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מתולדותיו

ישעיהו גזית
)תרפ"ה-תשס"ה, 1925-2005(

ישעיהו גזית ז"ל היה מראשוני חיל 
האוויר הישראלי. גזית נולד בשייח' 
אבריק, ובעקבות מאורעות תרפ"ט 
בתש"ו  עבר עם משפחתו לחיפה. 
בחברת  טיסה  קורס  עבר   )1946 (
אווירון, ולאחר מכן התגייס לשירות 
האוויר של ההגנה ושירת בטייסת א'. 
בשנת תש"ח )1948( נשלח לקורס 
טיסה קרבית בצ'כוסלובקיה עם 10 
טייסים נוספים, ועבר הסמכה להטסת 
ספיטפייר. בשנה לאחר מכן קיבל יחד 
עם שלושה טייסים נוספים את כנפי 
הטיס הראשונות של חיל האוויר. גזית 
שירת כמפקד טייסת, וכן שירת ובמטה 
החיל בענף המבצעים, שהיה אחראי על 
תכנון "מבצע קדש", "מבצע שחרית" 
ו"מבצע אביבה". לאחר מכן מונה גזית 
שימש  לטיסה,  הספר  בית  למפקד 
יועץ צבאי באתיופיה וסייע בהקמת 

של  האוויר  חיל 
לאחר  אוגנדה. 
עבד  ו  ר ו שחר
כקברניט בחברת 

ארקיע .

)Wikipedia,Udi Gazit( אל״מ שייע גזית מפקד תל נוף

סדר  קדשים | מסכת זבחים כ"ג-כ"ט
פרשת בחוקותי | כ"א- כ"ז באייר )6-12 למאי(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

ַסח ן ַהּפֶ ף כ"ג: ְמנּוִיים לָקְרּבַ ּדַ

ֶבׂש  ָחה ַעל ַהּכֶ ּגָ ַהׁשְ יֵניֶהם ּבַ פּו ּבֵ אֹוִמים ֲאִחיֶעֶזר ִויהֹוָאׁש ִהְתַחּלְ ַהּתְ
ָחה  ּגָ יֵדיֶהם ֶאת ַהַהׁשְ א ִהְפִקיד ּבִ דֹוִלים ְוַאּבָ ָבר ּגְ ָנה ֵהם ּכְ ָ ל. ַהּשׁ ַהְמתּוְלּתָ
קֹותֹו  ֲאגּו ְלַהׁשְ ׁש. ֵהם ּדָ ְקּדָ ִליל ַעד ְלֵבית ַהּמִ ּגָ ָפר ּבַ ַסח ִמן ַהּכְ ן ַהּפֶ ַעל ָקְרּבַ

ָמר. ל ִמׁשְ ְמרּו ָעָליו ִמּכָ ּוְלַהֲאִכילֹו ְוׁשָ

ֶעֶרב  ֳהַרִים ּבְ ֵבית ְקרֹוֵביֶהם, ְוַאַחר ַהּצָ ַלִים ֵהם ִנְכְנסּו ָלגּור ּבְ יָעם ִלירּוׁשָ ַהּגִ ּבְ
ֵדי ִלְהיֹות נֹוְכִחים  ׁש ּכְ ְקּדָ ית ַהּמִ ל ּבֵ א ָלֲעָזָרה ׁשֶ ַסח ֵהם ִנְכְנסּו ִעם ַאּבָ ּפֶ

ֶהם. ּלָ ַסח ׁשֶ ן ַהּפֶ ִחיַטת ָקְרּבַ ַמֲעַמד ׁשְ ּבְ

א יֹוֵאל.  ְגׁשּו ֶאת… ַסּבָ חּוט ֵהם ּפָ ָ ַסח ַהּשׁ ן ַהּפֶ ְיִציָאה ִמן ָהֲעָזָרה ִעם ָקְרּבַ ּבַ
נּו  א, ּוִמָּיד ֵהם ּפָ ּבָ ה, ֵמַחג ַהּסּוּכֹות ֵהם לֹא ָראּו ֶאת ַהּסַ ְמָחה ָהְיָתה ַרּבָ ַהּשִׂ
ַסח?". ן ַהּפֶ נּו ֶאת ָקְרּבַ א ֶלֱאכֹול ִאיּתָ ְזִמין ֶאת ַסּבָ א, אּוַלי ּתַ ַלֲאִביֶהם: "ַאּבָ

ן  י, ַהֵאיְנֶכם יֹוְדִעים? ָקְרּבַ ּלִ ב ָאַמר ָלֶהם: "ְנָכִדים ֲחמּוִדים ׁשֶ ֲאָבל ַהּסָ
ַסח ֶנֱאָכל ַרק ִלְמנּוָיו!". ּפֶ

ַמֵהם ְמנּוִיים?

ַעל  ְמָנה  ּנִ ׁשֶ ִמי  ַרק 
ִחיָטתֹו  ן ִלְפֵני ׁשְ ְרּבָ ַהּקָ
ּנּו ַאֲחֵרי  ָיכֹול ֶלֱאכֹול ִמּמֶ
נּוִיים ַעל  ִחיָטתֹו. ַהּמְ ׁשְ
ֵני  "ּבְ ים  ְמכּוּנִ ן  ְרּבָ ַהּקָ

ֲחבּוָרה".

מן התלמוד
 סדר קדשים,

מסכת זבחים, דף כ"ה

הסבר: התלמוד מציין שבמקום ששמו היה אוהלייא 
היה מעשה שקשור לזרימת מים על גבי כלים, והחכמים 

היושבים בלשכת הגזית בירושלים הכשירו אותם.

אישתבשת – טעית
איפסולי – להיפסל
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ת ָהֲעָזָרה ף כ"ד: ִרְצּפַ ּדַ

ׁש. הּוא ָעַמד ִלְזרֹוק  ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ִני ּבְ ֵ יֹומֹו ַהּשׁ ָבר ָהָיה ּבְ ַדְלָיה ּכְ ַהּכֵֹהן ּגְ
תֹוְך ּבֹור  הּוא ּדֹוֵרְך ּבְ יׁש ׁשֶ ֶפַתע הּוא ִהְרּגִ ּלְ ׁשֶ ַח ּכְ ְזּבֵ ן ַעל ַהּמִ ל ָקְרּבָ ם ׁשֶ ּדָ
ּבֹור  ַרְך ּבַ קֹוָמּה ְוהּוא ּדָ ת ָהֲעָזָרה ֶנֶעְקָרה ִמּמְ ֶאֶבן ֵמִרְצּפַ ֵרר ׁשֶ ָקָטן. ִהְתּבָ
יָחּה ַעל ָמקֹום ַאֵחר ְוָזַרק  ַדְלָיה ֶאת ַרְגלֹו ְוִהּנִ ְפַער. ִמָּיד ֵהִרים ּגְ ּנִ ָטן ׁשֶ ַהּקָ

ם. ֶאת ַהּדָ

ַדְלָיה, ָנַהְגּתָ ְמצּוָּין!". ְך ָאַמר לֹו ָאִביו: "ּגְ ַאַחר ּכָ

ת ָהֲעָזָרה  ּבֹור? ַהִאם ַרק ִרְצּפַ ִאיר ֶאת ָהֶרֶגל ּבַ י ְלַהׁשְ ה לֹא ָיכֹוְלּתִ - "ָלּמָ
יָה ֵאינֹו ָקדֹוׁש?". ְחּתֶ ּתַ קֹום ׁשֶ ה ְוַהּמָ ְקדֹוׁשָ

ִוד  ּדָ ַאֲחֵרי ׁשֶ ר ׁשֶ ְלמּוד ְמַסּפֵ יָה ָקדֹוׁש. ַהּתַ ְחּתֶ ּתַ ֶ קֹום ּשׁ ם ַהּמָ - "לֹא, ּגַ
ת  ׁש ֶאת ִרְצּפַ ֶלְך ָקָנה ֶאת ַהר ַהּמֹוִרָּיה ֵמֲאַרְוָנה ַהְיבּוִסי, הּוא ִקיּדֵ ַהּמֶ
הֹום, ּוְבָכל ֹזאת ֵיׁש ָסֵפק ִאם זֹו צּוָרה ְראּוָיה ַלֲעבֹוַדת  ָהֲעָזָרה ַעד ַהּתְ

ה". ּדֹוְרִכים ַעל ָמקֹום ָנמּוְך יֹוֵתר ֵמָהִרְצּפָ ׁשֶ ׁש, ּכְ ְקּדָ ַהּמִ
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

"זה היה מעשה באוהלייא, ובא מעשה לפני 
חכמים בלשכת הגזית והכשירו" 

שחרית

אבריק

קדש
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על המפה
שייח' אבריק

שייח' אבריק הוא אזור גבעות הסמוך 
למפגש עמק יזרעאל ועמק זבולון, 
הנקרא על שמו של מוסלמי אדוק שלפי 
המסורת קברו נמצא במקום. מסורת 
אחרת מייחסת את הקבר לברק בן 

אבינועם.

בשנות ה-20 גאל יהושע חנקין את 
האדמות בשם הקרן הקיימת לישראל. 
בשנת תרפ"ה )1925( התיישבו שם 
המזרחי,  הפועל  מתנועת  יהודים 
שלאחר מכן עברו לייסד את שדה 
יעקב. שנה לאחר מכן נשלח לשייח' 
אבריק אלכסנדר זייד כשומר מטעם 
קק"ל, הקים חווה במקום וייסד בו את 
נרצח בשנת  זייד  אגודת השומרים. 
תרצ"ח )1938( ובמקום הוצבה אנדרטה 

לזכרו. 

)Wikipedia.Ori( קבר שייח' אברק

בס"ד

סדר  קדשים | מסכת זבחים  כ"ה- כ״ז

ר ִיְצָחק ף כ"ז: ַרב ַנְחָמן ּבַ ּדַ

ִביֵלנּו  ׁשְ נּות ּבִ ּמְ ר ִיְצָחק, ְוזֹו ִהְזּדַ ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ ְלמּוד ֵמִביא ְסָבָרה ׁשֶ ַהּתַ
ִלְלמֹוד ַעל ּתֹוְלדֹוָתיו ְוַעל ַחָּייו.

ֶבל. הּוא ָהָיה  ל ֲאמֹוָרֵאי ּבָ י ׁשֶ ּדֹור ַהֲחִמיׁשִ ר ִיְצָחק ַחי ּבַ ַרב ַנְחָמן ּבַ
יֵמי ָרָבא  א. עֹוד ּבִ ם ֵאֶצל ַרב ִחְסּדָ ל ָרָבא, ְוָלַמד ּגַ ְלִמידֹו ַוֲחֵברֹו ׁשֶ ּתַ
ל ָרָבא  ִטיָרתֹו ׁשֶ יַבת ְמחֹוָזא. ְלַאַחר ּפְ יׁשִ ר ִיְצָחק ּבִ ׁש ַרב ַנְחָמן ּבַ יּמֵ ׁשִ
ִטיָרתֹו  ַנת ּפְ ִדיָתא ַעד ׁשְ יַבת ּפּוְמּבְ ֹראׁש ְיׁשִ ר ִיְצָחק ּבְ ָעַמד ַרב ַנְחָמן ּבַ

ד' קט"ז. ּבְ

ל  ְלִמיד ׁשֶ ם ּתַ ָהָיה ּגַ ְלִמיָדיו ָהָיה ָהֲאמֹוָרא "ָרִביָנא" ָהִראׁשֹון, ׁשֶ ין ּתַ ּבֵ
רּו ְוָעְרכּו ֶאת  יּדְ ּסִ י ֵהם ׁשֶ י. ָרִביָנא ְוַרב ַאׁשִ ל ַרב ַאׁשִ ָרָבא, ַוֲחֵברֹו ׁשֶ

ְבִלי. ְלמּוד ַהּבַ ַהּתַ

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

ֵלם ָ ר ַהּשׁ ף כ"ו: ַהּפָ ּדַ

ר ְוֵהִביא  ם ַהּפָ יַח ִמּדַ ׁשִ סּוק :"ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהּמָ ת ַוִּיְקָרא מֹוִפיַע הּפָ ָרׁשַ בּפָ
ֹאתֹו ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד".

ֲעַלת מּום  ִהיא ּבַ ֵהָמה ׁשֶ ּבְ ְלמּוד ֶאת ַהֲהָלָכה ׁשֶ סּוק ֶזה לֹוֵמד ַהּתַ ִמּפָ
ן. ֵאיָנּה ְראּוָיה ִלְהיֹות ָקְרּבָ

ל, ַאֲחֵרי  ִחיָטה? ְלָמׁשָ ְ ֲעַלת מּום ַאֲחֵרי ַהּשׁ ין ִאם ִהיא ִנְהְיָתה ּבַ ּוָמה ַהּדִ
ר  ִחיָטה ְוָחַתְך ֵחֶלק ֵמאֹוְזָנּה, ַהִאם ֶאְפׁשָ ְ ין ַהּשׁ ֲחטּו אֹוָתּה ָנַפל ַסּכִ ָ ּשׁ ׁשֶ

ן? ְרּבָ יְך ַלֲעבֹוד ֶאת ֲעבֹודֹות ַהּקָ ָמּה ּוְלַהְמׁשִ ל ֶאת ּדָ ְלַקּבֵ

ְרׁשּו  ר" - ּדָ ם ַהּפָ תּוב: "ְוָלַקח… ִמּדַ ַמְדנּו ּכָ ּלָ סּוק ׁשֶ ּפָ ּלֹא. ּבַ ד ׁשֶ ְלמּוד ְמַלּמֵ ַהּתַ
מֹו. ל ֶאת ּדָ ר ְלַקּבֵ א ֵיׁש ּבֹו מּום, ִאי ֶאְפׁשָ ֵלם ֶאּלָ ר ֵאינֹו ׁשָ ִאם ַהּפָ ֲחַז"ל ׁשֶ

ִזית ת ַהּגָ ּכַ ִלׁשְ ף כ"ה: ַהֲחָכִמים ּבְ ּדַ

י ָצדֹוק…  ָנה: "ֵהִעיד ַרּבִ ְלמּוד, אֹוֶמֶרת ַהִמׁשְ ּתַ ּיּון ִהְלָכִתי ְמסּוָּים ּבַ תֹוְך ּדִ ּבְ
ירּו". ִזית, ְוִהְכׁשִ ת ַהּגָ ּכַ ִלׁשְ ה ִלְפֵני ֲחָכִמים ּבְ ה… ּוָבא ַמֲעׂשֶ ֶזה ָהָיה ַמֲעׂשֶ

ְזַמן  ָרֵאל, ּבִ ל ַעם ִיׂשְ אן ֵעדּות ִהיְסטֹוִרית ֶלָעָבר ַהְמפֹוָאר ׁשֶ ָאנּו לֹוְמִדים ּכָ
ְלָוה. ֵקט ּוְבׁשַ ַהׁשְ ָרֵאל ּבְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ב ַעל ַאְדָמתֹו ּבְ נּו ָיׁשַ ַעּמֵ ׁשֶ

ְלטֹון, ָהיּו  ִ פּו ַעל ְיֵדי ַהּשׁ ׁש ָהָיה ַקָּים, ְוַהְיהּוִדים לֹא ִנְרּדְ ְקּדָ ית ַהּמִ ל עֹוד ּבֵ ּכָ
ר ִהְתעֹוְררּו  ֲאׁשֶ ָראּוי. ּכַ ְלִמיֵדיֶהם ּכָ ַנַחת ֶאת ּתַ ִדים ּבְ ְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ְמַלּמְ ּתַ
ֲהָלָכה ְמסּוֶּיֶמת,  יַצד ֵיׁש ִלְנהֹוג ּבַ ין ַהֲחָכִמים לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה, ּכֵ ַמֲחלֹוקֹות ּבֵ
ִזית,  ת ַהּגָ ּכַ ִלׁשְ ָבה ּבְ ָּיׁשְ ְנֶהְדִרין ׁשֶ ֲחלֹוֶקת ִלְפֵני ַהּסַ יִעים ֶאת ַהּמַ ָהיּו ַמּצִ

יַצד ִלְנהֹוג. ַוֲחָכֶמיָה ָהיּו ּפֹוְסִקים ֶאת ַהֲהָלָכה ּוַמְכִריִעים ּכֵ

ה  ְך ַלֲחלֹֹוק ֵאּלֶ ְלִמיֵדיֶהם ִהְרּבּו ַאַחר ּכָ ר ּתַ ל, ֲאׁשֶ אי ְוִהּלֵ ּמַ ִאים ׁשַ ּנָ ם ַהּתַ ּגַ
ְלָבד. לֹֹוׁש ֲהָלכֹות ּבִ ׁשָ יֵניֶהם ּבְ ה, ֶנְחְלקּו ּבֵ ַעל ֵאּלֶ

רֹות  ִני, ֵהִעיקּו ַהּצָ ֵ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ מּוָכה ְלחּוְרּבַ קּוָפה ַהּסְ ָהֵחל ִמן ַהּתְ
ה  ַנַחת. אֹו-ָאז ֵהֵחּלָ ד ּתֹוָרה ּבְ ן ָהָיה ְלַלּמֵ ָרֵאל, ְולֹא ִניּתָ ְוַהִּיּסּוִרים ַעל ַעם ִיׂשְ

ה.  קּוָפה ֲחָדׁשָ ּתְ
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מֹו ְמָלִכים ף כ"ח: ֶלֱאכֹול ּכְ ּדַ

קֹור  מֹו ְמָלִכים. ַהּמָ נֹות שֵיׁש ֶלֱאכֹול אֹוָתם ּכְ י ָקְרּבָ ֵדנּו ְלַגּבֵ ְלמּוד ְמַלּמְ ַהּתַ
י  ה ָנַתּתִ ר ה' ֶאל ַאֲהֹרן ַוֲאִני ִהּנֵ ר: "ַוְיַדּבֵ ְדּבָ ּמִ ֵסֶפר ּבַ סּוק ּבְ ְלָכְך הּוא ַהּפָ
ָחה  ים ְלָמׁשְ ָרֵאל ְלָך ְנַתּתִ י ְבֵני ִיׂשְ רּוֹמָתי ְלָכל ָקְדׁשֵ ֶמֶרת ּתְ ְלָך ֶאת ִמׁשְ

ּוְלָבֶניָך ְלָחק עֹוָלם".

ָחה"  נֹות ֶלֱאכֹול אֹוָתם "ְלָמׁשְ ְרּבָ ּקָ ין ְמיּוָחד ּבַ ֵּיׁש ּדִ ְרׁשּו ֲחַז"ל ׁשֶ אן ּדָ ִמּכָ
לּוָכה. ָלֵכן  ֶמן ַלּמְ ֶ ּשׁ ִחים ּבַ ְתקּוָפָתם ָהיּו ִנְמׁשָ ּבִ אֹוְכִלים ְמָלִכים ׁשֶ ֶדֶרְך ׁשֶ - ּכְ
הּוא ָצלּוי, ּומֹוְרִחים ָעָליו  ׁשֶ א ּכְ נֹות ֶאּלָ ְרּבָ ר ַהּקָ ׂשַ ֵאין ַהּכֲֹהִנים אֹוְכִלים ֶאת ּבְ
ָלִכים. ים ִלְפֵני ַהּמְ יׁשִ ּגִ ּמַ ֲאָכִלים ׁשֶ מֹו ַהּמַ ִדּיּוק ּכְ ִּיְהֶיה ָטִעים, ּבְ ֵדי ׁשֶ ל ּכְ ַחְרּדָ

מבצע אביבה
"מבצע אביבה" היה אחד משלושה 
מבצעים חשאיים, יחד עם "מבצע 
יונה" ו"מבצע שחרית", שבמהלכם 
הועבר נשק מצרפת לישראל בשנת 
תשט"ז )1956( לפני היציאה למבצע 
קדש. צרפת הסכימה להשאיל לישראל 
23 מטוסי דקוטה, וישעיהו גזית היה 
האחראי על מבצע ההעברה. ההעברה 
נעשתה בשלוש קבוצות: קבוצה ראשונה 
של 5 מטוסים הוטסה על ידי טייסים 
צרפתים, במסווה של מטוסים אזרחיים 
שנרכשו על ידי חברת תעופה חדשה. 
קבוצה שנייה של 8 מטוסים הוטסה 
עשרת  ישראלים.  טייסים  ידי  על 
המטוסים הנותרים טסו בנתיב שונה 
על ידי צוותי אוויר ישראלים שהתחזו 
לטייסים צרפתיים. הם טסו דרך ביזרטה 
שבתוניסיה ונחתו בעקרון. מבצעים אלה 
חוללו מהפך בכמות ובאיכות הנשק 

שבידי צה"ל.

מן ההיסטוריה

בס"ד

סדר  קדשים | מסכת זבחים  כ"ז- כ״ט

ר  ַרב ַנְחָמן ּבַ ְלמּוד ׁשֶ ר ַהּתַ ת )דף קי"ח - קי"ט( ְמַסּפֵ ּבָ ֶכת ׁשַ ַמּסֶ ּבְ
ה, ְוָהָיה אֹוֵמר:  ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ה ֲעבֹודֹות ׁשֹונֹות ִלְכבֹוד ׁשַ ִיְצָחק ָהָיה עֹוׂשֶ

לּוּיֹות". ְעּבּוד ּגָ ִ ת ִניּצֹול ִמּשׁ ּבָ ַ ג ֶאת ַהּשׁ ל ַהְמַעּנֵ "ּכָ

ל ְזַכְרָיה ה ׁשֶ ֶרְך ָהֲארּוּכָ ף כ"ט: ַהּדֶ ּדַ

ַמח ְמאֹוד. הּוא  ַעל ָהֵעֶדר ׂשָ רֹות ֵעֶגל ִראׁשֹון נֹוַלד. ְזַכְרָיה ּבַ ֵעֶדר ַהּפָ ּבְ
ָבר נֹוַלד לֹו ֵעֶגל.  ים ּוָברּוְך ה' ּכְ ה חֹוָדׁשִ ּמָ ֵהמֹות ִלְפֵני ּכַ ָקָנה ֶאת ַהּבְ
כֹור  כֹור. ּבְ ה ְלַקֵּים ִמְצַות ּבְ הּוא ִיְזּכֶ ֵני ׁשֶ דֹוָלה ִמּפְ ְמָחתֹו ָהְיָתה ּגְ ׂשִ
ן. ֵהָמה ְטהֹוָרה הּוא ָקדֹוׁש ְוִאם ֵאין ּבֹו מּום ַמְקִריִבים אֹותֹו ְלָקְרּבָ ּבְ

ין   כֹור: "ֲהֵרי ֶזה קֹוֶדׁש" ְוִהְמּתִ ׁשּות ַעל ַהּבְ ִהְתַרּגְ ֶרֶפת ְוָאַמר ּבְ ָעַמד ְזַכְרָיה ּבָ
ִדּיּוק ֶמה  ֵדי ָלַדַעת ּבְ ֵדי ְלַהְקִריבֹו. ּכְ ׁש ּכְ ְקּדָ כֹור ְלֵבית ַהּמִ יַע ִעם ַהּבְ ְלַהּגִ
יר לֹו: "ָעֶליָך ְלַהְקִריב  ָנה ְזַכְרָיה ֶאל ָהַרב ְוהּוא ִהְסּבִ ָעָליו ַלֲעׂשֹות, ּפָ
כֹור". ל ַהּבְ ִמיִני ׁשֶ ְ ר חֹוֶדׁש ֵמַהּיֹום ַהּשׁ ֵנים ָעׂשָ תֹוְך ׁשְ כֹור ּבְ ֶאת ַהּבְ

ְקֵצה  ר ּבִ ׁש. הּוא ּגָ ְקּדָ יַע ְלֵבית ַהּמִ יק ְלַהּגִ ן ְלַהְסּפִ ְכֵנן ְוִהְתַאְרּגֵ ְזַכְרָיה ּתִ
ְכֵנן. ְלַאַחר  הּוא ּתִ ִפי ׁשֶ ָבה לֹא ּכְ ֶרְך ִהְתָאְרָכה ְוִהְתַעּכְ ָרֵאל ְוַהּדֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ
ָנה ְוחֹוֶדׁש. ן ׁשָ ָבר ָהָיה ּבֶ כֹור ּכְ ַהּבְ ׁשֶ ַלִים ּכְ יַע ְזַכְרָיה ִלירּוׁשָ ָלאֹות ַרּבֹות ִהּגִ ּתְ

ר ְלַהְקִריב  ַאל: "ַהִאם ֶאְפׁשָ ׁש ְוׁשָ ְקּדָ ית ַהּמִ ָנה ְזַכְרָיה ְלֹכֲהֵני ּבֵ ְמאּוְכָזב ּפָ
ָנה?". ָבר ָעְבָרה ׁשָ ּכְ כֹור ֲאִפיּלּו ׁשֶ ֶאת ַהּבְ

ה ֵיׁש ְלַהְקִריב ֶאת  ִחיּלָ ר. ָאְמָנם ְלַכּתְ ן, ֶאְפׁשָ יבּו: "ּכֵ ַהּכֲֹהִנים ֵהׁשִ
ְך  תֹו ּבְ ר  כֹו ּבְ ַה
ָנה ָהִראׁשֹוָנה,  ָ ַהּשׁ
בּו  ֲאָבל ִאם ִהְתַעּכְ
ִהְקִריבּוהּו,  ְולֹא 
ר ְלַהְקִריבֹו  ֶאְפׁשָ

ְך".  ם ַאַחר ּכָ ּגַ
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בעלון הוזכרו שמותיהם של כמה מבצעים 
צבאיים. הקיפו בעיגול את 4 המילים ששימשו 

שמות למבצעים:

יונה

גזית

אביבה

דקוטה

מה נכון?

בס"ד

סדר  קדשים | מסכת זבחים כ״ג - כ״ט

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

בפרשת "בחוקותי" החותמת את ספר "ויקרא" מופיעות תוכחות רבות, 
ועונשים קשים לעם ישראל, אם יחדלו לשמור את דרך ה'. אחד העונשים 
ּה".  ִבים ּבָ ֲממּו ָעֶליָה ֹאְיֵביֶכם ַהּיׁשְ ּמִֹתי ֲאִני ֶאת ָהָאֶרץ ְוׁשָ הוא: "ַוֲהׁשִ
העונש המתואר בפסוק זה הוא הגלייתם של עם ישראל מארצם. אולם 
בצד העונש, מוצא רש"י גם חיוב בפסוק זה והבטחה טובה לעם ישראל. 
על פי רש"י, מבטיח הקב"ה בפסוק זה שבזמן שבני ישראל יהיו בגלות 
מחוץ לארצם הארץ תישאר שממה ולא יכנסו אליה אויבים עד שעם 
ישראל ישוב לארץ: "והשמתי אני את הארץ" - זו מידה טובה לישראל 
שלא ימצאו האויבים נחת רוח בארצם, שתהא שוממה מיושביה. הבטחה 

זו אכן התקיימה במשך תקופת הגלות.

ר ה' ֶאל  מה למדו חז"ל מהפסוק: "ַוְיַדּבֵ א. 
ֶמֶרת  י ְלָך ֶאת ִמׁשְ ה ָנַתּתִ ַאֲהרֹן ַוֲאִני ִהּנֵ

ָרֵאל ְלָך  י ְבֵני ִיׂשְ רּוֹמָתי ְלָכל ָקְדׁשֵ ּתְ
ָחה ּוְלָבֶניָך ְלָחק עֹוָלם"? ים ְלָמׁשְ ְנַתּתִ

ֵהָמה ְטהֹוָרה? כֹור ּבְ מה יש לעשות עם ּבְ ב. 
היכן ישבו הסנהדרין ומה חכמיה   ג. 

עשו שם?

דבר תורה לשולחן שבת

70
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מבצע עופרת יצוקה

מבצע עופרת יצוקה היה מבצע צבאי נרחב בו תקף צה"ל את 
החמאס ברצועת עזה, בעקבות ירי רקטות ממושך על יישובים 
ישראלים בנגב. המבצע החל ב-ל' כסלו, ונמשך 22 ימים. השם 
"עופרת יצוקה" לקוח מהשיר "לכבוד החנוכה" של חיים נחמן ביאליק, 
משום שהמבצע החל בחנוכה. מטרת המבצע הייתה לפגוע קשות 
בהנהגת ממשלת החמאס כדי למנוע את יכולתה להתחמש, ולהביא 
בכך להפסקת הירי על ישראל ולרגיעה ביטחונית ממושכת. בשלב 
הראשון הפציץ חיל האוויר את הרצועה, ולאחר מכן נכנסו פנימה 
חילות  בשילוב  יבשה  כוחות 
האוויר, הים והתותחנים. במהלך 
המבצע נהרגו למעלה מ-1,000 
מחבלים, ונגרמו נזקים כבדים 
לרצועת עזה. לאחר כשלושה 
על  ישראל  הכריזה  שבועות 
הפסקת אש חד צדדית וצה"ל 

יצא מהרצועה.

שנה למדינת ישראל

רקטה נורית מאזור אזרחי בעזה לעבר ישראל 
)Wikipedia, paffairs_sanfrancisco(

יהודי שרכש או קיבל במתנה כלי מתכת או זכוכית מגוי, צריך לטבול 
אותם לפני שיוכל להשתמש בהם. במקומות רבים יש מקווה כלים, 
המיועד להטבלה של כלים כאלה. לפני הטבילה מברכים "אשר קדשנו 
במצוותיו וציוונו על טבילת כלים". יש פרטי הלכות רבים בנושא ויש 

לברר כל מקרה לגופו.

יש לי מושג | מקווה כלים !

*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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