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גילוי מערת המטמון
בעקבות גילוי מגילות ים המלח, יצאו 
משלחות ארכאולוגיות רבות למדבר 
יהודה, במסגרת מבצע חיפושים אחר 
מגילות גנוזות נוספות. בשנת תשכ"א 
המשלחות,  אחת  מצאה   )1961 (
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 442 חפצים, 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. 

מן ההיסטוריה

המטמון כפי שנמצא במערה
)Wikipedia, chamberi(

סדר  נזיקין | מסכת עבודה זרה ו'- י"ב
פרשת בשלח | ה'- י"א בשבט )21-27 לינואר(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

ְמַחת ֲעבֹוָדה ָזָרה ׂשִ פּות ּבְ ּתְ ּתַ ף ו': ִאיּסּור ִהׁשְ ּדַ

ל ֲעבֹוָדה  ה ָיִמים ִלְפֵני ַחג ׁשֶ לֹוׁשָ ְ ּשׁ ֶכת קֹוַבַעת ׁשֶ ּסֶ ּמַ ָנה ָהִראׁשֹוָנה ּבַ ׁשְ ַהּמִ
ם ְלַהְלוֹות  ר ִעם עֹוְבֵדי ֱאִליִלים. ָאסּור ּגַ ח ּוִמְמּכָ ָזָרה, ָאסּור ְלַנֵהל ִמּקָ

ְרעֹון חֹוב. ל ּפִ ָלֶהם ְוָאסּור ִלְלוֹות ֵמֶהם. ָאסּור ְלַהֲחִזיר חֹוב ְוָאסּור ְלַקּבֵ

ׁשּו ְלצֹוְרֵכי  ּמְ ּתַ ּלֹא ִיׁשְ ֵדי ׁשֶ ָאנּו ְמִביִנים ֵהיֵטב ַמּדּוַע ָאסּור ְלַהְלוֹות ָלֶהם - ּכְ
ָאנּו ַמְלִוים ָלֶהם, ַאְך ַמּדּוַע ָאסּור ִלְלוֹות ֵמֶהם ִלְפֵני ֶהָחג  ֶ ַמה ּשׁ ֶהָחג ּבְ

ִרים מופיעים בתלמוד: ֵני ֶהְסּבֵ ֶהם? ׁשְ ּלָ ׁשֶ

א ָיבֹואּו ְלַהְלוֹות ָלֶהם. ּמָ ָאסּור ִלְלוֹות, ׁשֶ ְזרּו ׁשֶ ֵּיי ָאַמר: ֲחַז"ל ּגָ ַאּבַ

ִריִכים אֹותֹו, ְוָאסּור  ּצְ ֵמַח ׁשֶ ֶסף ֵמָאָדם, הּוא ׂשָ ר לֹוִוים ּכֶ ֲאׁשֶ א ָאַמר: ּכַ ָרבָָ
י הּוא ָעלּול ְלהֹודֹות ָלֲעבֹוָדה  ַח ֶאת ַהּנֹוְכִרי ִלְפֵני ַחג ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּכִ ּמֵ ְלׂשַ

ְמָחה. ְרָמה לֹו ׂשִ ּגָ ּלֹו ׁשֶ ָזָרה ׁשֶ

מן התלמוד
 סדר נזיקין,

מסכת עבודה זרה דף ז'

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.

איכא דאמרי – יש אומרים
בינייהו – ביניהם
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ַע י ְיהֹוׁשֻ ף ז': ַמֲחלֹוקֹות ֲחָכִמים ְוַרּבִ ּדַ

י  ֶהן ֲחָכִמים ְוַרּבִ ְחְלקּו ּבָ ּנֶ ַדף ֶזה ֵמִביא ַמֲחלֹוקֹות ֲאָחדֹות ׁשֶ ְלמּוד ּבְ ַהּתַ
ִעְנְיֵני  ֵאָלה ּבְ אֹול ׁשְ ל, ָאָדם ָהַלְך ִלׁשְ ַע. ְלָמׁשָ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ ַע, ַוֲהָלָכה ּכְ ְיהֹוׁשֻ
בּו ַיַחד. ֶאָחד ָאַמר לֹו: ָטהֹור, ְוָהַאֵחר  ָּיׁשְ ִנים ׁשֶ ֵני ַרּבָ יַע ִלְפֵני ׁשְ טּוְמָאה ְוִהּגִ
דֹול  ִנים ּגָ ה? ֲחָכִמים ָאְמרּו: ִאם ַאַחד ָהַרּבָ ָאַמר לֹו: ָטֵמא. ַמה ַּיֲעׂשֶ
דֹול  מֹוהּו. ִאם ֵאין ֶאָחד ֵמֶהם ּגָ ה ּכָ ִנים - ַיֲעׂשֶ חֹוְכָמה ּוְבׁשָ ֵמֲחֵברֹו ּבְ

ֲחִמיר. ִדְבֵרי ַהּמַ ה ּכְ ֵמֲחֵברֹו - ַיֲעׂשֶ

טּוְמָאה ִמן ַהּתֹוָרה ֵיֵלְך ַאֲחֵרי  ן ָקְרָחה חֹוֵלק: ְלעֹוָלם ּבְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ
ֵקל. ִאם ָהִאיׁש ָהָיה הֹוֵלְך ְלַרב  ָנן - ַאַחר ַהּמֵ ַרּבָ ֲחִמיר, ּוְבטּוְמָאה ִמּדְ ַהּמַ
אֹול עֹוד ַרב  ֶאָחד ְוהּוא ָהָיה ּפֹוֵסק לֹו - ָטֵמא, ָאסּור ָהָיה לֹו ָלֶלֶכת ִלׁשְ
ָאר  ְעּתֹו, ְוַגם ִאם ָהַרב ַהּנֹוָסף ָהָיה ּפֹוֵסק לֹו ָטהֹור, הּוא ָהָיה ִנׁשְ ַמה ּדַ
ִנים ֵמָהַרב ָהִראׁשֹון. ַרק ִאם  חֹוְכָמה ּוְבׁשָ דֹול ּבְ ִני ּגָ ֵ ָטֵמא, ַוֲאִפיּלּו ָהַרב ַהּשׁ
ֵניֶהם. אֹול ֶאת ׁשְ ֵניֶהם ַיַחד, הּוא ָיכֹול ִלׁשְ בּו ׁשְ ִנים ֵהם ָיׁשְ א ִלְפֵני ָהַרּבָ ּבָ ׁשֶ ּכְ
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

"תנו רבנן: וכולן שחזרו בהן - אין מקבלין אותן 
עולמית, דברי רבי מאיר; רבי יהודה אומר: חזרו 

בהן במטמוניות אין מקבלין אותן, בפרהסיא 
מקבלין אותן" 
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מתולדותיו
פסח בר אדון

)תרס"ז-תשמ"ה, 1907-1985(

הרפתקן,  היה  ז"ל  אדון  בר  פסח 
פסח  ישראלי.  וסופר  ארכיאולוג 
נולד בפולין למשפחה חרדית-ציונית, 
בשנת תרפ"ה )1925( עלה 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 
השתתף  אדון  בר  יזרעאל.  בעמק 
במספר משלחות ארכיאולוגיות, בבית 
שערים, בתל בית ירח, בסיני ובמדבר 
יהודה, והמשיך לעסוק בתחום גם בהיותו 

בן למעלה מ-70. 

פסח בר אדון, הארכאולוג וההרפתקן
)Wikipedia ,צבי אורון(

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת עבודה זרה ח'- י'

ִני ִית ׁשֵ ְתקּוַפת ּבַ ָרֵאל ּבִ ף ט': ַמְלכּות ִיׂשְ ּדַ

ָתְקָפּה,  ָרֵאל ּבְ ׁש ָהִראׁשֹון ָהָיה ַקָּים, ָהְיָתה ַמְלכּות ִיׂשְ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
ָבה ַמְלכּות  ָנה, ּוֵמָאז לֹא ׁשָ ְבִעים ׁשָ ְך ׁשִ ִלינּו ֵמַאְרֵצנּו ְלָבֶבל ְלֶמׁשֶ ּגָ ַעד ׁשֶ
ִני  ֵ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ ב ָהָעם ּוָבָנה ֶאת ּבֵ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ּה. ּכַ ָרֵאל ְלִתְפַאְרּתָ ִיׂשְ
ִנים ַמְלכּות  ע ׁשָ ים ְוַאְרּבַ לֹוׁשִ ְלטּו ָעֵלינּו ׁשְ ַהְנָהַגת ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר, ׁשָ ּבְ
ָנה ַמְלכּות ָיָון. ֲאִפיּלּו  מֹוִנים ׁשָ ְלטּו ָעֵלינּו ֵמָאה ּוׁשְ ְך ׁשָ ַרס. ַאַחר ּכָ ּפָ
ִליַטת ַהְּיָוִנים ְולֹא ָהְיָתה  ׁשְ מֹוָנאי ּוַמְלכּות הֹוְרדּוס ָהיּו ּבִ ית ַחׁשְ ַמְלכּות ּבֵ
ָנה,  לֹוׁש ׁשָ ְך ֵמָאה ְוׁשָ מֹוָנִאים ָמְלכּו ְלֶמׁשֶ ָלֶהם ַעְצָמאּות מּוְחֶלֶטת. ַהַחׁשְ
ָנה. הֹוְרדֹוס ָהָיה ֶעֶבד ֲאדֹוִמי  לֹוׁש ׁשָ ית הֹוְרדּוס ָמַלְך ֵמָאה ְוׁשָ ְוֵכן ּבֵ
מֹוָנאי ְוהּוא ָמַרד  ֵבית ַחׁשְ כֹוַח. הּוא ָהָיה ֶעֶבד ּבְ לּוָכה ּבְ ַפס ֶאת ַהּמְ ּתָ ׁשֶ
ן  יָמה ְלִהְתַחּתֵ ם. ַאף ְיהּוִדָּיה לֹא ִהְסּכִ ְחּתָ ם ּוָמַלְך ּתַ ֶהם, ָהַרג ֶאת ּכּוּלָ ּבָ

ַנֲעִנים. ָניו ָהיּו ֲעָבִדים ּכְ ל ּבָ ַנֲעִנּיֹות, ְוָלֵכן ּכָ ָפחֹות ּכְ ִאיּתֹו, ַרק ׁשְ

יָסר ַאְנטֹוִנינּוס יא ְוַהּקֵ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ף י': ַרּבִ ּדַ

ר  יא, ְמַסּדֵ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ דֹוׁש, ַרּבִ נּו ַהּקָ ין ַרּבֵ ְררּו ּבֵ ְיָחִסים ְמצּוָּיִנים ׂשָ
יָסר  יָסר ָהרֹוִמי ַאְנטֹוִנינּוס, ּוְפָעִמים ַרּבֹות ָהָיה ַהּקֵ ָנה, ְלֵבין ַהּקֵ ׁשְ ַהּמִ
יָסר ּכֹה ֶהֱעִריכֹו,  יא ַעל ִעְנְיֵני ַמְמַלְכּתֹו. ַהּקֵ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ִמְתַיֵעץ ִעם ַרּבִ
י ֵסֵרב  ַרּבִ ָזָהב, ּוְכׁשֶ ים ְמֵלִאים ּבְ ּקִ י ׂשַ ַלח ְלַרּבִ הּוא ׁשָ ר ׁשֶ ְלמּוד ְמַסּפֵ ַהּתַ ַעד ׁשֶ
ִאים. ִביל ַהּדֹורֹות ַהּבָ ׁשְ ח אֹוָתם ּבִ ָפחֹות ִיּקַ ּלְ יָסר ׁשֶ ָלם, ִהְפִציר ּבֹו ַהּקֵ ְלַקּבְ

י: ֲחׁשּוֵבי רֹוִמי ְמַצֲעִרים אֹוִתי ְוֵאיִני  יָסר ְלַרּבִ ָעִמים ָאַמר ַהּקֵ ַאַחת ַהּפְ ּבְ
ה  יּנָ א ִנְכַנס ַלּגִ ָבר, ֶאּלָ דֹוׁש ּדָ נּו ַהּקָ יב ַרּבֵ ם. לֹא ֵהׁשִ ֲעׂשֹות ֶנְגּדָ יֹוֵדַע ַמה ּלַ
יָסר  יָסר יֹום ַאַחר יֹום, ּוְבָכל יֹום ָעַקר ֶצַמח ֶאָחד. ֵהִבין ַהּקֵ ִעם ַהּקֵ

אֹוְיָביו  ל ּבְ ְּיַטּפֵ ז לֹו ׁשֶ י ְמַרּמֵ ֶרּבִ ׁשֶ
ֶאָחד,  ַעם ּבְ ל ּפַ ֶזה ַאַחר ֶזה, ּכָ ּבָ
ם ַיַחד ְוָכְך  ְולֹא ָיבֹוא ַעל ּכּוּלָ
י  יב לֹו ֶרּבִ ַיְצִליַח. ַמּדּוַע לֹא ֵהׁשִ
ֵני  ְרָמִזים? ִמּפְ א ּבִ ירֹות ֶאּלָ ְיׁשִ
ן ַמֲאִזיִנים לֹו,  ׁש ּפֶ הּוא ָחׁשַ ׁשֶ

לּו לֹו. ֶלְך ִיְתַנּכְ ְואֹוְיֵבי ַהּמֶ

ָרִטית ה ּפְ ִפיּלָ ף ח': ּתְ ּדַ

אי  ַ ֵרה ַרּשׁ מֹוֶנה ֶעׂשְ ת ׁשְ ְתִפיּלַ ּבִ ם ַרב, ׁשֶ ׁשֵ י ָאַמר ּבְ ִ ר ַאּשׁ י ִחָּייא ּבַ ַרּבִ
רֹוָביו  ֶאָחד ִמּקְ ל: ִמי ׁשֶ הּוא ָזקּוק ָלֶהן. ְלָמׁשָ ׁשֹות ׁשֶ ּקָ ל ְלהֹוִסיף ּבַ ּלֵ ְתּפַ ַהּמִ
ל ֶאָחד ָיכֹול  ּכָ ת ְרָפֵאנּו. מּוָבן ׁשֶ ִבְרּכַ ׁש ָעָליו ַרֲחִמים ּבְ אי ְלַבּקֵ ַ חֹוֶלה, ַרּשׁ

ּלֹו ִמּתֹוְך ִליּבֹו. ׁשֹון ׁשֶ ּלָ ָבִרים ּבַ לֹוַמר ֶאת ַהּדְ

ָרִטית ֵיׁש לֹוַמר ֶאת ַהַהְתָחָלה  ה ַהּפְ ִפיּלָ אֹוְמִרים ֶאת ַהּתְ ְפֵני ׁשֶ ּלִ ָחׁשּוב ָלַדַעת ׁשֶ
ה  ִפיּלָ ּתְ ל: "ְרָפֵאנּו ה' ְוֵנָרֵפא", ַאְך ֵאין ְלַהְתִחיל ִמָּיד ּבַ ָרָכה. ְלָמׁשָ ל ַהּבְ ׁשֶ

ה. ִפיּלָ ְבעּו ֲחַז"ל ַלּתְ ּקָ ׁשֹון ׁשֶ ַע ַהּלָ ּנֹות ֶאת ַמְטּבֵ לֹא ְלׁשַ ֵדי ׁשֶ ָרִטית, ּכְ ַהּפְ
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ֶדק ר ַהּצֶ ף י"א: אּוְנְקלֹוס ּגֵ ּדַ

ן ֲאחֹותֹו  אּוְנְקלֹוס ָהָיה ּבֶ
הּוא  ל ִטיטּוס, ּוְלַאַחר ׁשֶ ׁשֶ
דּוֵדי ַחָּיִלים  ְלחּו ּגְ ֵּיר ׁשָ ִהְתּגַ
הּוא  ַאְך  אֹותֹו  ִלְתּפֹוס 
דּוִדים  ל ַהּגְ ְכֵנַע ֶאת ּכָ ׁשִ
ֵהם  ְוַגם  ְרּכֹו  ּדַ ִצְדַקת  ּבְ
דּוד  ְך ּגְ ְּירּו ַאֲחָריו. ּכָ ִהְתּגַ

דּוד. ַאַחר ּגְ

ל  דֹורֹו ׁשֶ אּוְנְקלֹוס ַחי ּבְ
ַיְבֶנה ְוָהָיה ְמקֹוָרב ֵאָליו ְמאֹוד. ְמִליֵאל ּדְ ן ּגַ ַרּבָ

ֵּיר הּוא  ִהְתּגַ ְצִעירּותֹו אּוְנְקלֹוס ָהָיה נֹוְכִרי, ְלַאַחר ׁשֶ ּבִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
ְרֵסם ֶאת  הּוא ּפִ ְך ׁשֶ ֵדי ּכָ ַמֲעלֹות ַהּתֹוָרה, ַעד ּכְ ה ּבְ ָעָלה ְוִהְתַעּלָ
ָפה ָהֲאָרִמית. ם ֶאת ַהּתֹוָרה ַלּשָׂ ְרּגּום אּוְנְקלֹוס" ַהָּידּוַע, ַהְמַתְרּגֵ "ּתַ

ָמה ַלֲאָרִמית  ַהּתֹוָרה ּתּוְרּגְ ְלמּוד ׁשֶ ר ָלנּו ַהּתַ ף ג', ְמַסּפֵ ה בּדַ ֶכת ְמִגיּלָ ַמּסֶ ּבְ
צּוק  ְרּגּום, ַאְך ּבְ יֵמי ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר ָהָיה ַקָּים ַהּתַ ְזַמן ַרב ִלְפֵני ֵכן, ּוְכָבר ּבִ
י ַרּבֹוָתיו  אּוְנְקלֹוס ָלַמד אֹותֹו ִמּפִ ח ִמן ֶהָהמֹון, ַעד ׁשֶ ּכַ ים הּוא ִנׁשְ ָהִעּתִ

ַע ּוִפְרֵסם אֹותֹו ֵמָחָדׁש. י ְיהֹוׁשֻ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ַרּבִ

על המפה
מרחביה

מרחביה הוא מושב בעמק יזרעאל, 
הנמצא 3 ק"מ מזרחית לעפולה. שם 
היישוב לקוח מפסוק בספר תהילים: 
"מן המצר קראתי י-ה, ענני במרחב 
י-ה" . המושבה מרחביה הוקמה בשנת 
תרע"ב )1912(, ובשנת 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 )1929( הושלם 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.

)Wikipedia, Almog( מושב מרחביה

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת עבודה זרה י"א- י"ב

ִהירּות ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה ף י"ב: ּזְ ּדַ

ִהירּות ֵמֲעבֹוָדה  י ַהּזְ ַרְיָתא ַהּקֹוַבַעת ֲהָלכֹות ֲאָחדֹות ְלַגּבֵ ְלמּוד ֵמִביא ּבְ ַהּתַ
ַרְגלֹו - ָאסּור לֹו  ָזָרה. ִאם ָאָדם עֹוֵבר ְלַיד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִנְתַקע קֹוץ ּבְ
ְך יֹוִציא  יְך ָלֶלֶכת ְוַאַחר ּכָ א ַיְמׁשִ ֵדי ְלהֹוִציא ֶאת ַהּקֹוץ, ֶאּלָ ְלִהְתּכֹוֵפף ּכְ
ְסּפֹו ַעל  ֶאת ַהּקֹוץ. ִאם ָאָדם עֹוֵבר ְלַיד ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוְלֶפַתע ָנַפל ּכַ
י ַהִהְתּכֹוְפפּות  ֶסף, ּכִ ֵדי ָלַקַחת ֶאת ַהּכֶ ְרַקע - ָאסּור לֹו ְלִהְתּכֹוֵפף ּכְ ַהּקַ
ה?  ֲחֶוה, ָחִליָלה, ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. ַמה ַּיֲעׂשֶ ּתַ ִאיּלּו הּוא ִמׁשְ ַהּזֹו ִנְרֵאית ּכְ
זֹו ֵאין הּוא ִנְרֶאה  צּוָרה ּכָ ֶסף, ּבְ ח ֶאת ַהּכֶ ְרַקע ְוָאז ִיּקַ ב ַעל ַהּקַ ה ֵיׁשֵ ִחיּלָ ּתְ
ְמָצִאים  ּנִ ם ָאָדם ָצֵמא ָהעֹוֵבר ְלַיד ַמִים ׁשֶ ֲחֶוה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. ּגַ ּתַ ִמׁשְ ּכְ
י הּוא ִנְרֶאה  ִים, ּכִ ּתֹות ֵמַהּמַ אי ְלִהְתּכֹוֵפף ִלׁשְ ַ מּול ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֵאינֹו ַרּשׁ
ֶאְמַצע  ים ּבְ לּו ִמְתַרֲחׁשִ ְקִרים ַהּלָ ל ַהּמִ ֲחֶוה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. ְוִאם ּכָ ּתַ ִמׁשְ ּכְ

ִאיׁש לֹא רֹוֶאה? ׁשֶ ְיָלה, ּכְ ַהּלַ

ָאְסרּו ֲחָכִמים  ל ָמקֹום ׁשֶ ִעְנָין ֶזה: "ּכָ ָלל ּבְ ֵּיׁש ּכְ ְלמּוד אֹוֵמר ׁשֶ ַהּתַ
ֵני ַמְרִאית ָהַעִין - ֲאִפיּלּו  ִמּפְ
ָאסּור"  ֲחָדִרים  ַחְדֵרי  ּבְ
ֲחַז"ל  ה ׁשֶ עּוּלָ ל ּפְ לֹוַמר: ּכָ ּכְ
י ִמי  ָאְסרּו ַלֲעׂשֹות אֹוָתּה ּכִ
ָעלּול  ד  ַהּצַ ִמן  ְתּבֹוֵנן  ּמִ ׁשֶ
ִהיא ֲעֵבָרה, ָאסּור  ַלְחׁשֹוב ׁשֶ
ַלֲעׂשֹות אֹוָתּה ֲאִפיּלּו ִאם ִאיׁש 

לֹא רֹוֶאה.

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
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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

כאשר בני ישראל יוצאים ממצרים, היינו חושבים לכאורה שהקב"ה ייקח 
אותם לארץ ישראל בדרך הכי קצרה ומהירה, אולם הפסוק הראשון בפרשה 
ֶרְך ֶאֶרץ  ְרעֹה ֶאת ָהָעם ְולֹא ָנָחם ֱאלִֹהים ּדֶ ח ּפַ ּלַ ׁשַ אומר שלא כך: "ַוְיִהי ּבְ
ְראָֹתם ִמְלָחָמה  ֵחם ָהָעם ּבִ ן ִיּנָ י ָאַמר ֱאלִֹהים ּפֶ י ָקרֹוב הּוא ּכִ ים ּכִ ּתִ ִלׁשְ ּפְ
בּו ִמְצָרְיָמה". חז"ל נתנו כמה הסברים לדברי הפסוק ואמרו שאילו היו  ְוׁשָ
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.

ַמּדּוַע ָאסּור ִלְלוֹות ֵמעובדי ֲעבֹוָדה ָזָרה   .1
ֶהם? ּלָ ִלְפֵני ֶהָחג ׁשֶ

יָסר  יא לּקֵ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ מה רמז ַרּבִ  2
ה ִעם  יּנָ ַאְנטֹוִנינּוס בכך שהוא ִנְכַנס ַלּגִ

יָסר יֹום ַאַחר יֹום, ּוְבָכל יֹום ָעַקר  ַהּקֵ
ֶצַמח ֶאָחד? 

דבר תורה לשולחן שבת

70

1977/תשל״ז
הסכם השלום עם מצרים

טקס חתימת הסכם השלום בין ישראל למצרים התקיים בכ"ז אדר 
תשל"ט )26.3.1979(, לאחר שאישרה הכנסת את ההסכם ברוב 
של 95 בעד 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.

ט
של״

ת
/1979

שנה למדינת ישראל

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(

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.

יש לי מושג | שבועת השומרים !

חפשו
את המטמון

במפגש השבועי קראנו על מטמון עתיק.
רוצים למצוא אותו? פתרו את כתב החידה הבא:

שמו הפרטי כשם חג החירות, ושם משפחתו הוא  .1

מושב ששמו לקוח מפסוק בספר תהלים  .2

3.כינויו הבדואי של האיש הנזכר בשאלה 1

נשיא ישראל שהיה ידידו הטוב של קיסר רומי  .4

עבד אדומי שתפס את השלטון בכוח  .5

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

*בפיקוח רואה חשבון

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 
talmudisraeli@medison.co.il :בשעות הצהרים

הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו 
בדף הפייסבוק של התלמוד הישראלי.


