
 ד"בס

 הגדול הלימוד ליום היכונו הכונו

  !!לב שימו יקרים תלמידים

 שיתקיים הלימוד תוכן על פרסים נושאת יומית חידה להלן

 .טבת' כד -הקרוב ראשון ביום

 קריא בכתב אותם ולכתוב החידות את לפתור יש .הלימוד יום על הספר בבית חידות יפורסמו הקרובים בימים

 את (שמות 2 עד לכתוב ניתן. )מעטפה בתוך ולהניח וכיתה משפחה, שם ציון עם ,החידה' מס את לציין יש

 (.הלימודים בסיום יום כלב תתבצע התיבה בדיקת) '. א כיתות ליד המונחת תיבהל לשלשל המעטפות

 ! מיוחד בפרס יזכו החידה פותרי

 (3 מתוך) 1 חידה

 דמויות ושתי תמונה הנה.1

 ? הם מי .בה 

 : ֵמראו   ָהָיה הוּא. 2

ת ָצִריך" ֵני ְלַהְרּבו  ש ְ  ."ִפין"ָהַאלְ  ּבִ

 ?הללו פין"האל שני הם מה  

 (?מקדימה) הרב של ואמו אביו היו מי. 3

 ,הצלחה"ב (היום עוד תשובות להגיש יש).. הזדרזו 

 'א כיתות, טבת לחודש הפעילות רכזי

 (ורעות אורית, אורלי מורותוה)

 

 

 



 

 ד"בס 

 הגדול ודהלימ ליום היכונו הכונו
  

 !!הראשונה החידה לפותרי כח ישר 

 :של דמותו היא, נלמד ממנה הנפלאה הדמות, שהבנתם כפי

 ל"זצ קוק יהודה צבי הרב

 .ל"זצ קוק הכהן יצחק אברהם הרב של בנו

 .. האלפים שני, הבהאו מונהא מתוך הלימוד חשיבות את הדגיש הרב

 ..הבאה החידה ולהלן

 2' מס חידה

 ? הרב נולד שבו החג מהו. 1

 ?ישראל לארץ לראשונה עלה גיל באיזה. 2

 : הללו הדברים את אמר והיכן מלחמה איזו לאחר. 3

. הביתה חזרנו ,עולם בורא-' ה שבפקודת, עולם באי וכל ישראל כל ידעו"

 הארץ כל: "הבהיר', דעת למען"! 'מכאן נזוז ולא, אבותינו נחלת אל חזרנו

 "מאבותינו לנו היא ירושה

 .. יותר עוד הזדרזו הפעם

 ,הצלחה"ב  

 'א כיתות, טבת לחודש הפעילות רכזי

 (ורעות אורית, אורלי מורותוה)

 



 

 ד"בס

 הגדול הלימוד ליום היכונו הכונו

 ,הנפלאים עמיטל ד"ממ ס"ביה תלמידי

 !!הנהדרות תשובותיכם על כח ישר

 ,האחרונה החידה להלן

 ...לרוב תשובות עם אחת שאלה ובה

 3' מס חידה

 בסעודה להתחיל שהקפיד יהודה צבי הרב על מסופר

 .מנות לכולם שהוגשו, לאחר רק

 ,האוכל מנות את הגישו, אחת ברית בסעודת

 .שלפניו מהמנה טעם לא יהודה-צבי הרב אבל

 .אותו שאלו"? אוכל איננו הרב מדוע"

 .הרב השיב" לכולם המנות את הגישו לא עדיין"

 .לו ענו" המנות את קבלו כולם"

 .מנה לפניו ואין בפינה היושב ילד הרב להם ראהה

 ...לאכול הרב התחיל, לילד המנה שהוגשה לאחר רק

  "עציון אור" הוצאת" ישועה משמיע" מתוך*

 ..(תתקבל מתאימה תשובה כל? )הרב של זה ממעשה ללמוד ניתן תכונה או מידה איזו. 1

 .. שישי יום עד פתרונות הזדרזו

 ,הצלחה"ב  

 'א כיתות, טבת לחודש תהפעילו רכזי

 (ורעות אורית, אורלי מורותוה)

 '"...מחמם – חם תנור",  " אהבה של תנור להיות צריך  – מלמד"  :לאמר נהג יהודה צבי הרב


