעיני ישראל. על יסוד המשפט הזה של משה: 
ָרֵאל" לימדו חכמי ישראל לדורותיהם שכל  "ִוְהִייֶתם ְנִקִּים מה' ּוִמִּיׂשְ
מעשה שאדם עושה - עליו לדאוג לא רק להיות נקי בעיני ה' ולומר – 
"העיקר שה' יודע שכוונתי טובה", אלא עליו גם לדאוג להיות נקי בעיני 
ישראל, בעיני בני אדם, ולהתנהג באופן כזה שלא יחשדו בו, ושיבינו את 

ָרֵאל". מעשיו באופן ברור. זו כוונת הביטוי: "ִוְהִייֶתם ְנִקִּים מה' ּוִמִּיׂשְ

"ד
דמויות השנה בחמ

הרב גורן במלחמת ההתשה
בתקופת מלחמת ההתשה היו הפגזות רבות של 
המצרים על מעוזי צה"ל באזור תעלת סואץ. הרב 
שלמה גורן נהג מיוזמתו לבקר באופן קבוע במעוזים 
כדי לעודד את החיילים, והיה מגיע לכל מעוז לפחות 
פעם או פעמיים בשבוע. באחד הביקורים הרב לקח 
איתו את להקת הרבנות הצבאית כדי שזו תשמח 
את החיילים. הרב פגש באחד המעוזים את בנו של 
האלוף ומי שיהיה נשיא המדינה עזר וייצמן והקליט 
אותו משמיע את דעתו על מצב הלחימה. למרבה 
הצער, כעבור כמה ימים נודע לרב שבנו של וייצמן 
נפצע קשה באחת ההפגזות ושהה זמן ממושך בבית 
החולים. ההקלטה שלו, כשעוד היה במיטבו לפני 
הפציעה, נמסרה לעזר וייצמן, והוא הוקיר לרב גורן 

תודה על כך. 

*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.

אנא מצאו בעלון זה את המספרים הבאים:

1. מספר הפעמים שזורקים את דם קרבן הפסח על המזבח

2. מספר השנים שרב שהה אצל רועה בהמות

3. מספר הפעמים שזורקים את דם העולה על המזבח

4. מספר הדיינים שדנים בפניהם דיני ממונות וגזלות

5. מספר הפעמים שזורקים את דם קרבן חטאת על המזבח

6. מספר הפרקים במסכת סנהדרין

7. מספר המשפחות שניסו להתיישב במחנה ישראל בשנת תרפ"ה

. 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.


