
ַּדף י"ד: ִּדיֵני ַהּקֹוָרה ְוַהֶּלִחי

ַהּקֹוָרה ְצִריָכה ִלְהיֹות ְּברֹוַחב ֶטַפח ְלָכל ַהָּפחֹות, ִּכי ִהיא ְצִריָכה ִלְהיֹות ְּברֹוַחב ָּכֶזה, 
ֶׁשִּניָּתן ְלַהִּניַח ָעֶליָה "ָאִריַח". "ָאִריַח" הּוא ֲחִצי ְלֵבָנה. רֹוַחב ַהְּלֵבָנה ְׁשלֹוָׁשה ְטָפִחים, 
ְוָה"ָאִריַח", ֶׁשהּוא ֲחִצי ְלֵבָנה, ָרָחב ֶטַפח ָוֵחִצי. ַעל קֹוָרה ְּברֹוַחב ֶטַפח, ִניָּתן ְלַהִּניַח 

ָאִריַח ְּברֹוַחב ֶטַפח ָוֵחִצי, ְוָהָאִריַח ּבֹוֵלט ְקָצת ִמָּכל ַצד ֶׁשל ַהּקֹוָרה.

ֲחָכִמים אֹוְמִרים, ִּכי ַעל ַהּקֹוָרה ַגם ִלְהיֹות ֲחָזָקה.

ַה"ֶּלִחי" ֵאינֹו ָצִריְך 
ְוֵאינֹו  ָחָזק,  ִלְהיֹות 
ָרָחב,  ִלְהיֹות  ָצִריְך 
ֶׁשהּוא  ָצִריְך  ֲאָבל 
ִיְהֶיה ְּבגֹוַבּה ֲעָׂשָרה 
ְטָפִחים ְלָפחֹות. זֹו 
ִׁשיַּטת ֲחָכִמים. ַרִּבי 
יֹוֵסי חֹוֵלק ְוסֹוֵבר, 
ִּכי ַהֶּלִחי ָצִריְך ִלְהיֹות 
ְׁשלֹוָׁשה  ְּברֹוַחב 

ְטָפִחים.

ַּדף ט"ו: ְמִחיּצֹות ֶׁשַּנֲעׂשֹות ֵמַעְצָמן

ֶאת ַהְּסָכְך ֶׁשל ַהּסּוָּכה, ָצִריְך ְלַהִּניַח ְלצֹוֶרְך סּוָּכה. ַהִאם ַּגם ֶאת ַהְּמִחיּצֹות ֶׁשל ַהּסּוָּכה 
ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ְּבַכּוָָנה ְלֵׁשם סּוָּכה, אֹו ֶׁשֲאִפיּלּו ִאם ָעְמדּו ָׁשם ְמִחיּצֹות ִמִּסיָּבה ַאֶחֶרת, 

ְלָמָׁשל, ָהָיה ָׁשם ַמְחָסן, ֵהן ְּכֵׁשרֹות ַּגם ֵּכן ְלִמְצַות סּוָּכה?

ַעל ִּפי ַהַּתְלמּוד, ָּכל ְמִחיָּצה ְּכֵׁשָרה, ְוֵאין ֶזה ְמַׁשֶּנה ַמּדּוַע ָעׂשּו אֹוָתּה.

ֲהָלָכה זֹו נֹוַגַעת ַּגם ְלִדיִנים נֹוָסִפים, ִּכי ַהְּמִחיּצֹות ְמַׁשְּמׁשֹות ַּגם ַּבֲהָלכֹות ֲאֵחרֹות. 
ְלָמָׁשל, ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֶׁשָּמקֹום מּוָּקף ְמִחיּצֹות ֲהֵרי הּוא ְרׁשּות ַהָּיִחיד. ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת, 
ִּכי ַגם ְמִחיַּצת ְרׁשּות ַהָּיִחיד טֹוָבה ּומֹוִעיָלה, ַגם ַּכֲאֶׁשר ֹלא ֵהִקימּו אֹוָתּה ִּבְמיּוָחד 

ַטח ִלְרׁשּות ַהָּיִחיד. ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּׁשֶ

ַּדף ט"ז: ָלבּוד

ִּדין "ָלבּוד" ִנְמַסר ַּבֲהָלָכה ְלמֶֹׁשה ִמִּסיַני - ַּבֶּמה עֹוֵסק ִּדין "ָלבּוד"?

ַּכֲאֶׁשר ְצִריִכים ְלָהִקים ְמִחיָּצה, ְּכֵדי ְלַהִּקיף ֶׁשַטח ֶׁשַּיֲהפֹוְך ִלְרׁשּות ַהָּיִחיד, לֹוְקִחים 
ְמִחיָּצה ּוַמֲעִמיִדים אֹוָתּה.

ְּכֶׁשֵיׁש ַּבְּמִחיָּצה חֹור ָקָטן, ַהחֹור ֵאינֹו ּפֹוֵסל ֶאת ַהְּמִחיָּצה. ֲהָלָכה זֹו ָמַסר ַהָּקָּב"ה 
ְלמֶֹׁשה ְבִסיַני, ֶׁשִאם ַהחֹור ֵאינֹו ְּבגֹוֶדל ֶׁשל ְׁשלֹוָׁשה ְטָפִחים ַעל ְׁשלֹוָׁשה ְטָפִחים, ָאנּו 
ִמְתַיֲחִסים ְלָכְך ְּכִאיּלּו ֵאין חֹור, ְּכִאיּלּו ַהְּמִחיָּצה ֲאטּוָמה ַלֲחלּוִטין. ֶזה ִנְקָרא "ָלבּוד".

ְלִפיָכְך, ִאם ֵיׁש ְמִחיָּצה ֶׁשֲעׂשּוָּיה ְּכמֹו ֶרֶׁשת, ִהיא ְּכֵׁשָרה ִלְמִחיָּצה, ִאם ַמְקִּפיִדים 
ִלְבּדֹוק ֶׁשַהחֹוִרים ֶׁשָּלּה ֵאיָנם ְּבגֹוֶדל ֶׁשל ְׁשלֹוָׁשה ְטָפִחים ַעל ְׁשלֹוָׁשה ְטָפִחים.

 | על המפה

שכונת נווה צדק ביפו 
נווה צדק היא שכונה ביפו. היא נוסדה 
בשנת 1887 על ידי יהודים שרצו לגור 
מחוץ לצפיפות שבעיר יפו, והייתה השכונה 
הראשונה שנבנתה מחוץ לחומות העיר. 
"עזרת  ידי חברת  נוסדה על  השכונה 
ישראל" שבראשה אלעזר רוקח. בתחילת 
המאה ה-20 גרו בנווה צדק סופרים ואנשי 
רוח רבים, ביניהם הרב קוק, ש"י עגנון, 
דבורה בארון, נחום גוטמן ואחרים. לאחר 
הקמת המדינה התיישבו בשכונה עולים 
רבים, אך היא נעשתה ענייה ומוזנחת 
והוחלט להרוס את רובה. בשנות ה-80 
של המאה ה-20 החלה מגמה של חזרה 
לשכונה, ובתים רבים שופצו ונבנו מחדש. 

גגות נווה צדק )Wikipedia, מיכאלי(

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 358

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת ערובין, דף י"ד

הסבר: התלמוד דן במידותיו של "הים" שעשה 
שלמה המלך, שהיה מיכל גדול עשוי נחושת 

שעמד במקדש והיה מלא מים.

גרמידי – אמות )מידה(
סגיא – מספיק

"אמר רב פפא: שפתו שפת פרח שושן כתיב 
ביה, דכתיב: ועביו טפח ושפתו כמעשה כוס 

פרח שושן"

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ֵערּוִבין, ַּדִּפים י"ד- כ'
פרשת כי תצא | ג'- ט' באלול )23-29 לאוגוסט(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

ולהצלחה ברמות גבוהות.אותו למצוינות, למאמץ החיים, יחנך וירגיל זה יעזור ליוסי בהמשך הלימודים קשים עכשיו ההורים טענו שגם אם מצד אחד:

מצד שני:

יוסי טען שהוא יסבול 

בבית הספר הזה, שהוא 

לא רוצה להתאמץ כל 

כך וללמוד בלחץ, ושהוא 

כבר יסתדר בחיים גם בלי 

הלחץ הזה..

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

יוסי בן ה-12 אמור להתחיל בימים הקרובים את לימודיו בכיתה ז'. 
ההורים שלו רצו לרשום אותו בחטיבת ביניים יוקרתית, שהלימודים 
בה ברמה גבוהה מאוד, ויש דרישות גדולות מהתלמיד, שאם ירצה 
להצליח - יצטרך להתאמץ. אולם יוסי ביקש מהוריו לרשום אותו 
דווקא לחטיבת ביניים אחרת, ברמה נמוכה יותר, שבה אין לחץ על 

התלמידים, ונותנים להם יותר חופש ואווירה פתוחה.

הדבר עורר ויכוח במשפחה.

א. אחד הרבנים המרכזיים בציונות הדתית.

ב. כיהן כרב בקהילות בחו"ל, ביפו ובירושלים.

ג. הרב הראשי הראשון לארץ ישראל.

ד. מייסד ישיבת "מרכז הרב".

ה. מחבר הספרים "אורות", "אורות הקודש", "עין איה" ועוד.

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
ייסוד ישיבת "מרכז הרב"

הישיבה המרכזית העולמית, המכונה ישיבת 
"מרכז הרב", נוסדה בשנת תרפ"ד על ידי הרב 
קוק. שאיפתו של הרב קוק הייתה שישיבה זו 
תצמיח גדולי תורה שיהיו בקיאים בכל תחומי 
היהדות וגם בחוכמות העולם. הישיבה הוקמה 
בבית הרב קוק בירושלים, שנבנה על ידי הנדיב 
הארי פישל. לימדו בה הרב הנזיר, הרב חרל"פ, 
הרב יצחק אריאלי ואחרים. בתחילה למדו בה 
כמה עשרות תלמידים, אך קשיים כלכליים 
מנעו ממנה להתרחב. בשנת תשכ"ה עברה 
הישיבה לקריית משה, ובשנת תשל"ה לבניין 
הנוכחי. כיום לומדים בישיבה כ-600 תלמידים, 

ורבנים רבים וחשובים יצאו מתוכה.

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

"הראשון לציון"
"הראשון לציון" הוא תארו של הרב הראשי 
הספרדי לישראל. מקור השם הוא בפסוק 
"ראשון לציון הנה הנם ולירושלים מבשר 
אתן" )ישעיהו מ"א(. השימוש בתואר החל 
כנראה במהלך המאה ה-19. לבושו המסורתי 
של הראשון לציון הוא גלימה בצבע כחול 
כהה או שחור, ומצנפת כחולה כהה מעוטרת 

בפס כחול לבן.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

 -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

בס"ד

הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל.

חברותא

בית הרב קוק, שבו שכנה הישיבה מהקמתה 
בשנת תרפ"ד  )1924( ועד שנת תשכ"ד )1964( 

)Wikipedia, DMY(



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1 .

הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, הרב הראשי  הראשון לארץ ישראל.
2 .

ישיבת "מרכז הרב" בירושלים.
	 .

"אורות", "אורות הקודש", "אורות הראיה".
4 .

הרב קוק כיהן כרב הראשי ליפו.

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

495
חתימת 
התלמוד

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

הרבנות הראשית לישראל

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי הדמות במרכז הציור ומה היה תפקידה הציבורי הבכיר?

איזו ישיבה היא הקימה?

אילו ספרים, בין היתר, היא כתבה?

כיצד קשורה הדמות ליפו?

א. המוסד הרבני העליון בישראל.

ב. הוקמה בשנת תרפ"א בחסות השלטון הבריטי.

ג. הראשונים שעמדו בראשה היו הרב אברהם יצחק הכהן קוק והרב יצחק מאיר.

ד. בסמכותה האחריות לתחום הנישואין והגירושין, בתי הדין הרבניים, הכשרות ועוד.

2

1

3

4



ַּדף י"ט: ַקָּבַלת ִּדין ָׁשַמִים

ַרִּבי ִיְרְמָיה ֵּבן ֶאְלָעָזר אֹוֵמר, ִּכי ַעל ָּכל ָאָדם ָלַדַעת, ֶׁשֵאין ְלַהְׁשוֹות ְּכָלל ֵּבין 
ַהְנָהָגתֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ָּבָׂשר ָוָדם, ְלֵבין ַהְנָהָגתֹו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה.

ַּכֲאֶׁשר ֶמֶלְך ָּבָׂשר ָוָדם ַמִּטיל עֹוֶנׁש, ָהִאיׁש ֶׁשֶּנֱעַנׁש ָיכֹול ְלִהְתַרֵּגז ְוִלְצעֹוק, 
ֶׁשָהעֹוֶנׁש ֵאינֹו ַמִּגיַע לֹו, הּוא ֹלא ָעָׂשה ְמאּוָמה, ָטְפלּו ָעָליו ֲעִליַלת ָׁשְוא 

ְוהּוא ֵאינֹו ָאֵׁשם ְּכָלל.

ַאְך ֵאֶצל ַהָּקָּב"ה ֵאין ָטעּוּיֹות. ָּכל ַמֲעָׂשיו ְמדּוָּיִקים ַוֲאִמיִּתִּיים. ָלֵכן, ַּכֲאֶׁשר 
ַמִים, ֵאין לֹו ָמה ְלִהְתַרֵעם ַעל ַהָּקָּב"ה ְּכָלל. ָאָדם ֶנֱעַנׁש ִמּׁשָ

ַּדף כ': ַּפֵּסי ֵבּיָראֹות

ַמֵהם "ַּפֵּסי ֵבּיָראֹות"?

ַנִּניַח ֶׁשֵּיׁש ְּבֵאר ַמִים ֶשִּנְמֵצאת ִּבְרׁשּות 
ָהַרִּבים. ַהְּבֵאר ַעְצָמּה ִהיא ְרׁשּות ַהָּיִחיד, 
ֶׁשֲהֵרי ִהיא ְבגֹוַבּה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים ְוִהיא ְרָחָבה 
ַאְרָּבָעה ְטָפִחים ַעל ַאְרָּבָעה ְטָפִחים. ַהִאם 
מּוָּתר ְלהֹוִציא ַמִים ַהחּוָצה ִמן ַהְּבֵאר ֶאל 
ָהְרחֹוב? ַּכּמּוָבן ֶׁשֹּלא, ִמְּפֵני ֶׁשְּבַׁשַּבת ָאסּור 

ְלהֹוִציא ְמאּוָמה ֵמְרׁשּות ַהָּיִחיד ִלְרׁשּות ָהַרִּבים ְוֵכן ְלֵהֶפְך.

ָמה עֹוִׂשים?

ִניָּתן ְלַהֲעִמיד "ְּדיּוְמִדין" ְסִביב ַהְּבֵאר, ָּכְך ֶׁשַּגם ֵחֶלק ֵמְרׁשּות ָהַרִּבים ֶׁשְּסִביב 
ַטח ַהּמּוָּקף  ַהְּבֵאר ֵיָהֵפְך ִלְרׁשּות ַהָּיִחיד, ְוָאז ִניָּתן ְלהֹוִציא ַמִים ֵמַהְּבֵאר ַלּׁשֶ

ַּבְּמִחיּצֹות.

ָּכֵעת ָנִבין ֶאת ַהִּמיִּלים "ַּפֵּסי ֵבּיָראֹות". "ַּפֵּסי", - ַּפס, ְּכמֹו ַעּמּוד. "ֵבּיָראֹות" - 
ְּבֵארֹות. ַהַּפִּסים ֶׁשל ַהְּבֵארֹות, ַעּמּוֵדי ַהְּבֵארֹות.

ַּדף י"ח: ְּדיּוְמִדין

ְּדיּוְמִדין ֵהם ַעּמּוִדים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְׁשֵּתי ָזִוּיֹות. ֵהם ִנְרִאים ְּכמֹו ָהאֹות "ר", ְוֵהם 
ְמַׁשְּמִׁשים ִּכְמִחיּצֹות 

ַהְּגָמָרא ַמְסִּביָרה, ִּכי ַהִּמיָּלה "ְּדיּוְמִדין" 
ֵּתי ִמִּלים. "ְּדיּו" "ָמִדין". ֵּפרּוׁש  הּוְרְּכָבה ִמּשְׁ
ַהִּמָּלה "ְּדיּו" הּוא ְׁשַנִים, ְוַהִּמיָּלה "ָמִדין" ִהיא 
ִקיצּור ֶׁשל ַהִּמיָּלה ַעּמּוִדים. ָּכֵעת ָּברּור ִּכי 

"ְּדיּוְמִדין" - ְׁשֵני ַעּמּוִדים.

בס"ד

1. האם את דפנות הסוכה צריך לעשות 
דווקא לשם מצוות סוכה?

2. איזה גודל של חור במחיצה נחשב כאילו 
הוא סתום?

3. מה פירוש המילה "דיומדין", ומה עושים 
איתם?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ערובין, ַדִּּפים י״ז- כ׳

???שאלות השבוע

דבר תורה
אחת המצוות המוזכרות בפרשתנו היא מצוות 
"שכחה", בה מצווה החקלאי להשאיר בשדה את 
התבואה אותה הוא שכח לקצור, עד שיבוא העני 
בעצמו ויקצור אותה ויכניסה לביתו. ספר החינוך 
עומד מתוך מצווה זו על עיקרון יסודי בעניין 
התחושה הנפשית של מקבל הצדקה, ומסביר - שלא 
לחינם ציוותה התורה את בעל השדה להשאיר את 
התבואה מחוברת לאדמה עד שיבוא העני ויקצור 
אותה. היא רצתה שהעני יקצור את התבואה בעצמו, 
לבד, מעצם שמחתו על קבלת התבואה.  אחת 
השאיפות והרצונות הגדולות ביותר שיש לעני היא 
להרגיש ולחוש ש"גם אני קוצר", "גם אני בעל שדה 
שעמל למחייתי". על כן התורה בחוכמתה מחייבת 
להשאיר את התבואה מחוברת ובכך להשלים גם 
את תקוותיו וצרכיו הנפשיים של העני, מלבד עצם 

הנתינה הממלאת את צרכיו הגשמיים.

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

 מצאו את המילים הבאות, 
שיש להן משמעות כפולה:

1. אשתמש בחוש הריח \ חצי לבנה 

2. מסמיק \ שם של כוכב

3. מוסד תורני \ שימושו של הכיסא 

4. זכוכית בחלון \ עבדה, שירתה

5. אאסוף, אצבור \ יד קפוצה 

)תשובות: אריח, מאדים, ישיבה, שמשה, אגרוף(

חידה!

ַּדף י"ז: ַמִים ַאֲחרֹוִנים

ַמִים ַאֲחרֹוִנים ֵהם ַהַּמִים ֶׁשָּבֶהם נֹוְטִלים ָיַדִים ְּבסֹוף ַהְּסעּוָּדה, ִלְפֵני ִּבְרַּכת 
ַהָּמזֹון, ְוֵהם ְמכּוִּנים "ַמִים ַאֲחרֹוִנים", ִמְּפֵני ֶׁשִּלְפֵני ָהאֹוֶכל נֹוְטִלים ָיַדִים ַּפַעם 

ַאַחת, ְוַהְּנִטיָלה ִעם ִסּיּום ָהאֹוֶכל ִהיא ַהְּנִטיָלה ָהַאֲחרֹוָנה.

ַמּדּוַע ִחְּיבּו ֲחָכִמים ִליּטֹול ֶאת ַהָּיַדִים ְּבסֹוף ַהְּסעּוָּדה? ִמְּפֵני ֶׁשַּבֶּמַלח ֶׁשאֹוְכִלים 
ַּבְּסעּוָּדה ָעלּול ְלִהיָּמֵצא "ֶמַלח ְסדֹוִמית", ֶׁשהּוא חֹוֶמר ְמסּוָּכן ָלֵעיַנִים. ָלֵכן, 
ֲחַז"ל ִּתיְּקנּו ִלְׁשטֹוף ֶאת ַהָּיַדִים ְלַאַחר ַהְּסעּוָּדה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְלַהִּגיַע ִלְכַלל ַסָּכָנה.


