
ַּדף ד': ַהַּמָּדף ַהְמׁשּוָּפע

ַמֲעֶׂשה ְּבָאָדם ֶׁשַחי ִּבְתקּוַפת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוָהָיה ְּבֵביתֹו ַמָּדף ְמחּוָּבר ַלִּקיר, ַאְך ַהַּמָּדף 
ֹלא ָהָיה ָיָׁשר ֶאָּלא ְמׁשּוָּפע. ַּבַעל ַהַּבִית ִהִּניַח ַעל ַהַּמָּדף ִּכיַּכר ֶלֶחם ְטהֹוָרה, ּוְלַמָּטה, ַעל 

ַהַּקְרַקע, ָהָיה מּוָּנח ֶּבֶגד ָטֵמא.

ַהַּבִית  ַּבַעל  ָרָאה  ַאֲחֵרי ַּכָּמה ָׁשעֹות 
ֶׁשַהִּכיָּכר ַהְּטהֹוָרה מּוַּנַחת ַעל ַהִרְצָּפה 
ְלַיד ַהֶּבֶגד ַהָּטֵמא. ָּכֵעת הּוא חֹוֵׁשׁש 
ֶׁשָּמא ַהִּכיָּכר ְטֵמָאה, ִמְּפֵני ֶׁשָּיכֹול ִלְהיֹות 
ֶׁשִהיא ָנְפָלה ֵמַהַּמָּדף ַהְמׁשּוָּפע, ְוִאם 
ֵּכן - ְּבַוַּדאי ִהיא ָנְפָלה ַעל ַהֶּבֶגד ַהָּטֵמא 

ם ִהְתַּגְלְּגָלה ִמחּוץ ַלֶּבֶגד. ּוִמּׁשָ

ַהִאם ַהִּכיָּכר ְטֵמָאה?

ַּבָּבָרְיָתא ֶנֱאָמר ֶׁשַהִּכיָּכר ְטהֹוָרה, ִמְּפֵני 
ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ֶׁשִּיָּתֵכן ֶׁשִּנְכַנס ָאָדם 
ָטהֹור ַלַּבִית ְוהּוא ֶזה ֶׁשהֹוִריד ֶאת ַהִּכיָּכר 
ְוִהִּניַח אֹוָתּה ַעל ַהִרְצָּפה, ְוִהיא ֵמעֹוָלם 
ֹלא ָנְגָעה ַּבֶּבֶגד. ַרק ִאם ַּבַעל ַהַּבִית ָּבטּוַח 
ֶׁשֶאל ַהֶחֶדר ֹלא ִנְכַנס ִאיׁש ָטהֹור, ַהִּכיָּכר 
ְטֵמָאה, ִּכי ְּבַוַּדאי ִהיא ָנְפָלה ִמן ַהַּמָּדף 

ְוָנְגָעה ַּבֶּבֶגד ַהָּטֵמא.

ַּדף ה': ִׁשְחזּור

ַמֲעֶׂשה ְּבָאָדם ֶׁשִהְתַעֵּטף ְּבַטִּלית ְלַיד ֶׁשֶרץ ֵמת, ָטֵמא. ַאֲחֵרי ֶׁשהּוא ִהְתַעֵּטף ַּבַּטִּלית 
ֶרץ ְוִנְטְמָאה ַהַּטִּלית. ֲחָכִמים  ָעה ֶׁשִהְתַעֵּטף ָנְגָעה ַהַּטִּלית ַּבּׁשֶ הּוא ֹלא ָיַדע ִאם ַּבּׁשָ
ֶרץ, ֲהֵרי  אֹוְמִרים: ִאם ֶאְפָׁשר ִלְלּבֹוׁש ֶאת ַהַּטִּלית ְּבאֹותֹו ָמקֹום ְּבִלי ֶׁשִהיא ִּתיַּגע ַּבּׁשֶ

ָלנּו ְסֵפק טּוְמָאה, ּוְבִמְקִרים ְמסּוָּיִמים ְסֵפק טּוְמָאה ָטהֹור.

ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל ִהִּציַע: ָהָבה ְנַבֵּקׁש ֵמאֹותֹו ָאָדם ְלִהְתַעֵּטף ׁשּוב ְּבַטִּליתֹו ְּבִדּיּוק 
ֶרץ. ִאם ֵאיָנּה נֹוַגַעת  ְּבאֹוָתּה צּוָרה ּוְבאֹותֹו ָמקֹום, ְוִנְרֶאה ִאם ָאֵכן ַהַּטִּלית נֹוַגַעת ַּבּׁשֶ

- ֶאְפָׁשר ִלְסמֹוְך ַעל ָּכְך ֶׁשַּגם ַּבַּפַעם ַהּקֹוֶדֶמת ִהיא ֹלא ָנְגָעה.

ָאְמרּו לֹו ֲחָכִמים: ִאי ֶאְפָׁשר ִלְסמֹוְך ַעל ַהְּבִדיָקה ַהּזֹו, ִּכי ִיָּתֵכן ֶׁשַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ָנְגָעה 
ִנָּיה. ֶרץ, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהיא ֹלא ָנְגָעה ַּבַּפַעם ַהּׁשְ ַטִּליתֹו ַּבּׁשֶ

ַּדף ו': ֵאֶפר ָּפָרה ַאֲחֵרי ַהחּוְרָּבן

ְּבַדף ֶזה מּוָבִאים ַּבַּתְלמּוד ֵעדּוּיֹות ַעל ַהּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשְּלַאַחר חּוְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
ִני, סֹוף ְּתקּוַפת ַהַּתָּנִאים, ֶׁשָּבֶהן ְמסּוָּפר ִּכי ָהיּו ַמְקִּפיִדים ְּביֹוֵתר ַעל ְזִהירּות ִמּסּוֵגי  ַהּׁשֵ
ַהּטּוְמאֹות ַהּשֹׁונֹות, ְּכגֹון, טּוְמַאת ֵמת, טּוְמַאת ֶׁשֶרץ ָועֹוד, ְּכֵדי ֶׁשֵהם יּוְכלּו ֶלֱאכֹול 

ְּתרּוָמה.

ֵּכיַצד ֵהם ִהְצִליחּו ְלַהְקִּפיד ַעל ָטֳהָרה? ְּבַוַּדאי ָהָיה ְּבָיָדם ֵאֶפר ָּפָרה ֲאדּוָּמה ְּכֵדי ְלַטֵהר 
ֶאת ִמי ֶׁשִּנְטָמא ִמֵּמת. ְוָאֵכן, ַּבַעל "ִמְׁשֶנה ַלֶּמֶלְך" ּכֹוֵתב ִּכי ַּגם ָהָאמֹוָרִאים ֶהֱחִזיקּו 
ִּבְרׁשּוָתם ֵאֶפר ָּפָרה ֲאדּוָּמה, ְוהּוא מֹוִסיף ֵעדּות ְמַעְנֶיֶנת ְּביֹוֵתר: ֲאִני זֹוֵכר ֶׁשָרִאיִתי 

ֶׁשָּכתּוב ְּבֵסֶפר ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָּגלּו ַהְּיהּוִדים ְלָבֶבל, ֵהם ָלְקחּו ִאיָּתם ֵאֶפר ָּפָרה ֲאדּוָּמה.

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 315

מן התלמוד
סדר קדשים,

מסכת מידות דף ח'

הסבר: התלמוד מביא משנה שמונה כמה סוגי 
פרחים ובשמים שחלים עליהם דיני שביעית.

להדדי – אחד לשני
כוותיה – כמותו

"והתנן: הורד והכופר והלטוס והקטף יש להן 
שביעית ולדמיהן שביעית, יש להן ביעור 

ולדמיהן ביעור"

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת ִניָּדה, ַּדִּפים ד'-י'
שבת פרשת נח כ"ח בתשרי- ד' בחשון )27 לאוקטובר-2 לנובמבר(
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

שמשמח אותו - שיעשה טפסי לוטו. אם זה מה שהוא רוצה, כולל לשלוח לעשות בכסף שלו מה גדול מדי, וזכותו של יואב ₪ לשבוע זה לא סכום בשבילו, וסכום של 25 זה כסף שהוא חסך ועבד מצד אחד:
את זה.

מצד שני:

ההורים חוששים שיואב יתמכר 

להימורים. הם שמעו שתמיד 

התמכרות מתחילה בסכומים 

קטנים ואחר היא עוברת 

לסכומים גדולים ואי אפשר 

להיגמל מזה, חוץ מזה שממש 

לו מוצא חן בעיניהם שאת הכסף 

שהוא מרוויח ואומנם הוא שלו, 

שהוא יוציא אותו על דבר כמו 

הגרלות לוטו.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

יואב בן ה-17 חסך במשך הזמן קצת כסף מכל מיני עבודות שעבד, 
והוא סיפר להורים שכל שבוע הוא שולח טופס לוטו ב-25 ₪, 
בתקווה שאולי יזכה בסכום גדול. ההורים לא יודעים כיצד להגיב 

למה שיואב סיפר להם: האם להתנגד, לתמוך או לשתוק?

הם נולדו בקנדה, שם הכירו והתחתנו. א. 
בנם השני יוסי לקה בעיוורון, חרשות, ומוגבלות בתנועה. ב. 

הם נדרו שאם הם יצליחו לגרום ליוסי לצאת מהשתיקה הם  ג. 
יקדישו את חייהם לעזרה למשפחות במצב דומה.

כאשר נמצאה הדרך לתקשר עם יוסי, הם החליטו קיים את  ד.  
הנדר ולהקים את ארגון 'שלווה' לאנשים עם צרכים מיוחדים.

קלמן ומלכי סמואלס

  | מי אנחנו?

 | מן ההסטוריה
הקמת מוסד שלווה

ארגון שלווה הוקם בשנת 1990 על ידי קלמן ומלכי 
סמואלס. בנם השני של בני הזוג, יוסי, קיבל בילדותו 
חיסון פגום שגרם לו ללקות בעיוורון, חרשות ומוגבלות 
תנועה. הוא נסגר בתוך עצמו ואי אפשר היה לתקשר 
איתו. בני הזוג נדרו שאם יצליחו לחלץ אותו מכלא 
השתיקה, יקדישו את חייהם לסיוע לילדים ומשפחות 
בעלי מוגבלויות. בעקבות זאת הקימו בשנת 1990 את 
ארגון שלווה, הפועל כיום מהמרכז החדש בשכונת 
בית וגן. זהו אחד המרכזים הגדולים והמובילים בעולם 
לטיפול בבעלי מוגבלויות. המרכז מפעיל תוכניות 
שונות לסיוע לילדים ונוער בכל הגילאים, ומממן 

מחקרים העשויים לעזור בטיפול במקרים אלה.
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 אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.
talmudisraeli.medison.co.il ניתן לשלוח למייל 

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

יש לי מושג   !
אנשים עם צרכים מיוחדים 

אנשים עם צרכים מיוחדים הם אלה הסובלים 
מלקויות ומוגבלויות שונות, החל באוטיזם, לקויות 
התפתחותיות, קוגניטיביות ומוטוריות, וכלה בלקויות 
למידה ובהפרעות קשב וריכוז. ארגונים רבים פועלים 
להגדלת המודעות לצרכיהם של אנשים אלה, וליצירת 
מסגרות ואפשרויות שתאפשרנה להם להתקדם 

ולהשתלב בחברה בצורה מוצלחת.

7 דקות

המרכז הלאומי שלוה אשר 
פתח את שעריו בספטמבר 

Talb1983, Wikipedia , 16

בס"ד

חברותא

Wikipedia ,לוגו אגודת שלוה

בית הקפה החברתי המיוחד במרכז שלווה
"קפה שלווה" הוא בית קפה חברתי שהוקם במסגרת 
ארגון שלווה, כשהוא חורט על דגלו את ערכי 
הסובלנות וקבלת האחר. זהו בית קפה שמספק 
תעסוקה לצעירים הלוקחים חלק בפעילות של 
שלווה, ומאפשר להם להשתלב בעבודה. הוא מעוצב 
באופן שיגביר את המודעות לצרכיהם של אנשים 
בעלי מוגבלויות. האוכל במקום מוכן ברמה גבוהה 

תוך שיתוף עם מוסדות קולינריים מובילים.

 | על המפה 



3 דקות

להקת שלווה

  | מי אנחנו?

7 דקות

1  .
מוסד שלווה בירושלים.

2  .

זהו מוסד ייחודי המיועד לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים.
3  .

מר קלמן סמואלס, מייסד מוסד שלווה.
4  .

בית קפה חברתי בו מועסקים בני נוער עם צרכים מיוחדים.
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בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מה המוסד המצויר בציור?

מה המיוחד במוסד הזה?

מי הדמות עם הזקן בציור ואיך היא קשורה למקום?

מהו בית הקפה בציור ומה המיוחד בו?

אנחנו להקה של 8 מוזיקאים. א. 
לכולנו מוגבלויות וצרכים מיוחדים שונים. ב. 

אנחנו מופיעים במקומות רבים בארץ ובעולם, וגורמים להתרגשות רבה  ג. 
בהופעות שלנו.

סירבנו להשתתף באירוויזיון כי לא רצינו לחלל שבת. ד. 
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ַּדף ט': ִּגיּלּוי ֵאִלָּיהּו

ַּבַּתְלמּוד ֶנֱאָמר ֶׁש"ַההּוא ַסָּבא" ָׁשַאל ְׁשֵאָלה ֶאת ַרִּבי יֹוָחָנן.

ִמי הּוא "ַההּוא ַסָּבא"? ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשַהַּכּוָָנה ְלֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב.

ַהְרֵּבה ִמְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ָזכּו ִלְלמֹוד ִעם ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא, ָּבֶהם ָהָאמֹוָרא ַרב ָעָנן ֶׁשֵאִלָּיהּו 
ַהָּנִביא ָהָיה ִמְתַּגֶּלה ֵאָליו ּוְמַלְּמדֹו ִּדְבֵרי תֹוָרה, ְוַרב ָעָנן ִקיֵּבץ ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה 

ַהָּללּו ְלֵסֶפר ַהְמכּוֶּנה "ָּתָנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו".

ְּבדֹורֹות ַהַּתָּנִאים ָידּוַע ַעל ַרִּבי ָנָתן ֶׁשָּזָכה ְלִגיּלּוי ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא. ַרִּבי ָנָתן ִׁשֵּמׁש 
ְּכַאב ֵּבית ִּדין ִּביִׁשיָבתֹו ֶׁשל ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל, ֶׁשָהָיה ָאִביו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה 
ַהָּנִׂשיא. ֵחֶלק ֵמַהִּמְׁשָניֹות ֶׁשֶּנֶעְרכּו ַעל ְיֵדי ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא ִנְכְּתבּו ַעל ְיֵדי ַרִּבי ָנָתן.

ַּדף י': ַרב ִּגיֵּדל

ְּבָכל ַרֲחֵבי ַהַּתְלמּוד ֶיְׁשָנן ֲהָלכֹות ַרּבֹות ֶׁשָּמַסר ַרב ִּגיֵּדל ְּבֵׁשם ַרב, ִּכי הּוא ָהָיה 
ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַרב. ֵחֶלק ִמן ַהֲהָלכֹות ֶׁשָאַמר ְּבֵׁשם ַרב הּוא ָמַסר ְּבֵׁשם ַרב ִחָּיא ַּבר 

יֹוֵסף, ֶׁשַּגם הּוא ָהָיה ַרּבֹו.

ַרב ִּגיֵּדל ָהָיה ָאמֹוָרא ָּבְבִלי, ּוְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל ַרּבֹו ַרב הּוא ָהַלְך ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ִמִּפי 
ַרב הּוָנא. ְלָיִמים הּוא ָעָלה ִמָּבֶבל ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִלְתקּוָפה ְמסּוֶּיֶמת ְוָלַמד ּתֹוָרה ַגם 

ִמִּפי ַרִּבי יֹוָחָנן, ְּבֵבית ִמְדָרׁשֹו ֶׁשָּבִעיר ְטֶבְרָיה.

ַּדף ז': טּוְמַאת ֵּכִלים

ֶנֱאָמר ַּבָּבָרְיָתא: "ֲאחֹוֵרי ֵּכִלים ֶׁשִּנְטְמאּו ְּבַמְׁשִקין". ְּכלֹוַמר: ְּכִלי ֶׁשַהֵחֶלק ָהֲאחֹוִרי 
ֶׁשּלֹו, ַהִחיצֹוִני, ִנְטָמא ִמַּמְׁשֶקה ָטֵמא. ֵאיְך ִיָּתֵכן ֶׁשַרק ַהַּצד ָהֲאחֹוִרי ִנְטָמא?

ִמִּדין ּתֹוָרה ֵּכִלים ֵאיָנם ִנְטָמִאים ֶאָּלא ִאם ֵּכן ֵהם ָנְגעּו ְּבטּוְמָאה ֶׁשִהיא ְּבַדְרַּגת "ַאב 
ַהּטּוְמָאה". ֲחַז"ל ָּגְזרּו ֶׁשַּמְׁשֶקה ְיַטֵּמא ְּכִלי ֲאִפיּלּו ִאם ַהַּמְׁשֶקה הּוא ַרק ְּבַדְרַּגת 
"ִראׁשֹון ַלּטּוְמָאה". ְּכֵדי ֶׁשִּיְזְּכרּו ֶׁשַהְּכִלי ֶׁשָּנַגע ְּבַמְׁשֶקה ֶׁשהּוא "ִראׁשֹון ַלּטּוְמָאה" 
ָטֵמא ִמְּדַרָּבָנן ִּבְלַבד ְוֹלא ִמן ַהּתֹוָרה, ִּתיְּקנּו ֶׁשַרק ַהֵחֶלק ַהִחיצֹוִני ֶׁשל ַהְּכִלי ָטֵמא, 

ְוַהֶהְבֵּדל ַהֶּזה ַיְזִּכיר ֶׁשְּמדּוָּבר ְּבטּוְמָאה ִמְּדַרָּבָנן ִּבְלַבד.

ַמּדּוַע ָצִריְך ִלְזּכֹור ֶׁשַהּטּוְמָאה ַהּזֹו ִהיא ִמְּדַרָּבָנן ִּבְלַבד? ִמְּפֵני ֶׁשְּתרּוָמה אֹו קֹוָדִׁשים 
ֶׁשָּנְגעּו ְּבטּוְמָאה - ִנְׂשָרִפים, ַאְך ִאם ָנְגעּו ְּבטּוְמָאה ִמְּדַרָּבָנן, ֵאיָנם ִנְׂשָרִפים.

ַּדף ח': ֲהָלכֹות ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ָּבָבא

ַּבָּבָרְיָתא מּוֵבאת ֵעדּות ִהְלָכִתית ֶׁשָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ָּבָבא ִלְפֵני ַהַּסְנֶהְדִרין ַהְּגדֹוָלה 
ֶׁשְּבִלְׁשַּכת ַהָּגִזית, ַּבּיֹום ֶׁשּבֹו ִמיּנּו ְלָנִׂשיא ֶאת ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה. ֵּבין ַהְּדָבִרים 

הּוא ֵהִעיד ְׁשֵּתי ֲהָלכֹות:

א. ֵּבית ִּדין ָסְקלּו ַּתְרְנגֹול ֶׁשָהַרג ִּתינֹוק. 

ב. ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָנְסכּו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ַיִין ֶּבן ַאְרָּבִעים יֹום.

ַמה ְּמיּוָחד ַּבֲהָלכֹות ֵאּלּו? ַּבּתֹוָרה ֶנֱאַמר ֶׁשּשֹׁור ֶׁשָּנַגח ָאָדם ַוֲהָרגֹו, ִּדינֹו ְסִקיָלה. ַרִּבי 
ְיהּוָדה ֶּבן ָּבָבא ֵהִעיד ִּכי ָּכְך ַהִּדין ְּבֶיֶתר ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ֶׁשָהְרגּו ָאָדם, ְוַהּתֹוָרה ָּכְתָבה 

"ׁשֹור" ִמְּפֵני ֶׁשִּמְקֶרה ֶזה הּוא ַהָּמצּוי ְּביֹוֵתר.

ְלַגֵּבי ֵיין ְנָסִכים ִחיֵּדׁש ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ָּבָבא ֶאת ַהֲהָלָכה ַהָּבָאה. ַהּתֹוָרה ְמַצּוָה ְלָהִביא 
ִלְנָסִכים ַיִין ֶׁשהּוא "ֵׁשָכר", ַיִין ֶׁשֶאְפָׁשר ְלִהְׁשַּתֵּכר ִמֶּמּנּו. ֵהִעיד, ֵאפֹוא, ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן 
ְּבֵתָרא, ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָנְסכּו ְּבַיִין ֶׁשָהָיה ֶּבן ַאְרָּבִעים יֹום ְּכֵדי ְלַלֵּמד ֶׁשֵּמַאְרָּבִעים 

יֹום ְוֵאיָלְך ַהַּיִין ְּכָבר ְמַׁשֵּכר.

בס"ד

ִמי ָהָיה ַרב ִּגיֵּדל? ֵהיָכן ַחי?   .1 
ּוִמִּפי ִמי ָלַמד ּתֹוָרה?

ַמה ַהַּמֲחלֹוֶקת ֵּבין ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל   .2
ַלֲחָכִמים ְלַגֵּבי ָאָדם ֶׁשִהְתַעֵּטף ְּבַטִּלית ְלַיד 

ֶׁשֶרץ ֵמת?
ֵּכיַצד ִהְצִליחּו ַהּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים   .3 

ִני,   ֶׁשְּלַאַחר חּוְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
ְלַהְקִּפיד ַעל ָטֳהָרה?

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת ִניָּדה, ַדִּּפים ז׳ - י׳

???שאלות השבוע

דבר תורה
בני דורו של נוח חטאו חטאים גדולים ועל 
כן נענשו "מידה כנגד מידה" במבול האיום. 

מה הקשר בין עונש "המבול" לבין חטאיהם 
של האנשים? מדוע זו "מידה כנגד מידה"?

ניתן לומר, שחטאיהם העיקריים של דור 
המבול היו בגזל ובעריות - שני חטאים שכל 
אחד בתחומו מסמל את שבירת הגבולות 
ופריצתם. הגזל מבטא שאין גבול בין הרכוש 
שלי לשלך, וחטא העריות גם הוא מבטא 

פגיעה בגבולות הגיזרה של המשפחה.

בדיוק כנגד זה - מידה כנגד מידה - השיב 
להם ה' במים רבים ללא גבול, מים שיורדים 
ללא הפסק ומגבלה, ובכך לימדם שלכל 
דבר בעולם מוכרח שיהיה תחום והגבלה, 

אחרת יהיה הרס וחורבן, כדוגמת המבול.

מי אני!
)תשובה: אפר פרה(

אני חרק מעופף צבעוני ומקסים.

חלקו אותי לשני חצאים.

לפני החלק הראשון, הוסיפו אות ראשונה,

ובסוף החלק השני - אות חמישית בבקשה.

אם עניתם נכונה,

קיבלתם דבר שמשמש לטהרה.

מהו?

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

*בפיקוח רואה חשבון


