
 | מן ההסטוריה
עליות יהודי מרוקו לארץ ישראל
לאחר השואה באירופה, החמיר מאוד 
העתיקה  מרוקו  יהדות  של  מצבה 
והמפוארת, הגדולה מבין הקהילות 
היהודים  בצפון אפריקה.  היהודיות 
במרוקו סבלו מהתקפות ופרעות של 
קנאים אנטישמיים, ממקרי רצח ואלימות 
- וכל אלו הובילו לגלי עלייה של יהודי 
מרוקו לארץ ישראל. מיד לאחר הקמת 
המדינה בשנת 1948 ועד שנת 1951 עלו 
ארצה קרוב ל-30,000 יהודים. בין השנים 
1952 ועד 1960 עלו קרוב ל-100,000 
יהודים, ובעשר השנים בין 1961 עד 
1971 הצטרפו אליהם עוד כ-130,000 
עולים. במשך השנים בהן נאסרה על ידי 
שלטונות מרוקו עליית היהודים ארצה, 
המשיכו ועלו יהודים בדרכים מחתרתיות 
באמצעות המחתרת היהודית במרוקו, 
שהעבירה אותם ארצה דרך צרפת וספרד. 
אסון הספינה "אגוז" ב-1960 היה חלק 
ממבצע הברחת מעפילים ממרוקו לארץ 

ישראל.

מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף נ"ד: ַרב

ַּפַעם ָיְׁשבּו ֵריׁש ָלִקיׁש ְוַרִּבי יֹוָחָנן ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ְוָלְמדּו, ּוְבֵבית ַהִּמְדָרׁש ִהְזִּכירּו 
ֲהָלכֹות ִּבְׁשמֹו ֶׁשל ַרב. 

ִמי ָהָיה ַרב? 

ַרב נֹוַלד ְּבָבֶבל ּוְׁשמֹו ָהָיה ַרב ַאָּבא ַּבר ֵאיבֹו. ִּכיּנּו אֹותֹו "ַרב" ִמְּפֵני ֶׁשָהָיה ַרָּבם ֶׁשל ָּכל 
ְּבֵני ַהּגֹוָלה. ַרִּבי ִחָּיא, ַּתְלִמידֹו ַהּמּוְבָהק ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא, ָהָיה דֹודֹו ֶׁשל ַרב, 
ְוַכֲאֶׁשר ַרִּבי ִחָּיא ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָעָלה ַרב ִאיּתֹו ְוִהְכִניסֹו ְלֵבית ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא. 
ִּביִׁשיָבתֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא ִהְתַעָּלה ַרב, ַעד ֶׁשָרָצה ַלֲחזֹור ְלָבֶבל מֹוַלְדּתֹו, ְוִקיֵּבל 
ֵמַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא ְסִמיָכה ָלדּון ּוְלהֹורֹות. ְלַאַחר ְּתקּוָפה, ָׁשב ַרב ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ְוָלַמד עֹוד ִמִּפי ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא, ְוַאַחר ָּכְך ִהְמִׁשיְך ִלְלמֹוד ִּביִׁשיָבתֹו ֶׁשל ְּבנֹו, ַרָּבן 

ַּגְמִליֵאל ַהָּנִׂשיא, ְוׁשּוב ָחַזר ְלָבֶבל.
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ַּדף נ"ה: ַהְׁשָּפַעת ַהַּפַחד ַעל ַהְּבֵהָמה 

ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים ַעל מּוִמים ׁשֹוִנים ַּבְּבֵהָמה ַההֹוְפִכים אֹוָתּה ִלְטֵרָפה. 

ֶאָחד ַהְּדָבִרים ֶׁשִּנְלָמִדים ָּכאן הּוא ַעד ַּכָּמה ְיכֹוִלים ְרָגׁשֹות ְלַהְׁשִּפיַע ַעל ַהּגּוף: ֲחָכִמים 
אֹוְמִרים ֶׁשִאם ְּבֵהָמה ַמְרִּגיָׁשה ַּפַחד ּוֶבָהָלה ֲחָזִקים, ָיכֹול ַהָּדָבר ִלְגרֹום ְלָּכְך ֶׁשָהֵרָאה 
ֶׁשָּלּה ִּתְצַטֵּמק, ָמה ֶׁשהֹוֵפְך אֹוָתּה ִלְטֵרָפה ָהֲאסּוָרה ָּבֲאִכיָלה. ֶאָּלא ֶׁשֵּיׁש ֶהְבֵּדִלים ֵּבין 
סּוֵגי ַהַּפַחד ַהּשֹׁוִנים. ִאם ַהְּבֵהָמה ִנְבֲהָלה ִּביֵדי ָׁשַמִים, ְלָמָׁשל ִמּקֹולֹות ָּבָרד ְוָרַעם, 
ִהיא ֵאיָנּה ֶנֱאֶסֶרת ְּבֲאִכיָלה; ֲאָבל ִאם ְּבֵני ָאָדם ִהְפִחידּו אֹוָתּה, ּוְלַדַעת ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ֵּבן ֶאְלָעָזר ַּגם ַּבֲעֵלי ַחִּיים ֲאֵחִרים, ְלָמָׁשל ִאם ִנְבֲהָלה ִמּקֹול ְׁשָאַגת ַאְרֵיה - ֲהֵרי ִהיא 

ְּטֵרָפה. זֹאת ִמּשּׁום ֶׁשַּפַחד ָּכֶזה הּוא ָחָזק ּוַמְׁשִּפיַע יֹוֵתר.

ַּדף נ"ו: ִמְקִרים ׁשֹוִנים ֶׁשל ְטֵרפֹות

ִאם רֹוִאים ְׁשֵּתי ְּבֵהמֹות נֹוְגחֹות זֹו ֶאת זֹו - ֵאין ַלֲחׁשֹוׁש ֶׁשָּמא ֵהן ִנְהיּו ְטֵרָפה ֵמַהְּנִגיָחה, 
ִּכי ֵהן ְרִגילֹות ְלָכְך. ֲאָבל ִאם ֵהן ָנְפלּו ָלָאֶרץ ֵמעֹוְצַמת ַהְּנִגיחֹות, ֵיׁש ַלֲחׁשֹוׁש ֶׁשָּמא ֵהן 
ְטֵרָפה. ַאּוָז ֶׁשָּנַפל ַעל ְּפֵני ַהַּמִים ְוֶנְחַּבט ֵמֶהם, חֹוְׁשִׁשים ֶׁשָּמא ִקיֵּבל ַמָּכה ֶׁשעֹוָׂשה 
אֹותֹו ְטֵרָפה. ֵאיְך ּבֹוְדִקים אֹותֹו? ִמְסַּתְּכִלים ָעָליו ְּכֶׁשהּוא ָׁשט ַּבַּמִים, ִאם הּוא ָׁשט 

ֶנֶגד ַהֶּזֶרם, ְּבַמֲעֵלה ַהָּנָהר - יֹוְדִעים ֶׁשהּוא ָּבִריא.

מן התלמוד
סדר קדשים

ַמֶּסֶכת חּוִּלין, ַּדף ס'

הסבר: המדרש מתאר שהלבנה הצטערה על כך 
שהקב"ה הקטין אותה לעומת השמש. ה' אמר 
לה שיש לה יתרון בכך שהיא נראית גם ביום 
וגם בלילה, אולם הלבנה לא קיבלה זאת בטענה 
שאורה אינו מורגש במשך היום, כמו נר בצהריים 

שאין בו תועלת.

שרגא – נר
טיהרא – צהריים

אהני – מועיל

"אמר לה: לכי ומשול ביום ובלילה. אמרה ליה: 
מאי רבותיה, דשרגא בטיהרא מאי אהני?" 

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין ַּדף נ"ד- ס'
שבת פר' יתרו | י"ד-כ' בשבט )20-26 לינואר(

עולים חדשים 
ממרוקו בשנת 

 ,Wikipedia ,1954
פריץ כהן

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי
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הקלטה.בעצם הוא לא שר אלא זו "כאילו" עם השפתיים אבל ולא עבור זמר שרק עושה חיה של זמר ששר בקולו הם שילמו עבור הופעה מרגישים שרימו אותם. חלק מהילדים טענו שהם מצד אחד:

מצד שני:

חלק מהילדים אמרו: מה 

זה בעצם משנה? העיקר 

שבאנו, ראינו את הזמר על 

הבמה, נהנינו מהשירים 

ומההופעה, ומה זה משנה 

לנו אם זה הוא ששר או 

שזו הייתה הקלטה?

דבר תורה 
גדולתו של מנהיג נמדדת בין היתר 
בתחושת השליחות שלו ובחיבור שלו 
אל הציבור אליו הוא שייך. בפרשתנו 
קורא משה לבנו הראשון "ֵּגְרׁשֹם" על 

שם כך ש: "ֵּגר ָהִייִתי ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה".

רבי מאיר שמחה מדווינסק, בפירושו 
ה"משך חכמה", מסביר שניתן ללמוד 
מכך על מעלתו של משה ועל גדולתו 
של מנהיג. משה כמעט ולא היה גר 
במצרים ובוודאי שלא נשתעבד שם, 
במרבית השנים הוא שהה בכלל בבית 

חותנו במדין. 

למרות כל זאת, הוא הרגיש כל כך מחובר 
לעם שלו, לעם ישראל, עד שהוא קרא 
לבנו על שם השעבוד הנורא שהיה לעם 
ישראל במצרים. הוא חש בקרבו את 
הצער והסבל של בני ישראל והרגיש 
כאילו הוא ממש היה משועבד בעצמו, 
ועל כן קרא לבנו גרשם, ואמר: "ֵּגר ָהִייִתי 

ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה".

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

ילדי משפחת כהן קנו כרטיסים במחיר לא זול, והלכו להופעה של זמר 
מפורסם שהם אוהבים. בסך הכל הם די נהנו מההופעה, אלא שלאחר ההופעה 
התברר להם שהזמר בעצם לא ממש שר, אלא הוא רק עשה תנועות עם 
השפתיים, ובעצם מה שהם שמעו זה "פלייבק" - דהיינו הקלטה של השירים 

שהושמעה ברמקולים.

חלק מהילדים הרגישו מרומים. הם רצו לשמוע את הזמר עצמו ולא את 
ההקלטה של השירים שלו. הדבר עורר דיון משפחתי סוער.

נשכרה בשנת 1960 על ידי המוסד לצורך העלאת יהודי מרוקו לארץ ישראל. א.  
הפעילו אותה אנשי המחתרת היהודית במרוקו. ב.  

בפעם ה-13 שבה הבריחה מעפילים, בכ"ג שבט תשכ"א, 10 לינואר 1961, בדרך לגיבלרטר –  ג.  
טבעה ועליה 44 אנשים, מחציתם ילדים.

הספינה "אגוז"

  | מי אני?

ו...מה 
דעתכם?

בס"ד

בצלאל

חברותא
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3 דקות

המבצע להעלאת חללי הספינה 

אגוז ארצה וקבורתם בירושלים

  | מי אני?

7 דקות

1  .
הספינה אגוז.

2  .

הדגל של מרוקו.
3  .

היא יצאה ממרוקו והייתה בדרכה לגיברלטר.
4  .

44 אנשים - מבוגרים וילדים. כולם טבעו.
5  .

אירוע הטביעה של הספינה אגוז התרחש 

ב-1961, ואנשי המוסד היו אחראים על השכרת 

הספינה והברחת האנשים ממרוקו לארץ ישראל.

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מי הספינה המצוירת כאן?  

דגל של איזו מדינה מתנוסס בציור?  
מנין היא יצאה ולאן היא שטה?  

כמה אנשים נמצאים עליה ומה עלה בגורלם?  
איך המספר 1961 והמילה "המוסד" קשורים לציור?  

נקרא גם מבצע "איילת השחר". א.  
התקיים בחשאי בשנת 1992. ב. 

התרחש בעקבות פניית ראשי ממשלות ישראל לחסן מלך מרוקו. ג. 
הסתיים בחלקת המעפילים בהר הרצל בירושלים. ד. 

2
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4
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יש לי מושג | ספר הזוהר !
ספר הזוהר, או הזוהר הקדוש, הוא ספר היסוד 
של תורת הקבלה. הספר מיוחס לרבי שמעון 
בר יוחאי ולתלמידיו, והוא פורסם על ידי רבי 
משה די ליאון שחי בספרד במאה ה-13. הספר 
כתוב בארמית וחכמים הגבילו את הלימוד בו רק 
למי שלמד קודם את החלקים הנגלים שבתורה.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
מנין ָלַמְדנּו ֶׁשַהָּקָּב"ה ִמְתַאֶּוה  א. 

ִלְתִפיָּלָתם ֶׁשל ַצִּדיִקים?

ִמַּנִין ָלנּו ִמן ַהֲהָלָכה ֶׁשָּצִריְך ִלְבּדֹוק ֶאת  ב. 
ַהְיָרקֹות ְוַהַּמֲאָכִלים ִמּתֹוָלִעים?

כיצד עלול הפחד להשפיע על  ג. 
הבהמה ועל דיני הכשרות שלה?

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 
talmudhagrala@medison.co.il :בשעות הצהריים למייל

ולציין את מס' העלון עליו אתם עונים. 
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק 

של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

ַּדף נ"ט: ְׁשמּוֵאל

ַרב ּוְׁשמּוֵאל ָהיּו ַמְנִהיֵגי ַהּגֹוָלה ַּבּתֹוָרה ּוְבחֹוְכָמה.

ְׁשמּוֵאל, ִמְּלַבד ֶׁשָהָיה ָגדֹול ַּבּתֹוָרה, ָהָיה ַגם מּוְמֶחה ְּבַאְסְטרֹונֹוְמָיה ּוִבְרפּוָאה. 
ִּביִדיָעתֹו ְּבחֹוְכַמת ָהַאְסְטרֹונֹוְמָיה הּוא ִהְׁשַּתֵּמׁש ְּכֵדי ְלָהִכין לּוַח ָׁשָנה, ַּבְּפָעִמים 
ֶׁשָּבֶהם ְׁשִליֵחי ֵּבית ַהִּדין ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֹלא ִהְסִּפיקּו ְלַהִּגיַע ּוְלהֹוִדיַע ָמַתי 
ָחל רֹאׁש חֹוֶדׁש. ִּבְהיֹותֹו מּוְמֶחה ִּבְרפּוָאה, הּוא ִריֵּפא ֶאת ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא.

ְׁשמּוֵאל ָהָיה ִמְּגדֹוֵלי ּדֹורֹו, ּוַבַּתְלמּוד ְּבַדף ֶזה מּוָבא, ֶׁשֲחֵברֹו ַרב ָקָרא ָעָליו ֶאת 
ַהָּפסּוק ִמֵּסֶפר ָּדִניֵאל: "ָּכל ָרז ָלא ָאֵנס ָלְך" - ָּכל ַהּסֹודֹות ֹלא ִנְסָּתִרים ִמְּמָך. 

ְּכלֹוַמר: ֶׁשהּוא ָּבִקי ְּבָכל ַהּתֹוָרה.

ַּדף ס': ֵאיְך ָּגְדלּו ַהְּצָמִחים?

ֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה  ְּבָפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית ֶנֱאַמר ַעל ְּבִריַאת ָהעֹוָלם: "ְוכֹל ִׂשיַח ַהּׂשָ
ֶדה ֶטֶרם ִיְצָמח, ִּכי ֹלא ִהְמִטיר ה' ֱאֹלִקים ַעל ָהָאֶרץ,  ָבָאֶרץ, ְוָכל ֵעֶׂשב ַהּׂשָ

ְוָאָדם ַאִין ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה".

ַמה ְּבִדּיּוק ִהְתַרֵחׁש ָׁשם?

ַהַּתְלמּוד ְּבַדף ֶזה אֹוֵמר ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאַמר ַהָּקָּב"ה ֶׁשִּיְגְּדלּו ְצָמִחים, ֵהם ָיְצאּו ִמן 
ָהֲאָדָמה ְוָעְמדּו ְּבגֹוַבּה ַהַּקְרַקע ַאְך ֹלא ָצְמחּו, ַעד ֶׁשָּבא ָאָדם ָהִראׁשֹון ַּבּיֹום 
י ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם ּוִביֵּקׁש ַרֲחִמים ֶׁשִּיְגְּדלּו ַהְּצָמִחים, ְוָאז ָיַרד ֶּגֶׁשם ְוֵהם  יּׁשִ ַהּׁשִ

ָצְמחּו. ִמָּכאן ָלַמְדנּו ֶׁשַהָּקָּב"ה ִמְתַאּוֶה ִלְתִפָּלָתם ֶׁשל ַצִּדיִקים.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן

סדר קודשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין, דפים נ"ז- ס'

ַּדף נ"ח: ְּבִדיָקה ִמּתֹוָלִעים

ִמַּנִין ָלנּו ִמן ַהֲהָלָכה ֶׁשָּצִריְך 
ִלְבּדֹוק ַהְיָרקֹות? ִמַּנִין יֹוְדִעים 
ֶׁשָּצִריְך ִלְבּדֹוק ֶאת ַהַּמֲאָכִלים 
ִמּתֹוָלִעים? ָהַרְׁשָּב"א )ַרִּבי 
ֵהִׁשיב  ַאֶּדֶרת(  ֵּבן  ְׁשֹלֹמה 
ֶׁשּזֹו ֲהָלָכה רֹוַוַחת ְּבִיְׂשָרֵאל, 
ָמצּוי  ֶׁשָהַרַחׁש  ָּדָבר  ֶׁשָּכל 
ּבֹו, ָאסּור ְלאֹוְכלֹו ְוִלְׁשּתֹותֹו 
ַעד ֶׁשִּיְבּדֹוק. ֵהיָכן ְמפֹוָרׁש 
ַּבַּתְלמּוד ֶׁשַּמֲאָכל ֶׁשְּמצּוִיים 

ּבֹו ּתֹוָלִעים אֹו ֲחָרִקים ָאסּור ֶלֱאכֹול אֹותֹו? ְּבַדף ֶזה ֶנֱאַמר ֶׁשָאסּור ֶלֱאכֹול 
ְּתָמִרים ֶׁשָּבִאים ִמָּמקֹום ְמסּוָּים, ִמְּפֵני ֶׁשַהּתֹוָלִעים ְמצּויֹות ָּבֶהם.

ַּדף נ"ז: צֹוֶמת ַהִּגיִדין

ִריר יֹוֵצא ִמֶּמּנּו  "ִּגיד" הּוא ִסיב ָחָזק. ָהֲעָצמֹות מּוָּקפֹות ִּבְׁשִריִרים, ּוְבסֹוף ַהּׁשְ
ַהִּסיב, ֶׁשהּוא ְּכמֹו ֵמיָתר ָחָזק, ְוהּוא ִמְתַחֵּבר ַלֲחָלִקים ֲאֵחִרים ַּבּגּוף.

"צֹוֶמת ַהִּגיִדים" הּוא ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו עֹוְבִרים ִּגיִדים ַרִּבים. ְּבעֹוף, ְּב"צֹוֶמת ַהִּגיִדים" 
ה ָעָׂשר ִּגיִדים. ִּבְבֵהָמה ֵיׁש צֹוֶמת ֶׁשל ְׁשלֹוָׁשה ִגיִדים. ֶׁשִּנְמָצא ָּבֶרֶגל, ֶיְׁשָנם ִׁשיּׁשָ

ְלַאַחר ֶׁשּשֹׁוֲחִטים ְּבֵהָמה ָועֹוף, ּבֹוְדִקים ַהִאם ַהִּגיִדים ַּתִּקיִנים ּוְׁשֵלִמים ְוֵאיָנם 
ְמנּוָּתִקים, ֲחתּוִכים אֹו ְקרּוִעים, ְּכֵדי ְלַוֵּדא ֶׁשָהעֹוף ָּכֵׁשר ְלַמֲאָכל.

לפי  באותיות  המספרים  את  החליפו   .1
הגימטריה כדי לגלות את שמו של מישהו 

שמופיע במפגש:

6 ,2 ,10 ,1    200 ,2   1,2,1    2 ,200

2. מה היה כינויו הידוע של אותו אדם? 

)תשובות: 1. רב אבא בר איבו. 2. רב(

חידת גימטריה


