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ילדים יקרים ואהובים. 

תארו לעצמכם, שיש בנק המזכה אתכם בכל בוקר בסכום של 86,400 ש"ח. 

היתרה אינה עוברת מיום ליום.

כל לילה, כל סכום שלא הוצאתם במשך היום – נמחק.

מה הייתם עושים? מוציאים כל שקל כמובן.

לכל אחד מאיתנו בנק שכזה.

שם הבנק: זמן.

בכל בוקר אנו מזוכים ב- 86,400 שניות שיהיו רק באותו היום! 

בכל לילה מה שלא נוצל לטובה, הולך לאיבוד והיתרה אינה עוברת ליום המחרת.

בכל יום נפתח החשבון מחדש ובלילה מה שנותר נמחק. 

אם לא השתמשת במה שהיה בחשבון – ההפסד כולו שלכם.

אי-אפשר לחזור אחורה. גם אי-אפשר למשוך כנגד המחר.

על מנת להבין מהו ערכה של שניה אחת – שאלו את האדם שניצל מתאונת דרכים...

ואנחנו כילדים מבינים יותר שעל מנת להבין מהו ערכה של אלפית שניה – שאלו את הספורטאי שזכה "רק" 

במדלית כסף.

כדאי מאוד להשקיע את זמנינו על מנת להשיג ממנו את הכי טוב.  

אני מבקש להודות ולהוקיר את הנהלת ה"תלמוד הישראלי" שנותן לנו כלי מדהים לנצל את הזמן בימי הקיץ. 

ישר כח וברכת קיץ טוב ובריא לכולנו

הרב איתיאל בר לוי, ראש האגף לתרבות יהודית

הורים וילדים, ידידי ולומדי התלמוד הישראלי!

נס גדול קרה לנו.

זכינו שיש לנו ארץ ומדינה לתפארת- עם נופים נהדרים, אנשים מקסימים, היסטוריה ייחודית, סיפורים 
מדהימים ועתיד מזהיר.

זו הארץ אשר עיני ה' אלוקינו בה, הארץ אותה הבטיח הקב"ה כבר לאברהם אבי האומה הראשון, הארץ אליה 
התפללו, חלמו, כמהו, ועלו יהודים מכל קצוות תבל במשך אלפי שנים.

נס גדול קרה לנו ואנו בני הדור שזוכה לחיות בארץ האהובה שלנו, לאכול מפריה ולשבוע מטובה, ולראות 
אותה בשגשוגה ופריחתה.

המפעל החינוכי של התלמוד הישראלי, בא לחבר בין העבר לעתיד, בין התלמוד לישראליות, ובין הורים 
לילדים, גאה ושמח להציג לכם בשיתוף האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך מיזם חינוכי חדש ומרתק- 

סדרת סרטים וחוברות לימוד- במגוון נושאים הקשורים הן לתלמוד ולערכי הנצח של עם ישראל, והן לחיים 
העכשוויים שלנו כאן ועכשיו.

אנו בטוחים שתמצאו עולם ערכי עשיר ומגוון , עניין והנאה הן בצפיה בסרטים והן בחוברות הללו- ובכך 
תעשירו את עולמכם, תתחזק זהוכתם היהודית והישראלית, ותוסיפו זמן איכות ערכי אישי ומשפחתי לחייכם.

מגוון תכנים, עלונים, וחומרי לימוד והעשרה חוויתיים נוספים ומרתקים מחכים לכם באתר התלמוד 
הישראלי- נשמח לראותכם גם שם.

בברכה

חיים פרייליכמן

יו"ר חבר הנאמנים

ענבל הלל

רכזת הפרויקט

מאיר יעקבסון

מייסד ועורך

אבי רט

מנהל חינוכי ועורך
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שרשרת הדורות שרשרת הדורות 
לצפייה בסרטונים סרקו את הברקודיםלצפייה בסרטונים סרקו את הברקודים

חלק ג׳חלק ג׳חלק ב׳חלק ב׳חלק א׳חלק א׳
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מקורות
בתנ״ך

.1

.2

בראשית ה, א

ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹת ָאָדם ְבּיֹום ְבּרֹא ֱא-ֹלִהים ָאָדם ִבְּדמּות ֱא-ֹלִהים ָעָשׂה 

אֹתֹו. "וכי ספר היה לו לאדם הראשון? – מלמד שהראה לו הקדוש ברוך 

הוא לאדם הראשון סיפור תולדות העתידות להיבראות בכל דור ודור" 

)פסיקתא זוטרתא שם(.

שאלות?

שאלות?

כמה פעמים מופיע המילה "תולדות" בספר בראשית? מה משמעותה . 	
ומה היא מלמדת אותנו?

מה מלמדים אותנו דברי הפסיקתא על הפסוק?. 	

האם יש קשר בין "ספר תולדות האדם" לבין היותו נברא בצלם . 	
אלוקים?

שמות ו, יד-כו

ֵאֶלּה ָראֵשׁי ֵבית ֲאֹבָתם ְבֵּני ְראּוֵבן ְבֹּכר ִיְשָׂרֵאל ֲחנֹוְך ּוַפּלּוא ֶחְצרֹון ְוַכְרִמי ֵאֶלּה ִמְשְׁפֹּחת 

ְראּוֵבן. ּוְבֵני ִשְׁמעֹון ְימּוֵאל ְוָיִמין ְוֹאַהד ְוָיִכין ְוֹצַחר ְוָשׁאּול ֶבּן ַהְכַּנֲעִנית ֵאֶלּה ִמְשְׁפֹּחת 

ִשְׁמעֹון. ְוֵאֶלּה ְשׁמֹות ְבֵּני ֵלִוי ְלֹתְלֹדָתם ֵגְּרׁשֹון ּוְקָהת ּוְמָרִרי ּוְשֵׁני ַחֵיּי ֵלִוי ֶשַׁבע ּוְשֹׁלִשׁים 

ּוְמַאת ָשָׁנה. ְבֵּני ֵגְרׁשֹון ִלְבִני ְוִשְׁמִעי ְלִמְשְׁפֹּחָתם. ּוְבֵני ְקָהת ַעְמָרם ְוִיְצָהר ְוֶחְברֹון ְוֻעִזּיֵאל 

ּוְשֵׁני ַחֵיּי ְקָהת ָשֹׁלׁש ּוְשֹׁלִשׁים ּוְמַאת ָשָׁנה. ּוְבֵני ְמָרִרי ַמְחִלי ּומּוִשׁי ֵאֶלּה ִמְשְׁפֹּחת ַהֵלִּוי 

ְלֹתְלֹדָתם. ַוִיַּקּח ַעְמָרם ֶאת יֹוֶכֶבד דָֹּדתֹו לֹו ְלִאָשּׁה ַוֵתֶּלד לֹו ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ֹמֶשׁה ּוְשֵׁני ַחֵיּי 

ַעְמָרם ֶשַׁבע ּוְשֹׁלִשׁים ּוְמַאת ָשָׁנה... ַוִיַּקּח ַאֲהֹרן ֶאת ֱאִליֶשַׁבע ַבּת ַעִמּיָנָדב ֲאחֹות ַנְחׁשֹון לֹו 

ְלִאָשּׁה ַוֵתֶּלד לֹו ֶאת ָנָדב ְוֶאת ֲאִביהּוא ֶאת ֶאְלָעָזר ְוֶאת ִאיָתָמר... ְוֶאְלָעָזר ֶבּן ַאֲהֹרן ָלַקח לֹו 

ִמְבּנֹות ּפּוִטיֵאל לֹו ְלִאָשּׁה ַוֵתֶּלד לֹו ֶאת ִפּיְנָחס ֵאֶלּה ָראֵשׁי ֲאבֹות ַהְלִוִיּם ְלִמְשְׁפֹּחָתם. הּוא 

ַאֲהֹרן ּוֹמֶשׁה ֲאֶשׁר ָאַמר ה' ָלֶהם הֹוִציאּו ֶאת ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעל ִצְבֹאָתם.

מדוע מפרטת התורה את ייחוסם . 	
של משה ואהרן לפני שליחותם 

אל פרעה?

כמה דורות אחורה אתם מכירים . 	
את הייחוס המשפחתי שלכם?
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מקורות
בתלמוד

.1

.3

שאלות?

שאלות?

אבות א, א
משה קבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע 

לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי 

כנסת הגדולה. 

תענית כג, א
אמר רבי יוחנן: כל ימיו של אותו צדיק )חוני 

המעגל( היה מצטער על )הבנת( מקרא זה 'שיר 

המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים' 

)תהלים קכ"ו א(. אמר: האם ייתכן שיישן אדם 

שבעים שנה ברציפות בחלום?! יום אחד היה מהלך 

בדרך, ראה אדם אחד שהיה נוטע חרוב. אמר לו: 

חרוב זה, עד כמה שנים צריך להמתין כדי שיטען 

פירות? אמר לו עד שבעים שנה. אמר חוני לאיש: 

האם פשוט לך שתחיה עוד שבעים שנה? אמר לו 

האיש: אני מצאתי את העולם נטוע בחרובים, כמו 

ששתלו עבורי אבותיי - כך אני שותל לבניי. ישב 

חוני וכרך את פיתו ואכלה, אחזה בו שינה ונרדם. 

הקיף אותו שן סלע, ונעלם מעיני הבריות, ונם 

שבעים שנה. כאשר התעורר, ראה איש שמלקט 

פירות מאותו העץ. אמר לו: האם אתה זה ששתל 

את העץ? אמר לו: אני בן בנו. אמר חוני: משמע 

מכך שישנתי שבעים שנה. 

מדוע מפרטת לנו המשנה את שרשרת העברת . 	
התורה לאורך הדורות?

האם יש סיבה לכך שהפירוט הזה מופיע דווקא . 	
בתחילת מסכת אבות?

	. מה מלמד אותנו הסיפור הזה?. 	

	. מדוע עלינו להשקיע עבור הדורות הבאים? . 	
למה צריך להיות לנו אכפת מהם?

.2

.4

שאלות?

שאלות?

תנא דבי אליהו רבה כה, א

כל אחד ואחד מישראל חייב לומר: 

מתי יגיעו מעשי למעשה אבותיי, 

אברהם, יצחק ויעקב. 

בראשית רבה נו, ז

4. ר' אליעזר בן יעקב אמר: אין דור 

שאין בו כאברהם, ואין דור שאין 

בו כיעקב, ואין דור שאין בו כמשה, 

ואין דור שאין בו כשמואל.

מדוע עלינו לשאוף להגיע . 	
למעשיהם של האבות?

האם יש לנו סיכוי בכלל להגיע . 	
לרמה כזו?

כמו איזו דמות מהתנ"ך הייתם . 	
רוצים להיות?

איך אנחנו יכולים להידמות . 	
לאותם אישים?
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פיתחו את השער
מילים: קדיה מולודובסקי

לחן: נחום נרדי
תרגום: פניה ברגשטיין

פיתחו את השער פיתחוהו רחב

עבור תעבור פה שרשרת זהב

אבא ואמא, ואח ואחות

וחתן וכלה במרכבת קלה.

פיתחו את השער פיתחוהו רחב

עבור תעבור פה שרשרת זהב

סבא וסבתא ודוד ודודה

ונכדים ונינים במרכבת פנינים.

פיתחו את השער פיתחוהו רחב

עבור תעבור פה שרשרת זהב

אגס ותפוח ודבש לקינוח

ורקיק צהבהב על צלחת זהב.

קראו את השיר
וענו על השאלות

	. מהי שרשרת הזהב עליה מדובר בשיר? מדוע היא עשויה 

מזהב דווקא?

	. המשוררת, קדיה מולודובסקי, כתבה את שירי הילדים שלה 

לזכר הילדים היהודים שנספו בשואה. מה הייתם אומרים 

לאותם ילדים, אילו יכולתם לדבר איתם? איך אפשר להמשיך 

את השרשרת שהתנתקה?

	. מדוע מוזכרים מאכלים בשיר? איך 

קשורים המאכלים לשרשרת הדורות?

משימות והפעלות
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קראו את השיר
וענו על השאלות

	. על מה מדבר השיר?

	. "עובר מזמור מדור לדור" - אלו שירים עוברים לאורך 

הדורות? מה החשיבות שלהם?

	. האם אתם מכירים שירים שלימדו אתכם סבא 

וסבתא, או אבא ואמא?

4. כיצד הצליח עם ישראל להישאר בחיים לאורך 

הדורות, למרות כל הצרות?

חי
עופרה חזה

מילים: אהוד מנור
לחן: אבי טולדנו

שמעו אחי,

אני עוד חי

ושתי עיני עוד נישאות לאור.

רבים חוחי

אך גם פרחי

ולפני שנים רבות מספור.

אני שואל

ומתפלל

טוב שלא אבדה עוד התקווה.

עובר מזמור

מדור לדור,

כמעיין מאז ועד עולם

אני שואל...

חי, חי, חי

כן, אני עוד חי.

זה השיר שסבא

שר אתמול לאבא

והיום אני

אני עוד חי, חי, חי,

עם ישראל חי.

זה השיר שסבא

שר אתמול לאבא

והיום אני

הומים ימי חי חי

ולילותי חי חי

ובשמי עמוד האש עוד קם.

אשיר בלי די, חי חי

אפרוש ידי חי חי

לידידי אשר מעבר ים.

אני שואל...

חי, חי, חי...

שמעו אחי,

אני עוד חי

ושתי עיני עוד נישאות לאור.

אז כה לחי

לכל אורחי

ולבני המבקשים לחזור.
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מלאו את עץ המשפחה

אני!

צפו בסרטון של אסי ויהונתן
וענו על השאלות

באלו מקומות ביקרו 

אסי ויהונתן?

 מה הבינו אסי ויהונתן 

בסוף שהם מסוגלים לעשות?

 איזה חותם

אתם הייתם רוצים להשאיר בעולם?

אלו אישים אתם מכירים 

שהשאירו חותם לדורות? מה הדרכים השונות שבהן 

אפשר להשאיר חותם 

לדורות הבאים?

.1

.4.5

.2
.3
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סבתא מצד אמאסבא מצד אמאסבתא מצד אבאסבא מצד אבא

באיזו שנה נולד\ה?

באיזו ארץ נולד\ה?

באיזו עיר גדל\ה?

באיזה גיל הגיע\ה 
לארץ?

כיצד הכיר\ה את בן\
בת הזוג?

מאכל אהוב עליו\ה?

שיר אהוב עליו\ה?

למה הכי מתגעגע\ת 
מהילדות?

מה אתם יודעים על
הסבים והסבתות 

שלכם? 
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האם אתם מכירים את שרשרת הדורות של עם ישראל?
השלימו את החסר!

 -3760
בריאת
העולם

 -1812

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י 

במצרים

2448

מתן תורה

2448

-1311
יציאת 
מצרים

28832934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

4260

495
חתימת 
התלמוד

3828

חורבן
ביהמ“ק ה-2

3930

רבי יהודה 
הנשיא

3880 3728 3408

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

-560 דבורה 
הנביאה

כתבו מכתב לסבא או 
לסבתא שלכם, וספרו להם 

מה אתם אוהבים אצלם:

??? ? ?

הרב אריה לוין  |  אברהם אבינו / שרה  |  אסתר המלכה | הלל 

הזקן |  הרצל |  רבי עקיבא  | הרמב"ם | דוד המלך | רש״י
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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

 5699
ה'תרצ"ט

1939
שואה

 5707
ה'תש"ז

 1947
 מלחמת

העצמאות

495
חתימת 
התלמוד

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

1492
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969 ????
1897

משה רבנו

אסתר המלכה

רבי יהודה הנשיא

הרמב"ם

האר"י הקדוש

הַּדֹואֵג לְיִָמים זֹורֵעַ חִּטִים
הַּדֹואֵג לְׁשנִים נֹוטֵעַ עֵצִים

הַּדֹואֵג לְדֹורֹות ְמחַּנֵךְ ֲאנִָׁשים
יאנוש קורצ׳אק

מדוע "הדואג לדורות 

מחנך אנשים"?

האם רק מורים הם "מחנכים", 

או שכל אחד יכול לחנך?

האם אתם זוכרים מחנכים 

שהשפיעו עליכם?

 מי האיש שאמר את האמרה הזו? 

האם הוא קיים אותה בעצמו?

.1

.3

.2

.4

קראו את האמרה וענו על השאלות:

לפניכם רשימה של 
יהודים שהותירו בעולם 

חותם לדורות. כתבו ליד 
כל אחד מהם מה היתה 

תרומתו:

הבעל שם טוב

בנימין זאב הרצל

אלברט איינשטיין

הרב קוק

רחל המשוררת
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"תלמוד ישראלי" 
 הינו פרויקט חינוכי, קהילתי וחברתי ששם לו למטרה להנגיש את התלמוד

תוך חיזוק והעצמת הקשר לתרבות ומורשת ישראל.

הפרויקט כולל: שבעה כרכים על פי סדר הדף היומי, עלונים שבועיים, עלונים ייחודיים לחגים, 
 דף פייסבוק פעיל, ערוץ youtube פעיל הכולל סרטונים, תוכניות קיץ, ועוד. 

מוקדי לימוד בקהילות ובתי ספר בכל הארץ ואף בעולם. 

תלמוד ישראלי -  מפגישים דורות, מחברים עולמות. 

רוצים להצטרף למאות אלפי לומדי הדף היומי?
להיות ממובילי לימוד הורים וילדים בקהילתכם או להעביר שיעור 

שבועי עם חומר איכותי?  יש לנו פתרון בשבילכם!

'התלמוד הישראלי'- סוגיות מהדף היומי בעברית פשוטה להבנה, 

שאפשר ללמוד עם הילדים. כל קהילה שתצטרף, תקבל את העלון 

השבועי עפ"י הכמות הנצרכת בקהילתה בחינם עד פתח הבית!

לרישום סרקו את הקוד.

חפשו אותנו ביוטיוב ובפייסבוק - תלמוד ישראלי   
www.facebook.com/talmudisrael  |  www.talmudisraeli.co.il

סרטונים

ייחודיותחוברות 

הישראליעלוני התלמוד 

משימות
 

והפעלות

פרסים

והפתעות
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