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בּועת מוֹ ֶדה ְ ּב ִמ ְק ָצת
דַּ ף מ'ְ ׁ :ש ַ
מוֹדה בְּ ִמ ְק ָצת? ִאם ְרא ֵּובן ּת ֵוֹב ַע ִמ ּׁ ִש ְמעוֹן ׁ ֶשהּוא ַחּיָב לוֹ ֵמ ָאה
בּועת ֶ
ַמ ִהי ׁ ְש ַ
ת
א
כוֹן,
ר:
אוֹמ
עוֹן
מ
וְש
ה
צוֹדק ׁ ֶש ֲאנִ י ַחּיָב לְ ָךֲ ,א ָבל ַרק ֲח ִמ ּׁ ִישים"
ּ
ֵ "נָ
ׁ ְש ָקלִ יםְ ִ ׁ ,
ֵ
ַ ָ
"מוֹדה
ישיםֲ .הלָ ָכה זוֹ ְמכּו ָּנה
 ׁ ִש ְמעוֹן ַחּיָב לְ ִה ּׁ ֶָ
יש ַבע ׁ ֶשהּוא ַחּיָב ַרק ֲח ִמ ּׁ ִ
יש ַבע ׁ ֶשהּוא ל ֹא
לוֹמרִ :מי ׁ ֶש ּמ ֶוֹדה בְּ ִמ ְק ַצת ַהחוֹבַ ,חּיָ ב לְ ִה ּׁ ָ
בְּ ִמ ְק ָצת"ְּ .כ ַ
אוֹמר לִ ְרא ֵּובןָ ,אכֵ ן
מוֹדהׁ .יֵש ִמ ְק ֶרה ׁ ֶשבּ וֹ ׁ ִש ְמעוֹן ֵ
ַחּיָ ב ֶאת ַה ֵחלֶ ק ׁ ֶשבּ וֹ ֵאינוֹ ֶ
"ט ָענוֹ
ֲאנִ י ַחּיָב לְ ָך ַמ ּׁ ֶשהּוְּ ,ובכָ ל זֹאת הּוא ּ ָפטּור ִמ ּׁ ְשב ָּועהַ .ה ֲהלָ כָ ה ַהזּוֹ ְמכ ָ ּּונה ְ
יטים.
עוֹרים"ְ .רא ֵּובן ָּת ַבע ִמ ּׁ ִש ְמעוֹןַ :א ָּתה ַחּיָב לִ י ִקילוֹ ִח ִּ
בְּ ִח ִּטים ָ
וְהוֹדה לוֹ בִּ ְשׂ ִ
עוֹריםּ ְ .ב ִמ ְק ֶרה זֶ ה ׁ ִש ְמעוֹן ֵאינוֹ ָצ ִריךְ
ׁ ִש ְמעוֹן ָענָ ה לוֲֹ :אנִ י ַחּיָב ֲח ִצי ִקילוֹ ְשׂ ִ
הוֹד ָאתוֹ ַעל ַה ּ ְ ׂ
עוֹרים ֵאינָ ּה נֶ ְח ׁ ֶש ֶבת
לְ ִה ּׁ ָיש ַבע ׁ ֶש ֵאינוֹ ַחּיָב ִח ִּיטיםַ .מדּ ַּוע? ִּכי ָ
ש ִ
הוֹדה
ְ ּכ ֶ
"מוֹדה בְּ ִמ ְק ָצת"ֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ְרא ֵּובן ל ֹא ָּת ַבע ִמ ֶּמנּּו ֶא ָ ּלא ִח ִּיטים וְ הּוא ל ֹא ָ
יבה לְ ַה ׁ ְש ִ ּביעוֹ ׁ ֶשהּוא ּ ָפטּור ִמ ְּל ׁ ַש ֵ ּלם ִח ִּיטים.
ֲא ִפילּ ּו ַעל ִח ָּיטה ַא ַחתֵ ,וְאין ִס ָ ּ

יבה ָּתקּום וְ ָה ַד ְר ָּת ּ ְפנֵ י זָ ֵקן"
"מ ּ ְפנֵ י ֵשׂ ָ
דַּ ף מ"אִ :
"מ ּ ְפנֵ י ֵשׂ ָיבה ָּתקּום וְ ָה ַד ְר ָּת
ַה ּ ָפסּוק ְ ּב ֵס ֶפר ו ְַּיִק ָראִ :
ּ ְפנֵ י זָ ֵקן" ְמלַ ְּמ ֵדנּו ֶאת ַה ִמ ְצוָ ה ׁ ֶשּיֵ ׁש לָ קּום ַ ּגם
לִ כְ בוֹדוֹ ׁ ֶשל ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ֲא ִפילּ ּו ׁ ֶשהּוא ָצ ִעיר ,וְגַ ם
ִ ּב ְפנֵ י זָ ֵקןֲ ,א ִפילּ ּו ׁ ֶש ֵאינוֹ ַּתלְ ִמיד ָחכָ םּ ְ .ב ַמ ֶּסכֶ ת
עוֹמד ַאף ִמ ּ ְפנֵ י
ִקידּ ׁ ִּושין ְמס ּ ָּופר ׁ ֶש ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָהיָ ה ֵ
זְ ֵקנִ ים נָ כְ ִריםּ ְ ,בנַ ְּמקוֹ ַּ :כ ָּמה ִמ ְק ִרים וְ ָצרוֹ ת ָע ְברּו
ּומוֹפ ִתים".
יסים ַה ְר ֵ ּבה
ֲעלֵ ֶיהם" ,וְ ָראּו נִ ִּ
ְ
ּופר ׁ ֶש ַרב נַ ְח ָמן יָ ׁ ַשב ְ ּב ֵבית דִּ ינוֹ ,
ְ ּב ַדף זֶ ה ְמס ּ ָ
יעה ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל ַרב הּונָ א לְ ִדין ּתוֹ ָרהָ ,קם
הוֹפ ָ
ּוכְ ׁ ֶש ִ
בוֹד ּה ,ל ֹא ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָהיְ ָתה זְ ֵקנָ ה ֶא ָ ּלא ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִהיא ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל
ַרב נַ ְח ָמן לִ כְ ָ
ׁ
תוֹ
וֹ
ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם וְ ָראּוי לְ כַ ְ ּב ָד ּה ַעל ּת ָר ֶשל ַ ּב ְעלָ ּה.

אוֹמר ל ֹא ָפ ַר ְע ִּתי
אוֹמר ל ֹא לָ וִ ִ
דַּ ף מ"בּ ָ :כל ָה ֵ
יתי ּ ְ -כ ֵ
"ה ִ ּנ ְת ָ ּבע".
ֶאל ֶח ֶדר מוֹ ׁ ַשב ֵ ּבית ַהדִּ ין נִ כְ נְ סּו ַה ּתוֹ ֵב ַע ַחּיִ ים וְ עוֹד ָא ָדם ַ -
ִמי ַה ּתוֹ ֵב ַע? ׁ ָש ַאל ר ׁ
"אנִ י".
ֹאש ֵ ּבית ַהדִּ יןַ ,ןחּיִ ים ָענָ הֲ :
"אנִ י טוֹ ֵען ׁ ֶש ַה ִּנ ְתבָּ ע לָ וָ ה ִמ ֶּמ ִּני ֵמ ָאה ׁ ְש ָקלִ ים וְ ל ֹא
ָמה ַא ָּתה טוֹ ֵען? ֲ
ֶה ֱחזִ יר לִ י"ָּ .ומה ַא ָּתה טוֹ ֵען? ׁ ָש ַאל ַהדַּ ּיָ ן ֶאת ַה ִ ּנ ְת ָ ּבעַ .ה ִ ּנ ְת ָ ּבע ֵה ׁ ִשיב:
חוֹרי ַהדֶּ לֶ ת ַמ ְמ ִּתינִ ים
יתי ִמ ֶּמנּּו!"ַ .ה ִ ּנ ְת ָ ּבע ל ֹא ַיָדע ׁ ֶש ֵּמ ֲא ֵ
"מעוֹ לָ ם ל ֹא לָ וִ ִ
ֵ
ׁ ְשנֵ י ֵע ִדיםֵ .הם נִ כְ נְ סּו ו ְֵה ִעידּו"ָ :ר ִאינּו ֶאת ַה ִ ּנ ְת ָ ּבע ל ֹווֶה ֵמ ָאה ׁ ְש ָקלִ ים ֵמ ַחּיִים".
"א ְמנָ ם לָ וִ ִיתי ִמ ֶּמנּ ּוֲ ,א ָבל ְּכ ָבר ֶה ֱחזַ ְר ִּתי לוֹ אוֹ ָתם".
ָא ַמר ַה ִ ּנ ְת ָ ּבעָ :
אוֹמר :נָ כוֹ ן,
ָא ְמרּו לוֹ ַהדַּ ּיָ נִ יםַ :
"עכְ ׁ ָשיו ְּכ ָבר ְמא ָּוחרִ .אם ַ ּב ַה ְת ָחלָ ה ָהיִ ָית ֵ
לָ וִ ִיתיֲ ,א ָבל ּ ָפ ַר ְע ִּתיָ ,היִ ָית זוֹ כֶ ה ַ ּבדִּ ין ַעד ׁ ֶש ַחּיִ ים ָהיָ ה ֵמ ִביא הוֹ כָ ָחה ׁ ֶשלּ ֹא
את לוֹ ֵמ ָאה
ּ ָפ ַר ְע ָּתֲ .א ָבל ָ ּב ֶרגַ ע ׁ ֶש ָּט ַענְ ָּת :ל ֹא לָ ִ
וִיתיּ ְ ,בכָ ְך ֵ
הוֹד ָית ׁ ֶשלּ ֹא ֵה ֵב ָ
ׁ ְש ָקלִ ים ,וְ לָ כֵ ן ָעלֶ ָ
"כל
יצּורּ ָ :
יך לְ ׁ ַש ֵ ּלם אוֹ ָתם"ֲ .הלָ כָ ה זוֹ ָא ַמר ָר ָבא ְ ּב ִק ּ
יתי ּ ְ -כאוֹ ֵמר ל ֹא ָפ ַר ְע ִּתי".
ָהאוֹ ֵמר ל ֹא לָ וִ ִ
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מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת שבועות ,דף מ"ג
"מנורה בת עשר ליטרין יש לי בידך ,אין לך בידי
אלא בת חמש ליטרין  -חייב"
שקלוה – לקחו אותה
אוזפיה – הילווה לו

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.

מן ההיסטוריה
קבוצת "מנורה"
קבוצת "מנורה" הייתה המסגרת
הארגונית הראשונה של תנועת בית"ר
בארץ ישראל .העולים הראשונים מבני
תנועת בית"ר שהגיעו לארץ היו בודדים.
בגרעין הראשון ,שעלה בשנת תרפ"ה,
( )1925היו שלושה חברים :גרשון
שץ ,צבי בן-יעקב ודוד ראפאפורט.
באותה תקופה שרר בארץ משבר
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.
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בּועה ַעל ֲע ָב ִדים וְ ַק ְר ָקעוֹ ת
דַּ ף מ"גְ ׁ :ש ָ
ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ַ ּבדַּ ף ַה ּק ֵוֹדם מוֹ נָ ה דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ִּמן ַה ּתוֹ ָרה ֵאין נִ ׁ ְש ָ ּב ִעים ֲעלֵ ֶיהם
לְ עוֹ לָ םּ ֵ ,בינֵ ֶיהםֲ :ע ָב ִדים וְ ַק ְר ָקעוֹ ת .לְ ָמ ׁ ָשלִ ,אם ְרא ֵּובן נָ ַתן ֶאת ַע ְבדּ וֹ
לְ ׁ ִש ְמעוֹ ן ְּכ ֵדי ׁ ֶשּיִ ׁ ְשמוֹ ר ָעלָ יו ,וְ ָה ֶע ֶבד נִ גְ נַ בִ ׁ ,ש ְמעוֹ ן ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יש ַבע
יך לְ ִה ּׁ ָ
וֹמר ָצ ִר ְ
ְ
יש ַבע ׁ ֶש ָּכך ֵא ַרע.
ׁ ֶש ָאכֵ ן ָה ֶע ֶבד נִ גְ נַ בַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָּכל ׁש ֵ
יך לְ ִה ּׁ ָ
"כי יִ ֵּתן
לוֹמ ִדים ִמן ַה ּ ָפסּוק ְ ּב ֵס ֶפר ׁ ְשמוֹת ַה ְמ ַחּיֵ ב ׁ ְשב ָּועהּ ִ :
ֲהלָ כָ ה זוֹ ָאנּו ְ
ִא ׁיש ֶאל ֵר ֵעהּו ֶ ּכ ֶסף אוֹ ֵכלִ ים לִ ׁ ְשמֹר וְ גֻ ַּנב ִמבֵּ ית ָה ִא ׁיש ִאם יִ ָּמ ֵצא
ַה ַ ּג ָּנב יְ ׁ ַש ֵ ּלם ׁ ְשנָ יִ ם… וְ נִ ְק ַרב בַּ ַעל ַהבַּ יִ ת ֶאל ָה ֱאל ִֹהים" ִ -אם ַה ּׁשוֹ ֵמר
יש ַבע ַעל ָ ּכ ְך בְּ ֵבית דִּ ין.
טוֹ ֵען ׁ ֶש ֵח ֶפץ נִ גְ נַ ב ָעלָ יו לְ ִה ּׁ ָ
ּומ ָ ּכאן
ַ ּב ּ ָפסּוק ָּכתּוב ֶ ּ
יטלְ ְטלִ יןִ ,
"כ ֶסף אוֹ ֵכלִ ים"ּ ֶ .כ ֶסף אוֹ ֵ ּכלִ ים ֵהם ִמ ַּ
עוֹ
לָ ְמדּו ׁ ֶש ֵאין נִ ׁ ְשבָּ ִעים ַעל ַק ְר ָק תָּ .ומה לְ גַ ֵ ּבי ֲע ָב ִדים? ֲה ֵרי ֵהם ֵאינָ ם
ְקב ִּועים ְּכמ ֹו ַק ְר ַקע? ְּובכֵ ן ,י ׁ ְֶשנָ ּה דְּ ָר ׁ ָשה ְמי ֶּוח ֶדת ַה ְמלַ ֶּמ ֶדת ׁ ֶש ַר ִ ּבים ִמדִּ ינֵ י
ַה ַ ּק ְר ָקעוֹ ת ְּת ֵק ִפים ַ ּגם לְ גַ ֵ ּבי ֲע ָב ִדיםּ ,ולְ ִפיכָ ְך ֵאין נִ ׁ ְש ָ ּב ִעים ַעל ֲע ָב ִדים.

דַּ ף מ"דָ :טלֶ ה ָק ָטן ִ -ס ּ
יפּור ָ ּגדוֹ ל
יוֹ ם ֶא ָח ד ָמ ָצ א ֲא דוֹ ן
נְ ֶח ְמ יָ ה ָט לֶ ה ּפ וֹ ֶע ה
ּתוֹ ֶעה ִ ּב ׁ ְש ִבילֵ י ַה ְּכ ָפר.
נְ ָט לוֹ נְ ֶח ְמ יָ ה לְ ֵב יתוֹ ,
ְּכ ֵדי לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוַת ֲה ׁ ָש ַבת
ֲא ֵב ָדהּ ,ולְ ַא ַחר ׁ ָשעוֹ ת
ֲא ָחדוֹת ִה ִ ּג ַיע ָא ָדם ָּומ ַסר
ימנִ ים ׁ ֶשל
ֶאת ָּכל ַה ִּס ָ
ַה ָּטלֶ הָ ּ .פנָ ה ָאדוֹן נְ ֶח ְמיָה
ֶאל ֶה ָח ֵצר ְּכ ֵדי לְ ָה ִביא
ֶאת ַה ָּטלֶ הּ ,ולְ ַה ְפ ָּת ָעתוֹ ָה ַר ָ ּבה ִה ְת ָ ּב ֵרר ׁ ֶש ַה ָּטלֶ ה נֶ ֱעלַ ם ְּכ ִאילּ ּו ְ ּבלָ ַע ּתּו
"אנִ י ָּכל ָּכ ְך ִמ ְצ ַט ֵער ַעל ַה ֶה ְפ ֵסד ׁ ֶש ִ ּנגְ ַרם לְ ָך"ָ ,א ַמר נְ ֶח ְמיָ ה,
ָה ֲא ָד ָמהֲ .
ּושג ֵא ְ
"אין לִ י מ ּ ָ ׂ
יך זֶ ה ָק ָרה".
ֵ
ְ
"אנִ י חוֹ ׁ ֵשב ׁ ֶש ֲאנִ י ָצ ִריך לְ ִה ְצ ַט ֵער ַעל ַה ֶה ְפ ֵסד
ַ ּב ַעל ַה ָּטלֶ ה ֵה ׁ ִשיב לוֹ ֲ :
ׁ ֶש ִ ּנגְ ַרם לְ ָך!".
 "לִ י?".יוֹסף ָא ַמר ׁ ֶש ְּלמוֹ ֵצא ֲא ֵב ָדה יֵ ׁש דִּ ין ׁ ֶשל
 ֵּלוֹמ ִדים ׁ ֶש ַרב ֵ
"כן! ַ ּב ַּתלְ מּוד ְ
ׁשוֹ ֵמר ָשׂ ָכר ,וְ ׁשוֹ ֵמר ָשׂ ָכר ׁ ֶש ַה ֵח ֶפץ ָא ַבד ִמ ֶּמנּּו אוֹ נִ גְ נַ ב ִמ ֶּמנּּוָ ,צ ִר ְ
יך
לְ ׁ ַש ֵ ּלם ֶאת דָּ ָמיו לַ בְּ ָעלִ ים!".
 "לָ ָּמה? ׁשו ֵֹמר ָ ׂשכָ ר ְמ ַק ֵ ּבל ֶּכ ֶסףָ ,מה ֲאנִ י ִה ְרו ְַח ִּתי ָּכאן? ֲאנִ י ׁשו ֵֹמר ִחי ָ ּנם!".
יִית
 "נָ כוֹן ,ל ֹא ִק ַ ּיבלְ ָּת ֶּכ ֶסףֲ ,א ָבל ִה ְר ְוַח ָּת ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ָש ָעה ׁ ֶש ִּט ּ ַ
יפלְ ָּת ַ ּב ָּטלֶ ה ָה ָ
ּ ָפטּור ִמ ָ ּל ֵתת ְצ ָד ָקה לָ ֲענִ ּיִים ׁ ֶשדָּ ְפקּו ַ ּבדֶּ לֶ תִּ ,כי ָ'העוֹ ֵסק בְּ ִמ ְצוָ ה ָ ּ -פטּור
ִמן ַה ִּמ ְצוָ ה'".
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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
( )1929יזם 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
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ישּום ַ ּב ּ ִפנְ ָקס ְמ ַחּיֵ ב
דַּ ף מ"הָ :ה ִר ׁ ּ
נִיהל ֶאת ֲחנּות ַה ַּמכּ וֹ לֶ ת ׁ ֶשלּ וֹ ְ ּביָד ָר ָמהַ .ה ִּמ ְצ ָרכִ ים ָהיּו ְמסּודָּ ִרים
ַמר ָ ּבר ְּוך ֵ
מוֹפתַ ,ה ּק ְּופ ָסה ִעם ַּכ ְר ִט ֵיסי ַה ָ ּלקוֹחוֹת ָה ָיְתה ָּת ִמיד ְמא ְּור ֶ ּגנֶ ת ְּומדּו ֶּיֶקת,
לְ ֵ
וְנִבנָה ִ ּבנְיָן ַרב-קוֹמוֹ תִּ ,ומדֵּ י ּ ַפ ַעם
ֲוַא ׁ ִ
נָשים ַר ִ ּבים ָס ְמכּו ָעלָ יו .לְ יַד ַה ַּמכּ וֹ לֶ ת ָהלַ ְך ְ
ָהיָה ַה ַ ּק ְ ּבלָ ן ׁשוֹ לֵ ַח ֶאת ַה ּפ ֲוֹעלִ ים ֶאל ַה ַּמכּ וֹ לֶ ת ׁ ֶש ְּיִקחּו ִמ ְצ ָרכִ ים ַעל ֶח ׁ ְשבּ וֹן
ַה ַּמ ְ ׂ
חוֹד ׁש ַה ַ ּק ְ ּבלָ ן ָהיָה ְמ ׁ ַש ֵ ּלם .יוֹם
שכּ ֶוֹרת ׁ ֶש ָ ּל ֶהםַ .מר ָ ּבר ְּוך ָהיָה ׁ ֵ
רוֹשםַּ ,ופ ַעם ְ ּב ֶ
ֶא ָחדַ ,א ַחד ַה ּפ ֲוֹעלִ ים ִ ּב ֵ ּיק ׁש ֵמ ַה ַ ּק ְ ּבלָ ן ֶאת ַמ ְ ׂ
"כ ָבר
שכּ ְּור ּתוַֹ ,וְה ַ ּק ְ ּבלָ ן ָא ַמר לוְֹּ :
אוֹת ָך ֶא ְתמוֹל לַ ַּמכּ וֹ לֶ ת ׁ ֶש ִּת ְקנֶה ִמ ְצ ָרכִ ים ְ ּב ֶאלֶ ף ׁ ֶש ֶקל".
ִק ַ ּ
יבלְ ָּתָ ׁ ..שלַ ְח ִּתי ְ
 "ל ֹא ָקנִ ִיתי!"ָ ,א ַמר ַה ּפוֹ ֵעל.ְיָרדּו ׁ ְשנֵ ֶיהם ֶאל ַה ַּמכּ וֹ לֶ תָ ּ ,פ ַתח ַמר ָ ּבר ְּוך ֶאת ק ְּופ ַסת ַּכ ְר ִט ֵיסי ַה ָ ּלקוֹחוֹת
"ה ֵ ּנה ָר ׁשּום ָּכאן ׁ ֶשהּוא ָקנָ ה ֶא ְתמוֹל ְ ּב ֶאלֶ ף
ׁ ֶש ּקוֹ נִ ים ְ ּב ַה ָ ּק ָפה ֶוְה ְר ָאה לַ ַ ּק ְ ּבלָ ןִ ,
ְ
אוֹמר ׁ ֶש ַה ַ ּקבְּ לָ ן ָצ ִריך לְ ׁ ַש ֵ ּלם ֶאלֶ ף ׁ ֶש ֶקל ַ ּגם
ׁ ֶש ֶקל!"ָ .מה ַהדִּ ין? ַה ַּתלְ מּוד ֵ
ְ
ְ
וֹעל וְגַ ם לְ ַמר בָּ ְ
רּוך .לְ ַמר ָ ּברּוך ָעלָ יו לְ ׁ ַש ֵ ּלםִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָּכך ָּכתּוב ַ ּב ּ ִפנְ ָקס
לַ ּפ ֵ
ׁ ֶשלּ וֹ ,וְ הּוא ֲה ֵרי ָּת ִמיד ָס ַמךְ
ַעל ַמה ּׁ ֶש ָ ּכתּוב בַּ ּ ִפנְ ָקס
ׁ ֶשל ַה ַּמכּ וֹ לֶ ת .לַ ּפ ֵוֹעל הּוא
ָצ ִר ְ
יך לְ ׁ ַש ֵ ּלם ַעד ׁ ֶש ִּיָביא
יבל ֶאת
הוֹ כָ ָחה ׁ ֶשהּוא ִק ֵ ּ
ַמ ְ ׂ
שכּ ְּור ּתוַֹ .ה ּ ִפ ְנ ָקס ׁ ֶשל
ְ
הוֹכ ָחה
ַמר בָּ רּוך ְמ ַהּוֶ ה ָ
ֲעבּור ַה ַ ּקבְּ לָ ן ַע ְצמוֹ ַאךְ
וֹעל.
ל ֹא ֲעבּור ַה ּפ ֵ

דַּ ף מ"ו :ל ֹא חוֹ ׁ ְש ִדים ְ ּב ָא ָדם ׁ ֶשהּוא ַ ּג ָּנב
"ה ֵח ֶפץ ׁ ֶש ִּנ ְמ ָצא ֶא ְצלְ ָך הּוא ׁ ֶש ִּלי"ַ ,ה ִּנ ְת ָ ּבע
ִאם ָא ָדם ּתוֹ ֵב ַע ֶאת ֲח ֵברוֹ ַ :
ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
"א ֲחזו ֵֹקי ִאינְ ׁ ֵשי
יך לְ ָה ִביא ְר ָאיָ ה ׁ ֶש ַה ֵח ֶפץ ׁ ֶשלּ וֹ ִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּׁיֵש ַחזָ ָקהַ :
לוֹמר :ל ֹא חוֹ ׁ ְש ִדים בְּ ָא ָדם ׁ ֶשהּוא ַ ּג ָּנבִ ,מ ּ ְפנֵ י
ְ ּבגַ ְ ּנ ֵבי  -ל ֹא ַמ ַחזְ ִקינַ ן"ְּ .כ ַ
ׁ ֶש ֲאנָ ׁ ִשים ְמ ַפ ֲח ִדים לַ ֲעשׂוֹת ַמ ֲע ֵ ׂ
עּובדָּ ה ׁ ֶש ֵח ֶפץ
שה גְ נֵ ָבה .לָ כֵ ןֶ ,ע ֶצם ָה ְ
נִ ְמ ָצא ֵא ֶצל ָא ָדם ִהיא ַההוֹ ָכ ָחה ַה ּטוֹ ָבה בְּ יוֹ ֵתר ׁ ֶש ַה ֵח ֶפץ ׁ ֶשלּ וֹ ֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי
ֵאינֶ נּּו חוֹ ׁ ְש ִדים בּ וֹ ׁ ֶשהּוא ַ ּג ָּנבִ .א ׁיש ֶא ָחד ָע ַבר לְ יָד ָח ֵצר ׁ ֶשל ֶא ָחד
עוֹמ ֶדת ֵעז ׁ ֶש ּׁ ַשּיֶכֶ ת לוֹּ ַ .ב ַעל ֶה ָח ֵצר
ִמ ּת ׁ ָ
וֹש ֵבי ַה ְּכ ָפר ,וְ הּוא זִ ָיהה ׁ ֶש ֶ ּב ָח ֵצר ֶ
ָ
"ב ַחּיִים ׁ ֶש ִּלי ל ֹא ָמכַ ְר ִּתי ֵעז".
אוֹת ּה ִמ ְּמך"ָ ,וְה ִא ׁיש ֵה ׁ ִשיבּ ַ :
"קנִ ִיתי ָ
ָט ַעןָ :
צוֹדקֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי לָ ַמ ְדנּו ׁ ֶש ְּלכָ ל ָא ָדם ׁיֵש
ּת ׁ ָ
וֹש ִבים ַר ִ ּבים ָא ְמרּו ׁ ֶש ַ ּב ַעל ֶה ָח ֵצר ֵ
ְ
ְ
ַחזָ ָקה ׁ ֶש ֵאינ ֹו ַ ּג ָ ּנבַּ ,ומה ּׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצא ֶא ְצל ֹו ׁ ַשּיָך לוֹ ,אּולָ ם ַא ַחר ָּכך ִה ְת ָ ּב ֵרר לָ ֶהם
ַהדִּ ין ֵמ ַה ַּתלְ מּוד ִ -אם ַה ֵח ֶפץ ְמ ַה ֵ ּל ְך
לְ ַבד ִמ ָּמקוֹם לְ ָמקוֹםְּ ,כ ָבר ֵאין ֶחזְ ָקה
ָּכזוִֹּ ,כי ל ֹא ָצ ִר ְיך לִ גְ נוֹב ֶאת ָה ֵעזִ ,היא
ה ֹולֶ כֶ ת ֵמ ַע ְצ ָמ ּה ִמ ָּמקוֹם לְ ָמקוֹם ,וְלָ כֵ ן
ַ ּב ַעל ֶה ָח ֵצר ָצ ִר ְיך לְ ה ֹוכִ ַיח ׁ ֶשהּוא ָאכֵ ן
ָקנָ ה ֶאת ָה ֵעז ֵמאוֹתוֹ ִא ׁיש.

על המפה
רמת טיומקין
המושב רמת טיומקין הוקם בשנת
תרצ"ב ( )1932ליד נתניה .הוא נוסד
על ידי אנשי בית"ר וקבוצת מנורה,
שאחד מראשיהם היה גרשון שץ.
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.
חצרות הבתים והפרדסים שימשו
לאימונים של לוחמי האצ"ל ,והוטמנו
בהם כלי נשק .היישוב שימש בסיס
פעולה לקליטת מעפילי "אף על פי".
בשנת תש"ח ( )1948נבלע היישוב בעיר
נתניה הסמוכה לו ,וכיום האזור הוא חלק
משכונת רמת אפרים.

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

/1976תשל״ו
/1976תשל״ו

מבצע יונתן

מבצע יונתן ,המכונה גם "מבצע אנטבה" ו"כדור הרעם" ,הוא שמה של
פעולה צבאית שביצע צה"ל באוגנדה ב 4-ביולי ( 1976תשל"ו) ,כדי
לשחרר  105נוסעים 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
הונחתו באנטבה בחשאי
ממטוסי תובלה ,והצליחו
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.
משוחררי מבצע יונתן מגיעים ארצה.
(אוסף התצלומים הלאומי)MOSHE MILNER ,

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

"כי יִ ֵּתן ִא ׁיש ֶאל ֵר ֵעהּו
 .1מה למדו חז"ל מהפסוק ִ ּ
ֶ ּכ ֶסף אוֹ כֵ לִ ים לִ ׁ ְשמֹר וְ גֻ ַּנב ִמ ֵ ּבית ָה ִא ׁיש ִאם
יִ ָּמ ֵצא ַה ַ ּג ָּנב יְ ׁ ַש ֵ ּלם ׁ ְשנָ יִ ם "..לגבי חיוב שבועה על
קרקעות?
בּועת מוֹ ֶדה ְ ּב ִמ ְק ָצת ,ומתי נשבעים אותה?
ַ .2מ ִהי ׁ ְש ַ
יבה
"מ ּ ְפנֵ י ֵשׂ ָ
 .3מה למדו חז"ל מהפסוק ומהציווי ִ
ָּתקּום וְ ָה ַד ְר ָּת ּ ְפנֵ י זָ ֵקן"?
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

חברו את המשפט
כמה משפטים מתוך המפגש השבועי נחצו
לשניים .מתחו קו בין ראשיתו של המשפט
לבין סופו!

דבר תורה לשולחן שבת
פעמיים מופיעה בתורה המילה "מוֹ ָר ׁ ָשה".
פעם אחת בפרשת "וארא" ,בהקשר של ההבטחה על ארץ ישראל:
אתי ֶאת יָ ִדי לָ ֵתת א ָֹת ּה לְ ַא ְב ָר ָהם
"וְ ֵה ֵב ִ
אתי ֶא ְתכֶ ם ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר נָ ּׁ ָש ִ
לְ יִ ְצ ָחק ּולְ יַ ֲעקֹב וְ נָ ַת ִּתי א ָֹת ּה לָ כֶ ם מוֹ ָר ׁ ָשה ֲאנִ י ה'' ,ופעם שנייה בפרשת
"תוֹ ָרה ִצּוָ ה לָ נּו מ ׁ ֶֹשה מוֹ ָר ׁ ָשה
"וזאת הברכה" ,בהקשר של התורהּ :
ְק ִה ַ ּלת יַ ֲעקֹב".
חז"ל נתנו הסבר וקשר בין שתי הפעמים הללו בתורה בהם מופיעה
המילה מו ָֹר ׁ ָשה .כך מסביר זאת בעל הטורים..." :שבזכות התורה ירשו
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.

 .1כל האומר לא לויתי
 .2העוסק במצווה
 .3אחזוקי אינשי בגנבי
 .4מפני שיבה תקום
 .5טענו בחיטים

א .והדרת פני זקן
ב .לא מחזקינן
ג .כאומר לא פרעתי
ד .והודה לו בשעורים
ה .פטור מן המצווה

! יש לי מושג
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.
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