תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת ֲע ָרכִ ין ַּד ִּפים כ"א-כ"ז
שבת פרשת בלק ד'-י' בתמוז ( 7-13ליולי)

גּומים
ַּדף כ"אַ :מ ְט ְּבעֹות ְּפ ִ
יהם,
תֹומים ְק ַטּנִ ים ֵמ ֲא ִב ֶ
לֹומ ִדים ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר ֵּבית ִּדין ָצ ִריְך לִ ְמּכֹור ַק ְר ַקע ֶׁשּיָ ְרׁשּו יְ ִ
ַּב ִּמ ְׁשנָ ה ְ
עֹומ ֶדת לִ ְמכִ ָירהְּ .ב ֵא ֶיזה ִמ ְק ֶרה ָצ ִריְך ֵּבית
לֹוׁשים ָי ִמים ֶׁש ַה ַּק ְר ַקע ֶ
ַמכְ ִר ִיזים ְּב ֶמ ֶׁשְך ְׁש ִ
סּוּי ִמים ּכַ ֲא ֶׁשר ֵיׁש ַּב ַעל חֹוב ֶׁש ָה ָאב לָ ָוה
ִּדין לִ ְמּכֹור ֶאת ַה ַּק ְר ַקע? לְ ָמ ָׁשלְּ ,ב ִמ ְק ִרים ְמ ָ
סּוּים,
גֹודל ְמ ָ
"ׂש ֶדה ְּפלֹונִ יְּ ,ב ֶ
ּומה ַמכְ ִר ִיזים? ַּב ָּב ָר ְי ָתא נֶ ֱא ַמר ֶׁש ַּמכְ ִר ִיזיםָ :
ִמ ֶּמּנּו ּכֶ ֶסףַ .
רֹוצה לִ ְקנֹות אֹותֹו ַּב ְּמ ִחיר ַה ֶּזה ָיבֹוא ְו ִי ְקנֶ ה אֹותֹוּ ,כְ ֵדי לְ ַׁשּלֵ ם לְ ַב ַעל
ָׁש ֶוה ּכָ ְך ְוכָ ְךּ ,כָ ל ָה ֶ
ּדּוע ָצ ִריְך לְ ַצּיֵ ן ַּב ַהכְ ָרזָ ה ֶׁש ַה ָּשׂ ֶדה נִ ְמּכָ ר ּכְ ֵדי לְ ַׁשּלֵ ם ּכֶ ֶסף לְ ַב ַעל
ַהחֹוב ֶאת ּכַ ְסּפֹו"ַ .מ ַ
ּנֹוׂשא ַהּזֶ ה ָאמּור לְ ַענְ יֵ ן ֶאת ַהּקֹונֶ ה? לָ ָּמה ֹלא ַמ ְס ִּפיק לְ ַהכְ ִריז ֶׁש ַה ָּשׂ ֶדה
ּדּוע ַה ֵ
ַהחֹוב? ַמ ַ
מּורה לְ ַׁשכְ נֵ ַע עֹוד קֹונִ יםִ ,מ ְּפנֵ י
ּתֹוס ֶפת ַהּזֹו ֲא ָ
עֹומד לִ ְמכִ ָירה? ַמ ְס ִּביר ַה ַּתלְ מּוד ֶׁש ַה ֶ
ֵ
ּובלְ ַבד ֶׁש ִּי ְה ֶיה לֹו כֶ ֶסף
גּומים ִ
ֶׁש ָא ָדם ֶׁש ַח ָּי ִבים לֹו ּכֶ ֶסף מּוכָ ן לְ ַק ֵּבל ּגַ ם ַמ ְט ְּבעֹות ְק ָצת ְּפ ִ
סֹוח ִרים ֶׁש ֵאינָ ם מּוכָ נִ ים לְ ַק ֵּבל ַמ ְט ְּבעֹות ֵאּלּו .לָ כֵ ןּ ,כַ ֲא ֶׁשר
עּוּמת ֲ
רֹוע ֶאת ַהחֹוב ,לְ ַ
לִ ְפ ַ
ׁשּותם
יֹועד לְ ֵפ ָרעֹון לְ ַב ַעל חֹובִ ,י ְהיּו ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ִּב ְר ָ
ַה ַּמכְ ִריז ְמ ַצ ֵּין ֶׁש ַּת ְׁשלּום ַה ָּשׂ ֶדה ְמ ָ
יּפ ֵטר ֵמ ֶהם.
גּומים ְו ֵהם ִי ְׂש ְמחּו לִ ְקנֹות ֶאת ַה ָּשׂ ֶדה ּכְ ֵדי לְ ִה ָ
ַמ ְט ְּבעֹות ְּפ ִ

ּוב ֶע ֶרב
ּבֹוקר ָ
ַּדף כ"בַ :מכְ ִריזִ ים ַּב ֶ
יּמׁש ּכְ גִ ְז ָּבר ַּב ֶה ְק ֵּדׁש
יאל ִׁש ֵ
ָא ִביו ֶׁשל ּגַ ְמלִ ֵ
יּפר:
ֶׁשל ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְּ .ב ַא ַחד ַה ָּי ִמים ִס ֵ
"אנּו נֶ ֱע ָרכִ ים ּכָ ֵעת לְ ַהכְ ָר ָזה ֶׁשל ִׁשי ִּשׁים
ָ
יֹום ַעל ַק ְר ַקע ֶׁשּנִ ְת ְר ָמה ַל ֶה ְק ֵּדׁשָ ,אנּו
ּוב ֶע ֶרב,
ּבֹוקר ָ
יׁשיַּ ,ב ֶ
נַ כְ ִריז ְּבכָ ל יֹום ֵׁשנִ י ַו ֲח ִמ ִ
עֹומ ֶדת
ְּב ֶמ ֶׁשְך ִׁשי ִּשׁים יֹוםֶׁ ,ש ַה ַּק ְר ַקע ֶ
ִל ְמ ִכ ָירהְּ ,כ ֵדי ֶׁש ִּי ָּמ ֵצא קֹונֶ ה ַל ַּק ְר ַקע
ִּב ְסכּום ָהגּון".
ּבֹוקר ְוגַ ם ָּב ֶע ֶרב?"
ּדּוע ָצ ִריְך לְ ַהכְ ִריז ּגַ ם ַּב ֶ
"מ ַ
יאלַ :
ָׁש ַאל ּגַ ְמלִ ֵ
ּוב ֶע ֶרב,
בֹוד ָתםָ ,
יֹוצ ִאים לַ ֲע ָ
ּפֹועלִ ים ְ
ּבֹוקרַּ ,ב ָּשׁ ָעה ֶׁש ַה ֲ
יּקנּו לְ ַהכְ ִריז ַּב ֶ
"ּת ְ
ִה ְס ִּביר ָה ָאבִ :
בֹוד ָתםַּ .כ ֲא ֶׁשר ָא ָדם ִי ְׁש ַמע ֶאת ַה ַה ְכ ָר ָזה ְו ִי ְר ֶצה ִל ְבּדֹוק ֶאת
חֹוז ִרים ֵמ ֲע ָ
ְּכ ֶׁש ֵהם ְ
ּמּוּצע
ּש ֶדה ַה ָ
ּיֹוצ ִאים לַ ֲעבֹודְּ :ב ַד ְרּכְ כֶ ם ִּב ְידקּו ֶאת ַה ָ ׂ
ּפֹועלָ יו ַה ְ
יֹורה לְ ֲ
ַה ָּשׂ ֶדה ,הּוא ֶ
ּכֹורת ַל ַּמ ֲע ִביד
ּבֹוקר ִהיא ִּת ְז ֶ
ּוב ֶע ֶרב ַּד ְוחּו ִלי ִאם הּוא טֹוב"ַ .ה ַהכְ ָר ָזה ַּב ֶ
ִל ְמ ִכ ָירהָ ,
ּכֹורת לַ ַּמ ֲע ִביד לִ ְׁשאֹול
ּפֹועלִ ים לִ ְבּדֹוק ֶאת ַה ָּשׂ ֶדה ,וְ ַה ַהכְ ָרזָ ה ָּב ֶע ֶרב ִהיא ִּת ְז ֶ
לְ הֹורֹות לַ ֲ
יקה.
ּתֹוצאֹות ַה ְּב ִד ָ
ּפֹועלִ ים ַמה ְ
ֶאת ַה ֲ

הּוק ַּדׁש
ׁשּוע ָּבד ֶׁש ְ
ַּדף כ"גַ :ה ָּשׂ ֶדה ַה ְמ ְ
ּלֹווה ֹלא ָּפ ַרע ֶאת ַהחֹובְּ .ב ַא ַחד
ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ָא ָדם ֶׁש ָה ָיה ַח ָּיב ֶאלֶ ף זּוז לַ ֲח ֵברֹוַ ,אְך ַה ֶ
ּלֹווה ִה ְק ִּדיׁש ֶאת ַה ָּשׂ ֶדה ֶׁשּלֹו לְ ֶה ְק ֵּדׁשַ .ה ַּמלְ ֶוה נִ ְד ַהם ִמ ְּפנֵ י
נֹודע לַ ַּמלְ ֶוה ֶׁש ַה ֶ
ַה ָּי ִמים ַ
ּלֹווה ּכֶ ֶסף אֹו ָׂשדֹות ֲא ֵח ִרים ֶׁש ֵּמ ֶהם יּוכַ ל לִ גְ ּבֹות ֶאת ַהחֹובְּ .ב ֵאין ְּב ֵר ָרה
נֹותרּו לַ ֶ
ֶׁשֹּלא ְ
ָּפנָ ה ַה ַּמלְ ֶוה לְ גִ ְז ַּבר ַה ֶה ְק ֵּדׁשֶ ,ה ְר ָאה לֹו ֶאת ְׁש ָטר ַה ַהלְ ָו ָאה ְו ָא ַמר לֹוַ :ה ָּשׂ ֶדה ַה ֶּזה
יע לִ י .נַ ֲענָ ה ַהּגִ ְז ָּבר ְו ָא ַמרָ :אכֵ ן,
ׁשּוע ָּבד לִ יַ ,ו ֲאנִ י ַר ַּשׁאי לִ גְ ּבֹות ִמ ֶּמּנּו ֶאת ַהחֹוב ַה ַּמּגִ ַ
ְמ ְ
ׁשּוע ָּבד
ׁשּוע ָּבד לְ ָך ְו ַה ֵחלֶ ק ֶׁש ַּשׁ ָּיְך לְ ָך ּבֹו ִּבכְ לָ ל ֹלא ָע ַבר לַ ֶה ְק ֵּדׁשּ ,כִ י הּוא ְמ ְ
ַה ָּשׂ ֶדה ְמ ְ
לְ ָךֲ ,א ָבל ֲחזַ "ל ִּת ְיּקנּו ֶׁשּתּוכַ ל לָ ַק ַחת ֶאת ֶחלְ ְקָך ַרק ַא ֲח ֵרי ֶׁש ִּת ְפ ֶּדה ֶאת ַה ָּשׂ ֶדה ִּב ְסכּום
ָק ָטןּ ,כָ ל זֹאת ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא ַי ְח ְׁשבּו ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לָ ַק ַחת נְ כָ ִסים ֵמ ֶה ְק ֵּדׁש ְּבלִ י לִ ְפּדֹות
יֹוד ַע ֶׁש ַה ָּשׂ ֶדה ָה ָיה
לֹוק ַח ֶאת ַהּנֶ כֶ ס ְּבלִ י ְּפ ִד ָּיה ֵאינֹו ֵ
אֹותָך ֵ
אֹותםֶׁ ,ש ֲה ֵרי ִמי ֶׁש ִּי ְר ֶאה ְ
ָ
קּוקים לִ ְפ ִד ָּיה.
ׁשּוע ָּבד לְ ָךְ ,והּוא ָעלּול לִ ְטעֹות ֶׁשּנִ כְ ֵסי ֶה ְק ֵּדׁש ֵאינָ ם ְז ִ
ְמ ְ
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התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
ַמ ֶּסכֶ ת ֲע ָרכִ יןַּ ,דף כ"ג

"למה לי למימר הפודה פודה? משום דרבי אבהו,
דאמר רבי אבהו :שלא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיון"
פורקניה – גאולתו
פלגא – חצי
הסבר :התלמוד עוסק באדם שהקדיש את נכסיו
למקדש ,ויש לו חובות לכתובת אישה והוא בעל
חוב ,שאז צריכים הבעלים לפדות את הנכסים
מההקדש בסכום סמלי כדי שלא יאמרו שאפשר
להוציא מההקדש ללא פדיון.

בס"ד

א

חברות

 7דקות

| מן ההסטוריה
הספר "אש קודש"
"אש קודש" הוא השם שניתן לספר המכיל את
דרשותיו של האדמו"ר מפיאסצנה ,אותן השמיע
לפני חסידיו בגטו וורשה במהלך השואה ,בשנים
ת"ש-תש"ב .הספר מכיל  86דרשות ,שבהן מנסה
הרבי להתמודד עם הקשיים הפיזיים והרוחניים
הנוראים שעוררה השואה ,להצדיק את מעשי
ה' ולעודד את חסידיו .הרבי הטמין את כתב היד
של הדרשות בכד חלב שנקבר באדמת הגטו,
ונמצא כמה שנים אחרי המלחמה בידי פועלי
בניין שחפרו במקום .הללו העבירו אותם למכון
ההיסטורי היהודי בוורשה .ברוך דובדבני ,שמצא
מכתב מהרבי שבו ביקש מאחיו להוציא לאור
את כתביו ,חיפש אחר הכתבים ולבסוף מצא
אותם .לקט הדרשות הועבר
לארץ ,ונדפס בספר "אש
קודש" בשנת תש"כ.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –
ההורים של דני קנו לו מתנה שעון יד מאוד מאוד מיוחד ,יפה ויקר ,שעון
שאין לאף ילד אחר .דני שמח מאוד על השעון המתוחכם והיוקרתי
שהוריו קנו לו ,אולם הוא התלבט מאוד האם לבוא איתו לכיתה ולפעילות
בתנועת הנוער.

מצד שני:

הדבר יג
לניכ רום לקנאה של
ה
חב
רי
ם
ו
או
לי
גם
ור ורי
חוק .הם עלולי
שחצן ומתנשא ,ואו ם לחשוב שהוא
לדבר עליו מאחורי לי זה יגרום להם
הגב,
משפחתו העשירה ש לרכל עליו ועל
ק
ונ
ה
כ
א
לו
יקרים,
שעונים
הו ובמקום שהש
ע
ון
יג
רו
ם
ל
ש
א
מחה
עלול לגרום לדב
רים לא נעימים.

ד אחד:

מצ ון שלו ,הוא
ע
זה הש ויהיה כיף
שמח בו,
כולם איזה
ל
להראות מיוחד ויקר
שעון חדש
לו ,ורק לו.
יש

"אש קודש" ספרו של
האדמו"ר מפיאסצנה,
אוצר הספרים

ו...מה
דעתכם?

בשביל הסנהדרין
יאל
ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵ

 4דקות

| מי אני?
א .הייתי אדמו"ר בפולין בתקופה בין שתי מלחמות העולם.
ב .עסקתי רבות בחינוך ,וכתבתי ספר לנוער בשם "חובת התלמידים".
ג .במהלך השואה נשארתי עם חסידיי בגטו ורשה עד הסוף.
ד .דרשותיי מופיעות בספרים "דרך המלך" ו"אש קודש".
פירא
ש

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

0

-3760
בריאת
העולם

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

2448

2448

2883

-1311
יציאת
מצרים

מתן תורה

דוד
המלך

2934

שלמה
המלך

3340

חנוכת
-422
ביהמ“ק חורבן ביהמ“ק
ה1-
ה 1-וגלות בבל

3408

-352

הקמת
ביהמ“ק ה2-

ימוס
נ
מור קלוצסנה
האד מפיא
הי"ד

יהם ָזכּו
ּוׁשנֵ ֶ
יאל ָהיּוְ ,
ְׁשנֵ י ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ַּג ְמ ִל ֵ
יאל
יאי ַה ַּסנְ ֶה ְד ִריןַ .ר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵ
לִ ְהיֹות נְ ִׂש ֵ
יאל ַה ָּז ֵקן".
ָה ִראׁשֹון ְמכּוּנֶ ה ַ"ר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵ
קּופת
הּוא ָה ָיה נִ ין ֶׁשל ִהּלֵ ל ַה ָּז ֵקןְ ,ו ַחי ָסמּוְך לִ ְת ַ
יּפּורים ָאנּו
חּור ַּבן ַה ַּב ִית ַה ֵּשׁנִ יְּ .ב ָכל יֹום ַה ִּכ ִ
ְ
ַמ ְזּכִ ִירים ֶאת ֲע ֶׂש ֶרת ֲהרּוגֵ י ַמלְ כּות ֶׁשּנֶ ֶה ְרגּו ַעל
יאל ַהּזָ ֵקן הּוא
רֹומ ִאיםְ ,ו ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵ
יְ ֵדי ָה ָ
יאל ַה ֵּשׁנִ י ,הּוא
ֶא ָחד ֵמ ֶהםַ .ר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵ
יאל ַהּזָ ֵקןְ ,ו ָא ִביו ֶׁשל
נֶ כְ ּדֹו ֶׁשל ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵ
הּודה ַהּנָ ִׂשיא ְמ ַס ֵּדר ַה ִּמ ְׁשנָ הַ .ר ָּבן ִׁש ְמעֹון
ַר ִּבי ְי ָ
יאל ַה ֵּשׁנִ י נֶ ֱאלַ ץ לְ ִה ְס ַּת ֵּתר ָׁשנִ ים ֲארּוּכֹות
ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵ
יסיֹון ֶמ ֶרד
רֹומ ִאים ּולְ ַבּסֹוף נֶ ֱה ַרג ְּב ַמ ֲהלַ ְך נִ ְ
ִמ ְּפנֵ י ָה ָ
סֹורת ְמקֹום
רֹומ ִאים .לְ ִפי ַה ָּמ ֶ
הּודים נֶ גֶ ד ָה ָ
ֶׁשל ַהּיְ ִ
בּורתֹו ִּבכְ ַפר ּכַ ּנָ א ֶׁש ַּבּגָ לִ יל.
ְק ָ

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.
ניתן לשלוח למייל talmudisraeli.medison.co.il
תחת הנושא ״דילמה״ עם שם משפחה ועיר מגורים
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הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

 1מיהו הרב היושב בראש השולחן?
 2היכן ומתי מתרחש האירוע שבציור?
 3אילו ספרים כתב הרב?
 4מהו הדגל המבצבץ מהחלון ואיך הוא קשור לציור?

רא הי"ד
שפי
ס
מו
ני
הרב קלו
השואה.
אדמו"ר
שה בתקופת ך ,ועוד.
1.1ה
ה.
ר
נ
ל
ס
ו
מ
טו
צ
מפיא ע מתרחש בג למידים ,דרך הבוורשה.
2.האירו
חובת הת
לטה אז
2
ש
ש,
ש
ת
צי
3.3אש קוד לגה הנא
גל המפ
4.4ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

 7דקות

| מי אני?

 3דקות

א .כתב אותי האדמו"ר מפיאסצנה.
ב .אני מחנך ילדים ובני נוער להתחזקות בעבודת ה'.
ג .אני קורא לכל תלמיד להיות מודע לחשיבותו העצמית ולא להיגרר אחר החברה.

רבי סעדיה
גאון

רש״י

1500

רבי יוסף
קארו

1897

1939

למידים"
חובת הת
"

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

הספר

ד .אני גם מלמד איך להשתמש בדמיון כדי להתלהב בתפילה ובלימוד התורה.

5778
5727
ה'תשכ"ז התשכ"ט ה'תשע"ח

5780
ה׳תש"פ

70

510

ימי הביניים
תקופת הראשונים

הרמב"ם
1492
גירוש ספרד

העת
החדשה

הרצל

שואה

1947

מלחמת
העצמאות

1948

הקמת
המדינה

1967

1969

הרב
מלחמת
ששת הימים אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

2019

שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה
בלעם מתרשם מאוד מסדר חנייתם של ישראל במדבר
ואומר" :מה טובו אוהליך יעקב".
מה היה כל כך מיוחד בסידור אוהליהם של ישראל,
שבלעם כל כך מתלהב ומשבח אותו?
רש"י מסביר שבלעם ראה שפתחי האוהלים של ישראל
אינם מכוונים זה כנגד זה ,והוא שיבח אותם על צניעותם.
על כך ניתן להעמיק ולהוסיף כי כל אוהל מסמל את
ייחודו של האדם ושל המשפחה המתגוררת בו .השמירה
על הפרטיות של כל אוהל מסמלת את ההבנה כי כל
אדם הוא עולם בפני עצמו ,בעל ייחודיות וסגנון חיים
אחר .ההקפדה שלא יהיו פתחים זה כנגד זה באה לשמור
על כך שכל אחד יחפש את ייחודו בתוכו פנימה ולא
ינסה למוצאו באוהלים של אחרים.

נכון/לא נכון
לא נכון

2.2לאדם שחייבים לו כסף ,לא אכפת איזה
מטבעות הוא מקבל

לא נכון

3.3שנת היובל נקראת כך משום שהיא גורמת
לבלבול בקרקעות

נכון

לא נכון

4.4ללוויים היו יותר מארבעים ערים בארץ ישראל

נכון

לא נכון

5.5אפשר לקחת נכסים מההקדש בלי לפדות אותם

נכון

לא נכון

(תשובות - 1 :לא נכון - 2 ,נכון - 3 ,לא נכון - 4 ,נכון - 5 ,לא נכון)

שאלות השבוע ???

ּיֹובל"?
"ׁשנַ ת ַה ֵ
ּדּוע ָׁשנָ ה זֹו נִ ְק ֵראת ְ
ַמ ַ
ׁשֹופר ֶׁשל ַא ִיל ַהּנִ ְק ָרא
ּתֹוק ִעים ְּב ָ
ֵיׁש ַמ ְס ִּב ִירים ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִּב ְת ִחיּלַ ת ַה ָּשׁנָ ה ְ
"מּובל"ֶׁ ,ש ָּכל ֵאּלּו
ָ
יֹובל ִמ ְּלׁשֹון
"יֹובל"ִ .ראׁשֹונִ ים ֲא ֵח ִרים ַמ ְס ִּב ִיריםֵ :
ֵ
מּוב ִלים
יהם ַּב ֲח ָז ָרהְ ,ו ָכל ָה ֲע ָב ִדים ָ
מּוב ִלים ֲא ֵל ֶ
יהם ָ
דֹות ֶ
ֶׁש ָּמ ְכרּו ֶאת ְׂש ֵ
יהם.
חֹות ֶ
ַּב ֲח ָז ָרה לְ ִמ ְׁש ְּפ ֵ

ַּדף כ"וְׂ :שדֹות ַהּלְ וִ ּיִ ים
הֹוׁש ַע ִּבן נּון ִחיּלֵ ק
יּבלּו נַ ֲחלָ ה ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאלּ ,כַ ֲא ֶׁשר ְי ֻ
ְּבנֵ י ֵׁש ֶבט לֵ ִוי ֹלא ִק ְ
ֶאת ָה ָא ֶרץ לַ ְּשׁ ָב ִטים.

"מּפֹולֶ ת ְׁשוָ ִרים"?
"מּפֹולֶ ת יָ ד" וְ ַ
ַ .1מה ַה ֶה ְב ֵּדל ֵּבין ַ
ּדּוע ִהיא נִ ְק ֵראת ּכָ ְך?
ּומ ַ
ּיֹובל" ַ
"ׁשנַ ת ַה ֵ
ַ .2מ ִהי ְ
ּ .3כַ ֲא ֶׁשר ֵּבית ִּדין ָצ ִריְך לִ ְמּכֹור ַק ְר ַקע ֶׁשּיָ ְרׁשּו
יהם – ַמה הּוא ַמכְ ִריז?
תֹומים ְק ַטּנִ ים ֵמ ֲא ִב ֶ
יְ ִ

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

יּטה.
זֹורים ֶׁשל ְׁשנֹות ְׁש ִמ ָ
"יֹובל" ִהיא ַה ָּשׁנָ ה ַה ֲח ִמי ִּשׁים ֶׁשּלְ ַא ַחר ִׁש ְב ָעה ַמ ְח ִ
ֵ
יּטה ,מּוכְ ֶר ֶזת
ַא ֲח ֵרי ַא ְר ָּב ִעים ָו ֵת ַׁשע ָׁשנִ יםֶׁ ,ש ְּבתֹוכָ ן ָהיּו ֶׁש ַבע ְׁשנֹות ְׁש ִמ ָ
יהם,
יֹובלֶׁ ,ש ְּב ַמ ֲהלָ כָ ּה ָׂשדֹות ֶׁשּנִ ְמּכְ רּו חֹוזְ ִרים לְ ַב ֲעלֵ ֶ
ַה ָּשׁנָ ה ַה ֲח ִמי ִּשׁים ּכִ ְׁשנַ ת ֵ
יתם.
יהם ְו ָׁש ִבים לְ ֵב ָ
יֹוצ ִאים ֵמ ֲאדֹונֵ ֶ
ֲע ָב ִדים ִע ְב ִר ִּיים ְ

זֹור ִעים ֶאת
ֶּב ָע ָבר ָהיּו ְ
ַה ְּז ָר ִעים ַּב ָּשׂדֹות ַעל
ְי ֵד י ִּפ יּזּור ַה ְּז ָר ִע ים
יׁשת ַה ָּשׂ ֶדה,
לְ ַא ַחר ֲח ִר ַ
ְו ֹלא ִּב ְמ כֹונֹות ְּכ ִפ י
ילים ַהּיֹום.
ֶׁש ָאנּו ְר ִג ִ
ָהיּו ְׁש ֵּתי ִׁשיטֹות ֵאיְך
ְל ַפ ֵּזר ֶאת ַה ְּז ָר ִעים:
"מּפֹולֶ ת ָיד" ִּ -פיּזּור
ַ
ַה ְּז ָר ִע ים ַע ל ְי ֵד י
"מּפֹולֶ ת ְׁש ָו ִרים" ֶ -ה ֱע ִמיסּו ַׂשק
נֹוסףַ :
אֹופן ָ
ַה ְׁש ָל ָכ ָתם ִמּתֹוְך ַה ָּי ַד ִיםֶ .
ָמלֵ א ְז ָר ִעים ַעל ּגַ ֵּבי ׁשֹורָ ,י ְצרּו נֶ ֶקב ָק ָטן ְּב ַת ְח ִּתית ַה ַּשׂקַ ,ה ְּז ָר ִעים ִה ְת ִחילּו
רּוׁשים ְו ַה ְּז ָר ִעים
אֹורְך ַה ְּתלָ ִמים ַה ֲח ִ
לִ נְ ׁשֹור ִמן ַה ַּשׂק ַאט ַאטַ ,הּשֹׁור ָהלַ ְך לְ ֶ
נָ ְפלּו ַעל ַה ַּק ְר ַקע.

1.1מפולת שוורים היא מגיפה הגורמת לשוורים
למעוד וליפול

נכון

"יֹובל"
ַּדף כ"דֵ :

"מּפֹולֶ ת ְׁשוָ ִרים"
"מּפֹולֶ ת יָ ד" וְ ַ
ַּדף כ"הַ :

סמנו ליד כל משפט נכון או לא נכון:

נכון

סדר קדשים | ַמ ֶסּכֶ ת ֲע ָרכִ יןַ ,ד ִּּפים כ״ד-כ״ז

ּוׁשמֹונֶ ה ָע ִרים ֶׁש ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל נָ ְתנּו לָ ֶהם ַעל
גֹוררּו ְּב ַא ְר ָּב ִעים ְ
ַהּלְ ִו ִּיים ִה ְת ְ
ּוס ִביב ֶה ָע ִרים ַהּלָ לּו ָהיּו ּגַ ם ָׂשדֹותִּ .דין ַה ָּשׂדֹות ַהּלָ לּו הּוא
ִּפי ִציּוּוי ה'ְ ,
"ׂש ֵדה ִמ ְקנֶ ה".
חּוּזה" ְוֹלא ְ
"ׂש ֵדה ֲא ָ
ּכִ ְ

הּוק ַּדׁש
"ׂש ֵדה ֲאחּוּזָ ה" ֶׁש ְ
ַּדף כ"זְ :
ּתֹורהֲ .א ָבל זֹאת ַרק
הּוק ַּדׁש נִ ְפ ָּדה לְ ִפי ְמ ִחיר ֶׁש ָּקצּוב ַּב ָ
"ׂש ֵדה ֲאחּוּזָ ה" ֶׁש ְ
ְ
ּיֹובל
הּוק ַּדׁש ִּב ְז ַמן ֶׁש ֵאין ַה ֵ
נֹוהגִ .אם הּוא ְ
ּיֹובל ֵ
הּוק ַּדׁש ִּבזְ ַמן ֶׁש ַה ֵ
ִאם הּוא ְ
נֹוהג ,יֵ ׁש לַ ֲערֹוְך ִמכְ ָרז ְולִ ְמּכֹור ֶאת ַה ָּשׂ ֶדה לְ כָ ל ַה ַּמ ְר ֶּבה ַּב ְּמ ִחירְ .ו ִאם ּגַ ם
ֵ
יעים ְסכּום ֵז ֶההַ ,ה ָּשׂ ֶדה ִיּנָ ֵתן לַ ְּב ָעלִ ים
ַה ְּב ָעלִ ים לְ ֶׁש ָע ַבר ְוגַ ם ָא ָדם ַא ֵחר ַמ ִּצ ִ
ָה ִראׁשֹונִ ים.
הֹוסיף
ּפֹודה ָׂש ֶדה ֶׁשהּוא ִה ְק ִּדיׁש ְּב ַע ְצמֹוָ ,עלָ יו לְ ִ
לְ ִפי ַה ֲהלָ כָ הּ ,כַ ֲא ֶׁשר ָא ָדם ֶ
יח ִמּכָ ְך ֶׁש ַה ְּב ָעלִ ים
יׁשית ִמ ְּמ ִחיר ַה ְּפ ִד ָּיה .נִ ְמ ָצא ֶׁש ֶה ְק ֵּדׁש ַמ ְר ִו ַ
עֹוד ֲח ִמ ִ
קּוּפת ַה ֶה ְק ֵּדׁש.
יׁשית לְ ַ
הֹוסיף עֹוד ֲח ִמ ִ
ִי ְפ ֶּדה ֶאת ַה ָּשׂ ֶדהּ ,כִ י ִי ְה ֶיה ָעלָ יו לְ ִ

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

בחסות חברת

Talmudisraeli@Medison.co.il

טל ;03-9250250 .פקס03-9265608 .

תלמוד ישראלי

