בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | מסכת מנחות מ"ד -נ'
שבת חול המועד סוכות | י"ד -כ' בתשרי ( 23-29לספטמבר)

יצית
ַּדף מ"דִ :מ ְצוַ ת ִּצ ִ
יהּודי ֶׁש ָה ָיה ָז ִהיר ְמאֹוד ְּב ִמ ְצ ַות
ַמ ֲע ֶׂשה ִּב ִ
יצית ְו ִה ְק ִּפיד ְל ַק ְּי ָמּה.
ַה ִּצ ִ
ְּב ַא ַחד ַה ָּי ִמים ֵי ֶצר ָה ָרע ָר ָצה ְל ַה ְכ ִׁשיל
יח ְּבכָ ְךֲ ,א ָבל
אֹותֹו ַּב ֲע ֵב ָרהְ ,וכִ ְמ ַעט ֶׁש ִה ְצלִ ַ
יצית נָ ְגעּו ְּב ָפנָ יו ְוהּוא
חּוטי ַה ִּצ ִ
ֵ
ְל ֶפ ַתע
יצית
אֹותנּו ִל ְלּבֹוׁש ִצ ִ
ָ
נִ ְז ַּכר ֶׁשה' ִציּוָה
"אנִ י ה'
יצית ּכָ תּוב ַּפ ֲע ַמ ִים ֲ
ּוב ָפ ָר ַׁשת ַה ִּצ ִ
ְ
לֹומר ָלנּוֲ :אנִ י ה' ֶׁש ַא ֲענִ יׁש
ֹלקיכֶ ם" ְּכ ֵדי ַ
ֱא ֵ
עֹובר ֲע ֵב ָרהַ ,ו ֲאנִ י ה' ֶׁש ֲא ַׁש ֵּלם
ֶאת ִמי ֶׁש ֵ
ָׂש ָכר ְל ִמי ֶׁש ְּמ ַק ֵּים ִמ ְצוֹות.
ִמ ָּיד ָּפ ַרׁש ָה ִאיׁש ִמן ָה ֲע ֵב ָרה.

מן התלמוד
סדר קדשים
מסכת ְמנָ חֹות ,דף מ"ד

"תניא נמי הכי :הדר בפונדקי בארץ ישראל
והשוכר בית בחו"ל ,כל שלושים יום פטור מן
המזוזה ,מיכן ואילך חייב .אבל השוכר בית
בארץ ישראל עושה מזוזה לאלתר משום
יישוב דארץ ישראל".
מעייל – מכניס
חייש – חושש

הסבר :מי שגר בפונדק בארץ ישראל או שוכר בית
בחו"ל ,חייב להתקין מזוזה רק לאחר שלושים יום.
אבל מי ששוכר בית בארץ ישראל חייב להתקין
מזוזה מיד ,בשל מצוות יישוב הארץ.

ַּדף מ"הֵ :ס ֶפר יְ ֶחזְ ֵקאל
ֵס ֶפר ְי ֶח ְז ֵקאל נִ ְכ ַּתב ַעל ְי ֵדי ַהּנָ ִביא ְי ֶח ְז ֵקאל
חּור ַּבן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ּבּוזיֶׁ ,ש ִה ְתנַ ֵּבא ִל ְפנֵ י ְ
ֶּבן ִ
תּובים
ָה ִראׁשֹון ְו ַא ֲח ָריוְּ .ב ֵס ֶפר ְי ֶח ְז ֵקאל ְּכ ִ
אֹותםָ .ע ָלה
ָ
ְּד ָב ִרים ֶׁשֹּלא ִה ְצ ִליחּו ְל ָה ִבין
ַה ַּתּנָ א ֲחנִ ינָ א ֶּבן ִח ְז ִק ָּיה ַל ֲע ִל ַּית ַּגג ִעם ַּכּמּות
דֹולה ֶׁשל ֶׁש ֶמןְּ ,כ ֵדי ְל ַה ְד ִליק נֵ רֹות ְו ִל ְלמֹוד
ְּג ָ
ּוב ֶמ ֶׁשְך ְז ָמן ַרב הּוא ָע ַמל ְל ָפ ֵרׁש
ַּגם ַּב ַּל ְי ָלהְ ,
ֶאת ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ַה ָּק ִׁשים ֶׁש ְּב ֵס ֶפר ְי ֶח ְז ֵקאל.
ָא ְמרּו ָע ָליו ֲח ַז"ל ֶׁשהּוא ָזכּור ַלּטֹוב ַעל
ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ֶׁש ָע ָׂשה.

ַּדף מ"וַ :הּלֶ ֶחם וְ ַהּכְ ָב ִׂשים
בּואה
יהם ְׁש ֵּתי לְ ָח ִמים ֶׁשהּוכְ נּו ֵמ ַה ְּת ָ
יבים ָק ְר ָּבנֹות ַר ִּביםֵּ ,בינֵ ֶ
ְּב ַחג ַה ָּשׁבּועֹות ַמ ְק ִר ִ
ַה ֲח ָד ָׁשה ֶׁש ָּצ ְמ ָחה ְו ִה ְב ִׁשילָ הְ ,וכֵ ן ְׁשנֵ י ּכְ ָב ִׂשיםִ .אם ָק ָרה ֶׁשֹּלא ָמ ְצאּו ְּכ ָב ִׂשים
אֹותם
ְל ַה ְק ָר ָבהֶ ,א ְפ ָׁשר ְל ָה ִביא ַרק ֶאת ְׁש ֵּתי ַה ֶּל ֶחםֲ ,א ָבל ִמ ָּיד ַא ֲח ֵרי ֶׁש ַהּכ ֵֹהן ֵמנִ יף ָ
ׂשֹור ִפים
אֹותם ַל ְי ָלה ֶא ָחד ְו ַא ַחר ָּכְך ְ
אֹותם ַהּכ ֲֹהנִ יםֶ ,א ָּלא ַמ ְׁש ִא ִירים ָ
ֹאכלּו ָ
ֹלא י ְ
ּדּוע? ָא ְמנָ ם ְּב ָׁשנָ ה ֶׁש ָּבּה ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ִּשׂיג ְּכ ָב ִׂשיםֶ ,א ְפ ָׁשר ְל ַה ְק ִריב
אֹותםַ .מ ַ
ָ
ַרק ֶאת ְׁש ֵּתי ַה ֶּל ֶחםֲ ,א ָבל ֲח ַז"ל ָח ְׁשׁשּו ֶׁש ֲאנָ ִׁשים ִי ְת ַר ְּגלּו ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ְק ִריב ְׁש ֵּתי
ַה ֶּל ֶחם ְּב ִלי ְּכ ָב ִׂשיםְ ,ו ַגם ְּב ָׁשנָ ה ַא ֶח ֶרת ְּכ ֶׁש ִּי ְהיּו ְּכ ָב ִׂשיםֵ ,הם ְּכ ָבר ַי ְק ִריבּו ַרק ֶאת
ְׁש ֵּתי ַה ֶּל ֶחם ְּב ִלי ְּכ ָב ִׂשיםָ .ל ֵכן הֹורּו ִל ְׂשרֹוף ֶאת ַה ֶּל ֶחם ְוֹלא ֶל ֱאכֹול אֹותֹוְ ,ו ָכְך
ִי ְז ְּכרּו ַהּכֹל ֶׁש ָּצ ִריְך ַּגם ְּכ ָב ִׂשים.
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חג סוכות
שמח

בס"ד

א

חברות

 7דקות

 3דקות

דבר תורה

מתפלפלים

את חג הסוכות אנו חוגגים זכר לענני
הכבוד שה' הקיף בהם את ישראל בזמן
ההליכה במדבר .נשאלת השאלה :למה
עושים זכר דווקא לענני הכבוד ,ולא
למן ולבאר ,שגם הם היו חלק מהמתנות
הטובות שנתן ה' לישראל במדבר?

לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

עונה על כך המבי"ט בספרו "בית אלוקים",
שאת המן והבאר היה ה' מחויב לתת
לישראל כדי שיוכלו לאכול ולשתות ,אבל
ענני הכבוד לא היו הכרחיים ,והם מסמלים
את אהבתו של ה' לעמו שבגללה הוא
משפיע עלינו גם טובות שאינן הכרחיות.
לכן אנו חוגגים דווקא את חג הסוכות,
שמסמל את אהבת ה' כלפינו.

במשחק הגמר המותח בין שני התיכונים הייתה התוצאה  .0:0בדקה
האחרונה ניתר יוסי אל כדור שנשלח אליו והצליח להכניס אותו
לשער עם דחיפה קטנה ביד ,שהשופט לא הבחין בה ,ואישר את
השער .אישור זה משמעותו שהתיכון של יוסי זוכה באליפות
התיכונים לשנה זו.

יוסי מר מצד שני:

גיש נקי
לנצח לא ביו פות מצפון
שהובקע בי שר .שער
ד
וגם אם השו איננו חוקי,
פ
יוסי חושב ש ט לא ראה,
אולי
ללכת אליו ולהו הוא צריך
הכניס את הגול דות שהוא
בי
לפסול ד ,ושצריך
אותו.

מצד אחד:

ה שקובע,
ז
השופט הוא חין בנגיעת
הוא לא הב
חוקי ,וזה
ואם
שער
היד ,אז ה דו של יוסי
לא מתפקי ולהגיד לו
פט
ללכת לשו ס את הגול
שהוא הכני
ביד.

ו...מה
דעתכם?
 4דקות

| מי אני?
חג סוכות שמח

א .נולדתי בצרפת ב 1859-למשפחה יהודית אמידה
המתייחסת לרש"י.

מי
אני

ב .הייתי הקצין היהודי היחיד שעבד במטה הכללי
של הצבא הצרפתי.
ג .ב 1895-הואשמתי בבגידה וריגול ,נשללו דרגותיי
בטקס משפיל ונידונתי למאסר עולם באי השדים.
ד .ב 1906-התקבל הערעור שלי ,הוכרזתי כחף מפשע,
והוחזרתי לשרת בצבא הצרפתי בדרגת מייג'ור.
ה .הלכתי לעולמי בגיל  75בשנת  1936ונקברתי
בפריז.
רד דרייפוס
אלפ

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

0

-3760
בריאת
העולם

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

2448

אפרים
ומנשה

2448

2883

 -1311מתן תורה בצלאל
יציאת
מצרים

דוד
המלך

שלמה
המלך

2934

3340

חנוכת
ביהמ“ק
ה1-

-586

חורבן ביהמ“ק
ה 1-וגלות בבל

3408

-352

הקמת
ביהמ“ק ה2-

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

 7דקות

התבוננו היטב בציור וענו על
השאלות הבאות:
 1מה האירוע המצויר כאן,
היכן ומתי התרחש?
 2מה אוחז בידו הילד
הקטן?
 3מיהו האיש המזוקן בצד
שמאל וכיצד הוא קשור
לתמונה?
רייפוס בפריז,
ד
של
תיו
שלילת דרגו
1 .1
פרסם אמיל
5.1.1895
ר" בו
את העיתון "לאורו מאשים".
 2 .2זולא את מכתבו" :אני שפט דרייפוס
שמ
3 .3בנימין זאב הרצל ,פועלו הציוני.
שפיע עליו ועל
ה

 3דקות

 4דקות

| מי אני?

| מן ההסטוריה
מתולדותיו
נגה הראובני ( ,1924-2007תרפ"ד-תשס"ח)

א .נולדתי ב 1902-בצרפת והייתי
סופר ופובליציסט.

נגה הראובני ז"ל היה מייסד הגן הלאומי נאות קדומים וחתן פרס ישראל
על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

ב .ב 1898-יצאתי להגן על אלפרד
דרייפוס ופרסמתי בעיתון
"לאורור" מכתב גלוי לנשיא
צרפת תחת הכותרת" :אני
מאשים".

נגה שירת בהגנה ובצה"ל ,שם עסק ב"חינוך שדה"  -היכרות עם צמחי
ארץ ישראל ותרומתם לחיים
בשדה .לאחר שחרורו מצה"ל
החל לפעול להקמתה של
שמורת נאות קדומים ,שנפתחה
לציבור בשנת ( 1984תשמ"ד).
על מפעלו זה קיבל את פרס
ישראל בשנת ( 1994תשנ"ד).

ג .בעקבות פרסום המאמר
הורשעתי בבית המשפט,
נידונתי למאסר ולקנס,
ונמלטתי לאנגליה.
ד .הלכתי לעולמי בגיל  62בשנת
 1902כתוצאה מהרעלת פחמן
חד-חמצני ונקברתי בצרפת.
מיל זולא
א

הראובני נולד בירושלים להורים בני העליה השניה ,שהיו מראשוני
המחלקה לבוטניקה באוניברסיטה העברית בירושלים ,והקימו בהר
הצופים מוזיאון לצמחי התנ"ך ,שהיה קיים עד ( 1948תש"ח) .הוריו שאפו
להקים גן בוטני עברי שיכלול את צמחי התנ"ך ,המשנה והתלמוד ,אך
היוזמה לא יצאה אל הפועל ,ולימים הגשים בנם את חלומם.

שמורת נאות קדומים ()Wikipedia, Laliv g
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4650

4800

רבי סעדיה
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רש״י

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

1500
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קארו
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1939

5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח

5727
ה'תשכ"ז

התשכ"ט

5778
ה'תשע"ח
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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

מי אני ומה שמי?

סדר קודשיםַ ,מ ֶּס כֶ ת ְמ נָ חֹות ,דפים מ"ז -נ'

 .1אני הבן של בוזי

מֹורא ַרב ּגִ ֵיּדל
ַּדף מ"זָ :ה ֲא ָ

 .2הקמתי ישיבה בסורא

מֹור ִאיםְ ,והּוא ָה ָיה ַּתלְ ִמידֹו
מֹורא ַּבּדֹור ַה ֵּשׁנִ י ֶׁשל ָה ֲא ָ
ַרב ּגִ ֵיּדל ָהיָ ה ֲא ָ
ּובּה
סּורא"ָ ,
יבת ָ
סּוראֲ ,הֹלא ִהיא ְ"י ִׁש ַ
יבה ְּב ָ
ֶׁשל ַרבֶׁ ,ש ֵה ִקים ְי ִׁש ָ
ּקּוּפת
יהם ִמ ַ
יּבלּו ֶאת ָּכל ָצ ְר ֵכ ֶ
את ִים ַּת ְל ִמ ִידים ֶׁש ִּק ְ
ּומ ַ
ָהיּו ֶא ֶלף ָ
ּמּוב ָהק ֶׁשל ַרבְ ,וזֹאת
יבהָּ .כ ָאמּורַ ,רב ּגִ ֵיּדל ָה ָיה ַּתלְ ִמידֹו ַה ְ
ַה ְי ִׁש ָ
עּוב ָּדה ֶׁש ַע ְׂשרֹות ְּפ ָע ִמים ַה ְּג ָמ ָרא
כֹולים ָל ַד ַעת ַּגם ִמן ָה ְ
ָאנּו ְי ִ
יאהֶׁ ,ש ַרב ִּג ֵיּדל ָא ַמר ֲה ָלכֹות ְּב ֵׁשם ַרבְ .ל ַא ַחר ְּפ ִט ָירתֹו ֶׁשל
ְמ ִב ָ
ּתֹורה ִמ ִּפי ַרב הּונָ אַּ ,ת ְל ִמידֹו ֶׁשל ַרב,
ַרבָ ,ע ַבר ַרב ִּג ֵיּדל ִל ְלמֹוד ָ
ּתֹורה ְּב ֵבית
ּגֹורר ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ְו ָל ַמד ָ
ּול ָי ִמים הּוא ָע ַבר ְל ִה ְת ֵ
ְ
יֹוחנָ ן ִּב ְט ֶב ְר ָיה.
ִמ ְד ָרׁשֹו ֶׁשל ַר ִּבי ָ

 .3פירשתי את ספרו של 1
 .4הייתי תלמיד מובהק של 2
 .5אני מאשים

רּומה
ַּדף מ"חִ :ענְ ֵבי ַה ְּת ָ
!

יש לי מושג | צילתה מרובה מחמתה

אחד התנאים הדרושים כדי שהסוכה תהיה כשרה,
הוא שהסכך יהיה עבה מספיק כדי שהצל בסוכה
יהיה מרובה על אור השמש שנכנס לסוכה .אם
הסכך דליל עד כדי כך שיש יותר אור מאשר צל,
הסוכה פסולה.

שאלות השבוע ???
יצית ַּפ ֲע ַמיִ ם
א .מדוע ּכָ תּוב ְב ָפ ָר ַׁשת ַה ִּצ ִ
ֹלקיכֶ ם"?
"אנִ י ה' ֱא ֵ
ֲ

ב .מי כתב את ֵס ֶפר יְ ֶחזְ ֵקאל ,ובאיזו תקופה
זה היה?
יּתין"?
"מנְ ַחת ֲח ִב ִ
ג .מה מקור השם ִ
ד .מה המשמעות ההלכתית של הביטוי:
"צילתה מרובה מחמתה"?
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

יֹוע ִדים לַ ּכ ֵֹהן ִמ ְת ַע ְר ְּב ִבים ִעם ֲענָ ִבים
רּומה ֶׁש ָהיּו ְמ ָ
ִאם ֲענָ ִבים ֶׁשל ְּת ָ
רּומה ְי ַק ְּבלּו
סּורים ַּב ֲאכִ ילָ הּ ,כִ י ִענְ ֵבי ַה ְּת ָ
ְט ֵמ ִאים ּ -כָ ל ָה ֲענָ ִבים ִי ְהיּו ֲא ִ
רּומה ְט ֵמ ָאה ָאסּור ֶל ֱאכֹולְ ,ו ִאי ֶא ְפ ָׁשר ִי ְה ֶיה ָל ַד ַעת ִמי
ּות ָ
טּומ ָאהְ ,
ְ
ּומי ֵענָ ב ֶׁשל חּוּלִ ין .לָ כֵ ן ֵיׁש לְ ַה ְק ִּפיד ֶׁשֹּלא ִי ְת ַע ְר ְּבבּו
רּומה ִ
ֵענָ ב ֶׁשל ְּת ָ
ּוכ ָבר ִה ְת ַק ְּדׁשּוִ ,עם ֲענָ ִבים
רּומה ַלּכ ֵֹהן ְ
יֹוע ִדים ִּכ ְת ָ
ֲענָ ִבים ֶׁש ְּמ ָ
ילים ֶׁשּנֶ ְח ָׁש ִבים ִּכ ְט ֵמ ִאים,
ְר ִג ִ
ְּד ַה ְי נּו ֶׁש ֹּלא ִה ְת ַק ְּד ׁשּו
רּומהִ .מ ֵּכ ָיון ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר
ִל ְת ָ
ּול ַה ְב ִּדיל ִמיהּו
ִי ְה ֶיה ְל ַה ְב ִחין ְ
ּומי ֹלא -
ֵענָ ב ֶׁש ִה ְת ַק ֵּדׁש ִ
סּורים
ָּכל ָה ֲענָ ִבים ִי ְהיּו ֲא ִ
ילה.
ַּב ֲא ִכ ָ

ַּדף מ"טֲ :חנּוּכַ ת ּכְ לֵ י ַה ִּמ ְק ָּדׁש
עֹוב ִדים ִאיּתֹו ְּב ֵבית
ָּכל ְּכ ִלי ֶׁש ְ
ַה ִּמ ְק ָּדׁשֵ ,יׁש ַל ֲחנֹוְךְ .ל ָמ ָׁשל,
יכל
ֶאת ִמ ְז ַּבח ַה ָּז ָהב ֶׁש ַּב ֵה ָ
ימי ,חֹונְ ִכים ַעל ְי ֵדי
ַה ְּפנִ ִ
טֹורת
ֶׁש ַּמ ְק ִט ִירים ָע ָליו ְק ֶ
ַס ִּמים ֵּבין ָה ַע ְר ַּב ִיםַ .עד ֶׁשֹּלא
ָעׂשּו ָּכְךִ ,אי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ְק ִטיר
ּבֹוקרֶ .את ַה ִּמ ְז ֵּב ַח חֹונְ ִכים ַעל ְי ֵדי ַה ְק ָר ַבת ָק ְר ַּבן
טֹורת ַס ִּמים ַּב ֶ
ָע ָליו ְק ֶ
ָּת ִמיד ֶׁשל ַׁש ַחרְ ,ו ִאם ֹלא ָחנְ כּו ֶאת ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ְּב ַה ְק ָר ַבת ָּת ִמיד ֶׁשל ַׁש ַחר
ֵ -אין ְל ַה ְק ִריב ָע ָליו ָק ְר ָּבנֹותַ ,עד ֶׁש ַּי ְק ִריבּו ָע ָליו ָּת ִמיד ֶׁשל ַׁש ַחר.

יּתין
ַּדף נ'ִ :מנְ ַחת ֲח ִב ִ
יּתין.
ְּב ָכל יֹום ָה ָיה ַהּכ ֵֹהן ַה ָּגדֹול ַמ ְק ִריב ִמנְ ַחת ֲח ִב ִ
אֹותּה ְּב ַמ ֲח ַבת,
ָ
יּתין"? ִּכי ֵה ִכינּו
"מנְ ַחת ֲח ִב ִ
ּדּוע ִהיא ְמכּוּנָ ה ִ
ַמ ַ
יעּורּה
"על ַמ ֲח ַבת ַּב ֶּשׁ ֶמן ֵּת ָע ֶׂשה"ִׁ .ש ָ
ְּכ ִפי ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ְּב ֵס ֶפר ַו ִּי ְק ָראַ :
יפהֵ .ח ִצי ֵמ ַה ַּכּמּות ַהּזֹו הּוא
יּתין הּוא ֲע ִׂש ִירית ָה ֵא ָ
ֶׁשל ִמנְ ַחת ֲח ִב ִ
ּבֹוקרְ ,ו ֵח ִצי ֵמ ַה ַּכּמּות ַהּזֹו הּוא ַמ ְק ִריב ַא ַחר ַה ָּצ ֳה ַר ִים.
ַמ ְק ִריב ַּב ֶ

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