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דַּ ף ט"זּ ָ :במוֹ ת
יֶ ׁ ְשנָ ם דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ָאסּור לַ ֲעשׂוֹ ת ְּכ ׁ ֶשּיוֹ ׁ ְש ִבים וְ ַחּיָ ִבים לַ ֲעשׂוֹ ת אוֹ ָתם דַּ וְ ָקא
יש ָיבהְּ ,וב ַדף
ַ ּב ֲע ִמ ָידה .לְ דּוגְ ָמאֵ :ע ִדים ְצ ִריכִ ים לְ ָה ִעיד ַ ּב ֲע ִמ ָידה וְ ל ֹא ִ ּב ׁ ִ
לוֹמ ִדים ׁ ֶש ַ ּגם ֶאת ֲעבוֹ דוֹ ת ַה ָ ּק ְרבָּ ן ָצ ִר ְ
יך לַ ֲעשׂ וֹ ת בַּ ֲע ִמ ָידה
זֶ ה ַ ּב ַּתלְ מּוד ְ
יבהֲ ,א ָבל יֵ ׁש יוֹ ֵצא ִמן ַה ְּכלָ ל ּ ַ -ב ָ ּבמוֹ ת מ ָּּותר ָהיָ ה לַ ֲעבוֹד ַ ּגם
יש ָ
וְ ל ֹא בִּ ׁ ִ
יש ָיבה.
ִ ּב ׁ ִ
ימים ִמחּוץ לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַּומ ְק ִר ִיבים
ַמ ֵהן ָ ּבמוֹת? ָ ּב ָמה ִהיא ִמזְ ֵ ּב ַח ׁ ֶש ְּמ ִק ִ
ָעלָ יו ָק ְר ָ ּבנוֹ ת לַ ה'.
ָהיּו ְּתקּופוֹ ת ׁ ֶש ָּכל יְ ה ִּודי ָהיָ ה ַר ּׁ ַשאי לִ ְבנוֹ ת ָ ּב ָמה לְ ַע ְצמוֹ ּולְ ַה ְק ִריב ָעלֶ ָיה
ָק ְר ָ ּבנוֹ ת .לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּנ ְבנָ ה ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ִ ּביר ׁ ָּושלַ יִ ם ָאסּור לְ ַה ְק ִריב ָק ְר ָ ּבנוֹ ת
ַ ּב ָ ּב ָמהֲ ,א ִפילּ ּו לְ ַא ַחר ׁ ֶש ֶ ּנ ֱח ַרב ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש.

דַּ ף י"ז :כּ ֵֹהן ְ ּבלִ י ִ ּבגְ ֵדי ְ ּכהּו ָּנה
בוֹדתוֹ ּ ְפסּולָ ה?
ִמ ַ ּניִ ן ְ
יוֹד ִעים ׁ ֶשכּ ֵֹהן ׁ ֶש ָע ַבד ְ ּבלִ י ֶא ָחד ִמ ִ ּבגְ ֵדי ַה ְּכה ָ ּּונה ֲע ָ
ַה ָ ּק ָ ּב"ה ִצי ָּוה ֶאת מ ׁ ֶֹשה ְ ּב ֵס ֶפר ׁ ְשמוֹ ת ׁ ֶש ָּכ ְך יַ ֲע ֶ ׂ
שה לְ ַא ֲהרוֹ ן ּולְ ָבנָ יו:
"ו ְִהלְ ַ ּב ׁ ְש ָּתם ֻּכ ֳּתנֹת .ו ְָחגַ ְר ָּת א ָֹתם ַא ְבנֵ ט ַא ֲהרוֹן ָּובנָ יו ו ְָח ַב ׁ ְש ָּת לָ ֶהם ִמגְ ָ ּבעֹת
וְ ָהיְ ָתה לָ ֶהם ְ ּכ ֻה ָּנה"ַ .ה ּ ָפסּוק או ֵֹמר ׁ ֶש ִּת ְהיֶה לָ ֶהם ְּכהּו ָ ּנה ְּכ ׁ ֶש ִ ּבגְ ֵדי ַה ְּכהּו ָ ּנה
ֲעלֵ ֶיהםִ .מ ָּכאן לו ְֹמ ִדים ׁ ֶש ִאם ִ ּבגְ ֵדי ַה ְּכהּו ָ ּנה ֵאינָ ם ֲעלֵ ֶיהם ֵהם ֵאינָ ם יְכ ֹולִ ים
לַ ֲעשׂוֹ ת ֶאת ֲעבוֹ דוֹ ת ַה ְּכה ָ ּּונה.

דַּ ף י"חּ ִ :בגְ ֵדי ַה ְ ּכהּו ָּנה
יָמינּו…".
ָּכל יוֹ ם ָאנּו ִמ ְת ּ ַפ ְּללִ ים ׁ ֶ
"שּיִ ָ ּבנֶ ה ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּב ֵ
ְּכ ׁ ֶשּיִ ָ ּבנֶ ה ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש נִ זְ ֶּכה לִ ְראוֹת ֶאת ַהכּ ֲֹהנִ ים עו ְֹב ִדים ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש,
ִעם ִ ּבגְ ֵדי ְּכה ָ ּּונה ,וְ ָת ִמיד ֵהם יִ לְ ְ ּב ׁשּו ְ ּבגָ ִדים ֲח ָד ׁ ִשיםָּ .כ ְך נֶ ֱא ַמר ַ ּב ָ ּב ַריְ ָתא
ַה ּמ ֵּובאת ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא ַה ִ ּנלְ ֶמ ֶדת ְ ּב ַדף זֶ הֶ ׁ ,שּיֵ ׁש ִהידּ ּור ִמ ְצוָ ה ׁ ֶשבִּ גְ ֵדי ַה ְ ּכהּו ָּנה
יִ ְהיּו ֲח ָד ׁ ִשים לְ נוֹ י ִמ ְצוָ ה ,וְ כָ ְך ּ ָפ ַסק ָה ַר ְמ ַ ּב"ם ְ ּב ִהלְ כוֹ ת ְּכלֵ י ַה ִּמ ְקדָּ ׁש:
"בגְ ֵדי ְּכהּו ָ ּנהִ ,מ ְצו ָָתם ׁ ֶש ְּיִהיּו ֲח ָד ׁ ִשים ,נָ ִאים ְּומ ׁ ֻש ָ ּל ׁ ִשיםְּ ,כ ֶד ֶר ְך ִ ּבגְ ֵדי ַה ְ ּגד ֹולִ ים
ִּ
ּוב ִדים)ֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר' :לְ ָכבוֹ ד ּולְ ִת ְפ ֶא ֶרת'".
(ה ְמכ ָ ּ
ַ
(שמוֹ תֶ ּ ,פ ֶרק כ"חָ ּ ,פסּוק ב') כּ וֹ ֵתב ִּכי ֶאת ִ ּבגְ ֵדי ַה ְּכה ָ ּּונה ָהיּו
ַ
הר ְמ ַ ּב"ן ׁ ְ
לוֹמרְּ :כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֶאת ח ֵּוטי ַה ִ ּצ ִיצית יֵ ׁש לִ ְק ׁשוֹ ר
ְצ ִריכִ ים לִ ְת ּפוֹ ר "לִ ׁ ְש ָמ ּה"ְּ .כ ַ
יכים לִ ְת ּפוֹ ר לְ ׁ ֵשם
לְ ׁ ֵשם ִמ ְצוַ ת ִצ ִיציתָּ ,כ ְך ֶאת בִּ גְ ֵדי ַה ְ ּכהּו ָּנה ָהיּו ְצ ִר ִ
ִמ ְצוַ ת בִּ גְ ֵדי ְ ּכהּו ָּנה.
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מדינת ישראל
משרד החינוך

talmudi

התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
מסכת זבחים ,דף כ"ב

"טמא פסול  -אמרו זקני דרום :לא שנו אלא
טמא שרץ ,אבל טמא מת ,מתוך שמרצה בציבור
 מרצה נמי ביחיד" .פירכא – קושיא ,הפרכה
סבי – זקנים

הסבר :במשנה נאמר שכהן טמא פסול ,ופוסל את
העבודה .אמרו זקני הדרום ,שזה נאמר רק לגבי
טמא שרץ ,אבל כהן שעבד כשהוא טמא מת אינו
פוסל את העבודה ,שכן יש מצבים בהם היא כשרה,
כאשר רוב הציבור טמא.

על המפה
דימונה
דימונה היא עיר בדרום ישראל 35 ,ק"מ
דרומית מזרחית מבאר שבע .שמה של
העיר לקוח מספר יהושע (טו ,כא-כב):
הּודה
"וַ יִ ּ ְהיּו ֶה ָע ִרים ִמ ְק ֵצה לְ ַמ ֵּטה ְבנֵ י יְ ָ
ֶאל ְ ּגבּול ֱאדוֹ ם ַ ּבנֶ ּגְ ָ ּבה ַק ְב ְצ ֵאל וְ ֵע ֶדר
וְ יָ גּור .וְ ִקינָ ה וְ ִדימוֹ נָ ה וְ ַע ְד ָע ָדה" .דימונה
הוקמה בשנת תשט"ו ( )1955ליד מפעלי
ים המלח ,ותושביה הראשונים היו 36
משפחות של עולים מצפון אפריקה.
רבים היו פסימיים לגבי סיכויי הצלחתה
של העיר במדבר ,וכינו אותה "דמיונה"
או "דמעונה" .בסוף שנות ה 50-ובתחילת
שנות ה 60-הגיעו לעיר עולים ממזרח
אירופה ,ובשנות ה 70-וה 90-עולים
מברית המועצות .דימונה הוכרזה
כמועצה מקומית בשנת תשי"ח
( )1958וכעיר בשנת תשכ"ט (.)1969
כיום גרים בדימונה כ 33,000-תושבים.

דימונה (מצילומי יהודית גרעין-כל)Wikipedia ,
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דַּ ף י"ט :עבודת ַהכּ ֲֹהנִ ים ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
ּושרַ .ה ּׁ ָשב ַּוע ַה ֶּזה הּוא ְּובנֵ י ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ַהכּ ֲֹהנִ ים זוֹ כִ ים
ְ ּג ַדלְ יָ ה ָהיָ ה ְמא ּׁ ָ
לַ ֲעבוֹד ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש.
ֵהם ִה ִ ּגיעּו לִ יר ׁ ָּושלַ יִם ׁ ְשב ַּועיִם י ִָמים לִ ְפנֵ י כֵ ןְּ ,כ ֵדי לְ ִה ְתכּ ֹונֵ ן ָּכ ָראּוי לַ ֲעבו ָֹד ָתם,
יע ַה ּׁ ָשב ַּוע ׁ ֶש ָ ּל ֶהם
לָ ְמדּו וְ ׁ ִש ְ ּיננּו ֶאת ִהלְ כוֹ ת ֲעבוֹ דוֹ ת ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשְּ ,וב ַה ִ ּג ַ
יַצבּו ְ ּב ֶפ ַתח ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ,נִ כְ נְ סּו לַ ָּמקוֹם ׁ ֶשבּ וֹ ֵהם ְמ ַק ְ ּבלִ ים ִ ּבגְ ֵדי
ֵהם ִה ְת ְ ּ
ְּכה ָ ּּונה וְ לָ ְב ׁשּו ֶאת ַה ְ ּבגָ ִדים.
"בלִ י נַ ֲעלַ יִ ם ְּובלִ י ַ ּג ְר ַ ּביִ ם"ִ ,הזְ ִּכיר לָ ֶהם ַא ַחד ַהכּ ֲֹהנִ ים" ,בְּ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
ְּ
ַה כּ ֹ ֲה ִנ ים הוֹ לְ ִכ ים
יְ ֵח ִפים".
"אל ִּת ׁ ְש ַּכח לְ הוֹ ִריד
 ַיפ ה ִמ ַּת ַח ת
ֶא ת ַה ִּכ ּ ָ
לַ ִּמ ְצ נֶ ֶפ ת"ִ ,ה זְ ִּכ יר
לִ גְ ַדלְ יָ ה ָא ִביוָ .היְ ָתה
זוֹ ַה ּ ַפ ַע ם ָה ִר ׁ
אש וֹ נָ ה
ׁ ֶש ְ ּג ַדלְ יָ ה זָ ָכה לַ ֲעבוֹ ד
ְ ּב ֵב ית ַה ִּמ ְק דָּ ׁש וְ לָ ֵכ ן
ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך לְ ַהזְ ִּכיר לוֹ
זֹאת .בְּ ַדף זֶ ה לוֹ ְמ ִדים
ׁ ֶש ָא ס ּו ר ׁ ֶש ִּת ְה יֶ ה
יצ ה בֵּ ין ַה גּ ּוף
ֲח ִצ ָ
ׁ ֶשל ַהכּ ֵֹהן לְ ֵבין בִּ גְ ֵדי
ַה ְ ּכ הּו ָּנ הַ .ה בְּ ָג ִד ים
ְצ ִריכִ ים לִ ְהיוֹ ת מּו ָּנ ִחים
ַעל ַהגּ ּוף ׁ ֶשל ַהכּ ֵֹהן ְ ּבלִ י
ׁ ֶש ַּמ ּׁ ֶשהּו יַ ְפ ִריד ,יַ ְחצוֹ ץ
יהם.
בֵּ ינֵ ֶ

מן ההיסטוריה
הקמת הקרייה למחקר
גרעיני
הקרייה למחקר גרעיני (הקמ"ג) נמצאת
דרומית מזרחית לדימונה ,ומטרתה
לעסוק בנושאי מחקר הקשורים באנרגיה
גרעינית .הקרייה הוקמה באמצע שנות
ה 50 -בסיוע מהנדסים צרפתיים.
בתחילה לא הודתה ישראל בקיומו של
הכור הגרעיני ,וטענה שמדובר במפעל
טקסטיל או תחנת מחקר במטלורגיה,
והודתה בכך רק לאחר שהתפרסם
דו"ח של מחלקת המדינה האמריקאית
בנושא .בעקבות זאת אפשרה ישראל
למדענים אמריקאים לבקר בכור,
ביקורים שנמשכו עד שהאמריקאים
השתכנעו שישראל כבר פיתחה נשק
גרעיני ,אם כי ישראל עצמה מעולם לא
הודתה בכך במפורש .הקמ"ג היא אחד
המקומות המוגנים ביותר בישראל ,וכל
מטוס המתקרב לעברה מיורט מיד.

מתחם קמ"ג ,כפי שצולם על ידי לוויין ריגול אמריקאי ב1968-
()American reconnaissance satellite KH-4 CORONA

רּומת ַהדֶּ ׁ ֶשן
דַּ ף כ'ִ :מ ְצוַ ת ְּת ַ
ָה ֲעבוֹ ָדה ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ׁ ֶש ֶּנ ֶע ְשׂ ָתה בְּ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש בְּ ָכל יוֹ ם ָהיְ ָתה
רּומת ַהדֶּ ׁ ֶשן".
"ת ַ
ְּ
ֲעבוֹ ָדה זוֹ ִהיא ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ְ ּבכָ ל יוֹ םַּ ,כ ֲהכָ נָ ה לַ ֲעבוֹ דוֹ ת ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח; כּ ֵֹהן
יוֹרד ַ ּב ֶּכ ֶב ׁש ַּומ ִ ּניחוֹ לְ ַצד ַה ִּמזְ ֵ ּב ַחְּ ,כ ִציּוּוי
ֶ
חוֹתה ֶד ׁ ֶשן ֵ -א ֶפר ִ -מן ַה ִּמזְ ֵ ּב ַחֵ ,
ַה ּת ָוֹרה ְ ּב ֵס ֶפר וַּיִ ְק ָרא" :וְ ֵה ִרים ֶאת ַהדֶּ ׁ ֶשן … וְ ָ ׂ
שמוֹ ֵא ֶצל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח"ַ .הדֶּ ׁ ֶשן
ָהיָ ה נִ ְבלָ ע דֶּ ֶר ְך נֵ ס ִ ּב ְמקוֹ ם ַה ָ ּנ ָחתוֹ .
ִמ ְצוַ ת ְּתר ַּומת ַהדֶּ ׁ ֶשן יְ כוֹ לָ ה לְ ִה ְת ַקּיֵ ם ְ ּב ַמ ֲהלַ ְך ַה ַ ּליְ לָ ה.
בְּ ָכל יוֹ ם נָ ֲהגּו לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוַת ְּתר ַּומת ַהדֶּ ׁ ֶשן ִ ּבזְ ַמן ְק ִר ַיאת ַה ַּת ְרנְ גוֹ ל ,אוֹ
ָסמ ְּוך לוֹּ ֵ ,בין לְ ָפנָ יו ֵּובין לְ ַא ֲח ָריו.

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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בְּ יוֹ ם ַה ִ ּכ ּ
יפ ִּורים קּוּיְ ָמה ִמ ְצוָ ה זוֹ ַעל יְ ֵדי ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדוֹ ל וְ ִהיא נֶ ֶע ְרכָ ה
בוֹדה זוֹ ְּכ ֵדי לְ ַא ְפ ׁ ֵשר
יצ ַּוע ֲע ָ
ְּכ ָבר ֵמ ֲחצוֹ ת לַ יִ לַ .ט ַעם ַהדָּ ָברִ :ה ְקדִּ ימּו ִ ּב ּ
ְ
לוֹ לָ נ ַּוח ַא ֲח ֶר ָיה לִ ְק ַראת ָה ֲעבוֹ דוֹ ת ָה ַרבּ וֹ ת ַה ְמ ַצ ּפוֹ ת לוֹ ְ ּב ֶמ ׁ ֶשך ַהּיוֹ ם.
רּומת ַהדֶּ ׁ ֶשן לְ סוֹ ף ָה ַא ׁ ְשמ ָּורה
בִּ ֵ
ימי ָה ְרגָ לִ ים ִה ְקדִּ ימּו ֶאת ִמ ְצוַ ת ְּת ַ
ׁ
וֹ
ׁ
ָה ִראש נָ ה ֶשל ַה ַ ּליְ לָ הְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשּיִ ּׁ ָש ֵאר זְ ָמן לַ ֲערוֹ ם ֶאת יֶ ֶתר ָה ֵא ֶפר לִ כְ ֵעין
ימי ָה ְרגָ לִ ים ה ְּוק ְרבּו ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ַר ִ ּבים ,נוֹ ָצר
ַּת ּפ ַּוח ְ ּב ֶמ ְר ַּכז ַה ִּמזְ ֵ ּב ַחִּ ,כי ִ ּב ֵ
ֵא ֶפר ַרב וְ ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך לְ ַה ְקדִּ ׁיש זְ ָמן ַרב ְּכ ֵדי לַ ֲערוֹ ם אוֹ תוֹ .

דַּ ף כ"אּ ַ :גלְ ֶ ּגלֶ ת ַה ִ ּכּיוֹ ר ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
כּ ֵֹהן ׁ ֶש ִ ּנכְ נַ ס לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ,א ֹו כּ ֵֹהן ׁ ֶש ָ ּבא לַ ֲעבוֹד ֲעבו ָֹדה ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש,
"קידּ ּׁוש יָ ַדיִ ם וְ ַרגְ לַ יִ ם".
ָצ ִר ְיך לִ ְרחוֹץ ֶאת י ָָדיו ו ְֶאת ַרגְ לָ יוְ ּ .פע ָ ּּולה ז ֹו ְמכּו ָ ּנה ִ
יּוחד ָהיָ ה בְּ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ׁ ֶשבּ וֹ ָעשׂ ּו ִקידּ ּׁוש יָ ַדיִ ם וְ ַרגְ לַ יִ ם.
ִ ּכּיוֹ ר ְמ ָ
יּוח ֶדת לַ ִ ּכּיוֹ רּ ְ .ב ֶא ְמ ָצעּות
ִא ׁיש ֶא ָחדּ ְ ,ב ׁ ֵשם ֶ ּ
"בן ָק ִטין" ִה ְת ִקין ַ ּגלְ ֶ ּגלֶ ת ְמ ֶ
ַ ּגלְ ֶ ּגלֶ ת זוֹ ָהיּו מוֹ ִר ִידים ֶאת ַה ִ ּכּיוֹ ר ִעם ַה ַּמיִ ם לַ בּ וֹ ר ׁ ֶש ִּמ ַּת ַחת לָ ִר ְצ ּ ָפה,
ׁ ֶש ָהיּו בְּ תוֹ כוֹ ֵמי ַמ ְעיָ ן .בַּ בּ וֹ ֶקר ׁ ָשבּו וְ ֶה ֱעלּו ֶאת ַה ִ ּכּיוֹ ר בְּ ֶא ְמ ָצעּות
ַה ַ ּגלְ ֶ ּגלֶ ת.
ַמדּ ַּוע ָעלָ ה ְ ּב ַד ְע ּתוֹ לְ ַה ְת ִקין ֶאת ַה ַ ּגלְ ֶ ּגלֶ ת?
ְּובכֵ ןַ ,ה ֲהלָ כָ ה קוֹ ַב ַעת ִּכי ָּכל דָּ ָבר ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ׁ ֶש ָראּוי לְ ַה ִ ּניחוֹ ִ ּבכְ לִ י
יתן ִ ּבכְ לִ י ׁ ָש ֵרת הּוא
ׁ ָש ֵרתְּ ,כלֵ י ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַה ְּקדוֹ ׁ ִשיםּ ָ ,ב ֶרגַ ע ׁ ֶשהּוא נִ ַּ
"פסּול
ִמ ְת ַקדֵּ ׁש ִ ּב ְקד ּׁ ָּושה ְ ּגבוֹ ָהה וְ ָחלוֹ ת ָעלָ יו ח ְּומרוֹ ת ֲא ָחדוֹ תּ ֵ ,בינֵ ֶיהןְ ּ :
לִ ינָ ה" ִ -אם ָע ַבר ָעלָ יו לַ יְ לָ ה הּוא נִ ְפ ָסלֵ .מ ַא ַחר ׁ ֶש ַה ִ ּכּיוֹ ר הּוא ְ ּכלִ י
ׁ ָש ֵרתּ ָ ,כל יוֹ ם נִ ְפ ְסלּו ַה ַּמיִ ם ׁ ֶשנּוֹ ְתרּו בּ וֹ לְ ָמ ֳח ָרתִּ ,ומדֵּ י ׁ ַש ַחר רוֹ ְקנּו
ילאּו בוֹ ַמיִ ם ֲא ֵח ִרים.
ימיו ִּומ ְּ
ֶאת ֵמ ָ
"בן ָק ִטין" ּ ָפ ְת ָרה ֶאת ַה ְ ּב ָעיָ הֵ .מ ַא ַחר ׁ ֶש ְ ּבכָ ל לַ יְ לָ ה
ַה ַ ּגלְ ֶ ּגלֶ ת ׁ ֶש ִה ְת ִקין ֶ ּ
ְ
ׁ
ִה ׁ ְש ִקיעּו ֶאת ַהבּ וֹר ְ ּבתוֹך ַמ ְעיָןַ ,ה ַּמיִם ֶש ַ ּב ִּכּיוֹר ל ֹא נִ ְפ ְסלּוִּ ,כי ָ ּב ֶרגַ ע ׁ ֶש ֵהם
ּוברּו לַ ַּמ ְעיָ ן ָ ּב ְטלָ ה ְקד ּׁ ָּוש ָתם וְ ׁשּוב ל ֹא נִ ְפ ְסלּו ְּכ ׁ ֶש ָע ַבר ֲעלֵ ֶיהם לַ יְ לָ ה.
ח ְּ

דַּ ף כ"ב :דִּ ינֵ י ַה ִּמ ְקוָ אוֹ ת
ָאנּו נו ְֹטלִ ים י ַָדיִם ְ ּב ַמיִם ְצלּולִ ים וְגַ ם ְ ּב ִמ ְקוֵה ַה ָּט ֳה ָרה י ׁ ְֶשנָ ם ַמיִם ְצלּולִ ים.
ִאם יֵ ׁש ׁ ְשנֵ י ִמ ְקוָ אוֹ ת ׁ ֶש ֵאין ְ ּבכָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ַמ ְס ּ ִפיק ַמיִ ם לִ ְט ִבילָ ה,
ֶא ְפ ׁ ָשר לַ ֲעשׂוֹ ת חוֹ ר ֵ ּבין ַה ִּמ ְקוָ אוֹ ת וְ ַה ַּמיִ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצ ִאים ַ ּבחוֹ ר ְמ ַח ְ ּב ִרים
ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ַה ִּמ ְקוָ אוֹ ת לְ ִמ ְקוֶ ה ֶא ָחד ָ ּגדוֹ ל .זֹאתּ ִ ,ב ְתנַ אי ׁ ֶש ַהחוֹ ר הּוא ְ ּברוֹ ַחב
ׁ ְש ֵּתי ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ת.
ְ
ִאם יִדָּ ֵחף ֵאיזֶ ה ֵח ֶפץ לְ תוֹ ך ַהחוֹ ר ַ -ה ִחיבּ ּור ַה ֶּזה ְּכ ָבר ּ ָפסּול .לְ ָמ ׁ ָשל,
ִאם נִ ְת ַקע ַּכ ְפ ּתוֹ ר ַ ּבחוֹ ר ,הּוא ְּכ ָבר ֵאינוֹ ְ ּברוֹ ַחב ׁ ְש ֵּתי ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ת וְ ַה ַּמיִ ם
ּוב ִרים.
ֵאינָ ם ְמח ָ ּ

מתולדותיו
צבי קמיל
(תרצ"ה-תש"ע)1935-2010 ,
המהנדס צבי קמיל ז"ל היה מדען
וממציא ,ממקימי הכור הגרעיני
בדימונה ,ראש הוועדה לבטיחות
גרעינית ומראשי רפא"ל .קמיל נולד
בפולין ועלה עם משפחתו לארץ לפני
מלחמת העולם השנייה .הוא למד
בטכניון ולאחר מכן השתלם בבית הספר
למדעי הגרעין בשיקגו ובצרפת במטרה
להשתתף בהקמת הקריה למחקר גרעיני
בנגב .לאחר הקמת הקמ"ג היה קמיל
אחראי לבטיחות מבנה הכור .לאחר מכן
עבד ברפא"ל במשך שבע שנים וזכה
בפרס ביטחון ישראל על המצאותיו.
אחרי פרישתו הקים כמה חברות
טכנולוגיה והיה שותף לפיתוח המצאות
כמו ה ,MRI-כרטיס החיוג ומכשור רפואי.
בשנת תשמ"ה ( )1985התמנה לראש
הוועדה לביטחון גרעיני וכיהן בתפקיד
עד לפטירתו .קמיל שהיה אדם דתי
ושומר מצוות ,נהג לומר שהתפילה
ולימוד התורה עליהם הקפיד מידי יום
בהשכמת הבוקר עם הנץ החמה ,גם הם
חלק חשוב ומהותי
מהשמירה על עם
וביטחון ישראל,
במקביל לפעילותו
החשאית בתחום
הביטחוני.
צבי קמיל
(עינב שפירא)Wikipedia ,
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שנה למדינת ישראל

/2004תשס״ד

/2004תשס״ד

נעמי שמר

נעמי שמר (תר"ץ-תשס"ד )1930-2004 ,הייתה משוררת ,מלחינה
וזמרת ,שרבים משיריה הפכו לחלק בלתי נפרד מהתרבות הישראלית,
בהם "ירושלים של זהב"" ,חורשת האקליפטוס"" ,לו יהי"" ,על כל
אלה" ו"שירת העשבים" .נעמי שמר נולדה וגדלה בקבוצת כנרת,
למדה באקדמיה למוזיקה בירושלים ובתל
אביב ושירתה בפיקוד הנח"ל כפסנתרנית.
לאחר שחרורה כתבה שירים לתיאטרון
וללהקות הצבאיות ,שזכו להצלחה רבה.
שירה "ירושלים של זהב" ,שנכתב זמן קצר
לפני מלחמת ששת הימים ,הפך למעין
המנון שני באותה תקופה .שירה "לו יהי"
הפך לאחד מסמלי מלחמת יום כיפור.
בשנת תשמ"ג ( )1983קיבלה נעמי שמר
את פרס ישראל לזמר עברי .נעמי שמר
נפטרה בשנת תשס"ד ( )2004ונקברה
בבית הקברות כנרת.
נעמי שמר 1989
(כל הזכויות שמורות ליעל רוזן)

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

א .מה הייתה ָה ֲעבוֹ ָדה ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה
ׁ ֶש ֶּנ ֶע ְשׂ ָתה ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ְ ּבכָ ל יוֹ ם?
עּולה בבית המקדש ְמכּו ָּנה
ב .איזו ּ ְפ ָ ּ
"קידּ ּׁוש יָ ַדיִ ם וְ ַרגְ לַ יִ ם" ,ומי היה
ִ
מחויב בה?
בבגְ ֵדי
המ ְצוָ ה ִ ּ
ג .מה היה ִהידּ ּור ִ
ַה ְ ּכהּו ָּנה?
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

נכון/לא נכון
דבר תורה לשולחן שבת

את ֵמ ֱאל ֶֹה ָ
יך ִ ּכי
בפרשת השבוע נאמר" :וְ ל ֹא תוֹ נּו ִא ׁיש ֶאת ֲע ִמיתוֹ וְ יָ ֵר ָ
ֲאנִ י ה' ֱאל ֵֹהיכֶ ם".
מה משמעותו ומה פירושו של האיסור הזה "וְ ל ֹא תוֹ נּו"?
מסביר ואומר רש"י ,שזהו איסור על אונאת דברים – דהיינו לא להקניט
את חברו בדברים מצערים ,ולא לתת לו עצה שאינה הוגנת.
את ֵמ ֱאל ֶֹה ָ
יך"? משום
ומדוע נאמר דווקא בהקשר של האיסור הזה "וְ יָ ֵר ָ
שהאדם יכול לטעון כלפי חוץ שכוונתו היתה לטובה ,אבל עליו לדעת שה'
יודע מה שבלבבו ,ואם התכוון לפגוע בחברו הוא ייתן את הדין על כך.

! יש לי מושג | סמיכה
עד לתקופת התנאים ,היה כל חכם סומך את תלמידיו הנבחרים ,ובכך היו
מקבלים את הסמכות להורות ולפסוק הלכה .שרשרת הסמיכה נמשכה
איש מפי איש עד משה רבנו .בעקבות גזירות הרומאים התבטלה הסמיכה,
וכיום אין רבנים סמוכים .למרות זאת נהגו שתלמיד חכם שרוצה לכהן
כרב ,צריך לקבל הסמכה לכך מרבותיו או מגדולי הדור.

סמנו ליד כל אחד מהמשפטים הבאים אם הוא
נכון או לא נכון:
 .1בן קטין היה ממקימי הקריה למחקר גרעיני

לא נכון

נכון

 .2שמה של העיר דימונה מופיע כבר בתנ"ך

לא נכון

נכון

 .3כוהנים שעובדים בבית המקדש חייבים
לחבוש כיפה מתחת למצנפת

לא נכון

נכון

 .4הממציא צבי קמיל פיתח גלגלת מיוחדת
לכיור בבית המקדש

לא נכון

נכון
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