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ַּדף ט': ֲחִצי ַּכַּזִית ַוֲחִצי ַּכַּזִית

ִאם ֵאַרע ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשָּקְרָּבן ִנְׁשַחט, ְוַאַחר ָּכְך ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְקִריבֹו ִמִּסּבֹות 
ׁשֹונֹות - ָאסּור ִלְזֹרק ֶאת ַהָּדם ַעל ַהִּמְזֵּבַח. ֲאָבל, ִאם ִנְׁשַאר ִׁשעּור ַּכַּזִית אֹו 
ֵמַהָּבָׂשר אֹו ֵמָהֵאמּוִרים )ַהֲחָלִקים ַהְּפִניִמִּיים(, ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהְקִריב ַעל ַהִּמְזֵּבַח, 
ֶאְפָׁשר ִלְזֹרק ֶאת ַהָּדם, ִּכי ִאם ִנְׁשַאר ַּכַּזִית ָּבָׂשר, ֲהֵרי ִּתְתַקֵּים ּבֹו ִמְצַות ֲאִכיַלת 

ָקְרָּבנֹות, ְוִאם ִנְׁשַאר ַּכַּזִית ֵאמּוִרים, ִּתְתַקֵּים ָּבֶהם ִמְצַות ַהְקָרָבה ַעל ַהִּמְזֵּבַח.

אּוָלם, ִאם נֹוַתר ֲחִצי ַּכַּזִית ָּבָׂשר ַוֲחִצי ַּכַּזִית ֵאמּוִרים - ֵאין ִלְזֹרק ֶאת ַהָּדם.

ׁשֹוֶנה הּוא ַהִּדין ֶׁשל ָקְרַּבן עֹוָלה, ֶׁשַּגם ִאם נֹוַתר ֲחִצי ַּכַּזִית ָּבָׂשר ַוֲחִצי ַּכַּזִית 
ֵאמּוִרים - זֹוְרִקים ֶאת ַהָּדם, מפני שְּבָקְרַּבן עֹוָלה ַהֹּכל ָקֵרב ַעל ַהִּמְזֵּבַח, ְוֵאין 

ֶהְבֵּדל ֵּבין ַהָּבָׂשר ָלֵאמּוִרים.
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ַּדף י': ֹקֶמץ בַּכף ָיד ָיִמין 

ְלַאַחר ֶׁשַהֹּכֵהן ּבֹוֵלל ֶאת ַהִּמְנָחה, הּוא ַמְכִניס ֶאת ַּכף ָידֹו ְלתֹוָכּה, סֹוֵגר ֶאת 
עֹוֶלה ְּבתֹוְך ָידֹו הּוא ַמְקִטיר ַעל ַהִּמְזֵּבַח. ֵחֶלק ֶזה ֶׁשל ַהִּמְנָחה  ַהַּכף, ְוֶאת ַמה ּׁשֶ

ֶׁשָעָלה ְּבַכף ָידֹו ְמֻכֶּנה "ֹקֶמץ".

ַּבִּמְׁשָנה ֶנֱאַמר ֶׁשַהֹּכֵהן ָצִריְך ְלַבֵּצַע ֶאת ַהְּקִמיָצה ְּבַיד ָיִמין.

ָאַמר ַרִּבי ֵזיָרא: ַעל ְקִמיַצת ַהִּמְנָחה אֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה )ויקרא, פרק ט'( "ַוְיַמֵּלא 
ַכּפֹו ִמֶּמָּנה". ֵאיזֹו ַּכף? ָיִמין? ְׂשֹמאל? ַהּתֹוָרה ֵאיֶנָּנה אֹוֶמֶרת. ְלֻעַּמת ֹזאת ַעל 
ַהּכֵֹהן ַהְמַטֵהר ֶאת ַהְּמצָֹרע אֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה )ויקרא, פרק י"ד(: ְוָיַצק ַעל ַּכף ַהּכֵֹהן 
ָמאִלית". ִמָּכאן ִנְלַמד ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַהּתֹוָרה רֹוָצה ֶׁשַּיֲעׂשּו ֶאת ַהְּפֻעָּלה ְּבַיד ְׂשמֹאל  ַהּׂשְ
ִהיא ּכֹוֶתֶבת זֹאת ִּבְמפָֹרׁש, ּוִמָּכְך ָאנּו ְמִביִנים ֶׁשְּבֶיֶתר ַהְּמקֹומֹות ַהַּכּוָָנה ְלַיד ָיִמין.

ַּדף י"א: ַּגְרֵּגר ֶמַלח

ִמְנָחה,  ָקְרַּבן  ַהְקָרַבת  ְּבַתֲהִליְך 
ָידֹו ְלתֹוְך  ָּכף  ַמְכִניס ֶאת  ַהּכֵֹהן 
ֹקֶמץ  ִמֶּמָּנה  ּומֹוִציא  ַהִּמְנָחה 

ֶׁשאֹותֹו הּוא ַמְקִריב ַעל ַהִּמְזֵּבַח.

ִאם ַּכֲאֶׁשר ַהֹּכֵהן ָלַקח ְּבָידֹו ֹקֶמץ 
ִמן ַהִּמְנָחה, ִנְכַנס ְּבתֹוְך ַּכף ָידֹו 
ַּגְרֵּגר ֶאָחד ֶׁשל ֶמַלח אֹו ַּכּמּות 
ְזִעיָרה ֶׁשל ְלבֹוָנה - ַהֹּקֶמץ ָּפסּול 
ְוָעָליו ָלַקַחת ֹקֶמץ ֵמָחָדׁש, מפני 
שָצִריְך ֶׁשָּכל ַּכף ָידֹו ִּתְהֶיה ְמֵלָאה 
ַּבִּמְנָחה, ְוִאם ֵיׁש ָּבּה ַּגְרִּגיר ֶמַלח אֹו 
ְמַעט ְלבֹוָנה, ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ֲחֵסָרה 

ִמְנָחה.

מן התלמוד
סדר קדשים

מסכת מנחות, דף י״ג

הסבר: כאשר מקריבים מנחה בבית המקדש, יש 
ללקט את הלבונה מעל המנחה ולהקטיר אותה. 
רבי ינאי אומר שאם זר שאינו כהן מלקט את 
הלבונה, המנחה נפסלה. רבי ינאי מנמק זאת 
בכך שהזר שעשה זאת מיעט את הליכתו של 
הכהן עם הלבונה למזבח, והולכה היא אחת 

העבודות המיוחדות לכהונה.

שקיל – לוקח
רמי – משליך

"אמר רבי ינאי: ליקוט לבונה בזר פסול. מאי 
טעמא? אמר רבי ירמיה: משום הולכה נגעו בה"

דף לימוד
לימות השבוע
ולשולחן שבת

בס"ד

בית ינאי

ֵבּית ַיַנּאי הוא מושב בשרון לחוף הים 
התיכון, מצפון לנתניה. הוא הוקם 
בשנת תרצ"ג )1933( על ידי עולים 
מליטא, פולין ודרום אפריקה, ונקרא 
על שם המלך אלכסנדר ינאי. התושבים 
הראשונים ביישוב עבדו בחקלאות, 
בפרדסים ובלולים. בשנת תרצ"ח )1938( 
נבנה מצפון למושב מזח כפר ויתקין, 
אוניית  בכך שבו עגנה  שהתפרסם 
הנשק של האצ"ל, אלטלנה. המזח יועד 
באופן רשמי ליצוא של פירות הדר, 
אך למעשה שימש לעגינת ספינות 
מעפילים, ובמשך השנים עגנו בו 16 
אוניות כאלה. לוח הסבר עם רשימת 
הספינות שהביאו מעפילים לחוף בית 
ינאי נמצא על החוף. כיום גרים ביישוב 

למעלה מ-400 תושבים.



סעודת ערב שבת
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מנה עיקריתמנת פתיחה

קינוח / מי אני?

מי 
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 -3760
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 -1812
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01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים
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מצרים

 דוד
המלך

 שלמה
המלך

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

-586
 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

ו...מה 
דעתכם?

לחירות.שהוא נמצא בו ולצאת לצאת מהמצב הנורא הללו רוצה לחיות ולנסות חייו, וכל אדם בתנאים נדירה לברוח ולהציל את נקרתה בפניו הזדמנות מצד אחד:

מצד שני:

כאשר יגלו במסדר הערב 

שהוא ברח, עלולים 

הגרמנים, כפי שהזהירו, 

להוציא להורג מישהו אחר 

בתור עונש, וכדי להפחיד 

את האנשים שלא יעזו 

לברוח יותר.

בצלאל

דבר תורה לשולחן השבת
פרשת כי תצא היא הפרשה בה מספר 
המצוות הרב ביותר מבין כל פרשיות התורה. 
אחת ממצוות העשה שבפרשה היא מצוות 
"מעקה": "כי תבנה בית חדש- ועשית מעקה 
לגגך" - לעשות מעקה בגג הבית שלנו בכדי 

למנוע נפילת אדם ממנו.

מעקה  למצוות  היום   המשמעות   מה 
כשרבים מהבתים הם בניינים עם מספר 
קומות? האם עדיין יש משמעות ושייכות 

למצוות "מעקה"?

מסביר הרמב"ם בספרו החשוב "משנה 
תורה", שגג הבית הוא רק דוגמא למכשולים 
ותקלות שיכולים להימצא בכל פינה בחיים 
שלנו. החובה לעשות מעקה היא רק דוגמא 
לחובת הזהירות המוטלת עלינו- שנדאג לכך 
שלא יפגע אף אדם מכל סוג של מכשול 
שיש בסביבתנו- "אחד הגג ואחד כל דבר 
שיש בו סכנה וראוי שיכשל בו אדם וימות... 
מצות עשה להסירו ולהשמר ממנו ולהזהר 

בדבר יפה יפה".

פלפול משפחתי לשולחן שבת    

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער-

בתקופת השואה רבים ניסו לשמור על חירותם. באחד ממחנות 
העבודה הייתה ליהודי מסוים שעבד שם הזדמנות לברוח 
מהשומרים, ולהציל את חייו. הבעיה הייתה  שבמסדר שנערך 
במחנה בערב, כאשר השומרים יגלו שאותו אדם ברח- הם עלולים 
להוציא להורג מישהו אחר במקומו. במצב הקשה והנורא הזה 
התלבט אותו יהודי מה עליו לעשות - האם מותר לו לברוח במחיר 

פגיעה שמישהו אחר?

נולדתי ב 1937 בקיבוץ אשדות יעקב, התנדבתי לצנחנים, והשתתפתי  א. 
בפעולות צבאיות רבות.

כאשר הייתי קצין צנחנים וחי"ר ראשי פיקדתי על מבצע אנטבה. ב. 
קיבלתי את עיטור המופת על קרב שהשתתפתי בו במלחמת ששת הימים. ג. 

ב-1987 התמניתי לרמטכ"ל ה – 13 של צה"ל. ד. 

רב אלוף דן 
שומרון

שימו לב לפתרון החידה משבוע שעבר?

בס"ד



7 דקות סעודת שבת

 5708
ה'תש"ח

5727
ה'תשכ"ז

5778
ה'תשע"ח

 1948
 הקמת
המדינה
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ששת הימים
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העת

החדשה
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הרצל

1939
שואה

 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

סעודה שלישית
3 דקות 4 דקות

העיר אנטבה  במדינת  אוגנדה.

1  .
מבצע אנטבה.

2  .

4.6.1976 )התאריך נמצא על השעון  של המחבל(
3  . אוגנדה.

מתולדותיו

מנה עיקרית

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על 
השאלות הבאות:

מה האירוע המצויר כאן?  

מתי הוא התרחש? )רמז   
נמצא בתוך הציור(.

דגל של איזו מדינה נראה   
מעבר לחלון?

אליהו לנקין )תרע"ה-תשנ"ד, 1914-1994(

היה מפקד האצ"ל בירושלים וחבר כנסת מטעם תנועת החרות. נודע 
במיוחד כמפקד האונייה "אלטלנה". נולד ברוסיה והצטרף לבית"ר. 
בשנת תרצ"ג )1933( עלה לארץ והתגייס לאצ"ל. היה חבר בפלוגת 
נוטרים שפעלה נגד כנופיות ערביות באזור זכרון יעקב, והאחראי 

מטעם האצ"ל להורדת מעפילים בחופי הארץ. 
בשנת תש"ד )1944( היה מפקד האצ"ל בירושלים 
והשתתף בהתקפה על הבולשת המחוזית. הוא 
הוסגר לבריטים בידי ההגנה והוגלה למחנה 
מעצר באריתריאה, משם ברח והגיע לצרפת. 
בצרפת ארגן את יציאת הספינה אלטלנה לישראל, 
ולאחר הטבעתה נעצר. אחרי שחרורו היה מראשי 
מפלגת תנועת החרות וחבר הכנסת הראשונה. 
לאחר מכן כיהן כשגריר ישראל בדרום-אפריקה.

אני נמצאת ביבשת אפריקה  א. 
במרחק 3800 ק"מ מארץ ישראל.

נבניתי על חצי אי באגם  ב. 
ויקטוריה.

35 ק"מ צפונית ממני נמצאת עיר  ג. 
הבירה קמפלה.

2
1

3

קינוח / מי אני?

)Wikipedia( אליהו לנקין



יש לי מושג | השבת אבדה !
אדם שמוצא אבדה שיש בה סימנים, אינו רשאי 
להתעלם ממנה, אלא עליו לקחת אותה לביתו ולהכריז 
על כך שמצא אותה, כדי שבעל האבדה ישמע על כך 
ויבוא לקחתה. יש להחזיר את האבדה רק אם בעליה 
מציין את הסימנים שבה, כדי לוודא שהיא אכן שייכת 

לו והוא אינו מנסה לקחתה במרמה.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
מהי ַמֲחֶׁשֶבת ִּפּגּול ולמה היא גורמת? א. 

מהו ִאּסּור ִּכְלַאִים ומה הוא כולל? ב. 

מהו "ֹקֶמץ", ובאיזו יד הוא מונח? ג. 

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 
 .talmudisraeli@medison.co.il :בשעות הצהרים

הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק 
של התלמוד הישראלי.

*בפיקוח רואה חשבון

סדר קודשים, ַמֶּסֶכת ְזָבִחים, דפים י"ב- ט"ו

ַּדף י"ג: ַמֲחֶׁשֶבת ִּפּגּול

ָלַמְדנּו ֶּבָעָבר ַעל "ִּפּגּול", ֶׁשהּוא ַאַחד ָהֳאָפִנים ִלְפִסיַלת ָקְרָּבן. 
ְּפסּול "ִּפּגּול" ִמְתַרֵחׁש ִאם ְּבַאַחת ֵמֲעבֹודֹות ַהָּקְרָּבן ָחַׁשב ַהֹּכֵהן 
ַמֲחֶׁשֶבת "חּוץ ִלְזַמּנֹו" אֹו ַמֲחֶׁשֶבת "חּוץ ִלְמקֹומֹו". ְלָמָׁשל, ִאם 
ְּבֵעת ָהֲעבֹוָדה ַהֹּכֵהן ָחַׁשב ִלְזֹרק ֶאת ַהָּדם ַאֲחֵרי ַהְּזָמן ֶׁשָּקְצָבה 

ַהּתֹוָרה ִלְזִריַקת ַהָּדם - ַהָּקְרָּבן ָּפסּול.

ַּדף י"ד: ָקְרַּבן ֶּפַסח

ִמְׁשַּפַחה אחת ָעְלָתה ִלירּוָׁשַלִים ִמן ַהָּגִליל, ְּכֵדי ְלַהְקִריב ָקְרַּבן 
ֶּפַסח.

ְלַאַחר ֶׁשִהִּגיעּו ִלירּוָׁשַלִים, ִהְבִחינּו ַהְיָלִדים ֶׁשַאביהם ֵאינֹו ַמְקִּפיד 
ַעל ִעְנְיֵני ֻטְמָאה ְוָטֳהָרה ְּכמֹו ְּבָכל ָׁשָנה. "ַאָּבא", ִנְׁשַמע ַאַחד 
ִנים? ָּתִמיד  ַהְיָלִדים קֹוֵרא ְלָאִביו, "ַמה ִּנְׁשַּתְּנָתה ָׁשָנה זֹו ִמָּכל ַהּׁשָ
ָנה  ִהְקַּפְדָּת ְּביֹוֵתר ִלְׁשֹמר ַעל ַהֵּכִלים ֶׁשָּלנּו ִמֻּטְמָאה, ְוִאּלּו ַהּׁשָ

ֵאיְנָך ַמְקִּפיד ַעל ָּכְך?"

ָנה ֹרב ָהָעם ְטֵמֵאי-ֵמת,  - "ָאֵכן ְיָלִדים ְיָקִרים", ֵהִׁשיב ַאָּבא, "ַהּׁשָ
ִמְּפֵני ֶׁשַהּכֹל ִהְׁשַּתְּתפּו ְּבַהְלָוָיה ְּגדֹוָלה ְוִנְטְמאּו ִמן ַהֵּמת, ְוַהֲהָלָכה 
קֹוַבַעת ֶׁשַּמְקִריִבים ָקְרַּבן ֶּפַסח ִאם ֹרב ַהָּקָהל ָטֵמא, ּוְבאֹוָתּה 
ָׁשָנה ֵאין ֹצֶרְך ְלִהָּזֵהר ְּבִדיֵני ֻטְמַאת ֵמת, ִּכי ַּגם ְטֵמא-ֵמת ָיכֹול 

ְלַהְקִריב ָקְרַּבן ֶּפַסח ְּבָׁשָנה זֹו.

ַּדף ט"ו: ִאּסּור ִּכְלַאִים

ַהּתֹוָרה אֹוֶסֶרת ִלְזֹרַע ַיַחד ְׁשֵני 
סּוֵגי ְזָרִעים, ֶׁשל ְּתבּוָאה, ָיָרק 
ְוִקְטִנּיֹות. ִמְּפֵני ִאּסּור ֶזה ָאסּור 
ְלַהְרִּכיב ֲעַנף ִאיָלן ְּבִאיָלן ִמִּמין 
ַאֵחר. ִאם ְּכָבר ִנְזְרעּו ַהִּכְלַאִים, 

ָאסּור ְלַהְׁשִאיר אֹוָתם.

ְּבנֹוָסף ְלִאּסּור ֶזה, ִצּוְָתה ּתֹוָרה 
ַעל "ִאּסּור ִּכְלֵאי ַהֶּכֶרם". ַהּזֹוֵרַע 
ִּכְלַאִים ַּבֶּכֶרם עֹוֵבר ַעל ִאּסּור 
נֹוָסף, ֶׁשֶּנֱאַמר בספר דברים: 
ִּכְלָאִים".  ִתְזַרע  ֹלא  "ָׂשְדָך 
ִאּסּור ִּכְלֵאי ַהֶּכֶרם ָחמּור יֹוֵתר, 
ִּכי ָאסּור ֵלָהנֹות ִמן ַהִּגּדּוִלים 

ֶׁשָּצְמחּו ִמן ַהִּכְלַאִים.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

ַּדף י"ב: ַהַחָּלה ַהְּפרּוָסה

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָעְמדּו ַחּלֹות ַעל ֻׁשְלַחן ַהָּזָהב ֶׁשַּבֵהיָכל. ְׁשֵּתים 
ֶעְׂשֵרה ַחּלֹות ָאפּו ְּבָכל ָׁשבּוַע, ּוִמְׁשַקל ָּכל ַאַחת ֵמֶהן הּוא ְׁשֵני 

ֶעְׂשרֹוִנים, ובָכל ָׁשבּוַע ַהֹּכֲהִנים ָאְכלּו אֹוָתן.

אולם ִאם ֵאַרע ִמְקֶרה, ְוַאַחת ֵמַחּלֹות ֶלֶחם ַהָּפִנים ֶנְחְּתָכה, ִלְפֵני 
ֶׁשִהִּגיַע ְזַמן ֲאִכיָלָתּה - ָּכל ַהַחּלֹות ְּפסּולֹות ְוָצִריְך ִלְׂשֹרף אֹוָתן.

מי אני?
איני בעל חיים, אבל יש לי פנים.
כל השבוע אני מונח על שולחן.

יש שנים עשר כמוני.
הכוהנים אומרים שאני טעים.

מי אני?


