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השבוע אנחנו
 

מסיימים מסכת 
עבודה זרה 

הוריותומתחילים מסכת 

ֶכת הֹוָריֹות  ַמּסֶ

סדר  נזיקין | מסכת עבודה זרה ע"ו- הוריות ז'
פרשת שמיני | ט"ז- כ"ב בניסן )1-7 לאפריל(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

ל נֹוְכִרי ין ׁשֶ ּכִ ף ע"ו: ּסַ ּדַ

ֶכת ֲעבֹוָדה ָזָרה לֹוְמִדים  ל ַמּסֶ ף ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ּדַ ּבַ
ׁש  ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ִאי ֶאְפׁשָ ֲהָלָכה ְמַעְנֶיֶנת. ָאנּו יֹוְדִעים ׁשֶ
ֶהם ְלַמֲאָכִלים  ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ּנֹוְכִרי ִהׁשְ ְכֵלי ֲאִכיָלה ׁשֶ ּבִ
ָנה  ׁשְ ֶהם ִאיּסּוֵרי ֲאִכיָלה. ַהּמִ לּוִעים ּבָ ּבְ ֵני ׁשֶ ים, ִמּפְ ַחּמִ
ּה  רֹוִצים ַלְחּתֹוְך ּבָ ל נֹוְכִרי ׁשֶ ין ׁשֶ ּכִ ּסַ אֹוֶמֶרת, ׁשֶ

ה  ּנָ ִחים ְוָכְך יֹוְרִדים ִמּמֶ ל ַנּפָ ֶאֶבן ׁשֶ ף אֹוָתּה ֵהיֵטב ּבְ ְפׁשֵ ר ְלׁשַ ַמֲאָכל ַקר, ֶאְפׁשָ
ין  ּכִ ם ִלְנעֹוץ ֶאת ַהּסַ ִריְך ּגַ ּצָ ָמָרא מֹוִסיָפה ׁשֶ ּה. ַהּגְ ְבקּו ּבָ ּדָ ֲאָכל ׁשֶ ֵאִרּיֹות ַהּמַ ׁשְ
ל  ה ּכָ ּנָ ֲאָדָמה מֹוִריָדה ִמּמֶ ין ּבָ ּכִ ל ַהּסַ ִחיָקה ׁשֶ ָעִמים. ַהּדְ ר ּפְ ה ֶעׂשֶ ַקְרַקע ָקׁשָ ּבְ
ין ְנִקָּיה ַלֲחלּוִטין. ִניּקּוי ֶזה ֵאינֹו  ּכִ ַהּסַ טּוִחים ׁשֶ ר ִלְהיֹות ּבְ ֵאִרית ַמֲאָכל ְוָכְך ֶאְפׁשָ ׁשְ
לּוִעים ְטָעִמים  ין ֲעַדִין ּבְ ּכִ תֹוְך ַהּסַ י ּבְ ין ְלַמֲאָכל ַחם, ּכִ ּכִ ּסַ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ְמַאְפׁשֵ
ין ַמֲאָכל ַחם  ל ּבֵ ֶהם ַהּנֹוְכִרי. ַהֶהְבּדֵ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ִהׁשְ ֲאָכִלים ָהֲאסּוִרים ׁשֶ ל ַהּמַ ׁשֶ
לּוִעים  ּבְ ָעִמים ׁשֶ ין ֶאת ַהּטְ ּכִ ׁשּוט: ַהחֹום מֹוִציא ֵמַהּסַ ּוַמֲאָכל ַקר הּוא ּפָ
ין  ְגִעיִלים ַסּכִ ּמַ ֲאָכִלים ֲאסּוִרים. ָלֵכן ַעד ׁשֶ לּוִעים ּבֹו ְטָעִמים ִמּמַ ּבֹו, ַוֲהֵרי ּבְ

ְלַבד. ׁש ּבֹו ְלַמֲאָכִלים ָקִרים ּבִ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ֵאׁש, ֶאְפׁשָ ֶזה ּבָ

מן התלמוד
 סדר נזיקין,

מסכת הוריות, דף ג׳

הסבר: התלמוד מביא את הפסוקים המתארים את 
חנוכת המקדש בימי שלמה המלך, אליו התאסף 
כל עם ישראל, מלבוא חמת בצפון עד נחל מצרים 

בדרום.

ותיסברא – האם אתה חושב
עסקינן – עוסקים אנו
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ֶכת הֹוָריֹות ף ב': ַמּסֶ ּדַ

ְלמּוד  ּתַ ים ּבַ ּפִ ר ַהּדַ ִמְסּפַ ַטּנֹות ּבְ ְכּתֹות ַהּקְ ּסֶ ֶכת הֹוָריֹות ִהיא ֵמַהּמַ ַמּסֶ
ָמָרא  ְלַבד, ַאְך ְלַמַען ָהֱאֶמת ַהּגְ ים ּבִ ּפִ ר ּדַ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ּה ּכִ ְבִלי. ֵיׁש ּבָ ַהּבַ
ים,  ּפִ ה ּדַ לֹוׁשָ ִרים ּוׁשְ ּה ֶעׂשְ ּבָ ֶכת ַמּכֹות, ׁשֶ ּסֶ ִליׁש ִמּמַ ִכׁשְ ַעְצָמּה ְקָצָרה ַרק ּבְ
ָמָרא  ֶכת הֹוָריֹות, ַהּגְ ֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות ַעל ַמּסֶ רּוׁש ּבַ ְמַעט ֵאין ּפֵ ּכִ ֵני ׁשֶ ְוַרק ִמּפְ
ֶכת.  ּסֶ ל ַהּמַ ים ׁשֶ ּפִ ר ַהּדַ ף ְוָלֵכן ִהְצַטְמֵצם ִמְסּפַ ל רֹוַחב ַהּדַ ֵני ּכָ ה ַעל ּפְ רּוׂשָ ּפְ
הֹוָראֹות ִהְלָכִתּיֹות  ין ַהֶּיֶתר, ּבְ ִהיא עֹוֶסֶקת, ּבֵ ֵני ׁשֶ ְך ִמּפְ ה ּכָ ֶכת הֹוָריֹות ְמכּוּנָ ַמּסֶ
ֶדת  ׁשֹוֵגג, ְוִהיא ְמַלּמֶ ֵניֶהן ִהְתַרֲחׁשּו ִאיּסּוִרים ּבְ ָטעּות ּוִמּפְ ְסקּו ּבְ ין ּפָ ית ּדִ ּבֵ ׁשֶ
ָרה,  ּפָ ַדְרֵכי ַהּכַ ֵדי ִעיּסּוָקּה ּבְ ָרה ַעל ִמְקִרים ֵאּלּו. ּתֹוְך ּכְ ּפָ ְרֵכי ַהּכַ ֶאת ּדַ

את. נֹות ַחּטָ ָּיִכים ְלָקְרּבָ ַ ִדיִנים ַהּשׁ ם ּבְ ֶכת ּגַ ּסֶ עֹוֶסֶקת ַהּמַ
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

"ַוַּיַעׂש ְׁשֹלמֹה ָבֵעת ַהִהיא ֶאת ֶהָחג ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו 
ָקָהל ָּגדֹול ִמְּלבֹוא ֲחָמת ַעד ַנַחל ִמְצַרִים".

מועדים לשמחה!

על המפה
חמת גדר

חמת גדר הוא אתר מרחצאות מרפא 
ונופש, הנמצא מדרום לרמת הגולן, 
בעמק הירמוך. באתר נובעים ארבעה 
מעיינות חמים עשירים במינרלים. כבר 
בזמנים קדומים הוקמו מרחצאות במקום, 
בשל סגולותיהם של המים בריפוי מחלות 
עור. השימוש במרחצאות נמשך מתקופת 
המשנה עד למאה התשיעית, וחודש 
במאה ה-20. במקום נמצאו שרידים של 
מרחצאות מפוארים מהתקופה הרומית, 
שרידי בית כנסת מהמאה החמישית 
ורצפת פסיפס מפוארת ויחידה במינה. 
בשנים תש"ד-תשכ"ז )1944-1967( פעל 
במקום המלון "מרפא" בבעלות משותפת 
יהודית-ערבית של זאב ספיר ומשפחת 
נדיף. כיום כולל אתר חמת גדר מרחצאות 

מרפא, ספא, חוות תנינים ופינות חי.  

חורבות המרחצאות הרומיים
)אתר חמת גדר - הנהלת אתר חמת גדר(

מסכת

הוריות
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תקרית אל חמה
לאחר מלחמת השחרור השתלטו 
הסורים על אזור חמת גדר, למרות 
שהוא היה אמור להיכלל בשטחה של 
מדינת ישראל. בכ"ז אדר ב תשי"א 
)4.4.1951( ניסתה ישראל לממש את 
ריבונותה בחמת גדר ושלחה לאתר 
שוטרים,  במדי  חיילים  של  מחלקה 
בפיקוד קצין משטרה, כדי להפגין נוכחות 
במקום. הכוח יצא לדרכו ממשטרת צמח 
בשני כלי רכב. במבואות אל-חמה יצאו 
לקראת חיילי הכוח חיילים סוריים, 
וקראו להם לסגת מיד. הכוח סירב 
והמשיך בדרכו. הסורים פתחו באש. 
כלי הרכב הסתובבו כדי לחזור, רכב 
אחד הצליח לשוב לאחור אך השני 
נתקע באמצע הכביש. במטח היריות 
נהרגו שבעה לוחמים, שלושה נפצעו 
בוצעה  לכך  בתגובה  ואחד נשבה. 
למחרת היום פעולת תגמול על ידי חיל 

האוויר הישראלי.

מן ההיסטוריה

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת הוריות ג'-ד'

ְכָחה ְלָטעּות ין ׁשִ ל ּבֵ ף ד': ַהֶהְבּדֵ ּדַ

ר ַלֲעבֹור ַעל ִאיּסּור ְמסּוָּים,  ּמּוּתָ ין הֹוָרה ׁשֶ ית ּדִ ִאם ּבֵ ף ַהּקֹוֵדם ָלַמְדנּו ׁשֶ ּדַ ּבַ
ן. ְרּבָ טּוִרים ִמּקָ ְורֹוב ַהְּיהּוִדים ָעְברּו ַעל ָהִאיּסּור ְלִפי הֹוָרָאָתם - ֵהם ּפְ

ָכל ִמְקֶרה ִהיא  ּלֹא ּבְ ֲהָלָכה זֹו, ׁשֶ ָרִטים ֲחׁשּוִבים ּבַ ה ִנְלַמד ּפְ ף ַהּזֶ ּדַ ּבַ
ֶנֶאְמָרה.

מֹור  ין הֹוִציא הֹוָדָעה שֵמַהּיֹום לֹא ָצִריְך ִלׁשְ ִאם ָקָרה ִמְקֶרה ּוֵבית ּדִ
ְמפֹוָרׁש  תּוב ּבִ ּכָ ֶ ַכח ֶאת ַמה ּשׁ א הּוא ׁשָ ת,  ֵאין זֹו ָטעּות, ֶאּלָ ּבָ ׁשַ
י  ה ֲעֵבָרה ַעל ּפִ ָעׂשָ ת. ִמי ׁשֶ ּבָ ַ מֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ ִריְך ִלׁשְ ּצָ ּתֹוָרה ׁשֶ ּבַ
י הֹוָרָאה זֹו ֵאיָנּה נֹוַבַעת  את, ּכִ ין ַחָּיב ְלָהִביא ַחּטָ ית ּדִ ל ּבֵ הֹוָרָאה זֹו ׁשֶ
יר ִאיּסּור  ל ָטעּות הּוא הֹוָרה ְלַהּתִ ׁשֶ ְכָחה. ַרק ִאם ּבְ ִ א ִמּשׁ עּות ֶאּלָ ִמּטָ

את. ן ַחּטָ ֵאין ָצִריְך ְלָהִביא ָקְרּבַ

הֹוָרָאתֹו  ין ֵאינֹו עֹוֵקר ּבְ ית ּדִ לֹוַמר: ּבֵ ְפָרֵטי ֲהָלָכה. ּכְ ַמִהי ָטעּות? ָטעּות ּבִ
ל, ִאם הּוא ָאַמר:  יר. ְלָמׁשָ ְפָרט ְמסּוָּים הּוא ַמּתִ א ּבִ ל ַהֲהָלָכה ֶאּלָ ֶאת ּכָ
ִמְקֶרה ֶזה  ת. ּבְ ּבָ ַ ּשׁ ר ַלֲחרֹוׁש ּבַ ת, ֲאָבל ֵמַהּיֹום מּוּתָ ּבָ מֹור ׁשַ ַחָּיִבים ִלׁשְ
י ֲהָלָכה ַאַחת  א ָטָעה ְלַגּבֵ ת ֶאּלָ ּבָ ַ ל ִמְצַות ַהּשׁ הּוא לֹא ָעַקר ֶאת ּכָ
ין  ית ּדִ ֵני הֹוָרַאת ּבֵ ת ִמּפְ ּבָ ַ ּשׁ ת. ִאם רֹוב ַהְּיהּוִדים ָחְרׁשּו ּבַ ּבָ ֵמִהְלכֹות ׁשַ

ָגגֹות. ִהְלכֹות ׁשְ "ם ּבְ ְך ּפֹוֵסק ָהַרְמּבַ ן. ּכָ ְרּבָ טּוִרים ִמּקָ ֵהם ּפְ

ָטעּות הֹוָרה ֲהָלָכה ּבְ ין ׁשֶ ית ּדִ ף ג': ּבֵ ּדַ

ָטעּות  ין הֹוָרה ּבְ ית ּדִ ּבֵ ִמְקֶרה ׁשֶ ֶכת עֹוֶסֶקת ּבְ ּסֶ ּמַ ַהֲהָלָכה ָהִראׁשֹוָנה ּבַ
ין טֹוֶעה,  ית ּדִ ּבֵ יר ֶאת ֶאָחד ֵמִאיּסּוֵרי ַהּתֹוָרה, ְוָהָעם לֹא ָיַדע ׁשֶ ְלַהּתִ
ָטעּות  ין הֹוָרה ּבְ ית ּדִ ל, ּבֵ ְדָבָריו ְוָעַבר ַעל ָהִאיּסּור. ְלָמׁשָ ה ָהָעם ּכִ ְוָעׂשָ
ין ְוָאְכלּו ֶאת  יבּו ְלֵבית ּדִ ם ְמסּוָּים, ְורֹוב ַהְּיהּוִדים ִהְקׁשִ ר ֶלֱאכֹול ּדָ ּמּוּתָ ׁשֶ
א ׁשֹוֵגג.  ב ֵמִזיד ֶאּלָ ם ֵאינֹו ֶנְחׁשָ ָאַכל ֶאת ַהּדָ י ׁשֶ ּמִ ּמּוָבן ׁשֶ ם. ּכַ אֹותֹו ּדָ
ן  ׁשֹוֵגג ַעל ִאיּסּור ִמן ַהּתֹוָרה? ָעָליו ְלָהִביא ָקְרּבַ ל ָהעֹוֵבר ּבְ ינֹו ׁשֶ ַמה ּדִ
ָהִביא  טּור ִמּלְ ֹוֵגג ּפָ י ַהּשׁ ִמְקֶרה ֶזה ַהּתֹוָרה קֹוַבַעת ּכִ את. אּוָלם ּבְ ַחּטָ
ִריְך ְלָהִביא  ּצָ עּות הּוא ׁשֶ הֹוָרה ֶאת ַהּטָ ין ׁשֶ את ּוֵבית ּדִ ן ַחּטָ ָקְרּבַ

את. ן ַחּטָ ָקְרּבַ
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ָעה ף ו': הֹוָרַאת ׁשָ ּדַ

ָעה" ִהיא הֹוָרָאה ַלֲעבֹור ַעל ֶאָחד ֵמִאיּסּוֵרי ַהּתֹוָרה ִלְזָמן  "הֹוָרַאת ׁשָ
הּוא ְנִביא ֱאֶמת, ֵיׁש ַסְמכּות ְמיּוֶחֶדת ְלהֹורֹות  ָּידּוַע ׁשֶ ְמסּוָּים. ִלְנִביא ה' ׁשֶ
ִמְקִרים ְמיּוָחִדים ַלֲעבֹור ַעל ִאיּסּור ְמסּוָּים ִמן ַהּתֹוָרה. ַאַחת ֵמהֹוָראֹות  ּבְ
אֹוָתּה  ְרֶמל. ּבְ ַהר ַהּכַ ִביא ּבְ ָתה ַעל ְיֵדי ֵאִלָּיהּו ַהּנָ ָעה ַהְמפּוְרָסמֹות ֶנֶעׂשְ ָ ַהּשׁ
נֹות  ְרּבָ קּוָפה רֹוב ָהָעם ָעַבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוֵאִלָּיהּו ָעַרְך ֶאת ַהְקָרַבת ַהּקָ ּתְ
ַח, ְועֹוְבֵדי ָהֱאִליִלים ֶהֱעלּו  ן עֹוָלה ַעל ִמְזּבֵ ְרֶמל, הּוא ֶהֱעָלה ָקְרּבַ ַעל ַהר ַהּכַ
ַמִים ַעל  ָ ר ָיְרָדה ֵאׁש ִמן ַהּשׁ ֲאׁשֶ ֶהם. ּכַ ּלָ ַח ׁשֶ ן ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ַעל ִמְזּבֵ ָקְרּבָ

ְתׁשּוָבה. ה' הּוא ָהֱאלֹוִקים ְוָחְזרּו ּבִ ּלֹו, ָראּו ַהּכֹל ׁשֶ ן ָהעֹוָלה ׁשֶ ָקְרּבַ

ָאסּור ְלַהְקִריב  ֵני ׁשֶ ְרֶמל ָהְיָתה ִאיּסּור, ִמּפְ ַהר ַהּכַ ן ָהעֹוָלה ּבְ ַהְקָרַבת ָקְרּבַ
יר ַלֲעבֹור  ָעה ְלַהּתִ הֹוָרַאת ׁשָ ר ּבְ ִביא מּוּתָ ׁש. ַאְך ַלּנָ ְקּדָ נֹות ִמחּוץ ְלֵבית ַהּמִ ָקְרּבָ
ָרֵאל. ק ֶאת ַעם ִיׂשְ ֵדי ְלַחּזֵ ַמִים ּכְ ם ׁשָ ה זֹאת ְלׁשֵ ַעל ִאיּסּור, ִאם הּוא עֹוׂשֶ

מתולדותיו

זאב ספיר
)נולד תר"ס-תשמ"ד, 1984-1900(

ממקימי  יזם,  היה  ז"ל  ספיר  זאב 
ממגורות התבואה בחיפה ויוזם הקמת 
מלון "מרפא" בחמת גדר. ספיר נולד 
ברוסיה ועלה לארץ בגיל 8, לימים קיבל 
משרה אצל הברון רוטשילד במושבה 
ראש פינה ושם הקים משפחה. בשנת 
תרפ"ו )1926( עבר לחיפה והקים שם 
ממגורות גדולות לתבואה, שלימים 
ייקראו "ממגורות דגון". בשנת תש"ב 
)1942( יזם ספיר את הקמת בית מלון 
גדר,  חמת  היום  באל-חמה,  מרפא 
והשקיע בו סכומי עתק. המלון פעל 
בהצלחה כשנתיים, אך אז נאלץ ספיר 
לעזוב את המקום בשל המתיחות בין 
בידי  והמלון נשאר  יהודים לערבים, 

שותפו נדיף. אחרי 
ששת  מלחמת 
הימים ביקש ספיר 
 , ן ו למל ר  ו לחז
שנשמר ללא פגע 
כל אותו הזמן, אך 
מקרקעי  מינהל 
ישראל החליט כי 
במקום  זכויותיו 

זאב ספיראינן בתוקף.
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ָגִדים" ה ּבְ ף ז': "ּכֵֹהן ָמׁשּוַח" ו"ְמרּוּבֶ ּדַ

א  את ְרִגיָלה, ֶאּלָ דֹול ָעַבר ַעל ִאיּסּור, ֵאין הּוא ֵמִביא ַחּטָ ר ּכֵֹהן ּגָ ֲאׁשֶ  ּכַ
ֶכת ְזָבִחים. ַמּסֶ יִנים ְמיּוָחִדים ַהְמפֹוָרִטים ּבְ ֵּיׁש ָלּה ּדִ יַח" ׁשֶ את ּכֵֹהן ָמׁשִ "ַחּטַ

יַח"? ַמהּו "ּכֵֹהן ָמׁשִ

דֹול: רּוּיֹות ְלַמּנֹות ּכֵֹהן ּגָ י ֶאְפׁשָ ּתֵ ַקָּימֹות ׁשְ

ָחה  ׁשְ ֶמן ַהּמִ ׁשֶ ִחים ֶאת ַהּכֵֹהן ּבְ לֹוַמר, מֹוׁשְ רּות ַאַחת: "ּכֵֹהן ָמׁשּוַח". ּכְ ֶאְפׁשָ
דֹול. נּו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ִנְהֶיה ּכֵֹהן ּגָ ה ַרּבֵ ה ֹמׁשֶ ָעׂשָ ׁשֶ

מֹוַנת  לֹוַמר, ַהּכֵֹהן לֹוֵבׁש ֶאת ׁשְ ָגִדים". ּכְ ה ּבְ ִנָּיה: "ְמרּוּבֶ רּות ׁשְ ֶאְפׁשָ
ׁש, ְוָכְך הּוא  ְקּדָ ֵבית ַהּמִ דֹול, ְועֹוֵבד ֲעבֹוָדה ּבְ ל ַהּכֵֹהן ַהּגָ ה ׁשֶ הּוּנָ ְגֵדי ַהּכְ ּבִ
ָחה. ׁשְ ֶמן ַהּמִ ְגַנז ׁשֶ ּנִ ׁשּו, ַאֲחֵרי ׁשֶ ּמְ ּתַ רּות ַהּזֹו ִהׁשְ ֶאְפׁשָ דֹול. ּבָ ה ְלֹכֵהן ּגָ ִמְתַמּנֶ

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

ה" ף ה': "ֶהָחֵצר ַהֲחָדׁשָ ּדַ

ָפט  ֶלְך ְיהֹוׁשָ ְתקּוַפת ַהּמֶ י ּבִ ר ּכִ ֶרק כ', ְמסּוּפָ ְבֵרי ַהָּיִמים ב', ּפֶ ֵסֶפר ּדִ ּבְ
ֶלְך  ָפט, ְוַהּמֶ ֶלְך ְיהֹוׁשָ ְלָחָמה ַעל ַהּמֶ ֵני מֹוָאב ּוְבֵני ַעּמֹון ַלּמִ צּו ּבְ ִהְתַקּבְ

ה". ל "ִלְפֵני ֶהָחֵצר ַהֲחָדׁשָ ּלֵ אּו ְלִהְתּפַ ִהְכִריז צֹום ְוַהּכֹל ּבָ

יָרה ֵהיָכן ָהָיה אֹותֹו ָמקֹום ּוַמּדּוַע ָקְראּו לֹו  ַדף ֶזה ַמְסּבִ ְלֶמֶדת ּבְ ָמָרא ַהּנִ ַהּגְ
ין ְוָכְך הּוא  ּדִ ִמְקֵוה ָטֳהָרה ּכַ ל ָטֵמא ָצִריְך ִלְטּבֹול ּבְ ה". ּכָ "ֶהָחֵצר ַהֲחָדׁשָ
ָבִרים נֹוָסִפים,  ְפֵני ֵכן ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ּדְ ּלִ ִנְטָהר ִמּטּוְמָאתֹו. ֵיׁש ְטֵמִאים ׁשֶ
ֵמא, הּוא ֵאיֶנּנּו ָטהֹור  ּטֹוֵבל ַהּטָ ׁשֶ ֵמִאים ְצִריִכים ִלְטּבֹול. ּכְ ל ַהּטְ ּסֹוף ּכָ ֲאָבל ּבַ
ַבל ִנְקָרא  ּטָ ה ׁשֹוַקַעת. ָלֵכן, ָטֵמא ׁשֶ ַהַחּמָ ׁשֶ סֹוף ַהּיֹום, ּכְ א ַרק ּבְ ְלַגְמֵרי ִמָּיד, ֶאּלָ
ַּיֲעבֹור ַהּיֹום, ְוָאז ִיְהֶיה ָטהֹור ְלַגְמֵרי. ין ׁשֶ "ְטבּול יֹום" - הּוא ָטַבל, ַאְך הּוא ַמְמּתִ

ֵנס  ר לֹו ְלִהיּכָ ׁש, ַאְך מּוּתָ ְקּדָ ֵנס ְלֵבית ַהּמִ אי ְלִהיּכָ ַ ין ּתֹוָרה, הּוא ֵאינֹו ַרּשׁ ִמּדִ
ם  ֵנס ּגַ בּול יֹום לֹא ִיּכָ ּטְ ְזרּו ׁשֶ ׁש. ֲחַז"ל ּגָ ְקּדָ ית ַהּמִ ַטח ּבֵ ִית ַעד ׁשֶ ְלַהר ַהּבַ
ה  ׁשָ ִהְתַחּדְ ה" - ֶהָחֵצר ׁשֶ ִית "ֶהָחֵצר ַהֲחָדׁשָ ִית. ָלֵכן ִנְקָרא ַהר ַהּבַ ְלַהר ַהּבַ

ֶכת ְיָבמֹות. ַמּסֶ "י ּבְ י ַרׁשִ ְך ַעל ּפִ ְבֵרי ֲחָכִמים. ּכָ ּה ֲהָלָכה ִמּדִ ּבָ
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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

ה ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו  ִמיִני ָקָרא ֹמׁשֶ ְ ּיֹום ַהּשׁ הפרשה פותחת בפסוק: "ַוְיִהי ּבַ
ָרֵאל". ּוְלִזְקֵני ִיׂשְ

על כך שאלו חז"ל שתי שאלות:
א.  מהו אותו היום השמיני?

ב. מדוע היה צורך לקרוא גם לזקני ישראל - הרי לכאורה מספיק 
היה לקרוא רק למשה ולאהרון?

התשובה לשאלה הראשונה היא שלאחר שהוקם המשכן, החלו שבעת 
ימי המילואים, בהם הקריבו משה, אהרן ובניו קרבנות מיוחדים כדי לחנוך 
את המשכן ולהיכנס לעבודתו. ביום השמיני, לאחר שבעת ימים אלה, 
נשלם סדר הקרבנות שהורה עליו ה', ואז ירדה אש מן השמים והתגלה 

שה' שוכן במשכן. יום זה היה בראש חודש ניסן.
התשובה לשאלה השנייה היא שהקב"ה קרא לזקני ישראל כדי להודיע 
להם שאהרון משמש ככהן גדול על פי רצונו ודבריו של הקב"ה בעצמו, 
 ושלא תעלה מחשבה בליבם שמא אהרון נכנס מעצמו בלי שנבחר לכך. 

רּוּיֹות ְלַמּנֹות ּכֵֹהן  י ֶאְפׁשָ ּתֵ א. מהן ׁשְ
דֹול? ּגָ

ָעה"? ב. מהי "הֹוָרַאת ׁשָ

ה"? ג. מהי "ֶהָחֵצר ַהֲחָדׁשָ

דבר תורה לשולחן שבת

70

1996/תשנ״ו
מבצע ענבי זעם

מבצע "ִעְנֵבי ַזַעם" נערך בדרום לבנון בתאריכים 11-27 באפריל 
1996. הרקע למבצע היה ירי ממושך של קטיושות ורקטות בידי 
ארגון חזבאללה לעבר יישובים ישראלים בצפון, וכן התגברות פיגועי 
ההתאבדות והפגיעות בחיילי צה"ל. בתגובה לכך החליטה הממשלה 
לצאת למבצע, במהלכו תקף חיל האוויר מטרות של חזבאללה 
בבקעא ובביירות. בנוסף הופעלו כוחות תותחנים, שריון וכוחות של 
חיל הים, וכן כוחות מיוחדים של צה"ל שפעלו בעומק לבנון במבצעים 
חשאיים. מאות מטרות של החזבאללה 
הופצצו בידי חיל האוויר והתותחנים, חיל הים 
הטיל הסגר ימי על חופי לבנון, ותושבי דרום 
לבנון נמלטו צפונה. במהלך המבצע המשיך 
חזבאללה לירות קטיושות לעבר ישראל. 
המבצע הסתיים בחתימת הסכם הבנות חדש 

בין ישראל, סוריה ולבנון.

שנ״ו
ת

/1996

שנה למדינת ישראל

מסוק מדגם בלק הוק מרחף מעל נגמ"ש במהלך מבצע 
)OHAYON AVI ,ענבי זעם' )אוסף התצלומים הלאומי'

מי אני?

אדם שחובל בחברו במזיד, חייב לשלם לו חמישה 
תשלומים: נזק, צער, ריפוי, שבת ובושת. סכום 
התשלומים נקבע לפי מידת הפגיעה ושיקולים 
אחרים. יש מצבים בהם חייב המזיק לשלם רק 

חלק מהתשלומים.

יש לי מושג | חמישה תשלומים !

*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.

1. שמי הפרטי – חיית טרף, ושם משפחתי – 
אבן יקרה. מי אני?

2. המילה הראשונה בשמי היא מילה נרדפת 
לכעס, והמילה השנייה – מחיצה. מי אני? 

3. עשיתי עבירה ולא התחייבתי קרבן. מי אני? 


