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על המפה
ראש העין

המרכז  במחוז  עיר  היא  העין  ראש 
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 
)1951( הוקם בראש העין יישוב קבע, 
ובתשנ"ד )1994( הוכרזה 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 מזרח, 2017
)Wikipedia ,אבנר(

דֹול ְגֵדי ַהּכֵֹהן ַהּגָ ף מ"ו: ּבִ ּדַ

יּפּוִרים, הּוא ָלַבׁש  יֹום ַהּכִ ים ּבְ דֹול ִנְכַנס ְלקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדׁשִ ר ַהּכֵֹהן ַהּגָ ֲאׁשֶ ּכַ
ים ּכֲֹהִנים ְרִגיִלים. ּלֹוְבׁשִ מֹו ׁשֶ ָגִדים ּכְ ָעה ּבְ ֵהם ַאְרּבָ ְגֵדי ָלָבן, ׁשֶ ּבִ

יּפּוִרים? ְבָגִדים ֵאּלּו ַאֲחֵרי יֹום ַהּכִ ּוָמה ָעׂשּו ּבִ

ֶהם ְלעֹוָלם.  ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ָגִדים ָהֵאּלּו ִנְגָנִזים, ְוָאסּור ְלִהׁשְ ַהּבְ ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ
ָנה,  ָ ַמֲהַלְך ַהּשׁ ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט ָיכֹול ִלְלּבֹוׁש אֹוָתם ּבְ י ּדֹוָסא אֹוֵמר, ׁשֶ ְוִאיּלּו ַרּבִ

ָאה. ָנה ַהּבָ ָ ּשׁ יּפּוִרים ּבַ יֹום ַהּכִ דֹול ִלְלּבֹוׁש אֹוָתם ּבְ ְוָאסּור ַרק ַלּכֵֹהן ַהּגָ
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פרשת בהעלותך | י"ג- י"ט בסיון )27 למאי- 2 ליוני(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

יּגּול סּול ּפִ ף מ"ד: ּפְ ּדַ

ה  ָבה ָרָעה, ְוהּוא ְמכּוּנֶ ְגַלל ַמֲחׁשָ נֹות ָחל ּבִ ָקְרּבָ סּול ּבְ ֶאָחד ִמּסּוֵגי ַהּפְ
ֶבת "חּוץ  ב ַהּכֵֹהן ַמֲחׁשֶ ל, ָחׁשַ יּגּול ִמְתַרֵחׁש ִאם ְלָמׁשָ סּול ּפִ יּגּול". ּפְ "ּפִ
ם  י ֶאת ּדַ ם ַאֲחֵרי ְזַמּנֹו, ּכִ ב ִלְזרֹוק ֶאת ַהּדָ ַהְינּו ַהּכֵֹהן  ָחׁשַ ִלְזַמּנֹו", ּדְ

ּבֹו ׁשֹוֲחִטים אֹותֹו. אֹותֹו יֹום ׁשֶ ן ָצִריְך ִלְזרֹוק ּבְ ְרּבָ ַהּקָ

יּגּול ָחל ַרק ִאם ַהּכֵֹהן ָאַמר  סּול ּפִ יּגּול": ּפְ ִדיֵני "ּפִ ָרט ֶאָחד ּבְ ֵיׁש עֹוד ּפְ
ָבָריו  ָאַמר ֶאת ּדְ ן. ּכֵֹהן ׁשֶ ְרּבָ ַאַחת ֵמֲעבֹודֹות ַהּקָ ָעַבד ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְך ּבְ ּכָ
ן  ְרּבָ ָלל - ַהּקָ ן ּכְ ְרּבָ הּוא לֹא ָעַבד ַעל ַהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ׁש, ּבְ ְקּדָ ִמחּוץ ְלֵבית ַהּמִ

לֹא ִנְפַסל.

מן התלמוד
 סדר קדשים,

מסכת זבחים, דף מ"ט

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

למיפרך – להקשות, לפרוך
רישא – ראש
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יַח ׁשִ ף מ"ה: ָהְלָכה ַלּמָ ּדַ

יַח. ׁשִ ּטּוי "הלכתא למשיחא" - ָהְלָכה ַלּמָ ּבִ ְלמּוד ּבַ ׁש ַהּתַ ּמֵ ּתַ ַדף ֶזה ִמׁשְ ּבְ

יַח? ׁשִ ׁשּורֹות ְלֶמֶלְך ַהּמָ ֲהָלכֹות ַהּקְ ר ּבַ ה? ַהִאם ְמֻדּבָ ּטּוי ַהּזֶ ר ַהּבִ ׁשֶ ָמה ּפֵ

נֹות, ְוׁשֹוֵאל  ִדיֵני ָקְרּבָ ָסק ַרב ּבְ ּפְ ְלמּוד ִמְתַיֵחס ַלֲהָלָכה ׁשֶ ִדּיּוק. ַהּתַ ּוְבֵכן, לֹא ּבְ
סּוְגָיה זֹו, ֲהֵרי  ַסק ַרב ָהְלָכה ּבְ לֹוַמר, ַמּדּוַע ּפְ ָעֶליָה: "הלכתא למשיחא?", ּכְ
ׁשּו.  יַח ֵהם ִיְתַחּדְ ׁשִ ימֹות ַהּמָ נֹות, ְוַרק ּבִ ָיֵמינּו ָקְרּבָ יָלא לֹא ַמְקִריִבים ּבְ ִמּמֵ

ית  ְהֶיה ַמֲעׂשִ ּתִ יַח" - ָהְלָכה ׁשֶ ׁשִ ּטּוי "ָהְלָכה ַלּמָ ָמעּות ַהּבִ ן ַמׁשְ זֹו ִאם ּכֵ
ָיֵמינּו. ית ּבְ יַח, ְוֵאיָנּה ַמֲעׂשִ ׁשִ ימֹות ַהּמָ ַרק ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ּבִ

ֵאיָנן ְנהּוגֹות  נֹות, ׁשֶ ִהְלכֹות ָקְרּבָ ְלמּוד ּבְ ֱאֶמת עֹוֵסק ַהּתַ ן ּבֶ ַמּדּוַע ִאם ּכֵ
ָכר  ִלים ׂשָ ִמים ְמַקּבְ ׂשָ ָכר" - ּבְ ל ׂשָ רּוׁש ְוִקּבֵ יִבים: "ּדָ ְך ְמׁשִ ּיֹום? ַעל ּכָ ּכַ
הּו ֵחֶלק  ּזֶ ּום ׁשֶ י, ִמּשׁ ם ִאם ֵאינֹו ַמֲעׂשִ ה, ּגַ ִאים ֵאּלֶ נֹוׂשְ ַעל ָהִעּסּוק ּבְ

ְצַות ִלּמּוד ּתֹוָרה. ִמּמִ

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

"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" 
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מבצע בתק
לאחר שפינו הבריטים את המחנה 
בראש העין, פרצו מאבקים קשים באזור 
בין כוחות מהכפרים הערביים הסמוכים 
לבין כוחות ההגנה. כוחות ההגנה כבשו 
ומחנות אחרים באזור, אך  מתקנים 
לא הצליחו לכבוש בתחילה את ראש 
העין. ההתקפה הראשונה על ראש 
העין התבצעה על ידי שתי פלוגות 
35 של חטיבת  של האצ"ל מגדוד 
איתן  היה  אלכסנדרוני, שמפקדו 
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 
בעקבות זאת החל "מבצע  ידיהם. 
בתק", שבמהלכו כבש גדוד 32 של 
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. 

מן ההיסטוריה

מגדל צדק השוכן דרומית לראש העין
)Wikipedia ,מיכאלי(

בס"ד

סדר  קדשים | מסכת זבחים מ"ז- מ"ח

ף מ"ח: ְזכּות ֲעֵקַדת ִיְצָחק ּדַ

ל  ַצד ָצפֹון ׁשֶ ׁש ּבְ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ֲחטּו ּבְ ים ִנׁשְ י ֳקָדׁשִ נֹות ָקְדׁשֵ ָקְרּבְ
ן  ִחיַטת ָקְרּבַ ׁשְ ֵסֶפר ַוִּיְקָרא ָהעֹוֵסק ּבִ סּוק ּבְ ּפָ תּוָבה ּבַ ַח. ֲהָלָכה זֹו ּכְ ְזּבֵ ַהּמִ

ַח ָצֹפָנה ִלְפֵני ה'". ְזּבֵ ַחט ֹאתֹו ַעל ֶיֶרְך ַהּמִ עֹוָלה: "ְוׁשָ

ֵחֶלק "אֹוַרח ַחִּיים": "ֹיאַמר ִעם  ּוְלָחן ָערּוְך ּבְ ה ּכֹוֵתב ַהּשׁ סּוק ַהּזֶ ַעל ַהּפָ
לֹוַמר:  ַח ָצפֹוָנה ִלְפֵני ה'". ּכְ ְזּבֵ ַחט אֹותֹו, ַעל ֶיֶרְך ַהּמִ סּוק ְוׁשָ נֹות ּפָ ְרּבָ ַהּקָ
סּוק ֶזה.  ם ּפָ ה ֵיׁש לֹוַמר ּגַ ִפיּלָ נֹות ִלְפֵני ַהּתְ ְרּבָ סּוֵקי ַהּקָ ֵעת ֲאִמיַרת ּפְ ּבְ

ּקֹוְרִאים  ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ּבְ ְדָרׁש ֶנֱאַמר ׁשֶ ּמִ ּבַ יִרים ׁשֶ ים ַמְסּבִ ַמּדּוַע? ַהְמָפְרׁשִ
סּוק ֶזה, ה' זֹוֵכר ֶאת ֲעֵקַדת ִיְצָחק, ּוְזִכיַרת ֲעֵקַדת ִיְצָחק ִהיא ְזכּות  ּפָ
ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו  ֶפׁש ׁשֶ ה' זֹוֵכר ֶאת ְמִסירּות ַהּנֶ ָרֵאל, ׁשֶ דֹוָלה ְלַעם ִיׂשְ ּגְ
ל ִיְצָחק ָאִבינּו  ֶפׁש ׁשֶ נֹו, ְוֶאת ְמִסירּות ַהּנֶ ים ַלֲעקֹוד ֶאת ִיְצָחק ּבְ ִהְסּכִ ׁשֶ

ַרְך. ֵדי ְלַקֵּים ֶאת ְרצֹון ה' ִיְתּבָ ַח ּכְ ְזּבֵ ים ְלֵהיָעֵקד ַעל ַהּמִ ִהְסּכִ ׁשֶ

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

ה ִפיּלָ ף מ"ז: "ֵאיֶזהּו ְמקֹוָמן" ִלְפֵני ַהּתְ ּדַ

ל ְזָבִחים". ֶרק "ֵאיֶזהּו ְמקֹוָמן ׁשֶ ַדף ֶזה ַמְתִחיל ּפֶ ּבְ

ל  י ׁשֶ ֶרק ַהֲחִמיׁשִ ה ֶאת ַהּפֶ ִפיּלָ י ּבֹוֶקר ִלְפֵני ַהּתְ ָרֵאל לֹוַמר ִמּדֵ ִמְנַהג ִיׂשְ
ל ְזָבִחים".  ים "ֵאיֶזהּו ְמקֹוָמן ׁשֶ ּלִ ּמִ ֶכת ְזָבִחים, ַהּפֹוֵתַח ּבַ ַמּסֶ

ל ִמְנָהג ֶזה? קֹורֹו ׁשֶ ַמה ּמְ

ַדף  ין ּבְ ֶכת ִקיּדּוׁשִ ַמּסֶ ּבְ יָון ׁשֶ ִמּכֵ יר ׁשֶ ֵחֶלק "אֹוַרח ַחִּיים" ַמְסּבִ ַהּטּור ּבְ
ָנה ְוַתְלמּוד,  ָכל יֹום ִמְקָרא, ִמׁשְ ל ְיהּוִדי ָצִריְך ִלְלמֹוד ּבְ ּכָ ל"א ֶנֱאַמר ׁשֶ

ֶרק ֶזה. סּוִקים ְוַגם ּפֶ ה אֹוְמִרים ּפְ ִפיּלָ ָלֵכן ִלְפֵני ַהּתְ

ֶרק  ְוָקא ּפֶ ָניֹות, וַמּדּוַע ִנְבַחר ּדַ ְרֵקי ִמׁשְ ָעה ּפִ ִרים ְוַאְרּבָ יש ָחֵמׁש ֵמאֹות ֶעׂשְ
ַח  ּבֵ ֶכת ִמְנחֹות ְמׁשַ ַמּסֶ ְלמּוד ּבְ ַהּתַ ֵני ׁשֶ ה? ִמּפְ ִפיּלָ ֶזה ְלֵהיָאֵמר ִלְפֵני ַהּתְ

נֹות. ְרּבָ ִהְלכֹות ֲעבֹוַדת ַהּקָ ֶאת ָהעֹוֵסק ּבְ
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ׁש" ף מ"ט: "ֶהּקֵ ּדַ

ְקֵראת  ת ִליּמּוד ַהּנִ יּטַ ׁשִ ַהְרָחָבה ּבְ ַדף ֶזה עֹוֶסֶקת ּבְ ְלֶמֶדת ּבְ ַהּסּוְגָיה ַהּנִ
ׁש". "ֶהּקֵ

ֶאְמָצעּותֹו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַהֲהָלָכה,  ֵדי ִלְלמֹוד ּבְ ׁש ּכְ ֶהּקֵ ׁשּו ּבְ ּמְ ּתַ ֲחַז"ל ִהׁשְ
ִעְנָין ֶאָחד ְלִעְנָין ַאֵחר  תּוָבה ּבְ ָכְך שֵהם ָלְמדּו ֲהָלָכה ַאַחת ַהּכְ ּבְ

ָסמּוְך לֹו. תּוב ּבְ ַהּכָ

ׁש"? יּנּוי "ֶהּקֵ ר ַהּכִ ׁשֶ ַמה ּפֶ

ֵני  ין ׁשְ ים ּבֵ ׁש ְמַדּמִ ְמיֹון. ַעל ְיֵדי ַהֶהּקֵ ׁשֹון ּדִ ׁש ִמּלְ ֶהּקֵ יִרים ׁשֶ ֵיׁש ַמְסּבִ
ָבר ָהַאֵחר.  ָבר ֶאָחד ַלּדָ ָבִרים ְולֹוְמִדים ִמּדָ ּדְ

יׁש  ּטִ ת ַהּפַ ׁשַ ַהּקָ יׁש. ּבְ ּטִ ּפַ ה ּבַ ׁשָ ׁשֹון ַהּקָ ׁש" זה ִמּלְ יִרים ש"ֶהּקֵ ֵיׁש ַמְסּבִ
ֶרת ֲהָלכֹות  ָבִרים ְוַגם צּוַרת ִליּמּוד זֹו ְמַחּבֶ ֵני ּדְ ין ׁשְ ִרים ּבֵ ָאנּו ְמַחּבְ

ר ִלְלמֹוד ֵמֲהָלָכה ַאַחת ַלֲהָלָכה ַאֶחֶרת. ְוִדיִנים ְוָכְך ֶאְפׁשָ

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 
בית"ר  הוא הצטרף לארגון  אביב. 
ולאצ"ל ומילא בו שורת תפקידים. 
בין היתר פיקד על התקפת תחנת 
הרכבת בלוד במבצע "ליל הרכבות". 
לבני נאסר על ידי הבריטים ונידון ל-15 
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 
במלחמת  הפרטי.  לשמו  כך  אחר 

העצמאות שירת 
ד  גדו כמפקד 
גבעתי.  של   57
ג  תשל" בשנת 
נבחר   )1973 (
מטעם  לכנסת 
הן  כי ו ד  כו הלי
מהכנסת  כח"כ 
עד  ת  י נ השמי

העשירית.
)Wikipedia ,איתן לבני )אתר הכנסת

בס"ד

סדר קדשים | מסכת זבחים מ"ט- נ'

ת "ַקל ָוחֹוֶמר" ף נ': ִמיּדַ ּדַ

ה.  ָרׁשָ א לֹוְמִדים אֹוָתן ִמּדְ ּתֹוָרה, ֶאּלָ ְמפֹוָרש ּבַ תּובֹות ּבִ ֵאיָנן ּכְ ֵיׁש ֲהָלכֹות ׁשֶ
ת "ַקל ָוחֹוֶמר". ֶאְמָצעּות ִמיּדַ ְלמּוד ּדֹוֵרׁש ֲהָלָכה ּבְ ַדף ֶזה ַהּתַ ּבְ

ֵדי ִלְלמֹוד ֶאת  ְדָרׁשֹות ֵאּלּו ּכְ ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ֶאְפׁשָ ד ֶאת ֲחַז"ל ׁשֶ ִמי ִליּמֵ
ַהּתֹוָרה?

יַני,  ה ִמּסִ ֲהָלָכה ְלֹמׁשֶ נּו ּכַ ה ַרּבֵ ָרׁשֹות ַהּתֹוָרה ִנְמְסרּו ְלֹמׁשֶ ָאְפֵני ּדְ
ֶאְמָצעּוָתם ִלְדרֹוׁש ֶאת סֹודֹות ַהּתֹוָרה. ר ּבְ ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ֵלמּוָתם  ׁשְ ָרׁשֹות, לֹא ִנְמְסרּו ּבִ ְלָמִדים ַעל ְיֵדי ּדְ ּנִ יִנים ׁשֶ ַהֲהָלכֹות ְוַהּדִ
ָרׁשֹות. יּלּו אֹוָתם ַעל ְיֵדי ַהּדְ ּתֹוָרה ַוֲחַז"ל ּגִ א ֵהם ִנְרְמזּו ּבַ ִסיַני, ֶאּלָ ה ּבְ ְלֹמׁשֶ

ְמקֹומֹות ֲאָחִדים ְוָכְך  ּתֹוָרה ַעְצָמּה ּבִ תּוָבה ּבַ ת "ַקל ָוחֹוֶמר" ּכְ ִמיּדַ
יִנים ׁשֹוִנים. ת ַקל ָוחֹוֶמר ּדִ ִמיּדַ ָלְמדּו ֲחַז"ל ִלְדרֹוׁש ּבְ
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מתחו קו שיחבר בין המילים שיוצרות יחד 
שם של אדם, מקום או אירוע:

צדק 1. ראש 

בתק 2. איתן 

בזוזוביץ' 3. ירוחם 

לבני 4. מבצע 

העין 5. מגדל 

בס"ד

סדר קדשים | מסכת זבחים מ"ד- נ'

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

מה הקשר? 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 כ-750 
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.

ׁש"? מהי שיטת לימוד הנקראת "ֶהּקֵ א.  

ל הִמְנָהג לומר ִלְפֵני  קֹורֹו ׁשֶ ַמה ּמְ ב. 
ֶרק "ֵאיֶזהּו ְמקֹוָמן  ה את הּפֶ ִפיּלָ ַהּתְ

ל ְזָבִחים" ? ׁשֶ

מה למדו חז"ל מהפסוק "ְוָהָיה ַעל  ג. 
א ַאֲהרֹן ֶאת ֲעֹון  ֵמַצח ַאֲהרֹן, ְוָנׂשָ

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ יׁשּו ּבְ ר ַיְקּדִ ים ֲאׁשֶ ָדׁשִ ַהּקֳ
יֶהם. ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו  ֹנת ָקְדׁשֵ ְלָכל ַמּתְ

ִמיד ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני ה'"? ּתָ

דבר תורה לשולחן שבת

70

2012/תשע״ב
מבצע עמוד ענן

מבצע עמוד ענן היה מבצע צבאי של צה"ל ברצועת עזה בסוף שנת 
2012. ישראל 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. 

שנה למדינת ישראל

כיפת ברזל במהלך מבצע עמוד ענן 
)Wikipedia, Emanuel Yellin(

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.

יש לי מושג | אין אדם משים עצמו רשע !

*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.
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