
1

פיצוץ בית הבולשת 
הבריטית בחיפה

בשנת תש"ז )1947(, בעקבות גירוש 
ספינות מעפילים מהארץ בידי הבריטים, 
החליט האצ"ל לפגוע בבניין הבולשת 
הבריטית שעמד ברחוב המלכים בחיפה 
)כיום דרך העצמאות 82(. עמיחי פאגלין, 
קצין המבצעים של אצ"ל, תכנן מתקן 
ופצצה רבת עוצמה מגליל מתכת דמוי 
חבית שלתוכו הוכנס חומר נפץ במשקל 
של כחצי טון. משני צדיה הורכבו צמיגי 
טרקטור גדולים כדי לבלום את הנפילה. 
הפצצה הועלתה בעזרת מנוף על משאית 
שעליה הורכב מתקן גבוה בצורת מגלשה. 
בתאריך ט"ו תשרי תש"ח )29.9.1947( 
בשעה 5:30 נעצרה המשאית ליד בניין 
הבולשת, הנהג משך בידית והפצצה 
הושלכה מעל הגדר. הפיצוץ האדיר גרם 
להרס רב בקומות התחתונות של הבניין, 

11 אנשים נהרגו 
ו-53 נפצעו. הנהג 
ונוסעי המשאית 
הצליחו להימלט. 

מן ההיסטוריה

המשאית ועליה המתקן ופצצת החבית, 1947 
)Wikipedia(

חג פסח כשר ושמח

סדר  נזיקין | מסכת עבודה זרה ס"ט- ע"ה
פסח | ט'- ט"ו בניסן )25-31 למרץ(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

ים ְוַהַּיִין  ַמּלִ ָּייָרת ַהּגְ ף ס"ט: ׁשַ ּדַ

ְלִאיׁש ָהֲעָסִקים ַהנֹוְכִרי ָהָיה ֵעֶסק מּוְצָלח 
ים. ָהיּו לֹו  ַמּלִ י ּגְ ּבֵ אֹות ַעל ּגַ ְלהֹוָבַלת ַמּשָׂ
ְמאּו ֶמְרָחק  ּגָ ים ֲחסֹוִנים ַוֲחָזִקים ׁשֶ ַמּלִ ּגְ
ַאַחד ַהָּיִמים סֹוֵחר ַיִין ְיהּוִדי  ָכל יֹום. ּבְ ַרב ּבְ
ּיֹוִביל  ה ׁשֶ ַכר ֶאת ִאיׁש ָהֲעָסִקים ַהּזֶ ׂשָ
יעּו  ר ִהּגִ ֲאׁשֶ ֲעבּורֹו ָחִבּיֹות ַיִין ֵמִעיר ְלִעיר. ּכַ
ׁש סֹוֵחר ַהַּיִין ִלְמּכֹר  יּקֵ ֶהָחִבּיֹות ִלְמקֹוָמן, ּבִ

ׁשּוָבה:  ם ָאְמרּו לֹו ֶאת אֹוָתּה ּתְ ִעיר, ַאְך ּכּוּלָ ּבָ ֶאת ְסחֹוָרתֹו ַלֲחנּוּיֹות ַהַּיִין ׁשֶ
ּור ֵמָהַרב". ל ִאיּשׁ ִלי ְלַקּבֵ "ֵאיֶנּנּו ַמְכִניִסים ֶלָחנּות ְמאּוָמה ּבְ

ל  ְחּתָ ּכָ ּגַ ַאל אֹותֹו: "ַהִאם ִהׁשְ ִנים ָיפֹות ְוׁשָ ֵסֶבר ּפָ ל ֶאת ַהּסֹוֵחר ּבְ ָהַרב ִקיּבֵ
ַּיִין?". ֵהם לֹא ָנְגעּו ּבַ ים, ׁשֶ ַמּלִ ֶרְך ַעל ָהַעְרִבִּיים ַהּפֹוֲעִלים, ַמְנִהיֵגי ַהּגְ ַהּדֶ

ים". ַמּלִ ַעְצִמי ַעל ַאַחד ַהּגְ ם ּבְ י ִאיּתָ בֹוד ָהַרב, ָנַסְעּתִ אי, ּכְ - "ַוּדַ

ָמל  ָבר ָקָטן ְלָבֵרר: ַהּגָ ְך, ְמצּוָּין", ָאַמר ָהַרב, "ֲאָבל ֵיׁש ִלי עֹוד ּדָ - "ִאם ּכָ
ֶּיֶרת ֶהָחִבּיֹות, אֹו ָרחֹוק?". ָך ָהָיה ָקרֹוב ֶאל ׁשַ ּלְ ׁשֶ

בֹוד ָהַרב. - "ָקרֹוב ְמאֹוד", ּכְ

ָבר  ר", ָאַמר ָהַרב. "ִאיּלּו ָהִייָת ִמְתַרֵחק ֵמֶהם, ֵהם ּכְ ׁשֵ ְך ַהַּיִין ּכָ - "ִאם ּכָ
ּתֹות אֹותֹו". ַּיִין ְוָהָיה ָאסּור ִלׁשְ לֹא ָהיּו ּפֹוֲחִדים ָלַגַעת ּבַ

מן התלמוד
 סדר נזיקין,

מסכת עבודה זרה, דף ע'

הסבר: אם כוח צבא או משטרה של גויים נכנס 
לעיר, בשעת שלום חוששים שמא נגעו ביין שבחביות 
הפתוחות והוא נאסר בשתייה, אבל על חביות 
סתומות אין חוששים. ואילו בשעת מלחמה גם חביות 

פתוחות מותרות, כי אין לגויים זמן לנסך את היין.

אלימי – חזק, חמור
שאני – שונה
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ִתי ה ַרּבָ ף ע': ֲהמּוּלָ ּדַ

ּקֹוָמה  י קֹומֹות ִהְתּגֹוְררּו ְיהּוִדי ְונֹוְכִרי. ַהְּיהּוִדי ִהְתּגֹוֵרר ּבַ ּתֵ ן ׁשְ ַבִית ֶאָחד ּבֶ ּבְ
ְמעּו  ְחּתֹוָנה. יֹום ֶאָחד ִנׁשְ ּקֹוָמה ַהּתַ ִית ְוַהנֹוְכִרי ִהְתּגֹוֵרר ּבַ ל ַהּבַ ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ
ֶבָהָלה ִמן  ֵניֶהם ָיְצאּו ַהחּוָצה ּבְ ְגָרה ּוְמִריָבה ִמן ָהְרחֹוב, ּוׁשְ ל ּתִ קֹולֹות ׁשֶ
ָרָאה ַהְּיהּוִדי ָמה ֵאַרע הּוא ָחַזר ֶאל  ֵדי ִלְראֹות ָמה ֵאַרע. ַאֲחֵרי ׁשֶ ִית ּכְ ַהּבַ
ַפק ַקּלֹות  ֶלת ְנעּוָלה. הּוא ּדָ ַהּדֶ ה ׁשֶ ה ִלְפּתֹוַח ֶאת ַהָּיִדית ְוִגיּלָ ִית, ִניּסָ ַהּבַ
ָניו. ִחּיּוְך ָרָחב ַעל ּפָ ׁשֶ ֶלת ּכְ ַתח לֹו ֶאת ַהּדֶ יָרה ּפָ פֹו ַהנֹוְכִרי ַלּדִ ה ׁשּוּתָ ְוִהּנֵ

ּקֹוָמה  יָרה ִחֵּיְך ַאְך ַהְּיהּוִדי ָהָיה ָעצּוב. ָהְיָתה לֹו ָחִבית ַיִין ּבַ ף ַלּדִ ּוּתָ ַהּשׁ
ּבֹו הּוא ָיכֹול ָהָיה ִלְראֹות  ָמקֹום ׁשֶ יָרה. ֶהָחִבית ַהּזֹו ָעְמָדה ּבְ ּדִ ָהִראׁשֹוָנה ּבַ
י ַהנֹוְכִרי  ַּיִין, ּכִ ע ּבַ ַהנֹוְכִרי ִיּגַ ׁש ׁשֶ ִנָּיה, ְוָכְך הּוא לֹא ָחׁשַ ְ אֹוָתּה ִמן ַהּקֹוָמה ַהּשׁ
יו ָנַעל ַהנֹוְכִרי ֶאת  ל ֶרַגע ָיכֹול ַהְּיהּוִדי ִלְראֹות אֹותֹו. ֲאָבל ַעְכׁשָ ּכָ ָיַדע ׁשֶ
י  ן, ּכִ ּכֵ ְלמּוד אֹוֵמר ׁשֶ ר? ַהּתַ ׁשֵ ִית - ַהִאם ַהַּיִין ּכָ ּבַ הּוא לֹא ָהָיה ּבַ ׁשֶ ֶלת ּכְ ַהּדֶ
יָרה,  פֹו ַהְּיהּוִדי ָחַזר ַלּדִ ָהָלה לֹא ִהְבִחין ַהנֹוְכִרי ִאם ׁשּוּתָ ֵני ַהּבֶ ּפְ ּמִ ֵכן ׁשֶ ִיּתָ

ַּיִין. יָרה, ְלַמְעָלה, ְוהּוא לֹא ָנַגע ּבַ ּדִ ָבר ּבַ ַהְּיהּוִדי ּכְ ב ׁשֶ ְוהּוא ָחׁשַ
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

"בולשת שנכנסה לעיר, בשעת שלום – חביות 
פתוחות אסורות, סתומות מותרות; בשעת מלחמה – 

אלו ואלו מותרות, לפי שאין פנאי לנסך" 
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מתולדותיו

עמיחי פאגלין, "גידי"
)תרפ"ב-תשל"ח, 1922-1978(

עמיחי פאגלין "גידי" ז"ל היה קצין 
המבצעים של האצ"ל. הוא נולד בתל 
אביב והתגייס בתחילה להגנה, אולם 
לאחר שהתאכזב ממנה עבר לאצ"ל. 
בתחילה השתתף בפעולות כלוחם פשוט, 
ובמהרה התבלט בתעוזתו ובתוכניותיו 
המקוריות לפגוע באויב. בשנת תש"ו 
האצ"ל  למפקדת  צורף   )1946 (
ובתפקידו זו תכנן כ-200 מבצעים נגד 
הבריטים והערבים, ביניהם פיצוץ מלון 
המלך דוד, פיצוץ מועדון הקצינים 
"בית גולדשמידט" בירושלים והפריצה 
לכלא עכו. כמו כן, עמד בראש התכנון של 
מבצע חמץ, הקרב לשחרור יפו. במלחמת 
השחרור והיה שותף לניסיון הפריצה 
הקמת ממשלת  עם  העתיקה.  לעיר 
הליכוד בתשל"ז )1977( מינה אותו ראש 

ליועץ  בגין  הממשלה 
ראש הממשלה לענייני 
מספר  אולם  טרור, 
חודשים לאחר מכן נהרג 
בתאונת דרכים יחד עם 

ציפורה אשתו.
)Wikipedia( עמיחי פאגלין

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת עבודה זרה ע"א- ע"ב

ָחִבית ּבֶ ֶמן ׁשֶ ֶ ף ע"ב: טּוְמַאת ַהּשׁ ּדַ

ֶמן ִהְתרֹוְצצּו  ת ְלׁשֶ ֵבית ַהֲחרֹוׁשֶ ּבְ
לֹוַח  נּות. ִמׁשְ ְחּתָ ַקּדַ ַהּפֹוֲעִלים ּבְ
דֹול ָצִריְך ָלֵצאת ַהּיֹום ְלִעיר  ּגָ
ָידֹו  ְרחֹוָקה. ּפֹוֵעל ָמסּור ָאַחז ּבְ
דֹול ּוָפַתח ֶאת  ַח ִציּנֹורֹות ּגָ ַמְפּתֵ
ּוִמָּיד  ָהֲעָנק  ָחִבית  ל  ׁשֶ ֶרז  ַהּבֶ
ְך  ּפָ ׁשְ ֶמן ַהּנִ ֶ ל ַהּשׁ ַמע קֹולֹו ׁשֶ ִנׁשְ
דֹול  יָכל ַהּגָ ִמן ֶהָחִבית ֶאל ַהּמֵ

ַעל ָהֲעָגָלה ֶהֱאִכיל  ַחת ֶהָחִבית. ּבַ ָבה ּתַ יּצְ ּנִ א ׁשֶ ּשָׂ ָעַמד ַעל ֶעְגַלת ַהּמַ ׁשֶ
ֶפַתע  ּלְ ׁשֶ ה, ּכְ ִסיָעה ָהֲארּוּכָ ַעם ָהַאֲחרֹוָנה ִלְפֵני ַהּנְ ּפַ יְנַתִים ֶאת סּוָסיו ּבַ ּבֵ
ֶרז.  ה ֶאת ַהּבֶ ׁשָ ַבּקָ ִריָצה, ְוהֹוָרה ַלּפֹוֵעל: "ְסגֹור ּבְ רּות ּבְ ׁשְ יַח ַהּכַ ּגִ יַע ַמׁשְ ִהּגִ
ּה ִלְפֵני ֵכן?"  י. ַמה הֹוַבְלּתָ ּבָ ּלִ ִדיָקה ׁשֶ יָכִלית ַהּזֹו לֹא ָעְבָרה ֶאת ַהּבְ ַהּמֵ

ֶמן ָטֵמא. ּה ׁשֶ י הּוא הֹוִביל ּבָ ה הֹוָדה ּכִ ַעל ָהֲעָגָלה, ְוַהּלָ ַאל ֶאת ּבַ הּוא ׁשָ

ידּו  ׁש ָהָיה ַקָּים ְוַהּכֹל ָהיּו ְטהֹוִרים ְוִהְקּפִ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ קּוָפה ׁשֶ ּתְ ָהָיה ֶזה ּבַ
יַח, ֲאִני ֵמִבין  ּגִ ׁשְ בֹוד ַהּמַ ֲאָכִלים ִיְהיּו ְטהֹוִרים. ַהּפֹוֵעל ָהָיה ְמבֹוָהל: "ּכְ ַהּמַ ׁשֶ
ֶמן ָטֵמא,  י הּוא ִהְתָעֵרב ִעם ׁשֶ יָכִלית - ָטֵמא, ּכִ ָבר ִנְכַנס ַלּמֵ ּכְ ֶמן ׁשֶ ֶ ַהּשׁ ׁשֶ

ָחִבית?". ּנֹוַתר ּבֶ ֶמן ׁשֶ ֶ י ַהּשׁ ַגּבֵ ֲאָבל ַמה ּלְ

ָחִבית ָהָיה  ּבֶ ֶמן ׁשֶ ֶ יב: "ַהּשׁ יַח, ְוַהּפֹוֵעל ֵהׁשִ ּגִ ׁשְ ַאל ַהּמַ ָעָיה?", ׁשָ - "ָמה ַהּבְ
ֶמן  ֶ ּשׁ ַגע ּבַ ּנָ יר ֵמֶהָחִבית ׁשֶ ְך ֶזֶרם ָיׁשִ ּפַ י ִנׁשְ יָכִלית ּכִ ּמֵ ּבַ ֶמן ׁשֶ ֶ ר ִעם ַהּשׁ ְמחּוּבָ

יָכִלית". ל ַהּמֵ ׁשֶ

ֵדנּו  ַדף ֶזה ְמַלּמְ ְלמּוד ּבְ רּות, "ֲאָבל ַהּתַ ׁשְ יַח ַהּכַ ּגִ ", ָאַמר ַמׁשְ ַאְלּתָ - "ָיֶפה ׁשָ
ל ִחיּבּור  ֶזה ׁשֶ "ִניּצֹוק - ֵאינֹו ִחיּבּור לֹא ְלטּוְמָאה ְולֹא ְלָטֳהָרה". סּוג ּכָ

א. ֵאינֹו ְמַטּמֵ

ן ף ע"א: אֹוָצרֹות ַהְצִריף ַהָיּׁשָ ּדַ

ל, הּוא ָהָיה  ִעְסָקאֹות ְמיּוָחדֹות. ְלָמׁשָ ִהְתַמָחה ּבְ ח ׁשֶ ֲחנֹוך ָהָיה סֹוֵחר ְממּוּלָ
ִריט.  ל ּפָ ַח ִעם ַהּמֹוְכִרים ַעל ּכָ ִלי ְלִהְתַמּקֵ ֵלם, ּבְ ִית ׁשָ ל ּבַ כּוָלה ׁשֶ קֹוֶנה ּתְ

ִנים ַרּבֹות  ָעַמד מּוְזָנח ׁשָ ן ׁשֶ יַע לֹו נֹוְכִרי ִלְקנֹות ְצִריף ָיׁשָ יֹום ֶאָחד ִהּצִ
י אֹוָצרֹות  ֵרר ְוֵהִבין ּכִ ּבֵ ֵרר ֵהיָכן ׁשֶ ל ִמיֵני "ְמִציאֹות". ֲחנֹוך ּבֵ ּוְבתֹוכֹו ּכָ
ִריף, ְוהּוא ִמיֵהר ַלְחּתֹום ַעל חֹוֵזה ְמִכיָרה ִעם ַהנֹוְכִרי.  ּצְ ים ְטמּוִנים ּבַ ַרּבִ
ֵגרֹות,  ֲארֹונֹות ּוַבּמְ ׁש ּבָ ּפֵ ַח, ִנְכַנס ְוִהְתִחיל ְלַפׁשְ ְפּתֵ ל ֶאת ַהּמַ ֲחנֹוך ִקיּבֵ

ִפים. ּדָ ַאַחד ַהּמַ ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבְ ֶסל ׁשֶ ּוְלֶחְרָדתֹו ָרָאה ּפֶ

ף  יעּור ַהּדַ ׁשִ ָך , ּבְ ְעּתְ נּוַח ּדַ ּלֹו, ְוָהַרב ָאַמר: "ּתָ ֲחנֹוך ִטְלֵפן ִמָּיד ֶאל ָהַרב ׁשֶ
רּור  י ּבָ ָרה, ֶזה ֶמַקח ָטעּות, ּכִ ּלֹא ָקִניָת ֶאת ָהֲעבֹוָדה ַהּזָ ְלַמד ׁשֶ ַהּיֹוִמי ּתִ

ְּיהּוִדי לֹא רֹוֶצה ִלְקנֹות ֲעבֹוָדה ָזָרה". ֵמֵאָליו ׁשֶ

ם ַלּמֹוֵכר, ָאסּור לֹו ְלַהֲחִזיר ֶאת  יּלֵ ָבר ׁשִ ְלמּוד, ִאם ַהּקֹוֶנה ּכְ י ַהּתַ ַעל ּפִ
ִּיְרֶאה  ִמי ׁשֶ ֵני ׁשֶ ִמיד אֹוָתּה, ִמּפְ ח אֹוָתּה ֵאָליו ְוַיׁשְ א ִיּקַ ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ֶאּלָ
ֶסף ְוַהּקֹוֶנה ַמֲחִזיר לֹו ֶאת ָהֲעבֹוָדה  ַהּמֹוֵכר ַמֲחִזיר ַלּקֹוֶנה ֶאת ַהּכֶ ׁשֶ

ַהְיהּוִדי ָמַכר ַלנֹוְכִרי ֲעבֹוָדה ָזָרה. ָרה, ָעלּול ַלֲחׁשֹוב ׁשֶ ַהּזָ
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רֹוב ֵטִלים ּבְ ֵאיָנם ּבְ ף ע"ד: ַמֲאָכִלים ׁשֶ ּדַ

ל סּוֵגי  ין ְמיּוָחד ְוׁשֹוֶנה ִמּכָ ֵּיׁש ָלֶהם ּדִ ְלמּוד ִאיּסּוִרים ׁשֶ ַדף ֶזה מֹוֶנה ַהּתַ ּבְ
ָבִרים ֲאמּוִרים? ה ּדְ ּמֶ ָהִאיּסּוִרים. ּבַ

ר - ִאם  ׁשֵ ַמֲאָכל ּכָ ִהְתָעֵרב ּבְ ַבר ַמֲאָכל ָאסּור ׁשֶ ָבר ָלַמְדנּו, ּדְ ּכְ ִפי ׁשֶ ּכְ
ר ֶלֱאכֹול  ֲאָכל ָהָאסּור, מּוּתָ ים ֵמַהּמַ ִ יּשׁ י ׁשִ ר הּוא יֹוֵתר ִמּפִ ׁשֵ ֲאָכל ַהּכָ ַהּמַ
ֲחַז"ל  ל ִאיּסּוֵרי ֲהָנָאה ׁשֶ יָמה ׁשֶ ְלמּוד מֹוֶנה ְרׁשִ ֲערֹוֶבת. ַהּתַ ל ַהּתַ ֶאת ּכָ
ר - ַהּכֹל ָאסּור:  ָבר מּוּתָ ֵטִלים, ְוִאם ֵהם ָנְפלּו ְלתֹוְך ּדָ ֵאיָנם ּבְ נּו ׁשֶ יּקְ ּתִ
ֲעָזָרה  ֲחָטה ּבָ ׁשְ ּנִ ן ׁשֶ ֵאיָנּה ָקְרּבָ ֵהָמה ׁשֶ ל ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּבְ ֵיין ֶנֶסְך, ֵחֶפץ ׁשֶ
ִהְתָעֵרב  ֲאָכל ׁשֶ ר ַהּמַ ֲאׁשֶ ְועֹוד ִאיּסּוִרים ֲאָחִדים. חּוְמָרה זֹו ַקֶּיֶמת ַרק ּכַ
ָבר  ִמְנָין" - ּדָ ּבְ ָבר ׁשֶ ה "ּדָ ְלמּוד ַמֲאָכל ָחׁשּוב ְמכּוּנֶ ְלׁשֹון ַהּתַ הּוא ָחׁשּוב. ּבִ
ֵטל ֲאִפיּלּו  ֶזה ֵאינֹו ּבָ יבּותֹו. ַמֲאָכל ּכָ ֵני ֲחׁשִ ְרִגיִלים ִלְמנֹות ְוִלְסּפֹור ִמּפְ ׁשֶ

ְלמּוד. מֹוֶנה ַהּתַ דֹול ְמאֹוד, ִאם הּוא ֶאָחד ֵמִאיּסּוֵרי ַהֲהָנָאה ׁשֶ רֹוב ּגָ ּבְ
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ִלים ף ע"ה: ְטִביַלת ּכֵ ּדַ

ְקָנה ִמנֹוְכִרי. ּנִ ִלי ׁשֶ ִריְך ִלְטּבֹול ּכְ ּצָ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ׁשֶ ּבְ

ְכִלי ָחָדׁש ְלַגְמֵרי  א ּבִ ל ּבֹו ַמֲאָכל ָאסּור, ֶאּלָ ֵ יּשׁ נֹוְכִרי ּבִ ְכִלי ׁשֶ ָּוָנה ּבִ ֵאין ַהּכַ
ים ּבֹו. ׁשִ ּמְ ּתַ ׁשְ ּמִ ִלי ִלְפֵני ׁשֶ - ִמְצָוה ִלְטּבֹול ֶאת ַהּכְ

ׁש  נֹוְכִרי ַהְמַבּקֵ ם ׁשֶ ׁשֵ ֵזַרת ֶמֶלְך"; ּכְ ֲהָלָכה זֹו ִהיא "ּגְ ָהִראׁשֹוִנים ּכֹוְתִבים ׁשֶ
ֶּיׁש  ִמְקֶוה ׁשֶ ָרֵאל ָצִריְך ִלְטּבֹול ּבְ ה נֹוְכִרית ְלַעם ִיׂשְ ֵּיר ְוַלֲעבֹור ֵמאּוּמָ ְלִהְתּגַ
ל נֹוְכִרי ְלַבֲעלּות  ֲעלּות ׁשֶ ִלי ָהעֹוֵבר ִמּבַ ם ּכְ ְך ּגַ ִעים ְסָאה ַמִים, ּכָ ּבֹו ַאְרּבָ
ִעים ְסָאה. ֲהָלָכה זֹו ּדֹוֵרׁש  ל ַאְרּבָ ִמְקֶוה ַמִים ׁשֶ ל ְיהּוִדי ָצִריְך ִלְטּבֹול ּבְ ׁשֶ
ָרֵאל ְלַאַחר ִמְלֶחֶמת  ֱאַמר ִלְבֵני ִיׂשְ ּנֶ ר ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ֵסֶפר ּבַ סּוק ּבְ ְלמּוד ִמן ַהּפָ ַהּתַ
סּוק ְמַצֶּוה ֶאת  ֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר". ַהּפָ ר ָיבֹא ָבֵאׁש ּתַ ָבר ֲאׁשֶ ל ּדָ ִמְדָין - "ּכָ

ְלֶחֶמת ִמְדָין.  ָלל ִמּמִ ׁשָ ֵהם ָלְקחּו ּכְ ִלים ׁשֶ ֵאׁש ּכֵ ָרֵאל ְלַהְגִעיל ּבָ ֵני ִיׂשְ ּבְ

עֹוְסִקים  סּוִקים ׁשֶ ל ַהּפְ ֲהֵרי ִמּכָ ֶרת: "ְוָטֵהר", ׁשֶ ה ְמיּוּתֶ ָנּה ִמיּלָ ָפסּוק ֶזה ֶיׁשְ ּבְ
ֵאׁש ֵהם ִיְהיּו ְטהֹוִרים  ִלים ּבָ ַּיֲעִבירּו ֶאת ַהּכֵ ַאֲחֵרי ׁשֶ ָבר ָידּוַע ׁשֶ ִעְנָין ֶזה ּכְ ּבְ
ד אֹוָתנּו ַעל סּוג ָטֳהָרה  סּוק ְמַלּמֵ ַהּפָ ְרׁשּו ֲחַז"ל ׁשֶ אן ּדָ יּמּוׁש. ִמּכָ ִרים ְלׁשִ ּומּוּתָ

ׁשּו ִמנֹוְכִרי. ְרּכְ ּנִ ִלים ׁשֶ ִמְקֶוה ּכֵ ִריְך ַלֲעׂשֹות: ִלְטּבֹול ּבְ ּצָ נֹוָסף ׁ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

י ִיְרְמָיה ף ע"ג: ַרּבִ ּדַ

י  ָרֵאל ִמּפִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ָבֶבל, ּוִבְצִעירּותֹו ָעָלה ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ּבְ י ִיְרְמָיה נֹוַלד ּבְ ַרּבִ
ַקד ַעל  ָ ּשׁ ִנים ֲארּוּכֹות ׁשֶ א. ְלַאַחר ׁשָ ר ַאּבָ י ִחָּייא ּבַ הּו ְוַרּבִ י ַאּבָ י ֵזיָרא, ַרּבִ ַרּבִ
ְמעּו ַעל  ָבֶבל ׁשָ יַבת ְטֶבְרָיה ְוַגם ּבְ ל ְוִנְהָיה רֹאׁש ְיׁשִ ּדֵ ּה, ִהְתּגַ ַהּתֹוָרה ְוָעַמל ּבָ
ְבִלי  ְלמּוד ַהּבַ ּתַ ָכל ָמקֹום ּבַ י ּבְ ְלמּוד קֹוֵבַע ּכִ ַהּתַ גּול, ַעד ׁשֶ יָבה ַהּדָ רֹאׁש ַהְיׁשִ
ָּוָנה  ָרֵאל - ַהּכַ ֶאֶרץ ִיׂשְ "ַמֲעָרָבא" - ּבְ ֶאְמָרה ּבְ ּנֶ ּמּוֵבאת ּבֹו ֲהָלָכה ׁשֶ ׁשֶ
ל,  ים, ְלָמׁשָ ַרּבִ ּלֹו נֹוְדָעה ּבָ ה ׁשֶ ִפיּלָ י ִיְרְמָיה. ֲעבֹוַדת ַהּתְ ָאַמר ַרּבִ ַלֲהָלָכה ׁשֶ
ל ַעְצמֹוַתי  סּוק "ּכָ ָכל ּגּופֹו ְלַקֵּים ֶאת ַהּפָ ֲחֶוה ּבְ ּתַ ת מֹוִדים ָהָיה ִמׁשְ ְתִפּלַ ּבִ
ַתְכִריִכים ְלָבִנים ְלַאַחר  יׁשֹו ּבְ י ִיְרְמָיה ְלַהְלּבִ ִטיָרתֹו ִציָּוה ַרּבִ ּתֹאַמְרָנה". ִלְפֵני ּפְ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵדי ׁשֶ ָיָדיו, ּכְ ל ּבְ ַרְגָליו ְוָלֵתת ַמּקֵ ֵטר ִמן ָהעֹוָלם, ְוִלְלּבֹוׁש ַנֲעַלִים ּבְ ִּיּפָ ׁשֶ
ֶרְך ְללֹא ִעיּכּוִבים. ֶבר ְוָלֵצאת ַלּדֶ יַח הּוא ִיְהֶיה מּוָכן ָלקּום ִמן ַהּקֶ ׁשִ ָיבֹוא ַהּמָ

על המפה
דרך העצמאות בחיפה

דרך העצמאות, שלפני הקמת המדינה 
 ,)Kings Way( נקראה דרך המלכים
היא מרחובותיה הוותיקים של חיפה 
המודרנית. היא תוכננה בידי הבריטים 
ונסללה בשנת תרצ"ג )1933 ( מצפון לעיר 
העתיקה, על שטח ים שיובש במסגרת 
כרחוב  נבנה  הרחוב  הנמל.  הרחבת 
מפואר, ושימש במשך עשרות שנים כרחוב 
העסקים הראשי. המושל הבריטי אמר עליו 
שזהו הרחוב היפה ביותר בארץ ישראל. 
בשנת תשי"א )1951( הוחלף שם הרחוב 
ל"דרך העצמאות" בהוראת ראש העיר 
חיפה, אבא חושי. בין האתרים הנמצאים 

ברחוב: שדרות בן-
גוריון, בית דגון ומוזיאון 
דגון, תחנת הרכבת 
בניין  מרכז,  חיפה 
הבולשת הבריטית 
והמרכז  שפוצץ, 

המסחרי הישן.

)Wikipedia, Zvi Roger( שדרות העצמאות, חיפה



4

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת עבודה זרה ס"ט- ע"ה

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

בהגדה של פסח אומרים: "והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד 
בלבד עמד עלינו לכלותנו". על מה מדובר? בפשטות הכוונה היא 
להבטחתו של הקב"ה לאברהם אבינו, שבזכותה עם ישראל המשיך 
להתקיים למרות ניסיונות אויביו להשמידו. אולם יש בכך גם רמז, שדווקא 
בגלל שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו – בזכות זה המשיך עם 
ישראל להתקיים, משום שהאנטישמיות ושנאת היהודים הזכירה ליהודים 

שהם יהודים, ולא אפשרה להם להתבולל ולשכוח את זהותם.

ִלי  ִריְך ִלְטּבֹול ּכְ ּצָ א. מהיכן לֹוְמִדים ׁשֶ
ְקָנה ִמנֹוְכִרי? ּנִ ׁשֶ

רֹוב? ֵטִלים ּבְ ב. אילו ַמֲאָכִלים ֵאיָנם ּבְ

ְבִלי  ְלמּוד ַהּבַ ּתַ ָכל ָמקֹום ּבַ ג. ּבְ
ֶאְמָרה  ּנֶ ּמּוֵבאת ּבֹו ֲהָלָכה ׁשֶ ׁשֶ

"ַמֲעָרָבא"'- למה ולמי הכוונה? ּבְ

דבר תורה לשולחן שבת
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מבצע שלמה

מבצע שלמה )שהתקיים בי"א-י"ב סיון תשנ"א, 25-24 במאי 1991( 
היה מבצע להעלאתם לארץ של יהודי ביתא ישראל מאתיופיה. 
המסע הנועז התבצע באמצעות רכבת אווירית שכללה 30 מטוסים, 

שפינו 14,310 יהודים בתוך כ-36 שעות. 
המבצע נקרא על שם שלמה המלך 
שפגש את מלכת שבא, שלפי המסורת 
האתיופית היא בת ארצם. האירוע שדרבן 
את הוצאת המבצע אל הפועל הוא 
נפילת השלטון באתיופיה בידי מורדים, 
אירוע שעורר חשש לגורלם של היהודים 
שם. על המבצע פיקד אמנון ליפקין-שחק  
והשתתפו בו גם הג'וינט, "המוסד", השב"כ 
וכ-70 לוחמים מיחידת שלדג, שאבטחו 
את אזור נמל התעופה.  במבצע נקבע 
שיא עולמי לאחר ש-1,087 איש הוטסו 
במטוס בואינג 747 של חברת אל על. 

א
שנ״

ת
/1991

שנה למדינת ישראל

פענחו
את הצופן

יהודים אשכנזים וכמה בני עדות אחרות נוהגים לא לאכול קטניות 
בפסח, בשל הדמיון בין גרגרי הקטניות לגרגרי חיטה, שעלול להוביל 
לכך שחיטה תתערב במאכל ותחמיץ. ואילו רוב בני עדות המזרח אינם 

נוהגים איסור בכך, ואוכלים קטניות בפסח.

יש לי מושג | קטניות !

*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.

במפגש השבועי למדנו על בולשת.

האם תוכלו להיות גם אתם בלשים ולפענח 
את הצופן הבא? אם תחליפו את המספרים 

באותיות תקבלו פסוק שמופיע במפגש:

200  300  1  -  200  2  4   -  30  20
6  200  10  2  70  400 - 300  1  2  -  1  2  10

200  5  9  6  -  300  1  2

בתוככי אחד המטוסים במבצע 
)Wikipedia ,שלמה )נתן אלפרט


