נו באתר

קרו אות

ב

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר נזיקין | מסכת עבודה זרה נ"ה -ס"א
פרשת ויקרא | כ"ד באדר -א' בניסן ( 11-17למרץ)

"מ ׁ ְשנָ ה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה"
דַּ ף נ"הִ :
יבצּו ַר ִ ּבי יְ ה ָּודה ַה ָ ּנ ִ ׂ
שיא וְ כָ ל ַחכְ ֵמי
ַה ִּמ ׁ ְשנָ יוֹ ת ֵהן לֶ ֶקט ׁ ֶשל ֲהלָ כוֹ ת ׁ ֶש ִּק ְ ּ
יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאלּ ַ .ב ִּמ ׁ ְשנָ ה ַּוב ְ ּג ָמ ָרא ָאנּו מוֹ ְצ ִאים ׁ ֶש ָא ְמרּו ַעל ֲהלָ כוֹ ת ְמסּוּיָ מוֹ ת ׁ ֶש ֵהן
"מ ׁ ְשנָ ה ִר ׁ
"מ ׁ ְשנָ ה ַא ֲחרוֹ נָ ה".
אשוֹ נָ ה" ,וְ ַעל ֲהלָ כוֹ ת ֲא ֵחרוֹ ת ָא ְמרּו ׁ ֶש ֵהן ִ
ִ
"מ ׁ ְשנָ ה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה" ִהיא ֲהלָ כָ ה ׁ ֶש ֶ ּנ ֶא ְמ ָרה ַעל-י ְֵדי ַחכְ ֵמי ַהדּ וֹרוֹת ַה ּקו ְֹד ִמים,
ִ
ַא ְך ְ ּב ֵבית דִּ ין ׁ ֶש ְ ּבדוֹרוֹת ְמא ָּוח ִרים יו ֵֹתר ּ ָפ ְסקּו ַא ֶח ֶרתַ .ה ּ ְפ ִס ָיקה ַה ְמא ֶּוח ֶרת
"מ ׁ ְשנָ ה ַא ֲחרוֹ נָ ה".
ִהיא ִ

דַּ ף נ"וָ :מ ַתי ָאסּור לַ ֲעזוֹ ר לַ זּּולַ ת?
לַ ְמרוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ֶד ֶר ְך ְּכלָ ל ָאנּו ְמצּוּוִים לַ ֲעזוֹ ר לַ זּּולַ ת ,יֶ ׁ ְשנָ ם ִמ ְק ִרים ׁ ֶש ָ ּב ֶהם
ָאסּור לַ ֲעזוֹ ר לַ זּּולַ תִּ ,ומי ׁ ֶשעוֹ זֵ ר לוֹ עוֹ ֵבר ֲע ֵב ָרה.
יסּור זֶ ה קוֹ ֵב ַע ִּכי ָאסּור לַ ֲעזוֹ ר
"מ ַסּיֵ ַע"ִ .א ּ
ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ִא ּ
יסּור זֶ ה הּואְ :
לִ יה ִּודי לַ ֲעבוֹ ר ֲע ֵב ָרהּ ַ ,גם ִאם הּוא יָ כוֹ ל לַ ֲעבוֹ ר ֶאת ָה ֲע ֵב ָרה ְ ּבלִ י ָה ֶעזְ ָרה.
לְ ָמ ׁ ָשלִ ,אם יְ ה ִּודי רוֹ ֶצה לִ ְקנוֹ ת ַמ ֲאכָ לוֹ ת ֲאסּורוֹ ת ְּכ ֵדי לֶ ֱאכוֹ ל אוֹ ָתם,
ָאסּור לִ ְמכּ וֹ ר לוֹ אוֹ ָתם ֲא ִפילּ ּו ִאם הּוא יָ כוֹ ל לְ ַה ּ ִ ׂ
שיג אוֹ ָתם ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר.
יסּור? ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִּמ ְצוָ ה ַעל ָּכל יְ ה ִּודי לְ ַה ְפ ִר ׁיש ֶאת ֲח ֵברוֹ
ַמה ַּט ַעם ָה ִא ּ
ִמ ַ ּל ֲעבוֹר ַעל ִא ּיסּור ,ו ְַקל וָחו ֶֹמר ׁ ֶשּיֵ ׁש לְ ִה ָּימנַ ע ִמ ְּל ַסּיֵ ַע ל ֹו לַ ֲעבוֹר ַעל ֲע ֵב ָרה.

יפס ַעל ַהדֶּ ֶקל
דַּ ף נ"זָ :ה ִא ׁיש ׁ ֶש ִּט ּ ֵ
יפס ַעל ֵעץ
נוֹ ְכ ִרי ֶא ָחד ִט ּ ֵ
דֶּ ֶקל ְּכ ֵדי לִ ְקצוֹ ץ לּולָ בּ .תוֹ ְך
ְּכ ֵדי ׁ ֶשהּוא יָ ַרד ִמן ָה ֵעץ ,נָ גַ ע
ר ׁ
ֹאש ַהלּ ּולָ ב ְ ּבתוֹ ְך ָח ִבית יַ יִ ן,
ומּיָ ד ִה ְתעו ֵֹרר דִּ ּיּון
ְ ּבל ֹא כַ ּוָנָ הִ ,
ִהלְ כָ ִתי ַמה דִּ ינוֹ ׁ ֶשל ַהּיַ יִ ן.
ִאם ַהנּ וֹ ְכ ִרי ָהיָ ה נוֹ גֵ ַע ִעם
ַהלּ ּולָ ב ַ ּבּיַ יִן ְ ּבכַ ּוָנָ הָ ,אסּור ָהיָה
לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ִמן ַהּיַ יִ ן וְ ָאסּור ָהיָ ה
ַ ּגם לֵ ָהנוֹ ת ִמ ֶּמנּ ּוֶ ׁ ,ש ָּכ ְך ָ ּגזְ רּו
ֲחזַ "לַ .ה ּׁ ְש ֵאלָ ה ׁ ֶש ִה ְתעוֹ ְר ָרה
ְ ּב ִמ ְק ֶרה זֶ ה ָהיְ ָתהֵ ,מ ַא ַחר
ׁ ֶש ַהנּוֹ ְכ ִרי נָ גַ ע ִעם ַהלּ ּולָ ב
ַ ּבּיַ יִ ן ְ ּבל ֹא כַ ּוָ נָ הַ ,מה דִּ ין ַהּיַ יִ ן?
ַרב ּ ָפ ַסק ׁ ֶש ִמּיַ יִ ן זֶ ה ָאסּור
לִ ׁ ְש ּתוֹ תֲ ,א ָבל מ ָּּותר לֵ ָהנוֹ ת,
וְ לָ כֵ ן ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְמכּ וֹ ר אוֹ תוֹ לְ נָ כְ ִרים.
יוֹרה דֵּ ָעהֶ ׁ ,שּיַ יִן זֶ ה מ ָּּותר ַ ּגם לִ ׁ ְש ּתוֹת.
לַ ֲהלָ כָ ה ּפ ֵוֹסק ַה ּׁשּולְ ָחן ָער ְּוך ְ ּב ֵחלֶ ק ֶ
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סדר נזיקין,
מסכת עבודה זרה ,דף ס'
"איתיביה רב הונא לרב אשי :נטל את החבית
וזרקה בחמתו לבור ,זה היה מעשה בבית שאן
והכשירו"
איתיביה – הקשה לו
אין – כן

הסבר :חכמים עוסקים בהלכות יין נסך ,ומביאים
קושיה ממקרה בו השליך גוי חבית יין לבור מתוך
כעס ,ובבית שאן הכשירו את היין במקרה זה.

על המפה
בית שאן
בית שאן היא עיר במחוז הצפון
בישראל ,בבקעת בית שאן ,ונחשבת
לאחת הערים העתיקות בארץ,
המיושבת ברציפות במשך אלפי
שנים .בית שאן נזכרת בתנ"ך ,בדברי
חז"ל ובמקורות חיצוניים ,ונקראת גם
בשמות אשאן ,בישאן וסקיתופוליס.
העיר נכבשה ,נהרסה ונבנתה מחדש
פעמים רבות בידי הצלבנים ,המוסלמים
והמונגולים ,וחשיבותה היתה רבה בשל
מיקומה על הדרך בין מצרים לסוריה.
במהלך מלחמת העצמאות עזבו אותה
תושביה הערבים והיא יושבה מחדש
בעולים יהודים מאיראן ,עיראק וצפון
אפריקה .בשנת תשנ"ט ( )1999הוכרזה
בית שאן כעיר .כיום גרים בה למעלה
מ 17,000-תושבים.

עתיקות בית שאן
( ,Wikipediaעומר מרקובסקי)
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בס"ד

סדר נזיקין | מסכת עבודה זרה נ"ח -נ"ט

דַּ ף נ"חַ :ה ַּמיִ ם ׁ ֶש ִּנ ְמ ָצ ִאים ַ ּב ַּמ ֲאגָ ר ַ ּב ִעיר ָ ּב ְצ ָרה
ַה ֲאמו ָֹרא ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ִה ִ ּג ַיע לָ ִעיר
ָ ּב ְצ ָרה ׁ ָשם ִה ְב ִחין ׁ ֶשנּ וֹ ְכ ִרים
ּתו ׁ ָֹש ֵבי ַה ָּמקוֹם עוֹ ְב ִדים ֲעבוֹ ָדה
זָ ָרה לַ ַּמיִ ם ׁ ֶש ִּנ ְמ ָצ ִאים ַ ּב ַּמ ֲאגָ ר
ׁ ֶש ּׁ ַשּיָ ְך לְ ָכל ַהצִּ יבּ ּורַ ,וְא ַחר ָּכ ְך
יְ ה ִּודים ׁש ֲוֹא ִבים ִמן ַה ַּמיִם ַה ָ ּללּו
וְ ׁשוֹ ִתים אוֹ ָתם.
ָא ַמר לָ ֶהם ֵר ׁיש לָ ִק ׁישָ :אסּור
בוֹדה זָ ָרה ָאסּור ַ ּב ֲהנָ ָאה
לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ִמן ַה ַּמיִ םִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵח ֶפץ ׁ ֶש ָע ְבדּו לוֹ ֲע ָ
ִמן ַה ּתוֹ ָרה.
ַא ַחר ָּכ ְך ׁ ָשב ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ִוְס ּ ֵפר לְ ַרבּ וֹ ַ ,ר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ןֶ ,את ׁ ֶש ֵא ַרע ְ ּב ָב ְצ ָרה.
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ןֲ :חזוֹ ר ִמּיָ ד לְ ָב ְצ ָרה ֱוֶאמוֹ ר לָ ֶהם ׁ ֶש ָּט ִע ָיתּ ,ומ ָּּותר לָ ֶהם
לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ֶאת ַה ַּמיִ םִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַה ַּמיִ ם ׁ ַשּיָ ִכים לְ ָכל בְּ נֵ י ָה ִעיר וְ ֵאין ָא ָדם
יָ כוֹ ל לֶ ֱאסוֹ ר ַעל ַהזּּולַ ת ֵח ֶפץ ׁ ֶש ֵאינוֹ ׁ ַשּיָ ְך לוֹ .

דַּ ף נ"טֶ :א ְתרוֹ ג ׁ ֶש ָּנ ַפל לְ תוֹ ְך ָח ִבית יַ יִ ן
ָ ּנ ַפל ֶא ְתרוֹ ג לְ תוֹ ְך ָח ִבית יַ יִ ן ,וְ נוֹ כְ ִרי זָ ִריז זִ ֵ ּינק ִמּיָ ד לִ ְת ּפוֹ ס ֶאת ָה ֶא ְתרוֹ ג,
לִ ְפנֵ י ׁ ֶשּיִ ׁ ְש ַקע ָעמוֹק ְ ּבתו ְֹך ֶה ָח ִבית ,וְכָ ֵעת ִה ְתעו ְֹר ָרה ׁ ְש ֵאלָ ה ַּ -כ ֲא ׁ ֶשר נ ֹוכְ ִרי
ְמנַ ְענֵ ַע יַ יִ ן ׁ ֶשל יְ ה ִּודים ,יֵ ׁש ֲח ׁ ָש ׁש ׁ ֶשהּוא ִה ְת ַּכּוֵן לְ נַ ְענֵ ַע אוֹ תוֹ ְּכ ֵדי ׁ ֶשּיִ ְהיֶ ה יֵ ין
יפה
נֶ ֶס ְךְּּ ,וכ ׁ ֶשהּוא יוֹ ִציא ָּכ ֵעת ֶאת ַהּיָ ד ִעם ָה ֶא ְתרוֹ ג ,אּולַ י הּוא יְנַ ְדנֵ ד ִט ּ ָ
ֶאת ַהּיַ יִ ן ְּכ ֵדי לַ ֲעשׂוֹ ת אוֹ תוֹ יֵ ין נֶ ֶס ְך.
יפכּו ֶאת
ִה ִ ּצ ַיע ַרב ַא ׁ ִשיִּ :ת ְ
יפסּו לוֹ ֶאת ַהּיָדֶ ׁ ,שלּ ֹא יּוכַ ל לַ ֲהזִ יזָ ּהֵּ ,ובינְ ַתיִם ׁ ִש ְ
חוֹש ׁ ִשים ׁ ֶשהּוא ָע ָ ׂ
שה ֶאת ַהּיַיִן נֶ ֶס ְך ְּכ ׁ ֶשהּוא ִהכְ נִ יס
ַהּיַיִן ֵמ ֶה ָח ִביתַּ .ומדּ ַּוע ל ֹא ׁ ְ
ֶאת ַהּיָד לָ ַק ַחת ֶאת ָה ֶא ְתרוֹג? ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשבְּ אוֹ תוֹ ֶרגַ ע הּוא ָהיָ ה ָטרּוד לְ ַהצִּ יל
ֶאת ָה ֶא ְתרוֹג וְ ֵאין לַ ֲח ׁש ׁוֹש ׁ ֶשהּוא ִה ְת ַ ּכּוֵ ן לְ נַ ְענֵ ַע ֶאת ַהּיַ יִן ְ ּכ ֵדי לְ נַ ֵּס ְך אוֹתוֹ.
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מן ההיסטוריה
כיבוש בית שאן במלחמת
העצמאות
בתקופת המנדט הבריטי היתה בית שאן
עיירה ערבית .כמה עשרות יהודים שהו
בעיר לאחר שנמלטו בזמן מאורעות
תרצ"ו-תרצ"ט ,אך הערבים איימו עליהם
והם עזבו את המקום .כאשר פרצה
מלחמת העצמאות צפתה מפקדת
ההגנה שצבא ירדן ינסה לפלוש לארץ
דרך עמק בית שאן ,ויגאל אלון המליץ
לכבוש את העיר ולהבריח את תושביה
הערביים .תושבי היישובים היהודיים
באזור ויוסף ויץ לחצו גם הם על
מנהיגי היישוב וקראו להם לכבוש
את בית שאן .בעקבות כך הטילה
ההגנה מצור על העיר ,ובליל ה11-
במאי כבשה אותה .העיר נכנעה וכל
תושביה הערבים ברחו או פונו ממנה.

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת עבודה זרה ס׳-ס"א

דַּ ף ס'ַ :ה ֶ ּב ֶרז ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַ ּבר
לְ ָח ִבּיוֹ ת ַרבּ וֹ ת יֵ ׁש ֶ ּב ֶרז
ׁ ֶש דַּ ְר כּ וֹ מוֹ זְ גִ ים ִמ ן
ַה ַּמ ׁ ְש ֶקה ׁ ֶש ֶ ּב ָח ִבית.
ּ ַפ ַעם ַא ַחת ֵא ַרע ׁ ֶש ֶ ּב ֶרז
ׁ ֶשל ָח ִבית ַייִן נִ ׁ ְש ַ ּבר ו ְַהּיַ יִן
יש ֵפ ְך ִמן
ִה ְת ִחיל לְ ִה ּׁ ָ
ֶה ָח ִביתָ .היָ ה ַ ּב ָּמקוֹ ם
נוֹ כְ ִרי ׁ ֶש ִּז ֵ ּינק ִוְה ִ ּנ ַיח ֶאת
יָד ֹו ַעל ַהחוֹר ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַהּיַ יִן
ל ֹא י ּׁ ִָש ֵפ ְךַ .מה דִּ ין ַהּיַ יִן?
ָא ַמר ַרב ּ ָפ ָפא ַ -הּיַ יִ ן
ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצא ָס ְ
מּוך לַ ֶ ּב ֶרז
 ָאסּור ִ ּב ׁ ְש ִתּיָ ה ֲא ָבלמ ָּּותר ַ ּב ֲהנָ ָאה ,וְכָ ל ַהּיַ יִן
ׁ ֶש ֶ ּב ָח ִבית  -מ ָּּותר ַ ּגם
ִ ּב ׁ ְש ִתּיָ ה וְגַ ם ַ ּב ֲהנָ ָאה.
ַמדּ ַּוע הּוא ּ ָפ ַסק ָּכ ְך?
לָ ַמ ְדנּו ׁ ֶשּיַ יִ ן ֵאינוֹ נִ ְהיֶ ה
ְ
יֵ ין נֶ ֶס ְך ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ַהנּוֹ ְכ ִרי נִ ְענַ ע אוֹ תוֹ אוֹ ׁ ִש ְכ ׁ ֵשך בּ וֹ ֶאת יָ דוֹ ַ .החוֹ ר
ׁ ֶשל ַה ֶ ּב ֶרז ָק ָטן ְמאוֹד ִוְאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַהכְ נִ יס ֶאת ַהּיָ ד דַּ ְרכּ וֹ ,וְלָ כֵ ן ל ֹא ָח ׁ ְש ׁשּו
ׁ ֶש ָּמא ַהנּ וֹ כְ ִרי ׁ ִשכְ ׁ ֵש ְך ֶאת יָ דוֹ ַ ּבּיַ יִ ן ְּכ ֵדי ׁ ֶשּיִ ְהיֶ ה יֵ ין נֶ ֶס ְךּ ְ .בכָ ל זֹאתַ ,הּיַ יִ ן
ׁ ֶש ָּסמ ְּוך לַ ֶ ּנ ֶקב ָאסּור ִ ּב ׁ ְש ִתּיָ הִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהּוא נָ גַ ע בּ וֹ ְ ּביָ דוֹ .

דַּ ף ס"אַ :ה ַּת ָּנא ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל
"רבִּ י יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל"ָּ .כ ְך
ְ ּב ַדף זֶ ה ִמ ְס ַּתּיֵ ם ַה ּ ֶפ ֶרק ָה ְר ִב ִ
יעי ַ ּב ַּמ ֶּסכֶ תֶ ּ ,פ ֶרק ַ
ְמכ ֶ ּּונה ּ ֶפ ֶרק זֶ ה ִמ ּׁשּום ׁ ֶשהּוא ּפוֹ ֵת ַח ַ ּב ֲהלָ כָ ה ְ ּב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל.
ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ָהיָ ה ֲח ֵברוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבאָ ,היָ ה ִמ ְ ּגדוֹ לֵ י ַה ַּת ָּנ ִאים ְ ּבדוֹ רוֹ ,
חּור ַ ּבן ַה ַ ּביִ ת ַה ּׁ ֵשנִ י.
וְ ָהיָ ה נֶ כְ דּ וֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ֶּנ ֱה ַרג ְ ּב ְ
ְ ּביַלְ דּות ֹו נִ ׁ ְש ָ ּבה ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל ַעל י ְֵדי ָהרו ָֹמ ִאים וְנִ ְפדָּ ה ִמן ַה ֶּכלֶ א ַעל י ְֵדי
יעזֶ ר
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַעֶ ׁ ,ש ַ ּגם לִ ְּמדוֹ ּתוֹ ָרה .לְ ִ
יָמים הּוא לָ ַמד ַ ּגם ֵא ֶצל ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶ
וְכֵ ן ֵא ֶצל ַר ִ ּבי נְ חּונְ יָ ה ֶ ּבן ַה ָ ּקנָ ה.
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה לְ ַתלְ ִמיד ָחכָ ם ָ ּגדוֹ ל הּוא ֵה ִקים יְ ׁ ִש ָיבהְּ ,ובאוֹ ָת ּה ְּתק ָּופה ַ ּגם
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ָע ַמד ְ ּב ָר ׁ
אשּות יְ ׁ ִש ָיבה ,וְכָ ְך ָאנּו מוֹ ְצ ִאים ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא ֲהלָ כוֹ ת
יאה ֲהלָ כָ ה ִמ"דְּ ֵבי ַר ִ ּבי
ִמ ּׁ ְשנֵ י ָ ּב ֵּתי ַה ִּמ ְד ָר ׁשוֹ תְ ּ ,פ ָע ִמים ַה ְ ּג ָמ ָרא ְמ ִב ָ
יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל" ִּומ"דְּ ֵבי ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא".
"מכִ ילְ ָּתא" לְ ח ַּּומ ׁש ׁ ְשמוֹ ת,
ִמ ֵ ּבית ִמ ְד ָר ׁשוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל נוֹ ְצרּו ֵס ֶפר ְ
"ס ְפ ִרי" לְ ח ַּּומ ׁש ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ּולְ ח ַּּומ ׁש דְּ ָב ִרים.
וְ ִ
ְ
ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ִה ְתגּ וֹ ֵרר ִ ּבכְ ַפר ָעזִ יז ַה ָּסמּוך לֶ ֱאדוֹ ם.

מתולדותיו
יוסף ויץ
(תר"נ-תרל"ב)1890-1972 ,
יוסף ויץ ז"ל היה מראשי הקרן קיימת
לישראל ,ומהפעילים המרכזיים
בהתיישבות וברכישת קרקעות
בארץ ישראל .בשל פעילותו הרבה
בייעור הארץ כונה בשם "אב היערות".
ויץ נולד בווהלין ,שירת בצבא הרוסי,
ובשנת תרס"ח ( )1908עלה עם אחותו
לארץ והתיישב ברחובות .לאחר מלחמת
העולם הראשונה החל לעבוד במחלקה
להתיישבות של ההנהלה הציונית
ובמחלקת הקרקעות של קרן קיימת
לישראל .תחת הנהלתו רכשה הקק"ל
אדמות רבות מידי הערבים ,כולל
באזורים שעד כה לא היתה ליהודים
אחיזה בהם .ויץ היה
פעיל גם בתחום
ההתיישבות
ובהקמת יישובי
חומה ומגדל ,והיה
אחראי לכיסוי
הארץ ביערות
רבים.
יוסף ויץ
(תמר הירדני)Wikipedia ,

תעודת זהות  -תלמוד ישראלי
תלמוד ישראלי -הדף היומי לילדים,
מחבב ומנגיש את לימוד התלמוד,
מגביר אהבת תורה ומעצים את
התא המשפחתי והקהילתי.
הפרוייקט כולל -שבעה כרכים המקיפים
את כל דפי התלמוד עפ"י סדר הדף היומי,
עלונים שבועיים המופצים בעשרות אלפי
עותקים ,דף פייסבוק  60 ,סרטונים
בשיתוף ערוץ מאיר עם כוכבי
ב-
הילדים אסי וטוביה.
לפתיחת מוקד לימוד כקהילה או בית ספר
לפרטים :ענבל הלל רכזת פרויקטים
 | inbalh@medison.co.ilטל03-9250274 .
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מלחמת המפרץ

מלחמת המפרץ פרצה בעקבות כיבוש כוויית בידי עיראק ,שבתגובה
אליה התארגנה קואליציה של מדינות שתקפה את עיראק כדי
לשחרר את כוויית .נשיא עיראק ,סדאם חוסיין ,הודיע שבמקרה של
מלחמה הוא יתקוף את ישראל .מחשש להתקפה בנשק כימי חולקו
לתושבי ישראל ערכות מגן ,וכל משפחה התבקשה להכין בביתה
חדר אטום ולהיכנס אליו בזמן התקפת טילים .במהלך המלחמה אכן
שיגרה עיראק טילי סקאד לעבר ישראל 39 .טילים נפלו בתחומה
של ישראל ב 19-התקפות שונות ,וגרמו לנזק גדול לרכוש ולשלושה
הרוגים .ישראל התלבטה אם להגיב להתקפות אלה ,אולם לבסוף
נענתה לבקשתה של ארצות
הברית ונמנעה מתגובה.
המלחמה הסתיימה בסמוך
לפורים ,עם כניעתו של
סדאם חוסיין.
שיגור טילי פטריוט ליירוט טילי סקאד
בשמי תל אביב
(לשכת העיתונות הממשלתית)

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

"מ ׁ ְשנָ ה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה"?
א .מהי ִ
ב .באילו מקרים ָאסּור לַ ֲעזוֹ ר
לַ זּּולַ ת?
ג .מי היה חברו הטוב של ַר ִ ּבי
יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ומי היה סבו?
בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה
בה יזכה בטאבלט איכותי או בסט ספרים של
התלמוד הישראלי (לפי בחירתכם).
את התשובות יש לשלוח במייל עד יום רביעי
בשעות הצהריםtalmudisraeli@medison.co.il :
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו
בדף הפייסבוק של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

חידת ב ל ב ו ל מילים
דבר תורה לשולחן שבת
במלה "ויקרא" הפותחת את החומש" :וַּיִ ְק ָרא ֶאל-מ ׁ ֶֹשה" נכתבת האות א'
כשהיא קטנה .אחד ההסברים שנתנו חז"ל לכך הוא שכאשר מורידים
את האות א' מהמלה "ויקרא" ,מקבלים "ויקר" ,מלשון מקרה ואקראי .יש
כאלה שמתייחסים לכל מה שקורה בעולם כאל מקרה סתמי בלבד,
בלי משמעות .אולם כאשר מוסיפים למלה את האות א' ,המסמלת את
הקב"ה ,רואים שאין זה סתם "מקרה" אלא "קריאה" מאת ה'.

זהו את שמות האנשים והמקומות הבאים
מופיעים בשינוי סדר האותיות בעלון זה:
 .1תבי אנש

 .2שיר שקלי

 .3ביר אלישמע

! יש לי מושג | שבעת המשקים
ישנם שבעה משקים ,שאם הם נוגעים במאכל מסוים ,הם מכשירים
אותו לקבל טומאה .סימנם הוא י"ד שח"ט ד"ם – יין ,דבש ,שמן ,חלב,
טל ,דם ,מים .לפני שאוכלים מאכל שנטבל באחד המשקים הללו יש
ליטול ידיים בלי ברכה.

 .4פיוס צוי

 4מייסד ועורך :מאיר יעקבסון | מנהל חינוכי ועורך :אבי רט | יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן | בחסות חברת
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