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מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת עבודה זרה דף י"ט
ּבֹורָך" וכתיב
"ׁש ֵתה ַמיִם ִמ ֶ
"עולא רמי :כתיב ְ
"וְ נֹזְ לִ ים ִמּתֹוְך ְּב ֵא ֶרָך"! בתחילה שתה מבורך,
ולבסוף ונוזלים מתוך ְּב ֵא ֶרָך"
רמי – הקשה ממקורות סותרים
מילתא – דבר

עּוטרוֹ ת"
דַּ ף י"גֲ :
"חנּוּיוֹ ת ְמ ָּ
בוֹדה זָ ָרה ָהיּו
ימי ַחג ׁ ֶשל ֲע ָ
ִ ּב ְתק ַּופת ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה נָ ֲהגּו עוֹ ְב ֵדי כּ וֹ כָ ִבים ׁ ֶש ִ ּב ֵ
עו ְֹרכִ ים יוֹם ׁשּוק ו ִִיריד ְסחוֹרוֹתַ .ה ִּמ ׁ ְשנָ ה קו ַֹב ַעת ׁ ֶש ְ ּב ִעיר ָּכז ֹו ָאסּור לִ ְקנוֹ ת
עּוטרוֹ ת"
בַּ ֲ
"חנּוּיוֹ ת ְמ ָּ
"חנּוּיוֹ ת ְמע ָּּוטרוֹ ת" ֵהן ֲחנּוּיוֹ ת ׁ ֶש ּק ּׁ ְּושטּו לְ ֶרגֶ ל ֶה ָחג ׁ ֶשל ָה ֲעבוֹ ָדה ַה ָּז ָרה,
ֲ
ְּובאו ָֹתן ֲחנּוּיוֹת ָהיּו גּ ו ִֹבים ֶמכֶ ס ֲעבּור ֲעבו ָֹדה זָ ָרהֵ .מ ֲחנּות ָּכז ֹו ָאסּור לִ ְקנוֹת.
ַמה דִּ ינוֹ ׁ ֶשל יְ ה ִּודי ׁ ֶש ָ ּקנָ ה ֵמ ֲחנּוּיוֹ ת ֵאלּ ּו?
ָאסּור לוֹ לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְ ּב ַמה ּׁ ֶש ָ ּקנָ הִ .אם ָקנָ ה ּ ֵפרוֹ ת אוֹ ְ ּבגָ ִדים  -יַ ִ ּנ ֵיחם
יבל ֵמ ֶהם
לְ ִה ְת ַקלְ ֵקל וְ ל ֹא יִ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָ ּב ֶהםִ .אם ָקנָ ה ְּכלֵ י ַמ ָּתכוֹ ת אוֹ ִק ֵ ּ
יך וְ יַ ׁ ְשלִ ְ
ֶּכ ֶסף ַעל ֵח ֶפץ ׁ ֶש ָּמכַ ר לָ ֶהם  -יוֹ לִ ְ
יך אוֹ ָתם לְ תוֹ ְך ַהּיָ ם ,וְ ַה ַּמיִ ם
ַה ְּמל ִּוחים יְ ַקלְ ְקלּו ֶאת ַה ַּמ ָּתכוֹ ת ֶוְאת ַה ֶּכ ֶסף.

דַּ ף י"דְ :מכִ ַירת סּוס לְ נוֹ כְ ִרי
מּותר לִ ְמכּ וֹ ר סּוס לְ נוֹ ְכ ִרי?
ַה ִאם ָּ
(ב ָקר) לְ נוֹ כְ ִרי,
אוֹמר ׁ ֶש ָאסּור לִ ְמכּ וֹר ְ ּב ֵה ָמה גַ ָּסה ָ ּ
ַה ַּתלְ מּוד ְ ּב ַמ ֶּסכֶ ת ִ ּג ִּיטין ֵ
ִּכי ַ ּב ּסוֹ ף יָ בוֹ אּו לְ ַה ְ ׂ
הּודי
ש ִּכיר לָ ֶהם ְ ּב ֵהמוֹ תָ .ה ִענְ יָ ן הּוא ׁ ֶשלִ ְב ֵה ָמה ׁ ֶשל יְ ִ
ָאסּור לַ ֲעבוֹ ד בְּ ּׁ ַשבָּ תֲ ,א ִפילּ ּו ֵא ֶצל נוֹ ְכ ִרי ,וְ ִאם ַמ ְשׂ ִ ּכ ִירים בְּ ֵה ָמה גַ ָּסה
לְ נוֹ ְכ ִריִ ,היא ַּת ֲעבוֹ ד ֶא ְצלוֹ ַ ּגם בְּ ּׁ ַשבָּ ת.
ּותר לְ ָמכְ ָרם לְ נוֹ כְ ִריְּ ,כ ִפי ׁ ֶשלּ ו ְֹמ ִדים
לְ ע ַּּומת זֹאת ,י ׁ ְֶשנָ ּה ֲהלָ כָ ה ְמ ֶ
יּוח ֶדת ׁ ֶש ּמ ָּ
"בן ְ ּב ֵת ָירא ַמ ִּתיר ְ ּבסּוס"ַ .מדּ ַּוע? ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּסּוס נו ָֹעד לִ ְרכִ ָיבה ִ ּבלְ ַבד
ְ ּב ַדף זֶ הּ ֶ :
יבה ֵאינָ ּה
בוֹדהְ .ר ִכ ָ
וְ ל ֹא לַ ֲע ָ
סּורה בַּ ּׁ ַשבָּ ת,
אכה ָה ֲא ָ
ְמלָ ָ
ֶא ָ ּלא ִמדְּ ַרבָּ נָ ןָ .א ְמנָ ם ָאסּור
לְ ַה ְ ׂ
ש ִּכיר סּוס לְ נוֹ ְכ ִריְּ ,כ ֵדי
ׁ ֶשל ֹא יִ ְר ַּכב ָעלָ יו ְ ּב ּׁ ַש ָ ּבתַ ,אךְ
ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ְרכִ ָיבה ֲאס ָּורה ַרק
ִמדְּ ַר ָ ּבנָ ן ,ל ֹא ֶה ְח ִמירּו לְ ֶאסוֹר
ֲא ִפילּ ּו ְמכִ ָירה.
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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.

על המפה
באר יעקב
באר יעקב היא מועצה מקומית בשפלה
הדרומית בישראל .אדמת היישוב
נקנתה על ידי חברת "גאולה" בשנת
תרס"ו ( .)1906הוחלט 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.

באר יעקב ()Wikipedia, MathKnight
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דַּ ף ט"וַ :ה ּ ָפ ָרה ַה ּ ְ ׂ
כּורה
ש ָ
ַה ַּתלְ מּוד ַמ ֲעלֶ ה בְּ ַדף זֶ ה ׁ ְש ֵאלָ ה ְמ ַענְ יֶ נֶ תּ ַ :כ ֲא ׁ ֶשר ָא ָדם שׂ וֹ ֵכר ֵח ֶפץ
אוֹ בְּ ֵה ָמה ַ -ה ִאם ַעל ֵיְדי ַה ּ ְ ׂ
לוֹמר:
שכִ ירּות נֶ ְח ׁ ָשב ַה ֵח ֶפץ ְּכ ָקנּוי לַ ּשׂוֹ כֵ רְּ .כ ַ
ַה ִאם ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַה ּשׂוֹ כֵ ר ְמ ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ֵח ֶפץ הּוא קוֹ נֶ ה אוֹ תוֹ ְ ּבמ ָּובן ְמסּוּיָ ם
וְ ַה ִאם ִקנְ יָ ן זֶ ה נֶ ְח ׁ ָשב ְּכמוֹ ַ ּב ֲעלּות ,אוֹ ׁ ֶש ֵאינוֹ נֶ ְח ׁ ָשב ְּכ ַב ֲעלּות?
ַרב יִ ְצ ָחקּ ְ ,בנוֹ ׁ ֶשל ַרב ְמ ׁ ַש ְר ׁ ְשיָ אֵ ,מ ִביא ְר ָאיָ ה ׁ ֶש ַה ּשׂוֹ כֵ ר ֵאינוֹ קוֹ נֶ ה ֶאת
גּ ּוף ַה ֵח ֶפץ ִּכ ְב ָעלִ ים:
שכַ ר ּ ָפ ָרה ִמּיִ ְ ׂ
ַ ּב ִּמ ׁ ְשנָ ה נֶ ֱא ַמר ׁ ֶשכּ ֵֹהן ׁ ֶש ּ ָ ׂ
ש ָר ֵאל ֵאינוֹ ַר ּׁ ַשאי לְ ַה ֲאכִ יל ֶאת
ַה ְ ּב ֵה ָמה ִ ּב ְתר ָּומה ,לַ ְמרוֹ ת ׁ ֶש ֶאת ְ ּב ֵהמוֹ ָתיו ׁ ֶשלּ וֹ ַר ּׁ ַשאי ַהכּ ֵֹהן לְ ַה ֲאכִ יל
ִ ּב ְתר ָּומהִ ,מ ָּכ ְך ׁ ֶש ֵאינ ֹו ַר ּׁ ַשאי לְ ַה ֲאכִ יל ִ ּב ְתר ָּומה ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶש ּ ָ ׂ
שכַ רָ ,אנּו לְ ֵמ ִדים
ׁ ֶש ֵח ֶפץ ָ ׂ
שכּור ֵאינוֹ ָקנּוי לַ ּשׂוֹ כֵ ר ִּכ ְב ָעלִ ים.

וכלֵ י ִמלְ ָח ָמה
דַּ ף ט"זַ :חּיוֹ ת ָרעוֹ ת ְ ּ
ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ַה ִ ּנלְ ֶמ ֶדת ְ ּב ַדף זֶ ה קוֹ ַב ַעת ׁ ֶש ָאסּור לִ ְמכּ וֹ ר לְ עוֹ ְב ֵדי כּ וֹ ָכ ִבים
דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ֲעלּולִ ים לִ גְ רֹם נֶ זֶ ק לָ ַרבִּ ים ,כגון ַחּיוֹ ת ָרעוֹ תִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁשיִ ָּתכֵ ן
ׁ ֶש ֵהם ל ֹא יִ ׁ ְש ְמרּו ֵה ֵיטב ַעל ַה ַחּיוֹ ת וְ ֵהן ַּת ֶּז ְקנָ ה לָ ֲאנָ ׁ ִשים.
ְּכמוֹ כֵ ןָ ,אסּור לִ ְמכּ וֹ ר לָ ֶהם ְּכלֵ י נֶ ׁ ֶשק ,וַ ֲא ִפילּ ּו ָאסּור לְ ַת ֵ ּקן לָ ֶהם ְּכלֵ י
נֶ ׁ ֶשק ׁ ֶש ְּכ ָבר נִ ְמ ָצ ִאים ִ ּב ְר ׁש ָּותם.
ָּכל זֹאת לְ גַ ֵ ּבי ְּכלֵ י ִמלְ ָח ָמהַ ,א ְך מ ָּּותר לִ ְמכּ וֹ ר לָ ֶהם ְּכלֵ י ֲהגָ נָ ה ,לְ ָמ ׁ ָשל,
ָמגִ ִ ּנים ׁ ֶש ֶה ְחזִ יקּו ַהלּ וֹ ֲח ִמים ִ ּב ְ ׂ
שדוֹ ת ַה ְּק ָרב ֶ ּב ָע ָברְּ ,כ ֵדי לְ ָהגֵ ן ַעל ַע ְצ ָמם
ֵמ ִח ִ ּצים ׁ ֶשּיָ רּו ֲעלֵ ֶיהם.

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  22התמנה על
ידי אביו ונכבדי העדה לרב ראשי ואב
בית דין למדינות דאגסטן .הרב היה
ציוני נלהב ,הטיף לקהילתו לעלות
לארץ ורבים עלו ביוזמתו .בשנת
תרס"ז ( )1907עלה לארץ בעצמו עם
אשתו ושניים מבניו .בשנת תרס"ח
( )1908ייסד 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
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זּורה
דַּ ף י"זַ :מ ַעלְ לֵ י ַהצֶּ נְ ָ
ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת ְמאוֹ ד ָס ְבלּו ַהּיְ ה ִּודים ָצרוֹ ת ְצרּורוֹ ת ֵמ ַהנּ וֹ כְ ִרים .ל ֹא
ַרק ַ ּב ַחּיִ ים ַה ַ ּג ׁ ְש ִמּיִ ים ֶא ָ ּלא ַ ּגם ַ ּב ַחּיִ ים ָהר ָּוחנִ ּיִ ים .ל ֹא ּ ַפ ַעם ֵהם ָא ְספּו
קוֹד ׁש וְ ָ ׂ
ש ְרפּו אוֹ ָתם ְ ּב ֶמ ְר ַּכז ָה ִעירְּ ,ופ ָע ִמים ַרבּ וֹ ת ֵהם ל ֹא ִה ִּתירּו
ִס ְפ ֵרי ֶ
קוֹד ׁש ַעד ֲא ׁ ֶשר ֵהם ָע ְברּו ֲעלֵ ֶיהם וְ ִצנְ זְ רּו אוֹ ָתםָ ,מ ֲחקּו
לְ ַה ְד ּ ִפיס ִס ְפ ֵרי ֶ
ֵמ ֶהם ָּכל ַמה ּׁ ֶש ָהיָ ה נִ ְר ֶאה לָ ֶהם ְּכ ַמ ֲעלִ יב ֶאת ַה ַ ּנ ְצרּות.
וֹמ ִדים דַּ ף ְ ּג ָמ ָרא זֶ ה ַמ ְב ִחינִ ים ְ ּב ַמ ַעלְ לֵ י ַה ֶ ּצנְ ז ָּורהַ .ה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ּ ֵפר
ַהלּ ְ
ּוב ַדף זֶ ה ַהצֶּ נְ זוֹ ִרים ֵהם ִה ׁ ְש ִמיטּו
דְּ ָב ִרים ֲא ָח ִדים ַה ְ ּק ׁש ִּורים לְ יֶ ׁש"ּוְ ,
יכן הּוא
יכן ַמ ְת ִחיל ִמ ׁ ְש ּ ָפט וְ ֵה ָ
ְק ָט ִעים ַרבִּ יםַ ,עד ׁ ֶש ָ ּק ׁ ֶשה לְ ַה ְב ִחין ֵה ָ
ִמ ְס ַּתּיֵ םּ ַ .ב ּׁ ָשנִ ים ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת יָ ְצאּו לָ אוֹ ר ַמ ֲהדּורוֹ ת ַה ַּמ ׁ ְשלִ ימוֹ ת ֶאת
ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ַה ֲח ֵס ִרים ִמ ּתו ְֹך ַא ְרכִ ּי ֹונִ ים וְגִ נְ זָ כִ ים ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ִה ׁ ְש ַּת ְּמרּו ַמ ֲהדּורוֹת
ַע ִּתיקוֹ ת ׁ ֶשל ַה ַּתלְ מּוד.

דַּ ף י"חַ :ר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ֶ ּבן ְּת ַר ְדיוֹ ן
חּורבַּ ן בַּ יִ ת ׁ ֵשנִ י ,וְ ִה ְתגּ וֹ ֵרר
ַה ַּת ָּנא ַרבִּ י ֲחנִ ינָ א בֶּ ן ְּת ַר ְדיוֹ ן ַחי לְ ַא ַחר ְ
ּובית דִּ ין.
בָּ ֲעיָ ָרה ִס ְ
יבה ֵ
יכנִ ין ׁ ֶשבַּ ָ ּגלִ יל ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ,בָּ ּה ָהיְ ָתה לוֹ יְ ׁ ִש ָ
רוֹמ ִאי ִהכְ ִ ּביד ֶאת עּולּ וֹ  ,וְ ַר ִ ּבי
ְּתק ָּופה ָק ׁ ָשה ְ ּביוֹ ֵתר ָהיְ ָתה זוֹ ַ .ה ּׁ ִשלְ טוֹ ן ָה ָ
ֲחנִ ינָ א ֶ ּבן ְּת ַר ְדיוֹ ן ַע ְצמוֹ ָס ַבל ֵמ ֶהם ְ ּביוֹ ֵתר ,וְ הּוא נִ ְרדַּ ף ַרבּ וֹ ת ַעל ָּכךְ
וִיתר וְ ל ֹא נִ כְ נַ ע ִּוב ְמ ִסירּות נֶ ֶפ ׁש הּוא ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך
ׁ ֶש ִּל ֵּ
ימד ּת ָוֹרהַ .א ְך הּוא ל ֹא ֵּ
לְ לַ ֵּמד ּתוֹ ָרה לְ ַתלְ ִמ ָידיו.
לְ ַב ּסוֹ ף לְ ָכדּוהּו ָהרוֹ ָמ ִאים וַ ֲה ָרגּוהּו יַ ַחד ִעם ֲע ֶשׂ ֶרת ֲהרּוגֵ י ַמלְ כּות,
ְ ּכ ׁ ֶש ֵּס ֶפר ּתוֹ ָרה ָק ׁשּור לְ גּופוֹ  ,וְ ָכ ְך יָ ְצ ָאה נִ ׁ ְש ָמתוֹ בְּ ָט ֳה ָרהּ ַ .גם ֶאת
ִא ׁ ְש ּתוֹ הוֹ ִציאּו ָה ְר ׁ ָש ִעים לַ הוֹ ֵרג.
ּׂואה לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאירַ ,הּיָ ד ַּוע ְ ּבכִ ינּ ּויוֹ
ַא ַחת ִמ ְ ּבנוֹ ָתיו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ָהיְ ָתה נְ ש ָ
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ַ ּב ַעל ַה ֵ ּנס.

דַּ ף י"טַ :א ׁ ְש ֵרי ָה ִא ׁיש
ַה ַּתלְ מּוד ְ ּב ַדף זֶ ה ֵמ ִביא דְּ ָר ׁשוֹ ת ֲא ָחדוֹ ת ַעל ַה ּ ָפסּוק ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ִ ּב ְת ִה ִּלים:
ּוב ֶד ֶר ְך ַח ָּט ִאים ל ֹא
ַ
"א ׁ ְש ֵרי ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ָהלַ ְך בַּ ֲע ַצת ְר ׁ ָש ִעים ְ
ּובמוֹ ׁ ַשב לֵ ִצים ל ֹא יָ ׁ ָשב".
ָע ָמד ְ
"א ׁ ְש ֵרי ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ָהלַ ְך בַּ ֲע ַצת ְר ׁ ָש ִעים"  -זֶ הּו ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו,
ַ
ְ
ׁ ֶשל ֹא ָהלַ ך ַ ּב ֲע ַצת ָה ְר ׁ ָש ִעים ַאנְ ׁ ֵשי דּ וֹ ר ַה ּ ַפ ָ ּלגָ ה ׁ ֶש ָ ּבנּו ֶאת ִמגְ דַּ ל ָ ּב ֶבל.
"ּוב ֶד ֶר ְך ַח ָּט ִאים ל ֹא ָע ָמד"  -הּוא ל ֹא ָע ַמד יַ ַחד ִעם חוֹ ְט ֵאי ְסדוֹ ם
ְ
ֶא ָ ּלא נוֹ ַתר ַצדִּ יק.
"א ׁ ְש ֵרי ָה ִא ׁיש"? ְּכ ֵדי לְ לַ ְּמ ֵדנּו
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַע ְמ ָרם ְ ּב ׁ ֵשם ַרבַ :מדּ ַּוע נֶ ֱא ַמר ַ
"א ׁיש"ָ ,חזָ קּ ִ ,גיבּ וֹר
ׁ ֶש ַא ׁ ְש ָריו ׁ ֶשל ִמי ׁ ֶשזּוֹ כֶ ה לַ ֲעשׂוֹת ְּת ׁש ָּובה ְּכ ׁ ֶשהּוא ֲע ַדיִן ִ
ו ְָצ ִעירְּ .כלו ַֹמרִ :מי ׁ ֶשע ֹו ֶ ׂ
שה ְּת ׁש ָּובה ְ ּבעוֹד ֹו ָצ ִעיר ֲה ֵרי הּוא ְמ ׁש ָ ּּובח ,לְ ע ַּּומת
ִמי ׁ ֶש ִ ּנזְ ָּכר לַ ֲעשׂוֹ ת ְּת ׁש ָּובה ַרק לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִהזְ ִקין וְ גּופוֹ נֶ ְחלָ ׁש.

מן ההיסטוריה
"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.

נמל התעופה לוד לאחר כיבושו במבצע דני
()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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הפצצת הכור בעיראק

הפצצת הכור הגרעיני "תמוז" (אוסיראק) בעיראק ,המכונה "מבצע
אופרה" או "מבצע תמוז" ,נעשתה ב 7-ביוני  ,1981ערב 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
 16-Fושישה מטוסי  ,15-Fשהגיעו אל היעד
בטיסה מעל ערב הסעודית והטילו על הכור
פצצות במשקל  16טון .כמו כן ,לקחו חלק
במבצע כ 60-כלי תעופה נוספים .כתוצאה
מההפצצה נהרס הכור לחלוטין ,ונהרגו
עשרה חיילים עיראקיים ומדען צרפתי שהיו
( ,Wikipediaנחמיה ג)
מסלולהכור בו .כל המטוסים חזרו בשלום לישראל.
הטיסה וביצוע התקיפה על

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

 .1כיצד מסביר התלמוד את הפסוק
"א ׁ ְש ֵרי ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר
הראשון בתהילים ַ
ּוב ֶד ֶר ְך ַח ָּט ִאים
ל ֹא ָהלַ ְך ַ ּב ֲע ַצת ְר ׁ ָש ִעים ְ
ּובמוֹ ׁ ַשב לֵ ִצים ל ֹא יָ ׁ ָשב"?
ל ֹא ָע ָמד ְ
 .2היכן חי ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ֶ ּבן ְּת ַר ְדיוֹ ן ומה
היה סופו?
עּוטרוֹ ת"?
 .3מהן ֲ
"חנּוּיוֹ ת ְמ ָּ
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

דבר תורה לשולחן שבת
על הפסוק בפותח את הפרשה" :וַ ּיִ ׁ ְש ַמע יִ ְתרוֹ כ ֵֹהן ִמ ְדיָ ן ח ֵֹתן מ ׁ ֶֹשה
ֵאת ָ ּכל ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה ֱאל ִֹהים לְ מ ׁ ֶֹשה ּולְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ּמוֹ ִ ּכי הוֹ ִציא ה' ֶאת
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם" .אומר רש"י" :מה שמועה שמע ובא? קריעת ים
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.

! יש לי מושג | יארצייט

מה התשובה?
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"?

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.
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