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דַּ ף כ"אּ ְ :כתוֹ ֶבת ַק ֲע ַקע
יסּור ְּכתוֹ ֶבת ַק ֲע ַקע.
ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ַה ִ ּנלְ ֶמ ֶדת ְ ּב ַדף זֶ ה ְמלַ ֶּמ ֶדת ַעל ִא ּ
"ּוכת ֶֹבת ַק ֲע ַקע ל ֹא ִת ְּתנּו בָּ ֶכם ֲאנִ י ה'".
ְ ּב ֵס ֶפר וַ ּיִ ְק ָרא נִ כְ ָּתבְ :
ֵּכ ַיצד עוֹ ִ ׂ
שים ְּכתוֹ ֶבת ַק ֲע ַקע?
ְ
יוֹ ְצ ִרים ְ ׂ
ש ִר ָיטה ָ ּבעוֹ ר ַּומ ְחדִּ ִירים ֶצ ַבע לְ תוֹ ך ַה ּ ְ ׂ
ש ִר ָיטהַ .א ֲח ֵרי ׁ ֶש ַה ּ ְ ׂ
ש ִר ָיטה
ימה ָהעוֹ ר נוֹ ָתר ָצב ַּוע .זוֹ ִהי ְּכתוֹ ֶבת ַק ֲע ַקע.
ַמ ְחלִ ָ
ָה ַר ְמבַּ "ם בְּ ִהלְ כוֹ ת ֲעבוֹ ַדת כּ וֹ ָכ ִבים כּ וֹ ֵתב ׁ ֶשעוֹ ְב ֵדי ַהכּ וֹ ָכ ִבים נָ ֲהגּו
קּועים ׁ ֶשל ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ְ ּכ ֵדי לְ ַה ְראוֹ ת ׁ ֶש ֵהם
לַ ֲעשׂ וֹ ת ַעל ַע ְצ ָמם ַק ֲע ִ
עוֹ ְב ִדים לַ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה.
ִמי ׁ ֶשעוֹ ֶ ׂ
שה ְּכתוֹ ֶבת ַק ֲע ַקע ְ ּב ֵמזִ יד ,עוֹ נְ ׁשוֹ ַמלְ קוֹ תַ .ה ִאם יִ ָּתכֵ ן ׁ ֶש ְּל ָא ָדם
ִּת ְהיֶ ה ְּכתוֹ ֶבת ַק ֲע ַקע וְ הּוא ל ֹא יִ לְ ֶקה?
ישהּו ַא ֵחר ָע ָ ׂ
תוֹבת ַה ַ ּק ֲע ַקעַ ,א ְך הּוא ַע ְצמוֹ ל ֹא
ָאכֵ ן ֵּכןִ ,אם ִמ ׁ ֶ
שה לוֹ ֶאת ְּכ ֶ
ָעזַ ר לוֹ ִ ּב ְמא ָּומהּ ְ .ב ִמ ְק ֶרה זֶ ה ָה ִא ׁיש ׁ ֶש ָע ָ ׂ
שה ֶאת ְּכתוֹ ֶבת ַה ַ ּק ֲע ַקע לוֹ ֶקה,
ַא ְך ָה ִא ׁיש ׁ ֶש ַעל ְ ּב ָ ׂ
שרוֹ ָעשּׂו ֶאת ְּכתוֹ ֶבת ַה ַ ּק ֲע ַקע ֵאינוֹ לוֹ ֶקה.

דַּ ף כ"בַ :א ְר ָ ּב ִעים אוֹ ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים וָ ֵת ׁ ַשע?
ַה ּתוֹ ָרה ְמ ַצּוָה לָ ֵתת ַא ְר ָ ּב ִעים ַמלְ קוֹ תַּ ,כ ֶ ּנ ֱא ַמר ַ ּב ּ ָפסּוק ְ ּב ֵס ֶפר דְּ ָב ִרים:
יַכנּ ּו".
"א ְרבָּ ִעים ֶּ
ַ
"כ ָּמה ַמלְ ִקים אוֹ תוֹ?
ַאף ַעל ּ ִפי כֵ ןַ ,ה ִּמ ׁ ְשנָ ה ַה ִ ּנלְ ֶמ ֶדת ְ ּב ַדף זֶ ה קוֹ ַב ַעתַּ :
ַא ְר ָ ּב ִעים ָח ֵסר ַא ַחת"ְּ ,כלו ַֹמרַ :א ְר ָ ּב ִעים ַמלְ קוֹ ת ּ ָפחוֹ ת ַא ַחת = ַ .39מדּ ַּוע?
ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ַמ ְס ִ ּב ָירה ׁ ֶש ַ ּב ּ ָפסּוק לִ ְפנֵ י כֵ ן ָּכתּוב "וְ ִה ּ ִפילוֹ ַה ּׁש ֵֹפט וְ ִה ָּכהּו לְ ָפנָ יו
ילים
ְּכ ֵדי ִר ׁ ְש ָעתוֹ ְ ּב ִמ ְס ּ ָפר"ֲ .חזַ "ל דָּ ְר ׁשּו ִּכי ַה ּתוֹ ָרה ִה ְס ִמיכָ ה ֶאת ַה ִּמ ִּ
יעה
"בְּ ִמ ְס ּ ָפר ַ -א ְר ָ ּב ִעים"ְּ ,כ ֵדי לְ לַ ְּמ ֵדנּו ׁ ֶשּיֵ ׁש לָ ֵתת ַּכ ּמּות ַמלְ קוֹ ת ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ָ
ַעד ִמ ְס ּ ַפר ַא ְר ָ ּב ִעים.

גם אנחנו
סיימנו מסכת
מכות!

talmudi

התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר נזיקין,
מסכת מכות ,דף כ״ד

"בא מיכה והעמידן על שלוש ,דכתיב" :הגיד לך אדם
מה טוב ומה ה' דורש ממך ,כי אם עשות משפט
ואהבת חסד והצנע לכת עם אלקיך" .עשות משפט -
זה הדין .אהבת חסד  -זה גמילות חסדים .הצנע לכת -
זה הוצאת המת והכנסת כלה"( .מסכת מכות ,דף כ"ד)
בתר – אחרי
אזלי – הולכים

הסבר :מיכה הנביא קבע ששלושת העיקרים
החשובים של היהדות הם עשיית משפט ,אהבת
חסד וצניעות הליכות.

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 ( )1913על 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
הגיעו לתפקידים
חשובים בעשייה
הישראלית,
בפוליטיקה,
בביטחון,
באקדמיה
ובתחומים
נוספים.
כיפת מבנה בניין הכיתות התיכוניות בהדר
הכרמל .הכיפה מופיעה בסמל בית הספר
()Wikipedia, Deror avi
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רּוח ַה ּקוֹ ֶד ׁש ְ ּב ֵבית ַהדִּ ין
דַּ ף כ"גַ :
ַה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ּ ֵפר לָ נּו ַעל ָ ּב ֵּתי דִּ ינִ ים ׁ ֶשר ַּוח ַה ּקו ֶֹד ׁש הו ִֹפ ָיעה ָ ּב ֶהם וְהו ִֹד ָיעה
צוֹד ִקים.
ׁ ֶשדִּ ְב ֵרי ַהדַּ ּיָ ן ְ
נְ ַס ּ ֵפר ַעל ׁ ְשנַ יִ ם ֵמ ֶהם:
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ִ ּב ְּיק ׁשּו ִמ ּׁ ְשמ ֵּואל ַה ָ ּנ ִביא ׁ ֶשּיַ ְמלִ יך ֲעלֵ ֶיהם ֶמלֶ ְךָ ,א ַסף
ׁ ְשמ ֵּואל ֶאת ָּכל ָה ָעם וְ ָא ַמר לָ ֶהםַ :א ֶּתם ֵע ִדים ׁ ֶשלּ ֹא לָ ַק ְח ִּתי ֵמ ִא ׁיש
(שמ ֵּואל א'ֶ ּ ,פ ֶרק י"ב):
ִמ ֶּכם ָממוֹ ן וְ ל ֹא ׁשוֹ ַחדְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ַה ּ ָפסּוק ְמ ָת ֵאר ׁ ְ
כ
ה
צ
מ
ֹא
ל
י
אתם ְ ּב ִיָדי
ּ
"וַ ּי ֶ
ְ ָ ֶ
ֹאמר ֲאלֵ ֶיהם ֵעד ה' ָ ּבכֶ ם וְ ֵעד ְמ ׁ ִשיחוֹ ַהּיוֹ ם ַה ֶּז ִ
ְמא ָּומה"ַּ .ומה ֵה ׁ ִשיבּו ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ֹאמר ֵעד"ְּ .ת ׁש ָּוב ָתם ׁ ֶשל ְ ּבנֵ י
ש ָר ֵאל? "וַ ּי ֶ
יִ ְ ׂ
ֹאמרּו"ִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשלּ ֹא ֵהם
ש ָר ֵאל נִ כְ ְּת ָבה ִ ּבלְ ׁשוֹ ן יָ ִחיד" ,וַ ּי ֶ
ֹאמר" ִ ּב ְמקוֹ ם "וַ ּי ְ
יעה בְּ ֵבית דִּ ינוֹ וְ ֵה ִע ָידה ׁ ֶשהּוא צוֹ ֵדק,
רּוח ַה ּקוֹ ֶד ׁש הוֹ ִפ ָ
ֵה ׁ ִשיבּוֶ ,א ָ ּלא ַ
ׁ ֶש ִּמּיָ ָמיו ל ֹא לָ ַקח ָממוֹ ן ֵמ ִא ׁיש.
ְ
הוֹפיעּו ְ ּב ָפנָ יו
ִמ ְק ֶרה ָ
נוֹסף ֵא ַרע ְ ּב ֵבית דִּ ינוֹ ׁ ֶשל ׁ ְשלֹמֹה ַה ֶּמלֶ ךַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ִ
ׁ ְש ֵּתי נָ ׁ ִשים ִעם ִּתינוֹק וְכָ ל ַא ַחת ָט ֲענָ ה ׁ ֶש ַה ִּתינוֹק ׁ ַשּיָ ְך לָ ּהְ ׁ .שלֹמֹה ַה ֶּמלֶ ךְ
יש ָרה
ִ ּג ָ ּ
ילה ְ ּבחוֹ כְ ָמתוֹ ִמי ָה ֵאם ָה ֲא ִמ ִּיתיתַ ,וְא ַחר ָּכ ְך יָ ְצ ָאה ַ ּבת קוֹ ל ִוְא ּׁ ְ
"היא ִא ּמוֹ ".
ֶאת דְּ ָב ָריוִ :

יבא
דַּ ף כ"דְ :צחוֹ קוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
יע ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ׁ ֶש ֵא ַרע לְ ַא ַחר ח ְּור ַ ּבן
ַ ּבדַּ ף ָה ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶשל ַמ ֶּסכֶ ת ַמכּ וֹ ת מוֹ ִפ ַ
ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַה ּׁ ֵשנִ י.
יְהוֹש ַע
יוֹם ֶא ָחד ָהלְ כּו ַה ַּת ָ ּנ ִאים ַר ָ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאלַ ,ר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָהַ ,ר ִ ּבי ׁ ֻ
רוֹמי ,קוֹ לוֹ ת ׁ ֶשל
וְ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ,וְ ׁ ָש ְמעּו ֵמ ָרחוֹ ק קוֹ לוֹ ת ׁ ֶשעוֹ לִ ים ֵמ ַאנְ ׁ ֵשי ִ
יבא ָצ ַחק.
ַחּיִ ים ְרגִ ילִ יםְ ׁ ,שלֵ וִים ְּומא ּׁ ָּוש ִרים .בָּ כּו ַה ַּת ָּנ ִאים וְ ִאלּ ּו ַרבִּ י ֲע ִק ָ
ׁ ְש ֵאלּוהּו ִ ּב ְת ִמ ָיההַ :מדּ ַּוע ַא ָּתה צוֹ ֵחק? ָא ַמר לָ ֶהםַּ :ומדּ ַּוע ַא ֶּתם בּ וֹ כִ ים?
בוֹדה זָ ָרה יוֹ ׁ ְש ִבים ֶ ּב ַטח וְ ַה ׁ ְש ֵקטִ ,וְאילּ ּו ָאנּו ֵ ּבית
ָא ְמרּו לוֹ ַ :ה ָ ּללּו עוֹ ְב ֵדי ֲע ָ
ִמ ְקדָּ ׁ ֵשנּו ָ ׂ
שרּוף ָ ּב ֵא ׁש ,וְ ל ֹא נִ ְב ֶּכה?
ָא ַמר לָ ֶהם ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא :דַּ ָוְקא ִ ּבגְ לַ ל ׁ ֶש ֵהם ַחּיִ ים ְ ּב ׁ ַשלְ וָה ֲאנִ י ָ ׂ
ש ֵמ ַח ,וְ הּוא
ִה ְס ִ ּבירִ :אם ֲא ִפילּ ּו לִ ְר ׁ ָש ִעים ָ ּכ ֵאלּ ּו ַה ָ ּקבָּ "ה ַמ ֲענִ יק ָשׂ ָכר ַעל ִמ ְצווֹ ת
ׁ ֶש ָעשׂ ּוָ ,אנּו ַרק יְ כוֹ לִ ים לְ ָת ֵאר לְ ַע ְצ ֵמנּו ֶאת ַה ּ ָ ׂ
ש ָכר ֶה ָעצּום ׁ ֶשּיְ ַקבְּ לּו
אוֹ ָתם ֵאלּ ּו ׁ ֶש ְּמ ַקּיְ ִמים ֶאת ְרצוֹ ן ַהבּ וֹ ֵרא יִ ְתבָּ ֵר ְך.

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
דמותו .בשנת תש"ח (  )1948פרש
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 ( )1954זכה
בפרס ישראל בתחום החינוך.

ד"ר ארתור בירם)Wikipedia( 1928 ,

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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ַמ ֶּסכֶ ת ׁ ְשבּועוֹ ת
דַּ ף ב'ֵ :ס ֶדר ַה ַּמ ֶּסכְ ּתוֹ ת
עוֹס ֶקת ְ ּבסּוגֵ י ַה ּׁ ְשבּועוֹת ַה ּׁשוֹ נִ יםֵ ,א ְיך ְמ ַק ְ ּבלִ ים ׁ ְשב ָּועה,
ַמ ֶּסכֶ ת ׁ ְשבּועוֹת ֶ
ַמה דִּ ינוֹ ׁ ֶשל ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַ ּבע ׁ ְשב ַּועת ׁ ֶש ֶקרַּ ,ומה דִּ ינוֹ ׁ ֶשל ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַ ּבע ָוְע ַבר
ַעל ׁ ְשב ָּועתוַֹ .ה ַּתלְ מּוד ׁש ֵוֹאלַ :מדּ ַּוע סּודְּ ָרה ַמ ֶּסכֶ ת ׁ ְשבּועוֹת ַא ֲח ֵרי ַמ ֶּסכֶ ת
ַמכּ וֹת? ֵּומ ׁ ִשיבִ :מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְ ּב ׁ ִשלְ ֵהי ַמ ֶּסכֶ ת ַמכּ וֹת נִ לְ ְמ ָדה ַה ֲהלָ כָ ה ַה ָ ּב ָאה:
ֹאשכֶ ם וְ ל ֹא ַת ׁ ְש ִחית ֵאת
ַה ּת ָוֹרה ְ ּב ֵס ֶפר ְ
וַּיִק ָרא ְמ ַצּוָה" :ל ֹא ַת ִּקפּו ּ ְפ ַאת ר ׁ ְ
ּ ְפ ַאת זְ ָקנֶ ָך" ָ -אסּור לְ גַ ֵ ּל ַח ְ ּב ַת ַער ֶאת ְמקוֹם ַה ּ ֵפאוֹת ָוְאסּור לְ גַ ֵ ּל ַח ְ ּב ַת ַער
ֶאת ַה ָּז ָקן .נָ ִ ׂ
"פ ַאת
ֹאשכֶ ם"ְ ּ ,
"פ ַאת ר ׁ ְ
שים לֵ ב ׁ ֶש ַה ּת ָוֹרה כּ ֶוֹת ֶבת ִ ּבלְ ׁשוֹן ִיָחידְ ּ :
עוֹבר ׁ ְשנֵ י ִא ּיס ִּורים ִ -א ּיסּור ַעל
אוֹתיו ֵ
זְ ָקנֶ ָך"ַ ,וְאף ַעל ּ ִפי כֵ ן ַה ְמגַ ֵ ּל ַח ֶאת ּ ְפ ָ
ישה ִא ּיס ִּורים ְ ׁ -ש ֵּתי לְ ָחיַיִם ֶעלְ יוֹנוֹת,
ָּכל ּ ֵפ ָאהַ ,וְה ְמגַ ֵ ּל ַח ֶאת זְ ָקנוֹ ֵ
עוֹבר ֲח ִמ ּׁ ָ
ְ
ׁ ְש ֵּתי לְ ָח ַייִם ַּת ְח ּתוֹנוֹת ו ְַה ַּסנְ ֵטר .לָ כֵ ן ָק ַבע עו ֵֹרך ַה ִּמ ׁ ְשנָ יוֹת ַר ִ ּבי ְיה ָּודה ַה ָ ּנ ִ ׂ
שיא
ֶאת ַמ ֶּסכֶ ת ׁ ְשבּועוֹת ַא ֲח ֵרי ַמ ֶּסכֶ ת ַמכּ וֹתִּ ,כי ַ ּגם ַמ ֶּסכֶ ת ׁ ְשבּועוֹת ּפ ַוֹת ַחת
יֶשנָ ן
ַ ּב ִיְד ָיעה ׁ ֶש ַ ּב ּת ָוֹרה ְּכתּובוֹת ַרק ׁ ְש ֵּתי צּורוֹת ׁ ֶשל ׁ ְשב ָּועהַ ,א ְך ֶ ּב ֱא ֶמת ׁ ְ
ַא ְר ַ ּבע צּורוֹת ׁ ֶשל ׁ ְשב ָּועה.

צּורת ִסידּ ּור ַה ִּמ ׁ ְשנָ יוֹ ת
דַּ ף ג'ַ :
ַה ּפ ֵוֹת ַח ֶאת ַהדַּ ף ָה ִר ׁ
אשוֹן ׁ ֶשל ַמ ֶּסכֶ ת ׁ ְשבּועוֹת ָ ּבט ַּוח ׁ ֶש ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה
ְ
ׁ ֶשל ַה ַּמ ֶּסכֶ ת ַּת ֲעסוֹק ְ ּב ִדינֵ י ׁ ְשבּוע ֹותַ ,אך לְ ַה ְפ ָּת ָעת ֹו ָה ַר ָ ּבה הּוא ְמגַ ֶ ּלה ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְשנֵ י
ַה ּ ְפ ָר ִקים ָה ִר ׁ
אש ֹונִ ים ׁ ֶשל ַה ַּמ ֶּסכֶ תַ ,ה ִּמ ׁ ְשנָ יוֹת עו ְֹסקוֹת ִ ּב ְד ָב ִרים ׁשוֹנִים לַ ֲחל ִּוטין.
ְ
ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ַמזְ ִּכ ָירה ִיְד ָיעה ְק ָצ ָרה לְ גַ ֵ ּבי ׁ ְשבּועוֹתַ ,וְא ַחר ָּכך ִהיא
מוֹ נָ ה ְר ׁ ִש ָימה ֲאר ָּּוכה ׁ ֶשל ִמ ְצווֹת ִוְדינִ ים ׁ ֶש ֵאין ֵ ּבינֵ ֶיהם ָּכל ֶק ׁ ֶשר לִ ׁ ְשב ָּועה.
תּובים ׁ ְשנֵ י סּוגֵ י ׁ ְשבּועוֹתָ :א ָדם ׁ ֶש ִּנ ׁ ְשבַּ ע
ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ְמ ַצּיֶ נֶ ת ִ ּכי בַּ ּת ָוֹרה ְ ּכ ִ
ְ
לַ ֲעשׂ וֹת ַמ ּׁ ֶשהּוָ ,וְא ָדם ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַ ּבע ׁ ֶשלּ ֹא לַ ֲעשׂוֹת ַמ ּׁ ֶשהּוַ ,אך ֶ ּב ֱא ֶמת ׁיֵש עוֹד
וְא ָדם ׁ ֶש ִּנ ׁ ְשבַּ ע
ׁ ְשנֵ י סּוגֵ י ׁ ְשבּועוֹתָ :א ָדם ׁ ֶש ִּנ ׁ ְשבַּ ע ׁ ֶש ָע ָשׂ ה בֶּ ָע ָבר ַמ ּׁ ֶשהּוָ ,
ׁ ֶשלּ ֹא ָע ָשׂ ה בֶּ ָע ָבר ַמ ּׁ ֶשהּוַ .א ַחר ָּכ ְך ְמ ַצּיֶנֶ ת ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ׁ ֶש ַ ּגם ְ ּב ִדינֵ י ט ְּומ ָאה,
וְיֶשנָ ם
פוֹר ׁש ׁ ְ
ְ ּב ִדינֵ י ׁ ַש ָ ּבת ְּוב ִדינֵ י נְ גָ ִעים ׁ ְיֶשנָ ם דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ְּכת ִּובים ַ ּב ּת ָוֹרה ִ ּב ְמ ָ
עוֹב ֶרת לַ ֲעסוֹק ְ ּב ִדינֵ י ט ְּומ ָאה ַּוב ָ ּק ְר ָ ּבנוֹת
ׁ ֶש ֵאינָ ם ְּכת ִּוביםִּ ,ומ ָּכאן ֵוְאילֵ ְך ִהיא ֶ
ילב ְ ּב ְ
ׁ ֶש ַּמ ְק ִר ִיבים ֲעלֵ ֶיהםִ .סיכּ ּוםַ :ר ִ ּבי יְ ה ָּודה ַה ָ ּנ ִ ׂ
תוֹך ַה ִּמ ׁ ְשנָ יוֹת ָק ְב ֵצי
שיא ׁ ִש ֵ ּ
עוֹסקוֹת ְ ּב ִענְ יַן ַה ַּמ ֶּסכֶ ת.
ֲהלָ כוֹת ַהדּ וֹמוֹת זוֹ לָ זוַֹ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינָ ן ְ

מן ההיסטוריה
מלחמת השפות
"מלחמת השפות" הוא כינויה של
סערה ציבורית שהתרחשה בארץ
בשנת תרע"ג ( )1913סביב 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
שתמכו דווקא ביידיש .המחלוקת
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.

יטּוי
בּועת ִ ּב ּ
דַּ ף ד'ְ ׁ :ש ַ
בּועה:
יֵ ׁש ַא ְרבָּ ָעה סּוגִ ים ִע ָ ּ
יק ִרּיִ ים ׁ ֶשל ׁ ְש ָ
בּועת
בּועת בִּ ּ
אְ ׁ .ש ַ
בּועת ָה ֵעדּות .דְ ׁ .ש ַ
בּועת ׁ ָשוְ א .גְ ׁ .ש ַ
יטּוי .בְ ׁ .ש ַ
יטּוי".
ַה ּ ִפ ָ ּ
בּועת בִּ ּ
"ש ַ
יקדוֹ ןּ ְ .ב ַמ ֲא ָמר זֶ ה נִ לְ ַמד ַמ ִהי ׁ ְ
ׁ
ת
בּוע
בּועת ׁ ֶש ֶקר.
ש
יא
ה
ּוי
יט
ְ ַ
ׁ ְש ַ בִּ ּ ִ
ׁ ְשב ַּועת ׁ ֶש ֶקר ִהיא ׁ ְשב ָּועה ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַ ּבע ָא ָדם לְ ַע ְצמוֹ ,לְ ָמ ׁ ָשלֲ :אנִ י נִ ׁ ְש ָ ּבע ׁ ֶש ַהּיוֹם
ֶא ַּסע לִ יר ׁ ָּושלַ יִם ,אוֹ ֲאנִ י נִ ׁ ְש ָ ּבע ׁ ֶש ַהּיוֹם ל ֹא ֶא ַּסע לִ יר ׁ ָּושלַ יִםִ .אם הּוא ָע ַבר
וְיוֹרד.
ַעל ׁ ְשב ָּועתוָֹּ ,כ ְך דִּ ינוֹּ ְ :ב ֵמזִ יד ַ -חּיָב ַמלְ קוֹתְּ ,וב ׁשוֹ גֵ ג ַ -חּיָב ָק ְר ַ ּבן עוֹ לֶ ה ֵ
"שב ַּועת ִ ּב ּיטּוי"? ַעל ׁ ֵשם ַה ּ ָפסּוק ְ ּב ֵס ֶפר
ַּומדּ ַּוע ַ ּב ַּתלְ מּוד ִהיא ְמכ ָ ּּונה ׁ ְ
עוֹסק ִ ּב ׁ ְשב ָּועה זוֹ " :אוֹ נֶ ֶפ ׁש ִּכי ִת ּׁ ָש ַבע לְ ַב ֵּטא ִב ְ ׂ
ש ָפ ַתיִ ם".
וַ ּיִ ְק ָרא ָה ֵ

המלחמה על השפה העברית
()The National Library of Israel collection
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שנה למדינת ישראל

/1965תשכ״ה

/1965תשכ"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 ( .)1957עוד במצרים התחילו מגעיו עם המוסד
הישראלי ,ובשנת תש"כ ( )1960הוכשר 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
אלי כהן ()Wikipedia
הגדול במלחמה.

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

יטּוי?
בּועת ִ ּב ּ
א .מהי ׁ ְש ַ
יבא צחק כאשר
ב .מדוע ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
כולם בכו?
ג .מהו הסברו של ָה ַר ְמ ַ ּב"ם לאיסור
קּועים בגוף?
התורה לַ ֲעשׂ וֹ ת ַק ֲע ִ
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.
*בפיקוח רואה חשבון

דבר תורה לשולחן שבת
כאשר ניגשים בני משפחתו של יעקב להשתחוות לעשו ,נאמר" :וַ ִּת ַ ּג ׁ ְשן ָ
יה וַ ּיִ ׁ ְש ַּת ֲחוּו
ַה ּׁ ְש ָפחוֹ ת ֵה ָּנה וְ יַ לְ ֵד ֶ
יהן וַ ִּת ׁ ְש ַּת ֲחוֶ יןָ .וַ ִּת ַ ּג ׁש ַ ּגם לֵ ָאה וִ ילָ ֶד ָ
וְ ַא ַחר נִ ַ ּג ׁש יוֹ ֵסף וְ ָר ֵחל וַ ּיִ ׁ ְש ַּת ֲחוּו".
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
"בן ּפ ָֹרת יוֹ ֵסף ֵ ּבן ּפ ָֹרת ֲעלֵ י ָעיִ ן" (בראשית מ"ט)
אביוּ ֵ :

! יש לי מושג | צניעות

מה התשובה?
מצא את התשובות במפגש השבועי:
 .1הסיסמא שלי היא "והצנע לכת"
 .2החלטנו שבמוסדות שלנו ילמדו בגרמנית
 .3צחקתי כששמעתי את הקולות מהעיר רומי
 .4רוח הקודש העידה עלי שלא לקחתי ממון מאיש
 .5גיליתי מי היא ִאמו האמיתית של התינוק

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.
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