
ַּדף ע"ז: סּוָּלם ַהּצֹוִרי ְוסּוָּלם ַהִּמְצִרי

ִאם ֵיׁש ְׁשֵּתי ֲחֵצרֹות, ֶׁשִּקיר ְּבגֹוַבּה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים ַמְפִריד ֵּביֵניֶהן - ֵהן ֶנֱחָׁשבֹות ִלְׁשֵני 
ִנָּיה ְּבַׁשָּבת.  ְמקֹומֹות ׁשֹוִנים, ְוָאסּור ְלַטְלֵטל ֵמָהֶאָחת ַלּׁשְ

הּו ֶׁשְּמַמֵעט ֶאת ּגֹוְבהֹו ֶׁשל ַהִּקיר, ֶאְפָׁשר ְלַהֲחִׁשיב ֶאת ְׁשֵּתי ַהֲחֵצרֹות  ֲאָבל ִאם ֵיׁש ַמּׁשֶ
ֶלָחֵצר ַאַחת ְוַלֲעׂשֹות ָלֶהן ֵערּוב ְמׁשּוָּתף, ְוָאז מּוָּתר ְלַטְלֵטל ֵּביֵניֶהן.

ַהִאם סּוָּלם ֶׁשּמּוָּנח ְלַיד ַהִּקיר, ֶנֱחָׁשב ְמַמֵעט ֶאת ּגֹוְבהֹו? 

אֹוֶמֶרת ַהִּמְׁשָנה ֶׁשּסּוָּלם ַהִּמְצִרי ֵאינֹו ְמַמֵעט, ְוִאיּלּו סּוָּלם ַהּצֹוִרי ְמַמֵעט. 

ַּבְּגָמָרא ַמְסִּביִרים ֶאת ַהֶהְבֵּדל ֵּביֵניֶהם: 

סּוָּלם ַהּצֹוִרי הּוא ָּגדֹול ְוָכֵבד, ְוֹלא ְמִזיִזים אֹותֹו ְּבֶדֶרְך ְּכָלל. ָלֵכן, ִאם הּוא ִנְמָצא ְלַיד 
ַהִּקיר ֶזה ֶנֱחָׁשב ֶׁשהּוא ִנְמָצא ָׁשם ִּבְקִביעּות, ְוהּוא ְמַמֵעט ֶאת ּגֹוַבּה ַהִּקיר. 

ְלעּוַּמת זֹאת, סּוָּלם ַהִּמְצִרי הּוא ָקָטן ְוַקל יֹוֵתר, ְונֹוֲהִגים ְלָהִזיז אֹותֹו ִמָּמקֹום ְלָמקֹום. 
ָלֵכן ַּגם ִאם הּוא ִנְמָצא ְלַיד ַהִּקיר, ֶזה ֹלא ֶנֱחָׁשב ֶׁשהּוא ָקבּוַע ָׁשם, ְוהּוא ֹלא ְמַמֵעט 

ֶאת ּגֹוַבּה ַהִּקיר.

ַּדף ע"ח: ִאיָלן ֵּבין ְׁשֵּתי ֲחֵצרֹות

ַּבַּדף ַהּקֹוֵדם ָרִאינּו ֶׁשִאם ִקיר ַּמְפִריד ֵּבין ְׁשֵּתי ֲחֵצרֹות, ְוֵיׁש סּוָּלם ְלַיד ַהִּקיר, ַהּסּוָּלם 
ֶנֱחָׁשב ְמַמֵעט ֶאת ּגֹוַבּה ַהִּקיר, ְוֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ֵערּוב ְמׁשּוָּתף ִלְׁשֵּתי ַהֲחֵצרֹות.

ָמה קֹוֶרה ִאם ִּבְמקֹום סּוָּלם, ֵיׁש ִאיָלן ְלַיד ַהִּקיר? 

ִמַּצד ֶאָחד, ֶאְפָׁשר ְלַטֵּפס ָעָליו ְּכֵדי ַלֲעבֹור ֵמַעל ַהִּקיר, ְוִאם ֵּכן אּוַלי הּוא ֶנֱחָׁשב 
ְּכמֹו סּוָּלם.

ֲאָבל ִמַּצד ֵׁשִני, ֲחָכִמים ָאְסרּו ְלַטֵּפס ַעל ִאיָלן ְּבַׁשָּבת, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתְלׁשּו ֲעָנִפים אֹו 
ָעִלים.

ָאז ָהֵאם ֶזה ֶנֱחָׁשב ֶׁשָהִאיָלן ְמַמֵעט ֶאת ּגֹוַבּה ַהִּקיר, אֹו ֹלא? 

ֵאָלה ַהּזֹו, ְוֹלא ִהִּגיעּו ְלַהְכָרָעה ְּברּוָרה. ֲחָכִמים ֶנְחְלקּו ַּבּׁשְ

ַּדף ע"ט: ַהֲאָכַלת ַהְּבֵהָמה ְּבַׁשַּבת

אי ַּבַעל ְּבֵהָמה, ְלַהֲעִמיד ֶאת ְּבֶהְמּתֹו ִלְפֵני ֲעָׂשִבים, ְּכֵדי ֶׁשִּתְתלֹוׁש אֹוָתם  ְּבַׁשַּבת ַרּׁשַ
ֵמָהֲאָדָמה ְותֹאַכל אֹוָתם, ֲאָבל ָאסּור לֹו ְלַהֲעִמיד אֹוָתּה ְלַיד ַהַמְתֵּבן, ּבֹו ֵיׁש ֶּתֶבן 

ֶׁשהּוא מּוְקֶצה, ְּכֵדי ֶׁשּתֹאַכל ֵמַהֶּתֶבן.

ַהַּתְלמּוד ַמְסִּביר ִּכי ֲחָכִמים ָחְׁשׁשּו, ֶׁשִאם ַּבַעל ַהְּבֵהָמה ַיֲעמֹוד ִעם ְּבֶהְמּתֹו ֶׁשּתֹאַכל 
ִמן ַהֶּתֶבן, הּוא ָעלּול ְלִהְתּכֹוֵפף ּוְלָהִזיז ְּבַעְצמֹו ְקַצת ֶּתֶבן מּוְקֶצה, ַוֲהֵרי ֲחָכִמים ָּגְזרּו 

ֶׁשָאסּור ְלָהִזיז מּוְקֶצה ְּבַׁשַּבת.

ְלעּוַּמת זֹאת, ִאיּסּור ְּתִליַׁשת ֲעָׂשִבים ְּבַׁשַּבת הּוא ִאיּסּור ִמן ַהּתֹוָרה, ֶׁשּכּוָּלם יֹוְדִעים 
אֹותֹו ִויֵרִאים ַלֲעבֹור ָעָליו, ְוָלֵכן ֹלא ָחְׁשׁשּו ֲחָכִמים ֶׁשַּבַעל ַהְּבֵהָמה ִיְתֹלֹוׁש ֲעָׂשִבים 

ְּבַׁשַּבת.

 | על המפה

בבל
בבל הייתה ממלכה קדומה באזור עיראק של 
היום. ראשיתה הייתה בעיר בבל, שהייתה 
אחת הערים הגדולות והחשובות במזרח 
הקדום. העיר נחרבה בידי סנחריב בשנת 
689 לפנה"ס, אך לאחר מכן נבנתה מחדש. 
אחרי נפילת האימפריה האשורית עלה 
נבוכדנאצר לשלטון בבבל, פיתח את העיר 
והפך אותה לממלכה אזורית חזקה. הבבלים 
שעבדו את ממלכת יהודה, ולאחר שמלכי 
יהודה התמרדו נגדם, כבשו את ירושלים 
והגלו את היהודים מארצם. בבל נכבשה 
בידי הפרסים בהנהגתו של כורש בשנת 
539 לפנה"ס, ובכך בא הקץ על הממלכה 
הבבלית. העיר נחרבה ולא נבנתה מחדש 

עד היום.

הריסות העיר בבל כפי שנשקפו מארמונו של 
)Wikipedia( 2003-סדאם חוסיין ב

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 367

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת ערובין, דף ע"ט

הסבר: אם יש בור של תבן בין שני תחומי שבת 
של עיירות, מותר לבני שתי העיירות להאכיל 
את בהמותיהן מן התבן ואין חוששים שמא יצאו 

מתחומם.

לאוקמיה – להעמיד
מינכרא – ניכר

 "וכן אתה אומר בגוב של תבן 
שבין שני תחומי שבת"

בס"ד

סדר מועד | ַמֶסֶּכת ֵערּוִבין, ַדִּּפים ע"ז- פ"ג
פרשת לך לך | ז'- י"ג בחשון )25-31 לאוקטובר(

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

מכניס אורחים.אברהם אבינו שהיה זכות ללכת בדרכו של אם הם עניים, וזו ממש להכניס אורחים, ודאי גדולה וחסד גדול טענו שזו אכן מצווה חלק מבני המשפחה מצד אחד:

מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו 

שאף אחד לא מכיר אותו, ולא 

מכניסים אנשים זרים הביתה. 

עם כל הכבוד והרצון הטוב, 

אפשר לתת לו כסף או אוכל 

בחוץ ובכל זאת לעזור לו, 

אך לא להכניס אותו הביתה 

ולהזמין אותו לסעודת שבת.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

בפינת הרחוב יושב על הריצפה כבר כמה ימים מקבץ נדבות, אדם 
שבגדיו קרועים, שערותיו ארוכות, ומבגדיו עולה ריח לא נעים. 
דני בן ה-16 בא הביתה ואמר להוריו שהוא רוצה להזמין את האיש 
הזה מהרחוב אליהם הביתה לסעודת שבת הקרובה. הדבר עורר 

דיון משפחתי סוער.

א.  ממנהיגי היהודים בימי שיבת ציון בתקופת בית שני.
חבר בכנסת הגדולה - המוסד העליון של חכמי ישראל. ב. 

אחראי על בניית חומת ירושלים. ג. 
בכ"ה באלול, לאחר 52 ימי עבודה מאומצת, הושלמה בניית החומה. ד. 
אמר לעם את המשפט הבא: "ְוָהיּו ָלנּו ַהַּלְיָלה ִמְׁשָמר ְוַהּיֹום ְמָלאָכה". ה. 

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
הצהרת כורש

בשנת 539 לפנה"ס כבש כורש מלך פרס את 
בבל, והביא את סופה של הממלכה הבבלית. 
בעקבות זאת פרסם הכרזה בה הוא מרשה 
ליהודים שבבבל לחזור לארצם ולבנות בה את 
בית המקדש. הכרזה זו הייתה חלק מהמדיניות 
שלו, בה הוא איפשר גם לעמים אחרים חופש 
דת. נוסח הצהרת כורש מופיע בספר עזרא, 
וכמו כן נמצא בהריסות העיר בבל גליל חימר 
שעליו כתובה ההכרזה באכדית. בעקבות הכרזת 
כורש עלו עשרות אלפי יהודים מבבל לארץ 
ישראל, כשהם לוקחים איתם את כלי המקדש 
שהחזיר להם כורש, חידשו את היישוב היהודי 
בארץ והחלו לבנות את בית המקדש השני. 
בשל מעשיו אלה זכה כורש לדברי שבח מפי 

הנביאים וחז"ל.

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

גלות בבל
בית  גלות בבל התרחשה בעקבות חורבן 
המקדש הראשון בידי נבוכדנאצר מלך בבל, 
שכבש את ממלכת יהודה וירושלים והוציא 
את רוב העם לגלות. הגלות נמשכה 52 שנה, 
שלאחריהן כבש כורש מלך פרס את מלכות 

בבל ונתן אישור ליהודים לחזור לארצם.

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

ְנֶחְמָיה ּבן ֲחַכְלָיה

חברותא

)Wikipedia, Mike Peel( הגליל של כורש



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1  .

בניית חומות ירושלים.
2  .

בזמן שיבת ציון של עזרא ונחמיה. כ-445  שנים לפני הספירה.
3  .

נחמיה בן חכליה.
4  .

רומחים, כלי נשק וחומרי בניין.
5  .

כולם התאגדו יחד לתקוף את ירושלים 
כשהגיעו לשם עזרא ונחמיה.

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

עזרא

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מהו האירוע המצויר כאן?

מתי הוא התרחש?

מיהו האיש הרוכב על הסוס?

מה אוחזים בידיהם האנשים על החומה?

שאלת אתגר: מה המשותף לַסְנַבַּלט ְוטֹוִבָּיה ְוָהַעְרִבים ְוָהַעּמִֹנים ְוָהַאְׁשּדֹוִדים?

ממנהיגי שיבת ציון לאחר גלות בבל. א. 
פעל ללימוד התורה וחיזוק רוחני של העם. ב. 

נלחם נגד נישואים עם נשים נוכריות. ג. 
מכונה "הסופר". ד. 

שותפו בהנהגת העם היה נחמיה. ה. 
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ַּדף פ"ב: ֵערּוב ְּתחּוִמין ִלְדַבר ִמְצָוה

ָהרֹוֶצה ָלֵצאת ִמְּתחּום ַׁשָּבת, ַיֲעֶׂשה "ֵערּוב ְּתחּוִמין".

ִמן ַהִּמְׁשָנה לֹוְמִדים, ִּכי ֵערּוב ְּתחּוִמין עֹוִׂשים ַרק ַּכֲאֶׁשר ְזקּוִקים  ָלֵצאת 
ִמן ָהִעיר ְלצֹוֶרְך ְּדַבר ִמְצָוה.

ַמה ֶּנְחָׁשב "ְּדַבר ִמְצָוה"? ַהִּמְׁשָנה נֹוֶתֶנת ְׁשֵּתי דּוְגָמאֹות ִל"ְדַבר ִמְצָוה".

א. ִניחּום ֲאֵבִלים. ָהרֹוֶצה ָלֵצאת ִמחּוץ ָלִעיר ְּכֵדי ְלַנֵחם ָאָדם ָאֵבל, ֶׁשַאַחד 
ַהְּקרֹוִבים ֶׁשּלֹו ִנְפַטר.

ב. ִהְׁשַּתְּתפּות ִּבְסעּוַּדת ִמְצָוה. ָהרֹוֶצה ָלֵצאת ִמחּוץ ָלִעיר ְּכֵדי ְלִהְׁשַּתֵּתף 
ִּבְסעּוַּדת ִמְצָוה.

ַּדף פ"ג: ַהְפָרַׁשת ַחָּלה

ַמה ִהיא ַהְפָרַׁשת ַחָּלה? ַהּתֹוָרה ְמַצּוָה, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָלִׁשים ָּבֵצק, ָצִריְך ְלַהְפִריׁש 
ֵחֶלק ִמן ַהָּבֵצק ְוָלֵתת אֹותֹו ַלּכֵֹהן. ַהֵחֶלק ֶׁשּנֹוְתִנים ַלּכֵֹהן ִנְקָרא "ַחָּלה". 

ַהִאם ִמָּכל ָּבֵצק ָצִריְך ְלַהְפִריׁש ַחָּלה?

ִמן ַהָּפסּוק "ֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה" ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים, ִּכי ַרק ִאם ַהָּבֵצק ְּבַכּמּות 
"ֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה", ָצִריְך ְלַהְפִריׁש ִמֶּמּנּו ַחָּלה. ִאם ַּכּמּות ַהָּבֵצק ְּפחּוָתה 

ֵמֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה, ֵאין צֹוֶרְך ְלַהְפִריׁש ִמֶּמּנּו ַחָּלה.

ַּכָּמה ִקילֹו ֶקַמח ֶזה "ֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה"? נֹוֲהִגים ֶׁשִּמָּבֵצק ֶׁשַּנֲעָׂשה ִמִּקילֹו 
ֶקַמח ּוָמאַתִים ְּגַרם ַמְפִריִׁשים ַחָּלה.

ַּדף פ"א: ֵערּוב ֲחֵצרֹות ִּבְׁשֵני ֲחָצִאים ֶׁשל ִּכיַּכר ֶלֶחם

ִׁשיּתּוף ְמבֹואֹות ִניָּתן ַלֲעׂשֹות ְּבָכל סּוג ֶׁשל ָמזֹון, אּוָלם ֵערּוב ֲחֵצרֹות 
ִניָּתן ַלֲעׂשֹות ְּבֶלֶחם ִּבְלָבד. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר ֶׁשָּצִריְך ֶׁשַהֶּלֶחם ֶׁשּנֹוְתִנים 
ְלֵערּוב ַהֲחֵצרֹות ִיְהֶיה ָׁשֵלם. ִאי ֶאְפָׁשר ָלֵתת ֲחִצי ֶלֶחם ְלֵערּוב ַהֲחֵצרֹות. 
ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע מֹוִסיף, ִּכי ֲאִפיּלּו ִאם ַאַחד ַהַּדָּיִרים ְמַבֵּקׁש ָלֵתת ְלֵערּוב 
ַהֲחֵצרֹות ְׁשֵני ֲחָצִאים ֶׁשל ֶלֶחם, ֶׁשֵהם ְּבֶעֶצם ָּכל ַהֲחָלִקים ֶׁשל ַהֶּלֶחם, ִאי 

ֶאְפָׁשר, ִמְּפֵני ֶׁשָּכֵעת ַהֶּלֶחם ְּכָבר ֵאינֹו ָׁשֵלם.

בס"ד

מדוע יש מקרים בהם מחמירים באיסור דרבנן    .1
יותר מבאיסור תורה?

האם אפשר להשתמש בתפוזים לשיתוף    .2
מבואות, או לערוב חצרות?

האם מותר לעשות ערוב תחומין כדי להשתתף    .3
בברית מילה?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ערובין, ַדִּּפים פ׳- פ״ג

???שאלות השבוע

דבר תורה
ברית בין הבתרים, המופיעה בפרשתנו, מעלה תמיהה 
על הדרך בה נכרתה ברית זו כמו בריתות אחרות 
בתקופת התנ"ך ובימינו. הקב"ה מבקש מאברהם 
שיבתר )יחלק לשניים( בהמות ועופות, ויעבור ביניהם, 
וכך תיכרת הברית. כמו בזו, כך גם בבריתות אחרות 
נהוג לקיים מנהג של חיתוך או הסרת חלק. בברית 
המילה נכרתת הערלה, וכששני צדדים כורתים ברית 
דמים הם חותכים את עורם ומדביקים דמם זה בזה.

מדוע, אפוא, בריתות נעשות דווקא בדרך של חילוק 
וכריתה? ברית עניינה חיבור עמוק ותמידי שאינו 
תלוי בכלום. הברית מסמלת שגם במצבים הקשים, 
שנראה כי יש ריחוק ופירוד - גם אז הצדדים קשורים 
ומחוברים זה לזה. על כן, נעשות הבריתות דווקא 
ע"י כריתה וחילוק, הן באות לסמל שגם אם תגיע 
מציאות של ריחוק או פירוד - עדיין תשמור הברית 

על החיבור התמידי שלעולם לא ייפסק.

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

)תשובות: בוגרת, גרוגרת, אוגרת, סוגרת, חוגרת( 

ַּדף פ': ַהַּכּמּות ַהְּדרּוָׁשה ְלֵערּוֵבי ֲחֵצרֹות

ַּכָּמה ָמזֹון ָצִריְך ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ֵערּוֵבי ֲחֵצרֹות ְוִׁשיּתּוֵפי ְמבֹואֹות?

ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ִּכי ָּכל ֶאָחד ַהִּמְׁשַּתֵּתף ָּבֵערּוב, ָצִריְך ָלֵתת ָמזֹון ְּבגֹוֶדל ֶׁשל 
ה ַדָּיִרים, ַהָּמזֹון  ְּגרֹוֶגֶרת. ְּגרֹוֶגֶרת ִהיא ְתֵאָנה ְיֵבָׁשה. ִאם ֵיׁש ֶּבָחֵצר ֲחִמיּׁשָ
ֶׁשֵּיָאֵסף ִמּכּוָּלם ִיְהֶיה ְּבִׁשיעּור ָחֵמׁש ְגרֹוְגרֹות. ִאם ֵיׁש ֶּבָחֵצר ְׁשמֹוֶנה 
ֵכִנים ָמזֹון ְּבִׁשיעּור ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר ְּגרֹוְגרֹות.  ֶעְשֵרה ַּדָּיִרים, ַיַאְספּו ִמן ַהּׁשְ

ּוַמה ּקֹוֶרה ֶבָחֵצר ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ֵמָאה ַדָּיִרים, ַהִאם ָצִריְך ֶלֱאסֹוף ִמָּכל ָׁשֵכן ָמזֹון 
ְּבִׁשיעּור ְּגרֹוֶגֶרת?

ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת ֶׁשֵאין צֹוֶרְך. ָּכל ֶאָחד ָיכֹול ָלֵתת ַּכּמּות ָמזֹון ְקַטָּנה ִמְּגרֹוֶגֶרת, 
ָהִעיָּקר ֶׁשַהַּכּמּות ֶׁשֵּתיָאֵסף ִמּכּוָּלם ַיַחד ִּתְהֶיה ְּבִׁשיעּור ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה 
ְגרֹוְגרֹות. ַהְּגָמָרא ַמְסִּביָרה, ִּכי ַּכּמּות ָמזֹון ָּכזֹו ֲחׁשּוָבה, ִמְּפֵני ֶׁשִּניָּתן ַלֲערֹוְך 
ָּבּה ְׁשֵּתי ְסעּוּדֹות. ָלֵכן, ֲאִפיּלּו ְּבָחֵצר ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ֶאֶלף ְּבֵני ָאָדם, ָּכל ָׁשֵכן ִיֵּתן 
ַּכּמּות ְזעּוָמה  ֶׁשל ָמזֹון, ּוִמן ַהָּמזֹון ֶׁשֵּיָאֵסף ִמּכּוָּלם, ַיֲעׂשּו ֵערּוב ֲחֵצרֹות.

חידה!
השלימו את המילים הבאות, המסתיימות בצורה דומה:

1. נערה גדולה - _ וגרת

2. תאנה מיובשת - _ _ וגרת

3. חיה קטנה מכרסמת - _ וגרת

4. ההפך מפותחת - _ וגרת

5. אוזרת את מותניה -_ וגרת

?


