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ל יֹוֵסף ה ְוֲארֹונֹו ׁשֶ ף י"ג: ֹמׁשֶ ּדַ

ַּיֲעלּו ֶאת  ָרֵאל ׁשֶ ֵני ִיׂשְ יַע ֶאת ּבְ ּבִ יק ִנְפַטר הּוא ִהׁשְ ּדִ ּיֹוֵסף ַהּצַ ִלְפֵני ׁשֶ

ָרֵאל ָעְמדּו ָלֵצאת  ֵני ִיׂשְ ּבֹו ּבְ ּיֹום ׁשֶ ָרֵאל. ּבַ ֶאֶרץ ִיׂשְ ַעְצמֹוָתיו ִלְקבּוָרה ּבְ

ה  ְצִרים, ַאְך ֹמׁשֶ ֶסף ְוָזָהב ִמן ַהּמִ ְנִטיַלת ּכֶ ם ָהיּו ֲעסּוִקים ּבִ ּלָ ְצַרִים, ּכֻ ִמּמִ

הּוא ָחָכם,  ְך ֶנֱאַמר ׁשֶ ל יֹוֵסף, ַעל ּכָ ֲארֹונֹו ׁשֶ ְך ְוָעַסק ּבְ ר ַעל ּכָ נּו ִוּתֵ ַרּבֵ

ֵני ָממֹון. ְצוֹות ַעל ּפְ יף ֶאת ַהּמִ ָּיַדע ְלַהְעּדִ ׁשֶ

ה  ל יֹוֵסף. ָהַלְך מֹׁשֶ נּו לֹא ָיַדע ֵהיָכן ָקבּור ֲארֹונֹו ׁשֶ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ר ׁשֶ ְלמּוד ְמַסּפֶ ַהּתַ

יק  ּדִ קּוַפת יֹוֵסף ַהּצַ יֹוֵתר ְוָחָיה עֹוד ִמּתְ ָהְיָתה ְזֵקָנה ּבְ ר, ׁשֶ ת ָאׁשֵ ֵאֶצל ֶסַרח ּבַ

תֹוְך  ל יֹוֵסף ּבְ יחּו ֶאת ּגּוָפתֹו ׁשֶ ְצִרים ִהּנִ ַהּמִ ָרה לֹו ׁשֶ ּה, ְוִהיא ִסּפְ ּלָ ָהָיה ּדֹוד ׁשֶ יעּו ׁשֶ ֶכת ְוִהְטּבִ ה ֲארֹון ַמּתֶ ְסֻגּלָ ּכִ ְיאֹור  ּבַ ִיְהֶיה אֹותֹו  ילּוס  ַהּנִ ׁשֶ ָהַלְך ְלָכְך  ַמִים.  ּבְ ע  ּפָ ַפת ְמׁשֻ ִלׂשְ נּו  ַרּבֵ ה  ילּוס ְוָאַמר: "יֹוֵסף! ֹמׁשֶ ָמן ַהּנִ ַהּזְ יַע  ִהּגִ "ה ּגֹוֵאל ֶאת יֹוֵסף!  ּבָ ַהּקָ ְצַרִים, ׁשֶ ָרֵאל ִמּמִ נּו ְלַקֵּים ֶאת ַעם ִיׂשְ יַע ְזַמּנֵ ְלַהֲעלֹות ִהּגִ בּוָעה  ְ ֶאת ַעְצמֹוֶתיָך ְלֶאֶרץ ַהּשׁ
ָרֵאל". ל יֹוֵסף ִיׂשְ נּו ְנָטלֹו ְוָהַלְך ִמָּיד ָצף ֲארֹונֹו ׁשֶ ה ַרּבֵ ִעים ּומֹׁשֶ ר ַאְרּבָ ְדּבָ ּמִ ִעּמֹו ּבַ
ִנים. ִמילּות ַחָסִדיםׁשָ ף י"ד: ִמְצַות ּגְ ּדַ

ל  ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה ִלְגֹמל ֶחֶסד ִעם ַהּזּוַלת, ְוָעֵלינּו ִלְלֹמד ֵמַהְנָהָגתֹו ׁשֶ

ּתֹו  ל, ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ּוְלִאׁשְ ֵני ָאָדם. ְלָמׁשָ ה טֹובֹות ִעם ּבְ ָעׂשָ "ה ׁשֶ ּבָ ַהּקָ

ָהָיה חֹוֶלה, ֶאת  ׁשֶ ר ּכְ ּקֵ ָגִדים, ֶאת ַאְבָרָהם ָאִבינּו הּוא ּבִ ה ּבְ ַחָּוה ה' ָעׂשָ

ה  ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ֶאת ֹמׁשֶ ִטיָרתֹו ׁשֶ ִיְצָחק ָאִבינּו הּוא ִנֵחם ַאֲחֵרי ּפְ

ל ְלַקֵּים  ם ָעֵלינּו ֻמּטָ ּגַ אן ׁשֶ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ָקַבר. ִמּכָ "ה ּבִ ּבָ נּו ַהּקָ ַרּבֵ

ר חֹוִלים;  ָגִדים; ְלַבּקֵ ֵאין ָלֶהם ּבְ ים ׁשֶ ה: ִלְדֹאג ַלֲאָנׁשִ ים ֵאּלֶ ַמֲעׂשִ
ְלַנֵחם ֲאֵבִלים; ִלְקּבֹר ֵמִתים.

ִמילּות ֲחָסִדים, ַאְך לֹא ַרק  ְגָמאֹות ְלִקּיּום ִמְצַות ּגְ ע ּדֻ ְלמּוד ֵמִביא ַאְרּבַ ַהּתַ

הּוא  ל ֶעְזָרה ַלּזּוַלת ׁשֶ א ּכָ ִמילּות ֲחָסִדים, ֶאּלָ ר ְלַקֵּיים ִמְצַות ּגְ ֶהן ֶאְפׁשָ ּבָ

ִמילּות ֲחָסִדים. ָזקּוק ָלּה, ֲהֵרי ִהיא ִמְצַות ּגְ

פרק שלישי, דף כ'מסכת סוטה, מן התלמוד
 "רבי אלעזר בן יצחק איש כפר דרום אומר: 

תשעה חודשים" 

הסבר: לדעת רבי אלעזר בן יצחק, אם אישה שחטאה 

שתתה את המים המרים, ייתכן שיש לה זכות שתגן 

עליה והיא תיענש רק כעבור תשעה חודשים.  

ירחין - חודשיםירחא - חודשדרומאי - זקני דרוםדרומא - הדרום, הנגב

על המפה
כפר דרום

כפר דרום היה יישוב יהודי ברצועת 

עזה שהוקם בשנת תש"ו )1946( על 

ידי גרעין של תנועת "הפועל המזרחי". 

במלחמת העצמאות הותקף  היישוב על 

ידי הצבא המצרי, ולאחר קרבות קשים 

נאלצו מגיני היישוב לסגת והיישוב נכבש 

ונהרס. לאחר שחרור האזור מחדש 

במלחמת ששת הימים הוקמה במקום 

היאחזות נח"ל של תנועת הנוער "בני 

עקיבא", אך היא ננטשה כעבור זמן מה. 

כפר דרום הוקם מחדש כיישוב בשנת 

תש"נ )1990(, והתקיים עד שפונה 

ונהרס במסגרת תוכנית ההתנתקות 
יחד עם שאר יישובי גוש קטיף. 

כפר דרום נקרא על שם מקום מגוריו 

של התנא רבי אלעזר בן יצחק איש 
כפר דרום, המוזכר במסכת סוטה. 

בית הכנסת בכפר דרום 
)Wikipedia, Daniel Ventura(
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סדר נשים | סוטה י"ג- י"ט

פרשת תולדות | כ"ו בחשון- ב' בכסלו ) 8-14 לנובמבר(

משרד החינוךמדינת ישראלבס"ד

נהניתם מחוויית הלימוד?
צרפו ושתפו גם את חבריכם ללימוד באמצעות 

קבוצות לימוד בבית הספר או במסגרות של 
לימוד הורים וילדים בקהילה

לפרטים ולקבלת חומר:

4 דקות

ו...מה 
דעתכם?
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 רבן יוחנן
בן זכאי

סוגיה תלמודית

קינוח / מי אני?

דבר תורה לשולחן שבת 
הקב"ה הורה לאברהם אבינו: "לך לך 

מארצך... אל הארץ אשר אראך". 
על כך כתב רש"י: "לך לך – להנאתך 
חרל"פ,  הרב  הסביר  ולטובתך". 
שמצוות יישוב ארץ ישראל שונה 
מכל המצוות, משום שבמצווה זו 
צריך להרגיש את הטובה וההנאה 
הגשמית של הארץ, ולדעת שארץ 
גם  הארצות  מכל  טובה  ישראל 

בגשמיות שלה. 
אם לא נהנים מהארץ, לא מקיימים 
את המצווה בשלמות. לכן הורה ה' 
לאברהם ללכת להנאתו ולטובתו, 
שייהנה מטוב הארץ וכך תתקיים 

המצווה כראוי.

פלפול משפחתי לשולחן שבת    
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער- בכפר אחד קטן היה חשש להתפרצות מחלת החצבת. 
הרופאים והאחיות המליצו לכל ההורים לחסן את ילדיהם כדי להגן עליהם מפני 
המחלה. אחת האימהות בכפר סירבה לחסן את הילדים שלה בטענה שהיא איננה 
מאמינה ברפואה, בזריקות ובחיסונים, והיא מאמינה רק בתרופות טבעיות ותזונה נכונה. 
אנשי הכפר כעסו עליה מאוד וטענו שהיא מסכנת בכך את ילדיה וגם בגללה המחלה 

עלולה להתפרץ בכפר ולהדביק את ילדיהם.

המלצות הרופאים.יכולה לעשות מה שהיא רוצה נגד של ילדי הכפר האחרים והיא לא מסכנת את ילדיה ואת בריאותם טוענים אנשי הכפר שהאימא מצד אחד:

מצד שני:

האימא טוענת: אלו הילדים 

שלי, וזו השקפת עולמי בענייני 

רפואה וחיסונים, ואף אחד לא 

יכול לכפות עליי כיצד לשמור על 

בריאותם של ילדיי, מה עוד שאני 

חושבת שהחיסון יותר מסוכן 

מאשר מועיל. 

ַּדף ע': ַהְפָרַׁשת ַחָּלה
ַהּתֹוָרה ְמַצּוָה, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָלִׁשים ָּבֵצק, ָצִריְך ְלַהְפִריׁש ֵחֶלק ִמן ַהָּבֵצק, 

ְוָלֵתת ַלּכֵֹהן. ַהֵחֶלק ֶׁשּנֹוְתִנים ַלּכֵֹהן ִנְקָרא "ַחָּלה". 

ַהִאם ִמָּכל ָּבֵצק ָצִריְך ְלַהְפִריׁש ַחָּלה? ֹלא, ַרק ֵמֲחֵמֶׁשת ִמיֵני 
ַהְּתבּוָאה ִּבְלַבד, ְוֵהם: א. ִחיָּטה. ב. ְׂשעֹוָרה. ג. ּכּוְסִמין. ד. ִׁשיּבֶֹלת 
ׁשּוָעל. ה. ִׁשיפֹון. ַאְך ִאם ְמִכיִנים ַמֲאָכל ֵמאֹוֶרז אֹו ִקְטִנּיֹות, ֵאין 

ִמְצַות ַהְפָרַׁשת ַחָּלה.

ֵמֵאיזֹו ַּכּמּות ֶׁשל ָּבֵצק ָצִריְך ְלַהְפִריׁש ַחָּלה? ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה נֹוֲהִגים, 
ֶׁשִּמָּבֵצק ֶׁשַּנֲעָׂשה ִמִּקילֹו ֶקַמח ּוָמאַתִים ְּגַרם ַמְפִריִׁשים ַחָּלה.

התרחשתי בשנים תרמ"א – תרמ"ב 1881. א. 

שמי ניתן לי בהקשר לשנה העברית שבה  ב. 
התרחשו המאורעות שקשורים בי.

האנשים שנטלו חלק באירוע שעל שמו אני  ג. 
קרויה בנו את בתיהם בעיקר בכרם התימנים 

בתל אביב, בשכונות שעריים ומרמורק 
ברחובות, ובכפר שילוח בירושלים.

מי 
אני

התרחשתי בשנתיים הראשונות לאחר הקמת המדינה. א. 
קראו לי גם מבצע "מרבד הקסמים" ומבצע "ביאת משיח''. ב. 

שמי ניתן לי על פי הפסוק בספר שמות פרק י"ט פסוק י"ד. ג. 

עליית "אעלה בתמר"

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מה האירוע המצויר כאן ומתי הוא התרחש?   

מה הקשר בין הנשר שעליו הם רוכבים לבין האירוע?  
מה מצויר על השלט הכתוב ואיך זה קשור לאירוע?  

על איזה עץ יושב האיש מאחור ואיך זה קשור לציור?  4
3
2
1

מבצע "על כנפי נשרים" להעלאת יהודי תימן ארצה בשנים 1949-1948.

1  .

מבצע "על כנפי נשרים" להעלאת יהודי תימן, 
2  .

בשנים 1949-1948. 
3  .

המבצע נקרא על שם הפסוק: "ואשא אתכם על  כנפי נשרים".
4  .

מצוירים ראש ועין. הקשר הוא העיר ראש העין 
שבה התגוררו בעיקר יוצאי העדה התימנית.

5  .

על תמר, ומבטא את העלייה הקודמת של יהודי  תימן: "אעלה בתמר".
6  . מתולדותיו


