
ַּדף ט': ִמְצָוה ִלְראֹות ְמָלִכים

ַּפַעם ַאַחת ֶנֱאַלץ ַרִּבי ֵזיָרא ִלְקנֹות ֲהַדִּסים ְּכֵדי ְלַכֵּבד ֶאת ַהֶּמֶלְך, ְּכִפי ֶׁשָהָיה ַהִּמְנָהג ַּבָּיִמים 
ָהֵהם. ִהְצָטֵער ַרִּבי ֵזיָרא ַעל ֶׁשָהָיה ָעָליו ְלהֹוִציא וְלַהְפִסיד ֶּכֶסף ַעבּור ְקִנַיית ַהַהַדִסים.

ַרִּבי יֹוִסי ֶּבן ֶאְלָיִקים ָׁשַמע ֶאת ְּדָבָריו ְוָאַמר לֹו, ִּכי ֵאינֹו ָצִריְך ְלִהְצָטֵער, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא 
ִקֵּים ִמְצָוה, ִּכי ֲאִפיּלּו ִאם ֹלא ָהיּו ַמְכִריִחים אֹותֹו, הּוא ַעְצמֹו ָהָיה ָצִריְך ְלַׁשֵּלם ֶּכֶסף 

ְּכֵדי ֶׁשִּיְּתנּו לֹו ִלְראֹות ֶאת ַהֶּמֶלְך.

ַמּדּוַע? ִּכי ַרִּבי יֹוָחָנן ָאַמר, ֶׁשִּמְצָוה ִלְראֹות ֶאת ְּפֵני ַהְּמָלִכים, ֲאִפילּו ְמָלִכים ּגֹוִים, ְּכֵדי 
ֵלָמה, ִנּוַָכח ִּכי ְּכבֹוד ַמְלכּות ִיְׂשָרֵאל ָּגדֹול ָוָרב  ֶׁשְּלָעִתיד ָלבֹוא, ְּכֶׁשִּנְזֶּכה ַלְּגאּוָּלה ַהּׁשְ

ִמן ַהָּכבֹוד ֶׁשָּזכּו לֹו ַמְלֵכי אּוּמֹות ָהעֹוָלם.

ַּדף י': ֲהָלכֹות ְּתִפיָּלה

ַרִּבי יֹוִסי ְּבַרִּבי ֲחִניָנא ָאַמר ֲהָלכֹות ֲאָחדֹות ֵמֵאת ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעקֹב:

ֲהָלָכה ִראׁשֹוָנה: ַעל ַהִּמְתַּפֵּלל ַלֲעמֹוד ְּבָמקֹום ָנמּוְך ְוֹלא ְּבָמקֹום ָּגבֹוַּה, ְּכִדְבֵרי ַהָּפסּוק 
ִּבְּתִהיִּלים: "ִמַּמֲעַמִקים ְקָראִתיָך ה'" - ִמָּמקֹום ָעמֹוק ָקָראִתי ֵאֶליָך ה', ִהְתַּפַּלְלִּתי ֵאָליָך.

ר ֶאת ְׁשֵּתי ָהַרְגַלִים ּוְלַהְצִמיד אֹוָתן  ֲהָלָכה ְׁשִנָּיה: ִּבְׁשַעת ְּתִפיַּלת ַהַעִמיָדה, ָצִריְך ְלַיּׁשֵ
ר ֶאת ְׁשֵני ַרְגָליו ַּבְּתִפיָּלה ּוַמְצִמיד אֹוָתן זֹו ְלזֹו, ּדֹוֶמה  זֹו ְלזֹו. ַהַּתְלמּוד אֹוֵמר ֶׁשַהְּמַיּׁשֵ
ַלַּמְלָאִכים ֶשֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ְּבֵסֶפר ְיֶחְזֵקאל "ְוַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיָׁשָרה". ְּכלֹוַמר, ָהַרְגַלִים 

ֶׁשָּלֶהם ְצמּודֹות ַיַחד, ְוֵהן ִנְראֹות ְּכֶרֶגל ַאַחת.

ֲהָלָכה ְׁשִליִׁשית: ָאסּור ֶלֱאכֹול ִלְפֵני ְּתִפיַּלת ַׁשֲחִרית.

ַּדף י"א: ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה ִלְפֵני ַהְּתִפיָּלה

ַהַּתְלמּוד ֵמִביא ֶאת ִּדְבֵרי ַרב ְיהּוָדה ְּבֵׁשם ְׁשמּוֵאל, ֶׁשִּלְפֵני ֶׁשּלֹוְמִדים ּתֹוָרה ָצִריְך ְלָבֵרְך 
ֶאת ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה: "ָּברּוְך ַאָּתה ה'... ְוִצּוָנּו ַלֲעסֹק ְּבִדְבֵרי תֹוָרה. ְוַהֲעֶרב ָנא ה' ֱאֹלֵקינּו...

ָּברּוְך ַאָּתה ה'... נֹוֵתן ַהּתֹוָרה", ְוֵאין ִלְלמֹוד ְּבִלי ְלָבֵרְך ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה.

ִאם ְּבָכל זֹאת ָקָרה, ֶׁשִהְתַּפֵּלל ְּתִפיַּלת ַׁשֲחִרית, ְוַאַחר ָּכְך ִנְזָּכר ֶׁשהּוא ָׁשַכח ְלָבֵרְך ֶאת 
ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה, הּוא ֵאינֹו ָצִריְך ְלָבֵרְך ֶאת ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה, ִמְּפֵני ֶׁשְּבִבְרכֹות ְקִריַאת ְׁשַמע 
ֵּבַרך ֶאת ִּבְרַּכת "ַאֲהָבה ַרָּבה" - "ַאֲהַבת עֹוָלם", ַהְּבָרָכה ֶׁשְמָבְרִכים ִלְפֵני ְקִריַאת ְׁשַמע, 
ּוֵמַאַחר ֶשִּבְבָרָכה זּו ֲאַנְחנּו ְמַבְּקִׁשים ֵמַהָּקָּב"ה ֶׁשַּיֲעזֹור ָלנּו ִלְלמֹוד ֶאת ַהּתֹוָרה ּוְלָהִבין 

אֹוָתּה - ֲהֵרי ִהיא ְּכמֹו ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה.

ַּדף י"ב: ָּכְך ּכֹוְרִעים ִּבְתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה

ִּבְתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה ָאנּו ּכֹוְרִעים ְּפָעִמים ֲאָחדֹות ַּבְּתִפיָּלה. ִּבְתִחיַלת ַהְּבָרָכה ָהִראׁשֹוָנה, 
"ָּברּוְך ַאָּתה ה'", ָאנּו ָקִדים ְוַגם ְּבסֹוָפה, ְוַגם ִּבְמקֹומֹות נֹוָסִפים ִּבְתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה.

ַּבַּתְלמּוד לֹוְמִדים ֶאת ִּדְבֵרי ַרָּבא ַּבר ִחיְנָנא ַסָּבא ְּבֵׁשם ַרב, ִּכי ַּכֲאֶׁשר אֹוְמִרים "ָּברּוְך ַאָּתה 
ר, ְלִהְזַּדֵּקף. ה'", ֵיׁש ִלְכרֹוַע ַּבִּמיָּלה "ָּברּוְך", ְוַכֲאֶׁשר אֹוְמִרים ֶאת ֵׁשם ה' ֵיׁש ָלקּום ּוְלִהְתַיּׁשֵ

ַרב ֵׁשֶׁשת ָהָיה ּכֹוֵרַע ְּבַבת ַאַחת, ִּבְמִהירּות, ַאְך ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ִמְזַּדֵּקף הּוא ָעָׂשה זֹאת 
ְּבַנַחת. ְּתִחיָּלה הּוא ָזַקף ֶאת רֹאׁשֹו, ְוַאַחר ָּכְך ֶאת ּגּופֹו, זאת ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיְחְׁשבּו ֶׁשהּוא 
ִמְזַּדֵּקף ִּכי ָקֶׁשה לֹו ִלְכרֹוַע, ֶאָּלא ֵיְדעּו ֶׁשהּוא אֹוֵהב ִלְכרֹוַע ִלְפֵני ַהָּקָּב"ה ּוְלִהְתַּפֵּלל 

ֵאָליו, ּוְלִפיָכך הּוא ִמְתַמְהֵמַּה ְּבִהְזַּדְקפּותֹו.

פסי הרכבת הקלה ברחוב יפו, 2011
)Wikipedia, Navot Miller(

 | על המפה
רחוב יפו בירושלים 

רחוב יפו הוא רחוב מרכזי בירושלים. 
הוא מתחיל בשער יפו שבעיר העתיקה, 
למערב.  ממזרח  העיר  את  וחוצה 
ראשיתו של הרחוב הייתה בדרך יפו, 
שהובילה בתקופה העות'מאנית מיפו 
לירושלים. כאשר גדלה העיר והתפתחה 
נבנו לצדי הרחוב השכונות החדשות 
נבנו  השנים  עם  לחומות.  שמחוץ 
לאורכו בית החולים העירוני, בית חולים 
 שערי צדק, בית הספר אליאנס ועוד. 
לאורך הרחוב ניתן למצוא את כיכר צה"ל, 
כיכר ספרא, כיכר ציון, כיכר הדווידקה, 
צומת יפו-המלך ג'ורג' והתחנה המרכזית 

החדשה.

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר זרעים, 

מסכת ברכות, דף י'

הסבר: בשכונתו של רבי מאיר היו בריונים שהיו 
מצערים אותו מאוד.

שבבותיה – שכונתו
טובא – הרבה

"הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דרבי מאיר והוו 
קא מצערו ליה טובא"

בס"ד

סדר זרעים | ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות, ַּדִּפים ט'-ט"ו
פרשת שמות | ט"ו- כ"א בטבת )12-18 לינואר(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

קודמים לאימא שלה.ליום הולדת – החולים קודמת לכל. עם כל הכבוד אחרים. בריאות החולים גם אם זה על חשבון דברים בחולים בכל זמן ובכל מצב היא אחות והיא חייבת לטפל מצד אחד:

מצד שני:

יש אחיות אחרות שיכולות לטפל 

בחולים, ויום הולדת 80 לאימא 

שלה זה אירוע מאוד משמעותי 

והיא מאוד מאוד רוצה להשתתף 

בה. אז גם אם הטיפול בחולים 

ייקח מעט יותר זמן, היא חושבת 

שמותר לה לנסוע ליום ההולדת 

של אימא שלה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

משפחת לוי תכננה הרבה זמן מסיבת יום הולדת גדולה לכבוד 
אם המשפחה, דליה, בהגיעה לגיל שמונים. רינה, אחת הבנות של 
דליה הייתה אחות בבית חולים, ובדיוק כשהיא תכננה לצאת מבית 
החולים למסיבה הגדולה של אימא שלה, הגיעו למחלקה כמה 
חולים חדשים, והאחיות ביקשו מדליה אם היא יכולה להישאר 
עוד קצת לעזור להן לטפל בחולים החדשים. הבעיה היא שאם 
היא תישאר היא תפספס את ההסעה שלה ליישוב בו היא גרה, 
ולא תוכל להגיע למסיבה של אימא שלה שהיא כל כך חיכתה לה. 

רינה התלבטה מאוד.

הייתה האחות הראשית בבית החולים   א. 
"שערי צדק" בירושלים יותר מחמישים שנה.

הקימה את בית הספר לאחיות בבית החולים "שערי צדק". ב. 
קומתה הייתה נמוכה, אך לבה היה גדול. ג. 

המשיכה לעבוד עד אחרי גיל 80. נפטרה בגיל 100. ד. 

האחות זלמה מאיר

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
הקמת בית חולים שערי צדק בירושלים
בית החולים "שערי צדק" בירושלים הוקם 
בשנת 1902 בידי ד"ר משה וולך. הוא נבנה 
ברחוב יפו ליד שכונת שערי צדק, ונקרא על 
שמה, אולם היה ידוע בתור "בית חולים וולך" 
או "בית החולים האמסטרדמי". היה זה בית 
החולים הראשון בו הייתה מחלקה לבידוד 
חולים מדבקים, והונהגו בו חיסונים לתושבי 
ירושלים. כאשר נוסד בית החולים נקבע שהוא 
יתנהל על פי ההלכה, ועל כך מקפידים עד 
היום. בשנת 1980 עבר בית החולים לקמפוס 
חדש שנבנה בשכונת בית וגן, והפך ממוסד 

קטן למרכז רפואי רב תחומי. 

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

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
ה-1 וגלות בבל

34083828 3728388039304260

חורבן
ביהמ“ק ה-2

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

7 דקות

יש לי מושג  !
אשת חיל

"אשת חיל" הוא הפרק האחרון בספר משלי, 
המתאר את תכונותיה ומעלותיה של האישה 
הטובה המטפלת בכל ענייני ביתה. נוהגים לשיר 
אותו בערב שבת לפני הסעודה כהוקרה לאישה.

בס"ד

חברותא

המרכז הרפואי שערי צדק בירושלים
)Wikipedia, zeevveez(



3 דקות

ד"ר משה וולך

  | מי אני?

7 דקות

1 .
האחות זלמה מאיר. כינויה שוועסטער זלמה.

2 .

ד"ר משה וולך מייסד בית החולים 'שערי צדק'.
3 .

את בית הספר לאחיות בבית חולים שערי צדק.
4 .

ברחוב יפו בירושלים.
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המדינה
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2017 
 70 שנה
למדינה

70

5780
ה׳תש"פ

2019 
שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי
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1500
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החדשה
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1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי זו האחות המצוירת במרכז הציור ומה היה כינויה?

מי זה האיש המזוקן בצד שמאל של הציור ומה היה תפקידו?

מה הקימה האחות שבציור?

באיזה רחוב ובאיזו עיר שכן בית החולים הזה?

למד רפואה בברלין ועלה לירושלים. א. 
הקים את בית החולים שערי צדק. ב. 

היה מסור לחולים, ביקר אותם בבתיהם ותרם להם מכספו. ג. 
קיבל את התואר אזרח כבוד של ירושלים. ד. 

עבד במשך שנים רבות עם האחות זלמה מאיר ה. 

2

1

4

3



ָנה ַּדף י"ד: ִלְפֵני ַהְּתִפיָּלה ְוִלְפֵני ַהּׁשֵ

ַרב ּוְׁשמּוֵאל ָאְמרּו, ֶׁשִּלְפֵני ְּתִפיַּלת ַׁשֲחִרית, ָאסּור ְלָאָדם ָלֶלֶכת ְלַבִית ֶׁשל ֶהָחֵבר 
ֶׁשּלֹו ּוְלָבֵרְך אֹותֹו ְּבִבְרַּכת "ָׁשלֹום", ְוַרק ִאם ָאָדם ּפֹוֵגׁש ְּבַאְקָראי ָּבְרחֹוב ֶאת ֶהָחֵבר 

ֶׁשּלֹו מּוָּתר לֹו ִלְׁשאֹול אֹותֹו ַמה ְׁשלֹומֹו, ּוְלָבֵרְך אֹותֹו ְּבִבְרַּכת ָׁשלֹום.

ַרב ִאיִדי ַּבר ָאִבין ָאַמר ֶׁשַרב ִיְצָחק ָאַמר, ִּכי ִּבְכָלל ָאסּור ִליהּוִדי ַלֲעסֹוק ְּבִעְנָיִנים 
ֲאֵחִרים ִלְפֵני ַהְּתִפיָּלה. ַהִּמְתַּפֵּלל ִלְפֵני ֶׁשהּוא יֹוֵצא ַלֶּדֶרְך, ַהָּקָּב"ה עֹוֵזר ּוְמַסֵיַע לֹו.

ַרִּבי יֹוָחָנן ָאַמר, ִּכי ְיהּוִדי 
ֶׁשּלֹוֵמד ַהְרֵּבה ּתֹוָרה ִלְפֵני 
ֶׁשהּוא הֹוֵלְך ִליׁשֹון, ֵאינֹו 
לֹו  ִּיְהיּו  ֶּפן  ְלַפֵחד  ָצִריְך 
ַּבַּלְיָלה.  ָרִעים  ֲחלֹומֹות 
הּוא ָּדַרׁש זֹאת ִמן ַהָּפסּוק 
ָיִלין ַּבל  "ְוָׂשֵבַע  בִמְׁשֵלי: 
ִמי  ְּכלֹוַמר,  ָרע".  ִיָּפֵקד 
ֶׁשהֹוֵלְך ִליׁשֹון ְּכֶׁשהּוא ָׂשֵבַע 
ִיָּפֵקד  ִמִּדְבֵרי ּתֹוָרה, ֹלא 

ְּבֲחלֹומֹות ָרִעים.

ַּדף ט"ו: ָּכְך קֹוְרִאים ְקִריַאת ְׁשַמע

ְּבַּדף ֶזה אֹוֵמר ַרב עֹוַבְדָיה, ִּכי ַּבְּבַריָתא ֶנֱאַמר, ֶׁשֵּיׁש ִלְקרֹוא ְקִריַאת ְׁשַמע ִּבְׁשֵלמּות, 
ְּבִלי ְלַהְחִסיר ְמאּוָמה. ָלֵכן, ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ֶרַוח ֵּבין ִמִּלים ְמסּוָּימֹות ֶׁשִאם קֹוְרִאים 

אֹוָתן ִּבְמִהירּות, ָקֶׁשה ְלַבֵּטא ֶאת ָּכל ָהאֹוִתיֹות ֶׁשָּלֶהן.

ָרָבא ֵמִביא דּוְגָמאֹות ְלִמיִּלים ֶׁשָּצִריְך ְלַהְפִריד ֵּביֵניֶהן.

ִּבְקִריַאת ְׁשַמע אֹוְמִרים, "ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה… ַעל ְלָבֶבָך". ִאם נֹאַמר ִּבְמִהירּות 
ַמע  ַמְעָנה ְּכִמיָּלה ַאַחת, ְוַתַחת "ַעל ְלָבֶבָך", ִיּׁשָ ֶאת ַהִּמיִּלים "ַעל ְלָבֶבָך", ֵהן ִּתּׁשָ
"ַעְלָבֶבָך"... ָלֵכן ָצִריְך לֹוַמר ְּבַנַחת "ַעל", ּוְלַהְמִׁשיְך - "ְלָבֶבָך". ָּכְך ִניָּתן ִלְקרֹוא ְקִריַאת 

ְׁשַמע ְּכִפי ֶׁשַהּתֹוָרה רֹוָצה.

ַּדף י"ג: "ַאְבָרָהם" ְו"ַאְבָרם", ַיֲעקֹב ְוִיְׂשָרֵאל

ְׁשמֹוֵתיֶהם ֶׁשל ְׁשַנִים ֵמֲאבֹוֵתינּו ִהְׁשַּתּנּו.

ַּכֲאֶׁשר נֹוַלד ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ָקְראּו לֹו "ַאְבָרם", ְּבִלי ָהאֹות "ֵהא", ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן 
הֹוִסיף ַהָּקָּב"ה ֶאת ָהאֹות "ֵהא" ִלְׁשמֹו, ּוֵמָאז הּוא ִנְקָרא "ַאְבָרָהם".

ַּגם ְׁשמֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ָאִבינּו ִהְׁשַּתָּנה. ַּבְּתִחיָּלה ָקְראּו לֹו ַיֲעקֹב, וְלַאַחר ֶׁשִנְלַחם 
ר ֶׁשל ֵעָׂשו ְוִניַּצח אֹותֹו, ַהַּמְלָאְך ָאַמר לֹו, ֶׁשַהָּקָּב"ה ְיַׁשֶּנה ֶאת  ַּבַּמְלָאְך ֶׁשָהָיה ַהּׂשַ

ְׁשמֹו ִמ"ַיֲעקֹב" ְל"ִיְׂשָרֵאל".

ֵיׁש ֶהְבֵּדל ֵּבין "ַאְבָרָהם" ָאִבינּו ְלֵבין ַיֲעקֹב ָאִבינּו. ְׁשמֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו הּוְחַלף, 
ִּבְמקֹום "ַאְבָרם" קֹוְרִאים לֹו "ַאְבָרָהם", ְוָלֵכן, ֵמָאז ְוֵאיָלך ֵאין ִלְקרֹוא ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו 
"ַאְבָרם", ִּכי ְׁשמֹו ַהָּנכֹון ְוָהֲאִמיִּתי הּוא "ַאְבָרָהם". אּוָלם, ְׁשמֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ָאִבינּו ֹלא 

הּוְחַלף  ֶאָּלא נֹוָסף לֹו עֹוד ֵׁשם, ּוֵמאֹותֹו יֹום הּוא ִנְקָרא ַּגם ַיֲעקֹב ְוַגם ִיְׂשָרֵאל.

בס"ד

מה אין לעשות לפני תפילת שחרית?  .1
כיצד יש לכרוע ִּבְתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה?  .2

מדוע ִּבְׁשַעת ְּתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה )שמונה   .3
ר ֶאת ְׁשֵּתי ָהַרְגַלִים  עשרה(, ָצִריְך ְלַיּׁשֵ

ּוְלַהְצִמיד אֹוָתן זֹו ְלזֹו?

סדר זרעים | ַמֶּסֶכת ברכות, ַדִּּפים י״ג - ט״ו

???שאלות השבוע

דבר תורה
בשעה שהקב"ה מתגלה אל משה ובוחר בו 
להיות המנהיג שמוציא את ישראל ממצרים 
- משה מסרב בטענה שהוא כבד פה ולשון.

לכאורה, טענתו של משה נכונה היא - שהרי 
מנהיג הוא אדם שצריך לדבר בצורה נלהבת 
וסוחפת, וכיצד ניתן להסביר שלהנהגת עם 
ישראל ולמסירת התורה נבחר מנהיג שדיבורו 

לקוי ומגומגם?

הר"ן בדרשותיו מביא טעם נפלא ומסביר 
שישנם אנשים כאלו היודעים לדבר בלשון 
כה נעימה ומתוקה, עד כי אפילו הדברים 
הפשוטים והרדודים ביותר יישמעו באוזני 

שומעיהם כדברים גדולים וחשובים.

על כן בוחר הקב"ה דווקא במנהיג שדיבורו 
לקוי - כדי שלא יתלו את גדולתה ומתיקותה 
של התורה מצד מי שמסר ונתן אותה, כי אם 

בשל התוכן העצמי שלה.

מה המושג?
)תשובה: הערב(

מצאו במפגש מילה שבניקוד שונה יכולה 
להתאים לכל אחת מההגדרות הבאות:

הזמן שבסוף היום.
האיש שקיבל על עצמו ערבות.

עֵשה שיהיה לנו נעים.

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


