בס"ד

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת ְמנָ חֹות ַּדף ק"זַ -מ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ַּדף ד'
שבת פר' וישב | י"ז-כ"ג בכסלו ( 25לנובמבר 1 -לדצמבר)

ַּדף ק"זְׁ :שלֹוׁש ֶע ְׂש ֵרה ַהּקּוּפֹות
הּוּצבּו ְׁשלֹוׁש ֶע ְׂש ֵרה קּוּפֹות.
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְ
"ּת ְקלִ ין ַח ְד ִּתין" ְׁ -ש ָק ִלים ֲח ָד ִׁשים ֶׁשּנִ ְת ְרמּו ְל ַמ ֲח ִצית
ַעל ַהּקּוּפֹות ָה ָיה ָּכתּוב :אִ .
יקין" ְׁ -ש ָק ִלים ְי ָׁשנִ ים ֶׁשּנִ ְת ְרמּו ַעל ְי ֵדי ֲאנָ ִׁשים ֶׁשֹּלא
"ּת ְקלִ ין ַע ִּת ִ
ַה ֶּשׁ ֶקל; בִ .
ּבֹוגר;
"קּנִ ין" ָ -ק ְר ַּבן עֹוף ֵ
ּקֹוד ֶמת; גִ .
ִה ְס ִּפיקּו ְל ָה ִביא ַמ ֲח ִצית ַה ֶּשׁ ֶקל ַּב ָּשׁנָ ה ַה ֶ
"ע ִצים"  -לַ ַּמ ֲע ָרכָ ה ֶׁש ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח; ו" .לְ בֹונָ ה"
דּ" .גֹוזְ לֵ י עֹולָ ה" ָ -ק ְר ַּבן עֹוף ָצ ִעיר; הֵ .
נֹוספֹות ָהיּו
"ז ָהב לַ ּכַ ּפ ֶֹרת" ֲ -עבּור ְּכ ֵלי ַה ָּשׁ ֵרת; ֵׁשׁש קּוּפֹות ָ
 ָק ְר ַּבן ְלבֹונָ ה; זָ .ּיּוק ְרבּו ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח.
ַלּנְ ָד ָבהְ ,ל ָק ְר ְּבנֹות נִ ְד ַבת ִציּבּור ֶׁש ְ
ּדּוע ָהיּו ְצ ִריכִ ים ֵׁשׁש קּוּפֹות לַ ּנְ ָד ָבה?
ַמ ַ
בּוע,
ִח ְז ִק ָּיה ָא ַמרְּ :כנֶ ֶגד ִׁשי ָּשׁה ָּב ֵּתי ָאב ֶׁשל ּכ ֲֹהנִ ים ֶׁש ָע ְבדּו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָּכל ָׁש ַ
יּוח ֶדת ְל ָכל
קּוּפה ְמ ֶ
יהם ִה ְת ִקינּו ָ
ָּכל ֵּבית ָאב ְּביֹום ַא ֵחרְּ .כ ֵדי ֶׁש ִּי ְה ֶיה ָׁשלֹום ֵּבינֵ ֶ
מּוס ָּכם ֵמרֹאׁש
ֵּבית ָאבִּ ,כי ַהּכ ֲֹהנִ ים נֶ ֱהנּו ֵמ ָהעֹורֹות ֶׁשל ַה ָּק ְר ָּבנֹותְ ,ו ָכְך ָה ָיה ֵס ֶדר ְ
ִמי ְמ ַק ֵּבל ֵא ֶיזה ָק ְר ָּבן.

מן התלמוד
סדר קדשים
מסכת ְמנָ חֹותַּ ,דף ק"י

"אמר רבי זירא :מאי קראה? מתוקה שנת
העובד אם מעט ואם הרבה יאכל"
קראה – פסוק
צריכא – צריך
הסבר :המשנה אומרת שלא חשוב אם אדם מביא
קרבן גדול או קטן ,ובלבד שיכוון ליבו לשמיים.
רבי זירא מביא לכך ראיה מפסוק בקוהלת ,לפיו
הכמות לא חשובה אלא ההרגשה הנפשית.

יכים ְל ַה ִּציב ֵׁשׁש קּוּפֹות,
יֹוחנָ ן ָא ַמרִּ :ב ְג ַלל ֶׁשּנָ ְדבּו ַמ ְט ְּבעֹות ַר ִּבים ָהיּו ְצ ִר ִ
ַר ִּבי ָ
קּוּפה ֶא ָחת הּוא ָיכֹול ְל ִה ְת ַע ֵּפׁש.
ִּכי ִאם ָּכל ַה ֶּכ ֶסף ִי ְצ ַט ֵּבר ְּב ָ

ַּדף ק"חַ :הּשֹׁור ַה ָקדֹוׁש
ִאיׁש ֶא ָחד ֶה ְח ִליט ְל ַה ְק ִּדיׁש
ָק ְר ָּבן ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ ,והּוא ָע ַמד
"א ָחד ֵמ ַה ְּשׁ ָו ִרים ֶׁשּלִ י
ְו ִה ְכ ִריזֶ :
ִי ְה ֶיה ָק ְר ָּבן"ַ ,אְך הּוא ֹלא ָא ַמר
ְל ֵא ֶיזה ׁשֹור ִמ ְּשׁנֵ י ַה ְּשׁ ָו ִרים ֶׁשּלֹו
הּוא ִמ ְת ַּכּוֵן.
יז ה ׁשֹור ָק דֹוׁש? ַה ִּמ ְׁש נָ ה
ֵא ֶ
אֹומ ֶרת ֶׁש ַהּשֹׁור ַה ָּגדֹול ִמ ֵּבין
ֶ
ַה ְּשׁנַ ִים הּוא ַה ָּקדֹוׁשִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ָאנּו
ְמ ַׁש ֲע ִר ים ֶׁש ַה ַּמ ְק ִּד יׁש ָק ְר ָּב ן
ּוב ַו ַּדאי ִה ְת ַּכּוֵן ְל ַה ְק ִּדיׁש ֶאת ַהּשֹׁור ַה ָּי ֶפה.
ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִמ ְת ַּכּוֵן ָל ֵתת ְּב ַע ִין ָי ָפהְ ,

ַּדף ק"טִׁ :ש ְמעֹון ַה ַּצ ִּדיק
מֹוקדֹוןֶׁ ,ש ָּשׁ ַלט ַּגם ַעל ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל
ְל ַא ַחר מֹותֹו ֶׁשל ֲא ֶל ְּכ ַסנְ ֶּדר ַה ָּגדֹול ֶמ ֶלְך ְ
קּופת ַּב ִית ֵׁשנִ יָּ ,כ ַבׁש ֶאת ָה ֵאזֹור ַּת ְל ַמיֶׁ ,ש ָה ָיה ַׂשר ָצ ָבא ֶׁשל ֲא ֶל ְּכ ַסנְ ֶּדרָּ .ב ֵעת
ִּב ְת ַ
אּוּמה,
יהן ִׁש ְמעֹון ַה ַּצ ִּדיק ּכְ כ ֵֹהן ּגָ דֹול ְוהּוא ָּפ ַעל ַרּבֹות ּונְ צּורֹות ְל ַמ ַען ָה ָ
ַה ִהיא ּכִ ֵ
רּוחנִ ּיּות ְו ֵהן ְּב ַג ְׁש ִמּיּות.
ֵהן ְּב ָ
ּקֹודׁש
יּפּורים ִמ ֶ
סּוּפר ֶׁש ִּשׁ ְמעֹון ַה ַּצ ִּדיק ָי ָצא ְּב ָׁשנָ ה ַא ַחת ְּביֹום ַה ִּכ ִ
ְּב ַדף ֶזה ְמ ָ
יֹוד ַע? ֵה ִׁשיב
ּקֹוד ִׁשיםְ ,ו ָא ַמרַ :ה ָּשׁנָ ה ַהּזֹו ָאמּותָׁ .ש ֲאלּו אֹותֹוִ :מּנַ ִין ַא ָּתה ֵ
ַה ָ
ּקֹוד ִׁשים ָז ֵקן ָלבּוׁש ִּב ְג ֵדי
קֹודׁש ַה ָ
יּתי ְל ֶ
ִׁש ְמעֹון ַה ַּצ ִּדיקְּ :ב ָכל יֹום ִּכיּפּור נִ ְכנַ ס ִא ִ
יּתי ָז ֵקן
יֹוצא ִע ִּמיְ .ו ִאיּלּו ְּב ָׁשנָ ה זֹו נִ ְכנַ ס ִא ִ
ָל ָבן ֶׁש ִה ְת ַע ֵּטף ְּב ָל ָבן ְוהּוא ַּגם ָה ָיה ֵ
רֹואה ְּב ָכְך ֶר ֶמז
יּתיֲ .אנִ י ֶ
חֹורים ֶׁש ִה ְת ַע ֵּטף ְּב ָׁשחֹור ְוהּוא ֹלא ָי ָצא ִא ִ
ְלבּוׁש ְׁש ִ
ֶׁש ָאמּות ַה ָּשׁנָ הָ .א ֵכןַ ,א ֲח ֵרי ַחג ַהּסּוּכֹות נִ ְפ ַטר ִׁש ְמעֹון ַה ַּצ ִּדיק.
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השבוע אנחנו
מסיימים מסכת
מנחות ומתחילים
מסכת חולין

בס"ד

א

חברות

 7דקות

 3דקות

מתפלפלים

דבר תורה

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

כאשר מספר יוסף לאחים את חלומו,
ֹאמרּו לֹו ֶא ָחיו ֲה ָמֹלְך
הם אומרים לו"ַ :וּי ְ
ּיֹוספּו
ִּת ְמֹלְך ָעלֵ ינּו ִאם ָמׁשֹול ִּת ְמׁשֹל ָּבנּו וַ ִ
עֹוד ְׂשנֹא אֹתֹו ַעל ֲחֹלמ ָֹתיו ְו ַעל ְּד ָב ָריו".

יובל בן ה 12-וחצי היה הילד הקטן מבין האחים ,ורצה גם הוא שיעשו לו
בר מצווה גדולה ומפוארת כמו שעשו לאחיו .אולם באותה תקופה לאביו
לא הייתה עבודה ,הפרנסה הייתה בדוחק ,והמשפחה לא יכלה להרשות
לעצמה אירוע מפואר כפי שעשו בעבר .הדבר גרם למחלוקת בבית.

מה פשר הכפילות הזו של ָמֹלְך ִּת ְמֹלְך
ומׁשֹול ִּת ְמׁשֹל?
ָעלֵ ינּו ָ
מסביר הגר"א ,הגאון רבי אליהו
מווילנא ,ש"מלך" הוא זה השולט ברצון
העם והסכמתו ,ואילו "מושל" הוא זה
ששולט בחוזקה .וזוהי כוונת האחים
בדבריהם :האם אתה סבור למלוך עלינו
מרצוננו – זה לא יתכן ,כי לא נסכים
לכך .ואם אתה חושב על סמך החלום
שתמשול בנו בכוח – הרי כשם שהחלום
שתמלוך עלינו הוא שווא ,כך גם הוא
שקר שתמשול בנו.

טענו ח מצד שני:

אחד:

מצד
המשפחה
חלק מבני
טענו
המשפחה
שנכון שבעבר מפוארות,
וות
עשתה בר מצ צב הכלכלי
המ
אבל עכשיו שפחה לא
השתנה ,המ לעצמה בר
יכולה להרשות בל יצטרך
ויו
מצווה מפוארת ,צווה קטנה
תפק בבר מ
להס
וצנועה.

לק מבני
שזה יגרום ליו המשפחה
בל
קיפוח כל חייו ,ו לתחושת
ל
כ
ך
ע
להיות ה
לולות
קנאה שלכות ע
ל
אי
ש
יו
תו ,כי
בין א
חים היא ד
לעורר צרות רבות .בר שיכול
אפילו לקחת הלוו לכן צריך
כ
אות
לכלית ,העיקר לקיי ולהילחץ
ם
ב
ג
ר
מצווה
ם ליובל
כמו לשא
ר האחים.

ו...מה
דעתכם?

 4דקות

| מי אני?
א .אני נקראת על שם שישה ימים בין כ"ו באייר ל-ב'
בסיון תשכ"ז ( 5-10ביוני )1967
ב .בימים הללו לחם צה"ל בשלוש צבאות ערב :מצרים,
סוריה וירדן.
ג .כבר בשעות הראשונות הושמד חלק גדול מחיל
האוויר המצרי.
ד .במהלך הימים הללו נכבשו ושוחררו ירושלים ,רמת
הגולן ,חצי האי סיני ,ויהודה ושומרון.
ה .במהלך ששת הימים הללו נהרגו בקרבות  779חיילים,
 2,593נפצעו ,ו 15-חיילים נפלו בשבי.

מי
אני

ששת הימים
מלחמת
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

בס"ד

 7דקות

התבוננו היטב בציור וענו על
השאלות הבאות:
 1מה האירוע המצויר כאן?
 2מתי הוא התרחש?
 3מהו המבנה בצד שמאל
של הציור?
 4מי קיבל את עיטור
הגבורה על חלקו באירוע
הזה?
התחמושת.
רב על גבעת
הק
מים.
 1 .1מלחמת ששת הי של ירדן.
ם
רי
ט
שו
2 .2בבית הספר ל
43..3איתן נאוה.
4

 3דקות

 4דקות

| מתולדותיו

| מי אנחנו?

איתן נאוה

א .עד מלחמת ששת הימים שימשתי כמוצב ירדני
באזור צפון ירושלים.

איתן נאוה הי"ד נולד במושב מולדת בשנת תש"ד
( )1944להוריו שעסקו בחקלאות ,למד במושב ,התגייס
לצנחנים ,ולאחר השירות התחתן ונולד לו בן.

ב .אני נמצאת על גבעה בגובה  797מטר מעל פני
הים ,בסמוך להר הצופים.

ביום השני של מלחמת ששת הימים לחם איתן עם חבריו
בקרב בגבעת התחמושת ,שם גילה אומץ לב ונהרג תוך
חיפוי על חבריו שנלחמו בתעלות הקשר.

ג .את שמי קיבלתי מכיוון שהבריטים השתמשו בי
לאחסון תחמושת מבית הספר לשוטרים.
ד .נכבשתי בלילה שבין ה 5-ל 6-ביוני .1967

על מעשהו הזה קיבל איתן את עיטור הגבורה .בנימוק
לעיטור נכתב" :ביום ה 6-ביוני  1967בירושלים ,בקרב על
גבעת התחמושת ,כאשר הכוח נתקל בהתנגדות קשה
והתקדמותו נעצרה ,יצא טור' איתן נאוה ז"ל מהתעלה
וחיפה מהשטח החשוף על הכוח .על ידי כך איפשר
לכוח שבתעלה להמשיך בהתקדמותו .הוא רץ חשוף,
כשהוא מלווה ומחפה על התקדמות הכוח בתעלה ,עד
שנפגע בכדור אויב ונהרג.

ה .שכונות רמות אשכול ומעלות דפנה הוקמו על
ידי לאחר המלחמה ,וכן בסמוך אלי נמצא המטה
הארצי של משטרת ישראל.
תחמושת
גבעת ה

איתן נקבר בחלק הצבאית בהר הרצל בירושלים.

4260

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
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המדינה

1967
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ששת הימים
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אריה לוין

2017
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למדינה

בס"ד

מה הקשר?

סדר קודשיםַ ,מ ֶּסכֶ ת ְמנָ חֹות ,דף ק״י | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ,דף ג׳-ד׳

בעלון למדנו על קופות שונות שהיו בבית המקדש.
מתחו קו בין הקופה לבין המטרה שהיתה משמשת:
 .1קינין

קרבן עוף צעיר

 .2עצים

עבור כלי השרת

 .3זהב לכפורת

שקלים חדשים
למחצית השקל

 .4גוזלי עולה

קרבן עוף בוגר

 .5תקלין עתיקין

למערכה שעל המזבח

 .6לבונה

קרבן לבונה

 .7תקלין חדתין

שקלים ישנים

!

ְּב ַדף ֶזה ִמ ְס ַּת ֶּי ֶמת ַמ ֶּס ֶכת ְמנָ חֹותְ ,ו ַה ַּת ְלמּוד ְמ ַׁש ֵּב ַח ֶאת ַּת ְל ִמ ֵידי
ּתֹורה.
לֹומ ֵדי ַה ָ
ַה ֲח ָכ ִמים ְ
מּואל ַּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמר ְּב ֵׁשם ַר ִּבי יֹונָ ָתןַּ :ת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים
ַר ִּבי ְׁש ֵ
יבים
אֹותם ְּכ ִאיּלּו ֵהם ַמ ְק ִר ִ
ּתֹורהַ ,ה ָּק ָּב"ה ַמ ְח ִׁשיב ָ
עֹוס ִקים ַּב ָ
ֶׁש ְ
טֹורת.
ְל ָפנָ יו ְק ֶ
בֹודת ֵּבית
ּלֹומ ִדים ִה ְלכֹות ֲע ַ
יֹוחנָ ן ָא ַמרַּ :ת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ֶׁש ְ
ַר ִּבי ָ
יהם.
ימ ֶ
אֹותם ּכְ ִאיּלּו נִ ְבנָ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִּב ֵ
ַה ִּמ ְק ָּדׁשַ ,ה ָּק ָּב"ה ַמ ְח ִׁשיב ָ
עֹולה,
ָ
ּתֹורה ְּכ ִאּלּו ִה ְק ִריב ָק ְר ַּבן
עֹוסק ַּב ָ
ֵריׁש לָ ִקיׁש ָא ַמרִ :מי ֶׁש ֵ
ִמנְ ָחהַ ,ח ָּטאת ְו ָא ָׁשם.

ַּדף ב'ַ :מ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין

יש לי מושג | הפקר בית דין

לבית הדין ולשלטון יש סמכות להפקיר את רכושו
של אדם שאינו מציית לדבריהם ,ולהפקיע אותו
מבעלותו .כוח זה נלמד מהפסוק בספר עזרא (י ,ח):
ֹלׁשת ַה ָּי ִמים ַּכ ֲע ַצת ַה ָׂשּ ִרים
ְ"וכֹל ֲא ֶׁשר ֹלא ָיבֹוא ִל ְׁש ֶ
ּגֹולה".
ְו ַה ְּז ֵקנִ ים ָי ֳח ַרם ָּכל ְרכּוׁשֹו ְוהּוא ִי ָּב ֵדל ִמ ְּק ַהל ַה ָ

שאלות השבוע ???
ּדּוע ָהיּו ְצ ִריכִ ים בבית המקדש ֵׁשׁש
אַ .מ ַ
קּוּפֹות לַ ּנְ ָד ָבה?
ב .מנין ידע ִׁש ְמעֹון ַה ַּצ ִּדיק מה יהיה גורלו
באותה שנה?
יטה?
ג .מהם שלושת ְׁשלַ ֵּבי ַה ְּשׁ ִח ָ

חּוּלין ִהיא ֵמ ַה ַּמ ֶּס ְכּתֹות ָה ֲארּוּכֹות ַּב ַּת ְלמּוד ַה ָּב ְב ִלי ְו ִהיא
ַמ ֶּס ֶכת ִ
ימנֵ י ְט ֵרפֹות
יטה; ִס ָ
ּומגּוּוָנִ יםִּ :דינֵ י ְׁש ִח ָ
נֹוׂש ִאים ׁשֹונִ ים ְ
עֹוס ֶקת ְּב ְ
ֶ
ימנֵ י ּכַ ְׁשרּות ֶׁשל ְּב ֵהמֹות ,עֹופֹותָּ ,דגִ ים ַו ֲחגָ ִבים;
ְּב ַב ֲעלֵ י ַח ִּיים ְו ִס ָ
טּומ ַאת נְ ֵבלָ ה; ִמ ְצ ַות ּכִ יּסּוי ַה ָּדם; ִאיּסּור ּגִ יד ַהּנָ ֶׁשה; ִאיּסּור ָּב ָׂשר
ְ
ְּב ָחלָ ב; ַּת ֲערֹובֹות ֶׁשל ִאיּסּור ְו ֶה ֵּתר; ִּדינֵ י ֵא ָבר ִמן ַה ַחי; ַמ ְּתנֹות
"יֹורה
פֹורטֹות ְּב ֵח ֶלק ֵ
חּוּלין ְמ ָ
יּלּוח ַה ֵּקןִ .ה ְלכֹות ַמ ֶּס ֶכת ִ
ּכְ הּוּנָ ה; ִׁש ַ
ּׁול ָחן ָערּוְך".
ּוב"ּש ְ
ֵד ָעה" ַּב"ּטּור" ַ

ׁשֹוחט?
ֵ
ַּדף ג'ִ :מי ָראּוי לִ ְהיֹות
פֹורט ִמי
ׁשֹוח ִטין"ּ ,ובֹו ְמ ָ
ֲ
"הּכֹל
ַה ֶּפ ֶרק ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ַה ַּמ ֶּס ֶכת הּוא ַ
יטתֹו.
ׁשֹוחט ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר ִל ְסמֹוְך ַעל ְׁש ִח ָ
ֵ
ָראּוי ִל ְהיֹות
יֹורה
ׁשֹוחט? ַּב ֲה ָל ָכה ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁש ְּב ֵח ֶלק ֵ
ֵ
ִמי ָאכֵ ן ָראּוי לִ ְהיֹות
ׁשֹוחט ָראּוי הּוא
ֵ
יס ְר ִליש) ִּכי
ּכֹותב ָה ַר ָמ"א ַ(ר ִּבי מ ֶֹׁשה ִא ֶ
ֵד ָעה ֵ
יטהְ ,ו ָׁש ַחט
עּוּלת ַה ְּשׁ ִח ָ
ּומּומ ֶחה ִּב ְפ ַ
ְ
יטה
ּיֹוד ַע ִה ְלכֹות ְׁש ִח ָ
ִמי ֶׁש ֵ
יטהְ ,ו ֶה ָח ָכם
ּמּומ ֶחה ְּב ִה ְלכֹות ְׁש ִח ָ
ָׁשלֹוׁש ְּפ ָע ִמים ִל ְפנֵ י ָח ָכם ַה ְ
נֹוה ִגים
יטהָ .ל ֵכן ֲ
בֹודתֹו ְו ֵאינֹו נִ ְב ָהל ִמן ַה ְּשׁ ִח ָ
ָר ָאה ֶׁשהּוא ָז ִריז ַּב ֲע ָ
מּומ ֶחה,
ׁשֹוחט ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן הּוא ְמ ַק ֵּבל ּכְ ָתב ֵמ ַרב ְ
ֶׁש ִאיׁש ֵאינֹו נִ ְה ֶיה ֵ
ֹׁוחט ַל ֲחזֹור ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות ַעל
ׁשֹוחטַ .על ַהּש ֵ
ֵ
ֶׁשהּוא ָראּוי ִל ְהיֹות
ילה.
יטה ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא ִי ְׁש ָּכ ֵחןָ ,ח ִל ָ
ִה ְלכֹות ְׁש ִח ָ

יטה
ַּדף ד'ְׁ :שלַ ֵּבי ַה ְּשׁ ִח ָ

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 הצהריים למיילtalmudhagrala@medison.co.il :
ולציין את מס' העלון עליו אתם עונים.
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק
של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

ַּדף ק"יִ :סּיּום ַמ ֶּסכֶ ת ְמנָ חֹות

ַּב ָּי ִמ ים ַה ָּב ִא ים נִ ְת ַמ ֵּק ד ִּב ְׁש ַל ֵּב י
מּור ֶּכ ֶב ת
ְ
יט ה
יט הַ .ה ְּשׁ ִח ָ
ַה ְּשׁ ִח ָ
יקת ַה ַּסּכִ ין.
לֹוׁשה ְׁשלַ ִּבים :אְּ .ב ִד ַ
ִמ ְּשׁ ָ
יקת ָה ֵר ָאה.
יטה ַע ְצ ָמּה .גְּ .ב ִד ַ
בַ .ה ְּשׁ ִח ָ
יכה ִל ְהיֹות ְי ָׁש ָרה ַו ֲח ָל ָקה
ַה ַּס ִּכין ְצ ִר ָ
יטהֶּ .ב ָע ָבר
ְּב ִלי ָּכל ְּפ ָגם אֹו ְׂש ִר ָ
יקת ַה ַּס ִּכין ָה ָיה ָמסּור ִּב ֵידי ֶה ָח ָכם אֹו ָה ַרבִּ ,ב ְתקּופֹות
ַּת ְפ ִקיד ְּב ִד ַ
יקת ַה ַּס ִּכין,
יּוח ִדים ְל ַת ְפ ִקיד ְּב ִד ַ
יֹותר ִמיּנּו ֲאנָ ִׁשים ְמ ָ
אּוחרֹות ֵ
ְמ ָ
ְּב ַה ְס ָּכ ַמת ָה ַרב.

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