
ַּדף ק': ְזִריַקת ֵחֶפץ ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים

ְּבַׁשָּבת ָאסּור ְלַטְלֵטל ֵחֶפץ ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ְלֶמְרַחק ַאְרַּבע ַאּמֹות )ִּכְׁשֵני ֶמֶטר(, ִמי 
ֶׁשעֹוֶׂשה ֵּכן עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור "הֹוָצָאה". אּוָלם, ַהְמַטְלֵטל ֵחֶפץ ְלֶמְרָחק ֶׁשל ָּפחֹות 

ֵמַאְרַּבע ַאּמֹות, ָּפטּור. 

ְּבַׁשָּבת ַּגם ָאסּור ִלְזרֹוק ֵחֶפץ ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ְלֶמְרָחק ֶׁשל ַאְרַּבע ַאּמֹות.

ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ֶׁשִאם ָאָדם ָזַרק ֵחֶפץ ְלֶמְרָחק ֶׁשל ָׁשלֹוׁש ַאּמֹות, ֲאָבל ַהֵחֶפץ ִהְמִׁשיְך 
ְלִהְתַּגְלֵּגל ְוָעַצר ַאֲחֵרי ַאְרַּבע ַאּמֹות, הּוא ָּפטּור, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ִהְתַּכּוֵן ִלְזרֹוק ָׁשלֹוׁש 

ַאּמֹות ִּבְלָבד. 

ַּדף ק"א: ְרׁשּות ַהָּיִחיד ּוְרׁשּות ָהַרִּבים

ִּבְרׁשּות ַהָּיִחיד מּוָּתר ְלַטְלֵטל ַאְרַּבע ַאּמֹות, ֹלא ְּכמֹו ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ָּבּה ָאסּור ַהָּדָבר.

ִאם ָאָדם ֵהִקים ְמִחיּצֹות ְוָעָׂשה ְּכמֹו ֶחֶדר )ֲאִפיּלּו ְּבִלי ַגג(, ֲהֵרי ַהָּמקֹום ֶׁשְּבתֹוְך 
ַהְּמִחיּצֹות הּוא ְרׁשּות ַהָּיִחיד ּומּוָּתר ְלַטְלֵטל ְּבתֹוכֹו. אּוָלם, ִאם ָּבָנה ֶאת ַהְּמִחיּצֹות 
ְּגבֹוהֹות ֵמַהַּקְרַקע, ְוֵיׁש ֶרַוח ֵּבין ַהַּקְרַקע ְלֵבין ַהְּמִחיּצֹות, ְּכָבר ָצִריְך ִלְבּדֹוק ִאם 

ַהָּמקֹום ָהַפְך ִלְרׁשּות ַהָּיִחיד. 

ֵּכיַצד ּבֹוְדִקים? ִמְתּבֹוְנִנים ִאם ְּגִדי ָיכֹול ַלֲעבֹור ַּתַחת ַהְּמִחיּצֹות. ִאם הּוא ָיכֹול ַלֲעבֹור, 
ַהְּמִחיָּצה ֵאיָנּה טֹוָבה, ּוִמֵּמיָלא ֵאין ָּכאן ְרׁשּות ַהָּיִחיד. ֲאָבל ִאם ְּגִדי ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעבֹור 

ַּתַחת ַהְּמִחיּצֹות, ַהְּמִחיָּצה טֹוָבה ְוִהיא עֹוָׂשה ֶאת ַהָּמקֹום ִלְרׁשּות ַהָּיִחיד.

ֵאיְך ִייָּתֵכן ֶׁשְּמִחיָּצה ֶׁשֵאיָנּה ַמִּגיָעה ַעד ַהַּקְרַקע, ֵּתָחֵׁשב ִּכְמִחיָּצה טֹוָבה? ַהְּתׁשּוָבה 
ִהיא, ֶׁשֲהָלָכה זֹו ִנְמְסָרה ְלמֶֹׁשה ִמִּסיַני, ֶׁשֵּיׁש ְלַהֲחִׁשיב ֶאת ַהְּמִחיּצֹות ְּכִאיּלּו ֵהן 

ַמִּגיעֹות ַעד ַהַּקְרַקע. ְלֲהָלָכה זֹו קֹוְרִאים "ּגֹוד ַאִחית".

ַּדף ק"ב: ְּבִנָּיה ְקַטָּנה ְּבַׁשָּבת

ְּבַׁשָּבת ָאסּור ִלְבנֹות ְמאּוָמה, ֲאִפיּלּו ְּבִנָּיה ְקַטָּנה ְּביֹוֵתר - ֲאסּוָרה, ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ָלּה 
ֲחִׁשיבּות ָוצֹוֶרְך.

ְלָמָׁשל, ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ִּדיָרה ָיָפה, ְויֹום ֶאָחד הּוא ִהְבִחין ֶׁשַּבִּקיר ַהָּיֶפה ֶׁשּלֹו ֵיׁש 
חֹור ָזִעיר. ִמָּיד ֵהִביא ָהִאיׁש ִטיט ְוָסַתם ֶאת ַהחֹור ַהָּזִעיר. ִאם ִנְׁשַאל ּפֹוֵעל ְּבִנָּיה 
ִאם ְסִתיַמת ַהחֹור ֶנְחֶׁשֶבת ְּבִנָּיה, הּוא ִיְצַחק ְויֹאַמר: "ַמה ִּפְתאֹום?, ַרק ִמי ֶׁשּבֹוֶנה 
ִקירֹות ִעם ְלֵבִנים ָּכמֹוִני, הּוא עֹוֶׂשה ְּפעּוַּלת ְּבִנָּיה". ֲאָבל ָהֱאֶמת ִהיא, ֶׁשְּבִמְקֶרה ֶזה 

ַּגם ְסִתיַמת ַהחֹור ַהָּקָטן ֶנְחֶׁשֶבת ְּפעּוַּלת ְּבִנָּיה. 

ַמּדּוַע? 

ִּכי ֶאת ַהְּמָלאכֹות ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹות ְּבַׁשָּבת לֹוְמִדים ִמן ַהִּמְׁשָּכן. ָּכל ְמָלאָכה ֶׁשָעׂשּו 
ְּבֵעת ְּבִנַּית ַהִּמְׁשָּכן, ָאסּור ַלֲעׂשֹות ְּבַׁשָּבת. ְוִהֵּנה, ַּבִּמְׁשָּכן, ַּכֲאֶׁשר ִּגיּלּו חֹור ָזִעיר 

ְּבַקְרֵׁשי ַהִּמְׁשָּכן, ִהְקִּפידּו ִלְסּתֹום ֶאת ַהחֹור ְּבעֹוֶפֶרת. 

 | על המפה

חניתה
קיבוץ חניתה נמצא בגליל המערבי. 
הוא הוקם בשנת 1938 במסגרת יישובי 
"חומה ומגדל", על ידי 100 מתנדבים 
מפלוגות השדה בפיקודו של יצחק שדה. 
בשל מיקומו המבודד והקשה להגנה 
של היישוב סבלו המתיישבים התקפות 
ואבידות, עד שהצליחו להתבסס במקום. 
תושבים  כ-760  ביישוב  חיים  כיום 
ותעשייה.  מחקלאות  המתפרנסים 
במקום נמצא מוזיאון חניתה, ובו אביזרים 
ומסמכים מתקופת חומה ומגדל, וכן 
ממצאים ארכיאולוגיים מהיישוב הקדום 

שעמד במקום בתקופת בית שני.

שחזור חומה ומגדל בחניתה תחתית
)Wikipedia, Avi1111(

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 348

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת שבת, דף ק׳

הסבר: התלמוד דן בספינה המפליגה בנהר ובגובה 
בו היא צפה מעל הקרקעית, ומציין שישנם גששים 
הצועדים לפני הספינה ומודדים את עומק המים 

כדי שלא תיתקע.

מורשא – בליטה
קמה – לפניה

"והא מורשא אית לה! אמר רב ספרא: 
גשושי אזלי קמה" 

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, ַּדִּפים ק'- ק"ו
פרשת קרח | כ"ב- כ"ח בסיון )14-20 ליוני(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי
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כשגרים בבית משותף.שעה מאוחרת בלילה, וככה זה לשכנים אין ברירה. זו לא אפילו אם זה יגרום קצת רעש זמן אחר אלא רק עכשיו, לכן דברים, ולאבא של דני אין יש צורך דחוף לתקן כמה מצד אחד:

מצד שני:

זוהי שעה שבה הורים מנסים 

להרדים את ילדיהם. למרות שזו 

לא שעת לילה מאוחרת בכל 

זאת הרעש עלול להפריע מאוד, 

לגרום להפרעות ולאי נעימות, 

ולכן צריך למצוא זמן אחר לבצע 

את העבודות.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

משפחת כהן גרה בבניין מגורים בן 8 קומות. בחדר של דני יש כמה 
שיפוצים ותיקונים דחופים שצריך לעשות. אבא של דני הבטיח 
לעשות זאת אלא שהוא נמצא במילואים כבר זמן רב. יום אחד הוא 
הגיע מהמילואים בשעה שמונה בערב לכמה שעות, ודני ביקש ממנו 
לעשות עכשיו את התיקונים. הבעיה היא שבשעות הללו יש כמה 
משפחות בבניין שיש להן ילדים קטנים ואולי בדיוק ההורים מנסים 
להרדים את הילדים ולהשכיב אותם לישון, והתיקונים יעשו רעש. 

א. מפקד הפלמ"ח הראשון.

ב. שם משפחתו המקורי היה לנדוברג.

ג. כינויו היה "הזקן".

ד. בנוסף לעיסוקו הצבאי, היה איש חינוך וסופר.

ה. שלושה יישובים בארץ נקראים על שמו.

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
הפלמ"ח

הפלמ"ח, "פלוגות המחץ", הוקם ביוזמת הצבא 
הבריטי בשנת 1941 כדי לסייע בהגנה על היישוב 
היהודי מפני האיום הנאצי המתקרב. בראש 
הפלמ"ח עמדו אנשים ששירתו יחד במסגרת 
הפלוגה הנודדת ופלוגות השדה, ואת הפיקוד על 
היחידה קיבל יצחק שדה. בפעולות הראשונות 
סייע הפלמ"ח לצבא הבריטי בלבנון. לאחר 
הניצחון על הנאצים הפסיקו הבריטים לממן 
את הפלמ"ח, והוא ירד למחתרת ושימש ככוח 
הצבאי של ההגנה, הגן על היישובים ובהמשך 
השתתף במאבק נגד הבריטים. לאחר הקמת 

המדינה פורק הפלמ"ח ושולב בצה"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
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מלווה מלכה
במוצאי שבת נוהגים לאכול סעודת מלווה מלכה. 
מקור המנהג ממה שאמרו חכמים: "לעולם יסדר 
אדם שולחנו במוצאי שבת, אע"פ שאינו צריך 
אלא לכזית", כלומר אפילו אם הוא שבע, כי עיקר 
קיום הסעודה הוא לכבוד ליווי השבת בצאתה. 
משתדלים לקיים את הסעודה עדיין בבגדי שבת, 
ויש המזדרזים לקיימה כהמשך לשבת, עוד לפני 
עשיית מלאכה, ולכן היא נקראת גם "סעודה 
רביעית" המשלימה לשלוש סעודות השבת. רצוי 
לאכול לחם בסעודה, ומי שקשה לו יכול לאכול 

מזונות ופירות. 
מקורות: גמ' שבת קי"ט, ב; קצוש"ע מקור חיים פרק 

ע"ד הלכה י"ט-כ'. 

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

יצחק שדה

חברותא

לוחמי הגדוד הראשון של הפלמ"ח בקרב משמר 
)Wikipedia( העמק, אפריל 1948, ארכיון ההגנה
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1 .
יצחק שדה.

	 .

דגל גדוד העבודה, אותו הוא הקים.
3 . אלוף.
4 .

טנק ששייך לחטיבה 8 במלחמת השחרור עליה  הוא פיקד.

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

גדוד העבודה

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי הדמות בציור?

איזה דגל הדמות מחזיקה ואיך היא קשורה אליו?

מה הייתה הדרגה של האיש בציור?

איך הטנק קשור לדמות?

א. ארגון שהוקם במטרה לחזק את ההתיישבות וההגנה בארץ.
ב. פעל בשנים 1920-1929.

ג. הוקם בידי חניכיו של יוסף טרומפלדור.
ד. חבריו הקימו את היישובים עין חרוד, תל יוסף ורמת רחל.

2

1

3

4



ַּדף ק"ה: ֶהְסֵּפד

ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ָּכֵׁשר ִנְפָטר ִמן ָהעֹוָלם, ָצִריְך ְלִהְצַטֵער ַעל ְּפִטיָרתֹו, ְלַהְסִּפיד אֹותֹו 
ּוְלַדֵּבר ִּבְפֵני ַהִּציּבּור ַעל ַמֲעלֹוָתיו. 

ַּכֲאֶׁשר ִנְפָטר ַּתְלִמיד ָחָכם, ַקֶּיֶמת חֹוָבה ְמיּוֶחֶדת ְלִהְצַטֵער ַעל ְּפִטיָרתֹו ְוַגם 
ְלַהְסִּפיד אֹותֹו, ְלַדֵּבר ִּבְפֵני ַהִציּבּור ַעל ַמֲעלֹוָתיו ְוַעל ַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים, לֹוַמר 

ָלֲאָנִׁשים ֶׁשֲחָבל ֶׁשהּוא ִנְפַטר ְוִלְלמֹוד ִמְּדָרָכיו.

ַּדף ק"ו: ְמֶלאֶכת ִציָדה

ַאַחת ִמל"ט ְמָלאכֹות ָהֲאסּורֹות ְּבַׁשָּבת ִהיא ְמֶלאֶכת ִציָדה. ָאסּור ָלצּוד )ִלְלּכֹוד, 
ִלְתּפֹוס( ַּבֲעֵלי ַחִּיים.

ֹּלא ָּכל ִמי ֶׁשָּצד ַּבֲעֵלי ַחִּיים ְּבַׁשָּבת עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור. ְלָמָׁשל, ִאם ָאָדם ּתֹוֵפס 
ֶּכֶלב ֶׁשָּקׁשּור ְּבַׁשְרֶׁשֶרת, ֵאינֹו עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור ִציָדה, ִּכי ַהֶּכֶלב ְּכָבר ִניּצֹוד, 
הּוא ְּכָבר ִמֵּמיָלא ָלכּוד ְוָתפּוס. ַרק ַהָּצד ַּבַעל ַחִּיים ֶׁשְּמסּוָּגל ִלְברֹוַח ִמֶּמּנּו, 

עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור ִציָדה.

ַּדף ק"ד: ֲחקּוִקים ַעל ַהּלּוחות

ַעל ְׁשֵני לּוחֹות ַהְּבִרית ִנְכְּתבּו ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות שָהיּו ְּכתּוִבים ַעל ַהּלּוחֹות ְּבצּוָרה 
ִּפיְלִאית ְּביֹוֵתר. ֵהם ֹלא ָהיּו ְּכתּוִבים ִּבְדיֹו אֹו ְּבֶצַבע, ֶאָּלא ָהיּו ֲחקּוִקים ַעל ַהּלּוַח.

ְּכֶׁשּכֹוְתִבים לּוַח ִזיָּכרֹון ַעל ֶאֶבן ַׁשִיׁש, לֹוְקִחים ִאְזֵמל ּוַפִּטיׁש ְוׁשֹוְבִרים 
ִיׁש, ְוָכְך עֹוִׂשים צּוָרה ֶׁשל אֹוִתּיֹות. ָהאֹוִתּיֹות  ַּבֲעִדינּות ֲחָלִקים ִמּלּוַח ַהּׁשַ

ָהֵאּלּו ֲחקּוקֹות ָּבָאֶבן.

ַהָּדָבר ַהּמּוְפָלא הּוא, ֶׁשֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ָהיּו ֲחקּוִקים ִמַּצד ְלַצד, ִניָּתן ָהָיה 
ִּנְמָצא ֵמֲאחֹוֵרי ַהּלּוחֹות, ִּכי ַהחֹוִרים ָהיּו ִמַּצד  ְלִהְסַּתֵּכל ֶּדֶרְך ָהאֹוִתּיֹות ַעל ַמה ּׁשֶ
ְלַצד. ֵאיְך ָהאֹות "ָסֶמְך" ָהְיָתה ְּכתּוָבה ַעל ַהּלּוחֹות? ֲהֵרי ָהאֹות "ָסֶמְך" ְסגּוָרה 
ִיׁש ֶׁשִּמְּסִביָבּה.  ִמָּכל ַהְּצָדִדים, ּוְכֵדי ַלֲחקֹוק אֹוָתּה ָהָיה ָצִריְך ַלֲחקֹוק ָּכל ַהּׁשַ
ֵאיְך ִהיא ִהְצִליָחה ַלֲעמֹוד ְוֹלא ִליּפֹול? ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֶׁשָהאֹות ָסֶמְך ְוָהאֹות 

ֵמם סֹוִפית ָעְמדּו ַעל ַהּלּוחֹות ְּבֵנס. 

בס"ד

ַהִאם ָאָדם, הּתֹוֵפס ְּבַׁשָּבת ֶּכֶלב ֶׁשָּקׁשּור   .1
ְּבַׁשְרֶׁשֶרת, עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור ִציָדה? ּוַמּדּוַע?

ַמה ָהָיה ַהֵּנס ְּבלּוחֹות ַהְּבִרית?  .2

ַמה ֵּפרּוׁש ַהִּביּטּוי ְוַהֲהָלָכה ֶׁשל "ּגֹוד   .3
ַאִחית"?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת שבת, ַדִּּפים ק״ג- ק"ו

???שאלות השבוע

דבר תורה
המילים הראשונות שאומר משה, כתגובה למרידתו 
של קרח, הן: "ּבֶֹקר ְויַֹדע ה' ֶאת ֲאֶׁשר לֹו". משה לא 
מוכן להתייחס לדברים באופן מיידי ודוחה אותם 
ליום המחר - לבוקר הבא. מדוע משה לא מגיב 
מיידית לטענותיו של קרח ודוחה את ההכרעה 
למחר? ניתן לענות על כך משני צדדים: משה, מצד 
אחד, לא רצה להגיב מיד שכן הטענות שהועלו נגדו 
היו קשות והתגובה הטבעית והאינסטינקטיבית להן 
היא של ביטול והתנגדות. משה רצה להמתין זמן 
מה, כדי לבחון את הדברים בצורה שקולה ורגועה 

ולהגיב עליהם מתוך מחשבה צלולה ומחושבת. 

מצד שני, ידע משה כי לעיתים בני אדם הקופצים 
ומתלהמים ישנו את דעתם אחרי "שנת לילה". בלילה 
האדם מתכנס לביתו ואינו מושפע מהשפעתה 
המסיתה של החברה החיצונית, לכן חשב משה, שגם 
מצד החולקים - נכון יהיה להמתין. ואכן, המתנתו של 
משה נשאה פרי - און בן פלת ובניו של קרח נעלמו 

ליום המחרת, ונמנעו מכניסה לזירת המחלוקת. 

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

ַּדף ק"ג: ְמֶלאֶכת "ּכֹוֵתב"

ַאַחת ִמל"ט ְמָלאכֹות ָהֲאסּורֹות ְּבַׁשָּבת, ִהיא ְמֶלאֶכת "ּכֹוֵתב".

ַעל ִּפי ַהֶּנֱאָמר ַּבַּתְלמּוד ָאסּור ִלְכּתֹוב ֲאִפיּלּו אֹות ַאַחת, ֲאָבל ַרק ִמי ֶׁשּכֹוֵתב 
ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ַחָּיב. ַרִּבי יֹוֵסי סֹוֵבר, ִּכי ֹלא ָצִריְך ִלְכּתֹוב אֹוִתּיֹות ְׁשֵלמֹות, ֶאָּלא 
ַּגם ָאָדם ֶׁשָעָׂשה ְׁשֵני ִסיָּמִנים ֶׁשְּמִביִנים ֵמֶהם ֶאת ַּכּוָָנתֹו, ֲהֵרי הּוא עֹוֵבר ַעל 

ְמֶלאֶכת "ּכֹוֵתב".

ַמּדּוַע? ִּכי ַּגם ְּבֵעת ְּבִנַּית ַהִּמְׁשָּכן ָעׂשּו ִסיָּמִנים ַעל ַקְרֵׁשי ַהִּמְׁשָּכן, ְּכֵדי ָלַדַעת ֶאת 
ְמקֹומֹו ֶׁשל ָּכל ֶקֶרׁש. ָאנּו לֹוְמִדים ִמְּמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן ֶאת ַהְּפעּוּלֹות ָהֲאסּורֹות 

ְּבַׁשָּבת, ּוִמָּכאן  לֹוְמִדים, ִּכי ַגם ַהּכֹוֵתב ִסיָּמִנים, עֹוֵבר ַעל ְמֶלאֶכת "ּכֹוֵתב".

חידה!
עליכם למצוא את המילה

שנקראת אותו דבר גם מהסוף להתחלה.
היא מורכבת משתי אותיות

שמציינות את מספר המלאכות, 
ומציינת דבר שבשבת אסור לעשות -

למרחק של יותר מארבע אמות.
מהי המילה?

)תשובה: אבות ותולדות, שאסורות בשבת(


