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מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר נזיקין | מסכת עבודה זרה מ"ח -נ"ד
פרשת ויקהל -פקודי | י"ז -כ"ג באדר ( 4-10למרץ)

ּוע ִהזְ דָּ ֵרז ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת?
דַּ ף מ"חַ :מדּ ַ
ָה ֲאמוֹ ָרא ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ָהיָ ה ִעיּוֵר ,וְ ָהיָ ה לוֹ ׁ ַש ָּמ ׁש ׁ ֶש ַּת ְפ ִקידוֹ ָהיָ ה לְ ׁ ַש ֵּמ ׁש אוֹ תוֹ
ּולְ הוֹ לִ ְ
יך אוֹתוֹ ִמ ָּמקוֹם לְ ָמקוֹם .יוֹם ֶא ָחד ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת לְ ׁ ַש ָּמ ׁשוְֹּ :כ ׁ ֶש ַ ּנ ִ ּג ַיע
ְ
לַ ָּמקוֹ ם ַההּואֶ ׁ ,שעוֹ ְב ִרים בּ וֹ ַּת ַחת ִאילָ ן ִּ -ת ְמ ׁשוֹ ך אוֹ ִתי ִ ּב ְמר ָּוצה.
טּוע ֵעץ ׁ ֶשל ֲעבוֹ ָדה
ַמה ָ ּג ַרם לְ ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת לָ רּוץ? בְּ אוֹ תוֹ ָמקוֹ ם ָהיָ ה נָ ַ
זָ ָרה ׁ ֶש ֲענָ ָפיו ָעשׂ ּו ֵצל ַעל ָה ְרחוֹ בֵ .מ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ָאסּור לֵ ָהנוֹ ת ,וְ לָ ֵכן
ָאסּור לָ לֶ ֶכת ִמ ַּת ְח ָּתיוָּ .כל זֹאת ַרק ִאם ׁיֵש דֶּ ֶר ְך ַא ֶח ֶרת ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לַ ֲעבוֹר
ָ ּב ּהַ ,א ְך ִאם ֵאין דֶּ ֶר ְך ַא ֶח ֶרת ,מ ָּּותר לָ לֶ כֶ ת ַּת ְח ָּתיוִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַההוֹ לֵ ְך ְ ּב ֶד ֶר ְך
זוֹ ֵאינוֹ ִמ ְת ַּכּוֵן לֵ ָהנוֹ ת ִמן ַה ֵ ּצלָּ ,כל ְרצוֹ נוֹ הּוא לַ ֲעבוֹ ר ָ ּב ְרחוֹ ב.
לְ גַ ֵ ּבי ָא ָדם ָח ׁשּובַּ ,תלְ ִמיד
ָח ָכם וִ ֵירא ׁ ָש ַמיִ ם ,אוֹ ֵמר
ַה ַּתלְ מּוד ׁ ֶשיַ ֲעבוֹ ר ִ ּב ְמר ָּוצה
ַּת ַח ת ָה ִא ילָ ן ְּכ ֵד י ׁ ֶש לּ ֹא
יֵ ָר ֶאה ְּכ ִמי ׁ ֶש ֶ ּנ ֱהנֶ ה ִמ ֵ ּצל
בוֹדה זָ ָרה .לָ כֵ ן הוֹ ָרה ַרב
ֲע ָ
ׁ ֵש ׁ ֶשת לְ ׁ ַש ָּמ ׁשוֹ לְ ָה ִריץ אוֹ תוֹ
ְּכ ׁ ֶשּיַ ַע ְברּו ַּת ַחת ָה ִאילָ ן.

דַּ ף מ"טֲ :הנָ ָאה ִמּיֵ ין נֶ ֶס ְך
יע לְ ַר ב
ִא ׁיש ֶא ָח ד ִה ִ ּג ַ
ִח ְסדָּ א ִעם ׁ ְש ֵאלָ ה :יֵ ׁש לוֹ
ַּכ ּמּות ְ ּגד ֹולָ ה ׁ ֶשל ַייִן ָּכ ׁ ֵשר,
וְ ֵא ְר ָעה ָטעּות ְמ ַצ ֶע ֶרת:
ִה ְת ָע ֵר ב יֵ ין נֶ ֶס ְך ַ ּב ּיַ יִ ן
ַה ָּכ ׁ ֵשרָ .מה עוֹ ִ ׂ
שים?
ָא ַמ ר לוֹ ַר ב ִח ְס דָּ א:
ַה ְ ּב ָעיָ ה ׁ ֶש ְּל ָך ִהיא ׁ ֶש ִאם
ִּת ְמכּ וֹ ר לְ נוֹ ְכ ִרי ֶאת ָּכל
ַּכ ּמ ּות ַה ּיַ יִ ן ִ -נ ְמ ָצ א
יח ַ ּגם ַעל
ׁ ֶש ַא ָּתה ַמ ְרוִ ַ
ַהּיֵ ין-נֶ ֶס ְך ׁ ֶשבְּ תוֹ כוֹ  ,וְ לָ ֵכן
ָה ֵע ָצה ׁ ֶש ִּלי לְ ָך ִהיא לִ זְ רוֹק
לַ ָ ּנ ָהר ַא ְר ָ ּב ָעה זּוזִ יםְּ ,כ ׁ ֹ
שוִי
ין-ה ֶ ּנ ֶס ְךַ .ע ְכ ׁ ָשיו ַא ָּתה
יֵ ַ
יָ כוֹ ל לִ ְמכּ וֹ ר לְ נוֹ כְ ִרי ֶאת
ָּכ ל ַה ּיַ יִ ן ,וְ ל ֹא ִה ְר וַ ְח ָּת
ין-ה ֶ ּנ ֶס ְך.
ְמא ָּומה ַעל יֵ ַ
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סדר נזיקין,
מסכת עבודה זרה דף נ"ב
"אם עתידין לחזור כמלחמת יהושע  -אינה
בטלה .מידי מלחמת יהושע מיהדר הדור? הכי
קאמר :אם עתידין לחזור ,הרי הוא כמלחמת
יהושע ואין לה בטילה"
הדור – חזרו
קאמר – נאמר

הסבר :אם הגויים עזבו את העבודה זרה שלהם
בגלל מלחמה ,אולם הם עתידים לחזור אליה – אין
זה נחשב שהם ביטלו אותה ,והיא אסורה בהנאה,
כפי שהיה במלחמת יהושע עם עמי כנען.

מתולדותיו
יהושע כהן
(תרפ"ב-תשמ"ו )1922-1986
יהושע כהן ז"ל היה מראשי ארגון
הלח"י .כהן נולד בפתח תקווה ,גדל
בכפר סבא ,ובנעוריו הצטרף בתחילה
לאצ"ל ואחר כך עבר ללח"י .לאחר
שהבריטים הרגו את ראש הלח"י אברהם
שטרן ועצרו את רוב מפקדי הארגון ,ניהל
יהושע כהן את המחתרת כשהוא מסתתר
בפרדסי כפר סבא ,עד שיצחק שמיר
נמלט מהכלא ונטל את הפיקוד .כהן
פיקד על ניסיון התנקשות בחיי הנציב
העליון הרולד מקמייקל ,והיה השותף
העיקרי בפעולת ההתנקשות ברוזן
פולקה ברנדוט .אחרי הקמת המדינה
התיישב בשדה בוקר ,ונעשה שומר ראשו
של בן גוריון וידיד קרוב שלו .כהן אף
השתתף בחפירות הארכיאולוגיות
במצדה ובעבדת .אחרי מלחמת
ששת הימים היה
ממייסדי בית ספר
שדה כפר עציון
ופעל כאיש חינוך.
יהושע כהן (משמאל) בחברת דוד טוביהו1960 ,
()Wikipedia
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דַּ ף נ'ִ :מ ְד ָרכוֹ ת ֵמ ֲא ָבנִ ים ׁ ֶשל ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה
ַא ְרמוֹנוֹ ׁ ֶשל ַ ּיַנאי ַה ֶּמלֶ ְךֶ ׁ ,ש ָּמלַ ְך ִ ּב ְתק ַּופת ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַה ּׁ ֵשנִ י ,נֶ ֱח ַרבּ ָ .באּו
נוֹס ֶפת
עוֹ ְב ֵדי כּ וֹ כָ ִבים וְ ֵה ִקימּו ַ ּגל ֲא ָבנִ ים לַ ֲע ָ
בוֹדה זָ ָרהָ .חלְ ָפה ְּתק ָּופה ֶ
ָּובאּו עוֹ ְב ֵדי כּ וֹ כָ ִבים ֲא ֵח ִרים ׁ ֶשלּ ֹא ָע ְבדּו לַ ֲא ָבנִ ים ֶא ָ ּלא לִ ְד ָב ִרים ֲא ֵח ִרים,
בוֹדה זָ ָרה וְנָ ְטלּו ֶאת ָה ֲא ָבנִ ים לְ ַר ֵ ּצף
וְ לָ כֵ ן ֵהם ּ ֵפ ְרקּו ֶאת ַה ִּמ ְבנֶ ה ׁ ֶשל ָה ֲע ָ
ָ ּב ֶהן דְּ ָרכִ ים ִּומ ְד ָרכוֹ ת.
ָהיּו ֲחכָ ִמים ׁ ֶש ִ ּנ ְמנְ עּו לָ לֶ כֶ ת ַעל ִמ ְד ָרכוֹת ֵאלּ ּוִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָה ֲא ָבנִ ים ַה ָ ּללּו ׁ ִש ְּימ ׁשּו
שה ֵרי
ֶ ּב ָע ָבר לַ ֲע ָ
יהןֲ ,
בוֹדה זָ ָרהָ .א ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ןֵ :הם יְ כוֹ לִ ים לָ לֶ ֶכת ֲעלֵ ֶ
יהן.
ֲא ִפילּ ּו ַרבִּ י ְמנַ ֵחם ַהצַּ דִּ יק ׁ ֶש ְּמכּו ֶּנה "בְּ נָ ם ׁ ֶשל ְקדוֹ ׁ ִשים" ,הוֹ לֵ ְך ֲעלֵ ֶ
ימאיָ ,היָ ה
ַמדּ ַּוע הּוא כּ ָ ּּונה ָּכ ְך? ַר ִ ּבי ְמנַ ֵחם ָהיָ ה ָקדוֹ ׁש ,וְגַ ם ָא ִביוַ ,ר ִ ּבי ִס ַ
ָקדו ֹׁש .כּ ֹה ִה ְת ַע ָ ּלה ו ְִה ְת ַקדֵּ ׁש ַר ִ ּבי ְמנַ ֵחםַ ,עד ׁ ֶש ֲא ִפילּ ּו נִ זְ ַהר ׁ ֶשלּ ֹא לְ ִה ְס ַּת ֵּכל
ַעל צ ָּורה ׁ ֶשל ַמ ְט ֵ ּב ַעֵ ,א ְ
יך הּוא נִ ְר ֶאה ַּומה ָּכתּוב ָעלָ יוִּ ,כי הּוא ִה ְר ִ ּג ׁיש,
בוֹדת ה'.
ׁ ֶש ִאם ְיִס ַּת ֵּכל ַעל ַה ֶּכ ֶסף ,זֶ ה ָעלּול לְ ַה ְפ ִר ַ
יע לוֹ ַ ּב ֲע ַ

ישה ַה ְמ ַר ֶ ּג ׁ ֶשת של ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ְעיָ א
דַּ ף נ"אַ :ה ּ ְפגִ ׁ ָ
ַה ַּתלְ מּוד ְ ּב ַדף זֶ ה ֵמ ִביא ֲהלָ כָ ה ְ ּב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ְעיָ אָ ,עלָ יו ְמס ּ ָּופר ַמ ֲע ֶ ׂ
שה
ְמ ַר ֵּתק ׁ ֶש ֵא ַרע ְ ּביַ לְ דּותוֹ .
ְ
אוֹש ְעיָאָ ,הלַ ך ָא ִביוַ ,ר ִ ּבי ָח ָמא ֶ ּבן ִ ּב ָיסא ,לִ לְ מֹד ּת ָוֹרה
לְ ַא ַחר ׁ ֶשנּוֹ לַ ד ַר ִ ּבי ׁ ַ
ׁ
ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ְש ֵּתים ֶע ְ ׂ
ׁ
ירוֹ
יע לְ ִע לְ ַא ַחר ַה ְּתק ָּופה ָה ֲאר ָּּוכה,
ש ֵרה ָשנָ הְּ .כ ֶש ִה ִ ּג ַ
הּוא ל ֹא ָהלַ ְך ִמּיָ ד לְ ֵביתוְֹּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יִ ָ ּב ֲהלּו ֵמעוֹ ְצ ַמת ַה ַה ְפ ָּת ָעהֶ ,א ָ ּלא
ָהלַ ְך לְ ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ׁ ֶש ָ ּב ִעיר ִּוב ֵ ּיק ׁש ׁ ֶשּיו ִֹדיעּו לִ ְבנֵ י ֵבית ֹו ׁ ֶשהּוא ָחזַ רּ ְ .בעוֹד ֹו
ימּוד.
נִ ְמ ָצא ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁשִ ,ה ְתיַ ּׁ ֵשב לְ ָפנָ יו יֶ לֶ ד וְ ׁ ָש ַאל אוֹ תוֹ ׁ ְש ֵאלוֹ ת ְ ּבלִ ּ
ימּוד ַה ּתוֹ ָרה ,וְ ִה ְצ ַט ֵער ְ ּבלִ בּ וֹ :
ָר ָאה ַר ִ ּבי ָח ָמא ׁ ֶש ַהּיֶ לֶ ד ִמ ְצ ַטּיֵ ן ְ ּביוֹ ֵתר ְ ּבלִ ּ
לוֹמד ִעם ְ ּבנִ יּ ַ ,גם הּוא
ִמי ֵ
יוֹד ַע ,אּולַ י ִאם ָהיִ ִיתי נִ ׁ ְש ָאר ָּכאן ָּכל ַה ּׁ ָשנִ ים וְ ֵ
יוֹד ַע לִ לְ מוֹד כּ ֹה טוֹ ב.
ָהיָ ה ֵ
ַא ַחר ָ ּכ ְך ָהלַ ְך ַרבִּ י ָח ָמא לְ ֵביתוֹ  ,וְ ׁ ָשם הּוא ּ ָפגַ ׁש ֶאת… ַהּיֶ לֶ ד ִמבֵּ ית
(על ּ ִפי ַה ַּתלְ מּוד ְ ּב ַמ ֶּסכֶ ת ְּכתּובּ וֹ ת,
ַה ִּמ ְד ָר ׁשִ .ה ְתבָּ ֵרר ׁ ֶש ֶּזה ָהיָ ה בְּ נוֹ … ַ
דַּ ף ס"ב).

מן ההיסטוריה
ההתנקשות ברוזן ברנדוט
הרוזן פולקה ברנדוט היה דיפלומט
שבדי ,שנשלח לארץ על ידי האו"ם
במהלך מלחמת העצמאות כדי לתווך
בין ישראל לערבים ולהגיע להסכם
שלום .ארגון הלח"י התנגד לתוכניתו
של ברנדוט לחלוקת הארץ ולמסירת
ירושלים לערבים ,ולכן החליט
להתנקש בחייו .מתכנן ההתנקשות היה
יהושע זטלר ,מפקד הלח"י בירושלים.
כאשר נסע ברנדוט בירושלים נתקלה
מכוניתו בג'יפ שחסם את הרחוב ,ומספר
צעירים הקיפו אותה ופתחו באש
לתוכה .ברנדוט ואחד מעוזריו נהרגו.
המתנקשים נמלטו מהמקום ,ולמרות
העוצר שהוטל בירושלים לא נתפסו.
בעקבות ההתנקשות חוקקה מועצת
המדינה הזמנית את פקודת מניעת
טרור ,המטילה עונשים כבדים על מי
שמשתתף בפועל בפעולות טרור ועל כל
חבר בארגון טרור .לח"י וחזית המולדת
הוכרזו כארגוני טרור ונעצרו כ 200-איש
מחבריהם.

הפגנת לח"י נגד ברנדוט בירושלים ()Wikipedia
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דַּ ף נ"בַ :ה ַּמ ֲע ִמיד דַּ ּיָ ן ׁ ֶש ֵאינוֹ ָהגּון
"כל ַה ַּמ ֲע ִמיד דַּ ּיָ ן ׁ ֶש ֵאינוֹ ָהגּון ּ ְ -כ ִאילּ ּו נוֹ ֵט ַע
ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמר ַ ּב ַּתלְ מּודּ ָ :
ֲא ׁ ֵש ָרה ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל"ְּ .כלו ַֹמרִ :מי ׁ ֶש ּפו ֵֹעל לְ ַמ ּנוֹת לְ ֵבית דִּ ין דַּ ּיָן ׁ ֶש ֵאינ ֹו ָהגּון ו ְֵאינ ֹו
ָראּוי לְ כַ ֵהן ְּכ ַדּיָן ,כּ ֹה ָחמּור ַמ ֲע ֵ ׂ
בוֹדה זָ ָרה.
שהּו ְּכ ָא ָדם ׁ ֶש ָ ּנ ַטע ֵעץ ֲא ׁ ֵש ָרה לַ ֲע ָ
מּושוֶ ה דַּ וְ ָקא לְ ִמי ׁ ֶשנּוֹ ֵט ַע ֵעץ לַ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה?
ּוע הּוא ׁ ְ
ַמדּ ַ
הר ְיט ָב"א ַמ ְס ִ ּביר ִּכי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַהדַּ ּיָ נִ ים יוֹ ׁ ְש ִבים לָ דּון ְ ּב ִדינֵ י ַה ּתוֹ ָרהַ ,ה ּׁ ְשכִ ינָ ה
ִ
ׁשו ָֹרה ֵ ּבינֵ ֶיהם ,ו ְִאם ִה ׁ ְש ַּת ְר ֵ ּבב לְ ֵבית ַהדִּ ין דַּ ּיָ ן ׁ ֶש ֵאינ ֹו ָהגּוןַּ ,כ ּמ ָּובן ׁ ֶש ַה ּׁ ְשכִ ינָ ה
ילק ֶאת ַה ּׁ ְשכִ ינָ ה
ֵאינָ ּה ׁשוֹ ָרה ִע ָּמםִ .מי ׁ ֶש ִּמ ָ ּינה ֶאת ַהדַּ ּיָ ן ׁ ֶש ֵאינוֹ ָהגּון ִס ֵ ּ
שה ֶה ָחמּור לְ ַמ ֲע ֶ ׂ
וְ לָ כֵ ן ִה ׁ ְשוּו ֶאת ַה ַּמ ֲע ֶ ׂ
בוֹדה זָ ָרה.
שה ׁ ֶשל ֲע ָ

דַּ ף נ"גִ :מגְ דַּ ל נִ ְמרוֹ ד
ְ ּבנֵ י דּ וֹר ַה ּ ַפ ָ ּלגָ ה ָ ּבנּו ֶאת ִמגְ דַּ ל ָ ּב ֶבל ְּכ ֵדי לִ ְמרוֹד ַ ּבה'ַ .ה ַּתלְ מּוד ְ ּב ַדף זֶ ה
ְמלַ ְּמ ֵדנּו ׁ ֶש"בֵּ ית נִ ְמרוֹ ד"ֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ַה ֶּמלֶ ְך ׁ ֶשל ַהדּ וֹ ר ׁ ֶשבָּ נָ ה ֶאת ִמגְ דַּ ל
מּותר בַּ ֲהנָ ָאהֲ ,א ִפילּ ּו ׁ ֶשהּוא ֲעבוֹ ָדה זָ ָרהַ .ט ַעם ַה ֶה ֵּתר הּוא
בָּ ֶבל ָּ -
בוֹדה ַה ָּז ָרה ׁ ֶשלּ וֹ ֲ -ה ֵרי
ׁ ֶשעוֹ ֵבד כּ וֹ כָ ִבים ׁ ֶש ָעזַ ב וְנָ ַט ׁש ֵמ ְרצוֹ נוֹ ֶאת ָה ֲע ָ
בוֹדה זָ ָרה.
הּוא ְמ ַב ְּטלָ ּה וְ ׁשּוב ֵאינָ ּה ֲע ָ
"בית נִ ְמרוֹ ד" הּוא ִמגְ דַּ ל ָ ּב ֶבל ׁ ֶש ָ ּבנּו ְ ּבנֵ י דּ וֹ ר ַה ּ ַפ ָ ּלגָ ה,
ַר ׁ ִש"י ַמ ְס ִ ּביר ׁ ֶש ֵ ּ
ֵוהם ָעזְ בּו אוֹ תוֹ ְּכ ׁ ֶשה' ָ ּבלַ ל ֶאת ְ ׂ
ש ָפ ָתם וֶ ֱה ִפ ָיצם ַעל ּ ְפנֵ י ָּכל ָה ָא ֶרץ.
לִ כְ אוֹ ָרה נִ ַּיתן לִ ׁ ְשאוֹ לַ :ה ִאם זֶ ה נִ ְק ָרא ׁ ֶש ֵהם ָעזְ בּו ֵמ ְרצוֹ נָ ם? ֲה ֵרי ה'
ֶה ֱעזִ יב אוֹ ָתם ִמ ּׁ ָשם! ְּת ׁש ַּובת ַה ַּתלְ מּוד ִהיא ׁ ֶש ָאכֵ ן ה' ֵה ִפיץ אוֹ ָתםֲ ,א ָבל
ָהיָ ה ְ ּב ֶא ְפ ׁ ָשר ָּותם לַ ֲחזוֹ ר ֶאל ַה ָּמקוֹ ם ּולְ ַה ְמ ׁ ִש ְ
ּומ ַא ַחר
יך לִ ְבנוֹ ת אוֹ תוֵֹ ,
ׁ ֶש ֶה ְחלִ יטּו לְ ַה ְפ ִסיק ,נֶ ְח ׁ ָשב ַהדָּ ָבר ׁ ֶש ֵהם ָעזְ בּו אוֹ תוֹ ֵמ ְרצוֹ נָ ם וְ לָ ֵכן
ַה ִּמגְ דָּ ל ְ ּכ ָבר ֵאינוֹ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה.

על המפה
מצדה
מצדה הוא מבצר עתיק על פסגתו של צוק
גבוה במדבר יהודה .המלך הורדוס הקים
בראש הצוק מצודה מלכותית הכוללת
ארמונות מפוארים ,מבני ציבור ותענוגות.
בסוף ימי בית שני ,במהלך המרד הגדול,
תפסו מורדים יהודים את מצדה והפכו
אותה לבסיסם .הרומאים הטילו מצור
על מצדה ,ולאחר קרבות נואשים ,כאשר
ראו הנצורים שאין להם תקווה לנצח,
הם בחרו להתאבד ולא ליפול בשבי
הרומאים ולהיות לעבדים .במאה ה19-
וה 20-נערכו חפירות ארכיאולוגיות במקום,
ומצדה הפכה ליעד עלייה לרגל לתנועות
נוער ,מטיילים והשבעת טירונים .בשנת
תשכ"ח ( )1968הוכרזה מצדה כגן לאומי,
ובשנת תשס"א ( )2001הכריז עליה ארגון
אונסק"ו כאתר מורשת עולמית .מדי שנה
פוקדים את האתר כ 750,000-מבקרים
והוא נחשב
לאחד מאתרי
התיירות
הפופולריים
בישראל.
הארמון הצפוני במצדה
()Wikipedia, avinoam michaeli

יעית
דּושת ׁ ְש ִב ִ
דַּ ף נ"דְ :ק ׁ ּ ַ
יעית? ַה ֲהלָ ָכה ִהיא
ַה ִאם יָ כוֹ ל לִ ְהיוֹ ת ׁ ֶשדָּ ג יִ ְהיֶ ה ָקדוֹ ׁש ִ ּב ְקד ּׁ ַּושת ׁ ְש ִב ִ
מּותר לֶ ֱאכוֹ ל אוֹ ָתם
ׁ ֶש ָאסּור לִ ְמכּ וֹ ר ּ ֵפרוֹ ת ׁ ֶש ָ ּג ְדלּו בִּ ׁ ְשנַ ת ַה ּׁ ְש ִמ ָּ
יטהָּ .
 ֲא ָבל ָאסּור לִ ְסחוֹ ר בָּ ֶהםִ .אם ָס ֲחרּו בָּ ֶהם ַ -ה ֶ ּכ ֶסף ׁ ֶש ִ ּקיבְּ לּויעיתִ .אם ָקנּו בּ ֹו ַמ ֲאכָ ל ַ -ה ַּמ ֲאכָ ל
ְּת ָ
דּושת ׁ ְש ִב ִ
מּור ָתם נִ ְהיֶ ה ָקדוֹ ׁש ִ ּב ְק ּׁ ַ
ָקדו ֹׁש ִ ּב ְקד ּׁ ַּושת ׁ ְש ִב ִיעית.
ִא ם ָק נּו דָּ ג ְ ּב ֶכ ֶס ף
יב לּו ַע ל ְמ ִכ ַיר ת
ׁ ֶש ִּק ְ ּ
יעית ַ -הדָּ ג
ּ ֵפרוֹ ת ׁ ְש ִב ִ
ָקדו ֹׁש ִ ּב ְקד ּׁ ַּושת ׁ ְש ִב ִיעית.
ַמ ֲאכָ ל ׁ ֶש ָ ּקדו ֹׁש ִ ּב ְקד ּׁ ַּושת
יעיתָ ,אסּור לִ ְסחוֹ ר
ׁ ְש ִב ִ
בּ וֹ ָ ,אסּור לְ ַקלְ ֵקל אוֹ תוֹ
וָ עוֹד.

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

/1988תשמ״ט

/1988תשמ״ט

שוגר הלוויין הישראלי הראשון ,אופק 1
אופק  1היה הלוויין הישראלי הראשון ששוגר לחלל ,והראשון בסדרת
הלוויינים "אופק" .הוא פותח ונבנה בישראל ,ושוגר לחלל בח' תשרי
תשמ"ט ( .)19.9.1988שיגור הלוויין הוכיח את יכולתה של ישראל
להיכנס לעידן החלל ,והיא הפכה למדינה השמינית מבין המדינות
ששיגרו בכוחות עצמן לוויינים מתוצרתן .משקל הלוויין הייתה 156
קילוגרם ,והוא שהה כלוויין פעיל בחלל  118יום ,כשהוא חג סביב
כדור הארץ בגובה נמוך ומשלים סיבוב כל  90דקות בערך .הלוויינים
מסדרת אופק נחשבים למתקדמים ביותר מבחינה טכנולוגית ,והם
משמשים את ישראל בעיקר כדי לאסוף מודיעין על יעדים רחוקים
ממדינת ישראל ,כגון תוכניות
הגרעין של איראן והמתקנים
הצבאיים במדבר הסורי.
לרגל השיגור המוצלח,
הנפיקה החברה הישראלית
למדליות ומטבעות מדליה
מיוחדת.
מדליה בהנפקת החברה הממשלתית למדליות

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

"כל ַה ַּמ ֲע ִמיד דַּ ּיָ ן
 .1מה פירוש הביטוי ָ ּ
ׁ ֶש ֵאינוֹ ָהגּון ּ ְ -כ ִאילּ ּו נוֹ ֵט ַע ֲא ׁ ֵש ָרה
ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל"?
"בית נִ ְמרוֹ ד"? האם הוא מותר
 .2מהו ֵ ּ
ַ ּב ֲהנָ ָאה – ומדוע?
 .3מה מותר ומה אסור לעשות עם
יטה?
ּ ֵפרוֹ ת ׁ ֶש ָ ּג ְדלּו ִ ּב ׁ ְשנַ ת ַה ּׁ ְש ִמ ָּ
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

ולמטבעות לציון שיגור אופק 1
( ,Wikipediaאני יצרתי)

מי המ
לך?

דבר תורה לשולחן שבת
הרב יוסף צבי רימון ,מייסד וראש ״מרכז הלכה והוראה״
בפרשיות תרומה תצווה היה הציווי על המשכן ,ובפרשיות ויקהל פקודי
הביצוע  -מה המטרה לחזור ולספר הכל כמו בפעם הראשונה?
ה' ציווה על המשכן בפרשיות תרומה תצווה ,אך מיד אחר כך בפרשת
כי תשא עם ישראל חטאו בעגל (לפי שיטת המפרשים שהפרשיות קרו
כסדרן) .היינו יכולים לחשוב שכעת המשכן זה כבר לא אותו דבר ,זו
כבר לא אותה האהבה ,חוזרת התורה ומפרטת הכל שוב ללמד אותנו
שאחרי שמשה התפלל על עם ישראל וה' סלח ,חזרה השמחה בבניית
המשכן וחזרה האהבה בין ה' לעם ישראל .וכמו שכותב הרמב"ן" :הנה
חזרו לקדמותם ולאהבת כלולותם ולכן ציווה אותם משה עתה בכל
מה שנצטווה מתחילה".

בעלון השבוע מוזכרים כמה מלכים .זהו אותם!
 .1מלך שמרד בה'
 .2מלך שארמונו נחרב
 .3מלך שבנה את מצדה

! יש לי מושג | נידוי
נידוי הוא עונש שיכולים החכמים להטיל על אדם
שמזלזל בחכמים או בשמירת ההלכה .כולם מצווים
להתרחק מהאדם המנודה ,לא לשבת בד' אמותיו,
והוא אינו מצטרף לזימון או למניין .העונש נמשך עד
שהמנודה מבקש מחילה ומתקן את חטאו.
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