
ַּדף מ"ב: ִּדינֹו ֶׁשל ָאָדם ֶׁשָּיָצא ִמחּוץ ִלְתחּום ַׁשָּבת

ִּדין ֶׁשֵאינֹו "ְּתחּום ַׁשָּבת" ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשָאסּור ְלָאָדם ָלֶלֶכת ְּבַׁשַּבת יֹוֵתר ֵמַאְלַּפִים ַאָּמה 
ִמן ַהָּמקֹום ֶׁשּלֹו.

ַמה ִּדינֹו ֶׁשל ָאָדם ֶׁשָהַלְך ְלַטֵּיל ְּבַׁשַּבת, ּוִפְתאֹום ָׂשם ֵלב ִּכי הּוא ִנְמָצא ִמחּוץ ִלְתחּום 
ַׁשָּבת? ַהְּתׁשּוָבה ִהיא שָעָליו ַלֲעמֹוד ִמָּיד ִּבְמקֹומֹו, ֶׁשֲהֵרי ָּכל ְּפִסיָעה ֶׁשהּוא ּפֹוֵסַע 
ִהיא ִמחּוץ ִלְתחּום ַׁשָּבת. ּמּוָּתר לֹו ָלֶלֶכת ְּבתֹוְך ַאְרַּבע ַאּמֹות ֶׁשְּבתֹוָכן הּוא עֹוֵמד, 

ַאְך ֹלא יֹוֵתר.

ַּדף מ"ג: ְּתחּום ַׁשָּבת ַּבַּיָּבָׁשה ּוָבֲאִויר

ֵאָלה ַעל ִמי ָחל ָהִאיּסּור ָלֵצאת ִמחּוץ ִלְתחּום ַׁשָּבת: ַהִאם הּוא  ַהַּתְלמּוד ִמְסַּתֵּפק ַּבּׁשְ
ָחל ַרק ַעל ִמי ֶׁשהֹוֵלְך ְּבַרְגָליו ַעל ָהָאֶרץ, אֹו ַּגם ַעל ִמי ֶׁשּיֹוֵצא ִמחּוץ ִלְתחּום ַׁשָּבת 

ַּכֲאֶׁשר הּוא ָעף ָּגבֹוַּה ָּבֲאִויר, ְּבגֹוַבּה ֶׁשל יֹוֵתר ֵמֲעָׂשָרה ְטָפִחים?

ֵאָלה ְּפתּוָחה. ֶאת ַהָּסֵפק ַהֶּזה ַהַּתְלמּוד ֹלא ּפֹוֵתר, ּוַמְׁשִאיר ֶאת ַהּׁשְ

ַּדף מ"ד: ְמִחיָּצה ֵמֲאָנִׁשים

ַהַּתְלמּוד ֵמִביא ִמְקֶרה ְמַעְנֵין ַעל ֶהָחָכם ְנֶחְמָיה, ֶׁשָהַלְך ְוָיָצא ִמחּוץ ַלְּתחּום ְּבׁשֹוֵגג, 
וְלֶפַתע ִהְבִחין ִּכי הּוא ִנְמָצא ִמחּוץ ִלְתחּום ַׁשָּבת, ְוָאסּור לֹו ָלזּוז יֹוֵתר ֵמַאְרַּבע ַאּמֹות.

ַרב ַנְחָמן ִהִּציַע ֶאת ַהִּפְתרֹון ַהָּבא: ֶׁשֲאָנִׁשים ֶׁשּמּוָּתר ָלֶהם ְלַהִּגיַע ְלאֹותֹו ָמקֹום, ַיִּקיפּו 
אי ְלַהֵּלְך ְּבתֹוָכם, ֶׁשֲהֵרי הּוא מּוָּקף ִּבְמִחיּצֹות )ָהֲאָנִׁשים ֵהם  ֶאת ְנֶחְמָיה, ְוָכְך הּוא ַרּׁשַ

ְּכמֹו ְמִחיּצֹות(.

ְוָאֵכן, ִהִּגיעּו ֲאָנִׁשים ְוִהִּקיפּו אֹותֹו, ִהְתַקְּדמּו ְלִכיּוּון ָהִעיר ְוהּוא ָהַלְך ְּבתֹוָכם, ַעד 
ֶׁשּכּוָּלם ִהִּגיעּו ַיַחד ְלתֹוְך ָהִעיר.

 | על המפה

חצי האי סיני
חצי האי סיני הוא אזור ששטחו כ-61 אלף 
קמ"ר, הנמצא בין מצרים לבין ישראל. 
רוב האזור הוא מדברי, והוא גובל במפרץ 
אילת ממזרח ובמפרץ סואץ ממערב. 
השם "מדבר סיני" מופיע בתורה כתיאור 
המקום בו נדדו בני ישראל לאחר יציאת 
מצרים, שנהוג לזהותו עם חצי האי סיני. 
בשל האופי החם והמדברי של האזור, 
ההתיישבות בו מועטה וקיימת בעיקר 
ליד החופים. לאחר הקמת המדינה שימש 
סיני כאזור חיץ בין ישראל למצרים. 
ישראל את סיני  1956 כבשה  בשנת 
במהלך מלחמת סיני, אך נסוגה ממנו 
כעבור חודשיים. במלחמת ששת הימים 
כבשה ישראל שוב את סיני, והקימה 
בו 19 יישובים. בעקבות הסכם השלום 
שנחתם ב-1979 החזירה ישראל למצרים 
את השליטה בסיני ב-1982, ופינתה את 
היישובים הישראלים. במלחמת יום כיפור 
התנהלו קרבות 
קשים בסיני בין 
המצרי  הצבא 

לבין צה"ל.

שבת תשובה

מפה של סיני 
)Wikipedia,CIA(

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 362

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת ערובין, דף מ"ג

הסבר: התלמוד מספר על השפופרת של רבן 
גמליאל, ששימשה כמכשיר מדידה שבאמצעותו 

אפשר היה לדעת מרחקים, עומק וכדומה.

עסקינן – עוסקים אנחנו
ריסתקא – רחוב מרכזי

"הרוצה לידע כמה עומקו של גיא מביא 
שפופרת ומביט בה, וידע כמה עומקו של גיא"

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ֵערּוִבין, ַּדִּפים מ"ב- מ"ח
פרשת האזינו | ב'- ח' בתשרי )20-26 לספטמבר(

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

לגיל שלו זה מספיק.הצום במשך שעות ספורות. הצום, אלא רק את תחילת להרשות לו לצום את כל בריאותי. לכן אסור להוריו הוא עלול לגרום לעצמו נזק חייב לצום, ואם הוא יצום שדני רק בן 10 והוא לא חלק מבני המשפחה טענו מצד אחד:

מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו 

שאם דני מרגיש שהוא יכול 

לצום אז שיעשה זאת. זה 

חשוב גם מבחינה חינוכית 

ורוחנית שהוא מרגיש כבר את 

החוויה והמשמעות של יום 

כיפור, ולמרות שהוא לא חייב, 

אם הוא יכול אז שיצום את כל 

הצום.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

בשבוע שלפני יום כיפור, הודיע דני בן ה-10 להוריו כי הוא מתכונן 
לצום את כל צום יום הכיפורים, אפילו אם זה יהיה לו קשה.

בקשתו של דני עוררה דיון ער במשפחה.

שמי המלא הוא יעקב בן מאיר, אבל כולם מכירים אותי דווקא  א. 
בכינוי שלי.

לאימא שלי קראו יוכבד ולאבא שלה )סבא שלי( קראו שלמה. ב. 
חייתי ופעלתי בצרפת, כתבתי פירושים רבים. ג. 
התפילין שלי הן לא בדיוק כמו של סבא שלי. ד. 

מי שרוצה לעשות איתי הבדלה במוצ"ש צריך לחכות אחרי כולם  ה. 
בערך 72 דקות.

סמנו בבקשה על ציר הזמן למטה מתוך האפשרויות הקיימות  ו. 
באיזו תקופה חייתי.

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
מלחמת יום כיפור

מלחמת יום כיפור פרצה ביום כיפור תשל"ד 
)1973(, בו תקפו צבאות מדינות ערב במשולב 
את ישראל. למרות שהיו סימנים להיערכותן 
של מדינות ערב למלחמה, בצמרת השלטון 
רווחה הדעה שהן לא יעזו לתקוף, וכך פרצה 
המלחמה בהפתעה כאשר ישראל אינה ערוכה 
לכך. צבאות מצרים וסוריה גרמו לצה"ל אבדות 
כבדות והצליחו להתקדם בסיני וברמת הגולן, 
אולם בהמשך הצליח צה"ל לבלום ולהדוף 
את ההתקפה ולנצח במלחמה. הפסקת אש 
נחתמה בכ"ח בתשרי תשל"ד. 2,656 חיילים 
ישראלים נהרגו במלחמה, ורבים נוספים נפצעו. 
למרות הניצחון, גרמה המלחמה למשבר בציבור 
הישראלי בשל ניפוץ תחושת הביטחון ומספר 

ההרוגים הגבוה.

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

תפילת נעילה
תפילת נעילה היא התפילה החותמת את יום 
כיפור. זוהי תפילה מיוחדת שנוספת על שלוש 
התפילות הרגילות, והיא נקראת כך משום 
שהיא "נועלת" את יום כיפור וזו ההזדמנות 
האחרונה להתפלל ולתקן את גזר הדין של 
השנה החדשה. משום כך נוהגים להתאמץ 
ולכוון במיוחד בתפילה זו. תפילת נעליה 
מסתיימת בתקיעת שופר, בקבלת עול מלכות 

שמיים ובתפילה "לשנה הבאה בירושלים".

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

 רבנו תם. נכדו של רש"י. חי בצרפת בשנים 1100-1171

חברותא

הרמטכ"ל דוד אלעזר בהתייעצות בפקוד הצפון, ב-10 
 ,Wikipedia( לאוקטובר 1973, מתכננים את הפריצה לסוריה

דובר צה"ל(



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1 .

רש"י. פעל בימי הביניים באשכנז.
2 .

רבנו תם. נכדו של רש"י.
3 .

בתקופת רש"י היו מסעי צלב ופרעות.
4 .

מגדל אייפל.

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

רבי שלמה יצחקי - רש"י

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי הדמות במרכז התמונה, מתי ואיפה היא חיה ופעלה?

מי זה הילד הקטן ומדוע הוא אומר את מה שהוא אומר?

מה הקשר בין הרוכב על הסוס לבין הדמות במרכז התמונה?

מה לא הגיוני בתמונה?

א. מגדולי מפרשי התנ"ך והגמרא.

ב. חי בצרפת במאה ה-11.

ג. מכונה "פרשנדתא", פרשן הדת.

ד. פירושו מופיע כמעט בכל חומש שנדפס.

ה. ספרי קודש רבים כתובים בכתב הקרוי על שמו.

2

1

3

4



ַּדף מ"ז: טּוְמַאת ֶאֶרץ ָהַעִּמים

ֲחַז"ל ָּגְזרּו טּוְמָאה ַעל "ֶאֶרץ ָהַעִּמים". ָּכל ֶׁשַטח ֶׁשהּוא ִמחּוץ ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ְמכּוֶּנה "ֶאֶרץ ָהַעִּמים", ֶׁשֲהֵרי ֵאינֹו ֵחֶלק ִמן ָהָאֶרץ ֶׁשִּניְּתָנה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל 

ַעל ְיֵדי ה'.

ֲחַז"ל ָּגְזרּו, ֶׁשָּכל ָמקֹום ְּבֶאֶרץ ָהַעִּמים ָטֵמא, ַּגם ִאם ֵאין ָידּוַע ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֶקֶבר, 
אי ָלֵצאת ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ָהַעִּמים, ֶׁשֲהֵרי  ּוִמּשּׁום ָּכְך ּכֵֹהן ֵאינֹו ַרּׁשַ

ֵיׁש ָּבּה טּוְמָאה ִמְּדַרָּבָנן.

אּוָלם, אֹוֵמר ַרִּבי יֹוֵסי, ִּכי ִאם ַהּכֵֹהן ְמַבֵּקׁש ָלֵצאת ְלֶאֶרץ ָהַעִּמים ְּכֵדי 
אי ַהּכֵֹהן  אי הּוא ִלְנסֹוַע. ְּכמֹו ֵכן, ַרּׁשַ ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ֵאֶצל ַרב ְמסּוָּים - ַרּׁשַ
ה ַהִּמְתּגֹוֶרֶרת ְּבֶאֶרץ ָהַעִּמים. ָלֵצאת ְלֶאֶרץ ָהַעִּמים ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּתן ִעם ִאיּׁשָ

ַּדף מ"ח: "ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמקֹומֹו"

ֶיְׁשָנּה ֲהָלָכה ְמַעְנֶיֶנת ְלִפי ַדַעת ֲחָכִמים: ָאָדם ֶׁשָהַלְך ַּבִּמְדָּבר ְוִנְרַּדם, ְוִהֵּנה 
ִהְתעֹוֵרר ְוִהְבִחין ֶׁשְּכָבר ֵליל ַׁשָּבת, ָאסּור לֹו ָלֶלֶכת יֹוֵתר ֵמַאְרַּבע ַאּמֹות ִמן 

ַהָּמקֹום ּבֹו הּוא ִנְמָצא.

ָלָמה ַּדְוָקא ַאְרַּבע ַאּמֹות? ֲחָכִמים ָלְמדּו זֹאת ִמן ַהָּפסּוק ֶׁשָאַמר מֶֹׁשה ַרֵּבנּו 
ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעת ֶׁשָהיּו ַבִּמְדָּבר: "ְׁשבּו ִאיׁש ַּתְחָּתיו" - ַּכֲאֶׁשר ָאָדם יֹוֵׁשב 

ְוׁשֹוֵכב ַּתְחָּתיו, ַּבָּמקֹום ּבֹו הּוא ִנְמָצא, הּוא ָזקּוק ְלַאְרַּבע ַאּמֹות.

ִמָּכאן ָלְמדּו ֲחָכִמים, ֶׁש"ְּמקֹומֹו" ֶׁשל ָאָדם הּוא ַאְרַּבע ַאּמֹות. 

ַּדף מ"ו: ִּדיֵני ֲאֵבלּות

ַּכֲאֶׁשר ְיהּוִדי ִנְפָטר ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְוהֹוֵלְך ְלֵבית עֹוָלמֹו, ַהְּקרֹוִבים ֶׁשּלֹו 
יֹוְׁשִבים "ִׁשְבָעה". ֵהם יֹוְׁשִבים ַעל ַהַּקְרַקע ְּבֶמֶׁשְך ִׁשְבָעה ָיִמים, ַוֲאָנִׁשים 
ְבָעה", נֹוֲהִגים  ַמִּגיִעים ְלַנֵחם אֹוָתם ִמן ַהַּצַער ַהָּגדֹול ֶׁשָּפַקד אֹוָתם. ְלַאַחר ַה"ּׁשִ
לֹוִׁשים" - ֶׁשֵהם ְׁשלֹוִׁשים יֹום ֶׁשָּבֶהם ַמְמִׁשיִכים ִּדיֵני ֲאֵבלּות ׁשֹוִנים. ַה"ּׁשְ

ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ִּכי ִאם ָאָדם ָׁשַמע ַעל ַהְּפִטיָרה ֶׁשל ְקרֹובֹו ַאֲחֵרי 
לֹוִׁשים", ְלָמָׁשל, ִאם הֹוִדיעּו לֹו ֶׁשָאִחיו ִנְפַטר ִלְפֵני ָׁשָנה, ֵאין הּוא  ַה"ּׁשְ
יֹוֵׁשב "ִׁשְבָעה" ְוַגם ֵאינֹו נֹוֵהג "ְׁשלֹוִׁשים", ֶאָּלא נֹוֵהג ֲאֵבלּות יֹום ֶאָחד ִּבְלָבד.

בס"ד

1.  מה דינו של אדם שהלך לטייל בשבת, ופתאום 
שם לב כי הוא נמצא מחוץ לתחום שבת?

2.  מתי מותר לצאת למלחמה בשבת?

3. באיזה מקרה אסור לאדם ללכת בשבת יותר 
מארבע אמות?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ערובין, ַדִּּפים מ״ה- מ״ח

???שאלות השבוע

דבר תורה
יש שאמרו על הפסוק בפרשת האזינו: "ְזכֹר ְימֹות 
עֹוָלם ִּבינּו ְׁשנֹות ּדֹר ָודֹר ְׁשַאל ָאִביָך ְוַיֵּגְדָך ְזֵקֶניָך 
ְויֹאְמרּו ָלְך", שזו ממש מעין "מצווה מן התורה" 

ללמוד היסטוריה ולדעת מה קרה בעבר.

מדוע זה חשוב ללמוד היסטוריה ולדעת מה קרה 
בעבר? בסגנונות שונים אמרו במשך השנים חז"ל 
ומנהיגי ציבור את הרעיון שעם שלא יודע ומכיר 
את העבר שלו - לא יהיה לו חלילה עתיד. רק מי 
שיודע מנין הוא בא - יידע גם לאן הוא צריך ללכת, 
ומה יעדיו ומטרותיו בחיים. על בסיס הרעיון הזה 
יש שהוסיפו שלפעמים תוך כדי אירועים - לא 
תמיד אדם יכול לראות את יד ה' ואת ההשגחה 
והחסדים של הקב"ה. אדם עלול לראות באירועי 
חייו רק שגרה ומקרה. לפעמים רק במבט לאחור, 
בהתבוננות על אירועים ותהליכים היסטוריים - 
האדם מבחין עד כמה יד ה' היא זו שבעצם ניהלה 
את ההיסטוריה. לכן יש חיוב ללמוד היסטוריה: 
"ְזכֹר ְימֹות עֹוָלם" כדי להבין את החסד שנהג הקב"ה 

בכל דור ודור: "ִּבינּו ְׁשנֹות ּדֹר ָודֹר".

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

מצאו את המילים הבאות, שבניקוד שונה הן 
מקבלות משמעות שונה:

)תשובות: דוד, ספר, שמש, סיני(

ַּדף מ"ה: ִמְלָחָמה ְּבַׁשַּבת 

ִאם אֹוְיִבים ִמְתַאְּסִפים ְּבַׁשַּבת ְסִביב ְמקֹום ְמגּוִרים ֶׁשל ְיהּוִדים ְּכֵדי ִלְגנֹוב 
ֶאת ְרכּוָׁשם, ָאסּור ִלְפּתֹוַח ִעָּמם ְּבִמְלָחָמה, ִמְּפֵני ֶׁשַהִּמְלָחָמה ְּכרּוָכה ְבִחיּלּול 
ַׁשָּבת, ְוֵאין ְמַחְלִלים ַׁשָּבת ֶאָּלא ֲעבּור ִּפיּקּוַח ֶנֶפׁש. ַּכּמּוָבן, ֶׁשִאם ָהאֹוְיִבים 

רֹוִצים ַלֲהרֹוג ֶאת ַהְּיהּוִדים, ִמְצָוה ָלֵצאת ַלִּמְלָחָמה.

ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת, ִּכי ְּבֲעָירֹות ְסָפר - ֲעָירֹות ֶשְּמקֹוָמן ָסמּוְך ַלְּגבּול, יֹוְצִאים 
ָּבת ַלִּמְלָחָמה ֲאִפיּלּו ִאם ָהאֹוְיִבים ֵאיָנם רֹוִצים ַלֲהרֹוג ֶאת ַהְּיהּוִדים,  ְּבּׁשַ
ֶאָּלא ְמַבְּקִׁשים ִלְׁשּדֹוד ֵמֶהם ֶּתֶבן ְוַקׁש ִּבְלָבד. ַמּדּוַע? ִמְּפֵני ֶׁשַּלֲעָירֹות ְסָפר 
ֲחִׁשיבּות ִּביְטחֹוִנית ְּגבֹוָהה. ִאם ָהאֹוְיִבים ִיָּכְנסּו ַלֲעָיַרת ְסָפר ָמַתי ֶׁשֵהם רֹוִצים, 
ִיְהֶיה ָלֶהם ַקל ִלְכּבֹוׁש ַאַחר ָּכְך ֶאת ָּכל ַהְּמִדיָנה, ְוַלֲהרֹוג ֶאת ַהּיֹוְׁשִבים ָּבּה.

ְּבֶקֶׁשר ְלָכְך ְמַסֶּפֶרת ַהְּגָמָרא, ִּכי ִּבְתקּוַפת ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ִהִּגיעּו ְּפִליְׁשִּתים 
ָלִעיר ֶׁשַעל ַיד ַהְּגבּול ּוָבְזזּו ֶאת ַהַּקׁש ְוֶאת ַהֶּתֶבן ֶׁשָהיּו ַּבגֹוֶֹרן, ְוָדִוד ָיָצא 

ַלִּמְלָחָמה ְּבַׁשַּבת.

1. מלך ישראל \ סיר מים - 

2. קוראים בו \ אזור הגבול - 

3. המאור הגדול \ אחד מנרות חנוכה - 

4. אחד מעמי אסיה \ נמצא בין ישראל למצרים -

חידה!


