
ֶמן ַּדף ל"ב: ַהַּמָּכה ְוַהּׁשֶ

ַּבְּתקּוָפה ֶׁשָּבּה ֲעַדִין ִהְצִליחּו ִלְׁשמֹור ַעל ָטֳהָרה, ְראּוֵבן ָנַגע ְּבֶׁשֶרץ ֵמת ְוָלֵכן הּוא ִנְטָמא. 
ָאִביו ִהְזִּכיר לֹו ִּכי ְּבעֹודֹו ָטֵמא ָאסּור לֹו ְּבׁשּום אֹוֶפן ֶלֱאכֹול ְּתרּוָמה, ִּכי ֵהם ָהיּו ּכֲֹהִנים 

ְוִקיְּבלּו ְּתרּוָמה ִמַּבֲעֵלי ָׂשדֹות.

ְּבאֹותֹו יֹום ָנַפל ְראּוֵבן ְּבֵבית ַהֵּסֶפר ְוִקיֵּבל ַמָּכה ְּבַרְגלֹו. ָהרֹוֵפא שָּבַדק אֹותֹו ָאַמר ֶׁשִאם 
ֵהם רֹוִצים ְלָהֵקל ַעל ַהְּכֵאִבים, ֵהם ְיכֹוִלים ָלסּוְך ְּבֶׁשֶמן ֶאת ְמקֹום ַהַּמָּכה.

ְּכֶׁשָּיְצאּו ִמֵּבית ָהרֹוֵפא ָאַמר ְראּוֵבן ְלָאִביו: ְּבִדּיּוק ַהּיֹום ֵהִביאּו ָלנּו ֶׁשֶמן ֶׁשל ְּתרּוָמה 
ְונּוַכל ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֶׁשֶמן ֶזה ְּכֵדי ָלסּוְך ֶאת ְמקֹום ַהַּמָּכה. ָאַמר לֹו ָאִביו: ִלְפֵני ֵכן ָעֶליָך 
ֶמן, ֲאָבל ִּסיָכה ִהיא ְּכמֹו ְׁשִתָּיה ְוָלֵכן  ְלִהיַּטֵהר ִמן ַהּטּוְמָאה. אֹוְמָנם ֵאיְנָך אֹוֵכל ֶאת ַהּׁשֶ

ָאסּור ְלכֵֹהן ָטֵמא ָלסּוְך ֶאת ַעְצמֹו ְּבֶׁשֶמן ֶׁשל ְּתרּוָמה.

ַּדף ל"ג: ַרב ָּפָּפא וַרב ְׁשמּוֵאל

ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר ֶׁשַרב ָּפָּפא ִהְזַּדֵּמן ְלָמקֹום ְּבֵׁשם ַּתּוָָאְך, ְוהּוא ָׁשַאל ֶאת ְּבֵני ַהָּמקֹום: 
"ַהִאם ֵיׁש ֵּביֵניֶכם ַּתְלִמיד ָחָכם ָצִעיר? ִאם ֵּכן - ְרצֹוִני ָלֶלֶכת ּוְלַדֵּבר ִאיּתֹו ְּבִדְבֵרי תֹוָרה". 
ה ְזֵקָנה: "ֵיׁש ָּכאן ַּתְלִמיד ָחָכם ּוְׁשמֹו הּוא ַרב ְׁשמּוֵאל, ְוהּוא לֹוֵמד ִמְׁשָניֹות  ָאְמָרה לֹו ִאיּׁשָ
ה ַהְּזֵקָנה: "ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּתְהֶיה ְּכמֹותֹו". ָאַמר ַרב ָּפָּפא ְלַעְצמֹו:  ּוְבַרְיתֹות". הֹוִסיָפה ָהִאיּׁשָ
"ִאם ְמָבְרִכים אֹוִתי ֶׁשֶאְהֶיה ְּכמֹותֹו, ִסיָמן ֶׁשהּוא ְיֵרא ָׁשַמִים ֶׁשַהְּבִרּיֹות אֹוֲהבֹות אֹותֹו".

ַּדף ל"ד: "ְצדֹוִקים"

ִני ָהָיה ַקָּים, ָהיּו ִמְׁשָּפחֹות ֲאָחדֹות ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְקְראּו  ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
"ְצדֹוִקים". ַה"ְּצדֹוִקים" ִסיְּלפּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוֶאת רּוַח ָמסֹוֶרת ִיְׂשָרֵאל. ֵהם ָאְמרּו: "ֲאַנְחנּו 
ּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו  ָּכתּוב ַּבְּפסּוִקים ֶׁשַּבּתֹוָרה, ֲאָבל ֹלא ֶאת ַמה ּׁשֶ מּוָכִנים ְלַקֵּים ַרק ֶאת ַמה ּׁשֶ
ָאַמר ְּבַעל ֶּפה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל", ִלְפָעִמים ֵהם ַאף ִׁשיְּבׁשּו ֶאת ַמְׁשָמעּות ַהְּפסּוִקים ְוִעּוְתֹו 

ֶאת ַהֲהָלָכה.

ַּדף ל"ה: ַרב ְיהּוָדה ַּבר ְיֶחְזֵקאל

ַרב ְיהּוָדה ִמִּדיְסַקְרָּתא הּוא ַרב ְיהּוָדה ַּבר ְיֶחְזֵקאל, ֶׁשָהָיה ִמְּגדֹוֵלי ָאמֹוָרֵאי ָּבֶבל ַּבּדֹור 
ִני ֶׁשל ָהָאמֹוָרִאים ּוְמַיְּסָדּה ֶׁשל ְיִׁשיַבת ּפּוְמְּבִדיָתא ַהּנֹוַדַעת, ֶׁשִהְתַקְּיָמה ְּכ-800 ָׁשָנה. ַהּׁשֵ

ַרב ְיֶחְזֵקאל, ָאִביו ֶׁשל ַרב ְיהּוָדה, ָהָיה ִמְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָהִראׁשֹון ֶׁשל ָהָאמֹוָרִאים, ְוֶאת ְׁשֵני 
ָּבָניו, ָרִמי ִויהּוָדה, הּוא ָׁשַלח ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ֵאֶצל ְׁשֵני ְגדֹוֵלי ַהּדֹור: ַרב ּוְׁשמּוֵאל. ָּכְך ָהָיה 
ַרב ְיהּוָדה ֵמִראׁשֹוֵני ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשל ַרב, ַּכֲאֶׁשר ִייֵּסד ַרב ֶאת ְיִׁשיָבתֹו ְּבסּוָרא. ַּבַּתְלמּוד 
ַהָּבְבִלי ְּפזּוִרים ֵמאֹות ַמֲאָמִרים ֶׁשָּמַסר ַרב ְיהּוָדה ְּבֵׁשם ַרּבֹו ַרב. ְלַאַחר ְּפִטיַרת ַרב ָעַבר 
ַרב ְיהּוָדה ִלְלמֹוד ֵאֶצל ְׁשמּוֵאל ִּבְנַהְרְּדָעא, ְוַגם ִּבְׁשמֹו הּוא מֹוֵסר ֵמאֹות ֲהָלכֹות. ַאֲחֵרי 

ְּפִטיַרת ְׁשמּוֵאל, ָיַסד ַרב ְיהּוָדה ֶאת ְיִׁשיָבתֹו ּפּוְמְּבִדיָתא.

ט  ַרב ְיהּוָדה נֹוַדע ִּבְתִפיָּלתֹו. ִלְפֵני ַהְּתִפיָּלה ָהָיה ְמַסֵּדר ֶאת ְּדָבָריו ַלָּקָּב"ה ּוִמְתַקּשֵׁ
ִּבְבָגִדים ָנִאים, ְוָהָיה ִמְתַּפֵּלל ְּבַכּוָנה ְמיּוֶחֶדת ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשְּלָמָׁשל ְּתִפיָּלתֹו ַעל ַהְּגָׁשִמים 

ָהְיָתה ַנֲעֵנית ִמָּיד. 
ָ

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 319

מן התלמוד
סדר טהרות, 

מסכת נידה, דף ל"ו

הסבר: החכם איסי בן יהודה כונה בשמות רבים, 
ביניהם איסי בן גור אריה, איסי בן גמליאל ואיסי 

בן מהללאל.

פרזלא – ברזל
נחשא – נחושת

"אמר ליה: אנא איסי בן יהודה דהוא איסי בן 
גור אריה דהוא איסי בן גמליאל דהוא איסי 

בן מהללאל" 

בס"ד

סדר טהרות | מסכת נידה ל"ב- ל"ח
פרשת תולדות | כ"ו בחשון- ב' בכסלו )24-30 לנובמבר(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

וקוראים בקול.להם תרנגולים שמקרקרים שמייללים, כך מותר שיהיו כלבים שנובחים, או חתולים שיש שכנים שיש להם משפחת כהן טענה שכשם מצד אחד:

מצד שני:

טענו השכנים כי כאן זה 

לא מושב חקלאי, והכלבים 

והחתולים לא נובחים בלילה 

ומעירים את כולם, לעומת 

התרנגולים שעושים זאת 

כשעוד חשוך בחוץ, וזה מפריע 

לכולם לישון, ולכן אסור גם 

לגדל תרנגולים בעיר.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

משפחת כהן מתגוררת בבית בעיר, ולבית יש חצר קטנה. לפני זמן 
מה החליטה משפחת כהן לגדל בחצר שניים-שלושה תרנגולים. 
הבעיה החלה כאשר השכם בבוקר החלו התרנגולים לקרוא בקול 
גדול, דבר שגרם לשכנים רבים, לילדים ולתינוקות להתעורר מוקדם 
מאוד מהרעש. כתוצאה מכך החל ויכוח בין משפחת כהן לשכנים.

נולדה בסופיה שבבולגריה. א. 
שירתה בצבא כחובשת צבאית בחיל האוויר ב. 

קיבלה את עיטור המופת על חילוץ טייס ונווט ממטוס  ג. 
שהתרסק.

במלחמת ששת הימים קראו לה "המלאך בלבן",   ד. 
על פעילותה בטיפול בפצועים.

אסתר ארדיטי

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
הקמת חיל האוויר הישראלי

חיל האוויר הישראלי החל את דרכו בתור "שירות 
האוויר" של ההגנה, ובמהלך מלחמת העצמאות 
הוחלף שמו באופן בלתי רשמי ל"חיל האוויר". 
בתחילת מלחמת העצמאות כלל החיל רק מטוסי 
סיור קלים, ורק לאחר פלישת צבאות ערב הצליח 
להשיג מטוסי קרב חמושים, שפעילותם הראשונה 
הייתה הפצצת הכוחות המצריים. בהמשך המלחמה 
התחזק חיל האוויר, השיג עליונות אווירית על פני 
צבאות האויב ואף הפציץ את בירותיהם, עד שלקראת 
סוף המלחמה שלט באופן בלעדי בשמי הארץ. 
מפקד החיל הראשון היה יהושע אייזיק )אשל(. 

בדצמבר 1948 עבר מטה 
חיל האוויר לקריה בתל 

אביב. 
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לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2448

מתן תורה

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
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רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
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
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)Wikipedia, Dedidadon( סמל בסיס חצור

יש לי מושג | עבודה זרה !
עבודה זרה פירושה פולחן וסגידה לכוח אחר כלשהו 
מלבד ה', כמו אלילים, כוכבים, כוחות הטבע וכדומה. 

זוהי אחת העבירות החמורות ביותר בתורה.

בס"ד

חברותא

חניכי קורס טיס מס' 2, קורס 
הטיס הראשון שהתנהל כולו 

)Wikipedia( בישראל

בסיס חיל האוויר חצור ממוקם ליד הקיבוץ חצור 
אשדוד. שמו הרשמי הוא כנף 4. שדה התעופה 
שבמקום הוקם בשנת 1942 בידי הבריטים ונקרא 
RAF Qastina. ב-1948 פינו הבריטים את המקום 
וכוחות ההגנה השתלטו עליו. הוא שימש את חיל 
האוויר במלחמת העצמאות, נסגר לאחריה ונפתח 
מחדש ב-1951, כשהוא משמש כבסיסם של כלי טיס 
רבים. במלחמת ששת הימים מילא הבסיס תפקיד 
חשוב בפעילותו של חיל האוויר. בעיקר פעלו בו 
טייסת 101 )"טייסת הקרב הראשונה"( וטייסת 

105 )"טייסת העקרב"(, המורכבות 
ממטוסי F-16, וטייסת 420 )"טייסת 
מאמני קרב"( המפעילה סימולטורים 

לאימון טייסים.

 | על המפה | בסיס חיל האוויר בחצור



3 דקות

עיטור המופת

  | מי אני?

7 דקות

1  .

אסתר ארדיטי מחלצת את הטייסים מהמטוס הבוער.
2  .

בבסיס חיל האוויר בחצור בשנת 1954.
3  .

.מטוס מסוג מוסקיטו.
4  .

אסתא ארדיטי סייעה לטפל בפצועים במלחמת ששת  הימים וזכתה לכינוי 'המלאך בלבן'.
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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 האישה בציור ומה היא עושה?

היכן התרחש האירוע הזה ומתי 

מה היה סוג המטוס שעלה בלהבות?

למי קראו 'המלאך בלבן' ומדוע?

אני העיטור השלישי הכי חשוב בצה"ל. ב. 
עיצב אותי האמן דן ריזינגר. ב. 

מעניקים אותי על מעשי אומץ שראויים לשמש מופת. ג. 
עד כה העניקו אותי 602 פעמים. ד. 
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ַּדף ל"ז: ַרִּבי ֲחִניָנא ְּדִציּפֹוִרין

ְׁשֵני ַרִּבי ֲחִניָנא ָהיּו, ָהֶאָחד ַרִּבי ֲחִניָנא ַּבר ָחָמא, ְוָהַאֵחר: ַרִּבי ֲחִניָנא ְּדִציּפֹוִרין, 
ְּבַתְלמּוד ְירּוַׁשְלִמי )ְּפָסִחים( מּוְזָּכר ַרִּבי ֲחִניָנא ְלֶׁשַבח ָּגדֹול. ַהַתְלמּוד אֹוֵמר 
לֹוָׁשה ֲאָנִׁשים ִהִּניחּו ִּכְתָרם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוָיְרׁשּו ֶאת ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא. ְּכלֹוַמר:  ֶׁשּׁשְ
ֵהם ִויְּתרּו ֵמְרצֹוָנם ַעל ִמְׂשַרת ַהְנָהָגה ִּכי טֹוַבת ַהְּכָלל ָהְיָתה ֶׁשִּמיֶׁשהּו ַאֵחר ִיְהֶיה 
ַמְנִהיג, ּוִמְּפֵני ֶׁשָעׂשּו ָּכְך, ָיְרׁשּו ֶאת ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא. ַהַתְלמּוד מֹוִסיף ֶׁשַהֲחָכִמים 

ֶׁשְּבֵקיַסְרָיה ָהיּו אֹוְמִרים ִּכי ַּגם ַרִּבי ֲחִניָנא ְּדִציּפֹוִרין ָעָׂשה ֵכן.

ֶמה ָהָיה ַהְמאֹוָרע?

ָאִביו ַרִּבי יֹוָנה ָהָיה ַמְרִּביץ ּתֹוָרה ִּבְטֶבְרָיה, ְוִאיּלּו ַרב ֲחִניָנא ָהָיה ַמְנִהיג ַהְּיהּוִדים 
ַמד, ְוָיָדם ֶׁשל ָהרֹוְדִפים ֵהֵצָרה עֹוד ָועֹוד ֶאת  ָּבִעיר ִציּפֹוִרי. ָהָיה ֶזה ִּבְתקּוַפת ַהּׁשְ
ִליּמּוד ַהּתֹוָרה, ְוָלֵכן ֶנֱאַלץ ַרִּבי ְמָנא, ְּבנֹו ַהּנֹוָסף ֶׁשל ַרִּבי יֹוָנה, ַלֲעקֹור ְלִציּפֹוִרי. 
ְּכֶׁשהּוא ִהִּגיַע ְלִציּפֹוִרי ֶהְחִליט ֵמַעְצמֹו ַרִּבי ֲחִניָנא ְלַהְפִסיק ְלַהְנִהיג ֶאת ַהָּקָהל, 
ְוהּוא ָמַסר ֶאת ַהַהְנָהָגה ְלָאִחיו ַרִּבי ְמָנא, ְוַאף ָיַׁשב ְלָפָניו ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ְּכַתְלִמיד.

ַּדף ל"ח: ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים

ַצִּדיִקים ִמְּתקּופֹות ָעָברּו ְּמכּוִּנים "ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים".

ְּבִדְבֵרי ֲחַז"ל מּוָבִאים ַהְנָהגֹות ׁשֹונֹות 
ֶׁשל ַהֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים. ְלָמָׁשל, 
ַהֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו ׁשֹוִהים 
ָׁשָעה ְּתִמיָמה ִלְפֵני ֶׁשָעְמדּו ְלִהְתַּפֵּלל. 
ָעה ַהּזֹו ֵהם ִּפיּנּו ֶאת ַּדְעָּתם ִמָּכל  ַּבּׁשָ
ִעְסֵקיֶהם ְוִהְרֲהרּו ְּברֹוְממּות ַהָּקָּב"ה.

ַּכֲאֶׁשר ָהיּו ָלֶהם ְזכּוִכּיֹות ְׁשבּורֹות, 
ֵהם ִנְזֲהרּו ְמאֹוד ֶׁשֲאָנִׁשים ֹלא ִיָּפְצעּו 
דֹות  ֵמֶהן, ְוָלֵכן ֵהם ָהיּו הֹוְלִכים ַלּשָׂ

ֶׁשָּלֶהם ְוחֹוְפִרים ּבֹור ְּבעֹוֶמק ְׁשלֹוָׁשה ְטָפִחים, ּוַבּבֹור ָהיּו ַמְטִמיִנים ֶאת ַהְּזכּוִכּיֹות. 
ַמּדּוַע ְּבעֹוֶמק ְׁשלֹוָׁשה ְטָפִחים? ִמְּפֵני ֶׁשַהַּמֲחֵרָׁשה ֵאיָנּה ַמִּגיָעה ְלעֹוֶמק ֶזה, ְוַגם 
ֶדה ַהְּזכּוִכּיֹות ֹלא ַּתֲעֶליָנה ַעל ְּפֵני ַהַּקְרַקע ְוִתְגרֹוְמָנה ֶנֶזק. ַּכֲאֶׁשר ַיְחְרׁשּו ֶאת ַהּׂשָ

ַּדף ל"ו: ַרב ַאִסי ְוֵׁשיָלא ַּבר ֲאִביָנא

ֵּבין ְׁשֵני ַהָאמֹוָרִאים ַרב ַאִסי ְוֵׁשיָלא ַּבר ֲאִביָנא ָהְיָתה ַמֲחלֹוֶקת ִהְלָכִתית. ַּבּיֹום ֶׁשּבֹו 
ִנְפַטר ַרב ַאִסי, ָהַלְך ֵׁשיָלא ְוָאַמר ְלִאְׁשּתֹו: "ָהִכיִני ִלי ְּבַבָּקָׁשה ֵציָדה ַלֶּדֶרְך", ְוהּוא 
ִהְתַּכּוֵן ְלַתְכִריִכים, ֶׁשֵהם ַהָּדָבר ַהְיִחיִדי ֶׁשַהִּנְפָטר לֹוֵקַח ִאיּתֹו ֶאל ַהֶּקֶבר, ִּכי ָיַדע 

ֵׁשיָלא ֶׁשהּוא ָעִתיד ָלמּות ְּבאֹותֹו 
ַהּיֹום. ִאְׁשּתֹו ֵהִכיָנה לֹו ַּתְכִריִכים 

ְּכַבָּקָׁשתֹו, ְוהּוא ָאֵכן ִנְפַטר.

ַהְלָויֹוֵתיֶהם ֶׁשל ְׁשֵני ַהַּצִּדיִקים ֶנֶעְרכּו 
ְּבאֹותֹו ְזַמן. ְּבאֹוָתם ַהָּיִמים ָנֲהגּו ְלַהִּניַח 
ָעָנף ֶׁשל ֲהַדס ַעל ִמיּטֹות ַהִּנְפָטִרים, 
ּוִבְׁשַעת ַהַהְלָוָיה ֶׁשֶּנֶעְרָכה ִלְׁשֵניֶהם 
ִהְתַרֵחׁש ֵנס מּוְפָלא: ַהֲהַדִּסים ָּפְרחּו 

ְוָעְברּו ֵמַעְצָמם ִמִּמיָּטה ְלִמיָּטה.

בס"ד

מדוע ָאסּור ְלכֵֹהן ָטֵמא ָלסּוְך ֶאת ַעְצמֹו   .1
ְּבֶׁשֶמן ֶׁשל ְּתרּוָמה?

מי היו ה"ְצדֹוִקים" ומה היה חטאם?   .2

מי היו ה"ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים" ומה היו   .3
ההנהגות שלהם?

סדר טהרות | ַמֶּסֶכת ִניָּדה, ַדִּּפים ל״ו - ל״ח

???שאלות השבוע

דבר תורה
כיצד אדם עיוור יכול לזהות מי עומד מולו 
בכדי לוודא שבאמת לו מגיע הדבר אותו 
הוא רוצה לתת? יצחק אבינו, שלא ראה 
בסוף ימיו, רצה לוודא שהברכה אותה הוא 
מחלק מגיעה אל מקומה הנכון. הוא גייס את 
כל חושיו למשימה עד שמגיעה ההכרעה 
דווקא ממקום אחר. תחילה הוא פונה אל 
יעקב בשאלה: "מה זה מהרת למצא בני?" - 
ובכך שומע ש"הקול קול יעקב". לאחר מכן 
הוא מבקש: "גשה נא ואמשך בני" - ומגלה 
כי "הידים ידי עשיו". בשלב הבא הוא מבקש 
לטעום: "הגשה לי ואכלה מציד בני", ומזהה 
מאכלים הדומים במאוד למאכלים אותם 
הוא רגיל לאכול מצידו של עשיו, ולבסוף 
הוא מבקש להריח: "גשה נא... וירח את ריח 
בגדיו". חושיו של יצחק תעתעו בו, יש צדדים 
לכאן ולכאן, אולם דווקא ברגע זה הגיע אות 
משמים: "ראה ריח בני כריח השדה אשר 
ברכו ה'" - ריח גן עדן נכנס עם יעקב והוא 
שגרם ליצחק להבין כי הברכה אכן שייכת לו.

מי אנחנו?

)תשובה: צדוקים(

אם היו מחליפים את האות השנייה והשלישית 
שלנו זו בזו, היינו צודקים!

אם היו משנים את האות השלישית שלנו, 
היינו צדיקים!

אם היו מוחקים את האות הראשונה שלנו, 
היינו מקלות מחודדים!

אבל בגלל שלא עשו לנו את כל זה, אנחנו 
פשוט טועים!

מי אנחנו?

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


