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מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר נזיקין | מסכת סנהדרין מ"ב -מ"ח
פרשת כי תצא | ה' -י"א באלול ( 27לאוגוסט 2 -לספטמבר)

ַ ּדף מ"בּ ִ :ב ְר ַ ּכת ַה ְּל ָבנָ ה
ֵמ ֶא ְמ ַצע ַהחוֹ ֶד ׁשַ ,ה ְּל ָבנָ ה הוֹ לֶ כֶ ת
וְנֶ ְח ֶס ֶרת ַעד ׁ ֶש ִהיא נֶ ֱעלֶ ֶמת ֵמ ֵעינֵ ינּו
ילת ַהחו ֶֹד ׁש
ָּכלִ יל ְ ּבסוֹף ַהחו ֶֹד ׁשּ ִ .ב ְת ִח ַ ּ
יעה ֵמ ָח ָד ׁשָ ,וְאנּו
מוֹפ ָ
ַה ָ ּבא ַה ְּל ָבנָ ה ִ
ְמ ָב ְרכִ ים ַעל ִחידּ ּׁוש ַה ְּל ָבנָ ה ְ ּב ָרכָ ה
ת":ב ְר ַ ּכת ַה ְּל ָבנָ ה".
ְמי ֶּוח ֶד ִ ּ
ְ
ֶאת ִ ּב ְר ַּכת ַה ְּל ָבנָ ה יֵ ׁש לְ ָב ֵרך ל ֹא
ְ
ׁ
חוֹד ׁשֲ ,א ָבל ַא ַחר ָּכךְּ ,כ ֶש ִהיא ִמ ְת ַמ ֵ ּלאת לְ גַ ְמ ֵרי וְ ִהיא
יְ א ַּוחר ֵמ ֶא ְמ ַצע ַה ֶ
ְּכ ָבר ֵאינָ ּה ֲח ָד ׁ ָשהִ ,אי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ָב ֵר ְך ָעלֶ ָיהָּ ,כ ְך הוֹ רּו ַחכְ ֵמי נְ ַה ְר ְ ּד ָעא.
ַר ׁ ִש"י ַמ ְס ִ ּביר ֲחלָ ִקים ִמ ִ ּב ְר ַּכת ַה ְּל ָבנָ הּ ְ :ב ִב ְר ַּכת ַה ְּל ָבנָ ה ָאנּו ְמ ׁ ַש ְ ּב ִחים
יאת ְצ ָבא ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם ַ -הכּ וֹ כָ ִבים וְ ַה ַּמזָ ּלוֹ ת וְ אוֹ ְמ ִרים" :חוֹ ק ּוזְ ַמן
ַעל ְ ּב ִר ַ
נָ ַתן לָ ֶהם ׁ ֶש ֹּלא יְ ׁ ַשנּּו ֶאת ַּת ְפ ִק ָידם"ַ .ה ָק ָ ּב"ה ָק ַבע לְ כָ ל כּ וֹ כָ ב ַמ ְסלּול
ְמי ָּוחד וְ ָקב ַּוע ׁ ֶשבּ וֹ הּוא נָ ע.
"ש ְ ּב ָכל חוֹ ֶד ׁש ִּת ְת ַח ֵ ּד ׁש לְ ָבנָ ה ֲח ָד ׁ ָשה.
"וְ לַ ְּל ָבנָ ה ָא ַמר ׁ ֶש ִּת ְת ַח ֵ ּד ׁש ֶ ׁ -
יבה לְ ַעם
מּוסי ָב ֶטן" הּוא ִּכינּּוי ִח ָ ּ
ֲ
"ע ֵ
מּוסי ָב ֶטן"ֲ -
"ע ֶט ֶרת ִּת ְפ ֶא ֶרת לַ ֲע ֵ
ׁ
ׁ
ת
ּוא
ה
ה
ב
ימן טוֹב לְ ַעם
וְס
ת
ר
א
פ
ל
ה
ּוש
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ש
ים,
ר
ב
ד
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ת
ו
ל
א
ׂר
יִש
ּ
ּ
ידּ
ּ
ַ ְ ָ נָ
ִ ָ
ִ ְ ֶֶ
ֶ ִ
ְ ָ ֵ וְכַ ָ ּנַ ַ ְ ָ ִ
י ְִש ָׂר ֵאלֶ ׁ ,ש ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ַה ְּל ָבנָ ה ִמ ְת ַח ֶ ּד ׁ ֶשת לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִהיא נֶ ְח ֶס ֶרתָּ ,כ ְך י ְִש ָׂר ֵאל ְ ּב ֵעת
יִש ָׂר ֵאל "לְ ָפ ֵאר לְ יוֹ ְצ ָרם".
ּולה ְיִת ַח ְ ּד ׁשּו לְ ַא ַחר ַה ָ ּגלּות.
ַה ְ ּגא ָ ּ
אוֹ-אז יִזְ כּ ּו ַעם ְ
ָ

ַ ּדף מ"ג :וִ ידּ ּוי
ֲא ִמ ַירת וִידּ ּוי ו ֲַחזָ ָרה ִ ּב ְת ׁש ָּובה ִהיא ִמ ְצוַת ֲע ֵשׂה.
ָּכ ְך נִ כְ ָּתב ְ ּב ֵס ֶפר ַה ִח ְ
אמר
"ענְ יַן ַהוִ ּידּ ּוי ׁ ֶש ֹיּ ַ
ינּּוךִ :
ּובהָ :א ָנּא ה',
ָה ָא ָדם ָ ּב ֵעת ׁ ֶשחוֹ זֵ ר ִ ּב ְת ׁש ָ
וִיב ֵ ּק ׁש ַ ּכ ּ ָפ ָרה
ּופ ׁ ַש ְע ִּתי ָ ּכ ְך וָכָ ְךַ ,
וִיתי ָ
אתיָ ,ע ִ
ָח ָט ִ
ַעל ַה ֵח ְטא וְ יַ ֲא ִר ְ
יך ַ ּב ָ ּד ָבר ְ ּכ ִפי ַצחּות לְ ׁשוֹ נוֹ ".
הוֹד ַאת ֶה ָעווֹן ַ ּב ּ ֶפה
ִמ ַּט ֲע ֵמי ַה ִּמ ְצוָה" :לְ ִפי ׁ ֶש ְ ּב ָ
ִּת ְת ַ ּג ֶ ּלה ַמ ֲח ׁ ֶש ֶבת ַהחו ֵֹטא ו ְַד ְע ּת ֹו ׁ ֶשהּוא ַמ ֲא ִמין
ֶ ּב ֱא ֶמתִּ ,כי גָ לּוי ְו ָיד ַּוע לִ ְפנֵ י ָה ֵאל ָ ּבר ְּוך הּוא ָּכל
ַמ ֲע ֵ ׂ
רוֹאה.
רוֹאה ְּכ ֵאינָ ּה ָ
שהּו ,וְ ל ֹא יַ ֲע ֶשׂה ַעיִ ן ָ
ַ ּגם ִמ ּתוֹ ְך ַהזְ ָּכ ַרת ַה ֵח ְטא ִ ּב ְפ ָרט ְּוב ִה ְתנַ ֲחמוֹ
יוֹתר ּ ַפ ַעם ַא ֶח ֶרת ,לְ ַבל ְיִהיֶה
ָעלָ יו יִזָ ֵּהר ִמ ֶּמנּּו ֵ
ׂיתי וְנִ ְס ַּכלְ ִּתי ְ ּב ַמ ֲע ַשׂי,
אמר ְ ּב ִפיו ָּכזוֹ וְכָ זוֹ ָע ִש ִ
ִמכְ ׁשוֹ ל נִ כְ ׁ ָשל בּ וֹ ַ ,א ַחר ׁ ֶש ֹּי ַ
יִ ְהיֶ ה נִ גְ ָ ּדר ׁ ֶש ֹּלא יָ ׁשּוב לַ ֲעשׂוֹ ת ֵּכןִּ ,ומ ּתוֹ ְך ָּכ ְך יֵ ָר ֶצה לִ ְפנֵ י בּ וֹ ְראוֹ  ,וְ ָה ֵאל
ַה ּטוֹ ב ֶה ָח ֵפץ ְ ּבטוֹ ַבת ְ ּב ִרּיוֹ ָתיו ִה ְד ִריכָ ם ְ ּב ֶד ֶר ְך זוֹ יִ זְ כּ ּו ָ ּב ּה".
לְ ִמ ְצוָה ז ֹו י ֵׁש זְ ָמן ִע ָ ּיק ִרי  -יוֹם ַה ִּכ ּיפ ִּוריםִ .מי ׁ ֶש ֵאינ ֹו ִמ ְתו ֶ ַּדה ְ ּביוֹם ַה ִּכ ּיפ ִּורים
ִ ּב ֵּיטל ִמ ְצוַ ת ֲע ֵשׂהֵ .מ ָאז ֵּומעוֹ לָ ם ָהיּו ְרגִ ילִ ים לְ ִה ְתוַדּ וֹ ת ִעם ָא ָדם חוֹ לֶ ה
ׁ ֶשנּ וֹ ֶטה לָ מּות ,לְ ִפי ׁ ֶש"אוֹ י לוֹ לָ ָא ָדם ִאם יָ מּות ְ ּבל ֹא וִ ידּ ּוי וְנָ ָשׂא ֲעוֹ נוֹ ".
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נו באתר
בקרו אותהישראלי
התלמוד

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת סנהדרין ,דף מ"ב
"כי בתחבולות תעשה לך מלחמה  -אמר רבי אחא בר
חנינא אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן :במי אתה מוצא
מלחמתה של תורה? במי שיש בידו חבילות של משנה.
קרי רב יוסף אנפשיה :וְ ָרב ְּתבּואֹות ְּבכ ַֹח ׁשֹור"
קרי – קרא
אנפשיה – על עצמו

הסבר :חז"ל דורשים את הפסוקים בספר משלי,
המדברים על מלחמה ,לגבי לימוד התורה :מי
שטורח ללמוד הרבה "חבילות" של משנה ,יזכה
להצליח במלחמתה של תורה.

מתולדותיו
מיכאל שור
(תרפ"א-תשע"א)1920-2011 ,
מיכאל שור ז"ל היה מהנדס ישראלי,
מנכ"ל התעשייה הצבאית (תע"ש)
במשך  17שנה ,וחתן פרס ביטחון ישראל
פעמיים .שור נולד בברית המועצות ועלה
לארץ בתרצ"ח ( .)1938הוא הצטרף לארגון
"ההגנה" והשתלב בתעשיית הנשק שם.
מאוחר יותר למד הנדסה כימית בטכניון
ועבד כמהנדס ניסויים בתעשייה הצבאית.
לאחר מלחמת העצמאות ניהל את מפעל
החומרים ההודפים של תע"ש ,ובשנת
תשי"ט ( )1959זכה בפרס ביטחון ישראל.
בשנות ה 60-ניהל את אגף חומרי הנפץ
וחומרי ההדף בתע"ש ,ובתקופתו פותחו
סוגים שונים של פצצות ותותחים ששימשו
את חיל האוויר .בשנת תשל"ב ( )1972מונה
למנכ"ל תע"ש ושימש בתפקיד עד תשמ"ט
( .)1989בשנת תשנ"א ( )1991זכה שוב
בפרס ביטחון ישראל למפעל חיים.

ג'נקה רטנר ,הרמטכ"ל חיים לסקוב ,ראש הממשלה
דוד בן-גוריון ומיכאל שור ,בטקס הענקת פרס ביטחון
ישראל ב)Wikipedia, Jenka Ratner( 1959-
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ַ ּדף מ"דַ :מלְ ָא ְך ַ ּב ַ ּליְ לָ ה
יִש ָׂר ֵאל
יִש ָׂר ֵאל לְ ֶא ֶרץ ְ
ְּכ ׁ ֶש ִנּכְ נְ סּו ְ ּבנֵ י ְ
יוֹש ֵבי ָה ָא ֶרץֵ ,הם ָצרּו
וְנִ לְ ֲחמּו ָ ּב ַע ִּמים ׁ ְ
ְּת ִח ָ ּלה ַעל ָה ִעיר ִיְריחוֹּ ְ .ב ֵעת ַה ָּמצוֹר
יְהוֹש ַע ַמלְ ָא ְך ׁ ֶש ַח ְרבּ וֹ
ַעל ִיְריחוָֹ ,ר ָאה ׁ ֻ
ׁ ְשל ָּופה ְ ּביָדוֹ ,וְ הּוא ָא ַמר לוֹ ׁ ֶשהּוא ַשׂר
ְצ ָבא ה'ַ .ה ַּמלְ ָא ְך ה ֹוכִ ַיח ֶאת יְהו ׁ ֹֻש ַע ַעל
ׁ ְשנֵ י ֲח ָט ִאים :לִ ְק ַראת ֶע ֶרב ִה ְמ ׁ ַשכְ ֶּתם
ְ
צוֹר ְךֵ ,וְע ֶקב ָּכך ל ֹא ִה ְק ַר ְב ֶּתם ָק ְר ַ ּבן ָּת ִמיד
ַ ּב ַּמ ֲא ָרב ַעל ָה ִעיר ִיְריחוֹ לְ ל ֹא ֶ
ׁ ֶשל ֵ ּבין ָה ַע ְר ַ ּביִם .זֹאת וָעוֹדַ :עכְ ׁ ָשיוּ ַ ,ב ַ ּליְלָ הֶ ׁ ,ש ֵאין ִמלְ ָח ָמהַ ,א ֶּתם ִמ ְת ַ ּב ְּטלִ ים
יְהוֹש ַע ֶאת ַה ַּמלְ ָא ְךֵ ,איזֶ ה ֵח ְטא ָחמּור
ִמ ִּל ּימּוד ַה ּת ָוֹרה לְ ל ֹא ִס ָ ּ
יבהָ ׁ .ש ַאל ׁ ֻ
יְהוֹש ַע ִּומ ָּכאן ֵוְאילֵ ְך
יוֹתר? ֵה ׁ ִשיב ַה ַּמלְ ָא ְךֵ :ח ְטא ִ ּב ּיטּול ּת ָוֹרהִ .מיָ ּד ִה ְת ָח ֵרט ׁ ֻ
ֵ
עוֹס ִקים ַ ּב ּת ָוֹרהַ .ה ַּתלְ מּוד
ל ֹא ָע ַסק ַ ּב ֵ ּלילוֹת ְ ּב ָמצוֹר ַעל ִיְריחוֶֹ ,א ָ ּלא ָהיּו ְ
אוֹ ֵמר ׁ ֶש ִּמ ָ ּכאן יֵ ׁש לִ לְ מוֹ ד ׁ ֶש ִּמ ְצוַ ת ַּתלְ מּוד ּתוֹ ָרה ְ ּגדוֹ לָ ה ַאף יוֹ ֵתר
ֵמ ַה ְק ָר ַבת ָק ְר ַ ּבן ַה ָּת ִמיד.

מן ההיסטוריה
הקמת התעשייה הצבאית
(תע"ש)
התעשייה הצבאית הישראלית נוסדה
בשנת תרצ"ג ( )1933וייצרה נשק עבור
ארגון "ההגנה" .המפעל הראשון של
תע"ש הוקם במכון המים בשכונת
בורוכוב בגבעתיים ,ובו הוכנו הגופים
של רימוני היד והרובים .בתרצ"ו ()1936
הועברה הפעילות למפעל לעיבוד עורות
על שפת הים בצפון תל אביב ,ונקראה
"מכון א'" .באותה שנה נוסד גם בית
היציקה המרכזי לרימונים ולפצצות
מרגמה בנען .עובדי תע"ש היו חברי
"הגנה" שעבדו בתנאי מחתרת ובסודיות
מוחלטת.

ַ ּדף מ"הׁ :שוֹ ר ׁ ֶש ָּנ ַפל לַ בּ וֹ ר
ָא ָדם ׁ ֶש ַּמזִ ּיק ָממוֹן ׁ ֶשל ֲח ֵברוֹ ַחיָ ּב
לְ ׁ ַש ֵ ּלם לוֹ ֶאת ַמה ׁ ּ ֶש ִהזִ ּיקֲ .א ָבל
ל ֹא ַרק ָא ָדם ׁ ֶש ִהזִ ּיק ַ ּביָ ּ ַדיִם ִמ ְת ַחיֵ ּב
ְ ּב ַת ׁ ְשל ִּומיםֶ ,א ָ ּלא ַאף ִאם ָממוֹנוֹ
ִהזִ ּיקְּ ,כגוֹן ַה ׁ ּשוֹר ׁ ֶשלּ וֹ ,הּוא ִמ ְת ַחיֵ ּב
אוֹפנִ ים לְ ִחּיּוב
ְ ּב ַת ׁ ְשל ִּומיםֶ .א ָחד ָה ָ
ַּת ׁ ְשלּום נְ זִ ִיקין ְמכ ֶּונּה "בּ וֹר"ָ .א ָדם
ׁ ֶש ָח ַפר בּ וֹר ִ ּב ְר ׁשּות ָה ַר ִ ּבים ְּובכָ ְך הּוא גָ ַרם נֶ זֶ קְּ ,כגוֹן ׁ ֶש ׁ ּשוֹר אוֹ ֲחמוֹר ֲח ֵברוֹ
ָהלַ ְך ִ ּב ְר ׁשּות ָה ַר ִ ּבים לְ ת ּּומוֹ ,וְנָ ַפל ַ ּבבּ וֹר ֵוָמת ,הּוא ִמ ְת ַחיֵ ּב לְ ׁ ַש ֵ ּלם ֶאת ְ ּד ֵמי
לוֹמ ִדיםֶ ׁ ,ש ַרק ִאם ָא ֵכן ַהבּ וֹר ָהיָה ָעמוֹק וְהּוא
ַה ֶנּזֶ קּ ְ .ב ַמ ֶּס ֶכת ָ ּב ָבא ַק ָּמא ְ
ּ
ׁ
לּומיםֲ ,א ָבל ִאם ַהבּ וֹר
ּוֹפלֶ ת בּ וִֹ ,מ ְת ַחיְ ִבים ְ ּב ַת ְש ִ
ָראּוי לְ ָה ִמית ְ ּב ֵה ָמה ַהנ ֶ
יתת ַה ְ ּב ֵה ָמהֶ ׁ ,ש ֵ ּכן בּ וֹר זֶ ה
ל ֹא ָהיָה ָ ּכל ָ ּכ ְך ָעמוֹקֵ ,אין ִמ ְת ַחיְ ּ ִבים ַעל ִמ ַ
ָראּוי לְ ַהזִ ּיק וְ ל ֹא לְ ָה ִמיתּ ְ .ב ֵאיזֶ ה עו ֶֹמק י ְִהיֶה ַהבּ וֹר ְּכ ֵדי ׁ ֶשנּּוכַ ל לִ ְקבּ ו ַֹע ִּכי הּוא
ָראּוי לְ ָה ִמית? ְ ּב ַדף זֶ ה נֶ ֱא ַמר ׁ ֶש ַה ׁ ּ ִשיעּור הּוא ֲע ָש ָׂרה ְט ָפ ִחים ְּ -כ 98-ס"מ.

"שבוֹ ר ַמלְ ָ ּכא"
ַ ּדף מ"וְ ׁ :
ּוש ַבע ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָ ה ָמלַ ְך ְ ּב ָפ ַרס ֶמלֶ ְך נָ ְכ ִרי ְ ּב ׁ ֵשם
לִ ְפנֵ י יוֹ ֵתר ֵמ ֶאלֶ ף ׁ ְ
ְ
.שבוֹ ר ָהיָ ה ַה ֵ ּבן ַה ּמּוכְ ׁ ָשר ְ ּביוֹ ֵתר ׁ ֶשל ַה ֶּמלֶ ך ַא ְר ְ ּד ׁ ִשיר
"שבוֹ ר ַמלְ ָ ּכא״ ׁ ְ
ְׁ
ְ
ְ
ּ
וְ עוֹ ד ְ ּב ַחיָ יו ִמינָ ּה ַא ְר ְ ּד ׁ ִשיר ֶאת ׁ ְשבוֹ ר לְ ֶמלֶ ךְ ׁ .שבוֹ ר ַה ֶּמלֶ ך ִה ְת ּ ַפ ְר ֵסם
ּוב ַכ ָּמה ִהזְ ַ ּד ְּמנּוּיוֹ ת הּוא
יסטוֹ ְריָ ה ִ ּבזְ כּות ַה ְצלָ ָחתוֹ ְ ּב ִמלְ ֲחמוֹ ָתיוְ ,
ַ ּב ִה ְ
ִהנְ ִחיל ַמ ּ ָפלָ ה לְ ִצ ְבאוֹ ת רוֹ ִמיּ ְ .ב ַא ַחת ַה ּ ְפ ָע ִמים הּוא ׁ ָש ָבה ֶאת ַה ֵ ּק ָיסר.

2

ייצור קני רובים במפעל של תע"ש1955 ,
()Wikipedia
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יוֹתר הּוא ׁ ֶש ׁ ּ ְשבוֹר לָ ַמד ּת ָוֹרה ָוְהיָה ָ ּב ִקי ָ ּגדוֹל ַ ּב ֲהלָ כָ ה.
ַה ָ ּד ָבר ַה ַּמ ְפלִ יא ְ ּב ֵ
ׁ ְשבוֹ ר ַה ֶּמלֶ ְך ַ ּגם ָהיָ ה ַמ ָּכר ׁ ֶשל ָה ֲאמוֹ ָרא ׁ ְשמ ֵּואלְּ ׁ ,ושמוֹ נִ זְ ַּכר ל ֹא ַא ַחת
ַ ּב ַּתלְ מּודַ ּ .פ ַעם ׁ ָש ַאל ׁ ְשבוֹ ר ֶאת ַרב ָח ָמא ֵמ ֵהיכָ ן יֵ ׁש ֶר ֶמז ַ ּב ּתוֹ ָרה לְ כָ ְך
ׁ ֶשיֵ ּ ׁש לִ ְקבּ וֹ ר ֵמ ִתים ֶ ׁ -ש ֵּכן ֵאין ִמ ְצוָ ה ְמפוֹ ֶר ׁ ֶשת ַ ּב ּתוֹ ָרה ַעל ָּכך? וְ ַרב
ָח ָמא ל ֹא ָענָ ה לוֹ ָ ּד ָברַ .רב ַא ָחא ַ ּבר יַ ֲעקֹב ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלא ְמאוֹ ד ַמדּ ַּוע ׁ ָש ַתק
ַרב ָח ָמא וְ ל ֹא ָענָ הֶ ׁ ,ש ֵּכן ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ָה ִביא לְ כָ ְך ְר ָאיָ ה ִמן ַה ּתוֹ ָרה.
ַה ַּתלְ מּוד ַמזְ ִּכיר ֶא ְפ ׁ ָשרּוּיוֹ ת ֲא ָחדוֹ ת לְ כָ ְךַ :ה ּתוֹ ָרה ְמ ַס ּ ֶפ ֶרת ּ ְפ ָע ִמים
ֲא ָחדוֹ ת ׁ ֶש ַה ַ ּצ ִ ּד ִיקים ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ְטרּו נִ ְק ְ ּברּו ,לְ ָמ ׁ ָשל ַא ְב ָר ָהם ָק ַבר ֶאת ָש ָׂרה
ִ ּב ְמ ָע ַרת ַה ַּמכְ ּ ֵפלָ ה ,יִ ְצ ָחק וְ יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ָק ְברּו ֶאת ַא ְב ָר ָהם וָ עוֹ ד ,וַ ֲא ִפילּ ּו
ַה ָק ָ ּב"ה ִ ּבכְ בוֹ דוֹ ְּוב ַע ְצמוֹ ָק ַבר ֶאת מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנּו.

בּורה ָראּוי
ַ ּדף מ"זְ :מקוֹ ם ְק ָ
ַ ּב ַּתלְ מּוד נֶ ֱא ַמר ׁ ֶשיֵ ּ ׁש לְ ַה ְק ּ ִפיד ׁ ֶש ֹּלא
לִ ְקבּ וֹר ָר ׁ ָשע ְ ּב ָסמ ְּוך לְ ַצ ִ ּדיקּ ְ ,ב ֵס ֶפר ְמלָ כִ ים
ְמס ּ ָּופר ַעל ְקב ַּוצת ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ָע ְס ָקה
ִ ּב ְקב ַּורת ָא ָדם ָר ׁ ָשעּ ְ .באו ָֹתם ַה ָ ּי ִמים ּ ָפ ׁ ְשטּו
יִש ָׂר ֵאלִ ,וְה ֵנּה,
מוֹאב ְ ּב ֶא ֶרץ ְ
ְ ּגד ֵּודי ְצ ָבא ָ
ְ ּבעו ָֹדם ִמ ְת ַע ְּס ִקים ִ ּב ְקב ַּורת ָה ָר ׁ ָשעֵ ,הגִ ַיח
ֵמ ָרחוֹק ֶא ָחד ִמ ְ ּגד ֵּודי ָהאוֹיֵבַ .ה ַ ּק ְב ָרנִ ים
ָח ׁ ְש ׁשּו ְמאוֹד ֵמ ַח ָ ּילֵ י ַה ְ ּגדּוד ִּוב ְמקוֹם לִ כְ רוֹת ְמקוֹם ְקב ָּורה לַ ִנ ְּפ ָטרֵ ,הם ּ ָפ ְתחּו
ישע.
ְמ ָע ַרת ְקב ָּורה ַקיֶ ּ ֶמת ִוְה ִנּיחּוהּו ׁ ָשםּ ִ .ב ְמ ָע ָרה זוֹ ָהיָה ָקבּור ַה ָנ ִּביא ֱאלִ ׁ ָ
וְיָצא ִמן
ישעָ ,קם ָה ָר ׁ ָשע ַעל ַרגְ לָ יו ָ
ִמיָ ּד ְּכ ׁ ֶש ָנּגַ ע ַה ֵּמת ָה ָר ׁ ָשע ְ ּבגּופוֹ ׁ ֶשל ֱאלִ ׁ ָ
ַה ְּמ ָע ָרהַ ,וְרק ַ ּבחּוץ הּוא ָחזַ ר ֵוָמתַ .ה ַּתלְ מּוד ַמ ְס ִ ּביר ׁ ֶש ֵנּס זֶ ה ִה ְת ַר ֵח ׁש ְּכ ֵדי
ׁ ֶש ָה ָר ׁ ָשע ְיִס ַּת ֵ ּלק ִמן ַה ָּמקוֹםִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵאין ָראּוי לִ ְקבּ וֹר ָר ׁ ָשע ְב ָסמ ְּוך לְ ַצ ִ ּדיק.

על המפה
שכונת בורוכוב
שכונת בורוכוב הנמצאת באזור צפון-
מערב גבעתיים ,היא השכונה הוותיקה
ביותר מבין שש השכונות שהיו הבסיס
להקמת העיר גבעתיים .השכונה,
שהוקמה בשנת תרפ"ב ( ,)1922
נקראת על שם דב בר בורוכוב ,ממייסדי
הציונות הסוציאליסטית ,והיא שכונת
הפועלים הראשונה שהוקמה בארץ.
בתחום השכונה פעלו מוסדות ומפעלים
הקשורים בהיסטוריה ובתרבות בישראל,
ביניהם "הצרכניה" ,בית מרקחת ממלוק,
מכון המים ומפעל תע"ש ,אצטדיון המכתש,
מאפיית מייברג ובית ספר בורוכוב .בשכונה
התגוררו אישים כמו מפקד ההגנה יוסף
הכט ,הסופר אוריאל אופק ,ומשפחת
אלדמע ,שתחת שובך היונים בחצרה נבנה
הסליק הראשון של ההגנה.

אתר הנצחה לשכונת בורוכוב בבית הספר ע״ש
תלמה ילין ()Wikipedia, Avi1111

ילּין?
ַ ּדף מ"חַ :ה ִאם מ ָּ
ּותר לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְ ּבנַ ְר ִּתיק ַה ְּת ִפ ִ
יליןְ ,קדוֹ ׁ ִשים
ַּכיָ ּד ַּועֵ ,ס ֶפר ּתוֹ ָרהְ ,מזּוזָ ה ְּות ִפ ִּ
ילין
מוֹסיף ׁ ֶש ֹּלא ַרק ַה ְּת ִפ ִּ
ֵהםַ .רב ִח ְס ָ ּדא ִ
דּושה ַ ּגם
דוֹשיםֶ ,א ָ ּלא נוֹ ֲהגִ ים ְק ׁ ּ ָ
ְ ּב ַע ְצ ָמם ְק ׁ ִ
ילין .לָ כֵ ן
ַ ּבנַ ְּר ִּתיק ׁ ֶשבּ וֹ ׁשוֹ ְמ ִרים ֶאת ַה ְּת ִפ ִּ
ּיח ֶּכ ֶסף ,א ֹו ָּכל ָ ּד ָבר ַא ֵחרּ ְ ,בנַ ְר ִּתיק
ָאסּור לְ ַה ִנ ַ
ׁ
יליןִ .מ ָּמ ַתי ַמ ְחלִ ִיטים ֶש ַה ַנ ְּר ִּתיק הּוא
ַה ְּת ִפ ִּ
ילין? ְּובכֵ ןִ ,אם ַ ּב ַעל ַה ַנ ְּר ִּתיק
נַ ְר ִּתיק ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּ
ֵאינ ֹו ִמ ְת ַּכ ֵוּן לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש בּ ֹו ְ ּבאו ֶֹפן ָקב ַּוע לְ צו ֶֹר ְך
יליןֵ ,אין ְ ּבכָ ְך ְּכ ֵדי לְ ַה ְח ׁ ִשיבוֹ ְּכנַ ְר ִּתיק
ַה ְּת ִפ ִּ
יליןּ ,ומ ָּּותר לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש בּ וֹ ַ ּגם לִ ְצ ָרכִ ים
ְּת ִפ ִּ
ֲא ֵח ִריםַ ,וְרק ִאם הּוא ַמ ְחלִ יט לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש בּ וֹ
ילין ַ ּגם ִאם ָא ָדם ֵהכִ ין נַ ְר ִּתיק
ילין ֶ ּד ֶר ְך ֶק ַבע ,הּוא נֶ ְח ׁ ָשב נַ ְר ִּתיק ְּת ִפ ִּ
לִ ְת ִפ ִּ
אוֹפן ָקב ַּועֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ֲע ַדיִן הּוא ל ֹא ִה ְת ִחיל
לִ ְת ִפ ִּ
ילין ְּכ ֵדי לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש בּ וֹ ְ ּב ֶ
ילין ,לַ ֲהלָ כָ ה מ ָּּותר לוֹ לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש בּ וֹ
צוֹר ְך ַה ְּת ִפ ִּ
פוֹעל לְ ֶ
לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש בּ וֹ ְ ּב ַ
ילין.
לִ ְצ ָרכִ ים ֲא ֵח ִריםַ ,עד ׁ ֶשיַ ּ ְת ִחיל לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש בּ וֹ לַ ְּת ִפ ִּ

תעודת זהות  -תלמוד ישראלי
תלמוד ישראלי -הדף היומי לילדים,
מחבב ומנגיש את לימוד התלמוד,
מגביר אהבת תורה ומעצים את
התא המשפחתי והקהילתי.
הפרוייקט כולל -שבעה כרכים המקיפים
את כל דפי התלמוד עפ"י סדר הדף היומי,
עלונים שבועיים המופצים בעשרות אלפי
עותקים ,דף פייסבוק  60 ,סרטונים
בשיתוף ערוץ מאיר עם כוכבי
ב-
הילדים אסי וטוביה.
לפתיחת מוקד לימוד כקהילה או בית ספר
לפרטים :ענבל הלל רכזת פרויקטים
 | inbalh@medison.co.ilטל03-9250274 .
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מלחמת השחרור

מלחמת השחרור ,או מלחמת העצמאות ,פרצה בי"ז כסלו תש"ח (30
בנובמבר  ,)1947לאחר קבלת תוכנית החלוקה של האו"ם .למחרת
ההכרזה על הקמת מדינת ישראל ,פלשו לארץ צבאותיהם של מדינות
ערב .ישראל ניצחה במלחמה והנחילה מכה קשה לצבאות ערב ,בייחוד
לצבא המצרי .בעקבות המלחמה ישראל הרחיבה את גבולותיה מעבר
לאלה שנקבעו לה על פי תוכנית החלוקה ,ובהסכמי שביתת הנשק הכירו
מדינות ערב בפועל בגבולות החדשים הללו .המלחמה הסתיימה בפועל
בכ"ג תמוז תש"ט ( 20ביולי  ,)1949עם חתימת הסכם שביתת הנשק
האחרון עם סוריה .מספר
ההרוגים במלחמה
מהצד הישראלי היה
 6000איש ואישה,
מתוכם  2400אזרחים.
המספר הזה היווה
אחוז אחד מהאוכלוסיה
היהודית בארץ שמנתה
אז כ 600,000-איש.
ילדי קיבוץ דורות ליד משורין 'פרפר' של הגדוד השני,
חטיבת הנגב ,פלמ"ח (ארכיון הצילומים קק"ל)

שאלת
השבוע???
התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

 .1מנין למד התלמוד ׁ ֶש ִּמ ְצוַ ת
ַּתלְ מּוד ּתוֹ ָרה ְ ּגדוֹ לָ ה ַאף יוֹ ֵתר
ֵמ ַה ְק ָר ַבת ָק ְר ַ ּבן ַה ָּת ִמיד?
 .2מה טעמה של מצוות הווידוי?
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

חידות
 .1מיהו שבור מלכא?
 .2מיהם "עמוסי בטן"?.

דבר תורה לשולחן שבת
מספר פעמים מזהירה אותנו התורה לנהוג בכבוד עם האנשים שעובדים
עבורנו ,ולדאוג לשלם להם את שכרם בזמן ללא עיכוב" :ל ֹא ַת ֲע ׁשֹק ָשׂ כִ יר
ָענִ י וְ ֶא ְביוֹ ן ֵמ ַא ֶח ָ
יך אוֹ ִמ ֵ ּג ְר ָך ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ַא ְר ְצ ָך ִ ּב ׁ ְש ָע ֶר ָ
יךּ ְ ...ביוֹ מוֹ ִת ֵּתן ְשׂ כָ רוֹ
וְ ל ֹא ָתבוֹ א ָעלָ יו ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ִ ּכי ָענִ י הּוא וְ ֵאלָ יו הּוא נ ֵֹשׂ א ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ וְ ל ֹא יִ ְק ָרא
ָעלֶ ָ
יך ֶאל ה' וְ ָהיָ ה ְב ָך ֵח ְטא".
מדוע התורה כל כך הקפידה והזהירה דווקא על מצווה זו של תשלום שכר
הפועל בזמן? מסביר זאת הרמב"ן כך :שאם האדם לא יקבל את שכרו
באותו היום  -לא יהיה לו עם מה לקנות אוכל לאשתו וילדיו ,ולא יהיה להם
מה לאכול בלילה ,וחלילה הם עלולים למות ברעב .לכן הזהירה התורה את
המעסיק לשלם לו את השכר בזמן כי אלו הם ממש דיני נפשות ופיקוח
נפש עבור העני ומשפחתו.
אומנם בימינו משלמים שכר באופן שונה -בדרך כלל פעם בחודש -וגם
באופן הזה יש להקפיד לשלם תמיד את הזכר בזמן.

 .3מי הוכיח את יהושע בן נון?

 .4מי מת וקם לתחייה?

 .5מי זכה פעמיים בפרס ביטחון ישראל?
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