
מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 321

מן התלמוד
סדר טהרות, 

מסכת נידה, דף נ'

הסבר: התלמוד עוסק בנבלת עוף טהור שדינה 
משתנה לפי מקומה בכרך או בכפר, ולפי יחסם 

של אנשי המקום כלפיה.

אגמא – אגם
אחיכו – צחקו

"אמר רבי זעירא בר חנינא: לעולם בכרך, 
וגתו מאסתו ועשאתו ככפר" 

בס"ד

סדר טהרות | ַמֶּסֶכת ִניָּדה, ַּדִּפים מ"ו-נ"ב | פרשת וישלח | י'- ט"ז בכסלו )8-14 לדצמבר(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

"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."

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 8 וחצי... כל הכבוד לכם!"

אבא רמי מספר על בנו דוד בן יאיר, נטע

לפניכם שאלות הלקוחות משלב
החידון המחוזי. אתם מוזמנים

לפתור את החידות ולהיות חלק מהחידון

הצלחתם?!
גם אתם מוזמנים להיות חלק מלומדי התלמוד הישראלי

ולהשתתף בפעילויות הבאות

ציטוטי המשפחות אשר ניגשו לחידון המחוזי

חוגגים את סיום הש"ס

החידון העולמי הראשון של התלמוד הישראלי

1. מי 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.

2.  על 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.

3.  ממי לומדים שצריך להתפלל בלחש? 

א. יצחק אבינו. ב. רחל אמנו. ג. משה רבנו. ד. חנה.

4. איזו 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.

5.  מי היה ראש הסנהדרין בזמנו של דוד המלך? 

א. יואב בן צרויה. ב. בניהו בן יהוידע. ג. שמעי בן גרא. ד. אחיתופל הגילוני.

6.  כמה יישובים הוקמו בשיטת 'חומה ומגדל' ? 

א. 33 ב. 52 ג. 65 ד. 24
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חלק ממתמודדי החידון המחוזי בדרום

חלק ממתמודדי החידון המחוזי בצפון



ַּדף מ"ו: ִחּיּוב ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות ַּבְּזַמן ַהֶּזה

ַהּתֹוָרה ְמַצּוָה אֹוָתנּו ְלַהְפִריׁש ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות ִמָּדָגן ִּתירֹוׁש ְוִיְצָהר; ָּדָגן = ְּתבּוָאה; 
ִּתירֹוׁש = ַיִין; ִיְצָהר = ֶׁשֶמן. ַהְּתרּומֹות ְוַהַּמַעְׂשרֹות ְּבֶיֶתר ִּגיּדּוֵלי ַהַּקְרַקע ִנְתְקנּו ַעל 
ֵאָלה ִאם ְּבָיֵמינּו ָּכל ַהְּתרּומֹות ְוַהַּמַעְׂשרֹות ֵהם  ְיֵדי ֲחַז"ל. ְּבַדף ֶזה ָּדן ַהַּתְלמּוד ַּבּׁשְ
ִמַּתָּקַנת ֲחַז"ל, ְוֵאיֶנּנּו זֹוִכים ְלַקֵּים ִמְצַות ַהְפָרַׁשת ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות ִמן ַהּתֹוָרה, 
ְוָאֵכן ָּכְך ִנְפַסק ַלֲהָלָכה ְּבׁשּוְלָחן ָערּוְך, "ַּבְּזַמן ַהֶּזה... ֵאין ִחּיּוב ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות 

ִמן ַהּתֹוָרה, ֶאָּלא ִמִּדְבֵריֶהם" )ִמִּדְבֵרי ֲחַז"ל(".

ּוָמה ַהִּסיָּבה? ִמְּפֵני ֶׁשִּמְּפסּוֵקי ַהּתֹוָרה ָאנּו ְלֵמִדים ֶׁשִּמִּדין ּתֹוָרה ִמְצַות ַהְפָרַׁשת 
ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות נֹוֶהֶגת ַרק ִּבְזַמן ֶׁשָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִנְמָצִאים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ּוֵמָאז 

ַהחּוְרָּבן ְוַהָּגלּות, ְיהּוִדים ְּפזּוִרים ְּבָכל ָהעֹוָלם.

ַּדף מ"ז: ָחֵצר ַהּצֹוִרית

ַמִהי ָחֵצר ַהּצֹוִרית ּוַמּדּוַע ָצִריְך ִלְלמֹוד ָעֶליָה?  ִמן ַהּתֹוָרה ֵאין ַהֵּפרֹות ִמְתַחְּיִבים 
ְּבַהְפָרַׁשת ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות ַעד ֶׁשִּיְתַקְּימּו ָּבֶהם ְׁשֵני ַהְּתָנִאים ַהָּללּו: א. ָּגְמרּו 
ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם ֶאת ַהְּמָלאכֹות ַהִּנְדָרׁשֹות ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו מּוָכִנים ַלֲאִכיָלה. ב. ִהְכִניסּו 

אֹוָתם ְלתֹוְך ַהַּבִית.

ּוָמה ַהִּדין ִאם ִהְכִניסּו ֶאת ַהֵּפרֹות ֶלָחֵצר, ְוֹלא ַלַּבִית? ָּבִעיר צֹור ָהיּו ׁשֹוְמִרים ְמיּוָחִדים 
ַעל ַהֲחֵצרֹות, ְוִאיׁש ֹלא ָיכֹול ְלהֹוִציא ֵּכִלים ֵמֶהָחֵצר ְּבִלי ְלַקֵּבל ְרׁשּות. ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָאַמר: 
ַרק ִמי ֶׁשִהְכִניס ֵּפרֹות ְלָחֵצר ְׁשמּוָרה ְּכמֹו ָּבִעיר צֹור, ֲהֵרי ֶזה ֶנְחָׁשב ְּכִמי ֶׁשִהְכִניס ֶאת 
ַהֵּפרֹות ְלתֹוְך ַהַּבִית ְוֵהם ִמְתַחְּיִבים ְּבַמַעְׂשרֹות, ֲאָבל ַהַּמְכִניס ֵּפרֹות ַלֲחֵצרֹות ְרִגילֹות 

ֶׁשֵאיָנן ְׁשמּורֹות - ֵאינֹו ֶנְחָׁשב ְּכִמי ֶׁשִהְכִניס ֶאת ַהֵּפרֹות ְלתֹוְך ַהַּבִית.

ַּדף מ"ח: ַרִּבי ֵזיָרא וַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ְּפָדת

ַרִּבי ֵזיָרא ָהָיה ֵמָאמֹוָרֵאי ָּבֶבל, ּוְלִפיָכְך הּוא ִהְׁשּתֹוֵקק ְמאֹוד ִלְפּגֹוׁש ֶאת ַרִּבי ֶאְלָעָזר 
ֵאָלה ַעל ַהְּדָבִרים ֶׁשָאַמר ְוִלְזּכֹות  ֶּבן ְּפָדת ָּפִנים ֶאל ָּפִנים ְּכֵדי ְלַהִּציג ְּבָפָניו ֶאת ַהּׁשְ
ְלַקֵּבל ְּתׁשּוָבה. ָאַמר ַרִּבי ֵזיָרא: "ַהְלַואי ֶׁשֶאְזֶּכה ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ָּבּה ִמְתּגֹוֵרר 
ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ְּפָדת". ַּכֲאֶׁשר הּוא ִהִּגיַע ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, הּוא ָזָכה ְלִקּיּום ִמְׁשַאְלּתֹו, 

ָּפַגׁש ֶאת ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ְּפָדת ְוָדן ִעּמֹו ִּבְׁשֵאָלתֹו.
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בס"ד

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

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.

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

אם הייתה נקברת במערת המכפלה?

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.

סדר טהרות | ַמֶּסֶכת ִניָּדה, ַּדִּפים מ"ו- מ"ח
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ים ּוְסַנִּפיִרים ַּדף נ"א: ַקְׂשַקּׂשִ

"ָּכל ֶׁשַחָּיב ְּבֵראִׁשית ַהֵּגז - ַחָּיב ַּבַּמָּתנֹות, ְוֵיׁש ֶׁשַחָּיב ַּבַּמָּתנֹות ְוֵאינֹו ַחָּיב ְּבֵראִׁשית ַהֵּגז". 
ַּכּוַָנת ַהְּדָבִרים: ָּכל ַּבַעל ַחִּיים ֶׁשַחָּיב ְּבִמְצַות ֵראִׁשית ַהֵּגז - צֹאן, חֹוָבה ַגם ָלֵתת ִמֶּמּנּו 
ַמְּתנֹות ְּכהּוָּנה ַלּכֵֹהן ְלַאַחר ְׁשִחיָטתֹו; ַאְך ֵיׁש ֶׁשַחָּיִבים ְּבַמְּתנֹות ְּכהּוָּנה ְוֵאיָנם ַחָּיִבים 
ְּבֵראִׁשית ַהֵּגז - ָּבָקר ְוִעִּזים.  ְּכָלל נֹוָסף: "ָּכל ֶׁשֵּיׁש לֹו ַקְׂשֶקֶׂשת, ֵיׁש לֹו ְסַנִּפיר". ְּכלֹוַמר: 
ים ַאְך ֵאין לֹו ְסַנִּפיִרים, ָאנּו ְיכֹוִלים ֶלֱאכֹול אֹותֹו  ִאם ָאנּו רֹוִאים ָּדג ֶׁשֵּיׁש לֹו ַקְׂשַקּׂשִ
ִּכי הּוא ָטהֹור, ִמְּפֵני ֶׁשְּבַוַּדאי ֵיׁש לֹו ַּגם ְסַנִּפיר, ֲאִפיּלּו ֶׁשֵאין רֹוִאים אֹותֹו, ְלִפי ֶׁשֵאין 

ים ֶׁשֵאין לֹו ְסַנִּפיִרים. ָּדג ִעם ַקְׂשַקּׂשִ

ַּדף נ"ב: ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ּוִבְרַּכת ָהֵריַח

ַהַּתְלמּוד אֹוֵמר ֶׁשֵּיׁש ֶהְבֵּדל ֵּבין ְּבָרָכה ַעל ָהאֹוֶכל ְלֵבין ְּבָרָכה ַעל ֵריַח טֹוב - ַעל אֹוֶכל 
ְמָבְרִכים ִלְפֵני ָהֲאִכיָלה ּוְלַאֲחֶריָה, ְוִאיּלּו ַעל ֲהָרַחת ְּבָׂשִמים ְמָבְרִכים ַרק ְלָפֶניָה ְוֹלא 
ְלַאֲחֶריָה. ַרִׁש"י ַמְסִּביר ֶׁשֲהָרַחת ֵריַח טֹוב ִהיא ֲהָנָאה מּוָעָטה ּוַמְסִּפיק ֲעבּוָרּה ְּבָרָכה 

ִלְפֵני ַהֲהָרָחה ְוֵאין צֹוֶרְך ִּבְבָרָכה נֹוֶסֶפת ְלַאַחר ִמֵּכן.

ְוִאיּלּו ַּבַעל ַה"ָּכְלּבֹו" אֹוֵמר ַטַעם ַאֵחר: ַּגם ְּבָרָכה ֶׁשַאֲחֵרי ָהאֹוֶכל, ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵרְך ְלַאַחר 
ְזַמן ַרב, ֶאָּלא ַרק ָּכל עֹוד ַהּסֹוֵעד ֲעַדִין ַמְרִּגיׁש ֶאת ָהֲארּוָחה ְוִהיא ַמְׁשִּפיָעה ָעָליו ֶׁשֵאיֶנּנּו 
ָרֵעב. ַּכָּמה ְזַמן ַמְׁשִּפיָעה ָעֵלינּו ַהֲהָרָחה ְלַאַחר ֶׁשִּסַּיְמנּו ְלָהִריַח? ִמֵּכיָון שֶרַגע ַאֲחֵרי 
ֶׁשִּסַּיְמנּו ְלָהִריַח ְּכָבר ֵאיֶנּנּו ְמִריִחים עֹוד ֶאת ָהֵריַח ַהּטֹוב, ֵאין צֹוֶרְך ְלָבֵרְך ְּבָרָכה ַאֲחרֹוָנה.

ַּדף נ': ְּתָנֵאי ִמְצַות ֵּפָאה

ֶדה, ֶׁשַּכֲאֶׁשר הּוא עֹוֵמד ִלְקצֹור ֶאת ָׂשֵדהּו ֹלא ִיְקצֹור ֶאת  ַהּתֹוָרה ְמַצּוָה ֶאת ַּבַעל ַהּׂשָ
ּכּוָּלּה ְלַעְצמֹו, ֶאָּלא ַיְׁשִאיר ֵחֶלק ֵמַהְיבּול ָלֲעִנִּיים. ִמְצָוה זֹו ְמכּוָּנה "ֵּפָאה", ִּכי "ֵּפָאה" 
ִמְּלׁשֹון "ָקֶצה", "סֹוף", ְוִעיַּקר ִמְצַות ֵּפָאה ִהיא ְלַהְׁשִאיר ָלֲעִנִּיים ְּתבּוָאה ְּבסֹוף ַהְּקִציָרה, 

ַאֲחֵרי ֶׁשִּסְּימּו ִלְקצֹור ֶאת ַהְּתבּוָאה ִמְּלַבד ַהֵּפָאה.
ֵּיׁש סּוֵגי ִּגיּדּוִלים ֶׁשֵאיָנם ַחָּיִבים ְּבִמְצַות ֵּפָאה, ִּכי ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּיב ְּבִמְצַות ֵּפָאה ָצִריְך 

ַלֲעמֹוד ַּבְּתָנִאים ַהָּבִאים:
א. ַהְיבּול נֹוַעד ַלֲאִכיַלת ָאָדם ְוֹלא ַלֲאִכיַלת ַּבֲעֵלי ַחִּיים.

ְּב. הּוא ָּגֵדל ִמן ַהַּקְרַקע ְוֹלא ִמן ָהֲאִויר, ְּכמֹו ִּפְטִרּיֹות.
ג.  ָּכל ַהֵּפרֹות ֶׁשּלֹו ִנְלָקִטים ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה, ְוֹלא ַמְמִּתיִנים ְלָכל ְּפִרי ַעד ֶׁשַּיְבִׁשיל, ְּכמֹו ְּתֵאִנים.

ד. ֶאְפָׁשר ִלְׁשמֹור ֶאת ַהְיבּול ְוהּוא ֵאיֶנּנּו ִמְתַקְלֵקל ִּבְמֵהָרה ְּכמֹו ְיָרקֹות.

ַּדף מ"ט: ְּכִלי ֶחֶרס

ְּבַדף ֶזה ַמִּציִעים ָהָאמֹוָרִאים ְּדָרִכים ׁשֹונֹות ְּכֵדי ִלְבּדֹוק ֶאת 
ּגֹוֶדל ַהחֹור ֶׁשִּניַּקב ִּבְכִלי ֶחֶרס. ַמּדּוַע ֶזה ְמַׁשֶּנה?

ִמְּפֵני ֶׁשֶאת ֵמי ַהַחָּטאת ֶׁשל ָּפָרה ֲאדּוָּמה ָהיּו ְמַקְּדִׁשים 
ְּבַהְכָנָסָתם ְלתֹוְך ְּכִלי ֶחֶרס. ֲהָלָכה ְלמֶֹׁשה ִמִּסיַני קֹוַבַעת ִּכי 
ִאם ִנְהָיה ִּבְכִלי ַהֶחֶרס ֶנֶקב ֶׁשַּדְרּכֹו ָיכֹול ְלִהיָּכֵנס ַמְׁשֶקה ְלתֹוְך 
ַהְּכִלי - ַהְּכִלי ְּכָבר ָּפסּול ִמְּלַקֵּדׁש ֵמי ַחָּטאת ֶׁשל ָּפָרה ֲאדּוָּמה.

ֵאיְך ּבֹוְדִקים ִאם ֶּדֶרְך ַהֶּנֶקב ַהֶּזה ִנְכָנִסים ַמִים?

ַהָּבָרְיָתא ְמִביָאה ֶאְפָׁשרּוּיֹות ֲאָחדֹות, ּוְלַהָּלן ַאַחת ֵמֶהן: 
לֹוְקִחים ְקָעָרה ּוְמַמְּלִאים אֹוָתּה ְּבַמִים, ְוֶאת ְּכִלי ַהֶחֶרס 

ְמַׁשְּקִעים ְּבתֹוְך ַהְּקָעָרה. ִאם ִנְכָנִסים ַמִים ֶאל ְּכִלי ַהֶחֶרס ֶּדֶרְך ַהחֹור - ֲהֵרי ֶזה ְּכִלי 
ֶחֶרס ַהָּפסּול ְלִקיּדּוׁש ֵמי ַחָּטאת.

בס"ד

קיבוץ מעוז חיים בעמק בית שאן
מעוז חיים הוא קיבוץ השוכן בסמוך 
לבית שאן. הוא הוקם בשנת 1937 כאחד 
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.

הקמת הספרייה הלאומית של ישראל
הספרייה הלאומית של ישראל נוסדה 
בירושלים בשנת 1892 על 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 1918 הועברה 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.

בניין הספריה הלאומית )Wikipedia, אסף פינצ'וק(

  | על המפה

 | מן ההסטוריה

סדר טהרות | ַמֶּסֶכת ִניָּדה, ַּדִּפים מ"ט- נ"ב



4 דקות

נולדה למשפחת מוסנזון, להורים חברי ההגנה. א. 
כתבה ספרים רבים, בעיקר לילדים ונוער, ביניהם "דפי  ב. 

תמר", "הנשיקה שהלכה לאיבוד" ועוד רבים.
רבים מספריה עוסקים בדמויות הקשורות לציונות:  ג. 

ביניהם שרה גיבורת ניל"י, הבכור לבית אב"י ועוד.
זכתה בפרס ישראל על תרומתה לתרבות. ד. 

הארכיון שלה נמצא בספריה הלאומית בירושלים. ה. 
חיה ועבדה בקיבוץ מעוז חיים. ו. 

דבורה עומר

  | מי אני?

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל: 03-9250225 פקס: 03-9265608

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

???שאלות השבוע
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 
talmudhagrala@medison.co.il 14:00, למייל

יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים.
*בפיקוח רואה חשבון

חידה!

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

1  .
הסופרת דבורה עומר.

2  .
הנשיקה שהלכה לאיבוד, שלום  לך אורחת, הבכור לבית אב"י,  דפי תמר,שרה גיבורת ניל"י, 

ועוד.
3  . פרס ישראל.
4  .

דבורה עומר חיה ועבדה בקיבוץ 
מעוז חיים.

התבוננו היטב בציור וענו על 
השאלות הבאות:

מי האישה בציור?

איזה ספרים בין היתר 
היא כתבה?

באיזה פרס חשוב היא 
זכתה?

איך היא קשורה למעוז 
חיים?

2

1

4

3

7 דקות

א.  מה ההבדל בין ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ּוִבְרַּכת ָהֵריַח?

אילו תנאים צריכים להתקיים כדי ְלִהְתַחֵּיב ְּבִמְצַות ֵּפָאה? ב.  

מה פירוש הביטוי: "ָּכל ֶׁשֵּיׁש לֹו ַקְׂשֶקֶׂשת, ֵיׁש לֹו ְסַנִּפיר"? ג.  

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

1. שירות        נמש

2. נגד             האבות

3. ירצה           יני


