
מן ההיסטוריה

סדר קדשים
מסכת זבחים קי"ד-ק"כ

פרשת ראה
כ"ד-ל' באב )5-11 לאוגוסט(

מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף קי"ד: הַמּבּול וֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ַרִּבי יֹוָחָנן ָאַמר ֶׁשְּבָכל ָהעֹוָלם ָיַרד ַמּבּול, ַאְך ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָיַרד ַמּבּול.

ַרב ִחְסָּדא ָאַמר: ְּגֵזַרת ַהַּמּבּול ֹלא ָהְיָתה ַעל ַהָּדִגים ֶׁשַּבָּים ְוֵהם נֹוְתרּו ַחִּיים, 
ֶׁשֲהֵרי ֶנֱאַמר ַּבּתֹוָרה )בראשית, פרק ז'( "ֹּכל ֲאֶׁשר ִנְׁשַמת רּוַח ַחִּיים ְּבַאָּפיו ִמֹּכל 
ֲאֶׁשר ֶּבָחָרָבה ֵמתּו". "ָחָרָבה" ִהיא ַהַּיָּבָׁשה, ּוִמָּכאן ֶׁשַּבֲעֵלי ַחִּיים ֶׁשַּבָּים ֹלא ֵמתּו.
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ַּדף קט"ו: יֹום ְּפִטיַרת ָנָדב ַוֲאִביהּוא

ִלְפֵני ֲהָקַמת ַהִּמְׁשָּכן ָאַמר ה' ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ֶׁשַּבּיֹום ֶׁשהּוא ַיְׁשֶרה ֶאת ְׁשִכיָנתֹו ַעל 
ַהִּמְׁשָּכן הּוא ִיְתַקֵּדׁש ִּבְמֻכָּבָדיו.

ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֹלא ֵהִבין ַמה ַּכָּוַנת ַהְּדָבִרים, ַעד ֲאֶׁשר ִנְפְטרּו ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְלַאַחר 
ֶׁשָעׂשּו ַּבִּמְׁשָּכן ָּדָבר ֶׁשֵהם ֹלא ִנְצַטּוּו ָעָליו, ְוָאז ֵהִבין ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ֶׁשַּכָּוַנת ַהקב"ה 
ָהְיָתה, ֶׁשְּביֹום ֲהָקַמת ַהִּמְׁשָּכן ֶיֱאַרע ִמְקֶרה ֶׁשֻּכָּלם ִיְלְמדּו ִמֶּמּנּו ַעד ַּכָּמה ָצִריְך 

ִליָרא ֵמה', ַוֲאִפּלּו ַהְמֻכָּבִדים ְצִריִכים ִליָרא ֵמה'.

ָאַמר מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְלַאֲהרֹן:  ֹלא ֵמתּו ָּבֶניָך ֶאָּלא ְּכֵדי ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא". ֵּכיָון ֶׁשָּיַדע ַאֲהרֹן ֶׁשָּבָניו ְמֻכָּבִדים ֵאֶצל ה', הּוא ָׁשַתק ּוְׂשָכרֹו ַעל ָּכְך 

ָהָיה, ֶׁשה' ִּדֵּבר ִאּתֹו ְּבַעְצמֹו.

ַּדף קט"ז: קֹולֹות ַמַּתן ּתֹוָרה

ַהתלמוד ְמַסֶּפר ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִנְּתָנה 
ַהּתֹוָרה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ָהָיה ַהּקֹול 
ט ְּבָכל ָהעֹוָלם. ַּכֲאֶׁשר  ִמְתַּפּׁשֵ
ָׁשְמעּו ָּכל ְּבֵני ָהָאָדם ֶׁשָּבעֹוָלם 
ֶאת ַהּקֹול ֶהָעצּום, ֶנְחְרדּו ַמְלֵכי 
ְוָאְמרּו ִׁשיָרה  ֻאּמֹות ָהעֹוָלם 
ַלה', ִּכי ֵהם ֵהִבינּו ֶׁשַרק ּבֹוֵרא 
עֹוָלם ָיכֹול ְלחֹוֵלל קֹולֹות ָּכֵאּלּו. 
ְּבֶבָהָלה ַרָּבה ֵהם ִנְקְּבצּו ֵאֶצל 
ִּבְלָעם ָהָרָׁשע ְוָאְמרּו לֹו: ָמה 

ָהַרַעׁש ַהֶּזה? ַהִאם ה' ֵמִביא ׁשּוב ַמּבּול ָלעֹוָלם?

ָאַמר ָלֶהם: ְּכָבר ִנְׁשַּבע ה' ְלַאַחר ַהַּמּבּול ֶׁשהּוא ֹלא ַיֲחִריב עֹוד ְּבַמּבּול ֶאת ָּכל 
ָהעֹוָלם.

ָאְמרּו לֹו: אּוַלי הּוא ֵמִביא ַמּבּול ֶׁשל ֵאׁש?

ָאַמר ָלֶהם: ְּכָבר ִנְׁשַּבע ה' ַאֲחֵרי ַהַּמּבּול, ֶׁשהּוא ֹלא ַיְׁשִחית ְּבַפַעם ַאַחת ֶאת ָּכל 
ְּבֵני ָהָאָדם.

ָאְמרּו לֹו: ָמה, ֵאפֹוא, ֶּפֶׁשר ַהּקֹולֹות ַהָּללּו?

ָאַמר ָלֶהם: ֵיׁש ַלה' ֶחְמָּדה טֹוָבה, ֶׁשְּגנּוָזה ֶאְצלֹו ָׁשִנים ַרּבֹות ִלְפֵני ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם, 
ְוַעְכָׁשיו הּוא נֹוֵתן אֹוָתּה ְלָבָניו, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

מן התלמוד
סדר קדשים

מסכת זבחים, דף קי"ח

הסבר: המשכן בו שורה השכינה עמד במספר 
מקומות בארץ, ולאחר מכן נבנה בית המקדש 
בירושלים. כל המקומות הללו היו בנחלתו של 

שבט בנימין.

בי כנישתא – בית כנסת
ברא – בן

"בשלושה מקומות שרתה שכינה על ישראל: 
בשילה, ונוב וגבעון, ובית עולמים, ובכולן לא 

שרתה אלא בחלק בנימין, שנאמר: חופף עליו כל 
היום - כל חפיפות לא יהיו אלא בחלקו של בנימין"

דף לימוד
לימות השבוע
ולשולחן שבת

בס"ד

"בני ְּבֵנימין"
"בני ְּבֵנימין" היה ארגון של בני המושבות 
שנוסד בשנת תרפ"א )1921( במטרה לסייע 
לחקלאים במושבות. באותו זמן סבלו 
המושבות בארץ ממשבר כלכלי חמור, 
ואיכרים רבים עמדו לנטוש אותן, ולכן נוצר 
צורך להקים ארגון שייצג את האיכרים 
והפעילים  היוזמים  בין  בהם.  ויתמוך 
הבולטים ביישוב היה איתמר בן-אב"י. נשיא 
הארגון היה אלכסנדר אהרנסון, והמזכיר 
היה עובד בן עמי. הארגון פעל לרכישת 
אדמות והקמת מושבות. היישוב הראשון 
שהקימו בני בנימין היה כפר אהרון, ואחריו 
הקימו יחד עם קהילת ציון אמריקאית 
את המושבה הרצליה. בהמשך הקימו את 

המושבות נתניה, אבן יהודה וצור משה.

כמה מאנשי בני בנימין עם פועלים בבית אריזה 
)Wikipedia( 30-בפרדס בהרצליה, שנות ה



סעודת ערב שבת
3 דקות

4 דקות

7 דקות

מנה עיקריתמנת פתיחה

קינוח / מי אני?

מי 
אני

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2449 2448288329343340

מתן תורה -1311
יציאת 
מצרים

 דוד
המלך

 שלמה
המלך

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

-586
 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

ו...מה 
דעתכם?

בכבוד גם לסבא וסבתאתסרב וזו מצווה לנהוג שסבא מאד ייעלב אם היא מרגישה ויודעת ורוצה לשמח אותו היא מאד אוהבת את סבא מצד אחד:

מצד שני:

אם החברות תצחקנה עליו זה 

יבייש אותו וזו תהיה פגיעה 

בכבודו. היא טרחה ותכננה כל 

כך הרבה זמן את המסיבה, זה 

לא הוגן שהמסיבה תתקלקל 

בגלל סבא.

בצלאל

דבר תורה לשולחן השבת
כשהתורה מזכירה בפרשתנו את מקום המקדש 
בו נעבוד את ה' היא אומרת- "המקום אשר יבחר 
ה' אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, 

לשכנו תדרשו ובאת שמה".
מדוע התורה אינה מזכירה במפורש היכן הוא 
אותו "מקום"? ומדוע היא מתחילה את הפסוק 
כפניה אלינו בלשון רבים, ומסיימת אותו בלשון 

יחיד?
הרמב"ם מסביר)ב"מורה הנבוכים"( שמיקום 
המקדש לא הוזכר במפורש בתורה כדי שלא 
יריבו ויתחרו שבטי ישראל- מי יזכה שבנחלתו 
יהיה אותו מקום. בית המקדש יבנה דווקא כשעם 
ישראל יהיה מאוחד, ללא מחלוקות ומריבות, ועל 

כן לא הוזכר במפורש היכן הוא יבנה. 
באותו האופן ניתן להסביר את המעבר בפסוק 
מלשון רבים ליחיד- התורה רומזת לנו שמה 
שיוביל אותנו אל בניין בית המקדש הוא התיקון 
לאותה שנאת חינם שהביאה לחורבנו. אם נדע 
להתאחד כאיש אחד בלב אחד- אז נזכה ל "ובאת 

שמה"- לשון יחיד.

פלפול משפחתי לשולחן שבת    
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער-

נעמה תיכננה את מסיבת יום ההולדת שלה במשך זמן רב, 
הכינה תוכנית ומשחקים, והזמינה את כל חברותיה . 

יום לפני המסיבה אמרה לה אמא: "נעמה, סבא מאד רוצה 
לבוא ולברך אותך ליום הולדתך, הוא ביקש להצטרף למסיבה". 
נעמה הרגישה שהיא עומדת לפרוץ בבכי. בזמן האחרון סבא 
מרבה לשכוח והוא מתנהג מוזר. היא חששה שהחברות יצחקו 

עליו וזה יבייש אותו ואותה. מה תענה לאמא?

הייתי נשיא הסנהדרין האחרון בתקופת הזוגות. א. 
אב בית הדין במקביל אלי היה שמאי. ב. 

רבותי היו שמעיה ואבטליון ובין תלמידי היו רבן יוחנן בן זכאי, רבן גמליאל  ג. 
ויונתן בן עוזיאל.

הייתי סובלן ונוח לבריות. אמרתי שצריך להיות מתלמדיו של אהרון- להיות  ד. 
הלל הזקןאוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.

בס"ד



7 דקות סעודת שבת

 5708
ה'תש"ח

5727
ה'תשכ"ז

5778
ה'תשע"ח

 1948
 הקמת
המדינה

1967 
 מלחמת

ששת הימים

2017 
 70 שנה
למדינה

70

 5323
ה'רמ"ח

 5657
ה'תר"ך

 5699
ה'תרצ"ט

 5707
ה'תש"ז

5260

רבי יוסף 
קארו

1500
העת

החדשה

 1897
הרצל

1939
שואה

 1947
 מלחמת

העצמאות

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

סעודה שלישית
3 דקות 4 דקות

הזוגות

1  .

התנא הלל על הגג רוצה ללמוד תורה.
2  . הלל.
3  .

בית המקדש השני.
4  .

שמעיה ואבטליון.
5  .

חצי טרפעיק.
6  .

האיש ששואל 'מי כאן הלל' שייך לסיפור אחר בתלמוד על הלל.
7  .

הפינגווין על הגג.

מנה עיקרית

מתולדותיו

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על 
השאלות הבאות:

מהו האירוע המצויר כאן?  
מי האיש ששוכב על הגג   

תחת השלג?
בתקופת איזה בית מקדש   

מצויר הציור?
מי היו מגידי השיעורים   

בבית המדרש באותו זמן?
כמה עולה הכניסה לבית   

המדרש?
מי מהמצוירים בציור שייך   

בכלל לסיפור אחר על אותה 
אישיות?

מה לא הגיוני בציור?  

איתמר בן אב"י )תרמ"ב-תש"ד, 1882-1943(

היה בנו של אליעזר בן-יהודה, מחיה השפה העברית, וזכה לכינוי "הילד 
העברי הראשון" משום שהיה הילד הראשון בארץ ישראל בתקופה 
המודרנית שלמד לדבר עברית כשפת אם. הוא נולד בשם בן-ציון, אך 
לאחר מות אמו שינה את שמו לאיתמר, כפי ששמע שרצתה לקרוא 
לו בלידתו. ילדותו של איתמר היתה קשה, משום שילדים אחרים 
בני גילו לא דיברו את שפתו. כשגדל עבד כעיתונאי, המשיך את 

מפעלו של אביו בהחייאת השפה העברית ותרם 
רבות להתפתחות העיתונות בארץ. ייסד וערך את 
העיתון "דואר היום". כמו כן עסק בפעילות ציונית, 
הצטיין כנואם ויצא לשליחויות שונות בעולם. בין 
המילים שחידש בעברית: עצמאות, מכונית, אכזבה, 
עיתונאי, ביטאון, אלחוט, מרפאה, מדינאי, מטריה, 

סיפון, משוריין, תקרית, תקדים ועוד.

היינו חמישה- יוסי בן יועזר ויוסי  א. 
בן יוחנן. יהושע בן פרחיה וניתאי 
הארבלי. יהודה בן טבאי ושמעון 
בן שטח. שמעיה ואבטליון. הלל 

ושמאי.

אחד מאיתנו היה נשיא והשני  ב. 
היה אב בית דין.

התקופה שלנו נמשכה כ 200  ג. 
שנה בזמן בית המקדש השני.

2
1

3

4

5

6

7

קינוח / מי אנחנו?

איתמר בן-אבי, 1912 
)Wikipedia(



יש לי מושג | הטמנה !
 בשבת אסור להדליק אש, ולכן כדי לאכול אוכל חם 
היו טומנים ועוטפים את סיר התבשיל מבעוד יום 
באופן שישמור על חומו. אסור להטמין את התבשיל 
בדבר שמוסיף הבל, כלומר שפולט חום מעצמו, אלא 
רק בדברים שאינם מוסיפים הבל, כמו שמיכות וכדו'. 
כיום נוהגים בדרך כלל לחמם את האוכל על הפלטה 
של שבת, אך יש להקפיד לא לעטוף אותו מכל צדדיו.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלת השבוע
ֵמֶהם ַהְּמקֹומֹות ָּבֶהם ָהָיה ַהִּמְׁשָּכן ֵמַהְּמַדֵּבר  א. 

ַוַעד ַּבִית ַהִּמְקָּדׁש?
ֵּכיַצד ִנְקַּבע ֵאיזֹו ַנֲחָלה ְיַקֵּבל ָּכל ֵׁשֶבט? ב. 

ִּמי ָצִריְך ָלנּוס ְלִעיר ִמְקָלט, ועד מתי צריך  ג. 
לגור בה ?

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 
 .talmudisraeli@medison.co.il :בשעות הצהרים

הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק 
של התלמוד הישראלי.

*בפיקוח רואה חשבון

סדר קודשים, ַמֶּסֶכת ְזָבִחים, דפים קי"ז- ק"כ

ַּדף קי"ח: ְמקֹומֹות ַהִּמְׁשָּכן ְוַהִּמְקָּדׁש

אלו ָּכל ַהְּמקֹומֹות ֶׁשָּבֶהם ָׁשְרָתה ְׁשִכיָנה, ָהֵחל ִמן ַהִּמְׁשָּכן ַּבִּמְדָּבר 
ְוָכֶלה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה. ִּבְהיֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר, ָהָיה 
ַהִּמְׁשָּכן ַקָּים ְׁשֹלִׁשים ְוֵתַׁשע ָׁשָנה ִמּתֹוְך ַאְרָּבִעים ְׁשנֹות ְׁשהּוָתם 

ַּבִּמְדָּבר, ֶׁשֲהֵרי ַהִּמְׁשָּכן הּוַקם ָׁשָנה ַאַחת ַאֲחֵרי ְיִציַאת ִמְצַרִים.

ְּכֶׁשִּנְכְנסּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֵהם ֵהִקימּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן 
ִנים, ֶׁשָּבֶהן  ַּבִּגְלָּגל, ְוהּוא ָהָיה ַקָּים ָׁשם ְּבֶמֶׁשְך ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ַהּׁשָ

ֵהם ָּכְבׁשּו ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוִחְּלקּו אֹוָתּה ֵּביֵניֶהם.

ְלַאַחר ִמֵּכן ֵהם ָּבאּו ְלִׁשיֹלה, ְוֵהִקימּו ַּבִית ֵמֲאָבִנים ּוָפְרׂשּו ָעָליו ֶאת 
ים ְוֵתַׁשע  ְיִריעֹות ַהִּמְׁשָּכן. ִמְׁשַּכן ִׁשיֹלה ָעַמד ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ִׁשּׁשִ
ָׁשָנה, ַעד ֶׁשֵּמת ֵעִלי ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול. ְּכֶׁשֵּמת ֵעִלי, ָחַרב ִמְׁשַּכן ִׁשיֹלה 
ּוָבאּו ְלנֹוב ּוָבנּו ָׁשם ִמְקָּדׁש. ְּכֶׁשֵּמת ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא ָחַרב ִמְקָּדׁש 
ֶזה ּוָבאּו ְלִגְבעֹון ּוָבנּו ָׁשם ִמְקָּדׁש. ְּבִגְבעֹון ּוְבנֹוב ַיַחד ָהָיה ַהִּמְקָּדׁש 
ים ְוֶׁשַבע ָׁשָנה. ִמִּגְבעֹון ָעְברּו ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה. ֲחִמּׁשִ

ַּדף קי"ט: ַהְחָלָטה ַעל ִּפי ּגֹוָרל

ִיְׂשָרֵאל ִמיֵדי ָהַעִּמים  ִיְׂשָרֵאל ָּכְבׁשּו ֶאת ֶאֶרץ  ְלַאַחר ֶׁשְּבֵני 
ֶׁשִהְתּגֹוְררּו ָּבּה, ִקֵּבל ָּכל ֵׁשֶבט ַנֲחָלה ְמֻיֶחֶדת ְלִהְתּגֹוֵרר ָּבּה.

ֵּכיַצד ִנְקַּבע ֵאיזֹו ַנֲחָלה ְיַקֵּבל ָּכל ֵׁשֶבט?
ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ָעַרְך ּגֹוָרל ּוְלִפיו ִנְקָּבע ַהָּדָבר.

ֵאין ֶזה ָהִעְנָין ַהָּיִחיד ֶׁשִּנְקַּבע ַעל ִּפי ּגֹוָרל. ְּבָכל יֹום ַהִּכּפּוִרים 
ַמֲעִמיִדים ְׁשֵני ְׂשִעיִרים ִלְפֵני ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול, ְוהּוא קֹוֵבַע ַעל ִּפי 
ֵחט  ִעיר ֶׁשִּיּׁשָ ִעיר ַלֲעָזאֵזל ּוִמי ִיְהֶיה ַהּׂשָ ּגֹוָרל ִמי ֵמֶהם ִיְהֶיה ַהּׂשָ
ְּכָקְרַּבן ַחָּטאת. ַּגם ֶאת ִׁשְבִעים ַהְּזֵקִנים ֶׁשִּכֲהנּו ְּכַסְנֶהְדִרין ָּבַחר 

ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ַעל ִּפי ּגֹוָרל.

ַּדף ק"כ: ָקְרַּבן עֹוף

ְּבַדף ֶזה ִמְסַּתֶּיֶמת ַמֶּסֶכת ְזָבִחים, ְּבִלּמּוד ַהַּדף ַהֵּמָאה ְוִתְׁשָעה 
ָעָׂשר, ַהַּדף ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ַהַּמֶּסֶכת.

אחד הִּדיִנים ְלַגֵּבי עֹופֹות ַהְּקֵרִבים ְלָקְרָּבן הוא זה שַהּתֹוָרה מֹוָנה 
סּוִגים ׁשֹוִנים ֶׁשל מּוִמים ֶׁשּפֹוְסִלים ָקְרָּבנֹות ְלַהְקָרָבה, ַאְך ַרִּבים 
ִמּמּוִמים ֵאּלּו ּפֹוְסִלים ַרק ְּבֵהמֹות ְלַהְקָרָבה, אּוָלם ִאם ַהּמּוִמים 

ַהָּללּו מֹוִפיִעים ֵאֶצל עֹופֹות, ֵהם ְּכֵׁשִרים ְלַהְקָרָבה.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן

ַּדף קי"ז: ִעיר ִמְקָלט

על פי דין ַהּתֹוָרה, ִּמי ֶׁשָהַרג ְּבׁשֹוֵגג ָצִריְך ָלנּוס ְלִעיר ִמְקָלט 
ְוָלֶׁשֶבת ָּבּה ַעד ְּפִטיַרת ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ֶׁשִּכֵהן ְּבָׁשָעה ֶׁשָהַרג.

רֹוֵצַח ִּבְׁשָגָגה ֶׁשַּמִּגיַע ְלִעיר ִמְקָלט ְורֹוֶאה ֶׁשְּבֵני ַהָּמקֹום ְמַכְּבִדים 
אֹותֹו, ְּכגֹון ִאם הּוא ַּתְלִמיד ָחָכם, ָצִריְך ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ַהָּמקֹום: 

ְּדעּו ָלֶכם ֶׁשֲאִני רֹוֵצַח ְוֵאיִני ָראּוי ְלָכבֹוד. 

אי ָלֵצאת ֵמִעיר ַהִּמְקָלט, ֲאִפּלּו ִאם ְצִריִכים אֹותֹו  ָהרֹוֵצַח ֵאינֹו ַרּׁשַ
ְּכֵדי ְלַהִּציל ְיהּוִדי ַאֵחר, ִּכי ַהּתֹוָרה ָּגְזָרה ֶׁשהּוא ֹלא ֵיֵצא ֵמִעיר 

ַהִּמְקָלט ְּבׁשּום ֹאֶפן.

במפגש למדנו על כך שהשכינה שרתה במקומות 
שונים לאורך הדורות, במשכן ובבית המקדש.

1. שנו את סדר האותיות כדי לזהות את המקומות 
בהם שרתה השכינה:

הליש

בון

מרדב

רה הירומה

לגלג

עגבון

2. כיתבו את המקומות לפי הסדר הנכון, מהמוקדם 
למאוחר: 

מיליםחידת  ללבב ו

➔ ➔ ➔

➔➔➔


