
 | מן ההסטוריה
הקמת רשת החינוך ובתי הספר 

לבנות "בית יעקב"
בתחילת המאה ה-20 היה מצבן החינוכי של 
בנות יהודיות רבות בכי רע. העוני והדלות מצד 
אחד, ורוחות של השכלה, רפורמה ותרבויות 
זרות מצד שני, היכו קשות בחינוכן של בנות 
ישראל, גרמו להתבוללות, לנטישת הדת 
ולאובדן הזהות היהודית. על רקע זה יזמה 
שרה שנירר, מחנכת חרדית מהעיר קרקוב 
בפולין, הקמת מוסדות חינוך לבנות בגילאי 
הנערות והבחרות כדי שהן תקבלנה כלים 
לחיים, חינוך יהודי, מסגרת חברתית ודמויות 
חינוכיות שתשפענה עליהן. במקביל הן גם 
תרכושנה מקצוע לחיים. בשנת תרע"ח-1918 
נפתחה הכיתה הראשונה לבנות בגילאי 
13-14. במשך השנים, עקב הצורך הגובר 
והולך, התרחבה רשת החינוך "בית יעקב", 
ועם פרוץ השואה היו בפולין ובליטא קרוב 
לשלוש מאות בתי ספר "בית יעקב", בהם 
למדו כ-25,000 תלמידות. עם חורבן יהדות 
אירופה בתקופת השואה חרבו גם כל בתי 
הספר של הרשת באירופה. לאחר השואה, 
הוקמו מחדש ברחבי העולם בתי ספר חרדים 
לבנות, וכולם נושאים את השם "בית יעקב", 
על שם הפסוק: "ֵּבית ַיֲעקֹב ְלכּו ְוֵנְלָכה ְּבאֹור ה'". 
נכון לשנת תשע"ח ישנם ברשת "בית יעקב" 
במדינת ישראל, למעלה מ-37,300 תלמידים, 
5,300 אנשי צוות וכ-1,700 גני ילדים צהרונים 

ומשפחתונים.

מדינת ישראל
משרד החינוך

ָּבת ַּדף ע"ה: ְּכבֹוד ַהּׁשַ

ַהַּתָּנא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְׁשזּוִרי ָאַמר ַעל ִמְקֶרה ְמסּוָּים: ֲאִפיּלּו ְּביֹום חֹול ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִמין 
ְלַעם ָהָאֶרץ, ֶׁשִּמַּמֲאָכל ְמסּוָּים הּוְפְרׁשּו ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות ַּכָּדת ְוַכִּדין.

ָּבת? ַּבֶּמה ׁשֹוִנים ְיֵמי ַהחֹול ִמּׁשַ

ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֶׁשַּגם ַעם ָהָאֶרץ, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלְסמֹוְך ָעָליו ֶׁשִהְפִריׁש ַמַעְׂשרֹות ִמֵּפרֹות, 
ְוָלֵכן ִּתיְּקנּו ֲחַז"ל, ֶׁשָּכל ַמֲאָכל ֶׁשּלֹוְקִחים ִמֶּמּנּו הּוא "ְּדַמאי", ְוָצִריְך ְלַהְפִריׁש ִמֶּמּנּו 
ַמַעְׂשרֹות - ִאם ׁשֹוֲאִלים אֹותֹו ְּבַׁשָּבת ְוהּוא אֹוֵמר ֶׁשהּוא ִהְפִריׁש, ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִמין לֹו. 

ָּבת ָחמּור  ַמּדּוַע? ִּכי ְּבַׁשָּבת ָהֲעֵבָרה ֶׁשל ֶׁשֶקר ֲחמּוָרה יֹוֵתר ְּבֵעיָניו, וִמְּפֵני ְּכבֹוד ַהּׁשַ
ְּבֵעיָניו ַלֲעׂשֹות ֲעֵבָרה יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ִּבימֹות ַהחֹול, ְוָלֵכן ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִמין לֹו.

גיליון 278

ַּדף ע"ו: ִמיהּו ַאְריֹוְך ֶׁשָּפַסק ֲהָלכֹות?

ַּבַּתְלמּוד מֹוִפיָעה ֲהָלָכה ִּבְׁשמֹו ֶׁשל "ַאְריֹוְך" - ָּכְך ָהיּו ְמַכִּנים ֶאת ָהָאמֹוָרא ְׁשמּוֵאל. 
ַמּדּוַע ִּכיּנּוהּו "ַאְריֹוְך"? ִּכי הּוא ָהָיה ָּבִקי ְּבִדיִנים ְוָהָיה ׁשֹוֵפט ְּכמֹו ֶמֶלְך, ְוַחְכֵמי ַהַּתְלמּוד 
ָקְבעּו ְּכָלל, ֶׁשּפֹוְסִקים ֲהָלָכה ִּכְׁשמּוֵאל ְּבָכל ִּדיֵני ָממֹונֹות, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָהָיה ָרִגיל 

ִלְפסֹוק ְּבִדיֵני ָממֹונֹות, ְוָלֵכן הּוא ָהָיה ְמַדְקֵּדק ָּבֶהם ְויֹוֵרד ְלעֹוְמָקם.

ם ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ַאְריֹוְך? ַמּדּוַע ָּבֲחרּו ַּדְוָקא ַּבּׁשֵ

ם ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ַהֶּזה מּוְבַלַעת ַהִּמיָּלה "ֲאִרי" - ַאְריֹוְך, ְוָלֵכן ֵׁשם ֶזה ַמְתִאים  ִמְּפֵני ֶׁשַּבּׁשֵ
יֹוֵתר, ִּכי ָטמּון ּבֹו ְׁשמֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ַהַחּיֹות.

ַּדף ע"ז: ַּדְרֵכי ָהֱאמֹוִרי

ָהִאיּסּור ָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכי ָהֱאמֹוִרי וֶׁשֹּלא ֵנֵלְך ְּבחּוּקֹות ַהּגֹוִיים ּוְבִמְנֲהֵגיֶהם.  ְמכּוֶּנה "ַּדְרֵכי 
ָהֱאמֹוִרי", ִמְּפֵני ֶׁשַאְזָהַרת ַהּתֹוָרה ֶנֶאְמָרה ְלַגֵּבי יֹוְׁשֵבי ֶאֶרץ ְּכַנַען, ֶׁשֵאֶליָה ָעְמדּו ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל ְלִהיָּכֵנס, ַאְך הּוא ָתֵקף ְלַגֵּבי ָּכל ַּדְרֵכי אּוּמֹות ָהעֹוָלם.

ַרִּבי יֹוֵסף ָקארֹו ַמְסִּביר ְּבִחיּבּורֹו "ֵּבית יֹוֵסף"  ֶׁשֵאין ַּכּוַָנת ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְהֶיה ְמׁשּוִּנים 
ְוׁשֹוִנים ֵמַהּגֹוִיים ְּבָכל ָּדָבר, ֶאָּלא ֶׁשֹּלא ַנֲעֶׂשה ַאֲחֵריֶהם ַמֲעִׂשים ֶׁשֵהם עֹוִׂשים ְּבִלי 

ִסיָּבה ּוְבִלי ַמְׁשָמעּות.

ְּכמֹו ֵכן, ֵיׁש ְלִהיָּבֵדל ִמִּמְנֲהֵגי ּגֹוִיים ַהּנֹוְבִעים ִמִּמיּדֹות ָרעֹות.

מן התלמוד
סדר קדשים

ַמֶּסֶכת חּוִּלין, ַּדף ע"ה

הסבר: התלמוד עוסק בעגל שנמצא בבטנה של 
בהמה שנשחטה וגדל, ודנה בשאלה באלו מצבים 

הוא מקבל טומאה.

דיקולא – סל
בשרא – בשר

"מאן תנא: עבר בנהר – הוכשר, הלך לבית הקברות 
– נטמא? אמרי רבי יוחנן: רבי יוסי הגלילי היא" 

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין ַּדף ע"ה-פ"א
שבת פר' תצוה | ה'- י"א באדר א' )10-16 לפברואר(

כיתת הבוגרות 
השנייה של בית 

יעקב, 1934, לודז', 
Wikipedia ,פולין
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי
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איתי בפרס.ולכן הוא חייב להשתתף בכך בעצם נהיינו לשותפים לו שאשלם, והוא הסכים. היה לי כסף, אבל אמרתי בפועל כי באותו רגע לא הספקתי לשלם ליואב טוען גדעון: אומנם לא מצד אחד:

מצד שני:

טוען יואב: כל זמן שגדעון 

רק דיבר והבטיח שישלם 

אבל לא שילם בפועל 

כלום, הוא עדיין לא נהיה 

שותף. אני שילמתי מכספי 

על הכרטיס ולכן רק אני 

הזוכה, ואני לא חייב לתת 

כלום לגדעון.

דבר תורה 
אחד מבגדי הכהונה היפים והמרהיבים 
ביותר היה ה"חושן", אותו נשא הכהן 
הגדול על לבו, ובו היו 12 אבנים יקרות 

כנגד 12 שבטי ישראל.

מדוע זכה הכהן הגדול לבגד מיוחד שכזה?

בתלמוד מסופר שבשעה שחזר משה 
רבנו ממדין כדי להוציא את בני ישראל 
ממצרים - רץ אליו אהרון אחיו הגדול 
ושמח מאוד על כך שמשה נבחר להיות 

המנהיג. 

לאהרון היו סיבות רבות מדוע לקנא 
במשה, שהרי אהרון היה האח הבכור 
ומשום שהוא היה במצרים בכל השנים 
הקשות של עבודת הפרך, בעוד שמשה 

נמלט אל ארץ רחוקה.

למרות כל זאת אומרת התורה שאהרון - 
"ושמח בלבו"- אהרון היה מלא בשמחה 
אמיתית בהצלחתו ובחירתו של משה ועל 
כן זכה ל"חושן המשפט על לבו". מי שיש 
לו לב טוב המלא באהבה לבריות כולם - 
ראוי לשאת על לבו את החושן בו יש 12 

אבנים כנגד כל עם ישראל.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

יואב וגדעון היו חברים טובים. יום אחד אמר יואב לגדעון: אני הולך לדוכן 
הפיס לשלוח כרטיס לוטו להגרלה הקרובה. אמר לו גדעון: אשמח להשתתף 
איתך בקניית הכרטיס. כרגע אין לי כסף, ובהזדמנות אשלם לך את חלקי 
בכרטיס. יואב הלך וקנה כרטיס לוטו, שילם בכספו, ולמזלו הכרטיס הזה 
אכן זכה בסכום גדול. גדעון בא ליואב ואמר לו: אתה צריך להתחלק איתי 
בפרס, כי אמרתי לך שאני אשתתף בקניית הכרטיס. ענה לו יואב: אני לא 
צריך להתחלק איתך בכלום. אתה רק אמרת, אבל לא שילמת לי כלום, וכל 

זמן שלא שילמת אז אתה עדיין לא שותף ולכן אני אזכה בכל הסכום.

נולדה בקרקוב בשנת תרמ"ג-1883. נפטרה ונקברה בקרקוב בגיל 52 בשנת  א.  
תרצ"ה-1935.

הייתה מחנכת, סופרת, מחזאית, ומייסדת רשת החינוך  "בית יעקב"  ב.  
לחינוך חרדי לבנות.

פרסמה ספרים רבים: סיפורים, ספרי ילדים, מחזות, מאמרים בנושאי  ג.  
חינוך והדרכה דתית.

ייסדה את הסתדרות "בנות אגודת ישראל", תנועת בת ל'אגודת ישראל'  ד.  
שיועדה לנשים.

שרה שנירר
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3 דקות

העיר קרקוב

  | מי אני?

7 דקות

1  .

המחנכת הרבנית שרה שנירר.
2  .

הפסוק מדבר על "בית יעקב", ושרה שנירר הקימה 
את רשת החינוך לבנות "בית יעקב".

3  .

אלו ספרי שירים וסיפורים אותם היא כתבה.
4 .

"בית יעקב" בעיר קרקוב בפולין הוקם בשנת תרע"ט-  .1918
5  .

אחת עוסקת בתפירה והשנייה לומדת. אלו היו בין 

היתר המקצועות אותם למדו הבנות ב"בית יעקב".

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מי האישה שבציור?  

מה הקשר בין הפסוק הרשום מאחוריה לבינה?  
מהם הספרים המונחים על שולחנה?  

מתי והיכן הוקם המוסד בו היא נמצאת?  
מה עושות הבנות היושבות מולה?  

הייתי עיר יהודית חשובה שישבו בה גדולי ישראל במשך שנים רבות, בהם הרמ"א,  א. 
התוספות יום טוב, ורבים אחרים.

לפני השואה התגוררו בשטחי כ-60,000 יהודים. ב. 
בי נולדה ונפטרה מייסדת רשת החינוך החרדית לבנות "בית יעקב". ג. 
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יש לי מושג | קודש הקודשים !
קודש הקודשים הוא החדר הפנימי והקדוש 
ביותר במשכן ובבית המקדש. רק לכהן הגדול 
מותר להיכנס אליו, ורק ביום הכיפורים. במשכן 
ובבית ראשון עמד ארון הברית בקודש הקודשים, 
ואילו בבית שני, לאחר שנלקח הארון, החדר 

היה ריק.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
כיצד מסביר בעל ספר החינוך את  א. 

טעם האיסור "ְוׁשֹור אֹו ֶׂשה, ֹאתֹו ְוֶאת 
ְּבנֹו - ֹלא ִתְׁשֲחטּו ְּביֹום ֶאָחד"?

מי היה האמורא שכינו אותו "ַאְריֹוְך",  ב. 
ולמה כינו אותו כך?

ג. מהי "ַהְתָרָאה", ומהי "ַהְתָרַאת ָסֵפק"

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 פ': ְׁשִחיָטה ֶׁשֵאיָנּה ְׁשִחיָטה

ַּבִּמְׁשָנה ֶנֱאַמר, ֶׁשַהּשֹׁוֵחט ִמחּוץ ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבֵהָמה ּוְבָנּה ֶׁשהּוְקְּדׁשּו 
ְלקֹוְרָּבן, עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור "אֹותֹו ְוֶאת ְּבנֹו", ֶׁשֲהֵרי ָׁשַחט ֵאם ּוְבָנּה ְּבאֹותֹו יֹום.

ַהַּתְלמּוד אֹוֵמר ַעל ָּכְך, ֶׁשְּלִפי ַרִּבי ִׁשְמעֹון, הּוא ֹלא ָעַבר ַעל ִאיּסּור "אֹותֹו 
ִחיָטה ֶׁשֵאיָנּה ַמְכִׁשיָרה ֶאת ַּבַעל  ְוֶאת ְּבנֹו". ַמּדּוַע? ִּכי ַרִּבי ִׁשְמעֹון סֹוֵבר ֶׁשּׁשְ
ַהַחִּיים ַהִּנְׁשָחט, ֵאיָנּה ֶנְחֶׁשֶבת ְׁשִחיָטה. ְלִפיָכְך, ְּכֶׁשִּנְׁשַחט ַאַחד ַהּקֹוְרָּבנֹות 
ִחיָטה ַהּזֹו ֹלא ִהְכִׁשיָרה אֹותֹו, ִּכי קֹוְרָּבן ֶׁשִּנְׁשַחט  ִמחּוץ ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ַהּׁשְ
ִמחּוץ ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש - ָּפסּול. ְּבִמְקֶרה ָּכֶזה, ְלִפי ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ֵאין ָּכל ִאיּסּור 

ִלְׁשחֹוט ֶאת ָהִאיָּמא אֹו ֶאת ַהֵּבן ֶׁשל ַהּקֹוְרָּבן ֶׁשִּנְׁשַחט.

ַּדף פ"א: "ַהְתָרַאת ָסֵפק"

ָאָדם ָהעֹוֵבר ֲעֵבָרה ֶׁשֵּבית ַהִּדין ַמֲעִניׁש ָעֶליָה, ֵאינֹו ֶנֱעָנׁש ֶאָּלא ִאם ֵּכן ְׁשֵני ֵעִדים 
ִהְזִהירּו אֹותֹו ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹות ֶאת ַמֲעֵׂשה ָהֲעֵבָרה, ְוַגם ָאְמרּו לֹו ִּבְמפֹוָרׁש: ַּדע 
ְלָך, ִּכי ָהעֹוֵבר ַעל ָהִאיּסּור ֶנֶעָנׁש ְּבֵבית ִּדין ָּבעֹוֶנׁש ַהֶּזה ְוַהֶּזה. זֹוִהי "ַהְתָרָאה", 

ֶׁשָהֵעִדים ַמְתִרים ְּבעֹוֵבר ָהֲעֵבָרה.

ִּלְפָעִמים ֵּבית ִּדין ֵאינֹו ַמֲעִניׁש ַּגם עֹוֵבר ֲעֵבָרה ֶׁשֵעִדים ִהְתרּו ּבֹו.

ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים ִּכי ַמֲעִניִׁשים ַרק ִאם ְּכֶׁשִהְתרּו ּבֹו, ָהיּו ְּבטּוִחים ֶׁשָּכֵעת הּוא 
עֹוֵבר ֶאת ָהֲעֵבָרה, ֲאָבל ִאם ְׁשֵני ָהֵעִדים ֵאיָנם יֹוְדִעים ְּבַוָּדאּות ִּכי ַעְכָׁשו הּוא 

עֹוֵבר ֶאת ָהֲעֵבָרה, ֵּבית ַהִּדין ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהֲעִניׁשֹו.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

סדר קודשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין, דף ע״ח - פ״א

ַּדף ע"ט: ַהַחָּיה ַהְמיּוֶחֶדת

ַה"ּכֹוי" הּוא ַּבַעל ַחִּיים ֶׁשֲחַז"ל ִהְסַּתְּפקּו ִאם הּוא "ְּבֵהָמה" אֹו "ַחָּיה". ְּכֵדי 
ָלַדַעת ִאם ָצִריְך ְלַכּסֹות ֶאת ַהָּדם ֶׁשּלֹו ַאֲחֵרי ֶׁשּשֹׁוֲחִטים אֹותֹו. ִמְצָוה ִמן 
ַהּתֹוָרה, ֶׁשַאֲחֵרי ֶׁשּשֹׁוֲחִטים ַחָּיה אֹו עֹוף, ָצִריְך ְלַכּסֹות ְּבָעָפר ֶאת ַהָּדם ֶׁשּיֹוֵצא 

ִחיָטה. ִמְּמקֹום ַהּׁשְ

ַהִּמְצָוה ִהיא ַרק ַעל ַחָּיה ָועֹוף, ְוֹלא ַעל ְּבֵהָמה.

ַמִהי ַחָּיה? ְצִבי, ְלָמָׁשל, הּוא ַחָּיה ְוֹלא ְּבֵהָמה. ֲאָבל ֶּכֶבׂש, ֵעז ּוָפָרה - ֵהם ְּבֵהמֹות 
ְוֹלא ַחּיֹות. ִּבְגַלל ֶׁשֹּלא ִהְצִליחּו ִלְקּבֹוַע ִאם ַה"ּכֹוי" הּוא ַחָּיה אֹו ְּבֵהָמה, ָצִריְך 
ְלַכּסֹות ֶאת ַהָּדם ֶׁשּלֹו, ִּכי אּוַלי הּוא ַחָּיה, ֲאָבל ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵרְך ַעל ַהִּמְצָוה, 

ִּכי אּוַלי הּוא ְּבֵהָמה, ְוֵאין ָּכאן ִמְצָוה ִּבְכָלל.

ַהַּתְלמּוד מֹוִסיף ְואֹוֵמר ֶׁשַּגם ְּבכֹוי נֹוֵהג ִאיּסּור "אֹותֹו ְוֶאת ְּבנֹו" ֶׁשָעָליו ָלַמְדנּו 
ַּבַּדף ַהּקֹוֵדם.

ַּדף ע"ח: ִאיּסּור "אֹותֹו ְוֶאת ְּבנֹו"

ַהּתֹוָרה ְמַצּוָה ְּבחּוַּמׁש ַוִּיְקָרא: "ְוׁשֹור אֹו ֶׂשה, אֹתֹו ְוֶאת ְּבנֹו - ֹלא ִתְׁשֲחטּו 
ְּביֹום ֶאָחד".

ְּבָפסּוק ֶזה ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת ֶׁשָאסּור ִלְׁשחֹוט ְּבֵהָמה ּוְבָנּה ְּבאֹותֹו יֹום.

ַּבַעל ֵסֶפר "ַהִחיּנּוְך" ַמְסִּביר ִּכי ַהָּקָּב"ה ַמְרֶׁשה ִלְבֵני ָאָדם ִלְׁשחֹוט ַּבֲעֵלי ַחִּיים, 
ֲאָבל ִּביֵּקׁש ְלַלֵּמד אֹוָתנּו ֶאת ִמיַּדת ָהַרֲחִמים. זֹאת ָאנּו ְלֵמִדים ִמן ָהִאיּסּור 

ִלְׁשחֹוט ֶאת ַהְּבֵהָמה ְוֶאת ַהֵּבן ֶׁשָּלּה ְּבאֹותֹו יֹום.

מה חסר?
 השלימו את המשפטים

 הבאים באמצעות המילים
שלמטה:

1. ביום                   מותר לסמוך על _______ 
שאומר שהפריש מעשרות, כי הוא לא מעז 

________  באותו יום.

ואת   ________ לשחוט  אסרה  התורה   .2
_________ שלה באותו יום, כדי ללמד אותנו 

לנהוג ב

3. חכמים לא הצליחו לקבוע האם ________ 
הוא _________   או בהמה, ולכן צריך לכסות 

את _________   שלו.

מאגר מילים: כוי, בהמה, שבת, חיה, בנה, עם 
הארץ, הדם, רחמים, לשקר.


