
סדר קדשים
מסכת זבחים ע"ט- פ"ה

פרשת פנחס
י"ח- כ"ד בתמוז )1-7 ליולי(

מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף ע"ט: ָקְרַּבן ֶּפַסח, ַמָּצה ּוָמרֹור 

ג ִנְלַמד  ישנו מושג הלכתי הנקרא: "ֵאין ִמְצוֹות ְמַבְּטלֹות זֹו ֶאת זֹו". ַהֻּמּׂשָ
ֵמַהְנָהָגתֹו ֶׁשל ִהֵּלל ַהָּזֵקן. ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ָהָיה ִהֵּלל ַהָּזֵקן ּכֹוֵרְך ַיַחד ַמָּצה, ְּבַׂשר 

ָקְרַּבן ֶּפַסח ּוָמרֹור ְואֹוֵכל אֹוָתם ַיַחד.

ַהִחּדּוׁש ַּבָּדָבר: ֵיׁש ָּכאן ָׁשֹלׁש ִמְצוֹות: א. ֲאִכיַלת ַמָּצה. ב. ֲאִכיַלת ָקְרַּבן ֶּפַסח. ג. 
ֲאִכיַלת ָמרֹור, ּוִמְצָוה ַאַחת ֵאיָנּה ְמַבֶּטֶלת ֶאת ַהִּמְצוֹות ָהֲאֵחרֹות, ֲאִפּלּו ֶׁשָאַכל 

אֹוָתם ַיַחד ְוֹלא ָאַכל ָּכל ֶאָחד ְלַבד.
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ַּדף פ': ֵמי ַחָּטאת

ְקבּוָצה ֶׁשל ְטֵמֵאי-ֵמת ֶׁשְּכָבר 
ָעְברּו ַּתֲהִליְך ָטֳהָרה ֶׁשל ִׁשְבָעה 
ַלֹּכֵהן  ְוִהְמִּתינּו  ָעְמדּו  ָיִמים, 
ֶׁשָּיבֹוא ִעם ֵמי ַחָּטאת ֶׁשל ָּפָרה 
ֲאֻדָּמה, ְוַיֶּזה ֲעֵליֶהם ִמן ַהַּמִים ְּכֵדי 
ְלַטֲהָרם. כאשר ִהִּגיַע ַהּכֵֹהן ִעם 
ְצלֹוִחית ַהַּמִים, ִטַּפת ַמִים ְרִגיִלים 
ָנְפָלה ְלתֹוְך ַהַּמִים ַהְּקדֹוִׁשים. 
ְּבִמְקֶרה ֶזה ֶנְחְלקּו ֲחָכִמים ְוַרִּבי 
ֱאִליֶעֶזר: ֲחָכִמים סֹוְבִרים ֶׁשָּכל 
ֶׁשַעָּתה  ִמְּפֵני  ִנְפְסלּו,  ַהַּמִים 
ְמעֶֹרֶבת ָּבֶהם ִטַּפת ַמִים ֶׁשְּפסּוָלה 
ְלַהָּזָאה, ְוָכל ַהַּמִים ִמְתָעְרִבים ֵאּלּו 
ָּבֵאּלּו, ְוָלֵכן ֵהם ְּפסּוִלים. ְוִאּלּו 
ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר חֹוֵלק ְוסֹוֵבר ֶׁשַהַּמִים 
ֵאיָנם ְּפסּוִלים ֲאָבל ָצִריְך ְלַהּזֹות 
ַּפֲעַמִים ַעל ָּכל ָטֵמא, ֶׁשָּמא ַהִּטָּפה 
ֶׁשֻהְּזָתה ָעָליו ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה, 

ָהְיָתה אֹוָתּה ִטַּפת ַמִים ְּפסּוִלים, ַאְך ִאם ַמִּזים ָעָליו ַּפֲעַמִים, ְּכָבר ְּבטּוִחים ֶׁשְּלָפחֹות 
ַּפַעם ַאַחת ֻהּזּו ָעָליו ַמִים ְקדֹוִׁשים.

ַּדף פ"א: "ִּבָּלה"

ַהתלמוד עֹוֶסק ְּבִדּיּון ָידּוַע ְּבִהְלכֹות ַּתֲעֹרֶבת: "ֵיׁש ִּבָּלה אֹו ֵאין ִּבָּלה".  

"ִּבָּלה" ִמְּלׁשֹון ְּבִליָלה, ֵערּוב ֻמְׁשָלם. ַּכֲאֶׁשר ְׁשֵני ַמְׁשִקים ִהְתָעְרבּו ַיַחד, השאלה 
היא ַהִאם ֵיׁש ֲחָלִקים ְמֻסָּיִמים ֶׁשֹּלא ִהְתָעְרבּו ְלַגְמֵרי, ְוֵהם ֻמְרָּכִבים ֵמַאַחד 
ַהַּמְׁשִקים ִּבְלַבד, אֹו ֶׁשָּמא ָעֵלינּו ְלַהִּניַח ֶׁשֵהם ִהְתָעְרבּו ַלֲחלּוִטין, ְוָכל ֵחֶלק 
ֵני ַהַּמְׁשִקים ַיַחד. ֶזהּו ַהִּדּיּון ִאם "ֵיׁש ִּבָּלה אֹו ֵאין ִּבָּלה" -  ַּבַּתֲעֹרֶבת ֻמְרָּכב ִמּׁשְ

ַהִאם ַהְּבִליָלה ֶׁשל ְׁשֵני ַהַּמְׁשִקים ֶזה ָּבֶזה ֻמְׁשֶלֶמת אֹו ֹלא.

מן התלמוד
סדר קדשים

מסכת זבחים, דף ע"ט

הסבר: התלמוד עוסק בהנהגותיו השונות 
ולדרכי קיום המצוות  של התנא הלל הזקן 
שהיה שותפו של שמאי להנהגת העם היהודי 

בתקופה שקדמה לחורבן הבית.

חזותא – מראה
טעמא – טעם

 "מאן שמעת ליה דאמר אין מצוות מבטלות
זו את זו - הלל היא, דתניא: אמרו על הלל הזקן 
שהיה כורכן בבת אחת ואוכלן, משום שנאמר: 

על מצות ומרורים יאכלוהו" 

דף לימוד
לימות השבוע
ולשולחן שבת

בס"ד

המלחמה במלריה
המלריה היתה מחלה קטלנית שפגעה 
קשות בהתיישבות היהודית בארץ ועיכבה 
את התקדמותה. בתחילה לא היה כמעט 
ידע על האופן בו מתפשטת המגיפה, 
וכיצד להתמודד איתה. כאשר התברר 
הקירבה  לבין  המחלה  בין  קשר  שיש 
לביצות, החלו המתיישבים לפעול לייבוש 
הביצות. לשם כך נטעו עצי אקליפטוס 
כדי ששורשיהם ישאבו את מי הביצה, 
וחפרו בעבודת פרך רשתות תעלות כדי 
לנקז את מי הביצה אל הנחלים. עם הזמן 
התגלה שהיתושים הם המעבירים את 
המחלה, ובעקבות זאת החלו המתיישבים 
להשתמש בכילות ורשתות מגן, לנקז 
מקווי מים עומדים ולהדביר את היתושים. 
הצלחת המאבק במלריה היתה במידה 

יפה,  הלל  ד"ר  בזכות  רבה 
שפעל רבות לגיוס משאבים 
לדרכי  המודעות  ולהגברת 
המחלה.  עם  ההתמודדות 
בית החולים בחדרה 'הלל יפה' 

נקרא של שמו.
1962 שהונפק  בול ישראלי משנת 
לרגל הפעלת תוכנית לביעור המלריה 

)Wikipedia(

מן ההיסטוריה



סעודת ערב שבת
3 דקות

4 דקות

7 דקות

מנה עיקריתמנת פתיחה

קינוח / מי אני?
מי 
אני

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2449 2448288329343340

מתן תורה -1311
יציאת 
מצרים

 דוד
המלך

 שלמה
המלך

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

-586
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

34083828 37283880

חורבן
ביהמ“ק ה-2

רבי הלל הזקן
עקיבא

3930

רבי יהודה 
הנשיא

4260

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

ו... מה דעתכם
על הויכוח 

הזה?

מהתדרדרות אצל דני.צריך. האבא חושש מאד ואף להעניש אותו אם לעשן ולשתות אלכוהול, אותו להסתפר, לאסור עליו כלפיו ביד קשה, להכריח האבא טוען שיש לנהוג מצד אחד:

מצד שני:

האימא טוענת שאין צורך 

להתרגש, שזה בסך הכל 

טבעי וחלק מ'השגעונות' 

של גיל ההתבגרות, ושזה 

יעבור. העיקר הוא שדני 

ממשיך ללכת לבית הספר 

ומצליח בלימודים. לכן אסור 

להעניש אותו ולהרחיק 

אותו, אלא ההיפך בדיוק.

בצלאל

 דבר תורה לשולחן השבת  
בפרשתנו מתארת התורה כיצד תחולק ארץ 

ישראל בנחלה לשבטי ישראל: 

מצד אחד אומרת התורה כי הנחלות יחולקו 
על פי גורל- "ַאְך ְּבגֹוָרל ֵיָחֵלק ֶאת ָהָאֶרץ". מהצד 
שני, ה' אומר למשה כי את הנחלות יש לחלק 
לפי הגודל של כל שבט- "ָלַרב ַּתְרֶּבה ַנֲחָלתֹו 
ְוַלְמַעט ַּתְמִעיט ַנֲחָלתֹו".  כיצד יתכן שכל שבט 
יקבל נחלה בגודל המתאים לו אם הנחלות 

יחולקו בגורל- ללא שום סיבה הגיונית? 

נעשתה  הנחלות  שחלוקת  מסביר  רש"י 
הנשיאים של כל  ידי  בצורה מיוחדת- על 
שבט ובעזרת רוח הקודש. כל נשיא של שבט 
היה מכניס ידו לקלפי ונוטל שני פתקים- 
הגבול  והשני עם  אחד עם שם של שבט 
שיהיה שייך לאותו שבט. רוח הקודש גרמה 
לכך שהנשיא יוציא את הנחלה המתאימה 

בדיוק לגודלו ולצרכיו של השבט שיצא.

כך למדנו שהמצווה החשובה של יישוב ארץ 
ישראל תלויה גם בעשיה שלנו וגם ברוח 

הקודש הבאה מן השמים. 

פלפול משפחתי לשולחן שבת    
דני בן ה 17 החל בתקופה האחרונה להתנהג באופן שונה 
אלכוהול,  לעשן, לשתות  לגדל שער,  החל  הוא  וקיצוני. 
ולהסתובב במקומות שונים עד השעות הקטנות של הלילה. 
עם זאת הוא ממשיך ללכת לתיכון כרגיל ולהוציא ציונים 
טובים. הוריו מתווכחים ביניהם כיצד להתייחס ולהגיב לשינוי 

שחל אצל דני.

גובהי 63 מטר מעל פני הים ו450 מטר מעל ים המלח. א. 

עליי בנה המלך הורדוס מצודה וארמונות מפוארים. ב.  

היהודים שמרדו ברומאים בחרו בי כמקום המסתור והמקלט שלהם. ג.  

הוכרזתי כגן לאומי וכאתר מורשת עולמית, ומדי שנה פוקדים אותי  ד.  
מצדהכ-750000 איש מכל העולם.

??

בס"ד



7 דקות

סעודת שבת

מנה עיקרית

 5708
ה'תש"ח

5727
ה'תשכ"ז

5778
ה'תשע"ח

 1948
 הקמת
המדינה

1967 
 מלחמת

ששת הימים

2017 
 70 שנה
למדינה

70

 5323
ה'רמ"ח

 5657
ה'תר"ך

 5699
ה'תרצ"ט

 5707
ה'תש"ז

5260

רבי יוסף 
קארו

1500
העת

החדשה

 1897
הרצל

1939
שואה

 1947
 מלחמת

העצמאות

495
חתימת 
התלמוד

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

3

4

5

2

1

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

3 דקותסעודה שלישית

מנה עיקרית

4 דקות

הורדוס

?

1  .

המצור הרומאי על לוחמי מצדה.
2  .

בשנת 73 לספירה.
3  .

לוחמי מצדה בחרו להתאבד.
4  .

הורדוס בנה הן את מצדה והן את קיסריה.

בס"ד

 התבוננו היטב בציור
וענו על השאלות הבאות:

מהו המקום המתואר   
בציור?

איזה אירוע מצויר כאן?  

מתי הוא התרחש?  

מה היו תוצאות האירוע?  

שאלת אתגר: מה הקשר   
בין הציור לבין השלט על 

העמוד?

מי אני?
בסוף תקופת החשמונאים הייתי מושל  א. 

הגליל ואח"כ מלך יהודה כ 33 שנים.

נחשבתי כשליט אכזר ששולט בכוח  ב. 
הזרוע, ולא מהסס להרוג ולחסל את 

כל מתנגדיי.

בניתי ערים, מבצרים, ארמונות ועוד  ג. 
בכל רחבי הארץ.

על הבנין שבניתי בהר הבית נאמר שמי  ד. 
שלא ראה את הבנין הזה לא ראה דבר 

נאה מימיו.

באיזו תקופה חייתי?
סמנו בבקשה על ציר הזמן למטה מתוך 

האפשרויות הקיימות

ד"ר הלל יפה )תרכ"ה-תרצ"ו, 1864-1936(

ד"ר הלל יפה היה רופא המושבות בתקופת העלייה הראשונה. 
יפה נולד באוקראינה ולמד רפואה בז'נבה ובפריז. בשנת תרנ"א 

)1891( עלה לארץ. בשנת תרנ"ה )1895( 
התמנה לנציג "חובבי ציון" בארץ ישראל, 
והחל לשלב בין עבודתו כרופא לפעילות 
ציבורית. הוא פעל רבות למלחמה במחלת 
המלריה שעשתה שמות בקרב המתיישבים, 
גייס כספים לייבוש הביצה שליד חדרה 
ולמטרות נוספות, והדריך את היישוב כדי 
לעצור את התפשטות מגיפת החולירע 
ב-תרס"ב )1902(. יפה עבד בבית החולים 
בחיפה ולאחר מכן ניהל את בית החולים 

בזכרון יעקב.

מתולדותיו

)Wikipedia( דר הלל יפה



בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
א. מה פירוש הביטוי "ֵאין ִמְצוֹות 

ְמַבְּטלֹות זֹו ֶאת זֹו"?
ג. מה עושים עם ָּקְרָּבנֹות ְּפסּוִלים 

שהֲֹעלּו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְּבָטעּות?
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 
הצהרים: talmudisraeli@medison.co.il. הודעות ישלחו לזוכים 

במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

סדר קדשים | מסכת זבחים פ"ב- פ"ה

ַּדף פ"ב: ָקְרַּבן ַחָּטאת

ָקְרַּבן ַחָּטאת ֶׁשהֹוִציאּו ֶאת ָּדמֹו ִמחּוץ ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש - ָּפסּול. ַּגם 
ָקְרַּבן ַחָּטאת ֶׁשִהְכִניסּו ֶאת ָּדמֹו ַלֵהיָכל - ָּפסּול. ֲאָבל ֶיְׁשנֹו ֶהְבֵּדל 
ֵּבין ְׁשֵּתי ַהֲהָלכֹות. ִאם הֹוִציאּו ָּדם ִמחּוץ ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוִנְׁשַאר 
עֹוד ָּדם ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש - ַהָּקְרָּבן ָּכֵׁשר. ֲאָבל ִאם ִהְכִניסּו ַּדם ַחָּטאת 
ַלֵהיָכל - ַהָּקְרָּבן ָּפסּול ֲאִפּלּו ֶׁשִּנְׁשַאר ָּבֲעָזָרה עֹוד ָּדם. ִמַּנִין ָיְדעּו 
זֹאת ֲחַז"ל? ּבספר ויקרא: ְוָכל ַחָּטאת ֲאֶׁשר יּוָבא ִמָּדָמּה ֶאל אֶֹהל 
ֵרף". ָּפסּוק ֶזה ְמַלֵּמד  מֹוֵעד ְלַכֵּפר ַּבֹּקֶדׁש ֹלא ֵתָאֵכל ָּבֵאׁש ִּתּׂשָ
ֶׁשָּקְרַּבן ַחָּטאת ֶׁשָּדמֹו ִנְכַנס ַלֵהיָכל - ָּפסּול. ַׂשְמֶּתם ֵלב ִלְלׁשֹון 
ַהָּפסּוק "ֲאֶׁשר יּוָבא ִמָּדָמּה"? ֲאִפּלּו ִאם ֵחֶלק ֵמַהָּדם ֶׁשל ַהָּקְרָּבן 
ִנְכַנס ַלֵהיָכל ַהָּקְרָּבן ָּפסּול. ִאם ַהּתֹוָרה ָהְיָתה ּפֹוֶסֶלת ֶאת ַהָּקְרָּבן 
ַרק ִאם ָּכל ָּדמֹו ִנְכַנס ַלֵהיָכל, ָהָיה ַהָּפסּוק ָצִריְך לֹוַמר "ֲאֶׁשר יּוָבא 

ָּדָמּה" - ָּכל ַהָּדם. "ִמָּדָמּה" - ֲאִפּלּו ֵחֶלק ֵמַהָּדם.

ַּדף פ"ד: ְסֻגַּלת ַהִּמְזֵּבַח

ֵיׁש ָקְרָּבנֹות ֶׁשִּמִּסּבֹות ׁשֹונֹות ִנְפְסלּו ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְקִריָבם ְּכָקְרָּבן. 
ֲחטּו ִלְפֵני ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה ְוֹלא ִהְסִּפיקּו ִלְזרֹק ֶאת  ְלָמָׁשל: ָקְרָּבן ֶׁשּׁשָ
ָּדמֹו ַעל ַהִּמְזֵּבַח, או ָקְרָּבן ֶׁשַאֲחֵרי ְׁשִחיָטתֹו הֹוִציאּו אֹותֹו ִמחּוץ 
ָלֲעָזָרה, או ָקְרָּבן ֶׁשִּמי ֶׁשָּפסּול ַלֲעבֹוָדה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָזַרק ֶאת ָּדמֹו 
ַעל ַהִּמְזֵּבַח. ְּבָכל ַהִּמְקִרים ַהָּללּו ַהָּקְרָּבן ִנְפַסל. אולם ִאם ַהָּקְרָּבנֹות 
ַהְּפסּוִלים ַהָּללּו ְּבָכל זֹאת הֲֹעלּו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְּבָטעּות - ֵאין מֹוִריִדים 
אֹוָתם ֶאָּלא ַמְקִריִבים אֹוָתם, ִּכי ַאֲחֵרי ֶׁשֵהם ָעלּו ַעל ַהִּמְזֵּבַח, ַהִּמְזֵּבַח 

ְמַקֵּדׁש אֹוָתם.

ַּדף פ"ה: ָקְרָּבן ֶׁשֹהֲעָלה ַלִּמְזֵּבַח 

ישנם ְׁשֵני ְּפסּוִקים ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּלְכאֹוָרה סֹוְתִרים ֶזה ֶאת ֶזה. 
ְּבָפסּוק ֶאָחד ֶנֱאַמר )ויקרא, פרק א'(: "ְוִהְקִטיר ַהֹּכֵהן ֶאת ַהֹּכל 
ַהִּמְזֵּבָחה" - ַמְׁשָמע ֶׁשַּמְקִריִבים ֶאת ָּכל ַהָּקְרָּבן, ֲאִפּלּו ֶאת ַהֶּצֶמר 
ְוֶאת ַהַּקְרַנִים. ְּבָפסּוק ַאֵחר ֶנֱאַמר )דברים, פרק י"ב,(: "ְוָעִׂשיָת 
ֹעֹלֶתיָך ַהָּבָׂשר ְוַהָּדם ַעל ִמְזַּבח ה'" - ַמְׁשָמע ֶׁשַרק ַהָּבָׂשר ְוַהָּדם 

ְקֵרִבים ַעל ַהִּמְזֵּבַח.
ֲחַז"ל ִהְסִּבירּו ֶׁשָּכל ָּפסּוק עֹוֵסק ְּבִמְקֶרה ַאֵחר. ַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון 
עֹוֵסק ְּבִמְקֶרה ֶׁשהֲֹעלּו ַלִּמְזֵּבַח ָקְרָּבן ָׁשחּוט ָׁשֵלם, ְּכֶׁשֲעַדִין ְמֻחָּבִרים 
ֵאָליו ַקְרַנִים, ֶצֶמר, ַוֲחָלִקים נֹוָסִפים ֶׁשָּתִמיד מֹוִציִאים ֵמַהָּקְרָּבן 
ַאֲחֵרי ְׁשִחיָטתֹו ִלְפֵני ֶׁשַּמֲעִלים אֹותֹו ַעל ַהִּמְזֵּבַח. ִאם ֶהֱעלּו אֹותֹו 
ִני  ָּכְך - ַיְקִריבּו אֹותֹו ָּכְך ְוֵאין ְלהֹוִריָדם ִמן ַהִּמְזֵּבַח. ַהָּפסּוק ַהּׁשֵ
עֹוֵסק ְּבִמְקֶרה ֶׁשהֲֹעלּו ַלִּמְזֵּבַח ַקְרַנִים ְּתלּוׁשֹות ְוֶצֶמר ָּגזּוז - ֶאת 

ֵאֶּלה ֵיׁש ְלהֹוִריד, ּוַמְקִריִבים ַרק ֶאת ַהָּבָׂשר ְוֶאת ַהָּדם.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

דף פ״ג: אֹוִקיְמָתא
ג ַהּמֹוִפיַע ַּבַּתְלמּוד ּוֵפרּוׁשֹו "ָהֶעְמָּדה". ַּכֲאֶׁשר  אֹוִקיְמָתא הּוא ֻמּׂשָ
ֶיְׁשָנם ְקָׁשִיים ַּבֲהָבַנת ִמְׁשֶנה ְמֻסֶּיֶמת, אֹו ְסִתירֹות ֵּביָנּה ְלֵבין ִמְׁשָניֹות 
ֲאֵחרֹות, ַאַחת ַהְּדָרִכים ִלְפּתֹר אֹוָתם ִהיא ְּבֶאְמָצעּות 'אֹוִקיְמָתא' 
- ְּדַהְינּו ֶהְסֵּבר ְלִפיו ַהִּמְׁשָנה עֹוֶסֶקת ְּבִמְקֶרה ְמֻסָּים ַּדְוָקא, ְוֹלא 
ְּבִמְקִרים ֲאֵחִרים ַהּדֹוִמים לֹו, ָּבֶהם עֹוְסִקים ַהְּמקֹורֹות ָהֲאֵחִרים.

ְּבאֶֹפן ֶזה ִנְפַּתר ַהּקִֹׁשי..

בעלון השבועי למדנו על מחלת המלריה. זהו את 
המחלות הבאות בכך שתתרגמו אותן ממספרים 

לאותיות )בגימטריה(:

5  10 200  30  40

70  200  10  30  6  8

400  70  200  90

400  8  4  100

400  80  8  300

חידת גימטריה

על המפה
המרכז הרפואי הלל יפה

המרכז הרפואי הלל יפה הוא בית חולים ממשלתי 
הפועל בחדרה. היוזמה להקמת בית החולים החלה 
בשנת תשי"ב )1952(, אולם בשם עיכובים שונים 
הוא נחנך רק בשנת תשי"ט )1959(, ונקרא על שם 
הרופא הלל יפה, כחלק ממגמה לקרוא לבתי חולים 
על שמות אנשי רפואה מההיסטוריה של העם היהודי. 
בתחילה נחנכה מחלקת היולדות, לאחר מכן המחלקה 
הכירורגית והמחלקה הפנימית, ולבסוף מחלקה 
אורטופדית ומחלקת עיניים . בשנות ה-70 נבנה מבנה 
חדש שהחליף את הצריפים הקודמים. כמו כן נוסד 

במקום בית-הספר האקדמי לסיעוד.


