
מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף י"א: ְראּוֵבן מּול ָהֵעִדים

ֵעִדים ִהִּגיעּו ְלֵבית ִּדין ְוֵהִעידּו: ָרִאינּו ֶׁשְראּוֵבן ָעָׂשה ְּבׁשֹוֵגג ֲעֵבָרה ְוָלֵכן הּוא ַחָּיב 
קֹוְרַּבן ַחָּטאת. ִאם ְראּוֵבן מֹוֶדה - ַּכּמּוָבן ֶׁשָעָליו ְלַהְקִריב קֹוְרַּבן ַחָּטאת. ַאְך ַמה 
ִּיְקֶרה ִאם ְראּוֵבן ַיְכִחיׁש ְויֹאַמר ֹלא ָעִׂשיִתי ֲעֵבָרה זֹו, ַהִאם ַנֲאִמין לֹו? ֲהֵרי ֵיׁש ֵעִדים 

ֶׁשְּמִעיִדים ֶׁשהּוא ָעָׂשה ַגם ָעָׂשה ֲעֵבָרה זֹו?

ַלֲהָלָכה ִנְפַסק ֶׁשַּמֲאִמיִנים לֹו ֶנֶגד ָהֵעִדים ְוהּוא ָּפטּור ִמּקֹוְרַּבן ַחָּטאת. ַמּדּוַע? ִמְּפֵני 
ֶׁשִאם ָהָיה ַׁשְקָרן ֶׁשרֹוֶצה ְלִהיָּפֵטר ֵמֲהָבַאת קֹוְרָּבן, ֲהֵרי הּוא ָהָיה ָיכֹול לֹוַמר ָלֶהם: 
ַאֶּתם צֹוְדִקים, ָעִׂשיִתי ֶאת ָהֲעֵבָרה, ֲאָבל ְּבֵמִזיד ָעִׂשיִתי, ֹלא ְּבׁשֹוֵגג, ְוָהעֹוֶׂשה ֲעֵבָרה 
ְּבֵמִזיד ֵאינֹו ֵמִביא קֹוְרַּבן ַחָּטאת. מּול ַטֲעָנה זֹו ֵאין ָהֵעִדים ְיכֹוִלים לֹוַמר ְמאּוָמה, ִּכי 
ֵאיָנם יֹוְדִעים ַמה ִהְתַרֵחׁש ְּבִליּבֹו ְּבָׁשָעה ֶׁשָעָׂשה ֶאת ָהֲעֵבָרה. ִמַּמה ֶׁשֹּלא ִהְׁשַּתֵּמׁש 
ְּבַטֲעָנה ְּפׁשּוָטה זֹו, ָאנּו רֹוִאים ֶׁשֵאיֶנּנּו ַׁשְקָרן, ּוְלִפיָכְך ָאנּו ַמֲאִמיִנים לֹו ֶׁשֹּלא ָעָׂשה 

ֶאת ָהֲעֵבָרה ְּכָלל.
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ַּדף י"ב: ַהַּכַּזִית ְוַהֵּפרּוִרים

ָאָדם ֶׁשָאַכל ְּכַזִית ַמֲאָכל ָאסּור ְּבֵמִזיד, עֹוְנׁשֹו ַמְלקֹות.

ָאָדם ֶׁשָאַכל ְּכַזִית ַמֲאָכל ָאסּור, ֲאָבל הּוא ֹלא ָאַכל אֹותֹו ְּבַפַעם ַאַחת, ֶאָּלא ְּבָכל יֹום 
הּוא ָטַעם ִמֶּמּנּו ֲחִתיָכה ַעד ֶׁשָהֲאִכילֹות ֶׁשּלֹו ִהְצַטְּברּו ַיַחד ְלִׁשיעּור ְּכַזִית. ַהִאם 
הּוא ִמְתַחֵּיב ְּבַמְלקֹות? ַּכּמּוָבן ֶׁשֹּלא. ַמּדּוַע? ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ֶקֶׁשר ֵּבין ֲאִכיָלה ַלֲאִכיָלה, 

ָּכל ַאַחת ֵמֶהן ּבֹוֶדֶדת ְוִנְפֶרֶדת, ְוֵאין ֶזה ֶנְחָׁשב ֶׁשָאַכל ִׁשיעּור ְּכַזִית.

ְוִאם ָאַכל ְּבֶהְפֵסִקים ֶׁשל ַּדָּקה ֵּבין ֲאִכיָלה ַלֲאִכיָלה, ַהִאם ִמְצָטְרפֹות ָּכל ָהֲאִכילֹות ַיַחד?

ְּבִדּיּוק ְּבִעְנָין ֶזה ָדָנה ַהִּמְׁשָנה ַהִּנְלֶמֶדת ְּבַדף ֶזה, ְוַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ּבֹוְדִקים ַּכָּמה ְזַמן 
ָהָיה לֹוֵקַח ֶלֱאכֹול ַמֲאָכל ֶזה ִאם הּוא ָהָיה ְמפֹוָרר ְלֵפרּוִרים ְואֹוְכִלים אֹותֹו ֵּפרּור ַאַחר 

ֵּפרּור, וֶזה ִיְהֶיה ַהְּזַמן ֶׁשּבֹו ִמְצָטְרפֹות ָהֲאִכילֹות ְּכֵדי ְלַחֵּיב אֹותֹו ְּבעֹוֶנׁש ַמְלקֹות.

ַּדף י"ג: ַהָּתַרת ְנָדִרים 

ָהָאמֹוָרא ַרב ָאָחא ֵמָהִעיר הּוַצל ָּפָנה ְּביֹום טֹוב ְלַרב ַאִׁשי ְוָאַמר לֹו: ָנַדְרִּתי ֶנֶדר ַוֲאִני 
רֹוֶצה ְלַהִּתירֹו.

ֵאיְך ַמִּתיִרים ֶנֶדר?

ַהּתֹוָרה ְמַלֶּמֶדת, ֶׁשְּבִמְקִרים ְמסּוָּיִמים ֶאְפָׁשר ְלַהִּתיר ֶנֶדר. ְלָמָׁשל, ִאם ָאָדם ָנַדר ֶׁשֹּלא 
יֹאַכל ֶלֶחם, ִּכי הּוא ָחַׁשב ֶׁשִּיְהיּו לֹו עּוּגֹות ְּכֵדי ֶלֱאכֹול, ּוַבּסֹוף ֹלא ָהיּו לֹו עּוּגֹות, 
הּוא ָיכֹול ָלֶלֶכת ְלָחָכם ֶׁשִּיְבּדֹוק ֶאת ַהְּדָבִרים ְוַיְחִליט ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהִּתיר ֶאת ַהֶּנֶדר, ִּכי 

ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא ָנַדר ֶאת ַהֶּנֶדר הּוא ֹלא ָיַדע ֶׁשֹּלא ִיְהיּו לֹו עּוּגֹות.

ַאַחר ָּכְך אֹוְמִרים לֹו ְׁשלֹוָׁשה ֲאָנִׁשים: "מּוָּתר ָלְך. מּוָּתר ָלְך. מּוָּתר ָלְך", ְוַהֶּנֶדר ָּבֵטל.

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת ָּכֵרתֹות, ַּדף י"א

הסבר: שיטתו של רבי ישמעאל היא שהתורה 
מדברת בלשון בני אדם, ולכן יש בה לפעמים מילים 
שנכתבו כדרך הדיבור ואין לדייק מהן הלכות 

מיוחדות.

בעלמא – בעולם, בדרך כלל
כוותיך – כמותך

"לדידי, בעלמא כוותיך סבירא ליה דדברה תורה 
כלשון בני אדם" 

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת ָּכֵרתֹות דפים י"א-י"ז
שבת פרשת שופטים  א'-ז' באלול )1-7 לספטמבר(

סדר קדשים | ַמֶסֶּכת ָּכֵרתֹות,  ַדִּּפים י״ד-י״ז

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

7 דקות

לדווח למורה על כך.ראה אותן, ולכן הוא לא צריך מונחות על השולחן והוא במקרה גנב אותן בהיחבא. השאלות היו לראות את השאלות, או חלילה זה לא שהוא נכנס בכוונה כדי מצד אחד:

מצד שני:

הוא בכל זאת ראה את השאלות 

גם אם לא בכוונה, וזה יבטיח לו 

ציון גבוה שאולי לא היה מקבל 

אם לא היה רואה, לכן אולי הוא 

חייב ליידע את המורה שהוא ראה 

את השאלות עוד לפני המבחן.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

המורה להיסטוריה שלחה את דני לחדר המורים להביא לה משם 
ציוד כלשהוא לכיתה. כאשר דני נכנס לחדר המורים וחיפש את 
הציוד, הוא ראה על השולחן את השאלות של המבחן בהיסטוריה 
שאמור להתקיים מחר. הוא התלבט האם עליו להגיד למורה שהוא 

ראה את השאלות.

הייתי מרגל ישראלי בסוריה. א. 
שם הכיסוי שלי היה כאמל אמין ת'אבת. ב. 

העברתי לישראל מידע חשוב ביותר. ג. 
בסופו של דבר נתפסתי והוצאתי להורג. אלי כהןד. 

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
תפיסתו ותלייתו של אלי כהן הי"ד

אלי כהן היה מרגל ישראלי שפעל בסוריה והעביר 
לישראל מידע רב ערך ביותר. הוא נחשב לאחד מגדולי 
המרגלים של ישראל. בסופו של דבר חשפו הסורים את 
זהותו ועצרו אותו. חקירתו נמשכה ארבעה שבועות, 
בהם עבר עינויים קשים. הסורים סירבו לכל הניסיונות 
לשחררו. משפטו נערך בדלתיים סגורות, ורק חלקים 
ערוכים ממנו פורסמו. כארבעה חודשים לאחר שנלכד, 
הובל אלי כהן לכיכר אל מרג'ה שבמרכז דמשק. הרב 
הראשי של קהילת דמשק, הרב ניסים אנדיבו-כהן, אמר 
איתו את התפילות האחרונות. לאחר מכן הוצא אלי 
כהן להורג בתלייה. במכתבו האחרון לאשתו ולילדיו 
קרא להם להיות חזקים 
ולהיות גאים בו. הוא נקבר 
בדמשק, ועד היום מדינת 
ישראל עושה מאמצים 
להביא אותו לקבר ישראל.
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הקמת
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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

פסל של נדיה כהן וילדיה מביטים לעבר סוריה ומצפים 
Wikipedia לאלי שיחזור, מעלה היצירה

בגמלא שברמת הגולן נמצאים שרידי יישוב יהודי 
עתיק ומפואר מתקופת סוף בית המקדש השני. 
בשל מיקום העיר על ראש מצוק גבוה, מפקד הגליל 
יוסף בן מתתיהו, מחליט בשנת 66 לספירה לבצר 
את העיר בחומה כמרכז הלחימה הראשי במרד נגד 
הרומאים. לאחר מצור אספסיאנוס, בניסיון השני 
הרומאים הצליחו לפרוץ את הביצורים ולכבוש את 
העיר במחיר כבד של אלפי הרוגי לוחמים ותושבים 
יהודיים. מיקומה המדויק של גמלא אותר רק בשנת 
1976. חפירות בראשות הארכאולוג שמריהו גוטמן 
גילו את חומת העיר, חפצים, מקוואות טהרה, מבנים 
ובכללם בית כנסת גדול עטור עמודים, שהיה הראשון 
שהתגלה מהתקופה 
בה היה בית המקדש 

בירושלים.

 | על המפה | גמלא

ההר שמזכיר בצורתו גמל, 
על שמו נקראה גמלא, 

Wikipedia



3 דקות

ארגון המוסד )המוסד למודיעין  ולתפקידים מיוחדים(

  | מי אני?

7 דקות

1  .
המרגל אלי כהן הי"ד.

2  .
דגל מדינת סוריה.

3  .

הדמות נמצאת בסוריה והיא מרגלת למען  ישראל באמצעות תשדורות.
4  .

אלי כהן הוצא להורג בסוריה בשנת 1965.
5  .

אלי כהן גילה שהסורים תכננו לפגוע  במוביל המים הארצי של מדינת ישראל.
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70
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הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד
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ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי הדמות במרכז הציור?  

דגל של איזו מדינה מופיע בציור?  

היכן הדמות בציור נמצאת ומה היא עושה?  

אני ארגון שאחראי על משימות מודיעין ופעילויות חשאיות מחוץ לישראל. א. 
הראשון שעמד בראשי הוא ראובן שילוח. ב. 

המוטו שלי הוא: "באין תחבולות יפול עם ותשועה ברוב יועץ". ג. 
בין הפעולות המפורסמות שלי: חטיפת אייכמן והבאתו לארץ, וחיסול מחבלים בכירים. ד. 

אחד המרגלים הבכירים שפעלו מטעמי היה אלי כהן. ה. 

2

3

מה היה סופה ומתי?1  

מה הקשר בין המוביל   
הארצי לתמונה?

4

5



יש לי מושג | טיש  !

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

ַמה ֵּפרּוׁש ַהִּביּטּוי "ָסֵפק ְּדאֹוַרְיָתא ְלחּוְמָרא"?. 1
ַמה ַהְּמׁשּוָּתף לָאמֹוָרא ָרִמי ַּבר ָחָמא  ּוְלָאִחיו ַרב עּוְקָבא?. 2
ַמה ִּדינֹו ֶׁשל ָאָדם ֶׁשָאַכל ְּכַזִית ַמֲאָכל ָאסּור, ֲאָבל הּוא ֹלא . 3

ָאַכל אֹותֹו ְּבַפַעם ַאַחת, ֶאָּלא ְּבָכל יֹום הּוא ָטַעם ִמֶּמּנּו 
ֲחִתיָכה ַעד ֶׁשָהֲאִכילֹות ֶׁשּלֹו ִהְצַטְּברּו ַיַחד ְלִׁשיעּור ְּכַזִית?

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 ט"ז: ָׁשֹלֹוׁש ַׁשָּבתֹות ְׁשכּוחֹות

ֶדה ְוָזַרע.  ָּבת ַהּיֹום - ָיָצא ֶאל ַהּׂשָ ָאָדם ָׁשַכח ָׁשֹלֹוׁש ַׁשָּבתֹות ָרצּוף ֶׁשּׁשַ

ֵאין ָסֵפק ֶׁשַהְּיהּוִדי ַהֶּזה ַחָּיב ָקְרַּבן ַחָּטאת, ֶׁשֲהֵרי הּוא ָעָׂשה ְּבַׁשָּבת 
ְמָלאָכה ְּבׁשֹוֵגג. ַאְך ַּכָּמה ַחָּטאֹות ָעָליו ְלָהִביא?

ַהְּתׁשּוָבה ִהיא - ָׁשֹלֹוׁש ַחָּטאֹות.

ִאם ָּכל ָהֵארּוִעים ָהיּו ִמְתַרֲחִׁשים ְּבאֹוָתּה ַׁשָּבת, הּוא ָהָיה ַחָּיב קֹוְרַּבן 
ָּבת ַהּיֹום, ַאְך  ַחָּטאת ֶאָחד ִּבְלָבד, ֶׁשֲהֵרי ָׁשַכח ַרק ַּפַעם ַאַחת ֶׁשּׁשַ
ֵמַאַחר ֶׁשֵּבין ַׁשָּבת ְלַׁשָּבת ֵיׁש ְיֵמי חֹול, ֵיׁש ָלנּו ָׁשלֹוׁש ִׁשְכחֹות 

ִנְפָרדֹות, ְוַעל ָּכל ַאַחת ֵמֶהן הּוא ַחָּיב קֹוְרַּבן ַחָּטאת.

ַּדף י"ז: "ָסֵפק ְּדאֹוַרְיָתא ְלחּוְמָרא"

ֲחָכִמים ִליְּמדּו אֹוָתנּו ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִמְתעֹוֵרר ָסֵפק ִאם ַמֲעֶׂשה ְמסּוָּים 
מּוָּתר ִמן ַהּתֹוָרה אֹו ָאסּור ִמן ַהּתֹוָרה, ַהִּדין הּוא: "ָסֵפק ְּדאֹוַרְיָתא 
ְלחּוְמָרא". ְּכלֹוַמר, ָעֵלינּו ְלַהְחִמיר ְוִלְנהֹוג ֶׁשַהָּדָבר ָאסּור ְּבַוַּדאי. 

ַמה ְּמקֹורֹו ֶׁשל ְּכָלל ֶזה?

ְּבָכְך ֶנְחְלקּו ָהִראׁשֹוִנים. ְלַדַעת רֹוב ָהִראׁשֹוִנים, ְּברֹאָׁשם ָהַרְׁשָּב"א 
ֲהָלָכה זֹו ִהיא ִמן ַהּתֹוָרה, ְוִאיּלּו ָהַרְמַּב"ם ּכֹוֵתב ֶׁשִּדין ֶזה הּוא 

ִמַּתָּקַנת ֲחַז"ל.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

סדר קדשים | ַמֶסֶּכת ָּכֵרתֹות,  ַדִּּפים י״ד-י״ז

ַּדף ט"ו: ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה של ַרִּבי ֲעִקיָבא

ַּבִּמְׁשָנה ַהִּנְלֶמֶדת ְּבַדף ֶזה ָאנּו רֹוִאים ַעד ַּכָּמה ִהְׁשּתֹוֵקק ַרִּבי ֲעִקיָבא 
ִלְלמֹד ּתֹוָרה. ֶאָחד ֵמַרּבֹוָתיו ָהָיה ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֲחַנְנָיה. ַהִּמְׁשָנה 
ְמַסֶּפֶרת: ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא, ַּפַעם ַאַחת ָהְלכּו ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְוַרִּבי 
ְיהֹוֻׁשַע ְלַקָּצב ְּכֵדי ִלְקנֹות ְּבֵהָמה ִלְכבֹוד ֲחתּוַּנת ְּבנֹו ֶׁשל ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, 

ַוֲאִני ִנְלֵויִתי ֲאֵליֶהם ְוָׁשַאְלִּתי ֶאת ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכה.

ַרִּבי ֲעִקיָבא ֹלא ִויֵּתר ֲאִפיּלּו ַעל ֶרַגע ֶׁשל ִליּמּוד. הּוא ֹלא ִהְמִּתין ַעד 
ֶׁשַרּבֹו ָיׁשּוב ִמן ַהּשּׁוק, ֶאָּלא ִהְתַלּוָה ֵאָליו ְוִניֵּצל ַּגם ֶאת ַהֲהִליָכה 

ֶאל ַהּשּׁוק ְּכֵדי ְלהֹוִסיף ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ִמִּפי ַרּבֹו.

ַּדף י"ד: ָרִמי ַּבר ָחָמא

ָרִמי ַּבר ָחָמא ָהָיה ָאמֹוָרא ְּבָבֶבל ְוַחי ַּבּדֹור ָהְרִביִעי ֶׁשל ָהָאמֹוָרִאים. 
ה ֶאת ִּבּתֹו  הּוא ָלַמד ּתֹוָרה ֵאֶצל ַרב ִחְסָדא, ְוַגם ָזָכה ָלֵׂשאת ְלִאיּׁשָ
ֶׁשל ַרב ִחְסָדא. ְמַעְנֵין ָלַדַעת ֶׁשַּגם ָאִחיו, ַרב עּוְקָבא, ִהְתַחֵּתן ִעם 
ַּבת נֹוֶסֶפת ֶׁשל ַרב ִחְסָדא, ְוָכְך ָהיּו ְׁשֵני ָהַאִחים ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור, ֲחָתִנים 

ֵאֶצל ְּגדֹול ַהּדֹור.

ָרִמי ַּבר ָחָמא ַּגם ָזָכה ְלֶהְמֵׁשְך ׁשֹוֶׁשֶלת ַהּתֹוָרה ְּבִמְׁשַּפְחּתֹו, ִּכי 
ִּבּתֹו ָהַאַחת ָהְיָתה ָהִאיָּמא ֶׁשל ָהָאמֹוָרא ַאֵמיַמר, ּוִבּתֹו ָהַאֶחֶרת 

ִהְתַחְּתָנה ִעם ָהָאמֹוָרא ַרב ַאִׁשי.

ְלַאַחר ֶׁשִּנְפַטר ָרִמי ַּבר ָחָמא, ִאְׁשּתֹו ִהְתַחְּתָנה ִעם ָהָאמֹוָרא ָרָבא.

???שאלות השבוע

דבר תורה 
בימים עברו הייתה לרוב בני האדם חלקת אדמה בה הם עבדו 
וגידלו את גידוליהם. התורה רצתה לשמור על כך שלכל אחד 
יהיה את חלקו ולדאוג שאף אחד לא יפלוש לתוך גבולו של 
חברו, ואמרה: "לא תסיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים בנחלתך". 
האדמו"ר האחרון של חב"ד היה אומר שציווי זה רלוונטי ושייך 
גם בימינו אנו, למרות שלרובנו אין חלקת אדמה בה אנו מגדלים 
גידולים. התורה מלמדת אותנו שלכל אחד יש את הגבול האישי 
שלו, את התכונות והאופי המיוחדים לו. עלינו להיזהר שלא 
לטשטש את הגבולות שלנו, ולהתאמץ לעסוק דווקא בעבודה 
השייכת לנו מבלי לפלוש לתחומים השייכים לאופיו השונה של 

חברינו, מבלי להסיג את גבולו, הנפשי והרוחני.

"טיש" הוא "שולחן" ביידיש. זהו מושג בחסידות המציין 
מפגש של החסידים עם האדמו"ר סביב לשולחן, בדרך כלל 
בליל שבת, בו האדמו"ר אומר דברי תורה והחסידים שרים 

ואוכלים יחד.

חידות!

הפעם שתי חידות 
מאתגרות...

מצאו את המילה המופיעה בעלון, 
לפי ההגדרות הבאות:

1. יש בה 4 אותיות.
2. נשמעת כמו מישהו שהצילו אותו.

3. מתחרזת עם "בצל".
4. קשורה לרב אחא. 

ב. איך יתכן מקרה שבו שני 
עדים מעידים על ראובן 

שעבר עבירה, וראובן עצמו 
מודה שעבר את העבירה, 

אבל הוא לא יתחייב להביא 
קורבן חטאת?

)תשובה: הוצל(

)תשובה: אם העדים 
מעידים שעבר את העבירה 

בשוגג, והוא טוען שעבר 
אותה במזיד, והעובר 

במזיד אינו מביא קורבן.(


