
ַדף ע"ב: ִמְתַעֵּסק

ָּבת, ֵהן  ַכח ֶׁשַּמֲעֶׂשה ֶזה ָאסּור ַלֲעׂשֹות ְּבּׁשַ ָאָדם ֶׁשָעַבר ֲעֵבָרה ְּבׁשֹוֵגג, ֵהן ִמּשּׁום ֶׁשּׁשָ
ַכח ֶׁשַהּיֹום ַׁשָּבת, ֲהֵרי הּוא ַחָּיב קֹוְרַּבן ַחָּטאת.  ִמּשּׁום ֶׁשּׁשָ

ִאם ִמיֶׁשהּו ָעָׂשה ַמֲעֶׂשה ֶׁשהּוא ִּבְכָלל ֹלא ִהְתַּכּוֵן ֵאָליו, הּוא ֲאִפיּלּו ֹלא ִנְקָרא "ׁשֹוֵגג" 
ְוהּוא ָּפטּור ֲאִפיּלּו ִמּקֹוְרַּבן ַחָּטאת. ְלָמָׁשל, ִאם ָאָדם יֹוֵׁשב ַּבֲחֵצרֹו ְוַעל ַהַּקְרַקע ְלָפָניו 
ִני ְּכָבר ִנְתַלׁש  מּוָּנִחים ְׁשֵני ֲאַבִּטיִחים. ֲאַבִּטיַח ֶאָחד ֲעַדִין ָּגֵדל ִמן ָהֲאָדָמה ְוָהֲאַבִּטיַח ַהּׁשֵ
ִמִּגיּדּולֹו, ְוהּוא מּוָּנח ַעל ַהַּקְרַקע ְסָתם. אֹותֹו ָאָדם ֵהִרים ֶאת ָהֲאַבִּטיַח ֶׁשָהָיה ָּבטּוַח ִּכי 
הּוא ָתלּוׁש, ואז ִהְתָּבֵרר ִּכי ֲאַבִּטיַח ֶזה הּוא ַהְּמחּוָּבר ַלַּקְרַקע, ְוִלְכאֹוָרה ְּבֶרַגע ֶזה ָעַבר 

ָּבת ֶצַמח ַהְּמחּוָּבר ָלֲאָדָמה. ַעל ִאיּסּור "ּתֹוֵלׁש", ֶׁשֵּכן, ָאסּור ִלְתֹלֹוׁש ְּבּׁשַ

ְּבִמְקֶרה ֶׁשָּכֶזה ַהַּתְלמּוד ְמַלְּמֵדנּו ֶׁשהּוא ֹלא ַחָּיב קֹוְרַּבן ַחָּטאת, ִמֵּכיָון ֶׁשהּוא ֹלא ִהְתַּכּוֵן 
ְּכָלל ִלְתֹלֹוׁש ֶאת ָהֲאַבִּטיַח ֵמַהַּקְרַקע, ֶאָּלא ְלָהִרים ֶאת ָהֲאַבִּטיַח ֶׁשֵאינֹו ְמחּוָּבר ַלַּקְרַקע. 

ַמֲעֶׂשה ֶזה ִנְקָרא ַּבַּתְלמּוד "ִמְתַעֵּסק". 

ַּדף ע"ג: ִאיּסּור זֹוֵרַע ְוִאיּסּור קֹוֵצר ַיַחד

ָּבת ָאסּור ִלְזרֹוַע, ְלַפֵּזר ְזָרִעים ָּבֲאָדָמה, ְוַגם ָאסּור ַלֲעׂשֹות ָּכל ְּפעּוָּלה ֶׁשְּמַסַּיַעת  ְּבּׁשַ
ָּבת, אֹו ִלְקטֹוף ֵּפרֹות, ֲעָנִפים, ְצָמִחים, ָּכל ָּדָבר  ַלְּצָמִחים ִלְצמֹוַח. ַּגם ִלְקצֹור ָאסּור ְּבּׁשַ
ֶׁשָּגֵדל ַּבַּקְרַקע. ִלְפָעִמים ָאָדם עֹוֶׂשה ְּפעּוָּלה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ַּגם ִאיּסּור זֹוֵרַע ְוַגם ִאיּסּור קֹוֵצר. 

ֵּכיַצד? ִלְפָעִמים ָצִריְך ִלְגזֹום ֲעָנִפים ִמן ָהֵעץ, ְּכֵדי ֶׁשָהֵעץ ִיְצַמח טֹוב יֹוֵתר. ִאם ָאָדם 
ֵּתי ִסיּבֹות, ַּגם ִמְּפֵני ֶׁשהּוא רֹוֶצה ֶׁשָהֵעץ ִיְצַמח טֹוב יֹוֵתר, ְוַגם ִמְּפֵני ֶׁשהּוא  ִקיֵּצץ ָעָנף ִמּׁשְ
ָזקּוק ֶלָעָנף ֶׁשאֹותֹו ַיְחּתֹוְך, ֲהֵרי ֶׁשָעַבר ַעל ְׁשֵני ִאיּסּוִרים; ַעל ִאיּסּור זֹוֵרַע, ִּכי הּוא ְמַסֵּיַע 
ָלֵעץ ִלְגּדֹול, ְוַעל ִאיּסּור קֹוֵצר, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָגַזם  ֶאת ֶהָעָנף ְלצֹוֶרְך ַעְצמֹו, ְוהּוא רֹוֶצה 
ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו.  ְלִפיָכְך, ָאָדם ֶזה ַחָּיב ְׁשֵני קֹוְרְּבנֹות ַחָּטאת, ַעל ְׁשֵני ָהִאיּסּוִרים ֶׁשָעַבר. 

דף ע"ד: ְמֶלאֶכת ּבֹוֵרר

ָּבת ִהיא ְמֶלאֶכת "ּבֹוֵרר". ַאַחת ַהְּמָלאכֹות ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹוָתן ְּבּׁשַ
ִאיּסּור "ּבֹוֵרר" קֹוֵבַע, ִּכי ָאסּור ְלַהְבִּדיל ְׁשֵני סּוֵגי ְדָבִרים ַהְּמעֹוָרִבים ָיַחד. 

ִאם ַמְקִּפיִדים ַעל ְׁשלֹוָׁשה ְתָנִאים, ֵאין ִאיּסּור "ּבֹוֵרר". 
ַהְּתַנאי ָהִראׁשֹון: ֵאין ִלְברֹור ִּבְכִלי ְמיּוָחד ֶׁשְּמיֹוָעד ְלַמֲעֵׂשה ְּבִריָרּה. 

ִני: ֵיׁש ָלַקַחת ֶאת ַהִּמין ֶׁשרֹוִצים אֹותֹו. ַהְּתַנאי ַהּׁשֵ
ִליִׁשי: ִלְברֹור ָסמּוְך  ַלְּסעּוָּדה, ְוֹלא ְזַמן ַרב ִלְפֵני ֵכן.  ַהְּתַנאי ַהּׁשְ

 | על המפה

העיר העתיקה בירושלים
העיר העתיקה בירושלים היא האזור 
העתיק של העיר. היא נבנתה בתקופה 
הכנענית, ודוד המלך הפך אותה לבירתו. 
בתחומה נמצא הר הבית, עליו עמדו בית 
המקדש הראשון והשני. העיר העתיקה 
היהודי,   - רבעים  מחולקת לארבעה 
המוסלמי, הארמני והנוצרי, ושמונה 
שערים נמצאים בחומותיה. היא נבנתה 
ונהרסה לסירוגין במשך אלפיים שנה, 
ונמצאים בה שרידים של מבנים רבים 
מתקופות קדומות. במלחמת העצמאות 
השתלטו הירדנים על העיר, אולם היא 
שוחררה מחדש בידי ישראל במלחמת 
ששת הימים. כיום גרים בעיר העתיקה 
כ-39,000 תושבים, מתוכם כ-3,000 יהודים.

העיר העתיקה )Wikipedia, אני(

יום ירולשים

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 344

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת שבת, דף ע"ג

הסבר: המשנה מונה את שלושים ותשע אבות 
המלאכה שאסור לעשותם בשבת.

למיחצד – לקצור
כריב – חורש

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, ַּדִּפים ע"ב- ע"ח
פרשת במדבר | כ"ג- כ"ט באייר )17-23 למאי(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

"ֹּכה ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֹעד ֵיְׁשבּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ִּבְרֹחבֹות 
ְירּוָׁשָלם ְוִאיׁש ִמְׁשַעְנּתֹו ְּבָידֹו ֵמֹרב ָיִמים: ּוְרֹחבֹות 
ָהִעיר ִיָּמְלאּו ְיָלִדים ִויָלדֹות ְמַׂשֲחִקים ִּבְרֹחֹבֶתיָה" 

)זכריה ח', ג'(

 "אבות מלאכות ארבעים חסר אחת: 
הזורע והחורש והקוצר..." 



4 דקות

תחושה של אחדות".זה מחזק אותם מאוד ונותן הלוחמים חבילות עם אוכל. חשוב מאוד להביא לחיילים אם יש בזה קצת סיכון, זה רוצה לתרום את חלקי, וגם ועכשיו יש מלחמה וגם אני בן 16, נער אחראי וגדול, אמר דני לאמו: "אני כבר מצד אחד:

מצד שני:

אמרה אימא לדני: "עם כל 

הרצון לעזור אתה עדיין 

צעיר מאוד, ואני לא רוצה 

שתסתכן אפילו לא בסכנה 

קטנה. יש עוד דרכים לעזור 

לחיילים מרחוק, לאו דווקא 

בדרך המסוכנת והמדאיגה 

הזו". 

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

הוויכוח הבא התנהל בבית בירושלים במלחמת ששת הימים. דני בן 
ה-16 רצה להכין חבילה של אוכל וממתקים ולהביא אותה לחיילים 
שנלחמו בירושלים, באזור סמוך למקום הקרבות, שיש בו קצת סכנה. 
אימא של דני חששה מאוד שילך לשם ואמרה לו שהיא מבקשת 

שלא ילך לחלק חבילות לחיילים. בין דני לאמו התנהל ויכוח.

שנינו הסתערנו ושחררנו ביחד את הר הבית. א. 
אחד מאיתנו היה רב ראשי והשני רב אלוף. ב. 

אחד מאיתנו היה מפקד הצנחנים ואחד סיים קורס צניחה. ג. 
שלוש האותיות הראשונות של שם המשפחה שלנו זהות. ד. 

  | מי אנחנו?

 | מן ההסטוריה
מלחמת ששת הימים

מלחמת ששת הימים התנהלה בין ישראל 
למצרים, סוריה וירדן מכ"ו אייר עד ב' סיון 
תשכ"ז. לאחר תקופת המתנה מתוחה, בה 
ישראל,  את  להשמיד  ערב  מדינות  איימו 
נפתחה המלחמה בהתקפת פתע של חיל האוויר 
הישראלי שהצליחה להשמיד את רוב חילות 
האוויר של האויב. בכך זכתה ישראל ליתרון 
משמעותי, ובמהלך המלחמה הביסה את צבאות 
ערב וכבשה את יהודה, שומרון, רצועת עזה, 
ירושלים המזרחית, רמת הגולן וסיני, כשהיא 
מגדילה בכך את שטחה פי שלוש. הניצחון 

הגדול ושחרורם של חלקים 
נרחבים מארץ ישראל עוררו 
תחושת התלהבות גדולה 

בישראל.

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

פסוקי דזמרא

מזמורי תהילים ופסוקים הנאמרים בתפילת 
שחרית. "פסוקי דזמרא"  הם פסוקים של זמרה, 
שבח והלל לה'. אלו הם מזמורים מספר תהילים 
ופסוקים מספרים אחרים בתנ"ך, הקבועים בסדר 
התפילה מלאחר "ברוך שאמר" ועד "ישתבח". 
בשבת וביום טוב מוסיפים פרקים נוספים. 
חשיבותם רבה מכיוון שהם פותחים את התפילה 
בשבח לקב"ה, ועליהם אמר רבי יוסי בתלמוד: 

"יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום".
מקורות: גמ' שבת קי"ח, קצוש"ע מקור חיים פרק י"ג.

הרמטכ"ל יצחק רבין, שר הביטחון 
משה דיין ואלוף פיקוד המרכז 
עוזי נרקיס נכנסים לעיר העתיקה 
האריות  שער  דרך  בירושלים 
לאחר הקרב על ירושלים )אוסף 

התצלומים הלאומי של ישראל(

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2448

מתן תורה

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

34083828 3728388039304260

חורבן
ביהמ“ק ה-2

רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

בס"ד

הרב שלמה גורן ומוטה גור

חברותא



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1  .

שחרור הכותל המערבי.
	  .

בכ"ח באייר תשכ"ז, מלחמת ששת הימים.
	  .

מימין מוטה גור. משמאל הרב גורן, ובאמצע  שלושת הצנחנים.
	  .

יורם זמוש.

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

 5699
ה'תרצ"ט

1939
שואה

 5707
ה'תש"ז

 1947
 מלחמת

העצמאות

495
חתימת 
התלמוד

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

הכותל המערבי

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מהו האירוע המצויר כאן?

מתי הוא התרחש והיכן?
מיהם חמשת האנשים בציור?

מי תולה את הדגל למעלה?

נבנה על ידי הורדוס כחלק מהרחבת בית המקדש. א. 
ידוע בכינוי "כותל הדמעות". ב. 

אורכו 88	 מטרים וגובהו מגיע ל-40 מטרים. ג. 
שימש לאורך הדורות כמקום תפילה ליהודים רבים. ד. 

מיליוני מבקרים מגיעים אליו מדי שנה, וברחבה מולו נערכים טקסים ותפילות המוניות. ה. 
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ַּדף ע"ז: ִנְפְלאֹות ַהְּבִריָאה

ֲחַז"ל ִליְּמדּו אֹוָתנּו ֶׁשָּכל ַּבַעל ַחִּיים ִנְבָרא ְלצֹוֶרְך ְמסּוָּים, ֵאין ְסָתם. ַהַּתְלמּוד 
ֵמִביא דּוְגָמאֹות, ְּכֵדי ְלַהְראֹות ָלנּו ֶׁשה' ִּתְכֵנן ֶאת ָהעֹוָלם ְּבצּוָרה מּוְפָלָאה, ְוַהּכֹל 

ַנֲעָׂשה ְּבחֹוְכָמה. 

ַהַּתְלמּוד ַמְדִּגים ְלָמָׁשל ֵּכיַצד ָהיּו ְמִכיִנים ְּתרּוָפה ְמיּוֶחֶדת ֵמַהַּיּתּוׁש ּוְלַרֵּפא ָבּה 
ֲאָנִׁשים ֶׁשהּוְּכׁשּו  ַעל ְיֵדי ָנָחׁש, ְוֵכן ּדּוְגָמאֹות נֹוָספֹות ַעל ַּתְפִקיָדם ֶׁשל ָהַאְרֵיה, 

ַהִּפיל ּוְׁשָאר ַהַחּיֹות - ְּכֶׁשְּלָכל ַאַחת ֵמֵהן ַּתְפִקיד ָּבעֹוָלם. 

ַּדף ע"ח: ְׁשַטר חֹוב

"ְׁשַטר חֹוב" הּוא ְׁשָטר, ְנָיר, ֶׁשָעָליו ָּכתּוב ֶׁשִאיׁש ֶאָחד ַחָּיב ֶּכֶסף ְלָאָדם ַאֵחר. 

ִמי ֶׁשָּלָוה ֶּכֶסף ֵמֲחֵברֹו, ּכֹוֵתב לֹו ְׁשַטר חֹוב, ְוַהַּמְלֶוה, ָהִאיׁש ֶׁשִהְלָוה ֶאת ַהֶּכֶסף, 
ַמֲחִזיק ֶאְצלֹו ֶאת ְׁשַטר ַהחֹוב ַעד ֶׁשַהּלֹוֶוה ַמֲחִזיר לֹו ֶאת ַהֶּכֶסף. ָּכל עֹוד ַהּלֹוֶוה 
ֹלא ֶהֱחִזיר ֶאת ַהֶּכֶסף, ֵיׁש ַלַּמְלֶוה ֶאת ְׁשַטר ַהחֹוב ְּכֵדי ְלהֹוִכיַח ֶׁשֲעַדִין ֹלא ִׁשיְּלמּו 

לֹו ֶאת ַהֶּכֶסף, ִהֵּנה, ַאָּתה ָּכַתְבָּת ָּכאן ָׁשַאָּתה ַחָּיב ִלי ֶּכֶסף.

ָּבת, ְורֹוִצים  ֲחָכִמים סֹוְבִרים, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָאָדם מֹוִציא ְׁשַטר חֹוב ִלְרׁשּות ָהַרִּבים ְּבּׁשַ
ָלַדַעת ִאם הּוא ָעַבר ֲעֵבָרה ֶׁשל ְמֶלאֶכת "הֹוָצָאה", ָצִריְך ִלְבּדֹוק ִאם ַהּלֹוֶוה ְּכָבר 
ָטר ָחׁשּוב ְמאֹוד,  ָּפַרע )ִׁשיֵּלם( ֶאת ַהחֹוב. ִאם הּוא ֲעַדִין ֹלא ָּפַרע ֶאת ַהחֹוב, ַהּׁשְ
ְוָאסּור ְלהֹוִציא אֹותֹו ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּות. ֲאָבל, ִאם ַהחֹוב ְּכָבר ִנְפַרע, ְׁשַטר ַהחֹוב ֵאינֹו 
ָחׁשּוב ְּכָלל, הּוא ְּכָבר ֵאינֹו ָׁשֶוה, וֵאין ַחָּיִבים ַעל הֹוָצַאת ְּדָבִרים ֶׁשֵאיָנם ֲחׁשּוִבים. 

ָּבת ַּדף ע"ו: ִׁשיעּור הֹוָצָאה ְּבּׁשַ

ָּבת ָאסּור ְלהֹוִציא ֲחָפִצים ִלְרׁשּות ָהַרִּבים, ַהִּמְׁשָנה ְוַהְּגָמָרא ָּדִנים,  ֵמַאַחר ֶׁשְּבּׁשַ
ְּבֵאיֶזה ִמְקֶרה ָאָדם ֶׁשהֹוִציא ֵחֶפץ - ַחָּיב ִמן ַהּתֹוָרה. ֶׁשֵּכן, ִאם ֶזה ֵחֶפץ ָקָטן 
ָּבת ַחָּיִבים ַרק ַעל ֲעִׂשַּית  ְמאֹוד, ֶׁשֵאין לֹו ָּכל ֲחִׁשיבּות הּוא ֵאינֹו ַחָּיב, ִּכי ְּבּׁשַ

ְמָלאָכה ֲחׁשּוָבה, ַוֲחָכִמים ָקְבעּו ָמַתי ְמָלאָכה ִהיא ֲחׁשּוָבה. 

ָלֵכן, ֲחָכִמים ָהיּו ְצִריִכים ִלְקּבֹוַע ֶאת ִׁשיעּוֵרי ַההֹוָצָאה, ֵאיזֹו ַּכּמּות ָאסּור ְלהֹוִציא. 

ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ִּכי ִׁשיעּורֹו ֶׁשל ֶּתֶבן הּוא ַּכּמּות ֶׁשל ֶּתֶבן ַהִּנְכָנס ְּבַפַעם ַאַחת 
ְלֶפה ֶׁשל ָּפָרה. ַּכּמּות ֶּתֶבן ְקַטָּנה ִמּזֹו, ֵאיָנּה ֲחׁשּוָבה ַמְסִּפיק. 

ִׁשיעּור ַמֲאָכִלים ֶׁשל ְּבֵני ָאָדם הּוא ִּכְגרֹוֶגֶרת. ְּגרֹוֶגֶרת ִהיא ְתֵאָנה ְיֵבָׁשה, ְוָאָדם 
ֶׁשהֹוִציא ַמֲאָכל ֶׁשָּקָטן ִמּגֹוְדָלּה ֶׁשל ְּגרֹוֶגֶרת - ֵאינֹו ַחָּיב. 

בס"ד

ַמהּו ְׁשַטר חֹוב ּוִמי ּכֹוֵתב אֹותֹו ְלִמי? א. 

ָּבת? ַמּדּוַע ָאסּור ִלְׁשחֹוט ְּבֵהָמה ְּבּׁשַ ב. 

ָּבת  ֵאיְך ָאָדם ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְּפעּוָּלה ַאַחת ְּבּׁשַ ג. 
ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ַּגם ִאיּסּור זֹוֵרַע ְוַגם ִאיּסּור קֹוֵצר?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת שבת, ַדִּּפים ע"ה- ע"ח

???שאלות השבוע

דבר תורה
ספר במדבר הוא "ספר הדרך", המתאר את הליכתם 

של בני ישראל במדבר. 

התלמוד הירושלמי )עירובין פ"ה( מביא מחלוקת 
כיצד היה סדר ההליכה במדבר:

לשיטה אחת - היו בני ישראל הולכים בצורת "תיבה", 
כלומר: בריבוע רחב, בדומה לצורה שבה היו חונים, 

כשארון הברית באמצע וכל השבטים סביבו.

לשיטה השנייה - הליכתם הייתה "כקורה", כלומר- 
טור ארוך, שבט אחרי שבט, כששבט דן מאסף לכולם. 

שני מבני הליכה אלו מדגישים ומבטאים ערכים 
שונים: ההליכה כקורה מבטאת את החיפוש אחר 
היעד אליו רוצים להגיע, לעומת ההליכה כתיבה, 
שהיא מסורבלת ומורכבת הרבה יותר, ומבטאת 
את המעלה והחשיבות במקום ובצורה בהם אנו 

נמצאים כעת.

המבנים הללו נראים שונים חיצונית, אך במהותם הם 
משלימים זה לזה ומלמדים אותנו להסתכל על הדרך 
כמטרה ותכלית, לא פחות מאשר אמצעי אל היעד. 

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,  למייל 
talmudhagrala@medison.co.il

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

ָּבת? ַּדף ע"ה: ַמּדּוַע ָאסּור ִלְׁשחֹוט ְּבֵהָמה ְּבּׁשַ

ָּבת, ִהיא "ׁשֹוֵחט"- ָאסּור ִלְׁשחֹוט  ַאַחת ִמן ַהְּמָלאכֹות ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹוָתן ְּבּׁשַ
ָּבת. ָלֵכן, ָאסּור ַלֲהרֹוג ַּבַעל ַחִּיים ַּגם ֶׁשֹּלא  ַּבַעל ַחִּיים, ִמְּפֵני ֶׁשָאסּור ַלֲהרֹוג ְּבּׁשַ

ַעל ְיֵדי ְׁשִחיָטה. 

ָּבת, עֹוֵבר ַּגם ַעל ִאיּסּור "צֹוֵבַע", ִּכי ִּבְׁשַעת  ַרב אֹוֵמר, ִּכי ִמי ֶׁשּשֹׁוֵחט ְּבֵהָמה ְּבּׁשַ
ִחיָטה ַהָּבָׂשר ִנְצָּבע ַּבָּדם ָהָאדֹום.  ַהּׁשְ

)תשובות: מך, מלך, מלאך, מלאכה, הכלאים(

חידת פירמידה
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1. עני

2. שליט

3. שליח ה'

4. אסורה בשבת

5. ערבוב המינים


