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ארוע / מבצע יונתן

מן התלמוד

ם ֵרֶעָך". ּתֹוָרה ְמַצֶּוה ּוַמְזִהיר: "לֹא ַתֲעמֹוד ַעל ּדַ סּוק ּבַ ַהּפָ

ָּוָנה? ַמה ַהּכַ

ב  ַמּצָ ר הּוא ִנְמָצא ּבְ ֲאׁשֶ יׁש ֶעְזָרה ְלָאָדם ַאֵחר ּכַ ַעל ָהָאָדם ְלַהּגִ
ִלים ַעל  ְתַנּפְ ּמִ ים ׁשֶ ל, ִאם ָאָדם רֹוֶאה ֲאָנׁשִ ל ָצָרה ּוְמצּוָקה. ְלָמׁשָ ׁשֶ
ַנת  ַסּכָ ְמָצא ּבְ ּנִ ּתֹוֵקף אֹותֹו אֹו ָאָדם ׁשֶ ַעל ַחִּיים ׁשֶ ָאָדם ַאֵחר אֹו ּבַ
יכֹוְלּתֹו  רֹוֶאה זֹאת ְוֵיׁש ּבִ לּו ָצִריְך ִמי ׁשֶ ְקִרים ַהּלָ ָכל ַהּמִ ְטִביָעה - ּבְ
ֵאר ָאִדיׁש ְולֹא  ָ ִרית. ָאסּור לֹו ְלִהיׁשּ ל ֶעְזָרה  ֶאְפׁשָ יׁש ּכָ ְלַסֵּיַע - ְלַהּגִ

ם.  ְך ֶזה ִנְקָרא "ַלֲעמֹוד ַעל   ַהּדָ ה ּכָ לּום. ִאם ַיֲעׂשֶ ַלֲעׂשֹות ּכְ

ַעת  ׁשְ ָבִרים. לֹא ַרק ּבִ ִחּיּוב ֶזה ּכֹוֵלל עֹוד ּדְ ְך ׁשֶ "ם אֹוֵמר ַעל ּכָ ָהַרְמּבָ
ְּיהּוִדי ָעלּול  ב ׁשֶ ַמּצָ ם ּבְ ד ֵאָלא ּגַ ַנת ְנָפׁשֹות ָאסּור ַלֲעמֹוד ִמן ַהּצַ ַסּכָ
ֵרָפה  ילו, אֹו ִאם רֹוִאים ׂשְ ל ְלַהּצִ ּדֵ ּתַ ד ֶאת ְממֹונֹו ַחָּיִבים ְלִהׁשְ ְלַאּבֵ
י ֵאׁש ְוָכל  ל ְיהּוִדי - ַחָּיִבים ְלַנּסֹות ְלַכּבֹוָתּה, ְלַהְזִעיק ְמַכּבֵ ַבִית ׁשֶ ּבְ

ְדָרׁשֹות. ּנִ ָלה ֲאֵחרֹות ׁשֶ עּולֹות ַהּצָ ּפְ

מלכות רומא הרשעה גזרה גזירות קשות על עם ישראל. פעם 
שלימד  מכיוון  תרדיון,  בן  חנינא  רבי  את  הרומאים  הרגו  אחת 
תורה בניגוד לגזירה, ולקחו בשבי את בתו. אשתו של רבי מאיר 
והיא ביקשה מבעלה שילך  היתה גם היא בתו של רבי חנינא, 
להציל את אחותה. הלך רבי מאיר והציע לשומר סכום כסף גדול 
כדי שישחרר אותה. אמר השומר: "ומה אעשה כשיגלו זאת וירצו 
להעניש אותי?" אמר לו רבי מאיר: "אמור "אלהא דמאיר ענני" 
לשומר  להוכיח  כדי  ותינצל".  לי(,  ענה  מאיר,  רבי  של  )אלוקיו 
את הדבר, השליך רבי מאיר אבן לעבר כלבים מסוכנים שהיו 
במקום, וכאשר הם באו לטרוף אותו אמר "אלהא דמאיר ענני" 
לקחת  מאיר  לרבי  ונתן  השומר  השתכנע  הסתלקו.  והכלבים 
משם את האישה. בעקבות זאת רדפו הרומאים אחרי רבי מאיר 
והוא נאלץ לברוח, אולם הוא היה מוכן לסכן את עצמו ובלבד 

שיציל נפש אחת מישראל.

סיפור

ֹלא ַתֲעמֹוד
ַעל ַּדם ֵרֶעָך
ַמֶּסֶכת ַסְנֶהְדִרין

ַּדף ע"ג

מבצע יונתן, המכונה גם "מבצע אנטבה" ו"כדור הרעם", הוא שמה 
של פעולה צבאית שביצע צה"ל באוגנדה ב-4 ביולי 1976 )תשל"ו(, 
כדי לשחרר 105 נוסעים יהודים, ישראלים ואנשי צוות מטוס אייר 
מישראל  טיסתם  במהלך  טרוריסטים  ידי  על  שנחטפו  פראנס, 
לצרפת. מבצע זה היה מסוכן ונועז במיוחד, שכן החטופים הוחזקו 
במדינה עוינת ורחוקה. הוא הוצא לפועל בשל סירובה של ישראל 
לוחמי  ביטחוניים.  אסירים  ולשחרר  החוטפים  לדרישות  להיענות 
סיירת מטכ"ל וצנחנים הונחתו באנטבה בחשאי ממטוסי תובלה, 

על  להשתלט  והצליחו 
את  להרוג  התעופה,  שדה 
לארץ  ולהחזיר  המחבלים 
הערובה.  בני  רוב  את 
נהרג  המבצע  במהלך 
מפקד סיירת מטכ"ל, יונתן 
זאת  ובעקבות  נתניהו, 

קבלת החטופים בשדה עם שחרורם )אוסף נקרא המבצע על שמו.
)MOSHE MILNER ,התצלומים הלאומי

לפניכם אמרה של חז"ל שכתובה בגימטריא. החליפו את 
המספרים באותיות כדי לגלות את המסר החשוב!
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