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מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת ּכָ ֵרתֹות דפים ד'-י'
שבת פרשת ראה כ"ד-ל באב ( 25-31לאוגוסט)

התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
ַמ ֶּסכֶ ת ּכָ ֵרתֹותַּ ,דף ה'

ַּדף ד'ַ :הּנָ ָחׁש וְ ָה ַע ְק ָרב
אֹוס ֶרת
ּתֹורה ְּב ֵס ֶפר ְּד ָב ִרים ֶ
ַה ָ
ַעל ַמ ֲע ֵׂשה ְּכ ָׁש ִפיםֹ" :לא
יִ ָּמ ֵצא ְבָך ...וְ ח ֵֹבר ָח ֶבר."...
"ח ֵֹבר ָח ֶבר" הּוא ִמי ֶׁש ְּמ ַק ֵּבץ
ַחּיֹות לְ ָמקֹום ֶא ָחד ְּב ֶא ְמ ָצעּות
ּכְ ָׁש ִפים אֹו לְ ָח ִׁשיםֲ .א ִפיּלּו
ִאם הּוא ֵמ ִביא לְ ָמקֹום ֶא ָחד
נָ ָחׁש ְו ַע ְק ָרב ְּכ ֵדי ֶׁש ַּי ַה ְרגּו
ֶזה ֶאת ֶזה ָאסּור ַל ֲעׂשֹות
יקים
ּכֵ ןַ ,אף ַעל ִּפי ֶׁש ֵהם ַמ ִּז ִ
ֶׁש ֲעלּולִ ים לַ ֲהרֹוג ְּבנֵ י ָא ָדם.

ַּדף ה'ֵ :איְך ָע ָׂשה מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֶאת ֶׁש ֶמן ַה ִּמ ְׁש ָחה?
יּמׁש ְל ִמ ְׁש ַחת ָּכל ְּכ ֵלי ַה ִּמ ְׁש ָּכןְ ,ו ַגם ְל ִמ ְׁש ַחת
ֶׁש ֶמן ַה ִּמ ְׁש ָחה ֶׁש ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִׁש ֵ
ּובנָ יוְּ .בכָ ל ַּפ ַעם ֶׁש ִּמ ְת ַמּנֶ ה ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול ָח ָדׁש ,אֹו ּכַ ֲא ֶׁשר ִמ ְת ַמּנֶ ה ֶמלֶ ְך
ַא ֲהרֹון ַהּכ ֵֹהן ָ
מֹוׁש ִחים אֹותֹו ְּב ֶׁש ֶמן ַה ִּמ ְׁש ָחה.
ָח ָדׁשֶׁ ,שהּוא ִמ ֶּצ ֱא ָצ ֵאי ָּד ִויד ַה ֶּמלֶ ְךְ ,
לֹומ ִדים ַעל ַּת ֲהלִ יְך ֲהכָ נַ ת ֶׁש ֶמן ַה ִּמ ְׁש ָחה ַעל ְי ֵדי מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו:
ְּב ַדף ֶזה ְ
אֹותם ְּב ַמ ִים
אֹותם ְו ָׁש ָרה ָ
אֹותםֵ ,ע ֵרב ָ
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו לָ ַקח ֶאת ַה ַּס ְמ ָמנִ ים לְ ַא ַחר ֶׁש ָּשׁ ַחק ָ
תּוקים ַעד ֶׁשּכָ ל ַה ְּתכּונֹות ֶׁשל ַה ַּס ְמ ָמנִ ים ָי ְצאּו ֶאל ַה ַּמ ִים .אֹו ָאז הּוא ָי ַצק
ּומ ִ
ַזּכִ ים ְ
ּובי ֵּשׁל ֶאת ַהּכֹל ַעל ָה ֵאׁש ַעד ֶׁש ַה ַּמ ִים ִה ְת ַא ְּידּו לְ גַ ְמ ֵרי ְונִ ְׁש ַאר ַרק
ֶׁש ֶמן ֶאל ַה ַּמ ִים ִ
יח אֹותֹו ִּבכְ לִ י לַ ּדֹורֹותּ .כָ ל ַהּדֹורֹות ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו
ַה ֶּשׁ ֶמן ִעם ַּת ְמ ִצית ַה ַּס ְמ ָמנִ יםְ ,ו ִהּנִ ַ
(על ִּפי ַר ְמ ַּב"םִ ,הלְ כֹות ּכְ לֵ י ַה ִּמ ְק ָּדׁש).
ְּב ֶׁש ֶמן ַה ִּמ ְׁש ָחה ֶׁש ֵהכִ ין מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ַ

ימנֵ י לֵ יל רֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה
ַּדף ו'ִ :ס ָ
אֹומר
ימנִ ים" ְּבלֵ יל רֹאׁש ַה ָּשׁנָ הְּ .ב ַדף ֶזה ֵ
"ס ָ
נֹוהגִ ים לֶ ֱאכֹול ִ
ְּבכָ ל ְק ִהיּלֹות ִי ְׂש ָר ֵאל ֲ
ּות ָמ ִרים.
רּוּב ָיאּ ,כַ ְר ָתאִ ,סילְ ָקא ְ
ֲא ַּב ֵּייִ :י ְה ֶיה ָרגִ יל ָא ָדם לֶ ֱאכֹול ְּברֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה ָק ָראְ ,
טֹובה
אֹומ ִרים"ְ :י ִהי ָרצֹון ֶׁש ְּת ֵהא ָׁשנָ ה ָ
ּפּוח ִּב ְד ַבׁש ְו ְ
טֹובלִ ים ַּת ַ
ַמה ֵּפ ֶׁשר ַה ָּד ָבר ֶׁש ָאנּו ְ
תּוקה"?
ּומ ָ
ְ
אּומה,
ּפֹועל ְּב ַע ְצמֹו ְמ ָ
ימנִ ים ֵאינָ ּה ֶר ֶמז ַה ֵ
ילת ַה ִּס ָ
ַה ְּשׁ ָל"ה ַה ָּקדֹוׁש ַמ ְס ִּביר ֶׁש ֲא ִכ ַ
סּוּי ִמיםְ ,ו ָאז ָיׁשּוב
עֹורר ֶאת ָה ָא ָדם ֶׁשהּוא ָצ ִריְך ְּד ָב ִרים ְמ ָ
נֹועדּו לְ ֵ
ימנִ ים ֲ
ֶאּלָ א ַה ִּס ָ
ׁשּובה ְׁשלֵ ָמה לִ ְפנֵ י ה' ְו ִי ְת ַּפּלֵ ל ְּברֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה ַעל ַה ָּדרּוׁש לֹו לִ ְק ַראת ַה ָּשׁנָ ה ַה ָּב ָאה.
ִּב ְת ָ
יחים ֶׁש ָאנּו ַמ ֲא ִמינִ ים ֶׁש ַה ָּק ָּב"ה
ימנִ ים מֹוכִ ִ
ַר ִּבי ְׁשֹלמֹה ְקלּוגֶ ר ַז ַצ"ל ַמ ְס ִּביר ּכִ י ַה ִּס ָ
טֹובה.
טֹובה ְו ַי ֲהפֹוְך ֶאת ִּדינֵ נּו לְ ָ
ִיגְ זֹור ָעלֵ ינּו ָׁשנָ ה ָ
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"ומי גנזו  -יאשיה מלך יהודה גנזו ,שנאמר:
ויאמר המלך אל הכהנים תנו את ארון הקדש"
זיקא – רוח
עדיפא – עדיף
הסבר :התלמוד מספר שהמלך יאשיהו גנז את ארון
הברית מכיוון שידע שבית המקדש עומד להיחרב.

בס"ד

א

חברות

| מן ההסטוריה

 7דקות

גירוש ספרד

מתפלפלים

בשנת ה'רנ"ב ( )1491חתמו פרדיננד השני
מלך ארגון ואשתו המלכה איזבלה הראשונה
מקסטיליה ,בהשפעת ראש האינקוויזיציה
טורקמדה ,על צו האוסר על יהודים לשבת
בספרד .כל היהודים שבספרד נאלצו לבחור
האם להמיר את דתם לנצרות או לעזוב.
רבים מהיהודים התנצרו ,לפחות למראית
עין ,ואילו רבים אחרים בחרו לעזוב את
ספרד .מספר היהודים שגורשו מוערך
בין  .40,000-160,000היהודים שעזבו את
ספרד עברו תלאות קשות בדרך ,ורבים
מהם נרצחו ,נשדדו ,נפלו בשבי או מתו
מרעב וממחלות .גירוש ספרד נחשב לאחד
האסונות הגדולים ביותר שפקדו את עם
ישראל במהלך הגלות.

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –
יובל קיבל מדוד שלו כדורסל ועליו חתימות של כל שחקני מכבי .הדוד
נתן לו את זה במתנה אישית לרגל יום ההולדת .חברים של יובל אמרו לו
שהכדורסל הזה עם החתימות שווה הרבה כסף .יובל התלבט :אולי כדאי
לו למכור את הכדורסל ולקבל עליו כסף?

יובל למצד שני:

ד אחד:

מצ שהדוד הביא
מתנה אישית
זו
טרח להחתים
ליום הולדת ,ו
לו
השחקנים של
את
על הכדורסל שית שכזו לא
מכבי .מתנה אי
א מוכרים .אם
בירים הלאה ול
מע
מכר את הכדור
דוד ידע שיובל
ה
א ייעלב מאד.
הו

א כל כ
מכדורסל ע ך מתרגש
םח
שחקנים ,הוא מ תימות של
ע
את הכדור ,לקבל דיף למכור
ה
ר
ב
ה
על הכ
כסף
בכ דורסל הז
ה,
ו
ל
ק
נו
ת
סף הזה דב
שהוא או רים אחרים
הב יותר.

| על המפה | יבנה
העיר יבנה שוכנת במישור החוף הדרומי.
בימי שאול ודויד הייתה יבנה אחת מערי
הפלישתים ,ומסופר שהמלך עוזיהו פרץ את
חומותיה .בתקופת בית שני נכבשה העיר על
ידי המלך הורקנוס השני ,שהפך אותה לעיר
יהודית .יבנה הפכה למרכז חשוב ללימוד
התורה לאחר חורבן ירושלים ובית שני .זאת
בעקבות בקשתו המפורסמת של רבן יוחנן
בן זכאי מאספסיאנוס" :תן לי יבנה וחכמיה".
רבן יוחנן חידש ביבנה את מוסד הסנהדרין
והנשיאות .לאחר פטירתו ,עמד בראש
הסנהדרין בנו ,רבן גמליאל דיבנה .הסנהדרין
ישבה ביבנה כשבעים שנה ,עד אחרי מרד בר
כוכבא .עם הקמת המדינה בשנת  ,1948הוקם
ביבנה מחנה עולים ,ותושביה הראשונים היו
עולים שהגיעו מארצות שונות .בשנת 1986
הפכה יבנה ממועצה
מקומית לעיר.

ו...מה
דעתכם?
אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.
ניתן לשלוח למייל talmudisraeli.medison.co.il
תחת הנושא ״דילמה״ עם שם משפחה ועיר מגורים
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הייתי שר האוצר של מלכי פורטוגל וספרד.
ניסיתי למנוע את גזירת גירוש ספרד ,אך לא הצלחתי.
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חק אברבנאל
הרב דון יצ

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

מבט לכייון דרום ממגדל
המים ביבנהWikipedia ,

א.
ב.
ג.
ד.

 4דקות

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

 7דקות

 1מה האירוע המצויר כאן ומתי התרחש?

 4לאן מפליגות האוניות?

 2מי זה הרב בצד ימין?
 3מי זה האיש עם הכובע והביצה בצד
שמאל ואיך הוא קשור?

 5מיהן הדמויות על הבמה?
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התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

 6מי בציור לא קשור לתקופה?

| מי אני?

 3דקות

א .נולדתי באיטליה ,ועבדתי כספן בשירות ספרד.
ב .יש הסבורים שמוצאי ממשפחת יהודים אנוסים.
ד .גיליתי את אמריקה ,אבל חשבתי שזו בכלל הודו.
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בס"ד

דבר תורה
נושא קשה ומורכב מופיע בפרשתנו" :עיר הנידחת" ,אשר
אנשיה נענשים על חטא עבודה זרה במיתה חמורה .מלבד
עונשם של אנשי העיר ,מצווה התורה שגם הרכוש שמצוי
באותה העיר ייאסף ויישרף כולו" :ושרפת באש את העיר ואת
כל שללה כליל" .הלכה זו מלמדת אותנו על הקשר שיש בין
האדם לבין רכושו ועד כמה מצויה השפעה בין מעשיו של
האדם לבין החפצים והכלים הסובבים אותו .מהצד השני
אומרת הגמרא שאם יש באחד מבתי עיר הנידחת אפילו
מזוזה אחת  -כל העיר ניצלת ולא שורפים כלל את רכושה.
דבר זה מלמדנו על כוחו של הטוב  -שאפילו מקצת ממנו
דוחה הרבה מהחושך .מספיקה מזוזה אחת קטנה בשביל
להציל עיר שלמה של עבודה זרה משריפה.

סדר קדשים | ַמ ֶסּכֶ ת ּכָ ֵרתֹותַ ,ד ִּּפים ז׳-י׳

ַּדף ז'ַ :ס ָּבא ּכ ֵֹהן וְ ַה ֶּשׁ ֶמן
אּוח ֶרתָ .ה ָיה ֶזה ִּב ְז ַמן ֵּבית
ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַהּכ ֵֹהן ָׁשב לְ ֵביתֹו ִּב ְׁש ַעת ֶע ֶרב ְמ ֶ
רּומה ְּב ָט ֳה ָרה.
הֹורים ְו ַהּכ ֲֹהנִ ים ָיכְ לּו לֶ ֱאכֹול ְּת ָ
ַה ִּמ ְק ָּדׁשּ ,כְ ֶׁש ַהּכֹל ָהיּו ְט ִ
ַעל ַהּשּׁולְ ָחן ַּב ִּמ ְט ָּבח ָע ַמד ַּב ְקּבּוק ֶׁש ֶמןְ ,ו ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ָחלַ ץ ֶאת ַה ְּפ ָקק,
ִזיּלֵ ף ִטיּפֹות ֶׁש ֶמן לְ כַ ף ָידֹוְ ,ו ֵה ֵחל ְמ ַע ֶּסה ֶאת ּכַ ּפֹות ָי ָדיו זֹו ָּבזֹו ּכְ ֵדי
לְ ַה ְח ִּדיר ֶאת ַה ֶּשׁ ֶמן לָ עֹור.
עֹוׂשה?"
"ס ָּבאָׁ ,ש ַאל אֹותֹו נֶ כְ ּדֹו ַה ָּק ָטןָ ,מה ַא ָּתה ֶ
ַ
 "עֹור ַה ָּי ַד ִים ֶׁשּלִ י ִה ְת ַי ֵּבׁש ְולָ כֵ ן ֲאנִ י ָסְך אֹותֹו ִעם ֶׁש ֶמן".גּובה ָח ַפן ַה ַּס ָּבא ֶאת ּכַ ּפֹות ַהּיָ ַדיִ ם
 "ּגַ ם ָהעֹור ֶׁשּלִ י יָ ֵבׁש"ָ ,א ַמר ַה ָּק ָטןִּ .ב ְת ָאֹותן ַּב ֶּשׁ ֶמן ֶׁש ַעל ּכַ ּפֹות ָי ָדיו ַהּגְ דֹולֹות.
ַה ְּק ַטּנֹות ֶׁשל נֶ כְ ּדֹו ְו ִׁש ְפ ֵׁשף ָ

מי אני?
מצאו את הביטוי הבא המופיע בעלון:
אני מורכב משתי מילים עם אותן אותיות ,אבל ניקוד שונה.
אני נשמע כמו חבר טוב ,אבל בעצם אני רע.
כדאי לכם להיזהר ממני אם אתם לא רוצים להיעקץ או
להינשך.
מי אני?

יההָ ,א ַמר לֹוֲ :אנִ י
ּכַ ֲא ֶׁשר ָר ָאה ַה ַּס ָּבא ֶׁש ַהּנֶ כֶ ד ַהּגָ דֹול ִמ ְס ַּתּכֵ ל ָעלָ יו ִּב ְת ִמ ָ
חֹוׁשב  -אּולַ י ָאסּור לַ ֲעׂשֹות זֹאתּ ,כִ י ַא ֶּתם ֹלא ּכ ֲֹהנִ ים,
יֹוד ַע ָמה ַא ָּתה ֵ
ֵ
ּול ִי ְׂש ָר ֵאל ָאסּור
יכם ִי ְׂש ָר ֵאלְ ,
יּמא ֶׁש ָּל ֶכם ִהיא ַה ַּבת ֶׁש ִּלי ֲא ָבל ֲא ִב ֶ
ִא ָ
אֹומ ֶרת
חֹוׁשב ַעל ָּכְךֲ ,א ָבל ַה ְּג ָמ ָרא ֶ
ֵ
רּומהָ .י ֶפה ֶׁש ַא ָּתה
יהנֹות ִמ ְּת ָ
ֵל ָ
רּומה ַעל ּגּופֹוַ ,ה ֶּשׁ ֶמן יָ ָצא לְ חּוּלִ ין
ֶׁש ַא ֲח ֵרי ֶׁש ַהּכ ֵֹהן ָשׂם ֶאת ֶׁש ֶמן ַה ְּת ָ
וְ גַ ם יִ ְׂש ָר ֵאל יָ כֹול לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו.

קֹור ָּבן
ַּדף ח'ַ :הּגֵ ר וְ ַה ְ
ַּב ִּמ ְׁשנָ ה ַהּנִ ְל ֶמ ֶדת ְּב ַדף ֶזה ָּכתּוב ֶׁש ְּכ ֵח ֶלק ִמ ַּת ֲה ִליְך ַה ֵּגרּות ַעל ַה ֵּגר
ימים ַהּיֹום ַהּגֵ ִרים ֶאת ַּת ֲהלִ יְך ַהּגֵ רּות
קֹור ָּבןִ .אם ּכֵ ןֵ ,איְך ַמ ְׁשלִ ִ
לְ ָה ִביא ְ
קֹור ָּבן?
ּכְ ֶׁש ֵאין ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְו ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ָה ִביא ְ

(תשובה :ח ֵֹבר ָח ֶבר)

יּוח ֶדתֶׁ ,ש ְּמ ַק ְּבלִ ים ּגֵ ִרים
ַעל ּכָ ְך ֵמ ִׁשיב ַה ַּתלְ מּוד ֶׁש ֶּי ְׁשנָ ּה גְ ֵז ַרת ַהּכָ תּוב ְמ ֶ
קֹור ָּבן.
ּגַ ם ּכַ ֲא ֶׁשר ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְק ִריב ְ

! יש לי מושג | לדון לכף זכות
כאשר רואים אדם עושה מעשה שאפשר לפרש אותו
כמעשה רע או כמעשה טוב ,יש מצווה לדון אותו לכף זכות
ולחשוב שבוודאי כוונתו הייתה לטובה .מצווה זו נלמדת
מהפסוק "בצדק תשפוט עמיתך".

שאלות השבוע ???

ֵ .1איְך ָע ָׂשה מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֶאת ֶׁש ֶמן ַה ִּמ ְׁש ָחה?
ּתֹורה ֶׁשל "ֹלא יִ ָּמ ֵצא ְבָך...
עֹוב ִרים ַעל ָה ִאיּסּור ֵמ ַה ָ
ֵ .2איְך ְ
וְ ח ֵֹבר ָח ֶבר?"...
טּומ ָאה?
קֹור ַּבן ֶּפ ַסח ְּב ְ
ִ .3מי יָ כֹול לְ ַה ְק ִריב ְ
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

ַּדף ט'ְ :ט ִבילַ ת ּכֵ לִ ים
יש לִ ְטּבֹול ּכֵ לִ ים ֶׁשּנִ ְקנּו ִמּנֹוכְ ִרים.
ּכַ ֲא ֶׁשר נֹוכְ ִרי ִה ְתּגַ ֵּיר ַ -ה ִאם הּוא ָצ ִריְך לִ ְטּבֹול ֶאת ַהּכֵ לִ ים ֶׁשּלֹו?
אֹותםּ ,כִ י לִ ְפנֵ י כֵ ן ֵהם ָהיּו ּכֵ לִ ים ֶׁשל
ׁשּובה ִהיא ֶׁשהּוא ָצ ִריְך לִ ְטּבֹול ָ
ַה ְּת ָ
הּודי.
נֹוכְ ִרי ְו ַעכְ ָׁשיו ֵהם ּכֵ לִ ים ֶׁשל ְי ִ
דֹומה לְ ִמי ֶׁש ָּקנָ ה ּכְ לִ י ִמּנֹוכְ ִריּ ,כִ י ַּב ִּמ ְק ֶרה ַה ֶּזה ַהּכְ לִ י נִ ְׁש ַאר ֵא ֶצל
ֶזה ֹלא ֶ
אּולם ִמ ֵּכ ָיון ֶׁש ִה ְת ַּג ֵּיר ִה ְׁש ַּתּנָ ה ַמ ֲע ָמדֹו ְוהּוא ִי ְצ ָט ֵרְך
ַה ְּב ָע ִלים ֶׁשּלֹוָ ,
אֹותם.
לִ ְטּבֹול ֶאת ַהּכֵ לִ ים לַ ְמרֹות ֶׁשֹּלא ָקנָ ה ָ

טּומ ָאה?
קֹור ַּבן ֶּפ ַסח ְּב ְ
ַּדף י'ִ :מי יָ כֹול לְ ַה ְק ִריב ְ
קֹור ַּבן
יבים ֶאת ְ
טּומ ַאת ֵמתַ ,מ ְק ִר ִ
ֶי ְׁשנָ ּה ֲהלָ כָ ה ֶׁש ִאם רֹוב ַה ָּק ָהל ָט ֵמא ְּב ְ
טּומ ָאה.
ַה ֶּפ ַסח ְּב ְ
טּומ ָאהַ ,אְך
קֹור ַּבן ֶּפ ַסח ְּב ְ
הּוּתר לְ ַה ְק ִריב ְ
טּומ ַאת ֵמת ַ
ַרק לְ ִמי ֶׁש ָּט ֵמא ְּב ְ
קֹור ַּבן ַה ֶּפ ַסח.
טּומאֹות ֲא ֵחרֹות ָאסּור לְ ַה ְק ִריב ֶאת ְ
לְ ַב ֲעלֵ י ְ

מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן

בחסות חברת

Talmudisraeli@Medison.co.il

טל ;03-9250250 .פקס03-9265608 .

תלמוד ישראלי

