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מתולדותיו
רון ארד 

)נולד בשנת תשי"ח - 1958(

רון ארד הוא נווט קרב ישראלי שנפל 
בשבי הלבנוני ונחשב לנעדר. רון נולד 
במגדיאל, סיים קורס טיס ושירת כנווט 
קרבי במטוס פנטום. בשנת תשמ"ז )1986( 
יצא לטיסה לתקיפת מטרות מחבלים 
באזור צידון. תקלה טכנית גרמה לפיצוץ 
תחמושת בקרבת המטוס, ושני אנשי הצוות 
נאלצו לנטוש אותו. הטייס ישי אבירם 
חולץ על ידי מסוק, ורון ארד נפל בשבי 
ארגון "אמל" השיעי. שוביו העבירו שלושה 
מכתבים שכתב ותמונה אחת, אך הצלב 
האדום הבינלאומי לא הורשה לבקרו. 
הניסיונות לשחרר אותו באמצעות עסקה 
נכשלו, ובשנת תשמ"ח )1988( נעלמו 
עקבותיו לחלוטין. משערים שהוא הועבר 
לידי ארגון אחר או לאיראן, או נהרג על ידי 

שוביו בזמן מבצע 
"חוק וסדר", אך 
גורלו עדיין אינו 

ידוע בוודאות.

בתיה ארד, אימו 
של הנווט השבוי 
רון ארד, נושאת 
דברים בפתיחת 
הקונגרס הציוני 

בירושלים )אוסף 
התצלומים 

הלאומי(

ְנָין שָיחּול ְלַאַחר ְזָמן ף ל"ד: ַהּקִ ּדַ

ל,  ה ִקְנָין. ְלָמׁשָ רֹוֶצה ִלְקנֹות ֵחֶפץ ְמֻסָּים ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ַמֲעׂשֵ ָאָדם ׁשֶ
א עֹוֵבר ִמן  ּסֵ יּהַ אֹותֹו ְוָכְך ַהּכִ ַהּקֹוֶנה ַמְגּבִ א ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּסֵ ר ִלְקנֹות ּכִ ֶאְפׁשָ
יָכָתּה,  ֵהָמה ִהיא ַעל ְיֵדי ְמׁשִ ָרִכים ִלְקנֹות ּבְ ַהּמֹוֵכר ֶאל ַהּקֹוֶנה. ַאַחת ַהּדְ

קֹוָמּה.  ְך ַלֲהִזיָזּה ִמּמְ ּה ְוַעל ְיֵדי ּכָ ּלָ ֶרֶסן ׁשֶ גֹון: ִלְמׁשְֹך ּבָ ּכְ

ֵהם רֹוִצים  ִפיֶהם ׁשֶ יֵניֶהם ּבְ ִמים ּבֵ ַהּמֹוֵכר ְוַהּקֹוֶנה ְמַסּכְ ָכְך ׁשֶ י ּבְ אּוָלם ֵאין ּדַ
ה ִקְנָין, ַהֵחֶפץ ֵאינֹו ָקנּוי. ל עֹוד לֹא ֶנֱעַרְך ַמֲעׂשֵ ְנָין. ּכָ ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּקִ

אֶזל,  ַחק ּפָ צּוָרה יֹוֵצאת ּדֶֹפן: ָהָיה לו ִמׂשְ ׁש ַלֲעֹרְך ִקְנָין ּבְ ּקֵ ָאָדם ֶאָחד ּבִ
אֶזל ָאַמר לו  א קֹוֶנה ִלְקנֹות ֶאת ַהּפָ ר ּבָ ֲאׁשֶ ׁש ִלְמּכֹר. ּכַ ּקֵ אֹותֹו הּוא ּבִ ׁשֶ
בּוַע,  עֹוד ׁשָ ָחק ֲאָבל ַרק ּבְ ׂשְ ַהּמֹוֵכר: ֲאִני  ָאְמָנם רֹוֶצה ִלְמּכֹר ֶאת ַהּמִ

ׁש ּבֹו. ּמֵ ּתַ רֹוב ֲאִני ֲעַדִין רֹוֶצה ְלִהׁשְ בּוַע ַהּקָ ׁשָ י ּבְ ּכִ

בּוַע? ָ ַּיֲחלֹף ַהּשׁ ְנָין ַעד ׁשֶ ין ִעם ַהּקִ ֶזה? ַהִאם ָצִריְך ְלַהְמּתִ ב ּכָ ַמּצָ ים ּבְ ָמה עֹוׂשִ

ה  ר ַלֲעׂשֹות ַהּיֹום ַמֲעׂשֵ ָכְך. ֶאְפׁשָ י ֵאין ֹצֶרְך ּבְ ְלמּוד לֹוְמִדים ּכִ ּתַ ַדף ֶזה ּבַ ּבְ
בּוַע". ְנָין ָיחּול עֹוד ׁשָ ַהּקִ ִקְנָין ְולֹוַמר: "ָאנּו קֹוְבִעים ׁשֶ

דֹון" ּקָ ְפִקיד" ְו"ׁשֹוֵמר ּפִ ף ל"ה: "ַהּמַ ּדַ

ֶרק  ּפֶ ִנְקָרא  לֹוְמִדים  ָאנּו  אֹותֹו  ׁשֶ ֶרק  ַהּפֶ
ְפִקיד  ְפִקיד הּוא  ָאָדם ַהּמַ ְפִקיד". ַהּמַ "ַהּמַ
ֹמר ָעָליו.  ֲחֵברֹו ִיׁשְ ֵדי ׁשֶ ֵחֶפץ ֵאֶצל ֲחֵברֹו ּכְ
ְפִקיד", ַוֲחֵברֹו  ְלמּוד "ַהּמַ ּתַ ה ּבַ ַעל ַהֵחֶפץ ְמֻכּנֶ ּבַ
ה "ׁשֹוֵמר", אֹו  ִמיָרה ְמֻכּנֶ ל ֶאת ַהֵחֶפץ ִלׁשְ ּבֵ ּקִ ׁשֶ

דֹון". ּקָ "ׁשֹוֵמר ּפִ

ֹמר ַעל ֵחֶפץ, ַחָּיב  ל ַעל ַעְצמֹו ִלׁשְ ּבֵ ּקִ ִמי ׁשֶ
ַמר ָעָליו,  ע ְולֹא ׁשָ ׁשַ ֹמר ָעָליו ְוִאם הּוא ּפָ ִלׁשְ

ָמיו ְלַבַעל ַהֵחֶפץ. ם ֶאת ּדָ ּלֵ הּוא ַחָּיב ְלׁשַ

ם". ׁשֹוֵמר  ל ׁשֹוְמִרים, ֶאָחד ֵמֶהם הּוא "ׁשֹוֵמר ִחּנָ ָנם סּוִגים ׁשֹוִנים ׁשֶ ֶיׁשְ
מּוָרה  ְך ּתְ ל ַעל ּכָ לֹא ְלַקּבֵ ֹמר ַעל ַהֵחֶפץ ּבְ ים ִלׁשְ ִהְסּכִ ם הּוא ׁשֹוֵמר ׁשֶ ִחּנָ
ְפִקיד ִאם ַהֵחֶפץ ִנְגַנב, ָאַבד,  ם ַלּמַ ּלֵ ם ֵאינֹו ַחָּיב ְלׁשַ ְפִקיד. ׁשֹוֵמר ִחּנָ ֵמַהּמַ

ִמיָרה.  ְ ּשׁ ע ּבַ ׁשַ ן הּוא ּפָ א ִאם ּכֵ אֹו ִנּזֹוק, ֶאּלָ

מן התלמוד
סדר נזיקין, 

מסכת בבא מציעא, דף ל״ח

"אתמר, שבוי שנשבה - רב אמר: אין מורידין 
קרוב לנכסיו, שמואל אמר: מורידין קרוב לנכסיו". 

הסבר: במקרה שיהודי נפל בשבי הגויים, נחלקו 
רב ושמואל האם נותנים לאחד מקרוביו לטפל 
בנכסיו כאילו הם שלו עד שיחזור, או שאין עושים 

זאת שמא יגרום להם נזק.

שיימינן – שמים )מעריכים( אותם
עובדא – מעשה

מעיילין – מכניסים
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בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת בבא מציעא ל״ו - ל"ח

דֹון ּקָ ף ל"ז: ַמְחלֶֹקת ַעל ּגַֹבּה ַהּפִ ּדַ

ַאַחד ַהָּיִמים ִהְדֲהדּו ְיִרּיֹות  ר ּבְ ֲאׁשֶ בּול, ּכַ ֲעָיָרה ְרחֹוָקה ְלָיד ַהּגְ ְראּוֵבן ִהְתּגֹוֵרר ּבַ
ֵביתֹו, ּוֵמָחִריץ ַצר  ּבְ חֹון ׁשֶ ּטָ ֲחַדר ַהּבִ א ִמָּיד ּבַ ַרֲחֵבי ָהֲעָיָרה. ְראּוֵבן ִהְתַחּבֵ ּבְ
ָעתֹו  ק. ְלַהְפּתָ ָידֹו ׂשַ ל ֶאָחד אֹוֵחז ּבְ ים ָרִצים, ּכָ ֵני ֲאָנׁשִ ַחּלֹון הּוא ָרָאה ׁשְ ּבַ ׁשֶ
ים  ּקִ מֹר ַעל ַהּשַׂ א ׁשְ ָפָניו: "ָאּנָ נּו ּבְ ים ִנְכְנסּו ְלֵביתֹו, ְוִהְתַחּנְ ֵני ָהֲאָנׁשִ ְחֶלֶטת ׁשְ ַהּמֻ
ְרחּו  ַנִים ּבָ ְ ים, ְוַהּשׁ ִבים רֹוְדִפים ַאֲחֵרינּו". ְראּוֵבן ִהְסּכִ ֶהם ָזָהב ְוַגּנָ ֲעבּוֵרנּו, ֵיׁש ּבָ
ְלָוה  ַ ים ְוַהּשׁ ּקִ ֲעֵלי ַהּשַׂ ל ּבַ דּו ֶאת ִעְקבֹוֵתיֶהם ׁשֶ ִבים ִאּבְ ּנָ ִמָּיד ֶאל ּתֹוְך ַהַּיַער. ַהּגַ
ים  ּקִ ֲעֵלי ַהּשַׂ ֵני ּבַ ֲעבֹור ָיִמים ֲאָחִדים הֹוִפיעּו ׁשְ ֲעָיָרה. ּכַ רֹר ּבָ בּו ִלׂשְ ֶקט ׁשָ ֶ ְוַהּשׁ
יַח  ר הּוא ִהּנִ ָעַזר ָלֶהם, ְוַכֲאׁשֶ ֶרב ֵלב ַעל ׁשֶ ל ְראּוֵבן, ֵהם הֹודּו לֹו ִמּקֶ ֵביתֹו ׁשֶ ּבְ
ק ֶאָחד  ׂשַ ּבְ ֵרר ׁשֶ ים. ִהְתּבָ ּקִ ֲעֵלי ַהּשַׂ ין ּבַ ַרץ ִוּכּוַח ַעז ּבֵ ים ּפָ ּקִ ְפֵניֶהם ֶאת ַהּשַׂ ּבִ
ק  ֵני ִקילֹו ָזָהב, ְוָכל ֶאָחד ֵמֶהם ָטַען: ַהּשַׂ ק ַאֵחר ָהיּו ׁשְ ָהָיה ִקילֹו ָזָהב ּוְבׂשַ
י ָעָליו ָלֵתת ַרק  ַדף ֶזה לֹוְמִדים ּכִ י! ָמה ַעל ְראּוֵבן ַלֲעׂשֹות? ּבְ ּלִ דֹול - ׁשֶ ַהּגָ
יַע ְלָכל  אי ַמּגִ ַוּדַ ּבְ יִמים ׁשֶ ֵניֶהם ַמְסּכִ ֲהֵרי ׁשְ ִקילֹו ָזָהב ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם, ׁשֶ
ִאיר  ִחים, הּוא ַיׁשְ ָעָליו ֵהם ִמְתַוּכְ י, ׁשֶ ִליׁשִ ְ ילֹו ַהּשׁ ֶאָחד ֵמֶהם ִקילֹו ָזָהב. ֶאת ַהּקִ

ִביא ְוַיְכִריַע ִמי ֵמֶהם צֹוֵדק. ָּיבֹוא ֵאִלָּיהּו ַהּנָ ְרׁשּותֹו ַעד ׁשֶ ּבִ

דֹון" ּקָ בּוַעת ַהּפִ ף ל"ו: "ׁשְ ּדַ

ֵמר  אֹו ֵמר  ֹו ּשׁ ַה ִאם 
י ֵהיֵטב  ַמְרּתִ ְפִקיד: "ׁשָ ַלּמַ
ַכת  ֶחׁשְ ַעל ַהֵחֶפץ, ַאְך ּבְ
ִבים  ּנָ ּגַ יעּו  ִהּגִ ְיָלה  ַהּלַ
ְוָגְנבּו אֹותֹו. ֲאִני ִמְצַטֵער, 
י  ַמְעּתִ י ָחָזק ְולֹא ׁשָ ְנּתִ ָיׁשַ
טּור  ְכָלל, ַוֲאִני ּפָ אֹוָתם ּבִ
ֵני  ם ְלָך ָעָליו ִמּפְ ּלֵ ׁשַ ִמּלְ
ם ֵאינֹו ַחָּיב  ֹוֵמר ִחּנָ ּשׁ ׁשֶ

לּום, ַאְך ַהּתֹוָרה קֹוַבַעת  ׁשְ טּור ִמּתַ ֹוֵמר ּפָ ע". ָאֵכן ַהּשׁ ׁשַ ן הּוא ּפָ א ִאם ּכֵ ֶאּלָ
בּוַעת  ה "ׁשְ בּוָעה זֹו ְמֻכּנָ ֲעָנתֹו ֱאֶמת. ׁשְ ּטַ ין ׁשֶ ֵבית ּדִ ַבע ּבְ ָ ָעָליו ְלִהּשׁ ׁשֶ
ע ְוָגַנב ֶאת ַהֵחֶפץ ְלַעְצמֹו, ּוְבָכל ֹזאת הּוא  ׁשַ ֹוֵמר ּפָ דֹון". ִאם ַהּשׁ ּקָ ַהּפִ
ְתׁשּוָבה ָעָליו ְלַהֲחִזיר ִמָּיד ֶאת  ׁש ַלֲחֹזר ּבִ ר הּוא ְמַבּקֵ ֲאׁשֶ ֶקר, ּכַ ֶ ע ַלּשׁ ּבַ ִנׁשְ

ָרה: ּפָ ְפִקיד, ּוְבנֹוָסף ְלָכְך ַהּתֹוָרה קֹוַבַעת לֹו ֵסֶדר ּכַ ַהֵחֶפץ ַלּמַ
ית ֵמֵעֶרְך ַהֵחֶפץ. ל ֲחִמיׁשִ ְפִקיד ּתֹוֶסֶפת ׁשֶ ם ַלּמַ ּלֵ א. ְלׁשַ

ֶקר. בּוַעת ׁשֶ ע ׁשְ ּבַ ׁשְ ּנִ ָרה ַעל ׁשֶ ם ְלַכּפָ ן ָאׁשָ ב. ְלָהִביא ָקְרּבַ

על המפה
מגדיאל

מגדיאל היא אחת מארבע המושבות 
המרכיבות את הוד השרון. מגדיאל 
הוקמה בי"ב באב תרפ"ד )אוגוסט 
1924( על ידי מתיישבים שהחליטו 
להקים יישוב עברי חדש שבו יעבדו 
פועלים עבריים. שטח המושבה נקנה 
מהשיח' אבו קישק, ועל הגבעה הקים 
חיים קולטון, עולה מפולין שהגיע ארצה 
מספר חודשים קודם, את הצריף הראשון. 
במשך כשנה היתה משפחת קולטון 
המשפחה היחידה בכל המושבה, ושאר 
לעבד את האדמה  עזרו  המייסדים 
השם  לגור בכפר סבא.  נשארו  אך 
זאב  ד"ר  ידי  על  הוצע  "מגדיאל" 
וילנאי, והוא מופיע בתורה כשם של 
עיר בארץ אדום. במלחמת השחרור 
הדפו התושבים את הכוחות הערביים 
שניסו לכבוש את המקום. כיום מהווה 

מגדיאל שכונה בהוד השרון.

הצריף הראשון במגדיאל, הוקם ב-1924. כיום 
)Wikipedia( מהווה מוזיאון

רֹות ֲחֵברֹו  ֹוֵמר ַעל ּפֵ ף ל"ח: ַאְחָריּות ַהׁשּ ּדַ

ֹוֵמר ַחָּיב ַלֲעׂשֹות  ַהּשׁ ֻעּלֹות ׁשֹונֹות ׁשֶ ְלמּוד לֹוְמִדים  ַעל ּפְ ּתַ ַדּפים ֵאּלּו ּבַ ּבְ
ֹמר ַעל  ל ַעל ַעְצמֹו ִלׁשְ ּבֵ ּקִ ל, ָאָדם ׁשֶ ְפִקיד.  ְלָמׁשָ ֵדי ִלְמֹנַע ֶהְפֵסד ֵמַהּמַ ּכְ
רֹות  ב ַהּפֵ ּצַ ּמַ דֹון ׁשֶ ּקָ ל ֲחֵברֹו. ְלַאַחר ְזַמן-ָמה ִהְבִחין ׁשֹוֵמר ַהּפִ רֹות ׁשֶ ּפֵ
ִאירּום  ים ְוִאם ַיׁשְ רֹות ִהְתִחילּו ִלְהיֹות ַרּכִ ַהּפֵ ֵרר ׁשֶ יַע ָרצֹון. ִהְתּבָ ּבִ ֵאינֹו ַמׂשְ
רֹות.  ְפִקיד ַיְפִסיד ֶאת ַהּפֵ ֵהם ֵהם ַיְתִחילּו ְלַהְרִקיב ְוַהּמַ מֹות ׁשֶ ּכְ
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ף ל"ט: "ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו - ָעָליו ָהְרָאָיה" ּדַ

י,  ְסּפִ י חֹוב ּכַ ִחים ְלַגּבֵ ים ִמְתַוּכְ ֵני ֲאָנׁשִ ְ ר ּשׁ ֲאׁשֶ ּכַ
ְמעֹון  ֶסף", ְוׁשִ ה ַחָּיב ִלי ּכֶ ל ְראּוֵבן טֹוֵען: "ַאּתָ ְלָמׁשָ
ין  י ַחָּיב ְלָך", ֲעֵליֶהם ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהּדִ אֹוֵמר: "ֵאיֶנּנִ
ָּיִנים ִמי  ע ִמי צֹוֵדק. ְלִפי ָמה קֹוְבִעים ַהּדַ ִּיְקּבַ ׁשֶ
ָנּה הֹוָכָחה  ֵמֶהם צֹוֵדק? ִאם ְלֶאָחד ֵמֶהם ֶיׁשְ
ל, ִאם  ָבָריו. ְלָמׁשָ ִלים ֶאת ּדְ הּוא צֹוֵדק - ְמַקּבְ ׁשֶ
ְמעֹון ָאֵכן ַחָּיב  ִ ּשׁ ִעיִדים ׁשֶ ּמְ ְראּוֵבן ֵמִביא ֵעִדים ׁשֶ
ין ּבֹוֵחן ֶאת ָהֵעִדים ִאם ֵהם ּדֹוְבִרים  ית ּדִ ֶסף, ּבֵ לֹו ּכֶ
ֶסף ִלְראּוֵבן.  ְמעֹון ַחָּיב ּכֶ ִ ּשׁ ֱאֶמת, ַוֲאַזי הּוא קֹוֵבַע ׁשֶ

ֶזה ַקָּים  ִמְקֶרה ּכָ הּוא צֹוֵדק? ּבְ ים ִאם ְלִאיׁש ֵמֶהם ֵאין הֹוָכָחה ׁשֶ ָמה עֹוׂשִ
לֹוַמר, ִמי  ְך: "ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו - ָעָליו ָהְרָאָיה". ּכְ ָלל ְיסֹוִדי ָהאֹוֵמר ּכָ ּכְ
הּוא צֹוֵדק. ִאם ֵאינֹו  ֶסף, ַחָּיב ְלָהִביא הֹוָכָחה ׁשֶ ִני ַחָּיב לֹו ּכֶ ֵ ַהּשׁ ּטֹוֵען ׁשֶ ׁשֶ
ע.  ְתּבָ ה ִלּטֹל ָממֹון ִמן ַהּנִ ל ִסּבָ ֶסף, ֵאין ּכָ ִני ַחָּיב לֹו ּכֶ ֵ ַהּשׁ ֵמִביא הֹוָכָחה ׁשֶ

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת בבא מציעא ל"ח- מ'

סרקו ברקוד זה 
לצפייה בסרטון 

על סוגיה זו 

ף מ': ַרב הּוָנא ּדַ

ֶבל  ֶאֶרץ ּבָ ָהֲאמֹוָרא ַרב הּוָנא ַחי רֹב ָיָמיו ּבְ
ְבָהק  דֹול ַהּדֹור. ַרּבֹו ַהּמֻ ְוהּוא ָזָכה ִלְהיֹות ּגְ
ם ָסַמְך אֹותֹו ִלְהיֹות מֹוֵרה  ָהָיה ַרב ְוהּוא ּגַ
יַבת  אֹוָתם ַהָּיִמים ַרב ָהָיה רֹאׁש ְיׁשִ הֹוָרָאה. ּבְ
ָעא.  יַבת ְנַהְרּדְ מּוֵאל ָהָיה ֹראׁש ְיׁשִ סּוָרא, ּוׁשְ
ה ִמָּיד ֹראׁש  ל ַרב לֹא ֻמּנָ ִטיָרתֹו ׁשֶ ַאֲחֵרי ּפְ
ים ָנְדדּו  ְלִמיִדים ַרּבִ יַבת סּוָרא ְוָלֵכן ּתַ יׁשִ יָבה ּבִ ְיׁשִ
מּוֵאל.  י ׁשְ ָעא ִלְלמֹד ּתֹוָרה ִמּפִ יַבת ְנַהְרּדְ ִליׁשִ
ָעא  מּוֵאל ִנְפַטר, ָהִעיר ְנַהְרּדְ ִנים, ׁשְ ָחְלפּו ׁשָ
ּה  ה ְלַקֵּים ּבָ ְלָחמֹות ּוְכָבר ָהָיה ָקׁשֶ ָסְבָלה ִמּמִ

יָבה  ֶבל ְלַמּנֹות ֶאת ַרב הּוָנא ְלרֹאׁש ְיׁשִ יָבה. אֹו-ָאז ֶהְחִליטּו ַחְכֵמי ּבָ ְיׁשִ
ה  לֹׁשָ ְרבֹות ַהָּיִמים ָהיּו לֹו ׁשְ ּבִ ַתְפִקידֹו ַעד ׁשֶ סּוָרא. ַרב הּוָנא ִהְצִליַח ּבְ ּבְ
ּבּור.  ָבָריו ַלּצִ ִמיִעים ֶאת ּדְ ָהיּו ַמׁשְ ֲעֵלי קֹול ָחָזק ׁשֶ ים ּבַ ר ֲאָנׁשִ ָעׂשָ
ים ָהיּו ְלַרב הּוָנא,  ְלִמיִדים ּכֹה ַרּבִ י ּתַ ֻתּבֹות ּכִ ֶכת ּכְ ַמּסֶ ר ּבְ ְלמּוד ְמַסּפֵ ַהּתַ
עּור, ָהָיה עֹוֶלה ֲעַנן ָאָבק  ִ סֹוף ַהּשׁ קֹומֹוֵתיֶהם ּבְ ר ַהּכֹל ָקמּו ִמּמְ ֲאׁשֶ ּכַ ַעד ׁשֶ

ֶמׁש… ֶ ה ִלְזַמן-ָמה ֶאת ֵעין ַהּשׁ ּסָ ּכִ דֹול ׁשֶ ּגָ

ֹאל  ֵדי ִלׁשְ ְפִקיד ּכְ ר ֶאת ַהּמַ ה ְלַאּתֵ ֹוֵמר ִנּסָ ַהּשׁ
ֲעׂשֹות, ַאְך הּוא לֹא ִהְצִליַח ִלְמֹצא  אֹותֹו ַמה ּלַ
ְפִקיד ָנַסע ְלֶאֶרץ ְרחֹוָקה.  ַהּמַ ֵרר ׁשֶ אֹותֹו. ִהְתּבָ
רֹות? ֲחָכִמים  ֹוֵמר ַלֲעׂשֹות ִעם ַהּפֵ ָמה ַעל ַהּשׁ
ין  ֹוֵמר ָצִריְך ִלְפנֹות ְלֵבית ַהּדִ ַהּשׁ אֹוְמִרים ׁשֶ
ל  ּקּוחֹו ׁשֶ ה, ְוַתַחת ּפִ ֲעׂשֶ ר ָלֶהם ֶאת ַהּמַ ּוְלַסּפֵ
ֹמר ֶאת  רֹות ְוִיׁשְ ין הּוא ִיְמּכֹר ֶאת ַהּפֵ ית ַהּדִ ּבֵ

ְפִקיד. ֶסף ֲעבּור ַהּמַ ַהּכֶ

סרקו ברקוד זה 
לצפייה בסרטון 

על סוגיה זו 

מבצע "חוק וסדר" 
מבצע "חוק וסדר" נערך על ידי צה"ל 
)1988(, ובמסגרתו  בשנת תשמ"ח 
פשטו כוחות צנחנים ושריון על בסיס 
מחבלי החזבאללה בעיירה מיידון 
שבדרום לבנון. המבצע תוכנן בעקבות 
מותו של מפקד גדוד צבר בגבעתי 
במרדף אחרי מחבלי חזבאללה, והוא 
הורכב משני חלקים: "חוק", שהיווה 
הוא  ו"סדר",  בעצם פעולת הטעיה, 
המבצע העיקרי. כוחות צנחנים, שריון 
וארטילריה תקפו את הכפר מיידון כדי 
להשמיד את מפקדת המחבלים שבו. 
המבצע הסתיים בהצלחה, ובמהלכו 
נהרגו כ-50 מחבלים ונהרסו המבנים 
והבונקרים ששמשו אותם. זו היתה 
הפעולה הגדולה ביותר של צה"ל בלבנון 
מאז מבצע שלום הגליל, וכן הפעולה 
הראשונה בהיקף גדול כנגד החזבאללה. 
לטענת החזבאללה, במהלך המבצע 
נהרג השבוי רון ארד, אולם לא נמצאו 

הוכחות כלשהן לכך.

מן ההיסטוריה
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בס"ד

דבר תורה לשולחן שבת

מה פירוש הביטוי "ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו  א. 
- ָעָליו ָהְרָאָיה", ובאיזה מקרה 

משתמשים בו?

מה יעשה שומר שהופקדו אצלו  ב. 
פירות שמתחילים להרקיב, ובעל 

הפירות לא בא לקחתם?

מה יעשה אדם שגנב, ונשבע  ג. 
לשקר, ועכשיו הוא מתחרט ורוצה 

להשיב את הגניבה לבעליה?

אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהן
התלמוד קובע שאם יהודים נפלו בשבי גויים, אין לשלם 
סכום מופרז לפדיונם, הן כדי לא להכביד מבחינה כספית 
על היהודים, והן כדי שהדבר לא יעודד גויים לחטוף 
יהודים תמורת כופר. דוגמא מפורסמת לכך היא המהר"ם 
מרוטנבורג שנאסר בידי השלטונות, ולפי המסופר סירב 

לכך שיפדו אותו בסכום גבוה, ומת בכלאו.

יש לי מושג !

סדר  נזיקין | מסכת בבא מציעא ל"ד- מ'

*בפיקוח רואה חשבון

את התשובה יש לשלוח במייל לכתובת:
talmudisraeli@medison.co.il

 בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* 
והזוכה בה יזכה בטאבלט איכותי!!

הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם 
יפורסמו בדף הפייסבוק של התלמוד הישראלי.

שאלת 
???השבוע

התשובה לשאלה נמצאת 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

בפרקי אבות נאמר שעשרה דורות הפרידו בין נח לאברהם, 
ופרשני התורה הרבו להשוות בין שתי הדמויות הללו: נח ואברהם.

את אחת ההשוואות ביניהם עושה רש"י בפרשה, וכך הוא אומר: 
ְך ֹנַח", וכמעט  בפרשה שלנו נאמר על נוח "ֶאת ָהֱאלִֹהים ִהְתַהּלֶ
ר  באותו נוסח יעיד אברהם אבינו על עצמו בפרק כ"ד: "ה' ֲאׁשֶ

י ְלָפָניו". ְכּתִ ִהְתַהּלַ

ובכל זאת, מה ההבדל בין שני הפסוקים והתיאורים הללו על 
התהלכות עם האלוקים? 

רש"י מדייק במילים ומסביר כך: "נח היה צריך סעד לתומכו" 
- היה צריך את העזרה של הקב"ה, לכן אומר הפסוק שאלוקים 
התהלך איתו, לתמוך בו, אולם  אברהם אבינו "היה מתחזק 
ומהלך בצדקו מאליו" - ולכן נאמר בו שהוא התהלך לפני 

האלוקים.

חידה
בסיפור הקצר הבא מסתתרים שבעה מושגים מתוך המפגש 

השבועי. מצאו אותם!

מגדיאל רצה לעשות מחקר על כוח המשיכה. הוא ניגש 
לבנק שבו הוא מפקיד את כספו וביקש מהשומר שייתן לו 
להיכנס. השומר אמר לו שהוא יכול להיכנס בתנאי שישמור 
על החוק והסדר. מגדיאל ניגש לפקיד הבנק שהיה חברו, וזה 
אמר לו שאם רצונו להוציא כסף עליו להביא ראיה שהכסף 
שלו. פתאום הגיע לבנק הספורטאי רון שזכה במדליית ארד 

באולימפיאדה וכולם שמחו מאד לקבל את פניו.
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