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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

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

דַּ ף ז'ֵ :ע ִדים ְקרוֹ ֵבי ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה
ְקרוֹ ב ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לִ ְהיוֹ ת ֵעד ,וְ ֵאינֶ נּּו יָ כוֹ ל לְ ָה ִעיד ַעל ׁשּום
דָּ ָבר ׁ ֶש ָ ּק ׁשּור לַ ָ ּקרוֹ ב ׁ ֶשלּ וֹ  .לְ ָמ ׁ ָשלְ :רא ֵּובן ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לְ ָה ִעיד ְ ּב ֵבית דִּ ין:
ָא ִחי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֵאינוֹ ַחּיָ ב לִ ְפלוֹ נִ י ֶּכ ֶסף.
יע דִּ ּיּון ְמ ַענְ יֵ ן ׁ ֶש ִה ְת ּ ַפ ֵּת ַח ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש:
מוֹפ ַ
ַ ּב ַּתלְ מּוד ִ
הוֹפיעּו ׁ ְשנֵ י ֵע ִדים ָוְרצּו לְ ָה ִעיד ׁ ֶש ָאכֵ ן
ּ ַפ ַעם ֵ ּבית דִּ ין דָּ ן ְ ּב ַהלְ ָוָאה ְמסּוּיֶ ֶמת ,וְ ִ
ַהלּ וֹ וֶ ה ַחּיָ ב ֶּכ ֶסף לַ ַּמלְ וֶ ה .לַ ַהלְ וָ ָאה ַהזּוֹ ָהיָ ה ַ ּגם ָע ֵרבֶ ׁ ,ש ִה ְת ַחּיֵ ב ׁ ֶש ִאם
ַהלּ וֹ וֶ ה ל ֹא יְ ׁ ַש ֵ ּלם ֶאת ַה ֶ ּכ ֶסף הּוא יְ ׁ ַש ֵ ּלם אוֹ תוֹ לַ ַּמלְ וֶ ה.
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ֲאלּו ֶאת ׁ ְשנֵ י ָה ֵע ִדים ִאם ֵהם ְקרוֹ ִבים ׁ ֶשל ַהלּ וֹ וֶ ה אוֹ ׁ ֶשל ַה ַּמלְ וֶ ה
ֵהם ֵה ׁ ִשיבּו :ל ֹא!
ִמ ּ ְפנֵ י ָּכ ְך ַרב ּ ָפ ָפא ָח ׁ ַשב ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַקבֵּ ל אוֹ ָתם לְ ֵעדּותֲ .א ָבל ַא ַחד
מוֹר ִאים ָט ַען ְ ּב ָפנָ יוִ :אי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַקבֵּ ל אוֹ ָתם לְ ֵעדּות ִ ּכי ֵהם ְקרוֹ ִבים
ָה ֲא ָ
ׁ ֶשל ֶה ָע ֵרב ,וְ גַ ם הּוא ָק ׁשּור לַ ַהלְ וָ ָאה.

דַּ ף ח' :דִּ ין רוֹ ֵצ ַח ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג
עוֹסק ַ ּב ֲאנָ ׁ ִשים
"אלּ ּו ֵהן ַהגּ וֹ לִ ין"ֶ ּ .פ ֶרק זֶ ה ֵ
ַה ּ ֶפ ֶרק ַה ּׁ ֵשנִ י ַ ּב ַּמ ֶּסכֶ ת הּוא ּ ֶפ ֶרק ֵ
וֹ
ׁ
ׁ ֶש ַחּיָ ִבים ָ ּגלּות ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהם ָה ְרגּו ְ ּבש גֵ ג.
ָח ׁשּוב לָ ַד ַעת ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּכל רוֹ ֵצ ַח ַחּיָ ב ָ ּגלּותַ .רק רוֹ ֵצ ַח בְּ ׁשוֹ גֵ ג ַחּיָ ב ָ ּגלּות,
ֲא ָבל רוֹ ֵצ ַח ׁ ֶש ָהיָ ה ָאנּוס ּ ָפטּור ִמ ָ ּגלּותּ ַ .גם רוֹ ֵצ ַח בְּ ֵמזִ יד ּ ָפטּור ִמ ָ ּגלּות.
ַ ּב ִּמ ׁ ְשנָ ה ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ַ ּב ּ ֶפ ֶרק נֶ ֱא ַמר ׁ ֶש ִאם ָא ָדם דָּ לָ ה ָח ִבית ְ ּב ֶח ֶבל וְ ֶה ֱעלָ ה
אוֹ ָת ּה וְנִ ׁ ְש ַמט ַה ֶח ֶבל וְנָ ְפלָ ה ֶה ָח ִבית ַעל ָא ָדם וַ ֲה ָרגַ ּתּו ָ ּ -פטּור ִמ ָ ּגלּות.
ִאם ָא ָדם ׁ ִשלְ ׁ ֵשל ָח ִבית ְּכלַ ּ ֵפי ַמ ָּטה ַ -חּיָ ב .הּוא ַהדִּ ין ִאם ָא ָדם ָעלָ ה
ּולם ַ -חּיָ ב.
ְ ּבס ָ ּ
ּולם וְנָ ַפל ַעל ִמי ׁ ֶש ָע ַמד לְ ַמ ָּטה וַ ֲה ָרגוֹ ָ ּ -פטּורִ ,אם יָ ַרד ַ ּב ּס ָ ּ
ַה ֶה ְבדֵּ ל ֵ ּבין ַה ִּמ ְק ִרים הּוא ׁ ֶש ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר ֶה ָח ִבית אוֹ ָה ָא ָדם עוֹ לִ ים ְ ּכלַ ּ ֵפי
ַמ ְעלָ ה ָה ֶא ְפ ׁ ָשרּות ׁ ֶשּיִ ּ ְפלּו נְ ִד ָירה וְ לָ כֵ ן ָהרוֹ ֵצ ַח דּ וֹ ֶמה לְ ָאנּוסַ ,א ְך ְ ּבא ֶֹפן
ׁ ֶשל יְ ִר ָידה הּוא נֶ ְח ׁ ָשב ׁשוֹ גֵ ג.

דַּ ף ט'ָ :ע ֵרי ִמ ְקלָ ט
ַה ּתוֹ ָרה ִצּו ְָתה לְ ַה ְפ ִר ׁיש ׁ ֵש ׁש ָע ֵרי ִמ ְקלָ ט .רוֹ ֵצ ַח ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג נִ ְמלָ ט ֶאל ִעיר
גוֹאל ַהדָּ ם ְ -קרוֹ בוֹ ׁ ֶשל ֶה ָהרּוג  -לַ ֲעשׂוֹ ת לוֹ
ַה ִּמ ְקלָ ט וְ ׁ ָשם ֵאין ְר ׁשּות לְ ֵ
ְמא ָּומהַ ,א ְך ִאם הּוא יוֹ ֵצא ִמ ּׁ ָשם ַר ּׁ ַשאי גּ ֵוֹאל ַהדָּ ם לְ ָה ְרגוֹ .
חּולקוֹ ת ָ ּכ ְךָ ׁ :שלוֹ ׁש בְּ ֵע ֶבר ַהּיַ ְרדֵּ ן ,אוֹ ָתן ִה ְפ ִר ׁיש
ׁ ֵש ׁש ָע ֵרי ַה ִּמ ְקלָ ט ְמ ָ ּ
מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנּו ,וְ ֵהןּ ֶ :ב ֶצר ַ ּב ִּמ ְד ָ ּברָ ,רמוֹ ת ַ ּב ִ ּגלְ ָעד ,גּ וֹ לָ ן ַ ּב ָ ּב ׁ ָשן .יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן נּון
ִה ְפ ִר ׁיש ׁ ָשלוֹ ׁש ָע ִרים נוֹ ָספוֹ ת בְּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ֵהןֶ :ח ְברוֹ ןְ ׁ ,ש ֶכם וְ ָק ֵד ׁש.
ׁ ְשלוֹ ׁש ֶה ָע ִרים ׁ ֶשבְּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמכּוּוָ נוֹ ת מּול ׁ ְשלוֹ ׁש ֶה ָע ִרים ׁ ֶשבְּ ֵע ֶבר
יָשר מּול ֶ ּב ֶצרְ ׁ ,שכֶ ם מּול ָרמוֹת וְ ָק ֵד ׁש מּול גּוֹ לָ ן.
ַהּיַ ְרדֵּ ןֶ .ח ְברוֹן נִ יצֶּ ֶבת ְ ּב ַקו ׁ ָ
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"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"
תלתא – שלוש
קרתא – עיר

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.

מתולדותיו
מוקי בצר
(נולד תש"ה)1945 -
מוקי בצר הוא איש צבא לשעבר,
מקים יחידת שלדג ומפקדה הראשון,
ומהמשתתפים במבצע יונתן .בצר נולד
בנהלל ,ואת שירותו הצבאי עשה
ביחידות מובחרות כמו סיירת צנחנים,
שקד ,אגוז ומטכ"ל .לחם במלחמת
ששת הימים ומלחמת יום כיפור,
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 ( )1976השתתף
במבצע יונתן כסגנו של יוני נתניהו ,ולקח
פיקוד על המבצע לאחר שזה נפצע
אנושות .בשנת תשס"ה ( )2005הקים
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.
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בס"ד

סדר נזיקין | מסכת מכות י' -י"א

דַּ ף י'ָ :ע ֵרי ִמ ְקלָ ט ְ ּב ֵע ֶבר ַהּיַ ְרדֵּ ן
ָהע ְּובדָּ ה ׁ ֶש ְ ּב ֵע ֶבר ַהּיַ ְרדֵּ ן ָהיּו ׁ ָשלוֹ ׁש ָע ֵרי ִמ ְקלָ טְּ ,כמוֹ ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל.
ְמעוֹ ֶר ֶרת ׁ ְש ֵאלָ ה ָק ׁ ָשהֲ :ה ֵרי ְ ּב ֵע ֶבר ַהּיַ ְרדֵּ ן ִה ְתגּ וֹ ְררּו ׁ ְשנַ יִ ם וָ ֵח ִצי ׁ ְש ָב ִטים
ִ ּבלְ ַבד ,ו ְִאילּ ּו ְ ּב ֶא ֶרץ ִי ְ ׂ
ּוע
ש ָר ֵאל ִה ְתגּ ו ְֹררּו ִּת ׁ ְש ָעה ו ֵָח ִצי ׁ ְש ָב ִטיםִ ,אם ֵּכןַ ,מדּ ַ
ִ ּב ׁ ְשנֵ י ַה ְּמקוֹ מוֹ ת ָעשׂ ּו ׁ ָשלוֹ ׁש ָע ֵרי ִמ ְקלָ ט? ֲה ֵרי ְ ּב ֵע ֶבר ַהּיַ ְרדֵּ ן ִה ְתגּ וֹ ְררּו
ּוב ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִה ְתגּ וֹ ְררּו ֲאנָ ׁ ִשים ַרבִּ ים!
ְמ ַעט ֲאנָ ׁ ִשים ְ
רוֹצ ִחים ּולְ ִפיכָ ְך
ְּת ׁש ַּובת ַה ַּתלְ מּוד ִהיא ׁ ֶש ַה ּת ָוֹרה ְיָד ָעה ׁ ֶש ְ ּבגִ לְ ָעד ְמצּויִים ְ
נִ זְ ְקקּו ְ ּב ֵע ֶבר ַהּיַ ְרדֵּ ן לְ ָע ֵרי ִמ ְקלָ ט ְמרּובּ וֹ ת יוֹ ֵתר ְ ּביַ ַחס לָ אּוכְ ל ִּוסּיָ ה.
עוֹד לו ְֹמ ִדים ְ ּב ַדף זֶ ה ׁ ֶש ֵ ּבית דִּ ין ָצ ִר ְ
יוֹש ֵבי ָע ֵרי ַה ִּמ ְקלָ ט,
יך לִ ְדאוֹג לְ ַרוְ ַחת ׁ ְ
ּיוֹצא ַ ּבדָּ ָבר,
ׁ ֶש ִּת ְהיֶה לָ ֶהם ׁ ָשם ּ ַפ ְרנָ ָסהֶ ׁ ,שּיִ ְהיֶה לָ ֶהם ָמקוֹר לְ ֵמי ׁ ְש ִתּיָ ה וְ כַ ֵ
וְכֵ ן ִאם ַּתלְ ִמיד ָ ּגלָ ה לְ ִעיר ִמ ְקלָ ט ַעל ַרבּ וֹ לָ לֶ כֶ ת ֵאלָ יו ּולְ לַ ְּמדוֹ ׁ ָשם ּת ָוֹרה.

דַּ ף י"אִ :מי ָ ּכ ַתב ֶאת ַה ּ ְפס ִּוקים ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ַ ּב ּת ָוֹרה?
חּומ ׁש דְּ ָב ִרים ְמ ָת ֲא ִרים
ׁ ְשמוֹ נַ ת ַה ּ ְפ ִ
סּוקים ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ַ ּב ּתוֹ ָרהּ ְ ,בסוֹ ף ַּ
בּורתוֹ ׁ ֶשל מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ נּו" :וַ ּיָ ָמת ׁ ָשם מ ׁ ֶֹשה ֶע ֶבד …
ֶאת ּ ְפ ִט ָירתוֹ וְ ֶאת ְק ָ
מוֹאב מּול ֵ ּבית ּ ְפעוֹר וְ ל ֹא ַיָדע ִא ׁיש ֶאת ְק ֻב ָרתוֹ
וַּיִ ְקבּ ֹר אֹתוֹ ַב ַ ּגיְא ְ ּב ֶא ֶרץ ָ
ַעד ַהּיוֹ ם ַה ֶּזה… וַ ּיִ ְבכּ ּו ְבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ֶאת מ ׁ ֶֹשה ְ ּב ַע ְרבֹת מוֹ ָאב ׁ ְשל ׁ ִֹשים
יְמי ְבכִ י ֵא ֶבל מ ׁ ֶֹשה"ִ ,אם מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ נּו ְ ּכ ָבר נִ ְפ ַטרִ ,מי ָ ּכ ַתב
יוֹ ם וַ ּיִ ְּתמּו ֵ
סּוקים ֵא ֶ ּלה?
ּ ְפ ִ
ְ
נֶ ְחלְ קּו ְ ּבכָ ך ַּת ָ ּנ ִאים:
אוֹמ ִרים ִּכי מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ נּו
אוֹמ ִרים ׁ ֶשּיְ הוֹ ׁ ֻש ַע בִּ ן נּון הּוא ׁ ֶש ְ ּכ ָת ָבם .יֵ ׁש ְ
יֵ ׁש ְ
ם
בּואה עוֹ ד לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ִה ְת ַר ֲח ׁשּוֲ .חזַ "ל ְמ ַס ּ ְפ ִרים ׁ ֶשהּוא ְּכ ָת ָבם
ְ ּכ ָת ָב בִּ נְ ָ
ִמ ּ ִפי ה' ְּכ ׁ ֶשדְּ ָמעוֹ ת זוֹ לְ גוֹ ת ֵמ ֵעינָ יו.
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מן ההיסטוריה
מבצע "אביב נעורים"
מבצע "אביב נעורים" היה מבצע של
צה"ל שהתרחש בליל ח' ניסן תשל"ג
( ,)10.4.1973ובמהלכו תקפו כוחות
מסיירת מטכ"ל ,חטיבת הצנחנים ושייטת
 13מספר יעדים של פת"ח והחזית
העממית בביירות ובאזור צידון .המבצע
נערך בתגובה לגל התקפות טרור
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  101משרדים ,בתי-
מלאכה לייצור ותיקון מוקשים ,רקטות,
תחמושת ונשק .הכוח הישראלי איבד
שני חיילים .המבצע גרם לזעזוע קשה
בארגון הפת"ח.

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)

בס"ד
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דַּ ף י"ב :כּ ֵֹהן ָחלָ ל
לְ כ ֵֹהן ָאסּור לְ ִה ָּיט ֵמא לְ ֵמ ִתיםּ ,ומ ָּּותר ל ֹו לַ ֲעבֹוד ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש .לְ ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל
מ ָּּותר לְ ִה ָּיט ֵמא לְ ֵמ ִתים ֲא ָבל ָאסּור לוֹ לַ ֲעבֹוד ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשִ .מי הּוא
זֶ ה ׁ ֶש ּמ ָּּותר לוֹ לְ ִה ָּיט ֵמא לְ ֵמ ִתיםִּ ,ומ ַ ּצד ׁ ֵשנִ י ִאם ָע ַבד ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
בוֹדתוֹ ְּכ ׁ ֵש ָרה?
ֲע ָ
יסּור,
ּׂואין ׁ ֶש ַ ּנ ֲעשּׂו ְ ּב ִא ּ
ּובה ִהיא ָחלָ לָ .חלָ ל הּוא כּ ֵֹהן ׁ ֶשנּ וֹ לַ ד ִמ ִ ּנ ּיש ִ
ַה ְּת ׁש ָ
ְּכגוֹ ןִ :מכּ ֵֹהן ׁ ֶש ָ ּנ ָ ׂ
ּולל ִמ ְּקד ּׁ ַּושת
"חלָ ל" ִּכי הּוא ְמח ָ ּ
שא ְ ּגר ׁ ָּושה .הּוא ְמכ ֶ ּּונה ָ
ַה ְּכה ָ ּּונהֶ .ה ָחלָ ל דִּ ינוֹ ְּכיִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ּומ ָּּותר לוֹ לְ ִה ָּיט ֵמא לְ ֵמ ִתים ַאף ַעל ּ ִפי
ׁ ֶש ָא ִביו כּ ֵֹהןְּ ,ובכָ ל זֹאת ַה ּתוֹ ָרה קוֹ ַב ַעת ׁ ֶש ִאם הּוא עוֹ ֵבד ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
יע ַבד.
ֲע ָ
בוֹדתוֹ ְּכ ׁ ֵש ָרה ְ ּב ִד ֲ

דַּ ף י"גָ :ע ֵרי ַה ְּלוִ ּיִ ים
יבל נַ ֲחלָ ה ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ִעם יֶ ֶתר ַה ּׁ ְש ָב ִטיםַּ .ת ְפ ִק ָידם
ׁ ֵש ֶבט לֵ וִ י ל ֹא ִק ֵ ּ
ׁ ֶשל ְ ּבנֵ י לֵ וִ י וְ ַהכּ ֲֹהנִ ים הּוא לַ ֲעבוֹ ד ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש וְ ֵהם ִמ ְת ּ ַפ ְרנְ ִסים
ִמ ַּמ ְּתנוֹ ת ְּכה ָ ּּונה ּולְ וִ ּיָ ה.
ֵהיכָ ן ִה ְתגּ וֹ ְררּו ַה ְּלוִ ּיִ ים? ַה ּתוֹ ָרה ִציּוְ ָתה ׁ ֶש ָ ּכל ׁ ֵש ֶבט יַ ְפ ִר ׁיש ַ ּכ ָּמה ָע ִרים
ּוב ֶהן יִ ְתגּ וֹ ְררּו ַה ְּלוִ ּיִ ם וְ ַהכּ ֲֹהנִ יםֵ .הם ִקיבְּ לּו ֶאת ׁ ֵש ׁש ָע ֵרי ַה ִּמ ְקלָ ט
ָ
ּושמוֹ נֶ ה.
וְ עוֹ ד ַא ְרבָּ ִעים ׁ ְ
ּוש ַּתיִ ם ָע ִרים ,יַ ַחד ַא ְרבָּ ִעים ׁ ְ
ָע ֵרי ַה ְּלוִ ּיִ ים יְ כוֹ לוֹ ת לְ ׁ ַש ֵּמ ׁש ְּכ ָע ֵרי ִמ ְקלָ ט ,וְ רוֹ ֵצ ַח ִ ּב ׁ ְשגָ גָ ה ׁ ֶש ִ ּנ ְמלַ ט לְ ׁ ָשם,
ָה ִעיר קוֹ לֶ ֶטת אוֹ תוֹ ְּומגִ ָ ּינה ָעלָ יו ִמגּ ֵוֹאל ַהדָּ ם.
לוֹמ ִדים ַ ּב ַּתלְ מּוד ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶש ָהיּו ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר וְ ֶט ֶרם ה ְּופ ְר ׁשּו ָע ֵרי
עוֹ ד ְ
ִמ ְקלָ טִ ,אם ָהיָ ה רוֹ ֵצ ַח ִ ּב ׁ ְשגָ גָ ה ,הּוא ָהיָ ה גּ וֹ לֶ ה לְ ַמ ֲחנֵ ה לְ וִ ּיָ הַ .מ ֲחנֵ ה
לְ וִ ּיָ ה ָהיָ ה ְממ ָ ּּוקם ְס ִביב ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ְ ּב ָסמ ְּוך ֵאלָ יו ,וְ יֶ ֶתר יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ָחנּו ְס ִביב
ַמ ֲחנֵ ה לְ וִ ּיָ ה.

על המפה
תמרת
ִּת ְמ ַרת הוא יישוב קהילתי היושב בגליל
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 ( )1981ביוזמת 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 ( ,)1947-1954לפני שעברו לדרום
הארץ .כיום מונה תמרת למעלה מ400-
משפחות וחיים בו יותר מ 2,000-תושבים,
שרובם עובדים מחוץ ליישוב.

בתי היישוב תמרת (מצילומי יהודית גרעין-כל)

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

/1963תשכ״ג

/1963תשכ"ג

נפטר נשיא המדינה השני  -יצחק בן צבי
נשיאה השני של
יצחק בן צבי ז"ל (תרמ"ה-תשכ"ג )1884-1963 ,היה
ּ
מדינת ישראל ,היסטוריון ומראשי תנועת העבודה בארץ ישראל .בן צבי
נולד באוקראינה ,היה פעיל ציוני וייסד את תנועת "פועלי ציון" .בשנת
תרס"ז ( )1907עלה 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 ( ,)1952תשי"ז ( )1957ותשכ"ב ( )1962יצחק בן צבי ()Wikipedia
והיה הנשיא היחיד שנבחר לשלוש כהונות.

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

סּוקים
אִ .מי ָ ּכ ַתב ֶאת ַה ּ ְפ ִ
ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ַ ּב ּתוֹ ָרה?
בֵ .היכָ ן ִה ְתגּ וֹ ְררּו ַה ְּלוִ ּיִ ים?
גּ ַ .כ ָּמה ָע ֵרי ִמ ְקלָ ט ִצּוְ ָתה
ַה ּתוֹ ָרה לְ ָה ִקים?
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
לפעמים מילה אחת קטנה עושה את כל ההבדל .את זאת לימדו אותנו
"ה ּקֹל קוֹ ל יַ ֲעקֹב וְ ַהּיָ ַדיִ ם יְ ֵדי ֵע ָשׂ ו".
חז"ל על הפסוקַ :
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
ֹאמר יַ ֲעקֹב ֶאל ָא ִביו ...קּום נָ א ׁ ְש ָבה וְ ָאכְ לָ ה ִמצֵּ ִידי
ואמר לו כך" :וַ ּי ֶ
ַ ּב ֲעבּור ְּת ָב ֲרכַ ִּני נַ ְפ ׁ ֶש ָך" .כאשר עשו ניגש אל אביו הוא אמר לו כך:
ֹאמר לְ ָא ִביו יָ ֻקם ָא ִבי וְ יֹאכַ ל
"וַ ּיַ ַעשׂ ַ ּגם הּוא ַמ ְט ַע ִּמים וַ ּיָ ֵבא לְ ָא ִביו וַ ּי ֶ
ִמצֵּ יד ְ ּבנוֹ ַ ּב ֲע ֻבר ְּת ָב ֲרכַ ִּני נַ ְפ ׁ ֶש ָך" .לכאורה דברי יעקב ועשו נראים ממש
דומים ,אבל חז"ל הפנו את תשומת ליבנו למילה אחת שיעקב אמר
ועשו לא אמר" :נָ א" .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".

חידה
למדנו בעלון על ערי המקלט ועל מיקומן.
ִ ּכ ְתבּו את שמות הערים לפי המיקום
והסדר המתאים ,אחת מול השנייה:
בבשן

מול

בגלעד

מול

במדבר

מול

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