
ַמִים ַּדף נ"ו: ַאְרַּבע רּוחֹות ַהּׁשָ

ְּכֵדי ִלְמּדֹוד ְּתחּום ַׁשָּבת, ָצִריְך ָלַדַעת ֶאת הִּכיּוּוִנים - ִמְזָרח, ַמֲעָרב, ָּדרֹום ְוָצפֹון. ִמי 
ֶׁשָּבִקיא ְּבצּוַרת ְקבּוצֹות ַהּכֹוָכִבים ָיכֹול ָלַדַעת ֶאת ַהְּצָדִדים, ִּכי ְקבּוַצת ֲעָגָלה ִנְמָצא 

ַמִים. ַמִים, ּוַמַּזל ַעְקָרב ִנְמָצא ָתִמיד ִּבְדרֹום ַהּׁשָ ָתִמיד ִּבְצפֹון ַהּׁשָ

ָנה ְלַאְרַּבע ְּתקּופֹות. ְּבָכל ָׁשָנה ֵיׁש  ָנה - ֲחַז"ל ְמַחְּלִקים ֶאת ַהּׁשָ ַאְרַּבע ְּתקּופֹות ַהּׁשָ
ְׁשֵנים ָעָׂשר חֹוָדִׁשים, ּוְבָכל ְּתקּוָפה ְׁשלֹוָׁשה חֹוָדִׁשים. ַאְרַּבע ַהְּתקּופֹות ֵהן: א. ְּתקּוַפת 

ִניָסן. ב. ְּתקּוַפת ַּתּמּוז. ג. ְּתקּוַפת ִּתְׁשֵרי. ד. ְּתקּוַפת ֵטֵבת.

ָנה  ָנה הּוא ִּבְתִחיַּלת ְּתקּוַפת ַּתּמּוז, ְוַהּיֹום ַהָּקָצר ְּביֹוֵתר ַּבּׁשָ ַהּיֹום ָהָארֹוְך ְּביֹוֵתר ַּבּׁשָ
הּוא ִּבְתִחיַּלת ְּתקּוַפת ֵטֵבת.

ַּדף נ"ז: ְׁשֵּתי ָעִרים או ִעיר ַאַחת?

ָּבת הּוא ֶׁשַטח ֶׁשל ַאְלַּפִים ַאָּמה ִמחּוץ ָלִעיר, ֶׁשַהִּנְמָצא ָּבִעיר ִּבְכִניַסת  ְּתחּום ַהּׁשַ
אי ָלֵצאת ַעד סֹוף ַאְלַּפִים ַאָּמה ִמחּוץ ָלִעיר. ַׁשָּבת, ַרּׁשַ

ְּבתֹוְך ָהִעיר ֵאין ָּכל ַהְגָּבָלה. ֲאִפיּלּו ִאם ָהִעיר ְּגדֹוָלה ְמאֹוד מּוָּתר ְלַהֵּלְך ְּבתֹוָכּה ִמָּקֶצה 
ְלָקֶצה, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ֶנְחֶׁשֶבת "ָמקֹום" ֶאָחד.

ִנָּיה, ֲעַדִין ֵהן ֶנְחָׁשבֹות ָמקֹום ֶאָחד,  ַּכֲאֶׁשר ְׁשֵּתי ָעִרים ְּבנּויֹות ַמָּמׁש ַאַחת ְלַיד ַהּׁשְ
ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ֶזה ְמַׁשֶּנה ֶׁשִּמיֶׁשהּו ֶהְחִליט ֶׁשַהָּבִּתים ָהֵאֶּלה ֵהם ִעיר ַאַחת ְוַהָּבִּתים 

ִני, ֲהֵרי ֶזה ָמקֹום ֶאָחד. ָהֲאֵחִרים ֵהם ִעיר ַאֶחֶרת, ָּכל עֹוד ֵהם ְּבנּוִיים ֶאָחד ְלַיד ַהּׁשֵ

ִנָּיה? ַרב הּוָנא אֹוֵמר, ִּכי ִאם  ַמה ַהִּדין ַּכֲאֶׁשר ְׁשֵּתי ֶהָעִרים ְּבנּויֹות ִּכְמַעט ַאַחת ְלַיד ַהּׁשְ
ַהֶּמְרָחק ֵּביֵניֶהן יֹוֵתר ִמֵּמָאה ַאְרָּבִעים ְוַאַחת ַאָּמה ּוְׁשִליׁש ָהַאָּמה, ֵהן ְּכָבר ֶנְחָׁשבֹות 
ִּכְׁשֵּתי ָעִרים. ִאם ַהֶּמְרָחק ֵּביֵניֶהן ָּפחֹות ִמֵּמָאה ַאְרָּבִעים ְוַאַחת ַאָּמה ּוְׁשִליׁש ָהַאָּמה, 

ֵהן ֶנְחָׁשבֹות ָמקֹום ֶאָחד.

 | על המפה

המושב מבוא מודיעים
המושב מבוא מודיעים הוקם בשנת 
תשכ"ד )1964( על ידי גרעין נח"ל מתנועת 
הנוער עזרא. כעבור כשש שנים עזב 
הגרעין המיישב למקום קבע במבוא חורון, 
והיישוב ננטש. הוא יושב מחדש על ידי 
הרב שלמה קרליבך וחסידיו, שרובם 
הגיעו מארצות הברית. הרב קרליבך 
גר בארצות הברית, אך היה מגיע מדי 
שנה לביתו במושב ועורך בו קבלת שבת 
וסעודות, אליהן הגיעו אלפים ממעריציו, 
שהיו ישנים בשקי שינה בכיכר המושב. 
עד היום עומד בחזית בית הכנסת כיסא 

חצוב בסלע, בו נהג לשבת. 

חג סוכות
שמח!

שרידי המנזר הביזנטי ונופי המושב 
)Wikipedia, Bukvoed(

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 364

מן התלמוד
סדר מועד, 

 מסכת ערובין, דף נ"ז

הסבר: אם יש שלושה כפרים שביניהם כמו צורת 
משולש, רואים את האמצעי כאילו הוא נמצא בין 
השניים האחרים ומחבר אותם לעניין תחום שבת.

מתא – מקום
קרתא – עיר

"וכן שלושה כפרים המשולשין, אם יש בין שנים 
חיצונים מאה וארבעים ואחת ושליש - עשה אמצעי 

את שלשתן להיות אחד".

בס"ד

סדר מועד | ַמֶסֶּכת ֵערּוִבין, ַדִּּפים נ"ו- ס"ב
שבת שמיני עצרת ושמחת תורה תשפ"א | ט"ז- כ"ב בתשרי )4-10 לאוקטובר( 

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

גם בלי בירות ויין.אפשר לשמוח שמחה גדולה יבואו למקום עם בירה ויין. עצמם, וזה לא מכובד שהם להשתכר ולאבד שליטה על לשתות  אלכוהול. הם עלולים למעלה מ-18, זה לא טוב שלמרות שיובל וחבריו בני חלק מבני המשפחה טענו מצד אחד:

מצד שני:

טענו יובל והחברים שהם 

לא תינוקות. הם כבר בני 

18 פלוס והם אחראים, 

מדובר בסך הכל בקצת 

בירות ויין, וזה לא "סיפור 

גדול". ההיפך - זה רק יעזור 

לרומם ולחזק את השמחה 

במקום.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

יובל בן ה-18 וקצת, ועוד כמה חברים שלו בני גילו, התארגנו לנסוע 
לשמחת תורה ליישוב קטן מרוחק כדי לעזור שם "לעשות שמח" 
בהקפות ובריקודים. יובל והחברים רצו גם לקנות ולקחת איתם לשם 
כמה בקבוקי בירה ויין כדי לשתות בחג וכדי ל"חגוג בכיף" כהגדרתם.

הדבר עורר דיון סוער במשפחתו של יובל.

נולד בברלין בשנת 1925. נפטר בגיל 69 א. 
בשנת 1994, ונקבר בירושלים.  

היה  ידוע בכינוי "הרבי המרקד". ב. 
הלחין  למעלה מ-1,000 מנגינות ושירים, ונחשב לאחד מגדולי  ג. 

הזמר החסידי במאה ה-20.
הרבה לעסוק בקירוב רחוקים ברחבי העולם באמצעות המוזיקה. ד. 

מנייני תפילה רבים, ובעיקר תפילות קבלת שבת, קרויים על שמו,  ה. 
ומתפללים על פי ניגוניו.

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
שמחת בית השואבה

שמחת בית השואבה הייתה אירוע חגיגי 
שהתקיים בבית המקדש במהלך ימי חג הסוכות. 
היא נקראה כך על שם התהלוכה החגיגית שבה 
היו יורדים לשאוב מים ממעיין השילוח כדי 
לנסך אותם על גבי המזבח ולקיים את מצוות 
ניסוך המים. חז"ל תיארו את גודל השמחה, 
עליה אמרו שמי שלא ראה שמחת בית השואבה 
- לא ראה שמחה מימיו. במהלך החגיגות ילדי 
הכוהנים היו מטפסים על עמודים עם כדי שמן 
כדי להדליק את המנורות, שאורן הגיע לכל 
רחבי ירושלים, וגדולי החכמים היו רוקדים 
עם אבוקות של אש. מצוות ניסוך המים אינה 
כתובה בתורה אלא עברה בתורה שבעל פה, ולכן 
הצדוקים שכפרו בתורה שבעל פה לא קיימו 
חז"ל  אותה. 
מספרים שפעם 
אחת עלה כהן 
ושפך  צדוקי 
על  המים  את 
במקום  רגליו 
אותם,  לנסך 
ובעקבות זאת 
רגמו אותו העם 

באתרוגיהם.

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

תפילת הגשם
תפילת הגשם היא בקשה שאומרים לפני 
תפילת מוסף בשמחת תורה, בה מתחילים 
להזכיר את הגשמים בברכת גבורות ולומר 
"משיב הרוח ומוריד הגשם" במקום "מוריד 
הטל". היא מורכבת מכמה פיוטים, ולעדות 
שונות יש נוסחים שונים שלה. יש הנוהגים 
לומר אותה לפני תפילת מוסף, ויש שאומרים 

אותה בחזרת הש"ץ של התפילה.

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

הרב שלמה קרליבך

חברותא

שמחת בית השואבה. ציור של האמנית דפנה לבנון



3 דקות

  | מי אנחנו?

7 דקות

1 .

הרב שלמה קרליבך.
2 .

הרבי המרקד.
	 .

גשר הזהב בסן פרנציסקו, העיר בה הקים 

הרב קרליבך את קהילת "אהבה ותפילה".
4 .

היישוב מבוא מודיעים הוקם מחדש על ידי  הרב קרליבך ותלמידיו.

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

שירים שהלחין הרב שלמה קרליבך

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מיהו האיש עם הגיטרה?

מה היה הכינוי שלו?

מהו הגשר מאחור ואיך הוא קשור לדמות?

איך השלט "מבוא מודיעים" קשור לדמות?

אנחנו לקוחים בעיקר מפסוקים ותפילות. א. 
המפורסמים שבינינו הם "על ישראל חי", "והאר עינינו", "למען אחי  ב. 

ורעי", "ובאו האובדים" ועוד רבים אחרים.
המנגינות שלנו נשמעות בתפילות, בבתי כנסת ובאירועים יהודיים  ג. 

ברחבי העולם.

2

1

3

4



ַּדף ס"א: "ֵערּוב ֲחֵצרֹות" ְו"ִׁשיּתּוף ְמבֹואֹות"

ְּבֵני ֲחֵצרֹות עֹוִׂשים "ֵערּוב ֲחֵצרֹות" ּוְבֵני ְמבֹואֹות עֹוִׂשים "ִׁשיּתּוף ְמבֹואֹות".

"ֵערּוב ֲחֵצרֹות" עֹוִׂשים ַעל ְיֵדי ֶׁשּלֹוְקִחים ֶלֶחם ִמָּכל ֶאָחד ִמְּבֵני ֶהָחֵצר ּוַמִּניִחים אֹותֹו 
ְּבַאַחד ַהָּבִּתים, ְוָכְך ֶנְחָׁשב ְּכִאיּלּו ָּכל ְּבֵני ֶהָחֵצר ָּגִרים ַּבַּבִית ֶׁשּבֹו מּוָּנִחים ַהְּלָחִמים.

"ִׁשיּתּוף ְמבֹואֹות" עֹוִׂשים ַעל ְיֵדי ְלִקיַחת אֹוֶכל ִמָּכל ָחֵצר, אֹותֹו ַמִּניִחים ְּבַאַחת 
ַהֲחֵצרֹות ַּבָּמבֹוי, ְוָכְך ָּכל ְּבֵני ַהָּמבֹוי ֶׁשִּמְתּגֹוְרִרים ַּבֲחֵצרֹות ׁשֹונֹות, ְּכִאיּלּו ִמְתּגֹוְרִרים 

ְּבָחֵצר ַאַחת.

ַּדף ס"ב: ָׁשֵכן נֹוְכִרי ֶּבָחֵצר

ֲחָכִמים ָקְבעּו, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ֶאָחד ִמן ָהֲאָנִׁשים ֶׁשִּמְתּגֹוְרִרים ַּבָּבִּתים ֶׁשֶּבָחֵצר הּוא נֹוְכִרי, ִאי 
ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ֵערּוב ֲחֵצרֹות, ּוֶבָחֵצר זֹו ִאי ֶאְפָׁשר ְלַטְלֵטל. ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ִּכי ַקָּים 
ִּפְתרֹון. ִאם ִיְׂשְּכרּו ֵמַהּנֹוְכִרי ֵחֶלק ֵמַהַּבִית ֶׁשּלֹו, ְּכָבר ֹלא ָצִריְך ֶׁשהּוא ִיְׁשַּתֵּתף ְּבֵערּוב 
ַהֲחֵצרֹות. ְּכמֹו ֵכן, ִאם ִיְׂשְּכרּו ֵמַהּנֹוְכִרי ֶאת ַהֵחֶלק ֶׁשּלֹו ְּבָחֵצר, ְּכָבר ֹלא ָצִריְך ֶׁשהּוא 
ִיְׁשַּתֵּתף ְּבִׁשיּתּוף ַהְמבֹואֹות. ַמּדּוַע? ִמְּפֵני ֶׁשָּכֵעת הּוא ְּכָבר ֵאינֹו ֶנְחָׁשב ֶאָחד ִמְּבֵני 
ֶהָחֵצר ְוֵאינֹו ֶנְחָׁשב ֶאָחד ִמְּבֵני ַהָּמבֹוי, ֶׁשֲהֵרי הּוא ִהְׂשִּכיר ֶאת ַהֵחֶלק ֶׁשּלֹו ַלֲאֵחִרים.

ַּדף נ"ח: ָּכְך מֹוְדִדים ַאְלַּפִים ַאָּמה

אי ָלֵצאת ִמֶּמָּנה  ְסִביב ָּכל ִעיר ֵיׁש "ְּתחּום ַׁשָּבת" ֶׁשל ַאְלַּפִים ַאָּמה, ֶׁשָּכל ַהִּנְמָצא ָּבִעיר ַרּׁשַ
ים ַאּמֹות,  ַעד ְלֶמְרָחק ֶׁשל ַאְלַּפִים ַאָּמה. ֵּכיַצד מֹוְדִדים? נֹוְטִלים ֶחֶבל ְּבאֹוֶרְך ֲחִמיּׁשִ
ים ַאּמֹות,  ים ַאּמֹות, ְוׁשּוב ֲחִמיּׁשִ ים ַאּמֹות, ְוׁשּוב ֲחִמיּׁשִ ּומֹוְדִדים ִמְּקֵצה ָהִעיר, ֲחִמיּׁשִ
ַעד ֶׁשַּמִּגיִעים ְלַאְלַּפִים ַאָּמה. ְּבֵאיֶזה ֶחֶבל ֵיׁש ִלְמּדֹוד? ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע לֹוֵמד ִמן ַהָּפסּוק, ִּכי 
ֵיׁש ִלְמּדֹוד ְּבֶחֶבל ָעׂשּוי ִּפְׁשָּתן ַּדְוָקא. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, ִּכי ִאם ֹלא ָהָיה ָּכתּוב ֵּכן ַּבָּפסּוק, 
ָהִיינּו אֹוְמִרים ֶׁשֵּיׁש ִלְמּדֹוד ְּבֶחְבֵלי ַּבְרֶזל, ֶׁשֵהם ְמצּוָּיִנים ִלְמִדיָדה, ִמְּפֵני ֶׁשֵהם ֵאיָנם 
ִנְמָּתִחים. ַהֶהְסֵּבר ִּבְדָבָריו הּוא ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלְמּדֹוד ֶמְרַחִּקים ְּבֶחֶבל ָעׂשּוי ִמּגּוִּמי, ִמְּפֵני 
ים ַאָּמה, ֲהֵרי ַּכֲאֶׁשר מֹוְתִחים אֹותֹו הּוא ָיכֹול ְלַהִּגיַע  ֶׁשַּגם ִאם ּגֹוֶדל ַהֶחֶבל הּוא ֲחִמיּׁשִ
ְלגֹוֶדל ֶׁשל ֵמָאה ַאָּמה. ַּגם ֶחֶבל ֶׁשָעׂשּוי ֵמחֹוֶמר ַאֵחר, ֶׁשֵאינֹו גּוִּמי, ִנְמָּתח ְקָצת, חּוץ 
ִמן ַהַּבְרֶזל ֶׁשֵאינֹו ִנְמָּתח ְּכָלל. ָלֵכן ַהְּמִדיָדה ַהְּמדּוֶּיֶקת ְּביֹוֵתר ִהיא ְּבֶחֶבל ָעׂשּוי ִמַּבְרֶזל. 

ֲאָבל ְּבָכל זֹאת, ִמן ַהְּפסּוִקים לֹוְמִדים, ֶׁשֵּיׁש ִלְמּדֹוד ְּבֶחֶבל ֶׁשל ִּפְׁשָּתן.

ַּדף ס': "ְמקֹומֹו" ֶׁשל ָהָאָדם

ָּבת. ִמ"ְּמקֹומֹו" מּוָּתר  ָּבת הּוא "ְמקֹומֹו" ְלָכל ַהּׁשַ ֵהיָכן ֶׁשָהָאָדם ׁשֹוֶהה ִּבְכִניַסת ַהּׁשַ
לֹו ְלַהֵּלְך ַאְלַּפִים ַאָּמה ְלָכל ַצד. ַהִּמְׁשָנה ַהִּנְלֶמֶדת ְּבַדף ֶזה אֹוֶמֶרת, ִּכי ָאָדם ֶׁשַּמִּניַח 
"ֵערּוב ְּתחּוִמין" ְּבתֹוְך ָהִעיר, עֹוֶׂשה ַמֲעֶׂשה ְמיּוָּתר ַלֲחלּוִטין, ִמְּפֵני ֶׁשֲהֵרי ָּכל ָהִעיר 

ִהיא ַה"ָּמקֹום" ֶׁשּלֹו, ּוִמֵּמיָלא ָהָיה מּוָּתר לֹו ְלַהֵּלְך ַאְלַּפִים ַאָּמה ִמְּקֵצה ָהִעיר.

בס"ד

1. האם יש טעם להניח עירוב תחומים בתוך 
העיר?

2. באיזה חבל המדידה היא המדויקת ביותר?

3. כיצד ניתן להתיר טלטול בחצר שאחד 
מדייריה אינו יהודי?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ערובין, ַדִּּפים נ״ח- ס״ב

???שאלות השבוע

דבר תורה
לקראת סיומו של חומש דברים מובא סיפור 
פטירתו של משה רבנו, אשר זכה שהקב"ה, 
בכבודו ובעצמו, קבר אותו: "וימת שם משה... 

ויקבור אותו בגי".
מדוע זכה משה רבנו לכבוד זה ומה העניין 
שהקב"ה התעסק דווקא בקבורתו של משה?
המדרש מסביר שבעת יציאתם של ישראל 
ממצרים, בזמן בו כולם עסקו בשאילת כסף 
וזהב מהמצרים, הלך משה רבנו לחפש את 
ארון קבורתו של יוסף כדי להעלותו לארץ 
ישראל. בעת יציאתם ממצרים, כשכל בני 
ישראל סחבו כסבלים על כתפיהם את הכסף 
והזהב אותו לקחו, היה משה סוחב את ארונו 
של יוסף על כתפיו. ראה זאת הקב"ה ואמר 
למשה רבנו: "גדול הוא בעיני שלא השגחת 
בכסף וזהב, ואף אני ארד בכבודי ובעצמי 
לעשות עמך חסד כשתיפטר מן העולם" 

)ילקו"ש "וזאת הברכה"(.

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 אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל 
talmudhagrala@medison.co.il יש לציין את מס' העלון 

עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

)תשובות: אריה, חורף, שלג, כפתור(
ַּדף נ"ט: "ִׁשיּתּוֵפי ְמבֹואֹות"

ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ִּתיֵּקן ֶׁשְּבַׁשַּבת ָאסּור ְלַטְלֵטל ֵמֶהָחֵצר ַלָּמבֹוי )ָלְרחֹוב(, ַּגם ַּכֲאֶׁשר ַהָּמבֹוי 
הּוא ְרׁשּות ַהָּיִחיד. ִאם רֹוִצים ְלַטְלֵטל, ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ִּתיֵּקן ֶׁשִאם ָעׂשּו "ִׁשיּתּוֵפי ְמבֹואֹות" 
מּוָּתר ְלַטְלֵטל ֵמֶהָחֵצר ַלָּמבֹוי. ֵאיְך עֹוִׂשים "ִׁשיּתּוֵפי ְמבֹואֹות"? אֹוְסִפים אֹוֶכל ִמָּכל 
ַהַּדָּיִרים ּוַמִּניִחים ֶאת ָהאֹוֶכל ְּבַאַחת ַהֲחֵצרֹות, ְוָכְך ִנְרָאה ְּכִאיּלּו ָּכל ְּבֵני ַהֲחֵצרֹות ָּגִרים 
ְּבָחֵצר ַאַחת. ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ִּכי ָצִריְך ְלִהיָּזֵהר ֶׁשֹּלא ַלֲעׂשֹות ִׁשיּתּוֵפי ְמבֹואֹות ְּבָכל 
ָהִעיר, ֶאָּלא ֵיׁש ְלַהְׁשִאיר ְמַעט ְמקֹומֹות ֶׁשָאסּור ְלַטְלֵטל ָּבֶהם, ִמְּפֵני ֶׁשִאם ֵיׁש ָמקֹום 
ֶאָחד ֶׁשָאסּור ְלַטְלֵטל ּבֹו, ִיְזְּכרּו ֶׁשִּבְׁשָאר ַהְּמקֹומֹות ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ִׁשיּתּוֵפי ְמבֹואֹות.

חידה!
זכינו לסיים את קריאת התורה. לפניכם רשימת 
מילים, שחלקן מופיעות בתורה וחלקן לא. 

הקיפו את המילים שמופיעות בתורה:

1. אריה

2. חתול

3. חורף

4. שלג

5. כפתור

6. חשמל

7. נמר


