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הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת סּוּכָ ה י"א -י"ז
פרשת ואתחנן | ט' -ט"ו באב ( 18-24ליולי)

מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת סוכה ,דף י״א

"יתיב רב יוסף קמיה דרב הונא ,ויתיב וקאמר :או
שקצצן כשרה ,ואמר רב :צריך לנענע .אמר ליה רב
הונא :הא שמואל אמרה .אהדרינהו רב יוסף לאפיה
ואמר ליה :אטו מי קאמינא לך דלא אמרה שמואל?
אמרה רב ואמרה שמואל".

צום ט' באב
ַּדף י"א :נֹוי ִמ ְצוָ ה
יֶ ְׁשנָ ה ִמ ְצוָ ה לִ יּטֹול ַא ְר ָּב ָעה ִמינִ ים ְּב ַחג ַהּסּוּכֹות .אֶ .א ְתרֹוג .ב .לּולָ ב .גֲ .ה ַדס .דֲ .ע ָר ָבה.
יקים ְּב ַיד ְׂשמֹאל ְו ֶאת ַהּלּולָ בַ ,ה ֲה ַד ִּסים ְו ָה ֲע ָרבֹות ְּב ַיד ָי ִמין.
ֶאת ָה ֶא ְתרֹוג ַמ ֲח ִז ִ
ֵיׁש ִמ ְצ ָוה לֶ ֱאגֹוד (לִ כְ רֹוְך ,לִ ְקׁשֹור) ַי ַחד ֶאת ַהּלּולָ בַ ,ה ֲה ַד ִּסים ְו ָה ֲע ָרבֹותּ ,כִ י ּכָ ְך ָי ֶפה
נֹוס ִפיםֵ .מ ַא ַחר ֶׁש ֵּיׁש ִמ ְצ ָוה לְ ַיּפֹות ֶאת ַה ִּמ ְצוֹות
לַ ּלּולָ ב ֶׁשהּוא ָאגּוד ִעם ִמינִ ים ָ
אֹותן ,לָ כֵ ן ָצ ִריְך לֶ ֱאגֹוד ֶאת ַהּלּולָ ב ִעם ַה ֲה ַד ִּסים ְו ָה ֲע ָרבֹות.
ּולְ נָ ָ
יעת ַים סּוף"ֶ ,זה ֵא-לִ י
"ׁש ַירת ַה ָּים" ִּב ְק ִר ַ
ְוכָ ְך ָא ְמרּו ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ָּשׁרּו ֶאת ִ
צּורה ָי ָפה.
צּורה נָ ָאהְּ ,ב ָ
וְ ַאנְ וֵ הּו" ֶ -את ַה ִּמ ְצוֹות נְ ַק ֵּים ְּב ָ
ׁשֹופר נָ ֶאהֶ .את ֵס ֶפר
קֹוע ְּב ָ
ּומ ְׁש ַּת ְּדלִ ים לִ ְת ַ
יצית נָ ָאהִ ,
עֹוׂשים סּוּכָ ה נָ ָאהִ ,צ ִ
לָ כֵ ןִ ,
ּתֹורה ִּב ְמ ִעיל יָ ֶפה.
עֹוט ִפים ֶאת ֵס ֶפר ַה ָ
סֹופר ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ּכְ ָתב יָ ֶפהְ ,ו ַא ַחר ּכָ ְך ְ
ּכֹותב ֵ
ּתֹורה ֵ
ַה ָ

מּוּתר לַ ֲעׂשֹות ְסכַ ְך?
ַּדף י"בִ :מ ָּמה ָ
אֹותּה ַעל ַהסּוּכָ ה
יח ָ
מּוּתר לְ ָהנִ ַ
הפּיָ ה ֵמעֹור ֶׁשל ְּב ֵה ָמהֲ .ה ָ
יח ֶׁשּיֵ ׁש לָ נּו ַּב ַּביִ ת ַמ ְח ֶצלֶ ת יְ ֵפ ִ
נַ ּנִ ַ
ּדּוע? ֶי ְׁשנָ ן ְׁש ֵּתי ֲהלָ כֹות ֲחׁשּובֹות ְמאֹוד לְ גַ ֵּבי ַה ְּסכַ ְך:
ׁשּובה ִהיא ֹלאַ .מ ַ
ּכְ מֹו ְסכָ ְך? ַה ְּת ָ
צֹומ ַח ָּב ֲא ָד ָמה,
לֹומרָּ ,ד ָבר ֶׁשּגָ ֵדל ְו ֵ
"ּד ָבר ֶׁשּגִ יּדּולֹו ִמן ָה ָא ֶרץ"ּ .כְ ַ
אַ .ה ְּסכַ ְך ָצ ִריְך לִ ְהיֹות ָ
ּכְ גֹוןֲ ,ענָ ִפים ְו ָעלִ יםָ .העֹור ֶׁשל ַה ְּב ֵה ָמה ֵאינֹו ּגָ ֵדל ָּב ֲא ָד ָמה ,לָ כֵ ן הּוא ָּפסּול לְ ַׁש ֵּמׁש
ּכִ ְסכָ ְך.
לֹומרִ ,אי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַס ֵּכְך
טּומ ָאה"ְּ .כ ַ
"אינֹו ְמ ַק ֵּבל ְ
בַ .ה ְּסכַ ְך ָצ ִריְך לִ ְהיֹות ִמ ָּד ָבר ֶׁש ֵ
טּומ ָאה הּוא ִי ְה ֶיה ָט ֵמא.
ְּב ֵח ֶפץ ֶׁש ִאם ִּתיּגַ ע ּבֹו ְ
טּומ ָאה? ֲאנָ ִׁשיםַ ,מ ֲאכָ לִ ים ְוכֵ לִ ים ,לְ ָמ ָׁשלּ ,כֹוסֹות ְו ַצּלָ חֹותֵ .מ ַע ָּתה ָאנּו
ַמה ְּמ ַק ֵּבל ְ
יֹוד ִעיםּ ,כִ י ִאי ֶא ְפ ָׁשר לָ ִׂשים ּכִ ְסכָ ְך ֲא ִפיּלּו ַצּלָ חֹות ֶׁש ֲעׂשּוּיֹות ֵמ ֵעץִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֵהן
ְ
טּומ ָאה.
ְמ ַק ְּבלֹות ְ

ַּדף י"גְ :סכַ ְך ִעם ְּת ָמ ִרים
לֹומר,
אּובן ָי ַדע ּכִ י ַה ְּסכַ ְך ֶׁשל ַהסּוּכָ ה ָצ ִריְך לִ ְהיֹות ָ"ּד ָבר ֶׁשּגִ יּדּולֹו ִמן ָה ָא ֶרץ"ּ .כְ ַ
ְר ֵ
יּוח ֶדת ְּב ִמינָ ּה
אּובן ָר ָצה לַ ֲעׂשֹות סּוּכָ ה ְמ ֶ
ַרק ִמ ְּד ָב ִרים ֶׁשּגְ ֵדלִ ים ִמן ָה ֲא ָד ָמהֲ .א ָבל ְר ֵ
יחנִ ִּייםָ .ה ָבה
דּוׁשים ִּב ְת ָמ ִרים ֵר ָ
ְו ָא ַמר לְ ָבנָ יו"ֵ :יׁש לָ נּו ֵעץ ֶּד ֶקל ֲענָ ק ֶּב ָח ֵצרֶׁ ,ש ֲענָ ָפיו ּגְ ִ
ּומּסֹור ,נְ ַט ֵּפס ַעל ָה ֵעץ ְונַ ְחּתֹוך ַענְ ֵפי ֶד ֶקל ִעם ְּת ָמ ִריםְ ,ולָ נּו ִי ְה ֶיה
נִ יּטֹול סּולָ ם ַ
ַה ְּסכַ ְך ֲהכִ י ָי ֶפה ָּב ִעירְ -סכַ ְך ִעם ְּת ָמ ִרים"ַ .ה ְּב ָע ָיה ִהיא ֶׁש ְּסכַ ְך ּכָ ֶזה ָּפסּולָ .א ְמנָ ם
שּב ַמ ֲאכָ לִ ים ִאי ֶא ְפ ָׁשר
ַה ֶּד ֶקל ְו ַה ְּת ָמ ִרים ֵהם ָ'ּד ָבר ֶׁשּגִ יּדּולֹו ִמן ָה ָא ֶרץ'ַ ,אְך ִמּכֵ ָיון ְ
טּומ ָאה ַ -ה ְּסכַ ְך ַה ֶּזה ָּפסּול.
לְ ַסּכֵ ְך ּכִ י ֵהם ְמ ַק ְּבלִ ים ְ
גיליון 405

אהדרינהו  -החזיר
אטו  -האם
הסבר :רב יוסף ישב לפני רב הונא אמר הלכה בשם רב.
העיר על כך רב הונא ששמואל אמר הלכה זאת .פנה
אליו רב יוסף ואמר :האם אמרתי ששמואל לא אמר
אותה? גם רב אמר אותה וגם שמואל.

| על המפה
שכונת תלפיות בירושלים
תלפיות היא שכונה בדרום מזרח ירושלים.
היא הוקמה בשנת  1921ביוזמתם של יצחק
לוי וארתור רופין ,ותוכננה מלכתחילה במתווה
של עיר מודרנית .השכונה נקראה תלפיות בשל
גובהה הרב ,וכן משום שרואים ממנה את מגדל
דוד ,הנזכר בפסוק "כמגדל דוד צווארך בנוי
לתלפיות" .בתחילה הייתה תלפיות מנותקת
מירושלים ,נחשבה לאזור ספר וסבלה מהתקפות
הערבים והבדואים .לאחר מלחמת ששת הימים
חל מהפך במעמדה ,הביקוש למגורים בה עלה,
ורבים מבתיה הישנים נהרסו
לטובת בניית בתי דירות
חדשים .בין האישים הידועים
שגרו בתלפיות היו אליעזר בן
יהודה ,יוסף קלוזנר וש"י עגנון.
מפת תלפיות וסביבתה
( ,Wikipediaתמר הירדני)

"תלמוד ישראלי" הינו פרויקט חינוכי ,קהילתי וחברתי
ששם לו למטרה להנגיש את התלמוד תוך חיזוק
והעצמת הקשר לתרבות ומורשת ישראל.
הפרויקט כולל :שבעה כרכים על פי סדר הדף היומי,
עלונים שבועיים ,עלונים ייחודיים לחגים ,דף פייסבוק
פעיל ,ערוץ  youtubeפעיל הכולל סרטונים ,תוכניות
קיץ ,ועוד .מוקדי לימוד בקהילות ובתי ספר בכל
הארץ ואף בעולם.
תלמוד ישראלי  -מפגישים דורות,
מחברים עולמות.
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חברות

| מן ההסטוריה

 7דקות

חתן פרס נובל לספרות  -ש"י עגנון

מתפלפלים

ש"י עגנון נחשב לאחד הסופרים המעולים בעם
ישראל ,וכבר משנת  1946החלו מכיריו להמליץ
על מועמדותו לפרס נובל לספרות .ספריו של
עגנון תורגמו לשוודית ,וחוות דעת עליהם נשלחה
לאקדמיה השוודית .בסופו של דבר התקבלה
ההמלצה ,ובשנת  1966זכה ש"י עגנון בפרס נובל
לספרות .בנאומו בטקס דיבר עגנון על חלומו
בו הוא עומד ומשורר בבית המקדש לצד אחיו
הלוויים .דבריו אלה הודפסו על השטרות של 50
ש"ח ,שעליהם הופיע דיוקנו.

לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:
אל ביתם של משפחת כהן הגיע יהודה ,מדריך תנועת הנוער בן ה.17-
הוא ניסה לשכנע אותם לרשום את בתם נעמה בת ה 11-למחנה הקיץ
של התנועה  ,שיתקיים במשך  4ימים ביער בצפון ,בתנאי שדה ומחנה.
המדריך אמר שהוא יהיה אחראי על כל המשתתפים.
הדבר עורר דיון סוער במשפחה.

מצד שני:

חלק מבני
כל ה המשפחה טענו שעם
הב
נה לכיף ולחשיבות
שיש ב
מח
נה
קי
ץ,
נע
מה עדיין
צעירה
מ
די.
יהיה לה קשה מאוד
להיות
4
ימ
ים
מחוץ לבית בתנאי
שד
ה,
וח
וץ
מ
זה עם כל הכבוד
למ
דר
יך,
ה
וא
עד
יין בחור צעיר
ו
הם
לא
ממ
ש
סו
מכים עליו
שה
וא
מסו
גל להשגיח על כולם
כמו שצריך.

צד אחד:

מ משפחה טענו
חלק מבני ה בר שהילדים
זה ד
שמחנה קיץ ד והוא אירוע
חכים לו מאו
מ
י ,ולכן חשוב
משמעות היה לה קשה,
אם י
שנעמה ,גם חנה הזה .הם
מ
תשתתף ב דריך בן ה17-
מכים על המ
סו
ויקפיד על כל
שיהיה אחראי
מה שצריך.

ו...מה
דעתכם?
שמואל יוסף
עגנון (אוסף
התצלומים
הלאומי)

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

רוצים להצטרף למאות אלפי לומדי הדף היומי?

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ

להיות ממובילי לימוד הורים וילדים בקהילתכם או להעביר
שיעור שבועי עם חומר איכותי?

הכנסת כלה

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

הכנסת כלה היא המצווה ללוות את החתן והכלה
בזמן כניסתם לחופה ולשמח אותם ,וכן לסייע
בהכנת צורכי החתונה .זוהי מצווה של גמילות
חסדים ,בעיקר כאשר מדובר בזוג עני שאין
להם אפשרות להכין בעצמם את החתונה ,והיא
נלמדת מהפסוק "ואהבת לרעך כמוך" .חכמים
שיבחו את מי שמשמח חתן וכלה ,רוקד איתם
ומשתתף בשמחתם.
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אפרים
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יש לנו פתרון בשבילכם! 'התלמוד הישראלי' -סוגיות מהדף היומי בעברית
פשוטה להבנה ,שאפשר ללמוד עם הילדים .כל קהילה שתצטרף,
תקבל את העלון השבועי עפ"י הכמות הנצרכת בקהילתה בחינם עד פתח
הבית! לרישום סרקו את הקוד.
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בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

 7דקות

 1מי הדמות בציור?
 2באיזה פרס חשוב הדמות הזו זכתה?

סופר ש"י עגנון.
1.ה רס נובל לספרות.
הדיוקן של עגנון.
2.פ
3.שטר של חמישים  ₪שעליו אותם כתב עגנון.
חלק מהספרים ש
4.שמות של

 3מהו שטר הכסף על השולחן ואיך הוא קשור לדמות?
 4מהם השמות המופיעים על הספרים שעל המדף?

סרקו את הבר-קוד ,היכנסו לערוץ היו-טיוב של
התלמוד הישראלי ותוכלו לצפות בעולם שלם של
סרטים בנושאים שונים ומגוונים ,מרתקים ומעניינים

 3דקות

| מי אני?
1.אני נמצא וממוקם בשכונת תלפיות בירושלים.
2.סופר ידוע התגורר בי ,וכתב בי את רוב ספריו.
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רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

ון "בית
מוזיאבירושלים
עגנון"

3.כיום אני נחשב לאתר לאומי ,ויש בי מוזיאון
לזכרו של אותו סופר.

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

רבי יוסף
קארו
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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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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
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שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת סוכהַ ,דּפים י״ד  -י״ז

בתחילת הפרשה מבקש ומתחנן משה לזכות
לעבור ולראות את ארץ ישראל ,לאחר שנענש
שלא להיכנס אליה .אפילו משה רבנו ,גדול
שבגדולים ,עומד חסר אונים אל מול אכזבה
ואי מימוש של רצון וחלום גדול שלו :הכניסה
לארץ המובטחת .כשמשה נתקל בחיסרון
הוא פונה באופן ישיר אל התפילה" :ואתחנן
אל ה'" .טבעו של העולם הוא שאין אדם
שאין לו חיסרון או קושי .הניסיון הגדול הוא
לראות בחסרונות הזדמנות  -פתח ודלת להוביל
אותנו לתפילה ,לקרבה ולבקשת אלוקים.
על פי זה מובן מדוע עונשו של הנחש היה
כזה שמבוקשו יימצא בכל פינה שהוא ירצה.
שכן בלי חוסר כלל לא יעלה בקרבו הצורך
להתפלל ולהתחנן ,ובצורה זו הוא יישאר
מנותק מקרבת אלוקים.

חידת פירמידה
1
2
3

ַּדף י"ד :וַ ּיֶ ְע ַּתר יִ ְצ ָחק
ּתֹורהֶׁ ,שּלְ ִי ְצ ָחק ָא ִבינּו ּולְ ִר ְב ָקה ִא ֵּמנּוֹ ,לא ָהיּו ְילָ ִדים
אֹומ ֶרת ַה ָ
ְּב ָפ ָר ַׁשת 'ּתֹולְ דֹות' ֶ
יהם
ילֹות ֶ
עֹומק ַה ֵּלבְ ,וה' נַ ֲענָ ה ִל ְת ִפ ֵ
ָׁשנִ ים ַרּבֹותִ .י ְצ ָחק ְו ִר ְב ָקה ִה ְת ַּפ ְללּו ַלה' ֵמ ֶ
ּתֹורה ְמ ָת ֶא ֶרת ֶאת ְּת ִפ ָּלתֹו ֶׁשל ִי ְצ ָחק ָא ִבינּו:
אֹומים ֵע ָׂשו ְו ַי ֲעקֹבַ .ה ָ
נֹולדּו ַה ְּת ִ
ְו ְ
יּקׁש) לִ ְפנֵ י ה' ֶׁש ִּי ְׁש ַמע ֶאת
(ה ְפ ִצירִּ ,ב ֵ
"וַ ּיֶ ְע ַּתר ִי ְצ ָחק לַ ה'"ִ .י ְצ ָחק ָא ִבינּו ֶה ְע ִּתיר ִ
יּתן לִ כְ ּתֹוב ּגַ ם
ּתֹורה ּכָ ְת ָבה "וַ יֶ ְע ַּתר יִ ְצ ָחק"? ֲה ֵרי נִ ָ
ּדּוע ַה ָ
ַּב ָּק ָׁשתֹוָ .א ַמר ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ רַ :מ ַ
יֹותרֶׁ ,ש ְּת ִפיּלַ ת
אֹותנּו ָּד ָבר ָחׁשּוב ְּב ֵ
יּק ָׁשה לְ לַ ֵּמד ָ
ּתֹורה ִּב ְ
"וַ ּיִ ְת ַּפּלֵ ל ִי ְצ ָחק"? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַה ָ
הֹופכִ ים ֲע ֵר ָמה ֶׁשל
"ע ֶתר" הּוא ַהּכְ לִ י ֶׁשּבֹו ְ
"ע ֶתר"? ֶ
"ע ֶתר"ַ .מהּו ֶ
יקים ִהיא ּכְ מֹו ֶ
ַה ַּצ ִּד ִ
אֹותּהִ .מּכָ אן לָ ַמ ְדנּו,
הֹופכִ ים ָ
יסים ֶאת ָה ֶע ֶתר ִמ ַּת ַחת לָ ֲע ֵר ָמה וְ ְ
בּואה ַב ָּשׂ ֶדהַ .מכְ נִ ִ
ְּת ָ
טֹובה .לָ כֵ ן
יקים ְיכֹולָ ה לַ ֲהפֹוְך ֶאת ַה ְּמ ִציאּות ּולְ ַׁשּנֹות ְּד ָב ִרים לְ ָ
ֶׁש ְּת ִפיּלָ ה ֶׁשל ַה ַּצ ִּד ִ
"ע ֶתר".
ּכָ תּוב "וַ יֶ ְע ַּתר"ִ ,מּלְ ׁשֹון ֶ

ַּדף ט"וְ :סכַ ְך ֶׁשל מֹוטֹות ִמ ַּב ְרזֶ ל
"ּד ָבר ֶׁשּגִ יּדּולֹו ִמן ָה ָא ֶרץ"ּ ,כִ י ַרק ָּד ָבר ֶׁשּגָ ֵדל
יח ַעל ַהסּוּכָ ה ְסכַ ְך ֶׁשהּוא ָ
ֵיׁש לְ ָהנִ ַ
ִמן ַה ַּק ְר ַקע ּכָ ֵׁשר לִ ְסכַ ְך ,לָ כֵ ןַּ ,ב ְרזֶ ל ֵאינֹו ּכָ ֵׁשר לִ ְסכַ ְךֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֵאינֹו גָ ֵדל ָּב ָא ֶרץ .סּוּכָ ה
ֶׁש ֵּיׁש ָּבּה ְסכַ ְך ֶׁש ֶחלְ קֹו ָעׂשּוי ִמ ְּסכַ ְך ּכָ ֵׁשר ְו ֶחלְ קֹו ִמ ְּסכַ ְך ָּפסּול ,לִ ְפ ָע ִמים ּכְ ֵׁש ָרה
ַהסּוּכָ ה ְולִ ְפ ָע ִמים ְּפסּולָ ה.
יֹותר ְסכָ ְך ּכָ ֵׁשר ִמ ְּסכָ ְך ָּפסּול ַ -הסּוּכָ ה ּכְ ֵׁש ָרה.
ִאם ֵיׁש ֵ
יֹותר ְסכָ ְך ָּפסּול ִמ ְּסכָ ְך ּכָ ֵׁשר ַ -הסּוּכָ ה ְּפסּולָ ה.
ִאם ֵיׁש ֵ
ְו ִאם ֵיׁש ְּב ִדּיּוק ֵח ִצי ֵח ִצי ֲ -ח ִצי ְסכַ ְך ּכָ ֵׁשר ַו ֲח ִצי ְסכַ ְך ָּפסּול?
אֹומר ֶׁשּגַ ם סּוּכָ ה זֹו ּכְ ֵׁש ָרהַ .אְך ַרב הּונָ א,
מֹור ִאיםַ .רב ָּפ ָפא ֵ
ִּב ְׁש ֵאלָ ה זֹו נֶ ְחלְ קּו ָה ָא ָ
אֹומר ֶׁשסּוּכָ ה זֹו ְּפסּולָ ה.
הֹוׁש ַעֵ ,
ְּבנֹו ֶׁשל ַר ִּבי יְ ֻ

ַּדף ט"ז :סּוּכָ ה ְּבתֹוְך ֲע ֵר ַמת ָח ִציר

4
 .1אחד השבטים
 .2חברת אוטובוסים
 .3החיבור של ארבעת המינים
 .4סיפורים בתלמוד שאינם הלכות
ד ,אגוד ,אגדות)
(תשובות :גד ,אג

שאלות השבוע ???

 .1מה לומדים משירת הים על מצוות סוכה?
 .2האם מותר לעשות סכך משקיות ניילון?
 .3באיזה מקרה סכך מחציר לא יהיה כשר?
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

ּגֹורר ַּבּכְ ָפר ְו ָא ִביו ִה ְר ָׁשה
ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ֶילֶ ד ְּב ֵׁשם נְ ַתנְ ֵאל ֶׁש ִה ְת ֵ
לֹו לִ ְבנֹות לְ ַע ְצמֹו סּוּכָ ה ְק ַטּנָ ה לְ ַחג ַהּסּוּכֹותָ .י ָצא נְ ַתנְ ֵאל
דֹולה ֶׁשל ָח ִציר.
ֶאל ָה ֶר ֶפת ְו ִה ְב ִחין ִּכי ֵיׁש ָּבּה ֲע ֵר ָמה ְג ָ
מֹופת.
נְ ַתנְ ֵאל ֶילֶ ד ָחכָ ם ָה ָיהְ ,ו ֶה ְחלִ יטִ ,הּנֵ הַ ,רק ֶא ֱעבֹוד ְק ָצת ּוכְ ָבר ִּת ְה ֶיה לִ י סּוּכָ ה לְ ֵ
נָ ַטל נְ ַתנְ ֵאל ִק ְלׁשֹון ְו ֵה ֵחל ַל ְחּפֹור ְּבתֹוְך ֲע ֵר ַמת ֶה ָח ִצירָ .ח ַפר ְו ָח ַפרַ ,עד ֶׁשּנִ ְה ְי ָתה
ְמ ִחילָ ה ְּבתֹוְך ֶה ָח ִצירַ .מ ָּמׁש סּוּכָ הּ .גַ ם ִקירֹות ְוגַ ם ְסכַ ְךְ ,ו ַהּכֹל ּכָ ֵׁשרּ ,כִ י ֶה ָח ִציר ּגָ ֵדל
ּדּוע? ִמ ְּפנֵ י
אֹומ ֶרת ֶׁשֹּלאַ .מ ַ
צּוּיןַ .ה ִאם ַהסּוּכָ ה ּכְ ֵׁש ָרה? ַהּגְ ָמ ָרא ֶ
ַּב ַּק ְר ַקע ְוהּוא ְסכַ ְך ְמ ָ
יח ּכְ ֵדי ֶׁשהּוא ַי ֲע ֶׂשה ֵצל ִמן ַה ֶּשׁ ֶמׁשַ .עכְ ָׁשיו ָה ָבה
ֶׁש ֶאת ַה ְּסכָ ְך ֶׁשל ַהסּוּכָ ה ָצ ִריְך לְ ָהנִ ַ
ּדּוע ִהּנִ יחּו ֶאת ֲע ֵר ַמת ֶה ָח ִציר ָּב ֶר ֶפת? ּכְ ֵדי ֶׁשּיֹאכְ לּו ִמ ֶּמּנָ ה ַה ָּפרֹותִּ ,בכְ לָ ל ֹלא
נְ ָב ֵררַ :מ ַ
ִּב ְׁש ִביל ֵצל .נְ ַתנְ ֵאל ַה ִּפ ֵיּק ַח ָח ַפר ְּבתֹוכָ ּה וְ כָ ְך ָה ֲע ֵר ָמה נִ ְהיְ ָתה ְסכָ ְךַ .אְך ְסכַ ְך ּכָ זֶ ה ֶׁשֹּלא
הּונַ ח לְ ֵׁשם ֵצלֵ ,אינֹו ְסכַ ְך ּכָ ֵׁשר.

קּומה
ּדֹופן ֲע ָ
ַּדף י"זֶ :
ּדֹופן ֶׁשל ַהסּוּכָ הִ .אם ֵיׁש ֲא ִויר
יע ַעד ַה ֶ
אֹומ ֶרתֶׁ ,ש ַה ְּסכָ ְך ֶׁשל ַהסּוּכָ ה ָצ ִריְך לְ ַהּגִ ַ
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶ
ּדֹופן ַ -הסּוּכָ ה ְּפסּולָ ה .לְ ָמ ָׁשלִ ,מי ֶׁש ֵּיׁש לֹו סּוּכָ ה גְ דֹולָ ה ֲא ָבל ֶאת
ֵּבין ַה ְּסכָ ְך לְ ֵבין ַה ֶ
לֹוׁשה ְט ָפ ִחים ְ(ּב ֵע ֶרְך  30ס"מ)
יח ַרק ְּב ֶא ְמ ַצע ַהסּוּכָ הְ ,ו ֵיׁש ֶר ַוח ֶׁשל ְׁש ָ
ַה ְסכָ ְך הּוא ֵהנִ ַ
יּוחד ֶׁשּבֹו ַהסּוּכָ ה ּכְ ֵׁש ָרה,
ֵּבין ַה ְּסכַ ְך לְ ֵבין ַה ְּד ָפנֹות ַ -הסּוּכָ ה ְּפסּולָ הֲ .א ָבלֵ ,יׁש ִמ ְק ֶרה ְמ ָ
ּדֹופןִ .אם ִמ ָּס ִביב לַ סּוּכָ הְּ ,ב ָמקֹום ֶׁשּבֹו ֵאין ְסכָ ְך ּכָ ֵׁשר,
יע ַעד ַה ֶ
ֲא ִפיּלּו ֶׁש ַה ְּסכַ ְך ֵאינֹו ַמּגִ ַ
יח ְסכַ ְךַ ,אְך ַה ִּת ְק ָרה
יֵ ׁש ִּת ְק ָרה ְרגִ ילָ ה  -לְ ָמ ָׁשלָ ,א ָדם ֵּפ ֵרק ֶאת ַה ִּת ְק ָרה ְב ֶא ְמ ַצע ַה ֶח ֶדר וְ ֵהנִ ַ
קּומה".
"ּדֹופן ֲע ָ
ֶ
ִמ ָּס ִביב לַ ֶח ֶדר נִ ְׁש ֲא ָרהְּ ,ב ִמ ְק ֶרה ּכָ זֶ ה ַהסּוּכָ ה ּכְ ֵׁש ָרהִּ ,בגְ לַ ל ַה ֲהלָ כָ ה ֶׁשל
יֹותר ֵמ ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ֵמ ַה ְּד ָפנֹותִ ,מ ְס ַּתּכְ לִ ים
קֹוב ַעתֶׁ ,ש ִאם ַה ְּסכַ ְך ֵאינֹו ָרחֹוק ֵ
ֲהלָ כָ ה זֹו ַ
יעים ֵאלָ יו.
ּומּגִ ִ
ַעל ַה ְּד ָפנֹות ֶׁשל ַהסּוּכָ הּ ,כְ ִאיּלּו ֶׁש ֵהם ִמ ְת ַע ְּק ִמים ַעד ַה ְּסכָ ְך ַ
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

