בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

דף לימוד

לימות השבוע
ולשולחן שבת

ּומרֹור
ַּדף ע"טָ :ק ְר ַּבן ֶּפ ַסחַ ,מ ָּצה ָ
"אין ִמ ְצוֹות ְמ ַב ְּטלֹות זֹו ֶאת זֹו"ַ .ה ֻּמ ָּשׂג נִ ְל ַמד
ישנו מושג הלכתי הנקראֵ :
ּכֹורְך ַי ַחד ַמ ָּצהְּ ,ב ַׂשר
ֵמ ַהנְ ָה ָגתֹו ֶׁשל ִה ֵּלל ַה ָּז ֵקןְּ .ב ֵליל ַה ֵּס ֶדר ָה ָיה ִה ֵּלל ַה ָּז ֵקן ֵ
אֹותם ַי ַחד.
אֹוכל ָ
ּומרֹור ְו ֵ
ָק ְר ַּבן ֶּפ ַסח ָ
ַה ִחּדּוׁש ַּב ָּד ָברֵ :יׁש ּכָ אן ָׁשֹלׁש ִמ ְצוֹות :אֲ .אכִ ילַ ת ַמ ָּצה .בֲ .אכִ ילַ ת ָק ְר ַּבן ֶּפ ַסח .ג.
ּומ ְצ ָוה ַא ַחת ֵאינָ ּה ְמ ַב ֶּט ֶלת ֶאת ַה ִּמ ְצוֹות ָה ֲא ֵחרֹותֲ ,א ִפּלּו ֶׁש ָא ַכל
ֲאכִ ילַ ת ָמרֹורִ ,
אֹותם ַי ַחד ְוֹלא ָא ַכל ָּכל ֶא ָחד ְל ַבד.
ָ

ַּדף פ'ֵ :מי ַח ָּטאת
י-מת ֶׁש ְּכ ָבר
בּוצה ֶׁשל ְט ֵמ ֵא ֵ
ְק ָ
ָע ְברּו ַּת ֲה ִליְך ָט ֳה ָרה ֶׁשל ִׁש ְב ָעה
ָי ִמ יםָ ,ע ְמ דּו ְו ִה ְמ ִּת ינּו ַל ּכ ֵֹה ן
ֶׁש ָּיבֹוא ִעם ֵמי ַח ָּטאת ֶׁשל ָּפ ָרה
יהם ִמן ַה ַּמ ִים ְּכ ֵדי
ֲא ֻד ָּמהְ ,ו ַי ֶּזה ֲע ֵל ֶ
יע ַהּכ ֵֹהן ִעם
ְל ַט ֲה ָרם .כאשר ִה ִּג ַ
ילים
לֹוחית ַה ַּמ ִיםִ ,ט ַּפת ַמ ִים ְר ִג ִ
ְצ ִ
דֹוׁשים.
נָ ְפ ָלה ְלתֹוְך ַה ַּמ ִים ַה ְּק ִ
ְּב ִמ ְק ֶרה ֶזה נֶ ְחלְ קּו ֲחכָ ִמים ְו ַר ִּבי
סֹוב ִרים ֶׁשּכָ ל
ְ
יע ֶזרֲ :חכָ ִמים
ֱאלִ ֶ
ַה ַּמ ִי ם נִ ְפ ְס לּוִ ,מ ְּפ נֵ י ֶׁש ַע ָּת ה
סּולה
ְמע ֶֹר ֶבת ָּב ֶהם ִט ַּפת ַמ ִים ֶׁש ְּפ ָ
לְ ַה ָּז ָאהְ ,וכָ ל ַה ַּמ ִים ִמ ְת ָע ְר ִבים ֵאּלּו
סּוליםְ .ו ִאּלּו
ָּב ֵאּלּוְ ,ו ָל ֵכן ֵהם ְּפ ִ
סֹובר ֶׁש ַה ַּמ ִים
יע ֶזר חֹולֵ ק ְו ֵ
ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
ֵאינָ ם ְּפסּולִ ים ֲא ָבל ָצ ִריְך ְל ַהּזֹות
ַּפ ֲע ַמ ִים ַעל ּכָ ל ָט ֵמאֶׁ ,ש ָּמא ַה ִּט ָּפה
ֶׁש ֻה ְּז ָתה ָע ָליו ַּב ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ ה,
טּוחים ֶׁש ְּל ָפחֹות
סּוליםַ ,אְך ִאם ַמ ִּזים ָע ָליו ַּפ ֲע ַמ ִיםְּ ,כ ָבר ְּב ִ
אֹותּה ִט ַּפת ַמ ִים ְּפ ִ
ָה ְי ָתה ָ
דֹוׁשים.
ַּפ ַעם ַא ַחת ֻהּזּו ָע ָליו ַמ ִים ְק ִ

"ּבּלָ ה"
ַּדף פ"אִ :
דּוע ְּב ִה ְלכֹות ַּת ֲער ֶֹבת"ֵ :יׁש ִּב ָּלה אֹו ֵאין ִּב ָּלה".
עֹוסק ְּב ִדּיּון ָי ַ
ַהתלמוד ֶ
ילהֵ ,ערּוב ֻמ ְׁש ָלםַּ .כ ֲא ֶׁשר ְׁשנֵ י ַמ ְׁש ִקים ִה ְת ָע ְרבּו ַי ַחד ,השאלה
"ּב ָּלה" ִמ ְּלׁשֹון ְּב ִל ָ
ִ
היא ַה ִאם ֵיׁש ֲח ָל ִקים ְמ ֻס ָּי ִמים ֶׁשֹּלא ִה ְת ָע ְרבּו ְל ַג ְמ ֵריְ ,ו ֵהם ֻמ ְר ָּכ ִבים ֵמ ַא ַחד
לּוטיןְ ,ו ָכל ֵח ֶלק
יח ֶׁש ֵהם ִה ְת ָע ְרבּו ַל ֲח ִ
ַה ַּמ ְׁש ִקים ִּב ְל ַבד ,אֹו ֶׁש ָּמא ָע ֵלינּו ְל ַהּנִ ַ
ַּב ַּת ֲער ֶֹבת ֻמ ְר ָּכב ִמ ְּשׁנֵ י ַה ַּמ ְׁש ִקים ַי ַחדֶ .זהּו ַה ִּדּיּון ִאם ֵ"יׁש ִּבּלָ ה אֹו ֵאין ִּבּלָ ה" -
ַה ִאם ַה ְּבלִ ילָ ה ֶׁשל ְׁשנֵ י ַה ַּמ ְׁש ִקים ֶזה ָּב ֶזה ֻמ ְׁשלֶ ֶמת אֹו ֹלא.
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סדר קדשים
מסכת זבחים ע"ט -פ"ה
פרשת פנחס
י"ח -כ"ד בתמוז ( 1-7ליולי)

מן התלמוד
סדר קדשים
מסכת זבחים ,דף ע"ט

"מאן שמעת ליה דאמר אין מצוות מבטלות
זו את זו  -הלל היא ,דתניא :אמרו על הלל הזקן
שהיה כורכן בבת אחת ואוכלן ,משום שנאמר:
על מצות ומרורים יאכלוהו"
חזותא – מראה
טעמא – טעם
הסבר :התלמוד עוסק בהנהגותיו השונות
ולדרכי קיום המצוות של התנא הלל הזקן
שהיה שותפו של שמאי להנהגת העם היהודי
בתקופה שקדמה לחורבן הבית.

מן ההיסטוריה
המלחמה במלריה
המלריה היתה מחלה קטלנית שפגעה
קשות בהתיישבות היהודית בארץ ועיכבה
את התקדמותה .בתחילה לא היה כמעט
ידע על האופן בו מתפשטת המגיפה,
וכיצד להתמודד איתה .כאשר התברר
שיש קשר בין המחלה לבין הקירבה
לביצות ,החלו המתיישבים לפעול לייבוש
הביצות .לשם כך נטעו עצי אקליפטוס
כדי ששורשיהם ישאבו את מי הביצה,
וחפרו בעבודת פרך רשתות תעלות כדי
לנקז את מי הביצה אל הנחלים .עם הזמן
התגלה שהיתושים הם המעבירים את
המחלה ,ובעקבות זאת החלו המתיישבים
להשתמש בכילות ורשתות מגן ,לנקז
מקווי מים עומדים ולהדביר את היתושים.
הצלחת המאבק במלריה היתה במידה
רבה בזכות ד"ר הלל יפה,
שפעל רבות לגיוס משאבים
ולהגברת המודעות לדרכי
ההתמודדות עם המחלה.
בית החולים בחדרה 'הלל יפה'
נקרא של שמו.
בול ישראלי משנת  1962שהונפק
לרגל הפעלת תוכנית לביעור המלריה
()Wikipedia

בס"ד

סעודת ערב שבת
 7דקות

 3דקות

מנה עיקרית

מנת פתיחה
דבר תורה לשולחן השבת

פלפול משפחתי לשולחן שבת

בפרשתנו מתארת התורה כיצד תחולק ארץ
ישראל בנחלה לשבטי ישראל:

דני בן ה  17החל בתקופה האחרונה להתנהג באופן שונה
וקיצוני .הוא החל לגדל שער ,לעשן ,לשתות אלכוהול,
ולהסתובב במקומות שונים עד השעות הקטנות של הלילה.
עם זאת הוא ממשיך ללכת לתיכון כרגיל ולהוציא ציונים
טובים .הוריו מתווכחים ביניהם כיצד להתייחס ולהגיב לשינוי
שחל אצל דני.

מצד אחד אומרת התורה כי הנחלות יחולקו
גֹורל ֵי ָח ֵלק ֶאת ָה ָא ֶרץ" .מהצד
"אְך ְּב ָ
על פי גורלַ -
שני ,ה' אומר למשה כי את הנחלות יש לחלק
"ל ַרב ַּת ְר ֶּבה נַ ֲח ָלתֹו
לפי הגודל של כל שבטָ -
ְו ַל ְמ ַעט ַּת ְמ ִעיט נַ ֲח ָלתֹו" .כיצד יתכן שכל שבט
יקבל נחלה בגודל המתאים לו אם הנחלות
יחולקו בגורל -ללא שום סיבה הגיונית?

האימא מצד שני:
טוענת

אחד:

להתרגש ,שז שאין צורך
ה
טב
בסך הכל
שלעי וחלק מ'
ה
ש
ג
עו
נות'
גי
ל
ה
התבג
יעבור .העיקר רות ,ושזה
הו
א שדני
ממשי
ך ללכת ל
ומצליח בלימודי בית הספר
ם.
להעניש אותו ו לכן אסור
ל
ה
ר
חיק
אותו,
אלא ההי
פך בדיוק.

מצד שיש לנהוג
האבא טוען ה ,להכריח
כלפיו ביד קש אסור עליו
ר ,ל
אותו להסתפ אלכוהול,
תות
לעשן ולש ש אותו אם
ואף להעני חושש מאד
א
צריך .האב ת אצל דני.
מהתדרדרו

רש"י מסביר שחלוקת הנחלות נעשתה
בצורה מיוחדת -על ידי הנשיאים של כל
שבט ובעזרת רוח הקודש .כל נשיא של שבט
היה מכניס ידו לקלפי ונוטל שני פתקים-
אחד עם שם של שבט והשני עם הגבול
שיהיה שייך לאותו שבט .רוח הקודש גרמה
לכך שהנשיא יוציא את הנחלה המתאימה
בדיוק לגודלו ולצרכיו של השבט שיצא.

ו ...מה דעתכם
על הויכוח
הזה?

כך למדנו שהמצווה החשובה של יישוב ארץ
ישראל תלויה גם בעשיה שלנו וגם ברוח
הקודש הבאה מן השמים.

קינוח  /מי אני?

מי
אני

 4דקות

א .גובהי  63מטר מעל פני הים ו 450מטר מעל ים המלח.
ב .עליי בנה המלך הורדוס מצודה וארמונות מפוארים.
ג .היהודים שמרדו ברומאים בחרו בי כמקום המסתור והמקלט שלהם.
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בס"ד

סעודת שבת

 7דקות

מנה עיקרית
התבוננו היטב בציור
וענו על השאלות הבאות:
 1מהו המקום המתואר
בציור?
 2איזה אירוע מצויר כאן?
 3מתי הוא התרחש?
 4מה היו תוצאות האירוע?
 5שאלת אתגר :מה הקשר
בין הציור לבין השלט על
העמוד?
מצדה.
מי
ח
לו
רומאי על
המצור ה
רה.
פי
1
בד.
.1
קיסריה.
ס
בשנת  73ל בחרו להתא הן את
ו
ה
ד
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32 ..2לוחמי מצדההן את מ
3
דוס בנה
4 .4הור

 4דקות

 3דקות

סעודה שלישית
מתולדותיו

מנה עיקרית

ד"ר הלל יפה (תרכ"ה-תרצ"ו)1864-1936 ,

מי אני?

ד"ר הלל יפה היה רופא המושבות בתקופת העלייה הראשונה.
יפה נולד באוקראינה ולמד רפואה בז'נבה ובפריז .בשנת תרנ"א
( )1891עלה לארץ .בשנת תרנ"ה ()1895
התמנה לנציג "חובבי ציון" בארץ ישראל,
והחל לשלב בין עבודתו כרופא לפעילות
ציבורית .הוא פעל רבות למלחמה במחלת
המלריה שעשתה שמות בקרב המתיישבים,
גייס כספים לייבוש הביצה שליד חדרה
ולמטרות נוספות ,והדריך את היישוב כדי
לעצור את התפשטות מגיפת החולירע
ב-תרס"ב ( .)1902יפה עבד בבית החולים
בחיפה ולאחר מכן ניהל את בית החולים
בזכרון יעקב.
דר הלל יפה ()Wikipedia

א .בסוף תקופת החשמונאים הייתי מושל
הגליל ואח"כ מלך יהודה כ  33שנים.

4260

ג .בניתי ערים ,מבצרים ,ארמונות ועוד
בכל רחבי הארץ.
ד .על הבנין שבניתי בהר הבית נאמר שמי
שלא ראה את הבנין הזה לא ראה דבר
נאה מימיו.
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ב .נחשבתי כשליט אכזר ששולט בכוח
הזרוע ,ולא מהסס להרוג ולחסל את
כל מתנגדיי.
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 70שנה
למדינה

בס"ד

סדר קדשים | מסכת זבחים פ"ב -פ"ה

ַּדף פ"בָ :ק ְר ַּבן ַח ָּטאת

על המפה
המרכז הרפואי הלל יפה
המרכז הרפואי הלל יפה הוא בית חולים ממשלתי
הפועל בחדרה .היוזמה להקמת בית החולים החלה
בשנת תשי"ב ( ,)1952אולם בשם עיכובים שונים
הוא נחנך רק בשנת תשי"ט ( ,)1959ונקרא על שם
הרופא הלל יפה ,כחלק ממגמה לקרוא לבתי חולים
על שמות אנשי רפואה מההיסטוריה של העם היהודי.
בתחילה נחנכה מחלקת היולדות ,לאחר מכן המחלקה
הכירורגית והמחלקה הפנימית ,ולבסוף מחלקה
אורטופדית ומחלקת עיניים .בשנות ה 70-נבנה מבנה
חדש שהחליף את הצריפים הקודמים .כמו כן נוסד
במקום בית-הספר האקדמי לסיעוד.

ימ ָתא
אֹוק ְ
דף פ״גִ :

חידת גימטריה

בעלון השבועי למדנו על מחלת המלריה .זהו את
המחלות הבאות בכך שתתרגמו אותן ממספרים
לאותיות (בגימטריה):
5 10 200 30 40
70 200 10 30 6 8

"ה ֶע ְמ ָּדה"ַּ .כ ֲא ֶׁשר
ּופרּוׁשֹו ָ
יע ַּב ַּת ְלמּוד ֵ
ּמֹופ ַ
ימ ָתא הּוא ֻמ ָּשׂג ַה ִ
אֹוק ְ
ִ
ֶי ְׁשנָ ם ְק ָׁש ִיים ַּב ֲה ָבנַ ת ִמ ְׁשנֶ ה ְמ ֻס ֶּי ֶמת ,אֹו ְס ִתירֹות ֵּבינָ ּה ְל ֵבין ִמ ְׁשנָ יֹות
ימ ָתא'
'אֹוק ְ
ִ
אֹותם ִהיא ְּב ֶא ְמ ָצעּות
ֲא ֵחרֹותַ ,א ַחת ַה ְּד ָר ִכים ִל ְפּתֹר ָ
עֹוס ֶקת ְּב ִמ ְק ֶרה ְמ ֻס ָּים ַּד ְו ָקאְ ,וֹלא
 ְּד ַה ְינּו ֶה ְס ֵּבר ְל ִפיו ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶעֹוס ִקים ַה ְּמקֹורֹות ָה ֲא ֵח ִרים.
ּדֹומים לֹוָּ ,ב ֶהם ְ
ְּב ִמ ְק ִרים ֲא ֵח ִרים ַה ִ
ְּבא ֶֹפן ֶזה נִ ְפ ַּתר ַהּק ִֹׁשי..

ַּדף פ"דְ :סגֻ ּלַ ת ַה ִּמזְ ֵּב ַח

400 70 200 90
400 8 4 100
400 80 8 300

שאלות השבוע ???

"אין ִמ ְצוֹות
א .מה פירוש הביטוי ֵ
ְמ ַב ְּטלֹות זֹו ֶאת זֹו"?
ג .מה עושים עם ָּק ְר ָּבנֹות ְּפסּולִ ים
שה ֲֹעלּו ַעל ַה ִּמזְ ֵּב ַח ְּב ָטעּות?

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

הֹוציאּו ֶאת ָּדמֹו ִמחּוץ לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָּ -פסּולּ .גַ ם
ָק ְר ַּבן ַח ָּטאת ֶׁש ִ
ָק ְר ַּבן ַח ָּטאת ֶׁש ִהכְ נִ יסּו ֶאת ָּדמֹו לַ ֵהיכָ ל ָּ -פסּולֲ .א ָבל ֶי ְׁשנֹו ֶה ְב ֵּדל
הֹוציאּו ָּדם ִמחּוץ ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ ,ונִ ְׁש ַאר
ֵּבין ְׁש ֵּתי ַה ֲה ָלכֹותִ .אם ִ
עֹוד ָּדם ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַ -ה ָּק ְר ָּבן ּכָ ֵׁשרֲ .א ָבל ִאם ִהכְ נִ יסּו ַּדם ַח ָּטאת
יכל ַ -ה ָּק ְר ָּבן ָּפסּול ֲא ִפּלּו ֶׁשּנִ ְׁש ַאר ָּב ֲע ָז ָרה עֹוד ָּדםִ .מּנַ ִין ָי ְדעּו
ַל ֵה ָ
יּובא ִמ ָּד ָמּה ֶאל א ֶֹהל
זֹאת ֲח ַז"ל? ּבספר ויקראְ :ו ָכל ַח ָּטאת ֲא ֶׁשר ָ
מֹועד ְל ַכ ֵּפר ַּבּק ֶֹדׁש ֹלא ֵת ָא ֵכל ָּב ֵאׁש ִּת ָּשׂ ֵרף"ָּ .פסּוק ֶזה ְמלַ ֵּמד
ֵ
ֶׁש ָּק ְר ַּבן ַח ָּטאת ֶׁש ָּדמֹו נִ כְ נַ ס לַ ֵהיכָ ל ָּ -פסּולַׂ .ש ְמ ֶּתם ֵלב ִל ְלׁשֹון
יּובא ִמ ָּד ָמּה"? ֲא ִפּלּו ִאם ֵח ֶלק ֵמ ַה ָּדם ֶׁשל ַה ָּק ְר ָּבן
"א ֶׁשר ָ
ַה ָּפסּוק ֲ
ּפֹוס ֶלת ֶאת ַה ָּק ְר ָּבן
ּתֹורה ָה ְי ָתה ֶ
יכל ַה ָּק ְר ָּבן ָּפסּולִ .אם ַה ָ
נִ ְכנַ ס ַל ֵה ָ
יּובא
"א ֶׁשר ָ
לֹומר ֲ
יכלָ ,ה ָיה ַה ָּפסּוק ָצ ִריְך ַ
ַרק ִאם ָּכל ָּדמֹו נִ ְכנַ ס ַל ֵה ָ
"מ ָּד ָמּה" ֲ -א ִפּלּו ֵח ֶלק ֵמ ַה ָּדם.
ָּד ָמּה" ָּ -כל ַה ָּדםִ .

יבם ְּכ ָק ְר ָּבן.
ֵיׁש ָק ְר ָּבנֹות ֶׁש ִּמ ִּסּבֹות ׁשֹונֹות נִ ְפ ְסלּו ְו ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ְק ִר ָ
יעת ַה ַח ָּמה ְוֹלא ִה ְס ִּפיקּו ִל ְזרֹק ֶאת
ְל ָמ ָׁשלָ :ק ְר ָּבן ֶׁש ָּשׁ ֲחטּו ִל ְפנֵ י ְׁש ִק ַ
הֹוציאּו אֹותֹו ִמחּוץ
יטתֹו ִ
ָּדמֹו ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ,או ָק ְר ָּבן ֶׁש ַא ֲח ֵרי ְׁש ִח ָ
בֹודה ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָז ַרק ֶאת ָּדמֹו
ָל ֲע ָז ָרה ,או ָק ְר ָּבן ֶׁש ִּמי ֶׁש ָּפסּול ַל ֲע ָ
ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַחְּ .ב ָכל ַה ִּמ ְק ִרים ַה ָּללּו ַה ָּק ְר ָּבן נִ ְפ ַסל .אולם ִאם ַה ָּק ְר ָּבנֹות
מֹור ִידים
ַה ְּפסּולִ ים ַהּלָ לּו ְּבכָ ל זֹאת ה ֲֹעלּו ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ְּב ָטעּות ֵ -אין ִ
אֹותםּ ,כִ י ַא ֲח ֵרי ֶׁש ֵהם ָעלּו ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַחַ ,ה ִּמ ְז ֵּב ַח
יבים ָ
אֹותם ֶאּלָ א ַמ ְק ִר ִ
ָ
אֹותם.
ְמ ַק ֵּדׁש ָ

ַּדף פ"הָ :ק ְר ָּבן ֶׁשה ֲֹעלָ ה לַ ִּמזְ ֵּב ַח
סֹות ִרים ֶזה ֶאת ֶזה.
ְ
אֹורה
ּתֹורה ֶׁש ִּל ְכ ָ
סּוקים ַּב ָ
ישנם ְׁשנֵ י ְּפ ִ
ְּב ָפסּוק ֶא ָחד נֶ ֱא ַמר (ויקרא ,פרק א')"ְ :ו ִה ְק ִטיר ַהּכ ֵֹהן ֶאת ַהּכֹל
יבים ֶאת ּכָ ל ַה ָּק ְר ָּבןֲ ,א ִפּלּו ֶאת ַה ֶּצ ֶמר
ַה ִּמ ְז ֵּב ָחה" ַ -מ ְׁש ָמע ֶׁש ַּמ ְק ִר ִ
ית
ְו ֶאת ַה ַּק ְרנַ ִיםְּ .ב ָפסּוק ַא ֵחר נֶ ֱא ַמר (דברים ,פרק י"ב"ְ :),ו ָע ִׂש ָ
ֹֹלתיָך ַה ָּב ָׂשר ְו ַה ָּדם ַעל ִמ ְז ַּבח ה'" ַ -מ ְׁש ָמע ֶׁש ַרק ַה ָּב ָׂשר ְו ַה ָּדם
ע ֶ
ְק ֵר ִבים ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח.
עֹוסק ְּב ִמ ְק ֶרה ַא ֵחרַ .ה ָּפסּוק ָה ִראׁשֹון
ֲח ַז"ל ִה ְס ִּבירּו ֶׁש ָּכל ָּפסּוק ֵ
עֹוסק ְּב ִמ ְק ֶרה ֶׁשה ֲֹעלּו לַ ִּמ ְז ֵּב ַח ָק ְר ָּבן ָׁשחּוט ָׁשלֵ םּ ,כְ ֶׁש ֲע ַד ִין ְמ ֻח ָּב ִרים
ֵ
יאים ֵמ ַה ָּק ְר ָּבן
מֹוצ ִ
ִ
נֹוס ִפים ֶׁש ָּת ִמיד
ֵא ָליו ַק ְרנַ ִיםֶ ,צ ֶמרַ ,ו ֲח ָל ִקים ָ
יטתֹו ִל ְפנֵ י ֶׁש ַּמ ֲע ִלים אֹותֹו ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַחִ .אם ֶה ֱעלּו אֹותֹו
ַא ֲח ֵרי ְׁש ִח ָ
הֹור ָידם ִמן ַה ִּמ ְז ֵּב ַחַ .ה ָּפסּוק ַה ֵּשׁנִ י
ָּכְך ַ -י ְק ִריבּו אֹותֹו ָּכְך ְו ֵאין ְל ִ
עֹוסק ְּב ִמ ְק ֶרה ֶׁשה ֲֹעלּו ַל ִּמ ְז ֵּב ַח ַק ְרנַ ִים ְּתלּוׁשֹות ְו ֶצ ֶמר ָּגזּוז ֶ -את
ֵ
יבים ַרק ֶאת ַה ָּב ָׂשר ְו ֶאת ַה ָּדם.
ּומ ְק ִר ִ
הֹורידַ ,
ֵא ֶּלה ֵיׁש ְל ִ

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

