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סדר  נזיקין | מסכת מכות כ"א- שבועות ד'
פרשת וישלח | ח'- י"ד בכסלו )26 לנובמבר- 2 לדצמבר(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

תֹוֶבת ַקֲעַקע ף כ"א: ּכְ ּדַ

תֹוֶבת ַקֲעַקע. ֶדת ַעל ִאיּסּור ּכְ ַדף ֶזה ְמַלּמֶ ְלֶמֶדת ּבְ ָנה ַהּנִ ׁשְ ַהּמִ

ֶכם ֲאִני ה'". נּו ּבָ ב: "ּוְכֹתֶבת ַקֲעַקע לֹא ִתּתְ ֵסֶפר ַוִּיְקָרא ִנְכּתָ ּבְ

תֹוֶבת ַקֲעַקע? ים ּכְ יַצד עֹוׂשִ ּכֵ

ִריָטה  ַהּשְׂ ִריָטה. ַאֲחֵרי ׁשֶ יִרים ֶצַבע ְלתֹוְך ַהּשְׂ עֹור ּוַמְחּדִ ִריָטה ּבָ יֹוְצִרים ׂשְ
תֹוֶבת ַקֲעַקע. ַמְחִליָמה ָהעֹור נֹוָתר ָצבּוַע. זֹוִהי ּכְ

עֹוְבֵדי ַהּכֹוָכִבים ָנֲהגּו  ִהְלכֹות ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּכֹוֵתב ׁשֶ "ם ּבְ ָהַרְמּבַ
ֵהם  ֵדי ְלַהְראֹות ׁשֶ ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ּכְ ַלֲעׂשֹות ַעל ַעְצָמם ַקֲעקּוִעים ׁשֶ

עֹוְבִדים ַלֲעבֹוָדה ָזָרה.

ָאָדם  ּלְ ֵכן ׁשֶ ֵמִזיד, עֹוְנׁשֹו ַמְלקֹות. ַהִאם ִיּתָ תֹוֶבת ַקֲעַקע ּבְ ה ּכְ עֹוׂשֶ ִמי ׁשֶ
תֹוֶבת ַקֲעַקע ְוהּוא לֹא ִיְלֶקה? ְהֶיה ּכְ ּתִ

ֲעַקע, ַאְך הּוא ַעְצמֹו לֹא  תֹוֶבת ַהּקַ ה לֹו ֶאת ּכְ הּו ַאֵחר ָעׂשָ ן, ִאם ִמיׁשֶ ָאֵכן ּכֵ
ֲעַקע לֹוֶקה,  תֹוֶבת ַהּקַ ה ֶאת ּכְ ָעׂשָ ִמְקֶרה ֶזה ָהִאיׁש ׁשֶ ְמאּוָמה. ּבְ ָעַזר לֹו ּבִ

ֲעַקע ֵאינֹו לֹוֶקה. תֹוֶבת ַהּקַ רֹו ָעׂשּו ֶאת ּכְ ׂשָ ַעל ּבְ ַאְך ָהִאיׁש ׁשֶ
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ע? ים ָוֵתׁשַ לֹוׁשִ ִעים אֹו ׁשְ ף כ"ב: ַאְרּבָ ּדַ

ָבִרים:  ֵסֶפר ּדְ סּוק ּבְ ּפָ ֱאַמר ּבַ ּנֶ ִעים ַמְלקֹות, ּכַ ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה ָלֵתת ַאְרּבָ
ּנּו".  ִעים ַיּכֶ "ַאְרּבָ

ה ַמְלִקים אֹותֹו?  ּמָ ַדף ֶזה קֹוַבַעת: "ּכַ ְלֶמֶדת ּבְ ָנה ַהּנִ ׁשְ י ֵכן, ַהּמִ ַאף ַעל ּפִ
חֹות ַאַחת = 39. ַמּדּוַע? ִעים ַמְלקֹות ּפָ לֹוַמר: ַאְרּבָ ִעים ָחֵסר ַאַחת", ּכְ ַאְרּבָ

הּו ְלָפָניו  ֵֹפט ְוִהּכָ ילֹו ַהּשׁ תּוב "ְוִהּפִ סּוק ִלְפֵני ֵכן ּכָ ּפָ ּבַ יָרה ׁשֶ ָנה ַמְסּבִ ׁשְ ַהּמִ
ים  יּלִ י ַהּתֹוָרה ִהְסִמיָכה ֶאת ַהּמִ ְרׁשּו ּכִ ר". ֲחַז"ל ּדָ ִמְסּפָ ָעתֹו ּבְ ֵדי ִרׁשְ ּכְ
יָעה  ּגִ ּמַ ּמּות ַמְלקֹות ׁשֶ ֵּיׁש ָלֵתת ּכַ ֵדנּו ׁשֶ ֵדי ְלַלּמְ ִעים", ּכְ ר - ַאְרּבָ ִמְסּפָ "ּבְ

ִעים. ר ַאְרּבָ ַעד ִמְסּפַ

על המפה
בית הספר הריאלי בחיפה

בית הספר הריאלי העברי בחיפה, או 
בקיצור "בית הספר הריאלי", הוא בית 
ספר פרטי בחיפה. בית הספר הוקם בשנת 
תרע"ג )1913( על רקע "מלחמת השפות", 
כתגובה להחלטת המוסדות המוסמכים 
לבחור בגרמנית כשפת ההוראה. המורים 
והתושבים שהתנגדו לכך הקימו את 
בית הספר הריאלי, שבו למדו בשפה 
העברית. בית הספר התמקם בתחילה 
בבית הכנסת "הדרת קודש", ומנהלו 
הראשון היה ד"ר ארתור בירם. לאחר מכן 
עבר למבנה החדש. הערכים שהנחו את 
בית הספר היו ציונות, משמעת, והגשמה 
עצמית, לאומית וחברתית, וסיסמתו 
החרוטה על סמלו היא "והצנע לכת". 
רבים מבוגרי בית הספר לאורך השנים 
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כיפת מבנה בניין הכיתות התיכוניות בהדר 
הכרמל. הכיפה מופיעה בסמל בית הספר 
)Wikipedia, Deror avi(
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מתולדותיו
ד"ר ארתור יצחק בירם

)תרל"ח-תשכ"ז, 1878-1967(

ד"ר ארתור יצחק בירם ז"ל היה מייסד 
בית הספר הריאלי העברי בחיפה 
ומנהלו הראשון. בירם נולד בגרמניה 
ולמד שפות ופילוסופיה באוניברסיטת 
ברלין, וכן למד בבית המדרש הגבוה 
ללימודי יהדות. בשנת תרע"ג )1913( 
עלה לארץ ושימש כמנהל בית הספר 
הריאלי. במלחמת העולם הראשונה 
שירת בצבא הגרמני, ולאחר מכן חזר 
לנהל את בית הספר ופעל רבות לעיצוב 
פרש   )1948 ( תש"ח  בשנת  דמותו. 
בירם מניהול בית הספר, אך המשיך 
לשמש כמנהל בית המדרש למורים 
וכיושב הראש של מועצת המנהלים 
של בית הספר. כמו כן, המשיך לכתוב 
ולפרסם מאמרים בפילוסופיה, היסטוריה 
ותיאולוגיה. בשנת תשי"ד )1954( זכה 

בפרס ישראל בתחום החינוך.

)Wikipedia( 1928 ,ד"ר ארתור בירם

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת מכות כ"ג- כ"ד

י ֲעִקיָבא ל ַרּבִ ף כ"ד: ְצחֹוקֹו ׁשֶ ּדַ

ן  ֵאַרע ְלַאַחר חּוְרּבַ ה ׁשֶ ֶכת ַמּכֹות מֹוִפיַע ַמֲעׂשֶ ל ַמּסֶ ף ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ּדַ ּבַ
ִני. ֵ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ ן ֲעַזְרָיה, ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ְמִליֵאל, ַרּבִ ן ּגַ ִאים ַרּבָ ּנָ יֹום ֶאָחד ָהְלכּו ַהּתַ
ל  י רֹוִמי, קֹולֹות ׁשֶ עֹוִלים ֵמַאְנׁשֵ ְמעּו ֵמָרחֹוק קֹולֹות ׁשֶ י ֲעִקיָבא, ְוׁשָ ְוַרּבִ
י ֲעִקיָבא ָצַחק.  ִאים ְוִאּלּו ַרּבִ ּנָ כּו ַהּתַ ִרים. ּבָ ָ ֵלִוים ּוְמאּוּשׁ ַחִּיים ְרִגיִלים, ׁשְ
ם ּבֹוִכים?  ה צֹוֵחק? ָאַמר ָלֶהם: ּוַמּדּוַע ַאּתֶ ְתִמיָהה: ַמּדּוַע ַאּתָ ֵאלּוהּו ּבִ ׁשְ
ית  ֵקט, ְוִאיּלּו ָאנּו ּבֵ ַטח ְוַהׁשְ ִבים ּבֶ לּו עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה יֹוׁשְ ָאְמרּו לֹו: ַהּלָ

ה? ֵאׁש, ְולֹא ִנְבּכֶ רּוף ּבָ נּו ׂשָ ׁשֵ ִמְקּדָ

ֵמַח, ְוהּוא  ְלָוה ֲאִני ׂשָ ׁשַ ֵהם ַחִּיים ּבְ ְגַלל ׁשֶ ְוָקא ּבִ י ֲעִקיָבא: ּדַ ָאַמר ָלֶהם ַרּבִ
ָכר ַעל ִמְצוֹות  "ה ַמֲעִניק ׂשָ ּבָ ֵאּלּו ַהּקָ ִעים ּכָ יר: ִאם ֲאִפיּלּו ִלְרׁשָ ִהְסּבִ
לּו  ְּיַקּבְ ָכר ֶהָעצּום ׁשֶ ָעׂשּו, ָאנּו ַרק ְיכֹוִלים ְלָתֵאר ְלַעְצֵמנּו ֶאת ַהּשָׂ ׁשֶ

ֵרְך. ַקְּיִמים ֶאת ְרצֹון ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּמְ אֹוָתם ֵאּלּו ׁשֶ

ין ֵבית ַהּדִ ף כ"ג: רּוַח ַהּקֹוֶדׁש ּבְ ּדַ

ֶהם ְוהֹוִדיָעה  רּוַח ַהּקֹוֶדׁש הֹוִפיָעה ּבָ יִנים ׁשֶ י ּדִ ּתֵ ר ָלנּו ַעל ּבָ ְלמּוד ְמַסּפֵ ַהּתַ
ָּין צֹוְדִקים. ְבֵרי ַהּדַ ּדִ ׁשֶ

ַנִים ֵמֶהם: ר ַעל ׁשְ ְנַסּפֵ

ַּיְמִליך ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך, ָאַסף  ִביא ׁשֶ מּוֵאל ַהּנָ ְ ׁשּו ִמּשׁ יּקְ ָרֵאל ּבִ ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ
י ֵמִאיׁש  ּלֹא ָלַקְחּתִ ם ֵעִדים ׁשֶ ל ָהָעם ְוָאַמר ָלֶהם: ַאּתֶ מּוֵאל ֶאת ּכָ ׁשְ
ֶרק י"ב(:  מּוֵאל א', ּפֶ סּוק ְמָתֵאר )ׁשְ ַהּפָ ִפי ׁשֶ ם ָממֹון ְולֹא ׁשֹוַחד, ּכְ ִמּכֶ
ָיִדי  י לֹא ְמָצאֶתם ּבְ ה ּכִ יחֹו ַהּיֹום ַהּזֶ ֶכם ְוֵעד ְמׁשִ "ַוֹּיאֶמר ֲאֵליֶהם ֵעד ה' ּבָ
ֵני  ל ּבְ ׁשּוָבָתם ׁשֶ ָרֵאל? "ַוֹּיאֶמר ֵעד". ּתְ ֵני ִיׂשְ יבּו ּבְ ְמאּוָמה". ּוַמה ֵהׁשִ
ּלֹא ֵהם  ֵני ׁשֶ ְמקֹום "ַוֹּיאְמרּו", ִמּפְ ְלׁשֹון ָיִחיד, "ַוֹּיאֶמר" ּבִ ָבה ּבִ ָרֵאל ִנְכּתְ ִיׂשְ
הּוא צֹוֵדק,  ינֹו ְוֵהִעיָדה ׁשֶ ֵבית ּדִ א רּוַח ַהּקֹוֶדׁש הֹוִפיָעה ּבְ יבּו, ֶאּלָ ֵהׁשִ

ָּיָמיו לֹא ָלַקח ָממֹון ֵמִאיׁש. ּמִ ׁשֶ

ָפָניו  ר הֹוִפיעּו ּבְ ֲאׁשֶ ֶלְך, ּכַ לֹֹמה ַהּמֶ ל ׁשְ ינֹו ׁשֶ ֵבית ּדִ ִמְקֶרה נֹוָסף ֵאַרע ּבְ
ֶלְך  לֹֹמה ַהּמֶ ָּיְך ָלּה. ׁשְ ינֹוק ׁשַ ַהּתִ ינֹוק ְוָכל ַאַחת ָטֲעָנה ׁשֶ ים ִעם ּתִ י ָנׁשִ ּתֵ ׁשְ
ָרה  ְ ת קֹול ְוִאיּשׁ ְך ָיְצָאה ּבַ ית, ְוַאַחר ּכָ חֹוְכָמתֹו ִמי ָהֵאם ָהֲאִמיּתִ ה ּבְ יּלָ ּגִ

ָבָריו: "ִהיא ִאּמֹו". ֶאת ּדְ

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
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ָניֹות ׁשְ ף ג': צּוַרת ִסיּדּור ַהּמִ ּדַ

ָנה ָהִראׁשֹוָנה  ׁשְ ַהּמִ טּוַח ׁשֶ בּועֹות ּבָ ֶכת ׁשְ ל ַמּסֶ ף ָהִראׁשֹון ׁשֶ ַהּפֹוֵתַח ֶאת ַהּדַ
ֵני  ׁשְ ּבִ ה ׁשֶ ה הּוא ְמַגּלֶ ָעתֹו ָהַרּבָ בּועֹות, ַאְך ְלַהְפּתָ ִדיֵני ׁשְ ֲעסֹוק ּבְ ֶכת ּתַ ּסֶ ל ַהּמַ ׁשֶ
ְדָבִרים ׁשֹוִנים ַלֲחלּוִטין.  ָניֹות עֹוְסקֹות ּבִ ׁשְ ֶכת, ַהּמִ ּסֶ ל ַהּמַ ָרִקים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ַהּפְ
ְך ִהיא  בּועֹות, ְוַאַחר ּכָ י ׁשְ יָרה ְיִדיָעה ְקָצָרה ְלַגּבֵ ָנה ָהִראׁשֹוָנה ַמְזּכִ ׁשְ ַהּמִ
בּוָעה.  ר ִלׁשְ ל ֶקׁשֶ יֵניֶהם ּכָ ֵאין ּבֵ ל ִמְצוֹות ְוִדיִנים ׁשֶ ה ׁשֶ יָמה ֲארּוּכָ מֹוָנה ְרׁשִ
ע  ּבַ ׁשְ ּנִ בּועֹות: ָאָדם ׁשֶ ֵני סּוֵגי ׁשְ תּוִבים ׁשְ ּתֹוָרה ּכְ י ּבַ ָנה ְמַצֶּיֶנת ּכִ ׁשְ ַהּמִ
ֱאֶמת ֵיׁש עֹוד  הּו, ַאְך ּבֶ ֶ ּלֹא ַלֲעׂשֹות ַמּשׁ ע ׁשֶ ּבַ ׁשְ ּנִ הּו, ְוָאָדם ׁשֶ ֶ ַלֲעׂשֹות ַמּשׁ
ע  ּבַ ׁשְ ּנִ הּו, ְוָאָדם ׁשֶ ֶ ָעָבר ַמּשׁ ה ּבֶ ָעׂשָ ע ׁשֶ ּבַ ׁשְ ּנִ בּועֹות: ָאָדם ׁשֶ ֵני סּוֵגי ׁשְ ׁשְ
ִדיֵני טּוְמָאה,  ם ּבְ ּגַ ָנה ׁשֶ ׁשְ ְך ְמַצֶּיֶנת ַהּמִ הּו. ַאַחר ּכָ ֶ ָעָבר ַמּשׁ ה ּבֶ ּלֹא ָעׂשָ ׁשֶ
ָנם  ְמפֹוָרׁש ְוֶיׁשְ ּתֹוָרה ּבִ תּוִבים ּבַ ּכְ ָבִרים ׁשֶ ָנם ּדְ ת ּוְבִדיֵני ְנָגִעים ֶיׁשְ ּבָ ִדיֵני ׁשַ ּבְ
נֹות  ְרּבָ ִדיֵני טּוְמָאה ּוַבּקָ אן ְוֵאיֵלְך ִהיא עֹוֶבֶרת ַלֲעסֹוק ּבְ תּוִבים, ּוִמּכָ ֵאיָנם ּכְ ׁשֶ
ָניֹות ָקְבֵצי  ׁשְ תֹוְך ַהּמִ ב ּבְ יּלֵ יא ׁשִ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ְקִריִבים ֲעֵליֶהם. ִסיּכּום: ַרּבִ ּמַ ׁשֶ

ֶכת. ּסֶ ִעְנַין ַהּמַ ֵאיָנן עֹוְסקֹות ּבְ י ׁשֶ ֲהָלכֹות ַהּדֹומֹות זֹו ָלזֹו, ַאף ַעל ּפִ

מלחמת השפות
"מלחמת השפות" הוא כינויה של 
סערה ציבורית שהתרחשה בארץ 
בשנת תרע"ג )1913( סביב מקומה 
של העברית המתחדשת במערכת 
החינוך היהודי בארץ. הציונים ראו 
ביידיש שפה מיושנת ומנוונת, ונחלקו 
לגבי השפה שאמורה להחליף אותה. 
הציונים המערב-אירופאים לא האמינו 
שהעברית יכולה לחזור ולשמש כשפה 
מדוברת, ולכן תמכו בשימוש בשפות 
כמו גרמנית, צרפתית וכדו'. לעומת 
זאת, הציונים המזרח-אירופאים קראו 
להחיות את השפה העברית, והיו כאלה 
המחלוקת  ביידיש.  דווקא  שתמכו 
בארץ פרצה בעקבות החלטת חברת 
"עזרה" שבמוסדותיה ילמדו בגרמנית, 
היא התפשטה ברחבי היישוב והובילה 
לחרמות ומריבות נגד מוסדות שונים. 
בסופו של המאבק ניצחו תומכי השפה 
העברית, והיא הפכה לשפה המדוברת 

במוסדות החינוך ובחיי היומיום. 

מן ההיסטוריה

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת שבועות ב'- ד'

בּועֹות  ֶכת ׁשְ ַמּסֶ

יּטּוי בּוַעת ּבִ ף ד': ׁשְ ּדַ

בּוָעה: ל ׁשְ ִרִּיים ׁשֶ ָעה סּוִגים ִעיּקָ ֵיׁש ַאְרּבָ
בּוַעת  בּוַעת ָהֵעדּות. ד. ׁשְ ְוא. ג. ׁשְ בּוַעת ׁשָ יּטּוי. ב. ׁשְ בּוַעת ּבִ א. ׁשְ

יּטּוי". בּוַעת ּבִ ַמֲאָמר ֶזה ִנְלַמד ַמִהי "ׁשְ דֹון. ּבְ יּקָ ַהּפִ
ֶקר.  בּוַעת ׁשֶ יּטּוי ִהיא ׁשְ בּוַעת ּבִ ׁשְ

ַהּיֹום  ע ׁשֶ ּבָ ל: ֲאִני ִנׁשְ ע ָאָדם ְלַעְצמֹו, ְלָמׁשָ ּבַ ׁשְ ּנִ בּוָעה ׁשֶ ֶקר ִהיא ׁשְ בּוַעת ׁשֶ ׁשְ
ַלִים. ִאם הּוא ָעַבר  ע ִלירּוׁשָ ַהּיֹום לֹא ֶאּסַ ע ׁשֶ ּבָ ַלִים, אֹו ֲאִני ִנׁשְ ע ִלירּוׁשָ ֶאּסַ
ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד. ֵמִזיד - ַחָּיב ַמְלקֹות, ּוְבׁשֹוֵגג - ַחָּיב ָקְרּבַ ינֹו: ּבְ ְך ּדִ בּוָעתֹו, ּכָ ַעל ׁשְ

ֵסֶפר  סּוק ּבְ ם ַהּפָ יּטּוי"? ַעל ׁשֵ בּוַעת ּבִ ה "ׁשְ ְלמּוד ִהיא ְמכּוּנָ ּתַ ּוַמּדּוַע ּבַ
ָפַתִים". א ִבׂשְ ַבע ְלַבּטֵ ָ י ִתּשׁ בּוָעה זֹו: "אֹו ֶנֶפׁש ּכִ ׁשְ ַוִּיְקָרא ָהעֹוֵסק ּבִ

ְכּתֹות ּסֶ ף ב': ֵסֶדר ַהּמַ ּדַ

בּוָעה,  ִלים ׁשְ ֹוִנים, ֵאיְך ְמַקּבְ בּועֹות ַהּשׁ ְ סּוֵגי ַהּשׁ בּועֹות עֹוֶסֶקת ּבְ ֶכת ׁשְ ַמּסֶ
ע ְוָעַבר  ּבַ ׁשְ ּנִ ל ִמי ׁשֶ ינֹו ׁשֶ ֶקר, ּוַמה ּדִ בּוַעת ׁשֶ ע ׁשְ ּבַ ׁשְ ּנִ ל ִמי ׁשֶ ינֹו ׁשֶ ַמה ּדִ
ֶכת  בּועֹות ַאֲחֵרי ַמּסֶ ֶכת ׁשְ ָרה ַמּסֶ ְלמּוד ׁשֹוֵאל: ַמּדּוַע סּוּדְ בּוָעתֹו. ַהּתַ ַעל ׁשְ
ָאה:  ֶכת ַמּכֹות ִנְלְמָדה ַהֲהָלָכה ַהּבָ ְלֵהי ַמּסֶ ׁשִ ּבְ ֵני ׁשֶ יב:  ִמּפְ ַמּכֹות? ּוֵמׁשִ
ִחית ֵאת  ֶכם ְולֹא ַתׁשְ ַאת רֹאׁשְ פּו ּפְ ֵסֶפר ַוִּיְקָרא  ְמַצָּוה: "לֹא ַתּקִ ַהּתֹוָרה ּבְ
ַתַער  ַח ּבְ אֹות ְוָאסּור ְלַגּלֵ ַתַער ֶאת ְמקֹום ַהּפֵ ַח ּבְ ַאת ְזָקֶנָך" - ָאסּור ְלַגּלֵ ּפְ
ַאת  ֶכם", "ּפְ ַאת רֹאׁשְ ְלׁשֹון ָיִחיד: "ּפְ ַהּתֹוָרה ּכֹוֶתֶבת ּבִ ים ֵלב ׁשֶ ָקן. ָנׂשִ ֶאת ַהּזָ
ֵני ִאיּסּוִרים - ִאיּסּור ַעל  אֹוָתיו עֹוֵבר ׁשְ ַח ֶאת ּפְ י ֵכן ַהְמַגּלֵ ְזָקֶנָך", ְוַאף ַעל ּפִ
י ְלָחַיִים ֶעְליֹונֹות,  ּתֵ ה ִאיּסּוִרים - ׁשְ ָ ַח ֶאת ְזָקנֹו עֹוֵבר ֲחִמיּשׁ ָאה, ְוַהְמַגּלֵ ל ּפֵ ּכָ
יא  ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ָניֹות ַרּבִ ׁשְ ְנֵטר. ָלֵכן ָקַבע עֹוֵרְך ַהּמִ ְחּתֹונֹות ְוַהּסַ י ְלָחַיִים ּתַ ּתֵ ׁשְ
בּועֹות ּפֹוַתַחת  ֶכת ׁשְ ם ַמּסֶ י ּגַ ֶכת ַמּכֹות, ּכִ בּועֹות ַאֲחֵרי ַמּסֶ ֶכת ׁשְ ֶאת ַמּסֶ
ָנן  ֱאֶמת ֶיׁשְ בּוָעה, ַאְך ּבֶ ל ׁשְ י צּורֹות ׁשֶ ּתֵ תּובֹות ַרק ׁשְ ּתֹוָרה ּכְ ּבַ ְיִדיָעה ׁשֶ ּבַ

בּוָעה. ל ׁשְ ע צּורֹות ׁשֶ ַאְרּבַ

המלחמה על השפה העברית
)The National Library of Israel collection(
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הערך צניעות המוזכר בפסוק "והצנע לכת עם אלקיך", משמעותו 
שעל האדם לנהוג בצניעות בחייו: בהתנהגותו, בלבושו, בדיבורו, במשאו 
ומתנו ובכל אורחות חייו. צניעות פירושה להימנע מגאווה, מחיי ראווה, 

משחצנות ומהתנשאות, מכוחנות וממוחצנות. 

יש לי מושג | צניעות !

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת מכות כ"א- שבועות ד'

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

*בפיקוח רואה חשבון

את התשובות יש לשלוח במייל:
talmudisraeli@medison.co.il

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* 
והזוכה בה יזכה בטאבלט איכותי או בסט ספרים 

של התלמוד הישראלי )לפי בחירתכם(.
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו 

בדף הפייסבוק של התלמוד הישראלי.

מה התשובה?
ןָ  ׁשְ ּגַ כאשר ניגשים בני משפחתו של יעקב להשתחוות לעשו, נאמר: "ַוּתִ
ֲחוּו  ּתַ ם ֵלָאה ִויָלֶדיָה ַוִּיׁשְ ׁש ּגַ ּגַ ֲחֶויןָ. ַוּתִ ּתַ ׁשְ ה ְוַיְלֵדיֶהן ַוּתִ ָפחֹות ֵהּנָ ְ ַהּשׁ

ֲחוּו". ּתַ ׁש יֹוֵסף ְוָרֵחל ַוִּיׁשְ ְוַאַחר ִנּגַ
שאלו על כך חז"ל: מדוע אצל השפחות ולאה הוזכרו קודם האמהות 
ואז הילדים, ואילו אצל רחל נזכר יוסף, ורק אחר כך מוזכרת רחל? 
עונה על כך רש"י ואומר: "בכולן האימהות ניגשות לפני הבנים, אבל 
ברחל, יוסף ניגש לפניה. אמר )יוסף( - אמי יפת תואר, שמא יתלה בה 
עיניו אותו רשע, אעמוד כנגדה ואעכבנו מלהסתכל בה, מכאן זכה יוסף 

לברכת 'עלי עין'".
יוסף לא רצה שעשו הרשע יתבונן באמו, ולכן עמד לפניה כדי להסתיר 
אותה מעיניו. בזכות זאת זכה יוסף לקבל את ברכת "עלי עין" מיעקב 

ן ּפָֹרת ֲעֵלי ָעִין" )בראשית מ"ט( ן ּפָֹרת יֹוֵסף ּבֵ אביו: "ּבֵ

יּטּוי? בּוַעת ּבִ מהי ׁשְ א. 

י ֲעִקיָבא צחק כאשר מדוע ַרּבִ  ב. 
כולם בכו?

"ם לאיסור  מהו הסברו של ָהַרְמּבַ ג. 
התורה ַלֲעׂשֹות ַקֲעקּוִעים בגוף?

דבר תורה לשולחן שבת
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1965/תשכ״ה
אלי כהן נתפס ונתלה בדמשק

אלי כהן  הי"ד )תרפ"ד-תשכ"ה, 1924-1965( היה מרגל ישראלי 
שפעל בסוריה, העביר מידע חשוב לישראל, נתפס בידי הסורים והוצא 
להורג, ונחשב לאחד מגדולי המרגלים של ישראל. כהן נולד במצרים 
ועלה לארץ בשנת תשי"ז )1957(. עוד במצרים התחילו מגעיו עם המוסד 
הישראלי, ובשנת תש"כ )1960( הוכשר כמרגל 
ונבנתה לו זהות בדויה של סוחר סורי בשם כאמל 
אמין ת'אבת. שנתיים לאחר מכן עבר לדמשק ויצר 
קשרים עם בכירים בצבא ובממשל, וכך השיג מידע 
מודיעיני חשוב אותו העביר לישראל, עד שנתפס 
והוצא להורג. לוי אשכול, שהיה ראש הממשלה בעת 
מלחמת ששת הימים, אמר כי מעשיו של אלי כהן 
חסכו לעם ישראל חיי אדם רבים והביאו לניצחון 

הגדול במלחמה.

ה
שכ"

ת
/1965

שנה למדינת ישראל

מצא את התשובות במפגש השבועי:

1. הסיסמא שלי היא "והצנע לכת" 

2. החלטנו שבמוסדות שלנו ילמדו בגרמנית

3. צחקתי כששמעתי את הקולות מהעיר רומי

4. רוח הקודש העידה עלי שלא לקחתי ממון מאיש

5. גיליתי מי היא ִאמו האמיתית של התינוק

)Wikipedia( אלי כהן


