
ַּדף קכ"ח: אֹוֶכל "מּוְקֶצה"

ַמה הּוא "מּוְקֶצה ֵמֲחַמת ּגּופֹו"? ֵחֶפץ ֶׁשְּבַׁשַּבת ֵאין ָלָאָדם ִׁשיּמּוׁש ּבֹו, ָאסּור ְלַטְלֵטל 
אֹותֹו. הּוא מּוְקֶצה ִמְּפֵני "ּגּופֹו", ִמְּפֵני ֶׁשהּוא גּופֹו )ַעְצמֹו( ֵאינֹו ְמַׁשֵּמׁש ֶאת ָהָאָדם.

ָלֶכן, אֹוֶכל ְמקּוְלָקל ָאסּור ְלַטְלֵטל ְּבַׁשַּבת, ִּכי ָהאֹוֶכל ַהֶּזה הּוא מּוְקֶצה, ֶׁשֲהֵרי ִאי 
ֶאְפָׁשר ֶלֱאכֹול אֹותֹו. ַהַּתְלמּוד ְמַלְּמֵדנּו ֶׁשַּמֲאָכִלים ֶׁשל ַּבֲעֵלי ַחִּיים ֵאיָנם "מּוְקֶצה", 

ִמְּפֵני ֶׁשַּדי ְּבָכְך ֶׁשַּבֲעֵלי ַחִּיים ְיכֹוִלים ֶלֱאכֹול אֹוָתם. 

ֲאָבל, ֵיׁש ְּתַנאי ֶאָחד: ֶׁשַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ֲהָללּו ְמצּוִיים ְוֵאיָנם ְנִדיִרים. ְלָמָׁשל, ְּבֶאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל אֹוֶכל ֶׁשל ֲחתּוִלים ֵאינֹו מּוְקֶצה, ֶיְׁשָנם ֲחתּוִלים ְּבָכל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוָלֵכן 
ֶאְפָׁשר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְּבַׁשַּבת. ֲאָבל ִאם ֵיׁש ְלָאָדם אֹוֶכל ֶׁשל… ִּפיִלים, ָהאֹוֶכל ַהֶּזה 
הּוא "מּוְקֶצה", ִּכי ֵאין ַמה ַּלֲעׂשֹות ּבֹו ְּבִלי ִּפיִלים. ַרק ִמי ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵיׁש לֹו ִּפיל, ָהאֹוֶכל 

ַהֶּזה ֵאינֹו מּוְקֶצה ֶאְצלֹו, ִּכי ֵיׁש לֹו ַמה ַּלֲעׂשֹות ּבֹו. 

ַּדף קכ"ט: ַהָּקַזת ָּדם

ֲחָכִמים ִּתיְּקנּו ֶׁשְּבַעְרֵבי ַחִּגים ֹלא ַיִּקיזּו ָדם. 

ַמה ּזֹו ַהָּקַזת ָּדם? הֹוָצַאת ָּדם ִמן ַהּגּוף.

ַּפַעם ָנֲהגּו ְלַהִּקיז ָּדם ְלצֹוֶרְך ְּבִריאּות. ַהּיֹום נֹוֲהִגים ְלהֹוִציא ָדם ֵמֲאָנִׁשים ְלצֹוֶרְך 
ְּבִדיקֹות ָּדם, אֹו ְּכֵדי ִלְתרֹום ָּדם ַלֲאָנִׁשים ֶׁשֵאין ָלֶהם ַמְסִּפיק ָּדם ַּבּגּוף. 

בּועֹות ֵיׁש ַסָּכָנה, ֶׁשִּמי ֶׁשַּמִּקיז ָּדם ָעלּול ְלִהיָּנֵזק. ְּכֵדי  ֲחָכִמים ָיְדעּו ֶׁשְּבֶעֶרב ַחג ַהּׁשָ
בּועֹות, ֲחָכִמים ִּתיְּקנּו ֶׁשְּבָכל ַעְרֵבי ַהַחִּגים ֵאין  ֶׁשֹלא ִיְטעּו ְוַיִּקיזּו ָדם ְּבֶעֶרב ַחג ַהּׁשָ

ְלַהִּקיז ָּדם. ָּכְך ֵהם ָהיּו ְּבטּוִחים ֶׁשִאיׁש ֹלא ִיְסַּתֵּכן, ָחִליָלה.

ַּדף ק"ל: ִמְצַות ְּבִרית ִמיָלה

ֶאת ִמְצַות ְּבִרית ִמיָלה ִקיְּבלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ַעְצָמם ְּבִׂשְמָחה ְגדֹוָלה, ְּכמֹו ָאָדם ֶׁשָּמָצא 
ֶּכֶסף ַרב, ּוְלִפיָכְך ַעד ַהּיֹום ְמַקְּיִמים ִמְצָוה זֹו ְּבִׂשְמָחה, ְועֹוִׂשים ְסעּוָּדה ְלֶרֶגל ִׂשְמַחת 
ִמְצַות ַהְּבִרית. ַעל ִמְצַות ְּבִרית ִמיָלה ָמְסרּו ַהְּיהּוִדים ֶאת ַנְפָׁשם ְּבָכל ַהּדֹורֹות, ַּגם 
ַּכֲאֶׁשר ַהּגֹוִיים ָּגְזרּו ִדין ָמֶות ַעל ִמי ֶׁשָּימּול ֶאת ְּבנֹו. ַהְּיהּוִדים ֹלא ִצְּיתּו ַלְּגֵזָרה ּוָמלּו 

ֶאת ְּבֵניֶהם. ָלֵכן ַעם ִיְׂשָרֵאל ָזָכה, ֶׁשָּכל ַהְּיהּוִדים ְמַקְּיִמים ִמְצַות ְּבִרית ִמיָלה.

 | על המפה

נמל חיפה
נמל חיפה נמצא על חוף הים התיכון 
בחיפה. הוא שימש כנמל מרכזי לתנועת 
ספינות וסחורות כבר בתקופת בית שני. 
הבריטים הפכו את המקום לנמל מודרני, 
ובנו בו מעגנות ושוברי גלים. לאחר הקמת 
המדינה שימש הנמל לקליטת ספינות 
עולים ולמסחר. הוא נחשב כיום לאחד 
הנמלים היעילים ביותר בעולם, בשל 
מיקומו, תנאי השטח שלו, והיותו מותאם 
לטיפול יעיל במטענים מכל סוג. מדי שנה 
עוברים בו כ-30 מיליון טונות של מטענים. 
ליד הנמל נמצאים מחסנים רבים, ביניהם 
ממגורות )ֲאַסם( דגון המשמשות לאחסון 
הדגנים המיובאים לישראל. בסמוך לנמל 
האזרחי נמצא גם הנמל הצבאי המשמש 

את חיל הים הישראלי.

נמל חיפה, העיר התחתית והר הכרמל 
)Wikipedia, Zvi Roger(

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 352

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת שבת, דף קל״ב

הסבר: התלמוד לומד מהפסוקים שמילתו של 
אדם גדול אינה דוחה שבת, אבל ברית מילה ביום 
השמיני דוחה שבת, משום שגם בשבת וגם בברית 

מילה כתובה המלה "דורות".

מחוורתא – ברור
זמניה – זמנו

 "גדול דכתיב ביה ברית, לידחי שבת! 
אלא אתיא דורות – דורות"

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, ַּדִּפים קכ"ח-קל"ד 
פרשת מטות מסעי | כ'- כ"ו בתמוז )12-18 ליולי(

ַּדף קל"א: ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר

ָנה ּתֹוְקִעים ַּבּשֹׁוָפר, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבתֹוָרּה )ַּבִּמְדָּבר( "יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם",  ְּברֹאׁש ַהּׁשָ
ָנה ַּבּיֹום ְוֹלא ַּבַּלְיָלה.  ַהְּתרּוָעה ִהיא ְּתִקיַעת ַהּשֹׁוָפר. ּתֹוְקִעים ַּבּשֹׁוָפר ְּברֹאׁש ַהּׁשָ
ֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֶׁשּדֹוְרִׁשים זֹאת ִמן ַהָּפסּוק ּבֹו ֶנֱאַמר "יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם" - 
ַּדְוָקא ַּבּיֹום ֵיׁש ִלְתקֹוַע. ַּבְזַמן ֶׁשָּנַהג ַה"ּיֹוֵבל", חֹוָבה ִמן ַהּתֹוָרה ִלְתקֹוַע ַּבּשֹׁוָפר ְּביֹום 

ַהִּכיּפּוִרים ִּבְׁשַנת ַה"ּיֹוֵבל".

ים ָׁשָנה ָּתחּול ְׁשַנת ַה"ּיֹוֵבל". ְּבָׁשָנה  ַמה הּוא יֹוֵבל? ַהּתֹוָרה ְמַצּוָה, ִּכי ַּפַעם ַּבֲחִמיּׁשִ
ִמיָטה, ֶׁשָאסּור ַלֲעבֹוד ַּבַּקְרַקע, ּוְכמֹו ֵכן, ִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל ַקְרָקעֹות  זֹו ָנֲהגּו ִּדיֵני ַהּשְׁ
ְמסּוָּימֹות ֶׁשִּנְמְּכרּו ִלְפֵני ֵכן ָהיּו מּוָשבֹות ַלּמֹוְכִרים, ְוַגם ֲעָבִדים ְיהּוִדים ָהיּו ִמְׁשַּתְחְרִרים 

ֵמֲאדֹוֵניֶהם ְוחֹוְזִרים ְלָבֵּתיֶהם.

ָמַתי ָהיּו ַהַּקְרָקעֹות מּוָשבֹות ְלַבֲעֵליֶהן ְוָהֲעָבִדים ִמְׁשַּתְחְרִרים ֵמֲאדֹוֵניֶהם? ְלַאַחר 
ְּתִקיַעת ַהּשֹׁוָפר ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ֶׁשל ְׁשַנת ַהּיֹוֵבל.

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

הכרחיות.ולהימנע מהרפתקאות לא הללו עדיף להישאר בבית קצת סכנה, וכי בימים מהסוג הזה שיש בהם לא מתאימים לטיולים טענו שימי בין ַהְּמָצִרים חלק מבני המשפחה מצד אחד:

מצד שני:

דני טען שהוא כבר בן 16, 

הוא אחראי, וההיפך, המסע 

הזה יחזק אצלו ואת חבריו 

את אהבת הארץ, ואת לקיחת 

האחריות. הוא טען שהם 

ייזהרו מאוד, ושזה לא מסע 

של בידור והשתוללות, אלא 

מסע חינוכי-חברתי שהם גם 

ייהנו וגם ילמדו ממנו.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

הימים הם ימי בין ַהְּמָצִרים. דני בן ה-16 וכמה מחבריו תיכננו לעשות 
בימי החופשה הללו מסע של כמה ימים בשטח, הכולל הליכה רגלית, 
שינה באוהלים, ניווטי שטח ועוד. הדבר עורר דיון משפחתי סוער.

א. צוללת של חיל הים.

ב. נרכשה מאנגליה בשנת 1965.

ג. נקראה על שם דג ימי.

ד. נעלמה בדרכה לארץ, וגורלה לא נודע במשך עשרות שנים.

ה. בשנת 1999 נמצאו השרידים שלה.

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
העלמות הצוללת אח"י דקר

אח"י דקר הייתה צוללת שנרכשה על ידי חיל 
הים הישראלי מהבריטים בשנת 1965, עברה 
שיפוצים והוסבה לשימוש חיל הים. בשנת 
1968 יצאה בדרכה לישראל כשעל סיפונה 69 
אנשי צוות שעברו אימונים באנגליה. בדרכה 
לארץ נותק הקשר עם הצוללת, היא נעלמה 
ועקבותיה לא נודעו. חיפושים נרחבים נערכו 
אחריה, אולם לא מצאו כל סימן לגורלה, מלבד 
אחד ממצופי החירום שלה. בשנת 1999 נמצאו 
שרידי הצוללת דקר על ידי אוניית חיפוש של 
חברת נאוטיקוס, במרחק של כמעט 500 ק"מ 
מיעדה. משערים שהיא טבעה בשל תקלה 

טכנית.

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

אישה עגונה
אישה עגונה היא אישה שבעלה נעדר וגורלו 
לא נודע. מכיוון שייתכן שהוא עדיין בחיים, 
היא אינה יכולה להינשא לאחר, ולכן נקראת 
"עגונה" מלשון עוגן, כאילו היא כבולה עדיין 
לבעלה הראשון. בשל מצוקתן של נשים אלה, 
התאמצו רבנים לאורך הדורות לברר את גורלם 
של בעלים שנעלמו, כדי להתיר להן להינשא.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

 -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

בס"ד

הצוללת אח"י דקר

חברותא

הצוללת אח"י דקר )Wikipedia, דובר צהל(



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1  .
זו הצוללת דק"ר.

	  .

מאנגליה לנמל חיפה, בשנת -1968תשכ"ח.
3  .

הצוללת נעלמה בים, ולאחר שנים רבות  התגלתה.
	  .

69 אנשי צוות.

5727
ה'תשכ"ז

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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בס"ד

חיל הים הישראלי

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי הצוללת המצוירת כאן?

מהיכן ולאן היא שטה, ומתי?

מה עלה בגורלה?

כמה אנשי צוות היו עליה?

א. הזרוע הימית של צה"ל.

ב. מכיל ספינות טילים, משחתות, צוללות, שייטות ועוד.

ג. מילא תפקידים חשובים בכל מלחמות ישראל.

ד. אחראי על ביטחון הגבול הימי של ישראל.

ה. בראשו עומד מפקד בדרגת אלוף.
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ַּדף קל"ג: ִהיּדּור ִמְצָוה

ָעֵלינּו ְלַיּפֹות ֶאת ַהִּמְצוֹות ּוְלַהְּדָרן ְלָמָׁשל, ָלַקַחת ִציִצית ָנָאה, לּוָלב ָנֶאה, ׁשֹוָפר 
ָנֶאה ְוַכּדֹוֶמה. ַּגם ַּכֲאֶׁשר ּכֹוְתִבים ֵסֶפר ּתֹוָרה, ֵיׁש ְלַהֵּדר ִלְׂשּכֹור סֹוֵפר ַהּיֹוֵדַע 
ִלְכּתֹוב ִּבְכָתב ָנֶאה. ִלְכִתיַבת אֹוִתּיֹות ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ִמְׁשַּתְּמִׁשים ְּבקֹוְלמּוס ָנֶאה 
ּוִבְדיֹו ָנָאה, ּוְלַאַחר ַהְׁשָלַמת ַהֵּסֶפר עֹוְטִפים אֹותֹו ְּבָפרֹוֶכת ָנָאה, ְּכֵדי ְלַהֵּדר 

ֶאת ַהִּמְצוֹות ּוְלַיּפֹוָתן.

ֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֶׁשֵּיׁש ָּפסּוק ַעל ִהיּדּור ִמְצָוה, ֶׁשֶּנֱאַמר )ְׁשמֹות( "ֶזה ֵא-ִלי 
ְוַאְנֵוהּו". "ְוַאְנֵוהּו" הּוא ִמְּלׁשֹון נֹוי, יֹוִפי. ְּכלֹוַמר, ֵיׁש ְלַיּפֹות ֶאת ֶחְפֵצי ַהִּמְצָוה 

ֶׁשָהֵא-ל ִציּוָנּו ַלֲעׂשֹוָתה.

ַּדף קל"ד: ְּתרּוָפה ְּבַׁשַּבת

ֲחַז"ל ָּגְזרּו, ֶׁשִּמי ֶׁשחֹוֶלה 
ְּתרּוָפה  ִיּטֹול  ֹלא  ְקָצת 
ֶׁשֲחָכִמים  ִמְּפֵני  ְּבַׁשַּבת, 
ֲהָכַנת  ֶׁשְּלצֹוֶרְך  ָחְׁשׁשּו 
ִיְׁשַחק  הּוא  ַהְּתרּוָפה 
)ִיְטַחן( חֹוָמִרים ֶׁשּטֹוֲחִנים 
ָלֵכן  ְּתרּוָפה.  ְלָהִכין  ְּכֵדי 
ִּתיְּקנּו ֲחָכִמים, ֶׁשַהחֹוֶלה 
ְקָצת, ֹלא ִיַּקח ְּתרּוָפה ְוַגם 
ְרפּוָאה  ְּדַבר  ַיֲעֶׂשה  ֹלא 

ְּבַׁשַּבת.

ְלָמָׁשל, ַּפַעם ָנֲהגּו ְלַזֵּלף 
)ְלַטְפֵטף( ַעל ַהֶּפַצע ֶׁשֶמן ְמעֹוָרב ְּבַמִים ַחִּמים. ְׁשמּוֵאל סֹוֵבר ֶׁשְּבַׁשַּבת ָאסּור 

ַלֲעׂשֹות זֹאת, ִּכי זֹו ְּפעּוָּלה ֶׁשל ְרפּוָאה.

ֶמן ַהְּמעֹוָרב ְּבַמִים ַחִּמים ַעל  ֲאָבל, ְׁשמּוֵאל אֹוֵמר, ִּכי מּוָּתר ִלְׁשּפֹוְך ֶאת ַהּׁשֶ
ַהָּבָׂשר ֶׁשְּלַיד ַהֶּפַצע ְוֵהם ִיְּזלּו ֵמַעְצָמם ֶאל ַהֶּפַצע, ִמְּפֵני ֶׁשְּבאֹוֶפן ֶזה ֹלא מּוָכח 
ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה זֹאת ְלצֹוֶרְך ְרפּוָאה, ֶׁשֲהֵרי הּוא ֹלא ָׂשם אֹוָתם ַעל ַהֶּפַצע ַעְצמֹו.

ַּדף קל"ב: ְּבִרית ִמיָלה ְּבַׁשַּבת

ִמיִני ְלֵליָדתֹו ֶׁשל ַהִּתיּנֹוק. ְלָמָׁשל, ְלִתיּנֹוק  ִמְצָוה ְלַקֵּים ְּבִרית ִמיָלה ַּבּיֹום ַהּׁשְ
בּוַע ַהָּבא. ַּגם ִּתיּנֹוק  ֶׁשּנֹוַלד ְּביֹום ְׁשִליִׁשי, ַיַעְרכּו ְּבִרית ִמיָלה ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ַּבּׁשָ
ֶׁשּנֹוַלד ְּבַׁשַּבת, ּוִמְצַות ְּבִרית ַהִּמיָלה ֶׁשּלֹו ָחָלה ְּבַׁשַּבת ַּכֲעבֹור ְׁשמֹוָנה ָיִמים, ֲהֵרי 
ָּבת.  הּוא ִניּמֹול ְּביֹום ַׁשַּבת, ִמְּפֵני ֶׁשַהּתֹוָרה ָקְבָעה, ֶׁשְּבִרית ִמיָלה ּדֹוָחה ֶאת ַהּׁשַ

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר סֹוֵבר, ֶׁשְּבַׁשַּבת מּוָּתר ַּגם ַלֲעׂשֹות ְמָלאכֹות ְלצֹוֶרְך ַהִּמיָלה. ְלָמָׁשל, 
מּוָּתר ְלַטְלֵטל ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ֶאת ְּכֵלי ַהִּמיָלה ֶׁשל ַהּמֹוֵהל.

ֲחָכִמים חֹוְלִקים ְוסֹוְבִרים, ִּכי ַהּתֹוָרה ִהִּתיָרה ַלֲעׂשֹות ְמָלאכֹות ְּבַׁשַּבת ְלצֹוֶרְך 
ְּבִרית ַהִּמיָלה, ַאְך ְוַרק ִאם ֹלא ִניָּתן ַלֲעׂשֹוָתן ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת. אּוָלם, ֶאת ְּכֵלי 

ַהִּמיָלה ָיכֹול ַהּמֹוֵהל ְלָהִביא ַלָּמקֹום ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְוֹלא ְּבַׁשַּבת ַעְצָמּה.

בס"ד

האם מותר לטלטל בשבת אוכל של    .1
פילים?

במה נחלקו רבי אליעזר וחכמים לגבי    .2
מילה בשבת?

למה הגבילו חכמים את השימוש    .3
בתרופות בשבת?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת שבת, ַדִּּפים קל״ב- קל״ד

???שאלות השבוע

דבר תורה
בפרשתנו מופיעה "פרשיית הנדרים" המלמדת על 
כך שאדם יכול לחייב או לאסור על עצמו דברים 
שונים מהעולם. בדרך כלל אדם נודר את נדריו 

ברגעים של שמחה או צער גדול ח"ו. 

מה משמעותו של הנדר? מה הוא בא ללמד ולבטא?

טבעו של האדם הוא להסיח דעתו מן ההווה בו 
הוא מצוי כעת ולהתרפק במבט לאחור על עברו 

או לצפות ולדמיין עתיד אחר. 

מצוות הנדרים באה להדגיש את הרגע הזה בו 
חי האדם. הנדר מאפשר "לשמר את הרגע", את 
ההתרגשות המתחוללת בקרבנו עכשיו, שעם 
הזמן תלך ותחלוף. הנדר מזכיר לנו שההווה הוא 
העבר של העתיד והעתיד של העבר ותמיד עלינו 
לגלות את ההארה המיוחדת במציאות החיים בה 

אנו חיים עכשיו.

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 

talmudhagrala@medison.co.il אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

אם הניקוד של שמי יהיה מבולבל,

הוא יהיה שם נרדף לנחל.

אני מגיע רק אחרי שבעה מחזורים

וכשאני בא, כולם לבתיהם חוזרים.

מי אני?

תשובה: יובל

מי אני?


