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סדר קדשים | מסכת מנחות ע"ט -פ"ה
שבת פר' חיי שרה | י"ט -כ"ה בחשון ( 28לאוקטובר 3 -לנובמבר)

ַּדף ע"טַ :הּנְ ָסכִ ים וְ ַה ָּדם
סֹולת.
מּוב ִאים נְ ָס ִכים ְל ַה ְק ָר ָבה ַ -י ִיןֶׁ ,ש ֶמן ְו ֶ
ִעם רֹוב ַה ָּק ְר ָּבנֹות ָ
לֹוקת ִ -מ ָּמ ַתי ַהּנְ ָס ִכים נִ ְה ִיים
ַה ַּת ְלמּוד ְּב ַדף ֶזה ֵמ ִביא ַמ ֲח ֶ
דֹוׁשים ְּכ ָבר ִמ ָּשׁ ָעה ֶׁשּנִ ְׁש ַחט ַה ָּק ְר ָּבןְ ,ו ֵיׁש
אֹומ ִרים ֶׁש ֵהם נִ ְה ִיים ְק ִ
דֹוׁשים? ֵיׁש ְ
ְק ִ
דֹוׁשים ַרק ִמ ָּשׁ ָעה ֶׁשּנִ ְז ַרק ָדמֹו ֶׁשל ַה ָּק ְר ָּבן ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח.
אֹומ ִרים ֶׁש ֵהם נִ ְה ִיים ְק ִ
ְ

ו"א ְר ָּב ִעים לֶ ֶחם"
ּתֹודה" ַ
"ק ְר ַּבן ָ
ַּדף פ'ָ :
ּדֹומהָ ,צ ִריְך ְל ָה ִביא
סּורים ְו ַכ ֶ
סּוּכן ְונִ ְר ָפא ,אֹו ָי ָצא ִמ ֵּבית ָה ֲא ִ
חֹולה ְמ ָ
ִמי ֶׁש ָה ָיה ֶ
ּתֹודה" ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְּ ,כ ֵדי ְלהֹודֹות ְל ָה ָּק ָּב"ה ַעל ַהּנֵ ס ֶׁש ָע ָׂשה ִעּמֹו.
"ק ְר ַּבן ָ
ָ
יטת
ּשאי ִל ְבחֹור ְל ָק ְר ָּבן ְּב ֵה ָמהֶּ ,כ ֶבׂשַ ,א ִילֵ ,עזֵ ,ע ֶגל אֹו ַּפרְ .ל ַא ַחר ְׁש ִח ַ
הּוא ַר ַ ׁ
ירּוׁש ַל ִים
אֹוכ ִלים ִּב ָ
ְ
נֹוסף
יבים ֵח ֶלק ִמ ֶּמּנּו ַעל ַּג ֵּבי ַה ִּמ ְז ֵּב ַחְ ,ו ֵח ֶלק ָ
ַה ָּק ְר ָּבן ַמ ְק ִר ִ
ּוב ָט ֳה ָרה.
ּקֹודׁש ִּב ְקדּו ָּשׁה ְ
ִעיר ַה ֶ
יּוחדֹותַ ,ה ְמכּוּנֹות
ּתֹודהֵ ,מ ִביא ַּב ַעל ַה ָּק ְר ָּבן ַא ְר ָּב ִעים ַחּלֹות ְמ ָ
ַי ַחד ִעם ָק ְר ַּבן ַה ָ
אֹותן ְּבתֹוְך יֹום ְו ַל ְי ָלה ִּב ְל ַבד ֵמ ֵעת ַה ְק ָר ַבת ַה ָּק ְר ָּבן.
"א ְר ָּב ִעים ֶל ֶחם"ֶׁ ,ש ָּצ ִריְך ֶל ֱאכֹול ָ
ַ
ּתֹודה ָצ ִריְך לְ ָה ִביא
ּדּוע ִעם ָק ְר ָּבן ָ
ַמ ַ
ַא ְר ָּב ִעים ְל ָח ִמים? ַה ְמ ָפ ְר ִׁשים
ַמ ְס ִּב ִיר ים ִּכ י ֵמ ַא ַח ר ֶׁש ַּב ַע ל
יח ֶל ֱאכֹול
ַה ָּק ְר ָּבן ְּב ַו ַּדאי ֹלא ַי ְצ ִל ַ
ְל ַבּדֹו ַא ְר ָּב ִעים ְל ָח ִמים ,הּוא ַי ְז ִמין
עּוּדה ְּכ ֵדי ֶׁש ְּי ַס ְּיעּו
אֹור ִחים ִל ְס ָ
ְ
לֹו ְל ַה ְס ִּפיק ִל ְגמֹור ֶאת ַה ְל ָח ִמים
ִּב ְז ַמןְ ,ו ָכְך ִי ְת ַּפ ְר ֵסם ַהּנֵ ס ֶׁש ָע ָׂשה
לֹו ָה ָּק ָּב"ה.

ּתֹודה
ַּדף פ"א :נֶ ֶדר ָק ְר ָּבן ָ
ּתֹודה"ַ ,ח ָּיב
"אנִ י ִמ ְת ַח ֵּיב ְל ָה ִביא ַא ְר ָּב ִעים ְל ָח ִמים ֶׁשל ָק ְר ָּבן ָ
אֹומרֲ :
ָא ָדם ֶׁש ֵ
יֹוד ַע ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ָה ִביא ְל ֵבית
ּנֹודר ֵ
ְל ָה ִביא ַּגם ֶאת ַה ָּק ְר ָּבן ְּב ַע ְצמֹוֵ .מ ַא ַחר ֶׁש ַה ֵ
ּתֹודהָּ ,ברּור ָלנּו ֶׁשהּוא ִה ְת ַּכּוֵן ִלנְ דֹור ֶׁשהּוא
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַא ְר ָּב ִעים ְל ָח ִמים ְּב ִלי ָק ְר ָּבן ָ
ָי ִביא ָק ְר ָּבן ְו ַא ְר ָּב ִעים ְל ָח ִמים.

ַּדף פ"בַ :א ְב ָר ָהם ָא ִבינּו וַ ֲע ֵק ַדת יִ ְצ ָחק
יכים ִל ְׁשחֹוט ֶאת
לֹומ ִדים ֶׁש ַהּכ ֲֹהנִ ים ְצ ִר ִ
ּומ ִּסיּפּור ֲע ֵק ַדת ִי ְצ ָחק ְ
ֵמ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ִ
הֹורה ָה ָּק ָּב"ה ְל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ַל ֲעקֹוד ֶאת ִי ְצ ָחק ְּבנֹוָ ,ל ַקח
ַה ָּק ְר ָּבן ְּב ַס ִּכיןַּ .כ ֲא ֶׁשר ָ
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ַס ִּכין ְּכ ֵדי ְל ַק ֵּים ֶאת ַה ִּמ ְצ ָוה"ַ :ו ִּי ְׁש ַלח ַא ְב ָר ָהם ֶאת ָידֹו ַו ִּי ַּקח ֶאת
לֹומ ִדים ֶׁש ֵּיׁש ִל ְׁשחֹוט
ּומ ָּכאן ְ
ַה ַּמ ֲא ֶכ ֶלת ִל ְׁשחֹט ֶאת ְּבנֹו"ַ .מ ֲא ֶכ ֶלת ִהיא ַס ִּכיןִ ,
ֶאת ַה ָּק ְר ָּבנֹות ְּב ַס ִּכין.
הֹורה ָה ָּק ָּב"ה ְל ַא ְב ָר ָהם ֶׁשֹּלא ִי ְׁש ַחט ֶאת ִי ְצ ָחק ְו ַא ְב ָר ָהם ָׁש ַחט ַא ִּיל
ַא ַחר ָּכְך ָ
יע
ׁשה ָּק ָּב"ה ִמיּנָ ה ֶאת ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ְלכ ֵֹהן ְּכ ֶׁשהּוא ִה ִּג ַ
ִּב ְמקֹומֹוְּ .ב ִמ ְד ָרׁש נֶ ֱא ַמר ָ
ּמֹור ָיה ְּ -כ ֵדי ֶׁש ַּי ְק ִריב ְּכ ֶׁשהּוא ּכ ֵֹהן.
ְל ַהר ַה ִ
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מן התלמוד
סדר קדשים
מסכת ְמנָ חֹותַּ ,דף פ"ה

"תנו רבנן :וטובל בשמן רגלו  -זה חלקו של
אשר ,שמושך שמן כמעיין"
רפיק – עודר
קרנא – קרן ,פינה
הסבר :התלמוד עוסק במקום ממנו מביאים שמן
למנחות במקדש ,ומציין שנחלתו של שבט אשר
התברכה במיוחד בזיתים מהם הכינו שמן משובח.

מן ההיסטוריה
ארגון המחתרת ניל"י
ארגון המחתרת ניל"י הוקם בשנת ,1915
בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה.
השם ניל"י הוא ראשי תיבות של המילים
'נֵ ַצח ִי ְׂש ָר ֵאל ֹלא ְי ַׁש ֵּקר' המופיעות בפסוק
בספר שמואל א' .הארגון מנה כמה עשרות
חברים פעילים ,ומטרתו העיקרית הייתה
לתת שירותי מודיעין לצבא הבריטי שהיה
מוצב במצרים ,כדי לסייע לו במלחמה מול
האימפריה העותמנית -הטורקים .הארגון
גם פעל להבריח כספים מחו"ל כדי לסייע
לכלכלת היישוב היהודי בארץ ישראל .בדרך
הזו חשבו אנשי ניל"י שהם יצליחו בסופו של
דבר לסלק את הטורקים מהארץ ולהקים
בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל.
מייסדי וראשי המחתרת היו אהרן אהרונסון,
אחיו אלכסנדר אהרונסון ,שרה אהרונסון,
צבי אהרונסון ,ראובן שוורץ ,אבשלום
פיינברג ,ועוד .בשנת  1917נתפסו חלק
מראשי הארגון ופעיליו על ידי הטורקים
והוצאו להורג ,וכתוצאה
מכך בתקופה שלאחר
מכן חדלה פעילותה של
המחתרת.
טקס כיבוש ירושלים
על ידי אלנבי הבריטי ב,1917 -
בכניסה למגדל דוד
()Wikipedia
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דבר תורה

מתפלפלים

בכל התורה כולה ישנן רק שתי פרשות
שבשם שלהן מופיע המושג "חיים"" :חיי
שרה" ,ו"ויחי" .הדבר המעניין ,ואולי מוזר
הוא ,שדווקא שתי פרשות אלו עוסקות
במיתה .פרשת חיי שרה פותחת בסיפור
מיתתה וקבורתה של שרה אמנו ,ופרשת ויחי
מתארת את פטירתו וקבורתו של יעקב אבינו.
כיצד ניתן להסביר את זה שדווקא פרשיות
העוסקות במיתה נקראות בשם "חיים"?

לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

נראה לומר שחז"ל רוצים ללמדנו שהשאלה
אם אדם חי או מת אינה תלויה דווקא בעובדה
אם הוא נושם או לא .השאלה הגדולה היא
מה האדם עושה בחיים שלו.
מי שממלא את חייו בערכים ,במעשים טובים
ומוסיף טוב בעולם  -הוא אשר משאיר את
חותמו כאן ,וגם לאחר פטירתו הוא נקרא
"חי" .על זה אמרו חכמינו" :צדיקים במיתתם
קרויים חיים".

משפחת לוי יצאה לטיול ג'יפים בצפון .באחד המסלולים הגיעה
המשפחה למקום שנראה כשטח חקלאי ששייך למישהו פרטי,
אבל השטח לא נראה מעובד במיוחד .בני המשפחה החלו להתווכח
האם מותר לקצר את הדרך ולנסוע דרך השטח הזה ,או שהם
צריכים להקיף אותו ולא לעבור דרכו.

חלק מבמצד שני:

אחד:

מצד פחה אמרו
ש
חלק מבני המ טח לא היה
ש
שאם בעל ה סו הוא היה
רוצה שייכנ קום ודואג
מגדר את המ אוסרים על
לשים שלטים ש אם הוא לא
ה ,ו
המעבר והכניס א אכפת לו
ה של
שם  -כנרא רים במקום.
שעוב

ני המש
שברגע שידוע פחה טענו
פרטי אסור לע שזה שטח
בור
אם בעל השט דרכו ,בין
ח
ש
ם
ג
ושל
ד
ר
פרטי טים בין אם
ל
א
ו.
ה
ש
ו
טח
לא כ
ד
ל אחד יכו
ין לעצמו ולהחלי ל לעשות
ט
א
ם לעבור
בש
טח או לא.

ו...מה
דעתכם?

 4דקות

| מי אני?
א .נולדתי בזכרון יעקב בשנת תר"ן .1890
ב .הצטרפתי למחתרת ניל"י כדי לסייע לבריטים
לכבוש את ארץ ישראל מידי הטורקים.

מי
אני

ג .ניהלתי עם יוסף לישנסקי רשת ריגול לטובת
הבריטים.
ד .בערב סוכות תרע"ח –  - 1917נתפסתי על ידי
הטורקים ,ובחרתי להתאבד כדי לא להסגיר
סודות ואת חבריי .נקברתי בבית העלמין
בזכרון יעקב.
ה אהרונסון
שר

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

0

-3760
בריאת
העולם

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

2448

אפרים
ומנשה

2448

2883

 -1311מתן תורה בצלאל
יציאת
מצרים

דוד
המלך

שלמה
המלך

2934

3340

חנוכת
ביהמ“ק
ה1-

-586

חורבן ביהמ“ק
ה 1-וגלות בבל

3408

-352

הקמת
ביהמ“ק ה2-

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד
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 7דקות

התבוננו היטב בציור וענו על
השאלות הבאות:

1

מה האירוע המצויר כאן?

 2מתי והיכן הוא התרחש?
 3מי זו האישה עם האקדח?
 4מי זה האיש בחליפה?
 5מהו העץ ומיהו האיש
המצוירים ליד חוף הים?
די הטורקים.
אהרונסון בי
תפיסת שרה
1 .1
עקב.
י
רון
זכ
ב
19
17
2 .2ב -רה אהרונסון.
שרה ,מגלה
3ש
של
אח
ון,
ס
ונ
 .3אהרון אהר
 4 .4אם החיטה".
קל
ד
וא
ה
"
עץ
ום פיינברג ,וה
5 .5אבשל
אבשלום.

 3דקות

 4דקות

| מי אני?

| על המפה
זכרון יעקב

א .נולדתי במושבה גדרה בשנת תר"ן .1889 -

זכרון יעקב הנמצאת בחלקו הדרומי של רכס הכרמל ,והיא נוסדה
ב 1882-על ידי עולים חובבי ציון שהגיעו מרומניה במסגרת
העלייה הראשונה .הברון רוטשילד פרש את חסותו ונתן את
תמיכתו למקום ולמתיישביו ,וכאשר חנך את בית הכנסת שבנה,
הוא קרא למקום "זכרון יעקב" על שם אביו ג'יימס יעקב מאיר
רוטשילד .במשך השנים התפתחה בזכרון יעקב תעשייה של
יקבים ויין ושל חקלאות ומחקר חקלאי.

4260

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

ג .בחודש ינואר  1917יצאתי עם חברי
יוסף לישנסקי למשימה במצרים .בדרך
נתפסנו .יוסף הצליח להימלט ובי ירו
למוות.
ד .נשאתי בכיסי תמרים ,שלאחר זמן צמחו
והיו לדקל שנקרא "דקל אבשלום" .כך
זיהו את מקום קבורתי.
ה .אחרי מלחמת ששת הימים קברו
אותי בחלקת עולי הגרדום בהר הרצל
בירושלים.
ם פיינברג
אבשלו

בין תושביה המפורסמים
של זכרון יעקב היו הרופא
ד"ר הלל יפה שהקים
במקום מרפאה ונלחם
בקדחת ,וכן בני משפחת
אהרונסון :אהרון ושרה
שייסדו את מחתרת
ניל"י ופעלו במקום בזמן
מלחמת העולם הראשונה.

ב .ב 1915-ייסדתי עם אהרון ואלכסנדר
אהרונסון את מחתרת ניל"י כדי להביא
לסיום השלטון הטורקי בארץ ישראל.

רחוב המייסדים בזכרון יעקב
()Wikipedia, RickP
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בס"ד

זהו אותי!

סדר קודשיםַ ,מ ֶּס כֶ ת ְמ נָ חֹות ,דפים פ"ג -פ"ה

זהו את המקומות ,האנשים והמושגים הבאים:
 .1קרבן שהוא לא "בבקשה" ולא "סליחה"

ַּדף פ"גַ :ה ְק ָר ַבת ַה ָּק ְר ָּבנֹות

 .2פירות שהם לא הבנים הצעירים ולא הבינוניים

תֹורה ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּק ְר ָּבנֹות
ְז ַמן ַה ְק ָר ַבת ַה ָּק ְר ָּבנֹות הוא ַּבּיֹוםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר ְּב ָ
"א ֶׁשר ִצּוָה ה' ֶאת מ ֶֹׁשה ְּב ַהר ִסינָ י ְּביֹום ַצּוֹתֹו ֶאת
ְּב ֵס ֶפר ַו ִּי ְק ָראֲ :
יבים
יהם"ִ .מ ָּכאן ְל ֵמ ִּדים ֶׁש ַּמ ְק ִר ִ
ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ְל ַה ְק ִריב ֶאת ָק ְר ְּבנֵ ֶ
ּוב ֵא ֶיזה ָיד ֵיׁש ְל ַב ֵּצ ַע ֶאת ֲעבֹודֹות ַה ָּק ְר ָּבן?
ָק ְר ָּבנֹות ַּבּיֹום ִּב ְל ַבדְ .

 .3הבן שלי קרא למקום על שמי

צֹורעְּ ,כ ֵׁשם
לֹומ ִדים ִמ ְּמ ָ
סּוקים ְ
ְּב ָיד ָי ִמין .זֹאת ִמּנַ ִין? ִּב ְד ָר ַׁשת ַה ְּפ ִ
טֹובל ֶאת ֶא ְצ ָּבעֹו ַה ְי ָמנִ ית ְּב ֶׁש ֶמןָּ ,כְך ָּכל ֲעבֹודֹות
צֹורע ַהּכ ֵֹהן ֵ
ֶׁש ִּב ְמ ָ
ַה ְּכהּוּנָ ה נַ ֲעׂשֹות ְּב ָי ִמין.

 .4מהתמר שבכיס שלי צמח עץ

יּכּורים
ַּדף פ"דִ :מ ְצוַ ת ִּב ִ
תשובות:
קרבן תודה ,ביכורים ,הברון רוטשילד  -זכרון יעקב ,אבשלום פיינברג

!

יש לי מושג | הפסק

יש מצוות שצריך לקיים באופן רצוף ,בלי להפסיק
באמצע .הפסק במהלך קיום המצווה עלול לפסול
אותה .כך למשל יש להקפיד לא להפסיק בין הברכה
לאכילה בדיבור או בשהייה ממושכת ,וכן לא להפסיק
בין נטילת ידיים לברכת המוציא.

שאלות השבוע ???
א .כיצד מקיימים את מצוות ביכורים?

ּתֹודה ָצ ִריְך לְ ָה ִביא ַא ְר ָּב ִעים
ּדּוע ִעם ָק ְר ָּבן ָ
בַ .מ ַ
לְ ָח ִמים?
ּתֹודה"?
"ק ְר ַּבן ָ
ג .מי ָצ ִריְך לְ ָה ִביא ָ
בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה
בטאבלט איכותי או בסט ספרים של התלמוד הישראלי
(לפי בחירתכם) .את התשובות יש לשלוח במייל עד יום רביעי
בשעות הצהרים.talmudisraeli@medison.co.il :
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק
של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

ָא ָדם ֶׁש ֵּיׁש לֹו ַּפ ְר ֵּדס אֹו ָׂש ֶדהּ ,בֹו הּוא ְמגַ ֵּדל ֶא ָחד ִמ ִּשׁ ְב ַעת ַה ִּמינִ ים,
ָע ָליו ְל ָה ִביא ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּב ָכל ָׁשנָ ה ֶאת ַה ֵּפרֹות ָה ִראׁשֹונִ ים
נֹותן ֶאת ַה ֵּפרֹות
ֶׁש ָּג ְדלּו ְב ָׂש ֵדהּו ְּב ָׁשנָ ה זֹוְּ .ב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש הּוא ֵ
יּכּורים" ִמ ְּלׁשֹון ְּבכֹורֵ .א ֶּלה ַה ֵּפרֹות ָה ִראׁשֹונִ ים,
"ּב ִ
ַלּכ ֲֹהנִ יםִ .
ומ ְב ִחין ֶׁש ֵּבין ֲע ֵלי ָה ֵעץ ַמ ְת ִחיל
הֹולְך ָא ָדם ְּב ַפ ְר ֵּדסֹוַ ,
כֹוריםֵ .
ַה ְּב ִ
יּכּורים".
אֹומר"ֶ :זה ִי ְה ֶיה ִּב ִ
קֹוׁשר ַעל ַה ְּפ ִרי ְו ַ
נֹוטל חּוטֵ ,
לְ ַב ְצ ֵּבץ ְּפ ִריֵ .
ילהָ ,ק ְטפּו אֹותֹוִ ,הּנִ יחּוהּו ִב ְכ ִלי
ְּכ ֶׁש ַה ְּפ ִרי ָג ַדל ְו ָה ָיה ָראּוי ַל ֲא ִכ ָ
נֹוה ֶגת ֵמ ַחג
יּכּורים ֶ
ירּוׁש ַל ִים ַלּכ ֲֹהנִ יםִ .מ ְצ ַות ִּב ִ
ָ
ְו ֶה ֱעלּו אֹותֹו ִל
קּופת ַחג
יּכּורים הּוא ִמ ְּת ַ
נּוּכהְ .ז ַמן ֲה ָב ַאת ַה ִּב ִ
ַה ָּשׁבּועֹות ְו ַעד ֲח ָ
עֹוׂשים ַעם ֵּפרֹות ֶש ִׁה ְב ִּכירּו ַא ֲח ֵרי
ִ
ּומה
נּוּכה ָ -
ַה ָּשׁבּועֹות ְו ַעד ֲח ָ
ּפֹוסק ֶׁש ֵּפרֹות ֶׁש ִה ְבּכִ ירּו לְ ַא ַחר
יּכּורים ֵ
ֲחנּוּכָ ה? ָה ַר ְמ ַּב"ם ַּב ֲהלָ כֹות ִּב ִ
יחם ַעד
יּכּורים ֶׁשל ַה ָּשׁנָ ה ַה ָּב ָאהְ ,ו ֵיׁש ַל ֲהנִ ָ
נּוּכה ,נֶ ְח ָׁש ִבים ְּכ ִב ִ
ֲח ָ
ְל ַא ַחר ַחג ַה ָּשׁבּועֹות.

ַּדף פ"הֶׁ :ש ַפע ֶׁשל ֶׁש ֶמן
ַה ַּת ְלמּוד ְמ ַס ֵּפר ַמ ֲע ֶׂשה ְמ ַענְ ֵין
ַע ל ֶׁש ַפ ע ַה ֶּשׁ ֶמ ן ֶׁש ָּז ְכ ָת ה לֹו
ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ִּב ְזכּות ִּב ְר ַּכת ַי ֲעקֹב
ְל ָא ֵּשׁר.
גֹוררּו
ַּפ ַעם ַא ַחת נָ ְכ ִרים ֶׁש ִה ְת ְ
קּוקים ְל ֶׁש ֶמןֵ .הם
בלֹוד ִּק ָיא ָהיּו ְז ִ
ְ
יח ְו ָא ְמרּו לֹוָ :ה ֵבא ָלנּו ֶׁש ֶמן ְּבׁש ִֹוי ֵמ ָאה ִריּבֹואְּ .ב ִה ִּגיעֹו ְל ֶא ֶרץ
ִמיּנּו ָׁש ִל ַ
ּומ ָצא
יח ָ
גֹורר ְּבגּוׁש ָח ָלבָ .ה ַלְך ַה ָּשׁ ִל ַ
יהּודי ֶׁש ִּמ ְת ֵ
ִי ְׂש ָר ֵאל ָׁש ְלחּו אֹותֹו ִל ִ
יתים"ֵ .יׁש ְלָך ֶׁש ֶמן ְּבׁש ִֹוי ֵמ ָאה ִריּבֹוא?"
עֹובד ְּב ַפ ְר ֵּדס ַה ֵּז ִ
הּודי ֵ
ֶאת ַה ְי ִ
בֹוד ִתי".
"ה ְמ ֵּתן ַעד ֶׁש ֲא ַס ֵּים ֶאת ֲע ָ
הּודי ֵה ִׁשיבַ :
יחְ ,ו ַה ְי ִ
ָׁש ַאל ַה ָּשׁ ִל ַ
הּודי ְמ ַס ֵּקל
ּוב ֶּד ֶרְך ָה ָיה ַה ְי ִ
הּודי ְל ֵביתֹו ַ
יח ִה ְמ ִּתין ְו ָח ַזר ַעם ַה ְי ִ
ַה ָּשׁ ִל ַ
ׁשּוטה ֶׁשל
בֹודה ּכֹה ְּפ ָ
עֹובד ֲע ָ
"א ָדם ֶׁש ֵ
יחָ :
ֲא ָבנִ ים ִמ ָּשׂ ֵדהּוָ .א ַמר ַה ָּשׁ ִל ַ
הּודים ָׂש ֲחקּו
ִסיּקּול ֲא ָבנִ יםֵ ,יׁש לֹו ּכֹה ַה ְר ֵּבה ֶׁש ֶמן? נִ ְר ֶאה ִלי ֶׁש ַה ְּי ִ
קּומקּום ַמ ִים ַח ִּמים
הּודי ְ
יאה ִׁש ְפ ַחת ַה ְי ִ
הֹוצ ָ
ִלי"ְּ .כ ֶׁש ִה ִּגיעּו ְל ֵביתֹו ִ
יאה ֵס ֶפל ָז ָהב ָמ ֵלא ֶׁש ֶמן ְו ָט ַבל
ְּכ ֵדי ֶׁש ִּי ְרחֹוץ ֶאת ָי ָדיו ְו ֶאת ַר ְג ָליו ְו ֵה ִב ָ
הּודי.
ּבֹו ֶאת ַר ְג ָליוּ .כֹה ָע ִׁשיר ָה ָיה אֹותֹו ְי ִ
ֶׁש ֶמן ּכֹה ָרב ָקנָ ה אֹותֹו נָ ְכ ִרי ַעד ֶׁשהּוא ָׁש ַכר ֶאת ָּכל ְּב ֵהמֹות ַה ַּמ ָּשׂא
הֹוביל ֶאת ַה ֶּשׁ ֶמן ְל ַא ְרצֹו.
ֶׁש ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ְּכ ֵדי ְל ִ

מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן
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