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מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר נזיקין | מסכת סנהדרין ק"ה -קי"א
פרשת וירא | ט'-ט"ו בחשון ( 29לאוקטובר 4 -לנובמבר)

דַּ ף ק"הּ ַ :כ ֲעסוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּק ָ ּב"ה
בִּ לְ ָעם ָה ָר ׁ ָשע יָ ַדע ׁ ֶש ִאם הּוא רוֹ ֶצה ׁ ֶש ַה ְ ּקלָ לוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ יִ ְת ַקּיְ מּו ,הּוא
ָצ ִר ְ
יך לְ ַק ֵ ּלל בְּ אוֹ תוֹ ֶרגַ ע ׁ ֶשבּ וֹ ַה ָ ּקבָּ "ה כּ וֹ ֵעסּ ִ ,כ ְביָ כוֹ לּ ַ .כ ֲא ׁ ֶשר הּוא
ּובאוֹ תוֹ זְ ָמן הּוא ל ֹא
נִ ָּ
יסה לְ ַק ֵ ּלל ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ָ ּקבָּ "ה ִר ֵ
יחם ַעל בָּ נָ יו ְ
ָ ּכ ַעס ְ ּכלָ לּ ְ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא ָּתחּול ִקלְ לָ תוֹ ׁ ֶשל בִּ לְ ָעם.
ימןַ :ה ַּכ ְרבּ וֹ לֶ ת ָה ֲאד ָּּומה ׁ ֶשל
ֲחזַ "ל ְ
יֶשנוֹ ִס ָ
אוֹמ ִרים ׁ ֶש ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַה ָ ּק ָ ּב"ה כּ ֵוֹעס ׁ ְ
הוֹפכֶ ת לְ ֶצ ַבע לָ ָבן.
ַה ַּת ְרנְ גוֹ ל ֶ
יְהוֹש ַע ִ ּב ֵ ּיק ׁש
ְּל ַר ִ ּבי ׁ ֻ
יְהוֹש ַע ֶ ּבן לֵ וִי ָהיָה ׁ ָשכֵ ן ָר ׁ ָשע ׁ ֶש ִ ּצ ֵיער אוֹתוֹ ַרבּ וֹתַ ,וְר ִ ּבי ׁ ֻ
לְ ַק ֵ ּלל אוֹ תוֹ ְּכ ׁ ֶש ַה ָ ּק ָ ּב"ה כּ וֹ ֵעס .נָ ַטל ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַּת ְרנְ גוֹ ל ְּוק ׁ ָשרוֹ לְ ִמ ָּיטתוֹ
אז יְ ַק ֵ ּלל ֶאת ַה ּׁ ָשכֵ ן ָה ָר ׁ ָשע.וְ ִח ָּ
יכה ָמ ַתי ַּת ֲהפוֹ ְך ַּכ ְרבּ וֹ לְ ּתוֹ לִ לְ ָבנָ ה ,אוֹ ָ
יעה ַה ּׁ ָש ָעה נִ ְרדַּ ם ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַעַּ .כ ֲא ׁ ֶשר הּוא ִה ְתעוֹ ֵררָ ,א ַמר:
ְ ּב ַרםְּ ,כ ׁ ֶש ִה ִ ּג ָ
ַּכ ִ ּנ ְר ֶאה ֵאין ָראּוי לִ נְ הוֹ ג ָּכ ְך ִּומן ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ִ ּגלְ ְ ּגלּו ׁ ֶש ֵא ָר ֵדם.

הּודה
דַּ ף ק"ו :לֵ ב ָטהוֹ ר ׁ ֶשל ַרב יְ ָ
הּודה ַחי בְּ ָב ֶבל וְ הּוא בֶּ ן ַהדּ וֹ ר ַה ּׁ ֵשנִ י ׁ ֶשל ֲאמוֹ ָר ֵאי בָּ ֶבל .הּוא ָהיָ ה
ַרב יְ ָ
מּואל.
ּוש ֵ
ַּתלְ ִמ ָידם ׁ ֶשל ׁ ְשנַ יִ ם ִמ ְ ּגדוֹ לֵ י ָה ֲאמוֹ ָר ִאיםַ ,רב ׁ ְ
ְ
יש ַיבת ס ָּוראֵ ,א ֶצל ַרבַ .א ַחר ָּכךְּ ,כ ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ַטר
ִ ּב ְת ִח ָ ּ
ילה הּוא לָ ַמד ּתוֹ ָרה ִ ּב ׁ ִ
ַרב ,הּוא ׁ ָש ָהה ְּתק ָּופה ְק ָצ ָרה ַ ּביְ ׁ ִש ָיבה ׁ ֶש ָהיְ ָתה ָ ּב ִעיר הוֹ ֶצל ְ ּב ָב ֶבל ַוְא ַחר
ָּכ ְך ָע ַבר לִ לְ ֹ
מוֹד ַ ּביְ ׁ ִש ָיבה ׁ ֶשל ׁ ְשמ ֵּואלּ ִ ,בנְ ַה ְרדְּ ָעא.
ְ ּב ַדף זֶ ה ְמס ּ ָּופר ׁ ֶש ְ ּב ֵעת ֲע ִצ ַירת ְ ּג ׁ ָש ִמים דַּ י ָהיָ ה ְ ּבכָ ְך ׁ ֶש ַרב יְ ה ָּודה יוֹ ִריד
(הם ָהיּו
ֶאת נַ ֲעלוֹ ֵמ ֶרגֶ ל ַא ַחת ֵ
נוֹ ֲהגִ ים לַ ְחלוֹ ץ נַ ֲעלַ יִ ם ְ ּב ֵעת
ׁ ֶש ָ ּק ְבעּו ַּת ֲענִ ית ַעל ֲע ִצ ַירת
ְ ּג ׁ ָש ִמים (ּוכְ ָבר יָ ְרדּו ְ ּג ׁ ָש ִמיםִּ ,כי
ָּכל ָּכ ְך ֶה ְח ׁ ִשיבּוהּו ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם).
ָּכ ְך ָא ַמ ר ָר ָבאֶ ׁ ,ש ַחי ִּכ ׁ ְשנֵ י
דוֹרוֹת לְ ַא ַחר ַרב ְיה ָּודהֲ :אנַ ְחנּו,
הּוד ה ,יְ כוֹ לִ ים
עּומ ת ַר ב יְ ָ
לְ ַּ
לִ ְפ ָע ִמים לְ ִה ְת ַענּוֹת ּולְ ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל
ילה נִ ׁ ְש ַמ ַעת,
וְ ל ֹא ָת ִמיד ַה ְּת ִפ ָ ּ
ו ֲַא ִפילּ ּו ׁ ֶש ְ ּבלִ ּימּוד ַה ּתו ָֹרה ֲאנַ ְחנּו
ֲע ִד ִיפים ֵמ ַרב ְיה ָּודהַ ,א ְך לְ ַאנְ ׁ ֵשי
ַהדּ וֹרוֹת ַה ּקו ְֹד ִמים ָהיָה לֵ ב ָטהוֹר
יו ֵֹתר לַ ֲא ִב ֶיהם ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ָש ַמיִם ּולְ ִפיכָ ְך
יל ָתם ִמּיָ ד.
ָּת ִמיד נִ ׁ ְש ְמ ָעה ְּת ִפ ָ ּ
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נו באתר
בקרו אותהישראלי
התלמוד

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת סנהדרין ,דף ק"ח
"וְ ֵאל ז ֵֹעם ְּבכָ ל יֹום  -וכמה זעמו ? רגע ,שנאמר:
ּכִ י ֶרגַ ע ְּב ַאּפֹו ַחּיִים ִּב ְרצֹונֹו .איבעית אימא ' :לֵ ְך
ַע ִּמי ּבֹא ַב ֲח ָד ֶריָך ְּוסגֹר ְּדלָ ְתָך ַּב ֲע ֶדָך ֲח ִבי כִ ְמ ַעט
ֶרגַ ע ַעד י ֲַע ָבר זָ ַעם"
איבעית – אם רצונך
אימא – אמור

הסבר :התלמוד לומד מהפסוקים שהקב"ה זועם
כביכול בכל יום ,אולם זעמו נמשך רק רגע קצר
אחד.

מן ההיסטוריה
מבצע "זעם האל"
באולימפיאדה שהתקיימה במינכן
בשנת תשל"ב ( )1972נרצחו 11
ספורטאים ישראלים בידי מחבלים
מארגון "ספטמבר השחור" .בתגובה
החליטה ישראל על מבצע "זעם
האל" ,שמטרתו היתה להרוג את
המחבלים שהיו אחראים לטבח.
האחריות למבצע הוטלה על המוסד
בראשות צבי זמיר .ראש המוסד הגיש
המלצות לחיסול לוועדת שרים מיוחדת
שהחליטה אם לאשר אותן .המוסד
הקים צוות שעסק באיתורם של אנשי
"ספטמבר השחור" ובהתנקשות בחייהם.
מתנקשי המוסד החלו לחסל בכירים
בארגון בבירות שונות ברחבי אירופה ,מה
שזעזע את המחבלים וגרם להם לרדת
למחתרת .המוסד גם השתמש בלוחמה
פסיכולוגית ,ובמקרים מסוימים פרסם
בעיתונות מודעות אבל על המיועדים
לחיסול כמה ימים לפני ההתנקשות.
המבצע נמשך מספר שנים ,ובמהלכו
חוסלו לפחות שמונה מחבלים בכירים.

1

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת סנהדרין ק"ז -ק"ט

אשיכֶ ם
דַּ ף ק"זְ :שׂ אּו ׁ ְש ָע ִרים ָר ׁ ֵ
ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹ ת ׁ ְּושמוֹ נִ ים ׁ ָשנָ ה לְ ַא ַחר יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ָ ּבנָ ה ׁ ְשלֹמֹה ַה ֶּמלֶ ְך
ִ ּביר ׁ ָּושלַ יִם ֶאת ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָה ִר ׁ
אשוֹ ןַ ,עד ָאז ָהיָ ה ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ת
ׁשוֹ נִ ים .בְּ ֵעת ׁ ֶש ּׁ ְשלֹמֹה ַה ֶּמלֶ ְך בָּ א לְ ַה ְכנִ יס ֶאת ֲארוֹ ן ַהבְּ ִרית לְ ֵבית
ַה ִּמ ְקדָּ ׁש דָּ ְבקּו ׁ ַש ֲע ֵרי ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש זֶ ה לָ זֶ ה וְ ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ָהיָ ה לְ ַהכְ נִ יס
ֶאת ָה ָארוֹ ן.
ְ
ָע ַמד ׁ ְשלֹמֹה ַה ֶּמלֶ ך וְ ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ֶע ְ ׂ
ילה,
ש ִרים וְ ַא ְר ַ ּבע לְ ׁשוֹ נוֹ ת ׁ ֶשל ְּת ִפ ָ ּ
ְ
ְּומא ָּומה ל ֹא ָעזַ רֲ ,ע ַדיִ ן ל ֹא נִ ְפ ְּתחּו ׁ ַש ֲע ֵרי ַה ִּמ ְקדָּ ׁשְ ׁ .שלֹמֹה ַה ֶּמלֶ ך ַ ּגם
אשיכֶ ם וְ ִה ָּנ ְשׂ אּו
"שׂ אּו ׁ ְש ָע ִרים ָר ׁ ֵ
ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ָאז ֶאת ַה ּ ְפס ִּוקים ִמ ְּת ִה ִּליםְ :
ְ
ּ ִפ ְת ֵחי עוֹ לָ ם וְ יָ בוֹ א ֶמלֶ ְך ַה ָ ּכבוֹ דִ .מי זֶ ה ֶמלֶ ך ַה ָ ּכבוֹ ד ה' ִעזּּוז וְ גִ בּ וֹ ר ה'
ּושׂ אּו ּ ִפ ְת ֵחי עוֹ לָ ם וְ יָ בֹא ֶמלֶ ְך
יכם ְ
אש ֶ
ִ ּגבּ וֹ ר ִמלְ ָח ָמהְ .שׂ אּו ׁ ְש ָע ִרים ָר ׁ ֵ
ַה ָ ּכבוֹ ד"ֶ ׁ ,שּיִ ּ ָפ ְתחּו ַה ּׁ ְש ָע ִרים ,ו ֲַע ַדיִן ל ֹא נַ ֲענָ הַ ,עד ׁ ֶש ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל לִ ְפנֵ י ַה ָ ּק ָ ּב"ה
ׁ ֶש ַּת ֲעמוֹ ד לוֹ זְ כּות ָא ִביו ,דָּ וִ ד ַה ֶּמלֶ ְךִ .מּיָ ד ֵא ַרע נֵ ס וְנִ ְפ ְּתחּו ַה ּׁ ְש ָע ִרים.

יתא?
דַּ ף ק"חָ :מה ָאכְ לָ ה ַהזִ ִ ּ
יק ָ
נוֹ ַח ָּובנָ יו ׁ ָשהּו ַ ּב ֵּת ָבה ְ ּב ֵע ֶר ְך ׁ ָשנָ הֵּ .כ ַיצד
ֶה ֱאכִ ילּו ָּכל ַחּיָ ה וְ ַחּיָ ה?
ַה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ּ ֵפר ׁ ֶש ּׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת ַא ֲח ֵרי
יפר ֶא ָחד ִמ ָ ּב ֵאי ַה ֵּת ָבהֵ ׁ ,שם,
ַה ַּמבּ ּול ִס ּ ֵ
"אכֵ ן ַצ ַער ָ ּגדוֹ ל ָהיָ ה לָ נּו
ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל נוֹ ַחֶ ׁ ,ש ָ
לְ ַה ֲאכִ יל ֶאת ָּכל ַ ּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ,יֵ ׁש ַחּיוֹ ת
ׁ ֶשא ֹוכְ לוֹת ַ ּבּיוֹם ְוי ֵׁש ַחּיוֹת ׁ ֶשא ֹוכְ לוֹת ַ ּב ַ ּליְלָ ה,
ָּכ ְך ׁ ֶשלּ ֹא ָהיְ ָתה לָ נּו ְמנ ָּוחה ל ֹא ַ ּבּיוֹ ם וְ ל ֹא
"א ָ ּבא"ְ ,מ ַס ּ ֵפר ׁ ֵשם ֶ ּבן נוֹ ַח" ,ל ֹא
ַ ּב ַ ּליְלָ ה"ַ .
אוֹ
ָהיָ ה יוֹ ֵד ַע ָמה ֶכלֶ ת בְּ ִרּיָ ה ַה ִּנ ְק ֵראת
יתא" ִ -מין עוֹ ף ָק ָטןַ ,עד ׁ ֶש ּ ַפ ַעם
"זִ ִ ּ
יק ָ
ְ
יתא
ימוֹ ן נָ ְפלָ ה ּתוֹ לַ ַעתִ ,מּיָ ד ָאכְ לָ ה ַהזִ ִ ּ
ּומן ָה ִר ּ
ַא ַחת ָח ַתך ַא ָ ּבא ִר ּ
יק ָ
ימוֹ ן ִ
ֶאת ַה ּתוֹ לַ ַעתּ ָ ,כ ְך נוֹ ַדע ׁ ֶש ַּמ ֲא ָכלָ ּה הּוא ּתוֹ לָ ִעיםֵ .מאוֹ תוֹ יוֹ ם ֵוְאילֵ ְך
יע ,וְ ָהיָ ה ַמ ֲאכִ ילָ ּה ִמן ַה ּתוֹ לָ ִעים".
ָהיָ ה ַא ָ ּבא ַמ ִ ּנ ַיח ס ִ ּ
ּובין ְ ּב ַמיִ ם ַעד ׁ ֶשּיַ ְתלִ ַ

מתולדותיו
אלוף צבי זמיר
(נולד תרפ"ה)1925 -
אלוף צבי זמיר הוא איש ביטחון בכיר
לשעבר ,שכיהן כאלוף פיקוד דרום
וכראש המוסד .זמיר נולד בפולין ,עלה
לארץ עם משפחתו כתינוק וגדל בתל
אביב .זמיר שירת בפלמ"ח ,ובמלחמת
העצמאות והיה אחראי על אבטחת
השיירות לירושלים .לאחר מכן התקדם
בסולם הדרגות בצה"ל והתמנה לאלוף
פיקוד דרום .בשנת תשכ"ח ()1968
התמנה זמיר לראש לראש המוסד
ושימש בתפקיד כשש שנים .במהלך
שירותו היה אחראי על מבצע "זעם
האל" ומבצע "אביב נעורים" .זמן קצר
לפני פרוץ מלחמת יום כיפור הגיע לידי
זמיר מידע לפיו עומדת לפרוץ מלחמה,
הוא דיווח על כך לממשלה אך אזהרתו
לא נלקחה ברצינות .לאחר פרישתו כיהן
זמיר כמנכ"ל "סולל בונה" ובתי הזיקוק
לנפט ,ולקח חלק בפעילות ציבורית
ופוליטית.

דַּ ף ק"ט :נַ חּום ִא ׁיש ַ ּגם זוֹ
יפים
ּוכ ׁ ֶש ָא ְמרּו ֶאת ׁ ְשמוֹ ָ ,היּו מוֹ ִס ִ
לְ ַא ַחד ַה ַּת ָּנ ִאים ָק ְראּו נַ חּוםְ ,
ְ
"א ׁיש ַ ּגם זוֹ " ,וְ ַהכּ ֹל ָק ְראּו לוֹ "נַ חּום ִא ׁיש ַ ּגם זוֹ "ַ .מדּ ַּוע ִּכינּ ּוהּו ָּכך?
ִ
ׁ
לוֹ
ׁ
אוֹמר ַ ּ
כ
ל
ע
ש
י
פ
ּ
ל
"גם זוֹ לְ טוֹ ָבה"ִּ ,כי ֶה ֱא ִמין
ה
ה
,
ע
ר
א
ש
ר
ב
ּ
ֵ
ָ יָ
ִמ ְ נֵ ֶ ַ ָ דָּ ָ ֶ ֵ ַ
ְ ּב ַה ָ ּק ָ ּב"ה ָּוב ַטח בּ וֶֹ ׁ ,ש ָּכל ַמה ּׁ ֶשהּוא עוֹ ֶ ׂ
שה זֶ ה לְ טוֹ ָב ֵתנּוִּ ,כי ַ ּגם דְּ ָב ִרים
ׁ ֶש ִ ּנ ְר ִאים ָר ִעיםּ ֶ ,ב ֱא ֶמת טוֹ ִבים ֵהם ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהם נוֹ ֲעדּו לְ טוֹ ָב ֵתנּו.
ּ ַפ ַעם ַא ַחת ׁ ָשלְ חּו ֶאת נַ חּום ִא ׁיש ַ ּגם זוֹ לָ ֵתת ַא ְר ַ ּגז יַ ֲהלוֹ ִמים ַמ ָּתנָ ה
לַ ֶּמלֶ ְךַ ,א ְך ְ ּב ַד ְרכּ ֹו ָ ּגנְ בּו גּ ֹויִים ֶאת ַהּיַ ֲהלו ִֹמים ו ְִהכְ נִ יסּו ִ ּב ְמקו ָֹמם ָע ָפרְּ ,כ ֵדי
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צבי זמיר ()shay aloni Pikiwiki Israel
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ׁ ֶשלּ ֹא י ְַר ִ ּג ׁיש ׁ ֶש ָה ַא ְר ָ ּגז
ִה ְתרוֹ ֵקן.
ָ ּב א נַ חּום לִ ְפ נֵ י
ּוכ ׁ ֶש ַה ֶּמלֶ ְך
ַה ֶּמלֶ ְךְ ,
הּוד ים
ִ ּג ָ ּ
יל ה ׁ ֶש ַה ּיְ ִ
ֵה ִביאּו לוֹ ָע ָפר ,הּוא
ִה ְת ַר ֵ ּגז ָוְר ָצה לַ ֲהרוֹג
ֶא ת נַ חּום ,וְ נַ חּום
"גם זוֹ
ֲע ַדיִ ן ָא ַמרּ ַ :
לְ טוֹ ָבה"ִ .ה ְת ַח ּ ֵפשׂ
"אדוֹ נִ י ,אּולַ י זֶ הּו ָע ָפר ְמי ָּוחד
ֵאלִ ּיָ הּו ַה ָ ּנ ִביא לְ ֶע ֶבד ׁ ֶשל ַה ֶּמלֶ ְך ָוְא ַמר לוֹ ֲ :
יצים?".
ְּכמ ֹו ׁ ֶשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּוֶ ׁ ,ש ּזו ְֹר ִקים אוֹת ֹו ַ ּב ִּמלְ ָח ָמה ְוהּוא נֶ ְה ּ ָפ ְך לְ ִח ִ ּ
ֶ ּב ֱא ֶמת ָ ּב ְדקּו ֶאת ֶה ָע ָפר ,וְנַ ֲע ָ ׂ
יציםַ ,ה ֶּמלֶ ְך ָ ׂ
ש ַמח
שה נֵ ס וְ הּוא ָה ַפ ְך לְ ִח ִ ּ
ְמאוֹ ד וְ ַהכּ ֹל ֵה ִבינּו ׁ ֶש ַה ְ ּגנֵ ָבה ׁ ֶשל ַהּיַ ֲהלוֹ ִמים ָהיְ ָתה לְ טוֹ ָבהִּ ,כי ַע ָּתה
ַה ֶּמלֶ ְך ָא ַהב ֶאת ַהּיְ ה ִּודים.

דַּ ף ק"י :ל ֹא לְ ַה ֲחזִ יק ְ ּב ַמ ֲחלוֹ ֶקת
דָּ ָתן וַ ֲא ִב ָירם ִה ׁ ְש ַּת ְּתפּו ְ ּב ַמ ֲחלוֹ ֶקת קוֹ ַרח וַ ֲע ָדתוֹ  ,וְ ֵהם ָעשּׂו ַמ ֲחלוֹ ֶקת
ילה ָק ָרא לָ ֶהם מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנּו ׁ ֶשּיָ בוֹ אּו ֵאלָ יו וְ ֵהם ֵס ְרבּו.
ִעם מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנּוְּ .ת ִח ָ ּ
ֲא ִפילּ ּו ׁ ֶש ֵהם ּ ָפ ְתחּו ַ ּב ַּמ ֲחלוֹ ֶקת ְ ּבל ֹא ׁ ֶש ָע ָ ׂ
שה לָ ֶהם מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנּו דָּ ָבר,
הּוא ֶה ְחלִ יט לְ ַה ְמ ִעיט ִמ ְּכבוֹ דוֹ וְ לָ לֶ כֶ ת ֲאלֵ ֶיהם ,אּולַ י יַ ְחזְ רּו ִ ּב ְת ׁש ָּובה
יפ ֵסק ַה ַּמ ֲחלוֹ ֶקת.
וְ ִת ּ ָ
ִמן ַה ּ ְפס ִּוקים ָהעוֹ ְס ִקים ַ ּבדָּ ָבר לָ ְמדּו ֲחזַ "ל ׁ ֶש ָא ָדם ַחּיָ ב לְ ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל
ּולְ ִה ְת ַא ֵּמץ לְ ַה ׁ ְש ִקיט ֶאת ַה ְּמ ִר ָיבהֲ ,א ִפילּ ּו ׁ ֶשהּוא ל ֹא ָא ׁ ֵשם ַ ּב ְּמ ִר ָיבה.

על המפה
רחבת הי"א
ברחוב ויצמן בתל אביב ,בסמוך
למרכז הרפואי על שם סוראסקי,
הוקמה בשנת תשל"ג ( )1973
"רחבת הי"א" ,לזכר י"א הספורטאים
שנרצחו באולימפיאדה במינכן בידי
מחבלים .ברחבה נמצא גן ובו עומד
הפסל "מלחמת בני אור בבני חושך"
של הפסל אלי אילן .בהיקף הפסל
כתובים שמות הנרצחים וסיפור האירוע
בעברית ובאנגלית .במקום זה נערך טקס
האזכרה ביום השנה לרצח הי"א (כ"ו
באלול לפי הלוח העברי) .במקום זה גם
נערך טקס זיכרון לפני כל אולימפיאדה
בהשתתפות המשלחת הישראלית.

הפסל מלחמת בני אור בבני חושך בתל אביב,
לזכר  11הישראלים שנרצחו באולימפיאדת מינכן
()Wikipedia, Avi1111

דַּ ף קי"אָ :א ֵמן!
ְ ּב ַדף זֶ ה לוֹ ְמ ִדים ַעל
"א ֵמן".
ֲח ׁ ִשיבּות ֲענִ ּיַ ת ָ
ְ ּכ ׁ ֶש ּׁשוֹ ְמ ִעים בְּ ָר ָכה אוֹ
"א ֵמן".
ַקדִּ ׁיש עוֹ ִנים ָ
ּ ֵפ ׁ
"א ֵמן"
רּוש ַה ִּמ ָ ּ
ילה ָ
ַמ ׁ ְש ָמ ָע ּה ִמ ְּל ׁשוֹ ן "נָ כוֹ ן";
ֲאנִ י ַמ ְס ִ ּכים ׁ ֶש ְּנכוֹ נִ ים
ַה דְּ ָב ִר י ם ׁ ֶש ָא ַמ ר
ַה ְמ ָב ֵר ְך.
ְ ּב ַדף זֶ ה מ ָּובא ׁ ֶש ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר דּ וֹ ֵר ׁש ִמ ּ ָפסּוקֶ ׁ ,ש ֵּמ ֵעת ׁ ֶשּיֶ לֶ ד יְ ה ִּודי עוֹ נֶ ה
ילה ֵהם ֵאל
אשי ַה ֵּתבוֹ ת ׁ ֶשל ַה ִּמ ָ ּ
ָא ֵמן ְּכ ָבר יֵ ׁש לוֹ ֵחלֶ ק לָ עוֹ לָ ם ַה ָ ּבאָ .ר ׁ ֵ
ֶמלֶ ְך נֶ ֱא ָמןֶּ ,וב ֱא ֶמת ְּכ ׁ ֶשעוֹ נִ ים ָא ֵמן ְצ ִריכִ ים לְ כַ ּוֵן ַ ּגם לְ כָ ְך.
ִמ ּ ְפנֵ י דְּ ָב ִרים ֵא ֶ ּלה אוֹ ֵמר ָה ְר ָמ"א ׁ ֶש ָּכל ָאב יִ ׁ ְש ַּתדֵּ ל לְ לַ ֵּמד ֶאת ָ ּבנָ יו
ַה ְּק ַט ִ ּנים לַ ֲענוֹ ת ָא ֵמןְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ְּכ ָבר יִ ְהיֶ ה לָ ֶהם ֵחלֶ ק לָ עוֹ לָ ם ַה ָ ּבא.

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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שנה למדינת ישראל

/1960תש״ך

/1960תש"ך

חטיפת אייכמן

אדולף אייכמן היה אחד מפושעי המלחמה הנאצים הבכירים ,והיה
אחראי לתכנון "הפתרון הסופי" ולרציחתם של המוני יהודים באירופה.
לאחר המלחמה נמלט לארגנטינה וחי שם תחת השם הבדוי ריקרדו
קלמנט .לאחר חיפושים רבים ,הצליח "המוסד"
לבסוף לאתר אותו ולאמת את זהותו .סוכני מוסד
חטפו אותו ליד מקום מגוריו ,לקחו אותו למקום
מסתור ,ולאחר מכן הביאו אותו לארץ במסגרת
מבצע חשאי .בכ"ו אייר ( 23במאי) הודיע ראש
הממשלה בן גוריון בכנסת על לכידתו ומעצרו
של אייכמן .אייכמן הועמד לדין בבית המשפט
בירושלים ,הואשם בפשעים נגד העם היהודי ונגד
האנושות ,נידון למוות והוצא להורג בתלייה.
חטיפת אייכמן -תעודה שהנפיק הצלב האדום
לאייכמן ,ובאמצעותה נכנס לארגנטינה ב1950-
תחת השם ריקרדו קלמנט ()Wikipedia

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

הפ ׁ
רּוש והמשמעות של
 .1מה ּ ֵ
"א ֵמן"?
ַה ִּמ ָ ּ
ילה ָ
 .2מה הייתה תכונתו של נַ חּום
ִא ׁיש ַ ּגם זוֹ ?
 .3בזכות מה נפתחו בסוף שערי
בית המקדש?
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

דבר תורה לשולחן שבת
הפסוקים המתארים את אברהם מכניס את אורחיו לביתו ,מתארים את
"וַיְמ ֵהר ַא ְב ָר ָהם ָהא ֱֹהלָ ה ֶאל ָ ׂ
ֹאמר ַמ ֲה ִרי...
ש ָרה ַוּי ֶ
התנהלותו של אברהם כךַ :
יְמ ֵהר לַ ֲע ׂ
שוֹת
ו ְֶאל ַה ָ ּב ָקר ָרץ ַא ְב ָר ָהם ו ַ ַּּיִקח ֶ ּבן ָ ּב ָקר ַר ְך וָטוֹב ו ֵּ
ַּיִתן ֶאל ַה ַ ּנ ַער וַ ַ
אֹתוֹ ."..הרבה מהירות ,ריצה וזריזות יש בתיאור הזה ,עד שלרגע אנו שוכחים
שמדובר על אדם בן מאה שרק עתה עבר ברית מילה ...שאלו על כך חז"ל:
מדוע היה על אברהם למהר ולרוץ כל כך? ומה היה קורה אם היה
מקיים את המצווה קצת יותר בנחת ובאיטיות? וחוץ מזה ,למה טרח
בעצמו ולא לקח איזה עוזר או משרת שיעשה את העבודה עבורו? עונה
על כך הרמב"ן ומציב רעיון עמוק בדבר קיום מצוות בכלל" :וטעם ואל
הבקר רץ אברהם ,להגיד רוב חשקו בנדיבות .כי האדם הגדול אשר היו
בביתו שמונה עשר ושלש מאות איש שולף חרב והוא זקן מאוד וחלוש
במילתו ,הלך הוא בעצמו אל אהל שרה לזרז אותה בעשיית הלחם,
ואחרי כן רץ אל מקום הבקר לבקר משם בן בקר רך וטוב לעשות
לאורחיו ,ולא עשה כל זה על יד אחד ממשרתיו העומדים לפניו".
אפשר להכניס אורחים ולקיים מצוות באופן רגיל – ואפשר לעשות זאת
בחשק גדול ובנדיבות .אברהם אבינו רצה הראה בהתנהגותו דוגמא ומופת
כיצד ניתן לקיים מצוות ולהכניס אורחים לא רק באופן רגיל  -אלא מתוך
מהירות ,התלהבות ואהבת המצווה.

חידת פירמידה
1

2
3
4
5
 .1האכיל את ה"זיקיתא" בתולעים
 .2החיילים _____ במחנה
 .3היה מכונה "איש גם זו"
 .4הר גבוה בארץ
 .5מידה טובה שמאפיינת את ישראל
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תלמוד ישראלי

