
ַּדף קמ"ב: ִּתיּנֹוק ּבֹוֶכה ֶׁשַּמֲחִזיק ְּבֶאֶבן

ָּבת ִהיא "מּוְקֶצה", ִמּשּׁום ֶׁשֵאין ָּכל ִׁשיּמּוׁש ְּבֶאֶבן. ַמה ַּיֲעֶׂשה ָאב ֶׁשֵּיׁש לֹו  ֶאֶבן ְּבּׁשַ
ִתיּנֹוק ֶׁשָּתַפס ֶאֶבן ְּבחֹוְזָקה, ֵאינֹו מּוָכן ַלֲעזֹוב אֹוָתּה, ְוהּוא מֹוִׁשיט ֶאת ָיָדיו ְלָאִביו 
ֶׁשִּיַּקח אֹותֹו ַעל ַהָּיָדִים? ַעל ִּפי ַהַּתְלמּוד ָאסּור ָלָאב ְלָהִרים ֶאת ַהִּתיּנֹוק ַהַּמֲחִזיק 
ָּבֶאֶבן, ֶׁשֲהֵרי ְּבָכְך ָהָאב ְמַטְלֵטל ֶאת ָהֶאֶבן ֶׁשִהיא "מּוְקֶצה". אּוָלם ִאם ַהִּתיּנֹוק ּבֹוֶכה 
ְמאֹוד, ְוֵיׁש ֲחָׁשׁש ֶׁשֵּמרֹוב ְּבִכי ָוַצַער הּוא ִיְהֶיה חֹוֶלה, ֲחָכִמים ִהִּתירּו ָלָאב ְלָהִרים ֶאת 

ַהִּתיּנֹוק ֶׁשַּמֲחִזיק ְּבֶאֶבן ַה"ּמּוְקֶצה".

ַּדף קמ"ג: ִלְכלּוְך ֶׁשִּנְׁשַאר ַאֲחֵרי ַהְּסעּוָּדה

ַאֲחֵרי ֶׁשְּמַסְּיִמים ֶאת ַהְּסעּוָּדה, נֹוָתרֹות ַעל ַהּשּׁוְלָחן ְקִליּפֹות, ֲחִתיכֹות ְקַטּנֹות ֶׁשל 
ֶלֶחם ַוֲעָצמֹות. ַהִאם ֵהן "מּוְקֶצה" ְוָאסּור ְלַטְלֵטל אֹוָתן, אֹו ֶׁשָּמא מּוָּתר ְלַטְלֵטל אֹוָתן?

ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֶׁשָּתלּוי ִאם ִניָּתן ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהן. ְלַדַעת ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ִאם ְלַיד ַהַּבִית 
ֵיׁש ַּבֲעֵלי ַחִּיים ֶׁשִּניָּתן ְלַהֲאִכיל אֹוָתם ִּבְׁשֵאִרּיֹות ַהְּסעּוָּדה, ֲהֵרי ֶׁשֵהן ֵאיָנן מּוְקֶצה, 
ִמְּפֵני ֶׁשֵּיׁש ָלֶהן ִׁשיּמּוׁש. ִאם ֵאין ַּבֲעֵלי ַחִּיים, מּוָּתר ְלַנֵער ֶאת ַהַּמָּפה ִעם ַהִּלְכלּוִכים, 

ִּכי ָּכְך ֹלא נֹוְגִעים ְּבאֹוֶפן ָיִׁשיר ַּבּמּוְקֶצה, ֶאָּלא ַּבַּמָּפה ִּבְלַבד.

ִאם ִהְצַטְּברּו ַעל ַהּשּׁוְלָחן ִלְכלּוִכים ַרִּבים, מּוָּתר ִליּטֹול אֹוָתם ַּבָּיַדִים ְלַפח ָהַאְׁשָּפה, 
ָּבת  ָּבת. ִמְּפֵני ֶׁשֲחָכִמים ֹלא ָאְסרּו ְלַטְלֵטל ְּבּׁשַ ֵאר ַּבָּמקֹום ְּבַמֲהַלְך ַהּׁשַ ִאם רֹוִצים ְלִהיּׁשָ

ִלְכלּוְך, ְוִהִּתירּו ְלַסֵּלק אֹותֹו ָלַאְׁשָּפה.

ַּדף קמ"ד: ְסִחיַטת ֲעָנִבים ְוֵזיִתים

ָּבת ִלְסחֹוט ֵזיִתים  ָּבת ִלְסחֹוט ֲעָנִבים ּוְלָהִפיק ֵמֶהם ַיִין? ַהִאם מּוָּתר ְּבּׁשַ ַהִאם מּוָּתר ְּבּׁשַ
ּוְלָהִפיק ֵמֶהם ֶׁשֶמן? ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ְׁשִליִלית ִמְּפֵני ֶׁשָהעֹוֶׂשה ֵּכן עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור 
ָּבת ָאסּור ְלַהְפִריד ִלְׁשֵני ֲחָלִקים ָּדָבר ֶׁשָהָיה ְמחּוָּבר. ִאם ֵּכן,  "ְמָפֵרק" הקֹוֵבַע ֶׁשְּבּׁשַ
ֵּכיַצד מּוָּתר ַלְחּתֹוְך ַּתּפּוַח ִלְׁשֵני ֲחָלִקים? ֲהֵרי ַהַּתּפּוַח ָהָיה ֶאָחד ְוַעְכָׁשיו ִחיַּלְקנּו 

אֹותֹו ִלְׁשֵני ֲחָלִקים.

ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֶׁשַהְמָפֵרק ַּתּפּוַח ֶאָחד ִלְׁשֵני ֲחָלִקים 
ֹלא ָיַצר ָּדָבר ָחָדׁש, ִלְפֵני ֵכן ָהָיה ָּכאן ַּתּפּוַח, ְוַעְכָׁשיו 
ֵיׁש ַּתּפּוַח. ְלעּוַּמת זֹאת, ַהּסֹוֵחט ֵעָנב, יֹוֵצר ָּדָבר 
ָחָדׁש. ִלְפֵני ֵכן ָהָיה ָּכאן ְּדַבר ַמֲאָכל, ֲהֹלא הּוא 

ָהֵעָנב, ְוָכֵעת ֵיׁש ָּכאן "ַמְׁשֶקה", ֲהֹלא הּוא ַהָּיִין.

 | על המפה

תבליט המנורה בשער טיטוס 
ברומא

שער טיטוס נמצא ברומא. הוא נקרא על 
שמו של טיטוס, המצביא הרומאי שהחריב 
את בית המקדש השני. את השער בנה 
אחיו של טיטוס, דומיטיאנוס, בשנת 
82 לספירה, כדי לפאר את ניצחונו על 
היהודים. גובה השער 15.4 מטרים ורוחבו 
13.5 מטרים. על השאר מופיעים תבליטים 
שונים, שבאחד מהם נראים חיילים רומאים 
נושאים את כלי המקדש, ביניהם מנורת 
הזהב, ויהודים שנלקחו בשבי. יהודי רומא 
נהגו שלא לעבור דרך שער טיטוס, אולם 
ביום ההכרזה על הקמת מדינת ישראל 
בתש"ח הם צעדו דרכו בכיוון ההפוך, כדי 
לסמל את השיבה מרומא לארץ ישראל. 
צורת המנורה שמופיעה על השער מופיעה 

על סמל מדינת ישראל.

תבליט המתאר את הטריומף )מצעד ניצחון( בשער 
)Wikipedia, Dnalor 01( רומא

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 354

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת שבת,  דף קמ"ה

הסבר: במשנה נאמר שמאכל שבושל מערב שבת 
מותר להשרותו בחמין בשבת. רב ספרא מביא 
כדוגמא לכך את התרנגולת שנהגו לאכול בבית 
רבי אבא, שהיו מבשלים אותה פעמים רבות לצורך 

רפואה.

תרנגולתא – תרנגולת
בריחי – חולים

 "כגון מאי? אמר רב ספרא: 
כגון תרנגולתא דרבי אבא"

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, ַּדִּפים קמ"ב- קמ"ח
פרשת ואתחנן  | ה'- י"א באב )26 ליולי- 1 לאוגוסט(

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

צום תשעה באב-
 "ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי, יֹאַמר ֱאֹלֵהיֶכם. ַּדְּברּו ַעל ֵלב

 ְירּוָשׁלִַ ם ְוִקְראּו ֵאֶליָה ִּכי ָמְלָאה ְצָבָאּה ִּכי ִנְרָצה ֲעו ָֹנּה,
ִּכי ָלְקָחה ִמַּיד ה׳ ִּכְפַלִים ְּבָכל ַחּטֹאֶתיָה".

 ישעיהו מ' א'



4 דקות

שיצום באופן סמלי כמה מחויב לצום. מספיק הוא עדיין ילד קטן ואינו עלול להזיק לבריאותו. לצום את כל הצום, והדבר שהוא עוד קטן מדי מכדי חלק מבני המשפחה טענו מצד אחד:
שעות.

מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו 

שאם הוא מרגיש שיש לו 

כוח, שזה חשוב לו, שבכך 

הוא מזדהה ומתחבר לכלל 

ישראל ולתחושת החורבן, 

והוא מספיק בוגר לשמור על 

עצמו, אז שיצום אפילו את 

כל הצום.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

דני הוא ילד מתוק בן 9. הוא למד וקרא על חורבן בית המקדש ועל 
צום ט' באב, והוא בא להוריו ואמר להם שהשנה הוא רוצה לצום 

את כל הצום בט' באב. בקשתו עוררה דיון במשפחה.

א. אחד הכלים ששימשו בבית המקדש.

ב. עשויה כולה מזהב טהור.

ג. היו בה שבעה קנים.

ד. הכוהנים הדליקו אותה בכל ערב.

ה. מופיעה על סמל מדינת ישראל.

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
שיירת השבויים והמנורה מובלים 

לרומא
בשנת 70 לספירה הצליחו הרומאים לדכא את 
המרד הגדול שפרץ ביהודה. המצביא טיטוס, 
בנו של אספסיינוס, כבש את ירושלים, החריב 
אותה ושרף את בית המקדש. יהודים רבים 
נהרגו, ורבים אחרים נפלו בשבי. במסגרת חגיגות 
הניצחון שלו, הכריח טיטוס את השבויים 
היהודים להילחם בזירה זה בזה או בחיות 
טרף, והרג אותם בדרכים אכזריות. כאשר חזר 
לרומא הצעיד איתו שבויים רבים בתהלוכת 
ניצחון המכונה "טריומף", בה הוצגו לראווה 
כלי המקדש שנבזזו. בראש התהלוכה צעד 
שמעון בר גיורא, אחד ממנהיגי המרד, שהוצא 
להורג בסופה. מאוחר יותר הונצחה התהלוכה 

בתבליט על שער טיטוס שנבנה לכבודו.

ו...מה 
דעתכם?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים 
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.

talmudisraeli@medison.co.il ניתן לשלוח למייל 
תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

7 דקות

זכר לחורבן
קיימים מנהגים שונים שיהודים נהגו לעשות 
כזכר לחורבן בית המקדש. כך, למשל, משאירים 
שטח לא מסויד בגודל אמה על אמה על הקיר 
מול הכניסה לבית, כזכר לחורבן, ומתחת לחופה 
בחתונה החתן שובר כוס כדי להזכיר את החורבן 
גם בזמן השמחה, ולהראות שהיא אינה שלמה 

כל עוד בית המקדש חרב.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2448

מתן תורה

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 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

בס"ד

המנורה בבית המקדש

חברותא

תבליט משער טיטוס בו נראית תהלוכת ניצחון 
של לגיונרים רומאים הנושאים שלל מבית המקדש 

)Wikipedia(



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

	  .

השיירה המובלת לרומא לאחר חורבן בית  המקדש.
2  . טיטוס.
3  .

השבויים היהודים.
4  .

מבנה הקולוסאום ברומא, הוקם בתקופת חורבן  בית המקדש.

5727
ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת

ששת הימים

 5708
ה'תש"ח

 1948
 הקמת
המדינה

5778
ה'תשע"ח

2017 
 70 שנה
למדינה

70

5780
ה׳תש"פ

2019 
שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי

5260

1500
העת

החדשה

 5323
ה'רמ"ח

רבי יוסף 
קארו

 5657
ה'תר"ך

 1897
הרצל

 5699
ה'תרצ"ט

1939
שואה

 5707
ה'תש"ז

 1947
 מלחמת

העצמאות

495
חתימת 
התלמוד

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

סמל המנורה של  מדינת ישראל

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מהו האירוע המצויר כאן?

מי הדמות הניצבת על הכרכרה בצד ימין?

מיהם האנשים הסוחבים את המנורה?

מהו המבנה המצויר בצד שמאל, היכן הוא נמצא ואיך הוא קשור לציור?

א. עוצב על ידי האחים גבריאל ומקסים שמיר.

ב. נבחר מתוך 450 הצעות שונות.

ג. מופיעים עליו מנורה וענפי זית.

ד. צורת המנורה זהה לזו המופיעה על שער טיטוס.

ה. מופיע על מסמכים רשמיים של מדינת ישראל.

2

1

3

4



ַּדף קמ"ז: ַמֶּגֶבת ְרטּוָּבה ְּבַׁשַּבת

ְלַאַחר ֶׁשָאָדם יֹוֵצא ִמֵּבית ַהֶּמְרָחץ, ַהַּמֶּגֶבת ֶׁשָּבּה ִהְתַנֵּגב ְרטּוָּבה. ַהִאם מּוָּתר 
לֹו ָלַקַחת אֹוָתּה ְלֵביתֹו? 

ָהיּו ַתָּנִאים ֶׁשהֹורּו, ִּכי ְּבַׁשַּבת ָאסּור לֹו ָלַקַחת ֶאת ַהַּמֶּגֶבת, ֵמֲחַׁשׁש ֶׁשִּיְסַחט 
אֹוָתּה ִמן ַהַּמִים ֶׁשִּנְסְּפגּו ָבּה, ֶאָּלא ָעָליו ְלַהְׁשִאיר ֶאת ַהַּמֶּגֶבת ְּבֵבית ַהֶּמְרָחץ. 

ַרִּבי ִׁשְמעֹון חֹוֵלק ְוסֹוֵבר, ֶׁשֲחָכִמים ֹלא ָחְׁשׁשּו ֶׁשִּיְסֲחטּו ֶאת ַהַּמֶּגֶבת, ְוָלֵכן ֵהם 
ֹלא ִתיְּקנּו ֶׁשָאסּור ָלַקַחת אֹוָתּה ִמֵּבית ַהֶּמְרָחץ ֶאל ַהָּבִית.

ַּדף קמ"ח: ִאיּסּור ֶמַקח ּוִמְמָּכר ְּבַׁשַּבת

ֲחָכֵמינּו הֹורּו ִּכי ְּבַׁשַּבת ֵאין ַלֲעסֹוק ְּבֶמַקח ּוִמְמָּכר, ְּכלֹוַמר ִּבְמִכיָרה אֹו ִּבְקִנָּיה 
ֶׁשל ֵחֶפץ. 

ָאסּור ַּגם ִלְלוֹות ְּדַבר ָמה ִמן ַהּזּוַלת, ֲאִפיּלּו ְדַבר ַמֲאָכל. זֹאת ִמּשּׁום ֶׁשְּבֶדֶרְך 
ְּכָלל, ֲאָנִׁשים ַהְמַסְּכִמים ֵּביֵניֶהם ַעל ְקִנַּית ֵחֶפץ, אֹו ַעל ַהְלָוָאה, ּכֹוְתִבים 
ֶאת ַהְּפָרִטים ַעל ְׁשָטר, ּוְבַׁשַּבת ֲהֵרי ָאסּור ִלְכּתֹוב. ֲחָכִמים ָחְׁשׁשּו ֶׁשֲאָנִׁשים 
ַהֲעסּוִקים ְּבֶמַקח ּוִמְמָּכר אֹו ְּבַהְלָוָאה, ִיְׁשְּכחּו ֶׁשְּבַׁשַּבת ָאסּור ִלְכּתֹוב, ְוִיְכְּתבּו 

ַעל ְׁשָטר ֶאת ַהְּפָרִטים, ָחִליָלה.

ָּבת? ִּבְמקֹום  ַמה ַּיֲעֶׂשה ִמי ֶׁשָּצִריְך ִלְלוֹות ְּבַׁשַּבת ְּדַבר ַמֲאָכל ֵמֲחֵברֹו ְלצֹוֶרְך ַהּׁשַ
לֹוַמר "ַהְלֵוה ִלי ְּדַבר ַמֲאָכל", יֹאַמר "ַהְׁשֵאל ִלי ְּדַבר ַמֲאָכל", ּוֵמַאַחר ֶׁשהּוא 

ְמַׁשֶּנה ִּבְלׁשֹונֹו, ִיְזְּכרּו ְׁשֵניֶהם ֶׁשָאסּור ִלְכּתֹוב ְּבַׁשַּבת.

ַּדף קמ"ו: ֲהִליָכה ְּבַׁשַּבת ִעם ְּבָגִדים ְרטּוִּבים

ְּבַׁשַּבת ֵאין ְלַטְלֵטל ְוֵאין ִלְלּבֹוׁש ְּבָגִדים ְרטּוִּבים, ִמְּפֵני ֶׁשַּקָּים ֲחָׁשׁש, ֶׁשַהְמַטְלֵטל 
ֶאת ַהֶּבֶגד ָהָרטֹוב, ִיְסַחט ִמֶּמּנּו ֶאת ַהַּמִים, ְוַיֲעבֹור ְּבָכְך ַעל ִאיּסּור ִמן ַהּתֹוָרה 

- ִאיּסּור "סֹוֵחט". 

אּוָלם, ָאְמרּו ֲחָכִמים, ֶׁשַּתָּקָנה זֹו ֵאיָנּה ָחָלה ַעל ָאָדם ַההֹוֵלְך ַּבְּדָרִכים ּוְבָגָדיו 
אי ְלַהְמִׁשיְך ִלְלּבֹוׁש ֶאת ַהְּבָגִדים ָהְרטּוִּבים ִאם ֵאין לֹו ְּבָגִדים  ִנְרְטבּו. הּוא ַרּׁשַ

ֲאֵחִרים ְלַהְחָלָפה.

בס"ד

1. איך אפשר לפנות לכלוך מהשולחן בשבת?
2. האם מותר בשבת לשים סיר עם עוף 

מבושל על האש?
3. למה אסור ללוות מאכלים בשבת?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת שבת, ַדִּּפים קמ״ה- קמ״ח

???שאלות השבוע

דבר תורה
במדרש תנחומא מוזכרת חשיבותה של קריאת 
שמע מפני "שיש בה רמ"ח )248( תיבות, כנגד 
)רמ"ח( אברים שבאדם". כלומר, מי שקורא קריאת 
שמע בדקדוק ומבטא היטב כל תיבה ותיבה מרמ"ח 
תיבותיה זוכה כנגד זה לשלמות בגופו - בכל רמ"ח 
איבריו. אולם, אם נספור נגלה שבפרשיות קריאת 

שמע ישנן רק 245 תיבות, ואם כן חסרות 3?

לכן חוזר החזן ואומר בקול: "ה' אלוקיכם אמת" ובכך 
משלים את המניין לרמ"ח - כנגד כלל איברי האדם. 

רמז לדבר מביא בעל המחנה אפרים מן הפסוק 
בפרשתנו: "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם 
היום". פירוש: כשמדביקים את המילה "אתם" )שהיא 
"אמת" בחילוף אותיות( אל המילים "ה' אלוקיכם" 
שבסוף פרשיות שמע - זוכים ל"חיים כולכם" - משום 
שעתה נוספו 3 מילים והגענו לרמ"ח התיבות כנגד 

כל איברי האדם.

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

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה בפרס 
איכותי. את התשובות יש לשלוח עד יום רביעי שלאחר השבת של 

talmudhagrala@medison.co.il אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

ַּדף קמ"ה: "ֵאין ִּביּשּׁול ַאַחר ִּביּשּׁול"

ל". ַאַחת ִמל"ט ַהְּמָלאכֹות ָהֲאסּורֹות ְּבַׁשַּבת, ִהיא ְמֶלאֶכת "ְמַבּׁשֵ

לֹו ׁשּוב, ִמְּפֵני  ל ְלַגְמֵרי, ִאי ֶאְפָׁשר ְלַבּׁשְ ִאם ְּדַבר ַמֲאָכל, ְלָמָׁשל עֹוף, ִהְתַּבּׁשֵ
ל. ְלִפיָכְך, ִאם ְּבַׁשַּבת ִהִּניַח ְיהּוִדי ַעל ָהֵאׁש ִסיר ּובֹו עֹוף  ֶׁשהּוא ְּכָבר ְמבּוּׁשָ
ל, ְוָכֵעת הּוא ַרק  ל, הּוא ֹלא ָעַבר ַעל ִאיּסּור, ִמְּפֵני ֶׁשָהעֹוף ְּכָבר ְמבּוּׁשָ ְמבּוּׁשָ

ל. ִמְתַחֵּמם ְוֹלא ִמְתַּבּׁשֵ

אּוָלם, ֲחָכִמים ָאְסרּו ְלַהִּניַח ְּבַׁשַּבת ַמֲאָכִלים ַעל ָהֵאׁש, ִּכי ֶזה ִנְרֶאה ְּכִאיּלּו 
ִלים ְּבַׁשַּבת. ֲאָבל מּוָּתר ְלַהִּניַח אֹוֶכל ַקר ְּבתֹוְך ִסיר ֶׁשהֹוִרידּו ֵמָהֵאׁש,  ְמַבּׁשְ

ְוהּוא ֲעַדִין ַחם, ְּכֵדי ְלַחֵּמם ֶאת ָהאֹוֶכל.

חידת קפד ראשו
ִמְצאּו את ההגדרה הראשונה, ואז הסירו את האות 
הראשונה שבה כדי למצוא את ההגדרה השנייה:

1. עמדה בבית המקדש - משמשת לתאורה בימינו 

2. מסגרת לאומית ריבונית - בת יעקב

3. מלאכה אסורה בשבת - קופסה, ארגז 

4. מחילה, מחיקת חטא - בהמה טהורה 

)תשובות: מנורה-נורה, מדינה-דינה, 
כתיבה-תיבה, כפרה-פרה(


