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יום הזיכרון
לשואה ולגבורה

(תשובות: תן, נתן, תנין, יונתן, נתניהו)

חידה!
האותיות של כמה מושגים שמופיעים בדף התערבבו. 

סדרו אותם ומצאו את המושגים:

1. אל האדם יען אירן

2. עמוד על דרך את עלם

3. בנט בא עצמה

4. עומר הכדר

(תשובות: אלהא דמאיר ענני, לא תעמוד על דם רעך, מבצע אנטבה, כדור הרעם)

עליכם למצוא את התשובה להגדרה הראשונה, 
ואז למחוק את האות הראשונה שבה כדי למצוא 

את התשובה להגדרה השנייה:

1. גורש מגן עדן - אסור לעמוד עליו

2. בעל חיים - אבר חיוני

3. פולטת עשן - כלי נשק

4. סוף היום - תלמיד חכם

(תשובות: אדם-דם, כלב-לב, ארובה-רובה, ערב-רב)

בהצלחה!
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MORE ON LO TA’AMOD AHL DAHM RAYECHA 
Featuring Rabbi Evan Hoffman

1. What is Pulkeh attempting to prove with his research?

2. What disease does he fear contracting?

3. Who expects to receive a Nobel Prize?

(תשובות: אלהא דמאיר ענני, לא תעמוד על דם רעך, מבצע אנטבה, כדור הרעם)
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FIND THE HEBREW NAMES FOR: 

1. A mammal, similar to a dog

2. The Navi who advised David 

Hamelekh

3. What Aharon’s staff turned 

into

4. The Commander of Operation 

Entebbe’s first name

5. The family name of the answer 

to #4 

ANSWERS

חידה!
RIDDLE!

The Hebrew letters that make up several of the concepts 
on the text resource sheet have been jumbled up. See if 
sort the letters and identify the concept.

(תשובות: תן, נתן, תנין, יונתן, נתניהו)
ANSWERS

Figure out the answer to the first riddle (on the 
right). Remove the first letter and find the answer 
to the second riddle.

Forbidden to stand on  .... Exiled from Gan Eden

Essential body organ  .... Friendly Pet

A weapon .... Spews smoke

A Torah Scholar .... End of Day

ANSWERS

(תשובות: אדם... דם/ כלב ... לב / ארובה ... רובה / ערב ... רב)

https://c79a9103-1d23-4eda-92d2-c3091ad3a262.usrfiles.com/ugd/c79a91_7042afc6e791405eba9a7eda4a91847d.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=U-AVNTgyzUk
https://www.youtube.com/watch?v=HYx4RjD032g&t=3s
https://www.youtube.com/channel/UCkf1aFpOE-W9ypFmVaNk-ZA
https://www.facebook.com/search/top/?q=talmud%20israeli%20-%20daf%20yomi%20for%20us&epa=SEARCH_BOX

