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חטיפת נחשון וקסמן
נחשון וקסמן הי"ד היה חייל גולני 
שנחטף על ידי מחבלי החמאס בתאריך 
ד' חשוון תשנ"ה )9.10.1994(. מכונית 
ובה ארבעה מחבלים מחופשים ליהודים 
עצרה לו כאשר חיכה לטרמפ בצומת 
הטייסים ליד יהוד, והללו לקחו אותו לביר 
נבאללה שמצפון לירושלים כבן ערובה. 
החוטפים פרסמו קלטת וידאו בה מופיע 
נחשון כשהוא מבקש מראש הממשלה 
יצחק רבין שישחרר את השייח' אחמד 
יאסין ועוד 200 אסירים ביטחוניים. השב"כ 
הצליח לאתר את הבית בו הוחזק נחשון, 
וכוח של סיירת מטכ"ל יצא למקום על 
מנת לחלצו. הכוח פרץ במהירות לבית, 
אולם התעכב בשל דלת ברזל שחסמה 
את דרכו. כאשר שמעו המחבלים את 

או  צי הו ץ  צו הפי
להורג את נחשון, 
ואז פרצו החיילים 
לחדר והרגו אותם. 
הקרב  במהלך 
נהרג סרן ניר פורז 
חיילים  ושבעה 

נפצעו. 

מן ההיסטוריה
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מדינת ישראל
משרד החינוך

ַסח" ף ט': "מֹוַתר ּפֶ ּדַ

ֶבׂש  ַהּכֶ ַסח, ֵאָלא ׁשֶ ן ּפֶ ֶבׂש ְלָקְרּבַ ׁש, ִהְפִריׁש ְיהּוִדי ּכֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ְתקּוַפת ּבֵ ּבִ
ֵרָרה ִלְבָעָליו ְוהּוא  ב, לֹא נֹוְתָרה ּבְ ֶבׂש לֹא ׁשָ ַהּכֶ יר. ְלַאַחר ׁשֶ ַרח ִמן ַהּדִ ּבָ
ַלִים  ַסח הּוא ָחַזר ִמירּוׁשָ ה, ַאֲחֵרי ּפֶ ַסח. ְוִהּנֵ ן ּפֶ ֶבׂש נֹוָסף ְלָקְרּבַ יׁש ּכֶ ִהְקּדִ
ב  ֶבׂש ׁשָ ַהּכֶ ֵרר ׁשֶ ִעּיֹות ַרּכֹות ֵמֶהָחֵצר ָהֲאחֹוִרית. ִהְתּבָ ְמעּו ּפְ ּוְלֶפַתע ִנׁשְ

ים ּבֹו? ְיָתה. ָמה עֹוׂשִ ַהּבַ

ר. ַסח ְמיּוּתָ ן ּפֶ ַסח" - ָקְרּבַ ה "מֹוַתר ּפֶ ה ְמכּוּנֶ ר ַהּזֶ ן ַהְמיּוּתָ ְרּבָ ַהּקָ

ן עֹוָלה  ל: ָקְרּבַ ֵהם, ְלָמׁשָ מֹות ׁשֶ ִרים מּוְקָרִבים ּכְ נֹות ְמיּוּתָ ָלל ָקְרּבָ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ
ָנּה ֲהָלָכה  ֶּיׁשְ ַסח, ׁשֶ ן ּפֶ ל ָקְרּבַ ינֹו ׁשֶ ן עֹוָלה. ׁשֹוֶנה הּוא ּדִ ָקְרּבַ ר מּוְקָרב ּכְ ְמיּוּתָ
ָלִמים. ן ׁשְ ָקְרּבַ א ּכְ ַסח ֶאּלָ ן ּפֶ ָקְרּבַ ר ֵאינֹו ָקֵרב ּכְ ַסח ְמיּוּתָ ן ּפֶ ְרּבַ ּקָ ְמיּוֶחֶדת ׁשֶ

מן התלמוד
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ִחיָטה ְ ְזָמן ַהׁשּ סּוָלה ּבִ ָבה ּפְ ף י': ַמְחׁשָ ּדַ

ְזָמן  ּבִ ְך הּוא ָאַמר ׁשֶ ֵהָמה, ְוַאַחר ּכָ ַחט ּבְ ּבֹו ָאָדם ׁשָ ִמְקֶרה ׁשֶ ין ּבְ ָמה ִיְהֶיה ַהּדִ
ם ְויְזרֹוק אֹותֹו  ח ֶאת ַהּדָ ִחיָטה הוא יּקַ ְ ַאֲחֵרי ַהּשׁ ב ׁשֶ ִחיָטה הּוא ָחׁשַ ְ ַהׁשּ
סּוָלה? ֵהָמה ּפְ ַהּבְ ְרָמה ְלָכְך ׁשֶ ּלֹו ּגָ ָבה ַהּזֹו ׁשֶ ְחׁשָ ַלֲעבֹוָדה ָזָרה? ַהִאם ַהּמַ

סּוָלה.  י יֹוָחָנן ָאַמר: ּפְ ָבר ֲאמֹוָרִאים: ַרּבִ ּדָ ְחְלקּו ּבַ ּנֶ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ׁשֶ ּבְ
י  סּוָלה ּכִ ֵהָמה לֹא ּפְ ְך ֲאָבל ַהּבְ ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר: ָאְמָנם ָאסּור ַלֲעׂשֹות ּכָ
ִחיָטה  ְ ַעת ַהּשׁ ׁשְ ב ּבִ א ַרק ָחׁשַ ם ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֶאּלָ ַחט אֹוָתּה ְלׁשֵ הּוא לֹא ׁשָ
ם  ם ֲעבֹוָדה ָזָרה. ִאם לֹא ָזַרק ֶאת ַהּדָ ְך ְלׁשֵ ָמּה ַאַחר ּכָ ִּיְזרֹוק ֶאת ּדָ ׁשֶ

ָרה. ׁשֵ ֵהָמה ּכְ פֹוַעל - ַהּבְ ּבְ
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

"אמר רב משמיה דמבוג: חטאת ששחטה לשום 
חטאת נחשון - כשירה, דאמר קרא: זאת תורת 

החטאת, תורה אחת לכל החטאות" 
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מתולדותיו

ניר פורז
)תשל"א-תשנ"ה, 1971-1994(

ניר פורז הי"ד היה קצין בסיירת מטכ"ל. 
ניר נולד וגדל ברמת השרון, וכאשר היה 
בן שנתיים וחצי נהרג אביו, שהיה טייס 
בחיל האוויר, במלחמת יום כיפור. ניר 
למד בבית הספר היסודי "גולן" ובתיכון 
רוטברג בעיר. הוא בחר במסלול קרבי 
והתנדב לסיירת מטכ"ל, יצא לקורס 
קצינים וחזר לסיירת כמפקד צוות. ניר 
השתתף בין היתר במבצע עוקץ ארסי בו 
נחטף מוסטפא דיראני מביתו שבלבנון . 
ניסיון  בזמן  ונהרג  נורה  פורז  ניר 
שחרור החייל החטוף נחשון וקסמן, 
כאשר פרץ בראש חייליו לבית בו 
הוחזק, ולאחר מותו הוענק לו צל"ש 

ל  ע ל  " כ ט מ ר ה
פעולתו. גן הנצחה 
לזכרו ולזכר נחשון 
וקסמן הוקם בעיר 

יהוד.

)wikipedia.org.index.328306( סרן ניר פורז

בס"ד

סדר  קדשים | מסכת זבחים י"א- י"ב

ַע י ְיהֹוׁשֻ ף י"ב: ַרּבִ ּדַ

ן  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ם ָאִביו הּוא ַרּבִ לֹא ׁשֵ ְלמּוד ּבְ ּתַ ר ּבַ ַע ַהּמּוְזּכָ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ
אי ְועֹוד  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבָ ְלִמידֹו ׁשֶ ן ֲחַנְנָיא ָהָיה ּתַ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ֲחַנְנָיא. ַרּבִ
נּוי, ּוִבְהיֹותֹו ֵלִוי הּוא ֲאִפיּלּו ָזָכה  ִני ּבָ ֵ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ ָזָכה ִלְראֹות ֶאת ּבֵ
ִנים  יָרה ּוְבִניּגּון. ְלַאַחר ׁשָ ׁשִ ִוִּיים, ּבְ ֲעבֹודֹות ַהּלְ ׁש ּבַ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ׁש ּבְ ּמֵ ְלׁשַ
ׁש ָחֵרב ַעל  ְקּדָ ית ַהּמִ ֵני ּדֹורֹו, ֶאת ּבֵ הּוא ָרָאה, ְלַצֲערֹו ָהַרב, ַיַחד ִעם ּבְ

ְיֵדי ָהרֹוָמִאים.

ֲהָלָכה  ַע ׁשֶ י ְיהֹוׁשֻ ַעם ַאַחת ָאַמר ַרּבִ ּפַ ר ׁשֶ ף כ"ב( ְמסּוּפָ ֶכת ֲחִגיָגה )ּדַ ַמּסֶ ּבְ
ֵהם ָאְמרּו ֲהָלָכה  ֵּיׁש ׁשֶ אי ֵאיָנּה ְנכֹוָנה, ְוִכי הּוא ִמְתּבַ ּמַ ית ׁשַ ָאְמרּו ּבֵ ׁשֶ
ַע ִהְצַטֵער  י ְיהֹוׁשֻ אי צֹוְדִקים, ְוַרּבִ ּמַ ית ׁשַ ּבֵ ֵרר לֹו ׁשֶ ן ִהְתּבָ זֹו. ְלַאַחר ִמּכֵ ּכָ
ׁש ֵמֶהם  יּקֵ ה? ָהַלְך ְלִקְבֵריֶהם, ּבִ אי. ֶמה ָעׂשָ ּמַ ית ׁשַ ר ַעל ּבֵ יּבֵ ְך ּדִ ּכָ ׁשֶ

ֲעִנּיֹות ַרּבֹות. ְסִליָחה ְוָצם ּתַ

ִמיד ן ַהּתָ ף י"א: ְזַמן ָקְרּבַ ּדַ

ּבֹוֶקר  ָכל יֹום, ֶאָחד ּבַ ִמיד ּבְ נֹות ּתָ ֵני ָקְרּבְ ׁש ַמְקִריִבים ׁשְ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ּבְ
ֶבׂש ָהֶאָחד  מֹות: "ֶאת ַהּכֶ ֵסֶפר ׁשְ ְך ְמַצָּוה ַהּתֹוָרה ּבְ ְוֶאָחד ִלְפנֹות ֶעֶרב. ּכָ

ִים".  ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֵ ֶבׂש ַהּשׁ ה ַבּבֶֹקר ְוֵאת ַהּכֶ ֲעׂשֶ ּתַ

ֳהַרִים  עֹות ַאַחר ַהּצָ ׁש ּבֹו ִלׁשְ ּמֵ ּתַ ל ְלִהׁשְ קּוּבָ ּמְ יּנּוי ׁשֶ ִים" הּוא ּכִ ין ָהַעְרּבַ "ּבֵ
ה  יּנּוי ַהּזֶ ּתֹוָרה ִלְפָעִמים ַהּכִ ּבַ ָעה ׁשֶ ְלמּוד ֵמִביא ּדֵ ַהְמאּוָחרֹות, ֲאָבל ַהּתַ
ל ַהּיֹום. ל ֶאְתמֹול ָלֶעֶרב ׁשֶ ין ָהֶעֶרב ׁשֶ ָּוָנה ִהיא ּבֵ ִמְתַיֵחס ְלָכל ַהּיֹום ְוַהּכַ

ִני ָצִריְך ְלַהְקִריב ִלְקַראת  ֵ ִמיד ַהּשׁ ן ַהּתָ ֶאת ָקְרּבַ ִין יֹוְדִעים ׁשֶ ְך, ִמּנַ ִאם ּכָ
ֶעֶרב?

ְרׁשּו ֲחַז"ל -  ּבֶֹקר". ּדָ ה ּבַ ֲעׂשֶ ֶבׂש ָהֶאָחד ּתַ ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת "ֶאת ַהּכֶ ְך ׁשֶ ִמּכָ
א ַרק ִלְקַראת ֶעֶרב. ּבֹוֶקר ֶאּלָ ִני ֵאינֹו ָקֵרב ּבַ ֵ ּבֹוֶקר, ֲאָבל ַהּשׁ ַרק ָהִראׁשֹון ּבַ
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ם ף י"ד: ְזִריַקת ַהּדָ ּדַ

ן ִהיא ֲעבֹוַדת ְזִריָקה. ְרּבָ ּקָ ֲעׂשֹות ּבַ ע ָהֲעבֹודֹות ַהּנַ ַאַחת ֵמַאְרּבַ

ֵרת  ָ ֵלי ַהּשׁ ֵרת. ֶאת ּכְ ְכִלי ׁשָ מֹו ּבִ ִלים ֶאת ּדָ ן ְמַקּבְ ְרּבָ ִחיַטת ַהּקָ ְלַאַחר ׁשְ
ִלי, טֹוֵבל ֶאת  עֹו ְלתֹוְך ַהּכְ ַח, ְוֹכֵהן ַמְכִניס ֶאת ֶאְצּבָ ְזּבֵ מֹוִליִכים ְלַיד ַהּמִ

ַח. ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ עֹו ַעל ּגַ ֶאְצּבָ ּבְ ם ׁשֶ ה )זֹוֵרק( ֶאת ַהּדָ ם ּוַמּזֶ ּדָ עֹו ּבַ ֶאְצּבָ

ל  עֹו ׁשֶ ים ַעל ֶאְצּבָ ם ְוָיׂשִ ח ֵמַהּדָ ַעל ַחִּיים ִיּקַ ל ּבַ ין ִאם ְלָמׁשָ ַמה ִּיְהֶיה ַהּדִ
ַח? ְזּבֵ ם ַעל ַהּמִ ַהּכֵֹהן, ַהִאם ַהּכֵֹהן ָיכֹול ִלְזרֹוק ֶאת ַהּדָ

ָאָדם ַיְכִניס ֶאת  ִריָקה ִהיא ׁשֶ י ֵחֶלק ֵמֲעבֹוַדת ַהּזְ ְלמּוד: לֹא, ּכִ עֹוֶנה ַהּתַ
ִלי. ּכְ ּבַ ם ׁשֶ ּדָ עֹו ְוִיְטּבֹול אֹוָתּה ּבַ ֶאְצּבָ

בס"ד

סדר קדשים | מסכת זבחים י"ג- ט"ו

ֶכת ְזָבִחים ף ט"ו: ִליּמּוד ַמּסֶ ּדַ

ִני. ֵ ֶרק ַהּשׁ ֶכת ְזָבִחים ּוַמְתִחיל ַהּפֶ ל ַמּסֶ ֶרק ָהִראׁשֹון ׁשֶ ֵּים ַהּפֶ ַדף ֶזה ִמְסּתַ ּבְ

ְלִמיִדים לֹא יֹוְדִעים ֶאת  רֹוב ַהּתַ ְך ׁשֶ הּוא ִמְצַטֵער ַעל ּכָ ַתב ׁשֶ "ם ּכָ ָהַרְמּבַ
ָבר ֵאין ַמְקִריִבים  ׁש ּכְ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ָאז חּוְרּבַ ּמֵ ֵני ׁשֶ נֹות, ִמּפְ ְרּבָ ִהְלכֹות ַהּקָ

ה. נֹות ֵאיָנן ֲהָלָכה ְלַמֲעׂשֶ ְרּבָ נֹות ְוִהְלכֹות ַהּקָ ָקְרּבָ

ים,  ֵסֶדר ֳקָדׁשִ יּמּוד ּבְ יר ֶאת ַהּלִ רּוְך ה' ַהּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ָזכּו ְלַהְגּבִ ּבָ
י  אֹון ַרּבִ ָּיַזם ְוחֹוֵלל ַהּגָ ף ַהּיֹוִמי ׁשֶ בֹות ַהְנָהַגת ִליּמּוד ַהּדַ ִעּקְ ין ַהֶּיֶתר ּבְ ּבֵ

יָרא זצ"ל. ּפִ ֵמִאיר ׁשַ

יָרא,  ּפִ י ֵמִאיר ׁשַ ב ְמאֹוד ֶאת ַרּבִ ֶהָחֵפץ ַחִּיים זצ"ל ִחיּבֵ ִרים ׁשֶ ְמַסּפְ
ֶהֱחִזיר ֶאת ִליּמּוד  ֵרְך אֹותֹו ַעל ׁשֶ ף ַהּיֹוִמי", ּוִבְמיּוָחד הּוא ּבֵ הּו "ר' ּדַ ְוִכיּנָ

לּו. ְכּתֹות ַהּלָ ּסֶ ַהּמַ

ָרֵאל ִלְלמֹוד ֵסֶדר  נּות ָנַהג ֶהָחֵפץ ַחִּיים ְלעֹוֵרר ֶאת ַעם ִיׂשְ ּמְ ָכל ִהְזּדַ ּבְ
ים. ֶדר ֳקָדׁשִ ְכּתֹות ִמּסֵ ר ִחיּבּוִרים ַעל ַמּסֶ ם ִחיּבֵ ים ְוהּוא ּגַ ֳקָדׁשִ

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

על המפה
יהוד

אונו,  בקעת  במזרח  עיר  היא  יהוד 
העיירה  שכנה  בו  במקום  שנוסדה 
הערבית יהודייה, לאחר שתושביה נמלטו 
במלחמת העצמאות. שמה של העיירה 
יהוד,  שימר את שם העיר הקדומה 
שנזכרת בספר יהושע בנחלת שבט דן. 
בתחילה היו רוב תושבי המקום ממוצא 
טורקי, ובשנות ה-50 הגיעו עולים מתימן 
וניצולי שואה מפולין והקימו יישוב סמוך 
בשם ביאליסטוק, שחובר לאחר מכן 
ליהוד. בשנות ה-90 הגיעו למקום עולים 
מרוסיה ומאתיופיה. בשנת תש"י )1950( 
המקומית  כמועצה  יהוד  הוכרזה 
הראשונה לאחר קום המדינה, ובשנת 
תשנ"ה )1995( הוכרזה יהוד כעיר. כיום 
גרים בעיר כ-27,000 תושבים. בצומת 
אתר  ממוקם  מזרח  יהוד-מונוסון 

לניר  הנצחה 
ונחשון  פורז 
וקסמן, בקרבת 
לצומת  מקום 
הטייסים ממנה 

נחטף נחשון.
גן ההנצחה ביהוד
)Wikipedia, shayakir(

ת ִליּמּוד ִייחּוִדית יּטַ ף י"ג: ׁשִ ּדַ

ת ַקל ָוחֹוֶמר  ָרׁשַ ַרב הּוָנא ָאַמר ְלַתְלִמיָדיו ּדְ ְלמּוד ׁשֶ ַדף ֶזה אֹוֵמר ַהּתַ ּבְ
ֲאלּו אֹותֹו  ֵהם ִיׁשְ ֵדי ׁשֶ לֹוַמר: ּכְ ד אֹוָתם. ּכְ ֵדי ְלַחּדֵ ֵאיָנּה ְנכֹוָנה, ַרק ּכְ ׁשֶ
ָבִרים  ין ּדְ ל ָוחֹוֶמר ֶזה ֵאינֹו ָנכֹון, ְוָכְך ֵהם ִיְלְמדּו ְלַהְבִחין ּבֵ ּקַ ְוַיְקׁשּו ׁשֶ

ֵאיָנם ְנכֹוִנים. ְנכֹוִנים ִלְדָבִרים ׁשֶ

ירּו  ִהְסּבִ ל ֲאמֹוָרִאים ׁשֶ ָבִרים ׁשֶ ְלמּוד מּוָבִאים ּדְ ּתַ ְמקֹומֹות נֹוָסִפים ּבַ ּבִ
ְלִמיִדים ַיַעְמדּו  ַהּתַ ֵדי ׁשֶ ֵאיָנם ֱאֶמת, ּכְ ָבִרים ׁשֶ י ָאְמרּו ְלַתְלִמיֵדיֶהם ּדְ ּכִ

ד. ְכָלם ִיְתַחּדֵ עּות ְוׂשִ ֵמַעְצָמם ַעל ַהּטָ

ְלמּוד ּתֹוָרה: "ְוֵיׁש ָלַרב ְלַהְטעֹות ֶאת  ִהְלכֹות ּתַ "ם ּבְ ם ּפֹוֵסק ָהַרְמּבַ ְך ּגַ ּכָ
ָדם, ּוְכֵדי  ֵדי ְלַחּדְ ְפֵניֶהם ּכְ ה ּבִ עֹוׂשֶ ים ׁשֶ ֲעׂשִ ֵאלֹוָתיו ּוַבּמַ ׁשְ ְלִמיִדים ּבִ ַהּתַ

ָדם אֹו ֵאיָנם זֹוְכִרים". יּמְ ּלִ ֶ ֵּיַדע ִאם זֹוְכִרים ֶאת ַמה ּשׁ ׁשֶ
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בס"ד

סדר  קדשים | מסכת זבחים ט'- ט"ו 

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

ֵני  ר ֶאל ּבְ ּבֵ בפרשת השבוע נקראים החגים בשם "ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש": "ּדַ
ְקְראּו ֹאָתם ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש  ר ּתִ ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם מֹוֲעֵדי ה' ֲאׁשֶ ִיׂשְ
ה ֵהם מֹוֲעָדי". שואלים על כך חז"ל: מה פירוש השם והביטוי הזה  ֵאּלֶ
"ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש"? עונה ומסביר זאת הרמב"ן באופן הבא: בימי החג 
נקראים ומתאספים כל ישראל בבית המקדש או בבית הכנסת להתפלל 
בבגדים נקיים ולעשות סעודות חגיגיות. ולכן נקרא החג "ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש", 
מלשון אסיפה שאליה קרואים ומוזמנים כל האנשים. כך בזכות החגים 

גם מתגברים האחווה והקירוב בין בני ישראל.

ַסח",  ה "מֹוַתר ּפֶ ן ַהְמכּוּנֶ ְרּבָ מהו הּקָ א. 
ומה דינו?

ְלמּוד  ּתַ ר ּבַ ַע ַהּמּוְזּכָ י ְיהֹוׁשֻ מיהו ַרּבִ ב.  
ם ָאִביו? לֹא ׁשֵ ּבְ

מה עשה ַרב הּוָנא כדי לחדד את  ג.  
חשיבתם של 

דבר תורה לשולחן שבת

70

2003/תשס״ג
אילן רמון

אילן רמון ז"ל )1954-2003, תשי"ד-תשס"ג( היה האסטרונאוט 
הישראלי הראשון, והוא נספה בהתרסקות המעבורת "קולומביה". 
אילן נולד ברמת גן ושירת בחיל האוויר עד לדרגת אלוף משנה. הוא 
השתתף במבצעים קרביים רבים, ביניהם הפצצת הכור בעיראק, 
בה היה הטייס הצעיר ביותר. במסגרת הסכם בין ישראל לארה"ב 
לשליחת אסטרונאוט ישראלי לחלל, נבחר אילן רמון לתפקיד, והתאמן 

יותר משנה. מטרת הטיסה  אליו במשך 
הייתה לחקור את השפעת סופות האבק על 
המזרח התיכון. אילן לקח איתו לחלל חפצים 
המייצגים את החברה הישראלית, ביניהם ספר 
תורה זעיר מהשואה, ודולר של הרבי מלובביץ'. 
הוא אף הקפיד לברר איך לשמור שבת בחלל 
ואיך לקדש. במהלך חזרת המעבורת לכדור 
הארץ היא התרסקה ואילן רמון נהרג, ונקבר 

בבית העלמין בנהלל.

ס״ג
ש

ת
/2003

שנה למדינת ישראל

)Wikipedia, NASA( אילן רמון

אדמו"ר הוא התואר המוענק למנהיג חסידי, ראשי תיבות "אדוננו מורנו 
ורבנו". תואר אחר של מנהיג עדה חסידית הוא "הצדיק". תפקידו של 
האדמו"ר הוא להדריך את חסידיו בעבודת ה' ולעזור להם בגשמיות 

וברוחניות.

יש לי מושג | אדמו"ר !

*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.

מתחו קו בין האנשים לבין תיאוריהם:

מה קשור?
הטעה את תלמידיו 

כדי לחדד אותם

 היה קצין
בסיירת מטכ"ל

זכה לעבוד בבית 
המקדש בתור לוי

 נחטף ונרצח
בידי מחבלים

 יזם את לימוד
הדף היומי

ר' מאיר שפירא

נחשון וקסמן

 רבי יהושע
בן חנניא

ניר פורז

רב הונא


