
ַּדף ט': ִלְפֵני ְּתִפיַּלת ַהִּמְנָחה

ְּבַהִּגיַע ְזַמן ְּתִפיַּלת ַהִּמְנָחה, ָאסּור ְלַהְתִחיל ַלֲעׂשֹות ְּפעּוָּלה ַהִּנְמֶׁשֶכת ְזָמן ַרב, ֶׁשָּמא 
ְּבִעְקבֹות ָהִעיּסּוק ַּבְּפעּוָּלה, ַיֲעבֹור ְזַמן ַהְּתִפיָּלה ְוַיְפִסיד ֶאת ַהְּתִפיָּלה. ְלִפיָכְך, ָאסּור 
ְלַהְתִחיל ְלִהְסַּתֵּפר, ְלִהְתַרֵחץ, אֹו ֶלֱאכֹול ֲארּוָחה ְּבַהִּגיַע ְזַמן ְּתִפיַּלת ַהִּמְנָחה. ַאְך ִמי 
אי ְלַהְמִׁשיְך, ִּבְתַנאי ֶׁשהּוא ְמַׁשֵער ֶׁשְּיַסֵּים ֶאת ַהְּפעּוָּלה עֹוד ִלְפֵני  ֶׁשְּכָבר ִהְתִחיל, ַרּׁשַ

סֹוף ְזַמן ְּתִפיַּלת ִמְנָחה, ְוִיּוֵָתר לֹו ֵדי ְזָמן ְלִהְתַּפֵּלל.

ַּדף י': ַהּנֹוֵתן ַמָּתָנה ַלֲחֵברֹו

ָרָבא ַּבר ַמֲחֵסָיא ָאַמר ִּכי ַרב ָחָמא ַּבר ּגּוְרָיא ָאַמר ֶׁשַרב ָאַמר: ַהּנֹוֵתן ַמָּתָנה ַלֲחֵברֹו, ָעָליו 
ְלהֹוִדיַע לֹו ֶׁשהּוא נֹוֵתן לֹו ַמָּתָנה, ְּכֵדי ֶׁשַעל ְיֵדי ָכְך ִּתְרֶּבה ָהַאֲהָבה ְוָהַאְחָוה ֵּביֵניֶהם. זֹאת 
ָּבת, ָאַמר ְלמֶֹׁשה ַרֵּבנּו: "ֵיׁש ִלי  ָאנּו ְלֵמִדים ֵמה', ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשָּנַתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהּׁשַ
ַמָּתָנה טֹוָבה ְוַׁשָּבת ְׁשָמּה. ֲאִני רֹוֶצה ָלֵתת אֹוָתּה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, ֵלְך ְוהֹוַדע ָלֶהם זֹאת".

ַרב ִחְסָּדא ְוַרָּבה ַּבר ַרב הּוָנא ָהיּו ַדָּיִנים ְּבֵבית ִּדין, ְוהֹוִפיעּו ִּבְפֵניֶהם ֲאָנִׁשים ֶׁשִּביְקׁשּו 
ֶׁשַהַּדָּיִנים ַיְכִריעּו ַּבּוִיּכּוִחים ּוַבַּמֲחלֹוקֹות ֶׁשּנֹוְצרּו ֵּביֵניֶהם. יֹום ֶאָחד ֵאַרע, ֶׁשֲאָנִׁשים 
ַרִּבים הֹוִפיעּו ִלְפֵניֶהם, ְוֹלא נֹוַתר ָלֶהם ְזָמן ִלְלמֹוד ּתֹוָרה. ֵהם ִהְצַטֲערּו ְמאֹוד ַעל ָּכְך 
ֶׁשֹּלא ִהְסִּפיקּו ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ְּכִפי ֶׁשֵהם ֲחֵפִצים, ַאְך ַרב ִחָּיא ַּבר ַרב ִמִּדְפֵּתי ִנֵחם אֹוָתם, 
ְוָאַמר ָלֶהם ֶׁשֵאיָנם ְצִריִכים ְלִהְצָטֵער, ִמְּפֵני ֶׁשַּדָּין ַהָּדן ִּדין ּתֹוָרה ַעל ִּפי ִדיֵני ַהּתֹוָרה, 

זֹוֶכה ְלָׂשָכר ַרב ְוָגדֹול.

דף י"א: ִהְלכֹות ֵּבית ְּכֶנֶסת ּוְתִפיָּלה

ַּגג ֵּבית ַהְּכֶנֶסת: ָאַמר ָרָבא ַּבר ַמֲחֵסָיא ָאַמר ַרב ָחָמא ַּבר ּגּוְרָיא ָאַמר ַרב: ֵאין ִלְבנֹות 
ָּבִּתים ֶׁשַהַּגּגֹות ֶׁשָּלֶהם ְּגבֹוִהים יֹוֵתר ִמַּגג ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ִּכי ַגג ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָצִריְך ִלְהיֹות 

ַהָּגבֹוַּה ְּביֹוֵתר ֵּבין ָּבֵּתי ָהִעיר. 

ַהְפָסַקת ַהִּליּמּוד ְלצֹוֶרְך ְּתִפיָּלה: ָאָדם ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ְוִהִּגיַע ְזַמן ַהְּתִפיָּלה, ָצִריְך ְלַהְפִסיק 
ֶאת ַהִּליּמּוד ּוְלִהְתַּפֵּלל.

ַּתָּקנֹות ֲחָכִמים ְּבִהְלכֹות ִטְלטּול: ֲחָכִמים ִּתיְּקנּו ֶׁשֲחִצי ָׁשָעה ִלְפֵני ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה ְּבֶעֶרב 
ָּבת ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים עֹוֵבר ַעל  ַׁשָּבת, ָאסּור ָלֵצאת ִעם ֲחָפִצים ֶׁשַהְּמַטְלֵטל אֹוָתם ַּבּׁשַ
ִאיּסּור "הֹוָצָאה" ִמן ַהּתֹוָרה. ִסיַּבת ַהַּתָּקָנה ִהיא, ֶׁשֲחָכִמים ָחְׁשׁשּו, ֶּפן ַיְמִׁשיְך ְלַטְלֵטל 

ָּבת, ְוֹלא ָיִׂשים ֵלב ֶׁשהּוא ְמַטְלֵטל ֵחֶפץ. ֶאת ַהֵחֶפץ ַּגם ַאֲחֵרי ְּכִניַסת ַהּׁשַ

ְקִריָאה ְלאֹור ַהֵּנר: ֲחָכִמים ִּתיְּקנּו ֶׁשָאסּור ִלְקרֹוא ְּבֵליל ַׁשָּבת ְלאֹור ַהֵּנר, ֶׁשָּמא ָהֵאׁש 
קּוַע ִּבְקִריָאה, ִיְׁשַּכח ֶׁשַהּיֹום ַׁשָּבת ִויַסֵּדר ֶאת ָהֵאׁש, ּוְבָכְך  ֹלא ִתְבַער טֹוב, ְוָהָאָדם ֶׁשּׁשָ

ַיֲעבֹור ַעל ִאיּסּור.

 | על המפה

אור עקיבא
חיפה,  במחוז  עיר  היא  עקיבא  אור 
שהוקמה ב-1951 על ידי קבוצת עולים 
מרומניה, ונקראה בתחילה מעברת חוף 
הכרמל או מעברת קיסריה. שנתיים לאחר 
מכן שונה שם היישוב לאור עקיבא, על 
שם רבי עקיבא שהוצא להורג בקיסריה 
הסמוכה. עולים רבים מארצות שונות 
התיישבו במקום לאורך השנים. גל עלייה 
גדול במיוחד הגיע מברית המועצות 
בשנת 1992, והביא להקמת שכונות 
חדשות ושירותים ציבוריים נוספים. 
כיום גרים במקום כ-18,000 תושבים. 
עזר ויצמן היה מקורב מאוד לתושבי אור 
עקיבא, ביקש לא להיקבר בחלקת גדולי 
האומה בהר הרצל בירושלים, אלא ביקש 
להיקבר בבית הקברות באור עקיבא, ליד 

קבר בנו שאול, שאף הוא נקבר שם.

מרכז תרבות וחברה באור עקיבא 
)Wikipedia, דוד שי(

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת שבת, דף י"א

הסבר: הרשות, כלומר השלטונות, צריכים לעסוק 
בעניינים כה רבים וסבוכים עד שלא ניתן לרשום 

את כולם. 

תגא – כתר
מתא – מקום

"ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר 
גוריא אמר רב: אם יהיו כל הימים דיו, ואגמים 
קולמוסים, ושמים יריעות, וכל בני אדם לבלרין 

- אין מספיקים לכתוב חללה של רשות". 

בס"ד

סדר זרעים | ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, ַּדִּפים ט'- ט"ו 
פרשת ויקהל-פקודי | י"ט- כ"ה באדר )15-21 למרץ(

ַּדף י"ב : ִּביּקּור חֹוִלים ְּבַׁשָּבת ּוְּתִפיָּלה ַעל ַהחֹוֶלה

ְּתִפיָּלה ַעל ַהחֹוֶלה: ַהִּמְתַּפֵּלל ַעל ַהחֹוֶלה, ִיְתַּפֵּלל ַעל ָּכל חֹוֵלי ַעם ִיְשָרֵאל, ּוִבְזכּות 
ַהְּתִפיָּלה ַעל ָּכל ַהחֹוִלים, ִּתְתַקֵּבל ַּגם ְּתִפיָּלתֹו ַעל ַהחֹוֶלה ֶׁשהּוא ַמְזִּכיר, ֶׁשֲהֵרי ְזכּות 

ָהַרִּבים ְּגדֹוָלה ִהיא.

ָּבת ְלַבֵּקר ֶאת  ָּבת ָאסּור ְלִהְצַטֵער, מּוָּתר ַּבּׁשַ ָּבת: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּבּׁשַ ִּביּקּור חֹוִלים ַּבּׁשַ
ַהחֹוֶלה, ַלְמרֹות ֶׁשַהְּמַבְּקרֹו ִמְצַטֵער. ַּכֲאֶׁשר ִנְפָרִדים ִמן ַהחֹוֶלה אֹוְמִרים: "ַׁשָּבת ִהיא 

ִמִּלְזעֹק ּוְרפּוָאה ְקרֹוָבה ָלבֹא".

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

במקומך תמורת תשלום.ולבקש מסתם בחור שיתנדב לקנות את ההתנדבות בכסף, לא נכון, לא אמין, ולא הגון כדי שיתנדבו במקומך. זה לא שוכרים אנשים בכסף היא אישית, ובנויה על אמון. אמרו לו אנשים: ההתנדבות מצד אחד:

מצד שני:

אמר מר כהן: אני לא הפקרתי 

את המשמרת. אני בסך הכל 

רוצה לראות משחק כדורסל 

ומצאתי מישהו שיחליף 

אותי. מה אכפת לכם אם 

הוא מקבל על זה כסף? הוא 

יעשה את העבודה, וזה מה 

שחשוב.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

אדון כהן התנדב למשמר האזרחי בשכונה שלו, התחייב להתייצב 
למשמרת פעם בשבוע, כדי לתרום את חלקו לקהילה וכדי לסייע 
להגברת הביטחון בשכונה. פעם אחת, בדיוק בזמן שהיה אמור 
להתנדב, היה משחק כדורסל בטלוויזיה שאותו מאוד רצה לראות. 
הוא הציע לבחור מהשכונה שיחליף אותו במשמרת והוא ישלם לו 

שכר על זה. הדבר עורר ויכוח.

א. הנשיא השביעי של מדינת ישראל.
אביו היה אחיו של נשיא המדינה הראשון. ב . 

שירת כטייס בחיל האוויר הבריטי, ולאחר מכן כמפקד  ג. 
חיל האוויר הישראלי.

כיהן בממשלות ישראל בתפקידי שר הביטחון,  ד. 
עזר ויצמןהתחבורה והמדע.

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
חיל האוויר הישראלי במלחמת 

ששת הימים
חיל האוויר הישראלי מילא תפקיד מכריע 
במלחמת ששת הימים. באותו זמן עמדו לרשותו 
203 מטוסי קרב. המלחמה נפתחה בהתקפת 
פתע נרחבת של חיל האוויר הישראלי על בסיסי 
חילות האוויר של מדינות ערב, במסגרת "מבצע 
מוקד". רוב מטוסי האויב הושמדו או שותקו, ובכך 
למעשה הוכרעה המלחמה כבר בתחילתה. 451 
מתוך 600 המטוסים שהיו למדינות ערב הושמדו 
במהלך המלחמה. השליטה האווירית שהושגה 
אפשרה לחיל האוויר להגיש סיוע לכוחות היבשה 
הישראלים, לתקוף כוחות שריון וארטילריה של 
צבאות ערב ולזרז 
 25 תבוסתם.  את 
טייסים ישראלים 

נהרגו במלחמה.
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רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא
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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

7 דקות

שמירת הלשון
מצוות לא-תעשה: אסור לומר דברים שעלולים 
לפגוע באחר. נאמר בתורה: "ֹלא ֵתֵלְך ָרִכיל ְבַּעֶמּיָך" .  
דוד המלך אומר בתהילים: "ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים 
אֵֹהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב, ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע ּוְׂשָפֶתיָך 
ִמַּדֵּבר ִמְרָמה...". שלמה המלך אומר במשלי: "שומר 
פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו". הרבה מצוות 
עשה ומצוות לא תעשה קשורות באיסור חמור זה, 
ורבי ישראל מאיר הכהן זצ"ל, החפץ-חיים בספרו 
"שמירת הלשון", מנה 17 מצוות לא-תעשה ועוד 
14 מצוות עשה, שהנכשל בלשונו בדיבור רע על 
אחר עלול להיכשל בהן. שמירת הלשון כוללת: 
איסור אמירה של לשון הרע – לא לומר דברים על 
אחר גם אם הדבר הוא אמת. איסור רכילות – לא 
לספר לאחרים דברים על אחר. איסור מוציא שם 
רע – אסור לספר דברים רעים ולא נכונים על אחר.  

שני מפציצים מצריים שהושמדו על הקרקע
)Wikipedia, לשכת העיתונות הממשלתית(

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

בס"ד

חברותא



3 דקות

שירות האוויר- הזרוע 

האווירית של ארגון ההגנה.

  | מי אני?

7 דקות

1  . עזר ויצמן.
2  .

ויצמן היה מאדריכלי הניצחון של חיל האוויר  במלחמת ששת הימים - 1967.
3 .

עזר ויצמן היה הנשיא השביעי של מדינת ישראל.
4  .

באור עקיבא, ליד קבר בנו שאול.
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שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי
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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 האיש היושב בתא הטייס?
איך המספר 1967 קשור אליו?

מדוע על כיסא הטייס כתוב נשיא המדינה?
היכן הוא נקבר?

הזרוע האווירית של ארגון ההגנה. א. 
מפקדו היה יהושע אשל. ב. 

שימש בעיקר לאיסוף מודיעין והובלת אספקה. ג. 
לאחר הקמת המדינה, הפך לחיל האוויר של צה"ל. ד. 

2
1

3

4



ַּדף י"ד: ֵּפרֹות ְּתרּוָמה ּוְנִטיַלת ָיָדִים

ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵּפרֹות ֶׁשָּגְדלּו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ָצִריְך ְלַהְפִריׁש ֵמֶהם ְּתרּוָמה ּוְלִתָּתּה ַלּכֲֹהִנים. 
ְּבנֹוָסף ְלָכְך, ָעָליו ְלַהְפִריׁש ַמַעְׂשרֹות.

ַהְּתרּוָמה ֶׁשהּוְפְרָׁשה, ִהיא ְקדֹוָׁשה. ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר ִּכי ֶּבָעָבר ָנֲהגּו ֲאָנִׁשים ִלְׁשמֹור ֶאת 
ַהְּתרּוָמה ַהְּקדֹוָׁשה ַיַחד ִעם ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה, ְּבאֹותֹו ָארֹון, ִּכי ַגם ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה ְקדֹוִׁשים. נֹוַהג 
ֶזה ָּגַרם ֶׁשִּסְפֵרי ַהּתֹוָרה ִניּזֹוקּו, ִמְּפֵני ֶׁשַעְכָּבִרים ֶׁשִהִּגיעּו ֶלֱאכֹול ֶאת ַהְּתרּוָמה, ִּכְרְסמּו ַגם 
ְּבִסְפֵרי ַהּתֹוָרה. ְּבִעְקבֹות זֹאת, ִּתיְּקנּו ֲחָכִמים, ֶׁשֵּפרֹות ְּתרּוָמה ֶׁשָּנְגעּו ְבֵסֶפר ּתֹוָרה - ְטֵמִאים 

ְוִאי ֶאְפָׁשר ֶלֱאכֹול אֹוָתם. ֵמָאז, ָחְדלּו ְלַהִּניַח ְּתרּוָמה ְלַיד ִסְפֵרי תֹוָרה.

ְנִטיַלת ָיָדִים: ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ִּתיֵּקן, ֶׁשִּלְפֵני ֲאִכיַלת ְּבַׂשר קֹוְרָּבנֹות ֶׁשהּוְקְרבּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, 
ְצִריִכים ִליּטֹול ָיַדִים, ְּכֵדי ֶׁשַהּקֹוְרָּבנֹות ֵיָאְכלּו ְבָטֳהָרה. ַאַחר ָּכְך, הֹוִסיפּו ַׁשַּמאי ְוִהֵּלל ְלַתֵּקן, 

ִּכי גַם ִלְפֵני ֲאִכיַלת ֵּפרֹות ְּתרּוָמה, ָצִריְך ִליּטֹול ָיָדִים.

ַּדף ט"ו: ִמְקֵוה ָטֳהָרה

ָאָדם ֶׁשִּנְטָמא, ָצִריְך ִלְטּבֹול ְּבִמְקֵוה ָטֳהָרה ְּכֵדי ְלִהיָּטֵהר ֵמַהּטּוְמָאה.

ַּבִּמְקֶוה ְצִריִכים ִלְהיֹות ַמִים ְּבִׁשיעּור ַאְרָּבִעים ְסָאה )ְּכ-400 ִליֶטר(, ְוַעל ַהַּמִים ְלַהִּגיַע ֶאל 
ַהִּמְקֶוה ְּבַעְצָמם, אֹו ֶגֶׁשם ֶׁשָּיַרד ְלתֹוְך ַהִּמְקֶוה, אֹו ַנַחל ֶׁשָּזַרם ֶאל ּתֹוְך ַהִּמְקֶוה. אּוָלם, ִאם 

ַהִּמְקֶוה מּוָּלא ְּבַמִים ֶׁשֶּנֶאְספּו ִּבְכִלי, הּוא ֵאינֹו ָּכֵׁשר ִלְטִביָלה.

ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ִּבְתקּוַפת ַהָּגלּות: ַהַּתְלמּוד ְמָפֵרט ֶאת ְׁשמֹות ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ִּבְתקּוַפת חּוְרַּבן 
ִני: ִהֵּלל ַהָּזֵקן ָהָיה ָנִׂשיא. ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו, ָהָיה ְּבנֹו ִׁשְמעֹון ְלָנִׂשיא. ַאֲחָריו  ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
ָהָיה ָנִׂשיא ְּבנֹו, ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ַהָּזֵקן. ַאֲחָריו ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל )ָהִראׁשֹון, ִנינֹו ֶׁשל ִהֵּלל 
ִני( ָהָיה ְלָנִׂשיא, ַאֲחָריו ִּכיֵהן  ִני, ְוַרָּבן ַּגְמִליֵאל )ַהּׁשֵ ַהָּזֵקן(. אֹו ָאז ֶנֱחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
ִני, ֵמֲעֶׂשֶרת ֲהרּוֵגי ַהַּמְלכּות(, ְוַאֲחָריו ְּבנֹו ַרִּבי ְיהּוָדה  ְּבנֹו ַרָּבן ִׁשְמעֹון )ֶּבן ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ַהּׁשֵ

ַהָּנִׂשיא, ְמַסֵּדר ַהִּמְׁשָנה.

ַּדף י"ג : ְקִריָאה ַוֲאִכיָלה 

ָּבת ְלאֹור ַהֵּנר, ֶׁשָּמא ֹלא ִתְבַער ָהֵאׁש  ְקִריָאה ְלאֹור ַהֵּנר ְּבַׁשָּבת: ֲחָכִמים ָאְסרּו ִלְקרֹוא ַבּׁשַ
ָּבת, ְוַיֲעבֹור ַעל ִאיּסּור.  ֵהיֵטב, ְוַהּקֹוֵרא ְלאֹור ַהֵּנר ֵייִטיב ֶאת ָהֵאׁש ַּבּׁשַ

ֲאִכיַלת ָּבָׂשר ְוָחָלב ַעל ׁשּוְלָחן ֶאָחד: ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ֶׁשַּמִּכיִרים ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו, ְוֶאָחד ֵמֶהם ָחֵפץ 
ֶלֱאכֹול ַמֲאָכל ֲחָלִבי ַוֲחֵברֹו 
ָחֵפץ ֶלֱאכֹול ָּבָׂשר, ֹלא יֹאְכלּו 
ַיַחד ַעל ׁשּוְלָחן ֶאָחד, ֶׁשָּמא 
ֶאָחד ֵמֶהם ֹיאַכל ֵמָהאֹוֶכל 
ֶׁשל ֲחֵברֹו, ְוִנְמָצא עֹוֵבר ַעל 
ִאיּסּור ֲאִכיַלת ָּבָׂשר ְוָחָלב. 
ַרק ִאם ָעׂשּו ֲחִציָצה ְוִסיָּמן 
ֵּביֵניֶהם, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתַּבְלְּבלּו 
ְבָטעּות, מּוָּתר ָלֶהם ֶלֱאכֹול 
ַיַחד, ִּכי ַהִּסיָּמן ַיְזִּכיר ָלֶהם 
ֶאת  ְלָעֵרב  ָלֶהם  ֶׁשָאסּור 

ָהאֹוֶכל.

בס"ד

מי היה נכדו של הלל הזקן? א. 

מה יעשו שני אנשים הרוצים  ב. 
לאכול על שולחן אחד - כאשר 
האחד רוצה לאכול מאכל בשרי 

והשני מאכל חלבי?

מהם התנאים שצריכים להתקיים  ג. 
כדי שהמקווה יהיה כשר?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת שבת, ַדִּּפים י״ג - ט״ו

???שאלות השבוע

דבר תורה
שני אומנים בכירים היו אלו שהובילו 
את מלאכת הקמת המשכן:בצלאל 
ואהליאב.  רש"י מסביר שבחירתם של 
שני אומנים אלו לא הייתה מקרית: 
בצלאל היה משבט יהודה - מבכירי 
השבטים, לעומת אהליאב שהגיע 
משבט דן - "מן הירודין שבשבטים מבני 
השפחות".  בדומה לכך, אומר המדרש: 
גם משיח בן דוד יגיע משבט יהודה 
ומשבט דן: "גור אריה יהודה - זה משיח 
בן דוד, שעתיד לצאת משני שבטים, 
אביו מיהודה ואמו מדן ובשניהם כתיב 
גור אריה...". השראת השכינה שבמשכן, 
וביאת משיח שתוביל להשראת השכינה 
במקדש השלישי - תלויה באחדות 
שבאומה, שראשיתה מתחילה משבירה 
וניפוץ של מעמדות ודעות קדומות. 
אין חשובים יותר או פחות - כולם 
שותפים, כולם שייכים, "כולם שווים 

לפני המקום".

מי אני?

)תשובה: מנחה(

משמעות שמי היא מתנה
ואסור להתחיל לפניי מלאכה
במקדש, מסולת אני עשויה
ובניקוד שונה, אני מובילה.

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 
talmudhagrala@medison.co.il 14:00,  למייל

יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים.
*בפיקוח רואה חשבון


