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מתולדותיו

מיכאל מיכאל
)תרע"ט-תשנ"ז, 1918-1997(

ז"ל היה איש צבא  מיכאל מיכאל 
ודיפלומט ישראלי. מיכאל נולד בפולין 
ועלה לארץ בשנת תרצ"ו )1936(, למד 
הנדסה בטכניון בחיפה ומשפטים בתל 
אביב, התגייס להגנה והיה חבר בה 
עד לפירוקה בשנת תש"ח )1948(. 
בין היתר היה אחד המפקדים במבצע 
פריצת מחנה עתלית, ומפקד העיר 
שירת  המדינה  אחרי הקמת  חיפה. 
בצה"ל בתפקידים שונים, ביניהם מפקד 
מחוז תל אביב ומושל צבאי באזור הגליל, 
והגיע לדרגת אלוף משנה. אחרי שחרורו 
הצטרף למשרד החוץ, ושימש כנספח 
וביוגוסלביה, קונסול  צבאי בטורקיה 
כללי במומביי, ושגריר באוגנדה ובדרום 

אפריקה.

מיכאל מיכאל 
בשעתו 

כאלוף משנה 
 Wikipedia,(

)Allonelk

סדר  קדשים | מסכת זבחים נ"ח- ס"ד
פרשת קורח | כ"ז בסיון- ג' בתמוז )10-16 ליוני(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

ַח ַהִחיצֹון ף נ"ח: ִמְזּבֵ ּדַ

ים. י קֹוָדׁשִ ֶרק קֹוְדׁשֵ ֶכת ְזָבִחים, ּפֶ ל ַמּסֶ י ׁשֶ ִ יּשׁ ִ ֶרק ַהּשׁ ַדף ֶזה ַמְתִחיל ַהּפֶ ּבְ

ַח ַהִחיצֹון  ְזּבֵ יַצד ֵיׁש ִלְבנֹות ֶאת ַהּמִ ֶדת ּכֵ ַרְיָתא ַהְמַלּמֶ ְלמּוד ֵמִביא ּבָ ַהּתַ
נֹות. ְרּבָ ֲעָזָרה ְוָעָליו הּוְקְרבּו ַהּקָ ָעַמד ּבָ ׁשֶ

סּוק ֶזה ָלְמדּו  י". ִמּפָ ה ּלִ ֲעׂשֶ ח ֲאָדָמה ּתַ ב: "ִמְזּבַ מֹות ִנְכּתָ ֵסֶפר ׁשְ ּבְ
י ְמִחילֹות  ּבֵ ר ָלֲאָדָמה, ְולֹא ַיֲעׂשּו אֹותֹו ַעל ּגַ ַח ָצִריְך ִלְהיֹות ְמחּוּבָ ְזּבֵ ַהּמִ ׁשֶ

י ַעּמּוִדים. ּבֵ אֹו ַעל ּגַ

ל ָחָלל  ִאיר ּכָ לֹא ְלַהׁשְ ַח ּבֹוִנים אֹותֹו ָאטּום ְלַגְמֵרי ּבְ ְזּבֵ ּבֹוִנים ֶאת ַהּמִ ׁשֶ ּכְ
יִחים  יִבים אֹוָתן זֹו ְלַצד זֹו, ּוֵביֵניֶהן ַמּנִ א ְמִביִאים ֲאָבִנים ּוַמּצִ ֶאְמַצע, ֶאּלָ ּבָ
ַח  ְזּבֵ ין ָהֲאָבִנים. ַרק ַקְרנֹות ַהּמִ ּבֵ א ֶאת ַהֲחָלִלים ׁשֶ ֵדי ְלַמּלֵ ִסיד ָוֶזֶפת ּכְ

ִחיָרה. ית ַהּבְ ֲהָלכֹות ּבֵ "ם ּבְ י ָהַרְמּבַ ְך ַעל ּפִ ָהיּו ֲחלּולֹות. ּכָ

מן התלמוד
 סדר קדשים,

מסכת זבחים, דף ס"ב

הסבר: הגמרא שואלת מאין ידעו עולי בבל את מקומו 
של המזבח שחרב? ומשיבה שהם ראו בחזון את המזבח 

בנוי והמלאך מיכאל מקריב עליו קרבנות.

מינכרא – ניכרת
נשתרקו – יחליקו
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סּוִלים נֹות ַהּפְ ְרּבָ ף נ"ט: ַהּקָ ּדַ

ׁש, ַוֲהָלָכה  ְקּדָ ית ַהּמִ י ּבֵ ָיֵדינּו ֲהָלָכה ְלַגּבֵ ֵּיׁש ּבְ ַרב ָאַמר ׁשֶ ְלמּוד ׁשֶ ּתַ ֶנֱאָמר ּבַ
סּוק לֹוְמִדים ֲהָלָכה זֹו. נּו ֵמֵאיֶזה ּפָ ח ֵמִאיּתָ ּכַ סּוק, ַאְך ִנׁשְ זֹו ִנְלֶמֶדת ִמּפָ

ה  ּלָ ׁש ּוְלֶפַתע ִהְתּגַ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ נֹות ּבְ ֲחטּו ָקְרּבָ ִאם ִנׁשְ ַמִהי ַהֲהָלָכה? ׁשֶ
ֲחטּו  ׁשְ ּנִ נֹות ׁשֶ ְרּבָ ל ַהּקָ ֲחֵסָרה ּבֹו ֶאֶבן - ּכָ ל, ׁשֶ גּום, ְלָמׁשָ ַח ּפָ ְזּבֵ ַהּמִ ׁשֶ
ֲחטּו אֹוָתם  ָ ּשׁ ָעה ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ ֵני ׁשֶ ַח, ִמּפְ ְזּבֵ נּו ֶאת ַהּמִ ְּיַתּקְ סּוִלים ֲאִפיּלּו ׁשֶ ּפְ

גּום. ַח ָהָיה ּפָ ְזּבֵ ַהּמִ

סּוק לֹוְמִדים אֹוָתּה. ָיָדם ֲהָלָכה, ַאְך לֹא ָזְכרּו ֵמֵאיֶזה ּפָ ֶלת ּבְ ְך ָהְיָתה ְמקּוּבֶ ּכָ

י  ם ַרּבִ ׁשֵ י ְוהּוא ָאַמר ּבְ ן ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֲהָנא ֶאת ַרּבִ ַגׁש ַרב ּכַ יֹום ֶאָחד ּפָ
ה  ֲעׂשֶ ח ֲאָדָמה ּתַ מֹות: "ִמְזּבַ ֶפר ׁשְ סּוק ִמּסֵ י יֹוֵסי ֶאת ַהּפָ ן ַרּבִ ָמֵעאל ּבֶ ִיׁשְ

ָקֶרָך". ָלֶמיָך ֶאת ֹצאְנָך ְוֶאת ּבְ י ְוָזַבְחּתָ ָעָליו ֶאת ֹעלֶֹתיָך ְוֶאת ׁשְ ּלִ

ן  ַח ַעְצמֹו, ִאם ּכֵ ְזּבֵ נֹות ַעל ַהּמִ ְרּבָ ֵאין ׁשֹוֲחִטים ֶאת ַהּקָ ַהֲהָלָכה ִהיא ׁשֶ
סּוק "ְוָזַבְחּתָ ָעָליו ֶאת…"? ּפָ ַמּדּוַע ֶנֱאַמר ּבַ

נֹות  ְרּבָ ֹוֲחִטים ֶאת ַהּקָ ּשׁ ָעה ׁשֶ ָ ּשׁ ָבר ּבַ ּכְ ד ׁשֶ סּוק ְלַלּמֵ א ַהּפָ א ּבָ ֶאּלָ
ֵלם. ַח ָצִריְך ִלְהיֹות ׁשָ ְזּבֵ ַהּמִ
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

"בשלמא בית - מינכרא צורתו, אלא מזבח מנא 
ידעי? אמר רבי אלעזר: ראו מזבח בנוי ומיכאל 

השר הגדול עומד ומקריב עליו".
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פריצת מחנה עתלית
הבריטים  עצרו   )1945( בשנת תש"ו 
מעפילים יהודיים שהגיעו לארץ מסוריה 
ולבנון, והתכוונו להחזיר אותם לארצותיהם, 
שם היו צפויים לגזר דין מוות. תנועת המרי 
החליטה לפרוץ את מחנה המעצר 
בעתלית ולחלץ אותם משם. יומיים לפני 
המבצע הסתננה למחנה חוליית אנשי 
פלמ"ח במסווה של מורים, כדי לארגן את 
המעפילים ולהשתלט על שומרי המחנה. 
ב-ב' חשוון תש"ו )9.10.1945( פרץ 
למחנה משלושה כיוונים הגדוד הראשון 
של הפלמ"ח ושחרר את 208 האסירים. 
על  לוחמים אחרת שמרה  קבוצת 
בסיסי הצבא הצמודים, בעוד האסירים 
המשוחררים עושים את דרכם במשך 
הלילה לקיבוץ יגור. הם הוסתרו בבתי 
החברים שם ותודרכו להשיב לבריטים רק 
את המשפט "אני יהודי מארץ ישראל", 
כדי שהללו לא יוכלו להבחין בינם לבין 
תושבי היישוב. לאחר מכן פוזרו המעפילים 

ביישובים שונים בארץ. 

מן ההיסטוריה

צריפי עצירים במחנה המעצר בעתלית, כיום אתר 
מחנה המעפילים על שם משה סנה, עתלית 

)Wikipedia, Almog(

בס"ד

סדר  קדשים | מסכת זבחים ס'- ס"ב

ׁש ְקּדָ ית ַהּמִ חּוְרבֹות ּבֵ ט ּבְ ֵ ּשׁ ִהְתּפַ ף ס"ב: ָהֵריַח ׁשֶ ּדַ

ית  ָראׁשּות ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר, ָהָיה ּבֵ ֶבל ּבְ לּות ּבָ ֵני ַהּגֹוָלה ִמּגָ ָעלּו ּבְ ׁשֶ ּכְ
ׁש ָהִראׁשֹון ָחֵרב ְלַגְמֵרי. ְקּדָ ַהּמִ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֹו ָצִריְך ִלְבנֹות ֶאת ּבֵ קֹום ַהְמדּוָּיק ׁשֶ יַצד ֵהם ָיְדעּו ֵהיָכן ַהּמָ ּכֵ
ִני?  ֵ ַהּשׁ

ׁש ָהִראׁשֹון ָאְמָנם ֶנֱהַרס ֲאָבל נֹוְתרּו  ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ׁשּוָבה ִהיא ׁשֶ ַהּתְ
ר ָהָיה ָלַדַעת ֵהיָכן ְמקֹומֹו ַהְמדּוָּיק. יֶהם ֶאְפׁשָ ַעל ּפִ ִריִדים ׁשֶ ּנּו ׂשְ ִמּמֶ

יַצד ֵהם ָיְדעּו ֵהיָכן  ִריִדים, ּכֵ ל ׂשְ ַח לֹא נֹוְתרּו ּכָ ְזּבֵ ִמן ַהּמִ יָון ׁשֶ ַאְך ִמּכֵ
ִלְבנֹותֹו?

ָבר ַמְדִהים:  ִהְתַרֵחׁש ּדָ ר ַנְחָמִני ׁשֶ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ ם ַרּבִ ׁשֵ ר ּבְ ְלמּוד ְמַסּפֵ ַהּתַ

ִני ר ׁשֵ ף ס': ַמֲעׂשֵ ּדַ

נֹות ַמֲחזֹור  ל ׁשְ ית ׁשֶ ִנָּיה, ָהְרִביִעית ְוַהֲחִמיׁשִ ְ ָנה ָהִראׁשֹוָנה, ַהּשׁ ָ ּשׁ ּבַ
ר  ים ַמְעׂשַ ִנים ַמְפִריׁשִ ָ ֶיֶתר ַהּשׁ ִני )ּבְ ר ׁשֵ ים ַמֲעׂשֵ ה, ַמְפִריׁשִ ִמיּטָ ְ ַהּשׁ
ָלִים. ים, ְוָאסּור ְלָאְכָלם ִמחּוץ ִלירּוׁשָ ִני ְקדֹוׁשִ ר ׁשֵ רֹות ַמֲעׂשֵ ָעִני(. ּפֵ

ָתם ַעל  ָ ל ֶאת ְקדּוּשׁ ִני ּוְלַחּלֵ ר ׁשֵ רֹות ַמֲעׂשֵ רּות ִלְפּדֹות ֶאת ּפֵ ַקֶּיֶמת ֶאְפׁשָ
יֶהם. ְחּתֵ ים ּתַ ׁשִ ְתַקּדְ עֹות ַהּמִ ַמְטּבְ

ַלִים ְוֶלֱאכֹול  ִני ִלירּוׁשָ ר ׁשֵ רֹות ַמֲעׂשֵ ּיֹום ָלַקַחת ֶאת ּפֵ ן ּכַ ַהִאם ִניּתַ
ַעְצֵמנּו? אֹוָתם ּבְ

י ִסיּבֹות: ּתֵ ְ ְך ַהּיֹום, ִמּשׁ ר ַלֲעׂשֹות ּכָ ְלַצֲעֵרנּו ָהַרב ִאי ֶאְפׁשָ

ׁש ַקָּים. ְקּדָ ית ַהּמִ ֵאין ּבֵ ׁשֶ ִני ּכְ ר ׁשֵ א. ֵאין אֹוְכִלים ַמֲעׂשֵ

ים ְוָאסּור ֶלֱאכֹול אֹוָתם  ִני ֵהם ְקדֹוׁשִ ר ׁשֵ נּו ְטֵמִאים ּוֵפרֹות ַמֲעׂשֵ ב. ּכּוּלָ
טּוְמָאה. ּבְ

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

ַח ְזּבֵ ף ס"א: ְמקֹום ַהּמִ ּדַ

ַח ַהִחיצֹון. ָעִמים ִנְבָנה ִמְזּבֵ לֹוׁש ּפְ ׁשָ

ׁש  ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ַעם נֹוֶסֶפת ּבְ נּו. ּפַ ה ַרּבֵ ר ִסיַני ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ ִמְדּבַ ַעם ַאַחת ּבְ ּפַ
ָעלּו  ֵני ַהּגֹוָלה ׁשֶ ית ַעל ְיֵדי ּבְ ִליׁשִ ַעם ׁשְ ֶלְך. ּפַ לֹֹמה ַהּמֶ ָהִראׁשֹון ַעל ְיֵדי ׁשְ

ִני. ֵ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶבל ִלְבנֹות ֶאת ּבֵ ִמּבָ

ים ְלעֹוָלם, ְוָצִריְך ִלְבנֹות  ּנִ ׁש ֵאין ְמׁשַ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ַח ּבְ ְזּבֵ ֶאת ְמקֹום ַהּמִ
ִחיָרה,  ית ַהּבְ ֲהָלכֹות ּבֵ "ם ּכֹוֵתב ּבְ ִדּיּוק. ָהַרְמּבַ אֹותֹו ָמקֹום ּבְ ַח ּבְ ְזּבֵ ֶאת ַהּמִ
ֵבית  ַח ּבְ ְזּבֵ ּבֹו ִנְבָנה ַהּמִ קֹום ׁשֶ ַהּמָ ָרֵאל ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ַיד ּכָ ֵּיׁש ָמסֹוֶרת ּבְ ׁשֶ
קֹום  ּנּו ִנְבָרא ָאָדם ָהִראׁשֹון, הּוא ַהּמָ ּמֶ ּמִ קֹום ׁשֶ ׁש ָהִראׁשֹון הּוא ַהּמָ ְקּדָ ַהּמִ
ָעָליו  קֹום ׁשֶ ְבָרא, הּוא ַהּמָ ּנִ ן ְלַאַחר ׁשֶ ּבֹו ִהְקִריב ָאָדם ָהִראׁשֹון ָקְרּבָ ׁשֶ
ָנה  ָעָליו ּבָ קֹום ׁשֶ נֹות, הּוא ַהּמָ ִין ְוֶהֶבל ִהְקִריבּו ָעָליו ָקְרּבָ ּקַ ַח ׁשֶ ְזּבֵ ָעַמד ַהּמִ
ָנה  ּבָ קֹום ׁשֶ ַח ְוָעַקד ָעָליו ֶאת ִיְצָחק, ְוהּוא ַהּמָ ְזּבֵ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת ַהּמִ

ָבה.  ָּיָצא ִמן ַהּתֵ ׁשֶ ַח ּכְ נֹוַח ִמְזּבֵ
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ׁש ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ף ס"ג: ִמְלָחָמה ּבְ ּדַ

ׁש? ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ׁש ּבְ ּפֹוֶרֶצת ִמְלָחָמה ַמּמָ ׁשֶ ים ּכְ ָמה עֹוׂשִ

ית  ל ּבֵ ֲעָזָרה ׁשֶ ים ּבָ י קֹוָדׁשִ נֹות קֹוְדׁשֵ ל ָקְרּבְ ר ׁשֶ ׂשָ ַהּכֲֹהִנים אֹוְכִלים ּבָ
ה ִנְכְנסּו ֶאל  ּנָ ַח ַהִחיצֹון ּוִמּמֶ ּה ָעַמד ִמְזּבֵ ּבָ ִהיא ֶהָחֵצר ׁשֶ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ַהּמִ
ִנים. ַרק  ָהב ְוׁשּוְלַחן ֶלֶחם ַהּפָ ח ַהּזָ נֹוָרה, ִמְזּבַ ּבֹו ָעְמדּו ַהּמְ ַהֵהיָכל ׁשֶ

ים. י קֹוָדׁשִ ר קֹוְדׁשֵ ׂשַ ר ַלּכֲֹהִנים ֶלֱאכֹול ֶאת ּבְ ֲעָזָרה מּוּתָ ּבָ

יף ֶאת  ִאם ְצָבא אֹוֵיב ִהּקִ ּנּו לֹוְמִדים ׁשֶ ּמֶ ּמִ סּוק ׁשֶ ְלמּוד ֵמִביא ּפָ ַהּתַ
ִאים ַהּכֲֹהִנים  ָ ִליְסְטָראֹות, ַרּשׁ ים ְוַאְבֵני ּבְ ָהֲעָזָרה ְויֹוֶרה ְלתֹוָכּה ִחּצִ
י ֵאיָנם  ים, ּכִ י קֹוָדׁשִ ר קֹוְדׁשֵ ׂשַ ֵדי ֶלֱאכֹול ּבְ ֵנס ְלתֹוְך ַהֵהיָכל ּכְ ְלִהיּכָ

ֲעָזָרה. ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ּבָ

סּוק ָהִיינּו אֹוְסִרים ֲעֵליֶהם  לֹא ַהּפָ ּבְ ֵני ׁשֶ סּוק ְמיּוָחד ְלָכְך ִמּפְ ָצִריְך ּפָ
ֵהיָכל. ַהּכֲֹהִנים ֹיאְכלּו ּבַ "ה ׁשֶ ּבָ ל ַהּקָ בֹודֹו ׁשֶ י ֵאין ֶזה ִמּכְ ֵהיָכל, ּכִ ֶלֱאכֹול ּבַ

על המפה
יגור

קיבוץ יגור השוכן למרגלות הר הכרמל, 
כ-9 ק"מ דרומית מזרחית לחיפה 
הוא אחד הקיבוצים הגדולים בארץ. 
הקיבוץ נוסד בשנת תרפ"ב )1922( 
על ידי חברי קבוצת "אחווה", על 
אדמות שרכש יהושע חנקין. בתחילה 
עסקו המתיישבים בייבוש הביצות של 
נחל קישון ובהכשרת הקרקע בסביבתו, 
ולאחר מכן התפתחו בו ענפי משק 
שונים. בימי המנדט הבריטי היה קיבוץ 
יגור מרכז חשוב של "ההגנה". במהלך 
"השבת השחורה" ערכו הבריטים 
חיפוש במקום וגילו סליק גדול של 
נשק שנועד להגנת היישוב היהודי.  
הנשק הוחרם ורבים מחברי הקיבוץ 
נאסרו. בעקבות זאת, נקראה אוניית 

מעפילים בשם "יגור".

מראה קיבוץ יגור מהכרמל
)Wikipedia, ~Ori(

בס"ד

סדר קדשים | מסכת זבחים ס"ב- ס"ד

ית  ּבֵ ְלֵאזֹור  ִנְכְנסּו  ֵהם  ׁשֶ ּכְ
ֵריַח  ם  ַאּפָ ּבְ ָעָלה  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ
ְכְנסּו ְלֵאזֹור  ּנִ ל ְקטֹוֶרת, ּוְכׁשֶ ׁשֶ
ל  ם ֵריַח ׁשֶ ַאּפָ ַח ָעָלה ּבְ ְזּבֵ ַהּמִ
הּו ְמקֹום  ּזֶ אן ָיְדעּו ׁשֶ ֵאָבִרים, ּוִמּכָ
ָעָליו ַמְקִטיִרים ֵאָבִרים. ַח ׁשֶ ְזּבֵ ַהּמִ

ה ְנִביִאים  לֹוׁשָ י יֹוָחָנן ָאַמר: ׁשְ ַרּבִ
ָרֵאל ִמן ַהּגֹוָלה, ְוֵהם:  ָעלּו ִעם ִיׂשְ
דּו  י, ְזַכְרָיה ּוַמְלָאִכי, ְוֵהם ִליּמְ ַחּגַ
ׁש,  ְקּדָ ית ַהּמִ י ּבֵ ָבִרים ׁשֹוִנים ְלַגּבֵ ּדְ
ין ַהֶּיֶתר: ֶאָחד ֵמֶהם ֵהִעיד ַעל  ּבֵ
ַח ַהְמדּוָּיקֹות, ְוֶאָחד  ְזּבֵ ִמיּדֹות ַהּמִ
ַח  ְזּבֵ ֵמֶהם ֵהִעיד ֵהיָכן ְמקֹום ַהּמִ

ַהְמדּוָּיק.

ף ס"ד: ֲעבֹודֹות ַהּכֲֹהִנים ּדַ

ׁש: ָהָיה ֲעֵליֶהם ַלֲעֹסק  ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ים ַהּכֲֹהִנים ּבְ ֲעבֹודֹות ַרּבֹות ָהיּו עֹוׂשִ
ן ְועֹוד. אּוַלם  ׁשֵ ּנּוי ַהּדָ ּפִ ִנים, ּבַ ֶלֶחם ַהּפָ נֹוָרה, ּבְ ּמְ ֹטֶרת, ּבַ ּקְ נֹות, ּבַ ְרּבָ ּקָ ּבַ

ְמֻיָחד. בּו ָקׁשֹות ּבִ ְחׁשְ ּנֶ ה ֲעבֹודֹות ׁשֶ ּמָ ָהיּו ּכַ ְלמּוד ְמַצֵּין ׁשֶ ַהּתַ

ה. ָהַאַחת ִהיא ְקִמיַצת  ף ַהּזֶ ּדַ רֹות ּבַ לּו ִנְזּכָ ׁשֹות ַהּלָ ִים ֵמָהֲעבֹודֹות ַהּקָ ּתַ ׁשְ
עֹוָתיו ֶאת ַהּסֶֹלת,  לֹוׁש ֶאְצּבְ ׁשָ ּה ָהָיה ָצִריְך ַהּכֵֹהן ְלַהְחִזיק ּבְ ְנֶחה, ּבָ ַהּמַ

ל אֹוָתּה ַהָּיד.  ֶרת ׁשֶ ֶאְמָצעּות ָהֲאגּוָדל ְוַהּזֶ ֻדֶּיֶקת ּבְ ּמּות ַהּמְ יַע ַלּכַ ּוְלַהּגִ

ּפּור ָהָיה ִנְכָנס ַהּכֵֹהן  יֹום ּכִ ָּידּוַע, ּבְ טֶֹרת. ּכַ ִנָּיה ִהיא ֲחִפיַנת ַהּקְ ְ ָהֲעבֹוָדה ַהּשׁ
ְך ָהָיה ָעָליו ְלַהֲעִביר  ם ּכָ ם ְקטֶֹרת. ְלׁשֵ ים, ּוַמְקִטיר ׁשֵ ָדׁשִ דֹול ְלקֶֹדׁש ַהּקָ ַהּגָ
ּזֹו  ִלי ׁשֶ ּפֹות ָיָדיו, ִמּבְ ֶהְחִזיק ְלתֹוְך ּכַ ִלי ׁשֶ ל ְקטֶֹרת ֵמַהּכְ ּמּות ְמֻדֶּיֶקת ׁשֶ ּכַ
ְך ַהּכֵֹהן  ן ַעל ּכָ ׁשּוָטה, ְוָלֵכן ִהְתַאּמֵ יָמה ּפְ ֵפְך ָלָאֶרץ. זֹו לֹא ָהְיָתה ְמׂשִ ָ ּשׁ ּתִ

ִהְלָכָתּה. ַע אֹוָתּה ּכְ בֹוא ָהֵעת יּוַכל ְלַבּצֵ ּבְ ֵדי ׁשֶ ּפּור, ּכְ דֹול ִלְפֵני יֹום ּכִ ַהּגָ
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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

בפסוק הראשון בפרשתנו מספרת התורה מי האנשים שהובילו את המחלוקת 
ֶלת". קרח, דתן  ן ּפֶ ֵני ֱאִליָאב ְואֹון ּבֶ ח קַֹרח...ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ּבְ נגד משה רבנו: "ַוִּיּקַ
ואבירם ואון בן פלת היו אלו שהתחילו במהומה הגדולה נגד משה. אולם, באופן 
מפתיע- בהמשך הפרשה נעלם און בן פלת ושמו לא מופיע בכל הפרשה כולה. 
לאן נעלם און? המדרש מספר שאשתו של און הבינה את הסכנה הגדולה 
שבמחלוקת נגד משה ולכן השקתה את און ביין כדי שיהיה עייף וילך לישון. 
כשהגיעו חבריו של און לקרוא לו להצטרף אליהם להמשך המהומה- אשתו 

עמדה בפתח הבית ומנעה מהם להכנס.
כלל חשוב ניתן ללמוד מאשתו החכמה של און- לפעמים, כשיש מהומה 

בחוץ, טוב להיכנס לבית פנימה, לא להתבלט, ולחכות עד שהכל יעבור.

ח  מה למדו חז"ל מהפסוק: "ִמְזּבַ א. 
י"? ה ּלִ ֲעׂשֶ ֲאָדָמה ּתַ

ר  רֹות ַמֲעׂשֵ האם ניתן כיום ָלַקַחת ֶאת ּפֵ ב. 
ַעְצֵמנּו? ַלִים ְוֶלֱאכֹול אֹוָתם ּבְ ִני ִלירּוׁשָ ׁשֵ

ָעִמים שבהן ִנְבָנה  לֹוׁש הּפְ מתי היו ׁשָ ג. 
ַח ַהִחיצֹון? הִמְזּבֵ

דבר תורה לשולחן שבת

70

2014/תשע״ד
רצח שלושת הנערים

בליל ט"ו בסיון תשע"ד )12.5.2014( נחטפו ונרצחו שלושה נערים יהודים 
בידי מחבלים מתנועת החמאס. שלושת הנערים היו גיל-עד מיכאל 
שער, יעקב נפתלי פרנקל ואיל יפרח הי"ד. השלושה עלו על טרמפ 
בצומת אלון שבות, לרכב בו נהגו המחבלים. במהלך הנסיעה התקשר 
אחד הנערים למשטרה ודיווח שחטפו אותם, ובעקבות זאת ירו בהם 
המחבלים למוות והטמינו את גופותיהם. גורלם של הנערים לא היה 
ידוע, ובחיפושים אחריהם השתתפו אלפי חיילים ואנשי שב"כ, ונעצרו 
מאות ערבים. רק כעבור 18 ימים בהם התגלתה אחדות גדולה בעם 

ישראל נמצאו גופות הנערים, ושני 
הרוצחים חוסלו בידי צה"ל. בתגובה 
לרצח הנערים יזמו משפחותיהם את 
"יום האחדות", במהלכו מוענק פרס 
ירושלים לאחדות ישראל לאישים או 

ארגונים הפעילים בתחום זה. 

שנה למדינת ישראל

תמונת שלושת הנרצחים שפרסם דובר צה״ל 
 ברשתות החברתיות, בעת החיפושים אחריהם
)Wikipedia ,דובר צה"ל(

הוצאת שם רע פירושה לספר על אדם דברי גנאי שאינם נכונים, או 
לייחס לו מעשים רעים שלא עשה. זוהי עבירה חמורה מאוד, אפילו 
יותר מלשון הרע, שהיא סיפור דברי גנאי אמיתיים. קשה לחזור בתשובה 

על עבירה זו ולתקן את הרושם השלילי שנוצר אצל כל השומעים.

יש לי מושג | הוצאת שם רע !

*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.

ע״ד
ש

ת
/2014

מה לא נכון?
 בכל אחת מהשאלות הבאות, הקיפו את 

התשובה הלא נכונה!

1. באילו שנים של מחזור השמיטה מפרישים 
מעשר שני?

א. הראשונה. ב. השנייה. ג. השלישית. ד. 
הרביעית.

2. מי בנה את המזבח החיצון?
א. משה רבנו. ב. דוד המלך. ג. שלמה המלך. ד. 

עולי בבל.

3. באילו תפקידים שירת מיכאל מיכאל?
א. מפקד העיר חיפה. ב. מושל צבאי באזור 

הגליל. ג. אלוף פיקוד צפון. ד. שגריר באוגנדה.

4. "יגור" הוא שם של:
א. קיבוץ. ב. בסיס צבאי. ג. אוניית מעפילים.


