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דַּ ף פ"דֲ :עבוֹ ַדת ַהכּ ֲֹהנִ ים ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
ַהכּ ֲֹהנִ ים ֵהם ֵאלּ ּו ָה ְראּויִים לַ ֲעבוֹד ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ,אּולָ ם ל ֹא ָּכל ַהכּ ֲֹהנִ ים
ְּכ ׁ ֵש ִרים לָ ֲעבו ָֹדהּ ְ .ב ַדף זֶ ה לו ְֹמ ִדים דְּ ָב ִרים ֲא ָח ִדים ַה ּפו ְֹסלִ ים כּ ֲֹהנִ ים לָ ֲעבו ָֹדה:
ש ַער ר ׁ
כּ ֵֹהן ׁ ֶש ּ ְ ׂ
ֹאשוֹ ְמגּודָּ ל ּ ֶפ ַרע וְ כ ֵֹהן ׁ ֶשהּוא ׁ ָשתּוי ְ ּ -פסּולִ ים לָ ֲעבוֹ ָדהּ ַ .גם
כּ ֵֹהן ָט ֵמא אוֹ כּ ֵֹהן ׁ ֶש ֵאינוֹ לָ ׁ
בּוש בְּ ָכל ַא ְרבַּ ַעת בִּ גְ ֵדי ַה ְ ּכהּו ָּנה – ּ ְפסּולִ ים
"אוֹ
ׁ
אוֹ
בוֹדה הּוא כּ ֵֹהן נֵ ן .נֵ ן" הּוא ִּכינּּוי ֶשל
נוֹסף ַה ּ ָפסּול לָ ֲע ָ
לָ ֲעבוֹ ָדה .כּ ֵֹהן ָ
רוֹביו ,הּוא ְמכ ֶ ּּונה "אוֹ נֵ ן".
ַצ ַער ֲוַא ֵבלּותּ ַ .בּיוֹם ׁ ֶש ֵּמת לְ ָא ָדם ֶא ָחד ִמ ּׁ ִש ְב ַעת ְק ָ
בוֹדתוֹ ּ ְפסּולָ הּ ַ .ב ֲהלָ כָ ה זוֹ ׁיֵש ִחידּ ּׁוש,
כּ ֵֹהן אוֹ נֵ ן ׁ ֶש ָע ַבד ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשֲ ,ע ָ
עוֹבד ֲא ִפילּ ּו
ִּכי ַרק כּ ֵֹהן ֶה ְדיוֹט ֵאינוֹ ֵ
עוֹבד ְּכ ׁ ֶשהּוא אוֹ נֵ ן ֲא ָבל כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹל ֵ
ַ ּב ֲאנִ ינּותָ .אכֵ ן ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ְטרּו נָ ָדב ֲוַא ִביהּוא ְ ּביוֹם ֲה ָק ַמת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכןֲ ,א ִב ֶיהםַ ,א ֲהרוֹן
בוֹדת ַה ְּכה ָ ּּונה ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהּוא ָהיָה כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹל ַוְרק ֲא ֵח ֶיהם,
ַהכּ ֵֹהןִ ,ה ְמ ׁ ִש ְיך ַ ּב ֲע ַ
בוֹדה.
ֶאלְ ָעזָ ר ִוְא ָית ָמרֶ ׁ ,ש ָהיּו "כּ ֲֹהנֵ י ֶה ְדיוֹט"ָ ,ח ְדלּו ִמן ָה ֲע ָ

גּופ ּה"
"מלָ אכָ ה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְצ ִריכָ ה לְ ָ
דַּ ף פ"הְ :
יֶ ׁ ְשנָ ן ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים וְ ֵת ׁ ַשע ְמלָ אכוֹ ת ׁ ֶש ָאסּור לַ ֲעשׂ וֹ ת
ישהְ ,ק ִצ ָירהְּ ,ת ִפ ָירה ,הוֹ ָצ ָאה
בַּ ּׁ ַשבָּ ת ,לְ ָמ ׁ ָשלֲ ,ח ִר ׁ ָ
אכה בַּ ּׁ ַשבָּ ת
ֵמ ְר ׁשּות לִ ְר ׁשּות ,וָ עוֹ דָ .העוֹ ֶשׂ ה ְמלָ ָ
אופנִ ים
בְּ ׁשוֹ גֵ ג ִמ ְת ַחּיֵ ב ָק ְרבַּ ן ַח ָּטאתּ ְ .ב ַרם יֵ ׁש ָ
ׁ ֶש ָהע ֹו ֶ ׂ
שה ְמלָ אכָ ה ֵאינ ֹו ִמ ְת ַחּיֵב ְ ּב ָק ְר ָ ּבןִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵאינ ֹו
עו ֵֹבר ִא ּיסּור דְּ או ָֹרי ְָתאְּ ,כגוֹןִ ,מי ׁ ֶשע ֹו ֶ ׂ
שה ְמלָ אכָ ה ׁ ֶשל
ִקלְ קּול ָ ּ -פטּור .לְ דּוגְ ָמהַ :ה ּקוֹ ֵר ַע אוֹ שׂוֹ ֵרף ְ ּבגָ ִדים,
ַה ְמ ׁ ַש ֵ ּבר ֵּכלִ ים וְ כַ ּיוֹ ֵצא ַ ּבדָּ ָברּ ְ .ב ַדף זֶ ה לוֹ ְמ ִדים
גּופ ּה"
יכה לְ ָ
אכה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְצ ִר ָ
"מלָ ָ
ִּכי לְ ַד ַעת ַרבִּ י ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּגם ָהעוֹ ֶשׂ ה ְ
יסּור דְּ ַרבָּ נָ ן בִּ לְ ַבד.
ֵאינוֹ עוֹ ֵבר ִא ּ
יסּור ּתוֹ ָרה ֶא ָ ּלא ַעל ִא ּ
אכה ׁ ֶש ֵאינָ ּה נַ ֲע ֵשׂ ית
גּופ ּה"? ְמלָ ָ
יכה לְ ָ
אכה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְצ ִר ָ
"מלָ ָ
ַמה ִהיא ְ
יע ,לְ ָמ ׁ ָשל
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשצְּ ִר ִ
יכים אוֹ ָת ּה ֶא ָ ּלא ִהיא נוֹ ֲע ָדה לְ ַס ֵ ּלק דָּ ָבר ַמ ְפ ִר ַ
ִמי ׁ ֶשּיֵ ׁש לוֹ ַ ּב ַ ּביִת דָּ ָבר ַמ ֲעלֶ ה ַצ ֲחנָ הָ ,וְה ֵר ַיח ַמ ְפ ִר ַיע לוֹ ,וְ הּוא ַמ ֲע ִביר אוֹתוֹ
ֵמ ְר ׁשּות ַהּיָ ִחיד לִ ְר ׁשּות ָה ַר ִ ּבים ָ ּ -פטּורִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשלּ ֹא נִ זְ ַקק לְ כָ ְך ׁ ֶש ַה ֵח ֶפץ
יִ ׁ ְש ֶהה ִ ּב ְר ׁשּות ָה ַר ִ ּביםֶ ,א ָ ּלא ַרק ָר ָצה לְ ַס ְּלקוֹ ִמ ֵ ּביתוֹ .
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ֹאמר ה' ִמי י ְַפ ֶּתה ֶאת ַא ְח ָאב וְ י ַַעל וְ ִיּפֹל ְּב ָרמֹת
"וַ ּי ֶ
ּגִ לְ ָעד'..ויצא הרוח ויעמוד לפני ה' ...מאי רוח?
אמר רבי יוחנן :רוחו של נבות היזרעאלי"
אחרינא – אחר
דילמא – שמא

הסבר :בספר מלכים מסופר על הרוח שפיתתה
את נביאי השקר של אחאב ,כדי לגרום לו לעלות
למלחמה ברמות גלעד וליפול שם בקרב .חז"ל
אומרים שזו היתה רוחו של נבות היזרעאלי,
שנרצח בפקודתה של איזבל אשת אחאב ,כדי
שאחאב יוכל לרשת את כרמו.

מתולדותיו
ד"ר חיים יזרעאלי
תרנ"א-תרפ"ט)1891-1929 ,
ד"ר חיים יזרעאלי ז"ל
היה רופא המושבה
באר טוביה ונרצח בה
במאורעות תרפ"ט.
יזרעאלי נולד במינסק,
למד בישיבת טלז ולאחר ד"ר חיים יזרעלי
()Wikipedia
מכן למד רפואה בברלין.
במלחמת העולם הראשונה שירת כרופא
צבאי בצבא הרוסי .בשנת תרפ"ב ()1922
עלה לארץ וישב בתחילה ברמלה ,ולאחר
מכן בקהילה היהודית הקטנה בעזה ,שם
טיפל ביהודים ובערבים .בהמשך עבר
לבאר טוביה ,שהייתה המושבה היהודית
הסמוכה ביותר לעזה ,ונחשב ל"מוכתר"
הבלתי רשמי שלה .לפני מאורעות תרפ"ט
שררו יחסים טובים בין אנשי באר טוביה
לערבים בסביבה ,אולם בזמן המאורעות
תקף המון ערבי את המושבה .ד"ר יזרעאלי
נהרג מפגיעת כדור תוך כדי הגנה על
התושבים שהתבצרו ברפת ונקבר בבית
העלמין של היישוב.
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דַּ ף פ"ו :לִ ׁ ְש ַ ּכת ַה ָ ּגזִ ית
עּודים
ַ ּב ֲח ַצר ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ְ
ימ ׁשּו לְ יִ ִ
ּוב ַהר ַה ַ ּביִ ת ָהיּו ֵמ ֵעין ֲח ָד ִרים ׁ ֶש ּׁ ִש ְּ
ׁשוֹ נִ יםַ .א ַחד ַה ֲח ָד ִרים ַה ָ ּללּו כּ ּו ָּנה "לִ ׁ ְש ַ ּכת ַה ָ ּגזִ ית" .לִ ׁ ְש ַּכת ַה ָ ּגזִ ית ָהי ְָתה
ְ ּבנּויָ ה ֶח ְציָ ּה ְ ּב ׁ ֶש ַטח ָה ֲעזָ ָרה ֲ -ח ַצר ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ,וְ ֶח ְציָ ּה ְ ּב ַהר ַה ַ ּביִ ת.
יקר ִ ּכ ְמקוֹ ם מוֹ ׁ ַשב ַה ַּסנְ ֶה ְד ִריןַ .על ָּכךְ
ימ ׁ ָשה בְּ ִע ָ ּ
לִ ׁ ְש ַ ּכת ַה ָ ּגזִ ית ׁ ִש ְּ
ּוב
את ֶאל ַהכּ ֲֹהנִ ים ַהלְ וִ ּיִ ם וְ ֶאל ַה ּׁש ֵֹפט ֲא ׁ ֶשר יִ ְהיֶ ה
נֶ ֱא ַמר (דְּ ָב ִרים)ָ ָ " :
ָ
ַ ּבּיָ ִמים ָה ֵהם ָוְד ַר ׁ ְש ָּת וְ ִה ִ ּגידּו לְ ך ֵאת דְּ ַבר ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט… ִמן ַה ָּמקוֹ ם ַההּוא
ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַחר ה'" ִ -מ ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשּ ְ .ב ֵעת ׁ ֶש ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין דָּ נִ ים ֵהם ָהיּו
יוֹ ׁ ְש ִביםֵּ ,ומ ַא ַחר ׁ ֶש ָאסּור לָ ׁ ֶש ֶבת ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ֵהם ָהיּו יוֹ ׁ ְש ִבים ַ ּב ֵחלֶ ק
ׁ ֶשל לִ ׁ ְש ַּכת ַה ָ ּגזִ ית ׁ ֶש ָהיָ ה ְממ ָ ּּוקם ְ ּב ַהר ַה ַ ּביִ תּ ְ .ב ֵס ֶפר ַהכּ ּוזָ ִרי נֶ ֱא ַמר
ׁ ֶשּיְ ׁ ִש ַיבת ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ִה ְקנְ ָתה ִסּי ַּוע ִמ ּׁ ָש ַמיִ ם לְ ִפ ְס ֵק ֶיהם.
בְּ לִ ׁ ְש ַ ּכת ַה ָ ּגזִ ית ָהיּו עוֹ ְר ִכים ַ ּגם ֶאת ַהגּ וֹ ָרלוֹ ת ַעל ֲעבוֹ דוֹ ת ַה ְ ּכהּו ָּנה
ילת
יהם לָ ַמ ְדנּו בְּ ַמ ֶּסכֶ ת יוֹ ָמא ,וְ גַ ם ָהיּו ִמ ְת ּ ַפ ְּללִ ים בָּ ּה ֵחלֶ ק ִמ ְּת ִפ ַ ּ
ֲעלֵ ֶ
ׁ ַש ֲח ִרית בְּ ֵעת ַה ְק ָר ַבת ָק ְרבַּ ן ַה ָּת ִמיד.

טּומ ַאת ְמצוֹ ָרע
דַּ ף פ"זְ :
ִמי ׁ ֶשּיֵ ׁש לוֹ נֶ גַ ע ָצ ַר ַעתָ ,צ ִר ְ
יך לָ לֶ כֶ ת לַ כּ ֵֹהן ּולְ ַה ְראוֹת לוֹ ֶאת ַה ֶ ּנגַ עַ .הכּ ֵֹהן
"תזְ ִר ַיע" ָּכתּוב ַמה
בּ ֵוֹדק ִאם ַה ֶ ּנגַ ע ַה ֶּזה הּוא ָצ ַר ַעת אוֹ ל ֹאִּ ,כי ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ַּ
רוֹאה ׁ ֶשּיֵ ׁש לוֹ ָצ ַר ַעת,
ֵהם ַה ִּס ָ
ימנִ ים ַה ְמדּוּיָ ִקים ׁ ֶשל ָצ ַר ַעתִ .אם ַהכּ ֵֹהן ֶ
"ט ֵמא"ִּ ,ומּיָ ד ָה ִא ׁיש נִ ְהיֶ ה ָט ֵמא ְ ּבט ְּומ ַאת ָצ ָר ַעת.
אוֹמר לוֹ ָ :
הּוא ֵ
ְ
ֵמאוֹ תוֹ ֶרגַ ע הּוא ָצ ִריך לָ ׁ ֶש ֶבת ִמחּוץ לְ חוֹ ַמת ָה ִעיר ַעד ׁ ֶשיִ ְת ַר ּ ֵפא
ישהּו ,הּוא ָצ ִר ְ
יע לוֹ ׁ ֶשהּוא ָט ֵמא,
יך לְ הוֹ ִד ַ
ִמצָּ ַר ְע ּתוֹ  ,וְ ִאם הּוא רוֹ ֶאה ִמ ׁ ֶ
"ח ְ
(מ ְצוָה קס"ט) ַמ ְס ִ ּבירִּ ,כי ִמי ׁ ֶש ּׁיֵש לוֹ
ינּּוך" ִ
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶשּיִ ָּז ֵהר וְ ל ֹא יִ ַ ּגע בּ וֹ ַ .ה ִ
ְ
רוֹפא ֶא ָ ּלא לַ כּ ֵֹהןְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ָּכך הּוא ִיָבין ׁ ֶש ַה ֶ ּנגַ ע
נֶ גַ ע ָצ ַר ַעת ֵאינוֹ הוֹ לֵ ְך לָ ֵ
ְ
ִה ִ ּג ַיע ֵאלָ יו ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָע ַבר ֲע ֵברוֹת ּוכְ ֵדי ׁ ֶש ַה ֶ ּנגַ ע יָ סּור ִמ ֶּמנּּו הּוא ָצ ִריך לַ ֲחזוֹר
יוֹשב ִמחּוץ לָ ִעיר ְ ּבגַ ּפוְֹ ,מ ַה ְר ֵהר ִ ּב ְת ׁש ָּובהָ ,וְאז ַה ָ ּק ָ ּב"ה
ִ ּב ְת ׁש ָּובה .הּוא ׁ ֵ
ְמ ַר ּ ֵפא אוֹתוֹ ִמן ַה ָ ּצ ָר ַעת.

2

על המפה
באר טוביה
באר טוביה היא מושבה במישור
החוף הדרומי ,ממערב לקריית
מלאכי .המושבה הוקמה בערב יום
הכיפורים תרמ"ט ( )1889על אדמות
שרכש הברון רוטשילד .בתחילה נקראה
המושבה קסטינה ,על שם הכפר הערבי
הסמוך ,אך בהמשך הוחלט לקרוא לה
באר טוביה ,על שם באר מים שהייתה
במקום ונקראה בערבית ביר-א-תעביה.
היישוב ננטש בעקבות התנכלויות
הערבים והוקם מחדש כמה שנים
אחר כך .במאורעות תרפ"ט ננטשה
באר טוביה לאחר התקפת הערבים
על היישוב ,שבה נהרג ד"ר יזרעאלי,
והוקמה בשלישית בשנת תר"צ ()1930
על ידי אנשי השומר .כיום גרים בבאר
טוביה קרוב ל 1,000-תושבים ,והרפת
היא הענף המרכזי ביישוב.

באר טוביה ,לפני )Wikipedia( 1899
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דַּ ף פ"חִ :מ ְצוַ ת ׁ ִשכְ ָחה
יֶשנָ ן ׁ ָש ׁ
ּוֹהגוֹת ְ ּב ֵעת ַה ָ ּק ִציר
לוֹש ִמ ְצווֹת ַהנ ֲ
ְׁ
"פ ָאה"ּ ְ .ב ַה ִ ּג ַיע
"שכְ ָחה"ֵ ּ .
ַוְה ָ ּק ִטיף" :לֶ ֶקט"ִ ׁ .
ּ
יוֹצ ִאים ַהק ְוֹצ ִרים ֶאל
ֵעת ְק ִצ ַירת ַה ְּתב ָּואהְ ,
ַה ּ ָ ׂ
שדוֹת ִעם ַמ ָ ּגל
וְקוֹצ ִרים ֶאת ַה ְּתב ָּואה.
ְ
אוֹחזִ ים ְקב ַּוצת ִח ִּיטים
ְ ּב ָיָדם ָה ַא ַחת ֵהם ֲ
יפים ִעם ַה ַּמ ָ ּגל
ֶוְאת ָיָדם ַה ּׁ ְשנִ ּיָה ֵהם ְמנִ ִ
קוֹש ִרים ַיַחד ְקבּוצוֹת ׁ ִשיבּ וֹ לִ ים
ְ
וְקוֹצ ִרים ֶאת ַה ְּתב ָּואהִ .מ ּ ַפ ַעם לְ ַפ ַעם ֵהם ׁ ְ
ּ
ּ
"עוֹמ ִרים"ּ ְ .בסוֹף ַהּיוֹם ַה ָ ׂ
אוֹתם ַעל ַה ַק ְר ַקעֵ .א ֶ ּלה ֵהם
ש ֶדה ָמלֵ א
ַּומ ִ ּנ ִיחים ָ
ָ
עוֹב ִרים ְ ּבכָ ל ַה ּ ָ ׂ
עוֹמ ִר
עוֹמ ִרים ְּכ ֵדי
ָ
ָ
ים-עוֹמ ִריםַ ,וְע ָּתה ְ
ש ֶדה ְּומלַ ְּק ִטים ֶאת ָה ָ
עוֹמ ִריםַ ,ה ְמלַ ֵ ּקט
אוֹס ִפים ֶאת ָה ָ
לַ ֲה ִב ָיאם ֶאל ַהגּ ו ֶֹרןִ .אם ְ ּבסוֹף ַהּיוֹםּ ְ ,כ ׁ ֶש ְ
ילג ַעל עוֹ ֶמר ֶא ָחד וְ ׁ ָש ַכח לְ ָא ְספוֹ ָ -עלָ יו לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוַ ת ׁ ִש ְכ ָחהָ .אסּור
דִּ ֵ ּ
לוֹ לַ ֲחזוֹ ר לֶ ֱאסוֹ ף ֶאת ָהעוֹ ֶמר ׁ ֶשהּוא ׁ ָש ַכחֶ ,א ָ ּלא יַ ׁ ְש ִאיר אוֹ תוֹ לָ ֲענִ ּיִ ים.

דַּ ף פ"טֲ :ע ֵק ַדת יִ ְצ ָחק
"וַיְהי
ְּכ ׁ ֶש ַה ּת ָוֹרה ַמ ְת ִחילָ ה לְ ַס ּ ֵפר ַעל ֲע ֵק ַדת ְיִצ ָחק ִהיא ּפ ַוֹת ַחת ַ ּב ּ ָפסּוק ִ
ַא ַחר ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶ ּלה ָוְה ֱאל ִֹקים נִ ָּסה ֶאת ַא ְב ָר ָהם…"ּ ְ .ב ַדף זֶ ה ַה ַּתלְ מּוד
"א ַחר ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶ ּלה" – ַא ַחר ֵאילּו דְּ ָב ִרים? ְמס ּ ָּופר
ַמ ְסבִּ יר ָמה ַה ַ ּכּוָ נָ ה ַ
ַ ּב ַּתלְ מּוד ׁ ֶש ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ָע ָ ׂ
שה ְסעּודָּ ה ְ ּגדוֹ לָ ה ְּכ ׁ ֶשנּוֹ לַ ד ְיִצ ָחקּ ָ .בא ַה ּ ָ ׂ
ש ָטן
ִוְק ְט ֵרג לִ ְפנֵ י ַה ָ ּק ָ ּב"הַ :א ְב ָר ָהם עוֹ ֶ ׂ
שה ְסעּודָּ ה כּ ֹה ְ ּגדוֹ לָ ה וְ הּוא ל ֹא ִה ְק ִריב
ָּכל ָק ְר ָ ּבן לְ ָפנֶ ָיךֲ ,א ִפילּ ּו ל ֹא גּוֹ זָ ל ֶא ָחד! ָא ַמר ַה ָ ּק ָ ּב"ה לַ ּ ָ ׂ
ש ָטןַ :אל ְּת ַק ְט ֵרג ַעל
שה לְ ֶרגֶ ל ִ ׂ
ַא ְב ָר ָהם ׁ ֶש ֲה ֵרי ֶאת ַה ְּסעּודָּ ה כּ ָ ּּול ּה הּוא עוֹ ֶ ׂ
ש ְמ ָחתוֹ ְ ּב ְיִצ ָחקֲ ,וַא ִפילּ ּו
אוֹמר לוֹ לְ ַה ְק ִריב ֶאת ְיִצ ָחק ,הּוא ֲיַעלֶ ה אוֹתוֹ לְ ָק ְר ָ ּבןִ .מ ּ ְפנֵ י ַהדְּ ָב ִרים
ִאם ַ
יִצ ָחקַ .ר ִ ּבי לֵ וִי
ָה ֵא ֶ ּלה נִ ָּ
וְא ַמר לוֹ לַ ֲעקוֹד ֶאת ְ
יסה ַה ָ ּקבָּ "ה ֶאת ַא ְב ָר ָהם ָ
אוֹפן ַא ֵחרְ ׁ :יִש ָמ ֵעאל ִה ְת ּ ָפ ֵאר לִ ְפנֵ י ְיִצ ָחק ׁ ֶשהּוא נִ ּימוֹל ְ ּבגִ יל
ִה ְס ִ ּביר זֹאת ְ ּב ֶ
לוֹש ֶע ְ ׂ
ׁ ְש ׁ
ש ֵרה ׁ ָשנָ ה ְּכ ׁ ֶש ְּכ ָבר ָהיָה ָ ּגדוֹל וְ הּוא ִה ְס ִּכים לְ כָ ְךָ .א ַמר לוֹ ְיִצ ָחק:
ְ
גּּופי לְ ַה ָ ּק ָ ּב"הֲ ,אנִ י ֶא ְמסוֹר
ָמה ַא ָּתה ִמ ְת ּ ָפ ֵאר? ִאם ֶא ְצ ָט ֵרך לִ ְמסוֹר ֶאת ָּכל ִ
ְ ּב ִ ׂ
הוֹרה
יִצ ָחק לְ ׁ ְ
ש ְמ ָחה ַ -א ַחר ַהדְּ ָב ִרים ַה ָ ּללּו ׁ ֶשבֵּ ין ְ
יִש ָמ ֵעאלַ ,ה ָ ּקבָּ "ה ָ
יִצ ָחק.
לְ ַא ְב ָר ָהם לַ ֲעקוֹד ֶאת ְ

מן ההיסטוריה
הסליק בבאר טוביה
בשנת תרצ"ז ( )1937החליטו תושבי באר
טוביה להקים מבנים ציבוריים חדשים
ביישוב .במהלך הבנייה הוחלט להקים
בסביבת בית העם סליק שישמש לאכסון
נסתר של כלי נשק ותחמושת .באותה
תקופה סבלו התושבים מהתקפות
הערבים ,והחוק הבריטי אסר עליהם
להחזיק נשק ,ולכן נאלצו להסתיר את
כלי נשקים בדרכים יצירתיות .הסליק
הסודי הוקם בתחתית חדר השירותים
של המבנה ,מתחת לתא השירותים
האמצעי .בסליק הוטמנו עשרות כלי
נשק ,תחמושת כדורים וחומרי נפץ,
בהם השתמשו מדי פעם להגנת
היישוב .לאחר כחצי שנה גילה אחד
מהנערים ביישוב את מקום הסליק,
ומחשש שיתפרסם הדבר הועברו כלי
הנשק והתחמושת למקום אחר והסליק
ננטש.

קוביית הסליק של באר טוביה
(אפי אליאן )Wikipedia,

דַּ ף צ'ֵ :חלֶ ק לָ עוֹ לָ ם ַה ָ ּבא
"חלֶ ק" וְ הּוא עוֹ ֵסק
ַה ּ ֶפ ֶרק ָה ַא ַחד ָע ָשׂ ר ׁ ֶשל ַמ ֶּס ֶכת ַסנְ ֶה ְד ִרין ְמכּו ֶּנה ֵ
בְּ ִע ָ ּ
יחְּ ,ת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתים וְ ָהעוֹ לָ ם
יקר בְּ ִד ְב ֵרי ַא ָ ּג ָדה ֵמ ִענְ יְ נֵ י יְ מוֹ ת ַה ָּמ ׁ ִש ַ
ילת ַה ּ ֶפ ֶרק נֶ ֱא ַמר ׁ ֶש ְ ּב ֶד ֶר ְך ְּכלָ ל לְ כָ ל ָא ָדם ִמּיִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ׁיֵש
ַהבָּ אּ ִ .ב ְת ִח ַ ּ
וֹפר ְ ּבכָ ְך
ֵחלֶ ק לָ עוֹ לָ ם ַה ָ ּבאֲ ,א ִפילּ ּו לָ ְר ׁ ָש ִעיםְ ּ ,פ ָרט לַ ֲאנָ ׁ ִשים ֲא ָח ִדיםַ :הכּ ֵ
וֹפר ִ ּב ְת ִחּיַת ַה ֵּמ ִתיםִ ,מי ׁ ֶש ֵאינוֹ ַמ ֲא ִמין
ׁ ֶש ַה ּת ָוֹרה נִ ְּיתנָ ה ִמן ַה ּׁ ָש ַמיִםַ ,הכּ ֵ
ַ ּבה' ,וָעוֹדַ .ה ִּמ ׁ ְשנָ ה ְמ ָפ ֶר ֶטת ֲאנָ ׁ ִשים ְמסּו ִּיָמים ׁ ֶש ֵאין לָ ֶהם ֵחלֶ ק לָ עוֹ לָ ם
ַה ָ ּבאּ ֵ ,בינֵ ֶיהםָ :יָר ְב ָעם ֶ ּבן נְ ָבט ׁ ֶש ָח ָטא ֶוְה ֱח ִטיא ֶאת ַעם יִ ְ ׂ
בוֹדה
ש ָר ֵאל ַ ּב ֲע ָ
זָ ָרהּ ִ .בלְ ָעם ֶ ּבן ְ ּבעוֹר; ׁ ֶש ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ַ ּגם לַ ֲח ִס ֵידי א ּּומוֹת ָהעוֹ לָ ם ׁיֵש ֵחלֶ ק
לָ עוֹ לָ ם ַה ָ ּבאִּ ,ובלְ ָעם ָהיָה נָ ִביאִ ,מ ָּכל ָמקוֹם ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ָהיָה ָר ׁ ָשע ֵאין לוֹ
ֵחלֶ ק לָ עוֹ לָ ם ַה ָ ּבא.
3
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/1956תשי"ו

שנה למדינת ישראל

/1956תשי"ו
מבצע קדש

מבצע קדש ,המכונה גם "מלחמת סיני" ,היה מלחמה קצרה שהתקיימה
בין ישראל למצרים בשנת  .1956צרפת ובריטניה לחצו על ישראל לתקוף
את מצרים ,כדי שתהיה להן עילה לכבוש את סביבות תעלת סואץ ולשמור
על מעמדה הבינלאומי .המבצע נפתח בהצנחת גדוד צנחנים באזור
מעבר המיתלה .המבצע נמשך שמונה ימים ,ובמהלכו כבש צה"ל את חצי
האי סיני ,השמיד תשתיות צבאיות רבות ופגע בצבא המצרי .לאחר סיום
המלחמה פינתה ישראל את
כל השטח שנכבש .כתוצאה
ממבצע קדש הובטח חופש
השיט במפרץ אילת ,הוסר
האיום מצד הצבא המצרי
והמסתננים על הגבול
הדרומי ,ומעמדה הצבאי
של ישראל התחזק בעיני
העולם.
צנחנים ישראלים בהתארגנות לאחר הצניחה במעבר המיתלה
(אברהם ורד )Wikipedia,

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

גּופ ּה"?
"מלָ אכָ ה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְצ ִריכָ ה לְ ָ
 .1מהי ְ
 .2כיצד מקיימים את ִמ ְצוַ ת ׁ ִשכְ ָחה?
 .3מי ישבו בלִ ׁ ְש ַ ּכת ַה ָ ּגזִ ית ,מדוע הם ישבו
דווקא שם ,ומה הם עשו שם?
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!
 .1איזו מצווה מקיימים דווקא כאשר שוכחים
אותה ?

דבר תורה לשולחן שבת
אחד הפסוקים המרכזיים בפרשת בראשית הוא הפסוק המדבר על יצירת
מּותנּו וְ יִ ְרדּ ּו ִב ְדגַ ת ַהּיָ ם
האדם" :וַ ּי ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהים נַ ֲע ֶשׂ ה ָא ָדם ְ ּב ַצלְ ֵמנּו ִ ּכ ְד ֵ
ּובכָ ל ָה ֶר ֶמשׂ ָהר ֵֹמשׂ ַעל ָה ָא ֶרץ".
ְ
ּובעוֹ ף ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ַ
ּובכָ ל ָה ָא ֶרץ ְ
ּוב ְ ּב ֵה ָמה ְ
מהעובדה שהקב"ה השתמש במילה "נַ ֲע ֶשׂ ה" בלשון רבים ולא במילה
"אעשה" בלשון יחיד ,למד רש"י על גודלה של מידת הענווה" :ענותנותו
של הקב"ה למדנו מכאן ,לפי שהאדם הוא בדמות המלאכים ויתקנאו
בו ,לפיכך נמלך בהן ,וכשהוא דן את המלכים הוא נמלך בפמליא
שלו...לא נמנע הכתוב מללמד דרך ארץ ומדת ענוה ,שיהא הגדול
נמלך ונוטל רשות מן הקטן."..

 .2באיזו באר גר ד"ר יזרעאלי?

 .3איזה חלק לא קיבלו ירבעם בן נבט ובלעם
בן בעור?

 .4מי החביא כלי נשק מתחת לשירותים?

ה"כלי יקר" מביא את דברי הרמב"ן שכתב בשם רבי דוד קמחי שהקב"ה
אמר לארץ "נעשה"  -אני ואתה ,כי הארץ נתנה יבול חומרה כמו שנתנה
לשאר בעלי חיים ,והקב"ה נתן בו החלק הרוחני" .בצלמנו כדמותנו"  -היינו
שידמה האדם לשניהם  -בגופו לארץ

 4מייסד ועורך :מאיר יעקבסון | מנהל חינוכי ועורך :אבי רט | יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן | בחסות חברת

 | Talmudisraeli@Medison.co.ilטל ;03-9250250 .פקס03-9265608 .

|

תלמוד ישראלי

