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ָבָנה ת ַהְלּ ְרּכַ ף מ"ב: ּבִ ַדּ

ָבָנה הֹוֶלֶכת  ֵמֶאְמַצע ַהחֹוֶדׁש, ַהְלּ
ִהיא ֶנֱעֶלֶמת ֵמֵעיֵנינּו  ְוֶנְחֶסֶרת ַעד ׁשֶ
ת ַהחֹוֶדׁש  ְתִחיַלּ סֹוף ַהחֹוֶדׁש. ִבּ ִליל ְבּ ָכּ
ָבָנה מֹוִפיָעה ֵמָחָדׁש, ְוָאנּו  א ַהְלּ ַהָבּ
ָרָכה  ָבָנה ְבּ ְמָבְרִכים ַעל ִחיּדּוׁש ַהְלּ

ָבָנה". ת ַהְלּ ְרַכּ ְמיּוֶחֶדת:"ִבּ

ָבָנה ֵיׁש ְלָבֵרְך לֹא  ת ַהְלּ ְרַכּ ֶאת ִבּ
את ְלַגְמֵרי ְוִהיא  ִהיא ִמְתַמֵלּ ׁשֶ ְך, ְכּ ְיאּוַחר ֵמֶאְמַצע ַהחֹוֶדׁש, ֲאָבל ַאַחר ָכּ

ָעא. ְך הֹורּו ַחְכֵמי ְנַהְרְדּ ר ְלָבֵרְך ָעֶליָה, ָכּ ה, ִאי ֶאְפׁשָ ָבר ֵאיָנּה ֲחָדׁשָ ְכּ

ִחים  ְבּ ָבָנה ָאנּו ְמׁשַ ת ַהְלּ ִבְרַכּ ָבָנה: ְבּ ת ַהְלּ ְרַכּ יר ֲחָלִקים ִמִבּ "י ַמְסִבּ ַרׁשִ
ָזּלֹות ְואֹוְמִרים: "חֹוק ּוְזַמן  ַמִים - ַהּכֹוָכִבים ְוַהּמַ ָ ִריַאת ְצָבא ַהׁשּ ַעל ְבּ
"ה ָקַבע ְלָכל ּכֹוָכב ַמְסלּול  ְפִקיָדם". ַהָקּבָ ּנּו ֶאת ּתַ א ְיׁשַ לֹּ ָנַתן ָלֶהם ׁשֶ

ּבֹו הּוא ָנע. ְמיּוָחד ְוָקבּוַע ׁשֶ

ה. ׁש ְלָבָנה ֲחָדׁשָ ְתַחֵדּ ָכל חֹוֶדׁש ּתִ ְבּ ׁש - "ׁשֶ ְתַחֵדּ ּתִ ָבָנה ָאַמר ׁשֶ "ְוַלְלּ

ה ְלַעם  יּנּוי ִחיָבּ ְפֶאֶרת ַלֲעמּוֵסי ָבֶטן"- "ֲעמּוֵסי ָבֶטן" הּוא ִכּ "ֲעֶטֶרת ּתִ
ְפֶאֶרת ְוִסיָמן טֹוב ְלַעם  ָבָנה הּוא ּתִ ִחיּדּוׁש ַהְלּ ָבִרים, ׁשֶ ָרֵאל ְוַכָוַּנת ַהְדּ ִיְשׂ
ֵעת  ָרֵאל ְבּ ְך ִיְשׂ ִהיא ֶנְחֶסֶרת, ָכּ ת ְלַאַחר ׁשֶ ׁשֶ ָבָנה ִמְתַחֶדּ ַהְלּ ם ׁשֶ ׁשֵ ְכּ ָרֵאל, ׁשֶ ִיְשׂ
ָרֵאל "ְלָפֵאר ְליֹוְצָרם".  לּות. אֹו-ָאז ִיְזּכּו ַעם ִיְשׂ ׁשּו ְלַאַחר ַהָגּ ה ִיְתַחְדּ אּוָלּ ַהְגּ
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ף מ"ג: ִויּדּוי ַדּ

ה.  ְתׁשּוָבה ִהיא ִמְצַות ֲעֵשׂ ֲאִמיַרת ִויּדּוי ַוֲחָזָרה ִבּ

יֹּאַמר  ֵסֶפר ַהִחיּנּוְך: "ִעְנַין ַהִוּיּדּוי ׁשֶ ב ּבְ ְך ִנְכּתָ ּכָ
א ה',  ְתׁשּוָבה: ָאָנּ חֹוֵזר ִבּ ֵעת ׁשֶ ָהָאָדם ָבּ
ָרה  ּפָ ׁש ַכּ ְך ָוָכְך, ִויַבֵקּ י ָכּ ְעּתִ ָחָטאִתי, ָעִויִתי ּוָפׁשַ
ִפי ַצחּות ְלׁשֹונֹו".  ָבר ְכּ ָדּ ַעל ַהֵחְטא ְוַיֲאִריְך ַבּ

ה  ּפֶ הֹוָדַאת ֶהָעוֹון ַבּ ְבּ ְצָוה: "ְלִפי ׁשֶ ֲעֵמי ַהּמִ ִמּטַ
הּוא ַמֲאִמין  ֶבת ַהחֹוֵטא ְוַדְעּתֹו ׁשֶ ה ַמֲחׁשֶ ֶלּ ְתַגּ ּתִ
ל  רּוְך הּוא ָכּ י ָגלּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני ָהֵאל ָבּ ֱאֶמת, ִכּ ֶבּ
ֵאיָנּה רֹוָאה.  ה ַעִין רֹוָאה ְכּ הּו, ְולֹא ַיֲעֶשׂ ַמֲעֵשׂ
ְפָרט ּוְבִהְתַנֲחמֹו  ַרת ַהֵחְטא ִבּ ם ִמּתֹוְך ַהְזָכּ ַגּ
ַעם ַאֶחֶרת, ְלַבל ִיְהֶיה  ּנּו יֹוֵתר ּפַ ָעָליו ִיָזֵּהר ִמּמֶ

י,  ַמֲעַשׂ י ְבּ ְלּתִ יִתי ְוִנְסַכּ זֹו ְוָכזֹו ָעִשׂ ִפיו ָכּ ֹיּאַמר ְבּ ל ּבֹו, ַאַחר ׁשֶ ִמְכׁשֹול ִנְכׁשָ
ְך ֵיָרֶצה ִלְפֵני ּבֹוְראֹו, ְוָהֵאל  ן, ּוִמּתֹוְך ָכּ א ָיׁשּוב ַלֲעׂשֹות ֵכּ לֹּ ר ׁשֶ ִיְהֶיה ִנְגָדּ

ּה". ֶדֶרְך זֹו ִיְזּכּו ָבּ ִרּיֹוָתיו ִהְדִריָכם ְבּ טֹוַבת ְבּ ַהּטֹוב ֶהָחֵפץ ְבּ

יּפּוִרים  יֹום ַהִכּ ה ְבּ ֵאינֹו ִמְתַוֶדּ יּפּוִרים. ִמי ׁשֶ ִרי - יֹום ַהִכּ ְלִמְצָוה זֹו ֵיׁש ְזָמן ִעיָקּ
ה. ֵמָאז ּוֵמעֹוָלם ָהיּו ְרִגיִלים ְלִהְתַוּדֹות ִעם ָאָדם חֹוֶלה  ל ִמְצַות ֲעֵשׂ יּטֵ ִבּ

א ֲעֹונֹו". לֹא ִויּדּוי ְוָנָשׂ "אֹוי לֹו ָלָאָדם ִאם ָימּות ְבּ ּנֹוֶטה ָלמּות, ְלִפי ׁשֶ ׁשֶ
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ַפל ַלּבֹור ּנָ ף מ"ה: ׁשֹור ׁשֶ ַדּ

ל ֲחֵברֹו ַחָיּב  ִזּיק ָממֹון ׁשֶ ּמַ ָאָדם ׁשֶ
ִהִזּיק. ֲאָבל  ֶ ם לֹו ֶאת ַמה ׁשּ ֵלּ ְלׁשַ
ָיַּדִים ִמְתַחֵיּב  ִהִזּיק ַבּ לֹא ַרק ָאָדם ׁשֶ
א ַאף ִאם ָממֹונֹו  ֶאָלּ לּוִמים,  ַתׁשְ ְבּ
ּלֹו, הּוא ִמְתַחֵיּב  ֹור ׁשֶ גֹון ַהׁשּ ִהִזּיק, ְכּ
לּוִמים. ֶאָחד ָהאֹוָפִנים ְלִחּיּוב  ַתׁשְ ְבּ
ה "ּבֹור". ָאָדם  לּום ְנִזיִקין ְמכּוֶנּ ׁשְ ּתַ

ֹור אֹו ֲחמֹור ֲחֵברֹו  ׁשּ גֹון ׁשֶ ים ּוְבָכְך הּוא ָגַרם ֶנֶזק, ְכּ ְרׁשּות ָהַרִבּ ָחַפר ּבֹור ִבּ ׁשֶ
ֵמי  ם ֶאת ְדּ ֵלּ ּבֹור ָוֵמת, הּוא ִמְתַחֵיּב ְלׁשַ ים ְלתּוּמֹו, ְוָנַפל ַבּ ְרׁשּות ָהַרִבּ ָהַלְך ִבּ
ַרק ִאם ָאֵכן ַהּבֹור ָהָיה ָעמֹוק ְוהּוא  א לֹוְמִדים, ׁשֶ ָבא ַקּמָ ֶכת ָבּ ַמּסֶ ֶזק. ְבּ ַהֶנּ
לּוִמים, ֲאָבל ִאם ַהּבֹור  ַתׁשְ ֵהָמה ַהּנֹוֶפֶלת ּבֹו, ִמְתַחְיִּבים ְבּ ָראּוי ְלָהִמית ְבּ
ן ּבֹור ֶזה  ֵכּ ֵהָמה, ׁשֶ ְך ָעמֹוק, ֵאין ִמְתַחְיִּבים ַעל ִמיַתת ַהְבּ ל ָכּ לֹא ָהָיה ָכּ
י הּוא  ּנּוַכל ִלְקּבֹוַע ִכּ ֵדי ׁשֶ ֵאיֶזה עֹוֶמק ִיְהֶיה ַהּבֹור ְכּ ָראּוי ְלַהִזּיק ְולֹא ְלָהִמית. ְבּ
-98 ס"מ. ָרה ְטָפִחים - ְכּ יעּור הּוא ֲעָשׂ ִ ַהׁשּ ַדף ֶזה ֶנֱאַמר ׁשֶ ָראּוי ְלָהִמית? ְבּ

א" בֹור ַמְלָכּ ף מ"ו: "ׁשְ ַדּ

ם  ׁשֵ ָפַרס ֶמֶלְך ָנְכִרי ְבּ ָנה ָמַלְך ְבּ ַבע ֵמאֹות ׁשָ ִלְפֵני יֹוֵתר ֵמֶאֶלף ּוׁשְ
יר  ׁשִ ֶלְך ַאְרְדּ ל ַהּמֶ יֹוֵתר ׁשֶ ר ְבּ ן ַהּמּוְכׁשָ בֹור ָהָיה ַהֵבּ א״ .ׁשְ בֹור ַמְלָכּ "ׁשְ
ְרֵסם  ֶלְך ִהְתּפַ בֹור ַהּמֶ בֹור ְלֶמֶלְך. ׁשְ יר ֶאת ׁשְ ׁשִ ה ַאְרְדּ ַחָיּיו ִמיָנּ ְועֹוד ְבּ
נּוּיֹות הּוא  ּמְ ה ִהְזַדּ ִמְלֲחמֹוָתיו, ּוְבַכּמָ ְזכּות ַהְצָלָחתֹו ְבּ ִהיְסטֹוְרָיה ִבּ ַבּ
יָסר.  ָבה ֶאת ַהֵקּ ָעִמים הּוא ׁשָ ַאַחת ַהּפְ ָלה ְלִצְבאֹות רֹוִמי. ְבּ ִהְנִחיל ַמּפָ

ייצור קני רובים במפעל של תע"ש, 1955 
)Wikipedia(

הקמת התעשייה הצבאית 
)תע"ש(

התעשייה הצבאית הישראלית נוסדה 
בשנת תרצ"ג )1933( וייצרה 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. 

מן ההיסטוריה

ְיָלה ַלּ ף מ"ד: ַמְלָאְך ּבַ ַדּ

ָרֵאל  ָרֵאל ְלֶאֶרץ ִיְשׂ ֵני ִיְשׂ ְכְנסּו ְבּ ִנּ ׁשֶ ְכּ
ֵבי ָהָאֶרץ, ֵהם ָצרּו  ים יֹוׁשְ ַעּמִ ְוִנְלֲחמּו ָבּ
צֹור  ֵעת ַהּמָ ה ַעל ָהִעיר ְיִריחֹו. ְבּ ִחָלּ ּתְ
ַחְרּבֹו  ַע ַמְלָאְך ׁשֶ ַעל ְיִריחֹו, ָרָאה ְיהֹוׁשֻ
ר  הּוא ַשׂ ָידֹו, ְוהּוא ָאַמר לֹו ׁשֶ לּוָפה ְבּ ׁשְ
ַע ַעל  ְלָאְך הֹוִכיַח ֶאת ְיהֹוׁשֻ ְצָבא ה'. ַהּמַ
ם  ְכּתֶ ֵני ֲחָטִאים: ִלְקַראת ֶעֶרב ִהְמׁשַ ׁשְ

ִמיד  ן ּתָ ם ָקְרַבּ ְך לֹא ִהְקַרְבּתֶ ֲאָרב ַעל ָהִעיר ְיִריחֹו ְללֹא צֹוֶרְך, ְוֵעֶקב ָכּ ּמַ ַבּ
ִלים  ּטְ ם ִמְתַבּ ֵאין ִמְלָחָמה, ַאּתֶ ְיָלה, ׁשֶ ַלּ יו, ַבּ ִים. זֹאת ָועֹוד: ַעְכׁשָ ין ָהַעְרַבּ ל ֵבּ ׁשֶ
ְלָאְך, ֵאיֶזה ֵחְטא ָחמּור  ַע ֶאת ַהּמַ ַאל ְיהֹוׁשֻ ה. ׁשָ יּמּוד ַהּתֹוָרה ְללֹא ִסיָבּ ִמִלּ
אן ְוֵאיֵלְך  ַע ּוִמָכּ יּטּול ּתֹוָרה. ִמָיּד ִהְתָחֵרט ְיהֹוׁשֻ ְלָאְך: ֵחְטא ִבּ יב ַהּמַ יֹוֵתר? ֵהׁשִ
ְלמּוד  ּתֹוָרה. ַהּתַ א ָהיּו עֹוְסִקים ַבּ ָמצֹור ַעל ְיִריחֹו, ֶאָלּ ילֹות ְבּ ֵלּ לֹא ָעַסק ַבּ
דֹוָלה ַאף יֹוֵתר  ְלמּוד ּתֹוָרה ְגּ ְצַות ּתַ ּמִ אן ֵיׁש ִלְלמֹוד ׁשֶ ָכּ ּמִ אֹוֵמר ׁשֶ

ִמיד. ן ַהּתָ ֵמַהְקָרַבת ָקְרַבּ
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ף מ"ז: ְמקֹום ְקבּוָרה ָראּוי ַדּ

א  לֹּ יד ׁשֶ ֵיּׁש ְלַהְקּפִ ְלמּוד ֶנֱאַמר ׁשֶ ּתַ ּבַ
ֵסֶפר ְמָלִכים  יק, ְבּ ָסמּוְך ְלַצִדּ ע ְבּ ִלְקּבֹור ָרׁשָ
ָעְסָקה  ים ׁשֶ ר ַעל ְקבּוַצת ֲאָנׁשִ ְמסּוּפָ
טּו  ׁשְ אֹוָתם ַהָיִּמים ּפָ ע. ְבּ ְקבּוַרת ָאָדם ָרׁשָ ִבּ
ה,  ָרֵאל, ְוִהֵנּ ֶאֶרץ ִיְשׂ דּוֵדי ְצָבא מֹוָאב ְבּ ְגּ
ע, ֵהִגיַח  ְקבּוַרת ָהָרׁשָ ִקים ִבּ עֹוָדם ִמְתַעּסְ ְבּ
ְבָרִנים  דּוֵדי ָהאֹוֵיב. ַהַקּ ֵמָרחֹוק ֶאָחד ִמְגּ

ְתחּו  ְפָטר, ֵהם ּפָ דּוד ּוִבְמקֹום ִלְכרֹות ְמקֹום ְקבּוָרה ַלִנּ ׁשּו ְמאֹוד ֵמַחָיֵּלי ַהְגּ ָחׁשְ
ע.  ִביא ֱאִליׁשָ ְמָעָרה זֹו ָהָיה ָקבּור ַהָנּ ם. ִבּ יחּוהּו ׁשָ ְמָעַרת ְקבּוָרה ַקֶיֶּמת ְוִהִנּ
ע ַעל ַרְגָליו ְוָיָצא ִמן  ע, ָקם ָהָרׁשָ ל ֱאִליׁשָ גּופֹו ׁשֶ ע ְבּ ת ָהָרׁשָ ַגע ַהּמֵ ָנּ ׁשֶ ִמָיּד ְכּ
ֵדי  ס ֶזה ִהְתַרֵחׁש ְכּ ֵנּ יר ׁשֶ ְלמּוד ַמְסּבִ חּוץ הּוא ָחַזר ָוֵמת. ַהּתַ ָעָרה, ְוַרק ַבּ ַהּמְ
יק. ע ְבָסמּוְך ְלַצִדּ ֵאין ָראּוי ִלְקּבֹור ָרׁשָ ֵני ׁשֶ קֹום, ִמּפְ ק ִמן ַהּמָ ֵלּ ע ִיְסּתַ ָהָרׁשָ ׁשֶ

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת סנהדרין  | מ״ו - מ״ח

ין? ִפיִלּ יק ַהּתְ ַנְרּתִ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ף מ"ח: ַהִאם מּוּתָ ַדּ

ים  ין, ְקדֹוׁשִ ָיּדּוַע, ֵסֶפר ּתֹוָרה, ְמזּוָזה ּוְתִפיִלּ ַכּ
ין  ִפיִלּ א ַרק ַהּתְ לֹּ א מֹוִסיף ׁשֶ ֵהם. ַרב ִחְסָדּ
ם  ה ַגּ ָ א נֹוֲהִגים ְקדּוׁשּ ים, ֶאָלּ ַעְצָמם ְקדֹוׁשִ ְבּ
ין. ָלֵכן  ִפיִלּ ּבֹו ׁשֹוְמִרים ֶאת ַהּתְ יק ׁשֶ ְרּתִ ַנּ ַבּ
יק  ַנְרּתִ ָבר ַאֵחר, ְבּ ל ָדּ ֶסף, אֹו ָכּ יַח ֶכּ ָאסּור ְלַהִנּ
יק הּוא  ְרּתִ ַהַנּ ַתי ַמְחִליִטים ׁשֶ ין. ִמּמָ ִפיִלּ ַהּתְ
יק  ְרּתִ ַעל ַהַנּ ין? ּוְבֵכן, ִאם ַבּ ִפיִלּ ל ּתְ יק ׁשֶ ַנְרּתִ
אֹוֶפן ָקבּוַע ְלצֹוֶרְך  ׁש ּבֹו ְבּ ּמֵ ּתַ ֵוּן ְלִהׁשְ ֵאינֹו ִמְתַכּ
יק  ַנְרּתִ יבֹו ְכּ ֵדי ְלַהְחׁשִ ָכְך ְכּ ין, ֵאין ְבּ ִפיִלּ ַהּתְ
ם ִלְצָרִכים  ׁש ּבֹו ַגּ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ין, ּומּוּתָ ִפיִלּ ּתְ
ׁש ּבֹו  ּמֵ ּתַ ֲאֵחִרים, ְוַרק ִאם הּוא ַמְחִליט ְלִהׁשְ

יק  ם ִאם ָאָדם ֵהִכין ַנְרּתִ ין ַגּ ִפיִלּ יק ּתְ ב ַנְרּתִ ֶרְך ֶקַבע, הּוא ֶנְחׁשָ ין ֶדּ ִלְתִפיִלּ
ֲעַדִין הּוא לֹא ִהְתִחיל  א ׁשֶ אֹוֶפן ָקבּוַע, ֶאָלּ ׁש ּבֹו ְבּ ּמֵ ּתַ ֵדי ְלִהׁשְ ין ְכּ ִלְתִפיִלּ
ׁש ּבֹו  ּמֵ ּתַ ר לֹו ְלִהׁשְ ין, ַלֲהָלָכה מּוּתָ ִפיִלּ פֹוַעל ְלצֹוֶרְך ַהּתְ ׁש ּבֹו ְבּ ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ין. ִפיִלּ ׁש ּבֹו ַלּתְ ּמֵ ּתַ ַיְּתִחיל ְלִהׁשְ ִלְצָרִכים ֲאֵחִרים, ַעד ׁשֶ

ֲהָלָכה.  דֹול ַבּ ִקי ָגּ בֹור ָלַמד ּתֹוָרה ְוָהָיה ָבּ ְ ׁשּ יֹוֵתר הּוא ׁשֶ ְפִליא ְבּ ָבר ַהּמַ ַהָדּ
ר לֹא ַאַחת  מֹו ִנְזַכּ מּוֵאל, ּוׁשְ ל ָהֲאמֹוָרא ׁשְ ר ׁשֶ ם ָהָיה ַמָכּ ֶלְך ַגּ בֹור ַהּמֶ ׁשְ
ּתֹוָרה ְלָכְך  בֹור ֶאת ַרב ָחָמא ֵמֵהיָכן ֵיׁש ֶרֶמז ַבּ ַאל ׁשְ ַעם ׁשָ ְלמּוד. ּפַ ּתַ ּבַ
ך? ְוַרב  ּתֹוָרה ַעל ָכּ ת ַבּ ן ֵאין ִמְצָוה ְמפֹוֶרׁשֶ ֵכּ ֵיּׁש ִלְקּבֹור ֵמִתים - ׁשֶ ׁשֶ
ַתק  א ְמאֹוד ַמּדּוַע ׁשָ ֵלּ ר ַיֲעֹקב ִהְתּפַ ָבר. ַרב ַאָחא ַבּ ָחָמא לֹא ָעָנה לֹו ָדּ

ר ְלָהִביא ְלָכְך ְרָאָיה ִמן ַהּתֹוָרה. ן ֶאְפׁשָ ֵכּ ַרב ָחָמא ְולֹא ָעָנה, ׁשֶ

ָעִמים  ֶרת ּפְ רּוּיֹות ֲאָחדֹות ְלָכְך: ַהּתֹוָרה ְמַסּפֶ יר ֶאְפׁשָ ְלמּוד ַמְזּכִ ַהּתַ
ָרה  ל ַאְבָרָהם ָקַבר ֶאת ָשׂ רּו, ְלָמׁשָ ְפְטרּו ִנְקְבּ ִנּ יִקים ׁשֶ ִדּ ַהַצּ ֲאָחדֹות ׁשֶ
ָמֵעאל ָקְברּו ֶאת ַאְבָרָהם ָועֹוד, ַוֲאִפיּלּו  ָלה, ִיְצָחק ְוִיׁשְ ְכּפֵ ְמָעַרת ַהּמַ ִבּ

נּו. ה ַרֵבּ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ָקַבר ֶאת ֹמׁשֶ "ה ִבּ ַהָקּבָ

על המפה
 שכונת בורוכוב  

שכונת בורוכוב הנמצאת באזור צפון-
מערב גבעתיים, היא השכונה הוותיקה 
ביותר מבין שש השכונות שהיו הבסיס 
השכונה,  גבעתיים.  העיר  להקמת 
 ,)1922 ( תרפ"ב  בשנת  שהוקמה 
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 
)Wikipedia, Avi1111( תלמה ילין

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 

, 60 סרטונים  עותקים, דף פייסבוק 
ב-  בשיתוף ערוץ מאיר עם כוכבי 

הילדים אסי וטוביה.

לפתיחת מוקד לימוד כקהילה או בית ספר
לפרטים: ענבל הלל רכזת פרויקטים 

inbalh@medison.co.il | טל.  03-9250274

תעודת זהות - תלמוד ישראלי
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בס"ד

ְצַות  ּמִ מנין למד התלמוד ׁשֶ  .1
דֹוָלה ַאף יֹוֵתר  ְלמּוד ּתֹוָרה ְגּ ּתַ

ִמיד? ן ַהּתָ ֵמַהְקָרַבת ָקְרַבּ

מה טעמה של מצוות הווידוי?  .2

סדר  נזיקין | מסכת סנהדרין מ"ב- מ"ח
 

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

דבר תורה לשולחן שבת
מספר פעמים מזהירה אותנו התורה לנהוג בכבוד עם האנשים שעובדים 
ִכיר  עבורנו, ולדאוג לשלם להם את שכרם בזמן ללא עיכוב: "לֹא ַתֲעׁשֹק ׂשָ
ָכרֹו  ן ׂשְ יֹומֹו ִתּתֵ ָעֶריָך... ּבְ ׁשְ ַאְרְצָך ּבִ ר ּבְ ְרָך ֲאׁשֶ ָעִני ְוֶאְביֹון ֵמַאֶחיָך אֹו ִמּגֵ
א ֶאת ַנְפׁשֹו ְולֹא ִיְקָרא  י ָעִני הּוא ְוֵאָליו הּוא ֹנׂשֵ ֶמׁש ּכִ ֶ ְולֹא ָתבֹוא ָעָליו ַהּשׁ

ָעֶליָך ֶאל ה' ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא". 

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.

*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.

חידות
1. מיהו שבור מלכא?

2. מיהם "עמוסי בטן"?.

3. מי הוכיח את יהושע בן נון?

4. מי מת וקם לתחייה? 

5. מי זכה פעמיים בפרס ביטחון ישראל? 
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1948/תש״ח
מלחמת השחרור

מלחמת השחרור, או מלחמת העצמאות, פרצה בי"ז כסלו תש"ח )30 
בנובמבר 1947(, לאחר 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 )20 ביולי 1949(, עם חתימת הסכם שביתת הנשק 

האחרון עם סוריה. מספר 
במלחמה  גים  ההרו
היה  הישראלי  מהצד 
אישה,  ו איש   6000
מתוכם 2400 אזרחים. 
ווה  הי הזה  המספר 
אחוז אחד מהאוכלוסיה 
היהודית בארץ שמנתה 

אז כ-600,000 איש.
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ת
/1948

שנה למדינת ישראל

ילדי קיבוץ דורות ליד משורין 'פרפר' של הגדוד השני, 
חטיבת הנגב, פלמ"ח )ארכיון הצילומים קק"ל(


