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דַּ ף מ"דְ ּ :פסּול ּ ִפיגּ ּול
ֶא ָחד ִמ ּסּוגֵ י ַה ּ ְפסּול ְ ּב ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ָחל ִ ּבגְ לַ ל ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ָר ָעה ,וְ הּוא ְמכ ֶ ּּונה
"פיגּ ּול"ְ ּ .פסּול ּ ִפיגּ ּול ִמ ְת ַר ֵח ׁש ִאם לְ ָמ ׁ ָשלָ ,ח ׁ ַשב ַהכּ ֵֹהן ַמ ֲח ׁ ֶש ֶבת "חּוץ
ִּ
לִ זְ ַמנּוֹ " ,דְּ ַהיְ נּו ַהכּ ֵֹהן ָח ׁ ַשב לִ זְ רוֹ ק ֶאת ַהדָּ ם ַא ֲח ֵרי זְ ַמנּ וֹ ִּ ,כי ֶאת דַּ ם
ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ָצ ִר ְ
יך לִ זְ רוֹ ק ְ ּבאוֹ תוֹ יוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ ׁשוֹ ֲח ִטים אוֹ תוֹ .
"פיגּ ּול"ְ ּ :פסּול ּ ִפיגּ ּול ָחל ַרק ִאם ַהכּ ֵֹהן ָא ַמר
יֵ ׁש עוֹ ד ּ ְפ ָרט ֶא ָחד ְ ּב ִדינֵ י ּ ִ
ָ ּכ ְך בְּ ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָע ַבד בְּ ַא ַחת ֵמ ֲעבוֹ דוֹ ת ַה ָ ּק ְרבָּ ן .כּ ֵֹהן ׁ ֶש ָא ַמר ֶאת דְּ ָב ָריו
ִמחּוץ לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשּ ְ ,ב ׁ ָש ָעה ׁ ֶשהּוא ל ֹא ָע ַבד ַעל ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ְּכלָ ל ַ -ה ָ ּק ְר ָ ּבן
ל ֹא נִ ְפ ַסל.

יח
דַּ ף מ"הָ :הלְ כָ ה לַ ָּמ ׁ ִש ַ
ְ ּב ַדף זֶ ה ִמ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ַה ַּתלְ מּוד ַ ּב ִ ּב ּטּוי "הלכתא למשיחא" ָ -הלְ כָ ה לַ ָּמ ׁ ִש ַיח.
ָמה ּ ֵפ ׁ ֶשר ַה ִ ּב ּטּוי ַה ֶּזה? ַה ִאם ְמ ֻד ָ ּבר ַ ּב ֲהלָ כוֹ ת ַה ְּק ׁשּורוֹת לְ ֶמלֶ ְך ַה ָּמ ׁ ִש ַיח?
ְּובכֵ ן ,ל ֹא ְ ּב ִדּיּוקַ .ה ַּתלְ מּוד ִמ ְתי ֵַחס לַ ֲהלָ כָ ה ׁ ֶש ּ ְפ ָסק ַרב ְ ּב ִדינֵ י ָק ְר ָ ּבנוֹת ,ו ְׁשו ֵֹאל
ָעלֶ ָיה" :הלכתא למשיחא?"ְּ ,כלו ַֹמרַ ,מדּ ַּוע ּ ְפ ַסק ַרב ָהלְ כָ ה ְ ּבסּוגְ יָה זוֲֹ ,ה ֵרי
יָמינּו ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ,וְ ַרק ִ ּבימוֹ ת ַה ָּמ ׁ ִש ַיח ֵהם יִ ְת ַחדְּ ׁשּו.
ִמ ֵּמילָ א ל ֹא ַמ ְק ִר ִיבים ְ ּב ֵ
יח" ָ -הלְ כָ ה ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ַמ ֲע ִשׂ ית
זוֹ ִאם ֵ ּכן ַמ ׁ ְש ָמעּות ַהבִּ ּטּוי ָ
"הלְ כָ ה לַ ָּמ ׁ ִש ַ
יח ,וְ ֵאינָ ּה ַמ ֲע ִשׂ ית בְּ יָ ֵמינּו.
ַרק לֶ ָע ִתיד לָ בוֹ א ,בִּ ימוֹ ת ַה ָּמ ׁ ִש ַ
ַמדּ ַּוע ִאם ֵּכן ֶ ּב ֱא ֶמת עוֹ ֵסק ַה ַּתלְ מּוד ְ ּב ִהלְ כוֹ ת ָק ְר ָ ּבנוֹ תֶ ׁ ,ש ֵאינָ ן נְ הּוגוֹ ת
ַּכּיוֹ ם? ַעל ָּכ ְך ְמ ׁ ִש ִיבים" :דָּ ׁ
רּוש וְ ִקבֵּ ל ָשׂ ָכר"  -בְּ ָשׂ ִמים ְמ ַקבְּ לִ ים ָשׂ ָכר
ַעל ָה ִע ּסּוק בְּ נוֹ ְשׂ ִאים ֵא ֶ ּלהּ ַ ,גם ִאם ֵאינוֹ ַמ ֲע ִשׂ יִ ,מ ּׁשּום ׁ ֶש ֶּזהּו ֵחלֶ ק
ִמ ִּמ ְצוַ ת לִ ּמּוד ּתוֹ ָרה.

דַּ ף מ"וּ ִ :בגְ ֵדי ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדוֹ ל
קוֹד ׁש ַה ּק ָוֹד ׁ ִשים ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּיפ ִּורים ,הּוא לָ ַב ׁש
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדוֹ ל נִ כְ נַ ס לְ ֶ
ִ ּבגְ ֵדי לָ ָבןֶ ׁ ,ש ֵהם ַא ְר ָ ּב ָעה ְ ּבגָ ִדים ְּכמוֹ ׁ ֶשלּ וֹ ְב ׁ ִשים כּ ֲֹהנִ ים ְרגִ ילִ ים.
ָּומה ָעשּׂו ִ ּב ְבגָ ִדים ֵאלּ ּו ַא ֲח ֵרי יוֹ ם ַה ִּכ ּיפ ִּורים?
אוֹמ ִרים ׁ ֶש ַהבְּ גָ ִדים ָה ֵאלּ ּו נִ גְ נָ זִ ים ,וְ ָאסּור לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש בָּ ֶהם לְ עוֹ לָ ם.
יֵ ׁש ְ
ו ְִאילּ ּו ַר ִ ּבי דּ ו ָֹסא או ֵֹמרֶ ׁ ,שכּ ֵֹהן ֶה ְדיוֹ ט יָ כוֹ ל לִ לְ בּ וֹ ׁש אוֹ ָתם ְ ּב ַמ ֲהלַ ְך ַה ּׁ ָשנָ ה,
ָוְאסּור ַרק לַ כּ ֵֹהן ַה ָ ּגדוֹ ל לִ לְ בּ וֹ ׁש אוֹ ָתם ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּיפ ִּורים ַ ּב ּׁ ָשנָ ה ַה ָ ּב ָאה.

talmudi

o.il

sraeli.c
התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
מסכת זבחים ,דף מ"ט

"והתם מנא לן? דכתיב :מראשו ועד רגליו,
ואיתקש ראשו לרגל  -מה להלן כולו הפך
לבן פרח בכולו טהור ,אף כאן כולו הפך לבן
פרח בכולו טהור"
למיפרך – להקשות ,לפרוך
רישא – ראש

הסבר :התלמוד לומד מהפסוקים שכשם שבמקרה
שצרעת הגוף פורחת בכל האדם ,האדם טהור – כך
גם כשצרעת הראש פורחת בכל הראש ,האדם טהור.

על המפה
ראש העין
ראש העין היא עיר במחוז המרכז
בישראל ,במזרח השרון .העיר נקראת
כך משום שהיא שוכנת ליד מקורות
הירקון" ,ראש המעיינות" .בתקופת
המנדט הבריטי נסללה במקום מסילת
רכבת והוקם לידה בסיס צבאי של חיל
האוויר הבריטי .למקום היתה חשיבות
אסטרטגית רבה ,ובמלחמת העצמאות
התחוללו קרבות קשים על השליטה
בו .אחרי המלחמה הוקמה במקום
מעברה בה התגוררו עולים מתימן,
וסביבה התפתח היישוב .בשנת תשי"א
( )1951הוקם בראש העין יישוב קבע,
ובתשנ"ד ( )1994הוכרזה ראש העין
כעיר .בשנות ה 90-נבנו שכונות חדשות
במזרח העיר ,בהן התיישבו אנשי קבע
וגמלאי צה"ל ,זוגות צעירים מהערים
השכנות ,וכן עולים חדשים רבים מברית
המועצות .אוכלוסיית העיר גדלה פי
שלוש תוך עשור ,וכיום היא מונה למעלה
מ 41,000-תושבים.

מבט מהאוויר על ראש העין מזרח2017 ,
(אבנר)Wikipedia ,
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ילה
"איזֶ הּו ְמקוֹ ָמן" לִ ְפנֵ י ַה ְּת ִפ ָ ּ
דַּ ף מ"זֵ :
"איזֶ הּו ְמקוֹ ָמן ׁ ֶשל זְ ָב ִחים".
ְ ּב ַדף זֶ ה ַמ ְת ִחיל ּ ֶפ ֶרק ֵ
ִמנְ ַהג יִ ְ ׂ
ישי ׁ ֶשל
לוֹמר ִמדֵּ י בּ וֹ ֶקר לִ ְפנֵ י ַה ְּת ִפ ָ ּ
ש ָר ֵאל ַ
ילה ֶאת ַה ּ ֶפ ֶרק ַה ֲח ִמ ׁ ִ
קוֹמן ׁ ֶשל זְ ָב ִחים".
"איזֶ הּו ְמ ָ
ַמ ֶּסכֶ ת זְ ָב ִחיםַ ,ה ּפוֹ ֵת ַח ַ ּב ִּמ ִּלים ֵ
ַמה ְּמקוֹ רוֹ ׁ ֶשל ִמנְ ָהג זֶ ה?
ּושין בְּ ַדף
ַה ּטּור ְ ּב ֵחלֶ ק "אוֹ ַרח ַחּיִ ים" ַמ ְסבִּ יר ׁ ֶש ִמ ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶשבְּ ַמ ֶּס ֶכת ִקידּ ׁ ִ
הּודי ָצ ִר ְ
יך לִ לְ מוֹ ד בְּ כָ ל יוֹ ם ִמ ְק ָראִ ,מ ׁ ְשנָ ה וְ ַתלְ מּוד,
ל"א נֶ ֱא ַמר ׁ ֶש ָ ּכל יְ ִ
אוֹ
סּוקים וְ גַ ם ּ ֶפ ֶרק זֶ ה.
לָ ֵכן לִ ְפנֵ י ַה ְּת ִפ ָ ּ
ילה ְמ ִרים ּ ְפ ִ
יש ָח ֵמ ׁש ֵמאוֹת ֶע ְ ׂ
ומדּ ַּוע נִ ְב ַחר דַּ ָוְקא ּ ֶפ ֶרק
ש ִרים ַוְא ְר ָ ּב ָעה ּ ִפ ְר ֵקי ִמ ׁ ְשנָ יוֹתַ ,
ילה? ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַה ַּתלְ מּוד ְ ּב ַמ ֶּסכֶ ת ִמנְ חוֹ ת ְמ ׁ ַש ֵ ּב ַח
זֶ ה לְ ֵה ָיא ֵמר לִ ְפנֵ י ַה ְּת ִפ ָ ּ
בוֹדת ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת.
ֶאת ָה ֵ
עוֹסק ְ ּב ִהלְ כוֹ ת ֲע ַ

דַּ ף מ"ח :זְ כּות ֲע ֵק ַדת יִ ְצ ָחק
ָק ְרבְּ נוֹ ת ָק ְד ׁ ֵשי ֳק ָד ׁ ִשים נִ ׁ ְש ֲחטּו בְּ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש בְּ ַצד ָצפוֹ ן ׁ ֶשל
עוֹסק ִ ּב ׁ ְש ִח ַיטת ָק ְר ַ ּבן
ַה ִּמזְ בֵּ ַחֲ .הלָ כָ ה זוֹ ְּכת ָּובה ַ ּב ּ ָפסּוק ְ ּב ֵס ֶפר וַּיִ ְק ָרא ָה ֵ
עוֹ לָ ה" :וְ ׁ ָש ַחט אֹתוֹ ַעל יֶ ֶר ְך ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ָצ ֹ
פנָ ה לִ ְפנֵ י ה'".
ֹאמר ִעם
ַעל ַה ּ ָפסּוק ַה ֶּזה כּ וֹ ֵתב ַה ּׁשּולְ ָחן ָער ְּוך ְ ּב ֵחלֶ ק "אוֹ ַרח ַחּיִ ים"" :י ַ
ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ּ ָפסּוק וְ ׁ ָש ַחט אוֹ תוֹ ַ ,על יֶ ֶר ְך ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ָצפוֹ נָ ה לִ ְפנֵ י ה'"ְּ .כלו ַֹמר:
לוֹמר ַ ּגם ּ ָפסּוק זֶ ה.
ְ ּב ֵעת ֲא ִמ ַירת ּ ְפס ֵּוקי ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת לִ ְפנֵ י ַה ְּת ִפ ָ ּ
ילה יֵ ׁש ַ
ַמדּ ַּוע? ַה ְמ ָפ ְר ׁ ִשים ַמ ְס ִ ּב ִירים ׁ ֶש ַ ּב ִּמ ְד ָר ׁש נֶ ֱא ַמר ׁ ֶש ְ ּבכָ ל ּ ַפ ַעם ׁ ֶש ּקוֹ ְר ִאים
ּ ָפסּוק זֶ ה ,ה' זוֹ כֵ ר ֶאת ֲע ֵק ַדת יִ ְצ ָחקּ ,וזְ כִ ַירת ֲע ֵק ַדת יִ ְצ ָחק ִהיא זְ כּות
ְ ּגדוֹ לָ ה לְ ַעם יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאלֶ ׁ ,שה' זוֹ כֵ ר ֶאת ְמ ִסירּות ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ׁ ֶשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו
ׁ ֶש ִה ְס ִּכים לַ ֲעקוֹד ֶאת יִ ְצ ָחק ְ ּבנוֹ ֶ ,וְאת ְמ ִסירּות ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ׁ ֶשל יִ ְצ ָחק ָא ִבינּו
יע ֵקד ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ְּכ ֵדי לְ ַקּיֵ ם ֶאת ְרצוֹ ן ה' יִ ְת ָ ּב ַר ְך.
ׁ ֶש ִה ְס ִּכים לְ ֵה ָ

מן ההיסטוריה
מבצע בתק
לאחר שפינו הבריטים את המחנה
בראש העין ,פרצו מאבקים קשים באזור
בין כוחות מהכפרים הערביים הסמוכים
לבין כוחות ההגנה .כוחות ההגנה כבשו
מתקנים ומחנות אחרים באזור ,אך
לא הצליחו לכבוש בתחילה את ראש
העין .ההתקפה הראשונה על ראש
העין התבצעה על ידי שתי פלוגות
של האצ"ל מגדוד  35של חטיבת
אלכסנדרוני ,שמפקדו היה איתן
לבני .לוחמי האצ"ל כבשו את המקום,
והצבא העיראקי ששהה בו נסוג לכפר
קאסם .כעבור שעתיים יצאו העיראקים
להתקפת נגד ,שהגדוד היהודי לא היה
מוכן אליה ,וראש העין שוב נכבשה על
ידיהם .בעקבות זאת החל "מבצע
בתק" ,שבמהלכו כבש גדוד  32של
חטיבת אלכסנדרוני את מגדל צדק.
העיראקים נסוגו מראש העין והניחו
חומרי נפץ במכון שאיבת המים ,אך
החיילים הצליחו לנטרל אותם ולמנוע
את הרס המפעל החשוב.

מגדל צדק השוכן דרומית לראש העין
(מיכאלי)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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"ה ֵ ּק ׁש"
דַּ ף מ"טֶ :
ימּוד ַה ִּנ ְק ֵראת
יטת לִ ּ
עוֹס ֶקת ְ ּב ַה ְר ָח ָבה בְּ ׁ ִש ַּ
ַה ּסּוגְ יָה ַה ִ ּנלְ ֶמ ֶדת ְ ּב ַדף זֶ ה ֶ
"ה ֵ ּק ׁש".
ֶ
ֲחזַ "ל ִה ׁ ְש ַּת ְּמ ׁשּו ְ ּב ֶה ֵ ּק ׁש ְּכ ֵדי לִ לְ מוֹ ד ְ ּב ֶא ְמ ָצעּותוֹ ֶאת ַה ּתוֹ ָרה וְ ַה ֲהלָ כָ ה,
תּובה בְּ ִענְ יָ ן ֶא ָחד לְ ִענְ יָ ן ַא ֵחר
בְּ ָכ ְך ֵ
שהם לָ ְמדּו ֲהלָ ָכה ַא ַחת ַה ְ ּכ ָ
ַה ָ ּכתּוב בְּ ָס ְ
מּוך לוֹ .
"ה ֵ ּק ׁש"?
ַמה ּ ֶפ ׁ ֶשר ַה ִ ּכינּּוי ֶ
יֵ ׁש ַמ ְס ִ ּב ִירים ׁ ֶש ֶה ֵ ּק ׁש ִמ ְּל ׁשוֹ ן דִּ ְמיוֹ ןַ .על יְ ֵדי ַה ֶה ֵ ּק ׁש ְמ ַד ִּמים בֵּ ין ׁ ְשנֵ י
דְּ ָב ִרים וְ לוֹ ְמ ִדים ִמדָּ ָבר ֶא ָחד לַ דָּ ָבר ָה ַא ֵחר.
ש"ה ֵ ּק ׁש" זה ִמ ְּל ׁשוֹ ן ַה ָ ּק ׁ ָשה ַ ּב ּ ַפ ִּט ׁישּ ְ .ב ַה ָ ּק ׁ ַשת ַה ּ ַפ ִּט ׁיש
י ֵׁש ַמ ְס ִ ּב ִירים
ֶ
ימּוד זוֹ ְמ ַחבֶּ ֶרת ֲהלָ כוֹ ת
צּורת לִ ּ
ָאנּו ְמ ַחבְּ ִרים בֵּ ין ׁ ְשנֵ י דְּ ָב ִרים וְ גַ ם ַ
וְ ִדינִ ים וְכָ ְך ֶא ְפ ׁ ָשר לִ לְ מוֹד ֵמ ֲהלָ כָ ה ַא ַחת לַ ֲהלָ כָ ה ַא ֶח ֶרת.

"קל וָ חוֹ ֶמר"
דַּ ף נ'ִ :מידַּ ת ַ
י ֵׁש ֲהלָ כוֹת ׁ ֶש ֵאינָ ן ְּכתּובוֹת ִ ּב ְמפו ָֹרש ַ ּב ּתו ָֹרהֶ ,א ָ ּלא לו ְֹמ ִדים או ָֹתן ִמדְּ ָר ׁ ָשה.
"קל וָ חוֹ ֶמר".
ְ ּב ַדף זֶ ה ַה ַּתלְ מּוד דּ וֹ ֵר ׁש ֲהלָ כָ ה ְ ּב ֶא ְמ ָצעּות ִמידַּ ת ַ
ימד ֶאת ֲחזַ "ל ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ִ ּב ְד ָר ׁשוֹ ת ֵאלּ ּו ְּכ ֵדי לִ לְ מוֹ ד ֶאת
ִמי לִ ֵּ
ַה ּתוֹ ָרה?
ָא ְפנֵ י דְּ ָר ׁשוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה נִ ְמ ְסרּו לְ מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ נּו ַ ּכ ֲהלָ ָכה לְ מ ׁ ֶֹשה ִמ ִּסינַ י,
ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר ְ ּב ֶא ְמ ָצע ָּותם לִ ְדרוֹ ׁש ֶאת סוֹ דוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה.
ַה ֲהלָ כוֹ ת וְ ַהדִּ ינִ ים ׁ ֶש ִ ּנלְ ָמ ִדים ַעל יְ ֵדי דְּ ָר ׁשוֹ ת ,ל ֹא נִ ְמ ְסרּו ִ ּב ׁ ְשלֵ מ ָּותם
לְ מ ׁ ֶֹשה ְ ּב ִסינַ יֶ ,א ָ ּלא ֵהם נִ ְר ְמזּו ַ ּב ּתו ָֹרה ו ֲַחזַ "ל ִ ּגילּ ּו או ָֹתם ַעל י ְֵדי ַהדְּ ָר ׁשוֹת.
תּובה בַּ ּתוֹ ָרה ַע ְצ ָמ ּה בִּ ְמקוֹ מוֹ ת ֲא ָח ִדים וְ ָכ ְך
ִמידַּ ת ַ
"קל וָ חוֹ ֶמר" ְ ּכ ָ
לָ ְמדּו ֲחזַ "ל לִ ְדרוֹ ׁש בְּ ִמידַּ ת ַקל וָ חוֹ ֶמר דִּ ינִ ים ׁשוֹ נִ ים.

מתולדותיו
איתן לבני

(תרע"ט-תשנ"א)1919-1991 ,

איתן לבני ז"ל היה מפקד בכיר באצ"ל
וחבר כנסת מטעם הליכוד .לבני נולד
ברוסיה בשם ירוחם בזוזוביץ' ,ובגיל שש
עלה עם משפחתו לארץ וגדל בתל
אביב .הוא הצטרף לארגון בית"ר
ולאצ"ל ומילא בו שורת תפקידים.
בין היתר פיקד על התקפת תחנת
הרכבת בלוד במבצע "ליל הרכבות".
לבני נאסר על ידי הבריטים ונידון ל15-
שנות מאסר ,אך שוחרר על ידי חבריו
במהלך הפריצה לכלא עכו .לאחר מכן
שימש כשליח האצ"ל באירופה .כינויו
במחתרת היה "איתן" ,וכינוי זה הפך
אחר כך לשמו הפרטי .במלחמת
העצמאות שירת
כמפקד גדוד
 57של גבעתי.
בשנת תשל"ג
(  )1 9 7 3נ ב ח ר
לכנסת מטעם
הליכוד וכיהן
כח"כ מהכנסת
השמינית עד
העשירית.
איתן לבני (אתר הכנסת)Wikipedia ,
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שנה למדינת ישראל

/2012תשע״ב

/2012תשע״ב

מבצע עמוד ענן

מבצע עמוד ענן היה מבצע צבאי של צה"ל ברצועת עזה בסוף שנת
 .2012ישראל יזמה את המבצע בעקבות הידרדרות חמורה של המצב
הביטחוני בסביבות עזה ,ממנה נורו אלפי רקטות ופצצות מרגמה על
יישובי הדרום ,וכן הותקפו חיילי צה"ל .המבצע נפתח בחיסולו של
מפקד הזרוע הצבאית של החמאס ,אחמד ג'עברי ,ובמהלכו הותקפו
אלפי יעדים ברצועת עזה בידי חיל
האוויר ,חיל הים והתותחנים ,ללא כניסה
קרקעית לרצועה .במקביל שיגר החמאס
כ 1,500-רקטות על יישובים ישראלים,
שחלקן נורו לראשונה לעבר ערי המרכז,
בהן תל אביב וירושלים .המבצע הסתיים
כעבור שבוע בהכרזה על הפסקת אש,
ובעקבותיו פחת ירי הרקטות מרצועת
עזה במידה משמעותית.
כיפת ברזל במהלך מבצע עמוד ענן
()Wikipedia, Emanuel Yellin

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

"ה ֵ ּק ׁש"?
א .מהי שיטת לימוד הנקראת ֶ
המנְ ָהג לומר לִ ְפנֵ י
בַ .מה ְּמקוֹ רוֹ ׁ ֶשל ִ
"איזֶ הּו ְמקוֹ ָמן
ַה ְּת ִפ ָ ּ
הפ ֶרק ֵ
ילה את ּ ֶ
ׁ ֶשל זְ ָב ִחים" ?
ג .מה למדו חז"ל מהפסוק "וְ ָהיָ ה ַעל
ֵמ ַצח ַא ֲהרֹן ,וְ נָ ָשׂ א ַא ֲהרֹן ֶאת ֲעוֹ ן
ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר יַ ְקדִּ ׁישּו ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
יהם .וְ ָהיָ ה ַעל ִמ ְצחוֹ
לְ כָ ל ַמ ְּתנֹת ָק ְד ׁ ֵש ֶ
ָּת ִמיד לְ ָרצוֹ ן לָ ֶהם לִ ְפנֵ י ה'"?
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
בפרשת השבוע מסופר על בחירת שבט לוי לעבודת המקדש במקום
הבכורות שבישראל.
על כך שאלו חז"ל :מה הטעם להחלפה זו של שבט לוי במקום הבכורות?
עונה על כך רבי חזקיה בן מנוח המכונה ה"חזקוני" ,שחי לפני כ750-
שנה בצרפת ,שהבן הבכור לא תמיד יהיה מורגל בעבודת המקדש ,משום
שבדרך כלל אביו אינו בכור ,ולכן גם הוא לא התרגל בכך ,אבל כאשר
שבט שלם עוסק בעבודת המקדש ,כולם יתמחו בה וילמדו את בניהם.
כמו כן ,לשבט לוי אין נחלה ,ולכן אנשיו לא יעסקו בעבודת האדמה ,אלא
ישתמשו באצבעותיהם לנגינה במקדש.

! יש לי מושג | אין אדם משים עצמו רשע
לפי ההלכה ,אדם אינו נאמן כאשר הוא מעיד על עצמו בבית דין שהוא
עשה עבירה כלשהי .אם אין עדים אחרים שעשה את העבירה ,בית הדין
לא יעניש אותו על פי עדות עצמו .זהו הכלל ש"אין אדם משים עצמו
רשע" – אדם אינו יכול להעיד על עצמו שהוא רשע .רק על פי עדים
אחרים ניתן להעניש את האדם.

מה הקשר?
מתחו קו שיחבר בין המילים שיוצרות יחד
שם של אדם ,מקום או אירוע:
 .1ראש

צדק

 .2איתן

בתק

 .3ירוחם

בזוזוביץ'

 .4מבצע

לבני

 .5מגדל

העין
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