
 | מן ההסטוריה
מלחמת לבנון השנייה

בקיץ שנת תשס"ה )2006( התנהלה במשך 
34 ימים מלחמה בין ישראל לחיזבאללה. 
המלחמה החלה לאחר שהחיזבאללה 
הרגו 3 חיילי צה"ל וחטפו שניים נוספים. 
לאור זאת החלה ישראל לתקוף את כוחות 
החיזבאללה בעיקר בדרום לבנון, ואלו 
בתגובה ירו טילים לעבר מטרות ויישובים 
בעיקר בצפון הארץ. במהלך המלחמה 
נהרגו 44 אזרחים ו-121 חיילים, ונפצעו 
2,000 אזרחים ו-628 חיילים. המלחמה 
הסתיימה ב-14 באוגוסט 2006, בהסכם 
הפסקת אש, וכתוצאה מכך נערך צה"ל 

בהערכות חדשה מול לבנון.

חיילים מחטיבת הנח״ל צועדים בחזרה מלבנון 
)Wikipedia, Hmbr(לאחר הפסקת האש

ַּדף ק': "ַּבְרָקִאי"

ְּבָכל  ַמְקִריִבים  ָהיּו  ַהִּמְקָּדׁש  ְּבֵבית 
יֹום ַּבּבֹוֶקר ָקְרָּבן ַהָּתִמיד, ִלְפֵני ָּכל 
ַהָּקְרָּבנֹות. ְּבסֹוף ַהַּלְיָלה ָהָיה ַהְממּוֶּנה 
ַעל ַהּכֲֹהִנים אֹוֵמר ַלּכֲֹהִנים: ְצאּו ְלָמקֹום 
ָּגבֹוַּה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְוַהְׁשִקיפּו ַלִּמְזָרח 
ְּכֵדי ִלְראֹות ִאם ָזַרח אֹור ַהּיֹום ְוִהִּגיַע 
ְזַמן ְׁשִחיַטת ָּתִמיד ֶׁשל ַׁשַחר. ִאם ָרָאה 
ַהּצֹוֶפה ֶׁשָּזַרח ָהאֹור ַּבִּמְזָרח, הּוא ַמְכִריז: 
ַחר ְוִהְבִריק. ֵיׁש  "ַּבְרָקִאי" - ֵהִאיר ַהּׁשַ
אֹוְמִרים ֶׁשִהְקִריבּו ֶאת ַהָּקְרָּבן ְקָצת 
ט יֹוֵתר.  ְמאּוָחר יֹוֵתר, ְּכֶׁשָהאֹור ִהְתַּפּׁשֵ
ּוַמּדּוַע ָהיּו ְצִריִכים צֹוֶפה ְמיּוָחד ֶׁשַּיִּגיד 
ִאם ִהִּגיַע ַהּבֹוֶקר? ִּכי ַּפַעם ַאַחת ֵאַרע 
ֶׁשַהְּלֵבָנה ֵהִאיָרה ִמַּצד ִמְזָרח ְקָצת ִלְפֵני 
ַחר ְוַהֹּכֲהִנים ָחְׁשבּו ֶׁשֶּזהּו  ֶׁשָעָלה ַהּׁשַ
אֹור ַהּיֹום ְוִהְקִריבּו ֶאת ָקְרָּבן ַהָּתִמיד. 

ַאַחר ָּכְך ֶנֶאְלצּו ִלְׂשרֹוף אֹותֹו ְּכָקְרָּבן ְּפסּול ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ִנְׁשַחט ְּבַלְיָלה. ֵמָאז 
ִּתיְקנּו ֶׁשַּיֲעֶלה ֹּכֵהן ְּבָכל ּבֹוֶקר ְּכֵדי ִלְבּדֹוק ֶׁשָאֵכן ֵהִאיר ַהּבֹוֶקר.
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ַּדף ק"א: ִלְׁשַּכת ָהֵעִצים

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהְיָתה ִלְׁשָּכה ְמיּוֶחֶדת, "ִלְׁשַּכת ָהֵעִצים" 
ֶׁשָּבּה ָּבְדקּו ֹּכֲהִנים ֶאת ָהֵעִצים ֶׁשָּבֶהם ֵהִסיקּו ֵאׁש ַעל 
ַהִּמְזֵּבַח, ְּכֵדי ְלַוֵּדא ֶׁשֵאין ָּבֶהם ּתֹוָלִעים, ִּכי ֵעץ ֶׁשֵּיׁש ּבֹו 
ּתֹוָלִעים ֵאינֹו ָראּוי ַלֲעלֹות ַעל ַהִּמְזֵּבַח, ְּכִפי ֶׁשָּקְרָּבן ַּבַעל 

מּום ֵאינֹו עֹוֶלה ַעל ַהִּמְזֵּבַח.

ַּדף ק"ב: ָקְרָּבן ָאֵׁשם ָּתלּוי

ָּבת ְוֵאינֹו  ָאָדם ֶׁשֵאינֹו ָּבטּוַח ִאם ָחָטא, ְלָמָׁשל, הּוא ָעָׂשה ְמָלאָכה ִּביִציַאת ַהּׁשַ
ָּבת ְוָעַבר ַעל ִאיּסּור, אֹו ֶׁשָּמא ְּכָבר ָיְצָאה ַׁשָּבת  יֹוֵדַע ִאם ֲעַדִין ֹלא ָיְצָאה ַהּׁשַ
ְוֹלא ָעַבר ַעל ִאיּסּור - ֵמִביא ָאָׁשם ָּתלּוי. ָּתלּוי ִמָּלׁשֹון ָסֵפק, ִּכי ַהָּקְרָּבן מּוָבא 

ַעל ָסֵפק ֲעֵבָרה.

ְראּוֵבן ִהְסַּתֵּפק ִאם הּוא ָעַבר ֲעֵבָרה ּוְלִפיָכְך הּוא ִהְקִּדיׁש ָקְרָּבן ָאָׁשם ָּתלּוי. 
אּוָלם, ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְתָּבֵרר לֹו ָּבאֹוֶפן ַוָּדִאי ֶׁשהּוא ֹלא ָעַבר ֲעֵבָרה - ָמה עֹוִׂשים 

ִעם ַהְּבֵהָמה?

ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ַהְּבֵהָמה חֹוֶזֶרת ִלְהיֹות ְּבֵהַמת חּוִּלין, ִּכי ִהְתָּבֵרר ֶׁשהּוא ֹלא ָהָיה 
ָצִריְך ְלַהְקִריב ָקְרָּבן.

ְוִאיּלּו ֲחָכִמים אֹוְמִרים: ַהָּקְרָּבן ָקדֹוׁש, ֵאָלא ַיְמִּתינּו ַעד ֶׁשִּיּפֹול ּבֹו מּום, ִיְמְּכרּו 
אֹותֹו ּוַבֶּכֶסף ִיְקֶנה ָקְרָּבן ְנָדָבה, ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ָסֵפק ֶׁשַּכָוָנתֹו ָהְיָתה ֶׁשַהָּקְרָּבן ִיְהֶיה 

ָקְרָּבן ַּגם ִאם ַּבּסֹוף ִיְתָּבֵרר ֶׁשהּוא ֹלא ָחָטא ַּבֵחְטא ֶׁשִהְסַּתֵּפק ָעָליו.

מן התלמוד
סדר קדשים

מסכת ְמָנחֹות, ַּדף ק'

הסבר: במשנה מסופר על כוהנים "בבליים" שהיו 
אוכלים שעיר החטאת של יום הכיפורים כשהוא 
נא, כאשר יום כיפור היה חל בערב שבת ולא יכלו 
לבשל אותו. רבי יוחנן אומר שאלה לא היו באמת 
בבליים אלא אלכסנדריים, אבל מכיוון שאנשי 
ארץ ישראל שנאו את הבבליים, השתמשו בשמם 

ככינוי גנאי.

לישנא – לשון
שמעתא – שמועה 

"אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: לא בבליים 
הם אלא אלכסנדריים הם, ומתוך ששונאין את 

בבליים קוראין אותם על שם בבליים" 

בס"ד

סדר קדשים | מסכת מנחות ק'-ק"ו
שבת פר' וישלח | י'- ט"ז בכסלו )18-24 לנובמבר(



3 דקות

4 דקות

7 דקות

מי 
אני

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2448 2448288329343340

מתן תורה -1311
יציאת 
מצרים

 דוד
המלך

 שלמה
המלך

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

-586
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

34083828 3728388039304260

חורבן
ביהמ“ק ה-2

רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

ו...מה 
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הניתן.להשתלב בחברה ככל פרנסה ולעזור להם לתת להם כבוד, תעסוקה, וצרכים מיוחדים ובכך עובדים עם מוגבלויות מצווה גדולה להעסיק טוען השותף האחד שזו מצד אחד:

מצד שני:

טוען השותף השני שמסעדה 

זה לא מקום לקיים בו מצוות 

כאלו. מצוות אפשר לקיים 

במקום אחר ולא בעסק. 

אנשים באים למסעדה כדי 

לאכול וכדי לקבל שירות 

מקצועי ומהיר ואם הם ייראו 

שאלו המלצרים והשירות 

איטי יותר ולא מקצועי הם לא 

יבואו יותר למסעדה הזו.

בצלאל

דבר תורה 
במפגש שבין יעקב לעשיו שבפרשתנו 
אנו מגלים את המקנה הרב והעושר 
הגדול שהביא עמו יעקב אחרי השנים 
הרבות שהוא עבד בבית לבן. הוא שולח 
לעשיו במתנה מאות בהמות, עד כדי 
כך שעשיו בעצמו לא מאמין למראה 
עיניו ואומר: "מי לך כל המחנה הזה"?

רגע לפני אותו מפגש עם עשיו, חוזר 
יעקב לאחור, חוצה נחל מסוכן, וכל 
זאת בכדי להציל פכים קטנים השייכים 
לו, אותם שכח בצדו השני של הנחל. 
מדוע אדם עם רכוש כה רב כמו יעקב 
טורח לשוב לאחור ולחצות נחל כדי 

להציל פכים קטנים וזולים?

במעשה הזה מלמד אותנו יעקב אבינו 
שגדולתם של אנשים גדולים מתבטאת 
בין היתר בכך שהם שמים לב גם לדברים 
ולפרטים הקטנים. הם קשובים לבריות 
ולצרכים שלהם, הם שמים לב לכל 
דבר ופועלים לתקן גם דברים שנראים 
כביכול קטנים. המעשה הזה של יעקב 
מבטא את גדולתו ותשומת ליבו לדברים 
ולפרטים הקטנים אך החשובים שבחיים.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

שני חברים החליטו לפתוח מסעדה בשותפות. אחד מהם ביקש 
שהמלצרים במסעדה יהיו אנשים עם מוגבלויות שונות וצרכים מיוחדים 
כדי לתת להם תעסוקה ופרנסה, ואילו השני טען שזה יבריח לקוחות 

שירצו שירות מהיר ומקצועי.

א . נולד ברעננה בתשל"ה )1975( למד בישיבת בני 
עקיבא, במכינה בעלי ובאוניברסיטת אריאל.

ב . התנדב לצנחנים, היה קצין ביחידת אגוז, ובמלחמת 
לבנון השנייה היה סמג"ד גדוד 51 של גולני.

ג . בקרב בבינת-ג'בייל בלבנון נזרק רימון לעבר הכוח 
עליו פיקד. הוא זינק על הרימון תוך כדי קריאת 

"שמע ישראל" ובכך הציל את חיי חבריי.

ד . על המעשה הזה הוענק לו לאחר מותו "עיטור 
העוז", אותו קיבלו בשמו הוריו ואשתו.

רב סרן רועי קליין הי"ד

  | מי אני?

בס"ד

חברותא
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עיטור העוז

  | מי אנחנו?

7 דקות

1  .

הקרב בבינת ג'בייל במלחמת לבנון 
השנייה.

2  .

כאשר רועי קליין קפץ על הרימון הוא  אמר 'שמע ישראל'.
3  .

דגל לבנון. הקרב התנהל על אדמת לבנון.
4  . עיטור העוז

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
איזה אירוע מצויר כאן?  

מה הקשר בין המילים 'שמע ישראל' לאירוע?  
דגל של איזו מדינה מצויר כאן ואיך הוא קשור לאירוע?  

איזה עיטור קיבל החייל במרכז התמונה כהוקרה על מעשהו?  

אני העיטור הצבאי השני בחשיבותו שניתן בצה"ל. א. 
את העיטור מעניק הרמטכ"ל. ב. 

העיטור ניתן על מעשה גבורה שנעשה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש. ג. 
רועי קליין קיבל את העיטור הזה. ד. 

2
1

3
4



יש לי מושג | תחום שבת !
תחום שבת הוא שטח של אלפיים אמה )כקילומטר( 
מחוץ לעיר או ליישוב, וזהו המקום שעד אליו מותר 
ללכת בשבת. מי שיודע שירצה בשבת ללכת למקום 
מרוחק יותר, חייב להניח מבעוד יום "עירוב תחומין", 

שיאפשר לו ללכת עוד אלפיים אמה.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
א. מדוע ִמְנָחת סֹוֶלת ְמכּוָנה "ִמְנָחה ְמיּוֶחֶדת"?

ב. מי היה ַמְכִריז: "ַּבְרָקִאי", ומדוע עשה זאת?

ג. מי היה רבו המובהק של ַרִּבי ְיהּוָדה ַּבר ֶאְלַעאי?

ד. מהו "ָקְרָּבן ָאֵׁשם ָּתלּוי" ומי היה מביא אותו?

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 
talmudhagrala@medison.co.il :בשעות הצהריים למייל

ולציין את מס' העלון עליו אתם עונים. 
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק 

של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

ַּדף ק"ה: "ִמְנָחה ְמיּוֶחֶדת"

ַאַחת ֵמֲחֵמֶׁשת סּוֵגי ַהִּמְנָחה ִנְקֵראת "ִמְנָחה ְמיּוֶחֶדת"

ַמִהי ִמְנָחה זֹו ּוַמּדּוַע ִהיא ְמכּוָּנה ָּכְך? ִמְנָחת סֹוֶלת ְמכּוָנה "ִמְנָחה 
ְמיּוֶחֶדת", ִּכי ֶאת ָּכל סּוֵגי ַהְּמָּנחֹות ָהֲאֵחרֹות ַהּתֹוָרה ְמַכָּנה ְּבֵׁשם 
ֶׁשָּלֶהן: ִמְנָחת ַמֲחַבת; ִמְנָחת ַמְרֶחֶׁשת; ַמֲאֶפה ַּתּנּור. ַאְך ִמְנָחת 

סֹוֶלת ְמכּוָנה ְּבתֹוָרה "ִמְנָחה" ְסָתם.

ַּדף ק"ו: ָקְרָּבן ֵעִצים

ַרִּבי סֹוֵבר ֶׁשָאָדם ֶׁשָאַמר: "ֲהֵרי ָעַלי ָקְרָּבן ֵעִצים", ֵמִביא ֵעִצים ְלֵבית 
ַהִּמְקָּדׁש ּוַמְקִריִבים אֹוָתם ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְּכמֹו ָקְרָּבן - ָצִריְך ִלְטחֹון 

אֹוָתם, ִלְבזֹוק ֲעֵליֶהם ֶמַלח ְּכמֹו ָקְרָּבן, ּוְלַהִּגיׁש אֹוָתם ַלִּמְזֵּבַח.

ִעם ָהֵעִצים ַמְקִריִבים ֶאת ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות, ֶׁשֲהֵרי ָּבֵאׁש ֶׁשָּלֶהם ַמְקִטיִרים 
ֶאת ַהָּקְרָּבנֹות, ְוִלְפָעִמים ַּגם ֶאת ָהֵעִצים ַעְצָמם ַמְקִריִבים ַעל ַהִּמְזֵּבַח.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

ַּדף ק"ד: ַהָּקְרָּבן ֶׂשה' אֹוֵהב

ֲחַז"ל אֹוְמִרים ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ְמַחֵּבב ִּבְמיּוָחד 
ְיֵדי  ַעל  ֶׁשּמּוָבא  ָקְרָּבן 
ֲעִנִּיים, ִמְּפֵני ֶׁשֵהם ְצִריִכים 
ְלִהְתַאֵּמץ ְּכֵדי ְלַהְקִריב ָקְרָּבן, 
ֶׁשֲהֵרי ֵאין ָלֶהם ֶּכֶסף. ָאַמר 
ַרִּבי ִיְצָחק: ַמּדּוַע ִּבְפסּוֵקי 
ָקְרָּבן ִמְנָחה ֶנֱאַמר: "ְוֶנֶפׁש 

ִּכי ַּתְקִריב ָקְרָּבן ִמְנָחה" ּוְלַגֵּבי ֶיֶתר ַהָּקְרָּבנֹות ֹלא ֶנֱאַמר ֶׁש"ֶּנֶפׁש" 
ַמְקִריָבה אֹוָתם? ִּכי ָאַמר ַהָּקָּב"ה: ַּדְרּכֹו ֶׁשל ֶהָעִני ְלָהִביא ִמְנָחה, ִּכי 
ֵאין לֹו ֶּכֶסף ְלָהִביא ְּבֵהָמה, ָלֵכן הּוא ֵמִביא ִמְנָחת סֹוֶלת. ֲאִני ַמֲחִׁשיב 

זֹאת ְּכִאיּלּו הּוא ִהְקִריב ֶאת ַנְפׁשֹו ְלָפַני, ִּבְגַלל ַהַּמֲאָמץ.

סדר קודשים, ַמֶּסֶכת ְמָנחֹות, דפים ק״ג- ק״ו מה נכון?
1. הקיפו בעיגול את מה שהוא לא סוג של קרבן מנחה:

א. מנחת מחבת

ב. מנחת מרחשת

ג. מנחת מסוקים

ד. מאפה תנור

2. הקיפו בעיגול את הקרבן שלא מביאים על חטא:

א. עולה

ב. חטאת

ג. אשם ודאי

ד. אשם תלוי

3. הקיפו בעיגול את מה שהוא לא עיטור צבאי:

א. עיטור העוז

ב. עיטור אולימפי

ג. עיטור הגבורה.

ַּדף ק"ג: ַרִּבי ְיהּוָדה ַּבר ֶאְלַעאי

ְלַגֵּבי ָהְלָכה ְמסּוֶּיֶמת אֹוֵמר ַהַּתְלמּוד: "ָּפַתח ַרִּבי ְיהּוָדה ַּבר ֶאְלַעאי, 
ֹראׁש ַהְמַדְּבִרים ְּבָכל ָמקֹום, ְוָאַמר". ִמי ָהָיה ַרִּבי ְיהּוָדה ּוַמּדּוַע 
הּוא ּכּוָנה "ֹראׁש ַהְמַדְּבִרים ְּבָכל ָמקֹום"? ַרִּבי ְיהּוָדה ָהָיה ַּתְלִמיד 
מּוְבָהק ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא, ּוַבִּמְׁשָנה הּוא ְמכּוֶנה "ַרִּבי ְיהּוָדה", ְּבֹלא 
ׁש ֵמאֹות ֲהָלכֹות  ַהְזָּכַרת ָׂשם ָאִביו. ַּבִּמְׁשָנה ְלַבָּדּה ֶיְׁשָנן יֹוֵתר ִמּׁשֵ
ַהּמּוָבאֹות ִּבְׁשמֹו. ַרִּבי ְיהּוָדה נֹוַלד ְּבאּוָׁשא, ְוהּוא ִּכיֵּנס ֶאת ַחְכֵמי 
ַהָּגִליל ַלֲעָיָרתֹו ְוִתיְקנּו ָּבּה ֶאת "ַּתָּקנֹות אּוָׁשא" ַהְמפּוְרָסמֹות. 
ַהַּתְלמּוד ְּבַמֶּסֶכת ָבָּבא ַקָמּא אֹוֵמר ֶׁשָּכל ָמקֹום ֶׁשּמּוְזָּכר ַּבַּתְלמּוד 

"ַמֲעֶׂשה ְּבָחִסיד ֶאָחד", ַהַּכָּוָנה ֵאָליו אֹו ְלַרִּבי ְיהּוָדה ֵּבן ָּבָּבא.

ַמּדּוַע הּוא ּכּוָנה "ֹראׁש ַהְמַדְּבִרים ְּבָכל ָמקֹום"? ִּכי ַהֶּמֶלְך ִציָּוה 
ֶׁשהּוא ְיַדֵּבר ִראׁשֹון ְּבָכל ָמקֹום.

ַרִּבי ְיהּוָדה ִנְפָטר ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה ְוִהִּניַח ַאֲחָריו ָּבִנים ְּגדֹוִלים ַּבּתֹוָרה.


