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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת סּוּכָ ה י"ח -כ"ד
פרשת עקב | ט"ז -כ"ב באב ( 25-31ליולי)

קֹורת ֶּבטֹון
ַּדף י"ח :לָ ֶׁש ֶבת ַּבּסּוּכָ ה ַת ַחת ַ
יחים ְסכָ ְךְ ,ו ִהּנֵ ה
ּומנִ ִ
עֹוׂשים סּוּכָ ה ְּבתֹוְך ַה ָּב ִיתְ .מ ָפ ְר ִקים ֶאת ַהּגַ ג ְ
ִ
ְּב ָב ִּתים ַר ִּבים
סּוּכָ ה ּכְ ֵׁש ָרה לִ ְמ ַה ְּד ִרין.
קֹורת ַה ֶּבטֹון ִאי
קֹורת ֶּבטֹון ּגְ דֹולָ הְ ,ולָ כֵ ן ִמ ַּת ַחת לְ ַ
עֹוב ֶרת ַ
ּלִ ְפ ָע ִמים ֵּמ ַעל ַה ְּסכַ ְך ֶ
קֹורת ֶּבטֹון ֵאינָ ּה ְסכָ ְך ּכָ ֵׁשר.
ֶא ְפ ָׁשר לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוַ ת סּוּכָ הֶׁ ,ש ֲה ֵרי ַ
קֹורת ַה ֶּבטֹון?
ַה ִאם ִאי ֶא ְפ ָׁשר לָ ֶׁש ֶבת ִמ ַּת ַחת ַ
(ּב ֶע ֶרְך  40ס"מ = ִ 2מ ְר ָצפֹות ְק ַטּנֹות)
רֹוחב ַא ְר ָּב ָעה ְט ָפ ִחים ְ
ִאם ַה ְּסכַ ְך ַה ָּפסּול הּוא ְּב ַ
יֹותר ֶ -א ְפ ָׁשר לָ ֶׁש ֶבת ֲא ִפיּלּו ַת ְח ָּתיו.
ִ -אי ֶא ְפ ָׁשר לָ ֶׁש ֶבת ַּת ְח ָּתיוֲ ,א ָבל ִאם הּוא ָק ָטן ֵ

ּדֹופן ֲארּוּכָ ה ְמאֹוד
ַּדף י"ט :סּוּכָ ה ִעם ֶ
סּוּכָ ה ְצ ִריכָ ה לִ ְהיֹות ִעם ָׁשלֹוׁש
ְּד ָפנֹות לְ ָפחֹות.
הּודי ָּבנָ ה סּוּכָ ה ִעם
ַמה ַה ִּדין ִאם ְי ִ
"חית",
ָׁשלֹוׁש ְּד ָפנֹות ּכְ מֹו ָהאֹות ֵ
רּוּכה ְמאֹוד
ּדֹופן ַא ַחת ֲא ָ
ֶ
ֲא ָבל
ְמאֹודְּ ,כ ִאיּלּו ֶׁש ֶר ֶגל ַא ַחת ֶׁשל
ּומ ְמ ִׁשיכָ ה ָהלְ ָאה?
"חית" ּבֹולֶ ֶטת ַ
ַה ֵ
ָּברּור ֶׁש ְּבתֹוְך ַה ָּמקֹום ֶׁשּבֹו ֵיׁש
ָׁשלֹוׁש ְּד ָפנֹות ִמ ָּכל ַה ְּצ ָד ִדים,
ּדֹופן ָה ֲארּוּכָ ה?
ַהסּוּכָ ה ּכְ ֵׁש ָרהֲ .א ָבל ַה ִאם ִהיא ּכְ ֵׁש ָרה ּגַ ם ַּב ָּמקֹום ֶׁשּבֹו ַמ ְמ ִׁשיכָ ה ַה ֶ
אֹומ ֶרת ֶׁשּכֵ ןַ .הסּוּכָ ה ּכְ ֵׁש ָרה.
ּדֹופן ַא ַחת! ַהּגְ ָמ ָרא ֶ
ֲה ֵרי ָׁשם ֵיׁש ַרק ֶ
ּיֹוצא ִמן
"ה ֵ
"ּפ ֶסל" ְ -סכַ ְךַ ,
ּיֹוצא ִמן ַהסּוּכָ ה "ֶ .
"ּפ ֶסל ַה ֵ
ּדּוע? ּכִ י ֵיׁש ֲהלָ כָ ה ֶׁשל ֶ
ַמ ַ
ּיֹוצא ִמן ַהסּוּכָ ה ּ -כְ ֵׁש ָרה ַהסּוּכָ ה.
ַהסּוּכָ ה" ֶׁ -ש ֵ
נֹוטלִ ים לִ ְסכָ ְך ֶאת
קּופת ַה ַּתלְ מּוד ָהיּו ַר ִּבים ְ
"ּפ ֶסל"? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִּב ְת ַ
ּדּוע ַה ְּסכַ ְך נִ ְק ָרא ֶ
ַמ ַ
"ּפסֹולֶ ת",
ּובּיֶ ֶקבָ .ה ֵע ִצים ַהּלָ לּו ֵהם ְ
ּגֹורן ַ
יּוּת ִרים וְ ַה ַק ִּשׁים ֶׁשּנִ ְׁש ֲארּו ַּב ֶ
ָה ֵע ִצים ַה ְּמ ָ
אֹותּה.
ֶׁשּכְ ָבר ֹלא ְצ ִריכִ ים ָ

ּסֹופר ַור ִּבי ִחּיָ א
ַּדף כ'ֶ :עזְ ָרא ַה ֵ
יׁשים ְּב ַעם ִי ְׂש ָר ֵאלֶׁ ,ש ִּבגְ לָ לָ ם ֹלא ָׁשכַ ח ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל
ְּב ַדף ֶזה ַמ ְזּכִ יר ַה ַּתלְ מּוד ּכַ ָּמה ִא ִ
ּתֹורה.
ֶאת ַה ָ
חּור ַּבן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ִראׁשֹון.
קּופת ְ
ּסֹופר ַחי ִּב ְת ַ
ּסֹופרֶ :עזְ ָרא ַה ֵ
ָה ִראׁשֹון הּוא ֶעזְ ָרא ַה ֵ
לְ ַא ַחר ֶׁשּנֶ ְח ַרב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ִראׁשֹוןּ ,גָ לָ ה ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל לְ ָב ֶבל לְ ֶמ ֶׁשְך ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה,
ּסֹופר,
הּודים ְּב ָראׁשּות ֶע ְז ָרא ַה ֵ
ְו ַא ֲח ֵרי ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ הָ ,עלּו לְ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ֵחלֶ ק ֵמ ַה ְּי ִ
ּובנּו ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ֵּשׁנִ י.
ָ
נֹותרּו ְּב ָב ֶבלְ ,וֹלא ָעלּו לְ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל.
הּודים ְורֹוב ַּתלְ ִמ ֵידי ַה ֲחכָ ִמיםְ ,
ֲא ָבל ,רֹוב ַה ְּי ִ
ּתֹורה
יאים ַּב ָ
הּודים ֶׁש ָעלּו לְ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ֹלא ִי ְהיּו ְּב ִק ִ
ּסֹופר ָח ַׁשׁש ֶּפן ַה ְּי ִ
ֶע ְז ָרא ַה ֵ
הּודים ֶׁש ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל,
ּתֹורה ֶאת ּכָ ל ַה ְּי ִ
ּוב ִּמ ְצוֹותְ ,ולָ כֵ ן הּוא ִה ְת ַא ֵּמץ ְו ָע ַמל לְ לַ ֵּמד ָ
ַ
ּתֹורה.
ּכְ ֵדי ֶׁש ַחס ְו ָחלִ ילָ הֹ ,לא ִי ְׁשּכְ חּו ֶאת ַה ָ
ּתֹורה ִמ ִּי ְׂש ָר ֵאלֵ .הם
ּובנָ יוֶׁ ,ש ִה ְת ַא ְּמצּו ֶׁשֹּלא ִת ְׁש ַּתּכַ ח ָ
מֹורא ַר ִּבי ִחּיָ א ָ
ַה ֵּשׁנִ י הּוא ָה ָא ָ
ּתֹורה.
סֹובבּו ְּבכָ ל ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ּכְ ֵדי לְ לַ ֵּמד ְילָ ִדים ּונְ ָע ִרים ֶאת ַה ָ
ְ
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בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת סוכה ,דף י״א

"ואזדא ריש לקיש לטעמיה ,דאמר ריש לקיש :הריני
כפרת רבי חייא ובניו ,שבתחילה כשנשתכחה תורה
מישראל עלה עזרא מבבל ויסדה ,חזרה ונשתכחה
עלה הלל הבבלי ויסדה ,חזרה ונשתכחה עלו רבי
חייא ובניו ויסדוה".
אזדא  -הלך
לטעמיה  -לשיטתו
הסבר :ריש לקיש אומר שהוא מוכן להיות כפרת רבי
חייא ובניו ,כלומר לקבל על עצמו כל צער שעלול
לבוא עליהם ,משום שהללו חיזקו את לימוד וקיום
התורה בישראל ,כפי שעשו לפניהם עזרא והלל הזקן.

| על המפה
קיבוץ גן שמואל
גן שמואל הוא קיבוץ שנמצא ממזרח לחדרה.
ראשיתו הייתה בפרדס אתרוגים שנטע בשנת
 1895יעקב הינדין ,גיסו של הרב שמואל מוהליבר,
ונקרא "גן שמואל" על שם הרב שמואל מוהליבר.
הפרדס ננטש משום שהגידולים לא עלו יפה,
והוא נמסר לידי הקרן הקיימת .בשנת 1913
התיישבה במקום קבוצת חלוצים ,ועם הגידול
במספר החברים הפך היישוב לקיבוץ ,שהצטרף
ב 1935-לתנועת הקיבוץ הארצי .חברי הקיבוץ
עסקו בעיקר בפרדסנות ,ופירות ההדר שגידלו
זכו לשבחים רבים .כיום גרים ביישוב קרוב
ל 1,000-תושבים ,העוסקים בין היתר בפרדסנות,
גידול בקר ,עופות ודגים,
וגידולי שלחין.
השער המשוחזר של גן שמואל
(Wikipedia, Dr. Avishai Teicher
)Pikiwiki Israel

"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.

בס"ד

א

חברות

| מן ההסטוריה

 7דקות

"חיבת ציון"

מתפלפלים

תנועת "חיבת ציון" היא שם כללי לאגודות
שונות שקמו במזרח אירופה בסוף המאה ה,19-
כשהמשותף להן הוא השאיפה לעלייה והתיישבות
של יהודים בארץ ישראל .באותה תקופה היה
מצבם של היהודים בגלות קשה ,תנועות תחיה
לאומיות הופיעו בקרב עמים שונים ,ובעקבות
זאת האמינו יהודים רבים שהפתרון למצוקתם
הוא רק בשיבה לארץ .בין הוגי הדעות של תנועת
"חיבת ציון" היו משה לייב לילינבלום ,יהודה לייב
פינסקר והרב שמואל מוהליבר .בתחילה קמו
עשרות אגודות נפרדות של חובבי ציון ללא קשר
ביניהן ,ובהמשך התאגדו תחת הנהגה מרכזית.

לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:
יוני הוא בחור בן  17שנולד וגר עם משפחתו בארצות הברית .לאחר
שביקר וטייל בארץ ישראל והתאהב בה ,הוא החליט שהוא רוצה
לעלות לארץ ,לשרת בצבא ,ולהקים את ביתו בישראל.
רצונו זה של יוני עורר דיון סוער במשפחתו.

מצד שני:

צד אחד:

חלק מ
בני המשפחה התנגדו
מאוד לרע
יון ואמרו שיוני עוד
צעיר מדי
לקבל החלטה כל כך
משמעו
תי
ת .הם טענו שקודם
כל ע
ליו
ל
סיים את התיכון
והאוני
בר
סי
טה
בארצות הברית,
ורק
לא
חר
שי
סי
ים את לימודיו
יה
ו יה לו
מקצוע ,אז אם הוא
יחליט לעל
ות זו זכותו ,אבל לא
לבד בגיל .17

מ
שפחה עודדו
חלק מבני המ
שכל הכבוד לו
את יוני ואמרו
לייה' ,מגשים
הוא 'עושה ע
ש
לשרת בצבא,
את חלומו
בישראל ,וגם
יות
ללמוד ולח יים בסוף הוא
ם יהיו לו קש
א
ר כמו שעשו
יתגבר ויסתד
רים לאורך כל
רבים אח
הדורות.

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

אספת חובבי ציון באודסה)Wikipedia( 1890 ,

רוצים להצטרף למאות אלפי לומדי הדף היומי?

של מושג

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

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ

שבע דנחמתא

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

שבע דנחמתא הן שבע הפטרות שמפטירים בנביא
בסוף קריאת התורה בשבתות שאחרי תשעה
באב .הפטרות אלה לקוחות כולן מספר ישעיהו,
ומתארות את הגאולה והנחמה שמבטיח ה'
לישראל בעקבות החורבן .השבת שלאחר תשעה
באב נקראת "שבת נחמו" ,משום שההפטרה שבה
פותחת במילים "נחמו נחמו עמי".
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ומנשה

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

 7דקות

 1מיהו הרב בציור?
 2מה הקשר בין השלטים שבחלון  -מזכרת בתיה וגן שמואל  -לציור?
 3מהו האירוע המצויר כאן?
 4מי היא הדמות שבציור על הקיר ואיך היא קשורה לכאן?

| מי אני?

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

מזכרת בתיה

4260

4650

4800

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

 3דקות

1 .אני המושבה הראשונה בישראל שהקים הברון
אדמונד רוטשילד.
2 .אני נמצאת ליד קרית עקרון ורחובות.
3 .מי שיזם את הקמתי הוא הרב שמואל מוהליבר.
4 .בתחילה קראו לי "עקרון" ,ולאחר מכן שינו את
שמי על שם אמו של הברון.

"ל.
זצ
1 .הרב שמואל מוהליבר מת מזכרת בתיה,
והליבר פעל להק
2 .הרב מ
על שמו.
רא
וקיבוץ גן שמואל נק עת "חיבת ציון"
תנו
של
שון
רא
3 .הכינוס ה
אותה ייסד.
תם הרב מוהליבר
ר
תו
או
לד,
שי
וט
4 .הברון ראת מזכרת בתיה.
להקים

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

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 סוכהַ ,דּפים כ״א  -כ״ד

מי שלא רוצה לראות  -עוצם את עיניו ,מי שלא
רוצה לטעום  -סוגר את פיו ,ואפילו מי שלא
רוצה להריח יכול להימנע מלהכניס אוויר לתוך
אפו .אבל להפסיק לשמוע אי אפשר.
התורה מצווה אותנו על השמיעה" :והיה עקב
תשמעון" ובאה ומדגישה לנו שלהיות יהודי זה
"לשמוע" .השמיעה כל כך מרכזית באמונתנו עד
כי בכל יום אנחנו מדגישים ואומרים פעמיים
"שמע ישראל" .השמיעה מסמלת את היותנו
מקבלים ,את ההבנה כי יש משהו ממעל לנו
ועלינו להקשיב ולהיות בטלים אליו .על כן,
המצוות המיוחדות שלא היה ניתן לחשוב עליהן
בשכל האנושי נקראות "מצוות שמעיות"  -שכן
גם הן מבוססות על העיקרון שיש דברים שאנו
מקיימים מתוך שמיעה לדבר ה'.

יּטה
ַּדף כ"אָ :ה ֶע ֶבד ֶׁשּיָ ֵׁשן ַּת ַחת ַה ִּמ ָ
"ט ִבי"ְּ .ב ַחג ַהּסּוּכֹות ָי ֵׁשן ָט ִבי
יאלֶׁ ,ש ָה ָיה לֹו ֶע ֶבד ּכְ נַ ֲענִ י ְּב ֵׁשם ָ
ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵ
יֹוד ַע
יאל"ְ :ראּו ָט ִבי ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם הּוא .הּוא ֵ
ַבסּוּכָ ה ַת ַחת ַה ִּמ ָּטהְ ,ו ָא ַמר ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵ
יּטה"ָ .אכֵ ןֶ ,ע ֶבד
ֶׁש ֶע ֶבד ּכְ נַ ֲענִ י ָּפטּור ִמן ַה ִּמ ְצוֹות ְולָ כֵ ן הּוא ָיכֹול לִ יׁשֹון ַּת ַחת ַה ִּמ ָ
ּכְ נַ ֲענִ י ָּפטּור ִמ ִּמ ְצ ַות סּוּכָ הֲ ,א ִפיּלּו ֶׁש ֵּיׁש ִמ ְצוֹות ֲא ֵחרֹות ֶׁשהּוא ַח ָּיב ָּב ֶהן.
ׁשּובהֶׁ ,ש ִּמי ֶׁש ַחּיָ ב
יאל לָ ַמ ְדנּו ֲהלָ כָ ה ֲח ָ
ָא ַמר ַעל ּכָ ְך ַר ִּבי ִׁש ְמעֹוןִ ,מ ְּד ָב ָריו ֶׁשל ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵ
יּטה.
ְּב ִמ ְצוַ ת סּוּכָ ה ֵ ,אינֹו יָ כֹול לְ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ִּמ ְצוָ ה ּכְ ֶׁשהּוא נִ ְמ ָצא ַת ַחת ַה ִּמ ָ
יּטה ְוֹלא ַת ַחת ַה ְּסכָ ְךַ .ה ַּתלְ מּוד
ּדּוע? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֶּזה נֶ ְח ָׁשב ֶׁשהּוא נִ ְמ ָצא ַת ַחת ַה ִּמ ָ
ַמ ַ
בֹוהה ֲע ָׂש ָרה ְט ָפ ִחיםֶׁ ,ש ִהיא ּכְ מֹו גָ ג.
יּטה גְ ָ
דּוּבר ַּד ְו ָקא ְּב ִמ ָ
ַמ ְס ִּבירֶׁ ,ש ְּמ ָ

ַּדף כ"בַ :ה ְּסכַ ְך ֶׁשל ַהסּוּכָ ה
רּוּבה ֵמ ֲח ָמ ָתּהַ :ה ְּסכַ ְך ָצ ִריְך לַ ֲעׂשֹות ֵצלֵ .אין ָצ ִריְך לְ ַה ְק ִּפיד ֶׁשּכָ ל ַהסּוּכָ ה
ִצּלָ ָתּה ְמ ֶ
לּוטיןַ ,עד ֶׁשֹּלא ִתיּכָ נֵ ס ֲא ִפיּלּו ֶק ֶרן ֶׁש ֶמׁש ַא ַחתֲ ,א ָבל ָצ ִריְך ֶׁשרֹוב
מּוּצלֶ ת לַ ֲח ִ
ִּת ְה ֶיה ֶ
"מ ֲח ָמ ָתּה" -
יֹותרֵ ,
רּוּבה" ַ -רבֵ ,
"מ ֶ
"צּלָ ָתּה" ֵ -צל ַהסּוּכָ הְ ,
מּוּצלֶ תִ .
ַהסּוּכָ ה ִּת ְה ֶיה ֶ
ֵמ ַה ַח ָּמהַ ,ה ֶּשׁ ֶמׁשַ ,הּנִ כְ נֶ ֶסת ֶּד ֶרְך ַה ְּסכָ ְך.

חידה!

למדנו בעלון על טבי ,עבדו של רבן גמליאל.
זהו את העבדים הבאים שמופיעים בתנ"ך:
 .1עבד אברהם שהביא אישה לבנו
 .2נמכר לעבד על ידי אחיו
 .3נקרא "עבד ה'"

אּובן נָ ַטל ּכַ ּמּות ַא ִּד ָירה ֶׁשל ְסכַ ְך
לִ ְראֹות ֶאת ַהּכֹוכָ ִבים ֶּד ֶרְך ַה ְּסכָ ְךַ :מה ַה ִּדיןִ ,אם ְר ֵ
יחּה ַעל סּוּכָ תֹוַ .עכְ ָׁשיוִ ,אי ֶא ְפ ָׁשר לִ ְראֹות ֶּד ֶרְך ַה ְּסכַ ְךֲ ,א ִפיּלּו ּכֹוכָ ב ָק ָטן ַּבּלַ ְילָ ה.
ְו ִהּנִ ָ
יח ְסכַ ְך ּכֹה
ּכֹות ִביםֶׁ ,ש ָע ִדיף לְ כַ ְּת ִחיּלָ ה ֹלא לְ ַהּנִ ַ
ּפֹוס ִקים ְ
ַה ִאם ַהסּוּכָ ה ּכְ ֵׁש ָרה? ַה ְ
ַרבַ ,אְך ִאם ְּבכָ ל זֹאת ָע ָׂשה ּכֵ ןַ ,הסּוּכָ ה ֵאינָ ּה ְּפסּולָ הַ .ה ְּסכַ ְך ֵאינֹו ָצ ִריְך לִ ְהיֹות ָׁשוֶ ה:
יח ְסכַ ְך ֶא ָחד לְ ַמ ְעלָ הֶ ,א ָחד לְ ַמ ָּטהֶ ,א ָחד לְ ַמ ְעלָ ה,
אֹומ ֶרתֶׁ ,ש ֶא ְפ ָׁשר לְ ַהּנִ ַ
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶ
גֹובּהַ .רק ָצ ִריְך לְ ַה ְק ִּפידְּ ,ב ִמ ְק ִרים
ֶא ָחד לְ ַמ ָּטהְ ,ו ֵאין ָצ ִריְך לְ ַה ְק ִּפיד ֶׁש ֵהם יִ ְהיּו ְּבאֹותֹו ַ
לֹוׁשה ְט ָפ ִחים.
יֹותר ִמ ְּשׁ ָ
יהם ֶר ַוח ֶׁשל ֵ
סּוּי ִמיםֶׁ ,שֹּלא ִי ְה ֶיה ֵּבינֵ ֶ
ְמ ָ

ַּדף כ"ג :סּוּכָ ה ַעל ְמכֹונִ ית

 .4הציל את ירמיהו הנביא מבור הטיט
 .5היו עבדים במצרים
זר ,יוסף ,משה,
יע
אל
(תשובות :שי ,בני ישראל)
עבד מלך הכו

שאלות השבוע ???

 .1מתי עלה עזרא מבבל?
 .2האם חייבים לראות את הכוכבים דרך הסכך?
 .3האם אפשר להשתמש בפיל כדופן לסוכה?
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

יאל ֵיׁש ַמ ָּשׂ ִאית ּגְ דֹולָ ה.
לְ ָא ִביו ֶׁשל ֲא ִר ֵ
"א ָּבא ,אּולַ י ֶא ְפ ָׁשר
יאל ָׁש ַאל ֶאת ָא ִביוַ :
ֲא ִר ֵ
לַ ֲעׂשֹות סּוּכָ ה ַעל ַה ַּמ ָּשׂ ִאית ֶׁשּלְ ָךְ ,וכָ ְך נּוכַ ל
סֹוע ,לְ ַט ֵּיל ֵהיכָ ן ֶׁשּנִ ְר ֶצהְ ,ו ָת ִמיד ִּת ְה ֶיה
לִ נְ ַ
יּתנּו?"ָ .ענָ ה לֹו ָא ִביו"ַ :ו ַּדאי
סּוּכה ִא ָ
ָ
ָלנּו
ֶׁש ֶא ְפ ָׁשרֲ .ה ֵרי ַּב ִּמ ְׁשנָ ה ַהּנִ לְ ֶמ ֶדת ְּב ַדף ֶזה
פֹורׁשֶׁ ,ש ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעׂשֹות סּוּכָ ה
נֶ ֱא ַמר ִּב ְמ ָ
נֹוסעֹות
ַעל ֲעגָ לָ הַ ,על ְס ִפינָ הֲ ,א ִפיּלּו ֶׁש ֵהן ְ
ּפֹוס ִקים ִס ְפ ֵרי ַה ֲהלָ כָ ה.
ִמ ָּמקֹום לְ ָמקֹוםְ .וכָ ְך ּגַ ם ְ

רּוח
ַּדף כ"ד :סּוּכָ ה ֶׁש ָע ָפה ָּב ַ
רּוח ִ -היא ְּפסּולָ ה
מֹוטט ָּב ַ
רּוחִ .אם ַהסּוּכָ ה ִת ְת ֵ
ַח ָּי ִבים לִ ְבנֹות סּוּכָ ה ֶׁשֹּלא ָתעּוף ָּב ַ
מֹוט ָטה.
ְו ֵאינָ ּה ּכְ ֵׁש ָרה ֲא ִפיּלּו ִאם ֲע ַד ִין ֹלא ִה ְת ְ
ַה ִאם ָצ ִריְך לַ ֲעׂשֹות סּוּכָ ה ֶׁש ְּמסּוּגֶ לֶ ת לְ ַה ְח ִזיק ַמ ֲע ָמד ֲא ִפיּלּו ִאם ִּת ְתחֹולֵ ל ְס ָע ָרה
רּוח ְרגִ ילָ ה.
צּוּיה"ַ ,
"רּוח ְמ ָ
עֹומ ֶדת ִּב ְפנֵ י ַ
ׁשּובה ִהיא ֹלאַּ ,די ִּב ְבנִ ַּית סּוּכָ ה ֶׁש ֶ
ַע ָּזה? ַה ְּת ָ
לֹוקת ְמ ַענְ ֶינֶ ת.
לֹומ ִדים ְּב ַדף זֶ הַ ,על ַמ ְח ֶ
עֹוד ְ
(קיר) ֶׁשל ַהסּוּכָ ה
דֹופן ִ
אֹותּה ּכְ ֵדי ֶׁש ִּת ְה ֶיה ֶ
ַמה ַה ִּדיןִ ,אם ָא ָדם לָ ַקח ְּב ֵה ָמה ְו ֶה ֱע ִמיד ָ
דֹופן
אֹומר ַ -הסּוּכָ ה ְּפסּולָ הִ ,אי ֶא ְפ ָׁשר לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ַב ַעל ַח ִּיים ּכְ ֶ
ֶׁשּלֹו? ַר ִּבי ֵמ ִאיר ֵ
דֹופן לַ סּוּכָ ה.
סֹוברֶׁ ,ש ֶא ְפ ָׁשר לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ַב ַעל ַחּיִ ים ּכְ ֶ
הּודה חֹולֵ ק ְו ֵ
לְ סּוּכָ הֲ .א ָבל ַר ִּבי יְ ָ
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

