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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

רּוביןַ ,ד ִּּפים ס"ג -ס"ט
סדר מועד | ַמ ֶסּכֶ ת ֵע ִ
פרשת בראשית | כ"ג-כ"ט בתשרי ( 11-17לאוקטובר)

ַּדף ס"ג :זְ ִהירּות ִּבכְ בֹוד ָה ַרב
תֹורה.
ַּתלְ ִמיד ָצ ִריְך לְ ִהיּזָ ֵהר ִּבכְ בֹוד ַרּבֹו ֶׁש ְּמלַ ְּמדֹו ָ
ַּגם ִאם ַה ַּת ְל ִמיד הּוא ַת ְל ִמיד ָח ָכם ְּב ַע ְצמֹוָ ,אסּור לֹו ַל ֲענֹות ַעל ְׁש ֵאלֹות ַּב ֲה ָל ָכה
ׁשּובהֶ ,אּלָ א ָעלָ יו לְ כַ ֵּבד
יֹוד ַע ֶאת ַה ְּת ָ
טּוח ֶׁשהּוא ֵ
ֹׁואלִ ים ֶאת ַרּבֹוּ ,גַ ם ּכַ ֲא ֶׁשר הּוא ָּב ַ
ֶׁשּש ֲ
ׁשּובה.
יח לְ ַרּבֹו לַ ֲענֹות ֶאת ַה ְּת ָ
ֶאת ַרּבֹו ,לִ ְׁשּתֹוקּ ,ולְ ַהּנִ ַ
יּמד ִּד ְב ֵרי ֲהלָ כָ ה ּכָ ל ְז ַמן ֶׁש ַרּבֹוִ ,ע ָירא
אֹומר ֶׁש ֲא ִפיּלּו ָּד ִוד ַה ֶּמלֶ ְך ֹלא לִ ֵ
ַרב ַה ְמנּונָ א ֵ
ַה ָּי ִא ִיריָ ,ה ָיה ַחיְ ,ו ַרק ַא ֲח ֵרי ֶׁשּנִ ְפ ַטר ַרּבֹוִ ,ה ְת ִחיל לִ ְדרֹוׁש ָּב ַר ִּבים ִּד ְב ֵרי ֲהלָ כָ ה.

וּתלְ ִמידֹו ִאילָ ִעי
יאל ַ
ַּדף ס"דַ :ר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵ
פֹון-מ ֲע ַרב ֶא ֶרץ
ַ
יאל ָה ָיה רֹוכֵ ב ַעל ַה ֲחמֹור ְּב ַד ְרּכֹו ֵמ ַעּכֹו לָ ִעיר ּכְ ִזיב ֶׁש ִּב ְצ
ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵ
יאל
יל ִעיֲ .ח ָכ ִמים ָל ְמדּו ַּכ ָּמה ֲה ָלכֹות ֵמ ַר ָּבן ַּג ְמ ִל ֵ
ִי ְׂש ָר ֵאלְ ,ו ַא ֲח ָריו ָה ַלְך ַּת ְל ִמידֹו ִא ָ
ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ָרכַ ב ַעל ַה ֲחמֹור.
מּוׁשלָ כֹות ַעל ַה ַּק ְר ַקע.
יאל ּכִ יּכְ רֹות לֶ ֶחם ְ
ֲהלָ כָ ה ִראׁשֹונָ הְּ :ב ֶא ְמ ַצע ַה ֶּד ֶרְך ָר ָאה ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵ
יאל לְ ִאילָ ִעי ַתלְ ִמידֹו לִ יּטֹול ֶאת ַהּכִ יּכָ רֹותּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ָּשׁ ֲארּו ּכָ ְך ְּב ִביּזָ יֹון.
הֹורה ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵ
ָ
ִמּכָ אן לָ ְמדּו ֲחכָ ִמיםֶׁ ,שּיֵ ׁש לִ ְדאֹוג ֶׁש ַּמ ֲאכָ לִ ים ֹלא יִ ְהיּו ְמבּוּזִ ים.
הֹורה ְל ַת ְל ִמידֹו
יאל ָ
הֹולְך ַּב ֶּד ֶרְךְ ,ו ַר ָּבן ַּג ְמ ִל ֵ
נֹוכ ִרי ֵ
ֲהלָ כָ ה ְׁשנִ ָּיהַ :א ַחר ָּכְך ֵהם ָראּו ְ
יהּודים לֶ ֱאכֹול
ִ
ֶׁש ִּי ְמסֹור ֶאת ַהּכִ יּכָ רֹות לַ ּנֹוכְ ִריִ .מּכָ אן לָ ְמדּו ֲחכָ ִמיםּ ,כִ י ָאסּור ָה ָיה לִ
ּומ ֵּמילָ א ֵיׁש
ּכִ יּכָ רֹות ֵאּלּוִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשרֹוב ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָע ְברּו ְבאֹותֹו ָמקֹום ָהיּו נֹוכְ ִריםִ ,
לַ ֲחׁשֹוׁש ֶׁש ַהּכִ יּכָ רֹות ֵאינָ ן ּכְ ֵׁשרֹות.

ַּדף ס"הְּ :ת ִפיּלָ ה לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך
עֹומ ִדים
עֹומ ִדים ִּב ְת ִפיּלָ ה לִ ְפנֵ י ה'ֵ ,יׁש לְ ִה ְתנַ ֵהג ּולְ ַה ְרּגִ יׁש לְ כָ ל ַה ָּפחֹות ּכְ מֹו ֶׁש ְ
ּכַ ֲא ֶׁשר ְ
לִ ְפנֵ י ֶמלֶ ְך ּגָ דֹול.
ּשאי לְ ִה ְת ַּפּלֵ לִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאין ֶזה לִ כְ בֹודֹו
ּש ָתה יַ יִ ן וְ ֵאינֹו ָצלּול ְּב ַד ְעּתֹוֵ ,אינֹו ַר ַ ׁ
לָ כֵ ן ָא ָדם ֶׁש ָ ׁ
צּורה ּכָ זֹו.
ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְך ֶׁש ְּמ ַד ְּב ִרים ִאיּתֹו ְּב ָ

בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת ערובין ,דף ס"ד

"מעשה ברבן גמליאל שהיה רוכב על החמור ,והיה
מהלך מעכו לכזיב ,והיה רבי אילעאי מהלך אחריו"
גלוסקין – עוגה
הרסנא – מאכל של דגים קטנים מטוגנים
הסבר :התלמוד מספר על דברים שנלמדו מתוך
הנהגותיו של רבן גמליאל בזמן מסעו מעכו לכזיב.

| על המפה
מאה שערים
מאה שערים היא שכונה בירושלים אשר
הוקמה בשנת תרל"ד על ידי תושבי
ירושלים במסגרת "היציאה מהחומות",
והייתה השכונה החמישית שנבנתה מחוץ
לעיר העתיקה .בין המייסדים היו יואל
משה סלומון ,יוסף ריבלין ובן-ציון ליאון.
השכונה נקראה מאה שערים על שם
הפסוק ַ"ו ִי ְּז ַרע ִי ְצ ָחק ָב ָּא ֶרץ ַה ִהוא ַו ִי ְּמ ָצא
ּשׁנָ ה ַה ִהוא ֵמ ָאה ְש ָׁע ִרים ַויְ ָב ֲרכֵ הּו ה'" ,וגם
ַב ָ ּ
משום שנוסדה על ידי קבוצה של מאה
חברים .השכונה גדלה במהירות בעקבות
ילודה ועלייה מאירופה .כיום גרים בה
כ 9,400-תושבים ,רובם ככולם חרדים.

יח ָח ָזק ֶׁשל ַמ ֲאכָ לִ יםִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא
מֹורא ַרב ָּפ ָּפא ֹלא ִה ְת ַּפּלֵ ל ְּב ַב ִית ֶׁש ָה ָיה ּבֹו ֵר ַ
ָה ָא ָ
יע לֹו.
יח ִה ְפ ִר ַ
יטבְ ,ו ָה ֵר ַ
ָר ָצה לְ ִה ְת ַרּכֵ ז ַּב ְּת ִפיּלָ ה ולְ כַ ּוֵן ֵה ֵ

מֹודה ָּב ֵערּוב"
"אינֹו ֶ
ַּדף ס"וֵ :
יחים אותו ְּב ַא ַחד
ּומּנִ ִ
אֹוס ִפים לֶ ֶחם ִמּכָ ל ַּד ָּי ֵרי ֶה ָח ֵצר ַ
עֹוׂשים ַעל ְי ֵדי ֶׁש ְ
ֵערּוב ֲח ֵצרֹות ִ
ּומּוּתר לָ ֶהם לְ ַטלְ ֵטל ֶּב ָח ֵצר.
ָ
ַה ָּב ִּתיםּ .כָ ְך נֶ ְח ָׁשב ַה ָּד ָבר ּכְ ִאיּלּו ּכּוּלָ ם ּגָ ִרים ְּב ַב ִית ֶא ָחד
מֹודה ָּב ֵערּוב"ִ ,אי ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעׂשֹות ִאיּתֹו
"אינֹו ֶ
יּקנּו ֶׁש ִאם ַא ַחד ַה ְּשׁכֵ נִ ים ֵ
ֲחכָ ִמים ִּת ְ
ֵערּוב ֲח ֵצרֹותּ .גַ ם ִעם נֹוכְ ִרי ִאי ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעׂשֹות ֵערּוב ֲח ֵצרֹות.
ִאם ַה ַּד ָּיר ַהּנֹוכְ ִרי ֵאינֹו נִ ְמ ָצא ְּב ַׁש ָּבת ְּב ֵביתֹוֶ ,א ְפ ָׁשר לַ ֲעׂשֹות ֵערּוב ֶּב ָח ֵצר .אּולָ ם ִאם
חֹוזר ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ַּשׁ ָּבתָ ,ה ֵערּוב ִמ ְת ַּב ֵּטל ְו ָאסּור לְ ַטלְ ֵטל ֶּב ָח ֵצר.
הּוא ֵ
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כיכר השבת -מאה שערים ()Wikipedia, Avraham

בס"ד

א

חברות

| מן ההסטוריה

 7דקות

ייסוד פתח תקווה

מתפלפלים

העיר פתח תקווה נוסדה בשנת תרל"ט כמושבה
חקלאית .האדמות עליה הוקמה נקנו מערבים
על ידי קבוצת מתיישבים שביניהם יואל משה
סלומון ,דוד גוטמן ויהושע שטמפפר ,במקום
בו עמד קודם לכן הכפר אומלבס .הם קראו
לה פתח תקווה על שם הפסוק ְ"ו ֶאת ֵע ֶמק
ָעכֹור לְ ֶפ ַתח ִת ְּק ָוה" (הושע ב') ,כדי לומר שגם
עמק עכור מלא ביצות ומחלות עוד יכול
לפרוח .בעקבות המלריה והקשיים שהערימו
השלטונות הטורקיים נטשו התושבים את
המושבה לאחר שלוש שנים ,אך הם שבו אליה
בשנת תרמ"ו ,ומאז היא הלכה והתפתחה ,בעיקר
מאז לקח אותה הברון רוטשילד תחת חסותו.
בשנת תרצ"ז הפכה פתח תקווה לעיר ,השנייה
בארץ אחרי תל אביב.

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:
בשבת פרשת בראשית אחרי שמחת תורה נוהגים לעשות בבית
הכנסת קידוש גדול ולחלק לילדים שקיות גדולות עם הרבה ממתקים.
לפני שהלכו לבית הכנסת אמרה גב' כהן לילדיה שבגלל שהם
מקפידים בבית על אוכל בריא והממתקים מכילים הרבה סוכר והם
ממש לא בריאים  -היא לא מרשה להם לקבל את שקיות הממתקים
המחולקות בבית הכנסת .הדבר עורר דיון סוער בין בני המשפחה.

מצד אחד:

בני המשפחה
מ
חלק צריך להקפיד
טענו ש
על אוכל בריא
ד
תמי א מהכלל ,וגם
ללא יוצ
ה מפתה מאוד
ז
אם התגבר ולדעת
צריך ל
הממתקים לא
ש
בריאים.

בית אברהם שפירא (זקן שומרי העיר) עם פסלו
בחזית הבית ( ,Wikipediaד"ר אבישי טייכר)

חלק מ מצד שני:
בני המש

שמותר מדי פע פחה טענו
םק
ממתקים ,ובטח ב צת לאכול
קי
דו
ש
שמחל
הגדול
הילדי קים שקיו
ת.
כ
א
ש
ר
כל
ם האח
וייהנו זה רים יקבלו
ממתקים
א
ל הוגן
משפחת כהן יעמ שרק ילדי
דו מ
איך כולם נה הצד ויראו
נים.

ו...מה
דעתכם?

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

| מי אני?

חתן בראשית

-3760
בריאת
העולם

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

יואל מ

0

1948

2238

א.
ב.
ג.
ד.

נולד ביישוב הישן בירושלים.
היה ממייסדי פתח תקווה.
לאחר שפרצה שם מגפת מלריה ,עזב וייסד את יהוד.
יורם טהרלב כתב עליו בלדה.
שה סלומון

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

חתן בראשית הוא העולה לתורה שמעלים
בשמחת תורה לקריאת הפסוקים הראשונים
בספר בראשית ,ולמעשה להתחלת התורה
מחדש לאחר סיומה .חתן בראשית עולה לאחר
חתן תורה ,שהוא המסיים את התורה בסוף
ספר דברים.

 4דקות

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-

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

| מי אני?

סלומון.
ם ,נחלת
שה
ערי
ש
ה
א
1.יואל מ קווה ,מ
ת דפוס
פתח ת
2.
הקים בי
ד.
שבעה ,יהו לומון
ס
ה
ש
למ
3.יוארושלים.
בי

 1מי הדמות על הסוס?
 2אילו מקומות ויישובים היא הקימה בארץ?
 3מה הקשר בין בית הדפוס לדמות?

 3דקות

א .ממייסדי העיר פתח תקווה.
ב .עלה ברגל מהונגריה לארץ ישראל.
ג .פעל לרכישת אדמות והקמת יישובים חדשים.
ד .העניק לפתח תקווה את שמה ,הלקוח מפסוק בישעיהו.
יהו

ה .היה מזכיר המושבה פתח תקווה עד פטירתו.

רבי סעדיה
גאון

רש״י

שע שטמפפר

4260

4650

4800

4900

5258

5260

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

70

510

ימי הביניים
תקופת הראשונים

הרמב"ם
1492
גירוש ספרד

1500

העת
החדשה

הרצל
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ששת הימים אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

2019

שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה
עם סיום בריאתו של כל חלק וחלק מהעולם ,אומרת
התורה" :וירא אלוקים כי טוב".
לאחר שנסתיימה הבריאה כולה ,חוזרת התורה
ואומרת" :וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב
מאוד".

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ערוביןַ ,ד ִּּפים ס״ז -ס״ט

ַּדף ס"זַּ :ביִ ת ִעם ְׁשנֵ י ְּפ ָת ִחים

מדוע חוזרת התורה ומדגישה את שכבר נאמר? ומה
באה המילה "מאוד" להוסיף?

הּודיםִ ,אי ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעׂשֹות
ּגֹורר ְּב ָח ֵצר ִעם ְׁשכֵ נִ ים ְי ִ
ּכַ ֲא ֶׁשר נֹוכְ ִרי ִמ ְת ֵ
ֵערּוב ֶּב ָח ֵצר ְו ִאי ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעׂשֹות ִׁשיּתּוף ְמבֹואֹות ַּב ָּמבֹוי.

ניתן להסביר ,ע"פ פירוש "הכלי יקר" ,כי ודאי כל חלק
בבריאה בפני עצמו היה טוב ויפה .אולם ,ייתכן מצב בו
הדברים יפים דווקא כשהם עומדים בפני עצמם ולא
בצירופם עם שאר הבריות והתולדות .לכן מסכמת
התורה ואומרת שהכל היה טוב מאוד .לא רק יופי
של כל חלק לבד כי אם הבריאה כולה ,על כל יחסי
הגומלין של שלל כוחותיה  -כולה הרמונית ושלמה.

יּתן לְ ִהיּכָ נֵ ס ֶאל ַה ָּמבֹוי; ֶּפ ַתח ֶא ָחד
אּולָ ם ִאם יֵ ׁש ְׁשנֵ י ְּפ ָת ִחים ַּד ְרּכָ ם נִ ָ
נֹוסף ִמן ַה ָּשׂ ֶדה
ָרגִ ילּ ,בֹו נִ כְ נָ ִסים ֵמ ְרׁשּות ָה ַר ִּבים ֶאל ַה ָּמבֹוי ְו ֶפ ַתח ָ
יע לְ ֵערּוב ֲח ֵצרֹות.
חֹורי ַה ָּמבֹויְּ ,ב ִמ ְק ֶרה ּכָ זֶ ה ַהּנֹוכְ ִרי ּכְ ָבר ֵאינֹו ַמ ְפ ִר ַ
ֶׁש ֵּמ ֲא ֵ
ּגֹור ִרים
ּדּוע? ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּכָ ֵעת הּוא ּכְ ָבר ֵאינֹו נֶ ְח ָׁשב ּכְ ֵחלֶ ק ִמן ָה ֲאנָ ִׁשים ַה ִּמ ְת ְ
ַמ ַ
נֹוח ְל ִׁשיּמּוׁשְ ,ו ָל ֵכן ֶא ְפ ָׁשר
יֹותר ַ
ּש ֶדה ֵ
ַּב ָּמבֹויִּ ,כי ַה ֶּפ ַתח ֶׁש ְּל ִכיּוּון ַה ָ ׂ
לֹומר ּכִ י ַהּנֹוכְ ִרי ִמ ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּב ֶּפ ַתח ַה ֵּשׁנִ יְ ,ו ֵאין לֹו ֵחלֶ ק ִעם ְּבנֵ י ַה ָּמבֹוי.
ַ

ּתֹורה
ומ ְצוָ ה ִמן ַה ָ
ַּדף ס"חִ :איּסּור ִמ ְּד ַר ָּבנָ ן ִ

חידה!

למדנו על רבן גמליאל שהיה רוכב על חמור .זהו את
האנשים הבאים בתנ"ך שגם הם קשורים לחמור:
 .1אמר לנעריו לשבת עם החמור

רֹוצה לַ ֲעבֹור ַעל ִאיּסּור ִמ ְּד ַר ָּבנָ ןּ ,כְ ֵדי לְ ַק ֵּים ִמ ְצ ָוה
ַמה ַּי ֲע ֶׂשה ָא ָדם ֶׁש ֶ
רֹוצה לְ ַטלְ ֵטל ִּתיּנֹוק ְּב ַׁש ַּבת ִמן ַה ַּב ִית ֶׁשּלֹו
הּודי ֶ
ּתֹורה? לְ ָמ ָׁשלְ ,י ִ
ִמן ַה ָ
מּוּתר ַה ָּד ָבר?
ֶאל ֶה ָח ֵצרּ ,כְ ֵדי לְ ַק ֵּים ִמ ְצ ַות ְּב ִרית ִמילָ הֲ .ה ָ
לְ ַד ַעת ֲחכָ ִמיםָ ,אסּור לַ ֲעבֹור ַעל ִאיּסּור ִמ ְּד ַר ָּבנָ ןֲ ,א ִפיּלּו ּכְ ֵדי לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוָ ה
ּמּוּתר.
סֹובר ֶׁש ָ
יעזֶ ר חֹולֵ ק וְ ֵ
ּתֹורהַ .ר ִּבי ֱאלִ ֶ
ִמן ַה ָ

 .2אביו המשיל אותו לחמור

לַ ֲהלָ כָ ה נִ ְפ ַסק ּכְ ַד ַעת ֲחכָ ִמים.

 .3אביו נקרא חמור

ַּדף ס"טִּ :ביּטּול ְרׁשּות

 .4היכה את אויביו בלחי של חמור
ששכר,
בינו ,י
ת :אברהם א בלעם)
ן,
שו
מ
(תשובו מור ,ש
כם בן ח
ש

 .5האתון שלו דיברה אליו

ּוב ְרחֹובֹות ,לַ ְמרֹות ֶׁש ֵהם ְרׁשּות
יּקנּו ֶׁש ָאסּור לְ ַטלְ ֵטל ַּב ֲח ֵצרֹות ָ
ֲח ַז"ל ִּת ְ
ַה ָּי ִחידִ ,מּתֹוְך ֲח ָׁשׁש ֶׁש ִאם ְי ַטלְ ְטלּו ָּב ֶהם ַּ -בּסֹוף ְי ַטלְ ְטלּו גַ ם ִּב ְרׁשּות
יֹוציאּו ֲח ָפ ִצים ֵמ ְרׁשּות
ּתֹורהְ ,ו ַגם ִ
ָה ַר ִּביםָּ ,בּה ָאסּור ְל ַט ְל ֵטל ִמן ַה ָ
יאים ֲח ָפ ִצים ִמן ַה ַּב ִית ֶאל ֶה ָח ֵצר.
ּמֹוצ ִ
ַה ָּי ִחיד לִ ְרׁשּות ָה ַר ִּביםּ ,כְ ִפי ֶׁש ִ

שאלות השבוע ???

 .1מי היה רבו של דוד המלך?
 .2האם מותר לקחת סידור לבית הכנסת
במקום בו איסור טלטול הוא רק מדרבנן?
 .3מה יעשה אדם שלא השתתף בערוב
חצרות ,כדי להתיר לשכניו לטלטל בחצר?

רּובי ֲח ֵצרֹותִ .אם ֵאין
ְּב ָח ֵצר ֶׁש ֵּיׁש ָּבּה ָּב ִּתים ֲא ָח ִדיםָ ,צ ִריְך לַ ֲעׂשֹות ֵע ֵ
רּובי ֲח ֵצרֹותָ ,אסּור לְ ַטלְ ֵטל ָּבּה ְּב ַּשׁ ָּבת.
עֹוׂשים ֵע ֵ
ִ
יּתן לַ ֲעׂשֹותַ ,רק ִאם ּכָ ל ְּבנֵ י ֶה ָח ֵצר ִמ ְׁש ַּת ְּת ִפים ּבֹוּ .כָ ל
רּובי ֲח ֵצרֹות נִ ָ
ֵע ֵ
ּגֹור ֶרת ְּב ַב ִית ֶּב ָח ֵצרִ ,מ ְׁש ַּת ֶּת ֶפת ְּב ֵערּוב ַה ֲח ֵצרֹותִ .אם ְּבנֵ י
ִמ ְׁש ָּפ ָחה ַה ִּמ ְת ֶ
רּובי
רּובי ֲח ֵצרֹותִ ,אי ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעׂשֹות ֵע ֵ
ַּביִ ת ֶא ָחד ֵאינָ ם ִמ ְׁש ַּת ְּת ִפים ְּב ֵע ֵ
אֹותּה ָח ֵצר.
ֲח ֵצרֹות ,וְ ָאסּור לְ ַטלְ ֵטל ְּב ָ
ִאם ֵא ַרע ִמ ְק ֶרהֶׁ ,ש ָעׂשּו ֵערּוב ֲח ֵצרֹות ְו ַא ַחד ַה ְּשׁכֵ נִ ים ָׁשכַ ח לְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף
ׁשּותי"ְ ,וכָ ְך הּוא ַמ ִּציל
"אנִ י ְמ ַב ֵּטל לָ כֶ ם ֶאת ְר ִ
לֹומר ֲ
ָּב ֵערּוב ,הּוא ַר ַּשׁאי ַ
ֶאת ֵערּוב ַה ֲח ֵצרֹות.
ַמה ֵּפרּוׁש ַה ָּד ָבר?
"אנִ י ְמ ַב ֵּטל ֶאת ַה ֵח ֶלק ֶׁש ִּלי ֶּב ָח ֵצרְּ ,כ ִאיּלּו ֵאין ִלי ֵח ֶלק
אֹומרֲ :
הּוא ֵ
הֹועילִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשּכָ ל ִמי ֶׁש ֵּיׁש לֹו ֵחלֶ ק
ֶּב ָח ֵצר"ֵ .מ ַע ָּתהֵ ,ערּוב ַה ֲח ֵצרֹות ִ
ֶּב ָח ֵצר ָאכֵ ן ִה ְׁש ַּת ֵּתף ָּב ֵערּוב.

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.ilיש לציין את מס' העלון
עליו אתם עונים* .בפיקוח רואה חשבון
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