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קבוצת "מנורה"
הייתה המסגרת  "מנורה"  קבוצת 
הארגונית הראשונה של תנועת בית"ר 
בארץ ישראל. העולים הראשונים מבני 
תנועת בית"ר שהגיעו לארץ היו בודדים. 
בגרעין הראשון, שעלה בשנת תרפ"ה, 
)1925( היו שלושה חברים: גרשון 
שץ, צבי בן-יעקב ודוד ראפאפורט. 
משבר  בארץ  שרר  תקופה  באותה 
כלכלי חמור. כדי לשפר את סיכויי 
העולים למצוא עבודה, הוקמה מסגרת 
ארגונית שנקראה קבוצת "מנורה". 
הקבוצה החלה את פעולתה באזור פתח 
תקוה, ולאחר מכן עברה אל בנימינה 
לעבודה בייבוש ביצות כבארה, מאחר 
שרוב העובדים סירבו להגיע לאזור 
בשל מחלת המלריה. באותה תקופה 
קיבלה הקבוצה את הכינוי "קבוצת 
הבוידעם" מכיוון שחבריה גרו בעליית 
גג של רפת בבנימינה, שחציה היה 
מלא בחציר וחציה פונה למגורים. 
בהמשך לקחה קבוצת "מנורה" חלק 

בהקמת המושב רמת טיומקין.

מן ההיסטוריה

סדר  נזיקין | מסכת שבועות מ'- מ"ו
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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

ִמְקָצת בּוַעת מֹוֶדה ּבְ ף מ': ׁשְ ּדַ

הּוא ַחָּיב לֹו ֵמָאה  ְמעֹון ׁשֶ ִ ִמְקָצת? ִאם ְראּוֵבן ּתֹוֵבַע ִמּשׁ בּוַעת מֹוֶדה ּבְ ַמִהי ׁשְ
ים"  ִ ֲאִני ַחָּיב ְלָך, ֲאָבל ַרק ֲחִמיּשׁ ה צֹוֵדק ׁשֶ ְמעֹון אֹוֵמר: "ָנכֹון, ַאּתָ ָקִלים, ְוׁשִ ׁשְ
ה "מֹוֶדה  ים. ֲהָלָכה זֹו ְמכּוּנָ ִ הּוא ַחָּיב ַרק ֲחִמיּשׁ ַבע ׁשֶ ָ ְמעֹון ַחָּיב ְלִהיּשׁ - ׁשִ
הּוא לֹא  ַבע ׁשֶ ָ ִמְקַצת ַהחֹוב, ַחָּיב ְלִהיּשׁ ּמֹוֶדה ּבְ לֹוַמר: ִמי ׁשֶ ִמְקָצת". ּכְ ּבְ
ְמעֹון אֹוֵמר ִלְראּוֵבן, ָאֵכן  ּבֹו ׁשִ ּבֹו ֵאינֹו מֹוֶדה. ֵיׁש ִמְקֶרה ׁשֶ ַחָּיב ֶאת ַהֵחֶלק ׁשֶ
ה "ְטָענֹו  בּוָעה. ַהֲהָלָכה ַהּזֹו ְמכּוּנָ ְ טּור ִמּשׁ הּו, ּוְבָכל זֹאת הּוא ּפָ ֶ ֲאִני ַחָּיב ְלָך ַמּשׁ
ים.  ה ַחָּיב ִלי ִקילֹו ִחיּטִ ְמעֹון: ַאּתָ ִ ַבע ִמּשׁ עֹוִרים". ְראּוֵבן ּתָ ׂשְ ים ְוהֹוָדה לֹו ּבִ ִחּטִ ּבְ
ְמעֹון ֵאינֹו ָצִריְך  ִמְקֶרה ֶזה ׁשִ עֹוִרים. ּבְ ְמעֹון ָעָנה לֹו: ֲאִני ַחָּיב ֲחִצי ִקילֹו ׂשְ ׁשִ
ֶבת  עֹוִרים ֵאיָנּה ֶנְחׁשֶ י הֹוָדָאתֹו ַעל ַהּשְׂ ים. ַמּדּוַע? ּכִ ֵאינֹו ַחָּיב ִחיּטִ ַבע ׁשֶ ָ ְלִהיּשׁ
ים ְוהּוא לֹא הֹוָדה  א ִחיּטִ ּנּו ֶאּלָ ַבע ִמּמֶ ֲהֵרי ְראּוֵבן לֹא ּתָ ִמְקָצת", ׁשֶ "מֹוֶדה ּבְ ּכְ

ים. ם ִחיּטִ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ הּוא ּפָ יעֹו ׁשֶ ּבִ ה ְלַהׁשְ ה ַאַחת, ְוֵאין ִסיּבָ ֲאִפיּלּו ַעל ִחיּטָ
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הסבר: אדם שתובע מחברו מנורה גדולה בת 
עשרה ליטרין שנמצאת בידו, וחברו טוען שיש 
בידו רק מנורה בת חמישה ליטרין – חייב הנתבע 

להישבע כדין מודה במקצת.
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ֵני ָזֵקן" קּום ְוָהַדְרּתָ ּפְ יָבה ּתָ ֵני ׂשֵ ף מ"א: "ִמּפְ ּדַ

קּום ְוָהַדְרּתָ  יָבה ּתָ ֵני ׂשֵ ֵסֶפר ַוִּיְקָרא: "ִמּפְ סּוק ּבְ ַהּפָ
ם  ֵּיׁש ָלקּום ּגַ ֵדנּו ֶאת ַהִמְצָוה  ׁשֶ ֵני ָזֵקן" ְמַלּמְ ּפְ
הּוא ָצִעיר, ְוַגם  ְלִמיד ָחָכם ֲאִפיּלּו ׁשֶ ל ּתַ ִלְכבֹודֹו ׁשֶ
ֶכת  ַמּסֶ ְלִמיד ָחָכם. ּבְ ֵאינֹו ּתַ ְפֵני ָזֵקן, ֲאִפיּלּו ׁשֶ ּבִ
ֵני  י יֹוָחָנן ָהָיה עֹוֵמד ַאף ִמּפְ ַרּבִ ר ׁשֶ ין ְמסּוּפָ ִקיּדּוׁשִ
ה ִמְקִרים ְוָצרֹות ָעְברּו  ּמָ קֹו: ּכַ ַנּמְ ְזֵקִנים ָנְכִרים, ּבְ

ה ּומֹוְפִתים". ים ַהְרּבֵ ֲעֵליֶהם, "ְוָראּו ִניּסִ
ינֹו,  ֵבית ּדִ ב ּבְ ַרב ַנְחָמן ָיׁשַ ר ׁשֶ ַדף ֶזה ְמסּוּפָ ּבְ
ל ַרב הּוָנא ְלִדין ּתֹוָרה, ָקם  ּתֹו ׁשֶ הֹוִפיָעה ִאׁשְ ּוְכׁשֶ

ל  ּתֹו ׁשֶ ִהיא ִאׁשְ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ָהְיָתה ְזֵקָנה ֶאּלָ ֵני ׁשֶ ַרב ַנְחָמן ִלְכבֹוָדּה, לֹא ִמּפְ
ְעָלּה. ל ּבַ ָדּה ַעל ּתֹוָרתֹו ׁשֶ ְלִמיד ָחָכם ְוָראּוי ְלַכּבְ ּתַ
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

"מנורה בת עשר ליטרין יש לי בידך, אין לך בידי 
אלא בת חמש ליטרין - חייב" 

י אֹוֵמר לֹא ָפַרְעּתִ ל ָהאֹוֵמר לֹא ָלִויִתי - ּכְ ף מ"ב: ּכָ ּדַ

ע". ְתּבָ ין ִנְכְנסּו ַהּתֹוֵבַע ַחִּיים ְועֹוד ָאָדם - "ַהּנִ ית ַהּדִ ב ּבֵ ֶאל ֶחֶדר מֹוׁשַ
ין,  ןַחִּיים ָעָנה: "ֲאִני". ית ַהּדִ ַאל ֹראׁש ּבֵ ִמי ַהּתֹוֵבַע? ׁשָ

ָקִלים ְולֹא  י ֵמָאה ׁשְ ּנִ ע ָלָוה ִמּמֶ ְתּבָ ַהּנִ ה טֹוֵען? "ֲאִני טֹוֵען ׁשֶ ָמה ַאּתָ
יב:  ע ֵהׁשִ ְתּבָ ע. ַהּנִ ְתּבָ ָּין ֶאת ַהּנִ ַאל ַהּדַ ה טֹוֵען? ׁשָ ֶהֱחִזיר ִלי". ּוָמה ַאּתָ
יִנים  ֶלת ַמְמּתִ ֲאחֹוֵרי ַהּדֶ ּמֵ ע לֹא ָיַדע ׁשֶ ְתּבָ ּנּו!". ַהּנִ "ֵמעֹוָלם לֹא ָלִויִתי ִמּמֶ
ָקִלים ֵמַחִּיים". ע לֹוֶוה ֵמָאה ׁשְ ְתּבָ ֵני ֵעִדים. ֵהם ִנְכְנסּו ְוֵהִעידּו: "ָרִאינּו ֶאת ַהּנִ ׁשְ

י לֹו אֹוָתם". ָבר ֶהֱחַזְרּתִ ּנּו, ֲאָבל ּכְ ע: "ָאְמָנם ָלִויִתי ִמּמֶ ְתּבָ ָאַמר ַהּנִ
ַהְתָחָלה ָהִייָת אֹוֵמר: ָנכֹון,  ָבר ְמאּוָחר. ִאם ּבַ יו ּכְ ָּיִנים: "ַעְכׁשָ ָאְמרּו לֹו ַהּדַ
ּלֹא  ַחִּיים ָהָיה ֵמִביא הֹוָכָחה ׁשֶ ין ַעד ׁשֶ ּדִ י, ָהִייָת זֹוֶכה ּבַ ַרְעּתִ ָלִויִתי, ֲאָבל ּפָ
ּלֹא ֵהֵבאָת לֹו ֵמָאה  ָכְך הֹוֵדיָת ׁשֶ : לֹא ָלִויִתי, ּבְ ַעְנּתָ ּטָ ֶרַגע ׁשֶ . ֲאָבל ּבָ ַרְעּתָ ּפָ
ל  ִקיּצּור: "ּכָ ם אֹוָתם". ֲהָלָכה זֹו ָאַמר ָרָבא ּבְ ּלֵ ָקִלים, ְוָלֵכן ָעֶליָך ְלׁשַ ׁשְ

י". אֹוֵמר לֹא ָפַרְעּתִ ָהאֹוֵמר לֹא ָלִויִתי - ּכְ
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מתולדותיו
גרשון שץ

)תרס"ה-תשכ"ג, 1905-1963(

גרשון שץ ז"ל היה ממייסדי תנועת 
בית"ר העולמית, ומראשוני תנועת 
בית"ר שעלו לארץ. שץ נולד בלטביה, 
ובעקבות מפגש עם ז'בוטינסקי הצטרף 
עם ארבעה חניכים נוספים לקבוצה 
שהפכה לימים לתנועת בית"ר. הוא עבר 
הכשרה בחווה החקלאית הראשונה של 
בית"ר בלטביה, ובשנת תרפ"ה )1925( 
עלה לארץ והיה בכך חבר בית"ר הרביעי 
שעלה לארץ. הוא הצטרף ל"חבורת 
השומרון" בזכרון יעקב, וכאשר הגיעו 
עולים נוספים מבית"ר הקים את קבוצת 
"מנורה", שבמסגרתה התמחה בחפירת 
תעלות ניקוז וייבוש ביצות. בשנת תרפ"ט 
)1929( יזם שץ את רעיון פלוגות הגיוס 
של בית"ר, ויצא לאירופה כדי לעודד 
את העלייה במסגרת אותן פלוגות. 
בתקופת המחתרות היה פעיל בברית 
הבריונים ובלח"י. כמו כן, היה ממייסדי 

הסתדרות העובדים הלאומית.   

גרשון שץ
)העמותה להנצחת
מורשת לוחמי חרות

ישראל )לח״י( וחלליהם(
WWW.LEHI.ORG.IL

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת שבועות מ"ג- מ"ד

בּוָעה ַעל ֲעָבִדים ְוַקְרָקעֹות ף מ"ג: ׁשְ ּדַ

ִעים ֲעֵליֶהם  ּבָ ן ַהּתֹוָרה ֵאין ִנׁשְ ּמִ ָבִרים ׁשֶ ף ַהּקֹוֵדם מֹוָנה ּדְ ּדַ ָנה ּבַ ׁשְ ַהּמִ
ל, ִאם ְראּוֵבן ָנַתן ֶאת ַעְבּדֹו  יֵניֶהם: ֲעָבִדים ְוַקְרָקעֹות. ְלָמׁשָ ְלעֹוָלם, ּבֵ
ַבע  ָ ְמעֹון ֵאינֹו ָצִריְך ְלִהיּשׁ מֹור ָעָליו, ְוָהֶעֶבד ִנְגַנב, ׁשִ ִּיׁשְ ֵדי ׁשֶ ְמעֹון ּכְ ְלׁשִ
ְך ֵאַרע.  ּכָ ַבע ׁשֶ ָ ל ׁשֹוֵמר ָצִריְך ְלִהיּשׁ ּכָ י ׁשֶ ָאֵכן ָהֶעֶבד ִנְגַנב, ַאף ַעל ּפִ ׁשֶ
ן  י ִיּתֵ בּוָעה: "ּכִ מֹות ַהְמַחֵּיב ׁשְ ֵסֶפר ׁשְ סּוק ּבְ ֲהָלָכה זֹו ָאנּו לֹוְמִדים ִמן ַהּפָ
ֵצא  ית ָהִאיׁש ִאם ִיּמָ ב ִמּבֵ ֹמר ְוֻגּנַ ֶסף אֹו ֵכִלים ִלׁשְ ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ּכֶ
ֹוֵמר  ִית ֶאל ָהֱאלִֹהים" - ִאם ַהּשׁ ַעל ַהּבַ ָנִים… ְוִנְקַרב ּבַ ם ׁשְ ּלֵ ב ְיׁשַ ּנָ ַהּגַ

ין. ֵבית ּדִ ְך ּבְ ַבע ַעל ּכָ ָ ֵחֶפץ ִנְגַנב ָעָליו ְלִהיּשׁ טֹוֵען ׁשֶ

אן  ְלְטִלין, ּוִמּכָ ִלים ֵהם ִמיּטַ ֶסף אֹו ּכֵ ֶסף אֹו ֵכִלים". ּכֶ תּוב "ּכֶ סּוק ּכָ ּפָ ּבַ
י ֲעָבִדים? ֲהֵרי ֵהם ֵאיָנם  ִעים ַעל ַקְרָקעֹות. ּוָמה ְלַגּבֵ ּבָ ֵאין ִנׁשְ ָלְמדּו ׁשֶ
יֵני  ים ִמּדִ ַרּבִ ֶדת ׁשֶ ה ְמיּוֶחֶדת ַהְמַלּמֶ ָרׁשָ ָנּה ּדְ מֹו ַקְרַקע? ּוְבֵכן, ֶיׁשְ ְקבּוִעים ּכְ
ִעים ַעל ֲעָבִדים. ּבָ י ֲעָבִדים, ּוְלִפיָכְך ֵאין ִנׁשְ ם ְלַגּבֵ ֵקִפים ּגַ ְרָקעֹות ּתְ ַהּקַ

דֹול ף מ"ד: ָטֶלה ָקָטן - ִסיּפּור ּגָ ּדַ

ֲאדֹון  ָמָצא  ֶאָחד  יֹום 
ּפֹוֶעה  ָטֶלה  ְנֶחְמָיה 
ָפר.  ִביֵלי ַהּכְ ׁשְ ּתֹוֶעה ּבִ
ְלֵביתֹו,  ְנֶחְמָיה  ְנָטלֹו 
ַבת  ֵדי ְלַקֵּים ִמְצַות ֲהׁשָ ּכְ
עֹות  ׁשָ ּוְלַאַחר  ֲאֵבָדה, 
יַע ָאָדם ּוָמַסר  ֲאָחדֹות ִהּגִ
ל  יָמִנים ׁשֶ ל ַהּסִ ֶאת ּכָ
ָנה ָאדֹון ְנֶחְמָיה  ֶלה. ּפָ ַהּטָ
ֵדי ְלָהִביא  ֶאל ֶהָחֵצר ּכְ

ָלַעּתּו  ִאיּלּו ּבְ ֶלה ֶנֱעַלם ּכְ ַהּטָ ֵרר ׁשֶ ה ִהְתּבָ ָעתֹו ָהַרּבָ ֶלה, ּוְלַהְפּתָ ֶאת ַהּטָ
ְגַרם ְלָך", ָאַמר ְנֶחְמָיה,  ּנִ ְך ִמְצַטֵער ַעל ַהֶהְפֵסד ׁשֶ ל ּכָ ָהֲאָדָמה. "ֲאִני ּכָ

ג ֵאיְך ֶזה ָקָרה". "ֵאין ִלי מּוּשָׂ
ֲאִני ָצִריְך ְלִהְצַטֵער ַעל ַהֶהְפֵסד  ב ׁשֶ יב לֹו: "ֲאִני חֹוׁשֵ ֶלה ֵהׁשִ ַעל ַהּטָ ּבַ

ְגַרם ְלָך!". ּנִ ׁשֶ
- "ִלי?".

ל  ין ׁשֶ מֹוֵצא ֲאֵבָדה ֵיׁש ּדִ ּלְ ַרב יֹוֵסף ָאַמר ׁשֶ ְלמּוד לֹוְמִדים ׁשֶ ּתַ ן! ּבַ - "ּכֵ
ּנּו, ָצִריְך  ּנּו אֹו ִנְגַנב ִמּמֶ ַהֵחֶפץ ָאַבד ִמּמֶ ָכר ׁשֶ ָכר, ְוׁשֹוֵמר ׂשָ ׁשֹוֵמר ׂשָ

ָעִלים!". ָמיו ַלּבְ ם ֶאת ּדָ ּלֵ ְלׁשַ

ם!". אן? ֲאִני ׁשֹוֵמר ִחיּנָ י ּכָ ֶסף, ָמה ֲאִני ִהְרַוְחּתִ ל ּכֶ ָכר ְמַקּבֵ ה? ׁשֹוֵמר ׂשָ - "ָלּמָ

ֶלה ָהִייָת  ּטָ ְלּתָ ּבַ יּפַ ּטִ ָעה ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ ֶסף, ֲאָבל ִהְרַוְחּתָ ׁשֶ ְלּתָ ּכֶ - "ָנכֹון, לֹא ִקיּבַ
טּור  ִמְצָוה - ּפָ י 'ָהעֹוֵסק ּבְ ֶלת, ּכִ ּדֶ ְפקּו ּבַ ּדָ ֵתת ְצָדָקה ָלֲעִנִּיים ׁשֶ טּור ִמּלָ ּפָ

ְצָוה'". ִמן ַהּמִ
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ִרים  ְצָרִכים ָהיּו ְמסּוּדָ ָיד ָרָמה. ַהּמִ ּלֹו ּבְ ּכֹוֶלת ׁשֶ רּוְך ִניֵהל ֶאת ֲחנּות ַהּמַ ַמר ּבָ
ֶנת ּוְמדּוֶּיֶקת,  ִמיד ְמאּוְרּגֶ קֹוחֹות ָהְיָתה ּתָ ְרִטיֵסי ַהּלָ ְלמֹוֵפת, ַהּקּוְפָסה ִעם ּכַ
ַעם  י ּפַ ְנָין ַרב-קֹומֹות, ּוִמּדֵ ּכֹוֶלת ָהַלְך ְוִנְבָנה ּבִ ים ָסְמכּו ָעָליו. ְלַיד ַהּמַ ים ַרּבִ ַוֲאָנׁשִ
ּבֹון  ִּיְקחּו ִמְצָרִכים ַעל ֶחׁשְ ּכֹוֶלת ׁשֶ ָלן ׁשֹוֵלַח ֶאת ַהּפֹוֲעִלים ֶאל ַהּמַ ּבְ ָהָיה ַהּקַ
ם. יֹום  ּלֵ ָלן ָהָיה ְמׁשַ ּבְ חֹוֶדׁש ַהּקַ ם, ּוַפַעם ּבְ רּוְך ָהָיה רֹוׁשֵ ֶהם. ַמר ּבָ ּלָ ּכֹוֶרת ׁשֶ ׂשְ ַהּמַ
ָבר  ָלן ָאַמר לֹו: "ּכְ ּבְ ּכּוְרּתֹו, ְוַהּקַ ָלן ֶאת ַמׂשְ ּבְ ׁש ֵמַהּקַ יּקֵ ֶאָחד, ַאַחד ַהּפֹוֲעִלים ּבִ

ֶקל". ֶאֶלף ׁשֶ ְקֶנה ִמְצָרִכים ּבְ ּתִ ּכֹוֶלת ׁשֶ י אֹוְתָך ֶאְתמֹול ַלּמַ ַלְחּתִ .. ׁשָ ְלּתָ ִקיּבַ
- "לֹא ָקִניִתי!", ָאַמר ַהּפֹוֵעל.

קֹוחֹות  ְרִטיֵסי ַהּלָ רּוְך ֶאת קּוְפַסת ּכַ ַתח ַמר ּבָ ּכֹוֶלת, ּפָ ֵניֶהם ֶאל ַהּמַ ָיְרדּו ׁשְ
ֶאֶלף  הּוא ָקָנה ֶאְתמֹול ּבְ אן ׁשֶ ה ָרׁשּום ּכָ ָלן, "ִהּנֵ ּבְ ָפה ְוֶהְרָאה ַלּקַ ַהּקָ ּקֹוִנים ּבְ ׁשֶ
ם  ֶקל ּגַ ם ֶאֶלף ׁשֶ ּלֵ ָלן ָצִריְך ְלׁשַ ּבְ ַהּקַ ְלמּוד אֹוֵמר ׁשֶ ין? ַהּתַ ֶקל!". ָמה ַהּדִ ׁשֶ
ְנָקס  ּפִ תּוב ּבַ ְך ּכָ ּכָ ֵני ׁשֶ ם, ִמּפְ ּלֵ רּוְך ָעָליו ְלׁשַ רּוְך. ְלַמר ּבָ ַלּפֹוֵעל ְוַגם ְלַמר ּבָ

ִמיד ָסַמְך  ּלֹו, ְוהּוא ֲהֵרי ּתָ ׁשֶ
ְנָקס  ּפִ תּוב ּבַ ּכָ ֶ ַעל ַמה ּשׁ
ּכֹוֶלת. ַלּפֹוֵעל הּוא  ל ַהּמַ ׁשֶ
ָּיִביא  ם ַעד ׁשֶ ּלֵ ָצִריְך ְלׁשַ
ל ֶאת  הּוא ִקיּבֵ הֹוָכָחה ׁשֶ
ל  ְנָקס ׁשֶ ּכּוְרּתֹו. ַהּפִ ַמׂשְ
רּוְך ְמַהֶּוה הֹוָכָחה  ַמר ּבָ
ָלן ַעְצמֹו ַאְך  ּבְ ֲעבּור ַהּקַ

לֹא ֲעבּור ַהּפֹוֵעל.
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ב ּנָ הּוא ּגַ ָאָדם ׁשֶ ִדים ּבְ ף מ"ו: לֹא חֹוׁשְ ּדַ

ע  ְתּבָ י", ַהּנִ ּלִ ְמָצא ֶאְצְלָך הּוא ׁשֶ ּנִ ִאם ָאָדם ּתֹוֵבַע ֶאת ֲחֵברֹו: "ַהֵחֶפץ ׁשֶ
י  ֵּיׁש ַחָזָקה: "ַאֲחזֹוֵקי ִאיְנׁשֵ ֵני ׁשֶ ּלֹו, ִמּפְ ַהֵחֶפץ ׁשֶ ֵאינֹו ָצִריְך ְלָהִביא ְרָאָיה ׁשֶ
ֵני  ב, ִמּפְ ּנָ הּוא ּגַ ָאָדם ׁשֶ ִדים ּבְ לֹוַמר: לֹא חֹוׁשְ ֵבי - לֹא ַמַחְזִקיַנן". ּכְ ַגּנְ ּבְ
ֵחֶפץ  ה ׁשֶ ה ְגֵנָבה. ָלֵכן, ֶעֶצם ָהעּוְבּדָ ים ְמַפֲחִדים ַלֲעׂשֹות ַמֲעׂשֵ ֲאָנׁשִ ׁשֶ
ֲהֵרי  ּלֹו, ׁשֶ ַהֵחֶפץ ׁשֶ יֹוֵתר ׁשֶ ִנְמָצא ֵאֶצל ָאָדם ִהיא ַההֹוָכָחה ַהּטֹוָבה ּבְ
ל ֶאָחד  ב. ִאיׁש ֶאָחד ָעַבר ְלָיד ָחֵצר ׁשֶ ּנָ הּוא ּגַ ִדים ּבֹו ׁשֶ ֵאיֶנּנּו חֹוׁשְ
ַעל ֶהָחֵצר  ֶּיֶכת לֹו. ּבַ ַ ּשׁ ָחֵצר עֹוֶמֶדת ֵעז ׁשֶ ּבֶ ָפר, ְוהּוא ִזיָהה ׁשֶ ֵבי ַהּכְ ִמּתֹוׁשָ
י ֵעז".  י לֹא ָמַכְרּתִ ּלִ ַחִּיים ׁשֶ יב: "ּבַ ָך", ְוָהִאיׁש ֵהׁשִ ָטַען: "ָקִניִתי אֹוָתּה ִמּמְ
ָכל ָאָדם ֵיׁש  ּלְ ֲהֵרי ָלַמְדנּו ׁשֶ ַעל ֶהָחֵצר צֹוֵדק, ׁשֶ ּבַ ים ָאְמרּו ׁשֶ ִבים ַרּבִ ּתֹוׁשָ
ֵרר ָלֶהם  ְך ִהְתּבָ ָּיְך לֹו, אּוָלם ַאַחר ּכָ ְמָצא ֶאְצלֹו ׁשַ ּנִ ֶ ב, ּוַמה ּשׁ ּנָ ֵאינֹו ּגַ ַחָזָקה ׁשֶ
ְך  ְלמּוד - ִאם ַהֵחֶפץ ְמַהּלֵ ין ֵמַהּתַ ַהּדִ
ָבר ֵאין ֶחְזָקה  קֹום ְלָמקֹום, ּכְ ְלַבד ִמּמָ
י לֹא ָצִריְך ִלְגנֹוב ֶאת ָהֵעז, ִהיא  זֹו, ּכִ ּכָ
קֹום ְלָמקֹום, ְוָלֵכן  הֹוֶלֶכת ֵמַעְצָמּה ִמּמָ
הּוא ָאֵכן  ַעל ֶהָחֵצר ָצִריְך ְלהֹוִכיַח ׁשֶ ּבַ

ָקָנה ֶאת ָהֵעז ֵמאֹותֹו ִאיׁש.

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
רמת טיומקין

המושב רמת טיומקין הוקם בשנת 
תרצ"ב )1932( ליד נתניה. הוא נוסד 
על ידי אנשי בית"ר וקבוצת מנורה, 
שץ.  גרשון  היה  מראשיהם  שאחד 
שם המושב נקרא על שמו של זאב 
ולדימיר טיומקין, מאנשי "חובבי ציון" 
והרוויזיוניסטים, שהיה ידידו של זאב 
ז'בוטינסקי. רמת טיומקין היה המושב 
הראשון שהקימו הרוויזיוניסטים בארץ 
ישראל. היישוב היה חקלאי באופיו. 
שימשו  והפרדסים  הבתים  חצרות 
לאימונים של לוחמי האצ"ל, והוטמנו 
בהם כלי נשק. היישוב שימש בסיס 
פעולה לקליטת מעפילי "אף על פי". 
בשנת תש"ח )1948( נבלע היישוב בעיר 
נתניה הסמוכה לו, וכיום האזור הוא חלק 

משכונת רמת אפרים.
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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

ה".  פעמיים מופיעה בתורה המילה "מֹוָרׁשָ

פעם אחת בפרשת "וארא", בהקשר של ההבטחה על ארץ ישראל: 
אִתי ֶאת ָיִדי ָלֵתת ֹאָתּה ְלַאְבָרָהם  ָ ר ָנּשׁ "ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ה ֲאִני ה'', ופעם שנייה בפרשת  י ֹאָתּה ָלֶכם מֹוָרׁשָ ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ְוָנַתּתִ
ה  ה מֹוָרׁשָ "וזאת הברכה", בהקשר של  התורה: "ּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו ֹמׁשֶ

ת ַיֲעֹקב". ְקִהּלַ

חז"ל נתנו הסבר וקשר בין שתי הפעמים הללו בתורה בהם מופיעה 
ה. כך מסביר זאת בעל הטורים: "...שבזכות התורה ירשו  המילה מֹוָרׁשָ
הארץ ..", דהיינו, שאת שתי הירושות והמורשות הללו נתן הקב"ה 
לישראל, מתוך כוונה ליצור קשר ביניהן ולומר שבזכות המורשה האחת 

– התורה - יזכו לרשת את המורשה השנייה - ארץ ישראל.

ן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו  י ִיּתֵ מה למדו חז"ל מהפסוק "ּכִ  .1
ית ָהִאיׁש ִאם  ב ִמּבֵ ֹמר ְוֻגּנַ ֶסף אֹו ֵכִלים ִלׁשְ ּכֶ

ָנִים.." לגבי חיוב שבועה על  ם ׁשְ ּלֵ ב ְיׁשַ ּנָ ֵצא ַהּגַ ִיּמָ
קרקעות?

ִמְקָצת, ומתי נשבעים אותה? בּוַעת מֹוֶדה ּבְ ַמִהי ׁשְ  .2

יָבה  ֵני ׂשֵ מה למדו חז"ל מהפסוק ומהציווי "ִמּפְ  .3
ֵני ָזֵקן"? קּום ְוָהַדְרּתָ ּפְ ּתָ

דבר תורה לשולחן שבת

70

1976/תשל״ו
מבצע יונתן

מבצע יונתן, המכונה גם "מבצע אנטבה" ו"כדור הרעם", הוא שמה של 
פעולה צבאית שביצע צה"ל באוגנדה ב-4 ביולי 1976 )תשל"ו(, כדי 
לשחרר 105 נוסעים יהודים, ישראלים ואנשי צוות מטוס אייר פראנס, 
שנחטפו על ידי טרוריסטים במהלך טיסתם מישראל לצרפת. מבצע 
זה היה מסוכן ונועז במיוחד, שכן החטופים הוחזקו במדינה עוינת 
ורחוקה. הוא הוצא לפועל בשל סירובה של ישראל להיענות לדרישות 
החוטפים ולשחרר אסירים ביטחוניים. לוחמי סיירת מטכ"ל וצנחנים 
בחשאי  באנטבה  הונחתו 
והצליחו  תובלה,  ממטוסי 
להשתלט על שדה התעופה, 
להרוג את המחבלים ולהחזיר 
לארץ את רוב בני הערובה. 
במהלך המבצע נהרג מפקד 
סיירת מטכ"ל, יונתן נתניהו, 
ובעקבות זאת נקרא המבצע 

על שמו.

של״ו
ת

/1976

שנה למדינת ישראל

משוחררי מבצע יונתן מגיעים ארצה.
)MOSHE MILNER ,אוסף התצלומים הלאומי(

חברו את המשפט

מצוות צריכות כוונה 
קיימת מחלוקת בין הפוסקים האם מצוות צריכות 
כוונה או לא, כלומר האם אדם שעשה את מעשה 
המצווה )למשל, תקע בשופר בראש השנה או אכל 
מצה בפסח( אך לא כיוון לשם מצווה, יצא ידי חובה 
או לא. להלכה פסק ה"שולחן ערוך" שמצוות צריכות 
כוונה, ומי שלא כיוון כלל, צריך לחזור ולקיים את 

המצווה מתוך כוונה. 

יש לי מושג !

כמה משפטים מתוך המפגש השבועי נחצו 
 לשניים. מתחו קו בין ראשיתו של המשפט

לבין סופו!
א. והדרת פני זקן 1. כל האומר לא לויתי 

ב. לא מחזקינן 2. העוסק במצווה 
ג. כאומר לא פרעתי 3. אחזוקי אינשי בגנבי  
ד. והודה לו בשעורים 4. מפני שיבה תקום  

ה. פטור מן המצווה 5. טענו בחיטים 

*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.


