
1

על המפה
בית שאן

הצפון  במחוז  עיר  היא  שאן  בית 
בישראל, בבקעת בית שאן, ונחשבת 
בארץ,  העתיקות  הערים  לאחת 
אלפי  במשך  ברציפות  המיושבת 
שנים. בית שאן נזכרת בתנ"ך, בדברי 
חז"ל ובמקורות חיצוניים, ונקראת גם 
וסקיתופוליס.  בשמות אשאן, בישאן 
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 )1999( הוכרזה 
בית שאן כעיר. כיום גרים בה למעלה 

מ-17,000 תושבים. 

עתיקות בית שאן
)Wikipedia, עומר מרקובסקי(

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

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

ָנה ִראׁשֹוָנה" ף נ"ה: "ִמׁשְ ּדַ

יא ְוָכל ַחְכֵמי  ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ צּו ַרּבִ יּבְ ּקִ ל ֲהָלכֹות ׁשֶ ָניֹות ֵהן ֶלֶקט ׁשֶ ׁשְ ַהּמִ
ֵהן  ָאְמרּו ַעל ֲהָלכֹות ְמסּוָּימֹות ׁשֶ ָמָרא ָאנּו מֹוְצִאים ׁשֶ ָנה ּוַבּגְ ׁשְ ּמִ ָרֵאל. ּבַ ִיׂשְ
ָנה ַאֲחרֹוָנה". ֵהן "ִמׁשְ ָנה ִראׁשֹוָנה", ְוַעל ֲהָלכֹות ֲאֵחרֹות ָאְמרּו ׁשֶ "ִמׁשְ

ֶאְמָרה ַעל-ְיֵדי ַחְכֵמי ַהּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים,  ּנֶ ָנה ִראׁשֹוָנה" ִהיא ֲהָלָכה ׁשֶ "ִמׁשְ
ִסיָקה ַהְמאּוֶחֶרת  ְסקּו ַאֶחֶרת. ַהּפְ דֹורֹות ְמאּוָחִרים יֹוֵתר ּפָ ּבְ ין ׁשֶ ֵבית ּדִ ַאְך ּבְ

ָנה ַאֲחרֹוָנה". ִהיא "ִמׁשְ
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ף נ"ו: ָמַתי ָאסּור ַלֲעזֹור ַלּזּוַלת? ּדַ

ֶהם  ּבָ ָנם ִמְקִרים ׁשֶ ָלל ָאנּו ְמצּוִּוים ַלֲעזֹור ַלּזּוַלת, ֶיׁשְ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ ַלְמרֹות ׁשֶ
עֹוֵזר לֹו עֹוֵבר ֲעֵבָרה. ָאסּור ַלֲעזֹור ַלּזּוַלת, ּוִמי ׁשֶ

י ָאסּור ַלֲעזֹור  ל ִאיּסּור ֶזה הּוא: "ְמַסֵּיַע". ִאיּסּור ֶזה קֹוֵבַע ּכִ מֹו ׁשֶ ׁשְ
ִלי ָהֶעְזָרה.  ם ִאם הּוא ָיכֹול ַלֲעבֹור ֶאת ָהֲעֵבָרה ּבְ ִליהּוִדי ַלֲעבֹור ֲעֵבָרה, ּגַ
ֵדי ֶלֱאכֹול אֹוָתם,  ל, ִאם ְיהּוִדי רֹוֶצה ִלְקנֹות ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ּכְ ְלָמׁשָ
ָמקֹום ַאֵחר. יג אֹוָתם ּבְ ָאסּור ִלְמּכֹור לֹו אֹוָתם ֲאִפיּלּו ִאם הּוא ָיכֹול ְלַהּשִׂ

ל ְיהּוִדי ְלַהְפִריׁש ֶאת ֲחֵברֹו  ְצָוה ַעל ּכָ ּמִ ֵני ׁשֶ ַעם ָהִאיּסּור? ִמּפְ ַמה ּטַ
ַסֵּיַע לֹו ַלֲעבֹור ַעל ֲעֵבָרה. ַנע ִמּלְ ֵּיׁש ְלִהיּמָ ֲעבֹור ַעל ִאיּסּור, ְוַקל ָוחֹוֶמר ׁשֶ ִמּלַ
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"איתיביה רב הונא לרב אשי: נטל את החבית 
וזרקה בחמתו לבור, זה היה מעשה בבית שאן 

והכשירו" 

ֶקל ס ַעל ַהּדֶ יּפֵ ּטִ ף נ"ז: ָהִאיׁש ׁשֶ ּדַ

ס ַעל ֵעץ  נֹוְכִרי ֶאָחד ִטיּפֵ
ֵדי ִלְקצֹוץ לּוָלב. ּתֹוְך  ֶקל ּכְ ּדֶ
הּוא ָיַרד ִמן ָהֵעץ, ָנַגע  ֵדי ׁשֶ ּכְ
תֹוְך ָחִבית ַיִין,  ֹראׁש ַהּלּוָלב ּבְ
ּיּון  לֹא ַכָּוָנה, וִמָּיד ִהְתעֹוֵרר ּדִ ּבְ

ל ַהַּיִין. ינֹו ׁשֶ ִהְלָכִתי ַמה ּדִ

ִאם ַהּנֹוְכִרי ָהָיה נֹוֵגַע ִעם 
ַכָּוָנה, ָאסּור ָהָיה  ַּיִין ּבְ ַהּלּוָלב ּבַ
ּתֹות ִמן ַהַּיִין ְוָאסּור ָהָיה  ִלׁשְ
ְזרּו  ְך ּגָ ּכָ ּנּו, ׁשֶ ם ֵלָהנֹות ִמּמֶ ּגַ
ִהְתעֹוְרָרה  ֵאָלה ׁשֶ ְ ֲחַז"ל. ַהּשׁ
ִמְקֶרה ֶזה ָהְיָתה, ֵמַאַחר  ּבְ
ַהּנֹוְכִרי ָנַגע ִעם ַהּלּוָלב  ׁשֶ
ין ַהַּיִין? לֹא ַכָּוָנה, ַמה ּדִ ַּיִין ּבְ ּבַ

ֶזה ָאסּור  ִמַּיִין  ׁשֶ ַסק  ּפָ ַרב 
ר ֵלָהנֹות,  ּתֹות, ֲאָבל מּוּתָ ִלׁשְ

ר ִלְמּכֹור אֹותֹו ְלָנְכִרים. ְוָלֵכן ֶאְפׁשָ

ּתֹות. ם ִלׁשְ ר ּגַ ַּיִין ֶזה מּוּתָ ָעה, ׁשֶ ֵחֶלק יֹוֶרה ּדֵ ּוְלָחן ָערּוְך ּבְ ַלֲהָלָכה ּפֹוֵסק ַהּשׁ
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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 
ויץ לחצו גם הם על  ויוסף  באזור 
מנהיגי היישוב וקראו להם לכבוש 
את בית שאן. בעקבות כך הטילה 
ההגנה מצור על העיר, ובליל ה-11 
במאי כבשה אותה. העיר נכנעה וכל 
תושביה הערבים ברחו או פונו ממנה. 

מן ההיסטוריה

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת עבודה זרה נ"ח- נ"ט

ְצָרה ִעיר ּבָ ֲאָגר ּבַ ּמַ ְמָצִאים ּבַ ּנִ ִים ׁשֶ ף נ"ח: ַהּמַ ּדַ

יַע ָלִעיר  ַהֲאמֹוָרא ֵריׁש ָלִקיׁש ִהּגִ
ּנֹוְכִרים  ׁשֶ ִהְבִחין  ם  ׁשָ ְצָרה  ּבָ
קֹום עֹוְבִדים ֲעבֹוָדה  ֵבי ַהּמָ ּתֹוׁשָ
ֲאָגר  ּמַ ְמָצִאים ּבַ ּנִ ִים ׁשֶ ָזָרה ַלּמַ
ְך  יּבּור, ְוַאַחר ּכָ ָּיְך ְלָכל ַהּצִ ַ ּשׁ ׁשֶ
לּו  ִים ַהּלָ ְיהּוִדים ׁשֹוֲאִבים ִמן ַהּמַ

ְוׁשֹוִתים אֹוָתם.

ָאַמר ָלֶהם ֵריׁש ָלִקיׁש: ָאסּור 
ֲהָנָאה  ָעְבדּו לֹו ֲעבֹוָדה ָזָרה ָאסּור ּבַ ֵחֶפץ ׁשֶ ֵני ׁשֶ ִים, ִמּפְ ּתֹות ִמן ַהּמַ ִלׁשְ

ִמן ַהּתֹוָרה.

ָבְצָרה.  ֵאַרע ּבְ י יֹוָחָנן, ֶאת ׁשֶ ר ְלַרּבֹו, ַרּבִ ב ֵריׁש ָלִקיׁש ְוִסּפֵ ְך ׁשָ ַאַחר ּכָ
ר ָלֶהם  ִעיָת, ּומּוּתָ ּטָ י יֹוָחָנן: ֲחזֹור ִמָּיד ְלָבְצָרה ֶוֱאמֹור ָלֶהם ׁשֶ ָאַמר לֹו ַרּבִ
ֵני ָהִעיר ְוֵאין ָאָדם  ָּיִכים ְלָכל ּבְ ִים ׁשַ ַהּמַ ֵני ׁשֶ ִים, ִמּפְ ּתֹות ֶאת ַהּמַ ִלׁשְ

ָּיְך לֹו. ֵאינֹו ׁשַ ָיכֹול ֶלֱאסֹור ַעל ַהּזּוַלת ֵחֶפץ ׁשֶ

ַפל ְלתֹוְך ָחִבית ַיִין ּנָ ף נ"ט: ֶאְתרֹוג ׁשֶ ּדַ

ק ִמָּיד ִלְתּפֹוס ֶאת ָהֶאְתרֹוג,  ַפל ֶאְתרֹוג ְלתֹוְך ָחִבית ַיִין, ְונֹוְכִרי ָזִריז ִזיּנֵ ּנָ
ר נֹוְכִרי  ֲאׁשֶ ֵאָלה - ּכַ תֹוְך ֶהָחִבית, ְוָכֵעת ִהְתעֹוְרָרה ׁשְ ַקע ָעמֹוק ּבְ ִּיׁשְ ִלְפֵני ׁשֶ
ִּיְהֶיה ֵיין  ֵדי ׁשֶ ֵּון ְלַנְעֵנַע אֹותֹו ּכְ הּוא ִהְתּכַ ׁש ׁשֶ ל ְיהּוִדים, ֵיׁש ֲחׁשָ ְמַנְעֵנַע ַיִין ׁשֶ
ה  ֵעת ֶאת ַהָּיד ִעם ָהֶאְתרֹוג, אּוַלי הּוא ְיַנְדֵנד ִטיּפָ הּוא יֹוִציא ּכָ ׁשֶ ֶנֶסְך, ּוּכְ

ֵדי ַלֲעׂשֹות אֹותֹו ֵיין ֶנֶסְך. ֶאת ַהַּיִין ּכְ

יְפכּו ֶאת  ּלֹא יּוַכל ַלֲהִזיָזּה, ּוֵביְנַתִים ׁשִ יְפסּו לֹו ֶאת ַהָּיד, ׁשֶ י: ּתִ יַע ַרב ַאׁשִ ִהּצִ
הּוא ִהְכִניס  ׁשֶ ה ֶאת ַהַּיִין ֶנֶסְך ּכְ הּוא ָעׂשָ ים ׁשֶ ׁשִ ַהַּיִין ֵמֶהָחִבית. ּוַמּדּוַע לֹא חֹוׁשְ
יל  אֹותֹו ֶרַגע הּוא ָהָיה ָטרּוד ְלַהּצִ ּבְ ֵני ׁשֶ ֶאת ַהָּיד ָלַקַחת ֶאת ָהֶאְתרֹוג? ִמּפְ
ְך אֹותֹו. ֵדי ְלַנּסֵ ֵּון ְלַנְעֵנַע ֶאת ַהַּיִין ּכְ הּוא ִהְתּכַ ֶאת ָהֶאְתרֹוג ְוֵאין ַלֲחׁשֹוׁש ׁשֶ
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ר ּבַ ׁשְ ּנִ ֶרז ׁשֶ ף ס': ַהּבֶ ּדַ

ֶרז  ְלָחִבּיֹות ַרּבֹות ֵיׁש ּבֶ
ִמן  ְזִגים  מֹו ְרּכֹו  ּדַ ׁשֶ

ָחִבית. ּבֶ ֶקה ׁשֶ ׁשְ ַהּמַ

ֶרז  ּבֶ ַעם ַאַחת ֵאַרע ׁשֶ ּפַ
ר ְוַהַּיִין  ּבַ ל ָחִבית ַיִין ִנׁשְ ׁשֶ
ִמן  ֵפְך  ָ ְלִהיּשׁ ִהְתִחיל 
קֹום  ּמָ ֶהָחִבית. ָהָיה ּבַ
יַח ֶאת  ק ְוִהּנִ יּנֵ ּזִ נֹוְכִרי ׁשֶ
ַהַּיִין  ֵדי ׁשֶ ָידֹו ַעל ַהחֹור ּכְ
ין ַהַּיִין? ֵפְך. ַמה ּדִ ָ לֹא ִיּשׁ

ָפא  - ַהַּיִין  ָאַמר ַרב ּפָ
ֶרז  ְמָצא ָסמּוְך ַלּבֶ ּנִ ׁשֶ
ִתָּיה ֲאָבל  ׁשְ - ָאסּור ּבִ
ֲהָנָאה, ְוָכל ַהַּיִין  ר ּבַ מּוּתָ
ם  ר ּגַ ָחִבית - מּוּתָ ּבֶ ׁשֶ

ֲהָנָאה. ִתָּיה ְוַגם ּבַ ׁשְ ּבִ

ְך? ַסק ּכָ ַמּדּוַע הּוא ּפָ

ַּיִין ֵאינֹו ִנְהֶיה  ָלַמְדנּו ׁשֶ
ְך ּבֹו ֶאת ָידֹו. ַהחֹור  ְכׁשֵ ן ַהּנֹוְכִרי ִנְעַנע אֹותֹו אֹו ׁשִ א ִאם ּכֵ ֵיין ֶנֶסְך ֶאּלָ
ׁשּו  ְרּכֹו, ְוָלֵכן לֹא ָחׁשְ ר ְלַהְכִניס ֶאת ַהָּיד ּדַ ֶרז ָקָטן ְמאֹוד ְוִאי ֶאְפׁשָ ל ַהּבֶ ׁשֶ
ָכל ֹזאת, ַהַּיִין  ִּיְהֶיה ֵיין ֶנֶסְך. ּבְ ֵדי ׁשֶ ַּיִין ּכְ ְך ֶאת ָידֹו ּבַ ְכׁשֵ א ַהּנֹוְכִרי ׁשִ ּמָ ׁשֶ

ָידֹו. הּוא ָנַגע ּבֹו ּבְ ֵני ׁשֶ ִתָּיה, ִמּפְ ׁשְ ֶקב ָאסּור ּבִ מּוְך ַלּנֶ ּסָ ׁשֶ

מתולדותיו

יוסף ויץ
)תר"נ-תרל"ב, 1890-1972(

יוסף ויץ ז"ל היה מראשי הקרן קיימת 
המרכזיים  ומהפעילים  לישראל, 
קרקעות  וברכישת  בהתיישבות 
בארץ ישראל. בשל פעילותו הרבה 
בייעור הארץ כונה בשם "אב היערות". 
ויץ נולד בווהלין, שירת בצבא הרוסי, 
ובשנת תרס"ח )1908( עלה עם אחותו 
לארץ והתיישב ברחובות. לאחר מלחמת 
העולם הראשונה החל לעבוד במחלקה 
הציונית  ההנהלה  של  להתיישבות 
ובמחלקת הקרקעות של קרן קיימת 
לישראל. תחת הנהלתו רכשה הקק"ל 
כולל  הערבים,  מידי  רבות  אדמות 
באזורים שעד כה לא היתה ליהודים 

אחיזה בהם. ויץ היה 
פעיל גם בתחום 
ת  ו ב ש י י ת ה ה
יישובי  ובהקמת 
חומה ומגדל, והיה 
י  סו לכי אחראי 
ת  ערו בי הארץ 

רבים. 

יוסף ויץ
)Wikipedia ,תמר הירדני(
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ָמֵעאל י ִיׁשְ א ַרּבִ ּנָ ף ס"א: ַהּתַ ּדַ

ְך  ָמֵעאל". ּכָ י ִיׁשְ ֶרק "ַרּבִ ֶכת, ּפֶ ּסֶ ּמַ ֶרק ָהְרִביִעי ּבַ ֵּים ַהּפֶ ַדף ֶזה ִמְסּתַ ּבְ
ָמֵעאל. י ִיׁשְ ם ַרּבִ ׁשֵ ֲהָלָכה ּבְ הּוא ּפֹוֵתַח ּבַ ּום ׁשֶ ֶרק ֶזה ִמּשׁ ה ּפֶ ְמכּוּנֶ

דֹורֹו,  ִאים ּבְ ּנָ דֹוֵלי ַהּתַ י ֲעִקיָבא, ָהָיה ִמּגְ ל ַרּבִ ָמֵעאל ָהָיה ֲחֵברֹו ׁשֶ י ִיׁשְ ַרּבִ
ִני.  ֵ ִית ַהּשׁ ן ַהּבַ חּוְרּבַ ֱהַרג ּבְ ּנֶ דֹול ׁשֶ ָמֵעאל ּכֵֹהן ּגָ י ִיׁשְ ל ַרּבִ ְוָהָיה ֶנְכּדֹו ׁשֶ

ֶלא ַעל ְיֵדי  ה ִמן ַהּכֶ ָמֵעאל ַעל ְיֵדי ָהרֹוָמִאים ְוִנְפּדָ י ִיׁשְ ה ַרּבִ ּבָ ַיְלדּותֹו ִנׁשְ ּבְ
י ֱאִליֶעֶזר  ם ֵאֶצל ַרּבִ דֹו ּתֹוָרה. ְלָיִמים הּוא ָלַמד ּגַ ם ִלּמְ ּגַ ַע, ׁשֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ

ָנה. ן ַהּקָ י ְנחּוְנָיה ּבֶ ְוֵכן ֵאֶצל ַרּבִ

ם  קּוָפה ּגַ יָבה, ּוְבאֹוָתּה ּתְ דֹול הּוא ֵהִקים ְיׁשִ ר ָהָיה ְלַתְלִמיד ָחָכם ּגָ ֲאׁשֶ ּכַ
ָמָרא ֲהָלכֹות  ּגְ יָבה, ְוָכְך ָאנּו מֹוְצִאים ּבַ ָראׁשּות ְיׁשִ י ֲעִקיָבא ָעַמד ּבְ ַרּבִ
י  ֵבי ַרּבִ ָמָרא ְמִביָאה ֲהָלָכה ִמ"ּדְ ָעִמים ַהּגְ ְדָרׁשֹות, ּפְ י ַהּמִ ּתֵ ֵני ּבָ ְ ִמּשׁ

י ֲעִקיָבא". ֵבי ַרּבִ ָמֵעאל" ּוִמ"ּדְ ִיׁשְ

מֹות,  ׁש ׁשְ א" ְלחּוּמַ ָמֵעאל נֹוְצרּו ֵסֶפר "ְמִכיְלּתָ י ִיׁשְ ל ַרּבִ ית ִמְדָרׁשֹו ׁשֶ ִמּבֵ
ָבִרים. ׁש ּדְ ר ּוְלחּוּמַ ְדּבָ ּמִ ׁש ּבַ ְו"ִסְפִרי" ְלחּוּמַ

מּוְך ֶלֱאדֹום. ְכַפר ָעִזיז ַהּסָ ָמֵעאל ִהְתּגֹוֵרר ּבִ י ִיׁשְ ַרּבִ

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 

, 60 סרטונים  עותקים, דף פייסבוק 
ב-  בשיתוף ערוץ מאיר עם כוכבי 

הילדים אסי וטוביה.

לפתיחת מוקד לימוד כקהילה או בית ספר
לפרטים: ענבל הלל רכזת פרויקטים 

inbalh@medison.co.il | טל.  03-9250274

תעודת זהות - תלמוד ישראלי
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שאלת 
???השבוע

התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון | מנהל חינוכי ועורך: אבי רט | יו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן | בחסות חברת   
Talmudisraeli@Medison.co.il | טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608 |   תלמוד ישראלי

ה" נכתבת האות א'  במלה "ויקרא" הפותחת את החומש: "ַוִּיְקָרא ֶאל-ֹמׁשֶ
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'. 

ָנה ִראׁשֹוָנה"? א. מהי "ִמׁשְ

ב.  באילו מקרים ָאסּור ַלֲעזֹור 
ַלזּּוַלת?

י  מי היה חברו הטוב של ַרּבִ ג.  
ָמֵעאל ומי היה סבו? ִיׁשְ

דבר תורה לשולחן שבת

70

1991/תשנ״א
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 
ונמנעה מתגובה.  הברית 
המלחמה הסתיימה בסמוך 
של  כניעתו  עם  לפורים, 

סדאם חוסיין.

א
שנ״

ת
/1997

שנה למדינת ישראל

שיגור טילי פטריוט ליירוט טילי סקאד 
בשמי תל אביב

)לשכת העיתונות הממשלתית(

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.

יש לי מושג | שבעת המשקים !

*בפיקוח רואה חשבון

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 
talmudisraeli@medison.co.il :בשעות הצהרים

הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו 
בדף הפייסבוק של התלמוד הישראלי.

זהו את שמות האנשים והמקומות הבאים 
מופיעים בשינוי סדר האותיות בעלון זה:

1. תבי אנש

2. שיר שקלי

3. ביר אלישמע

4. פיוס צוי

מיליםחידת  ללבב ו


