
ל הַכֹּוֲהנִים ָתם ׁשֶ ָ ַּף מ"ח: ְקדוּּשׁ ד

ּ ׁשוְֹמעִים אֶת הַכּוֹהֲנִים  ָה ְמיוּחֶֶדת, כְּפִי ׁשֶאָנו ׁש הַָקבָּ"ה בְִּקדוּּשׁ ֵּ אֶת ׁשֵבֶט הַכּוֹהֲנִים ִקיד
ל אֲַהרֹן". תֹו ׁשֶ ָ ּ בְִּקֻדּשׁ נו ׁשָ ְּ ר ִקד ְמבְָרכִים עַל הַדּוּכָן, בַּעֲלוָֹתם לְבְִרכַּת כּוֹהֲנִים: "ֲאׁשֶ

ל, לַכּוֹהֲנִים אָסוּר לְהִיּטֵָמא  ינִים ְמיוּחִָדים, לְָמׁשָ ִּ ָָתם הְַמיוּחֶֶדת יֵׁש לָהֶם ד ִמפְּנֵי ְקדוּּשׁ
אי לְהִיּטֵָמא  ַ בָּהֶם הַכֹּוהֵן ַרּשׁ נָם ִמְקִרים ׁשֶ יֶּׁשְ לְֵמִתים. אוּלָם הַּתוָֹרה קוֹבַעַת ׁשֶ
ִבְעַת הַקְּרוֹבִים ׁשֶל הַכּוֹהֵן יֵׁש לוֹ ִמצְוָה ִמן הַּתוָֹרה  לְֵמִתים. אִם חָלִילָה נִפְטַר אֶחָד ִמּשׁ
רוֹבִים הֵם: אַבָּא. אִּמָא. אָח. אָחוֹת.  לְהְִתָקֵרב אֲלֵיהֶם וּלְהִיּטֵָמא ֵמהֶם. ׁשִבְעַת הַקְּ
יְַּטפֵּל בְִּקבוָּרתוֹ, חַיָּב הַכּוֹהֵן לְהִיּטֵָמא. אֵין ִמי ׁשֶ ָה. בֵּן. בַּת. גַּם לְ"ֵמת ִמצְוָה" ׁשֶ אִיּשׁ

ר לְִהיּטֵָמא ִמּמֵת? ַּף מ"ט: אֵיךְ אֶפְׁשָ ד

ֵּן  ֹונוֹת לְַקבֵּל טוְּמאַת ֵמת. לִפְנֵי כֵן כְַּדאי לְצַי ּוֹת הַּשׁ בְַּמאֲָמר זֶה נִלְַמד עַל הָאֶפְׁשָרוּי
ְַּרגָּה הַגְּבוֹהָה בְּיוֵֹתר ׁשֶל טוְּמאָה: "ֲאבִי ֲאבֹות הַּטוְּמאָה". כָּל הַנּוֹגֵעַ  ׁשֶהַּמֵת ָטֵמא בַּד

ה אֹופָנִים: לֹֹוׁשָ ר לְהִיּטֵָמא ִמּמֵת בִּׁשְ בַּּמֵת נִהְיֶה ָטֵמא בְַּדְרגַּת "אַב הַּטוְּמאָה". אֶפְׁשָ
א. טוְּמאַת ַמגָּע - הַנּוֹגֵעַ בַּּמֵת עַצְמֹו נְִטָמא. סוּג זֶה ְמכוּנֶּה "טוְּמאַת ַמגָּע", כִּי נְִטָמאִים 

נּוֹגְעִים בּוֹ. ִמן הַּמֵת עַל יְֵדי ׁשֶ
אֵינֹו נוֹגֵעַ בּוֹ. לְָמׁשָל הַּמִֵרים  א - הַנֹּוׂשֵא אֶת הַּמֵת נְִטָמא אַף עַל פִּי ׁשֶ ב. טוְּמאַת ַמּשָׂ
ִמיּטָה ׁשֶהַּמֵת ׁשוֹכֵב עָלֶיהָ, נְִטָמא בְּטוְּמאַת הַּמֵת. סוּג זֶה ְמכוּנֶּה "טוְּמאַת ַמּשָׂא", כִּי 

נּוֹׂשְאִים )ְמִריִמים( אוֹתוֹ. נְִטָמאִים ִמן הַּמֵת עַל יְֵדי ׁשֶ
ל, הַנְִּמצָא עִם הַּמֵת ִמּתַחַת אוֹתֹו גַּג נְִטָמא. סוּג זֶה ְמכוּנֶּה  ג. טוְּמאַת אֹוהֶל - לְָמׁשָ
גַּג אֶחָד ַמאֲהִיל )ְמכַסֶּה( עַל הַּמֵת וְעַל  "טוְּמאַת אֹוהֶל", כִּי נְִטָמאִים ִמן הַּמֵת עַל יְֵדי ׁשֶ

נְִּמצָא עִּמוֹ.  ִמי ׁשֶ

ַּף נ': "טוְּמאַת אֹוֶהל" ד

נְִּמצָא עִם הַּמֵת ּתַחַת גַּג אֶָחד – נְִטָמא, וְאֵין  י ׁשֶ ּמִ הַכְּלָל בְִּדינֵי טוְּמאָה הוּא ׁשֶ
נְִּמצָא  כַסֶּה עַל הַּמֵת נְִקָרא גַּג, וְכָל ִמי ׁשֶ ּמְ וְָקא לְגַג ׁשֶל בַּיִת. כָּל דָּבָר ׁשֶ ַּ הַכַּוָּנָה ד

ִמּתְַחּתָיו נְִטָמא.

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 491

מן התלמוד
סדר נשים, מסכת נזיר, דף נ״ב

הסבר: בדרך כלל השיעור של שרץ שלוקים על 
אכילתו הוא בכעדשה, אבל כאשר מדובר בשרצים כמו 
נמלים, שמתקיימים למרות שגודלם פחות מעדשה 

- ייתכן שחייבים על אכילתם למרות שהם קטנים.

כי בעינן שיעורא - כאשר דרוש שיעור
תיבעי לך - תישאל השאלה

אמר רב שמעיה: כי בעינן שיעורא דבדלא הויא 
כעדשה לא מטמא - דלא נפלה בה נשמה, 

אבל נפלה בה נשמה לא, תיבעי לך.

talmudisraeli.co.ilבס"ד

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה  
שכונת תלפיות בירושלים

תלפיות היא שכונה בדרום מזרח ירושלים. 
היא הוקמה בשנת 1921 ביוזמתם של יצחק 
לוי וארתור רופין, ותוכננה מלכתחילה במתווה 
של עיר מודרנית. השכונה נקראה תלפיות 
בשל גובהה הרב, וכן משום שרואים ממנה 
את מגדל דוד, הנזכר בפסוק "כמגדל דוד 
צווארך בנוי לתלפיות". בתחילה הייתה 
תלפיות מנותקת מירושלים, נחשבה לאזור 
ספר וסבלה מהתקפות הערבים והבדואים. 
לאחר מלחמת ששת הימים חל מהפך 
במעמדה, הביקוש למגורים בה עלה, ורבים 
מבתיה הישנים נהרסו לטובת בניית בתי 
דירות חדשים. בין האישים הידועים שגרו 
היו  בתלפיות 
בן  עזר  אלי
יוסף  יהודה, 
וש"י  קלוזנר 

עגנון.

הקמת תלפיות, 1923. מימין לשמאל- יצחק לוי, אליעזר 
בן-יהודה, איש בשם גורדון ודוד ילין

סדר נשים | ַמסֶּכֶת נָזִיר מ"ח- נ"ד
פרשת ויקהל- פקודי | י"ט- כ"ה באדר )12-18 למרץ(

ישראל י"ם:
כניסת שבת: 17:13
יציאת שבת: 18:25

ישראל ת"א:
כניסת שבת: 17:28
יציאת שבת: 18:27

"תלמוד ישראלי" פרויקט חינוכי, קהילתי 
וחברתי המנגיש את התלמוד תוך חיזוק 

והעצמת הקשר לתרבות ומורשת ישראל.

זמני השבת במוקדי הפעילות בעולם:
ניו יורק:

כניסת שבת: 18:45
יציאת שבת: 19:46

גרמניה
כניסת שבת: 17:56
יציאת שבת: 19:06



מצד שני:

יפעת מרגישה לא נעים מבני 

משפחתה שבזמן שכולם יהיו 

עסוקים וטרודים בהכנות לחג, 

היא תטייל להנאתה עם חברותיה. 

אולי עם כל הכבוד לחברות עליה 

להישאר בבית ולעזור במטלות 

לקראת החג.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

חודש ניסן מתקרב ואיתו חופשת הפסח. החברות בכיתה ז' בה למדה יפעת, 
תכננו לצאת לטיול של יומיים בשבוע שלפני פסח. הן ערכו הצבעה בכיתה 
מי בעד ומי נגד לצאת לטיול בתאריך הזה. כולן הצביעו בעד ורק יפעת 
הצביעה נגד וטענה שבשבוע שלפני פסח זה לא מתאים לצאת לטיול, אלא 
צריך להישאר בבית ולעזור בהכנות לחג. הבנות טענו לעומתה שהן יעזרו 
בימים אחרים, וכי על יפעת להצטרף אליהן לטיול כי 'יחיד ורבים הלכה 

כרבים'. יפעת התלבטה מה לעשות.

ו...מה
דעתכם? 

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

הנושא ״דילמה״ עם שם משפחה ועיר מגורים

סופר סת"ם

סופר סת"ם הוא אדם שכותב ספרי תורה, תפילין 
ומזוזות. יש לכתוב אותם ביד, על קלף, בדיו 
ובאמצעות נוצה, ולכן נדרשת מהסופר בקיאות 
בצורת הכתב המיוחדת ובהלכות, מיומנות וסבלנות. 
בנוסף צריך סופר הסת"ם להיות ירא שמיים ולכתוב 

מתוך קדושה וכוונה רצויה.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

הצטרפו למאות אלפי לומדי 
הדף היומי, פתחו שיעור שבועי 

אצלכם בקהילה
כל קהילה שתצטרף, תקבל את העלון השבועי 

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

לומדי התלמוד הישראלי- קהילת 'ביהמד קהילתי' , תל מונד

בס"ד

חברותא

חתן פרס נובל לספרות- ש"י עגנון
ש"י עגנון נחשב לאחד הסופרים המעולים בעם 
ישראל, וכבר משנת 1946 החלו מכיריו להמליץ 
על מועמדתו לפרס נובל לספרות. ספריו של 
עגנון תורגמו לשוודית, וחוות דעת עליהם נשלחה 
לאקדמיה השוודית. בסופו של דבר התקבלה 
ההמלצה, ובשנת 1966 זכה ש"י עגנון בפרס נובל 
לספרות. בנאומו בטקס דיבר עגנון על חלומו 
בו הוא עומד ומשורר בבית המקדש לצד אחיו 
הלוויים. דבריו אלה הודפסו על השטרות של 

50 ש"ח, שעליהם הופיע דיוקנו.

מצד אחד:
אלא להצטרף אליהן לטיול.אולי נכון לא להיות יוצאת דופן גם לעזור בבית וגם לטייל - ביחד ואומרות שהן תספקנה הכיתה רוצות לצאת לטיול ובדעת יחיד. אם כל בנות לא נעים ולא נוח להיות במיעוט 

 | מן ההסטוריה

)Wikipedia( שמואל יוסף עגנון

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם אבינו

/ שרה

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י 

במצרים

2448

מתן תורה

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

4260

495
חתימת 
התלמוד

3828

חורבן
ביהמ“ק ה-2

3930

רבי יהודה 
הנשיא

3880

רבי 
עקיבא

הלל הזקן

3728 3408

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

-560
אסתר
המלכה

דבורה 
הנביאה

7 דקות



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1  .
הסופר ש"י עגנון.

2 .
פרס נובל לספרות.

3 .
שטר של 50 ₪ שעליו הדיוקן של עגנון.

4 .

שמות של חלק מהספרים שאותם כתב עגנון.

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 בציור?

באיזה פרס חשוב היא זכתה?

מהו שטר הכסף המונח על השולחן ואיך הוא קשור לדמות?

מהם השמות המופיעים על הספרים שעל המדף?

אני נמצא וממוקם בשכונת תלפיות בירושלים.. 1

סופר ידוע התגורר בי, וכתב בי את רוב ספריו.. 2

כיום אני נחשב לאתר לאומי, ויש בי מוזיאון לזכרו . 3
של אותו סופר.

2

1

3

4

מוזיאון בית עגנון 
בירושלים
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426046504900 48005258
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גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין



בס"ד

מתי מותר לכוהן להיטמא למת שאינו   .1
קרוב משפחתו?

כיצד אפשר להיטמא ממת בלי לגעת בו?  .2
מתי נענשים על אכילת מאכל בשיעור   .3

פחות מכזית?

סדר נשים | ַמסֶּכֶת נָזִיר, דף נ״א - נ״ד

???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

חידה!

ַּף נ"ד: ַמדּוּעַ הָאִיׁש עַל הַגַּג אֵינֹו נְִטָמא? ד

הַכְּלָל בְִּדינֵי טוְּמאָה הוּא ׁשֶהַנְִּמצָא 
עִם הַּמֵת ּתַחַת קוַֹרת גַּג אַחַת - 
ּ אִם אֵינֹו נוֹגֵעַ בַּּמֵת.  נְִטָמא, אֲפִילּו
סוּג הִיּטַּמְאוּת זֶה ְמכוּנֶּה "טוְּמאַת 
אֹוהֶל". אוּלָם כְּלָל נוֹסָף אוֵֹמר כִּי 
הָאֹוהֶל - הַגַּג - לֹא ַרק ַמעֲבִיר 
אֶת הַּטוְּמאָה אֶלָּא הוּא גַּם עֹוצֵר 

אֹוָתהּ.

ָמַתי הוּא עֹוצֵר אֶת הַּטוְּמאָה?

הַּטוְּמאָה ׁשֶל הַּמֵת יְכֹולָה לַעֲלוֹת, 
גַּם אִם אָָדם נְִמצָא ּתַחַת גַּג  כָּךְ ׁשֶ

ּ אִם הַגַּג הַזֶּה גָּבוֹהַּ בְּיוֵֹתר. גָּבוֹהַּ ְמאֹוד עִם ֵמת, הֲֵרי הוּא נְִטָמא, אֲפִילּו

ּמֵעֵבֶר לַגַּג הַּטוְּמאָה אֵינָהּ עוֹבֶֶרת בְֶּדֶרךְ כְּלָל. אִם נַנִּיחַ יֵׁש נִפְָטר  אֲבָל צִָריךְ לַָדעַת ׁשֶ
ֶמׁש, הוא אֵינֹו נְִטָמא, כִּי הַגַּג חוֵֹסם אֶת הַּטוְּמאָה,  ן דּוּד ׁשֶ בַּבַּיִת וְעַל הַגַּג עוֹבֵד יְהוִּדי לְַתקֵּ

נְִּמצָא ֵמעַל הַגַּג אֵינֹו נְִטָמא. הַּטוְּמאָה נֶעֱצֶֶרת בַּגַּג וְלָכֵן ִמי ׁשֶ

ַּף נ"ג: "יִָחיד וְַרבִּים - ֲהלָכָה כְַּרבִּים" ד

נָיֹות, ׁשֶבָּהֶן הוּא ִקיבֵּץ ֲהלָכֹות ִמכָּל חְַדֵרי הַּתֹוָרה.  ׁשְ ֵּר אֶת הַּמִ יא ִקיבֵּץ וסִיד ַרבִּי יְהוָּדה הַנָּׂשִ
ּ בָּהֶן הַּתַנָּאִים. כֵּיצַד פּוֹסְִקים  נֶּחְלְקו נָן הֲלָכוֹת ׁשֶ נָן הֲלָכוֹת ׁשֶאֵין בָּהֶן ַמֲחלֹֹוֶקת, אַךְ יֶׁשְ יֶׁשְ
הֲלָכָה בְַּמֲחלוֹקוֹת אֵלּוּ? וּבְכֵן ַקיָּם כְּלָל הַקּוֹבֵעַ: "יִָחיד וְַרבִּים - ֲהלָכָה כְַּרבִּים". אִם כַּּמָה 
ַּעַת הַיָּחִיד. ַּעַת הַָרבִּים וּכְנֶגֶד ד ּ בֵּינֵיהֶם בְִּדבַר הֲלָכָה, פּוְֹסִקים הֲלָכָה כְּפִי ד ּתַנָּאִים נֶחְלְקו

ּיָּם פָּטוּר וְַתנָּא  ְקֶרה ְמסו ּמִ נֵי ּתַנָּאִים - ּתַנָּא אֶחָד אַָמר ׁשֶ ּ בָּהּ ׁשְ נֶּחְלְקו אִם הָיְָתה הֲלָכָה ׁשֶ
גַּם הוּא סוֹבֵר ׁשֶחַיָּב, גַּם  אֵַחר אַָמר ׁשֶאוֹתֹו ִמְקֶרה חַיָּב, וְאַחַר כָּךְ בָּא ּתַנָּא נוֹסָף וְאַָמר ׁשֶ

בְִּמְקֶרה זֶה ַרבִּי פָּסַק הֲלָכָה כְַּדעַת הַָרבִּים.

ְמעֹון? ל ַרבִּי ׁשִ ינָּיו ׁשֶ ּ ׁשִ ֲחרו ַּף נ"ב: ַמדּוּעַ הוּׁשְ ד

פַּעַם אַחַת ַרבִּי עֲִקיבָא אַָמר הֲלָכָה  הַּתַלְמוּד הָעוֵֹסק בְִּדינֵי טוְּמאָה וְָטֳהָרה ְמסַפֵּר ׁשֶ
ַרבִּי  נִים, ַרבִּי עֲִקיבָא נֱֶהַרג עַל ִקידּוּׁש ה', וּכְׁשֶ ָ ּ הַּשׁ ׁשֶבְִּמְקֶרה ְמסוּיָּם יֵׁש טוְּמאָה. חָלְפו
פָּט ׁשֶאֶפְׁשָר הָיָה לְהָבִין  ַמע ֵמַרבִּי עֲִקיבָא, הוּא אַָמר ִמׁשְ ָ ּשׁ ְמעוֹן אַָמר אֶת הַהֲלָכָה ׁשֶ ׁשִ

יֵּׁש בֹּו ְקצָת זִלְזוּל בְַּרבִּי עֲִקיבָא. ּ ׁשֶ נּו ִמּמֶ

זִּלְזֵל לִכְאֹוָרה בְַּרבִּי עֲִקיבָא. הַבַָּריְָתא ְמסַפֶֶּרת  ְמעֹון עַל ׁשֶ לְאַחַר ִמכֵּן הְִתָחֵרט ַרבִּי ׁשִ
 ּ ינָּיו נִהְיו ִ ּשׁ ְּבָָריו, עַד ׁשֶהוּא הְִתעַנָּה בְֶּמׁשֶךְ יִָמים ַרבִּים, עַד ׁשֶ ׁשֶהוּא כָּל כָּךְ הִצְַטעֵר עַל ד

ּי. ַמּמָׁש ׁשְחוֹרוֹת ֵמרוֹב עִינּו

)תשובות: ארבה, דבורים, נמלה, עכביש(

דבר תורה פרשת ויקהל-פקודי

רבות  פעמים  שחוזרים  המושגים  אחד 
במלאכת המשכן, ביחס לאומנים שבנו את 
המשכן וכליו, הוא: "חכם לב". מדובר בביטוי 
מיוחד הדורש הבנה, שכן החכמה נמצאת 
לכאורה בראש - במחשבה - בשכל, ומה בינו 
לבין הלב? בצורה זו התורה מלמדת אותנו על 
הדרישה הנכונה מכל יהודי באשר הוא ועל 
הקשר שיש בין החוכמה לבין העולם המוסרי 
שעיקרו בלב. יכול להיות בן אדם שהוא חכם 
מאוד, אך מבחינה מוסרית הוא לא הולך בדרך 
הישר. בצורה שכזו חוכמתו אינה ראויה ויכולה 
אפילו להגיע למקומות לא נכונים ומסוכנים. 
אך אם יש לב ישר ומוסרי, גם החוכמה הולכת 
למקום הנכון, ואלו היו חכמי הלב שעבדו ובנו 

את המשכן וכליו.

למדנו על נמלים ושרצים דומים. זהו את 
החרקים הבאים:

1. אכלו את כל התבואה של המצרים

2. שמשון הגיבור מצא אותם בגוויית 
הארי

3. שלמה המלך המליץ לעצל ללכת אליה

4. במדרש מסופר שהסתיר את דוד מפני 
שאול

ַּף נ"א: נְָמלָה ְקַטנָּה - אִיסּוּר גָּדֹול ד

ים לְִמי ׁשֶעוֹבֵר עַל הָאִיסּוּר וְאוֹכֵל  ּ לֶאֱכֹול דְּבִָרים ׁשוֹנִים וְאַף ָקבְעָה עוֹנָׁשִ הַּתוָֹרה אָסְָרה עָלֵינו
הוּא כַּּמוּת בְּגֹוֶדל  יעוּר "כַּזַּיִת", ׁשֶ ִּין אִם לֹא אָכַל ׁשִ אוָֹתם. אוּלָם, אָָדם אֵינֹו נֶעֱנָׁש בְּבֵית ד
ים עַל אֲכִילָָתם  נֶּעֱנָׁשִ ל זַיִת. עִם זֹאת - יֵׁש ַמאֲכָלִים ֲאסוִּרים )ַמאֲכָלֹות ֲאסוּרֹות( ׁשֶ ׁשֶ
יעוּר כַּזַּיִת. בְַּדף זֶה לוְֹמִדים ׁשֶאִם הַּמַאֲכָל הָאָסוּר הוּא בְִּריָּה  ִ הֵם ְקַטנִּים ִמּשׁ לְַמרֹות ׁשֶ

יעוּר כַּזַּיִת. הוּא אֵינֹו בְּׁשִ ּ ׁשֶ ים עַל אֲכִילָתֹו ֲאפִילּו לֵָמה, נֶעֱנָׁשִ ׁשְ

יעוּר כַּזַּיִת. אֲבָל ִמפְּנֵי ׁשֶהִיא  ְ, וְכַּמוּבָן ׁשֶאֵין בָּהּ ׁשִ ל, נְָמלָה הִיא זְעִיָרה וְּקַטנָּה כָּל כָּך לְָמׁשָ
ים עַל אֲכִילָָתהּ. לֵָמה, הִיא חֲׁשוּבָה וְנֶעֱנָׁשִ בְִּריָּה ׁשְ


