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על המפה
אופירה

אופירה היתה עיר ישראלית בדרום 
חצי האי סיני. ההיאחזות הראשונה, 
אופיר, הוקמה במקום בעקבות המלחמה 
בשנת תשט"ז )1956(, אך 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 )1969-1975(. על מפרץ 
נעמה הסמוך לעיר הוקמו אזור תיירות 
ונופש, שני בתי מלון, טיילת ובית ספר 
שדה. בשנת תשמ"ב )1982( פונתה 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.

)Wikipedia, Ori( מפת האיזור

אופירה

סדר  נזיקין | מסכת עבודה זרה ס"ב- ס"ח
פרשת צו- שבת הגדול

ב'- ח' בניסן )18-24 למרץ(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

ֵיין ֶנֶסְך ֹוֵכר ֶאת ַהּפֹוֵעל ַלֲעבֹוד ּבְ ף ס"ב: ַהּשׂ ּדַ

ֶרק  ֶכת ֲעבֹוָדה ָזָרה - ּפֶ ל ַמּסֶ י ְוָהַאֲחרֹון ׁשֶ ֶרק ַהֲחִמיׁשִ ַדף ֶזה ַמְתִחיל ַהּפֶ ּבְ
ל  ע ְלִפי ַהֲהָלָכה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ֶרק ִנְקּבַ ם ַהּפֶ ֹוֵכר ֶאת ַהּפֹוֵעל". ׁשֵ "ַהּשׂ
ָכרֹו ָאסּור".  ֵיין ֶנֶסְך - ׂשְ ֹוֵכר ֶאת ַהּפֹוֵעל ַלֲעׂשֹות ִעּמֹו ּבְ ָנה: "ַהּשׂ ׁשְ ַהּמִ

ר  ּכַ ׂשְ ּנִ ׁשֶ ְיהּוִדי  ּפֹוֵעל  לֹוַמר:  ּכְ
ֵיין ֶנֶסְך,  ַעל ְיֵדי נֹוְכִרי ַלֲעבֹוָדה ּבְ
ַיִין,  ל  ׁשֶ ָחִבּיֹות  ְלַהֲעִביר  גֹון  ּכְ
ּכֹוֶרת  ל ַמׂשְ ָאסּור ַלּפֹוֵעל ְלַקּבֵ
ַכר  מֹו ֵכן, ִאם ׂשָ ַעל ֲעבֹוָדה זֹו. ּכְ
ֵדי ְלַהֲעִביר  נֹוְכִרי ֲחמֹור ִמיהּוִדי ּכְ
ָעָליו ָחִבּיֹות ֵיין ֶנֶסְך, ָאסּור ְלַבַעל 
ִכירּות. ֶסף ַהּשְׂ ל ֶאת ּכֶ ַהֲחמֹור ְלַקּבֵ

מן התלמוד
 סדר נזיקין,

מסכת עבודה זרה, דף ס"ה

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.

קרא – פסוק
התם – שם
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ָמַדת ֲעבֹוָדה ָזָרה ָכר ַעל ַהׁשְ ַלת ׂשָ ף ס"ג: ַקּבָ ּדַ

ל נֹוְכִרי:  ְמָעה ְקִריָאה ֵמֲחנּות ַיִין ׁשֶ ְרחֹוב ּוְלֶפַתע ִנׁשְ ֲחנֹוְך ָהַלְך ְלתּוּמֹו ּבָ
ה ָיכֹול ָלבֹוא ֶרַגע?". ֲחנֹוְך ִנְכַנס ֶאל ֶהָחנּות, ּוְבָעֶליָה  "ָאדֹון ֲחנֹוְך.. ַאּתָ
ל ֵיין ֶנֶסְך ַוֲאִני רֹוֶצה ְלהֹוִביל  אן ָחִבּיֹות ׁשֶ ַהנֹוְכִרי ָאַמר לֹו: "ֵיׁש ִלי ּכָ
ה מּוָכן ַלֲעזֹור ִלי  ּפֹוְך ֶאת ַהַּיִין. ַאּתָ ּבֹור אֹוָתן ְוִלׁשְ ֵדי ִלׁשְ אֹוָתן ֶלָחֵצר ּכְ
ָרָצה  ׁשֶ עֹות ֲארּוּכֹות, ַאְך ּכְ ַעל ֶהָחנּות ׁשָ ם ְלָך?". ָעַבד ֲחנֹוְך ִעם ּבַ ּלֵ ַוֲאׁשַ
ּקֹות,  ר ּדַ ה ִמְסּפַ ָכרֹו, ָאַמר לֹו ֲחנֹוְך: ַחּכֵ ם לֹו ֶאת ׂשְ ּלֵ ַעל ֶהָחנּות ְלׁשַ ּבַ

יִתי. ָעׂשִ ֶ ֶסף ַעל ַמה ּשׁ ר ִלי ָלַקַחת ּכֶ אֹול ֶאת ָהַרב ִאם מּוּתָ ְרצֹוִני ִלׁשְ ּבִ

ְלמּוד, אּוַלי ָאסּור ְלָך ָלַקַחת  ּתַ קּו ּבַ ּפְ ָסֵפק ֶזה ִהְסּתַ ָהַרב ָאַמר לֹו: ּבְ
ֲהֵרי ֶנֱהֵניָת  ֶסף, ׁשֶ ֶאת ַהּכֶ
י ִאיּלּו הּוא  ֶסְך, ּכִ ִמֵּיין ַהּנֶ
לֹא ָהָיה ַקָּים - לֹא ָהִייָת 
ְלמּוד  ַמְרִויַח, ֲאָבל ַהּתַ
ר ָלַקַחת  ּמּוּתָ ַמְכִריַע ׁשֶ
זֹו,  ה ּכָ עּוּלָ ֶסף ַעל ּפְ ּכֶ
ָרָכה  בֹוא ּבְ ה, ּתָ ְוַאְדַרּבָ
הּוא  ן ׁשֶ ה ּכֵ ַעל ָהעֹוׂשֶ

ְמַמֵעט ֲעבֹוָדה ָזָרה.

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

"אמר רב פפי, איבעי ליה למימרא ליה מהאי 
קרא: "ְּבנֹות ְמָלִכים ְּבִיְּקרֹוֶתיָך ִנְּצָבה ֵׁשַגל ִליִמיְנָך 

ְּבֶכֶתם אֹוִפיר"
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קרב האוויר הראשון 
במלחמת יום כיפור

קרב האוויר הראשון במלחמת יום 
כיפור נערך ביום הכיפורים תשל"ד 
)6.10.1973(, בסמוך לשעה 14:00 
באזור בסיס חיל האוויר שדה אופיר 
שבדרום סיני. בקרב השתתפו שני 
מטוסי F-4 פנטום )"קורנס"( ישראלים, 
ומולם 28 מטוסי 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.

מן ההיסטוריה

מטוס F-4 פנטום )קורנס( של חיל האוויר הישראלי 
)Itayba on he.wikipedia.org(

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת עבודה זרה ס"ד- ס"ו

ָנה ׁשְ ף ס"ה: ִניּגּוֵני ַהּמִ ּדַ

ִריְך  ּצָ ט ָחֵסר ׁשֶ ּפָ ה אֹו ִמׁשְ ְלמּוד ִמיּלָ ּתַ ים מֹוִפיִעים ּבַ ְמקֹומֹות ַרּבִ ּבִ
ָנה. ׁשְ ֵדי ְלָהִבין ֶאת ַהּמִ ִלים אֹוָתם ּכְ ְלַהׁשְ

יַצד  ן, ּכֵ ָרֵאל. ִאם ּכֵ ל ַחְכֵמי ִיׂשְ ָנה ִעם ּכָ ׁשְ יא ָעַרְך ֶאת ַהּמִ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ַרּבִ
ָנה?  ׁשְ ר ְלָהִבין ֶאת ַהּמִ ְלֲעֵדיֶהם ִאי ֶאְפׁשָ ּבִ ִטים ׁשֶ ּפָ ּה ִמׁשְ ֲחֵסִרים ּבָ ֵאַרע ׁשֶ
רּות ְמַעְנֶיֶנת: ָרֵאל" ַמֲעֶלה ֶאְפׁשָ ְפֶאֶרת ִיׂשְ ַעל "ּתִ ָנה ּבַ ׁשְ ֵפרּוׁשֹו ַעל ַהּמִ ּבְ

ָּיִמים ָהֵהם ָהיּו לֹוְמִדים ֶאת  ּבַ יָצה אֹוֵמר ׁשֶ ֶכת ּבֵ ַמּסֶ ְלמּוד ּבְ ַהּתַ
ְך  יָנה ְמיּוֶחֶדת. ֵהם ָעׂשּו ּכָ ָנה ָהְיָתה ַמְנּגִ ִניּגּון, ּוְלָכל ִמׁשְ ָניֹות ּבְ ׁשְ ַהּמִ
ָתב,  ה ְולֹא ִמּתֹוְך ַהּכְ ַעל-ּפֶ ָניֹות ּבְ ׁשְ אֹוָתם ָיִמים ָלְמדּו ֶאת ַהּמִ י ּבְ ּכִ
ֲהֵרי ַקל ִלְזּכֹור ֶאת  ָניֹות, ׁשֶ ׁשְ נּו ֶאת ַהּמִ רֹון ִניּגְ יּכָ ק ֶאת ַהּזִ ּוְכֵדי ְלַחּזֵ
ן אֹותֹו ַיַחד  ה ְלַנּגֵ ָהָיה ָקׁשֶ ט ׁשֶ ּפָ ָנה ִעם ִניּגּון. ָלֵכן, ִאם ָהָיה ִמׁשְ ׁשְ ַהּמִ
ַהֲחָכִמים  ם ָיַדע ׁשֶ ִמיט אֹותֹו. הּוא ּגַ יא ִהׁשְ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ָנה, ַרּבִ ׁשְ ִעם ַהּמִ
ֵהם  ט, ַאֲחֵרי ׁשֶ ּפָ אן ִמׁשְ ִריְך ְלהֹוִסיף ּכָ ּצָ ִאים ָיִבינּו ֵמַעְצָמם ׁשֶ ּדֹורֹות ַהּבָ ּבַ
תּוָבה. ִהיא ּכְ מֹו ׁשֶ ר ְלָהִבין אֹוָתּה ּכְ ִאי ֶאְפׁשָ ָנה ְוִיְראּו ׁשֶ ׁשְ ִיְלְמדּו ֶאת ַהּמִ

ִפים ל ׁשּוּתָ ף ס"ד: ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ ּדַ

ָסִלים  ֲהָכַנת ּפְ ָביו ָעְסקּו ּבַ ים ִמּתֹוׁשָ ַרּבִ ְכָפר ִאיַטְלִקי ׁשֶ ִאיַון ּוֶפֶטר נֹוְלדּו ּבִ
פּות ְוִהְצִליחּו  ׁשּוּתָ ְדלּו ַהְיָלִדים ֵהם ֵהִקימּו ֵעֶסק ּבְ ר ּגָ ֲאׁשֶ ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. ּכַ
ַרת ֲחמֹוִרים  ּכָ ירֹות, ַהׂשְ ָסִלים, ְמִכיַרת ּדִ יּוּוק ּפְ ׁשִ ין ַהֶּיֶתר ֵהם ָעְסקּו ּבְ ְמאֹוד, ּבֵ
ָרֵאל ר' ַאְבָרָהם. ִיׂשְ מֹו ּבְ ֵרא ׁשְ ֵּיר ִאיַון ַוִּיּקָ יֹום ִמן ַהָּיִמים ִהְתּגַ ְועֹוד ָועֹוד. ּבְ

קֹום  פֹו, ְוָאַמר: ְיִדיִדי ַהּטֹוב, ֲאִני עֹוֵזב ֶאת ַהּמָ ָנה ְלֶפֶטר ׁשּוּתָ ר' ַאְבָרָהם ּפָ
ֵני ַהְיִדיִדים  בּו ׁשְ פּות. ִהְתַעּצְ ּוּתָ ָרֵאל, ָעֵלינּו ְלָפֵרק ֶאת ַהּשׁ ְועֹוֶלה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
ק ֶאת ַהֲחָפִצים:  תּו ְוִהְתִחילּו ְלַחּלֵ ְ ֵרָדָתם, ַאְך ַמֵהר ְמאֹוד ֵהם ִהְתַעּשׁ ַעל ּפְ
קּו ֶאת ַהֲחָפִצים ַעד  ְך ֵהם ִחיּלְ ִית ְלָך. ּכָ ִית ִלי, ּבַ ֲחמֹור ִלי, ֲחמֹור ְלָך, ּבַ
ֵהם ַנֲעׂשּו  יָון ׁשֶ ָסִלים. ר' ַאְבָרָהם לֹא ָרָצה ָלַקַחת אֹוָתם – ִמּכֵ יעּו ַלּפְ ִהּגִ ׁשֶ
ח ֶאת  ָעָיה? ֲאִני ֶאּקַ ֶטר ְלר' ַאְבָרָהם: ָמה ַהּבְ ְלצֹוֶרְך ֲעבֹוָדה ָזָרה. ָאַמר ּפֶ
ֵני ֲחמֹוִרים. ר' ַאְבָרָהם ֵמֵאן ְוָאַמר ְלֶפֶטר:  ן ְלָך ׁשְ ָסִלים ּוִבְמקֹוָמם ֶאּתֵ ַהּפְ
ְלמּוד  ּתַ ַדף ֶזה ּבַ י ּבְ מּוָרָתם. ּכִ ן ִלי ְמאּוָמה ּתְ יּתֵ ָסִלים ְוַאל ּתִ ַקח ְלָך ֶאת ַהּפְ
ָסִלים, הּוא ָהָיה  מּוַרת ַהּפְ הּו ּתְ ֶ ִאם הּוא ָהָיה לֹוֵקַח ַמּשׁ לֹוְמִדים ׁשֶ

ָבר ָאסּור. מּוָרָתּה, ְוַהּדָ הּו ּתְ ֶ ל ַמּשׁ י הּוא ִקיּבֵ ֶנֱהֶנה ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה ּכִ

ן יֹומֹו" ִלי ּבֶ ף ס"ו: "ּכְ ּדַ

ל  ֵ ָאסּור ְלַבּשׁ ׁשּוִרים ְלֵכִלים ׁשֶ ִאים ַהּקְ נֹוׂשְ ים ֵאּלּו עֹוְסקֹות ּבְ ַדּפִ ַהּסּוְגיֹות ּבְ
ן יֹומֹו". ִלי "ּבֶ ַמֲאָמר ֶזה ִנְלַמד ַעל ּכְ ִלים. ּבְ יִרים ֶאת ַהּכֵ ֶהם, ְוֵאיְך ַמְכׁשִ ּבָ

ָפנֹות  ּדְ ה ִנְבָלע ּבַ ַעם ַהּזֶ ל, ִנְפָלט ַטַעם ֵמָהאֹוֶכל ְוַהּטַ ֵ ּשׁ ְתּבַ ּמִ ל אֹוֶכל ׁשֶ ּכָ
ְבַלע  ּנִ ַעם ׁשֶ ה ַמֲאָכל ַאֵחר, ַהּטַ יר ַהּזֶ ּסִ לּו ּבַ ְ ר ְיַבּשׁ ֲאׁשֶ יר. ּכַ ל ַהּסִ ׁשֶ
ל  ַ ּבּוּשׁ ל: ִסיר ׁשֶ ֲאָכל ֶהָחָדׁש. ְלָמׁשָ ּמַ ָפנֹות ְוִנְבָלע ּבַ יר יֹוֵצא ֵמַהּדְ ּסִ ּבַ
יר  ר ֲאִפיּלּו ִאם ִניּקּו ֶאת ַהּסִ ׁשֵ ר ּכָ ׂשָ ל ּבֹו ּבָ ֵ ר ְטֵרָפה, ָאסּור ְלַבּשׁ ׂשַ ּבֹו ּבְ
לּו  ְ ר ְיַבּשׁ ֵרף, ְוַכֲאׁשֶ ר ַהּטָ ׂשָ לּוַע ַטַעם ַהּבָ יר ּבָ ָדְפנֹות ַהּסִ ּבְ ֵני ׁשֶ ֵהיֵטב, ִמּפְ
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ף ס"ז: "נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם" ּדַ

ל,  ַ ּבֹו הּוא ּבּוּשׁ יר ׁשֶ ּסִ ל ַמֲאָכל ִנְבָלע ּבַ ַעם ׁשֶ ּטַ ף ַהּקֹוֵדם ָלַמְדנּו ׁשֶ ּדַ ּבַ
לּו ּבֹו ַמֲאָכל ָאסּור. ְ יּשׁ ּבִ ִסיר ׁשֶ ל ּבְ ֵ ְוָלֵכן ָאסּור ְלַבּשׁ

תּוָבה ֲהָלָכה ֲחׁשּוָבה - "נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם". ַדף ֶזה ּכְ ּבְ

ֲאָכל ָהָאסּור הוא  ל ַהּמַ ַעם ׁשֶ ִאם ַהּטַ ּתֹוָרה ָלְמדּו ֲחַז"ל ׁשֶ סּוק ּבַ ִמּפָ
ר  ׂשַ ל, ִאם ִהְכִניסּו ּבְ ל ּבֹו. ְלָמׁשָ ֵ ר ְלַבּשׁ ִלי ֶנֱאָסר ּומּוּתָ גּום, ַאַזי ֵאין ַהּכְ ּפָ
ּול  יר ֵאינֹו ָאסּור ְלִביּשׁ ר, ַהּסִ ׂשָ לּו ֶאת ַהּבָ ְ ְטֵרָפה ְמקּוְלָקל ְלִסיר ּוִביּשׁ
גּום ּוְמקּוְלָקל לֹא ֶנֱאָסר. י ַטַעם ּפָ ר, ּכִ ׁשֵ ל ּבֹו ַמֲאָכל ּכָ ֵ ר ְלַבּשׁ ּומּוּתָ

ר  ָבִרים "לֹא ֹתאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלּגֵ ֵסֶפר ּדְ סּוק ּבְ ת ִמן ַהּפָ ֲהָלָכה זֹו ִנְדֶרׁשֶ
ר ְנֵבָלה ָאסּור  ׂשַ ּבְ ה ַוֲאָכָלּה". ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת ׁשֶ ֶנּנָ ּתְ ָעֶריָך ּתִ ׁשְ ר ּבִ ֲאׁשֶ
ר"  ֵאינֹו ְיהּוִדי )"ּגֵ ר ָלֵתת אֹותו ַלֲאִכיָלה ַרק ְלִמי ׁשֶ א ֶאְפׁשָ ֶלֱאכֹול ֶאּלָ
ר  ׂשָ ר ְנֵבָלה ָאסּור? ַרק ּבָ ׂשַ ְרׁשּו ֲחַז"ל: ַמהּו ּבְ ב(. ּדָ ר ּתֹוׁשָ סּוק הּוא ּגֵ ּפָ ּבַ ׁשֶ
ֵאינֹו  ר ְנֵבָלה ׁשֶ ׂשַ ר ָלֵתת ְלנֹוְכִרי, ַאְך ּבְ ֶאְפׁשָ ר ֶלֱאכֹול אֹותֹו, ׁשֶ ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ָראּוי ַלֲאִכיָלה - ֵאינֹו ָאסּור.

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 101. נבו 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.
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ָכר ֵ ָחִבית ַהּשׁ ר ּבְ ף ס"ח: ַעְכּבָ ּדַ

ָכר - ל ׁשֵ ַפל ְלתֹוך ָחִבית ׁשֶ ּנָ ר ׁשֶ ל ַעְכּבָ ִמְקֶרה ׁשֶ ין ּבְ ַמה ַהּדִ

ָחִבית? ּבֶ ָכר ׁשֶ ֵ ּתֹות ֶאת ַהּשׁ ר ִלׁשְ ַהִאם מּוּתָ

ּתּו  ר ִמן ֶהָחִבית ְוִיׁשְ ָעָיה? יֹוִציאּו  ֶאת ָהַעְכּבָ ן לֹוַמר -  ָמה ַהּבְ ִלְכאֹוָרה ִניּתַ
ְלמּוד  ר, ָהרא"ׁש, ְוָלֵכן ַהּתַ נּו ָאׁשֵ ם ַרּבֵ ה ּגַ ָ ֵאָלה זֹו ִהְתַקּשׁ ׁשְ ָכר. ּבִ ֵ ֶאת ַהּשׁ
הּוא ָנַפל ְלתֹוְך  ר ַרק יֹום ַאֲחֵרי ׁשֶ יּלּו ֶאת ָהַעְכּבָ ּגִ ר ַעל ִמְקֶרה ׁשֶ ְמַדּבֵ
ָלְפפֹון  ּמְ ִפי ׁשֶ ֶקה, ּכְ ׁשְ ּמַ ׁש ּבַ ר ִנְכּבַ ְך ָהַעְכּבָ ל ּכָ עֹות ַרּבֹות ּכָ ׁשָ ֶהָחִבית. ּבְ
ָכר  ֵ ִמְקֶרה ֶזה ֵיׁש ָלדּון ַהִאם ַהּשׁ ִים. ּבְ ַמִים מֹוִציא ַטַעם ֶאל ַהּמַ ׁש ּבְ ְכּבַ ּנִ ׁשֶ
ִתָּיה. ׁשְ ָכר ָאסּור ּבִ ֵ ָאֵכן ַהּשׁ ַסק ׁשֶ ר. ַרב ּפָ י ִנְכַנס ּבֹו ַטַעם ֵמָהַעְכּבָ ֶנֱאַסר ּכִ

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

ר. ׁשֵ ר ַהּכָ ׂשָ ֵרָפה ְלתֹוְך ַהּבָ ר ֵיֵצא ַטַעם ַהּטְ ׁשֵ ר ַהּכָ ׂשָ ֶאת ַהּבָ

לּו ּבֹו.  ְ יּשׁ ְּיָמָמה ָהַאֲחרֹוָנה ּבִ ּבַ ן יֹומֹו" - ִסיר ׁשֶ ִלי ּבֶ ה ָנִבין ַמהּו "ּכְ ַעּתָ
ְך  ׁש. ַאַחר ּכָ יר ֲעַדִין מּוְרּגָ ּסִ ְבַלע ּבַ ּנִ ַעם ׁשֶ ּול ַהּטַ יּשׁ תֹוְך ַהְיָמָמה ֵמַהּבִ ּבְ
גּום ּוְמקּוְלָקל,  ְבַלע ּבֹו ּפָ ּנִ ַעם ׁשֶ ן יֹומֹו" ְוַהּטַ ֵאינֹו ּבֶ ה "ׁשֶ יר ְמכּוּנֶ ַהּסִ

ל ּבֹו. ֵ ּלֹא ְלַבּשׁ ְזרּו ׁשֶ ל ּבֹו, ַאְך ֲחַז"ל ּגָ ֵ ר ְלַבּשׁ ְוָלֵכן ִמן ַהּתֹוָרה מּוּתָ

ַדף ֶזה אֹוֵמר,  ְלמּוד ּבְ ר. ַהּתַ ימּו ֵלב - ַרק ַטַעם ָאסּור, ַאְך ֵריַח מּוּתָ ׂשִ
א  ּנּור ֶאּלָ ָדְפנֹות ַהּתַ ְבִלין לֹא ָנַגע ּבְ ְבִלין ָאסּור, ְוַהּתַ ּנּור ּתַ ּתַ ִאם ָאפּו ּבַ ׁשֶ

ַתּנּור ֶזה. ֵהִפיץ ּבֹו ֶאת ֵריחֹו - ֵאין ִאיּסּור ֶלֱאפֹות ּבְ
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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

התורה שבה ומדגישה בפרשה מספר פעמים את האש הבוערת על 
ִמיד ּתּוַקד ַעל  ה... ֵאׁש ּתָ ַח ּתּוַקד ּבֹו לֹא ִתְכּבֶ ְזּבֵ המזבח: "ְוָהֵאׁש ַעל ַהּמִ
ה...". את החזרה הזו של התורה על העניין הזה של האש,  ַח לֹא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ַהּמִ
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.

ן יֹומֹו", ומה דינו?  ִלי ּבֶ מהו "ּכְ א. 

מה פירוש הביטוי "נֹוֵתן ַטַעם  ב. 
ִלְפָגם" ואיך הוא קשור לדיני 

כשרות?

דבר תורה לשולחן שבת

70

1994/תשנ״ה
הסכם השלום עם ירדן

הסכם השלום בין ישראל לירדן נחתם בכ"א חשוון תשנ"ה 
)26.10.1994( לאחר 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 
ו  מ ת ח ו  , ת ל י א ל
עליו ראש ממשלת 
רבין  יצחק  ישראל 
וראש ממשלת ירדן 

אל-מג'אלי. 

ה
שנ״

ת
/1994

שנה למדינת ישראל

יצחק רבין לצד המלך חוסיין ונשיא ארצות הברית ביל קלינטון על 
מדשאות הבית הלבן, החתימה על הסכם השלום בין ישראל לירדן, 

יולי 1994 )לשכת העיתונות הממשלתית(

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.

יש לי מושג | הלכה למשה מסיני !

*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.

1. חוטם
2. חומר שרוף

3. דוקטור
4. שם של שדה תעופה

5. עיר בסיני


