
מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף כ"ג: ְיהֹוָיָדע ַהֹּכֵהן

ְיהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן ָהָיה ּכֵֹהן ָּגדֹול, ְוָאִביו ֶׁשל ְזַכְרָיה ַהָּנִביא.

ַּכֲאֶׁשר ֵמת ַהֶּמֶלְך ֲאַחְזָיה, ֶהְחִּביָאה ְיהֹוַׁשְבַעת, ֵאֶׁשת ְיהֹוָיָדע, ִּתינֹוק ָקָטן, יֹוָאׁש, 
ֶׁשָהָיה ְּבנֹו ֶׁשל ֲאַחְזָיה, ְוִגיְּדָלה אֹותֹו ַּבֲחַׁשאי, ַעד ֶׁשִהִּגיַע ְלִגיל ֶׁשַבע. ָאז ִהְמִליְך 
אֹותֹו ְיהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן ְוִהְדִריְך אֹותֹו ְּבַמְלכּותֹו. ָּכל ָיָמיו ֶׁשל ְיהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן ָנַהג יֹוָאׁש 

ַּכהֹוֶגן ְוָעָׂשה ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ה'.

ְלַאַחר ֶׁשִּנְפַטר ְיהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן, ֵהֵחל יֹוָאׁש ַלֲחטֹוא, ְוַכֲאֶׁשר ְזַכְרָיה ַהָּנִביא, ְּבנֹו ֶׁשל 
ְיהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן, ִהְזִהיר אֹותֹו ְוהֹוִכיַח אֹותֹו ַעל ַחָּטָאיו - הֹוָרה ַהֶּמֶלְך יֹוָאׁש ַלֲהרֹוג 
ֶאת ְזַכְרָיה ַהָּנִביא ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. הּוא ֹלא ָזַכר לֹו ֶאת ַחְסּדֹו ֶׁשל ָאִביו ְוִאּמֹו ֶׁשֵהֵגּנּו 

ָעָליו, ָׁשְמרּו ָעָליו ְוִהְמִליכּו אֹותֹו.
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ת עֹוָלה ַּדף כ"ד: ְקדּוּׁשַ

ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת ֶׁשְּבֵהָמה ְטהֹוָרה ֶׁשַּמְמִליָטה ְּבכֹור, ַהְּבכֹור ָקדֹוׁש ְוַׁשָּיְך ַלּכֲֹהִנים.

אּוָלם ְּבִמְקֶרה ְמיּוָחד ֶׁשָאָדם ִהְקִּדיׁש ֶאת ָהֵעֶגל ְלקֹוְרַּבן עֹוָלה עֹוד ִלְפֵני ֶׁשהּוא 
ת ְּבכֹור - ּוְלִפיָכְך  ת עֹוָלה עֹוד ִלְפֵני ֶׁשִּנְתְּפָסה ּבֹו ְקדּוּׁשַ נֹוַלד, ָלֵכן ִנְתְּפָסה ּבֹו ְקדּוּׁשַ

הּוא קֹוְרַּבן עֹוָלה ְוֹלא קֹוְרַּבן ְּבכֹור.

ַּדף כ"ה: עֹוָלה אֹו ְׁשָלִמים?

ַהִאם ִיָּתֵכן ַמָּצב ֶׁשָאָדם ַּמְקִּדיׁש קֹוְרַּבן עֹוָלה ְוַאַחר ָּכְך ַמְקִריב אֹותֹו ְּכקֹוְרַּבן ְׁשָלִמים? 

ַהְּתׁשּוָבה ִחּיּוִבית. ַּכֲאֶׁשר ָאָדם אֹוֵמר ַעל ְּבֵהָמה ְמעּוֶּבֶרת: ֲאִני ַמְקִּדיׁש ֶאת ַהּוָָלד 
ֶׁשָּלּה ְלקֹוְרַּבן עֹוָלה.

אֹוְמָנם הּוא ִהְקִּדיׁש ֶאת ַהּוָָלד ְלקֹוְרַּבן עֹוָלה, ֲאָבל הּוא עֹוֶׂשה ָנכֹון ֶׁשהּוא ַמְקִריב 
אֹותֹו ְלקֹוְרַּבן ְׁשָלִמים, ִמְּפֵני ֶׁשִּלְפֵני ֵכן הּוא ְּכָבר ִהְקִּדיׁש ֶאת ַהְּבֵהָמה ְלקֹוְרַּבן ְׁשָלִמים, 

ּוִמֵּמיָלא ַהּוָָלד ִנְהֶיה ַגם הּוא קֹוְרַּבן ְׁשָלִמים ִּכי הּוא ֵחֶלק ֵמַהְּבֵהָמה. 

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת ְּתמּוָרה, ַּדף כ"ד

הסבר: חכמים נחלקו לגבי אדם שהפריש שתי 
בהמות לקורבן ואחת מהן אבדה ונמצאה אחר כך 
מה דינה של אותה בהמה, האם ממיתים אותה או 

שהיא תרעה בעדר.

למיתפס – לתפוס
סידרא – סדר

"אבדה בשעת הפרשה, לרבי מתה, לרבנן 
 תרעה. אבדה בשעת כפרה, לרבנן מתה, 

לרבי רועה" 

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת ְּתמּוָרה  דפים כ"ג-כ"ט
שבת פרשת ואתחנן  י'-ט"ז באב )11-17 לאוגוסט(

ַּדף כ"ו: קֹוְרַּבן עֹוָלה ְוקֹוְרַּבן ְׁשָלִמים

ָאָדם ֶׁשִהְקִּדיׁש ְּבֵהָמה ְוָאַמר: "ֲאִני ַמְקִּדיׁש ֵחִצי ִמֶּמָּנה ְלקֹוְרַּבן עֹוָלה ְוֵחִצי ִמֶּמָּנה 
ְלקֹוְרַּבן ְׁשָלִמים!" ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְקִריב אֹוָתּה, ְוָלֵכן ָעָליו ְלַהְמִּתין ַעד ֶׁשִּיּפֹול ָּבּה מּום 

ְוִיְפֶּדה אֹוָתּה, ּוַבֶּכֶסף ֶׁשְּיַקֵּבל ִיְקֶנה קֹוְרַּבן עֹוָלה ְוקֹוְרַּבן ְׁשָלִמים.

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

7 דקות

יוצאת איתו.כדי שתדע מי הבחור שהיא ועליה לספר על כך לחברתה היא חשובה ומשמעותית, העובדה שהבחור ישב בכלא מצד אחד:

מצד שני:

היא לא צריכה להתערב בעניין, 

מה גם שמדובר בתקופה קצרה 

בכלא ועל עבירה לא כל כך 

חמורה. ובכלל - זו האחריות של 

דינה לברר על הבחור.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

גילה בת העשרים הכירה בחור באירוע חברתי, והחלה להיפגש איתו 
למטרה רצינית של חתונה. לדינה, חברתה הטובה של גילה נודע שהבחור 
הזה ישב בכלא לפני כמה שנים למשך תקופה קצרה בגלל עניינים של 
כספים, תשלום מיסים והעלמת הכנסה. דינה התלבטה האם עליה לספר 

לגילה על כך.

א.  הכינוי שלי היה "הידיד".
הקמתי את ָפּלגות הלילה המיוחדות. ב. 

למרות שלא הייתי יהודי, סייעתי רבות להגנת היישוב היהודי בארץ. ג. 
נהרגתי בהתרסקות מטוס בהודו. ד. 

אורד וינגייט

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
כח המגן העברי

בין השנים 1936 עד הקמת המדינה ב 1948, 
נאלץ היישוב היהודי בארץ להתמודד עם 
בעיות ביטחוניות רבות וקשות, התנכלויות 
והתקפות של היישוב הערבי ששיאן היה 
במרד הערבי הגדול ב 1936 ועוד. על מנת 
להתגונן מפני ההתקפות הללו הקימה 
ההסתדרות הציונית בארץ ישראל את 
כוח המגן העברי, כוח שכלל בתוכו מספר 
ארגונים ,קבוצות ומסגרות צבאיות. הארגונים 
הללו לקחו על עצמם אחריות לפעול למען 
בטחון היישוב, וגם ייצגו את היישוב מול 
שלטון המנדט הבריטי. 
לאחר הקמת המדינה הפכו 
הארגונים הללו וכן לוחמי 
המחתרות לכוח הצבאי 
הבסיסי שממנו נוצר צה"ל.

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2448

מתן תורה

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

34083828 3728388039304260

חורבן
ביהמ“ק ה-2

רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

ו...מה 
דעתכם?

 אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.
talmudisraeli.medison.co.il ניתן לשלוח למייל 

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

בס"ד

חברותא

Wikipedia ,יצחק שדה, מאבות כח המגן העברי

חמארה )ַחַמָרה( היה יישוב יהודי חלוצי 
בגליל העליון המזרחי, שהוקם בשנת תר"פ 
)1919( ממזרח לכפר גלעדי במטרה לשמש 
כמושב עובדים. אדמות היישוב נרכשו על 
ידי הברון רוטשילד והועברו לבעלות יק"א. 
יק"א פנתה לחברי קבוצת חקלאים ועובדי 
אדמה והזמינה אותם להתיישב במקום. 
המתיישבים בחמארה בנו שני צריפים 
לאנשים ולבהמות העבודה, והחלו להכשיר 
את הקרקע לגידולים חקלאיים. בחורף תר"ף 
)1920(, במהלך המאורעות, חטפו הערבים 
את אחד מתושבי חמארה, שהצליח להימלט, 
ותקפו את היישוב. התושבים נאלצו לנטוש 
את המקום ועברו 
למטולה. חמרה 
לא הוקמה מחדש.

 | על המפה | חמארה

מבט על מטולה 
ממצפה דדו, אבישי 

Wikipedia,טייכר



א.  הכינוי שלי היה "הידיד".
הקמתי את ָפּלגות הלילה המיוחדות. ב. 

למרות שלא הייתי יהודי, סייעתי רבות להגנת היישוב היהודי בארץ. ג. 
נהרגתי בהתרסקות מטוס בהודו. ד. 

3 דקות

ָפּלגות הלילה המיוחדות

  | מי אנחנו?

7 דקות

1  .
אורד צ'רלס וינגייט.

2  .

ליחידת ָפּלגות הלילה המיוחדות שהיו בפיקודו.
3  .

אלו המקומות בהם פעל ולחם וינגייט.
4  .

וינגייט נהרג בהודו בשנת 1944 ביותו בן 41  בתאונת התרסקות מטוס.
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ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת
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5778
ה'תשע"ח

2017 
 70 שנה
למדינה

70

5780
ה׳תש"פ

2019 
שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי
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1500
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החדשה
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1939
שואה
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 1947
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העצמאות

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי האיש המרכזי בציור?  

לאיזו יחידה השתייכו הלוחמים שבציור?  

מה הקשר של הדמות להודו וחבש?  

למה רומז המטוס שצולל בציור ומתי זה קרה?  

היינו חברי יחידה צבאית ששילבה בין חיילים בריטים ויהודים. א. 

בראשנו עמד אורד צ'רלס וינגייט. ב. 

תפקידנו היה לפעול נגד הערבים במהלך המרד הערבי הגדול. ג. 

תורת הלחימה שלנו שימשה בהמשך את ארגון ההגנה. ד. 

2
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בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

ָמה ִּדיָנּה ֶׁשל ְּבֵהָמה ֶׁשהּוְקְצָתה ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים?  .1
ָהִאם ִיָּתֵכן ַמָּצב ֶׁשָאָדם ַּמְקִּדיׁש קֹוְרַּבן עֹוָלה ְוַאַחר ָּכְך   .2

ַמְקִריב אֹותֹו ְּכקֹוְרַּבן ְׁשָלִמים? 
ִמי ָהָיה ְיהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן?  .3

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 בשעות 
talmudhagrala@medison.co.il :הצהריים למייל

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

התלמוד הישראלי. *בפיקוח רואה חשבון

ַּדף כ"ח: ְּבֵהָמה ֶׁשהּוְקְצָתה
ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים

ַהִּמְׁשָנה ְמַלֶּמֶדת ֲהָלָכה: ְּבֵהָמה ֶׁשהּוְקְצָתה ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים 
- ֲאסּוָרה. ְּכלֹוַמר: ִאם עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ִהְקצּו ְּבֵהָמה ְּכֵדי 
ְלַהְקִריב אֹוָתּה ִלְפֵני ֲעבֹוָדה ָזָרה, ַהְּבֵהָמה ַהּזֹו ֲאסּוָרה ַלִּמְזֵּבַח, 
ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְקִריב אֹוָתּה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ֲאָבל ֶאְפָׁשר ְלַהְקִּדיׁש 
ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֲחָפִצים ֶׁשַעל ַהְּבֵהָמה ַהּזֹו, ְלָמָׁשל, ִאם ָהְיָתה 
ַׁשְרֶׁשֶרת ָזָהב ַעל ַצּוָאָרּה ְוַכּדֹוֶמה, ֶאְפָׁשר ְלַהְקִּדיׁש אֹוָתּה 
ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ִמְּפֵני ֶׁשעֹוְבֵדי ָהֲעבֹוָדה ַהָּזָרה ִהְקצּו ַלֲעבֹוָדה 

ָזָרה ַרק ֶאת ַהְּבֵהָמה ְוֹלא ֶאת ַהֲחָפִצים ֶׁשָעֶליָה.

ֵריׁש ָלִקיׁש אֹוֵמר ֲהָלָכה ְמַעְנֶיֶנת ְּבֶקֶׁשר ִלְבֵהָמה זֹו: "ֵאין 
ָאסּור ֶאָּלא מּוְקֶצה ְלֶׁשַבע ָׁשִנים". ַמה ַּכָוָנתֹו? ֵיׁש ַמְסִּביִרים  
ֶׁשִאם ִהְקצּו ְּבֵהָמה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ּוְבֶמֶׁשְך ֶׁשַבע ָׁשִנים ֹלא 
ִהְקִריבּו אֹוָתּה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ִהיא ְּכָבר ֵאיָנּה ֲאסּוָרה ִּכְבֵהָמה 
ֶׁשּמּוְקֵצית ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ִמְּפֵני ֶׁשִאם ָחְלפּו ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ָׁשִנים 
ְוֹלא ִהְׁשַּתְּמׁשּו ָּבּה, ֵהם ְּכָבר ֵאיָנם ַמְקִצים אֹוָתּה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה 

ְוָיַרד ָהִאיּסּור ֵמָעֶליָה.

ַּדף כ"ט: ִּגְדעֹון

ִּבְתקּוַפת ִּגְדעֹון, ֶׁשְּמסּוָּפר ָעָליו ְּבֵסֶפר ׁשֹוְפִטים, ָחְטאּו ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ַלה' ְוהּוא ָנַתן אֹוָתם ְּבַיד ַהִּמְדָיִנים ֶׁשָּיִציקּו ְלִיְׂשָרֵאל.

ְּבַאַחד ַהָּיִמים ִהְתַּגָּלה ַמְלַאְך ה' ְלִגְדעֹון ְוָאַמר לֹו: ה' ִעְּמָך ִּגיּבֹור 
ֶהָחִיל! ֵלְך ְוהֹוַׁשע ֶאת ִיְׂשָרֵאל. ַּבַּלְיָלה ָאַמר ה' ְלִגְדעֹון: ַקח 
ִמֵּבית ָאִביָך ֶאת ַהָּפר ֶׁשהּוא ְמַפֵּטם ְּכָבר ֶׁשַבע ָׁשִנים ַלֲעבֹוָדה 
ָזָרה, ֲהרֹוס ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ֶׁשהּוא ָּבָנה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ּוְגַדע ֶאת ֵעץ 
ָהֲאֵׁשָרה ֶׁשָּגֵדל ְלַיד ַהִּמְזֵּבַח. ֵמָהֲאָבִנים ֶׁשל ִמְזַּבח ָהֲעבֹוָדה 
ַהָּזָרה ְּבֵנה ִמְזֵּבַח ַלה', ֶאת ַהָּפר ֶׁשָאִביָך ִּפיֵּטם ַלֲעבֹוָדה ָזָרה 

ַּתְקִריב ִלי ְלקֹוְרָּבן, ְוַהְקֵרב אֹותֹו ַּבֲעֵצי ָהֲאֵׁשָרה.

ַהְּגָמָרא ַהִּנְלֶמֶדת ְּבַדף ֶזה אֹוֶמֶרת ֶׁשְּבאֹותֹו ַלְיָלה ִהִּתיר ַהָּקָּב"ה 
ְלִגְדעֹון ְׁשמֹוָנה ִאיּסּוִרים, ָּבֶהם: ָהִאיּסּור ְלַהְקִריב קֹוְרָּבן ִמחּוץ 
ִלְמקֹום ַהִּמְקָּדׁש; ָהִאיּסּור ְלַהְקִריב קֹוְרָּבן ַּבַּלְיָלה; ָהִאיּסּור 
ְלַהְקִריב קֹוְרָּבן ַעל ְיֵדי ִמי ֶׁשֵאינֹו ּכֵֹהן; ָהִאיּסּור ְלַהְקִריב קֹוְרָּבן 
ְּבִלי ְּכֵלי ָׁשֵרת; ָהִאיּסּור ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבֲעֵצי ֲאֵׁשָרה ְלקֹוְרָּבן; 

ָהִאיּסּור ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִּבְבֵהָמה ֶׁשהּוְקְצָתה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

סדר קדשים | ַמֶסֶּכת ְּתמּוָרה, ַדִּּפים כ״ז-כ״ט

ַּדף כ"ז: ַהַּתְלמּוד ַהְירּוַׁשְלִמי

ַהַּתְלמּוד ַהָּבְבִלי ְוַהַּתְלמּוד ַהְירּוַׁשְלִמי חּוְּברּו ַעל ִסְדֵרי ַהִּמְׁשָנה, 
ַאְך ֵאין ְּבָיֵדינּו ְּגָמרֹות ַעל ָּכל ֵׁשֶׁשת ִסְדֵרי ַהִּמְׁשָנה, ֵּבין ַהֶּיֶתר 

ֵאין ַּתְלמּוד ְירּוַׁשְלִמי ַעל ֵסֶדר קֹוָדִׁשים.

ְּבִסְפֵרי ָהִראׁשֹוִנים ֵיׁש ִסיָמִנים ְלָכְך ֶׁשִּביֵדיֶהם ָהָיה ַּתְלמּוד 
ְירּוַׁשְלִמי ַעל ֵסֶדר קֹוָדִׁשים, ְוַהִחיָד"א מֹוִכיַח זֹאת ְּבַכָּמה 

אֹוָפִנים.

???שאלות השבוע

דבר תורה 
אחת השאלות המפורסמות על הפסוק "ואהבת את ה' אלוקיך" 
היא: כיצד ניתן לצוות את האדם לאהוב? הרי מדובר ברגש שהוא 
דבר לכאורה בלתי נשלט? ישנן תשובות רבות לשאלה זו, אך ניתן 
גם להציע דרך אחרת לקרוא את הפסוק ולעקור את השאלה 
מעיקרה: "ואהבת"- לא רק שתאהב אתה, אלא שתגרום לבריות 
כולן להתמלא באהבה לבורא. על ידי שיראו אותך מתנהג בדרך ארץ, 
בצורה מנומסת ומכובדת - ירצו ויתמלאו גם הם באהבה לאלוקיך 
וכך תרבה אהבת ה' בעולם.  על זאת דרשו חכמינו בגמרא )מסכת 
יומא, פו(:  "ואהבת" - שיהא שם שמים מתאהב על ידך - שיהא 
קורא ושונה... ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות. מה הבריות 
אומרות עליו? אשרי אביו שלמדו תורה אשרי רבו שלמדו תורה... 

ראו כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו...".

סיטומתא הוא כינוי לפעולה שנוהגים לבצע בה קניין של חפץ 
או רכוש. דוגמאות לסיטומתא הן לחיצת ידיים או חתימה על 

שטר מסוים, שלאחריהן נקנה הרכוש לקונה. 

)תשובה: בכור בהמה, שהבעלים שלה הקדיש אותו לעולה כשהייתה 
מעוברת, ולכן הוא קורבן עולה ולא בכור(

 נולדתי הראשון לאמי ולאבי, 
אך בגלל כמה מילים שמישהו 

אמר לפני שנולדתי, אני לא בכור.

מי אני ומהן המילים?

מי אני?


