
בהצלחה לכל
אלפי ההורים והילדים 
המשתתפים השבוע 

בשלב הראשון של החידון 
העולמי של התלמוד 
הישראלי בארץ ובחו"ל

מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף נ"ג: ֵּפרֹות ֶׁשהּוְקְּדׁשּו ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש

ָמה ִּדיָנם ֶׁשל ֵּפרֹות ֶׁשהּוְקְּדׁשּו ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש 
עֹוד ִלְפֵני ֶׁשֶּנֱחַרב? ָמה ָצִריְך ְוִניָּתן ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם 
ְלַאַחר ַהחּוְרָּבן ְּכֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּכָבר ֹלא ַקָּים?

ֶּנֱחָרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש  ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֶׁשַעְכָׁשו ִמּׁשֶ
ֵאין ַמה ַּלֲעׂשֹות ַּבֵּפרֹות ַהָּללּו, ְוַהֲהָלָכה קֹוַבַעת 
ֶׁשַעל ַהֵּפרֹות ַהָּללּו ְלֵהָרֵקב ִּכי ָאסּור ְלִאיׁש 

ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם.
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ַּדף נ"ד: ַמֲעֵׂשר ְּבֵהָמה

ְּכֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים ָהיו ְצִריִכים ְלַהְפִריׁש 
ַמֲעֵׂשר ְּבֵהָמה  ֵמָהֲעָדִרים. ָּכל ֵעֶדר ֶׁשּנֹוְלדּו ּבֹו 
ֲעָׂשָרה ְוָלדֹות, ֲעֶׂשֶרת ַהּוְָלדֹות ַחָּיִבים ְּבַמֲעֵׂשר 
ְּבֵהָמה. ַאְך ִאם ֵיׁש ְלָאָדם ְׁשֵני ֲעָדִרים ִנְפָרִדים, 
ּוְבָכל ֶאָחד ֵמֶהם נֹוְלדּו ִּתְׁשָעה ְוָלדֹות - הּוא 

ָּפטּור ִמַּמֲעֵׂשר ְּבֵהָמה.

ְלִפי ַמה ּקֹוְבִעים ַמה הּוא ֵעֶדר ֶאָחד ּוַמה ֵהם 
ְׁשֵני ֲעָדִרים? ַהִּמְׁשָנה ְּבַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות קֹוַבַעת 

ֶׁשִאם ֵיׁש ֶמְרָחק ֶׁשל ְׁשלֹוִׁשים ּוְׁשַנִים ִמיל ֵּבין ָהֲעָדִרים, ֵהם ֶנְחָׁשִבים ְׁשֵני ֲעָדִרים, 
לֹוִׁשים ּוְׁשַנִים ִמיל, ֵהם ֶנְחָׁשִבים ֵעֶדר ֶאָחד. ַאְך ִאם ַהֶּמְרָחק ֵּביֵניֶהם ָּפחֹות ִמּׁשְ

ַּדף נ"ה: ַהּיֹוְרִׁשים ּוִמְצַות ַמֲעֵׂשר ְּבֵהָמה

ְבָעה" ַעל ֲאִביֶהם ַהָּמנֹוַח ֶׁשָהַלְך ְלעֹוָלמֹו ָזֵקן ּוְׂשַבע ָיִמים.  ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ָקמּו ֵמַה"ּׁשִ
ֵאָלה  ָהַאִחים ִהִּביטּו ַּבַחּוָה ַהַחְקָלִאית ַהְּגדֹוָלה ֶׁשהֹוִריׁש ָלֶהם ֲאִביֶהם, ְוִהְתַלְּבטּו ַּבּׁשְ

ַהִאם ֵהם ַחָּיִבים אֹו ְּפטּוִרים ִמִּמְצַות ַמֲעֵׂשר ְּבֵהָמה?

ָנה ַהּזֹו ֵהם ִיְהיּו ְּפטּוִרים ִמִּמְצַות ַמֲעֵׂשר ְּבֵהָמה. ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֶׁשַּבּׁשָ

ר אֹוָתם, ֶאָּלא ַרק ִמי ֶׁשַהּוְָלדֹות  - ַמּדּוַע? ִמְּפֵני ֶׁשִּמי ֶׁשָּקָנה ְוָלדֹות ֵאינֹו ָצִריְך ְלַעּׂשֵ
ר אֹוָתם. ָהַאִחים ַהּיֹוְרִׁשים ֶנְחָׁשִבים ְּכִמי ֶׁשָּקנו ֶאת ַהּוְָלדֹות,  נֹוְלדּו ֶאְצלֹו ָצִריְך ְלַעּׂשֵ
ֶׁשֲהֵרי ֵהם נֹוְלדּו ְּכֶׁשָהֵעֶדר ָהָיה ְּבַבֲעלּותֹו ֶׁשל ֲאִביֶהם,  ְוַרק ַאַחר ָּכְך ֵהם ָיְרׁשּו אֹוָתם.

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות, ַּדף נ"ה

הסבר: רבי מאיר אומר שאדם שיש לו עדרי 
בהמות משני צדי הירדן, אין הם מצטרפים יחד 
כדי שיפריש מהם מעשר בהמה. על כך אמר רבי 
אמי, שאם יש גשר מעל הירדן באותו מקום, אותם 

עדרים מצטרפים.

מיקרבן – קרובות
כלבא דרועה – כלבו של הרועה

"רבי מאיר אומר: הירדן מפסיק למעשר בהמה. 
אמר רבי אמי: לא שנו אלא שאין שם גשר, אבל 

יש שם גשר - גשר מצרפן" 

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת בכורות ַּדף נ"ג- נ"ט
שבת פרשת בהעלותך | ו'-י"ב בסיוון )9-15 ליוני(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

7 דקות

מי 
אני

למעלה. הכיסא גלגלים קומה אחת לו אנשים שיסחבו אותו עם את הכינוס, או לחלופין לארגן בקומה ה-15 משם יוכל לראות אדם מסך גדול בחדר אחר אחד. הוא מוכן לארגן לאותו לשנות את האולם בגלל אדם טוען עו"ד כהן שהוא לא צריך מצד אחד:

מצד שני:

אומרים לו חלק מחבריו שזה 

לא ראוי בכלל מלכתחילה 

לארגן כינוס בקומה כזו שלא 

כולם יכולים להגיע אליה, 

והפתרון שהוא מציע – מסך 

בחדר אחר או סחיבה הם 

פתרונות לא מכובדים דיים.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

עו"ד כהן מארגן כנס גדול של עורכי דין באולם גדול ומכובד שהזמין 
מראש ושנמצא בקומה ה-16 של הבניין.

הבעיה היא שהמעלית בבניין מגיעה רק עד הקומה ה-15 ואחד מעורכי 
הדין המוזמנים מתנייע רק בכיסא גלגלים ולא יוכל לעלות ולהגיע לקומה 

ה-16 ולהשתתף בכינוס החשוב.

הייתי חבר באצ"ל, ואחד מעולי הגרדום. א. 

במהלך התקפה על תחנת הרכבת בירושלים נפצעתי קשה. ב. 

נפלתי בידי הבריטים, שדנו אותי למוות. ג. 

נהרגתי יחד עם משה ברזני בתא הכלא שלנו. מאיר פיינשטייןד. 

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
אסירי המחתרות

חברי  לוחמים  היו  המחתרות  אסירי 
בידי  שנפלו  ולח"י  אצ"ל  המחתרות 
השלטונות הבריטים בארץ ונעצרו. חלקם 
הוחזקו בבתי כלא בארץ, ואחרים הוגלו 
ובאפריקה.  בקפריסין  מעצר  למחנות 
מספר פעמים הצליחו קבוצות של אסירים 
לברוח, באמצעות פעולות של חבריהם 
מבחוץ והתקפות על הכלא, כמו בכלא 
עכו ובעתלית, או על ידי חפירת מנהרות 
שדרכן נמלטו, כמו בלטרון ובבית הסוהר 
המרכזי בירושלים. שנים עשר מתוך אסירי 
המחתרות נידונו למוות והוצאו להורג בידי 
הבריטים, או שלחו יד בנפשם כדי להימנע 
מתלייה, והם מכונים עולי הגרדום או הרוגי 

מלכות.

מנהרת הבריחה במוזיאון אסירי המחתרות - 
Wikipedia ,ירושלים, תמר הירדני
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3 דקות

משה ברזני

  | מי אני?

7 דקות

1 .

משה ברזני ומאיר פיינשטיין. בכלא  האנגלי בירושלים.
2 .

לאצ"ל וללח"י.
3 .

השניים בוחרים לשים קץ לחייהם כדי 
שאנגלים לא יוציאו אותם להורג.

4 .

ב' באייר תש"ז. 21.4.47

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 האנשים בציור והיכן הם נמצאים?  

לאיזה ארגונים הם היו שייכים?  

מה האירוע המצויר כאן?  

באיזה תאריך התרחש האירוע?  

הייתי חבר בלח"י, ואחד מעולי הגרדום. א. 
השתתפתי בפיצוץ הרכבת ליד כפר מלחה. ב. 

הבריטים תפסו אותי כשרימון ברשותי, ודנו אותי למוות. ג. 
נהרגתי יחד עם מאיר פיינשטיין. ד. 
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בשביל הסנהדרין  

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
כיצד יקיים אדם מצוות מעשר בהמה כאשר  א. 

נולדו לו באותה שנה 83 עגלים?
מהם שלושת הזמנים בשנה לעריכת מעשר  ב. 

בהמה?
האם יורשים של בהמות חייבים או פטורים  ג. 

ממצוות מעשר בהמה?

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 בשעות 
talmudhagrala@medison.co.il :הצהריים למייל

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

התלמוד הישראלי. *בפיקוח רואה חשבון

ַּדף נ"ח: ְזַמן ִמְצַות ַמֲעֵׂשר ְּבֵהָמה

ֲחַז"ל ָקְבעּו ְׁשלֹוָׁשה ְזַמִּנים ְּבָׁשָנה ַלֲעִריַכת ַמֲעֵׂשר ְּבֵהָמה:

ה ָעָׂשר יֹום ִלְפֵני ַחג ַהֶּפַסח. א. ֲחִמיּׁשָ
בּועֹות. ה ָעָׂשר יֹום ִלְפֵני ַחג ַהּׁשָ ב. ֲחִמיּׁשָ

ה ָעָׂשר יֹום ִלְפֵני ַחג ַהּסּוּכֹות. ג. ֲחִמיּׁשָ
ר ֶאת ֶעְדרֹו ְלַאַחר ֶׁשָעַבר ַאַחד ַהְּזַמִּנים ַהָּללּו, ָאסּור לֹו  ִמי ֶׁשֹּלא ִעיּׂשֵ

ִלְמּכֹור אֹו ִלְׁשחֹוט ַאף ְּבֵהָמה ֵמֵעְדרֹו ַעד ֶׁשְּיַעֵׂשר.
ַמּדּוַע ֵהם ָקְבעּו ְזַמִּנים ֵאּלּו? ִמְּפֵני ֶׁשָהיּו ֶׁשֶהְחִמירּו ַעל ַעְצָמם ֶׁשֹּלא 
ִלְמּכֹור ְּבֵהמֹות ֵמָהֵעֶדר ַעד ֶׁשֵהם ְיַקְּימּו ִמְצַות ַמֲעֵׂשר ְּבֵהָמה, ּוְכֵדי ֶׁשִּיְהיּו 
ַמְסִּפיק ְּבֵהמֹות ְלעֹוֵלי ָהְרָגִלים ֶׁשָעלּו ִלירּוָׁשַלִים ְּכֵדי ְלַהְקִריב קֹוְרָּבנֹות 
ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ִּתיְּקנּו ֶׁשְּזַמֵּני ַהְפָרַׁשת ַמֲעֵׂשר ְּבֵהָמה ִיְהיּו ִלְפֵני ֶׁשעֹוִלים 

ָלֶרֶגל, ְוָכְך ָּכל ַּבֲעֵלי ָהֲעָדִרים יּוְכלּו ִלְמּכֹור ְּבֵהמֹות ְלעֹוֵלי ָהְרָגִלים.

ַּדף נ"ט: ְׁשמֹוִנים ּוְׁשלֹוָׁשה ֲעָגִלים

ְׁשמֹוִנים ּוְׁשלֹוָׁשה ֲעָגִלים נֹוְלדּו 
ְלַבַעל ָהֶרֶפת ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה. הּוא 
ִהְכִניס אֹוָתם ְלֶרֶפת ַּבֲעַלת ֶּפַתח 
ְּכֶׁשְּבָידֹו  ַּבֶּפַתח  ְוֶנֱעַמד  ֶאָחד 
ִמְבֶרֶׁשת ֶצַבע ָאדֹום, ְוַעל ָּכל ֵעֶגל 
ֲעִׂשיִרי הּוא ָעָׂשה ִסיָמן ָאדֹום, 
ְּכֵדי ֶׁשֵּיְדעּו ֶׁשהּוא ַמֲעֵׂשר ְּבֵהָמה.

- ַמה הּוא ַיֲעֶׂשה ִעם ְׁשלֹוֶׁשת 
מֹוִנים, ָסַגר ַּבַעל ָהֶרֶפת ֶאת  ָהֲעָגִלים ָהַאֲחרֹוִנים? ַּכֲאֶׁשר ָיָצא ָהֵעֶגל ַהּׁשְ
ַהֶּדֶלת ְוֶהֱעִביר ֶאת ְׁשלֹוֶׁשת ָהֲעָגִלים ַהּנֹוָתִרים ְלָמקֹום ָׁשמּור. ֵמַאַחר ֶׁשֵהם 
ַרק ְׁשלֹוָׁשה ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְפִריׁש ֵמֶהם ֲעִׂשיִרי, ָעַליו ִלְׁשמֹור אֹוָתם ּוְלָצֵרף 

אֹוָתם ִלְוָלדֹות ֲאֵחִרים ְוָאז לַקֵּים ָּבֶהם ִמְצַות ַמֲעֵׂשר ְּבֵהָמה.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

סדר קודשים | ַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות דף נ״ו - נ״ט

ַּדף נ"ז: עֹור ַהְּבֵהָמה 

ֵעֶגל ֶׁשּנֹוַלד ָיתֹום, ְּכֶׁשִאּמֹו ְּכָבר ָהְיָתה ֵמָתה - ָּפטּור ִמִּמְצַות ַמֲעֵׂשר ְּבֵהָמה. 
ָּכְך לֹוְמִדים ַּבִּמְׁשָנה ְּבַדף ֶזה, ְוִהיא מֹוִסיָפה, ֶׁשַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע חֹוֵלק ְואֹוֵמר: 
ָּכל עֹוד ֶׁשָהעֹור ֶׁשל ָהִאיָּמא ַקָּים, ֵאין הּוא ֶנְחָׁשב ָיתֹום. ְלַדְעּתֹו ֶׁשל ַרִּבי 
ְיהֹוֻׁשַע ֵּמַאַחר ֶׁשָהעֹור ֶׁשל ָהִאיָּמא הּוא ֶזה ֶׁשְּמַחֶּיה ֶאת ַהּוָָלד, ֲהֵרי ֶזה 
ֶנְחָׁשב ֶׁשָהִאיָּמא עֹוד ֹלא ֵמָתה ִּכי ִהיא ְמַסַּיַעת ִלְבָנּה ִלְחיֹות, ְוָלֵכן ַהּוָָלד 

ַהֶּזה ַחָּיב ְּבַמֲעֵׂשר ְּבֵהָמה.

ַּדף נ"ו: ְוָלדֹות ְוַמֲעֵׂשר ְּבֵהָמה

ַהּקֹוֶנה ְוָלדֹות ָּפטּור ִמִּמְצַות ַמֲעֵׂשר ְּבֵהָמה אּוָלם ַרב ַאִסי ָאַמר ְּבֵׁשם ַרִּבי 
יֹוָחָנן אֹוֵמר ַּבַּתְלמּוד ֶׁשִּמי ֶׁשָּקָנה ֶעֶׂשר ְּבֵהמֹות ְמעּוָּברֹות, ַאֲחֵרי ֶׁשֵהן 

ֵּתֵלְדָנה ֶאת ַהּוְָלדֹות הּוא ַחָּיב ְלַהְפִריׁש ֵמֶהם ַמֲעֵׂשר ְּבֵהָמה.

ר  ַהֶהְסֵּבר ְלָכְך הּוא ֶׁשַרק ְוָלדֹות ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשֵהם ִנְקנּו ְּכָבר ָהָיה ֶאְפָׁשר ְלַעּׂשֵ
אֹוָתם, ְּפטּוִרים ִמַּמֲעֵׂשר. ַאְך ָּכאן ְמדּוָּבר ַעל ֶעֶׂשר ְּבֵהמֹות ְמעּוָּברֹות, 
ַהּוְָלדֹות ֲעַדִין ֹלא נֹוְלדּו ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְפִריׁש ֵמֶהם ַמֲעֵׂשר. ִמְקֶרה ָּכֶזה 

ֶׁשל ְקִנַּית ְוָלדֹות ֹלא ָּפְטָרה ַהּתֹוָרה ִמַּמֲעֵׂשר ְּבֵהָמה.

דבר תורה 
בפרשתנו מסופר על הציווי המיוחד של "פסח שני" 
- שהוא הזדמנות נוספת לקיים את חג הפסח במועד 

אחר, למי שהיה אנוס ולא יכול היה לקיימו בזמנו. 
מדוע זכה דווקא חג הפסח להזדמנות שנייה, בשונה 

מחגים אחרים, שלא זכו?
חג הפסח, כמו מצוות רבות, דורש מהאדם הרבה עבודה 
והכנה. כשמגיעה לאדם הזדמנות "להיפטר ממנו" 
ולא לקיימו, יכולה להיכנס בלב האדם שמחה פנימית 
על כך שהפעם הוא הצליח "להתחמק" ולהיפטר 

מההשקעה הרבה.
בני ישראל ראו את הדברים בצורה הפוכה, ולמרות 
שהם היו אנוסים ופטורים ממצוות הפסח, הם ניגשו 
אל משה ואמרו: "למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן 
ה'". הקב"ה כל כך שמח לראות את בניו חפצים בקיום 
המצווה, למרות שאינם חייבים בה, ועל כן חידש 
וציווה דווקא אז את האפשרות לקיים את חג הפסח 

במועד אחר: "פסח שני".

שיחין
שיחין הייתה עיירה יהודית בגליל התחתון בתקופת 
בית שני והמשנה. היא ישבה סמוך לציפורי, והייתה 
מקום מושבה של משמרת הכהונה ישבאב. שיחין 
מוזכרת פעמים רבות בספרות חז"ל, שמציינים את 
תעשיית כלי החרס הידועה שפעלה במקום ואת 
היבולים המשובחים. במקורות מאוחרים יותר היא 
מוזכרת לצד עיירות אחרות בגליל שחרבו, כאשר 
סיבת החורבן המיוחסת לה היא עיסוקם של התושבים 
בכשפים. בחפירות ארכיאולוגיות נמצאו במקום שרידי 

בית כנסת עתיק ותעשיית קדרות מפותחת. 


