בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

דף לימוד

לימות השבוע
ולשולחן שבת

ַּדף ט'ֲ :ח ִצי ּכַ ּזַ יִ ת וַ ֲח ִצי ּכַ ּזַ יִ ת
ִאם ֵא ַרע ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶׁש ָּק ְר ָּבן נִ ְׁש ַחטְ ,ו ַא ַחר ָּכְך ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ְק ִריבֹו ִמ ִּסּבֹות
ׁשֹונֹות ָ -אסּור ִל ְזרֹק ֶאת ַה ָּדם ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַחֲ .א ָבלִ ,אם נִ ְׁש ַאר ִׁשעּור ַּכ ַּז ִית אֹו
ימ ִּיים)ֶׁ ,ש ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ְק ִריב ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח,
(ה ֲח ָל ִקים ַה ְּפנִ ִ
מּורים ַ
ֵמ ַה ָּב ָׂשר אֹו ֵמ ָה ֵא ִ
ילת
ֶא ְפ ָׁשר ִל ְזרֹק ֶאת ַה ָּדםִּ ,כי ִאם נִ ְׁש ַאר ַּכ ַּז ִית ָּב ָׂשרֲ ,ה ֵרי ִּת ְת ַק ֵּים ּבֹו ִמ ְצ ַות ֲא ִכ ַ
מּוריםִּ ,ת ְת ַק ֵּים ָּב ֶהם ִמ ְצ ַות ַה ְק ָר ָבה ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח.
ָק ְר ָּבנֹותְ ,ו ִאם נִ ְׁש ַאר ַּכ ַּז ִית ֵא ִ
מּורים ֵ -אין ִל ְזרֹק ֶאת ַה ָּדם.
נֹותר ֲח ִצי ַּכ ַּז ִית ָּב ָׂשר ַו ֲח ִצי ַּכ ַּז ִית ֵא ִ
אּולםִ ,אם ַ
ָ
נֹותר ֲח ִצי ַּכ ַּז ִית ָּב ָׂשר ַו ֲח ִצי ַּכ ַּז ִית
עֹולהֶׁ ,ש ַּגם ִאם ַ
ָ
ׁשֹונֶ ה הּוא ַה ִּדין ֶׁשל ָק ְר ַּבן
שּב ָק ְר ַּבן עֹולָ ה ַהּכֹל ָק ֵרב ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַחְ ,ו ֵאין
זֹור ִקים ֶאת ַה ָּדם ,מפני ְ
מּורים ְ -
ֵא ִ
מּורים.
ֶה ְב ֵּדל ֵּבין ַה ָּב ָׂשר לָ ֵא ִ

ַּדף י' :ק ֶֹמץ בּכַ ף יָ ד יָ ִמין
סֹוגר ֶאת
ֵ
תֹוכּה,
ּבֹולל ֶאת ַה ִּמנְ ָחה ,הּוא ַמ ְכנִ יס ֶאת ַּכף ָידֹו ְל ָ
ְל ַא ַחר ֶׁש ַהּכ ֵֹהן ֵ
עֹולה ְּבתֹוְך ָידֹו הּוא ַמ ְק ִטיר ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַחֵ .חלֶ ק ֶזה ֶׁשל ַה ִּמנְ ָחה
ַה ַּכףְ ,ו ֶאת ַמה ֶּשׁ ֶ
ֶׁש ָעלָ ה ְּבכַ ף ָידֹו ְמכֻ ּנֶ ה "ק ֶֹמץ".
יצה ְּב ַיד ָי ִמין.
ַּב ִּמ ְׁשנָ ה נֶ ֱא ַמר ֶׁש ַהּכ ֵֹהן ָצ ִריְך לְ ַב ֵּצ ַע ֶאת ַה ְּק ִמ ָ
ּתֹורה (ויקרא ,פרק ט') ַ"ו ְי ַמ ֵּלא
אֹומ ֶרת ַה ָ
יצת ַה ִּמנְ ָחה ֶ
ָא ַמר ַר ִּבי ֵז ָיראַ :על ְק ִמ ַ
אֹומ ֶרתְ .ל ֻע ַּמת זֹאת ַעל
ֶ
ּתֹורה ֵאינֶ ּנָ ה
כַ ּפֹו ִמ ֶּמּנָ ה"ֵ .איזֹו ַּכף? ָי ִמין? ְׂשמֹאל? ַה ָ
ּתֹורה (ויקרא ,פרק י"ד)ְ :ו ָי ַצק ַעל ּכַ ף ַהּכ ֵֹהן
אֹומ ֶרת ַה ָ
ַהּכ ֵֹהן ַה ְמ ַט ֵהר ֶאת ַה ְּמצ ָֹרע ֶ
רֹוצה ֶׁש ַּי ֲעׂשּו ֶאת ַה ְּפ ֻע ָּלה ְּב ַיד ְׂשמֹאל
ּתֹורה ָ
ַה ְּשׂ ָמאלִ ית"ִ .מ ָּכאן נִ ְל ַמד ֶׁש ַּכ ֲא ֶׁשר ַה ָ
ּומ ָּכְך ָאנּו ְמ ִבינִ ים ֶׁש ְּב ֶי ֶתר ַה ְּמקֹומֹות ַה ַּכּוָנָ ה ְל ַיד ָי ִמין.
ּכֹות ֶבת זֹאת ִּב ְמפ ָֹרׁשִ ,
ִהיא ֶ

ַּדף י"אּ :גַ ְרּגֵ ר ֶמלַ ח
ְּב ַת ֲה ִליְך ַה ְק ָר ַבת ָק ְר ַּבן ִמנְ ָחה,
ַהּכ ֵֹהן ַמ ְכנִ יס ֶאת ָּכף ָידֹו ְלתֹוְך
ּומֹוצ יא ִמ ֶּמ ּנָ ה ק ֶֹמ ץ
ִ
ַה ִּמ נְ ָח ה
ֶׁשאֹותֹו הּוא ַמ ְק ִריב ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח.
ִאם ַּכ ֲא ֶׁשר ַהּכ ֵֹהן ָל ַקח ְּב ָידֹו ק ֶֹמץ
ִמן ַה ִּמנְ ָחה ,נִ ְכנַ ס ְּבתֹוְך ַּכף ָידֹו
ַּג ְר ֵּגר ֶא ָחד ֶׁשל ֶמ ַלח אֹו ַּכּמּות
ְז ִע ָירה ֶׁשל ְלבֹונָ ה ַ -הּק ֶֹמץ ָּפסּול
ְו ָע ָליו ָל ַק ַחת ק ֶֹמץ ֵמ ָח ָדׁש ,מפני
שצ ִריְך ֶׁש ָּכל ַּכף ָידֹו ִּת ְה ֶיה ְמ ֵל ָאה
ָ
ַּב ִּמנְ ָחהְ ,ו ִאם ֵיׁש ָּבּה ּגַ ְרּגִ יר ֶמלַ ח אֹו
ְמ ַעט ְלבֹונָ הַּ ,ב ָּמקֹום ַה ֶּזה ֲח ֵס ָרה
ִמנְ ָחה.
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סדר קדשים
מסכת מנחות ט'-ט"ו
פרשת כי תצא
ח' -י"ד באלול ( 19-25לאוגוסט)

מן התלמוד
סדר קדשים
מסכת מנחות ,דף י״ג

"אמר רבי ינאי :ליקוט לבונה בזר פסול .מאי
טעמא? אמר רבי ירמיה :משום הולכה נגעו בה"
שקיל – לוקח
רמי – משליך
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.

על המפה
בית ינאי
ֵבּית ַינַ ּאי הוא מושב בשרון לחוף הים
התיכון ,מצפון לנתניה .הוא הוקם
בשנת תרצ"ג ( )1933על 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,
שהתפרסם בכך שבו עגנה אוניית
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.

בס"ד

סעודת ערב שבת
 7דקות

 3דקות

מנה עיקרית

מנת פתיחה
דבר תורה לשולחן השבת

פלפול משפחתי לשולחן שבת

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.

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער-

מה המשמעות היום למצוות מעקה
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".

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?

אחד:

מצד יו הזדמנות
נקרתה בפנ להציל את
חו
נדירה לברו ם בתנאים
חייו ,וכל אד יות ולנסות
לח
הללו רוצה מצב הנורא
לצאת מה בו ולצאת
הוא נמצא
ש
לחירות.

כאשר ימצד שני:

ו...מה
דעתכם?

גלו במ
שהוא ברח ,סדר הערב
עלולים
הגר
מנים ,כפי
להוציא להורג שהזהירו,
מי
בתור עונש ,וכ שהו אחר
את האנשים די להפחיד
לברוח שלא יעזו
יותר.

קינוח  /מי אני?

ב.
ג.
ד.

נולדתי ב  1937בקיבוץ אשדות יעקב ,התנדבתי לצנחנים ,והשתתפתי
בפעולות צבאיות רבות.
כאשר הייתי קצין צנחנים וחי"ר ראשי פיקדתי על מבצע אנטבה.
קיבלתי את עיטור המופת על קרב שהשתתפתי בו במלחמת ששת הימים.
ב 1987-התמניתי לרמטכ"ל ה –  13של צה"ל.

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

?
0

-3760
בריאת
העולם

1948

-1812
אברהם
אבינו

2238

רב אלוף דן
שומרון

מי
אני

א.

 4דקות

שימו לב לפתרון החידה משבוע שעבר

2448

2449

אפרים  -1311מתן תורה
-1521
בנ״י במצרים ומנשה יציאת
מצרים

2883

בצלאל

דוד
המלך

שלמה
המלך

2934

3340

חנוכת
ביהמ“ק
ה1-

-586

חורבן ביהמ“ק
ה 1-וגלות בבל

3408

-352

הקמת
ביהמ“ק ה2-

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

סעודת שבת

 7דקות

מנה עיקרית
התבוננו היטב בציור וענו על
השאלות הבאות:

1
 2מתי הוא התרחש? (רמז

מה האירוע המצויר כאן?

נמצא בתוך הציור).

3

דגל של איזו מדינה נראה
מעבר לחלון?
אנטבה.
צא על השעון
1 .1מבצע (התאריך נמ
4.6.1976
 2 .2של המחבל)
3 .3אוגנדה.

 4דקות

 3דקות

סעודה שלישית

מתולדותיו

קינוח  /מי אני?

אליהו לנקין (תרע"ה-תשנ"ד)1914-1994 ,

א .אני נמצאת ביבשת אפריקה
במרחק  3800ק"מ מארץ ישראל.
ב .נבניתי על חצי אי באגם
ויקטוריה.
ג 35 .ק"מ צפונית ממני נמצאת עיר
הבירה קמפלה.

היה מפקד האצ"ל בירושלים וחבר כנסת מטעם תנועת החרות .נודע
במיוחד כמפקד האונייה "אלטלנה" .נולד ברוסיה והצטרף לבית"ר.
בשנת תרצ"ג ( )1933עלה 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 ( )1944היה 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.

ר אנטבה
עי
ה מדינת
באוגנדה.

אליהו לנקין ()Wikipedia

4260

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

1500

רבי יוסף
קארו

1897

1939

5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח

5727
ה'תשכ"ז

התשכ"ט

5778
ה'תשע"ח
70

510

ימי הביניים
תקופת הראשונים

הרמב"ם
1492
גירוש ספרד

העת
החדשה

הרצל

שואה

1947

מלחמת
העצמאות

1948

הקמת
המדינה

1967

מלחמת
ששת הימים

1969

הרב
אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

בס"ד

סדר קודשיםַ ,מ ֶּס ֶכת ְז ָב ִחים ,דפים י"ב -ט"ו

רּוסה
ַּדף י"בַ :ה ַחּלָ ה ַה ְּפ ָ

מי אני?

יכלְׁ .ש ֵּתים
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָע ְמדּו ַחּלֹות ַעל ֻׁש ְל ַחן ַה ָּז ָהב ֶׁש ַּב ֵה ָ
ּומ ְׁש ַקל ָּכל ַא ַחת ֵמ ֶהן הּוא ְׁשנֵ י
בּועִ ,
ֶע ְׂש ֵרה ַחּלֹות ָאפּו ְּב ָכל ָׁש ַ
אֹותן.
בּוע ַהּכ ֲֹהנִ ים ָא ְכלּו ָ
ובכל ָׁש ַ
ֶע ְׂשרֹונִ יםָ ,

איני בעל חיים ,אבל יש לי פנים.
כל השבוע אני מונח על שולחן.
יש שנים עשר כמוני.
הכוהנים אומרים שאני טעים.
מי אני?

אולם ִאם ֵא ַרע ִמ ְק ֶרהְ ,ו ַא ַחת ֵמ ַחּלֹות ֶל ֶחם ַה ָּפנִ ים נֶ ְח ְּת ָכהִ ,ל ְפנֵ י
אֹותן.
יל ָתּה ָּ -כל ַה ַחּלֹות ְּפסּולֹות ְו ָצ ִריְך ִל ְׂשרֹף ָ
יע ְז ַמן ֲא ִכ ָ
ֶׁש ִה ִּג ַ

ַּדף י"גַ :מ ֲח ֶׁש ֶבת ִּפּגּול
ילת ָק ְר ָּבן.
"ּפּגּול"ֶׁ ,שהּוא ַא ַחד ָה ֳא ָפנִ ים ִל ְפ ִס ַ
ָל ַמ ְדנּו ֶּב ָע ָבר ַעל ִ
"ּפּגּול" ִמ ְת ַר ֵחׁש ִאם ְּב ַא ַחת ֵמ ֲעבֹודֹות ַה ָּק ְר ָּבן ָח ַׁשב ַהּכ ֵֹהן
ְּפסּול ִ
ַמ ֲח ֶׁש ֶבת "חּוץ לִ ְז ַמּנֹו" אֹו ַמ ֲח ֶׁש ֶבת "חּוץ לִ ְמקֹומֹו"ְ .ל ָמ ָׁשלִ ,אם
בֹודה ַהּכ ֵֹהן ָח ַׁשב ִל ְזרֹק ֶאת ַה ָּדם ַא ֲח ֵרי ַה ְּז ָמן ֶׁש ָּק ְצ ָבה
ְּב ֵעת ָה ֲע ָ
יקת ַה ָּדם ַ -ה ָּק ְר ָּבן ָּפסּול.
ּתֹורה ִל ְז ִר ַ
ַה ָ

!

ַּדף י"דָ :ק ְר ַּבן ֶּפ ַסח

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.

שאלות השבוע ???
א .מהי ַמ ֲח ֶׁש ֶבת ִּפּגּול ולמה היא גורמת?

ירּוׁש ַל ִיםִ ,ה ְב ִחינּו ַה ְי ָל ִדים ֶׁש ַאביהם ֵאינֹו ַמ ְק ִּפיד
ְל ַא ַחר ֶׁש ִה ִּגיעּו ִל ָ
"א ָּבא" ,נִ ְׁש ַמע ַא ַחד
ַעל ִענְ ְינֵ י ֻט ְמ ָאה ְו ָט ֳה ָרה ְּכמֹו ְּב ָכל ָׁשנָ הַ .
"מה ּנִ ְׁש ַּתּנְ ָתה ָׁשנָ ה זֹו ִמ ָּכל ַה ָּשׁנִ ים? ָּת ִמיד
קֹורא ְל ָא ִביוַ ,
ַה ְי ָל ִדים ֵ
יֹותר ִל ְׁשמֹר ַעל ַה ֵּכ ִלים ֶׁש ָּלנּו ִמ ֻּט ְמ ָאהְ ,ו ִאּלּו ַה ָּשׁנָ ה
ִה ְק ַּפ ְד ָּת ְּב ֵ
ֵאינְ ָך ַמ ְק ִּפיד ַעל ָּכְך?"
י-מת,
"ה ָּשׁנָ ה רֹב ָה ָעם ְט ֵמ ֵא ֵ
"א ֵכן ְי ָל ִדים ְי ָק ִרים"ֵ ,ה ִׁשיב ַא ָּבאַ ,
 ָדֹולה ְונִ ְט ְמאּו ִמן ַה ֵּמתְ ,ו ַה ֲה ָל ָכה
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַהּכֹל ִה ְׁש ַּת ְּתפּו ְּב ַה ְל ָו ָיה ְּג ָ
אֹותּה
ּוב ָ
יבים ָק ְר ַּבן ֶּפ ַסח ִאם רֹב ַה ָּק ָהל ָט ֵמאְ ,
קֹוב ַעת ֶׁש ַּמ ְק ִר ִ
ַ
א-מת ָיכֹול
ָׁשנָ ה ֵאין צ ֶֹרְך ְל ִה ָּז ֵהר ְּב ִדינֵ י ֻט ְמ ַאת ֵמתִּ ,כי ַּגם ְט ֵמ ֵ
ְל ַה ְק ִריב ָק ְר ַּבן ֶּפ ַסח ְּב ָׁשנָ ה זֹו.

ַּדף ט"וִ :אּסּור ּכִ לְ ַאיִ ם

ב .מהו ִאּסּור ּכִ לְ ַאיִ ם ומה הוא כולל?
ג .מהו "ק ֶֹמץ" ,ובאיזו יד הוא מונח?
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

ירּוׁש ַל ִים ִמן ַה ָּג ִלילְּ ,כ ֵדי ְל ַה ְק ִריב ָק ְר ַּבן
ִמ ְׁש ַּפ ַחה אחת ָע ְל ָתה ִל ָ
ֶּפ ַסח.

אֹוס ֶרת לִ ְזר ַֹע ַי ַחד ְׁשנֵ י
ּתֹורה ֶ
ַה ָ
בּואהָ ,י ָרק
סּוגֵ י ְז ָר ִעיםֶׁ ,של ְּת ָ
ְו ִק ְטנִ ּיֹותִ .מ ְּפנֵ י ִאּסּור ֶזה ָאסּור
ילן ִמ ִּמין
ילן ְּב ִא ָ
ְל ַה ְר ִּכיב ֲענַ ף ִא ָ
ַא ֵחרִ .אם ְּכ ָבר נִ ְז ְרעּו ַה ִּכ ְל ַא ִים,
אֹותם.
ָאסּור ְל ַה ְׁש ִאיר ָ
ּתֹורה
נֹוסף ְל ִאּסּור ֶזהִ ,צּו ְָתה ָ
ְּב ָ
ּזֹור ַע
"אּסּור ּכִ לְ ֵאי ַהּכֶ ֶרם"ַ .ה ֵ
ַעל ִ
עֹובר ַעל ִאּסּור
ִּכ ְל ַא ִים ַּב ֶּכ ֶרם ֵ
נֹוסףֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר בספר דברים:
ָ
"ׂש ְד ָך ֹלא ִת ְז ַר ע ִּכ ְל ָא ִי ם".
ָ
יֹותר,
ִאּסּור ִּכ ְל ֵאי ַה ֶּכ ֶרם ָחמּור ֵ
ּדּולים
ִּכי ָאסּור ֵל ָהנֹות ִמן ַה ִּג ִ
ֶׁש ָּצ ְמחּו ִמן ַה ִּכ ְל ַא ִים.

מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן
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