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בס"ד

בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ַׁש ָּבתַּ ,ד ִּפים קמ"ט -קנ"ה
פרשת עקב | י"ב -י"ח באב ( 2-8לאוגוסט)

מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת שבת ,דף קמ"ט

ַּדף קמ"טֶ :ח ְׁשּבֹונֹות ְּב ַׁש ַּבת
תּובים ֶח ְׁשּבֹונֹות ֶׁשל ּכְ ָס ִפים;
ֲחכָ ֵמינּו הֹורּו ּכִ י ְּב ַׁש ַּבת ֵאין לִ ְקרֹוא ּולְ ַע ֵּין ְּב ַד ִּפים ָּב ֶהם ּכְ ִ
לְ ָמ ָׁשלַּ ,ד ִּפים ֶׁשּכָ תּוב ָּב ֶהם ִמי ַח ָּיב לֹו ּכֶ ֶסףּ ,ולְ ִמי הּוא ַח ָּיב ּכָ ֶסף.
ָה ַר ְמ ַּב"ם ַמ ְס ִּבירֶׁ ,ש ֲחכָ ִמים ָח ְׁשׁשּו ֶׁשּתֹוְך ּכְ ֵדי ֶׁשהּוא ִי ְק ָרא ַּב ִּמ ְס ָמכִ ים הּוא ַי ְב ִחין
ית ֵּקן ֶאת ַה ָּטעּות.
ּוב ַׁש ַּבת יִ כְ ּתֹוב וִ ַ
ּובֹלא ּכַ ּוָנָ ה יִ ּטֹול ֶאת ָה ֵעטְ ,
ְּב ָטעּותְ ,

יּמנְ עּות ֵמ ִעיּסּוק ְּב ִענְ יְ נֵ י חֹול
ַּדף ק"נִ :ה ָ
מּוּתר לְ ַד ֵּבר ְּב ַׁש ַּבת
יּמנַ ע ֵמ ִעיּסּוק ְּב ִענְ ְינֵ י חֹול ,אּולָ ם ְּב ִענְ ְינֵ י ִמ ְצוֹות ָ
ְּב ַׁש ַּבת ֵיׁש לְ ִה ָ
קֹודׁש לְ ַב ֵּקׁש ֵמ ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ַא ֲח ֵרי ַה ַּשׁ ָּבת ִי ְת ְרמּו
מּוּתר ְּב ַׁש ַּבת ֶ
ְּב ִד ְב ֵרי חּוּלִ ין .לְ ָמ ָׁשלָ ,
ּתֹורה ִעם ַה ֵּבן
מֹורה ֶׁש ִּילְ ַמד ָ
מּוּתר ּגַ ם לְ ַא ָּבא לְ ַסּכֵ ם ִעם ֶ
ּכֶ ֶסף לִ ְצ ָד ָקה ֲעבּור ֲענִ ִּייםָ .
מּורת ָׂשכָ רֶׁ ,ש ֲה ֵרי זֹו ִמ ְצ ָוה.
ֶׁשּלֹו ְּת ַ

ַּדף קנ"אֲ :א ִמ ָירה לְ גֹוי ְּב ַׁש ָּבת
אכה"ֶׁ ,ש ֲה ֵרי
בּורי ְמ ָל ָ
"ע ֵׂשה ֲע ִ
נֹוכ ִרי ֲ
יהּודי ְלהֹורֹות ְל ְ
מּוּתר ִל ִ
ּתֹורהְּ ,ב ַׁש ָּבת ָ
ְל ִפי ַה ָ
הּודי לְ הֹורֹות
עֹוׂשה ֶאת ַה ְּמלָ אכָ ה ְּב ַע ְצמֹו .אּולָ םֲ ,חכָ ִמים ָא ְסרּו ַעל ַה ְּי ִ
הּודי ֵאינֹו ֶ
ַה ְּי ִ
לְ נֹוכְ ִרי לְ ַב ֵּצ ַע ֲעבּורֹו ְמלָ אכָ ה.
יּקנּו ֲחכָ ִמים ּכִ י ִאם נֹוכְ ִרי ָע ָׂשה ְּב ַׁש ָּבת ְמלָ אכָ ה
אֹותנּו ֵמ ֲא ִמ ָירה לְ גֹויִּ ,ת ְ
ּכְ ֵדי לְ ַה ְר ִחיק ָ
יּקׁש ִמ ֶּמּנּו
הּודי ֹלא ִּב ֵ
הּודי לֵ ָהנֹות ִמן ַה ְּמלָ אכָ הּ ,גַ ם ִאם ַה ְּי ִ
הּודיָ ,אסּור לַ ְּי ִ
ֲעבּור ְי ִ
אֹותּה ֲעבּורֹו.
ֶׁשּיַ ֲע ֶׂשה ָ
יּתן
ּמֹוצ ֵאי ַׁש ָּבת ֶׁשּבֹו נִ ָ
ַעד ָמ ַתי ָאסּור לֵ ָהנֹות ִמן ַה ְּמלָ אכָ ה? ַעד ֶׁש ַּי ֲעבֹור ֶּפ ֶרק ְז ָמן ִמ ָ
ָה ָיה לְ ַב ֵּצ ַע ְמלָ אכָ ה זֹו.

"ולמאן דאמר שמא יקרא ,ליחוש שמא ימחוק!
אלא איכא בינייהו דחייק אטבלא ואפינקס"
חייק – חקוק
מידלי – מוגבה
הסבר :התלמוד עוסק באיסור לקרוא את שמות
האורחים בשבת מתוך רשימה כתובה ,ומביא מקרה
בו הרשימה חקוקה על טבלה או פנקס.

| על המפה
עכו
עכו היא עיר נמל בצפון ארץ ישראל,
לחוף הים התיכון .היא מוזכרת כבר בתנ"ך
בספר שופטים ,ושימשה כעיר נמל חשובה
בתקופת בית שני ואחריו ,וכמקום מגוריהם
של כמה תנאים ואמוראים .בסוף המאה
ה 13-נחרבה עכו בידי הממלוכים ,ויושבה
מחדש רק כעבור מאות שנים .בתקופת
המנדט הבריטי התיישבו בעיר יהודים
רבים .הבריטים השתמשו במצודה שעמדה
במקום כבית כלא וגרדום ,בו הוחזקו
אסירים יהודים מפורסמים .במלחמת
העצמאות נכבשה עכו בידי צה"ל ,ותושביה
הערבים נמלטו או נכנעו .כיום זוהי עיר
מעורבת בה חיים יחד יהודים וערבים.
בסביבתה נמצאים אתרים ארכיאולוגיים
רבים ומבנים מתקופות קדומות.

עכו ()Wikipedia,AERIAL VIEW OF ACRE
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בס"ד

א

חברות

| מן ההסטוריה
הפריצה לכלא עכו

 7דקות

מתפלפלים

כלא עכו היה מצודה עות'מאנית ששימשה את
הבריטים כבית כלא וגרדום .הפריצה לכלא עכו
הייתה פעולה שביצע האצ"ל במטרה לשחרר
מהכלא את אסירי המחתרות שהיו כלואים בו.
יחידת הנדסה של האצ"ל הטמינה חומרי נפץ
שזעזעו את חומות הכלא ,ובעקבותיו תקפו
את הכלא  34לוחמים בפיקודו של דב כהן.
כוחות נוספים היו פרושים באזור כדי לסייע
לאסירים להימלט ולמנוע מהבריטים גישה
לאזור .במהלך הפעולה נהרגו דב כהן ,שני
לוחמים נוספים ושישה מהאסירים הנמלטים.
חמישה אנשי אצ"ל נוספים נעצרו 40 .אסירים
יהודים הצליחו להימלט .פעולה זו פגעה קשות
ביוקרתם של הבריטים וחיזקה את המורל של
היישוב היהודי.

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –
משפחת כהן יצאה בחופש הגדול ליום כיף בלונה פארק .חלק
מהמתקנים בלונה פארק ממש גדולים ומפחידים ,ולמרות זאת
חלק מהילדים הקטנים יותר של המשפחה רצו לעלות למתקנים
המפחידים הללו .הדבר יצר ויכוח בתוך המשפחה.

חלק מבני מצד שני:
המשפח

צד אחד:

מ משפחה טענו
ני ה
חלק מב קנים מסוכנים
מת
שאלו ם מדי לילדים
די
ומפחי תר ,ושעליהם
הקטנים יו
פק במתקנים
להסת הקטנים יותר.
םו
הפשוטי ייהנו מספיק.
גם מהם הם

ה
ה
תקנות של המקום טענו שאם
מ
א
לי
פ
ל
ש
די
רו
ם
ת
בגיל מס
אז כנראה שזה וים לעלות
מס
והם מוכנים לקחת פיק בטוח,
של המתקנים המ את הסיכון
פ
מבקשים שיסמ חידים .הם
כו
ע
דע
ל שיקול
כ תם על איז
ה
מ
ת
ק
ני
די שהם ייהנו כפי ם לעלות
ש
הם רוצים.

ו...מה
דעתכם?
קיר הכלא לאחר
הפריצה ()Wikipedia

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.
ניתן לשלוח למייל talmudisraeli@medison.co.il
תחת הנושא ״דילמה״ עם שם משפחה ועיר מגורים

של מושג

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ

קידוש ה'

 4דקות

| מי אני?

קידוש השם היא פעולה המעוררת התפעלות
והערכה כלפי ה' והתורה .כאשר יהודי עושה
מעשים המבטאים מידות טובות כמו צדק ,חסד,
רחמים וכדומה ,זהו קידוש השם .כאשר יהודי
מוסר את נפשו למות כדי לא לעבור על דתו,
זה נקרא שהוא מת על קידוש השם.

א .ארגון מחתרתי שהוקם כדי להילחם בבריטים.
ב .מפקדו הראשון היה אברהם תהומי.
ג .סמלו היה יד אוחזת ברובה על רקע מפת ארץ ישראל.
ד .רוב חבריו הגיעו מתנועת בית"ר.
ה .ביצע פעולות נגד השלטונות הבריטים והאויבים הערבים בארץ.
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בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

ר תש"ז
לכלא עכו .י"ד באיי
.1
9
4
7
1 .הפריצה דש מאי
ב 4-לחו
2.
עכו.
ב
3 .הנמל האצ"ל.
4 .ארגון

 1מהו האירוע המצויר כאן?
 2מתי הוא התרחש?
 3איזה נמל מצויר ברקע?
 4סמל של איזה ארגון מצויר על הקיר?

 7דקות

| מי אני?

 3דקות

א .חבר במחתרת האצ"ל.
ב .גדל בפולין והצטרף לתנועת בית"ר.
ג .במלחמת העולם השנייה שירת בבריגדה היהודית.
ד .פיקד על הפריצה לכלא עכו.

מפקד
הן הי"ד  -א עכו
דב כ ה לכל
הפריצ

ה .נהרג במהלך הנסיגה מהכלא.
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שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה
על הפסוק בפרשתנו" :ועתה ישראל מה ה' אלוקיך
שאל מעמך" ,מסביר רבי נחמן מברסלב פירוש
מקורי ,הבוחר להתמקד דווקא במילה שנראית
כצדדית וסתמית בפסוק " -ועתה".
פעמים רבות דרכו של אדם לחשוב ולדמיין מה
היה קורה אילו הוא היה במקום אחר או אילו היה
לו משהו שאין לו כעת וכדומה .המילה "ועתה"-
קוראת לאדם להתמקד ולחפש את האור ואת דרך
עבודת ה' דווקא במקום ,בזמן ,ובמציאות החיים
בה הוא חי עכשיו.
אל תהיה עסוק רק בעתיד או בחלומות ודמיונות
מה יהיה אם יקרה כך ,אלא התמקד ו"תפוס את
הרגע" .חפש כיצד להעלות ולרומם את ההווה בו
את חי עכשיו ,ושאל את עצמך :מה ה' דורש ורוצה
ממני בדיוק בגלל המציאות בה אני חי כעת.

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת שבתַ ,ד ִּּפים קנ״ב -קנ״ה

הֹורה ִהיא
ֹלקי ,נְ ָׁש ָמה ֶׁשּנָ ַת ָּת ִּבי ְט ָ
ַּדף קנ"ב ֱ :א ַ
הֹורה ִהיא"ַ .ה ָּק ָּב"ה
ֹלקי ,נְ ָׁש ָמה ֶׁשּנָ ַת ָּת ִּביְ ,ט ָ
"א ַ
מֹודים לַ ה'ֱ :
ּבֹוקר ָאנּו ִ
ְּבכָ ל ֶ
הֹורהַ ,על
הֹורהַ ,ו ֲאנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים לִ ְדאֹוג ֶׁש ִהיא ִתי ָּשׁ ֵאר ְט ָ
נָ ַתן לָ נּו נְ ָׁש ָמה ְט ָ
ּתֹורה ְו ֶאת ַה ִּמ ְצוֹות.
ְי ֵדי ֶׁשּנְ ַק ֵּים ֶאת ַה ָ
יּתן לָ נּו ,לִ ְׁשמֹור
ַה ַּתלְ מּוד ֵמ ִביא ָמ ָׁשל ָי ֶפהֶׁ ,ש ַּמ ְס ִּביר ֶאת ַה ַּת ְפ ִקיד ֶה ָחׁשּוב ֶׁשּנִ ַ
הֹורה:
ַעל ַהּנְ ָׁש ָמה ַה ְּט ָ
ׁשּוביםָ .ה ֲע ָב ִדים ַה ֲחכָ ִמים ָׁש ְמרּו
ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ֶמלֶ ְך ֶׁשּנָ ַתן לַ ֲע ָב ָדיו ִּבגְ ֵדי ַמלְ כּות ֲח ִ
צֹורכֵ י ַה ֶּמלֶ ְךָ .ה ֲע ָב ִדים
ַעל ַה ְּבגָ ִדים ִּב ְז ִהירּות ַר ָּבהְ ,ו ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ָּב ֶהם ַאְך ְו ַרק לְ ְ
עֹוׂשיםָ ,ל ְבׁשּו ֶאת ַה ְּב ָג ִדים ַּגם ְּב ֵעת ֶׁש ָע ְסקּו
ִ
ֶׁשֹּלא ָׂשמּו ֵלב ְל ַמה ֶּשׁ ֵהם
ִּב ְמלָ אכֹות ְּבזּוּיֹות.
ּכַ ֲא ֶׁשר ֵהם ָהיּו ְצ ִריכִ ים לְ ַה ֲח ִזיר ֶאת ַה ְּבגָ ִדים לַ ֶּמלֶ ְךַ ,א ֶּתם ְּב ַו ַּדאי ְמ ִבינִ ים לְ ִמי
ַה ֶּמלֶ ְך נָ ַתן ָׂשכָ ר ְו ַעל ִמי ַה ֶּמלֶ ְך ּכָ ַעס.

חידה?

ּול ַה ֲח ִז ָירּה
הּופ ְק ָדה ְב ָי ֵדינּו ַעל ְי ֵדי ַה ָּק ָּב"הֵ ,יׁש ִל ְׁשמֹור ְ
ַּגם ֶאת ַהּנְ ָׁש ָמה ֶׁש ְ
הֹורה.
ּוט ָ
נְ ִק ָּיה ְ

מצאו את שלוש האותיות שמשלימות את כל
ההגדרות הבאות:

 .1בשר שאינו של קדשים -
 .2לא בריאים -

ין
ים

"מ ַח ֵּמר".
יּסּורי ַה ַּשׁ ָּבת ַהּנִ לְ ָמ ִדים ְּבסֹוף ַמ ֶּסכֶ ת ַׁש ָּבת הּוא ִאיּסּור ְ
ֶא ָחד ֵמ ִא ֵ
הּודי ִי ְד ַאג ֶׁש ַּב ֲעלֵ י ַה ַח ִּיים ֶׁשּלֹו ָינּוחּו ֵמ ֲע ִׂש ַּית ְמלָ אכָ ה
ּתֹורה ְמ ַצּוָה ֶׁשּכָ ל ְי ִ
ַה ָ
יהּודי לָ ֵתת לְ גֹוי ֶאת ַה ְּב ֵה ָמה ֶׁשּלֹו ּכְ ֵדי ֶׁש ַּי ֲעבֹוד ִע ָּמּה
ִ
ְּב ַׁש ָּבתְ ,ולָ כֵ ןָ ,אסּור לִ
ְּב ַׁש ָּבת.
אכה
יהּודי ַל ֲעׂשֹות ְּב ַׁש ָּבת ְמ ָל ָ
"מ ַח ֵּמר"ֶׁ ,ש ָאסּור ִל ִ
ִמ ְּל ַבד זֹאת ַק ָּים ִאיּסּור ְ
יח ַמ ָּשׂא
ְּב ַב ַעל ַח ִּייםּ ,גַ ם ִאם ַּב ַעל ַה ַח ִּיים ַה ֶּזה ֵאינֹו ֶׁשּלֹו .לְ ָמ ָׁשלָ ,אסּור לְ ַהּנִ ַ
אֹותּה ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים.
ַעל ְּב ֵה ָמה ּולְ ַהנְ ִהיג ָ

 .3מצבעיו של הדגל  -כ
 .4נסלח  -מ

ַּדף קנ"ד :לָ או ֶׁש ֵאין ּבֹו ַמ ֲע ֶׂשה
לת

(תשובה :חול)

 .4רוקדת  -מ

"מ ַח ֵּמר"
ַּדף קנ"גִ :איּסּור ְ

שאלות השבוע ???

 .1מדוע אין לקרוא ולעיין בשבת בדפים
בהם כתובים חשבונות של כספים?
 .2מתי מותר ליהנות ממלאכה שגוי עשה
עבור יהודי בשבת?
 .3מה זה "לאו שאין בו מעשה"?

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה בפרס
איכותי .את התשובות יש לשלוח עד יום רביעי שלאחר השבת של
אותו עלון עד השעה  ,14:00למייל talmudhagrala@medison.co.il
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים* .בפיקוח רואה חשבון

ּוב ָטעּות ָע ָׂשה ִאיּסּור ְמלָ אכָ ה ְּב ַׁש ָּבת ,לְ ָמ ָׁשלִ ,ה ְדלִ יק ֵאׁש ְּב ָטעּות
ִמי ֶׁש ָּשׁגַ ג ְ
עֹובר ְּבׁשֹוגֵ ג
אֹומרּ ,כִ י ָה ֵ
קֹור ַּבן ַח ָּטאת לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשָ .ר ָבא ֵ
 ָעלָ יו לְ ָה ִביא ְקֹור ַּבן ַח ָּטאת ִמ ְת ַחּיֵ ב ַרק
קֹור ַּבן ַח ָּטאתּ ,כִ י ְ
"מ ַח ֵּמר"ֵ ,אינֹו ֵמ ִביא ְ
ַעל ִאיּסּור ְ
ִמי ֶׁש ָע ַבר ַעל "לָ או ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ַמ ֲע ֶׂשה".
עֹוׂשה
עֹוׂשה ֶאת ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ְּב ַע ְצמֹוֶ ,אּלָ א ַה ְּב ֵה ָמה ִהיא זֹו ֶׁש ָ
ֶ
"ּמ ַח ֵּמר"ֵ ,אינֹו
ַה ְ
יאים ַרק ַעל
ּקֹור ַּבן ַח ָּטאת ְמ ִב ִ
אֹותּהֵ .מ ַא ַחר ֶׁש ְ
ֶאת ַה ְּמלָ אכָ ה ְוהּוא ַמנְ ִהיג ַרק ָ
קֹור ַּבן ַח ָּטאת.
"ּמ ַח ֵּמר" ֵאינֹו ֵמ ִביא ְ
לָ או ֶׁש ֵּיׁש ּבֹו ַמ ֲע ֶׂשהַ ,ה ְ

ַּדף קנ"הַ :ה ֲאכָ לַ ת ּכְ לָ ִבים
ֲח ָכ ֵמינּו הֹורּוִּ ,כי ְּב ַׁש ַּבת ֵאין ַל ֲעׂשֹות ְּפעּוּלֹות ֶׁש ֵּיׁש ָּב ֶהן ִט ְר ָחהַּ ,כ ֲא ֶׁשר
יח ָמזֹון לִ ְפנֵ י יֹונִ ים ָּב ְרחֹוב,
ַה ְּפעּוּלֹות ַהּלָ לּו ֵאינָ ן ֶהכְ ֵר ִחּיֹותְ ,ולָ כֵ ןָ ,אסּור לְ ַהּנִ ַ
מּוּתר לָ ֵתת ָמזֹון לִ כְ לָ ִבים,
ֶׁש ֲה ֵרי ֵהן ְיכֹולֹות לְ ַה ִּשׂיג ֶאת ְמזֹונָ ן ְּב ַע ְצ ָמן .אּולָ ם ָ
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַהּכְ לָ ִבים ִמ ְת ַק ִּשׁים לְ ַה ִּשׂיג ָמזֹון ְּבֹלא ֶע ְז ַרת ָה ָא ָדם.
אֹופן ֶׁשּבֹו
רּואיוַ :ר ִּבי יֹונָ ה ָא ַמרֶׁ ,ש ָעלֵ ינּו לְ ִה ְתּבֹונֵ ן ָּב ֶ
ַר ֲח ָמיו ֶׁשל ַה ָּק ָּב"ה ַעל ְּב ָ
ַה ָּק ָּב"ה ָּב ָרא ֶאת עֹולָ מֹו ְולִ לְ מֹוד ִמ ֶּמּנּו.
ַרב ַה ְמנּונָ א ָא ַמר ֶׁש ִמ ְּד ָרכָ יו ֶׁשל ַה ָּק ָּב"ה נִ לְ ַמד ּגַ ם ָאנּו לְ ַר ֵחם ַעל ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים
קּוקים לְ כָ ְך וְ לָ ֵתת לָ ֶהם ְק ָצת ָמזֹון.
ַהּזְ ִ

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