בס"ד

סדר קדשים | מסכת מנחות נ"ח -ס"ד
שבת פר' נח | כ"ח בתשרי -ד' בחשון ( 7-13לאוקטובר)

יּכּורים
ַּדף נ"חּ :גֹוזָ לֹות ִעם ַה ִּב ִ
יּכּורים" ִמ ְּלׁשֹון ְּבכֹורֵ .א ֶּלה ַה ֵּפרֹות ָה ִראׁשֹונִ ים,
"ּב ִ
ִ
הֹולְך ָא ָדם ְּב ַפ ְר ֵּדסֹוְ ,ו ִהּנֵ ה הּוא ַמ ְב ִחין ֶׁש ֵּבין
כֹוריםֵ .
ַה ְּב ִ
קֹוׁשר ַעל
ֵ
נֹוטל חּוט,
ֲע ֵלי ָה ֵעץ ַמ ְת ִחיל ְל ַב ְצ ֵּבץ ְּפ ִריֵ .
יּכּורים"ְּ .כ ֶׁש ַה ְּפ ִרי ָּג ַדל ְו ָה ָיה
"זה ִי ְה ֶיה ִּב ִ
אֹומרֶ :
ַה ְּפ ִרי ְו ֵ
ילהָ ,ק ְטפּו אֹותֹוִ ,הּנִ יחּוהּו ִּב ְכ ִלי ְו ֶה ֱעלּו
ָראּוי ַל ֲא ִכ ָ
יּכּורים נָ ֲהגּו
יאי ַה ִּב ִ
ירּוׁש ַל ִים ַלּכ ֲֹהנִ יםְ .מ ִב ֵ
ָ
אֹותֹו ִל
ּגֹוזלֹות ַעל ַס ֵּלי ַה ֵּפרֹותְּ ,כ ֵדי ְל ַיּפֹות ֶאת ַה ֵּפרֹות
יח ָ
ְל ַהּנִ ַ
גֹוזלֹות
ּול ַה ְראֹות ֶאת ַה ֶּשׁ ַפע ֶׁשה' נָ ַתן ָל ֶהםֶ .מה ָעׂשּו ְּב ָ
ְ
נֹוס ִפים ָהיּו
ּגֹוזלֹות ָ
עֹולהָ .
אֹותם ְל ָק ְר ַּבן ָ
ֵאּלּו? ִה ְק ִריבּו ָ
יהםְּ ,כ ַמ ָּתנָ ה ַלּכ ֲֹהנִ ים.
נֹוׂש ִאים ִּב ֵיד ֶ
יּכּורים ְ
יאי ַה ִּב ִ
ְמ ִב ֵ

ַּדף נ"טֶׁ :ש ֶמן ַעל ַה ִּמנְ ָחה
ּדּוע? ִּכי ַה ֶּשׁ ֶמן
חֹוטא ַעל ֲע ֵב ָרה ֶׁש ָע ַברֵ ,אין ַהּכ ֵֹהן ָׂשם ֶׁש ֶמןַ .מ ַ
ַעל ִמנְ ָחה ֶׁש ֵּמ ִביא ֵ
רֹוצה ֶׁש ִּמנְ ָחה ֶׁש ָּב ָאה ִּב ְג ַלל ֲע ֵב ָרה
ּתֹורה ֵאינָ ּה ָ
הּוּד ֶרתְ ,ו ַה ָ
עֹוׂשה ֶאת ַה ִּמנְ ָחה ִל ְמ ֶ
ֶ
הּוּד ֶרת.
ִּת ְה ֶיה ְמ ֶ
יּפת ֶׁש ֶמן ַא ַחת
ּוב ֵכןֲ ,א ִפיּלּו ִט ַ
יּפת ֶׁש ֶמן? ְ
יה ִט ַ
ַמה ִּדינָ ּה ֶׁשל ַה ִּמנְ ָחה ֶׁש ַהּכ ֵֹהן ָי ַצק ָע ֶל ָ
יה ֶׁש ֶמן" ֲ -א ִפיּלּו ִאם הּוא
אֹומ ֶרת "ֹלא ָי ִׂשים ָע ֶל ָ
ּתֹורה ֶ
ּפֹוס ֶלת ֶאת ָּכל ַה ִּמנְ ָחהִּ ,כי ַה ָ
ֶ
ּפֹוסל
סּוּים ֶׁשּבֹו ַה ֶּשׁ ֶמן ֵאינֹו ֵ
סּולהֲ .א ָבלֶ ,י ְׁשנֹו ִמ ְק ֶרה ְמ ָ
יּפה ַא ַחתַ ,ה ִּמנְ ָחה ְּפ ָ
ָׂשם ִט ָ
יכה ִמן ַה ִּמנְ ָחה ֶׁש ֵאינָ ּה ְּב ִׁשיעּור ַּכ ַּז ִית.
ֶאת ַה ִּמנְ ָחהַּ ,כ ֲא ֶׁשר ַה ֶּשׁ ֶמן הּוּנַ ח ַעל ֲח ִת ָ

ַּדף ס'ִ :מנְ ָחה ֶׁשל נֹוכְ ִרי
נֹוכ ִרי ֵה ִביא ִמנְ ָחה ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ְל ִפי ַא ַחת ַה ֵּדעֹות ַּב ִּמ ְׁשנָ ה ַהּנִ ְל ֶמ ֶדת ְּב ַדף ֶזה ִאם ְ
ּמּובאת ַעל
אֹותּהֲ .א ָבלֵ ,יׁש ֶה ְב ֵּדל ֵּבין ִמנְ ָחה ַה ֵ
יבים ָ
ּומ ְק ִר ִ
אֹותּה ַ
ְמ ַק ְּב ִלים ִמ ֶּמּנּו ָ
ּמּובאת ַעל ְי ֵדי ִי ְׂש ָר ֵאל,
נֹוכ ִריִ :מנְ ָחה ַה ֵ
ּמּובאת ַעל ְי ֵדי ְ
הּודי ְל ֵבין ִמנְ ָחה ַה ֵ
ְי ֵדי ְי ִ
אֹוכ ִלים
ּומ ְק ִטיר אֹותֹו ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַחְ ,ו ֶאת ֶי ֶתר ַה ִּמנְ ָחה ְ
קֹומץ ַ
לֹוק ַח ִמ ֶּמּנָ ה ֶ
ַהּכ ֵֹהן ֵ
עֹולה ָּכ ִליל ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַחְ ,ו ֵאין ַהּכ ֲֹהנִ ים
נֹוכ ִרי ָ
ּמּובאת ַעל ְי ֵדי ְ
ַהּכ ֲֹהנִ יםַ ,אְך ִמנְ ָחה ַה ֵ
ּמּובא ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
אּומהִּ .דין ֶזה ַק ָּים ַּגם ְּב ָק ְר ַּבן ְׁש ָל ִמים ֶׁש ָ
אֹוכ ִלים ִמ ֶּמּנָ ה ְמ ָ
ְ
אֹוכ ִלים ֶאת ְּב ַׂשר
ְ
עֹולהַ .הּכ ֲֹהנִ ים ֵאינָ ם
ָ
יבים אֹותֹו ְל ָק ְר ַּבן
נֹוכ ִריַ :מ ְק ִר ִ
ַעל ְי ֵדי ְ
יבים ֶאת ָּכל ַה ָּק ְר ָּבן ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח.
ַה ָּק ְר ָּבן ֶא ָּלא ַמ ְק ִר ִ

נּופה"
"ּת ָ
ַּדף ס"אְ :
ַא ַחת ֵמ ֲעבֹודֹות ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶׁש ַהּכ ֲֹהנִ ים ָע ְסקּו ָּב ֶהם ָה ְי ָתה
נּופה"ַ .ה ִּמ ְׁשנָ ה ַהּנִ ְל ֶמ ֶדת ְּב ַדף ֶזה מֹונָ ה ָק ְר ָּבנֹות
"ּת ָ
ְ
אֹותםֵּ ,בין
יבים ָ
ֶׁש ָּצ ִריְך ַהּכ ֵֹהן ְל ָהנִ יףִ ,ל ְפנֵ י ֶׁש ַּמ ְק ִר ִ
ּוׁשנֵ י ִכ ְב ֵׂשי
"ׁש ֵּתי ַה ֶּל ֶחם ְ
ַה ֶּי ֶתר מֹונָ ה ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶאת ְ
יח
אֹותם ַי ַחד? הּוא ִהּנִ ַ
ֲע ֶצ ֶרת"ֵ .איְך ָה ָיה ַהּכ ֵֹהן ֵמנִ יף ָ
עֹודם ַח ִּייםִ ,ה ְכנִ יס ֶאת
ֶאת ַה ְּל ָח ִמים ַעל ַה ְּכ ָב ִׂשיםְּ ,ב ָ
ּול ַמ ָּטה.
חֹורהְ ,ל ַמ ְע ָלה ְ
ימה ְו ָא ָ
אֹותם ָּב ֲא ִוירָ ,ק ִד ָ
ְׁש ֵּתי ָי ָדיו ַּת ַחת ַה ְּכ ָב ִׂשים ְו ֵהנִ יף ָ

גיליון 260

מן התלמוד
סדר קדשים
מסכת ְמנָ חֹות ,דף ס"ב

"רב אחא בר יעקב ממטי ליה ומייתי
ליה ומחוי הכי ,ואמר :גירא בעינא
דשטנא .ולאו מילתא היא ,משום דאתי
לאתגרויי ביה".
מחוי – מסמן
גירא – חץ
הסבר :רב אחא בר יעקב היה מנענע את הלולב
הלוך ושוב ,ואומר" :חץ בעיני השטן" .אולם
התלמוד אומר שלא ראוי לומר כך ,כדי שלא
יבוא השטן להתגרות בו.

מתולדותיו
משה ינוקא
(תרצ"ב-תשס"ג )1932-2003
היה מראשוני המפקדים בחטיבת
הצנחנים .הוא נולד בירושלים ,הצטרף
לפלמ"ח בגיל  16והשתתף בקרב
הקסטל ,ולאחר מכן צורף לחטיבת הנגב
ולחם במלחמת העצמאות .בשנת תשי"ב
( )1952התגייס לצבא הקבע ושירת
כמדריך בבית הספר לקצינים ,ולאחר
מכן הצטרף ליחידה  101של אריאל שרון,
בה שירת כסמ"פ וקצין מבצעים .הוא
השתתף בתכנון ובביצוע מרבית פעולות
התגמול ,כגון :מבצע חץ שחור ,מבצע
אלקיים ,מבצע אגד ,מבצע הר געש
ומבצע כנרת .כמו כן ,השתתף בקרב
המ ְת ֶלה שבו פיקד על הפלוגה לאחר
ִ
פציעתו של המפקד.

בס"ד

א

חברות

 7דקות

 3דקות

דבר תורה

מתפלפלים

התיבה שבנה נוח במשך  120שנה הייתה
עצומה .אורכה היה כמעט כשל חצי
נושאת מטוסים בת ימינו וגם שאר ממדיה
היו אדירים.

לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

מקשה על כך הרמב"ן :מדוע נוח טרח
לבנות תיבה כה גדולה? הרי הוא ידע שבלי
נס משמים ,גם לתיבה כה גדולה לא יוכלו
להיכנס כל סוגי החיות שבעולם עם כל
האוכל והציוד הנדרש? אז מדוע לטרוח
כ"כ הרבה אם בלאו הכי יזדקק לנס?
עונה על כך הרמב"ן" :עשו אותה גדולה,
למעט בנס ,כי כן הדרך בכל הניסים
שבתורה...לעשות מה שביד אדם לעשות,
והשאר יהיה בידי שמים".

דני תמיד חלם לשרת ביחידה קרבית .לקראת גיוסו לצה"ל
דני קיבל זימון לבדיקות רפואיות .לשמחתו ,הרופאים לא גילו
בבדיקות שהוא סובל מבעיה רפואית שעלולה לפגוע בו בזמן
מאמץ גופני מוגבר .הוריו מתלבטים עכשיו מאוד האם לדווח על
הבעיה הרפואית שלו לצבא.

אחד:

אם מצד שני:
הם ידוו

מצד חלילה הוא
הם דואגים ש לך שירותו
ה
עלול להיפגע במ אמץ ,עקב
תוצאה ממ
הצבאי כ
לא יסלחו
ם
המצב שלו ,ואז ה דיווחו על
ל כך שלא
ע
לעצמם בעיה שלו.
ה

חו לצבא
הם יהרסו
של דני ל את חלומו
שר
קרבית והו ת ביחידה
א
ל
יסלח לה עולם לא
ם
ע
ל
כך.

ו...מה
דעתכם?

הרמב"ן מלמד כאן כלל חשוב :הקב"ה
תמיד חפץ במעשיו של האדם .גם במקום
בו בוודאות יש צורך בנס ,על האדם
לעשות מה שביכולתו כדי להיות שותף
בבניין העולם ותיקונו.

 4דקות

| מי אני?
א .יצאתי ב 9.1.68-מאנגליה לישראל ,כשעל
סיפוני  69אנשי צוות.

מי
אני

ב .הקשר האחרון איתי התקבל ב24.1.68-
ממקום ליד האי כרתים.
ג .ב 28.5.99-התגלו שרידים שלי באמצע הדרך
בין כרתים לחיפה ,על קרקעית הים בעומק
 2,950מטר.
צוללת דקר
ה

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:
 1מי זו הצוללת הזו?
 2מה הסיפור שלה?
 3מהיכן היא יצאה ולאן
היו פניה מועדות?
 4כמה אנשים היו עליה?
הצוללת דקר.
ים התיכון.
 1 .1הצוללת נעלמה וטבעה בבדרכה לארץ
2
אה מאנגליה
3 .2הצוללת יצ
.3
שראל.
י 69אנשי צוות.
4 .4

 3דקות

 4דקות

| מי אני?

| מן ההסטוריה
מבצע חץ שחור ,המכונה גם פעולת עזה ,נערך באדר תשט"ו (פברואר-מרץ
 )1955ברצועת עזה שהייתה אז בשליטת מצרים .ההחלטה על המבצע
התקבלה בעקבות סדרת פיגועים שנעשו על ידי מסתננים מהרצועה,
שבשיאה נרצח יהודי ברחובות .מטרת המבצע הייתה לחדור למחנה צבאי
ליד עזה ולחבל במתקניו ,וכן לפוצץ את מכון המים ואת תחנת הרכבת.
במבצע השתתפו חמישה כוחות צנחנים בפיקודם של סעדיה אלקיים,
משה ינוקא ,דני מט ,מוטה גור ואברהם חלווה .זו הייתה פעולת התגמול
הגדולה הראשונה של
צה"ל ,והיא התרחבה
מעבר למתוכנן .במהלך
הפעולה נהרגו 37
חיילים מצרים ושמונה
חיילים יהודים.

ב .ב 1951-התגייסתי לחיל הים,
סיימתי קורס חובלים ,שירתי
בצוללות והגעתי לדרגת רב
סרן.
ג .ב 1965-יצאתי לאנגליה
לפקח על השיפוצים בצוללת
דקר ,ובסיומם התמניתי
למפקד הצוללת.
עקב רענן
רב סרן י

מבצע חץ שחור

א .נולדתי בווינה-אוסטריה
ב 1934-ובגיל  5עליתי ארצה
עם הוריי לבת-ים.

מבצע חץ שחור ()Wikipedia

4260

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

1500

רבי יוסף
קארו

1897

1939

5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח

5727
ה'תשכ"ז

התשכ"ט

5778
ה'תשע"ח
70

510

ימי הביניים
תקופת הראשונים

הרמב"ם
1492
גירוש ספרד

העת
החדשה

הרצל
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בס"ד

חידת ב ל ב ו ל מילים

סדר קודשיםַ ,מ ֶּס כֶ ת ְמ נָ חֹות ,דפים ס"ב -ס"ד

שנו את סדר האותיות כדי לזהות את שמות האישים
שמוזכרים בעלון:
אנניח נב אניכחי

ַּדף ס"בַ :ר ִּבי ֲחנִ ינָ א ֶּבן ֲחכִ ינַ אי
רּוחנִ י,
חּור ַּבן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ֵּשׁנִ יָ ,ה ְפ ָכה ָה ִעיר ַי ְבנֶ ה ְל ֶמ ְר ָּכז ָ
ַא ֲח ֵרי ְ
הּוקם
יֹוחנָ ן ֶּבן ַז ַּכאיֵּ .בית ַה ִּדין ַה ָּגדֹול ָי ַׁשב ָּבּהַ ,
ַּב ֲע ָמלֹו ָה ַרב ֶׁשל ַר ָּבן ָ
ָּבּה ֵּבית ִמ ְד ָרׁש ּגָ דֹול לַ ֲחכָ ִמים ַר ִּבים ְו ַתלְ ִמ ִידים ֶׁשּלָ ְמדּו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש
יבת ַי ְבנֶ ה
יׁש ַ
בּורה ִּב ִ
דֹולי ַהּדֹור ַה ָּבאֵּ .בין ְצ ִע ֵירי ַה ֲח ָ
ָצ ְמחּו ְו ָהיּו ִל ְג ֵ
מּוב ִאים ְּב ַדף ֶזה,
קּופהָ ,ה ָיה ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ֶּבן ֲחכִ ינַ איֶׁ ,ש ְּד ָב ָריו ָ
אֹותּה ְּת ָ
ְּב ָ
יבאַ ,י ַחד ִעם ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
ּמּוב ָה ִקים ֶׁשל ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ֶׁש ָה ָיה ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו ַה ְ
ּתֹורה ִּב ְבנֵ י ְּב ַרק
יֹוחאיְׁ .שלֹוׁש ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה ְרצּופֹות הּוא ָל ַמד ָ
ַּבר ָ
יעים ַמ ֲא ָמ ִרים ַר ִּבים
מֹופ ִ
ּוב ִּמ ְד ָר ִׁשים ִ
ּוב ַּת ְלמּוד ַ
יבאַ ,
ִמ ִּפי ַר ִּבי ֲע ִק ָ
סּוּפר ַעל ִצ ְדקּותֹוֶׁ ,שרֹוב ָי ָמיו
ּוב ַא ָּג ָדהַּ .ב ִּמ ְד ָרׁש ְמ ָ
ִּב ְׁשמֹו ַּב ֲה ָל ָכה ְ
ָי ַׁשב ְּב ַת ֲענִ יתִ ,מ ִּגיל ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה ְו ַעד ֱהיֹותֹו ֶּבן ִּת ְׁש ִעים ְו ָח ֵמׁש.

בקיע נרען
השם אקוני
דין מט
הפחית

קֹודׁש
ַּדף ס"גְ :ק ִצ ָירה ְּבלֵ יל ַׁש ַּבת ֶ
!

יש לי מושג | "מי שברך"

"מי שברך" הוא נוסח תפילה קצרה בו מברכים אדם
או קבוצה מסוימת .הנוסח הנפוץ ביותר הוא ברכה
לעולה לתורה ,וכן ישנם נוסחי ברכה לחולים ,ליולדת,
לתינוקות שנולדו ,לחיילי צה"ל ועוד.

שאלות השבוע ???
נּופה" בבית המקדש
ה"ּת ָ
א .מהי עבודת ְ
וכיצד היו מקיימים אותה?

ּקּוּפה
ב .כיצד קראו לָ ָא ָדם ֶׁש ָהיָ ה ְממּוּנֶ ה ַעל ַה ָ
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש?
יּכּורים?
ג .כיצד היו מקיימים את מצוות ַה ִּב ִ
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

עֹוס ֶקת
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ַּב ֶּפ ֶרק ֶ
אֹומ ֶרת ֶׁש ַּפ ַעם
ִּב ְק ִצ ָירה ְּב ַׁש ָּבתְ ,ו ֶ
ְּב ַכ ָּמה ָׁשנִ ים ָה ְי ָתה ִמ ְצ ָוה ִל ְקצֹור
עֹומר ְק ֵר ָבה
יצד? ִמנְ ַחת ָה ֶ
ְּב ַׁש ָּבתּ .כֵ ַ
יסןַ ,הּיֹום ַה ֵּשׁנִ י ֶׁשל
ְּביֹום ט"ז ְּבנִ ָ
אֹותּה ִמן
ָ
יאים
ַחג ַה ֶּפ ַסחְ .מ ִב ִ
אֹותּה ַּבּלַ ְילָ ה ָה ַא ֲחרֹון לִ ְפנֵ י ַה ַה ְק ָר ָבה .לְ ִפיכָ ְך
ּומ ְצ ָוה לִ ְקצֹור ָ
עֹורים ִ
ַה ְּשׂ ִ
עֹורים ְּב ֵליל
ִאם ַהּיֹום ַה ֵּשׁנִ י ֶׁשל ַחג ַה ֶּפ ַסח ָחל ְּב ַׁש ָּבתָ ,ק ְצרּו ֶאת ַה ְּשׂ ִ
ׁשֹואל ֶאת
ֵ
אכּתֹו הּוא ָה ָיה
עֹוׂשה ֶאת ְמ ַל ְ
ּקֹוצר ֶ
ַׁש ָּבתִ .ל ְפנֵ י ֶׁש ָה ָיה ַה ֵ
ָּכל ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָע ְמדּו ְס ִביבֹוְּ :כ ָבר ָׁש ְק ָעה ַה ֶּשׁ ֶמׁש? ְו ֵהם ֱה ִׁשיבּוהּו
נֹוספֹות ְל ַג ֵּבי
אֹותם ְׁש ֵאלֹות ָ
ׁשֹואל ָ
ֵ
ֵּכןָּ .כְך ָׁשלֹוׁש ְּפ ָע ִמיםְ .ו ֵכן ָה ָיה
ַה ְּק ִצ ָירהַ ,עד ֶׁש ֵהם נָ ְתנּו לֹו ִאיּשּׁור ִל ְקצֹור.

"ּפ ַת ְחיָ ה"
ַּדף ס"דְ :
ּקּוּפה ֶׁשל ַה ַח ָּי ִבים
יּוחד ְממּוּנֶ ה ַעל ַה ָ
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ָיה ָא ָדם ְמ ָ
ְּב ָק ְר ְּבנֹות ָהעֹוףֵ .מ ַא ַחר ֶׁש ִה ְלכֹות ָק ְר ְּבנֹות ָהעֹוף ְסבּוכֹות ְו ַרּבֹות,
ּקּוּפה
ִמיּנּו ָח ָכם ָּגדֹול ַה ָּב ִקי ַּב ֲה ָלכֹות ֵאּלּו .לָ ָא ָדם ֶׁש ָה ָיה ְממּוּנֶ ה ַעל ַה ָ
ּפּורים
הּודיְ .ל ַא ַחר נֵ ס ִ
"ּפ ַת ְח ָיה"ִ .מי ָה ָיה ְּפ ַת ְח ָיה? ָמ ְר ְּד ַכי ַה ְּי ִ
ָק ְראּו ְ
הּוא ָע ָלה ְל ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ַּב ֲע ִל ַּית ֶע ְז ָרא ְו ִה ְׁש ַּת ֵּתף ְּב ִבנְ ַין ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
"ּפ ַת ְח ָיה"? ִּכי הּוא ֵה ִבין ִׁש ְב ִעים ָׂשפֹות,
ּדּוע הּוא נִ ְק ָרא ְ
ּומ ַ
ַה ֵּשׁנִ יַ .
ּופ ְענַ ח ַמ ְׁש ָמעּוּיֹות ָלׁשֹון ׁשֹונֹות.
ּוּפ ַתר ִ
יּבּוׁשי ָׂשפֹות ָ
ִה ְב ִחין ְּב ִׁש ֵ
ּצֹורת ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאלְ ,וֹלא
יס ָּדאַּ :פ ַעם ַא ַחת ָה ְי ָתה ַּב ֶ
ָא ַמר ַרב ִח ְ
יּלם,
עֹומרָ .ע ַמד ָא ָדם ִא ֵ
עֹורים ְל ָק ְר ַּבן ָה ֶ
יכן ֶא ְפ ָׁשר ִל ְקצֹר ְׂש ִ
ָי ְדעּו ֵה ָ
יח ֶאת ָידֹו ָה ַא ַחת ַעל ּגַ ג ַּב ִית ְו ֶאת ָידֹו ַה ְּשׁנִ ָּיה ַעל ְצ ִריףֲ ,א ָבל
ִהּנִ ַ
ִאיׁש ֹלא ֵה ִבין ַמה ַּכּוָנָ תֹוֱ .ה ִביאּוהּו
ִל ְפנֵ י ָמ ְר ְּד ַכיְ ,והּוא ָׁש ַאל ִמ ָּיד ֶאת
ָה ֲאנָ ִׁשיםַ :ה ִאם ֵיׁש ָמקֹום ֶׁשּנִ ְק ָרא
יפין ַּגּגֹות"?
"צ ִר ִ
יפין" אֹו ְ
"ּגּגֹות ְצ ִר ִ
ַ
ִה ְת ָּב ֵרר ֶׁש ָא ֵכן ֵיׁש ָמקֹום ֶׁשּנִ ְק ָרא
עֹורים.
יפין" ּובֹו ָּג ְדלּו ְׂש ִ
"ּגּגֹות ְצ ִר ִ
ַ

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