
בִיעִית" ַּף פ"ג: "ּתֹוֶספֶת ׁשְ ד

אֶת  לַעֲבֹוד  אָסוּר  ִמיּטָה  ְ הַּשׁ נַת  בִּׁשְ
ׁש ַקיָּם, יֵׁש  ָּ ְקד הָאֲָדָמה. בִּזְַמן ׁשֶבֵּית הַּמִ
ין ְמיוּחָד הַּמְכוּנֶּה "ּתֹוֶספֶת ׁשְבִיעִית".  ִּ ד
ְבִיעִית אָסוּר  נַת הַּשׁ כְּלוַֹמר, עֹוד לִפְנֵי ׁשְ
ים יוֹם לִפְנֵי  לֹוֹׁשִ ְרַקע. ִמּמַָתי? ׁשְ לַעֲבֹוד בַּקַּ
ִמיּטָה. לָכֵן, הֵחֵל ֵמרֹאׁש חֹוֶדׁש  ְ נַת הַּשׁ ׁשְ

ְבִיעִית. נַת הַּשׁ ינֵי ׁשְ ִּ אֱלוּל, כְּבָר חָלִים ד

ֲהלָכָה נֹוֶספֶת ַקיֶֶּמת בְִּדינֵי ׁשְבִיעִית, 
ִמיטָּה, אָסוּר לַעֲׂשֹות  ְ נַת הַּשׁ ׁשֶעֹוד לִפְנֵי ׁשְ
ְבִיעִית.  נָה הַּשׁ ָ ְרַקע פְּעוּלֹּות עֲבוּר הַּשׁ בַּקַּ
זְָרעִים  בָּאֲָדָמה  לִזְרֹועַ  אָסוּר  ל,  לְָמׁשָ
ִמיּטָה.  ְ נַת הַּשׁ ּ בָאֲָדָמה ַרק בִּׁשְ לְטו יִּקָּ ׁשֶ
לָכֵן אוֵֹמר ַרבִּי יוֹסֵי, כִּי כְּבָר ׁשְבוּעַיִם לִפְנֵי 
ִמיּטָה, אָסוּר  ְ נַת הַּשׁ ינֵי ׁשְ ִּ ְתִחילִים ד ּמַ ׁשֶ
לִזְרֹועַ בֲָּאָדָמה, כִּי לֹוֵקחַ לַזֶַּרע ׁשְבוּעַיִם 
ים וְנְִקלָט  יִָמים עַד ׁשֶהוּא ַמצְִמיחַ ׁשוָֹרׁשִ

בָּאֲָדָמה.

ַּף פ"ד: "ָקהָל" ד

יֵׁש אֲנָׁשִים ׁשֶהַּתוָֹרה אוֶֹמֶרת ׁשֶאָסוּר לָהֶם "לָבֹוא בְִּקהַל ה'". כְּלוַֹמר, אָסוּר לָהֶם לְהְִתחַּתֵן 
עִם יְהוִּדים. אֲבָל, ִמפְּנֵי ׁשֶהַּתוָֹרה אְָמָרה זֹאת בְּלָׁשוֹן ְמיוּחֶֶדת, ׁשֶאָסוּר לָהֶם לְהְִתחַּתֵן עִם 

נְִּקָראִים "ָקהָל". "ְקהַל ה'", לוְֹמִדים ׁשֶאָסוּר לָהֶם לְהְִתחַּתֵן ַרק עִם יְהוִּדים ׁשֶ

הַּתַנָּאִים ַמסְכִּיִמים, ׁשֶהַיְלִָדים ׁשֶל הַגִֵּרים נְִקָראִים "ָקהָל".

ַּף פ"ה: ִחיזּוּק לְִדבְֵרי ֲחכִָמים ד

ָה "כְּתוּבָּה", בָּהּ הוּא ִמְתחַיֵּב לָהּ כֶּסֶף,  ָה ִמְתחַּתְנִים, הָאִיׁש כּוֵֹתב לָאִיּשׁ כְּׁשֶאִיׁש וְאִיּשׁ
אִם הוּא יְגֵָרׁש אוָֹתהּ אוֹ אִם הוּא יָמוּת.

ּ לָהּ לְהְִתחַּתֵן עִּמוֹ, לֹא ְתַקבֵּל אֶת כֶּסֶף  ָה ׁשֶהְִתחַּתְנָה עִם אִיׁש ׁשֶחֲכִָמים אָסְרו אִיּשׁ
ּ אוָֹתהּ. הַכְּתוּבָּה, כִּי חֲכִָמים ָקנְסו

הַּתֹוָרה אוֹסֶֶרת עָלֶיהָ לְהְִתחַּתֵן עִּמוֹ - הִיא אֵינָהּ  ָה הְִתחַּתְנָה עִם אִיׁש ׁשֶ אִם אִיּשׁ
 ּ הֲַחכִָמים אָסְרו ָה ִמְתחַּתֶנֶת עִם אִיׁש ׁשֶ ַמפְסִיָדה אֶת כֶּסֶף הַכְּתוּבָּה, אַךְ אִם אִיּשׁ

לְהְִתחַּתֵן עִּמוֹ - הִיא ַמפְסִיָדה. 

ּ ְקנָס? ּ ְקנָס וְעַל אִיסּוּר ּתֹוָרה לֹא יַעֲׂשו עַל אִיסּוּר ֲחכִָמים יַעֲׂשו אֵיךְ יִּתָכֵן דָּבָר כָּזֶה, ׁשֶ

ים ַמְקפִּיִדים וְַקל לָהֶם לְהִיזָּהֵר  יא ַמסְבִּיר, ׁשֶעַל אִיסּוֵּרי הַּתוָֹרה אֲנָׁשִ ַרבִּי יְהוָּדה הַנָּׂשִ
ּ חֲכִָמים, כִּי אֵינָם כְּתוּבִים  נו ּתִיקְּ ֵמהֶם. יוֵֹתר ָקׁשֶה לְהִיזָּהֵר וּלְהְַקפִּיד עַל אִיסּוִּרים ׁשֶ

יַּעֲבוֹר עַל אִיסּוּר חֲכִָמים. ּ חֲכִָמים ְקנָס לְִמי ׁשֶ נו בַּּתוָֹרה. לָכֵן, כְֵּדי לְחַזֵּק וּלְהַזְהִיר, ּתִיקְּ

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 450

מן התלמוד
סדר נשים,

מסכת יבמות, דף פ״ג

הסבר: שמואל חושש לפעמים גם לדעת יחיד, אבל 
זה רק כאשר היא לא מנוגדת למשנה ועוקרת אותה. 
במקרים בהם דעת היחיד עוקרת את המשנה, 

שמואל לא מתחשב בה.

דחייש ליחידאה - שחושש לדעת יחיד
מתעקרא - נעקרת

מתניתין – משנה

דהא שמעינן ליה לשמואל דחייש ליחידאה! הני 
מילי כי לא מתעקרא מתניתין, אבל כי מתעקרא 

מתניתין - לא חייש. 

בס"ד

סדר נשים | ַמסֶּכֶת יְבָמֹות פ"ג- פ"ט
פרשת נשא | כ"ח באייר- ה' בסיון )29 למאי- 4 ליוני( 

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
בית הכנסת העתיק "יוסף קארו" בצפת

בית הכנסת רבי יוסף קארו בצפת נבנה במאה 
ה-16, ולפי המסורת היה בית המדרש של רבי 
יוסף קארו, מחבר השולחן ערוך. רבי יוסף קארו 
ישב בקומה השנייה של המבנה, שם כתב את 
ספריו ולימד כ-200 תלמידים. בית הכנסת 
נחרב ברעידת האדמה הגדולה בשנת 1759, 
ולאחר מכן נבנה מחדש במבנה צנוע יותר. גם 
המבנה החדש נהרס ברעידת אדמה ב-1837, 
ושוקם במשך עשר שנים במימון הגביר רבי 
יצחק גויטע. מעל הכניסה לבית הכנסת מוצבים 
לוחות המנציחים את התורמים לשיקומו. מתחת 
לבית הכנסת נמצאת "מערת המגיד", חדרון 
שבו לפי המסורת 
התגלה "המגיד" 
הרוחני לרבי יוסף 

קארו.

"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. 

)Wikipedia, Djampa( בית הכנסת רבי יוסף קארו



מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו שבבית 

הזה מתגוררים גם נשים, ילדים 

וקשישים, ואם חלילה הבריטים 

יתפסו את הסליק כולם ייענשו 

קשות. לכן זה לא נכון להקים 

את הסליק בקרבת הבית. צריך 

למצוא מקום אחר שלא יסכן את 

בני הבית, כי זו דרך נכונה יותר 

להילחם.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

בתקופת שלפני מלחמת השחרור, הכינו לוחמים יהודים בכל מיני 
מקומות בארץ, גם בעיר צפת, )בניגוד להוראות הצבא הבריטי ששלט 
בארץ( מקומות מסתור לנשק. המקומות הללו נקראו "סליקים". חלק 
מן "הסליקים" היו בחצרות בתים ומתחת לבתים, דבר שסיכן כמובן 
את המשפחה שהתגוררה שם במקרה שהבריטים יתפסו את הסליק 
ויענישו אותה קשות. לפעמים, היו משפחות שהתלבטו האם להקים 

את הסליק בחצרם או בביתם.

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 "הטור" - רבי יעקב בעל הטורים
ר' יעקב בן אשר, המכונה "בעל הטורים", חי בספרד 
במאה ה-13-14. אביו היה רבנו אשר, הרא"ש, 
מגדולי הפוסקים הראשונים, וממנו למד תורה. 
חיבורו העיקרי הוא "ארבעה טורים" - ספר הלכתי 
הערוך לפי נושאים, מביא את סוגיות הגמרא ודעות 
הפוסקים שלפניו, ומכריע את ההלכה. כל אחד 
מארבעת הטורים עוסק בתחום הלכתי אחר: אורח 
חיים - בענייני היומיום; אבן העזר - בענייני נישואין 
ומשפחה; חושן משפט - בנושאים משפטיים; ויורה 
דעה - בענייני איסור והיתר. על בסיס ארבעת 
הטורים נכתב מאוחר יותר ה"שולחן ערוך", שהפך 
לחיבור ההלכתי המרכזי בעם ישראל. חיבור נוסף 
של ר' יעקב הוא פירוש "בעל הטורים" על התורה. 
בסוף ימיו עזב את טולדו, ומקום קבורתו לא ידוע.

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 'עדת ישראל' , רעננה

בס"ד

חברותא

הקרבות על העיר צפת במלחמת 
העצמאות

במהלך מלחמת העצמאות מנה היישוב היהודי 
בצפת כ-1,500 נפשות, והאוכלוסייה הערבית, כולל 
הכפרים הסמוכים, מנתה כ-20,000 נפש. הערבים 
גם שלטו במצודת צפת, שחלשה על האזור. 
הקרב על צפת נמשך קרוב לארבעה שבועות, 
שבמהלכם הסתערו הערבים על הרובע היהודי, 
אולם המגנים הצליחו להדוף אותם שוב ושוב. גדוד 
של הפלמ"ח הגיע לעזור לתושבי המקום. בהמשך 
הלחימה הצליחו היהודים לפוצץ את מצודת צפת, 
ופתחו במתקפת נגד. לאחר קרבות קשים נמלטו 

הערבים מן העיר, וצפת נכבשה בידי היהודים.

מצד אחד:
יעשו את זה.לצורך החבאת הנשק – הם ברירה ואם צריך להכין סליק עם כל הסכנה שבדבר, אין כולם נלחמים ומסתכנים. לכן מצב מלחמה, ובמצב שכזה חלק מבני המשפחה טענו שזה 

 | מן ההסטוריה

)Wikipedia( 1948 ,לוחמים ואנשי הרובע היהודי בצפת
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3930

רבי יהודה 
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7 דקות



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1  . צפת.
2 .

רבי יוסף קארו.
3 .

אלה שלושת הפוסקים הראשונים שלפיהם  פסק ב"שולחן ערוך".
4 .

המסלול שעבר רבי יוסף קארו מספרד לארץ 
ישראל.

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 )מומלץ לעיין בתלמוד, מסכת מכות, דף כ"ד(: 

באיזו עיר יושב האיש שבציור?

מי כתב את הספרים שעל אדן החלון?

מה מיוחד בשלושת הספרים שבמדף הגבוה?

מה מסמל המסלול שעל המפה? 

מכונה "מרן", "המחבר" ו"הבית יוסף".. 1

נולד בספרד, גורש בגירוש ספרד, עבר משם לטורקיה, ולבסוף עלה . 2
לארץ וגר בצפת.

החיבור ההלכתי שכתב, "שולחן ערוך", התקבל על כל עם ישראל.. 3

בנוסף כתב פירוש על הרמב"ם בשם "כסף משנה", וספר שאלות . 4
ותשובות בשם "אבקת רוכל".
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רבי יוסף קארו
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בס"ד

מתי אישה מקבלת את כסף   .1
הכתובה?

2. למי נותנים מעשר ראשון?
3. על אלו חטאים מביאים אשם תלוי?

סדר מועד | ַמסֶּכֶת יְבָמֹות, דף פ״ו - פ״ט

???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 

 talmudhagrala@medison.co.il אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

חידת פירמידה

דבר תורה
עם סיום ימי נזירותו, מביא הנזיר קורבן חטאת לבית 
המקדש. דבר זה תמוה מאוד שכן קורבן חטאת מגיע 
בדרך כלל על חטא, ואילו הנזירות היא מעשה שעשה 
האדם דווקא כדי להתעלות ולהתקרב לקב"ה, ומה לו 

ולחטאת?

על כך משיב רבי יצחק בגמרא ואומר: "לא דיך במה 
שאסרה לך התורה, אלא שאתה אוסר עליך דברים 
אחרים?", ופירושו הוא - שהנזיר מביא קורבן על 
כך שהוסיף להחמיר על עצמו מעבר למה שהתורה 
קבעה. מכלל זה למדו חכמים שקדושה אינה מחייבת 
סיגופים ופרישות. בשונה מדתות ואמונות אחרות בהם 
הקדושים הם פרושים ונבדלים מהחברה ומהחיים, 
הרי שתורתנו תורת חיים היא - תורה המלאה במצוות 
וערכים השייכים לכל צדדי ומישורי החיים וההולך 
בדרכה זוכה לחיות חיי קדושה בתוך מציאות העולם.

ּ פֵּירֹות צִָריךְ לְהַפְִריׁש ּתְרוָּמה? ַּף פ"ט: ֵמאֵילּו ד

ֵּס פֵּירוֹת טוֹבִים  ּ לְהַפְִריׁש ּתְרוָּמה לַכּוֹהֵן. בְֶּדֶרךְ כְּלָל יֵׁש בַּפְַּרד הַּתוָֹרה ְמצַוָּה אוָֹתנו
ָּוִד סִיֵּם לִבְצוֹר אֶת הָעֲנָבִים וְהוּא ׂשֵָמחַ בְּיוֵֹתר. כְִּמעַט כָּל  וּפֵירוֹת פָּחוֹת טוֹבִים. ד
ָּוִד אוֵֹמר לְעַצְמוֹ:  הָעֲנָבִים מוּצְלָחִים וְּטעִיִמים וְַרק ְמעַט עֲנָבִים אֵינָם טוֹבִים כָּל כָּךְ. ד
אוּלַי אֶּתֵן לַכּוֹהֵן כְִּתרוָּמה אֶת הָעֲנָבִים הַפָּחוֹת-טוֹבִים... אֲבָל הַּתוָֹרה אוֶֹמֶרת, ׁשֶאִם 

רֹוצִים לְהַפְִריׁש ּתְרוָּמה עֲבוּר פֵּירֹות טוֹבִים, יֵׁש לֵָתת ּתְרוָּמה פֵּירֹות טוֹבִים.

ָכַח, וְהִפְִריׁש ִמן הָעֲנָבִים הַפָּחוֹת-טוֹבִים  ּשׁ ָּוִד לֹא הְִתגַּבֵּר עַל עַצְמוֹ, אוֹ ׁשֶ אִם ד
עֲבוּר הָעֲנָבִים הַטּוֹבִים - הַּתְרוָּמה חָלָה, וְאֵין צִָריךְ לְהַפְִריׁש ּתְרוָּמה פַּעַם נוֹסֶפֶת, 

אֲבָל הוּא הִפְסִיד ִמצְוָה.

)תשובות: עש, רשע, מעשר,  מרעיש, שעריים(

ם ּתָלוּי ַּף פ"ח: קֹוְרבַּן אָׁשָ ד

ַּאי עָבַר עַל אִיסּוּר ֵמבִיא קוְֹרבַּן  ִמי ׁשֶבְּוַד
יֵּׁש לוֹ סָפֵק אִם הוּא  חַּטָאת.  אוּלָם ִמי ׁשֶ

עָבַר עֲבֵָרה ֵמבִיא קוְֹרבַּן "אָׁשָם ּתָלוּי".

ם ּתָלוּי"?  ַמדּוּעַ קוְֹרבָּן זֶה ְמכוּנֶּה "אָׁשָ
ּתְִתבֵָּרר  ׁשֶ עַד  ַרק  טוֹב  הוּא  ׁשֶ ִמפְּנֵי 
ּ ַמה בֶּאֱֶמת ָקָרה,  יְֵּדעו הַּמְצִיאוּת וְעַד ׁשֶ

ּ אֶת הַקוְֹרבָּן הַּמְַתאִים. וְאָז יְַקִריבו

לִָמים ו"אֵמוִּרים" ַּף פ"ז: קֹוְרבַּן ׁשְ ד

לִָמים. נָם סוּגִים ׁשוֹנִים ׁשֶל קוְֹרבָּנוֹת. אֶחָד הַקּוְֹרבָּנוֹת הוּא קֹוְרבַּן ׁשְ יֶׁשְ

ּמְַקִריבִים  ְלִָמים, ְמחַלְִּקים אֶת הַקּוְֹרבָּן. יֵׁש חֲלִָקים ׁשֶ אַחֲֵרי ׁשְחִיטַת קוְֹרבַּן הַּשׁ
ׁש וְיֵׁש חֲלִָקים  ָּ ּמְבִיאִים לֶאֱכוֹל לַכּוֹהֲנִים ׁשֶבְּבֵית הַּמְִקד עַל הַּמִזְבֵּחַ, יֵׁש חֲלִָקים ׁשֶ

ּמְבִיאִים לְבַעַל הַקּוְֹרבָּן לֶאֱכוֹל. ׁשֶ

ּמְַקִריבִים עַל הַּמִזְבֵּחַ ְמכוּנִּים "אֵמוִּרים", ִמלְּׁשוֹן אֲִמיָרה. ַמדּוּעַ? הַָרְמבַּ"ם  הַחֲלִָקים ׁשֶ
נָיוֹת ַמסְבִּיר, כִּי חֲלִָקים אֵלֶּה אַָמר הַקָּבָּ"ה לִׂשְרוֹף עַל הַּמִזְבֵּחַ. בְּפֵירוּׁש הַּמִׁשְ

ל הַקֹּוְרבָּן. ֹוק ׁשֶ הַכֹּוֲהנִים ְמַקבְּלִים, הֵם הֶחָזֶה וְהַּשׁ הֲַחלִָקים ׁשֶ

לֹא ַרק הַכּוֹהֲנִים אוֹכְלִים ֵמחֲלִָקים אֵלֶּה, אֶלָּא גַם בְּנֵיהֶם וּבְנוֵֹתיהֶם ׁשֶל הַכּוֹהֲנִים, 
ּ עַבְֵדיהֶם, אוֹכְלִים ֵמהֶם, אֲבָל, אִם בַּת ׁשֶל כּוֹהֵן הְִתחַּתְנָה עִם יִׂשְָראֵל, כְּבָר  וַאֲפִילּו

אֵינָהּ יְכוֹלָה לֶאֱכוֹל ִמן הַקּוְֹרבָּנוֹת, ִמפְּנֵי ׁשֶהִיא נֱֶחׁשֶבֶת יִׂשְְראֵלִית.

ר ִראׁשֹון ַּף פ"ו: ַמעֲׂשֵ ד

רֹות. נָּה ּתְרוּמֹות וַּמעְׂשְ ֶדה צִָריךְ לְהַפְִריׁש ִמּמֶ בַּעַל ׂשָ

ים ּתְרוָּמה, צִָריךְ לֵָתת  ּמַפְִריׁשִ ר ִראׁשֹון". אֲַחֵרי ׁשֶ רֹות הוּא "ַמעֲׂשֵ אַחַד הַּמַעְׂשְ
ר ִראׁשֹון. ּ ַמעֲׂשֵ ֶדה. זֶהו גְָּדלָה בַּּשָׂ ר ֵמהַּתְבוּאָה ׁשֶ לַלֵּוִי ַמעֲׂשֵ

ּ לְבָבֶל, עָלָה עֶזְָרא  ָּׁש הִָראׁשוֹן נֱֶחַרב, וְהַיְּהוִּדים גָּלו נִים אַחֲֵרי ׁשֶבֵּית הַּמְִקד ׁשִבְעִים ׁשָ
הַסּוֹפֵר לְאֶֶרץ יִׂשְָראֵל עִם חֵלֶק ִמן הַיְּהוִּדים. עֶזְָרא הַסּוֹפֵר ִקיבֵּל ְרׁשוּת ִמּמֶלֶךְ 
ׁש וּלְהְַתחִיל  ָּ בָּבֶל לַעֲלוֹת לְאֶֶרץ יִׂשְָראֵל, וְהוּא ָרצָה ְמאֹוד לִבְנוֹת אֶת בֵּית הַּמְִקד

ָּׁש. לַעֲבֹוד בּוֹ אֶת עֲבֹוַדת בֵּית הַּמְִקד

ּ ְמׁשוְֹרִרים  ָּׁש, בֵּין הַיֶֶּתר, הֵם הָיו ּ ְממוּנִּים עַל ּתַפְִקיִדים ַרבִּים בְּבֵית הַּמְִקד ִּים הָיו הַלְּוִי
 ּ יַּעֲלו ְעִָרים. לָכֵן עֶזְָרא ָרצָה ׁשֶ ּ אַחֲָראִים עַל הַּשׁ בְּעֵת הְַקָרבַת הַקּוְֹרבָּנוֹת וְגַם הָיו

ָּׁש. ִּים הַיְכוֹלִים לַעֲבֹוד בְּבֵית הַּמְִקד עִּמוֹ לְוִי

1. חרק שמזיק לבגדים.
2. נבל.

3. מתנה שנותנים ללוויים.
4. מפריע לשקט.

5. שכונה ברחובות.


