
ַּדף ס': ַרב ֵׁשֶׁשת

ַרב ֵׁשֶׁשת ָהָיה ָאמֹוָרא ְּבָבֶבל, ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ְּבָמקֹום ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְלִחי  ַעל ַיד ְנַהר ַהִחיֶּדֶקל.

ִני-ְׁשִליִׁשי ְלָאמֹוָרֵאי ָּבֶבל, ַוֲחֵבָריו ָהיּו ַרב ַנְחָמן ְוַרב ִחיְסָּדא.  ַרב ֵׁשֶׁשת ָהָיה ֶּבן ַהּדֹור ַהּׁשֵ
ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַרב ֵׁשֶׁשת ָהיּו ַרָּבא, ַרב ַעְמָרם, ְוַרב הּוָנא ַּבר ְיהּוָדה.

ַרב ֵׁשֶׁשת ֹלא נֹוַלד ְלִמְׁשָּפָחה ְמיּוֶחֶסת אֹו ְלִמְׁשָּפָחה ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים. הּוא ָעַבד 
ְּכַסַּבל ְוֶאת ְּגדּוָּלתֹו ַּבּתֹוָרה ּוַמֲעָמדֹו ָרַכׁש ְּבָעָמל ַרב. ַרב ֵׁשֶׁשת ָהָיה ִעיּוֵר ּוְמפּוְרָסם 

ַּבֲחִסידּותֹו ְּבָכְך ֶׁשֹּלא ָהַלְך ַאְרַּבע ַאּמֹות ְלֹלא ְּתִפיִּלין.

ַּדף ס"א: ִמי ָהָיה עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן?

ַהַּתְלמּוד ְּבַדף ֶזה ְמַסֵּפר ֶׁשִּסיחֹון ֶמֶלְך מֹוָאב ְועֹוג ָהיּו ַאִחים, ְוַכֲאֶׁשר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבאּו 
ִּבְגבּול ֶאֶרץ ִסיחֹון ְועֹוג, ְּבַדְרָּכם ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָּפַחד ֵמעֹוג ְוֹלא ִמִּסיחֹון. ֶאת 
ִסיחֹון הּוא ָהַרג ִמָּיד, ֲאָבל ֵמעֹוג הּוא ָּפַחד ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָזָכה ְלַׁשֵּמׁש ֶאת ַאְבָרָהם ָאִבינּו.

עֹוג ָהָיה מּוְפָלג ְּבָׁשִנים ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָהָיה ַחי ְּכָבר ִּבְתקּוַפת ַהַּמּבּול. ַּכֲאֶׁשר ֵהֵחּלּו ָלֶרֶדת 
ַמִים רֹוְתִחים ְוָכל ְּבֵני ָהָאָדם ֵמתּו, ִהִּגיַע עֹוג ֶאל ַהֵּתיָבה, ִטיֵּפס ַעל סּוָּלמֹות ְוִנְׁשַּבע 
ְלנַֹח ֶׁשִאם הּוא ַיִּציל אֹותֹו הּוא ִיְהֶיה ַעְבּדֹו ְלעֹוָלם )ַעל ִּפי ִמְדָרִׁשים(. נַֹח ָיַדע ֶׁשֵּמי 
ַהַּמּבּול רֹוְתִחים ְוהּוא ֵהִבין ֶׁשִאם עֹוג ֲעַדִין ֹלא ֵמת, ִסיָמן ֶׁשַהָּקָּב"ה רֹוֶצה ֶׁשהּוא ִיָּנֵצל. 

נַֹח ָּפַער ַחּלֹון ְּבדֹוֶפן ַהֵּתיָבה, ַּדְרּכֹו הּוא ֶהֱעִביר ָמזֹון ְלעֹוג ְוָכְך ִנְּצלּו ַחָּייו ֶׁשל עֹוג.

ת ְׁשִביִעית ַּדף ס"ב: ְקדּוּׁשַ

ת ְׁשִביִעית.  ִמיָּטה ָחָלה ְקדּוּׁשַ ַּבּתֹוָרה ִנְכָּתב ֶׁשַעל ְיבּול ֶׁשָּגֵדל ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשַנת ַהּׁשְ
ת ְׁשִביִעית ָאסּור ִלְגרֹום ָלֶהם ֶהְפֵסד, ָאסּור ִלְסחֹור ָּבֶהם  ֵּפרֹות ֶׁשְּקדֹוִׁשים ִּבְקדּוּׁשַ
ֶדה, ֵיׁש ְלַבֵער  ְלַמְּטרֹות ֶרַוח, ְוַכֲאֶׁשר ַמִּגיַע ַהְּזַמן ֶׁשּסּוג ַהֵּפרֹות ַהָּללּו ְּכָבר ָּכָלה ִמן ַהּׂשָ

אֹוָתם ְוָאסּור ְלַהְׁשִאיר אֹוָתם ַּבַּבִית.

ת ְׁשִביִעית ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ְּבָכל סּוֵגי ַהִּגיּדּוִלים, ּוְבַמֶּסֶכת ְׁשִביִעית מֹוָנה ַהִּמְׁשָנה  ְקדּוּׁשַ
ִגיּדּוִלים ֶׁשְּמַׁשְּמִׁשים ְלַמֲאַכל ְּבֵני ָאָדם ְוִגיּדּוִלים ֶׁשְּמַׁשְּמִׁשים ְלַמֲאַכל ַּבֲעֵלי ַחִּיים 
ת ְׁשִביִעית. ַהָּבָרְיָתא ְמַלֶּמֶדת  ְוִגיּדּוִלים ֶׁשְּמַׁשְּמִׁשים ִלְצִביָעה, ֶׁשֵהם ְקדֹוִׁשים ִּבְקדּוּׁשַ

ת ְׁשִביִעית ָחָלה ַגם ַעל ִמיֵני ִּגיּדּוִלים ַהְמַׁשְּמִׁשים ְלִכיּבּוס ְּבָגִדים. ֶׁשְּקדּוּׁשַ

חג חנוכה שמח!

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר טהרות, 

מסכת נידה, דף ס"א

הסבר: רבי מאיר מספר על עץ שקמה שהיה בכפר 
סבא שהיה נחשב בחזקת טומאה, ולא מצאו 
מתחתיו מת עד שנעקר ברוח וגילו שם גולגולת.

עובדא – מעשה
כוותיה – כמותו

"אמר רבי מאיר: מעשה בשקמה של כפר 
סבא שהיו מחזיקין בה טומאה ובדקו ולא 

מצאו, לימים נשבה בו הרוח ועקרתו ונמצא 
גולגולת של מת תחובה לו בעיקרו" 

בס"ד

סדר טהרות | ַמֶּסֶכת ִניָּדה, ַּדִּפים ס'-ס"ו
פרשת מקץ | כ"ד- ל' בכסלו )22-28 לדצמבר(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

בית לוחמי הגטאות 
)Wikipedia, Oyoyoy(

קיבוץ לוחמי הגטאות 
קיבוץ לוחמי הגטאות יושב בגליל המערבי. 
הוא נקרא בתחילה "אשר", ולאחר מכן שונה 
שמו על פי דרישת מקימי היישוב, שהיו 
קבוצה של ניצולי שואה ולוחמי גטאות 
ששרדו ועלו לארץ. היישוב הוקם בשנת 
1949, ונחנך יום לפני יום השנה השישי למרד 
גטו ורשה בטקס גדול וחגיגי בו השתתפו 
גם נציגי ממשלת פולין. בין מקימי היישוב 
היו יצחק צוקרמן וצביה לובטקין, ממנהיגי 
המרד. בקיבוץ נבנה בית לוחמי הגטאות, 
המשמש כמוזיאון לתולדות השואה. כיום 

גרים ביישוב כ-660 איש.

 | על המפה



4 דקות

בשמה הטוב.ברבים ותפגע משמעותית את זה היא תבייש את הגננת צועקת. ואם היא תפרסם חד פעמי או שתמיד היא צעקה, והאם זה היה משהו היה קודם, ולמה הגננת היא הרי לא יודעת מה מצד אחד:

מצד שני:

אם הגננת באמת מתנהגת 

באופן לא ראוי אל הילדים 

כדאי שההורים יידעו מזה 

ושיגבירו את הפיקוח עליה ועל 

מה שהיא עושה בגן, ואולי אף 

ינקטו בצעדים כאלה ואחרים 

על מנת שלא תצעק על 

הילדים כך.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

יום אחד הגיעה אימא של מנחם לקחת אותו מהגן. כשהיא עמדה 
מחוץ לדלת היא שמעה את הגננת צועקת בקול רם מאוד על 
הילדים במשך מספר דקות ואף מאיימת על חלק מהם שתעניש 
אותם. האימא שעמדה בחוץ נבהלה מאוד מהדרך שבה הגננת 
צועקת ומאיימת על הילדים והיא התלבטה מה לעשות והאם 

לספר את זה בוואטסאפ לאימהות האחרות של הילדים בגן.

נולדה בפולין ב-1914. מדריכה בתנועות הנוער  א. 
"דרור" ו"החלוץ", וממקימי קיבוץ לוחמי הגטאות.

הייתה ממובילי מרד גטו וורשה. ב. 
נשארה בחיים אחרי המרד ועלתה לארץ. ג. 

על שמה נקרא היישוב מעלה צביה. ד. 
נכדתה, רוני, היא האישה הראשונה שסיימה את קורס  ה. 

הטיס של חיל האוויר הישראלי במגמת קרב.

צביה לובטקין

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
ארגון אי"ל-הארגון היהודי הלוחם

הארגון היהודי הלוחם )אי"ל( הוקם בגטו ורשה 
בשנת 1942, לאחר שנודע ליהודים שם שהנאצים 
מתכוונים לרצוח את כולם. מטרתו הייתה להילחם 
בנאצים, ובראשו עמדו מרדכי אנילביץ' וסגנו יצחק 
צוקרמן. הארגון לקח את הפיקוד על הגטו והורה 
ליהודים לא לשתף פעולה עם הוראות השלטון. 
כאשר התכוונו הגרמנים לחסל את הגטו, פתחו 
אנשי הארגון במרד גטו וורשה, ותקפו אותם בכלי 
הנשק שעמדו לרשותם. הם הצליחו לגרום לגרמנים 
אבידות ולהילחם במשך זמן ממושך. רובם נהרגו 

לבסוף, וכמה עשרות הצליחו להימלט.
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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

יש לי מושג | מעטים מול רבים !
"מעטים מול רבים" הוא מושג המתאר את מלחמתם 
של המכבים נגד היוונים, שהובילה לניצחון אותו 
חוגגים בחג החנוכה. למרות שהצבא היווני היה 
גדול ומיומן בהרבה מצבא המכבים, הצליחו המכבים 
בחסדי ה' לגבור עליו ולשחרר את ארץ ישראל 
משלטון היוונים. מעשי הגבורה הללו העניקו 
השראה ליהודים לאורך הדורות להילחם על קיומם 

ואמונתם גם מול אויבים גדולים וחזקים.

בס"ד

חברותא

האנדרטה לזכר מרד גטו ורשה, מעשה ידי הפסל נתן 
רפפורט. האנדרטה מוצבת במקום שבו עמד גטו ורשה 

)Wikipedia(



3 דקות

יצחק )אנטק( צוקרמן

  | מי אני?

7 דקות

1  . צביה לובטקין.
2  . מרד גטו ורשה.
3  .

תנועות הנוער שהם שימשה כמדריכה.
4  . מעלה צביה
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בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי האישה בציור?

באיזה אירוע היא משתתפת?

מהם השמות 'דרור ו'החלוץ' מאחור?

איזה יישוב נקרא על שמה?

ממקימי ארגון אי"ל. א. 
לאחר מותו של מרדכי אנילביץ', מונה למפקד הארגון. ב. 

לחם במרד גטו ורשה. ג. 
היה נשוי לצביה לובטקין. ד. 

היה אחד העדים במשפט אייכמן ה. 
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ֶּפֶרק י' ַּדף ס"ה: ַרָּבָנן ְסבֹוָרֵאי

ַּבַּמֲאָמר ַהּקֹוֵדם ָלַמְדנּו ֶאת ֵּפרּוׁש ַהִּמְׁשָּפט "ּוְדָקאֵרי ָלּה ַמאי ָקאֵרי ָלּה".

ֵסֶפר "ִקיּצּור ְּכָלֵלי ַהַּתְלמּוד" ּכֹוֵתב ֶׁשָּכל ָמקֹום ֶׁשִּנְזָּכר ַּבַּתְלמּוד ִמְׁשָּפט ֶזה, הּוא 
ִמִּדְבֵרי ַרָּבָנן ְסבֹוָרֵאי.

ִמי ֵהם ַרָּבָנן ְסבֹוָרֵאי?

ַרָּבָנן ְסבֹוָרֵאי ֵהם ֲחָכִמים ֶׁשָחיּו ָהֵחל ִמן ַהְּתקּוָפה ֶׁשְּלַאַחר ֲחִתיַמת ַהַּתְלמּוד ַהָּבְבִלי 
ַעל ְיֵדי ַרב ַאִׁשי ְוָרִביָנא, ַעד ְּתקּוַפת ַהְּגאֹוִנים. ֵהם ּכּוּנּו "ְסבֹוָרֵאי" ַעל ֵׁשם ֶׁשֹּלא 

ָּגְרעּו ַּבַּתְלמּוד ְוֹלא הֹוִסיפּו ָעָליו ִּדיִנים ַוֲהָלכֹות, ִּכי ִאם ְסָברֹות ּוְטָעִמים.

ָמם "ַרָּבָנן ְסבֹוָרֵאי" נֹוַעד ְלַׁשְּבָחם.  ְמַעְנֵין ְלַצֵּין ִּכי ַּבֵּסֶפר "ַׁשְלֶׁשֶלת ַהַּקָּבָלה" ְמַנֵּמק ֶׁשּׁשְ
ִּבְתקּוָפָתם ִהְתַּגְלְּגלּו ָצרֹות ָקׁשֹות ְלִיְׂשָרֵאל ַעד ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ָהָיה ִלְלמֹוד ְּבַׁשְלָוה, 
ּוְבָכל זֹאת ֵהם ִּפְלְּפלּו ִּבְסָברֹות ַלֲהָבַנת ַהִּמְׁשָניֹות ּוְלִפיָכְך ּכּוּנּו "ַרָּבָנן ְסבֹוָרֵאי", 

ֶׁשָּסְברּו, ָיְדעּו ְוֵהִבינּו ַהּכֹל ְוֹלא ָׁשְכחּו ְמאּוָמה ַלְמרֹות ֶׁשְּסִביָבם ִנְטְרָפה ָהָאֶרץ.

ַּדף ס"ו: ִמְׁשָנה ּוְגָמָרא

ַמֶּסֶכת ִניָּדה ִהיא ַהחֹוֶתֶמת ֶאת ַהַּתְלמּוד ַהָּבְבִלי.

ַהַּתְלמּוד ַהָּבְבִלי הּוא ִּכיּנּוס ִּדְבֵרי ָהָאמֹוָרִאים ֲאֶׁשר ָּדנּו ְּבָבֵּתי ַהִּמְדָרׁשֹות ְּבִדְבֵרי 
ַהִּמְׁשָניֹות, ֶׁשֶּנֶעְרכּו ַעל ְיֵדי ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא ְוַחְכֵמי דֹורֹו. ַהַּתְלמּוד ַהָּבְבִלי ּכֹוֵלל 
ֶאת ָּכל ַהּנֹוְׂשִאים ֶׁשָּבֶהם עֹוֶסֶקת ַהִּמְׁשָנה, ּוְבנֹוָסף ְלָכְך הּוְבאּו ַּבְּגָמָרא ִמְדְרֵׁשי 
ֲהָלָכה ּוִמְדְרֵׁשי ַאָּגָדה ַרִּבים. ֵחֶלק ָהַאָּגָדה הּוָבא ַּבְּגָמָרא ְּכֵדי ְלַחֵּנְך ּוְלַלֵּמד ֶאת 
ַהּדֹורֹות ַהָּבִאים ַעל ִמיּדֹוֵתיֶהם ַהִּנְפָלאֹות ֶׁשל ֲחַז"ל, ַעל ַחֵּייֶהם ְוַעל ִהְתַנֲהגּוָתם.

ה ְסָדִרים ֵיׁש ַּבִּמְׁשָנה: ְזָרִעים, מֹוֵעד, ָנִׁשים, ְנִזיִקין, ָקָדִׁשים, ָטֳהרֹות. ִׁשיּׁשָ

ַעל ַהַּמֶּסְכּתֹות ֶׁשל ֵסֶדר ָטֳהרֹות ֹלא ֶנֱעַרְך ַהַּתְלמּוד ַהָּבְבִלי ֶאָּלא ַעל ַמֶּסֶכת ַאַחת, 
ִהיא ַמֶּסֶכת ִניָּדה.

ַּדף ס"ד: ּוְדָקאֵרי ָלּה ַמאי ָקאֵרי ָלּה

ְּבַדף ֶזה אֹוֵמר ַהַּתְלמּוד ִמְׁשָּפט ֶׁשָהָאמֹוָרִאים ִהְׁשַּתְּמׁשּו ּבֹו ְּכֵדי ְלַהִּביַע ְּתִמיָהה: 
"ּוְדָקאֵרי ָלּה ַמאי ָקאֵרי ָלּה" - ָאמֹוָרא ֵהִביא ָּבָרְיָתא ְּכֵדי ְלַהְקׁשֹות ַעל ֲהָלָכה 
ְמסּוֶּיֶמת ֶׁשֶּנֶאְמָרה ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש, ַוֲחֵבָריו ָׁשֲאלּו ָעָליו: ַמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ַהָּבָרְיָתא 
ֶׁשֵהִביא ְלֵבין ַהֲהָלָכה ַהְמדּוֶּבֶרת? ַרִׁש"י  ַמְסִּביר ֶׁשִּמְׁשָּפט ֶזה ֵיׁש ִלְקרֹוא ִּבְלׁשֹון 
ְּתִמיָהה ְוקּוְׁשָיה: "ִמי ֶׁשֵהִׁשיב ְּתׁשּוָבה זֹו ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש, ֶמה ָעְלָתה ַעל רּוחֹו?".

ֵּפרּוׁש ַאֵחר ָּכַתב ַּבַעל "ֶהָערּוְך"  ְּבֵׁשם ָּגאֹון ִמְּתקּוַפת ַהְּגאֹוִנים, ִּכי "ְּדָקאֵרי" הּוא 
ִמְּלׁשֹון ֵערּוב ְוִעְרּבּוב. ָהאֹות "ָאֶלף" ֶׁשל "ְּדָקאֵרי" ִמְתַחֶּלֶפת ָּבאֹות "ַעִין" ּוְכִאיּלּו 
ָּכתּוב "ּוְדָקָעֵרי", ִמְּלׁשֹון ֵערּוי, ִעְרּבּוב. ְּכלֹוַמר: ֶזה ֶׁשִעְרֵּבב ֶאת ַהּנֹוְׂשִאים, ָמה 

ָרָאה ְלָעְרָבם?

ַּדף ס"ג: ְׁשעֹות ַהְיָמָמה 

עֹות ַהְיִחידֹות ֶׁשִהִּכירּו ְּבֵני ָהָאָדם ָהיּו ָׁשעֹות ֶׁשּנֹוְצרּו ֵמֲחלּוַּקת  ִּבְתקּופֹות ָעָברּו, ַהּׁשָ
ַהּיֹום ִלְׁשֵנים ָעָׂשר ֲחָלִקים ַוֲחלּוַּקת ַהַּלְיָלה ִלְׁשֵנים ָעָׂשר ֲחָלִקים. ֵמַאַחר ֶׁשַּבַּקִיץ ַהָּיִמים 
עֹות  ֲארּוִּכים ּוַבחֹוֶרף ַהָּיִמים ְקָצִרים, ָהיּו ְׁשעֹות ַהּיֹום ֶׁשל ַהַּקִיץ ֲארּוּכֹות יֹוֵתר ִמּׁשְ
ַהּיֹום ֶׁשל ַהחֹוֶרף. ָּכְך ַּגם ְלַגֵּבי ַהַּלְיָלה, ֵמַאַחר ֶׁשֵּלילֹות ַהחֹוֶרף ֲארּוִּכים ִמֵּלילֹות ַהַּקִיץ, 

עֹות ַהַּלְיָלה ֶׁשל ַהַּקִיץ. ָהיּו ְׁשעֹות ַהַּלְיָלה ֶׁשל ַהחֹוֶרף ֲארּוּכֹות יֹוֵתר ִמּׁשְ

עֹון ַהֵּמָכִני, ִחיְּלקּו ֶאת ַהְיָמָמה ְלֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ָׁשעֹות ָׁשוֹות. ְלַאַחר ַהַּמֲעָבר ַלּׁשָ

בס"ד

ִמי ֵהם ַרָּבָנן ְסבֹוָרֵאי?  .1

במה התבטאה בין היתר חסידותו   .2
של רב ששת?

מהם ששת סדרי המשנה?  .3

סדר טהרות | ַמֶּסֶכת ִניָּדה, ַדִּּפים ס"ג- ס"ו

???שאלות השבוע

דבר תורה
לאחר שיוסף מאשים את אחיו בריגול וכולא 
את שמעון, חוזרים האחים אל יעקב אביהם 
ומנסים לשכנעו לשלוח את בנימין הקטן 

איתם אל יוסף.
יעקב מתנגד בתחילה ואומר: "יוסף איננו... 

ואת בנימין תקחו, עלי היו כלנה".
הרמז,  דרך  על  מסביר  מווילנא,  הגאון 
שהמילה "עלי" בה משתמש יעקב - רומזת 
לשלושת הצרות הגדולות שהיו בחייו: עשיו, 

לבן, יוסף.
רגע לפני שברח מבית הוריו, מבטיחה רבקה 
ליעקב בנה שלא ידאג: "עלי קללתך בני". 
יעקב יודע שאימא רבקה לקחה על עצמה את 
שלוש הצרות: "עלי" ומהן הוא בטוח שיינצל. 
אולם כעת כשבאים לבקש את בנימין - זה 
כבר סיכון חדש שעליו אימא לא נתנה את 
ערובתה. לכן הוא משיב ואומר לבניו: "עלי 
היו כלנה" - כל הצרות שאימא לקחה כערבון 
כבר היו כולן, ולא נותר לי עוד במה להיתלות 

בכדי שאוכל לשלוח את בנימין.

מה הקשר?

)תשובות: שמן, נס, יהודה, בית(

אחת  לכל  הקשורה  המילה  את  ִמצאו 
משלישיות המילים הללו:

1. דגים, זית, תינוקות - 

2. ציונה, קפה, גלוי - 

3. אור, המכבי, הנשיא - 

4. ספר, המקדש, חולים - 

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


