
1

טביעת האונייה "סטרומה" 
"סטרומה" היתה אוניית מעפילים 
שנשאה על סיפונה כ-760 פליטים 
יהודים, שניסו להימלט מרומניה לארץ 
ישראל. הספינה היתה ישנה ובמצב 
תחזוקה ירוד, ולא היתה אמורה לשאת 
יותר מ-100 נפש. היא יצאה לדרך בכ"א 
כסלו תש"ב )11.12.41(. לאחר ארבעה 
ימים התקלקל המנוע ו"סטרומה" נגררה 
לחופי טורקיה. הטורקים סירבו לאפשר 
לנוסעים לרדת, והבריטים סירבו לאפשר 
להם לעלות לארץ. לבסוף גררו הטורקים 
את "סטרומה" ללב ים והשאירו אותה 
שם, בלי מזון ומים. צוללת סובייטית, 
שקיבלה הוראה לירות בכל ספינה לא 
מזוהה, ירתה לעברה. הספינה טבעה 
ורק אחד מהנוסעים שרד ונשאר בחיים. 
היה זה האסון הגדול ביותר בתולדות 

ההעפלה לארץ ישראל.  

מן ההיסטוריה

סדר  נזיקין | מסכת מכות י"ד- כ'
פרשת ויצא | א'- ז' בכסלו )19-25 לנובמבר(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

ה" ה" ּו"ִמְצוֹות לֹא ַתֲעׂשֶ ף י"ד: "ִמְצוֹות ֲעׂשֵ ּדַ

ה  ה, ׁשֹוָפר, סּוּכָ גֹון: ַמּצָ חֹוָבה ְלַקְּיָמן, ּכְ ה" - ִמְצוֹות ׁשֶ ָנן "ִמְצוֹות ֲעׂשֵ ֶיׁשְ
גֹון:  ַנע ֵמֶהם, ּכְ חֹוָבה ְלִהיּמָ ה" - ִאיּסּוִרים ׁשֶ ְולּוָלב, ְוֵיׁש "ִמְצוֹות לֹא ַתֲעׂשֶ
יֹום טֹוב.  ָאסּור ֶלֱאכֹול ֲחִזיר, ָאסּור ֶלֱאכֹול ְנֵבָלה, ָאסּור ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ּבְ
ה  ּמָ ָנה ְמָפֶרֶטת ּכַ ׁשְ ַמְלקֹות ְוַהּמִ ֵמִזיד ִמְתַחֵּיב ּבְ ה ּבְ ָהעֹוֵבר ַעל לֹא ַתֲעׂשֶ
ל  ָנה ֵאיָנּה מֹוָנה ֶאת ּכָ ׁשְ ְתַחְּיִבים ֲעֵליֶהם ַמְלקֹות. ַהּמִ ּמִ ִאיּסּוֵרי ָלאו ׁשֶ
ֶהם ִחיּדּוׁש אֹו צֹוֶרְך ְלָפְרָטם.  ֵּיׁש ּבָ ה ׁשֶ א ַרק ֶאת ֵאּלֶ לּו ֶאּלָ ָהִאיּסּוִרים ַהּלָ
ְתַחְּיִבים ֲעֵליֶהם  ּמִ ל ָהִאיּסּוִרים ׁשֶ ת ֹזאת, מֹוֶנה ֶאת ּכָ "ם, ְלעּוּמַ ָהַרְמּבַ
ִגיַמְטִרָּיא 207.  ָבר: "ִיְלקּו ֵזִדים" - ּבְ ַסְך ַהּכֹל. ִסיָמן ַלּדָ ַמְלקֹות, 207 ּבְ

ָנם עֹוד ִאיּסּוֵרי  ּלֹוִקים ֲעֵליֶהם, ַאְך ֶיׁשְ ָנם 207 ִאיּסּוֵרי ָלאו ׁשֶ ָאמּור, ֶיׁשְ ּכָ
או ֵהם 365. ל ִאיּסּוֵרי ַהּלָ ֵאין לֹוִקים ֲעֵליֶהם, ְוַיַחד ּכָ ָלאו ׁשֶ

מן התלמוד
סדר נזיקין, 

מסכת מכות, דף כ׳

"תנו רבנן: "ושרט" - יכול אפילו שרט על ביתו שנפל 
ועל ספינתו שטבעה בים? תלמוד לומר "לנפש" - אינו 

חייב אלא על המת בלבד" 

הסבר: במשנה נאמר שהשורט את עצמו כאבלות 
חייב מלקות. התלמוד לומד מהפסוק שרק על 
שריטה שבאה כאבלות על מת חייבים מלקות, 
אבל מי ששורט את עצמו כצער על ביתו שנפל 

או סינתו שטבעה - פטור.

מעייל – מכניס
חדא – אחת

גיליון 214

ה ק ַלֲעׂשֵ יּתָ ף ט"ו: ָלאו ַהּנִ ּדַ

ה ֵהם  ה". ֵאּלֶ ק ַלֲעׂשֵ יּתָ ים "ָלאו ַהּנִ ל ִאיּסּוֵרי ָלאו ַהְמכּוּנִ ָנם סּוִגים ׁשֶ ֶיׁשְ
יּקּון  ָרָתּה ּתִ ּטְ ּמַ עֹוֵבר ֲעֵליֶהם, ָצִריְך ְלַקֵּים ִמְצָוה ׁשֶ י ׁשֶ ּמִ ִאיּסּוִרים ׁשֶ
ַזל ְוָעַבר ַעל "לֹא ִתְגזֹול" ָצִריְך ְלַקֵּים ִמְצַות  ּגָ ל, ָאָדם ׁשֶ ָהֲעֵבָרה. ְלָמׁשָ

ֵזָלה".  יב ֶאת ַהּגְ ה "ְוֵהׁשִ ֲעׂשֵ

ִנים" - ַהּמֹוֵצא  ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ יּקַ ן ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה "לֹא ּתִ יּלּוַח ַהּקֵ י ׁשִ ם ְלַגּבֵ ּגַ
ָעַבר ַעל ָהִאיּסּור  ִנים ַיַחד. ִמי ׁשֶ אי ָלַקַחת ֶאת ָהֵאם ְוַהּבָ ַ ֵקן ִציּפֹור ֵאינֹו ַרּשׁ
יּלּוַח  יו "ׁשִ ן ֶאת ָהִאיּסּור ּוְלַקֵּים ַעְכׁשָ ִנים ַיַחד ָיכֹול ְלַתּקֵ ְוָנַטל ֶאת ָהֵאם ְוַהּבָ

ח ֶאת ָהֵאם. ּלַ ְּיׁשַ ן" ַעל ְיֵדי ׁשֶ ַהּקֵ

ה". ק ַלֲעׂשֵ יּתָ ֵאין ִחּיּוב ַמְלקֹות ַעל "ָלאו ַהּנִ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ׁשֶ ּבְ

ָאה ף ט"ז: ִמְצַות ּפֵ ּדַ

רֹות  ֶהן ּפֵ ִלים ּבָ ֲעֵלי ַקְרָקעֹות ַהְמַגּדְ ים ּבַ ֲאָנׁשִ ָנן ִמְצוֹות ֲאָחדֹות ׁשֶ ֶיׁשְ
ָאה". לּו ִהיא ִמְצַות "ּפֵ ְצוֹות ַהּלָ זֹוִכים ְלַקְיָּמן. ַאַחת ַהּמִ

ֵדהּו,  ר הּוא עֹוֵמד ִלְקצֹור ֶאת ׂשָ ֲאׁשֶ ּכַ ֶדה, ׁשֶ ַעל ַהּשָׂ ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה ֶאת ּבַ
ִאיר ֵחֶלק ֵמַהְיבּול ָלֲעִנִּיים. א ַיׁשְ ּה ְלַעְצמֹו, ֶאּלָ לֹא ִיְקצֹור ֶאת ּכּוּלָ

ָאה"?  ה "ּפֵ ְצָוה ְמכּוּנָ ַמּדּוַע ַהּמִ

ִאיר ָלֲעִנִּיים  ָאה ִהיא ְלַהׁשְ ר ִמְצַות ּפֵ ׁשֹון "ָקֶצה", "סֹוף", ְוִעיּקַ ָאה" ִמּלְ "ּפֵ
ַבד  בּוָאה ִמּלְ ְּימּו ִלְקצֹור ֶאת ַהּתְ ּסִ ִציָרה, ַאֲחֵרי ׁשֶ סֹוף ַהּקְ בּוָאה ּבְ ּתְ

ָאה. ַהּפֵ

ָאה? ֵדהּו ְולֹא הֹוִתיר ּבֹו ּפֵ ַצר ֶאת ׂשָ ּקָ ה ִמי ׁשֶ ּוַמה ַּיֲעׂשֶ

י  צּוָרה. ַרּבִ בּוָאה ַהּקְ ָאה ָלֲעִנִּיים ִמן "ָהעֹוָמִרים" - ַהּתְ ִאיר ּפֵ ָעָליו ְלַהׁשְ
בּוָאה ָעָליו  ֵצק ִמן ַהּתְ ה ּבָ ָבר ָעׂשָ ֲאִפיּלּו ִאם הּוא ּכְ ָמֵעאל ָאַמר ׁשֶ ִיׁשְ

ָאה. ֵצק, ּוְבָכְך הּוא ְמַקֵּים ִמְצַות ּפֵ ְלַהְפִריׁש ָלֲעִנִּיים ֵחֶלק ִמן ַהּבָ

האוניה סטרומה בהיותה יאכטה בשלהי המאה ה-19, 
)Wikipedia( בטרם היותה אוניית העפלה

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי
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מתולדותיו
דוד סטוליאר

)תרפ"ג-תשע"ד, 1922-2014(

דוד סטוליאר ז"ל היה הניצול היחידי 
של אוניית המעפילים "סטרומה". דוד 
נולד ברומניה, ובשנת ת"ש )1940( נשלח 
למחנה עבודה יחד עם כל הצעירים 
היהודים. אביו הצליח לשחרר אותו משם 
ולהשיג עבורו דרכון, והוא עלה על סיפון 
מהשואה  להימלט  כדי  ה"סטרומה" 
לארץ ישראל. לאחר שצוללת סובייטית 
הטביעה את ה"סטרומה", הצליחו דוד 
ואחד מקציני הספינה לטפס על קורה 
מעל קו המים, ולאורך הלילה עודדו 
אחד את השני כדי שיחזיקו מעמד ולא 
יקפאו למוות. לפנות בוקר מת הקצין. 
לאחר כ-24 שעות במים נאסף דוד על 
ידי סירת דיג טורקית והועבר לטיפול. 
הוא נאסר למשך שישה שבועות, ולאחר 
מכן הותר לו לעלות לארץ. דוד התגייס 
לצבא הבריטי ולחם בצפון אפריקה, 
ומאוחר יותר לחם במלחמת העצמאות. 
בעקבות עסקיו 
עזב את הארץ 
והתגורר ביפן 
ת  ו צ ר א ב ו
שם  ת,  הברי

נפטר. 

דוד סטוליאר, משמאל, הניצול היחיד מן האניה 
סטרומה. בחברת שמעון ברוד, עסקן יהודי, באיסטנבול. 

)Wikipedia(

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת מכות י"ז- י"ח

לּו? ָבִרים ַהּלָ ּדְ יּוָחד ּבַ ף י"ז: ַמה ּמְ ּדַ

ה, ּוְלָכל ֶאָחד  ָ ֶהם ְקדּוּשׁ ֵּיׁש ּבָ ְדָבִרים ֲאָחִדים ׁשֶ ְלמּוד ּבִ ַדף ֶזה עֹוֵסק ַהּתַ ּבְ
ָבִרים ָהַאֵחִרים. ּדְ ֵאיָנּה ַקֶּיֶמת ּבַ ֵמֶהם ֵיׁש חּוְמָרה ְמיּוֶחֶדת ׁשֶ

ת ֶיֶתר  ר, ְלעּוּמַ ׂשָ ַח, ּכֹוֵלל ַהּבָ ְזּבֵ ִליל ַעל ַהּמִ ן עֹוָלה - הּוא עֹוֶלה ּכָ ָקְרּבַ
ְקִריִבים ֵמֶהם ַרק ֶאת ַהֲחָלִבים. ּמַ נֹות ׁשֶ ְרּבָ ַהּקָ

נֹות. ְרּבָ ת ֶיֶתר ַהּקָ ִרים ַעל ֵחְטא ָידּוַע, ְלעּוּמַ ם - ְמַכּפְ את ְוָאׁשָ ן ַחּטָ ָקְרּבַ

ֵהמֹות  ל ַהּבְ כֹורֹות ׁשֶ כֹור - ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה ָלֵתת ַלּכֲֹהִנים ֶאת ַהּבְ ן ּבְ ָקְרּבַ
ר.  ׂשָ ן ְואֹוְכִלים ֶאת ַהּבָ הֹורֹות. ַהּכֲֹהִנים ַמְקִריִבים אֹוָתם ְלָקְרּבָ ַהּטְ

י הּוא ָקדֹוׁש ֵמֵאָליו,  יָדה, ּכִ ן ֵמֶרַגע ַהּלֵ ת ָקְרּבָ ַ ֵהָמה ָחָלה ְקדּוּשׁ כֹור ּבְ ַעל ּבְ
יׁשּו אֹוָתם. ִהְקּדִ ה ַרק ֵמָהֶרַגע ׁשֶ ָ ָחָלה ֲעֵליֶהם ְקדּוּשׁ נֹות ׁשֶ ְרּבָ ת ֶיֶתר ַהּקָ ְלעּוּמַ

ם נֹוְטִלים  ִחיָטה ּוְזִריַקת ַהּדָ ְ נּוָפה: ְלַאַחר ַהּשׁ ָלִמים - ָטעּון ּתְ ן ׁשְ ָקְרּבַ
ה, ָקִדיָמה  ָלִמים ּוְמִניִפים אֹוָתם, ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ְ ֹוק ִמן ַהּשׁ ֶאת ֶהָחֶזה ְוַהּשׁ

ַוֲאחֹוָרה. 

ל ָהָראּוי ְלִביָלה" ף י"ח:  "ּכָ ּדַ

ן  נֹות הּוא "ָקְרּבַ ְרּבָ נֹות ׁשֹוִנים. ַאַחד ַהּקָ ׁש הּוְקְרבּו ָקְרּבָ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ּבְ
ִמְנָחה".

ֶמן ּוְלבֹוָנה ּוֵמֶהם ַהּכֵֹהן ֵהִכין  ן ִמְנָחה"? ֵהִביאּו סֹוֶלת, ׁשֶ ַמהּו "ָקְרּבַ
ת ַוִּיְקָרא.  ָפָרׁשַ ָפֶרֶטת ַהּתֹוָרה ּבְ ּמְ ִפי ׁשֶ ן, ּכְ ָקְרּבָ

ֶמן ְוַהּסֹוֶלת ַיַחד. ֶ ִריְך ַלֲעׂשֹות ִהיא ִעְרּבּוב ַהּשׁ ּצָ עּוּלֹות ׁשֶ ַאַחת ַהּפְ

יַח ֶאת  דֹוָלה, וַהּכֵֹהן ִהּנִ ּמּות ּגְ ָעִלים ָנַדר ְלָהִביא ּכַ ין ִאם ַהּבְ ּוַמה ַהּדִ
ִלי ֶאָחד, ַאְך לֹא ֵעֵרב אֹוָתם ַיַחד? ַהֲהָלָכה  תֹוְך ּכְ ֶמן ְוֶאת ַהּסֹוֶלת ּבְ ֶ ַהּשׁ
ֶמן  ֶ ב ֶאת ַהּשׁ ר ְלַעְרּבֵ ֶאְפׁשָ ְתַנאי ֶאָחד - ׁשֶ ר, ַאְך ּבִ ׁשֵ ן ּכָ ְרּבָ ַהּקָ קֹוַבַעת ׁשֶ
ר  ל סֹוֶלת ְוִאי ֶאְפׁשָ דֹוָלה ׁשֶ ּמּות ּגְ יַח ּכַ ְוֶאת ַהּסֹוֶלת. ֲאָבל, ִאם ַהּכֵֹהן ִהּנִ
ּמּות ּכֹה  ר ְלָעֵרב ּכַ ִאי ֶאְפׁשָ ֵני ׁשֶ ֶמן ְוֶאת ַהּסֹוֶלת, ִמּפְ ֶ ב ֶאת ַהּשׁ ְלַעְרּבֵ
ר ְלָעֵרב ֶאת  ִּיְהֶיה ֶאְפׁשָ לֹוַמר: ָצִריְך ׁשֶ סּול. ּכְ ן ּפָ ְרּבָ דֹוָלה ַיַחד - ַהּקָ ּגְ

ֶמן ְוֶאת ַהּסֹוֶלת. ֶ ַהּשׁ

ֶבת ּבֹו".  יָלה ְמַעּכֶ ל ָהָראּוי ְלִביָלה - ֵאין ּבִ ְלמּוד: "ּכָ ּתַ ה ּבַ ָלל ֶזה ְמכּוּנֶ ּכְ
ב,  ָראּוי ְלִהְתַעְרּבֵ י ִמי ׁשֶ ָלל ֶזה קֹוֵבַע, ּכִ ִליָלה, ִעְרּבּוב. ּכְ ׁשֹון ּבְ יָלה" ִמּלְ "ּבִ
ר  ִאי ֶאְפׁשָ ר. ַאְך ִמי ׁשֶ ׁשֵ בּו אֹותֹו - ֲהֵרי הּוא ּכָ ם ִאם לֹא ִעְרּבְ ֵלל - ּגַ ְלִהיּבָ

סּול. בֹו, ֲהֵרי הּוא ּפָ תלמוד ישראלי- הדף היומי לילדים, ְלַעְרּבְ
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
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יּכּוִרים ף י"ט: ִמְצַות ּבִ ּדַ

יִנים,  ְבַעת ַהּמִ ִ ל ֶאָחד ִמּשׁ ֶדה, ּבֹו הּוא ְמַגּדֵ ס אֹו ׂשָ ְרּדֵ ֵּיׁש לֹו ּפַ ָאָדם ׁשֶ
רֹות ָהִראׁשֹוִנים  ָנה ֶאת ַהּפֵ ָכל ׁשָ ׁש ּבְ ְקּדָ ָעָליו ְלָהִביא ְלֵבית ַהּמִ

ָנה זֹו. ׁשָ ֵדהּו ּבְ ׂשָ ְדלּו ּבְ ּגָ ׁשֶ

כֹוִרים. רֹות ָהִראׁשֹוִנים, ַהּבְ ה ַהּפֵ כֹור. ֵאּלֶ ׁשֹון ּבְ יּכּוִרים" ִמּלְ "ּבִ

ץ  ין ֲעֵלי ָהֵעץ ַמְתִחיל ְלַבְצּבֵ ּבֵ ה הּוא ַמְבִחין ׁשֶ סֹו, ְוִהּנֵ ַפְרּדֵ הֹוֵלְך ָאָדם ּבְ
ִרי  ַהּפְ ׁשֶ יּכּוִרים". ּכְ ִרי ְואֹוֵמר: "ֲהֵרי ֵאּלּו ּבִ ר ַעל ַהּפְ ִרי. נֹוֵטל חּוט, קֹוׁשֵ ּפְ
ְכִלי ְוָעָלה ְלֵבית  יַח אֹותֹו ּבִ ַדל ְוָהָיה ָראּוי ַלֲאִכיָלה, הּוא ָקַטף אֹותֹו, ִהּנִ ּגָ

ׁש. ְקּדָ ַהּמִ

יּכּוִרים: ֵעת ֲהָבַאת ַהּבִ ַקְּיִמים ּבְ ּמְ י ִמְצוֹות ׁשֶ ּתֵ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ׁשְ ּבְ

ִמְצַות  סּוֵקי ַהּתֹוָרה ָהעֹוְסִקים ּבְ רֹות קֹוֵרא ֶאת ּפְ ַעל ַהּפֵ א. "ְקִריָאה" - ּבַ
ִהְבִטיַח ַלֲאבֹוֵתינּו ְוַעל  "ה ַעל ָהָאֶרץ ׁשֶ ּבָ ַח ֶאת ַהּקָ ּבֵ יּכּוִרים ְוהּוא ְמׁשַ ּבִ

ֵּים ֶאת ַהְבָטָחתֹו.  ּקִ ׁשֶ

ן ַהּכֲֹהִנים  ַח. ְלַאַחר ִמּכֵ ְזּבֵ יּכּוִרים ִלְפֵני ַהּמִ יִחים ֶאת ַהּבִ ָחה" - ַמּנִ ב. "ַהּנָ
ִאים ֶלֱאכֹול אֹוָתם. ָ יּכּוִרים ְוֵהם ַרּשׁ נֹוְטִלים ֶאת ַהּבִ

יּכּוִרים  ם ֶאת ַהּבִ ּגַ ן ַיֲעֹקב, ׁשֶ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ם ַרּבִ ׁשֵ ְלמּוד ּבְ ּתַ עֹוד ֶנֱאַמר ּבַ
ֵמִניף ַהּכֵֹהן.

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת מכות י"ט- כ'

ֶרט ָלֶנֶפׁש ף כ': ׂשֶ ּדַ

ִפי  ִטיָרה, ּכְ ִביּטּוי ְלַצַער ַעל ּפְ ר ּכְ ׂשָ ּבָ רֹוט ּבַ ַהּתֹוָרה אֹוֶסֶרת ָעֵלינּו ִלׂשְ
ֶרט  ת ַוִּיְקָרא: "ְוׂשֶ ָפָרׁשַ ּתֹוָרה ּבְ ְך ֶנֱאַמר ּבַ ּנֹוֲהִגים ֵחֶלק ִמן ַהּנֹוְכִרים. ּכָ ׁשֶ
עֹוֵבר ַעל ָהִאיּסּור ִמְתַחֵּיב ַמְלקֹות. ְרֶכם". ִמי ׁשֶ ְבׂשַ נּו ּבִ ָלֶנֶפׁש לֹא ִתּתְ

ָכְך ַעל  ִריָטה ַאַחת ְוהּוא ַיֲעבֹור ּבְ רֹו ׂשְ ְבׂשָ רֹוט ּבִ ָאָדם ִיׂשְ ֵכן ׁשֶ ַהִאם ִיּתָ
ה ִאיּסּוִרים? ּמָ ּכַ

ה ֵמִתים - ִמְתַחֵּיב  ָ ִריָטה ַאַחת ַעל ֲחִמיּשׁ ֹוֵרט ׂשְ ּשׂ י ׁשֶ ּמִ ָנה ֶנֱאַמר ׁשֶ ׁשְ ּמִ ּבַ
ָעִמים.  ָחֵמׁש ּפְ

על המפה
כיכר "סטרומה" בחולון

כיכר "סטרומה" ממוקמת במפגש של 
רחובות ראשיים בחולון. במרכז הכיכר 
ניצבת אנדרטת שיש גבוהה על משטח 
מוגבה שבריכת מים בצידו המזרחי. 
האנדרטה הוצבה במקום בשנת תשכ"ח 
)1968(. היא פוסלה על ידי האמן אנדרו 
יליד רומניה שגר בחולון  רבס, פסל 
ויצר פסלים העומדים במספר מקומות 
בעיר. באנדרטה מוצגת דמות אדם טובע 
לצד הספינה "סטרומה" השוקעת בים. 
בתחתית האנדרטה, בתוך תא נעול, 
"סטרומה".  מגילת קרבנות  נמצאת 
בתחתית הצד האחורי של האנדרטה 
נרשם: "אנדרטה זו הוקמה לזכר 801 
המעפילים יוצאי רומניה אשר בדרכם 
לארץ ישראל באניה "סטרומה" )עם 
10 אנשי הצוות( טובעו ע"י צוררי עמנו 
במימי הים השחור ביום ז` אדר תש"ב 

."24.2.1942

אנדרטה לניספים באניה סטרומה, בכיכר 
)Avi1111( סטרומה בחולון
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אדם שנוטל את ידיו או טובל במקווה כדי להיטהר, צריך להסיר כל 
דבר שחוצץ בין המים לבין בשרו. טבעת על האצבע, או לכלוך על 
הגוף, יכולים להוות חציצה, וישנן הלכות מפורטות מה נחשב חציצה 
ומה לא. אם יש על עור האדם לכלוך מועט והוא אינו מקפיד עליו, אין 

זה נחשב לחציצה.

יש לי מושג | חציצה !

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת מכות י"ד- כ'

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 המספר?
כאשר שמע לבן שיעקב הגיע לחרן, מיהר לרוץ לקראתו, חיבק ונישק 

ן ֲאֹחתֹו ַוָּיָרץ ִלְקָראתֹו  ַמע ַיֲעֹקב ּבֶ ֹמַע ָלָבן ֶאת ׁשֵ אותו: "ַוְיִהי ִכׁשְ

יתֹו". שואלים על כך חז"ל: האם  ק לֹו ַוְיִביֵאהּו ֶאל ּבֵ ֶ ק לֹו ַוְיַנּשׁ ַוְיַחּבֶ
לבן באמת אהב כל כך את יעקב? הרי בהמשך אנו רואים שרימה 
וניצל אותו בלי סוף, אם כן מה פשר החיבוקים והנשיקות הללו? 

עונה על כך רש"י ואומר שלבן זכר כיצד הגיע אליעזר עבד אברהם 
לביתו עם גמלים עמוסים באוצרות, ומשום כך היה בטוח שיעקב הביא 
איתו גם הוא אוצרות יקרים. כאשר לבן לא ראה עם יעקב כסף וזהב, 
הוא חיבק ונישק אותו כדי למשש ולבדוק בכך האם הוא מסתיר עליו 
אבנים יקרות. לאחר שהתאכזב לגלות שאין ליעקב דבר, נאלץ לבן 

להסתפק בעבודתו בתמורה למגורים בביתו.

ָאה וכיצד  א. מהי ִמְצַות ּפֵ
מקיימים אותה?

ּכּוִרים וכיצד  ב. מהי ִמְצַות ּבִ
מקיימים אותה?

דבר תורה לשולחן שבת

70

1964/תשכ״ד
פתיחת המוביל הארצי

בשנת 1964 נחנך המוביל הארצי, שבנייתו החלה בשנת 1953. מוביל המים 
הארצי הוא העורק הראשי של מפעל המים הארצי של מדינת ישראל. 

הוא משמש לוויסות אספקת המים בארץ, ומאפשר 
ניצול יעיל של מקורות המים והעברתם מהצפון 
הגשום אל המרכז והדרום הדלים במים. המוביל 
הארצי מתחיל מהכנרת ואורכו כ-130 קילומטר. 
תוכניות ראשונות להקמתו הוכנו עוד לפני הקמת 
המדינה, אולם רק כעבור שנים רבות הושלמה הבנייה. 
המוביל הארצי הוקם כדי לתת מענה לבעיית המחסור 
במים באזורים שונים במדינה, ולהתגבר על מגבלות 
שנובעות מהתנאים השוררים בישראל: קרבה למדבר, 
פערים גדולים בכמות הגשמים באזורי הארץ, והעובדה 

שבצפון קיימים מקורות מים טבעיים ולא בדרום. 

שכ"ד
ת

/1964

שנה למדינת ישראל

במפגש השבועי מופיעים כמה מספרים. 
השלימו אותם!

1. מספר איסורי הלאו שבתורה

 2. מספר האיסורים 
שחייבים עליהם מלקות

 3.מספר האיסורים שמתחייב מי
ששרט את עצמו על חמישה מתים

 4. מספר האנשים שהספינה 
"סטרומה" היתה אמורה לשאת

 5. מספר האנשים שהיו
על סיפונה של "סטרומה" 

 6. מספר האנשים שניצלו
מטביעת "סטרומה" 

המפעל הארצי לפי 
תוכניות מוקדמות- 

בספרו של שמחה בלאס 
אוצרות המים בארץ 

ישראל )ארכיון מקורות - 
אני יצרתי(


