
ַּדף קל"ה: ְּבִרית ִמיָלה ְּבַׁשָּבת

ִּתיּנֹוק ֶׁשלא יֹוְדִעים ָמַתי ְּבִדּיּוק ָצִריְך ָלמּול אֹותֹו - ָאסּור ָלמּול אֹותֹו ְּבַׁשָּבת.

י אֹו ְּבַׁשָּבת. ֵאין ָמִלים אֹותֹו  ְלָמָׁשל, ִּתיּנֹוק ֶׁשלא יֹוְדִעים ִאם הּוא נֹוַלד ְּביֹום ִׁשיּׁשִ
י ַהָּבא, ִּכי אּוַלי הּוא עֹוד ֹלא ֶּבן ְׁשמֹוָנה ָיִמים. ְוִאיּלּו ְּבַׁשָּבת ָאסּור ָלמּול  ְּביֹום ִׁשיּׁשִ
אֹותֹו, ִּכי אּוַלי הּוא ְּכָבר ֶּבן ִּתְׁשָעה ָיִמים, ּוְבַׁשָּבת ָמִלים ַאְך ְוַרק ִּתיּנֹוקֹות ְּבֵני ְׁשמֹוָנה 

ָּבת. ָיִמים. ִּתיּנֹוק ֶזה ָימּולּו ַרק ְּביֹום ִראׁשֹון ְלַאַחר ַהּׁשַ

ַּדף קל"ו: "ְנֵבָלה" ו"ְטֵרָפה".

אי ֶלֱאכֹול ְּבֵהָמה ְטֵמָאה. אי ֶלֱאכֹול ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה ִּבְלָבד, ְוֵאינֹו ַרּׁשַ ְיהּוִדי ַרּׁשַ

ַּגם ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה, ָאסּור ֶלֱאכֹול ִאם ִהיא ֹלא ִנְׁשֲחָטה, ְלָמָׁשל, ִאם ִהיא ֵמָתה ֵמַעְצָמּה, 
אֹו ֶׁשָהְרגּו אֹוָתּה ְלֹלא ְׁשִחיָטה. ְּבֵהָמה ָּכזֹו, ֶׁשֹּלא ִנְׁשֲחָטה, ִהיא "ְנֵבָלה". "ְנֵבָלה" ָאסּור 

ֶלֱאכֹול, ְוָכל ַהּנֹוֵגַע ָּבּה ִנְטָמא.

אּוָלם, ַּגם ְלַאַחר ֶׁשַהְּבֵהָמה ַהְּטהֹוָרה ִנְׁשֲחָטה, ֵיׁש ִלְבּדֹוק ֶׁשִהיא ֹלא "ְטֵרָפה". ּבֹוְדִקים 
ִאם ֹלא ָהְיָתה ָלּה ְּבָעָיה ְרפּוִאית ֶׁשִּבְגָלָלּה ִהיא מּוְגֶדֶרת "ְטֵרָפה". ִאם ָמְצאּו ֶׁשִהיא 
"ְטֵרָפה", ָאסּור ֶלֱאכֹול אֹוָתּה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהיא ִנְׁשֲחָטה. ָאְמָנם, ִהיא ְּכָבר ֹלא ְמַטֵּמאת 

ְּכמֹו "ְנֵבָלה", ִּכי ִהיא ִנְׁשֲחָטה.

ַּדף קל"ז: ִּבְרכֹות ְּבִרית ִמיָלה

ִלְפֵני ִקּיּום ִמְצַות ְּבִרית ִמיָלה, ַהּמֹוֵהל ְמָבֵרְך "ָּברּוְך ַאָּתה ה'... ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו 
ְוִצּוָנּו ַעל ַהִּמיָלה". ְּבָרָכה זֹו ִהיא "ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות". ְּכלֹוַמר, ְּבָרָכה ֶׁשָּבּה ְמָבְרִכים ֶאת 

ַהָּקָּב"ה ַעל ָּכְך ֶׁשִּזיָּכה אֹוָתנּו ְּבִמְצַות ִמיָלה.

ֲאִבי ַהִּתיּנֹוק ְמָבֵרְך: "ָּברּוְך... ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצּוָנּו ְלַהְכִניסֹו ִּבְבִריתֹו ֶׁשל 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו".

ָהֲאָנִׁשים ֶׁשִּמְׁשַּתְּתִפים ַּבַּמֲעָמד ְמָבְרִכים ּוְמַאֲחִלים: "ְּכֵׁשם ֶׁשִּנְכַנס ַלְּבִרית, ֵּכן ִיָּכֵנס 
ְלתֹוָרה, ְלֻחָּפה ּוְלַמֲעִׂשים טֹוִבים".

 | על המפה

המושב אלי-עד )ברמת הגולן(
אלי-עד הוא מושב ברמת הגולן. הוא 
הוקם בשנת 1968 ונקרא בתחילה "אל 
על", ובשנת 1999 שונה שמו ל"אלי-עד", 
על שם המרגל הישראלי אלי כהן. גרעין 
המושב היה במבנים של מחנה צבאי סורי 
שננטש במלחמת ששת הימים. בעקבות 
סכסוכים שונים עזבו רוב המתיישבים את 
המקום, והוקמה בו היאחזות נח"ל. בשלב 
מסוים ננטש היישוב, ובשנת 1973 הגיע 
אליו גרעין אלי-עד של הנח"ל שיישב אותו 
מחדש. כיום גרים במושב כ-400 תושבים, 

העוסקים בעיקר בחקלאות וגידול בקר.

)Wikipedia, Kfirkli( שלט הכניסה למושב

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת שבת, דף קל"ח

הסבר: התלמוד לומד מהפסוק שעתידה חלילה 
תורה להשתכח מישראל, כפי שנאמר בסוף הפסוק 

"ואבדה חכמת חכמיו".

פורתא – קצת
אידך – אחר

"הפלאה זו איני יודע מהו, כשהוא אומר "לכן 
הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא", 

הוה אומר הפלאה זו תורה" 

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, ַּדִּפים קל"ה- קמ"א
פרשת דברים | כ"ז בתמוז- ד' באב )19-25 ליולי(

ַכח ִמִּפי ַזְרעֹו" ַּדף קל"ח: "ִּכי ֹלא ִתּׁשָ

ִּבְתקּוַפת ַהַּתָּנִאים ָהְיָתה ְיִׁשיָבה ֶׁשּכּוְּנָתה "ֶּכֶרם ְּבַיְבֶנה". ְיִׁשיָבה זֹו ָהְיָתה ָּבִעיר ַיְבֶנה, 
ְוִהיא ּכּוְּנָתה "ֶּכֶרם", ִמְּפֵני ֶׁשַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ָיְׁשבּו ָּבּה ְּבׁשּורֹות ְיָׁשרֹות, ֶׁשִהְזִּכירּו 

ֶאת ׁשּורֹות ַהְּגָפִנים ַהְּנטּועֹות ַּבֶּכֶרם.

ָהיּו ֲחָכִמים ִּביִׁשיַבת "ֶּכֶרם ְּבַיְבֶנה" ֶׁשָאְמרּו, ִּכי ָחִליָלה ָיבֹוא ְזַמן ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשַּכח 
ֶאת ַהּתֹוָרה, ֲאִפיּלּו ֹלא ִיְהֶיה ִמי ֶׁשִּיְפסֹוק ֲהָלָכה. 

ֲאָבל ַהַּתָּנא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי ָאַמר ָלֶהם ֶׁשְלעֹוָלם ֹלא ְיֵהא ָּכְך. ַּבּתֹוָרה ָּכתּוב 
ַכח ִמִּפי ַזְרעֹו". ה' ַמְבִטיָחנּו ְּבָפסּוק ֶזה, ִּכי ְלעֹוָלם ֹלא  )ְּדָבִרים ל"א(: "ִּכי ֹלא ִתּׁשָ

ִתְׁשַּתַּכח ַהּתֹוָרה ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

כלום בסופו של דבר.לו אחר כך. הוא לא יפסיד שלו, העיקר הוא שישלם אם הוא ייקח מהסחורה לבעל החנות לא אכפת אמר אדון כהן שבוודאי מצד אחד:

מצד שני:

אמרו חלק מבני המשפחה 

שאסור בשום מקרה לקחת 

לבד מהסחורה של החנות 

לפני שבעל החנות הגיע, ולכן 

גם אם ישלמו לו אחר כך - 

אסור לגעת בסחורה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

ליד בית משפחת כהן יש חנות ירקות. החנות עצמה נפתחת בשעה 
שמונה בבוקר, אולם סוחרים מניחים את הסחורה שלהם לפני 
החנות כבר משעה שש בבוקר. יום אחד היה חסר למשפחת כהן 
כמה עגבניות ואדון כהן רצה לקחת כמה עגבניות מוקדם בבוקר 
מהארגזים המונחים לפני החנות, עוד לפני שבעל החנות ירקות 
מגיע, ואחר כך לבוא ולשלם לו עליהם. הדבר עורר ויכוח בין בני 

המשפחה. 

א. מרגל ישראלי שפעל בסוריה.

ב. שם הכיסוי שלו היה כאמל אמין ת'אבת.

ג. העביר לישראל מידע חשוב ביותר על הצבא הסורי.

ד. בסופו של דבר נתפס והוצא להורג.

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
הקרב על רמת הגולן במלחמת 

ששת הימים
במלחמת ששת הימים תקפו הסורים את ישראל 
מצפון, בהתקפות אוויריות וקרקעיות. כאשר 
הסתיימו הקרבות בסיני ובחזית הירדנית 
התפנה צה"ל להשיב מתקפה נגד הסורים. 
ב-9 ביוני השתלטו כוחות צה"ל על מוצבי הקו 
הראשון של הסורים, ובהמשך התקדמו מזרחה 
וכבשו שטחים נרחבים ברמת הגולן. הכוחות 
הסורים היו בנסיגה וצה"ל הצליח להשתלט על 
רמת הגולן ועל החרמון בלי להיתקל בהתנגדות 
נרחבת. רוב התושבים הסורים שגרו ברמת 
הגולן נמלטו ממנה. עם סיום המלחמה הייתה 
רמת הגולן בידי ישראל, מהחרמון בצפון עד 
הירמוך בדרום, ובכך הוסר האיום הסורי מעל 

יישובי הכנרת ועמק החולה.

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

עולי הגרדום
עולי הגרדום הוא כינויים של לוחמי מחתרות 
יהודים שהוצאו להורג בידי שלטונות המנדט 
הבריטי. הללו היו שנים עשר לוחמים, מתוכם 
תשעה מהאצ"ל ושלושה מהלח"י. עשרה 
מאיתם הוצאו להורג בתלייה, ושניים שלחו 
יד בנפשם. הם מכונים גם "הרוגי מלכות". בין 
עולי הגרדום: שלמה בן יוסף, דב גרונר, משה 

ברזאני ומאיר פיינשטיין.

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

אלי כהן הי"ד

חברותא

מטוס סיור קל של חיל האוויר מעל הכוחות הישראליים 
ברמת הגולן )לשכת העיתונות הממשלתית(



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1  .
אלי כהן הי"ד.

2  .

הוא ריגל בסוריה למען ישראל.
3  .

הוא נתפס ונתלה על ידי הסורים.
4  .

דגל סוריה בה הוא ריגל.
	  .

הסורים תכננו לפגוע במוביל הארצי, ואלי כהן  גילה זאת ומנע את זה.

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
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

המוסד )המוסד 
למודיעין ולתפקידים  מיוחדים(

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי האיש בציור?
מה הוא עשה?

מה היה בסופו?
דגל של איזו מדינה מצויר ברקע?

איך המוביל הארצי קשור אליו?

ארגון שאחראי על משימות מודיעין ופעילויות חשאיות מחוץ לישראל. א. 

הראשון שעמד בראשו היה ראובן שילוח. ב. 

המוטו שלו הוא: "באין תחבולות יפול עם ותשועה ברוב יועץ". ג. 

בין הפעולות המפורסמות שלו: חטיפת אייכמן והבאתו לארץ, חיסול  ד. 
מחבלים בכירים, והפעלת המרגל הישראלי בסוריה אלי כהן.

2
1

3
4
5



ַּדף ק"מ: ְּתרּוָפה ִמֶּצַמח ַהֲחָלִתית

ִּבְתקּוַפת ַהַּתְלמּוד, ִהְׁשַּתְּמׁשּו ְלצֹוֶרְך ְרפּוָאה ְּבֶצַמח ְּבֵׁשם "ֲחָלִתית". ֶאת ֶצַמח 
ַהֲחָלִתית ָהיּו ַמְׁשִרים ְּבַמִים ּפֹוְׁשִרים, אֹוָתם ָׁשתּו ַאַחר ָּכְך.

ֲחָכִמים ָאְסרּו ַלֲעׂשֹות ְּבַׁשָּבת ְּפעּוּלֹות ְרפּוָאה, ֶׁשָּמא ִיְׁשַּכח ָהָאָדם ְוִיְטַחן 
ְּבַׁשָּבת חֹוָמִרים ׁשֹוִנים ֶׁשְּמִכיִנים ֵמֶהם ְּתרּופֹות. ָלֵכן, ַּגם ֶאת ַהֲחָלִתית ָאסּור 
ְלַהְׁשרֹות ְּבַׁשָּבת ְּבַמִים ּפֹוְׁשִרים, ִמְּפֵני ֶׁשּזֹוִהי ְּפעּוָּלה ַהַּנֲעֵׂשית ְלצֹוֶרְך ְרפּוָאה.

אי ְלַהְמִׁשיְך  בּוַע, ַרּׁשַ ַהַּמְתִחיל ִלְׁשּתֹות ֲחָלִתית ְלצֹוֶרְך ְרפּוָאה ְּכָבר ְּבֶאְמַצע ַהּׁשָ
ְלַהְׁשרֹות ֶאת ַהֲחָלִתית ַּגם ְּבַׁשָּבת, ִמְּפֵני ֶׁשַאֲחֵרי ֶׁשַּמְתִחיִלים ִליּטֹול ֶאת 
ַהֲחָלִתית, ָאסּור ְלַהְפִסיק ָלַקַחת אֹוָתּה, ִּכי ֵיׁש ְּבָכְך ִמּשּׁום ַסָּכָנה, ְוחֹוָבה 

ְלַהְמִׁשיְך ַּבִּטיּפּול ַהְּתרּוָפִתי ְוְלַהְׁשרֹות ֲחָלִתית ְּבַׁשָּבת.

ַּדף קמ"א: ִטְלטּול ַקׁש ְּבַׁשַּבת 

ֵחֶפץ ֶׁשֵאין לֹו ִׁשיּמּוׁש ְּבַׁשָּבת, ֲהֵרי הּוא "מּוְקֶצה" ְוָאסּור ְלַטְלְטלֹו ְּבַׁשָּבת.

ַּפַעם ָהיּו ִמְׁשַּתְּמִׁשים ְּבַקׁש ְּכֵדי ְלַהְבִעיר ֶאת ַהַּתּנּור. ֵמַאַחר ֶׁשְּבַׁשָּבת ָאסּור 
ְלַהְבִעיר ֵאׁש, ַהַּקׁש הּוא ֵחֶפץ ֶׁשֵאין ּבֹו ִׁשיּמּוׁש ְּבַׁשָּבת ְוהּוא מּוְקֶצה.

ִאם ָאָדם ִנְׁשַּכב ְּבַׁשָּבת ַעל ַהַּקׁש ְּכמֹו ַעל ִמְזָרן, ָאסּור לֹו ְלָהִזיז ֶאת ַהַּקׁש 
ְּבָיָדיו, ֶׁשֲהֵרי הּוא מּוְקֶצה, ַאְך מּוָּתר לֹו ְלִהְתנֹוֵעַע ַעל ַהַּקׁש, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַעל 
ְיֵדי ָכְך הּוא ֵמִזיז ֶאת ַהַּקׁש ּוְמַטְלֵטל אֹותֹו, זֹאת ִמשּום ֶׁשֲחָכִמים ָאְסרּו 
ְלַטְלֵטל ֶאת ַהּמּוְקֶצה ְּבֶדֶרְך ְרִגיָלה, ְוִאיּלּו ֲהָזַזת ַהַּקׁש ּתֹוְך ְּכֵדי ְׁשִכיָבה ָעָליו, 

ֵאיָנּה ֲהָזָזה ְרִגיָלה.

ַּכּמּוָבן, ְמדּוָּבר ְּבַקׁש "מּוְקֶצה", ֶׁשְּבָעָליו ֹלא ָיֵׁשן ָעָליו ִלְפֵני ֵכן, ְוַהַּקׁש ֹלא ָהָיה 
ְמיֹוָעד ְלִׁשיּמּוׁש ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת. ִאם ְּכָבר ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֵהִכין ֶאת ַהַּקׁש ְלֵׁשָנה, ַעל 

ְיֵדי ֵשִהִּניַח ָעָליו ָּכִרית אֹו ָסִדין, ַהַּקׁש ֵאינֹו מּוְקֶצה ְּכָלל.

ַּדף קל"ט: ִטְלטּול ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים

ְּבַׁשָּבת ָאסּור ְלַטְלֵטל ִּבְרׁשּות 
ְלַהֵּלְך  מּוָּתר  אּוָלם,  ָהַרִּבים. 
ַהְּבָגִדים  ִעם  ָהַרִּבים  ִּבְרׁשּות 
ֶׁשּלֹוְבִׁשים, ִמְּפֵני ֶׁשֵאיָנם ֶנְחָׁשִבים 
א", ְּכֵחֶפץ ֶׁשּנֹוְׂשִאים אֹותֹו,  ְּכ"ַמּׂשָ
ֶׁשֲהֵרי ָהָאָדם לֹוֵבׁש אֹוָתם ְוֵהם 

ֶנְחָׁשִבים ְּכֵחֶלק ִמֶּמּנּו.

ִנְרֶאה ְׁשֵני ִמְקִרים:

ִמְקֶרה א': ֶּבֶגד ֶׁשֵּיׁש ּבֹו חּוִטים, 
רֹוִכים,  ְלָמָׁשל ְׂשרֹוִכים, מּוָּתר ָלֶלֶכת ִאיּתֹו ְּבַׁשָּבת, ַּגם ַּכֲאֶׁשר ֵאינֹו ִמְׁשַּתֵּמׁש ַּבּׂשְ

ִּכי ֵהם ֵחֶלק ִמן ַהֶּבֶגד.

ִמְקֶרה ב': ַטִּלית ֶׁשַהִּציִצּיֹות ֶׁשָּלּה ְּפסּולֹות, ָאסּור ְלַהֵּלְך ִעָּמּה ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים.

רֹוִכים ֶׁשל ַהֶּבֶגד ְלֵבין ַהחּוִטים ֶׁשל ַהִּציִצית? ַמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ַהּׂשְ

ַהַּתְלמּוד ַמְסִּביר ֶׁשַּלחּוִטים ַהְּתלּוִיים ַּבֶּבֶגד ֵאין ֲחִׁשיבּות ִּבְפֵני ַעְצָמם, ְוָלֵכן 
ֵהם ֵחֶלק ִמן ַהֶּבֶגד ּומּוָּתר ָלֵצאת ָּבֶהם. ֲאָבל חּוֵטי ַהִּציִצית, ֶׁשֲחׁשּוִבים ָּכל ָּכְך, 
ֵאיָנם ֶנְחָׁשִבים ֵחֶלק ֵמַהֶּבֶגד, ִּכי ֵיׁש ָלֶהם ֲחִׁשיבּות ִּבְפֵני ַעְצָמם. ִמֵּמיָלא, ִאם 

ֵהם ְקרּוִעים, ָאסּור ְלַטְלְטָלם.

בס"ד

1. מתי מלים תינוק, שלא ידוע אם נולד ביום 
שישי או בשבת?

2. האם מותר בשבת ללבוש טלית עם ציציות 
פסולות ברשות הרבים?

3. מה אפשר לעשות כדי שקש לא יהיה 
מוקצה בשבת?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת שבת, ַדִּּפים קל"ט- קמ"א

???שאלות השבוע

דבר תורה
נאומו האדיר של משה, המוכר לנו כ"ספר דברים", 
מתחיל בתחילת חודש שבט של שנת הארבעים 
להליכתם במדבר- "ויהי בארבעים שנה בעשתי 

עשר חדש באחד לחודש". 

משה רבנו נפטר 37 ימים אחרי כן, ב-ז' באדר, ואם 
כן יוצא שספר דברים כולו מתאר אירוע היסטורי 
שנמשך 37 ימים בלבד. הדבר מעלה תמיהה גדולה 
שכן שאר החומשים מתארים רצף אירועים היסטורי 
של תקופות ארוכות בהרבה, ולעיתים אף של אלפי 
שנים, ולכן לא ברור מה ההגיון בחלוקה ה"בלתי 

סימטרית" בין חומשי התורה?

על כך יש לומר, שאכן התורה מתארת עובדות 
היסטוריות איך היא איננה ספר היסטוריה. התורה 
בוחרת לקצר ולהאריך לפי המוסר והערכים אותם 
היא רוצה להעביר דרך סיפוריה, ועל כן ספר דברים, 
אשר מלא בערכי חיים ומוסר, מקבל מקום נרחב 

הגם שכולו התרחש במשך 37 ימים בלבד.

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

חידה!
ראינו במפגש שרבי שמעון בר יוחאי לימד את 

הפסוק "כי לא תשכח מפי זרעו".
1. היכן בפסוק זה רמוז השם יוחאי?

2. פתחו את ספר דניאל, פרק ד' פסוק י'. 
המילים  בחמש  שמעון  השם  רמוז  היכן 

האחרונות בפסוק זה?

)תשובה: 1. באותיות האחרונות של המילים בפסוק. 
2. באותיות הראשונות של המילים בפסוק( 


