בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | מסכת מנחות נ"א -נ"ז | שבת פר' בראשית
כ"א -כ"ז בתשרי ( 30לספטמבר 6 -לאוקטובר)

ַּדף נ"אַ :ה ָּק ְר ָּבן ֶׁשל ּגֵ ר ַה ֶּצ ֶדק ֶׁשּנִ ְפ ַטר
כֹולים ִל ְקנֹות ְּד ָב ִרים ׁשֹונִ ים
רּומת ַה ִּל ְׁש ָּכה ֶׁש ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיּו ְי ִ
ִמ ַּכ ְס ֵּפי ְּת ַ
יבים ְּב ֵבית
עֹולה ֶׁשל נִ ְפ ָטר ַמ ְק ִר ִ
ָ
בֹודת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ .ל ָמ ָׁשלָ ,ק ְר ַּבן
ְל ָצ ְר ֵכי ֲע ַ
ּיֹור ִׁשים ֶׁשּלֹו.
יכים ְל ָה ִביא ִעם ַה ָּק ְר ָּבן ,קֹונִ ים ַה ְ
ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ ,ו ֶאת ַהּנְ ָס ִכים ֶׁש ְּצ ִר ִ
יֹור ִׁשיםְּ ,ב ִמ ְק ֶרה
ואין לו ְ
דּוּבר ְּב ֵגר ֶצ ֶדק ֶׁשּנִ ְפ ַטר ְּב ִלי ְי ָל ִדים ֵ
אּולם ְּב ִמ ְק ֶרה ֶׁש ְּמ ָ
ָ
רּומת ַה ִּל ְׁש ָּכה ֶׁש ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ָּכ ֶזה ַה ֲה ָל ָכה ִהיא ֶׁשּקֹונִ ים ֶאת ַהּנְ ָס ִכים ִמ ַּכ ְס ֵּפי ְּת ַ

מן התלמוד
סדר קדשים
מסכת ְמנָ חֹות ,דף נ"ג

"יבוא ידיד  -זה שלמה המלך ,דכתיב וישלח ביד
נתן הנביא ויקרא שמו ידידיה בעבור ה' .בן ידיד -
זה אברהם ,דכתיב מה לידידי בביתי".
אפיקתיה – הוצאת אותו
בר אוריין – תלמיד חכם

הסבר :התלמוד מביא את הדרשה "יבוא ידיד בן
ידיד ויבנה ידיד לידיד בחלקו של ידיד" ,ומסבירה
שמדובר בשלמה המלך שיבנה את בית המקדש
בנחלתו של שבט בנימין.

ח ג ש מ ח!
דּוּמה
ַּדף נ"בֵ :א ֶפר ָּפ ָרה ֲא ָ
ּמֹועל (נֶ ֱהנֶ ה ְּב ִאיּסּור) ְּב ֵח ֶפץ ֶׁשל ֶה ְק ֵּדׁש ַ -ח ָּיב ָק ְר ָּבן ְו ָע ָליו ְל ַׁש ֵּלם ַל ֶה ְק ֵּדׁש
ַה ֵ
דּוּמה ֶׁש ֵאין ָּבּה ִּדינֵ י
יּוח ֶדת ְל ַג ֵּבי ֵא ֶפר ָּפ ָרה ֲא ָ
ילהֶ .י ְׁשנָ ּה ֲה ָל ָכה ְמ ֶ
ֶאת ְּד ֵמי ַה ְּמ ִע ָ
חֹולים
ִ
סּוּי ֶמת ָהיּו ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָּל ְקחּו ֵמ ֵא ֶפר ַה ָּפ ָרה ֲעבּור
קּופה ְמ ֶ
ילה"ִּ .ב ְת ָ
"מ ִע ָ
ְ
רּופה ְל ַמ ֲח ָל ָתםִּ ,כי ַּב ָּי ִמים ָה ֵהם ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ְּב ֵא ֶפר ְּכ ֵדי ְל ַר ֵּפא ְּפ ָצ ִעיםֵ .הם ֹלא
ִּכ ְת ָ
דּוּמהָ .ראּו
ילה ְּב ֵא ֶפר ָּפ ָרה ֲא ָ
ָח ְׁשׁשּו ָל ַק ַחת ֵמ ֵא ֶפר ַה ָּפ ָרה ִּכי ֵהם ָי ְדעּו ֶׁש ֵאין ְמ ִע ָ
דּוּמהּ ,כְ ֵדי ֶׁש ֵהם ַי ְפ ִסיקּו לְ ַזלְ ֵזל
יּקנּו ֶׁש ֵּיׁש ִּדינֵ י ְמ ִעילָ ה ְּב ֵא ֶפר ָּפ ָרה ֲא ָ
זֹאת ֲח ַז"ל ְו ִת ְ
יּטלּו ֲח ַז"ל ֶאת ַּת ָּקנָ ָתם.
ּול ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו ְל ִד ְב ֵרי חֹולְ .ל ָי ִמים ִּב ְ
ָּכְך ְּב ֵא ֶפר ַה ָּפ ָרה ְ

ַּדף נ"גַ :א ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ּבֹוכֶ ה ַעל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
ָא ַמר ַר ִּבי ִי ְצ ָחקְּ :ב ָׁש ָעה ֶׁש ָח ַרב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשָ ,מ ָצא ַה ָּק ָּב"ה ֶאת ַא ְב ָר ָהם
יתי?".
"מה ִּל ִיד ִידי ְּב ֵב ִ
עֹומד ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשָ .א ַמר לֹו ה'ַ :
ֵ
ָא ִבינּו ָע ָליו ַה ָּשׁלֹום
ּובֹוכהִּ ,כי
צֹועק ֶ
ּגֹולים ֵמ ַא ְר ָצם"ָ .ה ָיה ַא ְב ָר ָהם ֵ
אתי ִּב ְג ַלל ָּבנַ יֶׁ ,ש ַע ְכ ָׁשיו ִ
"ּב ִ
ָא ַמר ַא ְב ָר ָהםָ :
יהםָ .י ְצ ָאה
הּוא ָח ַׁשׁש ֶׁש ֵאין ַּת ָּקנָ ה ְל ַעם ִי ְׂש ָר ֵאלַ ,א ֲח ֵרי ֶׁש ָח ְטאּו ַעד ֶׁשה' ּכֹה ָּכ ַעס ֲע ֵל ֶ
"ז ִית ַר ֲענָ ן ְי ֵפה ְפ ִרי ת ַֹאר ָק ָרא
ַּבת קֹול ְו ָא ְמ ָרה ְל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ָּפסּוק ִמ ֵּס ֶפר ִי ְר ְמ ָיהּו ַ :
טֹובים ַרק ְז ָמן
יתים ַר ִּבים ְו ִ
לֹומרַ :עם ִי ְׂש ָר ֵאל נִ ְמ ְׁשלּו ְל ֵעץ ַז ִיתֶׁ ,ש ֵּמנִ יב ֵז ִ
ה' ְׁש ֵמְך"ְּ .כ ַ
יעתֹוָּ .כְך ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל סֹופֹו ִי ְה ֶיה טֹוב ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ָּכ ֵעת ֵהם ָּגלּו ֵמ ַא ְר ָצם.
ַרב ַא ֲח ֵרי נְ ִט ָ
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א

חברות

 7דקות

 3דקות

דבר תורה

מתפלפלים

כאשר רוצה ה' לברוא את האדם ,הוא אומר
"נעשה אדם בצלמנו כדמותנו".

לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

מדוע נאמר משפט זה בלשון רבים?
א .יש מפרשים שזהו סגנון דיבור מלכותי,
שכן דרכם של מלכים לדבר על עצמם
בלשון רבים.
ב .מפרשים אחרים אומרים שה' כביכול
התייעץ בכך עם המלאכים ,לא משום
שהיה זקוק לעצתם ,אלא כדי ללמד מוסר
שאפילו אדם גדול ראוי שיתייעץ עם
אחרים לפני שיפעל.
ג .פירוש אחר הוא שה' דיבר כביכול בשם
כל היצורים והכוחות שבבריאה ,שכן האדם
כולל בתוכו את כוחות כל שאר הנבראים.

ראובן ביקש להתקבל לעבודה במפעל .בעל המפעל התקשר
למקום העבודה הקודם של ראובן לברר עליו ,ונאמר לו שראובן
היה עובד מסור ,חרוץ ונאמן ,אלא שפעם אחת הוא נתפס לוקח
הביתה בגניבה דברים ששייכים למפעל.

מעסי מצד שני:

קיו הקו
ראובן אמרו דמים של
ע
ל
חרוץ מסור ו יו שהוא
נ
א
מ
הוא
ן ,ואולי
וצ נכשל באו
פן
ח
רי
ך
ד פעמי
לתת לו
לעבוד ולהתפ סיכוי נוסף
ר
נס בכבוד.

אחד:

מצד קח דברים
ס לו
ראובן נתפ א ברשות,
ל
לביתו ש על יושרו
בר המראה
ד
מטיל ספק
ואמינותו ,ו על המפעל
של ב
ברצונו סיק אותו.
להע

ו...מה
דעתכם?

 4דקות

| מי אני?
א .נולדתי ברוסיה ב ,1912-ועליתי ארצה בגיל
 18בשנת .1930

מי
אני

ב .הייתי סגן אלוף בצבא ,ראש השב"כ הראשון
וראש המוסד השני ,וכן הייתי חבר כנסת.
ג .פיקדתי על מבצע תפיסתו בארגנטינה,
והבאתו ארצה למשפט של הפושע הנאצי
אייכמן.
איסר הראל

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
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התבוננו היטב בציור וענו על
השאלות הבאות:
 1מה האירוע המצויר כאן
ומתי התרחש?
 2מיהו האיש מימין ומה
היה תפקידו?
 3מיהו האיש שממושקף
בתא הזכוכית ומה היה
גזר דינו?
 4דגל של איזו מדינה תלוי
על התא ,ואיך הוא קשור
לציור?
תשכ"א .1961
שפט אייכמן.
הראשי.
1 .1מ
בע
תו
ה
ר.
זנ
דון
או
ני
מן.
יכ
אי
2 .2גדעון ה הנאצי אדולף
3 .3הפושע
כד ברחוב
לתלייה.
נל
מן
יכ
אי
גנטינה.
4 .4דגל אר בארגנטינה.
גריבלדי

 3דקות

 4דקות

| מי אני?

| על המפה
אחוזת שמואל ,המכונה בקיצור "אחוזה" ,היא שכונה ותיקה בחיפה .היא
הוקמה כמושבה חקלאית מחוץ לעיר ,ועם הזמן הפכה לפרוור שלה.
השכונה יוסדה על ידי חברת "ידידיה" ,שלאחר מכן שינתה את שמה
ל"אחוזת הרברט סמואל" ,לכבוד הנציב העליון הראשון .אבן הפינה של
השכונה הונחה בשנת תרפ"ה ( ,)1925ושנה אחר כך הוקם בית הספר
הראשון על הרכס" :אחוזה זיכרון יוסף" .השכונה התפתחה בעיקר בשנות
ה ,30-עם עליית עולים מגרמניה במסגרת העלייה החמישית .במלחמת
העצמאות השתלטו כוחות
"ההגנה" על מחנה הלגיון
שנמצא במקום ,ומאוחר יותר
הוא הוסב לפנימייה הצבאית
לפיקוד .עם השנים צמחו
מסביב לאחוזה הוותיקה
שכונות חדשות ,ביניהן רמת
בגין ,רוממה ,רמת אשכול,
שמבור ואחוזה העליונה.

ב .הייתי היועץ המשפטי
לממשלה והתובע הראשי
במשפט אייכמן.
ג .הייתי חבר כנסת ושר ,ויו"ר
המועצה הבינלאומית של יד
ושם.
ון האוזנר
גדע

אחוזת שמואל (שכונת אחוזה בחיפה)

א .נולדתי בלבוב ,פולין ,בשנת
 ,1915ובגיל  12עליתי ארצה עם
משפחתי.

כיכר חורב ומרכז חורב בשכונת אחוזה ()Wikipedia, Hanay
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1947
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למדינה
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סדר קודשיםַ ,מ ֶּס כֶ ת ְמ נָ חֹות ,דפים נ"ד-נ"ז

הוא והיא

ַּדף נ"דַ :ה ָּב ָׂשר ֶׁש ִה ְצ ַט ֵּמק

 .1הוא – רשע ,היא – בהמה שנאסרה באכילה

אֹוכל
ּומי ֶׁש ֵ
ילהִ ,
ְּב ַׂשר נְ ֵב ָלה ָאסּור ַּב ֲא ִכ ָ
"ּכ ַּז ִית" ַח ָּיב ַמ ְלקֹות.
ִמ ֶּמּנּו ִׁשיעּור ַ
"ּכ ַּז ִית" הּוא נֶ ַפח ְוֹלא ִמ ְׁש ָקל,
ִׁשיעּור ַ
"ּכ ַּז ִית"ַ .ה ַּק ָּצב
גֹודל ֶׁשל ַ
לֹומרָּ :ב ָׂשר ְּב ֶ
ְּכ ַ
יח אֹותֹו
ָל ַקח ֶאת ְּב ַׂשר ַהּנְ ֵב ָלה ְו ִהּנִ ַ
יֹועד ְל ָב ָׂשר ֶׁש ָאסּור
ַּבחּוץַּ ,ב ָּמקֹום ַה ְמ ָ
ֶל ֱאכֹול אֹותֹוְּ .כ ֶׁש ָח ַזר ַה ַּק ָּצב ָּב ֶע ֶרב הּוא ִה ְב ִחין ֶׁש ַה ָּב ָׂשר ִה ְצ ַט ֵּמק ַּב ֶּשׁ ֶמׁש
יח ַה ַּכ ְׁשרּותָּ :כ ֵעת
יֹותר .הּוא ָח ַזר ֶאל ָה ִא ְט ִליז ְו ָא ַמר ְל ַמ ְׁש ִּג ַ
ְונִ ְה ָיה ָק ָטן ֵ
יח
"ּכ ַּז ִית" ַ -ה ִאם ִּדינֹו ִה ְׁש ַּתּנָ ה? ַה ַּמ ְׁש ִּג ַ
ְּב ַׂשר ַהּנְ ֵב ָלה ְּכ ָבר ֵאינֹו ְּב ִׁשיעּור ַ
יּלה הּוא ָה ָיה ְּב ִׁשיעּור ַּכ ַּז ִיתֵ ,מ ַא ַחר ֶׁש ָּכ ֵעת
"א ֵכן ֵּכןֲ ,א ִפיּלּו ֶׁש ַּב ְּת ִח ָ
ֵה ִׁשיבָ :
ֹאכל אֹותֹו ֹלא ִי ְת ַח ֵּיב ַמ ְלקֹותָ .א ְמנָ ם ָאסּור ֶל ֱאכֹול
הּוא ִה ְצ ַט ֵּמקִ ,מי ֶׁשּי ַ
אֹותֹו ַּגם ְּכ ֶׁשהּוא ָּפחֹות ִמ ִּשׁיעּור ַּכ ַּז ִיתֲ ,א ָבל ִחּיּוב ַמ ְלקֹות ָסר ִמ ֶּמּנּו".

 .2הוא – בגד מחמם,
היא – הנאה באיסור מההקדש
 .3הוא – מונח על צוואר הבהמה,
היא – סוג של קרבן
 .4הוא – אחד ממאה ,היא – שכונה בחיפה

רּומה ִמ ְּת ֵאנִ ים
ַּדף נ"הַ :ה ְפ ָר ַׁשת ְּת ָ
!

יש לי מושג | ברכת המינים

אחת הברכות בתפילת שמונה עשרה פותחת
במילים "ולמלשינים (או :ולמינים) אל תהי
תקווה" .ברכה זו נוסחה על ידי שמואל הקטן
כנגד המינים – הנוצרים ובני כתות אחרות שלחמו
נגד היהדות ,וכנגד המלשינים ששיתפו פעולה
עם השלטון הרומאי .בכך עלה מספר הברכות
בתפילה ל .19-נוסח הברכה עבר שינויים רבים
לאורך הדורות ,אבל עיקרה הוא תפילה למפלת
הרשעים ושלטון הרוע.

שאלות השבוע ???
רּוסאי"?
"מ ֲאכַ ל ֶּבן ְּד ָ
א .מהו ַ
ב .מה שינו של ְּבכֹור ְּב ֵה ָמה ֶׁשהּוא
ַּב ַעל מּום?
ּמֹועל (נֶ ֱהנֶ ה
ג .מה דינו של ַה ֵ
ְּב ִאיּסּור) ְּב ֵח ֶפץ ֶׁשל ֶה ְק ֵּדׁש?

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

יּקׁש ְל ַה ְפ ִריׁש
ַּב ַעל ַּפ ְר ֵּדס ַה ְּת ֵאנִ ים ִּב ֵ
ּומ ְע ְׂשרֹותַ ,אְך ִל ְפנֵ י ֵכן הּוא
ְּתרּומֹות ַ
יּקׁש ָל ַד ַעת ַה ִאם ֵיׁש ָּב ִעיר ּכ ֲֹהנִ ים
ִּב ֵ
ּדּוע?
רּומהַ .מ ַ
כֹולים ְל ַק ֵּבל ֶאת ַה ְּת ָ
ֶׁש ְּי ִ
רּומה ְּת ֵאנִ ים
ְּכ ֵדי ָל ַד ַעת ִאם ְל ַה ְפ ִריׁש ְּת ָ
יהם?
רֹוגרֹותַ .מה ַה ֶה ְב ֵּדל ֵּבינֵ ֶ
אֹו ְּג ְ
יּוּבׁשֹותֵ ,הן ָּפחֹות ְט ִעימֹות ֲא ָבל ֵהן נִ ְׁש ָמרֹות
רֹוגרֹות ֵהן ְּת ֵאנִ ים ְמ ָ
ְּג ְ
יֹותרַ ,אְך ִמ ְת ַק ְל ְקלֹות ַמ ֵהרִ .אם
אֹורְך ְז ָמןְּ .ת ֵאנִ ים ְט ִרּיֹות ֵהן ְט ִעימֹות ֵ
ְל ֶ
רּומה
רּומה ָ -ע ָליו ְל ַה ְפ ִריׁש ְּת ָ
ֵיׁש ָּב ִעיר ּכ ֲֹהנִ ים ֶׁש ָּיבֹואּו ָל ַק ַחת ֶאת ַה ְּת ָ
רּומה ִמ ֵּפרֹות נָ ִאיםֲ .א ָבל ִאם ֵאין
ֵמ ַה ְּת ֵאנִ יםִּ ,כי ֵיׁש ִמ ְצ ָוה ְל ַה ְפ ִריׁש ְּת ָ
ָּכ ֵעת ּכ ֲֹהנִ ים ָּב ִעיר ,הּוא ֹלא ַי ְפ ִריׁש ְּת ֵאנִ יםִּ ,כי ַעד ֶׁש ֵהם ָיבֹואּו ָל ַק ַחת ֶאת
רֹוגרֹות.
ילהְ ,ו ָל ֵכן ָע ָליו ְל ַה ְפ ִריׁש ְּג ְ
אּויים ַל ֲא ִכ ָ
ַה ְּת ֵאנִ ים ֵהם ְּכ ָבר ֹלא ִי ְהיּו ְר ִ

ַּדף נ"וְּ :בכֹור ְּב ֵה ָמה
הֹורה ָקדֹוׁש ִּב ְקדּו ַּשׁת ָק ְר ָּבן ְוהּוא ַׁש ָּיְך
ּתֹורה ֶׁש ְּבכֹור ְּב ֵה ָמה ְט ָ
נֶ ֱא ָמר ַּב ָ
ּומה ַּי ֲעׂשּו ַּכ ֲא ֶׁשר ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָח ֵרב? ָאסּור ְל ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ִּב ְבכֹור
ַלּכ ֵֹהןַ .
ֶזהִּ ,כי הּוא ָק ְר ָּבןְּ .בכֹור ְּב ֵה ָמה ֶׁשהּוא ַּב ַעל מּום ,נִ ְפ ַסל ִמ ְּקדּו ַּשׁת ַה ָּק ְר ָּבן
ּומּוּתר ֶל ֱאכֹל אֹותֹוְ ,ו ָאסּור ַל ֲעׂשֹות מּום ְּב ָק ְר ָּבן ְּבכֹור ְּב ָכל ֶּד ֶרְך ֶׁש ִהיא.
ָ

רּוסאי"
"מ ֲאכַ ל ֶּבן ְּד ָ
ַּדף נ"זַ :
רּוסאי"ַ .מהּו ַמ ֲא ָכל ֶזה? ִל ְפנֵ י
"מ ֲאכַ ל ֶּבן ְּד ָ
ֶי ְׁשנֹו ִּביּטּוי ַּב ַּת ְלמּודַ :
עֹולם ֹלא
רּוסאי" ֶׁש ֵּמ ָ
"ּבן ְּד ָ
נֹודע ְּב ֵׁשם ֶ
ׁשֹודד ָ
ֵ
ָׁשנִ ים ַרּבֹות ָה ָיה
ָׁש ָהה ְז ָמן ַרב ְּב ָמקֹום ֶא ָחדֵ ,מ ֲח ַׁשׁש ֶּפן ִי ָּת ֵפס ַעל ְי ֵדי ֲאנָ ִׁשים אֹו ַעל
יֹותר
ְי ֵדי ַה ִּשׁ ְלטֹונֹות ְו ָיבֹוא סֹופֹוְּ .ב ָכל ָמקֹום הּוא ָה ָיה ְז ָמן ָק ָצר ְּב ֵ
הּולים הּוא ִה ְת ַר ֵּגל לֶ ֱאכֹול ַמ ֲאכָ לִ ים
ְו ִה ְמ ִׁשיְך ָה ְל ָאהִּ .ב ְתנָ ֵאי ַח ָּייו ַה ְּב ִ
ְמבּו ָּשׁלִ ים ְּב ֶחלְ ָקם ִּבלְ ַבדִּ ,כי ֹלא ָה ָיה לֹו ֵּדי ְז ָמן ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ִּתין ַעד
רּוסאי" ַמ ֲאכָ ל
"מ ֲאכַ ל ֶּבן ְּד ָ
הֹוגןֵ .מ ָאז נָ ֲהגּו ְל ַכּנֹות ַ
ֶׁש ַה ַּמ ֲא ָכל ִי ְת ַּב ֵּשׁל ַּכ ֶ
ּומ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ְּבמּוּנָ ח ֶזה ֵהן ְּב ִה ְלכֹות ִּביּשּׁול
ֶׁשֹּלא ִה ְת ַּב ֵׁשל ּכָ ל ָצ ְרּכֹוִ ,
ְּב ַׁש ָּבתְ ,ו ֵהן ְּב ַדף ֶזה ְל ַג ֵּבי ִּביּשּׁול ֶׁשל ָק ְר ָּבנֹות.
מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן
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