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דַּ ף ב'ַ :מ ֶּסכֶ ת זְ ָב ִחים

ַמ ֶּסכֶ ת זבחים

ַמ ֶּס ֶכת זְ ָב ִחים ִהיא ַה ַּמ ֶּס ֶכת ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה
בְּ ֵס ֶדר ֳק ָד ׁ ִשיםַ .מ ֶּס ֶכת זְ ָב ִחים עוֹ ֶס ֶקת בְּ ִע ָ ּ
ּובאוֹ ֶפן
יקר בְּ ָק ְרבָּ נוֹ ת ְ
ַה ְק ָר ָב ָתםּ ְ .ב ַמ ֲהלַ ְך ַה ַּמ ֶּסכֶ ת נִ לְ ַמד ַעל ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך לַ ֲח ׁשוֹ ב ְ ּב ֵעת
ַה ְק ָר ַבת ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ַוְעל ַמ ֲח ׁ ָשבוֹת ׁ ֶש ָאסּור לַ ֲח ׁשוֹב; נִ לְ ַמד ַעל סּוגֵ י ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹת;
ַעל ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶש ִה ְת ָע ְרבּו ֵאלּ ּו ָ ּב ֵאלּ ּו וָ עוֹ דַ .ה ָ ּ
"ק ְרבָּ ן" ְמכּו ֶּנה ָ ּכ ְך ִמ ּ ְפנֵ י
ׁ ֶשהּוא
"מּוק ָרב" ַעל ַה ִּמזְ בֵּ ַחַ .ה ָ ּק ְרבָּ נוֹ ת ֵהם
ְ
ּומן ַהדּ וֹ ֵמם:
ִמן ַה ַחיִ ,מן ַה ּצוֹ ֵמ ַח ִ
ַחיּ ַ :ב ֲעלֵ י ַחּיִ ים.
צוֹ ֵמ ַחִ :ח ָּיטהֶ ׁ ,ש ֶמן וָ עוֹד.
דּ וֹ ֵמםַ :ה ַּמיִ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְּסכּו ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ְ ּב ַחג
ַה ּסּוכּ וֹ ת ,וְ ַה ֶּמלַ ח ׁ ֶש ָ ּנ ְתנּו ַעל ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת.
הּוק ְרבּו ִמן ַה ַחי ְקרּויִ ים "זְ ָב ִחים"
ַה ָ ּק ְרבָּ נוֹ ת ׁ ֶש ְ
אוֹתםַ .ה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹת ַה ָ ּב ִאים
אוֹתםָ ׁ ,ש ֲחטּו ָ
ִ ּכי זָ ְבחּו ָ
"מנָ חוֹ ת"ּ ִ ,כי ֵה ִביאּו אוֹ ָתם
ִמן ַה ּצוֹ ֵמ ַח ְקרּויִ ים ְ
"מנְ ָחה לַ ה'" ַ -מ ָּתנָ ה לַ ה'.
ִ

דַּ ף ג' :זְ ָב ִחים ׁ ֶש ִּנזְ ְ ּבחּו ׁ ֶשלּ ֹא לִ ׁ ְש ָמן
ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ָה ִר ׁ
"כל ַה ְּז ָב ִחים ׁ ֶש ִּנזְ בְּ חּו
אשוֹ נָ ה בַּ ַּמ ֶּס ֶכת ּפוֹ ַת ַחת בַּ ִּמ ׁ ְש ּ ָפטּ ָ :
ׁ ֶשלּ ֹא לִ ׁ ְש ָמן ְ ּכ ׁ ֵש ִריםֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶשלּ ֹא ָעלּו לַ בְּ ָעלִ ים לְ ׁ ֵשם חוֹ ָבה".
ָמה ַה ַ ּכּוָ נָ ה "זְ ָב ִחים ׁ ֶש ִּנזְ בְּ חּו ׁ ֶשלּ ֹא לִ ׁ ְש ָמן"? נִ לְ ַמד זֹאת ַעל ֵיְדי ַמ ֲע ֶ ׂ
שהָ :א ָדם
אוֹחז ְ ּב ֶח ֶבל ׁ ֶש ֵאלָ יו ָק ׁשּור ֶּכ ֶב ׂ
ש ָּת ִמים ֶ ּבן
ִה ִ ּג ַיע לִ יר ׁ ָּושלַ יִם ְ ּב ִה ְת ַר ְ ּג ׁשּות ַר ָ ּבהֵ ,
ׁ ָשנָ ה ָ -ק ְר ַ ּבן ָהעוֹ לָ ה ׁ ֶש ִה ְקדִּ ׁיש .הּוא ִמ ְת ָק ֵרב לְ ַהר ַה ַ ּביִת ,כּ ֲֹהנִ ים בּ ְוֹד ִקים ִאם
מוֹסר ֶאת ַה ָ ּק ְר ָ ּבן לִ ׁ ְש ִח ָיטהּ ָ .ב ֲעזָ ָרה ׁ ֶשל ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
ֵאין מּום ַ ּב ָ ּק ְר ָ ּבן ,וְ הּוא ֵ
"ה ְמ ׁ ֵש ְך ְ ּב ַב ָ ּק ׁ ָשה
אוֹמר לְ כ ֵֹהן ַא ֵחרַ :
ׁש ֲוֹח ִטים ֶאת ַה ָ ּק ְר ָ ּבן וְ הּוא ׁש ֵוֹמ ַע ׁ ֶש ַה ּׁש ֵוֹחט ֵ
ֶאת ֲעבוֹדוֹת ָק ְר ַ ּבן ַה ׁ ְשלָ ִמים ַה ֶּזה"ָ .מה ׁ ֶש ָ ּק ָרה זֶ ה ׁ ֶש ׁ ָש ֲחטּו ָק ְר ַ ּבן עוֹ לָ הַ ,א ְך
"אנִ י ְמ ַקּיֵם ָּכ ֵעת ִמ ְצוַת ׁ ְש ִח ַיטת ָק ְר ַ ּבן
ַה ּׁש ֵוֹחט ָח ׁ ַשב ְ ּבלִ יבּ וֹ ְ ּב ֵעת ַה ּׁ ְש ִח ָיטהֲ :
"שלּ ֹא לִ ׁ ְשמוֹ"ּ ִ ,כי ָעלָ יו לִ ׁ ְשחוֹט ֶאת ַה ָ ּק ְר ָ ּבן "לִ ׁ ְשמוֹ",
ׁ ְשלָ ִמים"ַ .ה ָ ּק ְר ָ ּבן נִ ׁ ְש ַחט ׁ ֶ
ְ
לְ ׁ ֵשם אוֹתוֹ ָק ְרבָּ ןַ .על ָּכך ּפ ֶוֹס ֶקת ַה ִּמ ׁ ְשנָ הַ :ה ָ ּק ְרבָּ ן ָ ּכ ׁ ֵשרֶ ,א ְפ ׁ ָשר לִ זְ רוֹק
ֶאת דָּ מוֹ ּולְ ַה ְק ִריבוֹ ַעל ַה ִּמזְ בֵּ ַחַ ,א ְך אוֹתוֹ ָא ָדם ָצ ִר ְ
יך לְ ָה ִביא ָק ְרבָּ ן ַא ֵחר
"ה ֵרי
ִ ּכי ל ֹא ִה ְת ַקּיְ ָמה ָ
חוֹבתוֹ לְ ָה ִביא ָק ְרבַּ ן עוֹ לָ ה .זֹאתִ ,אם ָה ָא ָדם ִה ְת ַחּיֵב ֲ
ְ
זוֹ
"ה ֵרי ְ ּב ֵה ָמה ָק ְר ָ ּבן",
חוֹבתוַֹ .אך ִאם ִה ְת ַחּיֵבֲ :
ָעלַ י ָק ְר ָ ּבן" וְכָ ֵעת ל ֹא ִה ְת ַמ ְּל ָאה ָ
ֵאינוֹ ָצ ִר ְיך לְ ָה ִביא ָק ְר ָ ּבן ַא ֵחרִּ ,כי ִה ְת ַחּיֵב ַרק ֶאת ַה ְ ּב ֵה ָמה ַהזּוֹ.
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"שמעון אחי עזריה אומר :שחטן לשם גבוה מהם
 כשרין ,לשם נמוך מהן  -פסולין"לשנויי – לשנות
מעלייתא – מעולה

הסבר :שמעון אחי עזריה אומר ,שאם שחטו בטעות
קרבן לשם קרבן אחר ,אם זה לשם קרבן שגבוה
במעלתו יותר ממנו – הקרבן כשר ,ואם זה לשם
קרבן נמוך יותר – הוא פסול.
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דַּ ף ד'ַ :א ְר ַ ּבע ֲעבוֹ דוֹ ת ַה ָ ּק ְר ָ ּבן
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָא ָדם ֵמ ִביא ְ ּב ֵה ָמה לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשְּ ,כ ֵדי לְ ַה ְק ִר ָיב ּה ְּכ ָק ְר ָ ּבןׁ ,שו ֲֹח ִטים
יִכנֵ ס
אוֹ ָת ּהָ ,וְאז ַהכּ ֲֹהנִ ים ַמ ִ ּנ ִיחים ְּכלִ י לְ יַ ד ַצּוַאר ַה ְ ּב ֵה ָמה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַהדָּ ם ָּ
"מזְ ָרק".
לְ תוֹ ְך ַה ְּכלִ יַ .ה ְּכלִ י ַה ֶּזה נִ ְק ָרא ִ
ְ
ְ
"מזְ ָרק"? ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַא ַחר ָּכך ָהיָ ה ַהכּ ֵֹהן הוֹ לֵ ך ֶאל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח
ַמדּ ַּוע ָק ְראּו לוֹ ִ
(קירוֹ ת) ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח.
ַּומ ֶּזה (זוֹ ֵרק) ִמן ַהדָּ ם ׁ ֶש ַ ּב ְּכלִ י ַעל דָּ ְפנוֹ ת ִ
יֵ ׁש ַא ְר ַ ּבע ֲעבוֹ דוֹ ת ׁ ֶש ְּק ׁשּורוֹ ת לְ ַה ְק ָר ַבת ַה ָ ּק ְר ָ ּבן.
יטה"  -לִ ׁ ְשחוֹ ט ֶאת ַה ָ ּק ְר ָ ּבן.
"ש ִח ָ
אְ ׁ .
"קבָּ לָ ה" -לְ ַק ֵ ּבל ֶאת ַהדָּ ם.
בַ .
ג" .הוֹ לָ ָכה"  -לְ הוֹ לִ ְ
יך ֶאת ַהדָּ ם ֶאל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח.
ד" .זְ ִר ָיקה"  -לִ זְ רוֹק ֶאת ַהדָּ ם ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח.
ֶאת ָּכל ֲעבוֹ דוֹ ת ַה ָ ּק ְר ָ ּבן יָ כוֹ ל לַ ֲעשׂוֹ ת כּ ֵֹהן ִ ּבלְ ַבד ,אּולָ ם ֶאת ֲעבוֹ ַדת
ַה ּׁ ְש ִח ָיטה יָ כוֹ ל לְ ַב ֵ ּצ ַע ַ ּגם יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל.

דַּ ף ה'ִ ׁ :ש ְמעוֹ ן ֲא ִחי ֲעזַ ְריָ ה
"ש ְמעוֹ ן ֲא ִחי ֲעזַ ְריָ ה".
ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ְמ ַצּיֶ נֶ ת ֲהלָ כָ ה ׁ ֶש ָא ַמרִ ׁ :
יֵ ׁש ַּת ָ ּנ ִאים ׁ ֶש ִ ּנ ְק ְראּו ִ ּב ׁ ְש ָמם ִ ּבלְ ַבדְּ ,כגוֹ ןַ :ר ָ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל וָ עוֹ ד ,וְ יֵ ׁש ַּת ָ ּנ ִאים
ׁ ֶש ִ ּנ ְק ְראּו ַ ּגם ְ ּב ׁ ֵשם ֲאבוֹ ֵת ֶיהםְּ ,כגוֹ ן"ַ :ר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל"ַ ,א ְך ֵאין
"ש ְמעוֹ ן ֲא ִחי ֲעזַ ְריָ ה"ַ .מדּ ַּוע ֶ ּב ֱא ֶמת
עוֹ ד ַּת ָ ּנא ׁ ֶש ִּזיהּו אוֹ תוֹ לְ ִפי ָא ִחיוַ ,רק ׁ ִ
הּוזְ ַּכר ָא ִחיו?
ּופר ׁ ֶש ּׁ ְשנֵ י ָה ַא ִחים ַה ָ ּללּו ָע ְרכּו
ַר ׁ ִש"י ְמ ָפ ֵר ׁש ִּכי ְ ּב ַמ ֶּסכֶ ת סוֹ ָטה ְמס ּ ָ
ֵ ּבינֵ ֶיהם ֶה ְס ֵּכם ׁ ֶש ֲעזַ ְריָ ה יִ ְד ַאג לְ ַפ ְרנָ ָסתוֹ ׁ ֶשל ׁ ִש ְמעוֹ ןִּ ,וב ְתמ ָּורה לְ כָ ךְ
הּוא יִ זְ ֶּכה ְ ּב ֵחלֶ ק ִמן ַה ּ ָ ׂ
ימּוד ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשלּ וֹ  .זֶ הּו
שכָ ר ׁ ֶשּיְ ַק ֵ ּבל ׁ ִש ְמעוֹ ן ַעל לִ ּ
ְ
ֶה ְס ֵּכם ִי ּ ָ ׂ
ששכָ ר ּוזְ בּולּון ַה ּמ ָּּוכר ו ְַהּיָ ד ַּוע .לְ ִפיכָ ך זָ כָ ה ֲעזַ ְריָ ה ׁ ֶש ָא ִחיו ַה ַּת ָּנא
"ש ְמעוֹ ן ֲא ִחי ֲעזַ ְריָ ה".
זּוהה ַעל ּ ִפי ׁ ְשמוֹ ִ ׁ ,
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְמ ֶ

מן ההיסטוריה
הקמת החברה להגנת הטבע
החברה להגנת הטבע הוקמה בשנות
ה ,50-בתגובה לתוכנית לייבש את אגם
החולה .כמה עשרות אנשי מחקר וחובבי
טבע חששו מהפגיעה שתגרום התוכנית
לטבע באצבע הגליל ,והתאגדו יחד
להקמת החברה להגנת הטבע ,שתרכז
את הפעילויות השונות בתחום שמירת
הטבע .בראש התנועה עמדו פרופ' אמוץ
זהבי ועזריה אלון .אגם החולה אמנם יובש
בסופו של דבר ,אך מאז המשיכה החברה
להגנת הטבע לפעול ולהיאבק למניעת
פגיעות בטבע בארץ ישראל .במהלך
השנים הובילה החברה להגנת הטבע
מאבקים סביבתיים רבים ,כשהמפורסם
והמוצלח ביניהם היה המבצע להגנת
פרחי הבר בישראל ,שבעקבותיו הפסיקו
אזרחי ישראל לקטוף פרחי בר .מבצע
נוסף שהצליח היה קמפיין החופים ,שנמשך
שבע שנים ,והוביל לחקיקת חוק החופים
המגן על הסביבה בחופי הים של ישראל.

דַּ ף ו'ַ :ה ְחלָ ַפת ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת
ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ָטר ִה ׁ ְש ִאיר ַצּו ָָאה
"ה ְקדַּ ׁ ְש ִּתי ָק ְר ָ ּבן
ָּוב ּה ָּכ ַתבִ :
וְ הּוא נִ ְמ ָצא בֶּ ָח ֵצרָ .א ָּנא
ַט ּ ְפלּו בּ וֹ לְ ִפי ַה ֲהלָ ָכה".
ֶ ּב ָח ֵצר ָע ַמד ֶּכ ֶב ׂ
ש ָרזֶ ה ׁ ֶש ַעל
"ק ְרבַּ ן
ן:
ט
ָ
ַצ ָּוארוֹ ׁ ֶשלֶ ט ָק ָ
ׁ ְשלָ ִמים".
לְ ִפי ַה ֲהלָ כָ ה ְ ּבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה
יכ ים לְ ַה ְק ִר יב ֶא ת
ְצ ִר ִ
"אנִ י רוֹ ֶצה לְ ַה ֲחלִ יף
ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשָ .ע ַמד ַא ַחד ַה ָ ּבנִ ים וְ ָא ַמרֲ :
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החברה להגנת הטבע ,תעודת חבר ,לפני עידן
כרטיסי הפלסטיק ()Wikipedia
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ֶאת ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ְ ּבכֶ ֶב ׂ
ש ְמפ ָּּוטם יוֹ ֵתרֶ ׁ ,שּיִ ְהיֶ ה לִ כְ בוֹ ד ה'".
"ה ֵאינְ ָך יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ָאסּור לְ ַה ֲחלִ יף ָק ְר ָ ּבנוֹ ת?"ַ .ה ּתוֹ ָרה
נִ זְ ַעק ֶא ָחד ֵמ ֶא ָחיוַ :
קוֹב ַעת ׁ ֶש ָאסּור לְ ָה ִמיר= לְ ַה ֲחלִ יףָ ,ק ְר ָ ּבן ׁ ֶשה ְּוקדַּ ׁשִ ,וְאם ֶה ֱחלִ יפּו ְ ׁ -שנֵ ֶיהם
ַ
יִ ְהיּו ָק ְר ָ ּבןּ ַ ,גם ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ָה ִר ׁ
אשוֹ ן וְ גַ ם ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ַה ַּמ ֲחלִ יףָּ .כ ֵעת ַ ּגם ַה ָ ּק ְר ָ ּבן
ׁ ֶשל ַה ּמוֹ ִר ׁיש וְגַ ם ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ׁ ֶש ַא ַחד ַה ָ ּבנִ ים ָר ָצה ׁ ֶשּיִ ְהיֶ ה ִ ּב ְמקוֹ מוְֹ ,קדוֹ ׁ ִשים.
סּוקיםִ ,מ ֶּמ ָּנה
ַהדּ וֹ ד ַה ָ ּגדוֹ ל ִה ְת ָע ֵרב ָוְא ַמר" :יֶ ׁ ְשנָ ּה דְּ ָר ׁ ָשה ְמ ֶ
יּוח ֶדת בַּ ּ ְפ ִ
דָּ ַר ׁש ַרבִּ י ֵמ ִאיר ׁ ֶשבְּ ָק ְרבָּ ן ׁ ֶש ּׁ ְשנֵ י יוֹ ְר ׁ ִשים יָ ְר ׁשּוִ ,אי ֶא ְפ ׁ ָשר לַ ֲעשׂ וֹ ת
מּורה וְ ַה ָ ּק ְרבָּ ן ַה ּׁ ֵשנִ י ֵאינוֹ ָקדוֹ ׁש".
ְּת ָ

דַּ ף ז'ּ ִ :ב ְר ַ ּכת ַהגּ וֹ ֵמל
יבים ְ ּכ ֵדי
ָק ְרבַּ ן ּ
"תוֹ ָדה" ַמ ְק ִר ִ
לְ הוֹ דוֹ ת לַ ָ ּקבָּ "ה .לְ ָמ ׁ ָשלָ ,א ָדם
ׁ ֶש ִה ְפלִ יג ַ ּבּיָ ם ִוְה ִ ּג ַיע ְ ּב ׁ ָשלוֹם לִ ְמחוֹז
ֶח ְפצוֹ ,מו ֶֹדה לַ ה' ַעל ָּכ ְך ׁ ֶשלּ ֹא ָט ַבע
ַ ּבּיָ םָ .א ָדם ׁ ֶש ַה ָ ּנכְ ִרים ָּכלְ אּו אוֹ תוֹ
ְ ּב ֵבית סוֹ ַהר וְ ִה ׁ ְש ַּת ְח ֵרר ֵ -מ ִביא
ָק ְר ַ ּבן ּתוֹ ָדהָ .א ָדם ׁ ֶש ָהיָ ה חוֹ לֶ ה
וְ ִה ְת ַר ּ ֵפא ִמ ַּמ ֲחלָ תוֹ ּ ַ ,גם ֵּכן ֵמ ִביא
ָק ְר ַ ּבן ּת ָוֹדה.
יקנּו
לְ ַא ַחר ׁ ֶש ָח ַרב ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשִּ ,ת ְ ּ
"הגּ וֹ ֵמל",
ֲחזַ "ל לְ ָב ֵר ְך בִּ ְר ַ ּכת ַ
בִּ ְמקוֹ ם ַה ְק ָר ַבת ָק ְרבַּ ן ּתוֹ ָדה.
"מ ֲח ׁ ֶש ֶבת
עוֹד לו ְֹמ ִדים ְ ּב ַדף זֶ ה ַעל ַ
ׁ ִשינּּוי בְּ ָעלִ ים".
"מ ֲח ׁ ֶש ֶבת ׁ ִשינּּוי ְ ּב ָעלִ ים"? כּ ֵֹהן ׁ ֶש ָע ָ ׂ
שה ֶאת ֲעבוֹדוֹת ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ו ְָח ׁ ַשב
ַמ ִהי ַ
ְ ּבלִ יבּ וֹ ֲ :אנִ י עוֹ ֶ ׂ
שה ֶאת ָה ֲעבוֹ דוֹ ת לְ ׁ ֵשם ְרא ֵּובןּ ,ולְ ַב ּסוֹ ף ִה ְת ָ ּב ֵרר ׁ ֶש ָהיָ ה
זֶ ה ָק ְר ָ ּבן ׁ ֶשל ׁ ִש ְמעוֹ ן.

ּובה
דַּ ף ח'ַ :ה ָ ּק ְר ָ ּבן ְמעוֹ ֵרר לָ ׁשּוב ִ ּב ְת ׁש ָ
במ ְצוָ ה צ"ה ַמ ְס ִ ּביר ֶאת ִמ ְצוַ ת ַה ְק ָר ַבת ָק ְר ָ ּבנוֹ ת.
"ס ֶפר ַה ִחינּ ְּוך" ִ
ֵ
"ס ֶפר ַה ִחינ ְ
ּּוך" כּ וֹ ֵתב ְ ּכ ַה ְקדָּ ָמה ׁ ֶש ָ ּכל ַה ִּמ ְצווֹ ת ׁ ֶש ָּנ ַתן ַהבּ וֹ ֵרא יִ ְתבָּ ֵרךְ
ֵ
ְ
יטיב לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדםָּ ,כך נִ ְצ ַטּוִינּו לִ ְבנוֹת ֶאת ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ְּכ ֵדי
נוֹ ֲעדּו לְ ֵה ִ
לִ ְקבּ ַֹע ָמקוֹם ָטהוֹר וְנָ ִקי ׁ ֶשבּ ֹו ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם י ְַת ְּקנּו ֶאת ַמ ֲע ֵ ׂ
ש ֶיהם ו ְֶאת דַּ ְרכֵ ֶיהם.
ֶאת ִענְ יַ ן ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת הּוא ַמ ְס ִ ּביר ׁ ֶש ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָא ָדם חוֹ ֵטאִ ,צי ְּו ָתה אוֹ תוֹ
ַה ּתוֹ ָרה לַ ֲעשׂוֹ ת ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ְּכ ֵדי לַ ֲחזוֹ ר ִ ּב ְת ׁש ָּובה ַעל ֶח ְטאוֹ ָ .עלָ יו לָ ַק ַחת
ָק ְר ָ ּבן וְ לִ ְטרוֹ ַח לַ ֲה ִביאוֹ לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ֶאל ַהכּ ֵֹהןּ ,ולְ ַקּיֵ ם ֶאת ִמ ְצווֹ ת
אוֹ תוֹ ָק ְר ָ ּבןַ .על ֵיְדי ַה ַּמ ֲע ֶ ׂ
שה ַה ֶּזה הּוא ִמ ְתעוֹ ֵרר לְ ָה ִבין ׁ ֶש ָעלָ יו לַ ֲחזוֹ ר
ִ ּב ְת ׁש ָּובה ׁ ְשלֵ ָמה ַעל ָה ֲע ֵב ָרה ַהזּוֹ  ,וְ ׁשּוב ל ֹא יַ ֲע ֶ ׂ
שה אוֹ ָת ּה ִּ -כי ַה ַּמ ֲע ִ ׂ
שים
ְמעוֹ ְר ִרים ֶאת ָה ָא ָדם.

על המפה
שמורת החולה
שמורת החולה נמצאת בדרום עמק
החולה ,והיא שמורת הטבע הראשונה
שהוקמה בארץ ישראל .כאשר הוחלט
לייבש את אגם החולה ,התקבלה החלטה
להשאיר חלק ממנו כשמורת טבע.
השמורה נוצרה באמצעות בניית סוללות
עפר שנועדו לסכור את המים וליצור
אגם מלאכותי ,לאחר שמי האגם המקורי
נוקזו; אולם לאחר מעשה התברר שהמים
חלחלו דרך הסוללות ,האגם התכווץ והמים
הזדהמו .בתשל"א ( )1971נעשה ניסיון
לחדש את הסוללות ולשקם את השמורה,
שהצליח באופן חלקי בלבד .בתשנ"ט
( )1999נעשה ניסיון נוסף שבמהלכו יובש
האגם המרכזי ,אך הוא גרם לנזקים חדשים
לשמורה ולפגיעה בחי ובצומח המקומיים.
בעקבות כך נעשה ניסיון שיקום נוסף
בתשס"ד ( )2004בו החלו להזרים מים
נקיים ,מהירדן שאכן שיפרו את איכות המים
וגרמו להתאוששות קלה במגוון החי ששרד.

שקנאים בשמורת החולה ,נובמבר 2002
(לשכת העיתונות הממשלתית)

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

/2002תשס״ב

/2002תשס״ב

מבצע חומת מגן

מבצע חומת מגן היה מבצע רחב היקף של צה"ל ושירות הביטחון
הכללי בשטחי יהודה ושומרון בשנת תשס"ב ( ,)2002שמטרתו
הייתה לפגוע בתשתיות הטרור הפלסטיני ולעצור את גל הפיגועים.
המבצע יצא לפועל בעקבות חודש "מרץ השחור" ,בו נרצחו אזרחים
וחיילים רבים בפיגועי טרור ,ששיאם היה הפיגוע במלון פארק בנתניה
בליל הסדר ,בו נרצחו  30יהודים .במהלך חומת מגן פעל צה"ל
בעיקר בערים רמאללה,
שכם ,ג'נין ,בית לחם ,חברון,
טול כרם ,קלקיליה ויריחו.
המבצע זכה להצלחה חסרת
תקדים ,בסופו מוגר הטרור
כמעט לחלוטין ונהרסה
רוב התשתית הארגונית של
הרשות הפלסטינית ביהודה
ושומרון.
חיילי צה"ל במהלך מבצע חומת מגן

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

לק ְר ַ ּבן
א .מה הקשר בין ִ ּב ְר ַ ּכת ַהגּ וֹ ֵמל ָ
"תוֹ ָדה"?
ּ

ב .במה ְ ּב ִע ָ ּ
יקר עוֹ ֶס ֶקת ַמ ֶּסכֶ ת זְ ָב ִחים?
"ס ֶפר ַה ִחינ ְ
ּּוך" ֶאת
ג .כיצד ַמ ְס ִ ּביר ֵ
ִמ ְצוַ ת ַה ְק ָר ַבת ָק ְר ָ ּבנוֹ ת?
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

()Israel Defense Forces

חידת ב ל ב ו ל מילים
דבר תורה לשולחן שבת

את ֵּמ ֱאל ֶֹה ָ
יך ֲאנִ י
בפרשה נאמר ִ
"מ ּ ְפנֵ י ֵשׂ ָיבה ָּתקּום וְ ָה ַד ְר ָּת ּ ְפנֵ י זָ ֵקן וְ יָ ֵר ָ
ה'" .מפסוק זה למדו חז"ל שני דברים :לכבד אדם זקן ,גם אם אינו
תלמיד חכם ,ולכבד תלמיד חכם גם אם אינו זקן .כאשר רואים זקן
או חכם יש לקום מפניו לכבודו ,לא לסתור את דבריו ,ועוד .על המשך
את ֵּמ ֱאל ֶֹה ָ
יך ֲאנִ י
הפסוק שאלו המפרשים  -ומדוע נאמר שם" :וְ יָ ֵר ָ
ה'"? עונה על כך רש"י ,שאדם עלול להעמיד פנים שלא ראה את הזקן
והחכם ולא לעמוד מפניהם ,לכן מזהירה התורה שה' יודע את מחשבות
האדם ולא ניתן להסתיר אותן ממנו ,וכך לשונו" :יכול יעצים עיניו כמי שלא
ראהו ,לכך נאמר 'ויראת מאלהיך' ,שהרי דבר זה מסור ללבו של עושהו,
שאין מכיר בו אלא הוא ,וכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך".

למדנו שישנן ארבע עבודות שקשורות להקרבת
הקרבן .סדרו את האותיות של כל אחת מהן
לפי הסדר ,ולאחר מכן סדרו את העבודות לפי
סדר עשייתן!
 .1הקריז
 .2הבלק
 .3כוהלה
 .4חטישה
סדר העבודות הוא:

! יש לי מושג | קרבנות ציבור
קרבנות ציבור הם קרבנות שלא אדם פרטי מביא אותם למקדש ,אלא
הכהנים מקריבים אותם בשם הציבור כולו .הכסף לקרבנות אלה מגיע
ממחצית השקל שכל יהודי תורם למקדש פעם בשנה .קרבנות הציבור
כוללים את קרבן התמיד ,ואת קרבנות המוספים של השבתות ,ראשי
החדשים והמועדים.
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