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מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר נזיקין | מסכת שבועות ה' -י"א
פרשת וישב | ט"ו -כ"א בכסלו ( 3-9לדצמבר)

טּומ ַאת ִמ ְקדָּ ׁש
דַּ ף ה'ְ :
ַה ַּתלְ מּוד דָּ ן ְ ּב ֲהלָ כוֹת ׁשוֹנוֹ ת לְ גַ ֵ ּבי ט ְּומ ַאת ִמ ְקדָּ ׁשּ ַ .ב ִּמ ׁ ְשנָ ה נֶ ֱא ַמר ִּכי ִאם
טּומ ָאה וְ נִ כְ נַ ס ָ ּכ ְך לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשַ ,א ְך ֵאין לוֹ ָ ּכל ּ ָ ׂ
מּושג ְ ּב ִדינֵ י
ָא ָדם נָ גַ ע ְ ּב ְ
ְ
טּומ ָאה וְ לָ כֵ ן הּוא ל ֹא יוֹ ֵד ַע ׁ ֶשהּוא ָט ֵמא ֵ -אין הּוא ָצ ִריך לְ ָה ִביא ָק ְרבָּ ן
ְ
יבים בְּ יוֹ ם ַה ִ ּכ ּ
יפ ִּורים ְמ ַכ ּ ְפ ִרים ָעלָ יו.
בְּ ַע ְצמוֹ ֶא ָ ּלא ַה ָ ּק ְרבָּ נוֹ ת ׁ ֶש ַּמ ְק ִר ִ
ׁש ֵוֹאל ַה ַּתלְ מּוד ֵ -א ְ
יוֹד ַע ָּכל מ ּ ָ ׂ
ּושג ְ ּב ִדינֵ י ט ְּומ ָאה?
יך יִ ָּתכֵ ן יְ ה ִּודי ׁ ֶש ֵאינֶ נּ ּו ֵ
ַעל ָּכ ְך ֵמ ׁ ִשיב ַא ַ ּבּיֵ יִּ :תינוֹ ק יְ ה ִּודי ׁ ֶש ֶ ּנ ְח ַטף ַעל ֵיְדי ַהגּ וֹ יִ ים וְ ל ֹא לָ ַמד ּתוֹ ָרה
יוֹד ַע ְמא ָּומה.
ִמּיָ ָמיו וְ ל ֹא ׁ ָש ַמע ֲהלָ כָ ה ִמּיָ ָמיוֶ ,א ָחד ׁ ֶש ָּכזֶ ה ֵאינֶ נּ ּו ֵ

דּושת ְמקוֹ ם ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
דַּ ף ו'ְ :ק ׁ ּ ַ
ַרבִּ י ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר בַּ ִּמ ׁ ְשנָ ה ׁ ֶש ָ ּכל ַה ּ ְ ׂ
הּוק ְרבּו בְּ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
ש ִע ִירים ׁ ֶש ְ
י
ּור
טּומ ָאה ׁ ֶש ַּנ ֲעשׂ ּו ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש,
מּוסף נוֹ ֲעדּו לְ כַ ּ ֵפר ַעל ִא ּ
ְ
יס ֵ
ְ ּכ ָק ְר ַ ּבן ָ
טּומ ָאה ,אוֹ ַעל יְ ֵדי ָט ֵמא ׁ ֶש ִּנ ְכנַ ס לְ ֵבית
אוֹ ַעל יְ ֵדי ֲא ִכילַ ת ָק ְרבָּ נוֹ ת בְּ ְ
ַה ִּמ ְקדָּ ׁש.
ווֹנוֹתינּו,
יָמינּו כּ ָ ּ
ְ ּב ֵ
ּולנּו ְט ֵמ ִאיםּ ְ .ב ַרםַ ,ה ִאם ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָח ֵרב ַ ּב ֲע ֵ
ֲע ַדיִ ן ָאסּור לַ ֲעלוֹ ת לְ ַהר ַה ַ ּביִ ת ְ ּבט ְּומ ָאה?
ַ ּבנּ וֹ ֵ ׂ
שא ַה ֶּזה ַקּיָ מוֹ ת ִ ּג ׁישוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת ְ ּב ֶק ֶרב ּפוֹ ְס ֵקי ַה ֲהלָ כָ ה .יֵ ׁש ּפוֹ ְס ִקים
ׁ
קוֹ
ׁ
עוֹ
יכ
ה
ּור
ס
א
ש
ים
ר
אוֹמ
מ
ה
ם
מ
ל
א
ס
ק
ב
ש
נ
ה
ה,
א
ּומ
ט
ְ ּ ְ ָ וְ ַ ִ ּ כְ נָ ס ֵבר
ֶ ָ
ׁ ֶש ְ ִ
לְ ִ ָּ נֵ ֶ ְ
ַ ִּ ְ דָּ
יסּור ּתוֹ ָרה וְנֶ ֱענָ ׁש ְ ּבעוֹ נֶ ׁש ָּכ ֵרת ,לְ ע ָּּומ ָתם ,יֵ ׁש ּפ ְוֹס ִקים ַה ַּמ ִּת ִירים
ַעל ִא ּ
יכנֵ ס לִ ְמקוֹ מוֹ ת
ִ ּב ְתנָ ִאים ִהלְ כָ ִתּיִ ים ְמסּוּיָ ִמים ׁ ֶשל ָט ֲה ָרה מ ְּוקדֶּ ֶמת לְ ִה ָּ
ְמסּוּיָ ִמים ְ ּב ִמ ְת ָחם ַהר ַה ַ ּביִ ת.
ּומה ּיַ ֲע ֶשׂ ה ָא ָדם ׁ ֶש ִּנ ְכנַ ס בְּ ָטעּות לִ ְמקוֹ ם ַה ִּמ ְקדָּ ׁש בְּ עוֹ דוֹ ָט ֵמא?
ַ
ְ
יעה ְמי ֶּּות ֶרת ַ ּב ָּמקוֹ ם
חוֹ ָבה ָעלָ יו לָ ֵצאת ַ ּבדֶּ ֶרך ַה ְּק ָצ ָרה ְ ּביוֹ ֵתרִּ ,כי ָּכל ּ ְפ ִס ָ
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ֲאס ָּורה.

talmudi

o.il

sraeli.c
התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר נזיקין,
מסכת שבועות ,דף י'

"דאמר אביי :תמוז דההיא שתא מלויי מליוהו ,דכתיב:
חּורי'"
מֹועד לִ ְׁשּבֹר ַּב ָ
ָ'ק ָרא ָעלַ י ֵ
שתא – שנה
מליוהו – מלאו אותו

הסבר :אביי אומר שחודש תמוז ,בשנה בה חטאו
ישראל בחטא המרגלים ,היה חודש מלא בן 30
יום ,מה שגרם לכך שחטא המרגלים והבכי של
העם היו בתשעה באב ,שנקבע יום בכיה לדורות.

מן ההיסטוריה
חטיפת החיילים
בגבול לבנון
בט"ז תמוז תשס"ו ( )12.7.2006תקפו
פעילי ארגון הטרור חיזבאללה שני כלי
רכב של צה"ל ,הרגו  3חיילים וחטפו
שניים מהם ,אהוד גולדווסר ואלדד
רגב .חוליה של מחבלים שעברה את
גדר המערכת ירתה טילי נ"ט לעבר רכבי
האמר של צה"ל שסיירו לאורך קו הגבול,
וחוליה שנייה חדרה לשטח ישראל וחטפה
את שני החיילים או את גופותיהם .טנק
של צה"ל שנשלח למקום בעקבות
האירוע עלה על מטען גחון וארבעת
אנשי צוותו נהרגו .בעקבות חטיפה זו
יצאה ישראל למלחמת לבנון השנייה.
כשנתיים לאחר החטיפה הוחזרו לישראל
גופות שני החיילים שנחטפו כחלק
מעסקה עם חיזבאללה .ההערכה היא
שהחיילים נהרגו כבר ביום החטיפה ,אולם
הדבר לא היה ידוע.

אתר זיכרון בנקודת החטיפה
()Avi1111 dr. avishai teicher
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דַּ ף ז'ָ :ק ְר ַ ּבן עוֹ לֶ ה וְ יוֹ ֵרד
ּומּוסר ַה ַה ְשׂ ֵ ּכל
ַ
ַמהּו ָק ְר ָ ּבן ָק ְרבַּ ן עוֹ לֶ ה וְ יוֹ ֵרד ִּומי ֵמ ִביא אוֹ תוֹ?
ְּובכֵ ן ,יֶ ׁ ְשנָ ם ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה הוֹ ְר ָתה ׁ ֶש ֶה ָע ׁ ִשיר יָ ִביא ֲעלֵ ֶיהם ָק ְר ָ ּבן
ּובח לְ ַח ָּטאתֶ ,וְה ָענִ י ִיָביא ָק ְר ָ ּבן ּ ָפ ׁשּוטֶ ׁ ,ש ֵאינוֹ עוֹ לֶ ה ֶּכ ֶסף ַרב .לְ ִפיכָ ְך
ְמ ׁש ָ ּ
נִ ְק ָרא ָק ְרבָּ ן זֶ ה "עוֹ לֶ ה וְ יוֹ ֵרד"ֶ ׁ ,ש ּׁ ָשוְ יוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּק ְרבָּ ן עוֹ לֶ ה אוֹ יוֹ ֵרד,
ָּתלּוי בְּ ַמצָּ בוֹ ַה ַ ּכלְ ָ ּכלִ י ׁ ֶשל בְּ ָעלָ יוָ .ע ׁ ִשיר ֵמ ִביא בְּ ֵה ָמהָ ,ענִ י ֵמ ִביא
עוֹ ף בִּ לְ ַבד ,וְ ָענִ י ָמרּוד ֵמ ִביא ִמנְ ָחה בִּ לְ ַבד.
ֵס ֶפר ַה ִח ְ
ינּּוך ְ ּב ִמ ְצוָ ה קכ"ג ,כּ ֵוֹתב ׁ ֶש ַה ּת ָוֹרה ָק ְב ָעה ָק ְר ָ ּבן זֶ ה ִּכי ַה ָ ּקבָּ "ה
ּופ ַטר אוֹ תוֹ ִמ ְּל ָה ִביא ָק ְרבָּ ן יָ ָקר.
יחם ַעל ֶה ָענִ י ָ
ִר ֵ
ְ
ִמ ִּמ ְצוָ ה זוֹ ַמ ִּסיק ֵס ֶפר ַה ִחינּ ּוך ַמ ְס ָקנָ ה ֲח ׁש ָּובה:
יוֹתר ִמן ָה ָראּוי לוֹ לְ ִפי
הוֹצאוֹת ֵ
" ָּובזֶ ה ְיִקנֶ ה ָּכל ֵמ ִבין ֵע ָצה לְ ִבלְ ִּתי ֲעשׂוֹת ָ
לוֹמרּ ָ :כל ָא ָדם ָצ ִר ְ
יך
ָממוֹ נוֹ  ,לְ ַמ ַען ִּכי בּ וֹ ִס ָ ּ
יבה לִ גְ זוֹ ל ֶאת ַה ְ ּב ִרּיוֹ ת"ְּ .כ ַ
לְ ִהי ָּז ֵהר ׁ ֶשלּ ֹא לִ גְ רוֹ ם לְ ַע ְצמוֹ הוֹ ָצאוֹ ת ַ ּכלְ ָ ּכלִ ּיוֹ ת ׁ ֶש ֵאינָ ן ַמ ְת ִאימוֹ ת
יכ ׁ ֵשל בִּ גְ נֵ ָבה ְ ּכ ֵדי
לְ ַמצָּ בוֹ ַה ַ ּכלְ ָ ּכלִ יּ ִ ,כי בְּ סוֹ פוֹ ׁ ֶשל דָּ ָבר הּוא ָעלּול לְ ִה ָ ּ
לְ ַה ֲחזִ יר ֶאת חוֹ בוֹ ָתיו.

וש ִביל ַה ָּז ָהב
דַּ ף ח' :הנָ זִ יר ׁ ְ
אוֹמר ׁ ֶש ָּנזִ יר הּוא חוֹ ֵטא.
ַ ּב ַּתלְ מּוד מ ָּוב ִאים דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ַה ַ ּק ּ ָפר ׁ ֶש ֵ
יבל ַעל ַע ְצמוֹ
ַמדּ ַּוע לִ ְד ָב ָריו ַהנָ זִ יר חוֹ ֵטא? ֲה ֵרי נָ זִ יר הּוא ָא ָדם ׁ ֶש ִּק ֵ ּ
נְ זִ ירּות וְ ֶה ְחלִ יט ׁ ֶשלּ ֹא לִ ׁ ְש ּתוֹ ת יַ יִ ן ,ל ֹא לְ גַ ֵ ּל ַח ֶאת ר ׁ
ֹאשוֹ וְ ׁ ֶשלּ ֹא לְ ִה ָּיט ֵמא
לְ ֵמ ִתיםִ .אם ֵּכן ַמהּו ֶח ְטאוֹ?
(מ ֶּסכֶ ת ַּת ֲענִ ית) ַמ ְס ִ ּביר ַה ַּתלְ מּוד ׁ ֶש ֶח ְטאוֹ ׁ ֶשל ַהנָ זִ יר
ִ ּב ְמקוֹמוֹת ֲא ָח ִדים ַ
יער ֶאת ַע ְצמוֹ ׁ ֶש ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לִ ׁ ְש ּתוֹ ת יַ יִ ן.
הּוא ְ ּבכָ ְך ׁ ֶשצִּ ֵ
ַה ְּמ ִא ִירי ַמ ְס ִ ּבירִּ ,כי ַה ּתוֹ ָרה ִּת ְּיקנָ ה ֶאת ֶא ְפ ׁ ָשרּות ַה ְ ּנזִ ירּות ֲעבּור ָא ָדם
ׁ ֶש ַּמ ְר ִ ּג ׁיש ׁ ֶשהּוא ָצ ִר ְ
יך לְ ַת ֵ ּקן ֶאת ַע ְצמוֹ ְּכ ֵדי לְ ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ַעל ֲח ָט ִאיםֲ ,א ָבל
ִמי ׁ ֶש ֵאינוֹ זָ קּוק לְ כָ ְך ל ֹא ָצ ִר ְ
יך לְ ַענּ וֹ ת ֶאת ַע ְצמוֹ ֶ ,א ָ ּלא יֵ לֵ ְך בַּ דֶּ ֶרךְ
ַה ְממּוצַּ ַעת וְ יַ ֲעבוֹ ד ֶאת ַהבּ וֹ ֵרא.
בהלְ כוֹ ת דֵּ עוֹ תֶ ׁ ,שלּ ֹא יְ ַס ֵ ּגף ָא ָדם ֶאת ַע ְצמוֹ
ָּכ ְך ַ ּגם כּ וֹ ֵתב ָה ַר ְמ ַ ּב"ם ִ
צוֹר ְךֶ ,א ָ ּלא יִ נְ ַהג ְ ּכ ֶד ֶר ְך ָהעוֹ לָ ם וִ ַיקּיֵ ם ֶאת ַה ּתוֹ ָרה וְ ֶאת ַה ִּמ ְצווֹ ת.
ְ ּבל ֹא ֶ
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מתולדותיו
אלדד רגב
(תש"מ-תשס"ו)1980-2006 ,
אלדד רגב הי"ד היה אחד משני חיילי
המילואים שנחטפו ללבנון בתמוז
תשס"ו ,יחד עם אהוד גולדווסר הי"ד.
אלדד נולד בקריית מוצקין ,למד בישיבת
בני עקיבא "פרחי אהרון" והיה חניך בבני
עקיבא .הוא בלט בטוב לבו ובנכונותו
לעזור ,והרבה לקרוא ספרי יהדות
ופילוסופיה .למרות שאמו נפטרה
בהיותו בכיתה י"ב ,התעקש להתגייס
ליחידה קרבית ושירת כלוחם בגדוד
"שקד" של גבעתי .לאחר סיום שירותו
הסדיר החל ללמוד משפטים .בשנת
תשס"ו נקרא לשירות מילואים בגבול
לבנון ,שבמהלכו הותקף רכבו והוא
נהרג .פעילות רבה נעשתה בארץ למען
החזרת החיילים החטופים ,ובסופו של
דבר הוחזרו גופותיהם כעבור שנתיים
והם נטמנו בבית העלמין הצבאי בחיפה.

אלדד רגב ()Wikipedia, Mar Garina
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דַּ ף ט'ְ :שׂ ִעיר ִע ִּזים וסוֹ דוֹ ת ַק ָ ּבלָ ה
ְ ּבכָ ל ר ׁ
יבים ְשׂ ִעיר ִע ִּזים לְ ַח ָּטאתַ ,על ֲעווֹנוֹת ְמסּוּיָ ִמים.
ֹאש חוֹ ֶד ׁש ַמ ְק ִר ִ
"א ַמר ַה ָ ּק ָ ּב"הׂ ָ ,
ש ִעיר זֶ ה יְ ֵהא ַּכ ּ ָפ ָרה ַעל
מוֹ ִסיף ַה ַּתלְ מּוד וְ אוֹ ֵמרָ :
יע ְט ִּתי ֶאת ַהּיָ ֵר ַח"ַּ .כּיָ ד ַּועּ ְ ,ב ֵעת ְ ּב ִר ַיאת ָהעוֹ לָ ם ָהיּו ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ַהּיָ ֵר ַח
ׁ ֶש ִּמ ַ
ְ ּבג ֶֹדל זֵ ֶההּ ,ולְ ַא ַחר ׁ ֶש ַה ְּל ָבנָ ה ִה ְתלוֹ נְ נָ ה ׁ ֶש ֵאין זֶ ה ָראּוי ׁ ֶש ּׁ ְשנֵ י ַה ְּמאוֹ רוֹ ת
יִ ְהיּו ְ ּבג ֶֹדל זֵ ֶההַ ,ה ָ ּק ָ ּב"ה ִה ְק ִטין אוֹ ָת ּה.
ַמה ּ ֶפ ׁ ֶשר ַהדָּ ָבר ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך לְ ָה ִביא ָק ְר ַ ּבן ַח ָּטאת ַעל ָּכ ְך?
ֲחזַ "ל ַּופ ְר ׁ ָשנִ ים ַר ִ ּבים ָע ְסקּו ְ ּב ִענְ יָ ן זֶ ה וְ נָ ְתנּו ְּת ׁשּובוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת וְ יָ פוֹ ת.
ּׂומת לִ ֵ ּבנּו ָמ ׁ ְשכָ ה ְ ּב ׁשּולֵ י דַּ ף ַה ְ ּג ָמ ָרא
ֵמ ֵע ֶבר לַ ְּת ׁשּובוֹ ת ַה ָ ּללּו ֶאת ְּתש ַ
ַה ָ ּג ָהה ׁ ֶש ָ ּב ּה נֶ ֱא ַמר" :זֶ הּו סוֹד ִמ ּסוֹ דוֹ ת ַה ַ ּק ָ ּבלָ הֵ ,וְאין לַ ֲה ִבינוֹ ְּכ ַמ ׁ ְש ָמעוֹ ".
לוֹמרֶ ׁ :שדִּ ְב ֵרי ַה ַּתלְ מּוד ַה ָ ּללּו ֵהם סוֹד ָוְרז נִ ְס ָּתר ֵוְאין לַ ֲה ִבינוֹ ִּכ ְפ ׁשּוטוֹ.
ְּכ ַ

דַּ ף י'ִּ :ת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב – מוֹ ֵעד
ִּת ׁ ְש ָעה בְּ ָאב הּוא יוֹ ם ֵא ֶבל הנִ ְק ָרא ַ ּגם "מוֹ ֵעד".
ִ ּב ְמגִ ַ ּלת ֵאיכָ ה ָּכתּוב"ָ :ק ָרא ָעלַ י מוֹ ֵעד לִ ׁ ְשבּ ֹר ַ ּבח ָּורי" ּ ִ -ב ְהיוֹת ְ ּבנֵ י ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל
ּוכנֶ ת,
ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ֵהם ָ ּבכּו לְ ַא ַחר ׁ ֶש ַה ְּמ ַר ְ ּגלִ ים ָא ְמרּו לָ ֶהם ׁ ֶש ָה ָא ֶרץ ְמס ֶּ
ְּובלֵ יל ִּת ׁ ְש ָעה בְּ ָאב ָ ּגזַ ר ַה ָ ּק ָ ּב"ה ׁ ֶש ַ ּליְ לָ ה זֶ ה יִ ְהיֶ ה ְ ּבכִ ּיָ ה לְ דוֹ רוֹ תָ ,וְאכֵ ן
יבה ׁ ֶש ְ ּב ִת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ֵאין
ְ ּב ִת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ָח ְרבּו ׁ ְשנֵ י ָ ּב ֵּתי ַה ִּמ ְקדָּ ׁש .זוֹ ַה ִּס ָ ּ
אוֹמ ִרים ַּת ֲחנּון ִּכי הּוא נִ ְק ָרא "מוֹ ֵעד".
ְ
ַעל ַה ׁ ּ ְש ֵאלָ ה ֲהיִ ָּתכֵ ן ׁ ֶשּיוֹ ם ָה ֵא ֶבל ַעל ַהח ְּור ָ ּבן ַהנּ וֹ ָרא יִ ְהיֶ ה "מוֹ ֵעד" ,עוֹ נֶ ה
ַה ּׁ ְשלָ "ה ַה ָ ּקדוֹ ׁש ִ ּכי לֶ ָע ִתיד לָ בוֹ א יוֹ ם ִּת ׁ ְש ָעה בְּ ָאב יַ ֲהפוֹ ְך לְ ַחג ,וְ לָ ֵכן
ְ ּכ ָבר ַע ָּתה הּוא ְמכּו ֶּנה "מוֹ ֵעד".

על המפה
האנדרטה בפארק אדמית
פארק אדמית נמצא ברמת אדמית,
שהיא חלק מרכס ראש הנקרה,
במערבו של הגליל העליון .הקרן הקיימת
לישראל החלה לנטוע יער במקום ,אך
לבסוף הפכה אותו לפארק המשחזר את
צורת החקלאות הקדומה שבה גידלו עצי
פרי וצמחי תבלין על גבי טראסות .לאחר
מלחמת לבנון השנייה הוקמה בפארק
אדמית אנדרטה לזכר אהוד גולדווסר,
אלדד רגב ושאר חללי המלחמה.
האנדרטה לזכר השניים מורכבת משתי
מצבות אבן המחוברות זו אל זה בכבלי
ברזל ,ועליהן שמות החיילים שנפלו,
סיפור חייהם ותיאור הקרב.

אנדרטה לאלדד רגב ואהוד גולדווסר בפארק
אדמית ()Avi1111 dr. avishai teicher

דַּ ף י"אֶ :ה ְקדֵּ ׁש ֶ ּב ֶדק ַה ַ ּביִ ת וְ ָק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַח
"ק ְד ׁ ֵשי ִמזְ בֵּ ַח".
לוֹמ ִדים ַעל "בֶּ ֶדק ַהבַּ יִ ת" וְ ַעל ָ
ְ ּב ַדף זֶ ה ַ ּב ַּתלְ מּוד ְ
יעהֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְהיָ ה
ַמה ּ ֵפר ּׁוש ַה ִּמ ִּ
ילים ֶ ּ
"ב ֶדק ַה ַ ּביִ ת"? ֶ ּ
"ב ֶדק" ִמ ְּל ׁשוֹ ן ֶס ֶדקּ ְ ,ב ִק ָ
ֶס ֶדק ָּוב ַקע ַ ּב ִ ּבנְ יָ ן.
ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָהיּו ְמ ַת ְּקנִ ים ָּכל ֶס ֶדק ִמּיָ דִּ ,כי ֲה ֵרי ֵ ּביתוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּק ָ ּב"ה,
וְ הּוא ָצ ִר ְ
הּוקדַּ ׁש בִּ ׁ ְש ִביל
יך לִ ְהיוֹ ת יָ ֶפה ְּומפוֹ ָאר ָּכל ַה ְּז ַמןַ .ה ֶ ּכ ֶסף ׁ ֶש ְ
"ה ְקדֵּ ׁש בֶּ ֶדק ַהבַּ יִ ת",
ַהצְּ ָר ִכים ַה ּׁשוֹ נִ ים ׁ ֶשל בֵּ ית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ,נִ ְק ָרא ֶ
לוֹמרַ ,ה ֶּכ ֶסף ָקדוֹ ׁש ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ְּמקוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך לְ ַת ֵ ּקן אוֹ ָתם ּ ַ .ב ּׁ ֵשם
ְּכ ַ
"ב ֶדק ַה ַ ּביִ ת" ִה ׁ ְש ַּת ְּמ ׁשּו ַ ּגם לְ כָ ל ָצ ְרכֵ י ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש.
ֶּ
הּוקדְּ ׁשּו לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
ָ
"ק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַח" ֵהם ְ ּכ ָס ִפים אוֹ ַ ּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים ׁ ֶש ְ
לְ ָק ְרבָּ נוֹ תִ .אם ִה ְקדִּ ׁישּו ֶּכ ֶסף  -קוֹ נִ ים בּ וֹ ָק ְר ָ ּבנוֹ תִ ,וְאם ִה ְקדִּ ׁישּו ַ ּב ַעל
ַחּיִ ים ַה ָּכ ׁ ֵשר לְ ַה ְק ָר ָבהַ ,מ ְק ִר ִיבים אוֹ תוֹ ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח.

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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שנה למדינת ישראל

/1966תשכ״ו

/1966תשכ"ו

חנוכת משכן הכנסת

בשנת  1966נחנך משכן הכנסת הקבוע בגבעת רם ,לאחר שעד אז
ישבה הכנסת בבית פרומין שבמרכז ירושלים .חנוכת משכן הכנסת
לוותה בשורה ארוכה של אירועים שהחלו בי"ג אלול תשכ"ו ( 29באוגוסט
 )1966ובהם השתתפו עשרות יושבי ראש של בתי נבחרים מרחבי
העולם .בין היתר נערך טקס שבו נקרא שמו של הרחוב המחבר את
משכן הכנסת לקריית הממשלה על שם הברון רוטשילד ,שהוריש
מכספו תרומה למימון הבנייה ,וכן מצעד
לפידים חגיגי בהשתתפות כ 1,500-בני
נוער .למחרת התקיים טקס חנוכת משכן
הכנסת שאליו הגיעו כ 5,000-מוזמנים,
ומושב פתיחה חגיגי בו נשא דברים יושב
ראש הפרלמנט של איסלנד ,שנחשב
לפרלמנט הקדום ביותר בעולם.

ראש הממשלה לוי אשכול נושא
דברים בישיבת הכנסת ה 1-במשכנה החדש
()Israel National Photo Collection

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

א .מה הסברו של השל"ה לכך שט' באב
מכונה "מוֹ ֵעד"?
"ב ֶדק ַה ַ ּביִ ת"
ב .מה ההבדל בין ֶ ּ
"ק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַח"?
לבין ָ
ג .מנין למד ֵס ֶפר ַה ִחינ ְ
יחם ַעל
ּּוך ֶש ַה ָ ּק ָ ּב"ה ִר ֵ
ּופ ַטר אוֹ תוֹ ִמ ְּל ָה ִביא ָק ְר ָ ּבן יָ ָקר?
ֶה ָענִ י ָ
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

שאלון אמריקאי
דבר תורה לשולחן שבת
יעקב אבינו שולח את בנו יוסף לראות את שלום אחיו הרועים את הצאן
בשכם .האחים שונאים את יוסף ,עד כדי כך" :וַ ּיִ ְראּו אֹתוֹ ֵמ ָרחֹק ְּוב ֶט ֶרם
יהם וַ ּיִ ְתנַ ְ ּכלּו אֹתוֹ לַ ֲה ִמיתוֹ " .פרשני התורה הפנו את תשומת
יִ ְק ַרב ֲאלֵ ֶ
ליבנו לכך שהם אפילו לא נתנו לו להתקרב אליהם ,להסביר את עצמו
ולחשוב איתם יחד מה ניתן לעשות כדי להשיב את השלום בין האחים.
עשרים שנה יחלפו עד שהריחוק הזה יבוא לידי תיקון .יהיה זה כאשר יוסף,
המשמש כמשנה למלך מצרים ,יתוודע אל אחיו המופתעים והנבוכים ,ואז
יוֹסף ֶאל ֶא ָחיו ְ ּג ׁשּו נָ א ֵאלַ י וַ ּיִ ָ ּג ׁשּו ."..השנאה
ֹאמר ֵ
הוא יאמר להם כך" :וַ ּי ֶ
בין האחים נבעה מהריחוק – "וַּיִ ְראּו אֹתוֹ ֵמ ָרחֹק" ,והשלום בין האחים יבוא
מזה שהם ישובו ,יקשיבו ויתקרבו אחד לשני ּ ְ -
"ג ׁשּו נָ א ֵאלַ י וַ ּיִ ָ ּג ׁשּו."..

! יש לי מושג | מלאכת חורש
מלאכת חורש היא אחת משלושים ותשע המלאכות האסורות בשבת,
והיא כוללת את האיסור לעשות חריץ באדמה ,בין לשם זריעה ובין
מסיבות אחרות .מותר לגרור כלים על הקרקע אם לא בטוח שהם
יעשו חריץ ,אבל אם הם כבדים ובוודאי יעשו חריץ ,אסור לגרור אותם.

 .1למה קרבן עולה ויורד נקרא כך?
 א .כי הוא עולה על המזבח ואז יורד ממנו.
		 ב .כי שוויו של הקרבן עולה ויורד לפי מצבו

		 הכלכלי של בעליו.
		 ג .כי הוא עולה הרבה כסף.

		 ד .כי התיש שמביאים לקרבן קופץ ועולה ויורד.

 .2מדוע נזיר נקרא חוטא?
		 א .כי הוא מעמיד פנים שהוא צדיק יותר

		 ממה שהוא באמת.
		 ב .כי הוא מצער אחרים.

		 ג .כי הוא מצער את עצמו.

		 ד .כי הוא אוכל חזיר.

 .3איזה יום אבל נקרא מועד?
		 א .עשרה בטבת.

		 ב .י"ז בתמוז.

		 ג .תשעה באב.

		 ד .יום השואה.

 .4למה ה' הקטין את הלבנה?
		 א .כי היא התלוננה על כך שגודלה וגודל השמש שווים.

		 ב .כי היא הייתה מסנוורת מדי.

		 ג .כי היא התלוננה שקשה לה להקיף את כדור הארץ.

		 ד .זה סוד שאין להבינו.
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