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פרשת האזינו | ז' -י"ג בתשרי ( 16-22לספטמבר)

חֹורם
יֹוסי ַה ָ
ַּדף ל"זַ :ר ִּבי ֵ
חֹורם".
יֹוסי ַה ָ
ַה ַּת ְלמּוד ֵמ ִביא ֲה ָל ָכה ְּב ֵׁשם ַ"ר ִּבי ֵ
ּמּוז ָּכר ִּב ְבכֹורֹות
ׁשּוּקע"ְּ ,כ ִפי ֶׁש ְ
"חֹוטמֹו ְמ ָ
ְ
חֹורם"? ַר ִׁש"י ַמ ְס ִּביר:
יֹוסי ַה ָ
ַמהּו ַ"ר ִּבי ֵ
קּוע.
חֹוטם ָׁש ַ
"חרּום" הּוא ֶ
סּולים ְל ָק ְר ָּבןֶׁ ,ש ָ
מּומים ֶׁשל ַּב ֲע ֵלי ַח ִּיים ַה ְּפ ִ
ְל ַג ֵּבי ִ
יֹוסי הּוא ֶׁש ָא ַמר ֶאת ַה ֲה ָל ָכה ְּב ַמ ֶּס ֶכת ְּבכֹורֹות
"ׁש ֵא ִרית ַי ֲעקֹב" ַמ ְס ִּביר ֶׁש ַר ִּבי ֵ
ֵס ֶפר ְ
"חרּום" ְּב ַב ֲע ֵלי ַח ִּייםְ ,ו ָל ֵכן ִּכיּנּו אֹותֹוֵ ,אפֹואַ ,על ֵׁשם ַה ֲה ָל ָכה ֶׁש ָא ַמר.
ְל ַג ֵּבי מּום ָ

"ה ְּתכֵ לֶ ת"
ַּדף ל"חֶּ :פ ֶרק ַ
"ה ְּת ֵכ ֶלת"ִ ,מ ְּפנֵ י
יעי ֶׁשל ַמ ֶּס ֶכת ְמנָ חֹותַ ,ה ָקרּוי ַ
ְּב ַדף ֶזה ַמ ְת ִחיל ַה ֶּפ ֶרק ָה ְר ִב ִ
יציתֲ .ה ָל ָכה ְמ ַענְ ֶינֶ ת
עֹוס ֶקת ִּב ְפ ִתיל ַה ְּתכֵ לֶ ת ֶׁשל ַה ִּצ ִ
ֶ
ֶׁש ַה ִּמ ְׁשנָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ּבֹו
תּובה ְּב ַדף ֶזה ְל ִענְ ַין ְּת ֵכ ֶלתּ" :גַ ְר ֻּד ֵּמי ְתכֵ לֶ ת ְוגַ ְר ֻּד ֵּמי ֵאזֹוב ּ -כְ ֵׁש ִרים".
ְמאֹוד ְּכ ָ
אֹורְך ָה ָראּוי ְו ַא ַחר ָּכְך
יצית ָהיּו ָּב ֶ
חּוטי ַה ִּצ ִ
לֹומרִ :אם ֵ
"ּג ְר ֻּד ֵמי"? ִׁש ַיר ִיםְּ .כ ַ
ַמ ֵהם ַ
אֹותם
עֹוׂשים ָ
ִ
אֹורְך ָק ָצרֶׁ ,ש ִאם ָהיּו
ֵהם ִה ְת ַק ְּצרּו ֵ -הם ְּכ ֵׁש ִריםֲ ,א ִפיּלּו ֶׁש ֵהם ְּב ֶ
סּולים.
אֹורְך ָּכ ֶזה ֵהם ָהיּו ְּפ ִ
ַּב ַה ְת ָח ָלה ְּב ֶ

"ּבגֶ ד ֶצ ֶמר"
ַּדף ל"טֶ :
ְּב ֵס ֶפר ַו ִּי ְק ָרא ָּכתּוב"ְ :ו ַה ֶּבגֶ ד ּכִ י ִי ְה ֶיה בֹו נֶ גַ ע ָצ ָר ַעת ְּב ֶבגֶ ד ֶצ ֶמר אֹו ְּב ֶבגֶ ד ִּפ ְׁש ִּתים".
ַה ָּפסּוק ְמ ַל ֵּמד ַעל נִ ְג ֵעי ְּב ָג ִדיםֶׁ ,ש ִאם ֵיׁש נֶ ַגע ָצ ַר ַעת ְּב ֶב ֶגד ֶצ ֶמר אֹו ְּב ֶב ֶגד ִּפ ְׁש ָּתן,
ֲה ֵרי הּוא ָט ֵמא.
"ּבגֶ ד ֶצ ֶמר"
אֹומ ֶרת ֶ
ּתֹורה ֶ
ָּשׁ ֲאלּו ְּב ֵבית ִמ ְד ָרׁשֹו ֶׁשל ַר ִּבי ִי ְׁש ָמ ֵעאלַ :ה ִאם ְּכ ֶׁש ַה ָ
יע נֶ ַגע ָצ ַר ַעת ְּב ֶב ֶגד ָעׂשּוי
הֹופ ַ
ַּכּוָנָ ָתּה ְל ֶב ֶגד ָעׂשּוי ִמ ֶּצ ֶמר ְּכ ָב ִׂשיםָ .מה ַה ִּדין ִאם ִ
סּוגים? ַה ִאם ַּגם הּוא ָט ֵמא?
ִמ ֶּצ ֶמר ְּג ַמ ִּליםַ ,א ְרנָ ִבים ְועֹוד ִ
יּוּת ֶרת ַּב ָּפסּוק
יּלה ְמ ֶ
ֵה ִׁשיבּו ְּב ֵבית ִמ ְד ָרׁשֹו ֶׁשל ַר ִּבי ִי ְׁש ָמ ֵעאלֵּ :כןִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ִּמ ָ
"ּב ֶב ֶגד ֶצ ֶמר
יעה ַּב ָּפסּוקְ :
ּמֹופ ָ
יּלה "אֹו"ֶׁ ,ש ִ
סּוגי ַה ֶּצ ֶמר ְט ֵמ ִאיםַ ,ה ִּמ ָ
ְמ ַל ֶּמ ֶדת ֶׁש ָּכל ֵ
ּוב ֶב ֶגד ִּפ ְׁש ִּתים".
"ּב ֶב ֶגד ֶצ ֶמר ְ
יּוּת ֶרתִּ ,כי ֶא ְפ ָׁשר ָה ָיה ִל ְכּתֹוב ְ
אֹו ְּב ֶב ֶגד ִּפ ְׁש ִּתים"ְ ,מ ֶ

"ׁש ַע ְטנֵ ז"
ַּדף מ'ַ :
ּומ ִּפ ְׁש ָּתן.
"ׁש ַע ְטנֵ ז"ְּ ,ד ַה ְינּו ֶּבגֶ ד ֶׁש ָעׂשּוי ִמ ֶּצ ֶמר ִ
דּועה ֶׁש ָאסּור ִל ְלּבֹוׁש ַ
ֲה ָל ָכה ְי ָ
יצית .חּוט
חּוטי ַה ִּצ ִ
"ּת ֵכ ֶלת" ְּב ֵ
ּתֹורה ָל ִׂשים חּוט ְ
יֹוד ִעיםֶׁ ,ש ִּמ ְצ ָוה ִמן ַה ָ
ָאנּו ַּגם ְ
יצית
מּוּתר ִל ְקׁשֹור חּוט ִצ ִ
ָ
בּוע ְּב ֶצ ַבע ְּת ֵכ ֶלתֵ .איְך
"ּת ֵכ ֶלת" הּוא חּוט ֶצ ֶמר ָצ ַ
ַה ְ
יֹוצ ִרים ַׁש ַע ְטנֵ ז!
ִמ ֶּצ ֶמר ַעל ֶּב ֶגד ִּפ ְׁש ָּתן? ֲה ֵרי ְּב ָכְך ְ
ּוב ָכל
מּוּתר ִל ְלּבֹוׁש ַׁש ַע ְטנֵ זְ ,
יציתָ ,
ּתֹורה ְמ ַל ֶּמ ֶדתִּ ,כי ְּכ ֵדי ְל ַק ֵּים ֶאת ִמ ְצ ַות ַה ִּצ ִ
ַה ָ
ּדּוע? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ְּז ַמן
יצית ֶׁש ָעׂשּוי ִמ ִּפ ְׁש ָּתןַ .מ ַ
נֹוה ִגים ֶׁשֹּלא ִל ְלּבֹוׁש ֶּב ֶגד ִצ ִ
זֹאת ָאנּו ֲ
יצית ָעׂשּוי ִמ ִּפ ְׁש ָּתן ֶׁש ֵּיׁש לֹו
יכְךֶּ ,ב ֶגד ִצ ִ
יצית הּוא ַּבּיֹום ְוֹלא ַּב ַּל ְי ָלהְ .ל ִפ ָ
ִמ ְצ ַות ַה ִּצ ִ
ּוב ַּל ְי ָלה ֵאין ְמ ַק ְּי ִמים
יצית ִמ ֶּצ ֶמרָ ,אסּור ִל ְלּבֹוׁש ַּב ַּל ְי ָלהִּ ,כי הּוא ַׁש ַע ְטנֵ זַ ,
חּוטי ִצ ִ
ֵ
יצית ִמ ִּפ ְׁש ָּתן ִעם
ֶאת ַה ִּמ ְצ ָוהֵ .יׁש ַל ֲחׁשֹוׁשֵ ,אפֹואֶׁ ,ש ִּמי ֶׁש ִּי ְל ַּבׁש ַּבּיֹום ֶּב ֶגד ִצ ִ
חּוטי ֶצ ֶמרַ ,י ְמ ִׁשיְך ִל ְלּבֹוׁש אֹותֹו ַּגם ַּב ַּל ְי ָלה ְו ַי ֲעבֹור ַעל ִאיּסּור ַׁש ַע ְטנֵ ז.
ֵ
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"תניא היה רבי מאיר אומר :מה נשתנה תכלת
מכל מיני צבעונין? מפני שהתכלת דומה לים ,וים
דומה לרקיע ,ורקיע לכסא הכבוד שנאמר" :וְ ַת ַחת
ַרגְ לָ יו ּכְ ַמ ֲע ֵׂשה לִ ְבנַ ת ַה ַּס ִּפיר ּוכְ ֶע ֶצם ַה ָּׁש ַמיִם לָ ט ַֹהר",
וכתיבּ" :כְ ַמ ְר ֵאה ֶא ֶבן ַס ִּפיר ְּדמּות ּכִ ֵּסא"
חזית  -ראית
טפי  -יותר

סומק  -אדום
צפרא – בוקר

הסבר :רבי מאיר מסביר שמצוות ציצית היא
דווקא בפתיל תכלת ,משום שצבע התכלת יזכיר
לאדם את השמיים ואת כיסא הכבוד ,וכך כאשר
יראה אותו תהיה בו יראת שמים ולא יחטא.

גמר
חתימה
טובה

בס"ד

א

חברות

 7דקות

 3דקות

דבר תורה

מתפלפלים

אחד הכינויים שבו מכונה עם ישראל בשירת האזינו
"ּכי ִמּגֶ ֶפן ְסדֹם ַּג ְפנָ ם" .מה מיוחד בגפן
הוא "גפן" ִ -
שנבחרה דווקא היא כמשל וכינוי לעם ישראל?

לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:
ליד הבית של משפחת לוי מסתובב ומיילל כל הזמן
חתול ומבקש שיתנו לו אוכל .הדבר הזה גרם למחלוקת
וויכוח בין השכנים האם לתת לו כל הזמן אוכל ולטפח
אותו או לא?

הגמרא מסבירה שבגפן יש מספר מרכיבים אשר רק
בשילוב ובשיתוף של כולם יחד :היא יכולה לצמוח,
לגדול ולתת פרי.

ברג מצד שני:
ע שניתן

צד אחד:

מ ל הוא חיה
החתו ש גם ענין
וי
נחמדה ,בעלי חיים,
ער
של צ אוד אנושי
מ
וזה לתת אוכל
ורגיש
ולדאוג לו
חתול
ל ככל הניתן.

הגפן מורכבת מארבעה דברים :הזמורות הן ענפים
שגדלים ומתפשטים ,מהם יוצאים האשכולות  -שהם
למעשה הענבים  -פירות הגפן .בנוסף ,ישנם עלים
רחבים דמויי כף יד וקנוקנות שהם ענפים המשמשים
לטיפוסה של הגפן ולהתפשטותה.
ייחודה של הגפן הוא בכך שחיסרון של אחד מארבעת
מרכיביה ימנע את צמיחתה וגדילתה .אכן ענבי הגפן
הם החלק המובחר שבה ,אך ללא הזמורות ,העלים
והקנוקנות גם הענבים לא יהיו .באותו האופן בנוי
ומורכב עם ישראל :יש אנשים רבים ומגוונים בעלי
דעות שונות ,אך דווקא מהחיבור והשילוב של כולם
יחד יגיעו ויצמחו הפירות המתוקים.

לחתול
הזה אוכל
חתולים יבואו עד
רבי
ירעישו ם אחרים,
ל
כ
ושכני וי לכו,
םר
בזה מ בים רואים
טרד ולא
מעונ
יינים בכך.

ו...מה
דעתכם?

 4דקות

| מי אני?

מי
אני

א .אני נביא ,תשבי ,וגלעדי.

?

ב .התווכחתי עם נביאי הבעל בהר הכרמל.
ג .הנביא אלישע היה תלמידי וממשיך דרכי.
ד .עליתי בסערה השמימה.
ה .אני מגיע לכל ברית מילה ולכל בית בליל הסדר.

שימו לב
לפיתרון החידה
מהשבוע שעבר

אליהו הנביא
לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

0

-3760
בריאת
העולם

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

2448

אפרים
ומנשה

2448

2883

 -1311מתן תורה בצלאל
יציאת
מצרים

דוד
המלך

שלמה
המלך

2934

3340

חנוכת
ביהמ“ק
ה1-

-586

חורבן ביהמ“ק
ה 1-וגלות בבל

3408

-352

הקמת
ביהמ“ק ה2-

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

 7דקות

התבוננו היטב בציור וענו על
השאלות הבאות:
 1מי האנשים ליד המזבח
הגדול?
 2למה יש להם חניתות?
 3מי האיש שמתפלל?
 4למה יש תעלת מים
מסביב למזבח?
 5מה מוכיחה האש שירדה
מהשמיים?
בזמן הפולחן.
נביאי הבעל.
את עצמם
1 .1
ט
רו
ש
ל
גו
הם נה
 2 .2אליהו הנביא.
הנס שהאש
3 .3
ראות את גודל
לה
4 .4כדי וף גם אותם.
תשר וא האלוקים.
5 .5שה' ה

 4דקות

| מן ההסטוריה
מתולדותיו
הרב יעקב הלוי ספיר (תקפ"ב-תרמ"ה)1822-1885 ,
 3דקות

| מי אני?
א .לאבי קראו ָש ָׁפט.
ב .שפטתי והנהגתי את ישראל 66
שנים.
ג .ביקשתי מאליהו הנביא לפני
ּרּוחָך
ּי-שׁנַ ִים ְב ֲ
יהי נָ א ִפ ְ
"ו ִ
מותוִ :
ֵאלָ י".
ד .ריפאתי את נעמן מצרעתו
והחייתי את בן האישה השונמית.
ש ָפט
שע ֶבּן ָ ׁ
ֱא ִלי ָ ׁ

היה תלמיד חכם ששימש כשד"ר .הוא נולד באשמאני שבאימפריה
הרוסית ,עלה לארץ עם משפחתו כילד והתיישב בצפת .בעקבות רעידת
האדמה בצפת בשנת תקצ"ז ( )1837עבר לירושלים ,למד בישיבות שם
ועסק בהוראה .בשנת תרי"ט ( )1859נשלח כשד"ר להודו ואוסטרליה,
במטרה לגייס כספים לבניית בית כנסת "החורבה".
בדרך לשם נשדד ממנו כספו ,והוא נאלץ לרדת
לתימן ופגש את הקהילה היהודית שם .כשחזר
מאוסטרליה אסף חומר על יהדות תימן ופרסם
אותו בספרו "אבן ספיר" .גם בירושלים המשיך
לשמור על קשר איתם באמצעות איגרות .בהמשך
יצא למסעות נוספים באירופה וצפון אפריקה,
וגילה את הגניזה העתיקה בקהיר .הוא נפטר
בשנת תרמ"ה ( ,)1885לאחר שזכה לראות את
עליית "אעלה בתמר" של יהודי תימן שלוש
שנים קודם.
הרב יעקב ספיר)Wikipedia, Mort( 1859 ,
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בס"ד

חידה

סדר קודשיםַ ,מ ֶּס כֶ ת ְמ נָ חֹות ,דפים מ"א-מ"ג

 .1פגשתי מלאך

יצית
ַּדף מ"אִ :מ ְצוַ ת ִצ ִ
 .2תיקנתי לברך מאה ברכות ביום

לֹומרֹ :לא
יציתְּ ,כ ַ
ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ַרב ְק ִטינָ א ֶׁשֹּלא ָל ַבׁש ֶּב ֶגד ֶׁש ַח ָּיב ְּב ִצ ִ
ָה ָיה ָע ָליו ֶּב ֶגד ַּב ַעל ַא ְר ַּבע ְּכנָ פֹות .הּוא ֹלא ָע ַבר ֲע ֵב ָרהִ ,מ ְּפנֵ י
יצית,
ּתֹורה ֵאינָ ּה ְמ ַח ֶּי ֶבת ִל ְלּבֹוׁש ֶּב ֶגד ַּב ַעל ַא ְר ַּבע ְּכנָ פֹות ִעם ִצ ִ
ֶׁש ַה ָ
ּלֹובׁש ֶּב ֶגד ַּב ַעל ַא ְר ַּבע ְּכנָ פֹות ִ -י ְקׁשֹור
אֹומ ֶרת ֶׁש ִּמי ֶׁש ֵ
ֶא ָּלא ִהיא ֶ
פֹותיו.
יצית ְּב ַא ְר ַּבע ַּכנְ ָ
ִצ ִ

 .3כתבתי ספר על יהדות תימן
 .4אמרתי הלכה על מום שנקרא "חרום"

לֹובׁש ְּב ָג ִדים
ַּפ ַעם ַא ַחת ָּפ ַגׁש ַמ ְל ָאְך ְּב ַרב ְק ִטינָ א ְו ָא ַמר לֹוַ :א ָּתה ֵ
יצית?
יצית ַ -מה ִּי ְה ֶיה ַעל ִמ ְצ ַות ִצ ִ
ֶׁש ֵאינָ ם ַח ָּי ִבים ְּב ִצ ִ
ָא ַמר לֹו ַרב ְק ִטינָ אַ :ה ִאם נֶ ֱענָ ִׁשים ַעל ָּד ָבר ָּכ ֶזה? ַה ִאם ַח ָּי ִבים
יצית?
ִל ְלּבֹוׁש ֶּב ֶגד ֶׁש ֵּיׁש ּבֹו ִצ ִ

!

יציתַ ,אְך ִּב ְז ַמן
חֹובה ִל ְלּבֹוׁש ֶּב ֶגד ִצ ִ
ָא ַמר לֹו ַה ַּמ ְל ָאְךָ :א ְמנָ ם ֵאין ָ
יׁשים ֲאנָ ִׁשים ַּגם ַעל ָּכְך ֶׁש ָהיּו
עֹולם ַמ ֲענִ ִ
ׁשֹול ֶטת ָּב ָ
ֶ
ֶׁש ִּמ ַיּדת ַה ִּדין
אֹותן.
כֹולים ְל ַק ֵּים ִמ ְצוֹות ְוֹלא ִק ְּימּו ָ
ְי ִ

יש לי מושג | בניין אב

"בניין אב" היא אחת מהמידות שהתורה נדרשת
בהן .כאשר לומדים דין כלשהו במקרה מסוים ,ניתן
להסיק מכך שדין זה שייך גם במקרים דומים אחרים.
אותו מקרה הוא כביכול "האב" ממנו לומדים פרטים
לגבי דינים אחרים.

שאלות השבוע ???
א.
ב.
ג.
ד.

ַּדף מ"בִ :מ ִּמי ֶא ְפ ָׁשר לִ ְקנֹות ְּת ִפיּלִ ין?
מּומ ֶחה
ְ
ַעל ִּפי ַה ַּת ְלמּוד ֵּיׁש ִל ְקנֹות ָּפ ָר ִׁשּיֹות ְּת ִפיּלִ ין ַרק ֵא ֶצל
בֹודתֹו נֶ ֱא ָמנָ הִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ָּצ ִריְך ְל ַע ֵּבד ֶאת
עֹוׂשה ֶאת ֲע ָ
דּוע ֶׁש ֶ
ֶׁש ָּי ַ
יּלין.
ַה ְּק ַלף ְל ֵׁשם ְקדּו ַּשׁת ְּת ִפ ִ
סֹופר ַה ְּס ָת"ם הּוא
ֵ
יּלין ֶׁש ָא ֵכן
ָל ֵכן ָצ ִריְך ְל ָב ֵרר ִל ְפנֵ י ְקנִ ַּית ַה ְּת ִפ ִ
מּומ ֶחה ִו ֵירא ָׁש ַמ ִים.
ְ

כמה ברכות חייב אדם לברך בכל יום?
"ּבגֶ ד ֶצ ֶמר"  -לאיזה
אֹומ ֶרת ֶ
ּתֹורה ֶ
ּכְ ֶׁש ַה ָ
סוג של צמר היא מתכוונת?
מה זה "שעטנז"?
כמה ּכְ נָ פֹות צריכות להיות בבגד כדי
שיתחייב בציצית?

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 הצהרים.talmudisraeli@medison.co.il :
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק
של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

ַּדף מ"גֵ :מ ָאה ְּב ָרכֹות ְּבכָ ל יֹום
אֹומר ְּב ַדף ֶזהְ ,ו ָכְך ַּגם נִ ְפ ַסק ַל ֲה ָל ָכהֶׁ ,ש ָּכל ָא ָדם ַח ָּיב
ַר ִּבי ֵמ ִאיר ֵ
וה ְמ ָב ֵרְך ֵמ ָאה ְּב ָרכֹות ְּבכָ ל
ְל ָב ֵרְך ֵמ ָאה ְּב ָרכֹות ְל ָפחֹות ְּב ָכל יֹוםַ ,
יּקן ְל ָב ֵרְך ֵמ ָאה
זֹוכה ְל ִי ְר ַאת ָׁש ַמ ִיםָּ .ד ִוד ַה ֶּמ ֶלְך הּוא ֶזה ֶׁש ִּת ֵ
יֹום ֶ
ְּב ָרכֹות ְּב ָכל יֹום.
חֹוז ִרים
ּדּוע ַּד ְו ָקא ֵמ ָאה ְּב ָרכֹות? ִּכי ְּב ָכל ְּב ָר ָכה ָאנּו ְמ ַׁשּנְ נִ ים ְו ְ
ּומ ַ
ַ
עֹולםְ ,ו ָכְך ַּגם ָאנּו ִמ ְת ַר ְּג ִלים
ּומ ְז ִּכ ִירים ְל ַע ְצ ֵמנּו ֶׁשה' הּוא ֶמ ֶלְך ָה ָ
ַ
ּול ָה ִבין ֶׁש ַהּכֹל ִמ ֶּמּנּו ִי ְת ָּב ֵרְךָ .ל ֵכן ְמ ָב ְר ִכים ֵמ ָאה
ְלהֹודֹות ַל ָּק ָּב"ה ְ
יטב.
זֹוכר אֹותֹו ֵה ֵ
ר-מה ֵמ ָאה ְּפ ָע ִמים ֵ
ְּב ָרכֹותִּ ,כי ַה ְמ ַׁשּנֵ ן ְּד ַב ָ

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