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פרשת שמות | י"ג -י"ט בטבת ( 31לדצמבר 6 -לינואר)

בּועת ָה ֵעדּות
דַּ ף ל"גְ ׁ :ש ַ
"ש ְמעוֹן ׁ ָש ַבר ֶאת ַה ַּמ ְר ָאה
ְרא ֵּובן ָּת ַבע ֶאת ׁ ִש ְמעוֹן לְ ִדין ו ְָט ַען ִ ּב ְפנֵ י ַהדַּ ּיָ נִ יםִ ׁ :
ׁ ֶשל ָה ֶרכֶ ב ׁ ֶש ִּלי"ָ .ק ְראּו לְ ׁ ִש ְמעוֹ ן וְ הּוא ָט ַען" :ל ֹא ָהיָ ה וְ ל ֹא נִ ְב ָרא"ָ .א ַמר
ְרא ֵּובן" :יֵ ׁש לִ י ֵע ִדים ׁ ֶש ָראּו ֶאת ׁ ִש ְמעוֹ ן ׁשוֹ ֵבר ֶאת ַה ַּמ ְר ָאה"! ַּכ ֲא ׁ ֶשר ּ ָפנּו
יוֹד ִעים ַעל
"אנַ ְחנּו ֵמעוֹ לָ ם ל ֹא ָר ִאינּו ְמא ָּומהֵ .אינֶ נּ ּו ְ
לָ ֵע ִדים ֵהם ָא ְמרּוֲ :
ָמה הּוא ְמ ַד ֵ ּבר".
אּובן לְ ַחּיֵ ב ֶאת ׁ ְשנֵ י ָה ֵע ִדים
ְ ּב ִמ ְק ֶרה ָּכזֶ ה ַה ּתוֹ ָרה ֶה ֱענִ ָיקה ֶא ְפ ׁ ָשרּות לִ ְר ֵ
יש ַבע ׁ ֶש ֵאינָ ם יְ כוֹ לִ ים לְ ָה ִעידִ .מ ֶּט ַבע ַהדְּ ָב ִרים ָא ָדם ָ ּכ ׁ ֵשר ֵאינוֹ
לְ ִה ּׁ ָ
נִ ׁ ְשבָּ ע לַ ּׁ ֶש ֶקר וְ ִאם ָא ֵכן ֵהם ָראּו ֶאת ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה וְ ֵהם יְ כוֹ לִ ים לְ ָה ִעיד
בּועה.
לְ טוֹ ַבת ׁ ִש ְמעוֹ ןֵ ,הם יָ ִעידּו וְ יִ ָּמנְ עּו ִמ ּׁ ְש ָ

דַּ ף ל"דַ :על ּ ִפי ׁ ְשנַ יִ ם ֵע ִדים
ַמ ֲע ֶ ׂ
רוֹדף ַא ַחר ֲח ֵברוֹ ִמ ּתוֹ ְך
שה ַ ּב ַּת ָ ּנא ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ׁ ֶש ַטח ׁ ֶש ָר ָאה ָא ָדם ֵ
ְ
רוֹדף נִ כְ נַ ס ַא ֲח ָריוָ .רץ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן
ְמ ִר ָיבהֶ .ה ָח ֵבר נִ ְמלַ ט לְ תוֹ ך ח ְּור ָ ּבה וְ ָה ֵ
רוֹדף ַמ ֲחזִ יק ְ ּב ָיָדיו ֶח ֶרב נוֹ ֶט ֶפת
ֶ ּבן ׁ ֶש ַטח לְ תוֹ ְך ַהח ְּור ָ ּבה וְ הּוא ָר ָאה ֶאת ָה ֵ
לוֹמרָ :היָ ה ָ ּברּור ׁ ֶש ֶּזה ָה ֶרגַ ע הּוא נִ ְר ַצח ַעל ֵיְדי
דָּ ם ,וַ ֲח ֵברוֹ מ ָּּוטל ָהרּוגְּ .כ ַ
ֲח ֵברוֹ ֶ ׁ ,ש ֲא ִפילּ ּו ֶה ֱחזִ יק ַ ּב ֶח ֶרב נוֹ ֶט ֶפת ַהדָּ ם.
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ׁ ֶש ַטח"ָ :ר ׁ ָשעִ ,מי ָה ַרג אוֹ תוֹ ֲ -אנִ י אוֹ ַא ָּתה? ֲא ָבל
ָמה ֶא ֱע ֶ ׂ
שה ׁ ֶש ֵאינִ י יָ כוֹ ל לִ ׁ ְש ּפוֹ ט אוֹ ְת ָך ְ ּב ִדין ּתוֹ ָרה וְ לִ ְפסוֹ ק ׁ ֶש ַא ָּתה ַחּיָ ב
ִמ ָיתהִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה קוֹ ַב ַעת ְ ּב ֵּס ֶפר דְּ ָב ִרים'ַ :על ּ ִפי ׁ ְשנַ יִ ם ֵע ִדים אוֹ
יּומת ַעל ּ ִפי ֵעד ֶא ָחד' ִ -אי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַחּיֵ ב
ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֵע ִדים ַ
יּומת ַה ֵּמת ל ֹא ַ
ָ
ָ
ּ
יתה ַעל ּ ִפי ֵעד ֶא ָחד ,לָ כֵ ן ַה ָק ָ ּב"ה יִ ּ ָפ ַרע ִמ ְּמך וְ יַ ֲענִ ׁיש אוֹ ְתך".
ָא ָדם ִמ ָ
ָא ְמרּו ֲחזַ "ל :ל ֹא זָ ז ִמ ּׁ ָשם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ׁ ֶש ַטחַ ,עד ׁ ֶש ָ ּנ ָח ׁש ִה ִּכ ׁיש ֶאת
ָהרוֹ ֵצ ַח וְ הּוא ֵמת.

talmudi

o.il

sraeli.c
התלמוד

הישראלי

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת שבועות ,דף ל"ה
"כל שמות האמורים בגבעת בנימין ,רבי אליעזר
אומר חול ,רבי יהושע אומר קודש"
קטלא – הרג
מילט – מקלל

הסבר :חכמים נחלקו האם השם "אלוקים"
שמופיע בספר שופטים ,בתיאור הקרב על גבעת
בנימין ,מתייחס לה' והוא קודש ,או שהוא מתייחס
לעבודה זרה והוא חול.

על המפה
גבעת בנימין
גבעת בנימין הייתה העיר הראשית
של שבט בנימין ,ונקראה גם "גבעה"
ומאוחר יותר "גבעת שאול" .מיקומה
בתל ֶאל פּול שבצפון
מזוהה כיום ֵּ
ירושלים ,בין השכונות פסגת זאב,
שועפט ובית חנינא .התל מתנשא
לגובה  840מטר מעל פני הים ומהווה
נקודת תצפית נוחה על האזור .בחפירות
הארכיאולוגיות שנערכו במקום נמצאו
שרידים ממספר שכבות זמן :יישוב
מראשית המאה ה 12-לפנה"ס ,המזוהה
עם העיר גבעת בנימין; יישוב מאמצע
המאה ה 11-לפנה"ס ,שזוהה עם עירו
המקראית של שאול; מבנים מן המאה
ה 9-לפנה"ס מתקופת ממלכת יהודה,
ביניהם מגדל תצפית וחומה חיצונית;
וכן יישוב מימי בית שני שנהרס בידי
הרומאים עם חורבן המקדש בשנת 70
לספירה.

גבע.
תחריט משנת 1880
()Wikipedia
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דּושת ׁ ֵשם ה'
דַּ ף ל"הְ :ק ׁ ּ ַ
ְ ּב ַדף זֶ ה לוֹ ְמ ִדים ׁ ֶש ָאסּור בְּ ׁשּום אוֹ ֶפן
לִ ְמחוֹ ק ֶאת ֶא ָחד ִמ ּׁ ְשמוֹ ָתיו ׁ ֶשל ַה ָ ּקבָּ "ה.
ׁ ְשמוֹ ָתיו ׁ ֶשל ַה ָ ּק ָ ּב"ה ְּכת ִּובים ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ת
ׁשוֹ נִ יםִ :ס ְפ ֵרי תוֹ ָרה ,ח ָּּומ ׁ ִשיםִ ,סידּ ִּורים,
וְלִ ְפ ָע ִמים ַ ּגם ַעל ּ ָפרוֹכוֹת ו ֲַא ִפילּ ּו י ֵׁש ְמקוֹמוֹת
נוֹהגִ ים לִ כְ ּתוֹב ׁ ֵשם ׁ ֶשל ַה ָ ּק ָ ּב"ה ַעל
ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ֲ
ִקיר ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסתּ ְ .ב ִע ְּקבוֹת ִמנְ ָהג זֶ ה נִ ׁ ְש ֲאלּו
ַה ּפ ְוֹס ִקים ַה ִאם וְכֵ ַיצד ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַסּיֵ ד ֶאת
ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ֵמ ָח ָד ׁשַ ,וְה ִאם ֵאין ְ ּבכָ ְך ִא ּיסּור.
עוֹ ד לוֹ ְמ ִדים ַ ּב ַּתלְ מּוד ִּכי יֵ ׁש ַה ּסוֹ ְב ִרים
ׁ ֶש ְּקד ּׁ ַּושת ׁ ֵשם ה' ֵאינָ ּה ַרק ְ ּב ׁ ֵשם ה' ַע ְצמוֹ
"נ ְט ּ ָפלִ ין" ,וְכָ ְך נִ ְפ ַסק לַ ֲהלָ כָ ה.
ֶא ָ ּלא ַ ּגם ַ ּב ִ ּ
ילה ַא ַחת ִעם ׁ ְשמוֹ
יבה לְ ִמ ָ ּ
ַמ ֵהם "נִ ְט ּ ָפלִ ין"? אוֹ ִתּיוֹ ת ׁ ֶש ִה ְצ ָט ְרפּו בַּ ְ ּכ ִת ָ
"אלוֹ ֵקיכֶ ם"ָ .האוֹ ִתּיוֹ ת ַה ּסוֹ ִפּיוֹ ת ֵאינָ ן ֵחלֶ ק ִמ ּׁ ֵשם
ׁ ֶשל ַה ָ ּקבָּ "ה .לְ ָמ ׁ ָשלֱ :
ילה ַא ַחת ֵהן ְקדוֹ ׁשוֹ ת ָּכמוֹ הּו וְגַ ם
"אלוֹ ִקים"ַ ,א ְך ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ֵהן צוֹ ְרפּו לְ ִמ ָ ּ
ֱ
אוֹ ָתן ָאסּור לִ ְמחוֹ ק.

ּוע ָאסּור לִ ְבנוֹ ת ֶאת יְ ִריחוֹ ?
דַּ ף ל"וַ :מדּ ַ
ַ ּב ַּתלְ מּוד מּוזְ ָּכרוֹ ת ׁ ְשבּועוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּנ ֶא ְמרּו ַ ּב ַּתנַ ְ
"ך .לְ ַה ָ ּלן ׁ ְש ַּתיִ ם ֵמ ֶהן:
יע ֶאת ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
"ארּור ָה ִא ׁיש
יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן נּון ִה ׁ ְש ִ ּב ַ
ש ָר ֵאל (יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ּ ֶפ ֶרק ו')ָ :
ּובנָ ה ֶאת ָה ִעיר ַה ּזֹאת ֶאת יְ ִריחוֹ "ָ .ה ַר ְמ ַ ּב"ם
לִ ְפנֵ י ה' ֲא ׁ ֶשר יָ קּום ָ
יעם ָּכ ְךְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ָּכל ַהדּ וֹ רוֹ ת יּוכְ לּו לִ ְראוֹ ת ֶאת
ַמ ְס ִ ּביר ׁ ֶשּיְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִה ׁ ְש ִ ּב ָ
ְ
ּׁ
ׁ
תוֹ
ּׁ
חוֹמת ָה ִעיר ַה ְשק ָּועה ְ ּב ך ָה ֲא ָד ָמה ,לְ ַא ַחר ֶש ָש ְק ָעה
ַה ֵ ּנס ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶשל ַ
ְּכ ׁ ֶש ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
וֹפרוֹ תִ .אם יִ ְבנּו ֶאת ַה ָּמקוֹ ם
ש ָר ֵאל ְס ָבב ָּוה ִּכ ְד ַבר ה' וְ ָת ְקעּו ַ ּב ּׁש ָ
ְּכ ָבר ל ֹא יּוכְ לּו לְ ַה ְב ִחין ַ ּב ֵ ּנס.
ִצ ְד ִק ּיָ ה ּו ַה ֶּמ לֶ ְך
לּוכה בְּ גִ יל
ָעלָ ה לַ ְּמ ָ
ֶע ְשׂ ִרים וְ ַא ַחת וְ הּוא
נִ ׁ ְשבַּ ע לִ נְ בּוכַ ְדנֶ אצַּ ר
ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְמרוֹ ד בּ וֹ  .לְ ַא ַחר
ּומ נְ ִה יגֵ י
ׁ ֶש ִ ּצ ְד ִק ּיָ הּו ַ
ָה ָעם ָח ְטאּו לַ ה'ָ ׁ ,שלַ ח
ה' ֶאת ַחּיָלֵ י ָהא ֹויֵב ו ְֵהם
ָה ְרגּו ַ ּבח ִּורים ּוזְ ֵקנִ ים
ׁ ָש ְדדּו ֶאת או ְֹצרוֹת ֵ ּבית
ְ
ה' ֶוְאת אוֹ ְצרוֹ ת ַה ֶּמלֶ ך וְ ֵה ִביאּו ֶאת ַהכּ ֹל לְ ָב ֶבלֶ .את ׁ ְש ֵא ִרית ַה ּ ְפלֵ ָטה
ֵהם ִהגְ לּו לְ ָב ֶבל לִ ְהיוֹ ת לָ ֶהם לַ ֲע ָב ִדיםָּ .כ ְך ָח ַרב ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָה ִר ׁ
אשוֹן .

2

מן ההיסטוריה
הקרב בתל אל פול
במלחמת ששת הימים
תל אל פול היה חלק ממערך
הביצורים של הלגיון הירדני שהקיף
את ירושלים .לפני המלחמה החל חוסיין
מלך ירדן לבנות ארמון על פסגת התל.
לקראת המלחמה נפסקה בניית הארמון
והצבא הירדני הפך את האזור למחנה
מבוצר .גדוד  ,95בפיקודו של סא"ל צבי
דהב ,קיבל משימה להגיע לבית חנינא,
פרץ דרך עמק הארזים תוך כדי לחימה
והגיע בלילה לנבי סמואל .הוא החל לנוע
לכיוון בית חנינא תוך חילופי אש כבדים
עם כוחות שריון ירדניים שהתמקמו על
הפסגות באזור .הכוח נתקל בטנקים
ירדנים שהתחבאו בין המבנים בתל אל
פול .לאחר קרב שריון בשריון בטווח
 1,000מטרים ,נפגעו  3טנקים ירדנים
והיתר נסוגו ,וכך נכבש התל.

אנדרטה לזכרם של שמונת
חיילי חטיבת השריון במילואים
()Wikipedia, Eddau
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דַּ ף ל"זַ :רב ּ ָפ ָפא
ּוב ָהק
ַרב ּ ָפ ָפא ַחי ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֲח ִמ ׁ ִ
ישי ׁ ֶשל ֲאמוֹ ָר ֵאי ָ ּב ֶבל ,וְ ָהיָ ה ַּתלְ ִמ ָידם ַה ּמ ְ
ׁ ֶשל ַאבַּ ּיֵ י וְ ָר ָבא .הּוא לָ ַמד ּתוֹ ָרה ַ ּגם ֵא ֶצל ַרב ִא ִידי ַ ּבר ָא ִביןּ ָ ,ב ֲעיָ ָרה
הוֹ נְ ִצ ֵיבי ׁ ֶש ַעל ְ ׂ
ש ַפת ַה ִחידֶּ ֶקל.
לְ ַא ַחר ּ ְפ ִט ַירת ָר ָבאָ ,ע ַבר ַרב ּ ָפ ָפא לְ נֶ ֶר ׁשַ ,ה ְּסמּוכָ ה לְ ס ָּורא.
לְ ַא ַחר ּ ְפ ִט ַירת ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִ ְצ ָחק ,זְ ַקן ַהדּ וֹ רָ ,ע ְב ָרה ַהנְ ָהגַ ת ַהדּ וֹ ר
לְ ַרב ּ ָפ ָפא ּולְ ַרב הּונָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְ הוֹ ׁ ֻש ַעֶ ׁ ,ש ָהיּו ַּתלְ ִמ ֵידי ַא ַ ּבּיֵ י וְ ָר ָבאָ .אז
נֶ ֶע ְ ׂ
ש ָתה נֶ ֶר ׁש ֶמ ְר ָּכז ר ָּוחנִ י ָ ּגדוֹ ל.
ימי ַרב ּ ָפ ָפא ָהיְ ָתה יְ ׁ ִש ַיבת נֶ ֶר ׁש ְמפ ְּור ֶס ֶמת ְ ּביוֹ ֵתר ֵּומאוֹ ת ַּתלְ ִמ ִידים
ִ ּב ֵ
יסּוק ְ ּב ַת ֲע ִ ׂ
שּיַ ת ַה ּׁ ֵשכָ ר,
נָ ֲהרּו ֵאלֶ ָיהַ .רב ּ ָפ ָפא ָהיָ ה ָע ׁ ִשיר מ ְּופלָ גֵ ,מ ִע ּ
אתיִ ם ַּתלְ ִמ ִידים ָהיּו ְסמּוכִ ים ַעל ׁשּולְ ָחנוֹ .
ָּומ ַ
בֵּ ין ַּתלְ ִמ ָידיו ָהיּו ׁ ְשנֵ י ְ ּגדוֹ לֵ י ַהדּ וֹ ר ַהבָּ אָ :ר ִבינָ א וְ ַרב ַא ׁ ִשי.

יקדוֹ ן"
בּועת ַה ּ ִפ ָ ּ
"ש ַ
דַּ ף ל"חְ ׁ :
יקדוֹ ן".
בּועת ַה ּ ִפ ָ ּ
ּ ֶפ ֶרק זֶ ה ֵ
"ש ַ
עוֹסק ִ ּב ׁ ְ
"ש ַמ ְר ִּתי ֵה ֵיטב ַעל ַה ֵח ֶפץ,
ִאם ׁשו ֵֹמר או ֵֹמר לְ ָא ָדם ׁ ֶש ִה ְפ ִקיד ֶא ְצל ֹו ֵח ֶפץָ ׁ :
ַא ְך ְ ּב ֶח ׁ ְשכַ ת ַה ַ ּליְ לָ ה ִה ִ ּגיעּו ַ ּג ָ ּנ ִבים וְגָ נְ בּו אוֹ תוֹ ֲ .אנִ י ִמ ְצ ַט ֵער ,יָ ׁ ַשנְ ִּתי ָחזָ ק
וֹמר
וְ ל ֹא ׁ ָש ַמ ְע ִּתי אוֹ ָתם ִ ּבכְ לָ לֲ ,וַאנִ י ּ ָפטּור ִמ ְּל ׁ ַש ֵ ּלם לְ ָך ָעלָ יו ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּׁש ֵ
וֹמר ּ ָפטּור ִמ ַּת ׁ ְשלּום,
ִח ָ ּינם ֵאינוֹ ַחּיָ ב ֶא ָ ּלא ִאם ֵּכן הּוא ּ ָפ ׁ ַשע"ָ .אכֵ ן ַה ּׁש ֵ
תוֹ
ֱא ֶמת.
ַא ְך ַה ּתוֹ ָרה קוֹ ַב ַעת ׁ ֶש ָעלָ יו לְ ִה ּׁ ָ
יש ַבע בְּ ֵבית דִּ ין ׁ ֶש ַּט ֲענָ
יקדוֹ ן".
בּועת ַה ּ ִפ ָ ּ
ׁ ְש ָ
"ש ַ
בּועה זוֹ ְמכּו ָּנה ׁ ְ
ִאם ַה ּׁשו ֵֹמר ּ ָפ ׁ ַשע וְגָ נַ ב ֶאת ַה ֵח ֶפץ לְ ַע ְצמוְֹּ ,ובכָ ל זֹאת הּוא נִ ׁ ְש ַ ּבע לַ ּׁ ֶש ֶקר,
ַּכ ֲא ׁ ֶשר הּוא ְמ ַב ֵ ּק ׁש לַ ֲחזוֹ ר ִ ּב ְת ׁש ָּובה ָעלָ יו לְ ַה ֲחזִ יר ִמּיָ ד ֶאת ַה ֵח ֶפץ
נוֹסף לְ כָ ְך ַה ּתוֹ ָרה קוֹ ַב ַעת לוֹ ֵס ֶדר ַ ּכ ּ ָפ ָרה:
לַ ַּמ ְפ ִקידְּ ,וב ָ
ישית ֵמ ֵע ֶר ְך ַה ֵח ֶפץ.
א .לְ ׁ ַש ֵ ּלם לַ ַּמ ְפ ִקיד ּתוֹ ֶס ֶפת ׁ ֶשל ֲח ִמ ׁ ִ
בּועת ׁ ֶש ֶקר.
ב .לְ ָה ִביא ָק ְרבַּ ן ָא ׁ ָשם לְ ַכ ּ ָפ ָרה ַעל ׁ ֶש ִּנ ׁ ְשבַּ ע ׁ ְש ַ

בּועה
דַּ ף ל"טְ :
חּומ ַרת ַה ׁ ּ ְש ָ
יעים ָא ָדם ָ -עלָ יו לִ ּיטוֹל ְ ּב ָיָדיו ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ִ ּב ׁ ְש ַעת
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַהדַּ ּיָ נִ ים ַמ ׁ ְש ִ ּב ִ
ַה ּׁ ְשב ָּועהָּ .כ ְך עוֹ ִ ׂ
יש ַבע לַ ּׁ ֶש ֶקר ְּכ ׁ ֶש ֵּס ֶפר
שים ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּׁ ַש ְק ָרנִ ים ְ
יִפ ֲחדּו לְ ִה ּׁ ָ
ּתוֹ ָרה ְ ּביָ ָדם .אּולָ ם ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ָ ּבע ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יך לְ ַה ֲחזִ יק ֵס ֶפר
ילין ְ ּב ָיָדיו.
ּתוֹ ָרהִ ,מ ּ ְפנֵ י ְּכבוֹ דוֹ ַ ,וְדי ְ ּבכָ ְך ׁ ֶשּיַ ֲחזִ יק ְּת ִפ ִּ
יש ַבע ֵ ּבית דִּ ין ְמ ַאּיְ ִמים ָעלָ יו" :דַּ ע ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶש ַה ָ ּק ָ ּב"ה
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָא ָדם ֵ
עוֹמד לְ ִה ּׁ ָ
יש ַבע לַ ּׁ ֶש ֶקרָּ ,כל ָהעוֹ לָ ם ִהזְ דַּ ְעזַ ע" .זֹאת,
ָא ַמר ְ ּב ַהר ִסינַ י ׁ ֶש ָאסּור לְ ִה ּׁ ָ
יסּור
עוֹמד לַ ֲעבוֹ ר ַעל ִא ּ
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִאם הּוא ִה ְת ַּכּוֵן לְ ׁ ַש ֵ ּקר ,הּוא יָ ִבין ׁ ֶשהּוא ֵ
ָחמּור ְ ּביוֹ ֵתר וְ יַ ֲחזוֹ ר בּ וֹ .

מתולדותיו
עוזי נרקיס
תרפ"ה-תשנ"ח )1925-1997
עוזי נרקיס ז"ל היה אלוף פיקוד
המרכז במלחמת ששת הימים .נרקיס
נולד בירושלים ,וזיכרון הילדות הראשון
שלו היה הסתתרותו במרתף בגיל  4בזמן
מאורעות תרפ"ט – זיכרון שלדבריו עיצב
את חייו .עוזי נרקיס התגייס לפלמ"ח
והשתתף בפיצוץ גשר אלנבי ב"ליל
הגשרים" .במלחמת העצמאות פיקד
על גוש עציון והוביל כוח שניסה לפרוץ
לעזרת הנצורים בירושלים העתיקה,
אך נאלץ לסגת .במלחמת ששת הימים
שימש כאלוף פיקוד המרכז ,וניצל את
התקפת הירדנים כדי לפעול לכיבוש
ירושלים .ותחת פיקודו כבשו הצנחנים
של מוטה גור את העיר העתיקה ,שחררו
את הר הבית ואיחדו את ירושלים .לאחר
פרישתו מצה"ל
כיהן כמנכ"ל
מחלקת העלייה
בסוכנות היהודית,
ובתפקידים
נוספים.
עוזי נרקיס ()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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שנה למדינת ישראל

/1972תשל״ב

/1972תשל״ב

רצח הספורטאים באולימפיאדת מינכן
בשנת  - 1972תשל"ב התקיימה האולימפיאדה ה 20-במינכן שבגרמניה
המערבית ,ובה השתתפה משלחת ספורטאים ישראלית .קבוצת מחבלים
ערבים מארגון ספטמבר השחור השתלטו בפעולה מתוכננת על חברי
המשלחת ,והחזיקו אותם כבני ערובה במגוריהם בכפר האולימפי
במשך כ 19-שעות .שניים מחברי המשלחת נרצחו תוך כדי השתלטות
המחבלים על הקבוצה ,ותשעה נוספים נרצחו במהלך ניסיון חילוץ
כושל של כוחות משטרת בוואריה בשדה תעופה סמוך לעיר ,שבו נהרגו
גם שוטר גרמני אחד וחמישה
מתוך שמונת המחבלים .סך
הכל נרצחו באירוע הטרור 11
ספורטאים ,מאמנים ושופטים
ישראלים .הטבח זעזע קשות
את הציבור בארץ ,ובעקבותיו
פתח המוסד במבצע "זעם האל"
במהלכו חוסלו רוב האחראים
לטבח.
לוח הזיכרון ליד בניין המשלחת הישראלית

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

יקדוֹ ן" ,מי נשבע אותה
בּועת ַה ּ ִפ ָ ּ
"ש ַ
 .1מהי ׁ ְ
ומתי?
 .2מדוע לא יכול היה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ׁ ֶש ַטח
לִ ׁ ְש ּפוֹ ט את הרוצח ְ ּב ִדין ּתוֹ ָרה?
 .3מי ָהיּו ׁ ְשנֵ י ְ ּגדוֹ לֵ י ַהדּ וֹ ר ֵ ּבין ַּתלְ ִמ ָידיו של
ַרב ּ ָפ ָפא?
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
בשעות הצהריםtalmudisraeli@medison.co.il :
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו
בדף הפייסבוק של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

()Wikipedia, High Contrast

מי אני?
 .1השבעתי את ישראל לא לבנות את יריחו

דבר תורה לשולחן שבת
בת פרעה נותנת לתינוק היהודי שנמצא על היאור את השם משה,
ומסבירה גם מדוע קראה לו כך" :וַ ּיִ גְ דַּ ל ַהּיֶ לֶ ד וַ ְּת ִב ֵאהּו לְ ַבת ּ ַפ ְרעֹה
יתהּו".
וַ יְ ִהי לָ ּה לְ ֵבן וַ ִּת ְק ָרא ׁ ְשמוֹ מ ׁ ֶֹשה וַ ּת ֶ
ֹאמר ִ ּכי ִמן ַה ַּמיִ ם ְמ ׁ ִש ִ
שואלים על כך חז"ל ואומרים  -שאם זו הסיבה וההסבר לשמו  -הייתה
צריכה לקרוא לו "משוי" ולא משה ,שהרי משה הוא זה שנמשה מן
התיבה ,ולכן היה מתאים יותר לקרוא לו "משוי" .
עונה על כך הספורנו ואומר כי את השם משה נתנה לו בת פרעה לא
על שם הפעולה שהיא עשתה ,אלא על שם מה שיעשה משה כמנהיג.
עליו יהיה למשות את העם מתוך מצרים ולמלט אותם מהצרה ,ולכן
נקרא שמו משה  -שהוא יהיה זה שימשה את העם מצרותיו .וכך לשון
הספורנו" :ותקרא שמו משה .ממלט ומושה את אחרים מצרה ..הטעם
שקראתיו משה להורות שימלט את אחרים הוא ,כי אמנם משיתיהו מן
המים אחר שהיה מוטל בתוכם ,וזה לא היה כי אם בגזירת עירין כדי
שימלט הוא את אחרים."...

 .2צדקיהו נשבע שלא ימרוד בי
 .3ראיתי נחש מכיש רוצח והורג אותו
 .4התעשרתי מתעשיית השיכר
 .5פיקדתי על הגדוד שכבש את תל אל פול
 .6הייתי אלוף פיקוד המרכז במלחמת
ששת הימים

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

 | Talmudisraeli@Medison.co.ilטל ;03-9250250 .פקס03-9265608 .
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תלמוד ישראלי

