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מתולדותיו
נַֹח וולפובסקי

)תרנ"ה-תשמ"ז, 1895-1987(

נַֹח וולפובסקי ז"ל נולד ברוסיה ושירת 
בצבא הרוסי. הוא היה הקצין הזקן ביותר 
בצה"ל כאשר כיהן כקצין גינון ראשי, 
ובמסגרת תפקידו נטע יותר ממיליון 
עצים בישראל. בשנת תרפ"ב )1922( 
הצליח לברוח מרוסיה ועלה לארץ יחד עם 
קבוצת חיילים יהודים. נח התיישב בחדרה 
ועבד בפרדסים. במלחמת העולם השנייה 
שירת בצבא הבריטי, ולאחר מכן עזר 
לפליטות יהודיות להגיע לארץ. במלחמת 
העצמאות הוא פיקד על סוללת מרגמות 
בבאר שבע. בגיל 55 הוא התגייס שוב 
לצה"ל, וכיהן בתפקיד שהומצא עבורו 
– "קצין גינון ראשי", רכש אלפי שתילים 
ונטע אותם בבסיסים ברחבי הארץ. 
בעיקר השקיע בטיפוח חוות הגדנ"ע 

באר אורה, שם 
היה ידוע בכינוי 
"סבא נח". בשנת 
 )1984 ( תשמ"ד 
אות  לו  הוענק 
הנשיא למתנדב. 
נח וולפובסקי ז"ל 

נפטר בגיל 92. 
נח וולפובסקי
https.he.wikipedia.org.w.index.(
 )php.curid1192207
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באתר חדשהתחדשנו

התלמוד הישראליבקרו אותנו באתר

ף ע': ִהְלכֹות ַיִין ּדַ

ׁשּורֹות ְלַיִין.  ַדף ֶזה לֹוְמִדים ֲהָלכֹות ֲאָחדֹות ַהּקְ ּבְ

ְנָהָגיו הּוא  ֶאָחד ִמּמִ ֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה, ׁשֶ ַהֲהָלָכה ָהִראׁשֹוָנה עֹוֶסֶקת ּבְ
ֶעֶרב  ָאב: ּבְ ָעה ּבְ ׁשְ יֵני ּתִ ִתַּית ַיִין. ֲהָלָכה נֹוֶסֶפת ִמְתַיֶחֶסת ְלֶאָחד ִמּדִ ׁשְ
ה  ה ַאֲחרֹוָנה ִלְפֵני ַהּצֹום. ְסעּוּדָ ֳהַרִים אֹוְכִלים ְסעּוּדָ ָאב ַאַחר ַהּצָ ָעה ּבְ ׁשְ ּתִ
ַאֲחֶריָה ַמְפִסיִקים  ה ׁשֶ עּוּדָ ִהיא ַהּסְ ֵני ׁשֶ ה ַמְפֶסֶקת", ִמּפְ ה "ְסעּוּדָ זֹו ְמכּוּנָ
ר, ַוֲאִפיּלּו ֵאין  ׂשָ ְפֶסֶקת ֵאין ׁשֹוִתים ַיִין, ֵאין אֹוְכִלים ּבָ ה ַהּמַ עּוּדָ ּסְ ֶלֱאכֹול. ּבַ
ִלים ְוַגם  ָ ִגים ְמבּוּשׁ ם ּדָ ה זֹו. ֵאין אֹוְכִלים ּגַ ְסעּוּדָ יִלים ּבִ ְבׁשִ ֵני ּתַ אֹוְכִלים ׁשְ
ל. נֹוַהג ֶזה ִהיּנֹו ֵחֶלק ִמן ָהֲאֵבלּות ַעל  ִלים, ְלָמׁשָ ָ ּפּוֵחי ֲאָדָמה ְמבּוּשׁ ּתַ

ׁש. ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ חּוְרּבַ

ָאב ֵאין ׁשֹוִתים ַיִין ְוֵאין  ָעה ּבְ ׁשְ ְפֵני ּתִ ּלִ ָּיִמים ׁשֶ ָבר ּבַ ּכְ ָיֵמינּו נֹוֲהִגים ׁשֶ ּבְ
ל ֶאָחד ְלִפי ִמְנַהג ְמקֹומֹו. ר, ּכָ ׂשָ אֹוְכִלים ּבָ

ָעִתיד הּוא  ַלִים, מּוְבָטח לֹו ׁשֶ ל ַעל ְירּוׁשָ ְתַאּבֵ ל ַהּמִ ָאְמרּו ֲחָכִמים: ּכָ
ַלִים ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ְנַין ְירּוׁשָ ֵעת ּבִ ְמָחָתּה ּבְ ׂשִ ִלְראֹות ּבְ

מן התלמוד
סדר נזיקין, 

מסכת סנהדרין, דף ס"ג

"ויחל נַֹח איש האדמה ויטע כרם - אמר רב חסדא 
אמר רב עוקבא, ואמרי לה מר עוקבא אמר רבי זכאי: 

אמר לו הקב"ה לנח: נח, לא היה לך ללמוד מאדם 
הראשון, שלא גרם לו אלא יין?" 

הסבר: הדבר הראשון שעשה ֹנַח אחרי המבול 
הוא לעבוד את האדמה ולנטוע כרם. אמרו חכמים 
שעל כך הוכיח אותו הקב"ה, ואמר לו שהיה עליו 
ללמוד מאדם הראשון שהיין הוא מסוכן ועלול 
להחטיא את האדם. זאת משום שלדעת אותם 
חכמים העץ שאכל ממנו אדם הראשון היה גפן.

חמרא – יין
עסיק – עוסק
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ַחת יּדַ ף ע"א: ִעיר ַהּנִ ּדַ

ֶביָה ֵהֵחּלּו ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדה ָזָרה. ּתֹוׁשָ ל ְיהּוִדים, ׁשֶ ַחת ִהיא ִעיר ׁשֶ יּדַ ִעיר ַהּנִ

ַחת, ְוַהּסּוְגָיה  יּדַ ִעיר ַהּנִ ֶכת ֵיׁש סּוְגיֹות ֲאָחדֹות ָהעֹוְסקֹות ּבְ ּסֶ ַמֲהַלְך ַהּמַ ּבְ
ל ִעיר  ָלל" - ָהְרכּוׁש ׁשֶ ָ ל ַה"ּשׁ ַדף ֶזה ִמְתַיֶחֶסת ִלְפָרט ְמסּוָּים: ֶאת ּכָ ּבְ
ַמֲאַמר ַהּתֹוָרה:  ֵאׁש, ּכְ ַחת - אֹוְסִפים ְלַרֲחַבת ָהִעיר ְוׂשֹוְרִפים ּבָ יּדַ ַהּנִ
ָעָיה:  ָנּה ּבְ ַרְפּתָ ָבֵאׁש". ֲאָבל ֶיׁשְ ְקּבֹץ ֶאל ּתֹוְך ְרֹחָבּה ְוׂשָ ָלָלּה ּתִ ל ׁשְ "ְוֶאת ּכָ

רֹוף ְמזּוָזה. ים? ֲהֵרי ָאסּור ִלׂשְ ּתִ ִפְתֵחי ַהּבָ ּבְ זּוזֹות ׁשֶ ּמְ ַמה ַּיֲעׂשּו ּבַ

ֵּיׁש  ל ִעיר ׁשֶ ִאם ּכָ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ׁשֶ דֹול: ַרּבִ ְלמּוד לֹוְמִדים ִחיּדּוׁש ּגָ ּתַ ּבַ
רֹוף  ר ִלׂשְ ִאי ֶאְפׁשָ ַחת, ֵמַאַחר ׁשֶ יּדַ יֵני ִעיר ַהּנִ ּה ּדִ ּה ְמזּוָזה ֵאין נֹוֲהִגים ּבָ ּבָ
רֹוף ֶאת  ְך, ַמּדּוַע ַהּתֹוָרה ִציְּוָתה ִלׂשְ ּה - ִאם ּכָ ּבָ ְתֵבי ַהּקֹוֶדׁש ׁשֶ ֶאת ּכִ
ָבִרים? ָעָנה  ר ִיְהֶיה ְלַקֵּים ֶאת ַהּדְ ַחת, ִאם ְלעֹוָלם ִאי ֶאְפׁשָ יּדַ ִעיר ַהּנִ
ָכר  לּו ׂשָ ְּיַקּבְ ֵדי ׁשֶ ּתֹוָרה ּכְ בּו ּבַ לּו ִנְכּתְ ָבִרים ַהּלָ י ֶאְלָעָזר: ּדְ ְך ְוָאַמר ַרּבִ ַעל ּכָ

ַעל ִליּמּוד ַהּתֹוָרה.

זּוזֹות ֲאָבל ֶאת  חֹוְלִקים ְואֹוְמִרים: ָאֵכן ֵאין ׂשֹוְרִפים ֶאת ַהּמְ ִאים ׁשֶ ּנָ ֵיׁש ּתַ
ַחת. יּדַ ִעיר ַהּנִ ִעיר ּכְ ֶיֶתר ָהְרכּוׁש ׂשֹוְרִפים, ְוֵאין ְמִניָעה ִלְנהֹוג ּבָ
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בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת סנהדרין ע"ב- ע"ד

ם ֵרֶעָך" ף ע"ג: "לֹא ַתֲעמֹוד ַעל ּדַ ּדַ

ם  ל ְיהּוִדי: "לֹא ַתֲעמֹוד ַעל ּדַ ַהּתֹוָרה ַמְזִהיָרה ּכָ
ל ָאָדם רֹוֶאה ְלֶפַתע  ָּוָנה? ְלָמׁשָ ֵרֶעָך". ָמה ַהּכַ
ָנה,  ַסּכָ ֶלת ַעל ֲחֵברֹו ְוהּוא ּבְ ְקבּוַצת ׁשֹוְדִדים ִמְתַנּפֶ
הּוא רֹוֶאה ָאָדם  ַחָּיה ָרָעה ּתֹוֶקֶפת אֹותֹו, אֹו ׁשֶ אֹו ׁשֶ
ַנת ְטִביָעה - ָאסּור ַלֲעמֹוד ַעל ְמקֹומֹו ְסָתם,  ַסּכָ ּבְ
ֵפְך, ְוָלֵכן ָעָליו  ָ ם ֵרֵעהּו ָעלּול ְלִהיּשׁ ֲהֵרי ָחִליָלה ּדַ ׁשֶ
ִחּיּוב ֶזה  "ם אֹוֵמר ׁשֶ ְלַמֵהר ְלָהִחיׁש לֹו ֶעְזָרה. ָהַרְמּבַ
ַנת ְנָפׁשֹות  ֵעת ַסּכָ ָבִרים נֹוָסִפים. לֹא ַרק ּבְ ּכֹוֵלל ּדְ
א ֲאִפיּלּו ִאם ַקֶּיֶמת  ד, ֶאּלָ ָאסּור ַלֲעמֹוד ִמן ַהּצַ
ל  ּדֵ ּתַ ד ֶאת ָממֹונֹו, ַחָּיִבים ְלִהׁשְ ְּיהּוִדי ְיַאּבֵ ָנה ׁשֶ ַסּכָ
ל ְיהּוִדי,  ַבִית ׁשֶ ֵרָפה ּבְ ל, ִאם רֹוִאים ׂשְ ילֹו. ְלָמׁשָ ְלַהּצִ
י ָהֵאׁש.  ר ִלְמַכּבֵ ֵ ַחָּיִבים ְלַנּסֹות ְלַכּבֹוָתּה, אֹו ְלִהְתַקּשׁ
תּוַח  ח ְלָיד ַחּלֹון ּפָ ל ָחֵבר מּוּנָ ִאם רֹוִאים ֵסֶפר ׁשֶ
ֵדי  ם, ֵיׁש ִלְסּגֹור ֶאת ַהַחּלֹון ּכְ ׁשֶ עֹוֵמד ָלֶרֶדת ּגֶ ֵעת ׁשֶ ּבְ
ָבר. הֹוִסיָפה ַהּתֹוָרה  ּדָ ֶפר לֹא ִיְתַקְלֵקל, ְוַכּיֹוֵצא ּבַ ַהּסֵ ׁשֶ

ָכר  ם ֵרֶעָך ֲאִני ה'" - ה' ַמְבִטיַח ׂשָ ְצָוה ְוָאְמָרה: "לֹא ַתֲעמֹוד ַעל ּדַ סֹוף ַהּמִ ּבְ
יל. ד ְוֵאינֹו ַמּצִ עֹוֵמד ִמן ַהּצַ ן עֹוֶנׁש ְלִמי ׁשֶ יל ֶאת ֲחֵברֹו, ְוהּוא ִיּתֵ ּצִ ּמַ טֹוב ְלִמי ׁשֶ

ף ע"ד: ֵיָהֵרג ְוַאל ַיֲעבֹור ּדַ

ַלת ְנָפׁשֹות  ל ַהּתֹוָרה, ּוְלצֹוֶרְך ַהּצָ יּקּוַח ֶנֶפׁש ּדֹוֶחה ֶאת ּכָ ּפִ ַלְמרֹות ׁשֶ
ן  יִרים ְלחֹוֶלה ְמסּוּכָ ת, אֹו ַמּתִ ּבָ ַ ּשׁ ל ְלַהְזִמין ַאְמּבּוַלְנס ּבַ ר ְוָצִריְך ְלָמׁשָ מּוּתָ
לֹוׁש ֲעֵברֹות ֲחמּורֹות  ָנן ׁשָ ָכל זֹאת ֶיׁשְ יּפּוִרים, ְוַכּדֹוֶמה, ּבְ יֹום ַהּכִ ם ּבְ ֶלֱאכֹול ּגַ

סרקו ברקוד זה 
לצפייה בסרטון 

על סוגיה זו 

ייסוד חוות הגדנ"ע באר 
אורה

מפקד הגדנ"ע עקיבא עצמון תכנן 
להקים "מדינת נוער" בנגב, ורצה לעשות 
זאת סביב הבאר שקדחו חיל ההנדסה 
כדי לספק מים לאילת. הוא שיתף 
בתוכניתו את דוד בן גוריון ויגאל ידין, 
אך היא לא יצאה אל הפועל. בסופו של 
דבר, בשנת תש"י )1950( הגיעו אל 
"באר הנדסה" אנשי הסגל הראשונים 
של החווה לעתיד, שהייתה בשלבים 
מתקדמים של הקמה, והשלימו את 
הקמתה בסיוע חיל ההנדסה. כשבוע 
לאחר מכן הוטס לחווה מחזור ראשון 
של גדנ"עים. במסדר הפתיחה של 
המחזור הראשון, הוחלף שמה של 
החווה באופן רשמי לשם שהוצע על 
ידי ועדת השמות הממשלתית – באר 
אורה. על הנטיעות והנוי בחווה היה 
ממונה רב סרן נח וולפובסקי, "סבא 

נח", שהתגורר שם שנים רבות.

מן ההיסטוריה

ֶרת" ְחּתֶ ּמַ א ּבַ ף ע"ב: "ּבָ ּדַ

א  ָלל ַהּקֹוֵבַע: "ַהּבָ ּכְ ָבר ָעַסְקנּו ּבַ ּכְ
ַדף ֶזה  ם ְלָהְרגֹו". ּבְ ּכֵ ְלָהְרְגָך ַהׁשְ
ָלל ֶזה ִמן  לֹוְמִדים ֵהיָכן ְלֵמִדים ּכְ
ִדינֹו  ּתֹוָרה ּבְ ְך ֶנֱאַמר ּבַ ַהּתֹוָרה. ּוְבֵכן ּכָ
ֶרת  ְחּתֶ ּמַ א ּבַ ֶרת". ּבָ ְחּתֶ ּמַ א ּבַ ל "ּבָ ׁשֶ
ֵדי  חֹוֵתר - חֹוֵפר, ִמְנָהָרה ּכְ ב ׁשֶ ּנָ הּוא ּגַ
יָרה  ִית ְוִלְגנֹוב, ְוַהּתֹוָרה ַמּתִ ֵנס ַלּבַ ְלִהיּכָ

ָלל  ֶדֶרְך ּכְ י ַהּתֹוָרה ּבְ ַעל ּפִ ה ְלָכְך ִהיא ׁשֶ יּבָ ִית ַלֲהרֹוג אֹותֹו.  ַהּסִ ְלַבַעל ַהּבַ
ֲעדֹו, הּוא ַיֲהרֹוג  ב ּבַ ה ְלַעּכֵ יׁש ּבֹו ִויַנּסֶ ִית ַיְרּגִ ַעל ַהּבַ ִאם ּבַ ב ְמַתְכֵנן ׁשֶ ּנָ ַהּגַ
ַעל  א ַלֲהרֹוג ֶאת ּבַ ב ּבָ ּנָ ַהּגַ י ִלְקּבֹוַע ׁשֶ רּות זֹו, ּדַ ֵני ֶאְפׁשָ ִית. ִמּפְ ַעל ַהּבַ ֶאת ּבַ
ם ְלָהְרגֹו"  ּכֵ א ְלָהְרְגָך ַהׁשְ ִית: "ַהּבָ ִית. אֹוֶמֶרת ֵאפֹוא ַהּתֹוָרה ְלַבַעל ַהּבַ ַהּבַ
ִית  רּור ְלַבַעל ַהּבַ ב. אּוָלם ִאם ּבָ ּנָ ים ְוַלֲהרֹוג ֶאת ַהּגַ ר ְלָך ְלַהְקּדִ –  מּוּתָ
רֹוֶאה  ן ׁשֶ גֹון ּבֵ ב. ּכְ ּנָ ב ְלעֹוָלם לֹא ַיֲהרֹוג אֹותֹו, ָאסּור לֹו ַלֲהרֹוג ֶאת ַהּגַ ּנָ ַהּגַ ׁשֶ
ֵאין ָלָאב  ל ָסֵפק ׁשֶ י ֵאין ּכָ ָאִביו חֹוֵתר ְלֵביתֹו ִלְגנֹוב, לֹא ַיֲהרֹוג ֶאת ָאִביו, ּכִ ׁשֶ

ָבר ַאֵחר. ל ּדָ י ַאֲהַבת ָאב ְלֵבן ֲחָזָקה יֹוֵתר ִמּכָ נֹו, ּכִ ָּוָנה ַלֲהרֹוג ֶאת ּבְ ּכַ
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ָבא ר ַהּצָ ף ע"ה: ָצַרַעת ַנֲעָמן ׂשַ ּדַ

ר ְצָבא  ֲעָמן ׂשַ ּנַ ע, ֵאַרע ׁשֶ ִביא ֱאִליׁשָ ְתקּוַפת ַהּנָ ּבִ
ֶרֶתת,  ת ַנֲעָמן ָהְיָתה ְמׁשָ ָצַרַעת. ְלֵאׁשֶ ֲאָרם ָלָקה ּבְ
ָרֵאל, ְוִהיא ָאְמָרה ָלּה: "ָידּוַע  ה ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ה ְקַטּנָ ַיְלּדָ
ַלח  ִּיׁשְ ַרַעת. ִאְמִרי ְלַבְעֵלְך ׁשֶ י ֵיׁש ָמזֹור ַלּצָ ִלי ּכִ
ַרְעּתֹו.  א אֹותֹו ִמּצָ ע ְוהּוא ְיַרּפֵ ִביא ֱאִליׁשָ ה ַלּנָ ׁשָ ּקָ ּבַ
ָבִרים ְלַבְעָלּה, ְוהּוא  ת ַנֲעָמן ָאְמָרה ֶאת ַהּדְ ֵאׁשֶ
ָבִרים ְלֶמֶלְך ֲאָרם. ֶמֶלְך ֲאָרם  ֶהֱעִביר ֶאת ַהּדְ
ה,  ׁשָ ּקָ ב ּבַ ָרֵאל ִעם ִמְכּתַ ַלח ֶאת ַנֲעָמן ְלֶמֶלְך ִיׂשְ ׁשָ

ָעִמים  ַבע ּפְ ִּיְטּבֹול ׁשֶ ע הֹוָרה ְלַנֲעָמן ׁשֶ אֹו. ֱאִליׁשָ ִביא ְלַרּפְ ְּיַצֶּוה ַעל ַהּנָ ׁשֶ
ּלֹא  ל ַעל ַעְצמֹו ַנֲעָמן ׁשֶ ַרְעּתֹו. ֵמָאז ִקיּבֵ א ִמּצָ ְך ִנְתַרּפֵ ה ּכָ ָעׂשָ ֶ ן, ּוִמּשׁ ַּיְרּדֵ ּבַ
ר הּוא ְמַלֶּוה ֶאת  ֲאׁשֶ ּכַ ע: ׁשֶ ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֲאָבל הּוא ָאַמר ֶלֱאִליׁשָ
ֲחוֹות  ּתַ ֵרָרה ְוַגם הּוא ִיְצָטֵרְך ְלִהׁשְ ּלֹו, ֵאין לֹו ּבְ ֲאדֹונֹו ְלֵבית ָהֱאִליל ׁשֶ

לֹום. ת ׁשָ ִבְרּכַ ּנּו ּבְ ע ִנְפַרד ִמּמֶ ע לֹו, ֶוֱאִליׁשָ ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ַאֶחֶרת ְיבּוּלַ

נֹוְכִרי ֵאינֹו ְמצּוֶּוה ִלְמסֹור  ּנּו ׁשֶ ֵדי ִלְלמֹוד ִמּמֶ ה ֶזה, ּכְ ְלמּוד ֵמִביא ַמֲעׂשֶ ַהּתַ
ַנע  ָכל ֹזאת ִיּמָ ּבְ ע לֹא ָאַמר לֹו ׁשֶ ֲהֵרי ֱאִליׁשָ ֶאת ַנְפׁשֹו ַעל ִקיּדּוׁש ה', ׁשֶ

ֲחוֹות. ּתַ ִהׁשְ ִמּלְ
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ל רֹוֵצַח ינֹו ׁשֶ ף ע"ו: ּדִ ּדַ

מֹו ָיָדיו ָהַרג ֶאת ֲחֵברֹו  ּבְ ין, ולֹא ַרק רֹוֵצַח ׁשֶ ית ּדִ ִמיַתת ּבֵ רֹוֵצַח ַחָּיב ּבְ
ִים ְוָיכֹול ָלֵצאת  ּמַ ָאָדם ָטַבע ּבַ ְקֶרה ׁשֶ ּמִ א ֲאִפיּלּו ּבְ ִמְתַחֵּיב ִמיָתה - ֶאּלָ
ִים,  א ִאיׁש ַאְכָזר ּוָמַנע ֵמַהּטֹוֵבַע ְלהֹוִציא ֶאת ָהֹראׁש ֵמַהּמַ ַהחּוָצה, ַאְך ּבָ

ם הּוא ַחָּיב ִמיָתה. הּוא ָטַבע - ּגַ ַעד ׁשֶ

א ַרק לֹא  ִים, ֶאּלָ ָהִאיׁש ָהַאְכָזר לֹא ִהְכִניס ֶאת ַהּטֹוֵבַע ַלּמַ ַלְמרֹות ׁשֶ
י ֵכן הּוא ַחָּיב ִמיָתה. ָנַתן לֹו ָלֵצאת ֵמֶהם, ְוַאף ַעל ּפִ

ִלי ָהֶרַצח,  ין ָצִריְך ִלְבּדֹוק ֶאת ּכְ ית ּדִ ה ֶאת ֲחֵברֹו ַוֲהָרגֹו, ּבֵ הּו ִהיּכָ ִאם ִמיׁשֶ
יָתה ָהְיָתה  ַהּמִ יַח ׁשֶ ר ְלַהּנִ ָלל ֵאין הּוא ָעלּול ְלָהִמית ֶאְפׁשָ ֶדֶרְך ּכְ ִאם ּבְ ׁשֶ
ה אֹותֹו  ל הּוא ִהיּכָ ה. ָלֵכן, ִאם ְלָמׁשָ ּכָ ָדָבר ַאַחר חּוץ ֵמַהּמַ ְקׁשּוָרה ּבְ

יָתה. ה - ּפֹוְטִרים ֶאת ָהרֹוֵצַח ִמּמִ ֶאֶבן ְוִהיא ָהְיָתה ְקַטְנַטּנָ ּבְ

על המפה
באר אורה

באר אורה הוא יישוב קהילתי באזור 
הערבה, כ-20 ק"מ צפונית לאילת. 
ההתיישבות הראשונית במקום היתה 
באר  שנקרא  הגדנ"ע  בסיס  של 
אורה, בניגוד לשם הערבי של המקום, 
שפירושו "באר חושך". הבסיס פעל עד 
ראשית שנות ה-90, ולאחר מכן ננטש 
ונהרס. בשנת תשמ"ט )1989( החליטה 
הממשלה להקים יישוב במקום הבסיס, 
כדי לאכלס את הערבה ולקרב תושבים 
מהמרכז לנגב. אבן הפינה ליישוב הונחה 
בשנת תשס"א )2001(, ובשלב הראשון 
נבנו בו 24 בתים ומבני ציבור. כיום גרות 

ביישוב כ-90 משפחות.

ִפיכּות  יּלּוי ֲעָריֹות ּוׁשְ ֲעֵליֶהן ֶנֱאַמר "ֵיָהֵרג ְוַאל ַיֲעבֹור": ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּגִ ׁשֶ
לּו, ְולֹא  ה ַאַחת ִמן ָהֲעֵברֹות ַהּלָ ל, ִאם אֹוְמִרים ִליהּוִדי "ֲעׂשֵ ִמים. ְלָמׁשָ ּדָ
ַעת  "ׁשְ ָלל, ֲאָבל ּבִ ֶדֶרְך ּכְ ין ּבְ ְך ַהּדִ ים. ּכָ ַנֲהֹרג אֹוְתָך" - ָאסּור ְלַהְסּכִ
ּנֹוְכִרים  קּוָפה ׁשֶ ֵּיׁש ּתְ ׁשֶ ָמד"? ּכְ ְ ַעת ַהּשׁ ין ׁשֹוֶנה. ַמִהי "ׁשְ ָמד" ַהּדִ ְ ַהּשׁ
ְּוִנים ַלֲעקֹור ֵמֶהם ֶאת  י ֵהם ִמְתּכַ אֹוְמִרים ִליהּוִדים ַלֲעׂשֹות ֲעֵבָרה, ּכִ
ֶזה ִאם ֵהם מֹוִרים ִליהּוִדי ַלֲעבֹור ֲעֵבָרה ָעָליו ְלָסֵרב  ִמְקֶרה ּכָ ַהּתֹוָרה. ּבְ
ֵּים ֲהָלָכה זֹו ּוָמַסר ֶאת ַנְפׁשֹו, ְמַקֵּים ִמְצָוה  ּקִ ַוֲאִפיּלּו ַיַהְרגּו אֹותֹו. ְיהּוִדי ׁשֶ
ים  ְך ַהּדֹורֹות, ַרּבִ ֶמׁשֶ דֹול. ּבְ ָכרֹו ּגָ ם" ּוׂשְ ֵ ל "ִקיּדּוׁש ַהּשׁ יֹוֵתר ׁשֶ דֹוָלה ּבְ ּגְ
ם, ֵהם ּוְבֵני  ֵ עּו ָלמּות ַעל ִקיּדּוׁש ַהּשׁ ֵמֲאבֹוֵתינּו ִקְּימּו ִמְצָוה זֹו ְולֹא ִנְרּתְ
ים  ָתם. ֲאָנׁשִ ּלֹא ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדה ָזָרה אֹו ְלָהִמיר ֶאת ּדָ ֵביָתם, ּוִבְלַבד ׁשֶ

ים". ים "ְקדֹוׁשִ ה ְמכּוּנִ ֵאּלֶ

)Wikipedi, היישוב באר אורה- כיום )יעקב
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*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.

בזמן השואה היה האדמו"ר מצאנז-קלויזענבורג, רבי יקותיאל יהודה 
הלברשטאם זצ"ל, אסיר במחנה עבודה יחד עם יהודים רבים. 

ביום כיפור רצו הנאצים הרשעים להתעלל ביהודים, העמידו אותם ברחבה 
והציבו מולם סירים עם תבשילים חמים, שריחם נעים ומגרה. 

היו יהודים שלא עמדו בפיתוי ורצו לאכול, אולם האדמו"ר חיזק את כולם 
והורה להם לא להישבר, ולשמור על קדושת היום. ואכן יהודים רבים הצליחו 
להתאפק למרות הרעב החזק, ולא נתנו לשונאיהם את הסיפוק שבהעברתם 

על דתם.

ֶרת" ומה דינו? ְחּתֶ ּמַ א ּבַ מי זה "ּבָ  .1

מה צריך לעשות כדי לקיים את   .2
ם ֵרֶעָך"? מצוות "לֹא ַתֲעמֹוד ַעל ּדַ

ָמד"? ְ ַעת ַהּשׁ ַמִהי ההגדרה של "ׁשְ  .3

השלימו את החלקים החסרים בסיפור בהתאם 
למה שלמדנו בעלון!

נח וולפובסקי, הידוע בכינויו   
הסתובב יום אחד בחוות הגדנ"ע 

"באר                              ", 
כשלפתע הבחין בגנב הפורץ לאחד הבתים. 
בסכנה,  נמצא  הבית  שבעל  הבין  הוא 
ולכן עליו לעזור לו, כפי שנאמר בתורה: 

 ."                                         "
הוא מיהר אל הבית, וכשהגיע לשם שמע קול 
ירייה וראה את הגנב נופל מת. בעל הבית 
אמר: "אמנם רצח הוא אחת משלוש העבירות 
 החמורות, יחד עם               ו               , 

שעליהן נאמר "                                 ", 
אבל במקרה זה הגנב התכוון לפגוע בי וסיכן 
את חיי, לכן היה לי מותר לירות בו, שנאמר: 

הבא להרגך -                                   ".

השלם את החסר

70

1952/ תשי"ב
דוד בן גוריון

דוד בן גוריון )1886-1973, תרמ"ז-תשל"ד(. ראש הממשלה ושר 
הביטחון הראשון של מדינת ישראל. נולד בפולין ועלה לארץ בגיל 
20 במסגרת העליה השניה. היה פעיל במפלגת פועלי ציון, שמאוחר 
יותר התאחדה עם מפלגות אחרות והפכה למפא"י, שבן גוריון עמד 

בראשה. בשנות ה-20 הפך לאחד 
המנהיגים הבולטים של היישוב 
היהודי בארץ. בשנת 1935 )תרצ"ה( 
נבחר ליו"ר הסוכנות היהודית. פעל 
רבות להשגת הכרה בינלאומית 
בעצמאות ישראל ולהקמתו של 
צה"ל. ב-ה' באייר תש"ח קרא בן 
גוריון את מגילת העצמאות בטקס 
ההכרזה על הקמת מדינת ישראל. 
לאחר הקמת המדינה כיהן כראש 
הממשלה ושר הביטחון במשך 
מספר קדנציות, ולאחר מכן פרש 

ועבר לגור בקיבוץ שדה בוקר.

שי"ב
ת

 /1952

שנה למדינת ישראל

)Wikipedia, דוד בן-גוריון )הנס חיים פיין


