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מתולדותיו

יהושפט הרכבי
)תרפ"א-תשנ"ד, 1921-1994(

יהושפט הרכבי ז"ל היה ראש אמ"ן 
1955- ( תשט"ו-תשי"ט  בשנים 
1959(. הרכבי נולד בחיפה, למד בבית 
הספר הריאלי, באוניברסיטה העברית 
בארה"ב.  הרווארד  ובאוניברסיטת 
במלחמת העולם השנייה שירת בצבא 
הבריטי, ולאחר מכן השתתף בקורס 
היהודית  הסוכנות  שקיימה  הראשון 
במלחמת  דיפלומטים.  להכשרת 
ירושלים  בגזרת  לחם  העצמאות 
כמפקד פלוגה. בהמשך שירת כסגן 
ראש אגף המודיעין במטכ"ל )אמ"ן(, 
ובשנת תשט"ו )1955( התמנה לראש 
אגף המודיעין. הרכבי נחשב לאיש 
מודיעין מבריק, והיה אחראי בין היתר 
ועל  קדש  למבצע  ההיערכות  על 
ההתנקשות בקולונל מוסטפא חאפז, 
ראש המודיעין המצרי ברצועת עזה. לאחר 
שחרורו התמנה למרצה באוניברסיטה 

העברית, והמשיך 
מדי פעם לשמש 
ם  י ד י ק פ ת ב
ציבוריים ובייעוץ 
אסטרטגי למשרד 

הביטחון.

יהושפט הרכבי
)אוסף התצלומים הלאומי( 

יום ירושלים שמח!

סדר קדשים | מסכת זבחים ל'-ל"ו
פרשת במדבר | כ"ח באייר- ה' בסיון )13-19 למאי(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

ר ָנָתן ף ל': ַרב הּוָנא ּבַ ּדַ

נּות טֹוָבה  ּמְ ר ָנָתן, ְוזֹו ִהְזּדַ ם ַרב הּוָנא ּבַ ׁשֵ ַבר ֲהָלָכה ּבְ ְלמּוד ֵמִביא ּדְ ַהּתַ
בֹוד  ָדר ָרַחׁש לֹו ּכָ ֶלְך ִאיְזּגְ ָהָיה ֹראׁש ַהּגֹוָלה, ַוֲאִפיּלּו ַהּמֶ יר ֶאת ִמי ׁשֶ ְלַהּכִ
ַפג ְלתֹוכֹו  ּסָ ּתֹוָרה ׁשֶ דֹול ּבַ ר ָנָתן ָהָיה לֹא ַרק ּגָ ְוֶהֱעִריץ אֹותֹו. ַרב הּוָנא ּבַ
ָמקֹום  ה ּבְ ם ֹראׁש ַהּגֹוָלה, ּתֹוָרה ּוְגדּוּלָ א ּגַ ֶאת ּתֹוַרת ַרּבֹו, ֲאֵמיָמר, ֶאּלָ
ׁש  ּמֵ מֹוהּו ְמׁשַ ּלֹא ָהָיה ּכָ ין ֵמִעיד ָעָליו ׁשֶ יּטִ ֶכת ּגִ ַמּסֶ ְלמּוד ּבְ ַהּתַ ֶאָחד, ׁשֶ
י, ֵמחֹוֵתם  יא ְוַעד ַרב ַאׁשִ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ם ַיַחד ֵמָאז ַרּבִ ה ּגַ ָתִרים ֵאּלֶ ֵני ּכְ ׁשְ ּבִ

ְלמּוד. ר ַהּתַ ָנה ְוַעד ְמַסּדֵ ׁשְ ַהּמִ

ר  ְמחֹוָזא, ַרב ַנְחָמן ּבַ יק עֹוד ִלְלמֹוד ֶאְצלֹו ּבִ ִהְסּפִ ַרּבֹוָתיו ָהיּו: ָרָבא, ׁשֶ
ָמָתא  י ּבְ ָעא, ְוַרב ַאׁשִ ְנַהְרּדְ ֶנֶרׁש, ֲאֵמיָמר ּבִ ָפא ּבְ ִדיָתא, ַרב ּפָ פּוְמּבְ ִיְצָחק ּבְ
ִרים ֲהדּוִקים, ּוִבְמיּוָחד ִעם ַרב  ְקׁשָ ם ּבִ ה ָעַמד ּגַ ַמֲחֵסָיא. ִעם ַרּבֹוָתיו ֵאּלֶ
ְלַאְך  ּמַ ְלמּוד ׁשֶ ר ַהּתַ ְך ְמַסּפֵ יֹוֵתר. ַעל ּכָ רֹוב ּבְ ָהָיה ֲחֵברֹו ַהּקָ י ׁשֶ ַאׁשִ
י ְלַחּכֹות ְזַמן  ְקׁשֹו ַרב ַאׁשִ ָמתֹו, ּבִ י ָלַקַחת ֶאת ִנׁשְ א ֶאל ַרב ַאׁשִ ֶות ּבָ ַהּמָ
ל ַרב  ָעתֹו ׁשֶ יָעה ׁשְ ָבר ִהּגִ י ּכְ ְלָאְך: לֹא אּוַכל ְלַחּכֹות ּכִ ָמה, ָאַמר לֹו ַהּמַ

ּה. ֲחֶבְרּתָ ה ְוֵאין ַמְלכּות ַאַחת נֹוַגַעת ּבַ ר ָנָתן ַלֲעלֹות ִלְגדּוּלָ הּוָנא ּבַ

מן התלמוד
 סדר קדשים,

מסכת זבחים, דף ל"ב

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.

איפכא מסתברא – ההפך הוא המסתבר
אישתראי – הותר, הותרה
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התלמוד הישראלי

"ורבי יוחנן אמר: דבר תורה אפילו עשה אין בו, 
שנאמר: ויעמוד יהושפט בקהל יהודה וירושלים 

בבית ה' לפני החצר החדשה" 
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חיסולו של מוסטפא חאפז
היה קצין  קולונל מוסטפא חאפז 
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 
בכל  הפדאיון  פעילות  את  לעצור 
דרך אפשרית. המשימה הוטלה על 
ראש אמ"ן, יהושפט הרכבי, שמינה 
504 כאחראית לביצוע  את יחידה 
הפעולה. סוכן כפול שהיה נאמן על 
חאפז העביר לו ספר ממולכד, וב-ג' 
אב תשט"ז )11.7.1956( נהרג 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 
פעילות  של  מוחלטת  להפסקה 

הפדאיון בישראל.

מן ההיסטוריה

ן חֹוט ָקְרּבָ ף ל"א: ָהַאִחים נֹוְסִעים ִלׁשְ ּדַ

ָקִרים ֵהם ִנְראּו  ַאַחד ַהּבְ ַמִים. ּבְ ֵני ַאִחים ִיְרֵאי ׁשָ ִליל ִהְתּגֹוְררּו ׁשְ ּגָ ְכָפר ָקָטן ּבַ ּבִ
ֲאלּו אֹוָתם  ם נֹוְסִעים?", ׁשָ ים. "ְלָאן ַאּתֶ דּוׁשִ ים ּגְ ּקִ רֹוְכִבים ַעל ֲחמֹוֵריֶהם ִעם ׂשַ

ׁש". ְקּדָ ֵבית ַהּמִ נֹות ּבְ חֹוט ָקְרּבָ יבּו: "ִלׁשְ ַחְבֵריֶהם, ְוֵהם ֵהׁשִ
- "ֲאָבל ֵאיְנֶכם ּכֲֹהִנים".

נֹות, לֹא ַרק ַלּכֲֹהִנים". חֹוט ָקְרּבָ ר ִלׁשְ ִחּיּוְך, "ַלּכֹל מּוּתָ יבּו ָהַאִחים ּבְ - "ָנכֹון", ֵהׁשִ
י  נֹות ָקְדׁשֵ נֹות, ַוֲאִפיּלּו ָקְרּבְ חֹוט ָקְרּבָ ִאים ִלׁשְ ָ ין. ַהּכֹל ַרּשׁ ְך הּוא ַהּדִ ָאֵכן, ּכָ
ַח, ְוֵכן ֶאת ַהְקָרַבת ָהֵאָבִרים  ְזּבֵ ם ְוֶאת ְזִריָקתֹו ַעל ַהּמִ ַלת ַהּדָ ים. ֶאת ַקּבָ ֳקָדׁשִ
ם ָאָדם ָטֵמא ָיכֹול ָהָיה ַלֲעמֹוד ִמחּוץ  רֹון ּגַ ִעיּקָ ים ַרק ַהּכֲֹהִנים. ּבְ ַח, עֹוׂשִ ְזּבֵ ַעל ַהּמִ
ׁש.  ְקּדָ ֵנס ְלֵבית ַהּמִ ֲהֵרי ָאסּור לֹו ְלִהיּכָ ה, ׁשֶ ין ֲארּוּכָ חֹוט ִעם ַסּכִ ׁש ְוִלׁשְ ְקּדָ ְלֵבית ַהּמִ
א אֹותֹו. ּמֵ ן ְוִיּטַ ְרּבָ ר ַהּקָ ְבׂשַ ע ּבִ ָטעּות הּוא ִיּגַ א ּבְ ּמָ ְך, ׁשֶ ֲאָבל ָאְסרּו ָעָליו ַלֲעׂשֹות ּכָ

בס"ד

סדר  קדשים | מסכת זבחים ל"א- ל"ג

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

ֶפׁש" ם ַהּנֶ ף ל"ב: "ּדַ ּדַ

נֹוֵתיֶהם ְוַתְפִקידֹו  אּו ִעם ָקְרּבְ ים ּבָ ים ַרּבִ יֹוֵתר. ֲאָנׁשִ ַדְלָיה ַהּכֵֹהן ָהָיה ָטרּוד ּבְ ּגְ
ֵאינֹו  ְּיהּוִדי ׁשֶ ַדְלָיה ׁשֶ נֹות. ְלֶפַתע ִהְבִחין ּגְ ר ָקְרּבָ ל ִמְסּפַ ם ׁשֶ ל ֶאת ַהּדָ ָהָיה ְלַקּבֵ
ְך,  ַדְלָיה: "ָאסּור ַלֲעׂשֹות ּכָ ֵרת. ָאַמר ּגְ ְכִלי ׁשָ ן ּבִ ְרּבָ ם ַהּקָ ל ֶאת ּדַ ׁש ּוְמַקּבֵ ּכֵֹהן ִניּגָ
ר  ְלַבד". ִמָּיד ָאַמר ּכֵֹהן ְמבּוּגָ ית ַעל ְיֵדי ּכֵֹהן ּבִ ם ַנֲעׂשֵ ַלת ַהּדָ ֲהֵרי ֲעבֹוַדת ַקּבָ ׁשֶ
ֵסֶדר". ן ְוַהּכֹל ִיְהֶיה ּבְ ְרּבָ ם ֵמַהּקָ ַמְזֵרק ַאֵחר עֹוד ּדָ ל ּבְ ִלְגַדְלָיה: "רּוץ ַמֵהר ְוַקּבֵ

ֶפׁש",  ם ַהּנֶ ַח, הּוא "ּדַ ְזּבֵ ר ִלְזִריָקה ַעל ַהּמִ ׁשֵ ם ַהּכָ י ַהּדָ ֵסֶדר? ּכִ ֵאיְך ַהּכֹל ּבְ
מֹו,  ְמִצית" ׁשְ ם ַהּתַ ן, "ּדַ ם ַהּיֹוֵצא ְלַאַחר ִמּכֵ ִחיָטה. ַהּדָ ְ ַהּיֹוֵצא ִמָּיד ְלַאַחר ַהּשׁ
יל ֶאת  ֶפׁש" הּוא ַמּצִ ם ַהּנֶ ל ֶאת "ּדַ ַדְלָיה ְלַקּבֵ יק ּגְ סּול ִלְזִריָקה. ִאם ַיְסּפִ ּפָ
ר הּוא יֹוֵצא  ֲאׁשֶ ּכַ ם ׁשֶ ּמּות ַהּדָ ֶפׁש הּוא ּכַ ם ַהּנֶ ן ֵאינֹו ִנְפָסל. ּדַ ְרּבָ ן ְוַהּקָ ְרּבָ ַהּקָ
ְמִצית. ם ַהּתַ ה ּדַ ם נֹוָסף ְוהּוא ַהְמכּוּנֶ ן ֵמת. ַאֲחֵרי ֵכן יֹוֵצא ּדָ ְרּבָ ִמן ַהּגּוף ַהּקָ

ן ָהִראׁשֹון ְרּבָ ף ל"ג: ַהּקָ ּדַ

ה  ְבׂשָ ְך ַאֲחָריו ּכִ ָניו ּוָמׁשַ דֹול ַעל ּפָ ִית, ִחּיּוְך ּגָ ַמֲעֵלה ַהר ַהּבַ ָאָדם ָצִעיר ָעָלה ּבְ
ל ֶאת  יּבֵ ּקִ ן ַלּכֵֹהן ׁשֶ ְרּבָ ַעל ַהּקָ ׁש ָאַמר ּבַ ְקּדָ ית ַהּמִ ֲעֵרי ּבֵ יַע ְלׁשַ ִהּגִ ׁשֶ ִמיָמה. ּכְ ּתְ
ַמח ְמאֹוד ִאם  ן, ֶאׂשְ ֲאִני זֹוֶכה ְלַהְקִריב ָקְרּבָ ַחַּיי ׁשֶ ַעם ִראׁשֹוָנה ּבְ ָניו: "זֹו ּפַ ּפָ
ה", ָאַמר ַהּכֵֹהן. "ָעֶליָך ָלַדַעת  ְמָחה ַרּבָ ׂשִ ְנֶחה אֹוִתי ֶמה ָעַלי ַלֲעׂשֹות". "ּבְ ּתַ
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ֲעָזָרה ם ּבָ ף ל"ה: ַהּדָ ּדַ

ָּיָצא ִמן  ם ׁשֶ נֹות. ַהּדָ ְרּבָ ֲחטּו ֶאת רֹוב ַהּקָ ׁש ׁשָ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ּבְ ֲעָזָרה ׁשֶ ּבָ
ה ַהחּוָצה ְלַנַחל ִקיְדרֹון. ּנָ ְך ִמּמֶ ְמׁשַ ּנִ ֲעָזָרה ׁשֶ ֵמֵעין ָערּוץ ּבָ נֹות ָזַרם ּבְ ְרּבָ ַהּקָ

ְזָמן  ים ְמאֹוד ְוִהְקִריבּו ּבִ ִית ְיהּוִדים ַרּבִ ַהר ַהּבַ צּו ּבְ ַסח ִהְתַקּבְ ֶעֶרב ּפֶ ּבְ
ם,  ל ַהּדָ ַתח ַהְיִציָאה ׁשֶ ָקק ַעל ּפֶ יִחים ּפְ נֹות, ְוָאז ָהיּו ַמּנִ ָקָצר ָהמֹון ָקְרּבָ
ֵני  ת ָהֲעָזָרה ִמּפְ יָנם ְלֵבין ִרְצּפַ ם לֹא ָחַצץ ּבֵ ם ַרב. ַהּדָ ר ּדָ ְוָלֵכן ִהְצַטּבֵ

ָבִרים ַלִחים ֵאיָנם ְמַהִּוים ֲחִציָצה. ּדְ ׁשֶ

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 8200, "מחנה הרצוג" המאכלס 
את בה"ד 15 - בית 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.

בס"ד

סדר קדשים | מסכת זבחים ל"ג- ל"ו

ם" ְרּתָ ת ַהּקֶֹדׁש ַמְכׁשַ ף ל"ד: "ִחיּבַ ּדַ

ל טּוְמָאה.  ְיכֹוִלים ְלַקּבֵ ָבִרים ׁשֶ ִלים ּוַמֲאָכִלים ֵהם ִמּסּוג ַהּדְ ָאָדם, ּכֵ

ְגָעה  ּנָ ם ֵעִצים ׁשֶ ׁש ּגַ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ׁש: ּבְ ְקּדָ ָנּה ֲהָלָכה ְמיּוֶחֶדת ְלֵבית ַהּמִ ֶיׁשְ
ׁש. ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ֶהם ּבְ ׁשּו ּבָ ּמְ ּתַ ֶהם טּוְמָאה ָהיּו ְטֵמִאים ְולֹא ִהׁשְ ּבָ

ה  ָרׁשָ ְלמּוד ֵמִביא ּדְ א? ַהּתַ ּמֵ ַמּדּוַע? ֲהֵרי ָהֵעִצים ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלִהיּטַ
ל  ְצָוה ׁשֶ ם" - ֲחִביבּות ַהּמִ ְרּתָ ת ַהּקֶֹדׁש ַמְכׁשַ ְקֵראת "ִחיּבַ ּנִ ְמיּוֶחֶדת ׁשֶ
ַח  ְזּבֵ ים ַלּמִ ׁשִ ּמְ ׁשַ ּמְ יב ֶאת ָהֵעִצים ׁשֶ נֹות ּגֹוֶרֶמת ְלַהְחׁשִ ְרּבָ ַהְקָרַבת ַהּקָ

ִלים טּוְמָאה. ִאיּלּו ֵהם ַמֲאָכל ְוָלֵכן ֵהם ְמַקּבְ ּכְ

ה  ק ַלֲעׂשֵ יּתָ ף ל"ו: ָלאו ַהּנִ ּדַ

ׁש ְלַהְקִריב  ְקּדָ ית ַהּמִ ֲעֵרי ּבֵ ׁשַ ִאים ּבְ יר ַהּכֵֹהן ְלָכל ַהּבָ ַסח ִהְזּכִ ֶעֶרב ּפֶ ּבְ
ַסח ַעד  ר ַהּפֶ ׂשַ לּום ִמּבְ ִאיר ּכְ ל לֹא ְלַהׁשְ ּדֵ ּתַ ִריְך ְלִהׁשְ ּצָ ַסח, ְוׁשֶ ן ּפֶ ָקְרּבַ
ּנּו ַעד ּבֶֹקר".  מֹות: "ְולֹא תֹוִתירּו ִמּמֶ ֵסֶפר ׁשְ י הֹוְרָתה ַהּתֹוָרה ּבְ ַהּבֹוֶקר, ּכִ

ה. ר ַעד ַהּבֹוֶקר - עֹוֵבר ַעל ִמְצַות לֹא ַתֲעׂשֶ ׂשָ הֹוִתיר ִמן ַהּבָ ִמי ׁשֶ
ה". ק ַלֲעׂשֵ יּתָ י ֶזהּו "ָלאו ַהּנִ ַמְלקֹות ּכִ י ֵכן ֵאין הּוא ֶנֱעָנׁש ּבְ ַאף ַעל ּפִ

עֹוֵבר ֲעֵליֶהם ָצִריְך ְלַקֵּים  י ׁשֶ ּמִ ה" - ֵהם ִאיּסּוִרים ׁשֶ ק ַלֲעׂשֵ יּתָ "ָלאו ַהּנִ
ַזל ְוָעַבר ַעל "לֹא  ּגָ ל, ָאָדם ׁשֶ יּקּון ָהֲעֵבָרה. ְלָמׁשָ ָרָתּה ּתִ ּטְ ּמַ ִמְצָוה ׁשֶ

ֵזָלה". יב ֶאת ַהּגְ ה "ְוֵהׁשִ ִתְגזֹול" ָצִריְך ְלַקֵּים ִמְצַות ֲעׂשֵ
י ֵיׁש ִמְצַות  ה", ּכִ ק ַלֲעׂשֵ יּתָ נּו ָהִאיּסּור הּוא "ָלאו ַהּנִ ּלָ ְקֶרה ׁשֶ ּמִ ּבַ

ּבֹוֶקר. ּנֹוַתר ּבַ ר ׁשֶ ׂשָ רֹוף ֶאת ַהּבָ ה ִלׂשְ ֲעׂשֵ

ן ָצִריְך ִלְסמֹוְך ֶאת ָיָדיו ַעל רֹאׁש  ְרּבָ ַעל ַהּקָ ן, ּבַ ְרּבָ ִחיַטת ַהּקָ ְפֵני ׁשְ ּלִ ׁשֶ
ֵען  ָ ן ּוְלִהיּשׁ ְרּבָ ָך ַעל רֹאׁש ַהּקָ ּלְ י ַהָּיַדִים ׁשֶ ּתֵ יַח ֶאת ׁשְ ה ָצִריְך ְלַהּנִ ן. ַאּתָ ְרּבָ ַהּקָ
ה ַעל ֲעוֹונֹוֶתיָך ִלְפֵני ה'  ה סֹוֵמְך ֶאת ָיֶדיָך, ִהְתַוּדֵ ָאּתָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָכל ַהּכֹוַח. ּבְ ּבְ
ְך ַהֲהָלָכה,  ּכָ ן, ׁשֶ ְרּבָ ְך ׁשֹוֲחִטים ֶאת ַהּקָ ֵלָמה. ִמָּיד ַאַחר ּכָ ְתׁשּוָבה ׁשְ ְוׁשּוב ּבִ

ִמיָכה.  ִחיָטה ְצִריָכה ְלֵהיָעׂשֹות ָסמּוְך ְמאֹוד ַלּסְ ְ ַהּשׁ ׁשֶ
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בעלון השבועי מסופר על כמה חכמים שגרו 
בערים שונות. מתחו קו בין החכם לבין עירו:

מחוזא 1. רב אשי  

מתא מחסיא 2. רב פפא 

נרש 3. אמימר 

נהרדעא 4. רבא 

פומבדיתא 5. רב נחמן 

בס"ד

סדר  קדשים | מסכת זבחים ל'-ל"ו

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

מה הקשר?

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.

ק  יּתָ מה פירוש הביטוי: "ָלאו ַהּנִ א. 
ה"?  ַלֲעׂשֵ

ם ֵעִצים  ׁש ּגַ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ מדוע ּבְ ב. 
ֶהם טּוְמָאה ָהיּו ְטֵמִאים? ְגָעה ּבָ ּנָ ׁשֶ

מה מעיד התלמוד על ַרב הּוָנא  ג. 
ר ָנָתן? ּבַ

דבר תורה לשולחן שבת
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2010/תשע״א
השריפה בכרמל

השריפה בכרמל, המכונה גם אסון הכרמל, הייתה שריפת יער 
נרחבת שהתרחשה בחנוכה תשע"א )2-6.10.2010( באזור 
הכרמל. השריפה כילתה יער, חורש ובתי מגורים בשטח נרחב מתוך 

פארק הכרמל והיישובים שבסביבתו. 
בשריפה נספו 44 בני אדם, רובם אנשי 
שירות בתי הסוהר שנלכדו באוטובוס 
בוער. כ-17,000 איש פונו מבתיהם, 
וקרוב ל-25 קמ"ר )25,000 דונם( ובהם 
כמה מיליוני עצים עלו באש . כבר ביומה 
הראשון הפכה השריפה לאסון השריפה 
הכבד ביותר בתולדות מדינת ישראל. 
אינן  השריפה  פרצה  בהן  הנסיבות 
ברורות, אך בשל היובש שנוצר מהבצורת 
היא התפשטה במהירות רבה, ורק לאחר 
סיוע בינלאומי של מטוסי כיבוי הצליחו 

להשתלט עליה.

שנה למדינת ישראל

מפת מוקדי האש 5.12.2010 
)Wikipedia,MA1988(

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.

יש לי מושג | מתן בסתר !

*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.
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