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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

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

ּו"מ ְצווֹ ת ל ֹא ַת ֲע ֶשׂ ה"
"מ ְצווֹ ת ֲע ֵשׂ ה" ִ
דַּ ף י"דִ :
וֹפר ,ס ָּּוכה
"מ ְצווֹ ת ֲע ֵשׂ ה" ִ -מ ְצווֹ ת ׁ ֶשחוֹ ָבה לְ ַקּיְ ָמןְּ ,כגוֹ ןַ :מ ָ ּצהׁ ,ש ָ
יֶ ׁ ְשנָ ן ִ
ימנַ ע ֵמ ֶהםְּ ,כגוֹ ן:
"מ ְצווֹ ת ל ֹא ַת ֲע ֶשׂ ה" ִ -א ּ
יס ִּורים ׁ ֶשחוֹ ָבה לְ ִה ָּ
וְ לּולָ ב ,וְ יֵ ׁש ִ
ָאסּור לֶ ֱאכוֹל ֲחזִ ירָ ,אסּור לֶ ֱאכוֹל נְ ֵבלָ הָ ,אסּור לַ ֲעשׂוֹת ְמלָ אכָ ה ְ ּביוֹם טוֹב.
ָהעוֹ ֵבר ַעל ל ֹא ַת ֲע ֶ ׂ
שה ְ ּב ֵמזִ יד ִמ ְת ַחּיֵ ב ְ ּב ַמלְ קוֹ ת וְ ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ְמ ָפ ֶר ֶטת ַּכ ָּמה
יס ֵּורי לָ או ׁ ֶש ִּמ ְת ַחּיְ ִבים ֲעלֵ ֶיהם ַמלְ קוֹ תַ .ה ִּמ ׁ ְשנָ ה ֵאינָ ּה מוֹ נָ ה ֶאת ָּכל
ִא ּ
יס ִּורים ַה ָ ּללּו ֶא ָ ּלא ַרק ֶאת ֵא ֶ ּלה ׁ ֶשּיֵ ׁש ָ ּב ֶהם ִחידּ ּׁוש אוֹ צוֹ ֶר ְך לְ ָפ ְר ָטם.
ָה ִא ּ
יס ִּורים ׁ ֶש ִּמ ְת ַחּיְ ִבים ֲעלֵ ֶיהם
ָה ַר ְמ ַ ּב"ם ,לְ ע ַּּומת זֹאת ,מוֹ נֶ ה ֶאת ָּכל ָה ִא ּ
ימ ְט ִרּיָ א .207
ַמלְ קוֹ תּ ְ 207 ,ב ַס ְך ַהכּ ֹלִ .ס ָ
ימן לַ דָּ ָבר" :יִ לְ קּו זֵ ִדים"  -בְּ גִ ַ
יס ֵּורי
יס ֵּורי לָ או ׁ ֶשלּ וֹ ִקים ֲעלֵ ֶיהםַ ,א ְך יֶ ׁ ְשנָ ם עוֹ ד ִא ּ
ָּכ ָאמּור ,יֶ ׁ ְשנָ ם ִ 207א ּ
יס ֵּורי ַה ָ ּלאו ֵהם .365
לָ או ׁ ֶש ֵאין לוֹ ִקים ֲעלֵ ֶיהם ,וְ יַ ַחד ָּכל ִא ּ

יתק לַ ֲע ֵשׂ ה
דַּ ף ט"ו :לָ או ַה ִּנ ָּ
יתק לַ ֲע ֵשׂ ה"ֵ .א ֶ ּלה ֵהם
יֶ ׁ ְשנָ ם סּוגִ ים ׁ ֶשל ִא ּ
יס ֵּורי לָ או ַה ְמכ ִ ּּונים "לָ או ַה ִּנ ָּ
ְ
יקּון
יהםָ ,צ ִריך לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוָ ה ׁ ֶש ַּמ ְּט ָר ָת ּה ִּת ּ
ִא ּ
יס ִּורים ׁ ֶש ִּמי ׁ ֶשעוֹ ֵבר ֲעלֵ ֶ
ְ
ָה ֲע ֵב ָרה .לְ ָמ ׁ ָשלָ ,א ָדם ׁ ֶש ָ ּגזַ ל וְ ָע ַבר ַעל "ל ֹא ִתגְ זוֹ ל" ָצ ִריך לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוַ ת
ֲע ֵ ׂ
שה "וְ ֵה ׁ ִשיב ֶאת ַה ְ ּגזֵ לָ ה".
ַ ּגם לְ גַ ֵ ּבי ׁ ִשילּ ַּוח ַה ֵ ּקן ַה ּת ָוֹרה ְמ ַצּוָה "ל ֹא ִּת ַ ּיקח ָה ֵאם ַעל ַה ָ ּבנִ ים" ַ -ה ּמ ֵוֹצא
ֵקן ִצ ּיפוֹר ֵאינוֹ ַר ּׁ ַשאי לָ ַק ַחת ֶאת ָה ֵאם ַוְה ָ ּבנִ ים ַיַחדִ .מי ׁ ֶש ָע ַבר ַעל ָה ִא ּיסּור
"שילּ ַּוח
וְנָ ַטל ֶאת ָה ֵאם ַוְה ָ ּבנִ ים ַיַחד יָכוֹל לְ ַת ֵ ּקן ֶאת ָה ִא ּיסּור ּולְ ַקּיֵ ם ַעכְ ׁ ָשיו ׁ ִ
ַה ֵ ּקן" ַעל ֵיְדי ׁ ֶשּיְ ׁ ַש ַ ּלח ֶאת ָה ֵאם.
לוֹמ ִדים ׁ ֶש ֵאין ִחּיּוב ַמלְ קוֹ ת ַעל "לָ או ַה ִ ּנ ָּיתק לַ ֲע ֵ ׂ
שה".
ְ ּב ַדף זֶ ה ְ

דַּ ף ט"זִ :מ ְצוַ ת ּ ֵפ ָאה
יֶ ׁ ְשנָ ן ִמ ְצווֹ ת ֲא ָחדוֹ ת ׁ ֶש ֲאנָ ׁ ִשים בַּ ֲעלֵ י ַק ְר ָקעוֹ ת ַה ְמגַ דְּ לִ ים בָּ ֶהן ּ ֵפרוֹ ת
"פ ָאה".
זוֹ ִכים לְ ַקיְ ּ ָמןַ .א ַחת ַה ִּמ ְצווֹ ת ַה ָ ּללּו ִהיא ִמ ְצוַ ת ּ ֵ
ַה ּתוֹ ָרה ְמ ַצּוָה ֶאת ַ ּב ַעל ַה ּ ָ ׂ
עוֹמד לִ ְקצוֹ ר ֶאת ָ ׂ
ש ֵדהּו,
ש ֶדהֶ ׁ ,ש ַּכ ֲא ׁ ֶשר הּוא ֵ
ּול ּה לְ ַע ְצמוֶֹ ,א ָ ּלא יַ ׁ ְש ִאיר ֵחלֶ ק ֵמ ַהיְ בּול לָ ֲענִ ּיִ ים.
ל ֹא יִ ְקצוֹ ר ֶאת כּ ָ ּ
"פ ָאה"?
ַמדּ ַ
ּוע ַה ִּמ ְצוָ ה ְמכּו ָּנה ּ ֵ
יקר ִמ ְצוַ ת ּ ֵפ ָאה ִהיא לְ ַה ׁ ְש ִאיר לָ ֲענִ ּיִ ים
"ק ֶצה"" ,סוֹף" ,וְ ִע ַ ּ
ֵּ
"פ ָאה" ִמ ְּל ׁשוֹן ָ
בּואה ִמ ְּל ַבד
ְּת ָ
בּואה בְּ סוֹ ף ַה ְ ּק ִצ ָירהַ ,א ֲח ֵרי ׁ ֶש ִּסּיְ מּו לִ ְקצוֹ ר ֶאת ַה ְּת ָ
ַה ּ ֵפ ָאה.
ַּומה ּיַ ֲע ֶ ׂ
שה ִמי ׁ ֶש ָ ּק ַצר ֶאת ָ ׂ
ש ֵדהּו וְ ל ֹא הוֹ ִתיר בּ וֹ ּ ֵפ ָאה?
"העוֹ ָמ ִרים" ַ -ה ְּתב ָּואה ַה ְּקצ ָּורהַ .ר ִ ּבי
ָעלָ יו לְ ַה ׁ ְש ִאיר ּ ֵפ ָאה לָ ֲענִ ּיִ ים ִמן ָ
יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ָא ַמר ׁ ֶש ֲא ִפילּ ּו ִאם הּוא ְּכ ָבר ָע ָ ׂ
שה ָ ּב ֵצק ִמן ַה ְּתב ָּואה ָעלָ יו
לְ ַה ְפ ִר ׁיש לָ ֲענִ ּיִ ים ֵחלֶ ק ִמן ַה ָ ּב ֵצקְּ ,ובכָ ְך הּוא ְמ ַקּיֵ ם ִמ ְצוַ ת ּ ֵפ ָאה.
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"תנו רבנן" :ושרט"  -יכול אפילו שרט על ביתו שנפל
ועל ספינתו שטבעה בים? תלמוד לומר "לנפש"  -אינו
חייב אלא על המת בלבד"
מעייל – מכניס
חדא – אחת

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.

מן ההיסטוריה
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 ( .)11.12.41לאחר 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.

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

1

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת מכות י"ז -י"ח

יּוחד ַ ּבדְּ ָב ִרים ַה ָ ּללּו?
דַּ ף י"זַ :מה ְּמ ָ
עוֹסק ַה ַּתלְ מּוד ִ ּב ְד ָב ִרים ֲא ָח ִדים ׁ ֶשּיֵ ׁש ָ ּב ֶהם ְקד ּׁ ָּושהּ ,ולְ כָ ל ֶא ָחד
ְ ּב ַדף זֶ ה ֵ
ֵמ ֶהם יֵ ׁש ח ְּומ ָרה ְמי ֶּוח ֶדת ׁ ֶש ֵאינָ ּה ַקּיֶ ֶמת ַ ּבדְּ ָב ִרים ָה ַא ֵח ִרים.
ָק ְרבַּ ן עוֹ לָ ה  -הּוא עוֹ לֶ ה ָּכלִ יל ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ,כּ וֹ לֵ ל ַה ָ ּב ָ ׂ
שר ,לְ ע ַּּומת יֶ ֶתר
ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶש ַּמ ְק ִר ִיבים ֵמ ֶהם ַרק ֶאת ַה ֲחלָ ִבים.
ָק ְרבַּ ן ַח ָּטאת וְ ָא ׁ ָשם ְ -מכַ ּ ְפ ִרים ַעל ֵח ְטא יָ ד ַּוע ,לְ ע ַּּומת ֶיֶתר ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹת.
ָק ְרבַּ ן בְּ כוֹ ר ַ -ה ּתוֹ ָרה ְמ ַצּוָה לָ ֵתת לַ כּ ֲֹהנִ ים ֶאת ַה ְ ּבכוֹ רוֹ ת ׁ ֶשל ַה ְ ּב ֵהמוֹ ת
ַה ְּטהוֹ רוֹ תַ .הכּ ֲֹהנִ ים ַמ ְק ִר ִיבים אוֹ ָתם לְ ָק ְר ָ ּבן וְ אוֹ כְ לִ ים ֶאת ַה ָ ּב ָ ׂ
שר.
ַעל ְ ּבכוֹר ְ ּב ֵה ָמה ָחלָ ה ְקד ּׁ ַּושת ָק ְר ָ ּבן ֵמ ֶרגַ ע ַה ֵ ּל ָידהִּ ,כי הּוא ָק ׁ
דוֹש ֵמ ֵאלָ יו,
לְ ע ַּּומת י ֶֶתר ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹת ׁ ֶש ָחלָ ה ֲעלֵ ֶיהם ְקד ּׁ ָּושה ַרק ֵמ ָה ֶרגַ ע ׁ ֶש ִה ְקדִּ ׁישּו או ָֹתם.
ָק ְרבַּ ן ׁ ְשלָ ִמים ָ -טעּון ְּתנ ָּופה :לְ ַא ַחר ַה ּׁ ְש ִח ָיטה ּוזְ ִר ַיקת ַהדָּ ם נוֹ ְטלִ ים
ימה
יפים ָ
ֶאת ֶה ָחזֶ ה ַוְה ּׁשוֹק ִמן ַה ּׁ ְשלָ ִמים ְּומנִ ִ
אוֹתם ,לְ ַמ ְעלָ ה ּולְ ַמ ָּטהָ ,ק ִד ָ
ֲוַאחוֹ ָרה.

"כל ָה ָראּוי לְ ִבילָ ה"
דַּ ף י"חּ ָ :
"ק ְר ַ ּבן
ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ְ
הּוק ְרבּו ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁשוֹ נִ יםַ .א ַחד ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת הּוא ָ
ִמנְ ָחה".
ּומ ֶהם ַהכּ ֵֹהן ֵה ִכין
ַמהּו ָ
"ק ְרבַּ ן ִמנְ ָחה"? ֵה ִביאּו סוֹ לֶ תֶ ׁ ,ש ֶמן ּולְ בוֹ נָ ה ֵ
ָק ְרבָּ ןְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ְּמ ָפ ֶר ֶטת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת וַ ּיִ ְק ָרא.
ַא ַחת ַה ּ ְפעּולּ וֹ ת ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך לַ ֲעשׂוֹ ת ִהיא ִע ְרבּ ּוב ַה ּׁ ֶש ֶמן וְ ַה ּסוֹ לֶ ת יַ ַחד.
ַּומה ַהדִּ ין ִאם ַה ְ ּב ָעלִ ים נָ ַדר לְ ָה ִביא ַּכ ּמּות ְ ּגדוֹ לָ הַ ,והכּ ֵֹהן ִה ִ ּנ ַיח ֶאת
ַה ּׁ ֶש ֶמן ֶוְאת ַה ּסוֹ לֶ ת ְ ּבתוֹ ְך ְּכלִ י ֶא ָחדַ ,א ְך ל ֹא ֵע ֵרב אוֹ ָתם יַ ַחד? ַה ֲהלָ כָ ה
קוֹ ַב ַעת ׁ ֶש ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ָּכ ׁ ֵשרַ ,א ְך ִ ּב ְתנַ אי ֶא ָחד ֶ ׁ -ש ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַע ְר ֵ ּבב ֶאת ַה ּׁ ֶש ֶמן
ֶוְאת ַה ּסוֹ לֶ תֲ .א ָבלִ ,אם ַהכּ ֵֹהן ִה ִ ּנ ַיח ַּכ ּמּות ְ ּגדוֹ לָ ה ׁ ֶשל סוֹ לֶ ת ִוְאי ֶא ְפ ׁ ָשר
לְ ַע ְר ֵ ּבב ֶאת ַה ּׁ ֶש ֶמן ֶוְאת ַה ּסוֹ לֶ תִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ָע ֵרב ַּכ ּמּות כּ ֹה
לוֹמרָ :צ ִר ְ
יך ׁ ֶשּיִ ְהיֶ ה ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ָע ֵרב ֶאת
ְ ּגדוֹ לָ ה יַ ַחד ַ -ה ָ ּק ְר ָ ּבן ּ ָפסּולְּ .כ ַ
ַה ּׁ ֶש ֶמן ֶוְאת ַה ּסוֹ לֶ ת.
"כל ָה ָראּוי לְ ִבילָ ה ֵ -אין בִּ ילָ ה ְמ ַע ֶ ּכ ֶבת בּ וֹ ".
ְּכלָ ל זֶ ה ְמכ ֶ ּּונה ַ ּב ַּתלְ מּודּ ָ :
קוֹ
ׁ
"בילָ ה" ִמ ְּל ׁשוֹ ן ְ ּבלִ ילָ הִ ,ע ְרבּ ּובְּ .כלָ ל זֶ ה ֵב ַעִּ ,כי ִמי ֶש ָראּוי לְ ִה ְת ַע ְר ֵ ּבב,
ִּ
יבלֵ ל ּ ַ -גם ִאם ל ֹא ִע ְר ְ ּבבּו אוֹתוֹ ֲ -ה ֵרי הּוא ָּכ ׁ ֵשרַ .א ְך ִמי ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר
לְ ִה ָ ּ
לְ ַע ְר ְ ּבבוֹ ֲ ,ה ֵרי הּוא ּ ָפסּול.

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 ( )1940נשלח
למחנה עבודה יחד עם כל הצעירים
היהודים .אביו הצליח לשחרר אותו משם
ולהשיג עבורו דרכון ,והוא עלה על סיפון
ה"סטרומה" כדי להימלט מהשואה
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
ובארצות
הברית ,שם
נפטר.
דוד סטוליאר ,משמאל ,הניצול היחיד מן האניה
סטרומה .בחברת שמעון ברוד ,עסקן יהודי ,באיסטנבול.
()Wikipedia

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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דַּ ף י"טִ :מ ְצוַ ת ִ ּביכּ ִּורים
ָא ָדם ׁ ֶשּיֵ ׁש לוֹ ּ ַפ ְרדֵּ ס אוֹ ָשׂ ֶדה ,בּ וֹ הּוא ְמגַ דֵּ ל ֶא ָחד ִמ ּׁ ִש ְב ַעת ַה ִּמינִ ים,
ָעלָ יו לְ ָה ִביא לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש בְּ ָכל ׁ ָשנָ ה ֶאת ַה ּ ֵפרוֹ ת ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ ים
ׁ ֶש ָ ּג ְדלּו בְּ ָשׂ ֵדהּו בְּ ׁ ָשנָ ה זוֹ .
"בִּ יכּ ִּורים" ִמ ְּל ׁשוֹ ן בְּ כוֹ רֵ .א ֶ ּלה ַה ּ ֵפרוֹ ת ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ יםַ ,הבְּ כוֹ ִרים.
הוֹ לֵ ְך ָא ָדם ְ ּב ַפ ְרדֵּ סוֹ ,וְ ִה ֵ ּנה הּוא ַמ ְב ִחין ׁ ֶש ֵ ּבין ֲעלֵ י ָה ֵעץ ַמ ְת ִחיל לְ ַב ְצ ֵ ּבץ
"ה ֵרי ֵאלּ ּו ִ ּביכּ ִּורים"ְּ .כ ׁ ֶש ַה ּ ְפ ִרי
אוֹמרֲ :
ּ ְפ ִרי .נוֹ ֵטל חּוט ,קוֹ ׁ ֵשר ַעל ַה ּ ְפ ִרי וְ ֵ
ָ ּג ַדל וְ ָהיָ ה ָראּוי לַ ֲאכִ ילָ ה ,הּוא ָק ַטף אוֹ תוֹ ִ ,ה ִ ּנ ַיח אוֹ תוֹ ִ ּבכְ לִ י וְ ָעלָ ה לְ ֵבית
ַה ִּמ ְקדָּ ׁש.
לוֹמ ִדים ׁ ְש ֵּתי ִמ ְצווֹ ת ׁ ֶש ְּמ ַקּיְ ִמים ְ ּב ֵעת ֲה ָב ַאת ַה ִ ּביכּ ִּורים:
ְ ּב ַדף זֶ ה ְ
יאה" ּ ַ -ב ַעל ַה ּ ֵפרוֹת קו ֵֹרא ֶאת ּ ְפס ֵּוקי ַה ּתו ָֹרה ָהעו ְֹס ִקים ְ ּב ִמ ְצוַת
"ק ִר ָ
אְ .
ִ ּביכּ ִּורים וְ הּוא ְמ ׁ ַש ֵ ּב ַח ֶאת ַה ָ ּק ָ ּב"ה ַעל ָה ָא ֶרץ ׁ ֶש ִה ְב ִט ַיח לַ ֲאבוֹ ֵתינּו וְ ַעל
ׁ ֶש ִּקּיֵ ם ֶאת ַה ְב ָט ָחתוֹ .
"ה ָּנ ָחה" ַ -מ ִ ּנ ִיחים ֶאת ַה ִ ּביכּ ִּורים לִ ְפנֵ י ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח .לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן ַהכּ ֲֹהנִ ים
בַ .
נוֹ ְטלִ ים ֶאת ַה ִ ּביכּ ִּורים וְ ֵהם ַר ּׁ ָש ִאים לֶ ֱאכוֹ ל אוֹ ָתם.
עוֹד נֶ ֱא ַמר ַ ּב ַּתלְ מּוד ְ ּב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹבֶ ׁ ,ש ַ ּגם ֶאת ַה ִ ּביכּ ִּורים
ֵמנִ יף ַהכּ ֵֹהן.

דַּ ף כ'ֶ :שׂ ֶרט לָ נֶ ֶפ ׁש
ַה ּתוֹ ָרה אוֹ ֶס ֶרת ָעלֵ ינּו לִ ְ ׂ
שרוֹ ט ַ ּב ָ ּב ָ ׂ
שר ְּכ ִב ּיטּוי לְ ַצ ַער ַעל ּ ְפ ִט ָירהְּ ,כ ִפי
ׁ ֶשנּ וֹ ֲהגִ ים ֵחלֶ ק ִמן ַהנּ וֹ כְ ִריםָּ .כ ְך נֶ ֱא ַמר ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת וַ ּיִ ְק ָרא" :וְ ֶשׂ ֶרט
יסּור ִמ ְת ַחּיֵ ב ַמלְ קוֹ ת.
לָ נֶ ֶפ ׁש ל ֹא ִת ְּתנּו ִ ּב ְב ַשׂ ְרכֶ ם"ִ .מי ׁ ֶשעוֹ ֵבר ַעל ָה ִא ּ
ְ
ַה ִאם יִ ָּתכֵ ן ׁ ֶש ָא ָדם יִ ְ ׂ
שרוֹ ְ ׂ
שרוֹ ט ִ ּב ְב ָ ׂ
ש ִר ָיטה ַא ַחת וְ הּוא יַ ֲעבוֹ ר ְ ּבכָ ך ַעל
יס ִּורים?
ַּכ ָּמה ִא ּ
ַ ּב ִּמ ׁ ְשנָ ה נֶ ֱא ַמר ׁ ֶש ִּמי ׁ ֶש ּש ֵׂוֹרט ְ ׂ
ישה ֵמ ִתים ִ -מ ְת ַחּיֵ ב
ש ִר ָיטה ַא ַחת ַעל ֲח ִמ ּׁ ָ
ָח ֵמ ׁש ּ ְפ ָע ִמים.

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
( .)1968היא פוסלה על ידי האמן אנדרו
רבס ,פסל יליד רומניה שגר בחולון
ויצר פסלים העומדים במספר מקומות
בעיר .באנדרטה מוצגת דמות אדם טובע
לצד הספינה "סטרומה" השוקעת בים.
בתחתית האנדרטה ,בתוך תא נעול,
נמצאת מגילת קרבנות "סטרומה".
בתחתית הצד האחורי של האנדרטה
נרשם" :אנדרטה זו הוקמה לזכר 801
המעפילים יוצאי רומניה אשר בדרכם
לארץ ישראל באניה "סטרומה" (עם
 10אנשי הצוות) טובעו ע"י צוררי עמנו
במימי הים השחור ביום ז` אדר תש"ב
."24.2.1942

אנדרטה לניספים באניה סטרומה ,בכיכר
סטרומה בחולון ()Avi1111
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שנה למדינת ישראל

/1964תשכ״ד

/1964תשכ"ד

פתיחת המוביל הארצי

בשנת  1964נחנך המוביל הארצי ,שבנייתו החלה בשנת  .1953מוביל 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
המפעל הארצי לפי
,
שנובעות מהתנאים השוררים בישראל :קרבה למדבר תוכניות מוקדמות-
פערים גדולים בכמות הגשמים באזורי הארץ ,והעובדה בספרו של שמחה בלאס
אוצרות המים בארץ
ישראל (ארכיון מקורות -
שבצפון קיימים מקורות מים טבעיים ולא בדרום.
אני יצרתי)

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

א .מהי ִמ ְצוַ ת ּ ֵפ ָאה וכיצד
מקיימים אותה?
ב .מהי ִמ ְצוַ ת ִ ּבכּ ִּורים וכיצד
מקיימים אותה?
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
כאשר שמע לבן שיעקב הגיע לחרן ,מיהר לרוץ לקראתו ,חיבק ונישק
אותוַ " :וי ְִהי כִ ׁ ְשמ ַֹע לָ ָבן ֶאת ׁ ֵש ַמע י ֲַעקֹב ֶ ּבן ֲאחֹת ֹו וַּיָ ָרץ לִ ְק ָראת ֹו
יאהּו ֶאל ֵ ּביתוֹ" .שואלים על כך חז"ל :האם
ַוי ְַח ֶ ּבק ל ֹו ַויְנַ ּׁ ֶשק ל ֹו ַוי ְִב ֵ
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.

! יש לי מושג | חציצה
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.

מה המספר?
במפגש השבועי מופיעים כמה מספרים.
השלימו אותם!
 .1מספר איסורי הלאו שבתורה
 .2מספר האיסורים
שחייבים עליהם מלקות
.3מספר האיסורים שמתחייב מי
ששרט את עצמו על חמישה מתים
 .4מספר האנשים שהספינה
"סטרומה" היתה אמורה לשאת
 .5מספר האנשים שהיו
על סיפונה של "סטרומה"
 .6מספר האנשים שניצלו
מטביעת "סטרומה"
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