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מן התלמוד
סדר טהרות,
מסכת נידה ,דף נ'

חוגגים את סיום הש"ס

חידון העולמי הראשון של התלמוד
ה
י
ש
ר
א
ה
לי
לפניכם שאלות הלקוחות משלב
החידון המחוזי .אתם מוזמנים
לפתור את החידות ולהיות חלק מהחידון
 .1מי מברך 'ברוך אתה ה'...שכוחו וגבורתו מלא עולם'?
א .מי שנקלע לסופת ברד .ב .מי שנסחף בשלג.
ג .מי ששמע רעם .ד .מי ששמע אזעקה.
 .2על אלו עבירות נאמר "יהרג ואל יעבור"?
א .עבודה זרה ,חילול שבת ,שפיכות דמים.
ב .עבודה זרה ,גילוי עריות ,חילול השם.
ג .שפיכות דמים ,גזל ,קללת השם.
ד .עבודה זרה ,גילוי עריות ,שפיכות דמים.
 .3ממי לומדים שצריך להתפלל בלחש?
א .יצחק אבינו .ב .רחל אמנו .ג .משה רבנו .ד .חנה.
 .4איזו מהמצוות הבאות אינה אחת משבע מצוות בני נח?
א .איסור אבר מן החי .ב .איסור לקלל את ה'.
ג .איסור לחלל שבת .ד .איסור לעבוד אלילים.
 .5מי היה ראש הסנהדרין בזמנו של דוד המלך?
א .יואב בן צרויה .ב .בניהו בן יהוידע .ג .שמעי בן גרא .ד .אחיתופל הגילוני.
 .6כמה יישובים הוקמו בשיטת 'חומה ומגדל' ?
א 33 .ב 52 .ג 65 .ד24 .

הצלחתם?!

גם אתם מוזמנים להיות חלק מלומדי התלמוד הישראלי
ולהשתתף בפעילויות הבאות
 .1ג .2

ד  .3ד  .4ג  .5ב  .6ב

ציטוטי המשפחות אשר ניגשו לחידון המחוזי
"אני אימא של שילת מגבעת אבני ,לא גדלתי במסגרת
לימוד דתית ולא הכרתי את חומרי הלימוד של התלמוד.
חלק גדול מהנושאים בחוברת ובעלונים הם חדשים עבורי,
והם מוסיפים לי עננין רב ,ידע ,ויוצרים עבורנו חווית
לימוד וחוויה משפחתית .תודה ויישר כוח".
ממתמודדי החידון המחוזי בדרום
חלק

שרה ליפ ,אימא של שילת ,גבעת אבני

"לחידון הראשון דוד למד עם חבר ולבד בליל
שבועות האחרון 4 .וחצי שעות למד את כל החוברת.
כל זאת מרצונו החופשי ובהתלהבות שאני יכול רק
לקנא בה והוא רק בן  8וחצי ...כל הכבוד לכם!"
אבא רמי מספר על בנו דוד בן יאיר ,נטע
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חלק
ממתמודדי החי
דון המחוזי בצפון

"אמר רבי זעירא בר חנינא :לעולם בכרך,
וגתו מאסתו ועשאתו ככפר"
אגמא – אגם
אחיכו – צחקו
הסבר :התלמוד עוסק בנבלת עוף טהור שדינה
משתנה לפי מקומה בכרך או בכפר ,ולפי יחסם
של אנשי המקום כלפיה.
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ּומ ַע ְׂשרֹות ַּבּזְ ַמן ַהּזֶ ה
ַּדף מ"וִ :חּיּוב ְּתרּומֹות ַ
בּואה;
ּומ ַע ְׂשרֹות ִמ ָּדגָ ן ִּתירֹוׁש ְו ִי ְצ ָהר; ָּדגָ ן = ְּת ָ
אֹותנּו לְ ַה ְפ ִריׁש ְּתרּומֹות ַ
ּתֹורה ְמ ַצּוָה ָ
ַה ָ
ִּתירֹוׁש = יַ יִ ן; יִ ְצ ָהר = ֶׁש ֶמןַ .ה ְּתרּומֹות ְו ַה ַּמ ַע ְׂשרֹות ְּב ֶי ֶתר ּגִ יּדּולֵ י ַה ַּק ְר ַקע נִ ְת ְקנּו ַעל
ְי ֵדי ֲח ַז"לְּ .ב ַדף ֶזה ָּדן ַה ַּתלְ מּוד ַּב ְׁשּ ֵאלָ ה ִאם ְּב ָי ֵמינּו ּכָ ל ַה ְּתרּומֹות ְו ַה ַּמ ַע ְׂשרֹות ֵהם
ּתֹורה,
ּומ ַע ְׂשרֹות ִמן ַה ָ
ִמ ַּת ָּקנַ ת ֲח ַז"לְ ,ו ֵאינֶ ּנּו זֹוכִ ים לְ ַק ֵּים ִמ ְצ ַות ַה ְפ ָר ַׁשת ְּתרּומֹות ַ
ּומ ַע ְׂשרֹות
"ּב ְּז ַמן ַה ֶּזהֵ ...אין ִחּיּוב ְּתרּומֹות ַ
ְו ָאכֵ ן ּכָ ְך נִ ְפ ַסק לַ ֲהלָ כָ ה ְּבׁשּולְ ָחן ָערּוְךַ ,
(מ ִּד ְב ֵרי ֲח ַז"ל)".
יהם" ִ
ּתֹורהֶ ,אּלָ א ִמ ִּד ְב ֵר ֶ
ִמן ַה ָ

דבר תורה
באמצע צעידתו של יעקב ,אחרי שניצל
מלבן הרשע ומעשיו אחיו ,נפטרת רחל
אשתו האהובה ונקברת בדרך אפרתה.

ּתֹורה ִמ ְצ ַות ַה ְפ ָר ַׁשת
ּתֹורה ָאנּו ְל ֵמ ִדים ֶׁש ִּמ ִּדין ָ
סּוקי ַה ָ
יּבה? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִּמ ְּפ ֵ
ּומה ַה ִּס ָ
ָ
ּומ ָאז
נֹוהגֶ ת ַרק ִּב ְז ַמן ֶׁשּכָ ל ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל נִ ְמ ָצ ִאים ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאלֵ ,
ּומ ַע ְׂשרֹות ֶ
ְּתרּומֹות ַ
זּורים ְּבכָ ל ָהעֹולָ ם.
הּודים ְּפ ִ
חּור ָּבן ְו ַהּגָ לּותְ ,י ִ
ַה ְ

חז"ל לימדונו שרחל נקברה בדרך ,כאות
על כך שהיא לעולם תבכה ותתפלל עבור
בניה כשילכו גם הם מדרך לדרך בגלויות
השונות ועד שישובו לארץ ישראל.

ּצֹורית
ַּדף מ"זָ :ח ֵצר ַה ִ
ּתֹורה ֵאין ַה ֵּפרֹות ִמ ְת ַח ְּי ִבים
יה? ִמן ַה ָ
ּדּוע ָצ ִריְך לִ לְ מֹוד ָעלֶ ָ
ּומ ַ
ּצֹורית ַ
ַמ ִהי ָח ֵצר ַה ִ
ּומ ַע ְׂשרֹות ַעד ֶׁש ִּי ְת ַק ְּימּו ָּב ֶהם ְׁשנֵ י ַה ְּתנָ ִאים ַהּלָ לּו :אָּ .ג ְמרּו
ְּב ַה ְפ ָר ַׁשת ְּתרּומֹות ַ
ילה .בִ .ה ְכנִ יסּו
מּוכנִ ים ַל ֲא ִכ ָ
ַל ֲעׂשֹות ָּב ֶהם ֶאת ַה ְּמ ָלאכֹות ַהּנִ ְד ָרׁשֹות ְּכ ֵדי ֶׁש ִּי ְהיּו ָ
אֹותם לְ תֹוְך ַה ַּב ִית.
ָ

נשאלת השאלה :מדוע דווקא מקום
קבורה זה הוא שגורם לרחל להיות מבכה
על בניה? וכי תפילותיה לא היו נשמעות
אם הייתה נקברת במערת המכפלה?

יּוח ִדים
ׁשֹומ ִרים ְמ ָ
ּומה ַה ִּדין ִאם ִהכְ נִ יסּו ֶאת ַה ֵּפרֹות לֶ ָח ֵצר ,וְ ֹלא לַ ַּביִ ת? ָּב ִעיר צֹור ָהיּו ְ
ָ
הֹוציא ּכֵ לִ ים ֵמ ֶה ָח ֵצר ְּבלִ י לְ ַק ֵּבל ְרׁשּותַ .ר ִּבי ִׁש ְמעֹון ָא ַמר:
ַעל ַה ֲח ֵצרֹותְ ,ו ִאיׁש ֹלא יָ כֹול לְ ִ
מּורה ּכְ מֹו ָּב ִעיר צֹורֲ ,ה ֵרי ֶזה נֶ ְח ָׁשב ּכְ ִמי ֶׁש ִהכְ נִ יס ֶאת
ַרק ִמי ֶׁש ִהכְ נִ יס ֵּפרֹות לְ ָח ֵצר ְׁש ָ
ַה ֵּפרֹות לְ תֹוְך ַה ַּב ִית ְו ֵהם ִמ ְת ַח ְּי ִבים ְּב ַמ ַע ְׂשרֹותֲ ,א ָבל ַה ַּמכְ נִ יס ֵּפרֹות לַ ֲח ֵצרֹות ְרגִ ילֹות
ֶׁש ֵאינָ ן ְׁשמּורֹות ֵ -אינֹו נֶ ְח ָׁשב ּכְ ִמי ֶׁש ִהכְ נִ יס ֶאת ַה ֵּפרֹות לְ תֹוְך ַה ַּב ִית.

על כך יש להשיב כי סיבת הגלות הייתה
שנאת החינם ,והיציאה מהגלות תגיע
ע"י אהבת חינם.
רחל ויתרה ללאה אחותה אפילו על
מקום קבורתה במערת המכפלה ,ובכך
הנציחה את מפעל אהבת החינם לו
הייתה שייכת כל חייה .לכן דווקא מקום
קבורה זה ,שהוא אות וסמל לאהבת
חינם ,ממנו תפרוץ התפילה לתיקון
שנאת החינם ולגאולתם של ישראל.

ַּדף מ"חַ :ר ִּבי זֵ ָירא ַור ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶּבן ְּפ ָדת

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

ּתֹוקק ְמאֹוד לִ ְפּגֹוׁש ֶאת ַר ִּבי ֶאלְ ָע ָזר
מֹור ֵאי ָּב ֶבלּ ,ולְ ִפיכָ ְך הּוא ִה ְׁש ֵ
ַר ִּבי ֵז ָירא ָה ָיה ֵמ ָא ָ
ֶּבן ְּפ ָדת ָּפנִ ים ֶאל ָּפנִ ים ּכְ ֵדי לְ ַה ִּציג ְּב ָפנָ יו ֶאת ַה ְּשׁ ֵאלָ ה ַעל ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ָא ַמר ְולִ ְזּכֹות
ּגֹורר
"הלְ ַואי ֶׁש ֶא ְזּכֶ ה לַ ֲעלֹות לְ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאלָּ ,בּה ִמ ְת ֵ
ׁשּובהָ .א ַמר ַר ִּבי ֵז ָיראַ :
לְ ַק ֵּבל ְּת ָ
יע לְ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ,הּוא ָזכָ ה לְ ִקּיּום ִמ ְׁש ַאלְ ּתֹו,
ַר ִּבי ֶאלְ ָע ָזר ֶּבן ְּפ ָדת"ּ .כַ ֲא ֶׁשר הּוא ִהּגִ ַ
ָּפגַ ׁש ֶאת ַר ִּבי ֶאלְ ָע ָזר ֶּבן ְּפ ָדת ְו ָדן ִעּמֹו ִּב ְׁש ֵאלָ תֹו.
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

סדר טהרות | ַמ ֶּסכֶ ת נִ ָיּדהַּ ,ד ִּפים מ"ט -נ"ב

ַּדף מ"טּ :כְ לִ י ֶח ֶרס
מֹור ִאים ְּד ָרכִ ים ׁשֹונֹות ּכְ ֵדי לִ ְבּדֹוק ֶאת
יעים ָה ָא ָ
ְּב ַדף ֶזה ַמ ִּצ ִ
ּדּוע ֶזה ְמ ַׁשּנֶ ה?
יּקב ִּבכְ לִ י ֶח ֶרסַ .מ ַ
ּגֹודל ַהחֹור ֶׁשּנִ ַ
ֶ

| על המפה
קיבוץ מעוז חיים בעמק בית שאן

דּוּמה ָהיּו ְמ ַק ְּד ִׁשים
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֶאת ֵמי ַה ַח ָּטאת ֶׁשל ָּפ ָרה ֲא ָ
קֹוב ַעת ּכִ י
ְּב ַהכְ נָ ָס ָתם לְ תֹוְך ּכְ לִ י ֶח ֶרסֲ .הלָ כָ ה לְ מ ֶֹׁשה ִמ ִּסינַ י ַ
ִאם נִ ְה ָיה ִּבכְ לִ י ַה ֶח ֶרס נֶ ֶקב ֶׁש ַּד ְרּכֹו ָיכֹול לְ ִהיּכָ נֵ ס ַמ ְׁש ֶקה לְ תֹוְך
דּוּמה.
ַהּכְ לִ י ַ -הּכְ לִ י ּכְ ָבר ָּפסּול ִמּלְ ַק ֵּדׁש ֵמי ַח ָּטאת ֶׁשל ָּפ ָרה ֲא ָ

מעוז חיים הוא קיבוץ השוכן בסמוך
לבית שאן .הוא הוקם בשנת  1937כאחד
מיישובי חומה ומגדל ,על ידי גרעין
של תנועת הקיבוץ המאוחד ושלושה
גרעינים נוספים .היישוב נקרא על שם
איש ההגנה חיים שטורמן שנהרג כשרכבו
עלה על מוקש .רבים מחברי הקיבוץ
שירתו בפלמ"ח ועסקו בחקלאות ,עבודות
בניין ובמפעלי ים המלח .לאחר הקמת
המדינה המשיך היישוב לגדול וקלט
ניצולי שואה ועולים נוספים .כיום חיים
בו כ 500-תושבים.

ּבֹוד ִקים ִאם ֶּד ֶרְך ַהּנֶ ֶקב ַהּזֶ ה נִ כְ נָ ִסים ַמיִ ם?
ֵאיְך ְ
ּול ַה ָּלן ַא ַחת ֵמ ֶהן:
יאה ֶא ְפ ָׁשרּוּיֹות ֲא ָחדֹותְ ,
ַה ָּב ָר ְי ָתא ְמ ִב ָ
אֹותּה ְּב ַמ ִיםְ ,ו ֶאת ְּכ ִלי ַה ֶח ֶרס
ּומ ַמ ְּל ִאים ָ
לֹוק ִחים ְק ָע ָרה ְ
ְ
ְמ ַׁש ְּק ִעים ְּבתֹוְך ַה ְּק ָע ָרהִ .אם נִ כְ נָ ִסים ַמיִ ם ֶאל ּכְ לִ י ַה ֶח ֶרס ֶּד ֶרְך ַהחֹור ֲ -ה ֵרי זֶ ה ּכְ לִ י
ֶח ֶרס ַה ָּפסּול לְ ִקיּדּוׁש ֵמי ַח ָּטאת.

ַּדף נ'ְּ :תנָ ֵאי ִמ ְצוַ ת ֵּפ ָאה
עֹומד לִ ְקצֹור ֶאת ָׂש ֵדהּו ֹלא ִי ְקצֹור ֶאת
ּתֹורה ְמ ַצּוָה ֶאת ַּב ַעל ַה ָּשׂ ֶדהֶׁ ,שּכַ ֲא ֶׁשר הּוא ֵ
ַה ָ
"ּפ ָאה"
"ּפ ָאה"ּ ,כִ י ֵ
ּכּוּלָ ּה לְ ַע ְצמֹוֶ ,אּלָ א ַי ְׁש ִאיר ֵחלֶ ק ֵמ ַה ְיבּול לָ ֲענִ ִּייםִ .מ ְצ ָוה זֹו ְמכּוּנָ ה ֵ
בּואה ְּבסֹוף ַה ְּק ִצ ָירה,
יּקר ִמ ְצ ַות ֵּפ ָאה ִהיא לְ ַה ְׁש ִאיר לָ ֲענִ ּיִ ים ְּת ָ
"ק ֶצה"" ,סֹוף"ְ ,ו ִע ַ
ִמּלְ ׁשֹון ָ
בּואה ִמּלְ ַבד ַה ֵּפ ָאה.
ַא ֲח ֵרי ֶׁש ִּס ְּימּו לִ ְקצֹור ֶאת ַה ְּת ָ
ֵּיׁש סּוגֵ י ּגִ יּדּולִ ים ֶׁש ֵאינָ ם ַח ָּי ִבים ְּב ִמ ְצ ַות ֵּפ ָאהּ ,כִ י ּכְ ֵדי לְ ִה ְת ַח ֵּיב ְּב ִמ ְצ ַות ֵּפ ָאה ָצ ִריְך
לַ ֲעמֹוד ַּב ְּתנָ ִאים ַה ָּב ִאים:
נֹועד לַ ֲאכִ ילַ ת ָא ָדם ְוֹלא לַ ֲאכִ ילַ ת ַּב ֲעלֵ י ַח ִּיים.
אַ .ה ְיבּול ַ
ְּב .הּוא ּגָ ֵדל ִמן ַה ַּק ְר ַקע ְוֹלא ִמן ָה ֲא ִוירּ ,כְ מֹו ִּפ ְט ִרּיֹות.
קּופהְ ,וֹלא ַמ ְמ ִּתינִ ים לְ כָ ל ְּפ ִרי ַעד ֶׁשּיַ ְב ִׁשילּ ,כְ מֹו ְּת ֵאנִ ים.
אֹותּה ְּת ָ
גּ .כָ ל ַה ֵּפרֹות ֶׁשּלֹו נִ לְ ָק ִטים ְּב ָ
דֶ .א ְפ ָׁשר לִ ְׁשמֹור ֶאת ַה ְיבּול ְוהּוא ֵאינֶ ּנּו ִמ ְת ַקלְ ֵקל ִּב ְמ ֵה ָרה ּכְ מֹו ְי ָרקֹות.

| מן ההסטוריה
הקמת הספרייה הלאומית של ישראל
הספרייה הלאומית של ישראל נוסדה
בירושלים בשנת  1892על ידי ארגון "בני
ברית" .היא נקראה בתחילה "בית הספרים
מדרש אברבנאל" ,ושנתיים לאחר הקמתה
הוחלט להפוך אותה לספרייה לאומית.
בראשית דרכה היו בה כמה אלפי ספרים
בלבד ,אך בהמשך נשלחו אליה עשרות
אלפי ספרים מחו"ל והיא הלכה וגדלה,
עד שנוצר צורך לבנות עבורה מבנה גדול
וחדש .בשנת  1918הועברה הספרייה
לניהול ההסתדרות הציונית ,ומתנדבים
רבים גויסו למטרת מיון וקטלוג הספרים.
כיום מכילה הספרייה למעלה מחמישה
מיליון ספרים ,היא שוכנת בגבעת רם
בירושלים ושומרת עותקים מכל ספר
היוצא לאור בישראל.

ּוסנַ ִּפ ִירים
ַּדף נ"אַ :ק ְׂש ַק ִּשׂים ְ
אׁשית ַהּגֵ ז".
אׁשית ַהּגֵ ז ַ -חּיָ ב ַּב ַּמ ָּתנֹות ,וְ יֵ ׁש ֶׁש ַחּיָ ב ַּב ַּמ ָּתנֹות וְ ֵאינֹו ַחּיָ ב ְּב ֵר ִ
"ּכָ ל ֶׁש ַחּיָ ב ְּב ֵר ִ
חֹובה גַ ם לָ ֵתת ִמ ֶּמּנּו
אׁשית ַהּגֵ ז  -צֹאןָ ,
ּכַ ּוָנַ ת ַה ְּד ָב ִריםּ :כָ ל ַּב ַעל ַח ִּיים ֶׁש ַח ָּיב ְּב ִמ ְצ ַות ֵר ִ
יטתֹו; ַאְך ֵיׁש ֶׁש ַח ָּי ִבים ְּב ַמ ְּתנֹות ּכְ הּוּנָ ה ְו ֵאינָ ם ַח ָּי ִבים
ַמ ְּתנֹות ּכְ הּוּנָ ה לַ ּכ ֵֹהן לְ ַא ַחר ְׁש ִח ָ
לֹומר:
נֹוסףּ" :כָ ל ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ַק ְׂש ֶק ֶׂשת ,יֵ ׁש לֹו ְסנַ ִּפיר"ּ .כְ ַ
אׁשית ַהּגֵ ז ָּ -ב ָקר ְו ִע ִּזיםּ .כְ לָ ל ָ
ְּב ֵר ִ
רֹואים ָּדג ֶׁש ֵּיׁש לֹו ַק ְׂש ַק ִּשׂים ַאְך ֵאין לֹו ְסנַ ִּפ ִיריםָ ,אנּו ְיכֹולִ ים לֶ ֱאכֹול אֹותֹו
ִאם ָאנּו ִ
רֹואים אֹותֹו ,לְ ִפי ֶׁש ֵאין
ּכִ י הּוא ָטהֹורִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ְּב ַו ַּדאי ֵיׁש לֹו ּגַ ם ְסנַ ִּפירֲ ,א ִפיּלּו ֶׁש ֵאין ִ
ָּדג ִעם ַק ְׂש ַק ִּשׂים ֶׁש ֵאין לֹו ְסנַ ִּפ ִירים.

יח
ּוב ְרּכַ ת ָה ֵר ַ
ַּדף נ"בִּ :ב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹון ִ
יח טֹוב ַ -על אֹוכֶ ל
אֹומר ֶׁשּיֵ ׁש ֶה ְב ֵּדל ֵּבין ְּב ָרכָ ה ַעל ָהאֹוכֶ ל לְ ֵבין ְּב ָרכָ ה ַעל ֵר ַ
ַה ַּתלְ מּוד ֵ
יה וְ ֹלא
יה ,וְ ִאיּלּו ַעל ֲה ָר ַחת ְּב ָׂש ִמים ְמ ָב ְרכִ ים ַרק לְ ָפנֶ ָ
ְמ ָב ְרכִ ים לִ ְפנֵ י ָה ֲאכִ ילָ ה ּולְ ַא ֲח ֶר ָ
בּורּה ְּב ָרכָ ה
ּומ ְס ִּפיק ֲע ָ
מּוע ָטה ַ
יח טֹוב ִהיא ֲהנָ ָאה ָ
יהַ .ר ִׁש"י ַמ ְס ִּביר ֶׁש ֲה ָר ַחת ֵר ַ
לְ ַא ֲח ֶר ָ
נֹוס ֶפת לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן.
צֹורְך ִּב ְב ָרכָ ה ֶ
לִ ְפנֵ י ַה ֲה ָר ָחה וְ ֵאין ֶ
אֹומר ַט ַעם ַא ֵחרּ :גַ ם ְּב ָרכָ ה ֶׁש ַא ֲח ֵרי ָהאֹוכֶ לִ ,אי ֶא ְפ ָׁשר לְ ָב ֵרְך לְ ַא ַחר
ְו ִאיּלּו ַּב ַעל ַה"ּכָ לְ ּבֹו" ֵ
יעה ָעלָ יו ֶׁש ֵאינֶ ּנּו
רּוחה ְו ִהיא ַמ ְׁש ִּפ ָ
ּסֹועד ֲע ַד ִין ַמ ְרּגִ יׁש ֶאת ָה ֲא ָ
ְז ַמן ַרבֶ ,אּלָ א ַרק ּכָ ל עֹוד ַה ֵ
שרגַ ע ַא ֲח ֵרי
יח? ִמּכֵ ָיון ֶ
יעה ָעלֵ ינּו ַה ֲה ָר ָחה לְ ַא ַחר ֶׁש ִּס ַּי ְמנּו לְ ָה ִר ַ
ָר ֵעבּ .כַ ָּמה ְז ַמן ַמ ְׁש ִּפ ָ
צֹורְך לְ ָב ֵרְך ְּב ָרכָ ה ַא ֲחרֹונָ ה.
יח ַהּטֹובֵ ,אין ֶ
יחים עֹוד ֶאת ָה ֵר ַ
יח ּכְ ָבר ֵאינֶ ּנּו ְמ ִר ִ
ֶׁש ִּס ַּי ְמנּו לְ ָה ִר ַ
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 7דקות

התבוננו היטב בציור וענו על
השאלות הבאות:
 1מי האישה בציור?
 2איזה ספרים בין היתר
היא כתבה?
 3באיזה פרס חשוב היא
זכתה?
 4איך היא קשורה למעוז
חיים?
רה עומר.
1 .1הסופרת דבו כה לאיבוד ,ום
של
הל
2 .2הנשיקה ש הבכור לבית אב"י,
לך אורחת,שרה גיבורת ניל"י,
דפי תמר,
ועוד.
3 .3פרס ישראל.
וץ
יב
בק
דה
עב
ו
יה
4 .4דבורה עומר ח
מעוז חיים.

 4דקות

| מי אני?

ד.
ה.
ו.

חידה!

יח?
ּוב ְרּכַ ת ָה ֵר ַ
א .מה ההבדל בין ִּב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹון ִ
ב .אילו תנאים צריכים להתקיים כדי לְ ִה ְת ַחּיֵ ב ְּב ִמ ְצוַ ת ֵּפ ָאה?
ג .מה פירוש הביטויּ" :כָ ל ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ַק ְׂש ֶק ֶׂשת ,יֵ ׁש לֹו ְסנַ ִּפיר"?
בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה בפרס איכותי .את
התשובות יש לשלוח עד יום רביעי שלאחר השבת של אותו עלון עד השעה
 ,14:00למייל talmudhagrala@medison.co.il
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים.
*בפיקוח רואה חשבון

שנו את סדר האותיות במילים שלפניכם,
ולאחר מכן חברו את הזוגות המתאימים:

 .1שירות

נמש

 .2נגד

האבות

 .3ירצה

יני

(תשובה :תירוש  -יין ,דגן  -תבואה ,יצהר  -שמן)

ג.

דבורה עומר

א.
ב.

נולדה למשפחת מוסנזון ,להורים חברי ההגנה.
כתבה ספרים רבים ,בעיקר לילדים ונוער ,ביניהם "דפי
תמר"" ,הנשיקה שהלכה לאיבוד" ועוד רבים.
רבים מספריה עוסקים בדמויות הקשורות לציונות:
ביניהם שרה גיבורת ניל"י ,הבכור לבית אב"י ועוד.
זכתה בפרס ישראל על תרומתה לתרבות.
הארכיון שלה נמצא בספריה הלאומית בירושלים.
חיה ועבדה בקיבוץ מעוז חיים.

שאלות השבוע ???

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

בחסות חברת

Talmudisraeli@Medison.co.il

טל 03-9250225 :פקס03-9265608 :

תלמוד ישראלי

