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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת בכורות ַּדף י"ח -כ"ד
שבת פרשת אמור | ל' בניסן -ו' באייר ( 5-11למאי)

מערכות
ְ
חללי
יום הזיכרון ְל ְ
נפגעי פעולות האיבה
ּול ְ
ישראל ְ
ויום העצמאות ה71-
למדינת ישראל

l

raeli.co.i

talmudis

התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
ַמ ֶּסכֶ ת ְּבכֹורֹותַּ ,דף כ"א

"מסתברא מבכור הוה ליה למילף ,שכן גואל,
מום ,תמורת ,אכילה"
למילף – ללמוד
רעוותא – רועים
הסבר :התלמוד לומד את דינו של מחוסר זמן
(בהמה שלא מלאו לה שבעה ימים) מדינו של
הבכור ,שכן יש ביניהם דמיון בכמה הלכות.

ׁשֹומר ָה ֲעגָ לִ ים
ֵ
ַּדף י"ח:
ְּד ִפיקֹות ַקּלֹות נִ ְׁש ְמעּו ַעל ֶּדלֶ ת
אּובן .הּוא ָּפ ַתח ֶאת
ֵּביתֹו ֶׁשל ְר ֵ
ַה ֶּדלֶ ת ְו ִק ֵיּדם ִּב ְב ָרכָ ה ֶאת ְּפנֵ י ְׁשכֵ נֹו
ִמן ַה ַּב ִית ַה ָּסמּוְך.
אּובןִ ,אם ּתּוכַ ל לַ ֲעׂשֹות
"אדֹון ְר ֵ
 ָטֹובה ְולִ ְׁשמֹור ַעל ָה ֵעגֶ ל ֶׁשּלִ י
לִ י ָ
סֹוע
ְל ַכ ָּמה ָׁשעֹותֲ ,אנִ י ָצ ִריְך ִלנְ ַ
ִּב ְד ִחיפּות לָ ִעיר".
"ּב ִׂש ְמ ָחה ַר ָּבה".
 ְ"אם ּתּוכַ ל לִ ְׁשמֹור ּגַ ם ַעל ֶׁשּלִ י",
 ִאּובןֲ ,ע ֵׂשה
"אדֹון ְר ֵ
ּגֹורר ַּב ְּצ ִריף ֵמ ֵע ֶבר לָ ְרחֹובָ ,
נֹוסףֶׁ ,ש ִה ְת ֵ
נִ ְׁש ַמע קֹולֹו ֶׁשל ָׁשכֵ ן ָ
טֹובהְׁ ,שמֹור ַעל ָה ֵעגֶ ל ֶׁשּלִ י לְ כַ ָּמה ָׁשעֹות".
ָ
ּתֹובבּו ָה ֲעגָ לִ ים ֶׁשּלָ כֶ ם ַי ַחד ַעד ֶׁש ָּתׁשּובּו".
"ּב ַב ָּק ָׁשהַ ,הכְ נֵ ס ּגַ ם אֹותֹו לֶ ָח ֵצר ְו ִי ְׁש ְ
 ְאּובן ִּדין ְּוד ָב ִרים ֵמ ֲח ֵצרֹוִ .ה ְת ָּב ֵרר ֶׁש ֵעגֶ ל ֶא ָחד ֵמת ְוכָ ל
לְ ַא ַחר ּכַ ָּמה ָׁשעֹות ָׁש ַמע ְר ֵ
טֹוען ֶׁש ָה ֵעגֶ ל ֶׁש ַחי ַׁש ָּיְך לֹו ְו ָה ֵעגֶ ל ַה ֵּמת הּוא ֶׁשל ַה ָּשׁכֵ ן.
ָׁשכֵ ן ֵ
יהם ְו ֵילֵ ְךֵ ,הם ּכְ ָבר ַי ְחלְ קּו ּבֹו.
יח ֶאת ָה ֵעגֶ ל ַה ַחי ֵּבינֵ ֶ
אּובן? הּוא ַיּנִ ַ
ַמה ַּי ֲע ֶׂשה ְר ֵ

ַּדף י"טָ :ס ֵפק ְּבכֹור
יטה ֵעגֶ לֲ ,א ָבל ֵאין לו מּו ָּשׂג ִאם ָה ֵעגֶ ל הּוא
ִׁש ְמעֹון ָרכַ ׁש ְּב ֵה ָמה ִמּנֹוכְ ִרי ְוזּו ִה ְמלִ ָ
יֹותּה ֵא ֶצל ַהּנֹוכְ ִריַ .מה ִּדינֹו ֶׁשל ָה ֵעגֶ ל?
ְּבכֹור אֹו ֶׁש ַה ְּב ֵה ָמה ַהּזֹו ָילְ ָדה ּכְ ָבר ֶּב ָע ָברִּ ,ב ְה ָ
ׁשּובה ִהיא ֶׁש ִׁש ְמעֹון ֵאינו ַח ָּיב לְ ָה ִביא
ַה ִאם ִׁש ְמעֹון ַח ָּיב לְ ָה ִביא אֹותֹו לַ ּכ ֵֹהן? ַה ְּת ָ
ּמֹוציא ֵמ ֲח ֵברֹו ָעלָ יו ָה ְר ָא ָיה"ַ .עד ֶׁש ַהּכ ֵֹהן ֹלא ָי ִביא ְר ָא ָיה
"ׁש ַה ִ
אֹותֹו ַלּכ ֵֹהןִ ,מ ְּפנֵ י ֶ
ֶׁש ָה ֵעגֶ ל ַה ֶּזה ְּבכֹורֵ ,אין לֹו ְזכּות לִ ְדרֹוׁש אֹותֹו ִמ ִׁש ְמעֹוןִ .מ ַּצד ֵׁשנִ יִׁ ,ש ְמעֹון ֵאינו
קֹור ָּבן ,לָ כֵ ן ָעליו לְ ַה ְמ ִּתין ַעד ֶׁש ִּי ְה ֶיה ּבֹו
ָיכֹול לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֵעגֶ לֶׁ ,ש ֲה ֵרי הּוא ָס ֵפק ְ
מּום ְו ָאז יּוכַ ל לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו.

יּמא ֶׁשל ָה ֵעגֶ ל?
ַּדף כ'ִ :מי ָה ִא ָ
יּמא ֶׁשל
יֹוד ַע ִאם ַה ָּפ ָרה ִהיא ָה ִא ָ
הּודה ָקנָ ה ְּב ֵה ָמה ְו ֵעגֶ ל ִמּנֹוכְ ִרי ,אּולָ ם הּוא ֵאינֶ ּנו ֵ
ְי ָ
ָה ֵעגֶ ל אֹו ֶׁשהּוא נֹולַ ד לְ ָפ ָרה ַא ֶח ֶרתַ .ה ְׁשּ ֵאלָ ה ִהיאַ :מה ִּדינֹו ֶׁשל ָה ֵעגֶ ל ֶׁש ִּיּוָלֵ ד ֶּב ָע ִתיד
לַ ָּפ ָרה ַהּזֹוַ ,ה ִאם הּוא ְּבכֹור אֹו ֹלא? ַּב ַּתלְ מּוד נֶ ֱא ַמר ֶׁש ִאם ָה ֵעגֶ ל יֹונֵ ק ִמן ַה ָּפ ָרה ֵאין
לַ ֲחׁשֹוׁש ֶׁשהּוא נֹולַ ד לְ ָפ ָרה ַא ֶח ֶרתֶ ,אּלָ א ֲח ָז ָקה ֶׁשהּוא ַה ֵּבן ֶׁשּלָ ּה.
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בס"ד

| מן ההסטוריה

א

חברות

 7דקות

הקונגרס הציוני העולמי הראשון
הקונגרס הציוני העולמי הראשון היה כינוס
של ראשי התנועה הציונית שיזם בנימין
זאב הרצל .הוא התקיים בעיר בזל בשווייץ
בימים א׳-ג׳ באלול תרנ"ז ,והשתתפו בו 208
צירים ציונים מ 16-מדינות .בנאומו דיבר
הרצל על החשיבות בהקמת מדינה ליהודים,
עורר התלהבות רבה ונבחר פה אחד לנשיא
הקונגרס .במהלך הקונגרס התקבלו החלטות
לגבי המשך פעילות התנועה הציונית ,הוא
העלה את הבעיה היהודית על סדר היום
הבינלאומי ,ועורר תקווה חדשה בעם ישראל.
כמה ימים לאחר הקונגרס כתב הרצל ביומנו:
"בבזל יסדתי את מדינת היהודים .אילו
אמרתי זאת היום בקול ,היו הכל צוחקים לי.
אולי בעוד חמש שנים וודאי בעוד חמישים
שנה ,יסכימו הכל".

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –
משפחת כהן ב"ה היא משפחה ברוכת ילדים .בכל חדר בביתה גרים (די
בצפיפות) חמישה ילדים ,מגילאים שונים .הבעיה היא שבערב כשהקטנים
יותר מנסים לישון הם מבקשים מהאחים הגדולים לכבות את האור ,אבל
אלו רוצים עוד להישאר ערים ,לקרוא וכו' ,והם זקוקים לאור.

ד אחד:

האחיםמצד שני:

מצ טנים יותר
הילדים הק עות שינה
תר ש
זקוקים ליו יותר והאור
מהגדולים הירדם .לכן
ל
מפריע להם כים לוותר
דולים צרי
ר בחדר או
הג
או
ולכבות את ה מקום אחר.
ת לקרוא ב
לצא

הגדולי
מוותרים בהרבה ם גם ככה
דב
הקטנים ,והם לא רים לאחים
מו
כ
ני
ם
בערב כ
שגם
לקרו שהם רוצי
ם
לי
ה
נו
ת,
א
ולהירגע,
האור או ללכת לכבות את
ל
שזה פחות נ מקום אחר
עי
ם
ו
נוח.

ו...מה
דעתכם?

דיוקנאותיהם של צירי הקונגרס הציוני העולמי
הראשוןWikipedia 1897 ,

| מי אני?

מי
אני

 4דקות

א .מכנים אותי "חוזה המדינה".
ב .כתבתי את הספר "אלטנוילנד" ,בו הופיע המשפט "אם תרצו  -אין זו אגדה".
ג .פעלתי רבות לקידום הציונות והרעיון של מדינה יהודית בארץ ישראל.
ין זאב הרצל
בנימ

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

ד .לאחר הקמת המדינה הועלו עצמותי לארץ ונקברו בהר הקרוי על שמי.

0

-3760
בריאת
העולם

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

2448

2448

2883

-1311
יציאת
מצרים

מתן תורה

דוד
המלך

2934

שלמה
המלך

3340

חנוכת
-422
ביהמ“ק חורבן ביהמ“ק
ה1-
ה 1-וגלות בבל

3408

-352

הקמת
ביהמ“ק ה2-

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מי הדמות בציור ועל מה היא חולמת?
 2היכן הדמות נמצאת?
 3מה היא אוחזת בידה?
 4איך קשור התאריך על המעטפה לדמות?
 5מה מסמל הדגל בציור?

 7דקות

היהודים.
ת
נ
די
מ
ה
רצל .חוז
א כתבה.
1בנימין זאב הבשוויץ.
אותו הי
ני
יו
צ
ה
ס
2 ..21בעיר באזל"אלטנוילנד" הקונגר
ת הספר
התקיים
היה
3 .3א
בו
שי
ך
ה
רי
ל
א
ל בהתח
4 .4זה הלתמי הראשון.ציע הרצ
העו
אותו ה
ל
היהודים.
ג
ד
5 .5זה להמדינת
דג
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 3דקות

היהודים
מדינת

4260

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

1500

רבי יוסף
קארו

1897

1939

ספר

א .כתב אותי בנימין זאב הרצל.
ב .אני מסביר שהפתרון לבעיית היהודים הוא הקמת מדינה יהודית.
ג .עוררתי התרגשות רבה בקרב הקוראים.
ד .הציונות המדינית קיבלה אותי בתור המצע הרעיוני שלה.

5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח

5778
5727
ה'תשכ"ז התשכ"ט ה'תשע"ח

5780
ה׳תש"פ

70

510

ימי הביניים
תקופת הראשונים

הרמב"ם
1492
גירוש ספרד

העת
החדשה

הרצל

שואה

1947

מלחמת
העצמאות

1948

הקמת
המדינה

1967

1969

הרב
מלחמת
ששת הימים אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

2019

שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה
פרשת אמור פותחת בציווי כפול" :אמור אל הכהנים
בני אהרון ואמרת אלהם".
מדוע התורה שמקפידה שלא לומר מילה מיותרת,
חוזרת ומצווה פעמיים "אמור" ואחרי כן "ואמרת"
בזה אחר זה? רש"י מתרץ את השאלה ואומר:
"להזהיר גדולים על הקטנים" ,כלומר  -הציווי הנוסף
בא לומר לכהנים הגדולים לשמור גם על ילדיהם
הכהנים הקטנים שלא יעברו על כל ציוויי הכהונה.
אולם ,במבט מעמיק יותר ניתן להסביר את דבריו של
רש"י ולומר שיש כאן ציווי ל"גדולים"  -הם הכהנים,
שישימו לב גם ל"קטנים"  -לפרטים הקטנים שבכל
דבר ודבר .דרך העולם היא שאדם שנמצא בתפקיד
חשוב מבחין פחות בפרטי הפרטים הקטנים ולעיתים
שוכח או מקל ראש בהם .באה התורה אל הכהנים
העוסקים בתפקיד חשוב ואומרת להם :שימו לב
גם לדברים הגדולים וגם לפרטי הפרטים הקטנים.

בשביל הסנהדרין
בית שערים

בית שערים הממוקמת ליד רמת ישי ומדרום מזרח
לחיפה ,נוסדה בשנת  1926בידי עשר משפחות
שעלו מיוגוסלביה .המושב נקרא על שם בית שערים
הקדומה ,מקום מושב הסנהדרין מימי המשנה
והתלמוד ,המתנשאת  137מטרים מעל פני הים על
אחת מהשלוחות הדרומיות של הגליל התחתון.

!

יש לי מושג | חמישה תשלומים

אדם שחובל בחברו בכוונה וגורם לו נזק גופני ,חייב
לשלם לו חמישה תשלומים :נזק ,צער ,ריפוי ,שבת
(ביטול ממלאכה) ובושת .הסכום המדויק נקבע
לפי נסיבות הפגיעה .יש מקרים בהם משלמים רק
חלק מתשלומים אלה ,למשל כשלא נגרם ביטול
מלאכה או שאין צורך בתשלום לרופא.

שאלות השבוע ???

"ּתיקּו" בתלמוד?
א .מה פירוש ַה ִּמיּלָ ה ֵ
"מ ְק ַצת ַהּיֹום ּכְ כּוּלֹו"?
ב .מה פירוש הביטוי ִ
ג .בעניין דין בכור :איך יודעים ִאם ַה ָּפ ָרה הזו ִהיא
יּמא ֶׁשל ָה ֵעגֶ ל אֹו ֶׁשהּוא נֹולַ ד לְ ָפ ָרה ַא ֶח ֶרת?
ָה ִא ָ

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה
בטאבלט איכותי או בסט ספרים של התלמוד הישראלי
(לפי בחירתכם) .את התשובות יש לשלוח במייל עד יום רביעי
בשעות הצהריים למיילtalmudhagrala@medison.co.il :
ולציין את מס' העלון עליו אתם עונים.
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק
של התלמוד הישראלי* .בפיקוח רואה חשבון

סדר קודשים | ַמ ֶּסכֶ ת ְּבכֹורֹות דף כ״א  -כ״ד

"מ ְק ַצת ַהּיֹום ּכְ כּוּלֹו"
ַּדף כ"אִ :
יסתֹו לְ עֹול
ִמ ְׁש ַּפ ַחת ּכ ֵֹהן ָחגְ גָ ה ֶאת ּכְ נִ ָ
נֹועםְ ,ו ַה ִּשׂ ְמ ָחה
ּומ ְצוֹות ֶׁשל ְּבנָ ה ַ
ּתֹורה ִ
ָ
ּנֹועםֲ ,ח ַתן ַּבר ַה ִּמ ְצ ָוה,
דֹולהַ .
ָה ְי ָתה ְג ָ
יח ִציּבּור.
נִ יּגַ ׁש לִ ְפנֵ י ַה ֵּת ָבה ְו ִה ְת ַּפּלֵ ל ּכְ ְׁשלִ ַ
לְ ַא ַחר ַה ְּת ִפיּלָ ה הּוא נִ יּגַ ׁש לְ ָסבֹו ְו ָׁש ַאל:
נֹול ְד ִּתי ְּבח' ְּב ִכ ְס ֵלו ְּב ָׁש ָעה
"ה ֵרי ֲאנִ י ַ
ֲ
ְׁש ַּת ִים ַּב ָּצ ֳה ַר ִיםָּ .כ ֵעתָ ,אנּו ְּכ ָבר ְּבח'
יעה ַה ָּשׁ ָעה ֶׁש ָּבּה נֹולַ ְד ִּתיָ ,אז ִמי ָא ַמר ֶׁשּכְ ָבר
ְּבכִ ְסלֵ ו ַּבּלַ ְילָ הֲ ,א ָבל עֹוד ֹלא ִהּגִ ָ
ַעכְ ָׁשיו ֲאנִ י נֶ ְח ָׁשב "ּגָ דֹול"? אּולַ י ַרק ָמ ָחר ִּב ְׁש ַּת ִים ַּב ָּצ ֳה ַר ִים ֶא ְה ֶיה "ּגָ דֹול"?
ּקֹוב ַע ִ'מ ְק ַצת ַהּיֹום ּכְ כּוּלֹו' ּ -כְ ָבר ִּב ְת ִחיּלַ ת ַהּיֹום
ֵה ִׁשיב לֹו ָסבֹו" :יֵ ׁש ּכְ לָ ל ַה ֵ
יּלת ח'
יכים ָהיּו ָלחּול ְּב ֶה ְמ ֵׁשְך ַהּיֹוםְ ,ו ָל ֵכן ְּכ ָבר ִּב ְת ִח ַ
ָח ִלים ַה ִּדינִ ים ֶׁש ְּצ ִר ִ
ית 'ּגָ דֹול'".
ְּבכִ ְסלֵ ו נִ ְה ֵי ָ

ַּדף כ"בִ :ציר ַה ָּדגִ ים
ּמּופ ָרׁש ֵמ ַה ָּדגִ יםְ ,ו ַה ֲהלָ כָ ה
חֹומר ֶׁש ְ
ִציר ֶׁשל ָּדגִ ים הּוא ֶ
טּומ ָאהֲ ,א ָבלְּ ,ב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל
קֹוב ַעת ֶׁשהּוא ֵאינֶ ּנּו ְמ ַק ֵּבל ְ
ַ
טּומ ָאה,
ּומ ִים ֲה ֵרי ְמ ַק ְּבלִ ים ְ
עֹור ִבים ּגַ ם ַמ ִיםַ ,
ַּב ִּציר ְמ ָ
יסים לַ ִּמ ְק ֶוה
ִאם ּכֵ ןֵ ,איְך ְמ ַט ֲה ִרים ֶאת ַה ִּציר? ַמכְ נִ ִ
עֹוב ִרים ֶאת
ֶאת ַהּכְ לִ י ֶׁשּבֹו ַה ִּצירַ ,עד ֶׁש ֵּמי ַה ִּמ ְק ֶוה ְ
ְׂש ַפת ַה ְּכ ִלי ְונִ ְכנָ ִסים ְלתֹוכֹוְּ ,ב ָכְך ִמ ְת ָע ְר ִבים ֵמי
ּומי ַה ִּציר נִ ְט ָה ִרים.
ַה ִּמ ְק ֶוה ִעם ֵמי ַה ִּציר ֵ

טּומ ַאת נְ ֵבלָ ה
ַּדף כ"גְ :
ּגֹורר
מּואל ֶׁשהּוא ֵ
יֹום ֶא ָחד ִּב ְל ַבד ִל ְפנֵ י ַחג ַה ֶּפ ַסח ִה ְב ִחין ֵמ ִאיר ִּב ְׁש ֵכנֹו ְׁש ֵ
"א ָּתה נֹוגֵ ַע ִּבנְ ֵבלָ ה ונִ ְט ָמא ְּבכָ ְך.
נִ ְבלַ ת ְּב ֵה ָמה ְּבמֹו ָי ָדיו .הּוא נִ ּגַ ׁש ְו ָא ַמר לֹוַ :
קֹור ַּבן ֶּפ ַסח".
ֹלא ּתּוכַ ל לְ ַה ְק ִריב ְ
מּואל ְו ִה ְרּגִ יעֹו .לִ ְפנֵ י ֶׁש ֵּמ ָתהַ ,ה ְּב ֵה ָמה ַהּזֹו
נּוח ַּד ְע ְּתָך"ָ ,ק ָרא לְ ֶע ְברֹו ְׁש ֵ
"ּת ַ
 ָָחלְ ָתה ְּב ַמ ֲחלָ ה ֶׁש ִּבגְ לָ לָ ּה ַה ָּב ָׂשר ֶׁשּלָ ּה ֹלא ָה ָיה ָראּוי לַ ֲאכִ ילָ ה ּכְ לָ לְ ,ו ַה ֲהלָ כָ ה
קֹוב ַעת ֶׁש ְּב ֵה ָמה ֶׁש ְּב ָׂש ָרּה ֹלא ָה ָיה ָראּוי לַ ֲאכִ ילָ הּ ,כַ ֲא ֶׁשר ִהיא ֵמ ָתה ֵאין ִהיא
ַ
טּומ ַאת נְ ֵבלָ ה".
ְט ֵמ ָאה ְּב ְ

ַּדף כ"דַ :עד ֶׁשּיָ בֹוא ֵאלִ ּיָ הּו
רּוׁשּה :יַ ֲעמֹודַ .חכְ ֵמי ַה ַּתלְ מּוד ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ְּב ִביּטּוי
"ּתיקּו" ַּב ַּתלְ מּוד ֵּפ ָ
ַה ִּמיּלָ ה ֵ
ׁשּובהְ ,ו ַכּוָנַ ת ַה ְּד ָב ִרים ִהיא,
יה ְּת ָ
ֶזה ַּכ ֲא ֶׁשר ֵהם נִ ְק ְלעּו ִל ְׁש ֵא ָלה ֶׁש ֵאין ָע ֶל ָ
יע ּבו.
יֹוד ִעים לְ ַהכְ ִר ַ
ּנֹוׂשא ֶׁשּבֹו ֹלא ִהּגִ יעּו לְ ַהכְ ָר ָעה ַ -י ֲעמֹודֶׁ ,ש ֵאין ָאנּו ְ
ֶׁש ַה ֵ
"תיקּו"ֵּ ,פרּוׁשֹו ֶׁשל ָּד ָבר
סֹות ֶמת ִּדּיּון ְּב ֵ
ּכֹותב ּכִ י ּכַ ֲא ֶׁשר ַהּגְ ָמ ָרא ֶ
ֵ
ַה ַּמ ַה ְר ַׁש"ל
יע ַּב ָּס ֵפק.
יע ַּב ָּד ָבר ַעד ֶׁש ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ָּתׁשּוב ְו ַתכְ ִר ַ
ֶׁשּלְ ִאיׁש ֵאין ַס ְמכּות לְ ַהכְ ִר ַ
ית ֵרץ
יע ְס ֵפקֹות ִו ָ
פֹור ֶׁשת לְ כָ ְך ֶׁש ֵאלִ ָּיהּו ַהּנָ ִביא ַיכְ ִר ַ
ְּב ַדף ֶזה ֵיׁש ִה ְת ַי ֲחסּות ְמ ֶ
אֹומ ֶרת ֶׁש ֵאין לָ ּה
סּוּי ֶמת ְו ִהיא ֶ
עֹוס ֶקת ִּב ְׁש ֵאלָ ה ִהלְ כָ ִתית ְמ ֶ
קּוׁשיֹותַ :הּגְ ָמ ָרא ֶ
ְ
יֹורה
"עד ֶׁש ָּיבֹוא ֵאלִ ָּיהּו ְו ֶ
יֹורה ֶצ ֶדק לָ כֶ ם"ַ ,מ ְס ִּביר ַר ִׁש"יַ :
"עד ָיבֹוא ְו ֶ
ַהכְ ָר ָעהַ :
מּוּתר אֹו ָאסּור"
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יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן

בחסות חברת

Talmudisraeli@Medison.co.il

טל ;03-9250250 .פקס03-9265608 .

תלמוד ישראלי

