
ַּדף י"א: "ְסָתם ְוַאַחר ָּכְך ַמֲחֹלֶקת"

ְּבַדף ֶזה ַמְזִּכיר ַהתלמוד ְּכָלל ֶׁשִּקְּבלּו ִמּדֹור ְלדֹור ְלַגֵּבי ַהִּמְׁשָניֹות ֶׁשָעַרְך ַרבי יהודה 
הנשיא: "ְסָתם ְוַאַחר ָּכְך ַמֲחֹלֶקת, ֵאין ֲהָלָכה ִּכְסָתם". 

"ְסָתם" - ִמְׁשָנה ֶׁשְּכתּוָבה ָּבּה ֲהָלָכה 'ְסָתם' ְּבִלי ְלַהְזִּכיר ֶׁשֵּיׁש ַמֲחֹלֶקת ָּבִעְנָין, ֲהֵרי 
ַהֲהָלָכה ְּכִמְׁשָנה זֹו.

"ְוַאַחר ָּכְך ַמֲחֹלֶקת" - ֲאָבל ִאם ַאַחר ָּכְך ָּכַתב ַרּבי יהודה הנשיא ֶׁשֵּיׁש ַמֲחֹלֶקת ַּתָּנִאים 
ְּבאֹוָתּה ֲהָלָכה, הוא ִהְתַּכּוֵן ְלהֹוִדיַע ַלּדֹורֹות ַהָּבִאים ֶׁשהּוא ֹלא ִהְכִריַע ְּבַמֲחֹלֶקת זֹו, 

ְוֵאין ְלַהִּניַח ֶׁשהּוא ִהְכִריַע ֲהָלָכה ְּכִפי ֶׁשִּנְכַּתב ַּבַהְתָחָלה.

ִאם ָּכְך, ַמּדּוַע ַּבְּתִחָּלה ָּכַתב ַרּבי יהודה הנשיא ֶאת ַהֲהָלָכה "ְסָתם"?

הַרְׁשָּב"ם ַמְסִּביר ֶׁשַאֲחֵרי ֶׁשִּנְכְּתָבה ַהִּמְׁשָנה ְסָתם, ָחַזר ּבֹו ַרּבי יהודה הנשיא ְוֶהְחִליט 
ֶׁשֹּלא ְלַהְכִריַע ַּבֲהָלָכה זֹו, ַאְך ֶאת ַהִּמְׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשְּכָבר ָּכַתב הּוא ֹלא ָמַחק.

ַּדף י"ב:  סֹוָדִני 

א ּוַמָּתן ִהְלָכִתי ֵּבין ָרָבא ְלַרב ָּפָּפא, ְּבַמֲהָלכֹו ָקָרא ָרָבא ְלַרב ָּפָּפא:  ַהתלמוד ְמִביא ַמּׂשָ
"סֹוָדִני". ַמה ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל ֵׁשם ֶזה, ּוַמּדּוַע הּוא ִּכָּנה אֹותֹו ָּכְך?

ַרִׁש"י ַמְסִּביר ֶׁש"ּסֹוָדִני" הּוא ִּכּנּוי ֶׁשל ַּתְלִמיד ָחָכם, ְוהּוא ְמֻכֶּנה ָּכְך ַעל ֵׁשם ַהָּפסּוק 
בְּתִהִּלים: "סֹוד ה' ִליֵרָאיו", ִמְּלׁשֹון סֹוד. ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות ַמְסִּביר ַרִׁש"י ֵּפרּוׁש ׁשֹוֶנה: 
ָכר ִנְקָרא "סּוְדָנא", ּוִמי ֶׁשָּמַכר  ַרב ָּפָּפא ָהָיה מֹוֵכר ֵׁשָכר ְלַפְרָנָסתֹו, ּוְמקֹום ִיּצּור ַהּׁשֵ
ֵׁשָכר ִנְקָרא "סֹוָדִני". ּוַמּדּוַע ִיּצּור ֵׁשָכר ְמֻכֶּנה "סּוְדָנא"? זֹאת ַמְסִּביר ַהתלמוד ְּבַמֶּסֶכת 
"ְּפָסִחים", ֶׁש"ּסּוְדָנא" ִמְּלׁשֹון סֹוד ָנֶאה. ּוַמהּו ַהּסֹוד ַהָּנֶאה? ֶׁשִּמי ֶׁשעֹוֵסק ְּבֵׁשַכר ְּתָמִרים 

ר ְוָיכֹול ְלַחֵּלק ְצָדָקה ְוַלֲעׂשֹות ְּגִמילּות ֲחָסִדים. ִמְתַעּׁשֵ

ַּדף י"ג: ֵּבית ַהְּכֶנֶסת "ְּדָׁשף ְוָיֵתיב"

מֹו הּוא "ְּדָׁשף  מּוֵאל ְוַתְלִמידֹו ַרב ְיהּוָדה ָעלּו ַעל ַּגג ֵּבית ְּכֶנֶסת ֶׁשּׁשְ ַהתלמוד ְמַסֶּפר ֶׁשּׁשְ
ְוָיֵתיב", ּוְבָׁשָעה ֶׁשָעְמדּו ַעל ַהַּגג ָהְיָתה ֲעֵליֶהם ִיְרַאת ה' ְּגדֹוָלה ִמְּפֵני ֵּבית ַהְּכֶנֶסת. 

ִכיָנה. ַהתלמוד ְמַכנה זֹאת "ִּבֲעתּוָתא ִּדְׁשִכיָנה" - ַּפַחד ַהּׁשְ

ֵּבית ַהְּכֶנֶסת "ְּדָׁשף ְוָיֵתיב" ֹלא ָהָיה ֵּבית ְּכֶנֶסת ָרִגיל. ְּבַמֶּסֶכת ְמִגָּלה ְמֻסָּפר ֶׁשְּבֵבית 
ֵרת ָהיּו סֹוְבִבים ְסִביב ֵּבית ַהְּכֶנֶסת. ַרִׁש"י  ִכיָנה ְּבָבֶבל, ּוַמְלֲאֵכי ַהּׁשָ ְּכֶנֶסת ֶזה ָׁשְרָתה ַהּׁשְ
ֵמִביא ֵּפרּוׁש ִּכי ַּכֲאֶׁשר ְיָכְנָיה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָגָלה ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְלָבֶבל, הּוא ֵהִביא ִעּמֹו 
ֵמַאְבֵני ְירּוָׁשַלִים ּוֵמֲעָפָרּה, ּוָבָנה ֵמֶהם ֶאת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ַהֶּזה. ָלֵכן קֹוְרִאים לֹו "ָׁשף" - 
ב, ְּבָבֶבל. ְּבֵסֶפר ֶהָערּוְך  ַאף ֶנֱאַמר ִּכי הּוא ִנְבָנה  ֶנֱעַקר ּוָבא ִמירּוָׁשַלִים "ְוָיֵתיב" - ְוִהְתַיּׁשֵ

ֵמַאְבֵני ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש.

ַּדף י"ד: ַרִּבי ְיהֹוֻׁשע ֶּבן ֵלִוי 

ַרִּבי ְיהֹוֻׁשע ֶּבן ֵלִוי ָהָיה ָאמֹוָרא ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַּבּדֹור ָהִראׁשֹון ֶׁשל ָהָאמֹוָרִאים, ְוָהָיה 
ַּתְלִמיָדם ֶׁשל ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַהַּקָּפר ְוַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ְּפָדָיה. ֵּבין ַּתְלִמיָדיו ָהיּו ַרִּבי יֹוָחָנן, ַרִּבי 
ֶאְלָעָזר ְוַרִּבי ִחָּיא ַּבר ַאָּבא. ֲחַז"ל ְמַסְּפִרים ִּכי הּוא ָהָיה ָחִסיד ֻמְפָלג ּוִמיִחיֵדי ַהְּסֻגָּלה ְּבָכל 
ַהּדֹורֹות ֶׁשֹּלא ֵמת ֶאָּלא ָזָכה ְלִהָּכֵנס ַחי ְלַגן ֵעֶדן. ֹלא זֹו ִּבְלַבד, ֶאָּלא ֶׁשְּבַמֲהַלְך ַחָּייו הּוא 
ָזָכה ְלִגּלּוי ֵאִלָּיהּו ְּפָעִמים ַרּבֹות, ְוַאף ָזָכה ְלַדֵּבר ִעם ַהָּמִׁשיַח. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהָיה ָאמֹוָרא, 
ה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ְוִהיא:  ִאְמָרה ַאַחת ֶׁשּלֹו ִנְכְנָסה ַלִּמְׁשָנה ָהַאֲחרֹוָנה ַהחֹוֶתֶמת ֶאת ִׁשּׁשָ

"ָעִתיד ַהָּקָּב"ה ְלַהְנִחיל ְלָכל ַצִּדיק ְוַצִּדיק ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ַוֲעָׂשָרה עֹוָלמֹות...".

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 316

מן התלמוד
סדר קדשים,

מסכת נידה, דף י״ג

הסבר: התלמוד מביא פסוק שעוסק בחומרת 
עבודה זרה, שעובדיה היו נוהגים לעבוד על כל 

הר גבוה ומתחת כל עץ רענן.

מנסבא – מתחתנת
אזלא – הולכת

"כתיב הכא: תחת כל עץ רענן, וכתיב התם: 
על ההרים הרמים ותחת כל עץ רענן"

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת ִניָּדה דפים י"א-י"ז
פרשת לך לך |  שבת פרשת לך לך  ה'-י"א בחשון )3-9 לנובמבר(
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

החלונות.זה מפריע אז שיסגרו את בעיה שלה. אם לאחרים ולמה שהוא גורם. זו לא אחראית לאן העשן מגיע בחצר שלה, והיא לא שמותר לה לעשות מנגל משפחת כהן טענה מצד אחד:

מצד שני:

משפחת לוי טענה שאם 

העשן מהמנגל מגיע עד 

ביתם ומפריע להם הריח 

ומפריע להם לנשום, הרי 

שמשפחת כהן צריכה 

לכבות את המנגל מיד 

ולא להמשיך לעשות על 

האש.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

משפחת כהן התכוננה לעשות מנגל על האש בחצר ביתה ולהנות 
מערב משפחתי כייפי. לאחר שהם התחילו בהכנות והבעירו את 
הגחלים דפקו על דלתם בני משפחת לוי המתגוררים בסמוך ודרשו 
מהם להפסיק כי העשן מהמנגל מגיע עד ביתם ומפריע להם מאד, 

ומקשה על הילדים לנשום. בין המשפחות התנהל ויכוח.

מכנים אותו 'מחיה השפה העברית'. א. 
שם משפחתו המקורי היה פרלמן. ב. 

דיבר עם ילדיו רק בעברית, דבר שנחשב לחידוש  ג. 
ולמעשה די חריג.

חידש מאות מילים בשפה העברית, ביניהן  ד. 
מדרכה,מברשת,גלידה, רכבת ועוד.

אליעזר בן יהודה

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
הקמת ועד הלשון העברית

ועד הלשון העברית הוקם בשנת תר"ן )1890( על ידי 
אגודת שפה ברורה של אליעזר בן יהודה. מטרתו 
היתה להרחיב את השימוש בעברית בארץ וליצור 
מילים חדשות כדי להחיות את השפה, שעד אז 
שימשה בעיקר ללימוד תורה ותפילות ולא כשפה 
מדוברת. בין חברי הועד היו הרב חיים הירשנזון, 
דוד ילין וזאב יעבץ. הוועד התפרק אחרי שנה, 
אך הוקם מחדש ב-1904 בידי המורים העבריים, 
ופעל כדי לקבוע כללים אחידים בהגיה ובדקדוק 
בעברית. לאחר הקמת המדינה פעל הוועד להקמת 
האקדמיה ללשון 
העברית, הפועלת 

עד היום.
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רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא
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חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

ו...מה 
דעתכם?

 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

7 דקות

שוק העיר 
העתיקה 

בירושלים,
 Ester Inbar
,Wikipedia

בס"ד

חברותא

אליעזר בן יהודה עובד 
על המילון העברי, 

Wikipedia

שוק עושי הכותנה ,הרובע המוסלמי בעיר 
העתיקה בירושלים

שוק עושי הכותנה נמצא ברובע המוסלמי שבעיר 
העתיקה בירושלים. הוא הוקם במאה ה-14 בידי 
האמיר תנכיז על הריסות שוק צלבני, ולא השתנה 
הרבה מאז. זהו אזור מקורה באורך כמאה מטרים, 
שמשני צידיו שערים מפוארים. יש בו שתי קומות, 
קומת הקרקע מכילה 50 חנויות והקומה השניה דירות 
מגורים. גרם מדרגות שנמצא בשוק מוביל לשער 
מוכרי הכותנה בהר הבית. שמו של השוק ניתן לו בשל 
היותה של ירושלים מרכז לתעשיית הכותנה שגדלה 
בנחל איילון, אך יהודי ירושלים נהגו לכנות אותו 

"החנויות". 

 | על המפה 



3 דקות

עיתון הצבי

  | מי אני?
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1 . אליעזר בן יהודה.
2 .

מחיה השפה העברית.
3 .

גלידה, רכבת, מברשת, מדרכה ועוד מילים רבות.
4 . עיתון הצבי.
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 70 שנה
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ה׳תש"פ
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העצמאות
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רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים
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בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי האיש בציור?

מה היה כינויו?

אילו מילים חידש בשפה העברית?

איזה עיתון ייסד וערך?

הייתי אחד העיתונים הראשונים בשפה העברית. א. 
ייסד אותי אליעזר בן יהודה. ב. 

רצו לקרוא לי "האור", אבל לא קיבלו רישיון לשם זה. ג. 
בתחילה הופעתי פעם בשבוע, ובהמשך הפכתי לעיתון היומי הראשון בארץ. ד. 
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ַּדף ט"ז: ֹלא ְלִהָּכֵנס ְּבִלי ְרׁשּות

התלמוד ְמִביא ִנּמּוֵסי ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ִמֵּסֶפר "ֶּבן 
ִסיָרא". ִמי הּוא ֶּבן ִסיָרא ּוַמה ַהֵּסֶפר ֶׁשָּכַתב? 
ֵיׁש אֹוְמִרים ִּכי הּוא ְּבנֹו ֶׁשל ַהָּנִביא ִיְרְמָיהּו, 
ְוהּוא ָּכַתב ֵסֶפר ְמָׁשִלים ּובֹו ַגם ִּדְבֵרי ָחְכָמה 
ְוֵיׁש ִלְפָעִמים ֶׁשַהתלמוד ַמְזִּכיר ִצּטּוִטים 
ִמֵּסֶפר ֶזה. ְּבָיֵמינּו ָאַבד ֵסֶפר ֶּבן ִסיָרא ְוֵאין 
ָלנּו ֶאָּלא ְקָטִעים ֲאָחִדים ֶׁשַהְּגָמָרא ַמְזִּכיָרה 
ִמִּסְפרֹו. ֵּבין ַהֶּיֶתר ָּכתּוב ָׁשם ֶׁשֵאין ָראּוי ְלָאָדם 
ְלִהָּכֵנס ְלֵבית ֲחֵברֹו ִּפְתאֹם, ְּבִלי הֹוָדָעה, ֶאָּלא 

יֹוִדיַע ִויַבֵּקׁש ְרׁשּות ִלְפֵני ְּכִניָסתֹו.

הֹוִסיף ַעל ָּכְך ַרִּבי יֹוָחָנן: ֹלא ַרק ִּבְכִניָסתֹו 
ְלֵבית ֲחֵברֹו ָעָליו ִלְנהֹג ָּכְך, ֶאָּלא ַּגם ָּכל ָאָדם 
ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא ִנְכָנס ְלֵביתֹו ֶׁשּלֹו, ֹלא ִיָּכֵנס 
ְּבִפְתאֹוִמּיּות. ָאְמָנם הּוא ֹלא ָצִריְך ְלַבֵּקׁש 

ְרׁשּות ֵמִאיׁש ְּכֵדי ְלִהָּכֵנס ְלֵביתֹו, ַאְך ֵאין זֹו ִמַּדת ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ְלִהָּכֵנס ְּבֹלא הֹוָדָעה.

ַּדף י"ז: ַהֵּביָצה ִעם ַהָּפסּוק

 ְּבַדף ֶזה ֶנֱאָמר ִּכי ֵאין ֶלֱאכֹל ׁשּום, ָּבָצל אֹו ֵּביָצה ְקלּוִפים ֶׁשָעַבר ֲעֵליֶהם ַלְיָלה 
ְּכֶׁשֵהם ְקלּוִפים, ִּכי ֵיׁש ַסָּכָנה ַּבָּדָבר.

ַאְלֶּתם ַעל ֵּביָצה ְקלּוָפה, ַמּדּוַע  ּׁשְ ִּבְכָתָביו ֶׁשל ַאַחד ָהִראׁשֹוִנים  ִנְמָצא ָּכתּוב: ַמה ּׁשֶ
ֹלא חֹוְׁשִׁשים ֶלֱאכֹל אֹוָתּה - ֲהֵרי ֶזה ִמְּפֵני ֶׁשְּבָיֵמינּו ַהַּסָּכָנה ֵאיָנּה ְׁשִכיָחה, ְוֵכן ִמְּפֵני 

ֶׁשִּכְתֵבי ַהּקֶֹדׁש ֶׁשַעל ַהֵּביָצה ַמִּציִלים ִמן ַהַּסָּכָנה.

ָׁשִנים ַרּבֹות ֹלא ִהְצִליחּו ְלָהִבין ַמה ַּכּוַָנת ַהְּדָבִרים, ְלֵאיזֹו ֵּביָצה ִהְתַּכּוְנּו ּוַמה ֵהם 
בּועֹות  ִּכְתֵבי ַהּקֶֹדׁש ֶׁשָעֶליָה, ַעד ֶׁשַרִּבי ֵמִאיר ַׁשִּפיָרא ַזַצ"ל ִּגָּלה ִּכי ְּביֹום ַחג ַהּׁשָ
ֶלת ֶׁשְּכתּובֹות ָעֶליָה ִמִּלים  ָנֲהגּו ִלְלמֹד ִעם ַהְּקַטִּנים ְוָלֵתת ָלֶהם ֵּביָצה ְקלּוָפה ְמֻבּׁשֶ
ֲאָחדֹות ִמָּפסּוק. ָהַרב ָהָיה קֹוֵרא ִעם ַהָּקָטן ֶאת ַהָּפסּוק ֵמַעל ַּגֵּבי ַהֵּביָצה, ְוַאַחר ָּכְך 

ָהָיה ַהָּקָטן אֹוֵכל ֶאת ַהֵּביָצה.

ֵאָלה: ֵאיְך ָאְכלּו ֵּביָצה ֶׁשָהְיָתה ְמֻקֶּלֶפת ָּכל ַהַּלְיָלה? ְוַעל ָּכְך  ַעְכָׁשיו מּוֶבֶנת ַהּשְׁ
ָענּו: ַהָּפסּוק  ֶׁשָּכתּוב ָעֶליָה ַמִּציל ֶאת ַהָּקָטן ִמן ַהַּסָּכָנה.

ַּדף ט"ו: ְּתבּוָאה וַהְפָרַׁשת ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות

ְּתבּוָאה  ּתֹוָרה  ִמִּדין 
ְּבַהְפָרַׁשת  ַחֶּיֶבת  ֵאיָנּה 
ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות ַעד 
ֶׁשִהיא ִנְכֶנֶסת ֶאל ַהַּבִית 
ֶּדֶרְך ַהֶּפַתח ָהָראִׁשי. ַעד 
ָאז ֶאְפָׁשר ֶלֱאֹכל ִמֶּמָּנה 
ְּתרּומֹות  ְלַהְפִריׁש  ְּבִלי 
ָּגְזרּו  ֲחַז"ל  ּוַמַעְׂשרֹות. 
ֶׁשֹּלא יֹאְכלּו ִמֶּמָּנה ֶאָּלא 
ֲאִכיַלת ֲעַראי ְוֹלא ֲאִכיַלת 
ֶקַבע. ֲאִכיָלה ֶׁשל ְּבֵהמֹות 

ֻמְגֶּדֶרת ָּתִמיד ֲאִכיָלה ֲאָרִעית ְוֹלא ֲאִכיָלה ְקבּוָעה.

יש לי מושג | עברית בעברית !
"עברית בעברית" היא שיטה ללימוד עברית 
שפיתח המחנך יצחק אפשטיין. עיקריה הם לימוד 
עברית באופן של שפת אם, בצורה שמשתפת 
את כל החושים, עוסקת בתחומי העניין של 
הילד ומשלבת שירה ומשחק. עקרונות השיטה 
התפרסמו בעיתון "השילוח" ב-1898 והפכו עם 

הזמן לשיטת הלימוד המרכזית בארץ.

בס"ד

מתי והיכן חי ַרִּבי ְיהֹוֻׁשע ֶּבן ֵלִוי ? מי היו   .1
רבותיו ומי היו תלמידיו?

מה היה מיוחד בבית ַהְּכֶנֶסת "ְּדָׁשף ְוָיֵתיב"?  .2

מה פירוש הביטוי "ְסָתם ְוַאַחר ָּכְך ַמֲחֹלֶקת"?  .3

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת ִניָּדה, ַדִּּפים ט״ו - י״ז

???שאלות השבוע

דבר תורה
אם היו מבקשים מאיתנו לצייר את אברהם 
אבינו- איך היינו מדמיינים ומציירים אותו? 
ככל הנראה, רובנו היינו בוחרים בציור הרגיל 
והמקובל מגן הילדים- יושב בפתח האוהל 
הניצב במדבר, כשזקנו הלבן והארוך מתבדר 
ברוח החמה והצחיחה. ציור זה הוא ככל הנראה 
נכון, אך בפרשתנו מתגלה אברהם אבינו עם 
תכונות וכשרונות אחרים, אשר גם אותם חשוב 
לזכור ולציין. במרכזה של הפרשה- יוצא אברהם 
ללוחמת קומנדו עם כוח מיוחד שמנה 318 
לוחמים, וזאת בכדי לשחרר את בן דודו לוט 
שנלקח כבן ערובה במלחמת המלכים.  אברהם 
מנצח בקרב, משחרר את בן דודו, ובכך מזכיר 
לכולנו שצדקותם וגדולתם של אבותינו לא 

פגמה במאומה בגבורתם ועוצמתם.

מי אני!

)תשובה: רב פפא, שכינויו היה "סודני"(

אם הייתם שומעים את שמי,
הייתם חושבים שמי שקורא לי הוא בני,

ואם הייתם שומעים את כינויי,
הייתם חושבים שמאפריקה מוצאי.

מי אני?

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


