
 | על המפה

ַּדף ע"ב: ְּבִרית ִּמיָלה ְּבַׁשַּבת 

ַּגם  ְּבַׁשַּבת,  נֹוַלד  ִּתינֹוק  ַּכֲאֶׁשר 
ַהְּבִרית ִּתְתַקֵּים ב"ה ְּבַׁשַּבת, ֶׁשֲהֵרי 
ַּבּיֹום  ִמיָלה  ְּבִרית  ְלַקֵּים  ִמְצָוה 
ִמיִני ְלֵליַדת ַהִּתינֹוק, ְוִאם ַהּיֹום  ַהּׁשְ
ִמיִני ָחל ְּבַׁשַּבת - עֹוְרִכים ֶאת  ַהּׁשְ
ְּבִרית ַהִּמיָלה, ִּכי ַהּתֹוָרה ָקְבָעה 
ֶׁשְּבִרית ִמיָלה ִבְזַמָּנּה ּדֹוָחה ֶאת 
ָּבת. ְּבִמְקֶרה ָּכֶזה ַעל ַהּמֹוֵהל  ַהּשַׁ
ְלָהִכין ֶאת ָּכל ַהִּצּיּוד ַהִּנְדָרׁש ַלְּבִרית 
ְוַלֲהִביאֹו ִלְמקֹום ַהְּבִרית ִמְּבעֹוד 

יֹום, ְוָכְך ַּגם ַהִּמְׁשָּפָחה ְצִריָכה ְלֵהָעֵרְך ְּבֶהְתֵאם ְּכֵדי ְלַקֵּים ְּבִרית ְּכִהְלָכָתּה ְּבַׁשָּבת.
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ַּדף ע"ג: ְּגֵנַבת ֶּכֶסף ִמֵּגר ֶצֶדק

ַעל ִּפי ַהֲהָלָכה ִמי ֶׁשִּנְׁשַּבע 
ֶקר ֶׁשֹּלא ָּגַנב, ָצִריְך ְלַהֲחִזיר  ַלּׁשֶ
ֶאת ַהֶּכֶסף ַלִּנְגָנב ּוְלָהִביא ָקְרַּבן 

ָאָׁשם.

ְּבִמְקֶרה ֶׁשָאָדם ָּגַנב ֶּכֶסף ִמֵּגר 
ֶצֶדק, ְוֵגר ַהֶּצֶדק ִנְפַטר ְּבֹלא 
ִהיא  ַהַּמְׁשָמעּות  יֹוְרִׁשים, 
ֶׁשֵאין ְלִמי ְלָהִׁשיב ֶאת ַהֶּכֶסף. 
ְּבִמְקֶרה ָּכֶזה ָיִׁשיב ַהַּגָּנב ֶאת 

ַהֶּכֶסף ַלֹּכֲהִנים.

ַּדף ע"ד: ֹּכֵהן ַמְקִריב ֶאת ַהָּקְרָּבן ֶׁשל ַעְצמֹו

ָאָדם ֶׁשָעַבר ֲעֵבָרה ְּבׁשֹוֵגג, ֵמִביא ָקְרַּבן ַחָּטאת ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

ִאם ֹּכֵהן ָעַבר ֲעֵבָרה, ִמי ַמְקִריב ֶאת ָקְרַּבן ַהַחָּטאת ֶׁשּלֹו? ַעל ִּפי ַהַּתְלמּוד ַהֹּכֵהן 
ָיכֹול ְלַהְקִריב ֶאת ָקְרַּבן ַהַחָּטאת ֶׁשּלֹו ַעְצמֹו, ְּכלֹוַמר: הּוא ִמְתַכֵּפר ַעל ָהֲעֵבָרה ַעל 
ְיֵדי ָקְרָּבן ֶׁשהּוא ְּבַעְצמֹו ַמְקִריב. ֵיׁש לֹו ַּגם ְזכּות ָלבֹוא ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבָכל ְזָמן 
ֶׁשִּיְרֶצה ְּכֵדי ְלַהְקִריב ֶאת ָקְרָּבנֹו ְּבַעְצמֹו, ֲאִפיּלּו ִאם ְּבאֹוָתּה ֵעת ַאְנֵׁשי ִמְׁשָמר 

ֲאֵחִרים עֹוְבִדים ְוֵאין זֹו ַהִּמְׁשֶמֶרת ֶׁשּלֹו.

מן התלמוד
סדר קדשים

מסכת ְמָנחֹות, ַּדף ע"ב

הסבר: לפני הקרבת העומר אסור לקצור את 
התבואה, אבל מותר לקצור תבואה שגורמת 
נזק לנטיעות, או כדי לפנות מקום לבית האבל 
או לבית המדרש, משום שהקציר שנאסר הוא 
זה שלצרכי האדם הפרטיים ולא לצרכי מצווה.

אלונטית – מגבת
סמי – מחק, הסר

"קוצרין מפני הנטיעות ומפני בית האבל 
ומפני בית המדרש. מאי טעמא? קצירכם 

אמר רחמנא, ולא קציר מצוה".

בס"ד

מכון ויצמן למדע
מכון ויצמן הוא מכון מחקר מדעי שנמצא 
ברחובות. זהו המוסד השלישי להשכלה 
גבוהה שהוקם בישראל, אחרי הטכניון 
והאוניברסיטה העברית. הוא הוקם בשנת 
תרצ"ד )1934( ביוזמתו של חיים ויצמן, 
ונקרא בתחילה מכון זיו על שם משפחת 
התורמים שמימנו אותו. לקראת יום הולדתו 
ה-70 של ויצמן שחל בתש"ד )1944( עבר 
המכון הרחבה משמעותית ושמו שונה, 
בהסכמת משפחת זיו, ל"מכון ויצמן למדע". 
מכון ויצמן כולל חמש פקולטות: לביולוגיה, 
לביוכימיה, לכימיה, לפיזיקה ולמתמטיקה 
ומדעי המחשב, והללו נחלקות ל-17 
מחלקות מדעיות. מכון ויצמן פעיל גם 
בתחום החינוך המדעי לילדים, לבני נוער 
ולמבוגרים. מחלקה מדעית נפרדת במכון, 
הקרויה "המחלקה להוראת המדעים", 

ר  ק ח ב ת  ק ס ו ע
ובפיתוח  ההוראה 
לימודים.  תוכניות 
נוטלת  המחלקה 
חלק מרכזי בפיתוח 
מקצועי של מורי מדע 

ומתמטיקה בארץ.

ַּדף ע"ה: "ֶׁשֶהֱחָינּו"

ֵיׁש ַמָּצב ּבֹו ֹּכֵהן ְמָבֵרְך ֶאת ִּבְרַּכת "ֶׁשֶהֱחָינּו" ַעל ַמָּצה )ְוֹלא ְּבַחג ַהֶּפַסח(. ַמָּצב 
ָּכֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות ְלִפי ַהֶהְסֵּבר ַהָּבא:

ֶאת ַהִּמְנָחה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש עֹוִׂשים ַמָּצה ְוֹלא ֶלֶחם. ֹּכֵהן ֶׁשַּמְקִריב ִמְנָחה ַּפַעם 
ִראׁשֹוָנה ְּבַחָּייו, ְמָבֵרְך ֶׁשֶהֱחָינּו ִלְפֵני ִּבְרַּכת ַהּמֹוִציא. ִהֵּנה ָלנּו ִמְקֶרה ּבֹו ּכֵֹהן ְמָבֵרְך 

ִּבְרַּכת "ֶׁשֶהֱחָינּו" ַעל ַמָּצה. 

סדר קדשים | מסכת מנחות ע"ב- ע"ח
שבת פר' וירא | י"ב- י"ח בחשון )21-27 לאוקטובר(

מכון ויצמן למדע
)Wikipedia, Amos Meron(
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בהעתקה.ייפסל והוא גם נחשד העתיק ממנו המבחן שלו טוב, ועכשיו בגלל שדני מאוד להצליח ולקבל ציון יעקב למד למבחן ורצה מצד אחד:

מצד שני:

דני הוא חבר, ואם יעקב 

יאמר למורה שדני העתיק 

הוא פוגע בדני, הוא ייחשב 

כ"מלשין", ויפגע בשמו 

הטוב ובאמינות של דני 

בעיני המורים.

בצלאל

דבר תורה 
בתחילת פרשתנו מתגלה ה' אל אברהם 
כשהוא יושב בפתח אוהלו כחום היום. תוך 
כדי כך רואה אברהם שלושה אנשים שהולכים 
במדבר והוא קופץ ממקומו ורץ לקראתם 
כדי להכניסם לביתו. מכאן למדו חכמינו כי 
"גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני 
שכינה", שהרי אברהם אבינו היה באמצע 
הקבלת פני השכינה ואמר לקב"ה "חכה", 

כדי ללכת לקבל אורחים.

כיצד ניתן לומר, שעם כל חשיבותה של מצוות 
הכנסת אורחים - היא חשובה יותר מהקבלת 
פני השכינה? כיצד עזב אברהם את ה' באמצע 

ביקורו כדי לרוץ ולקבל אורחים? 

מסביר המהר"ל מפראג שאין כאן שני דברים 
שונים שמפסיקים האחד בשביל השני. 
אלא הכנסת האורחים היא היא הקבלת פני 
השכינה! כשאדם מכניס אורחים הוא דבק 
במידותיו של ה' וכך למעשה הוא מגיע באותו 

מעשה בדיוק גם לקבל את פני השכינה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון  סוער:

במבחן החשוב בחשבון דני העתיק את התשובות מיעקב. כאשר 
המורה החזירה את המבחנים היא אמרה לשניהם: "אני פוסלת 
את המבחנים שלכם כי הייתה כאן העתקה, ואני לא יודעת מי 
העתיק ממי". יעקב התלבט האם להגיד למורה שדני הוא זה 

שהעתיק ממנו או לא.

חייתי בתקופת השופטים באזור רמתיים  א. 
צופים.

היו לי שתי נשים ולאבי קראו ְירָֹחם הלוי. ב. 

נהגתי לעלות לרגל למשכן בשילה באופן  ג. 
קבוע מספר פעמים בשנה.

הבן שלי המליך את שאול להיות המלך  ד. 
הראשון על עם ישראל.

ֶאְלָקָנה

  | מי אני?

בס"ד

חברותא
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3 דקות 4 דקות

עלי הכהן

  | מי אני?  | מתולדותיו

7 דקות

1  .
חנה מתפללת להיפקד בבן.

2  .
עלי הכהן, חושב שהיא שיכורה.

3  .

התינוק הוא שמואל שנולד לחנה.
4  .

אלקנה ופנינה וילדיהם.

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על 
השאלות הבאות:

מי זו האישה בציור ומה   
היא עושה?

מיהו האיש שעומד   
מאחוריה ומה הוא חושב?

מיהו התינוק בציור ואיך   
הוא קשור?

מיהם הזוג שיושבים עם   
הילדים בחצר מאחור?

אפרים קציר )תרע"ו-תשס"ט, 1916-2009(
היה הנשיא הרביעי של מדינת ישראל. הוא נולד בקייב ועלה עם 
משפחתו לארץ בתחילת שנות ה-20. למד ביוכימיה באוניברסיטה 
העברית, קיבל תואר דוקטור ובשנת תש"ח )1948( התמנה למפקד 
חיל המדע. לאחר מכן הצטרף למכון ויצמן למדע, הקים את 
המחלקה לביופיזיקה ועמד בראשה. באותו הזמן גם היה חבר 
ב"שורת המתנדבים". כיהן כמדען הראשי של משרד הביטחון 
ופעל לטיפוח החינוך המדעי לנוער בארץ. בשנת תשל"ג )1973( 
נבחר לנשיא הרביעי של מדינת ישראל, וכיהן בתפקיד זה 
כחמש שנים, ולאחר מכן חזר לפעילות מדעית. עבודתו המדעית 

רבה,  להערכה  זכתה 
ובעקבותיה זכה קציר 
זכה בפרס ישראל, פרס 
רוטשילד, פרס ויצמן, 
פרס טשרניחובסקי ופרס 
יפן. הוא נפטר בגיל 93 
ויצמן  שבמכון  בביתו 

ונקבר ברחובות.

הייתי כהן, שופט, ומנהיג עם  א. 
ישראל בתקופת השופטים במשך 

40 שנה, עד גיל 98.

לצערי הרב שני בניי, חופני  ב. 
ופנחס, ניצלו לרעה את כוחם.

כאשר סיפרו לי כי ארון הברית  ג. 
נלקח בידי פלישתים נפלתי 

מהכיסא ושברתי את המפרקת 
שלי.
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יש לי מושג | אנא בכוח !
"אנא בכוח" הוא פיוט שנאמר במספר מקומות בתפילה, 
כחלק מהקרבנות שלפני תפילת שחרית, במהלך 
קבלת שבת ואחרי ספירת העומר. מקורו הוא בימי 
הביניים, כנראה בחוג חסידי אשכנז. בפיוט יש שבע 
שורות שבכל אחת מהן שש מלים, שראשי התיבות 
שלהן יוצרות יחד שמות קדושים על פי תורת הסוד. 

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
מהי "ִמְנַחת ִחיּנּוְך" ומי הקריב אותה? א. 

מהי "ִׁשיָפה" ומהי "ְּבִעיָטה"? ב.  

אי ִלְמּכֹור ֵחֶפץ ִּבְמִחיר ָיָקר  האם ָאָדם ַרּׁשַ ג.  
יותר ֵמֶעְרּכֹו ָהֲאִמיִּתי?

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה 
 בטאבלט איכותי או בסט ספרים של התלמוד הישראלי 

)לפי בחירתכם(. את התשובות יש לשלוח במייל עד יום רביעי 
 .talmudisraeli@medison.co.il :בשעות הצהרים

הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק 
של התלמוד הישראלי.

*בפיקוח רואה חשבון

ַּדף ע"ז: ִּפיּקּוַח ַעל ַהְּמִחיִרים

אי ִלְמּכֹור ֵחֶפץ ִּבְמִחיר ָיָקר ֵמֶעְרּכֹו ָהֲאִמיִּתי, ִאם  ָאָדם ֵאינֹו ַרּׁשַ
אי  ַהּקֹוֶנה ֵאינֹו יֹוֵדַע ֶׁשַהְּמִחיר ָיָקר. ְּבִמְקִרים ְמסּוָּיִמים, ַהּקֹוֶנה ַרּׁשַ
ִלְדרֹוׁש ֶאת ִּביּטּול ָהִעְסָקה, ִאם ַהּמֹוֵכר ָּדַרׁש ִמֶּמּנּו ְמִחיר ַהָּיָקר 

ית ֵמַהְּמִחיר ָהֲאִמיִּתי ֶׁשל ַהֵחֶפץ. יּׁשִ ְּביֹוֵתר ִמּׁשִ

ֲאָבל, ִאם ַהּמֹוֵכר אֹוֵמר ַלּקֹוֶנה: ֲאִני ָקִניִתי ֶאת ַהֵחֶפץ ַהֶּזה ַּבֲעָׂשָרה 
ְׁשָקִלים ַוֲאִני מֹוֵכר אֹותֹו ְּבֵמָאה ְׁשָקִלים, ְוַהּקֹוֶנה ִהְסִּכים - ַהּמֹוֵכר 

ֹלא ָעַבר ַעל ִאיּסּור, ִמְּפֵני ֶׁשַהּקֹוֶנה יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ְמַׁשֵּלם ָיָקר.

ָהַרְמַּב"ם ַּבֲהָלכֹות ְמִכיָרה ּכֹוֵתב ֶׁשֵּבית ִּדין ַחָּיב ְלַהֲעִמיד ְמַפְּקִחים 
ֶׁשִּיְבְּדקּו ֶׁשַהּמֹוְכִרים ֹלא ִיְמְּכרּו ִּבְמִחיר ָּגבֹוַּה ִמַּדי. ְמדּוָּבר ַרק 
ְּבִדְבֵרי ַמֲאָכל ֶׁשֲאָנִׁשים ְזקּוִקים ָלֶהם ְלצֹוֶרְך ִמְחָיה, ְּכגֹון: ַיִין, 

ֶׁשֶמן ָוֶקַמח.

ַּדף ע"ח: ִמְנַחת ִחיּנּוְך

ֹּכֵהן ֶׁשַּמְתִחיל ַלֲעבֹוד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָלִראׁשֹוָנה ְּבַחָּייו, ַמְקִריב 
"ִמְנַחת ִחיּנּוְך". ִמְנַחת ִחיּנּוְך ִהיא ִמְנַחת ֲחִביִּתין ְרִגיָלה, ְוִהיא ְמכּוָּנה 
"ִמְנַחת ִחיּנּוְך" ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ְמַחֶּנֶכת ֶאת ַהֹּכֵהן ְלַתְפִקידֹו ֶהָחׁשּוב.

ְּכֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ב"ה, ָּכל ַהֹּכֲהִנים ֵיָחְׁשבּו ֹּכֲהִנים ֲחָדִׁשים, 
ְוָלֵכן ִיְהֶיה ֲעֵליֶהם ְלַהְקִריב "ִמְנַחת ִחיּנּוְך" ְּכִאיּלּו ֵהם ַמְתִחיִלים 

ֵמָחָדׁש ַלֲעבֹוד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

ּוִמי ָהיּו ַהֹּכֲהִנים ֶׁשְּבַחֵּייֶהם ִהְקִריבּו "ִמְנַחת ִחיּנּוְך" ַּפֲעַמִים?

ּכֲֹהִנים ֶׁשָהיּו ְצִעיִרים ְּבסֹוף ְּתקּוַפת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון, ְוִהְקִריבּו 
ִני  ִמְנַחת ִחיּנּוְך, ְוַאֲחֵרי ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ְּכֶׁשִּנְבָנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
ֵהם ָׁשבּו ַלֲעבֹוד ּבֹו ְוָהיּו ְצִריִכים ְלַהְקִריב ִמְנַחת ִחיּנּוְך נֹוֶסֶפת, 
ֶּנֱחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָצִריְך ְלַהְקִריב ׁשּוב  ִּכי ָּכְך ַהִּדין ֶׁשַאֲחֵרי ּׁשֶ

ִמְנַחת ִחיּנּוְך.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן

ַּדף ע"ו: "ִׁשיָפה" ו"ְּבִעיָטה"

ַהִּמְׁשָנה ַהִּנְלֶמֶדת ְּבַדף ֶזה ְמַסֶּפֶרת ַעל ֶהָעָמל ָהַרב ֶׁשִהְׁשִקיעּו 
ַּבֲהָכַנת ַהְּמָנחֹות ַלָּקְרָּבן ִלְכבֹוד ה'. ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת: "ָּכל ַהְּמָנחֹות 

ְטעּונֹות ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ִׁשיָפה ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ְּבִעיָטה".

ַמה ַּכָּוַנת ַהְּדָבִרים?

"ִׁשיָפה" - ְמַׁשְפְׁשִפים ֶאת ַהִחיִּטים ִעם ַהָּיד ְּכֶׁשֵהן מּוָּנחֹות ַעל 
ַּגֵּבי ְּכִלי.

"ְּבִעיָטה" - חֹוְבִטים ַּבִחיִּטים 
ִעם ַּגב ָהֶאְצָּבעֹות, ְּכֶׁשֵהן 

ְקמּוצֹות ְלֶאְגרֹוף.

ָּכְך ָעׂשּו ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְּפָעִמים 
ַהִחיִּטים  ֶׁשְּקִליּפֹות  ְּכֵדי 

ּתּוְפַרְדָנה ֵמַהִחיִּטים.

סדר קודשים, ַמֶּסֶכת ְמָנחֹות, דפים ס"ב- ס"ד

במשפט הבא, הלקוח מתוך העלון, חסרות כמה 
מילים ואותיות. נסו למצוא אותו ולהשלים אותן:

תשובה: כל המנחות טעונות שלוש מאות שיפה וחמש מאות בעיטה

 נ          ת

ט

ט ע

שלושו

חפ מאותו

מה חסר?


