
 | מן ההסטוריה
משכנות שאננים

במשך שנים רבות, עד אמצע המאה 
ה-19, ירושלים הייתה בעצם העיר שבתוך 
חומות העיר העתיקה. עקב הצפיפות 
הגדולה וצורכי ביטחון ופרנסה, היה צורך 
בהגדלת העיר והרחבתה. בשנים -1855
1860, ביוזמת השר משה מונטיפיורי, 
שלרשותו גם עמדה קרן של 50,000 דולר 
כספי עיזבון של נדבן יהודי אמריקני 
בשם יהודה טורא, נרכשו 180,000 מטר 
מרובע מעל בריכת הסולטאן ומול הר 
ציון, וזו בעצם הייתה השכונה היהודית 
ירושלים  לחומות  מחוץ  הראשונה 

העתיקה.
בשכונה החדשה הוקם מבנה ארוך שהיו 
בו 16 דירות, וכן הוקמו 2 בתי כנסת 

ומקווה, וכן טחנת קמח.
שמה של השכונה "משכנות שאננים" 
לקוח מהפסוק בספר ישעיהו ל"ב: "ְוָיַׁשב 
ַעִּמי ִּבְנֵוה ָׁשלֹום ּוְבִמְׁשְּכנֹות ִמְבַטִחים 

ּוִבְמנּוחֹת ַׁשֲאַנּנֹות".

מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף ס"ח: קֹוְרָּבנֹות ֶׁשָּיְצאּו ִמחּוץ ַלָּמקֹום

קֹוְרָּבנֹות ֶׁשָּיְצאּו ִמחּוץ ַלָּמקֹום ֶׁשּבֹו מּוָּתר ֶלֱאכֹול אֹוָתם, ׁשּוב ִאי ֶאְפָׁשר ֶלֱאכֹול 
אֹוָתם ְלעֹוָלם, ֲאִפיּלּו ִאם ֶהֱחִזירּו אֹוָתם. ְלָמָׁשל, ְּבַׂשר קֹוְרַּבן ַחָּטאת ֶׁשָּיָצא ֵמחֹוַמת 
ָהֲעָזָרה ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ָאסּור ְלאֹוְכלֹו ְלעֹוָלם, ֲאִפיּלּו ִאם ֶהֱחִזירּוהּו ְלחֹוַמת ָהֲעָזָרה.
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ַּדף ס"ט: ָהֶרֶגל ַהְּקדֹוָׁשה

ַמה ַהִּדין ִאם ִּבְתקּוַפת 
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִהְצִּביַע 
ָוִרים  ָאָדם ַעל ַאַחד ַהּׁשְ
ֶׁשּלֹו ְוָאַמר: "ָהֶרֶגל ֶׁשל 
ַהּשֹׁור ַהֶּזה מּוְקֶּדֶׁשת 

ְלקֹוְרַּבן עֹוָלה"?

ֶיְׁשָנּה ַמֲחלֹוֶֹקת ַּתָּנִאים. 
ַרִּבי ֵמִאיר ְוַרִּבי ְיהּוָדה 
אֹוְמִרים: ָהֶרֶגל ְקדֹוָׁשה 
ת קֹוְרָּבן, ְוֶיֶתר  ִּבְקדּוּׁשַ
ָקדֹוׁש.  ֵאינֹו  ַהּׁשֹור 
ִאי  אֹותֹו  ְלַהְקִריב 

ֶאְפָׁשר, ִּכי ֹלא ּכּוּלֹו ָקדֹוׁש, ַעד ֶׁשַּיְקִּדיׁש ֶאת ָּכל ַהּשֹׁור. ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְלחּוִּלין ִאי ֶאְפָׁשר, 
ִּכי ָהֶרֶגל ְקדֹוָׁשה. ַרִּבי יֹוֵסי ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון חֹוְלִקים ְוסֹוְבִרים, ֶׁשּכּוּלֹו ִנְהֶיה ָקְרַּבן עֹוָלה.

ַּדף ע': עֹור ֶׁשל ְּבֵהָמה

ִנְכָּתב  ֵסֶפר ַהּתֹוָרה 
ַעל ְקָלף ֶׁשהּוא עֹור 

ְמעּוָּבד ֶׁשל ְּבֵהָמה.

שהקלף  במקרה 
הוא מְּבֵהָמה,ּוְּבֵהָמה 
ֵמָתה הרי היא ְטֵמָאה 
ְנֵבָלה-  ְּבטּוְמַאת 
ֶׁשּנֹוֵגַע  ִמי  ַהִאם 
ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ִנְטָמא 

ְּבטּוְמַאת ְנֵבָלה?

ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֶׁשָאֵכן, 
ָּכל ַּבַעל ַחִּיים ֶׁשֵּמת, 

ִנְבָלתֹו ְמַטֵּמאת, ֲאָבל ַּבַעל ַחִּיים ָּכֵׁשר ֶׁשִּנְׁשַחט ֵאינֹו ְמַטֵּמא. ַּגם ִּבְנֵבלֹות ֶיְׁשָנם 
ֲחָלִקים ֶׁשֵאיָנם ְטֵמִאים ְּבטּוְמַאת ְנֵבָלה, ַאֲחֵרי ֶׁשַּמְפִריִדים אֹוָתם ִמַּבַעל ַהַחִּיים: 
ְלָמָׁשל, ַהַּקְרַנִים, ְוַגם ָהעֹור ֶׁשל ַּבַעל ַהַחִּיים, ָּבֶרַגע ֶׁשִהְפִרידּו אֹותֹו ִמַּבַעל ַהַחִּיים, 

הּוא ְּכָבר ֵאינֹו ָטֵמא ְּבטּוְמַאת ְנֵבָלה.

מן התלמוד
סדר קדשים

ַמֶּסֶכת חּוִּלין, ַּדף ע"א

הסבר: התלמוד מביא פסוק שפותח במילים "זאת 
הבהמה אשר תאכלו" ומונה אחר כך גם חיות כמו 
אייל, צבי ויחמור, ומוכיחה מכך שהמושג "בהמה" 

כולל גם חיות.

דכי – טהור
מסאבא – טמא

"חיה בכלל בהמה מנלן? דכתיב: זאת הבהמה 
אשר תאכלו, שור שה כשבים וגו' איל וצבי 

ויחמור וגו', הא כיצד , חיה בכלל בהמה"

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין ַּדף ס"ח- ע"ד
שבת פר' תרומה | כ"ח בשבט- ד' באדר א' )3-9 לפברואר(

שער משכנות 
שאננים, 

 ,Wikipedia 
תמר הירדני

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי
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עליהם.גן החיות צריך להקפיד ישן. אם אלו התקנות של אחד, ואפילו אם הוא הקטן הוא בן שלוש ויום כרטיס, אפילו אם האח שהאבא היה חייב לקנות חלק מבני המשפחה טענו מצד אחד:

מצד שני:

חלק מבני המשפחה 

טענו שאין צורך לקנות 

לו כרטיס ולא צריך 

להיות "מרובעים", מכיוון 

שממילא הוא ישן ולא 

נהנה מגן החיות, וגם כך 

הוא עבר את גיל שלוש רק 

בכמה ימים.

דבר תורה 
"ְוָעׂשּו ֲארֹון ֲעֵצי ִׁשִּטים... ְוִצִּפיָת אֹתֹו ָזָהב 

ָטהֹור ִמַּבִית ּוִמחּוץ ְּתַצֶּפּנּו". 

ארון הברית היה עשוי מעץ שצופה 
מבפנים ומבחוץ בזהב טהור. המסתכל 
על הארון כלל לא היה רואה את העץ 
ממנו הוא היה עשוי, ואם כן יש לשאול: 
מדוע בכלל נדרש לעשות את הארון בתוכו 

מעץ שכלל איננו נראה?

על כך יש להשיב ולומר שהזהב אמנם 
הוא יפה ויקר אבל בסופו של דבר הוא 
מתכת דוממת, בעוד העץ מסמל טבע, 

חיים, גדילה ופירות.

התורה שלנו שניתנה בארון היא מצד 
אחד קבועה ועומדת לעולמי עד אבל 
בתוך תוכה ישנו יסוד עמוק שחי, גדל 

ומוציא פירות תמיד.

רעיון נוסף שקשור לפרשה הוא שפרשת 
תרומה באה אחרי פרשת משפטים, כדי 
ללמדנו שגם כשמביאים תרומה כספית 
לדבר מצווה, יש להקפיד להביא אותה 
רק מממון שהושג לפי הדין והמשפט. מי 
שמשיג את כספו באמצעים לא כשרים, 
לא יוכל לכפר על חטאיו בכך שיתרום 

חלק ממנו לצדקה או לקיום מצוות.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

משפחת כהן הגיעה לביקור בגן חיות. בכניסה היה כתוב שכל ילד מגיל שלוש 
חייב בכרטיס. הילד הקטן של משפחת כהן היה בן שלוש ושבועיים, והוא 
ישן בעגלה. האבא החליט שאין צורך לקנות לו כרטיס כי הוא ישן ולא נהנה 

מגן החיות, וגם הוא רק קצת מעל גיל שלוש. 

בין בני המשפחה התנהל ויכוח בעניין.

נולד באיטליה בשנת תקמ"ה-1784 ונפטר בגיל מאה באנגליה בשנת  א.  
תרמ"ה-1885.

היה בנקאי, איש עסקים, נדבן ושתדלן. כינויו היה "השר", וזכה לתואר  ב. 
אבירות ממלכת אנגליה.

ביקר בארץ ישראל שבע פעמים ותרם רבות במיוחד לארבעת ערי  ג. 
הקודש: ירושלים, טבריה, צפת, חברון.

חמש שכונות נקראות על שמו בירושלים, ועוד שכונות ורחובות  ד. 
במקומות רבים בארץ

השר משה מונטיפיורי

  | מי אני?

ו...מה 
דעתכם?

בס"ד
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3 דקות

טחנת הרוח 

במשכנות שאננים

  | מי אנחנו?

7 דקות

1  .

השר משה מונטיפיורי. נותן צדקה לעני.
2  .

הבניין הראשון שהקים מונטיפיורי בשכונת 

משכנות שאננים מחוץ לחומות העיר העתיקה.
3  .

לתת תעסוקה ופרנסה לתושבים ולעניים.
4  .

אלו שמות של שכונות שנקראו על שם משה  מונטיפיורי.
5  .

שנות לידתו ופטירתו של מונטיפיורי שנפטר  בגיל 100.

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מיהו האיש היושב בכרכרה ומה הוא עושה?  

מהו הבניין עם הקשתות מאחוריו?  
מה היה תפקידה של טחנת הקמח שבציור?  

מה המכנה המשותף לשמות המופיעים על השלט?  
מה משמעות המילים על הקיר: תרמ"ה-תקמ"ה?  

גובהי 18 מטרים, יש לי ארבע כנפיים עשויות עץ, ואני ניצבת בכניסה לשכונת משכנות  א. 
שאננים בירושלים.

הייתי המבנה הראשון שנבנה בשכונה ביוזמת משה מונטיפיורי בשנת 1858. ב. 
מטרת בנייתי הייתה לתת פרנסה לתושבי השכונה, ולספק לעניי ירושלים קמח במחיר זול. ג. 
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יש לי מושג | מעשר כספים !
יש מצווה מהתורה להפריש תרומות ומעשרות 
מהתבואה, הפירות והירקות ולתת אותם לכהן, 
ללוי ולעניים. בנוסף לכך נוהגים רבים להפריש 
"מעשר כספים", ולתת עשירית מההכנסות 

הכספיות שלהם למטרות חסד וצדקה.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
א. מדוע ִמי ֶׁשּנֹוֵגַע ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ֵאינֹו 

ִנְטָמא ְּבטּוְמַאת ְנֵבָלה?

ב.  מהו איסור ֵאָבר ִמן ַהַחי?

מה פירוש הביטוי: "ָּכל ָהעֹוֵמד  ג.  
ְלֵהָחֵתְך - ְּכָחתּוְך ָּדִמי"?

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 
talmudhagrala@medison.co.il :בשעות הצהריים למייל

ולציין את מס' העלון עליו אתם עונים. 
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק 

של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

ַּדף ע"ג: "ָּכל ָהעֹוֵמד ְלֵהָחֵתְך - ְּכָחתּוְך ָּדִמי"

ָאָדם ָרָאה ֶאת ֲחֵברֹו לֹוֵקַח 
ְּכִלי ֶׁשֵּיׁש לֹו ָיִדית ֲארּוָּכה 
ְמאֹוד ְוטֹוֵבל אֹותֹו ַּבַּמִים, 
ֲאָבל ֵחֶלק ֵמַהָּיִדית ִנְׁשַאר 
ִמחּוץ ַלַּמִים. ִלְכאֹוָרה ִאם 
ֶאת  ִהְטִּביל  ֹלא  ָהִאיׁש 
ַהָּקֶצה ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהְּכִלי,  
ַהְּכִלי ֵאינֹו ָטהֹור. אּוָלם 
אֹותֹו ָאָדם ִהְסִּביר ֶׁשהּוא 
ְמַתְכֵנן ַלְחּתֹוְך ֶאת ַהָּקֶצה 

ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהְּכִלי ְוַהֲהָלָכה קֹוַבַעת ֶׁשֶאת ַהֵחֶלק ֶׁשְּמַתְכְנִנים ַלְחּתֹוְך, ֹלא ָצִריְך 
ִלְטּבֹול. ֲהָלָכה זֹו ְמכּוָּנה: "ָּכל ָהעֹוֵמד ְלֵהָחֵתְך - ְּכָחתּוְך ָּדִמי". ְּכלֹוַמר: ָּכל ַמה 
עֹוְמִדים ַלְחּתֹוְך אֹותֹו ֶנְחָׁשב ְּכִאיּלּו הּוא ָחתּוְך ְּכָבר ַעְכָׁשיו ְוֵאינֹו ְמחּוָּבר ַלְּכִלי. ּׁשֶ

ַּדף ע"ד: ֵאָבר ִמן ַהַחי

ָאסּור ֶלֱאכֹול "ֵאָבר ִמן ַהַחי" - ֵאָבר ֶׁשִּנְתַלׁש ִמְּבֵהָמה ְּבעֹוָדּה ַּבַחִּיים. ָלֵכן, ִאם 
ֲחטּו ֶאת  ִנְקַטע ֵאָבר ִמְּבֵהָמה ְּבעֹוָדּה ְּבַחֶּייָה - ָאסּור ֶלֱאכֹול אֹותֹו, ַּגם ַאֲחֵרי ֶׁשּׁשָ
ַהְּבֵהָמה, ִּכי הּוא ִנְקַטע ִמּגּוָפּה ְּבעֹוָדּה ַּבַחִּיים. ֲאָבל ִאם ֵאָבר ִנְקַטע ִמן ַהְּבֵהָמה 
ְּבאֹוֶפן ֶחְלִקי, ְוַהָּבָׂשר ֵאינֹו ִמְתַיֵּבׁש ֶאָּלא ַמְמִׁשיְך ִלְחיֹות ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְמחּוָּבר 
ַלְּבֵהָמה, ָהֵאָבר ַהֶּזה ֶנְחָׁשב ֵחֶלק ִמן ַהְּבֵהָמה, ְוַאֲחֵרי ְׁשִחיָטָתּה ֶאְפָׁשר ֶלֱאכֹול 
אֹותֹו. ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֲחַז"ל ִּתיְּקנּו ֶׁשֹּלא ֶלֱאכֹול אֹותֹו, ְּכֵדי ְלִהְתַרֵחק ֵמִאיּסּור 
"ֵאָבר ִמן ַהַחי", ִּכי ָהֵאָבר ַהֶּזה ּדֹוֶמה ְלֵאָבר ֶׁשִּנְקַטע ִמן ַהְּבֵהָמה ְּבעֹוָדּה ַּבַחִּיים.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
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ַּדף ע"ב: טומאה וטהרה

ַּבַעל ַחִּיים ֶׁשֵּמת - ּגּוָפתֹו ְטֵמָאה ְּבטּוְמַאת ְנֵבָלה. ָאָדם ֶׁשּנֹוֵגַע ְּבַבַעל ַהַחִּיים ִנְטָמא 
ְוהּוא ְּבַדְרַּגת "ִראׁשֹון ַלּטּוְמָאה". ֲאָבל ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה ֶׁשִּנְׁשֲחָטה, ֵאיָנּה ְמַטְּמָאה 
ְּבטּוְמַאת ְנֵבָלה. ִּבְזַמן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְּכֶׁשָּיְכלּו ִלְנהֹוג ְּבִדיֵני טּוְמָאה ְוָטֳהָרה, ַהִאם  
ָהיּו ְצִריִכים ְלִהיָּזֵהר ֶׁשֹּלא ִלְנּגֹוַע ַּבְּבֵהָמה ֶׁשִּנְׁשֲחָטה ַּכִּדין ְוַאַחר ָּכְך ִהְתָּבֵרר ֶׁשִהיא 
ְּטֵרָפה, ִּכי ִהיא ְמַטְּמָאה ְּבטּוְמַאת ְנֵבָלה?  ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֹלא, ִמֵּכיָון ֶׁשְּבֵהָמה 
ְטהֹוָרה ֶׁשִּנְׁשֲחָטה ֵאיָנּה ְמַטְּמָאה ְּבטּוְמַאת ְנֵבָלה, ֲאִפיּלּו ִאם ִמְתָּבֵרר ֶׁשִהיא ֵאיָנּה 

ִחיָטה ַעְצָמּה מֹוִציָאה אֹוָתּה ִמּטּוְמַאת ְנֵבָלה. ְּכֵׁשָרה ַלֲאִכיָלה. ַהּׁשְ

ַּדף ע"א: ָמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ַחָּיה ַלְּבֵהָמה?

ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ָאנּו קֹוְרִאים "ְּבֵהָמה" ְלַבֲעֵלי ַהַחִּיים ֶׁשְּגֵדִלים ֵאֶצל ָהָאָדם, ְּכמֹו 
ָּפרֹות, ִעיִּזים ּוְכָבִׂשים, ְוִאיּלּו "ַחָּיה" ָאנּו קֹוְרִאים ְלַבֲעֵלי ַחִּיים ֶׁשְּגֵדִלים ַּבֶּטַבע, 
ג  ְּכמֹו ַאָּיִלים ּוְצָבִאים. אּוָלם ְּבַדף ֶזה ַמְרִאים ֲחָכִמים ֶׁשִּבְלׁשֹון ַהּתֹוָרה, ַהּמּוּׂשָ
ג "ַחָּיה" ּכֹוֵלל ַּגם ְּבֵהמֹות. זֹאת לֹוְמִדים ִמְּלׁשֹון  "ְּבֵהָמה" ּכֹוֵלל ַּגם ַחּיֹות, ְוַהּמּוּׂשָ
ַהְּפסּוִקים: ְּבֵסֶפר ְּדָבִרים ֶנֱאַמר: "זֹאת ַהְבֵּהָמה ֲאֶשׁר תֹּאֵכלּו ׁשֹור ֵשׂה ְכָשִׂבים 
ְוֵשׂה ִעִזּים..... ַאָיּל ּוְצִבי ְוַיְחמּור". ִמָּכְך רֹוִאים ֶׁשַּגם ַחּיֹות ַהָּבר, ְּכמֹו ָהַאָּיל, ַהְּצִבי 

ְוָהַיְחמּור, ִנְקָראֹות ְּבֵהמֹות.

ְוִאיּלּו ַּבֵּסֶפר ְוִיְקָרא ֶנֱאַמר: "זֹאת ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ּתֹאְכלּו, ִמָּכל ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ַעל 
ָהָאֶרץ ּכֹל ַמְפֶרֶסת ַּפְרָסה". ִמָּכְך רֹוִאים ֶׁשַּגם ַהְּבֵהמֹות ִנְקָראֹות ַחּיֹות.

מה הקשר?
מה המשותף לשמות הבאים: 

א. מזכרת משה. 

ב. זיכרון משה. 

ג. אוהל משה. 

ד. ימין משה. 

ה. קרית משה.

סמנו רק את התשובות הנכונות:

כולן קרויות של שמו של הרמטכ"ל  		❑
משה דיין.

כולן קרויות על שמו של השר משה  		❑
מונטיפיורי.

אלו שכונות שנמצאות בתל אביב,  		❑
בעכו ובחיפה.

כל השכונות הללו נמצאות בירושלים. 		❑

תשובה: רק תשובות ב' וד' נכונות.


