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 חטיפת החיילים
בגבול לבנון

בט"ז תמוז תשס"ו )12.7.2006( תקפו 
פעילי ארגון הטרור חיזבאללה שני כלי 
רכב של צה"ל, הרגו 3 חיילים 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 
כחלק  החיילים שנחטפו  שני  גופות 
מעסקה עם חיזבאללה. ההערכה היא 
שהחיילים נהרגו כבר ביום החטיפה, אולם 

הדבר לא היה ידוע. 

מן ההיסטוריה

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

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

ׁש ף ה': טּוְמַאת ִמְקּדָ ּדַ

י ִאם  ָנה ֶנֱאַמר ּכִ ׁשְ ּמִ ׁש. ּבַ י טּוְמַאת ִמְקּדָ ֲהָלכֹות ׁשֹונֹות ְלַגּבֵ ן ּבְ ְלמּוד ּדָ ַהּתַ
ִדיֵני  ג ּבְ ל מּוּשָׂ ׁש, ַאְך ֵאין לֹו ּכָ ְקּדָ ְך ְלֵבית ַהּמִ טּוְמָאה ְוִנְכַנס ּכָ ָאָדם ָנַגע ּבְ
ן  הּוא ָטֵמא - ֵאין הּוא ָצִריְך ְלָהִביא ָקְרּבָ טּוְמָאה ְוָלֵכן הּוא לֹא יֹוֵדַע ׁשֶ
ִרים ָעָליו. יּפּוִרים ְמַכּפְ יֹום ַהּכִ ְקִריִבים ּבְ ּמַ נֹות ׁשֶ ְרּבָ א ַהּקָ ַעְצמֹו ֶאּלָ ּבְ

ִדיֵני טּוְמָאה? ג ּבְ ל מּוּשָׂ ֵאיֶנּנּו יֹוֵדַע ּכָ ֵכן ְיהּוִדי ׁשֶ ְלמּוד - ֵאיְך ִיּתָ ׁשֹוֵאל ַהּתַ

ְחַטף ַעל ְיֵדי ַהּגֹוִיים ְולֹא ָלַמד ּתֹוָרה  ּנֶ ינֹוק ְיהּוִדי ׁשֶ ֵּיי: ּתִ יב ַאּבַ ְך ֵמׁשִ ַעל ּכָ
ֶזה ֵאיֶנּנּו יֹוֵדַע ְמאּוָמה. ּכָ ַמע ֲהָלָכה ִמָּיָמיו, ֶאָחד ׁשֶ ִמָּיָמיו ְולֹא ׁשָ

מן התלמוד
סדר נזיקין, 

מסכת שבועות, דף י'

"דאמר אביי: תמוז דההיא שתא מלויי מליוהו, דכתיב: 
'ָקָרא ָעַלי מֹוֵעד ִלְׁשּבֹר ַּבחּוָרי'" 

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.

שתא – שנה
מליוהו – מלאו אותו
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ׁש ְקּדָ ת ְמקֹום ַהּמִ ַ ף ו': ְקדּוּשׁ ּדַ

ׁש  ְקּדָ ֵבית ַהּמִ הּוְקְרבּו ּבְ ִעיִרים ׁשֶ ל ַהּשְׂ ּכָ ָנה ׁשֶ ׁשְ ּמִ י ֵמִאיר אֹוֵמר ּבַ ַרּבִ
ׁש,  ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ֲעׂשּו ּבְ ּנַ ר ַעל ִאיּסּוֵרי טּוְמָאה ׁשֶ ן מּוָסף נֹוֲעדּו ְלַכּפֵ ָקְרּבַ ּכְ
ְכַנס ְלֵבית  ּנִ טּוְמָאה, אֹו ַעל ְיֵדי ָטֵמא ׁשֶ נֹות ּבְ אֹו ַעל ְיֵדי ֲאִכיַלת ָקְרּבָ

ׁש. ְקּדָ ַהּמִ

ֲעוֹונֹוֵתינּו,  ׁש ָחֵרב ּבַ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ַרם, ַהִאם ֵמַאַחר ׁשֶ נּו ְטֵמִאים. ּבְ ָיֵמינּו ּכּוּלָ ּבְ
טּוְמָאה? ִית ּבְ ֲעַדִין ָאסּור ַלֲעלֹות ְלַהר ַהּבַ

ֶקֶרב ּפֹוְסֵקי ַהֲהָלָכה. ֵיׁש ּפֹוְסִקים  יׁשֹות ׁשֹונֹות ּבְ ה ַקָּימֹות ּגִ א ַהּזֶ ּנֹוׂשֵ ּבַ
ְכָנס עֹוֵבר  טּוְמָאה, ְוַהּנִ ׁש ּבְ ְקּדָ ֵנס ֶאל ְמקֹום ַהּמִ ָאסּור ְלִהיּכָ אֹוְמִרים ׁשֶ ׁשֶ
יִרים  ּתִ ָתם, ֵיׁש ּפֹוְסִקים ַהּמַ ֵרת, ְלעּוּמָ עֹוֶנׁש ּכָ ַעל ִאיּסּור ּתֹוָרה ְוֶנֱעָנׁש ּבְ
ֵנס ִלְמקֹומֹות  ֶמת ְלִהיּכָ ל ָטֲהָרה מּוְקּדֶ ְתָנִאים ִהְלָכִתִּיים ְמסּוָּיִמים ׁשֶ ּבִ

ִית. ִמְתָחם ַהר ַהּבַ ְמסּוָּיִמים ּבְ

עֹודֹו ָטֵמא? ׁש ּבְ ְקּדָ ָטעּות ִלְמקֹום ַהּמִ ְכַנס ּבְ ּנִ ה ָאָדם ׁשֶ ּוַמה ַּיֲעׂשֶ

קֹום  ּמָ ֶרת ּבַ ִסיָעה ְמיּוּתֶ ל ּפְ י ּכָ יֹוֵתר, ּכִ ָצָרה ּבְ ֶרְך ַהּקְ ּדֶ חֹוָבה ָעָליו ָלֵצאת ּבַ
דֹוׁש ֲאסּוָרה. ַהּקָ

אתר זיכרון בנקודת החטיפה
)Avi1111 dr. avishai teicher(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי
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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 
והוא  לבנון, שבמהלכו הותקף רכבו 
נהרג. פעילות רבה נעשתה בארץ למען 
החזרת החיילים החטופים, ובסופו של 
דבר הוחזרו גופותיהם כעבור שנתיים 
והם נטמנו בבית העלמין הצבאי בחיפה. 

)Wikipedia, Mar Garina( אלדד רגב

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת שבועות ז'- ח'

ָהב ִביל ַהּזָ ף ח': הָנִזיר וׁשְ ּדַ

ִזיר הּוא חֹוֵטא. ּנָ אֹוֵמר ׁשֶ ר ׁשֶ ּפָ י ֶאְלָעָזר ַהּקַ ְבֵרי ַרּבִ ְלמּוד מּוָבִאים ּדִ ּתַ ּבַ

ל ַעל ַעְצמֹו  יּבֵ ּקִ ַמּדּוַע ִלְדָבָריו ַהָנִזיר חֹוֵטא? ֲהֵרי ָנִזיר הּוא ָאָדם ׁשֶ
ֵמא  ּלֹא ְלִהיּטָ ַח ֶאת ֹראׁשֹו ְוׁשֶ ּתֹות ַיִין, לֹא ְלַגּלֵ ּלֹא ִלׁשְ ְנִזירּות ְוֶהְחִליט ׁשֶ

ן ַמהּו ֶחְטאֹו? ְלֵמִתים. ִאם ּכֵ

ל ַהָנִזיר  ֶחְטאֹו ׁשֶ ְלמּוד ׁשֶ יר ַהּתַ ֲעִנית( ַמְסּבִ ֶכת ּתַ ְמקֹומֹות ֲאָחִדים )ַמּסֶ ּבִ
ּתֹות ַיִין. ֵאינֹו ָיכֹול ִלׁשְ יֵער ֶאת ַעְצמֹו ׁשֶ ּצִ ָכְך ׁשֶ הּוא ּבְ

ִזירּות ֲעבּור ָאָדם  רּות ַהּנְ ָנה ֶאת ֶאְפׁשָ יּקְ י ַהּתֹוָרה ּתִ יר, ּכִ ִאיִרי ַמְסּבִ ַהּמְ
ר ַעל ֲחָטִאים, ֲאָבל  ּבֵ ֵדי ְלִהְתּגַ ן ֶאת ַעְצמֹו ּכְ הּוא ָצִריְך ְלַתּקֵ יׁש ׁשֶ ְרּגִ ּמַ ׁשֶ
ֶרְך  ּדֶ א ֵיֵלְך ּבַ ֵאינֹו ָזקּוק ְלָכְך לֹא ָצִריְך ְלַעּנֹות ֶאת ַעְצמֹו, ֶאּלָ ִמי ׁשֶ

ַעת ְוַיֲעבֹוד ֶאת ַהּבֹוֵרא. ַהְממּוּצַ

ף ָאָדם ֶאת ַעְצמֹו  ּלֹא ְיַסּגֵ עֹות, ׁשֶ "ם בִהְלכֹות ּדֵ ם ּכֹוֵתב ָהַרְמּבַ ְך ּגַ ּכָ
ְצוֹות. ֶדֶרְך ָהעֹוָלם ִויַקֵּים ֶאת ַהּתֹוָרה ְוֶאת ַהּמִ א ִיְנַהג ּכְ לֹא צֹוֶרְך, ֶאּלָ ּבְ

ל ּכֵ ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד ּומּוַסר ַהַהׂשְ ף ז': ָקְרּבַ ּדַ

ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד ּוִמי ֵמִביא אֹותֹו? ן ָקְרּבַ ַמהּו ָקְרּבָ

ן  יר ָיִביא ֲעֵליֶהם ָקְרּבָ ֶהָעׁשִ ַהּתֹוָרה הֹוְרָתה ׁשֶ ָנם ֲחָטִאים ׁשֶ ּוְבֵכן, ֶיׁשְ
ֶסף ַרב. ְלִפיָכְך  ֵאינֹו עֹוֶלה ּכֶ ׁשּוט, ׁשֶ ן ּפָ את, ְוֶהָעִני ָיִביא ָקְרּבָ ח ְלַחּטָ ְמׁשּוּבָ
ן עֹוֶלה אֹו יֹוֵרד,  ְרּבָ ל ַהּקָ ְויֹו ׁשֶ ָ ּשׁ ן ֶזה "עֹוֶלה ְויֹוֵרד", ׁשֶ ִנְקָרא ָקְרּבָ
ֵהָמה, ָעִני ֵמִביא  יר ֵמִביא ּבְ ָעָליו. ָעׁשִ ל ּבְ ִלי ׁשֶ ְלּכָ בֹו ַהּכַ ַמּצָ לּוי ּבְ ּתָ

ְלַבד. ְלַבד, ְוָעִני ָמרּוד ֵמִביא ִמְנָחה ּבִ עֹוף ּבִ

"ה  ּבָ י ַהּקָ ן ֶזה ּכִ ַהּתֹוָרה ָקְבָעה ָקְרּבָ ִמְצָוה קכ"ג, ּכֹוֵתב ׁשֶ ֵסֶפר ַהִחיּנּוְך ּבְ
ן ָיָקר. ָהִביא ָקְרּבָ ִריֵחם ַעל ֶהָעִני ּוָפַטר אֹותֹו ִמּלְ

יק ֵסֶפר ַהִחיּנּוְך ַמְסָקָנה ֲחׁשּוָבה: ְצָוה זֹו ַמּסִ ִמּמִ

י ֲעׂשֹות הֹוָצאֹות יֹוֵתר ִמן ָהָראּוי לֹו ְלִפי  ל ֵמִבין ֵעָצה ְלִבְלּתִ "ּוָבֶזה ִיְקֶנה ּכָ
ל ָאָדם ָצִריְך  לֹוַמר: ּכָ ִרּיֹות". ּכְ ה ִלְגזֹול ֶאת ַהּבְ י ּבֹו ִסיּבָ ָממֹונֹו, ְלַמַען ּכִ
ֵאיָנן ַמְתִאימֹות  ִלּיֹות ׁשֶ ְלּכָ ּלֹא ִלְגרֹום ְלַעְצמֹו הֹוָצאֹות ּכַ ֵהר ׁשֶ ְלִהיּזָ
ֵדי  ְגֵנָבה ּכְ ל ּבִ ׁשֵ ָבר הּוא ָעלּול ְלִהיּכָ ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ י ּבְ ִלי, ּכִ ְלּכָ בֹו ַהּכַ ְלַמּצָ

ְלַהֲחִזיר ֶאת חֹובֹוָתיו.
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ָאב – מֹוֵעד ָעה ּבְ ׁשְ ף י': ּתִ ּדַ

ם "מֹוֵעד". ָאב הּוא יֹום ֵאֶבל הִנְקָרא ּגַ ָעה ּבְ ׁשְ ּתִ

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ְהיֹות ּבְ חּוָרי" - ּבִ ּבֹר ּבַ תּוב: "ָקָרא ָעַלי מֹוֵעד ִלׁשְ ת ֵאיָכה ּכָ ְמִגּלַ ּבִ
ֶנת,  ָהָאֶרץ ְמסּוּכֶ ִלים ָאְמרּו ָלֶהם ׁשֶ ַרּגְ ַהּמְ כּו ְלַאַחר ׁשֶ ר ֵהם ּבָ ְדּבָ ּמִ ּבַ
ִכָּיה ְלדֹורֹות, ְוָאֵכן  ְיָלה ֶזה ִיְהֶיה ּבְ ּלַ "ה ׁשֶ ּבָ ַזר ַהּקָ ָאב ּגָ ָעה ּבְ ׁשְ ּוְבֵליל ּתִ
ָאב ֵאין  ָעה ּבְ ִתׁשְ ּבְ ה ׁשֶ יּבָ ׁש. זֹו ַהּסִ ְקּדָ י ַהּמִ ּתֵ ֵני ּבָ ָאב ָחְרבּו ׁשְ ָעה ּבְ ִתׁשְ ּבְ

י הּוא ִנְקָרא "מֹוֵעד". ֲחנּון ּכִ אֹוְמִרים ּתַ

ן ַהּנֹוָרא ִיְהֶיה "מֹוֵעד", עֹוֶנה  ּיֹום ָהֵאֶבל ַעל ַהחּוְרּבָ ֵכן ׁשֶ ֵאָלה ֲהִיּתָ ְ ַעל ַהׁשּ
ָאב ַיֲהפֹוְך ְלַחג, ְוָלֵכן  ָעה ּבְ ׁשְ י ֶלָעִתיד ָלבֹוא יֹום ּתִ דֹוׁש  ּכִ ָל"ה ַהּקָ ְ ַהּשׁ

ה "מֹוֵעד". ה הּוא ְמכּוּנֶ ָבר ַעּתָ ּכְ

בס"ד
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ַח י ִמְזּבֵ ִית ְוָקְדׁשֵ ֶדק ַהּבַ ׁש ּבֶ ף י"א: ֶהְקּדֵ ּדַ

ַח".  י ִמְזּבֵ ִית" ְוַעל "ָקְדׁשֵ ֶדק ַהּבַ ְלמּוד לֹוְמִדים ַעל "ּבֶ ּתַ ַדף ֶזה ּבַ ּבְ

ְהָיה  ּנִ ִקיָעה, ׁשֶ ׁשֹון ֶסֶדק, ּבְ ֶדק" ִמּלְ ִית"? "ּבֶ ֶדק ַהּבַ ים "ּבֶ יּלִ רּוׁש ַהּמִ ַמה ּפֵ
ְנָין. ּבִ ֶסֶדק ּוָבַקע ּבַ

"ה,  ּבָ ל ַהּקָ יתֹו ׁשֶ י ֲהֵרי ּבֵ ל ֶסֶדק ִמָּיד, ּכִ ִנים ּכָ ׁש ָהיּו ְמַתּקְ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ּבְ
ִביל  ׁשְ ׁש ּבִ הּוְקּדַ ֶסף ׁשֶ ַמן. ַהּכֶ ל ַהּזְ ְוהּוא ָצִריְך ִלְהיֹות ָיֶפה ּוְמפֹוָאר ּכָ
ִית",  ֶדק ַהּבַ ׁש ּבֶ ׁש, ִנְקָרא "ֶהְקּדֵ ְקּדָ ית ַהּמִ ל ּבֵ ֹוִנים ׁשֶ ָרִכים ַהּשׁ ַהּצְ
ם  ֵ ּשׁ ן אֹוָתם . ּבַ ִריְך ְלַתּקֵ ּצָ קֹומֹות ׁשֶ ִביל ַהּמְ ׁשְ ֶסף ָקדֹוׁש ּבִ לֹוַמר, ַהּכֶ ּכְ

ׁש. ְקּדָ ית ַהּמִ ם ְלָכל ָצְרֵכי ּבֵ ׁשּו ּגַ ּמְ ּתַ ִית" ִהׁשְ ֶדק ַהּבַ "ּבֶ

ׁש  ְקּדָ ׁשּו ְלֵבית ַהּמִ הּוְקּדְ ֲעֵלי ַחִּיים ׁשֶ ָסִפים אֹו ּבַ ַח" ֵהם ּכְ י ִמְזּבֵ "ָקְדׁשֵ
ַעל  יׁשּו ּבַ נֹות, ְוִאם ִהְקּדִ ֶסף - קֹוִנים ּבֹו ָקְרּבָ יׁשּו ּכֶ נֹות. ִאם ִהְקּדִ ְלָקְרּבָ

ַח. ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ר ְלַהְקָרָבה, ַמְקִריִבים אֹותֹו ַעל ּגַ ׁשֵ ַחִּיים ַהּכָ

ָלה  ים וסֹודֹות ַקּבָ ִעיר ִעּזִ ף ט': ׂשְ ּדַ

את, ַעל ֲעוֹונֹות ְמסּוָּיִמים. ים ְלַחּטָ ִעיר ִעּזִ ָכל ֹראׁש חֹוֶדׁש ַמְקִריִבים ׂשְ ּבְ

ָרה ַעל  ּפָ ִעיר ֶזה ְיֵהא ּכַ "ה, ׂשָ ּבָ ְלמּוד ְואֹוֵמר: "ָאַמר ַהּקָ מֹוִסיף ַהּתַ
ֶמׁש ְוַהָּיֵרַח  ֶ ִריַאת ָהעֹוָלם ָהיּו ַהּשׁ ֵעת ּבְ ָּידּוַע, ּבְ י ֶאת ַהָּיֵרַח". ּכַ יַעְטּתִ ּמִ ׁשֶ
אֹורֹות  ֵני ַהּמְ ְ ּשׁ ֵאין ֶזה ָראּוי ׁשֶ ָבָנה ִהְתלֹוְנָנה ׁשֶ ַהּלְ ֹגֶדל ֵזֶהה, ּוְלַאַחר ׁשֶ ּבְ

"ה ִהְקִטין אֹוָתּה. ּבָ ֹגֶדל ֵזֶהה, ַהּקָ ִיְהיּו ּבְ

ְך? את ַעל ּכָ ן ַחּטָ ִריְך ְלָהִביא ָקְרּבַ ּצָ ָבר ׁשֶ ר ַהּדָ ׁשֶ ַמה ּפֶ

ׁשּובֹות ׁשֹונֹות ְוָיפֹות.  ִעְנָין ֶזה ְוָנְתנּו ּתְ ים ָעְסקּו ּבְ ִנים ַרּבִ ֲחַז"ל ּוַפְרׁשָ
ָמָרא  ף ַהּגְ ׁשּוֵלי ּדַ ָכה ּבְ נּו ָמׁשְ ׂשּוַמת ִלּבֵ לּו ֶאת ּתְ ׁשּובֹות ַהּלָ ֵמֵעֶבר ַלּתְ
ָמעֹו".  ַמׁשְ ָלה, ְוֵאין ַלֲהִבינֹו ּכְ ּבָ ּה ֶנֱאַמר: "ֶזהּו סֹוד ִמּסֹודֹות ַהּקַ ּבָ ָהה ׁשֶ ַהּגָ
ְפׁשּוטֹו. ר ְוֵאין ַלֲהִבינֹו ּכִ לּו ֵהם סֹוד ְוָרז ִנְסּתָ ְלמּוד ַהּלָ ְבֵרי ַהּתַ ּדִ לֹוַמר: ׁשֶ ּכְ

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

על המפה
האנדרטה בפארק אדמית

פארק אדמית נמצא ברמת אדמית, 
הנקרה,  ראש  מרכס  חלק  שהיא 
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, 
חללי המלחמה.  ושאר  רגב  אלדד 
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 
)Avi1111 dr. avishai teicher(  אדמית
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שאלון אמריקאי

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.

יש לי מושג | מלאכת חורש !
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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.

יעקב אבינו שולח את בנו יוסף לראות את שלום אחיו הרועים את הצאן 
בשכם. האחים שונאים את יוסף, עד כדי כך: "ַוִּיְראּו אֹתֹו ֵמָרחֹק ּוְבֶטֶרם 
לּו אֹתֹו ַלֲהִמיתֹו". פרשני התורה הפנו את תשומת  ִיְקַרב ֲאֵליֶהם ַוִּיְתַנּכְ
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 
ׁשּו..".  השנאה  ׁשּו ָנא ֵאַלי ַוִּיּגָ הוא יאמר להם כך: "ַוֹּיאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ּגְ
בין האחים נבעה מהריחוק – "ַוִּיְראּו אֹתֹו ֵמָרחֹק", והשלום בין האחים יבוא 
ׁשּו..". ׁשּו ָנא ֵאַלי ַוִּיּגָ מזה שהם ישובו, יקשיבו ויתקרבו אחד לשני - "ּגְ

מה הסברו של השל"ה לכך שט' באב  א. 
מכונה "מֹוֵעד"?

ִית" ֶדק ַהּבַ מה ההבדל בין "ּבֶ  ב. 
ַח"? י ִמְזּבֵ לבין "ָקְדׁשֵ

"ה ִריֵחם ַעל  ּבָ מנין למד ֵסֶפר ַהִחיּנּוְך ֶשַהּקָ ג. 
ן ָיָקר? ָהִביא ָקְרּבָ ֶהָעִני ּוָפַטר אֹותֹו ִמּלְ

דבר תורה לשולחן שבת
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1966/תשכ״ו
חנוכת משכן הכנסת

בשנת 1966 נחנך 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 )29 באוגוסט 
1966( ובהם 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. 

שכ"ו
ת

/1966

שנה למדינת ישראל

1. למה קרבן עולה ויורד נקרא כך?

כי הוא עולה על המזבח ואז יורד ממנו. א.  		
כי שוויו של הקרבן עולה ויורד לפי מצבו ב.    	

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

כי התיש שמביאים לקרבן קופץ ועולה ויורד. ד.    
2. מדוע נזיר נקרא חוטא?

א. כי הוא מעמיד פנים שהוא צדיק יותר   	
ממה שהוא באמת.    

כי הוא מצער אחרים.  ב.     
כי הוא מצער את עצמו.  ג.     

כי הוא אוכל חזיר. ד.    
3. איזה יום אבל נקרא מועד?

א.  עשרה בטבת.   
י"ז בתמוז. ב.     

תשעה באב. ג.     
יום השואה. ד.     

4. למה ה' הקטין את הלבנה?

כי היא התלוננה על כך שגודלה וגודל השמש שווים. א.    
כי היא הייתה מסנוורת מדי. ב.    

כי היא התלוננה שקשה לה להקיף את כדור הארץ. ג.    
זה סוד שאין להבינו. ד.    

 ראש הממשלה לוי אשכול נושא
 דברים בישיבת הכנסת ה-1 במשכנה החדש

)Israel National Photo Collection(


