
ַּף מ"א: ַרבִּי יֹוָחנָן  ד

ַרבּוָֹתיו ׁשֶל ַרבִּי יוֹחָנָן הֵם ַרבִּי יַנַּאי וְַרבִּי אוֹׁשַעְיָא. ַרבִּי יוֹחָנָן זָכָה לִלְמֹוד ּתוָֹרה גַּם ִמפִּי 
יבָתוֹ ׁשֶל ַרבִּי  נָה. כְּׁשֶגַָּדל ַרבִּי יוֹחָנָן, הְִתַמנָּה לְלַּמֵד בִּיׁשִ ֵּר הַּמִׁשְ יא, ְמסַד ַרבִּי יְהוָּדה הַנָּׂשִ
ּ לִׁשְמוֹעַ אוֹתוֹ. אַחַר כָּךְ יַָרד ַרבִּי יוֹחָנָן לִטְבְֶריָה  בְְּנָאָה, בָּעִיר צִיפּוִֹרי, וְַתלְִמיִדים ַרבִּים בָּאו
ּ אֵלֶיהָ ִמבָּבֶל  ּ אָמוָֹראִים ַרבִּים וְאַף עָלו יבָתוֹ ׁשֶל ַרבִּי יוֹחָנָן לְָמדו יבָה. בִּיׁשִ וְיִסֵּד ׁשָם יְׁשִ
ּ יָצְאָה  נּו כְֵּדי לִלְמֹוד ּתוָֹרה. בְִּתקוּפַת ַרבִּי יֹוחָנָן הָיְָתה הָעִיר טְבְֶריָה לְֶמְרכָּז רוּחָנִי ִמּמֶ
ל  ָראֵל וְאַף ְמקֹום הַסַּנְהְֶדִרין נְִקבַּע בָּהּ. ַרבִּי יֹוחָנָן הוּא ְמחַבְּרֹו ׁשֶ הֹוָראָה לְעַם יִׂשְ
לְִמי", הֲלֹא הִיא הַגְָּמָרא ׁשֶל חַכְֵמי אֶֶרץ יִׂשְָראֵל. ַרבִּי יוֹחָנָן הֶאֱִריךְ  "הַּתַלְמוּד הַיְרוּׁשַ

נַת ד' אֲלָפִים ל"ט. נִים, וְנִפְטַר בִּׁשְ יִָמים וְחַי כְֵּמאָה ׁשָ

ַּף מ"ב: "ּתְקוּפָה" ד

נָה, ָמַתי יָחוּל חַג זֶה וָּמַתי צִָריךְ  ָ ּ חֶׁשְבּוֹנוֹת ׁשוֹנִים בְּלוּחַ הַּשׁ ַמהִי "ְתקוּפָה"? חֲזַ"ל עְָרכו
נָה לְאְַרבָּעָה ֲחלִָקים. כָּל חֵלֶק כּוּנָּה  ָ ּ אֶת הַּשׁ לְִקבּוֹעַ רֹאׁש חֹוֶדׁש וְעֹוד וָעֹוד, וְהֵם חִילְּקו

ֵרי", "ּתְקוּפַת טֵבֵת", "ּתְקוּפַת נִיסָן" וּ"ְתקוּפַת ּתַּמוּז". בְּׁשֵם ְמיוּחָד. "ּתְקוּפַת ּתִׁשְ

נָה. בְִּתחִילַּת ּתְקוּפַת נִיסָן  ָ הַלַּיְלָה הִָראׁשוֹן ׁשֶל ּתְקוּפַת טֵבֵת הוּא הָאָרוֹךְ בְּיוֵֹתר בַּּשׁ
וִים, וּלְאַט לְאַט הַיִָּמים הוֹלְכִים וִּמְתאְָרכִים עַד ּתְחִילַּת ּתְקוּפַת ּתַּמוּז.  ּוֹם וְהַלַּיְלָה ׁשָ הַי
נָה. אַחַר כָּךְ ִמְתַקצְִּרים הַיִָּמים  ָ ּוֹם הָאָרוֹךְ בְּיוֵֹתר בְֶּמׁשֶךְ הַּשׁ ּוֹם הִָראׁשוֹן ׁשֶלָּהּ הוּא הַי הַי

ֵרי. וִּמְתאְָרכִים הַלֵּילוֹת עַד ּתְחִילַּת ּתְקוּפַת ּתִׁשְ

צִָרים ַּף מ"ג: יְֵמי בֵּין הַּמְ ד

ָּׁש. בְּׁשִבְעָה  ְקד בְַּמֲהלַךְ חֹוֶדׁש ּתַּמוּז ַמְתחִילִים לִנְהֹוג בְִּדינֵי ֲאבֵלוּת עַל חוְּרבַּן בֵּית הַּמִ
ּ בּוֹ צָרוֹת נוֹסָפוֹת. עָׂשָר בְַּתּמוּז צִָמים, כִּי בְּיוֹם זֶה נִפְְרצָה חוַֹמת הָעִיר יְרוּׁשָלַיִם, וְאְֵרעו

צִָרים". בְּיִָמים אֵלֶּה נֹוֲהגִים לְַמעֵט  ִבְעָה עָׂשָר בְַּתּמוּז ַמְתחִילִים "יְֵמי בֵּין הַּמְ הָחֵל ִמּשׁ
ְמחָה, אֵין עוְֹרכִים חֲתוּנּוֹת, וְאֵין עוֹׂשִים ְמחוֹלוֹת וְִריקּוִּדים. בְּׂשִ

ִבְעָה עָׂשָר בְַּתּמוּז עַד אַחֲֵרי ִתׁשְעָה  יֵׁש נוֹהֲגִים ׁשֶלֹּא לְהִסְּתַפֵּר בְּכָל יְֵמי בֵּין הַּמְצִָרים, ִמּשׁ
ָבוּעַ ׁשֶבּוֹ חָל ּתִׁשְעָה בְּאָב. בְּאָב, וְיֵׁש נוֹהֲגִים לֹא לְהִסְּתַפֵּר ַרק בַּּשׁ

ּמֵרֹאׁש חֹוֶדׁש אָב אֵין ְמכַבְּסִים אֶת הַבְּגִָדים, אֵין אוֹכְלִים בָּׂשָר, וְאֵין  כְּנַז, ׁשֶ ִמנְהַג אַׁשְ
ַּת  ָבוּעַ ׁשֶבּוֹ חָל ּתִׁשְעָה בְּאָב. אַךְ בִּסְעוּד ׁשוִֹתים יַיִן. בְּנֵי עֲדוֹת הַּמִזְָרח נוֹהֲגִים כָּךְ בַּּשׁ
ּוּם ַמסֶּכֶת.  ַּת סִי ַּת בְִּרית ִמילָה, לְָמׁשָל, אוֹ בִּסְעוּד ִמצְוָה ׁשוִֹתים יַיִן וְאוֹכְלִים בָּׂשָר, בִּסְעוּד

בְּרֹאׁש חֹוֶדׁש אָב גַּם נִפְטַר אַהֲרוֹן הַכּוֹהֵן.

חג פסח
כשר ושמח

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר נשים,

מסכת יבמות, דף מ"ב

הסבר: רבי אבהו היה נשען והולך על כתפו של 
רבי נחום שמשו, שהיה מלקט ואוסף הלכות ממנו. 
שאל רבי נחום: מה הדין כאשר מובאת במשנה 
מחלוקת ואחר כך הלכה בסתם? אמר לו: הלכה 

כדעה שמובאת בסתם.

שמעיה - הָשָמש שלו
מנקיט ואזיל - אוסף והולך

בעא מיניה - ביקש ממנו )שאל אותו(

מסתמיך ואזיל רבי אבהו אכתפיה דרבי נחום 
שמעיה, מנקיט ואזיל הלכתא מיניה. בעא 

מיניה: מחלוקת ואחר כך סתם מאי? אמר ליה: 
הלכה כסתם.

בס"ד

סדר נשים | ַמסֶּכֶת יְבָמֹות מ"א- מ"ז
פרשת אחרי-מות | ט"ז- כ"ב בניסן )17-23 לאפריל( 

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
בני ברק

בני ברק היא עיר באזור גוש דן. שמה מוזכר 
בספר יהושע, ובתקופת המשנה והתלמוד 
היא הייתה יישוב יהודי בו חי ופעל התנא רבי 
עקיבא. בני ברק החדשה נוסדה בשנת תרפ"ד 
כמושבה חקלאית על ידי מתיישבים דתיים 
מקבוצת "בית ונחלה" בפולין, שרכשו את 
האדמות מהכפר הערבי הסמוך. הרחוב הראשי 
נקרא על שמו של רבי עקיבא. בתחילה עסקו 
התושבים בעיקר בחקלאות הדרים וגידול בקר, 
אולם בהמשך נבנו שכונות נוספות ובני ברק 
הפכה לעיר. כיום בני ברק היא עיר בעלת צביון 
חרדי מובהק, ובה ישיבות ומוסדות תורה רבים, 
ורבים מגדולי התורה 
והחסידות גרים בה.

"תלמוד ישראלי" הינו פרויקט חינוכי, קהילתי 
וחברתי ששם לו למטרה להנגיש את התלמוד תוך 
חיזוק והעצמת הקשר לתרבות ומורשת ישראל.
הפרויקט כולל: שבעה כרכים על פי סדר הדף 
היומי, עלונים שבועיים, עלונים ייחודיים לחגים, 
דף פייסבוק פעיל, ערוץ youtube פעיל הכולל 
סרטונים, תוכניות קיץ,  ועוד. מוקדי לימוד בקהילות 

ובתי ספר בכל הארץ ואף בעולם. 
תלמוד ישראלי -  מפגישים דורות,  

מחברים עולמות. 

שדרות כפר עציון, אזור 
רחוב רבי עקיבא, מאי 1949 
)ארכיון הספריה הלאומית, 

בנו רותנברג(



מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו שזו 

הזדמנות של פעם בשנה להרוויח 

יחסית הרבה כסף בזמן קצר, דבר 

שיעזור להם אחר כך. הם טענו שנכון 

שזה יבוא על חשבון העזרה בבית, 

אבל הם עוזרים בבית כל השנה, וגם 

עכשיו ישתדלו לעזור ככל שיוכלו. 

זה לא הוגן לאסור עליהם להרוויח 

כסף, כי כך בית מתנהל- פעם אלו 

עובדים יותר ופעם פחות, וצריך 

להסתכל על העזרה בבית לאורך כל 

השנה ולא רק לקראת פסח.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

למשפחת כהן יש ב"ה מספר ילדים בגילאי 12-17. בתקופה שלפני 
חג הפסח, מספר משפחות בשכונה פרסמו שהם מחפשים בני נוער 
שיבואו לעבוד אצלם בבית בניקיונות תמורת שכר. חלק מילדי משפחת 
כהן שראו את המודעה חשבו שזו הזדמנות טובה להרוויח כסף, ורצו 
להתקשר למשפחות כדי לבוא לעבוד אצלם. העניין הזה עורר דיון 

משפחתי סוער.

ו...מה 
דעתכם?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים לשתף אותנו ואולי 
 talmudisraeli@medison.co.il היא תתפרסם אצלנו בעלון. ניתן לשלוח למייל

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

שביעי של פסח
שביעי של פסח הוא החג ביום השביעי והאחרון 
של פסח, בכ"א ניסן. בתאריך זה התרחשה קריעת 
ים סוף, ולכן נוהגים לקרוא בו את שירת הים. זהו 
יום טוב שאסור בעשיית מלאכה, מלבד מלאכת 

אוכל נפש.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 
הצטרפו למאות אלפי לומדי 

הדף היומי, פתחו שיעור שבועי 
אצלכם בקהילה

כל קהילה שתצטרף, תקבל את העלון השבועי 
עפ"י הכמות הנצרכת בקהילתה בחינם עד פתח 

הבית! לרישום סרקו את הקוד.

לומדי התלמוד הישראלי- בית ספר 'הארי', צפת

בס"ד

חברותא

תנועת הנוער הציונית
"עקיבא" בפולין

"עקיבא" הייתה תנועת נוער ציונית שפעלה בפולין 
לפני מלחמת העולם השנייה. היא נוסדה ב-1924 
בקרקוב על ידי איחוד של חמש תנועות נוער 
שקדמו לה, ונקראה כך כדי לבטא את אהבת 
ישראל והרצון לטפח את מורשת עם ישראל. 
התנועה פעלה ללימוד השפה העברית וחיזוק 
הזהות היהודית בקרב הנוער, והקימה חוות 
להכשרת עובדים לחקלאות ומקצועות נוספים 
בארץ ישראל. ב-1930 שלחה התנועה פלוגת 
הכשרה לארץ, שחבריה הקימו את הקיבוצים נווה 
איתן ובית יהושע. במהלך השואה הובילה הנהגת 
התנועה את מרד המחתרות היהודיות בקרקוב, 

ואחריו הפסיקה להתקיים.

מצד אחד:
דבר אחר, גם אם זה להרוויח כסף.בתקופה שלפני פסח קודמת לכל לעבוד.  לטענתם העבודה בבית על ההורים והאחים שלא הלכו והתוצאה תהיה שכל הנטל יפול פנויים לעזור בעבודות הבית, תמורת כסף, ובכך לא להיות לעבוד אצל משפחות אחרות שזה לא הוגן ולא ראוי ללכת חלק מבני המשפחה טענו 

 | מן ההסטוריה
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/ שרה

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י 

במצרים

2448

מתן תורה

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

4260

495
חתימת 
התלמוד

3828

חורבן
ביהמ“ק ה-2

3930

רבי יהודה 
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דבורה 
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7 דקות

מחנה ה 1000 של תנועת הנוער העובד על הכרמל, 1930 
)Wikipedia(



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1  .

רבן גמליאל, ר' אלעזר, ר' יהושע, רבי עקיבא.
2 .

בהר הצופים.
3 .

שועל יוצא מקודש הקודשים.
4 .

רבי עקיבא. כולם בוכים והוא מחייך.
5 .

סמל של תנועת בני עקיבא על הבגד של רבי 
עקיבא.

סרקו את הבר-קוד, היכנסו לערוץ היו-טיוב 
של התלמוד הישראלי ותוכלו לצפות בעולם 
שלם של סרטים בנושאים שונים ומגוונים, 

מרתקים ומעניינים

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות )מומלץ לעיין בתלמוד, מסכת מכות, דף כ"ד(: 
מי הם ארבעת האנשים המופיעים בציור?

היכן הם נמצאים?
מה הם רואים מולם?

מי הוא השמאלי ביותר ובמה הוא שונה מהאחרים?
מה לא הגיוני בתמונה?

נשיא הסנהדרין אחרי חורבן בית שני.. 1

בן לשושלת הנשיאים של הלל הזקן.. 2

סבו של רבי יהודה הנשיא.. 3

מרבותיו של רבי עקיבא.. 4

פעל לשיקום היהדות אחרי החורבן.. 5

2

4

1

3

5

רבן גמליאל

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

4260

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

1. מי חיבר את התלמוד הירושלמי?

2. באיזה תאריך נפטר אהרון הכוהן?

3. האם מותר לאכול כרוב שבישל גוי?

סדר מועד | ַמסֶּכֶת יְבָמֹות, דף מ״ד - מ״ז

???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 

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

חידה!

דבר תורה
אחד המוטיבים המרכזיים בעבודת כוהן גדול ביום 

הכיפורים, שמוזכרת בפרשתנו, הוא החלפת הבגדים 

שהיה מחליף הכוהן תוך כדי עבודתו. הכוהן הגדול 

החליף 5 פעמים את בגדיו, ובכל פעם טבל ורחץ ידיו 

ורגליו לפני ואחרי. מה החשיבות הגדולה בהחלפת 

הבגדים ומדוע היא תופסת מקום כל כך מרכזי ביום 
קדוש זה? עבודת הכוהן הגדול ביום כיפור באה לכפר 
על בני ישראל מכל חטאיהם שחטאו במהלך השנה. 

החלפת הבגדים מסמלת שהחטאים הם רק חיצוניים 

לעם ישראל ואינם שייכים למהותם הנקייה והטהורה 

מכל רבב. כמו שהלכלוך דבק על הבגד מבחוץ והאדם 

שתחתיו נקי וזך, כך החטאים נדבקים ושייכים רק 
לחיצוניותם של בני ישראל, אך בתוך תוכם - "כולך 

יפה רעייתי ומום אין בך".

ַּף מ"ז: גֵֵּרי צֶֶדק ד

ׁש לְהְִתגַּיֵּר, אֵין ְמגַיְִּרים אוֹתוֹ ִמיָּד, אֶלָּא מֹוִדיעִים  ין וְּמבַקֵּ ִּ כְּׁשֶבָּא נוֹכְִרי לְבֵית ד
יִּׁשְַמע אוָֹתן הוּא יַחְלִיט ׁשֶאֵינוֹ רוֹצֶה לְהְִתגַּיֵּר. ּ אִם כְּׁשֶ לוֹ חֵלֶק ֵמהַּמִצְווֹת, אֲפִילּו

ָ, כִּי ִמצְווֹת ַרבּוֹת מוּּטָלוֹת עַל הַיְּהוִּדי. אִם הוּא עוֹבֵר  ַּע לְך ין אוְֹמִרים לוֹ: ד ִּ בֵּית ד
עֲלֵיהֶן - הוּא נֶעֱנָׁש. אִם הוּא ְמַקיֵּם אוָֹתן - יֵׁש לוֹ זְכוּת גְּדוֹלָה וַעֲצוָּמה בָּעוֹלָם הַבָּא.

הַּתוָֹרה ַמזְהִיָרה ְמאֹוד, ׁשֶלֹּא לְצַעֵר אֶת הַגִֵּרים וְיֵׁש גַּם ִמצְוָה ְמיוּחֶֶדת לֶאֱהוֹב 
ּ לִגְדוֹלֵי יִׂשְָראֵל, לְָמׁשָל, הַּתַנָּאִים   ַּאי יְַדעְּתֶם, כִּי בֵּין גֵֵּרי הַצֶֶּדק יֵׁש ׁשֶהָיו אוָֹתם. וַד

ַמעְיָה וְאַבְטַלְיוֹן. ׁשְ

)תשובות: עצה, מצרים, 
הקפה, גליל(

וּלֵי נֹוכְִרים  ַּף מ"ו: בִּיּשׁ ד

ּ ׁשֶלֹּא לֶאֱכוֹל ַמאֲכָלִים  נו חֲכִָמים ּתִיקְּ
ּ עַל יְֵדי נוֹכְִרים. אִיסּוּר  ְלו ׁשֶהְִתבַּּשׁ
וּלֵי עַכּוּ"ם". ַטעַם  זֶה ְמכוּנֶּה "בִּיּשׁ
 ּ לֹּא יְִתחַבְּרו הָאִיסּוּר הוּא כְֵּדי ׁשֶ

הַיְּהוִּדים עִם הַגּוֹיִם.

אֹוכֶל  עַל  ַקיָּם  אֵינֹו  זֶה  אִיסּוּר 
ׁשֶאֶפְׁשָר לֶאֱכוֹל אוֹתוֹ גַּם כְּׁשֶאֵינֹו 
ָל. גֶּזֶר, לְָמׁשָל, אוֹכְלִים גַּם לְלֹא  ְמבוּּשׁ
וּל וְלָכֵן, אִם אֵין בְּעָיָה עִם הַסִּיר  בִּיּשׁ

ֵל גּוֹי. וְיֹוְדעִים ׁשֶהַכֹּל כָּׁשֵר, אֶפְׁשָר לֶאֱכוֹל גֶּזֶר ׁשֶבִּיּשׁ

ַּף מ"ה: ֲחצִי עֶבֶד ֲחצִי בֶּן חֹוִרין ד

הוּא  נֵי סוּגֵי עֲבִָדים: עֶבֶד כְּנַעֲנִי, ׁשֶ יֵּׁש ׁשְ
נְִּמכַּר כְּעֶבֶד לִיהוִּדי, וְעֶבֶד  נֹוכְִרי ׁשֶ
נְִּמכַּר כְּעֶבֶד  ׁשֶ יְהוִּדי  הוּא  ׁשֶ עִבְִרי, 

לִיהוִּדי.

רֹוצֶה לִהְיֹות עֶבֶד כְּנַעֲנִי צִָריךְ  גֹּוי ׁשֶ
לְהְִתגַּיֵּר וְלְִטבֹּול בְִּמְקוֵה ָטֳהָרה, וְעַל יְֵדי 
ָה. הוּא  כָּךְ הוּא ִמְתחַיֵּב בְִּמצְווֹת כְּמֹו אִיּשׁ
ים  נָּׁשִ פָּטוּר ִמּתְפִילִּין וֵּמעֹוד ִמצְווֹת ׁשֶ

פְּטוּרוֹת ֵמהֶן.

אִם אָדוֹן ְמׁשְַחֵרר אֶת הָעֶבֶד הַכְּנַעֲנִי, הֲֵרי 
הוּא נִהְיָה יְהוִּדי ָרגִיל וְחַיָּב בְּכָל הַּמִצְווֹת.

ַּף מ"ד: עֵצָה טֹובָה ד

כְּׁשֶאָָדם נִפְטָר לְלֹא בָּנִים, ְמצַוָּה הַּתוָֹרה אֶת אָחִיו ׁשֶל הַנִּפְטָר לְיַבֵּם אֶת הָאַלְָמנָה.

הַּתוָֹרה אוֶֹמֶרת ׁשֶהַזְֵּקנִים ְמדַבְִּרים עִם הַיָּבָם וּמוּטָּל עֲלֵיהֶם לֵָתת לוֹ עֵצָה הוֹגֶנֶת. אִם 
ָה, אוְֹמִרים  הֵם נוֹכְחִים לַָדעַת כִּי הַיָּבָם וְהַיְבָָמה אֵינָם ַמְתאִיִמים לִהְיוֹת בַּעַל וְאִיּשׁ

ּ כְַּדאי לְךָ לַחֲלֹוֹץ וְלֹא לְיַבֵּם, כִּי אַּתֶם אֵינְכֶם ַמְתאִיִמים כָּל כָּךְ. לַיָּבָם: לְַדעְּתֵנו

מצאו את המילים שנכתבות בצורה זהה אבל יש 
להן משמעויות שונות:

1. רקמה בצומח / הצעה, המלצה - 

2. ממנה יצאו ישראל / מעבר צר - 

3. המשקה המעורר / סיבוב - 

4. צורה הנדסית מעוגלת / אזור בצפון הארץ - 


