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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

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

חג פסח כשר ושמח

דַּ ף ס"טַ ׁ :שּיָ ָירת ַה ְ ּג ַמ ִּלים וְ ַהּיַ יִ ן
לְ ִא ׁיש ָה ֲע ָס ִקים ַהנ ֹוכְ ִרי ָהיָה ֵע ֶסק מ ְּוצלָ ח
לְ הוֹ ָבלַ ת ַמ ּ ָ ׂ
שאוֹ ת ַעל ַ ּג ֵ ּבי ְ ּג ַמ ִּליםָ .היּו לוֹ
ְ ּג ַמ ִּלים ֲחסוֹ נִ ים וַ ֲחזָ ִקים ׁ ֶש ָ ּג ְמאּו ֶמ ְר ָחק
ַרב ְ ּבכָ ל יוֹםּ ְ .ב ַא ַחד ַה ִּיָמים סו ֵֹחר ַייִן ְיה ִּודי
ָׂ
שכַ ר ֶאת ִא ׁיש ָה ֲע ָס ִקים ַה ֶּזה ׁ ֶשּיוֹ ִביל
ֲעבּור ֹו ָח ִבּיוֹת ַייִן ֵמ ִעיר לְ ִעירַּ .כ ֲא ׁ ֶשר ִה ִ ּגיעּו
ֶה ָח ִבּיוֹת לִ ְמקו ָֹמןּ ִ ,ב ֵ ּיק ׁש סו ֵֹחר ַהּיַ יִן לִ ְמכּ ֹר
ּולם ָא ְמרּו לוֹ ֶאת אוֹ ָת ּה ְּת ׁש ָּובה:
ֶאת ְסחוֹ ָרתוֹ לַ ֲחנּוּיוֹ ת ַהּיַ יִ ן ׁ ֶש ָ ּב ִעירַ ,א ְך כּ ָ ּ
"אינֶ נּ ּו ַמכְ נִ ִיסים לֶ ָחנּות ְמא ָּומה ְ ּבלִ י לְ ַק ֵ ּבל ִא ּׁישּור ֵמ ָה ַרב".
ֵ
"ה ִאם ִה ׁ ְש ַ ּג ְח ָּת ָּכל
ָה ַרב ִק ֵ ּ
וְש ַאל אוֹתוַֹ :
יבל ֶאת ַה ּס ֵוֹחר ְ ּב ֵס ֶבר ּ ָפנִ ים יָפוֹת ׁ ָ
ַהדֶּ ֶר ְך ַעל ָה ַע ְר ִבּיִ ים ַה ּפוֹ ֲעלִ יםַ ,מנְ ִהיגֵ י ַה ְ ּג ַמ ִּליםֶ ׁ ,ש ֵהם ל ֹא נָ גְ עּו ַ ּבּיַ יִ ן?".
 "וַדַּ איְּ ,כבוֹ ד ָה ַרב ,נָ ַס ְע ִּתי ִא ָּיתם ְ ּב ַע ְצ ִמי ַעל ַא ַחד ַה ְ ּג ַמ ִּלים"."א ָבל יֵ ׁש לִ י עוֹ ד דָּ ָבר ָק ָטן לְ ָב ֵררַ :ה ָ ּג ָמל
 ִ"אם ָּכ ְךְ ,מצּוּיָ ן"ָ ,א ַמר ָה ַרבֲ ,
ָ
ׁ ֶש ְּלך ָהיָ ה ָקרוֹב ֶאל ׁ ַשּיֶ ֶרת ֶה ָח ִבּיוֹ ת ,אוֹ ָרחוֹ ק?".
"קרוֹ ב ְמאוֹד"ְּ ,כבוֹ ד ָה ַרב.
 ָ"אילּ ּו ָהיִ ָית ִמ ְת ַר ֵחק ֵמ ֶהםֵ ,הם ְּכ ָבר
 ִ"אם ָּכ ְך ַהּיַ יִ ן ָּכ ׁ ֵשר"ָ ,א ַמר ָה ַרבִ .
ל ֹא ָהיּו ּפוֹ ֲח ִדים לָ גַ ַעת ַ ּבּיַ יִ ן וְ ָהיָ ה ָאסּור לִ ׁ ְש ּתוֹ ת אוֹ תוֹ ".

מּולה ַר ָ ּב ִתי
דַּ ף ע'ֲ :ה ָ ּ
וֹמה
ְ ּב ַביִ ת ֶא ָחד ֶ ּבן ׁ ְש ֵּתי קוֹמוֹ ת ִה ְתגּ ְוֹררּו יְ ה ִּודי וְ נוֹ כְ ִריַ .הּיְ ה ִּודי ִה ְתגּ ֵוֹרר ַ ּב ּק ָ
וֹמה ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה .יוֹם ֶא ָחד נִ ׁ ְש ְמעּו
ָה ֶעלְ יוֹ נָ ה ׁ ֶשל ַה ַ ּביִת ַוְהנוֹ כְ ִרי ִה ְתגּ ֵוֹרר ַ ּב ּק ָ
קוֹ לוֹ ת ׁ ֶשל ִּתגְ ָרה ְּומ ִר ָיבה ִמן ָה ְרחוֹ בְּ ׁ ,ושנֵ ֶיהם יָ ְצאּו ַהח ָּוצה ְ ּב ֶב ָהלָ ה ִמן
ַה ַ ּביִ ת ְּכ ֵדי לִ ְראוֹ ת ָמה ֵא ַרעַ .א ֲח ֵרי ׁ ֶש ָר ָאה ַהּיְ ה ִּודי ָמה ֵא ַרע הּוא ָחזַ ר ֶאל
ילה ׁ ֶש ַהדֶּ לֶ ת נְ עּולָ ה .הּוא דָּ ַפק ַקלּ וֹ ת
ַה ַ ּביִ ת ,נִ ָּ
יסה לִ ְפ ּתוֹ ַח ֶאת ַהּיָ ִדית וְגִ ָ ּ
ְ
וְ ִה ֵ ּנה ׁש ָּּותפוֹ ַהנוֹ כְ ִרי לַ דִּ ָירה ּ ָפ ַתח לוֹ ֶאת ַהדֶּ לֶ ת ְּכ ׁ ֶש ִחּיּוך ָר ָחב ַעל ּ ָפנָ יו.
ַה ּׁש ָּּותף לַ דִּ ָירה ִחּיֵ ְך ַא ְך ַהּיְ ה ִּודי ָהיָ ה ָעצּובָ .היְ ָתה לוֹ ָח ִבית יַ יִ ן ַ ּב ּקוֹ ָמה
ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ַ ּבדִּ ָירהֶ .ה ָח ִבית ַהזּוֹ ָע ְמ ָדה ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ הּוא יָ כוֹ ל ָהיָ ה לִ ְראוֹ ת
ְ
וֹמה ַה ּׁ ְשנִ ּיָ ה ,וְכָ ך הּוא ל ֹא ָח ׁ ַש ׁש ׁ ֶש ַהנוֹ כְ ִרי ַ ּיִגע ַ ּבּיַ יִןִּ ,כי ַהנוֹ כְ ִרי
אוֹת ּה ִמן ַה ּק ָ
ָ
ַיָדע ׁ ֶש ָּכל ֶרגַ ע יָ כוֹ ל ַהּיְ ה ִּודי לִ ְראוֹ ת אוֹ תוֹ ֲ .א ָבל ַעכְ ׁ ָשיו נָ ַעל ַהנוֹ כְ ִרי ֶאת
אוֹמר ׁ ֶש ֵּכןִּ ,כי
ַהדֶּ לֶ ת ְּכ ׁ ֶשהּוא ל ֹא ָהיָ ה ַ ּב ַ ּביִ ת ַ -ה ִאם ַהּיַ יִ ן ָּכ ׁ ֵשר? ַה ַּתלְ מּוד ֵ
יִ ָּתכֵ ן ׁ ֶש ִּמ ּ ְפנֵ י ַה ֶ ּב ָהלָ ה ל ֹא ִה ְב ִחין ַהנוֹ כְ ִרי ִאם ׁש ָּּותפוֹ ַהּיְ ה ִּודי ָחזַ ר לַ דִּ ָירה,
וְ הּוא ָח ׁ ַשב ׁ ֶש ַהּיְ ה ִּודי ְּכ ָבר ַ ּבדִּ ָירה ,לְ ַמ ְעלָ ה ,וְ הּוא ל ֹא נָ גַ ע ַ ּבּיַ יִ ן.
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מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת עבודה זרה ,דף ע'
"בולשת שנכנסה לעיר ,בשעת שלום – חביות
פתוחות אסורות ,סתומות מותרות; בשעת מלחמה –
אלו ואלו מותרות ,לפי שאין פנאי לנסך"
אלימי – חזק ,חמור
שאני – שונה

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.

מן ההיסטוריה
פיצוץ בית הבולשת
הבריטית בחיפה
בשנת תש"ז ( ,)1947בעקבות גירוש
ספינות מעפילים מהארץ בידי הבריטים,
החליט האצ"ל לפגוע בבניין הבולשת
הבריטית שעמד ברחוב המלכים בחיפה
(כיום דרך העצמאות  .)82עמיחי 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  5:30נעצרה המשאית ליד בניין
הבולשת ,הנהג משך בידית והפצצה
הושלכה מעל הגדר .הפיצוץ האדיר גרם
להרס רב בקומות התחתונות של הבניין,
 11אנשים נהרגו
ו 53-נפצעו .הנהג
ונוסעי המשאית
הצליחו להימלט.
המשאית ועליה המתקן ופצצת החבית1947 ,
()Wikipedia
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בס"ד

סדר נזיקין | מסכת עבודה זרה ע"א -ע"ב

דַּ ף ע"א :אוֹ ָצרוֹ ת ַה ְצ ִריף ַהיָ ּ ׁ ָשן
ֲחנוֹך ָהיָה סו ֵֹחר ְממ ָ ּּולח ׁ ֶש ִה ְת ַמ ָחה ְ ּב ִע ְס ָקאוֹת ְמי ָּוחדוֹת .לְ ָמ ׁ ָשל ,הּוא ָהיָה
קוֹ נֶ ה ְּתכּולָ ה ׁ ֶשל ַ ּביִת ׁ ָשלֵ םּ ְ ,בלִ י לְ ִה ְת ַמ ֵ ּק ַח ִעם ַה ּמוֹ כְ ִרים ַעל ָּכל ּ ָפ ִריט.
יע לוֹ נוֹ כְ ִרי לִ ְקנוֹ ת ְצ ִריף יָ ׁ ָשן ׁ ֶש ָע ַמד מּוזְ נָ ח ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת
יוֹ ם ֶא ָחד ִה ִ ּצ ַ
"מ ִציאוֹ ת"ֲ .חנוֹ ך ֵ ּב ֵרר ֵהיכָ ן ׁ ֶש ֵ ּב ֵרר וְ ֵה ִבין ִּכי אוֹ ָצרוֹ ת
ְּובתוֹ כוֹ ָּכל ִמינֵ י ְ
ַר ִ ּבים ְטמּונִ ים ַ ּב ְ ּצ ִריף ,וְ הּוא ִמ ֵיהר לַ ְח ּתוֹ ם ַעל חוֹ זֵ ה ְמכִ ָירה ִעם ַהנוֹ כְ ִרי.
יבל ֶאת ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח ,נִ כְ נַ ס וְ ִה ְת ִחיל לְ ַפ ׁ ְש ּ ֵפ ׁש ָ ּב ֲארוֹ נוֹ ת ַּוב ְּמגֵ רוֹ ת,
ֲחנוֹ ך ִק ֵ ּ
בוֹדה זָ ָרה ְ ּב ַא ַחד ַה ַּמדָּ ִפים.
ּולְ ֶח ְר ָדתוֹ ָר ָאה ּ ֶפ ֶסל ׁ ֶשל ֲע ָ
ָ
"תנ ַּוח דַּ ְע ְּתך ּ ְ ,ב ׁ ִשיעּור ַהדַּ ף
ֲחנוֹ ך ִטלְ ֵפן ִמּיָ ד ֶאל ָה ַרב ׁ ֶשלּ וָֹ ,וְה ַרב ָא ַמרָּ :
בוֹדה ַה ָּז ָרה ,זֶ ה ֶמ ַקח ָטעּותִּ ,כי ָ ּברּור
ַה ִ
ּיוֹמי ִּתלְ ַמד ׁ ֶשלּ ֹא ָקנִ ָית ֶאת ָה ֲע ָ
בוֹדה זָ ָרה".
ֵמ ֵאלָ יו ׁ ֶשּיְ ה ִּודי ל ֹא רוֹ ֶצה לִ ְקנוֹ ת ֲע ָ
ילם לַ ּמוֹ כֵ רָ ,אסּור לוֹ לְ ַה ֲחזִ יר ֶאת
ַעל ּ ִפי ַה ַּתלְ מּודִ ,אם ַה ּקוֹ נֶ ה ְּכ ָבר ׁ ִש ֵ ּ
בוֹדה זָ ָרה ֶא ָ ּלא יִ ַ ּקח אוֹ ָת ּה ֵאלָ יו וְ יַ ׁ ְש ִמיד אוֹ ָת ּהִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִמי ׁ ֶשּיִ ְר ֶאה
ָה ֲע ָ
ׁ ֶש ַה ּמוֹ כֵ ר ַמ ֲחזִ יר לַ ּקוֹ נֶ ה ֶאת ַה ֶּכ ֶסף וְ ַה ּקוֹ נֶ ה ַמ ֲחזִ יר לוֹ ֶאת ָה ֲעבוֹ ָדה
בוֹדה זָ ָרה.
ַה ָּז ָרהָ ,עלּול לַ ֲח ׁשוֹ ב ׁ ֶש ַהיְ ה ִּודי ָמכַ ר לַ נוֹ כְ ִרי ֲע ָ

טּומ ַאת ַה ׁ ּ ֶש ֶמן ׁ ֶש ֶ ּב ָח ִבית
דַּ ף ע"בְ :
רוֹצצּו
רוֹשת לְ ׁ ֶש ֶמן ִה ְת ְ
ְ ּב ֵבית ַה ֲח ׁ ֶ
לוֹח
ַה ּפ ֲ
וֹעלִ ים ְ ּב ַקדַּ ְח ָּתנּותִ .מ ׁ ְש ַ
ְ
ָ ּגדוֹ ל ָצ ִריך לָ ֵצאת ַהּיוֹ ם לְ ִעיר
חוֹקהּ .פ ֵוֹעל ָמסּור ָא ַחז ְ ּביָ דוֹ
ְר ָ
ַמ ְפ ֵּת ַח ִצינּוֹרוֹת ָ ּגדוֹל ָּופ ַתח ֶאת
ַה ֶ ּב ֶרז ׁ ֶשל ָח ִבית ָה ֲענָ ק ִּומּיָ ד
נִ ׁ ְש ַמע קוֹלוֹ ׁ ֶשל ַה ּׁ ֶש ֶמן ַה ִ ּנ ׁ ְש ּ ָפ ְך
יכל ַה ָ ּגדוֹל
ִמן ֶה ָח ִבית ֶאל ַה ֵּמ ָ
ּ
ׁ
ׂ
מ
ש
נ
ש
א
יצ ָבה ַּת ַחת ֶה ָח ִביתּ ַ .ב ַעל ָה ֲעגָ לָ ה ֶה ֱאכִ יל
ּ
ׁ ֶש ָע ַמד ַעל ֶעגְ לַ ת ַה ַּ ָ
ֶ ִ ְּ
ֵ ּבינְ ַתיִם ֶאת ס ָּוסיו ַ ּב ּ ַפ ַעם ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה לִ ְפנֵ י ַה ְ ּנ ִס ָיעה ָה ֲאר ָּּוכהְּ ,כ ׁ ֶש ְּל ֶפ ַתע
"סגוֹר ְ ּב ַב ָ ּק ׁ ָשה ֶאת ַה ֶ ּב ֶרז.
וְהוֹרה לַ ּפ ֵוֹעלְ :
ִה ִ ּג ַיע ַמ ׁ ְש ִ ּג ַיח ַה ַּכ ׁ ְשרּות ְ ּב ִר ָיצהָ ,
הוֹבלְ ָּת ָ ּב ּה לִ ְפנֵ י כֵ ן?"
ַה ֵּמיכָ לִ ית ַהזּוֹ ל ֹא ָע ְב ָרה ֶאת ַה ְ ּב ִד ָיקה ׁ ֶש ִּליַ .מה ַ
הוֹביל ָ ּב ּה ׁ ֶש ֶמן ָט ֵמא.
הּוא ׁ ָש ַאל ֶאת ַ ּב ַעל ָה ֲעגָ לָ הַ ,וְה ָ ּלה ָ
הוֹדה ִּכי הּוא ִ
הוֹרים ִוְה ְק ּ ִפידּו
ָהיָה זֶ ה ַ ּב ְּתק ָּופה ׁ ֶש ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָהיָה ַקּיָם ַוְהכּ ֹל ָהיּו ְט ִ
"כבוֹד ַה ַּמ ׁ ְש ִ ּג ַיחֲ ,אנִ י ֵמ ִבין
בוֹהלְּ :
הוֹריםַ .ה ּפ ֵוֹעל ָהיָה ְמ ָ
ׁ ֶש ַה ַּמ ֲאכָ לִ ים ְיִהיּו ְט ִ
ׁ ֶש ַה ּׁ ֶש ֶמן ׁ ֶש ְּכ ָבר נִ כְ נַ ס לַ ֵּמיכָ לִ ית ָ -ט ֵמאִּ ,כי הּוא ִה ְת ָע ֵרב ִעם ׁ ֶש ֶמן ָט ֵמא,
נּוֹתר ֶ ּב ָח ִבית?".
ֲא ָבל ַמה ְּלגַ ֵ ּבי ַה ּׁ ֶש ֶמן ׁ ֶש ַ
"ה ּׁ ֶש ֶמן ׁ ֶש ֶ ּב ָח ִבית ָהיָה
 ָ"מה ַה ְ ּב ָעיָה?"ָ ׁ ,ש ַאל ַה ַּמ ׁ ְש ִ ּג ַיחַ ,וְה ּפ ֵוֹעל ֵה ׁ ִשיבַ :
ְ
יָשיר ֵמ ֶה ָח ִבית ׁ ֶש ָ ּנגַ ע ַ ּב ּׁ ֶש ֶמן
ְמח ָ ּּובר ִעם ַה ּׁ ֶש ֶמן ׁ ֶש ַ ּב ֵּמיכָ לִ ית ִּכי נִ ׁ ְש ּ ַפך זֶ ֶרם ׁ ִ
ׁ ֶשל ַה ֵּמיכָ לִ ית".
"א ָבל ַה ַּתלְ מּוד ְ ּב ַדף זֶ ה ְמלַ ְּמ ֵדנּו
 ֶ"יָפה ׁ ָש ַאלְ ָּת"ָ ,א ַמר ַמ ׁ ְש ִ ּג ַיח ַה ַּכ ׁ ְשרּותֲ ,
טּומ ָאה וְ ל ֹא לְ ָט ֳה ָרה" .סּוג ָּכזֶ ה ׁ ֶשל ִחיבּ ּור
יצוֹ ק ֵ -אינוֹ ִחיבּ ּור ל ֹא לְ ְ
"נִ ּ
ֵאינוֹ ְמ ַט ֵּמא.

2

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
(  )1946צורף למפקדת האצ"ל
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
לעיר העתיקה .עם הקמת ממשלת
הליכוד בתשל"ז ( )1977מינה אותו ראש
הממשלה בגין ליועץ
ראש הממשלה לענייני
טרור ,אולם מספר
חודשים לאחר מכן נהרג
בתאונת דרכים יחד עם
ציפורה אשתו.
עמיחי פאגלין ()Wikipedia

בס"ד
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דַּ ף ע"גַ :ר ִ ּבי יִ ְר ְמיָ ה
ַר ִ ּבי ְיִר ְמיָה נוֹ לַ ד ְ ּב ָב ֶבלִּ ,וב ְצ ִעירּותוֹ ָעלָ ה לִ לְ מוֹד ּת ָוֹרה ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ּ ִפי
ַרבִּ י זֵ ָיראַ ,רבִּ י ַאבָּ הּו וְ ַרבִּ י ִחּיָ יא בַּ ר ַאבָּ א .לְ ַא ַחר ׁ ָשנִ ים ֲארּוכּ וֹת ׁ ֶש ּׁ ָש ַקד ַעל
ַה ּת ָוֹרה ָוְע ַמל ָ ּב ּהִ ,ה ְת ַ ּגדֵּ ל וְנִ ְהיָה ר ׁ
יְש ַיבת ְט ֶב ְריָה וְגַ ם ְ ּב ָב ֶבל ׁ ָש ְמעּו ַעל
ֹאש ׁ ִ
ר ׁ
קוֹב ַע ִּכי בְּ ָכל ָמקוֹ ם בַּ ַּתלְ מּוד ַהבַּ ְבלִ י
ֹאש ַה ׁ ִ
יְש ָיבה ַהדָּ גּולַ ,עד ׁ ֶש ַה ַּתלְ מּוד ֵ
"מ ֲע ָר ָבא"  -בְּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ -ה ַ ּכּוָ נָ ה
ׁ ֶש ּמ ֵ
ּובאת בּ וֹ ֲהלָ ָכה ׁ ֶש ֶּנ ֶא ְמ ָרה בְּ ַ
נוֹד ָעה ָ ּב ַר ִ ּבים ,לְ ָמ ׁ ָשל,
בוֹדת ַה ְּת ִפ ָ ּ
לַ ֲהלָ ָכה ׁ ֶש ָא ַמר ַרבִּ י יִ ְר ְמיָ הֲ .ע ַ
ילה ׁ ֶשלּ וֹ ְ
מוֹתי
מוֹדים ָהיָה ִמ ׁ ְש ַּת ֲחוֶה ְ ּבכָ ל גּּופוֹ לְ ַקּיֵם ֶאת ַה ּ ָפסּוק ָּ
ִ ּב ְת ִפ ַ ּלת ִ
"כל ַע ְצ ַ
ֹאמ ְרנָ ה" .לִ ְפנֵ י ּ ְפ ִט ָירתוֹ ִציּוָה ַר ִ ּבי ְיִר ְמיָה לְ ַהלְ ִ ּב ׁישוֹ ְ ּב ַתכְ ִריכִ ים לְ ָבנִ ים לְ ַא ַחר
ּת ַ
ׁ ֶש ּ ָּיִפ ֵטר ִמן ָהעוֹ לָ ם ,וְלִ לְ בּ ׁוֹש נַ ֲעלַ יִם ְ ּב ַרגְ לָ יו וְלָ ֵתת ַמ ֵ ּקל ְ ּב ָיָדיוְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ַּכ ֲא ׁ ֶשר
יָבוֹא ַה ָּמ ׁ ִש ַיח הּוא ְיִהיֶה מּוכָ ן לָ קּום ִמן ַה ֶ ּק ֶבר וְלָ ֵצאת לַ דֶּ ֶר ְך לְ ל ֹא ִעיכּ ִּובים.

דַּ ף ע"דַ :מ ֲאכָ לִ ים ׁ ֶש ֵאינָ ם ְ ּב ֵטלִ ים ְ ּברוֹ ב
יס ִּורים ׁ ֶשּיֵ ׁש לָ ֶהם דִּ ין ְמי ָּוחד וְ ׁשוֹ נֶ ה ִמ ָּכל סּוגֵ י
ְ ּב ַדף זֶ ה מוֹ נֶ ה ַה ַּתלְ מּוד ִא ּ
יס ִּוריםּ ַ .ב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמ ִּורים?
ָה ִא ּ
ְּכ ִפי ׁ ֶש ְּכ ָבר לָ ַמ ְדנּו ,דְּ ַבר ַמ ֲא ָכל ָאסּור ׁ ֶש ִה ְת ָע ֵרב בְּ ַמ ֲא ָכל ָ ּכ ׁ ֵשר ִ -אם
מּותר לֶ ֱאכוֹ ל
ַה ַּמ ֲאכָ ל ַה ָ ּכ ׁ ֵשר הּוא יוֹ ֵתר ִמ ּ ִפי ׁ ִש ּׁ ִ
ישים ֵמ ַה ַּמ ֲאכָ ל ָה ָאסּורָּ ,
יס ֵּורי ֲהנָ ָאה ׁ ֶש ֲחזַ "ל
ימה ׁ ֶשל ִא ּ
ֶאת ָ ּכל ַה ַּת ֲערוֹ ֶבתַ .ה ַּתלְ מּוד מוֹ נֶ ה ְר ׁ ִש ָ
ְ
ִּת ְּיקנּו ׁ ֶש ֵאינָ ם ְ ּב ֵטלִ יםִ ,וְאם ֵהם נָ ְפלּו לְ תוֹ ך דָּ ָבר מ ָּּותר ַ -הכּ ֹל ָאסּור:
בוֹדה זָ ָרהּ ְ ,ב ֵה ָמה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ָק ְר ָ ּבן ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ֲח ָטה ָ ּב ֲעזָ ָרה
יֵ ין נֶ ֶס ְךֵ ,ח ֶפץ ׁ ֶשל ֲע ָ
יס ִּורים ֲא ָח ִדים .ח ְּומ ָרה זוֹ ַקּיֶ ֶמת ַרק ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַה ַּמ ֲאכָ ל ׁ ֶש ִה ְת ָע ֵרב
וְ עוֹד ִא ּ
ׁ
ׁ
ׁ
הּוא ָח ׁשּובּ ִ .בלְ שוֹן ַה ַּתלְ מּוד ַמ ֲאכָ ל ָחשּוב ְמכּו ֶ ּנה "דָּ ָבר ֶש ְ ּב ִמנְ יָ ן"  -דָּ ָבר
ׁ ֶש ְרגִ ילִ ים לִ ְמנוֹ ת וְ לִ ְס ּפוֹ ר ִמ ּ ְפנֵ י ֲח ׁ ִשיבּותוֹ ַ .מ ֲאכָ ל ָּכזֶ ה ֵאינוֹ ָ ּב ֵטל ֲא ִפילּ ּו
יס ֵּורי ַה ֲהנָ ָאה ׁ ֶשמוֹ נֶ ה ַה ַּתלְ מּוד.
ְ ּברוֹ ב ָ ּגדוֹל ְמאוֹדִ ,אם הּוא ֶא ָחד ֵמ ִא ּ

דַּ ף ע"הְ :ט ִבילַ ת ֵ ּכלִ ים
לוֹמ ִדים ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך לִ ְטבּ וֹ ל ְּכלִ י ׁ ֶש ִ ּנ ְקנָ ה ִמנוֹ כְ ִרי.
ְ ּב ַדף זֶ ה ְ
ישל בּ וֹ ַמ ֲאכָ ל ָאסּורֶ ,א ָ ּלא ִ ּבכְ לִ י ָח ָד ׁש לְ גַ ְמ ֵרי
ֵאין ַה ַּכּוָנָ ה ִ ּבכְ לִ י ׁ ֶשנוֹ כְ ִרי ִ ּב ּׁ ֵ
 ִמ ְצוָ ה לִ ְטבּ וֹל ֶאת ַה ְּכלִ י לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ִּמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים בּ וֹ .ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ ים כּ ְוֹת ִבים ׁ ֶש ֲהלָ ָכה זוֹ ִהיא ְ ּ
"גזֵ ַרת ֶמלֶ ְך"; ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶשנוֹ כְ ִרי ַה ְמ ַב ֵ ּק ׁש
ְ
לְ ִה ְת ַ ּגּיֵר וְלַ ֲעבוֹר ֵמא ָּּומה נוֹ כְ ִרית לְ ַעם יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ָצ ִריך לִ ְטבּ וֹל ְ ּב ִמ ְקוֶה ׁ ֶש ּׁיֶש
עוֹבר ִמ ַ ּב ֲעלּות ׁ ֶשל נוֹ כְ ִרי לְ ַב ֲעלּות
בּ וֹ ַא ְר ָ ּב ִעים ְס ָאה ַמיִםָּ ,כ ְך ַ ּגם ְּכלִ י ָה ֵ
ׁ ֶשל יְ ה ִּודי ָצ ִר ְיך לִ ְטבּ וֹל ְ ּב ִמ ְקוֶה ַמיִם ׁ ֶשל ַא ְר ָ ּב ִעים ְס ָאהֲ .הלָ כָ ה זוֹ דּ ֵוֹר ׁש
ַה ַּתלְ מּוד ִמן ַה ּ ָפסּוק ְ ּב ֵס ֶפר ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר לִ ְבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל לְ ַא ַחר ִמלְ ֶח ֶמת
"כל דָּ ָבר ֲא ׁ ֶשר יָ בֹא ָב ֵא ׁש ַּת ֲע ִבירּו ָב ֵא ׁש ָוְט ֵהר"ַ .ה ּ ָפסּוק ְמ ַצּוֶה ֶאת
ִמ ְדיָן ָּ -
ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל לְ ַהגְ ִעיל ָ ּב ֵא ׁש ֵּכלִ ים ׁ ֶש ֵהם לָ ְקחּו ְּכ ׁ ָשלָ ל ִמ ִּמלְ ֶח ֶמת ִמ ְדיָן.
יּות ֶרת" :וְ ָט ֵהר"ֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ִמ ָּכל ַה ּ ְפס ִּוקים ׁ ֶשעו ְֹס ִקים
יֶשנָ ּה ִמ ָ ּ
ְ ּב ָפסּוק זֶ ה ׁ ְ
ילה ְמ ֶּ
הוֹרים
ְ ּב ִענְ יָן זֶ ה ְּכ ָבר יָ ד ַּוע ׁ ֶש ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ֲּיַע ִבירּו ֶאת ַה ֵּכלִ ים ָ ּב ֵא ׁש ֵהם ְיִהיּו ְט ִ
אוֹתנּו ַעל סּוג ָט ֳה ָרה
ּומ ָּּות ִרים לְ ׁ ִש ּימ ּׁושִ .מ ָּכאן דָּ ְר ׁשּו ֲחזַ "ל ׁ ֶש ַה ּ ָפסּוק ְמלַ ֵּמד ָ
נוֹסף ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְיך לַ ֲעשׂוֹת :לִ ְטבּ וֹל ְ ּב ִמ ְקוֶה ֵּכלִ ים ׁ ֶש ִ ּנ ְר ְּכ ׁשּו ִמנוֹ כְ ִרי.
ָ

על המפה
דרך העצמאות בחיפה
דרך העצמאות ,שלפני הקמת המדינה
נקראה דרך המלכים (,)Kings Way
היא מרחובותיה הוותיקים של חיפה
המודרנית .היא תוכננה בידי הבריטים
ונסללה בשנת תרצ"ג (1933) מצפון לעיר
העתיקה ,על שטח ים שיובש במסגרת
הרחבת הנמל .הרחוב נבנה כרחוב
מפואר ,ושימש במשך עשרות שנים כרחוב
העסקים הראשי .המושל הבריטי אמר עליו
שזהו הרחוב היפה ביותר בארץ ישראל.
בשנת תשי"א ( )1951הוחלף שם הרחוב
ל"דרך העצמאות" בהוראת ראש העיר
חיפה ,אבא חושי .בין האתרים הנמצאים
ברחוב :שדרות בן-
גוריון ,בית דגון ומוזיאון
דגון ,תחנת הרכבת
חיפה מרכז ,בניין
הבולשת הבריטית
שפוצץ ,והמרכז
המסחרי הישן.
שדרות העצמאות ,חיפה ()Wikipedia, Zvi Roger

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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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  30מטוסים,
שפינו  14,310יהודים 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
ק
שם .על המבצע פיקד אמנון ליפקין-שח 
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
בתוככי אחד המטוסים במבצע
במטוס בואינג  747של חברת אל על.
שלמה (נתן אלפרט)Wikipedia ,

דבר תורה לשולחן שבת
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.

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

א .מהיכן לוֹ ְמ ִדים ׁ ֶשצָּ ִר ְ
יך לִ ְטבּ וֹ ל ְ ּכלִ י
ׁ ֶש ִּנ ְקנָ ה ִמנוֹ כְ ִרי?
ב .אילו ַמ ֲאכָ לִ ים ֵאינָ ם ְ ּב ֵטלִ ים ְ ּברוֹ ב?
גּ ְ .בכָ ל ָמקוֹ ם ַ ּב ַּתלְ מּוד ַה ַ ּב ְבלִ י
ּובאת בּ וֹ ֲהלָ כָ ה ׁ ֶש ֶּנ ֶא ְמ ָרה
ׁ ֶש ּמ ֵ
"מ ֲע ָר ָבא"' -למה ולמי הכוונה?
ְ ּב ַ
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

פענחו
את הצופן
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

! יש לי מושג | קטניות
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.

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