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מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר זרעים | ַמ ֶּסכֶ ת ַׁש ָּבתַּ ,ד ִּפים ב' -ח'
פרשת כי תשא | י"ב -י"ח באדר ( 8-14למרץ)

חג פורים
שמח!

יעי ִּת ְׁשּבֹת"
"ּובּיֹום ַה ְּשׁ ִב ִ
ַּדף ב'ַ :

ַמ ֶּסכֶ ת שבת

יעי ִּת ְׁשּבֹת";
ּש ִב ִ
"ּובּיֹום ַה ְ ׁ
ּתֹורה ּכָ תּוב ַ
יֹוד ִעים ֶׁש ָאסּור לַ ֲעׂשֹות ְמלָ אכָ ה ַּב ַּשׁ ָּבת? ַּב ָ
ִמּנַ יִ ן ְ
ּתֹורה ֵאינָ ּה ְמ ָפ ֶר ֶׁשת ֵאּלּו
ֹלקיָךֹ ,לא ַת ֲע ֶׂשה כָ ל ְמלָ אכָ ה"ַ ,אְך ַה ָ
יעי ַׁש ָּבת לַ ה' ֱא ֶ
"וְ יֹום ַה ְּשׁ ִב ִ
ּבּוּצ ָעה
ׁשּובה ֶׁש ְ
ּתֹורהּ ,כִ י ּכָ ל ְּפעּוּלָ ה ֲח ָ
סּוקי ַה ָ
ְמלָ אכֹות ָאסּור לַ ֲעׂשֹותֲ .ח ַז"ל לָ ְמדּו ִמ ְּפ ֵ
"מלָ אכָ ה" .לְ ָמ ָׁשלָּ ,בנּו ֶאת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ָ -אסּור לִ ְבנֹות ַּב ַּשׁ ָּבת.
ְּב ֵעת ְּבנִ ּיַ ת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ,נֶ ֱח ֶׁש ֶבת ְ
ּבֹוע ַּב ַּשׁ ָּבת.
יּמׁשּו ּכְ גַ ג לַ ִּמ ְׁשּכָ ן ָ -אסּור לִ ְצ ַ
ָצ ְבעּו ֶאת ְי ִריעֹות ָה ִע ִּזים ֶׁש ִּשׁ ְ
"אבֹות ְמלָ אכֹות"ִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשּיֵ ׁש
ל"ט ֲאבֹות ְמלָ אכֹותַ :ה ְּמלָ אכֹות ָה ֲאסּורֹות ַּב ַּשׁ ָּבת נִ ְק ָראֹות ֲ
לֹומרְּ ,פעּוּלֹות ַרּבֹות ֶׁש ָאסּור לַ ֲעׂשֹות ַּב ַּשׁ ָּבתֹ ,לא ִה ְת ַּב ְּצעּו ַב ִּמ ְׁשּכָ ן,
לָ ֶהן "ּתֹולָ דֹות"ּ .כְ ַ
ַאְך ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵהן ּדֹומֹות לַ ְּמלָ אכֹות ֶׁשּנַ ֲעׂשּו ַב ִּמ ְׁשּכָ ןֵ ,הן ֲאסּורֹותַ .ה ְּמלָ אכֹות ֶׁש ָהיּו ַב ִּמ ְׁשּכָ ן
"אבֹות"ְ ,ו ַה ְּמלָ אכֹות ַהּדֹומֹות לָ ֶהן ְמכּוּנֹות "ּתֹולָ דֹות".
ְמכּוּנֹות ָ

הֹוצ ָאה
ַּדף ג'ְ :מלֶ אכֶ ת ָ
הֹוצ ָאה.
לֹוׁשים ָו ֵת ַׁשע (ל"ט) ָאבֹות ְמלָ אכֹות ֶׁשּנֶ ֶא ְסרּו ַב ַּשׁ ָּבתִ ,היא ְמלֶ אכֶ ת ָ
ַא ַחת ִמ ְּשׁ ִ
הֹוציא ֲח ָפ ִצים ֵמ ְרׁשּות ַהּיָ ִחיד לִ ְרׁשּות ָה ַר ִּביםְ ,וכֵ ן לְ ֵה ֶפְךֵ ,מ ְרׁשּות ָה ַר ִּבים
ַּב ַּשׁ ָּבת ָאסּור לְ ִ
רֹוחב ֵׁשׁש
לִ ְרׁשּות ַה ָּי ִחידְ .רׁשּות ָה ַר ִּבים הּוא ֶׁש ַטח ּגָ דֹול ֶׁש ַר ִּבים ְמ ַהּלְ כִ ים ּבֹוֶּ .ד ֶרְך ְּב ַ
(ׁשׁש ֵמאֹות ֶאלֶ ף ִאיׁש)
ּומ ַהּלְ כִ ים ָּבּה ִׁשי ִּשׁים ִריּבֹוא ִאיׁש ֵ
ֶע ְׂש ֵרה ַא ָּמה (ּכִ ְׁשמֹונָ ה ֶמ ֶטר) ְ
מּוּקף ְּב ַא ְר ַּבע ְמ ִחיצֹות
ְּבכָ ל יֹוםִ ,היא ְּב ַו ַּדאי ְרׁשּות ָה ַר ִּביםְ .רׁשּות ַהּיָ ִחיד הּוא ֶׁש ַטח ָ
(ּב ֵע ֶרְך ֶמ ֶטר) לְ כָ ל ַה ָּפחֹות (לְ ָמ ָׁשלַּ ,ב ִית ְו ָח ֵצר).
(קירֹות) ַהּגְ בֹוהֹות ֲע ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים ְ
ִ

מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת שבת ,דף ג'

"והאמר שמואל :כל פטורי דשבת פטור אבל
אסור ,בר מהני תלת דפטור ומותר  -צידת צבי,
וצידת נחש ומפיס מורסא".
טביא – צבי
חיויא – נחש
מורסא – פצע מוגלתי
הסבר :שמואל אומר שכל מקום בהלכות שבת בו
נאמר "פטור" פירושו הוא שהדבר אסור רק שאין
עליו עונש ,חוץ משלושה מקומות בהם הכוונה
היא שהדבר מותר לכתחילה.

| על המפה
העיר זמושץ' בפולין
זמושץ' היא עיר בדרום מזרח פולין .היא
הוקמה בסוף המאה ה 16-ובני לאומים
שונים הוזמנו לגור בה ,ביניהם יהודים
ממרוקו ,טורקיה ארמניה ואיטליה.
ליהודים הוענק שוויון זכויות ,פטור
ממיסים למשך  25שנים ,והותר להם
לעסוק במקצועות שונים .בעיר קמה
קהילה ספרדית גדולה ,ובמהלך המאה
ה 17-החלו להגיע למקום יהודי אשכנז
שנמלטו מפרעות חמיילניצקי .עם הזמן
הלך מצבה של הקהילה והידרדר ,במיוחד
לאחר הכיבוש הרוסי ב .1815-ערב השואה
חיו בזמושץ'  12,000יהודים ,שהיוו קרוב
למחצית האוכלוסייה .כמעט כולם נרצחו.
הסופר י"ל פרץ היה יליד זמושץ'.

קֹוב ַעּ ,כִ י ָאסּור לְ ַה ֲע ִביר ֵח ֶפץ ֵמ ְרׁשּות ָה ַר ִּבים ֶאל ְרׁשּות ַה ָּי ִחיד,
הֹוצ ָאה ַב ַּשׁ ָּבת ֵ
ִאיּסּור ָ
ְוכֵ ן לְ ֵה ֶפְךֵ ,מ ְרׁשּות ַה ָּי ִחיד לִ ְרׁשּות ָה ַר ִּבים.

"ה ֲע ָב ָרה"
ַּדף ד'ִ :איּסּור ַ
ּכְ ֵׁשם ֶׁש ָאסּור ַּב ַּשׁ ָּבת לְ ַה ֲע ִביר ֵח ֶפץ ֵמ ְרׁשּות ַה ָּי ִחיד לִ ְרׁשּות ָה ַר ִּביםְ ,וכֵ ן לְ ֵה ֶפְךֵ ,מ ְרׁשּות
ָה ַר ִּבים ִל ְרׁשּות ַה ָּי ִחידָּ ,כְך ַּגם ָאסּור ְל ַה ֲע ִביר ֵח ֶפץ ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּביםְ ,ל ֶמ ְר ַחק ַא ְר ַּבע
לֹומר ,לָ ַק ַחת ָּד ָבר ,לָ לֶ כֶ ת ִאיּתֹו ֶמ ְר ַחק ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ּולְ ַהּנִ יחֹו.
ַאּמֹות (ּכִ ְׁשנֵ י ֶמ ֶטר)ּ .כְ ַ
מּוּק ֶפת ּגְ ֵדרֹות ,נֶ ֱח ֶׁש ֶבת
ּדּוע? ְרׁשּות ַה ָּי ִחיד ִהיא ָמקֹום ֶא ָחד ,לְ ָמ ָׁשלָ ,ח ֵצר ּגְ דֹולָ ה ֶ
ַמ ַ
תּוחּ ,גָ דֹולְ ,וכָ ל ַא ְר ַּבע ַאּמֹות נֶ ְח ָׁשבֹות
ּכְ ָמקֹום ֶא ָחד .אּולָ םְ ,רׁשּות ָה ַר ִּבים ִהיא ָמקֹום ָּפ ַ
ּכְ ָמקֹום נִ ְפ ָרדְ ,ולָ כֵ ןָ ,אסּור לִ יּטֹול ֵח ֶפץ ,לְ ַטלְ ֵטל אֹותֹו ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים
ּולְ ַהּנִ יחֹוִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֶּזה נֶ ְח ָׁשב ּכְ ַה ֲע ָב ָרה ֵמ ְרׁשּות לִ ְרׁשּות.
קֹור ַּבן ַח ָּטאת
ַמה ַּי ֲע ֶׂשה ִמי ֶׁש ָע ַבר ְּבׁשֹוגֵ ג ַעל ִאיּסּור ְמלָ אכָ ה ַּב ַּשׁ ָּבת? ָעלָ יו לְ ָה ִביא ְ
מֹוסרֹו לַ ּכ ֲֹהנִ ים לְ ַה ְק ִריבֹו.
לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,לְ ִה ְת ַוּדֹות ַעל ֶח ְטאֹו ּולְ ְ
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בית הכנסת בזמושץ ()Wikipedia, Mceurytos
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 7דקות

מלחמת העולם הראשונה
מלחמת העולם הראשונה התחוללה בשנים 1914-
 ,1918והשתתפו בה מדינות רבות ברחבי העולם.
המלחמה התרחשה בעיקר בין מעצמות המרכז,
שכללו את גרמניה ,אוסטרו-הונגריה ,האימפריה
העות'מאנית ובולגריה ,לבין מדינות ההסכמה,
שכללו את בריטניה ,צרפת ,רוסיה ,איטליה
וארצות הברית .האירוע שהצית את המלחמה
היה רצח יורש העצר האוסטרי פרנץ פרדיננד,
שבעקבותיו פרצו הכרזות מלחמה ונכרתו בריתות
בין המדינות השונות .המלחמה ,שהייתה הגדולה
ביותר בהיסטוריה עד אז ,הסתיימה בניצחון
מדינות ההסכמה .למעלה מ 16-מיליון בני אדם
נהרגו במהלכה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –
משה הגיע לתור לבדיקת רופא בקופת חולים .ניגש אל המכשיר
וקיבל שמספרו בתור הוא  ,62שזה אומר שהוא יצטרך להמתין
לתורו הרבה זמן .לאחר כמה דקות הוא ראה מישהו שהתייאש
מהתור הארוך ורצה ללכת הביתה .משה ניגש אליו וביקש ממנו את
המספר שלו בתור שהיה  .35אותו האיש נתן למשה את המספר
שלו ומשה שמח שהוא יצטרך לחכות פחות זמן ,אך הדבר גרם
לוויכוח בין האנשים שחיכו בתור.

צד אחד:

ו...מה
דעתכם?

של מושג

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

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ

קֹוׁשר
מלאכת ֵ
מלאכה אחת מל"ט מלאכות האסורות בשבת.
קושר היא פעולה המחברת דברים נפרדים בעזרת
קשר.

| מי אני?

מלאכה זו נלמדת ממה שעשו בבניין המשכן,
כאשר היו קושרים את חוטי היריעות לגג המשכן,
או כאשר ציידי החלזונות לצביעת התכלת היו
קושרים את חוטי רשתות הציד .הגדרת הקשר
תלויה בכמה תנאים  -האם הוא מעשה אומן או
מעשה הדיוט ,והאם נקשר לזמן ממושך או קצר.

הסופר י.

בריאת
העולם

ומנשה

ל( .יצחק ל

-3760

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים

ייבוש) פרץ

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

0

 4דקות

א .נולד בעיר זמושץ' שבפולין ,ובשנים מאורחות
יותר חי ופעל בוורשה.
ב .חיבר סיפורים רבים ביידיש ובעברית.
ג .תיאר את הווי החיים בקהילה היהודית הגלות.
ד .בין ספריו :הכנסת כלה ,האלמנה והרוח ,מפי העם.
ה .שנותיו האחרונות היו בתקופת מלחמת העולם הראשונה.

הלכה למעשה :א .אסור לקשור או להדק חוט
בציצית .ב .מותר לקשור את שרוכי הנעליים.

1948

זה לא עסק האנשים:
ייכנס בתו שלכם מי
רו
איש החליט האם אותו
ל
ה
ע
בי
המספר שלו .מב ר לי את
חי
נ
ת
אמור
כם היה
אדם להיכ
עם מספר  35ו נס לרופא
את
צריך לעניין האם כם זה לא
ז
או מישהו ה יהיה אני
אחר.

מ שים טענו שאם
אנ
חלק מה רוצה ללכת זו
אותו אדם
ל הוא לא יכול
ב
זכותו ,א ת המספר שלו
א
להעביר שהגיע מאוחר,
חר
למישהו א ד יכנס מוקדם
אלא כל אח
ר ,ומשה ימתין
בתו
יותר רו במספר .62
לתו

מעצמות המרכז במלחמת העולם הראשונה ומנהיגיהן
()Wikipedia, Publ. Photochemie Berlin
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טען מ מצד שני:
שה כלפי
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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-

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

חק לייבוש) פרץ.
 1 .1י.ל( .יצ
ת.
בר בבית הקברות
2 .2סופר ביידיש ובעברימושץ' בפולין ונק
פרץ נולד בעיר ז
3י.ל.
 .3היהודי בוורשה.
כתוב על החסידות.
4 .4הרבה ל

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מי הדמות בציור?
 2מה היה עיסוקה?
 3היכן היא נולדה והיכן נקברה?
 4מה אחד הנושאים המרכזיים עליהם היא כתבה?

 7דקות

| מי אני?

רבי סעדיה
גאון

רש״י

הס

תנות"
מ

4260

4650

4800

4900

5258

5260

יפור "

אחד מסיפוריו של י"ל פרץ.
מסופר בו על נשמה שהזכויות והחובות שלה היו שקולות בדיוק.
נגזר עליה לשוטט בעולם ולחפש שלושה מעשים טובים מיוחדים.
הסיפור מתאר את מסירות נפשם של יהודים על המצוות.

שלוש

א.
ב.
ג.
ד.

 3דקות

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

רבי יוסף
קארו

1897

1939

5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח

5778
5727
ה'תשכ"ז התשכ"ט ה'תשע"ח

5780
ה׳תש"פ
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510

ימי הביניים
תקופת הראשונים

הרמב"ם
1492
גירוש ספרד

1500

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
פרשת כי תשא פותחת בספירתם של
ישראל .לא אחת נמשלו ישראל לכוכבי
השמיים ,בעיקר סביב הספירה והמניין
שלהם ,וכך אומר הכתוב" :מונה מספר
לכוכבים  -לכולם שמות יקרא" .למה
נמשלו ישראל דווקא לכוכבי השמיים?
כשאדם מביט למרום הוא רואה את
הרקיע פרוש לפניו ובתוכו רבבות כוכבים
צפופים ודומים זה לזה .במבט שטחי
ומרוחק  -נראים כולם קטנים ודומים.
אולם כולנו יודעים ,שהאמת היא שכל
כוכב הוא עצום בגודלו ושונה עד מאוד
מתכונתו של חברו .בעם ישראל יש אנשים
רבים ומגוונים .במבט מרוחק יכולים אנו
לטעות כי יש כאלו אנשים קטנים ,שאינם
מיוחדים או נבדלים מחבריהם .דווקא
הדימוי לכוכבי השמים מלמדנו כי כל
יהודי ויהודי הוא עולם ומלואו ,הוא ענק
בגודלו ומיוחד באישיותו.

מי האיש?

שמי מזכיר את רכבת ההרים
ואני אחת מתוך ארבעה אזורים
אמנם הרבים אצלי לא עוברים
אבל החכמים עלי גוזרים.

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת שבתַ ,ד ִּּפים ה׳  -ח׳

"הּנָ ָחה"
ַּדף ה' ַ
ְּב ַּשׁ ָּבת ָאסּור לְ ַה ֲע ִביר ֵח ֶפץ ֵמ ְרׁשּות לִ ְרׁשּותּ ,וכְ מֹו כֵ ן ָאסּור לְ ַה ֲע ִביר ֵח ֶפץ ַא ְר ַּבע ַאּמֹות
ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּביםַ .ה ַּמ ֲע ִביר ֵח ֶפץ ֵמ ְרׁשּות לִ ְרׁשּות ,לְ ָמ ָׁשלֵ ,מ ְרׁשּות ַה ָּי ִחיד לִ ְרׁשּות ָה ַר ִּבים,
עֹובר ַעל ָה ִאיּסּור ַ -אְך ִאם הּוא ֹלא
יח ֶאת ַה ֵח ֶפץ ֵ
ּומּנִ יחֹו ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּביםַ ,ח ָּיבַ .רק ַה ַּמּנִ ַ
ַ
אֹומ ִרים,
יח ֶאת ַה ֵח ֶפץ ָּב ְרׁשּות ַה ְּשׁנִ ָּיהָּ ,פטּורֵ .היכָ ן ֵיׁש לְ ַהּנִ יחֹו ּכְ ֵדי לְ ִה ְת ַח ֵּיב? ֲחכָ ִמים ְ
ִהּנִ ַ
ימ ֶטר) ַעל ַא ְר ָּב ָעה ְט ָפ ִחים
גֹודל ַא ְר ָּב ָעה ְט ָפ ִחים (ּכְ ַא ְר ָּב ִעים ֶסנְ ִט ֶ
ּכִ י ַרק ַה ַּמּנִ יחֹו ַעל ָמקֹום ְּב ֶ
ּומּנִ יחֹו ַעל ָמקֹום
עֹוקר ֵח ֶפץְ ,מ ַטלְ ְטלֹו ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ַ
ּתֹורהַ ,אְך ָה ֵ
עֹובר ַעל ִאיּסּור ַה ָ
לְ ָפחֹות ֵ
ּתֹורה ,אּולָ םֲ ,חכָ ִמים ָא ְסרּו זֹאתַ .אף ַעל ִּפי
עֹובר ַעל ִאיּסּור ַה ָ
ָק ָטן ,לְ ָמ ָׁשלַ ,עּמּודֵ ,אינֹו ֵ
יח ֵח ֶפץ
ּגֹודלֹו ָּפחֹות ֵמ ַא ְר ָּב ָעה ְט ָפ ִחים ֵאינָ ּה נֶ ֱח ֶׁש ֶבת ַהּנָ ָחהְּ ,ב ַרםַ ,ה ַּמּנִ ַ
ֶׁש ַהּנָ ָחה ַעל ָמקֹום ֶׁש ְ
ְּב ָידֹו ֶׁשל ָא ָדם ַא ֵחרַ ,ח ָּיבִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ָּידֹו ֶׁשל ָא ָדם נֶ ֱח ֶׁש ֶבת ּכְ ָמקֹום ְּב ִׁשיעּור ַא ְר ָּב ָעה ְט ָפ ִחים.

ַּדף ו'ַ :א ְר ָּב ָעה סּוגֵ י ְרׁשּויֹות
ְּב ַּשׁ ָּבת ָאסּור ְל ַה ֲע ִביר ֲח ָפ ִצים ֵמ ְרׁשּות ִל ְרׁשּותַ .ה ְּג ָמ ָרא מֹונָ ה
סּוגי ְרׁשּויֹותְ :רׁשּות ַה ָּי ִחידָ :מקֹום ְּב ִׁשיעּור ַא ְר ָּב ָעה
ַא ְר ָּב ָעה ֵ
(קירֹות)
מּוּקף ְמ ִחיצֹות ִ
ְט ָפ ִחים ַעל ַא ְר ָּב ָעה ְט ָפ ִחים ְל ָפחֹותָ ,
גּוּד ֶרת.
ּגְ בֹוהֹות ֲע ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים לְ ָפחֹות ,לְ ָמ ָׁשלַּ ,ב ִית ,אֹו ָח ֵצר ְמ ֶ
(ׁשמֹונָ ה ֶמ ֶטר,
רֹוחב ֵׁשׁש ֶע ְׂש ֵרה ַא ָּמה ְ
ּמֹובילָ ה ֵמ ִעיר לְ ִעירְּ ,ב ַ
אׁשית ַה ִ
ְרׁשּות ָה ַר ִּביםֶּ :ד ֶרְך ָר ִ
אֹומ ִריםֶׁ ,ש ָּצ ִריְך ֶׁש ְּי ַהּלְ כּו
מּוּק ֶפת ְמ ִחיצֹותַ ,ו ֲאנָ ִׁשים ַר ִּבים ְמ ַהּלְ כִ ים ָּבּהֵ .יׁש ְ
ְּב ֵע ֶרְך)ֵ ,אינָ ּה ֶ
ָבּה ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאלֶ ף ִאיׁשֶּ .ד ֶרְך ּכָ זֹו ִהיא ַו ַּדאי ְרׁשּות ָה ַר ִּבים.
ּתֹורה,
יֹועד לַ ֲהלִ יכָ ה ֶׁשל ֲאנָ ִׁשים ַר ִּביםּ ,כְ גֹוןַ ,י ַערָׂ ,ש ֶדה ָו ָיםִ .מן ַה ָ
ּכַ ְר ְמלִ יתָ :מקֹום ֶׁש ֵאינֹו ְמ ָ
ֵאין ִאיּסּור ְל ַה ֲע ִביר ֲח ָפ ִצים ֵמ ְרׁשּות ַא ֶח ֶרת ְל ַכ ְר ְמ ִלית ,אֹו ֵמ ַה ַּכ ְר ְמ ִלית ִל ְרׁשּות ַא ֶח ֶרת,
ּמּוּתר לְ ַה ֲע ִביר ֲח ָפ ִצים
ַאְך ֲחכָ ִמים ָא ְסרּו זֹאתּ ,כְ ֵדי ֶׁש ֲאנָ ִׁשים ֹלא ִי ְטעּו ְו ַי ְח ְׁשבּוּ ,כִ י ּכְ ִפי ֶׁש ָ
ּומ ֶּמּנָ ה.
מּוּתר ּגַ ם לְ ַה ֲע ִביר ֲח ָפ ִצים לִ ְרׁשּות ָה ַר ִּבים ִ
ּומ ֶּמּנָ הָ ,
לַ "ּכַ ְר ְמלִ ית" ִ
ימ ֶטר)ְ ,ו ֵאינֹו
לֹוׁשה ְט ָפ ִחים (ּכִ ֶ 30-סנְ ִט ֶ
יֹותר ִמ ְּשׁ ָ
בֹוּה ֵ
ְמקֹום ְּפטּורָ :מקֹום ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים ַהּגָ ַ
ָר ָחב ַא ְר ָּב ָעה ְט ָפ ִחיםָ .מקֹום ֶזה ֵאינֹו נֶ ְח ָׁשב ְ"רׁשּות".

"זֹורק"
ַּדף ז'ֵ :
(תשובה :כרמלית)

שאלות השבוע ???
ּדּוע ַה ְּמלָ אכֹות ָה ֲאסּורֹות ַּב ַּשׁ ָּבת
אַ .מ ַ
"אבֹות ְמלָ אכֹות"?
נִ ְק ָראֹות ֲ

בַ .מה מּוגְ ָּדר ּכִ ְ"רׁשּות ָה ַר ִּבים" ומה
מוגדר ּכִ ְ"רׁשּות ַהּיָ ִחיד"?
רֹוצה לְ ַב ֵּקר ַּב ַּשׁ ָּבת
גַ .מה ּיַ ֲע ֶׂשה ָא ָדם ָה ֶ
ּגֹורר ְּב ִעיר ַא ֶח ֶרת,
ֶאת ְקרֹובֹו ַה ִּמ ְת ֵ
יֹותר ֵמ ַאלְ ַּפיִ ם ַא ָּמה?
ְּב ֶמ ְר ָחק ֶׁשל ֵ
בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה
בה יזכה בפרס איכותי .את התשובות יש לשלוח עד
יום רביעי שלאחר השבת של אותו עלון עד השעה
 ,14:00למייל talmudhagrala@medison.co.il
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים.
*בפיקוח רואה חשבון

ּזֹורק
"הֹוצ ָאה"ַ ,אְך ֹלא ָת ִמידָ .א ָדם ַה ֵ
ָ
עֹוב ִרים ַעל ִאיּסּור
יקת ֵח ֶפץ ְ
בֹוארּ ,כִ י גַ ם ִּב ְז ִר ַ
ַּב ַּתלְ מּוד ְמ ָ
עֹובר ֲע ֵב ָרה
ּזֹורקֵ ,אינֹו ֵ
(ח ַזר) לְ ָאחֹור ֶאל ַה ֵ
ֵח ֶפץ ,לְ ָמ ָׁשלּ ,כַ ּדּורְ ,ו ַהּכַ ּדּור נֶ ְח ַּבט ַּב ִּקיר ְונֶ ְה ַּדף ָ
ּתֹורהּ ,כִ י ְבסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָברַ ,הּכַ ּדּור ֹלא הּוּנַ ח ְּב ֶמ ְר ָחק ֶׁשל ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ִמן ַה ָּמקֹום ֶׁש ִּמ ֶּמּנּו
ִמן ַה ָ
הּוא נִ ְז ַרק .אּולָ םִ ,אם ַה ֵח ֶפץ ֶׁשּנִ ְז ַרק ָה ָיה ָד ִביק ,לְ ָמ ָׁשלְּ ,פלַ ְס ְטלִ ינָ הְ ,ו ַה ְּפלַ ְס ְטלִ ינָ ה נִ ְד ְּב ָקה ַעל
ּתֹורהִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ֶה ֱע ִביר ֶאת ַה ְּפלַ ְס ְטלִ ינָ ה
ּזֹורק ָע ַבר ַעל ִאיּסּור ָ
ַה ִּקיר ֶׁשל ְרׁשּות ָה ַר ִּביםַ ,ה ֵ
אֹומרּ ,כִ י ִאם ַה ֵח ֶפץ ַהּנִ ְז ַרק
יחּה ַעל ְּפנֵ י ַה ִּקירָ .ר ָבא ֵ
ֶמ ְר ַחק ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים ְו ִהּנִ ָ
ּזֹורק ַעל ִאיּסּורּ ,כְ ִפי ֶׁשּכְ ָבר לָ ַמ ְדנּוֶׁ ,ש ָּמקֹום ָק ָטן ֶׁש ֵאינֹו
נָ ַחת ְּבתֹוְך חֹור ַּב ִּקירֹ ,לא ָע ַבר ַה ֵ
ּתֹורה.
עֹובר ַעל ִאיּסּור ָ
יח ָעלָ יו ֵח ֶפץֵ ,אינֹו ֵ
"מקֹום ְּפטּור"ֶׁ ,ש ַה ַּמּנִ ַ
ָר ָחב ַא ְר ָּב ָעה ְט ָפ ִחים ,נֶ ְח ָׁשב ְ

חּומין
ַדף ח'ֵ :ערּוב ְּת ִ
ילֹומ ֶטר
ָא ָדם ַהּנִ ְמ ָצא ַּב ִּמ ְד ָּבר ַּב ַּשׁ ָּבתַ ,ר ַּשׁאי לָ לֶ כֶ ת ַאלְ ַּפ ִים ַא ָּמה ִ(ק ֶ
יסת ַה ַּשׁ ָּבתָ .א ָדם ַהּנִ ְמ ָצא
ְּב ֵע ֶרְך) ִּבלְ ָבד ִמן ַה ָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָׁש ָהה ִּבכְ נִ ַ
ַּב ַּשׁ ָּבת ָּב ִעירָּ ,כל ָה ִעיר נֶ ֱח ֶׁש ֶבת ְמקֹומֹוְ ,ו ָל ֵכן הּוא ַר ַּשׁאי ָל ֵצאת
רֹוצה
לְ ֶמ ְר ָחק ֶׁשל ַאלְ ַּפיִ ם ַא ָּמה ִמּכָ ל ַצד ֶׁשל ָה ִעירַ .מה ּיַ ֲע ֶׂשה ָא ָדם ָה ֶ
"ערּוב
יח ֵ
יֹותר ֵמ ַאלְ ַּפ ִים ַא ָּמה? יַ ּנִ ַ
ּגֹורר ְּב ִעיר ַא ֶח ֶרתְּ ,ב ֶמ ְר ָחק ֶׁשל ֵ
לְ ַב ֵּקר ַּב ַּשׁ ָּבת ֶאת ְקרֹובֹו ַה ִּמ ְת ֵ
יע לַ ָּמקֹום ֶׁשּבֹו
חּומין" .לִ ְפנֵ י ַׁש ָּבתִ ,י ַּקח ָה ִאיׁש ִּד ְב ֵרי ַמ ֲאכָ לֵ ,י ֵצא ִמחּוץ לָ ִעיר ָּבּה הּוא גָ רַ ,יּגִ ַ
ְּת ִ
יח ּבֹו ֶאת ִּד ְב ֵרי ַה ַּמ ֲאכָ ל ִמּתֹוְך ּכַ ּוָנָ ה ֶׁש ָּמקֹום ֶזה ּגַ ם נֶ ְח ָׁשב
ִמ ְס ַּת ְּימֹות ַאלְ ַּפ ִים ַא ָּמה ִמן ָה ִעירְ ,ו ַיּנִ ַ
ּכְ ָמקֹום ֶׁשּלֹוְ ,ו ַעל ְי ֵדי כָ ְך הּוא נֶ ְח ָׁשב ּכְ ִמי ֶׁשּגָ ר ַּב ָּמקֹום ֶׁשּבֹו נִ ְמ ָצ ִאים ִּד ְב ֵרי ַה ַּמ ֲאכָ לְּ .ביֹום ַׁש ָּבת
הּוא ַר ַּשׁאי לְ ִה ְת ַר ֵחק ִמ ְּק ֵצה ָה ִעיר ַא ְר ַּב ַעת ֲאלָ ִפים ַא ָּמה; ַאלְ ַּפ ִים ַא ָּמה ַה ְּקרֹובֹות לְ ִעירֹוְ ,ועֹוד
ַאלְ ַּפ ִים ַא ָּמה ִמן ַה ָּמקֹום ֶׁשּבֹו נִ ְמ ָצ ִאים ִּד ְב ֵרי ַה ַּמ ֲאכָ לֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָמקֹום ֶזה נֶ ְח ָׁשב ּכְ ֵביתֹו.
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