
ַּדף ק"ז: ֵצַדת ַּבֲעֵלי ַחִּיים ְּבַׁשָּבת

ָאְמָנם ָאסּור ָלצּוד ַּבֲעֵלי ַחִּיים, ֲאָבל ִאם ַּבַעל ַהַחִּיים ִנְכַנס ְמַעְצמֹו ְלתֹוְך ַהַּבִית 
ְוַהֶּדֶלת ִנְסְּגָרה ְוהּוא ִניּצֹוד, ְוֵאינֹו ָיכֹול ָלֵצאת ִמן ַהַּבִית, ֵאין חֹוָבה ְלַׁשְחֵרר אֹותֹו.  
ַּגם ִמי ֶׁשִּציּפֹור ִנְכְנָסה ְלתֹוְך ַהִּכיס ֶׁשל ַהחּוְלָצה ֶׁשּלֹו ְוֵאיָנּה ְיכֹוָלה ָלֵצאת  ִמֶּמּנּו, 

ֵאינֹו ַחָּיב ְלַׁשְחֵרר אֹוָתּה.

ָנָחׁש ְוַעְקָרב: ְנָחִׁשים ְוַעְקַרִּבים ֵהם ַּבֲעֵלי ַחִּיים ְמסּוָּכִנים. ַמה עֹוִׂשים ִאם רֹוִאים ַּבַּבִית 
ָנָחׁש אֹו ַעְקָרב? ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת, ֶׁשּמּוָּתר ָלצּוד אֹוָתם, ִמְּפֵני ֶׁשְמֶלאֶכת ִציָדה ֲאסּוָרה 
ַרק ַּכֲאֶׁשר ָהָאָדם ַהָּצד ֶאת ַּבַעל ַהַחִּיים רֹוֶצה ֶאת ַּבַעל ַהַחִּיים. ְלָמָׁשל, ַהָּצד ִציּפֹור, 
רֹוֶצה ֶאת ַהִּציּפֹור. ֲאָבל, ַּבִּמְקֶרה ֶׁשל ַהָּנָחׁש ְוָהַעְקָרב, הּוא ֵאינֹו רֹוֶצה אֹוָתם, הּוא ָצד 

אֹוָתם ַרק ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיִּזיקּו לֹו, ְוָלֵכן ֵאינֹו עֹוֵבר ַעל ְמֶלאֶכת ִציָדה.

ַּדף ק"ח: ָּפָרִׁשּיֹות ַהְּתִפיִּלין

ֵסֶפר ּתֹוָרה, ְּתִפיִּלין ּוְמזּוזֹות ּכֹוְתִבים ַעל ְקָלף ֶׁשָעׂשּוי ֵמעֹור ֶׁשל ְּבֵהמֹות ְוַחּיֹות ְטהֹורֹות 
ִּבְלָבד, ְּכגֹון ֶּכֶבׂש, ָּפָרה ּוְצִבי. ַאְך עֹור ֶׁשל ְּבֵהמֹות ְטֵמאֹות, ְּכגֹון ָּגָמל, ֲחמֹור ְוסּוס, 

ָּפסּול ִלְכִתיַבת ֵסֶפר ּתֹוָרה ְּתִפיִּלין ּוְמזּוָזה. 

ֵּכיַצד ְמִכיִנים ֶאת ַהְּתִפיִּלין? ְּבתֹוְך ַהְּתִפיִּלין מּוָּנחֹות ָּפָרִׁשּיֹות ֲעֵליֶהן ְּכתּוִבים ְּפסּוִקים 
ִמן ַהּתֹוָרה. ֶאת ַהָּפָרִׁשּיֹות ַהָּללּו ְמַגְלְּגִלים, קֹוְׁשִרים ִּבֵשָער ֶׁשל ְּבֵהָמה אֹו ֶׁשל ַחָּיה 
ְטהֹוִרים, ּוְמִניִחים ֶאת ַהָּפָרִׁשּיֹות ְּבתֹוְך ַהְּתִפיִּלין. ַאַחר ָּכְך, ּתֹוְפִרים ֶאת "ַהַּבִית" ֶׁשל 
ַהְּתִפיִּלין ְּבִגיִדים ֶׁשל ְּבֵהָמה אֹו ֶׁשל ַחָּיה. ַּגם ַהִּגיִדים ְצִריִכים ִלְהיֹות ֶׁשל ְּבֵהָמה אֹו 

ֶׁשל ַחָּיה ְטהֹוִרים ִּבְלָבד, ְוֹלא ֶׁשל ַּבֲעֵלי ַחִּיים ְטֵמִאים.

 | על המפה

הקהילות היהודיות באתיופיה
הקהילות היהודיות באתיופיה היו ידועות 
בכינוי "ביתא ישראל". יהודים גרו באפריקה 
כבר בתקופת בית ראשון, וקיימות השערות 
שונות לגבי מוצאה המדויק של הקהילה. 
בשל בידודם מקהילות יהודיות אחרות, 
שמרו יהודי אתיופיה על מנהגים והלכות 
שונות משל השאר. הם לא העלו את 
התורה שבעל-פה על הכתב אלא העבירו 
את המסורות הפרשניות בעל פה. ביתא 
ישראל שכנו בעיקר בצפון-מערב אתיופיה, 
באזור חבש ההיסטורית, בשוואה ובאדיס-
אבבה. למרות מאבקים רבים עם שכניהם 
הנוצרים, שמרו היהודים על דתם, ולאורך 
הדורות התפללו  לעלות לארץ ישראל 

ולירושלים.

בית הכנסת בכפר וולקה שבאתיופיה )2003( 
)Wikipedia, Marc Baronnet(

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 349

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת שבת, דף קי״א

הסבר: לאדם רגיל אסור לסוך שמן ורד בשבת 
משום שהוא יקר ומשמש לרפואה בלבד, אולם 
לבני מלכים מותר לעשות זאת משום שהם סכים 
בו גם בחול ולא רק לרפואה. ולדעת רבי שמעון כל 
ישראל נחשבים בני מלכים ויכולים לסוך בו בשבת.

משחא – שמן
חלא – חומץ

"בני מלכים סכין שמן ורד על מכותיהן, 
שכן דרכן לסוך בחול. רבי שמעון אומר: 

כל ישראל בני מלכים הם"

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, ַּדִּפים ק"ז- קי"ג
פרשת חוקת | כ"ט בסיון- ה' בתמוז )21-27 ליוני(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

החדשים.בכיתה ולהכיר את החברים אירוע שיעזור לו להתקבל מהכיתה. המסיבה יכולה להיות ולגרום לו שירגיש חלק להתגבר על הביישנות והחשש, מבחינה חברתית, לעזור לו הם רוצים מאוד לקרב אותו מצד אחד:

מצד שני:

אולי זה מוקדם מדי ואירוע 

כזה רק יביך אותו. הוא לא 

מכיר את השפה, לא מכיר אף 

אחד, לא יבין מה קורה, ובמקום 

שהמסיבה תקרב אותו, היא 

רק תגרום לו לאי נעימות, ולכן 

אולי כדאי לחכות כמה שבועות 

עד שיתרגל יותר ולהזמין אותו 

לאירוע הבא.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

אל כיתה ה' הגיע תלמיד חדש וביישן, עולה חדש שרק לפני יומיים 
הגיע עם משפחתו לארץ. הוא לא יודע עברית, לא מכיר אף אחד, 
וכל המעבר לארץ עדיין טרי מאד אצלו. כיתה ה' אליה הגיע מתכננת 
בדיוק עוד יומיים מסיבה גדולה, והם מתלבטים האם להזמין אליה 

את התלמיד החדש.

מבצע שהתקיים במסגרת מבצע אחים. א. 

התקיים בשנת 1984 - תשמ"ד. ב. 

במבצע השתתפו ישראל, ארצות הברית וסודאן. ג. 

במהלך המבצע הועלו יהודים מאתיופיה  ד. 

לארץ במטוסים של חברת תעופה בלגית.  

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
עליות היהודים מאתיופיה

ראשוני העולים מאתיופיה בתקופה המודרנית 
הגיעו לארץ ב-1934, יחד עם עולים מתימן. 
בשנים הראשונות להקמת המדינה לא נערכו 
מבצעים להעלאת יהודי אתיופיה לארץ, אולם 
בעקבות פרוץ מלחמת האזרחים באתיופיה 
והידרדרות מצבם של היהודים שם הוחלט 
לפעול להצלתם. במהלך מבצע אחים, שהתקיים 
בין השנים 1979-1990, נקראו יהודי אתיופיה 
להגיע למחנות פליטים בסודאן, ומשם הובאו 
לארץ. מבצע זה כלל מבצעים נוספים, ביניהם 
מבצע משה, מבצע פדיון שבויים ומבצע שלמה. 
סך הכל עלו לארץ כ-16,000 איש. כיום מונים 

יוצאי אתיופיה בישראל מעל 126,000 איש.

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

7 דקות

חג הסיגד
חג הסיגד הוא אחד החגים המסורתיים של 
קהילת יהודי אתיופיה, ביתא ישראל. הוא נקרא 
גם "מהללה" ו"עמתה סו", ומתקיים בתאריך 
כ"ט חשוון. ביום זה נוהגים לצום ולהתפלל, 
ולערוך בראש הר גבוה טקס המסמל את חידוש 
הברית בין ה' לישראל, זכר למתן תורה. בארץ 
נוהגים לחגוג את הסיגד בטיילת ארמון הנציב, 

המשקיפה אל הר הבית.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ
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בס"ד

מבצע משה

חברותא

עולים חדשים 
מאתיופיה יורדים 

ממטוס לאחר 
הגעתם במסגרת 

מבצע שלמה 
מאדיס אבבה 

)לשכת העיתונות 
הממשלתית(



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1  .

חג הסיגד של יהודי אתיופיה.
2  .

בארמון הנציב בירושלים, בכ"ט חשוון.
3  .

אתיופיה.
4  .

על אלו שנפטרו בדרך הארוכה בדרכם לארץ  ישראל.
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הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד
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1969
 הרב
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בס"ד

מבצע אחים

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מה האירוע המצויר כאן?

היכן ומתי הוא מתרחש?

דגל של איזו מדינה מצויר כאן?

על מה בוכה הילד הקטן בציור?

א. מבצע להעלאת יהודי אתיופיה לארץ.
ב. התנהל בין השנים 1977-1991.

ג. במהלך המבצע הועלו היהודים ששהו במחנות פליטים בסודאן.
ד. העברת העולים נעשתה באמצעות מטוסים, ובהמשך גם ספינות.

ה. כ-16,000 יהודים הגיעו לארץ במהלך המבצע.
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ַּדף קי"ב: ֶקֶׁשר ֶׁשל ַקָּיָמא

ַאַחת ִמל"ט ְמָלאכֹות ָהֲאסּורֹות ְּבַׁשָּבת, ִהיא ְמֶלאֶכת "קֹוֵׁשר". ְּבַׁשָּבת ָאסּור 
ַלֲעׂשֹות "ֶקֶׁשר ֶׁשל ַקָּיָמא" - "ַקָּיָמא" ִמְּלׁשֹון "ִקּיּום". ְּכלֹוַמר, ֶּקֶׁשר ֶׁשּנֹוַעד 
ִלְהיֹות ַקָּים ְזַמן ָרב. ָאסּור ִלְקׁשֹור ְּבַׁשָּבת ֶקֶׁשר ֶׁשְּמיֹוָעד ִלְהיֹות ָקׁשּור ָּתִמיד, 

או ִלְקׁשֹור ֶקֶׁשר ֶׁשִּמְתַּכּוְִנים ִלְפּתֹוַח אֹותֹו עֹוד ְזַמן ַרב. 

ַמּדּוַע מּוָּתר ִלְקׁשֹור ֶאת ַהַּנֲעַלִיים ְּבַׁשָּבת? ִמֵּכיָון ֶׁשּפֹוְתִחים אֹוָתן ְּבאֹותֹו יֹום 
ְוַהֶּקֶׁשר הּוא ִלְזַמן ָקָצר ִּבְלָבד. 

ָּבת ַּדף קי"ג: ְּכבֹוד ַהּׁשַ

ַהַּתְלמּוד ְמַצֵּין ְּדָבִרים ֲאָחִדים ֶׁשֵּיׁש ְלַהְקִּפיד ָּבֶהם ְּבַׁשַּבת: 

ָּבת.  ְּבָגִדים ְמיּוָחִדים: ִלְכבֹוד ַׁשַּבת ֵיׁש ִלְלּבֹוׁש ְּבָגִדים ָנִאים ַהְּמיּוָחִדים ַלּׁשַ

ָלֶלֶכת ְּבַנַחת: ְּבַׁשַּבת ֵאין ָלרּוץ, ֶאָּלא ֵיׁש ְלַהֵּלְך ְּבַנַחת, ִּבְפִסיעֹות ְרִגילֹות. ַּכּמּוָבן, 
ֶׁשִלְדַבר ִמְצָוה מּוָּתר ָלרּוץ ְּבַׁשָּבת.

ִעְנְיֵני חֹול: ֵאין ַלֲעסֹוק ִּבְדָבִרים ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹוָתם ְּבַׁשָּבת, ְלָמָׁשל, ְלַהֵּלְך ֶּבָחֵצר 
ְּכֵדי ִלְבּדֹוק ַמה ָּצִריְך ְלַתֵּקן ָּבּה. 

ֹלא ְלַדֵּבר ִּדיּבּוִרים ֶׁשל חֹול: ָאסּור ְּבַׁשָּבת ְלַדֵּבר ִּדיּבּוִרים ֶׁשל חֹול, ְלָמָׁשל, 
ָאסּור ְלשֹוֵחַח ַעל ְמִכיָרה ְוַעל ְקִנָּיה ֶׁשל ְּדָבִרים ְוַעל ֶחְׁשּבֹונֹות ֶׁשל ְּכָסִפים. 

ַּדף ק"ט: ְנִטיַלת ָיָדִים ֶׁשל ַׁשֲחִרית

ָנתֹו, ָעָליו ִליּטֹול ֶאת ָיָדיו, ִמְּפֵני ֶׁשְּבַמֲהַלְך ַהַּלְיָלה  ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ָקם ַּבּבֹוֶקר ִמּׁשְ
רּוַח ָרָעה ׁשֹוָרה ַעל ַהָּיַדִים, ְוָהרּוַח ָהָרָעה ֵאיָנּה ִמְסַּתֶּלֶקת ִמן ַהָּיַדִים ַעד 

ֶׁשּנֹוְטִלים אֹוָתן ְּבָּמִים.

ִלְפֵני ְנִטיַלת ָיַדִים ֶׁשל ַׁשֲחִרית, ֵיׁש ְלִהיָּמַנע ִמָּלַגַעת ָּבֵעיַנִים, ָּבַאף, ַּבֶּפה אֹו 
ָּבאֹוֶזן, ִמְּפֵני ֶׁשַהְּנִגיָעה ַּבְּמקֹומֹות ַהָּללּו ְּבָיַדִים ֶׁשרּוַח ָרָעה ׁשֹוָרה ֲעֵליֶהן, 

ֲעלּוָלה ְלַהִּזיק.

ַּדף קי"א: ְנִטיַלת ְּתרּוָפה ְּבַׁשָּבת

ֲחז"ל ִּתיְּקנּו ֶׁשָאָדם ַהחֹוֶלה ְּבַמֲחָלה ֶׁשֵאיָנּה ְמסּוֶּכֶנת, ְוֵיׁש לֹו ְּכֵאב ֹלא ָּגדֹול 
ְּבַאַחד ַהְּמקֹומֹות ַּבּגּוף, ֲאָבל הּוא ְמסּוָּגל ֶלֱאכֹול, ָלֶלֶכת, ָלֶׁשֶבת ּוְלִהְתַנֵהג 

ְּכָאָדם ָרִגיל, ֹלא ִיּטֹול ְּתרּוָפה ְּבַׁשָּבת. 

ַמּדּוַע? ִּכי ְּתרּופֹות ַרּבֹות ְמִכיִנים ַעל ְיֵדי ְׁשִחיָקה ֶׁשל ָּכל ִמיֵני ְצָמִחים ְוחֹוָמִרים. 
ּכֹל ְמָלאָכה ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה ְּבֵעת ְּבִנַּית ַהִּמְׁשָּכן, ָאסּור ַלֲעׂשֹות ְּבַׁשָּבת, ּוַבִּמְׁשָּכן ָׁשֲחקּו 
ַסְמָמִנים ְלצֹוֶרְך ִיּצּור ַהְּצָבִעים. ֲחָכִמים ָחְׁשׁשּו, ֶׁשָאָדם ָיבֹוא ְּבַׁשָּבת ָלַקַחת 
ְּתרּוָפה, ּוְבָטעּות הּוא ָעלּול ִלְׁשחֹוק ְצָמִחים ְוחֹוָמִרים ְּכֵדי ְלָהִכין ֶאת ַהְּתרּוָפה 

ְוַיֲעבֹור ַעל ִאיּסּור. ָלֵכן ֵהם ִּתיְּקנּו ֶׁשחֹוֶלה ָּכֶזה, ֹלא ִיּטֹול ְּתרּופֹות ְּבַׁשָּבת. 

בס"ד

ֵאילּו ְּדָבִרים ַהַּתְלמּוד ְמַצֵּין ֶׁשֵּיׁש ְלַהְקִּפיד   .1
ָּבֶהם ְּבַׁשַּבת?

2.  ֶקֶׁשר ֶׁשל ַקָּיָמא ּוָמה ִּדינֹו?

ֵאיֶזה ְקָלף ָּכֵׁשר ִלְכּתֹוב ָעָליו ְּתִפיִּלין, ְוֵכיַצד   .3
ָהיּו ְמִכיִנים ֶאת ַהְּתִפיִּלין?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת שבת, ַדִּּפים ק״ט- קי״ג

???שאלות השבוע

דבר תורה
אחרי שבני ישראל חוטאים ומתלוננים לה' - נשלחים 
הנחשים לנגוף בהם והורגים חללים רבים. באופן 
מפתיע, התרופה למכת הנחשים הייתה דווקא על 
ידי נחש בעצמו - נחש הנחושת - אשר הובא בפני 
הננשכים. מדוע דווקא נבחר הנחש, שפגע והזיק, 
להיות גם זה שמרפא? התורה רצתה ללמד את 
בני ישראל שלא ליפול וללכת רק אחרי סמלים 
חיצוניים כי אם להסתכל לעומק. לא הנחש הוא 
הממית או המחיה אלא מי שנמצא מעליו - הבורא. 

הדבר בא לידי ביטוי בצורה קיצונית בהמשך 
ההיסטוריה של ישראל. דווקא נחש הנחושת עצמו, 
שהיה סמל לכך שהחיים והמוות אינם ממנו, הפך 
בתקופות מאוחרות להיות עבודה זרה לה הקטירו 
בני ישראל. חטא ההליכה אחרי ה"סמלים" ולא 
אחרי השורש, חזר דווקא בנחש הנחושת עצמו 
ועל כן בחר חזקיהו המלך להשמידו- "וכתת נחש 
הנחשת אשר עשה משה, כי עד הימים ההמה היו 

בני ישראל מקטרים לו" )מלכים ב', י"ח(.

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

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה בפרס 
איכותי. את התשובות יש לשלוח עד יום רביעי שלאחר השבת של 

talmudhagrala@medison.co.il אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

ַּדף ק"י: ֲהַדִּסים ְוַעְנֵפי ֶדֶקל ַלֲחתּוּנֹות

ִּבְתקּוַפת ַהַּתְלמּוד ָנֲהגּו ִּבְמקֹומֹות ְמסּוָּיִמים ְלהֹוִביל ָּבְרחֹוב ֲהַדִּסים ְוַעְנֵפי 
ֶדֶקל ַלֲחתּוּנֹות, ְּבִליּוּוי ִּתְזמֹוֶרת, ְּכֵדי ְלַׂשֵּמַח ֶאת ֶהָחָתן ְוֶאת ַהַּכָּלה. 

ַּכֲאֶׁשר ַרב, ֶׁשָהָיה ֵמִראׁשֹוֵני ָהֲאמֹוָרִאים, ִנְפַטר, הֹוִדיַע ַרב ִיְצָחק ַּבר ִּביְסָנא, 
ֶׁשִּמְּפֵני ַהַּצַער ְוָהֵאֶבל ַעל ְּפִטיָרתֹו, ַיְחְּדלּו ְלַנֵּגן ַּבִּתְזמֹוֶרת ְּבָׁשָעה ֶׁשּמֹוִביִלים 

ָנה ָהִראׁשֹוָנה ִלְפִטיָרתֹו.  ֶאת ַעְנֵפי ַהֶּדֶקל ְוֶאת ַהֲהַדִּסים, ַעד ּתֹום ַהּשָׁ

חידה!
זהו את שני בעלי החיים שמופיעים במפגש:

בונה התיבה + 300 - 

מספר האומות + מלחמה, עימות - 

)תשובה: נחש, עקרב


