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התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
מסכת זבחים ,דף ע"ד

"אמרי דבי רבי ינאי :הכא במאי עסקינן  -כגון
דאיערב נקובת הקוץ בדרוסת הזאב".

בית התלמוד הישראלי
מאחל לכם חופשה
נעימה ובטוחה!

דַּ ף ע"ב" :דָּ ָבר ׁ ֶש ַ ּב ִּמנְ יָ ן ֵאינוֹ ָ ּב ֵטל"
ַ ּבדַּ ף ַה ּקוֹ ֶדם לָ ַמ ְדנּו ׁ ֶש ִאם ִה ְת ָע ֵרב ׁשוֹ ר ּ ָפסּול ֶא ָחד ַ ּב ֲע ֶ ׂ
ש ֶרת ֲאלָ ִפים
ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ְּכ ׁ ֵש ִרים ָּ -כל ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ּ ְפסּולִ ים.
יטּול בָּ רוֹ ב"ָ ,עלָ יו
לָ ָּמה ָּכל ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ּ ְפסּולִ ים? ֲה ֵרי יֵ ׁש ְּכלָ ל יָ ד ַּוע ׁ ֶשל "בִּ ּ
לָ ַמ ְדנּו ּ ְפ ָע ִמים ֲא ָחדוֹ ת .לְ ָמ ׁ ָשלִ :אם ִ ּב ְק ָע ָרה ׁ ֶשל ַמ ֲאכָ ל ָּכ ׁ ֵשר ִה ְת ַע ְר ֵ ּבב
ְמ ַעט ַמ ֲאכָ ל ׁ ֶש ָאסּור ַ ּב ֲאכִ ילָ ה ,מ ָּּותר לֶ ֱאכוֹ ל ֶאת ָּכל ַה ַּמ ֲאכָ ל ׁ ֶש ַ ּב ְּק ָע ָרה
ִאם ַּכ ּמּות ַה ַּמ ֲאכָ ל ַה ָּכ ׁ ֵשר ְ ּגדוֹ לָ ה ִמ ַּכ ּמּות ַה ַּמ ֲאכָ ל ָה ָאסּורִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְּמ ַעט
יטּול בָּ רוֹ ב".
ַה ַּמ ֲאכָ ל ָה ָאסּור ִמ ְת ַ ּב ֵּטל ְ ּברוֹ ב ַה ַּמ ֲאכָ ל ַה ּמ ָּּותר .זֶ הּו "בִּ ּ
ּוע ַה ּׁשוֹ ר ַה ּ ָפסּול ֵאינוֹ בָּ ֵטל בְּ רוֹ ב ַה ּׁ ְשוָ ִרים ַה ְ ּכ ׁ ֵש ִרים?
ִאם ֵ ּכןַ ,מדּ ַ
"כל ַה ְּז ָב ִחים" ָהעו ֵֹסק ַרבּ וֹת
ֲהלָ כָ ה ז ֹו ִהיא ַא ַחת ַה ֲהלָ כוֹת ַה ִ ּנלְ ֶמ ֶדת ְ ּב ֶפ ֶרק ָּ
יסּור וְ ֶה ֵּתרֲ .הלָ כָ ה זוֹ קוֹ ַב ַעת ׁ ֶש"דָּ ָבר ׁ ֶשבַּ ִּמנְ יָ ן
ְ ּב ִדינֵ י ַּת ֲערוֹ בוֹ ת ׁ ֶשל ִא ּ
יצ ִּוחים)
לוֹמרֵ :ח ֶפץ ָח ׁשּוב ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ ְמ ָּכר ְ ּב ִת ְפזוֹ ֶרת ְּ
ֵאינוֹ בָּ ֵטל"ְּ .כ ַ
(כמוֹ ּ ִפ ּ
ֶא ָ ּלא מוֹ כְ ִרים ָּכל ֵח ֶפץ ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצמוֹ ֵ -אינוֹ ָ ּב ֵטל ָ ּברוֹ ב.

דַּ ף ע"גַ :מהּו ָק ְר ָ ּבן "דָּ חּוי"?
ָק ְר ָ ּבן דָּ חּוי הּוא ָק ְר ָ ּבן ׁ ֶש ִ ּנ ְד ָחה ֵמ ַה ְק ָר ָבה ִוְאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ְק ִריבוֹ .
ְ ּב ִענְ יָ ן זֶ ה יֶ ׁ ְשנָ ה ַמ ֲחלוֹ ֶקת ַּת ָ ּנ ִאים:
ר-מה ׁ ֶש ִ ּבגְ לָ לוֹ נִ ְפ ַסל ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ַ -ה ָ ּק ְר ָ ּבן
ָק ְר ָ ּבן ׁ ֶש ְּכ ָבר נִ ׁ ְש ַחט וְ ָק ָרה דְּ ַב ָ
יבה ׁ ֶש ִ ּבגְ לָ לָ ּה הּוא
ּ ָפסּול לְ ַה ְק ָר ָבה לְ עוֹ לָ םֲ ,א ִפילּ ּו ִאם נֶ ֶעלְ ָמה ֵוְאינֶ ָ ּנה ַה ִּס ָ ּ
נִ ְפ ַסלָּ .כ ְך ִהיא ַה ֲהלָ כָ ה לְ גַ ֵ ּבי ָק ְר ָ ּבן ׁ ֶש ְּכ ָבר נִ ׁ ְש ַחט.
אּולָ ם לְ גַ ֵ ּבי ָק ְר ָ ּבן ׁ ֶש ֲע ַדיִ ן ל ֹא נִ ׁ ְש ַחט ַקּיֶ ֶמת ַמ ֲחלוֹ ֶקת .יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ַ ּגם
ַהדִּ יחּוי ׁ ֶשלּ וֹ הּוא לְ עוֹ לָ ם וְ ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ְק ִריבוֹ  ,וְ יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר
לְ ַה ְק ִריבוֹ .
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דבי – בבית
איערב – התערב

הסבר :התלמוד שואל איך ייתכן מצב בו בהמה
שנטרפה תתערבב בבהמות כשרות ,הרי ניתן לראות
אצל מי מהן נמצא המום שמטריף אותה? על כך השיבו
בבית רבי ינאי ,שמדובר במצב בו התערבה בהמה
שנפצעה מקוץ ,והיא כשרה ,בבהמה שננשכה על ידי
זאב והיא טרפה .הפצעים נראים דומים ולכן לא ניתן
להבחין ביניהם.

מתולדותיו
זאב אלמוג (ליכטשטיין)
(נולד תרצ"ה )1935 -

האלוף זאב אלמוג שהיה ממפקדי חיל
הים ,נולד בתל אביב וגדל בשכונת בת
גלים בחיפה ,שם למד בתיכון הדתי
"יבנה" ,והתגייס לנח"ל במסגרת גרעין "בני
עקיבא" .אלמוג התנדב לקומנדו הימי ושירת
בתפקידי הדרכה ופיקוד .בשנת תשכ"ח
( )1968התמנה למפקד שייטת  ,13ופיקד
עליה בפעולות שביניהן הפשיטות על
מוצב החוף עדביה ועל מבצר האי גרין,
וטיבוע שתי טרפדות מצריות במפרץ
סואץ כהכנה למבצע רביב .בשנת תשל"ב
( )1972מונה למפקד זירת ים סוף ופיקד על
הקרבות שם במלחמת יום כיפור ,ששיתקו
את הצי מצרי במפרץ סואץ ,ובמהלכם
הושמדו ונלקחו שלל  28כלי שיט מצריים.
בשנת תשל"ט ( )1979התמנה אלמוג
למפקד חיל הים ,ושימש בתפקיד עד
שנת תשמ"ה ( .)1985בתפקיד זה היה
אחראי על הזירה
הימית במלחמת לבנון,
ופעל לפיתוח כלי נשק
ושיטות לחימה חדשות.
לאחר שירותו התמנה
למנהל מספנות
ישראל.
זאב אלמוג ()Wikipedia, U.S. Navy
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רּומה
דַּ ף ע"דָ :ח ִבית ַה ְּת ָ
ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ְ ּב ָח ֵצר ׁ ֶש ָהיּו ָ ּב ּה ֵמ ָאה ָח ִבּיוֹת ׁ ֶשל ֲענָ ִביםְּ ,וב ָטעּות ִהכְ נִ יסּו לֶ ָח ֵצר ָח ִבית
יוֹד ִעים ַמ ִהי ָח ִבית ַה ְּתר ָּומה.
ֶ
נוֹס ֶפת ִעם ֲענָ ִבים ׁ ֶש ֵהם ְּתר ָּומהַ ,וְעכְ ׁ ָשיו ל ֹא ְ
ְ ּב ִמ ְק ֶרה ָּכזֶ ה ֵאין ְ ּב ֵר ָרה ֶא ָ ּלא לִ נְ הוֹג ְ ּבכָ ל ֶה ָח ִבּיוֹת ְּכ ִאילּ ּו ֵהם ְּתר ָּומהִּ ,כי ל ֹא
יו ְֹד ִעים ַמ ִהי ָח ִבית ַה ְּתר ָּומה ,ו ְֵאין ִהיא ְ ּב ֵטלָ ה ָ ּברוֹבִּ ,כי "דָּ ָבר ׁ ֶש ַ ּב ִּמנְ יָן ל ֹא ָ ּב ֵטל",
מּותר לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש
ְּכ ִפי ׁ ֶש ָ ּל ַמ ְדנּו ְ ּב ַדף ע"בַ .ה ִאם יֶ ׁ ְשנָ ּה ֶא ְפ ׁ ָשרּות ׁ ֶשּיִ ְהיֶ ה ָּ
בָּ ֲע ָנ ִבים בְּ ל ֹא דִּ ֵיני
רּומ ה? ְ ּב ִמ ְק ֶר ה
ְּת ָ
ׁ ֶש ֶה ָח ִבּיוֹת ה ָּוע ְמסּו ַעל
ֲעגָ לָ הָ ,ה ֶעגְ לוֹ ן נָ ַסע
לְ אוֹ ֶר ְך יַ ם ַה ֶּמ לַ ח
ּו ְב ַא ַח ת ָה ֲע לִ ּי וֹ ת
ִה ְת ַ ּגלְ ְ ּגלָ ה ָח ִבית ַא ַחת
וְנָ ְפלָ ה לְ תו ְֹך יַם ַה ֶּמלַ ח.
ַע ְכ ׁ ָשיו מ ָּּותר לֶ ֱאכוֹ ל
ֶא ת ֵמ ָא ה ֶה ָח ִב ּיוֹ ת
חוֹש ׁ ִשים
נּוֹתרּו ֵוְאין ׁ ְ
ׁ ֶש ְ
רּומ ה,
ׁ ֶש ֵה ן ׁ ֶש ל ְּת ָ
זֹאת ִמ ּ ְפ נֵ י ׁ ֶש ֲח זַ "ל
ָק ְבעּו ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ִ ּנ ַיח
ׁ ֶש ֶה ָח ִבית ׁ ֶש ָ ּנ ְפלָ ה ִהיא
ָח ִבית ַה ְּתר ָּומה.

מן ההיסטוריה
הפשיטה על האי גרין
(מבצע בולמוס )6
בליל ה' אב תשכ"ט ( )20.7.1969פשטו
כוחות צה"ל על האי גרין שבצפון מפרץ
סואץ .על האי ניצב מתחם מבוצר של
הצבא המצרי ,וישראל החליטה לתקוף
אותו בתגובה לפשיטה מצרית על חניון
טנקים ישראלי .כוח של כ 70-לוחמים
מהקומנדו הימי וסיירת מטכ"ל בפיקודו
של זאב אלמוג הגיע אל האי בסירות
גומי ,ותקף אותו משלושה כיוונים .לאחר
לחימה קשה שנמשכה  39דקות ,השתלטו
כוחות צה"ל על האי וחיבלו במבנים
שבו באמצעות חומר נפץ .לאחר מכן
פינו הלוחמים את המקום .בקרב נהרגו
 6לוחמי צה"ל ו 70-80-חיילים מצרים.
מבצע זה נחשב לאחד המוצלחים ביותר
של צה"ל ,והיווה מכה קשה עבור המצרים.

יהם
דַּ ף ע"הָ :ק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ִה ְת ַ ּבלְ ֵ ּבל ֵ ּבינֵ ֶ
קוֹרה ׁ ֶש ְ ּב ֵהמוֹת
ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָהיּו ַמ ְק ִר ִיבים ָק ְר ְ ּבנוֹת ַר ִ ּבים .לִ ְפ ָע ִמים ָהיָה ֶ
יוֹד ִעים לְ ֵאיזֶ ה ָק ְר ָ ּבן
ׁ ֶש ֲ
נּוֹעדּו לְ ָק ְר ָ ּבנוֹת ׁשוֹ נִ יםָ ,היּו ִמ ְת ָע ְרבוֹת זוֹ ָ ּבזוֹ ,וְ ל ֹא ָהיּו ְ
ּוב ֱה ַמת ָא ׁ ָשם
לְ ַה ְק ִריב ָּכל ַא ַחת; אּולָ ם בַּ ִּמ ׁ ְשנָ ה נֶ ֱא ַמר ׁ ֶשבֶּ ֱה ַמת ַח ָּטאת ֶ
ֵאינָ ן יְ כוֹ לוֹ ת לְ ִה ְת ָע ֵרב לְ עוֹ לָ םָ .מה ַה ִּס ָ ּבה לְ כָ ְך? ּ ָפ ׁשּוט ְמאֹדַ :ה ַח ָּטאת
ִהיא ָּת ִמיד נְ ֵק ָבה ,וְ ָה ָא ׁ ֵשם הּוא ָּת ִמיד זָ ַכר ,וְ לָ ֵכן ֵאין ָמקוֹ ם לִ ְטעוֹ ת.
נִ ׁ ְש ֶאלֶ ת ַה ּׁ ְש ֵאלָ הַ :מדּ ַּוע ִאם ֵּכן ל ֹא נֶ ֱא ַמר ַ ּב ִּמ ׁ ְשנָ ה ׁ ֶש ַ ּגם ַח ָּטאת וְ עוֹ לֶ ה
ל ֹא יְ כוֹ לִ ים לְ ִה ְת ָע ֵרב? ֲה ֵרי ַ ּגם ָק ְר ָ ּבן עוֹ לֶ ה הּוא ָּת ִמיד זָ כָ ר!
ַעל ָּכ ְך ְמ ׁ ִש ִיביםׁ :יֵש ָק ְר ַ ּבן ַח ָּטאת ׁ ֶש ֵּמ ִביא ַה ֶּמלֶ ְךֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְק ָרא ׁ ֶש ִעיר נָ ִשׂ יא,
וְ הּוא דַּ ָוְקא זָ כָ ר ,וְלָ כֵ ן יְ כוֹ לִ ים לְ ִה ְת ַ ּבלְ ֵ ּבל ֵ ּבינוֹ לְ ֵבין ָק ְר ָ ּבן עוֹ לֶ ה.
ִאם ָּכ ְךַ ,ה ִאם ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ִה ְת ַ ּבלְ ֵ ּבל ַ ּגם ֵ ּבינוֹ לְ ֵבין ָא ׁ ֵשם? ל ֹאִ ,מ ּׁשּום ׁ ֶש ְּל ָ ׂ
ש ִעיר
ׁיֵש ׁ ֶשּיַ ַער ָחלָ קִ ,וְאלּ ּו ָה ָא ׁ ֵשם הּוא ָּת ִמיד ָּכ ַב ׁש אוֹ ֱאיָל ִעם ֶצ ֶמר ְמ ֻק ְרזָ ל,
וְלָ כֵ ן ֵאין ִסכּ ּוי ׁ ֶשּיִ ְטעּו ֵ ּבינֵ ֶיהם.
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תרשימי הפשיטה על האי גרין
(אל"מ מייק אלדר  -כפר חרוצים)Wikipedia ,

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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יעית
דּושת ׁ ְש ִב ִ
דַּ ף ע"וְ :ק ׁ ּ ַ
ַה ַּתלְ מּוד ְ ּב ַדף זֶ ה עוֹ ֵסק ַ ּב ֲהלָ כָ ה ׁ ֶשאוֹ ֶס ֶרת לְ ַמ ֵעט ּולְ ַק ֵ ּצץ ֶאת זְ ַמן
ָה ֲאכִ ילָ ה ׁ ֶשל ַמ ֲאכָ לִ ים ְקדוֹ ׁ ִשים .לְ ָמ ׁ ָשל :לְ מ ׁ ֶֹשה ָהיּו ְּת ֵאנִ ים ׁ ֶשל ׁ ְשנַ ת
יעית ָאסּור לִ ְמכּ וֹ ר
ַה ּׁ ְש ִמ ָּ
יעיתֵ ּ .פרוֹ ת ׁ ְש ִב ִ
ּושת ׁ ְש ִב ִ
יטה ׁ ֶשּיֵ ׁש ָ ּב ֶהן ְקד ּׁ ַ
וְ לִ ְסחוֹ ר ָ ּב ֶהםֲ ,א ָבל ְק ָצת ּ ֵפרוֹ ת מ ָּּותר לִ ְמכּ וֹ ר ,וְ לָ כֵ ן מ ׁ ֶֹשה ָמכַ ר ְּת ֵאנִ ים
ֲא ָחדוֹ תַ .ה ֶּכ ֶסף ׁ ֶש ִה ְת ַק ֵ ּבל ְּתמ ַּורת ַה ְּת ֵאנִ ים ָקדוֹ ׁש ַ ּגם הּוא ִ ּב ְקד ּׁ ַּושת
יעית.
ׁ ְש ִב ִ
יעיתָּ .כל דָּ ָבר ׁ ֶשּיִ ְקנּו ְ ּבכֶ ֶסף זֶ ה  -נִ ְהיֶ ה ָקדוֹ ׁש ִ ּב ְקד ּׁ ַּושת ׁ ְש ִב ִ
מּותר
בְּ ֶכ ֶסף ַה ּׁ ְש ִב ִ
יעית ָאסּור לִ ְקנוֹת ּ ֵפרוֹת ְּת ָ
רּומהּ ִ ,כי ּ ֵפרוֹת ׁ ְש ִב ִ
יעית ָּ
לֶ ֱאכוֹל ַרק בִּ זְ ַמן ָהעוֹ נָ ה ׁ ֶש ָ ּל ֶהםּ ְ ,כ ׁ ֶש ֲע ַדיִן ׁיֵש ִמן ַה ּ ֵפרוֹת ַה ָ ּללּו בַּ ּ ָ ׂ
ש ֶדה.
ְ ּכ ׁ ֶשחוֹ לֶ ֶפת עוֹ נָ ה זוֹ ָאסּור לֶ ֱאכוֹל ֵמ ֶהם .לְ ע ַּּומת זֹאתְּ ,תר ָּומה מ ָּּותר לֶ ֱאכוֹל
ְ ּבל ֹא ַהגְ ָ ּבלַ ת זְ ָמןִ .אם י ְִקנּו ְּתר ָּומה ְ ּבכֶ ֶסף ׁ ְש ִב ִיעיתָּ ,תחּול ַהגְ ָ ּבלָ ה ז ֹו ַעל ַמ ֲאכַ ל
ַה ְּתר ָּומה .לָ כֵ ן ָאסּור לַ ֲעשׂוֹת ֵּכןְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא לְ ַק ֵ ּצר ֶאת זְ ַמן ֲאכִ ילַ ת ַה ְּתר ָּומה.

דַּ ף ע"ז :עוֹ לָ ה וְ ַח ָּטאת ׁ ֶש ִה ְת ָע ְרבּו
דּועָ ,ק ְרבָּ ן עוֹ לָ ה נִ ְק ָרא ָ ּכ ְך ִמ ּׁשּום ׁ ֶשהּוא עוֹ לֶ ה ֻ ּכלּ וֹ ַעל ַה ִּמזְ בֵּ ַח,
ַ ּכּיָ ַ
וְ שׂ וֹ ְר ִפים אוֹ תוֹ ׁ ָשם .לְ ֻע ַּמת זֹאת ֶאת ָק ְר ַ ּבן ַה ְח ָט ַאת אוֹ כְ לִ ים ַהכּ ֲֹהנִ ים.
ָמה עוֹ ִ ׂ
שים ִאם ִה ְת ָע ְרבּו ֵא ָיב ִרים ׁ ֶשל ַח ָּטאת ָ ּב ֵא ָיב ִרים ׁ ֶשל עוֹ לָ ה? ָה ֵרי
ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לָ ַד ַעת ֵאלּ ּו ֵמ ֶהם לֶ ֱאכֹל ֵוְאלּ ּו לִ ְ ׂ
שרֹף!
יעזֶ ר אוֹ ֵמר ׁ ֶשּיָ ִ ׂ
שימּו ֶאת ֻּכ ָ ּלם ַעל
נֶ ְחלְ קּו ַעל ָּכ ְך ַה ֲחכָ ִמים ַ ּב ִּמ ׁ ְשנָ הַ :ר ִ ּבי ֱאלִ ֶ
ַה ִּמזְ ֵ ּב ַחֶ ,וְא ְב ֵרי ַה ַח ָּטאת ָיֵח ׁ ְשבּו ְּכ ִאלּ ּו ֵהם ֵע ִצים וְ ל ֹא ָק ְר ָ ּבן .וְ ִאלּ ּו ֲח ָכ ִמים
אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ֵאין לַ ֲעשׂוֹת ֵּכןֶ ,א ָ ּלא ַיְחכּ ּו ַעד לְ ָמ ֳח ָרתֶ ׁ ,ש ִּת ׁ ְש ַּת ֶ ּנה צ ָּור ָתם ׁ ֶשל
אוֹתם לְ ֵבית ַה ּ ְ ׂ
ש ֵר ָפה ְ ּב ֶעזְ ָרה ַּכדִּ ין ָק ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ְסלּו.
יוֹציאּו ָ
ָה ֵא ָיב ִריםָ ,וְאז ִ

על המפה
בת גלים
בת גלים ,אחת מהשכונות הוותיקות
של חיפה ,נמצאת במערבה של עיר
הנמל .השכונה תוכננה בשנת תרפ"א
( )1921על ידי האדריכל ריכרד קאופמן,
והתפתחה מאוד בשנות ה ,30-בתקופת
העלייה החמישית .שם השכונה ניתן לה
על ידי מרים ניר-רפאלקס ,אשתו של
פנחס כהן ,ממייסדי השכונה .על מקור
שם השכונה הוא פסוק מספר ישעיהו:
"צ ֲהלִ י קוֹ לֵ ְך ַ ּבת ַ ּג ִּלים" .זוהי השכונה
ַ
היחידה בחיפה ,ואחת הבודדות בישראל,
שבתיה נושקים לחוף הים .בשכונה
נמצאים כמה מבנים היסטוריים בולטים,
ביניהם מנזר הכרמליתיות הישן ,טחנת
הרוח הטמפלרית ,קזינו בת גלים ועוד.

דַּ ף ע"חּ ִ :ב ְרכָ תוֹ ׁ ֶשל ָהא ֶֹרז
ִמי אוֹ ֵהב לֶ ֱאכֹל א ֶֹרז? ְ ּב ַדף זֶ ה ֻמזְ ָּכר ָהא ֶֹרז ,וְנֶ ֱא ַמר ׁ ֶש ִאם ָעשּׂו ִע ָּסה
ִמ ִּמינֵ י ֶק ַמח ׁשוֹ נִ יםִ ,מ ַּת ֲער ֶֹבת ׁ ֶשל ִח ָּטה וְ א ֶֹרזֲ ,ה ֵרי ׁ ֶש ִאם יֵ ׁש ָ ּב ּה ַט ַעם
דָּ גָ ן ָ -צ ִר ְ
יך לְ ַה ְפ ִר ׁיש ִמ ֶּמ ָ ּנה ָחלָ הֲ ,א ִפלּ ּו ִאם רוֹ ָ ּבה ֲע ׂ
שּויָ ה ֵמא ֶֹרז.
ָהא ֶֹרז הּוא ֵע ֶ ׂ
שב ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ַהדְּ גָ נִ ּיִ ים ׁ ֶש ָ ּג ַדל ְ ּב ִע ָ ּקר ַ ּב ִ ּב ּצוֹ תַ .ה ַ ּג ְר ְ ּג ִרים
ְ
ׁ ֶשלּ ֹו ְצ ֻה ִ ּביםַ ,אך י ֵׁש זַ ִ ּנים ׁ ֶשלּ ֹו ׁ ֶש ִ ּצ ְב ָעם ָאדֹם .הּוא ִה ִ ּג ַיע לָ ָא ֶרץ ֵמ ַה ִּמזְ ָרח
ָה ָרחוֹ ק עוֹ ד ִ ּב ְתק ַּופת ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ,וְ ׁ ִש ֵּמ ׁש לָ ֲאכִ ילָ ה ְ ּב ִע ָ ּקר ְּכ ַד ָיְסהָ .ק ׁ ֶשה
לְ ָהכִ ין ִמ ֶּמנּּו לֶ ֶחם ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצמוֹ ,וְלָ כֵ ן ָהיּו ְמ ָע ְר ִבים אוֹת ֹו ְ ּב ִמינֵ י דָּ גָ ן ֲא ֵח ִרים.
ֲחכָ ִמים נֶ ְחלְ קּו לְ גַ ֵ ּבי ַהגְ דָּ ָרתוֹ ׁ ֶשל ָהא ֶֹרזַ ,ה ִאם לְ ַה ְח ׁ ִשיב אוֹ תוֹ ְּכ ַא ַחד
ִמ ִּמינֵ י דָּ גָ ן אוֹ ְּכ ִמין ִק ְטנִ ּיוֹ תַ .ה ֲהלָ כָ ה ִהיא ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י ֲאכִ ילַ ת א ֶֹרז ְמ ָב ְרכִ ים
"בּ וֹ ֵרא ִמינֵ י ְמזוֹ נוֹ ת" ,אּולָ ם ַא ֲח ֶר ָיה ל ֹא ְמ ָב ְרכִ ים ְ ּב ָרכָ ה ֵמ ֵעין ׁ ָשלוֹ ׁש,
ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמ ָב ְרכִ ים ַעל ֲח ֵמ ׁ ֶשת ִמינֵ י דָּ גָ ןֶ ,א ָ ּלא "בּ וֹ ֵרא נְ ָפ ׁשוֹ ת".

בת גלים מהאוויר ()Wikipedia, Zvi Roger
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שנה למדינת ישראל

/1999תשנ״ט

/1999תשנ״ט

שולמית כצנלסון

שולמית כצנלסון ז"ל (תרע"ט-תשנ"ט )1919-1999 ,הייתה
מחנכת ישראלית ,מייסדת ומנהלת אולפן עקיבא ,כלת פרס
ישראל למפעל חיים בחינוך ומועמדת לפרס נובל לשלום .שולמית
נולדה כבת למשפחת פעילים ציוניים ידועה .היא למדה עבודה
סוציאלית וחינוך ,והייתה חברת האצ"ל .בשנת תשי"א ()1951
הקימה את אולפן עקיבא ,אחד מהאולפנים הראשונים בישראל,
ועמדה בראשו במשך  45שנה .באולפן למדו עולים חדשים,
תושבים ותיקים ,תיירים וערבים ,והועברו בו שיעורים בשפה
העברית לצד שיעורי מורשת וידיעת הארץ .כצנלסון
מונתה לנציגת משרד החינוך בכינוסים בינלאומיים.
בעקבות פעולותיה להנחלת השפה העברית וטיפוח
דו-קיום זכתה לפרס ישראל למפעל חיים בחינוך,
פרס יושב ראש הכנסת לאיכות חיים ,פרס התנועה
למען ארץ ישראל טובה ,פרס מסדר "בני ברית" ותואר
שולמית כצנלסון
ידידת העיר נתניה.

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

א .מה פירוש הביטוי "דָּ ָבר ׁ ֶש ַ ּב ִּמנְ יָ ן ֵאינוֹ
ָ ּב ֵטל"?
ב .מה היו עושים עם ְ ּבכוֹ ר ְ ּב ֵה ָמה ְטהוֹ ָרה?
גַ .מהּו ָק ְר ָ ּבן "דָּ חּוי"?
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

(By Source (WP.NFCC.4), wikipedia.org.index.php.
)curid-52052039

חידת ב ל ב ו ל מילים
דבר תורה לשולחן שבת
כאשר שולח בלק לקרוא לבלעם ,הוא מבקש ואומר לו:
"כי י ַָד ְע ִּתי ֵאת ֲא ׁ ֶשר ְּת ָב ֵר ְך ְמב ָֹר ְך ו ֲַא ׁ ֶשר ָּתאֹר י ָּואר".
ִּ
לאור זאת נשאלת השאלה :אם יודע בלק שלבלעם יש גם כוח לברך,
מדוע שכר אותו לקלל את ישראל ,ולא לברך את מואב שינצחו במלחמה?
ענו על כך חז"ל שמכאן ראיה ,שבלק פעל בעיקר מכוחה של שנאת
ישראל ,יותר מאשר מתוך דאגה לבני עמו .אילו היה דואג לבני עמו,
היה מברך את מואב שינצח במלחמה ,אבל כל המניע של בלעם היה
בעצם השנאה לישראל.

! יש לי מושג | י״ז בתמוז
י"ז בתמוז הוא יום צום ,אחד מארבעת ימי התענית שנקבעו זכר לחורבן.
על פי דברי חז"ל במשנה ביום זה אירעו חמישה דברים לישראל.1 :
נשתברו הלוחות .2 .בוטל קרבן התמיד 3 .הובקעה העיר .4 .שרף
אפוסטומוס את התורה .5 .הועמד צלם בהיכל.
בי"ז בתמוז גם מתחילת תקופה של ימי בין המיצרים  -שלושת השבועות
עד ט' באב ,בהם ממעטים בשמחה ונוהגים מנהגי אבלות מסוימים.

לפניכם כמה מושגים מתוך המפגש
השבועי בבלבול אותיות .זהו את המושגים:
ברד נינשבמ אל בלט

רשעי אשינ
אבור ימינ נתומוז

טוליב בורב
נברק חדוי
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