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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר נזיקין | מסכת סנהדרין קי"ב -מכות ו'
פרשת חיי שרה | ט"ז -כ"ב בחשון ( 5-11לנובמבר)

דַּ ף קי"בַ :מ ֲע ֵשׂ ר ׁ ֵשנִ י
ָא ָד ם ׁ ֶש ּיֵ ׁש לוֹ ּ ֵפ רוֹ ת ׁ ֶש ָ ּג ְד לּו
בְּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלָ ,צ ִר ְ
יך לְ ַה ְפ ִר ׁיש
ּומ ְע ְשׂ רוֹ תְּ .ת ִחילָ ה
ֵמ ֶהם ְּתרּומוֹ ת ַ
רּומ ה ַה ְמ יוֹ ֶע ֶד ת
ַמ ְפ ִר ׁ ִ
יש ים ְּת ָ
ְ
שר ִר ׁ
לַ כּ ֲֹהנִ יםַ ,א ַחר ָּכך ַמ ֲע ֵ ׂ
אשוֹ ן
ַה ְמיו ָֹעד לַ ְּלוִ ּיִ ים ,ו ְַא ַחר ָּכ ְך ַמ ְפ ִר ׁ ִישים
ַמ ֲע ֵ ׂ
"מ ֲע ֵשׂ ר ׁ ֵשנִ י"
שר נוֹ ָסף :אוֹ ַ
"מ ְע ַשׂ ר ָע ִני"; ְ ּב ׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ָ ּב ּה
אוֹ ַ
ישים ַמ ֲע ֵ ׂ
ישים ַמ ְע ַ ׂ
ישים
שר ָענִ י ֵאין ַמ ְפ ִר ׁ ִ
ַמ ְפ ִר ׁ ִ
שר ׁ ֵשנִ יְּ ,וב ׁ ָשנָ ה ָ ּב ּה ַמ ְפ ִר ׁ ִ
ישים ַמ ְע ַ ׂ
ַמ ֲע ֵ ׂ
שר ָענִ יּ ְ .ב ַמ ֲא ָמר זֶ ה נִ לְ ַמד ַעל ַמ ֲע ֵ ׂ
שר ׁ ֵשנִ י.
שר ׁ ֵשנִ יֵ ,אין ַמ ְפ ִר ׁ ִ
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָהיָה ַקּיָםּ ַ ,ב ַעל ַה ּ ֵפרוֹת ָהיָה ַמ ְפ ִר ׁיש ֲע ִ ׂ
ש ִירית ֵמ ַה ּ ֵפרוֹת
וְ אוֹ כֵ ל אוֹ ָתם ְ ּב ָט ֳה ָרה ִ ּביר ׁ ָּושלַ יִ םִ .אם הּוא רוֹ ֶצהַ ,ה ּתוֹ ָרה ְמ ַא ְפ ׁ ֶש ֶרת לוֹ
לִ ְפדּ וֹ ת ֶאת ַה ּ ֵפרוֹ ת ְּתמ ַּורת ֶּכ ֶסף ,וְ ֶאת ַה ֶּכ ֶסף יֵ ׁש לְ ַה ֲעלוֹ ת לִ יר ׁ ָּושלַ יִ ם
דּושת ַמ ֲע ֵשׂ ר ׁ ֵשנִ י וְ ָחלִ ים
ר-מ ֲאכָ לַ .ה ַּמ ֲאכָ ל ִמ ְת ַקדֵּ ׁש ִ ּב ְק ּׁ ַ
וְלִ ְקנוֹת בּ ֹו דְּ ַב ַ
ָעלָ יו ׁ ְשנֵ י דִּ ינִ ים:
ירּושלַ יִ ם בִּ לְ ַבד.
אֶ .א ְפ ׁ ָשר לֶ ֱאכוֹ ל אוֹ תוֹ בִּ ׁ ָ
ב .לִ ְט ֵמ ִאים ָאסּור לֶ ֱאכוֹ ל אוֹ תוֹ ַ .הּיוֹ םֶ ׁ ,ש ְּל ַצ ֲע ֵרנּו ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָח ֵרב,
ּולנּו ְט ֵמ ִאיםֵ ,אין ֶא ְפ ׁ ָשרּות לֶ ֱאכוֹ ל ַמ ֲע ֵ ׂ
שר ׁ ֵשנִ י ,לְ ִפיכָ ְך ּפ ִוֹדים ֶאת
וְגַ ם כּ ָ ּ
ּ ֵפרוֹ ת ַמ ֲע ֵ ׂ
שר ׁ ֵשנִ י ַּומ ֲע ִב ִירים ֶאת ְקד ּׁ ָּוש ָתם לְ ַמ ְט ֵ ּב ַע.

ירּושלַ יִ ם
דַּ ף קי"גַ :מ ֲע ֵשׂ ר ׁ ֵשנִ י ִמחּוץ לִ ׁ ָ
ַה ּתו ָֹרה ְמ ַא ְפ ׁ ֶש ֶרת לִ ְפדּ וֹת ַמ ֲע ֵ ׂ
שר ׁ ֵשנִ י ַרק ִמחּוץ לִ יר ׁ ָּושלַ יִםַ ,א ְך ִ ּביר ׁ ָּושלַ יִם
ֵאין ּפ ִוֹדים אוֹ תוֹ ָּ .ומה ַהדִּ ין ִאם לְ ָא ָדם יֵ ׁש לוֹ ּ ֵפרוֹ ת ַמ ֲע ֵ ׂ
שר ׁ ֵשנִ י ִ ּביר ׁ ָּושלַ יִ ם
יאם ִמיר ׁ ָּושלַ יִ ם וְ ׁ ָשם
וְ הּוא רוֹ ֶצה לִ ְפדּ וֹ ת אוֹ ָתםַ ,ה ִאם הּוא ַר ּׁ ַשאי לְ הוֹ ִצ ָ
לִ ְפדּ וֹ ָתם? ִמן ַה ּתוֹ ָרה ַהדָּ ָבר ֶא ְפ ׁ ָש ִריַ ,א ְך ֲחכָ ִמים ִּת ְּיקנּו ׁ ֶש ֵאין לַ ֲעשׂוֹ ת ֵּכן
ֶא ָ ּלא ַמ ֲע ֵ ׂ
שר ׁ ֵשנִ י ׁ ֶש ִ ּנכְ נַ ס לִ יר ׁ ָּושלַ יִ ם ל ֹא יִ ּ ָפ ֶדה ׁשּובּ ַ ,גם ִאם יָ ָצא ִמ ֶּמ ָ ּנה.
י ֵׁש ִמ ְק ֶרה יו ֵֹצא ִמן ַה ְּכלָ ל ׁ ֶשבּ ֹו
ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְפדּ וֹ ת ֶאת ַה ּ ֵפרוֹ ת
גם אנחנו
ִ ּביר ׁ ָּושלַ יִ ם ַע ְצ ָמ ּהִ :אם ּ ֵפרוֹ ת
סיימנו מסכת
ַה ַּמ ֲע ֵ ׂ
ר-שנִ י נִ ְט ְמאּוִ .מ ּׁשּום
ש ֵׁ
ׁ ֶש ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֵהם ֲע ַדיִ ן ְקדוֹ ׁ ִשים,
סנהדרין!
ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לֶ ֱאכוֹ ל אוֹ ָתםִּ ,כי
ָאסּור לֶ ֱאכוֹ ל ּ ֵפרוֹ ת ְקדוֹ ׁ ִשים
ׁ ֶש ִ ּנ ְט ְמ אּוֲ .א ָב ל ִא ם יִ ְפ דּ ּו
ּוליןֵ ,וְאין ָּכל
אוֹ ָתם ֵהם יִ ְהיּו ח ִּ
ּולין ְט ֵמ ִאים.
יסּור לֶ ֱאכוֹ ל ח ִּ
ִא ּ
וֹ
ְ ּב ִמ ְק ֶרה זֶ ה
מּותר לִ ְפדּ ת
ָּ
אוֹ ָתם ִ ּביר ׁ ָּושלַ יִ ם.
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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"
בהא – בזה
קמיפלגי – נחלקו

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.

על המפה
פרדסיה
פרדסיה היא מועצה מקומית בשרון,
ממזרח לנתניה .אדמות היישוב נקנו
בשנת תרפ"ח ( )1928על ידי יונה
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 ( )1938הוקם 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".

פרדסיה ()Wikipedia, Amos Meron

1

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת מכות ב' -ג'

ַמ ֶּסכֶ ת ַמכּ וֹ ת
דַּ ף ב'ֵ :ע ִדים זוֹ ְמ ִמים
"ע ִדים זוֹ ְמ ִמים",
ְ ּב ַמ ֶּסכֶ ת ַמכּ וֹ ת ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ּ ְפ ָר ִקיםֶ ּ .פ ֶרק א' עוֹ ֵסק ְ ּב ִדינֵ י ֵ
ישי
ּ ֶפ ֶרק ב' עוֹ ֵסק ְ ּברוֹ ֵצ ַח ִ ּב ׁ ְשגָ גָ ה ׁ ֶשגּ וֹ לֶ ה לְ ִעיר ִמ ְקלָ ט ,וְ ַה ּ ֶפ ֶרק ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
עוֹ ֵסק בְּ עוֹ ְב ֵרי ֲע ֵב ָרה ׁ ֶש ֶּנ ֱענָ ׁ ִשים ַמלְ קוֹ ת.
ַמה ֵהם ֵע ִדים זוֹ ְמ ִמים?
ישהּו
ְמ ָ ּ
ישהּוְּ .כגוֹןֵ :הם ָרצּו לְ ַחּיֵ ב ִמ ׁ ֶ
דּובר ְ ּב ֵע ֵדי ׁ ֶש ֶקר ׁ ֶש ֵה ִעידּו לְ ָר ַעת ִמ ׁ ֶ
ישהּו ֶּוב ֱא ֶמת
ָממוֹן ׁ ֶשהּוא ל ֹא ָהיָה ַחּיָ ב ,לְ ָמ ׁ ָשלֵ :הם ֵה ִעידּו ׁ ֶשהּוא ִה ִּזיק לְ ִמ ׁ ֶ
ישהּו ְ ּבעוֹ נֶ ׁש ,לְ ָמ ׁ ָשלֵ :הם
נוֹס ֶפתֵ :הם ָרצּו לְ ַחּיֵ ב ִמ ׁ ֶ
הּוא ל ֹא ִה ִּזיק .דּ ּוגְ ָמה ֶ
ילל ׁ ַש ָ ּבת וְ הּוא ִמ ְת ַחּיֵ ב ִמ ַיתת ֵ ּבית דִּ ין.
ֵה ִעידּו ׁ ֶשהּוא ִח ֵ ּ
ְ
קוֹב ַעת ׁ ֶש ָ ּכך הּוא עונְ ׁ ָשם ׁ ֶשל ָה ֵע ִדים ַהזּוֹ ְמ ִמיםֶ :את ָהעוֹ נֶ ׁש
ַה ּת ָוֹרה ַ
ׁ ֶש ֵהם ָרצּו לְ ַחּיֵ ב ֶאת ֲח ֵב ָרם  -יְ ַחּיְ בּו אוֹ ָתםִ .אם ֵהם ָרצּו לְ ַחּיְ בוֹ ֵמ ָאה
זּוז  -יְ ַחּיְ בּו אוֹ ָתם ֵמ ָאה זּוזִ ,אם ָרצּו לְ ַחּיְ בוֹ ִמ ָיתה  -יְ ַחּיְ בּו אוֹ ָתם ִמ ָיתה.
זוֹמ ִמים" ֶא ָ ּלא
ְ ּב ַמ ֲהלַ ְך ַה ַּמ ֶּסכֶ ת ְ
"ע ִדים ְ
לוֹמ ִדים ׁ ֶשלּ ֹא ָּכל ֵע ֵדי ׁ ֶש ֶקר ֵהם ֵ
אופנִ ים ׁ ֶש ָ ּק ְב ָעה ַה ּתוֹ ָרה.
ָ ּב ָ

דַּ ף ג' :הוֹ נָ ָאה
ּומ ְמ ָ ּכרַ .ה ַ ּכּוָ נָ ה ִהיא ׁ ֶש ָאסּור לַ ּמוֹ כֵ ר
יֵ ׁש ַ ּב ּתוֹ ָרה ִא ּ
יסּור הוֹ נָ ָאה ְ ּב ִמ ָ ּקח ִ
לְ ַה ְטעוֹ ת ֶאת ַה ָ ּלקוֹ ַח וְ לִ ְמכּ וֹ ר לוֹ ֵח ֶפץ בְּ יוֹ ֵתר ִמ ְּמ ִחירוֹ בְּ לִ י ׁ ֶש ַה ָ ּלקוֹ ַח
מּודע לְ ָכ ְךִ .אם ְ ּבכָ ל זֹאת ִה ְת ַ ּב ְ ּצ ָעה הוֹ נָ ָאהַ ,הדִּ ין ָּכ ְך:
ָ
אִ .אם ַה ֵח ֶפץ נִ ְמ ַּכר ְק ָצת יוֹ ֵתר יָ ָקר ִמ ְּמ ִחירוֹ ָ ,ה ִע ְס ָקה ֵאינָ ּה ִמ ְת ַ ּב ֶּטלֶ ת,
וְ ַה ּמוֹ כֵ ר ֲא ִפילּ ּו ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יך לְ ַה ֲחזִ יר ֶאת ָהעוֹ ֶדףִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְ ּב ֶד ֶר ְך ְּכלָ ל
ֲאנָ ׁ ִשים מוֹ ֲחלִ ים ַעל ָּכ ְך.
ישית ִמ ְּמ ִחירוֹ ָה ֲא ִמ ִּתי ָ -ה ִע ְס ָקה
בִ .אם ַה ֵח ֶפץ נִ ְמ ַּכר יָ ָקר יוֹ ֵתר בְּ ׁ ִש ּׁ ִ
עוֹדף .לְ ָמ ׁ ָשל,
ֵאינָ ּה ִמ ְת ַ ּב ֶּטלֶ תֲ ,א ָבל ַה ּמוֹ כֵ ר ַחּיָ ב לְ ַה ֲחזִ יר לַ ּקוֹ נֶ ה ֶאת ָה ֶ
ישים ׁ ְש ָקלִ יםֲ ,ה ֵרי
ִאם ַה ּמ ֹוכֵ ר ָמכַ ר ְ ּב ׁ ִש ּׁ ִ
ישים ׁ ְש ָקלִ ים ַר ְמק ֹולִ ים ׁ ֶש ּׁ ָשוִים ֲח ִמ ּׁ ִ
"שתּות".
הּוא לָ ַקח ׁ ִש ּׁ ִ
ישית ְמי ֶּּות ֶרת ִמן ַה ּקוֹ נֶ הּ ַ .ב ְ ּג ָמ ָרא ַה ּׁ ִש ּׁ ִ
ישית ְמכ ָ ּּונה ׁ ְ
ישית ָ -ה ִע ְס ָקה ְ ּב ֵטלָ ה
גִ .אם ַה ֵח ֶפץ נִ ְמ ַ ּכר בְּ יוֹ ֶקר ׁ ֶשל יוֹ ֵתר ִמ ּׁ ִש ּׁ ִ
לַ ֲחל ִּוטין וְ ַעל ַה ּמוֹ כֵ ר לְ ַה ֲחזִ יר לַ ּקוֹ נֶ ה ֶאת ָּכל ְסכּום ַה ְּקנִ ּיָ ה.

מן ההיסטוריה
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
על ידי הבריטים ,והוכשרה לקליטת
עולים .במעברה התגוררו אלפי אנשים
בצפיפות רבה ,ובמשך השנים עברו
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 ( )1967הוחלט סופית על סגירת
המעברה ,ושטח שלה צורף מאוחר יותר
לפרדסיה.

"מעברת בית ליד" בשרון)Wikipedia( 1950 ,

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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אּובים
דַּ ף ד'ַ :מיִ ם ׁ ְש ִ
ַה ּתוֹ ָרה קוֹ ַב ַעת ׁ ֶש ְּכ ֵדי לְ ִה ַּיט ֵהר ִמ ּט ְּומ ָאה יֵ ׁש לִ ְטבּ וֹ ל ְ ּב ִמ ְקוֶ ה.
ֵאילּו ַמ ַאגְ ֵרי ַמיִם ְּכ ׁ ֵש ִרים לִ ְט ִבילָ ה? בּ וֹר ׁ ֶש ֶ ּנ ֶאגְ רּו בּ וֹ ֵמי ְ ּג ׁ ָש ִמים ְ ּב ׁ ִשיעּור ׁ ֶשל
לְ כָ ל ַה ּ ָפחוֹת ְ 40ס ָאה ַמיִםַ ,מ ְעיָן אוֹ יָם (ְ 40ס ָאה ֵהם ְ ּב ֵע ֶר ְך  550לִ ְיט ִרים).
צּורה ִט ְב ִעית ָ ּכ ׁ ֵשר
ַרק בּ וֹ ר ׁ ֶשּיֵ ׁש בּ וֹ ֵמי גְ ׁ ָש ִמים ׁ ֶש ָּז ְרמּו לַ בּ וֹ ר בְּ ָ
לְ ִמ ְקוֶ הַ ,א ְך ִאם ׁ ָש ֲאבּו ַמיִ ם בִּ ְכלִ י וְ הוֹ ִבילּו אוֹ ָתם לַ בּ וֹ ר ֵהם ּ ְפסּולִ ים
אּובים".
"מיִ ם ׁ ְש ִ
לְ ִמ ְקוֶ הַ ,מיִ ם ֵא ֶ ּלה ְמכּו ִּנים ַ
ַה ִאם ִמ ְקוֶ ה ׁ ֶשּיֵ ׁש בּ וֹ ַּת ֲערוֹ ֶבת ׁ ֶשל ֵמי גְ ׁ ָש ִמים ַּומיִ ם ׁ ְשא ִּובים ָּכ ׁ ֵשר?
ַ ּב ַּתלְ מּוד נִ לְ ַמד ׁ ֶש ַהדָּ ָבר ָּתלּוי ַ ּב ִּמ ְק ִרים ַה ּׁשוֹ נִ יםַ ,א ְך לְ עוֹ לָ ם ַא ֲח ֵרי
לוֹמר ׁ ֶש ְּכ ָבר ָהיּו בּ וֹ ְ 40ס ָאה ֵמי גְ ׁ ָש ִמים,
ׁ ֶש ַה ִּמ ְקוֶ ה ְּכ ָבר ָהיָ ה ָּכ ׁ ֵשרְּ ,כ ַ
הּוא ֵאינוֹ נִ ְפ ָסל ִאם נָ ְפלּו לְ תוֹ כוֹ ַמיִ ם ׁ ְשא ִּובים ׁ ֶש ִה ְת ָע ְרבּו בּ וֹ .

"הזָ ָמה"
"הכְ ָח ׁ ָשה" וְ ֲ
דַּ ף ה'ַ :
"הזָ ָמה" וְ יֵ ׁש ִמ ְק ֶרה ַה ְמכּו ֶּנה
ַה ַּתלְ מּוד ְמלַ ְּמ ֵדנּו ׁ ֶשּיֵ ׁש ִמ ְק ֶרה ַה ְמכּו ֶּנה ֲ
"ה ְכ ָח ׁ ָשה".
ַ
ַה ְכ ָח ׁ ָשהְ ׁ :שנֵ י ֵע ִדים ְמ ִע ִידים ׁ ֶש ְרא ֵּובן ָע ָ ׂ
שה ָּכ ְך וָכָ ְך ,לְ ָמ ׁ ָשלְ :מ ִע ִידים
ׁ ֶשהּוא נָ ַטל ַהלְ ָוָאה ַ ּב ֲח ַצר ֵ ּביתוֹ ׁ ֶשל ׁ ִש ְמעוֹ ןּ ְ ,ביוֹ ם ִר ׁ
אשוֹ ן ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ְש ַּתיִ ם
ַ ּב ָ ּצ ֳה ַריִ םָּ ,וב ִאים ֵע ִדים ֲא ֵח ִרים וְ אוֹ ְמ ִריםּ ִ :בכְ לָ ל ל ֹא נָ כוֹ ןְ ,רא ֵּובן ָהיָ ה
ִא ָּיתנּו ְ ּבאוֹ ָת ּה ַה ּׁ ָש ָעה ְ ּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסתּ ְ .ב ִמ ְק ֶרה זֶ ה ֵאין ֶא ְפ ׁ ָשרּות לִ ְקבּ וֹ ַע
צוֹד ִקים ִּומ ְתיַ ֲח ִסים לַ ִּמ ְק ֶרה ְּכ ָס ֵפק.
ִמי ִמ ֵ ּבין ָה ֵע ִדים ְ
ְ
ְ
אוֹמ ִריםֵ :איך ֲה ִעידוֹ ֶתם ָּכך? ֲה ֵרי
ֲהזָ ָמהִ :אם ָה ֵע ִדים ַה ּׁ ְשנִ ּיִ ים ָ ּב ִאים וְ ְ
ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה ַא ֶּתםָ ,ה ֵע ִדיםֱ ,היִ ֶיתם ִא ָּיתנּו ְ ּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסתּ ְ .ב ִמ ְק ֶרה זֶ ה
ַה ּתוֹ ָרה קוֹ ַב ַעת ׁ ֶש ָה ֵע ִדים ַה ּׁ ְשנִ ּיִ ים נֶ ֱא ָמנִ ים וְ ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ ים ְמ ׁ ַש ְּק ִרים וְ יֵ ׁש
ישם ַּכ ֲא ׁ ֶשר זָ ְממּו.
לְ ַה ֲענִ ׁ ָ

מתולדותיו
אברהם טביב
(תרמ"ט-תש"י)1889-1950 ,
אברהם טביב ז"ל היה יו"ר מייסד
של התאחדות התימנים בישראל
וחבר הכנסת הראשונה .טביב נולד
בתימן ,למד צורפות ועבד לפרנסתו
כשוחט .בגיל  20עלה לארץ עם
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 ( )1945הצטרף למפא"י ,נבחר
מטעמה לכנסת הראשונה ,ונפטר
במהלך כהונתו.

דַּ ף ו'ֵ :עדּות ּ ְפסּולָ ה
רּושים לְ ָכל ַה ּ ָפחוֹ ת ׁ ְשנֵ י ֵע ִדים ְּכ ֵדי ׁ ֶש ָה ֵעדּות
ַה ּתוֹ ָרה קוֹ ַב ַעת ׁ ֶשדְּ ׁ ִ
ִּת ְת ַק ֵ ּבלַ .מה ּקוֹ ֶרה ִאם ָ ּב ִאים ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ֵע ִדים אוֹ יוֹ ֵתר? ְ ּב ִמ ְק ֶרה זֶ ה
ּולם ֵהם ֵע ִדיםַ .קּיֶ ֶמת
וֹמ ִעים ֶאת דִּ ְב ֵרי כּ ָ ּ
ּולם וְ כ ָ ּ
ֲא ִפילּ ּו ׁ ֶשדַּ י ִ ּב ׁ ְשנַ יִ םׁ ,ש ְ
ֲהלָ כָ ה ַה ּקוֹ ַב ַעת ׁ ֶש ִאם ֶא ָחד ִמן ָה ֵע ִדים נִ ְפ ַסל ,לְ ָמ ׁ ָשל ִה ְת ָ ּב ֵרר ׁ ֶשהּוא
ָקרוֹ ב ׁ ֶשל ֶא ָחד ִמ ַ ּב ְעלֵ י ַהדִּ ין ָּ -כל ָה ֵעדּות ּ ְפסּולָ הֵ .מ ַע ָּתה ֲא ִפילּ ּו ִאם
ָהיּו ֵמ ָאה ֵע ִדים וְ ַרק ֶא ָחד ֵמ ֶהם נִ ְמ ָצא ָקרוֹ ב אוֹ ּ ָפסּול לְ ֵעדּות ּ ְ -ב ֵטלָ ה
ָּכל ָה ֵעדּותּ ְ .ב ֶד ֶר ְך ְּכלָ ל ְרגִ ילִ ים לְ כַ נּ וֹ ת ֲהלָ כָ ה זוֹ "נִ ְמ ָצא ֶא ָחד ֵמ ֶהם
ָקרוֹ ב אוֹ ּ ָפסּול".
יכים לִ ׁ ְשמ ַֹע ֶאת
ֲהלָ כָ ה ֶ
נוֹס ֶפת ְ ּב ִהלְ כוֹ ת ֵעדּות קוֹ ַב ַעת ׁ ֶש ַהדַּ ּיָ נִ ים ְצ ִר ִ
ּ
ָה ֵעדּות ִמ ּ ִפי ָה ֵע ִדים ַע ְצ ָמםִ .אם ַהדַּ ּיָ נִ ים ֵאינָ ם ְמ ִבינִ ים ֶאת ַה ָ ׂ
ש ָפה
ׁ ֶש ָ ּב ּה ְמ ַד ְ ּב ִרים ָה ֵע ִדים ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ֲע ִמיד ְמת ְּור ְ ּג ָמן ׁ ֶשּיְ ַת ְר ֵ ּגם לַ דַּ ּיָ נִ ים
ֶאת דִּ ְב ֵר ֶיהם ֶא ָ ּלא ְצ ִריכִ ים לְ ַח ּ ֵפ ׂ
ּיוֹד ִעים ֶאת אוֹ ָת ּה ַה ּ ָ ׂ
ש ָפה.
ש דַּ ּיָ נִ ים ַה ְ

חבר הכנסת אברהם טביב
()Wikipedia
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שנה למדינת ישראל

/1961תשכ"א

/1961תשכ״א
מבצע יכין

מבצע יכין היה מבצע להעלאת יהודי מרוקו לארץ ,שהחל בסוף 1961
ונמשך כשלוש שנים עד  .1964בעקבות 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 .ב1954-
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  50דולר
עבור כל עולה .במהלך המבצע עלו לארץ כ 80-אלף יהודים.

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

"הכְ ָח ׁ ָשה"
א .מה ההבדל בין ַ
"הזָ ָמה"?
וְ ֲ
ב .מה פירוש ההלכה "נִ ְמ ָצא ֶא ָחד
ֵמ ֶהם ָקרוֹ ב אוֹ ּ ָפסּול"?
ג .מה כמות המים שצריכה להיות
במקווה כדי שהוא יהיה כשר?
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.
*בפיקוח רואה חשבון

דבר תורה לשולחן שבת
על הפסוק הפותח את הפרשה" :וַ ּיִ ְהיּו ַחּיֵ י ָשׂ ָרה ֵמ ָאה ׁ ָשנָ ה וְ ֶע ְשׂ ִרים
ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ׁ ְשנֵ י ַחּיֵ י ָשׂ ָרה" אומר רש"י" :כולן שוין לטובה" .דהיינו
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.

מה משותף?
במפגש השבועי למדנו על מקווה טהרה.
הקיפו בעיגול את המקומות שאפשר לטבול
בהם כדי להיטהר:
ים

אמבטיה

בריכת שחיה

נהר

אגם

מזרקה

מה משותף לכל המקומות הללו?

! יש לי מושג | תפילת מנחה
תפילת מנחה היא התפילה הנאמרת מדי יום ביומו ,ושניתן להתפלל
אותה מחצות היום עד שקיעת החמה .המקור לתפילת מנחה הוא
ּוח ַ ּב ּ ָ ׂ
ש ֶדה לִ ְפנוֹ ת ָע ֶרב".
בפרשת חיי שרה בפסוק" :וַ ּיֵ ֵצא יִ ְצ ָחק לָ שׂ ַ
מכאן למדו חז"ל במסכת ברכות שיצחק תיקן את תפילת מנחה .לשוח
בשדה  -זה להתפלל ,ולפנות ערב -זה זמן תפילת מנחה.
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