
ַּדף ח': ָהעֹוֵסק ְּבִמְצָוה - ֵאינֹו ִניּזֹוק

ְּבַדף ֶזה אֹוֵמר ַהַּתְלמּוד ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָאָדם עֹוֵסק ְּבִמְצָוה, ְזכּות ַהִּמְצָוה ְמִגָּנה ָעָליו 
ְוׁשֹוֶמֶרת ָעָליו ֶׁשֹּלא ִיָּנֵזק ָחִליָלה, ַוֲאִפיּלּו ַּכֲאֶׁשר ִסֵּים ַלֲעסֹוק ַּבִּמְצָוה ְוחֹוֵזר ְלֵביתֹו, 

ֲעַדִין ְזכּות ַהִּמְצָוה ְמִגָּנה ָעָליו.

ְמסּוָּפר ַּבַּתְלמּוד ִּכי ַבְּתקּוָפה ֶׁשָּבּה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, ְיהּוִדים ָהיּו עֹוִלים 
ִלירּוָׁשַלִים, ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות ַהּתֹוָרה ַלֲעלֹות ַּבַחִּגים ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, 

ְוה' ָׁשַמר ַעל ָהְרכּוׁש ֶׁשָּלֶהם.

ֶדה ְוַהַחּיֹות ַהּטֹוְרפֹות ֹלא ָנְגעּו ָּבֶהן ְלָרָעה. ֵהם ִהְׁשִאירּו ֶאת ַהָּפרֹות ֶׁשָּלֶהם ְלַבָּדן ַּבּׂשָ

ֵהם ִהְׁשִאירּו ֶאת ַהַּתְרְנגֹולֹות ֶׁשָּלֶהן ְלַבד, ְּבֹלא ְׁשִמיָרה, ְוַהחּוְלּדֹות ֹלא ָטְרפּו אֹוָתן, 
ָּכל זֹאת ִמְּפֵני ֶׁשה' ָׁשַמר ַעל ְרכּוָׁשם ֶׁשל ַהְּיהּוִדים ְּבָׁשָעה ֶׁשִּקְּימּו ֶאת ַהִּמְצוֹות.

ַּדף ט': ַהחּוְלָּדה ֶׁשִהְתרֹוְצָצה ִעם ֶהָחֵמץ

ִאם ִּפְתאֹום ָראּו חּוְלָּדה ָרָצה ִעם ָחֵמץ ַּבַּבִית ְלַאַחר ִסּיּום ְּבִדיַקת ָחֵמץ ַחָּיִבים ַלֲעׂשֹות 
ְּבִדיַקת ָחֵמץ ַּפַעם נֹוֶסֶפת ְּבָכל ַהָּבִית.

ִאם ִּתְׁשֲאלּו: "ָלָּמה ַלְחזֹור ִלְבּדֹוק? ֵהן ְּבַוַּדאי ַהחּוְלָּדה ְּכָבר ָאְכָלה ֶאת ֶהָחֵמץ!". 
ַהַּתְלמּוד ַמְסִּביר ֶׁשִּלְפָעִמים ַהחּוְלָּדה ַמְׁשִאיָרה ְמַעט ֵמַהֶּלֶחם, ְּכֵדי ֶׁשִיָׁשֵאר ָלּה 

אֹוֶכל ַּכֲאֶׁשר ִּתְהֶיה ְרֵעָבה. ָלֵכן, ָצִריְך ִלְבּדֹוק ֵמָחָדׁש ֶאת ָּכל ַהָּבִית.

ַּדף י': ְּבִדיַקת ָחֵמץ ַאֲחֵרי ֶּפַסח

ֲחַז"ל ָקְבעּו ֶׁשְּזַמן ְּבִדיַקת ָחֵמץ הּוא ְבֵליל ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּבִניָסן, ַלְיָלה ֶאָחד ִלְפֵני ֵליל 
ַכח ִלְבּדֹוק ָחֵמץ ְּבֵליל י"ד ְּבִניָסן? ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת, ֶׁשהּוא  ַהֵּסֶדר. ַמה ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ֶׁשּׁשָ
ָצִריְך ִלְבּדֹוק ֶאת ֶהָחֵמץ ְּבֶעֶרב ֶּפַסח. ִאם ַּגם ַּבּבֹוֶקר הּוא ֹלא ָּבַדק, ָעָליו ִלְבּדֹוק ֲאִפיּלּו 

ְּבחֹול ַהּמֹוֵעד ֶׁשל ֶּפַסח.

ֲאָבל ַרִּבי ְיהּוָדה חֹוֵלק ְוסֹוֵבר, ִּכי ַהּשֹׁוֵכח ִלְבּדֹוק ֶאת ֶהָחֵמץ ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ָאסּור לֹו 
ִלְבּדֹוק ִּבְכָלל, ִמְּפֵני ֶׁשַּקָּים ֲחָׁשׁש ֶׁשִּבְבִדיַקת ֶהָחֵמץ הּוא ָאֵכן ִיְמָצא ָחֵמץ, ְוַכֲאֶׁשר 
ַיֲחִזיק אֹותֹו ְּבָיָדיו, ִיְׁשַּכח ֶׁשָאסּור ֶלֱאכֹול ָחֵמץ ְויֹאַכל ֶאת ֶהָחֵמץ. ָלֵכן ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה: 

ְּבַחג ַהֶּפַסח ֵאין ּבֹוְדִקים ֶאת ֶהָחֵמץ.

המרד הערבי הגדול 
המרד הערבי הגדול, המכונה גם מאורעות 
תרצ"ו-תרצ"ט, היה מרד מאורגן שפרץ 
בארץ בשנת תרצ"ו. מטרות הערבים במרד 
היו למנוע הקמת מדינה יהודית, לפגוע 
בהתיישבות ולשכנע את הבריטים לקבל 
את דרישות הציבור הערבי. במהלך המרד 
תקפו הערבים יישובים יהודים, מוסדות 
בריטים ונציגי שלטון, ובנוסף לכך הכריזו 
על שביתה כללית כדי לפגוע במשק. 
למעלה מ-400 יהודים נרצחו במאורעות, 
ומספר יישובים קטנים נחרבו או ננטשו. 
המרד לא השיג את מטרותיו, ובסופו של 
דבר גרם יותר נזק לערבים מאשר ליישוב 

היהודי, שהמשיך לגדול ולהתחזק. 

רכב לפינוי מסמרים מהכביש, 1936 
)Wikipedia(

 | מן ההסטוריה

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 372

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת פסחים, דף ח'

הסבר: התלמוד שואל מדוע אי אפשר לבדוק את 
החמץ לאור אבוקה, הרי אורה דווקא חזק מאד.

רברבי – גדולים
זוטרי – קטנים

"למה צדיקים דומים בפני שכינה - כנר 
בפני האבוקה, ואמר רבא: אבוקה להבדלה 

מצווה מן המובחר"

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ְּפָסִחים ַּדף ח'- י"ד
פרשת וישלח | י"ג- י"ט בכסלו )29 לנובמבר- 5 לדצמבר( 

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

ַּדף י"א: ָמַתי ַמְתִחיל ִאיּסּור ָחֵמץ?

ִאיּסּור ָחֵמץ ַמְתִחיל ַּבֲחצֹות ַהּיֹום ֶׁשל ֶעֶרב ֶּפַסח.

עֹות,  ַהּיֹום ְמחּוָּלק ִלְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשעֹות, ַוֲחצֹות ַהּיֹום הּוא ְלַאַחר ֶׁשָעְברּו ַמֲחִצית ַהּׁשָ
ית ִנְכָנס ְלתֹוְקּפֹו ִאיּסּור ָחֵמץ ִמן ַהּתֹוָרה. יּׁשִ ָעה ַהּׁשִ ֵׁשׁש ָׁשעֹות. ְּבתֹום ַהּׁשָ

ית  יּׁשִ ָעה ַהּׁשִ עֹות, ְוֹלא ֵיְדעּו ָמַתי ְּבִדּיּוק סֹוף ַהּׁשָ ֲחָכִמים ָחְׁשׁשּו ֶׁשֲאָנִׁשים ִיְטעּו ַּבּׁשָ
ָעה  ְוַיְמִׁשיכּו ֶלֱאכֹול ָחֵמץ, ָלֵכן ִּתיְּקנּו ֲחָכִמים ֶׁשָאסּור ֶלֱאכֹול ָחֵמץ ִמְּתִחיַּלת ַהּׁשָ

ית - ְׁשָעַתִים ִלְפֵני ַהְּזַמן ֶׁשָאסּור ֶלֱאכֹול ָחֵמץ ִמן ַהּתֹוָרה. ַהֲחִמיּׁשִ

ית ָאסּור ֶלֱאכֹול ָחֵמץ, ַאְך ֲעַדִין מּוָּתר ֵליָהנֹות ִמֶּמּנּו, ִלְמּכֹור אֹותֹו  ָעה ַהֲחִמיּׁשִ ַּבּׁשָ
ית  ָעה ַהֲחִמיּׁשִ ְלנֹוְכִרי ְלָמָׁשל, ּוְלַקֵּבל ִמֶּמּנּו ֶּכֶסף ַעל ֶהָחֵמץ. ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר חֹוֶלֶפת ַהּׁשָ

ית, ַחָּיִבים ְלַבֵער ֶאת ֶהָחֵמץ, ִלְׂשרֹוף אֹותֹו. יּׁשִ ָעה ַהּׁשִ ּוַמְתִחיָלה ַהּׁשָ

ית, ּו"ְזַמן ִּביעּור ָחֵמץ"  ִאם ֵּכן, "סֹוף ְזַמן ֲאִכיַלת ָחֵמץ" הּוא ִמְּתִחיַּלת ָׁשָעה ֲחִמיּׁשִ
ית. יּׁשִ ָעה ַהּׁשִ הּוא ִמן ַהּׁשָ



4 דקות

הפרחים לחנות.צריך להחזיר את בבית, ואם לא - היה לוודא שהמשפחה שהשליח היה צריך משפחת כהן טענה מצד אחד:

מצד שני:

חנות הפרחים אמרה שהיא 

הודיעה למשפחה שהשליח 

בדרך וזה היה על דעתם, 

וזה שהם לא היו בבית זו 

בעיה שלהם ולא של השליח 

שמבחינתו עשה את העבודה 

שלו והביא את הפרחים עד 

דלת הלקוח.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

משפחת כהן התקשרה ביום שישי לחנות פרחים וביקשה לשלוח 
לכבוד שבת זר פרחים גדול ויקר למשפחת לוי לכבוד שמחה 
במשפחתם, ושילמה על הזר. מחנות הפרחים התקשרו למשפחת 
לוי להגיד להם ששליח עם הזר יגיע לפני שבת. השליח אכן הגיע, 
דפק בדלת, וכשלא ענו לו, הניח את הזר ליד הדלת והמשיך לדרכו. 
מה שקרה זה שמשפחת לוי נסעה לשבת, וכשחזרה ביום ראשון 

בבוקר הזר כבר היה יבש ונבול כולו. עכשיו התחיל דיון סוער.

א.  הכינוי שלי היה "הידיד".
הקמתי את ָפּלגות הלילה המיוחדות. ב. 

למרות שלא הייתי יהודי, סייעתי רבות להגנת היישוב היהודי  ג. 
בארץ.

נהרגתי בהתרסקות מטוס בהודו. ד. 

  | מי אני?

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

עדים זוממים
עדים זוממים הם אנשים שהעידו בבית הדין 
נגד אדם מסוים, ולאחר מכן הגיעו עדים 
אחרים וטענו כלפיהם: "איך ראיתם את אותו 
האירוע, הרי באותו הזמן הייתם איתנו במקום 
אחר!". התורה קובעת שעונשם של העדים 
הזוממים יהיה זהה לעונש אותו רצו לגרום 
לאיש שהעידו עליו, למשל אם רצו לחייב אותו 

במלקות - הם עצמם יקבלו מלקות.

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

דבר תורה
יעקב שולח לעשיו מתנה גדולה מלאה בכל 
טוב, בתקווה לרכך את כעסו. אחרי שעשיו קצת 
"מהסס" הוא לוקח בשמחה את מתנותיו של 
יעקב, לא לפני שמתנהל ביניהם דו שיח קצר 

המלמד אותנו על ההבדל העצום שביניהם:

עשיו אומר ליעקב שהוא לא מעוניין לקחת 
כלום: "יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך", ויעקב 
משיב ואומר: "קח נא את ברכתי...כי חנני 

אלוקים וכי יש לי כל".

לעשיו יש רכוש גדול כפי שהוא מעיד, אך 
זה לא מספיק לו, לכן הוא אומר "יש לי רב" 
- הרבה, אך לא מספיק. לעומתו, יעקב שמח 
בחלקו, בין אם יש לו הרבה ובין אם מעט: "יש 
לי כל" הוא אומר, שכן העשיר האמיתי הוא 

השמח בחלקו.

בס"ד

אורד וינגייט

חברותא



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1 .

אורד צ'רלס וינגייט.
	 .

ליחידת ָפּלגות הלילה המיוחדות שהיו  בפיקודו.
3 .

אלו המקומות שבהם פעל ולחם וינגייט.
4 .

וינגייט נהרג בהודו בשנת 1944 ביותו בן 
41 בתאונת התרסקות מטוס.

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 
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בס"ד

ָפּלגות הלילה המיוחדות

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מי האיש המרכזי בציור?

לאיזו יחידה השתייכו הלוחמים שבציור?
מה הקשר של הדמות להודו וחבש?

למה רומז המטוס שצולל בציור ומתי זה קרה?

היינו חברי יחידה צבאית ששילבה בין חיילים בריטים ויהודים. א. 
בראשנו עמד אורד צ'רלס וינגייט. ב. 

תפקידנו היה לפעול נגד הערבים במהלך המרד הערבי הגדול. ג. 
תורת הלחימה שלנו שימשה בהמשך את ארגון ההגנה. ד. 
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ַּדף י"ג: ִלְמּכֹור ָחֵמץ ֶׁשֹּלא ַׁשָּיְך ִלי

ַּפַעם ַאַחת ִהְפִקיד ְיהּוִדי ְׁשֵני ַׂשִּקים ֵאֶצל "יֹוָחָנן ֲחקֹוָקָאה", ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשמֹור 
לֹו ֲעֵליֶהם.

ִּקים ַהָּללּו ָהיּו ְמחֹוָרִרים, ְויֹוָחָנן ָרָאה ֶדֶרְך ַהחֹוִרים ִּכי ֵיׁש ָּבֶהם ָחֵמץ. ַהּׂשַ

ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ֶעֶרב ֶּפַסח הּוא ִהְתִחיל ְלַפֵחד, ַמה ִּיְהֶיה? ַהְּיהּוִדי ֶׁשִהְפִקיד 
ֶאְצִלי ֶאת ֶהָחֵמץ ֹלא ָּבא ֲעַדִין ָלַקַחת אֹותֹו - ַמה ִּיְהֶיה?

ָהַלְך יֹוָחָנן ֶאל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא ְמַסֵּדר ַהִּמְׁשָנה, ְוָׁשַאל אֹותֹו ִאם מּוָּתר לֹו 
ָעה  ִלְמּכֹור ֶאת ֶהָחֵמץ ְלנֹוְכִרי, ֲאִפיּלּו ֶׁשֶהָחֵמץ ֹלא ַׁשָּיְך לֹו. ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיָעה ַהּׁשָ
ית ִמְּתִחיַּלת ַהּיֹום, ְועֹוד ְמַעט ַיְתִחיל ִאיּסּור ָחֵמץ, הֹוָרה ַרִּבי ְיהּוָדה  ַהֲחִמיּׁשִ

ַהָּנִׂשיא ְליֹוָחָנן: "ְמכֹור ֶאת ֶהָחֵמץ, ֲאִפיּלּו ֶׁשהּוא ֵאינֹו ֶׁשְּלָך".

ִני ְּכֵדי ֶׁשהּוא ֹלא ַיְפִסיד, ַוֲהֵרי  ַמּדּוַע? ִמְּפֵני ֶׁשּמּוָּתר ִלְמּכֹור ֵחֶפץ ֶׁשל ַהּׁשֵ
ִאם ֹלא ָהיּו מֹוְכִרים ֶאת ֶהָחֵמץ ַלּנֹוְכִרי, ָהיּו ַחָּיִבים ִלְׂשרֹוף אֹותֹו ְּבֶעֶרב ֶּפַסח, 

ית. יּׁשִ ָעה ַהּׁשִ ִלְפֵני ַהּׁשָ

ַּדף י"ד: ַּדְרּגֹות ַהּטּוְמָאה

ֵיׁש סּוִגים ׁשֹוִנים ֶׁשל טּוְמָאה. ֵיׁש ְּדָבִרים ֶׁשְּמַקְּבִלים טּוְמָאה, ְוַאַחר ָּכְך ִנְטָמא 
ִמי ֶׁשּנֹוֵגַע ָּבֶהם, ְוֵיׁש ְּדָבִרים ֶׁשְּמַקְּבִלים טּוְמָאה, ֲאָבל ִמי ֶׁשּנֹוֵגַע ָּבֶהם ֹלא ִנְטָמא.

"ֲאִבי ֲאבֹות ַהּטּוְמָאה": ָאָדם ֵמת ִנְקָרא "ֲאִבי ֲאבֹות ַהּטּוְמָאה", ִמְּפֵני ֶׁשַּבֵּמת 
ֵיׁש ֶאת ַהּטּוְמָאה ַהֲחָזָקה ְּביֹוֵתר.

"ַאב ַהּטּוְמָאה": ַהּנֹוֵגַע ַּבֵּמת ְמכּוֶּנה "ַאב ַהּטּוְמָאה". ַּגם ֶׁשֶרץ ֵמת ָטֵמא הּוא 
ְּבַדְרַּגת "ַאב ַהּטּוְמָאה".

"ִראׁשֹון ְלטּוְמָאה": ַהּנֹוֵגַע ְּב"ַאב ַהּטּוְמָאה" ִנְטָמא ַגם הּוא ְוַדְרַּגת ַהּטּוְמָאה 
ֶׁשּלֹו ְמכּוָּנה "ִראׁשֹון ַלּטּוְמָאה".

"ֵׁשִני ַלּטּוְמָאה": ָאָדם ֶׁשּנֹוֵגַע ְּב"ִראׁשֹון ַלּטּוְמָאה" ֵאינֹו ִנְטָמא, ַאְך ְּדַבר ַמֲאָכל 
ֶׁשּנֹוֵגַע ְּב"ִראׁשֹון ַלּטּוְמָאה" ִנְטָמא, ְוהּוא ְמכּוֶּנה "ֵׁשִני ַלּטּוְמָאה".

ַּדף י"ב: ֵעִדים ְּבֵבית ַהִּדין

ִאם ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ָראּו ֶׁשְראּוֵבן ָעַבר ֲעֵבָרה, ֵהם הֹוְלִכים ְלֵבית ַהִּדין ְוָכל ֶאָחד 
ֵמֶהם ְמַסֵּפר ְּבאֹוְזֵני ַהַּדָיִנים ַמה הּוא יֹוֵדע וַמה הּוא ָרָאה ֶׁשְראּוֵבן ָעָׂשה.

ַאַחר ָּכְך ַמְתִחיִלים ַחְבֵרי ֵּבית ַהִּדין ַלֲחקֹור ֶאת ָהֵעִדים, ְּכֵדי ָלַדַעת ֶׁשֵאיָנם 
ֵאלֹות ֶׁשֵּבית ַהִּדין ׁשֹוֵאל אֹוָתם ִהיא: "ְּבֵאיֶזה יֹום ְרִאיֶתם  ְמַׁשְּקִרים. ַאַחת ַהּׁשְ
ִני  ֶאת ְראּוֵבן עֹוַבר ֲעֵבָרה"? ִאם ָהֵעד ָהִראׁשֹון עֹוֶנה "ְּביֹום ְׁשִליִׁשי", ְוָהֵעד ַהּׁשֵ

אֹוֵמר "ְּביֹום ְרִביִעי", יֹוְדִעים ַהַּדָיִנים ֶׁשֵהם ְמַׁשְּקִרים.

ַמה ּקֹוֶרה ִאם ְׁשֵני ָהֵעִדים אֹוְמִרים ֶׁשַהַּמֲעֶׂשה ָקָרה ְּביֹום ְׁשִליִׁשי, ַאְך ָהֵעד 
ִני אֹוֵמר  ָהִראׁשֹון אֹוֵמר ֶׁשַהַּמֲעֶׂשה ִהְתַרֵחׁש ְּבָׁשָעה ְׁשמֹוֶנה ַּבּבֹוֶקר ְוָהֵעד ַהּׁשֵ

ֶׁשהּוא ִהְתַרֵחׁש ְּבָׁשָעה ֶעֶׂשר ַּבּבֹוֶקר, ַהִאם ֵהם ַׁשְקָרִנים?

עֹות ְוַלֲחׁשֹוב  ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ֶׁשֹּלא, ִמְּפֵני ֶׁשֲאָנִׁשים ֲעלּוִלים ִלְטעֹות ַּבּׁשָ
ָעה ָהְיָתה ַאֶחֶרת, ָלֵכן, ִאי ֶאְפָׁשר ִלְקּבֹוַע ֶׁשֵהם ַׁשְקָרִנים. ֶׁשַהּׁשָ

בס"ד

מאיזו שעה אסור לאכול חמץ   .1 
בערב פסח?

מתי מותר לאדם למכור חפץ    .2
שלא שייך לו?

מהי מדרגת הטומאה של שרץ?   .3

סדר מועד | ַמֶּסֶכת פסחים, ַדִּּפים י״ב - י״ד

???שאלות השבוע

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,  למייל 
talmudhagrala@medison.co.il יש לציין את מס' העלון 

עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

)תשובות: עבר-עברה, חולד-
חולדה, צם-צמה, עד-עדה(

חידת הוא והיא
הוא - ההפך מהעתיד, היא - חטא  .1

הוא - מתחפר באדמה,   .2 
היא - מתרוצצת בבתים

הוא - לא אוכל, היא - שיער קלוע   .3

הוא - מדווח לשופטים, היא - קהילה   .4


