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óã  / ÷øôîäëìä ãò 

·    ‡ ˜¯Ù‡"‰  ‡.  Ô‰Î ÔÈ· ‰Ó  
‚    ·.  ÔÂÚÓ˘ È·¯ ‡‰  
„   :·  ‰�È�Á ¯· ÈÒÂÈ È·¯  
‰   :·  ¯ÊÚÏ '¯ 'Ó‡  
Â   .‚  ÌÈ‡ÂÏÈÓ  
Ê   :‚  È�˙  
Á   .„  ÔÂÚÓ˘ '¯  
Ë   .„  ˘¯ÈÙ  
È   :„  ˙ÂÎ˘Ï‰ ÏÎ È�˙  

‡È   :Ê  ÔÈ�È˜˙Ó  
·È         .‰ÏÂÎÈ  
‚È         :‰·  ‰ÎÏ‰  
„È ·   ‰ÎÏ‰         .ÂÏÂ„‚ Ô‰Î˘  
ÂË   --    
ÊË   --    
ÊÈ           :Â‚  ‰ÎÏ‰  
ÁÈ „  ‚   ‰ÎÏ‰          .Ê‰  ‰ÎÏ‰    
ËÈ   ‰   ‰ÎÏ‰-  Ê          :ÊÁ  ‰ÎÏ‰  
Î Á   ‰ÎÏ‰         .Á                Ô�ÁÂÈ ¯"‡

‡Î          .Á.˜¯Ù‰ ÛÂÒ  
·Î     · ˜¯Ù‡"‰         :ÁÂ˙ÁÈ¯Ù‰Â Ì¯˙  
‚Î         :ËÔ�ÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡  
„Î          :È·  ‰ÎÏ‰  
‰Î ·   ‰ÎÏ‰       .·ÈÂÚ·˜ ‡Ï Ô�ÁÂÈ '¯ 'Ó‡  
ÂÎ  ·   ‰ÎÏ‰- ‚       :·È„  ‰ÎÏ‰  
ÊÎ „   ‰ÎÏ‰       :‚È.˜¯Ù‰ ÛÂÒ  

ÁÎ     ‚ ˜¯Ù‡"‰       .„È·  ‰ÎÏ‰  
ËÎ ·   ‰ÎÏ‰       :„È‚  ‰ÎÏ‰  
Ï ‚   ‰ÎÏ‰       .ÂËÔ�È�˙ ÔÓ˙  

‡Ï        .ÂË„  ‰ÎÏ‰  
·Ï „   ‰ÎÏ‰      :ÂË‰  ‰ÎÏ‰  
‚Ï  ‰   ‰ÎÏ‰        .ÊËÈ�˙  
„Ï  ‰   ‰ÎÏ‰- Â        :ÊËÏ‡ÂÓ˘ '¯  
‰Ï         .ÁÈÊ  ‰ÎÏ‰  
ÂÏ Ê   ‰ÎÏ‰        :ÁÈÁ  ‰ÎÏ‰  
ÊÏ Á   ‰ÎÏ‰        :ËÈ‰ÎÏ‰  Ë  
ÁÏ Ë   ‰ÎÏ‰          .Î.˜¯Ù‰ ÛÂÒ  
ËÏ     „ ˜¯Ù‡"‰         :Î‰¯Â˙‰ ‰¯Ó‡  
Ó         .‡ÎÈ¯ÈÚ˘ È�˘  

‡Ó         .·Î·  ‰ÎÏ‰  
·Ó ·   ‰ÎÏ‰        .·Î‚  ‰ÎÏ‰  
‚Ó ‚   ‰ÎÏ‰        :·Î˙ÓÂ ËÁ˘  
„Ó  ‚   ‰ÎÏ‰- „         .‚Î‰  ‰ÎÏ‰  
‰Ó  ‰   ‰ÎÏ‰- Â       :‚Î¯ÊÚÏ‡ ¯"‡  
ÂÓ        .„Î.˜¯Ù‰ ÛÂÒ  

  

 
  

óã  
 

  

 / ÷øôîäëìä  
 

  

ãò  
 

ÊÓ      ‰ ˜¯Ù‡"‰       .‰ÎÂˆÓÂ˜ ‡ÏÓ  
ÁÓ        :‰ÎÂ‰Ó ÌÈ�ÙÁ  
ËÓ        :‰Î¯Ê· ÍÂÏÈ‰  
�         .ÂÎ‰Ó‡ Ô‰È�È·Â  

‡�         :ÂÎ·  ‰ÎÏ‰  
·� ·   ‰ÎÏ‰         .ÊÎÂÏ ‡·Â ‡ˆÈ  
‚�          .ÊÎ‚  ‰ÎÏ‰  
„� ‚   ‰ÎÏ‰         :ÊÎ„  ‰ÎÏ‰  
‰� „   ‰ÎÏ‰        .ÁÎÍÈ¯ˆ ˘„˜‰  
Â�   :ÁÎ     ˜Â˜Ê ‡Â‰˘ ÔÈ�Ó  
Ê�        .ËÎ‰  ‰ÎÏ‰  
Á� ‰   ‰ÎÏ‰       :ËÎÂ  ‰ÎÏ‰  
Ë� Â   ‰ÎÏ‰          .Ï¯ÙÎÓ ‰ÏÎÂ  
Ò         .‡ÏÊ  ‰ÎÏ‰  

‡Ò Ê   ‰ÎÏ‰        .·Ï.˜¯Ù‰ ÛÂÒ  
·Ò     Â ˜¯Ù‡"‰  :·Ï  ÌÈÓ„· ÔÈÂ˘ÔÈ‡Â  
‚Ò   :·Ï ‡˙È�˙Ó È�ÈÎ  
„Ò   :·Ï ˙‡ËÁ ÔÈ‡˘  
‰Ò   :·Ï ·  ‰ÎÏ‰  
ÂÒ ‚  ·   ‰ÎÏ‰        .„Ï„  ‰ÎÏ‰  
ÊÒ  „   ‰ÎÏ‰- Â       :„ÏÔ˜È¯Ê È·¯  
ÁÒ  Â   ‰ÎÏ‰- Ê        :ÂÏ.˜¯Ù‰ ÛÂÒ  
ËÒ     Ê ˜¯Ù‡"‰  .ÊÏ      ‰ÈÏÚ Í¯·ÓÂ  
Ú  ‡   ‰ÎÏ‰- ·        :ÊÏ‚  ‰ÎÏ‰  

‡Ú ‚   ‰ÎÏ‰      .ÁÏÌ˘Î ÔÂÓÈÒ È·¯ ¯Ó‡  
·Ú        :ÁÏÌÓ˘ ‡¯˜� ‰ÓÏÂ  
‚Ú       :ËÏ.˜¯Ù‰ ÛÂÒ  
„Ú     Á ˜¯Ù‡"‰        .ËÏ‰ˆÈÁ¯·  
‰Ú         .ËÏ‰ÎÈÒ·Â  
ÂÚ         .ËÏÏ„�Ò‰ ˙ÏÈÚ�·Â  
ÊÚ         :ËÏ‰ËÓ‰ ˘ÈÓ˘˙·Â  
ÁÚ         :ËÏ·  ‰ÎÏ‰  
ËÚ ·   ‰ÎÏ‰        :ËÏ‡ÏÓ È�˙  
Ù         :ËÏ‚  ‰ÎÏ‰  

‡Ù ‚   ‰ÎÏ‰          :ÓÔÈ‡ ˙Â˜Â�È˙  
·Ù  ‚   ‰ÎÏ‰- „        .‡Ó¯ÓÂ‡ ‰ÏÂÁ  
‚Ù  „   ‰ÎÏ‰- ‰        :‡Ó·ÏÎ È�ÓÈÒ  
„Ù         :‡ÓÂ ‰ÎÏ‰  
‰Ù Â   ‰ÎÏ‰        .·ÓÊ  ‰ÎÏ‰  
ÂÙ Ê   ‰ÎÏ‰       :·ÓÔ‰‰ ¯Ó‡ Ï‡ÂÓ˘  
ÊÙ         :·ÓÈÂ„ÈÂ‰ ˙ÂˆÓ  
ÁÙ   ÛÂÒ  .˙ÎÒÓ‰  

  
ÍÏÚ Ô¯„‰  ‡ÓÂÈ ˙ÎÒÓ  

ÈÏ·· „ÂÓÏ˙Ó !   ÈÓÏ˘Â¯È „ÂÓÏ˙ÓÂ !  
  

  

 
                   

 

 רעיון ה"שילוב" 

 !!! מיועד לכל אחד 

כל לומד בקצב שלו ובמס' 
שלומד, יכול לשלב את לימוד 

 הירושלמי במקביל לבבלי.
 

גדולי הראשונים והאחרונים הדגישו 
תמיד את נחיצות הלימוד של שני 

להשלמת ההבנה התלמודים יחד.  
 בסוגיות הבבלי.

 

אוצרות שלא יסולאו בפז, ערוכים בין 
דפי הירושלמי, ושילוב הלימוד בהם 
במקביל לסוגיות הבבלי העוסקים 
באותם עניינים, יפתח בפניכם 
אופקים חדשים ויסודיים בעניינים 

 בהם אתם עוסקים.

 

לוחות השילוב בנויים ע"פ הקבלת סוגיות 
והירושלמי, בין משנה למשנה הבבלי 

בבבלי ובין משנה למשנה בירושלמי.    
 ייתכן עקב כך פער בכמות הלימוד היומי.

 

באם רצונך בכמות אחידה, יש לחלק את 
מס' דפי המס' בבבלי למול הירושלמי. 

 ולקבוע לפ"ז את הכמות.

 

 

זכה לומדים נוספים ג"כ, הראה להם 
את הלוח ובדוק אם מעוניינים לשלב 

 את לימוד הירושלמי. 
 

ניתן להעביר את הפרטים למס' 
 דלהלן.

 

 
    /לעדכון 

 / לקבלת לוחות נוספים

    /לפתיחת שיעורים משולבים

 - על רעיון השילובלקבלת חומר 
 

    חייג:

 
 

 : לברכתבקרוב בימינו ויה"ר שנזכה 
 

  ..."ירושלים הבנויה 
 שחוברה לה יחדיו"

 

ø"ò 


