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עבודת סיכום – היצירה האמוראית
השלימו על פי המידע בתחתית עמוד 144 בספר הלימוד: 

בארץ ישראל נכתב ה____________________ ובו פירושים על המשנה שכללו דיונים וסיפורי אגדה. 

השלימו על פי המידע בתחתית עמוד 145: 

גם ב_______ נלמדה המשנה ונוצר תלמוד נוסף, הלא הוא ___________________ שנחתם בשנת 500 לספירה על ידי 

_________________. האופן בו נכתב התלמוד מלמד אותנו גם מה למדו חכמים )כלומר - התוכן( וגם _________________ 

)כלומר - הצורה בה למדו(.

השלימו על פי המידע בעמוד 148: 

ידי ה______________.  ועיבוד סופי על  לומדים בעיקר את התלמוד ה_____________ שעבר הגהה, עריכה  כיום, אנו 

באותה תקופה נכתבו גם _____________ )כמו מדרשי רבה על החומשים( וגם ____________ שהם שירי קודש. 

המציאות הקשה בארץ ישראל גרמה לכך ש_______ הפכה למרכז הרוחני המרכזי של עם ישראל. במקום זה התגוררו יהודים 

עוד מימי _________________ והתנאים הנוחים ששררו שם היוו קרקע פורייה ללימוד וליצירה. 

השלימו על פי המידע בעמוד 149: 

לאור המציאות הקשה בארץ ישראל, חכמים הרבו לשבח את היהודים שלמרות הקשיים המשיכו לגור בארץ ואת החכמים 

שיוכלו  כדי  ל________  מ______________  שירדו  רבים  חכמים  היו  זאת,  למרות  אך  לארץ.   __________ שבחרו 

______________ בשקט ובשלווה. 

אחד מחכמים אלו היה _____ שירד ל_______ בשנת ________. הוא היה תלמידו של ___________________ והקים 

בבבל את ישיבת _______.

בבבל הוקמו ישיבות גדולות בהן _______________. זה היה הבסיס לעולם הישיבות שאנו מכירים עד היום! 

השלימו על פי המידע בעמוד 150: 

לאחר   .______________ בשם  אמורא  בה  ופעל   ___________ בעיר  נוספת  ישיבה  בבבל  הוקמה  סורא,  ישיבת  מלבד 

חודשיים  היו  בישיבות:  למדו  האמוראים  רק  לא   .______________ ישיבת  במקומה  הוקמה  במלחמה,  העיר  שנחרבה 

 ._______________ לכינוי:  זכו  אלו  חודשיים  בישיבה.  ללמוד  באו  היהודים  שכלל   _______________ בחודשים  בשנה, 

מנהיג היהודים בבבל כונה ___________ וכמו ששמו מעיד, הוא הפך למנהיג של רוב העם היהודי. דבר זה יצר מתח בין 

ה_________ בארץ ישראל לראש הגולה. 

השלימו על פי המידע בעמוד 151: 

ששכן  הדין  בית  עתה,  עד   .____________________ ל  בנוגע  היה  זה,  מתח  ביטוי  לידי  בא  בהם  הנושאים  אחד  

לכל  נשלחו  כך  על  והודעות  מעוברת  שנה  תהיה  ומתי  החודש  קדוש  יהיה  מתי  קבע  ב__________________ 

__________________. אבל כאשר המרכז בבבל גדל, החלו נסיונות לקדש את החודש בבבל. אחד מן החכמים שעשה זאת 

היה _________________. בעקבות מספר סיבות, הוא חדל מכך ועניין זה נותר, לעת עתה, בסמכות המרכז בארץ ישראל.

למרות זאת, מעמדו של המרכז היהודי בבבל הלך והתחזק ואילו מעמדו של המרכז היהודי ב_________________ הלך 

ונחלש. בשלב מסוים, היו ב_____ יותר יהודים מאשר בארץ ישראל! ה________________ בארץ כמעט ולא היתה קיימת 

ואפילו משרת ה___________ עמדה להתבטל. לאור זאת, גילה _________________ שהיה אחד מהנשיאים האחרונים 

בארץ, את החישוב המתמטי לפיו נקבע _______________ ובו אנו משתמשים עד היום. מדוע עשה זאת? משום שחשש 

יקרה שיהודים  וכך  יעשו זאת, ללא תיאום  ויקומו מספר מרכזים בגולה בהם  יוכלו לקדש את החודשים  שבארץ ישראל לא 

במקומות שונים יחגגו את החגים במועדים שונים! על מנת לשמור על ______________, הוא פרסם חישוב זה כדי שכל 

היהודים בכל העולם יידעו מתי מתחיל חודש חדש, מתי חלים החגים ומתי יש לעבר את השנה. 

בתקופה לאחר מכן, תפס המרכז בבבל את המקום המרכזי בהנהגת העם היהודי. 


