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מבצע הראל
היה מבצע שערכה  הראל  מבצע 
חטיבת הראל של הפלמ"ח במלחמת 
השחרור, ומטרותיו היו להעביר שיירות 
לירושלים הנצורה,  ואספקה  מזון 
ולהעלות את חטיבת הראל לעיר. על 
המבצע פיקד יצחק רבין. הגדוד הרביעי 
של הפלמ"ח כבש את הכפר סאריס 
ששלט על הדרך לירושלים, ולמחרת 
יצאה שיירה של 227 משאיות ירושלים, 
העבירה לשם מטען וחזרה לתל אביב. 
לאחר מכן יצאה לירושלים שיירה נוספת 
שבה היו דוד בן-גוריון וכוחות חטיבת 
השיירה  את  תקפו  הערבים  הראל. 
שהתנהלה באיטיות והמטירו עליה אש 
תופת. לוחמי הגדוד הרביעי הגיעו למקום 
במשוריינים וחילצו את השיירה. שתי 
שיירות הראל, שכללו סך הכול כ-600 
משאיות, העבירו לירושלים מטענים 
חיוניים של מזון, תרופות, נשק ודלק 
שאיפשרו את עמידת העיר בשבועות 

הבאים שבהם הייתה נתונה במצור.

מן ההיסטוריה

מחסום ערבי בשער הגיא נגד שיירות יהודיות, 1948 
)Wikipedia(

סדר  קדשים | מסכת זבחים נ"א- נ"ז
פרשת שלח-לך | כ'- כ"ו בסיון )3-9 ליוני(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

ְנַין ָאב ף נ"א: ּבִ ּדַ

ָבר  ּתֹוָרה. ִמן ַהּדָ ָבר ַהְמפֹוָרׁש ּבַ ְלֶמֶדת ִמּדָ ּנִ ה ׁשֶ ָרׁשָ ְנַין ָאב" ִהיא ּדְ "ּבִ
ר  ל ַהּתֹוָרה ְלַקּצֵ ּה ׁשֶ ְרּכָ ּדַ ֵני ׁשֶ י ִמּפְ פֹוָרׁש ְלֵמִדים ִלְמקֹומֹות ֲאֵחִרים, ּכִ ַהּמְ
ּנּו ְלֵמִדים ְלָכל  ָמקֹום ֶאָחד ּוִמּמֶ ת ֶאת ַהֲהָלָכה ּבְ ְדָבֶריָה, ִהיא ְמָפֶרׁשֶ ּבִ
קֹום  ַהּמָ ְנַין ָאב" ׁשֶ ה זֹו "ּבִ קֹומֹות ַהּדֹוִמים. ָלֵכן קֹוְרִאים ִלְדָרׁשָ ַהּמְ
ֵּיׁש לֹו ְיָלִדים - ַהֲהָלכֹות  מֹו ָאב ׁשֶ ר ְוהּוא ּכְ ַהְמפֹוָרׁש הּוא ָהִעיּקָ

ּנּו. ּלֹוְמִדים ִמּמֶ ׁשֶ

סּוק  ֶרק ט"ו, ּפָ ר, ּפֶ ְדּבָ ּמִ ָמקֹום ֶאָחד אֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה )ּבַ ּדּוְגָמה ְלִבְנַין ָאב: ּבְ
ָכל ָמקֹום  ּבְ ִבְנַין ָאב, ׁשֶ אן ָלְמדּו ֲחַז"ל ּבְ את". ִמּכָ ָנָתּה ְלַחּטָ ת ׁשְ כ"ז(: ֵעז ּבַ

ָנה. ת ׁשָ ּתֹוָרה ְלַהְקִריב ֵעז, ָעֶליָה ִלְהיֹות ּבַ ֱאַמר ּבַ ּנֶ ׁשֶ

מן התלמוד
 סדר קדשים,

מסכת זבחים, דף נ"ג

הסבר: רבי לומד מהפסוק המופיע ביחזקאל לגבי 
האופן הראוי לתת בו את דם הקרבנות על גבי המזבח.

אפקה – הוציא אותה
מעיילינן – מכניסים
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ם נֹות ַהּדָ ע ַמּתְ ף נ"ב: ַאְרּבַ ּדַ

את  נֹות ַחּטַ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ַעל ָקְרּבְ ְלָמדֹות ּבְ ָמָרא ַהּנִ ָנה ּוַבּגְ ׁשְ ּמִ ּבַ
ים ּוַבּמֹוֲעִדים. י ֳחָדׁשִ ָראׁשֵ ִביִאים ּבְ ּמְ ִציּבּור ׁשֶ

ע ְמקֹומֹות -  ַאְרּבַ ַח ּבְ ְזּבֵ נֹות ָצִריְך ָלֵתת ַעל ַהּמִ ְרּבָ ל ַהּקָ ָמם ׁשֶ ִמּדָ
ְזֵרק,  ּמַ ם ּבַ ה: הּוא לֹוֵקַח ּדָ ַח, ְוָכְך ָהָיה ַהּכֵֹהן עֹוׂשֶ ְזּבֵ ע ַקְרנֹות ַהּמִ ַאְרּבַ ּבְ
ְזֵרק  ְזֵרק, מֹוִציא ֶאת ַהָּיד ִמן ַהּמַ ּמַ ע ָיִמין ּבַ ַח ְוטֹוֵבל ֶאת ֶאְצּבַ ְזּבֵ הֹוֵלְך ַלּמִ
י  ּתֵ ם, ְוָכְך הּוא ֵמִניַח ֶאת ׁשְ ּדָ ַבל ּבַ ּטָ ע ׁשֶ ל ָלֶאְצּבַ ּוַמְצִמיד ֶאת ָהֲאגּוּדָ
ם  עֹוָתיו ִעם ַהּדָ ַח, ְוגֹוֵרר ֶאת ֶאְצּבְ ְזּבֵ ְרנֹות ַהּמִ ֹראׁש ַאַחת ִמּקַ עֹות ּבְ ָהֶאְצּבָ
ְך  עֹו. ּכָ ֶאְצּבָ ם ּבְ ְגָמר ַהּדָ ּנִ ה, ַעד ׁשֶ ֶרן ְלִכיּוּון ָהִרְצּפָ ל ַהּקֶ ה ׁשֶ יּנָ ְלאֹוֶרְך ַהּפִ

ַח. ְזּבֵ ע ַקְרנֹות ַהּמִ ָכל ַאַחת ֵמַאְרּבַ ה ַהּכֵֹהן ּבְ עֹוׂשֶ

ם? נֹות ַהּדָ ע ַמּתְ ל ַאְרּבַ ַכח ְולֹא ָנַתן ֶאת ּכָ ין ִאם ַהּכֵֹהן ׁשָ ּוַמה ִּיְהֶיה ַהּדִ

ָנה  ם ַמּתָ ִדיֲעַבד ּגַ ַדף ל"ז, ַהִאם ּבְ ל ּבְ אי ּוֵבית ִהּלֵ ּמַ ית ׁשַ ָכְך ֶנְחְלקּו ּבֵ ּבְ
נֹות. י ַמּתָ ּתֵ ן אֹו ׁשְ ְרּבָ יָרה ֶאת ַהּקָ ַאַחת ַמְכׁשִ
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התלמוד הישראלי

"אמר רבי אבהו: מאי טעמא דרבי - דכתיב: 
וההראל ארבע אמות ומהאריאיל ולמעלה וגו'" 
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על המפה
קיבוץ הראל

קיבוץ הראל הוא קיבוץ מזרם הקיבוץ 
הארצי, הנמצא במחוז ירושלים ושייך 
למועצה האזורית מטה יהודה. הקיבוץ 
הוקם בשנת תש"ח )1948( על אדמות 
הכפר הערבי בית ג'יז, שתושביו נמלטו 
ממנו במהלך מלחמת העצמאות ולא 
הורשו לחזור. מייסדי היישוב היו יוצאי 
חטיבת הפלמ"ח הראל, שנלחמה 
על פריצת הדרך לירושלים ושחרור 
פרוזדור ירושלים במלחמת העצמאות. 
רוב המייסדים היו ישראלים משוחררי 
פלמ"ח, ומיעוטם היו עולים מפולין 
ומהונגריה. כיום גרים ביישוב למעלה 
מ-200 תושבים. הקיבוץ עוסק בייצור יין 
באמצעות יקב הנמצא בשטח הקיבוץ.

קיבוץ הראל
)Wikipedia, Avi1111 dr. avishai teicher(

בס"ד

סדר  קדשים | מסכת זבחים נ"ג- נ"ה

תּוחֹות ָלתֹות ּפְ ף נ"ה: ּדְ ּדַ

ֶפַתח  ְמָצאֹות ּבְ ּנִ ָלתֹות ׁשֶ ַהּדְ יד ׁשֶ ן ַחָּיִבים ְלַהְקּפִ ר ׁשֹוֲחִטים ָקְרּבָ ֲאׁשֶ ּכַ
ֵסֶפר ַוִּיְקָרא:  סּוק ּבְ תּוחֹות. ֲהָלָכה זֹו ְלֵמִדים ִמן ַהּפָ ְהֶייָנה ּפְ ַהֵהיָכל ּתִ

תּוַח. ַתח ֹאֶהל מֹוֵעד" - ַהֵהיָכל ָצִריְך ִלְהיֹות ּפָ ָחטֹו ּפֶ "ּוׁשְ

ָהב  ְכנּו ּבֹו ׁשּוְלַחן ַהּזָ ָ ּשׁ ָעִרים ּוְדָלתֹות ַלֵהיָכל, ׁשֶ ׁש ָהיּו ׁשְ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ּבְ
אֹוֶהל מֹוֵעד,  נֹוָרה ּבְ ּוְלָחן ְוַהּמְ ן ָהיּו ַהּשׁ ּכָ ׁשְ ּמִ הֹוָרה. ּבַ נֹוָרה ַהּטְ ְוַהּמְ
נֹות  חֹוט ָקְרּבָ ָאסּור ִלׁשְ ָלל ׁשֶ ן ֵיׁש ּכְ ּכָ ׁשְ ּמִ ָעִרים ּוְדָלתֹות. ּבַ ְולֹא ָהיּו לֹו ׁשְ
ן  ּכָ ׁשְ ֲהֵרי ֵהם ָנְדדּו ִעם ַהּמִ ן, ׁשֶ ּכָ ׁשְ ִוִּים ִסְּימּו ְלָהִקים ֶאת ַהּמִ ַהּלְ ִלְפֵני ׁשֶ
ָמקֹום ָחָדׁש ַעד  נֹות ּבְ ר ָהָיה ְלַהְקִריב ָקְרּבָ קֹום ְלָמקֹום, ְוִאי ֶאְפׁשָ ִמּמָ

יּלֹו. ן ַעל ּתִ ּכָ ׁשְ ֶהֱעִמידּו ֶאת ַהּמִ ׁשֶ

בֹוהֹות ָרנֹות ַהּגְ יַע ַהּכֵֹהן ַלּקְ ף נ"ג: ֵאיְך ִהּגִ ּדַ

בֹוהֹות ְמאֹוד? ַח ַהּגְ ְזּבֵ יַע ֶאל ַקְרנֹות ַהּמִ ִדּיּוק ָהָיה ַהּכֵֹהן ַמּגִ יַצד ּבְ ּכֵ

א  ַח ַעְצמֹו ֶאּלָ ְזּבֵ ס ַעל ַהּמִ ֶבׁש, ַאְך הּוא לֹא ִטיּפֵ ּכֶ ַהּכֵֹהן ָהָיה עֹוֶלה ּבַ
ַח  ְזּבֵ ל ַהּמִ ָהְיָתה ְסִביב ּכָ ִליָטה ׁשֶ ַעל ַה"ּסֹוֵבב". ַהּסֹוֵבב הּוא ִמין ּבְ
ר ָהָיה ָלֶלֶכת ָעֶליָה. ַהּכֵֹהן ָהַלְך ָעֶליָה ָסִביב ָסִביב ְוָכְך  ּגֹוַבּה, ְוֶאְפׁשָ ּבַ

ַח. ְזּבֵ ם ַעל ַקְרנֹות ַהּמִ הּוא ָנַתן ֶאת ַהּדָ

ם ִהְתִחיל ֶאת  ָ ְוָקא ְלַצד ָיִמין, ּוִמּשׁ ָנה ּדַ יַע ַהּכֵֹהן ַלּסֹוֵבב הּוא ּפָ ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
ֲחַז"ל ָלְמדּו  ֵני ׁשֶ ְוָקא ְלַצד ָיִמין? ִמּפְ ָנה ּדַ ַח. ַמּדּוַע ּפָ ְזּבֵ יּבּוב ְסִביב ַהּמִ ַהּסִ
לֹוַמר:  א ְלָיִמין". ּכְ ה פֹוֶנה, לֹא ִיְהיּו ֶאּלָ ַאּתָ יּנֹות ׁשֶ ל ּפִ סּוִקים: "ּכָ ִמן ַהּפְ
ל ִאם ִלְפנֹות ְלַצד ָיִמין  ָאָדם ָצִריְך ְלִהְסּתֹוֵבב אֹו ִלְפנֹות, ְוֵאין לֹו ֶהְבּדֵ ׁשֶ ּכְ

ֹמאל, ָעָליו ִלְפנֹות ְלַצד ָיִמין. אֹו ִלְפנֹות ְלַצד ׂשְ

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

ׁש ְקּדָ ְך ִנְמָצא ְמקֹום ַהּמִ ף נ"ד: ּכָ ּדַ

ן נּון, ֵהם לֹא ֵהִקימּו  ַע ּבִ ָרֵאל ִעם ְיהֹוׁשֻ ָרֵאל ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ֵני ִיׂשְ ר ִנְכְנסּו ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ
ר ָרצּו ִלְבנֹות  ֲאׁשֶ ּכַ ר ׁשֶ ְלמּוד ְמַסּפֵ ן. ַהּתַ ּכָ נּו ִמׁשְ א ּבָ ׁש, ֶאּלָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶאת ּבֵ
ּבֹו ָצִריְך ְלָהִקים אֹותֹו.  קֹום ׁשֶ ִדּיּוק ַהּמָ ׁש, לֹא ָיְדעּו ֵהיָכן ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶאת ּבֵ
ִעְנָין ֶזה, ְלָבֵרר ֵהיָכן ָצִריְך ְלָהִקים ֶאת  מּוֵאל ְוָעְסקּו ּבְ ִוד ּוׁשְ בּו ּדָ ָיׁשְ
ַע, ַהְמָתֵאר ֶאת  ֵסֶפר ְיהֹוׁשֻ ְפסּוֵקי ַהּתֹוָרה ְוַגם ּבְ ׁש. ֵהם ִעְּינּו ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ
ֵהם  ֶבט, ַעד ׁשֶ ֶבט ָוׁשֵ ל ׁשֵ ל ּכָ ָרֵאל ְוֶאת ֶחְלקֹו ׁשֶ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ בּולֹות ׁשֶ ַהּגְ

ׁש. ְקּדָ ית ַהּמִ ְסָקָנה ֵהיָכן ָצִריְך ִלְבנֹות ֶאת ּבֵ יעּו ַלּמַ ִהּגִ

קֹום ָהָראּוי ִלְבִנַּית  ֵדי ִלְמצֹוא ֶאת ַהּמָ ים ּכְ ים ַרּבִ יׁש ַמֲאַמּצִ ֶלְך ִהְקּדִ ִוד ַהּמֶ ּדָ
ֲעלֹות ְזכֹור  יר ַהּמַ ֶרק קל"ב: "ׁשִ ים, ּפֶ ְתִהּלִ ׁש, ְוֹכה הּוא ָאַמר ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ
יִתי ִאם ֶאֱעֶלה ַעל ֶעֶרׂש  ֹאֶהל ּבֵ ע… ִאם ָאֹבא ּבְ ּבַ ר ִנׁשְ ה' ְלָדִוד… ֲאׁשֶ
נּוָמה. ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום ַלה'  י ּתְ ַנת ְלֵעיָני ְלַעְפַעּפַ ן ׁשְ ְיצּוָעי. ִאם ֶאּתֵ
ֵביתֹו  ֵנס ָלגּור ּבְ הּוא לֹא ִיּכָ ע ׁשֶ ּבַ ֶלְך ִנׁשְ ִוד ַהּמֶ נֹות ַלֲאִביר ַיֲעֹקב" - ּדָ ּכָ ִמׁשְ

ׁש. ְקּדָ ִּיְמָצא ֶאת ְמקֹום ַהּמִ ַלִים, ַעד ׁשֶ ירּוׁשָ ּבִ ׁשֶ
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ית ַהֲחִליפֹות ף נ"ו: ּבֵ ּדַ

ית ַהֲחִליפֹות". ָמקֹום  ְקָרא "ּבֵ ּנִ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ר ָמקֹום ּבְ ַדף ֶזה ֻמְזּכָ ּבְ
ׁש. ְקּדָ ִניָסה ְלֵבית ַהּמִ ּכְ ָעַמד ּבַ ֶזה ָהָיה ֵחֶלק ֵמָהאּוָלם, ׁשֶ

ָהיּו ׁשֹוְמִרים ּבֹו ֶאת ַהֲחִליפֹות  ּום ׁשֶ ְך ִמּשׁ הּוא ִנְקָרא ּכָ ם ׁשֶ ְבּתֶ אּוַלי ֲחׁשַ
לֹוַמר  ה "ֲחָלִפים", ּכְ ּלָ מֹו נֹוֵבַע ֵמַהּמִ ה ׁשְ ל ַהּכֲֹהִנים; ֲאָבל ְלַמֲעׂשֵ ׁשֶ
ׁשּו  ּמְ ּתַ ֶהם ִהׁשְ יִנים ּבָ ּכִ ּבֹו ָהיּו ְמַאְכְסִנים ֶאת ַהּסַ ּום ׁשֶ ִחיָטה, ִמּשׁ יֵני ׁשְ ַסּכִ
ם  ְך ַעל ׁשֵ נֹות. ְלֵדָעה ַאֶחֶרת, הּוא ִנְקָרא ּכָ ְרּבָ ִחיַטת ַהּקָ ַהּכֲֹהִנים ִלׁשְ

ז ָהאּוָלם. ֶמְרּכַ ָהיּו ֶנֱעָרִכים ּבְ ָמרֹות ַהּכֲֹהִנים ׁשֶ ִחּלּוֵפי ִמׁשְ

ָהיּו  י ְיהּוָדה אֹוֵמר ׁשֶ ַרּבִ י יֹוִסי ּבְ אן? ַרּבֵ ית ַהֲחִליפֹות ּכָ ר ּבֵ ה ֻמְזּכָ ְוָלּמָ
ָהיּו ְמֻכָּוִנים מּול ָהֲעָזָרה;  ים, ׁשֶ ָתִחים ְקַטּנִ לֹוַמר ּפְ ים, ּכְ ׁשִ ּפְ ׁשְ ֵני ּפִ ּבֹו ׁשְ
ים  ים ַקּלִ ֹחט ָקָדׁשִ ים ְוִלׁשְ י ָקָדׁשִ ר ָקְדׁשֵ ׂשַ ר ֶלֱאֹכל ּבְ ּתָ ּמֻ ּום ׁשֶ ֹזאת ִמּשׁ
ַטח  ל ׁשֶ ב ּכָ לּו ֶנְחׁשַ ים ַהּלָ ׁשִ ּפְ ׁשְ ׁש, ּוְבֶאְמָצעּות ַהּפִ ְקּדָ ַתח ַהּמִ ַרק מּול ּפֶ
ר ֶלֱאֹכל  ׁש, ְוָכְך ִהְתַאְפׁשֵ ְקּדָ ַתח ַהּמִ ִאּלּו הּוא ִנְמָצא מּול ּפֶ ָהֶעְזָרה ּכְ

ֻכּלֹו. ֹחט ּבְ ְוִלׁשְ

מתולדותיו

שמואל גודר )גֹורֹודצקי(
)תרע"ז-תשמ"ט, 1917-1989(

שמואל גודר ז"ל  היה קצין צה"ל, 
 .7 ממפקדי חטיבת הראל וחטיבה 
גודר גויס לצבא האדום ולחם במלחמת 
העולם השנייה, ולאחר מכן שירת בצבא 
הפולני, וזכה ב-22 עיטורים ומדליות 
סובייטיים ופולנים. בתש"ז )1947( עלה 
לארץ והקים את הגדוד הראשון של 
מרגמות כבדות. במלחמת העצמאות 
פיקד על כוחות התותחנים בחזית 
הצפון. במלחמת סיני פיקד גודר על 
חטיבת הראל והוביל אותה להתקפה 
על המתחם המצרי המבוצר באום כתף. 
לאחר מלחמת סיני מונה גודר למפקד 
)1960( התמנה  27, ובתש"כ  חטיבה 
למפקד הגמ"ר )הגנה מרחבית( בפיקוד 
הג"א  כראש  כיהן  בהמשך  המרכז. 
במלחמת ששת הימים, כנשיא בית הדין 
הצבאי לערעורים, וכמזכירו הצבאי של 
נשיא המדינה אפרים קציר במלחמת 

יום כיפור.

בס"ד

סדר קדשים | מסכת זבחים נ"ו- נ"ז

ה" ְיָלה ַהּזֶ ּלַ ה - ּבַ ְיָלה ַהּזֶ ּלַ ף נ"ז: "ּבַ ּדַ

ן  ַמן ֲאִכיַלת ָקְרּבַ ּזְ ן ֲעַזְרָיה סֹוֵבר, ׁשֶ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרּבִ ף ַהּקֹוֶדם ָלַמְדנּו ׁשֶ ּדַ ּבַ
ִין  ַדף ֶזה ְמָבֵרר ִמּנַ ְלמּוד ּבְ ְיָלה, ְולֹא יֹוֵתר. ַהּתַ ַסח הּוא ַעד ֲחצֹות ַהּלַ ּפֶ
ה: ָרׁשָ הּוא ָלַמד אֹוָתּה ִמּדְ ה ׁשֶ ן ֲעַזְרָיה ֲהָלָכה זֹו, ּוְמַגּלֶ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ָלַמד ַרּבִ

מֹות: "ְוָאְכלּו ֶאת  ֵסֶפר ׁשְ ַסח ְמַצָּוה ַהּתֹוָרה ּבְ ן ּפֶ י ֲאִכיַלת ָקְרּבַ ְלַגּבֵ
ּבֹו  סּוק ׁשֶ ּפָ ה ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות ַעל ְמֹרִרים ֹיאְכֻלהּו". ּבַ ְיָלה ַהּזֶ ּלַ ר ּבַ ׂשָ ַהּבָ
י ְבֶאֶרץ  כֹוֵרי ִמְצַרִים, ֶנֱאַמר: "ְוָעַבְרּתִ הּוא ַיֲהרֹוג ֶאת ּבְ ה ׁשֶ ה' ָאַמר ְלֹמׁשֶ
י ֶאְלָעָזר  ֶאֶרץ ִמְצַרִים". ָאַמר ַרּבִ כֹור ּבְ יִתי ָכל ּבְ ה ְוִהּכֵ ְיָלה ַהּזֶ ּלַ ִמְצַרִים ּבַ
כֹורֹות ִהְתַרֵחׁש  ת ּבְ ַמּכַ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ה", ׁשֶ ְיָלה ַהּזֶ ּלַ ם ׁשֶ"ּבַ ׁשֵ ן ֲעַזְרָיה: ּכְ ּבֶ
ַסח הּוא  ן ּפֶ ֲאִכיַלת ָקְרּבַ ֱאַמר ּבַ ּנֶ ה" ׁשֶ ְיָלה ַהּזֶ ּלַ ְך "ּבַ ְיָלה, ּכָ ֲחצֹות ַהּלַ ּבַ

ְך ָאסּור ֶלֱאכֹול. ְיָלה ְוַאַחר ּכָ ֲחצֹות ַהּלַ ּבַ
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הקיפו את התשובות הנכונות:

1. מי גילו היכן צריך לבנות את בית המקדש?

א. משה ויהושע. ב. דוד ושמואל. ג. דוד 
ושלמה. ד. עזרא ונחמיה.

2. כמה קרנות היו למזבח?

א. ארבע. ב. שתיים. ג. שלוש. ד. חמש.

3. מי פיקד על מבצע הראל?

 א. דוד בן גוריון. ב. שמואל גורודצקי. 
ג. יצחק רבין. ד. אפרים קציר.

4. מה זה "בניין אב"?

א. בניין מרכזי בקיבוץ הראל. ב. בית אבות. 
ג. מבצע לכיבוש הנגב. ד. דרשה הנלמדת 

מהתורה.

בס"ד

סדר  קדשים | מסכת זבחים נ"א- נ"ז

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

יש הבדל גדול בין אדם שמגיע לארץ אחרת כתייר בשביל לטייל, לבין 
אדם שמגיע לארץ אחרת בשביל לרגל. התייר מחפש לראות את הדברים 
היפים והטובים בארץ החדשה לה הגיע, אבל המרגל מחפש למצוא את 
החסרונות והדברים הרעים שיש בארץ. משה רבנו שולח את האנשים 
לתור את הארץ- "וישלח אותם משה לתור את הארץ"- להיות כמו תיירים 
המחפשים את הטוב, אבל האנשים בחרו דווקא להיות מרגלים-"ַוָּיֹבאּו 
לּו ֹאָתּה"- ולכן ראו דווקא את הדברים הרעים שבה. ּכֹל ַוְיַרּגְ ַעד ַנַחל ֶאׁשְ
פעמים רבות, מה שאנחנו רואים בעיניים שלנו תלוי במה שאנחנו 
מחפשים. אם נהיה כתיירים המחפשים טוב- נראה טוב, ואם חס ושלום 

נהיה כמרגלים המחפשים רע- נמצא דווקא אותו.

ַמן  ּזְ ן ֲעַזְרָיה ׁשֶ י ֶאְלָעָזר ּבֶ כיצד לומד ַרּבִ א. 
ַסח הּוא ַעד ֲחצֹות  ן ּפֶ ֲאִכיַלת ָקְרּבַ

ְיָלה? ַהּלַ

ָחטֹו  מה לומד התלמוד מהפסוק "ּוׁשְ ב. 
ַתח אֶֹהל מֹוֵעד"? ּפֶ

יּנֹות  ל ּפִ מה למדו חז"ל מהמשפט: "ּכָ ג. 
א ְלָיִמין"? ה פֹוֶנה, לֹא ִיְהיּו ֶאּלָ ַאּתָ ׁשֶ

דבר תורה לשולחן שבת

70

2013/תשע״ד
הרב עובדיה יוסף זצ״ל

הרב עובדיה יוסף זצ"ל )תרפ"א-תשע"ד, 1920-2013( היה מגדולי 
הרבנים והפוסקים בני זמננו. הרב שנולד בבגדאד ועלה עם משפחתו 
לארץ בגיל 4, כיהן כרב הראשי לישראל "הראשון לציון", וכנשיא מועצת 
חכמי התורה של מפלגת ש"ס. מגיל צעיר בלט בכישרונו בלימוד 
התורה, והיה בעל בקיאות עצומה בכל חלקי התורה, עד שזכה בפי 

רבים לתואר הכבוד "מרן". חיבר ספרים 
וחיבורים תורניים רבים, שבמרכזם ספרי 
"יביע אומר" ו"יחווה דעת". כמו כן, היה 
ידוע בדרשותיו שניתנו מדי מוצאי שבת 
בשכונת הבוכרים בירושלים ושודרו בלוויין. 
פעל "להחזיר עטרה ליושנה" – חיזוק 
הזהות הדתית-ספרדית וקבלת השולחן 
ערוך כפוסק מחייב לכל בני ארץ ישראל. 
בהלווייתו השתתפו מאות אלפי אנשים 

שבאו לכבד את דמותו וזכרו.

שנה למדינת ישראל

)Wikipedia, Alloni( הרב עובדיה יוסף זצ"ל

שאלון אמריקאי

לפי ההלכה אסור לקבל שכר על עבודה שנעשתה בשבת, גם אם זו 
עבודה שמותר לעשותה בשבת, כמו שמירה על ילדים, חזנות, מלצרות 
וכדו'. הדרך לשלם למי שעובד בשבת היא באמצעות "הבלעה" – 
באופן שאותו אדם יעבוד קצת גם ביום חול, ויקבל את שכרו על אותה 

עבודה, כשבאותו שכר כלול גם שכר העבודה שעבד בשבת.

יש לי מושג | שכר שבת !

*בפיקוח רואה חשבון

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 
talmudisraeli@medison.co.il :בשעות הצהרים

הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו 
בדף הפייסבוק של התלמוד הישראלי.
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