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על המפה
נחל פרת

נחל ְפּ ָר ת, המכונה גם ואדי קלט, יורד 
מאזור נוה יעקב בירושלים, ונשפך 
לבקעת הירדן ממזרח ליריחו. אורכו 
של הנחל כ-30 ק"מ. בעבר היה הנחל 
הגבול בין מדבר יהודה למדבר בנימין . 
הנחל מוזכר בספר ירמיהו, שם מסופר 
שה' ציווה על ירמיהו להטמין בו את אזור 
הפשתים שלבש. בנחל פרת נובעים 
שלושה מעיינות גדולים: עין פרת, עין 
מבוע )עין פואר( ועין קלט. יש הסבורים 
שערוץ עין קלט הוא "נחל כרית", בו 
הסתתר אליהו הנביא בשנות הבצורת. 
מי המעיינות זורמים באפיק הנחל, ולכן 
הוא עשיר מאוד בצמחייה ובבעלי חיים 
כמו צבאים ושפני סלעים. לאורך הנחל 
עוברת אמת מים קדומה מתקופת הורדוס, 
ובמקום נמצאים כמה מנזרים מהתקופה 
הביזנטית, ומקום המכונה קבור בני-

אסראיל )קבר בני ישראל(.

)Wikipedia, Jewbask( נחל פרת

סדר  קדשים | מסכת זבחים ס"ה- ע"א
פרשת חוקת | ד'- י' בתמוז )17-23 ליוני(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

נֹות ָהעֹוף ף ס"ה: ָקְרּבְ ּדַ

נֹות ָהעֹוף ּוְלָהִכין אֹוָתם ְלַהְקָרָבה ַעל  ן ָהָיה ִלְמלֹוק ֶאת ָקְרּבְ ַעל ַהּכֹהֵ
ע ֹאתֹו  ַסּ ֵסֶפר ַוִּיְקָרא: "ְוׁשִ ּתֹוָרה ּבְ סּוק ּבַ י ַהָפּ ַח, זֹאת ַעל ִפּ ְזּבֵ י ַהִמּ ּבֵ ּגַ
ַעְצמֹו,  ֹוְפִטים, ְוָהָיה ׁשֹוֵפט ְבּ ְתקּוַפת ַהׁשּ ַחי ִבּ יּבֹור ׁשֶ ְמׁשֹון ַהִגּ ִ ִבְכָנָפיו". ִמׁשּ
ְמׁשֹון ָיַרד ִעם ָאִביו ְוִעם ִאּמֹו ְלִתְמָנת. ים זֹאת. ׁשִ יַצד עֹוִשׂ ְלמּוד ּכֵ ָלַמד ַהּתַ

ִפיר ֲאָריֹות. ה' ָעַזר  ַאג ִלְקָראתֹו ּכְ ָרִמים, ְלֶפַתע ׁשָ יּבֹור ַלּכְ ְמׁשֹון ַהּגִ יַע ׁשִ ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
ֵעהּו  ְסּ ְצַלח ָעָליו רּוַח ה' ַוְיׁשַ ֵסֶפר ׁשֹוְפִטים: "ַוּתִ ר ְבּ סּוק ְמַסּפֵ ְמׁשֹון ְוַהּפָ ְלׁשִ
ֲאִפיּלּו  בּוָרתֹו ַעד ׁשֶ ה ֲעצּוָמה ָהְיָתה ְגּ ָידֹו". ֹכּ ִדי ּוְמאּוָמה ֵאין ְבּ ע ַהְגּ ַסּ ׁשַ ְכּ

מֹו ָיָדיו. ע ֶאת ָהַאְרֵיה ְבּ יַסּ ֵלי ִמְלָחָמה הּוא ׁשִ ִלי ְכּ ְבּ

מן התלמוד
 סדר קדשים,

מסכת זבחים, דף ס"ב

הסבר: רבי ינאי אומר שאינו זוכר מאיזה רגע נאסרת 
העגלה הערופה בהנאה, אולם חבריו סבורים שמרגע 

שהיא יורדת לנחל איתן היא נאסרת.
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יל" ף ס"ו: "לֹא ַיְבּדִ ּדַ

ְרׁשּו יל", ֲחַז"ל ּדָ ע ֹאתֹו ִבְכָנָפיו לֹא ַיְבּדִ ּסַ סּוק בספר ַוִּיְקָרא "ְוׁשִ מהּפָ

א  ֵני ֲחָלִקים, ֶאּלָ יל ֶאת ָהעֹוף ִלׁשְ ָאסּור ַלּכֵֹהן ְלַהְבּדִ סּוק ׁשֶ ָּוַנת ַהּפָ ֵאין ּכַ ׁשֶ
ן. ַהּכֵֹהן ֵאינֹו ַחָּיב ַלֲעׂשֹות ּכֵ סּוק ׁשֶ ָּוַנת ַהּפָ ּכַ ׁשֶ

יל. יל" - ֵאינֹו ַחָּיב ְלַהְבּדִ ה: "לֹא ַיְבּדִ ֱאֹמר ֵמַעּתָ

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

"אמר רבי ינאי: גבול שמעתי ושכחתי, ונסבין 
חברייא למימר: ירידתה לנחל איתן היא אוסרתה"
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מבצע אטלס
מבצע אטלס היה מבצע משולב של 
המודיעין הגרמני ומנהיגים ערבים 
בי"ט תשרי תש"ה  ירושלים.  באזור 
)6.10.1944( הוצנחו שני גרמנים ושלושה 
ערבים, ביניהם חסן סלאמה, בנחל ליד 
יריחו. הם נשאו איתם כ-10 קופסאות 
קרטון שהכילו רעל חזק במיוחד מסיס 
במים. כל קופסה הכילה רעל בכמות 
המספיקה להרעלת 25,000 איש. ככל 
להרעיל את  היתה מטרתם  הנראה 
מעיינות ראש העין ששימשו את תושבי 
תל אביב. במהלך הצניחה נפצע חסן 
סלאמה ונע לכיוון ירושלים, ושאר 
המחבלים  התחבאו במערה שבוואדי 
קלט. נערים בדואים מצאו את אחד 
ותחמושת,  אקדח  וכן  הכסף  משקי 
ובעקבות השמועה על כך נודע לשלטונות 
על קיום המבצע. מפקד מרחב ירושלים 
במשטרת ארץ ישראל הורה על חיפושים 
נרחבים בוואדי קלט. לאחר עשרה ימים 
התגלו המחבלים, והמבצע נכשל לחלוטין.

מן ההיסטוריה

בס"ד

סדר  קדשים | מסכת זבחים ס"ז- ס"ט

ף ס"ט: ַקל ָוחֹוֶמר ּדַ

ת ַקל ָוחֹוֶמר הּוא ִמן  ָרׁשַ ֶהם יֹוְדִעים ִלְלמֹוד ּדְ ּמֵ קֹורֹות ׁשֶ ַאַחד ַהּמְ
ָרה ָלׁשֹון ָהַרע ַעל  יּבְ ִהיא ּדִ ִביָאה. ַאֲחֵרי ׁשֶ ִמְרָים ַהּנְ ֵאַרע ּבְ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ
א  ְּיַרּפֵ ל ַלה' ׁשֶ ּלֵ ה ִהְתּפַ ּמֹׁשֶ ָצַרַעת, ּוְכׁשֶ נּו, ה' ֶהֱעִניׁש אֹוָתּה ּבְ ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ
ּה ָהָיה ּכֹוֵעס ָעֶליָה ִהיא ָהְיָתה  ּלָ א ׁשֶ אֹוָתּה ָאַמר לֹו ה': ֲהֵרי ִאם ַאּבָ
ְך ָעֶליָה  ּכָ ְבָעה ָיִמים, ַקל ָוחֹוֶמר ׁשֶ ָניו ׁשִ ֵתר ִמּפָ ֵלם ּוְלִהיּסָ ְצִריָכה ְלִהיּכָ
ֲחֶנה  ֵאר ְמצֹוַרַעת ִמחּוץ ַלּמַ ָ יּשׁ ַעס ָעֶליָה, ְוָלֵכן ִהיא ּתִ ַלֲעׂשֹות ִאם ה' ּכָ

ל ָהָעם. ׁשּוב ִלְהיֹות ִעם ּכָ ְך ּתָ ְבָעה ָיִמים, ְוַאַחר ּכָ ׁשִ

ַעס ָעֶליָה ִהיא ְצִריָכה ִלְהיֹות  ִאם ה' ּכָ ִלְכאֹוָרה, ַהִאם לֹא ָהִיינּו אֹוְמִרים ׁשֶ
ָאִביָה ּכֹוֵעס ִהיא ְצִריָכה  ׁשֶ ְבָעה ָיִמים? ֲהֵרי ִאם ּכְ ִ ֲחֶנה יֹוֵתר ִמּשׁ ִמחּוץ ַלּמַ

ה' ּכֹוֵעס - יֹוֵתר ָיִמים. ׁשֶ ְבָעה ָיִמים, ּכְ ָניו ׁשִ ֵתר ִמּפָ ְלִהיּסָ

אן ְלֵמִדים  ְבָעה ָיִמים, ּוִמּכָ ְהֶיה ְמצֹוַרַעת ַרק ׁשִ ּתִ ָכל ֹזאת ה' ָאַמר ׁשֶ ּבְ
ּדֹון".  ּנִ ין ִלְהיֹות ּכַ א ִמן ַהּדִ ּיֹו ַלּבָ ת ַקל ָוחֹוֶמר: "ּדַ ְדָרׁשַ ָלל ָחׁשּוב ּבִ ּכְ

ד. ְלִפיָכְך,  ָבר ַהְמַלּמֵ ְלָמד לֹא ִיְהֶיה ָחמּור ִמן ַהּדָ ָבר ַהּנִ לֹוַמר: ְלעֹוָלם ַהּדָ ּכְ
ְבָעה ָיִמים. א ׁשִ ָרה ִמְרָים ֶאּלָ ּגְ ִמְקֶרה ֶזה לֹא ִהְסּתַ ם ּבְ ּגַ

ן יֹוֶלֶדת ף ס"ז: ָקְרּבַ ּדַ

ָלה לה'  ּלְ ִליל. ִהיא ִהְתּפַ ּגָ ָפר ּבַ ּכְ ַחָּיה ּבַ ה ׁשֶ ָ ׁש ָהְיָתה ִאּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ ְזַמן ּבֵ ּבִ
ֵהָריֹון.  ִהיא ּבַ ְמָחָתּה ׁשֶ ָתה ְלׂשִ ּלְ ן, ְוָאֵכן ּתֹוְך ְזַמן ָקָצר ּגִ ה ָלֶלֶדת ּבֵ ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ

ן, ָאִביא זּוג  ה: "ֲהֵרי ָעַלי ֵקן ִאם ֵאֵלד ָזָכר" - ִאם ִיָּוֵלד ִלי ּבֵ ָ ָאְמָרה ָהִאּשׁ
ן! ֵני יֹוָנה ְלָקְרּבָ ּתֹוִרים אֹו ּבְ

ר ָעְלָתה ְלֵבית  ֲאׁשֶ ִריא ְוָחמּוד. ּכַ ן ָזַכר, ּבָ ה ּבֵ ָ בֹוא ָהֵעת ָיְלָדה ָהִאּשׁ ה ּבְ ְוֵהּנָ
ֵני  ִהיא ְצִריָכה ְלָהִביא ׁשְ ן, ָאַמר ָלּה ַהּכֵֹהן ׁשֶ ְרּבָ ׁש ְלָהִביא ֶאת ַהּקָ ְקּדָ ַהּמִ

ֵני יֹוָנה. ל ּתֹוִרים אֹו ּבְ ֵני זּוגֹות ׁשֶ ים - ׁשְ ִקּנִ

ָאִביא ַרק ֵקן ֶאָחד?" י ׁשֶ ה: "ֲהֵרי ָנַדְרּתִ ָ ָאה ָהִאּשׁ ּלְ ִהְתּפַ

ַדְרּתָ ָעַלִיְך ְלָהִביא ֵקן נֹוָסף  ּנָ ן ׁשֶ נֹוָסף ַלּקֵ יב ָלּה ַהּכֵֹהן: "ָאֵכן, ֲאָבל ּבְ ֵהׁשִ
ָדה, ְוָלֵכן ֶאת ְצִריָכה  ה ְצִריָכה ְלָהִביא ַאַחר ַהּלֵ ָ ל ִאּשׁ ּכָ ן יֹוֶלֶדת, ׁשֶ ְלָקְרּבַ

ן". ָעה עֹופֹות ְלָקְרּבָ ַיַחד ַאְרּבָ ְלָהִביא ּבְ

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

סּול ָלֲעבֹוָדה ָהָיה ּפָ ֵהן ׁשֶ ף ס"ח: ֹכּ ּדַ

סּול ָלֲעבֹוָדה ּוְבָכל זֹאת הּוא ָמַלק  ָהָיה ָפּ ן ׁשֶ ּכֹהֵ ִמְקֶרה ׁשֶ ין ּבְ ָמה ַהִדּ
ֵאינֹו  ֵהן ׁשֶ ְמְלקּו ַעל ְיֵדי ֹכּ ִנּ לּו ׁשֶ ם ָהעֹופֹות ַהּלָ ֶאת ָהעֹופֹות? ַהִאם ַגּ

ֹּיאַכל ֵמֶהם? ִאים ֶאת ִמי ׁשֶ ָראּוי, ְוִנְפְסלּו, ְמַטּמְ

ל  יַע ָלֲעָזָרה ׁשֶ ִהִגּ עֹוף ׁשֶ ה ְמיּוֶחֶדת ׁשֶ ָרׁשָ י ַקֶיֶּמת ְדּ ׁשּוָבה ִהיא לֹא, ּכִ ַהּתְ
ינֹו  ׁש - ֵאין ִדּ ְקָדּ ית ַהּמִ תֹוְך ֵבּ ר, ְוִנְפַסל ַרק ְבּ ׁשֵ הּוא ּכָ ׁשֶ ׁש ּכְ ְקָדּ ית ַהּמִ ֵבּ

רֹון. ָגּ ִליָעה ַבּ ֵבית ַהְבּ א ְבּ ְנֵבָלה ּוְלִפיָכְך הּוא ֵאינֹו ְמַטּמֵ ִכּ
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ף ע': ֶעְגָלה ֲערּוָפה ּדַ

ֶכת ְזָבִחים. ַהֲהָלָכה ָהַאֲחרֹוָנה  ל ַמּסֶ ִביִעי ׁשֶ ְ ֶרק ַהּשׁ ֵּים ַהּפֶ ַדף ֶזה ִמְסּתַ ּבְ
ִדין "ֶעְגָלה ֲערּוָפה". ֶרק עֹוֶסֶקת ּבְ ּפֶ תּוָבה ּבַ ַהּכְ

ַמִהי "ֶעְגָלה ֲערּוָפה"?

י ָעִרים, ְוֵאין  ּתֵ ין ׁשְ ּבֵ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ִאם ִנְמָצא ָאָדם ֵמת ּבַ ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת, ׁשֶ
ּבֹו  קֹום ׁשֶ דֹול ֶאל ַהּמָ ין ַהּגָ ית ַהּדִ יֹוְדִעים ִמי ָהַרג אֹותֹו - יֹוְצִאים ִזְקֵני ּבֵ

יֹוֵתר ֵאָליו. רֹוָבה ּבְ ִנְמָצא ֶהָהרּוג ּומֹוְדִדים ִמי ָהִעיר ַהּקְ

ְך קֹוְבִרים  ְך ְמִביִאים ֶעְגָלה, ְועֹוְרִפים אֹוָתּה ְלַיד ַנַחל, ְוַאַחר ּכָ ַאַחר ּכָ
ֶאת ָהֶעְגָלה.

ְברּו אֹוָתּה. ּקָ ם ְלַאַחר ׁשֶ ִמן ָהֶעְגָלה ָהֲערּוָפה, ָאסּור ֵלָהנֹות ְלעֹוָלם, ּגַ

מתולדותיו

צבי עופר
)תרצ"ב-תשכ"ח, 1932-1968(

סגן אלוף צבי עופר הי"ד היה קצין 
בצה"ל בדרגת סגן אלוף שנהרג בנחל 
פרת. עופר נולד בפתח תקווה, התגייס 
לפלמ"ח, השתתף במבצע "דני" ונלחם 
בחזית המרכז והדרום. בשנת תשי"ב 
והוטל  התגייס שוב לצבא   )1952(
עליו להקים יחידה שתערוך מרדפים 
ומארבים לפדאיונים. אחרי מלחמת 
ששת הימים כיהן עופר כמושל הצבאי 
ביום כ"ט בכסלו  של שכם וחברון. 
תשכ"ט )20.12.1968( הגיע עופר לוואדי 
קלט, מערבית ליריחו, במרדף אחרי 
כנופיית מחבלים שפניה היו מועדות 
לירושלים כדי לפגוע באזרחיה. צבי 
צעד בראש טור של חיילים שהעפיל 

ואדי  מצוקי  אל 
נורה  ואז  קלט, 
ונפגע קשות ומת 
לאחר מכן בבית 
שלט  לים.  החו
לזכרו הוצב בנחל. 
 " פר ו ע " ה  מחנ
צפונית לירושלים 

צבי עופר )Wikipedia, Prubio(נקרא על שמו.

בס"ד

סדר קדשים | מסכת זבחים ע'- ע"א

סּוִלים נֹות ּפְ ף ע"א: ָקְרּבָ ּדַ

ָבִחים,  ל ַהּזְ ֶרק ּכָ ֶכת ְזָבִחים, ּפֶ ל ַמּסֶ ִמיִני ׁשֶ ְ ֶרק ַהּשׁ ּפֶ ַהֲהָלָכה ָהִראׁשֹוָנה ּבַ
ֶרַגע ֶאָחד. סּוִלים ְלַהְקָרָבה ּבְ נֹות ִיְהיּו ּפְ ה ָקְרּבָ ַהְרּבֵ רּות ׁשֶ ֶאְפׁשָ עֹוֶסֶקת ּבְ

ֹור  ּשׁ תֹות אֹו ּבַ אֹות ַהּמֵ ַחּטָ ְתָעְרבּו ּבַ ּנִ ָבִחים ׁשֶ ל ַהּזְ ָנה: "ּכָ ׁשְ ּמִ ֶנֱאַמר ּבַ
ן". ּלָ ִרּבֹוא - ָימּותּו ּכֻ ְסָקל, ֲאִפּלּו ַאַחת ּבְ ַהּנִ

ּלֹו ִנְפַטר.  ָעִלים ׁשֶ ַהּבְ את ׁשֶ ן ַחּטָ ל ָקְרּבַ תֹות"? ְלָמׁשָ אֹות ַהּמֵ ַמֵהן "ַחּטָ
ר  ּפֵ ָבר ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתּכַ ה ּכְ י ָהָאָדם ַהּזֶ ה ָאסּור ְלַהְקִריב ּכִ ן ַהּזֶ ְרּבָ ֶאת ַהּקָ

ַעל ֶחְטאֹו.

ֵבית  ינֹו ְלִמיָתה ּבְ ַגח ָאָדם ַוֲהָרגֹו ְוִנְפַסק ּדִ ּנָ ְסָקל"? ׁשֹור ׁשֶ ַמהּו "ׁשֹור ַהּנִ
ן. ָקְרּבָ ין. ׁשֹור ֶזה ָאסּור ְלַהְקִריב ּכְ ַהּדִ

הּוא ׁשֹור  ָעָליו אֹו ׁשֶ תּו ּבְ ּמֵ את ׁשֶ הּוא ַחּטָ ִאם ִהְתָעֵרב ׁשֹור ֶאָחד ׁשֶ
ָוִרים  ְ ל ַהּשׁ ן - ּכָ ׁשּו ְלָקְרּבָ הּוְקּדְ ָוִרים ׁשֶ ל ׁשְ תֹוְך ֵעֶדר ֲעָנק ׁשֶ ְסָקל, ּבְ ַהּנִ
סּול  ֹור ַהּפָ ֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים ִמיהּו ַהּשׁ ֵני ׁשֶ ן ִמּפְ ֵאיָנם ְיכֹוִלים ַלֲעלֹות ְלָקְרּבָ

ר. ׁשֵ ְלַהְקָרָבה ְוֵאיֶזה ׁשֹור ּכָ
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זהו את האנשים הבאים:

1. הטמין אזור פשתים בנחל פרת

2. ניסה להרעיל את מעיינות ראש העין

3. שיסע אריה במו ידיו

4. נענשה בצרעת בגלל שדיברה לשון הרע

5. נהרג בידי מחבלים בנחל פרת

בס"ד

סדר  קדשים | מסכת זבחים ס"ה- ע"א

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

פרה אדומה הייתה מאז ומעולם חיה נדירה שקשה היה למצוא. הגמרא 
מספרת שחכמינו הלכו אל גוי שהייתה לו אבן נדירה שהייתה חסרה לחושן, 
והציעו לו בעבורה הרבה מטבעות זהב יקרות. הגוי סירב לתת לחכמים את 
האבן כי המפתח לתיבת האוצר היה מונח תחת הכרית של אביו שישן.  לאחר 
שנה- עשה ה' נס לאותו גוי ונולדה לו בעדר- פרה אדומה. חכמינו חזרו אל 
הגוי ושילמו בעבור הפרה את אותו סכום גדול שהסכימו לשלם בעבור האבן 
היקרה, שסירב הגוי למכור. מדוע זכה הגוי דווקא לפרה אדומה כשכר על 
כיבוד ההורים שעשה? הגוי ויתר על סכום גדול של כסף עבור מצוות כיבוד 
הורים- מצווה חשובה אותה כל אדם מבין, וחכמינו לימדו אותנו שעם ישראל 
מוכן לותר על אותו סכום גבוה גם למצווה שלא מבינים- מצוות פרה אדומה. 

ין  א ִמן ַהּדִ ּיֹו ַלּבָ מה פירוש הביטוי "ּדַ א. 
ּדֹון"? ּנִ ִלְהיֹות ּכַ

ַמִהי "ֶעְגָלה ֲערּוָפה"? ב. 

ְסָקל"? ַמהּו "ׁשֹור ַהּנִ ג. 

דבר תורה לשולחן שבת

70

2009/תשס״ט
מפקד ולוחם הלח"י יעקב טונקל בנאי

יעקב בנאי )תר"פ-תשס"ט, 1920-2009( היה מבכירי הלוחמים 
של ארגון הלח"י. הוא נולד בפולין בשם יעקב טונקל והיה חניך 
בית"ר. בשנת ת"ש )1940( עלה עם קבוצת חברים לארץ, ובעקבות 
הפילוג באצ"ל החליט להצטרף לאברהם שטרן בלח"י. הוא שינה 
את שם משפחתו ל"בנאי" כדי להטעות את הבריטים, והיה ידוע 
בכינוי "מזל". השתתף בשורה ארוכה של פעולות קרביות, ביניהן 
ניסיון ההתנקשות בנציב העליון הרולד מקמייקל, וחיסולו של תומס 

וילקין, האחראי על המחלקה היהודית בבולשת 
הבריטית. בהמשך התמנה למפקד מחלקת 
הפעולות, תכנן והשתתף בפעולות כמו התקפות 
על יחידות צבא ומשטרה, פיצוץ גשרים והחרמת 
נשק. כתב את הספר "חיילים אלמונים" על 
קורותיו בלח"י, והרבה להרצות בצה"ל, בבתי 

ספר ובמתנ"סים ברחבי ישראל.

שנה למדינת ישראל

)Wikipedia ,יעקב בנאי )שרגא בנאי

מי אנחנו?

הכותים היו עם שחיו בארץ ישראל בתקופת בית שני. הם הובאו לארץ 
על ידי מלך אשור לאחר גלות ישראל, והחלו לעבוד את ה' כדי להינצל 
מהאריות שפגעו בהם. במשך תקופה מסוימת התלבטו חז"ל האם דינם 
כישראל או לא, אולם לבסוף גילו שהכותים עובדים עבודה זרה בהר 

גריזים, וקבעו שדינם כגויים.

יש לי מושג | כותים !

*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.
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