
מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף ל': "ְמִחיר ֶּכֶלב"

ַהּתֹוָרה קֹוַבַעת ֶׁשָאסּור ְלָהִביא ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש "ְמִחיר ֶּכֶלב". ְלדּוְגָמה: ׁשֹור ֶׁשִּנְרַּכׁש 
ְּתמּוַרת ֶּכֶלב ֵאינֹו ָראּוי ַלֲעלֹות ְּכקֹוְרָּבן ַעל ַהִּמְזֵּבַח.

ּוַמה ְּלַגֵּבי ֵּבית ְּכֶנֶסת? ַהִאם ֶאְפָׁשר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבֵחֶפץ ֶׁשִּנְרַּכׁש ְּתמּוַרת 
ֶּכֶלב? ַרֵּבנּו ְירּוָחם, ִמְּגדֹוֵלי ָהִראׁשֹוִנים, ְוָכְך ָּפַסק ָהַרָמ"א ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹות ׁשּום ָּדָבר 

ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ֵמֵחֶפץ ֶׁשִהְתַקֵּבל ְּתמּוַרת ֶּכֶלב. 

גיליון 305

ַּדף ל"א: ְּבַׂשר ְטֵרָפה ִלְכָלִבים

ַּכָּמה ְּפָעִמים ֵיׁש ִּדּיּון ְּבַמֶּסֶכת זֹו ִאם ֵיׁש קֹוְרָּבן ַּבַעל מּום ֶׁשהּוא ַּגם ְטֵרָפה, ְוַגם 
ִאם ִיְפּדּו אֹותֹו ִאי ֶאְפָׁשר ְלאֹוְכלֹו ִּכי הּוא ְטֵרָפה - ַהִאם ִלְפּדֹות אֹותֹו ְּכֵדי ָלֵתת 

ִלְכָלִבים  ַלֲאִכיָלה  אֹותֹו 
ַמּדּוַע  ֶׁשָּימּות?  ְלַאַחר 
ָרָצה ַהַּתְלמּוד ֶׁשִּיְּתנּו ֶאת 
ַהְּטֵרָפה ִלְכָלִבים? ְלַדַעת 
ַרִׁש"י  ְּבַמֶּסֶכת ְּפָסִחים, ֵיׁש 
ִמְצָוה ָלֵתת ְּבַׂשר ְטֵרָפה 
ָּכְך  ַעל  ְּכָׂשָכר  ִלְכָלִבים, 
ֶׁשְּבִמְצַרִים ֵהם ֹלא ָנְבחּו 

ְוֹלא ִציֲערּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל.

ַמּדּוַע ָרצּו ַהְּכָלִבים ִלְנּבֹוַח 
ֶׁשַּגם  ִמְּפֵני  ְּבִמְצַרִים? 
ַהְּכָלִבים  ֶׁשל  ַהְּבכֹורֹות 

ֶנֶהְרגּו ְּבַמַּכת ְּבכֹורֹות, ְוֵהם ִהְצַטֲערּו ְוָרצּו ִלְנּבֹוַח, ַאְך ַהָּקָּב"ה ָגַזר ֲעֵליֶהם ֶׁשֹּלא 
ִיְנְּבחּו ְּכֵדי ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ֹלא ִיְצַטֲערּו.

ַּדף ל"ב: ַרִּבי יֹוָחָנן

ִני ְורֹאׁש ַהּדֹור ּכּוּלֹו, ַּגם ַחְכֵמי  ַרִּבי יֹוָחָנן ָהָיה ְגדֹול ָאמֹוָרֵאי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַּבּדֹור ַהּׁשֵ
ָּבֶבל ָהיּו ְּכפּוִפים לֹו. ַרִּבי יֹוָחָנן ָיַסד ְיִׁשיָבה ְגדֹוָלה ִּבְטֶבְרָיה, ְוָהָיה רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְּבֶמֶׁשְך 
ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה. ֶאָחד ִמַּתְלִמיֵדי ְיִׁשיָבתֹו ָהָיה ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ָלִקיׁש, ֶׁשַאַחר ָּכְך ִנְהָיה 

ַּתְלִמיד-ָחֵבר ֶׁשל ַרִּבי יֹוָחָנן.

ַּתְלִמיִדים ַרִּבים ְמאֹוד ָהיּו ְלַרִּבי יֹוָחָנן, ּוָבֶהם: ַרב ַאִּמי, ַרב ַאִסי, ַרב ִחָּיא ַּבר ַאָּבא, 
ְוַרִּבים ֲאֵחִרים ֶׁשָהיּו ָראֵׁשי ַהּדֹור ְוָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ַאֲחָריו.

ַרִּבי יֹוָחָנן ִנְפַטר ִּבְׁשַנת ד' ל"ט.

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת ָּכֵרתֹות, ַּדף ג'

הסבר: התלמוד עוסק באיסור של "וחובר חבר", 
שהוא סוג של כישוף שמחבר חיות שונות יחד.

זיבורא – צרעה
עקרבא – עקרב

"אמר ליה כדתניא: וחובר חבר - אחד חובר 
גדול ואחד חובר קטן, ואפילו חובר לנחשים 

ועקרבים חייב" 

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת ְּתמּוָרה  דפים ל'-ל"ד, ַמֶּסֶכת ָּכֵרתֹות ַּדִּפים ב'-ג'.
שבת פרשת עקב י"ז-כ"ג באב )18-24 לאוגוסט(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

מסיימים
מסכת תמורה

בשעה טובה ומתחילים

מסכת כרתות



4 דקות

7 דקות

להוריד אותם מהמדפים.התפוגה שלהם חלף עליה יודעת שיש גבינות שתאריך אחריות על המוצרים. אם היא היא מוכרת בחנות ויש לה מצד אחד:

מצד שני:

האחריות מוטלת על הקונים. 

הם צריכים לבדוק כשהם 

קונים סחורה כזו או אחרת 

האם היא טרייה והאם התאריך 

עדיין בתוקף.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

מוכרת בחנות המכולת השכונתית שמה לב שתאריך התפוגה של חלק 
מהגבינות במקרר בחנות כבר חלף לפני יום-יומיים.

היא התלבטה האם עליה להוריד מהמדפים את כל הגבינות שהתאריך 
שלהם עבר, או שזה תפקידם של הקונים לבדוק את זה ולא באחריותה. 

אולי יש קונים שלא מפריע להם לאכול גבינות כאלו.

הכינוי שלי היה "דדו". א. 
נולדתי בסרייבו ועליתי במסגרת עליית הנוער. ב. 

השתתפתי במלחמת העצמאות, והייתי מפקד פיקוד  ג. 
צפון במלחמת ששת הימים.

הייתי הרמטכ"ל במלחמת יום כיפור. ד. 

דוד אלעזר

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
העפלה מארצות המזרח

בין השנים 1922-1948 הגבילו השלטונות 
הבריטים את העלייה לארץ ישראל. יהודים 
רבים עלו לארץ בצורה בלתי חוקית, שכונתה 
"העפלה". ביניהם היו יהודים רבים בני עדות 
המזרח, שחלקם הגיעו מארצות ערב וחלקם 
עלו דרך אירופה. רוב העולים הגיעו בקבוצות 
קטנות, שהובלו בידי מבריחים ערבים. הם 
פוזרו  ומשם  גלעדי  בכפר  בארץ  נקלטו 
ביישובים שונים. בהמשך מינתה הנהגת היישוב 
את המוסד לעלייה ב' להיות אחראי על ארגון 
ההעפלה מארצות ערב. חלק מהמעפילים 
הגיעו דרך היבשה 
בספינות  וחלקם 
דרך הים. מעריכים 
שכ-12,000 יהודים 
עלו לארץ בצורה זו.

 -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

אנדרטת ההעפלה בגן לונדון בתל אביב, 
Wikipedia ,ד"ר אבישי טייכר

בס"ד

חברותא

נחל חבר הוא נחל במדבר יהודה הזורם מאזור 
יטא ונשפך לים המלח. אורכו של הנחל כ-17 
ק"מ. בנחל יש מספר מפלים קטנים, ומפל גדול 
שגובהו למעלה מ-100 מטרים. הנחל נקרא על 
שם העיר חברון שהשתמר בשם הערבי "ואדי 
חברה". הוא נקרא גם ואדי אל חייאת - נחל 
הנחשים. במצוקי הנחל נמצאו שתי מערות 
ובהן ממצאים ארכאולוגיים חשובים: מערת 
האימה ומערת האגרות. במערות התגלו חפצים, 
מסמכים ושלדי אדם מתקופת 
עצמות  כוכבא.  בר  מרד 
האנשים שנמצאו במערות 
נקברו בשנת תשמ"א )1981( 
על שפתו הצפונית של קניון 
הנחל בטקס צבאי מלא על ידי 

הרב שלמה גורן.

 | על המפה | נחל חבר

Wikipedia ,תצפית אל נחל חבר, מעלה היצירה



3 דקות

הפלמ"ח )פלוגות המחץ(

  | מי אני?

7 דקות

1  .
דוד אלעזר. דדו. רמטכ"ל.

2  .

לתאריך מלחמת יום כיפור. היהודי מתפלל את  תפילות יום כיפור.
3  .

אלו הדגלים של ישראל סוריה ולבנון, המדינות 
שלחמו זו בזו, ודוד אלעזר פקד על קרבות רבים.

5727
ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת

ששת הימים

 5708
ה'תש"ח

 1948
 הקמת
המדינה

5778
ה'תשע"ח

2017 
 70 שנה
למדינה

70

5780
ה׳תש"פ

2019 
שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי

5260

1500
העת

החדשה

 5323
ה'רמ"ח

רבי יוסף 
קארו

 5657
ה'תר"ך

 1897
הרצל

 5699
ה'תרצ"ט

1939
שואה

 5707
ה'תש"ז

 1947
 מלחמת

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 היושב בג'יפ מה היה כינויו, ומה היה תפקידו הצבאי?  

למה רומז התאריך על הג'יפ ומה הקשר    
ליהודי המתפלל בצד ימין?

מה הדגלים בציור ואיך הם קשורים?  

הייתי ארגון של לוחמים שפעל במסגרת "ההגנה". א. 

ראשי התיבות של שמי הם "פלוגות המחץ". ב. 

פעלתי להגנת היישוב היהודי, לסיוע למעפילים ולמאבק בשלטון הבריטי. ג. 

לאחר הקמת המדינה השתלבתי בצה"ל. ד. 

2

3

1



יש לי מושג | תיקון חצות  !

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

ֵאיְך ֶאְפָׁשר ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּבׁשֹוֵגג?  .1
ַמֵהם ְׁשלֹוָׁשה סּוֵגי הָּכֵרת ְלִפי ָהַרְמַּב"ן?  .2

ִמי ֵמִביא קֹוְרַּבן "ָאָׁשם ָּתלּוי"?  .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 ב': ַמֶּסֶכת ָּכֵרתֹות

ֵיׁש עֹוָנִׁשים ֶׁשַהּתֹוָרה ֹלא ִהְפִקיָדה ִּביֵדי ֵּבית ִּדין, ֶאָּלא ִהיא ָּכְתָבה ֶׁשַעל 
ֲחָטִאים ְמסּוָּיִמים ָהעֹוֶנׁש ִיְהֶיה "ָּכֵרת". ַמֶּסֶכת ָּכֵרתֹות ּפֹוַתַחת ְּבִמְנַין ֵאּלּו 

ֶׁשַחָּיִבים ָּכֵרתֹות ּוַבֲהָלכֹות ֶׁשּנֹוְבעֹות ֵמעֹוֶנׁש ַהָּכֵרת - ִמְּלׁשֹון ְּכִריָתה. 

ָהַרְמַּב"ן ַמְסִּביר ֶׁשֵּיׁש ְׁשלֹוָׁשה סּוֵגי ָּכֵרת. ֵיׁש ָּכֵרת "ַקל", ֶׁשַהחֹוֵטא ֵמת 
ִּבְדִמי ָיָמיו, ַאְך ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא ְוהּוא ִיְזֶּכה ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים. ֵיׁש 
ָּכֵרת ָחמּור יֹוֵתר, ֶׁשּבֹו ַהחֹוֵטא ַמֲאִריְך ָיִמים, ַאְך ַנְפׁשֹו ִנְכֶרֶתת ִמן ָהעֹוָלם 
ַהָּבא. ַהָּכֵרת ֶהָחמּור ְּביֹוֵתר הּוא ֶׁשל ֶזה ֶׁשֵּמת ְּבִקיּצּור ָיִמים ְוָׁשִנים ְוַאף 

ַנְפׁשֹו ִנְכֶרֶתת ִמן ָהעֹוָלם ַהָּבא.

אּוָלם ִּמי ֶׁשחֹוֵזר ִּבְתׁשּוָבה ָּכל ִּדינֹו ִמְׁשַּתֶּנה. ָּכְך ּכֹוֵתב ָהַרְמַּב"ם בִהְלכֹות 
ְּתׁשּוָבה, ֶׁשֲאִפיּלּו ִמי ֶׁשִּנְגַזר ָעָליו ֶׁשֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא, ִאם ָחַזר 
ִּבְתׁשּוָבה ֲהֵרי הּוא ִמְּבֵני ָהעֹוָלם ַהָּבא, ִּכי ֵאין ָּדָבר ָהעֹוֵמד ִּבְפֵני ַהְּתׁשּוָבה.

ַּדף ג': ֵאיְך ֶאְפָׁשר ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּבׁשֹוֵגג?

ֵאיְך ִיָּתֵכן ֶׁשָאָדם ֶׁשּיֹוֵדַע ֶׁשָאסּור ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדה ָזָרה, ַיֲעבֹוד ֲעבֹוָדה ָזָרה 
ְּבׁשֹוֵגג?  ְׁשֵאָלה זֹו ַמִּציג ַהַּתְלמּוד ְּבַדף ֶזה, ְועֹוֶנה: ִאם ְמדּוָּבר ֶׁשהּוא ִנְכַנס 
ְּבָטעּות ְלֵבית ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוָחַׁשב ֶׁשֶּזה ֵּבית ְּכֶנֶסת ְוִהְתַּפֵּלל ְוִהְׁשַּתֲחָוה ַלה' 
- הּוא ֹלא ָעַבר ָּכל ִאיּסּור, ֶׁשֲהֵרי הּוא ֹלא ֶהֱעָלה ַעל ַּדְעּתֹו ְלִהְׁשַּתֲחוֹות 
ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. ֵּיׁש ֶאְפָׁשרּות נֹוֶסֶפת ֶׁשל ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּבׁשֹוֵגג ַּבִּמְקֶרה ַהָּבא: 
ָאָדם ֶׁשִּמְׁשַּתֲחֶוה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ֹלא ִמּתֹוְך ָרצֹון ַלֲעבֹוד אֹוָתּה, ֶאָּלא ְּכֵדי 
ְלַכֵּבד ִמיֶׁשהּו ָחׁשּוב ֶׁשרֹוֶצה ֶׁשִּיְׁשַּתֲחוּו ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. הּוא ׁשֹוֵגג, ֶׁשהּוא 

ָחַׁשב ֶׁשְּבִמְקֶרה ָּכֶזה ֵאין ִאיּסּור ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ַ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 ל״ג-ל״ד -  ַמֶסֶּכת ָּכֵרתֹות,  ַדִּּפים ב׳-ג׳

ַּדף ל"ד: ָסֵפק שִהְתָּבֵרר

ָאָדם ִהִּגיַע ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִעם "ָאָׁשם ָּתלּוי", ֶׁשהּוא קֹוְרָּבן ֶׁשֵּמִביא ִמי ֶׁשֵּיׁש 
לֹו ָסֵפק ִאם הּוא ָעַבר ֲעֵבָרה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ִחּיּוב ָּכֵרת. ּכֵֹהן ִקיֵּבל ֶאת ָּפָניו, ָּבְדקּו 
ֶׁשֵאין ַלּקֹוְרָּבן מּום, ְוַאַחר ָּכְך ָׁשֲחטּו אֹותֹו, ִקיְּבלּו ֶאת ַהָּדם ְוָעְמדּו ִלְזרֹוק 
ֶאת ַהָּדם ַעל ַהִּמְזֵּבַח. ֶרַגע ִלְפֵני ֶׁשָּזְרקּו ֶאת ַהָּדם ַעל ַהִּמְזֵּבַח, ִהְתָּבֵרר 

ְלאֹותֹו ָאָדם ֶׁשֵאין ָּכל ָסֵפק, ּוָברּור ֶׁשהּוא ֹלא ָעַבר ֲעֵבָרה. 

ָּבֶרַגע ֶׁשִהְתָּבֵרר ֶׁשֵאין ָסֵפק, ֵאין ִלְזרֹוק ֶאת ַּדם ַהּקֹוְרָּבן, ִּכי אֹותֹו ָאָדם 
ְּכָבר ֵאינֹו ַחָּיב ַּבֲהָבַאת קֹוְרַּבן ָאָׁשם ָּתלּוי, ְוָלֵכן ׂשֹוְרִפים ֶאת ַהּקֹוְרָּבן ְוֵאין 

ַמְקִריִבים אֹותֹו ְוֵאין זֹוְרִקים ֶאת ָּדמֹו. ְּבַדף ֶזה ִמְסַּתֶּיֶמת ַמֶּסֶכת ְּתמּוָרה.

ַּדף ל"ג: ֵאֶפר ֶהָחֵמץ ְּבֶפַסח

ִאם ָחִליָלה ִנְמָצא ָחֵמץ ְּבֶפַסח, ֵיׁש ִמָּיד ִלְׂשרֹוף אֹותֹו. ָהִאם ְלַאַחר ֶׁשֶהָחֵמץ 
ִנְׂשַרף מּוָּתר ֵלָהנֹות ִמן ָהֵאֶפר? אֹו ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשֶהָחֵמץ ָאסּור ַּבֲהָנָאה, ָּכְך ַּגם 
ָהֵאֶפר ֶׁשּלֹו ָאסּור ַּבֲהָנָאה? ַהּטּור ֵחֶלק אֹוַרח ַחִּיים, ִסיָמן תמ"ה ּכֹוֵתב 
ֵאָלה זֹו ְתלּוָיה ְּבַמֲחלֹוֶקת ַּתָּנִאים ֶׁשִּנְלֶמֶדת ְּבַדף ֶזה ֵּבין ַרִּבי ְיהּוָדה  ֶׁשּׁשְ
ֵרָפה מּוָּתר ֵליָהנֹות ִמן ָהֵאֶפר,  ַלֲחָכִמים. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ֶׁשַאֲחֵרי ַהּשְׂ

ַוֲחָכִמים סֹוְבִרים ֶׁשָאסּור ֵליָהנֹות ַּגם ִמן ָהֵאֶפר.

???שאלות השבוע

דבר תורה 
חוש השמיעה מקבל מקום מאוד מרכזי בכל חומש 
דברים, וכך גם פרשתנו פותחת בחובה לשמוע את דבר 
ה': "והיה עקב תשמעון".  בדומה לכך אנו אומרים פעמיים 
בכל יום את הפסוק המפורסם "שמע ישראל, ה' אלוקינו, 
ה' אחד", וכך גם הייתה אמירתם המפורסמת של בנ"י 
תחת הר סיני: "נעשה ונשמע". מה עניינה של השמיעה 
ומדוע היא תופסת מקום כה חשוב בתורה? בשונה מחוש 
הראייה העוסק בדברים כפי שהם נתפסים כלפי חוץ, 
הרי שהשמיעה מסמלת את החדירה אל העומק פנימה, 
את ההקשבה ושימת הלב. עבודת אלוקים שלנו איננה 
מבוססת רק על צייתנות חיצונית כי אם על הפנמה וחיבור 
פנימי, ועל כן מדגישה התורה את השמיעה, הנכנסת אל 

הלב, כזו שמחייבת אותנו ללכת ולקיים את מצוות ה'.

יש הנוהגים לקום בחצות הלילה, ולומר תפילות 
ופרקי תהילים המבטאים את הצער על חורבן המקדש 
והשאיפה לגאולה. תפילות אלה נקראות "תיקון חצות". 

מקורו של המנהג הוא בקבלה.

ַמֶּסֶכת ָּכֵרתֹות 

התאימו בין המעשה לבין דינו של מי שעשה אותו:

א. קורבן עולה

ב. אשם תלוי

ג. חייב כרת

ד. קורבן חטאת

1. יוסי אכל במזיד חמץ בפסח

2. יוסי אכל בטעות חמץ בפסח כי 
חשב שזו מצה

3. יוסי אכל משהו בפסח והוא לא 
יודע אם זה היה חמץ או מצה

4. יוסי לא אכל בכלל מצה בפסח

)תשובות: -1ג, -2ד, -3ב, -4א(

מה הקשר?


