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בס"ד

מהדף היומי לפסח
)ַמֶּסֶכת ְּכֻתּבֹות - ַּדף ס"א(

ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך

ה  ּמָ ָעִמים ַרּבֹות ַעד ּכַ ד אֹוָתנּו ּפְ ְלמּוד ְמַלּמֵ ַהּתַ
ים ַלּזּוַלת. ָאנּו ְצִריִכים ִלְהיֹות ְרִגיׁשִ

ִאם  ַדף ֶזה ָאנּו לֹוְמִדים ׁשֶ ְלמּוד ּבְ ִמן ַהּתַ
ֲעֵלי ֵריַח  יִלים ּבַ ְבׁשִ ה ּוָבּה ּתַ עֹוְרִכים ְסֻעּדָ
יׁש אֹוָתם  ּגִ ּמַ ְלַצר ׁשֶ יַע ַלּמֶ טֹוב, ָצִריְך ְלַהּצִ
ן  ַעְצמֹו ְוֵאין לֹוַמר לֹו: "ַהְמּתֵ ֶלֱאֹכל ֵמֶהם ּבְ
ַהּסֹוֲעִדים ְיַסְּימּו ֶאת ָהֲארּוָחה".  ה ַעד ׁשֶ ׁשָ ַבּקָ ּבְ
ְגַלל ָהֵריַח ַהּטֹוב הּוא ִמְתַאֶּוה  ּבִ ֵני ׁשֶ ַמּדּוַע? ִמּפְ
נּו לֹו ֶלֱאֹכל  ּתֹוֵקק ֶלֱאֹכל ֵמֶהם ְוִאם לֹא ִיּתְ ּוִמׁשְ

יֹוֵתר. ֵמֶהם הּוא ִיְצַטֵער ּבְ

יַע ֶלֱאֹכל ֵמֶהם,  ְלַצר ָצִריְך ְלַהּצִ לֹא ַרק ַלּמֶ
קֹום ּוְמִריִחים  ּמָ עֹוְמִדים ּבַ ים ׁשֶ א ַגם ָלֲאָנׁשִ ֶאּלָ

ֲאָכִלים. ֶאת ַהּמַ

יד  ִהְקּפִ יק ׁשֶ ר ַעל ִאיׁש ַצּדִ ְלמּוד ְמַסּפֵ ַהּתַ
ַבר ַמֲאָכל  ל ּדְ ְרתֹו ֶלֱאֹכל ִמּכָ ָלֵתת ִלְמׁשָ
ָבר, אֹותֹו ָאָדם  ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ ה. ּבְ ְסֻעּדָ ָהָיה ַבּ ׁשֶ
ֲאִצילּות  ַהג ּבַ ּנָ ְך ׁשֶ דֹול ַעל ּכָ ָכר ּגָ ָזָכה ְלׂשָ
ֵאִלָּיהּו  ְרתֹו. הּוא ָזָכה ׁשֶ ְמׁשָ ּוְבִמידֹות טֹובֹות ּבִ

ה ֵאָליו. ּלָ ִביא ִהְתּגַ ַהּנָ

קדש ורחץ, כרפס יחץ, 
מגיד רחצה, מוציא מצה, 
מרור כורך ,שולחן עורך, 

צפון ברך, הלל נרצה

הדף שלי לליל הסדר

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך



???הידעת
1
2

3

4
5

נהר הנילוס, היאור של מצרים, הוא אחד 
משני הנהרות הארוכים ביותר בעולם. 
אורכו 6,655 קילומטרים. מקורותיו של 

הנילוס הם "הנילוס הכחול" ו"הנילוס הלבן".

הפירמידה הגדולה במצרים נחשבת 
לאחד משבעה פלאי תבל. היא בנויה 

מיליון  מכ-2.3 
אבנים, שמשקל כל אחת 

מהן הוא 2.5 טון בממוצע. 
גובהה המקורי היה 
147 מטרים, אולם 
בשל השחיקה הוא 
התמעט וכיום הוא 

137 מטרים.

הארבה חי בדרך כלל בצורה של חגב 
פשוט. מסיבות לא ברורות, לפעמים 
מתחילים חגבים אלה להתכנס 
בהמוניהם ולשנות צורה, עד שמתהווה נחיל 
ארבה שיכול להכיל מיליארדי חגבים. בשנת 
תרע"ה )1915( היתה מכת ארבה קשה בארץ 

ישראל, שגרמה לנזקים כבדים לחקלאות.

המצרים הקדמונים נהגו לחנוט 
את מתיהם ולשמר אותם. מתים 
חנוטים אלה נקראים מומיות, וחלקם 
השתמרו עד היום. המומיות המפורסמות ביותר 
הן אלה של תות ענח אמון, סתי ורעמסס השני.

עלילות דם: לאורך שנות הגלות, נהגו 
הגויים להעליל על היהודים "עלילות 
דם", זאת אומרת שקרים והאשמות 
שלא היו ולא נבראו, אלא באו מתוך קנאה 
ושנאה בלבד. הגויים האשימו את היהודים שהם 
הורגים ילדים נוצרים ומשתמשים בדמם לאפיית 
מצות. בעקבות העלילות היו הגויים עורכים 
פרעות ביהודים והורגים בהם. עלילת הדם 
האחרונה היתה באירופה בשנת תש"ו )1946(.
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חכמים נתנו לכך כמה הסברים יפים:
רבי יוחנן בשם רבי בניה אמר שהן כנגד ארבע לשונות גאולה שהזכיר 
ה' כשדיבר אל משה: "והוצאתי", "והצלתי", "וגאלתי", "ולקחתי".

רבי יהושע בן לוי אמר שהן כנגד ארבע פעמים שנזכרה המילה 
"כוס" בחלומו של שר המשקים שפתר יוסף, אשר בעקבותיו נגאל 

ויצא מהבור. 
רבי לוי אמר שהן כנגד ארבע מלכויות ששעבדו את ישראל לאורך 
הדורות: בבל, פרס, יוון ורומא, וכמו שנגאלנו ממצרים כך ניגאל מהם. 
וחכמים אמרו שהן כנגד ארבע כוסות של פורענות שה' ישקה את 

שונאי ישראל לעתיד לבוא ויעניש אותם.

"מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי 
אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי 

טרפון שהיו מסובין בבני ברק".

יש המפרשים שאותו כינוס של חכמי ישראל לא היה רק לעשיית 
ליל סדר משותף, אלא כדי לדון כיצד צריך להילחם נגד הרומאים 
ובמרד בר כוכבא שהתרחש באותה תקופה. לכן, התאספו כולם אצל 
רבי עקיבא שתמך בבר כוכבא והיה מראשי המרד. החכמים עסקו 
ביציאת מצרים בכל אותו הלילה וחשבו כיצד עליהם להילחם. ואז באו 
תלמידיהם ואמרו להם "הגיע זמן קריאת שמע של שחרית", כלומר, 
הגיע הזמן למסירות נפש על קידוש השם )כפי שאכן יעשה רבי 
עקיבא, אחד מעשרת הרוגי מלכות, שיקרא קריאת שמע כאשר 
יוציאו אותו להורג(. לכן, אמרו התלמידים, בזכות אותה מסירות 

נפש של כולנו, נצליח לנצח את הרומאים.

למה שותים 
בליל הסדר דווקא 

ארבע כוסות?
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"רשע אומר: מה העבודה הזאת לכם". 

הבן הזה נחשב רשע משום שהוא אומר "לכם", כאילו שהתורה 
ועבודת ה' שייכת לאחרים ולא לו. לכאורה קשה להבין זאת, הרי 
גם הבן החכם אומר: "מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציוה 
ה' אלוקינו אתכם"? אז מה בעצם ההבדל בין הבן הרשע לחכם? 
הרי זה אומר "לכם", וזה אומר "אתכם", וזה נראה ממש אותו הדבר. 
אז למה זה רשע וזה חכם? התשובה היא שהבן החכם הזכיר גם 
את "ה' אלוקינו", ובכך בעצם אמר שגם הוא חלק מעם ישראל 
ועובדי ה', ולא הוציא את עצמו מהכלל. ואילו הבן הרשע לא אמר 
"ה' אלוקינו", ואמר רק "לכם", ובכך הוציא את עצמו מעם ישראל. 

הקב"ה מבטיח לאברהם אבינו בברית בין 
הבתרים שכך יהיה בעתיד:

דֹול"  ְרֻכׁש ּגָ ן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ּבִ ר ַיֲעֹבדּו ּדָ "ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאׁשֶ
)בראשית ט"ו(. על כך נשאלת השאלה הפשוטה:  אם כך  כבר נאמר  
לאברהם , דהיינו, אם ה' גזר על המצרים שישעבדו את ישראל, 
מדוע הוא מעניש אותם אחר כך? הרי הם בסך הכול מילאו את רצונו 
של הקב"ה, אז למה מגיע להם עונש? הרמב"ן עונה על כך ואומר 
שעונשם של המצרים בא עליהם משום שהמצרים לא הסתפקו רק 
בלשעבד את ישראל, אלא הוסיפו על כך עוד דברים: עינו אותם 
באכזריות, התעללו בהם והשליכו את תינוקותיהם ליאור. זה כבר 

היה הרבה מעבר למה שגזר ה', ולכן נענשו על כך.

 הכוס החמישית - 
הכוס של אליהו

חכמי התלמוד נחלקו האם לשתות 
כוס חמישית בליל הסדר או לא?  
בסופו של דבר נפסק להלכה  ששותים 
רק ארבע כוסות, אך בכל זאת נהגו 
למלא כוס חמישית ולא לשתות אותה. 
הכוס החמישית הזו נקראת כוסו של 
אליהו הנביא, משום שכשיבוא אליהו 
הנביא, רק אז הוא יכריע במחלוקת לגבי 
כמה כוסות צריך לשתות בליל הסדר.
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"רבי יהודה היה נותן בהן סימנים:
דצ"ך, עד"ש, באח"ב". 

על הסימנים הללו נשאלת השאלה הפשוטה: מדוע היה 
צריך רבי יהודה לתת סימנים במכות? האם קשה 

לזכור אותן בלי זה?
אחת התשובות היא שרבי יהודה בא להראות שהמכות 
התחלקו לשלוש קבוצות, וכל אחת משלוש הקבוצות 

האלה פעלה באופן אחר.

שלוש המכות הראשונות, דם צפרדע וכינים, מתרחשות 
למטה, עולות מתחת לאדמה ומכות במים ועל העפר.

שלוש המכות השניות, ערוב דבר ושחין, מתרחשות על 
פני האדמה, באדם ובבהמה שמתהלכים עליה.

ארבע המכות האחרונות יורדות מהשמים. כך הראה ה' 
למצרים שהוא שולט בכל העולם, גם באדמה ובמים, גם 
בבהמה ובבעלי החיים, וגם בדברים היורדים מהשמים. 

יש בהגדה של פסח מעין "תחרות" בין החכמים, כאשר 
כל אחד מהחכמים מנסה להרבות את מספר המכות 
שהביא ה' על המצרים. מדוע בעצם מנסים החכמים 

להוכיח שהיו יותר ויותר מכות במצרים?

אחת התשובות לשאלה זו היא של הגר"א, הגאון מווילנא, 
ל  שאומר כך: בספר שמות ה' מבטיח לעם ישראל: "ּכָ
י ֲאִני  ים ָעֶליָך ּכִ י ְבִמְצַרִים לֹא ָאׂשִ ְמּתִ ר ׂשַ ֲחָלה ֲאׁשֶ ַהּמַ
ה' ֹרְפֶאָך". מפסוק זה עולה שה' מבטיח שהמחלות 
שהיו במצרים לא יהיו לעם ישראל. לכן מנסים חכמים 
להרבות בכמה שיותר מכות ומחלות במצרים, כי כך 
מובטח שכל המחלות הללו לא יחולו על עם ישראל.

 "אילו קרבנו לפני הר סיני 
ולא נתן לנו את התורה, דיינו".

שואלים על כך חז"ל: איך אפשר לומר על כך "דיינו"? וכי איזו 
תועלת יש בהתקרבות להר סיני אם לא מקבלים עליו את התורה? 

תשובתם של חז"ל יפה מאוד: כשחנו בני ישראל מול הר סיני נאמר 
בתורה "ויחן שם ישראל נגד ההר", ועל כך כתב רש"י שבאותה 
שעה שעמדו ישראל תחת הר סיני וחיכו לקבל את התורה הם היו 

באחדות גדולה: "כאיש אחד, בלב אחד".

על כך אומרת ההגדה: דיינו. גם אם נגיע לאחדות שכזו בעם ישראל, 
אפילו אם לא נקבל את התורה - דיינו. רק בשביל האחדות הזו 

היה כדאי לצאת ממצרים ולעמוד תחת הר סיני.

אפיקומן  
מקורה של המילה "אפיקומן" הוא 
כנראה ביוונית, ופירושה הוא קינוח 
סעודה. במשנה נאמר "אין מפטירין 
אחר הפסח אפיקומן", כלומר, אחרי 
אכילת קרבן הפסח לא אוכלים קינוח 

כדי שטעם הקרבן יישאר בפה.

חד גדיא
השיר שאנו שרים בסוף ליל הסדר. "חד 
גדיא", כלומר, גדי אחד, הוא בעצם 
משל לתולדות עם ישראל. הגדי מסמל 
את ישראל ואילו החיות והדמויות השונות 
מסמלות את האויבים והעוזרים שקמו 
להילחם בעם ישראל לאורך הדורות. 
סוף השיר הוא שהקב"ה ישמור על 
עם ישראל מפני כל האויבים ויביא את 

הגאולה השלמה.



ב בחשון ה'תש"ד

י"ד באייר ה'תש"ז

תש"י-תשי"א

כ"ג בטבת תשכ"א

ו' בתמוז תשל"ו

י"א-י"ב בסיון תשנ"א

31 לאוקטובר 1943

4 למאי 1947

1951- 1950

10 לינואר 1961

4 ליולי 1976

24-25 למאי 1991

 הבריחה
מלטרון

הפריצה 
לכלא עכו

מבצע עזרא 
ונחמיה

טביעת 
ספינת אגוז

מבצע יונתן –
מבצע אנטבה

מבצע שלמה

סיפורים מעבדות לחירות

חג הפסח הוא סיפור היציאה מעבדות לחרות של עם ישראל. 
לפניכם לקט סיפורים קצר על אירועים ודמויות ששאפו לחירות:

מבצע שלמה
מבצע שלמה )שהתקיים בי"א-י"ב סיון תשנ"א, 25-24 במאי 
1991( היה מבצע להעלאתם לארץ של יהודי ביתא ישראל 
מאתיופיה. המסע הנועז התבצע באמצעות רכבת אווירית 
שכללה 30 מטוסים, שפינו 14,310 יהודים בתוך כ-36 שעות. 
המבצע נקרא על שם שלמה המלך שפגש את מלכת שבא, 

שלפי המסורת האתיופית היא בת 
ארצם. האירוע שדרבן את הוצאת 
המבצע אל הפועל הוא נפילת 
השלטון באתיופיה בידי מורדים, 
אירוע שעורר חשש לגורלם של 
היהודים שם. על המבצע פיקד 
אמנון ליפקין-שחק  והשתתפו 
בו גם הג'וינט, "המוסד", השב"כ 
וכ-70 לוחמים מיחידת שלדג, 
שאבטחו את אזור נמל התעופה.  
במבצע נקבע שיא עולמי לאחר 
ש-1,087 איש הוטסו במטוס 
בתוככי אחד המטוסים במבצע בואינג 747 של חברת אל על. 

)Wikipedia ,שלמה )נתן אלפרט

נתן שרנסקי )נולד בט' שבט תש"ח, 20 בינואר 1948(.
שרנסקי נולד בברית המועצות בשם אנטולי בוריסוביץ', היה ציוני 
נלהב ועודד יהודים לעלות לארץ. בקשותיו שלו לקבל היתר 
עלייה נדחו מסיבות "ביטחוניות". הוא פעל לשמירה על זכויות 
אדם והפך לדוברם של אסירי ציון ומסורבי העלייה. בשנת תשל"ז 
)1977( נעצר והואשם בבגידה, ריגול והסתה. בית המשפט גזר 
עליו 13 שנות מאסר. שרנסקי שרד את קשיי המעצר ושמר 
על חירותו הנפשית בזכות דבקותו בזהותו היהודית ותשוקתו 
לעלות לארץ. הוא הפך לסמל המאבק לשחרור יהודי ברית 
המועצות. לאחר מאבק ולחצים רבים, ופעילותה הרבה של אשתו 
אביטל, החליטו השלטונות לשחררו במסגרת עסקה עם ישראל, 
ובשנת תשמ"ו )1986( השתחרר ועלה לארץ. הוא שימש כשר 

בממשלות ישראל, ומכהן עתה כיו"ר הסוכנות היהודית.

בס"ד
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מבצע יונתן - מבצע אנטבה
מבצע יונתן, המכונה גם מבצע אנטבה 
ו"כדור הרעם", הוא שמה של פעולה 
צבאית שביצע צה"ל באוגנדה ב-ו' תמוז 
תשל"ו )4 ביולי 1976( כדי לשחרר 105 
נוסעים יהודים, ישראלים ואנשי צוות 
מטוס אייר פראנס, שנחטפו על ידי 
טרוריסטים במהלך טיסתם מישראל 
לצרפת. מבצע זה היה מסוכן ונועז במיוחד, 
שכן החטופים הוחזקו במדינה עוינת ורחוקה. 
הוא הוצא לפועל בשל סירובה של ישראל 
להיענות לדרישות החוטפים ולשחרר 
אסירים ביטחוניים. לוחמי סיירת מטכ"ל 
וצנחנים הונחתו באנטבה בחשאי ממטוסי 
תובלה והצליחו להשתלט על שדה התעופה, 
להרוג את המחבלים ולהחזיר לארץ את 
רוב בני הערובה. במהלך המבצע נהרג 
מפקד סיירת מטכ"ל, יונתן )יוני( נתניהו, 
ובעקבות זאת נקרא המבצע על שמו.

קבלת הפנים לכוחות השבים עם החטופים בשדה התעופה 
בישראל)MOSHE MILNER, לשכת העיתונות הממשלתית(



בס"ד

 הספינה אגוז
"אגוז" היתה ספינה שהובילה בחשאי עולים יהודים 
ממרוקו לארץ ישראל. השלטונות במרוקו אסרו על 
יציאת יהודים מארצם, והיהודים שרצו לעלות היו צריכים 
לברוח מהארץ בעזרת המחתרת, להפליג לאירופה ומשם 
להגיע לארץ ישראל. בצורה זו עלו לארץ כ-30,000 יהודים. 
הספינה אגוז נשכרה בשנת תש"כ )1960( על ידי המוסד 
ונהגה להפליג מחוף אל-חוסיימה לגיברלטר. בשנת 
תשכ"א )1961(, בהפלגה ה-13 שלה, טבעה הספינה 
ו-44 העולים שבה נספו. בעקבות האסון הושג הסכם 
ליציאת יהודים ממרוקו, שלפיו תשלם ישראל עבור כל 
יהודי שיעלה לארץ. נעשו מספר ניסיונות להעלאת עצמות 
חללי הספינה לארץ, אך רק בשנת תשנ"ב )1992( הסכים 
לכך מלך מרוקו. ארונות החללים הובאו במבצע חשאי 

ונקברו בחלקת המעפילים בהר הרצל בירושלים. 

הפריצה לכלא עכו
כלא עכו היה בית סוהר שפעל בתקופת השלטון העות'מאני 
ובתקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל. מתחם הכלא היה 
מבוצר ונחשב לשמור ומוגן היטב בזכות החומות העבות 
והחפיר שהקיף אותו. בכלא זה הוחזקו אסירי המחתרות 
ואסירים ערבים, לצד אסירים פליליים ועצירים לפני משפט. 

שמונה מעולי הגרדום הוצאו להורג במקום בתלייה. 
הפריצה לכלא עכו היתה פעולה נועזת של ארגון האצ"ל, 
שנערכה בי"ד באייר תש"ז )פסח שני(, 4 במאי 1947, 
ונועדה לשחרר מהכלא את אסירי האצ"ל והלח"י 
הכלואים בו. למבצע קדמו הכנות ארוכות ומסובכות, 
שבמהלכן נאסף מידע על הכלא והוברחו חומרי נפץ ורימוני 
רסס לאסירים שבתוכו. הפעולה החלה בפיצוץ אדיר שהרעיד 
את הכלא. האסירים פוצצו את שער הסורגים ועיכבו את 
הסוהרים באמצעות מתרסים ורימונים, כש-34 לוחמים 
תקפו את הכלא באותם רגעים ממש. במהלך הלחימה 
נהרגו 3 לוחמים ו-6 אסירים נמלטים, 
ונפלו בשבי 5 לוחמים )שלושה מהם 
הוצאו להורג( ו-8 נמלטים. 27 אנשי 
אצ"ל ולח"י הצליחו להימלט לחופשי. 
האירוע פגע קשות ביוקרתו של השלטון 

הבריטי והיו לו השפעות ארוכות טווח. 

מבצע עזרא ונחמיה
ערב הקמת המדינה בתש"ח )1948( חיו בעיראק 
כ-135,000 יהודים.  עם הקמת המדינה והשתתפותה 
של עיראק במלחמה נגד ישראל, נגזרו הגבלות והחלו 
רדיפות נגד היהודים בעיראק, ונאסרה יציאתם מתחומה. 
ממשלת ישראל בשיתוף הסוכנות והגו'ינט חיפשה דרכים 
להציל את יהודי עיראק ויצאה למבצע חשאי בשנים 
)תש"י-תשי"א 1950-1951( להעלאת יהודי עיראק 
לארץ ישראל. בארגונם של מרדכי בן פורת ושלמה הלל, 
ובאמצעות מטוסים חכורים של חברת תעופה אמריקאית 
"ניר איסט" שהטיסה בחשאי את היהודים לקפריסין 
וממנה ארצה, ובהמשך המבצע - ישירות ארצה, הועלו 
ארצה כ-125,000 יהודים במבצע שנקרא "מבצע 
עזרא ונחמיה", על שמם של שני מנהיגי יהדות בבל 
הקדומה: עזרא ונחמיה, שהעלו את היהודים ארצה לאחר 
חורבן הבית הראשון, ולקראת בניין בית המקדש השני.

חלקת הקברים של האונייה אגוז בהר הרצל )Wikipedia, פארוק(

הבריחה מלטרון
בזמן המנדט הבריטי בארץ ישראל נכלאו עצירי המחתרות 
במחנה המעצר בלטרון. קבוצה של 20 לוחמי לח"י 
החליטו לברוח מהמחנה באמצעות חפירת מנהרה. 
הם הסירו כמה אבנים מרצפת הצריף והפכו אותם 
למעין דלת שניתן לפתוח ולהחזיר למקום בלי לעורר 
חשד. באדמה שנחשפה הם החלו לחפור מנהרה, 
כשאת העפר שהוציאו ממנה הסתירו בגינות ובערוגות 
מסביב לצריף. לאורך החפירה הם התמודדו בתושייה 
וביצירתיות מול קשיים רבים, כמו הארת המנהרה, אוורור, 
השגת כלי עבודה ועוד. לבסוף חפרו מנהרה באורך 
76 מטרים, ולאחר תיאום עם חברי הלח"י שמחוץ 
למחנה נמלטו דרכה בלילה. אוטובוס שחיכה להם 
אסף אותם והבריח אותם למקומות מסתור. בעקבות 

הבריחה השתקם הלח"י וחידש את פעילותו.

האנדרטה בטיילת עכו לזכר אנשי האצל והלחי שנפלו 
)Wikipedia( במהלך הפריצה לכלא עכו ובעקבותיה
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ניתן לבחור לסיים מסכת או כמה מסכתות 

משפחות פרנקל יפרח ושער ומשפחת "התלמוד הישראלי", מתכבדים 
להזמין את כלל הציבור  - הורים וילדים, להתחבר לפרוייקט למען אחדות 
ישראל, ולסיים את הש"ס – "תלמוד ישראלי", לזכרם של הנערים החטופים.

הצטרפו אלינו לסיים ביחד את התלמוד
yeladim.talmudisraeli.co.il או סרקו את הברקוד

inbalh@medison.co.il :לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון 03-9250274 או במייל

לאחר הבחירה והרישום באתר 
 – yeladim.talmudisraeli.co.il

יישלח למייל איתו נרשמתם, קובץ ובו 
חומר הלימוד של התלמוד הישראלי 

למסכת או המסכתות שבחרתם לסיים.

כרך ז׳כרך ו׳כרך ה׳כרך ד׳כרך ג׳כרך ב׳כרך א׳

ָרכֹות ְבּ

ֵערּוִבין

ְפָסִחים

ת ּבָ ׁשַ

ָבא ְמִציָעא ּבָ

א ָבא ַקּמָ ּבָ

ין ּטִ ּגִ

ין ִקּדּוִשׁ

ְתָרא ָבא ּבַ ּבָ

ַמּכֹות

ַסְנֶהְדִרין

בּועֹות ׁשְ

הֹוָריֹות

ְזָבִחים

ְמָנחֹות

ֲעבֹוָדה ָזָרה

כֹורֹות ּבְ

ין ֻחּלִ

ֵריתֹות ּכְ

ְמִעיָלה

ִמּדֹות

ה ִנּדָ

ֲעָרִכין

ים ִקּנִ

מּוָרה ּתְ

ִמיד ּתָ

יָצה ֵבּ

ָחִגיָגה

יֹוָמא

ה ְמִגָלּ

מֹוֵעד ָקָטן

ה ֻסָכּ

ָנה ראׁש ַהָשּׁ

ָקִלים ְשׁ

ֲעִנית ּתַ

ְיָבמֹות

ֻתּבֹות ְכּ

ְנָדִרים

ָנִזיר

סֹוָטה
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Talmudisrael i@Medison.co. i l  | חברת   בחסות   | רט  ואבי  יעקבסון  מאיר  עורכים: 
השילוח 10, ת.ד. 7090 פתח תקווה 4917002 | טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608 |  תלמוד ישראלי

חפשו אותנו בדף הפייסבוק
ובערוץ היוטיוב שלנו - 

"תלמוד ישראלי"

ילדים וילדות יקרים!!
דברו עם ההורים, הסבים והסבתות, 
המכרים והחברים, ובקשו מהם לשתף 
אתכם בסיפורים על יציאה מעבדות 
לחירות, וממצב של קושי וצרה - 

לחופש ולרווחה. 
הפרס הוא האפיקומן: חמשת הסיפורים 
את  יזכו  ביותר  והמרגשים  היפים 
שולחיהם בפרס ענק: טאבלט איכותי!! 
)וגם נפרסם אותם בגיליונות הבאים....(

שילחו לנו את הסיפורים הללו לכתובת: 
 Talmudisraeli@medison.co.il

או לפקס 03-9265608 או בדואר לכתובת: 
תלמוד ישראלי, בית מדיסון, רחוב השילוח 10, 

פתח תקוה, מיקוד: 4917002.

אותו אוכלים בסוף ליל הסדר 

נמצאת על קערת הסדר 

המקום שבו ישבו ישראל במצרים 

המכה שלפני מכת צפרדע 

 תפילה שמוסיפים בראש חודש 
ובחגים לאחר שחרית 

המילה השנייה בסימני הסדר 

ביד חזקה וב                     נטויה 

נאסר בבל ייראה ובל יימצא 

את הביצה                       במי מלח 

עליו שטה התיבה של משה 

ממנו שותים ארבע פעמים בליל הסדר

בין הכהן לישראל 

מ                עד                לא קם כ  

חודש האביב 

ההיפך מבלאגן הוא שמו של הלילה הזה 

הא לחמא 

שלושת הרגלים: סוכות. שבועות.  

המכה לפני הכינים  

מצוות צדקה לפני הפסח 

הקהה את שיניו 

               ימי מילה 

חמישה חומשי 
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חידון משימה.. תחרות..
ופרס אפיקומן 

מהתלמוד 
הישראלי


