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לק”י

זמני כניסת ויציאת השבת

עֹוָלם  ְלאֹור  ְלהֹוִציא  ָיֵדנּו  בְּ ָעָלה  ָהעֹוָלם  ְלבֹוֵרא  ְוהֹוָדָאה  ַבח  שֶׁ בְּ
ֶאת  ּוְלַהְנִחיל  ְלָהִפיץ  ֶזה  ַיְרחוֹן  ַרת  ַמטְּ יֵדיֶכם.  בִּ שֶׁ ֶזה  ַיְרחוֹן 
ֶזה  ַיְרחוֹן  בְּ יָמן.  תֵּ קֶֹדׁש  ת  ְקִהלַּ ַיְלֵדי  בְּ ה  דֹושָׁ ַהקְּ ֲאבֹוֵתינּו  ָמסֶֹרת 
ֲהָלכֹות,  ֵמַרּבֹוֵתינּו,  ּתֹוָרה  ְבֵרי  דִּ ִמְנָהִגים,  ַהּקֹוְרִאים  ִלְפֵני  יׁש  ַנגִּ
ְוָאְרחֹות  ָרִסים  פְּ ֵאי  נֹושְׂ ִחידֹוִנים  ִסּפּוִרים, 
ֶעְזָרתוֹ  ֵיֵצא ָלאֹור בְּ ַהיְַּרחוֹן  ֵמֲאבֹוֵתינּו.  ים  ַחיִּ
ָחְדׁשוֹ. בְּ חֶֹדׁש  י  ִמדֵּ ֶנֶדר  ּוְבִלי  ַרְך  ִיְתבָּ

ֶרְך  דֶּ ֶאֶבן  ם  ַהשֵּׁ ֶעְזַרת  בְּ ִיְהֶיה  ֶזה  ַיְרחוֹן 
קֶֹדׁש(  ת  )=ְקִהלַּ ק“ק  ַיְלֵדי  ל  שֶׁ ָרָתם  ְלַהכָּ
ַחיָּיו  ׁשּור בְּ ָכל ַהקָּ יָמן יע“א )=ַיְעְזֵרם ֵאל( בְּ תֵּ
ָבִרים גַּם  ִיּשּׂום ַהדְּ ֵתיָמן ּוִבְפָרט בְּ ל ַהיֶֶּלד בְּ שֶׁ
ִזְקֵני  ִהְתַמֲעטּות  ְלאֹור  ּוִבְתקּוָפֵתנּו  ַאְרֵצנּו  בְּ

דֹוֵרנּו. ְדָמה בְּ ּוְמאֹוֵרי ָהֵעָדה ּוְלאֹור ַהקִּ
ֹונֹות  ַהשּׁ ַהִחּנּוְך  ְמֻסגָּרֹות  בִּ ְלַצֲעֵרנּו,  יָּדּוַע  כַּ
ָלל ַעל ִמְנֲהֵגי ֲאבֹוֵתינּו  מַעט כְּ ִדים כִּ ֵאין ְמַלמְּ
ֶרְך  דֶּ נְַּצִליַח  שֶׁ ָרצוֹן  ְיִהי  ַחיֵּיֶהם,  ָאְרחֹות  ְוַעל 
ִעיר  ַהצָּ ְלדֹור  מַעט  בִּ ְולּו  ְלַהנִחיל  ֶזה  ַיְרחוֹן 
ל  ים שֶׁ דֹושִׁ נּוִעים ְוַהקְּ ֶאת ָאְרחֹות ַחיֵּיֶהם ַהצְּ
ִקְמָעה  ַאף  ִהְצַלְחנּו  ְוִאם  ֵתיָמן.  בְּ ֲאבֹוֵתינּו 

ָכֵרנּו. ְוָהָיה ֶזה שְׂ

שליט“א קורח  פנחס  הגדול  הגאון  מו“ר  מאת: 

*לפי זמן ת”א.
לזמן ירושלים יש להוריד 
15 דקות לכניסת השבת,
לזמן חיפה להוריד 9 
דקות לכניסת השבת.

פרשה

פקודי
ויקרא

צו
שמיני

כניסה

17:24
17:29
18:34
18:39

יציאה

18:23
18:28
19:33
19:38

ְכָנס ֲאָדר נִּ ִמשֶּׁ
מַֹח,  ִלשְׂ ִמְצָוה  ָלנּו  ֵיׁש  ּבוֹ  שֶׁ חֶֹדׁש  הּוא  ֲאָדר  חֶֹדׁש 
ין  ַמְרבִּ ֲאָדר  ְכָנס  נִּ “ִמשֶּׁ ַהּפֹוְסִקים:  ְתבּו  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ
ְצָוה  ֵאין ַהמִּ ה. ֵאין ָסֵפק שֶׁ ְמָחה ַמה ּזוֹ עֹושָׂ אֹל ְלשִׂ ְמָחה“. ֵיׁש ִלשְׁ שִׂ בְּ
ְמָחה  שִׂ ְלִרּבּוי  ֵאָלא  ַהּיֹום,  ִמְצַות  ִהיא  שֶׁ ּפּוִרים,  ְמַחת  ְלשִׂ ְמֻיֶחֶדת 
י ָלנּו ִאם  ְמָחה ִהיא ַעל ֵארּוַע ְמֻיָחד, דַּ ָכל חֶֹדׁש ֲאָדר. ֲהֵרי ִאם ַהשִּׂ בְּ
ָכל חֶֹדׁש ֲאָדר. מַֹח בְּ יֹום ְמֻסיָּם, ּוַמה ַטַעם ֵיׁש ִמְצָוה ִלשְׂ ְנַציֵּן ֹזאת בְּ

ְך ָלֶהם ִמיָּגוֹן  ר ֶנְהפַּ ר ֶנֱאַמר: “ְוַהחֶֹדׁש ֲאשֶׁ ת ֶאְסתֵּ ְמִגלַּ ָאְמָנם בִּ
ְכָנס  נִּ ֲחַז“ל: “ִמשֶּׁ ְבֵרי  דִּ נֹוְבִעים  אן  ּוִמכָּ ְמָחה“ )אסתר ט, כב(,  ְלשִׂ
ּפּוִרים  ְמַחת  שִׂ ִהְתנֹוְצצּות  שֶׁ לֹוַמר  כְּ ְמָחה“,  שִׂ בְּ ים  ַמְרבִּ ֲאָדר 
ֵנס  ל  שֶׁ ִיחּודוֹ  בְּ הּוא  ְלָכְך  ר  ַהֶהְסבֵּ ְרֶאה  ְוַכנִּ ַהחֶֹדׁש.  ָכל  בְּ ֶכת  ִנְמשֶׁ
ֵזרֹוֵתיֶהם  ִמגְּ ָלה  ּוְלַהצָּ דֹוָלה  גְּ ִליׁשּוָעה  ָרֵאל  ִישְׂ ַעם  ָזכּו  ּבוֹ  שֶׁ ּפּוִרים 
י,  תִּ ַושְׁ ֲהִריַגת  ל  שֶׁ ְלִאית  פִּ לּות  ְלשְׁ תַּ ּוְבִהשְׁ ֵורֹוׁש,  ַוֲאַחשְׁ ָהָמן  ל  שֶׁ
נֲַּעשּׂו  ים שֶׁ ֶלְך - ִנסִּ ֶנה ַלמֶּ יק ְלִמשְׁ דִּ ר ּוִמּנּוי ָמְרדֳַּכי ַהצַּ ִחיַרת ֶאסתֵּ בְּ
לּות  ְלשְׁ תַּ ִהשְׁ ל  אֶֹפן שֶׁ בְּ ָהֶעְליֹוָנה,  גָָּחה  ַהַהשְׁ ְיֵדי  ַעל  ָרֵאל  ִישְׂ ְלַעם 
דֹוָלה  ַהגְּ ַהְיׁשּוָעה  ֶאת  ַעִין  בְּ ַעִין  ָראּו  ָבר  דָּ ל  שֶׁ סֹופוֹ  בְּ ַרק  ִטְבִעית. 

ָרֵאל. ְמָחה ְלַעם ִישְׂ צָּ שֶׁ
ִמיד  ָכל ּדֹור ָודֹור זֹוְמִמים אוְֹיֵבינּו ְלַהשְׁ בְּ ֵדנּו, שֶׁ א ְלַלמְּ ְוָדָבר ֶזה בָּ

יֵלנּו ִמיָָּדם.  “ה ַמצִּ בָּ ד אֹוָתנּו ְוַהקָּ ַלֲהרֹג ּוְלַאבֵּ
ַעם  בְּ ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ל  ּוְלַחשֵּׁ ְלַחזֵּק  ּוְכֵדי 
ע חֶֹדׁש  י לֹא ִיּטֹׁש ה’ ֶאת ַעּמוֹ, ִנְקבַּ ָרֵאל, כִּ ִישְׂ
ה’  שֶׁ ׁשּועֹות  ַהיְּ ַעל  ְמָחה  שִׂ ל  שֶׁ ְלחֶֹדׁש  ֶזה 
ּפּוִרים  ְמַחת  שִׂ ִמְצַות  ִהיא  ְוזוֹ  ְלַעּמוֹ.  ה  עֹושֶׂ
ֲאגֹות  ִמדַּ ְחֵרר  תַּ ְלִהשְׁ לֹוַמר  כְּ ע,  ִידַּ ָלא  דְּ ַעד 
חוֹן  טָּ ְמָחה ַהּנֹוֶסֶכת בִּ שִׂ ַהּיֹום יֹום ּוְלַהְרּבֹות בְּ

ָכל ּדֹור ָודֹור ה’ ׁשֹוֵמר ָעֵלינּו. בְּ ֶוֱאמּוָנה שֶׁ
ל  שֶׁ יֹום  זֶּהּו  שֶׁ ִלְזּכֹר  ָצִריְך  ֶזה  ל  כָּ ְוִעם 
ֵריָקנּות  ל  שֶׁ מָחה  שִׂ ְולֹא  ִניִמית  פְּ ְמָחה  שִׂ
ֵאין  שֶׁ ה  דֹושָׁ ַהקְּ ֲעָדֵתנּו  בַּ ָנהּוג  ְוֵכן  ְוהֹוֵללּות. 
ִתיֵלי ֵזיִתים  ֵסֶפר שְׁ ַתב בְּ כָּ ִמְתהֹוְלִלים, ּוְכמוֹ שֶׁ
טּות  שְּׁ )סי’ תרצ“ה ס“ק י“א( ְוֵאין ִחּלּוק בַּ
ְמַחת ּפּוִרים ִהיא  ָאר ָיִמים. ְושִׂ ין ּפּוִרים ִלשְׁ בֵּ
ּלֹא  ר ֻמְבָטִחים ָאנּו שֶׁ ֲאשֶׁ ל ִמְצָוה כַּ ְמָחה שֶׁ שִׂ

“ויהי בימי אחשורוש, הוא אחשורוש המולך מהודו ועד כוש...”

ה לֹא ַיַעְברּו  ה: “ִויֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאלֶּ ִגלָּ מְּ נֱֶּאַמר בַּ מוֹ שֶׁ ל ְלעֹוָלם, כְּ טֵּ ְתבַּ תִּ
הּוִדים“ )אסתר ט, כח(. ִמּתֹוְך ַהיְּ

ֶהֶרף  יׁשּוַעת ה’ כְּ ָרֵאל בִּ ל ַעם ִישְׂ אן נֹוַבַעת ֱאמּוָנתוֹ ּוִבְטחֹונוֹ שֶׁ ּוִמכָּ
ן  ְוַעל כֵּ ְוַעד ֲהלֹם,  ֱהיֹוֵתנּו ְלַעם  ְוָלנּו ֵמָאז  ָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו  ְוִהיא שֶׁ ַעִין, 
ִלְראֹות  ה  ְזכֶּ נִּ שֶׁ ָרצוֹן  ִויִהי  ֶזה.  חֶֹדׁש  בְּ ְמָחה  שִׂ בְּ ְלַהְרּבֹות  ָאנּו  ְמֻחיִָּבים 

ְמָחה. ְהֶיה אֹוָרה ְושִׂ הּוִדים תִּ ִמים ָעֵלינּו, ְוַליְּ ל ַהקָּ ָאְבַדן כָּ בְּ
מּוֵאל  י ַהיְַּרחוֹן ֶנֱעַרְך ַעל ְיֵדי ַהיֶֶּלד ֶהָחִביב שְׁ י כִּ ַמעתִּ ְלִסּיּום, ִהנֵּה שָׁ
י  כִּ ְלָבְרכוֹ  ְוִהְנִני  ִויַחיֵּיהּו(,  ְמרהּו  ִישְׁ ם  )ַהשֵּׁ הי“ו  ַמְחּפּוד  ִגיב  שָׂ י  ַרבִּ ן  בֶּ
ִנים.  ְושָׁ ָיִמים  ְלאֶֹרְך  ֲעָמלוֹ  ִרי  ֲאֵחִרים ִמפְּ ּוְלַזּכֹות  ְלהֹוִציא ָלאֹור  ַיְצִליַח 

ָידוֹ ִיְצָלח. ְוֵחֶפץ ה’ בְּ
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ְיָסה. ַהּזֹום  ֵעין דַּ ְמַעט ֶקַמח, ְוָעשּׂוי כְּ ל ּוְמעָֹרב בִּ ח, ְמֻתבָּ ּפּור הּוא “יֹום ַמַטְרַנא זֹום“. - זֹום הּוא ַמֲאָכל ֶהָעשּׂוי ֵמָחָלב ָחמּוץ ְנטּול ֶחְמָאה, ֻמְרתָּ ם ַהסִּ קֹור שֵׁ מָּ )בַּ
ְנָיִמין גְַּמִליֵאִלי( ים בִּ ס ַעּפ“י ִנסִּ ּפּור ְמֻבסָּ ח. ַהסִּ ָנה )פסחים ג, א( הּוא ִנקָרא כֻּתָּ שְׁ מִּ ל ֶאָחד. בַּ ל כָּ ג ָידוֹ שֶׁ ֶהשֵּׂ ֵתיָמן, ְוָהָיה בְּ ל ֲהמֹוֵני ָהָעם בְּ ָהָיה ַמֲאָכל יֹום-יֹוִמי שֶׁ

ּכֹוֵרַע  ר  ְוָהַעְכבָּ ר גָּדֹול עֹוֵמד ַעל ֶסַלע,  חֶֹרׁש, ָמָצא ַעְכבָּ ְלַבּדוֹ בַּ ׁשּוטוֹ  ַעם, בְּ ּוַבֻחְרׁשֹות. פַּ חּוצֹות  ל ַהיִָּמים בַּ ר ׁשֹוֵטט כָּ ְוָסָכל ֲאשֶׁ ֶיֶלד ָיתֹום  ָהֹיה ָהָיה 
ר ְלַיד ִאיָלן ַעב גֵַּזע,  יַע ָהַעְכבָּ ִהגִּ ר רֹוֵמז לוֹ ָלֶלֶכת ַאֲחָריו, ְוֶנֱעָנה ָלֶרֶמז. ִמשֶּׁ ָהַעְכבָּ תוֹ. ָסַבר ַהיֶֶּלד שֶׁ ִפלָּ ַעת תְּ שְׁ ָניו בִּ ֶדֶרְך מּוְסְלִמי ַהּנֹוֵפל ַעל פָּ ֲחֶוה כְּ תַּ ִמשְׁ
ְקָרה  תֹוְך ַהנִּ ר, ְוָרָאה בְּ ְקָרה ָלתּור ַאֲחֵרי ָהַעְכבָּ חֹור ַהנִּ ט ַהיֶֶּלד בְּ ל אֹותוֹ ֵעץ ְוֶנֱעָלם. ִחטֵּ יו שֶׁ ָרשָׁ ין ְסִעיֵפי שָׁ עּוָרה בֵּ ָהְיָתה פְּ ַחב ּגּופוֹ ְלתֹוְך ִנְקָרה ָצָרה שֶׁ תָּ
ִרי,  ר ַעְכבָּ ַע ְוָאַמר: “ַעְכבָּ ְטבֵּ מַּ ְמָחה בַּ שִׂ ם ִריָאל ָחָדׁש ּוַמְבִריק. ִהתּבֹוֵנן בְּ ִניָמה ְוֶהֱעָלה ִמשָּׁ ֶרְך ַהחֹור פְּ ַחב ָידוֹ דֶּ ֶסף ְוָזָהב. תָּ עֹות כֶּ ל ַמְטבְּ אֹוָצר גָּדֹול שֶׁ

י ֶאְפַרע ְלָך ֶאת חֹוִבי...“. טּוַח כִּ י, ֶוֱהֵיה בָּ ִביל ִאמִּ שְׁ ַהְלָוָאה, בִּ ָך ִריָאל ֶאָחד בְּ לְּ לֹוֵקַח ֲאִני ֵמָהאֹוָצר שֶׁ
ֶסף“. ה כֶּ ה ַהְרבֵּ ר ֵיׁש ַהְרבֵּ ַהְלָוָאה. ָלַעְכבָּ יר ָנַתן ִלי ֶאת ָהִריָאל בְּ ר ֶהָעשִׁ ַע ַהיָָּקר ְוָאַמר: “ָהַעְכבָּ ְטבֵּ ָחַזר ַהיָּתֹום ֶאל ִאּמוֹ, ָנַתן ָלּה ֶאת ַהמַּ

בֹוא ָהֵעת ֶאת חֹוֵבנּו...“. ּנּוַכל ְלהֹודֹות לוֹ ְוִלפרַֹע לוֹ בְּ ְכֵדי שֶׁ ר ַהּטֹוב ַהזֶּה, בִּ ל ָהַעְכבָּ יתוֹ שֶׁ י, ְוַהְרֵאה ִלי ֵהיָכן בֵּ ָאְמָרה לוֹ ִאּמוֹ: “ּבֹוָאה, ַמֲחַמל ַנְפשִׁ
ַהְלָוָאה, ַעל ְמָנת  ְכְנָעה אֹותוֹ ְלַהְרׁשֹות ָלּה ָלַקַחת בְּ ר. ִאּמוֹ שִׁ ל ְיִדידוֹ ָהַעְכבָּ ֶסף שֶׁ כֶּ ה ָלּה ִלְנּגַֹע בַּ ַהיֶֶּלד ֶהְרָאה ְלִאּמוֹ ֶאת ְמקֹום ָהאֹוָצר, ַאְך לֹא ִהְרשָׁ
ֵקָטה. ִהיא ָיְדָעה  ַהְלָוָאה(, ְוֵאין יֹוֵדַע ְוֵאין רֹוֶאה, ַאְך ָהַאְלָמָנה לֹא ָהְיָתה שְׁ ְיָלה ִליֵדיֶהם )בְּ ל ַהלַּ ְך כָּ ֶמשֶׁ ים, ְוָהאֹוָצר ָהֳעַבר בְּ ְלַהֲחִזיר, ְוָלֶזה הּוא ִהְסכִּ

ֹוֶטה... ם לוֹ ַלשּׁ ים. ָצִריְך ֵאפֹוא ְלִהְתַחכֵּ ַרבִּ ה ֶאת ַהּסֹוד בָּ ָנּה ְיַגלֶּ בְּ שֶׁ
ַלף  ה(. ַהּזֹום דָּ י אְלַמְקטּור )=ָהֲאֻרבָּ יָחה אֹוָתּה ַעל פִּ יָתּה ְוִהנִּ ַתְחתִּ ָבה ְנָקִבים בְּ ֵדָרה ַלגָּג, ְוִנקְּ ָלה ְמלֹא ְקֵדָרה זֹום, ְוֶהֶעְלָתה ֶאת ַהקְּ שְּׁ ָתה? - בִּ ָמה ָעשְׂ
א,  ֶחְדָוה: “הוֹ, ִאמָּ ְך ְוהּוא ָקָרא בְּ ל כָּ ע אֹותוֹ כָּ ֲעשַׁ ָבר שִׁ ּנּו. ַהדָּ ק ִממֶּ ֶרְך אְלַמְקטּור, ְוִנגַּׁש ְלַלקֵּ ִית. ָרָאה ַהיֶֶּלד ֶאת ַהּזֹום ְמַזְרֵזף דֶּ ָקִבים ֶאל ּתֹוְך ַהבַּ ֶרְך ַהנְּ דֶּ
ְקָרה  נִּ ר ְלָכל ִמי שֶׁ ֹוֶטה ֶאל ָהְרחֹוב ָהָיה ְמַספֵּ יָָּצא ַהיֶֶּלד ַהשּׁ ל זֹום“. ּוְכשֶׁ ם שֶׁ י, ַהּיֹום יֹוֵרד גֶּשֶׁ ִני ַמֲחַמדִּ ל זֹום“. ָעְנָתה לוֹ ִאּמוֹ - “ָנכוֹן, בְּ ם שֶׁ ַהּיֹום יֹוֵרד גֶּשֶׁ
ל זֹום(.  ם שֶׁ יַָּרד ָעֵלינּו גֶּשֶׁ ּיֹום שֶׁ ָבר? ָהָיה עֹוֶנה: “יֹום ַמַטְרַנא  זֹום“ )=בַּ ָהיּו ׁשֹוֲאִלים אֹותוֹ, ֵאיָמַתי ָקָרה ַהדָּ שֶׁ ֶסף... ֲאָבל כְּ ה כֶּ י ֵהם ָמְצאּו ַהרבֵּ ַדְרּכוֹ, כִּ בְּ

ל ֶאָחד ַמְפִטיר ְלַעְצמוֹ. ְדָבָריו. “ֶיֶלד ׁשֹוֶטה“ - ָהָיה כָּ יַח עֹוד בִּ ְך, ִאיׁש לֹא ָהָיה ַמׁשגִּ ָהָיה עֹוֶנה כָּ ְוֵכיָון שֶׁ
ֶקר ְוָכָזב. ּפּור, ַהּכֹל שֶׁ סִּ ל ֱאֶמת בַּ רּוׁשוֹ - ֵאין כָּ פֵּ ל: “יֹום ַמַטְרַנא זֹום“, שֶׁ ְתָגם ְלָמשָׁ ן ָהָיה ַהפִּ ַעל כֵּ

ָך“ )משלי כ“ג, כ“ב(. י ָזְקָנה ִאמֶּ בּוז כִּ ַמע ְלָאִביָך ֶזה ְיָלֶדָך ְוַאל תָּ תּוב: “שְׁ        ְוַעל ֶזה ָאַמר ַהכָּ

ֵבית  בְּ ִפים  ִמְתַאסְּ ר,  ֶאְסתֵּ צֹום  ַמר  גְּ ִלפֵני  ּפּוִרים,  ֶעֶרב  בְּ
ְגֵדי ָחג ְמֻיָחִדים. ים בִּ ם ְלבּושִׁ ָלִדים, כֻּלָּ ָבִרים ְוַהיְּ ֶנֶסת ַהגְּ ַהכְּ

ִלים  ָלִדים ְמַקבְּ ים “ְמעֹות ּפּוִרים“ ְוַגם ַהיְּ ִמְצָוה ָלֵתת ָלֲעִניִּ
ֵמהֹוֵריֶהם ּוְקרֹוֵביֶהם “ְמעֹות ּפּוִרים“.

ָלִדים ִעם  ה חוְֹזִרים ַהיְּ ִגלָּ ֲחִרית ּוְקִריַאת ַהמְּ ת שַׁ ִפלַּ ְגַמר תְּ בִּ
ׁשֹוְלִחים ִעם  לֹוַח ָמנֹות,  ִמשְׁ ְועֹוְסִקים בְּ ְלֵביָתם  ֲאבֹוֵתיֶהם 
ּוְלזּוָלָתם,  לֹוַח ָלֶאְביֹוִנים  שְׁ ים ֶאת ַהמִּ ַטנִּ ַהְיָלִדים ַהקְּ ַאַחד 
נֹות     ַמתָּ ַהיֶֶּלד  יֵדי  בִּ נֹוְתִנים  ֵהם  ַאף  שֶׁ ִדיִדים,  ְוַליְּ רֹוִבים  ַלקְּ

יָמן( פּונֹות ְיהּוֵדי תֵּ “י ִמצְּ      ְלׁשֹוְלָחיו. )ַעפִּ
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ניתן להשיג את מוצרינו גם ב:

ח ַמִים ִהְמִטירּו כֻּתָּ ַהשָּׁ שֶׁ כְּ
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ין ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה יְֻגָרל ַמְכַואט ְמפָֹאר, בֵּ

ָר”א 1 רֹאׁש ָהַעִין. ֲעֶרֶכת ַהגְּ לַֹח ִלְכתֶֹבת ַהמַּ ְתרֹונֹות ֵיׁש ִלשְׁ ֶאת ַהפִּ

ָרק. ֵני בְּ יִריְנּבוְֹים 26 בְּ יָמן” בִּ ”נֹוַסח תֵּ ִכיָּה בְּ ׁש ֶאת ַהזְּ ן ְלַממֵּ ִנתָּ

ׁשּורֹות ְלחֶֹדׁש ֶזה, ים ַהקְּ לִּ ּלּו ָמֵהן ֶצֶמד ַהמִּ גַּ
ץ... בֵּ שְׁ תֹוְך ַהתַּ רֹות בְּ תְּ ְסתַּ ַהמִּ
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ה ִפלָּ ים” ַעל ַהתְּ רּוׁש “ֵעץ ַחיִּ ר פֵּ 1. ְמַחבֵּ

יָמן דֹול ְמׁשֹוְרֵרי תֵּ ל גְּ ְחּתוֹ שֶׁ פַּ ם ִמשְׁ 2. שֵׁ

יָמן ֶאת ַהֲהָסָבה  ים ְיהּוֵדי תֵּ יַצד ְמַכנִּ 3. כֵּ

ַלֲאִכיַלת ְקָליֹות ּוֵפרֹות?

ּבֶֹקר ת בַּ בָּ יָמִני ְלשַׁ 4. ַמֲאָכל תֵּ

יָמִני ָבִלין תֵּ 5. תְּ

ע  צבָּ יָמן ֶאת ָהאְֶ ים ְיהּוֵדי תֵּ יַצד ְמַכנִּ 6. כֵּ

ְלֵסֶפר ַהּתֹוָרה?

יָמן ל תֵּ יָרה שֶׁ 7. ִעיר ַהבִּ

ֻמָנה  ר ַהמְּ יר “שָׂ שִׁ ָאה בְּ יָלה ַהבָּ 8. ַמה ַהמִּ

נַּת...” גִּ

יָמן ֶאת ֵסֶפר  ים ְיהּוֵדי תֵּ יַצד ְמַכנִּ 9. כֵּ

י ּתֹוָרה? ה ֻחְמשֵׁ ֲחִמשָּׁ
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