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מתולדותיו
מוקי בצר

)נולד תש"ה- 1945(

לשעבר,  צבא  איש  הוא  בצר  מוקי 
מקים יחידת שלדג ומפקדה הראשון, 
ומהמשתתפים במבצע יונתן. בצר נולד 
ואת שירותו הצבאי עשה  בנהלל, 
ביחידות מובחרות כמו סיירת צנחנים, 
שקד, אגוז ומטכ"ל. לחם במלחמת 
כיפור,  יום  ומלחמת  הימים  ששת 
והשתתף במבצעים רבים, ביניהם 
מבצע "ארגז" לחטיפת קצינים סורים, 
מבצע "אביב נעורים", וההשתלטות על 
המחבלים במעלות ובבית שאן. בעקבות 
מלחמת יום כיפור הקים בצר את יחידת 
שלדג. בשנת תשל"ו )1976( השתתף 
במבצע יונתן כסגנו של יוני נתניהו, ולקח 
פיקוד על המבצע לאחר שזה נפצע 
אנושות. בשנת תשס"ה )2005( הקים 
מוקי בצר, ביחד עם ד"ר יוסי לשם, מכינה 
קדם צבאית לפיתוח מנהיגות חברתית. 
המכינה הנקראת "מנשרים קלו" שוכנת 
בבית ספר שדה מעגן מיכאל. בצר חי 

ביישוב תמרת. 

סדר  נזיקין | מסכת מכות ז'- י"ג
פרשת תולדות | כ"ג- כ"ט בחשון )12-18 לנובמבר(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

ָחה  ּפָ ף ז': ֵעִדים ְקרֹוֵבי ִמׁשְ ּדַ

ָחה ֵאינֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ֵעד, ְוֵאיֶנּנּו ָיכֹול ְלָהִעיד ַעל ׁשּום  ּפָ ְקרֹוב ִמׁשְ
ין:  ֵבית ּדִ ל: ְראּוֵבן ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהִעיד ּבְ ּלֹו. ְלָמׁשָ רֹוב ׁשֶ ׁשּור ַלּקָ ּקָ ָבר ׁשֶ ּדָ

ֶסף. ְמעֹון ֵאינֹו ַחָּיב ִלְפלֹוִני ּכֶ ָאִחי ׁשִ

ְדָרׁש: ֵבית ַהּמִ ַח ּבְ ּתֵ ִהְתּפַ ּיּון ְמַעְנֵין ׁשֶ ְלמּוד מֹוִפיַע ּדִ ּתַ ּבַ

ָאֵכן  ֵני ֵעִדים ְוָרצּו ְלָהִעיד ׁשֶ ַהְלָוָאה ְמסּוֶּיֶמת, ְוהֹוִפיעּו ׁשְ ן ּבְ ין ּדָ ית ּדִ ַעם ּבֵ ּפַ
ִאם  ִהְתַחֵּיב ׁשֶ ם ָעֵרב, ׁשֶ ְלֶוה. ַלַהְלָוָאה ַהּזֹו ָהָיה ּגַ ֶסף ַלּמַ ַהּלֹוֶוה ַחָּיב ּכֶ

ְלֶוה. ם אֹותֹו ַלּמַ ּלֵ ֶסף הּוא ְיׁשַ ם ֶאת ַהּכֶ ּלֵ ַהּלֹוֶוה לֹא ְיׁשַ

ְלֶוה  ל ַהּמַ ל ַהּלֹוֶוה אֹו ׁשֶ ֵני ָהֵעִדים ִאם ֵהם ְקרֹוִבים ׁשֶ ֲאלּו ֶאת ׁשְ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ
יבּו: לֹא!  ֵהם ֵהׁשִ

ל אֹוָתם ְלֵעדּות. ֲאָבל ַאַחד  ר ְלַקּבֵ ֶאְפׁשָ ב ׁשֶ ָפא ָחׁשַ ְך ַרב ּפָ ֵני ּכָ ִמּפְ
י ֵהם ְקרֹוִבים  ל אֹוָתם ְלֵעדּות ּכִ ר ְלַקּבֵ ָפָניו: ִאי ֶאְפׁשָ ָהֲאמֹוָרִאים ָטַען ּבְ

ל ֶהָעֵרב, ְוַגם הּוא ָקׁשּור ַלַהְלָוָאה. ׁשֶ

מן התלמוד
סדר נזיקין, 

מסכת מכות, דף י"ב

"אמר ריש לקיש: שלוש טעויות עתיד שרו של אדום 
לטעות, דכתיב "מי זה בא מאדום חמוץ בגדים 

מבצרה". טועה שאינה קולטת אלא בצר והוא גולה 
לבצרה, טועה שאינה קולטת אלא שוגג והוא מזיד 

היה, טועה שאינה קולטת אלא אדם והוא מלאך הוא" 

הסבר: ריש לקיש דורש מהפסוקים בישעיהו 
שלעתיד לבוא עתיד שרה של אדום, היא רומא 
הרשעה, לטעות ולחשוב שהוא יכול להינצל מעונשו 
בעיר בצר, אך בסופו של דבר הוא ייענש על חטאיו.

תלתא – שלוש
קרתא – עיר
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ׁשֹוֵגג ין רֹוֵצַח ּבְ ף ח': ּדִ ּדַ

ים  ֲאָנׁשִ ֶרק ֶזה עֹוֵסק ּבַ ֶרק "ֵאּלּו ֵהן ַהּגֹוִלין". ּפֶ ֶכת הּוא ּפֶ ּסֶ ּמַ ִני ּבַ ֵ ֶרק ַהּשׁ ַהּפֶ
ׁשֹוֵגג. ֵהם ָהְרגּו ּבְ ֵני ׁשֶ לּות ִמּפְ ַחָּיִבים ּגָ ׁשֶ

לּות,  ׁשֹוֵגג ַחָּיב ּגָ לּות. ַרק רֹוֵצַח ּבְ ל רֹוֵצַח ַחָּיב ּגָ ּלֹא ּכָ ָחׁשּוב ָלַדַעת ׁשֶ
לּות. טּור ִמּגָ ֵמִזיד ּפָ ם רֹוֵצַח ּבְ לּות. ּגַ טּור ִמּגָ ָהָיה ָאנּוס ּפָ ֲאָבל רֹוֵצַח ׁשֶ

ֶחֶבל ְוֶהֱעָלה  ָלה ָחִבית ּבְ ִאם ָאָדם ּדָ ֶרק ֶנֱאַמר ׁשֶ ּפֶ ָנה ָהִראׁשֹוָנה ּבַ ׁשְ ּמִ ּבַ
לּות.  טּור ִמּגָ ַמט ַהֶחֶבל ְוָנְפָלה ֶהָחִבית ַעל ָאָדם ַוֲהָרַגּתּו - ּפָ אֹוָתּה ְוִנׁשְ
ין ִאם ָאָדם ָעָלה  ה - ַחָּיב. הּוא ַהּדִ י ַמּטָ ַלּפֵ ל ָחִבית ּכְ ְלׁשֵ ִאם ָאָדם ׁשִ
ם - ַחָּיב.  ּסּוּלָ טּור, ִאם ָיַרד ּבַ ה ַוֲהָרגֹו - ּפָ ָעַמד ְלַמּטָ ם ְוָנַפל ַעל ִמי ׁשֶ סּוּלָ ּבְ

י  ַלּפֵ ר ֶהָחִבית אֹו ָהָאָדם עֹוִלים ּכְ ֲאׁשֶ ּכַ ְקִרים הּוא ׁשֶ ין ַהּמִ ל ּבֵ ַהֶהְבּדֵ
ֹאֶפן  לּו ְנִדיָרה ְוָלֵכן ָהרֹוֵצַח ּדֹוֶמה ְלָאנּוס, ַאְך ּבְ ִּיּפְ רּות ׁשֶ ַמְעָלה ָהֶאְפׁשָ

ב ׁשֹוֵגג. ל ְיִריָדה הּוא ֶנְחׁשָ ׁשֶ

ף ט': ָעֵרי ִמְקָלט ּדַ

ׁשֹוֵגג ִנְמָלט ֶאל ִעיר  ׁש ָעֵרי ִמְקָלט. רֹוֵצַח ּבְ ַהּתֹוָרה ִצְּוָתה ְלַהְפִריׁש ׁשֵ
ל ֶהָהרּוג - ַלֲעׂשֹות לֹו  ם - ְקרֹובֹו ׁשֶ ם ֵאין ְרׁשּות ְלגֹוֵאל ַהּדָ ְקָלט ְוׁשָ ַהּמִ

ם ְלָהְרגֹו. אי ּגֹוֵאל ַהּדָ ַ ם ַרּשׁ ָ ְמאּוָמה, ַאְך ִאם הּוא יֹוֵצא ִמּשׁ

ן, אֹוָתן ִהְפִריׁש  ֵעֶבר ַהַּיְרּדֵ לֹוׁש ּבְ ְך: ׁשָ קֹות ּכָ ְקָלט ְמחּוּלָ ׁש ָעֵרי ַהּמִ ׁשֵ
ן נּון  ַע ּבִ ן. ְיהֹוׁשֻ ׁשָ ּבָ ְלָעד, ּגֹוָלן ּבַ ּגִ ר, ָרמֹות ּבַ ְדּבָ ּמִ ֶצר ּבַ נּו, ְוֵהן: ּבֶ ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ
ֶכם ְוָקֵדׁש. ָרֵאל, ְוֵהן: ֶחְברֹון, ׁשְ ֶאֶרץ ִיׂשְ לֹוׁש ָעִרים נֹוָספֹות ּבְ ִהְפִריׁש ׁשָ

ֵעֶבר  ּבְ לֹוׁש ֶהָעִרים ׁשֶ ָרֵאל ְמכּוָּונֹות מּול ׁשְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ לֹוׁש ֶהָעִרים ׁשֶ ׁשְ
ֶכם מּול ָרמֹות ְוָקֵדׁש מּול ּגֹוָלן. ֶצר, ׁשְ ר מּול ּבֶ ַקו ָיׁשָ ֶבת ּבְ ן. ֶחְברֹון ִניּצֶ ַהַּיְרּדֵ
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מבצע "אביב נעורים"
מבצע "אביב נעורים" היה מבצע של 
צה"ל שהתרחש בליל ח' ניסן תשל"ג 
ובמהלכו תקפו כוחות   ,)10.4.1973(
מסיירת מטכ"ל, חטיבת הצנחנים ושייטת 
והחזית  יעדים של פת"ח  13 מספר 
העממית בביירות ובאזור צידון. המבצע 
טרור  התקפות  לגל  בתגובה  נערך 
שביצעו ארגוני המחבלים, ופיקד עליו 
תא"ל עמנואל שקד. הכוחות הלוחמים 
הגיעו בסטי"לים אל חופי לבנון, ונחתו 
על החוף בסירות גומי, שם פגשו את 
אנשי המוסד שאספו מידע על היעדים. 
במבצע נהרגו שלושה מבכירי פת"ח, 
ועוד כ-100 אנשי פת"ח נוספים. כמו 
כן, פוצצה יחידה 101 משרדים, בתי-
מלאכה לייצור ותיקון מוקשים, רקטות, 
תחמושת ונשק. הכוח הישראלי איבד 
שני חיילים. המבצע גרם לזעזוע קשה 

בארגון הפת"ח.

מן ההיסטוריה

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת מכות י'- י"א

ן ֵעֶבר ַהַּיְרּדֵ ף י': ָעֵרי ִמְקָלט ּבְ ּדַ

ָרֵאל.  ֶאֶרץ ִיׂשְ מֹו ּבְ לֹוׁש ָעֵרי ִמְקָלט, ּכְ ן ָהיּו ׁשָ ֵעֶבר ַהַּיְרּדֵ ּבְ ה ׁשֶ ָהעּוְבּדָ

ָבִטים  ַנִים ָוֵחִצי ׁשְ ן ִהְתּגֹוְררּו ׁשְ ֵעֶבר ַהַּיְרּדֵ ה: ֲהֵרי ּבְ ֵאָלה ָקׁשָ ְמעֹוֶרֶרת ׁשְ
ן, ַמּדּוַע  ָבִטים, ִאם ּכֵ ָעה ָוֵחִצי ׁשְ ׁשְ ָרֵאל ִהְתּגֹוְררּו ּתִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ְלַבד, ְוִאיּלּו ּבְ ּבִ
ן ִהְתּגֹוְררּו  ֵעֶבר ַהַּיְרּדֵ לֹוׁש ָעֵרי ִמְקָלט? ֲהֵרי ּבְ קֹומֹות ָעׂשּו ׁשָ ֵני ַהּמְ ׁשְ ּבִ

ים! ים ַרּבִ ָרֵאל ִהְתּגֹוְררּו ֲאָנׁשִ ים ּוְבֶאֶרץ ִיׂשְ ְמַעט ֲאָנׁשִ

ִגְלָעד ְמצּוִיים רֹוְצִחים ּוְלִפיָכְך  ּבְ ַהּתֹוָרה ָיְדָעה ׁשֶ ְלמּוד ִהיא ׁשֶ ׁשּוַבת ַהּתַ ּתְ
ַיַחס ָלאּוְכלּוִסָּיה. ן ְלָעֵרי ִמְקָלט ְמרּוּבֹות יֹוֵתר ּבְ ֵעֶבר ַהַּיְרּדֵ ִנְזְקקּו ּבְ

ְקָלט,  ֵבי ָעֵרי ַהּמִ ין ָצִריְך ִלְדאֹוג ְלַרְוַחת יֹוׁשְ ית ּדִ ּבֵ ַדף ֶזה ׁשֶ עֹוד לֹוְמִדים ּבְ
ָבר,  ּדָ ִתָּיה ְוַכּיֹוֵצא ּבַ ִּיְהֶיה ָלֶהם ָמקֹור ְלֵמי ׁשְ ְרָנָסה, ׁשֶ ם ּפַ ְהֶיה ָלֶהם ׁשָ ּתִ ׁשֶ
ם ּתֹוָרה. דֹו ׁשָ ָלה ְלִעיר ִמְקָלט ַעל ַרּבֹו ָלֶלֶכת ֵאָליו ּוְלַלּמְ ְלִמיד ּגָ ְוֵכן ִאם ּתַ

ּתֹוָרה? סּוִקים ָהַאֲחרֹוִנים ּבַ ַתב ֶאת ַהּפְ ף י"א: ִמי ּכָ ּדַ

ָבִרים ְמָתֲאִרים  ׁש ּדְ סֹוף חּוּמַ ּתֹוָרה, ּבְ סּוִקים ָהַאֲחרֹוִנים ּבַ מֹוַנת ַהּפְ ׁשְ
ה ֶעֶבד …  ם ֹמׁשֶ נּו: "ַוָּיָמת ׁשָ ה ַרּבֵ ל ֹמׁשֶ ִטיָרתֹו ְוֶאת ְקבּוָרתֹו ׁשֶ ֶאת ּפְ
עֹור ְולֹא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקֻבָרתֹו  ית ּפְ ֶאֶרץ מֹוָאב מּול ּבֵ ְיא ּבְ ַוִּיְקּבֹר ֹאתֹו ַבּגַ
ים  לֹׁשִ ַעְרֹבת מֹוָאב ׁשְ ה ּבְ ָרֵאל ֶאת ֹמׁשֶ ה… ַוִּיְבּכּו ְבֵני ִיׂשְ ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ
ַתב  ָבר ִנְפַטר, ִמי ּכָ נּו ּכְ ה ַרּבֵ ה", ִאם ֹמׁשֶ מּו ְיֵמי ְבִכי ֵאֶבל ֹמׁשֶ יֹום ַוִּיּתְ

ה? סּוִקים ֵאּלֶ ּפְ

ִאים: ּנָ ָכְך ּתַ ֶנְחְלקּו ּבְ

נּו  ה ַרּבֵ י ֹמׁשֶ ָתָבם. ֵיׁש אֹוְמִרים ּכִ ּכְ ן נּון הּוא ׁשֶ ַע ּבִ ְּיהֹוׁשֻ ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ
ָתָבם  הּוא ּכְ ִרים ׁשֶ ִהְתַרֲחׁשּו. ֲחַז"ל ְמַסּפְ ְנבּוָאה עֹוד ִלְפֵני ׁשֶ ָתָבם ּבִ ּכְ

ָמעֹות זֹוְלגֹות ֵמֵעיָניו. ּדְ ׁשֶ י ה' ּכְ ִמּפִ

דירתו של כמאל עוואן בבית הדירות בבירות לאחר 
ביקור אנשי סיירת מטכ"ל במסגרת מבצע אביב 

נעורים )תא"ל ניר מאור מוזיאון ההעפלה וחיל הים(
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ף י"ב: ּכֵֹהן ָחָלל ּדַ

ָרֵאל  ׁש. ְלִיׂשְ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ר לֹו ַלֲעֹבוד ּבְ ֵמא ְלֵמִתים, ּומּוּתָ ְלֹכֵהן ָאסּור ְלִהיּטָ
ׁש. ִמי הּוא  ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ֵמא ְלֵמִתים ֲאָבל ָאסּור לֹו ַלֲעֹבוד ּבְ ר ְלִהיּטָ מּוּתָ
ׁש  ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ִני ִאם ָעַבד ּבְ ד ׁשֵ ֵמא ְלֵמִתים, ּוִמּצַ ר לֹו ְלִהיּטָ ּמּוּתָ ֶזה ׁשֶ

ָרה? ׁשֵ ֲעבֹוָדתֹו ּכְ

ִאיּסּור,  ֲעׂשּו ּבְ ּנַ ּוִאין ׁשֶ יּשׂ ּנֹוַלד ִמּנִ ׁשּוָבה ִהיא ָחָלל. ָחָלל הּוא ּכֵֹהן ׁשֶ ַהּתְ
ת  ַ דּוּשׁ ל ִמּקְ י הּוא ְמחּוּלָ ה "ָחָלל" ּכִ ה. הּוא ְמכּוּנֶ רּוׁשָ א ּגְ ׂשָ ּנָ גֹון: ִמּכֵֹהן ׁשֶ ּכְ
י  ֵמא ְלֵמִתים ַאף ַעל ּפִ ר לֹו ְלִהיּטָ ָרֵאל ּומּוּתָ ִיׂשְ ינֹו ּכְ ה. ֶהָחָלל ּדִ הּוּנָ ַהּכְ
ׁש  ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ִאם הּוא עֹוֵבד ּבְ ָאִביו ּכֵֹהן, ּוְבָכל ֹזאת ַהּתֹוָרה קֹוַבַעת ׁשֶ ׁשֶ

ִדיֲעַבד.  ָרה ּבְ ׁשֵ ֲעבֹוָדתֹו ּכְ

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת מכות י"ב- י"ג

ִוִּיים ף י"ג: ָעֵרי ַהּלְ ּדַ

ְפִקיָדם  ָבִטים. ּתַ ְ ָרֵאל ִעם ֶיֶתר ַהּשׁ ֶאֶרץ ִיׂשְ ל ַנֲחָלה ּבְ ֶבט ֵלִוי לֹא ִקיּבֵ ׁשֵ
ְרְנִסים  ׁש ְוֵהם ִמְתּפַ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ֵני ֵלִוי ְוַהּכֲֹהִנים הּוא ַלֲעבֹוד ּבְ ל ּבְ ׁשֶ

ה ּוְלִוָּיה.  הּוּנָ נֹות ּכְ ּתְ ִמּמַ

ה ָעִרים  ּמָ ֶבט ַיְפִריׁש ּכַ ל ׁשֵ ּכָ ִוִּיים? ַהּתֹוָרה ִציְּוָתה ׁשֶ ֵהיָכן ִהְתּגֹוְררּו ַהּלְ
ְקָלט  ׁש ָעֵרי ַהּמִ לּו ֶאת ׁשֵ ִוִּים ְוַהּכֲֹהִנים. ֵהם ִקיּבְ ּוָבֶהן ִיְתּגֹוְררּו ַהּלְ

מֹוֶנה. ִעים ּוׁשְ ִים ָעִרים, ַיַחד ַאְרּבָ ּתַ ִעים ּוׁשְ ְועֹוד ַאְרּבָ

ם,  ְמַלט ְלׁשָ ּנִ ָגָגה ׁשֶ ׁשְ ָעֵרי ִמְקָלט, ְורֹוֵצַח ּבִ ׁש ּכְ ּמֵ ִוִּיים ְיכֹולֹות ְלׁשַ ָעֵרי ַהּלְ
ם. ה ָעָליו ִמּגֹוֵאל ַהּדָ ָהִעיר קֹוֶלֶטת אֹותֹו ּוְמִגיּנָ

ר ְוֶטֶרם הּוְפְרׁשּו ָעֵרי  ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ ָהיּו ּבְ ׁשֶ ּכְ ְלמּוד ׁשֶ ּתַ עֹוד לֹוְמִדים ּבַ
ָגָגה, הּוא ָהָיה ּגֹוֶלה ְלַמֲחֵנה ְלִוָּיה. ַמֲחֵנה  ׁשְ ִמְקָלט, ִאם ָהָיה רֹוֵצַח ּבִ
ָרֵאל ָחנּו ְסִביב  ָסמּוְך ֵאָליו, ְוֶיֶתר ִיׂשְ ן ּבְ ּכָ ׁשְ ם ְסִביב ַהּמִ ְלִוָּיה ָהָיה ְממּוּקָ

ַמֲחֵנה ְלִוָּיה.

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

על המפה
תמרת 

ְמַר ת הוא יישוב קהילתי היושב בגליל  ּתִ
התחתון, סמוך למושב נהלל. הוא 
שייך למועצה אזורית עמק יזרעאל 
וממוקם בתוך הגן הלאומי "שמרון". 
בסמוך לו נמצאים תל שמרון ושמורת 
טבע תל שמרון. תמרת נוסד בשנת 
תשמ"א )1981( ביוזמת המתיישבים, 
בני העמק והסביבה, ובהתאם להחלטת 
ועדת השרים לענייני התיישבות. קודם לכן, 
שם היישוב נקרא על שם קיבוץ תימורים, 
שאנשיו שהו במקום זה בין השנים תש"ז-

תשי"ד )1947-1954(, לפני שעברו לדרום 
הארץ. כיום מונה תמרת למעלה מ-400 
משפחות וחיים בו יותר מ-2,000 תושבים, 

שרובם עובדים מחוץ ליישוב. 

בתי היישוב תמרת )מצילומי יהודית גרעין-כל(
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כאשר נפטר לאדם אחד מקרוביו, הוא מברך את ברכת "ברוך דיין האמת". 
ברכה זו נקראת צידוק הדין, משום שהאדם מצדיק את דינו של הקב"ה ומבין 
שגם הדברים המצערים שנראים לנו רעים, נעשים למעשה מתוך משפט צודק.

יש לי מושג | צידוק הדין - "ברוך דיין האמת" !

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת מכות ז'- י"ג

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.

חידה לפעמים מילה אחת קטנה עושה את כל ההבדל. את זאת לימדו אותנו 
ו". חז"ל על הפסוק: "ַהּקֹל קֹול ַיֲעֹקב ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעׂשָ

חז"ל ביקשו להפנות את תשומת ליבנו למילה אחת קטנה שהיא ההבדל 
העמוק בין יעקב לעשו. כאשר יעקב ניגש אל אביו יצחק הוא פנה אליו 
יִדי  ָבה ְוָאְכָלה ִמּצֵ ואמר לו כך: "ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ָאִביו... קּום ָנא ׁשְ
ָך". כאשר עשו ניגש אל אביו הוא אמר לו כך:  י ַנְפׁשֶ ָבֲרַכּנִ ֲעבּור ּתְ ּבַ
ים ַוָּיֵבא ְלָאִביו ַוֹּיאֶמר ְלָאִביו ָיֻקם ָאִבי ְוֹיאַכל  ם הּוא ַמְטַעּמִ "ַוַּיַעׂש ּגַ
ָך". לכאורה דברי יעקב ועשו נראים ממש  י ַנְפׁשֶ ָבֲרַכּנִ ֲעֻבר ּתְ נֹו ּבַ יד ּבְ ִמּצֵ
דומים, אבל חז"ל הפנו את תשומת ליבנו למילה אחת שיעקב אמר 
ועשו לא אמר: "ָנא". על כך יאמר ה"כלי יקר", שזה בדיוק ההבדל בין 
ענווה לגאווה: "יעקב דבר בלשון תחנונים 'קום נא שבה', אין נא אלא 
בקשה, ועוד אמר לו לישב ולאכול דבר איתו בלשון נוכח, אבל עשו 
לא אמר לו לקום מן המקום אשר הוא עומד שם ולישב במקום המוכן 

לאכילה, ולא הזכיר לשון נא, ודבר בלשון נסתר מרוב רום לבבו".

סּוִקים  ַתב ֶאת ַהּפְ א. ִמי ּכָ
ּתֹוָרה? ָהַאֲחרֹוִנים ּבַ

ִוִּיים? ב. ֵהיָכן ִהְתּגֹוְררּו ַהּלְ

ה ָעֵרי ִמְקָלט ִצְּוָתה  ּמָ ג. ּכַ
ַהּתֹוָרה ְלָהִקים?

דבר תורה לשולחן שבת

70

1963/תשכ״ג
נפטר נשיא המדינה השני - יצחק בן צבי

יצחק בן צבי ז"ל )תרמ"ה-תשכ"ג, 1884-1963( היה נשיאּה השני של 
מדינת ישראל, היסטוריון ומראשי תנועת העבודה בארץ ישראל. בן צבי 
נולד באוקראינה, היה פעיל ציוני וייסד את תנועת "פועלי ציון". בשנת 
תרס"ז )1907( עלה לארץ והיה ממקימי ארגון השומר. בן צבי היה אחד 

מהחותמים על מגילת העצמאות. לאחר הקמת 
מדינת ישראל נבחר לחבר הכנסת מטעם מפא"י. 
בכנסת הראשונה היה חבר ועדת הפנים ובכנסת 
השנייה היה חבר ועדות הפנים והכנסת. בין תפקידיו 
הציבוריים היה יו"ר הוועד הלאומי וחבר ועד הקהילה 
בירושלים. כחוקר עסק בתולדות עם ישראל וארץ 
ישראל והתמקד בחקר קהילות ישראל השונות, 
בראשן עדות המזרח. הוא נבחר לנשיא המדינה 
בשנים תשי"ב )1952(, תשי"ז )1957( ותשכ"ב )1962( 

והיה הנשיא היחיד שנבחר לשלוש כהונות.

שכ"ג
ת

/1963

שנה למדינת ישראל

למדנו בעלון על ערי המקלט ועל מיקומן.

ְתבּו את שמות הערים לפי המיקום  ּכִ
והסדר המתאים, אחת מול השנייה:

בבשן

בגלעד

במדבר

מול

מול

מול

)Wikipedia( יצחק בן צבי


