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סדר קדשים
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מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף ק"ז: "ְּגַמר ֲעבֹוָדה"

ַהּׁשֹוֵחט ָקְרָּבן ִמחּוץ ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ַהַּמֲעֶלה ָקְרָּבן ַעל ִמְזֵּבַח ִמחּוץ ְלֵבית 
ַהִּמְקָּדׁש ְוַהּזֹוֵרק ָּדם ַעל ִמְזֵּבַח ִמחּוץ ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש - ִאם ָעָׂשה ָּכְך ְּבֵמִזיד ַחָּיב 

ָּכֵרת, ְוִאם ָעָׂשה ָּכְך ְּבׁשֹוֵגג ַחָּיב ָקְרַּבן ַחָּטאת.

ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים ֶׁשֶּיְׁשָנן ְּפֻעּלֹות ֶׁשִּמי ֶׁשעֹוֶׂשה אֹוָתן ִמחּוץ ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֵאינֹו 
ַחָּיב, ְלָמָׁשל: ֹּכֵהן ֶׁשָּלַקח ִמְנָחה, ְוָיָצא ִאָּתּה ִמחּוץ ָלֲעָזָרה ְוָׁשם הּוא ָלַקח ִמֶּמָּנה 
קֶֹמץ. ִאם ָעָׂשה ָּכְך ְּבֵמִזיד ֵאינֹו ַחָּיב ָּכֵרת, מפני שַהֲעָלַאת ָקְרָּבן ַעל ַהִּמְזֵּבַח ִהיא 
"ְּגַמר ֲעבֹוָדה", ְּבָכְך ִמְסַּתֶּיֶמת ָהֲעבֹוָדה ַעל ַהָּקְרָּבן. ַרק ֲעבֹודֹות ָּכֵאֶּלה ֶׁשַּנֲעׂשּו 
ִמחּוץ ַלִּמְקָּדׁש ְמַחְּיבֹות ָּכֵרת. ָלֵכן, ִאם ֹּכֵהן ָּבַלל ִעָּסה ֶׁשל ִמְנָחה ִמחּוץ ְלֵבית 

ַהִּמְקָּדׁש, הּוא ֵאינֹו ַחָּיב ָּכֵרת, ִּכי ֲעַדִין ֹלא ִנְגְמָרה ְמֶלאֶכת ַהִּמְנָחה.
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ַּדף ק"ח: ִמחּוץ ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש

הּשֹׁוֵחט ָקְרָּבן ִמחּוץ ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַחָּיב ָּכֵרת, ְוֵכן ִמי ֶׁשַּמֲעֶלה ָקְרָּבן ַעל ַהִּמְזֵּבַח 
ִמחּוץ ַלִּמְקָּדׁש, ַחָּיב ָּכֵרת.

 ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים ֶׁשִאם ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ָׁשֲחטּו ַיַחד ָקְרָּבן ִמחּוץ ַלִּמְקָּדׁש - ְּפטּוִרים, 
ַאְך ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ֶׁשֶהֱעלּו ַיַחד ָקְרָּבן ְלַהְקָרָבה ַעל ַהִּמְזֵּבַח - ַחָּיִבים. 

ההסבר לכך הוא כי ַּבָּפסּוק ָהאֹוֵסר ִלְׁשֹחט ָקְרָּבן ִמחּוץ ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֶנֱאַמר 
)ויקרא, פרק י"ז(: "ָּדם ֵיָחֵׁשב ָלִאיׁש ַההּוא ָּדם ָׁשָפְך ְוִנְכַרת ָהִאיׁש ַההּוא ִמֶּקֶרב 
ַעּמֹו". ַהּתֹוָרה ַמְדִּגיָׁשה "ַההּוא" ִּבְלׁשֹון ָיִחיד, ְּכֵדי ְלַלֵּמד ֶׁשַרק ִאם ָיִחיד ָׁשַחט, הּוא 
ַחָּיב ָּכֵרת, ַאְך ִאם ְׁשַנִים ָׁשֲחטּו, ֵהם ְּפטּוִרים. ְלֻעַּמת זֹאת ַּבָּפסּוק ָהאֹוֵסר ְלַהֲעלֹות 
ָקְרָּבן ַעל ִמְזֵּבַח ִמחּוץ ַלִּמְקָּדׁש, ֶנֱאַמר )ויקרא, פרק י"ז( "ִאיׁש ִאיׁש… ֲאֶׁשר ַיֲעֶלה 
ֹעָלה אֹו ָזַבח" ִמחּוץ ַלִּמְקָּדׁש ַחָּיב ָּכֵרת. "ִאיׁש ִאיׁש" - ְׁשַנִים - ִהְדִּגיָׁשה ַהּתֹוָרה 
ְּכֵדי ְלַלֵּמד, ֶׁשַּגם ִאם ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ַיַחד ֶהֱעלּו ָקְרָּבן ִמחּוץ ַלִּמְקָּדׁש, ַחָּיִבים ָּכֵרת.

ַּדף ק"ט: ַרב ָּפָּפא

ְּבַמֶּסֶכת ֵערּוִבין ,דף ס"ה, ְמֻסָּפר ֶׁשַרב ָּפָּפא ֹלא ִהְתַּפֵּלל ְּבַבִית ֶׁשָהָיה בֹו ֵריַח ָחָזק 
ֶׁשל ַמֲאָכִלים, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָרָצה ְלִהְתַרֵּכז ַּבְּתִפָּלה, ְלַכֵּון ֵהיֵטב, ְוָהֵריַח ִהְפִריַע לֹו. 

ְּבַמֶּסֶכת ְּכֻתּבֹות ,דף צ"ז, ְמֻסָּפר ֶׁשַרב ָּפָּפא ָנַהג ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִּדין: ַמֲעֶׂשה 
ְּבַרב ָּפָּפא ֶׁשָּקָנה ַקְרַקע ֵמָאָדם ֶאָחד, ְוַאַחר ָּכְך הֹוִפיַע ַהּמֹוֵכר ּוִבֵּקׁש ְלַבֵּטל ֶאת 
ֶדה ָהִייִתי ָזקּוק ַלֶּכֶסף ִּבְדִחיפּות, ַאְך  ַהְּמִכיָרה, ְוהּוא ִהְסִּביר: 'ְּכֶׁשָּמַכְרִּתי ֶאת ַהּׂשָ
ַעְכָׁשיו ִהְתָּבֵרר ִלי ֶׁשֵּיׁש ִלי ֶּכֶסף ִמָּמקֹום ַאֵחר. לכן בבקשה ַּבֵּטל ֶאת ַהְּמִכיָרה'. 
ִמַּצד ַהִּדין ַרב ָּפָּפא ֵאינֹו ַחָּיב ְלַבֵּטל ֶאת ַהְּמִכיָרה, ֶׁשֲהֵרי הּוא ְּכָבר ָקָנה ֶאת 

ַהַּקְרַקע, ַאְך ַרב ָּפָּפא ָנַהג ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִּדין ְוִהְסִּכים ְלַבֵּטל ֶאת ַהְּמִכיָרה.

מן התלמוד
סדר קדשים

מסכת זבחים, דף ק"ח

הסבר: מי שמעלה קרבן מחוץ לבית המקדש, 
אינו מתחייב בעונש עד שיעלה אותו על ראש 
המזבח. ולדעת רבי שמעון גם אם לא העלה את 
הקרבן על מזבח, אלא על סלע או אבן – חייב.

עסקינן – עוסקים אנחנו
עיילינהו – הכניס אותם

"ואינו חייב עד שיעלה לראש המזבח, רבי 
שמעון אומר: אפילו העלה על הסלע או על 

האבן - חייב"

דף לימוד
לימות השבוע
ולשולחן שבת

בס"ד

אליהו סלע )נולד תרפ"ו- 1926(

היה לוחם בפלמ"ח וקצין המבצעים של 
חטיבת הראל במלחמת העצמאות. נולד 
בתל אביב, גדל ברעננה והצטרף להגנה. 
בשנת תש"ד )1944( עזב את הלימודים 
והצטרף לפלוגה ח' של הפלמ"ח בקיבוץ 
קריית ענבים, שם קיבל את הכינוי "רעננה". 
למפקד  התמנה   )1947( תש"ז  בשנת 
הפלוגה, אליה היתה שייכת גם מחלקת 
ההר ממנה יצאה שיירת  הל"ה. סלע פיקד 
על פלוגה ח'  בקרב הקסטל, והוביל את 
כיבוש הכפר והמוצב שעל ההר. בירושלים 
פיקד על קרב סן סימון ועל הכוח המסתער 
בכיבוש הר ציון ובפריצה לרובע היהודי. 

בהמשך התמנה לקצין 
המבצעים של חטיבת 
הראל, סייע בפריצת דרך 
בורמה ותכנן את מבצע 
דני, מבצע ההר ומבצע 
חורב. אחרי המלחמה 
פרש סלע מצה"ל ועבר 

להתגורר בקיבוץ כברי.



סעודת ערב שבת
3 דקות

4 דקות

7 דקות

מנה עיקריתמנת פתיחה

קינוח / מי אני?
מי 
אני

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2449 2448288329343340

מתן תורה -1311
יציאת 
מצרים

 דוד
המלך

 שלמה
המלך

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

-586
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

34083828 3728388039304260

חורבן
ביהמ“ק ה-2

רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

ו...מה 
דעתכם על 
ההתלבטות 

הזו?

בתכנים האלה.יתדרדר לצפייה קבועה הזה לא יימשך וישי לא ולטפל בעניין כדי שהדבר מזה, הם יוכלו להתערב משפחתו או מוריו ידעו לא צנועים. אולי אם בני  ישי גולש לאתרים מאד מצד אחד:

מצד שני:

ישי הוא חבר טוב של דביר, 

ויש ביניהם יחסי אמון 

גדולים ומלאים. אם יתברר 

לישי שדביר סיפר לאנשים 

אחרים מה הוא ראה 

בטלפון שלו- זה יהרוס 

את כל האמון וכל החברות 

ביניהם.

בצלאל

דבר תורה לשולחן השבת
בהגדה של פסח מובאת מחלוקת גדולה 
של חכמי המשנה)התנאים(- כמה מכות 
לקו המצרים בארץ מצרים ובים סוף. אחד 
אומר שלקו חמישים מכות, השני אומר 
מאתיים ויש מי שאומר שלקו מאתיים 

חמישים מכות.

מדוע כל כך חשוב מספר המכות שלקו 
המצרים עד שטרחו ונחלקו בכך החכמים, 

ואיך זה קשור לפרשת השבוע שלנו?

בפרשת עקב מבטיחה התורה- שאם ישראל 
ישמרו על מצוות התורה- ה' ישמור עליהם 
ויציל אותם מכל המכות והמחלות שהיו 
בארץ מצרים- "וכל מדוי מצרים הרעים לא 

ישימם בך, ונתנם בכל שנאיך".

מסביר הגאון מוילנא- חכמי המשנה ביקשו 
להגדיל ככל היותר את מספר המחלות 
הרעות שהיו במצרים- כדי שיגדל ככל היותר 
מספר המכות והיסורים שמבטיחה לנו 
התורה שלא יפגעו בנו, אם נשמע לדבר ה' 

ונשמור מצוותיו.  

פלפול משפחתי לשולחן שבת    

ישי בן ה-12 נתן לחברו הטוב דביר לשמור לו על הטלפון בזמן 
שהוא הלך לשחק כדורסל בחצר. בזמן שדביר שיחק, הציץ דביר 
בטלפון של ישי, ולתדהמתו גילה שדביר חברו נוהג לגלוש באתרים 
מאד לא צנועים. דביר מתלבט מאד מה עליו לעשות...האם עליו 
לספר למישהו..להוריו של ישי, או להוריו שלו, או לרב או למחנך 

כי זה מה שישי עושה?

נולדתי בליסבון שבפורטוגל. א. 

שימשתי שר אוצר 8 שנים בממלכות קסטיליה ואראגון. ב. 

כתבתי פירושים על התנ"ך. ג. 

גורשתי לנאפולי באיטליה, וגם שם הייתי שר אוצר. ד. 

רבי דון יצחק אברבנאל. חי 1437-1508

בס"ד



7 דקות סעודת שבת

 5708
ה'תש"ח

5727
ה'תשכ"ז

5778
ה'תשע"ח

 1948
 הקמת
המדינה

1967 
 מלחמת

ששת הימים

2017 
 70 שנה
למדינה

70

 5323
ה'רמ"ח

 5657
ה'תר"ך

 5699
ה'תרצ"ט

 5707
ה'תש"ז

5260

רבי יוסף 
קארו

1500
העת

החדשה

 1897
הרצל

1939
שואה

 1947
 מלחמת

העצמאות

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

סעודה שלישית
3 דקות

4 דקות

אנו שלוש הספינות איתן גילה  קולומבוס את אמריקה.

1  .

שני האירועים הם גירוש ספרד וגילוי  אמריקה. שניהם קרו בשנת 1492.
2  .

רבי יצחק אברבנאל שהיה שר האוצר של  מלכי ספרד עד הגירוש.
3  .

קולומבוס שגילה את אמריקה באותה שנה.  הוא אוחז בידו את 'ביצת קולומבוס'.
4  .

שחקן הכדורגל מסי, ופסל החרות המופיעים  בציור עוד לא היו בתקופה ההיא...
מן ההסטוריה | קרב הקסטל

מנה עיקרית

בס"ד

התבוננו היטב בציור- 2 אירועים 
חשובים שמופיעים בציור התרחשו 

באותה שנה.
מהם האירועים ובאיזו   
שנה התרחשו? סמנו 
בבקשה בסרגל הזמן 

בתחתית העמוד את תאריך 
האירועים.

מי האיש עם הזקן בצד ימין   
ואיך הוא קשור לציור?

מי האיש עם הכובע בצד   
שמאל? מה הוא מחזיק 

ביד? ואיך הוא קשור 
לתאריך הזה?

יש שני דברים לא הגיוניים   
בתמונה – מהם?

הקסטל היא גבעה בקצה הר מעוז, 
שהיוותה נקודה אסטרטגית במהלך 
מיקומה  בשל  העצמאות  מלחמת 
השולט על הכביש המוביל מהשפלה 
לירושלים. עד לשנת תש"ח )1948( היה 
במקום כפר ערבי ממנו צלפו הערבים 
על הדרך לירושלים ואיימו לנתק את 

העיר משאר היישוב בארץ. בחודש מרץ התקבלה החלטה לכבוש את 
הקסטל בכל מחיר. כוחות ישראלים בפיקודו של מרדכי גזית תקפו 
את הקסטל, ובמקום התנהלה סדרת קרבות קשים בהם ספגו ההגנה 
והפלמ"ח אבידות רבות. באחד הקרבות נהרג מפקד מחוז ירושלים 
של הכוחות הערביים, עבד אל-קאדר אל-חוסייני. הכוחות הישראלים 
נאלצו לסגת, ומאוחר יותר יצאה פלוגת פלמ"ח בניסיון נוסף לכבוש 
את המקום, אך להפתעתה מצאה אותו ריק , משום שהערבים עזבו 
אותו כדי להשתתף בהלוויית מפקדם. כך נפלה הקסטל בידי הפלמ"ח.

קראו לנו סנטה  א. 
מריה, פינטה וניניה? 

היו עלינו 90 אנשים. ב. 

יצאנו לדרך בשלישי לאוגוסט  ג. 
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קינוח / מי אנחנו?

אתר הנצחה לנופלים בקסטל וסביבתו 
)דצמבר 1947 - אפריל 1948(

)Wikipedia ,ד״ר אבישי טייכר(



יש לי מושג | דין רודף !
כאשר אדם רודף אחר אדם אחר כדי להורגו, מותר 
ומצווה על  הנרדף ועל אנשים אחרים לעצור את 
הרודף. אם הדבר אפשרי, יש לעצור אותו באמצעות 
פגיעה באחד מאבריו בלי להרוג אותו. אולם אם אין 
דרך אחרת לעצור את הרודף, יש להורגו כדי להציל 

את הנרדף.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלת השבוע
מה פירוש הביטוי   א. 

"ִמין ְּבִמינֹו - ֵאינֹו חֹוֵצץ"?

ַּבֶּמה ִנְתַיֲחָדה ְירּוָׁשַלִים ֶׁשֶאְפָׁשר  ב. 
ֶלֱאֹכל ְּבָכל ִׁשְטָחּה ֳקָדִׁשים ַקִּלים?

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 
 .talmudisraeli@medison.co.il :בשעות הצהרים

הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק 
של התלמוד הישראלי.

*בפיקוח רואה חשבון

סדר קודשים, ַמֶּסֶכת ְזָבִחים, דפים ק"י- קי"ג

ַּדף קי"א: ַהַּיִין מעבר לשולי הכוס

אדם אחד ָקָנה ַיִין ָׁשמּור ִמָּכל ֻטְמָאה ְוֵהִביא אֹותֹו ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש. 
ַהֹּכֵהן ָׁשַפְך ֶאת ַהַּיִין ִלְכִלי ָׁשֵרת, ְוַהַּיִין ָעַבר ְקָצת ֶאת ׁשּוֵלי ַהְּכִלי 
ֵרת ִהְתַקֵּדׁש, ֶׁשָּכְך ַהִּדין  ַאְך ֹלא ִנְׁשַּפְך. ַהַּיִין ֶׁשִּנְכַנס ִלְכִלי ַהּׁשָ
ֶׁשָּכל ָּדָבר ֶׁשִּנְכַנס ִלְכִלי ָׁשֵרת ִנְהָיה ָקדֹוׁש. ַמה ִּדין ַהַּיִין ֶׁשִּנְמָצא 

ְלַמְעָלה, מעבר לשוליים ?

 ַיִין ֶזה ְמֻכֶּנה "ֵּברּוֵצי ִמּדֹות", ּוְבִדינֹו ַקֶּיֶמת ַמֲחֹלֶקת. ַרָּבָנן סֹוְבִרים 
ֶׁשַּגם הּוא ָקדֹוׁש, ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר חֹוֵלק ְוסֹוֵבר ֶׁשהּוא ֵאינֹו ָקדֹוׁש.

ַּדף קי"ב: "ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל"

ָקְרְּבנֹות ָקְדֵׁשי ֳקָדִׁשים ֻמָּתר ֶלֱאכֹל ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְלַבד, ַאְך 
ָקְרְּבנֹות ֳקָדִׁשים ַקִּלים ֶאְפָׁשר ֶלֱאֹכל ְּבָכל ֶחְלֵקי ְירּוָׁשַלִים.

ַּבֶּמה ִנְתַיֲחָדה ְירּוָׁשַלִים ֶׁשֶאְפָׁשר ֶלֱאכֹל ְּבָכל ִׁשְטָחּה ֳקָדִׁשים ַקִּלים?

ְלַדַעת ַּבַעל "ּתֹוְספֹות יֹום טֹוב"  ַהִּסָּבה ְלָכְך ִהיא, ֶׁשֳּקָדִׁשים 
ַקִּלים ֶאְפָׁשר ֶלֱאֹכל ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֻּמְגָּדר "ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל", ּוֵמַאַחר 
ֶׁשָהִעיר ְירּוָׁשַלִים ֻמֶּקֶפת ְּבחֹוָמה ִהיא ֻמְגֶּדֶרת "ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל", 
ִּכי ָּכל ִעיר ֶׁשֻּמֶּקֶפת חֹוָמה ִמימֹות ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון, ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון 

ת "ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל". ִקֵּדׁש אֹוָתּה ִּבְקֻדּׁשַ

ַּדף קי"ג: ֲחֵצרֹות ְּבנּויֹות ַעל ָחָלל

ִּבְתקּוַפת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְּכֶׁשָהיּו ְמַטֲהִרים ֶאת ְטֵמֵאי ַהֵּמת ַעל ְיֵדי 
ַהָּזַאת ֵמי ַחָּטאת, ָרצּו ִלְׁשמֹר ֶאת ֵמי ַהַחָּטאת ִמָּכל ֶאְפָׁשרּות ֶׁשל 
ֻטְמָאה. ָלֵכן ָהיּו ֲחֵצרֹות ֶׁשָהיּו ְּבנּויֹות ַעל ָחָלל, ּוְלָׁשם ִהִּגיעּו ִאָּמהֹות 

ְוָיְלדּו ִּתינֹוקֹות. 

ַמּדּוַע ַּדְוָקא ַעל ָחֵצר ֲחלּוָלה? ִּכי ְּבָמקֹום ֶׁשֵאינֹו ָחלּול ִאי ֶאְפָׁשר 
ָלַדַעת, אּוַלי ֵיׁש ֶקֶבר ִמַּתְחָּתיו. ֲאָבל ִאם ַהָּמקֹום ֶׁשִּמַּתְחָּתיו ָחלּול, 

ַהֻּטְמָאה ְּכָבר ֵאיָנּה עֹוֶבֶרת ְלַמְעָלה.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן

ַּדף ק"י: ִמין ְּבִמינֹו - ֵאינֹו חֹוֵצץ

ישנו ְּכָלל ְמֻפְרָסם ַּבַּתְלמּוד: "ִמין 
ְּבִמינֹו - ֵאינֹו חֹוֵצץ".

אם אדם אחז בחג הסוכות את 
ארבעת המינים, אך הוא עטף 
אותם בנייר כסף למשל, עליו 
לפני  הכסף  נייר  את  להסיר 
נטילת ארבעת המינים והברכות 
עליהם, זאת מפני שַהִּמְצָוה ִהיא 
ֶלֱאֹחז אֹוָתם ַּבָּיַדִים, ּוְנַיר ַהֶּכֶסף 
חֹוֵצץ ֵּבין ַהָּיַדִים  ְלֵבין ַאְרַּבַעת 

ַהִּמיִנים.

אולם אם האדם עטף את ארבעת 
המינים בחומר שעשוי מאותו הסוג של ארבעת המינים, אין 

כאן ֲחִציָצה, ֶׁשָּכְך קֹוַבַעת ַהֲהָלָכה: ִמין ְּבִמינֹו - ֵאינֹו חֹוֵצץ".

סמנו ליד כל אחד מהמשפטים הבאים נכון או לא נכון:

כהן שלקח קומץ מהמנחה מחוץ לעזרה חייב כרת.. 1

מותר ליטול את ארבעת המינים כשהם עטופים . 2
בנייר כסף.

את הילדים שמילאו מים עבור מי חטאת היו . 3
מגדלים בחצרות מיוחדות.

הקסטל נכבשה בקלות כי כל הערבים שהיו בה . 4
עזבו את המקום. 

המילה אמריקה לקוחה משמו של אמריגו וספוצ'י, . 5
שהיה מגלה ארצות וסוחר איטלקי  )1454-1512( 

נכון/לא נכון

לא נכוןנכון

לא נכוןנכון

לא נכוןנכון

לא נכוןנכון

לא נכוןנכון


