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מן התלמוד

ָאסּור ְלַרּמֹות  ְמקֹומֹות ֲאָחִדים ַהּתֹוָרה ַמְזִהיָרה ּוְמָפֶרֶטת ׁשֶ ּבִ
ַהּמֹאְזַנִים  ר, ְוִהיא ְמַצָּוה ֶאת ַהּמֹוֵכר ִלְבּדֹוק ֵהיֵטב ׁשֶ בֶמַקח ּוִמְמּכַ
ְטֵעָנה  ֵהן לֹא ּתַ ֵדי ׁשֶ ֶהן הּוא ׁשֹוֵקל ֶאת ַהּמּוָצִרים ִיְהיּו ְמכּוָּונֹות ּכְ ּבָ ׁשֶ
יד  קֹולֹות ֵיׁש ְלַהְקּפִ ם ַעל ַהִמׁשְ ָקל, ַחס ְוָחִליָלה.  ּגַ ׁשְ ּמִ אֹותֹו ּבַ
ָאסּור ַלֲעׂשֹות  ַדף ֶזה לֹוְמִדים ׁשֶ ְתִאים. ּבְ ָקל ַהּמַ ׁשְ ּמִ ְהֶיָנה ּבַ ּתִ ׁשֶ
ַמְחִליָדה  ֶכת ׁשֶ י ַמּתֶ ְבָען, ּכִ ַמְחִלידֹות ִמּטִ כֹות ׁשֶ ּתָ קֹולֹות ִמּמַ ִמׁשְ

ָקָלּה ּפֹוֵחת.  – ִמׁשְ

ָאְסָרה ֲאִפיּלּו  ִאיּסּוִרים ֵאּלּו ַעד ׁשֶ ְך ּבְ ל ּכָ ַהּתֹוָרה ֶהְחִמיָרה ּכָ
ֲעלּוִלים ִלְטעֹות  ֵני ׁשֶ ֵאיָנן ְמדּוָּיקֹות, ִמּפְ קֹולֹות ׁשֶ ִית ִמׁשְ ּבַ ְלַהְחִזיק ּבַ

ֶהן. קֹול ּבָ ְוִלׁשְ

י ָחְכַמת  ּמֹוְדִדים ַקְרַקע ִלְמִכיָרה ֵיׁש ִלְמּדֹוד ֵהיֵטב ַעל ּפִ ׁשֶ ם ּכְ ּגַ
ַטח. ֶ ּוב ַהׁשּ ִחיׁשּ ָסה ְלַבל ִיְטעּו  ּבְ ַהַהְנּדָ

ָקל - ֲאִפיּלּו ָאָדם  ָנְכִרי -  ִמׁשְ ה ּבְ ַרּמֶ י ַהּמְ מֹו ֵכן, ֵיׁש ָלַדַעת ּכִ ּכְ
ִאיּסּור ּתֹוָרה ְוהּוא ַחָּיב ְלַהְחִזיר לֹו   עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה, עֹוֵבד ּבְ

ֶאת ַהֶהְפֵרׁש.

רבי אלעזר בן צדוק ואבא שאול בן בטנית היו חנוונים בירושלים 
בזמן בית שני. האחד מכר יין והשני שמן. הם היו ידועים ביושרם 
ושמן, כדי  יין  היו ממלאים את כליהם  ובנדיבותם. כל ערב חג 
שאם יגיע בחג אדם שנזקק לכך יוכל לקבל מהם את החסר. כמו 
כן, היו מקפידים כל השנה לתלות את החביות מעל כליהם של 
הקונים במשך כל הלילה, כדי שכל הטיפות יטפטפו לתוך כלי 
את השאריות  אחת!  טיפה  אפילו  יפסידו  לא  והקונים  הקונים, 
הללו  החנוונים  היו  הכלים,  בשולי  זאת  בכל  נשארות  שהיו 
צוברים יחד עד שהצטברה אצל כמות גדולה של יין ושמן, ואז 
הביאו אותה לבית המקדש. למרות שמותר היה להם להשתמש 
באותן שאריות מועטות, שהקונים מוחלים עליהן, לא רצו אותם 
נתנו  ולכן  לקונים,  ליהנות אפילו במשהו ממה ששייך  צדיקים 

אותן למקדש כדי שיעשו בהן צרכי רבים.

ֲאִמינּות
 ַמֶּסֶכת ָּבָבא ָּבְתָרא

ַּדף פ"ט  

שוק מחנה יהודה הוא שוק מזון וביגוד מרכזי בירושלים, הנמצא 
בשוק  יהודה.  מחנה  שכונת  לצד  ואגריפס  יפו  הרחובות  בין 
טריים,  ופירות  ירקות  דוכני  הכוללים  רבות,  וחנויות  דוכנים 
לדברי  חנויות  בשוק  יש  כן,  כמו  ומעדניות.  מאפיות  אטליזים, 
כלי  בית,  כלי  פרחים,  ממתקים,  אורגני,  מזון  תבלינים,  מכולת, 
מטבח, כלי עבודה וביגוד, וגם דוכני פלאפל ומסעדות עממיות. 
נוהגים  רבים  ופוליטיקאים  ומגוון,  צבעוני  מקום  הוא  השוק 
מנוהל  השוק  העם.  את  לפגוש  כדי  הבחירות  בימי  בו  לבקר 
על ידי "מינהלת שוק מחנה יהודה", המורכבת מאנשי מקצוע, 

ונציגים  עירייה  אנשי 
סוחרי  מבין  נבחרים 
השוק. המינהלת אחראית 
של  השוטפת  לאחזקה 
בעיות  ולפתרון  השוק 

וסכסוכים בין הסוחרים.

וצפו בסרטוןסרקו את הברקוד

סיפור

מקום בארץ / 
שוק מחנה יהודה

)Wikipedia ,שוק מחנה יהודה )דר אבישי טייכר

במשפט הבא, החליפו כל אות באות שבאה 
אחריה באלף-בית, כדי לגלות פסוק ממנו 

לומדים את ההלכות שלמדנו היום:

מיליםחידת  ללבב ו

כת שסרה סהכ אלרעח אלגד 
אלרצכ האלרהקד


