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סדר נזיקין | מסכת שבועות כ"ו -ל"ב
פרשת ויחי | ו' -י"ב בטבת ( 24-30לדצמבר)

דַּ ף כ"וַ :ר ִ ּבי נְ חּונְ יָ ה ֶ ּבן ַה ָ ּקנָ ה
אוֹמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ןֶ ׁ ,ש ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ָהיָ ה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ֶאת ַרבִּ י נְ חּונְ יָ א
ְ ּב ַדף זֶ ה ֵ
ּול ּה ִ ּבכְ לָ ל ְּופ ָרט" ֶ ׁ -ש ִהיא צ ַּורת
"ש ָהיָה דּ ֵוֹר ׁש ֶאת ָּכל ַה ּת ָוֹרה כּ ָ ּ
בֶּ ן ַה ָ ּקנָ ה ׁ ֶ
דְּ ָר ׁ ָשה ְמסּוּיֶ ֶמתִ .מי ָהיָ ה ַרבִּ י נְ חּונְ יָ ה בֶּ ן ַה ָ ּקנָ ה?
ַר ִ ּבי נְ חּונְ יָ ה ָהיָ ה ַּת ָ ּנא ָקדוֹ ׁשֶ ׁ ,ש ַחי ִ ּב ְתק ַּופת ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַה ּׁ ֵשנִ י ָ ּב ֲעיָ ָרה
ֲא ָמאּוס ׁ ֶש ְ ּב ֶא ֶרץ ְיה ָּודהְ ,והּוא נִ ְפ ַטר ְק ָצת לִ ְפנֵ י ח ְּור ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַה ּׁ ֵשנִ י.
יָמים ּוכְ ׁ ֶש ּׁ ְש ֵאלּוהּו ַּתלְ ִמ ָידיו ַ ּב ֶּמה זָ כָ ה לְ ַה ֲא ִר ְ
יך
ַר ִ ּבי נְ חּונְ יָ ה זָ כָ ה לַ ֲא ִריכּות ִ
יָמיםֵ ,ה ׁ ִשיב לָ ֶהםּ ֵ ,בין ַהּיֶ ֶתרִּ ,כי ֵמעוֹ לָ ם ל ֹא ִה ְת ַ ּכבֵּ ד בִּ ְקלוֹ ן ֲח ֵב ָריו.
ִ
ילה ַה ְמפ ְּור ֶס ֶמת לִ ְפנֵ י ַה ִּל ּימּוד ַוְא ֲח ֵרי
יבר ֶאת ַה ְּת ִפ ָ ּ
ַר ִ ּבי נְ חּונְ יָה ֶ ּבן ַה ָ ּקנָ ה ִח ֵ ּ
"א ָּנא ְבכוֹ ַח" ְמי ָּוחס לוֹ.
ַה ִּל ּימּודַ ,ה ּמ ְּוד ּ ֶפ ֶסת ַּכּיוֹם ְ ּברוֹב ַה ְ ּג ָמרוֹתּ ַ .גם ַה ּ ִפּיּוט ָ
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מדינת ישראל
משרד החינוך

talmudi

התלמוד

הישראלי

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת שבועות ,דף כ"ט
"אמר ליה רבינא לרב אשי :ודלמא האי גברא
ציפורא רבא חזי ואסיק ליה שמא "גמלא" ,וכי קא
משתבע  -אדעתיה דידיה אישתבע!"
ודלמא – ושמא
גמלא – גמל

הסבר :במשנה נאמר שמי שנשבע שראה גמל
פורח באוויר ,הרי זו שבועת שווא .על כך שואל רב
אשי  -אולי אותו אדם ראה ציפור גדולה והוא מכנה
אותה בשם "גמל" ,ועל כך הוא נשבע.

דַּ ף כ"ז :סּוגֵ י ׁ ְשבּועוֹ ת
ְרא ֵּובן וְיִ ְ ׂ
יכר לֶ ֶחםַ .א ַחר ָּכ ְך ָּכל ֶא ָחד
ש ָר ֵאל נִ ׁ ְש ְ ּבעּו ׁ ֶש ָאסּור לָ ֶהם לֶ ֱאכוֹל ִּכ ַּ
יסּור ִוְאילּ ּו יִ ְ ׂ
יסּור.
ָאכַ ל ֲח ִצי ִּכ ָּ
ש ָר ֵאל ָע ַבר ַעל ִא ּ
יכרְ .רא ֵּובן ל ֹא ָע ַבר ַעל ִא ּ
ֵא ְ
אוֹפן ׁ ֶשבּ וֹ ֵהם נִ ׁ ְש ְ ּבעּו.
יך יִ ָּתכֵ ן? ַה ְּת ׁש ָּובה נְ ע ָּוצה ָ ּב ֶ
בּועה ׁ ֶשלּ ֹא אוֹ ְכלֶ נּּו"ִ ,וְאילּ ּו ׁ ִש ְמעוֹ ן
יע ַעל ַה ִּכ ָּ
ְרא ֵּובן ִה ְצ ִ ּב ַ
"ש ָ
יכר ָוְא ַמרְ ׁ :
בּועה ׁ ֶשלּ ֹא אוֹ ַכל".
"ש ָ
ָא ַמרְ ׁ :
"שלּ ֹא אוֹ כְ לֶ נּ ּו"ַ ,מ ׁ ְש ָמע ֲ -אנִ י נִ ׁ ְש ָ ּבע ׁ ֶשלּ ֹא
ַמה ַה ֶה ְבדֵּ ל? ְרא ֵּובן נִ ׁ ְש ַ ּבע ׁ ֶ
יכרֲ ,א ָבל ֵחלֶ ק ִמ ֶּמנּ ּו הּוא ַר ּׁ ַשאי לֶ ֱאכוֹ לִ .וְאילּ ּו ׁ ִש ְמעוֹ ן
אוֹ כַ ל ֶאת ָּכל ַה ִּכ ָּ
יכר זוֹ.
"שלּ ֹא אוֹ כַ ל" ַ -מ ׁ ְש ָמע ׁ ֶש ָאסּור לוֹ לֶ ֱאכוֹ ל ֲא ִפילּ ּו ֵחלֶ ק ִמ ִּכ ָּ
נִ ׁ ְש ַ ּבעֶ ׁ :

יך לְ ֵעינֶ ָ
דַּ ף כ"ח" :וְ נִ ְקלָ ה ָא ִח ָ
יך"
ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ְ ּב ָא ָדם ׁ ֶש ִה ְת ַחּיֵ ב ַמלְ קוֹת ְ ּב ֵבית דִּ יןַּ .כ ֲא ׁ ֶשר ָק ׁ ְשרּו אוֹ תוֹ לָ ַע ּמּוד
רוֹפ ִפיםִ ,ה ְצלִ ַיח
וְ ִה ְתכּ וֹ נְ נּו לָ ֵתת לוֹ ַמלְ קוֹ ת ,הּוא ִ ּג ָ ּ
ילה ׁ ֶש ַה ְּק ׁ ָש ִרים ְק ָצת ְ
לְ ׁ ַש ְח ֵרר אוֹ ָתם ְ ּבלִ י ׁ ֶשּיָ ִ ׂ
שימּו לֵ בְּ ,וב ֶרגַ ע ֶא ָחד ִה ִּתיר ֶאת ַה ֲח ָבלִ ים ֵמ ָעלָ יו
ו ְִה ְת ִחיל לָ רּוץ ָּכל עוֹד נַ ְפ ׁש ֹו בּ וְֹ ׁ .שלִ ַיח ֵ ּבית ַהדִּ ין ָר ָצה לָ רּוץ ַא ֲח ָריו ,לִ ְת ּפוֹס
אוֹ תוֹ ַ ,א ְך ַהדַּ ּיָ נִ ים הוֹ רּו לוֹ ֲ :עצוֹ רַ ,אל ִּת ְת ּפוֹ ס אוֹ תוֹ  ,הּוא ּ ָפטּור ִמ ַּמלְ קוֹ ת!
ֲהלָ כָ ה זוֹ  ,אוֹ ֵמר ׁ ְשמ ֵּואל ְ ּב ַדף זֶ ה ,נִ לְ ֶמ ֶדת ֵמהוֹ ָר ַאת ַה ּתוֹ ָרה ַעל עוֹ נֶ ׁש
יך לְ ֵעינֶ ָ
ַמלְ קוֹת" :וְ נִ ְקלָ ה ָא ִח ָ
יך"
 ִמ ְּל ׁשוֹ ן ָקלוֹ ןְּ .כלוֹ ַמרָ :א ִח ָיך
י ְִת ַ ּבּיֵ ׁש ֵמ ַה ַּמלְ קוֹת ׁ ֶשהּוא י ְַק ֵ ּבל.
אּולָ ם ִאם ְ ּכ ָבר ִנ ְג ְר ָמה לוֹ
ּושה ,בְּ ָכ ְך ׁ ֶש ִּנ ְק ׁ ַשר לָ ַע ּמּוד
בּ ׁ ָ
ּוב ַרח ָ ּכל עוֹ ד נַ ְפ ׁשוֹ בּ וֹ  ,הּוא
ָ
נִ ְפ ַטר ֵמעוֹ נֶ ׁש ַה ַּמלְ קוֹ ת.

על המפה
גמלא
גמלא הייתה עיר עתיקה ברמת הגולן
שחרבה במרד הגדול בסוף ימי בית
שני .היא מוזכרת בספרות חז"ל ובכתבי
יוסף בן מתתיהו .שם העיר נגזר מהמלה
"גמל" ,על שם הפסגה דמוית הדבשת
עליה היא יושבת .בזמן המרד הגדול
נאבקו התושבים בגבורה נגד הרומאים,
אך לבסוף נהדפו לתהום ונהרגו .מקומה
של העיר נשכח עם השנים ,ונעשו מספר
ניסיונות לזהותה .בשנים תשל"ו-תשנ"א
( )1976-1991התקיימו בגמלא חפירות
נרחבות בניהולו של הארכיאולוג
שמריהו גוטמן ,שבעקבותיהן זוהה
המקום בבירור כאתר העיר הקדומה.
בחפירות נמצא בית הכנסת של גמלא,
שהיה בית הכנסת הראשון שהתגלה
מהתקופה ההרודיאנית ,בה עמד עדיין
בית המקדש .היום מהווה אתר החפירות
של העיר גמלא חלק משמורת הטבע
גמלא ונחשב לאתר תיירות חשוב.

גמלא ()Wikipedia, Mboesch

גיליון 219

1

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת שבועות כ"ט -ל'

בּועת ׁ ָשוְ א
דַּ ף כ"טְ ׁ :ש ַ
ַ ּב ִּמ ׁ ְשנָ ה נֶ ֱא ַמר ׁ ֶש ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַ ּבע ׁ ֶשהּוא ָר ָאה נָ ָח ׁש ְ ּבגוֹ ֶדל קוֹ ַרת ֵ ּבית
ַה ַ ּבדֲ ,ה ֵרי זוֹ ׁ ְשב ַּועת ׁ ָשוְאִּ ,כי ֵאין ָּכ ֵאלּ ּו נְ ָח ׁ ִשים.
קוֹ ַרת ֵ ּבית ַה ַ ּבד ִהיא ַה ּקוֹ ָרה ׁ ֶש ָ ּב ּה סוֹ ֲח ִטים ֶאת ַה ֵּז ִיתים ,וְ ִהיא ֲעצ ָּומה,
ְּכ ֵב ָדה ּוגְ דוֹ לָ ה.
ׁשו ֵֹאל ַה ַּתלְ מּוד :וְכִ י ֵאין נָ ָח ׁש ָע ֶבה וְגָ דוֹל ְּכקו ַֹרת ֵ ּבית ַה ַ ּבד? ֲה ֵרי ִ ּב ְתק ָּופת ֹו
ׁ ֶשל ַה ֶּמלֶ ְך ׁ ְשבוֹ ר ָהיָ ה נָ ָח ׁש ֲענָ ק ׁ ֶש ָ ּבלַ ע ְ ּבנֵ י ָא ָדם וְ ִה ְצלִ יחּו לַ ֲהרוֹ ג אוֹ תוֹ
ְ ּבקוֹ ׁ ִשי? ְּת ׁש ַּובת ַה ַּתלְ מּוד לִ ׁ ְש ֵאלָ ה זוֹ ִהיא ׁ ֶש ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה עוֹ ֶס ֶקת בְּ ָא ָדם
יצים בְּ גַ בּ וֹ ְ ּכ ִפי ׁ ֶשּיֵ ׁש בְּ קוֹ ַרת בֵּ ית
ׁ ֶש ִּנ ׁ ְשבַּ ע ׁ ֶש ָר ָאה נָ ָח ׁש ׁ ֶש ָהיּו ֲח ִר ִ
ַהבַּ ד .נָ ָח ׁש ָּכזֶ ה ֵ -אין ,וְ לָ כֵ ן ׁ ְשב ָּועתוֹ ׁ ְשב ַּועת ׁ ָשוְ א.

מתולדותיו
שמריהו גוטמן
(תרס"ט-תשנ"ו)1909-1996 ,
שמריהו גוטמן ז"ל היה ארכיאולוג
ישראלי ,שנודע בעיקר בשל תרומתו
בחקר מצדה ובחשיפת גמלא .גוטמן
נולד בסקוטלנד ,ובשנת תרע"ב ()1912
עלה לארץ עם משפחתו שהתיישבה
במרחביה .הוריו נפטרו כמה שנים אחר
כך והוא גדל בבית אחותו הבכורה,
הצטרף לתנועת הנוער העובד
והלומד והיה מראשוני הפעילים בה ואף
שימש כמזכיר הכללי שלה .גוטמן היה
ממייסדי קיבוץ נען ,פעיל במחתרת
הציונית בעיראק ,בשירות הידיעות של
ההגנה והיה מפקד המחלקה הערבית
בפלמ"ח .במלחמת השחרור הוביל כוח
שכבש את עין גדי ,בזכות ידיעת השטח
שלו .גוטמן גילה עניין רב בארכיאולוגיה
ובמלחמות היהודים ברומאים ,הוביל
משלחות חוקרים למצדה ולגמלא וחפר
במקומות אלה במשך שנים רבות.

דַּ ף ל'ָ :ע ִמית ַ ּב ּתוֹ ָרה
יל ֵאיָ ,היָ ה דִּ ין ּתוֹ ָרה ִעם יְ ה ִּודי ֶא ָחדֵּ ,ובית ַהדִּ ין
ְּל ַרב עּולָ אּ ְ ,בנוֹ ׁ ֶשל ַרב ִע ָ ּ
ׁ ֶש ְּל ָפנָ יו ֵהם נִ ְ ּיג ׁשּוָ ,היָ ה ֵ ּבית דִּ ינוֹ ׁ ֶשל ַרב נַ ְח ָמן.
יע לְ ַרב נַ ְח ָמן" :עּולָ א ֲח ֵב ֵרנּוָ ,ע ִמית בַּ ּתוֹ ָרה
ׁ ָשלַ ח ַרב יוֹ ֵסף לְ הוֹ ִד ַ
ּוב ִּמ ְצווֹ ת"ִ .ה ְת ּ ַפ ֵ ּלא ַרב נַ ְח ָמןַ :ה ִאם ַרב יוֹ ֵסף רוֹ ֶצה ׁ ֶש ֶא ְת ַח ֵ ּנף ֶאל
ַ
ְ
עּולָ א ַ ּבדִּ ין? ֲה ֵרי ַהדַּ ּיָ ן ָצ ִריך לִ נְ הוֹ ג ִ ּב ׁ ְשנֵ י ַה ְ ּצ ָד ִדים ְ ּב ׁ ָשוֶ ה!
יוֹסף ִה ְת ַּכּוֵן לַ ֲהלָ כָ ה ַה ָ ּב ָאה:
ַא ַחר ָּכ ְך ֵה ִבין ַרב נַ ְח ָמן ׁ ֶש ַרב ֵ
ית ָך" דָּ ְר ׁשּו ֲחזַ "לֶ ׁ ,ש ִאם
ִמן ַה ּ ָפסּוק ְ ּב ֵס ֶפר וַ ּיִ ְק ָראּ ְ ,
"ב ֶצ ֶדק ִּת ׁ ְש ּפֹט ֲע ִמ ֶ
יֵ ׁש ַּכ ָּמה ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶשעוֹ ְמ ִדים ַ ּב ּתוֹ ר לְ ִדין ּתוֹ ָרהַ ,על ַהדַּ ּיָ נִ ים לְ ַה ְקדִּ ים
יוֹסף
לָ דּון ֲאנָ ׁ ִשים ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמיםִ ,מ ּ ְפנֵ י ְּכבוֹ ד ַה ּתוֹ ָרה .לְ כָ ְך ִה ְת ַּכּוֵן ַרב ֵ
ְ ּב ָא ְמרוֹ " :עּולָ א ֲח ֵב ֵרנּו ָע ִמית ַ ּב ּתוֹ ָרה ַּוב ִּמ ְצווֹ ת" ,וְ לָ כֵ ן יֵ ׁש לְ ַה ְקדִּ ים ֶאת
דִּ ין ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשלּ וֹ ַעל ּ ְפנֵ י ֲא ֵח ִרים.

שמריהו גוטמן ()Wikipedia

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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דַּ ף ל"אּ ְ :כלָ לִ ים לְ דַּ ּיָ נֵ י ֵ ּבית ַהדִּ ין
יֶ ׁ ְשנָ ן ֲהלָ כוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת ׁ ֶשדַּ ּיָ נֵ י ֵ ּבית ַהדִּ ין ְצ ִריכִ ים לְ ַה ְק ּ ִפיד ֲעלֵ ֶיהן.
ִאם ָ ּבאּו ׁ ְשנַ יִ ם לְ ִדין ּתוֹ ָרהֶ ,א ָחד לָ ׁ
בּוש בִּ ְבלוֹ יֵ י ְס ָחבוֹ ת וְ ָה ַא ֵחר לָ ׁ
בּוש
אוֹמ ִרים ַהדַּ ּיָ נִ ים לָ ִא ׁיש ַה ָ ּלב ּׁוש ְ ּב ִהידּ ּור :אוֹ ִּתלְ ַ ּב ׁש ְ ּבלוֹ יֵ י
בִּ ְבגָ ִדים יָ ִפיםְ ,
ְ
יבה לְ כָ ך ִהיא ְּכ ֵדי
ישהּו ִ ּב ְבגָ ִדים נָ ִאיםַ .ה ִּס ָ ּ
ְס ָחבוֹ ת ָּכמוֹ הּו ,אוֹ ׁ ֶש ַּתלְ ִ ּב ׁ ֵ
ׁ
טוֹ
ׁ
ׁ ֶש ַהדַּ ּיָ נִ ים ל ֹא י ׁ ְּוש ּ ְפעּו ֵמ ַה ְּלבּוש ַה ְּמהּודָּ ר וְ יַ ּטּו ֶאת ַהדִּ ין לְ ַבת ַה ָ ּלבּוש
ִ ּב ְבגָ ִדים נָ ִאיםָ .אכֵ ןַ ,ה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ּ ֵפר ׁ ֶש ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִה ִ ּגיעּו ֲאנָ ׁ ִשים לְ ִדין ּת ָוֹרה
לִ ְפנֵ י ָר ָבא ַ ּבר ַרב הּונָ א ,וְ ֵהם ָהיּו לְ ב ׁ ִּושים ִ ּב ְבגָ ִדים נָ ִאים ,הּוא הוֹ ָרה
לָ ֶהם לַ ֲה ִס ָירםֲ .הלָ כָ ה נוֹ ֶס ֶפת ִהיא ׁ ֶש ָאסּור לַ דַּ ּיָ ן לִ ׁ ְשמוֹ ַע ֶאת ַא ַחד
ַהצְּ ָד ִדים לְ ַבדּ וֹ ֶ ,א ָ ּלא בְּ נוֹ ְכחּות ׁ ְשנֵ י ַהצְּ ָד ִדים.

מן ההיסטוריה
הנוער העובד והלומד
הנוער העובד והלומד (הנוע"ל) היא
תנועת נוער ציונית-סוציאליסטית.
ראשיתה בתנועת "הנוער העובד",
שהוקמה בשנת תרפ"ד ( )1924
בארץ ישראל על ידי בני נוער עובדים
שהתאגדו כדי להגן על עבודתם
וזכויותיהם .בשנת תשי"ט ()1959
התמזגה "הנוער העובד" עם התנועה
המאוחדת והללו הפכו לתנועת "הנוער
העובד והלומד" .מתוך תנועות אלה יצאו
כמחצית מחברי ההכשרות שהתגייסו
לפלמ"ח .סיסמת התנועה היא "לעבודה,
להגנה ולשלום  -עלה והגשם" .סיסמה
זו מבטאת את ארבעת ערכי התנועה
החשובים :ציונות ,סוציאליזם ,שלום
ודמוקרטיה .בתנועה כיום מאות סניפים,
קנים ומועדונים בכל רחבי הארץ ופעילים
בה עשרות אלפי חניכים.

מּור ָ ּכב
דַּ ף ל"ב :דִּ ּיּון ְ ּב ַמ ֲע ֶשׂ ה ְ
ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ְ ּב ָא ָדם ׁ ֶש ָח ַטף ֵח ֶפץ
ֵמ ֲח ֵברוָֹ .ה ִא ׁיש ׁ ֶש ָח ְטפּו ִמ ֶּמנּּו
ֶאת ַה ֵח ֶפץ ָהלַ ְך לְ ֵבית דִּ ינוֹ
יתוֹ
ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ַא ִמי וְ ֵה ִביא ִא ּ
ֵעד ֶא ָחד ׁ ֶש ֵה ִעיד ׁ ֶש ּ ְפלוֹ נִ י
ָח ַטף ִמ ֶּמנּּו ֶאת ַה ֵח ֶפץִ .ה ִ ּג ַיע
ַהחוֹ ֵטף לְ ֵבית ַהדִּ ין וְ ָא ַמר:
הּוא צוֹ ֵדקָ ,ח ַט ְפ ִּתי ִמ ֶּמנּ ּו
ֶאת ַה ֵח ֶפץֲ ,א ָבל ׁ ֶש ִּלי הּוא
וְ לָ כֵ ן ָח ַט ְפ ִּתי אוֹ תוֹ ָ .א ַמר ַר ִ ּבי ַא ִמיֵּ :כ ַיצד נִ נְ ַהג ְ ּב ִמ ְק ֶרה זֶ ה? ִאם נִ ְר ֶצה
לִ ְפסוֹ ק ׁ ֶש ַהחוֹ ֵטף יַ ֲחזִ יר ֶאת ַה ֵח ֶפץֲ ,ה ֵרי ֵאין ׁ ְשנֵ י ֵע ִדים ׁ ֶשהּוא ָח ַטף
אוֹ תוֹ ִ ּבכְ לָ לִ .אם נִ ְר ֶצה לִ ְפסוֹ ק ׁ ֶש ַה ֵח ֶפץ יִ ּׁ ָש ֵאר ֵא ֶצל ַהחוֹ ֵטףֲ ,ה ֵרי יֶ ׁ ְשנוֹ
יש ַבע ׁ ֶש ַה ֵח ֶפץ
ֵעד ֶא ָחד ַה ֵּמ ִעיד ׁ ֶשהּוא ָח ַטףִ .אם נְ ַצּוֶה ַעל ַהחוֹ ֵטף לְ ִה ּׁ ָ
יע אוֹ תוֹ ִּכי הּוא ְּכמוֹ ַ ּגזְ לָ ןִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהּוא ָח ַטף
ׁ ֶשלּ וֹ ִ -אי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ׁ ְשבִּ ַ
ֶאת ַה ֵח ֶפץ וְגַ זְ לָ ן ּ ָפסּול לְ ֵעדּות.

קן בורוכוב ,אחד הקינים הגדולים והותיקים
(החיילים בתמונה הם במסלול הנח"ל)
()Wikipedia, Nizzan Cohen
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שנה למדינת ישראל

/1970תש״ל

/1970תש"ל

מלחמת ההתשה

מלחמת ההתשה הייתה מלחמה שהתנהלה בין ישראל למצרים בתקופה
שבין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפור .המצרים יזמו את
המלחמה כדי להתיש את ישראל ולפגוע בה ,בתגובה למפלה הכואבת
שספגו במלחמת ששת הימים .במהלך תקופת המלחמה הפגיזה
מצרים את המוצבים הישראלים לאורך תעלת סואץ וערכה פשיטות
קומנדו ,ובמקביל ניסתה
לקדם באו"ם החלטה
שתחייב את ישראל
לסגת מסיני .בתגובה
תקפה ישראל באמצעות
חיל האוויר את מקורות
הירי ,תקפה מטרות רבות
בעומק מצרים ויזמה
פשיטות קומנדו ופשיטות
חיילים על גשר פירדאן בתעלת סואץ בשנת 1969
משוריינות לשטח מצרים.

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

א .מפני מה זָ כָ ה ַר ִ ּבי נְ חּונְ יָ ה ֶ ּבן ַה ָ ּקנָ ה
לַ ֲא ִריכּות יָ ִמים?
ב .על מה צריכים דייני בית הדין להקפיד
כדי שלא יושפעו באופן לא ראוי?
ג .מה למדו חכמים מהפסוק "וְ נִ ְקלָ ה ָא ִח ָ
יך
לְ ֵעינֶ ָ
יך" ?
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

()the RelatioNet project www.relationet.net

שאלון אמריקאי
דבר תורה לשולחן שבת
כאשר מסיים יעקב אבינו לברך את בניו ,נאמר בתורה" :וְ זֹאת ֲא ׁ ֶשר
יהם וַ יְ ָב ֶר ְך אוֹ ָתם ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ְ ּכ ִב ְרכָ תוֹ ֵ ּב ַר ְך א ָֹתם".
דִּ ֶ ּבר לָ ֶהם ֲא ִב ֶ
שואל על כך רש"י :והלוא היה צריך להיות כתוב "איש אשר כברכתו
ברך אותו" – ולא "אותם"! ומשיב ,שאחרי שנתן יעקב לכל אחד מהבנים
ברכה מיוחדת ,הוא חזר וכלל את כולם ביחד ,כך שכל אחד יתברך בכל
הברכות .כך יוצא שלכל שבט ולכל יהודי יש את הכישרונות הפרטיים
שהוא בורך בהם ,ובמקביל גם את הסגולה והברכה המיוחדת של
כלל ישראל.

! יש לי מושג | שבועת ביטוי
שבועת ביטוי היא שבועה בה מתחייב האדם לעשות או לא לעשות
מעשה מסוים בעתיד ,או נשבע שעשה או לא עשה מעשה מסוים
בעבר .אם אינו מקיים את התחייבותו ,או שנשבע לשקר ,עליו להביא
קרבן עולה ויורד.

 .1מדוע קראו לרב עולא "עמית"?
 א .כי עמית היה השם השני שלו.
 ב .כי הוא היה חבר טוב.
 ג .כי הוא היה עמית בתורה ובמצוות.
 ד .כי שני השמות הללו מתחילים ב-ע'.
 .2איזה פיוט חיבר רבי נחוניה בן הקנה?
 א .אנא בכוח.
 ב .מעוז צור.
 ג .לכה דודי.
 ד .שלום עליכם.
 .3בתקופתו של איזה מלך חי נחש ענקי?
 א .המלך שלמה.
 ב .המלך צדקיהו.
 ג .המלך שבור.
 ד .המלך שלם.
 .4למה העיר גמלא נקראת כך?
 א .על שם רבי יהושע בן גמלא.
 ב .כי היו בה הרבה גמלים.
 ג .כי היא יושבת על פסגה בצורת דבשת.
 ד" .גמלא" באשורית זה "מבצר".

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