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יח
דַּ ף צ"חֶ :מלֶ ְך ַה ָּמ ׁ ִש ַ
ּובכָ ל ַהדּ וֹ רוֹ ת
ָה ֱאמּונָ ה בְּ ִב ַ
יאת ַה ָּמ ׁ ִש ַ
יח ִהי ָּנ ּה ֵחלֶ ק ִמיסוֹ דוֹ ת ַהּיַ ֲהדּותְ ,
הּודים ִקיּוּו וְ ִצ ּ
יחּ ֵ .בין ַהּיֶ ֶתר נִ כְ ָּתב ַ ּב ַּתלְ מּוד ׁ ֶשּיֵ ׁש זְ ָמן
יפּו לְ ִב ַ
יְ ִ
יאת ַה ָּמ ׁ ִש ַ
ּולהֲ ,א ָבל ִאם ַעם יִ ְ ׂ
יְמ ֵהר ֶאת
ׁ ֶש ָ ּק ַבע ַה ָ ּק ָ ּב"ה לַ ְ ּגא ָ ּ
ש ָר ֵאל יִ זְ ֶּכה – ַאזַ י ה' ַ
ּולה.
ַה ְ ּגא ָ ּ
בהלְ כוֹ ת ְּת ׁש ָּובה כּ וֹ ֵתב ׁ ֶש ַחכְ ֵמי יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל נִ ְת ַאּוּו וְ ִצ ּיפּו לִ ימוֹ ת
ָה ַר ְמ ַ ּב"ם ִ
ַה ָּמ ׁ ִש ַיח ל ֹא ְּכ ֵדי ׁ ֶשּיִ ׁ ְשלְ טּו ַעל ָּכל ָה ַע ִּמיםֶ ,א ָ ּלא ְּכ ֵדי ׁ ֶשא ּּומוֹ ת ָהעוֹ לָ ם
ַה ַּמ ְט ִרידוֹת או ָֹתנּו וְגו ְֹרמוֹת לְ ִב ּיטּול ּתו ָֹרה ַי ִ ּניחּו לָ נּו ,וְכָ ְך נּוכַ ל לִ לְ מוֹד ּתו ָֹרה
ש ֵאת ,לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצווֹ ת ַּומ ֲע ִ ׂ
ְ ּביֶ ֶתר ְ ׂ
שים טוֹ ִבים ,וְ לִ זְ כּ וֹ ת לְ ַחּיֵ י ָהעוֹ לָ ם ַה ָ ּבא.
ִמי יִ ְהיֶ ה ַה ָּמ ׁ ִש ַיח?
"מ ֶּז ַרע דָּ וִ דּ ַ ,ב ַעל ָחכְ ָמה יוֹ ֵתר ִמ ּׁ ְשלֹמֹה ,וְ נָ ִביא ָ ּגדוֹ ל
ָה ַר ְמ ַ ּב"ם כּ וֹ ֵתבִ :
ְ
ְ
אוֹ
יוֹ
בוֹ
ָקרוֹ ב לְ מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנּוּ .ולְ ִפיכָ ך יְ לַ ֵּמד ָּכל ָה ָעם וְ ֶרה ָתם דֶּ ֶרך ה' ,וְ יָ אּו
ָּכל ַהגּ וֹ יִ ים לְ ׁ ָש ְמעוֹ ".

talmudi

נו באתר
בקרו אותהישראלי
התלמוד

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת סנהדרין ,דף צ"ח
"אמרו לו :רבינו ,תן לנו אות .אמר להם :ולא כך
אמרתם לי שאין אתם מבקשין ממני אות? אמרו
לו :ואף על פי כן .אמר להם :אם כך  -יהפכו מי
מערת פמייס לדם ,ונהפכו לדם"
שייליה – שאל אותו
מערתא – מערה

הסבר :תלמידיו של רבי יוסי בן קסמא בקשו
ממנו אות על דבריו מתי יבוא המשיח .האות
שנתן להם היה שהמים במערת פמייס הפכו לדם.

על המפה
כּותם ַה ְ ּגדוֹ לָ ה ׁ ֶשל לוֹ ְמ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה
דַּ ף צ"ט :זְ ָ
ימּוד ַה ֶּזה לְ ַעם
עוֹסק ַ ּב ֲח ׁ ִשיבּות לִ ּ
ימּוד ַה ּת ָוֹרה ַּוב ְּתר ָּומה ׁ ֶשל ַה ִּל ּ
ַה ַּתלְ מּוד ֵ
יִ ְ ׂ
ימּוד ִּוב ְד ֵבקּות
ש ָר ֵאל .לוֹ ְמ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה ָהעוֹ ְס ִקים ִ ּב ְר ִצינּות ֶּוב ֱא ֶמת ְ ּבלִ ּ
ְ
ַ ּב ּתוֹ ָרה ּתוֹ ְר ִמים לְ רּוחוֹ ּולְ חוֹ ְסנוֹ ָהר ָּוחנִ י ׁ ֶשל ָה ָעם ַהּיְ ה ִּודיְּ ,ובכָ ך ֵהם
יע ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה ְמגִ ָ ּינה ַּומ ִ ּצילָ הְּ ,ור ָאיָ ה
מוֹפ ַ
ׁש ָּּות ִפים לְ ִקּיּום ָהעוֹ לָ םָּ .כ ְך ַ ּגם ִ
לְ כָ ְך זֶ ה ׁ ֶש ֲא ִפילּ ּו ַעל ַאנְ ׁ ֵשי ְסדוֹ ם ָה ָר ִעים וְ ַה ַח ָּט ִאים ָא ַמר ַה ָ ּקבָּ "ה
יקים הּוא יִ ְסלַ ח לָ ֶהם וְ ל ֹא
ׁ ֶש ִאם יִ ָּמ ְצאּו בִּ ְסדוֹ ם ַ ּכ ָּמה ֲאנָ ׁ ִשים ַצדִּ ִ
ימדּו ַחכְ ֵמי ַה ַּתלְ מּוד ׁ ֶש ַה ַ ּצדִּ ִיקים ָה ֲא ִמ ִּתּיִ ים
חּומ ָרהִ ,מ ָּכאן לִ ְ
יַ ֲענִ ׁ ֵ
ישם בְּ ְ
לוֹמ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה ֶ ּב ֱא ֶמת ַמ ִ ּצילִ ים ְּומגִ ִ ּינים ַעל ָּכל ָהעוֹ לָ ם.
וְ ְ

בניאס
בניאס הוא אתר ארכיאולוגי למרגלות
הר החרמון ,ובתוכו נמצאים מעיינות
מהם נובעים רוב מי נחל חרמון
הנקרא גם "בניאס" .נחל זה מספק
כרבע ממימי הירדן .בתקופה הכנענית
היה במערה מקדש לאל בעל גד.
בתקופה היוונית סגדו שם לאל פאן,
ולכן נקראה המערה "פניאס" ,שם
שבזמן התלמוד השתבש ל"פמיאס"
ומאוחר יותר בהשפעת הערבית הפך
ל"בניאס" .הורדוס בנה עיר גדולה
במקום ,שהתקיימה עד המאה ה,13-
ולאחר מכן הצטמצמה לכפר קטן .כיום
קיים באזור גן לאומי ,שמורת נחל חרמון,
ובמקום ישנם מסלולי טיולים רגליים,
בין נופי הטבע הקדומים של האזור ובין
השרידים הארכיאולוגיים מהתקופה
הצלבנית והרומית.

בניאס ()Wikipedia, gugganij
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"ס ָפ ִרים ַה ִחיצוֹ נִ ּיִ ים"
דַּ ף ק'ְ :
"ס ָפ ִרים ַה ִחיצוֹ נִ ים" -
ַחכְ ֵמי ַה ַּתלְ מּוד ִ ּב ְּתק ָּופ ָתם ִּת ְּיקנּו ִא ּ
יסּור ְק ִר ָיאה ַ ּב ְּ
וֹפ ִרים ׁ ֶש ּ ֵפ ְר ׁשּו ֶאת ּ ְפס ֵּוקי ַה ּתוֹ ָרה ְּככָ ל ָהעוֹ לֶ ה
ֵא ֶ ּלה ְס ָפ ִרים ׁ ֶש ִח ְ ּ
יברּו כּ ְ
יסּור
ַעל ר ָּוחם .יֵ ׁש ַ ּגם ְס ָפ ִרים ׁ ֶשל חוֹ ְק ִרים ַוְאנְ ׁ ֵשי ַמדָּ ע ׁ ֶש ִ ּנכְ לָ לִ ים ְ ּב ִא ּ
וֹפ ִרים ִ ּב ְב ִר ַיאת ָהעוֹ לָ ם ,וְכַ ּיוֹ ֵצא ַ ּבדָּ ָבר ,וְ ַה ּקוֹ ֵרא
זֶ ה ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְּמ ַח ְ ּב ֵר ֶיהם כּ ְ
ימ ׁ ֵש ְך ַא ַחר דַּ ְע ָּתם.
ָ ּב ֶהם ָעלּול לְ ִה ָּ
ַה ַּתלְ מּוד ַמזְ ִ ּכיר ַ ּגם ֶאת ֵס ֶפר "בֶּ ן ִס ָירא".
ּומה ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶש ָ ּכ ַתב?
ִמי הּוא בֶּ ן ִס ָירא ַ
אוֹמ ִריםִּ ,כי הּוא ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּנ ִביא יִ ְר ְמיָ הּו ,וְ הּוא ָּכ ַתב ֵס ֶפר ְמ ׁ ָשלִ ים ּובוֹ
יֵ ׁש ְ
ַ ּגם דִּ ְב ֵרי חוֹ כְ ָמה וְ יֵ ׁש לִ ְפ ָע ִמים ׁ ֶש ַה ַּתלְ מּוד ַמזְ ִּכיר ִצ ּיט ִּוטים ִמ ֵּס ֶפר זֶ ה.
יָמינּו ָא ַבד ֵס ֶפר ֶ ּבן ִס ָירא ֵוְאין לָ נּו ֶא ָ ּלא ְק ָט ִעים ׁ ֶש ּת ְּור ְ ּגמּו ִ ּב ֵידי ֶא ָחד
ְ ּב ֵ
ּ
ׁ
ׂ
ב
ל
ש
יו
א
צ
א
צ
ִמ ֶ ּ ֱ ָ ָ ֶ ֶ ּ ן ִס ָירא לַ ָש ָפה ַהיְ וָנִ ית.

דַּ ף ק"אִ :ט ּ
פּואי ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת
יפּול ְר ִ
ֲחזַ "ל ָ ּגזְ רּוֶ ׁ ,ש ִּמי ׁ ֶשחוֹ לֶ ה ַרק ְק ָצת וְ ל ֹא
ְ ּבאו ֶֹפן ְר ִצינִ י ֶ ׁ -ש ׁ ְּיִש ַּתדֵּ ל ל ֹא לִ ּיטוֹל ְּתר ָּופה
ַ ּב ּׁ ַש ָ ּבתִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֲח ָכ ִמים ָח ׁ ְש ׁשּו ׁ ֶש ָּמא
(יִט ַחן)
לְ ֶ
יִש ַחק ְ
צוֹר ְך ֲהכָ נַ ת ַה ְּתר ָּופה הּוא ׁ ְ
חו ָֹמ ִרים ׁ ֶש ּטו ֲֹחנִ ים ְּכ ֵדי לְ ָהכִ ין ְּתר ָּופה .לָ כֵ ן
ִּת ְּיקנּו ֲחכָ ִמיםֶ ׁ ,ש ַהחוֹ לֶ ה ְק ָצת ,ל ֹא יִ ַ ּקח
ְּתר ָּופה וְגַ ם ל ֹא י ֲַע ֶ ׂ
שה דְּ ַבר ְרפ ָּואה ַ ּב ּׁ ַש ָ ּבת.
ְ ּבנוֹ ֵ ׂ
שא זֶ ה נֶ ֱא ַמר ַ ּב ַּתלְ מּוד ׁ ֶש ִּמי ׁ ֶש ֵעינוֹ
ִה ְתנַ ּ ְפ ָחה  -מ ָּּותר לוֹ לְ ַה ִ ּנ ַיח ָעלֶ ָיה ְּכלִ י
ַמ ֶּתכֶ ת צ ֹונֵ ן ְּכ ֵדי לְ ָה ֵקל ֵמ ַה ְ ּנ ִפיחּות ו ְַה ְּכ ֵאב.
ַמדּ ַּוע?
ְ
פּואה,
הּותר ָ ּכך ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵאין נִ ָ ּ
יֵ ׁש ַמ ְס ִ ּב ִירים ׁ ֶש ַּ
יכר ׁ ֶשעוֹ ֶשׂ ה ֵכן לִ ְר ָ
ְ
עּולה ׁ ֶש ַ ּגם
יאים נוֹ ֲהגִ ים ָ ּכך לִ ְפ ָע ִמים ,וְ ָכל ּ ְפ ָ ּ
ׁ ֶש ֲה ֵרי ַ ּגם ֲאנָ ׁ ִשים בְּ ִר ִ
ׁ
עוֹ
ׁ
יאים נוֹ ֲהגִ ים בָּ ּה ל ֹא נֶ ֶא ְס ָרהִ .עם זֹאתַ ,מ ְד ִ ּגיש ַר ָ ּבן ִש ְמ ן ֶ ּבן
בְּ ִר ִ
ַ ּג ְמלִ ֵיאלֶ ׁ ,ש ֵאין לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש לְ כָ ְך ִ ּבכְ לִ י מ ְּוק ֶצה.

יצּול ַה ַּמלְ כּות ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל
דַּ ף ק"בִ ּ :פ ּ
לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ַטר ׁ ְשלֹמֹה ַה ֶּמלֶ ְךָ ,מלַ ְך ְר ַח ְב ָעם ְ ּבנוֹ ַּת ְח ָּתיו.
ִ ּב ְיק ׁשּו יִ ְ ׂ
יסיםֲ ,א ָבל
ש ָר ֵאל ׁ ֶש ַה ֶּמלֶ ְך ְר ַח ְב ָעם יָ ֵקל ֵמ ֲעלֵ ֶיהם ֶאת עוֹ ל ַה ִּמ ִּ
ְ
ְ
יפ ׁ ִשית וְ ל ֹא ִה ְס ִּכים לְ כָ ךֶ ,א ָ ּלא ָא ַמר לָ ֶהם:
ְר ַח ְב ָעם ָהלַ ך ַא ֲח ֵרי ֵע ָצה ִט ּ ְ
יסים יוֹ ֵתרּ ְ .באוֹ ָת ּה ֵעת
ַא ְד ַר ָ ּבה ַוְא ְד ַר ָ ּבהַ ,אכְ ִ ּביד ֲעלֵ יכֶ ם ֶאת עוֹ ל ַה ִּמ ִּ
ִה ְת ַא ְּספּו ׁ ִש ְב ֵטי יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ִ ּב ׁ ְשכֶ ם וַ ֲע ֶ ׂ
ש ֶרת ַה ּׁ ְש ָב ִטים ֶה ְחלִ יטּו לְ ָה ִקים
"מלְ כּות יִ ְשׂ ָר ֵאל" ,וְ ִה ְמלִ יכּו ֲעלֵ ֶיהם ֶאת יָ ָר ְב ָעם בֶּ ן
ַמ ְמלָ ָכה ֲח ָד ׁ ָשה ַ
ְ
ְ
שׂ
ּומלֶ ך יִ ְ ָר ֵאל.
הּודה ֶ
ּומאז ָהיּו ׁ ְשנֵ י ְמלָ ִכים ֶ -מלֶ ך יְ ָ
נְ ָבטָ ,
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מן ההיסטוריה
המאבק על הטיית מי
הירדן
בשנת תשכ"ה ( )1964החליטה ועידת
מדינות ערב לפגוע במשק המים
הישראלי באמצעות הטיית שניים
ממקורות הירדן ,החצבני והבניאס.
התוכנית היתה שסוריה תטה את
הבניאס ותחבר אותו לירמוך ,ואילו
לבנון תטה את החצבני עד לבניאס.
בכך תכננו לשלול מישראל כשליש
מכמות המים של המוביל הארצי.
ישראל הזהירה את הסורים שלא תשלים
עם פעולות אלה ,ותקפה את עבודות
ההטיה באש ארטילריה וטנקים כדי
להשמיד את הציוד המכני .בתגובה
הפגיזו הסורים את ישראל .סוריה לא
קיבלה ממדינות ערב תמיכה אווירית נגד
ישראל ,ובסופו של דבר נאלצה להפסיק
את עבודות ההטיה בשל ההתקפות
עליהן .לאחר מלחמת ששת הימים
עברו מקורות הירדן לשליטת ישראל.

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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י ָָר ְב ָעם ֶ ּבן נְ ָבט ָח ׁ ַש ׁש ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶשּיַ ֲעלּו ַעם ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל לִ יר ׁ ָּושלַ יִם לְ ַה ְק ִריב ָק ְר ָ ּבנוֹת,
ֵהם עוֹד ֲעלּולִ ים לְ ִה ְת ָח ֵרט ּולְ ַק ֵ ּבל ֲעלֵ ֶיהם ֶאת ְר ַח ְב ָעם ֶ ּבן ׁ ְשלֹמֹה לְ ֶמלֶ ךְ,
לְ ִפיכָ ְך הּוא ָא ַסר לַ ֲעלוֹ ת לָ ֶרגֶ ל וְ ֵה ִקים ֶעגְ לֵ י זָ ָהב וְ ִציּוָה לְ ַה ְק ִריב לָ ֶהם
ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ִ ּב ְמקוֹ ם ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ,וְכָ ְך הּוא ָ ּג ַרם לְ ַה ֲח ִטיא ֶאת ָה ַר ִ ּבים
אוֹמר ׁ ֶש ֵאין לוֹ ֵחלֶ ק לָ עוֹ לָ ם ַה ָ ּבא.
ַעד ׁ ֶש ַה ַּתלְ מּוד ֵ

מּוסר ַה ְשׂ ֵ ּכל ֵמ ַע ּמוֹ ן ּומוֹ ָאב
דַּ ף ק"גַ :
יסּור לִ ְבנוֹ ת יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל לְ ִה ָ ּינ ֵ ׂ
שא לְ גֵ ִרים
ְ ּב ַדף זֶ ה ַה ַּתלְ מּוד ַמזְ ִּכיר ֶאת ָה ִא ּ
ֵמ ַע ּמוֹ ן
"על דְּ ַבר ֲא ׁ ֶשר
ּומוֹאבַ .ט ַעם ָה ִא ּ
ָ
יסּור ְמפוֹ ָר ׁש ַ ּב ּתוֹ ָרה (דְּ ָב ִרים)ַ :
ְ
את ֶכם ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם וַ ֲא ׁ ֶשר
ל ֹא ִקדְּ מּו ֶא ְת ֶכם בַּ ֶ ּל ֶחם ַ
ּוב ַּמיִ ם בַּ דֶּ ֶרך בְּ ֵצ ְ
ָשׂ ַכר ָעלֶ ָ
יך ֶאת בִּ לְ ָעם בֶּ ן בְּ עוֹ ר ִמ ּ ְפתוֹ ר ֲא ַרם נַ ֲה ַריִ ם לְ ַקלְ לֶ ָּך".
יעה לָ נּו ִ ּב ְפס ִּוקים
מוֹד ָ
(מ ְצוָ ה תקס"א) כּ וֹ ֵתב ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה ִ
ֵס ֶפר ַה ִחינּ ְּוך ִ
ֵאלּ ּו ֶאת גּ ֶוֹדל ַמ ֲעלַ ת ְ ּג ִמילּות ֲח ָס ִדים ֵמ ַחד ִ ּג ָיסא ,וְ ַהחוֹ ָבה לְ ִה ְת ַר ֵחק
ִמ ִּמידּ וֹת ָרעוֹת ֵמ ִא ַיד ְך ִ ּג ָיסא .לָ כֵ ן ִצי ָּונּו ַה ָ ּק ָ ּב"ה לְ ִה ְת ַר ֵחק ְול ֹא לְ ִה ְת ַח ֵ ּבר
וָמיִ ם
לְ ַע ִּמים ֵא ֶ ּלה ׁ ֶש ָהיּו כּ ֹה מ ׁ ְּוש ָח ִתים ְּור ׁ ָש ִעים ַעד ׁ ֶש ֵּמ ֲאנּו לָ ֵתת לֶ ֶחם ַ
לְ ַעם ָ ּגדוֹ ל ,זְ ֵקנִ ים ,נָ ׁ ִשים וִ ילָ ִדיםַ ,ההוֹ לְ כִ ים ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר וְ עוֹ ְב ִרים ִ ּבגְ בּולָ ם,
וְ עוֹ ד ָ ׂ
שכְ רּו ֶאת ִ ּבלְ ָעם לְ ַק ְּללָ ם.

דַּ ף ק"דִ :ח ַידת ַה ָ ּג ָמל ָה ִעיּוֵ ר
ַה ַּתלְ מּוד ֵמ ִביא ָ ּב ַריְ ָתא
ַה ְמ ַס ּ ֶפ ֶר ת ַמ ֲע ֶ ׂ
שה
ית ן לִ לְ מוֹ ד
ׁ ֶש ִּמ ֶּמ נּ ּו נִ ָּ
ַעל ּ ִפ ְּיקח ָּותם ׁ ֶשל ׁ ְשנֵ י
יְ ה ִּודים.
ַמ ֲע ֶ ׂ
הּודים
שה ִ ּב ׁ ְשנֵ י יְ ִ
ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְשבּ ּו ְ ּביַ ד נוֹ כְ ִרי וְ הּוא
יכם ַ ּבדֶּ ֶר ְךָ ׁ .ש ַמע
הוֹ לִ ָ
ַה חוֹ ֵט ף ֶא ת ַא ַח ד
יתנּו צוֹ ֵעד ָ ּג ָמל ִעיּוֵ ר בְּ ֵעינוֹ
אוֹמר לַ ֲח ֵברוֹ  :בְּ ֶמ ְר ַחק ָמה ֵמ ִא ָּ
ַה ּׁ ְשבּויִ ים ֵ
יכים אוֹ תוֹ ,
ּושנֵ י ֲאנָ ׁ ִשים מוֹ לִ ִ
ָה ַא ַחתַ ,על ַ ּגבּ וֹ נֹאד יַ יִ ן וְ נֹאד ׁ ֶש ֶמןְ ׁ ,
הּודי וְ ֶא ָחד נוֹ ְכ ִרי.
ֶא ָחד יְ ִ
ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלא ַהחוֹ ֵטף וְ ׁ ָש ַאל אוֹ ָתם :זֹאת ִמ ַ ּניִ ן לָ כֶ ם?
יוֹד ִעים ִמ ַּמה ּׁ ֶש ֵאינוֹ אוֹ כֵ ל ִמן
ֱה ׁ ִשיבּוהּוֶ ׁ :ש ַה ָ ּג ָמל ִעיּוֵר ְ ּב ַעיִ ן ַא ַחת ָאנּו ְ
ָה ֲע ָ ׂ
ש ִבים ׁ ֶש ַ ּבדֶּ ֶר ְךֶ ,א ָ ּלא ִמ ַ ּצד ֶא ָחד ִ ּבלְ ַבדַּ ,כ ִ ּנ ְר ֶאה ֵאינ ֹו ַמ ְב ִחין ָ ּב ֲע ָ ׂ
ש ִבים
ׁ ֶש ַ ּב ַ ּצד ַה ּׁ ֵשנִ י.
ׁ ֶשהּוא נוֹ ֵ ׂ
יוֹד ִעים ִּכי זָ לְ גּו ִט ּיפוֹ ת ִמן ַה ּנֹאדוֹ ת,
שא נֹאד יַ יִ ן וְ נֹאד ׁ ֶש ֶמן ָאנּו ְ
ֶחלְ ָקן נִ ְבלְ עּו ַ ּבחוֹ ל וְ ֶחלְ ָקן נוֹ ְתרּו ֵמ ָעלָ יוַ .הּיַ יִ ן נִ ְבלַ ע ִמּיָ ד ,וְ ַה ּׁ ֶש ֶמן ָס ִמיךְ
וְ נוֹ ַתר יוֹ ֵתר זְ ָמן ַעל ַהחוֹ ל לִ ְפנֵ י ׁ ֶשהּוא נִ ְבלַ ע בּ וֹ .
מו ִֹסיף ַה ַּתלְ מּוד וְאו ֵֹמרֵ :מ ֵהיכָ ן י ְָדעּו ׁ ֶשמ ֹולִ יכֵ י ַה ָ ּג ָמל ָה ֶא ָחד ְיה ִּודי ו ְָה ַא ֵחר
נוֹ כְ ִרי? ִמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֵהם ִה ְב ִחינּו ׁ ֶש ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָצנ ַּוע וְ ַה ּׁ ֵשנִ י ֵאינוֹ ָצנ ַּוע.

מתולדותיו
רב אלוף צבי צור
(תרפ"ג-תשס"ד)1923-2004 ,
רב אלוף צבי צור ז"ל היה הרמטכ"ל
השישי ,חבר כנסת ומנכ"ל חברת
מקורות .צור נולד באוקראינה ,עלה
לארץ בגיל שנתיים עם משפחתו ,ושירת
בהגנה .במלחמת העצמאות הצטרף
לחטיבת גבעתי ומונה למפקד חטיבה
בגיל  26בלבד .בשנת תשכ"א ()1961
התמנה צור לרמטכ"ל ,ובתקופתו היה
עליו להתמודד בעיקר עם תקריות
הגבול מול הסורים .צור הכין את צה"ל
לאפשרות מלחמה מול צבאות ערב,
ורכש מטוסים ,טנקים וציוד שהעניקו
לצה"ל יתרון במלחמת ששת הימים.
לאחר פרישתו מצה"ל התמנה צור
למנכ"ל חברת מקורות האחראית על
משק המים בישראל .בהמשך כיהן
בתפקידים שונים במשרד הביטחון,
במשק ובתעשייה .הוא נפטר בשנת
תשס"ד ( .)2004בית הספר למ"כים של
צה"ל ,מחנה צור ,נקרא על שמו.

רב אלוף צבי צור
(גב' רחל צור תל אביב)Wikipedia ,
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שנה למדינת ישראל

/1959תשי"ט

/1959תשי"ט

ביטול תקופת הצנע

תקופת הצנע ,או מדיניות הקיצוב ,נמשכה בשנים  ,1949-1959ובאה לידי
ביטוי בעיקר בהגבלות על רכישת מזון ומוצרי צריכה .כל אזרח בישראל
קיבל פנקס עם נקודות ,שתמורתן יכול היה לקבל קיצבה קבועה של
מצרכי מזון בחנות מכולת מוגדרת .מטרתה של מדיניות זו היתה למנוע
עלייה תלולה במחירי המזון ,בעקבות הביקוש שנוצר בשל המוני העולים
חסרי האמצעים שהגיעו לארץ ,וכן למנוע היווצרות פערים חברתיים .עם
הזמן הלכה וגברה בציבור ההתנגדות לצנע ,הצורך בו הצטמצם ויעילותו
הלכה ופחתה .בעקבות
זאת צומצמו בהדרגה
מספר המוצרים
שעליהם חל הקיצוב,
והוא בוטל סופית על
ידי שר האוצר פנחס
ספיר בשנת .1959
המושג "תקופת הצנע"
הפך לביטוי גנאי למשהו
מיושן ולא מודרני.

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

 .1על פי דברי הרמב"ם  -מי ראוי להיות
המשיח?
 .2מדוע אסרה התורה להתחבר ולְ ִהי ָּנ ֵשׂ א
דווקא עם גֵ ִרים ֵמ ַע ּמוֹ ן ּומוֹ ָאב?
 .3איזו עצה לא הסכים ְר ַח ְב ָעם לקבל
ולשמוע מהעם? ומה הייתה התוצאה?
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

תור למצרכי מזון בקיצוב ,תל אביב1954 ,
(הנס חיים פיין)Wikipedia ,

מי אנחנו?
דבר תורה לשולחן שבת
ֹאמר ה'
כאשר הקב"ה מצווה על אברהם לעזוב את ארצו ומולדתו" :וַ ּי ֶ
ּומ ֵ ּבית ָא ִב ָ
יך ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר
ֶאל ַא ְב ָרם לֶ ְך לְ ָך ֵמ ַא ְר ְצ ָך ִ
ּומ ּמוֹ לַ ְד ְּת ָך ִ
ַא ְר ֶא ָּך" ,הוא גם מבטיח לו" :וְ ֶא ֶע ְשׂ ָך לְ גוֹ י ָ ּגדוֹ ל וַ ֲא ָב ֶרכְ ָך וַ ֲאגַ דְּ לָ ה ׁ ְש ֶמ ָך
וֶ ְהיֵ ה ְ ּב ָרכָ ה".
שאלו על כך חז"ל :מה פשר ההבטחה "וֶ ְהיֵ ה ְ ּב ָרכָ ה"? האם הכוונה היא
שאתה אברהם תהיה מבורך ,או שאתה תברך את האחרים?
עונה על כך רש"י" :והיה ברכה  -הברכות נתונות בידך ,עד עכשיו
היו בידי ,ברכתי לאדם ונח ,ומעכשיו אתה תברך את אשר תחפוץ".
דהיינו  -ההבטחה לאברהם היא שהוא יהיה מקור הברכות.
בהתאם לכך ממשיך רש"י ומסביר את הפסוק כולו'" :ואעשך לגוי
גדול'  -זה שאומרים 'אלהי אברהם'' ,ואברכך'  -זהו שאומרים 'אלהי
יצחק'' ,ואגדלה שמך' זהו שאומרים 'אלהי יעקב' ,יכול יהיו חותמין
בכולן? תלמוד לומר 'והיה ברכה'  -בך חותמין ולא בהם".

אנו שני מלכים קדומים
לשנינו יש שמות דומים.
לעם ישראל הם קשורים
אך זה לזה היינו אויבים מרים.
אחד מאיתנו דרש ממון רב
והשני עשה עגלים מזהב.
מי אנחנו?

ו-
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