
ַּדף כ"ה: ָהאֹוֵמר ָּדָבר ְּבֵׁשם אֹוְמרֹו

ַהַּתְלמּוד ְּבַדף ֶזה עֹוֵסק ְּבִעְנָין ִהְלָכִתי ֶׁשָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן, ְוַרב ֵּביַבי ַּבר ַאַּבֵּיי הּוא ֶׁשָּמַסר 
ְליֹוְׁשֵבי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ֶאת ַהֲהָלָכה ְּבֵׁשם ַרִּבי יֹוָחָנן. ָאַמר ַעל ָּכְך ַרִּבי ְזֵעיָרא: "ָזָכה ָבּה ַרב 
מּוָעה ַהּזֹו ֶׁשל ַרִּבי יֹוָחָנן ֶׁשּיֹאְמרּו אֹוָתּה ִּבְׁשמֹו.  ֵּביַבי ִּבְׁשַמְעֵּתיּה", ְּכלֹוַמר: ַרב ֵּביַבי ָזָכה ַבּׁשְ
ִמְּפֵני ֶׁשַרב ֵּביַבי ְוָאנֹוִכי ָיַׁשְבנּו ַיַחד ֵאֶצל ַרִּבי יֹוָחָנן ְוָלַמְדנּו ִמֶּמּנּו ּתֹוָרה, ַּכֲאֶׁשר הּוא ָאַמר 
ִעְנָין ִהְלָכִתי ֶזה, ַאְך ַרב ֵּביַבי ִהְקִּדים אֹוִתי לֹוַמר ְׁשמּוָעה זֹו ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש, ְוהּוא ָזָכה 
ֶׁשֵּמַעָּתה ַעד עֹוָלם ֵּתָאֵמר ַהֲהָלָכה ַהּזֹו ִּבְׁשמֹו ְּבָכל ָּבֵּתי ַהִּמְדָרׁשֹות, ֶׁשֲהֵרי ָתִמיד מֹוְסִרים 

ְּבֵׁשם ִמי ָׁשְמעּו ֶאת ַהֲהָלָכה, ָּכְך ְּבִמְקֶרה ֶזה: "ָאַמר ַרב ֵּביַבי ַּבר ַאַּבֵּיי ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן".

ַּדף כ"ו: "ַּתּנּוֵרי ָּבנֹות"

ִּבְתקּוַפת ַהַּתְלמּוד ָהיּו ַּתּנּוִרים ְמיּוָחִדים, ְקַטִּנים ְּבִמיּדֹוֵתיֶהם, ֶׁשַּנֲעׂשּו ְּכֵדי ֶׁשְּיָלדֹות ְקַטּנֹות 
יְּמׁשּו  ְּתַׂשֵחְקָנה ָּבֶהם. ֵהם ִנְקְראּו "ַּתּנּוֵרי ָּבנֹות". ְמַעְנֵין ְלַגּלֹות ִּכי ַהַּתּנּוִרים ַהְּקַטִּנים ֶׁשּׁשִ

ְּכִמְׂשָחק ִליָלדֹות ָהיּו ַּתּנּוִרים ֲאִמיִּתִּיים ְלָכל ָּדָבר, ְוָהיּו אֹוִפים ָּבֶהם עּוִּגּיֹות ְקַטּנֹות.

ֵאיְך ָאנּו יֹוְדִעים זֹאת? ִמְּפֵני ֶׁשָּכתּוב ַּבַּתְלמּוד ֶׁשַהַּתּנּוִרים ֶׁשל ַהְיָלדֹות ַהְּקַטּנֹות, 
ְמַקְּבִלים טּוְמָאה ִאם ֵהם ְּבגֹוֶדל ְמסּוָּים. ִמָּכאן ָאנּו ְמִביִנים ֶׁשָהיּו ֵאּלּו ַּתּנּוִרים ְרִגיִלים, 

ְוַרק ָהיּו ְקַטִּנים ְּכֵדי ֶׁשַּיְתִאימּו ִליָלדֹות ְקַטּנֹות.

ַּדף כ"ז: ֹלא ַהַּבְיָׁשן ָלֵמד 

ַּפַעם ַאַחת ָיַׁשב ַרב ָּפָּפא ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ִעם ֲחֵבָריו ְוָלַמד ּתֹוָרה ִמִּפי ַרב ַהְמנּוָנא. ַּכֲאֶׁשר 
ָאַמר ַרב ַהְמנּוָנא ֲהָלָכה ְמסּוֶּיֶמת, ָאַמר ַהַּתְלִמיד ַרב ָּפָּפא ּתֹוֶסֶפת ְמסּוֶּיֶמת ַעל ִּדְבֵרי 
ַרּבֹו ַרב ַהְמנּוָנא. ַהּתֹוֶסֶפת ַהּזֹו ָהְיָתה ְּפׁשּוָטה ּוְברּוָרה ְּבֵעיֵני ַהַּתְלִמיִדים, ַעד ֶׁשֵהם 
ִּגיֲחכּו ָעָליו ַמּדּוַע הּוא ָהָיה ָצִריְך לֹוַמר אֹוָתּה. ָאַמר ָלֶהם ַרב ָּפָּפא: ֵאיֶנִּני ִמְצַטֵער ַעל 
ֶׁשָאַמְרִּתי ֶאת ְּדָבַרי, ִּכי ָּכְך ָצִריְך ִלְנהֹוג ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְהיֹות ַּתְלִמיד ָחָכם. ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה 
ִלְפֵני ַרּבֹו, יֹאַמר ְלַרּבֹו ֶאת ַהְּדָבִרים ֶׁשעֹוִלים ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ּתֹוְך ְּכֵדי ַהִּליּמּוד, ִּכי ַרּבֹו יֹוִסיף 
ְלַהְחִּכים אֹותֹו ּוְלהֹוִסיף ַעל ְּדָבָריו, ּוִמי ֶׁשּמּוָכן ְלִהְתַּבֵּיׁש ְּכֵדי ִלְלמֹוד ֶאת ַהּתֹוָרה, סֹופֹו 
ִלְזּכֹות ְלָכבֹוד ַרב. אּוָלם, ִמי ֶׁשּיֹוֵׁשב ְוׁשֹוֵתק ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ִמְתַּבֵּיׁש - סֹופֹו ֶׁשִּתְהֶיה לֹו 
ּבּוָׁשה ְגדֹוָלה יֹוֵתר, ַּכֲאֶׁשר ִיְׁשֲאלּוהּו ְׁשֵאלֹות ַּבּתֹוָרה ּוַבֲהָלָכה ְוהּוא ֹלא ֵיַדע ְלָהִׁשיב.

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר טהרות, 

מסכת נידה, דף ל' 

הסבר: התלמוד מתאר את התינוק בבטן אמו 
בתקופת ההיריון, שכביכול יש מעליו נר שמאפשר 

לו לראות מסוף העולם ועד סופו.

נהורא – אור
טיהרא – צהריים

"ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם 
ועד סופו, שנאמר בהלו נרו עלי ראשי לאורו אלך 

חושך" 

בס"ד

סדר טהרות | מסכת נידה כ"ה- ל"א
פרשת חיי שרה | י"ט- כ"ה בחשון )17-23 לנובמבר(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

דלתות.כסף על מצלמות והחלפת צריך להוציא כל כך הרבה יותר טוב וזה מספיק. לא להיסטריה. צריך לפקוח עין שנים, ולא צריך להיכנס אחת לדירה אחרי הרבה הייתה בסך הכל פריצה אמרו חלק מהשכנים שזו מצד אחד:

מצד שני:

אמרו חלק מהשכנים שבמצב 

של היום זה מסוכן להשאיר 

את הבניין ללא הגנה של 

דלתות חדשות ומצלמות 

משוכללות. הביטחון קודם 

לכל, אפילו שזו הייתה רק פעם 

אחת, מי יודע מה עוד עלול 

לקרות, וזה שווה כל כסף.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

לבניין אחד שיש בו כמה קומות,  פרצו גנבים לאחת הדירות וגנבו 
את כל מה שהיה בבית. בתגובה דרשה משפחת כהן מוועד הבית 
לשים מצלמות בכניסה לבניין ובכל קומה, ולהחליף את דלת 
הכניסה לבית בדלת משוכללת עם קוד ומצלמות, אפילו אם זה 
יעלה הרבה כסף לכל דייר. חלק מהשכנים הסכימו וחלק התנגדו.

נולד בעיירה סיגט שבטרנסילבניה.   א. 
חלק מחבל מרמרוש ברומניה.

עבר את מאורעות השואה באושוויץ ובמחנות נוספים. ב. 
כתב ספרים רבים על השואה ועסק בהנצחתה,  ג. 

וכן כתב ספרים על תנועת החסידות.
זכה בפרס נובל לשלום על פעילותו למען זכויות אדם. ד. 

אלי ויזל

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
פרס נובל לשלום לאלי ויזל

אלי ויזל היה סופר ועיתונאי, ניצול 
שואה, שהקדיש את חייו להנצחת זכר 
השואה וסיוע ליהודים במצוקה בכל 
העולם. מלבד זאת היה פעיל זכויות 
אדם ופעל בנוגע לסכסוכים אלימים 
רבים בעולם, ביניהם האפרטהייד 
בדרום אפריקה, מאבק הכורדים, 
הטיהור האתני ביוגוסלביה ועוד. 

הוא עמד בראש הוועדה הנשיאותית לזכר השואה 
בארה"ב, ועל פעילותו בה זכה בשנת 1986 בפרס נובל 
לשלום. ועדת הפרס כתבה עליו כי הוא "שליח לאנושות, 
שבמאבקו להשלים עם חווייתו האישית של השפלה 
מוחלטת בשילוב עם עבודתו המעשית למען השלום, 
העביר מסר רב עוצמה של שלום, כפרה וכבוד אנושי". 
בנוסף לכך זכה בעיטורים האזרחיים הגבוהים ביותר 
בארה"ב, מדליית החירות הנשיאותית ומדליית הזהב 

של הקונגרס.
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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

אנדרטה לזכר יהודי סיגט שנספו בשואה, בבית הקברות בחולון 
)Wikipedia, David Shay(

יש לי מושג | י"ג עיקרים !
הרמב"ם ניסח שלושה עשר עיקרי אמונה בהם נדרש 
להאמין כל יהודי. עיקרים אלה כוללים את האמונה 
במציאות ה' וייחודו, בתורה מן השמיים, בשכר ועונש 
ובגאולה העתידה. הפיוט "יגדל אלוקים חי וישתבח" 

מפרט את העיקרים.

בס"ד

חברותא

 Wikipedia,( אלי ויזל
)David Shankbone

סיגט היא עיר במחוז מרמורש שבטרנסילבניה, בצפון 
רומניה. העיר הוקמה במאה ה-11, ולאורך ההיסטוריה 
עברה כמה פעמים בין שליטת רומניה להונגריה. במאה 
ה-18 התיישבה קהילה יהודית במקום, והחל מ-1834 
כיהנו כרבני הקהילה אדמו"רי חסידות סיגט ממשפחת 
טייטלבוים. בתחילת מלחמת העולם השנייה גרו בסיגט 
כ-10,000 יהודים. פליטים רבים הגיעו לעיר, ותושבי 
הקהילה ניסו לסייע להם. ב-1944 פלשו 
הנאצים להונגריה, ויהודי סיגט נכלאו בגטו, 
ממנו נשלחו למחנה ההשמדה באושוויץ 
בארבעה משלוחים. הסופר אלי ויזל היה 
תושב סיגט, ועד היום ביתו בעיר משמש 
כמוזיאון המספר את סיפורם של יהודי סיגט.

 | על המפה | העיר סיגט ברומניה



3 דקות

הספר "הלילה" של אלי ויזל

  | מי אני?

7 דקות

1  . אלי ויזל.
2  .

בעיר סיגט ברומניה.
3  .

זהו מחנה ההשמדה 'אושוויץ-בירקנאו' בו היה ויזל בזמן  המלחמה, ומשם ניצל.
4  .

אלו חלק מספרים רבים אותם כתב- הספר 'הלילה' עוסק 
בשואה, והספר 'בלהט הנשמה' עוסק בתנועת החסידות.

5  .
בפרס נובל לשלום.
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1967 
 מלחמת

ששת הימים

 5708
ה'תש"ח

 1948
 הקמת
המדינה

5778
ה'תשע"ח

2017 
 70 שנה
למדינה

70

5780
ה׳תש"פ

2019 
שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי

5260

1500
העת

החדשה

 5323
ה'רמ"ח

רבי יוסף 
קארו

 5657
ה'תר"ך

 1897
הרצל

 5699
ה'תרצ"ט

1939
שואה

 5707
ה'תש"ז

 1947
 מלחמת

העצמאות

495
חתימת 
התלמוד

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
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תקופת הראשונים
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1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מי האיש בציור?
היכן הוא נולד?

מה הקשר בין המחנה מאחור לאיש?
מהם הספרים המונחים על השולחן?

באיזה פרס חשוב זכה?

אני ספרו הראשון של אלי ויזל. ב. 
בעברית שמי הוא ההיפך מהיום. ביידיש, משמעות שמי היא "והעולם שתק". ג. 

אני מספר על קורותיו של אלי ויזל בזמן השואה. ג. 
תורגמתי ל-35 שפות. ד. 
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ַּדף ל': ְׁשלֹום ָזָכר

ְּבַדף ֶזה אֹוֵמר ַהַּתְלמּוד ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִּתינֹוק נֹוָלד ָּבא ַמְלָאְך ְוסֹוְטרֹו ַעל ִּפיו ּוְמַׁשֵּכַח 
ִמֶּמּנּו ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ֶׁשהּוא ָלַמד ִלְפֵני ֶׁשהּוא נֹוָלד. ִּדְבֵרי ַהַּתְלמּוד ַהָּללּו ֵהם ַאַחד 
ַהֶהְסֵּבִרים ַלֲעִריַכת "ְׁשלֹום ָזָכר" ְּבֵליל ַׁשָּבת ָהִראׁשֹון ְלהּוֶּלֶדת ַהִּתינֹוק. ַאַחד 
ַהְּטָעִמים ַהְידּוִעים ְלַהְסִּביר ִמְנָהג ֶזה הּוא ֶׁשָּבִאים ְלַנֵחם ֶאת ַהִּתינֹוק ַעל ָהֲאֵבָדה 
ַהְּגדֹוָלה ֶׁשִאיֵּבד ְּבָׁשָעה ֶׁשָּיָצא ַלֲאִויר ָהעֹוָלם, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָׁשַכח ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה 
ּכּוָּלּה, ְוֵאין ַצַער ָּגדֹול ִמֶּזה. ַהּיֹום ָנהּוג ַלֲערֹוְך "ְׁשלֹום ָזָכר" ְּבֵליל ַׁשָּבת ִּבְלַבד, ַאְך 
ֶּבָעָבר ָנֲהגּו ְּבֵליל ַׁשָּבת ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהִּתינֹוק, ִלְטעֹום ֵּפרֹות ְוִקְטִנּיֹות ְוִלְקרֹוא 
ְקִריַאת ְׁשַמע. ֵאירּוַע ֶזה ּכּוָּנה "ֵּבן ָזָכר", ּוְלָמֳחָרת, ְּבַׁשָּבת ַּבּבֹוֶקר ַאֲחֵרי ַהְּתִפיָּלה, 

ָהיּו עֹוִׂשים "ִקיּדּוׁש" ְּבֵבית ַהִּתינֹוק, ְוֵאירּוַע ֶזה ּכּוָּנה "ְׁשלֹום ָזָכר".

ַּדף ל"א: "אֹוְדָך ה' ִּכי ָאַנְפָּת ִּבי"  

ַהָּפסּוק ִּביַׁשְעָיה "אֹוְדָך ה' ִּכי ָאַנְפָּת ִּבי" עֹוֵסק 
ְּבִמְקֶרה ֶׁשּבֹו ַהִּייּסּוִרים ֶׁשַהָּקָּב"ה ֵמִביא ַעל 
ָהָאָדם ֵהם ְלטֹוָבתֹו, ֶׁשַעל ָיָדם ִיָּנֵצל ִמָּצָרה 
ְגדֹוָלה יֹוֵתר. ְלָמָׁשל - ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ֶהְחִליטּו 
ֵּביֵניֶהם ַלֲעלֹות ַעל ְסִפיָנה ְּכֵדי ְלַהְפִליג ַּבָּים 
ְלֶאֶרץ ַאֶחֶרת ְלָצְרֵכי ִמְסָחר. ִלְפֵני ֶׁשֵהם ָעלּו 
ֶאל ַהְּסִפיָנה, ִנְנַעץ קֹוץ ְּבַרְגלֹו ֶׁשל ֶאָחד ֵמֶהם, 

ְוָלֵכן הּוא ֹלא ָהָיה ְמסּוָּגל ַלֲעלֹות ִעם ֲחֵברֹו ַלְּסִפיָנה, ַוֲחֵברֹו ִהְפִליג ְלַבד ַּבָּים.
ִהְצַטֵער ְמאֹוד ָהִאיׁש ֶׁשַהּקֹוץ ִנְדַקר ִּבְבָׂשרֹו, ַעל ֶׁשֶהְחִמיץ ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות ַלֲעׂשֹות 

ֲעָסִקים. ְלַאַחר ְזַמן ָמה הּוא ָׁשַמע ְיִדיָעה ְמַצֶעֶרת ְּביֹוֵתר: ַהְּסִפיָנה ָטְבָעה.
ַלח לֹו ֶאת  ְּבאֹותֹו ֶרַגע הּוא ִהְצַטֵער ְמאֹוד ַעל ְּפִטיַרת ֲחֵברֹו, ְוהּוא הֹוָדה ַלה' ֶׁשּׁשָ

ַהּקֹוץ ֶׁשִהִּציל אֹותֹו ִמַּלֲעלֹות ַלְּסִפיָנה.

ַּדף כ"ח: טּוְמַאת ֵמת ַּבֶחֶדר

ָּכל ִמי ֶׁשִּנְמָצא ִעם ֵמת ִמַּתַחת אֹותֹו ַּגג - ִנְטָמא. ַּגם ִאם ֵיׁש ֵמת ְּבתֹוְך ֶחֶדר, ִמי 
ֶׁשעֹוֵמד ִמַּתַחת ַלַּמְׁשקֹוף ֶׁשל אֹותֹו ַהֶחֶדר ִנְטָמא. ֲאָבל, ִאם ַהֶּדֶלת ֶׁשל ַהֶחֶדר 
ְסגּוָרה, ֲהֵרי ַהֶּדֶלת חֹוֶצֶצת ִּבְפֵני ַהּטּוְמָאה ְוֵאיָנּה ְמַאְפֶׁשֶרת ָלּה ָלֵצאת ִמֶּמּנּו 

ַהחּוָצה, ְוָלֵכן ִמי ֶׁשַּיֲעמֹוד ִמַּתַחת ַלַּמְׁשקֹוף ְּכֶׁשַהֶּדֶלת ְסגּוָרה - ֹלא ִיְהֶיה ָטֵמא.

ָּכְך הּוא ִמִּדין ַהּתֹוָרה, אולם ֲחַז"ל ִּתיְּקנּו ֶׁשִּמי ֶׁשַּיֲעמֹוד ַּתַחת ַהַּמְׁשקֹוף ֶׁשל ַהֶּדֶלת 
ֶׁשִּמֶּמָּנה ִמְתַּכּוְִנים ְלהֹוִציא ֶאת ַהֵּמת, ֲהֵרי הּוא ָטֵמא ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָעַמד ִמַּתַחת 

ַלַּמְׁשקֹוף ְּבָׁשָעה ֶׁשַהֶּדֶלת ָהְיָתה ְסגּוָרה.

ַּדף כ"ט: ַרב ְזִביד

ַהַּתְלמּוד ְּבַדף ֶזה ֵמִביא ְׁשֵאָלה ֶׁשִהְקָׁשה ַרב ְזִביד, ְוָאנּו ְנַנֵּצל ִהְזַּדְּמנּות זֹו ְּכֵדי 
ָלַדַעת ֶׁשָהיּו ַאְרָּבָעה "ַרב ְזִביד".

ִליִׁשי  א. ַרב ְזִביד ָהִראׁשֹון, ֶׁשָהָיה ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַרב ַנְחָמן ַּבר ַיֲעקֹב, ֶּבן ַהּדֹור ַהּׁשְ
ְלָאמֹוָרֵאי ָּבֶבל.

ִני, ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ָרָבא, ֶּבן ַהּדֹור ָהְרִביִעי ְוַהֲחִמיִׁשי ְלָאמֹוָרֵאי ָּבֶבל.  ב. ַרב ְזִביד ַהּׁשֵ
ְּבִאֶּגֶרת ַרב ְׁשִריָרא ָּגאֹון ָּכתּוב ִּכי הּוא ָהָיה ָׁשִנים ֲאָחדֹות רֹאׁש ְיִׁשיַבת ּפּוְמְּבִדיָתא.

ִני. הּוא ָהָיה ָאמֹוָרא ַּבְּבִלי,  ג. ַרב ְזִביד ִמְּנַהְרְּדָעא, ֶׁשַחי ְּבאֹותֹו ּדֹור ֶׁשל ַרב ְזִביד ַהּׁשֵ
ֶּבן ַהּדֹור ָהְרִביִעי ְלָאמֹוָרֵאי ָּבֶבל, ְוָהָיה ֵמַחְכֵמי ְיִׁשיַבת ְנַהְרְּדָעא, ֲחֵברֹו ֶׁשל ַרב ִּדיִמי, 

ְוַרָּבם ֶׁשל ֲאֵמיָמר ְוַרב ַּכֲהָנא ִמּפּום ַנֲהָרא.
מֹו ַרב ְזִביד. ד. ַרב ְזִביד ַּבר אֹוַׁשְעָיא, הּוא ָהַרב ָהְרִביִעי ֶׁשּׁשְ

בס"ד

מה היו "ַּתּנּוֵרי ָּבנֹות" והאם הם היו   .1
מקבלים טומאה?

מה ההסבר שנותן התלמוד לפסוק:   .2
"אֹוְדָך ה' ִּכי ָאַנְפָּת ִּבי"?

מהו ַאַחד ַהֶהְסֵּבִרים ַלֲעִריַכת "ְׁשלֹום ָזָכר"   .3
ְּבֵליל ַׁשָּבת ָהִראׁשֹון ְלהּוֶּלֶדת ַהִּתינֹוק?

סדר טהרות | ַמֶּסֶכת ִניָּדה, ַדִּּפים כ״ח - ל״א

???שאלות השבוע

דבר תורה
בתחילת הפרשה מספרת התורה על פטירתה 
של שרה אמנו, ולקראת סופה מסופר על 
הבאתה של רבקה, אשת יצחק, לאוהל של 
שרה אמו. על דברים אלו דורשים חז"ל 
את הפסוק בקהלת שאומר: "וזרח השמש 
ובא השמש", ושואלים: וכי אין אנו יודעים 

שהשמש זורחת ולאחר מכן שוקעת? 

על כך באה התשובה: "עד שלא השקיע 
הקב"ה שמשה של שרה - הזריח שמשה של 
רבקה". יש כלל בעולם שאומר שכל שקיעה 
היא למעשה תחילת הזריחה של השלב הבא. 
לעיתים קשה לראות בשמש השוקעת את 
תחילתו של היום הבא, השקיעה מביאה 
איתה חושך וחוסר ודאות, אך עלינו לזכור 
תמיד שללא ירידתו של יום זה לא נוכל לקום 

לאופק חדש - לזריחה חדשה.

מי אני!
)תשובה: שלום זכר(

אני ביטוי שמורכב משתי מילים.
הראשונה היא ההפך ממלחמה.

השנייה היא ההפך מ"שכח".
בשינוי אותיות, אני מרכז שלו.

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


