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מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | מסכת זבחים ט' -ט"ו
פרשת אמור | ז' -י"ג באייר ( 22-28לאפריל)

דַּ ף ט'" :מוֹ ַתר ּ ֶפ ַסח"
ִ ּב ְתק ַּופת ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשִ ,ה ְפ ִר ׁיש יְ ה ִּודי ֶּכ ֶב ׂ
ש לְ ָק ְר ַ ּבן ּ ֶפ ַסחֵ ,אלָ א ׁ ֶש ַה ֶּכ ֶב ׂ
ש
ָ ּב ַרח ִמן ַהדִּ יר .לְ ַא ַחר ׁ ֶש ַה ֶּכ ֶב ׂ
ש ל ֹא ׁ ָשב ,ל ֹא נוֹ ְת ָרה ְ ּב ֵר ָרה לִ ְב ָעלָ יו וְ הּוא
ִה ְקדִּ ׁיש ֶ ּכ ֶבשׂ נוֹ ָסף לְ ָק ְרבַּ ן ּ ֶפ ַסחִ .וְה ֵ ּנהַ ,א ֲח ֵרי ּ ֶפ ַסח הּוא ָחזַ ר ִמיר ׁ ָּושלַ יִם
ּולְ ֶפ ַתע נִ ׁ ְש ְמעּו ּ ְפ ִעּיוֹ ת ַרכּ וֹ ת ֵמ ֶה ָח ֵצר ָה ֲאחוֹ ִריתִ .ה ְת ָ ּב ֵרר ׁ ֶש ַה ֶּכ ֶב ׂ
ש ׁ ָשב
ַה ַ ּביְ ָתהָ .מה עוֹ ִ ׂ
שים בּ וֹ?
יּותר.
ַה ָ ּק ְרבָּ ן ַה ְמ ָּ
יּותר ַה ֶּזה ְמכּו ֶּנה "מוֹ ַתר ּ ֶפ ַסח" ָ -ק ְרבַּ ן ּ ֶפ ַסח ְמ ָּ
ְ ּב ֶד ֶר ְך ְּכלָ ל ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ְמי ָּּות ִרים מ ְּוק ָר ִבים ְּכמוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ,לְ ָמ ׁ ָשלָ :ק ְר ַ ּבן עוֹ לָ ה
ְמי ָּּותר מ ְּוק ָרב ְּכ ָק ְר ַ ּבן ע ֹולָ הׁ .ש ֹונֶ ה הּוא דִּ ינ ֹו ׁ ֶשל ָק ְר ַ ּבן ּ ֶפ ַסחֶ ׁ ,שּיֶ ׁ ְשנָ ּה ֲהלָ כָ ה
ְמי ֶּוח ֶדת ׁ ֶש ָ ּק ְר ַ ּבן ּ ֶפ ַסח ְמי ָּּותר ֵאינ ֹו ָק ֵרב ְּכ ָק ְר ַ ּבן ּ ֶפ ַסח ֶא ָ ּלא ְּכ ָק ְר ַ ּבן ׁ ְשלָ ִמים.

talmudi

o.il

sraeli.c
התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
מסכת זבחים ,דף ט'

"אמר רב משמיה דמבוג :חטאת ששחטה לשום
חטאת נחשון  -כשירה ,דאמר קרא :זאת תורת
החטאת ,תורה אחת לכל החטאות"
דומיא – דומה
אידחי – נדחה

הסבר :רב אמר ,שמי ששחט קרבן חטאת כשהוא
מכוון לשם הקרבנות שהביאו נשיאי ישראל בחנוכת
המשכן ,כגון קרבנו של נחשון בן עמינדב – החטאת
שהקריב כשרה ,מכיוון שכל החטאות שייכות לאותו
סוג של קרבן.

מן ההיסטוריה
חטיפת נחשון וקסמן

יטה
דַּ ף י'ַ :מ ְח ׁ ָש ָבה ּ ְפסּולָ ה ִ ּבזְ ָמן ַה ׁ ּ ְש ִח ָ
ָמה י ְִהיֶה ַהדִּ ין ְ ּב ִמ ְק ֶרה ׁ ֶשבּ ֹו ָא ָדם ׁ ָש ַחט ְ ּב ֵה ָמה ,ו ְַא ַחר ָּכ ְך הּוא ָא ַמר ׁ ֶש ִ ּבזְ ָמן
ַה ׁ ּ ְש ִח ָיטה הּוא ָח ׁ ַשב ׁ ֶש ַא ֲח ֵרי ַה ּׁ ְש ִח ָיטה הוא ַ ּיקח ֶאת ַהדָּ ם וְ יזְ רוֹ ק אוֹ תוֹ
בוֹדה זָ ָרה? ַה ִאם ַה ַּמ ְח ׁ ָש ָבה ַהזּוֹ ׁ ֶשלּ וֹ ָ ּג ְר ָמה לְ כָ ְך ׁ ֶש ַה ְ ּב ֵה ָמה ּ ְפסּולָ ה?
לַ ֲע ָ
ְ ּב ַדף זֶ ה לוֹ ְמ ִדים ׁ ֶש ֶ ּנ ְחלְ קּו ַ ּבדָּ ָבר ֲאמוֹ ָר ִאיםַ :ר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמרְ ּ :פסּולָ ה.
ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמרָ :א ְמנָ ם ָאסּור לַ ֲעשׂוֹ ת ָּכ ְך ֲא ָבל ַה ְ ּב ֵה ָמה ל ֹא ּ ְפסּולָ ה ִּכי
בוֹדה זָ ָרהֶ ,א ָ ּלא ַרק ָח ׁ ַשב ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ּׁ ְש ִח ָיטה
הּוא ל ֹא ׁ ָש ַחט אוֹ ָת ּה לְ ׁ ֵשם ֲע ָ
ׁ ֶשּיִ זְ רוֹ ק ֶאת דָּ ָמ ּה ַא ַחר ָּכ ְך לְ ׁ ֵשם ֲעבוֹ ָדה זָ ָרהִ .אם ל ֹא זָ ַרק ֶאת ַהדָּ ם
ְ ּבפוֹ ַעל ַ -ה ְ ּב ֵה ָמה ְּכ ׁ ֵש ָרה.

נחשון וקסמן הי"ד היה חייל גולני
שנחטף על ידי מחבלי החמאס בתאריך
ד' חשוון תשנ"ה ( .)9.10.1994מכונית
ובה ארבעה מחבלים מחופשים ליהודים
עצרה לו כאשר חיכה לטרמפ בצומת
הטייסים ליד יהוד ,והללו לקחו אותו לביר
נבאללה שמצפון לירושלים כבן ערובה.
החוטפים פרסמו קלטת וידאו בה מופיע
נחשון כשהוא מבקש מראש הממשלה
יצחק רבין שישחרר את השייח' אחמד
יאסין ועוד  200אסירים ביטחוניים .השב"כ
הצליח לאתר את הבית בו הוחזק נחשון,
וכוח של סיירת מטכ"ל יצא למקום על
מנת לחלצו .הכוח פרץ במהירות לבית,
אולם התעכב בשל דלת ברזל שחסמה
את דרכו .כאשר שמעו המחבלים את
הפיצוץ הוציאו
להורג את נחשון,
ואז פרצו החיילים
לחדר והרגו אותם.
במהלך הקרב
נהרג סרן ניר פורז
ושבעה חיילים
נפצעו.
סמל נחשון וקסמן ()wikipedia.org.426330
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דַּ ף י"א :זְ ַמן ָק ְר ַ ּבן ַה ָּת ִמיד
ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַמ ְק ִר ִיבים ׁ ְשנֵ י ָק ְר ְ ּבנוֹ ת ָּת ִמיד ְ ּבכָ ל יוֹ םֶ ,א ָחד ַ ּבבּ וֹ ֶקר
"את ַה ֶּכ ֶב ׂ
ש ָה ֶא ָחד
ֶוְא ָחד לִ ְפנוֹת ֶע ֶרבָּ .כ ְך ְמ ַצּוָה ַה ּת ָוֹרה ְ ּב ֵס ֶפר ׁ ְשמוֹ תֶ :
שה ַבבּ ֶֹקר ֵוְאת ַה ֶּכ ֶב ׂ
ש ַה ּׁ ֵשנִ י ַּת ֲע ֶ ׂ
ַּת ֲע ֶ ׂ
שה בֵּ ין ָה ַע ְרבָּ יִ ם".
ּובל לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש בּ וֹ לִ ׁ ְשעוֹ ת ַא ַחר ַה ָ ּצ ֳה ַריִ ם
ֵּ
"בין ָה ַע ְר ַ ּביִ ם" הּוא ִּכינּ ּוי ׁ ֶש ְּמק ָ ּ
ַה ְמא ָּוחרוֹ תֲ ,א ָבל ַה ַּתלְ מּוד ֵמ ִביא דֵּ ָעה ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה לִ ְפ ָע ִמים ַה ִּכינּ ּוי ַה ֶּזה
ִמ ְת ֵיַחס לְ ָכל ַהּיוֹ ם ַוְה ַּכּוָנָ ה ִהיא ֵ ּבין ָה ֶע ֶרב ׁ ֶשל ֶא ְתמוֹל לָ ֶע ֶרב ׁ ֶשל ַהּיוֹם.
יוֹד ִעים ׁ ֶש ֶאת ָק ְר ַ ּבן ַה ָּת ִמיד ַה ּׁ ֵשנִ י ָצ ִר ְ
יך לְ ַה ְק ִריב לִ ְק ַראת
ִאם ָּכ ְךִ ,מ ַ ּניִ ן ְ
ֶע ֶרב?
"את ַה ֶּכ ֶב ׂ
ש ָה ֶא ָחד ַּת ֲע ֶ ׂ
שה ַ ּבבּ ֶֹקר" .דָּ ְר ׁשּו ֲחזַ "ל -
ִמ ָּכ ְך ׁ ֶש ַה ּתו ָֹרה או ֶֹמ ֶרת ֶ
ַרק ָה ִר ׁ
אשוֹן ַ ּבבּ ו ֶֹקרֲ ,א ָבל ַה ּׁ ֵשנִ י ֵאינ ֹו ָק ֵרב ַ ּבבּ ו ֶֹקר ֶא ָ ּלא ַרק לִ ְק ַראת ֶע ֶרב.

דַּ ף י"בַ :ר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע
ַרבִּ י יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַה ּמּוזְ ָ ּכר בַּ ַּתלְ מּוד בְּ ל ֹא ׁ ֵשם ָא ִביו הּוא ַרבִּ י יְ הוֹ ׁ ֻש ַע בֶּ ן
ֲחנַ נְ יָ אַ .ר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ֲחנַ נְ יָ א ָהיָ ה ַּתלְ ִמידוֹ ׁ ֶשל ַר ָ ּבן יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן זַ ַּכאי וְ עוֹד
זָ כָ ה לִ ְראוֹת ֶאת ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַה ּׁ ֵשנִ י ָ ּבנּויִּ ,וב ְהיוֹ תוֹ לֵ וִ י הּוא ֲא ִפילּ ּו זָ כָ ה
לְ ׁ ַש ֵּמ ׁש ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַ ּב ֲעבוֹ דוֹ ת ַה ְּלוִ ּיִ יםּ ְ ,ב ׁ ִש ָירה ְּובנִ יגּ ּון .לְ ַא ַחר ׁ ָשנִ ים
הּוא ָר ָאה ,לְ ַצ ֲערוֹ ָה ַרב ,יַ ַחד ִעם ְ ּבנֵ י דּ וֹ רוֹ ֶ ,את ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָח ֵרב ַעל
רוֹמ ִאים.
ֵיְדי ָה ָ
ְ ּב ַמ ֶּסכֶ ת ֲחגִ יגָ ה (דַּ ף כ"ב) ְמס ּ ָּופר ׁ ֶש ּ ַפ ַעם ַא ַחת ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ׁ ֹֻש ַע ׁ ֶש ֲהלָ כָ ה
ׁ ֶש ָא ְמרּו ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ֵאינָ ּה נְ כוֹ נָ ה ,וְכִ י הּוא ִמ ְת ַ ּבּיֵ ׁש ׁ ֶש ֵהם ָא ְמרּו ֲהלָ כָ ה
צוֹד ִקים ,וְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִה ְצ ַט ֵער
ָּכזוֹ  .לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן ִה ְת ָ ּב ֵרר לוֹ ׁ ֶש ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ְ
ְ
יבר ַעל ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאיֶ .מה ָע ָ ׂ
שה? ָהלַ ך לְ ִק ְב ֵר ֶיהםּ ִ ,ב ֵ ּיק ׁש ֵמ ֶהם
ׁ ֶש ָּכ ְך דִּ ֵ ּ
ְסלִ ָיחה וְ ָצם ַּת ֲענִ ּיוֹ ת ַרבּ וֹ ת.
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מתולדותיו
ניר פורז
(תשל"א-תשנ"ה)1971-1994 ,
ניר פורז הי"ד היה קצין בסיירת מטכ"ל.
ניר נולד וגדל ברמת השרון ,וכאשר היה
בן שנתיים וחצי נהרג אביו ,שהיה טייס
בחיל האוויר ,במלחמת יום כיפור .ניר
למד בבית הספר היסודי "גולן" ובתיכון
רוטברג בעיר .הוא בחר במסלול קרבי
והתנדב לסיירת מטכ"ל ,יצא לקורס
קצינים וחזר לסיירת כמפקד צוות .ניר
השתתף בין היתר במבצע עוקץ ארסי בו
נחטף מוסטפא דיראני מביתו שבלבנון.
ניר פורז נורה ונהרג בזמן ניסיון
שחרור החייל החטוף נחשון וקסמן,
כאשר פרץ בראש חייליו לבית בו
הוחזק ,ולאחר מותו הוענק לו צל"ש
הרמטכ"ל על
פעולתו .גן הנצחה
לזכרו ולזכר נחשון
וקסמן הוקם בעיר
יהוד.

סרן ניר פורז ()wikipedia.org.index.328306
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יחּודית
יטת לִ ּ
ימּוד יִ ִ
דַּ ף י"גִ ׁ :ש ַּ
חוֹמר
ְ ּב ַדף זֶ ה ֵ
אוֹמר ַה ַּתלְ מּוד ׁ ֶש ַרב הּונָ א ָא ַמר לְ ַתלְ ִמ ָידיו דְּ ָר ׁ ַשת ַקל וָ ֶ
לוֹמרּ ְ :כ ֵדי ׁ ֶש ֵהם יִ ׁ ְש ֲאלּו אוֹ תוֹ
ׁ ֶש ֵאינָ ּה נְ כוֹ נָ הַ ,רק ְּכ ֵדי לְ ַחדֵּ ד אוֹ ָתםְּ .כ ַ
וְ יַ ְק ׁשּו ׁ ֶש ַ ּקל וָ חוֹ ֶמר זֶ ה ֵאינוֹ נָ כוֹ ן ,וְ ָכ ְך ֵהם יִ לְ ְמדּו לְ ַה ְב ִחין בֵּ ין דְּ ָב ִרים
נְ כוֹ נִ ים לִ ְד ָב ִרים ׁ ֶש ֵאינָ ם נְ כוֹ נִ ים.
נוֹס ִפים ַ ּב ַּתלְ מּוד מ ָּוב ִאים דְּ ָב ִרים ׁ ֶשל ֲאמוֹ ָר ִאים ׁ ֶש ִה ְס ִ ּבירּו
ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ת ָ
ִּכי ָא ְמרּו לְ ַתלְ ִמ ֵיד ֶיהם דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ֵאינָ ם ֱא ֶמתְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ַה ַּתלְ ִמ ִידים יַ ַע ְמדּו
ֵמ ַע ְצ ָמם ַעל ַה ָּטעּות וְ ִ ׂ
שכְ לָ ם יִ ְת ַחדֵּ ד.
ָּכ ְך ַ ּגם ּפ ֵוֹסק ָה ַר ְמ ַ ּב"ם ְ ּב ִהלְ כוֹ ת ַּתלְ מּוד ּתוֹ ָרה" :וְ יֵ ׁש לָ ַרב לְ ַה ְטעוֹ ת ֶאת
שים ׁ ֶשעוֹ ֶ ׂ
ַה ַּתלְ ִמ ִידים ִ ּב ׁ ְש ֵאלוֹ ָתיו ַּוב ַּמ ֲע ִ ׂ
שה ִ ּב ְפנֵ ֶיהם ְּכ ֵדי לְ ַחדְּ ָדםּ ,וכְ ֵדי
ימ ָדם אוֹ ֵאינָ ם זוֹ כְ ִרים".
ׁ ֶשּיֵ ַדע ִאם זוֹ כְ ִרים ֶאת ַמה ּׁ ֶש ִּל ְּ

דַּ ף י"ד :זְ ִר ַיקת ַהדָּ ם
בוֹדת זְ ִר ָיקה.
ַא ַחת ֵמ ַא ְר ַ ּבע ָה ֲעבוֹ דוֹ ת ַה ַ ּנ ֲעשׂוֹ ת ַ ּב ָ ּק ְר ָ ּבן ִהיא ֲע ַ
לְ ַא ַחר ׁ ְש ִח ַיטת ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ְמ ַק ְ ּבלִ ים ֶאת דָּ מוֹ ִ ּבכְ לִ י ׁ ָש ֵרתֶ .את ְּכלֵ י ַה ּׁ ָש ֵרת
מוֹ לִ יכִ ים לְ יַד ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ,וְ כ ֵֹהן ַמכְ נִ יס ֶאת ֶא ְצ ָ ּבעוֹ לְ תוֹ ְך ַה ְּכלִ י ,טוֹ ֵבל ֶאת
ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ַ ּבדָּ ם ַּומ ֶּזה (זוֹ ֵרק) ֶאת ַהדָּ ם ׁ ֶש ְ ּב ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח.
ַמה ּיִ ְהיֶ ה ַהדִּ ין ִאם לְ ָמ ׁ ָשל ַ ּב ַעל ַחּיִ ים יִ ַ ּקח ֵמ ַהדָּ ם וְ יָ ִ ׂ
שים ַעל ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ׁ ֶשל
ַהכּ ֵֹהןַ ,ה ִאם ַהכּ ֵֹהן יָ כוֹ ל לִ זְ רוֹק ֶאת ַהדָּ ם ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח?
בוֹדת ַה ְּז ִר ָיקה ִהיא ׁ ֶש ָא ָדם יַכְ נִ יס ֶאת
עוֹ נֶ ה ַה ַּתלְ מּוד :ל ֹאִּ ,כי ֵחלֶ ק ֵמ ֲע ַ
ֶא ְצ ָ ּבעוֹ וְ יִ ְטבּ וֹ ל אוֹ ָת ּה ַ ּבדָּ ם ׁ ֶש ַ ּב ְּכלִ י.

על המפה
יהוד
יהוד היא עיר במזרח בקעת אונו,
שנוסדה במקום בו שכנה העיירה
הערבית יהודייה ,לאחר שתושביה נמלטו
במלחמת העצמאות .שמה של העיירה
שימר את שם העיר הקדומה יהוד,
שנזכרת בספר יהושע בנחלת שבט דן.
בתחילה היו רוב תושבי המקום ממוצא
טורקי ,ובשנות ה 50-הגיעו עולים מתימן
וניצולי שואה מפולין והקימו יישוב סמוך
בשם ביאליסטוק ,שחובר לאחר מכן
ליהוד .בשנות ה 90-הגיעו למקום עולים
מרוסיה ומאתיופיה .בשנת תש"י ()1950
הוכרזה יהוד כמועצה המקומית
הראשונה לאחר קום המדינה ,ובשנת
תשנ"ה ( )1995הוכרזה יהוד כעיר .כיום
גרים בעיר כ 27,000-תושבים .בצומת
יהוד-מונוסון מזרח ממוקם אתר
הנצחה לניר
פורז ונחשון
וקסמן ,בקרבת
מקום לצומת
הטייסים ממנה
נחטף נחשון.
גן ההנצחה ביהוד
()Wikipedia, shayakir

ימּוד ַמ ֶּסכֶ ת זְ ָב ִחים
דַּ ף ט"ו :לִ ּ
ְ ּב ַדף זֶ ה ִמ ְס ַּתּיֵם ַה ּ ֶפ ֶרק ָה ִר ׁ
אשוֹן ׁ ֶשל ַמ ֶּסכֶ ת זְ ָב ִחים ַּומ ְת ִחיל ַה ּ ֶפ ֶרק ַה ּׁ ֵשנִ י.
יוֹד ִעים ֶאת
ָה ַר ְמ ַ ּב"ם ָּכ ַתב ׁ ֶשהּוא ִמ ְצ ַט ֵער ַעל ָּכ ְך ׁ ֶשרוֹב ַה ַּתלְ ִמ ִידים ל ֹא ְ
ִהלְ כוֹ ת ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ תִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵּמ ָאז ח ְּור ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ְּכ ָבר ֵאין ַמ ְק ִר ִיבים
ָק ְר ָ ּבנוֹ ת וְ ִהלְ כוֹ ת ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ֵאינָ ן ֲהלָ כָ ה לְ ַמ ֲע ֶ ׂ
שה.
ימּוד ְ ּב ֵס ֶדר ֳק ָד ׁ ִשים,
ָ ּבר ְּוך ה' ַהדּ וֹ רוֹ ת ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים זָ כּו לְ ַהגְ ִ ּביר ֶאת ַה ִּל ּ
ּיוֹמי ׁ ֶשּיָ זַ ם וְ חוֹ לֵ ל ַה ָ ּגאוֹ ן ַר ִ ּבי
ֵ ּבין ַהּיֶ ֶתר ְ ּב ִע ְּקבוֹ ת ַהנְ ָהגַ ת לִ ּ
ימּוד ַהדַּ ף ַה ִ
ֵמ ִאיר ׁ ַש ּ ִפ ָירא זצ"ל.
יבב ְמאוֹ ד ֶאת ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ׁ ַש ּ ִפ ָירא,
ְמ ַס ּ ְפ ִרים ׁ ֶש ֶה ָח ֵפץ ַחּיִ ים זצ"ל ִח ֵ ּ
ימּוד
ּיוֹמי"ִּ ,וב ְמי ָּוחד הּוא ֵ ּב ֵר ְך אוֹ תוֹ ַעל ׁ ֶש ֶה ֱחזִ יר ֶאת לִ ּ
וְכִ ָ ּינהּו "ר' דַּ ף ַה ִ
ַה ַּמ ֶּסכְ ּתוֹ ת ַה ָ ּללּו.
ְ ּבכָ ל ִהזְ דַּ ְּמנּות נָ ַהג ֶה ָח ֵפץ ַחּיִ ים לְ עוֹ ֵרר ֶאת ַעם יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל לִ לְ מוֹד ֵס ֶדר
יבר ִחיבּ ִּורים ַעל ַמ ֶּסכְ ּתוֹ ת ִמ ֵּס ֶדר ֳק ָד ׁ ִשים.
ֳק ָד ׁ ִשים וְ הּוא ַ ּגם ִח ֵ ּ

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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אילן רמון

אילן רמון ז"ל ( ,1954-2003תשי"ד-תשס"ג) היה האסטרונאוט
הישראלי הראשון ,והוא נספה בהתרסקות המעבורת "קולומביה".
אילן נולד ברמת גן ושירת בחיל האוויר עד לדרגת אלוף משנה .הוא
השתתף במבצעים קרביים רבים ,ביניהם הפצצת הכור בעיראק,
בה היה הטייס הצעיר ביותר .במסגרת הסכם בין ישראל לארה"ב
לשליחת אסטרונאוט ישראלי לחלל ,נבחר אילן רמון לתפקיד ,והתאמן
אליו במשך יותר משנה .מטרת הטיסה
הייתה לחקור את השפעת סופות האבק על
המזרח התיכון .אילן לקח איתו לחלל חפצים
המייצגים את החברה הישראלית ,ביניהם ספר
תורה זעיר מהשואה ,ודולר של הרבי מלובביץ'.
הוא אף הקפיד לברר איך לשמור שבת בחלל
ואיך לקדש .במהלך חזרת המעבורת לכדור
הארץ היא התרסקה ואילן רמון נהרג ,ונקבר
בבית העלמין בנהלל.
אילן רמון ()Wikipedia, NASA

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

א .מהו ָ ּ
הק ְר ָ ּבן ַה ְמכּו ֶּנה "מוֹ ַתר ּ ֶפ ַסח",
ומה דינו?

ב .מיהו ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַה ּמּוזְ ָ ּכר ַ ּב ַּתלְ מּוד
ְ ּבל ֹא ׁ ֵשם ָא ִביו?
ג .מה עשה ַרב הּונָ א כדי לחדד את
חשיבתם של
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

דבר תורה לשולחן שבת
"מ ְק ָר ֵאי ק ֶֹד ׁש"" :דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י
בפרשת השבוע נקראים החגים בשם ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם מוֹ ֲע ֵדי ה' ֲא ׁ ֶשר ִּת ְק ְראּו א ָֹתם ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹד ׁש
ֵא ֶ ּלה ֵהם מוֹ ֲע ָדי" .שואלים על כך חז"ל :מה פירוש השם והביטוי הזה
"מ ְק ָר ֵאי ק ֶֹד ׁש"? עונה ומסביר זאת הרמב"ן באופן הבא :בימי החג
ִ
נקראים ומתאספים כל ישראל בבית המקדש או בבית הכנסת להתפלל
"מ ְק ָר ֵאי ק ֶֹד ׁש",
בבגדים נקיים ולעשות סעודות חגיגיות .ולכן נקרא החג ִ
מלשון אסיפה שאליה קרואים ומוזמנים כל האנשים .כך בזכות החגים
גם מתגברים האחווה והקירוב בין בני ישראל.

! יש לי מושג | אדמו"ר
אדמו"ר הוא התואר המוענק למנהיג חסידי ,ראשי תיבות "אדוננו מורנו
ורבנו" .תואר אחר של מנהיג עדה חסידית הוא "הצדיק" .תפקידו של
האדמו"ר הוא להדריך את חסידיו בעבודת ה' ולעזור להם בגשמיות
וברוחניות.

מה קשור?

מתחו קו בין האנשים לבין תיאוריהם:
ר' מאיר שפירא

הטעה את תלמידיו
כדי לחדד אותם

נחשון וקסמן

היה קצין
בסיירת מטכ"ל

רבי יהושע
בן חנניא

זכה לעבוד בבית
המקדש בתור לוי

ניר פורז

נחטף ונרצח
בידי מחבלים

רב הונא

יזם את לימוד
הדף היומי
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תלמוד ישראלי

