התערבת עם חבר על  044זוז שתצליח
לעצבן את הלל הזקן ,בערב שבת.

בא אליך גוי וביקש שתגייר אותו על מנת
שילמד רק את התורה שבכתב (בלי תורה
שבעל פה .החלטת להפנות אותו להלל
הזקן.

שלם לבעל הכרטיס של הלל הזקן,
 044זוז.

עבור למשבצת של הלל הזקן ,אם
הכרטיס בבעלות מישהו עליך לשלם
לו  ,אם לו הנך רשאי לקנות אותו

אבל הלל הזקן נשאר ,כמובן ,סבלני
ביותר.

במידה ואף אחד עוד לא קנה את הכרטיס
אתה פטור מהתשלום.

בכל מקרה קבל  054זוז כי עברת בדרך
צלחה.

מכרת לשמאי חתיכת בשר טובה לכבוד
שבת קודש!

קבַׁע.
עשֵה תֹורָ תְ ָך ֶ
שמַׁאי אֹומֵרֲ :
ַׁ
עשֵה הַׁרְ בֵה,
מעַׁט ו ַׁ ֲ
אֱמֹור ְ
ו ֶהֱ ו ֵי מְ קַ בֵל אֶת כָּל הָּ אָּ דָּ ם

על מי שמחזיק בכרטיס של שמאי
לשלם לך  044זוז.

פנִים י ָּפֹות:
בְסֵ בֶר ָּ
המחזיק בכרטיס זה ,יתקבל בכל מקום

במידה ואף אחד לא מחזיק בכרטיס
זה קבל  044זוז מהבנק.

בסבר פנים יפות ,ויש לו פטור פעם אחת

הגעת לירושלים להעיד עדות החודש,
ורבן גמליאל הזקן דאג שתהיה לך סעודה
גדולה.
קבל  054זוז לביזבוזים

מתשלום למשתתף אחר במשחק כאשר
מגיע למשבצת של חכם שבבעלותו.

”מימות משה ועד ימיו של רבן גמליאל
הזקן ,למדו תורה בעמידה משמת רבן
גמליאל הזקן ירד חולי לעולם ,והיו למדין
תורה מיושב“
עמוד במקומך תור אחד
(=הפסד תור)

"אמרו עליו על רבן שמעון בן גמליאל
(הראשון) כשהיה שמח שמחת בית
השואבה היה נוטל שמונה אבוקות של
אש וזורק אחת ונוטל אחת ואין נוגעות זו
בזו“
שמחתם כראוי בשמחת בית השואבה.
מגיע לכם תור נוסף.

”אמר רבן שמעון בן גמליאל (הראשון):
כל ימי הייתי משמש את אבא
ולא שימשתי אותו אחד ממאה ששימש
עשיו את אביו”.
לך וכבד את אביו של אבן שמעון בן
נמליאל הראשון (לך למשבצת שלו).
אם עברת בדרך ב‘דרך צלחה‘ אינך
מקבל  054זוז.

רבן יוחנן בן זכאי היה מרבה לבדוק את
העדים ומשתדל לגלות סתירה בדבריהם
ולפסול עדותם ,ועל ידי כך לפטור את
הנאשמים מעונש מיתה.
שמור על כרטיס זה ,במידה והנך
נכנס ל‘כלא‘ כטיס זה מעניק לך
יציאה מהכלא.

רבן יוחנן בן זכאי חי  004שנה 04 :שנה
עסק במסחר 04 ,שנה למד ו 04שנה
לימד.
שלם  04זוז למי שמחזיק באחד מקלפי
”שישה סדרי משנה“ לפי בחירתך.

לאחר השימוש הכנס אותו לתחתית הערמה.

בעקבות מחלוקת עם רבי יהושע ,הורידו
את רבן גמליאל (דיבנה) מנשיאותו.

רבן גמליאל (דיבנה) היה נוהג להחמיר על
עצמו מעבר למה שהיה מחוייב על פי ההלכה.

חזור למשבצת שלו ,לבשר לו על כך.

לך ל‘דרך צלחה‘ והחמר על עצמך שלא
לקבל  054זוז.

רַ בָּ ן שִ מְ עֹון בֶ ן גַמְ לִיאֵ ל (ה )0-אֹומֵר ,עַׁל
שְלשָה דְ בָרִ ים הָעֹולָם עֹומֵד ,עַׁל הַׁדִ ין וְעַׁל
השָלֹום( .אבות א‘ י“ח)
אמֶת וְעַׁל ַׁ
ה ֱ
ָ

אמר רבן שמעון בן גמליאל :לא היו ימים
טובים לישראל כט"ו באב וכיום
הכפורים( "...משנה תענית ד‘ ח‘)

אתה פטור מלשלם לבעל הכרטיס שלו.

אמור ’שלום‘ לכל המשתתפים ושלם 5
זוז לכל אחד.

הנך מוזמן לחגוג ולשלוף כרטיס
הפתעה נוסף

"מימות משה ועד רבי (יהודה הנשיא) לא
מצינו תורה וגדולה במקום אחד"

רבי יהודה הנשיא—נשיא וראש הדור כולו,
בדור החמישי לתנאים .דור שביעי להלל הזקן.
ידוע בשם "רבי" ובשם "רבינו הקדוש" ובשם
"רבי יהודה הנשיא"

זכית במתנה מהקיסר—קבל  544זוז
מהקופה.

גר בבית שערים ,שם היתה ישיבתו הגדולה.
בשבע עשרה שנותיו האחרונות גר בציפורי שם
ערך וסידר את המשנה.
המחזיק בקלף זה פטור מתשלום בכל שש
המשבצות של סדרי משנה.

רבי אליעזר אמר" :מימי לא קדמני אדם בבית
המדרש .ולא ישנתי בבית המדרש לא שינת
קבע ולא שינת עראי ,ולא הנחתי אדם בבית
המדרש ויצאתי ,ולא שחתי שיחת חולין ,ולא
אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי מעולם".

רבי אליעזר חלק על חכמים בעניין
”תנורו של עכנאי“ ומשלא קיבל את
פסיקת ההלכה של הרבים ,נידו אותו.
הלכת לנחם אותו—הפסד תור אחד

למדת ממידותיו ,קבל תור נוסף

רבי יהושע בן חנינא הלך להתווכח עם
חכמי אתונה שתקפו וביזו את התורה,
וניצח אותם.
הלכת לברך אותו  -קבל תור נוסף

רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים אילו
היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם .
לך לכלא לבקר את האסירים ,אינך
מפסיד תור.

רבי יהושע בן חנינא חלק על רבן
גמליאל ורבן גמליאל פגע בכבודו.
בעקבות כך הורידו באופן זמני את רבן
גמליאל מתפקיד הנשיא.
כבד את בעל הכרטיס של רבי יהושע
ב 044-זוז

פעם שאל רבי עקיבא את רבי טרפון " :רבי,
רצונך אקח לך עיר אחת או שתיים?" (האם אתה
מעוניין בנכסים רבים?) ,לאחר שרבי טרפון ענה
בחיוב ונתן לו  0444דינרי זהב .חילק רבי עקיבא את
הנכסים לתלמידי חכמים עניים .לאחר זמן מה ,שאל
אותו רבי טרפון היכן הערים שקנה לו .רבי עקיבא
לקח אותו לבית המדרש ,הביא לפניו ילד עם
אבְיֹונ ִים
ספר תהילים שקרא עד הפסוק "פִז ַׁר נ ָתַׁ ן לָ ֶ
צִדְ קָתֹו עֹמֶדֶ ת לָעַׁד" ,והסביר לו כי זהו הנכס שקנה,
נכס שעומד לעולמי עד .אז נישק רבי טרפון את רבי
עקיבא ואמר לו" :רבי אלופי! רבי בחכמה ואלופי
בדרך ארץ"
קבל  044זוז

כך היה מנהגו של רבי יהודה בר אלעאי,
ערב שבת מביאים לו עריבה מלאה חמין,
ורוחץ פניו ידיו ורגליו ,ומתעטף ויושב
בסדינין המצוייצין ,ודומה למלאך ה' צב-
אות.
עשית שבת במחיצת רבי יהודה ,קבל
תורה נוסף.

בכל מחלוקת בין רבי יהודה בר אלעאי
לבין רבי מאיר או רבי שמעון  -ההלכה
כרבי יהודה.
פסקת את ההלכה לפי הכללים  -קבל
 54זוז

רבי מאיר היה עניו ורודף שלום ,עד
שהרשה לאשה לירוק בעיניו למען
השכנת שלום בינה לבין בעלה .למד
הנהגה זו מהקב"ה ומי סוטה.
קבל מהקופה  54זוז ,ומתוכם חלק 04
זוז לכל משתתף.

אביו של רבי מאיר היה שר צבא רומי,
גוי ,ושמו נירון ,וזמן קצר לפני חורבן הבית
השני התגייר ,ורבי מאיר היה בנו.
לך לדרך צלחה וקבל  544זוז

רַ בִי יֹוסֵ י בָּר חַ לָּפְתָּ א אֹומֵר ,יְהִי מָמֹון
צמְָך
ע ְ
שלְָך .וְהַׁתְ קֵן ַׁ
עלֶיָך כְ ֶ
חבִיב ָ
חבֵרָ ְך ָ
ֲ
שאֵינ ָּה י ְרֻ שָה לְָך .וְכָל
לִלְמֹוד ּתֹורָ הֶ ,
שמָי ִם:
עשֶיָך יִהְיּו לְשֵם ָ
מ ֲ
ַׁ

מכַׁבֵד
ה ְ
רַ בִי יֹוסֵ י בָּר חַ לָּפְתָּ א אֹומֵר ,כָל ַׁ
הבְרִ ּיֹות .וְכָל
מכֻבָד עַׁל ַׁ
אֶת הַּׁתֹורָ הּ ,גּופֹו ְ
חלָל עַׁל
מ ֻ
חלֵל אֶת הַּׁתֹורָ ה ,גּופֹו ְ
מ ַׁ
ה ְ
ַׁ
הבְרִ יֹות:
ַׁ

עבור למשבצת הסדר הקרוב לשם
שמים .אינך יכול לקנות אותה בתור
זה.

כיבדת את התורה  -על כל משתתף
לשלם לך  04זוז.

כלבא שבוע ,חמו של רבי עקיבא החליט
לצ‘פר את כל המשתתפים.

"ואהבת לרעך כמוך" – רבי עקיבא
אומר" :זה כלל גדול בתורה".

כל משתתף מקבל  54זוז
בחר אחד מהמשתתפים והחלף איתו
את נכסיך.

בילדותו של רבי ישמעאל נלקח בשבי
והוא הובא לרומי .ור' יהושע פדה אותו
בממון רב.
שמור על כרטיס זה ,במידה והנך
נכנס ל‘כלא‘ כטיס זה מעניק לך
יציאה מהכלא.

"בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך",
רבי ישמעאל אומר :אם למדת תורה בנערותך,
למוד תורה בזקנותך ,שאין את יודע איזה מהן
מתקיים לך הזה או זה ואם שניהם כאחד טובים.
נצל את הזמן ושחק תור נוסף.

על רבי אלעזר בן עזריה נאמר שהוא
ראוי להחליף את רבן גמליאל דיבנה
בנשיאות כיוון שהוא חכם והוא עשיר והוא
דור עשירי לעזרא הסופר.

בשעה שישראל באין לידי עבירות
ומעשים רעים הגשמים נעצרים ,הן מביאין
להם זקן אחד ,כגון רבי יוסי הגלילי,
הוא מפגיע בעדם ,והגשמים יורדים

כבד את מי שמחזיק בכרטיס של רבי
אלעזר בן עזריה ב 54זוז

ירדו גשמים ,בזכות רבי יוסי הגלילי,
הרווחת  044זוז!

מעשה ברבי חנינא בן דוסא שהלך

רבי פנחס בן יאיר הלך לפדיון שבויים,
והגיע לנהר ,אמר לו :עצור מימיך ואעבור.
אמר לו הנהר ,אתה הולך לעשות רצון ה‘
ואני הולך לעשות רצון ה‘ ,אתה ספק אם
תצליח ,אני ודאי עושה,

ללמוד תורה אצל רבי יוחנן בן זכאי,
וחלה בנו של רבי יוחנן בן זכאי .אמר לו:
חנינא בני ,בקש עליו רחמים ויחיה .הניח
ראשו בין ברכיו ובקש עליו רחמים  -וחיה.

קיבלתם ברכה מרבי חנינא בן דוסא -

אמר לו רבי פנחס אם אין אתה עוצר מימיך
אגזור עליך שלא יעברו בך מים לעולם ,עצר
הנהר את מימיו ונתן לרבי פנחס לעבור.
נעשה לך נס זכה ב 054זוז!

קבלו  54זוז
פעם יצא אחד מתלמידי רבי שמעון בר
יוחאי לחוץ לארץ וחזר עשיר והיו
מהתלמידים מקנאים בו.
ואמר רשב"י" :בקעה בקעה המלאי זהב",
וכך היה ,ואמר לתלמידיו" :טלו לכם זהב,
אך מחלקכם בעולם הבא אתם נוטלים"

רבי אלעזר בן רשב“י חי עם אביו
במערה במשך  00שנים ,במהלך השנים
נפגע עור גופם ,תרמת להם טיפול מיוחד
במעיינות החמים של טבריה.
שלם  054זוז

בחרתם שלא להינות מהשכר המובטח
לכם בעולם הבא  -שימו בקופה  044זוז

בילדותו של רבי ישמעאל נלקח בשבי
והוא הובא לרומי .ור' יהושע פדה אותו
בממון רב.
שמור על כרטיס זה ,במידה והנך
נכנס ל‘כלא‘ כטיס זה מעניק לך
יציאה מהכלא.

"בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך",
רבי ישמעאל אומר :אם למדת תורה בנערותך,
למוד תורה בזקנותך ,שאין את יודע איזה מהן
מתקיים לך הזה או זה ואם שניהם כאחד טובים.
נצל את הזמן ושחק תור נוסף.

