
דף ל': ְּתִפיַּלת ַהֶּדֶרְך

ַּכֲאֶׁשר ָאָדם יֹוֵצא ַלֶּדֶרְך, ָעָליו ְלִהְתַּפֵּלל ְּתִחיָּלה "ְּתִפיַּלת ַהֶּדֶרְך": "ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה'... 
ֶׁשּתֹוִליֵכנּו ְלָׁשלֹום ְוַתְצִעיֵדנּו ְלָׁשלֹום...", ְּכֵדי ְלִהְתַּפֵּלל ֶׁשֹּלא ִיָּנֵזק ַּבֶּדֶרְך.

ֹלא ָכל ֶּדֶרְך ְמַחֶּיֶבת ְּתִפיָּלה, ְוֶיְׁשָנן ֵּדעֹות ׁשֹונֹות ֵּבין ּפֹוְסֵקי ַהֲהָלָכה ָמַתי ֵיׁש לֹוַמר 
ְּתִפיַּלת ַהֶּדֶרְך ּוָמַתי ֵאין צֹוֶרְך. ָּברּור ֶׁשְּכָכל ֶׁשַהְּנִסיָעה ֲארּוָּכה יֹוֵתר ְוִהיא ִמחּוץ ָלִעיר 

ּוְבִריחּוק ִמְּמקֹום מֹוַׁשב ַהָּדָבר ְמַחֵּיב יֹוֵתר ֶאת ֲאִמיַרת ְּתִפיַּלת ַהֶּדֶרְך. 

ִאם ִנְתּבֹוֵנן ְּבנֹוַסח ַהְּתִפיָּלה ַנְבִחין, ִּכי ֲחָכִמים ִּתיְּקנּו ֶאת ְּתִפיַּלת ַהֶּדֶרְך ִּבְלׁשֹון ַרִּבים: 
"ֶׁשּתֹוִליֵכנּו ְלָׁשלֹום, ְוַתְצִעיֵדנּו ְלָׁשלֹום". 

ֲחָכִמים ִּתיְּקנּו לֹוַמר ְּתִפיַּלת ַהֶּדֶרְך ִּבְלׁשֹון ַרִּבים, ְּכֵדי ֶׁשְּזכּות ָהַרִּבים ַההֹוְלִכים ַּבְּדָרִכים 
ַמע ַּבְּמרֹוִמים, ִּכי ְזכּות ָהַרִּבים ְּגדֹוָלה ְמאֹוד. ַּתֲעמֹוד ַלהֹוֵלְך ַהָּיִחיד ּוְתִפיָּלתֹו ִּתיּׁשָ

דף ל"א: ְּתִפיָּלה ְּבִׂשְמָחה

ַּכֲאֶׁשר ְיהּוִדי ִמְתַּפֵּלל, ָעָליו ִלְׂשמֹוַח ְּבִׂשְמַחת ִמְצָוה, ְלִפיָכְך ִּתיְּקנּו ֲחָכִמים לֹוַמר ִּבְתִפַּלת 
ַעְרִבית ּוִבְתִפַּלת ַׁשֲחִרית ֶאת ְּגאּוַּלת ִמְצַרִים, ּוִבְתִפַּלת ִמְנָחה ִּתיְּקנּו לֹוַמר ֶאת ְּתִפַּלת 
"ַאְׁשֵרי", ִּכי ִּבְפסּוִקים ֵאֶּלה ֵיׁש ִּדְבֵרי ֶׁשַבח ְוִׂשְמָחה.  ְּכמֹו ֵכן, ִמְּתִפיַּלת ַחָּנה ַהּמֹוִפיָעה 

ִּבְתִחיַּלת ֵסֶפר ְׁשמּוֵאל, לֹוְמִדים ֲהָלכֹות ַרּבֹות ֶׁשל ַהְּתִפיָּלה. 

ְּתִפיָּלה ְּבַלַחׁש: ֵיׁש ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַלַחׁש ֶאת ְּתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה, ְּכִפי ֶׁשַחָּנה ִהְתַּפְּלָלה ְבַלַחׁש.

ָתה ַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפים ְוִהְׁשַּתֵּכר, ָאסּור לֹו ְלִהְתַּפֵּלל.  ִׁשיּכֹור ָאסּור ְלִהְתַּפֵּלל: ָאָדם ֶׁשּׁשָ
זֹאת לֹוְמִדים ִמָּכְך, ֶׁשֵעִלי ַהּכֵֹהן ָחַׁשב ְּבָטעּות ֶׁשַחָּנה ִׁשיּכֹוָרה, ְוהּוא ָגַער ָּבּה, ַמּדּוַע ַאְּת 

ִמְתַּפֶּלֶלת ְּכֶׁשַאְּת ִׁשיּכֹוָרה, ַוֲהֵרי ֶזה ָאסּור, ִּכי ֵאין ַלֲעמֹוד ָּכְך ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך.

ַּדף ל"ב: ִּדיּבּור ִעם ַהֶּמֶלְך

ַּפַעם ַאַחת, ָהַלְך ְיהּוִדי ַּבֶּדֶרְך ְוֶנֱעַמד ְלִהְתַּפֵּלל. ָעַבר ַּבָּמקֹום ַׂשר ּגֹוי ְוָאַמר ַלְּיהּוִדי 
ר ִהְתַרֵּגז ְוָכַעס, ְוַכֲאֶׁשר ַהְּיהּוִדי ִסֵּים ְלִהְתַּפֵּלל, הּוא  "ָׁשלֹום", ַאְך הּוא ֹלא ָעָנה לֹו. ַהּׂשַ

ָּגַער ּבֹו: "ַמּדּוַע ֹלא ָעִניָת ִּלי? ֵהן ָהִייִתי ָיכֹול ַלֲהרֹוג אֹוְתָך!".

ר! ָּתֵאר ְלָך ֶׁשַאָּתה ַתֲעמֹוד ּוְתַדֵּבר ִעם ַמְלְּכָך, ּוְבאֹותֹו  ָעָנה לֹו ַהְּיהּוִדי: "ֲאדֹוִני ַהּׂשַ
ְזַמן ָחֵבר ֶׁשְּלָך ְיָבֵרְך אֹוְתָך ְּבִבְרַּכת "ָׁשלֹום". ַהִאם ַּתְפִסיק ְלַדֵּבר ִעם ַהֶּמֶלְך ְוַתֲעֶנה ַעל 

לֹום ֶׁשל ֶהָחֵבר ֶׁשְּלָך!? ִּבְרַּכת ַהּׁשָ

ר. - ַוַּדאי ֶׁשֹּלא - ָעָנה ַהּׂשָ

ר! - ָאַמר ַהְּיהּוִדי -  ַהָּקָּב"ה הּוא ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ֵאיְך ָרִציָת ֶׁשַאְפִסיק  ֲאדֹוִני ַהּׂשַ
ר ִהְתַּפֵּיס ּוָפַטר ֶאת ַהְּיהּוִדי  ְלָׁשלֹום. ְלִהְתַּפֵּלל ֵאָליו ְּכֵדי ַלֲענֹות ְלָך? ַהּׂשַ

 | על המפה
בית אורי צבי גרינברג בירושלים

בית אצ"ג, או בית אורי צבי גרינברג, 
נמצא בירושלים ברחוב יפו, ומשמש 
כמרכז לתרבות, שירה וקידום יצירה. 
הוא נוסד כ-15 שנה לאחר פטירתו של 
אורי צבי גרינברג, מתוך מטרה להנציח 
את זכרו ולהמשיך את מורשת השירה 
שלו. במקום מתקיימים אירועים שונים, 
ביניהם ערבי שירה, סדנאות יצירה, 
השקות ספרים, ימי עיון לקהלים שונים 
ועוד. כמו כן הוא מקדם תוכניות לקידום 

יוצרים ויצירה ברחבי הארץ

אירוע שירה בבית אורי צבי
)Wikipedia, Galjerusalem(

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 329

מן התלמוד
סדר זרעים, 

מסכת ברכות, דף ל'

הסבר: רבי אבין או רבי אבינא לומד מהפסוק 
שכל מי שמתפלל צריך לכוון את פניו לירושלים, 
שמכונה תלפיות משום שהיא תל שכל הפיות 

פונים לעברו.

איתימא – אם תאמר
קראה – פסוק

"אמר רבי אבין ואיתימא רבי אבינא: מאי קראה 
- כמגדל דוד צוארך בנוי לתלפיות, תל שכל 

פיות פונים בו"

בס"ד

סדר זרעים | ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות, ַּדִּפים ל'- ל"ו
פרשת בשלח | ז'- י"ג בשבט )2-8 לפברואר(
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

מהסופר ולא לצרכים רק לצורך מוצרים בעגלה של הסופר שמותר להשתמש לעשות זאת, מכיוון אמרו לו שאסור לו חלק מבני המשפחה מצד אחד:
פרטיים.

מצד שני:

חלק מבני המשפחה אמרו שאם הוא בסך 

הכל מוריד במשך כמה דקות כמה דברים 

מהבית לאוטו, וזה לא פוגע בעבודה 

השוטפת של הסופר ולא מקלקל כלום, 

אז אין בכך בעיה. גם מנהלי הסופר 

יודעים שמדי פעם אנשים מובילים 

דברים פרטיים בעגלות שלהם, ואם זה 

לא גורם נזק ולא מפריע לעבודה אז 

מבחינתם זה חלק מהשירות וזה בסדר.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

יואב עשה קניות בסופר השכונתי, ובסיומם לקח לביתו את מה 
שקנה בעגלה של הסופר. לאחר שסיים לשים את הקניות בבית, 
רצה לקחת את העגלה ולהשתמש בה כדי להוריד מהבית לאוטו 
כמה חפצים כבדים, ואח"כ להחזיר את העגלה למקומה בסופר. 

הדבר עורר דיון משפחתי.

א. נחשב לאחד מגדולי המשוררים העבריים.
בשירתו תיאר מעין חזיונות נבואיים, ואף חזה מראש את השואה. ב. 

שם משפחתו העברי היה טור מלכא. ג. 
ושפע מאד ממאורעות תרפ"ט והתייחס אליהם בשיריו. ד. 

אורי צבי גרינברג

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
מאורעות תרפ"ט

מאורעות תרפ"ט היו סדרת אירועים אלימים 
והתפרעויות שחוללו הערבים בארץ במהלך חודש 
אב תרפ"ט. הם החלו בירושלים, שם האשים 
המופתי חאג' אמין אל חוסייני את היהודים בניסיון 
להשתלט על הר הבית, ובעקבות זאת פרצו תגרות 
אלימות במקום. הפרעות התפשטו ליישובים 
אחרים בארץ, ובמהלכן תקפו המוני פורעים 
ערבים את היהודים, רצחו ובזזו. 133 יהודים 
נרצחו בפרעות, 339 נפצעו, ויישובים וקהילות 
רבים ננטשו ונחרבו. בין היתר נטבחו באכזריות 
67 יהודים תושבי חברון. 
השלטונות הבריטים לא 
פעלו מספיק לדיכוי 
לאחר  ההתפרעויות. 
שוך המהומות הוקמה 
ועדת חקירה, ואחריה 
פרסמו הבריטים את 
הספר הלבן, שהגביל 

עליית יהודים לארץ.
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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

7 דקות

קדיש
תפילה שמשמעותה העיקרית היא שבח ובקשה 

לה' שיתגדל ויתקדש שמו הגדול עלינו.

תפילת ה"קדיש" נפתחת במלים: "ִיְתַגַּדּל ְוִיְתַקַדּׁש 
ְשֵׁמּה ַרָבּא ְבָּעְלָמא", ומשמעותו היא: יתגדל ויתקדש 
שמו הגדול בעולם. לאחר כל פסקה בקדיש, הציבור 
עונה "אמן". יש כמה סוגי קדיש: א. "חצי קדיש" 
ו"קדיש שלם", הנאמרים במהלך התפילות ע"י 
החזן. ב. "קדיש דרבנן" הנאמר אחרי לימוד או אזכור 
במהלך התפילה של מאמר מדברי חכמים. ג. "קדיש 
יתום" שיתום אומר בציבור במהלך שנת אבל ובימי 

זיכרון, כדי לזכות את נשמת קרובו הנפטר.

מודעת אבל בעיתון דבר מאורעות תרפ״ט
)Wikipedia ,דבר- עיתון דבר(

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

בס"ד

חברותא



3 דקות

הספר "רחובות הנהר"

  | מי אני?

7 דקות

1 . אורי צבי גרינברג.
2 .

אורי צבי גרינברג כתב ביומון הראשון של העיתון "דבר".
3 .

ב-1957 זכה בפרס ישראל על ספרות יפה.
4 .

אורי צבי גרינברג כיהן כחבר כנסת מטעם תנועת חרות  בכנסת הראשונה.

5727
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
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הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד
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ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מי הדמות בציור?

איך הדמות קשורה לעיתון "דבר" שמונח על שולחנה?
באיזה פרס חשוב היא זכתה?

באיזה תפקיד ציבורי היא כיהנה?

א. ספר שירים שכתב אורי צבי גרינברג.
 ב. כותרת המשנה שלו היא "ספר האיליות והכוח".

ג. השירים שבספר עוסקים בעיקר בקינות על השואה ובהתמודדות איתה.
ד. על שיריו זכה גרינברג בפרס ביאליק.
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דף ל"ה: ְּבָרָכה ִלְפֵני ָהאֹוֶכל

ִמֵּכיָון ֶׁשָאסּור ֵלָהנֹות ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְּבֹלא ְּבָרָכה, ָלֵכן, ֵיׁש ִלְלמֹוד ֶאת ִהְלכֹות 
ְּבָרכֹות, ָלַדַעת ֵאיזֹו ְּבָרָכה ְמָבְרִכים ַעל ָּכל סּוג ַמֲאָכל.

ֲחַז"ל ִּתיְּקנּו ְלָבֵרְך ַעל ֲאִכיַלת ֵּפרֹות ָהֵעץ, "ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ". ְוִהֵּנה, ַהַּיִין מּוָפק  ִמן 
ָהֲעָנִבים, ֶׁשֵהם ְּפִרי ָהֵעץ, ּוְבָכל זֹאת ֵאין ְמָבְרִכים ַעל ַהַּיִין "ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ", ִמְּפֵני 
ֶׁשֲחָכִמים ִּתיְּקנּו לֹו ְּבָרָכה ְמיּוֶחֶדת, "ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן", ִמְּפֵני ֶׁשַהַּיִין ָחׁשּוב ְּביֹוֵתר.

ַּגם ַהֶּלֶחם ָחׁשּוב ְּביֹוֵתר, ְוִתיְּקנּו לֹו ְּבָרָכה ְמיּוֶחֶדת. ַעל ָּכל ַהַּמֲאָכִלים ַהְּגֵדִלים ִמן 
ָהֲאָדָמה ְמָבְרִכים "ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה", ְוִאיּלּו ַעל ַהֶּלֶחם, ֶׁשַּנֲעָׂשה ֵמִחָּטה ַהְּגֵדָלה 

ָּבֲאָדָמה, ְמָבְרִכים "ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ".

ַּדף ל"ו: ְּבָרָכה ַעל ֶׁשֶמן ָזִית

ַעל ָּדָבר ַהָּגֵדל ִמן ָהֵעץ ְמָבְרִכים "ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ", וַהּשֹׁוֶתה ֶׁשֶמן ָזִית ֵאינֹו ְמָבֵרְך 
ְמאּוָמה.

ַמּדּוַע? ִּבְרכֹות ָהֲאִכיָלה ְמכּוּנֹות "ִּבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין", ִמְּפֵני ֶׁשְּמָבְרִכים אֹוָתן ְּכֶׁשֶּנֱהִנים 
ֶמן  ִמן ָהֲאִכיָלה. ִמֵּכיָון ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאָדם ׁשֹוֶתה ֶׁשֶמן ָזִית ְלָבד, ְּבִלי ַמֲאָכל ַאֵחר, ַהּׁשֶ
ַמִּזיק לֹו, ִּכי ְׁשִתַּית ֶׁשֶמן ָזִית ִּבְפֵני ַעְצָמּה, ַמִּזיָקה ַלּגּוף, ְוַהּשֹׁוֶתה ֵאינֹו ֶנֱהֶנה, ָלֵכן 

ֹלא ְיָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהֶּנֱהִנין.

ַּדף ל"ד: ְּכִריעֹות ִּבְתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה

 ִּבְתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה, ּכֹוְרִעים ְּבַאְרָּבָעה ְמקֹומֹות. א. ִּבְתִחיַּלת ַהְּבָרָכה ָהִראׁשֹוָנה. 
ב. ְּבסֹוף ַהְּבָרָכה ָהִראׁשֹוָנה. ג. ִּבְתִחיַּלת ִּבְרַּכת "מֹוִדים". ד. ְּבסֹוף ִּבְרַּכת מֹוִדים  - 
אי ִלְכרֹוַע ִּבְמקֹומֹות  ְּב"ָּברּוְך ַאָּתה... ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות". ַהִּמְתַּפֵּלל ֵאינֹו ַרּׁשַ

נֹוָסִפים, ִּכי ִאם ַּבְּמקֹומֹות ַהָּללּו, ֲאֶׁשר ִנְקְּבעּו ַעל ְיֵדי ֲחָכִמים.

ָּכל ָהָאמּור הּוא ְּבִמְתַּפֵּלל ָרִגיל, אּוָלם ּכֵֹהן ָּגדֹול ּכֹוֵרַע ִּבְתִחיַּלת ָּכל ְּבָרָכה ֶׁשִּבְתִפיַּלת 
ָהֲעִמיָדה, ְוִאיּלּו ַהֶּמֶלְך ִמְתַּפֵּלל ֶאת ָּכל ַהְּתִפיָּלה ִּבְכִריָעה.

ַהַּתְלמּוד ֵמִביא ְלָכְך ְרָאָיה ִמִּדְבֵרי ַהָּנִביא ְּבֵסֶפר ְמָלִכים, ַּכֲאֶׁשר ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ִסֵּים 
ְלִהְתַּפֵּלל, הּוא "ָקם ִמִּלְפֵני ִמְזַּבח ה', ִמְּכרַֹע ַעל ִּבְרָּכיו". ְּכלֹוַמר, הּוא ָקם ִמְּכִריָעתו, 

ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָּכַרע ָּכל ַהְּתִפיָּלה.

ַמּדּוַע ּכֵֹהן ָּגדֹול ּוֶמֶלְך ּכֹוְרִעים ַּבְּתִפָּלה יֹוֵתר ֵמָאָדם ָרִגיל? ִמְּפֵני ֶׁשְּכָכל ֶׁשָאָדם 
ָחׁשּוב יֹוֵתר, ָעָליו ְלַהְכִניַע ֶאת ַעְצמֹו יֹוֵתר ִלְפֵני ַהָּקָּב"ה.

ַּדף ל"ג: ַהְבָּדָלה ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת 

ָּבת ְלֵבין ְימֹות  ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ַמְבִּדיִלים ֵּבין קֹוֶדׁש ְלחֹול. ְּכלֹוַמר, ַמְבִּדיִלים ֵּבין ַהּׁשַ
ַהחֹול. ַקָּימֹות ְׁשֵּתי ַהְבָּדלֹות. ֶאת ָהִראׁשֹוָנה אֹוְמִרים ִּבְתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה ֶׁשל ְּתִפיַּלת 
ִנָּיה אֹוְמִרים ְּבָׁשָעה ֶׁשְּמָבְרִכים ַעל ַהּכֹוס,  ַעְרִבית ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ְוֶאת ַהַהְבָּדָלה ַהּׁשְ

ְוַגם ְמִריִחים ְּבָׂשִמים ּוַמְדִליִקים ֵנר.

ַכח לֹוַמר "ַהְבָּדָלה" ִּבְתִפיַּלת ַעְרִבית, ֵאינֹו ָצִריְך ַלֲחזֹור ַעל ָּכל ַהְּתִפיָּלה,  ִמי ֶׁשּׁשָ
ִנָּיה. ִמְּפֵני ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן הּוא יֹאַמר ֶאת ַהַהְבָּדָלה ַהּׁשְ

אּוָלם, ִאם ָׁשַכח לֹוַמר ַהְבָּדָלה ַּבְּתִפיָּלה, ְוַאַחר ָּכְך ָאַכל ִלְפֵני ֶׁשִהְבִּדיל ַעל ַהּכֹוס, 
ּוֵבֵרְך ַעל ַהֵּנר ְוַעל ַהְּבָׂשִמים - ָצִריְך ַלֲחזֹור ַעל ְּתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה ֶׁשל ַעְרִבית.

בס"ד

א. מדוע ִּתיְּקנּו ֲחָכִמים ֶאת ְּתִפיַּלת   .1
ַהֶּדֶרְך ִּבְלׁשֹון ַרִּבים?

אילו ֲהָלכֹות הקשורות לתפילה    .2
לֹוְמִדים ִמְּתִפיַּלת ַחָּנה?

אילו ְּכִריעֹות יש לעשות ִּבְתִפיַּלת   .3
ָהֲעִמיָדה?

סדר זרעים | ַמֶּסֶכת ברכות, ַדִּּפים ל״ג - ל״ו

???שאלות השבוע

דבר תורה
זמן לא רב אחרי הנס האדיר של קריעת ים סוף 
מגיע משבר קשה. בני ישראל צמאים למים 
ומתחילים להתלונן על כך שהמים היחידים 
שבפניהם הם מרים. משה צועק אל ה' ומקבל 
תשובה: "ויצעק אל ה', ויורהו ה' עץ וישלך אל 
המים וימתקו המים". לעיתים כשאנו מגיעים 
למקום חדש או משנים מהדרך אליה התרגלנו 
- יש מרירות וקושי סביב ההסתגלות לדבר 
החדש. זיכרון העבר של מקום הנוחות אליו 
הורגלנו עלול להביא אותנו להתלונן ולהישבר. 
הקב"ה מלמד את משה עצה כיצד להתגבר על 
קשיים המגיעים בתחילת דרך חדשה: "ויורהו 
ה' עץ"- מלשון עצה. ומהי העצה? "וישלך אל 
המים"- כלומר, תקפוץ ותשליך את עצמך בבת 
אחת לתוך המים, אל תנסה להתרגל בהדרגה 
אלא קפוץ בבת אחת. ואם תעשה כן - "וימתקו 
המים" - תגלה שהכל בסדר, שאתה מסוגל 
ויכול גם אל המים הקרים שלפני רגע חשבת 

שלעולם לא תוכל להיכנס אליהם.

חידה!

)תשובה: כריעה בתפילת עמידה. יהודי רגיל כורע 4 פעמים בכל 
תפילה, כהן גדול בתחילת כל ברכה, והמלך רק בתחילת כל תפילה(

יהודי רגיל עושה זאת לפחות 12 פעמים ביום, 
לובש החושן - לפחות 54 פעמים,

וחובש הכתר - רק שלוש. במה מדובר?

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל: 03-9250225 פקס: 03-9265608

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה 
יזכה בפרס איכותי. את התשובות יש לשלוח עד יום רביעי 

שלאחר השבת של אותו עלון עד השעה 14:00, 
talmudhagrala@medison.co.il למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים.

*בפיקוח רואה חשבון


