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מדינת ישראל
משרד החינוך

התלמוד

הישראלי
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מן התלמוד
סדר טהרות,
מסכת נידה ,דף ל"ט

חוגגים את סיום הש"ס

החידון העולמי הראשון של התלמוד ה
י
ש
ר
א
ל
י
לפניכם שאלות הלקוחות משלב
החידון המחוזי .אתם מוזמנים
לפתור את החידות ולהיות חלק מהחידון
 .1מי מארבעת השומרים חייב לשלם אפילו במקרה של אונס?
א .שומר חינם .ב .שומר שכר .ג .שוכר .ד .שואל.
 .2כאשר רואים שש מאות אלף יהודים המתכנסים יחד יש לברך:
א .ברוך אתה ה'...שחלק מחכמתו ליראיו.
ב .ברוך אתה ה'...שנתן מחכמתו לבשר ודם.
ג .ברוך אתה ה'...חכם הרזים
ד .ברוך אתה ה'...שנתן מכבודו לבשר ודם.
 .3איזה כינוי אינו שייך לר' יוסף קארו?
א .מרן .ב .בית יוסף .ג .המחבר .ד .הנשר הגדול.
 .4באיזה מקרה חייב שומר חינם לשלם?
א .החפץ נגנב .ב .החפץ אבד .ג .החפץ נשדד .ד .אם הוא פשע בשמירה
 .5לאן יצאה שיירת הל"ה?
א .לגוש עציון .ב .לירושלים הנצורה .ג .לבאר שבע .ד .לקיבוץ דגניה.
 .6למה מתאימים ראשי התיבות נצרש"ב?
א .ברכות ההפטרה בשבת .ב .אבות נזיקין.
ג .ברכות השחר .ד .תשלומים לפוצע אדם.

הצלחתם?!

גם אתם מוזמנים להיות חלק מלומדי התלמוד הישראלי
ולהשתתף בפעילויות הבאות

תשובות .1 :ד .2

ג  .3ד  .4ד  .5א  .6ד

ציטוטי המשפחות אשר ניגשו לחידון המחוזי
"כל המשפחה לומדת עם יפעת לחידון,
אנחנו מעלים את הנושאים בשולחן
שבת ומדברים עליהם מדי שבוע"
משפחתה של יפעת רחל סנדיק ,עפולה

חלק

חוזי במחוז מרכז +ת"א
ממתמודדי החידון המ

״אנחנו שני אחים שלומדים ביחד.
זה כייף .אנחנו מחברים שאלות אחד
לשני ובוחנים זה את זה.״
אריה ופוריה גולדנשטיין ,חיפה

גיליון 320

חלק ממ
תמודדי החידון ה
מחוזי בירושלים

"וכן כי אתא רבין וכל נחותי ימא אמרוה כרב
הונא בריה דרב יהושע"
נחותי – יורדים
במטותא – בבקשה
הסבר :כאשר הגיעו רבין וכל יורדי הים הם אמרו
שהלכה כרב הונא בנו של רב יהושע.
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ּסּורי ְמ ַח ְּס ָרא וְ ָהכִ י ָק ָתנֵ י"
"ח ֵ
ַּדף ל"טִ :
ּסּורי ְמ ַח ְּס ָרא ְו ָה ִכי ָק ָתנֵ י" ְּד ַה ְינּו ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר
"ח ֵ
יע ַּב ַּת ְלמּוד ַה ִּביּטּויִ :
מֹופ ַ
ִל ְפ ָע ִמים ִ
הּודה ַהּנָ ִׂשיא ָׁשנָ ה ֶאת ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות הּוא ִה ְׁש ִמיט ֵחלֶ ק ֵמ ַה ִּפ ְס ָקה וְ ָצ ִריְך לְ ַה ְׁשלִ ים
ַר ִּבי יְ ָ
אֹופן
הּודה ַהּנָ ִׂשיא ֹלא ּכָ ַתב ֶאת ַה ִּדין ְּב ֶ
ּדּוע ַר ִּבי ְי ָ
ִמ ְׁש ָּפט ֶׁש ָח ֵסר לַ ֲה ָבנַ ת ָה ִענְ יָ ןַ .מ ַ
(ע ָרכִ ין פ"ד) ַמ ְס ִּביר ּכִ י ַּב ָּי ִמים ָה ֵהם נָ ֲהגּו לַ ֲחזֹור
"ּת ְפ ֶא ֶרת ִי ְׂש ָר ֵאל" ֲ
ּומלֵ א? ַה ִ
ָּברּור ָ
אֹותן ְּב ַעל ֶּפהְ ,וכָ ְך ָה ָיה
ַעל ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות ְּב ִׁש ָירהּ ,כִ י ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות ֹלא נִ כְ ְּתבּו ֶאּלָ א לָ ְמדּו ָ
מֹוסיף
יּוח ֶדת ְו ִאם ָה ָיה ַר ִּבי ִ
אֹותןֵ .יׁש ִמ ְׁשנָ יֹות ֶׁש ָה ְי ָתה לָ ֶהן ַמנְ ּגִ ינָ ה ְמ ֶ
ֶא ְפ ָׁשר לִ ְזּכֹור ָ
יה .לָ כֵ ן
ימה לַ ַּמנְ ּגִ ינָ הְ ,ו ָה ָיה ָק ֶׁשה לַ ֲחזֹור ָעלֶ ָ
ִמיּלִ ים לַ ִּמ ְׁשנָ ה ִהיא ּכְ ָבר ֹלא ָה ְי ָתה ַמ ְת ִא ָ
הֹותיר ּכְ מֹות ֶׁש ֵהןַ ,אף ַעל ִּפי ֶׁש ָהיּו ֲח ֵסרֹות ָּב ֶהן ִמיּלִ ים.
ָהיּו ִמ ְׁשנָ יֹות ֶׁש ַר ִּבי ִ

דבר תורה
בחלומו של יעקב אבינו הוא רואה סולם
המוצב לידו שראשו מגיע עד השמים.
גדולי החסידות נהגו לשאול :כיצד ייתכן
שיעקב "מסתפק" בלהביט על הסולם
ולא מנצל את ההזדמנות לטפס ולהגיע
קרוב עוד יותר לכיסא הכבוד?

ּתֹורה
ֶּפ ֶרק ה' ַּדף מ'ְּ :ד ָרׁשֹות ַה ָ
ּתֹורת ָהעֹלָ הִ :היא
"צו ֶאת ַא ֲהרֹן ְו ֶאת ָּבנָ יו לֵ אמֹר ,זֹאת ַ
ַּב ָּפסּוק ְּב ֵס ֶפר ַו ִּי ְק ָרא נֶ ֱא ַמרַ :
ּתּוקד ּבֹו"ָּ .פסּוק
מֹוק ָדה ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ּכָ ל ַהּלַ ְילָ ה ַעד ַהּב ֶֹקר ְו ֵאׁש ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ַ
ָהעֹלָ ה ַעל ְ
קֹור ָּבנֹות ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ּגַ ם ַּבּלַ ְילָ הַ ,אף ַעל ִּפי ֶׁש ַּבּלַ ְילָ ה
ֶזה ְמלַ ֵּמד ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְק ִטיר ְ
קֹור ָּבנֹות ֶׁש ָאסּור
קֹור ָּבנֹותָׁ .שלֹוׁש ִמיּלִ ים ְּב ָפסּוק ֶזה ְמלַ ְּמדֹות ּכִ י ֵיׁש ְ
ָאסּור לִ ְׁשחֹוט ְ
קֹור ָּבן ֶזה ֶׁש ָעלָ ה ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ִי ָּשׁ ֵאר
לְ ַה ְׁש ִא ָירם ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח :זֹאת ַ -מ ְׁש ָמע ַּד ְו ָקא ְ
הֹורידֹו; ִהיא ַ -מ ְׁש ָמע ַּד ְו ָקא
קֹור ָּבן ַא ֵחר ֶׁש ִאם ָעלָ ה ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ָצ ִריְך לְ ִ
ָעלָ יוַ ,אְך ֵיׁש ְ
יעּוטים
לֹוׁשה ִמ ִ
קֹור ָּבן ַא ֵחרְׁ .ש ָ
"העֹולָ ה" ַּ -ד ְו ָקא עֹולָ ה זֹו ְוֹלא ְ
קֹור ָּבן ֶזה ְוֹלא ַא ֵחר; ָ
ְ
הֹוריד ִמן ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ֲא ִפיּלּו
קֹור ָּבנֹות ֶׁש ָּצ ִריְך לְ ִ
לֹוׁשה סּוגֵ י ְ
לֹומ ִדים ַעל ְׁש ָ
לְ ָפנֵ ינּו ֶׁש ֵּמ ֶהם ְ
קֹור ָּבן ֶׁשּנִ ְׁש ַּפְך ָּדמֹו
קֹור ָּבן ֶׁשּנִ ְׁש ַחט ַּבּלַ ְילָ ה .בְ .
אֹותם ָעלָ יוְ ,ו ֵהם :אְ .
ִאם ּכְ ָבר ֶה ֱעלּו ָ
קֹור ָּבן ֶׁש ָּי ָצא ָּדמֹו ִמחּוץ לִ ְמ ִחיּצֹות ָה ֲע ָז ָרה.
לָ ָא ֶרץ ְוֹלא נִ ְז ַרק ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח .גְ .

על כך מתרצים ואומרים ,שהרי הפסוק
אומר" :והנה ה' ניצב עליו" ,ואם כן ,אם
הקב"ה כבר בא וניצב כאן למטה  -למה
לו ליעקב לטפס למעלה?
תפקידו של עם ישראל בעולם" :לקדש
את שמך בעולם כשם שמקדישים
אותו בשמי מרום" .יש מספיק מלאכים
שמקדשים שמו של הקב"ה בעליונים,
תפקידם של עם ישראל לגלות את
קדושתו פה למטה ,ולשם כך לא צריך
לטפס אל על.

ּומן ַהּצֹאן
ַּדף מ"אִ :מן ַה ָּב ָקר ִ
ֵמ ַה ָּפסּוק ְּב ֵס ֶפר ַו ִּי ְק ָראּ"ַ :ד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ְו ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ָא ָדם ּכִ י ַי ְק ִריב ִמּכֶ ם
"ּמן
ּומן ַהּצֹאן ַּת ְק ִריבּו ֶאת ָק ְר ַּבנְ כֶ ם"ְ ,ו ָד ְרׁשּו ֲח ַז"ל ֶׁש ִ
ָק ְר ָּבן לַ ה' ִמן ַה ְּב ֵה ָמה ִמן ַה ָּב ָקר ִ
בֹודה ָז ָרהֵ .מ ַה ִמיּלִ ים ַּב ָּפסּוק
ַה ָּב ָקר" ְמ ַמ ֵעט ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְק ִריב ׁשֹור ֶׁש ָע ְבדּו לֹו ּכַ ֲע ָ
בֹודה ָז ָרה,
הּוק ָצה לַ ֲע ָ
"מן ַהּצֹאן"ָ ,ד ְרׁשּו ֲח ַז"ל ּכִ י ּכַ ּוָנַ ת ַה ָּפסּוק לְ ַמ ֵעט ַּב ַעל ַח ִּיים ֶׁש ְ
ִ
ֲא ִפיּלּו ֶׁשעֹוד ֹלא ָע ְבדּו אֹותֹו.

מן ההיסטוריה
הקמת כפר פינס

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

היישוב כפר פינס הוקם בשנת תרצ"ג
( )1933בידי עולים ממרכז אירופה ,על
אדמות שהקצתה לכך הקרן הקיימת.
בשנים הראשונות סבלו המתיישבים
מקדחת ,כמו שאר תושבי האזור ,וכן
מטענות של הבדואים על בעלות
הקרקע .בשנת  1936הונחה ביישוב
אבן פינה לבית כנסת ובית ספר.
האדמו"ר החלוץ ,רבי ישעיהו שפירא,
התיישב בכפר פינס בשנת  .1942עשרות
משקים של עולים חדשים הצטרפו
למושב בשנות החמישים ,ובשנת 1960
הוקמה אולפנת כפר פינס ,המכונה "אם
האולפנות" .כיום גרים ביישוב למעלה
מאלף תושבים.
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| על המפה
כפר (קריית) אתא
קריית אתא היא עיר באזור חיפה.
היא הוקמה בשנת תרפ"ה ()1925
בתור מושבה שנקראה בתחילה כפר
עטא .במאורעות תרפ"ט היא ננטשה,
אולם תושביה חזרו אליה מאוחר יותר.
בעקבות הקמת בית חרושת לאריגים
במקום שנקרא "אתא" ("אריגים תוצרת
ארצנו") ,שונה שם היישוב לכפר אתא.
בשנות החמישים הוקמו ליד היישוב
שלוש מעברות ,שחלקן התמזגו איתו
בהמשך .בשנת  1965התאחד כפר אתא
עם המועצה המקומית קריית בנימין,
ונקראה קריית אתא .ארבע שנים מאוחר
יותר הוכרזה קריית אתא כעיר .כיום היא
העיר הגדולה ביותר מבין הקריות ,וגרים
בה יותר מ 57-אלף תושבים.

ַּדף מ"בְּ :ב ִרית ִמילָ ה ְּב ַׁש ָּבת
יּוחד ֶׁשּבֹו ִמ ְס ַּת ְּפ ִקים ָמ ַתי נֹולַ ד ַה ִּתינֹוק ַ -ה ִאם ְּביֹום ִׁשי ִּשׁי אֹו ְּביֹום
ְּב ִמ ְק ֶרה ְמ ָ
ַׁש ָּבתָ ,אסּור ָלמּול ֶאת ַה ִּתינֹוק ְּב ַׁש ָּבתִּ ,כי ְּבאֹותֹו ִמ ְק ֶרה יֹום ִׁשי ִּשׁי הּוא ַהּיֹום
יעי לְ הּוּלֶ ֶדת ַה ִּתינֹוקְ ,ו ֵאין
ַה ְּשׁ ִמינִ י לְ הּוּלֶ ֶדת ַה ִּתינֹוק ְו ִאיּלּו ַׁש ָּבת ִהיא ַהּיֹום ַה ְּת ִׁש ִ
ָמלִ ים ְּב ַׁש ָּבת ֶאּלָ א ִּתינֹוק ֶׁש ֶּזהּו ַהּיֹום ַה ְּשׁ ִמינִ י לְ לֵ ָידתֹו.

ּטּומ ָאה ַהּנְ ִד ָירה
ַּדף מ"גַ :ה ְ
נֹוג ִעים ּבֹוִ ,אם ְמ ִז ִיזים אֹותֹו אֹו ִאם
ְּב ֶד ֶרְך ְּכ ָלל ָּכל ַה ָּט ֵמא ְמ ַט ֵּמא ֲא ֵח ִריםִ ,אם ְ
דֹוחף ּבֹו ָא ָדם
(סֹוח ִבים) ֶאת ַה ָּט ֵמאֲ .א ָבל ִאם ָט ֵמא ַמ ֲח ִזיק ְּב ָי ָדיו ַמ ֵּקל ְו ֵ
ֲ
נֹוׂש ִאים
ְ
ָטהֹורָ ,ה ִאיׁש ַה ָּטהֹור ֵאינֹו נִ ְט ָמאּ ,כִ י ִמ ִּציּדֹו ֹלא ָה ָיה ּכָ ל ֶק ֶׁשר ֶאל ַה ָּט ֵמא.
טּומ ַאת ָזבְ ,ו ִי ְד ַחף ָא ָדם ָטהֹור ְּב ַמ ֵּקל ֶׁש ְּב ָי ָדיו ,אֹותֹו ָטהֹור
ְּב ַרםָ ,א ָדם ֶׁש ָּט ֵמא ְּב ְ
נִ ְהיֶ ה ָט ֵמא.
"טּומ ַאת ֶה ֵּסט"ֶ .ה ֵּסט ִמּלְ ׁשֹון ֲה ָז ָזה.
ְ
טּומ ָאה זֹו ְמכּוּנָ ה:
ְ

חלק ממייסדי כפר אתא בסוף שנות ה20-
()Wikipedia

ַּדף מ"דִּ :תינֹוק ֶּבן יֹומֹו
צֹורע ָרגִ יל; ִּתינֹוק ֶּבן יֹום
הֹופיעּו ּבֹו נִ גְ ֵעי ָצ ַר ַעת ְמ ַט ֵּמא ּכְ מֹו ְמ ָ
ִּתינֹוק ֶּבן יֹום ֶׁש ִ
ּומי ֶׁשּנֹוגֵ ַע ּבֹו נִ ְט ָמא; ִּתינֹוק ֶּבן יֹום ֶׁש ָא ִביו ַהּכ ֵֹהן
ֶׁשּנָ גַ ע ְּב ֵמת נִ ְט ָמא ּכְ מֹו ּכָ ל ָא ָדםִ ,
רּומהּ ,כִ י ִי ְׂש ְר ֵאלִ ית ַאלְ ָמנָ ה ֶׁשל
נִ ְפ ַטר ְּבאֹותֹו יֹוםְ ,מ ַא ְפ ֵׁשר לְ ִאּמֹו לֶ ֱאכֹול ִמן ַה ְּת ָ
רּומה ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן ֵיׁש לָ ּה ְילָ ִדים ִמ ַּב ְעלָ ּה ַהּכ ֵֹהן
ּכ ֵֹהן ֵאינָ ּה ַר ָּשׁ ִאית לֶ ֱאכֹול ְּת ָ

! יש לי מושג
הספר 'שני לוחות הברית'

ַּדף מ"הְּ :ב ֵאיזֶ ה גִ יל נִ כְ נָ ִסים לְ עֹול ַה ִּמ ְצוֹות?

הספר "שני לוחות הברית" הוא ספרו של
רבי ישעיה הלוי הורוויץ המכונה על שמו
השל"ה הקדוש .הוא מכיל חידושי תורה
ודברי מוסר ,ונחשב לספר יסוד ביהדות.
חסידות הבעש"ט לקחה ממנו השראה
רבה ,וכן מדובר בו על חשיבות מצוות
יישוב ארץ ישראל .הוא מורכב מהקדמה
ושלושה פרקים" :עשרה מאמרות",
"עשרת הדברים" ו"עשרה הילולים".

יּלת ַהּיֹום ֶׁשּבֹו הּוא נִ ְה ֶיה ֶּבן ְׁשלֹוׁש ֶע ְׂש ֵרהְ ,ונַ ֲע ָרה
נַ ַער ִמ ְת ַח ֵּיב ְּב ִמ ְצוֹות ִמ ְּת ִח ַ
ִמ ְת ַח ֶּי ֶבת ְּב ִמ ְצוֹות ִמ ְּת ִחיּלַ ת ַהּיֹום ֶׁשּבֹו ִהיא נִ ְה ֵיית ַּבת ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה.
יע ַה ָּשׁ ָעה ֶׁש ָּבּה נֹולְ דּו.
ּסֹוב ִרים ֶׁש ֵאין ִמ ְת ַח ְּי ִבים ְּב ִמ ְצוֹות ֶאּלָ א ְּב ַהּגִ ַ
אולם ֵיׁש ַה ְ
ּבֹוקרֹ ,לא ִי ְת ַח ֵּיב ְּב ִמ ְצוֹות ַא ֲח ֵרי ְׁשלֹוׁש
יסן ְּב ָׁש ָעה ֶע ֶׂשר ַּב ֶ
לְ ָמ ָׁשלִ ,מי ֶׁשּנֹולַ ד ְּבי' ְּבנִ ָ
יסן.
ּבֹוקר ְוֹלא ִמ ְּת ִחיּלַ ת יֹום י' ְּבנִ ָ
ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנִ ים ֶאּלָ א ֵמ ַה ָּשׁ ָעה ֶע ֶׂשר ַּב ֶ
נֹועם
נֹוק ִטים לַ ֲהלָ כָ ה ֶׁש ִּמ ְּת ִחיּלַ ת יֹום ַהּלֵ ָידה ַהּנַ ַער וְ ַהּנַ ֲע ָרה נִ כְ נָ ִסים לְ ַ
ּפֹוס ִקים ְ
רֹוב ַה ְ
ּומ ְצוֹות.
ּתֹורה ִ
עֹול ָ

4260

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

רבי יוסף
קארו

1897

1939

5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח

5778
5727
ה'תשכ"ז התשכ"ט ה'תשע"ח

5780
ה׳תש"פ

70

510

ימי הביניים
תקופת הראשונים

הרמב"ם
1492
גירוש ספרד

1500

העת
החדשה

הרצל

שואה

1947

מלחמת
העצמאות

1948

הקמת
המדינה

1967

1969

הרב
מלחמת
ששת הימים אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

2019

שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

 7דקות

התבוננו היטב בציור וענו על
השאלות הבאות:
 1מי האיש הרוכב על הסוס
ומה היה כינויו?
 2מי הדמות בתמונה על
השולחן ואיך היא קשורה
לדמות?
 3היכן התגוררה הדמות?
 4איזה ספר היא כתבה?
 5באיזה בנק היא עבדה?
הו שפירא ,כונה-
1 .1הרב ישעי
חלוץ.
האדמו"ר ה יצחק הכהן קוק
2 .2הרב אברהם
שהיה רבו.
3 .3בכפר פינס.
4 .4ארץ חפץ.
5 .5בנק זרובבל.

 4דקות

| מי אני?

 .1כאשר יש ספק האם התינוק נולד ביום שישי או
ביום שבת  -האם מותר לעשות ברית מילה בשבת?
ּומן ַהּצֹאן?
 .2מה למדו חז"ל ממילות הפסוקִ :מן ַה ָּב ָקר ִ
 .3מדוע ַּבּיָ ִמים ָה ֵהם נָ ֲהגּו לַ ֲחזֹור ַעל ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות ְּב ִׁש ָירה?
בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה בפרס איכותי .את
התשובות יש לשלוח עד יום רביעי שלאחר השבת של אותו עלון עד השעה
 ,14:00למייל talmudhagrala@medison.co.il
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים.
*בפיקוח רואה חשבון

חידה!

כאשר נולד ספק בשישי או בשביעי
אז ייתכן שהשישי הוא השמיני והשביעי הוא התשיעי ולכן
לא עושים בשביעי מה שעושים בשמיני .מה הכוונה?

(תשובה :אם נולד תינוק ספק ביום שישי או בשבת ,יתכן שיום שישי הוא
השמיני ללידתו ויום שבת הוא התשיעי ,לכן לא מלים אותו בשבת)

ה.

הו שפירא-
רבי ישעי

ד.

מור החלוץ
האד

א.
ב.
ג.

הוא מכונה "האדמו"ר החלוץ".
אחיו היה האדמו"ר מפיאסצנה.
הקים בפולין קבוצות חסידיות ליישוב הארץ ,ביניהם
כפר (קריית) אתא.
לאחר שעלה לארץ ,התגורר בכפר פינס ועסק בלימוד
תורה ובחקלאות.
נקרא על שמו של רבי ישעיה הלוי הורוויץ ,השל"ה
הקדוש.

שאלות השבוע ???

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

בחסות חברת

Talmudisraeli@Medison.co.il

טל 03-9250225 :פקס03-9265608 :

תלמוד ישראלי

