
מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף מ"ד: ִמְצַות ִּציִצית

ַמֲעֶׂשה ִּביהּוִדי ֶׁשָהָיה ָזִהיר ְמאֹוד ְּבִמְצַות 
ַהִּציִצית ְוִהְקִּפיד ְלַקְּיָמּה. 

ְּבַאַחד ַהָּיִמים ֵיֶצר ָהָרע ָרָצה ְלַהְכִׁשיל 
אֹותֹו ַּבֲעֵבָרה, ְוִכְמַעט ֶׁשִהְצִליַח ְּבָכְך, ֲאָבל 
ְלֶפַתע חּוֵטי ַהִּציִצית ָנְגעּו ְּבָפָניו ְוהּוא 
ִנְזַּכר ֶׁשה' ִציָּוה אֹוָתנּו ִלְלּבֹוׁש ִציִצית 
ּוְבָפָרַׁשת ַהִּציִצית ָּכתּוב ַּפֲעַמִים "ֲאִני ה' 
ֱאֹלֵקיֶכם" ְּכֵדי לֹוַמר ָלנּו: ֲאִני ה' ֶׁשַאֲעִניׁש 
ֶאת ִמי ֶׁשעֹוֵבר ֲעֵבָרה, ַוֲאִני ה' ֶׁשֲאַׁשֵּלם 

ָׂשָכר ְלִמי ֶׁשְּמַקֵּים ִמְצוֹות. 

ִמָּיד ָּפַרׁש ָהִאיׁש ִמן ָהֲעֵבָרה.
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ַּדף מ"ה: ֵסֶפר ְיֶחְזֵקאל

ֵסֶפר ְיֶחְזֵקאל ִנְכַּתב ַעל ְיֵדי ַהָּנִביא ְיֶחְזֵקאל 
ֶּבן ּבּוִזי, ֶׁשִהְתַנֵּבא ִלְפֵני חּוְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
ָהִראׁשֹון ְוַאֲחָריו. ְּבֵסֶפר ְיֶחְזֵקאל ְּכתּוִבים 
ְּדָבִרים ֶׁשֹּלא ִהְצִליחּו ְלָהִבין אֹוָתם. ָעָלה 
ַהַּתָּנא ֲחִניָנא ֶּבן ִחְזִקָּיה ַלֲעִלַּית ַּגג ִעם ַּכּמּות 
ְּגדֹוָלה ֶׁשל ֶׁשֶמן, ְּכֵדי ְלַהְדִליק ֵנרֹות ְוִלְלמֹוד 
ַּגם ַּבַּלְיָלה, ּוְבֶמֶׁשְך ְזָמן ַרב הּוא ָעַמל ְלָפֵרׁש 
ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ַהָּקִׁשים ֶׁשְּבֵסֶפר ְיֶחְזֵקאל. 
ַעל  ָזכּור ַלּטֹוב  ֲחַז"ל ֶׁשהּוא  ָעָליו  ָאְמרּו 

ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשָעָׂשה.

ַּדף מ"ו: ַהֶּלֶחם ְוַהְּכָבִׂשים

בּועֹות ַמְקִריִבים ָקְרָּבנֹות ַרִּבים, ֵּביֵניֶהם ְׁשֵּתי ְלָחִמים ֶׁשהּוְכנּו ֵמַהְּתבּוָאה  ְּבַחג ַהּׁשָ
ַהֲחָדָׁשה ֶׁשָּצְמָחה ְוִהְבִׁשיָלה, ְוֵכן ְׁשֵני ְּכָבִׂשים. ִאם ָקָרה ֶׁשֹּלא ָמְצאּו ְּכָבִׂשים 
ְלַהְקָרָבה, ֶאְפָׁשר ְלָהִביא ַרק ֶאת ְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם, ֲאָבל ִמָּיד ַאֲחֵרי ֶׁשַהּכֵֹהן ֵמִניף אֹוָתם 
ֹלא ֹיאְכלּו אֹוָתם ַהּכֲֹהִנים, ֶאָּלא ַמְׁשִאיִרים אֹוָתם ַלְיָלה ֶאָחד ְוַאַחר ָּכְך ׂשֹוְרִפים 
יג ְּכָבִׂשים, ֶאְפָׁשר ְלַהְקִריב  אֹוָתם. ַמּדּוַע? ָאְמָנם ְּבָׁשָנה ֶׁשָּבּה ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהּׂשִ
ַרק ֶאת ְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם, ֲאָבל ֲחַז"ל ָחְׁשׁשּו ֶׁשֲאָנִׁשים ִיְתַרְּגלּו ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהְקִריב ְׁשֵּתי 
ַהֶּלֶחם ְּבִלי ְּכָבִׂשים, ְוַגם ְּבָׁשָנה ַאֶחֶרת ְּכֶׁשִּיְהיּו ְּכָבִׂשים, ֵהם ְּכָבר ַיְקִריבּו ַרק ֶאת 
ְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם ְּבִלי ְּכָבִׂשים. ָלֵכן הֹורּו ִלְׂשרֹוף ֶאת ַהֶּלֶחם ְוֹלא ֶלֱאכֹול אֹותֹו, ְוָכְך 

ִיְזְּכרּו ַהֹּכל ֶׁשָּצִריְך ַּגם ְּכָבִׂשים.

מן התלמוד
סדר קדשים

מסכת ְמָנחֹות, דף מ"ד

הסבר: מי שגר בפונדק בארץ ישראל או שוכר בית 
בחו"ל, חייב להתקין מזוזה רק לאחר שלושים יום. 
אבל מי ששוכר בית בארץ ישראל חייב להתקין 

מזוזה מיד, בשל מצוות יישוב הארץ.

מעייל – מכניס
חייש – חושש

"תניא נמי הכי: הדר בפונדקי בארץ ישראל 
והשוכר בית בחו"ל, כל שלושים יום פטור מן 
המזוזה, מיכן ואילך חייב. אבל השוכר בית 
בארץ ישראל עושה מזוזה לאלתר משום 

יישוב דארץ ישראל".

בס"ד

חג סוכות 
שמח

סדר קדשים | מסכת מנחות מ"ד- נ'
שבת חול המועד סוכות | י"ד- כ' בתשרי )23-29 לספטמבר(
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ו...מה 
דעתכם?

ביד.שהוא הכניס את הגול ללכת לשופט ולהגיד לו לא מתפקידו של יוסי היד, אז השער חוקי, וזה ואם הוא לא הבחין בנגיעת השופט הוא זה שקובע, מצד אחד:

מצד שני:

יוסי מרגיש נקיפות מצפון 

לנצח לא ביושר. שער 

שהובקע ביד איננו חוקי, 

וגם אם השופט לא ראה, 

יוסי חושב שאולי הוא צריך 

ללכת אליו ולהודות שהוא 

הכניס את הגול ביד, ושצריך 

לפסול אותו.

בצלאל

דבר תורה 
את חג הסוכות אנו חוגגים זכר לענני 
הכבוד שה' הקיף בהם את ישראל בזמן 
ההליכה במדבר. נשאלת השאלה: למה 
עושים זכר דווקא לענני הכבוד, ולא 
למן ולבאר, שגם הם היו חלק מהמתנות 

הטובות שנתן ה' לישראל במדבר?

עונה על כך המבי"ט בספרו "בית אלוקים", 
שאת המן והבאר היה ה' מחויב לתת 
לישראל כדי שיוכלו לאכול ולשתות, אבל 
ענני הכבוד לא היו הכרחיים, והם מסמלים 
את אהבתו של ה' לעמו שבגללה הוא 
משפיע עלינו גם טובות שאינן הכרחיות. 
לכן אנו חוגגים דווקא את חג הסוכות, 

שמסמל את אהבת ה' כלפינו.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון  סוער:

במשחק הגמר המותח בין שני התיכונים הייתה התוצאה 0:0. בדקה 
האחרונה ניתר יוסי אל כדור שנשלח אליו והצליח להכניס אותו 
לשער עם דחיפה קטנה ביד, שהשופט לא הבחין בה, ואישר את 
השער. אישור זה משמעותו שהתיכון של יוסי זוכה באליפות 

התיכונים לשנה זו.

נולדתי בצרפת ב-1859 למשפחה יהודית אמידה  א. 
המתייחסת לרש"י.

הייתי הקצין היהודי היחיד שעבד במטה הכללי  ב.  
של הצבא הצרפתי.

ב-1895 הואשמתי בבגידה וריגול, נשללו דרגותיי  ג.  
בטקס משפיל ונידונתי למאסר עולם באי השדים.

ב-1906 התקבל הערעור שלי, הוכרזתי כחף מפשע,  ד.  
והוחזרתי לשרת בצבא הצרפתי בדרגת מייג'ור.

ה.  הלכתי לעולמי בגיל 75 בשנת 1936 ונקברתי 
בפריז.

אלפרד דרייפוס

  | מי אני?

חג סוכות שמח
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אמיל זולא

1  .

שלילת דרגותיו של דרייפוס בפריז, 
5.1.1895

2  .

את העיתון "לאורור" בו פרסם אמיל  זולא את מכתבו: "אני מאשים".
3  .

בנימין זאב הרצל, שמשפט דרייפוס  השפיע עליו ועל פועלו הציוני.

  | מי אני? | מן ההסטוריה

7 דקות

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על 
השאלות הבאות:

מה האירוע המצויר כאן,   
היכן ומתי התרחש?

מה אוחז בידו הילד   
הקטן?

מיהו האיש המזוקן בצד   
שמאל וכיצד הוא קשור 

לתמונה?

מתולדותיו
נגה הראובני )1924-2007, תרפ"ד-תשס"ח(

נגה הראובני ז"ל היה מייסד הגן הלאומי נאות קדומים וחתן פרס ישראל 
על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

הראובני  נולד בירושלים להורים בני העליה השניה, שהיו מראשוני 
המחלקה לבוטניקה באוניברסיטה העברית בירושלים, והקימו בהר 
הצופים מוזיאון לצמחי התנ"ך, שהיה קיים עד 1948 )תש"ח(. הוריו שאפו 
להקים גן בוטני עברי שיכלול את צמחי התנ"ך, המשנה והתלמוד, אך 

היוזמה לא יצאה אל הפועל, ולימים הגשים בנם את חלומם.

נגה שירת בהגנה ובצה"ל, שם עסק ב"חינוך שדה" - היכרות עם צמחי 
ארץ ישראל ותרומתם לחיים 
בשדה. לאחר שחרורו מצה"ל 
של  להקמתה  לפעול  החל 
שמורת נאות קדומים, שנפתחה 
לציבור בשנת 1984 )תשמ"ד(. 
על מפעלו זה קיבל את פרס 
ישראל בשנת 1994 )תשנ"ד(.

נולדתי ב-1902 בצרפת והייתי  א. 
סופר ופובליציסט.

ב-1898 יצאתי להגן על אלפרד  ב. 
דרייפוס ופרסמתי בעיתון 

"לאורור" מכתב גלוי לנשיא 
צרפת תחת הכותרת: "אני 

מאשים".

בעקבות פרסום המאמר  ג. 
הורשעתי בבית המשפט, 

נידונתי למאסר ולקנס, 
ונמלטתי לאנגליה.

הלכתי לעולמי בגיל 62 בשנת  ד. 
1902 כתוצאה מהרעלת פחמן 

חד-חמצני ונקברתי בצרפת.

2

1

3

)Wikipedia, Laliv g( שמורת נאות קדומים



יש לי מושג | צילתה מרובה מחמתה !
אחד התנאים הדרושים כדי שהסוכה תהיה כשרה, 
הוא שהסכך יהיה עבה מספיק כדי שהצל בסוכה 
יהיה מרובה על אור השמש שנכנס לסוכה. אם 
הסכך דליל עד כדי כך שיש יותר אור מאשר צל, 

הסוכה פסולה. 

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

ַּדף מ"ז: ָהֲאמֹוָרא ַרב ִּגיֵּדל

ִני ֶׁשל ָהֲאמֹוָרִאים, ְוהּוא ָהָיה ַּתְלִמידֹו  ַרב ִּגיֵּדל ָהָיה ֲאמֹוָרא ַּבּדֹור ַהּׁשֵ
ֶׁשל ַרב, ֶׁשֵהִקים ְיִׁשיָבה ְּבסּוָרא, ֲהֹלא ִהיא "ְיִׁשיַבת סּוָרא", ּוָבּה 
ָהיּו ֶאֶלף ּוָמאַתִים ַּתְלִמיִדים ֶׁשִּקיְּבלּו ֶאת ָּכל ָצְרֵכיֶהם ִמּקּוַּפת 
ַהְיִׁשיָבה. ָּכָאמּור, ַרב ִּגיֵּדל ָהָיה ַּתְלִמידֹו ַהּמּוְבָהק ֶׁשל ַרב, ְוֹזאת 
ָאנּו ְיכֹוִלים ָלַדַעת ַּגם ִמן ָהעּוְבָּדה ֶׁשַעְׂשרֹות ְּפָעִמים ַהְּגָמָרא 
ְמִביָאה, ֶׁשַרב ִּגיֵּדל ָאַמר ֲהָלכֹות ְּבֵׁשם ַרב. ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל 
ַרב, ָעַבר ַרב ִּגיֵּדל ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ִמִּפי ַרב הּוָנא, ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַרב, 
ּוְלָיִמים הּוא ָעַבר ְלִהְתּגֹוֵרר ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוָלַמד ּתֹוָרה ְּבֵבית 

ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל ַרִּבי יֹוָחָנן ִּבְטֶבְרָיה.

???שאלות השבוע
מדוע ָּכתּוב ְבָפָרַׁשת ַהִּציִצית ַּפֲעַמִים  א. 

"ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיֶכם"?

מי כתב את ֵסֶפר ְיֶחְזֵקאל, ובאיזו תקופה  ב. 
זה היה?

מה מקור השם "ִמְנַחת ֲחִביִּתין"? ג. 

מה המשמעות ההלכתית של הביטוי:  ד. 
"צילתה מרובה מחמתה"?

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 מ"ט: ֲחנּוַּכת ְּכֵלי ַהִּמְקָּדׁש

ָּכל ְּכִלי ֶׁשעֹוְבִדים ִאיּתֹו ְּבֵבית 
ַהִּמְקָּדׁש, ֵיׁש ַלֲחנֹוְך. ְלָמָׁשל, 
ֶׁשַּבֵהיָכל  ַהָּזָהב  ִמְזַּבח  ֶאת 
ְיֵדי  ַעל  חֹוְנִכים  ַהְּפִניִמי, 
ְקטֹוֶרת  ָעָליו  ֶׁשַּמְקִטיִרים 
ַסִּמים ֵּבין ָהַעְרַּבִים. ַעד ֶׁשֹּלא 
ָעׂשּו ָּכְך, ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְקִטיר 

ָעָליו ְקטֹוֶרת ַסִּמים ַּבּבֹוֶקר. ֶאת ַהִּמְזֵּבַח חֹוְנִכים ַעל ְיֵדי ַהְקָרַבת ָקְרַּבן 
ָּתִמיד ֶׁשל ַׁשַחר, ְוִאם ֹלא ָחְנכּו ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְּבַהְקָרַבת ָּתִמיד ֶׁשל ַׁשַחר 

- ֵאין ְלַהְקִריב ָעָליו ָקְרָּבנֹות, ַעד ֶׁשַּיְקִריבּו ָעָליו ָּתִמיד ֶׁשל ַׁשַחר.

ַּדף נ': ִמְנַחת ֲחִביִּתין

ְּבָכל יֹום ָהָיה ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ַמְקִריב ִמְנַחת ֲחִביִּתין.

ַמּדּוַע ִהיא ְמכּוָּנה "ִמְנַחת ֲחִביִּתין"? ִּכי ֵהִכינּו אֹוָתּה ְּבַמֲחַבת, 
ֶמן ֵּתָעֶׂשה". ִׁשיעּוָרּה  ְּכִפי ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבֵסֶפר ַוִּיְקָרא: "ַעל ַמֲחַבת ַּבּׁשֶ
ֶׁשל ִמְנַחת ֲחִביִּתין הּוא ֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה. ֵחִצי ֵמַהַּכּמּות ַהּזֹו הּוא 

ַמְקִריב ַּבּבֹוֶקר, ְוֵחִצי ֵמַהַּכּמּות ַהּזֹו הּוא ַמְקִריב ַאַחר ַהָּצֳהַרִים.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

מי אני ומה שמי?
1. אני הבן של בוזי

2. הקמתי ישיבה בסורא

3. פירשתי את ספרו של 1

4. הייתי תלמיד מובהק של 2

5. אני מאשים

ַּדף מ"ח: ִעְנֵבי ַהְּתרּוָמה

ִאם ֲעָנִבים ֶׁשל ְּתרּוָמה ֶׁשָהיּו ְמיֹוָעִדים ַלּכֵֹהן ִמְתַעְרְּבִבים ִעם ֲעָנִבים 
ְטֵמִאים - ָּכל ָהֲעָנִבים ִיְהיּו ֲאסּוִרים ַּבֲאִכיָלה, ִּכי ִעְנֵבי ַהְּתרּוָמה ְיַקְּבלּו 
טּוְמָאה, ּוְתרּוָמה ְטֵמָאה ָאסּור ֶלֱאכֹול, ְוִאי ֶאְפָׁשר ִיְהֶיה ָלַדַעת ִמי 
ֵעָנב ֶׁשל ְּתרּוָמה ּוִמי ֵעָנב ֶׁשל חּוִּלין.  ָלֵכן ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ֶׁשֹּלא ִיְתַעְרְּבבּו 
ֲעָנִבים ֶׁשְּמיֹוָעִדים ִּכְתרּוָמה ַלּכֵֹהן ּוְכָבר ִהְתַקְּדׁשּו, ִעם ֲעָנִבים 

ְרִגיִלים ֶׁשֶּנְחָׁשִבים ִּכְטֵמִאים, 
ִהְתַקְּדׁשּו  ֶׁשֹּלא  ְּדַהְינּו 
ִלְתרּוָמה. ִמֵּכיָון ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר 
ִיְהֶיה ְלַהְבִחין ּוְלַהְבִּדיל ִמיהּו 
 - ּוִמי ֹלא  ֵעָנב ֶׁשִהְתַקֵּדׁש 
ִיְהיּו ֲאסּוִרים  ָּכל ָהֲעָנִבים 

ַּבֲאִכיָלה.

סדר קודשים, ַמֶּסֶכת ְמָנחֹות, דפים מ"ז- נ'


