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פרשת בשלח | ה' -י"א בשבט ( 21-27לינואר)

יסּור ִה ׁ ְש ַּת ְּתפּות ְ ּב ִשׂ ְמ ַחת ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה
דַּ ף ו'ִ :א ּ
ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ָה ִר ׁ
בוֹדה
אשוֹ נָ ה ַ ּב ַּמ ֶּסכֶ ת ַ
יָמים לִ ְפנֵ י ַחג ׁ ֶשל ֲע ָ
לוֹשה ִ
קוֹב ַעת ׁ ֶש ּׁ ְש ׁ ָ
זָ ָרהָ ,אסּור לְ נַ ֵהל ִמ ָ ּקח ִּומ ְמ ָּכר ִעם עוֹ ְב ֵדי ֱאלִ ילִ יםָ .אסּור ַ ּגם לְ ַהלְ ווֹ ת
לָ ֶהם ָוְאסּור לִ לְ ווֹ ת ֵמ ֶהםָ .אסּור לְ ַה ֲחזִ יר חוֹ ב ָוְאסּור לְ ַק ֵ ּבל ּ ִפ ְרעוֹ ן חוֹ ב.
צוֹרכֵ י
ָאנּו ְמ ִבינִ ים ֵה ֵיטב ַמדּ ַּוע ָאסּור לְ ַהלְ ווֹת לָ ֶהם ְּ -כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא ׁ ְ
יִש ַּת ְּמ ׁשּו לְ ְ
ּוע ָאסּור לִ לְ ווֹ ת ֵמ ֶהם לִ ְפנֵ י ֶה ָחג
ֶה ָחג ְ ּב ַמה ּׁ ֶש ָאנּו ַמלְ וִים לָ ֶהםַ ,א ְך ַמדּ ַ
ׁ ֶש ָ ּל ֶהם? ׁ ְשנֵ י ֶה ְסבֵּ ִרים מופיעים בתלמוד:
ַאבַּ ּיֵ י ָא ַמרֲ :חזַ "ל ָ ּגזְ רּו ׁ ֶש ָאסּור לִ לְ ווֹ תֶ ׁ ,ש ָּמא יָ בוֹ אּו לְ ַהלְ ווֹ ת לָ ֶהם.
ָר ָָבא ָא ַמרַּ :כ ֲא ׁ ֶשר לוֹ וִ ים ֶּכ ֶסף ֵמ ָא ָדם ,הּוא ָ ׂ
ש ֵמ ַח ׁ ֶש ְ ּצ ִריכִ ים אוֹ תוֹ ָ ,וְאסּור
לְ ַ ׂ
בוֹדה
ש ֵּמ ַח ֶאת ַהנּ וֹ כְ ִרי לִ ְפנֵ י ַחג ֲע ָ
בוֹדה זָ ָרהִּ ,כי הּוא ָעלּול לְ הוֹ דוֹ ת לָ ֲע ָ
זָ ָרה ׁ ֶשלּ וֹ ׁ ֶש ָ ּג ְר ָמה לוֹ ִ ׂ
ש ְמ ָחה.

דַּ ף ז'ַ :מ ֲחלוֹ קוֹ ת ֲחכָ ִמים וְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע
ַה ַּתלְ מּוד ְ ּב ַדף זֶ ה ֵמ ִביא ַמ ֲחלוֹ קוֹ ת ֲא ָחדוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּנ ְחלְ קּו ָ ּב ֶהן ֲחכָ ִמים וְ ַר ִ ּבי
יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ,וַ ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע .לְ ָמ ׁ ָשלָ ,א ָדם ָהלַ ְך לִ ׁ ְשאוֹ ל ׁ ְש ֵאלָ ה ְ ּב ִענְ יְנֵ י
יע לִ ְפנֵ י ׁ ְשנֵ י ַר ָ ּבנִ ים ׁ ֶשּיָ ׁ ְשבּו יַ ַחדֶ .א ָחד ָא ַמר לוֹ ָ :טהוֹ ר ,וְ ָה ַא ֵחר
ט ְּומ ָאה וְ ִה ִ ּג ַ
ָא ַמר לוֹ ָ :ט ֵמאַ .מה ּיַ ֲע ֶ ׂ
שה? ֲחכָ ִמים ָא ְמרּוִ :אם ַא ַחד ָה ַרבָּ נִ ים ָ ּגדוֹ ל
ּוב ׁ ָשנִ ים  -יַ ֲע ֶשׂ ה ָ ּכמוֹ הּוִ .אם ֵאין ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָ ּגדוֹ ל
ֵמ ֲח ֵברוֹ בְּ חוֹ ְכ ָמה ְ
ֵמ ֲח ֵברוֹ  -יַ ֲע ֶ ׂ
שה ְּכ ִד ְב ֵרי ַה ַּמ ֲח ִמיר.
ְ
טּומ ָאה ִמן ַה ּתוֹ ָרה יֵ לֵ ך ַא ֲח ֵרי
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה חוֹ לֵ ק :לְ עוֹ לָ ם בְּ ְ
ְ
טּומ ָאה ִמדְּ ַרבָּ נָ ן ַ -א ַחר ַה ֵּמ ֵקלִ .אם ָה ִא ׁיש ָהיָה הוֹ לֵ ך לְ ַרב
ּוב ְ
ַה ַּמ ֲח ִמירְ ,
ֶא ָחד וְ הּוא ָהיָ ה ּפ ֵוֹסק לוֹ ָ -ט ֵמאָ ,אסּור ָהיָ ה לוֹ לָ לֶ כֶ ת לִ ׁ ְשאוֹ ל עוֹ ד ַרב
ַמה דַּ ְע ּתוֹ  ,וְ גַ ם ִאם ָה ַרב ַהנּ וֹ ָסף ָהיָ ה ּפוֹ ֵסק לוֹ ָטהוֹ ר ,הּוא ָהיָ ה נִ ׁ ְש ָאר
ָט ֵמאֲ ,וַא ִפילּ ּו ָה ַרב ַה ּׁ ֵשנִ י ָ ּגדוֹ ל ְ ּבחוֹ כְ ָמה ְּוב ׁ ָשנִ ים ֵמ ָה ַרב ָה ִר ׁ
אשוֹ ןַ .רק ִאם
יָשבּו ׁ ְשנֵ ֶיהם ַיַחד ,הּוא יָכוֹל לִ ׁ ְשאוֹל ֶאת ׁ ְשנֵ ֶיהם.
ְּכ ׁ ֶש ָ ּבא לִ ְפנֵ י ָה ַר ָ ּבנִ ים ֵהם ׁ ְ

talmudi

o.il

sraeli.c
התלמוד

הישראלי

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת עבודה זרה דף ז'
"תנו רבנן :וכולן שחזרו בהן  -אין מקבלין אותן
עולמית ,דברי רבי מאיר; רבי יהודה אומר :חזרו
בהן במטמוניות אין מקבלין אותן ,בפרהסיא
מקבלין אותן"
איכא דאמרי – יש אומרים
בינייהו – ביניהם

הסבר :רבי מאיר אומר שאם אנשים שנפסלו
לעדות בגלל חטאיהם חוזרים בתשובה ,לא
מקבלים אותם לסמוך עליהם מכאן ולהבא.
ואילו רבי יהודה אומר שאם חזרו בהם בסתר לא
מקבלים אותם ,אבל אם חזרו בגלוי מקבלים אותם.

מן ההיסטוריה
גילוי מערת המטמון
בעקבות גילוי מגילות ים המלח ,יצאו
משלחות ארכאולוגיות רבות למדבר
יהודה ,במסגרת מבצע חיפושים אחר
מגילות גנוזות נוספות .בשנת תשכ"א
(  )1961מצאה אחת המשלחות,
שבראשה עמד פסח בר אדון ,מערה
סמוך לראש המפל במצוק הצפוני של
נחל משמר .במערה התגלה מטמון של
ממצאים מהתקופה הכלקוליתית ,ועל שמו
היא נקראה מערת המטמון .המטמון
היה טמון בכוך בפינה מרוחקת של
מערת מגורים כלקוליתית ,כשהוא עטוף
במחצלת .הוא כלל  442חפצים ,מהם 429
מנחושת ,ובהם שרביטים וכלי שנהב ,שישה
חפצים מהמטיט ,אחד מאבן ,חמישה מניב
של היפופוטם ואחד מחט של פיל .חלק
מהחוקרים סבורים שכלים אלה שימשו
לפולחן ,ואחרים סבורים שמדובר במחסן
של כלים למסחר.

המטמון כפי שנמצא במערה
()Wikipedia, chamberi
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ילה ּ ְפ ָר ִטית
דַּ ף ח'ְּ :ת ִפ ָ ּ
ילת ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה ַר ּׁ ַשאי
ַר ִ ּבי ִחּיָ יא ַ ּבר ַא ּׁ ִשי ָא ַמר ְ ּב ׁ ֵשם ַרבֶ ׁ ,שבִּ ְת ִפ ַ ּ
ַה ִּמ ְת ּ ַפ ֵ ּלל לְ הוֹ ִסיף ַ ּב ָ ּק ׁשוֹ ת ׁ ֶשהּוא זָ קּוק לָ ֶהן .לְ ָמ ׁ ָשלִ :מי ׁ ֶש ֶא ָחד ִמ ְּקרו ָֹביו
חוֹ לֶ הַ ,ר ּׁ ַשאי לְ ַב ֵ ּק ׁש ָעלָ יו ַר ֲח ִמים ְ ּב ִב ְר ַּכת ְר ָפ ֵאנּו .מ ָּובן ׁ ֶש ָּכל ֶא ָחד יָ כוֹ ל
לוֹמר ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ַ ּב ָ ּל ׁשוֹ ן ׁ ֶשלּ וֹ ִמ ּתוֹ ְך לִ יבּ וֹ .
ַ
ילה ַה ּ ְפ ָר ִטית י ֵׁש לו ַֹמר ֶאת ַה ַה ְת ָחלָ ה
ָח ׁשּוב לָ ַד ַעת ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י ׁ ֶשאו ְֹמ ִרים ֶאת ַה ְּת ִפ ָ ּ
ְ
ילה
ׁ ֶשל ַה ְ ּב ָרכָ ה .לְ ָמ ׁ ָשל"ְ :ר ָפ ֵאנּו ה' וְנֵ ָר ֵפא"ַ ,אך ֵאין לְ ַה ְת ִחיל ִמּיָד ַ ּב ְּת ִפ ָ ּ
ילה.
ַה ּ ְפ ָר ִטיתְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשל ֹא לְ ׁ ַשנּוֹת ֶאת ַמ ְט ֵ ּב ַע ַה ָ ּל ׁשוֹן ׁ ֶש ָ ּק ְבעּו ֲחזַ "ל לַ ְּת ִפ ָ ּ

קּופת ַ ּביִ ת ׁ ֵשנִ י
דַּ ף ט'ַ :מלְ כּות יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ ּב ְת ַ
אשוֹ ן ָהיָה ַקּיָ םָ ,ה ָיְתה ַמלְ כּות יִ ְ ׂ
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָה ִר ׁ
ש ָר ֵאל ְ ּב ָת ְק ָפ ּה,
ַעד ׁ ֶש ָ ּגלִ ינּו ֵמ ַא ְר ֵצנּו לְ ָב ֶבל לְ ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ הֵּ ,ומ ָאז ל ֹא ׁ ָש ָבה ַמלְ כּות
יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל לְ ִת ְפ ַא ְר ָּת ּהַּ .כ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָשב ָה ָעם ָּובנָ ה ֶאת ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַה ּׁ ֵשנִ י
וֹפרָ ׁ ,שלְ טּו ָעלֵ ינּו ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים וְ ַא ְרבַּ ע ׁ ָשנִ ים ַמלְ כּות
ְ ּב ַהנְ ָהגַ ת ֶעזְ ָרא ַה ּס ֵ
ּושמוֹ נִ ים ׁ ָשנָ ה ַמלְ כּות יָ וָ ןֲ .א ִפילּ ּו
ּ ָפ ַרסַ .א ַחר ָ ּכ ְך ׁ ָשלְ טּו ָעלֵ ינּו ֵמ ָאה ׁ ְ
הוֹרדּוס ָהיּו ִ ּב ׁ ְשלִ ַיטת ַהּיְוָנִ ים וְ ל ֹא ָה ָיְתה
ַמלְ כּות ֵ ּבית ַח ׁ ְשמוֹ נָ אי ַּומלְ כּות ְ
לָ ֶהם ַע ְצ ָמאּות מ ְּוחלֶ ֶטתַ .ה ַח ׁ ְשמוֹ נָ ִאים ָמלְ כּו לְ ֶמ ׁ ֶש ְך ֵמ ָאה וְ ׁ ָשלוֹ ׁש ׁ ָשנָ ה,
דוֹמי
הוֹרדוֹס ָהיָה ֶע ֶבד ֲא ִ
וְ ֵכן בֵּ ית הוֹ ְרדּוס ָמלַ ְך ֵמ ָאה וְ ׁ ָשלוֹ ׁש ׁ ָשנָ הְ .
כוֹח .הּוא ָהיָה ֶע ֶבד ְ ּב ֵבית ַח ׁ ְשמוֹ נָ אי וְ הּוא ָמ ַרד
ׁ ֶש ָּת ַפס ֶאת ַה ְּמלּוכָ ה ְ ּב ַ
ימה לְ ִה ְת ַח ֵּתן
ָ ּב ֶהםָ ,ה ַרג ֶאת כּ ָ ּ
ּולם ָּומלַ ְך ַּת ְח ָּתםַ .אף יְ ה ִּודּיָה ל ֹא ִה ְס ִּכ ָ
ִא ּיתוַֹ ,רק ׁ ְש ָפחוֹת ְּכנַ ֲענִ ּיוֹת ,וְלָ כֵ ן ָּכל ָ ּבנָ יו ָהיּו ֲע ָב ִדים ְּכנַ ֲענִ ים.

מתולדותיו
פסח בר אדון
(תרס"ז-תשמ"ה)1907-1985 ,
פסח בר אדון ז"ל היה הרפתקן,
ארכיאולוג וסופר ישראלי .פסח
נולד בפולין למשפחה חרדית-ציונית,
בשנת תרפ"ה ( )1925עלה לארץ ,עבד
בבניין ובסלילת כבישים ,ובמקביל למד
מזרחנות ויהדות .הוא התגורר במשך
זמן מה עם שבטי בדואים והתערה
בחברתם במטרה להבין מדוע המנהיגים
הקדומים בישראל היו רועי צאן .בתקופה
זו נודע בכינויו "עזיז אפנדי" .בתקופת
המאורעות היה בר אדון פעיל בהגנה
והשתתף בהגנה על שכונות בירושלים
ויישובים בצפון הארץ .מאוחר יותר עסק
בארגון ההעפלה ,ועסק בהברחת נשק
לארץ דרך הים .לאחר הולדת בנו עבר
לגור עם משפחתו במושב מרחביה
בעמק יזרעאל .בר אדון השתתף
במספר משלחות ארכיאולוגיות ,בבית
שערים ,בתל בית ירח ,בסיני ובמדבר
יהודה ,והמשיך לעסוק בתחום גם בהיותו
בן למעלה מ.70-

יסר ַאנְ טוֹ נִ ינּוס
דַּ ף י'ַ :ר ִ ּבי יְ ָ
הּודה ַה ָּנ ִשׂ יא וְ ַה ֵ ּק ָ
הּודה ַה ָּנ ִשׂ יאְ ,מ ַסדֵּ ר
יְ ָח ִסים ְמצּוּיָ נִ ים ָשׂ ְררּו בֵּ ין ַרבֵּ נּו ַה ָ ּקדוֹ ׁשַ ,רבִּ י יְ ָ
יסר
ּופ ָע ִמים ַרבּ וֹ ת ָהיָ ה ַה ֵ ּק ָ
יסר ָהרוֹ ִמי ַאנְ טוֹ נִ ינּוסְ ,
ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ,לְ ֵבין ַה ֵ ּק ָ
הּודה ַה ָּנ ִשׂ יא ַעל ִענְ יְ נֵ י ַמ ְמלַ כְ ּתוֹ ַ .ה ֵ ּק ָיסר כּ ֹה ֶה ֱע ִריכוֹ,
ִמ ְתיַ ֵעץ ִעם ַר ִ ּבי יְ ָ
ַעד ׁ ֶש ַה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ּ ֵפר ׁ ֶשהּוא ׁ ָשלַ ח לְ ַר ִ ּבי ַ ׂ
ש ִּקים ְמלֵ ִאים ְ ּבזָ ָהבּ ,וכְ ׁ ֶש ַר ִ ּבי ֵס ֵרב
אוֹתם ִ ּב ׁ ְש ִביל ַהדּ וֹרוֹת ַה ָ ּב ִאים.
לְ ַק ְ ּבלָ םִ ,ה ְפ ִציר בּ וֹ ַה ֵ ּק ָיסר ׁ ֶש ְּל ָפחוֹת ַ ּיִקח ָ
רוֹמי ְמ ַצ ֲע ִרים אוֹ ִתי ֵוְאינִ י
ְ ּב ַא ַחת ַה ּ ְפ ָע ִמים ָא ַמר ַה ֵ ּק ָיסר לְ ַר ִ ּביֲ :ח ׁש ֵּובי ִ
יו ֵֹד ַע ַמה ַ ּל ֲע ׂ
שוֹת נֶ גְ דָּ ם .ל ֹא ֵה ׁ ִשיב ַר ֵ ּבנּו ַה ָ ּקדו ֹׁש דָּ ָברֶ ,א ָ ּלא נִ כְ נַ ס לַ ִ ּגי ָּנה
ּוב ָכל יוֹ ם ָע ַקר ֶצ ַמח ֶא ָחדֵ .ה ִבין ַה ֵ ּק ָיסר
יסר יוֹ ם ַא ַחר יוֹ םְ ,
ִעם ַה ֵ ּק ָ
ׁ
ֹ
ֹ
ׁ ֶש ֶר ִ ּבי ְמ ַר ֵּמז לו ֶש ַּיְט ּ ֵפל ְ ּבאוי ְָביו
ָ ּבזֶ ה ַא ַחר זֶ הָּ ,כל ּ ַפ ַעם ְ ּב ֶא ָחד,
ּולם יַ ַחד וְ כָ ְך
וְ ל ֹא יָ בוֹ א ַעל כּ ָ ּ
ְיַצלִ ַיחַ .מדּ ַּוע ל ֹא ֵה ׁ ִשיב לוֹ ֶר ִ ּבי
יְ ׁ ִשירוֹ ת ֶא ָ ּלא ִ ּב ְר ָמזִ ים? ִמ ּ ְפנֵ י
ׁ ֶשהּוא ָח ׁ ַש ׁש ּ ֶפן ַמ ֲאזִ ינִ ים לוֹ ,
וְ אוֹ יְ ֵבי ַה ֶּמלֶ ְך יִ ְתנַ ְּכלּו לוֹ .

2

פסח בר אדון ,הארכאולוג וההרפתקן
(צבי אורון)Wikipedia ,
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דַּ ף י"א :אּונְ ְקלוֹ ס ֵ ּגר ַהצֶּ ֶדק
אּונְ ְקלוֹ ס ָהיָ ה ֶ ּבן ֲאחוֹ תוֹ
ׁ ֶשל ִטיטּוסּ ,ולְ ַא ַחר ׁ ֶשהּוא
ִה ְת ַ ּגּיֵ ר ׁ ָשלְ חּו ְ ּגד ֵּודי ַחּיָ לִ ים
לִ ְת ּפ וֹ ס אוֹ תוֹ ַא ְך הּוא
דּודים
ׁ ִש ְכנֵ ַע ֶאת ָּכל ַה ְ ּג ִ
ְ ּב ִצ ְד ַקת דַּ ְרכּ וֹ וְ גַ ם ֵהם
ִה ְת ַ ּגּיְ רּו ַא ֲח ָריוָּ .כ ְך ְ ּגדּוד
ַא ַחר ְ ּגדּוד.
אּונְ ְקלוֹ ס ַחי בְּ דוֹ רוֹ ׁ ֶשל
אוֹ
קוֹ
יאל דְּ יַ ְבנֶ ה וְ ָהיָ ה ְמ ָרב ֵאלָ יו ְמ ד.
ַרבָּ ן ַ ּג ְמלִ ֵ
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשבִּ ְצ ִעירּותוֹ אּונְ ְקלוֹ ס ָהיָ ה נוֹ ְכ ִרי ,לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִה ְת ַ ּגּיֵ ר הּוא
ָעלָ ה וְ ִה ְת ַע ָ ּלה בְּ ַמ ֲעלוֹ ת ַה ּתוֹ ָרהַ ,עד ְ ּכ ֵדי ָ ּכ ְך ׁ ֶשהּוא ּ ִפ ְר ֵסם ֶאת
דּועַ ,ה ְמ ַת ְר ֵ ּגם ֶאת ַה ּתוֹ ָרה לַ ּ ָ ׂ
ש ָפה ָה ֲא ָר ִמית.
"ת ְרגּ ּום אּונְ ְקלוֹ ס" ַהּיָ ַ
ַּ
ילה בדַּ ף ג'ְ ,מ ַס ּ ֵפר לָ נּו ַה ַּתלְ מּוד ׁ ֶש ַה ּתו ָֹרה ּת ְּור ְ ּג ָמה לַ ֲא ָר ִמית
ְ ּב ַמ ֶּסכֶ ת ְמגִ ָ ּ
ְ
וֹפר ָהיָ ה ַקּיָ ם ַה ַּת ְרגּ ּוםַ ,אך ְ ּבצּוק
ימי ֶעזְ ָרא ַה ּס ֵ
זְ ַמן ַרב לִ ְפנֵ י כֵ ןּ ,וכְ ָבר ִ ּב ֵ
וֹ
תוֹ
אוֹ
לוֹ
ׁ
מוֹ
ִמ ּ ִפי ַרבּ ָתיו
ָה ִע ִּתים הּוא נִ ׁ ְש ַּכח ִמן ֶה ָה ןַ ,עד ֶשאּונְ ְק ס לָ ַמד
יעזֶ ר וְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִּופ ְר ֵסם אוֹ תוֹ ֵמ ָח ָד ׁש.
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶ

על המפה
מרחביה
מרחביה הוא מושב בעמק יזרעאל,
הנמצא  3ק"מ מזרחית לעפולה .שם
היישוב לקוח מפסוק בספר תהילים:
"מן המצר קראתי י-ה ,ענני במרחב
י-ה" .המושבה מרחביה הוקמה בשנת
תרע"ב ( ,)1912ובשנת תרפ"ד ()1924
הפכה למושב עובדים ,וקלטה עולים
מפולין ותושבים מתל אביב שרצו לעסוק
בחקלאות כאיכרים .היישוב סבל במשך
שנים מבעיות באספקת מים בקיץ ,עד
שבשנת תרפ"ט ( )1929הושלם מכון
לאספקת מים למושב .באותה שנה גם
הוקם סמוך למושב קיבוץ שנקרא גם הוא
מרחביה .כלכלת המושב התבססה בעיקר
על חקלאות ,וכיום קיימים בו גם עסקים
קטנים בתחום התיירות הכפרית ועוד.

דַּ ף י"בְּ :ז ִהירּות ֵמ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה
ַה ַּתלְ מּוד ֵמ ִביא ְ ּב ַרי ְָתא ַה ּקו ַֹב ַעת ֲהלָ כוֹת ֲא ָחדוֹת לְ גַ ֵ ּבי ַה ְּז ִהירּות ֵמ ֲעבו ָֹדה
בוֹדה זָ ָרה וְנִ ְת ַקע קוֹ ץ ְ ּב ַרגְ לוֹ ָ -אסּור לוֹ
זָ ָרהִ .אם ָא ָדם עוֹ ֵבר לְ יַד ֲע ָ
ְ
ְ
יַמ ׁ ִשיך לָ לֶ כֶ ת ַוְא ַחר ָּכך יוֹ ִציא
לְ ִה ְתכּ ֵ
וֹפף ְּכ ֵדי לְ הוֹ ִציא ֶאת ַה ּקוֹ ץֶ ,א ָ ּלא ְ
ֶאת ַה ּקוֹ ץִ .אם ָא ָדם עוֹ ֵבר לְ יַ ד ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ּולְ ֶפ ַתע נָ ַפל ַּכ ְס ּפוֹ ַעל
וֹפפּות
ַה ַ ּק ְר ַקע ָ -אסּור לוֹ לְ ִה ְתכּ ֵ
וֹפף ְּכ ֵדי לָ ַק ַחת ֶאת ַה ֶּכ ֶסףִּ ,כי ַה ִה ְתכּ ְ
ַהזּוֹ נִ ְר ֵאית ְּכ ִאילּ ּו הּוא ִמ ׁ ְש ַּת ֲחוֶ הָ ,חלִ ילָ ה ,לַ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרהַ .מה ּיַ ֲע ֶ ׂ
שה?
יֵשב ַעל ַה ַ ּק ְר ַקע ָוְאז ַ ּיִקח ֶאת ַה ֶּכ ֶסףּ ְ ,בצ ָּורה ָּכזוֹ ֵאין הּוא נִ ְר ֶאה
ְּת ִח ָ ּ
ילה ׁ ֵ
בוֹדה זָ ָרהּ ַ .גם ָא ָדם ָצ ֵמא ָהעוֹ ֵבר לְ יַ ד ַמיִ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצ ִאים
ְּכ ִמ ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה לַ ֲע ָ
ינוֹ
ּׁ
ש
ר
א
ת
ה
אי
וֹפף לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ֵמ ַה ַּמיִ םִּ ,כי הּוא נִ ְר ֶאה
כּ
מּול ֲע ָ
בוֹדה זָ ָרה ַ ַ ֵ ,לְ ִ ְ ֵ
בוֹדה זָ ָרהִ .וְאם ָּכל ַה ִּמ ְק ִרים ַה ָ ּללּו ִמ ְת ַר ֲח ׁ ִשים ְ ּב ֶא ְמ ַצע
ְּכ ִמ ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה לַ ֲע ָ
רוֹאה?
ַה ַ ּליְ לָ הְּ ,כ ׁ ֶש ִא ׁיש ל ֹא ֶ
"כל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָא ְסרּו ֲח ָכ ִמים
ַה ַּתלְ מּוד אוֹ ֵמר ׁ ֶשּיֵ ׁש ְּכלָ ל ְ ּב ִענְ יָ ן זֶ הּ ָ :
ִמ ּ ְפנֵ י ַמ ְר ִאית ָה ַעיִ ן ֲ -א ִפילּ ּו
בְּ ַח ְד ֵר י ֲח ָד ִר ים ָא סּור"
ּולה ׁ ֶש ֲחזַ "ל
ְּכלוֹ ַמרָּ :כל ּ ְפע ָ ּ
ָא ְסרּו לַ ֲעשׂוֹ ת אוֹ ָת ּה ִּכי ִמי
ׁ ֶש ִּמ ְתבּ וֹ נֵ ן ִמן ַה ַ ּצד ָעלּול
לַ ְח ׁשוֹ ב ׁ ֶש ִהיא ֲע ֵב ָרהָ ,אסּור
לַ ֲע ׂ
שוֹת או ָֹת ּה ֲא ִפילּ ּו ִאם ִא ׁיש
רוֹאה.
ל ֹא ֶ

מושב מרחביה ()Wikipedia, Almog

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

/1977תשל״ז

/1979תשל״ט

הסכם השלום עם מצרים
טקס חתימת הסכם השלום בין ישראל למצרים התקיים בכ"ז אדר
תשל"ט ( ,)26.3.1979לאחר שאישרה הכנסת את ההסכם ברוב
של  95בעד ו 18-נגד .הטקס נערך על המדשאה הצפונית של הבית
הלבן ,בנוכחותם של ג'ימי קרטר נשיא ארצות הברית ,מנחם בגין ראש
ממשלת ישראל ואנואר סאדאת נשיא מצרים .ההסכם קבע את סיום
מצב המלחמה בין ישראל במצרים ואת הגבול הקבוע בין המדינות,
והורה על כינון יחסי שכנות תקינים
ביניהם ,והקמת כוח צבאי רב-לאומי
שיפקח על ביצוע ההסכם בסיני.
בהמשך השנה הגיע סאדאת לביקור
בבאר שבע ,וכמה חודשים אחר כך
לביקור נוסף בחיפה.
ראש ממשלת ישראל מנחם בגין (מימין) ,נשיא ארצות הברית ג'ימי קרטר ונשיא מצרים
אנואר סאדאת בטקס חתימת חוזה השלום בין ישראל למצרים בוושינגטון ,ארצות הברית
(לשכת העיתונות הממשלתית)

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

ּוע ָאסּור לִ לְ ווֹ ת ֵמעובדי ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה
ַ .1מדּ ַ
לִ ְפנֵ י ֶה ָחג ׁ ֶש ָ ּל ֶהם?
יסר
הּודה ַה ָּנ ִשׂ יא ֵ ּ
 2מה רמז ַר ִ ּבי יְ ָ
לק ָ
ַאנְ טוֹ נִ ינּוס בכך שהוא נִ כְ נַ ס לַ ִ ּגי ָּנה ִעם
ּובכָ ל יוֹ ם ָע ַקר
יסר יוֹ ם ַא ַחר יוֹ םְ ,
ַה ֵ ּק ָ
ֶצ ַמח ֶא ָחד?
בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה
בה יזכה בטאבלט איכותי או בסט ספרים של
התלמוד הישראלי (לפי בחירתכם).
את התשובות יש לשלוח במייל עד יום רביעי
בשעות הצהריםtalmudisraeli@medison.co.il :
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו
בדף הפייסבוק של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

חפשו
את המטמון
דבר תורה לשולחן שבת
כאשר בני ישראל יוצאים ממצרים ,היינו חושבים לכאורה שהקב"ה ייקח
אותם לארץ ישראל בדרך הכי קצרה ומהירה ,אולם הפסוק הראשון בפרשה
אומר שלא כך" :וַ ִיְהי ְ ּב ׁ ַש ַ ּלח ּ ַפ ְרעֹה ֶאת ָה ָעם וְ ל ֹא נָ ָחם ֱאל ִֹהים דֶּ ֶר ְך ֶא ֶרץ
ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים ִ ּכי ָקרוֹב הּוא ִ ּכי ָא ַמר ֱאל ִֹהים ּ ֶפן יִ ָּנ ֵחם ָה ָעם ִ ּב ְרא ָֹתם ִמלְ ָח ָמה
יְמה" .חז"ל נתנו כמה הסברים לדברי הפסוק ואמרו שאילו היו
וְ ׁ ָשבּו ִמ ְצ ָר ָ
הולכים בני ישראל בדרך הקצרה ,אזי בכל פעם שהיו מתעוררות בעיות
בדרך הם היו מיד יכולים לחזור בהם ולשוב למצרים ,ולכן לא לקח אותם
אלוקים בדרך הקצרה .הסבר נוסף הוא שבני ישראל יצאו רק עכשיו מעבדות
ועוד לא רגילים להילחם ,ואם הם יתקלו באויבים שונים כבר בתחילת הדרך
הם לא יוכלו לגבור עליהם ,ולכן העדיף הקב"ה לקחת אותם דרך המדבר
כדי שלא יתקלו באויבים ,עד שיתחזקו ויתגבשו ויוכלו להילחם על חירותם.

במפגש השבועי קראנו על מטמון עתיק.
רוצים למצוא אותו? פתרו את כתב החידה הבא:
 .1שמו הפרטי כשם חג החירות ,ושם משפחתו הוא
 .2מושב ששמו לקוח מפסוק בספר תהלים
.3כינויו הבדואי של האיש הנזכר בשאלה 1
 .4נשיא ישראל שהיה ידידו הטוב של קיסר רומי
 .5עבד אדומי שתפס את השלטון בכוח

! יש לי מושג | שבועת השומרים
שומר חינם שטוען שהחפץ שקיבל לשמור אבד או נגנב ,ושומר
שכר שטוען שהחפץ נלקח ממנו באונס ,חייב להישבע את שבועת
השומרים כדי להיפטר מתשלום .עליו להישבע שהחפץ אינו ברשותו,
שהוא אכן נגנב או נאנס ,ושלא השתמש בחפץ לצורך עצמו .אם
התברר לאחר מכן ששיקר בשבועתו הוא משלם קרן וחומש.

עניתם על כל השאלות? עכשיו קחו את האות
הראשונה מכל תשובה ,ותגלו היכן נמצא המטמון:
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