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בית התלמוד הישראלי 
מאחל לכם חופשה

נעימה ובטוחה!

מתולדותיו

זאב אלמוג )ליכטשטיין(
)נולד תרצ"ה - 1935(

האלוף זאב אלמוג שהיה ממפקדי חיל 
הים, נולד בתל אביב וגדל בשכונת בת 
גלים בחיפה, שם למד בתיכון הדתי 
"יבנה", והתגייס לנח"ל במסגרת גרעין "בני 
עקיבא". אלמוג התנדב לקומנדו הימי ושירת 
בתפקידי הדרכה ופיקוד. בשנת תשכ"ח 
)1968( התמנה למפקד שייטת 13, ופיקד 
עליה בפעולות שביניהן הפשיטות על 
מוצב החוף עדביה ועל מבצר האי גרין, 
וטיבוע שתי טרפדות מצריות במפרץ 
סואץ כהכנה למבצע רביב. בשנת תשל"ב 
)1972( מונה למפקד זירת ים סוף ופיקד על 
הקרבות שם במלחמת יום כיפור, ששיתקו 
את הצי מצרי במפרץ סואץ, ובמהלכם 
הושמדו ונלקחו שלל 28 כלי שיט מצריים. 
בשנת תשל"ט )1979( התמנה אלמוג 
למפקד חיל הים, ושימש בתפקיד עד 
שנת תשמ"ה )1985(. בתפקיד זה היה 

הזירה  על  אחראי 
הימית במלחמת לבנון, 
ופעל לפיתוח כלי נשק 
ושיטות לחימה חדשות. 
לאחר שירותו התמנה 
ת  ו מספנ למנהל 

זאב אלמוג )Wikipedia, U.S. Navy(ישראל.

סדר  קדשים | מסכת זבחים ע"ב- ע"ח
פרשת בלק | י"א- י"ז בתמוז )24-30 ליוני(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

ֵטל" ְנָין ֵאינֹו ּבָ ּמִ ּבַ ָבר ׁשֶ ף ע"ב: "ּדָ ּדַ

ֶרת ֲאָלִפים  ֲעׂשֶ סּול ֶאָחד ּבַ ִאם ִהְתָעֵרב ׁשֹור ּפָ ף ַהּקֹוֶדם ָלַמְדנּו ׁשֶ ּדַ ּבַ
סּוִלים. נֹות ּפְ ְרּבָ ל ַהּקָ ִרים - ּכָ ׁשֵ נֹות ּכְ ָקְרּבָ

רֹוב", ָעָליו  יּטּול ּבָ ל "ּבִ ָלל ָידּוַע ׁשֶ סּוִלים? ֲהֵרי ֵיׁש ּכְ נֹות ּפְ ְרּבָ ל ַהּקָ ה ּכָ ָלּמָ
ב  ר ִהְתַעְרּבֵ ׁשֵ ל ַמֲאָכל ּכָ ְקָעָרה ׁשֶ ל: ִאם ּבִ ָעִמים ֲאָחדֹות. ְלָמׁשָ ָלַמְדנּו ּפְ
ָעָרה  ּקְ ּבַ ֲאָכל ׁשֶ ל ַהּמַ ר ֶלֱאכֹול ֶאת ּכָ ֲאִכיָלה, מּוּתָ ָאסּור ּבַ ְמַעט ַמֲאָכל ׁשֶ
ַעט  ּמְ ֵני ׁשֶ ֲאָכל ָהָאסּור, ִמּפְ ּמּות ַהּמַ דֹוָלה ִמּכַ ר ּגְ ׁשֵ ֲאָכל ַהּכָ ּמּות ַהּמַ ִאם ּכַ

רֹוב". יּטּול ּבָ ר. ֶזהּו "ּבִ ֲאָכל ַהּמּוּתָ רֹוב ַהּמַ ל ּבְ ּטֵ ֲאָכל ָהָאסּור ִמְתּבַ ַהּמַ

ִרים? ׁשֵ ָוִרים ַהּכְ ְ רֹוב ַהּשׁ ֵטל ּבְ סּול ֵאינֹו ּבָ ֹור ַהּפָ ן, ַמּדּוַע ַהּשׁ ִאם ּכֵ

ָבִחים" ָהעֹוֵסק ַרּבֹות  ל ַהּזְ ֶפֶרק "ּכָ ְלֶמֶדת ּבְ ֲהָלָכה זֹו ִהיא ַאַחת ַהֲהָלכֹות ַהּנִ
ְנָין  ּמִ ּבַ ָבר ׁשֶ "ּדָ ר. ֲהָלָכה זֹו קֹוַבַעת ׁשֶ ל ִאיּסּור ְוֶהּתֵ ֲערֹובֹות ׁשֶ ִדיֵני ּתַ ּבְ
יּצּוִחים(  מֹו ּפִ ִתְפזֹוֶרת )ּכְ ר ּבְ ֵאינֹו ִנְמּכָ לֹוַמר: ֵחֶפץ ָחׁשּוב ׁשֶ ֵטל". ּכְ ֵאינֹו ּבָ

רֹוב. ֵטל ּבָ ְפֵני ַעְצמֹו - ֵאינֹו ּבָ ל ֵחֶפץ ּבִ א מֹוְכִרים ּכָ ֶאּלָ

מן התלמוד
 סדר קדשים,

מסכת זבחים, דף ע"ד

הסבר: התלמוד שואל איך ייתכן מצב בו בהמה 
שנטרפה תתערבב בבהמות כשרות, הרי ניתן לראות 
אצל מי מהן נמצא המום שמטריף אותה? על כך השיבו 
בבית רבי ינאי, שמדובר במצב בו התערבה בהמה 
שנפצעה מקוץ, והיא כשרה, בבהמה שננשכה על ידי 
זאב והיא טרפה. הפצעים נראים דומים ולכן לא ניתן 

להבחין ביניהם.

דבי – בבית
איערב – התערב
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חּוי"? ן "ּדָ ף ע"ג: ַמהּו ָקְרּבָ ּדַ

ר ְלַהְקִריבֹו. ְדָחה ֵמַהְקָרָבה ְוִאי ֶאְפׁשָ ּנִ ן ׁשֶ חּוי הּוא ָקְרּבָ ן ּדָ ָקְרּבָ

ִאים: ּנָ ָנה ַמֲחלֹוֶקת ּתַ ִעְנָין ֶזה ֶיׁשְ ּבְ

ן  ְרּבָ ן - ַהּקָ ְרּבָ ְגָללֹו ִנְפַסל ַהּקָ ּבִ ַבר-ָמה ׁשֶ ַחט ְוָקָרה ּדְ ָבר ִנׁשְ ּכְ ן ׁשֶ ָקְרּבָ
ְגָלָלּה הּוא  ּבִ ה ׁשֶ יּבָ ה ַהּסִ סּול ְלַהְקָרָבה ְלעֹוָלם, ֲאִפיּלּו ִאם ֶנֶעְלָמה ְוֵאיֶנּנָ ּפָ

ַחט. ָבר ִנׁשְ ּכְ ן ׁשֶ י ָקְרּבָ ְך ִהיא ַהֲהָלָכה ְלַגּבֵ ִנְפַסל. ּכָ

ם  ּגַ ַחט ַקֶּיֶמת ַמֲחלֹוֶקת. ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ֲעַדִין לֹא ִנׁשְ ן ׁשֶ י ָקְרּבָ אּוָלם ְלַגּבֵ
ר  ֶאְפׁשָ ר ְלַהְקִריבֹו, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ּלֹו הּוא ְלעֹוָלם ְוִאי ֶאְפׁשָ יחּוי ׁשֶ ַהּדִ

ְלַהְקִריבֹו.

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

"אמרי דבי רבי ינאי: הכא במאי עסקינן - כגון 
דאיערב נקובת הקוץ בדרוסת הזאב".
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בס"ד

סדר קדשים | מסכת זבחים ע"ד- ע"ו

רּוָמה ף ע"ד: ָחִבית ַהּתְ ּדַ

ל ֲעָנִבים, ּוְבָטעּות ִהְכִניסּו ֶלָחֵצר ָחִבית  ּה ֵמָאה ָחִבּיֹות ׁשֶ ָהיּו ּבָ ָחֵצר ׁשֶ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ
רּוָמה.  יו לֹא יֹוְדִעים ַמִהי ָחִבית ַהּתְ רּוָמה, ְוַעְכׁשָ ֵהם ּתְ נֹוֶסֶפת ִעם ֲעָנִבים ׁשֶ
י לֹא  רּוָמה, ּכִ ִאיּלּו ֵהם ּתְ ָכל ֶהָחִבּיֹות ּכְ א ִלְנהֹוג ּבְ ֵרָרה ֶאּלָ ֶזה ֵאין ּבְ ִמְקֶרה ּכָ ּבְ
ֵטל",  ְנָין לֹא ּבָ ּמִ ּבַ ָבר ׁשֶ י "ּדָ רֹוב, ּכִ ֵטָלה ּבָ רּוָמה, ְוֵאין ִהיא ּבְ יֹוְדִעים ַמִהי ָחִבית ַהּתְ
ׁש  ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ִּיְהֶיה מּוּתָ רּות ׁשֶ ָנּה ֶאְפׁשָ ַדף ע"ב. ַהִאם ֶיׁשְ ַמְדנּו ּבְ ּלָ ִפי ׁשֶ ּכְ

יֵני  ּדִ לֹא  ּבְ ֲעָנִבים  ּבָ
ִמְקֶרה  ּבְ רּוָמה?  ּתְ
ֶהָחִבּיֹות הּוָעְמסּו ַעל  ׁשֶ
ָנַסע  ָהֶעְגלֹון  ֲעָגָלה, 
ַלח  ַהּמֶ ַים  ֶרְך  ְלאֹו
ת  ֹו ּי ִל ֲע ָה ת  ַח ַא ְב ּו
ָלה ָחִבית ַאַחת  ְלּגְ ִהְתּגַ
ַלח.  ְוָנְפָלה ְלתֹוְך ַים ַהּמֶ
ר ֶלֱאכֹול  יו מּוּתָ ַעְכׁשָ
ֶהָחִבּיֹות  ֵמָאה  ֶאת 
ים  ׁשִ ּנֹוְתרּו ְוֵאין חֹוׁשְ ׁשֶ
רּוָמה,  ּתְ ל  ׁשֶ ֵהן  ׁשֶ
ֲחַז"ל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֹזאת 
יַח  ר ְלַהּנִ ֶאְפׁשָ ָקְבעּו ׁשֶ
ְפָלה ִהיא  ּנָ ֶהָחִבית ׁשֶ ׁשֶ

רּוָמה. ָחִבית ַהּתְ

הפשיטה על האי גרין 
)מבצע בולמוס 6(

בליל ה' אב תשכ"ט )20.7.1969( פשטו 
כוחות צה"ל על האי גרין שבצפון מפרץ 
סואץ. על האי ניצב מתחם מבוצר של 
הצבא המצרי, וישראל החליטה לתקוף 
אותו בתגובה לפשיטה מצרית על חניון 
טנקים ישראלי. כוח של כ-70 לוחמים 
מהקומנדו הימי וסיירת מטכ"ל בפיקודו 
של זאב אלמוג הגיע אל האי בסירות 
גומי, ותקף אותו משלושה כיוונים. לאחר 
לחימה קשה שנמשכה 39 דקות, השתלטו 
כוחות צה"ל על האי וחיבלו במבנים 
שבו באמצעות חומר נפץ. לאחר מכן 
פינו הלוחמים את המקום. בקרב נהרגו 
6 לוחמי צה"ל ו-70-80 חיילים מצרים. 
מבצע זה נחשב לאחד המוצלחים ביותר 
של צה"ל, והיווה מכה קשה עבור המצרים.

מן ההיסטוריה

תרשימי הפשיטה על האי גרין
)Wikipedia ,אל"מ מייק אלדר - כפר חרוצים(

יֵניֶהם ל ּבֵ ְלּבֵ ר ְלִהְתּבַ ִאי ֶאְפׁשָ נֹות ׁשֶ ף ע"ה: ָקְרּבָ ּדַ

ֵהמֹות  ּבְ ים. ִלְפָעִמים ָהָיה קֹוֶרה ׁשֶ נֹות ַרּבִ ׁש ָהיּו ַמְקִריִבים ָקְרּבְ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ּבְ
ן  זֹו, ְולֹא ָהיּו יֹוְדִעים ְלֵאיֶזה ָקְרּבָ נֹות ׁשֹוִנים, ָהיּו ִמְתָעְרבֹות זֹו ּבָ ּנֹוֲעדּו ְלָקְרּבָ ׁשֶ
ם  את ּוֶבֱהַמת ָאׁשָ ֱהַמת ַחּטָ ּבֶ ָנה ֶנֱאַמר ׁשֶ ׁשְ ּמִ ל ַאַחת; אּוָלם ּבַ ְלַהְקִריב ּכָ
את  ׁשּוט ְמאֹד: ַהַחּטָ ה ְלָכְך? ּפָ ּבָ ֵאיָנן ְיכֹולֹות ְלִהְתָעֵרב ְלעֹוָלם. ָמה ַהּסִ
ִמיד ָזַכר, ְוָלֵכן ֵאין ָמקֹום ִלְטעֹות. ם הּוא ּתָ ִמיד ְנֵקָבה, ְוָהָאׁשֵ ִהיא ּתָ

את ְועֹוֶלה  ם ַחּטָ ּגַ ָנה ׁשֶ ׁשְ ּמִ ן לֹא ֶנֱאַמר ּבַ ֵאָלה: ַמּדּוַע ִאם ּכֵ ְ ֶאֶלת ַהּשׁ ִנׁשְ
ִמיד ָזָכר! ן עֹוֶלה הּוא ּתָ ם ָקְרּבָ לֹא ְיכֹוִלים ְלִהְתָעֵרב? ֲהֵרי ּגַ

יא,  ִעיר ָנׂשִ ְקָרא ׁשֶ ּנִ ֶלְך, ׁשֶ ִביא ַהּמֶ ּמֵ את ׁשֶ ן ַחּטָ יִבים: ֵיׁש ָקְרּבַ ְך ְמׁשִ ַעל ּכָ
ן עֹוֶלה.  ינֹו ְלֵבין ָקְרּבָ ל ּבֵ ְלּבֵ ְוָקא ָזָכר, ְוָלֵכן ְיכֹוִלים ְלִהְתּבַ ְוהּוא ּדַ

ִעיר  ׂשָ ּלְ ּום ׁשֶ ם? לֹא, ִמּשׁ ינֹו ְלֵבין ָאׁשֵ ם ּבֵ ל ּגַ ְלּבֵ ר ְלִהְתּבַ ְך, ַהִאם ֶאְפׁשָ ִאם ּכָ
ַבׁש אֹו ֱאָיל ִעם ֶצֶמר ְמֻקְרָזל,  ִמיד ּכָ ם הּוא ּתָ ַּיַער ָחָלק, ְוִאּלּו ָהָאׁשֵ ֵיׁש ׁשֶ

יֵניֶהם. ִּיְטעּו ּבֵ ְוָלֵכן ֵאין ִסּכּוי ׁשֶ

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
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ִהְתָעְרבּו את ׁשֶ ף ע"ז: עֹוָלה ְוַחּטָ ּדַ

ַח,  ְזּבֵ ּלֹו ַעל ַהּמִ הּוא עֹוֶלה ּכֻ ּום ׁשֶ ְך ִמּשׁ ן עֹוָלה ִנְקָרא ּכָ ָּידּוַע, ָקְרּבָ ּכַ
ן ַהְחָטַאת אֹוְכִלים ַהּכֲֹהִנים. ת זֹאת ֶאת ָקְרּבַ ם. ְלֻעּמַ ְוׂשֹוְרִפים אֹותֹו ׁשָ

ל עֹוָלה? ָהֵרי  ֵאיָבִרים ׁשֶ את ּבָ ל ַחּטָ ים ִאם ִהְתָעְרבּו ֵאיָבִרים ׁשֶ ָמה עֹוׂשִ
ֹרף! ר ָלַדַעת ֵאּלּו ֵמֶהם ֶלֱאֹכל ְוֵאּלּו ִלׂשְ ִאי ֶאְפׁשָ

ם ַעל  ּלָ ימּו ֶאת ּכֻ ָּיׂשִ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ׁשֶ ָנה: ַרּבִ ׁשְ ּמִ ְך ַהֲחָכִמים ּבַ ֶנְחְלקּו ַעל ּכָ
ן. ְוִאּלּו ֲחָכִמים  ִאּלּו ֵהם ֵעִצים ְולֹא ָקְרּבָ בּו ּכְ את ֵיָחׁשְ ַח, ְוֶאְבֵרי ַהַחּטָ ְזּבֵ ַהּמִ
ל  ה צּוָרָתם ׁשֶ ּנֶ ּתַ ׁשְ ּתִ א ְיַחּכּו ַעד ְלָמֳחָרת, ׁשֶ ן, ֶאּלָ ֵאין ַלֲעׂשֹות ּכֵ אֹוְמִרים ׁשֶ
ְפְסלּו. ּנִ ים ׁשֶ ין ָקָדׁשִ ּדִ ֶעְזָרה ּכַ ֵרָפה ּבְ ָהֵאיָבִרים, ְוָאז יֹוִציאּו אֹוָתם ְלֵבית ַהּשְׂ

על המפה
בת גלים

בת גלים, אחת מהשכונות הוותיקות 
של חיפה, נמצאת במערבה של עיר 
הנמל. השכונה תוכננה בשנת תרפ"א 
)1921( על ידי האדריכל ריכרד קאופמן, 
והתפתחה מאוד בשנות ה-30, בתקופת 
העלייה החמישית. שם השכונה ניתן לה 
על ידי מרים ניר-רפאלקס, אשתו של 
פנחס כהן, ממייסדי השכונה. על מקור 
שם השכונה הוא פסוק מספר ישעיהו: 
ים". זוהי השכונה  ִלּ ת ַגּ "ַצֲהִלי קֹוֵלְך ַבּ
היחידה בחיפה, ואחת הבודדות בישראל, 
שבתיה נושקים לחוף הים. בשכונה 
נמצאים כמה מבנים היסטוריים בולטים, 
ביניהם מנזר הכרמליתיות הישן, טחנת 
הרוח הטמפלרית, קזינו בת גלים ועוד.  

)Wikipedia, Zvi Roger( בת גלים מהאוויר
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ִביִעית ת ׁשְ ַ ף ע"ו: ְקדּוּשׁ ּדַ

ץ ֶאת ְזַמן  אֹוֶסֶרת ְלַמֵעט ּוְלַקּצֵ ֲהָלָכה ׁשֶ ַדף ֶזה עֹוֵסק ּבַ ְלמּוד ּבְ ַהּתַ
ַנת  ל ׁשְ ֵאִנים ׁשֶ ה ָהיּו ּתְ ל: ְלֹמׁשֶ ים. ְלָמׁשָ ל ַמֲאָכִלים ְקדֹוׁשִ ָהֲאִכיָלה ׁשֶ
ִביִעית ָאסּור ִלְמּכֹור  רֹות ׁשְ ִביִעית. ּפֵ ת ׁשְ ַ ֶהן ְקדּוּשׁ ֵּיׁש ּבָ ה ׁשֶ ִמיּטָ ְ ַהּשׁ
ֵאִנים  ה ָמַכר ּתְ ר ִלְמּכֹור, ְוָלֵכן ֹמׁשֶ רֹות מּוּתָ ֶהם, ֲאָבל ְקָצת ּפֵ ְוִלְסחֹור ּבָ
ת  ַ ְקדּוּשׁ ם הּוא ּבִ ֵאִנים ָקדֹוׁש ּגַ מּוַרת ַהּתְ ל ּתְ ִהְתַקּבֵ ֶסף ׁשֶ ֲאָחדֹות. ַהּכֶ

ִביִעית. ת ׁשְ ַ ְקדּוּשׁ ֶכֶסף ֶזה - ִנְהֶיה ָקדֹוׁש ּבִ ִּיְקנּו ּבְ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ִביִעית. ּכָ ׁשְ

ר  ִביִעית מּוּתָ רֹות ׁשְ י ּפֵ רּוָמה, ּכִ רֹות ּתְ ִביִעית ָאסּור ִלְקנֹות ּפֵ ְ ֶכֶסף ַהּשׁ ּבְ
ֶדה.  ּשָׂ לּו ּבַ רֹות ַהּלָ ֲעַדִין ֵיׁש ִמן ַהּפֵ ׁשֶ ֶהם, ּכְ ּלָ ְזַמן ָהעֹוָנה ׁשֶ ֶלֱאכֹול ַרק ּבִ
ר ֶלֱאכֹול  רּוָמה מּוּתָ ת זֹאת, ּתְ חֹוֶלֶפת עֹוָנה זֹו ָאסּור ֶלֱאכֹול ֵמֶהם. ְלעּוּמַ ׁשֶ ּכְ
ָלה זֹו ַעל ַמֲאַכל  חּול ַהְגּבָ ִביִעית, ּתָ ֶכֶסף ׁשְ רּוָמה ּבְ ַלת ְזָמן. ִאם ִיְקנּו ּתְ לֹא ַהְגּבָ ּבְ
רּוָמה. ר ֶאת ְזַמן ֲאִכיַלת ַהּתְ ּלֹא ְלַקּצֵ ֵדי ׁשֶ ן, ּכְ רּוָמה. ָלֵכן ָאסּור ַלֲעׂשֹות ּכֵ ַהּתְ

ל ָהֹאֶרז ְרָכתֹו ׁשֶ ף ע"ח: ּבִ ּדַ

ה  ִאם ָעׂשּו ִעּסָ ר ָהֹאֶרז, ְוֶנֱאַמר ׁשֶ ַדף ֶזה ֻמְזּכָ ִמי אֹוֵהב ֶלֱאֹכל ֹאֶרז? ּבְ
ּה ַטַעם  ִאם ֵיׁש ּבָ ה ְוֹאֶרז, ֲהֵרי ׁשֶ ל ִחּטָ ֲעֹרֶבת ׁשֶ יֵני ֶקַמח ׁשֹוִנים, ִמּתַ ִמּמִ

ה ֲעׂשּוָיה ֵמֹאֶרז. ה ָחָלה, ֲאִפּלּו ִאם רֹוּבָ ּנָ ָגן - ָצִריְך ְלַהְפִריׁש ִמּמֶ ּדָ

ִרים  ְרּגְ ּצֹות. ַהּגַ ּבִ ר ּבַ ִעּקָ ַדל ּבְ ּגָ ָגִנִּיים ׁשֶ ַחת ַהּדְ ּפַ ׁשְ ב ִמּמִ ָהֹאֶרז הּוא ֵעׂשֶ
ְזָרח  יַע ָלָאֶרץ ֵמַהּמִ ְבָעם ָאֹדם. הּוא ִהּגִ ּצִ ּלֹו ׁשֶ ים ׁשֶ ים, ַאְך ֵיׁש ַזּנִ ּלֹו ְצֻהּבִ ׁשֶ
ה  ַדְיָסה. ָקׁשֶ ר ּכְ ִעּקָ ׁש ָלֲאִכיָלה ּבְ ּמֵ ָנה, ְוׁשִ ׁשְ ְתקּוַפת ַהּמִ ָהָרחֹוק עֹוד ּבִ
ָגן ֲאֵחִרים. ִמיֵני ּדָ ְפֵני ַעְצמֹו, ְוָלֵכן ָהיּו ְמָעְרִבים אֹותֹו ּבְ ּנּו ֶלֶחם ּבִ ְלָהִכין ִמּמֶ

ַאַחד  יב אֹותֹו ּכְ ל ָהֹאֶרז, ַהִאם ְלַהְחׁשִ ָרתֹו ׁשֶ י ַהְגּדָ ֲחָכִמים ֶנְחְלקּו ְלַגּבֵ
ְפֵני ֲאִכיַלת ֹאֶרז ְמָבְרִכים  ּלִ ִמין ִקְטִנּיֹות. ַהֲהָלָכה ִהיא ׁשֶ ָגן אֹו ּכְ יֵני ּדָ ִמּמִ
לֹוׁש,  ָרָכה ֵמֵעין ׁשָ "ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות", אּוָלם ַאֲחֶריָה לֹא ְמָבְרִכים ּבְ

א "ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות". ָגן, ֶאּלָ ת ִמיֵני ּדָ ָבְרִכים ַעל ֲחֵמׁשֶ ּמְ מֹו ׁשֶ ּכְ
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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

כאשר שולח בלק לקרוא לבלעם, הוא מבקש ואומר לו: 
ֹאר יּוָאר". ר ּתָ ָבֵרְך ְמֹבָרְך ַוֲאׁשֶ ר ּתְ י ֵאת ֲאׁשֶ י ָיַדְעּתִ "ּכִ

לאור זאת נשאלת השאלה: אם יודע בלק שלבלעם יש גם כוח לברך, 
מדוע שכר אותו לקלל את ישראל, ולא לברך את מואב שינצחו במלחמה?
ענו על כך חז"ל שמכאן ראיה, שבלק פעל בעיקר מכוחה של שנאת 
ישראל, יותר מאשר מתוך דאגה לבני עמו. אילו היה דואג לבני עמו, 
היה מברך את מואב שינצח במלחמה, אבל כל המניע של בלעם היה 

בעצם השנאה לישראל.

ְנָין ֵאינֹו  ּמִ ּבַ ָבר ׁשֶ מה פירוש הביטוי "ּדָ א. 
ֵטל"? ּבָ

ֵהָמה ְטהֹוָרה? כֹור ּבְ מה היו עושים עם ּבְ ב.  

חּוי"? ן "ּדָ ַמהּו ָקְרּבָ ג.  

דבר תורה לשולחן שבת

70

1999/תשנ״ט
שולמית כצנלסון 

שולמית כצנלסון ז"ל )תרע"ט-תשנ"ט, 1919-1999( הייתה 
מחנכת ישראלית, מייסדת ומנהלת אולפן עקיבא, כלת פרס 
ישראל למפעל חיים בחינוך ומועמדת לפרס נובל לשלום. שולמית 
נולדה כבת למשפחת פעילים ציוניים ידועה. היא למדה עבודה 
סוציאלית וחינוך, והייתה חברת האצ"ל. בשנת תשי"א )1951( 
הקימה את אולפן עקיבא, אחד מהאולפנים הראשונים בישראל, 
ועמדה בראשו במשך 45 שנה. באולפן למדו עולים חדשים, 
תושבים ותיקים, תיירים וערבים, והועברו בו שיעורים בשפה 

העברית לצד שיעורי מורשת וידיעת הארץ. כצנלסון 
מונתה לנציגת משרד החינוך בכינוסים בינלאומיים. 
בעקבות פעולותיה להנחלת השפה העברית וטיפוח 
דו-קיום זכתה לפרס ישראל למפעל חיים בחינוך, 
פרס יושב ראש הכנסת לאיכות חיים, פרס התנועה 
למען ארץ ישראל טובה, פרס מסדר "בני ברית" ותואר 

ידידת העיר נתניה.

שנה למדינת ישראל

שולמית כצנלסון
By Source (WP.NFCC.4), wikipedia.org.index.php.(
)curid-52052039

י"ז בתמוז הוא יום צום, אחד מארבעת ימי התענית שנקבעו זכר לחורבן. 
על פי דברי חז"ל במשנה ביום זה אירעו חמישה דברים לישראל: 1. 
נשתברו הלוחות. 2. בוטל קרבן התמיד. 3 הובקעה העיר.  4. שרף 

אפוסטומוס את התורה. 5. הועמד צלם בהיכל.
בי"ז בתמוז גם מתחילת תקופה של ימי בין המיצרים - שלושת השבועות 

עד ט' באב, בהם ממעטים בשמחה ונוהגים מנהגי אבלות מסוימים.

יש לי מושג | י״ז בתמוז !

*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.

מיליםחידת  ללבב ו
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לפניכם כמה מושגים מתוך המפגש 
השבועי בבלבול אותיות. זהו את המושגים:

ברד נינשבמ אל בלט

רשעי אשינ

אבור ימינ נתומוז

טוליב בורב

נברק חדוי


