
ַּדף כ"א: ְנִטיַלת ָיַדִים

ָהרֹוָמִאים ָּתְפסּו ֶאת ַרִּבי ֲעִקיָבא ְוָכְלאּו אֹותֹו ְּבֵבית ַהּסֹוַהר.

יֹום ֶאָחד, ׁשֹוֵמר ֵּבית ַהּסֹוַהר ִהִּביט ְּבַקְנַקן ַהַּמִים ֶׁשֵהִביא ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ַהַּגְרִסי ְלַרִּבי 
ֲעִקיָבא, ְוָאַמר: "ֵאין צֹוֶרְך ְּבַמִים ַרִּבים ָּכל ָּכְך". ַהּשֹׁוֵמר ָהָרָׁשע ָנַטל ֶאת ַהַּקְנַקן, ָׁשַפְך 
ַמֲחִצית ִמן ַהַּמִים ֶׁשָהיּו ּבֹו ְוֶהֱחִזירֹו ְלַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ַהַּגְרִסי. ֹלא נֹוְתרּו ַמִים ַרִּבים ַּבַּקְנַקן, 
ְוַרִּבי ֲעִקיָבא ֶהֱחִליט ִּכי הּוא ִיּטֹול ָּבֶהם ֶאת ָיָדיו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ִיּוְָתרּו לֹו ַמִים ִלְׁשִתָּיה, 
ִמְּפֵני ֶׁשְּבׁשּום ָּפִנים ָואֹוֶפן ֵאינֹו מּוָכן ַלֲעבֹור ַעל ַהֲהָלָכה ֶׁשל ְנִטיַלת ָיַדִים, ֲאִפיּלּו 

ֶׁשָהָיה ָזֵקן ְוַחָּלׁש, ַוֲאִפיּלּו ֶׁשַּתָּקַנת ְנִטיַלת ָיַדִים ִהיא ִמְּדַרָּבָנן.

ַּדף כ"ב: ְיִדיַעת ַהּתֹוָרה 

ָהָאמֹוָרִאים ִהְסִּבירּו ִּכי ֵיׁש ֶּדֶרְך ַאַחת ַלֲהפֹוְך ְלַתְלִמיד ָחָכם ָּגדֹול ְוָלַדַעת ֶאת ַהּתֹוָרה 
- ַהֶּדֶרְך ַהּזֹו ִהיא ֲעַמל ַהּתֹוָרה. ְּכלֹוַמר, ָצִריְך ְלִהְתַאֵּמץ, ְלַהְתִמיד ְוַלֲעמֹול ַּבּתֹוָרה, אֹו 
ָאז זֹוִכים ִלְהיֹות ַּתְלִמיד ָחָכם. ַמר עּוְקָבא ָאַמר, ִּכי ֵיׁש ָלבֹוא ְּבַׁשֲחִרית ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש 
ְוָלֵצאת ִמֶּמּנּו ְּבַעְרִבית. ַמר עּוְקָבא ִמְתַּכּוֵן ְלָכְך, ֶׁשָּצִריְך ְלַהְתִמיד ְזָמן ַרב ְּבִליּמּוד 

ַהּתֹוָרה, ֵמַהּבֹוֶקר ַעד ַהָלְיָלה.

ָרָבא אֹוֵמר, ִּכי ָהרֹוֶצה ָלַדַעת ֶּבֱאֶמת ֶאת ַהּתֹוָרה, ָצִריְך ְלַהִּגיַע ְלַמָּצב ֶׁשַהּתֹוָרה ִתְהֶיה 
ַהָּדָבר ָהִעיָּקִרי ַּבַחִּיים ֶׁשּלֹו, ְוִיְסמֹוְך ַעל ה'  ֶׁשְּיַסֵּפק לֹו ַּפְרָנָסה.

ַּדף כ"ג: ַקְרָּפף

ָכּל ֶׁשַטח מּוָּקף ִּבְמִחיּצֹות, הּוא "ְרׁשּות ַהָּיִחיד" 
ּוְבַׁשַּבת מּוָּתר ְלַטְלֵטל ְּבתֹוכֹו ֲחָפִצים ְלֹלא ַהְגָּבָלה. 
ַּבִּמְׁשָנה לֹוְמִדים ַעל ַה"ַּקְרָּפף", ֶׁשהּוא ֶׁשַטח ֶׁשל 
ְרׁשּות ַהָּיִחיד, ּוְבָכל זֹאת ֲחָכִמים ָאְסרּו ְלַטְלֵטל ּבֹו 
ָּבת. ִּבְתקּוַפת ַהִּמְׁשָנה, ַה"ַּקְרָּפף" ָהָיה  ֲחָפִצים ַּבּׁשַ
ֶׁשַטח ִמחּוץ ָלִעיר, ֶׁשִאְחְסנּו ּבֹו ֵעִצים. ֲחָכִמים 
ִּתיְּקנּו, ִּכי ֵאין ְלַטְלֵטל ְּב"ַקְרָּפף" ֶׁשאֹוְרּכֹו ְמַעט 

ַטח ּכֹה ָגדֹול  ְבִעים ַאָּמה. זֹאת ִמְּפֵני ֶׁשּׁשֶ ְבִעים ַאָּמה ְורֹוְחּבֹו ְמַעט יֹוֵתר ִמּשִׁ יֹוֵתר ִמּׁשִ
ֶׁשֵאינֹו ְמַׁשֵּמׁש ִלְמגּוִרים, ִנְרֶאה ְּכמֹו ְרׁשּות ָהַרִּבים, ַוֲאָנִׁשים ֲעלּוִלים ִלְטעֹות ְוַלֲחׁשֹוב 
ֶׁשְּכִפי ֶׁשּמּוָּתר ְלַטְלֵטל ַּבַּקְרָּפף, ָּכְך מּוָּתר ְלַטְלֵטל ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים - ְוֵהם ֹלא ָיִׂשימּו 

ֵלב, ֶׁשַהַּקְרָּפף מּוָּקף ִּבְמִחיּצֹות ְוהּוא ְרׁשּות ַהָּיִחיד.

 | על המפה

יהודי העיר קורדובה בספרד
יהודים ישבו בספרד כבר בתקופת בית 
שני, ויש הסבורים שעוד קודם לכך. הם 
ישבו בעיקר בערי החוף המזרחי ובדרום, 
וביניהן בקורדובה, גרנדה וטולדו. כאשר 
כבשו המוסלמים את ספרד מידי הנוצרים 
בשנת 711, החלה התקופה המכונה תור 
רבים הגיעו  יהודים  הזהב של ספרד. 
לתפקידים חשובים ורבי השפעה, ועסקו 
ביצירה תורנית, בפילוסופיה ובשירה. בין 
אותם יהודים היו ר' שלמה אבן גבירול, ר' 
יהודה הלוי, ר' שמואל הנגיד, והרמב"ם, 
שנולד וגדל בקורדובה. תור הזהב הגיע 
לקצו בסוף המאה ה-11, כאשר השושלת 
המוסלמית אל-מוראביטון כבשה את האזור 
ורדפה את היהודים בשטחה. רבים מיהודי 
קורדובה נהרגו, ואחרים נמלטו. הקהילה 
היהודית התחדשה מאוחר יותר, ונמשכה 

עד לגירוש ספרד ב-1492.

פסלו של הרמב"ם בקורדובה 
)Wikipedia, Annesov(
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הסבר: אם יש חצר שמיועדת לדירה אולם חלקה 
מוצף מים, אין המים מבטלים אותה מתורת דירה, 
שכן הם נחשבים כמו נטיעות ומביאים תועלת 

לדרים בחצר.
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ַּדף כ"ד: ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ָמקֹום ָנטּוַע ְלֵבין ָמקֹום ָזרּוַע

ָלַמְדנּו ֶׁשַּב"ַּקְרָּפף" ָאסּור ְלַטְלֵטל, ֲאִפיּלּו ֶׁשהּוא מּוָּקף ְמִחיּצֹות. אּוָלם, ְּבֶׁשַטח ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש 
ִלְמגּוִרים, ְּכגֹון, ָחֵצר ֶׁשל ַּבִית ַהּמּוֶּקֶפת ִּבְמִחיּצֹות, ֹלא ִתיְּקנּו ֲחָכִמים ֶׁשֹּלא ְלַטְלֵטל ָּבּה, 
יֵּמׁש ַּבְּתִחיָּלה ִלְמגּוֵרי ָאָדם ְוַאַחר  ֲאִפיּלּו ִאם ִהיא ְגדֹוָלה ְמאֹוד. ַמה ִּדינֹו ֶׁשל ָמקֹום ֶׁשּׁשִ
יְּמָׁשה  ָּכְך ֵהֵחּלּו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ִלְדָבִרים ֲאֵחִרים - ְלָמָׁשל, ָחֵצר מּוֶּקֶפת ִּבְמִחיּצֹות, ֶׁשּׁשִ

ַּפַעם ְּכָחֵצר ְוַאַחר ָּכְך ָזְרעּו ְזָרִעים ְּברֹוב ֶׁשַטח ֶהָחֵצר, אֹו ָנְטעּו ָּבּה ִאיָלנֹות?

ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת, ִּכי ִאם ָזְרעּו ָּבּה ְזָרִעים, ְלָמָׁשל, ִחיָּטה, ְׂשעֹוָרה, ַעְגָבִנּיֹות, ְוַכּדֹוֶמה, 
ָאסּור ְלַטְלֵטל ָּבּה, ִמְּפֵני ֶׁשָּמקֹום ָּכֶזה ְּכָבר ֵאינֹו ֶנְחָׁשב ָראּוי ִלְמגּוִרים, ֶׁשֲהֵרי ֹלא 
ַטח, הּוא ֲעַדִין ֶנְחָׁשב  דֹוְרִכים ַעל ָמקֹום ֶׁשִּנְזְרעּו ּבֹו ְזָרִעים. אּוָלם, ִאם ָנְטעּו ֵעִצים ַּבּׁשֶ
ָמקֹום ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש ִלְמגּוִרים, ִמְּפֵני ֶׁשֶּדֶרְך ֲאָנִׁשים ְלַטֵּיל ֵּבין ָהֵעִצים, ְוָלֵכן, ְּבִמְקֶרה ֶזה 

ֹלא ָאְסרּו ֲחָכִמים ֶאת ַהִּטְלטּול.



4 דקות

לעשות את מה שעשה.ביקש רשות היה אסור לו לבד מתוך אמון, וכל זמן שלא עבודה בביתם, השאירו אותו עבד. הם הזמינו אותו לעשות ללא אישור מהמשפחה בה וקפה, ולהטעין את הטלפון שהיה אסור לו לקחת מים חלק מבני המשפחה טענו מצד אחד:

מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו 

שזה מקובל שפועל שעובד 

בבית פרטי לוקח לעצמו מים 

וקפה במהלך שעות עבודה 

רבות, וגם הטענת הטלפון 

היא דבר מקובל מאוד, ואין 

צורך לבקש על דברים כאלו 

אישור מראש, או ליידע את 

המשפחה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

אדון כהן הוא חשמלאי שעובד בבתי אנשים. פעם אחת הוא נשאר 
לעבוד לבד בבית אליו הוזמן. במהלך שעות העבודה באותו בית 
הוא לקח, מבלי לקבל לכך הסכמה מראש, מים לשתייה מהמקרר 
של המשפחה, הכין לעצמו קפה, והטעין את הטלפון שלו בשקעי 
החשמל הביתיים. גם בסוף יום העבודה הוא לא סיפר על כך 
למשפחה אצלה עבד. כשהוא סיפר על כך לבני משפחתו הדבר 

עורר ויכוח סוער.

א. מגדולי הפוסקים והוגי הדעות ביהדות.

ב. נולד בספרד, עלה לארץ ישראל, גר במצרים וקבור בטבריה.

ג. מכונה "הנשר הגדול".

ד. מחבר הספרים "משנה תורה" ו"מורה נבוכים".

ה. היה גם רופא גדול, וטיפל בבני משפחת המלוכה במצרים.

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
הספר "מורה הנבוכים"

"מורה הנבוכים" הוא ספרו הפילוסופי המרכזי 
של הרמב"ם. הוא נכתב בין השנים 1187-1191. 
במקור נכתב הספר עבור תלמידו של הרמב"ם, 
יהודה אבן שמעון, כדי להראות  בן  יוסף 
שהאמונה ביהדות והפילוסופיה אינן סותרות 
זו את זו ולהסביר איך ליישב ביניהן. הספר 
מחולק לשלושה חלקים, ועוסק בנושאים כמו 
שלילת הגשמיות, תארי האל, מהות הנבואה, 
ועוד. בתחילת ספרו כתב  טעמי המצוות 
הרמב"ם שישנם רעיונות הרמוזים בו בצורה 
מוצפנת, ויש לעיין היטב בדברים כדי לגלות 
את כוונתם העמוקה. סביב "מורה הנבוכים" 
התעוררו מחלוקות רבות לאורך הדורות. היו 
שקיבלו את שיטתו והיו שהחרימו ואף שרפו 
אותו מתוך התנגדות לחלק מהרעיונות שבו. 
עניין מחודש בספר התעורר בעת החדשה, 

ורבים מנסים עד היום לרדת לעומקו.

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

היד החזקה
היד החזקה הוא כינויו של החיבור ההלכתי 
"משנה תורה" שכתב הרמב"ם. הוא מכונה 
כך משום שיש בו 14 ספרים, בגימטרייה י"ד, 
העוסקים בכל תחומי ההלכה. יש בכך רמז 
למשה רבנו, שהרמב"ם נחשב לממשיך דרכו, 
ועליו נאמר "ּוְלכֹל ַהָיּד ַהֲחָזָקה... ֲאֶשׁר ָעָשׂה 

מֶֹשׁה ְלֵעיֵני ָכּל ִיְשָׂרֵאל".

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ
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בס"ד

רבי משה בן מיימון. הרמב"ם.

חברותא

מהדורת מפעל משנה 
תורה של המורה 

 ,Wikipedia( נבוכים
הלל גרשוני(



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1  .

הרמב"ם. רבי משה בן מימון. היה גם רופא.
2  .

כינויו של הרמב"ם היה "הנשר הגדול".
	  .

הוא מחזיק את "אגרות תימן" אותן כתב  הרמב"ם.
4  .

מלך מצרים בו טיפל הרמב"ם. הוא מחזיק 

שטר כסף עליו מופיע דיוקן הרמב"ם.
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בס"ד

איגרת תימן

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי הדמות במרכז הציור, ומה הקשר שלה לסטטוסקופ שעל צווארה?

איך הנשר בציור קשור אליה?

מה מחזיק היהודי התימני בידו ואיך זה קשור לדמות במרכז הציור?

מיהו המלך השוכב על המיטה ואיך השטר שהוא מחזיק בידו קשור לדמות המרכזית?

א. איגרת ששלח הרמב"ם ליהודי תימן.
ב. נכתבה בשנת 	117.

ג. נשלחה במענה לרבי יעקב בן ר' נתנאל בירב פיומי, מנהיג יהודי תימן.
ד. מסבירה כיצד להבדיל בין נביא שקר לנביא אמת.

ה. עודדה את יהודי תימן לא להתייאש מהגאולה.

2

1

3

4



ַּדף כ"ו: ְּתחּום ַׁשָּבת

ַמהו "ְּתחּום ַׁשָּבת"?

ְלָאָדם  ָאסּור  ְּבַׁשָּבת 
ֶׁשל  ְלֶמְרָחק  ְלַהֵּלְך 
יֹוֵתר ֵמַאְלַּפִים ַאָּמה ִמן 
ַהָּמקֹום ֶׁשּלֹו. ַה"ָּמקֹום 
ֶׁשּלֹו" הּוא ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו 
ָּבת.  ָהָיה ְּבֵעת ְּכִניַסת ַהּׁשַ
ִאם ְיהּוִדי הֹוֵלְך ְלָמָׁשל 
ַּבִּמְדָּבר ִּבְכִניַסת ַׁשָּבת, 
הּוא  ֶׁשּלֹו"  ַה"ָּמקֹום 
ַאְרַּבע ָהַאּמֹות ֶׁשָּבֶהן ָהָיה 
ָּבת,  ִּבְׁשַעת ְּכִניַסת ַהּׁשַ

ּוֵמֶהן מּוָּתר לֹו ָלֶלֶכת ְלֶמְרָחק ֶׁשל ַאְלַּפִים ַאָּמה. ֹלא יֹוֵתר.

ָּבת ָּבִעיר, ַה"ָּמקֹום ֶׁשּלֹו" הּוא ָּכל ָהִעיר, ִּכי ָּכל ָהִעיר  ִמי ֶׁשִּנְמָצא ִּבְכִניַסת ַהּׁשַ
אי ָלֵצאת ַאְלַּפִים ַאָּמה ִמָּכל ַצד ֶׁשל ָהִעיר. ִהיא ָמקֹום ֶאָחד. ְיהּוִדי ֶזה ַרּׁשַ

"ְּתחּום ַׁשָּבת" הּוא, ִאם ֵּכן, ַהְּגבּול ֶׁשל ַאְלַּפִים ַאָּמה ִמן ַה"ָּמקֹום ֶׁשּלֹו". ֶאת 
ַהְּגבּול ַהֶּזה ָאסּור ַלֲעבֹור.

ָּכל ָהרֹוֶצה ָלֶלֶכת יֹוֵתר ֵמַאְלַּפִים ַאָּמה, ָצִריְך ַלֲעׂשֹות "ֵערּוב ְתחּוִמין".

ַּדף כ"ז: ַּבּכֹל ְמָעְרִבין

ֵאָלה ְּבֵאיֶזה ִדְבֵרי  ַהִּמְׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ֶּפֶרק "ַּבּכֹל ְמָעְרִבין" עֹוֶסֶקת ַּבּׁשְ
ַמֲאָכל ִניָּתן ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות ֵערּוִבין? ֵערּוֵבי ְתחּוִמין עֹוִׂשים ַעל ְיֵדי ַהָּנַחת 

ְּדַבר ַמֲאָכל ְּבָמקֹום ְמסּוָּים.

ֵאילו ַמֲאָכִלים ֵיׁש ִליּטֹול ְלֵערּוֵבי ְתחּוִמין?

ַעל ָּכְך אֹוֶמֶרת ַהִּמְׁשָנה "ַּבּכֹל ְמָעְרִבין", ִניָּתן ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְלִמְצַות ֵערּוִבין ְּבָכל 
ְּדַבר ַמֲאָכל, "חּוץ ִמן ַהַּמִים ּוִמן ַהֶּמַלח", ִמְּפֵני ֶׁשֵהם ֵאיָנם ֶנְחָׁשִבים ָמזֹון. 
ֵאין ַהַּכּוָָנה ֶׁשַּמִים ּוֶמַלח ֵאיָנם ֶנְחָׁשִבים אֹוֶכל, ֶאָּלא ֶׁשֵאיָנם "ָמזֹון", ֵהם ֵאיָנם 

ְמִזיִנים, ְוֵאיָנם ַמְׂשִּביִעים.

ַּדף כ"ה: ִּפי ִתְקָרה יֹוֵרד ְוסֹוֵתם

ֶיְׁשָנּה ֲהָלָכה ֲחׁשּוָבה ְּבִדיֵני ְמִחיּצֹות. ַהֲהָלָכה ַהּזֹו ְמכּוָּנה "ִּפי ִתְקָרה יֹוֵרד 
ְוסֹוֵתם", ְוִהיא ִנְמְסָרה ְלמֶֹׁשה ְבִסיָני.

ַּכֲאֶׁשר ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ְמִחיָּצה ְּבֶׁשַטח ְמסּוָּים, ְמִקיִמים ַעל ַהַּקְרַקע ְמִחיָּצה 
ְבגֹוַבּה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ַוֲהֵרי ָלנּו ְמִחיָּצה ְמעּוָּלה.

ַהֲהָלָכה "ִּפי ִתְקָרה יֹוֵרד ְוסֹוֵתם" קֹוַבַעת, ִּכי ְּבִמְקִרים ְמסּוָּיִמים, ֲאִפיּלּו ֶׁשֵאין 
ְמִחיָּצה ִּבְכָלל, ֲהֵרי ֶזה ֶנְחָׁשב ְּכִאיּלּו ֵיׁש ְמִחיָּצה. ֵאיְך? ַהְּתׁשּוָבה ִהיא "ִּפי ִתְקָרה 
ַטח ֵיׁש ִּתְקָרה, ֲהֵרי ֶזה ְּכִאיּלּו ַהּשּׁוַלִים ֶׁשל ַהִּתְקָרה  יֹוֵרד ְוסֹוֵתם". ִאם ֵמַעל ַהּׁשֶ

יֹוְרִדים ְּבצּוָרה ְיָׁשָרה ַעד ַהַּקְרַקע, ְוָכְך נֹוֶצֶרת ְמִחיָּצה ְּכֵׁשָרה ַּכָּדת ְוַכִּדין.

"ִּפי ִתְקָרה" - ְקֵצה ַהִּתְקָרה, "יֹוֵרד" - ְּכִאיּלּו יֹוֵרד ְלַמָּטה ְלֵעֶבר ַהַּקְרַקע, "ְוסֹוֵתם" 
ַטח ְויֹוֵצר ְמִחיָּצה. - הּוא סֹוֵתם ֶאת ַהּׁשֶ

בס"ד

1. מהו קרפף ומתי אסור לטלטל בו?
2. מתי נחשב הדבר כאילו קיימת מחיצה, גם 

כשאין מחיצה בפועל?
3. עד איזה מרחק מותר ללכת בשבתֿ? 

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ערובין, ַדִּּפים כ״ה- כ״ז

???שאלות השבוע

דבר תורה
עם הגעתו של יהודי לבית המקדש לקיים מצוות 
ביעור מעשרות, הוא מתוודה ואומר: "השקיפה 
ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך ישראל".  
המושג "השקפה" מוזכר בתורה בד"כ בהקשר 
שלילי. כך, למשל, קודם הפיכת סדום: "וישקף 
ה' על פני סדום", וכך גם קודם הפיכת המצרים 
בים: "וישקף ה' אל מחנה מצרים...ויהם את מחנה 
מצרים".  מדוע מוזכרת מילה זו, שמסמלת פורענות, 
דווקא בבקשת הברכה של מביאי המעשרות? רבי 
אלכסנדרי מסביר במדרש: "גדול כוחן של מוציאי 
מעשרות שהן הופכין את הקללה לברכה". אדם 
שמצליח להתגבר על פרטיותו, ונותן מעשרות 
ומתנות עניים, גדול כוחו עד שאף לשון שלילית 
כדוגמת "השקיפה" הופכת בזכותו לטובה ולברכה. 
הוא התנהל הפוך ובמקום לשמור על ממונו הוא 
פיזר אותו לאחר, וכך זכה שכוחו יהיה להפוך גם 

כן את הקללה לברכה.

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

מצאו את זוגות המילים לפי ההגדרות, כאשר 
בכל זוג יש הבדל של אות אחת שונה בין המילים 

)למשל שמש-נמש(:
1. בעל חיים גדול עם קרן \ שטח מוקף במחיצות 

2. רבי עקיבא הוחזק בו \ ילדים לומדים בו

 

3. חפורה בתוך האדמה \ עליה נוסעת רכבת 

4. השנה השביעית \ מתכסים בה 

)תשובות: קרנף-קרפף, בית סוהר-בית ספר, 
מחילה-מסילה, שמיטה-שמיכה(

חידה!


