
מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף י"א: ַהַּגָּנב ָצִריְך ְלַׁשֵּלם ֶּכֶפל

ְוָגַנב ֶאת ַהֲחמֹור  ָלֶרֶפת  ַּגָּנב ָּפַרץ 
ַהְּבכֹור ֶׁשּנֹוַלד ִלְפֵני ָיִמים ֲאָחִדים, 
ּוְלַאַחר ִמְסָּפר ָיִמים ִהְצִליחּו ְלַאֵּתר 

ֶאת ַהַּגָּנב ְוהּוא הּוַבל ְלַמֲעָצר.

ַהִאם ַהַּגָּנב ָצִריְך ְלַׁשֵּלם ֶּכֶפל? ֶׁשֲהֵרי 
ַּגָּנב ֶׁשֵּיׁש ֵעִדים ַעל ְּגֵנָבתֹו, ֵּבית ִּדין 

ְמַחְּיִבים אֹותֹו ְלַׁשֵּלם ֶּכֶפל.

ִלְכאֹוָרה, ֶּפֶטר ַהֲחמֹור עֹוד ֹלא ִנְפָּדה, 
ְוַעד ֶׁשהּוא ִנְפֶּדה הּוא ָממֹונֹו ֶׁשל 

ַהּכֵֹהן ְוֹלא ֶׁשל ַהְּבָעִלים - וַמּדּוַע ֶׁשְּיַׁשֵּלם ֶּכֶפל ַלְּבָעִלים?

ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים ֶׁשַהַּגָּנב ָצִריְך ְלַׁשֵּלם ֶּכֶפל ְלַבַעל ַהֲחמֹור ִמְּפֵני ֶׁשְּבֶאְפָׁשרּותֹו ִלְפּדֹות 
אֹותֹו ְּבֶׂשה ְועֹוד ְמַעט ַהֲחמֹור ִיְהֶיה ֶׁשּלֹו ְלַגְמֵרי.
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ַּדף י"ב: ַרִּבי ַטְרפֹון 

לַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא נֹוַלד ֶּפֶטר ֲחמֹור ְוהּוא ְׁשָלחֹו ְלַרִּבי ַטְרפֹון ִעם ְׁשֵאָלה ִהְלָכִתית 
ְמסּוֶּיֶמת.

ִני. ְּבַמֶּסֶכת  ַרִּבי ַטְרפֹון ְּבַעְצמֹו ָהָיה ּכֵֹהן, ְוהּוא עֹוד ָזָכה ִלְהיֹות ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
ִקיּדּוִׁשין ְמסּוָּפר ֶׁשַרִּבי ַטְרפֹון ֵהִעיד ִּכי הּוא ָעָלה ַלּדּוָכן ְלִבְרַּכת ּכֲֹהִנים ַיַחד ִעם 

ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול.

ְלַאַחר ֶׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִהְמִׁשיְך ַרִּבי ַטְרפֹון ְלַקֵּבל ְּתרּומֹות ִּכי ֵהם ֲעַדִין ָׁשְמרּו 
ַעל ִּדיֵני טּוְמָאה ְוָטֳהָרה.

ַּדף י"ג: "ִמי ֶׁשָּפַרע"

ֶיְׁשָנּה ֲהָלָכה ְמַעְנֶיֶנת ַעל ִסיּכּום ֵּבין קֹוֶנה ּומֹוֵכר. ָהַרְמַּב"ם ְּבִהְלכֹות ְמִכיָרה ּפֹוֵסק 
ֶׁשִאם מֹוֵכר ִסיֵּכם ִעם קֹוֶנה ִלְמּכֹור לֹו ֵחֶפץ ְוָקְבעּו ֵּביֵניֶהם ֶאת ַהְּמִחיר, ְוַאֲחֵרי 
ֶׁשִּסיְּכמּו ֵּביֵניֶהם ֶאת ַהְּמִכיָרה ָאַמר ַהּמֹוֵכר ַלּקֹוֶנה ֶׁשִּיְרׁשֹום ֶאת ְׁשמֹו ַעל ַהֵחֶפץ, 
ְּכֵדי ֶׁשֵּיְדעּו ֶׁשהּוא ֶׁשּלֹו - ִמי ֵמֶהם ֶׁשחֹוֵזר ּבֹו ִמן ָהִעְסָקה ָצִריְך ְלַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו 
ִקְלַלת "ִמי ֶׁשָּפַרע", ָּבּה ֶנֱאַמר ֶׁשִּמי ֶׁשִּנְפַרע ֵמַאְנֵׁשי ּדֹור ַהַּמּבּול ִיָּפַרע ִמִּמי ֶׁשֵאינֹו 

עֹוֵמד ְּבִדיּבּורֹו.

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות, ַּדף י"ג

הסבר: התורה משווה בין עבדים כנענים לבין 
קרקע, שבאותם דרכים שהקרקע נקנית בהן, גם 

עבד נקנה בהן.

דנקא – מעה )סוג של מטבע(
למיפרק – ליפדות

"דכתיב לרשת אחוזה – הקישו הכתוב לאחוזה: 
מה אחוזה נקנית בכסף ובשטר ובחזקה – אף 

עבד כנעני נקנה בכסף"

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת בכורות ַּדף י"א- י"ז
שבת פרשת קדושים | כ"ג- כ"ט בניסן ) 28 לאפריל- 4 במאי(

יום הזכרון 
לשואה 
ולגבורה

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

7 דקות

מי 
אני

גם אם זה כרוך במאמץ.על הקשר המשפחתי חשיבות גדולה לשמור אותם. הם טוענים שיש זמן הילדים לא פגשו שגרים רחוק והרבה אלו בני דודים קרובים, מצד אחד:

מצד שני:

לאימא זה מאד קשה- לארח, 

לבשל, לסדר את הבית לפני 

ואחרי, ואין לה עכשיו כוח 

ומצב רוח להזמין את בני 

הדודים. אולי בהזדמנות 

אחרת.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

ילדי משפחת לוי רוצים מאד להזמין לשבת את בני הדודים שלהם שגרים 
רחוק אותם לא ראו זמן רב, והם ממש מתגעגעים אליהם. מצד שני אימא 
שלהם לא כל כך מרגישה טוב, והיא מרגישה  חלשה ועייפה . היא מעדיפה 
לא  להזמין אותם כי  היא תצטרך לעשות הרבה הכנות לקראת השבת 

ותהיה לה הרבה עבודה אחרי, וכל זה יכביד עליה.

א. נולדתי בפולין וגדלתי בעיר ורשה.

ב. בילדותי הגנתי על חבריי מפני בריונים אנטישמיים.

ג. הייתי מפקד הארגון היהודי הלוחם במרד גטו ורשה.

מרדכי אנילביץד. על שמי קרוי קיבוץ יד מרדכי.

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
מרד גטו ורשה

לאחר שכבשו הנאצים את פולין, ריכזו 
את היהודים שבתוכה בגטאות. הגדול 
מביניהם היה גטו ורשה, בו נדחקו מאות 
אלפי יהודים בתנאים קשים, רעב וצפיפות. 
כאשר התברר שהיהודים שנשלחים מהגטו 
נלקחים למחנות השמדה, החליטו רבים 
מהתושבים למרוד. שני ארגוני התנגדות 
יהודים קמו בגטו: אי"ל - ארגון יהודי 
לוחם, ואצ"י - ארגון צבאי יהודי. כאשר 
נכנסו הנאצים לגטו על מנת להשלים את 
השילוחים, תקפו אותם המורדים. למרות 
כוחותיהם הדלים, הצליחו להחזיק מעמד 
כנגד הנאצים ארבעה שבועות ולהסב 
להם אבידות רציניות, עד ששרפו הללו 
את הגטו וחיסלו אותו. מרד גטו ורשה 
הפך לסמל לגבורה והתקוממות כנגד 

כל הסיכויים.
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בס"ד

חברותא

Wikipedia ,1941 ,רחוב קרמליצקה בגטו



3 דקות

ארגון אצ"י- ארגון  צבאי יהודי

  | מי אני?

7 דקות

1  .
מרדכי אנילביץ.

2  .
מרד גטו ורשה.

3  .

בחודש ניסן תש"ג - אפריל 1943.
4  .

הקיבוץ יד מרדכי בדרום, ליד אשקלון, 

נקרא של שמו של מרדכי אנילביץ,  מפקד המרד.
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רבי סעדיה 
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510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי הדמות המרכזית עם הנשק במרכז הציור?  

איזה אירוע מצויר כאן והיכן הוא מתרחש?  

מתי התרחש האירוע הזה?  

איך השלט "יד מרדכי" קשור לאירוע?   

א. הייתי ארגון מחתרת יהודי שפעל בוורשה בזמן השואה.
ב. בראשי עמד פאוול פרנקל.

ג. הייתי שייך לזרם הרוויזיוניסטי-לאומי.
ד. במהלך מרד גטו ורשה לחמו אנשיי בגבורה, ורק בודדים מהם נשארו בחיים.

2

3

4

1



בשביל הסנהדרין  

תקופת המשנה
תקופת המשנה והתלמוד בארץ ישראל נמשכה 
כ-300 שנה, מחורבן בית המקדש השני בשנת 70 
לספירה ועד שנת 351 לספירה לערך. תקופה זו 
שאחרי החורבן, עמדה בסימן היעדרם של ירושלים 
ובית המקדש, אך הביאה להתפתחותם של מרכזי 
התיישבות, יצירה והנהגה חלופיים בארץ הגליל. 
בתקופה זו הועלתה על הכתב התורה שבעל פה 
ונכתבו שתיים מן היצירות הגדולות של העם היהודי 
המשנה והתלמוד. ההנהגה היהודית המרכזית של 
העם היהודי בתקופה, הייתה הסנהדרין ששימשה 
כהנהגה העליונה של העם היהודי ועיצבה את דמותו 
החברתית – תרבותית - ערכית של העם בתקופה 
שקדמה לגלות. כמובא במסכת ראש השנה, גלותה 
ונדידתה של הסנהדרין בתקופה זו, משקפת את 
גלות השכינה ועם ישראל מבירתו ירושלים ובית 

המקדש לארץ הגליל הנידחת. 

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
מה דינה של ְּבֵהָמה שִנְהְיָתה ְטֵרָפה ְוַגם  א. 

ַּבֲעַלת מּום?
מהם ִנְכֵסי צֹאן ַּבְרֶזל? ב. 

מה ִּדינֹו ֶׁשל ֵעֶגל ֶׁשִאמו ִהיא ַּבֲעַלת מּום? 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 
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 ט"ז: ִנְכֵסי ֹצאן ַּבְרֶזל

ֶּבָעָבר ָהיּו ַּבֲעֵלי צֹאן מֹוְסִרים ֶאת ַהּצֹאן ְלרֹוֶעה ִלְתקּוָפה ֲארּוָּכה ּוְמַסְּכִמים 
ִעּמֹו ָּכְך: ַּבְּתקּוָפה ֶׁשַהּצֹאן ִיְהיּו ֶאְצְלָך ָהְרָוִחים ִמן ַהּצֹאן ְיחּוְּלקּו ֵּביֵנינּו, ֲאָבל 
ַאָּתה ַחָּיב ְלַהֲחִזיר ֶאת ַהּצֹאן ְּבִדּיּוק ְּכִפי ֶׁשִּקיַּבְלָּת אֹותֹו, ִאם ָימּות ֵחֶלק 
א ַּבֶהְפֵסד, ְוִאם ַהְּמִחיר ֶׁשל ַהּצֹאן ִיְהֶיה יֹוֵתר  ֵמַהּצֹאן - ַאָּתה, ָהרֹוֶעה, ִּתיּׂשָ

זֹול, ַאָּתה ִּתְצָטֵרְך ְלַׁשֵּלם ֶאת ַהֶהְפֵרׁש.

ֶהְסֵּכם ֶזה ּכּוָּנה "צֹאן ַּבְרֶזל", ִמְּפֵני ֶׁשֲעבּור ַּבֲעֵלי ַהּצֹאן ָהֵעֶרְך ֶׁשָּלֶהם ָהָיה ָחָזק 
ְוָקֶׁשה ַּכַּבְרֶזל, ֹלא ָהָיה ִאיְכַּפת ָלֶהם ַמה ִּיְקֶרה ִעם ַהּצֹאן, ֵהם ְלעֹוָלם ְיַקְּבלּו 

ַּבֲחָזָרה צֹאן ְּכִפי ֶׁשְּמָסרּוהּו, ֲאִפיּלּו ִאם ֵמתּו ּכּוָּלם ְּבַיד ָהרֹוֶעה.

ַעל ִּפי ַהַּתְלמּוד ָאסּור ִליהּוִדים ַלֲעׂשֹות ֵּביֵניֶהם ִעְסָקאֹות ָּכֵאּלּו ִמְּפֵני ֶׁשֵהן 
"ֲאַבק ִריִּבית" - ֵהן ּדֹומֹות ְלִריִּבית, ְלִפי ֶׁשַהְּבָעִלים ַרק ַמְרִויַח ִמן ָהִעְסָקה 
ְוִאיּלּו ָהרֹוֶעה נֹוֵטל ַעל ַעְצמֹו ִסיּכּוִנים, ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ְּבַהְלָוָאה ְּבִריִּבית, ֶׁשַהַּמְלֶוה 
ָּבטּוַח ְּבַכְסּפֹו ְוִאיּלּו ַהּלֹוֶוה ָיכֹול ְלַהְפִסיד ֶאת ַהֶּכֶסף ְּבִעְסָקה ָרָעה, אֹו ֶׁשִּיָּגֵנב 

ֵאר ַחָּיב ֶאת ַהֶּכֶסף ַלַּמְלֶוה. ִמֶּמּנּו, ַוֲעַדִין ִיּׁשָ

ַּדף י"ז: "ֶאְפָׁשר ְלַצְמֵצם אֹו ִאי ֶאְפָׁשר ְלַצְמֵצם"

ְּבִמְקֶרה ֶׁשָרֵחל ָיְלָדה ְׁשֵני ְּכָבִׂשים ְזָכִרים, ְוֵאּלּו ֶׁשָעְמדּו ַּבָּמקֹום ְמִעיִדים 
ֶׁשָהרֹאׁש ֶׁשל ְׁשֵני ַהְּכָבִׂשים ָיָצא ְּבִדּיּוק ְּבַיַחד, ִלְכאֹוָרה ְׁשֵני ַהְּכָבִׂשים ְּבכֹוִרים 

ְוֵהם ַׁשָּיִכים ַלּכֵֹהן ְּכִדין ְּבכֹור ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה.

ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר: ָאֵכן, ְׁשֵניֶהם ַׁשָּיִכים ַלּכֵֹהן.

ֲחָכִמים חֹוְלִקים ְואֹוְמִרים: ַרק ֶאָחד ֵמֶהם ְּבכֹור, ְוָלֵכן ַהּכֵֹהן ִיַּקח ֶאָחד ּוַבַעל 
ַהְּבֵהָמה ִיַּקח ֶאָחד.

ַמה ַּטְעָמם ֶׁשל ֲחָכִמים?

ַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות ַמְסִּביִרים ֶׁשָאְמָנם ִיָּתֵכן ֶׁשּנֹוְלדּו ְׁשֵניֶהם ְּבאֹותֹו ֶרַגע ְּבִדּיּוק, 
ֲאָבל ְּבֵני ָאָדם ֵאיָנם ְמסּוָּגִלים ְלַהְבִחין ִאם ָאֵכן ָּכְך ֵאַרע, ּוֵמַאַחר ֶׁשֵאיֶנּנּו 

יֹוְדִעים ִאם ֵהם ָיְצאּו ַיַחד אֹו ֹלא, ֵאין ַהְּבָעִלים ַחָּיב ָלֵתת ַלּכֵֹהן ֶאת ְׁשֵניֶהם.

ַמֲחלֹוֶקת זֹו ְידּוָעה ְּבִכיּנּוָיּה: "ֶאְפָׁשר ְלַצְמֵצם אֹו ִאי ֶאְפָׁשר ְלַצְמֵצם".

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

סדר קודשים | ַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות דף י״ד - י״ז

ַּדף ט"ו: ְטֵרָפה ְוַּבֲעַלת מּום

ְּבֵהָמה ֶׁשִנְהְיָתה ְטֵרָפה ְוַגם ַּבֲעַלת מּום, ִלְכאֹוָרה ִדיָנּה ִיְהֶיה ְּכֶבֱהַמת קֹוְרָּבן 
ֶׁשִּנְהְיָתה ַּבֲעַלת מּום, ֶׁשּפֹוִדים אֹוָתּה ְוִהיא יֹוֵצאת ְלחּוִּלין ּוְבֶכֶסף ַהִּפְדיֹון 
קֹוִנים ְּבֵהָמה ַאֶחֶרת ְלקֹוְרָּבן. אּוָלם ְּלִפי ֵּדָעה ַאַחת ַּבַּתְלמּוד ׁשֹוֶנה ִדינֹו ֶׁשל 
קֹוְרָּבן ֶׁשִּנְהָיה ַגם ְטֵרָפה. קֹוְרָּבן ֶׁשִּנְהָיה ַגם ְטֵרָפה ָאסּור ִלְפּדֹות ֶאָּלא הּוא 

תֹו ַעד ֶׁשָּימּות ְוָאז ֵיׁש ִלְקּבֹור אֹותֹו. נֹוָתר ִּבְקדּוּׁשָ

יּמּוׁש ָּבּה הּוא ַרק  ַמּדּוַע? ִמְּפֵני ֶׁשֶּבֱהַמת ְטֵרָפה ָאסּור ֶלֱאכֹול ְּכָלל, ְוַהּׁשִ
ְּכַמֲאָכל ַלְּכָלִבים, ְוֵאין ֶזה ָראּוי ִלְפּדֹות קֹוְרָּבן ְּכֵדי ֶׁשְּיַׁשֵּמׁש ַמֲאָכל ַלְּכָלִבים.

ַּדף י"ד: ַּבֲעֵלי מּום

ָאסּור ְלַהְקִריב ַּבֲעֵלי מּום ַעל ַהִּמְזֵּבַח. ִאם ֵיׁש קֹוְרָּבן ַּבַעל מּום, ּפֹוִדים אֹותֹו 
ְוהּוא יֹוֵצא ְלחּוִּלין, ּוַבֶּכֶסף קֹוִנים ְּבֵהָמה ְּתִמיָמה ְלקֹוְרָּבן.

ְּבִמְקֶרה ְמיּוָחד, ֶׁשִאיָּמא ֶׁשל הֵעֶגל ִהיא ַּבֲעַלת מּום, ִּדינֹו ֶׁשל הֵעֶגל הּוא ְּכמֹו 
ֶׁשל ִאּמֹו, ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְפּדֹות אֹותֹו ּוְלהֹוִציא אֹותֹו ְלחּוִּלין.
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