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"וַ ּי ַַעׂש ְׁשֹלמֹה ָב ֵעת ַה ִהיא ֶאת ֶה ָחג וְ כָ ל י ְִׂש ָר ֵאל ִעּמֹו
ָק ָהל ּגָ דֹול ִמּלְ בֹוא ֲח ָמת ַעד נַ ַחל ִמ ְצ ַריִם".
ותיסברא – האם אתה חושב
עסקינן – עוסקים אנו

דַּ ף ע"וַּ :ס ִ ּכין ׁ ֶשל נוֹ כְ ִרי
לוֹמ ִדים
בוֹדה זָ ָרה ְ
ַ ּבדַּ ף ָה ַא ֲחרוֹן ׁ ֶשל ַמ ֶּסכֶ ת ֲע ָ
ֲהלָ כָ ה ְמ ַענְ יֶנֶ תָ .אנּו יו ְֹד ִעים ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש
ִ ּבכְ לֵ י ֲאכִ ילָ ה ׁ ֶשנּוֹ כְ ִרי ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָ ּב ֶהם לְ ַמ ֲאכָ לִ ים
ַח ִּמיםִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ְ ּבל ִּועים ָ ּב ֶהם ִא ּיס ֵּורי ֲאכִ ילָ הַ .ה ִּמ ׁ ְשנָה
רוֹצים לַ ְח ּת ְוֹך ָ ּב ּה
ֶ
אוֹמ ֶרתֶ ׁ ,ש ַּס ִּכין ׁ ֶשל נוֹ כְ ִרי ׁ ֶש ִ
ְ
אוֹת ּה ֵה ֵיטב ְ ּב ֶא ֶבן ׁ ֶשל נַ ּ ָפ ִחים וְכָ ך ְיוֹר ִדים ִמ ֶּמ ָ ּנה
ַמ ֲאכָ ל ַקרֶ ,א ְפ ׁ ָשר לְ ׁ ַש ְפ ׁ ֵשף ָ
מוֹס ָיפה ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְיך ַ ּגם לִ נְ עוֹץ ֶאת ַה ַּס ִּכין
ׁ ְש ֵא ִרּיוֹת ַה ַּמ ֲאכָ ל ׁ ֶשדָּ ְבקּו ָ ּב ּהַ .ה ְ ּג ָמ ָרא ִ
ְ ּב ַק ְר ַקע ָק ׁ ָשה ֶע ֶ ׂ
מוֹר ָידה ִמ ֶּמ ָ ּנה ָּכל
שר ּ ְפ ָע ִמיםַ .הדְּ ִח ָיקה ׁ ֶשל ַה ַּס ִּכין ָ ּב ֲא ָד ָמה ִ
ׁ ְש ֵא ִרית ַמ ֲאכָ ל וְכָ ְך ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְהיוֹת ְ ּבט ִּוחים ׁ ֶש ַה ַּס ִּכין נְ ִקּיָה לַ ֲחל ִּוטין .נִ ּיקּוי זֶ ה ֵאינוֹ
ְמ ַא ְפ ׁ ֵשר לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ַ ּב ַּס ִּכין לְ ַמ ֲאכָ ל ַחםִּ ,כי ְ ּב ְ
תוֹך ַה ַּס ִּכין ֲע ַדיִן ְ ּבל ִּועים ְט ָע ִמים
ׁ ֶשל ַה ַּמ ֲאכָ לִ ים ָה ֲאס ִּורים ׁ ֶש ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָ ּב ֶהם ַהנּוֹ כְ ִריַ .ה ֶה ְבדֵּ ל בֵּ ין ַמ ֲא ָכל ַחם
לּועים
ּומ ֲא ָכל ַקר הּוא ּ ָפ ׁשּוטַ :החוֹם ִ
ַ
מוֹציא ֵמ ַה ַּס ִ ּכין ֶאת ַה ְּט ָע ִמים ׁ ֶשבְּ ִ
סּורים .לָ ֵכן ַעד ׁ ֶש ַּמגְ ִעילִ ים ַס ִ ּכין
בּ וֲֹ ,
וַה ֵרי בְּ ִ
לּועים בּ וֹ ְט ָע ִמים ִמ ַּמ ֲא ָכלִ ים ֲא ִ
זֶ ה בָּ ֵא ׁשֶ ,א ְפ ׁ ָשר לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש בּ וֹ לְ ַמ ֲא ָכלִ ים ָק ִרים בִּ לְ ַבד.

ַמ ֶּסכֶ ת הוֹ ָריוֹ ת
דַּ ף ב'ַ :מ ֶּסכֶ ת הוֹ ָריוֹ ת
ַמ ֶּס ֶכת הוֹ ָריוֹ ת ִהיא ֵמ ַה ַּמ ֶּס ְכ ּתוֹ ת ַה ְ ּק ַטנּוֹ ת בְּ ִמ ְס ּ ַפר ַהדַּ ּ ִפים בַּ ַּתלְ מּוד
ַהבַּ ְבלִ י .יֵ ׁש בָּ ּה ִ ּכ ׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂ ר דַּ ּ ִפים בִּ לְ ַבדַ ,א ְך לְ ַמ ַען ָה ֱא ֶמת ַה ְ ּג ָמ ָרא
ַע ְצ ָמ ּה ְק ָצ ָרה ַרק ְ ּבכִ ׁ ְשלִ ׁיש ִמ ַּמ ֶּסכֶ ת ַמכּ וֹתֶ ׁ ,ש ָ ּב ּה ֶע ְ ׂ
לוֹשה דַּ ּ ִפים,
ש ִרים ׁ ְּוש ׁ ָ
הוֹריוֹתַ ,ה ְ ּג ָמ ָרא
ַוְרק ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִּכ ְמ ַעט ֵאין ּ ֵפר ּׁוש ַ ּב ֲעלֵ י ַה ּת ָוֹספוֹת ַעל ַמ ֶּסכֶ ת ָ
ּ ְפרּו ָ ׂ
שה ַעל ּ ְפנֵ י ָּכל רו ַֹחב ַהדַּ ף וְלָ כֵ ן ִה ְצ ַט ְמ ֵצם ִמ ְס ּ ַפר ַהדַּ ּ ִפים ׁ ֶשל ַה ַּמ ֶּסכֶ ת.
ְ
ַמ ֶּסכֶ ת הו ָֹריוֹת ְמכּו ָ ּנה ָּכך ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִהיא עו ֶֹס ֶקתּ ֵ ,בין ַה ֶּיֶתרּ ְ ,בהו ָֹראוֹת ִהלְ כָ ִתּיוֹת
ׁ ֶש ֵ ּבית דִּ ין ּ ָפ ְסקּו ְ ּב ָטעּות ִּומ ּ ְפנֵ ֶיהן ִה ְת ַר ֲח ׁשּו ִא ּיס ִּורים ְ ּב ׁשוֹ גֵ גִ ,וְהיא ְמלַ ֶּמ ֶדת
ֶאת דַּ ְרכֵ י ַה ַּכ ּ ָפ ָרה ַעל ִמ ְק ִרים ֵאלּ ּוּ .ת ְ
יס ָּוק ּה ְ ּב ַד ְרכֵ י ַה ַּכ ּ ָפ ָרה,
וֹך ְּכ ֵדי ִע ּ
עוֹס ֶקת ַה ַּמ ֶּסכֶ ת ַ ּגם ְ ּב ִדינִ ים ַה ּׁ ַשּיָכִ ים לְ ָק ְר ָ ּבנוֹת ַח ָּטאת.
ֶ
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הסבר :התלמוד מביא את הפסוקים המתארים את
חנוכת המקדש בימי שלמה המלך ,אליו התאסף
כל עם ישראל ,מלבוא חמת בצפון עד נחל מצרים
בדרום.

על המפה
חמת גדר
חמת גדר הוא אתר מרחצאות מרפא
ונופש ,הנמצא מדרום לרמת הגולן,
בעמק הירמוך .באתר נובעים ארבעה
מעיינות חמים עשירים במינרלים .כבר
בזמנים קדומים הוקמו מרחצאות במקום,
בשל סגולותיהם של המים בריפוי מחלות
עור .השימוש במרחצאות נמשך מתקופת
המשנה עד למאה התשיעית ,וחודש
במאה ה .20-במקום נמצאו שרידים של
מרחצאות מפוארים מהתקופה הרומית,
שרידי בית כנסת מהמאה החמישית
ורצפת פסיפס מפוארת ויחידה במינה.
בשנים תש"ד-תשכ"ז ( )1944-1967פעל
במקום המלון "מרפא" בבעלות משותפת
יהודית-ערבית של זאב ספיר ומשפחת
נדיף .כיום כולל אתר חמת גדר מרחצאות
מרפא ,ספא ,חוות תנינים ופינות חי.

חורבות המרחצאות הרומיים
(אתר חמת גדר  -הנהלת אתר חמת גדר)

מ
הורסכת
יות
1

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת הוריות ג'-ד'

דַּ ף ג'ּ ֵ :בית דִּ ין ׁ ֶשהוֹ ָרה ֲהלָ כָ ה ְ ּב ָטעּות
ַה ֲהלָ כָ ה ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ַ ּב ַּמ ֶּסכֶ ת עוֹ ֶס ֶקת ְ ּב ִמ ְק ֶרה ׁ ֶש ֵ ּבית דִּ ין הוֹ ָרה ְ ּב ָטעּות
יס ֵּורי ַה ּתוֹ ָרה ,וְ ָה ָעם ל ֹא יָ ַדע ׁ ֶשבֵּ ית דִּ ין טוֹ ֶעה,
לְ ַה ִּתיר ֶאת ֶא ָחד ֵמ ִא ּ
יסּור .לְ ָמ ׁ ָשלּ ֵ ,בית דִּ ין הוֹ ָרה ְ ּב ָטעּות
וְ ָע ָשׂ ה ָה ָעם ִ ּכ ְד ָב ָריו וְ ָע ַבר ַעל ָה ִא ּ
ׁ ֶש ּמ ָּּותר לֶ ֱאכוֹ ל דָּ ם ְמסּוּיָ ם ,וְ רוֹ ב ַהּיְ ה ִּודים ִה ְק ׁ ִשיבּו לְ ֵבית דִּ ין ָוְאכְ לּו ֶאת
אוֹ תוֹ דָּ םַּ .כ ּמ ָּובן ׁ ֶש ִּמי ׁ ֶש ָאכַ ל ֶאת ַהדָּ ם ֵאינוֹ נֶ ְח ׁ ָשב ֵמזִ יד ֶא ָ ּלא ׁשוֹ גֵ ג.
יסּור ִמן ַה ּתוֹ ָרה? ָעלָ יו לְ ָה ִביא ָק ְר ַ ּבן
ַמה דִּ ינוֹ ׁ ֶשל ָהעוֹ ֵבר ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג ַעל ִא ּ
ַח ָּטאת .אּולָ ם ְ ּב ִמ ְק ֶרה זֶ ה ַה ּתוֹ ָרה קוֹ ַב ַעת ִּכי ַה ּׁשוֹ גֵ ג ּ ָפטּור ִמ ְּל ָה ִביא
ּובית דִּ ין ׁ ֶשהוֹ ָרה ֶאת ַה ָּטעּות הּוא ׁ ֶשצָּ ִר ְ
יך לְ ָה ִביא
ָק ְרבַּ ן ַח ָּטאת ֵ
ָק ְרבַּ ן ַח ָּטאת.

דַּ ף ד'ַ :ה ֶה ְבדֵּ ל ֵ ּבין ׁ ִשכְ ָחה לְ ָטעּות
ַ ּבדַּ ף ַה ּקו ֵֹדם לָ ַמ ְדנּו ׁ ֶש ִאם ֵ ּבית דִּ ין הו ָֹרה ׁ ֶש ּמ ָּּותר לַ ֲעבוֹר ַעל ִא ּיסּור ְמסּוּיָם,
יסּור לְ ִפי הוֹ ָר ָא ָתם ֵ -הם ּ ְפט ִּורים ִמ ָ ּק ְר ָ ּבן.
וְ רוֹ ב ַהּיְ ה ִּודים ָע ְברּו ַעל ָה ִא ּ
ַ ּבדַּ ף ַה ֶּזה נִ לְ ַמד ּ ְפ ָר ִטים ֲח ׁש ִּובים ַ ּב ֲהלָ כָ ה זוֹ ֶ ׁ ,שלּ ֹא ְ ּבכָ ל ִמ ְק ֶרה ִהיא
נֶ ֶא ְמ ָרה.
ְ
שמ ַהּיוֹ ם ל ֹא ָצ ִריך לִ ׁ ְשמוֹ ר
ִאם ָק ָרה ִמ ְק ֶרה ֵ
ּובית דִּ ין הוֹ ִציא הוֹ ָד ָעה ֵ
ׁ ַשבָּ תֵ ,אין זוֹ ָטעּותֶ ,א ָ ּלא הּוא ׁ ָש ַכח ֶאת ַמה ּׁ ֶש ָ ּכתּוב בִּ ְמפוֹ ָר ׁש
בַּ ּתוֹ ָרה ׁ ֶשצָּ ִר ְ
יך לִ ׁ ְשמוֹ ר ֶאת יוֹ ם ַה ּׁ ַשבָּ תִ .מי ׁ ֶש ָע ָ ׂ
שה ֲע ֵב ָרה ַעל ּ ִפי
הוֹ ָר ָאה זוֹ ׁ ֶשל ֵ ּבית דִּ ין ַחּיָ ב לְ ָה ִביא ַח ָּטאתִּ ,כי הוֹ ָר ָאה זוֹ ֵאינָ ּה נוֹ ַב ַעת
יסּור
ִמ ָּטעּות ֶא ָ ּלא ִמ ּׁ ִשכְ ָחהַ .רק ִאם ְ ּב ׁ ֶשל ָטעּות הּוא הוֹ ָרה לְ ַה ִּתיר ִא ּ
ֵאין ָצ ִר ְ
יך לְ ָה ִביא ָק ְר ַ ּבן ַח ָּטאת.
ַמ ִהי ָטעּות? ָטעּות ִ ּב ְפ ָר ֵטי ֲהלָ כָ הְּ .כלו ַֹמרּ ֵ :בית דִּ ין ֵאינ ֹו עו ֵֹקר ְ ּבהו ָֹר ָאת ֹו
ֶאת ָּכל ַה ֲהלָ כָ ה ֶא ָ ּלא ִ ּב ְפ ָרט ְמסּוּיָ ם הּוא ַמ ִּתיר .לְ ָמ ׁ ָשלִ ,אם הּוא ָא ַמר:
ַחּיָ ִבים לִ ׁ ְשמוֹ ר ׁ ַש ָ ּבתֲ ,א ָבל ֵמ ַהּיוֹ ם מ ָּּותר לַ ֲחרוֹ ׁש ַ ּב ּׁ ַש ָ ּבתּ ְ .ב ִמ ְק ֶרה זֶ ה
הּוא ל ֹא ָע ַקר ֶאת ָּכל ִמ ְצוַ ת ַה ּׁ ַש ָ ּבת ֶא ָ ּלא ָט ָעה לְ גַ ֵ ּבי ֲהלָ כָ ה ַא ַחת
ֵמ ִהלְ כוֹ ת ׁ ַש ָ ּבתִ .אם רוֹ ב ַהּיְ ה ִּודים ָח ְר ׁשּו ַ ּב ּׁ ַש ָ ּבת ִמ ּ ְפנֵ י הוֹ ָר ַאת ֵ ּבית דִּ ין
ֵהם ּ ְפט ִּורים ִמ ָ ּק ְר ָ ּבןָּ .כ ְך ּפ ֵוֹסק ָה ַר ְמ ַ ּב"ם ְ ּב ִהלְ כוֹ ת ׁ ְשגָ גוֹ ת.
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מן ההיסטוריה
תקרית אל חמה
לאחר מלחמת השחרור השתלטו
הסורים על אזור חמת גדר ,למרות
שהוא היה אמור להיכלל בשטחה של
מדינת ישראל .בכ"ז אדר ב תשי"א
( )4.4.1951ניסתה ישראל לממש את
ריבונותה בחמת גדר ושלחה לאתר
מחלקה של חיילים במדי שוטרים,
בפיקוד קצין משטרה ,כדי להפגין נוכחות
במקום .הכוח יצא לדרכו ממשטרת צמח
בשני כלי רכב .במבואות אל-חמה יצאו
לקראת חיילי הכוח חיילים סוריים,
וקראו להם לסגת מיד .הכוח סירב
והמשיך בדרכו .הסורים פתחו באש.
כלי הרכב הסתובבו כדי לחזור ,רכב
אחד הצליח לשוב לאחור אך השני
נתקע באמצע הכביש .במטח היריות
נהרגו שבעה לוחמים ,שלושה נפצעו
ואחד נשבה .בתגובה לכך בוצעה
למחרת היום פעולת תגמול על ידי חיל
האוויר הישראלי.
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"ה ָח ֵצר ַה ֲח ָד ׁ ָשה"
דַּ ף ה'ֶ :
ְ ּב ֵס ֶפר דִּ ְב ֵרי ַהּיָ ִמים ב'ֶ ּ ,פ ֶרק כ'ְ ,מס ּ ָּופר ִּכי ִ ּב ְתק ַּופת ַה ֶּמלֶ ְך יְ הוֹ ׁ ָש ָפט
ִה ְת ַק ְ ּבצּו ְ ּבנֵ י מוֹ ָאב ְּובנֵ י ַע ּמוֹ ן לַ ִּמלְ ָח ָמה ַעל ַה ֶּמלֶ ְך יְ הוֹ ׁ ָש ָפט ,וְ ַה ֶּמלֶ ְך
ִהכְ ִריז צוֹ ם וְ ַהכּ ֹל ָ ּבאּו לְ ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל "לִ ְפנֵ י ֶה ָח ֵצר ַה ֲח ָד ׁ ָשה".
ַה ְ ּג ָמ ָרא ַה ִ ּנלְ ֶמ ֶדת ְ ּב ַדף זֶ ה ַמ ְס ִ ּב ָירה ֵהיכָ ן ָהיָה אוֹתוֹ ָמקוֹם ַּומדּ ַּוע ָק ְראּו לוֹ
"ה ָח ֵצר ַה ֲח ָד ׁ ָשה"ָּ .כל ָט ֵמא ָצ ִר ְיך לִ ְטבּ וֹל ְ ּב ִמ ְקוֵה ָט ֳה ָרה ַּכדִּ ין וְכָ ְך הּוא
ֶ
נוֹס ִפים,
נִ ְט ָהר ִמ ּט ְּומ ָאתוֹׁ .יֵש ְט ֵמ ִאים ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י כֵ ן ְצ ִריכִ ים לַ ֲעשׂוֹת דְּ ָב ִרים ָ
ֲא ָבל ַ ּב ּסוֹף ָּכל ַה ְּט ֵמ ִאים ְצ ִריכִ ים לִ ְטבּ וֹלְּ .כ ׁ ֶש ּט ֵוֹבל ַה ָּט ֵמא ,הּוא ֵאינֶ נּּו ָטהוֹר
לְ גַ ְמ ֵרי ִמּיָדֶ ,א ָ ּלא ַרק ְ ּבסוֹף ַהּיוֹםְּ ,כ ׁ ֶש ַה ַח ָּמה ׁשו ַֹק ַעת .לָ כֵ ןָ ,ט ֵמא ׁ ֶש ָּט ַבל נִ ְק ָרא
"טבּול יוֹם"  -הּוא ָט ַבלַ ,א ְך הּוא ַמ ְמ ִּתין ׁ ֶש ֲּיַעבוֹר ַהּיוֹםָ ,וְאז ְיִהיֶה ָטהוֹר לְ גַ ְמ ֵרי.
ְ
ְ
יכנֵ ס
ִמדִּ ין ּתו ָֹרה ,הּוא ֵאינ ֹו ַר ּׁ ַשאי לְ ִה ָּ
יכנֵ ס לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשַ ,אך מ ָּּותר ל ֹו לְ ִה ָּ
יִכנֵ ס ַ ּגם
לְ ַהר ַה ַ ּביִ ת ַעד ׁ ֶש ַטח ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשֲ .חזַ "ל ָ ּגזְ רּו ׁ ֶש ְּטבּול יוֹ ם ל ֹא ָּ
"ה ָח ֵצר ַה ֲח ָד ׁ ָשה" ֶ -ה ָח ֵצר ׁ ֶש ִה ְת ַחדְּ ׁ ָשה
לְ ַהר ַה ַ ּביִ ת .לָ כֵ ן נִ ְק ָרא ַהר ַה ַ ּביִ ת ֶ
ָ ּב ּה ֲהלָ כָ ה ִמדִּ ְב ֵרי ֲחכָ ִמיםָּ .כ ְך ַעל ּ ִפי ַר ׁ ִש"י ְ ּב ַמ ֶּסכֶ ת יְ ָבמוֹ ת.

דַּ ף ו' :הוֹ ָר ַאת ׁ ָש ָעה
יס ֵּורי ַה ּתוֹ ָרה לִ זְ ָמן
"הוֹ ָר ַאת ׁ ָש ָעה" ִהיא הוֹ ָר ָאה לַ ֲעבוֹ ר ַעל ֶא ָחד ֵמ ִא ּ
ְמסּוּיָ ם .לִ נְ ִביא ה' ׁ ֶשּיָ ד ַּוע ׁ ֶשהּוא נְ ִביא ֱא ֶמתׁ ,יֵש ַס ְמכּות ְמי ֶּוח ֶדת לְ הוֹרוֹת
ְ ּב ִמ ְק ִרים ְמי ָּוח ִדים לַ ֲעבוֹר ַעל ִא ּיסּור ְמסּוּיָם ִמן ַה ּת ָוֹרהַ .א ַחת ֵמהוֹ ָראוֹ ת
פּור ָסמוֹת נֶ ֶע ְשׂ ָתה ַעל ֵיְדי ֵאלִ ּיָ הּו ַה ָּנ ִביא ְ ּב ַהר ַה ַ ּכ ְר ֶמלּ ְ .באו ָֹת ּה
ַה ּׁ ָש ָעה ַה ְמ ְ
ְ
בוֹדה זָ ָרה ֵוְאלִ ּיָ הּו ָע ַרך ֶאת ַה ְק ָר ַבת ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹת
ְּתק ָּופה רוֹב ָה ָעם ָע ַבד ֲע ָ
וְעוֹב ֵדי ָה ֱאלִ ילִ ים ֶה ֱעלּו
ַעל ַהר ַה ַּכ ְר ֶמל ,הּוא ֶה ֱעלָ ה ָק ְר ַ ּבן עוֹ לָ ה ַעל ִמזְ ֵ ּב ַחְ ,
בוֹדה זָ ָרה ַעל ִמזְ ֵ ּב ַח ׁ ֶש ָ ּל ֶהםַּ .כ ֲא ׁ ֶשר ְיָר ָדה ֵא ׁש ִמן ַה ּׁ ָש ַמיִם ַעל
ָק ְר ָ ּבן לַ ֲע ָ
ׁ
ׁ
ה
ּו
א
ר
וֹ,
ש
ה
א
ה
ּוא
ה
'
ה
ש
ֹל
לוֹקים ָוְחזְ רּו ִ ּב ְת ׁש ָּובה.
ָק ְר ַ ּבן ָהעוֹ לָ ֶ לּ ָ
ָ ֱ ִ
ַ כּ ֶ
ַה ְק ָר ַבת ָק ְר ַ ּבן ָהעוֹ לָ ה ְ ּב ַהר ַה ַּכ ְר ֶמל ָה ָיְתה ִא ּיסּורִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָאסּור לְ ַה ְק ִריב
ָק ְר ָ ּבנוֹת ִמחּוץ לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשַ .א ְך לַ ָ ּנ ִביא מ ָּּותר ְ ּבהו ָֹר ַאת ׁ ָש ָעה לְ ַה ִּתיר לַ ֲעבוֹר
ַעל ִא ּיסּורִ ,אם הּוא עוֹ ֶ ׂ
שה זֹאת לְ ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִם ְּכ ֵדי לְ ַח ֵּזק ֶאת ַעם יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל.

רּובה ְ ּבגָ ִדים"
ו"מ ֶ ּ
ּוח" ְ
דַּ ף ז'" :כּ ֵֹהן ָמ ׁש ַ
יסּורֵ ,אין הּוא ֵמ ִביא ַח ָּטאת ְרגִ ילָ הֶ ,א ָ ּלא
ַּכ ֲא ׁ ֶשר כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ָע ַבר ַעל ִא ּ
"ח ַּטאת כּ ֵֹהן ָמ ׁ ִש ַיח" ׁ ֶש ּׁיֵש לָ ּה דִּ ינִ ים ְמי ָּוח ִדים ַה ְמפו ָֹר ִטים ְ ּב ַמ ֶּסכֶ ת זְ ָב ִחים.
ַ
יח"?
ַמהּו "כּ ֵֹהן ָמ ׁ ִש ַ
ַקּיָ מוֹ ת ׁ ְש ֵּתי ֶא ְפ ׁ ָשרּוּיוֹ ת לְ ַמנּ וֹ ת כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל:
ֶא ְפ ׁ ָשרּות ַא ַחת" :כּ ֵֹהן ָמ ׁש ַּוח"ְּ .כלו ַֹמר ,מו ׁ ְֹש ִחים ֶאת ַהכּ ֵֹהן ְ ּב ׁ ֶש ֶמן ַה ִּמ ׁ ְש ָחה
ׁ ֶש ָע ָ ׂ
שה מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנּו ,וְ ַעל ֵיְדי זֶ ה הּוא נִ ְהיֶ ה כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל.
ּובה ְ ּבגָ ִדים"ְּ .כלוֹ ַמרַ ,הכּ ֵֹהן לוֹ ֵב ׁש ֶאת ׁ ְשמוֹ נַ ת
"מר ֶ ּ
ֶא ְפ ׁ ָשרּות ׁ ְשנִ ּיָ הְ :
דוֹ
ג
ה
ן
ֹה
ע
ד
עוֹב
ל,
בוֹדה ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ,וְכָ ְך הּוא
כּ
ּ
וְ ֵ ֲ ָ
ִ ּבגְ ֵדי ַה ְּכה ָ ּּונה ׁ ֶשל ַה ֵ ַ ָ
ִמ ְת ַמ ֶ ּנה לְ כ ֵֹהן ָ ּגדוֹלּ ָ .ב ֶא ְפ ׁ ָשרּות ַה ּז ֹו ִה ׁ ְש ַּת ְּמ ׁשּוַ ,א ֲח ֵרי ׁ ֶש ִ ּנגְ נַ ז ׁ ֶש ֶמן ַה ִּמ ׁ ְש ָחה.

מתולדותיו
זאב ספיר
(נולד תר"ס-תשמ"ד)1984-1900 ,
זאב ספיר ז"ל היה יזם ,ממקימי
ממגורות התבואה בחיפה ויוזם הקמת
מלון "מרפא" בחמת גדר .ספיר נולד
ברוסיה ועלה לארץ בגיל  ,8לימים קיבל
משרה אצל הברון רוטשילד במושבה
ראש פינה ושם הקים משפחה .בשנת
תרפ"ו ( )1926עבר לחיפה והקים שם
ממגורות גדולות לתבואה ,שלימים
ייקראו "ממגורות דגון" .בשנת תש"ב
( )1942יזם ספיר את הקמת בית מלון
מרפא באל-חמה ,היום חמת גדר,
והשקיע בו סכומי עתק .המלון פעל
בהצלחה כשנתיים ,אך אז נאלץ ספיר
לעזוב את המקום בשל המתיחות בין
יהודים לערבים ,והמלון נשאר בידי
שותפו נדיף .אחרי
מלחמת ששת
הימים ביקש ספיר
לחזור למלון,
שנשמר ללא פגע
כל אותו הזמן ,אך
מינהל מקרקעי
ישראל החליט כי
זכויותיו במקום
זאב ספיר
אינן בתוקף.
wikipedia.orgwiki

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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מבצע ענבי זעם

"ענְ ֵבי זַ ַעם" נערך בדרום לבנון בתאריכים  11-27באפריל
מבצע ִ
 .1996הרקע למבצע היה ירי ממושך של קטיושות ורקטות בידי
ארגון חזבאללה לעבר יישובים ישראלים בצפון ,וכן התגברות פיגועי
ההתאבדות והפגיעות בחיילי צה"ל .בתגובה לכך החליטה הממשלה
לצאת למבצע ,במהלכו תקף חיל האוויר מטרות של חזבאללה
בבקעא ובביירות .בנוסף הופעלו כוחות תותחנים ,שריון וכוחות של
חיל הים ,וכן כוחות מיוחדים של צה"ל שפעלו בעומק לבנון במבצעים
חשאיים .מאות מטרות של החזבאללה
הופצצו בידי חיל האוויר והתותחנים ,חיל הים
הטיל הסגר ימי על חופי לבנון ,ותושבי דרום
לבנון נמלטו צפונה .במהלך המבצע המשיך
חזבאללה לירות קטיושות לעבר ישראל.
המבצע הסתיים בחתימת הסכם הבנות חדש
בין ישראל ,סוריה ולבנון.

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

א .מהן ׁ ְש ֵּתי ֶא ְפ ׁ ָשרּוּיוֹ ת לְ ַמנּוֹ ת כּ ֵֹהן
ָ ּגדוֹ ל?
ב .מהי "הוֹ ָר ַאת ׁ ָש ָעה"?
"ה ָח ֵצר ַה ֲח ָד ׁ ָשה"?
ג .מהי ֶ
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

מסוק מדגם בלק הוק מרחף מעל נגמ"ש במהלך מבצע
'ענבי זעם' (אוסף התצלומים הלאומי)OHAYON AVI ,

מי אני?

 .1שמי הפרטי – חיית טרף ,ושם משפחתי –
אבן יקרה .מי אני?

דבר תורה לשולחן שבת
הפרשה פותחת בפסוק" :וַ יְ ִהי ַ ּבּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִמינִ י ָק ָרא מ ׁ ֶֹשה לְ ַא ֲהרֹן ּולְ ָבנָ יו
ּולְ זִ ְקנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל".
על כך שאלו חז"ל שתי שאלות:
א .מהו אותו היום השמיני?
ב .מדוע היה צורך לקרוא גם לזקני ישראל  -הרי לכאורה מספיק
היה לקרוא רק למשה ולאהרון?
התשובה לשאלה הראשונה היא שלאחר שהוקם המשכן ,החלו שבעת
ימי המילואים ,בהם הקריבו משה ,אהרן ובניו קרבנות מיוחדים כדי לחנוך
את המשכן ולהיכנס לעבודתו .ביום השמיני ,לאחר שבעת ימים אלה,
נשלם סדר הקרבנות שהורה עליו ה' ,ואז ירדה אש מן השמים והתגלה
שה' שוכן במשכן .יום זה היה בראש חודש ניסן.
התשובה לשאלה השנייה היא שהקב"ה קרא לזקני ישראל כדי להודיע
להם שאהרון משמש ככהן גדול על פי רצונו ודבריו של הקב"ה בעצמו,
ושלא תעלה מחשבה בליבם שמא אהרון נכנס מעצמו בלי שנבחר לכך.

 .2המילה הראשונה בשמי היא מילה נרדפת
לכעס ,והמילה השנייה – מחיצה .מי אני?
 .3עשיתי עבירה ולא התחייבתי קרבן .מי אני?

! יש לי מושג | חמישה תשלומים
אדם שחובל בחברו במזיד ,חייב לשלם לו חמישה
תשלומים :נזק ,צער ,ריפוי ,שבת ובושת .סכום
התשלומים נקבע לפי מידת הפגיעה ושיקולים
אחרים .יש מצבים בהם חייב המזיק לשלם רק
חלק מהתשלומים.

 4מייסד ועורך :מאיר יעקבסון | מנהל חינוכי ועורך :אבי רט | יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן | בחסות חברת
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