
 | מן ההסטוריה
רשימת שינדלר

בתקופת מלחמת העולם השנייה והשואה 
הקים התעשיין הגרמני אוסקר שינדלר 
מפעל אמייל בקרקוב. לצורך העבודה 
במפעל היה זקוק שינדלר לעובדים, 
ומהר מאוד הבין שכאשר הוא מבקש 
מהגרמנים עובדים למפעל באמצעות 
רשימות עם שמות העובדים - בכך הוא 
מציל את חייהם של העובדים היהודיים. 
שינדלר, בעזרת עוזרו הנאמן יצחק 
שטרן, הכין רשימות רבות של יהודים 
שחלקם כלל לא היו כשירים לעבודה, 
והוא עשה זאת כדי להציל כמה שיותר 

יהודים ממוות במחנות.
הרשימות הללו שהכינו שינדלר ושטרן 
כללו בסופו של דבר כ-1,200 שמות , 
שבזכות זה ששינדלר דרש מהגרמנים 
בתוקף שהם יעבדו אצלו במפעל - ניצלו 
חייהם. רשימת השמות הזו נקראת 
רשימת שינדלר. הסרט המפורסם של 
שינדלר"  "רשימת  ספילברג  סטיבן 
מבוסס על הסיפור הזה של הרשימות.

מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף ס"א: ֵאיְך ְמַזִהים עֹוף ָטהֹור?

סּוֵגי  ָּכל  ֶאת  מֹוָנה  ַהּתֹוָרה 
ָהעֹופֹות ַהְּטֵמִאים.

ַמה ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע 
ְלַהִּכיר ֶאת ָהעֹופֹות ַהִּנְזָּכִרים 
ַּבּתֹוָרה, ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאילּו עֹופֹות 

ְּכֵׁשִרים?

ֲחַז"ל ָאְמרּו ֶׁשֶּיְׁשָנם ִסיָמִנים 
ְלַהְבִחין ֵאיֶזהּו עֹוף ָטֵמא ְוֵאיֶזהּו 

עֹוף ָּכֵׁשר:

ְלָמָׁשל עֹוף ֶׁשּדֹוֵרס ַּבֲעֵלי ַחִּיים 
ֲאֵחִרים ְואֹוֵכל אֹוָתם ְּבעֹוָדם 
ֶׁשאֹוֵכל  ָטֵמא. עֹוף   - ַּבַחִּיים 
ֶׁשִּנְזָרִקים  ַמֲאָכִלים  ֵמָהֲאִויר 
ָּבֲאִויר - ִסיָמן ֶׁשהּוא עֹוף ּדֹוֵרס. 
ִאם ָּבְדקּו עֹוף ְוָראּו ֶׁשֵאין לֹו 
ַאַחת ִמְּתכּונֹות ֵאּלּו, ָצִריְך ִלְבּדֹוק 
ֶׁשֵּיׁש לֹו ְׁשלֹוָׁשה ִסיָמֵני ָטֳהָרה:

א. ֶאְצַּבע ְמיּוֶּתֶרת ְּבָכל ֶרֶגל. 
ב. ֶזֶפק - ָמקֹום ֶׁשּבֹו ִנְכָנִסים 

ַהְּדָבִרים ֶׁשאֹוֵכל ָהעֹוף, ִלְפֵני ֶׁשהּוא ִמְתַעֵּכל ְּבֵמָעיו. ג. ֶאְפָׁשר ְלַקֵּלף ֶאת ַהּקּוְרְקָבן 
ֶׁשּלֹו ַּבָּיַדִים ְוֵאין צֹוֶרְך ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבַסִּכין.
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ַּדף ס"ב: ַּתְרְנגֹול ְוַתְרְנגֹוֶלת

ַרב ָּפָּפא אֹוֵמר שַהַּתְרְנגֹול ֶׁשל ָהֲאַגם - ָטֵמא ְוָאסּור ַּבֲאִכיָלה, ְוַהַּתְרְנגֹוֶלת ֶׁשל ָהֲאַגם 
- ְטהֹוָרה ּומּוֶּתֶרת ַּבֲאִכיָלה.

ֵיׁש ִראׁשֹוִנים ֶׁשַּמְסִּביִרים שבסּוג ְמסּוָּים ֶׁשל ַּתְרְנגֹוִלים, ֵּיׁש ֶהְבֵּדל ֵּבין ַהַּתְרְנגֹול 
ְלַתְרְנגֹוֶלת, ַהַּתְרְנגֹול ָטֵמא ְוַהַּתְרְנגֹוֶלת ְטהֹוָרה.

ֵהם ַמְסִּביִרים ֶׁשַּלַּתְרְנגֹוֶֹלת ֵמאֹותֹו סּוג ֵיׁש ִסיָמִנים ֶׁשל עֹוף ָטהֹור, ְוִאיּלּו ַלַּתְרְנגֹול 
ֵאין ִסיָמִנים ֶׁשל עֹוף ָטהֹור, ַוֲהֵרי ֶאְפָׁשר ֶלֱאכֹול ַרק עֹוף ֶׁשֵּיׁש לֹו ִסיָמֵני ָטֳהָרה, ְוָלֵכן 

ֶאת ַהַּתְרְנגֹוֶלת ֶאְפָׁשר ֶלֱאכֹול ַאְך ֹלא ֶאת ַהַּתְרְנגֹול.

ַּדף ס"ג: ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ָחָלב ִלְדַבׁש

ָּכל ַמֲאָכל ֶׁשּיֹוֵצא ִמַּבַעל ַחִּיים ֶׁשָאסּור ֶלֱאכֹול, ֲהֵרי הּוא ָאסּור ַּבֲאִכיָלה ִמן ַהּתֹוָרה. 
ָלֵכן ֲאסּוָרה ֵּביַצת ַהֶּנֶׁשר, ְוָלֵכן ֲאסּוָרה ְׁשִתַּית ָחָלב ֶׁשל ַּבֲעֵלי ַחִּיים ְטֵמִאים.

ִאם ָּכְך, ַמּדּוַע מּוָּתר ֶלֱאכֹול ְּדַבׁש ֶׁשל ְּדבֹוִרים? ֲהֵרי ְּדבֹוִרים ֲאסּורֹות ַּבֲאִכיָלה?

ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֶׁשֵּיׁש ֶהְבֵּדל ֵּבין ְּדַבׁש ְלָחָלב. ֶהָחָלב ֶׁשל ַהָּגָמל, ְלָמָׁשל, נֹוָצר ֵמַהּגּוף 
ֶׁשּלֹו, ְוָלֵכן הּוא ָאסּור. ַאְך ַהְּדבֹוָרה ְמַלֶּקֶטת צּוף ְּפָרִחים, ְמַעְרֶּבֶבת אֹותֹו ַוֲהֵרי ָלנּו 

ְּדַבׁש. ְּכלֹוַמר: ַהְּדַבׁש ֹלא נֹוָצר ְּבגּוָפּה, ְוָלֵכן הּוא מּוָּתר.

מן התלמוד
סדר קדשים

ַמֶּסֶכת חּוִּלין, ַּדף ס"ב

הסבר: רבי אליעזר דורש מהפסוק שסנונית לבנה 
היא עוף טמא. כשאמרו לו שאנשי הגליל העליון 
אוכלים אותה, השיב שהם עוברים בכך על איסור.

חיוורא – לבנה
אוכמתא – שחורה

"דבר אחר: למינהו - להביא סנונית לבנה, 
דברי רבי אליעזר. אמרו לו: והלוא אנשי גליל 

העליון אוכלין אותו מפני שקורקבנו נקלף. 
אמר להם: אף הן עתידין ליתן את הדין" 

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין ַּדף ס"א- ס"ז
שבת פר' משפטים | כ"א-כ"ז בשבט  )27 לינואר-2 לפברואר(

המפעל לייצור 
אמייל של אוסקר 

שינדלר בקרקוב 
 Wikipedia, ,2006

Noa Cafri

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי
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מתאים להם או לא.קונים ולהחליט אם זה לבדוק את הסחורה שהם וזו אחריותם של הקונים החנות אמר לו לעשות, הסחורה כפי שבעל הוא צריך לסדר את מצד אחד:

מצד שני:

הוא מרגיש שאולי הוא 

קצת מרמה את הקונים 

בכך שהוא שם למעלה את 

הסחורה היפה, ולא אומר 

להם במפורש שלמטה 

יש סחורה פחות טובה 

שגם אותה הוא שם להם 

בשקית.

דבר תורה 
בפרשת משפטים לומדים עד כמה אדם 
צריך להתחשב ולכבד את כל הבריות כולן. 

בפרשתנו מסופר על אדם שגנב מחברו 
שור או כבש קטן ואחרי כן שחט אותו. 
חמור  גונב ושוחט השור  עונשו של 
מעונשו של גונב ושוחט הכבש. על השור 
משלמים פי חמישה משוויו ואילו על 

הכבש פי ארבעה. מדוע?

הגמרא מסבירה שמי שגנב את הכבש 
התבייש יותר מזה שגנב את השור. את 
השור מושכים בחבל כשהוא הולך רגליו, 
אבל את הכבש סוחבים על הכתפיים שזה 
גם קשה וגם מבייש יותר. לכן הקלה התורה 

בעונשו של מי שגנב ושחט את הכבש.

מכאן למדו חכמים עד כמה כבוד הבריות 
זה דבר גדול וחשוב עד כדי כך שגם על 
גנב כזה - שלא היה אכפת לו מכבודם 
של אחרים וגנב מהם - אפילו על כבודו 
אנו חסים ואומרים שבשל הצער והבושה 

שלו נקל עליו שישלם פחות.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

יוסי בן ה-17 עבד בחופש הגדול בחנות פירות וירקות. בעל החנות אמר לו 
שעליו לסדר את הסחורה באופן שכזה -  שתמיד הסחורה היפה תהיה למעלה, 
ואם יש סחורה פחות טובה, פירות וירקות קצת פחות טריים ושנראים פחות 
טוב, שישים אותם למטה יותר, וכשהקונים יבקשו - שיערבב להם את הכל 

ביחד - את הסחורה הטובה יותר עם הטובה פחות.

יוסי התלבט מאוד מה לעשות?

נולד ב-1908 בשטח הקיסרות האוסטרו–הונגרית, היום צ'כיה. א.  
היה תעשיין גרמני וחבר במפלגה הנאצית. ב. 

בתקופת השואה הקים מפעל אמייל בעיר קרקוב והעסיק בו יהודים רבים. ג. 
עם התרחבות המלחמה העביר את המפעל לעיר ברינליץ בחבל הסודטים.  ד. 

תוך סיכון עצמי לקח איתו לשם 1,200 יהודים, ובכך הציל את חייהם.
על מעשיו אלו זכה לתואר ”חסיד אומות העולם". ה. 

נפטר בגיל 66 בשנת 1974, ונקבר בבית הקברות הקתולי בהר ציון בירושלים. ו. 

אוסקר שינדלר

  | מי אני?

ו...מה 
דעתכם?

בס"ד
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3 דקות

חסידי אומות העולם

  | מי אנחנו?

7 דקות

1  .

חסיד אומות העולם אוסקר שינדלר, במפעל  האמייל שלו.
2 .

עץ שניטע ביד ושם לכבודו של כל חסיד אומות  העולם.
3  .

אלו שמות 1,200 האנשים ששינדלר הציל.
4  .

שינדלר העביר את המפעל מהעיר קרקוב לעיר 

ברינליץ, שם שוחררו את כל היהודים.

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי האיש בחליפה המצויר כאן, והיכן הוא נמצא?  

מה מסמל העץ הניצב על השולחן?  

מה קשור המספר 1,200 לאיש ולציור?  

איך השם ברינליץ המופיע על הקיר קשור לציור?  

א. אנחנו כ-26,000 אנשים ונשים לא יהודים מארצות שונות.
ב. בתקופת השואה תוך כדי סיכון חיינו הצלנו את חייהם של יהודים רבים.

ג. על המעשים שעשינו קיבלנו אות הוקרה ותעודה מיוחדת.
ד. לכבודו של כל אחד מאיתנו ניטע עץ בשדרה המיוחדת הנקראת על שמנו ב"יד ושם" בירושלים.

2
3

1

4



יש לי מושג | שבע מצוות בני נוח !
על פי חז"ל, גם הגויים שאינם יהודים ואינם 
מחויבים בשמירת תרי"ג מצוות, נצטוו כבר 
בתקופת בריאת העולם על קיום שבע מצוות 
שהן: א. דינין - לנהל ולקיים בתי דין ולדון דין 
צדק, ב. ברכת השם - איסור לקלל שם שמיים, ג. 
איסור לעבוד עבודה זרה, ד. איסור גילוי עריות, 
ה. איסור שפיכות דמים, ו. איסור גזל, ז. איסור 

אכילת אבר מן החי.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
א. ֵאיְך ְמַזִהים עֹוף ָטהֹור?

ב.  ֵאיְך ְמַזִהים ֵּביִצים, ִאם ֵהם ֵמעֹוף ָטֵמא 
אֹו ֵמעֹוף ָטהֹור?

מה יעשה ָאָדם שָמָצא ֲחִתיַכת ָּדג,  ג.  
ְוֵאין הּוא יֹוֵדַע ְלַזהֹות ֶאת סּוג ַהָּדג, 
ַהִאם הּוא סּוג ָטֵמא אֹו סּוג ָטהֹור?

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

ים ַּדף ס"ו: ְסַנִּפיר ְוַקְׂשַקּׂשִ
ים. ָּדג ֶׁשֵּיׁש  ַהּתֹוָרה קֹוַבַעת ִּכי מּוָּתר ֶלֱאכֹול ָּדִגים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְסַנִּפיר ְוַקְׂשַקּׂשִ
ים ְוֵאין לֹו ְסַנִּפיר - ָאסּור  ים, אֹו ָּדג ֶׁשֵּיׁש לֹו ַקְׂשַקּׂשִ לֹו ְסַנִּפיר ְוֵאין לֹו ַקְׂשַקּׂשִ
ַּבֲאִכיָלה, ְּכִפי ֶׁשָּכתּוב ְּבֵסֶפר ַוִּיְקָרא: "ֶאת ֶזה ּתֹאְכלּו ִמּכֹל ֲאֶׁשר ַּבָּמִים ּכֹל ֲאֶׁשר 
לֹו ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת ַּבַּמִים ַּבַּיִּמים ּוַבְּנָחִלים אָֹתם ּתֹאֵכלּו". ֲחַז"ל הֹוִדיעּו ְּבַדף 
ים ֵיׁש ַּגם ְסַנִּפיר, ְוָלֵכן, ִאם ָאָדם ָמָצא  ֶזה ְּכָלל ָחׁשּוב: ְלָכל ָּדג ֶׁשֵּיׁש לֹו ַקְׂשַקּׂשִ
ֲחִתיַכת ָּדג, ְוֵאין הּוא יֹוֵדַע ְלַזהֹות ֶאת סּוג ַהָּדג, ַהִאם הּוא סּוג ָטֵמא אֹו סּוג 
ים ַעל עֹורֹו ֶׁשל ַהָּדג - מּוָּתר לֹו ֶלֱאכֹול ֶאת ַהָּדג,  ָטהֹור, ַאְך הּוא ְמַגֶּלה ַקְׂשַקּׂשִ
ִמְּפֵני ֶׁשְּבַוַּדאי ְלָדג ֶזה ֵיׁש ַּגם ְסַנִּפיר. ֲאָבל, ִאם ָאָדם ָמָצא ֲחִתיַכת ָּדג ִעם ְסַנִּפיר, 
ים, ָאסּור לֹו ֶלֱאכֹול ֶאת ַהָּדג, ַעד ֶׁשִּיּוַָדע לֹו ִאם הּוא ִמּסּוג  ְוֵאין ָעֶליָה ַקְׂשַקּׂשִ
ים, ִמְּפֵני  ַהָּדִגים ַהְּטהֹוִרים, ִּכי ִהיָּמְצאּות ְסַנִּפיר ֵאיָנּה הֹוָכָחה ֶׁשֵּיׁש ַּגם ַקְׂשַקּׂשִ

ים. ֶׁשֵּיׁש ָּדִגים ַּבֲעֵלי ְסַנִּפיִרים ּוְנטּוֵלי ַקְׂשַקּׂשִ

ַּדף ס"ז: ַהִּלְוָיָתן
ִּבימֹות ַהָּמִׁשיַח ַהָּקָּב"ה ַיֲערֹוְך ַלַּצִּדיִקים ְסעּוָּדה 
ְוַיֲאִכיֵלם ִמְּבַׂשר ִלְוָיָתן. ִמַּנִין ָאנּו יֹוְדִעים ֶׁשַהִּלְוָיָתן 
ַהֶּזה הּוא ָּדג ָּכֵׁשר? זֹאת ָאנּו ְלֵמִדים ִמְּפסּוִקים 
ְּבֵסֶפר ִאּיֹוב, ֶׁשעֹוֵסק ַּבִּלְוָיָתן. ְּבָפסּוק ֶאָחד ֶנֱאַמר 
)ֶּפֶרק מ"א, ָּפסּוק ז'(: "ַּגֲאָוה ֲאִפיֵקי ָמִגִּנים ָסגּור 
חֹוָתם ָצר" - ַהִּלְוָיָתן ִמְתָּגֶאה ַּבָּמִגיִּנים ַהֲחָזִקים 

ים.  ים ֶׁשְּמִגיִּנים ָעָליו ְּכָמֵגן, ְוהּוא ְּכָסגּור ְּבתֹוְך ִׁשְריֹון ַהַּקְׂשַקּׂשִ ֶׁשּלֹו, ַהַּקְׂשַקּׂשִ
ים. עֹוד ֶנֱאַמר )ִאּיֹוב, ֶּפֶרק מ"א, ָּפסּוק  ִמָּפסּוק ֶזה ְלֵמִדים ֶׁשַּלִּלְוָיָתן ֵיׁש ַקְׂשַקּׂשִ
ֶמׁש, ִּכי  כ"ב(: "ַּתְחָּתיו ַחּדּוֵדי ָחֶרׂש" - ֵהיָכן ֶׁשהּוא ִנְמָצא ֵיׁש ִנְצנּוִצים ֵמאֹור ַהּׁשֶ
ֶמׁש. ִמָּפסּוק ֶזה ְלֵמִדים ֶׁשַּלִּלְוָיָתן ֵיׁש ְסַנִּפיִרים. ַהְּסַנִּפיִרים ֶׁשּלֹו ְמִאיִרים ִמַּקְרֵני ַהּׁשֶ

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן
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ַּדף ס"ה: ֶּפֶרק ִׁשיָרה
ַּבִּמְדָרׁש מּוָבא "ֶּפֶרק ִׁשיָרה", ֶׁשּבֹו ְמתֹוָאר 
ֶׁשָּכל סּוֵגי ַהּצֹוֵמַח ְוָכל סּוֵגי ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים, ְוֵכן 
ֶהָהִרים, ַהְּנָהרֹות ְוַהַּיִּמים - אֹוְמִרים ִׁשיָרה ַלָּקָּב"ה, 
ְוַהִּמְדָרׁש ְמַצֵּין ֵאיזֹו ִׁשיָרה אֹוֵמר ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד. 
ַּבַּתְלמּוד ְּבַדף ֶזה מּוְזֶּכֶרת ִׁשיַרת ַּבת ַהַּיֲעָנה. ַאַחד 
ַהֶהְסְּבִרים ֶׁשל ָהִראׁשֹוִנים הּוא, ֶׁשַּכּוַָנת ֲחַז"ל 

ִהיא ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאָדם רֹוֶאה ֶאת ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ְוֶאת ָּכל ַהְּבִריָאה ֶׁשָּבָרא ה', הּוא ָצִריְך 
ָּכתּוב ְּבֶפֶרק ִׁשיָרה. ְלָמָׁשל, ִׁשיַרת ַהִּפיל ִהיא "ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך  ָלחּוׁש ֶאת ַמה ּׁשֶ

ה'", ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְּגָדל-ְמַמִּדים, ּוִמי ֶׁשרֹוֶאה אֹותֹו, ָּבא ִליֵדי ִהְתַּפֲעלּות 

ַּדף ס"ד: ֵאיְך ְלַזהֹות ֵּביָצה ֶׁשל עֹוף ָטֵמא
ֵאיְך ְמַזִהים ֵּביִצים, ִאם ֵהם ֵמעֹוף ָטֵמא אֹו ֵמעֹוף 
ָטהֹור? ְלָכל ֵּביָצה ֵיׁש ְׁשֵני ָראִׁשים. ַלֵּביִצים 
ֶׁשָאנּו ַמִּכיִרים ֵיׁש רֹאׁש ֶאָחד ַצר ְורֹאׁש ֶאָחד 
ָרָחב יֹוֵתר. ָאָדם ֶׁשהֹוֵלְך ַּבּשּׁוק, ּוַמִּציִעים לֹו 
ֵּביָצה ִלְמִכיָרה, ְוהּוא ֹלא ָרָאה ִמי ָהעֹוף ֶׁשִהִּטיל 
אֹוָתּה, ִיְסַּתֵּכל ֵהיֵטב ַעל ַהֵּביָצה: ִאם הּוא רֹוֶאה 

ֵני ָהָראִׁשים ֶׁשָּלּה ְרָחִבים - ֲהֵרי ֶזה ִסיָמן ֶׁשּזֹו  ֵני ָהָראִׁשים ֶׁשָּלּה ָצִרים, אֹו ֶׁשּׁשְ ֶׁשּׁשְ
ֵּביָצה ֶׁשל עֹוף ָטֵמא. ִאם רֹאׁש ֶאָחד ַצר ְורֹאׁש ֶאָחד ָרָחב, הּוא ָיכֹול ְלַהֲאִמין לֹו.

אילו מבין הסימנים שלפניכם מעידים על כך 
שהעוף הוא טהור? הקיפו את סימני הטהרה:

הוא דורס וטורף

יש לו אצבע מיותרת בכל רגל

יש לו זפק

יש לו קורקבן מתקלף

הביצים שלו צרות מצד אחד ורחבות מצד 

שני

יש לו קשקשים

חידה!


