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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

רּוביןַ ,ד ִּּפים ע' -ע"ו
סדר מועד | ַמ ֶסּכֶ ת ֵע ִ
פרשת נח | ל' בתשרי -ו' בחשון ( 18-24לאוקטובר)

ּיֹור ִׁשים
ּכֹוחם ֶׁשל ַה ְ
ַּדף ע'ָ :
יּטל ֶאת
ּגֹורר ְּב ָח ֵצר ַא ַחתֹ ,לא ִה ְׁש ַּת ֵּתף ְּב ֵערּוב ַה ֲח ֵצרֹותַ ,ו ֲא ִפיּלּו ֹלא ִּב ֵ
ָז ֵקן ֶׁש ִה ְת ֵ
ְרׁשּותֹוְּ .בנֵ י ֶה ָח ֵצר ִה ְצ ַט ֲערּוִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשּכָ ֵעת ֵאינָ ם ְיכֹולִ ים לְ ַטלְ ֵטל ֶּב ָח ֵצר.
ּבֹוקר ִה ְת ָּב ֵרר ֶׁש ַה ָּז ֵקן ַה ֶּזה נִ ְפ ַטר.
ְּב ַׁש ָּבת ַּב ֶ
ּיֹור ִׁשים ֶׁש ְ"ּי ַב ְּטלּו" ֶאת ָה ְרׁשּות ֶׁשּלֹו ֶּב ָח ֵצרְ ,ו ָאז נִ ְה ֶיה
ַא ַחד ַה ְּשׁכֵ נִ ים ָא ַמר  -נְ ַב ֵּקׁש ֵמ ַה ְ
יסת ַׁש ָּבת ֹלא ָה ָיה ַה ַּב ִית ַׁש ָּיְך לָ ֶהם,
ּשכֵ ן ַה ֵּשׁנִ י ָא ַמר ֲ -ה ֵרי ִּבכְ נִ ַ
ַר ָּשׁ ִאים לְ ַטלְ ֵטל ָּבּהַ .ה ָ ׁ
ּכִ י ַה ַּס ָּבא עֹוד ָה ָיה ַחיִ ,מי ָא ַמר ֶׁש ֵהם ְיכֹולִ ים "לְ ַב ֵּטל"?
ּיֹור ִׁשיםּ ,כִ י ַה ַּס ָּבא
אֹומרֶׁ ,ש ֲא ִפיּלּו ֶׁש ִּב ְת ִחיּלַ ת ַה ַּשׁ ָּבת ֹלא ָה ָיה ַה ַּב ִית ַׁש ָּיְך לַ ְ
ַרב נַ ְח ָמן ֵ
ּומה ֶּשׁהּוא ָיכֹול ָה ָיה
"מ ְמ ִׁשיכִ ים" ֶׁשל ַהּנִ ְפ ָטרַ ,
ּיֹור ִׁשים נֶ ְח ָׁש ִבים ַ
עֹוד ָה ָיה ַחיֲ ,א ָבל ַה ְ
לַ ֲעׂשֹותּ ,גַ ם ֵהם ְיכֹולִ ים לַ ֲעׂשֹות.

ַּדף ע"אּ :גְ ִבּיַ ת אֹוכֶ ל לְ ִׁשיּתּוף ְמבֹואֹות
ּגֹובים אֹוכֶ ל ִמּכָ ל ַה ָּב ִּתים ֶׁש ְּבכָ ל ַה ֲח ֵצרֹות
ּכְ ֵדי לְ ַה ִּתיר ֶאת ַה ִּטלְ טּול ֵמ ַה ֲח ֵצרֹות לַ ָּמבֹוי ִ
עֹוׂשים ִׁשיּתּוף ְמבֹואֹות.
וְ ִ
יּוחדֶׁ ,שּבֹו ֵאין ָצ ִריְך לִ גְ ּבֹות אֹוכֶ ל ִמּכָ ל ָה ֲאנָ ִׁשים ְ -ו ֶזה ִאם ּכָ ל ַה ְּשׁכֵ נִ ים
ֵיׁש ִמ ְק ֶרה ְמ ָ
ׁשּוּת ִפים ַּב ֲחנּות לְ ִמ ְמּכַ ר
ָ
ׁשּוּת ִפים ְּב ֵע ֶסק; לְ ָמ ָׁשלּ ,כָ ל ַה ְּשׁכֵ נִ ים
ָ
ֶׁש ַּב ָּמבֹויֶׁ ,ש ָּב ְרחֹוב,
יּצ ֶבת ָח ִבית ַי ִין ֶׁש ַּשׁ ֶּיכֶ ת לְ כָ ל ַה ְּשׁכֵ נִ יםּ .כָ ֵעת ּכְ ָבר ֵאין
ּוב ַא ַחת ַה ֲח ֵצרֹות ֶׁש ַּב ָּמבֹוי נִ ֶ
ַי ִיןְ ,
עֹוׂשים ּכְ ֵדי לְ ַׁש ֵּתף ֶאת ּכָ ל ַה ְּשׁכֵ נִ ים
ָצ ִריְך לַ ֲעׂשֹות ִׁשיּתּוף ְמבֹואֹותּ ,כִ י ִׁשיּתּוף ְמבֹואֹות ִ
ׁשּוּת ִפים ְּב ָח ִבית ַהּיַ יִ ן.
ָ
יַ ַחד ,וְ ִהּנֵ הֵ ,הם ּכְ ָבר

ּגֹוררֹות ְּב ִד ָירה ַא ַחת
ַּדף ע"בִ :מ ְׁש ָּפחֹות ֲא ָחדֹות ַה ִּמ ְת ְ
יּתן
ְּב ָח ֵצר ֶׁש ֵּיׁש ָּבּה ָּב ִּתים ֲא ָח ִדיםָ ,צ ִריְך לַ ֲעׂשֹות ֵערּוב ֲח ֵצרֹות לִ ְפנֵ י ַׁש ָּבתּ ,כְ ֵדי ֶׁשּנִ ָ
נֹוטלִ ים ּכִ יּכַ ר
ּומ ַּב ִית לְ ָב ִיתִ .מּכָ ל ַּב ִית ְ
ִי ְה ֶיה לְ ַטלְ ֵטל ֲח ָפ ִצים ִמן ַה ָּב ִּתים ֶאל ֶה ָח ֵצר ִ
עֹוׂשים ֵערּוב ֲח ֵצרֹות.
לֶ ֶחםְ ,ו ֶאת ּכָ ל ַהּכִ יּכָ רֹות ָׂש ִמים ְּב ַב ִית ֶא ָחדּ .כָ ְך ִ
יּכר ֶל ֶחם ִמ ָּכל
צֹורְך ִליּטֹול ִּכ ַ
ּגֹוררֹות ִמ ְׁש ָּפחֹות ֲא ָחדֹותֵ ,אין ֶ
ִאם ְּב ִד ָירה ַא ַחת ִמ ְת ְ
יּתן
ִמ ְׁש ָּפ ָחה ְּבנִ ְפ ָרדֶ ,אּלָ א ַדי ְּבכָ ְך ֶׁש ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ַא ַחת ִמן ַה ִּמ ְׁש ָּפחֹות ַהּגָ רֹות ַּב ִּד ָירה ִּת ֵ
ּגֹוררֹות ַּב ִּד ָירה.
ּכִ יּכַ ר לֶ ֶחםְ ,ו ֶזה נֶ ְח ָׁשב ֲעבּור ּכָ ל ַה ִּמ ְׁש ָּפחֹות ַה ִּמ ְת ְ
ּגֹוררֹות ְּבאּולָ ם ּגָ דֹול ֶׁש ֵּיׁש ּבֹו
סֹוב ִריםּ ,כִ י גַ ם ּכַ ֲא ֶׁשר ִמ ְׁש ָּפחֹות ֲא ָחדֹות ִמ ְת ְ
ֵּבית ִהּלֵ ל ְ
צֹורְך
חֹורי ַה ְּמ ִחיּצֹות ֶׁשּלָ ּהּ ,גַ ם ְּב ִמ ְק ֶרה ֶזה ֵאין ֶ
ּגֹור ֶרת ֵמ ֲא ֵ
ְמ ִחיּצֹותְ ,וכָ ל ִמ ְׁש ָּפ ָחה ִמ ְת ֶ
לִ גְ ּבֹות ֵערּוב ֲח ֵצרֹות ִמּכָ ל ִמ ְׁש ָּפ ָחהֶׁ ,ש ֲה ֵרי ּכּוּלָ ם ּגָ ִרים ְּב ָמקֹום ֶא ָחד.

בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת ערובין ,דף ע"ב

"שמע מינה מקום לינה גורם! אמר רב יהודה אמר
רב :במקבלי פרס שנו"
תרע – שער
נהמא – לחם
הסבר :רב אומר שהמשנה עוסקת בכמה אחים
שהיו מקבלים מנות מזון מבית אביהם ואוכלים
אותן בבתיהם ,ולכן כל אחד מהם צריך לתת
עירוב בנפרד.

| על המפה
כוכב הרוחות-כוכב הירדן-
אחוזת שושנה
כוכב הרוחות הוא אתר ארכיאולוגי הנמצא
באזור דרום הגליל התחתון וצפון בקעת
הירדן ,בין הכנרת ובית שאן .הוא נקרא גם
כוכב הירדן ויפה נוף .במקום נמצאים שרידים
של היישוב "כוכב" מתקופת התלמוד ,ביניהם
בית כנסת ואבנים עם סמל המנורה ,ושרידיה
של מצודה צלבנית שנבנתה במאה ה.12-
במאה ה 18-נבנה במקום כפר בדואי ,שנכבש
במלחמת העצמאות .המקום נקרא כך על
שם הרוחות החזקות הנושבות בו ,וכונה על
ידי הצלבנים "יפה נוף" בשל הנוף המרהיב
הנשקף ממנו .בשנת  1959תשי"ט הקים
מאיר הר ציון בסמוך למצודה את "אחוזת
שושנה" ,שנקראה על שם אחותו שנרצחה
על ידי בדואים במדבר יהודה ,ובשנת 2011
הוקמה במקום תצפית על שם הרמטכ"ל דן
שומרון .כיום מנוהל האתר על ידי רשות
הטבע והגנים.

ַּדף ע"גַ :הּיָ ֵׁשן ְּב ָמקֹום ֶא ָחד וְ אֹוכֵ ל ְּב ָמקֹום ַא ֵחר
ָמה ִּדינָ ּה ֶׁשל ִמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁש ִּמ ְׁש ַּת ֶּמ ֶׁשת ִּב ְׁשנֵ י ָּב ִּתים ְּ -ב ָח ֵצר ַא ַחת ֵיׁש לָ ֶהם ַּב ִית ּבֹו ֵהם
יהם.
עּוּדֹות ֶ
ֵ
נֹוסףְּ ,ב ָח ֵצר ַא ֶח ֶרתּ ,בֹו ֵהם אֹוכְ לִ ים ֶאת ְס
ְי ֵׁשנִ ים ַּבּלַ ְילָ הְ ,ו ֵיׁש לָ ֶהם ַּב ִית ָ
ֵהיכָ ן ֵהם ְצ ִריכִ ים לַ ֲעׂשֹות ֵערּוב ֲח ֵצרֹות? ֶּב ָח ֵצר ֶׁשל ַה ַּב ִית ּבֹו ֵהם ְי ֵׁשנִ ים ,אֹו ֶּב ָח ֵצר
ֶׁשל ַה ַּב ִית ּבֹו ֵהם אֹוכְ לִ ים?
ּנֹוׂשא .לְ ַד ַעת ַרבְ ,מקֹום ָה ֲאכִ ילָ ה הּוא ָה ִע ָיּק ִריְ ,ולָ כֵ ן ֵהם ְצ ִריכִ ים
לֹוקת ַּב ֵ
ַק ֶּי ֶמת ַמ ֲח ֶ
סֹוברּ ,כִ י ְמקֹום
מּואל חֹולֵ ק וְ ֵ
לְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף ְּב ֵערּוב ֲח ֵצרֹות ֶּב ָח ֵצר ָּבּה ֵהם אֹוכְ לִ יםְׁ .ש ֵ
ַה ֵּשׁנָ ה הּוא ָה ִע ָיּק ִריְ ,ו ֵהם ְצ ִריכִ ים לַ ֲעׂשֹות ֵערּוב ֲח ֵצרֹות ֶּב ָח ֵצר ָּבּה ֵהם ְי ֵׁשנִ ים.
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מבט מהאוויר על כוכב הירדן
()Wikipedia, AVRAMGR
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א

חברות

| מן ההסטוריה

 7דקות

פעולות התגמול

מתפלפלים

בשנות החמישים והשישים של המאה ה20-
נקטה ישראל במדיניות של פעולות תגמול
בתגובה לפיגועי טרור והתקפות מצד הערבים.
את הפעולות הובילו ראש הממשלה דוד בן
גוריון והרמטכ"ל משה דיין .התפיסה מאחוריהן
הייתה שלא ניתן למנוע כל פיגוע טרור ,אבל
אפשר לגבות מהאויב מחיר כבד עבור דם
יהודי ,שיבהיר לו שמעשים כאלה יעלו לו
ביוקר .לשם ביצוע פעולות התגמול הוקמה
יחידה  ,101שהתמזגה בהמשך עם הצנחנים,
אך גם כוחות צבא אחרים לקחו בהן חלק .בין
פעולות התגמול הידועות היו פעולת קיביה,
מבצע חץ שחור ,מבצע אלקיים ,מבצע לולב
ופעולת סמוע.

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:
בדרכו חזרה מבית הספר ,ראה דני בן ה 10-שני גורי חתולים קטנים
ברחוב והחליט להביא אותם הביתה ,לדאוג להם ולטפל בהם.
כאשר דני נכנס הביתה עם גורי החתולים התעורר ויכוח בין בני
הבית האם להשאיר את הגורים בבית או להחזיר אותם לרחוב.

מצד אחד:

חלק מב מצד שני:

בני המשפחה
מ
חלק גורים מסכנים
טענו שה
בים ,ולכן צריך
ע
ור יר אותם בבית
להשא
הם .הערך של
פל ב
ולט עלי חיים הוא
ב
צער די חשוב ואסור
ערך יהו
יר גורים ברחוב.
להשא

ני הבית
מקום בבית לה טענו שאין
כ
עכשיו גורים ,ניס אליו
וג
האם הגורים ה ם מי יודע
ל
לו
ב
או ש
ריאים
בכל אולי הם חו
לי
ם,
ל
ואולי
אימא של
אותם ולכן צריך הם תחפש
לה
לרחוב למקום בו חזיר אותם
מ
צאו אותם.

ו...מה
דעתכם?
תקיפת תחנת
המשטרה הירדנית
בקלקיליה1956 ,
( ,Wikipediaאברהם
ורד_ דובר צה"ל)

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?

בהמה טהורה

א.
ב.
ג.

-3760
בריאת
העולם

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

מ

0

1948

ד.

נחשב לאחד הלוחמים הטובים ביותר בצה"ל.
היה מפקדה הראשון של סיירת צנחנים וממקימי סיירת מטכ"ל.
לאחר שאחותו נרצחה בידי בדואים ,ערך עם חבריו פעולת תגמול
ונקמה נגדם.
למקום שבו גר קרא "אחוזת שושנה" על שם אחותו.
איר הר ציון

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

בהמה טהורה היא בהמה המותרת באכילה.
התורה קובעת שהסימנים של בהמה טהורה
הם שהיא בעלת פרסות שסועות ומעלה גרה.
בהמה שיש לה רק אחד מהסימנים הללו
אסורה באכילה .בין הבהמות הטהורות :פרות,
עיזים וכבשים.
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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

ה לחם.
ציון.
דה ב
ן.
יו
ר
חי
ה
צ
הי
ר
ר
אי
ה
ם
1 .מ מספר  ,101שליה הלך מאיר הר ציון.
2 .ה
ל מאיר
רדן .א
ר
כ
ז
ל
דן
3 .פטרה בי עוז אותו קיב עת היר
עיטור ה
נה בבק
ב
4.
תו
או
5 .המקום שושנה.
אחותו

 1מי הדמות המצוירת כאן?
 2מה מסמל המספר המופיע על החגור?
 3מהו המקום הרחוק הבנוי על צלע ההר ממול?
 4מהו הסמל האדום לרגלי הלוחם?
 5מהי אחוזת שושנה המופיעה בציור?

 3דקות

| מי אני?
א .היינו יחידת קומנדו ישראלית שמטרתה ביצוע פעולות תגמול.
ב .המפקד שלנו היה אריק שרון.
ג .נקראנו על שם יחידת גרילה שהקים אורד וינגייט.

4260

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

יחידה 101

ד .הפעולה הידועה ביותר שלנו הייתה פעולת קיביה.
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

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
שני חטאים קשים מופיעים בפרשתנו :חטא דור
המבול וחטא מגדל בבל .החטאים הללו גדולים
בחומרתם ,אך שונים זה מזה במהותם .חטאם של
דור המבול היה בעניינים שבין אדם לחברו  -גזל
ועריות ,בעוד בוני המגדל חטאו במרידה בה'  -בין
אדם למקום .רש"י בפרשתנו מסיק מהעונש שקיבלו
החוטאים  -איזה משני החטאים גדול וחמור יותר:
דור המבול נענש במיתה והרס לעולם כולו ,בעוד
בוני המגדל נענשו בפיזור בכל קצוות העולם ,אך
לא הושמדו .מכאן למד רש"י עד כמה גדול כוחו של
השלום בין בני אדם  -שעל אף שמרדו בוני המגדל
בה'  -הרי היו ברצון ובשאיפה אחת  -ולכן לא נענשו
בעונש החמור ביותר .לעומתם ,דור המבול שלא מרדו
באופן מוצהר בה' אך פגעו ביחסי האמון והחברה
הפשוטים ביותר  -נענשו בעונש קשה פי כמה וכמה.

חידה!
למדנו שלדעת שמואל מקום השינה נחשב למגוריו
של האדם .זהו את האנשים הבאים בתנ"ך שגם הם
קשורים לשינה:
 .1הניח אבן גדולה מתחת לראשו כדי לישון עליה

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ערוביןַ ,ד ִּּפים ע״ד -ע״ו

ַּדף ע"דִּ :דינֵ י ֶה ָח ֵצר
ּמּוּק ֶפת ְּב ַא ְר ַּבע ְמ ִחיּצֹות ֲ -ה ֵרי ִהיא ְרׁשּות ַה ָּי ִחיד.
ָח ֵצר ַה ֶ
ּתֹורה,
ּמּוּק ֶפת ְּב ָׁשלֹוׁש ְמ ִחיּצֹות ּ -גַ ם ִהיא ְרׁשּות ַה ָּי ִחיד ִמן ַה ָ
ָח ֵצר ַה ֶ
"ּתיּקּון" ַּב ַּצד
ַאְך ֲח ָכ ִמים הֹורּוֶׁ ,ש ֵאין ְל ַט ְל ֵטל ָּבּהַ ,עד ֶׁשֹּלֹא ַי ֲעׂשּו ִ
יּצה.
יעי ּבֹו ֵאין ְמ ִח ָ
ָה ְר ִב ִ
יּצה ֲח ָד ָׁשה,
צֹורְך לִ ְבנֹות ָׁשם ְמ ִח ָ
"ּתיּקּון" ָצ ִריְך לַ ֲעׂשֹות? ֵאין ֶ
ֵא ֶיזה ִ
אֹורְך ַא ְר ָּב ָעה
ּוב ֶ
גֹובּה ֲע ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים ְ
יּצה ְק ַטּנָ ה ְּב ַ
יח ְמ ִח ָ
יּתן לְ ַהּנִ ַ
ֶאּלָ א נִ ָ
נֹוס ֶפת ,לְ ַה ִּציב
מּוּתר לְ ַטלְ ֵטל ֶּב ָח ֵצרַ .ק ֶּי ֶמת ֶא ְפ ָׁשרּות ֶ
ְט ָפ ִחיםְ ,ו ָאז ּכְ ָבר ָ
יּצה.
ּמּודים" ,לְ ָח ַי ִים"ִ ,מ ְּשׁנֵ י ַה ְּצ ָד ִדים ֶׁשל ַה ַּצד ֶׁש ֵאין ּבֹו ְמ ִח ָ
ְׁשנֵ י ַע ִ
עּוּמת זֹאתּ ,כַ ֲא ֶׁשר ַק ָּים ָמבֹוי ְ -רחֹובֶׁ ,שּיֵ ׁש לֹו
ֵאּלּו ֵהם ִּדינֵ י ֶה ָח ֵצר .לְ ַ
יּתן
יֹותר .נִ ָ
יעי ַקל ֵ
"ּתיּקּון" ֶׁש ָּצ ִריְך לַ ֲעׂשֹות לַ ַּצד ָה ְר ִב ִ
ָׁשלֹוׁש ְמ ִחיּצֹותַ ,ה ִ
"קֹורה" ֵמ ַעל ַה ֶּפ ַתח ,אֹו "לֶ ִחי" ֶא ָחד ַּב ֶּפ ַתח.
ָ
יח
לְ ַהּנִ ַ

ימית וְ ֶה ָח ֵצר ַה ִחיּצֹונָ ה
ַּדף ע"הֶ :ה ָח ֵצר ַה ְּפנִ ִ
יבאּ ,כִ י ֵיׁש ִמ ְק ֶרה ֶׁשל
אֹומר ַר ִּבי ֲע ִק ָ
לֹומ ִדים ֶאת ַה ִּמ ְׁשנָ ה ָּבּה ֵ
ְּב ַדף ֶזה ְ
ּגֹורר ֶּב ָח ֵצרְּ ,בכָ ל זֹאת הּוא ַחּיָ ב לְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף
ָא ָדםֶׁ ,ש ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ֵאינֹו ִמ ְת ֵ
ְּב ֵערּוב ַה ֲח ֵצרֹות.
ִמ ְק ֶרה ֶזה הּוא ּכַ ֲא ֶׁשר ֵיׁש ָא ָדם ֶׁש ֵּיׁש לֹו ְזכּות ַמ ֲע ָבר ְּבתֹוְך ֶה ָח ֵצרֵ .איְך
ִי ָּתכֵ ן ָּד ָבר ּכָ ֶזהֶׁ ,ש ָא ָדם ֶׁש ֵאין לֹו ָּב ִית ֶּב ָח ֵצרֵ ,יׁש לו ְזכּות לַ ֲעבֹור ְּבתֹוְך
ֶה ָח ֵצר ֶׁשל ֲא ֵח ִרים?

 .2ישן וחלם על פרות ושיבולים
 .3שנתו נדדה וביקש שיביאו לו את ספר הזיכרונות
 .4אישה הרגה אותו בזמן שישן

חֹורי
ּומ ֲא ֵ
ׁשּובה ִהיא ,לְ ָמ ָׁשלָ ,ח ֵצר ּגְ דֹולָ הַ ,הּנִ ְמ ֵצאת לְ ַיד ָה ְרחֹובֵ ,
ַה ְּת ָ
ּשנִ ָּיה,
נֹוס ֶפתִ .אי ֶא ְפ ָׁשר לְ ִהיּכָ נֵ ס ֶאל ֶה ָח ֵצר ַה ְ ׁ
ֶה ָח ֵצר ַהּגְ דֹולָ הֵ ,יׁש ָח ֵצר ֶ
ְּבֹלא לַ ֲעבֹור ֶּד ֶרְך ֶה ָח ֵצר ַהּגְ דֹולָ הִ .אם ּכֵ ןְּ ,ב ָׁש ָעה ֶׁש ָּבנּו ֶאת ַה ָּב ִּתים ְו ֶאת
ימית ,לַ ֲעבֹור ְּבתֹוְך ֶה ָח ֵצר
ַה ֲח ֵצרֹות ַהּלָ לּו ,נָ ְתנּו ְזכּות לִ ְבנֵ י ֶה ָח ֵצר ַה ְּפנִ ִ
יע ֶאל ֶה ָח ֵצר ֶׁשּלָ ֶהם.
ַה ִחיּצֹונָ הּ ,כְ ֵדי לְ ַהּגִ ַ

 .5ה' הפיל עליו תרדמה ולקח חלק מגופו

ַּדף ע"וֶּ :פ ֶרק ז' ַ -חּלֹון
אחשוורוש,
עה,
(תשובות :יעקב ,פר
סיסרא ,אדם הראשון)

שאלות השבוע ???

 .1מתי אין צורך שכל השכנים ייתנו אוכל
לשיתוף מבואות?
 .2חצר שיש לה שלוש מחיצות ,איזו רשות
היא נחשבת?
 .3מי חייב להשתתף בערוב חצרות למרות
שאינו גר בחצר?
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

ּדּוע ַה ַּתּנָ ִאים
"חּלֹון"ַ .מ ַ
רּובין הּוא ַ
יעי ֶׁשל ַמ ֶּסכֶ ת ֵע ִ
ְׁשמֹו ֶׁשל ַה ֶּפ ֶרק ַה ְּשׁ ִב ִ
מֹור ִאים ִה ְת ַענְ ְינּו ְּב ַחּלֹון ֶׁש ֵּבין ְׁש ֵּתי ֲח ֵצרֹות? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַחּלֹון ֶזה
ְו ָה ָא ָ
ַמ ְׁש ִּפיע ַעל ִּדינֵ י ֵערּוב ֲח ֵצרֹות.
מּוּתר לָ ֶהם לְ ַטלְ ֵטל
יהםָ ,
עֹוׂשים ֵערּוב ֲח ֵצרֹות ֵּבינֵ ֶ
ּכַ ֲא ֶׁשר ְּבנֵ י ָח ֵצר ַא ַחת ִ
יהם ּולְ ֵה ֶפְךַ .ה ִאם ֵהם ַר ָּשׁ ִאים לְ ַטלְ ֵטל ּכָ ל ָּד ָבר
ִמן ֶה ָח ֵצר ֶׁשּלָ ֶהם ֶאל ָּב ֵּת ֶ
ׁשּובה ִהיא ֹלאִ ,מ ְּפנֵ י
ִמן ֶה ָח ֵצר ֶׁשּלָ ֶהם ֶאל ֶה ָח ֵצר ַה ְּסמּוכָ ה לָ ֶהם? ַה ְּת ָ
ֶׁש ֵהם ֹלא ָעׂשּו ֵערּוב ֲח ֵצרֹות ֵּבין ְׁש ֵּתי ַה ֲח ֵצרֹות.
יהם ֵערּוב ֲח ֵצרֹות ֵ -הם ַר ָּשׁ ִאים
עֹוׂשים ֵּבינֵ ֶ
ִאם ְּבנֵ י ְׁש ֵּתי ַה ֲח ֵצרֹות ָאכֵ ן ִ
גֹובּה ֲע ָׂש ָרה
לְ ַטלְ ֵטל ֵמ ָח ֵצר ַא ַחת לַ ָח ֵצר ַה ְּשׁנִ ָּיהֲ .א ָבלִ ,אם יֵ ׁש ִקיר ְּב ַ
ְט ָפ ִחים ֵּבין ְׁש ֵּתי ַה ֲח ֵצרֹותֵ ,אין ֵהם יְ כֹולִ ים לַ ֲעׂשֹות ֵערּוב ֲח ֵצרֹות יַ ַחד,
יהן .לָ כֵ ן ָּדנּו ַה ֲחכָ ִמיםַ ,מה ִּדינָ ן ֶׁשל ֲח ֵצרֹותֶׁ ,ש ֵּיׁש
ֶׁש ֲה ֵרי ֵאין ֶק ֶׁשר ֵּבינֵ ֶ
ּגֹובּה ֲע ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים ֵמ ַה ַּק ְר ַקע.
ּכֹותלַ ,אְך ֵיׁש ּבֹו ַחּלֹון ְּבתֹוְך ַ
יהן ֶ
ֵּבינֵ ֶ
ּגֹורם ֶׁש ֵּיׁש ֶק ֶׁשר ֵּבין ְׁש ֵּתי ַה ֲח ֵצרֹות? ְּבכָ ְך ָּדנּו ַה ַּתּנָ ִאים
ַה ִאם ַה ַחּלֹון ֵ
מֹור ִאים.
ְו ָה ָא ָ

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

בחסות חברת

Talmudisraeli@Medison.co.il

טל 03-9250225 :פקס03-9265608 :

תלמוד ישראלי

