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יום ירושלים שמח!

"ורבי יוחנן אמר :דבר תורה אפילו עשה אין בו,
שנאמר :ויעמוד יהושפט בקהל יהודה וירושלים
בבית ה' לפני החצר החדשה"
איפכא מסתברא – ההפך הוא המסתבר
אישתראי – הותר ,הותרה

הסבר :רבי יוחנן אמר שאין מהתורה איסור לטבול יום
– דהיינו אדם שטבל מטומאתו ועוד לא שקעה עליו
השמש – להיכנס למקדש .והוא לומד זאת מהפסוק
המדבר על המלך יהושפט.

מתולדותיו
יהושפט הרכבי

(תרפ"א-תשנ"ד)1921-1994 ,

דַּ ף ל'ַ :רב הּונָ א ַ ּבר נָ ָתן
ַה ַּתלְ מּוד ֵמ ִביא דְּ ַבר ֲהלָ כָ ה ְ ּב ׁ ֵשם ַרב הּונָ א בַּ ר נָ ָתן ,וְ זוֹ ִהזְ דַּ ְּמנּות טוֹ ָבה
לְ ַה ִּכיר ֶאת ִמי ׁ ֶש ָהיָ ה ר ׁ
ֹאש ַהגּ וֹ לָ הֲ ,וַא ִפילּ ּו ַה ֶּמלֶ ְך ִאיזְ ְ ּג ָדר ָר ַח ׁש לוֹ ָּכבוֹד
וְ ֶה ֱע ִריץ אוֹ תוֹ ַ .רב הּונָ א ַ ּבר נָ ָתן ָהיָ ה ל ֹא ַרק ָ ּגדוֹ ל ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָּס ַפג לְ תוֹ כוֹ
ימרֶ ,א ָ ּלא ַ ּגם ר ׁ
דּולה בְּ ָמקוֹ ם
ֹאש ַהגּ וֹ לָ הּ ,תוֹ ָרה ּוגְ ָ ּ
ֶאת ּתוֹ ַרת ַרבּ וֹ ֲ ,א ֵמ ָ
ֶא ָחדֶ ׁ ,ש ַה ַּתלְ מּוד ְ ּב ַמ ֶּסכֶ ת ִ ּג ִּיטין ֵמ ִעיד ָעלָ יו ׁ ֶשלּ ֹא ָהיָ ה ָּכמוֹ הּו ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש
ִ ּב ׁ ְשנֵ י ְּכ ָת ִרים ֵא ֶ ּלה ַ ּגם ַיַחד ֵמ ָאז ַר ִ ּבי יְ ה ָּודה ַה ָ ּנ ִ ׂ
חוֹתם
שיא ַוְעד ַרב ַא ׁ ִשיֵ ,מ ֵ
ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה וְ ַעד ְמ ַסדֵּ ר ַה ַּתלְ מּוד.
ַרבּ וֹ ָתיו ָהיּוָ :ר ָבאֶ ׁ ,ש ִה ְס ּ ִפיק עוֹ ד לִ לְ מוֹ ד ֶא ְצלוֹ ִ ּב ְמחוֹ זָ אַ ,רב נַ ְח ָמן ַ ּבר
ימר ִ ּבנְ ַה ְרדְּ ָעאַ ,וְרב ַא ׁ ִשי ְ ּב ָמ ָתא
ְיִצ ָחק ְ ּבפ ְּומ ְ ּב ִד ָיתאַ ,רב ּ ָפ ָפא ְ ּבנֶ ֶר ׁשֲ ,א ֵמ ָ
יּוחד ִעם ַרב
ּוב ְמ ָ
ַמ ֲח ֵסיָאִ .עם ַרבּ וֹ ָתיו ֵא ֶ ּלה ָע ַמד ַ ּגם ִ ּב ְק ׁ ָש ִרים ֲהד ִּוקיםִ ,
ַא ׁ ִשי ׁ ֶש ָהיָ ה ֲח ֵברוֹ ַה ָ ּקרוֹ ב בְּ יוֹ ֵתרַ .על ָּכ ְך ְמ ַס ּ ֵפר ַה ַּתלְ מּוד ׁ ֶש ַּמלְ ַאךְ
ַה ָּמוֶ ת ָ ּבא ֶאל ַרב ַא ׁ ִשי לָ ַק ַחת ֶאת נִ ׁ ְש ָמתוֹ ּ ִ ,ב ְק ׁשוֹ ַרב ַא ׁ ִשי לְ ַחכּ וֹ ת זְ ַמן
יעה ׁ ְש ָעתוֹ ׁ ֶשל ַרב
ָמהָ ,א ַמר לוֹ ַה ַּמלְ ָא ְך :ל ֹא אּוכַ ל לְ ַחכּ וֹ ת ִּכי ְּכ ָבר ִה ִ ּג ָ
ּולה ֵוְאין ַמלְ כּות ַא ַחת נוֹ גַ ַעת ַ ּב ֲח ֶב ְר ָּת ּה.
הּונָ א ַ ּבר נָ ָתן לַ ֲעלוֹ ת לִ גְ ד ָ ּ
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יהושפט הרכבי ז"ל היה ראש אמ"ן
בשנים תשט"ו-תשי"ט ( 1955-
 .)1959הרכבי נולד בחיפה ,למד בבית
הספר הריאלי ,באוניברסיטה העברית
ובאוניברסיטת הרווארד בארה"ב.
במלחמת העולם השנייה שירת בצבא
הבריטי ,ולאחר מכן השתתף בקורס
הראשון שקיימה הסוכנות היהודית
להכשרת דיפלומטים .במלחמת
העצמאות לחם בגזרת ירושלים
כמפקד פלוגה .בהמשך שירת כסגן
ראש אגף המודיעין במטכ"ל (אמ"ן),
ובשנת תשט"ו ( )1955התמנה לראש
אגף המודיעין .הרכבי נחשב לאיש
מודיעין מבריק ,והיה אחראי בין היתר
על ההיערכות למבצע קדש ועל
ההתנקשות בקולונל מוסטפא חאפז,
ראש המודיעין המצרי ברצועת עזה .לאחר
שחרורו התמנה למרצה באוניברסיטה
העברית ,והמשיך
מדי פעם לשמש
בתפקידים
ציבוריים ובייעוץ
אסטרטגי למשרד
הביטחון.
יהושפט הרכבי
(אוסף התצלומים הלאומי)
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דַּ ף ל"אָ :ה ַא ִחים נוֹ ְס ִעים לִ ׁ ְשחוֹ ט ָק ְר ָ ּבן
גּוֹררּו ׁ ְשנֵ י ַא ִחים ְיִר ֵאי ׁ ָש ַמיִםּ ְ .ב ַא ַחד ַה ְ ּב ָק ִרים ֵהם נִ ְראּו
ִ ּבכְ ָפר ָק ָטן ַ ּב ָ ּגלִ יל ִה ְת ְ
מוֹר ֶיהם ִעם ַ ׂ
אוֹתם
רוֹ כְ ִבים ַעל ֲח ֵ
נוֹס ִעים?"ָ ׁ ,ש ֲאלּו ָ
ש ִּקים ְ ּגד ׁ ִּושים" .לְ ָאן ַא ֶּתם ְ
ַח ְב ֵר ֶיהםֵ ,וְהם ֵה ׁ ִשיבּו" :לִ ׁ ְשחוֹט ָק ְר ָ ּבנוֹת ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש".
"א ָבל ֵאינְ כֶ ם כּ ֲֹהנִ ים".
 ְֲ
ׁ
ׁ
ּותר לִ ְשחוֹט ָק ְר ָ ּבנוֹת ,ל ֹא ַרק לַ כּ ֲֹהנִ ים".
 "נָכוֹן"ֵ ,ה ִשיבּו ָה ַא ִחים ְ ּב ִחּיּוך" ,לַ כּ ֹל מ ָּוַא ִפילּ ּו ָק ְרבְּ נוֹת ָק ְד ׁ ֵשי
ָאכֵ ןָּ ,כ ְך הּוא ַהדִּ יןַ .הכּ ֹל ַר ּׁ ָש ִאים לִ ׁ ְשחוֹט ָק ְרבָּ נוֹתֲ ,
ֳק ָד ׁ ִשיםֶ .את ַק ָ ּבלַ ת ַהדָּ ם ֶוְאת זְ ִר ָיקתוֹ ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ,וְכֵ ן ֶאת ַה ְק ָר ַבת ָה ֵא ָב ִרים
ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ,עוֹ ִ ׂ
שים ַרק ַהכּ ֲֹהנִיםּ ְ .ב ִע ָ ּיקרוֹן ַ ּגם ָא ָדם ָט ֵמא יָכוֹל ָהיָה לַ ֲעמוֹד ִמחּוץ
לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש וְלִ ׁ ְשחוֹט ִעם ַס ִּכין ֲאר ָּּוכהֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ָאסּור לוֹ לְ ִה ָּיכנֵס לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש.
ֲא ָבל ָא ְסרּו ָעלָ יו לַ ֲעשׂוֹת ָּכ ְךֶ ׁ ,ש ָּמא ְ ּב ָטעּות הּוא ַ ּיִגע ִ ּב ְב ַ ׂ
וְיִט ֵּמא אוֹתוֹ.
שר ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ַּ

מן ההיסטוריה
חיסולו של מוסטפא חאפז
קולונל מוסטפא חאפז היה קצין
בכיר במודיעין המצרי ,שארגן ושלח
את חוליות הטרור (הפדאיון) שביצעו
פעולות טרור בישראל .לאחר שמספר
פעולות תגמול שביצעה ישראל לא
הפסיקו את החדירות ,הורה בן גוריון
לעצור את פעילות הפדאיון בכל
דרך אפשרית .המשימה הוטלה על
ראש אמ"ן ,יהושפט הרכבי ,שמינה
את יחידה  504כאחראית לביצוע
הפעולה .סוכן כפול שהיה נאמן על
חאפז העביר לו ספר ממולכד ,וב-ג'
אב תשט"ז ( )11.7.1956נהרג חאפז
בפיצוץ כאשר פתח את החבילה
שהכילה את הספר הממולכד .המצרים
מעולם לא הודו בפומבי שחאפז נפגע
על ידי ישראל ,ובמקום זאת פרסמו
שהוא נהרג כשעלה עם רכבו על מוקש.
חיסולו של חאפז תרם תרומה מכרעת
להפסקה מוחלטת של פעילות
הפדאיון בישראל.

דַּ ף ל"ב" :דַּ ם ַה ֶּנ ֶפ ׁש"
נוֹת ֶיהם ַוְת ְפ ִקידוֹ
ְ ּג ַדלְ יָה ַהכּ ֵֹהן ָהיָה ָטרּוד ְ ּב ֵ
יוֹתרֲ .אנָ ׁ ִשים ַר ִ ּבים ָ ּבאּו ִעם ָק ְר ְ ּב ֵ
ָהיָה לְ ַק ֵ ּבל ֶאת ַהדָּ ם ׁ ֶשל ִמ ְס ּ ַפר ָק ְר ָ ּבנוֹת .לְ ֶפ ַתע ִה ְב ִחין ְ ּג ַדלְ יָה ׁ ֶשּיְ ה ִּודי ׁ ֶש ֵאינוֹ
"אסּור לַ ֲעשׂוֹת ָּכ ְך,
כּ ֵֹהן נִ ָ ּיג ׁש ְּומ ַק ֵ ּבל ֶאת דַּ ם ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ִ ּבכְ לִ י ׁ ָש ֵרתָ .א ַמר ְ ּג ַדלְ יָהָ :
בוֹדת ַק ָ ּבלַ ת ַהדָּ ם נַ ֲע ֵ ׂ
שית ַעל ֵיְדי כּ ֵֹהן ִ ּבלְ ַבד"ִ .מּיָד ָא ַמר כּ ֵֹהן ְמב ָ ּּוגר
ׁ ֶש ֲה ֵרי ֲע ַ
לִ גְ ַדלְ יָה" :רּוץ ַמ ֵהר ַוְק ֵ ּבל ְ ּב ַמזְ ֵרק ַא ֵחר עוֹד דָּ ם ֵמ ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ַוְהכּ ֹל ְיִהיֶה ְ ּב ֵס ֶדר".
ֵא ְיך ַהכּ ֹל ְ ּב ֵס ֶדר? ִּכי ַהדָּ ם ַה ָּכ ׁ ֵשר לִ זְ ִר ָיקה ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ,הּוא "דַּ ם ַה ֶּנ ֶפ ׁש",
ַהּיו ֵֹצא ִמּיָד לְ ַא ַחר ַה ּׁ ְש ִח ָיטהַ .הדָּ ם ַהּיו ֵֹצא לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן" ,דַּ ם ַה ַּת ְמ ִצית" ׁ ְשמוֹ,
ּ ָפסּול לִ זְ ִר ָיקהִ .אם ְיַס ּ ִפיק ְ ּג ַדלְ יָה לְ ַק ֵ ּבל ֶאת "דַּ ם ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש" הּוא ַמ ִ ּציל ֶאת
יוֹצא
ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ַוְה ָ ּק ְר ָ ּבן ֵאינוֹ נִ ְפ ָסל .דַּ ם ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש הּוא ַּכ ּמּות ַהדָּ ם ׁ ֶש ַּכ ֲא ׁ ֶשר הּוא ֵ
נוֹסף וְ הּוא ַה ְמכ ֶ ּּונה דַּ ם ַה ַּת ְמ ִצית.
ִמן ַהגּ ּוף ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ֵמתַ .א ֲח ֵרי כֵ ן ֵ
יוֹצא דָּ ם ָ

דַּ ף ל"גַ :ה ָ ּק ְר ָ ּבן ָה ִר ׁ
אשוֹ ן
ָא ָדם ָצ ִעיר ָעלָ ה ְ ּב ַמ ֲעלֵ ה ַהר ַה ַ ּביִתִ ,חּי ְּוך ָ ּגדוֹל ַעל ּ ָפנָ יו ָּומ ׁ ַש ְך ַא ֲח ָריו ִּכ ְב ָ ׂ
שה
יבל ֶאת
ְּת ִמ ָימהְּ .כ ׁ ֶש ִה ִ ּג ַיע לְ ׁ ַש ֲע ֵרי ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָא ַמר ַ ּב ַעל ַה ָ ּק ְר ָ ּבן לַ כּ ֵֹהן ׁ ֶש ִּק ֵ ּ
ּ ָפנָ יו" :זוֹ ּ ַפ ַעם ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ְ ּב ַחּיַי ׁ ֶש ֲאנִ י זוֹ כֶ ה לְ ַה ְק ִריב ָק ְר ָ ּבןֶ ,א ְ ׂ
ש ַמח ְמאוֹד ִאם
ׂ
"ב
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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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ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י ׁ ְש ִח ַיטת ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ,בַּ ַעל ַה ָ ּק ְרבָּ ן ָצ ִר ְ
יך לִ ְסמוֹ ְך ֶאת יָ ָדיו ַעל ר ׁ
ֹאש
ַה ָ ּק ְרבָּ ןַ .א ָּתה ָצ ִר ְיך לְ ַה ִ ּנ ַיח ֶאת ׁ ְש ֵּתי ַה ַּיָדיִם ׁ ֶש ְּל ָך ַעל ר ׁ
יש ֵען
ֹאש ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ּולְ ִה ּׁ ָ
ווֹנוֹת ָיך לִ ְפנֵ י ה'
ְ ּבכָ ל ַהכּ ַוֹחּ ְ .ב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָא ָּתה ֵ
סוֹמ ְך ֶאת ֶיָד ָיךִ ,ה ְתוַדֵּ ה ַעל ֲע ֶ
ְ
ׁוְשּוב ִ ּב ְת ׁש ָּובה ׁ ְשלֵ ָמהִ .מּיָד ַא ַחר ָּכ ְך ׁש ֲוֹח ִטים ֶאת ַה ָ ּק ְר ָ ּבןֶ ׁ ,ש ָּכך ַה ֲהלָ כָ ה,
ׁ ֶש ַה ּׁ ְש ִח ָיטה ְצ ִריכָ ה לְ ֵה ָיעשׂוֹת ָסמ ְּוך ְמאוֹד לַ ְּס ִמיכָ ה.

יבת ַה ּק ֶֹד ׁש ַמכְ ׁ ַש ְר ָּתם"
"ח ַ ּ
דַּ ף ל"דִ :
טּומ ָאה.
ָא ָדםּ ֵ ,כלִ ים ַ
ּומ ֲא ָכלִ ים ֵהם ִמ ּסּוג ַהדְּ ָב ִרים ׁ ֶשיְ כוֹ לִ ים לְ ַקבֵּ ל ְ
י ׁ ְֶשנָ ּה ֲהלָ כָ ה ְמי ֶּוח ֶדת לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשּ ְ :ב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַ ּגם ֵע ִצים ׁ ֶש ָּנגְ ָעה
טּומ ָאה ָהיּו ְט ֵמ ִאים וְ ל ֹא ִה ׁ ְש ַּת ְּמ ׁשּו ָ ּב ֶהם ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש.
בָּ ֶהם ְ
ַמדּ ַּוע? ֲה ֵרי ָה ֵע ִצים ֵאינָ ם יְ כוֹ לִ ים לְ ִה ַּיט ֵּמא? ַה ַּתלְ מּוד ֵמ ִביא דְּ ָר ׁ ָשה
"חיבַּ ת ַה ּק ֶֹד ׁש ַמ ְכ ׁ ַש ְר ָּתם" ֲ -ח ִביבּות ַה ִּמ ְצוָ ה ׁ ֶשל
ְמי ֶּוח ֶדת ׁ ֶש ִ ּנ ְק ֵראת ִ
ַה ְק ָר ַבת ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת גּ וֹ ֶר ֶמת לְ ַה ְח ׁ ִשיב ֶאת ָה ֵע ִצים ׁ ֶש ְּמ ׁ ַש ְּמ ׁ ִשים לַ ִּמזְ ֵ ּב ַח
ְּכ ִאילּ ּו ֵהם ַמ ֲאכָ ל וְ לָ כֵ ן ֵהם ְמ ַק ְ ּבלִ ים ט ְּומ ָאה.

דַּ ף ל"הַ :הדָּ ם ָ ּב ֲעזָ ָרה

על המפה
מחנות גלילות
מחנות גלילות הם מספר בסיסים
צבאיים של צה"ל הנמצאים ברמת
השרון ,סמוך למחלף גלילות .מקור
השם הוא ביישוב גלילות ,ששכן בעבר
בתחום הכפר הערבי אג'ליל ,ותושביו
נטשו אותו במהלך מלחמת העצמאות.
שטחם הכולל של הבסיסים הוא 1,870
דונם ,והם כוללים את הבסיס המרכזי של
יחידה " ,8200מחנה הרצוג" המאכלס
את בה"ד  - 15בית הספר למודיעין
של אמ"ן ,ו"מחנה דיין" המאכלס את
המכללות הצבאיות .סמוך למחנות אלו
נמצאים גם המרכז למורשת המודיעין
ואתר ההנצחה לחללי קהילת המודיעין.

ָ ּב ֲעזָ ָרה ׁ ֶש ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ׁ ָש ֲחטּו ֶאת רוֹ ב ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ תַ .הדָּ ם ׁ ֶשּיָ ָצא ִמן
ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹת זָ ַרם ְ ּב ֵמ ֵעין ָערּוץ ָ ּב ֲעזָ ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ַש ְך ִמ ֶּמ ָ ּנה ַהח ָּוצה לְ נַ ַחל ִק ְידרוֹן.
הּודים ַרבִּ ים ְמאוֹ ד וְ ִה ְק ִריבּו בִּ זְ ָמן
בְּ ֶע ֶרב ּ ֶפ ַסח ִה ְת ַקבְּ צּו בְּ ַהר ַהבַּ יִ ת יְ ִ
ָק ָצר ָהמוֹ ן ָק ְרבָּ נוֹ תָ ,וְאז ָהיּו ַמ ִ ּנ ִיחים ּ ְפ ָקק ַעל ּ ֶפ ַתח ַהיְ ִצ ָיאה ׁ ֶשל ַהדָּ ם,
וְ לָ כֵ ן ִה ְצ ַט ֵ ּבר דָּ ם ַרבַ .הדָּ ם ל ֹא ָח ַצץ ֵ ּבינָ ם לְ ֵבין ִר ְצ ּ ַפת ָה ֲעזָ ָרה ִמ ּ ְפנֵ י
יצה.
ׁ ֶשדְּ ָב ִרים לַ ִחים ֵאינָ ם ְמ ַהּוִ ים ֲח ִצ ָ

יתק לַ ֲע ֵשׂ ה
דַּ ף ל"ו :לָ או ַה ִּנ ָּ
ְ ּב ֶע ֶרב ּ ֶפ ַסח ִהזְ ִּכיר ַהכּ ֵֹהן לְ כָ ל ַה ָ ּב ִאים ְ ּב ׁ ַש ֲע ֵרי ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש לְ ַה ְק ִריב
ָק ְר ַ ּבן ּ ֶפ ַסח ,וְ ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך לְ ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל ל ֹא לְ ַה ׁ ְש ִאיר ְּכלּום ִמ ְ ּב ַ ׂ
שר ַה ּ ֶפ ַסח ַעד
ַהבּ וֹ ֶקרִּ ,כי הוֹ ְר ָתה ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ֵס ֶפר ׁ ְשמוֹ ת" :וְ ל ֹא תוֹ ִתירּו ִמ ֶּמנּ ּו ַעד בּ ֶֹקר".
שר ַעד ַהבּ וֹ ֶקר  -עוֹ ֵבר ַעל ִמ ְצוַ ת ל ֹא ַת ֲע ֶ ׂ
ִמי ׁ ֶשהוֹ ִתיר ִמן ַה ָ ּב ָ ׂ
שה.
יתק לַ ֲע ֵשׂ ה".
ַאף ַעל ּ ִפי כֵ ן ֵאין הּוא נֶ ֱענָ ׁש ְ ּב ַמלְ קוֹ ת ִּכי זֶ הּו "לָ או ַה ִּנ ָּ
יס ִּורים ׁ ֶש ִּמי ׁ ֶשעוֹ ֵבר ֲעלֵ ֶיהם ָצ ִר ְ
"לָ או ַה ִ ּנ ָּיתק לַ ֲע ֵ ׂ
יך לְ ַקּיֵ ם
שה" ֵ -הם ִא ּ
ִמ ְצוָ ה ׁ ֶש ַּמ ְּט ָר ָת ּה ִּת ּיקּון ָה ֲע ֵב ָרה .לְ ָמ ׁ ָשלָ ,א ָדם ׁ ֶש ָ ּגזַ ל וְ ָע ַבר ַעל "ל ֹא
ִתגְ זוֹ ל" ָצ ִר ְ
יך לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוַ ת ֲע ֵשׂ ה "וְ ֵה ׁ ִשיב ֶאת ַה ְ ּגזֵ לָ ה".
יתק לַ ֲע ֵשׂ ה"ּ ִ ,כי יֵ ׁש ִמ ְצוַ ת
בַּ ִּמ ְק ֶרה ׁ ֶש ָ ּלנּו ָה ִא ּ
יסּור הּוא "לָ או ַה ִּנ ָּ
ֲע ֵשׂ ה לִ ְשׂ רוֹ ף ֶאת ַהבָּ ָשׂ ר ׁ ֶשנּוֹ ַתר בַּ בּ וֹ ֶקר.
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שנה למדינת ישראל

/2010תשע״א

/2010תשע״א

השריפה בכרמל

השריפה בכרמל ,המכונה גם אסון הכרמל ,הייתה שריפת יער
נרחבת שהתרחשה בחנוכה תשע"א ( )2-6.10.2010באזור
הכרמל .השריפה כילתה יער ,חורש ובתי מגורים בשטח נרחב מתוך
פארק הכרמל והיישובים שבסביבתו.
בשריפה נספו  44בני אדם ,רובם אנשי
שירות בתי הסוהר שנלכדו באוטובוס
בוער .כ 17,000-איש פונו מבתיהם,
וקרוב ל 25-קמ"ר ( 25,000דונם) ובהם
כמה מיליוני עצים עלו באש .כבר ביומה
הראשון הפכה השריפה לאסון השריפה
הכבד ביותר בתולדות מדינת ישראל.
הנסיבות בהן פרצה השריפה אינן
ברורות ,אך בשל היובש שנוצר מהבצורת
היא התפשטה במהירות רבה ,ורק לאחר
הצליחו
סיוע בינלאומי של מטוסי כיבוי
מפת מוקדי האש 5.12.2010
()Wikipedia,MA1988
להשתלט עליה.

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

יתק
א .מה פירוש הביטוי" :לָ או ַה ִּנ ָּ
לַ ֲע ֵשׂ ה"?
ב .מדוע ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַ ּגם ֵע ִצים
טּומ ָאה ָהיּו ְט ֵמ ִאים?
ׁ ֶש ָּנגְ ָעה ָ ּב ֶהם ְ
ג .מה מעיד התלמוד על ַרב הּונָ א
ַ ּבר נָ ָתן?
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

מה הקשר?
דבר תורה לשולחן שבת
המדרש אומר על המדבר כך" :בשלושה דברים ניתנה התורה -באש,
במים ,ובמדבר".
הסביר זאת רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל ,מייסד "הדף היומי" ,כך:
אברהם אבינו קפץ לתוך כבשן האש למען אמונתו ,נחשון בן עמינדב
קפץ למים מתוך אמונתו ,ועם ישראל הלך אחרי ה' המדבר ארבעים
שנה מכוח אמונתו .אלו האש ,המים והמדבר המסמלים את מסירות הנפש
של העם היהודי בכל מקום ,בכל זמן ובכל תנאי ,לשמירת אמונתו וזהותו.

בעלון השבועי מסופר על כמה חכמים שגרו
בערים שונות .מתחו קו בין החכם לבין עירו:
 .1רב אשי

מחוזא

 .2רב פפא

מתא מחסיא

 .3אמימר

נרש

 .4רבא

נהרדעא

 .5רב נחמן

פומבדיתא

! יש לי מושג | מתן בסתר
אחת הדרגות הגבוהות ביותר של מצוות הצדקה היא מתן בסתר –
נתינת צדקה באופן שגם הנותן אינו יודע למי הוא נותן ,וגם המקבל אינו
יודע ממי הוא מקבל .באופן זה העני שמקבל את הצדקה אינו מתבייש
מהאיש שנתן לו אותה.
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תלמוד ישראלי

