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מתולדותיו
עזריה אלון

)תרע"ט-תשע"ד, 1918-2014(

עזריה אלון ז"ל היה ממייסדי החברה להגנת 
הטבע. אלון נולד באוקראינה ועלה לארץ 
בשנת תרפ"ה )1925(. הוא הרבה לטייל 
בכל חלקי הארץ, וכמה פעמים נעצר בידי 
הבריטים בשל טיול במקומות אסורים. אלון 
לחם במלחמת השחרור, בשנת תשי"ג 
)1953( נמנה על מייסדי החברה להגנת 
הטבע, ובמשך שנים היה מזכיר או יו"ר 
החברה ועסק בהקמת בתי ספר שדה 
ובמאבקים לשמירה על הטבע והנוף. פעל 
שנים רבות כמורה דרך ומדריך לידיעת 
הארץ. בשנת תשי"ט )1959( החל להגיש 
את התוכנית "נוף ארצנו" ב"קול ישראל" 
ועשה זאת ברציפות במשך למעלה מ-50 
שנה. הוא פרסם עשרות ספרים בנושא 

הארץ.  וידיעת  טבע 
בשנת תשע"ב )2012( 
זכה בפרס ישראל על 
מפעל חיים, על תרומתו 
הייחודית להגנת הטבע 

בישראל.
עזריה אלון
)Wikipedia, אריה גל(

סדר  קדשים | מסכת זבחים ב'-ח'
פרשת אחרי מות- קדושים | ל' בניסן- ו' באייר )15-21 לאפריל(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

ֶכת ְזָבִחים ף ב': ַמּסֶ ּדַ

ֶכת ָהִראׁשֹוָנה  ּסֶ ֶכת ְזָבִחים ִהיא ַהּמַ ַמּסֶ
נֹות ּוְבאֹוֶפן  ָקְרּבָ ר ּבְ ִעיּקָ ֶכת ְזָבִחים עֹוֶסֶקת ּבְ ים. ַמּסֶ ֵסֶדר ֳקָדׁשִ ּבְ
ֵעת  ִריְך ַלֲחׁשֹוב ּבְ ּצָ בֹות ׁשֶ ֶכת ִנְלַמד ַעל ַמֲחׁשָ ּסֶ ַמֲהַלְך ַהּמַ ַהְקָרָבָתם. ּבְ
נֹות;  ְרּבָ ָאסּור ַלֲחׁשֹוב; ִנְלַמד ַעל סּוֵגי ַהּקָ בֹות ׁשֶ ן ְוַעל ַמֲחׁשָ ְרּבָ ַהְקָרַבת ַהּקָ
ֵני  ְך ִמּפְ ה ּכָ ן" ְמכּוּנֶ ְרּבָ ֵאּלּו ָועֹוד. ַה"ּקָ ִהְתָעְרבּו ֵאּלּו ּבָ נֹות ׁשֶ ַעל ָקְרּבָ

נֹות ֵהם  ְרּבָ ַח. ַהּקָ ְזּבֵ הּוא "מּוְקָרב" ַעל ַהּמִ ׁשֶ
ִמן ַהַחי, ִמן ַהּצֹוֵמַח ּוִמן ַהּדֹוֵמם:

ֲעֵלי ַחִּיים. ַחי: ּבַ
ֶמן ָועֹוד. ה, ׁשֶ צֹוֵמַח: ִחיּטָ

ַחג  ַח ּבְ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ּגַ כּו ַעל  ּסְ ּנִ ִים ׁשֶ ּדֹוֵמם: ַהּמַ
נֹות. ְרּבָ ְתנּו ַעל ַהּקָ ּנָ ַלח ׁשֶ ַהּסּוּכֹות, ְוַהּמֶ

הּוְקְרבּו ִמן ַהַחי ְקרּוִיים "ְזָבִחים"  נֹות ׁשֶ ְרּבָ ַהּקָ
ִאים  נֹות ַהּבָ ְרּבָ ֲחטּו אֹוָתם. ַהּקָ י ָזְבחּו אֹוָתם, ׁשָ ּכִ
י ֵהִביאּו אֹוָתם  ִמן ַהּצֹוֵמַח ְקרּוִיים "ְמָנחֹות", ּכִ

ָנה ַלה'. "ִמְנָחה ַלה'" - ַמּתָ

מן התלמוד
סדר קדשים, 

מסכת זבחים, דף ב'

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.

לשנויי – לשנות
מעלייתא – מעולה
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ָמן ּלֹא ִלׁשְ חּו ׁשֶ ְזּבְ ּנִ ף ג': ְזָבִחים ׁשֶ ּדַ

חּו  ְזּבְ ּנִ ָבִחים ׁשֶ ל ַהּזְ ט: "ּכָ ּפָ ׁשְ ּמִ ֶכת ּפֹוַתַחת ּבַ ּסֶ ּמַ ָנה ָהִראׁשֹוָנה ּבַ ׁשְ ַהּמִ
ם חֹוָבה". ָעִלים ְלׁשֵ ּלֹא ָעלּו ַלּבְ א ׁשֶ ִרים, ֶאּלָ ׁשֵ ָמן ּכְ ּלֹא ִלׁשְ ׁשֶ

ה: ָאָדם  ָמן"? ִנְלַמד זֹאת ַעל ְיֵדי ַמֲעׂשֶ ּלֹא ִלׁשְ חּו ׁשֶ ְזּבְ ּנִ ָּוָנה "ְזָבִחים ׁשֶ ָמה ַהּכַ
ן  ִמים ּבֶ ֶבׂש ּתָ ֵאָליו ָקׁשּור ּכֶ ֶחֶבל ׁשֶ ה, אֹוֵחז ּבְ ׁשּות ַרּבָ ִהְתַרּגְ ַלִים ּבְ יַע ִלירּוׁשָ ִהּגִ
ִית, ּכֲֹהִנים ּבֹוְדִקים ִאם  יׁש. הּוא ִמְתָקֵרב ְלַהר ַהּבַ ִהְקּדִ ן ָהעֹוָלה ׁשֶ ָנה - ָקְרּבַ ׁשָ
ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ל ּבֵ ֲעָזָרה ׁשֶ ִחיָטה. ּבָ ן ִלׁשְ ְרּבָ ן, ְוהּוא מֹוֵסר ֶאת ַהּקָ ְרּבָ ּקָ ֵאין מּום ּבַ
ה  ׁשָ ַבּקָ ְך ּבְ ֹוֵחט אֹוֵמר ְלכֵֹהן ַאֵחר: "ַהְמׁשֵ ַהּשׁ ן ְוהּוא ׁשֹוֵמַע ׁשֶ ְרּבָ ׁשֹוֲחִטים ֶאת ַהּקָ
ן עֹוָלה, ַאְך  ֲחטּו ָקְרּבַ ׁשָ ָרה ֶזה ׁשֶ ּקָ ה". ָמה ׁשֶ ָלִמים ַהּזֶ ן ַהׁשְ ֶאת ֲעבֹודֹות ָקְרּבַ
ן  ִחיַטת ָקְרּבַ ֵעת ִמְצַות ׁשְ ִחיָטה: "ֲאִני ְמַקֵּים ּכָ ְ ֵעת ַהּשׁ ִליּבֹו ּבְ ב ּבְ ֹוֵחט ָחׁשַ ַהּשׁ
מֹו",  ן "ִלׁשְ ְרּבָ חֹוט ֶאת ַהּקָ י ָעָליו ִלׁשְ מֹו", ּכִ ּלֹא ִלׁשְ ַחט "ׁשֶ ן ִנׁשְ ְרּבָ ָלִמים". ַהּקָ ׁשְ
ר ִלְזרֹוק  ר, ֶאְפׁשָ ׁשֵ ן ּכָ ְרּבָ ָנה: ַהּקָ ׁשְ ְך ּפֹוֶסֶקת ַהּמִ ן. ַעל ּכָ ם אֹותֹו ָקְרּבָ ְלׁשֵ
ן ַאֵחר  ַח, ַאְך אֹותֹו ָאָדם ָצִריְך ְלָהִביא ָקְרּבָ ְזּבֵ מֹו ּוְלַהְקִריבֹו ַעל ַהּמִ ֶאת ּדָ
ן עֹוָלה. זֹאת, ִאם ָהָאָדם ִהְתַחֵּיב "ֲהֵרי  י לֹא ִהְתַקְּיָמה חֹוָבתֹו ְלָהִביא ָקְרּבַ ּכִ
ן",  ֵהָמה זֹו ָקְרּבָ ָאה חֹוָבתֹו. ַאְך ִאם ִהְתַחֵּיב: "ֲהֵרי ּבְ ן" ְוָכֵעת לֹא ִהְתַמּלְ ָעַלי ָקְרּבָ

ֵהָמה ַהּזֹו. י ִהְתַחֵּיב ַרק ֶאת ַהּבְ ן ַאֵחר, ּכִ ֵאינֹו ָצִריְך ְלָהִביא ָקְרּבָ
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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 
יחד  והתאגדו  לטבע באצבע הגליל, 
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.

מן ההיסטוריה

החברה להגנת הטבע, תעודת חבר, לפני עידן 
)Wikipedia( כרטיסי הפלסטיק

בס"ד

סדר  קדשים | מסכת זבחים ד'- ו'

ְמעֹון ֲאִחי ֲעַזְרָיה ף ה': ׁשִ ּדַ

ְמעֹון ֲאִחי ֲעַזְרָיה". ָאַמר: "ׁשִ ָנה ְמַצֶּיֶנת ֲהָלָכה ׁשֶ ׁשְ ַהּמִ

ִאים  ּנָ ְמִליֵאל ָועֹוד, ְוֵיׁש ּתַ ן ּגַ גֹון: ַרּבָ ְלַבד, ּכְ ָמם ּבִ ׁשְ ְקְראּו ּבִ ּנִ ִאים ׁשֶ ּנָ ֵיׁש ּתַ
ְמִליֵאל", ַאְך ֵאין  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ גֹון: "ַרּבָ ם ֲאבֹוֵתיֶהם, ּכְ ׁשֵ ם ּבְ ְקְראּו ּגַ ּנִ ׁשֶ
ֱאֶמת  ְמעֹון ֲאִחי ֲעַזְרָיה". ַמּדּוַע ּבֶ יהּו אֹותֹו ְלִפי ָאִחיו, ַרק "ׁשִ ּזִ א ׁשֶ ּנָ עֹוד ּתַ

ר ָאִחיו? הּוְזּכַ

לּו ָעְרכּו  ֵני ָהַאִחים ַהּלָ ְ ּשׁ ר ׁשֶ ֶכת סֹוָטה ְמסּוּפָ ַמּסֶ י ּבְ "י ְמָפֵרׁש ּכִ ַרׁשִ
ְמעֹון, ּוִבְתמּוָרה ְלָכְך  ל ׁשִ ֲעַזְרָיה ִיְדַאג ְלַפְרָנָסתֹו ׁשֶ ם ׁשֶ יֵניֶהם ֶהְסּכֵ ּבֵ
ּלֹו. ֶזהּו  ְמעֹון ַעל ִליּמּוד ַהּתֹוָרה ׁשֶ ל ׁשִ ְּיַקּבֵ ָכר ׁשֶ ֵחֶלק ִמן ַהּשָׂ ה ּבְ הּוא ִיְזּכֶ
א  ּנָ ָאִחיו ַהּתַ ר ְוַהָּידּוַע. ְלִפיָכְך ָזָכה ֲעַזְרָיה ׁשֶ שָכר ּוְזבּולּון ַהּמּוּכָ ָ ם ִיׂשּ ֶהְסּכֵ

ְמעֹון ֲאִחי ֲעַזְרָיה". מֹו, "ׁשִ י ׁשְ דֹוׁש ְמזּוֶהה ַעל ּפִ ַהּקָ

ן ְרּבָ ע ֲעבֹודֹות ַהּקָ ף ד': ַאְרּבַ ּדַ

ן, ׁשֹוֲחִטים  ָקְרּבָ ֵדי ְלַהְקִריָבּה ּכְ ׁש, ּכְ ְקּדָ ֵהָמה ְלֵבית ַהּמִ ר ָאָדם ֵמִביא ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ
ֵנס  ם ִיּכָ ַהּדָ ֵדי ׁשֶ ֵהָמה ּכְ ִלי ְלַיד ַצַּואר ַהּבְ יִחים ּכְ אֹוָתּה, ְוָאז ַהּכֲֹהִנים ַמּנִ

ה ִנְקָרא "ִמְזָרק". ִלי ַהּזֶ ִלי. ַהּכְ ְלתֹוְך ַהּכְ
ַח  ְזּבֵ ְך ָהָיה ַהּכֵֹהן הֹוֵלְך ֶאל ַהּמִ ַאַחר ּכָ ֵני ׁשֶ ַמּדּוַע ָקְראּו לֹו "ִמְזָרק"? ִמּפְ

ַח. ְזּבֵ ְפנֹות )ִקירֹות( ַהּמִ ִלי ַעל ּדָ ּכְ ּבַ ם ׁשֶ ה )זֹוֵרק( ִמן ַהּדָ ּוַמּזֶ
ן. ְרּבָ ׁשּורֹות ְלַהְקָרַבת ַהּקָ ּקְ ע ֲעבֹודֹות ׁשֶ ֵיׁש ַאְרּבַ

ן. ְרּבָ חֹוט ֶאת ַהּקָ ִחיָטה" - ִלׁשְ א. "ׁשְ
ם. ל ֶאת ַהּדָ ָלה"- ְלַקּבֵ ב. "ַקּבָ

ַח. ְזּבֵ ם ֶאל ַהּמִ ג. "הֹוָלָכה" - ְלהֹוִליְך ֶאת ַהּדָ
ַח. ְזּבֵ ם ַעל ַהּמִ ד. "ְזִריָקה" - ִלְזרֹוק ֶאת ַהּדָ

ְלַבד, אּוָלם ֶאת ֲעבֹוַדת  ן ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּכֵֹהן ּבִ ְרּבָ ל ֲעבֹודֹות ַהּקָ ֶאת ּכָ
ָרֵאל. ם ִיׂשְ ַע ּגַ ִחיָטה ָיכֹול ְלַבּצֵ ְ ַהּשׁ

נֹות ְרּבָ ף ו': ַהְחָלַפת ַהּקָ ּדַ

ִאיר ַצָּוָאה  ְפָטר ִהׁשְ ּנִ ָאָדם ׁשֶ
ן  י ָקְרּבָ ּתִ ׁשְ ַתב: "ִהְקּדַ ּוָבּה ּכָ
א  ָחֵצר. ָאּנָ ְוהּוא ִנְמָצא ּבֶ

לּו ּבֹו ְלִפי ַהֲהָלָכה". ַטּפְ

ַעל  ֶבׂש ָרֶזה ׁשֶ ָחֵצר ָעַמד ּכֶ ּבֶ
ן  ֶלט ָקָטן: "ָקְרּבַ ַצָּוארֹו ׁשֶ

ָלִמים". ׁשְ

ָחה  ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ְלִפי ַהֲהָלָכה ּבְ
ֶאת  ְלַהְקִריב  ְצִריִכים 

ִנים ְוָאַמר: "ֲאִני רֹוֶצה ְלַהֲחִליף  ׁש. ָעַמד ַאַחד ַהּבָ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ן ּבְ ְרּבָ ַהּקָ
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ת ַהּגֹוֵמל ְרּכַ ף ז': ּבִ ּדַ

ֵדי  ּכְ ַמְקִריִבים  "ּתֹוָדה"  ן  ָקְרּבַ
ל, ָאָדם  "ה. ְלָמׁשָ ּבָ ְלהֹודֹות ַלּקָ
לֹום ִלְמחֹוז  ׁשָ יַע ּבְ ָּים ְוִהּגִ ִהְפִליג ּבַ ׁשֶ
ּלֹא ָטַבע  ְך ׁשֶ ֶחְפצֹו, מֹוֶדה ַלה' ַעל ּכָ
ְלאּו אֹותֹו  ְכִרים ּכָ ַהּנָ ָּים. ָאָדם ׁשֶ ּבַ
ְחֵרר - ֵמִביא  ּתַ ֵבית סֹוַהר ְוִהׁשְ ּבְ
ָהָיה חֹוֶלה  ׁשֶ ּתֹוָדה. ָאָדם  ן  ָקְרּבַ
ן ֵמִביא  ם ּכֵ ֲחָלתֹו, ּגַ א ִמּמַ ְוִהְתַרּפֵ

ן ּתֹוָדה. ָקְרּבַ

נּו  יּקְ ׁש, ּתִ ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ְלַאַחר ׁשֶ
"ַהּגֹוֵמל",  ת  ְרּכַ ּבִ ְלָבֵרְך  ֲחַז"ל 

ן ּתֹוָדה. ְמקֹום ַהְקָרַבת ָקְרּבַ ּבִ

ֶבת  ַדף ֶזה ַעל "ַמֲחׁשֶ עֹוד לֹוְמִדים ּבְ
ָעִלים". יּנּוי ּבְ ׁשִ

ב  ן ְוָחׁשַ ְרּבָ ה ֶאת ֲעבֹודֹות ַהּקָ ָעׂשָ ָעִלים"? ּכֵֹהן ׁשֶ יּנּוי ּבְ ֶבת ׁשִ ַמִהי "ַמֲחׁשֶ
ָהָיה  ֵרר ׁשֶ ם ְראּוֵבן, ּוְלַבּסֹוף ִהְתּבָ ה ֶאת ָהֲעבֹודֹות ְלׁשֵ ִליּבֹו: ֲאִני עֹוׂשֶ ּבְ

ְמעֹון. ל ׁשִ ן ׁשֶ ֶזה ָקְרּבָ

בס"ד
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ְתׁשּוָבה ן ְמעֹוֵרר ָלׁשּוב ּבִ ְרּבָ ף ח': ַהּקָ ּדַ

נֹות. יר ֶאת ִמְצַות ַהְקָרַבת ָקְרּבָ "ֵסֶפר ַהִחיּנּוְך" בִמְצָוה צ"ה ַמְסּבִ

ֵרְך  ַתן ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּנָ ְצוֹות ׁשֶ ל ַהּמִ ּכָ ָמה ׁשֶ ַהְקּדָ "ֵסֶפר ַהִחיּנּוְך" ּכֹוֵתב ּכְ
ֵדי  ׁש ּכְ ְקּדָ ית ַהּמִ ְך ִנְצַטִּוינּו ִלְבנֹות ֶאת ּבֵ נֹוֲעדּו ְלֵהיִטיב ִלְבֵני ָהָאָדם, ּכָ
ְרֵכיֶהם. יֶהם ְוֶאת ּדַ נּו ֶאת ַמֲעׂשֵ ֵני ָהָאָדם ְיַתּקְ ּבֹו ּבְ ִלְקּבַֹע ָמקֹום ָטהֹור ְוָנִקי ׁשֶ

ר ָאָדם חֹוֵטא, ִציְּוָתה אֹותֹו  ֲאׁשֶ ּכַ יר ׁשֶ נֹות הּוא ַמְסּבִ ְרּבָ ֶאת ִעְנַין ַהּקָ
ְתׁשּוָבה ַעל ֶחְטאֹו. ָעָליו ָלַקַחת  ֵדי ַלֲחזֹור ּבִ ה ּכְ ַהּתֹוָרה ַלֲעׂשֹות ַמֲעׂשֶ
ׁש ֶאל ַהּכֵֹהן, ּוְלַקֵּים ֶאת ִמְצוֹות  ְקּדָ ן ְוִלְטרֹוַח ַלֲהִביאֹו ְלֵבית ַהּמִ ָקְרּבָ
ָעָליו ַלֲחזֹור  ה הּוא ִמְתעֹוֵרר ְלָהִבין ׁשֶ ה ַהּזֶ ֲעׂשֶ ן. ַעל ְיֵדי ַהּמַ אֹותֹו ָקְרּבָ
ים  ֲעׂשִ י ַהּמַ ה אֹוָתּה - ּכִ ֵלָמה ַעל ָהֲעֵבָרה ַהּזֹו, ְוׁשּוב לֹא ַיֲעׂשֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ

ְמעֹוְרִרים ֶאת ָהָאָדם.

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

ִּיְהֶיה ִלְכבֹוד ה'". ם יֹוֵתר, ׁשֶ ֶכֶבׂש ְמפּוּטָ ן ּבְ ְרּבָ ֶאת ַהּקָ

נֹות?". ַהּתֹוָרה   ָאסּור ְלַהֲחִליף ָקְרּבָ ִנְזַעק ֶאָחד ֵמֶאָחיו: "ַהֵאיְנָך יֹוֵדַע ׁשֶ
ֵניֶהם  ׁש, ְוִאם ֶהֱחִליפּו - ׁשְ הּוְקּדַ ן ׁשֶ ָאסּור ְלָהִמיר= ְלַהֲחִליף, ָקְרּבָ קֹוַבַעת ׁשֶ
ן  ְרּבָ ם ַהּקָ ֵעת ּגַ ֲחִליף. ּכָ ן ַהּמַ ְרּבָ ן ָהִראׁשֹון ְוַגם ַהּקָ ְרּבָ ם ַהּקָ ן, ּגַ ִיְהיּו ָקְרּבָ
ים. ְמקֹומֹו, ְקדֹוׁשִ ִּיְהֶיה ּבִ ִנים ָרָצה ׁשֶ ַאַחד ַהּבָ ן ׁשֶ ְרּבָ ל ַהּמֹוִריׁש ְוַגם ַהּקָ ׁשֶ

ה  ּנָ סּוִקים, ִמּמֶ ּפְ ה ְמיּוֶחֶדת ּבַ ָרׁשָ ָנּה ּדְ דֹול ִהְתָעֵרב ְוָאַמר: "ֶיׁשְ ַהּדֹוד ַהּגָ
ר ַלֲעׂשֹות  ים ָיְרׁשּו, ִאי ֶאְפׁשָ ֵני יֹוְרׁשִ ְ ּשׁ ן ׁשֶ ָקְרּבָ ּבְ י ֵמִאיר ׁשֶ ַרׁש ַרּבִ ּדָ

ִני ֵאינֹו ָקדֹוׁש". ֵ ן ַהּשׁ ְרּבָ מּוָרה ְוַהּקָ ּתְ

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 
טבע.  כשמורת  ממנו  חלק  להשאיר 
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 )1971( נעשה ניסיון 
לחדש את הסוללות ולשקם את השמורה, 
שהצליח באופן חלקי בלבד. בתשנ"ט 
)1999( נעשה ניסיון נוסף שבמהלכו יובש 
האגם המרכזי, אך הוא גרם לנזקים חדשים 
לשמורה ולפגיעה בחי ובצומח המקומיים. 
בעקבות כך נעשה ניסיון שיקום נוסף 
בתשס"ד )2004( בו החלו להזרים מים 
נקיים, מהירדן שאכן שיפרו את איכות המים 
וגרמו להתאוששות קלה במגוון החי ששרד.

שקנאים בשמורת החולה, נובמבר 2002 
)לשכת העיתונות הממשלתית(
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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

ֱאלֶֹהיָך ֲאִני  ֵני ָזֵקן ְוָיֵראָת ּמֵ קּום ְוָהַדְרּתָ ּפְ יָבה ּתָ ֵני ׂשֵ בפרשה נאמר "ִמּפְ
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 
ֱאלֶֹהיָך ֲאִני  הפסוק שאלו המפרשים - ומדוע נאמר שם: "ְוָיֵראָת ּמֵ
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".

ן  ת ַהּגֹוֵמל לָקְרּבַ ְרּכַ מה הקשר בין ּבִ א. 
"ּתֹוָדה"?

ֶכת ְזָבִחים? ר עֹוֶסֶקת ַמּסֶ ִעיּקָ במה ּבְ ב. 

יר "ֵסֶפר ַהִחיּנּוְך"  ֶאת  כיצד ַמְסּבִ ג. 
נֹות? ִמְצַות ַהְקָרַבת ָקְרּבָ

דבר תורה לשולחן שבת

70

2002/תשס״ב
מבצע חומת מגן

מבצע חומת מגן היה מבצע רחב היקף של צה"ל ושירות הביטחון 
הכללי בשטחי יהודה ושומרון בשנת תשס"ב )2002(, שמטרתו 
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 30 יהודים. במהלך חומת מגן פעל צה"ל 
רמאללה,  בערים  בעיקר 
שכם, ג'נין, בית לחם, חברון, 
טול כרם, קלקיליה ויריחו. 
המבצע זכה להצלחה חסרת 
תקדים, בסופו מוגר הטרור 
ונהרסה  לחלוטין  כמעט 
רוב התשתית הארגונית של 
הרשות הפלסטינית ביהודה 

ושומרון. 

ס״ב
ש

ת
/2002

שנה למדינת ישראל

חיילי צה"ל במהלך מבצע חומת מגן 
)Israel Defense Forces(

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.

יש לי מושג | קרבנות ציבור !

*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.

למדנו שישנן ארבע עבודות שקשורות להקרבת 
הקרבן. סדרו את האותיות של כל אחת מהן 
לפי הסדר, ולאחר מכן סדרו את העבודות לפי 

סדר עשייתן!

1. הקריז 

2. הבלק 

3. כוהלה 

4. חטישה 

סדר העבודות הוא:
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