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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 
מלחמת  אחרי  ובעבדת.  במצדה 

ששת הימים היה 
ממייסדי בית ספר 
עציון  כפר  שדה 
ופעל כאיש חינוך.

יהושע כהן )משמאל( בחברת דוד טוביהו, 1960 
)Wikipedia(

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

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

ת? ׁשֶ ֵרז ַרב ׁשֵ ף מ"ח: ַמּדּוַע ִהְזּדָ ּדַ

ׁש אֹותֹו  ּמֵ ְפִקידֹו ָהָיה ְלׁשַ ּתַ ׁש ׁשֶ ּמָ ת ָהָיה ִעיֵּור, ְוָהָיה לֹו ׁשַ ׁשֶ ָהֲאמֹוָרא ַרב ׁשֵ
יַע  ּגִ ּנַ ׁשֶ ׁשֹו: ּכְ ּמָ ת ְלׁשַ ׁשֶ קֹום ְלָמקֹום. יֹום ֶאָחד ָאַמר ַרב ׁשֵ ּוְלהֹוִליְך אֹותֹו ִמּמָ

ְמרּוָצה. ְמׁשֹוְך אֹוִתי ּבִ ַחת ִאיָלן - ּתִ עֹוְבִרים ּבֹו ּתַ קֹום ַההּוא, ׁשֶ ַלּמָ

ל ֲעבֹוָדה  אֹותֹו ָמקֹום ָהָיה ָנטּוַע ֵעץ ׁשֶ ת ָלרּוץ? ּבְ ׁשֶ ַרם ְלַרב ׁשֵ ַמה ּגָ
ֲעָנָפיו ָעׂשּו ֵצל ַעל ָהְרחֹוב. ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה ָאסּור ֵלָהנֹות, ְוָלֵכן  ָזָרה ׁשֶ
ר ַלֲעבֹור  ֶאְפׁשָ ֶרְך ַאֶחֶרת ׁשֶ ל ֹזאת ַרק ִאם ֵיׁש ּדֶ יו. ּכָ ְחּתָ ָאסּור ָלֶלֶכת ִמּתַ
ֶדֶרְך  ַההֹוֵלְך ּבְ ֵני ׁשֶ יו, ִמּפְ ְחּתָ ר ָלֶלֶכת ּתַ ֶרְך ַאֶחֶרת, מּוּתָ ּה, ַאְך ִאם ֵאין ּדֶ ּבָ

ְרחֹוב.  ל ְרצֹונֹו הּוא ַלֲעבֹור ּבָ ל, ּכָ ֵּון ֵלָהנֹות ִמן ַהּצֵ זֹו ֵאינֹו ִמְתּכַ

ְלִמיד  י ָאָדם ָחׁשּוב, ּתַ ְלַגּבֵ
אֹוֵמר  ַמִים,  ׁשָ ִויֵרא  ָחָכם 
ְמרּוָצה  ַיֲעבֹור ּבִ ְלמּוד ׁשֶ ַהּתַ
ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָהִאיָלן  ַחת  ּתַ
ל  ִמּצֵ ֱהֶנה  ּנֶ ׁשֶ ִמי  ּכְ ֵיָרֶאה 
ֲעבֹוָדה ָזָרה. ָלֵכן הֹוָרה ַרב 
ׁשֹו ְלָהִריץ אֹותֹו  ּמָ ת ְלׁשַ ׁשֶ ׁשֵ

ַחת ָהִאיָלן. ַּיַעְברּו ּתַ ׁשֶ ּכְ

מן התלמוד
 סדר נזיקין,

מסכת עבודה זרה דף נ"ב

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.

הדור – חזרו
קאמר – נאמר
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ף מ"ט: ֲהָנָאה ִמֵּיין ֶנֶסְך ּדַ

ְלַרב  יַע  ִהּגִ ֶאָחד  ִאיׁש 
ֵאָלה: ֵיׁש לֹו  א ִעם ׁשְ ִחְסּדָ
ר,  ׁשֵ ל ַיִין ּכָ דֹוָלה ׁשֶ ּמּות ּגְ ּכַ
ְוֵאְרָעה ָטעּות ְמַצֶעֶרת: 
ִין  ַּי ּבַ ֶנֶסְך  ֵיין  ִהְתָעֵרב 

ים? ר. ָמה עֹוׂשִ ׁשֵ ַהּכָ

א:  ִחְסּדָ ַרב  לֹו  ָאַמר 
ִאם  ָך ִהיא ׁשֶ ּלְ ָעָיה ׁשֶ ַהּבְ
ל  ְמּכֹור ְלנֹוְכִרי ֶאת ּכָ ּתִ
ִנְמָצא   - ן  ִי ַהַּי ּמּות  ּכַ
ם ַעל  ה ַמְרִויַח ּגַ ַאּתָ ׁשֶ
תֹוכֹו, ְוָלֵכן  ּבְ ַהֵּיין-ֶנֶסְך ׁשֶ
י ְלָך ִהיא ִלְזרֹוק  ּלִ ָהֵעָצה ׁשֶ
ׁשִֹוי  ָעה זּוִזים, ּכְ ָהר ַאְרּבָ ַלּנָ
ה  ַאּתָ יו  ַעְכׁשָ ֶסְך.  ֵיין-ַהּנֶ
ָיכֹול ִלְמּכֹור ְלנֹוְכִרי ֶאת 
ִהְרַוְחּתָ  ְולֹא  ִין,  ַהַּי ל  ּכָ

ֶסְך. ְמאּוָמה ַעל ֵיין-ַהּנֶ

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

"אם עתידין לחזור כמלחמת יהושע - אינה 
בטלה. מידי מלחמת יהושע מיהדר הדור? הכי 
קאמר: אם עתידין לחזור, הרי הוא כמלחמת 

יהושע ואין לה בטילה" 
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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 
החליט  ולכן  לערבים,  ירושלים 
להתנקש בחייו. מתכנן ההתנקשות היה 
יהושע זטלר, מפקד הלח"י בירושלים. 
כאשר נסע ברנדוט בירושלים נתקלה 
מכוניתו בג'יפ שחסם את הרחוב, ומספר 
באש  ופתחו  אותה  הקיפו  צעירים 
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.

מן ההיסטוריה

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת עבודה זרה נ'- נ"א

ְעָיא י אֹוׁשַ ת של ַרּבִ ׁשֶ ה ַהְמַרּגֶ ִגיׁשָ ף נ"א: ַהּפְ ּדַ

ה  ר ַמֲעׂשֶ ְעָיא, ָעָליו ְמסּוּפָ י אֹוׁשַ ם ַרּבִ ׁשֵ ַדף ֶזה ֵמִביא ֲהָלָכה ּבְ ְלמּוד ּבְ ַהּתַ
ַיְלדּותֹו. ֵאַרע ּבְ ק ׁשֶ ְמַרּתֵ

יָסא, ִלְלֹמד ּתֹוָרה  ן ּבִ י ָחָמא ּבֶ ְעָיא, ָהַלְך ָאִביו, ַרּבִ י אֹוׁשַ ּנֹוַלד ַרּבִ ְלַאַחר ׁשֶ
ה,  קּוָפה ָהֲארּוּכָ יַע ְלִעירֹו ְלַאַחר ַהּתְ ִהּגִ ׁשֶ ָנה. ּכְ ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ְך ׁשְ ֶמׁשֶ ּבְ
א  ָעה, ֶאּלָ ֲהלּו ֵמעֹוְצַמת ַהַהְפּתָ ּלֹא ִיּבָ ֵדי ׁשֶ הּוא לֹא ָהַלְך ִמָּיד ְלֵביתֹו, ּכְ
עֹודֹו  הּוא ָחַזר. ּבְ ּיֹוִדיעּו ִלְבֵני ֵביתֹו ׁשֶ ׁש ׁשֶ ִעיר ּוִביּקֵ ּבָ ְדָרׁש ׁשֶ ָהַלְך ְלֵבית ַהּמִ
ִליּמּוד.  ֵאלֹות ּבְ ַאל אֹותֹו ׁשְ ב ְלָפָניו ֶיֶלד ְוׁשָ ֵ ְדָרׁש, ִהְתַיּשׁ ֵבית ַהּמִ ִנְמָצא ּבְ
ִלּבֹו:  ִליּמּוד ַהּתֹוָרה, ְוִהְצַטֵער ּבְ יֹוֵתר ּבְ ַהֶּיֶלד ִמְצַטֵּין ּבְ י ָחָמא ׁשֶ ָרָאה ַרּבִ
ם הּוא  ִני, ּגַ ִנים ְולֹוֵמד ִעם ּבְ ָ ל ַהּשׁ אן ּכָ ָאר ּכָ ִמי יֹוֵדַע, אּוַלי ִאם ָהִייִתי ִנׁשְ

ָהָיה יֹוֵדַע ִלְלמֹוד ּכֹה טֹוב.

ית  ַגׁש ֶאת… ַהֶּיֶלד ִמּבֵ ם הּוא ּפָ י ָחָמא ְלֵביתֹו, ְוׁשָ ְך ָהַלְך ַרּבִ ַאַחר ּכָ
תּוּבֹות,  ֶכת ּכְ ַמּסֶ ְלמּוד ּבְ י ַהּתַ נֹו… )ַעל ּפִ ה ָהָיה ּבְ ּזֶ ֵרר ׁשֶ ְדָרׁש. ִהְתּבָ ַהּמִ

ף ס"ב(. ּדַ

ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ף נ': ִמְדָרכֹות ֵמֲאָבִנים ׁשֶ ּדַ

אּו  ִני, ֶנֱחַרב. ּבָ ֵ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ ְתקּוַפת ּבֵ ַלְך ּבִ ּמָ ֶלְך, ׁשֶ אי ַהּמֶ ל ַיּנַ ַאְרמֹונֹו ׁשֶ
קּוָפה נֹוֶסֶפת  ל ֲאָבִנים ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. ָחְלָפה ּתְ עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ְוֵהִקימּו ּגַ
א ִלְדָבִרים ֲאֵחִרים,  ּלֹא ָעְבדּו ַלֲאָבִנים ֶאּלָ ּוָבאּו עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ֲאֵחִרים ׁשֶ
ף  ל ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ְוָנְטלּו ֶאת ָהֲאָבִנים ְלַרּצֵ ְבֶנה ׁשֶ ְרקּו ֶאת ַהּמִ ְוָלֵכן ֵהם ּפֵ

ָרִכים ּוִמְדָרכֹות. ֶהן ּדְ ּבָ

ׁשּו  יּמְ לּו ׁשִ ָהֲאָבִנים ַהּלָ ֵני ׁשֶ ְמְנעּו ָלֶלֶכת ַעל ִמְדָרכֹות ֵאּלּו, ִמּפְ ּנִ ָהיּו ֲחָכִמים ׁשֶ
י יֹוָחָנן: ֵהם ְיכֹוִלים ָלֶלֶכת ֲעֵליֶהן, שֲהֵרי  ָעָבר ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. ָאַמר ַרּבִ ּבֶ
ים", הֹוֵלְך ֲעֵליֶהן. ל ְקדֹוׁשִ ָנם ׁשֶ ה "ּבְ כּוּנֶ ּמְ יק ׁשֶ ּדִ י ְמַנֵחם ַהּצַ ֲאִפיּלּו ַרּבִ

י ִסיַמאי, ָהָיה  י ְמַנֵחם ָהָיה ָקדֹוׁש, ְוַגם ָאִביו, ַרּבִ ְך? ַרּבִ ה ּכָ ַמּדּוַע הּוא ּכּוּנָ
ל  ּכֵ ּלֹא ְלִהְסּתַ ֲאִפיּלּו ִנְזַהר ׁשֶ י ְמַנֵחם, ַעד ׁשֶ ׁש ַרּבִ ה ְוִהְתַקּדֵ ָקדֹוׁש. ּכֹה ִהְתַעּלָ
יׁש,  י הּוא ִהְרּגִ תּוב ָעָליו, ּכִ ַע, ֵאיְך הּוא ִנְרֶאה ּוַמה ּכָ ל ַמְטּבֵ ַעל צּוָרה ׁשֶ

ֲעבֹוַדת ה'. ֶסף, ֶזה ָעלּול ְלַהְפִריַע לֹו ּבַ ל ַעל ַהּכֶ ּכֵ ִאם ִיְסּתַ ׁשֶ

)Wikipedia( הפגנת לח"י נגד ברנדוט בירושלים
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ל ִנְמרֹוד ף נ"ג: ִמְגּדַ ּדַ

ַדף ֶזה  ְלמּוד  ּבְ ה'. ַהּתַ ֵדי ִלְמרֹוד ּבַ ֶבל ּכְ ל ּבָ נּו ֶאת ִמְגּדַ ָגה ּבָ ּלָ ֵני ּדֹור ַהּפַ ּבְ
ל  ָנה ֶאת ִמְגּדַ ּבָ ל ַהּדֹור ׁשֶ ֶלְך ׁשֶ ָהָיה ַהּמֶ ית ִנְמרֹוד", ׁשֶ "ּבֵ ֵדנּו ׁשֶ ְמַלּמְ
ר הּוא  הּוא ֲעבֹוָדה ָזָרה. ַטַעם ַהֶהּתֵ ֲהָנָאה, ֲאִפיּלּו ׁשֶ ר ּבַ ֶבל - מּוּתָ ּבָ
ּלֹו - ֲהֵרי  ָרה ׁשֶ ָעַזב ְוָנַטׁש ֵמְרצֹונֹו ֶאת ָהֲעבֹוָדה ַהּזָ עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ׁשֶ ׁשֶ

ָלּה ְוׁשּוב ֵאיָנּה ֲעבֹוָדה ָזָרה. הּוא ְמַבּטְ

ָגה,  ּלָ ֵני ּדֹור ַהּפַ נּו ּבְ ּבָ ֶבל ׁשֶ ל ּבָ ית ִנְמרֹוד" הּוא ִמְגּדַ "ּבֵ יר ׁשֶ "י ַמְסּבִ ַרׁשִ
ל ָהָאֶרץ. ֵני ּכָ ָפָתם ֶוֱהִפיָצם ַעל ּפְ ַלל ֶאת ׂשְ ה' ּבָ ׁשֶ וֵהם ָעְזבּו אֹותֹו ּכְ

ֵהם ָעְזבּו ֵמְרצֹוָנם? ֲהֵרי ה'  אֹול: ַהִאם ֶזה ִנְקָרא ׁשֶ ן ִלׁשְ ִלְכאֹוָרה ִניּתַ
ָאֵכן ה' ֵהִפיץ אֹוָתם, ֲאָבל  ְלמּוד ִהיא ׁשֶ ׁשּוַבת ַהּתַ ם! ּתְ ָ ֶהֱעִזיב אֹוָתם ִמּשׁ
יְך ִלְבנֹות אֹותֹו, ּוֵמַאַחר  קֹום ּוְלַהְמׁשִ רּוָתם ַלֲחזֹור ֶאל ַהּמָ ֶאְפׁשָ ָהָיה ּבְ
ֵהם ָעְזבּו אֹותֹו ֵמְרצֹוָנם ְוָלֵכן  ָבר ׁשֶ ב ַהּדָ ֶהְחִליטּו ְלַהְפִסיק, ֶנְחׁשָ ׁשֶ

ָבר ֵאינֹו ֲעבֹוָדה ָזָרה. ל ּכְ ְגּדָ ַהּמִ

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 ה-19 
וה-20 נערכו חפירות ארכיאולוגיות במקום, 
ומצדה הפכה ליעד עלייה לרגל לתנועות 
נוער, מטיילים והשבעת טירונים. בשנת 
תשכ"ח )1968( הוכרזה מצדה כגן לאומי, 
ובשנת תשס"א )2001( הכריז עליה ארגון 
אונסק"ו כאתר מורשת עולמית. מדי שנה 
פוקדים את האתר כ-750,000 מבקרים 

נחשב  והוא 
לאחד מאתרי 
ת  ו ר י י ת ה
הפופולריים 

בישראל.

הארמון הצפוני במצדה
)Wikipedia, avinoam michaeli(
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ִביִעית ת ׁשְ ַ ף נ"ד: ְקדּוּשׁ ּדַ

ִביִעית? ַהֲהָלָכה ִהיא  ת ׁשְ ַ ְקדּוּשׁ ג ִיְהֶיה ָקדֹוׁש ּבִ ּדָ ַהִאם ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ
ר ֶלֱאכֹול אֹוָתם   ה. מּוּתָ ִמיּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ׁשְ ְדלּו ּבִ ּגָ רֹות ׁשֶ ָאסּור ִלְמּכֹור ּפֵ ׁשֶ
לּו  יּבְ ּקִ ֶסף ׁשֶ ֶהם - ַהּכֶ ֶהם. ִאם ָסֲחרּו ּבָ -  ֲאָבל ָאסּור ִלְסחֹור ּבָ
ֲאָכל  ִביִעית. ִאם ָקנּו ּבֹו ַמֲאָכל - ַהּמַ ת ׁשְ ַ ְקדּוּשׁ מּוָרָתם ִנְהֶיה ָקדֹוׁש ּבִ ּתְ
ִביִעית.  ת ׁשְ ַ ְקדּוּשׁ ָקדֹוׁש ּבִ
ֶכֶסף  ּבְ ג  ּדָ ָקנּו  ִאם 
ְמִכיַרת  ַעל  לּו  יּבְ ּקִ ׁשֶ
ג  ִביִעית - ַהּדָ רֹות ׁשְ ּפֵ
ִביִעית.  ת ׁשְ ַ ְקדּוּשׁ ָקדֹוׁש ּבִ
ת  ַ ְקדּוּשׁ דֹוׁש ּבִ ּקָ ַמֲאָכל ׁשֶ
ִביִעית, ָאסּור ִלְסחֹור  ׁשְ
ּבֹו, ָאסּור ְלַקְלֵקל אֹותֹו 

ָועֹוד.

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

ֵאינֹו ָהגּון ָּין ׁשֶ ֲעִמיד ּדַ ף נ"ב: ַהּמַ ּדַ

ִאיּלּו נֹוֵטַע  ֵאינֹו ָהגּון - ּכְ ָּין ׁשֶ ֲעִמיד ּדַ ל ַהּמַ ְלמּוד: "ּכָ ּתַ ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ּבַ
ֵאינֹו ָהגּון ְוֵאינֹו  ָּין ׁשֶ ין ּדַ ּפֹוֵעל ְלַמּנֹות ְלֵבית ּדִ לֹוַמר: ִמי ׁשֶ ָרֵאל". ּכְ ִיׂשְ ָרה ּבְ ֲאׁשֵ
ָרה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. ַטע ֵעץ ֲאׁשֵ ּנָ ָאָדם ׁשֶ הּו ּכְ ַדָּין, ּכֹה ָחמּור ַמֲעׂשֵ ָראּוי ְלַכֵהן ּכְ

ּנֹוֵטַע ֵעץ ַלֲעבֹוָדה ָזָרה? ְוָקא ְלִמי ׁשֶ ֶוה ּדַ ַמּדּוַע הּוא מּוׁשְ

ִכיָנה  ְ ִדיֵני ַהּתֹוָרה, ַהּשׁ ִבים ָלדּון ּבְ ָּיִנים יֹוׁשְ ר ַהּדַ ֲאׁשֶ י ּכַ יר ּכִ הִריְטָב"א ַמְסּבִ
ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ּמּוָבן ׁשֶ ֵאינֹו ָהגּון, ּכַ ָּין ׁשֶ ין ּדַ ב ְלֵבית ַהּדִ ְרּבֵ ּתַ יֵניֶהם, ְוִאם ִהׁשְ ׁשֹוָרה ּבֵ
ִכיָנה  ְ ק ֶאת ַהּשׁ ֵאינֹו ָהגּון ִסיּלֵ ָּין ׁשֶ ה ֶאת ַהּדַ יּנָ ּמִ ם. ִמי ׁשֶ ֵאיָנּה ׁשֹוָרה ִעּמָ

ל ֲעבֹוָדה ָזָרה. ה ׁשֶ ה ֶהָחמּור ְלַמֲעׂשֶ ֲעׂשֶ וּו ֶאת ַהּמַ ְוָלֵכן ִהׁשְ
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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

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".

ָּין  ֲעִמיד ּדַ ל ַהּמַ מה פירוש הביטוי "ּכָ  .1
ָרה  ִאיּלּו נֹוֵטַע ֲאׁשֵ ֵאינֹו ָהגּון - ּכְ ׁשֶ

ָרֵאל"? ִיׂשְ ּבְ

ית ִנְמרֹוד"? האם הוא מותר  מהו "ּבֵ  .2
ֲהָנָאה – ומדוע?  ּבַ

3. מה מותר ומה אסור לעשות עם 
ה? ִמיּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ׁשְ ְדלּו ּבִ ּגָ רֹות ׁשֶ ּפֵ

דבר תורה לשולחן שבת

70

1988/תשמ״ט
שוגר הלוויין הישראלי הראשון, אופק 1

אופק 1 היה הלוויין הישראלי הראשון ששוגר לחלל, והראשון בסדרת 
הלוויינים "אופק". הוא פותח ונבנה בישראל, ושוגר לחלל בח' תשרי 
תשמ"ט )19.9.1988(. שיגור 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 118 יום, כשהוא חג סביב 
כדור הארץ בגובה נמוך ומשלים סיבוב כל 90 דקות 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 
הסורי.  הצבאיים במדבר 
המוצלח,  השיגור  לרגל 
הנפיקה החברה הישראלית 
למדליות ומטבעות מדליה 

מיוחדת.

ט
מ״

ש
ת

/1988

שנה למדינת ישראל

מדליה בהנפקת החברה הממשלתית למדליות 
ולמטבעות לציון שיגור אופק 1

)Wikipedia, אני יצרתי(

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.

יש לי מושג | נידוי !

בעלון השבוע מוזכרים כמה מלכים. זהו אותם!

1. מלך שמרד בה'

2. מלך שארמונו נחרב

3. מלך שבנה את מצדה

*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.

מי המלך?


