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סדר נזיקין | מסכת עבודה זרה ל"ד -מ'
פרשת תצוה | ג'-ט' באדר ( 18-24לפברואר)

דַּ ף ל"ה :יִ יצור ְ ּג ִבינוֹ ת
ְ ּב ַדף זֶ ה נֶ ֱא ַמר ׁ ֶש ֲחזַ "ל ָ ּגזְ רּו ׁ ֶש ָאסּור לֶ ֱאכוֹל ְ ּג ִבינָ ה ׁ ֶשהּוכְ נָ ה ַעל ֵיְדי נוֹ כְ ִרי.
"מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַּמ ֲע ִמ ִידים אוֹ ָת ּה ְ ּבעוֹ ר ֵק ַבת
ַה ִ ּנ ּ
אוֹמרִ :
ימּוק הּוא דִּ ְב ֵרי ׁ ְשמ ֵּואל ׁ ֶש ֵ
נְ ֵבלָ ה".
ָמה ַה ַּכּוָנָ ה?
לְ ַא ַחר ִמ ָית ָתם ׁ ֶשל ַ ּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים ,י ֵׁש לָ ֶהם ׁ ִש ּימ ּׁוש ַרבּ ָ .ב ָ ׂ
שר  -א ֹוכְ לִ יםּ ָ ,בעוֹר
נוֹס ִפים ,וְכֵ ן ָהלְ ָאהּ ֵ .בין ַהּיֶ ֶתר נָ ֲהגּו לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש
וֹפ ִרים נַ ֲעלַ יִ ם ּומוֹ ָצ ִרים ָ
ּת ְ
ׁ
ְ ּב ֵ ּק
ל
ע
ל
ש
ה
ב
יצּור ְ ּג ִבינָ ה .לְ ַא ַחר מוֹ ת ָה ֵעגֶ ל הוֹ ִציאּו ֶאת ֵק ָבתוֹ ,
יִ
לְ
גֶ
ֵ
ֶ
ָ
ּ
ְ
ן-מה ֶה ָחלָ ב ָה ַפך לִ גְ ִבינָ ה.
ִה ִּניחּו בְּ תוֹ ָכ ּה ָחלָ בּ ,ולְ ַא ַחר זְ ַמ ָ
ֶאת זֹאת ָע ׂ
יצים ְמסּוּיָ ִמים ׁ ֶש ְּמ ַסּיְ ִעים
שּו ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַ ּב ֵ ּק ָבה ׁ ֶשלּ וֹ יֶ ׁ ְשנָ ם ִמ ִ
לֶ ָחלָ ב לַ ֲהפוֹ ְך לִ גְ ִבינָ ה.
ַעכְ ׁ ָשיו מ ָּובן ְ ּביוֹ ֵתר ַמדּ ַּוע ִּת ְּיקנּו ֲחזַ "ל ׁ ֶש ָאסּור לֶ ֱאכוֹ ל ְ ּג ִבינָ ה ׁ ֶשהּוכְ נָ ה ַעל
ֵיְדי נוֹ כְ ִרי ַ -ה ֵ ּק ָבה ׁ ֶש ִ ּב ְר ׁשּותוֹ ֲאס ָּורה ַ ּב ֲאכִ ילָ הֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ָה ֵעגֶ ל ל ֹא נִ ׁ ְש ַחט
יבלָ ה ַט ַעם ֵמ ַה ֵ ּק ָבה ָה ֲאס ָּורה.
ַּכדָּ ת וְכַ דִּ ין ,וְ ַה ְ ּג ִבינָ ה ִק ְ ּ

התלמוד

הישראלי

מן התלמוד

דַּ ף ל"דּ ְ :
"ת ָ ּקנוֹ ת"
"גזֵ רוֹ ת" וְ ַ
ָה ַר ְמ ַ ּב"ם ַ ּב ַה ְקדָּ ָמה לְ ֵפ ׁ
רּוש ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ְמ ַח ֵ ּלק ֶאת ַהדִּ ינִ ים וְ ֶאת ַה ֲהלָ כוֹ ת
"ת ָ ּקנוֹ ת".
ׁ ֶש ֵהם ִּמדְּ ַרבָּ נָ ן לִ "גְ זֵ רוֹ ת" ּולְ ַ
ְּ
"גזֵ רוֹ ת" ֵהן ֲהלָ כוֹת ׁ ֶש ִ ּנ ְק ְ ּבעּו ְּכ ֵדי לִ ׁ ְשמוֹר ׁ ֶשלּ ֹא ַיַע ְברּו ַעל ִא ּיס ֵּורי ַה ּת ָוֹרה,
לְ ָמ ׁ ָשלַ ,ה ֲהלָ כָ ה ַהיְ ד ָּועה ׁ ֶש ָאסּור ַ ּב ּׁ ַש ָ ּבת לְ הוֹ רוֹ ת לְ נוֹ כְ ִרי לְ ַב ֵ ּצ ַע ְמלָ אכָ ה,
ִּכי ֲחזַ "ל ָח ׁ ְש ׁשּו ׁ ֶש ְ ּב ִע ְּקבוֹת ָּכ ְך ַהּיְ ה ִּודי ַע ְצמוֹ יַ ֲע ֶ ׂ
שה ַ ּגם ְמלָ אכָ ה וְ יַ ֲעבוֹ ר
יסּור ּתוֹ ָרה.
ַעל ִא ּ
"ת ָ ּקנוֹ ת" ֵהן ֲהלָ כוֹתִ ,מ ְצווֹת ִּומנְ ָהגִ ים ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּבאּו ְּכתו ֶֹס ֶפת לְ ִמ ְצוָה ְמסּוּיֶ ֶמת
ַּ
א ֹו לְ ִא ּיסּור ְמסּוּיָ םֶ ,א ָ ּלא י ֵׁש לָ ֶהן ַמ ָּט ָרה ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמן ,לְ ָמ ׁ ָשלִ :מ ְצוַת ַה ְדלָ ַקת
ּובה ׁ ֶשכּ וֹ ֵתב ַה ַ ּב ַעל לְ ִא ׁ ְש ּתוֹ וָ עוֹד.
נֵ רוֹ ת ֲחנ ָּּוכה; ּפ ִּורים; ַּת ָ ּקנוֹ ת ַה ְּכת ָ ּ
יְמי ַה ִּמ ׁ ְש ֶּתה ׁ ֶשל ָח ָתן וְכַ ָ ּלה;
ְּכ ָבר מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנּו ִּת ֵ ּיקן ַּת ָ ּקנוֹתּ ֵ ,בינֵ ֶיהןִ ׁ :ש ְב ַעת ֵ
יְמי ֲא ֵבלּות וָ עוֹד.
ׁ ִש ְב ַעת ֵ

sraeli.c

o.il

מדינת ישראל
משרד החינוך

talmudi

סדר נזיקין,
מסכת עבודה זרה דף ל"ד
"ההוא ארבא דמורייסא דאתי לנמילא דעכו ,אותיב רבי
אבא דמן עכו נטורי בהדה"
נטורי – שומרים
נמילא – נמל

הסבר :לנמל עכו הגיעה ספינה עם מורייס  -מאכל
העשוי מציר דגים .הושיב רבי אבא שומרים שישגיחו
שהגויים לא יערבו יין במורייס ובכך יאסרו אותו.

על המפה
עכו
עכו היא עיר במחוז הצפון בישראל,
והיא אחת מערי הנמל העתיקות
בעולם ,שראשיתה כבר בתקופת
הברונזה הקדומה .היא נזכרת בתנ"ך
בנחלת שבט אשר ,ובדברי חז"ל.
בשל היותה עיר נמל הייתה עכו בעלת
חשיבות אסטרטגית ומסחרית רבה ,והיא
נכבשה ועברה מיד ליד פעמים רבות
לאורך ההיסטוריה .בתקופת המנדט
הבריטי גדלה האוכלוסייה היהודית של
העיר ,אך היא פונתה ממנה בעקבות
מאורעות תרפ"ט .בעכו ניצבה מצודה
ששימשה את הבריטים כבית כלא .לאחר
מלחמת העצמאות נמלטו מעכו רוב
תושביה הערבים ,ובתיהם נמסרו לעולים
יהודים .כיום עכו היא עיר מעורבת ובה
למעלה מ 47,000-תושבים ,כשני שליש
מתוכם יהודים ושליש ערבים.

עכו
()israeltourism from Israel - AERIAL VIEW OF ACRE
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דַּ ף ל"וּ :יֵ ין נֶ ֶס ְך
ּוב ֲהנָ ָאה .יֵ ין נֶ ֶס ְך הּוא יַ יִ ן ׁ ֶשעוֹ ְב ֵדי
ּיֵ ין נֶ ֶס ְך ָאסּור ִמן ַה ּתוֹ ָרה בִּ ׁ ְש ִתּיָ ה ַ
יסכּו אוֹ תוֹ לַ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה.
ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה נִ ְּ
"ס ָתם יֵ ינָ ם".
ֲחזַ "ל ִ
הוֹסיפּו וְגָ זְ רּו ׁ ֶש ָּכל יַיִן ׁ ֶשל נוֹ כְ ִרי ָאסּורּ ְ .גזֵ ָרה זוֹ ְמכ ָ ּּונה ְ
בוֹדה זָ ָרה .עוֹ ד ָ ּגזְ רּוֲ :א ִפילּ ּו יַ יִ ן
"ס ָתם" ,יַ יִ ן ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְּ
לוֹמר :יַ יִ ן ְ
ְּכ ַ
יסכּו אוֹ תוֹ לַ ֲע ָ
ׁ
נוֹ
וֹ
ׁ
ׁ
ׁ ֶשל יְ ה ִּודי ֶש ָ ּנגַ ע בּ כְ ִרי – ָאסּור ,זאת ְּכ ֵדי ֶשּיְ ה ִּודים ל ֹא יִ ְש ּתּו יַ יִ ן ִעם
ּוב ּסוֹ ף יִ ְתבּ וֹ לְ לּו וְ יִ ְת ַח ְּתנּו ִע ָּמם.
נָ ְכ ִריםַ ,
"ס ָתם יֵ ינָ ם" ָאסּור ַ ּגם ַ ּב ֲהנָ ָאה ,ל ֹא ַמ ְס ּ ִפיק ׁ ֶשּיִ גְ זְ רּו
ִאם ָּכ ְךַ ,מדּ ַּוע ָ ּגזְ רּו ׁ ֶש ְּ
ׁ ֶשהּוא ָאסּור ִ ּב ׁ ְש ִתּיָ ה?
ָה ַר ׁ
א"ש ַ(ר ִ ּבי ֲא ׁ ֶשר ֵ ּבן יְ ִח ֵיאל) ַמ ְס ִ ּביר ׁ ֶש ֵּמ ַא ַחר ׁ ֶש ַהנּ וֹ כְ ִרים ָהיּו ְרגִ ילִ ים
לְ נַ ֵּס ְך ָּכל יַ יִ ן ׁ ֶש ָ ּנגְ עּו בּ וֹּ ָ ,גזְ רּו לֶ ֱאסוֹ ר אוֹ תוֹ ַ ּגם ַ ּב ֲהנָ ָאה.

ישּולֵ י נוֹ כְ ִרים"
דַּ ף ל"זּ ִ :
"ב ׁ ּ
ישל אוֹ תוֹ ֲ ,א ִפילּ ּו ִאם
ֲחכָ ִמים ִּת ְּיקנּו ׁ ֶש ָאסּור לֶ ֱאכוֹ ל ַמ ֲא ָכל ׁ ֶשנּוֹ ְכ ִרי בִּ ּׁ ֵ
ֲאנַ ְחנּו ְ ּבט ִּוחים ׁ ֶש ַה ַּמ ֲאכָ ל ַה ֶּזה ָּכ ׁ ֵשר ֵוְאין בּ וֹ ְ ּב ַ ׂ
שר נְ ֵבלָ ה אוֹ ָ ּב ָ ׂ
שר וְ ָחלָ ב,
לְ ָמ ׁ ָשלַּ .ת ָ ּקנָ ה זוֹ ִּת ְּיקנּו ֲחכָ ִמיםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ַהּיְ ה ִּודים יִ ְת ַר ֲחקּו ֵמ ַהגּ וֹ יִ ים וְ ל ֹא
יִ ְת ַח ְ ּברּו ֲאלֵ ֶיהם.
ַ ּגם ַה ְדלָ ַקת ָה ֵא ׁש ַּת ַחת ַה ִּסיר נֶ ְח ׁ ֶש ֶבת ְּכ ִב ּׁישּולּ ַ .גם ִאם יְ ה ִּודים ָ ּג ִרים
ישל ַמ ּׁ ֶשהּו,
ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאין ׁ ָשם נוֹ כְ ִרים ִ ּבכְ לָ לְּ ,וב ִמ ְק ֶרה ִהזְ דַּ ֵּמן נוֹ כְ ִרי ִּוב ּׁ ֵ
יסּור זֶ ה ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם.
ַ ּגם ָאז ֲחזַ "ל גָ זְ רּו ִא ּ

מן ההיסטוריה
כיבוש עכו במלחמת
העצמאות
לפי תוכנית החלוקה הייתה אמורה עכו
להיות בתחום המדינה הערבית .ההגנה
תכננה לסגור עליה ולהחזיק אותה כ"בת
ערובה" כדי להבטיח את שלום היישובים
היהודיים .בעקבות ידיעות על ירידת
המורל של הלוחמים הערבים בעיר
החליט משה כרמל ,מפקד חטיבת
כרמלי ,לכבוש את העיר בפעולת
בזק .ההתקפה החלה בהרעשת העיר
החדשה במרגמות ובדוידקה .שלוש
פלוגות לוחמים תקפו את העיר ,וניהלו
קרבות מבית לבית מול המיליציות
החמושות של התושבים .הערבים נסוגו
לכיוון בניין משטרת עכו .משה כרמל
שלח מכתב ובו דרישה לכניעה ללא
תנאי .הערבים קיבלו את הדרישה
ונכנעו .בעקבות זאת עזבו רוב התושבים
הערבים את העיר.

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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ּוחי ֲא ָד ָמה
ות ּפ ֵ
דַּ ף ל"חּ ֶ :ג ָחלִ ים ַּ
ְ ּב ַא ַחד ַהּיָ ִמים ִה ִ ּגיעּו ּפוֹ ֲעלִ ים
נוֹ כְ ִרים ֶאל ַה ִ ּבנְ יָ ן ְּכ ֵדי לְ זַ ּ ֵפת
ֶאת ַ ּגג ַה ַ ּביִתַ .ה ּפו ֲֹעלִ ים ִה ְדלִ יקּו
ְמד ָּורה ְּכ ֵדי לְ ַה ִ ּנ ַיח ָעלֶ ָיה ֶאת
ָח ִבית ַה ֶּז ֶפת ,וְ ֵהם ִ ּבכְ לָ ל ל ֹא
ָׂ
שמּו לֵ ב ׁ ֶש ָה ֵא ׁש ִה ְדלִ ָיקה ַ ּגם
ֶ ּג ָחלִ ים וַ ֲעלֵ ֶיהם ַּת ּפ ֵּוחי ֲא ָד ָמה.
ּוחי
ַה ִאם ָּ
מּותר לֶ ֱאכוֹ ל ֶאת ַּת ּפ ֵ
ָה ֲא ָד ָמה? ַה ִאם ֵהם נֶ ְח ׁ ָש ִבים בִּ ּׁישּולֵ י נוֹ ְכ ִרים?".אוֹ ֵמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן,
יסּור לֶ ֱאכוֹ ל
ׁ ֶש ִאם ַהנּ וֹ כְ ִרי ִה ְדלִ יק ֶאת ָה ֵא ׁש ׁ ֶשלּ ֹא לְ צוֹ ֶר ְך ִ ּב ּׁישּולֵ ,אין ִא ּ
ֶאת ַמה ּׁ ֶש ִה ְת ַ ּב ׁ ֵשל ְ ּב ֵא ׁש זוֹ  .לְ ָמ ׁ ָשלִ :אם נוֹ כְ ִרי לָ ַקח ֵחלֶ ק ׁ ֶשל ְ ּב ֵה ָמה
וְ ֶה ֱע ִביר אוֹ תוֹ ָ ּב ֵא ׁש ְּכ ֵדי לְ נַ ּקוֹ ת ֶאת ָהעוֹ ר ,וְ ַא ַ ּגב ָּכ ְך נִ ְצלָ ה ַה ָ ּב ָ ׂ
שר -
מ ָּּותר לֶ ֱאכוֹל ֶאת ַה ָ ּב ָ ׂ
שר.

"חלָ ב יִ ְשׂ ָר ֵאל"
דַּ ף ל"טָ :
ּומּוצ ָריו
ּוש ִתּיַ ת ָחלָ ב
ָ
ּושׂ גִ ים ַה ִהלְ כָ ִתּיִ ים ַה ְ ּק ׁש ִּורים לִ ְצ ִריכַ ת ׁ ְ
ֶא ָחד ַה ּמ ּ ָ
ְ
"חלָ ב יִ ְשׂ ָר ֵאל"ּ ְ .ב ֶמ ׁ ֶשך ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת ִּוב ְמקוֹ מוֹ ת ַר ִ ּבים ְ ּבגָ לּויוֹ ת
נִ ְק ָרא ָ
"חלָ ב יִ ְ ׂ
יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל" ,דְּ ַהיְ נּוָ ,חלָ ב ׁ ֶשנֶ ְחלַ ב
ש ָר ֵאל ִה ְק ּ ִפידּו יְ ה ִּודים לִ ׁ ְשתוֹת ַרק ָ
ְ
ַעל ֵיְדי יְ ה ִּודי .יְ ה ִּודים ִה ְק ּ ִפידּו ַעל ָּכך ִמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָהיָ ה ַקּיָ ם ֲח ׁ ָש ׁש ׁ ֶש ָּמא
יָמינּו,
ַהנּ וֹ כְ ִרי ֵע ֵרב ֲחלֵ ב ְ ּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה ַ ּב ֲחלֵ ב ַה ְ ּב ֵה ָמה ַה ְּטהוֹ ָרהּ ַ .גם ְ ּב ֵ
יצּור ֶה ָחלָ ב יֵ ׁש
ִּוב ְמי ָּוחד ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ת ָ ּב ֶהם ֵאין ּ ִפ ּיק ַּוח ֶמ ְמ ׁ ַשלְ ִּתי ַעל ֶ
אוֹפן יִ ּ
נּוֹצר ַעל ֵיְדי נוֹ כְ ִרים ִּומ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים
ַה ַּמ ְק ּ ִפ ִידים לְ ִה ָּ
ימנַ ע ִמ ִּל ׁ ְש ּתוֹת ָחלָ ב ׁ ֶש ָ
"חלָ ב ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל"ַ .על ֲא ִריזוֹת מ ָּוצ ֵרי ֶה ָחלָ ב ַה ׁ ּש ֹונִ ים ׁ ֶשּיֵ ׁש לָ ֶהם ֶהכְ ׁ ֵשר,
ַרק ְ ּב ָ
ְמצּוּיָ ן ַה ִאם ֶה ָחלָ ב הּוא ָחלָ ב יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל אוֹ ל ֹא.

מתולדותיו
יחיאל ויצמן
(תרנ"ב-תשי"ז)1892-1957 ,
יחיאל ויצמן ז"ל היה פעיל ציוני ,גואל
קרקעות ואגרונום ,אחיו הצעיר של
הנשיא חיים ויצמן ואביו של הנשיא
עזר ויצמן .יחיאל נולד בעיר פינסק
והיה ממייסדי ארגון ציוני בשם "שורש
ציון" .בשנת תרע"ג ( )1913עלה לארץ
והתיישב בה .ויצמן מונה לסגן מנהל
המחלקה לחקלאות ודייג מטעם
ממשלת המנדט ,ולשם כך עבר לגור
בעכו ,ומשפחתו הייתה המשפחה
היהודית היחידה בעיר .הוא תכנן
וטיפח את הגן הסמוך לביתו ,וכן את
הגן העירוני הראשון של עכו .לאחר מכן
התמנה למפקח על הייעור בצפון הארץ
ונטע יערות רבים בהרי הכרמל .לאחר
מלחמת העולם הראשונה רכש קרקעות
רבות מידי התושבים
הגרמנים שבחיפה.
כמו כן ,היה בין
גואלי אדמת תל
מונד ונטע בה את
פרדסיה הראשונים.
יחיאל וייצמן
()GENI,Itai Meshulam

הּודה ַה ָּנ ִשׂ יא
דַּ ף מ' :יֵ ין ַּת ּפ ִ
ּוחים לְ ַר ִ ּבי יְ ָ
ּ ַפ ַעם ַא ַחת ָחלָ ה ְ ּב ֵמ ָעיו ַר ִ ּבי
יְ ה ָּודה ַה ָ ּנ ִ ׂ
שיא .הּוא יָ ַדע ׁ ֶש ִאם
הּוא י ׁ ְִש ֶּתה ַייִן ׁ ֶשּי ַּוצר ִמ ַּת ּפ ִּוחים -
יִיטב לוֲֹ ,א ָבל ל ֹא ָהיָה ִ ּב ְר ׁש ָּותם
ַ
ֶא ָ ּלא יֵ ין ַּת ּפ ִּוחים ׁ ֶשּי ַּוצר ַעל ֵיְדי
נוֹ כְ ִרי ,וְ לָ כֵ ן נִ ְמנַ ע ַר ִ ּבי יְ ה ָּודה
ַה ָ ּנ ִ ׂ
שיא ִמ ּׁ ְש ִתּיַת ַהּיַ יִןִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָהיָה
לוֹ ָס ֵפקּ ַ .ב ֶּמה הּוא ִה ְס ַּת ּ ֵפק?
ּוב ֲהנָ ָאהַ .ר ִ ּבי ִה ְס ַּת ּ ֵפק
ֲחזַ "ל ָ ּגזְ רּו ׁ ֶש ָ ּכל יַ יִ ן ׁ ֶשל נוֹ ְכ ִרי ָאסּור בִּ ׁ ְש ִתּיָ ה ַ
ּיוֹד ַע ָמה
ישהּו ׁ ֶש ֵ
ַה ִאם ַ ּגם יֵין ַּת ּפ ִּוחים ָּכלּול ִ ּבגְ זֵ ָרה זוָֹ .א ַמר ַר ִ ּביֲ :ה ׁיֵש ָּכאן ִמ ׁ ֶ
יוֹסיָ ,ח ׁש ְ ּב ֵמ ָעיו וְ הּוא
ַה ֲהלָ כָ ה? ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְ
יִש ָמ ֵעאלַ ּ ,פ ַעם ַא ַחת ָא ִביַ ,ר ִ ּבי ֵ
ׁ ָש ָתה יֵין ַּת ּפ ִּוחים ַע ִּתיק ֶ ּבן ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ הֶ ׁ ,של נוֹ כְ ִריִ ,וְה ְת ַר ּ ֵפאִ .ס ָימן ׁ ֶש ּמ ָּּותר
וְש ָתה ַר ִ ּבי וְנִ ְר ּ ָפא.
ַהדָּ ָברָ .הלְ כּו ִוְח ּ ְיפשּׂו ָּומ ְצאּו ֵא ֶצל נוֹ כְ ִרי יֵין ַּת ּפ ִּוחים ַע ִּתיק ׁ ָ
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השקל החדש הופך למטבע הרשמי של ישראל
במסגרת התוכנית הכלכלית בשנת תשמ"ה ( ,)1985נקבע השקל
החדש (ש"ח) כמטבע הרשמי של ישראל ,כשהוא מחליף את המטבע
הקודם ,השקל .כל שקל חדש
אחד היה שווה ל 1,000-שקלים
ישנים .בשקל החדש היו 100
אגורות ,והוא סומן בסימן  ₪שבא
אחרי המספר .בתחילה הודפסו
שטרות של שקל חדש אחד ,וזמן
קצר לאחר מכן הונפקו מטבעות
בעלי ערך זהה .על המטבע מופיע
ציור של שושן ,הלקוח ממטבעות
מהתקופה הפרסית בארץ ישראל,
והאותיות "יהד" בכתב עברי קדום.
שטר של שקל אחד ()Wikipedia

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

 .1מהן ְ ּ
"ת ָ ּקנוֹ ת" ומה
"גזֵ רוֹ ת" ומהן ַ
ההבדל ביניהן?
"חלָ ב יִ ְשׂ ָר ֵאל"
 .2מה פירוש המושג ָ
ומדוע היו שהקפידו לשתות רק
אותו?
 .3מה פירוש המושגּ" :יֵ ין נֶ ֶס ְך" ,ומה
הייתה ההלכה לגביו?
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

דבר תורה לשולחן שבת
הרב יוסף צבי רימון ,מייסד וראש ״מרכז הלכה והוראה״
בפרשתנו מופיע הציווי על קרבן התמיד" :וְ ָא ַמ ְר ָּת לָ ֶהם זֶ ה ָה ִא ּׁ ֶשה ֲא ׁ ֶשר
ימם ׁ ְשנַ יִ ם לַ ּיוֹ ם עֹלָ ה ָת ִמידֶ .את ַה ֶ ּכ ֶבשׂ
ַּת ְק ִריבּו לַ ה' ְ ּכ ָב ִ ׂ
שים ְ ּבנֵ י ׁ ָשנָ ה ְת ִמ ִ
שה ַב ֹּב ֶקר וְ ֵאת ַה ֶ ּכ ֶבשׂ ַה ּׁ ֵשנִ י ַּת ֲע ֶ ׂ
ֶא ָחד ַּת ֲע ֶ ׂ
שה ֵ ּבין ָה ַע ְר ָ ּביִ ם".
בהקשר לכך אנו מכירים את דברי התלמוד במסכת ברכות "תפילות
כנגד תמידין תקנום'" ,ומוסיפים על כך שאם נעמיק יותר ונתבונן בתנ"ך
נראה שהתפילה בעם ישראל הייתה קיימת עוד זמן רב קודם ,ללא שום
קשר לקרבנות .אנו מוצאים את האבות שמתפללים ,את תפילת חנה
ותפילת הנביא יונה והנביא חבקוק ועוד .ולכן ניתן לפרש ש'תפילות
כנגד תמידין תקנום' הכוונה היא לזמני התפילות הקבועות שמכוונות
כנגד הזמנים הקבועים של הקרבנות .אך התפילה שהיא החיבור היסודי
בין האדם לה' ושממשיך את פעולתו מהזמנים הקבועים לכל היום כולו,
הייתה קיימת ועדיין קיימת בכל דור ודור ,בכל יום ויום.

! יש לי מושג | גניזה

גזירה או תקנה?
במפגש השבועי למדנו על ההבדל בין
"גזרות" ו"תקנות" .כתבו ליד כל אחת
מההלכות הבאות האם היא גזרה או תקנה:
 .1הדלקת נרות חנוכה
 .2איסור אמירה לנוכרי בשבת
 .3קריאת מגילה בפורים
 .4המתנת שש שעות
בין אכילת בשר לחלב
 .5שבעת ימי אבלות

כתבי הקודש שהתבלו או התיישנו ,אסור לזרוק אותם לפח או לנהוג בהם
ביזיון .במקום זאת נוהגים לקבור אותם באדמה .המקום בו מטמינים את אותם
כתבי קודש נקרא "גניזה" .בבתי כנסת רבים ובמקומות נוספים יש "פח גניזה",
בו שמים דפים שעליהם פסוקים ושמות ה' ,ומשם לוקחים אותם לקבורה.
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