תנו באתר

בקרו או

בס"ד

raeli.co.i

talmudis
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מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת בכורות ַּדף נ"ג -נ"ט
שבת פרשת בהעלותך | ו'-י"ב בסיוון ( 9-15ליוני)

התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
ַמ ֶּסכֶ ת ְּבכֹורֹותַּ ,דף נ"ה

בהצלחה לכל
אלפי ההורים והילדים
המשתתפים השבוע
בשלב הראשון של החידון
העולמי של התלמוד
הישראלי בארץ ובחו"ל

הּוק ְּדׁשּו לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ַּדף נ"גֵּ :פרֹות ֶׁש ְ
הּוק ְּדׁשּו לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ָמה ִּדינָ ם ֶׁשל ֵּפרֹות ֶׁש ְ
יּתן לַ ֲעׂשֹות ָּב ֶהם
עֹוד לִ ְפנֵ י ֶׁשּנֶ ֱח ַרב? ָמה ָצ ִריְך וְ נִ ָ
חּור ָּבן ּכְ ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ּכְ ָבר ֹלא ַקּיָ ם?
לְ ַא ַחר ַה ְ
ׁשּובה ִהיא ֶׁש ַעכְ ָׁשו ִמ ֶׁשּּנֶ ֱח ָרב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ַה ְּת ָ
קֹוב ַעת
ֵאין ַמה ּלַ ֲעׂשֹות ַּב ֵּפרֹות ַהּלָ לּוְ ,ו ַה ֲהלָ כָ ה ַ
ֶׁש ַעל ַה ֵּפרֹות ַה ָּללּו ְל ֵה ָר ֵקב ִּכי ָאסּור ְל ִאיׁש
לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֶהם.

ַּדף נ"דַ :מ ֲע ֵׂשר ְּב ֵה ָמה
ּכְ ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיָ ה ַקּיָ ם ָהיו ְצ ִריכִ ים לְ ַה ְפ ִריׁש
ַמ ֲע ֵׂשר ְּב ֵה ָמה ֵמ ָה ֲע ָד ִריםּ .כָ ל ֵע ֶדר ֶׁשּנֹולְ דּו ּבֹו
ֲע ָׂש ָרה ְולָ דֹותֲ ,ע ֶׂש ֶרת ַהּוְלָ דֹות ַחּיָ ִבים ְּב ַמ ֲע ֵׂשר
ְּב ֵה ָמהַ .אְך ִאם יֵ ׁש לְ ָא ָדם ְׁשנֵ י ֲע ָד ִרים נִ ְפ ָר ִדים,
ּובכָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם נֹולְ דּו ִּת ְׁש ָעה ְולָ דֹות  -הּוא
ְ
ָּפטּור ִמ ַּמ ֲע ֵׂשר ְּב ֵה ָמה.
ּומה ֵהם
ּקֹוב ִעים ַמה הּוא ֵע ֶדר ֶא ָחד ַ
לְ ִפי ַמה ְ
קֹוב ַעת
ְׁשנֵ י ֲע ָד ִרים? ַה ִּמ ְׁשנָ ה ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ְּבכֹורֹות ַ
ּוׁשנַ ִים ִמיל ֵּבין ָה ֲע ָד ִריםֵ ,הם נֶ ְח ָׁש ִבים ְׁשנֵ י ֲע ָד ִרים,
לֹוׁשים ְ
ֶׁש ִאם ֵיׁש ֶמ ְר ָחק ֶׁשל ְׁש ִ
ּוׁשנַ ִים ִמילֵ ,הם נֶ ְח ָׁש ִבים ֵע ֶדר ֶא ָחד.
לֹוׁשים ְ
יהם ָּפחֹות ִמ ְּשׁ ִ
ַאְך ִאם ַה ֶּמ ְר ָחק ֵּבינֵ ֶ

ּומ ְצוַ ת ַמ ֲע ֵׂשר ְּב ֵה ָמה
ּיֹור ִׁשים ִ
ַּדף נ"הַ :ה ְ
ּוׂש ַבע ָי ִמים.
נֹוח ֶׁש ָהלַ ְך לְ עֹולָ מֹו ָז ֵקן ְ
יהם ַה ָּמ ַ
ּש ְב ָעה" ַעל ֲא ִב ֶ
ְּבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ָקמּו ֵמ ַה" ִ ׁ
יהםְ ,ו ִה ְתלַ ְּבטּו ַּב ְׁשּ ֵאלָ ה
הֹוריׁש לָ ֶהם ֲא ִב ֶ
ָה ַא ִחים ִה ִּביטּו ַּב ַחּוָה ַה ַח ְקלָ ִאית ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁש ִ
טּורים ִמ ִּמ ְצ ַות ַמ ֲע ֵׂשר ְּב ֵה ָמה?
ַה ִאם ֵהם ַח ָּי ִבים אֹו ְּפ ִ
טּורים ִמ ִּמ ְצ ַות ַמ ֲע ֵׂשר ְּב ֵה ָמה.
ׁשּובה ִהיא ֶׁש ַּב ָּשׁנָ ה ַהּזֹו ֵהם ִי ְהיּו ְּפ ִ
ַה ְּת ָ
אֹותםֶ ,אּלָ א ַרק ִמי ֶׁש ַהּוְלָ דֹות
ּדּוע? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִּמי ֶׁש ָּקנָ ה וְ לָ דֹות ֵאינֹו ָצ ִריְך לְ ַע ֵּשׂר ָ
 ַמ ַּיֹור ִׁשים נֶ ְח ָׁש ִבים ּכְ ִמי ֶׁש ָּקנו ֶאת ַהּוְלָ דֹות,
אֹותםָ .ה ַא ִחים ַה ְ
נֹולְ דּו ֶא ְצלֹו ָצ ִריְך לְ ַע ֵּשׂר ָ
אֹותם.
יהםְ ,ו ַרק ַא ַחר ּכָ ְך ֵהם ָי ְרׁשּו ָ
ֶׁש ֲה ֵרי ֵהם נֹולְ דּו ּכְ ֶׁש ָה ֵע ֶדר ָה ָיה ְּב ַב ֲעלּותֹו ֶׁשל ֲא ִב ֶ
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"רבי מאיר אומר :הירדן מפסיק למעשר בהמה.
אמר רבי אמי :לא שנו אלא שאין שם גשר ,אבל
יש שם גשר  -גשר מצרפן"
מיקרבן – קרובות
כלבא דרועה – כלבו של הרועה
הסבר :רבי מאיר אומר שאדם שיש לו עדרי
בהמות משני צדי הירדן ,אין הם מצטרפים יחד
כדי שיפריש מהם מעשר בהמה .על כך אמר רבי
אמי ,שאם יש גשר מעל הירדן באותו מקום ,אותם
עדרים מצטרפים.

בס"ד

א

חברות

 7דקות

| מן ההסטוריה

מתפלפלים

אסירי המחתרות

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

אסירי המחתרות היו לוחמים חברי
המחתרות אצ"ל ולח"י שנפלו בידי
השלטונות הבריטים בארץ ונעצרו .חלקם
הוחזקו בבתי כלא בארץ ,ואחרים הוגלו
למחנות מעצר בקפריסין ובאפריקה.
מספר פעמים הצליחו קבוצות של אסירים
לברוח ,באמצעות פעולות של חבריהם
מבחוץ והתקפות על הכלא ,כמו בכלא
עכו ובעתלית ,או על ידי חפירת מנהרות
שדרכן נמלטו ,כמו בלטרון ובבית הסוהר
המרכזי בירושלים .שנים עשר מתוך אסירי
המחתרות נידונו למוות והוצאו להורג בידי
הבריטים ,או שלחו יד בנפשם כדי להימנע
מתלייה ,והם מכונים עולי הגרדום או הרוגי
מלכות.

עו"ד כהן מארגן כנס גדול של עורכי דין באולם גדול ומכובד שהזמין
מראש ושנמצא בקומה ה 16-של הבניין.
הבעיה היא שהמעלית בבניין מגיעה רק עד הקומה ה 15-ואחד מעורכי
הדין המוזמנים מתנייע רק בכיסא גלגלים ולא יוכל לעלות ולהגיע לקומה
ה 16-ולהשתתף בכינוס החשוב.

חד:

מצד א א לא צריך
הו
טוען עו"ד כהן ש בגלל אדם
ם
לשנות את האול ארגן לאותו
ל
אחד .הוא מוכן בחדר אחר
אדם מסך גדול יוכל לראות
ם
בקומה ה 15-מש לופין לארגן
נוס ,או לח
את הכי
בו אותו עם
ח
לו אנשים שיס קומה אחת
סא גלגלים
הכי
למעלה.

אומרים מצד שני:
לו חלק מ

לא ראוי בכלל מ חבריו שזה
לארגן כינוס ב לכתחילה
קומ
כולם יכולים לה ה כזו שלא
גי
ע
והפת
אליה,
ב רון שהוא
מ
צי
ע
–
ח
מסך
דר אחר או
פתרונות לא מ סחיבה הם
כו
בדים דיים.

ו...מה
דעתכם?

מנהרת הבריחה במוזיאון אסירי המחתרות -
ירושלים ,תמר הירדניWikipedia ,

מי
אני

| מי אני?

 4דקות

א .הייתי חבר באצ"ל ,ואחד מעולי הגרדום.
ב .במהלך התקפה על תחנת הרכבת בירושלים נפצעתי קשה.
ג .נפלתי בידי הבריטים ,שדנו אותי למוות.

יר פיינשטיין
מא

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

ד .נהרגתי יחד עם משה ברזני בתא הכלא שלנו.

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:

 7דקות

כלא
ב
ן.
יי
ט
ר פיינש
מאי
שה ברזני ו לים.
ש
הם כדי
רו
בי
1.1מ אנגלי
יי
ח
ל
2הלאצ"ל וללח"ריי.ם לשים קץם להורג.
.2
ניים בוח ציאו אות
3.3הששאנגלים לא יו 21.4.47
ר תש"ז.
4ב' באיי
.4

 1מי האנשים בציור והיכן הם נמצאים?
 2לאיזה ארגונים הם היו שייכים?
 3מה האירוע המצויר כאן?
 4באיזה תאריך התרחש האירוע?

| מי אני?

 3דקות

א .הייתי חבר בלח"י ,ואחד מעולי הגרדום.
ב .השתתפתי בפיצוץ הרכבת ליד כפר מלחה.
ג .הבריטים תפסו אותי כשרימון ברשותי ,ודנו אותי למוות.
ד .נהרגתי יחד עם מאיר פיינשטיין.

רבי סעדיה
גאון

רש״י

שה ברזני
מ

4260

4650

4800

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

1500

רבי יוסף
קארו

1897

1939

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
בפרשתנו מסופר על הציווי המיוחד של "פסח שני"
 שהוא הזדמנות נוספת לקיים את חג הפסח במועדאחר ,למי שהיה אנוס ולא יכול היה לקיימו בזמנו.
מדוע זכה דווקא חג הפסח להזדמנות שנייה ,בשונה
מחגים אחרים ,שלא זכו?
חג הפסח ,כמו מצוות רבות ,דורש מהאדם הרבה עבודה
והכנה .כשמגיעה לאדם הזדמנות "להיפטר ממנו"
ולא לקיימו ,יכולה להיכנס בלב האדם שמחה פנימית
על כך שהפעם הוא הצליח "להתחמק" ולהיפטר
מההשקעה הרבה.
בני ישראל ראו את הדברים בצורה הפוכה ,ולמרות
שהם היו אנוסים ופטורים ממצוות הפסח ,הם ניגשו
אל משה ואמרו" :למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן
ה'" .הקב"ה כל כך שמח לראות את בניו חפצים בקיום
המצווה ,למרות שאינם חייבים בה ,ועל כן חידש
וציווה דווקא אז את האפשרות לקיים את חג הפסח
במועד אחר" :פסח שני".

בשביל הסנהדרין
שיחין
שיחין הייתה עיירה יהודית בגליל התחתון בתקופת
בית שני והמשנה .היא ישבה סמוך לציפורי ,והייתה
מקום מושבה של משמרת הכהונה ישבאב .שיחין
מוזכרת פעמים רבות בספרות חז"ל ,שמציינים את
תעשיית כלי החרס הידועה שפעלה במקום ואת
היבולים המשובחים .במקורות מאוחרים יותר היא
מוזכרת לצד עיירות אחרות בגליל שחרבו ,כאשר
סיבת החורבן המיוחסת לה היא עיסוקם של התושבים
בכשפים .בחפירות ארכיאולוגיות נמצאו במקום שרידי
בית כנסת עתיק ותעשיית קדרות מפותחת.

שאלות השבוע ???

א .כיצד יקיים אדם מצוות מעשר בהמה כאשר
נולדו לו באותה שנה  83עגלים?
ב .מהם שלושת הזמנים בשנה לעריכת מעשר
בהמה?
ג .האם יורשים של בהמות חייבים או פטורים
ממצוות מעשר בהמה?

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 נ״ו  -נ״ט

ַּדף נ"ו :וְ לָ דֹות וְ ַמ ֲע ֵׂשר ְּב ֵה ָמה
ַהּקֹונֶ ה ְולָ דֹות ָּפטּור ִמ ִּמ ְצ ַות ַמ ֲע ֵׂשר ְּב ֵה ָמה אּולָ ם ַרב ַא ִסי ָא ַמר ְּב ֵׁשם ַר ִּבי
עּוּברֹותַ ,א ֲח ֵרי ֶׁש ֵהן
אֹומר ַּב ַּת ְלמּוד ֶׁש ִּמי ֶׁש ָּקנָ ה ֶע ֶׂשר ְּב ֵהמֹות ְמ ָ
יֹוחנָ ן ֵ
ָ
ֵּתלֵ ְדנָ ה ֶאת ַהּוְלָ דֹות הּוא ַח ָּיב לְ ַה ְפ ִריׁש ֵמ ֶהם ַמ ֲע ֵׂשר ְּב ֵה ָמה.
ַה ֶה ְס ֵּבר לְ כָ ְך הּוא ֶׁש ַרק ְולָ דֹות ֶׁש ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ֵהם נִ ְקנּו ּכְ ָבר ָהיָ ה ֶא ְפ ָׁשר לְ ַע ֵּשׂר
עּוּברֹות,
דּוּבר ַעל ֶע ֶׂשר ְּב ֵהמֹות ְמ ָ
טּורים ִמ ַּמ ֲע ֵׂשרַ .אְך ָּכאן ְמ ָ
אֹותםְּ ,פ ִ
ָ
ַהּוְלָ דֹות ֲע ַד ִין ֹלא נֹולְ דּו ְו ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְפ ִריׁש ֵמ ֶהם ַמ ֲע ֵׂשרִ .מ ְק ֶרה ּכָ ֶזה
ּתֹורה ִמ ַּמ ֲע ֵׂשר ְּב ֵה ָמה.
ֶׁשל ְקנִ ַּית ְולָ דֹות ֹלא ָּפ ְט ָרה ַה ָ

ַּדף נ"ז :עֹור ַה ְּב ֵה ָמה
ֵעגֶ ל ֶׁשּנֹולַ ד ָיתֹוםּ ,כְ ֶׁש ִאּמֹו ּכְ ָבר ָה ְי ָתה ֵמ ָתה ָּ -פטּור ִמ ִּמ ְצ ַות ַמ ֲע ֵׂשר ְּב ֵה ָמה.
אֹומר:
הֹוׁש ַע חֹולֵ ק ְו ֵ
יפהֶׁ ,ש ַר ִּבי ְי ֻ
מֹוס ָ
לֹומ ִדים ַּב ִּמ ְׁשנָ ה ְּב ַדף ֶזהְ ,ו ִהיא ִ
ּכָ ְך ְ
יּמא ַק ָּיםֵ ,אין הּוא נֶ ְח ָׁשב ָיתֹום .לְ ַד ְעּתֹו ֶׁשל ַר ִּבי
ּכָ ל עֹוד ֶׁש ָהעֹור ֶׁשל ָה ִא ָ
יּמא הּוא ֶזה ֶׁש ְּמ ַח ֶּיה ֶאת ַהּוָלָ דֲ ,ה ֵרי ֶזה
הֹוׁש ַע ֵּמ ַא ַחר ֶׁש ָהעֹור ֶׁשל ָה ִא ָ
ְי ֻ
יּמא עֹוד ֹלא ֵמ ָתה ּכִ י ִהיא ְמ ַס ַּי ַעת לִ ְבנָ ּה לִ ְחיֹותְ ,ולָ כֵ ן ַהּוָלָ ד
נֶ ְח ָׁשב ֶׁש ָה ִא ָ
ַה ֶּזה ַח ָּיב ְּב ַמ ֲע ֵׂשר ְּב ֵה ָמה.

ַּדף נ"ח :זְ ַמן ִמ ְצוַ ת ַמ ֲע ֵׂשר ְּב ֵה ָמה
לֹוׁשה זְ ַמּנִ ים ְּב ָׁשנָ ה לַ ֲע ִריכַ ת ַמ ֲע ֵׂשר ְּב ֵה ָמה:
ֲחזַ "ל ָק ְבעּו ְׁש ָ
אֲ .ח ִמי ָּשׁה ָע ָׂשר יֹום לִ ְפנֵ י ַחג ַה ֶּפ ַסח.
בֲ .ח ִמי ָּשׁה ָע ָׂשר יֹום לִ ְפנֵ י ַחג ַה ָּשׁבּועֹות.
גֲ .ח ִמי ָּשׁה ָע ָׂשר יֹום לִ ְפנֵ י ַחג ַהּסּוּכֹות.
ִמי ֶׁשֹּלא ִעי ֵּשׂר ֶאת ֶע ְדרֹו ְל ַא ַחר ֶׁש ָע ַבר ַא ַחד ַה ְּז ַמּנִ ים ַה ָּללּוָ ,אסּור לֹו
לִ ְמּכֹור אֹו לִ ְׁשחֹוט ַאף ְּב ֵה ָמה ֵמ ֵע ְדרֹו ַעד ֶׁש ְּי ַע ֵׂשר.
ּדּוע ֵהם ָק ְבעּו ְז ַמּנִ ים ֵאּלּו? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָהיּו ֶׁש ֶה ְח ִמירּו ַעל ַע ְצ ָמם ֶׁשֹּלא
ַמ ַ
לִ ְמּכֹור ְּב ֵהמֹות ֵמ ָה ֵע ֶדר ַעד ֶׁש ֵהם ְי ַק ְּימּו ִמ ְצ ַות ַמ ֲע ֵׂשר ְּב ֵה ָמהּ ,וכְ ֵדי ֶׁש ִּי ְהיּו
קֹור ָּבנֹות
ירּוׁשלַ ִים ּכְ ֵדי לְ ַה ְק ִריב ְ
ָ
ַמ ְס ִּפיק ְּב ֵהמֹות לְ עֹולֵ י ָה ְרגָ לִ ים ֶׁש ָעלּו לִ
יּקנּו ֶׁש ְּז ַמּנֵ י ַה ְפ ָר ַׁשת ַמ ֲע ֵׂשר ְּב ֵה ָמה ִי ְהיּו לִ ְפנֵ י ֶׁשעֹולִ ים
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשִּ ,ת ְ
לָ ֶרגֶ לְ ,וכָ ְך ּכָ ל ַּב ֲעלֵ י ָה ֲע ָד ִרים יּוכְ לּו לִ ְמּכֹור ְּב ֵהמֹות לְ עֹולֵ י ָה ְרגָ לִ ים.

לֹוׁשה ֲעגָ לִ ים
ּוׁש ָ
ַּדף נ"טְׁ :שמֹונִ ים ְ
לֹוׁשה ֲעגָ לִ ים נֹולְ דּו
ּוׁש ָ
ְׁשמֹונִ ים ְ
אֹותּה ָׁשנָ ה .הּוא
ְל ַב ַעל ָה ֶר ֶפת ְּב ָ
אֹותם לְ ֶר ֶפת ַּב ֲעלַ ת ֶּפ ַתח
ִהכְ נִ יס ָ
ֶא ָחד ְונֶ ֱע ַמד ַּב ֶּפ ַתח ְּכ ֶׁש ְּב ָידֹו
ִמ ְב ֶר ֶׁשת ֶצ ַבע ָאדֹוםְ ,ו ַעל ּכָ ל ֵעגֶ ל
ימן ָאדֹום,
ֲע ִׂש ִירי הּוא ָע ָׂשה ִס ָ
ּכְ ֵדי ֶׁש ֵּי ְדעּו ֶׁשהּוא ַמ ֲע ֵׂשר ְּב ֵה ָמה.
לֹוׁשת
 ַמה הּוא ַי ֲע ֶׂשה ִעם ְׁש ֶָה ֲעגָ לִ ים ָה ַא ֲחרֹונִ ים? ּכַ ֲא ֶׁשר ָי ָצא ָה ֵעגֶ ל ַה ְּשׁמֹונִ יםָ ,סגַ ר ַּב ַעל ָה ֶר ֶפת ֶאת
ּנֹות ִרים לְ ָמקֹום ָׁשמּורֵ .מ ַא ַחר ֶׁש ֵהם
לֹוׁשת ָה ֲעגָ לִ ים ַה ָ
ַה ֶּדלֶ ת ְו ֶה ֱע ִביר ֶאת ְׁש ֶ
אֹותם ּולְ ָצ ֵרף
לֹוׁשה וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְפ ִריׁש ֵמ ֶהם ֲע ִׂש ִיריָ ,עלַ יו לִ ְׁשמֹור ָ
ַרק ְׁש ָ
לקּיֵ ם ָּב ֶהם ִמ ְצוַ ת ַמ ֲע ֵׂשר ְּב ֵה ָמה.
אֹותם לִ וְ לָ דֹות ֲא ֵח ִרים וְ ָאז ַ
ָ
מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
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