בס"ד

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ַּדף י"ב -י"ח
שבת פר' ויגש | א' -ז' בטבת ( 9-15לדצמבר)

מּומ ִחים ֵהם"
יטה ְ
ַּדף י"ב" :רֹוב ְמצּויִ ים ֵא ֶצל ְׁש ִח ָ
יּקׁש ִמ ִׁשּ ְמעֹון
אּובן ִּב ֵ
ְר ֵ
ֲח ֵב ר ֹו ַּ :ג ׁש ְל ל ּו ל
ּוׁש ַח ט
ְ
גֹול ים
ִ
ַה ַּת ְר נְ
ְּב ַב ָּק ָׁשה ָח ֵמׁש ַּת ְרנְ גֹולֹות.
ְל ַא ַח ר ְׁש ָע ַת ִי ם ָה ַל ְך
גֹולים
אּובן ְללּול ַה ַּת ְרנְ ִ
ְר ֵ
ּומ ָצא ָח ֵמׁש ַּת ְרנְ גֹולֹות
ָ
ְׁשחּוטֹות ְל ַיד ַהּלּולֶ .את
ִׁש ְמעֹון הּוא ֹלא ָר ָאה,
טּוח ֶׁש ָא ֵכן
ְוֹלא ָה ָיה ָּב ַ
ִׁש ְמעֹון הּוא ֶזה ֶׁש ָׁשּ ַחט,
מּוּתר לֹו ֶל ֱאכֹול ֶאת ַה ַּת ְרנְ גֹולֹות?
ְו ָל ֵכן ָׁש ַאל ֶאת ַע ְצמֹו ַה ִאם ָ
עֹוׂשה
ֶ
יח
"אין ֲח ָז ָקה ָׁש ִל ַ
קֹוב ַעֵ :
ָה ַרב ָא ַמר לֹוֵ :יׁש ְּכ ָלל ְּב ִדינֵ י ְׁש ִליחּוּיֹות ֶׁש ֵ
הּוּט ָלה
יח ָע ָׂשה ֶאת ַה ְּשׁ ִליחּות ֶׁש ְ
ְׁש ִליחּותֹו" ִ -אי ֶא ְפ ָׁשר ִל ְסמֹוְך ַעל ָּכְך ֶׁש ַה ָּשׁ ִל ַ
מּוּתר ְלָך ֶל ֱאכֹול ֶאת ַה ַּת ְרנְ גֹולֹות ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֲח ַז"ל ָק ְבעּו" :רֹוב
ָע ָליוַ .אף ַעל ִּפי ֵכן ָ
יטהֵ ,הם
עֹוס ִקים ִּב ְׁש ִח ָ
מּומ ִחים ֵהם"  -רֹוב ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ְ
יטה ְ
צּויים ֵא ֶצל ְׁש ִח ָ
ְמ ִ
טּוחים ֶׁש ִׁשּ ְמעֹון ָׁש ַחט ֶאת
יטהְ ,ו ָל ֵכן ֲא ִפיּלּו ֶׁש ֵאינֶ ּנּו ְּב ִ
מּומ ִחים ְּב ִה ְלכֹות ְׁש ִח ָ
ְ
מּומ ֶחה ְי ֵרא
ְ
אֹותם הּוא
ָ
טּוחים ֶׁש ִּמי ֶׁש ָּשׁ ַחט
כֹולים ִל ְהיֹות ְּב ִ
ָהעֹופֹותָ ,אנּו ְי ִ
יטתֹו.
ָׁש ַמ ִים ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר ִל ְסמֹוְך ַעל ְׁש ִח ָ

ֹׁוחט
ַּדף י"גְ :ר ִאּיַ ת ַהּש ֵ
ֹׁוחט ִי ְר ֶאה
רֹוציםַּ ,בּיֹום אֹו ַּב ַּל ְי ָלהֲ ,א ָבל ָצ ִריְך ֶׁש ַהּש ֵ
ֶא ְפ ָׁשר ִל ְׁשחֹוט ְּב ָכל ְז ַמן ֶׁש ִ
בּוקה  -אֹור ָח ָזק.
עֹוׂשהְ ,ו ָל ֵכן ֵיׁש ִל ְׁשחֹוט ְלאֹור ֲא ָ
ֶ
ַמה הּוא
ּוב ָכל זֹאתִ ,אם
יׁשת ַה ֲה ָל ָכהְ ,
ֹׁוחט ִל ְראֹות ִאם הּוא ָׁש ַחט ַמ ְס ִּפיק ִּכ ְד ִר ַ
ַעל ַהּש ֵ
יטתֹו ְּכ ֵׁש ָרהִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַא ַחר ָּכְך ְלאֹור יֹום ֶא ְפ ָׁשר ִל ְבּדֹוק
ָא ָדם ָׁש ַחט ַּב ַּל ְי ָלה ְׁש ִח ָ
ִאם ַה ְּב ֵה ָמה נִ ְׁש ֲח ָטה ַּכ ִּדין.

יטה ְּב ַׁש ָּבת
ַּדף י"דְׁ :ש ִח ָ
טּוח ֶׁשּיֹום ִׁשי ִּשׁי
קֹודׁשְּ ,בעֹודֹו ָּב ַ
גֹולת ְּביֹום ַׁש ַּבת ֶ
ׁשֹוחט ָׁש ַחט ְּב ָטעּות ַּת ְרנְ ֶ
ֵ
גֹולתֶׁ ,ש ֲה ֵרי ִהיא נִ ְׁש ֲח ָטה ְּב ַׁש ָּבת?
ַהּיֹוםַ .מה ִּדינָ ּה ֶׁשל ַה ַּת ְרנְ ֶ
ֹׁוחט ְּב ֵמ ִזיד
גֹולת ְּכ ֵׁש ָרהַ ,אְך ִמי ֶׁשּש ֵ
ׁשֹוגגַ ,ה ַּת ְרנְ ֶ
יטה ַהּזּו ָה ְי ָתה ְּב ֵ
ֵמ ַא ַחר ֶׁש ַה ְׁשּ ִח ָ
סּולה.
יטתֹו ְּפ ָ
ּומ ַח ֵּלל ַׁש ָּבת ְׁ -ש ִח ָ
סּולהִּ ,כי הּוא ְמ ַח ֵּלל ַׁש ָּבתְ ,
יטתֹו ְּפ ָ
ְּב ַׁש ָּבת ְׁ -ש ִח ָ

יטה
ַּדף ט"וֲ :ע ֵק ַדת יִ ְצ ָחק וְ ִהלְ כֹות ְׁש ִח ָ
יטה ַהּנִ לְ ָמד ֵמ ֲע ֵק ַדת ִי ְצ ָחק.
ֵיׁש לִ יּמּוד ִהלְ כָ ִתי ְּב ִדינֵ י ְׁש ִח ָ
חּוּב ֶרת ַל ַּק ְר ַקע.
לֹומ ִדים ֶׁש ֵאין ִל ְׁשחֹוט ְּב ַס ִּכין ַה ְמ ֶ
ִמ ַּמ ֲע ֵׂשה ֲע ֵק ַדת ִי ְצ ָחק ָאנּו ְ
ֶׁש ֲה ֵרי ַעל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו נֶ ֱא ַמר"ַ :ו ִּי ַּקח ֶאת ַה ַּמ ֲא ֶכ ֶלת ִל ְׁשחֹט ֶאת ִי ְצ ָחק ְּבנֹו"ִ .אי
לֹומ ִדים ֶׁש ָאסּור ִל ְׁשחֹוט ְּב ַס ִּכין
ּומ ָּכאן ְ
חּוּבר ַל ַּק ְר ַקעִ ,
ֶא ְפ ָׁשר ָל ַק ַחת ָּד ָבר ֶׁש ְּמ ָ
חּוּב ֶרת ַל ַּק ְר ַקע.
ַה ְמ ֶ
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מן התלמוד
סדר קדשים
ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ יןַּ ,דף ט"ו

"אמר רב פפא :פעמים שהשוחט מותר,
כגון שהיה לו חולה מבעוד יום ,מבשל
אסור ,כגון שקצץ לו דלעת"
קרא – דלעת
אומצא – בשר נא
הסבר :רב פפא אומר שלפעמים מותר לאדם
בריא לאכול בהמה שנשחטה עבור חולה בשבת,
כגון במקרה שהיה שם חולה מבעוד יום והבהמה
נועד לשחיטה ולא הייתה מוקצה; ולעומת זאת
יהיה לו אסור לאכול דלעת שבושלה עבור חולה,
שהיא אסורה משום מוקצה ,משום שהייתה
מחוברת בערב שבת.

| מן ההסטוריה
ספר הכוזרי
בשנת  1139כתב רבי יהודה הלוי את
אחד מהספרים החשובים ביותר :ספר
הכוזרי .הספר הוא חיבור פילוסופי חשוב,
המתאר מלך שחולם חלום בו אומר לו
המלאך" :כוונתך רצויה אך מעשיך אינם
רצויים" .בעקבות זאת המלך מזמין אליו
את חכמי הדתות השונות והפילוסופים
כדי לברר מהי הדרך והאמונה הנכונה,
וכך הוא מסביר את יסודות האמונה
היהודית .הספר נכתב בערבית ותורגם
על ידי יהודה אבן תיבון .ריה"ל מספר
בספר גם את סיפור
מלך כוזר שהתגייר עם
אנשי ממלכתו לאחר
שהגיעו למסקנה
שהדת היהודית היא
הנכונה ועל פיה צריך
לחיות.
ספר הכוזרי (נעה טאייב)

בס"ד

א

חברות

 7דקות

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

לכיתה ד' הגיע תלמיד חדש ,שהרבה כל הזמן לקלל את חבריו ולהתנהג
בצורה לא נעימה .להנהלת בית הספר התברר שהוריו הם אנשים חולים,
ואין להם כוח ויכולת להתמודד עם התנהגותו של בנם .חלק מההורים
פנו להנהלת בית הספר בבקשה לסלק מבית הספר את הילד מכיוון
שהוא משפיע לרעה על ילדיהם.

 3דקות

דבר תורה
כשיעקב מגיע לבית פרעה הוא כבר
מבוגר מאוד ,והשאלה הראשונה
והיחידה ,ששואל אותו פרעה היא:
"כמה ימי שני חייך" ,ובלשוננו" :בן
כמה אתה"? האם זה מנומס לשאול
אדם כ"כ מבוגר בן כמה הוא? האם זו
השאלה היחידה שהייתה לפרעה?
הגאון החיד"א מסביר את הדברים
בצורה נפלאה ואומר שפניו של
יעקב היו דומות מאוד לאלו של
אבותיו  -יצחק ואברהם .כשפרעה
למד היסטוריה בבית הספר למלכים
מצריים  -הראו לו תמונות וציורים
של האירועים הגדולים בהיסטוריה
המצרית ,וביניהם היה ציור של
אברהם ושרה שהגיעו למצרים ושל
המכה הקשה שספג בית פרעה בשל
ניסיונו לקחת את שרה.

א.
ב.

-3760
בריאת
העולם

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

ג.

ד.

 4דקות

הייתי חברו הקרוב של רבי
יהודה הלוי.
הייתי משורר ,הוגה דעות ,בלשן
ופילוסוף בימי הביניים.
נולדתי בעיר טודלה בספרד
בשנת  ,1089ועסקתי גם
באסטרונומיה ומתמטיקה.
כתבתי פירוש חשוב על התורה,
ועסקתי רבות בבלשנות
העברית.

מי
אני

ם אבן עזרא
רבי אברה

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

0

2448

ו...מה
דעתכם?

| מי אני?

פרעה שלנו נזכר באותה תמונה של
אברהם ובטוח ,בשל הדמיון במראה,
שזה שעומד לפניו הוא לא אחר
מאשר אותו אברהם .על כן השאלה
הראשונה שקופצת לראשו היא:
"כמה ימי שני חייך"?  -איך אתה
עדיין חי?

1948

מההורים
כזה עם רקע משפ טען שילד
צריך לקרב ולא לה חתי שכזה
רחי
זה
משפיע על התנה ק ,וגם אם
גו
ת
הם
הילדים,
או סבורים ש
ח
יי
בי
ם
ל
תו ולה
השאיר
תגייס כדי
בלימודים ובחבר לסייע לו
מאמינים גם התנה ה ,ובכך הם
גו
במשך הזמתו תשתפר
ן.

ד אחד:

מצ הורים טענו
חלק מה תנהגות של
הה
שהקללות ו שפיעות על
אותו ילד מ לילי ומזיק
ש
ילדיהם באופן ם מהנהלת
הם דורשי
ביותר ,ו
חיקו מיד
בית הספר להר הם יעבירו
רת
מבית הספר ,אח ספר אחר.
דיהם לבית
את יל

בפרשתנו נערך מפגש אדיר בין שני
מנהיגים ענקיים :יעקב אבינו ופרעה.

2238

חלק אחר מצד שני:

2448
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 -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

יהודה הלוי.
הזהב.
רבי
21..21בספרד בתקופת תור ני במזרח
א
"
ה:
הז
ט
שפ
3 .3את מ
ב" אמר רבי
ה בסוף מער
ליבי
וי ודה הלוי.
הפר הכוזרי.
4 .4ס

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מי הדמות המצוירת בציור?
 2מתי והיכן היא חיה ופעלה?
 3מה הקשר בין המשפט הרשום בציור לבין הדמות?
 4מהו ספר הפילוסופיה החשוב שכתבה הדמות?

 7דקות

 3דקות

| מי אנחנו?
א .אני שם של תקופה בין המאה ה 9-למאה ה 13-בה נהנתה יהדות ספרד מפריחה דתית ותרבותית.
ב .בתקופתי קמו ופרחו קהילות יהודיות גדולות בערים בספרד ,כגון מדריד ,גרנדה ,טולדו וקורדובה.

ג .בתקופתי פעלו בספרד משוררים יהודיים ,הוגי דעות ,פרשני מקרא ותלמוד ,וחכמים רבים כגון רבי שלמה
אבן גבירול ,רבי אברהם אבן עזרא ,רבי יהודה הלוי ,רבי משה בן נחמן ,רבינו בחיי ועוד.

רבי סעדיה
גאון

רש״י

1500

רבי יוסף
קארו

1897

1939

הזהב של
תור

דות ספרד
יה

4260

4650

4800

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

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

שואה

1947

מלחמת
העצמאות

1948

הקמת
המדינה

1967

מלחמת
ששת הימים

1969

הרב
אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

בס"ד

מי אנחנו?

סדר קודשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ,דף ט"ז -י"ח

 .1שמי כשם בנו הרביעי של יעקב אבינו,
ושם משפחתי כשם בנו השלישי של יעקב
אבינו .מי אני?

בֹודה זָ ָרה
ַּדף ט"זַּ :ביִ ת ָח ָדׁש וַ ֲח ָׁשׁש ֲע ָ
הֹוריו ְמ ַח ְּפ ִׂשים ְּכ ָבר ַּכ ָּמה ְׁשבּועֹות ַּב ִית ָח ָדׁש
יֹוסף ָׁש ַמע ֶׁש ָ
ֵ
יֹוסף ַה ַּב ְי ָתה
ּיּוכלּו ַל ֲעבֹור ֵא ָליו .יֹום ֶא ָחד ָח ַזר ֵ
יֹותר ֶׁש ְ
ְו ָגדֹול ֵ
שיּוליּוסַ ,הּגֹוי ֶׁש ָּגר ִּב ְק ֵצה
ְ
"א ָּבאָׁ ,ש ַמ ְע ִּתי
נִ ְר ָּגׁש ְו ָא ַמר ְל ָא ִביוַ :
אּולי נִ ְקנֶ ה אֹותֹו?"
מֹוכר ֶאת ַה ַּב ִית ֶׁשּלֹוַ .
ַה ְּשׁכּונָ הֵ ,
יּוליּוסִ .ל ְפנֵ י
נּוכל ִל ְקנֹות ֶאת ַה ַּב ִית ֶׁשל ְ
ֵה ִׁשיב לֹו ָא ִביוֹ" :לא ַ
בֹודה
ּומ ְת ַי ֵחס ֵא ָליו ְּכ ֶאל ֲע ָ
יתי אֹותֹו ִמ ְׁש ַּת ֲח ֶוה ְל ֵביתֹו ִ
ָׁשנָ ה ָר ִא ִ
ָז ָרהְ ,ו ָל ֵכן הּוא נֶ ֱא ַסר ַּב ֲהנָ ָאה!"
ּומ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים
חֹוצ ִבים ֲא ָבנִ ים ֵמ ָה ָהר ִ
"אם ּכָ ְךֵ ,איְך ֲאנַ ְחנּו ְ
יֹוסףִ :
ָׁש ַאל ֵ
ּגֹויים ֶׁש ִה ְׁש ַּת ֲחוּו ַל ַהר ְו ָעׂשּו
יּפ ְר ָּת ִלי ֶׁש ְּב ָע ָבר ָהיּו ִ
ָּב ֶהן? ֲה ֵרי ִס ַ
בֹודה ָז ָרה?"
ִמ ֶּמּנּו ֲע ָ
חּוּב ִרים ְל ַק ְר ַקע ִמ ִּט ְב ָעםְּ ,כמֹו ָה ִרים,
"ּד ָב ִרים ֶׁש ְּמ ָ
ֵה ִׁשיב ָה ָאבְ :
עּוּמת זֹאתִ ,אם
בֹודה ָז ָרהְ .ל ַ
עֹוׂשים ֵמ ֶהם ֲע ָ
ֵאינָ ם נֶ ֱא ָס ִרים ַּגם ִאם ִ
אֹותן ֵמ ָח ָדׁשְ ,ל ָמ ָׁשל ָּבנּו
יּברּו ָ
ָע ְקרּו ֲא ָבנִ ים ֵמ ַה ַּק ְר ַקע ְו ַא ַחר ָּכְך ִח ְ
בֹודה ָז ָרה".
עֹוׂשים ֵמ ֶהן ֲע ָ
ִ
ֵמ ֶהן ַּב ִיתֵ ,הן נֶ ֱא ָסרֹות ִאם

 .2שמי כשם הראשון משלושת האבות ,ושם
משפחתי כשמו של מנהיג שיבת ציון בבית
שני .מי אני?

!

יטה
יקת ַסּכִ ין ַה ְּשׁ ִח ָ
ַּדף י"זְּ :ב ִד ַ

יש לי מושג | מלאכת הצד

צידה היא אחת המלאכות האסורות בשבת .אסור
ללכוד בעל חיים בידיים ,להגביל את תנועתו או
לסגור אותו במקום צר בו אפשר לתפוס אותו בקלות.
כאשר סוגרים קופסה ,ארון וכדו' ,יש לבדוק שאין
בעלי חיים שונים שיילכדו בפנים.

שאלות השבוע ???
יטה
א .מה פירוש הביטוי "רֹוב ְמצּויִ ים ֵא ֶצל ְׁש ִח ָ
מּומ ִחים ֵהם"?
ְ
יטה לוודא
ב .כיצד היו בודקים את ַסּכִ ין ַה ְּשׁ ִח ָ
שאין בה פגם?
ג .מה אסור שיהיה באבני המזבח?

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

יכה ִל ְהיֹות ַח ָּדה
יטה ְצ ִר ָ
ַס ִּכין ַה ְּשׁ ִח ָ
ַו ֲחלָ ָקה ְּבלִ י ׁשּום ְּפגָ םַ .הּגְ ָמ ָרא ְמ ַס ֶּפ ֶרת
ּומ ַענְ ְינִ ים.
יקה ׁשֹונִ ים ְ
ַעל ֶא ְמ ְצ ֵעי ְּב ִד ָ
ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ָּב ְדקּו ֶאת ַה ַּס ִּכין ַעל ְי ֵדי
ּנֹוצר
ַה ֲע ָמ ָד ָתּה מּול ַה ֶּשׁ ֶמׁשַּ .ב ֵּצל ֶׁש ַ
ַעל ַה ַּק ְר ַקע ָראּו ִאם ַה ַּס ִּכין ֲח ָל ָקה
ימה ַה ֵּצל ֹלא ִי ְה ֶיה ָי ָׁשר...
ימהִּ ,כי ִאם ֵיׁש ָּבּה ְּפ ִג ָ
יׁש ָרה אֹו ֶׁש ֵּיׁש ָּבּה ְּפ ִג ָ
ִו ָ
אֹותּה
ִּבנְ ַה ְר ְּד ָעא ָּב ְדקּו ֶאת ַה ַּסּכִ ין ַעל ְי ֵדי ַה ֲע ָב ָר ָתּה ֵמ ַעל ַה ַּמיִ ם .הֹולִ יכּו ָ
רֹואים
ימה ִ
נֹוג ַעת ְמ ַעט ַּב ַּמ ִיםְ ,ו ִאם ֵיׁש ָּבּה ְּפ ִג ָ
ֵמ ַעל ַה ַּמ ִים ְּכ ֶׁש ִהיא ַ
ּבֹודק ֶאת ַה ַּס ִּכין
ימהַ .רב ֵׁש ֶׁשת ָה ָיה ֵ
ּנֹוצר ֵמ ַה ְּפ ִג ָ
ׁשֹובל ֶׁש ַ
ַּב ַּמ ִים ְּכמֹו ָ
יׁשה
ַעל ְי ֵדי ַה ֲע ָב ָר ָתּה ַעל ְלׁשֹונֹו ִּב ְז ִהירּות ַר ָּבה ְמאֹודַ .ה ָּלׁשֹון ְר ִג ָ
ימהַ .רב ַא ָחא ַּבר ַי ֲעקֹב
ְמאֹוד ְל ָכל ַמ ָּגעְ ,ו ָכְך הּוא ִה ְר ִּגיׁש ִאם ֵיׁש ְּפ ִג ָ
ָּב ַדק ֶאת ַה ַּס ִּכין ַעל ְי ֵדי ַׂש ֲע ָרה .הּוא ֶה ֱע ִביר ַׂש ֲע ָרה ַעל ְּפנֵ י ַה ַּס ִּכין,
ימה.
ימהַ ,ה ַּשׂ ֲע ָרה נִ ְת ְק ָעה ִּב ְמקֹום ַה ְּפ ִג ָ
ְו ִאם ָה ְי ָתה ְּפ ִג ָ

ַּדף י"חֲ :א ָבנִ ים לַ ִּמזְ ֵּב ַח
ימהֶ .א ֶבן
ַא ְבנֵ י ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ְצ ִריכֹות ִל ְהיֹות ֲח ָלקֹות ְל ַג ְמ ֵרי ְּבֹלא ְּפ ִג ָ
סּולה ִל ְבנִ ַּית
תֹוכּה ְּ -פ ָ
יּכנֵ ס ְל ָ
כֹולה ְל ִה ָ
יּפֹורן ְי ָ
ימה ֶׁש ִּצ ֶ
ֶׁש ֵּיׁש ָּבּה ְּפ ִג ָ
הֹוביל ַל ִּמ ְז ֵּב ַח.
ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ְו ִל ְבנִ ַּית ַה ֶּכ ֶבׁש ֶׁש ִ
אֹותן ֶּב ָע ָבר?
טּוחים ֶׁש ִאיׁש ֹלא ָּפ ַגם ָ
יכן ֵה ִביאּו ֲא ָבנִ ים ֶׁש ָהיּו ְּב ִ
ֵמ ֵה ָ
עֹולם ֹלא ָח ְפרּו ּבֹו,
רֹואים ֶׁש ֵּמ ָ
ָח ְפרּו ָעמֹוק ַּב ַּק ְר ַקע ְּב ָמקֹום ֶׁש ִ
עֹולם .אֹו
יאת ָה ָ
הֹוציאּו ִמ ֶּמּנּו ֲא ָבנִ ים ֶׁש ָהיּו ְטמּונֹות ָּבּה ֵמ ָאז ְּב ִר ַ
ְו ִ
ֶׁש ָּשׁלּו ֲא ָבנִ ים ֵמ ַה ָּיםֵ .מ ֲא ָבנִ ים ֵאּלּו ָּבנּו ֶאת ַה ֶּכ ֶבׁש ְו ֶאת ַה ִּמ ְז ֵּב ַחְ ,ו ֵכן
יכל ְו ָה ֲע ָז ָרה.
ֶאת ַה ֵה ָ
סּולה
ימהֲ ,ה ֵרי ִהיא ְּפ ָ
יּב ָלה ְּפ ִג ָ
ֶא ֶבן ֶׁש ְּכ ָבר נִ ְבנְ ָתה ַּב ִּמ ְז ֵּב ַח ְו ִק ְ
אֹותּה.
ְוגֹונְ ִזים ָ

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