
מתולדותיו

ַּדף נ"ח: ּגֹוָזלֹות ִעם ַהִּביּכּוִרים

"ִּביּכּוִרים" ִמְּלׁשֹון ְּבכֹור. ֵאֶּלה ַהֵּפרֹות ָהִראׁשֹוִנים, 
ַהְּבכֹוִרים. הֹוֵלְך ָאָדם ְּבַפְרֵּדסֹו, ְוִהֵּנה הּוא ַמְבִחין ֶׁשֵּבין 
ֲעֵלי ָהֵעץ ַמְתִחיל ְלַבְצֵּבץ ְּפִרי. נֹוֵטל חּוט, קֹוֵׁשר ַעל 
ַהְּפִרי ְואֹוֵמר: "ֶזה ִיְהֶיה ִּביּכּוִרים". ְּכֶׁשַהְּפִרי ָּגַדל ְוָהָיה 
ָראּוי ַלֲאִכיָלה, ָקְטפּו אֹותֹו, ִהִּניחּוהּו ִּבְכִלי ְוֶהֱעלּו 
אֹותֹו ִלירּוָׁשַלִים ַלֹּכֲהִנים. ְמִביֵאי ַהִּביּכּוִרים ָנֲהגּו 
ְלַהִּניַח ּגֹוָזלֹות ַעל ַסֵּלי ַהֵּפרֹות, ְּכֵדי ְלַיּפֹות ֶאת ַהֵּפרֹות 
ַפע ֶׁשה' ָנַתן ָלֶהם. ֶמה ָעׂשּו ְּבגֹוָזלֹות  ּוְלַהְראֹות ֶאת ַהּׁשֶ
ֵאּלּו? ִהְקִריבּו אֹוָתם ְלָקְרַּבן עֹוָלה. ּגֹוָזלֹות נֹוָסִפים ָהיּו 
ְמִביֵאי ַהִּביּכּוִרים נֹוְׂשִאים ִּביֵדיֶהם, ְּכַמָּתָנה ַלֹּכֲהִנים.
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ַּדף נ"ט: ֶׁשֶמן ַעל ַהִּמְנָחה

ֶמן  ַעל ִמְנָחה ֶׁשֵּמִביא חֹוֵטא ַעל ֲעֵבָרה ֶׁשָעַבר, ֵאין ַהּכֵֹהן ָׂשם ֶׁשֶמן. ַמּדּוַע? ִּכי ַהּׁשֶ
עֹוֶׂשה ֶאת ַהִּמְנָחה ִלְמהּוֶּדֶרת, ְוַהּתֹוָרה ֵאיָנּה רֹוָצה ֶׁשִּמְנָחה ֶׁשָּבָאה ִּבְגַלל ֲעֵבָרה 

ִּתְהֶיה ְמהּוֶּדֶרת.

ַמה ִּדיָנּה ֶׁשל ַהִּמְנָחה ֶׁשַהּכֵֹהן ָיַצק ָעֶליָה ִטיַּפת ֶׁשֶמן? ּוְבֵכן, ֲאִפיּלּו ִטיַּפת ֶׁשֶמן ַאַחת 
ּפֹוֶסֶלת ֶאת ָּכל ַהִּמְנָחה, ִּכי ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת "ֹלא ָיִׂשים ָעֶליָה ֶׁשֶמן" - ֲאִפיּלּו ִאם הּוא 
ֶמן ֵאינֹו ּפֹוֵסל  ָׂשם ִטיָּפה ַאַחת, ַהִּמְנָחה ְּפסּוָלה. ֲאָבל, ֶיְׁשנֹו ִמְקֶרה ְמסּוָּים ֶׁשּבֹו ַהּׁשֶ

ֶמן הּוַּנח ַעל ֲחִתיָכה ִמן ַהִּמְנָחה ֶׁשֵאיָנּה ְּבִׁשיעּור ַּכַּזִית. ֶאת ַהִּמְנָחה, ַּכֲאֶׁשר ַהּׁשֶ

ַּדף ס': ִמְנָחה ֶׁשל נֹוְכִרי

ְלִפי ַאַחת ַהֵּדעֹות ַּבִּמְׁשָנה ַהִּנְלֶמֶדת ְּבַדף ֶזה ִאם נֹוְכִרי ֵהִביא ִמְנָחה ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש 
ְמַקְּבִלים ִמֶּמּנּו אֹוָתּה ּוַמְקִריִבים אֹוָתּה. ֲאָבל, ֵיׁש ֶהְבֵּדל ֵּבין ִמְנָחה ַהּמּוֵבאת ַעל 
ְיֵדי ְיהּוִדי ְלֵבין ִמְנָחה ַהּמּוֵבאת ַעל ְיֵדי נֹוְכִרי: ִמְנָחה ַהּמּוֵבאת ַעל ְיֵדי ִיְׂשָרֵאל, 
ַהֹּכֵהן לֹוֵקַח ִמֶּמָּנה קֹוֶמץ ּוַמְקִטיר אֹותֹו ַעל ַהִּמְזֵּבַח, ְוֶאת ֶיֶתר ַהִּמְנָחה אֹוְכִלים 
ַהּכֲֹהִנים, ַאְך ִמְנָחה ַהּמּוֵבאת ַעל ְיֵדי נֹוְכִרי עֹוָלה ָּכִליל ַעל ַהִּמְזֵּבַח, ְוֵאין ַהּכֲֹהִנים 
אֹוְכִלים ִמֶּמָּנה ְמאּוָמה. ִּדין ֶזה ַקָּים ַּגם ְּבָקְרַּבן ְׁשָלִמים ֶׁשּמּוָבא ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש 
ַעל ְיֵדי נֹוְכִרי: ַמְקִריִבים אֹותֹו ְלָקְרַּבן עֹוָלה. ַהֹּכֲהִנים ֵאיָנם אֹוְכִלים ֶאת ְּבַׂשר 

ַהָּקְרָּבן ֶאָּלא ַמְקִריִבים ֶאת ָּכל ַהָּקְרָּבן ַעל ַהִּמְזֵּבַח.

מן התלמוד
סדר קדשים

מסכת ְמָנחֹות, דף ס"ב

הסבר: רב אחא בר יעקב היה מנענע את הלולב 
הלוך ושוב, ואומר: "חץ בעיני השטן". אולם 
התלמוד אומר שלא ראוי לומר כך, כדי שלא 

יבוא השטן להתגרות בו.

מחוי – מסמן
גירא – חץ

"רב אחא בר יעקב ממטי ליה ומייתי 
ליה ומחוי הכי, ואמר: גירא בעינא 

דשטנא. ולאו מילתא היא, משום דאתי 
לאתגרויי ביה". 

בס"ד

משה ינוקא

)תרצ"ב-תשס"ג 1932-2003(

בחטיבת  המפקדים  מראשוני  היה 
הצנחנים. הוא נולד בירושלים, הצטרף 
בקרב  והשתתף   16 בגיל  לפלמ"ח 
הקסטל, ולאחר מכן צורף לחטיבת הנגב 
ולחם במלחמת העצמאות. בשנת תשי"ב 
)1952( התגייס לצבא הקבע ושירת 
כמדריך בבית הספר לקצינים, ולאחר 
מכן הצטרף ליחידה 101 של אריאל שרון, 
בה שירת כסמ"פ וקצין מבצעים. הוא 
השתתף בתכנון ובביצוע מרבית פעולות 
התגמול, כגון: מבצע חץ שחור, מבצע 
אלקיים, מבצע אגד, מבצע הר געש 
ומבצע כנרת. כמו כן, השתתף בקרב 
הִמְתֶלה שבו פיקד על הפלוגה לאחר 

פציעתו של המפקד. ַּדף ס"א: "ְּתנּוָפה"

ַאַחת ֵמֲעבֹודֹות ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשַהּכֲֹהִנים ָעְסקּו ָּבֶהם ָהְיָתה 
"ְּתנּוָפה". ַהִּמְׁשָנה ַהִּנְלֶמֶדת ְּבַדף ֶזה מֹוָנה ָקְרָּבנֹות 
ֶׁשָּצִריְך ַהּכֵֹהן ְלָהִניף, ִלְפֵני ֶׁשַּמְקִריִבים אֹוָתם, ֵּבין 
ַהֶּיֶתר מֹוָנה ַהִּמְׁשָנה ֶאת "ְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם ּוְׁשֵני ִכְבֵׂשי 
ֲעֶצֶרת". ֵאיְך ָהָיה ַהּכֵֹהן ֵמִניף אֹוָתם ַיַחד? הּוא ִהִּניַח 
ֶאת ַהְּלָחִמים ַעל ַהְּכָבִׂשים, ְּבעֹוָדם ַחִּיים, ִהְכִניס ֶאת 

ְׁשֵּתי ָיָדיו ַּתַחת ַהְּכָבִׂשים ְוֵהִניף אֹוָתם ָּבֲאִויר, ָקִדיָמה ְוָאחֹוָרה, ְלַמְעָלה ּוְלַמָּטה.

סדר קדשים | מסכת מנחות נ"ח- ס"ד
שבת פר' נח | כ"ח בתשרי- ד' בחשון )7-13 לאוקטובר(
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ו...מה 
דעתכם?

הבעיה שלו.לעצמם על כך שלא דיווחו על המצב שלו, ואז הם לא יסלחו הצבאי כתוצאה ממאמץ, עקב עלול להיפגע במהלך שירותו הם דואגים שחלילה הוא מצד אחד:

מצד שני:

אם הם ידווחו לצבא 

הם יהרסו את חלומו 

של דני לשרת ביחידה 

קרבית והוא לעולם לא 

יסלח להם על כך.

בצלאל

דבר תורה 
התיבה שבנה נוח במשך 120 שנה הייתה 
עצומה. אורכה היה כמעט כשל חצי 
נושאת מטוסים בת ימינו וגם שאר ממדיה 

היו אדירים. 

מקשה על כך הרמב"ן: מדוע נוח טרח 
לבנות תיבה כה גדולה? הרי הוא ידע שבלי 
נס משמים, גם לתיבה כה גדולה לא יוכלו 
להיכנס כל סוגי החיות שבעולם עם כל 
האוכל והציוד הנדרש? אז מדוע לטרוח 

כ"כ הרבה אם בלאו הכי יזדקק לנס? 

עונה על כך הרמב"ן: "עשו אותה גדולה, 
הניסים  בכל  הדרך  כן  כי  בנס,  למעט 
שבתורה...לעשות מה שביד אדם לעשות, 

והשאר יהיה בידי שמים".

הרמב"ן מלמד כאן כלל חשוב: הקב"ה 
תמיד חפץ במעשיו של האדם. גם במקום 
בו בוודאות יש צורך בנס, על האדם 
לעשות מה שביכולתו כדי להיות שותף 

בבניין העולם ותיקונו.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון  סוער:

דני תמיד חלם לשרת ביחידה קרבית. לקראת גיוסו לצה"ל 
דני קיבל זימון לבדיקות רפואיות. לשמחתו, הרופאים לא גילו 
בבדיקות שהוא סובל מבעיה רפואית שעלולה לפגוע בו בזמן 
מאמץ גופני מוגבר. הוריו מתלבטים עכשיו מאוד האם לדווח על 

הבעיה הרפואית שלו לצבא.

יצאתי ב-9.1.68 מאנגליה לישראל, כשעל  א. 
סיפוני 69 אנשי צוות.

הקשר האחרון איתי התקבל ב-24.1.68  ב.  
ממקום ליד האי כרתים.

ב-28.5.99 התגלו שרידים שלי באמצע הדרך  ג.  
בין כרתים לחיפה, על קרקעית הים בעומק 

2,950 מטר.

הצוללת דקר

  | מי אני?

בס"ד

חברותא
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3 דקות 4 דקות

רב סרן יעקב רענן

1  .
הצוללת דקר.

2  .

הצוללת נעלמה וטבעה בים התיכון.
3  .

הצוללת יצאה מאנגליה בדרכה לארץ 
ישראל.

4  .
69 אנשי צוות.

  | מי אני? | מן ההסטוריה

7 דקות

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על 
השאלות הבאות:

מי זו הצוללת הזו?  

מה הסיפור שלה?  

מהיכן היא יצאה ולאן   
היו פניה מועדות?

כמה אנשים היו עליה?  

מבצע חץ שחור
מבצע חץ שחור, המכונה גם פעולת עזה, נערך באדר תשט"ו )פברואר-מרץ 
1955( ברצועת עזה שהייתה אז בשליטת מצרים. ההחלטה על המבצע 
התקבלה בעקבות סדרת פיגועים שנעשו על ידי מסתננים מהרצועה, 
שבשיאה נרצח יהודי ברחובות. מטרת המבצע הייתה לחדור למחנה צבאי 
ליד עזה ולחבל במתקניו, וכן לפוצץ את מכון המים ואת תחנת הרכבת. 
במבצע השתתפו חמישה כוחות צנחנים בפיקודם של סעדיה אלקיים, 
משה ינוקא, דני מט, מוטה גור ואברהם חלווה. זו הייתה פעולת התגמול 

הגדולה הראשונה של 
צה"ל, והיא התרחבה 
מעבר למתוכנן. במהלך 
 37 נהרגו  הפעולה 
חיילים מצרים ושמונה 

חיילים יהודים. 

נולדתי בווינה-אוסטריה  א. 
ב-1934 ובגיל 5 עליתי ארצה 

עם הוריי לבת-ים.

ב-1951 התגייסתי לחיל הים,  ב. 
סיימתי קורס חובלים, שירתי 

בצוללות והגעתי לדרגת רב 
סרן.

ב-1965 יצאתי לאנגליה  ג. 
לפקח על השיפוצים בצוללת 

דקר, ובסיומם התמניתי 
למפקד הצוללת.

2

1

3

4

)Wikipedia( מבצע חץ שחור



יש לי מושג | "מי שברך" !
"מי שברך" הוא נוסח תפילה קצרה בו מברכים אדם 
או קבוצה מסוימת. הנוסח הנפוץ ביותר הוא ברכה 
לעולה לתורה, וכן ישנם נוסחי ברכה לחולים, ליולדת, 

לתינוקות שנולדו, לחיילי צה"ל ועוד.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
מהי עבודת ה"ְּתנּוָפה" בבית המקדש  א. 

וכיצד היו מקיימים אותה?

כיצד קראו ָלָאָדם ֶׁשָהָיה ְממּוֶּנה ַעל ַהּקּוָּפה  ב. 
ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש?

כיצד היו מקיימים את מצוות ַהִּביּכּוִרים? 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

ַּדף ס"ג: ְקִציָרה ְּבֵליל ַׁשַּבת קֹוֶדׁש

ַהִּמְׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה ַּבֶּפֶרק עֹוֶסֶקת 
ִּבְקִציָרה ְּבַׁשָּבת, ְואֹוֶמֶרת ֶׁשַּפַעם 
ְּבַכָּמה ָׁשִנים ָהְיָתה ִמְצָוה ִלְקצֹור 
ְּבַׁשָּבת. ֵּכיַצד? ִמְנַחת ָהעֹוֶמר ְקֵרָבה 
ִני ֶׁשל  ְּביֹום ט"ז ְּבִניָסן, ַהּיֹום ַהּׁשֵ
ִמן  ְמִביִאים אֹוָתּה  ַהֶּפַסח.  ַחג 

עֹוִרים ּוִמְצָוה ִלְקצֹור אֹוָתּה ַּבַּלְיָלה ָהַאֲחרֹון ִלְפֵני ַהַהְקָרָבה. ְלִפיָכְך  ַהּׂשְ
עֹוִרים ְּבֵליל  ִני ֶׁשל ַחג ַהֶּפַסח ָחל ְּבַׁשָּבת, ָקְצרּו ֶאת ַהּׂשְ ִאם ַהּיֹום ַהּׁשֵ
ַׁשָּבת. ִלְפֵני ֶׁשָהָיה ַהּקֹוֵצר עֹוֶׂשה ֶאת ְמַלאְכּתֹו הּוא ָהָיה ׁשֹוֵאל ֶאת 
ֶמׁש? ְוֵהם ֱהִׁשיבּוהּו  ָּכל ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָעְמדּו ְסִביבֹו: ְּכָבר ָׁשְקָעה ַהּׁשֶ
ֵּכן. ָּכְך ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים. ְוֵכן ָהָיה ׁשֹוֵאל אֹוָתם ְׁשֵאלֹות נֹוָספֹות ְלַגֵּבי 

ַהְּקִציָרה, ַעד ֶׁשֵהם ָנְתנּו לֹו ִאיּשּׁור ִלְקצֹור.

ַּדף ס"ד: "ְּפַתְחָיה"

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ָאָדם ְמיּוָחד ְממּוֶּנה ַעל ַהּקּוָּפה ֶׁשל ַהַחָּיִבים 
ְּבָקְרְּבנֹות ָהעֹוף. ֵמַאַחר ֶׁשִהְלכֹות ָקְרְּבנֹות ָהעֹוף ְסבּוכֹות ְוַרּבֹות, 
ִמיּנּו ָחָכם ָּגדֹול ַהָּבִקי ַּבֲהָלכֹות ֵאּלּו. ָלָאָדם ֶׁשָהָיה ְממּוֶּנה ַעל ַהּקּוָּפה 
ָקְראּו "ְּפַתְחָיה".  ִמי ָהָיה ְּפַתְחָיה? ָמְרְּדַכי ַהְּיהּוִדי. ְלַאַחר ֵנס ּפּוִרים 
הּוא ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעִלַּית ֶעְזָרא ְוִהְׁשַּתֵּתף ְּבִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
ִני. ּוַמּדּוַע הּוא ִנְקָרא "ְּפַתְחָיה"? ִּכי הּוא ֵהִבין ִׁשְבִעים ָׂשפֹות,  ַהּׁשֵ

ִהְבִחין ְּבִׁשיּבּוֵׁשי ָׂשפֹות ּוָּפַתר ּוִפְעַנח ַמְׁשָמעּוּיֹות ָלׁשֹון ׁשֹונֹות.

ָאַמר ַרב ִחיְסָּדא: ַּפַעם ַאַחת ָהְיָתה ַּבּצֹוֶרת ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוֹלא 
ָיְדעּו ֵהיָכן ֶאְפָׁשר ִלְקצֹר ְׂשעֹוִרים ְלָקְרַּבן ָהעֹוֶמר. ָעַמד ָאָדם ִאיֵּלם, 
ִנָּיה ַעל ְצִריף, ֲאָבל  ִהִּניַח ֶאת ָידֹו ָהַאַחת ַעל ַּגג ַּבִית ְוֶאת ָידֹו ַהּׁשְ

ִאיׁש ֹלא ֵהִבין ַמה ַּכּוָָנתֹו. ֱהִביאּוהּו 
ִלְפֵני ָמְרְּדַכי, ְוהּוא ָׁשַאל ִמָּיד ֶאת 
ָהֲאָנִׁשים: ַהִאם ֵיׁש ָמקֹום ֶׁשִּנְקָרא 
"ַּגּגֹות ְצִריִפין" אֹו "ְצִריִפין ַּגּגֹות"? 
ִהְתָּבֵרר ֶׁשָאֵכן ֵיׁש ָמקֹום ֶׁשִּנְקָרא 
"ַּגּגֹות ְצִריִפין" ּובֹו ָּגְדלּו ְׂשעֹוִרים.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

ַּדף ס"ב: ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ֲחִכיַנאי

ִני, ָהְפָכה ָהִעיר ַיְבֶנה ְלֶמְרָּכז רּוָחִני,  ַאֲחֵרי חּוְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
ַּבֲעָמלֹו ָהַרב ֶׁשל ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי. ֵּבית ַהִּדין ַהָּגדֹול ָיַׁשב ָּבּה, הּוַקם 
ָּבּה ֵּבית ִמְדָרׁש ָּגדֹול ַלֲחָכִמים ַרִּבים ְוַתְלִמיִדים ֶׁשָּלְמדּו ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש 
ָצְמחּו ְוָהיּו ִלְגדֹוֵלי ַהּדֹור ַהָּבא. ֵּבין ְצִעיֵרי ַהֲחבּוָרה ִּביִׁשיַבת ַיְבֶנה 
ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה, ָהָיה ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ֲחִכיַנאי, ֶׁשְּדָבָריו מּוָבִאים ְּבַדף ֶזה, 
ֶׁשָהָיה ִמַּתְלִמיָדיו ַהּמּוְבָהִקים ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא, ַיַחד ִעם ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ַּבר יֹוָחאי. ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְרצּופֹות הּוא ָלַמד ּתֹוָרה ִּבְבֵני ְּבַרק 
ִמִּפי ַרִּבי ֲעִקיָבא, ּוַבַּתְלמּוד ּוַבִּמְדָרִׁשים מֹוִפיִעים ַמֲאָמִרים ַרִּבים 
ִּבְׁשמֹו ַּבֲהָלָכה ּוְבַאָּגָדה. ַּבִּמְדָרׁש ְמסּוָּפר ַעל ִצְדקּותֹו, ֶׁשרֹוב ָיָמיו 

ָיַׁשב ְּבַתֲעִנית, ִמִּגיל ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ְוַעד ֱהיֹותֹו ֶּבן ִּתְׁשִעים ְוָחֵמׁש.

סדר קודשים, ַמֶּסֶכת ְמָנחֹות, דפים ס"ב- ס"ד מיליםחידת  ללבב ו
שנו את סדר האותיות כדי לזהות את שמות האישים 

שמוזכרים בעלון:

אנניח נב אניכחי

בקיע נרען

השם אקוני

דין מט

הפחית


