
מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף קכ"ד: טּוְמַאת אֹוֶהל

ִמָּכל ִּדיֵני ַהּטּוְמָאה ְוַהָּטֳהָרה, טּוְמַאת ֵמת ִהיא ִּכְמַעט ַהְיִחיָדה ֶׁשֵּיׁש ְלִהיָּזֵהר ִמֶּמָּנה 
ַּגם ְּבָיֵמינּו, ִּכי ָאנּו ּכּוָּלנּו ְטֵמִאים ּוִמֵּמיָלא ֵאין ָלנּו ֶאְפָׁשרּות ְלִהיָּטֵהר, ּוְבָכל זֹאת 

ְלכֲֹהִנים ָאסּור ְלִהיַּטֵּמא ְלֵמת ֲאִפיּלּו ֶׁשֵהם ְטֵמִאים.

ְּבטּוְמַאת אֹוֶהל ִנְטָמִאים ַּגם ִאם ֵאין נֹוְגִעים ַּבֵּמת ְּכָלל.

טּוְמַאת אֹוֶהל ִּתיָּתֵכן ִּבְׁשלֹוָׁשה אֹוָפִנים. 

א. ַּכֲאֶׁשר ָהָאָדם ַמֲאִהיל ַעל ַהֵּמת. ְּכלֹוַמר, ׁשֹוֶחה )ִמְתּכֹוֵפף( ֵמָעָליו ּוַמֲאִהיל ָעָליו, 
הּוא ְּכמֹו אֹוֶהל ֵמַעל ַהֵּמת. ב. ַּכֲאֶׁשר ַהֵּמת ַמֲאִהיל ַעל ָהָאָדם - ַהֵּמת ִנְמָצא ֵמַעל 

ָאָדם. ג. ַּכֲאֶׁשר ַהֵּמת ְוָהָאָדם ִנְמָצִאים ַּתַחת ַּגג ֶאָחד, ַהַּמֲאִהיל ַעל ְׁשֵניֶהם.
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ַּדף קכ"ה: טּוְמַאת ֵמת

ִמי ֶׁשִּנְמָצא ְּבאֹוֶהל ֶאָחד ִעם ַהֵּמת, ִנְטָמא ְּבטּוְמַאת ֵמת.

ַּגם ִמי ֶׁשּנֹוֵגַע ַּבֵּמת ִנְטָמא, ְוַגם ִמי ֶׁשּנֹוֵׂשא ֶאת ַהֵּמת ִנְטָמא, ֲאִפיּלּו ִאם הּוא ֹלא נֹוֵגַע 
ַּבֵּמת, ְלָמָׁשל, ַהֵּמִרים ִמיָּטה ֶׁשֵּמת ִנְמָצא ָעֶליָה - ִנְטָמא.

ֶרץ  ַּדף קכ"ו: ֵּביַצת ַהּׁשֶ

ָרִצים. זֹוֲחִלים ְּכמֹו  ֵאּלּו ַּבֲעֵלי ַחִּיים ְמִטיִלים ֵּביִצים? עֹופֹות ַּכּמּוָבן - ֲאָבל ַּגם ֵחֶלק ֵמַהּׁשְ
ָצב, ְלָטָאה ְוחֹוֶמט ֶׁשּמֹוִפיִעים ִּבְרִׁשיַמת ְׁשמֹוַנת ַהְׁשָרִצים ַהְּטֵמִאים, ְמִטיִלים ֵּביִצים.

ָרִצים ַעְצָמם? ַהִאם ַּגם ַהֵּביִצים ֶׁשל ְׁשָרִצים ֵאֶּלה ְמַטְּמאֹות ְּכמֹו ַהּׁשְ

ֵאָלה ִהיא ַהִאם ִמי ֶׁשּנֹוֵגַע ָּבֶהן ִנְטָמא. ַּכּמּוָבן ֶׁשאֹוָתן ֵּביִצים ֲאסּורֹות ַלֲאִכיָלה, ֲאָבל ַהׁשְּ

ֶרץ  ֶרץ ֵאיָנּה ְמַטֵּמאת, ִמׁשּּום ֶׁשַהּׁשֶ ּוְבֵכן, ַהִּמְׁשָנה ְּבַדף ֶזה אֹוֶמֶרת ֶׁשֹּלא - ֵּביַצת ַהּׁשֶ
ַעְצמֹו ָסגּור ְוָאטּום ְּבתֹוְך ַהְּקִליָּפה ְוִאי ֶאְפָׁשר ָלַגַעת ּבֹו.

אּוָלם ִאם ֵיׁש ֶנֶקב ָּכְלֶׁשהּו ִּבְקִליַּפת ַהֵּביָצה, ָּכל ִמי ֶׁשּנֹוֵגַע ָּבּה ִנְטָמא, ִמׁשּּום ֶׁשְּבִמְקֶרה 
ֶזה יֹוֵצאת ַהּטּוְמָאה ַהחּוָצה.

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת חּוִּלין, ַּדף קכ"ו

הסבר: רבי עקיבא מתאר את נפלאות הבריאה, 
שכל בריה חיה במקום המתאים לה ואינה יכולה 

לחיות במקום אחר.

ארעא – קרקע
ימא – ים

"וכשהיה רבי עקיבא מגיע לפסוק זה היה אומר: 
מה רבו מעשיך ה'! יש לך בריות גדלות בים, ויש 
לך בריות גדלות ביבשה. שבים, אילמלי עולות 

ביבשה מיד מתות. שביבשה, אילמלי יורדות לים 
מיד מתות" 

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין ַּדף קכ"ד-ק"ל
שבת פרשת תזריע | כ"ד באדר ב' – א' ניסן )31 למרץ- 6 לאפריל(

ַּדף קכ"ז: טּוְמַאת ַהָּבָׂשר

ָאָדם ָטֵמא ַהּנֹוֵגַע ְּבָבָׂשר - ְמַטֵּמא ֶאת ַהָּבָׂשר.

ְוִאם הּוא ֹלא ָנַגע ְּבָכל ַהָּבָׂשר, ֶאָּלא ַרק ַּבָּקֶצה 
ֶׁשּלֹו, ַּגם ָאז ָּכל ַהָּבָׂשר ִנְטָמא.

ִאם ֵיׁש ָּבָׂשר ֶׁשָחְתכּו אֹותֹו ִלְׁשֵני ֲחָלִקים, ֲאָבל 
ֹלא ְלַגְמֵרי, ֶאָּלא ְּבָמקֹום ֶאָחד ְׁשֵני ַהֲחָלִקים ֲעַדִין 
ְמחּוָּבִרים, ַהִאם הּוא ֶנְחָׁשב ַּכֲחִתיָכה ַאַחת? ִאם 
ְּכֶׁשָּיִרימּו ֲחִתיָכה ַאַחת, ִהיא ִתיָּפֵרד ַלֲחלּוִטין 
ִנָּיה - ֵאין ֵהן ֶנְחָׁשבֹות ְּכֵחֶלק ֶאָחד. ֵמַהֲחִתיָכה ַהּׁשְ
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

7 דקות

מי 
אני

יהיו בטיול. בימים האחרים שהם לא הם הבטיחו שיעזרו בבית לטיול ומחנה מיוחדים. חופש, וחברים שהתארגנו וזו הזדמנות שיש להם גם להם מגיע חופש טענו עודד ונעמה כי מצד אחד:

מצד שני:

טענו ההורים שיש כל כך 

הרבה מה לעזור ולעשות 

לקראת הפסח, ושזה לא 

הוגן וראוי שהילדים יצאו 

לטייל וליהנות וישאירו 

את רוב העבודה והעזרה 

בבית להורים שגם ככה 

עובדים קשה, ושציפו ליותר 

התחשבות והבנה מצד 

הילדים הגדולים יותר.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

לקראת היציאה לחופשת הפסח, הודיעו האחים עודד בן ה-16 ונעמה 
בת ה-14 להוריהם כי הם מתכוננים לצאת עם עוד כמה חברים לשבוע 
של מחנה בשטח וטיולים ברחבי הארץ. הדבר הכעיס את ההורים שציפו 
שילדיהם יישארו בבית ויעזרו בהכנות לחג, ובשמירה על האחים הקטנים.

נחשבתי לאחד הלוחמים הטובים ביותר בצה"ל. . 1

הייתי מפקדה הראשון של סיירת צנחנים וממקימי סיירת מטכ"ל.. 2

לאחר שאחותי נרצחה בידי בדואים, ערכתי עם חבריי פעולת תגמול . 3
ונקמה נגדם.

מאיר הר ציוןלבית שבו גרתי קראתי "אחוזת שושנה" על שם אחותי.. 4

  | מי אני?

ו...מה 
דעתכם?

 | מן ההסטוריה

פעולות התגמול
בשנות החמישים והשישים של המאה 
ה-20 נקטה ישראל במדיניות של פעולות 
תגמול בתגובה לפיגועי טרור והתקפות 
מצד הערבים. את הפעולות הובילו ראש 
הממשלה דוד בן גוריון והרמטכ"ל משה 
דיין. התפיסה מאחוריהן הייתה שלא ניתן 
למנוע כל פיגוע טרור, אבל אפשר לגבות 
מהאויב מחיר כבד עבור דם יהודי, שיבהיר 
לו שמעשים כאלה יעלו לו ביוקר. לשם 
ביצוע פעולות התגמול הוקמה יחידה 
101, שהתמזגה בהמשך עם הצנחנים, 
אך גם כוחות צבא אחרים לקחו בהן חלק. 
בין פעולות התגמול הידועות היו פעולת 
קיביה, מבצע חץ שחור, מבצע אלקיים, 

מבצע לולב ופעולת סמוע.

 לוחמים מיחידה 101 נטמעים בגדוד 890 
 של חטיבת הצנחנים, לאחר פעולת התגמול
Wikipedia ,)1955 בכונתילה )28 באוקטובר

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2448

מתן תורה

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 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

בס"ד

חברותא



3 דקות

יחידה 101

  | מי אנחנו?

7 דקות

1  .
מאיר הר ציון.

2  .

המספר 101, שם היחידה בה לחם.
3  .

פטרה בירדן. אליה הלך מאיר הר ציון.
4  .

עיטור העוז אותו קיבל מאיר הר ציון.
5  .

המקום אותו בנה בבקעת הירדן לזכר  אחותו שושנה.

5727
ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת

ששת הימים

 5708
ה'תש"ח

 1948
 הקמת
המדינה

5778
ה'תשע"ח

2017 
 70 שנה
למדינה

70

5780
ה׳תש"פ

2019 
שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי

5260

1500
העת

החדשה

 5323
ה'רמ"ח

רבי יוסף 
קארו

 5657
ה'תר"ך

 1897
הרצל

 5699
ה'תרצ"ט

1939
שואה

 5707
ה'תש"ז

 1947
 מלחמת

העצמאות

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מי הדמות המצויירת כאן?  

מהו מסמל המספר המופיע על החגור?  
מהו המקום הרחוק הבנוי על צלע ההר ממול?  

מהו הסמל האדום לרגלי הלוחם?  
מהי אחוזת שושנה המופיעה בציור?  

1. היינו יחידת קומנדו ישראלית שמטרתה ביצוע פעולות תגמול.
2. המפקד שלנו היה אריק שרון.

3. נקראנו על שם יחידת גרילה שהקים אורד וינגייט.

4. הפעולה הידועה ביותר שלנו הייתה פעולת קיביה.

2
3
4
5

1



יש לי מושג | אדמו"ר !
המילה אדמו"ר היא ראשי תיבות של: "אדוננו 
מורנו ורבנו". התואר הזה החל עם תחילת תנועת 
החסידות לפני כ-250 שנה וניתן לאותם רבנים 
ומנהיגים רוחניים שעמדו בראש חסידות. 
האדמו"ר היה מנהיג ורועה רוחני וחברתי, עמד 
בראש חצר חסידית, ועל פיו יישק דבר בקרב 
חסידיו. במרבית המקרים לאחר הסתלקות 
האדמו"ר ירשו את תפקידו והמשיכו את דרכו 

בניו, חתניו ובני משפחתו.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
א. במה עוסק ַהֶּפֶרק ָהֲעִׂשיִרי ֶׁשל ַמֶּסֶכת 

חּוִּלין, ֶּפֶרק "ַהְּזרֹוַע ְוַהְּלָחַיִים"?

ב. האם גם הביצים של שרצים מטמאות 
כמו השרצים עצמם?

באילו ְׁשלֹוָׁשה אֹוָפִנים ִּתיָּתֵכן טּוְמַאת  ג.  
אֹוֶהל?

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 קכ"ט: טּוְמָאה ָנְגָעה ַּבֵחֶלב

ַּכֲאֶׁשר טּוְמָאה ָנְגָעה ַּבֵחֶלב, ָחׁשּוב ָלַדַעת ִאם ַהֵחֶלב ִנְטָמא אֹו ֹלא, ְוָלֵכן ָהַרב 
ָצִריְך ְלָבֵרר ִאם ַּבַעל ַהֵחֶלב ָחַׁשב ְּבִליּבֹו ָלֵתת אֹותֹו ְלנֹוְכִרי ַלֲאִכיָלה.

ְּבִעיָּקרֹון, ַהֵחֶלב ֵאינֹו ָראּוי ַלֲאִכיָלה ָּכל ָּכְך, ַרק ִמי ֶׁשֵאין לֹו ַמה ֶּלֱאכֹול אֹוֵכל 
ֶאת ַהֵחֶלב ִּבְׁשַעת ַהְּדַחק. ָלֵכן, ֶנֱאַמר ַּבָּבָרְיָתא ֶׁשַּבְּכָפִרים ֶׁשֵאין ָּבֶהם ֲאָנִׁשים 
ַרִּבים, ְוֹלא ָחֵסר אֹוֶכל, ֵחֶלב ֵאינֹו ְמַקֵּבל טּוְמָאה. ַהֲחָלִקים ַּבְּבֵהָמה ֶׁשְּמַקְּבִלים 
טּוְמָאה ֵהם ַרק ַהֲחָלִקים ֶׁשאֹוְכִלים אֹוָתם. אּוָלם ִאם ַהְּיהּוִדי ַּבַעל ַהְּבֵהָמה 
ָחַׁשב ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ָלֵתת ֶאת ַהֵחֶלב ְלנֹוְכִרי ֶׁשּיֹאְכֶלּנּו, ְּבָכְך הּוא ַמְכִׁשיר ֶאת 

ַהֵחֶלב ְלַקֵּבל טּוְמָאה, ְוִדינֹו ְּכאֹוֶכל.

ַדף ק"ל: ַמְּתנֹות ַהְּכהּוָּנה

ְבַדף ֶזה ַמְתִחיל ַהֶּפֶרק ָהֲעִׂשיִרי ֶׁשל ַמֶּסֶכת חּוִּלין, ֶּפֶרק "ַהְּזרֹוַע ְוַהְּלָחַיִים", 
ָהעֹוֵסק ְּבַמְּתנֹות ַהְּכהּוָּנה ֶׁשֵּיׁש ְלַהְפִריׁש ַלּכֲֹהִנים ִמָּכל ְּבֵהָמה ֶׁשִּנְׁשֶחֶטת.

ַחט ּוְמָצָאן ְּכֵׁשרֹות,  ִחיָטה ַהּשֹׁוֵחט ָּבַדק ֶאת ַהְּבֵהמֹות ֶׁשּׁשָ ְלַאַחר ְּפעּוַלת ַהּׁשְ
ְוהֹוִציא ֵמֶהן ֶאת ַהֲחָלִקים ֶׁשָּצִריְך ָלֵתת ַלּכֲֹהִנים ַמָּתָנה ְוִהִּניַח אֹוָתם ְּבַאְרָּגז 

ְמיּוָחד.

ְלרֹוַע ַהַּמָּזל, ָהַאְרָּגז ַהֶּזה ָנַפל ְלתֹוְך ֵאׁש ְּגדֹוָלה ֶׁשהּוְבֲעָרה ֶּבָחֵצר, וַהָּבָׂשר 
ִנְׂשַרף ַלֲחלּוִטין. ַהִאם ַהְבָעִלים ֶׁשל ַהָּבָׂשר ַחָּיב ְלַׁשֵּלם ַלּכֲֹהִנים? 

ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים ֶׁשהּוא ָּפטּור, ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ִמי ֶׁשִּיְתַּבע אֹותֹו. ָּכל ּכֵֹהן ֶׁשָּיבֹוא 
ְוֹיאַמר לֹו: ִהַּזְקָּת 
ֶאת ַהָּבָׂשר, ֹיאַמר 
לֹו ַּבַעל ַהָּבָׂשר: ִמי 
ָאַמר ֶׁשַאָּתה ָהִייָת 
ְמַקֵּבל אֹותֹו? ֲהֵרי 
ָיכֹול  ַהָּבָׂשר  ַּבַעל 
ָלֵתת אֹותֹו ְלֵאיֶזה 
ֹּכֵהן ֶׁשִּיְרֶצה, ָלֵכן 
ֵאין ֶאְפָׁשרּות ְלׁשּום 
ֶאת  ִלְתּבֹוַע  ֹּכֵהן 

ַּבַעל ַהָּבָׂשר.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

סדר קודשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין, דף קכ״ח - ק״ל

ַּדף קכ"ח: ֶנַגע ָצַרַעת ְּבָבִתים ְצמּוִדים

ֵאיְך ָּבנּו ְׁשֵני ָּבִּתים ְצמּוִדים ַעל ְיֵדי ִקיר ְמׁשּוָּתף? ָהיּו ּבֹוִנים ְׁשֵני ִקירֹות 
ְצמּוִדים ֶזה ָלֶזה, ּוְכָבִסיס ִלְׁשֵני ַהִּקירֹות, ִהִּניחּו ְּבַתְחִּתיָתם ֲאָבִנים ְּגדֹולֹות 
ֶׁשָהיּו ְּברֹוַחב ְׁשֵני ַהִּקירֹות, ְוָלֵכן ֶאת ָהֲאָבִנים ֶׁשַּבּשּׁוָרה ַהַּתְחּתֹוָנה ָראּו ִּבְׁשֵני 

ַהָּבִּתים, ָּכל ַּבִית ָרָאה ָקֶצה ַאֵחר ֶׁשל אֹוָתן ֲאָבִנים.

ִאם ִנְרָאה ֶנַגע ָצַרַעת ַּבַּבִית, ָצִריְך ְלהֹוִציא ֶאת ָהֶאֶבן ֶׁשָּבּה הֹוִפיַע ַהֶּנַגע. ָלֵכן, 
ִאם ַהֶּנַגע הֹוִפיַע ַעל ֶאֶבן ֵמַהּשּׁוָרה ָהִראׁשֹוָנה, ָצִריְך ְלהֹוִציא אֹוָתּה ֲאִפיּלּו 
ֵכן. ִאם ָחַזר ַהֶּנַגע ְוהֹוִפיַע, ַעָּתה ָצִריְך ִלְנּתֹוץ  ֶׁשֵחֶלק ִמֶּמָּנה ִנְמָצא ַּבַּבִית ֶׁשל ַהּׁשָ
ֶאת ָהֶאֶבן. ַהִאם ְּבִמְקֶרה ָּכֶזה ְמַנְּתִצים ֶאת ָּכל ָהֶאֶבן, ַּגם ֶאת ַהֵחֶלק ֶׁשְּבֵבית 
ֵכן? מַהְּפסּוִקים ֶׁשְּבָפָרַׁשת ְמצֹוָרע ּדֹוְרִׁשים ֶׁשֵאין ִלְנּתֹוץ ֶאָּלא ֶאת ַהֵחֶלק  ַהּשָׁ

ֵכן. ֶׁשַּבַּבִית ֶׁשּבֹו הֹוִפיַע ַהֶּנַגע, ְוֹלא ֶאת ַהֵחֶלק ֶׁשַּבַּבִית ַהּׁשָ

דבר תורה 
בפרשתנו מסופר על מחלת הצרעת ועל תהליך 
הריפוי של החולה בה. את האחריות על הטיפול 
והליווי של המצורע מטילה התורה דווקא על 

הכהן ולא על מומחה רפואי.

מדוע דווקא הכהן הוא זה שמטפל ומתנהל מול 
המצורע, ולא רופא המתמחה בריפוי מחלות? 

על כך מסבירים המפרשים, שמחלת הצרעת 
כלל לא הייתה מחלה טבעית-גופנית, אלא 
מחלה מיוחדת הנשלחת מן השמיים בשל פגמים 
פנימיים שבנפשו של האדם. סימני הצרעת על 
הגוף היו רק סימנים לעיקר המחלה שהתחוללה 
בעקבות חולי מוסרי ורוחני שבתוך האדם. על כן, 
האיש הנכון לטפל במחלה זו הוא דווקא איש 
הרוח - הכהן, ולא הרופא העוסק בריפוי מחלות 

גופניות-חיצוניות.


