
ַּדף ט"ו: ִמי ְמַקֵּבל טּוְמָאה?

ֹלא ָּכל ָדָבר ְמַקֵּבל טּוְמָאה. ְלָמָׁשל, ְּדַבר ַמֲאָכל ֶׁשל ְּבֵני ָאָדם - ְמַקֵּבל טּוְמָאה, ֲאָבל 
ְּדַבר ַמֲאָכל ֶׁשל ַּבֲעֵלי ַחִּיים - ֵאינֹו ְמַקֵּבל טּוְמָאה. ָלֵכן, ִאם ֶלֶחם ָנַגע ְּבֵמת הּוא ְמַקֵּבל 

טּוְמָאה, ֲאָבל ִאם ֶּתֶבן ּוִמְסּפֹוא ֶׁשל ְּבֵהָמה ָנְגעּו ְבֵמת, ֵאיָנם ְמַקְּבִלים טּוְמָאה.

ֶלֶחם ֶׁשִהְתַעֵּפׁש: ֶלֶחם ְמַקֵּבל טּוְמָאה, ִּכי הּוא ַמֲאָכל ֶׁשל ָאָדם.

ַמה ִּדינֹו ֶׁשל ֶלֶחם ָטֵמא ֶׁשִהְתַיֵּבׁש, ִהְתַעֵּפׁש ְוִהְתַקְלֵקל, ַעד ֶׁשְּבֵני ָאָדם ֵאיָנם ְמסּוָּגִלים 
ֶלֱאכֹול אֹותֹו, ֲאָבל ֶּכֶלב ֲעַדִין ָיכֹול ֶלֱאכֹול אֹותֹו? ַהִאם הּוא ִנְׁשָאר ָטֵמא, אֹו ֶׁשָּמא 

הּוא ְּכָבר ֵאינֹו מּוְגָּדר ְּכ"אֹוֶכל", ַוֲהֵרי ַרק "אֹוֶכל" ְמַקֵּבל טּוְמָאה?

ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת ֶׁשהּוא ִנְׁשָאר ָטֵמא, ִמְּפֵני ֶׁשאֹוְמָנם ַהּיֹום ְּכָבר ֵאינֹו ָראּוי ְלַמֲאַכל ָאָדם, 
ַאְך ֵמַאַחר ֶׁשַּבְּתִחיָּלה ָהָיה ָראּוי ְלַמֲאַכל ָאָדם, ַמְמִׁשיִכים ִלְקרֹוא לֹו "אֹוֶכל" ֲאִפיּלּו 

ֶׁשַרק ַהֶּכֶלב ָיכֹול ֶלֱאכֹול אֹותֹו.

ַּדף ט"ז: ַמְׁשֶקה "מּוְכָׁשר" ְלַקָּבַלת טּוְמָאה

ֲחָכִמים ָלְמדּו ִמְּפסּוֵקי ַהּתֹוָרה, ִּכי ְּכֵדי ֶׁשַּמֲאָכל ִיְהֶיה ְמסּוָּגל ְלַקֵּבל טּוְמָאה, ָצִריְך 
ֶׁשַּפַעם ַאַחת ִיְּגעּו ּבֹו ַמִים, ַאֲחֵרי ֵּכן הּוא ְמַקֵּבל טּוְמָאה ִאם הּוא נֹוֵגַע ְּבָדָבר ָטֵמא, 
ֲאִפיּלּו ֶׁשְּכָבר ִהְתַיֵּבׁש. ַאֲחֵרי ֶׁשְּדַבר ַהַּמֲאָכל ָנַגע ַּבַּמִים הּוא "הּוְכַׁשר" ְלַקָּבַלת טּוְמָאה, 
הּוא "ָּכֵׁשר" )מּוָכן( ְלַקֵּבל טּוְמָאה. ְּבֵאיֶזה ַמְׁשֶקה ָצִריְך ַהַּמֲאָכל ִלְנּגֹוַע ְּכֵדי ִלְהיֹות 
ְבָעה ַמְׁשִקים: ַיִין. ּדְַבׁש. ׁשֶֶמן. ָחָלב. טַל. ָּדם.  "מּוְכָׁשר" ְלַקָּבַלת טּוְמָאה? ְּבֶאָחד ִמּׁשִ

ַמִים. ֵיׁש ַּגם ִסיָּמן ִלְזּכֹור ֶאת ִׁשְבַעת ַהַּמְׁשִקים: ַי"ד ָׁשַח"ט ָּד"ם.

ַּדף י"ז: ַּדְרּגֹות ַהּטּוְמָאה

ֵיׁש ִּדְבֵרי ַמֲאָכל ְׁשֵהם חּוִּלין, ְוֵיׁש ִּדְבֵרי ַמֲאָכל ְקדֹוִׁשים. ִּדְבֵרי ַמֲאָכל חּוִּלין, ֵהם 
ַמֲאָכִלים ֶׁשֵאיָנם ְקדֹוִׁשים, ֶאָּלא ֵהם חּוִּלין, ִמְּלׁשֹון "חֹול". ְּבַמַאְכֵלי חּוִּלין, ֵיׁש "ֵׁשִני 
ַלּטּוְמָאה" ְוֹלא יֹוֵתר. ְלָמָׁשל, ָהעּוִגָּיה, ֶׁשִהיא "ֵׁשִני ַלּטּוְמָאה" ְּכָבר ֵאיָנּה ְמַטֵּמאת 
ַמַאְכֵלי חּוִּלין. ֲאָבל, ִאם ִהיא ָנְגָעה ְּבַמֲאָכל ָקדֹוׁש, ְלָמָׁשל ְּבַתּפּוז ֶׁשל ְּתרּוָמה, הּוא 
ְרֶׁשֶרת, ֵאין "ְרִביִעי ַלּטּוְמָאה" ְּבֵפרֹות  ִנְהָיה "ְׁשִליִׁשי ַלּטּוְמָאה", ֲאָבל ָּכאן ִנְגֶמֶרת ַהּׁשַ
י ַלּטּוְמָאה" ֵאין ִּבְכָלל,  ְקדֹוִׁשים. ַרק ְּבקֹוְרָּבנֹות, ֵיׁש "ְרִביִעי ַלּטּוְמָאה", ֲאָבל "ֲחִמיּׁשִ

ֲאִפיּלּו ֹלא ְּבקֹוְרָּבנֹות.

הכרזת המרד של מתתיהו
בשנת ג' תקצ"ד מלך ביהודה אנטיוכוס 
הרביעי, שביקש לעקור ולהשמיד את הדת 
היהודית על ידי גזרות קשות ואכזריות 
ביותר. חייליו שידעו כי היהודים שומרי 
שבת בחרו לתקוף את היהודים דווקא 
ביום זה והיהודים נמנעו להילחם חזרה 
מפאת קדושת השבת. בעת שהגזרות 
הגיעו לעיר מודיעין, קם ראש משפחת 
הכוהנים, מתתיהו החשמונאי והחליט 
להילחם ברצון היוונים להשמיד את הדת 
היהודית. הוא הרס את מזבח האלילים 
והכריז על מרד באומרו: "אם כל העמים 
אשר בבית מלכות המלך ישמעו לו לסור כל 
איש מדת אבותיו וימצאו חפץ בפקודותיו, 
אני ובני ואחי נלך בברית אבותינו. חלילה 
לנו לעזוב את התורה והמצוות, ולדברי 
המלך לא נשמע לסור מדתנו ימינה או 
שמאלה." )ספר המכבים א'(. מתתיהו, בניו 
ושאר המורדים ברחו אל ההרים ומשם 

ניהלו את קרבות המרד ביוונים.

מרד החשמונאים, 
על פי האמן ֶבּנֹו 

ֶאְלָקן ביצירתו 
-מנורת הכנסת 

 Wikipedia, Tamar(
)HaYardeni

 | מן ההסטוריה

חג חנוכה שמח!

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 373

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת פסחים, דף י״ז

הסבר: התלמוד דן בפסוקים מספר חגי ובהלכות 
טומאה וטהרה הנלמדות מהם.

איריא – מדובר
דכן – טהור

"תא שמע: ויען חגי ויאמר כן העם הזה וכן 
הגוי הזה לפני נאום ה'"

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ְּפָסִחים ַּדף ט"ו- כ"א
פרשת וישב | כ'- כ"ו בכסלו )6-12 לדצמבר(
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

אז זה המחיר.בשנה, שכולם ישמחו, מסיבה שווה כזו פעם הרבה כסף, ואם רוצים הכל 80 ש"ח זה לא חלק מהם טענו שבסך מצד אחד:

מצד שני:

חלק אחר טען שהרי את הכסף 

הזה יצטרכו לשלם ההורים, ויתכן 

שלחלק מהם זה כן הרבה כסף, 

ויש להם עוד ילדים ועוד הוצאות, 

ובמיוחד עכשיו לאור המצב יתכן 

וחלק אינם עובדים ואין להם 

הכנסות, ועם כל הכבוד לחג החנוכה, 

השנה צריך לעשות מסיבה צנועה 

ופשוטה, וזה לא המן למסיבה גדולה 

שתעלה יחסית הרבה כסף.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

לקראת חנוכה הקרב ובא, התארגנו כמה חברים בני 12-13 מתנועת 
הנוער לארגן מסיבת חנוכה שווה. הם תכננו לעשות מסיבה גדולה 
ומושקעת עם 'על האש', סלטים, סופגניות, להכין במיוחד סרטון, 
ואפילו להזמין מישהו במיוחד לעשות ערב קריוקי. לפי התחשיב 
שהם עשו כדי שהמסיבה תצליח כל אחד מהמשתתפים יצטרך 

לשלם 80 ₪. הדבר הזה יצר ויכוח סוער בין מארגני המסיבה.

א.  הייתי ראש משפחת כוהנים חשובה, אחת מ-24 משמרות 
הכוהנים ששירתו בבית המקדש.

היו לי חמישה בנים שאיתם ביחד נאבקתי בגזרות הקשות של  ב. 
אנטיוכוס.

לעת זקנתי סירבתי לשתף פעולה עם העבודה הזרה והכרזתי  ג. 
על מרד גדול ברומאים, גזרותיהם ותרבותם.

  | 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

שעת השמד
שעת השמד היא מצב בו גוזרים השלטונות על 
היהודים גזירות האוסרות עליהם לקיים מצוות 
ולשמור את התורה. חכמים קבעו שבשעת 
השמד יש חובה למסור את הנפש על קיום 
המצוות, גם אם הדבר כרוך בסכנה. ואכן, לאורך 
ההיסטוריה מסרו יהודים רבים את נפשם על 
אמונתם, והיו מוכנים למות ובלבד שלא יעברו 

על המצוות.

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
לעיתים, אנחנו לא מאמינים מספיק בכוחם 
הגדול של המעשים הקטנים שאנחנו עושים.

בפרשתנו מסופר על אהבת יעקב לבנו הקטן 
יוסף, ועל כתונת הפסים המיוחדת שעשה רק 

לו, ולא לבניו האחרים. 

חז"ל מתארים עד כמה מעשה זה של נתינת 
כתונת הפסים השפיע לרחוק, ואומרים: 
"בשביל שני סלעים מילת שנתן ליוסף ירדו 
בני ישראל למצרים". דהיינו - נתינת הכתונת 
הפשוטה הובילה בסופו של דבר לירידתם 

ושעבודם של אבותינו במצרים. 

עניין זה מכונה "אפקט הפרפר", שמשמעותו 
היא שדבר קטן שקורה עכשיו יכול להוביל 
לתופעות ופעולות ענקיות בטווח הזמן הארוך, 

גם בקצה השני של העולם.

סיפור אהבתו של יעקב ליוסף בא, בין השאר, 
לומר עד כמה המעשים הפשוטים והיומיומיים 
הם בעלי משמעות וכוח, הרבה מעבר למה 

שאנחנו בדרך כלל מייחסים להם.

בס"ד

חברותא

מתתיהו החשמונאי
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  | מי אני?
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	  .

קרב החשמונאים ביוונים.
2  .

בשנים 167-165- לפני הספירה.
3 .

בבית זכריה, בין ירושלים לחברון.
4  .

אלעזר, אחיו של יהודה המכבי, שנהרג 
באותו הקרב תחת הפיל.

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

העיר מודיעין

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מה האירוע המצויר כאן?

מתי הוא התרחש?
היכן הוא התרחש?

מי האיש הנלחם ליד רגלי הפיל?

הייתי עיר קדומה בשפלת יהודה. א. 
בתוכי ובסביבתי התגוררו בני משפחת החשמונאים, ואצלי גם פרץ המרד הגדול. ב. 

סמוך אלי ישנו מקום שנקרא קברות המכבים. ג. 
בשנת 1996 - תשנ"ו הוקמתי מחדש ומתגוררים בי היום למעלה מ-80,000 איש. ד. 
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ַּדף כ': ִּדיֵני טּוְמָאה

ַהּנֹוֵגַע ַּבֵּמת, אֹו ַהִּנְמָצא ִאיּתֹו ְּבאֹותֹו ַּבִית, ְמַקֵּבל טּוְמָאה ֲאִפיּלּו ֶׁשֵאינֹו נֹוֵגַע ַּבֵּמת, 
ְוִאיּלּו ֶיֶתר ַהְּדָבִרים ַהְּטֵמִאים ְמַטְּמִאים ַרק ַּכֲאֶׁשר נֹוְגִעים ָּבֶהם. ְלָמָׁשל, ָאָדם ֶׁשִּנְטָמא 
ִמֵּמת ְוָהַפְך ִלְהיֹות "ַאב ַהּטּוְמָאה", ַרק ִאם נֹוְגִעים ּבֹו ִנְטָמִאים. ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים 

ֶׁשֵּיׁש ִּדין ְמיּוָחד ִּבְכִלי ֶחֶרס. 

ִאם ַהּטּוְמָאה נֹוַגַעת ִּבְכִלי ֶחֶרס ִמַּבחּוץ, הּוא ֹלא ִנְטָמא. ָּתֲארּו ָלֶכם, ָאָדם ֶׁשָּטֵמא 
ְבטּוְמַאת "ַאב ַהּטּוְמָאה" ַמֲחִזיק ְּכִלי ֶחֶרס ִמַּבחּוץ ְוַהְּכִלי ֹלא ִנְטָמא, ַרק ִאם ַהּטּוְמָאה 
ִנְמֵצאת ְּבתֹוְך ְּכִלי ַהֶחֶרס, ִהיא ְמַטְּמָאה אֹותֹו. ַקֶּיֶמת ֲהָלָכה נֹוֶסֶפת ְמיּוֶחֶדת ִלְכֵלי ֶחֶרס. 
ֶרץ  ִאם לֹוְקִחים ָּדָבר ָטֵמא, ְלָמָׁשל ֶׁשֶרץ ֵמת ּוַמְכִניִסים אֹותֹו ִלְכִלי ֶחֶרס ְּבִלי ֶׁשַהּׁשֶ
ִיַּגע ַּבְּדָפנֹות ֶׁשל ַהְּכִלי - ְּכָבר ִנְטָמא ַהְּכִלי! ְלָמָׁשל, ָאָדם ַמֲחִזיק ְלָטָאה ֵמָתה ִּבְזָנָבּה 
ְוהּוא ַמְכִניס ֶאת ָהרֹאׁש ֶׁשל ַהְּלָטָאה ְלתֹוְך ְּכִלי ֶחֶרס, ַהְּכִלי ִנְטָמא ֲאִפיּלּו ֶׁשַהְּלָטָאה 

ֹלא ָנְגָעה ַּבְּכִלי ְּכָלל!

ַּדף כ"א: ֵמֵאיֶזה ָחֵמץ ָאסּור ֵלָהנֹות?

ֹלא ַרק ֶלֱאכֹול ֶאת ֶהָחֵמץ ָאסּור ַּבֶּפַסח, ֶאָּלא ַגם ֵלָהנֹות 
ִמֶּמּנּו ָאסּור. ְלָמָׁשל, ָאסּור ִלְמּכֹור ֶאת ֶהָחֵמץ ַּבֶּפַסח 
ּוְלַקֵּבל ְּתמּוָרתֹו ֶּכֶסף, ִּכי ַגם ֶזה ֶנְחָׁשב ֲהָנָאה ִמן ֶהָחֵמץ.

ֵמֵאיֶזה ָחֵמץ ָאסּור ֵלָהנֹות? ַרק ֵמָחֵמץ ֶׁשֶאְפָׁשר ֶלֱאכֹול 
אֹותֹו, ֲאָבל ִאם ָׂשְרפּו ֶאת ֶהָחֵמץ ְּבֶעֶרב ֶּפַסח )ִלְפֵני 
ֲחצֹות(, ֵאין הּוא ֶנְחָׁשב "אֹוֶכל" ְוֵאין ָעָליו ִאיּסּור ָחֵמץ, 

ִמּשּׁום ֶׁשהּוא ִנְׂשַרף ְוִאי ֶאְפָׁשר ֶלֱאכֹול אֹותֹו.

ַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות אֹוְמִרים, ִּכי ֶהָחֵמץ ָצִריְך ִלְהיֹות ָׂשרּוף ָּכל ָּכְך, ַעד ֶׁשֲאִפיּלּו ֶּכֶלב ֹלא 
ִיְרֶצה ֶלֱאכֹול אֹותֹו, ֲאָבל, ִאם ֶהָחֵמץ ֹלא ִנְׂשַרף ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשֲאִפיּלּו ֶּכֶלב ֵאינֹו רֹוֶצה 

ֶלֱאכֹול אֹותֹו - ֲעַדִין ֵיׁש ָעָליו ִאיּסּור ָחֵמץ ְוָאסּור ֵלָהנֹות ִמֶּמּנּו.

ַּדף י"ח: ֵאיְך ְמַטֲהִרים ָאָדם ֶׁשָּנַגע ְּבֵמת?

ָאָדם ֶׁשָּנַגע ְּבֵמת, הֹוֵפְך ִלְהיֹות ָטֵמא ְּבַדְרַּגת ַהּטּוְמָאה ֶׁשל "ַאב ַהּטּוְמָאה".

ֵאיְך הּוא חֹוֵזר ִלְהיֹות ָטהֹור? ׁשֹוֲחִטים ָּפָרה ֲאדּוָּמה, ַאַחר ָּכְך ׂשֹוְרִפים אֹוָתּה ּוְמַעְרְּבִבים 
ֶאת ָהֵאֶפר ֶׁשָּלּה ְּבַמִים. ַמִים ֵאֶּלה ִנְקָרִאים "ֵמי ַחָּטאת". ַהּכֵֹהן נֹוֵטל ִמן ַהַּמִים ּוַמֶּזה 
)ַמִּתיז, זֹוֵרק( ַעל ַהְּטֵמִאים. ַהּתֹוָרה ָקְבָעה ֶׁש"ֵמי ַהַחָּטאת" ַהָּללּו, ֶׁשְּמַטֲהִרים ֶאת 
ַהָּטֵמא, ֵהם ַעְצָמם ְטֵמִאים ְּבַדְרַּגת "ַאב ַהּטּוְמָאה", ּוְבָכל זֹאת ָאְמָרה ַהּתֹוָרה ֶׁשֵהם 
ְמַטֲהִרים ֶאת ָהָאָדם ֶׁשָּנַגע ַּבֵּמת. ּוֶבֱאֶמת, ַהּנֹוֵגַע ְּבֵמי ַהַחָּטאת, הֹוֵפְך ִלְהיֹות ָטֵמא 

ְבַעְצמֹו, ִּכי הּוא נֹוֵגַע ְּב"ֵמי ַהַחָּטאת" ַהְטֵמִאים ְּבַדְרַּגת "ַאב ַהּטּוְמָאה".

ַּדף י"ט: ֵאיְך נֹוֲהִגים ְּבָסֵפק טּוְמָאה?

ֲחָכִמים ִליְּמדּו אֹוָתנּו, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִמְתעֹוֵרר ָסֵפק ִאם ַמֲעֶׂשה ְמסּוָּים מּוָּתר ִמן ַהּתֹוָרה 
אֹו ָאסּור ִמן ַהּתֹוָרה ַהִּדין הּוא: "ָסֵפק ְּדאֹוַרְיָתא ְלחּוְמָרא". ְּכלֹוַמר, ָעֵלינּו ְלַהְחִמיר 

ְוִלְנהֹוג ֶׁשַהָּדָבר ָאסּור ְּבַוַּדאי. 

הּוא נֹוֵגַע ּבֹו. הּוא ִהְסַּתֵּכל ְוָרָאה ֶׁשֶרץ ֵמת ֶׁשְּמַטֵּמא,  ָאָדם ָהַלְך ּוִפְתאֹום ִהְרִּגיׁש ֶׁשַמּׁשֶ
הּוא ַאֵחר. ַעָּתה ֵיׁש ָלנּו ָסֵפק,  ֶרץ ַהָּטֵמא אֹו ְבַמּׁשֶ ֲאָבל הּוא ֹלא ָיַדע ִאם הּוא ָנַגע ַּבּׁשֶ
ָלַמְדנּו ַעְכָׁשיו - ָצִריְך ִלְהיֹות ֶׁשָעָליו ְלַהְחִמיר, ֶׁשֲהֵרי "ָסֵפק  ְוִלְכאֹוָרה ְלִפי ַמה ּׁשֶ
ְּדאֹוַרְיָתא ְלחּוְמָרא". ֲאָבל, ֲחָכִמים ָלְמדּו ִמן ַהְּפסּוִקים, ִּכי ִאם ַהִּמְקֶרה ֶׁשל ַהָּסֵפק 
ַהֶּזה ִהְתַרֵחׁש ְּבָמקֹום ּבֹו ָהיּו ְׁשלֹוָׁשה ֲאָנִׁשים - ֲהֵריהּו ָטהֹור, וֹלא ָצִריְך ְלַהְחִמיר, 

ְּכָלל ֶזה ִנְקָרא "ָסֵפק טּוְמָאה ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים - ָטהֹור".

בס"ד

1. איזה שינוי הלכתי קורה למאכל 
ברגע שנגעו בו מים בפעם 

הראשונה?

2. איך יכול שרץ לטמא כלי בלי 
לגעת בו?

3. האם מותר למכור בפסח חמץ 
שרוף?
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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
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השלימו את הטבלה הבאה:


