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בס"ד

בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מדינת ישראל
משרד החינוך

רּוביןַ ,ד ִּּפים ל"ה -מ"א
סדר מועד | ַמ ֶסּכֶ ת ֵע ִ
ראש השנה תשפ"א | כ"ד באלול -א' בתשרי ( 13-19לספטמבר)

מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת ערובין ,דף מ"א

שנה וטבה
ומתוקה !

"כל ימיו של רבן גמליאל קבענו הלכה כמותו,
עכשיו אתה מבקש לבטל את דבריו?"
ניהלן – לנו
אכולהו – על כולם
הסבר :רבי יוחנן בן נורי מוחה נגד ניסיונו של
רבי יהושע לשנות מהוראותיו של רבן גמליאל
לאחר פטירתו.

חּומין?
ּקֹוב ַע לְ ֵערּוב ְּת ִ
ַּדף ל"הָ :מ ַתי הּוא ַהּזְ ַמן ַה ֵ
ּוביֹום ִׁשי ִּשׁי ַּב ָּצ ֳה ַר ִים ֵה ִריחּו ּכְ לָ ִבים
ּבֹוקרְ ,
יח ֶאת ָה ֵערּוב ְּביֹום ִׁשי ִּשׁי ַּב ֶ
הּודי ִהּנִ ַ
ִאם ְי ִ
ּקֹוב ַע
אֹותםַ ,ה ִאם ָה ֵערּוב ֶׁשּלֹו ּכָ ֵׁשר? ַעל ִּפי ַה ַּתלְ מּודַ ,הּזְ ַמן ַה ֵ
ֶאת ַה ַּמ ֲאכָ לִ ים ְו ָאכְ לּו ָ
יסת ַה ַּשׁ ָּבת ַהּכְ לָ ִבים עֹוד ֹלא ָאכְ לּו
לֹומרִ ,אם ִּב ְׁש ַעת ּכְ נִ ַ
ּש ָּבתּ .כְ ַ
יסת ַה ַ ׁ
הּוא זְ ַמן ּכְ נִ ַ
יסת ַה ַּשׁ ָּבת ֵהם ָאכְ לּו אֹותֹו.
ֶאת ָה ֵערּובָ ,ה ֵערּוב ּכָ ֵׁשרֲ ,א ִפיּלּו ֶׁש ַא ַחר ּכְ נִ ַ
יסת ַה ַּשׁ ָּבתּ ,כַ ֲא ֶׁשר ָה ֵערּוב עֹוד ָה ָיה ָׁשלֵ ם ,נִ ְק ַּבע ֶׁש ַה ָּמקֹום
ּדּוע? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ְּב ֶרגַ ע ּכְ נִ ַ
ַמ ַ
יח אֹותֹו .לְ ִפיכָ ְך ,לַ ְמרֹות ֶׁש ַא ַחר
הּודי ֶׁש ִהּנִ ַ
"מקֹומֹו" ֶׁשל ַה ְּי ִ
ֶׁשּבֹו ָה ֵערּוב מּוּנָ ח הּוא ְ
ּכָ ְך ַהּכְ לָ ִבים ָאכְ לּו ֶאת ַה ַּמ ֲאכָ לִ יםָ ,ה ֵערּוב ֹלא ִה ְת ַּב ֵּטל.

חּומין
רּובי ְת ִ
ַּדף ל"וְׁ :שנֵ י ֵע ֵ
יֹוד ַע לְ ֵהיכָ ן ִי ְצ ָט ֵרְך לָ לֶ כֶ ת ַּב ַּשׁ ָּבת.
לֹומ ִדים ַעל ָא ָדם ֶׁש ֵאינֹו ֵ
ְּב ַדף ֶזה ְ
רֹוצה לְ כַ ֵּבד אֹותֹו
יע לְ ִעירֹו ַּב ַּשׁ ָּבתְ ,והּוא ֶ
עֹומד לְ ַהּגִ ַ
לְ ָמ ָׁשלָ ,א ָדם ֶׁש ָּשׁ ַמע ֶׁש ָה ַרב ֶׁשּלֹו ֵ
יֹוד ַע ֵמ ֵא ֶיזה ַצד ֶׁשל ָה ִעיר ָיבֹוא ָה ַרב.
ְולָ ֵצאת לִ ְק ָראתֹו לְ ַק ֵּבל ֶאת ָּפנָ יוֲ ,א ָבל הּוא ֵאינֹו ֵ
חּומין ִּב ְׁשנֵ י ְמקֹומֹותַ ,הּגְ ָמ ָרא
רּובי ְת ִ
ֵמ ַא ַחר ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעׂשֹות ְּב ַׁש ָּבת ַא ַחת ְׁשנֵ י ֵע ֵ
חּומין ִּב ְׁשנֵ י ַה ְּמקֹומֹותּ ,ולְ ַה ְתנֹות ּכִ י ִאם ִי ְצ ָט ֵרְך
יח ֵערּוב ְּת ִ
ּמּוּתר לֹו לְ ַהּנִ ַ
אֹומ ֶרת ֶׁש ָ
ֶ
יּתיְ ,ו ִאם ִי ְצ ָט ֵרְך לָ ֵצאת ִמן
לָ ֵצאת ִמ ַּצד ֶא ָחד ָ -ה ֵערּוב ֶׁש ָע ָׂשה ָׁשם הּוא ָה ֵערּוב ָה ֲא ִמ ִ
יּתי.
ַה ַּצד ַה ֵּשׁנִ י ָ -ה ֵערּוב ֶׁש ָע ָׂשה ָׁשם הּוא ָה ֲא ִמ ִ

ַּדף ל"ז" :יֵ ׁש ְּב ֵר ָרה אֹו ֵאין ְּב ֵר ָרה"
יֹותר" :יֵ ׁש ְּב ֵר ָרה אֹו ֵאין
פּור ָסמֹות ְּב ֵ
ְּב ַדף ֶזה נִ לְ ַמד ַעל ַא ַחת ִמ ַּמ ְחלֹוקֹות ַה ַּתּנָ ִאים ַה ְמ ְ
ּומ ְע ְׂשרֹותַ .מ ֲע ֶׂשה ְּב ָא ָדם ֶׁש ָר ָצה
ְּב ֵר ָרה" .לִ ְפנֵ י ֲאכִ ילַ ת ֵּפרֹות ָצ ִריְך לְ ַה ְפ ִריׁש ְּתרּומֹות ַ
רּומה"ָ ,ע ַמד
"ה ֵרי ֶזה ְת ָ
לֹומר ֲ
רּומה ֵמ ָח ִבית ַי ִיןִּ .ב ְמקֹום לִ יּטֹול ְק ַצת ַי ִין ְו ַ
לְ ַה ְפ ִריׁש ְּת ָ
"את ַה ַּי ִין ֶׁש ִּיּו ֵָתר ְּבסֹוף ֶה ָח ִבית ,לְ ַא ַחר ֶׁש ֶא ְׁש ֶּתה ֶאת רֹוב ַה ַּי ִיןֲ ,אנִ י
ָה ִאיׁש ְו ָא ַמר ּכָ ְךֶ :
"ב ֵר ָרה".
רּומה ָתחּולֲ ,אנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ִּב ְ
רּומה"ּ .כְ ֵדי ֶׁש ַה ְּת ָ
ַמ ְפ ִריׁש ַע ָּתה ְּת ָ
רּומה ָחלָ ה ַעכְ ָׁשיוַ .על ֵא ֶיזה ַי ִין? ֶזה יִ ְת ָּב ֵרר לְ ַא ַחר ֶׁש ְּי ַס ֵּים
אֹומ ִריםֶׁ ,ש ַה ְּת ָ
לֹומרָ ,אנּו ְ
ּכְ ַ
עֹוׂשים ֶאת
"אין ְּב ֵר ָרה"ִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ִ
סֹוב ִרים ּכִ י ֵ
לִ ְׁשּתֹות ֶאת רֹוב ֶה ָח ִבית .יֵ ׁש ְ
רּומהְ ,ו ֵאין לַ ֲעׂשֹות ְּד ָב ִרים
ַה ַּמ ֲע ֶׂשהָ ,צ ִריְך ֶׁש ִּי ְה ֶיה ָּברּור ּכְ ָבר ּכָ ֵעת ֵא ֶיזה ַי ִין נִ ְה ָיה ְת ָ
סֹובר "יֵ ׁש ְּב ֵר ָרה" ֶּ -ב ָע ִתיד ִי ְת ָּב ֵררַ ,על ֵא ֶיזה
ֶׁש ִּי ְת ָּב ְררּו ַרק ֶּב ָע ִתיד .וְ ִאיּלּו ַר ִּבי ֵמ ִאיר ֵ
רּומה.
ַי ִין ָחלָ ה ַה ְפ ָר ַׁשת ַה ְּת ָ
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| על המפה
הקהילות היהודיות בצרפת
עדויות על התיישבות יהודית בצרפת
מופיעות החל מהמאה ה 4-לספירה.
במהלך ימי הביניים גדלו הקהילות
היהודיות בצרפת ,הקימו ישיבות
ומרכזים רוחניים ,ומתוכן יצאו גדולי
ישראל מפורסמים כמו רש"י ורבנו גרשום
מאור הגולה .בעקבות מסעות הצלב הורע
מצבם של יהודי צרפת ,וקהילות רבות
סבלו מגזירות ,פוגרומים וגירוש .ב1306-
גורשו כל יהודי צרפת ,אך הורשו לחזור
אליה בהמשך תחת מגבלות .בתקופת
הרנסנס השתפר מצבם של היהודים
בצרפת ,ובעקבות המהפכה הצרפתית זכו
לשוויון זכויות מלא .רבים מהם השתלבו
בחברה והגיעו למעמדות גבוהים ,ושישה
ראשי ממשלה בצרפת היו ממוצא יהודי.
עם זאת ,אירועים כמו משפט דרייפוס
חשפו את האנטישמיות שעדיין רוחשת
בצרפת כלפי היהודים.

לאון בלום ,ראש
הממשלה היהודי
הראשון של צרפת
()Wikipedia

בס"ד

א

חברות
| מן ההסטוריה
"אני מאשים"  -אמיל זולא

 7דקות

"אני מאשים" הוא מאמר שכתב העיתונאי
הצרפתי אמיל זולא בעקבות משפט דרייפוס.
אלפרד דרייפוס היה קצין יהודי בצרפת,
שהורשע בבגידה ומשפטו לווה בגילויי
אנטישמיות בולטים .במאמר "אני מאשים",
שפרסם בעיתון "ל'אורור" ב 13-בינואר ,1898
תקף אמיל זולא בחריפות את השלטונות ,ראשי
הצבא ומערכת המשפט על התנהלותם בפרשה
זו ,והאשים אותם בעיוות הדין ,סילוף הממצאים
ומשפט שקר .בעקבות המאמר הועמד זולא
לדין ונגזרה עליו שנת מאסר וקנס כספי ,אולם
המאמר השפיע מאוד על דעת הקהל והוביל
בסופו של דבר למשפט חוזר שבסופו זוכה
דרייפוס .המילים "אני מאשים" הפכו לביטוי
המשמש להאשמה כלפי הממסד ,בו עשו
שימוש אישים נוספים מאוחר יותר.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:
לקראת ראש השנה הודיעה הנהלת בית הכנסת לכל חברי הקהילה
כי אסור להביא לבית הכנסת לתפילות הימים הנוראים ילדים מתחת
לגיל עשר מכיוון שהם עלולים להפריע לתפילה ולכן שיישארו
בבית עם האימהות .ההחלטה הזו עוררה ויכוח בין חברי הקהילה.

חלק מצד שני:
מהחברי

צד אחד:

מ רים טענו שזו
חב
חלק מה ה .המתפללים
החלטה נכונ
תפלל ,במיוחד
לה
רוצים וראים ,במקום
בימים הנ
בד ראש וללא
כו
שקט ,ב עש של ילדים,
הפרעה ור ם מתחת לגיל
הילדי
ולכן על להישאר בבית.
עשר

חלק מחינוך ם טענו כי
הילדי
בגילאי שש ע ם ,לפחות
ע
ש
להביא אותם ד ר ,זה
לבי
במיוחד בימי ת הכנסת,
ם
כדי שיספגו הנוראים,
א
ת
הניגונים ,ורוח האווירה,
הי
מי
גם אם פה ושם ם האלה.
יפריעו קצת ,חלק מהם
ע
שלהם ח דיין החינוך
שו
ב
יו
ת
ר.

ו...מה
דעתכם?
אמיל זולא ()Wikipedia

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

של מושג

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ

 4דקות

תשר"ת ,תש"ת ,תר"ת

| מי אני?

-3760
בריאת
העולם

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

ב .היה הקצין היהודי היחיד שעבד במטה הכללי של הצבא הצרפתי.
ג .ב 1895-הואשם בבגידה וריגול ,נשללו דרגותיו בטקס משפיל
ודנו אותו למאסר עולם באי השדים.
ד .ב 1906-התקבל הערעור שלו ,הוכרז כחף מפשע ,והוחזר לשרת
בצבא הצרפתי בדרגת מייג'ור.
אל

0

1948

2238

א .נולד בצרפת ב 1859-למשפחה יהודית אמידה המתייחסת לרש"י.

ה .נפטר בגיל  75בשנת  1936ונקבר בפריז.

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-

פרד דרייפוס

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

חכמים נחלקו מהו סוג התקיעה שיש לתקוע
בראש השנה ,ולכן משמיעים שלושה סוגים
שונים של תקיעות :תקיעה-שברים-תקיעה,
תקיעה-תרועה-תקיעה ,ותקיעה-שברים-
תרועה-תקיעה .ראשי התיבות של סדרי
תקיעות אלה הם תש"ת ,תר"ת ותשר"ת .סך
כל התקיעות העולות מכל הסדרה הזו הם
 ,100על פי ההלכה שיש לשמוע  100קולות
שופר בראש השנה.

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

 7דקות

5.1
.1
8
9
5
ז,
דרייפוס בפרימיל זולא
של
פרסם א
ת דרגותיו ר" בו
ל
רו
לי
או
השפיע
ש
 1.את העיתון "ל' ני מאשים" .דרייפוס
א
2.
ט
"
פ
ו:
ש
ב
ת
מ
כ
ש
תמ
ל,
א נימין זאב הרצ הציוני.
ל פועלו
ב
 3.עליו וע

 1התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 2מה האירוע המצויר כאן ,היכן ומתי התרחש?
 3מה אוחז בידו הילד הקטן?
 4מיהו האיש המזוקן בצד שמאל וכיצד הוא קשור לתמונה?

 3דקות

| מי אנחנו?

ג.
ד.

4260

אמיל זולא

א.
ב.

נולד ב 1902-בצרפת והיה סופר ופובליציסט.
ב 1898-יצא להגן על אלפרד דרייפוס ופרסם בעיתון
"ל'אורור" מכתב גלוי לנשיא צרפת תחת הכותרת" :אני מאשים".
בעקבות פרסום המאמר הורשע בבית המשפט ,נידון למאסר ולקנס ,ונמלט לאנגליה.
נפטר בגיל  62בשנת  1902כתוצאה מהרעלת פחמן חד-חמצני ונקבר בצרפת.

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י
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ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה
הרמב"ם בהלכות תשובה מונה מספר דברים
המקשים על אדם לשוב בתשובה .בתחילה
הוא מביא רשימה של דברים "המעכבים" את
האדם מלשוב ,ואחריהם דברים "הנועלים" בפניו
את היכולת לתשובה .ההבדל בין דבר שמעכב
לדבר שנועל דומה להבדל בין פתיחת דלת שיש
מאחוריה ארגז כבד שמעכב את פתיחתה ,לבין
פתיחת דלת הנעולה בסורג ובריח .בוודאי שאת
הדלת הנעולה כמעט שבלתי ניתן לפרוץ.
הדבר הראשון ,לפי הרמב"ם ,הנועל את דרכי
התשובה הוא " -הפורש מן הציבור".
כוחו של האדם הפרטי לעמוד לבדו ביום הדין
ולזכות בדין הוא קטן ומוגבל .דווקא התפילה,
התשובה והעשייה למען עם ישראל כולו ,היא
שפותחת בפני האדם את דלת התשובה ,ויחד
איתה את התקווה והתפילה לצאת זכאי בדין.

חידת קפד ראשו
לפניכם זוגות של הגדרות ,שבכל אחד מהם
התשובה השנייה מתקבלת על ידי מחיקת האות
הראשונה של התשובה הראשונה:
 .1אזור ,שטח \ צבע האדמה

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ערוביןַ ,ד ִּּפים ל״ח -מ״א

חּומין ָּב ַרגְ לָ יִ ם
ַּדף ל"חֵ :ערּוב ְּת ִ
חּומין ַעל ְי ֵדי ַהּנָ ַחת ְּד ַבר ַמ ֲאכָ ל ִמחּוץ לָ ִעיר
יּתן לַ ֲעׂשֹות ֵערּוב ְּת ִ
לָ ַמ ְדנּו ֶׁשּנִ ָ
"ערּוב" ּגַ ם
יּתן לַ ֲעׂשֹות ֵ
ית ִתי"ַ .ה ַּתלְ מּוד ְמלַ ֵּמד ֶׁשּנִ ָ
ַו ֲא ִמ ָירהּ" :כָ אן ְּת ֵהא ְׁש ִב ָ
ְּבלִ י ַמ ֲאכָ לַ ,על ְי ֵדי ַּב ַעל ָה ֵערּוב ַע ְצמֹו.
רֹוצה לַ ֲעׂשֹות ֵערּובָ ,יכֹול לָ ֵצאת ִמחּוץ לָ ִעיר
עֹוׂשים זֹאת? ָה ָא ָדם ֶׁש ֶ
יצד ִ
ּכֵ ַ
ּש ָּבת ַעד ֵצאת ַהּכֹוכָ ִבים ,וְ כָ ְך
יסת ַה ַ ׁ
ְולִ ְׁשהֹות ִּב ְמקֹום ָה ֵערּוב ִּב ְׁש ַעת ּכְ נִ ַ
"מקֹומֹו",
יסת ַה ַּשׁ ָּבת נֶ ְח ָׁשב ְ
עֹומד ִּבכְ נִ ַ
ּגֹורם ֶׁש ַה ָּמקֹום ּבֹו הּוא ֵ
הּוא ֶּב ֱא ֶמת ֵ
"מקֹומֹו"
ֶׁש ֲה ֵרי הּוא נִ ְמ ָצא ָׁשםַ .א ַחר ּכָ ְך הּוא ַר ַּשׁאי לַ ֲחזֹור ֶאל ָה ִעירּ ,כִ י ְ
נֹוספֹות
ּוב ַּשׁ ָּבת הּוא ַר ַּשׁאי לְ ַהּלֵ ְך ַאלְ ַּפ ִים ַא ָּמה ָ
ּכְ ָבר נִ ְק ַּבע ִמחּוץ לָ ִעירַ ,
ִמ ְּמקֹום ָה ֵערּוב.

ַּדף ל"ט :יֹום טֹוב ֵׁשנִ י ֶׁשל ּגָ לּוּיֹות
ְּבחּוץ לָ ָא ֶרץ חֹוגְ גִ ים ּכָ ל יֹום טֹוב ְׁשנֵ י ָי ִמיםְ ,ל ָמ ָׁשלֶ ,את ַחג ַה ָּשׁבּועֹות
לּוח ַה ָּשׁנָ ה ֹלא ָה ָיה
יּבה לְ כָ ְך ִהיא ֶׁשלִ ְפנֵ י ָׁשנִ ים ַרּבֹותַ ,
יֹומ ִיםַ .ה ִּס ָ
חֹוגְ גִ ים ַ
חֹודׁש
ּבֹוע ִאם ַה ֶ
חֹודׁש ֵּבית ַה ִּדין ָהיָ ה ָצ ִריְך לִ ְק ַ
בּוע ֵמרֹאׁשֶ ,אּלָ א ְּבסֹוף ּכָ ל ֶ
ָק ַ
לֹוׁשים יֹום .לְ ָמ ָׁשלְּ ,בל'
ֶׁש ִּמ ְס ַּת ֵּים ִי ְה ֶיה ֵּבן ֶע ְׂש ִרים ְו ִת ְׁש ָעה יֹום ,אֹו ֵּבן ְׁש ִ
ּומ ָּיד אֹותֹו יֹום נֶ ְה ַּפְך
חֹודׁשִ ,
ּבֹועַ :הּיֹום רֹאׁש ֶ
ְּב ִא ָּיר ֵּבית ַה ִּדין ָה ָיה ָיכֹול לִ ְק ַ
חֹודׁש ִס ָיוןַ ,אְך לִ ְפ ָע ִמים ֵּבית ַה ִּדין ָה ָיה ַמ ְמ ִּתין לַ ָּמ ֳח ָרת ְּביֹום ל"א
לְ רֹאׁש ֶ
חֹודׁש ִס ָיון.
קֹוב ַע ֶׁשהּוא רֹאׁש ֶ
ִא ָּיר ְו ֵ
חֹודׁש ּולְ ִפי
מֹוע ָמ ַתי ָה ָיה רֹאׁש ֶ
ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁשּגָ רּו ְב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ִה ְס ִּפיקּו לִ ְׁש ַ
זֶ ה יָ ְדעּו ָמ ַתי לַ ְחּגֹוגֲ ,א ָבל ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁשּגָ רּו ְּבחּוץ לָ ָא ֶרץ ֹלא יָ ְדעּו ָמ ַתי ָחל רֹאׁש
יֹומ ִיםֵ ,מ ֲח ַמת ַה ָּס ֵפק.
חֹודׁש .לְ ִפיכָ ְך ָק ְבעּו ֲחכָ ִמיםּ ,כִ י ְבחּוץ לָ ָא ֶרץ ַי ְחּגְ גּו ַ
ֶ
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"ּתחּום ַׁש ָּבת" ֶׁשל ֲח ָפ ִצים
ַּדף מ'ְ :
 .3ענק \ תענית

"ּתחּום ַׁש ָּבת"ֶ ,א ָּלא ַגם
הּודי ֵיׁש ְ
ְּב ַדף ֶזה ְמ ָב ֵאר ַה ַּת ְלמּוד ִּכי ֹלא ַרק ַל ְּי ִ
לַ ּכֵ לִ ים ולַ ֲח ָפ ִצים ֶׁשּלֹו.

 .4ייסורים \ החודש החמישי
עה-שעה,
ם-חום ,תש
תחו
ת:
בו
שו
(ת
כאב-אב)
צום-צום,
ע

שאלות השבוע ???

יסת
יֹותר ֵמ ַאלְ ַּפיִ ם ַא ָּמה ִמן ַה ָּמקֹום ּבֹו ָׁש ָהה ִּבכְ נִ ַ
ּכְ ִפי ֶׁש ָאסּור לְ ָא ָדם לָ ֵצאת ֵ
הּודי ִמ ְּתחּום ַׁש ָּבת .לְ ִפיכָ ְך,
הֹוציא ֶאת ַהּכֵ לִ ים ֶׁשל ַהּיְ ִ
ַׁש ָּבתּ ,כָ ְך ּגַ ם ָאסּור לְ ִ
עֹובר ְׁש ֵּתי ֲע ֵברֹותֲ .ע ֵב ָרה ַא ַחת,
הּודי ָי ָצא ַב ַּשׁ ָּבת ִמחּוץ לַ ְּתחּום ,הּוא ֵ
ִאם ְי ִ
הֹוציא ֶאת
ַעל ּכָ ְך ֶׁשהּוא ָי ָצא ִמ ְּתחּום ַׁש ָּבתְ ,ו ָה ֲע ֵב ָרה ַה ְּשׁנִ ָּיה ַעל ּכָ ְך ֶׁש ִ
לֹובׁש ִמחּוץ לַ ְּתחּוםֶׁ ,ש ֲה ֵרי גַ ם לִ ְבגָ ִדיםֲ ,ח ָפ ִצים ְוכֵ לִ ים ֵיׁש
ַה ְּבגָ ִדים ֶׁשהּוא ֵ
אֹותם ִמחּוץ לַ ְּתחּום.
הֹוציא ָ
"ּתחּום ַׁש ָּבת"ְ ,ו ָאסּור לְ ִ
ְ

עּודה ַמ ְפ ֶס ֶקת ְּב ֶע ֶרב ִּת ְׁש ָעה ְּב ָאב
ַּדף מ"אְ :ס ָ

 .1האם אפשר לסמוך על עירוב שאבד או התכלה
אחרי כניסת השבת?
 .2מה יעשה מי שרוצה להכין עירוב ואין לו מאכל?
 .3מתי אפשר לאכול בשר בערב תשעה באב?
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

עּודה ָה ַא ֲחרֹונָ ה לִ ְפנֵ י
עּודה ַמ ְפ ֶס ֶקתִ ,היא ַה ְס ָ
ְּב ֶע ֶרב ִּת ְׁש ָעה ְּב ָאב אֹוכְ לִ ים ְס ָ
עּודה ַמ ְפ ֶס ֶקת ָאסּור לֶ ֱאכֹול ְׁשנֵ י ַת ְב ִׁשילִ ים ְׁ -שנֵ י
צֹום ִּת ְׁש ָעה ְב ָאבִּ .ב ְס ָ
סּוגִ ים ֶׁשל ַמ ֲאכָ לִ ים ְמבּו ָּשׁלִ ים.
יׁשית ֶׁשל ַׁש ָּבת.
עּודה ַה ְׁשלִ ִ
עּודה ַמ ְפ ֶס ֶקת ִהיא ַה ְס ָ
ֵיׁש ָׁשנִ ים ֶׁש ָּב ֶהן ַה ְס ָ
מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבת,
ילים ָלצּום ְּב ָ
ַּכ ֲא ֶׁשר ִּת ְׁש ָעה ְּב ָאב ָחל ְּביֹום ִראׁשֹוןַ ,מ ְת ִח ִ
יׁשית.
עּודה ְׁשלִ ִ
עּודה ָה ַא ֲחרֹונָ ה לִ ְפנֵ י ַהּצֹום ִהיא ְס ָ
ְו ַה ְּס ָ
עּודה ַה ַמ ְפ ֶס ֶקת,
יׁשית ִהיא ַה ְּס ָ
עּודה ַה ְׁש ִל ִ
ַעל ִּפי ַה ַּת ְלמּודַּ ,כ ֲא ֶׁשר ַה ְּס ָ
מּוּתר לֶ ֱאכֹול ַּת ְב ִׁשילִ ים ַר ִּבים,
עּודה ַמ ְפ ֶס ֶקת ְרגִ ילָ הָ .
ֵאין ַהגְ ָּבלֹות ּכְ מֹו ִּב ְס ָ
ַו ֲא ִפיּלּו לִ ְׁשּתֹות ַי ִין ְולֶ ֱאכֹול ָּב ָׂשר.

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

בחסות חברת
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טל 03-9250225 :פקס03-9265608 :

תלמוד ישראלי

