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דַּ ף נ"חִ :מזְ ֵ ּב ַח ַה ִחיצוֹ ן
קוֹד ׁ ִשים.
ְ ּב ַדף זֶ ה ַמ ְת ִחיל ַה ּ ֶפ ֶרק ַה ּׁ ִש ּׁ ִ
קוֹד ׁ ֵשי ָ
ישי ׁ ֶשל ַמ ֶּסכֶ ת זְ ָב ִחיםֶ ּ ,פ ֶרק ְ
יצד יֵ ׁש לִ ְבנוֹ ת ֶאת ַה ִּמזְ בֵּ ַח ַה ִחיצוֹ ן
ַה ַּתלְ מּוד ֵמ ִביא ָ ּב ַר ָיְתא ַה ְמלַ ֶּמ ֶדת ֵ ּכ ַ
נוֹ
הּוק ְרבּו ַה ָ ּק ְרבָּ ת.
ׁ ֶש ָע ַמד בָּ ֲעזָ ָרה וְ ָעלָ יו ְ
"מזְ בַּ ח ֲא ָד ָמה ַּת ֲע ֶשׂ ה ִּלי"ִ .מ ּ ָפסּוק זֶ ה לָ ְמדּו
ְ ּב ֵס ֶפר ׁ ְשמוֹ ת נִ כְ ָּתבִ :
ׁ ֶש ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ָצ ִר ְ
ח
ּובר לָ ֲא ָד ָמה ,וְ ל ֹא יַ ֲעשּׂו אוֹ תוֹ ַעל ַ ּג ֵ ּבי ְמ ִחילוֹ ת
יך לִ ְהיוֹת ְמ ָ ּ
אוֹ ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַע ּמ ִּודים.
ְּכ ׁ ֶשבּ וֹ נִ ים ֶאת ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח בּ וֹ נִ ים אוֹ תוֹ ָאטּום לְ גַ ְמ ֵרי ְ ּבל ֹא לְ ַה ׁ ְש ִאיר ָּכל ָחלָ ל
ָ ּב ֶא ְמ ַצעֶ ,א ָ ּלא ְמ ִב ִיאים ֲא ָבנִ ים ַּומ ִ ּצ ִיבים אוֹ ָתן זוֹ לְ ַצד זוֹ ֵּ ,ובינֵ ֶיהן ַמ ִ ּנ ִיחים
ִסיד וָ זֶ ֶפת ְּכ ֵדי לְ ַמ ֵ ּלא ֶאת ַה ֲחלָ לִ ים ׁ ֶש ֵ ּבין ָה ֲא ָבנִ יםַ .רק ַק ְרנוֹ ת ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח
ָהיּו ֲחלּולוֹ תָּ .כ ְך ַעל ּ ִפי ָה ַר ְמ ַ ּב"ם ְ ּב ֲהלָ כוֹ ת ֵ ּבית ַה ְ ּב ִח ָירה.

דַּ ף נ"טַ :ה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ַה ּ ְפסּולִ ים
נֶ ֱא ָמר ַ ּב ַּתלְ מּוד ׁ ֶש ַרב ָא ַמר ׁ ֶשּיֵ ׁש ְ ּב ֵיָדינּו ֲהלָ כָ ה לְ גַ ֵ ּבי ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשֲ ,וַהלָ כָ ה
לוֹמ ִדים ֲהלָ כָ ה זוֹ .
זוֹ נִ לְ ֶמ ֶדת ִמ ּ ָפסּוקַ ,א ְך נִ ׁ ְש ַּכח ֵמ ִא ָּיתנּו ֵמ ֵאיזֶ ה ּ ָפסּוק ְ
ַמ ִהי ַה ֲהלָ כָ ה? ׁ ֶש ִאם נִ ׁ ְש ֲחטּו ָק ְרבָּ נוֹ ת בְּ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ּולְ ֶפ ַתע ִה ְת ַ ּג ָ ּלה
ׁ ֶש ַה ִּמזְ בֵּ ַח ּ ָפגּום ,לְ ָמ ׁ ָשלֶ ׁ ,ש ֲח ֵס ָרה בּ וֹ ֶא ֶבן ּ ָ -כל ַה ָ ּק ְרבָּ נוֹ ת ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ֲחטּו
ּ ְפסּולִ ים ֲא ִפילּ ּו ׁ ֶשּיְ ַת ְ ּקנּו ֶאת ַה ִּמזְ בֵּ ַחִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשבַּ ּׁ ָש ָעה ׁ ֶש ּׁ ָש ֲחטּו אוֹ ָתם
ַה ִּמזְ בֵּ ַח ָהיָ ה ּ ָפגּום.
ְ
ָּכ ְך ָהי ְָתה ְמק ֶ ּּובלֶ ת ְ ּבי ָָדם ֲהלָ כָ הַ ,אך ל ֹא זָ כְ רּו ֵמ ֵאיזֶ ה ּ ָפסּוק לו ְֹמ ִדים או ָֹת ּה.
יוֹ ם ֶא ָחד ּ ָפגַ ׁש ַרב ַּכ ֲהנָ א ֶאת ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַר ִ ּבי וְ הּוא ָא ַמר ְ ּב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי
"מזְ ַ ּבח ֲא ָד ָמה ַּת ֲע ֶ ׂ
שה
יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ֶ ּבן ַר ִ ּבי ֵ
יוֹסי ֶאת ַה ּ ָפסּוק ִמ ֵּס ֶפר ׁ ְשמוֹ תִ :
ָ
ָ
ָ
ָ
על ֶֹתיך ֶוְאת ׁ ְשלָ ֶמיך ֶאת ֹ
ִּלי וְ זָ ַב ְח ָּת ָעלָ יו ֶאת ֹ
צאנְ ך ֶוְאת ְ ּב ָק ֶרך".
ַה ֲהלָ ָכה ִהיא ׁ ֶש ֵאין ׁשוֹ ֲח ִטים ֶאת ַה ָ ּק ְרבָּ נוֹ ת ַעל ַה ִּמזְ בֵּ ַח ַע ְצמוֹ ִ ,אם ֵ ּכן
ּוע נֶ ֱא ַמר בַּ ּ ָפסּוק "וְ זָ ַב ְח ָּת ָעלָ יו ֶאת…"?
ַמדּ ַ
ֶא ָ ּלא ָ ּבא ַה ּ ָפסּוק לְ לַ ֵּמד ׁ ֶש ְּכ ָבר בַּ ּׁ ָש ָעה ׁ ֶש ּׁשוֹ ֲח ִטים ֶאת ַה ָ ּק ְרבָּ נוֹ ת
ַה ִּמזְ בֵּ ַח ָצ ִר ְ
יך לִ ְהיוֹ ת ׁ ָשלֵ ם.

sraeli.c

o.il

מדינת ישראל
משרד החינוך

talmudi

התלמוד

הישראלי

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

"בשלמא בית  -מינכרא צורתו ,אלא מזבח מנא
ידעי? אמר רבי אלעזר :ראו מזבח בנוי ומיכאל
השר הגדול עומד ומקריב עליו".
מינכרא – ניכרת
נשתרקו – יחליקו

הסבר :הגמרא שואלת מאין ידעו עולי בבל את מקומו
של המזבח שחרב? ומשיבה שהם ראו בחזון את המזבח
בנוי והמלאך מיכאל מקריב עליו קרבנות.

מתולדותיו
מיכאל מיכאל

(תרע"ט-תשנ"ז)1918-1997 ,

מיכאל מיכאל ז"ל היה איש צבא
ודיפלומט ישראלי .מיכאל נולד בפולין
ועלה לארץ בשנת תרצ"ו ( ,)1936למד
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
חיפה .אחרי הקמת המדינה שירת
בצה"ל בתפקידים שונים ,ביניהם מפקד
מחוז תל אביב ומושל צבאי באזור הגליל,
והגיע לדרגת אלוף משנה .אחרי שחרורו
הצטרף למשרד החוץ ,ושימש כנספח
צבאי בטורקיה וביוגוסלביה ,קונסול
כללי במומביי ,ושגריר באוגנדה ובדרום
אפריקה.

מיכאל מיכאל
בשעתו
כאלוף משנה
(Wikipedia,
)Allonelk
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דַּ ף ס'ַ :מ ֲע ֵשׂ ר ׁ ֵשנִ י
בַּ ּׁ ָשנָ ה ָה ִר ׁ
ישית ׁ ֶשל ׁ ְשנוֹ ת ַמ ֲחזוֹ ר
יעית וְ ַה ֲח ִמ ׁ ִ
אשוֹ נָ הַ ,ה ּׁ ְשנִ ּיָ הָ ,ה ְר ִב ִ
ישים ַמ ְע ַשׂ ר
יטהַ ,מ ְפ ִר ׁ ִ
ַה ּׁ ְש ִמ ָּ
ישים ַמ ֲע ֵשׂ ר ׁ ֵשנִ י (בְּ יֶ ֶתר ַה ּׁ ָשנִ ים ַמ ְפ ִר ׁ ִ
ירּושלָ יִ ם.
ָענִ י)ֵ ּ .פרוֹ ת ַמ ֲע ֵשׂ ר ׁ ֵשנִ י ְקדוֹ ׁ ִשים ,וְ ָאסּור לְ ָא ְכלָ ם ִמחּוץ לִ ׁ ָ
ַקּיֶ ֶמת ֶא ְפ ׁ ָשרּות לִ ְפדּ וֹ ת ֶאת ּ ֵפרוֹ ת ַמ ֲע ֵ ׂ
שר ׁ ֵשנִ י ּולְ ַח ֵ ּלל ֶאת ְקד ּׁ ָּוש ָתם ַעל
ַמ ְט ְ ּבעוֹ ת ַה ִּמ ְת ַקדְּ ׁ ִשים ַּת ְח ֵּת ֶיהם.
ירּושלַ יִ ם וְ לֶ ֱאכוֹ ל
ַה ִאם נִ ַּ
יתן ַ ּכּיוֹ ם לָ ַק ַחת ֶאת ּ ֵפרוֹ ת ַמ ֲע ֵשׂ ר ׁ ֵשנִ י לִ ׁ ָ
אוֹ ָתם בְּ ַע ְצ ֵמנּו?
ְ
לְ ַצ ֲע ֵרנּו ָה ַרב ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לַ ֲעשׂוֹ ת ָּכך ַהּיוֹםִ ,מ ּׁ ְש ֵּתי ִסיבּ וֹ ת:
אֵ .אין אוֹ כְ לִ ים ַמ ֲע ֵ ׂ
שר ׁ ֵשנִ י ְּכ ׁ ֶש ֵאין ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַקּיָ ם.
ּולנּו ְט ֵמ ִאים ֵּופרוֹ ת ַמ ֲע ֵ ׂ
שר ׁ ֵשנִ י ֵהם ְקדוֹ ׁ ִשים ָוְאסּור לֶ ֱאכוֹ ל אוֹ ָתם
ב .כּ ָ ּ
ְ ּבט ְּומ ָאה.

דַּ ף ס"אְ :מקוֹ ם ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח
ׁ ָשלוֹ ׁש ּ ְפ ָע ִמים נִ ְבנָ ה ִמזְ בֵּ ַח ַה ִחיצוֹ ן.
ּ ַפ ַעם ַא ַחת ְ ּב ִמ ְד ַ ּבר ִסינַ י ַעל י ְֵדי מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנּוַ ּ .פ ַעם נוֹ ֶס ֶפת ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
ָה ִר ׁ
ישית ַעל ֵיְדי ְ ּבנֵ י ַהגּ וֹ לָ ה ׁ ֶש ָעלּו
אשוֹ ן ַעל ֵיְדי ׁ ְשלֹמֹה ַה ֶּמלֶ ְךַ ּ .פ ַעם ׁ ְשלִ ׁ ִ
ִמ ָ ּב ֶבל לִ ְבנוֹ ת ֶאת ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַה ּׁ ֵשנִ י.
ֶאת ְמקוֹ ם ַה ִּמזְ בֵּ ַח בְּ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ֵאין ְמ ׁ ַש ִּנים לְ עוֹ לָ ם ,וְ ָצ ִר ְ
יך לִ ְבנוֹ ת
ֶאת ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ְ ּבאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם ְ ּב ִדּיּוקָ .ה ַר ְמ ַ ּב"ם כּ ו ֵֹתב ְ ּב ֲהלָ כוֹת ֵ ּבית ַה ְ ּב ִח ָירה,
ׁ ֶשּיֵ ׁש ָמסוֹ ֶרת ְ ּביַ ד ָּכל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ׁ ֶש ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ נִ ְבנָ ה ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ְ ּב ֵבית
ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָה ִר ׁ
אשוֹ ן הּוא ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ִּמ ֶּמנּ ּו נִ ְב ָרא ָא ָדם ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ,הּוא ַה ָּמקוֹ ם
ׁ ֶשבּ וֹ ִה ְק ִריב ָא ָדם ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ָק ְר ָ ּבן לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּנ ְב ָרא ,הּוא ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ָעלָ יו
ָע ַמד ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ׁ ֶש ַ ּקיִ ן וְ ֶה ֶבל ִה ְק ִריבּו ָעלָ יו ָק ְר ָ ּבנוֹת ,הּוא ַה ָּמקוֹם ׁ ֶש ָעלָ יו ָ ּבנָ ה
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ֶאת ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח וְ ָע ַקד ָעלָ יו ֶאת יִ ְצ ָחק ,וְ הּוא ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּבנָ ה
נוֹ ַח ִמזְ ֵ ּב ַח ְּכ ׁ ֶשּיָ ָצא ִמן ַה ֵּת ָבה.

מן ההיסטוריה
פריצת מחנה עתלית
בשנת תש"ו ( )1945עצרו הבריטים
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 ( )9.10.1945פרץ
למחנה משלושה כיוונים הגדוד הראשון
של הפלמ"ח ושחרר את  208האסירים.
קבוצת לוחמים אחרת שמרה על
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.

צריפי עצירים במחנה המעצר בעתלית ,כיום אתר
מחנה המעפילים על שם משה סנה ,עתלית
()Wikipedia, Almog

חּורבוֹת ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
דַּ ף ס"בָ :ה ֵר ַיח ׁ ֶש ִה ְת ּ ַפ ׁ ּ ֵשט ְ ּב ְ
ְּכ ׁ ֶש ָעלּו ְ ּבנֵ י ַהגּ וֹ לָ ה ִמ ָ ּגלּות ָ ּב ֶבל ְ ּב ָר ׁ
אשּות ֶעזְ ָרא ַה ּסוֹ ֵפרָ ,היָ ה ֵ ּבית
ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ָח ֵרב לְ גַ ְמ ֵרי.
ֵּכ ַיצד ֵהם י ְָדעּו ֵהיכָ ן ַה ָּמקוֹם ַה ְמדּוּיָ ק ׁ ֶשבּ ֹו ָצ ִר ְיך לִ ְבנוֹת ֶאת ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
ַה ּׁ ֵשנִ י?
ַה ְּת ׁש ָּובה ִהיא ׁ ֶשבֵּ ית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ָא ְמנָ ם נֶ ֱה ַרס ֲא ָבל נוֹ ְתרּו
יהם ֶא ְפ ׁ ָשר ָהיָ ה לָ ַד ַעת ֵהיכָ ן ְמקוֹ מוֹ ַה ְמדּוּיָ ק.
ִמ ֶּמנּּו ְשׂ ִר ִידים ׁ ֶש ַעל ּ ִפ ֶ
ַא ְך ִמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ִמן ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ל ֹא נוֹ ְתרּו ָּכל ְ ׂ
יכן
יצד ֵהם יָ ְדעּו ֵה ָ
ש ִר ִידיםּ ֵ ,כ ַ
לִ ְבנוֹ תוֹ ?
ַה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ּ ֵפר ְ ּב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי ׁ ְשמ ֵּואל ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י ׁ ֶש ִה ְת ַר ֵח ׁש דָּ ָבר ַמ ְד ִהים:

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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ְ ּכ ׁ ֶש ֵה ם ִנ ְכ ְנ סּו לְ ֵא זוֹ ר בֵּ ית
יח
ַה ִּמ ְק דָּ ׁש ָע לָ ה בְּ ַא ּ ָפ ם ֵר ַ
ּוכ ׁ ֶש ִּנ ְכנְ סּו לְ ֵאזוֹ ר
ׁ ֶשל ְקטוֹ ֶרתְ ,
יח ׁ ֶשל
ַה ִּמזְ בֵּ ַח ָעלָ ה בְּ ַא ּ ָפם ֵר ַ
ּומ ָ ּכאן יָ ְדעּו ׁ ֶש ֶּזהּו ְמקוֹ ם
ֵא ָב ִריםִ ,
ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ׁ ֶש ָעלָ יו ַמ ְק ִט ִירים ֵא ָב ִרים.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמרְ ׁ :שלוֹ ׁ ָשה נְ ִב ִיאים
ָעלּו ִעם יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ִמן ַהגּ וֹ לָ ה ,וְ ֵהם:
ימדּו
ַח ַ ּגי ,זְ כַ ְריָ ה ַּומלְ ָאכִ י ,וְ ֵהם לִ ְּ
דְּ ָב ִרים ׁש ֹונִ ים לְ גַ ֵ ּבי ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש,
ֵ ּבין ַהּיֶ ֶתרֶ :א ָחד ֵמ ֶהם ֵה ִעיד ַעל
ִמידּ וֹ ת ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ַה ְמדּוּיָ קוֹ תֶ ,וְא ָחד
ֵמ ֶהם ֵה ִעיד ֵהיכָ ן ְמקוֹ ם ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח
ַה ְמדּוּיָ ק.

דַּ ף ס"גִ :מלְ ָח ָמה ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
ָמה עוֹ ִ ׂ
שים ְּכ ׁ ֶש ּפוֹ ֶר ֶצת ִמלְ ָח ָמה ַמ ָּמ ׁש ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש?
ַהכּ ֲֹהנִ ים אוֹ כְ לִ ים ָ ּב ָ ׂ
קוֹד ׁ ִשים ָ ּב ֲעזָ ָרה ׁ ֶשל ֵ ּבית
קוֹד ׁ ֵשי ָ
שר ׁ ֶשל ָק ְר ְ ּבנוֹ ת ְ
ַה ִּמ ְקדָּ ׁשֶ ׁ ,ש ִהיא ֶה ָח ֵצר ׁ ֶש ָ ּב ּה ָע ַמד ִמזְ ֵ ּב ַח ַה ִחיצוֹ ן ִּומ ֶּמ ָ ּנה נִ כְ נְ סּו ֶאל
ַה ֵהיכָ ל ׁ ֶשבּ וֹ ָע ְמדּו ַה ְּמנוֹ ָרהִ ,מזְ ַ ּבח ַה ָּז ָהב וְ ׁשּולְ ַחן לֶ ֶחם ַה ּ ָפנִ יםַ .רק
ָ ּב ֲעזָ ָרה מ ָּּותר לַ כּ ֲֹהנִ ים לֶ ֱאכוֹל ֶאת ְ ּב ַ ׂ
קוֹד ׁ ִשים.
קוֹד ׁ ֵשי ָ
שר ְ
ַה ַּתלְ מּוד ֵמ ִביא ּ ָפסּוק ׁ ֶש ִּמ ֶּמנּ ּו לוֹ ְמ ִדים ׁ ֶש ִאם ְצ ָבא אוֹ יֵ ב ִה ִּקיף ֶאת
יס ְט ָראוֹ תַ ,ר ּׁ ָש ִאים ַהכּ ֲֹהנִ ים
ָה ֲעזָ ָרה וְ יוֹ ֶרה לְ תוֹ כָ ּה ִח ִ ּצים וְ ַא ְבנֵ י ְ ּבלִ ְ
יכל ְ ּכ ֵדי לֶ ֱאכוֹ ל בְּ ַשׂ ר קוֹ ְד ׁ ֵשי קוֹ ָד ׁ ִשיםּ ִ ,כי ֵאינָ ם
לְ ִה ָ ּ
יכנֵ ס לְ תוֹ ְך ַה ֵה ָ
יְ כוֹ לִ ים לִ ְהיוֹ ת בָּ ֲעזָ ָרה.
ָצ ִר ְ
יך ּ ָפסּוק ְמי ָּוחד לְ כָ ְך ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְ ּבל ֹא ַה ּ ָפסּוק ָהיִ ינּו אוֹ ְס ִרים ֲעלֵ ֶיהם
לֶ ֱאכוֹ ל ַ ּב ֵהיכָ לִּ ,כי ֵאין זֶ ה ִמ ְּכבוֹדוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּק ָ ּב"ה ׁ ֶש ַהכּ ֲֹהנִ ים ֹיאכְ לּו ַ ּב ֵהיכָ ל.

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

דַּ ף ס"דֲ :עבוֹ דוֹ ת ַהכּ ֲֹהנִ ים
ֲעבוֹ דוֹ ת ַרבּ וֹ ת ָהיּו עוֹ ִ ׂ
שים ַהכּ ֲֹהנִ ים ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשָ :היָ ה ֲעלֵ ֶיהם לַ ֲעסֹק
ַ ּב ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ תּ ַ ,ב ְּקט ֶֹרתּ ַ ,ב ְּמנוֹ ָרהּ ְ ,בלֶ ֶחם ַה ּ ָפנִ יםּ ַ ,ב ּ ִפנּ ּוי ַהדָּ ׁ ֵשן וְ עוֹ ד .אּולַ ם
ַה ַּתלְ מּוד ְמ ַצּיֵ ן ׁ ֶש ָהיּו ַּכ ָּמה ֲעבוֹ דוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּנ ְח ׁ ְשבּו ָק ׁשוֹ ת ִ ּב ְמיֻ ָחד.
ׁ ְש ַּתיִם ֵמ ָה ֲעבוֹדוֹת ַה ָ ּק ׁשוֹת ַה ָ ּללּו נִ זְ ָּכרוֹת ַ ּבדַּ ף ַה ֶּזהָ .ה ַא ַחת ִהיא ְק ִמ ַיצת
ַה ַּמנְ ֶחהּ ָ ,ב ּה ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ַהכּ ֵֹהן לְ ַה ְחזִ יק ְ ּב ׁ ָשלוֹ ׁש ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ָתיו ֶאת ַה ּ ֹ
סלֶ ת,
יע לַ ַּכ ּמּות ַה ְּמ ֻדּיֶ ֶקת ְ ּב ֶא ְמ ָצעּות ָה ֲאג ָּודל וְ ַה ֶּז ֶרת ׁ ֶשל אוֹ ָת ּה ַהּיָ ד.
ּולְ ַה ִ ּג ַ
בוֹדה ַה ּׁ ְשנִ ּיָה ִהיא ֲח ִפינַ ת ַה ְּקט ֶֹרתַּ .כּיָ ד ַּועּ ְ ,ביוֹם ִּכ ּפּור ָהיָה נִ כְ נָ ס ַהכּ ֵֹהן
ָה ֲע ָ
ַה ָ ּגדוֹל לְ ק ֶֹד ׁש ַה ָ ּק ָד ׁ ִשיםַּ ,ומ ְק ִטיר ׁ ֵשם ְקט ֶֹרת .לְ ׁ ֵשם ָּכ ְך ָהיָה ָעלָ יו לְ ַה ֲע ִביר
ַּכ ּמּות ְמ ֻד ֶּיֶקת ׁ ֶשל ְקט ֶֹרת ֵמ ַה ְּכלִ י ׁ ֶש ֶה ְחזִ יק לְ ְ
תוֹך ַּכ ּפוֹת ָיָדיוִ ,מ ְ ּבלִ י ׁ ֶשזּוֹ
ְ
ִּת ּׁ ָש ֵפ ְך לָ ָא ֶרץ .זוֹ ל ֹא ָה ָיְתה ְמ ִ ׂ
ש ָימה ּ ְפ ׁש ָּוטה ,וְלָ כֵ ן ִה ְת ַא ֵּמן ַעל ָּכך ַהכּ ֵֹהן
אוֹת ּה ְּכ ִהלְ כָ ָת ּה.
ַה ָ ּגדוֹל לִ ְפנֵ י יוֹם ִּכ ּפּורְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ְ ּבבוֹא ָה ֵעת יּוכַ ל לְ ַב ֵ ּצ ַע ָ
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רצח שלושת הנערים
בליל ט"ו בסיון תשע"ד ( )12.5.2014נחטפו 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  18ימים 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.
תמונת שלושת הנרצחים שפרסם דובר צה״ל
ברשתות החברתיות ,בעת החיפושים אחריהם
(דובר צה"ל)Wikipedia ,

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

"מזְ ַ ּבח
א .מה למדו חז"ל מהפסוקִ :
ֲא ָד ָמה ַּת ֲע ֶשׂ ה ִּלי"?
ב .האם ניתן כיום לָ ַק ַחת ֶאת ּ ֵפרוֹ ת ַמ ֲע ֵשׂ ר
ירּושלַ יִ ם וְ לֶ ֱאכוֹ ל אוֹ ָתם ְ ּב ַע ְצ ֵמנּו?
ׁ ֵשנִ י לִ ׁ ָ
הפ ָע ִמים שבהן נִ ְבנָ ה
ג .מתי היו ׁ ָשלוֹ ׁש ּ ְ
המזְ ֵ ּב ַח ַה ִחיצוֹ ן?
ִ
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 לא נכון?
דבר תורה לשולחן שבת
בפסוק הראשון בפרשתנו מספרת התורה מי האנשים שהובילו את המחלוקת
נגד משה רבנו" :ו ַ ַּּיִקח ק ַֹרח...ו ְָד ָתן ו ֲַא ִב ָירם ְ ּבנֵ י ֱאלִ ָיאב וְאוֹן ֶ ּבן ּ ֶפלֶ ת" .קרח ,דתן
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.

! יש לי מושג | הוצאת שם רע

בכל אחת מהשאלות הבאות ,הקיפו את
התשובה הלא נכונה!
 .1באילו שנים של מחזור השמיטה מפרישים
מעשר שני?
א .הראשונה .ב .השנייה .ג .השלישית .ד.
הרביעית.
 .2מי בנה את המזבח החיצון?
א .משה רבנו .ב .דוד המלך .ג .שלמה המלך .ד.
עולי בבל.
 .3באילו תפקידים שירת מיכאל מיכאל?
א .מפקד העיר חיפה .ב .מושל צבאי באזור
הגליל .ג .אלוף פיקוד צפון .ד .שגריר באוגנדה.
" .4יגור" הוא שם של:
א .קיבוץ .ב .בסיס צבאי .ג .אוניית מעפילים.

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.
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