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על המפה
באר יעקב

באר יעקב היא מועצה מקומית בשפלה 
היישוב  הדרומית בישראל. אדמת 
נקנתה על ידי חברת "גאולה" בשנת 
תרס"ו )1906(. הוחלט שחצי מהקרקע 
יימכר לקבוצת עולים ותיקים בעלי ניסיון 
בחקלאות, וחצי לעולים שהגיעו מדאגסטן 
באותה שנה. בראש העולים עמד הרב 
יעקב יצחקי, שלימים נקראה המושבה 
על שמו. בתחילה סבל היישוב מקשיים 
באספקת המים, עד שהחלו לשאוב מבאר 
צלבנית שנמצאה במקום, ובעקבות זאת 
נקראה המושבה "באר יעקב". במלחמת 
העצמאות התקיפו ערבים את היישוב, והוא 
היווה בסיס מבצעים חשוב ל"מבצע 
דני". לאחר הקמת המדינה קלטה באר 
יעקב עולים חדשים רבים בעיקר מצפון 
אפריקה, מלוב ומתוניס. כיום גרים במקום 

למעלה מ-17,000 תושבים.

)Wikipedia, MathKnight( באר יעקב

סדר  נזיקין | מסכת עבודה זרה י"ג- י"ט
פרשת יתרו | י"ב- י"ח בשבט )28 לינואר- 3 לפברואר(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

רֹות" ף י"ג: "ֲחנּוּיֹות ְמעּוּטָ ּדַ

ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו  יֵמי ַחג ׁשֶ ּבִ ָנה ָנֲהגּו עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ׁשֶ ׁשְ ְתקּוַפת ַהּמִ ּבִ
זֹו ָאסּור ִלְקנֹות  ִעיר ּכָ ּבְ ָנה קֹוַבַעת ׁשֶ ׁשְ עֹוְרִכים יֹום ׁשּוק ִויִריד ְסחֹורֹות. ַהּמִ

רֹות" "ֲחנּוּיֹות ְמעּוּטָ ּבַ

ָרה,  ל ָהֲעבֹוָדה ַהּזָ טּו ְלֶרֶגל ֶהָחג ׁשֶ ְ ּקּוּשׁ רֹות" ֵהן ֲחנּוּיֹות ׁשֶ "ֲחנּוּיֹות ְמעּוָטּ
זֹו ָאסּור ִלְקנֹות. ּוְבאֹוָתן ֲחנּוּיֹות ָהיּו ּגֹוִבים ֶמֶכס ֲעבּור ֲעבֹוָדה ָזָרה. ֵמֲחנּות ּכָ

ָנה ֵמֲחנּוּיֹות ֵאּלּו? ּקָ ל ְיהּוִדי ׁשֶ ינֹו ׁשֶ ַמה ּדִ

יֵחם  ָגִדים - ַיּנִ רֹות אֹו ּבְ ָנה. ִאם ָקָנה ּפֵ ּקָ ֶ ַמה ּשׁ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ָאסּור לֹו ְלִהׁשְ
ל ֵמֶהם  כֹות אֹו ִקיּבֵ ֵלי ַמּתָ ֶהם. ִאם ָקָנה ּכְ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ְלִהְתַקְלֵקל ְולֹא ִיׁשְ
ִים  ִליְך אֹוָתם ְלתֹוְך ַהָּים, ְוַהּמַ ַכר ָלֶהם - יֹוִליְך  ְוַיׁשְ ּמָ ֶסף ַעל ֵחֶפץ ׁשֶ ּכֶ

ֶסף. כֹות ְוֶאת ַהּכֶ ּתָ לּוִחים ְיַקְלְקלּו ֶאת ַהּמַ ַהּמְ

מן התלמוד
 סדר נזיקין,

מסכת עבודה זרה דף י"ט

הסבר: עולא מקשה על הסתירה לכאורה בתוך 
הפסוק במשלי, שבתחילתו מדובר על בור מים 
ובסופו על באר; והוא מסביר, שבתחילת לימודו 
של אדם הוא שותה כביכול מתוך בור, שיש בו מים 
מכונסים במקום אחד, ולאחר מכן יהפוך להיות כמו 
באר עם מים נובעים, ויחדש חידושים משל עצמו.

רמי – הקשה ממקורות סותרים
מילתא – דבר
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ף י"ד: ְמִכיַרת סּוס ְלנֹוְכִרי ּדַ

ר ִלְמּכֹור סּוס ְלנֹוְכִרי? ַהִאם מּוּתָ

ָקר( ְלנֹוְכִרי,  ה )ּבָ ֵהָמה ַגּסָ ָאסּור ִלְמּכֹור ּבְ ין אֹוֵמר ׁשֶ יּטִ ֶכת ּגִ ַמּסֶ ְלמּוד ּבְ ַהּתַ
ל ְיהּוִדי  ִלְבֵהָמה ׁשֶ ֵהמֹות. ָהִעְנָין הּוא ׁשֶ יר ָלֶהם ּבְ ּכִ ּסֹוף ָיבֹואּו ְלַהׂשְ י ּבַ ּכִ
ה  ֵהָמה ַגּסָ יִרים ּבְ ּכִ ת, ֲאִפיּלּו ֵאֶצל נֹוְכִרי, ְוִאם ַמׂשְ ּבָ ַ ּשׁ ָאסּור ַלֲעבֹוד ּבְ

ת. ּבָ ַ ּשׁ ם ּבְ ֲעבֹוד ֶאְצלֹו ּגַ ְלנֹוְכִרי, ִהיא ּתַ

ּלֹוְמִדים  ִפי ׁשֶ ר ְלָמְכָרם ְלנֹוְכִרי, ּכְ ּמּוּתָ ָנּה ֲהָלָכה ְמיּוֶחֶדת ׁשֶ ת זֹאת, ֶיׁשְ ְלעּוּמַ
ְלַבד  ּסּוס נֹוָעד ִלְרִכיָבה ּבִ ֵני ׁשֶ סּוס". ַמּדּוַע? ִמּפְ יר ּבְ ֵתיָרא ַמּתִ ן ּבְ ַדף ֶזה: "ּבֶ ּבְ

ְולֹא ַלֲעבֹוָדה. ְרִכיָבה ֵאיָנּה 
ת,  ּבָ ַ ּשׁ ְמָלאָכה ָהֲאסּוָרה ּבַ
ָנן. ָאְמָנם ָאסּור  ַרּבָ א ִמּדְ ֶאּלָ
ֵדי  יר סּוס ְלנֹוְכִרי, ּכְ ּכִ ְלַהׂשְ
ת, ַאְך  ּבָ ַ ּשׁ ב ָעָליו ּבְ ּכַ לֹא ִיְרְ ׁשֶ
ְרִכיָבה ֲאסּוָרה ַרק  ֵמַאַחר ׁשֶ
ָנן, לֹא ֶהְחִמירּו ְלֶאסֹור  ַרּבָ ִמּדְ

ֲאִפיּלּו ְמִכיָרה.

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

"עולא רמי: כתיב "ְׁשֵתה ַמִים ִמּבֹוֶרָך" וכתיב 
"ְונְֹזִלים ִמּתֹוְך ְּבֵאֶרָך"! בתחילה שתה מבורך, 

ולבסוף ונוזלים מתוך ְּבֵאֶרָך" 

ט״ו בשבט שמח!
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מתולדותיו
הרב יעקב יצחקי

)תר"ו-תרע"ז, 1846-1917(

הרב יעקב יצחקי ז"ל היה הרב הראשי 
ואב בית דין של מדינות דאגסטן )דרום 
רוסיה, אזור הקווקז(. הרב למד תורה 
מפי אביו, וכן למד לימודי חול אך התנגד 
לתנועת ההשכלה. בגיל 22 התמנה על 
ידי אביו ונכבדי העדה לרב ראשי ואב 
בית דין למדינות דאגסטן. הרב היה 
ציוני נלהב, הטיף לקהילתו לעלות 
ביוזמתו. בשנת  עלו  ורבים  לארץ 
תרס"ז )1907( עלה לארץ בעצמו עם 
אשתו ושניים מבניו. בשנת תרס"ח 
)1908( ייסד את המושבה באר יעקב 
שנקראה על שמו. הרב ואשתו התיישבו 
בירושלים, ושם המשיך בלימוד תורה 
ובכתיבה. במלחמת העולם הראשונה 
סבל ממצוקת רעב וממחלות, ושני בניו 
נלקחו לשרות עבודה בצבא הטורקי. 
הרב יצחקי נפטר בשנת תרע"ז )1917( 

ונקבר בבית הקברות בהר הזיתים.

הרב יעקב יצחקי
)Wikipedia, Raviv Itzhaky(

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת עבודה זרה ט"ו- י"ז

ֵלי ִמְלָחָמה ף ט"ז: ַחּיֹות ָרעֹות וּכְ ּדַ

ָאסּור ִלְמּכֹור ְלעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים  ַדף ֶזה קֹוַבַעת ׁשֶ ְלֶמֶדת ּבְ ָנה ַהּנִ ׁשְ ַהּמִ
ֵכן  ֵני ׁשִיּתָ ים, כגון ַחּיֹות ָרעֹות, ִמּפְ ֲעלּוִלים ִלְגֹרם ֶנֶזק ָלַרּבִ ָבִרים ׁשֶ ּדְ

ים. ְקָנה ָלֲאָנׁשִ ּזֶ ְמרּו ֵהיֵטב ַעל ַהַחּיֹות ְוֵהן ּתַ ֵהם לֹא ִיׁשְ ׁשֶ

ֵלי  ן ָלֶהם ּכְ ק, ַוֲאִפיּלּו ָאסּור ְלַתּקֵ ֵלי ֶנׁשֶ מֹו ֵכן, ָאסּור ִלְמּכֹור ָלֶהם ּכְ ּכְ
ְרׁשּוָתם. ָבר ִנְמָצִאים ּבִ ּכְ ק ׁשֶ ֶנׁשֶ

ל,  ֵלי ֲהָגָנה, ְלָמׁשָ ר ִלְמּכֹור ָלֶהם ּכְ ֵלי ִמְלָחָמה, ַאְך מּוּתָ י ּכְ ל ֹזאת ְלַגּבֵ ּכָ
ֵדי ְלָהֵגן ַעל ַעְצָמם  ָעָבר, ּכְ ָרב ּבֶ דֹות ַהּקְ ׂשְ ֶהְחִזיקּו ַהּלֹוֲחִמים ּבִ ים ׁשֶ ָמִגּנִ

ָּירּו ֲעֵליֶהם. ים ׁשֶ ֵמִחּצִ

כּוָרה ָרה ַהּשְׂ ף ט"ו: ַהּפָ ּדַ

ר ָאָדם ׂשֹוֵכר ֵחֶפץ  ֲאׁשֶ ֵאָלה ְמַעְנֶיֶנת: ּכַ ַדף ֶזה ׁשְ ְלמּוד ַמֲעֶלה ּבְ ַהּתַ
לֹוַמר:  ֹוֵכר. ּכְ ָקנּוי ַלּשׂ ב ַהֵחֶפץ ּכְ ִכירּות ֶנְחׁשָ ֵהָמה - ַהִאם ַעל ְיֵדי ַהּשְׂ אֹו ּבְ
מּוָבן ְמסּוָּים  ל ֶאת ַהֵחֶפץ הּוא קֹוֶנה אֹותֹו ּבְ ֹוֵכר ְמַקּבֵ ר ַהּשׂ ֲאׁשֶ ַהִאם ּכַ

ַבֲעלּות? ב ּכְ ֵאינֹו ֶנְחׁשָ ֲעלּות, אֹו ׁשֶ מֹו ּבַ ב ּכְ ְוַהִאם ִקְנָין ֶזה ֶנְחׁשָ

ֹוֵכר ֵאינֹו קֹוֶנה ֶאת  ַהּשׂ ָיא, ֵמִביא ְרָאָיה ׁשֶ ְרׁשְ ל ַרב ְמׁשַ נֹו ׁשֶ ַרב ִיְצָחק, ּבְ
ְבָעִלים: ּגּוף ַהֵחֶפץ ּכִ

אי ְלַהֲאִכיל ֶאת  ַ ָרֵאל ֵאינֹו ַרּשׁ ָרה ִמִּיׂשְ ַכר ּפָ ּשָׂ ּכֵֹהן ׁשֶ ָנה ֶנֱאַמר ׁשֶ ׁשְ ּמִ ּבַ
אי ַהּכֵֹהן ְלַהֲאִכיל  ַ ּלֹו ַרּשׁ ֵהמֹוָתיו ׁשֶ ֶאת ּבְ ְתרּוָמה, ַלְמרֹות ׁשֶ ֵהָמה ּבִ ַהּבְ
ַכר, ָאנּו ְלֵמִדים  ּשָׂ ֵהָמה ׁשֶ ְתרּוָמה ּבְ אי ְלַהֲאִכיל ּבִ ַ ֵאינֹו ַרּשׁ ְך ׁשֶ ְתרּוָמה, ִמּכָ ּבִ

ְבָעִלים. ֹוֵכר ּכִ כּור ֵאינֹו ָקנּוי ַלּשׂ ֵחֶפץ ׂשָ ׁשֶ
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ַרְדיֹון ן ּתְ י ֲחִניָנא ּבֶ ף י"ח: ַרּבִ ּדַ

ִני, ְוִהְתּגֹוֵרר  ִית ׁשֵ ן ּבַ ַרְדיֹון ַחי ְלַאַחר חּוְרּבַ ן ּתְ י ֲחִניָנא ּבֶ א ַרּבִ ּנָ ַהּתַ
ין. יָבה ּוֵבית ּדִ ּה ָהְיָתה לֹו ְיׁשִ ְחּתֹון, ּבָ ִליל ַהּתַ ּגָ ּבַ ֲעָיָרה ִסיְכִנין ׁשֶ ּבָ

י  יד ֶאת עּוּלֹו, ְוַרּבִ ְלטֹון ָהרֹוָמִאי ִהְכּבִ ִ יֹוֵתר ָהְיָתה זֹו. ַהּשׁ ה ּבְ קּוָפה ָקׁשָ ּתְ
ְך  ף ַרּבֹות ַעל ּכָ יֹוֵתר, ְוהּוא ִנְרּדַ ַרְדיֹון ַעְצמֹו ָסַבל ֵמֶהם ּבְ ן ּתְ ֲחִניָנא ּבֶ
יְך  ר ְולֹא ִנְכַנע ּוִבְמִסירּות ֶנֶפׁש הּוא ִהְמׁשִ ד ּתֹוָרה. ַאְך הּוא לֹא ִויּתֵ יּמֵ ּלִ ׁשֶ

ד ּתֹוָרה ְלַתְלִמיָדיו. ְלַלּמֵ

ֶרת ֲהרּוֵגי ַמְלכּות,  ְלַבּסֹוף ְלָכדּוהּו ָהרֹוָמִאים ַוֲהָרגּוהּו ַיַחד ִעם ֲעׂשֶ
ם ֶאת  ָטֳהָרה. ּגַ ָמתֹו ּבְ ֶפר ּתֹוָרה ָקׁשּור ְלגּופֹו, ְוָכְך ָיְצָאה ִנׁשְ ּסֵ ׁשֶ ּכְ

ִעים ַלהֹוֵרג. ּתֹו הֹוִציאּו ָהְרׁשָ ִאׁשְ

ִכיּנּויֹו  י ֵמִאיר, ַהָּידּוַע ּבְ י ֲחִניָנא ָהְיָתה ְנׂשּוָאה ְלַרּבִ ל ַרּבִ נֹוָתיו ׁשֶ ַאַחת ִמּבְ
ס. ַעל ַהּנֵ י ֵמִאיר ּבַ ַרּבִ

"מבצע דני"
מבצע דני נערך במלחמת העצמאות, 
בתום ההפוגה הראשונה. בתחילה 
נקרא מבצע לרל"ר, על שם היעדים 
לכיבוש במבצע – לוד, רמלה, לטרון 
ורמאללה, ומאוחר יותר נקרא על 
שם דני מס, מפקד מחלקת הל"ה. 
מטרות המבצע היו הרחקת האיום על 
תל אביב מצד כוחות הלגיון באזור 
לוד–רמלה, הרחבת הפרוזדור לירושלים 
על ידי פתיחת דרך נוספת, ופתיחת 
הדרך לירושלים על ידי כיבוש לטרון. 
במבצע השתתפו חמש חטיבות, והיה 
זה המבצע הרב-חטיבתי הראשון של 
צה"ל נגד צבאות ערב הסדירים. כוחות 
צה"ל הצליחו לכבוש את לוד ועשרות 
כפרים ערביים, להרחיק את בסיסי 
הלגיון מתל אביב ולפתוח דרך חלופית 
לירושלים, למרות שלא הצליחו לכבוש 

את לטרון ורמאללה.

מן ההיסטוריה

נמל התעופה לוד לאחר כיבושו במבצע דני 
)Wikipedia(
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ֵרי ָהִאיׁש ף י"ט: ַאׁשְ ּדַ

ים:  ְתִהּלִ סּוק ָהִראׁשֹון ּבִ ָרׁשֹות ֲאָחדֹות ַעל ַהּפָ ַדף ֶזה ֵמִביא ּדְ ְלמּוד ּבְ ַהּתַ
ִאים לֹא  ִעים ּוְבֶדֶרְך ַחּטָ ֲעַצת ְרׁשָ ר לֹא ָהַלְך ּבַ ֵרי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ "ַאׁשְ

ב". ב ֵלִצים לֹא ָיׁשָ ָעָמד ּוְבמֹוׁשַ

ִעים" - ֶזהּו ַאְבָרָהם ָאִבינּו,  ֲעַצת ְרׁשָ ר לֹא ָהַלְך ּבַ ֵרי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ "ַאׁשְ
ֶבל. ל ּבָ נּו ֶאת ִמְגּדַ ּבָ ָגה ׁשֶ ּלָ י ּדֹור ַהּפַ ִעים ַאְנׁשֵ ֲעַצת ָהְרׁשָ לֹא ָהַלְך ּבַ ׁשֶ

ִאים לֹא ָעָמד" - הּוא לֹא ָעַמד ַיַחד ִעם חֹוְטֵאי ְסדֹום  "ּוְבֶדֶרְך ַחּטָ
יק. א נֹוַתר ַצּדִ ֶאּלָ

ֵדנּו  ֵדי ְלַלּמְ ֵרי ָהִאיׁש"? ּכְ ם ַרב: ַמּדּוַע ֶנֱאַמר "ַאׁשְ ׁשֵ י ַעְמָרם ּבְ ָאַמר ַרּבִ
יּבֹור  הּוא ֲעַדִין "ִאיׁש", ָחָזק, ּגִ ׁשֶ ׁשּוָבה ּכְ ּזֹוֶכה ַלֲעׂשֹות ּתְ ל ִמי ׁשֶ ָריו ׁשֶ ַאׁשְ ׁשֶ
ת  ח, ְלעּוּמַ עֹודֹו ָצִעיר ֲהֵרי הּוא ְמׁשּוּבָ ׁשּוָבה ּבְ ה ּתְ עֹוׂשֶ לֹוַמר: ִמי ׁשֶ ְוָצִעיר. ּכְ

ִהְזִקין ְוגּופֹו ֶנְחָלׁש. ׁשּוָבה ַרק ְלַאַחר ׁשֶ ר ַלֲעׂשֹות ּתְ ְזּכָ ּנִ ִמי ׁשֶ

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

ְנזּוָרה ף י"ז: ַמַעְלֵלי ַהּצֶ ּדַ

ִנים ַרּבֹות ְמאֹוד ָסְבלּו ַהְּיהּוִדים ָצרֹות ְצרּורֹות ֵמַהּנֹוְכִרים. לֹא  ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ּבְ
ַעם ֵהם ָאְספּו  ַחִּיים ָהרּוָחִנִּיים. לֹא ּפַ ם ּבַ א ּגַ ִמִּיים ֶאּלָ ׁשְ ַחִּיים ַהּגַ ַרק ּבַ
ירּו  ז ָהִעיר, ּוְפָעִמים ַרּבֹות ֵהם לֹא ִהּתִ ֶמְרּכַ ְרפּו אֹוָתם ּבְ ִסְפֵרי קֹוֶדׁש ְוׂשָ
ר ֵהם ָעְברּו ֲעֵליֶהם ְוִצְנְזרּו אֹוָתם, ָמֲחקּו  יס ִסְפֵרי קֹוֶדׁש ַעד ֲאׁשֶ ְלַהְדּפִ

ְצרּות. ַמֲעִליב ֶאת ַהּנַ ָהָיה ִנְרֶאה ָלֶהם ּכְ ֶ ל ַמה ּשׁ ֵמֶהם ּכָ

ר  ְלמּוד ְמַסּפֵ ְנזּוָרה. ַהּתַ ַמַעְלֵלי ַהּצֶ ָמָרא ֶזה ַמְבִחיִנים ּבְ ף ּגְ ַהּלֹוְמִדים ּדַ
ִמיטּו  ְנזֹוִרים ֵהם ִהׁשְ ׁשּוִרים ְלֶיׁש"ּו, ּוְבַדף ֶזה ַהּצֶ ָבִרים ֲאָחִדים ַהּקְ ּדְ
ט ְוֵהיָכן הּוא  ּפָ ה ְלַהְבִחין ֵהיָכן ַמְתִחיל ִמׁשְ ׁשֶ ּקָ ים, ַעד ׁשֶ ְקָטִעים ַרּבִ
ִלימֹות ֶאת  ׁשְ ִנים ָהַאֲחרֹונֹות ָיְצאּו ָלאֹור ַמֲהדּורֹות ַהּמַ ָ ּשׁ ֵּים. ּבַ ִמְסּתַ
רּו ַמֲהדּורֹות  ּמְ ּתַ ֶהם ִהׁשְ ּבָ ִטים ַהֲחֵסִרים ִמּתֹוְך ַאְרִכּיֹוִנים ְוִגְנָזִכים ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ְלמּוד. ל ַהּתַ יקֹות ׁשֶ ַעּתִ
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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  ַמע ִיְתרֹו ֹכֵהן ִמְדָין ֹחֵתן ֹמׁשֶ על הפסוק בפותח את הפרשה: "ַוִּיׁשְ
י הֹוִציא ה' ֶאת  ָרֵאל ַעּמֹו ּכִ ה ּוְלִיׂשְ ה ֱאלִֹהים ְלֹמׁשֶ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ֵאת ּכָ
ְצָרִים". אומר רש"י: "מה שמועה שמע ובא? קריעת ים  ָרֵאל ִמּמִ ִיׂשְ
סוף ומלחמת עמלק". מסביר הרש"ר הירש )רבי שמשון רפאל הירש( 
שהמיוחד במה שמע יתרו הוא שאלו שני סוגים של מאורעות: קריעת 
ים סוף - זה נס שנעשה בידי שמים, ומלחמת עמלק שהיא פעולה 
ממשית שעשו אותה בני אדם. השילוב הזה - שמצד אחד סומכים 
על עזרתו של הקב"ה ועל ניסיו, ומצד שני לא יושבים בטלים ואדישים 
אלא עושים פעולה צבאית ממשית להגן על עצמם - השילוב הזה הוא 
שגרם ליתרו להבין שיש כאן משהו מיוחד שהוא רוצה לבוא לראות 

אותו מקרוב.

כיצד מסביר התלמוד את הפסוק   .1
ר  ֵרי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ הראשון בתהילים "ַאׁשְ
ִאים  ִעים ּוְבֶדֶרְך ַחּטָ ֲעַצת ְרׁשָ לֹא ָהַלְך ּבַ

ב"? ב ֵלִצים לֹא ָיׁשָ לֹא ָעָמד ּוְבמֹוׁשַ

ַרְדיֹון  ומה  ן ּתְ י ֲחִניָנא ּבֶ היכן חי ַרּבִ  .2
היה סופו?

רֹות"? מהן "ֲחנּוּיֹות ְמעּוּטָ  .3

דבר תורה לשולחן שבת

70

1981/תשמ״א
הפצצת הכור בעיראק

הפצצת הכור הגרעיני "תמוז" )אוסיראק( בעיראק, המכונה "מבצע 
אופרה" או "מבצע תמוז", נעשתה ב-7 ביוני 1981, ערב חג השבועות 
תשמ"א, על ידי מטוסי חיל האוויר הישראלי. הכור הגרעיני נבנה בעיראק 
בעזרת מדענים צרפתיים, וישראל חששה מפני האפשרות שעיראק 
תוכל לייצר פצצות גרעין ולהשתמש בהן נגדה. ראש הממשלה מנחם 
בגין הורה לצבא לפתח תוכנית להשמדת 
הכור. התקיפה בוצעה ע"י שמונה מטוסי 
F-16 ושישה מטוסי F-15, שהגיעו אל היעד 
בטיסה מעל ערב הסעודית והטילו על הכור 
פצצות במשקל 16 טון. כמו כן, לקחו חלק 
במבצע כ-60 כלי תעופה נוספים. כתוצאה 
מההפצצה נהרס הכור לחלוטין, ונהרגו 
עשרה חיילים עיראקיים ומדען צרפתי שהיו 

בו. כל המטוסים חזרו בשלום לישראל.

א
מ״

ש
ת

/1981

שנה למדינת ישראל

)Wikipedia, נחמיה ג( מסלול 
הטיסה וביצוע התקיפה על הכור

יום השנה לפטירתו של אדם מכונה ביידיש "יארצייט". קרובי 
משפחה נוהגים לעלות בתאריך זה על קברו של הנפטר ולערוך 
לו אזכרה, לומר קדיש או לעשות פעילות אחרת לזכרו. ביום 
השנה לפטירתם של צדיקים יש הנוהגים להדליק נרות לזכרם.

יש לי מושג | יארצייט !

בעלון השבועי נזכרים אברהם, 
יצחק, יעקב... ודני.

על שם מי מהם נקרא יישוב? 

 על שם מי מהם נקרא שם משפחתו
של רב מחו"ל? 

על שם מי מהם נקרא מבצע צבאי? 

על מי מהם נאמר "אשרי האיש"? 

מה התשובה?

*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.


