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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

ִני ר ׁשֵ ף קי"ב: ַמֲעׂשֵ ּדַ

ְדלּו  ּגָ ׁשֶ רֹות  ּפֵ לֹו  ֵּיׁש  ׁשֶ ָאָדם 
ָרֵאל, ָצִריְך ְלַהְפִריׁש  ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ
ִחיָלה  רֹות. ּתְ רּומֹות ּוַמְעׂשְ ֵמֶהם ּתְ
ַהְמיֹוֶעֶדת  רּוָמה  ּתְ ים  ַמְפִריׁשִ
ר ִראׁשֹון  ְך ַמֲעׂשֵ ַלּכֲֹהִנים, ַאַחר ּכָ
ים  ְך ַמְפִריׁשִ ִוִּיים, ְוַאַחר ּכָ ַהְמיֹוָעד ַלּלְ
ִני"  ר ׁשֵ ר נֹוָסף: אֹו "ַמֲעׂשֵ ַמֲעׂשֵ
ּה  ּבָ ָנה ׁשֶ ׁשָ ר ָעִני"; ּבְ אֹו "ַמְעׂשַ

ים  ּה ַמְפִריׁשִ ָנה ּבָ ִני, ּוְבׁשָ ר ׁשֵ ים ַמֲעׂשֵ ר ָעִני ֵאין ַמְפִריׁשִ ים ַמְעׂשַ ַמְפִריׁשִ
ִני. ר ׁשֵ ַמֲאָמר ֶזה ִנְלַמד ַעל ַמֲעׂשֵ ר ָעִני. ּבְ ים ַמְעׂשַ ִני, ֵאין ַמְפִריׁשִ ר ׁשֵ ַמֲעׂשֵ

רֹות  יִרית ֵמַהּפֵ רֹות ָהָיה ַמְפִריׁש ֲעׂשִ ַעל ַהּפֵ ׁש ָהָיה ַקָּים, ּבַ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
ֶרת לֹו  ַלִים. ִאם הּוא רֹוֶצה, ַהּתֹוָרה ְמַאְפׁשֶ ירּוׁשָ ָטֳהָרה ּבִ ְואֹוֵכל אֹוָתם ּבְ
ַלִים  ֶסף ֵיׁש ְלַהֲעלֹות ִלירּוׁשָ ֶסף, ְוֶאת ַהּכֶ מּוַרת ּכֶ רֹות ּתְ ִלְפּדֹות ֶאת ַהּפֵ
ִני ְוָחִלים  ר ׁשֵ ת ַמֲעׂשֵ ַ ְקדּוּשׁ ׁש ּבִ ֲאָכל ִמְתַקּדֵ ַבר-ַמֲאָכל. ַהּמַ ְוִלְקנֹות ּבֹו ּדְ

יִנים: ֵני ּדִ ָעָליו ׁשְ
ְלַבד. ַלִים ּבִ ירּוׁשָ ר ֶלֱאכֹול אֹותֹו ּבִ א. ֶאְפׁשָ

ׁש ָחֵרב,  ְקּדָ ית ַהּמִ ַצֲעֵרנּו ּבֵ ּלְ ב. ִלְטֵמִאים ָאסּור ֶלֱאכֹול אֹותֹו. ַהּיֹום, ׁשֶ
ִני, ְלִפיָכְך ּפֹוִדים ֶאת  ר ׁשֵ רּות ֶלֱאכֹול ַמֲעׂשֵ נּו ְטֵמִאים, ֵאין ֶאְפׁשָ ְוַגם ּכּוּלָ

ַע. ָתם ְלַמְטּבֵ ָ ִני ּוַמֲעִביִרים ֶאת ְקדּוּשׁ ר ׁשֵ רֹות ַמֲעׂשֵ ּפֵ

מן התלמוד
סדר נזיקין, 

מסכת סנהדרין, דף קי"ג

"והכא בהא קמיפלגי: מר סבר "עוד" לגמרי 
משמע, ומר סבר "עוד" - לכמה שהיתה אינה 

נבנית, אבל נעשית היא גנות ופרדסים" 

הסבר: חכמים נחלקו לגבי דינה של עיר הנידחת 
לאחר ששרפו אותה. לדעה אחת אסור לבנות 
אותה כלל מחדש, ולדעה השנייה אסור לבנות 
אותה לעיר כפי שהיתה, אבל אפשר לבנות על 

מקומה גנות ופרדסים.

בהא – בזה
קמיפלגי – נחלקו
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ַלִים ִני ִמחּוץ ִלירּוׁשָ ר ׁשֵ ף קי"ג: ַמֲעׂשֵ ּדַ

ַלִים  ירּוׁשָ ַלִים, ַאְך ּבִ ִני  ַרק ִמחּוץ ִלירּוׁשָ ר ׁשֵ ֶרת ִלְפּדֹות ַמֲעׂשֵ ַהּתֹוָרה ְמַאְפׁשֶ
ַלִים  ירּוׁשָ ִני ּבִ ר ׁשֵ רֹות ַמֲעׂשֵ ין ִאם ְלָאָדם ֵיׁש לֹו ּפֵ ֵאין ּפֹוִדים אֹותֹו. ּוָמה ַהּדִ
ם  ַלִים ְוׁשָ אי ְלהֹוִציָאם ִמירּוׁשָ ַ ְוהּוא רֹוֶצה ִלְפּדֹות אֹוָתם, ַהִאם הּוא ַרּשׁ
ן  ֵאין ַלֲעׂשֹות ּכֵ נּו ׁשֶ יּקְ ִרי, ַאְך ֲחָכִמים ּתִ ָבר ֶאְפׁשָ ִלְפּדֹוָתם? ִמן ַהּתֹוָרה ַהּדָ
ה. ּנָ ם ִאם ָיָצא ִמּמֶ ֶדה ׁשּוב, ּגַ ַלִים לֹא ִיּפָ ְכַנס ִלירּוׁשָ ּנִ ִני ׁשֶ ר ׁשֵ א ַמֲעׂשֵ ֶאּלָ

ּבֹו  ָלל ׁשֶ ֵיׁש ִמְקֶרה יֹוֵצא ִמן ַהּכְ
רֹות  ר ִלְפּדֹות ֶאת ַהּפֵ ֶאְפׁשָ
רֹות  ַלִים ַעְצָמּה: ִאם ּפֵ ירּוׁשָ ּבִ
ּום  ִני ִנְטְמאּו. ִמּשׁ ר-ׁשֵ ֲעׂשֵ ַהּמַ
ים,  ר ֵהם ֲעַדִין ְקדֹוׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
י  ר ֶלֱאכֹול אֹוָתם, ּכִ ִאי ֶאְפׁשָ
ים  רֹות ְקדֹוׁשִ ָאסּור ֶלֱאכֹול ּפֵ
ִיְפּדּו  ִאם  ֲאָבל  ְטְמאּו.  ּנִ ׁשֶ
ל  ין, ְוֵאין ּכָ אֹוָתם ֵהם ִיְהיּו חּוּלִ
ין ְטֵמִאים.  ִאיּסּור ֶלֱאכֹול חּוּלִ
ר ִלְפּדֹות  ִמְקֶרה ֶזה מּוּתָ ּבְ

ַלִים. ירּוׁשָ אֹוָתם ּבִ

על המפה
פרדסיה

פרדסיה היא מועצה מקומית בשרון, 
ממזרח לנתניה. אדמות היישוב נקנו 
יונה  ידי  )1928( על  בשנת תרפ"ח 
פישר, יהודי מבלגיה שקיווה כי למקום 
יגיעו יהודים בלגים. לאחר שלא הגיעו 
תושבים למקום, קרא אברהם טביב, 
יו"ר התאחדות התימנים בישראל, ליהודים 
ביישובים בנימינה, פתח תקווה ונווה שלום 
להקים יישוב יהודי חדש באזור השרון. 
בשנת תרצ"ח )1938( הוקם במקום 
יישוב של עולי תימן, ובמקום ניטע פרדס 
שפירותיו יוצאו לאירופה. בזמן מלחמת 
העולם השנייה היה היישוב בסכנת פירוק 
עקב חוסר היכולת לסחור עם אירופה, 
אך הוא ניצל בעזרת הסוכנות היהודית. 
תושבי פרדסיה סבלו רבות מפגיעתם של 
הערבים שישבו ליד היישוב, עד למלחמת 
העצמאות. בשנות ה-50 הוקמה ליד 

היישוב מעברת "שבות עם".

)Wikipedia, Amos Meron( פרדסיה

אמבטיה

נהר

מזרקה
גם אנחנו

סיימנו מסכת
סנהדרין!
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הקמת מעברת "שבות עם"
"מעברת שבות עם", או "מעברת בית 
ליד", הוקמה בשנת תשי"א )1951( 
כמחנה עולים מצפון לפרדסיה. המעברה 
נבנתה במקומו של מחנה צבאי שהוקם 
והוכשרה לקליטת  ידי הבריטים,  על 
עולים. במעברה התגוררו אלפי אנשים 
ובמשך השנים עברו  בצפיפות רבה, 
במעברה עשרות אלפי אנשים, ביניהם 
כאלו שהגיעו מאוחר יותר לעמדות בכירות 
בממשל ובכלכלה. מכיוון שהמעברה לא 
הייתה יישוב קבע, לא היתה רשות מקומית 
שתטפל בתושביה, והללו נאלצו להתמודד 
עם התנאים הקשים במקום, עד שהועברו 
למגורי קבע ביישובים אחרים. בשנת 
תשכ"ז )1967( הוחלט סופית על סגירת 
המעברה, ושטח שלה צורף מאוחר יותר 

לפרדסיה.

מן ההיסטוריה

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת מכות ב'- ג' 

ף ג': הֹוָנָאה ּדַ

ָאסּור ַלּמֹוֵכר  ָּוָנה ִהיא ׁשֶ ר. ַהּכַ ח ּוִמְמּכָ ִמּקָ ּתֹוָרה ִאיּסּור הֹוָנָאה ּבְ ֵיׁש ּבַ
קֹוַח  ַהּלָ ִלי ׁשֶ ִחירֹו ּבְ יֹוֵתר ִמּמְ קֹוַח ְוִלְמּכֹור לֹו ֵחֶפץ ּבְ ְלַהְטעֹות ֶאת ַהּלָ

ְך: ין ּכָ ָעה הֹוָנָאה, ַהּדִ ּצְ ָכל ֹזאת ִהְתּבַ מּוָדע ְלָכְך. ִאם ּבְ

ֶלת,  ּטֶ ִחירֹו, ָהִעְסָקה ֵאיָנּה ִמְתּבַ ר ְקָצת יֹוֵתר ָיָקר ִמּמְ א. ִאם ַהֵחֶפץ ִנְמּכַ
ָלל  ֶדֶרְך ּכְ ּבְ ֵני ׁשֶ ְוַהּמֹוֵכר ֲאִפיּלּו ֵאינֹו ָצִריְך ְלַהֲחִזיר ֶאת ָהעֹוֶדף, ִמּפְ

ְך. ים מֹוֲחִלים ַעל ּכָ ֲאָנׁשִ

י - ָהִעְסָקה  ִחירֹו ָהֲאִמּתִ ית ִמּמְ ִ יּשׁ ׁשִ ר ָיָקר יֹוֵתר ּבְ ב. ִאם ַהֵחֶפץ ִנְמּכַ
ל,  ֶלת, ֲאָבל ַהּמֹוֵכר ַחָּיב ְלַהֲחִזיר ַלּקֹוֶנה ֶאת ָהעֹוֶדף. ְלָמׁשָ ּטֶ ֵאיָנּה ִמְתּבַ
ָקִלים, ֲהֵרי  ים ׁשְ ִ ִוים ֲחִמיּשׁ ָ ּשׁ ָקִלים ַרְמקֹוִלים ׁשֶ ים ׁשְ ִ יּשׁ ׁשִ ִאם ַהּמֹוֵכר ָמַכר ּבְ
תּות". ה "ׁשְ ית ְמכּוּנָ ִ יּשׁ ִ ָמָרא ַהּשׁ ּגְ ֶרת ִמן ַהּקֹוֶנה. ּבַ ית ְמיּוּתֶ ִ יּשׁ הּוא ָלַקח ׁשִ

ֵטָלה  ית - ָהִעְסָקה ּבְ ִ יּשׁ ִ ל יֹוֵתר ִמּשׁ יֹוֶקר ׁשֶ ר ּבְ ג. ִאם ַהֵחֶפץ ִנְמּכַ
ִנָּיה. ל ְסכּום ַהּקְ ַלֲחלּוִטין ְוַעל ַהּמֹוֵכר ְלַהֲחִזיר ַלּקֹוֶנה ֶאת ּכָ

ף ב': ֵעִדים זֹוְמִמים ּדַ

ִדיֵני "ֵעִדים זֹוְמִמים",  ֶרק א' עֹוֵסק ּבְ ָרִקים. ּפֶ ה ּפְ לֹוׁשָ ֶכת ַמּכֹות ׁשְ ַמּסֶ ּבְ
י  ִליׁשִ ְ ֶרק ַהּשׁ ּגֹוֶלה ְלִעיר ִמְקָלט, ְוַהּפֶ ָגָגה ׁשֶ ׁשְ רֹוֵצַח ּבִ ֶרק ב' עֹוֵסק ּבְ ּפֶ

ים ַמְלקֹות. ֱעָנׁשִ ּנֶ עֹוְבֵרי ֲעֵבָרה ׁשֶ עֹוֵסק ּבְ

ַמה ֵהם ֵעִדים זֹוְמִמים?

הּו  גֹון: ֵהם ָרצּו ְלַחֵּיב ִמיׁשֶ הּו. ּכְ ֵהִעידּו ְלָרַעת ִמיׁשֶ ֶקר ׁשֶ ֵעֵדי ׁשֶ ר ּבְ ְמדּוּבָ
הּו ּוֶבֱאֶמת  יק ְלִמיׁשֶ הּוא ִהּזִ ל: ֵהם ֵהִעידּו ׁשֶ הּוא לֹא ָהָיה ַחָּיב, ְלָמׁשָ ָממֹון ׁשֶ
ל: ֵהם  עֹוֶנׁש, ְלָמׁשָ הּו ּבְ יק. ּדּוְגָמה נֹוֶסֶפת: ֵהם ָרצּו ְלַחֵּיב ִמיׁשֶ הּוא לֹא ִהּזִ

ין. ית ּדִ ת ְוהּוא ִמְתַחֵּיב ִמיַתת ּבֵ ּבָ ל ׁשַ הּוא ִחיּלֵ ֵהִעידּו ׁשֶ

ל ָהֵעִדים ַהּזֹוְמִמים: ֶאת ָהעֹוֶנׁש  ם ׁשֶ ְך הּוא עוְנׁשָ ּכָ ַהּתֹוָרה קֹוַבַעת ׁשֶ
ֵהם ָרצּו ְלַחֵּיב ֶאת ֲחֵבָרם - ְיַחְּיבּו אֹוָתם. ִאם ֵהם ָרצּו ְלַחְּיבֹו ֵמָאה  ׁשֶ
זּוז - ְיַחְּיבּו אֹוָתם ֵמָאה זּוז, ִאם ָרצּו ְלַחְּיבֹו ִמיָתה - ְיַחְּיבּו אֹוָתם ִמיָתה.

א  ֶקר ֵהם "ֵעִדים זֹוְמִמים" ֶאּלָ ל ֵעֵדי ׁשֶ ּלֹא ּכָ ֶכת לֹוְמִדים ׁשֶ ּסֶ ַמֲהַלְך ַהּמַ ּבְ
ְבָעה ַהּתֹוָרה. ּקָ אוָפִנים ׁשֶ ּבָ

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 

, 60 סרטונים  עותקים, דף פייסבוק 
ב-  בשיתוף ערוץ מאיר עם כוכבי 

הילדים אסי וטוביה.

לפתיחת מוקד לימוד כקהילה או בית ספר
לפרטים: ענבל הלל רכזת פרויקטים 

inbalh@medison.co.il | טל.  03-9250274

תעודת זהות - תלמוד ישראלי

ֶכת ַמּכֹות  ַמּסֶ

)Wikipedia( 1950 ,מעברת בית ליד" בשרון"
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ה" ְו"ֲהָזָמה" ף ה': "ַהְכָחׁשָ ּדַ

ה  ה "ֲהָזָמה" ְוֵיׁש ִמְקֶרה ַהְמכּוּנֶ ֵּיׁש ִמְקֶרה ַהְמכּוּנֶ ֵדנּו ׁשֶ ְלמּוד ְמַלּמְ ַהּתַ
ה". "ַהְכָחׁשָ

ל: ְמִעיִדים  ְך ָוָכְך, ְלָמׁשָ ה ּכָ ְראּוֵבן ָעׂשָ ֵני ֵעִדים ְמִעיִדים ׁשֶ ה: ׁשְ ַהְכָחׁשָ
ִים  ּתַ ָעה ׁשְ ׁשָ יֹום ִראׁשֹון ּבְ ְמעֹון, ּבְ ל ׁשִ יתֹו ׁשֶ ֲחַצר ּבֵ הּוא ָנַטל ַהְלָוָאה ּבַ ׁשֶ
ְכָלל לֹא ָנכֹון, ְראּוֵבן ָהָיה  ֳהַרִים, ּוָבִאים ֵעִדים ֲאֵחִרים ְואֹוְמִרים: ּבִ ּצָ ּבַ
רּות ִלְקּבֹוַע  ִמְקֶרה ֶזה ֵאין ֶאְפׁשָ ֶנֶסת. ּבְ ֵבית ַהּכְ ָעה ּבְ ָ אֹוָתּה ַהּשׁ נּו ּבְ ִאיּתָ

ָסֵפק. ְקֶרה ּכְ ין ָהֵעִדים צֹוְדִקים ּוִמְתַיֲחִסים ַלּמִ ִמי ִמּבֵ

ְך? ֲהֵרי  ִאים ְואֹוְמִרים: ֵאיְך ֲהִעידֹוֶתם ּכָ ִנִּיים ּבָ ְ ֲהָזָמה: ִאם ָהֵעִדים ַהּשׁ
ִמְקֶרה ֶזה  ֶנֶסת. ּבְ ֵבית ַהּכְ נּו ּבְ ם, ָהֵעִדים, ֱהִייֶתם ִאיּתָ ָעה ַאּתֶ אֹוָתּה ׁשָ ּבְ
ִרים ְוֵיׁש  ּקְ ִנִּיים ֶנֱאָמִנים ְוָהִראׁשֹוִנים ְמׁשַ ְ ָהֵעִדים ַהּשׁ ַהּתֹוָרה קֹוַבַעת ׁשֶ

ר ָזְממּו. ֲאׁשֶ ם ּכַ ְלַהֲעִניׁשָ

מתולדותיו
אברהם טביב

)תרמ"ט-תש"י, 1889-1950(

יו"ר מייסד  אברהם טביב ז"ל היה 
בישראל  של התאחדות התימנים 
וחבר הכנסת הראשונה. טביב נולד 
בתימן, למד צורפות ועבד לפרנסתו 
עם  לארץ  עלה   20 בגיל  כשוחט. 
משפחתו בשיירה הראשונה של עולי 
תימן במסגרת העלייה השנייה, התיישב 
בראשון לציון ועבד כפועל ביקב וכשומר 
בכרמים. הוא הצטרף למפלגת "הפועל 
הצעיר" והחל לפעול בקרב עולי תימן. 
טביב עסק בפעילות ציבורית, הניח 
את היסוד למספר שכונות ויישובים, 
ביניהם שיבת ציון, נוה ציון, מחנה 
יהודה ופרדסיה. בשנת תרפ"ג )1923( 
הקים טביב את התאחדות התימנים, 
בראשה עמד עד לפטירתו. בשנת 
תש"ה )1945( הצטרף למפא"י, נבחר 
ונפטר  הראשונה,  לכנסת  מטעמה 

במהלך כהונתו.

חבר הכנסת אברהם טביב 
)Wikipedia(

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת מכות ד'- ו'

סּוָלה ף ו': ֵעדּות ּפְ ּדַ

ָהֵעדּות  ֵדי ׁשֶ ֵני ֵעִדים ּכְ חֹות ׁשְ ים ְלָכל ַהּפָ רּוׁשִ ּדְ ַהּתֹוָרה קֹוַבַעת ׁשֶ
ִמְקֶרה ֶזה  ה ֵעִדים אֹו יֹוֵתר? ּבְ לֹוׁשָ ִאים ׁשְ ל. ַמה ּקֹוֶרה ִאם ּבָ ְתַקּבֵ ּתִ
ם ֵהם ֵעִדים. ַקֶּיֶמת  ם ְוכּוּלָ ְבֵרי ּכּוּלָ ַנִים, ׁשֹוְמִעים ֶאת ּדִ ׁשְ י ּבִ ּדַ ֲאִפיּלּו ׁשֶ
הּוא  ֵרר ׁשֶ ל ִהְתּבָ ִאם ֶאָחד ִמן ָהֵעִדים ִנְפַסל, ְלָמׁשָ ֲהָלָכה ַהּקֹוַבַעת ׁשֶ
ה ֲאִפיּלּו ִאם  סּוָלה. ֵמַעּתָ ל ָהֵעדּות ּפְ ין - ּכָ ְעֵלי ַהּדִ ל ֶאָחד ִמּבַ ָקרֹוב ׁשֶ
ֵטָלה  סּול ְלֵעדּות - ּבְ ָהיּו ֵמָאה ֵעִדים ְוַרק ֶאָחד ֵמֶהם ִנְמָצא ָקרֹוב אֹו ּפָ
ָלל ְרִגיִלים ְלַכּנֹות ֲהָלָכה זֹו "ִנְמָצא ֶאָחד ֵמֶהם  ֶדֶרְך ּכְ ל ָהֵעדּות. ּבְ ּכָ

סּול". ָקרֹוב אֹו ּפָ

ֹמַע ֶאת  ָּיִנים ְצִריִכים ִלׁשְ ַהּדַ ִהְלכֹות ֵעדּות קֹוַבַעת ׁשֶ ֲהָלָכה נֹוֶסֶפת ּבְ
ָפה  ָּיִנים ֵאיָנם ְמִביִנים ֶאת ַהּשָׂ י ָהֵעִדים ַעְצָמם. ִאם ַהּדַ ָהֵעדּות ִמּפִ
ָּיִנים  ם ַלּדַ ְּיַתְרּגֵ ָמן ׁשֶ ר ְלַהֲעִמיד ְמתּוְרּגְ ִרים ָהֵעִדים ִאי ֶאְפׁשָ ּה ְמַדּבְ ּבָ ׁשֶ
ָפה. ָּיִנים ַהּיֹוְדִעים ֶאת אֹוָתּה ַהּשָׂ ׂש ּדַ א ְצִריִכים ְלַחּפֵ ְבֵריֶהם ֶאּלָ ֶאת ּדִ

אּוִבים ף ד': ַמִים ׁשְ ּדַ

ִמְקֶוה.  ֵהר ִמּטּוְמָאה ֵיׁש ִלְטּבֹול ּבְ ֵדי ְלִהיּטַ ּכְ ַהּתֹוָרה קֹוַבַעת ׁשֶ

ל  יעּור ׁשֶ ׁשִ ִמים ּבְ ׁשָ ֶאְגרּו ּבֹו ֵמי ּגְ ּנֶ ִרים ִלְטִביָלה? ּבֹור ׁשֶ ׁשֵ ֵאילּו ַמַאְגֵרי ַמִים ּכְ
ֵעֶרְך 550 ִליְטִרים(. חֹות 40 ְסָאה ַמִים, ַמְעָין אֹו ָים )40 ְסָאה ֵהם ּבְ ְלָכל ַהּפָ

ר  ׁשֵ צּוָרה ִטְבִעית ּכָ ְרמּו ַלּבֹור ּבְ ּזָ ִמים ׁשֶ ֵּיׁש ּבֹו ֵמי ְגׁשָ ַרק ּבֹור ׁשֶ
סּוִלים  ְכִלי ְוהֹוִבילּו אֹוָתם ַלּבֹור ֵהם ּפְ ֲאבּו ַמִים ּבִ ְלִמְקֶוה, ַאְך ִאם ׁשָ

אּוִבים". ים "ַמִים ׁשְ ה ְמכּוּנִ ְלִמְקֶוה, ַמִים ֵאּלֶ

ר? ׁשֵ אּוִבים ּכָ ִמים ּוַמִים ׁשְ ל ֵמי ְגׁשָ ֲערֹוֶבת ׁשֶ ֵּיׁש ּבֹו ּתַ ַהִאם ִמְקֶוה ׁשֶ

ֹוִנים, ַאְך ְלעֹוָלם ַאֲחֵרי  ְקִרים ַהּשׁ ּמִ לּוי ּבַ ָבר ּתָ ַהּדָ ְלמּוד ִנְלַמד ׁשֶ ּתַ ּבַ
ִמים,  ָבר ָהיּו ּבֹו 40 ְסָאה ֵמי ְגׁשָ ּכְ לֹוַמר ׁשֶ ר, ּכְ ׁשֵ ָבר ָהָיה ּכָ ְקֶוה ּכְ ַהּמִ ׁשֶ

ִהְתָעְרבּו ּבֹו. אּוִבים ׁשֶ הּוא ֵאינֹו ִנְפָסל ִאם ָנְפלּו ְלתֹוכֹו ַמִים ׁשְ
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תפילת מנחה היא התפילה הנאמרת מדי יום ביומו, ושניתן להתפלל 
אותה מחצות היום עד שקיעת החמה. המקור לתפילת מנחה הוא 
ֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב".  ּשָׂ בפרשת חיי שרה בפסוק: "ַוֵּיֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ּבַ
מכאן למדו חז"ל במסכת ברכות שיצחק תיקן את תפילת מנחה. לשוח 

בשדה - זה להתפלל, ולפנות ערב- זה זמן תפילת מנחה.

יש לי מושג | תפילת מנחה !

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת סנהדרין קי"ב- מכות ו'

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 התשובות יש לשלוח במייל: 
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.

מה משותף?
ִרים  ָנה ְוֶעׂשְ ָרה ֵמָאה ׁשָ על הפסוק הפותח את הפרשה: "ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ׂשָ
ָרה" אומר רש"י: "כולן שוין לטובה". דהיינו  ֵני ַחֵּיי ׂשָ ִנים ׁשְ ַבע ׁשָ ָנה ְוׁשֶ ׁשָ

שכל שנותיה של שרה היו שוין לטובה.

שאלו על כך חז"ל: איך יכול להיות שכל חייה היו שוין לטובה? הרי 
היו לה תשעים שנה שבהן הייתה בצער על כך שאין לה ילדים, ועוד 
בעיות וצרות שניחתו עליה -  האם השנים הללו שוות לשנים הטובות 

והשמחות שלאחר לידת יצחק?

על כך ענו המפרשים ואמרו שאכן כן. הכל שוין לטובה - גם בשנים 
הקשות וגם בשנים הטובות, שרה תמיד הייתה שרויה בשמחה ובאמונה 
גדולה בקב"ה. לכן נכון שבחייה של שרה היו גם תקופות קשות - 
אולם הכל שוין לטובה - גם בתקופות הללו היא הייתה בשמחה 
 כמו בתקופות הטובות והאמינה שהכל לטובה = הכל שוין לטובה.

ה"  מה ההבדל בין "ַהְכָחׁשָ א. 
ְו"ֲהָזָמה"?

מה פירוש ההלכה "ִנְמָצא ֶאָחד  ב. 
סּול"? ֵמֶהם ָקרֹוב אֹו ּפָ

מה כמות המים שצריכה להיות  ג. 
במקווה כדי שהוא יהיה כשר?

דבר תורה לשולחן שבת

70

1961/תשכ״א
מבצע יכין

מבצע יכין היה מבצע להעלאת יהודי מרוקו לארץ, שהחל בסוף 1961 
ונמשך כשלוש שנים עד 1964. בעקבות הקמת המדינה התחזקה 
האנטישמיות במרוקו, והתעורר חשש לגורלם של היהודים שם. תנועות 
הנוער החלוציות סייעו ליציאה חשאית של יהודים, באמצעות ספינות 
שהובילו אותם לגיברלטר או ספרד, ומשם הם המשיכו לארץ. ב-1954 
הגיעו למרוקו שליחי המוסד והקימו מחתרת יהודית להגנה עצמית. 
לבסוף הרשה מלך מרוקו ליהודים לעזוב את ארצו, בתנאי שלא יצהירו 
שבכוונתם לעלות לארץ, ושהגוף המטפל בכך לא יהיה ציוני. ארגון 
ההגירה היא"ס נבחר לטפל במשימה, וממשלת ישראל שילמה 50 דולר 

עבור כל עולה. במהלך המבצע עלו לארץ כ-80 אלף יהודים.

א
שכ"

ת
/1961

שנה למדינת ישראל

במפגש השבועי למדנו על מקווה טהרה.
הקיפו בעיגול את המקומות שאפשר לטבול 

בהם כדי להיטהר:

ים

בריכת שחיה

אגם

מה משותף לכל המקומות הללו? 

אמבטיה

נהר

מזרקה


