
ַּדף ע': ּכֹוָחם ֶׁשל ַהּיֹוְרִׁשים

ָזֵקן ֶׁשִהְתּגֹוֵרר ְּבָחֵצר ַאַחת, ֹלא ִהְׁשַּתֵּתף ְּבֵערּוב ַהֲחֵצרֹות, ַוֲאִפיּלּו ֹלא ִּביֵּטל ֶאת 
ְרׁשּותֹו. ְּבֵני ֶהָחֵצר ִהְצַטֲערּו, ִמְּפֵני ֶׁשָּכֵעת ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַטְלֵטל ֶּבָחֵצר.

ְּבַׁשָּבת ַּבּבֹוֶקר ִהְתָּבֵרר ֶׁשַהָּזֵקן ַהֶּזה ִנְפַטר. 

ֵכִנים ָאַמר - ְנַבֵּקׁש ֵמַהּיֹוְרִׁשים ֶׁש"ְּיַבְּטלּו" ֶאת ָהְרׁשּות ֶׁשּלֹו ֶּבָחֵצר, ְוָאז ִנְהֶיה  ַאַחד ַהּׁשְ
ִני ָאַמר - ֲהֵרי ִּבְכִניַסת ַׁשָּבת ֹלא ָהָיה ַהַּבִית ַׁשָּיְך ָלֶהם,  ֵכן ַהּׁשֵ ִאים ְלַטְלֵטל ָּבּה. ַהּׁשָ ַרּׁשָ

ִּכי ַהַּסָּבא עֹוד ָהָיה ַחי, ִמי ָאַמר ֶׁשֵהם ְיכֹוִלים "ְלַבֵּטל"?

ָּבת ֹלא ָהָיה ַהַּבִית ַׁשָּיְך ַלּיֹוְרִׁשים, ִּכי ַהַּסָּבא  ַרב ַנְחָמן אֹוֵמר, ֶׁשֲאִפיּלּו ֶׁשִּבְתִחיַּלת ַהּׁשַ
הּוא ָיכֹול ָהָיה  עֹוד ָהָיה ַחי, ֲאָבל ַהּיֹוְרִׁשים ֶנְחָׁשִבים "ַמְמִׁשיִכים" ֶׁשל ַהִּנְפָטר, ּוַמה ּׁשֶ

ַלֲעׂשֹות, ַּגם ֵהם ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות.

ַּדף ע"א: ְּגִבַּית אֹוֶכל ְלִׁשיּתּוף ְמבֹואֹות

ְּכֵדי ְלַהִּתיר ֶאת ַהִּטְלטּול ֵמַהֲחֵצרֹות ַלָּמבֹוי ּגֹוִבים אֹוֶכל ִמָּכל ַהָּבִּתים ֶׁשְּבָכל ַהֲחֵצרֹות 
ְועֹוִׂשים ִׁשיּתּוף ְמבֹואֹות.

ֵכִנים  ֵיׁש ִמְקֶרה ְמיּוָחד, ֶׁשּבֹו ֵאין ָצִריְך ִלְגּבֹות אֹוֶכל ִמָּכל ָהֲאָנִׁשים - ְוֶזה ִאם ָּכל ַהּׁשְ
ֵכִנים ׁשּוָּתִפים ַּבֲחנּות ְלִמְמַּכר  ֶׁשַּבָּמבֹוי, ֶׁשָּבְרחֹוב, ׁשּוָּתִפים ְּבֵעֶסק; ְלָמָׁשל, ָּכל ַהּׁשְ
ֵכִנים. ָּכֵעת ְּכָבר ֵאין  ֶּיֶכת ְלָכל ַהּׁשְ ַיִין, ּוְבַאַחת ַהֲחֵצרֹות ֶׁשַּבָּמבֹוי ִניֶּצֶבת ָחִבית ַיִין ֶׁשּׁשַ
ֵכִנים  ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ִׁשיּתּוף ְמבֹואֹות, ִּכי ִׁשיּתּוף ְמבֹואֹות עֹוִׂשים ְּכֵדי ְלַׁשֵּתף ֶאת ָּכל ַהּׁשְ

ַיַחד, ְוִהֵּנה, ֵהם ְּכָבר ׁשּוָּתִפים ְּבָחִבית ַהַּיִין.

ַּדף ע"ב: ִמְׁשָּפחֹות ֲאָחדֹות ַהִּמְתּגֹוְררֹות ְּבִדיָרה ַאַחת

ְּבָחֵצר ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ָּבִּתים ֲאָחִדים, ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ֵערּוב ֲחֵצרֹות ִלְפֵני ַׁשָּבת, ְּכֵדי ֶׁשִּניָּתן 
ִיְהֶיה ְלַטְלֵטל ֲחָפִצים ִמן ַהָּבִּתים ֶאל ֶהָחֵצר ּוִמַּבִית ְלָבִית. ִמָּכל ַּבִית נֹוְטִלים ִּכיַּכר 

ֶלֶחם, ְוֶאת ָּכל ַהִּכיָּכרֹות ָׂשִמים ְּבַבִית ֶאָחד. ָּכְך עֹוִׂשים ֵערּוב ֲחֵצרֹות.

ִאם ְּבִדיָרה ַאַחת ִמְתּגֹוְררֹות ִמְׁשָּפחֹות ֲאָחדֹות, ֵאין צֹוֶרְך ִליּטֹול ִּכיַּכר ֶלֶחם ִמָּכל 
ִמְׁשָּפָחה ְּבִנְפָרד, ֶאָּלא ַדי ְּבָכְך ֶׁשִּמְׁשָּפָחה ַאַחת ִמן ַהִּמְׁשָּפחֹות ַהָּגרֹות ַּבִּדיָרה ִּתיֵּתן 

ִּכיַּכר ֶלֶחם, ְוֶזה ֶנְחָׁשב ֲעבּור ָּכל ַהִּמְׁשָּפחֹות ַהִּמְתּגֹוְררֹות ַּבִּדיָרה.

ֵּבית ִהֵּלל סֹוְבִרים, ִּכי ַגם ַּכֲאֶׁשר ִמְׁשָּפחֹות ֲאָחדֹות ִמְתּגֹוְררֹות ְּבאּוָלם ָּגדֹול ֶׁשֵּיׁש ּבֹו 
ְמִחיּצֹות, ְוָכל ִמְׁשָּפָחה ִמְתּגֹוֶרֶרת ֵמֲאחֹוֵרי ַהְּמִחיּצֹות ֶׁשָּלּה, ַּגם ְּבִמְקֶרה ֶזה ֵאין צֹוֶרְך 

ִלְגּבֹות ֵערּוב ֲחֵצרֹות ִמָּכל ִמְׁשָּפָחה, ֶׁשֲהֵרי ּכּוָּלם ָּגִרים ְּבָמקֹום ֶאָחד. 

 | על המפה

 כוכב הרוחות-כוכב הירדן-
אחוזת שושנה

כוכב הרוחות הוא אתר ארכיאולוגי הנמצא 
באזור דרום הגליל התחתון וצפון בקעת 
הירדן, בין הכנרת ובית שאן. הוא נקרא גם 
כוכב הירדן ויפה נוף. במקום נמצאים שרידים 
של היישוב "כוכב" מתקופת התלמוד, ביניהם 
בית כנסת ואבנים עם סמל המנורה, ושרידיה 
של מצודה צלבנית שנבנתה במאה ה-12. 
במאה ה-18 נבנה במקום כפר בדואי, שנכבש 
במלחמת העצמאות. המקום נקרא כך על 
שם הרוחות החזקות הנושבות בו, וכונה על 
ידי הצלבנים "יפה נוף" בשל הנוף המרהיב 
הנשקף ממנו. בשנת 1959 תשי"ט הקים 
מאיר הר ציון בסמוך למצודה את "אחוזת 
שושנה", שנקראה על שם אחותו שנרצחה 
על ידי בדואים במדבר יהודה, ובשנת 2011 
הוקמה במקום תצפית על שם הרמטכ"ל דן 
שומרון. כיום מנוהל האתר על ידי רשות 

הטבע והגנים.

מבט מהאוויר על כוכב הירדן 
)Wikipedia, AVRAMGR(

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת ערובין, דף ע"ב

הסבר: רב אומר שהמשנה עוסקת בכמה אחים 
שהיו מקבלים מנות מזון מבית אביהם ואוכלים 
אותן בבתיהם, ולכן כל אחד מהם צריך לתת 

עירוב בנפרד.

תרע – שער
נהמא – לחם

"שמע מינה מקום לינה גורם! אמר רב יהודה אמר 
רב: במקבלי פרס שנו" 

בס"ד

סדר מועד | ַמֶסֶּכת ֵערּוִבין, ַדִּּפים ע'- ע"ו
פרשת נח | ל' בתשרי- ו' בחשון )18-24 לאוקטובר(

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

ַּדף ע"ג: ַהָּיֵׁשן ְּבָמקֹום ֶאָחד ְואֹוֵכל ְּבָמקֹום ַאֵחר

ָמה ִּדיָנּה ֶׁשל ִמְׁשָּפָחה ֶׁשִּמְׁשַּתֶּמֶׁשת ִּבְׁשֵני ָּבִּתים - ְּבָחֵצר ַאַחת ֵיׁש ָלֶהם ַּבִית ּבֹו ֵהם 
ְיֵׁשִנים ַּבַּלְיָלה, ְוֵיׁש ָלֶהם ַּבִית נֹוָסף, ְּבָחֵצר ַאֶחֶרת, ּבֹו ֵהם אֹוְכִלים ֶאת ְסעּוּדֹוֵתיֶהם. 
ֵהיָכן ֵהם ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ֵערּוב ֲחֵצרֹות? ֶּבָחֵצר ֶׁשל ַהַּבִית ּבֹו ֵהם ְיֵׁשִנים, אֹו ֶּבָחֵצר 

ֶׁשל ַהַּבִית ּבֹו ֵהם אֹוְכִלים?

ַקֶּיֶמת ַמֲחלֹוֶקת ַּבּנֹוֵׂשא. ְלַדַעת ַרב, ְמקֹום ָהֲאִכיָלה הּוא ָהִעיָּקִרי, ְוָלֵכן ֵהם ְצִריִכים 
ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבֵערּוב ֲחֵצרֹות ֶּבָחֵצר ָּבּה ֵהם אֹוְכִלים. ְׁשמּוֵאל חֹוֵלק ְוסֹוֵבר, ִּכי ְמקֹום 

ָנה הּוא ָהִעיָּקִרי, ְוֵהם ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ֵערּוב ֲחֵצרֹות ֶּבָחֵצר ָּבּה ֵהם ְיֵׁשִנים. ַהּׁשֵ



4 דקות

להשאיר גורים ברחוב.ערך יהודי חשוב ואסור צער בעלי חיים הוא ולטפל בהם. הערך של להשאיר אותם בבית ורעבים, ולכן צריך טענו שהגורים מסכנים חלק מבני המשפחה מצד אחד:

מצד שני:

חלק מבני הבית טענו שאין 

מקום בבית להכניס אליו 

עכשיו גורים, וגם מי יודע 

האם הגורים הללו בריאים 

או שאולי הם חולים, ואולי 

בכלל אימא שלהם תחפש 

אותם ולכן צריך להחזיר אותם 

לרחוב למקום בו מצאו אותם.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

בדרכו חזרה מבית הספר, ראה דני בן ה-10 שני גורי חתולים קטנים 
ברחוב והחליט להביא אותם הביתה, לדאוג להם ולטפל בהם.

כאשר דני נכנס הביתה עם גורי החתולים התעורר ויכוח בין בני 
הבית האם להשאיר את הגורים בבית או להחזיר אותם לרחוב.

נחשב לאחד הלוחמים הטובים ביותר בצה"ל.  א. 
היה מפקדה הראשון של סיירת צנחנים וממקימי סיירת מטכ"ל. ב. 

לאחר שאחותו נרצחה בידי בדואים, ערך עם חבריו פעולת תגמול  ג. 
ונקמה נגדם.

למקום שבו גר קרא "אחוזת שושנה" על שם אחותו. ד. 

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
פעולות התגמול

בשנות החמישים והשישים של המאה ה-20 
נקטה ישראל במדיניות של פעולות תגמול 
בתגובה לפיגועי טרור והתקפות מצד הערבים. 
את הפעולות הובילו ראש הממשלה דוד בן 
גוריון והרמטכ"ל משה דיין. התפיסה מאחוריהן 
הייתה שלא ניתן למנוע כל פיגוע טרור, אבל 
אפשר לגבות מהאויב מחיר כבד עבור דם 
יהודי, שיבהיר לו שמעשים כאלה יעלו לו 
ביוקר. לשם ביצוע פעולות התגמול הוקמה 
יחידה 101, שהתמזגה בהמשך עם הצנחנים, 
אך גם כוחות צבא אחרים לקחו בהן חלק. בין 
פעולות התגמול הידועות היו פעולת קיביה, 
מבצע חץ שחור, מבצע אלקיים, מבצע לולב 

ופעולת סמוע.

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

בהמה טהורה
בהמה טהורה היא בהמה המותרת באכילה. 
התורה קובעת שהסימנים של בהמה טהורה 
הם שהיא בעלת פרסות שסועות ומעלה גרה. 
בהמה שיש לה רק אחד מהסימנים הללו 
אסורה באכילה. בין הבהמות הטהורות: פרות, 

עיזים וכבשים.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ
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הקמת
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בס"ד

מאיר הר ציון

חברותא

תקיפת תחנת 
המשטרה הירדנית 

בקלקיליה, 1956 
)Wikipedia, אברהם 

ורד_ דובר צה"ל(
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  | מי אני?

7 דקות

1  .
מאיר הר ציון.

2  .

המספר 101, שם היחידה בה לחם.
3  .

פטרה בירדן. אליה הלך מאיר הר ציון.
4  .

עיטור העוז אותו קיבל מאיר הר ציון.
5  .

המקום אותו בנה בבקעת הירדן לזכר  אחותו שושנה.

5727
ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת

ששת הימים

 5708
ה'תש"ח

 1948
 הקמת
המדינה
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בס"ד

יחידה 101

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי הדמות המצוירת כאן?

מה מסמל המספר המופיע על החגור?

מהו המקום הרחוק הבנוי על צלע ההר ממול?

מהו הסמל האדום לרגלי הלוחם?

מהי אחוזת שושנה המופיעה בציור?

א. היינו יחידת קומנדו ישראלית שמטרתה ביצוע פעולות תגמול.

ב. המפקד שלנו היה אריק שרון.

ג. נקראנו על שם יחידת גרילה שהקים אורד וינגייט.

ד. הפעולה הידועה ביותר שלנו הייתה פעולת קיביה.

2

1

3

4

5



ַּדף ע"ה: ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית ְוֶהָחֵצר ַהִחיּצֹוָנה

ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים ֶאת ַהִּמְׁשָנה ָּבּה אֹוֵמר ַרִּבי ֲעִקיָבא, ִּכי ֵיׁש ִמְקֶרה ֶׁשל 
ָאָדם, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ִמְתּגֹוֵרר ֶּבָחֵצר, ְּבָכל זֹאת הּוא ַחָּיב ְלִהְׁשַּתֵּתף 

ְּבֵערּוב ַהֲחֵצרֹות.

ִמְקֶרה ֶזה הּוא ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ְזכּות ַמֲעָבר ְּבתֹוְך ֶהָחֵצר. ֵאיְך 
ִיָּתֵכן ָּדָבר ָּכֶזה, ֶׁשָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ָּבִית ֶּבָחֵצר, ֵיׁש לו ְזכּות ַלֲעבֹור ְּבתֹוְך 

ֶהָחֵצר ֶׁשל ֲאֵחִרים?

ַהְּתׁשּוָבה ִהיא, ְלָמָׁשל, ָחֵצר ְּגדֹוָלה, ַהִּנְמֵצאת ְלַיד ָהְרחֹוב, ּוֵמֲאחֹוֵרי 
ִנָּיה,  ֶהָחֵצר ַהְּגדֹוָלה, ֵיׁש ָחֵצר נֹוֶסֶפת. ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהיָּכֵנס ֶאל ֶהָחֵצר ַהּׁשְ
ְּבֹלא ַלֲעבֹור ֶּדֶרְך ֶהָחֵצר ַהְּגדֹוָלה. ִאם ֵּכן, ְּבָׁשָעה ֶׁשָּבנּו ֶאת ַהָּבִּתים ְוֶאת 
ַהֲחֵצרֹות ַהָּללּו, ָנְתנּו ְזכּות ִלְבֵני ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית, ַלֲעבֹור ְּבתֹוְך ֶהָחֵצר 

ַהִחיּצֹוָנה, ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ֶאל ֶהָחֵצר ֶׁשָּלֶהם.

ַּדף ע"ו: ֶּפֶרק ז' - ַחּלֹון

ִביִעי ֶׁשל ַמֶּסֶכת ֵערּוִבין הּוא "ַחּלֹון". ַמּדּוַע ַהַּתָּנִאים  ְׁשמֹו ֶׁשל ַהֶּפֶרק ַהּׁשְ
ְוָהָאמֹוָרִאים ִהְתַעְנְינּו ְּבַחּלֹון ֶׁשֵּבין ְׁשֵּתי ֲחֵצרֹות? ִמְּפֵני ֶׁשַחּלֹון ֶזה 

ַמְׁשִּפיע ַעל ִּדיֵני ֵערּוב ֲחֵצרֹות.

ַּכֲאֶׁשר ְּבֵני ָחֵצר ַאַחת עֹוִׂשים ֵערּוב ֲחֵצרֹות ֵּביֵניֶהם, מּוָּתר ָלֶהם ְלַטְלֵטל 
ִאים ְלַטְלֵטל ָּכל ָּדָבר  ִמן ֶהָחֵצר ֶׁשָּלֶהם ֶאל ָּבֵּתיֶהם ּוְלֵהֶפְך. ַהִאם ֵהם ַרּׁשָ
ִמן ֶהָחֵצר ֶׁשָּלֶהם ֶאל ֶהָחֵצר ַהְּסמּוָכה ָלֶהם? ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֹלא, ִמְּפֵני 

ֶׁשֵהם ֹלא ָעׂשּו ֵערּוב ֲחֵצרֹות ֵּבין ְׁשֵּתי ַהֲחֵצרֹות.

ִאים  ִאם ְּבֵני ְׁשֵּתי ַהֲחֵצרֹות ָאֵכן עֹוִׂשים ֵּביֵניֶהם ֵערּוב ֲחֵצרֹות - ֵהם ַרּׁשָ
ִנָּיה. ֲאָבל, ִאם ֵיׁש ִקיר ְּבגֹוַבּה ֲעָׂשָרה  ְלַטְלֵטל ֵמָחֵצר ַאַחת ַלָחֵצר ַהּׁשְ
ְטָפִחים ֵּבין ְׁשֵּתי ַהֲחֵצרֹות, ֵאין ֵהם ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ֵערּוב ֲחֵצרֹות ַיַחד, 
ֶׁשֲהֵרי ֵאין ֶקֶׁשר ֵּביֵניֶהן. ָלֵכן ָּדנּו ַהֲחָכִמים, ַמה ִּדיָנן ֶׁשל ֲחֵצרֹות, ֶׁשֵּיׁש 
ֵּביֵניֶהן ּכֹוֶתל, ַאְך ֵיׁש ּבֹו ַחּלֹון ְּבתֹוְך ּגֹוַבּה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים ֵמַהַּקְרַקע. 
ַהִאם ַהַחּלֹון ּגֹוֵרם ֶׁשֵּיׁש ֶקֶׁשר ֵּבין ְׁשֵּתי ַהֲחֵצרֹות? ְּבָכְך ָּדנּו ַהַּתָּנִאים 

ְוָהָאמֹוָרִאים.

ַּדף ע"ד: ִּדיֵני ֶהָחֵצר

ָחֵצר ַהּמּוֶּקֶפת ְּבַאְרַּבע ְמִחיּצֹות - ֲהֵרי ִהיא ְרׁשּות ַהָּיִחיד.

ָחֵצר ַהּמּוֶּקֶפת ְּבָׁשלֹוׁש ְמִחיּצֹות - ַּגם ִהיא ְרׁשּות ַהָּיִחיד ִמן ַהּתֹוָרה, 
ַאְך ֲחָכִמים הֹורּו, ֶׁשֵאין ְלַטְלֵטל ָּבּה, ַעד ֶׁשֹּלֹא ַיֲעׂשּו "ִּתיּקּון" ַּבַּצד 

ָהְרִביִעי ּבֹו ֵאין ְמִחיָּצה.

ֵאיֶזה "ִּתיּקּון" ָצִריְך ַלֲעׂשֹות? ֵאין צֹוֶרְך ִלְבנֹות ָׁשם ְמִחיָּצה ֲחָדָׁשה, 
ֶאָּלא ִניָּתן ְלַהִּניַח ְמִחיָּצה ְקַטָּנה ְּבגֹוַבּה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים ּוְבאֹוֶרְך ַאְרָּבָעה 
ְטָפִחים, ְוָאז ְּכָבר מּוָּתר ְלַטְלֵטל ֶּבָחֵצר. ַקֶּיֶמת ֶאְפָׁשרּות נֹוֶסֶפת, ְלַהִּציב 

ֵני ַהְּצָדִדים ֶׁשל ַהַּצד ֶׁשֵאין ּבֹו ְמִחיָּצה. ְׁשֵני ַעּמּוִדים, "ְלָחַיִים", ִמּׁשְ

ֵאּלּו ֵהם ִּדיֵני ֶהָחֵצר. ְלעּוַּמת זֹאת, ַּכֲאֶׁשר ַקָּים ָמבֹוי - ְרחֹוב, ֶׁשֵּיׁש לֹו 
ָׁשלֹוׁש ְמִחיּצֹות, ַה"ִּתיּקּון" ֶׁשָּצִריְך ַלֲעׂשֹות ַלַּצד ָהְרִביִעי ַקל יֹוֵתר. ִניָּתן 

ְלַהִּניַח "קֹוָרה" ֵמַעל ַהֶּפַתח, אֹו "ֶלִחי" ֶאָחד ַּבֶּפַתח.

בס"ד

1. מתי אין צורך שכל השכנים ייתנו אוכל 
לשיתוף מבואות?

2. חצר שיש לה שלוש מחיצות, איזו רשות 
היא נחשבת?

3. מי חייב להשתתף בערוב חצרות למרות 
שאינו גר בחצר?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ערובין, ַדִּּפים ע״ד- ע״ו

???שאלות השבוע

דבר תורה
שני חטאים קשים מופיעים בפרשתנו: חטא דור 
המבול וחטא מגדל בבל. החטאים הללו גדולים 
בחומרתם, אך שונים זה מזה במהותם. חטאם של 
דור המבול היה בעניינים שבין אדם לחברו - גזל 
ועריות, בעוד בוני המגדל חטאו במרידה בה' - בין 
אדם למקום. רש"י בפרשתנו מסיק מהעונש שקיבלו 
החוטאים - איזה משני החטאים גדול וחמור יותר:

דור המבול נענש במיתה והרס לעולם כולו, בעוד 
בוני המגדל נענשו בפיזור בכל קצוות העולם, אך 
לא הושמדו. מכאן למד רש"י עד כמה גדול כוחו של 
השלום בין בני אדם - שעל אף שמרדו בוני המגדל 
בה' - הרי היו ברצון ובשאיפה אחת - ולכן לא נענשו 
בעונש החמור ביותר. לעומתם, דור המבול שלא מרדו 
באופן מוצהר בה' אך פגעו ביחסי האמון והחברה 
הפשוטים ביותר - נענשו בעונש קשה פי כמה וכמה.

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 

 talmudhagrala@medison.co.il אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

)תשובות: יעקב, פרעה, אחשוורוש, 
סיסרא, אדם הראשון( 

חידה!
למדנו שלדעת שמואל מקום השינה נחשב למגוריו 
של האדם. זהו את האנשים הבאים בתנ"ך שגם הם 

קשורים לשינה:

1. הניח אבן גדולה מתחת לראשו כדי לישון עליה

2. ישן וחלם על פרות ושיבולים

3. שנתו נדדה וביקש שיביאו לו את ספר הזיכרונות 

4. אישה הרגה אותו בזמן שישן

5. ה' הפיל עליו תרדמה ולקח חלק מגופו


