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סדר  נזיקין | מסכת שבועות כ"ו- ל"ב
פרשת ויחי | ו'- י"ב בטבת )24-30 לדצמבר(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

ָנה ן ַהּקָ י ְנחּוְנָיה ּבֶ ף כ"ו: ַרּבִ ּדַ

י ְנחּוְנָיא  ׁש ֶאת ַרּבִ ּמֵ ָמֵעאל ָהָיה ְמׁשַ י ִיׁשְ ַרּבִ י יֹוָחָנן, ׁשֶ ַדף ֶזה אֹוֵמר ַרּבִ ּבְ
ִהיא צּוַרת  ְכָלל ּוְפָרט" - ׁשֶ ּה ּבִ ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ָהָיה ּדֹוֵרׁש ֶאת ּכָ ָנה "ׁשֶ ן ַהּקָ ּבֶ

ָנה? ן ַהּקָ י ְנחּוְנָיה ּבֶ ה ְמסּוֶּיֶמת. ִמי ָהָיה ַרּבִ ָרׁשָ ּדְ

ֲעָיָרה  ִני ּבָ ֵ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ ְתקּוַפת ּבֵ ַחי ּבִ א ָקדֹוׁש, ׁשֶ ּנָ י ְנחּוְנָיה ָהָיה ּתַ ַרּבִ
ִני. ֵ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ֶאֶרץ ְיהּוָדה, ְוהּוא ִנְפַטר ְקָצת ִלְפֵני חּוְרּבַ ּבְ ֲאָמאּוס ׁשֶ

ה ָזָכה ְלַהֲאִריְך  ּמֶ ְלִמיָדיו ּבַ ֵאלּוהּו ּתַ ְ ּשׁ י ְנחּוְנָיה ָזָכה ַלֲאִריכּות ָיִמים ּוְכׁשֶ ַרּבִ
ְקלֹון ֲחֵבָריו. ד ּבִ ּבֵ י ֵמעֹוָלם לֹא ִהְתּכַ ין ַהֶּיֶתר, ּכִ יב ָלֶהם, ּבֵ ָיִמים, ֵהׁשִ

יּמּוד ְוַאֲחֵרי  ה ַהְמפּוְרֶסֶמת ִלְפֵני ַהּלִ ִפיּלָ ר ֶאת ַהּתְ ָנה ִחיּבֵ ן ַהּקָ י ְנחּוְנָיה ּבֶ ַרּבִ
א ְבכֹוַח" ְמיּוָחס לֹו. ּיּוט "ָאּנָ ם ַהּפִ ָמרֹות. ּגַ רֹוב ַהּגְ ּיֹום ּבְ ֶסת ּכַ יּמּוד, ַהּמּוְדּפֶ ַהּלִ

מן התלמוד
סדר נזיקין, 

מסכת שבועות, דף כ"ט

הסבר: במשנה נאמר שמי שנשבע שראה גמל 
פורח באוויר, הרי זו שבועת שווא. על כך שואל רב 
אשי - אולי אותו אדם ראה ציפור גדולה והוא מכנה 

אותה בשם "גמל", ועל כך הוא נשבע.

ודלמא – ושמא
גמלא – גמל
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בּועֹות  ף כ"ז: סּוֵגי ׁשְ ּדַ

ל ֶאָחד  ְך ּכָ ר ֶלֶחם. ַאַחר ּכָ יּכַ ָאסּור ָלֶהם ֶלֱאכֹול ּכִ עּו ׁשֶ ּבְ ָרֵאל ִנׁשְ ְראּוֵבן ְוִיׂשְ
ָרֵאל ָעַבר ַעל ִאיּסּור. ר. ְראּוֵבן לֹא ָעַבר ַעל ִאיּסּור ְוִאיּלּו ִיׂשְ יּכָ ָאַכל ֲחִצי ּכִ

עּו. ּבְ ּבֹו ֵהם ִנׁשְ אֹוֶפן ׁשֶ ׁשּוָבה ְנעּוָצה ּבָ ֵכן? ַהּתְ ֵאיְך ִיּתָ

ְמעֹון  ּלֹא אֹוְכֶלּנּו", ְוִאיּלּו ׁשִ בּוָעה ׁשֶ ר ְוָאַמר: "ׁשְ יּכָ יַע ַעל ַהּכִ ְראּוֵבן ִהְצּבִ
ּלֹא אֹוַכל". בּוָעה ׁשֶ ָאַמר: "ׁשְ

ּלֹא  ע ׁשֶ ּבָ ָמע - ֲאִני ִנׁשְ ּלֹא אֹוְכֶלּנּו", ַמׁשְ ע "ׁשֶ ּבַ ל? ְראּוֵבן ִנׁשְ ַמה ַהֶהְבּדֵ
ְמעֹון  אי ֶלֱאכֹול. ְוִאיּלּו ׁשִ ַ ּנּו הּוא ַרּשׁ ר, ֲאָבל ֵחֶלק ִמּמֶ יּכָ ל ַהּכִ אֹוַכל ֶאת ּכָ
ר זֹו. יּכָ ָאסּור לֹו ֶלֱאכֹול ֲאִפיּלּו ֵחֶלק ִמּכִ ָמע ׁשֶ ּלֹא אֹוַכל" - ַמׁשְ ע: "ׁשֶ ּבַ ִנׁשְ

ף כ"ח: "ְוִנְקָלה ָאִחיָך ְלֵעיֶניָך" ּדַ

רּו אֹותֹו ָלַעּמּוד  ר ָקׁשְ ֲאׁשֶ ין. ּכַ ֵבית ּדִ ִהְתַחֵּיב ַמְלקֹות ּבְ ָאָדם ׁשֶ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ
ִרים ְקָצת רֹוְפִפים, ִהְצִליַח  ׁשָ ַהּקְ ה ׁשֶ יּלָ ְוִהְתּכֹוְננּו ָלֵתת לֹו ַמְלקֹות, הּוא ּגִ
יר ֶאת ַהֲחָבִלים ֵמָעָליו  ימּו ֵלב, ּוְבֶרַגע ֶאָחד ִהּתִ ָּיׂשִ ִלי ׁשֶ ְחֵרר אֹוָתם ּבְ ְלׁשַ
ין ָרָצה ָלרּוץ ַאֲחָריו, ִלְתּפֹוס  ית ַהּדִ ִליַח ּבֵ ל עֹוד ַנְפׁשֹו ּבֹו. ׁשְ ְוִהְתִחיל ָלרּוץ ּכָ
ְלקֹות! טּור ִמּמַ ְתּפֹוס אֹותֹו, הּוא ּפָ ָּיִנים הֹורּו לֹו: ֲעצֹור, ַאל ּתִ אֹותֹו, ַאְך ַהּדַ

ַדף ֶזה, ִנְלֶמֶדת ֵמהֹוָרַאת ַהּתֹוָרה ַעל עֹוֶנׁש  מּוֵאל ּבְ ֲהָלָכה זֹו, אֹוֵמר ׁשְ
ַמְלקֹות: "ְוִנְקָלה ָאִחיָך ְלֵעיֶניָך" 
לֹוַמר: ָאִחיָך  ׁשֹון ָקלֹון. ּכְ - ִמּלְ
ל.  הּוא ְיַקּבֵ ְלקֹות ׁשֶ ֵּיׁש ֵמַהּמַ ִיְתּבַ
לֹו  ִנְגְרָמה  ָבר  ּכְ ִאם  אּוָלם 
ר ָלַעּמּוד  ְקׁשַ ּנִ ָכְך ׁשֶ ה, ּבְ ּבּוׁשָ
ל עֹוד ַנְפׁשֹו ּבֹו, הּוא  ּוָבַרח ּכָ

ְלקֹות. ִנְפַטר ֵמעֹוֶנׁש ַהּמַ

על המפה
גמלא

גמלא הייתה עיר עתיקה ברמת הגולן 
שחרבה במרד הגדול בסוף ימי בית 
שני. היא מוזכרת בספרות חז"ל ובכתבי 
יוסף בן מתתיהו. שם העיר נגזר מהמלה 
"גמל", על שם הפסגה דמוית הדבשת 
עליה היא יושבת. בזמן המרד הגדול 
נאבקו התושבים בגבורה נגד הרומאים, 
אך לבסוף נהדפו לתהום ונהרגו. מקומה 
של העיר נשכח עם השנים, ונעשו מספר 
ניסיונות לזהותה. בשנים תשל"ו-תשנ"א 
)1976-1991( התקיימו בגמלא חפירות 
הארכיאולוג  של  בניהולו  נרחבות 
שמריהו גוטמן, שבעקבותיהן זוהה 
המקום בבירור כאתר העיר הקדומה. 
בחפירות נמצא בית הכנסת של גמלא, 
שהיה בית הכנסת הראשון שהתגלה 
מהתקופה ההרודיאנית, בה עמד עדיין 
בית המקדש. היום מהווה אתר החפירות 
של העיר גמלא חלק משמורת הטבע 

גמלא ונחשב לאתר תיירות חשוב. 

)Wikipedia, Mboesch( גמלא

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

"אמר ליה רבינא לרב אשי: ודלמא האי גברא 
ציפורא רבא חזי ואסיק ליה שמא "גמלא", וכי קא 

משתבע - אדעתיה דידיה אישתבע!" 
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מתולדותיו
שמריהו גוטמן

)תרס"ט-תשנ"ו, 1909-1996( 

שמריהו גוטמן ז"ל היה ארכיאולוג 
ישראלי, שנודע בעיקר בשל תרומתו 
בחקר מצדה ובחשיפת גמלא. גוטמן 
נולד בסקוטלנד, ובשנת תרע"ב )1912( 
עלה לארץ עם משפחתו שהתיישבה 
במרחביה. הוריו נפטרו כמה שנים אחר 
והוא גדל בבית אחותו הבכורה,  כך 
העובד  הנוער  לתנועת  הצטרף 
והלומד והיה מראשוני הפעילים בה ואף 
שימש כמזכיר הכללי שלה. גוטמן היה 
ממייסדי קיבוץ נען, פעיל במחתרת 
הציונית בעיראק, בשירות הידיעות של 
ההגנה והיה מפקד המחלקה הערבית 
בפלמ"ח. במלחמת השחרור הוביל כוח 
שכבש את עין גדי, בזכות ידיעת השטח 
שלו. גוטמן גילה עניין רב בארכיאולוגיה 
ובמלחמות היהודים ברומאים, הוביל 
משלחות חוקרים למצדה ולגמלא וחפר 

במקומות אלה במשך שנים רבות. 

)Wikipedia( שמריהו גוטמן

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת שבועות כ"ט- ל'

ְוא בּוַעת ׁשָ ף כ"ט: ׁשְ ּדַ

ית  גֹוֶדל קֹוַרת ּבֵ הּוא ָרָאה ָנָחׁש ּבְ ע ׁשֶ ּבַ ׁשְ ּנִ ָאָדם ׁשֶ ָנה ֶנֱאַמר ׁשֶ ׁשְ ּמִ ּבַ
ים. ֵאּלּו ְנָחׁשִ י ֵאין ּכָ ְוא, ּכִ בּוַעת ׁשָ ד, ֲהֵרי זֹו ׁשְ ַהּבַ

יִתים, ְוִהיא ֲעצּוָמה,  ּה סֹוֲחִטים ֶאת ַהּזֵ ּבָ ד ִהיא ַהּקֹוָרה ׁשֶ ית ַהּבַ קֹוַרת ּבֵ
ֵבָדה ּוְגדֹוָלה. ּכְ

ְתקּוָפתֹו  ד? ֲהֵרי ּבִ ית ַהּבַ קֹוַרת ּבֵ ְלמּוד: ְוִכי ֵאין ָנָחׁש ָעֶבה ְוָגדֹול ּכְ ׁשֹוֵאל ַהּתַ
ֵני ָאָדם ְוִהְצִליחּו ַלֲהרֹוג אֹותֹו  ַלע ּבְ ּבָ בֹור ָהָיה ָנָחׁש ֲעָנק ׁשֶ ֶלְך ׁשְ ל ַהּמֶ ׁשֶ
ָאָדם  ָנה עֹוֶסֶקת ּבְ ׁשְ ַהּמִ ֵאָלה זֹו ִהיא ׁשֶ ְלמּוד ִלׁשְ ׁשּוַבת ַהּתַ י? ּתְ קֹוׁשִ ּבְ
ית  קֹוַרת ּבֵ ֵּיׁש ּבְ ִפי ׁשֶ ַגּבֹו ּכְ ָהיּו ֲחִריִצים ּבְ ָרָאה ָנָחׁש ׁשֶ ע ׁשֶ ּבַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ְוא. בּוַעת ׁשָ בּוָעתֹו ׁשְ ֶזה - ֵאין, ְוָלֵכן ׁשְ ד. ָנָחׁש ּכָ ַהּבַ

ּתֹוָרה ף ל': ָעִמית ּבַ ּדַ

ין  ין ּתֹוָרה ִעם ְיהּוִדי ֶאָחד, ּוֵבית ַהּדִ ֵאי, ָהָיה ּדִ ל ַרב ִעיּלָ נֹו ׁשֶ ַרב עּוָלא, ּבְ ּלְ
ל ַרב ַנְחָמן. ינֹו ׁשֶ ית ּדִ ׁשּו, ָהָיה ּבֵ ָפָניו ֵהם ִניּגְ ּלְ ׁשֶ

ּתֹוָרה  ַלח ַרב יֹוֵסף ְלהֹוִדיַע ְלַרב ַנְחָמן: "עּוָלא ֲחֵבֵרנּו, ָעִמית ּבַ ׁשָ
ף ֶאל  ֶאְתַחּנֵ א ַרב ַנְחָמן: ַהִאם ַרב יֹוֵסף רֹוֶצה ׁשֶ ּלֵ ְצוֹות". ִהְתּפַ ּוַבּמִ

ֶוה! ׁשָ ָדִדים ּבְ ֵני ַהּצְ ׁשְ ָּין ָצִריְך ִלְנהֹוג ּבִ ין? ֲהֵרי ַהּדַ ּדִ עּוָלא ּבַ

ָאה: ֵּון ַלֲהָלָכה ַהּבָ ַרב יֹוֵסף ִהְתּכַ ְך ֵהִבין ַרב ַנְחָמן ׁשֶ ַאַחר ּכָ

ִאם  ְרׁשּו ֲחַז"ל, ׁשֶ ּפֹט ֲעִמיֶתָך" ּדָ ׁשְ ֶצֶדק ּתִ ֵסֶפר ַוִּיְקָרא, "ּבְ סּוק ּבְ ִמן ַהּפָ
ים  ָּיִנים ְלַהְקּדִ ּתֹור ְלִדין ּתֹוָרה, ַעל ַהּדַ עֹוְמִדים ּבַ ים ׁשֶ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ֵיׁש ּכַ
ֵּון ַרב יֹוֵסף  בֹוד ַהּתֹוָרה. ְלָכְך ִהְתּכַ ֵני ּכְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ִמּפְ ים ּתַ ָלדּון ֲאָנׁשִ
ים ֶאת  ְצוֹות", ְוָלֵכן ֵיׁש ְלַהְקּדִ ּתֹוָרה ּוַבּמִ ָאְמרֹו: "עּוָלא ֲחֵבֵרנּו ָעִמית ּבַ ּבְ

ֵני ֲאֵחִרים. ּלֹו ַעל ּפְ ין ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּדִ

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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ין ית ַהּדִ ָּיֵני ּבֵ ָלִלים ְלּדַ ף ל"א: ּכְ ּדַ

יד ֲעֵליֶהן.  ין ְצִריִכים ְלַהְקּפִ ית ַהּדִ ָּיֵני ּבֵ ּדַ ָנן  ֲהָלכֹות ׁשֹונֹות ׁשֶ ֶיׁשְ

ְבלֹוֵיי ְסָחבֹות ְוָהַאֵחר ָלבּוׁש  ַנִים ְלִדין ּתֹוָרה, ֶאָחד ָלבּוׁש ּבִ אּו ׁשְ ִאם ּבָ
לֹוֵיי  ׁש ּבְ ְלּבַ ִהיּדּור: אֹו ּתִ בּוׁש ּבְ ָּיִנים ָלִאיׁש ַהּלָ ְבָגִדים ָיִפים, אֹוְמִרים ַהּדַ ּבִ
ֵדי  ה ְלָכְך ִהיא ּכְ יּבָ ְבָגִדים ָנִאים. ַהּסִ הּו ּבִ יׁשֵ ְלּבִ ּתַ מֹוהּו, אֹו ׁשֶ ְסָחבֹות ּכָ
בּוׁש  ין ְלטֹוַבת ַהּלָ ר ְוַיּטּו ֶאת ַהּדִ הּוּדָ בּוׁש ַהּמְ עּו ֵמַהּלְ ּפְ ָּיִנים לֹא יּוׁשְ ַהּדַ ׁשֶ
ים ְלִדין ּתֹוָרה  יעּו ֲאָנׁשִ ר ִהּגִ ֲאׁשֶ ּכַ ר ׁשֶ ְלמּוד ְמַסּפֵ ְבָגִדים ָנִאים. ָאֵכן, ַהּתַ ּבִ
ְבָגִדים ָנִאים, הּוא הֹוָרה  ים ּבִ ר ַרב הּוָנא, ְוֵהם ָהיּו ְלבּוׁשִ ִלְפֵני ָרָבא ּבַ
מֹוַע ֶאת ַאַחד  ָּין ִלׁשְ ָאסּור ַלּדַ ָלֶהם ַלֲהִסיָרם. ֲהָלָכה נֹוֶסֶפת ִהיא ׁשֶ

ָדִדים. ֵני ַהּצְ נֹוְכחּות ׁשְ א ּבְ ָדִדים ְלַבּדֹו, ֶאּלָ ַהּצְ

הנוער העובד והלומד
הנוער העובד והלומד )הנוע"ל( היא 
תנועת נוער ציונית-סוציאליסטית. 
ראשיתה בתנועת "הנוער העובד", 
 )1924 ( תרפ"ד  בשנת  שהוקמה 
בארץ ישראל על ידי בני נוער עובדים 
עבודתם  על  להגן  כדי  שהתאגדו 
 )1959 ( תשי"ט  בשנת  וזכויותיהם. 
התמזגה "הנוער העובד" עם התנועה 
המאוחדת והללו הפכו לתנועת "הנוער 
העובד והלומד". מתוך תנועות אלה יצאו 
כמחצית מחברי ההכשרות שהתגייסו 
לפלמ"ח. סיסמת התנועה היא "לעבודה, 
להגנה ולשלום - עלה והגשם". סיסמה 
זו מבטאת את ארבעת ערכי התנועה 
סוציאליזם, שלום  ציונות,  החשובים: 
ודמוקרטיה. בתנועה כיום מאות סניפים, 
קנים ומועדונים בכל רחבי הארץ ופעילים 

בה עשרות אלפי חניכים.  

מן ההיסטוריה

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת שבועות ל"א- ל"ב

ב ה מּוְרּכָ ַמֲעׂשֶ ּיּון ּבְ ף ל"ב: ּדִ ּדַ

ָחַטף ֵחֶפץ  ָאָדם ׁשֶ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ
ּנּו  ָחְטפּו ִמּמֶ ֵמֲחֵברֹו. ָהִאיׁש ׁשֶ
ינֹו  ֶאת ַהֵחֶפץ ָהַלְך ְלֵבית ּדִ
י ַאִמי ְוֵהִביא ִאיּתֹו  ל ַרּבִ ׁשֶ
לֹוִני  ּפְ ֵהִעיד ׁשֶ ֵעד ֶאָחד ׁשֶ
יַע  ּנּו ֶאת ַהֵחֶפץ. ִהּגִ ָחַטף ִמּמֶ
ין ְוָאַמר:  ַהחֹוֵטף ְלֵבית ַהּדִ
ּנּו  י ִמּמֶ הּוא צֹוֵדק, ָחַטְפּתִ
י הּוא  ּלִ ֶאת ַהֵחֶפץ, ֲאָבל ׁשֶ

ִמְקֶרה ֶזה? ִאם ִנְרֶצה  יַצד ִנְנַהג ּבְ י ַאִמי: ּכֵ י אֹותֹו. ָאַמר ַרּבִ ְוָלֵכן ָחַטְפּתִ
הּוא ָחַטף  ֵני ֵעִדים ׁשֶ ַהחֹוֵטף ַיֲחִזיר ֶאת ַהֵחֶפץ, ֲהֵרי ֵאין ׁשְ ִלְפסֹוק ׁשֶ
נֹו  ֵאר ֵאֶצל ַהחֹוֵטף, ֲהֵרי ֶיׁשְ ָ ַהֵחֶפץ ִיּשׁ ְכָלל. ִאם ִנְרֶצה ִלְפסֹוק ׁשֶ אֹותֹו ּבִ
ַהֵחֶפץ  ַבע ׁשֶ ָ הּוא ָחַטף. ִאם ְנַצֶּוה ַעל ַהחֹוֵטף ְלִהיּשׁ ִעיד ׁשֶ ֵעד ֶאָחד ַהּמֵ
הּוא ָחַטף  ֵני ׁשֶ ְזָלן, ִמּפְ מֹו ּגַ י הּוא ּכְ יַע אֹותֹו ּכִ ּבִ ר ְלַהׁשְ ּלֹו - ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ

סּול ְלֵעדּות. ֶאת ַהֵחֶפץ ְוַגְזָלן ּפָ

קן בורוכוב, אחד הקינים הגדולים והותיקים
)החיילים בתמונה הם במסלול הנח"ל(

)Wikipedia, Nizzan Cohen(
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בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת שבועות כ"ו- ל"ב

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.

ר  כאשר מסיים יעקב אבינו לברך את בניו, נאמר בתורה: "ְוֹזאת ֲאׁשֶ
ַרְך ֹאָתם". ִבְרָכתֹו ּבֵ ר ּכְ ר ָלֶהם ֲאִביֶהם ַוְיָבֶרְך אֹוָתם ִאיׁש ֲאׁשֶ ּבֶ ּדִ

שואל על כך רש"י: והלוא היה צריך להיות כתוב "איש אשר כברכתו 
ברך אותו" – ולא "אותם"! ומשיב, שאחרי שנתן יעקב לכל אחד מהבנים 
ברכה מיוחדת, הוא חזר וכלל את כולם ביחד, כך שכל אחד יתברך בכל 
הברכות. כך יוצא שלכל שבט ולכל יהודי יש את הכישרונות הפרטיים 
שהוא בורך בהם, ובמקביל גם את הסגולה והברכה  המיוחדת של 

כלל ישראל.

ָנה  ן ַהּקָ י ְנחּוְנָיה ּבֶ מפני מה ָזָכה ַרּבִ א. 
ַלֲאִריכּות ָיִמים?

על מה צריכים דייני בית הדין להקפיד  ב. 
כדי שלא יושפעו באופן לא ראוי?

מה למדו חכמים מהפסוק "ְוִנְקָלה ָאִחיָך  ג. 
ְלֵעיֶניָך" ?

דבר תורה לשולחן שבת

70

1970/תש״ל
מלחמת ההתשה

מלחמת ההתשה הייתה מלחמה שהתנהלה בין ישראל למצרים בתקופה 
שבין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפור. המצרים יזמו את 
המלחמה כדי להתיש את ישראל ולפגוע בה, בתגובה למפלה הכואבת 
שספגו במלחמת ששת הימים. במהלך תקופת המלחמה הפגיזה 
מצרים את המוצבים הישראלים לאורך תעלת סואץ וערכה פשיטות 
קומנדו, ובמקביל ניסתה 
החלטה  באו"ם  לקדם 
ישראל  את  שתחייב 
בתגובה  מסיני.  לסגת 
תקפה ישראל באמצעות 
חיל האוויר את מקורות 
הירי, תקפה מטרות רבות 
ויזמה  מצרים  בעומק 
פשיטות קומנדו ופשיטות 
משוריינות לשטח מצרים. 

ש"ל
ת

/1970

שנה למדינת ישראל

חיילים על גשר פירדאן בתעלת סואץ בשנת 1969
)the RelatioNet project www.relationet.net(

שאלון אמריקאי

שבועת ביטוי היא שבועה בה מתחייב האדם לעשות או לא לעשות 
מעשה מסוים בעתיד, או נשבע שעשה או לא עשה מעשה מסוים 
בעבר. אם אינו מקיים את התחייבותו, או שנשבע לשקר, עליו להביא 

קרבן עולה ויורד.

יש לי מושג | שבועת ביטוי !

1. מדוע קראו לרב עולא "עמית"?

כי עמית היה השם השני שלו. א.  		
כי הוא היה חבר טוב. ב.   	

כי הוא היה עמית בתורה ובמצוות. ג.   	
כי שני השמות הללו מתחילים ב-ע'. ד.  		
2. איזה פיוט חיבר רבי נחוניה בן הקנה?

אנא בכוח. א.  		
מעוז צור. ב.  		
לכה דודי. ג.  		

שלום עליכם. ד.  		
3. בתקופתו של איזה מלך חי נחש ענקי?

המלך שלמה. א.  		
המלך צדקיהו. ב.  		

המלך שבור. ג.  		
המלך שלם. ד.  		

4. למה העיר גמלא נקראת כך?

על שם רבי יהושע בן גמלא. א.  		
כי היו בה הרבה גמלים. ב.  		

כי היא יושבת על פסגה בצורת דבשת. ג.  		
"גמלא" באשורית זה "מבצר". ד.  		


