בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

דף לימוד

לימות השבוע
ולשולחן שבת

ַּדף ק' :דיני ַהּכ ֵֹהן
רֹואים ֻט ְמ ָאה ְּב ָמקֹום
ּתֹורה ְמ ַצּוָה ֶאת ַהּכ ֲֹהנִ ים ֶׁשֹּלא ִי ְהיּו ְט ֵמ ִאיםִ ,אם ֵהם ִ
ַה ָ
יה ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא ִי ַּט ְּמאּוֲ .א ָבל ִאם ֶא ָחד
יהם ְל ִה ָּז ֵהר ֶׁשֹּלא ְל ִה ְת ָק ֵרב ֵא ֶל ָ
ְמ ֻס ָּים ֲע ֵל ֶ
רֹובים ֶׁשל ּכ ֵֹהן נִ ְפ ַטר ,לְ ָמ ָׁשל ִא ְׁשּתֹו ֶׁשל ַהּכ ֵֹהןֵ ,יׁש לֹו ִמ ְצ ָוה לִ ְהיֹות
ִמ ִּשׁ ְב ַעת ַה ְּק ִ
בּורה.
ּדּורי ַה ְּק ָ
ּוב ִס ֵ
ָט ֵמא ּולְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף ְּב ַהלְ ָו ָי ָתּה ְ

ַּדף ק"א :יום הקמת המשכן
ַּכ ֲא ֶׁשר ֵה ִקימּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּכן ְּב ִמ ְד ַּבר ִסינַ י ָ -י ְצ ָאה ֵאׁש ֵמ ֵאת ה' ְו ָה ְר ָגה ֶאת נָ ָדב ְו ֶאת
ֲא ִביהּואְּ ,בנֵ י ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהןְּ .באֹותֹו יֹום ִה ְק ִריבּו ֶאת ַה ָּק ְר ָּבנֹות ֶׁשה' ִצּוָה לְ ַה ְק ִריב
ּוברֹאׁש ח ֶֹדׁש
לְ ֶרגֶ ל ֲה ָק ַמת ַה ִּמ ְׁשּכָ ןְ ,וכֵ ן ָק ְר ַּבן ַח ָּטאתּ ,כִ י ָה ָיה ֶזה רֹאׁש ח ֶֹדׁשְ ,
יבים ְׂש ִעיר ַח ָּטאת.
ַמ ְק ִר ִ
קֹוב ִעיםֶׁ ,שּכ ֵֹהן אֹונֵ ן ֵאינֹו ַר ַּשׁאי ֶל ֱאכֹל ָק ְר ָּבנֹות( .אֹונֵ ן הּוא ָה ָא ֵבל
ִּדינֵ י ַה ְּכ ֻהּנָ ה ְ
ּובנָ יו ֹלא ָא ְכלּו
ֶׁשּנִ ְפ ַטר לֹו ָקרֹובְּ .ביֹום ַה ְּפ ִט ָירה הּוא ְמ ֻכּנֶ ה "אֹונֵ ן")ָ .ל ֵכן ַא ֲהרֹן ָ
ֶאת ָק ְר ַּבן ְׂש ִעיר ַה ַח ָּטאתִּ ,כי ֵהם אֹונְ נִ יםָ .ר ָאה זֹאת מ ֶֹׁשה ְו ָא ַמר ָל ֶהםָ :ל ָּמה ֹלא
יבים ַהּיֹום ִל ְכבֹוד ֲה ָק ַמת
ֹאכלּו ֶאת ַה ִּמנְ ָחה ֶׁש ַּמ ְק ִר ִ
ֲא ַכ ְל ֶּתם? ֲה ֵרי ה' ָא ַמר ִלי ֶׁשּת ְ
יכם ֶל ֱאכֹל.
ּומ ָּכאן ֵיׁש ִל ְלמֹד ֶׁש ַּגם ֶאת ַה ַח ָּטאת ֲע ֵל ֶ
ַה ִּמ ְׁש ָּכןֲ ,א ִפּלּו ֶׁש ַא ֶּתם אֹונְ נִ יםִ ,
ָא ַמר לֹו ַא ֲהרֹןִ :אי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ְׁשוֹות ֵּבין ַה ִּמנְ ָחה ְל ֵבין ָק ְר ַּבן ַה ַח ָּטאתִּ ,כי ַה ִּמנְ ָחה
ִהיא ָק ְר ָּבן ֶׁש ָּק ֵרב ַרק לְ ֶרגֶ ל ֲה ָק ַמת ַה ִּמ ְׁשּכָ ןְ ,ו ִאּלּו ְׂש ִעיר ַח ָּטאת ֶׁשל רֹאׁש ח ֶֹדׁש,
ּנֹוהג לְ דֹורֹותְּ ,בכָ ל רֹאׁש ח ֶֹדׁש.
הּוא ָק ְר ָּבן ֶׁש ֵ
הֹודה ְל ַא ֲהרֹן.
ָׁש ַמע מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֶאת ַה ְּד ָב ִריםְ ,ו ָ

יׁש ַבע ַּבת ַע ִּמינָ ָדב
ַּדף ק"בֱ :אלִ ֶ
יׁש ַבע ַּבת ַע ִּמינָ ָדב ֲאחֹות נַ ְחׁשֹון ָח ֵמׁש
לאלִ ֶ
ַּבּיֹום ֶׁש ֵה ִקימּו ֶאת ַה ִּמ ְׁשּכָ ןָ ,היּו ֱ
ִסּבֹות לִ ְׂשמ ַֹח:
יסּה ,מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו הּוא ַמנְ ִהיג ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל.
אִּ .ג ָ
בַּ .ב ְע ָלּהַ ,א ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהןָ ,ה ָיה ּכ ֵֹהן ָּגדֹול.
גַ .ה ֵּבן ֶׁש ָּלּהֶ ,א ְל ָע ָזר ַהּכ ֵֹהןָ ,ה ָיה ְס ַגן ּכ ֵֹהן ָּגדֹול.
ׁשּוח ִמ ְל ָח ָמה.
דַ .הּנֶ ֶכד ֶׁש ָּלּהִּ ,פנְ ָחס ֶּבן ֶא ְל ָע ָזרָ ,ה ָיה ּכ ֵֹהן ְמ ַ
הּודה.
יה ,נַ ְחׁשֹוןָ ,ה ָיה נָ ִׂשיא ֶׁשל ֵׁש ֶבט ְי ָ
הָ .א ִח ָ

סדר קדשים
מסכת זבחים ק'-ק"ו
פרשת ואתחנן
י' -ט"ז באב ( 22-28ליולי)

מן התלמוד
סדר קדשים
מסכת זבחים ,דף ק"ב

"מיתיבי :מרים מי הסגירה? אם תאמר משה
הסגירה  -משה זר הוא ,ואין זר רואה את
הנגעים ,ואם תאמר אהרן הסגירה  -אהרן קרוב
הוא ,ואין קרוב רואה את הנגעים"
שפיר – טוב ,יפה
מנא הני מילי – מאין דברים אלה,
מהיכן לומדים זאת
הסבר :התלמוד שואל מי קבע שמרים הנביאה
צריכה הסגר כאשר הצטרעה? הרי משה לא
יכול היה לקבוע זאת משום שאינו כהן ,ואהרן
לא יכול היה לעשות זאת משום שהוא קרוב
משפחתה.

על המפה
שער הגולן
שער הגולן הוא קיבוץ הנמצא מדרום
לכנרת ליד נהר הירדן והירמוך ,במפגש
הגבולות עם ירדן וסוריה .הוא נקרא כך
בגלל שהוא ממוקם כביכול בשער הכניסה
לרמת הגולן .היישוב הוקם בשנת תרצ"ז
( )1937במסגרת יישובי חומה ומגדל על
ידי קבוצת עולים מצ'כיה ופולין .במלחמת
העצמאות ,מיד לאחר ההכרזה על הקמת
המדינה ,הותקף הקיבוץ על ידי הצבא
הסורי וששה מחבריו נהרגו .מגדלי המים
נהרסו והתושבים נאלצו ללכת להביא מים
בכדים מיישובים אחרים .ההפגזות הסוריות
הרסו את כל בתי היישוב ,ולאחר קרבות
ממושכים פינו המגינים את הקיבוץ ,והוא
נבזז ונהרס בידי הסורים .אחרי המלחמה
חזרו חברי הקיבוץ ובנו את היישוב מחדש.
כיום גרים במקום כ 560-תושבים.
העלייה לקרקע של
הקיבוץ שער הגולן
ומסדה .בצילום,
חלוצים מקימים
את מגדל השמירה.
(אוסף התצלומים
הלאומיKLUGER,
)ZOLTAN
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בס"ד

סעודת ערב שבת
 7דקות

 3דקות

מנה עיקרית

מנת פתיחה

פלפול משפחתי לשולחן שבת

דבר תורה לשולחן השבת
פרשת ואתחנן

שי בן  ,12ולכיתה שלו בבית הספר הדתי הגיע תלמיד חדש ,
שעלה ארצה מחו"ל .שי השתדל מאד להתחבר לאותו התלמיד
העולה החדש ,וזה אף הזמין את שי לבקר אצלו בבית .שי אכן
הגיע אליו הביתה ,וראה שמשפחתו של חבירו החדש איננה
מקפידה על שמירת מצוות .תוך כדי הביקור הציעה לו האימא
של חברו לאכול מהעוגה שאפתה .שי התלבט..

רגע לפני הכניסה לארץ מבדיל משה שלוש
ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי .רש"י מסביר
שהבדלת ערי המקלט מלמדת על זריזותו של
משה -שלמרות שידע שלא יכנס לארץ ולא יוכל
לבנות את שאר ערי המקלט -הזדרז לקיים את
מה שביכולתו ,ואמר" -מה שאני יכול לקיים-
אקיים" .מיד לאחר מכן מופיע הפסוק"ְ -וזֹאת
ּתֹורה ֲא ֶׁשר ָׂשם מ ֶֹׁשה ִל ְפנֵ י ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל".
ַה ָ
האם יש קשר בין מצוות ערי המקלט שקיים
משה לפסוק המפורסם שבא לאחר מכן? רבי
שלמה מלונטשיץ ,בפירושו החשוב" -הכלי
יקר" ,מסביר שפסוק זה בא לומר שבמעשיו
של משה בעניין ערי המקלט יש סמל ולימוד
חשוב הנכון לכל התורה כולה.
"וזאת התורה" -הזדרזותו של משה בקיום
מצוות ערי המקלט ,היא סמל לכל מצוות
התורה .ומה זה מסמל? שכשם שידע משה
שלא יוכל לקיים את המצווה כולה ,ובכל זאת
עשה מה שיכל -כך בכל מצוות התורה צריך
האדם להשתדל לעשות מה שביכולתו ,גם אם
לא יוכל להשיג ולתפוס את הכל.

א.
ב.
ג.
ד.

בריאת
העולם

1948

-1812
אברהם
אבינו

2238

 4דקות

מ ִלי ֵאל ְד ָּי ְבנֶ ה
ַר ַבּן ַ ּג ְ

בספירה
מבריאת העולם
לועזי
(למיניינם)

-3760

ו...מה
דעתכם על
ההתלבטות
הזו?

הייתי נשיא ישראל אחרי המרד הגדול וחורבן בית המקדש השני.
הנכד שלי הוא רבי יהודה הנשיא עורך המשנה.
גם אבי היה נשיא ,ולסבא שלי קראו גמליאל.
רבן יוחנן בן זכאי היה רבי .אונקלוס הגר חי התקופתי והיינו
קרובים מאד אחד לשני .רבי עקיבא היה תלמידי.

?
0

א
אליהם הביתה ,הם שון שבא
מ
א
עם
ד
זה ,ועלולים להיע שמחים
ל
ב
ד
ו
ל
א
מא ם
היפגע
לאכו שי יאמר
ש
הו
א
ל
א
ל את
יכול
מה עוד ש העוגה ש
ה
גי
שו
ל
ו...
מה
כבר יכול
כש
ר בעוגה?...והאם ז להיות לא
ה
ה
פגיעה במשפחה ש שווה את
ר
ק
עכשיו
על
תה ארצה?

קינוח  /מי אני?

מי
אני

הזמן
ות

אחד:

מצד מו ,וחבירו
עצ
שי ראה ב שהוריו לא
לו
אף אמר קפידים על
בדיוק מ ת ,וממילא
וו
שמירת מצ אם העוגה
לא יודע ה
הוא
שרה ,אילו
כ
שהוגשה לו ה ,ואיך היא
מרים יש ב
חו
נאפתה.

שי הוא מצד שני:
החבר הר

שימו לב לפתרון החידה משבוע שעבר

2448

2449

אפרים  -1311מתן תורה
-1521
בנ״י במצרים ומנשה יציאת
מצרים

2883

בצלאל

דוד
המלך

שלמה
המלך

2934

3340

חנוכת
ביהמ“ק
ה1-

-586

חורבן ביהמ“ק
ה 1-וגלות בבל

3408

3728

 -352הלל הזקן
הקמת
ביהמ“ק ה2-

3828

3828

3880

3930

4260

רבן יוחנן
בן זכאי

חורבן
ביהמ“ק
ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

68

חתימת
התלמוד

בס"ד

סעודת שבת

 7דקות

מנה עיקרית
התבוננו היטב בציור
וענו על השאלות הבאות:

1
 2מה הקשר בינה לבין

מי הדמות במרכז הציור?
הפסל בצד ימין?

3

מה הקשר בינה לבין
פרשת השבוע?

4

איך קשור הספר שעל
השולחן לדמות הזו?

5

מיהם החיילים שמקיפים
את הדמות ,ומה קרה להם
על פי המסופר בתלמוד?
1 .אונקלוס.
לוס.
נק
או
2 . 1טיטוס היה הדוד שליתרו היה גר.
2
ס היה גר וגם
ארמית.
לו
3 .3אונק לוס תירגם את התורה ל סוף התגיירו.
פוס אותו וב
4 .4אונקים שבאו לת
5 .5חייל

 4דקות

 3דקות

סעודה שלישית

מתולדותיו
מרים רות (תר"ע-תשס"ה)1910-2005 ,

קינוח  /מי אני?

היתה סופרת ילדים ,גננת ומחנכת .נולדה
בהונגריה והיתה פעילה ב"השומר הצעיר" .בשנת
תרצ"א ( )1931עלתה לארץ ולמדה בסמינר
הקיבוצים ובאוניברסיטה העברית .היתה בין
מייסדי קיבוץ שער הגולן ,ושמשה בו כגננת.
רות נחשבה לגננת הראשית של הקיבוץ הארצי,
עסקה בחינוך שנים רבות והכשירה מורות וגננות.
בגיל  60החלה לכתוב ספרי ילדים ,וכתבה למעלה
מרים רות ()Wikipedia
מעשרים ספרים ,שהידועים ביותר מביניהם
הם "מעשה בחמישה בלונים"" ,הבית של יעל" ו"תירס חם" .היא זכתה
לפרסים שונים על תרומתה לספרות הילדים ,ובשנת תשס"ב ()2002
הוכרזה ככלת פרס ביאליק לספרות .מרים רות נפטרה בגיל  95ונקברה
בקיבוץ שער גולן.

רבי סעדיה
גאון

רש״י

ב .יש על שמי שער גדול ברומא.
ג .ישנה אגדה שיתוש נכנס לאף
שלי וניקר לי במוח  7שנים.
ד .על פי התלמוד במסכת גיטין
האחיין שלי הוא אונקלוס
שהתגייר.

טיטוס

4260

4650

4800

4900

5258

א .הייתי קיסר רומי רשע שהחריב
את ירושלים.

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

1500

רבי יוסף
קארו

1897

1939

5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח

5727
ה'תשכ"ז

התשכ"ט

5778
ה'תשע"ח
70

510

ימי הביניים
תקופת הראשונים

הרמב"ם
1492
גירוש ספרד

העת
החדשה

הרצל

שואה

1947

מלחמת
העצמאות

1948

הקמת
המדינה

1967

מלחמת
ששת הימים

1969

הרב
אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

בס"ד

סדר קודשיםַ ,מ ֶּס ֶכת ְז ָב ִחים ,דפים ק"ג -ק"ו

מי אני?

ַּדף ק"גֵ :עדּותֹו ֶׁשל ְסגַ ן ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול

 .1ברחתי מבבל כי השלטונות רדפו אחריי

יאה ִּדּיּון ֵּבין ַּתּנָ ִאים ְו ֵעדּות ִמ ִּפי
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ַהּנִ ְל ֶמ ֶדת ְּב ַדף ֶזה ְמ ִב ָ
ַּתּנָ אֶׁ ,ש ָה ָיה ְס ַגן ּכ ֵֹהן ָּגדֹול ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש:

 .2אני הנכד של אלישבע בת עמינדב

ֶמה ָעׂשּו ָּבעֹורֹות ֶׁשל ַה ָּק ְר ָּבנֹות ֶׁש ֻה ְק ְרבּו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש? ֵהם
ּומ ָצאּוהּו
אֹומ ֶרתֶׁ ,ש ִאם ָׁש ֲחטּו ָק ְר ָּבן ְ
ֶ
נִ ְּתנּו ַלּכ ֲֹהנִ יםַ .ה ִּמ ְׁשנָ ה
ׂשֹור ִפים ֶאת ָהעֹור ַי ַחד ִעם
ָּפסּולֵ ,אין ָהעֹור ַׁש ָּיְך ַלּכ ֲֹהנִ יםֶ ,א ָּלא ְ
ַה ָּק ְר ָּבן ַה ָּפסּול.

 .3שני בנים שלי מתו ביום בו הוקם המשכן

אֹומרֶׁ ,ש ִאם ָהעֹור ְּכ ָבר ֻה ְפ ַׁשט ֵמ ַה ָּק ְר ָּבן ,הּוא
חֹולק ְו ֵ
יבא ֵ
ַר ִּבי ֲע ִק ָ
סֹומְך ַעל ֵעדּות
נִ ָּתן לַ ּכ ֲֹהנִ יםֲ ,א ִפּלּו ֶׁש ַה ָּק ְר ָּבן ָּפסּולְ ,ו ֶאת ַּד ְעּתֹו הּוא ֵ
ֶׁשל ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ְסגַ ן ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול ֶׁש ָא ַמרְּ :ב ָכל ָי ַמי ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשֹ ,לא
יאים ִל ְׂש ֵר ָפה ,עֹור ֶׁש ְּכ ָבר ֻה ְפ ַׁשט ִמ ָּק ְר ָּבן.
ּמֹוצ ִ
יתי ֶׁש ִ
ָר ִא ִ

 .4כתבתי את הספר "מעשה בחמישה בלונים"

ַּדף ק"ד :כבוד העני
!

"ּת ְרּגּום אּונְ ְקלֹוס"
יש לי מושג | ַ

ְּב ַׂשר ָק ְד ֵׁשי ֳק ָד ִׁשים ֶׁשּנִ ְפ ַסל לַ ֲאכִ ילָ הָ ,צ ִריְך לִ ְׂשרֹף ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.

אּונְ ְקלֹוס ָה ָיה ֶּבן ֲאחֹותֹו ֶׁשל ִטיטּוסּ ,ולְ ַא ַחר ֶׁשהּוא ִה ְתּגַ ֵּיר
דּודי ַח ָּי ִלים ִל ְתּפֹס אֹותֹו ַאְך הּוא ִׁש ְכנֵ ַע ֶאת ָּכל
ָׁש ְלחּו ְּג ֵ
דּודים ְּב ִצ ְד ַקת ַּד ְרּכֹו ְו ַגם ֵהם ִה ְת ַּג ְּירּו ַא ֲח ָריוָּ .כְך ְּגדּוד
ַה ְּג ִ
יאל ְּד ַי ְבנֶ ה
ַא ַחר ְּגדּוד .אּונְ ְקלֹוס ַחי ְּבדֹורֹו ֶׁשל ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵ
ְו ָה ָיה ְמק ָֹרב ֵאלָ יו ְמאֹדַ .אף ַעל ִּפי ֶׁש ִּב ְצ ִעירּותֹו אּונְ ְקלֹוס
ָה ָיה נָ כְ ִרי ,לְ ַא ַחר ֶׁש ִה ְתּגַ ֵּיר הּוא ָעלָ ה ְו ִה ְת ַעּלָ ה ְּב ַמ ֲעלֹות
"ּת ְרּגּום אּונְ ְקלֹוס"
ּתֹורהַ ,עד ּכְ ֵדי ּכָ ְך ֶׁשהּוא ִּפ ְר ֵסם ֶאת ַ
ַה ָ
יתּ.ב ַמ ֶּס ֶכת
ּתֹורה לַ ָּשׂ ָפה ָה ֲא ָר ִמ ְ
דּועַ ,ה ְמ ַת ְרּגֵ ם ֶאת ַה ָ
ַה ָּי ַ
ּתֹורה ֻּת ְר ְּג ָמה
בּדף ג'ְ ,מ ַס ֶּפר לנו התלמוד ֶׁש ַה ָ
ְמ ִג ָּלה ַ
ּסֹופר ָה ָיה
ימי ֶע ְז ָרא ַה ֵ
ּוכ ָבר ִּב ֵ
ַל ֲא ָר ִמית ְז ַמן ַרב ִל ְפנֵ י ֵכןְ ,
ַק ָּים ַה ַּת ְרּגּוםַ ,אְך ְּבצּוק ָה ִע ִּתים הּוא נִ ְׁש ַּכח ִמן ֶה ָהמֹון,
יע ֶזר ְו ַר ִּבי
ּבֹותיו ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ַעד ֶׁשאּונְ ְקלֹוס ָל ַמד אֹותֹו ִמ ִּפי ַר ָ
ּופ ְר ֵסם אֹותֹו ֵמ ָח ָדׁש.
הֹוׁש ַע ִ
ְי ֻ

ְּב ֵאילּו ֵע ִצים ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ּכְ ֵדי לִ ְׂשרֹף ֶאת ַה ָּק ְר ָּבנֹות ַה ְּפסּולִ ים?
ְּב ֵע ִצים ֶׁש ַּשׁ ָּיכִ ים לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ּדּוע? ֲה ֵרי ִמ ְצ ַות ְׂש ֵר ַפת ַה ָּק ְר ָּבן ַה ָּפסּול ֻמ ֶּט ֶלת ַעל ַה ְּב ָע ִלים
ַמ ַ
ֶׁשל ַה ָּק ְר ָּבן ,אם כן ֶׁש ָּי ִביא ֵע ִצים ְּב ַע ְצמֹו.
שח ַז"ל ָח ְׁשׁשּוֶׁ ,ש ָענִ י ֶׁש ֵאין לֹו ּכֶ ֶסף לִ ְרּכֹׁש ֵע ִצים לִ ְׂש ֵר ָפה,
אלא ֲ
ִי ְת ַּב ֵּיׁש לְ ֵעין ּכֹל ֶׁשהּוא ָצ ִריְך לְ ַק ֵּבל ֵמ ֲא ֵח ִרים ֵע ִצים לִ ְׂש ֵר ָפהּ ,כִ י
ַה ְּשׂ ֵר ָפה נֶ ֶע ְׂש ָתה ְּב ָמקֹום ֻּפ ְמ ִּבי .לָ כֵ ן ִּת ְּקנּוֶׁ ,ש ַהּכֹל ִי ְׂש ְרפּו ָּב ֵע ִצים
ֶׁשל ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְוכָ ְך ֹלא ִי ְת ַּב ְּיׁשּו ָה ֲענִ ִּיים.

ַּדף ק"הֵּ :בית ַה ֶּד ֶׁשן
ֵיׁש ָק ְר ָּבנֹות ֶׁש ֲח ָל ִקים ֵמ ֶהם ֵאינָ ם נֶ ֱא ָכ ִלים ְוֹלא ֻמ ְק ָר ִבים ַעל
(מקֹום ַה ִּיּשּׁוב
אֹותם לִ ְׂש ֵר ָפה ִמחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה ְ
יאים ָ
מֹוצ ִ
ַה ִּמ ְז ֵּב ַחֶ ,אּלָ א ִ
יאים ֶאת
ּמֹוצ ִ
"ּבית ַה ֶּד ֶׁשן"ַ .א ֲח ֵרי ֶׁש ִ
ירּוׁש ַל ִים)ְּ ,ב ָמקֹום ַה ְמ ֻכּנֶ ה ֵ
ִּב ָ
ַה ָּק ְר ָּבן ִמחּוץ ַל ַּמ ֲחנֶ הָּ ,כל ִמי ֶׁש ִּמ ְת ַע ֵּסק ּבֹו נִ ְט ָמא.

שאלת השבוע ???

א .מה ִּת ְּקנּו ֲחזַ "ל בבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש כדי שֹלא
יִ ְת ַּבּיְ ׁשּו ָה ֲענִ ּיִ ים ?
יׁש ַבע ַּבת ַע ִּמינָ ָדב ומה היו
ב .מי הייתה ֱאלִ ֶ
הסּבֹות שלה לִ ְׂשמ ַֹח ?
ִ
גֶ .מה ָעׂשּו ָּבעֹורֹות ֶׁשל ַה ָּק ְר ָּבנֹות ֶׁש ֻה ְק ְרבּו ְּב ֵבית
ַה ִּמ ְק ָּדׁש?
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
בשעות הצהרים.talmudisraeli@medison.co.il :
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק
של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

ְּב ַׂשר ֳק ָד ִׁשים ַקּלִ ים ֶׁשּנִ ְפ ַסל לַ ֲאכִ ילָ הָ ,צ ִריְך לִ ְׂשרֹף ּגַ ם ּכֵ ןְ ,ואֹותֹו
יֹוחנָ ן.
יטת ַר ִּבי ָ
"ּב ָירה" .זֹו ִׁש ַ
ָׂש ְרפּו ְּב ָמקֹום ְמ ֻסּיָ ם ְּב ַהר ַה ַּביִ ת ֶׁשּכֻ ּנָ ה ִ

ַּדף ק"וַ :רב ּכַ ֲהנָ א
מֹור ִאים ְּב ֵׁשם ַרב ּכַ ֲהנָ א ָהיּוָ .ה ֶא ָחד ָה ָיה ֲח ֵב ָרם ֶׁשל ַרב,
ְׁשנֵ י ֲא ָ
מֹור ִאים ְּב ָב ֶבל,
מּואל ְו ַרב ַא ִסי .הּוא ַחי ַּבּדֹור ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ָה ֲא ָ
ְׁש ֵ
ְו ַא ַחר ָּכְך ָע ָלה ְּב ַע ְצמֹו ְל ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ְו ָל ַמד ַּגם ֵא ֶצל ִז ְקנֵ י ַהּדֹור
מֹור ֵאי ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל.
ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ֲא ָ
ַרב ּכַ ֲהנָ א ַה ֵּשׁנִ י ָה ָיה ַּתלְ ִמידֹו ֶׁשל ַרב .הּוא ָע ָלה ַּפ ֲע ַמ ִים ְל ֶא ֶרץ
ִי ְׂש ָר ֵאל ִמ ָּב ֶבלַּ .פ ַעם ִראׁשֹונָ ה הּוא ָע ָלהִּ ,כי ָה ָיה ַמ ְל ִׁשין ֶׁש ִה ִּציק
רֹועִ .מ ָּיד ַא ַחר
הּודים ְמאֹדְ ,ו ַרב ַּכ ֲהנָ א נֶ ֱא ַלץ ְל ַט ֵּפל ּבֹו ְּבכ ַֹח ַה ְּז ַ
ַל ְּי ִ
ָּכְך ָּב ַרח ַרב ַּכ ֲהנָ א ְל ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ִמ ַּפ ַחד ַה ִּשׁ ְלטֹונֹותַ .א ֲח ֵרי ָׁשנִ ים
הּודהְ ,וׁשּוב
ּתֹורה ֵא ֶצל ַרב הּונָ א ְו ַרב ְי ָ
ָח ַזר ַרב ַּכ ֲהנָ א ְל ָב ֶבלָ ,ל ַמד ָ
ָע ָלה ְל ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאלְ ,ו ַא ַחר ָּכְך נִ ְפ ַטר.
יק ָתא ְּד ַרב ַּכ ֲהנָ א".
"ּפ ִס ְ
ַרב ַּכ ֲהנָ א ִח ֵּבר ִמ ְד ָר ִׁשים ַּב ֵּשׁם ְ

מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן
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