
ַדּף י"ח: אִסּוּר ְמלָאכָה בְּחֹל הַּמֹועֵד

ּ, כִּי יֵׁש ְמלָאכוֹת ׁשֶאָסוּר לַעֲׂשוָֹתן בְּחֹל הַּמוֹעֵד. בְַּדף זֶה ְמבִיא  בְַּמסֶּכֶת מוֹעֵד ָקָטן לַָמְדנו
התלמוד ִמדִּבְֵרי הַּתַנָּאִים ׁשֶאוְֹמִרים, הֵיכָן יֵׁש ָמקוֹר בַּּתוָֹרה לְִדין זֶה.

 ּ ַרבִּי עֲִקיבָא אוֵֹמר, כִּי לוְֹמִדים זֹאת ִמפָָּרׁשַת "אֱמֹר" ׁשֶבְֵּספֶר וַיְִּקָרא, שם ְמצַוָּה אוָֹתנו
הַּתוָֹרה עַל ִמצְוַת הַחַגִּים, ׁשֶאָסוּר לַעֲׂשוֹת ְמלָאכָה בְּיוֹם טוֹב, וְעַל הַָקְּרבָּנוֹת הַּמְיֻחִָדים ׁשֶל 
ּוּם הַפָָּרׁשָה כּוֶֹתבֶת הַּתוָֹרה:  הַחַגִּים, עַל ִמצְוַת אְַרבַּעַת הַּמִינִים וְעַל ִמצְווֹת נוֹסָפוֹת. בְּסִי
ּ אָֹתם ִמְקָראֵי קֶֹדׁש". אַָמר ַרבִּי עֲִקיבָא, כָּאן ְמלַּמֶֶדת  ר ּתְִקְראו "אֵלֶּה מֹועֲֵדי ה' אֲׁשֶ

הַּתוָֹרה ׁשֶחֹל הַּמוֹעֵד צִָריךְ לִהְיוֹת "קֶֹדׁש", וְיֵׁש לְהִּמָנַע ֵמעֲִשׂיַּת ְמלָאכָה בְּחֹל הַּמוֹעֵד.

ּ ְמלָאכֹות אֲסוּרֹות בְּחֹל הַּמֹועֵד? אֵלּו

ּ ְמלָאכוֹת אָסוּר לַעֲׂשוֹת בְּחֹל הַּמוֹעֵד, כִּי הִיא  הַתלמוד אומר ׁשֶהַּתוָֹרה לֹא כְָתבָה אֵלּו
ּ זֹאת. ָרצְָתה ׁשֶהַסַּנְהְֶדִרין יְִקבְּעו

עָלָה ִמן הַיָּם ַדּף י"ט: הַגַּל ׁשֶ

ִמדַּף י"ט עַד סוֹף הַּמַסֶּכֶת בְּדַף 
כ"ז, עֹוסֶֶקת הַגְָּמָרא בְּהִלְכֹות 
 ּ ֻטְמאָה וְטֳָהָרה. ַמדּוּעַ הִכְנִיסו
וְָטֳהָרה  ֻטְמָאה  ִהלְכֹות  ֶאת 

לְַמסֶּכֶת ֲחגִיגָה?  

"י ַמסְבִּיר, כִּי בְּהְֶמׁשֵךְ ִדּינֵי   ַרׁשִ
ְמאָה וְהַּטֳָהָרה נִלְַמד, כִּי  הַּטֻ
יֵׁש ִדּינֵי טָהֳָרה ְמיֻחִָדים לְעוֹלֵי 
ּ הֲלָכוֹת אֵלּוּ  הְָרגָלִים,  וְלָכֵן ָקבְעו
בְַּמסֶּכֶת חֲגִיגָה, כִּי הִיא עוֹסֶֶקת 

בְִּדינֵי ׁשְלֹׁשֶת הְָרגָלִים.

בְַּדף זֶה לוְֹמִדים ִדּין ְמיֻחָד- אָָדם ָטֵמא אוֹ כְלִי ָטֵמא, צְִריכִים לִטְבֹּל בַּּמְִקוֶה כְֵּדי לְהִטָּהֵר 
ְמאָה. גַּם בַּיָּם נִּתָן לִטְבֹּל כְּמוֹ בַּּמְִקוֶה. ִמן הַּטֻ

ַדּף  כ': חֹוֶמר בַּקֶֹּדׁש

שמו של הפרק הזה במסכת חגיגה הוא "חֹוֶמר בַּקֶֹּדׁש". הַפֶֶּרק הַזֶּה עוֹסֵק בִּדְבִָרים 
ים יוֵֹתר, כָּךְ הֵם ֲחמוִּרים יוֵֹתר, דהיינו  ׁשֶהֵם נְִטָמאִים  כְּכָל ׁשֶהֵם ְקדוֹׁשִ ים, ׁשֶ ְקדוֹׁשִ

ִמדְּבִָרים ׁשֶחֲפָצִים אֲחִֵרים אֵינָם נְִטָמאִים ֵמהֶם.

ָה. יֵׁש גַּם  לְָמׁשָל, "ּתְרוָּמה" ְקדֹוׁשָה יֹוֵתר ֵמ"ֻחלִּין", ׁשֶהֵם ַמאֲכָלִים ׁשֶאֵין לָהֶם ְקֻדׁשּ
נְִּטָמא בְַּקלּוּת דָּבָר ָקדוֹׁש יוֵֹתר ִמּתְרוָּמה, וְהוּא - "קֶֹדׁש", לְָמׁשָל, בָָּשׂר ׁשֶל ָקְרבָּנוֹת, ׁשֶ

יוֵֹתר ִמן הַּתְרוָּמה.

חַיָּבִים לְהְַקפִּיד עֲלֵיהֶם  ּמְבִיאָה אַחַד עָָשׂר ִדּינִים ׁשֶ נָה אֲֻרכָּה ׁשֶ בְַּדף זֶה מופיעה ִמׁשְ
"כְּלִי ְמצֵָרף  בַּ"קֶֹּדׁש", אַךְ אֵין חַיָּבִים לְהְַקפִּיד עֲלֵיהֶם בְִּתרוָּמה. לְָמׁשָל, יֵׁש הֲלָכָה ׁשֶ
לַקֶֹּדׁש". כְּלוַֹמר, אִם יֵׁש חֲִתיכוֹת אֲחָדוֹת ׁשֶל בְַּשׂר ָקְרבָּן בְּתוֹךְ כְּלִי, וְנָגְעָה ֻטְמאָה בְּאַחַת 
הַחֲִתיכוֹת - כָּל הַחֲִתיכוֹת ְטֵמאוֹת. אִם קוֶֹרה ִמְקֶרה כָּזֶה בְִּתרוָּמה, ַרק הַחֲִתיכָה ׁשֶבָּהּ 

ְמאָה - ְטֵמאָה, אַךְ יֶֶתר הַחֲִתיכוֹת טְהוֹרוֹת. נָגְעָה הַּטֻ

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 437

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת חגיגה, דף י״ח

הסבר: התלמוד שואל מדוע במקום אחד נאמר 
שצריך ליטול ידיים לאכילת חולין ובמקום אחר 
נאמר שלא צריך, ומשיבה שלאכילת לחם צריך ליטול 
ידיים, אבל לאכילת פירות לא צריך, ומי שעושה זאת 

נחשב מגסי הרוח.

אידי ואידי - זה וזה, שני המקרים
נהמא - לחם
פירי - פירות

אלא אידי ואידי באכילה ולא קשיא, כאן באכילה 
דנהמא כאן באכילה דפירי, דאמר רב נחמן: כל 

הנוטל ידיו לפירות הרי זה מגסי הרוח 
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סדר מועד | ַמֶסֶּכת ֲחִגיָגה ַדּף י"ח- כ"ד
פרשת פקודי | כ"ו באדר א'- ב' באדר ב'  )27 לפברואר- 5 למרץ(
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
מכון וינגייט

אורד צ'ארלס וינגייט היה קצין בריטי אוהד 
ישראל, שסייע רבות ליישוב היהודי בארץ, 
וכונה "הידיד". לאחר נפילתו בהתרסקות מטוס 
במהלך במלחמת העולם השנייה, הוחלט בועד 
הלאומי להקים על שמו מוסד מרכזי לחינוך 
גופני בארץ ישראל. ההכנות לכך החלו ב-1947, 
והמכון נפתח בפועל בשנת 1957. מטרותיו של 
מכון וינגייט הן הכשרת מורים לחינוך גופני, 
ארגון מחנות נופש לנוער ולעם, הכשרה גופנית 
לעולים, ומחקר והסברה בתחום החינוך הגופני. 
מכון וינגייט איפשר ליהודים לרכוש הכשרה 
בהוראת חינוך גופני בארץ ישראל, במקום לנסוע 
לקורסים בדנמרק כפי שנאלצו לעשות לפני 
הקמת המדינה. 
בשנת תשמ"ט 
הוענק   )1989(
וינגייט  למכון 

פרס ישראל.

"תלמוד ישראלי" הינו פרויקט חינוכי, קהילתי 
וחברתי ששם לו למטרה להנגיש את התלמוד תוך 
חיזוק והעצמת הקשר לתרבות ומורשת ישראל.
הפרויקט כולל: שבעה כרכים על פי סדר הדף 
היומי, עלונים שבועיים, עלונים ייחודיים לחגים, 
דף פייסבוק פעיל, ערוץ youtube פעיל הכולל 
סרטונים, תוכניות קיץ,  ועוד. מוקדי לימוד בקהילות 

ובתי ספר בכל הארץ ואף בעולם. 
תלמוד ישראלי -  מפגישים דורות,  

מחברים עולמות. 

מכון וינגייט, צילום אוויר, Wikipedia( 2013, מוטי טלמור(



מצד שני:
חלקים בעם סברו שבמצב 

הזה שהבריטים עסוקים 

במלחמה בגרמנים , זה לא 

הזמן המתאים להילחם 

בהם, אלא אדרבה, יש לסייע 

להם להילחם בגרמנים, כי 

הסכנה הגרמנית גדולה יותר 

מהבריטית.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

בתקופת השלטון הבריטי על ארץ ישראל, הטילו הבריטים הגבלות 
קשות על העלייה לארץ , על ההתיישבות ועל חיי היהודים בארץ- 
ולכן רבים סברו שצריך להילחם בבריטים. בתקופת מלחמת העולם 
השנייה הבריטים נלחמו בגרמנים ולכן סברו רבים שעכשיו זה הזמן 
לסייע לבריטים במלחמתם נגד הגרמנים וזה לא הזמן להילחם בהם 

בארץ ישראל.

העניין הזו עורר דיון סוער בחברה הישראלית ובעם היהודי.

ו...מה 
דעתכם?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים לשתף אותנו ואולי 
 talmudisraeli@medison.co.il היא תתפרסם אצלנו בעלון. ניתן לשלוח למייל

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

7 דקות

מורד במלכות
מורד במלכות הוא מי שמתקומם נגד שלטונו של 
המלך וקורא לעם למרוד בו. על פי הדין מותר 
למלך להורגו. בין המורדים המפורסמים בתנ"ך: 
אבשלום ושבע בן בכרי, שמרדו בדוד המלך, 

וירבעם בן נבט, שמרד בשלמה המלך.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 
הצטרפו למאות אלפי לומדי 

הדף היומי, פתחו שיעור שבועי 
אצלכם בקהילה

כל קהילה שתצטרף, תקבל את העלון השבועי 
עפ"י הכמות הנצרכת בקהילתה בחינם עד פתח 

הבית! לרישום סרקו את הקוד.

לומדי התלמוד הישראלי- בית ספר 'ישורון', חולון

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם אבינו

/ שרה

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י 

במצרים

2448

מתן תורה

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

4260

495
חתימת 
התלמוד

3828

חורבן
ביהמ“ק ה-2

3930

רבי יהודה 
הנשיא

3880

רבי 
עקיבא

הלל הזקן

3728 3408

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

-560
אסתר
המלכה

דבורה 
הנביאה

בס"ד

חברותא

המרד הערבי הגדול 
המרד הערבי הגדול, המכונה גם מאורעות תרצ"ו-
תרצ"ט, היה מרד מאורגן שפרץ בארץ בשנת 
תרצ"ו. מטרות הערבים במרד היו למנוע הקמת 
מדינה יהודית, לפגוע בהתיישבות ולשכנע את 
הבריטים לקבל את דרישות הציבור הערבי. במהלך 
המרד תקפו הערבים יישובים יהודים, מוסדות 
בריטים ונציגי שלטון, ובנוסף לכך הכריזו על 
שביתה כללית כדי לפגוע במשק. למעלה מ-400 
יהודים נרצחו במאורעות, ומספר יישובים קטנים 
נחרבו או ננטשו. המרד לא השיג את מטרותיו, 
ובסופו של דבר גרם יותר נזק לערבים מאשר 

ליישוב היהודי, שהמשיך לגדול ולהתחזק. 

עלייה,התישבות וביטחון.שיעזבו את הארץ ויאפשרו ולהילחם בבריטים עד העם היהודי להמשיך נלחמים בגרמנים, על העובדה שהבריטים חלקים בעם סברו שלמרות מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

לוחמי כנופיות ערביות בתקופת המרד הערבי הגדול )1936( 
)Wikipedia, hanini(



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1  .
אורד צ'רלס וינגייט.

2 .

ליחידת פָּלגות הלילה המיוחדות שהיו בפיקודו.
3 .

אלו המקומות בהם פעל ולחם וינגייט.
4 .

וינגייט נהרג בהודו בשנת 1944 ביותו בן 41  בהתרסקות בתאונת התרסקות מטוס.

סרקו את הבר-קוד, היכנסו לערוץ היו-טיוב של 
התלמוד הישראלי ותוכלו לצפות בעולם שלם של 

סרטים בנושאים שונים ומגוונים, מרתקים ומעניינים

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

4260

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

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות: 

מי האיש המרכזי בציור?

לאיזו יחידה השתייכו הלוחמים שבציור?

מה הקשר של הדמות להודו וחבש?

למה רומז המטוס שצולל בציור ומתי זה קרה?

הכינוי שלי היה "הידיד".. 1

הקמתי את פלגות הלילה המיוחדות.. 2

למרות שלא הייתי יהודי, סייעתי רבות להגנת היישוב היהודי . 3
בארץ.

נהרגתי בהתרסקות מטוס בהודו.. 4
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אורד וינגייט



ַדּף כ"ג: ֵמי ַחּטָאת

ּוֹת  ּ ִמּמֵת, יֵׁש סֵֶדר טָהֳָרה ְמיֻחָד. בַּהְַתחָלָה צִָריך לְהַז נְִּטְמאו לְאָָדם אוֹ כְּלִי ׁשֶ
עֲלֵיהֶם "ֵמי חַּטָאת" וְאַחַר כָּךְ הֵם כָּךְ יְכוֹלִים לִטְבֹּל.

ּמְעָֹרב בָּהֶם אֵפֶר פָָּרה אֲֻדּמָה. אֶת הַפָָּרה הָאֲֻדּמָה  "ֵמי חַּטָאת" הֵם ַמיִם ׁשֶ
ׁשוֹחֲִטים וְׂשוְֹרפִים, וְּמעְָרבִים אֶת הָאֵפֶר בַּּמַיִם וְהֵם "ֵמי חַּטָאת". ַמדּוּעַ קֹוְראִים 

לָהֶם "ֵמי חַּטָאת"? כִּי הַּתֹוָרה ְמכַנָּה אֶת הַפָָּרה הָאֲֻדּמָה "חַּטָאת".

ַדּף כ"ב: טומאה בבית בן שתי קומות

ּ, העוסקת בדיני טומאה. ּמַאי אְָמרו ישנה הֲלָכָה ְמעַנְיֶנֶת בְּיוֵֹתר ׁשֶבֵּית ׁשַ

נְִּמצָאִים בְּתוֹךְ הַבַּיִת - נְִטָמאִים. אִם יֵׁש ֵמת בְּתוֹךְ בַּיִת. כָּל הַחֲפָצִים וְהָאֲנָׁשִים ׁשֶ

נִיָּה. אֲבָל, אִם יֵׁש חוֹר  ְ ְמאָה לֹא עוברת לַקּוָֹמה הַׁשּ ּתֵי קוֹמוֹת, הַּטֻ אִם יֵׁש לַבַּיִת ׁשְ
ְמאָה  נִיָּה, הַּטֻ ְ )בְּגֶֹדל ֶטפַח עַל ֶטפַח לְפָחוֹת( בֵּין הַקּוָֹמה הִָראׁשוֹנָה לַקּוָֹמה הַׁשּ

נִיָּה נְִטָמאִים גַּם הֵם. ְ עולה ֶדֶּרךְ הַחוֹר וְכָל הַחֲפָצִים ׁשֶבַּקּוָֹמה הַׁשּ

וְהִנֵּה, אָָדם אֶחָד לַָקח כְּלִי חֶֶרס וְסַָתם בּוֹ אֶת הַחוֹר שבין הקומות. על כך  
נִיָּה - נְִטָמאִים, אֲבָל  ְ נְִּמצָאִים בַּקּוָֹמה הַׁשּ יו הַכֵּלִים ׁשֶ ּמַאי: עַכְׁשָ ּ בֵּית ׁשַ אְָמרו

נִיָּה – אֵינָם נְִטָמאִים. ְ נְִּמצָאִים בַּקּוָֹמה הַׁשּ הַּמַאֲכָלִים ׁשֶ

ַדּף כ"א: זְִהירוּת ֵמֲחצִיצָה

חֵפֶץ ָטֵמא ניתן לטהר כאשר טוֹבְלִים אוֹתוֹ בַּּמְִקוֶה.

בְּׁשָעָה ׁשֶטּוֹבְלִים חֵפֶץ בַּּמְִקוֶה, צִָריךְ לִבְדֹּק וּלְוֵַדּא ׁשֶאֵין עָלָיו "חֲצִיצָה", כְּלוַֹמר, 
ׁשֶאֵין ׁשוּם דָּבָר ׁשֶדָּבוּק לַכְּלִי וְהוּא חוֹצֵץ, ַמפְִריד, בֵּין הַכְּלִי לְבֵין הַּמָיִם.

גַּם אָָדם ָטֵמא ׁשֶטּוֹבֵל בַּּמְִקוֶה כְֵּדי לִהְיוֹת טָהוֹר, צִָריךְ לְהְַקפִּיד ׁשֶלֹּא ִתהְיֶה לֹו 
חֲצִיצָה, לְָמׁשָל, ִמי ׁשֶצָּבַע אֶת בֵּיתוֹ צִָריךְ לִבְדֹּק ׁשֶאֵין לוֹ צֶבַע עַל הַיַָּדיִם, כִּי אִם 
ּ ַמְקפִּיִדים  ּ נוְֹטלִים יַָדיִם, אָנו ידיו צְבוּעוֹת, מי הַּמְִקוֶה לֹא נוֹגְעִים בָּהֶן. גַּם כְּׁשֶאָנו

ּ בְּכָל הַיָָּדיִם. ׁשֶלֹּא ְתהֵא חֲצִיצָה עַל הַיַָּדיִם, כְֵּדי ׁשֶהַּמַיִם יִגְּעו

בס"ד

מה זה "חולין"?  .1

האם צריך להסיר מדבקה מכלי לפני   .2
שטובלים אותו?

מי תיקן נטילת ידיים לפני אכילת לחם?  .3

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ֲחִגיָגה, דף כ״א - כ״ד

???שאלות השבוע

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

חידה!

דבר תורה
מדוע חוזרת התורה ומונה ופוקדת באריכות כה רבה 

את כל התרומה שתרמו ישראל למשכן?

ניתן להשיב ולומר כי דבר זה בא ללמדנו עד כמה 
האדם צריך להשתדל שלא יתעורר כלפיו חשד, אפילו 

כזה שאיננו מוצדק. 

כולם האמינו במשה ואף אחד לא חשב שהוא נטל 
אפילו פרוטה לכיסו מכל הנדבה, אך למשה חשוב 
למנות את כל התרומה ולציין במה היא הושקעה, כדי 

שלא יוכל אפילו להתעורר כלפיו חשד.

עניין זה נובע מציוויה של התורה "והייתם נקיים מה' 
ומישראל", הדורש מהאדם לעלות מדרגה בשמירה 
על נקיון כפיו, כך שלא יהיה צודק וישר רק בעיני עצמו 

כי אם גם בעיני אחרים.

ַדּף כ"ד: נְִטילַת יַָדיִם

לִּפְנֵי אֲכִילַת לֶחֶם – אנו נוְֹטלִים 
ִמצְוָה  הִיא  יַָדיִם  נְִטילַת  יַָדיִם. 
ִמְדַּרבָּנָן. ויש לה מספר מקורות 

והסברים. 

 ּ הָיו לֶךְ  וְהַסַּנְהְֶדִרין ׁשֶ לֹמֹה הַּמֶ ׁשְ
צִָּריךְ לִטֹּל יַָדיִם  בִזְַמנֹּו, קבעו ׁשֶ
לִפְנֵי אֲכִילַת בְַּשׂר ָקְרבָּן, זאת  
ים נֹוגְעִים בִּיְֵדיהֶם  אֲנָׁשִ ִמפְּנֵי ׁשֶ
בְּכָל ִמינֵי ְמקֹומֹות, גַּם ְמקֹומֹות 

אֹוכְלִים בְַּשׂר ָקְרבָּן צִָריךְ לִטֹּל יַָדיִם, כִּי אֵין  לִּפְנֵי ׁשֶ ּ ׁשֶ ְמלֻכְלָכִים, וְלָכֵן ּתְִקּנו
ּ בֹו בְּיַָדיִם ְמֻטנָּפֹות. יִּגְּעו זֶה ִמכְּבֹוד הַָקְּרבָּן ׁשֶ

ּמַאי הַזֵָּקן וְהִלֵּל הַזֵָּקן ֵמאוָֹתהּ סִבָּה, ׁשֶהַכֹּהֲנִים  ּ ׁשַ נִים ַרבּוֹת אַחַר כָּךְ ּתְִקּנו ׁשָ
צְִריכִים לִטֹּל יַָדיִם לִפְנֵי אֲכִילַת ּתְרוָּמה. בְּנוֹסָף לַּתַָקּנָה ׁשֶל נְִטילַת יַָדיִם לְִתרוָּמה, 
ּ חֲכִָמים כִּי כָּל אָָדם ִמיְִּשָׂראֵל הָאוֹכֵל לֶחֶם, יִטֹּל יָָדיו לִפְנֵי כֵן וְכָךְ לְעוֹלָם  ּתְִקּנו

ּ לִטֹּל יָָדיִם. ּ הַכֹּהֲנִים וְלֹא יִׁשְכְּחו לֹא יְִתבַּלְבְּלו

תשובות: חולין, חול המועד, 
למחול, כחולמים

השלימו את המילים הבאות, שבכולן 
מופיעות אותיות "חול":

מאכל שאינו קדוש - חול. 1

 ימי החג שמותרים בחלק מהמלאכות - . 2

חול

לסלוח -                  חול. 3

 בשוב ה' את שיבת ציון היינו - . 	

       חול


