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מתולדותיו
ד"ר חיים יזרעאלי

תרנ"א-תרפ"ט, 1891-1929(

ד"ר חיים יזרעאלי ז"ל 
המושבה  רופא  היה 
באר טוביה ונרצח בה 
תרפ"ט.  במאורעות 
יזרעאלי נולד במינסק, 
למד בישיבת טלז ולאחר 
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. 

ד"ר חיים יזרעלי
)Wikipedia(
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התלמוד הישראליבקרו אותנו באתר

ׁש ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ף פ"ד: ֲעבֹוַדת ַהּכֲֹהִנים ּבְ ּדַ

ל ַהּכֲֹהִנים  ׁש, אּוָלם לֹא ּכָ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ַהּכֲֹהִנים ֵהם ֵאּלּו ָהְראּוִיים ַלֲעבֹוד ּבְ
ָבִרים ֲאָחִדים ַהּפֹוְסִלים ּכֲֹהִנים ָלֲעבֹוָדה:  ַדף ֶזה לֹוְמִדים ּדְ ִרים ָלֲעבֹוָדה. ּבְ ׁשֵ ּכְ
ם  סּוִלים ָלֲעבֹוָדה. ּגַ תּוי - ּפְ הּוא ׁשָ ַרע ְוכֵֹהן ׁשֶ ל ּפֶ ַער רֹאׁשֹו ְמגּוּדָ ּשְׂ ּכֵֹהן ׁשֶ
סּוִלים  ה – ּפְ הּוּנָ ְגֵדי ַהּכְ ַעת ּבִ ָכל ַאְרּבַ ֵאינֹו ָלבּוׁש ּבְ ּכֵֹהן ָטֵמא אֹו ּכֵֹהן ׁשֶ
ל  יּנּוי ׁשֶ סּול ָלֲעבֹוָדה הּוא ּכֵֹהן אֹוֵנן. "אֹוֵנן" הּוא ּכִ ָלֲעבֹוָדה. ּכֵֹהן נֹוָסף ַהּפָ
ה "אֹוֵנן".  ְבַעת ְקרֹוָביו, הּוא ְמכּוּנֶ ִ ת ְלָאָדם ֶאָחד ִמּשׁ ּמֵ ּיֹום ׁשֶ ַצַער ַוֲאֵבלּות. ּבַ
ֲהָלָכה זֹו ֵיׁש ִחיּדּוׁש,  סּוָלה. ּבַ ׁש, ֲעבֹוָדתֹו ּפְ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ָעַבד ּבְ ּכֵֹהן אֹוֵנן ׁשֶ
דֹול עֹוֵבד ֲאִפיּלּו  הּוא אֹוֵנן ֲאָבל ּכֵֹהן ּגָ ׁשֶ י ַרק ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט ֵאינֹו עֹוֵבד ּכְ ּכִ
ן, ֲאִביֶהם, ַאֲהרֹון  ּכָ ׁשְ יֹום ֲהָקַמת ַהּמִ ְפְטרּו ָנָדב ַוֲאִביהּוא ּבְ ּנִ ׁשֶ ֲאִנינּות. ָאֵכן ּכְ ּבַ
דֹול ְוַרק ֲאֵחיֶהם,  הּוא ָהָיה ּכֵֹהן ּגָ ֵני ׁשֶ ה ִמּפְ הּוּנָ ֲעבֹוַדת ַהּכְ יְך ּבַ ַהּכֵֹהן, ִהְמׁשִ

ָהיּו "ּכֲֹהֵני ֶהְדיֹוט", ָחְדלּו ִמן ָהֲעבֹוָדה. ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר, ׁשֶ

מן התלמוד
סדר נזיקין, 

מסכת סנהדרין, דף פ"ט

"ַוּיֹאֶמר ה' ִמי ְיַפֶּתה ֶאת ַאְחָאב ְוַיַעל ְוִיּפֹל ְּבָרמֹת 
ִּגְלָעד..'ויצא הרוח ויעמוד לפני ה'... מאי רוח? 

אמר רבי יוחנן: רוחו של נבות היזרעאלי" 

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.

אחרינא – אחר
דילמא – שמא
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ֵאיָנּה ְצִריָכה ְלגּוָפּה" ף פ"ה: "ְמָלאָכה ׁשֶ ּדַ

ָאסּור ַלֲעׂשֹות  ע ְמָלאכֹות ׁשֶ ים ְוֵתׁשַ לֹוׁשִ ָנן ׁשְ ֶיׁשְ
ִפיָרה, הֹוָצָאה  ה, ְקִציָרה, ּתְ ל, ֲחִריׁשָ ת, ְלָמׁשָ ּבָ ַ ּשׁ ּבַ
ת  ּבָ ַ ּשׁ ה ְמָלאָכה ּבַ ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּות, ָועֹוד. ָהעֹוׂשֶ
ַרם ֵיׁש אוָפִנים  את. ּבְ ן ַחּטָ ׁשֹוֵגג ִמְתַחֵּיב ָקְרּבַ ּבְ
ֵאינֹו  ֵני ׁשֶ ן, ִמּפְ ָקְרּבָ ה ְמָלאָכה ֵאינֹו ִמְתַחֵּיב ּבְ ָהעֹוׂשֶ ׁשֶ
ל  ה ְמָלאָכה ׁשֶ עֹוׂשֶ גֹון, ִמי ׁשֶ אֹוָרְיָתא, ּכְ עֹוֵבר ִאיּסּור ּדְ
ָגִדים,  טּור. ְלדּוְגָמה: ַהּקֹוֵרַע אֹו ׂשֹוֵרף ּבְ ִקְלקּול - ּפָ
ַדף ֶזה לֹוְמִדים  ָבר.  ּבְ ּדָ ִלים ְוַכּיֹוֵצא ּבַ ר ּכֵ ּבֵ ַהְמׁשַ

ֵאיָנּה ְצִריָכה ְלגּוָפּה"  ה "ְמָלאָכה ׁשֶ ם ָהעֹוׂשֶ ְמעֹון ּגַ י ׁשִ י ְלַדַעת ַרּבִ ּכִ
ְלַבד. ָנן ּבִ ַרּבָ א ַעל ִאיּסּור ּדְ ֵאינֹו עֹוֵבר ִאיּסּור ּתֹוָרה ֶאּלָ

ית  ֵאיָנּה ַנֲעׂשֵ ֵאיָנּה ְצִריָכה ְלגּוָפּה"?  ְמָלאָכה ׁשֶ ַמה ִהיא "ְמָלאָכה ׁשֶ
ל  ָבר ַמְפִריַע, ְלָמׁשָ ק ּדָ א ִהיא נֹוֲעָדה ְלַסּלֵ ִריִכים אֹוָתּה ֶאּלָ ּצְ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ָבר ַמֲעֶלה ַצֲחָנה, ְוָהֵריַח ַמְפִריַע לֹו, ְוהּוא ַמֲעִביר אֹותֹו  ִית ּדָ ּבַ ֵּיׁש לֹו ּבַ ִמי ׁשֶ
ַהֵחֶפץ  ּלֹא ִנְזַקק ְלָכְך ׁשֶ ֵני ׁשֶ טּור, ִמּפְ ים - ּפָ ֵמְרׁשּות ַהָּיִחיד ִלְרׁשּות ָהַרּבִ

יתֹו. קֹו ִמּבֵ א ַרק ָרָצה ְלַסּלְ ים, ֶאּלָ ְרׁשּות ָהַרּבִ ֶהה ּבִ ִיׁשְ

חג סוכות 
שמח!
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סדר  נזיקין | מסכת סנהדרין פ"ו- פ"ז

ף פ"ז: טּוְמַאת ְמצֹוָרע ּדַ

ַגע. ַהּכֵֹהן  ֵּיׁש לֹו ֶנַגע ָצַרַעת, ָצִריְך ָלֶלֶכת ַלּכֵֹהן ּוְלַהְראֹות לֹו ֶאת ַהּנֶ ִמי ׁשֶ
תּוב ַמה  ְזִריַע" ּכָ ת "ּתַ ָפָרׁשַ י ּבְ ה הּוא ָצַרַעת אֹו לֹא, ּכִ ַגע ַהּזֶ ּבֹוֵדק ִאם ַהּנֶ
ֵּיׁש לֹו ָצַרַעת,  ל ָצַרַעת. ִאם ַהּכֵֹהן רֹוֶאה ׁשֶ יָמִנים ַהְמדּוָּיִקים ׁשֶ ֵהם ַהּסִ

טּוְמַאת ָצָרַעת. הּוא אֹוֵמר לֹו: "ָטֵמא", ּוִמָּיד ָהִאיׁש ִנְהֶיה ָטֵמא ּבְ

א  ִיְתַרּפֵ ֶבת ִמחּוץ ְלחֹוַמת ָהִעיר ַעד ׁשֶ ֵמאֹותֹו ֶרַגע הּוא ָצִריְך ָלׁשֶ
הּוא ָטֵמא,  הּו, הּוא ָצִריְך ְלהֹוִדיַע לֹו ׁשֶ ַרְעּתֹו, ְוִאם הּוא רֹוֶאה ִמיׁשֶ ִמּצָ
ֵּיׁש לֹו  י ִמי ׁשֶ יר, ּכִ ע ּבֹו. ַה"ִחיּנּוְך" )ִמְצָוה קס"ט( ַמְסּבִ ֵהר ְולֹא ִיּגַ ִּיּזָ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ַגע  ַהּנֶ ְך הּוא ָיִבין ׁשֶ ּכָ ֵדי ׁשֶ א ַלּכֵֹהן, ּכְ ֶנַגע ָצַרַעת ֵאינֹו הֹוֵלְך ָלרֹוֵפא ֶאּלָ
ּנּו הּוא ָצִריְך ַלֲחזֹור  ַגע ָיסּור ִמּמֶ ַהּנֶ ָעַבר ֲעֵברֹות ּוְכֵדי ׁשֶ ֵני ׁשֶ יַע ֵאָליו ִמּפְ ִהּגִ
"ה  ּבָ ְתׁשּוָבה, ְוָאז ַהּקָ ַגּפֹו, ְמַהְרֵהר ּבִ ב ִמחּוץ ָלִעיר ּבְ ְתׁשּוָבה. הּוא יֹוׁשֵ ּבִ

ָרַעת. א אֹותֹו ִמן ַהּצָ ְמַרּפֵ

ִזית ת ַהּגָ ּכַ ף פ"ו: ִלׁשְ ּדַ

ׁשּו ְלִיעּוִדים  יּמְ ִ ּשׁ ִית ָהיּו ֵמֵעין ֲחָדִרים ׁשֶ ׁש ּוְבַהר ַהּבַ ְקּדָ ית ַהּמִ ֲחַצר ּבֵ ּבַ
ִזית ָהְיָתה  ת ַהּגָ ּכַ ִזית". ִלׁשְ ת ַהּגָ ּכַ ה "ִלׁשְ לּו ּכּוּנָ ׁשֹוִנים. ַאַחד ַהֲחָדִרים ַהּלָ

ִית. ַהר ַהּבַ ׁש, ְוֶחְצָיּה ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ַטח ָהֲעָזָרה - ֲחַצר ּבֵ ׁשֶ נּוָיה ֶחְצָיּה ּבְ ּבְ

ְך  ְנֶהְדִרין. ַעל ּכָ ב ַהּסַ ְמקֹום מֹוׁשַ ר ּכִ ִעיּקָ ה ּבְ ׁשָ יּמְ ִזית ׁשִ ת ַהּגָ ּכַ ִלׁשְ
ר ִיְהֶיה  ֵֹפט ֲאׁשֶ ָבִרים(: "ּוָבאָת ֶאל ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ְוֶאל ַהּשׁ ֶנֱאַמר )ּדְ
קֹום ַההּוא  ט… ִמן ַהּמָ ּפָ ׁשְ ַבר ַהּמִ ידּו ְלָך ֵאת ּדְ ּתָ ְוִהּגִ ָּיִמים ָהֵהם ְוָדַרׁשְ ּבַ
ִנים ֵהם ָהיּו  ְנֶהְדִרין ּדָ ַהּסַ ֵעת ׁשֶ ׁש. ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ר ִיְבַחר ה'" - ִמּבֵ ֲאׁשֶ
ֵחֶלק  ִבים ּבַ ׁש ֵהם ָהיּו יֹוׁשְ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ֶבת ּבְ ָאסּור ָלׁשֶ ִבים, ּוֵמַאַחר ׁשֶ יֹוׁשְ
ֵסֶפר ַהּכּוָזִרי ֶנֱאַמר  ִית. ּבְ ַהר ַהּבַ ם ּבְ ָהָיה ְממּוּקָ ִזית ׁשֶ ת ַהּגָ ּכַ ל ִלׁשְ ׁשֶ
ַמִים ְלִפְסֵקיֶהם. ָ ׁש ִהְקְנָתה ִסּיּוַע ִמּשׁ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ְנֶהְדִרין ּבְ יַבת ַהּסַ ְּיׁשִ ׁשֶ

ה  הּוּנָ ם ֶאת ַהּגֹוָרלֹות ַעל ֲעבֹודֹות ַהּכְ ִזית ָהיּו עֹוְרִכים ּגַ ת ַהּגָ ּכַ ִלׁשְ ּבְ
ת  ִפיּלַ ּה ֵחֶלק ִמּתְ ִלים ּבָ ּלְ ֶכת יֹוָמא, ְוַגם ָהיּו ִמְתּפַ ַמּסֶ ֲעֵליֶהם ָלַמְדנּו ּבְ

ִמיד. ן ַהּתָ ֵעת ַהְקָרַבת ָקְרּבַ ֲחִרית ּבְ ׁשַ

על המפה
באר טוביה

במישור  מושבה  היא  טוביה  באר 
לקריית  ממערב  הדרומי,  החוף 
יום  מלאכי. המושבה הוקמה בערב 
הכיפורים תרמ"ט )1889( על 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.   

)Wikipedia( 1899 באר טוביה, לפני
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ף פ"ט: ֲעֵקַדת ִיְצָחק ּדַ

סּוק "ַוְיִהי  ּפָ ר ַעל ֲעֵקַדת ִיְצָחק ִהיא ּפֹוַתַחת ּבַ ַהּתֹוָרה ַמְתִחיָלה ְלַסּפֵ ׁשֶ ּכְ
ְלמּוד  ַדף ֶזה ַהּתַ ה ֶאת ַאְבָרָהם…". ּבְ ה ְוָהֱאלִֹקים ִנּסָ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַאַחר ַהּדְ
ר  ָבִרים? ְמסּוּפָ ה" – ַאַחר ֵאילּו ּדְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ָּוָנה "ַאַחר ַהּדְ יר ָמה ַהּכַ ַמְסּבִ
ָטן  א ַהּשָׂ ּנֹוַלד ִיְצָחק. ּבָ ׁשֶ דֹוָלה ּכְ ה ּגְ ה ְסעּוּדָ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעׂשָ ְלמּוד ׁשֶ ּתַ ּבַ
דֹוָלה ְוהּוא לֹא ִהְקִריב  ה ּכֹה ּגְ ה ְסעּוּדָ "ה: ַאְבָרָהם עֹוׂשֶ ּבָ ְוִקְטֵרג ִלְפֵני ַהּקָ
ַקְטֵרג ַעל  ָטן: ַאל ּתְ "ה ַלּשָׂ ּבָ ן ְלָפֶניָך, ֲאִפיּלּו לֹא ּגֹוָזל ֶאָחד! ָאַמר ַהּקָ ל ָקְרּבָ ּכָ
ִיְצָחק, ַוֲאִפיּלּו  ְמָחתֹו ּבְ ה ְלֶרֶגל ׂשִ ּה הּוא עֹוׂשֶ ה ּכּוּלָ עּוּדָ ֲהֵרי ֶאת ַהּסְ ַאְבָרָהם ׁשֶ
ָבִרים  ֵני ַהּדְ ן. ִמּפְ ִאם אֹוַמר לֹו ְלַהְקִריב ֶאת ִיְצָחק, הּוא ַיֲעֶלה אֹותֹו ְלָקְרּבָ
י ֵלִוי  "ה ֶאת ַאְבָרָהם ְוָאַמר לֹו ַלֲעקֹוד ֶאת ִיְצָחק. ַרּבִ ּבָ ה ַהּקָ ה ִניּסָ ָהֵאּלֶ
ִגיל  הּוא ִניּמֹול ּבְ ֵאר ִלְפֵני ִיְצָחק ׁשֶ ָמֵעאל ִהְתּפָ אֹוֶפן ַאֵחר: ִיׁשְ יר זֹאת ּבְ ִהְסּבִ
ים ְלָכְך. ָאַמר לֹו ִיְצָחק:  דֹול ְוהּוא ִהְסּכִ ָבר ָהָיה ּגָ ּכְ ׁשֶ ָנה ּכְ ֵרה ׁשָ לֹוׁש ֶעׂשְ ׁשְ
"ה, ֲאִני ֶאְמסֹור  ּבָ ל ּגּוִפי ְלַהּקָ ֵאר? ִאם ֶאְצָטֵרְך ִלְמסֹור ֶאת ּכָ ה ִמְתּפָ ָמה ַאּתָ
"ה הֹוָרה  ּבָ ָמֵעאל, ַהּקָ ין ִיְצָחק ְלִיׁשְ ּבֵ לּו ׁשֶ ָבִרים ַהּלָ ְמָחה - ַאַחר ַהּדְ ׂשִ ּבְ

ְלַאְבָרָהם ַלֲעקֹוד ֶאת ִיְצָחק.
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א ף צ': ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ּדַ

ה "ֵחֶלק" ְוהּוא עֹוֵסק  ֶכת ַסְנֶהְדִרין ְמכּוּנֶ ל ַמּסֶ ר ׁשֶ ֶרק ָהַאַחד ָעׂשָ ַהּפֶ
ִתים ְוָהעֹוָלם  ִחַּית ַהּמֵ יַח, ּתְ ׁשִ ָדה ֵמִעְנְיֵני ְימֹות ַהּמָ ִדְבֵרי ַאּגָ ר ּבְ ִעיּקָ ּבְ
ָרֵאל ֵיׁש  ָלל ְלָכל ָאָדם ִמִּיׂשְ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ ֶרק ֶנֱאַמר ׁשֶ ת ַהּפֶ ְתִחיּלַ א. ּבִ ַהּבָ
ָכְך  ים ֲאָחִדים: ַהּכֹוֵפר ּבְ ָרט ַלֲאָנׁשִ ִעים, ּפְ א, ֲאִפיּלּו ָלְרׁשָ ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ
ֵאינֹו ַמֲאִמין  ִתים, ִמי ׁשֶ ְתִחַּית ַהּמֵ ַמִים, ַהּכֹוֵפר ּבִ ָ ָנה ִמן ַהּשׁ ַהּתֹוָרה ִניּתְ ׁשֶ
ֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם  ים ְמסּוָּיִמים ׁשֶ ָנה ְמָפֶרֶטת ֲאָנׁשִ ׁשְ ה', ָועֹוד. ַהּמִ ּבַ
ֲעבֹוָדה  ָרֵאל ּבַ ָחָטא ְוֶהֱחִטיא ֶאת ַעם ִיׂשְ ן ְנָבט ׁשֶ יֵניֶהם: ָיָרְבָעם ּבֶ א, ּבֵ ַהּבָ
ם ַלֲחִסיֵדי אּוּמֹות ָהעֹוָלם ֵיׁש ֵחֶלק  ּגַ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ עֹור; ׁשֶ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ָזָרה. ּבִ
ע ֵאין לֹו  ָהָיה ָרׁשָ ל ָמקֹום ֵמַאַחר ׁשֶ א, ּוִבְלָעם ָהָיה ָנִביא, ִמּכָ ָלעֹוָלם ַהּבָ

א. ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ

הסליק בבאר טוביה
בשנת תרצ"ז )1937( החליטו תושבי באר 
טוביה להקים מבנים ציבוריים חדשים 
ביישוב. במהלך הבנייה הוחלט להקים 
בסביבת בית העם סליק שישמש לאכסון 
נסתר של כלי נשק ותחמושת. באותה 
התושבים מהתקפות  סבלו  תקופה 
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, 
להגנת  פעם  מדי  בהם השתמשו 
היישוב. לאחר כחצי שנה גילה אחד 
מהנערים ביישוב את מקום הסליק, 
ומחשש שיתפרסם הדבר הועברו כלי 
הנשק והתחמושת למקום אחר והסליק 

ננטש.

מן ההיסטוריה

קוביית הסליק של באר טוביה
)Wikipedia, אפי אליאן(

ְכָחה ף פ"ח: ִמְצַות ׁשִ ּדַ

ִציר  ֵעת ַהּקָ לֹוׁש ִמְצוֹות ַהּנֹוֲהגֹות ּבְ ָנן ׁשָ ֶיׁשְ
יַע  ַהּגִ ָאה". ּבְ ְכָחה". "ּפֵ ִטיף: "ֶלֶקט". "ׁשִ ְוַהּקָ
בּוָאה, יֹוְצִאים ַהּקֹוְצִרים ֶאל  ֵעת ְקִציַרת ַהּתְ
בּוָאה.  ל ְוקֹוְצִרים ֶאת ַהּתְ דֹות ִעם ַמּגָ ַהּשָׂ
ים  ָיָדם ָהַאַחת ֵהם אֹוֲחִזים ְקבּוַצת ִחיּטִ ּבְ
ל  ּגָ ִנָּיה ֵהם ְמִניִפים ִעם ַהּמַ ְ ְוֶאת ָיָדם ַהּשׁ

יּבֹוִלים  ִרים ַיַחד ְקבּוצֹות ׁשִ ַעם ְלַפַעם ֵהם קֹוׁשְ בּוָאה. ִמּפַ ְוקֹוְצִרים ֶאת ַהּתְ
ֶדה ָמֵלא  סֹוף ַהּיֹום ַהּשָׂ ה ֵהם "עֹוָמִרים". ּבְ ְרַקע. ֵאּלֶ יִחים אֹוָתם ַעל ַהּקַ ּוַמּנִ
ֵדי  ִטים ֶאת ָהעֹוָמִרים ּכְ ֶדה ּוְמַלּקְ ָכל ַהּשָׂ ה עֹוְבִרים ּבְ עֹוָמִרים-עֹוָמִרים, ְוַעּתָ
ט  אֹוְסִפים ֶאת ָהעֹוָמִרים, ַהְמַלּקֵ ׁשֶ סֹוף ַהּיֹום, ּכְ ַלֲהִביָאם ֶאל ַהּגֹוֶרן. ִאם ּבְ
ְכָחה. ָאסּור  ַכח ְלָאְספֹו - ָעָליו ְלַקֵּים ִמְצַות ׁשִ ג ַעל עֹוֶמר ֶאָחד ְוׁשָ יּלֵ ּדִ
ִאיר אֹותֹו ָלֲעִנִּיים. א ַיׁשְ ַכח, ֶאּלָ הּוא ׁשָ לֹו ַלֲחזֹור ֶלֱאסֹוף ֶאת ָהעֹוֶמר ׁשֶ



4

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת סנהדרין פ"ד- צ'

שאלת 
???השבוע

התשובות לשאלות נמצאות 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

*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.

אחד הפסוקים המרכזיים בפרשת בראשית הוא הפסוק המדבר על יצירת 
ְדמּוֵתנּו ְוִיְרּדּו ִבְדַגת ַהָּים  ַצְלֵמנּו ּכִ ה ָאָדם ּבְ האדם: "ַוֹּיאֶמר ֱאלִֹהים ַנֲעׂשֶ
ֵהָמה ּוְבָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל ָהֶרֶמׂש ָהֹרֵמׂש ַעל ָהָאֶרץ". ַמִים ּוַבּבְ ָ ּוְבעֹוף ַהּשׁ

ה" בלשון רבים ולא במילה  מהעובדה שהקב"ה השתמש במילה "ַנֲעׂשֶ
"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..". 

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 

ֵאיָנּה ְצִריָכה ְלגּוָפּה"? מהי "ְמָלאָכה ׁשֶ  .1

ְכָחה? כיצד מקיימים את ִמְצַות ׁשִ  .2

ִזית, מדוע הם ישבו  ת ַהּגָ ּכַ מי ישבו בִלׁשְ  .3
דווקא שם, ומה הם עשו שם?

1. איזו מצווה מקיימים דווקא כאשר שוכחים 
אותה ? 

2. באיזו באר גר ד"ר יזרעאלי? 

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

4. מי החביא כלי נשק מתחת לשירותים? 

חידות!

דבר תורה לשולחן שבת
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1956/תשי"ו
מבצע קדש

מבצע קדש, המכונה גם "מלחמת סיני", היה מלחמה קצרה שהתקיימה 
בין ישראל למצרים בשנת 1956. צרפת 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 
הגבול  על  והמסתננים 
הדרומי, ומעמדה הצבאי 
של ישראל התחזק בעיני 

העולם.

שי"ו
ת

/1956

שנה למדינת ישראל

צנחנים ישראלים בהתארגנות לאחר הצניחה במעבר המיתלה 
)Wikipedia, אברהם ורד(


