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  "שילוב"רעיון ה 
   ! מיועד לכל אחד

' מד בקצב שלו ובמסכל לו
יכול לשלב את לימוד , שלומד

  .הירושלמי במקביל לבבלי
  

גדולי הראשונים והאחרונים 
הדגישו תמיד את נחיצות 

.  הלימוד של שני התלמודים יחד
להשלמת ההבנה בסוגיות 

  .הבבלי
  

ערוכים בין , אוצרות שלא יסולאו בפז
ושילוב הלימוד בהם , דפי הירושלמי

בלי העוסקים במקביל לסוגיות הב
יפתח בפניכם , ניםייבאותם ענ

 םבענייניאופקים חדשים ויסודיים 
  .בהם אתם עוסקים

  

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

למשנה בבבלי ובין משנה למשנה 
ייתכן עקב כך פער .    בירושלמי

  .בכמות הלימוד היומי
  

יש לחלק , חידהבאם רצונך בכמות א
בבבלי למול ' דפי המס' את מס

  .ז את הכמות"ולקבוע לפ. הירושלמי
  

*   *   *  
הראה להם , כ"זכה לומדים נוספים ג

נים לשלב יאת הלוח ובדוק אם מעוני
  . את לימוד הירושלמי

  

  .דלהלן 'ניתן להעביר את הפרטים למס

  

*   *   *  
     /לעדכון 

     / לקבלת לוחות נוספים

     /לפתיחת שיעורים משולבים
  – על רעיון השילוב לקבלת חומר

  

  052-76-88-939:  חייג
 

  
  :לברכתבקרוב בימינו ר שנזכה "יהו

   ...הבנויה ירושלים "
  "שחוברה לה יחדיו

 


