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הסבר: כאשר הגיעו רבין וכל יורדי הים הם אמרו 
שהלכה כרב הונא בנו של רב יהושע.

נחותי – יורדים
במטותא – בבקשה

"וכן כי אתא רבין וכל נחותי ימא אמרוה כרב 
הונא בריה דרב יהושע" 

בס"ד
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

"כל המשפחה לומדת עם יפעת לחידון, 
אנחנו מעלים את הנושאים בשולחן 

שבת ומדברים עליהם מדי שבוע"
משפחתה של יפעת רחל סנדיק, עפולה

״אנחנו שני אחים שלומדים ביחד. 
זה כייף. אנחנו מחברים שאלות אחד 

לשני ובוחנים זה את זה.״
אריה ופוריה גולדנשטיין, חיפה

 לפניכם שאלות הלקוחות משלב
 החידון המחוזי. אתם מוזמנים

לפתור את החידות ולהיות חלק מהחידון

הצלחתם?!
 גם אתם מוזמנים להיות חלק מלומדי התלמוד הישראלי

ולהשתתף בפעילויות הבאות

חוגגים את סיום הש"ס

החידון העולמי הראשון של התלמוד הישראלי

1. מי מארבעת השומרים חייב לשלם אפילו במקרה של אונס? 

א. שומר חינם. ב. שומר שכר. ג. שוכר. ד. שואל.

2. כאשר 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.

3. איזה כינוי אינו שייך לר' יוסף קארו?

א. מרן. ב. בית יוסף. ג. המחבר. ד. הנשר הגדול.

4. באיזה מקרה חייב שומר חינם לשלם? 

א. החפץ נגנב. ב. החפץ אבד. ג. החפץ נשדד. ד. אם הוא פשע בשמירה

5. לאן יצאה שיירת הל"ה? 

א. לגוש עציון. ב. לירושלים הנצורה. ג. לבאר שבע. ד. לקיבוץ דגניה.

6. למה מתאימים ראשי התיבות נצרש"ב?

א. ברכות ההפטרה בשבת. ב. אבות נזיקין.
ג. ברכות השחר. ד. תשלומים לפוצע אדם.

תשובות: 1. ד 2. ג 3. ד 4. ד 5. א 6. ד

חלק ממתמודדי החידון המחוזי במחוז מרכז+ ת"א

חלק ממתמודדי החידון המחוזי בירושלים

ציטוטי המשפחות אשר ניגשו לחידון המחוזי



ַּדף ל"ט: "ִחּסּוֵרי ְמַחְּסָרא ְוָהִכי ָקָתֵני"

ִלְפָעִמים מֹוִפיַע ַּבַּתְלמּוד ַהִּביּטּוי: "ִחּסּוֵרי ְמַחְּסָרא ְוָהִכי ָקָתֵני" ְּדַהְינּו  ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא ָׁשָנה ֶאת ַהִּמְׁשָניֹות הּוא ִהְׁשִמיט ֵחֶלק ֵמַהִּפְסָקה ְוָצִריְך ְלַהְׁשִלים 
ִמְׁשָּפט ֶׁשָחֵסר ַלֲהָבַנת ָהִעְנָין.  ַמּדּוַע ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא ֹלא ָּכַתב ֶאת ַהִּדין ְּבאֹוֶפן 
ָּברּור ּוָמֵלא? ַה"ִּתְפֶאֶרת ִיְׂשָרֵאל" )ֲעָרִכין פ"ד( ַמְסִּביר ִּכי ַּבָּיִמים ָהֵהם ָנֲהגּו ַלֲחזֹור 
ַעל ַהִּמְׁשָניֹות ְּבִׁשיָרה, ִּכי ַהִּמְׁשָניֹות ֹלא ִנְכְּתבּו ֶאָּלא ָלְמדּו אֹוָתן ְּבַעל ֶּפה, ְוָכְך ָהָיה 
ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹור אֹוָתן. ֵיׁש ִמְׁשָניֹות ֶׁשָהְיָתה ָלֶהן ַמְנִּגיָנה ְמיּוֶחֶדת ְוִאם ָהָיה ַרִּבי מֹוִסיף 
ִמיִּלים ַלִּמְׁשָנה ִהיא ְּכָבר ֹלא ָהְיָתה ַמְתִאיָמה ַלַּמְנִּגיָנה, ְוָהָיה ָקֶׁשה ַלֲחזֹור ָעֶליָה. ָלֵכן 

ָהיּו ִמְׁשָניֹות ֶׁשַרִּבי הֹוִתיר ְּכמֹות ֶׁשֵהן, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהיּו ֲחֵסרֹות ָּבֶהן ִמיִּלים.

ֶּפֶרק ה' ַּדף מ': ְּדָרׁשֹות ַהּתֹוָרה

ַּבָּפסּוק ְּבֵסֶפר ַוִּיְקָרא ֶנֱאַמר: "ַצו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו ֵלאמֹר, זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה: ִהיא 
ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָּכל ַהַּלְיָלה ַעד ַהּבֶֹקר ְוֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו". ָּפסּוק 
ֶזה ְמַלֵּמד ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהְקִטיר קֹוְרָּבנֹות ַעל ַהִּמְזֵּבַח ַּגם ַּבַּלְיָלה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּבַּלְיָלה 
ָאסּור ִלְׁשחֹוט קֹוְרָּבנֹות. ָׁשלֹוׁש ִמיִּלים ְּבָפסּוק ֶזה ְמַלְּמדֹות ִּכי ֵיׁש קֹוְרָּבנֹות ֶׁשָאסּור 
ֵאר  ְלַהְׁשִאיָרם ַעל ַהִּמְזֵּבַח: זֹאת - ַמְׁשָמע ַּדְוָקא קֹוְרָּבן ֶזה ֶׁשָעָלה ַעל ַהִּמְזֵּבַח ִיּׁשָ
ָעָליו, ַאְך ֵיׁש קֹוְרָּבן ַאֵחר ֶׁשִאם ָעָלה ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָצִריְך ְלהֹוִרידֹו; ִהיא - ַמְׁשָמע ַּדְוָקא 
קֹוְרָּבן ֶזה ְוֹלא ַאֵחר; "ָהעֹוָלה" - ַּדְוָקא עֹוָלה זֹו ְוֹלא קֹוְרָּבן ַאֵחר. ְׁשלֹוָׁשה ִמיעּוִטים 
ְלָפֵנינּו ֶׁשֵּמֶהם לֹוְמִדים ַעל ְׁשלֹוָׁשה סּוֵגי קֹוְרָּבנֹות ֶׁשָּצִריְך ְלהֹוִריד ִמן ַהִּמְזֵּבַח ֲאִפיּלּו 
ִאם ְּכָבר ֶהֱעלּו אֹוָתם ָעָליו, ְוֵהם: א. קֹוְרָּבן ֶׁשִּנְׁשַחט ַּבַּלְיָלה. ב. קֹוְרָּבן ֶׁשִּנְׁשַּפְך ָּדמֹו 

ָלָאֶרץ ְוֹלא ִנְזַרק ַעל ַהִּמְזֵּבַח. ג. קֹוְרָּבן ֶׁשָּיָצא ָּדמֹו ִמחּוץ ִלְמִחיּצֹות ָהֲעָזָרה.

ַּדף מ"א: ִמן ַהָּבָקר ּוִמן ַהּצֹאן

ֵמַהָּפסּוק ְּבֵסֶפר ַוִּיְקָרא: "ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם 
ָקְרָּבן ַלה' ִמן ַהְּבֵהָמה ִמן ַהָּבָקר ּוִמן ַהּצֹאן ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרַּבְנֶכם", ְוָדְרׁשּו ֲחַז"ל ֶׁש"ִּמן 
ַהָּבָקר" ְמַמֵעט ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְקִריב ׁשֹור ֶׁשָעְבדּו לֹו ַּכֲעבֹוָדה ָזָרה. ֵמַהִמיִּלים ַּבָּפסּוק 
"ִמן ַהּצֹאן", ָדְרׁשּו ֲחַז"ל ִּכי ַּכּוַָנת ַהָּפסּוק ְלַמֵעט ַּבַעל ַחִּיים ֶׁשהּוְקָצה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, 

ֲאִפיּלּו ֶׁשעֹוד ֹלא ָעְבדּו אֹותֹו.
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בס"ד

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?

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 
בעולם כשם שמקדישים  את שמך 
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.

הקמת כפר פינס
היישוב כפר פינס הוקם בשנת תרצ"ג 
)1933( בידי עולים ממרכז אירופה, על 
אדמות שהקצתה לכך הקרן הקיימת. 
בשנים הראשונות סבלו המתיישבים 
מקדחת, כמו שאר תושבי האזור, וכן 
בעלות  על  הבדואים  של  מטענות 
הקרקע. בשנת 1936 הונחה ביישוב 
ספר.  ובית  כנסת  לבית  פינה  אבן 
האדמו"ר החלוץ, רבי ישעיהו שפירא, 
התיישב בכפר פינס בשנת 1942. עשרות 
משקים של עולים חדשים הצטרפו 
למושב בשנות החמישים, ובשנת 1960 
הוקמה אולפנת כפר פינס, המכונה "אם 
האולפנות". כיום גרים ביישוב למעלה 

מאלף תושבים.

סדר טהרות | ַמֶּסֶכת ִניָּדה, ַּדִּפים ל"ט- מ"א

מן ההיסטוריה
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ַּדף מ"ד: ִּתינֹוק ֶּבן יֹומֹו

ִּתינֹוק ֶּבן יֹום ֶׁשהֹוִפיעּו ּבֹו ִנְגֵעי ָצַרַעת ְמַטֵּמא ְּכמֹו ְמצֹוָרע ָרִגיל; ִּתינֹוק ֶּבן יֹום 
ֶׁשָּנַגע ְּבֵמת ִנְטָמא ְּכמֹו ָּכל ָאָדם, ּוִמי ֶׁשּנֹוֵגַע ּבֹו ִנְטָמא; ִּתינֹוק ֶּבן יֹום ֶׁשָאִביו ַהּכֵֹהן 
ִנְפַטר ְּבאֹותֹו יֹום, ְמַאְפֵׁשר ְלִאּמֹו ֶלֱאכֹול ִמן ַהְּתרּוָמה, ִּכי ִיְׂשְרֵאִלית ַאְלָמָנה ֶׁשל 

ִאית ֶלֱאכֹול ְּתרּוָמה ֶאָּלא ִאם ֵּכן ֵיׁש ָלּה ְיָלִדים ִמַּבְעָלּה ַהּכֵֹהן ּכֵֹהן ֵאיָנּה ַרּׁשָ

ַּדף מ"ה: ְּבֵאיֶזה ִגיל ִנְכָנִסים ְלעֹול ַהִּמְצוֹות?

ַנַער ִמְתַחֵּיב ְּבִמְצוֹות ִמְּתִחיַּלת ַהּיֹום ֶׁשּבֹו הּוא ִנְהֶיה ֶּבן ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה, ְוַנֲעָרה 
ִמְתַחֶּיֶבת ְּבִמְצוֹות ִמְּתִחיַּלת ַהּיֹום ֶׁשּבֹו ִהיא ִנְהֵיית ַּבת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה.

ָעה ֶׁשָּבּה נֹוְלדּו.  אולם ֵיׁש ַהּסֹוְבִרים ֶׁשֵאין ִמְתַחְּיִבים ְּבִמְצוֹות ֶאָּלא ְּבַהִּגיַע ַהּשָׁ
ְלָמָׁשל, ִמי ֶׁשּנֹוַלד ְּבי' ְּבִניָסן ְּבָׁשָעה ֶעֶׂשר ַּבּבֹוֶקר, ֹלא ִיְתַחֵּיב ְּבִמְצוֹות ַאֲחֵרי ְׁשלֹוׁש 

ָעה ֶעֶׂשר ַּבּבֹוֶקר ְוֹלא ִמְּתִחיַּלת יֹום י' ְּבִניָסן. ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים ֶאָּלא ֵמַהּׁשָ

רֹוב ַהּפֹוְסִקים נֹוְקִטים ַלֲהָלָכה ֶׁשִּמְּתִחיַּלת יֹום ַהֵּליָדה ַהַּנַער ְוַהַּנֲעָרה ִנְכָנִסים ְלנֹוַעם 
עֹול ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות.

ַּדף מ"ג: ַהּטּוְמָאה ַהְּנִדיָרה

ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ָּכל ַהָּטֵמא ְמַטֵּמא ֲאֵחִרים, ִאם נֹוְגִעים ּבֹו, ִאם ְמִזיִזים אֹותֹו אֹו ִאם 
נֹוְׂשִאים )סֹוֲחִבים( ֶאת ַהָּטֵמא. ֲאָבל ִאם ָטֵמא ַמֲחִזיק ְּבָיָדיו ַמֵּקל ְודֹוֵחף ּבֹו ָאָדם 

ָטהֹור, ָהִאיׁש ַהָּטהֹור ֵאינֹו ִנְטָמא, ִּכי ִמִּציּדֹו ֹלא ָהָיה ָּכל ֶקֶׁשר ֶאל ַהָּטֵמא.

ְּבַרם, ָאָדם ֶׁשָּטֵמא ְּבטּוְמַאת ָזב, ְוִיְדַחף ָאָדם ָטהֹור ְּבַמֵּקל ֶׁשְּבָיָדיו, אֹותֹו ָטהֹור 
ִנְהֶיה ָטֵמא.

טּוְמָאה זֹו ְמכּוָּנה: "טּוְמַאת ֶהֵּסט". ֶהֵּסט ִמְּלׁשֹון ֲהָזָזה.

ַּדף מ"ב: ְּבִרית ִמיָלה ְּבַׁשָּבת

י אֹו ְּביֹום  ְּבִמְקֶרה ְמיּוָחד ֶׁשּבֹו ִמְסַּתְּפִקים ָמַתי נֹוַלד ַהִּתינֹוק - ַהִאם ְּביֹום ִׁשיּׁשִ
י הּוא ַהּיֹום  ַׁשָּבת, ָאסּור ָלמּול ֶאת ַהִּתינֹוק ְּבַׁשָּבת, ִּכי ְּבאֹותֹו ִמְקֶרה יֹום ִׁשיּׁשִ
ִמיִני ְלהּוֶּלֶדת ַהִּתינֹוק ְוִאיּלּו ַׁשָּבת ִהיא ַהּיֹום ַהְּתִׁשיִעי ְלהּוֶּלֶדת ַהִּתינֹוק, ְוֵאין  ַהּׁשְ

ִמיִני ְלֵליָדתֹו. ָמִלים ְּבַׁשָּבת ֶאָּלא ִּתינֹוק ֶׁשֶּזהּו ַהּיֹום ַהּׁשְ

בס"ד

כפר )קריית( אתא
קריית אתא היא עיר באזור חיפה. 
 )1925( תרפ"ה  בשנת  הוקמה  היא 
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 1965 התאחד 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.

חלק ממייסדי כפר אתא בסוף שנות ה-20 
)Wikipedia(

סדר טהרות | ַמֶּסֶכת ִניָּדה, ַּדִּפים מ"ב- מ"ה

 | על המפה

יש לי מושג  !

הספר 'שני לוחות הברית'
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 
"עשרה מאמרות",  ושלושה פרקים: 

"עשרת הדברים" ו"עשרה הילולים".



4 דקות

הוא מכונה "האדמו"ר החלוץ". א. 
אחיו היה האדמו"ר מפיאסצנה. ב. 

הקים בפולין קבוצות חסידיות ליישוב הארץ, ביניהם  ג. 
כפר )קריית( אתא.

לאחר שעלה לארץ, התגורר בכפר פינס ועסק בלימוד  ד. 
תורה ובחקלאות.

נקרא על שמו של רבי ישעיה הלוי הורוויץ, השל"ה  ה. 
הקדוש.

רבי ישעיהו שפירא- האדמור החלוץ

  | מי אני?

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל: 03-9250225 פקס: 03-9265608

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

???שאלות השבוע

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 

talmudhagrala@medison.co.il 14:00, למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים.

*בפיקוח רואה חשבון

חידה!

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

1  .
הרב ישעיהו שפירא, כונה-  האדמו"ר החלוץ.

2  .
הרב אברהם יצחק הכהן קוק 

שהיה רבו.
3  . בכפר פינס.
4  . ארץ חפץ.
5  . בנק זרובבל.

התבוננו היטב בציור וענו על 
השאלות הבאות:

מי האיש הרוכב על הסוס 
ומה היה כינויו?

מי הדמות בתמונה על 
השולחן ואיך היא קשורה 

לדמות?
היכן התגוררה הדמות?
איזה ספר היא כתבה?

באיזה בנק היא עבדה?

2

1

4
5

3

7 דקות

כאשר יש ספק האם התינוק נולד ביום שישי או   .1
ביום שבת - האם מותר לעשות ברית מילה בשבת?

מה למדו חז"ל ממילות הפסוק: ִמן ַהָּבָקר ּוִמן ַהּצֹאן?  .2

מדוע ַּבָּיִמים ָהֵהם ָנֲהגּו ַלֲחזֹור ַעל ַהִּמְׁשָניֹות ְּבִׁשיָרה?  .3

 כאשר נולד ספק בשישי או בשביעי
אז ייתכן שהשישי הוא השמיני והשביעי הוא התשיעי ולכן 

לא עושים בשביעי מה שעושים בשמיני. מה הכוונה?


