
מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף ס': ְׁשֵּתי ְּבֵהמֹות ַיַחד

ֵּכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשָאָדם ַיְפִריׁש ְלַמֲעֵׂשר ְּבֵהָמה ְׁשֵּתי ְּבֵהמֹות ְּבַבת-ַאַחת?

ַרִּבי יֹוָחָנן אֹוֵמר ְּבַדף ֶזה ַּבַּתְלמּוד ֶׁשִּמי ֶׁשִהְכִניס ֶאת ְּבֵהמֹוָתיו ַלִּדיר ּוַבַהְתָחָלה 
ָיְצאּו ַיַחד ְׁשֵּתי ְּבֵהמֹות ִּבְמקֹום ְּבֵהָמה ַאַחת, ַיְמִׁשיְך ְלהֹוִציא ֶאת ַהְּבֵהמֹות ְׁשַּתִים 
ת  ְׁשַּתִים, ּוְׁשֵּתי ַהְּבֵהמֹות ֶׁשּיֹוְצאֹות ַּבּזּוג ָהֲעִׂשיִרי - ִּתְהֶייָנה ַיַחד ְקדֹוׁשֹות ִּבְקדּוּׁשַ

ַמֲעֵׂשר ְּבֵהָמה.
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ַּדף ס"א: ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ַמֲעֵׂשר ְּבֵהָמה ִלְבכֹור

ֵיׁש ִּדְמיֹון ֵּבין ִמְצַות ַמֲעֵׂשר ְּבֵהָמה ְלֵבין ִמְצַות ְּבכֹור ֶׁשל ְּבֵהָמה: ְׁשֵניֶהם נֹוֲהִגים ְּבָכל 
ָמקֹום ּוְבָכל ְזַמן, ַאְך ֵיׁש ֵּביֵניֶהם ֶהְבֵּדל ְיסֹוִדי: ְּבכֹור ַהְּבֵהָמה ִנְהֶיה ָקדֹוׁש ֵמֵאָליו ָּבֶרַגע 
ֶׁשהּוא נֹוָלד, ְוִאיּלּו ְּבֵהָמת ַמֲעֵׂשר ְּבֵהָמה ֵאיָנּה ִמְתַקֶּדֶׁשת ֶאָּלא ְלַאַחר ֶׁשַהְּבָעִלים 

ַמְפִריׁש אֹוָתּה ַלִּמְצָוה.

ְלִפיָכְך, ָּגְזרּו ֲחַז"ל, ֶׁשְּבָיֵמינּו, ְלַאַחר חּוְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֹלא ְיַקְּימּו ֶאת ִמְצַות ַמֲעֵׂשר 
ְּבֵהָמה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ְּבֵהמֹות ְקדֹוׁשֹות, ֶׁשֲהֵרי ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְקִריָבן ְוָיבֹואּו ִליֵדי 

ַתָּקָלה ִאם ִיְׁשַּתְּמׁשּו ָּבֶהן ְּבׁשֹוֵגג.

ַּדף ב': ַמֶּסֶכת ֲעָרִכין

ַמֶּסֶכת ֲעָרִכין ְמִכיָלה ִּתְׁשָעה ְּפָרִקים ּוְׁשלֹוִׁשים ּוְׁשלֹוָׁשה ַדִּפים, ֶׁשעֹוְסִקים ְּבִעְנָייֵני 
ֲעָרִכין, ֶהְקֵּדׁשֹות, ֲחָרמֹות ּוְמִכיַרת ְנָכִסים ִּבְזַמן ֶׁשַהּיֹוֵבל נֹוֵהג.

ָמה ֵהם ְּבֶעֶצם "ֲעָרִכין"?

ַהּתֹוָרה ְמָפֶרֶטת, ִּכי ָהאֹוֵמר: "ֵעֶרְך ְּפלֹוִני ָעַלי", אֹו "ֶעְרִּכי ָעַלי", ְיַׁשֵּלם ְלֶהְקֵּדׁש 
ים,  ים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֹוֶדׁש ִאם אֹותֹו ְּפלֹוִני הּוא ֶּבן ֶעְׂשִרים, ְוִאם הּוא ֶּבן ִׁשיּׁשִ ֲחִמיּׁשִ
ה ָעָׂשר ְׁשָקִלים ְּבֶׁשֶקל ַהּקֹוֶדׁש. ֶאת ַהֶּכֶסף ֵיׁש ְלָהִביא ְלִגְזַּבר ַהֶהְקֵּדׁש. ְיַׁשֵּלם ֲחִמיּׁשָ

ַּבִּמְׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה לֹוְמִדים: "ַהּכֹל ַמֲעִריִכין" - ְּבָכְך ָּבָאה ַהִּמְׁשָנה ְלַלֵּמד ִּכי ַּגם ָקָטן 
ְּבִגיל ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֶׁשֵּמִבין ַמה הּוא נֹוֵדר, ָיכֹול ְלִהְתַחֵּיב ַּבֲעָרִכין.

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות, ַּדף ג'

הסבר: הגמרא מפרשת את דברי המשנה, לפיהן 
יכול כל אדם לדרוש מאשתו לעבור לגור איתו 
בירושלים, אפילו ממקום יפה למקום גרוע, אבל 
אינו יכול לדרוש ממנה לצאת מירושלים, אפילו 

ממקום גרוע למקום יפה.

לאתויי – להביא
מישתעי – מדבר

"הכל מעלין לירושלים - לאתויי מאי? לאתויי 
מנוה היפה לנוה הרעה, ואין הכל מוציאין - 
לאתויי מאי? לאתויי מנוה הרעה לנוה היפה"

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת בכורות ַּדִּפים ס'-ס"א.  ַמֶּסֶכת ֲעָרִכין, ַּדִּפים ב'-ו'
שבת פרשת שלח י"ג- י"ט בסיוון )16-22 ליוני(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

ַמֶּסֶכת ֲעָרִכין 

מסיימים
מסכת בכורות

בשעה טובה ומתחילים
מסכת ערכין



4 דקות

7 דקות

מי 
אני

התקינה של בית הספר.ולהפרעה קשה להתנהלות ההתנהגות גורמת לנזקים בבית הספר, בחברים ובמורים. בכיתה, ברכוש, במשמעת גבול ופוגעת מאוד בלימודים ההתנהגות של דני עוברת כל מצד אחד:

מצד שני:

ההורים של דני עסוקים 

עכשיו בענייני בריאות, 

והם לא פנויים לטפל בו, 

ואולי זה לא הזמן הנכון 

להעניש אותו ולנהוג בו 

ביד קשה, למרות הנזקים 

שהוא גורם.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

התלמיד דני שלומד בכיתה ד', מפריע מאוד בכיתה בזמן האחרון, מתנהג 
באלימות, מתפרץ כלפי מורים ותלמידים, ופוגע ברכוש. צוות המורים, 
שסובל מכך מאוד, מתלבט כיצד לנהוג בו, מכיוון שאימא שלו חולה 

ואביו עסוק בלטפל בה.

אני אחד היישובים הראשונים שהוקמו במסגרת חומה ומגדל. א. 

אני המושב השיתופי הראשון שקם בארץ. ב. 

אני נמצא בבקעת ארבל, ליד הכינרת. ג. 

נקראתי על שם היישוב כפר חיטיא מתקופת התלמוד. כפר חיטיםד. 

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט

המרד הערבי הגדול, המכונה גם מאורעות 
תרצ"ו-תרצ"ט, היה מרד מאורגן שפרץ 
בארץ בשנת תרצ"ו. מטרות הערבים במרד 
היו למנוע הקמת מדינה יהודית, לפגוע 
בהתיישבות ולשכנע את הבריטים לקבל 
את דרישות הציבור הערבי. במהלך המרד 
תקפו הערבים יישובים יהודים, מוסדות 
בריטים ונציגי שלטון, ובנוסף לכך הכריזו 
על שביתה כללית כדי לפגוע במשק. 
למעלה מ-400 יהודים נרצחו במאורעות, 
ומספר יישובים קטנים נחרבו או ננטשו. 
המרד לא השיג את מטרותיו, ובסופו של 
דבר גרם יותר נזק לערבים מאשר ליישוב 

היהודי, שהמשיך לגדול ולהתחזק.

אוטובוס יהודי המכוסה במגנים נגד זריקת רימונים 
Wikipedia ,30-ואבנים בשנות ה
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3 דקות

יישובי חומה ומגדל

  | מי אנחנו?

7 דקות

1  .
יישוב חומה ומגדל.

2  .

היישוב הראשון של חומה ומגדל היה 
ניר דוד והוא הוקם ב -1936 תרצ"ו.

3  .

מכיוון שהאנגלים לא הרשו להקים 

יישובים חדשים, ואת אלו שהיו להם 
חומה ומגדל הם כבר לא הרסו.
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תקופת הראשונים
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1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

איזה סוג של יישוב מצויר כאן ?  

באיזה שנה הוקם היישוב הזה    
וכמה עוד יישובים כמוהו הוקמו ?

מדוע היה צורך להקים את היישובים דווקא בצורה הזו ?  

אנחנו 52 יישובים בארץ ישראל. א. 

הקימו אותנו בין השנים תרצ"ז-תרצ"ט. ב. 

ההקמה שלנו נעשתה במהירות, בן לילה, באמצעות חומרים שהוכנו מראש. ג. 

מטרתנו הייתה לקבוע עובדות בשטח ולהרחיב את גבולות המדינה היהודית העתידית. ד. 
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בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

ַמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין "ֶנֶדר ָּדִמים" ְלֵבין "ֶנֶדר ֵעֶרְך"? א. 
ַמּדּוַע ַהָּבָרְיָתא ְצִריָכה ְלַלֵּמד שַהֹּכל ַחָּיִבים  ב. 
ְּבִמְקָרא ְמִגָּלה, ֹּכֲהִנים, ְלִוִּיים ְוִיְׂשְרֵאִלים"?

ַמה ַהִחיּדּוׁש ַּבָּבָרְיָתא ָּבּה ֶנֱאָמר: "ַהֹּכל ַחָּיִבים  ג. 
ִּבְתִפיִּלין, ֹּכֲהִנים, ְלִוִּיים ְוִיְׂשְרֵאִלים"?

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 ה': "ֶנֶדר ָּדִמים"  ְו"ֶנֶדר ֵעֶרְך" 

ַמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין "ֶנֶדר ָּדִמים" ְלֵבין "ֶנֶדר ֵעֶרְך"? ֶנֶדר ָּדִמים הּוא ָאָדם ַהּנֹוֵדר 
ֵכן  ָלֵתת ְלֶהְקֵּדׁש ֶּכֶסף ְּבׁשִֹוי ָאָדם ְמסּוָּים. ְּכגֹון, ָהאֹוֵמר: "ֲהֵרי ָעַלי ְּדֵמי ַהּׁשָ
ֵכן. ֵאיְך יֹוְדִעים ַּכָּמה  ַרִּבי ַאְבָרָהם", ָצִריְך ָלֵתת ְלֶהְקֵּדׁש ֶאת ֶעְרּכֹו ֶׁשל ַהּׁשָ
ְויֹו, ִאם ָהָיה ִנְמָּכר  ֵכן? ֵּבית ִּדין ֶׁשל ֲעָׂשָרה ַדָּיִנים ּבֹוְדִקים ַמה ּׁשָ ָׁשֶוה ַהּׁשָ
ְלֶעֶבד ַּכָּמה ָהיּו ְמַׁשְּלִמים ָעָליו. ֶנֶדר ֵעֶרְך הּוא ְּכֶׁשָאָדם נֹוֵדר: "ֵעֶרְך ְּפלֹוִני 
ָעַלי". ְּבִמְקֶרה ֶזה ָעָליו ְלַׁשֵּלם ְּכִפי ַהְּמִחיר ֶׁשָּקצּוב ַּבּתֹוָרה ְּבָפָרַׁשת ְּבַהר, 
ְוֵאין ֶזה ְמַׁשֶּנה ִאם ָהָאָדם ַההּוא ָּבִריא אֹו חֹוֶלה, ַהּתֹוָרה קֹוֶצֶבת ְסכּום 

ֶׁשֵּיׁש ָלֵתת ְלִפי ִּגילֹו ֶׁשל ָהָאָדם ַהֶּנֱעָרְך.

ַּדף ו': ֶּכֶסף ְלֶהְקֵּדׁש ֶּבֶדק ַהַּבִית

ַהִאם ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ְּתרּומֹות ִמָּנְכִרים ְלֶהְקֵּדׁש ֶּבֶדק ַהַּבִית? )ֶהְקֵּדׁש ֶּבֶדק 
ַהַּבִית הּוא ֶּכֶסף ֶׁשּבֹו ְמַמְּמִנים ֶאת ַּתְחזּוַקת ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש(. ְּבָבָרְיָתא 
ַאַחת ֶנֱאָמר ֶׁשְּמַקְּבִלים ִמּנֹוְכִרים ֶהְקֵּדׁש ְלֶבֶדק ַהַּבִית, ְוִאיּלּו ְּבָבָרְיָתא ַאֶחֶרת 
ֶנֱאָמר ֶׁשֵאין ְמַקְּבִלים. ִהְסִּביר ַרִּבי יֹוָחָנן: ִּבְתִחיַּלת ְּבִנַּית ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
ִנָּיה. ּוַמּדּוַע ֹלא  ֹלא ִקיְּבלּו ְנָדבֹות ֵמַהּנֹוְכִרים, ּוְלָכְך ִהְתַּכּוְָנה ַהָּבָרְיָתא ַהּׁשְ
ִקיְּבלּו? ִמְּפֵני ֶׁשֵהם ָחְׁשׁשּו ֶׁשאֹוָתם נֹוְכִרים ֵאיָנם ִמְתַּכּוְִנים ִלְתרֹום ֶּכֶסף 
ְּכֵדי ַלֲעזֹור ַלְּיהּוִדים ּוְכֵדי ִלְזּכֹות ַּבִּמְצָוה, ֶאָּלא ָּכל ַמְטָרָתם ְלִהְתָקֵרב 
ַלְּיהּוִדים, ְוָכְך ֵהם ְיַיֲעצּו ִליהּוִדים ֵעצֹות ֶׁשְּיַעְּכבּו ֶאת ְּבִנַּית ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, 
ִּכי ֵהם ֹלא ָרצּו ִּבְבִנָּיתֹו. ֲאָבל ְלַאַחר ֶׁשִהְסַּתְּיָמה ַהְּבִנָּיה ֶאְפָׁשר ָלַקַחת ֵמֶהם 

ְּתרּוָמה ְלֶהְקֵּדׁש ֶּבֶדק ַהַּבִית, ּוְבָכְך עֹוֶסֶקת ַהָּבָרְיָתא ָהִראׁשֹוָנה.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

סדר קדשים | ַמֶסֶּכת ֲעָרִכין, ַדִּּפים ג'-ו'

ַּדף ד': ְמִגיַּלת ֶאְסֵּתר ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש

ָנה ַמְקִריִבים קֹוְרַּבן ָּתִמיד ַּבּבֹוֶקר ּוָבֶעֶרב. ָהָיה יֹום ֶאָחד  ְּבָכל ְימֹות ַהּׁשָ
ָנה ֶׁשּבֹו ֶיְׁשָנּה הֹוָרָאה ֶׁשֵּיׁש ְלַאֵחר ֶאת ַהְקָרַבת קֹוְרַּבן ַהָּתִמיד ִמְּפֵני  ַּבּׁשָ
ִמְצָוה ַאֶחֶרת, ֶׁשִהיא ִמְצָוה ִמְּדַרָּבָנן. ַּבָּבָרְיָתא ֶנֱאַמר ְלַגֵּבי ְקִריַאת ְמִגיַּלת 
ֶאְסֵּתר ְּבפּוִרים: "ַהּכֹל ַחָּיִבים ְּבִמְקָרא ְמִגיָּלה, ּכֲֹהִנים, ְלִוִּיים ְוִיְׂשְרֵאִלים". 
ַמּדּוַע ַהָּבָרְיָתא ְצִריָכה ְלַלֵּמד זֹאת? ַהַּתְלמּוד ַמְסִּביר ִּכי ַהָּבָרְיָתא ָּבָאה 
ְלַלֵּמד ֶׁשִאם ֵאַרע ֶׁשִהִּגיַע ְזַמן ְקִריַאת ַהְּמִגיָּלה ְוהּוא ְּבִדּיּוק ַּבְּזַמן ֶׁשּבֹו 
ָרצּו ְלַהְקִריב ֶאת קֹוְרַּבן ַהָּתִמיד, ֵיׁש ְלַהְמִּתין ִעם ַהְקָרַבת קֹוְרַּבן ַהָּתִמיד 
ְוָלֶלֶכת ִלְׁשמֹוַע ְקִריַאת ְמִגיָּלה. ַהּכֲֹהִנים ַהַּמְקִריִבים, ַהְּלִוִּיים ָהעֹוְמִדים 
ַעל ַהּדּוָכן לֹוַמר ִׁשיָרה ְּבֵעת ַהְקָרַבת קֹוְרָּבן, ְוַהִיְׂשְרֵאִלים ֶׁשָּבִאים ַלַּמֲעָמד 
ְּכֵדי ְלִהְתַּפֵּלל - ַהּכֹל ַחָּיִבים ַלֲעזֹוב ֶאת ְמקֹוָמם ִלְׁשִמיַעת ְקִריַאת ַהְּמִגיָּלה.

ַּדף ג': ַהֹּכל ַחָּיִבים ִּבְתִפיִּלין

ַהְּגָמָרא ְמִביָאה ָּבָרְיָתא ָּבּה ֶנֱאָמר: "ַהּכֹל ַחָּיִבים ִּבְתִפִּלין, ּכֲֹהִנים, ְלִוִּיים 
ְוִיְׂשְרֵאִלים".  ַהִחיּדּוׁש הּוא ְלַגֵּבי ּכֲֹהִנים. ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֹלא ָיְכלּו ַהּכֲֹהִנים 
ִלְלּבֹוׁש ְּתִפיִּלין ֶׁשל ָיד, ִמְּפֵני ֶׁשַהְכּתֹוֶנת ֶׁשֵהם ָלְבׁשּו ָהְיָתה ְצִריָכה ִלְהיֹות 
ְצמּוָדה ַלָּבָׂשר, ְוִאם ִיְלְּבׁשּו ְּתִפיִּלין ַיְחְּצצּו ַהְּתִפיִּלין ֵּבין ַהָּבָׂשר ְלֵבין ַהְכּתֹוֶנת. 
ָהִיינּו חֹוְׁשִבים: ִאם ָּכְך, ַּגם ְּתִפיִּלין ֶׁשל רֹאׁש ֹלא ִיְלְּבׁשּו, ִּכי ֵאיָנם לֹוְבִׁשים 
ְּתִפיִּלין ֶׁשל ָיד, ָלֵכן ִנְזְקָקה ַהָּבָרְיָתא ְלַלֵּמד: "ַהּכֹל ַחָּיִבים ִּבְתִפיִּלין", ַּגם 
ּכֲֹהִנים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ֶׁשֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְלּבֹוׁש ְּתִפיִּלין ֶׁשל ָיד - ַחָּיִבים ִלְלּבֹוׁש 
ְּתִפיִּלין ֶׁשל רֹאׁש. ְלַגֵּבי ַהִמְצֶנֶפת ֶׁשַעל רֹאׁש הּכֲֹהִנים, ֶׁשַגם ִהיא ְצִריָכה 
ִלְהיֹות ַעל ָהרֹאׁש ְּבִלי ֲחִציָצה, ַמְסִּביָרה ַהְּגָמָרא, ֶׁשַהִּמְצֶנֶפת ֹלא ִּכיְּסָתה 
ֶאת ָּכל ָהרֹאׁש ְוָלֵכן ָהָיה ָמקֹום ַעל ָהרֹאׁש ַּגם ַלֲהָנַחת ְּתִפיִּלין ֶׁשל רֹאׁש.

דבר תורה 
תחילת פרשת שלח עוסקת בדיבה הרעה שהוציאו 

עשרת המרגלים על ארץ ישראל.

מה הוביל לחטאם של המרגלים? מדוע הם כה חששו 
מהכניסה לארץ ישראל?

כשמתארים המרגלים את מה שהם ראו בארץ ישראל, 
הם אומרים: "ושם ראינו את הנפילים בני הענק... ונהי 

בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם". 

תחילת הבעיה היא דווקא בחוסר האמונה של המרגלים 
בעצמם. אדם או קבוצה הממעטים ומחסירים בגודל 
הבנת הערך העצמי שלהם ורואים את עצמם כקטנים: 
"כחגבים" - גם נראים ונתפסים כך על ידי אלו הבאים 
כנגדם. לכן, דווקא יהושע וכלב, שידעו את גדולת 
ערכם של עם ישראל והאמינו בצדקת דרכם ובכוחם 
- הם אלו שלא חששו מאותם בני ענק ואמרו: "עלה 

נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה".

???שאלות השבוע

בשביל הסנהדרין  

רבי יוסי הגלילי

רבי יוסי הגלילי היה תנא בדור השלישי של התנאים. 
הוא גדל בגליל ועבר ליבנה, שם נחשב לאחד החכמים 
החריפים ביותר, עד שכבר ביום שהגיע לשם התווכח 
עם רבי עקיבא ורבי טרפון וניצח אותם בהלכה. 
למרות המחלוקות הרבות שלו עם רבי עקיבא כיבדו 
השניים מאוד זה את זה. בנוסף לחוכמתו היה ידוע 
כצדיק וחסיד, פרנס אפילו עניים שציערו אותו בעבר, 
והיה מסוגל להביא להורדת גשמים בתפילתו. בין 
פסיקותיו המפורסמות הוא הכלל "העוסק במצווה 

פטור מן המצווה".


