
ַּדף י"ב: "צֹוֶרְך אֹוֶכל ֶנֶפׁש"

ֶיְׁשָנּה ֲהָלָכה ֲחׁשּוָבה ְמאֹוד ְּבִהְלכֹות יֹום טֹוב הִנְקֵראת "צֹוֶרְך אֹוֶכל ֶנֶפׁש".

ל.  ֶדה, ִלְקצֹור ְוַכּדֹוֶמה, ֲאָבל מּוָּתר ְלַבּׁשֵ ְּביֹום טוב ָאסּור ִלְנסֹוַע ְּבֶרֶכב, ַלֲחרֹוׁש ַּבּׂשָ
ַמּדּוַע? ִמְּפֵני ֶׁשַהּתֹוָרה ָאְמָרה, ֶׁשְּביֹום טֹוב מּוָּתר ַלֲעׂשֹות ְמָלאכֹות ְמסּוָּימֹות ְלצֹוֶרְך 
ל אֹוֶכל ְּביֹום טֹוב. מּוָּתר ַּגם ְלַטְלֵטל אֹוֶכל  ֲהָכַנת אֹוֶכל יֹום טֹוב. ָלֵכן, מּוָּתר ְלַבּׁשֵ
ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ְּכֵדי ֶלֱאכֹול אֹותֹו ְביֹום טֹוב. ַהֶהיֵּתר ַהֶּזה ִנְקָרא "צֹוֶרְך אֹוֶכל ֶנֶפׁש". 
ְמָלאכֹות ֶׁשְּצִריִכים ַלֲעׂשֹות אֹוָתן ִּבְׁשִביל ֶלֱאכֹול. "צֹוֶרְך" - ֵיׁש ָּבֶהן צֹוֶרְך, "אֹוֶכל" 

- ֲעבּור אֹוֶכל, "ֶנֶפׁש" - ֶׁשל ָהָאָדם.

ַּדף י"ג: ַהּכֹוֲהִנים ְוַהְּלִוִּיים

ְּתרּומֹות ּוַמְעְׂשרֹות ַמְפִריִׁשים ֵמַהֵּפרֹות ְונֹוְתִנים ַלּכֹוֲהִנים ְוַלְּלִוִּיים. ַהְּתרּומֹות 
ְוַהַּמְעְׂשרֹות ִנְקָרִאים "ַמָּתנֹות", ִּכי ֵהם ַמָּתנֹות ֶׁשָאנּו נֹוְתִנים ַלּכֹוֲהִנים ְוַלְּלִוִּיים, 

ֶׁשְּצִריִכים ַלֲעבֹוד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ּוְלהֹורֹות ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַּדְרֵכי ַהּתֹוָרה.

ָהַרְמַּב"ם ּכֹוֵתב ְּבִהְלכֹות ְׁשִמיָּטה ְויֹוֵבל, ִּכי ְּכִפי ֶׁשַהָּקָּב"ה ָנַתן ַמָּתנֹות ַלּכֹוֲהִנים 
ְוַלְּלִוִּיים, ָּכְך ַּגם ָּכל ָאָדם ֶׁשַּיֲעבֹוד ֶאת ה' ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים, ה' ִיְדַאג לֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 

הּוא ָצִריְך, ְּכִפי ֶׁשהּוא ָדַאג ַלּכֹוֲהִנים ְוַלְּלִוִּיים. ְלָכל ַמה ּׁשֶ

ָּכְך ּכֹוֵתב ָהַרְמַּב"ם: "ָּכל ִאיׁש… ֲאֶׁשר ָנְדָבה רּוחֹו אֹותֹו… ַלֲעמֹוד ִלְפֵני ה' ְלָׁשְרתֹו ּוְלָעְבדֹו 
)ְלַקֵּים ֶאת ִמְצוֹות ה'( ְלֵדָעה ֶאת ה' )ָלַדַעת אֹותֹו - ְלַהֲאִמין ּבֹו( ְוָהַלְך ָיָׁשר ְּכמֹו ֶׁשָעָׂשהּו 
ָהֱאלֹוִקים ּוָפַרק ֵמַעל ַצּוָארֹו עֹול ַהֶחְׁשּבֹונֹות ָהַרִּבים… )ֵאינֹו עֹוֶׂשה ֶחְׁשּבֹון, ֵמֵהיָכן 
ִּתְהֶיה ִלי ַּפְרָנָסה( ֲהֵרי ֶזה ִנְתַקֵּדׁש קֹוֶדׁש קֹוָדִׁשים ְוִיְהֶיה ה' ֶחְלקֹו ְוַנֲחָלתֹו ְלעֹוָלם 
ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים ִויַזֶּכה לֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָּדָבר ַהַּמְסִּפיק לֹו, ְּכמֹו ֶׁשִּזיָּכה ַלּכֹוֲהִנים ְוַלְּלִוִּים".

ַּדף י"ד: ְׁשִליַחת ַמָּתנֹות ְּביֹום טֹוב 

ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת ֶׁשַּבַחג מּוָּתר ִלְׁשלֹוַח ַמָּתָנה ַּתְרְנגֹוֶלת, 
ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ֵאיָנּה "מּוְקֶצה", ֶׁשֲהֵרי ְּביֹום טֹוב מּוָּתר 

ִלְׁשחֹוט. ָּכְך סֹוְבִרים ֵּבית ִהֵּלל.

עֹוד אֹוֶמֶרת ַהִּמְׁשָנה, ֶׁשִאם ִמיֶׁשהּו רֹוֶצה ִלְׁשלֹוַח 
ֶלָחֵבר ֶׁשּלֹו ַהְרֵּבה ַמָּתנֹות, ָאסּור לֹו ְלהֹוִליָכן ִּבְׁשָיָרה, 

ַּתֲהלּוָכה ֶׁשל ְׁשלֹוָׁשה ֲאָנִׁשים ָּבֶזה ַאַחר ֶזה ֶׁשִּיְקחּו ֵאָליו ֶאת ַהַּמָּתנֹות. ַמּדּוַע? ִמְּפֵני 
ֶׁשָהרֹוֶאה אֹוָתם ָעלּול ַלֲחׁשֹוב ֶׁשֵהם הֹוְלִכים ַלּשּׁוק ִלְמּכֹור ֶאת ַהֲחָפִצים ֶׁשֵהם 

ַמֲחִזיִקים, ַוֲהֵרי ַּבַחג ָאסּור ִלְמּכֹור.

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 413

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת ביצה, דף ט"ז

הסבר: רבן שמעון בן גמליאל אמר שמי שנותן פת 
לילד צריך להודיע לאימו על כך, ואפשר לעשות 
זאת על ידי שימרח לו מעט שמן או כחל על פניו, 
וכאשר אימו תשאל אותו מי עשה לו את זה - יספר 
לה הילד על האיש שנתן לו את הפת, וכך היא תדע.

שייף - מורח
 משחא - שמן

כוחלא - כחל

אמר רבן שמעון בן גמליאל: הנותן פת 
לתינוק צריך להודיע לאמו. מאי עביד ליה? 

שייף ליה משחא, ומלי ליה כוחלא.

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ֵּביָצה, ַּדף י"ב- י"ח
פרשת האזינו | ו'- י"ב בתשרי )12-18 לספטמבר(

גמר 
חתימה 

טובה

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

דבר תורה
בשירת האזינו ממשיל משה את התורה 
למים: "יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי". 

מה המסר שמשה רוצה להעביר לבני ישראל 
דרך דימוי ומשל זה? פרשת האזינו היא הרגע 
האחרון לפני הסתלקותו של משה מהעולם, 
ובמילותיו האחרונות הוא מנסה להטמיע 
בתוכם שאילולי התורה - קיומה, לימודה 

ושמירתה - העולם לא יתקיים. 

המים הם היסוד לקיומה של כל בריה עלי 
אדמות. אין יצור בעולם שיכול להתקיים בלי 
מים. באותו אופן, אומר משה, התורה היא 
כמים המחיים את העולם ומקיימים אותו, 
ומבלעדי התורה נחשב העולם כבריה בלי מים. 

"תלמוד ישראלי" הינו פרויקט חינוכי, קהילתי וחברתי 
ששם לו למטרה להנגיש את התלמוד תוך חיזוק 

והעצמת הקשר לתרבות ומורשת ישראל.
הפרויקט כולל: שבעה כרכים על פי סדר הדף היומי, 
עלונים שבועיים, עלונים ייחודיים לחגים, דף פייסבוק 
פעיל, ערוץ youtube פעיל הכולל סרטונים, תוכניות 
קיץ,  ועוד. מוקדי לימוד בקהילות ובתי ספר בכל 

הארץ ואף בעולם. 
תלמוד ישראלי -  מפגישים דורות,  

מחברים עולמות. 



מצד שני:
יואב הוא חבר של דניאל, 

ולא האבא שלו או המשגיח 

שלו. יואב העיר לדניאל 

יותר מפעם אחת, ומעכשיו 

הבחירה והאחריות הם של 

דניאל שיחליט כיצד הוא 

מתנהג ואיזה מחיר הוא מוכן 

לשלם על מעשיו.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

יואב ודניאל בני ה-16 הם חברים טובים. בחודשים האחרונים יואב שם 
לב שדניאל "מתפלח" לאוטובוס, לרכבת, ולרכבת הקלה בלי לשלם 
ומבלי להעביר את כרטיס ה"רב קו". יואב העיר לדניאל על כך כמה 
פעמים ואמר לו שזה לא מוסרי ושבסוף יתפסו אותו. את דניאל זה לא 
מעניין ולא מזיז לו. יואב מתלבט מה לעשות – האם לספר על כך למבקר 
הכרטיסים באוטובוס או ברכבת או להורים של דניאל? או שזה לא עסק 
שלו, ושדניאל יתמודד עם העניינים שלו ועם מה שהוא מבשל לעצמו?

ו...מה 
דעתכם?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים לשתף אותנו ואולי 
 talmudisraeli@medison.co.il היא תתפרסם אצלנו בעלון. ניתן לשלוח למייל

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

7 דקות

בשנת שמיטה - לאוקמי ולאברויי 
בשנת השמיטה מותר לעשות מלאכות שנועדו 
לקיום האילנות והצמחים שכבר היו קיימים, 
כדי שלא ימותו )"לאוקמי"(, אבל אסור לעשות 
מלאכות שנועדו להשביח את הצומח ואת 

הפירות שטרם גדלו )"לאברויי"(.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ
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 רוצים להצטרף למאות אלפי לומדי הדף היומי? 
להיות ממובילי לימוד הורים וילדים בקהילתכם או להעביר 

שיעור שבועי עם חומר איכותי? 

יש לנו פתרון בשבילכם! 'התלמוד הישראלי'- סוגיות מהדף היומי בעברית 
פשוטה להבנה, שאפשר ללמוד עם הילדים. כל קהילה שתצטרף, 

תקבל את העלון השבועי עפ"י הכמות הנצרכת בקהילתה בחינם עד פתח 
הבית! לרישום סרקו את הקוד.

בס"ד

חברותא

ביקור האפיפיור בישראל ב-1964
בשנת 1964 ביקר בישראל האפיפיור פאולוס 
השישי, ראש הכנסייה הקתולית. הייתה זו הפעם 
הראשונה בה ביקר אפיפיור במדינת ישראל. 
את ביקורו החל בעיר העתיקה, שהייתה אז 
בשליטת הירדנים, ולאחר מכן נסע לתל מגידו, 
שם התקיימה עבורו קבלת פנים מכובדת בנוכחות 
הנשיא, ראש הממשלה ושרים. הרב יצחק ניסים, 
הרב הראשי לישראל, סירב להגיע למפגש בטענה 
שמדובר בפגיעה בכבוד היהדות, ושעל האפיפיור 
היה לבוא לפגוש אותו 
בירושלים. הרב לא 
חזר בו למרות לחצים 
כבדים שהופעלו עליו. 
לאחר הטקס המשיך 
לנצרת  האפיפיור 

ומשם לירושלים.

להתגנב ולהיות אדם ישר.אולי זה יגרום לו להפסיק דניאל יכעס, כי לטווח הארוך למבקר הכרטיסים, אפילו עם שהיא - להגיד להורים או עכשיו את דניאל בכל צורה גדול", לכן אולי כדאי לעצור "גנב קטן יהפוך להיות גנב יואב שמע פעם את הפתגם: מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

הרב יצחק ניסים
)אוסף התצלומים 

)BRUNER ILAN ,הלאומי

טובהחתימה גמר 



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1  .

הרב יצחק ניסים זצ"ל. הרב הראשי הראשון לציון 
לארץ ישראל.

2  .
הרב נולד בעירק ועלה לארץ ישראל על גבי 

חמורים.
3  .

האפיפיור הגיע לבקר במגידו, והרב סירב לבקרו  שם, אלא הסכים לפגשו רק בירושלים.
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תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

סרקו את הבר-קוד, היכנסו לערוץ היו-טיוב של 
התלמוד הישראלי ותוכלו לצפות בעולם שלם של 

סרטים בנושאים שונים ומגוונים, מרתקים ומעניינים

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות: 

מי היא הדמות הרבנית בציור ומה היה תפקידה?

איך השלט "עירק" קשור לדמות?

מה קרה במגידו ב-1964? 

מי הן הדמויות בציור ליד השלט מגידו וכיצד הן קשורות לדמות בציור המרכזי?

היה הראשון לציון, הרב הראשי הספרדי.. 1
נולד בעיראק ועלה לארץ במסע ארוך.. 2
כיהן כרב הראשי לישראל לצד הרב איסר יהודה אונטרמן.. 3
סירב להיפגש עם האפיפיור בזמן ביקורו בארץ, כדי לשמור על . 4

כבוד היהדות.
כתב ספר שו"ת שנקרא "יין הטוב".. 5
פעל להעלאת עצמותיו של הרב החיד"א לקבורה בארץ ישראל.. 6
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הרב יצחק ניסים



ָנה קֹוְבִעים ֶאת ַהַּפְרָנָסה ַּדף ט"ז: ְּברֹאׁש ַהּׁשָ

ָנה ּכֹוֵתב ַהָּקָּב"ה ֶאת ְּגַזר ִּדינֹו ֶׁשל ָהָאָדם. ַאַחד ַהְּדָבִרים ֶׁשַּמְחִליִטים ֲעֵליֶהם  ְּברֹאׁש ַהּׁשָ
ָנה ַהָּבָאה. ֲחָכִמים ָאְמרּו  ַמִים ַּבָּיִמים ַהָּללּו, הּוא, ַּכָּמה ַּפְרָנָסה ִתְהֶיה ְלָכל ָאָדם ַּבּׁשָ ַּבּׁשָ
ָנה ַהּזֹו ֹלא  ַמִים ֶׁשַּבּׁשָ ָנה ֹלא ְּכַדאי ְלַבְזֵּבז ַהְרֵּבה ֶּכֶסף, ִּכי אּוַלי ָּגְזרּו ַּבּׁשָ ֶׁשִּבְתִחיַּלת ַהּׁשָ
ָנה? ֵאר ְלסֹוף ַהּׁשָ ָנה ֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף, ַמה ִּיּׁשָ ִתְהֶיה ַהְרֵּבה ַּפְרָנָסה, ְוִאם ְיַבְזְּבזּו ִּבְתִחיַּלת ַהּׁשָ

ֲאָבל ָאְמרּו ֲחָכִמים, ִמי ֶׁשּמֹוִציא ֶּכֶסף ִלְכבֹוד ַׁשָּבת ְויֹום טֹוב, ֵאינֹו ָצִריְך ִלְדאֹוג. ִאם 
ַמִים.  ָאָדם קֹוֶנה ַמֲאָכִלים טֹוִבים ִלְכבֹוד ַׁשָּבת ְוִלְכבֹוד יֹום טֹוב, יֹוִסיפּו לֹו ֶּכֶסף ִמן ַהּׁשָ
ָמִים. ַּגם ִמי ֶׁשְּמַׁשֵּלם ֶּכֶסף ְּכֵדי ֶׁשְּיַלְּמדּו ֶאת ָּבָניו ּתֹוָרה, ַיֲחִזירּו לֹו ֶאת ַהֶּכֶסף ִמן ַהּׁשָ

ַרִּבי יֹוָחָנן ַּגם אֹוֵמר, ִּכי ֲאִפיּלּו ִמי ֶׁשֵאין לֹו ַהְרֵּבה ֶּכֶסף, ָיכֹול ִלְלוֹות ֶּכֶסף ֵמָחֵבר ֶׁשּלֹו 
ָּבת, ְוַהָּקָּב"ה ְּכָבר ַיֲעזֹור לֹו ְלַהֲחִזיר ֶאת ַהֶּכֶסף. ְּכֵדי ִלְקנֹות אֹוֶכל ַלּׁשַ

ָּבת ְוִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים" ּדף י"ז: "ְמַקֵּדׁש ַהּׁשַ

ָּבת ְוִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים" ִּבְתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה  ָמַתי ְמָבְרִכים ֶאת הְּבָרָכה הזֹו "ְמַקֵּדׁש ַהּׁשַ
ָּבת, ָצִריְך ַּגם ְלָבֵרְך ַעל  ָּבת, ָצִריְך ְלָבֵרְך ַעל ַהּׁשַ ּוַבִּקיּדּוׁש? ַּכֲאֶׁשר יֹום טֹוב ָחל ְּבּׁשַ
ָּבת,  ָּבת" – ַהָּקָּב"ה ִקיֵּדׁש ֶאת ַהּׁשַ יֹום טֹוב, ָאז ְמָבְרִכים ַעל ְׁשֵניֶהם ַיַחד: "ְמַקֵּדׁש ַהּׁשַ
"ְוִיְׂשָרֵאל" - הּוא ַגם ִקיֵּדׁש ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל, "ְוַהְּזַמִּנים" - ְוַגם ֶאת ַהּמֹוֲעִדים, ֶאת ַהַחִּגים.

ָּבת ְוַהְּזַמִּנים"? ָלָּמה ֵאין אֹוְמִרים "ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ַהּׁשַ

ִביִעי הּוא  ַהַּתְלמּוד ַמְסִּביר ֶׁשּיֹום ַׁשַּבת קֹוֶדׁש הּוא ָקבּוַע. ַהָּקָּב"ה ָקַבע, ֶׁשַהּיֹום ַהּׁשְ
ַׁשָּבת. ֲאָבל, ִמי קֹוֵבַע ָמַתי ָיחּולּו ַהַחִּגים? - ַעם ִיְׂשָרֵאל, ֵּבית ִּדין הּוא ֶזה ֶׁשּקֹוֵבַע ָמַתי 
ָנה ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ַהּיֹום, סּוַּדר ַעל ְיֵדי ֵּבית ִּדין ִלְפֵני ָׁשִנים  ָחל רֹאׁש חֹוֶדׁש )ַּגם לּוַח ַהּׁשָ
ַרּבֹות(, ְוָכְך קֹוְבִעים ָמַתי ָיחּול ֶּפַסח, ָׁשבּועֹות ְוָכל ַהַחִּגים. ָלֵכן, ִלְפֵני ֶׁשַּמְזִּכיִרים ֶאת 

ַהַחִּגים, ַמְזִּכיִרים ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּקֹוֵבַע ָמַתי ִיְהיּו ַהַחִּגים.

ַּדף ט"ו: ִמְצַות ִׂשְמַחת יֹום טֹוב

ְּביֹום טֹוב ְצִריִכים ִלְׂשמֹוַח. ֲחָכִמים ָלְמדּו ִמְּפסּוֵקי ַהּתֹוָרה, ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְׂשמֹוַח ַעל ְיֵדי 
ִליּמּוד ַהּתֹוָרה, ְוֶאְפָׁשר ַּגם ִלְׂשמֹוַח ַעל ְיֵדי ֶׁשאֹוְכִלים ָּבָׂשר ְוׁשֹוִתים ַיִין.

ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר ֶׁשָּכל ֶאָחד ִיְבַחר ְלַעְצמֹו. ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה ַעל ְיֵדי ֲעִריַכת 
ְסעּוָּדה ְגדֹוָלה ִלְכבֹוד יֹום טֹוב, ְוֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה ַעל ְיֵדי ֶׁשהֹוְלִכים ְלֵבית 

ַהִּמְדָרׁש ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ּוְלִהְתַעֵּנג ֵמחֹוְכַמת ַהּתֹוָרה.

ֲאָבל ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ֶׁשָּכל ֶאָחד ָצִריְך ִלְׂשמֹוַח ַּגם ַעל ְיֵדי ִליּמּוד ּתֹוָרה ְוַגם ַּבֲאִכיַלת 
ְסעּוָּדה ִלְכבֹוד ֶהָחג. ֵאיְך עֹוִׂשים זֹאת? - "ֶחְציֹו - ַלה', ְוֶחְציֹו - ָלֶכם". ַּבֵחִצי ָהִראׁשֹון ֶׁשל 
ַהַחג ִמְתַּפְלִלים ְולֹוְמִדים ּתֹוָרה, ּוַבֵחִצי ָהַאֵחר ֶׁשל ַהַחג אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ִלְכבֹוד יֹום טֹוב.

בס"ד

1. מדוע אסור לשלוח שיירה של אנשים 
עם מתנות בחג?

2. איך אמורים לחלק את סדר היום בחג, 
לדעת רבי אליעזר?

3. על אילו דברים אפשר להוציא כסף ביד 
רחבה בלי חשש?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ביצה, דפים ט״ו - י״ח

???שאלות השבוע

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 אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל 
talmudhagrala@medison.co.il יש לציין את מס' העלון 

עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

חידת פירמידה

4

3

2

1

)תשובות: סף, ספר, פרסה,  פרנסה, הספרון(

 | על המפה | מגידו
קיבוץ מגידו הוקם בשנת 1949 לפני סיום 
מלחמת השחרור. הוא נקרא על שם העיר 
העתיקה מגידו, הנמצאת על תל סמוך, 
שהוקמה באלף השלישי לפנה"ס והתקיימה 
עד התקופה הפרסית. הגרעין המייסד של 
הקיבוץ הורכב מפליטי שואה, פרטיזנים 
ולוחמים מפולין ומהונגריה שהתארגנו בתום 
מלחמת העולם השנייה ועלו כמעפילים לא 
חוקיים. את הצריפים הראשונים הקימו על 
גבעה חשופה והתחילו לפתח משק חקלאי. 
בשנת 2003 הופרט הקיבוץ, וכיום הוא מתנהל 
כיישוב קהילתי. במקום נמצאים מוזיאון 

ושרידים ארכאולוגיים חשובים.

קיבוץ מגידו 
)Wikipedia, אסף שגיא(

ַּדף י"ח: ָלָּמה ֹלא טֹוְבִלים ֵּכִלים ְטֵמִאים ְּבַׁשַּבת?

ַמּדּוַע ִּבְכָלל ְצִריִכים ִלְטּבֹול ֵּכִלים ְטֵמִאים? ַהּיֹום ּכּוָּלנּו ְטֵמִאים, ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ִלְׁשחֹוט 
ָּפָרה ֲאדּוָּמה ּוְלַטֵהר ֶאת ַהְּטֵמִאים. ַּפַעם, ָהיּו ַהּכֹוֲהִנים אֹוְכִלים ֶאת ַהְּתרּומֹות, ִּכי ֵהם ָהיּו 
ְטהֹוִרים, ְוַגם ֶאת ְּבַׂשר ַהּקֹוְרָּבנֹות ָהיּו אֹוְכִלים ַהּכֹוֲהִנים ְוַגם ַהְּבָעִלים ֶׁשל ַהּקֹוְרָּבנֹות, 
ָאְכלּו ִמְּבָׂשָרם. ַּכּמּוָבן ֶׁשָּצִריְך ְלִהיָּזֵהר ְמאֹוד ֶׁשַהְּתרּוָמה ְוַהּקֹוְרָּבנֹות ֹלא ְיַקְּבלּו טּוְמָאה, 
ִּכי ִאם ִיַּגע ָּבֶהם ְּכִלי ָטֵמא ֵהם ִיָּטְמאּו. ָלֵכן, ֶאת ַהֵּכִלים ַהְּטֵמִאים ְצִריִכים ְלַהְטִּביל 
ְּבִּמְקֶוה, ְּכֵדי ְלַטֵהר אֹוָתם. ְּבַדף ֶזה ְמַלֵּמד ַהַּתְלמּוד ִּכי ֲחָכִמים ִּתיְּקנּו ֶׁשְּבַׁשַּבת  ּוְביֹום 
בּוַע ְוִיְׁשְמרּו ֶאת  טֹוב ֵאין ְלַהְטִּביל ֵּכִלים. ֲחָכִמים ָחְׁשׁשּו, ֶׁשֲאָנִׁשים ֲעסּוִקים ָּכל ַהּׁשָ
ַהֵּכִלים ַהְּטֵמִאים ַּבַּצד, ַעד ֶׁשִּיְטְּבלּו אֹוָתם ְּבַׁשָּבת אֹו ְּביֹום טֹוב, ּוַמה ִּיְקֶרה ֵּביְנַּתִיים? 
ִיְהיּו ָלֶהם ַּבַּבִית ֵּכִלים ְטֵמִאים ְוֵהם ִיְׁשַּתְּמׁשּו ָּבֶהם ְּבָטעּות ִויַטְּמאּו ְתרּומֹות ּוְטָהרֹות. ָלֵכן 

ָּגְזרּו ֲחָכִמים: ֵאין ְלַהְטִּביל ֵּכִלים ְּבַׁשָּבת ּוְביֹום טֹוב, ְוָכְך ִיְטְּבלּו אֹוָתם ִמָּיד ְּכֶׁשִּנְטְמאּו.

1. מפתן
2. אוסף דפים כתובים

3. מסימני הבהמות הטהורות
4. נקבעת בראש השנה

5. הפנקס


