
מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף י"ט: ֵחֶפץ ֶהְקֵּדׁש ֶׁשִנְׁשָחק

ֵחק,  ְלַדַעת ֲחָכִמים ֵאין ִּדיֵני ְמִעיָלה ִאם ִהְׁשַּתְּמׁשּו ְּבֵחֶפץ ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש ֶׁשַּדְרּכֹו ְלִהיּׁשָ
ֵחק ֵיׁש ִּדין ְמִעיָלה ַגם ִאם ֹלא  ְּבאֹוֶפן ֶׁשֹּלא ִנְׁשָחק. ֲאָבל ְּבֵחֶפץ ֶׁשֵאין ַּדְרּכֹו ְלִהיּׁשָ
ִנְׁשַחק. ַהִּמְׁשָנה ְמִביָאה דּוְגָמה ְלֵחֶפץ ֶׁשֵאינֹו ִנְׁשָחק: ָאָדם ֶׁשּשֹׁוֶתה ְּבכֹוס ֶׁשל ָזָהב.

ִהְתַּפֵּלא ַעל ָּכְך ַרב ַּכֲהָנא ְוָׁשַאל ֶאת ַרב ְזִביד: ַהִאם ָזָהב ֵאינֹו ִנְׁשָחק ְוִנְפָּגם? ֲהֵרי 
ַהּכֹל יֹוְדִעים ֶׁשְּלַכָּלתֹו ֶׁשל ֶהָעִׁשיר ַהָּידּוַע ֶׁשָּקְראּו לֹו נּון, ָהיּו ָזָהב ְוַתְכִׁשיִטים ַרִּבים 

ֶׁשהּוא ָנַתן ָלּה, ְוֵהיָכן ֵהם ַהּיֹום ָּכל ַהָּזָהב ְוַהַּתְכִׁשיִטים? ְּבַוַּדאי ִנְפְגמּו ְוִנְׁשֲחקּו.

ֵהִׁשיב לֹו ַרב ְזִביד: ִיָּתֵכן ֶׁשַּכָּלתֹו ֶׁשל ֶהָעִׁשיר ֹלא ִהְקִּפיָדה ִלְׁשמֹור ַעל ַהַּתְכִׁשיִטים 
ְוָכְך ֵהם ֶנֶעְלמּו ַאט ַאט ְוָלֵכן נֹוַתר ַרק ְמַעט ֵמַהָּזָהב ָהַרב ֶׁשהּוא ָנַתן ָלּה, ֲאָבל ָזָהב 

ִּכְמַעט ֵאינֹו ִנְׁשָחק ְּכָלל.
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ַּדף כ': ֶאֶבן ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש

ָאָדם ָּגַנב ֶאֶבן ִמַּמְחָסן חֹוְמֵרי ְּבִנָּיה. ְלַאַחר ָׁשבּועֹות ֲאָחִדים הּוא ֶהְחִליט ַלֲחזֹור 
ִּבְתׁשּוָבה, ִהִּגיַע ֶאל ַּבַעל ַהַּמְחָסן, ְוִהְתּוַָּדה ְּבָפָניו ִּכי ָּגַנב ִמֶּמּנּו ֶאֶבן ְּבִנָּיה. 

ָאַמר לֹו ַּבַעל ַהַּמְחָסן: "ַעְכָׁשו ָעֵלינּו ָלֶלֶכת ְלַרב, ִמְּפֵני ֶׁשִּלְפֵני ַהְּגֵנָבה ִהְקַּדְׁשִּתי ֶאת 
ָעִׂשיָת". ָּכל ָהֲאָבִנים ְלֶהְקֵּדׁש, ְוָצִריְך ְלָבֵרר ִאם ֵיׁש ִּדיֵני ְמִעיָלה ְּבַמה ּׁשֶ

ָהַרב ָׁשַמע ֶאת ַהִּמְקֶרה, ְוָאַמר: "ֹלא ְמַׁשֶּנה ֶמה ָעִׂשיָת ָּבֶאֶבן, ִהְתַחַּיְבָּת ְּבִדיֵני ְמִעיָלה 
ָּבֶרַגע ֶׁשהֹוֵצאָת אֹוָתּה ֵמְרׁשּות ַהֶהְקֵּדׁש. ַרק ִאם ָהִייָת ִּגְזָּבר ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש, ֹלא ָהִייָת 
ִמְתַחֵּיב ַעד ֶׁשַּתֲעֶׂשה ַמֲעֶׂשה ֶׁשְּיַׁשֶּנה ֶאת ָהֶאֶבן, ְלָמָׁשל, ִלְקּבֹוַע אֹוָתּה ְּבִקיר ְלֵבִנים, 
ֲאָבל ִאם ְלָמָׁשל ַהִּגְזָּבר ַיִּניַח ֶאת ָהֶאֶבן ַעל ַהַּגג ְּכֵדי ִלְסּתֹום חֹור, הּוא ֵאינֹו ַחָּיב ְּבִדיֵני 

ָוה ְּפרּוָטה". ְמִעיָלה ַעד ֶׁשֵּיָהֶנה ִמֶּמָּנה ֲהָנָאה ֶׁשּׁשָ

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת ְמִעיָלה, ַּדף כ׳

הסבר: התלמוד עוסק באדם שבנה בית מאבנים 
האם  המקדש,  לבית  הקדישו  מכן  ולאחר 

השימוש בו נחשב למעילה או לא.

איכא בינייהו – יש ביניהם )מחלוקת(
בר איניש – בן אדם

"לימא: הדר בבית של אבנים שבנאו ולבסוף 
הקדישו לא מעל", 

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת ְמִעיָלה, ַּדִּפים י"ט- כ"ה
שבת פרשת האזינו | ז' -י"ג בתשרי )6-12 לאוקטובר(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

ַּדף כ"א: ְּפרּוָטה. ֲחִצי ְּפרּוָטה

ָאָדם ֶׁשִּמְׁשַּתֵּמׁש ְּבֵחֶפץ ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש ְּבׁשֹוִוי ְּפרּוָטה, ַחָּיב ְּבִדיֵני ְמִעיָלה. ְלָמָׁשל, ָנַתן ָאָדם 
ַלֲחֵברֹו ְּפרּוָטה ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש, ְוָאַמר לֹו: ְקֵנה ִלי ֵנרֹות ִּבְפרּוָטה זֹו, ַחָּיב ַהְמַׁשֵּלַח ְּבִדיֵני 
ִּביֵּקׁש ִמֶּמּנּו  ִליַח ָּפטּור, ִּכי הּוא ֹלא ָעָׂשה ֶאָּלא ֶאת ַמה ּׁשֶ ְמִעיָלה. ְּבִמְקֶרה ֶזה ֲחֵברֹו ַהּׁשָ
ַהְמַׁשֵּלַח. ּוַמה ַהִּדין ַּבִּמְקֶרה ַהָּבא: ַהְמַׁשֵּלַח ָנַתן ְלָׁשִליַח ְּפרּוָטה ְוָאַמר לֹו, ָהֵבא ִלי ֵנרֹות 
ִליַח ֵהִביא ֵנרֹות ְּבָכל ַהְּפרּוָטה? ַּבֲחִצי ְּפרּוָטה ּוְפִתילֹות ַּבֲחִצי ַהְּפרּוָטה ַהּנֹוֶתֶרת, ְוַהּׁשָ

ְּבִמְקֶרה ֶזה ִאיׁש ֵמֶהם ֵאינֹו ַחָּיב ְּבִדיֵני ְמִעיָלה.

ַמּדּוַע?

ִליַח ָעָׂשה ִּכְדָבָריו ַרק ַּבֲחִצי ְּפרּוָטה,  ַהְמַׁשֵּלַח ֵאינֹו ַחָּיב ִמְּפֵני ֶׁשְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ַהּׁשָ
ִליַח ֵאינֹו ַחָּיב ְּבִדיֵני ְמִעיָלה, ִּכי ֶאת ַמה  ְוֵאין ִּדין ְמִעיָלה ְּבָפחֹות ִמְּפרּוָטה. ַּגם ַהּׁשָ

ָעָׂשה ֵמַעְצמֹו ֹלא ָעָׂשה ֶאָּלא ַּבֲחִצי ְּפרּוָטה. ּׁשֶ

גמר חתימה טובה
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7 דקות

להתחבר לאווירת החג.הזמן בבית עם הילדים בלי ואת אי רצונה להישאר כל התפילות והתרוממות הרוח, את אווירת החגים ואת רצונה של גב' כהן לחוות בהחלט אפשר להבין את מצד אחד:

מצד שני:

עם כל ההבנה לרצונה של 

גב' כהן, ילדיה קטנים והם 

עלולים להפריע למתפללי 

בית הכנסת, וזה לא ראוי 

שבגלל שהיא רוצה להתפלל 

מתפללים אחרים יסבלו.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

למשפחת כהן ב"ה יש שלושה ילדים קטנים בגילאי שלוש-שבע. 
בתקופת החגים, שיש בה הרבה שעות של תפילה ושל התעלות 
רוחנית, אמרה האימא שגם היא רוצה לחוות את חוויית החגים 
והתרוממות הרוח וההתרגשות, והיא לא מתכוונת להישאר כל 
תקופת החגים בבית עם הילדים. לכן היא תלך לבית הכנסת עם 
הילדים אפילו שהם קטנים.  החברה שלה גב' לוי אמרה לה שעם 
כל הכבוד לרצון שלה להתפלל, הילדים שלה עלולים להפריע 
ולהרעיש בבית הכנסת, וזה לא ראוי שהיא תביא אותם לתפילה.

כשעלה לארץ היה רב ביפו, ואח"כ היה  א. 
הרב הראשי האשכנזי הראשון בארץ ישראל.

הקים את ישיבת "מרכז הרב". ב. 
תמך בציונות ובהתיישבות, ובחיבור  ג. 

בין עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל.
כתב ספרים רבים והיה אחד מההוגים היהודים  ד. 

המשפיעים ביותר בדורות האחרונים.

הרב אברהם יצחק  הכהן קוק זצ"ל

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
מסע הרבנים אל המושבות

בשנת תרע"ד )1913( יזם הרב קוק מסע של 
קבוצת רבנים אל המושבות בהן גרו המתיישבים 
החלוצים. מטרת המסע הייתה להכיר את אותם 
חלוצים, לחזק את הקשר איתם ולנסות לקרב 
אותם לקיום תורה ומצוות. אל הרב קוק נלוו שבעה 
רבנים חשובים נוספים: הרב יוסף חיים זוננפלד, 
הרב יונתן בנימין הלוי הורוויץ, המגיד בן ציון 
ידלר, הרב יעקב משה חרל"פ, הרב אברהם לייב 
זילברמן, הרב ברוך מרקוס והרב משה קליערס. 
המסע נמשך כחודש, ובמהלכו ביקרו הרבנים 
בעשרים ושישה יישובים באזור חיפה והגליל. 
הרבנים התקבלו בכבוד גדול, ובחלק מהמקומות 
אכן הצליחו לחזק את שמירת היהדות. מסעות 

דומים נוספים נערכו בשנים תרפ"ג ותרפ"ז.
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העולם

 -1812
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34083828 3728388039304260
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רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

ו...מה 
דעתכם?

 אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.
talmudisraeli.medison.co.il ניתן לשלוח למייל 

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

בס"ד

חברותא

wikimedia,Agbad הכניסה לכפר הראה

כפר הרא"ה הוא מושב דתי שנמצא בעמק חפר. 
הוא הוקם בשנת תרצ"ד )1933( על ידי עולים 
מאירופה, ונקרא על שם הרב אברהם יצחק הכהן 
קוק. בשנת ת"ש )1940( הקים הרב משה צבי 
נריה במקום את הישיבה התיכונית כפר הרא"ה, 
שנחשבת לאם הישיבות התיכוניות, ושילבה בין 
לימוד תורה לעבודת האדמה וללימודי חול. כיום 

גרים ביישוב כ-1,500 תושבים.

 | על המפה | כפר הרא"ה
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ישיבת "מרכז הרב"

  | מי אני?

7 דקות

1 .

הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל. הרב הראשי הראשון לארץ 
ישראל.

2 .

הישיבה המרכזית העולמית- ישיבת מרכז הרב.
3 .

הרב קוק עלה ארצה ליפו והיה הרב הראשי ליפו.
4 .

 שבת הארץ, מאמרי הראי"ה, אגרות הראי"ה, עולת ראיה, עין 
איה, אורות,אורות הקודש, אורות התורה ,אורות התשובה. ועוד.

5  . ג' אלול תרצ"ה.
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ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת

ששת הימים

 5708
ה'תש"ח

 1948
 הקמת
המדינה

5778
ה'תשע"ח

2017 
 70 שנה
למדינה

70

5780
ה׳תש"פ

2019 
שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי

5260

1500
העת

החדשה

 5323
ה'רמ"ח

רבי יוסף 
קארו

 5657
ה'תר"ך

 1897
הרצל

 5699
ה'תרצ"ט

1939
שואה

 5707
ה'תש"ז

 1947
 מלחמת

העצמאות

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מי הדמות במרכז הציור ומה היה תפקידה?

איזו ישיבה היא הקימה?
איך העיר יפו קשורה לציור?

איזה ספרים היא כתבה בין היתר?
מה היה תאריך פטירתה?

מכנים אותי בקיצור "מרכז". א. 
כ-600 תלמידים לומדים בי. ב. 

הרב אברהם יצחק הכהן קוק הקים אותי. בנו הרב צבי יהודה  ג. 
שימש בי כראש ישיבה.

אני נחשבת ל"אם הישיבות הציוניות". ד. 

2
1

4
5

3



יש לי מושג | תפילת נעילה   !

ַּדף כ"ד: "ֵקן ְסתּוָמה"

ְּבַמֲהַלְך ִליּמּוד ַהַּמֶּסֶכת עֹוְסִקים ַרּבֹות ְּב"ֵקן" ּוְב"ֵקן ְסתּוָמה". ַמִהי "ֵקן 
ְסתּוָמה"? ִלְפֵני ֶׁשָאנּו ְמָבְרִרים ַמִהי "ֵקן ְסתּוָמה", ָעֵלינּו ְלַדַעת ַמהּו 
ַה"ֵּקן" ֶׁשַהִּמְׁשָנה ִמְתַיֶחֶסת ֵאָליו. ּוְבֵכן, ְּבַמֶּסֶכת ִקִּנים "ֵקן" ֵאין ַהַּכּוָָנה 
ִלְזָרִדים ֶׁשָהעֹופֹות אֹוְסִפים ְּכֵדי ִלְבנֹות ֵקן ֶׁשּבֹו ֵהם ּדֹוְגִרים ַעל ַהֵּביִצים, 
ֶאָּלא "ֵקן" ַהַּכּוָָנה ִלְׁשֵני עֹופֹות, ֶׁשֲהֵרי ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ְּבָכל ֵקן ֵיׁש ְׁשֵני עֹופֹות.

ַעָּתה ָנִבין ַמִהי "ֵקן ְסתּוָמה" - ָאָדם ֶׁשִהְקִּדיׁש ְׁשֵני עֹופֹות, ַאְך הּוא ֹלא 
ָאַמר ִמי ֵמֶהם ִיְהֶיה קֹוְרַּבן עֹוָלה ּוִמי ֵמֶהם ִיְהֶיה קֹוְרַּבן ַחָּטאת.

ַאָּגב - ַעל ַמֶּסֶכת ִקִּנים ֵאין ַּתְלמּוד ַּבְבִלי, ּוְבָכל זֹאת צֹוְרפּו ִמְׁשָניֹוֶתיָה 
ְלַמֲהדּורֹות ַהַּתְלמּוד ַהָּבְבִלי ַהּמּוְדָּפסֹות. 

ַּדף כ"ג: ַמֶּסֶכת ִקִּנים

ַמֶּסֶכת ִקִּנים עֹוֶסֶקת ְּבִעיָּקר ְּבקֹוְרְּבנֹות עֹוף ֶׁשִהְתָעְרבּו. ֵׁשם ַהַּמֶּסֶכת הּוא 
"ִקִּנים" ִמְּלׁשֹון ַהֵּקן ֶׁשּבֹוִנים ָהעֹופֹות ְּכֵדי ְלַהִּטיל ּבֹו ֵּביִצים ְוִלְדּגֹור ֲעֵליֶהן.

ֶיְׁשָנן ַּכָּמה ֲהָלכֹות ְּכָלִלּיֹות ַעל קֹוְרְּבנֹות עֹוף:

ְלעֹוָלם ֵאין מּוָבִאים קֹוְרְּבנֹות עֹוף ְּכקֹוְרְּבנֹות ִציּבּור, ֶאָּלא ַאְך ְוַרק ְּכקֹוְרְּבנֹות 
ֵני ִמיֵני עֹופֹות: ּתֹוִרים ּוְבֵני יֹוָנה,  ָיִחיד. קֹוְרְּבנֹות עֹוף ְקֵרִבים ַרק ִמּׁשְ
ַהּתֹוִרים ְקֵרִבים ַרק ְּכֶׁשֵהם ְּגדֹוִלים, ּוְבֵני יֹוָנה ְקֵרִבים ַרק ְּכֶׁשֵהם ְקַטִּנים.

ְּבַמֶּסֶכת ָאבֹות אֹוֵמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ִחיְסָמא ֶׁשִהְלכֹות ִקִּנים "ֵהן ּגּוֵפי 
ֲהָלכֹות", ּוַמְסִּביר ַרִׁש"י: ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן "עֹוֶמק ָּגדֹול".

בס"ד

ַּדף כ"ב: ַהְפָקַדת ֶּכֶסף ֶהְקֵּדׁש

ָמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ְׁשֵני ַהִּמְקִרים ַהָּבִאים?:

ִמְקֶרה א': ְראּוֵבן ִהְפִקיד ֶּכֶסף ֵאֶצל ַחְלַפן ְּכָסִפים.

ִמְקֶרה ב': ְראּוֵבן ִהְפִקיד ֶּכֶסף ֵאֶצל ֲחֵברֹו.

ִּבְׁשֵני ַהִּמְקִרים ָהָיה ֶזה ֶּכֶסף ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש, ְוַגם ְראּוֵבן ְוַגם ֵאּלּו ֶׁשִהְפִקיד 
ִּבְרׁשּוָתם ֶאת ַהֶּכֶסף ֹלא ָיְדעּו ֶׁשהּוא ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש, ְוֵהם ִהְׁשַּתְּמׁשּו ּבֹו. 
ִמי ִמְתַחֵּיב ְּבִדיֵני ְמִעיָלה? ַּבִּמְקֶרה ָהִראׁשֹון ִמְתַחֵּיב ְראּוֵבן, ּוַבִּמְקֶרה 
ִני ִמְתַחֵּיב ֲחֵברֹו. ַמּדּוַע? ִּכי ַהַּמְפִקיד ֶּכֶסף ֵאֶצל ַחְלַפן ְּכָסִפים ִמְתַּכּוֵן  ַהּׁשֵ
ֶׁשַהַחְלָפן ִיְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו, ָלֵכן ֶזה ֶנְחָׁשב ְּכִאיּלּו ְראּוֵבן ָאַמר ַלַחְלָפן: ִּתְׁשַּתֵּמׁש 
אי  ַּבֶּכֶסף, ּוְראּוֵבן הּוא ַהּמֹוֵעל. ֲאָבל ֲחֵברֹו ֶׁשִּקיֵּבל ֶאת ַהֶּכֶסף ֹלא ָהָיה ַרּׁשַ
ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְּכָלל, ְוהֹוִאיל ְוִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְלֹלא ְרׁשּות, ַאֲחָריּותֹו ִהיא ְוהּוא 

ַהַחָּיב ְּבִדיֵני ְמִעיָלה. ְּבַדף ֶזה ִמְסַּתֶּיֶמת ַמֶּסֶכת ְמִעיָלה.

ְּבַמה ְּבִעיָּקר עֹוֶסֶקת ַמֶּסֶכת ִקִּנים?  .1
ַהִאם קֹוְרְּבנֹות עֹוף מּוָבִאים ְּכקֹוְרְּבנֹות ִציּבּור אֹו   .2

ְּכקֹוְרְּבנֹות ָיִחיד?
ְּבֵאיֶזה ׁשֹוִוי ֶׁשל ֶּכֶסף ָאָדם ָצִריְך ְלִהְׁשַּתֵּמׁש   .3

ְּבֵחֶפץ ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ַחָּיב ְּבִדיֵני ְמִעיָלה?

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת ְמִעיָלה, ַדִּּפים כ״ב - כ״ה

???שאלות השבוע

דבר תורה 
על הפסוק "כנשר יעיר קינו" מסביר רש"י שהקב"ה 
מתנהג עם ישראל ברחמים כמו הנשר שמרחם על ילדיו. 

ומהי רחמנותו של הנשר? ממשיך רש"י ומסביר שהנשר 
"מעיר קינו", דהיינו - לפני שהנשר נכנס אל הקן שלו 
- הוא מקשקש ועושה רעש מחוץ לקן, כדי שיתעוררו 
הגוזלים הקטנים ולא ייבהלו ממנו, ורק אז הוא נכנס 
לתוכו פנימה. כמו הנשר, כך הקב"ה פועל ומשפיע על 
עם ישראל בצורה עדינה ולא בבת אחת. משום שכשבאים 
להעניק שפע יש לזכור תמיד ולהיזהר שלא לתתו כולו 
בפתאומיות, בלי שום הדרגה, שכן גם את הדבר הטוב 

ביותר - אין המקבל יכול לקלוט מבלי הכנה והדרגה.

תפילת נעילה היא התפילה בה מסיימים את תפילות יום 
הכיפורים. היא נקראת כך משום שהיא נועלת כביכול 
את היום, ומבטאת את נעילת שערי השמים. בימים 
רגילים מתפללים שלוש תפילות, אך ביום הכיפורים 
מפאת קדושתו הוסיפו תפילה נוספת. תפילת נעילה 
נחשבת לשיאו של יום הכיפורים, ושל עשרת ימי 
תשובה כולם, ויש לרכז בה את כל כוח הכוונה. את 
התפילה מסיימים בהכרזת "שמע ישראל" ו"ה' הוא 

האלוקים", ובתקיעת שופר.

לשמי יש מובנים שונים
כשהולכים לקניות, בי עומדים

בארמית אני בהמה גדולה
ובעברית ציפור שהיולדת מקריבה.

מי אני?

ַּדף כ"ה: ע"ע ט"ט עע"ע

ֶאת ַּדם עֹוַלת ָהעֹוף נֹוְתִנים ַּבֵחֶלק ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהִּמְזֵּבַח, ְוִאיּלּו ֶאת ַּדם 
עֹוַלת ַחָּטאת ַמִּזים ַּבֵחֶלק ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ַהִּמְזֵּבַח.

ַהְמָפְרִׁשים ּכֹוְתִבים ִסיָמן ֶׁשְּמַסֵּיַע ִלְזּכֹור ֵהיָכן ְמקֹומֹו ֶׁשל ָּכל קֹוְרָּבן, ְוָכְך 
הּוא ַהִּסיָמן: ע"ע ט"ט. ִׂשימּו ֵלב: קֹוְרַּבן עֹוָלה ְמקֹומֹו ְלַמעְָלה, ְוקֹוְרַּבן 
ַחּטָאת ְמקֹומֹו ְלַמָּטה. ְמָפְרִׁשים ֲאֵחִרים ָּכְתבּו ִסיָמן ַאֵחר: עעע. ְּכלֹוַמר: 

עֹוף עֹוֶלה ְלַמְעָלה.

מי אני!

)תשובה: תור(
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בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה בפרס איכותי.
את התשובות יש לשלוח עד יום רביעי שלאחר השבת של אותו עלון עד 

talmudhagrala@medison.co.il השעה 14:00, למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים.

*בפיקוח רואה חשבון


