נו באתר

קרו אות

ב

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת עבודה זרה ס"ב -ס"ח
פרשת צו -שבת הגדול
ב' -ח' בניסן ( 18-24למרץ)

sraeli.c

o.il

מדינת ישראל
משרד החינוך

talmudi

התלמוד

הישראלי

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת עבודה זרה ,דף ס"ה
"אמר רב פפי ,איבעי ליה למימרא ליה מהאי
רֹותיָך נִ ְּצ ָבה ֵׁשגַ ל לִ ִימינְ ָך
קראּ"ְ :בנֹות ְמלָ כִ ים ְּבי ְִּק ֶ
אֹופיר"
ְּבכֶ ֶתם ִ

דַּ ף ס"בַ :ה ּ ׂ
שוֹ כֵ ר ֶאת ַה ּפוֹ ֵעל לַ ֲעבוֹ ד ְ ּביֵ ין נֶ ֶס ְך
בוֹדה זָ ָרה ֶ ּ -פ ֶרק
ְ ּב ַדף זֶ ה ַמ ְת ִחיל ַה ּ ֶפ ֶרק ַה ֲח ִמ ׁ ִ
ישי ָוְה ַא ֲחרוֹן ׁ ֶשל ַמ ֶּסכֶ ת ֲע ָ
"ה ּשׂוֹ כֵ ר ֶאת ַה ּפוֹ ֵעל"ֵ ׁ .שם ַה ּ ֶפ ֶרק נִ ְק ַ ּבע לְ ִפי ַה ֲהלָ כָ ה ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ׁ ֶשל
ַ
ְ
"ה ּ ׂ
שוֹ ֵכר ֶאת ַה ּפוֹ ֵעל לַ ֲעשׂ וֹ ת ִע ּמוֹ בְּ יֵ ין נֶ ֶסך ְ -שׂ ָכרוֹ ָאסּור".
ַה ִּמ ׁ ְשנָ הַ :
ְּכלוֹ ַמרּ :פוֹ ֵעל יְ ה ִּודי ׁ ֶש ִ ּנ ְ ׂ
ש ַּכר
בוֹדה ְ ּביֵין נֶ ֶס ְך,
ַעל ֵיְדי נוֹ כְ ִרי לַ ֲע ָ
ְּכגוֹ ן לְ ַה ֲע ִביר ָח ִבּיוֹ ת ׁ ֶשל יַ יִ ן,
ָאסּור לַ ּפ ֵוֹעל לְ ַק ֵ ּבל ַמ ְ ׂ
שכּ ֶוֹרת
בוֹדה זוְֹּ .כמוֹ כֵ ןִ ,אם ָ ׂ
שכַ ר
ַעל ֲע ָ
נוֹ כְ ִרי ֲחמוֹר ִמיה ִּודי ְּכ ֵדי לְ ַה ֲע ִביר
ָעלָ יו ָח ִבּיוֹת יֵין נֶ ֶס ְךָ ,אסּור לְ ַב ַעל
ַה ֲחמוֹר לְ ַק ֵ ּבל ֶאת ֶּכ ֶסף ַה ּ ְ ׂ
שכִ ירּות.

דַּ ף ס"גַ :ק ָ ּבלַ ת ָשׂ כָ ר ַעל ַה ׁ ְש ָמ ַדת ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה
ֲחנוֹ ְך ָהלַ ְך לְ ת ּּומוֹ ָ ּב ְרחוֹ ב ּולְ ֶפ ַתע נִ ׁ ְש ְמ ָעה ְק ִר ָיאה ֵמ ֲחנּות יַ יִ ן ׁ ֶשל נוֹ כְ ִרי:
"אדוֹ ן ֲחנוֹ ְךַ ..א ָּתה יָ כוֹ ל לָ בוֹ א ֶרגַ ע?"ֲ .חנוֹ ְך נִ כְ נַ ס ֶאל ֶה ָחנּותְּ ,וב ָעלֶ ָיה
ָ
ְ
ׁ
לוֹ
נוֹ
הוֹ
רוֹ
ׁ
ּיוֹ
ַה כְ ִרי ָא ַמר " :יֵ ש לִ י ָּכאן ָח ִב ת ֶשל יֵ ין נֶ ֶסך וַ ֲאנִ י ֶצה לְ ִביל
אוֹ ָתן לֶ ָח ֵצר ְ ּכ ֵדי לִ ׁ ְשבּ וֹ ר אוֹ ָתן וְ לִ ׁ ְש ּפוֹ ְך ֶאת ַהּיַ יִ ןַ .א ָּתה מּוכָ ן לַ ֲעזוֹ ר לִ י
ֲוַא ׁ ַש ֵ ּלם לְ ָך?"ָ .ע ַבד ֲחנוֹ ְך ִעם ַ ּב ַעל ֶה ָחנּות ׁ ָשעוֹ ת ֲארּוכּ וֹ תַ ,א ְך ְּכ ׁ ֶש ָר ָצה
ַ ּב ַעל ֶה ָחנּות לְ ׁ ַש ֵ ּלם לוֹ ֶאת ְ ׂ
שכָ רוֹ ָ ,א ַמר לוֹ ֲחנוֹ ְךַ :ח ֵּכה ִמ ְס ּ ַפר דַּ ּקוֹ ת,
ִ ּב ְרצוֹ נִ י לִ ׁ ְשאוֹל ֶאת ָה ַרב ִאם מ ָּּותר לִ י לָ ַק ַחת ֶּכ ֶסף ַעל ַמה ּׁ ֶש ָע ִ ׂ
ש ִיתי.
ָה ַרב ָא ַמר לוֹ ּ ְ :ב ָס ֵפק זֶ ה ִה ְס ַּת ּ ְפקּו ַ ּב ַּתלְ מּוד ,אּולַ י ָאסּור לְ ָך לָ ַק ַחת
ֶאת ַה ֶּכ ֶסףֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי נֶ ֱהנֵ ָית
ִמּיֵ ין ַה ֶ ּנ ֶס ְךִּ ,כי ִאילּ ּו הּוא
ל ֹא ָהיָ ה ַקּיָ ם  -ל ֹא ָהיִ ָית
יחֲ ,א ָבל ַה ַּתלְ מּוד
ַמ ְרוִ ַ
ּותר לָ ַק ַחת
יע ׁ ֶש ּמ ָּ
ַמכְ ִר ַ
עּולה ָ ּכזוֹ ,
ֶ ּכ ֶסף ַעל ּ ְפ ָ ּ
וְ ַא ְד ַרבָּ הָּ ,תבוֹ א בְּ ָר ָכה
ַעל ָהעוֹ ֶשׂ ה ֵ ּכן ׁ ֶשהּוא
ְמ ַמ ֵעט ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה.
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קרא – פסוק
התם – שם

הסבר :רב פפי מביא ראיה מהפסוק לכך שלעתיד
לבוא בנות מלכים ישרתו את ישראל ברוב פאר,
כפי שהמלכה ניצבת לימין המלך ,מקושטת בזהב
הבא מאופיר.

על המפה
אופירה
אופירה היתה עיר ישראלית בדרום
חצי האי סיני .ההיאחזות הראשונה,
אופיר ,הוקמה במקום בעקבות המלחמה
בשנת תשט"ז ( ,)1956אך כעבור ארבעה
חודשים נסוגה ישראל מהמקום .לאחר
כיבוש סיני מחדש במלחמת ששת
הימים הוחלט להקים את העיר אופירה
כדי שתשמש כבירת האזור .תחילה
נבנה במקום שדה התעופה "אופיר",
ולאחריו העיר ,שאוכלסה בין השנים
תשכ"ט-תשל"ה ( .)1969-1975על מפרץ
נעמה הסמוך לעיר הוקמו אזור תיירות
ונופש ,שני בתי מלון ,טיילת ובית ספר
שדה .בשנת תשמ"ב ( )1982פונתה העיר
על ידי תושביה בעקבות הסכם השלום
עם מצרים .בתי העיר לא נהרסו אלא
נמסרו למצרים ,ושדה אופיר הפך לנמל
התעופה הבינלאומי שארם א-שייח.

אופירה

מפת האיזור ()Wikipedia, Ori
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ּות ִפים
דַּ ף ס"דֲ :עבוֹ ָדה זָ ָרה ׁ ֶשל ׁש ָּ
ִאיוַ ן ֶּופ ֶטר נוֹ לְ דּו ִ ּבכְ ָפר ִא ַיטלְ ִקי ׁ ֶש ַר ִ ּבים ִמ ּתוֹ ׁ ָש ָביו ָע ְסקּו ַ ּב ֲהכָ נַ ת ּ ְפ ָסלִ ים
בוֹדה זָ ָרהַּ .כ ֲא ׁ ֶשר ָ ּג ְדלּו ַהיְ לָ ִדים ֵהם ֵה ִקימּו ֵע ֶסק ְ ּב ׁש ָּּותפּות וְ ִה ְצלִ יחּו
לַ ֲע ָ
ְמאוֹדּ ֵ ,בין ַהּיֶ ֶתר ֵהם ָע ְסקּו ְ ּב ׁ ִשיּוּוק ּ ְפ ָסלִ יםְ ,מכִ ַירת דִּ ירוֹתַ ,ה ְ ׂ
ש ָּכ ַרת ֲחמו ִֹרים
וְ עוֹ ד וָ עוֹ דּ ְ .ביוֹ ם ִמן ַהּיָ ִמים ִה ְת ַ ּגּיֵ ר ִאיוַ ן וַ ּיִ ָ ּק ֵרא ׁ ְשמוֹ ְ ּביִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ר' ַא ְב ָר ָהם.
ר' ַא ְב ָר ָהם ּ ָפנָ ה לְ ֶפ ֶטר ׁש ָּּותפוָֹ ,וְא ַמרִ :יְד ִידי ַה ּטוֹבֲ ,אנִ י עוֹ זֵ ב ֶאת ַה ָּמקוֹם
וְ עוֹ לֶ ה לְ ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאלָ ,עלֵ ינּו לְ ָפ ֵרק ֶאת ַה ּׁש ָּּותפּותִ .ה ְת ַע ְ ּצבּו ׁ ְשנֵ י ַה ִיְד ִידים
ַעל ּ ְפ ֵר ָד ָתםַ ,א ְך ַמ ֵהר ְמאוֹד ֵהם ִה ְת ַע ּׁ ְשתּו ִוְה ְת ִחילּו לְ ַח ֵ ּלק ֶאת ַה ֲח ָפ ִצים:
ילקּו ֶאת ַה ֲח ָפ ִצים ַעד
ֲחמוֹר לִ יֲ ,חמוֹר לְ ָךּ ַ ,ביִת לִ יּ ַ ,ביִת לְ ָךָּ .כ ְך ֵהם ִח ְּ
אוֹתם – ִמ ֵּכיוָן ׁ ֶש ֵהם נַ ֲעשּׂו
ׁ ֶש ִה ִ ּגיעּו לַ ּ ְפ ָסלִ ים .ר' ַא ְב ָר ָהם ל ֹא ָר ָצה לָ ַק ַחת ָ
ּ
בוֹדה זָ ָרהָ .א ַמר ּ ֶפ ֶטר לְ ר' ַא ְב ָר ָהםָ :מה ַה ְ ּב ָעיָה? ֲאנִ י ֶא ַקח ֶאת
צוֹר ְך ֲע ָ
לְ ֶ
מוֹרים .ר' ַא ְב ָר ָהם ֵמ ֵאן ָוְא ַמר לְ ֶפ ֶטר:
ַה ּ ְפ ָסלִ ים ִּוב ְמ ָ
קוֹמם ֶא ֵּתן לְ ָך ׁ ְשנֵ י ֲח ִ
ַקח לְ ָך ֶאת ַה ּ ְפ ָסלִ ים ַוְאל ִּת ֵּיתן לִ י ְמא ָּומה ְּתמ ָּור ָתםִּ .כי ְ ּב ַדף זֶ ה ַ ּב ַּתלְ מּוד
מּורת ַה ּ ְפ ָסלִ ים ,הּוא ָהיָ ה
לוֹ ְמ ִדים ׁ ֶש ִאם הּוא ָהיָ ה לוֹ ֵק ַח ַמ ּׁ ֶשהּו ְּת ַ
מּור ָת ּה ,וְ ַהדָּ ָבר ָאסּור.
נֶ ֱהנֶ ה ֵמ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ִ ּכי הּוא ִקיבֵּ ל ַמ ּׁ ֶשהּו ְּת ָ

דַּ ף ס"ה :נִ יגּ ּונֵ י ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה
ילה אוֹ ִמ ׁ ְש ּ ָפט ָח ֵסר ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך
יעים ַ ּב ַּתלְ מּוד ִמ ָ ּ
ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ת ַר ִ ּבים מוֹ ִפ ִ
לְ ַה ׁ ְשלִ ים אוֹ ָתם ְּכ ֵדי לְ ָה ִבין ֶאת ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה.
ַר ִ ּבי ְיה ָּודה ַה ָ ּנ ִ ׂ
שיא ָע ַר ְך ֶאת ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ִעם ָּכל ַחכְ ֵמי ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאלִ .אם ֵּכןֵּ ,כ ַיצד
ֵא ַרע ׁ ֶש ֲח ֵס ִרים ָ ּב ּה ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ׁ ֶש ִ ּבלְ ֲע ֵד ֶיהם ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ָה ִבין ֶאת ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה?
"ת ְפ ֶא ֶרת יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל" ַמ ֲעלֶ ה ֶא ְפ ׁ ָשרּות ְמ ַענְ יֶנֶ ת:
ְ ּב ֵפר ּׁושוֹ ַעל ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ַ ּב ַעל ִּ
יצה אוֹ ֵמר ׁ ֶשבַּ ּיָ ִמים ָה ֵהם ָהיּו לוֹ ְמ ִדים ֶאת
ַה ַּתלְ מּוד ְ ּב ַמ ֶּס ֶכת ֵ ּב ָ
יּוח ֶדתֵ .הם ָעשׂ ּו ָ ּכ ְך
ַה ִּמ ׁ ְשנָ יוֹ ת בְּ נִ יגּ ּוןּ ,ולְ ָכל ִמ ׁ ְשנָ ה ָהיְ ָתה ַמנְ ִ ּגינָ ה ְמ ֶ
ל-פה וְ ל ֹא ִמ ּתוֹ ְך ַה ְ ּכ ָתב,
ִ ּכי בְּ אוֹ ָתם יָ ִמים לָ ְמדּו ֶאת ַה ִּמ ׁ ְשנָ יוֹ ת בְּ ַע ּ ֶ
וֹ
ׁ
יכרוֹ ן נִ ְ ּ
יגנּו ֶאת ַה ִּמ ׁ ְשנָ יוֹ תֶ ,ש ֲה ֵרי ַקל לִ זְ כּ ר ֶאת
ּוכ ֵדי לְ ַח ֵּזק ֶאת ַה ִּז ָ ּ
ְ
ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ִעם נִ יגּ ּון .לָ כֵ ןִ ,אם ָהיָ ה ִמ ׁ ְש ּ ָפט ׁ ֶש ָהיָ ה ָק ׁ ֶשה לְ נַ ֵ ּגן אוֹ תוֹ יַ ַחד
ִעם ַה ִּמ ׁ ְשנָ הַ ,ר ִ ּבי יְ ה ָּודה ַה ָ ּנ ִ ׂ
שיא ִה ׁ ְש ִמיט אוֹ תוֹ  .הּוא ַ ּגם ַיָדע ׁ ֶש ַה ֲחכָ ִמים
ַ ּבדּ וֹרוֹת ַה ָ ּב ִאים ִיָבינּו ֵמ ַע ְצ ָמם ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
הוֹסיף ָּכאן ִמ ׁ ְש ּ ָפטַ ,א ֲח ֵרי ׁ ֶש ֵהם
יך לְ ִ
יִ לְ ְמדּו ֶאת ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה וְ יִ ְראּו ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ָה ִבין אוֹ ָת ּה ְּכמוֹ ׁ ֶש ִהיא ְּכת ָּובה.

"כלִ י ֶ ּבן יוֹ מוֹ "
דַּ ף ס"וּ ְ :
עוֹסקוֹ ת ְ ּבנוֹ ְ ׂ
ש ִאים ַה ְּק ׁש ִּורים לְ כֵ לִ ים ׁ ֶש ָאסּור לְ ַב ּׁ ֵשל
ַה ּסּוגְ יוֹ ת ְ ּב ַד ּ ִפים ֵאלּ ּו ְ
ָ ּב ֶהםֵ ,וְא ְ
יך ַמכְ ׁ ִש ִירים ֶאת ַה ֵּכלִ יםּ ְ .ב ַמ ֲא ָמר זֶ ה נִ לְ ַמד ַעל ְ ּכלִ י "בֶּ ן יוֹ מוֹ ".
ָ ּכל אוֹ כֶ ל ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּב ּׁ ֵשל ,נִ ְפלָ ט ַט ַעם ֵמ ָהאוֹ כֶ ל וְ ַה ַּט ַעם ַה ֶּזה נִ ְבלָ ע ַ ּבדְּ ָפנוֹ ת
ׁ ֶשל ַה ִּסירּ ַ .כ ֲא ׁ ֶשר יְ ַב ּׁ ְשלּו בַּ ִּסיר ַה ֶּזה ַמ ֲא ָכל ַא ֵחרַ ,ה ַּט ַעם ׁ ֶש ִּנ ְבלַ ע
בַּ ִּסיר יוֹ ֵצא ֵמ ַהדְּ ָפנוֹ ת וְ נִ ְבלָ ע בַּ ַּמ ֲא ָכל ֶה ָח ָד ׁש .לְ ָמ ׁ ָשלִ :סיר ׁ ֶשבּ ּׁ ַּושל
בּ וֹ ְ ּב ַ ׂ
שר ְט ֵר ָפהָ ,אסּור לְ ַב ּׁ ֵשל בּ וֹ ָ ּב ָ ׂ
שר ָּכ ׁ ֵשר ֲא ִפילּ ּו ִאם נִ ּיקּו ֶאת ַה ִּסיר
ֵה ֵיטבִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְ ּב ָד ְפנוֹ ת ַה ִּסיר ָ ּבל ַּוע ַט ַעם ַה ָ ּב ָ ׂ
שר ַה ָּט ֵרף ,וְכַ ֲא ׁ ֶשר יְ ַב ּׁ ְשלּו

2

מן ההיסטוריה
קרב האוויר הראשון
במלחמת יום כיפור
קרב האוויר הראשון במלחמת יום
כיפור נערך ביום הכיפורים תשל"ד
( ,)6.10.1973בסמוך לשעה 14:00
באזור בסיס חיל האוויר שדה אופיר
שבדרום סיני .בקרב השתתפו שני
מטוסי  F-4פנטום ("קורנס") ישראלים,
ומולם  28מטוסי מיג 17-ומיג 21-של
חיל האוויר המצרי שתקפו מטרות באזור.
בתחילה ניסו הכוחות לירות טילי נ"מ
לעבר המטוסים המצריים ללא הצלחה,
ובעקבות זאת החליטו הטייסים להמריא
ולתקוף את כוחות האויב ,למרות היותם
צעירים וחסרי ניסיון רב .הקרב התרחש
בגובה נמוך מאוד ובתנאים קשים ,ואחד
המטוסים פגע בפני הים שלוש פעמים
אך יצא לא פגע .הקרב נמשך כשש
דקות ,ובמהלכו הופלו שבעה מטוסי מיג.
שני הטייסים ושני הנווטים קיבלו לאחר
המלחמה את עיטור המופת על שיקול
דעתם וקור רוחם במהלך הקרב.

מטוס  F-4פנטום (קורנס) של חיל האוויר הישראלי
()Itayba on he.wikipedia.org
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ֶאת ַה ָ ּב ָ ׂ
שר ַה ָּכ ׁ ֵשר יֵ ֵצא ַט ַעם ַה ְּט ֵר ָפה לְ תוֹ ְך ַה ָ ּב ָ ׂ
שר ַה ָּכ ׁ ֵשר.
ישלּו בּ וֹ .
ַע ָּתה נָ ִבין ַמהּו ְ ּ
"כלִ י בֶּ ן יוֹ מוֹ " ִ -סיר ׁ ֶשבַּ ּיְ ָמ ָמה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה בִּ ּׁ ְ
מּור ָ ּג ׁשַ .א ַחר ָ ּכ ְך
ְ ּבתוֹ ְך ַהיְ ָמ ָמה ֵמ ַה ִ ּב ּׁישּול ַה ַּט ַעם ׁ ֶש ִּנ ְבלַ ע ַ ּב ִּסיר ֲע ַדיִ ן ְ
ּומקּולְ ָקל,
ַה ִּסיר ְמכּו ֶּנה ׁ ֶ
"ש ֵאינוֹ בֶּ ן יוֹ מוֹ " וְ ַה ַּט ַעם ׁ ֶש ִּנ ְבלַ ע בּ וֹ ּ ָפגּום ְ
ְ
ּׁ
וְ לָ כֵ ן ִמן ַה ּתוֹ ָרה מ ָּּותר לְ ַב ֵשל בּ וַֹ ,אך ֲחזַ "ל ָ ּגזְ רּו ׁ ֶשלּ ֹא לְ ַב ּׁ ֵשל בּ וֹ .
ִׂ
אוֹמר,
שימּו לֵ ב ַ -רק ַט ַעם ָאסּורַ ,א ְך ֵר ַיח מ ָּּותרַ .ה ַּתלְ מּוד ְ ּב ַדף זֶ ה ֵ
ׁ ֶש ִאם ָאפּו ַ ּב ַּתנּ ּור ַּת ְבלִ ין ָאסּור ,וְ ַה ַּת ְבלִ ין ל ֹא נָ גַ ע ְ ּב ָד ְפנוֹ ת ַה ַּתנּ ּור ֶא ָ ּלא
יסּור לֶ ֱאפוֹ ת ְ ּב ַתנּ ּור זֶ ה.
ֵה ִפיץ בּ וֹ ֶאת ֵריחוֹ ֵ -אין ִא ּ

דַּ ף ס"ז" :נוֹ ֵתן ַט ַעם לִ ְפגָ ם"
ַ ּבדַּ ף ַה ּק ֵוֹדם לָ ַמ ְדנּו ׁ ֶש ַּט ַעם ׁ ֶשל ַמ ֲאכָ ל נִ ְבלָ ע ַ ּב ִּסיר ׁ ֶשבּ וֹ הּוא בּ ּׁ ַּושל,
ישלּו בּ וֹ ַמ ֲאכָ ל ָאסּור.
וְ לָ כֵ ן ָאסּור לְ ַב ּׁ ֵשל ְ ּב ִסיר ׁ ֶש ִ ּב ּׁ ְ
ְ ּב ַדף זֶ ה ְּכת ָּובה ֲהלָ כָ ה ֲח ׁש ָּובה " -נוֹ ֵתן ַט ַעם לִ ְפגָ ם".
ִמ ּ ָפסּוק ַ ּב ּתוֹ ָרה לָ ְמדּו ֲחזַ "ל ׁ ֶש ִאם ַה ַּט ַעם ׁ ֶשל ַה ַּמ ֲא ָכל ָה ָאסּור הוא
ּ ָפגּוםַ ,אזַ י ֵאין ַה ְ ּכלִ י נֶ ֱא ָסר
ּומּותר לְ ַב ּׁ ֵשל בּ וֹ  .לְ ָמ ׁ ָשלִ ,אם ִהכְ נִ יסּו ְ ּב ַשׂ ר
ָּ
ישלּו ֶאת ַהבָּ ָשׂ רַ ,ה ִּסיר ֵאינוֹ ָאסּור לְ ִב ּׁישּול
ְט ֵר ָפה ְמקּולְ ָקל לְ ִסיר ִ
ּוב ּׁ ְ
ׁ
ּ
ּומקּולְ ָקל ל ֹא נֶ ֱא ָסר.
ָּ
ּומּותר לְ ַב ּׁ ֵשל בּ וֹ ַמ ֲא ָכל ָ ּכ ֵשרּ ִ ,כי ַט ַעם ָפגּום ְ
ֲהלָ כָ ה זוֹ נִ ְד ֶר ׁ ֶשת ִמן ַה ּ ָפסּוק ְ ּב ֵס ֶפר דְּ ָב ִרים "ל ֹא ֹ
תאכְ לּו כָ ל נְ ֵבלָ ה לַ ֵ ּגר
ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ׁ ְש ָע ֶר ָ
אוֹמ ֶרת ׁ ֶש ְ ּב ַ ׂ
שר נְ ֵבלָ ה ָאסּור
יך ִּת ְּתנֶ ָ ּנה וַ ֲא ָכלָ ּה"ַ .ה ּתוֹ ָרה ֶ
("גר"
לֶ ֱאכוֹ ל ֶא ָ ּלא ֶא ְפ ׁ ָשר לָ ֵתת אוֹ תו לַ ֲאכִ ילָ ה ַרק לְ ִמי ׁ ֶש ֵאינוֹ יְ ה ִּודי ֵ ּ
וֹשב) .דָּ ְר ׁשּו ֲחזַ "לַ :מהּו ְ ּב ַ ׂ
שר נְ ֵבלָ ה ָאסּור? ַרק ָ ּב ָ ׂ
שר
ׁ ֶש ַ ּב ּ ָפסּוק הּוא ֵ ּגר ּת ׁ ָ
ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לֶ ֱאכוֹ ל אוֹ תוֹ ֶ ׁ ,ש ֶא ְפ ׁ ָשר לָ ֵתת לְ נוֹ כְ ִריַ ,א ְך בְּ ַשׂ ר נְ ֵבלָ ה ׁ ֶש ֵאינוֹ
ָראּוי לַ ֲא ִכילָ ה ֵ -אינוֹ ָאסּור.

דַּ ף ס"חַ :עכְ ָ ּבר ְ ּב ָח ִבית ַה ׁ ּ ֵשכָ ר
ַמה ַהדִּ ין ְ ּב ִמ ְק ֶרה ׁ ֶשל ַעכְ ָ ּבר ׁ ֶש ָ ּנ ַפל לְ תוֹ ך ָח ִבית ׁ ֶשל ׁ ֵשכָ ר -
ַה ִאם מ ָּּותר לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ֶאת ַה ּׁ ֵשכָ ר ׁ ֶש ֶ ּב ָח ִבית?
לִ כְ או ָֹרה נִ ַּיתן לו ַֹמר ָ -מה ַה ְ ּב ָעיָה? יו ִֹציאּו ֶאת ָה ַעכְ ָ ּבר ִמן ֶה ָח ִבית ְוי ׁ ְִש ּתּו
ֶאת ַה ּׁ ֵשכָ רּ ִ .ב ׁ ְש ֵאלָ ה זוֹ ִה ְת ַק ּׁ ָשה ַ ּגם ַר ֵ ּבנּו ָא ׁ ֵשרָ ,ה ׁ
רא"ש ,וְלָ כֵ ן ַה ַּתלְ מּוד
ְמ ַד ֵ ּבר ַעל ִמ ְק ֶרה ׁ ֶש ִ ּגילּ ּו ֶאת ָה ַעכְ ָ ּבר ַרק יוֹם ַא ֲח ֵרי ׁ ֶשהּוא נָ ַפל לְ תוֹךְ
ֶה ָח ִביתּ ְ .ב ׁ ָשעוֹת ַרבּ וֹת ָּכל ָּכ ְך ָה ַעכְ ָ ּבר נִ כְ ַ ּב ׁש ַ ּב ַּמ ׁ ְש ֶקהְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ְּמלָ ְפפוֹן
מוֹציא ַט ַעם ֶאל ַה ַּמיִםּ ְ .ב ִמ ְק ֶרה זֶ ה ׁיֵש לָ דּון ַה ִאם ַה ּׁ ֵשכָ ר
ׁ ֶש ִ ּנכְ ַ ּב ׁש ְ ּב ַמיִם ִ
נֶ ֱא ַסר ִּכי נִ כְ נַ ס בּ וֹ ַט ַעם ֵמ ָה ַעכְ ָ ּברַ .רב ּ ָפ ַסק ׁ ֶש ָאכֵ ן ַה ּׁ ֵשכָ ר ָאסּור ִ ּב ׁ ְש ִתּיָ ה.

מתולדותיו
אל"מ יעקב נבו
(תרצ"ה-תשמ"ט )1935-1989
אל"מ יעקב נבו ז"ל היה טייס בחיל
האוויר .נבו נולד בעפולה והתנדב לקורס
טיס .לחם במלחמת סיני ,במהלכה
הפיל מטוס מצרי ,ולאחר מכן שימש
כמפקד טייסת  .101נבו היה ממפתחי
תורת קרבות האוויר בחיל ,וזכה לכינוי
"המשורר של הקרב האווירי" .כראש
ענף מבצעים במטה חיל האוויר היה
שותף לתכנון מבצע מוקד .במלחמת
ההתשה פיקד על בסיס חצור ,ובמלחמת
יום הכיפורים פיקד על בסיס חיל
האוויר שדה אופיר ,בו התחולל קרב
האוויר הראשון של המלחמה .לאחר
שחרורו עסק בייעוץ תעופה ,והחל לעסוק
בפיסול עץ בסטודיו שלו בנמל יפו.

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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שנה למדינת ישראל

/1994תשנ״ה

/1994תשנ״ה

הסכם השלום עם ירדן
הסכם השלום בין ישראל לירדן נחתם בכ"א חשוון תשנ"ה
( )26.10.1994לאחר עשרות שנים של לחימה ומתיחות ,והסדיר
את היחסים ,הגבולות וחלוקת המשאבים בין ישראל לירדן .קדמו
לו פגישות חשאיות בין מנהיגי ישראל לחוסיין מלך ירדן ,שסירב
בתחילה למפגשים גלויים .נשיא ארצות הברית ביל קלינטון לחץ
על ירדן להצטרף להסכם ,והבטיח למחוק את חובותיה לארה"ב.
טקס חתימת הסכם
השלום נערך במעבר
הגבול החדש מצפון
לאילת ,וחתמו
עליו ראש ממשלת
ישראל יצחק רבין
וראש ממשלת ירדן
אל-מג'אלי.

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

"כלִ י ֶ ּבן יוֹ מוֹ " ,ומה דינו?
א .מהו ְ ּ
ב .מה פירוש הביטוי "נוֹ ֵתן ַט ַעם
לִ ְפגָ ם" ואיך הוא קשור לדיני
כשרות?
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

יצחק רבין לצד המלך חוסיין ונשיא ארצות הברית ביל קלינטון על
מדשאות הבית הלבן ,החתימה על הסכם השלום בין ישראל לירדן,
יולי ( 1994לשכת העיתונות הממשלתית)

חידת פירמידה
1

דבר תורה לשולחן שבת
התורה שבה ומדגישה בפרשה מספר פעמים את האש הבוערת על
המזבח" :וְ ָה ֵא ׁש ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ּת ַּוקד בּ וֹ ל ֹא ִתכְ ֶ ּבהֵ ...א ׁש ָּת ִמיד ּת ַּוקד ַעל
ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ל ֹא ִתכְ ֶ ּבה ."...את החזרה הזו של התורה על העניין הזה של האש,
שצריך להקפיד שתדלוק תמיד ולא תכבה ,הסבירו חז"ל שיש כאן רמז
לדרך שבה על האדם לשמור את מצוות התורה .אפשר לשמור מצוות
בקרירות ,ובלי חשק והתלהבות .על כך רמזה התורה ואמרה שצריך האדם
להשתדל שהאש של השמחה וההתלהבות בקיום המצוות לא תכבה ,אלא
גם אם האדם מקיים את אותה מצווה הרבה שנים ,שישתדל לעשות זאת
בחום ובהתלהבות ,כשם שאש התמיד יוקדת ובוערת על המזבח תמיד.

! יש לי מושג | הלכה למשה מסיני
ישנן הלכות שאין להן מקור בתורה שבכתב ,או בדרשה כלשהי מהכתובים,
אלא הן עברו במסורת בעל פה לאורך הדורות .הלכות אלה נקראות
"הלכה למשה מסיני" .דוגמאות לכך הן פרטי ההלכות של מצוות תפילין,
מזוזה וספר תורה.

2
3
4
5
 .1חוטם
 .2חומר שרוף
 .3דוקטור
 .4שם של שדה תעופה
 .5עיר בסיני

 4מייסד ועורך :מאיר יעקבסון | מנהל חינוכי ועורך :אבי רט | יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן | בחסות חברת
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