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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ְּפ ָס ִחים ַּדף נ' -נ"ו
פרשת וארא | כ"ו בטבת -ג' בשבט ( 10-16לינואר)

ַּדף נ'ִ :מנְ ֲהגֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
"מנְ ָהגִ ים".
ִמּלְ ַבד ַה ַּת ָּקנֹות ְו ַהּגְ ֵזרֹות ֶׁשל ֲחכָ ִמיםֵ ,יׁש ּגַ ם ִ
יהם ּכְ ֵדי
יּבלּו ֲעלֵ ֶ
סּוּי ִמים ִק ְ
וּת ָּקנֹות ֶׁש ֲאנָ ִׁשים ֶׁשּגָ ִרים ִּב ְמקֹומֹות ְמ ָ
"מנְ ָהגִ ים" ַ
ֵיׁש ִ
לְ ִה ְת ַחּזֵ ק ְּב ִקּיּום ַה ִּמ ְצוֹות .לְ ָמ ָׁשלַ ,ה ִּמ ְׁשנָ ה ֶׁשּלָ נּו ְמ ַס ֶּפ ֶרתֶׁ ,ש ֵּיׁש ְמקֹומֹות ָּב ֶהם נָ ֲהגּו
ּבֹוקרּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא ִי ְׁשּכְ חּו
ֶׁשֹּלא לַ ֲעׂשֹות ְמלָ אכֹות ַו ֲעבֹודֹות ְּב ֶע ֶרב ֶּפ ַסחּ ,כָ ל ַהּיֹוםֵ ,מ ַה ֶ
קֹור ַּבן ֶּפ ַסח.
ְּב ֶע ֶרב ֶּפ ַסח לְ ַב ֵער ֶאת ֶה ָח ֵמץ ְולִ ְׂשרֹוף אֹותֹו ,לֶ ֱאפֹות ֶאת ַה ַּמּצֹות ְולִ ְׁשחֹוט ְ
יּבלּו ַעל ַע ְצ ָמם ִמנְ ָהג ֶׁשל
סּוּים ִק ְ
מֹוסיף ֶׁש ִאם ֲאנָ ִׁשים ַהּגָ ִרים ְּב ָמקֹום ְמ ָ
ַה ַּתלְ מּוד ִ
ִמ ְצ ָוהּ ,גַ ם ַה ָּבנִ ים ֶׁשּלָ ֶהם ַח ָּי ִבים לְ ַה ְמ ִׁשיְך ַּב ִּמנְ ָהג ַה ֶּזהּ ,כְ מֹו ֶׁש ָא ַמר ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמלֶ ְך
ּתֹורת ִא ֶּמָך".
מּוסר ָא ִביָך וְ ַאל ִּתּטֹׁש ַ
"ׁש ַמע ְּבנִ י ַ
ְּב ֵס ֶפר ִמ ְׁשלֵ יְ :

לֹוקת
עֹורר ַמ ֲח ֶ
ַּדף נ"אָ :אסּור לְ ֵ
סּוּי ִמיםֶׁ ,שֹּלא לַ ֲעׂשֹות ְמלָ אכָ ה ְּב ֶע ֶרב ֶּפ ַסח,
לָ ַמ ְדנּו ַעל ִמנְ ַהג ִי ְׂש ָר ֵאל ִּב ְמקֹומֹות ְמ ָ
נֹוהגִ ים ֶאת ַה ִּמנְ ָהג
ּגֹורר ְּב ִעיר ֶׁש ָּבּה ֵאין ֲ
הּודי ֶׁש ִּמ ְת ֵ
ּבֹוקרַ .מה ּיַ ֲע ֶׂשה יְ ִ
ּכָ ל ַהּיֹוםֵ ,מ ַה ֶ
יע ְּב ֶע ֶרב ֶּפ ַסח
עֹוׂשים ְמלָ אכָ ה ְּב ֶע ֶרב ֶּפ ַסח ַעד ֲחצֹות ַהּיֹוםְ ,והּוא ִהּגִ ַ
ַהּזֶ הֶ ,אּלָ א ֵהם ִ
ּנֹוהגִ ים ֶׁשֹּלא לַ ֲעׂשֹות ְמלָ אכָ ה ְּב ֶע ֶרב ֶּפ ַסח?
הּודים ַה ֲ
ּגֹור ִרים ְי ִ
לְ ָמקֹום ֶׁשּבֹו ִמ ְת ְ
יּבלְ ִּתי ַעל ַע ְצ ִמי ֶאת ַה ִּמנְ ָהג ַה ֶּזהִ .מ ַּצד
אֹומר לְ ַע ְצמֹוֲ ,ה ֵרי ֲאנִ י ֹלא ִק ַ
ִמ ַּצד ֶא ָחד הּוא ֵ
ֵׁשנִ יַ ,ה ִאם ָראּוי לְ ִה ְתנַ ֵהג ַא ֶח ֶרת ִמּכּוּלָ ם?
יהםּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא
יע ֲאלֵ ֶ
ּנֹוהגִ ים ְּבנֵ י ָה ִעיר ֶׁש ִהּגִ ַ
אֹומ ֶרתֶׁ ,שהּוא ַחּיָ ב לִ נְ הֹוג ּכְ ִפי ֶׁש ֲ
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶ
לֹוקת.
עֹורר ַמ ֲח ֶ
ִת ְת ֵ

יּטה
ַּדף נ"בֵּ :פרֹות ְׁש ִמ ָ
יּטה ָאסּור לַ ֲעבֹוד ַּב ָּשׂדֹות ֶׁשל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלֲ .א ָבלִ ,אם ּגָ ְדלּו ֵּפרֹות ַּב ָּשׂ ֶֹדה
ִּב ְׁשנַ ת ַה ְּשׁ ִמ ָ
יּוח ִדים.
אֹותם ,אּולָ ם לַ ֵּפרֹות ַהּלָ לּוֵ ,יׁש ִּדינִ ים ְמ ָ
מּוּתר לֶ ֱאכֹול ָ
יהםָ ,
ֵמ ֲאלֵ ֶ
ּפּוחים ּולְ ַמּלֵ א ָּב ֶהם
ּפּוחים וְ לִ ְקטֹוף לְ ַע ְצמֹו ַת ִ
מּוּתר לְ ָא ָדם לָ לֶ כֶ ת לְ ַפ ְר ֵּדס ַת ִ
לְ ָמ ָׁשלָ ,
יּטה?
מּוּתר ֶׁש ִּת ְה ֶיה לֹו ַּב ַּב ִית ּכַ ּמּות ּגְ דֹולָ ה ֶׁשל ֵּפרֹות ְׁש ִמ ָ
ַא ְרּגָ ז ּגָ דֹולֲ .א ָבלַ ,עד ָמ ַתי ָ
ּפּוחים ַּב ַּפ ְר ֵּדסָ ,אסּור
ּפּוחים ַּב ַּפ ְר ֵּדסֲ .א ָבל ִאם ּכְ ָבר נִ גְ ְמרּו ַה ַּת ִ
ַרק ּכָ ל זְ ַמן ֶׁשעֹוד יֵ ׁש ַּת ִ
ּפּוחים.
לְ ַה ְׁש ִאיר ַּב ַּב ִית ּכַ ּמּות ּגְ דֹולָ הֶ ,אּלָ א ַרק ּכַ ּמּות ְק ַטּנָ ה ֶׁשל ַּת ִ
אֹותם ַּב ַּביִ ת?
ַמה ּיַ ֲע ֶׂשה ִמי ֶׁשּנִ ְׁש ֲא ָרה לֹו ּכַ ּמּות ּגְ דֹולָ ה ֶׁשל ֵּפרֹותּ ,וכְ ָבר ָאסּור לְ ַה ְׁש ִאיר ָ
אֹותם
יח ָ
אֹותם לַ ֲח ֵב ִרים ֶׁשּלֹו ְולַ ְּשׁכֵ נִ ים ֶׁשּלֹוְ ,והּוא גַ ם ָיכֹול לְ ַהּנִ ַ
הּוא ָיכֹול לְ ַחּלֵ ק ָ
"א ֵחינּו ֵּבית ִי ְׂש ָר ֵאל! ּכָ ל ַה ָּצ ִריְך ֶאת ַה ֵּפרֹות ַהּלָ לּוָ ,יכֹול
לֹומרַ :
ְּב ֶפ ַתח ַה ַּב ִית ֶׁשּלֹו ְו ַ
אֹותם ַּב ֲח ָז ָרה לְ ַע ְצמֹו.
מּוּתר לֹו לָ ַק ַחת ָ
אֹותםָ ,
אֹותם"ִ .אם ַאף ֶא ָחד ֹלא לָ ַקח ָ
לָ ַק ַחת ָ

בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת פסחים ,דף נ"ד

"עשרה דברים נבראו בערב שבת בין
השמשות ...רבי יאשיה אומר משום אביו:
אף האיל והשמיר".
איברי – נברא
מתעביד – נעשה
הסבר :התלמוד מפרט את הדברים שנבראו בערב
שבת בין השמשות ,ורבי יאשיה מוסיף עליהם את
האיל שהקריב אברהם אבינו ואת תולעת השמיר
ששימשה לחיתוך אבני המזבח.

| מן ההסטוריה
משפט אייכמן
בשנת  1961תש"א התקיים בישראל משפטו
של אדולף אייכמן ,מבכירי השלטון הנאצי
שהיה אחראי לביצוע תוכנית "הפתרון
הסופי" ולרציחתם של מיליוני יהודים.
אייכמן נחטף על ידי המוסד מארגנטינה,
שם חי בזהות בדויה ,והובא לישראל כדי
לעמוד לדין .בראש התביעה עמד היועץ
המשפטי לממשלה ,גדעון האוזנר .המשפט
עורר רגשות עזים בציבור בארץ ,וניצולי
שואה רבים חשפו לראשונה את סיפוריהם
כאשר העידו במהלך המשפט .אייכמן טען
להגנתו שרק מילא פקודות והיה בורג קטן
במערכת .השופטים משה לנדוי ,בנימין
הלוי ויצחק רווה דחו את טענותיו ודנו
אותו למוות בתלייה .אייכמן הוצא להורג,
גופתו נשרפה ואפרו פוזר בים.

רֹומי
ַּדף נ"גּ :תֹודֹוס ִאיׁש ִ
יּפר ֶאת ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ַה ָּבאּ :כַ ֲא ֶׁשר ַה ֶּמלֶ ְך נְ בּוכַ ְדנֶ ַּצאר
ּוׁשמֹו "ּתֹודֹוס" ֶׁש ִס ֵ
רֹומי ָהיָ ה גָ ר ִאיׁש ְ
ְּב ִ
יׁש ֵאל ַו ֲע ַז ְר ָיה לְ ִה ְׁש ַּת ֲחוֹות לַ ֶּפ ֶסלֵ ,הם ָמ ְסרּו ֶאת נַ ְפ ָׁשם ַעל ִקיּדּוׁש
ִציּוָה ַעל ֲחנַ נְ ָיהִ ,מ ָ
ה' ְו ָק ְפצּו לְ תֹוְך ָה ֵאׁשּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא ִי ְצ ָט ְרכּו לְ ִה ְׁש ַּת ֲחוֹות לַ ֶּפ ֶסל.
"מּכַ ת ְצ ַפ ְר ֵּד ַע" ,ה' ָא ַמר לַ ְּצ ַפ ְר ְּד ִעים לְ ִהיּכָ נֵ ס לְ תֹוְך
יׁש ֵאל ַו ֲע ַז ְר ָיה ָא ְמרּו ּכָ ְךְּ :ב ַ
ֲחנַ נְ ָיהִ ,מ ָ
רֹות ִחים ֶׁשל ַה ִּמ ְצ ִריםְ ,ו ַה ְּצ ַפ ְר ְּד ִעים נִ ְכנְ סּוָ .אז ִאם ְצ ַפ ְר ְּד ִעים ֶׁש ֵאינָ ם
ּנּורים ָה ְ
ַה ַּת ִ
רֹות ִחים ּכְ ֵדי לְ ַק ֵּדׁש ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם ,וַ ַּדאי
ּנּורים ָה ְ
ַחּיָ ִבים ְּב ִקּיּום ַה ִּמ ְצוֹותָ ,ק ְפצּו לְ תֹוְך ַה ַּת ִ
יׁש ֵאל וַ ֲעזַ ְריָ ה ,נִ ְקּפֹוץ לְ תֹוְך ָה ֵאׁש ּכְ ֵדי לְ ַק ֵּדׁש ֵׁשם ָׁש ָמיִ ם.
ֶׁש ֲאנַ ְחנּוֲ ,חנַ נְ יָ הִ ,מ ָ
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משפט אייכמן.
גדעון האוזנר
עומד ,לשמאלו
רוברט סרווציוס.
אייכמן יושב
בתא הזכוכית
()Wikipedia

בס"ד

א

חברות
| על המפה
יהדות ארגנטינה

 7דקות

היהודים הראשונים הגיעו לארגנטינה במאה
ה 16-יחד עם הכובשים הספרדים ,לאחר שנמלטו
מפני האינקוויזיציה בספרד ,אולם רובם התבוללו
באוכלוסייה המקומית .קהילות מבוססות
התגבשו בארגנטינה במאה ה ,19-ויהודים רבים
הגיעו לשם מרוסיה ,צרפת ומקומות אחרים.
בסוף המאה ה 19-ייסד הברון מוריס דה הירש
מפעל התיישבות חקלאי בארגנטינה ,שבעקבותיו
הגיעו למקום עשרות אלפי יהודים ומספרם גדל
ל .125,000-לאורך המאה ה 20-המשיכו יהודים
להגר לארגנטינה ממזרח אירופה ,האימפריה
העות'מנית וצפון אפריקה .כיום חיים בארגנטינה
קרוב לרבע מיליון יהודים ,הקהילה מגובשת מאוד
ומחזיקה בתי ספר יהודים ומאות בתי כנסת.
יהודי ארגנטינה שומרים על קשרים טובים עם
מדינת ישראל ,ורבים מהם עלו לארץ.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:
יואב לומד בתיכון ,ובסך הכל מצליח בלימודיו ,אלא שהוא לא אוהב
להתאמץ .למרות שגם ההורים וגם המורים אומרים לו שיש לו
כישרון ויכולת להצליח לעשות בגרות  5יחידות במתמטיקה ,יואב
מתעקש על דעתו ומעדיף לעשות רק בגרות  3יחידות.
העניין הזה עורר דיון סוער במשפחה.

צד אחד:

מ משפחה טענו
ני ה
חלק מב לחוץ יותר על
ל
שכדאי תאמץ ויעשה
יואב כדי שי
חידות כי יש לו
י
בגרות  5והכישרון וזה
את היכולת
בעתיד ,ובסוף
יעזור לו
לכולם על כך
הוא יודה
שלחצו אותו.

מצד שני:

חלק מ
טענו בני המשפחה
ש
ל
א
נ
כון ללחוץ
על יואב.
ז
ה
ה
ח
יים שלו,
זכותו
ושהו להיות "עצלן",
י
א ח
להתא ליט מתי והיכן
מ
ץ ,ואיזה מחיר
ל
שלם.

ו...מה
דעתכם?
הכניסה לבית הכנסת המרכזי בבואנוס איירס Templo
 ,Libertad (Wikipediaאיתמר צור)

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

ברכת המינים
אחת הברכות בתפילת שמונה עשרה פותחת
במילים "ולמלשינים (או :ולמינים) אל תהי
תקווה" .ברכה זו נוסחה על ידי שמואל הקטן
כנגד המינים – הנוצרים ובני כתות אחרות שלחמו
נגד היהדות ,וכנגד המלשינים ששיתפו פעולה
עם השלטון הרומאי .בכך עלה מספר הברכות
בתפילה ל .19-נוסח הברכה עבר שינויים רבים
לאורך הדורות ,אבל עיקרה הוא תפילה למפלת
הרשעים ושלטון הרוע.

 4דקות

| מי אני?
א .נולדתי ברוסיה ב ,1912-ועליתי ארצה בגיל 18
בשנת .1930

ב .הייתי סגן אלוף בצבא ,ראש השב"כ הראשון וראש המוסד
השני ,וכן הייתי חבר כנסת.
ג .פיקדתי על מבצע תפיסתו בארגנטינה ,והבאתו ארצה למשפט
של הפושע הנאצי אדולף אייכמן.
איסר הראל

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-

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:
 1מה האירוע המצויר כאן ומתי הוא התרחש?
 2מיהו האיש מימין ומה היה תפקידו?
 3מיהו האיש שממושקף בתא הזכוכית ומה היה גזר דינו?
 4דגל של איזו מדינה תלוי על התא ,ואיך הוא קשור לציור?

 7דקות

א .1961
לייה.
כמן .תשכ" אשי.
נה.
טי
ת
ר
נ
ג
ר
א
1 .משפט אייזנר .התובע ה ייכמן .נידון לריבלדי ב
או
דולף א
ברחוב ג
2 .גדעון ה אצי א
כד
ל
נ
מן
כ
3 .הפושע הנטינה .איי
גל ארגנ
4 .ד

 3דקות

| מי אני?

גד

רבי סעדיה
גאון

רש״י

עון ה

4260

4650

4800

4900

5258

5260

אוזנר

א .נולדתי בעיר לבוב שבפולין בשנת  ,1915ובגיל  12עליתי ארצה
עם משפחתי.
ב .הייתי היועץ המשפטי לממשלה והתובע הראשי במשפט
אייכמן.
ג .הייתי חבר כנסת ושר ,ויו"ר המועצה הבינלאומית של יד ושם.
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

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת פסחיםַ ,ד ִּּפים מ״ו  -מ״ט

במכה השלישית ,מכת "כינים" ,אומרים החרטומים כי "אצבע
אלוקים היא" ומבינים סוף סוף שמשה הוא שליח של אלוקי
השמיים והארץ .מדוע דווקא במכה זו הבינו החרטומים כי
מדובר ב"אצבע אלוקים"? רש"י מסביר כי הכינים הם בריה
קטנה מאוד ,ובריה בגודל זה כבר לא יכלו החרטומים לברוא
ולשלוט בה ע"י קסמיהם .נקודה זו באה להדגיש כי בשונה
מאלוקיהם של המצרים ,שמתגלה ומופיע דווקא בדברים
גדולים ובולטים  -פירמידות ,פסלי ענק וכד' ,הרי שאלוקי
העברים יורד ומתגלה גם בפרטים הקטנים  -בכינים.
בעוד שהחרטומים לא שולטים בבריה כה קטנה ,הרי שגדולתו
של "אלוקי העברים" היא שהוא משגיח ומנהיג אפילו בדברים
הקטנים ביותר .לכן דווקא במכת כינים אמרו החרטומים:
"אצבע אלוקים היא".

חידה!
לפניכם צמדי מילים המורכבות מאותן אותיות ,אבל בסדר
שונה .זהו את המילים:

אֹורי ָה ֵאׁש"
"ּבֹורא ְמ ֵ
ַּדף נ"דֵ :
ּומ ָב ְרכִ ים
מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבתַ ,מ ְדלִ ִיקים ֶאת נֵ ר ַה ַה ְב ָּדלָ ה ְ
"ה ְב ָּדלָ ה" ֶׁשל ָ
ְּב ִב ְרּכַ ת ַ
אֹורי ָה ֵאׁש".
"ּבֹורא ְמ ֵ
ֵ
מֹוצ ֵאי
מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבת ְמ ָב ְרכִ ים ַעל ָה ֵאׁש? ּכִ י ָה ֵאׁש נִ ְב ְר ָאה ְּב ָ
ּדּוע ַּדוְ ָקא ְּב ָ
ַמ ַ
מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבת ַה ָּק ָּב"ה נָ ַתן לֹו
ּוב ָ
ַׁש ָּבתָ .א ָדם ָה ִראׁשֹון נִ ְב ָרא ְּביֹום ִׁשי ִּשׁיְ ,
חֹוכְ ָמה לְ ָה ִביןֶׁ ,ש ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְדלִ יק ֵאׁש ִאם ְמ ַׁש ְפ ְׁש ִפים ְׁש ֵּתי ַא ְבנֵ י ֵאׁש
זֹו ָּבזֹו .נָ ַטל ָא ָדם ָה ִראׁשֹון ְׁש ֵּתי ַא ְבנֵ י ֵאׁשִׁ ,ש ְפ ְׁש ָפן זֹו ָּבזֹו ְו ִהּנֵ ה ָי ְצ ָאה
"ּברּוְך ַא ָּתה ה',
מֹודים לַ ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואָ :
מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבת ָאנּו ִ
ֵאׁש .לָ כֵ ןְּ ,ב ָ
אֹורי ָה ֵאׁש" ָ -האֹורֹות
"מ ֵ
אֹורי ָה ֵאׁש"ְ .
ּבֹורא ְמ ֵ
ֹלקינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֵ ,
ֱא ֵ
מֹוצ ֵאי
ֶׁשל ָה ֵאׁשּ .גַ ם ְּב ָ
יּפּורים ְמ ָב ְרכִ ים
יֹום ַהּכִ ִ
אֹורי ָה ֵאׁש"ּ ,כְ ֵדי
"ּבֹורא ְמ ֵ
ֵ
יּפּורים
לְ ַה ְראֹות ֶׁשּיֹום ַהּכִ ִ
יֹותר ִמּכָ ל ַה ַחּגִ ים.
יּוחד ֵ
ְמ ָ
מּוּת ר
ָ
ֶׁש ְּב ָכ ל ַה ַח ִּג ים
ּוביֹום
ְל ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ֵאׁשְ ,
יּפּורים ָ -אסּור.
ַהּכִ ִ

ּמֹועד
ַּדף נ"ה :חֹול ַה ֵ

 .1מטע תפוזים \ מדינה באירופה -

אּוּמן".
"מלֶ אכֶ ת ָ
ּמֹועד ָאסּור לַ ֲעׂשֹות ְ
ְּבחֹול ַה ֵ
יפהּ ,כִ י הּוא
אּוּמן"? לְ ַח ָּיט ,לְ ָמ ָׁשלָ ,אסּור לִ ְתּפֹור ֲחלִ ָ
"מלֶ אכֶ ת ָ
ַמ ִהי ְ
ּמֹועד לִ ְתּפֹור
מּומ ֶחהַ ,ר ַּשׁאי ְּבחֹול ַה ֵ
מּומ ֶחהֲ .א ָבלִ ,מי ֶׁש ֵאינֹו ְ
"אּוּמן"ְ ,
ָ
צֹורְך ֶה ָחג.
יפה לְ ֶ
לְ ַע ְצמֹו ֲחלִ ָ

 .2פרי טעים \ לא סגור -

ּמֹועדּ ,כְ ֵדי ֶׁשּכּוּלָ ם ִיּכָ נְ סּו
ֲחכָ ִמים ָא ְסרּו לְ ִה ְס ַּת ֵּפר ּולְ כַ ֵּבס ְּבחֹול ַה ֵ
כּוּב ִסיםּ ,כַ ּיָ ֶאה ְוכַ ּיָ אֹות לֶ ָחג.
בּוׁשים ְּבגָ ִדים ְמ ָ
סּוּפ ִרים ּולְ ִ
לֶ ָחג ּכְ ֶׁש ֵהם ְמ ָ

 .3כותב \ משגיח -

ִּמי ֶׁשֹּלא ָיכֹול ָה ָיה לְ ִה ְס ַּת ֵּפר ּולְ כַ ֵּבס ֶאת ְּבגָ ָדיו ְּב ֶע ֶרב ֶה ָחג ,לְ ָמ ָׁשל,
ּמֹועדַ ,ר ַּשׁאי לְ ִה ְס ַּת ֵּפר
ימי חֹול ַה ֵ
יע לַ חֹוף ִּב ֵ
ָא ָדם ִה ְפלִ יג ָּבאֹונִ ָּיהְ ,ו ִהּגִ ַ
סֹוהר ֶׁש ִאי
ּמֹועד ּולְ כַ ֵּבס ֶאת ְּבגָ ָדיוּ .גַ ם ִמי ֶׁש ָה ָיה ּכָ לּוא ְּב ֵבית ַ
ְּבחֹול ַה ֵ
ּמֹועדַ ,ר ַּשׁאי לְ ִה ְס ַּת ֵּפר
ֶא ְפ ָׁשר לְ ִה ְס ַּת ֵּפר ּבֹוְ ,ו ִׁש ְח ְררּו אֹותֹו ְּבחֹול ַה ֵ
לִ כְ בֹוד ֶה ָחגֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֹלא ָה ְי ָתה לֹו ֶא ְפ ָׁשרּות לְ ִה ְס ַּת ֵּפר לִ ְפנֵ י כֵ ן.

 .4גמול על חטא \ מודד זמן -

(תשובות :פרדס\ספרד ,תפוח\
פתוח ,רושם\שומר ,עונש\שעון)

שאלות השבוע ???

יאת ְׁש ַמע
"ּברּוְך ֵׁשם ּכְ בֹוד ַמלְ כּותֹו" ִּב ְק ִר ַ
ַּדף נ"וָ :
ֹלקינו ּ,ה' ֶא ָחד",
"ׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל ,ה' ֱא ֵ
אֹומ ִרים ֶאת ַה ָּפסּוק ְ
ַא ֲח ֵרי ֶׁש ְ
"ּברּוְך ֵׁשם ּכְ בֹוד ַמלְ כּותֹו לְ עֹולָ ם וָ ֶעד!".
יפים ְּבלַ ַחׁשָ :
מֹוס ִ
ִ

 .1מאיזה פסוק לומדים על חשיבותם של מנהגים?
 .2איזה בעל חיים מלמד אותנו על מסירות נפש?
 .3מה היה ההבדל בין יעקב לבין אברהם ויצחק?
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

לֹומר זֹאת? ַּכ ֲא ֶׁשר ַי ֲעקֹב ָא ִבינּו ָק ָרא ְל ָכל
יּקנּו ֲח ָכ ִמים ַ
ּדּוע ִּת ְ
ַמ ַ
ָּבנָ יו לִ ְפנֵ י ְּפ ִט ָירתֹוֹ ,הּוא ָּפ ַחדֶׁ ,שּכְ מֹו ֶׁשּלְ ָסבֹוַ ,א ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ָה ָיה ֵּבן
ּוׁשמֹו
ּוׁשמֹו ִי ְׁש ָמ ֵעאלְ ,וגַ ם לְ ָא ִביוִ ,י ְצ ָחק ָא ִבינּו ָה ָיה ֵּבן ָר ָׁשע ְ
ָר ָׁשע ְ
ֵע ָׂשו ,אּולַ י ּגַ ם לֹו ֵיׁש ֵּבן ֹלא ּכָ ל ּכָ ְך ַצ ִּדיקֲ .א ָבלַ ,ה ְּשׁ ָב ִטים ֶׁש ָע ְמדּו
"ׁש ַמע ִי ְׂש ָר ֵאל"ְ ,ו ֵהם ִה ְתּכַ ּוְנּו לְ ַי ֲעקֹב ָא ִבינּו
יּטתֹו ָא ְמרּו לֹוְ :
לְ ַיד ִמ ָ
ֹלקינּו ,ה' ֶא ָחד"ְׁ .ש ַמע
"ׁש ַמע ִי ְׂש ָר ֵאל ,ה' ֱא ֵ
ֶׁשּנִ ְק ָרא גַ ם ִ"י ְׂש ָר ֵאל"ְ .
ַא ָּבא ֶׁשּלָ נּו ֲ -אנַ ְחנּו ּכּוּלָ נּו ַמ ֲא ִמינִ ים ַּב ָּק ָּב"הִ .מּיָ ד ָׂש ַמח יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו
"ּברּוְך ֵׁשם ּכְ בֹוד ַמלְ כּותֹו לְ עֹולָ ם וָ ֶעד".
וְ ָא ַמר ָ
"ּברּוְך ֵׁשם ּכְ בֹוד ַמלְ כּותֹו לְ עֹולָ ם וָ ֶעד"ַ ,א ֲח ֵרי
אֹומ ִרים ָ
לָ כֵ ן ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו ְ
ֹלקינּו ,ה' ֶא ָחד".
"ׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל ,ה' ֱא ֵ
אֹומ ִרים ֶאת ְ
ֶׁש ָאנּו ְ

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

