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לימודי תורה ב׳חדר׳ לעולים מתימן ברחובות 
)Wikipedia,זולטן קלוגר(

ַּדף ס"ה: ִּכיּׁשּוֵרי ַּדָּין ַּבַּסְנֶהְדִרין

ֹלא ָּכל ֶאָחד ָיכֹול ְלִהיָּבֵחר ִלְהיֹות ַּדָּין ַּבַּסְנֶהְדִרין. ַרק ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים, 
מּוְפָלִגים ְּבחֹוְכַמת ַהּתֹוָרה, ַּבֲעֵלי ֵּדָעה ְמרּוָּבה ּוַבֲעֵלי ֶיַדע ְמסּוָּים ְּבִמְקצֹועֹות 
ָנה ָועֹוד. ָּכל ֹזאת, ְּכֵדי  ׁשֹוִנים ְּכגֹון: ְרפּוָאה, ַמֵתַמִטיָקה, ִחיּׁשּוב ְּתקּופֹות ַהּׁשָ

ֶׁשֵהם יּוְכלּו ָלדּון ָּבִעְנָיִנים ַהּׁשֹוִנים ַהּמּוָבִאים ִלְפֵניֶהם.
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ַּדף ס"ו: ִמְנַחת ָהעֹוֶמר

עֹוִרים. ַהִּמְׁשָנה ַהִּנְלֶמֶדת  ִני ֶׁשל ַחג ַהֶּפַסח ַמְקִריִבים ִמְנַחת ָהעֹוֶמר ִמּׂשְ ַּבּיֹום ַהּׁשֵ
עֹוִרים ְוֵהִביאּו  עֹוִרים ְלַהְקָרָבה. ָקְצרּו ֶאת ַהּׂשְ ְּבַדף ֶזה ְמַלֶּמֶדת ַעל אֹוֶפן ֲהָכַנת ַהּׂשְ
עֹוִרים ְּכֵדי ְלַהְפִריד ֵמֶהן  אֹוָתן ָלֲעָזָרה ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ָּבֲעָזָרה ָחְבטּו ֶאת ַהּׂשְ
עֹוִרים, ִהְכִניסּו  ֶאת ַהְּפסֹוֶלת, ָזרּו אֹוָתן ָּברּוַח ּוָבְררּו אֹוָתן, ְוַאַחר ָּכְך ָלְקחּו ֶאת ַהּׂשְ
עֹוִרים ָּבֵאׁש. ַאֲחֵרי ַהְּקִלָּיה  אֹוָתן ְל"ַאּבּוב" - ְּכִלי ִמְּנחֹוֶׁשת ִעם ְנָקִבים, ְוָקלּו ֶאת ַהּׂשְ
ָׁשְטחּו אֹוָתן ָּבֲעָזָרה, ְּכֵדי ֶׁשִּתְנׁשֹוב ֲעֵליֶהן רּוַח ּוְתַיֵּבׁש ַלְחלּוִחית ֶׁשעֹוד נֹוְתָרה 
ָּבֶהן. ְלַאַחר ִמֵּכן ָטֲחנּו אֹוָתן ְּבֵריַחִים, ְוֶאת ַהֶּקַמח ִניּפּו ִּבְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ַנּפֹות, 

רֹון" ְלָקְרַּבן ִמְנַחת ָהעֹוֶמר. ְוָלְקחּו ִמֶּמּנּו ַּכּמּות ֶׁשל "ִעיּׂשָ

ַּדף ס"ז: "ִאיּסּור ָחָדׁש"

ֶדה, ַעד ֶׁשַּיְקִריבּו ְּבֵבית  ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה ֵאין ֶלֱאכֹול ֵמַהְּתבּוָאה ַהֲחָדָׁשה ֶׁשָּגְדָלה ַּבּׂשָ
ַהִּמְקָּדׁש ֶאת "ִמְנַחת ָהעֹוֶמר". ִאיּסּור ֶזה ְמכּוֶּנה "ִאיּסּור ָחָדׁש". ְּכלֹוַמר: ָאסּור ֶלֱאכֹול 
ֵמַהְּתבּוָאה ַהֲחָדָׁשה. ַהִּמְׁשָנה ַהִּנְלֶמֶדת ְּבַדף ֶזה ְמַסֶּפֶרת, ֶׁשִּמָּיד ְלַאַחר ַהְקָרַבת 
ָהעֶֹמר ָהָיה ַהּשּׁוק ִּבירּוָׁשַלִים ָמֵלא ְּבֶקַמח ִמן ַהְּתבּוָאה ַהֲחָדָׁשה, ִּכי ְּכָבר ֶאְפָׁשר 
ֶלֱאכֹול אֹותֹו ְלַאַחר ַהְקָרַבת ָהעֹוֶמר. ֲאָבל ֶנְחְלקּו ַּתָּנִאים ִאם ִמְנָהג ֶזה ָהָיה ִּבְרצֹון 
ֲחַז"ל. ַרִּבי ֵמִאיר ָאַמר ֶׁשֲחַז"ל ֹלא ָרצּו ֶׁשַּיֲעׂשּו ָּכְך, ִּכי ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ֶקַמח מּוָכן ִמָּיד 
ַאֲחֵרי ִמְנַחת ָהעֹוֶמר, ָצִריְך ִלְקצֹור אֹותֹו ְּכָבר ִלְפֵני ַחג ַהֶּפַסח, ְּכֶׁשעֹוד ָאסּור ֶלֱאכֹול 
אֹותֹו, ַוֲחַז"ל ָחְׁשׁשּו ֶׁשָּמא יֹאְכלּו ְּבָטעּות ִמן ַהְּתבּוָאה ַהֲחָדָׁשה. ְוִאיּלּו ַרִּבי ְיהּוָדה 
ָאַמר: "ִּבְרצֹון ֲחָכִמים ָהיּו עֹוִׂשים", ְּכלֹוַמר: ֲחַז"ל ֹלא ָחְׁשׁשּו ֶׁשּיֹאְכלּו ִמן ַהְּתבּוָאה 
ַהֲחָדָׁשה ְוֵהם ִהִּתירּו ִלְקצֹור אֹוָתּה עֹוד ִלְפֵני ַחג ַהֶּפַסח, ְּכֶׁשֲעַדִין ָאסּור ֶלֱאכֹול ִמֶּמָּנה.

מן התלמוד
סדר קדשים

מסכת ְמָנחֹות, ַּדף ס"ה

הסבר: חז"ל אומרים שפתחיה הנזכר במסכת 
שקלים בתור האחראי על המעות לקניית הקינים, 
היה מרדכי היהודי, שנקרא פתחיה משום שהיה 

פותח פיו בחוכמה ובקיא בשפות רבות.

בייל – בולל, מערבב
לישני – לשונות, שפות

"והיינו דתנן פתחיה על הקינין - זה מרדכי, 
למה נקרא שמו פתחיה? שפותח דברים ודורשן 

ויודע בשבעים לשון".

בס"ד

שעריים 
שכונת שעריים שהיא היום חלק מהעיר 
רחובות, הייתה השכונה הראשונה והגדולה 
ביותר של עולי תימן. השכונה נוסדה בשנת 
תר"ע - 1909 בעיקר עבור פועלים וחקלאים 
מעולי תימן. השכונה נוסדה בין היתר בזכות 
השתדלותו ופעילותו של אפרים זקס איכר 
אמיד מרחובות, שרכש עבור העולים חלקת 
אדמה בת 55 דונם ומסרה לוועד התימנים. 
הבתים הראשונים של השכונה היו מחמר 
ובוץ, ואחר כך מאבני כורכר, ומאוחר יותר 
נבנו צריפים, וכן בתי כנסת רבים. בשנת 1919 
ובתקופת מלחמת העולם הראשונה הגיעו 
עוד למעלה ממאה עולים לשכונה וכך במשך 
הזמן היא התרחבה וגדלה, עד שהפכה להיות 

השכונה הגדולה ביותר של עולי תימן.

שמה של השכונה ניתן לה מתוך פיוטו המוכר 
של יהוסף בן ישראל 'אשאל אלקי יגאלה 
שבויים': "נראה בני ציון שהם קרויים עם 
בבליים, יבנה וציפורי ושעריים וירושלמיים". 
הסבר אחר לשם השכונה הוא כי השם 
"שעריים" ניתן לשכונה משום שבעבר סברו 

)השם  ש"דוראן" 
הערבי של רחובות( 
היא "שעריים" - עיר 
בנחלת שבט יהודה .

ַּדף ס"ח: ַּתָּקַנת ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי

ָנה ַהֲחָדָׁשה ַעד ַהְקָרַבת ִמְנַחת ָהעֹוֶמר ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש,  ָאסּור ֶלֱאכֹול ִמְּתבּוַאת ַהּׁשָ
ִני ֶׁשל ַחג ַהֶּפַסח. ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ֶׁשַחי ִּבְתקּוַפת חּוְרַּבן ֵּבית  ְּבט"ז ְּבִניָסן - ַהּיֹום ַהּׁשֵ
ִני, ִּתיֵּקן ִמְסַּפר ַּתָּקנֹות ֲחׁשּובֹות, ּוֵביֵניֶהן ַּתָּקָנה ְלַגֵּבי ֲאִכיַלת ַהְּתבּוָאה  ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
ַהֲחָדָׁשה. ַּכֲאֶׁשר ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֵאינֹו ַקָּים, מּוָּתר ֶלֱאכֹול ֶאת ַהְּתבּוָאה ַהֲחָדָׁשה ִמָּיד 
ְּבבֹוֶקר ט"ז ְּבִניָסן. ַאְך ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ִּתיֵּקן, ֶׁשַּגם ַּכֲאֶׁשר ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָחֵרב, 
ֹלא יֹאְכלּו ִמן ַהְּתבּוָאה ַהֲחָדָׁשה ַעד סֹוף יֹום ט"ז ְּבִניָסן. ְלִפי ַאַחד ַהֶהְסְּבִרים, הּוא 
ָחַׁשׁש ֶׁשְּכֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִיָּכְׁשלּו ַּבֲאִכיַלת ַהְּתבּוָאה ַהֲחָדָׁשה ִלְפֵני ַהְקָרַבת 
ִמְנַחת ָהעֹוֶמר. ַאֲחֵרי ֶׁשִּיְתַרְּגלּו ְּבֶמֶׁשְך ְׁשנֹות ַהָּגלּות ֶׁשֶאְפָׁשר ֶלֱאכֹול ֵמַהְּתבּוָאה 
ַהֲחָדָׁשה ִמָּיד ְּבבֹוֶקר ט"ז ְּבִניָסן, ָעלּול ִלְקרֹות ֶׁשַּגם ְּכֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִיְהיּו 
ָנה ֶאְפָׁשר ֶלֱאכֹול ִמֶּמָּנה ִמָּיד ַּבּבֹוֶקר, ְוֹלא ִיְזְּכרּו  ָּכֵאֶּלה ֶׁשִּיְטעּו ְוַיְחְׁשבּו ֶׁשַּגם ַהּׁשָ

ֶׁשָּצִריְך ְלַחּכֹות ַעד ֶׁשַּיְקִריבּו ֶאת ִמְנַחת ָהעֹוֶמר ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

סדר קדשים | מסכת מנחות ס"ה- ע"א
שבת פר' לך לך | ה'- י"א בחשון )14-20 לאוקטובר(
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המלצות הרופאים.לעשות מה שהיא רוצה נגד האחרים והיא לא יכולה בריאותם של ילדי הכפר מסכנת את ילדיה ואת טוענים אנשי הכפר שהאימא מצד אחד:

מצד שני:

האימא טוענת: אלו הילדים 

שלי, וזו השקפת עולמי בענייני 

רפואה וחיסונים, ואף אחד לא 

יכול לכפות עליי כיצד לשמור 

על בריאותם של ילדיי, מה עוד 

שאני חושבת שהחיסון יותר 

מסוכן מאשר מועיל. 

בצלאל

דבר תורה 
הקב"ה הורה לאברהם אבינו: "לך 
לך מארצך... אל הארץ אשר אראך". 

על כך כתב רש"י: "לך לך – להנאתך 
ולטובתך". הסביר הרב חרל"פ, 
שמצוות יישוב ארץ ישראל שונה 
מכל המצוות, משום שבמצווה זו 
צריך להרגיש את הטובה וההנאה 
הגשמית של הארץ, ולדעת שארץ 
ישראל טובה מכל הארצות גם 

בגשמיות שלה. 

אם לא נהנים מהארץ, לא מקיימים 
את המצווה בשלמות. לכן הורה ה' 
לאברהם ללכת להנאתו ולטובתו, 
שייהנה מטוב הארץ וכך תתקיים 

המצווה כראוי.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון  סוער:

בכפר אחד קטן היה חשש להתפרצות מחלת החצבת. הרופאים והאחיות 
המליצו לכל ההורים לחסן את ילדיהם כדי להגן עליהם מפני המחלה. 
אחת האימהות בכפר סירבה לחסן את הילדים שלה בטענה שהיא איננה 
מאמינה ברפואה, בזריקות ובחיסונים, והיא מאמינה רק בתרופות טבעיות 
ותזונה נכונה. אנשי הכפר כעסו עליה מאוד וטענו שהיא מסכנת בכך את 

ילדיה וגם בגללה המחלה עלולה להתפרץ בכפר ולהדביק את ילדיהם.

התרחשתי בשנים תרמ"א – תרמ"ב 1881. א. 

שמי ניתן לי בהקשר לשנה העברית שבה  ב. 
התרחשו המאורעות שקשורים בי.

האנשים שנטלו חלק באירוע שעל שמו אני  ג. 
קרויה בנו את בתיהם בעיקר בכרם התימנים 

בתל אביב, בשכונות שעריים ומרמורק 
ברחובות, ובכפר שילוח בירושלים.

עליית "אעלה בתמר"

  | מי אני?

בס"ד

חברותא
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3 דקות 4 דקות

מבצע "על כנפי נשרים"  להעלאת יהודי תימן  ארצה בשנים 1948-1949.

  | מי אני?  | מתולדותיו

7 דקות

1  .

מבצע "על כנפי נשרים" להעלאת יהודי תימן, 
2  .

בשנים 1948-1949. 
3  .

המבצע נקרא על שם הפסוק: "ואשא אתכם על  כנפי נשרים".
4  .

מצוירים ראש ועין. הקשר הוא העיר ראש העין 
שבה התגוררו בעיקר יוצאי העדה התימנית.

5  .

על תמר, ומבטא את העלייה הקודמת של יהודי  תימן: "אעלה בתמר".
6  . מתולדותיו

כתב ידו של רבי שלום בסידור 
התימני שהחל לחבר בשנת 
)Wikipedia( התלח

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על 
השאלות הבאות:

מה האירוע המצויר כאן   
ומתי הוא התרחש? 

מה הקשר בין הנשר שעליו   
הם רוכבים לבין האירוע?

מה מצויר על השלט הכתוב   
ואיך זה קשור לאירוע?

על איזה עץ יושב האיש   
מאחור ואיך זה קשור 

לציור?

רבי שלום שבזי זצ"ל
רבי שלום שבזי המכונה גם "אבא שלום שבזי", היה מגדולי התורה 
ומחכמי תימן, פרשן, משורר, סופר ומנהיג יהודי. רבי שלום שבזי 
נולד בתימן בשנת ה'שע"ט )1619(, ובמשך השנים עלה במעלות 
התורה ונחשב לאחד מגדולי הדור בתימן, ודמות נערצת הן על 
היהודים ואף על המוסלמים. שירתו ופירושיו הושפעו מתורת 
הקבלה, ורבים מהם עוסקים בקשר הנצחי בין עם ישראל לאלוקיו. 
שירים רבים של רבי שלום שבזי הולחנו, ואחד משיריו הידועים 
הוא השיר "אם ננעלו" שמושר בפי כל וזוכה לפופולאריות רבה. 
הרב שבזי נפטר בשנת ה'תמ"ו )1686( ונקבר בעיר תעז בתימן, 
כשהוא מותיר אחריו בת בשם שמעה ושני בנים: יהודה ושמעון. 
רבי שלום שבזי מונצח במספר מקומות בישראל, ובמיוחד ביישובים 
בהם מתגוררים יוצאי העדה התימנית. שכונת שבזי שתל אביב 
וכן המושב טירת שלום בסמוך לנס ציונה נקראים על שמו של 

רבי שלום שבזי.

התרחשתי בשנתיים הראשונות  א. 
לאחר הקמת המדינה.

קראו לי גם מבצע "מרבד  ב. 
הקסמים" ומבצע "ביאת משיח''.

שמי ניתן לי על פי הפסוק בספר  ג. 
שמות פרק י"ט פסוק י"ד.

2

1

3
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יש לי מושג | קים לי = ברור לי !
"קים לי" פירושו "ברור לי". זוהי טענה הלכתית 
ומשפטית, שמכריז אדם הסבור שההלכה היא 
כמו שיטה מסוימת, ונוהג לפיה. גם אם ישנן דעות 
הלכתיות אחרות, לא ניתן לחייב אדם לנהוג בניגוד 
לדעה שהוא סבור כמותה, אם אמנם זוהי דעה 

הלכתית מבוססת.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
כיצד מקיימים את מצוות הפרשת חלה? א. 

מהו "ִאיּסּור ָחָדׁש"? ב. 

מתי היו מקריבים את ִמְנַחת ָהעֹוֶמר וממה  ג. 
היא הייתה עשויה?

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 
 .talmudisraeli@medison.co.il :בשעות הצהרים

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

*בפיקוח רואה חשבון

ַּדף ע': ַהְפָרַׁשת ַחָּלה

ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָלִׁשים ָּבֵצק, ָצִריְך ְלַהְפִריׁש ֵחֶלק ִמן 
ַהָּבֵצק, ְוָלֵתת ַלֹּכֵהן. ַהֵחֶלק ֶׁשּנֹוְתִנים ַלּכֵֹהן ִנְקָרא "ַחָּלה". 

ַהִאם ִמָּכל ָּבֵצק ָצִריְך ְלַהְפִריׁש ַחָּלה?

ֹלא, ַרק ֵמֲחֵמֶׁשת ִמיֵני ַהְּתבּוָאה ִּבְלַבד, ְוֵהם: א. ִחיָּטה. ב. ְׂשעֹוָרה. 
ג. ּכּוְסִמין. ד. ִׁשיֹּבֶלת ׁשּוָעל. ה. ִׁשיפֹון. ַאְך ִאם ְמִכיִנים ַמֲאָכל 

ֵמאֹוֶרז אֹו ִקְטִנּיֹות, ֵאין ִמְצַות ַהְפָרַׁשת ַחָּלה.

ֵמֵאיזֹו ַּכּמּות ֶׁשל ָּבֵצק ָצִריְך ְלַהְפִריׁש ַחָּלה? ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה נֹוֲהִגים, 
ֶׁשִּמָּבֵצק ֶׁשַּנֲעָׂשה ִמִּקילֹו ֶקַמח ּוָמאַתִים ְּגַרם ַמְפִריִׁשים ַחָּלה.

ַּדף ע"א: ַאְנֵׁשי ְיִריחֹו

ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר ֶׁשֲחַז"ל ָמחּו ְּבַאְנֵׁשי ְיִריחֹו ַעל ְׁשלֹוָׁשה ְּדָבִרים 
ֶׁשֵהם ָעׂשּו ְּבִניּגּוד ִלְרצֹון ֲחָכִמים:

ַאְנֵׁשי ְיִריחֹו ִהִּתירּו ְלַעְצָמם ִלְקצֹוץ ֲעָנִפים ֵמֲעֵצי ָחרּוב ְוִׁשְקָמה 
ֶׁשהּוְקְּדׁשּו ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַעל ְיֵדי ֲאבֹוֵתיֶהם, ִּכי ֵהם ָטעּו ַלֲחׁשֹוב 

ָּגַדל ֵמָאז ֶׁשהּוְקַּדׁש, ֵאינֹו ָקדֹוׁש ּומּוָּתר ַּבֲהָנָאה. ֶׁשַּמה ּׁשֶ

ַאְנֵׁשי ְיִריחֹו ִליְּקטּו ְּבַׁשָּבת ֵּפרֹות ֶׁשָּנְפלּו ְּבַׁשָּבת ִמן ָהֵעץ ְוָאְכלּו 
אֹוָתם, ְּבִניּגּוד ְלַתָּקַנת ֲחַז"ל ֶׁשֵּפרֹות ֶׁשָּנְׁשרּו ִמן ָהֵעץ ְּבַׁשָּבת 

ָּבת. ֲאסּוִרים ַעד ֵצאת ַהּׁשַ

ֶדה ְיָרקֹות ָלֲעִנִּיים, ְּכמֹו ֶׁשְּמַקְּיִמים ִמְצַות  ַאְנֵׁשי ְיִריחֹו הֹוִתירּו ַּבּׂשָ
"ֵּפָאה" ִּבְתבּוָאה. ָהְיָתה ְּבָכְך ְנִדיבּות ֵלב ֲאָבל ִנְגַרם ִמְכׁשֹול ָּגדֹול, 
ִּכי "ֵּפָאה" ְּפטּוָרה ִמְּתרּומֹות ּוִמַּמְעְׂשרֹות, ְוָהֲעִנִּיים ָחְׁשבּו ֶׁשַּגם 
ַהְיָרקֹות ֵהם "ֵּפָאה" ְוֵהם ְּפטּוִרים ִמְּתרּומֹות ּוִמַּמְעְׂשרֹות, ְוֵהם 

ִנְכְׁשלּו ַּבֲאִכיַלת ֶטֶבל.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

ַּדף ס"ט: ֶּגֶׁשם ֶׁשל ִחיִּטים

ַהִאם ֶאְפָׁשר ְלַהְקִריב ִּכְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם ּוְכִמְנָחה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש 

ֶּגֶׁשם ֶׁשל ִחיִּטים? ֵּכיַצד ֵאַרע ֶּפֶלא ֶׁשָּכֶזה?

ַרִׁש"י ְמָפֵרׁש ֶׁשְּמדּוָּבר ִּבְסִפיָנה ֲעמּוַסת ִחיָּטה ֶׁשִהְפִליָגה ְּבאֹוְקָינֹוס, 
אּו ַעד ֶאֶרץ  ּוְבסּוָפה ֶׁשִהְתַרֲחָׁשה ִנְׁשֲאבּו ִחיִּטים ָלֲעָנִנים ְוֵהם ִניּׂשְ

ִיְׂשָרֵאל, ֵמָעֶליָה ֵהם ָנְפלּו ִמן ָהֲעָנִנים. 

ַרֵּבנּו ַּתם ְמָפֵרׁש ֶׁשַּכּוַָנת 
ַהְּגָמָרא ְלֵנס, ְּפׁשּוטֹו 
ְּכלֹוַמר:  ְּכַמְׁשָמעֹו. 
ַהְּגָמָרא ָּדָנה ַמה ִּדיָנם 
ֶׁשל ִחיִּטים ֶׁשָּיְרדּו ִמן 
ָהֲעָנִנים ְּבֶדֶרְך ֵנס, ַהִאם 
ֶאְפָׁשר ְלַהְקִריב אֹוָתם 

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

סדר קודשים, ַמֶּסֶכת ְמָנחֹות, דפים ס"ט- ע"א

בעלון השבועי למדנו על חמשת מיני התבואה מהם 
מפרישים חלה. זהו אותם:

1. אני נקראת על שם חיה שנחשבת לערמומית

2. השם שלי נשמע כמו "קוסמים" 

3. השם שלי מתחיל באות השמינית 

4. השם שלי מזכיר שערות

5. בשם שלי יש אותיות "נופש" 

מי אני?

)תשובות: שיבולת שועל, כוסמין, חיטה, שעורה, שיפון(


