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על המפה
עטרות

עובדים ששכן  היה מושב  ֲעָטרֹות 
מצפון לירושלים, בסמוך לכפר הערבי 
עטרות.  התעופה  ושדה  קלנדיה 
החברה  ידי  על  נרכשו  האדמות 
להכשרת היישוב, ובתחילה ישבה 
עליהן קבוצת קלנדיה, שהתקשתה 
להחזיק מעמד במקום והתפנתה. 
בשנת תרע"ט )1919( התיישבה במקום 
קבוצת עבודה והקימה בו יישוב תוך 
תנאים קשים, מחסור במים והתקפות 
מצד השכנים הערבים. בשיאו מנה 
היישוב 48 משפחות. במהלך מלחמת 
העצמאות הותקף היישוב המבודד, 
ולאחר כישלונה של שיירת עטרות 
לפרוץ אליו, נטשו אותו התושבים 
והוא נשרף בידי הערבים. מפוני היישוב 
הקימו באזור יהוד את המושב "בני 
עטרות", הנקרא על שם היישוב הקודם.

)Wikipedia( 1944 ,מושב עטרות

סדר  נזיקין | מסכת עבודה זרה מ"א- מ"ז
פרשת כי תשא | י'- ט"ז באדר )25 לפברואר- 3 למרץ(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

ף מ"א: "ָחֵבר" ּדַ

ְקָרא - "ָחֵבר". ּנִ ֲהָלָכה ׁשֶ ג ּוַמֲעַמד ּבַ ָ נֹו מּוׂשּ ֶיׁשְ

רּוׁשֹו ָאָדם ֶנֱאָמן ִויֵרא  ְלמּוד ּוַבֲהָלָכה ּפֵ ּתַ יּטּוי "ָחֵבר" ַהּמֹוִפיַע ּבַ ַהּבִ
ִעְנְיֵני ִאיּסּוִרים ַוֲהָלכֹות. ר ִלְסמֹוְך ָעָליו ּבְ ֶאְפׁשָ ַמִים, ׁשֶ ׁשָ

ְפַטר, ְוֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים ַהִאם  ּנִ ל ָאָדם ׁשֶ ֵביתֹו ׁשֶ רֹות ּבְ ל, ִאם ִנְמְצאּו ּפֵ ְלָמׁשָ
רֹות -  רּומֹות ּוַמְעׂשְ רֹות ְוַהִאם הּוְפְרׁשּו ֵמֶהם ּתְ ּפֵ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ר ָלנּו ְלִהׁשְ מּוּתָ
ל  ּכָ ר ִלְסמֹוְך ָעָליו ׁשֶ הּוא "ָחֵבר", ַאַזי ֶאְפׁשָ אֹותֹו ָאָדם ׁשֶ יִרים ּבְ ִאם ָאנּו ַמּכִ
ָבר  ֵאינֹו מֹוִציא ּדָ י "ֲחָזָקה ַעל ָחֵבר ׁשֶ ִרים, ּכִ ָ ֵביתֹו ְמעּוּשׁ ֲאָכִלים ּבְ ַהּמַ

ֲאִכיַלת ֶטֶבל. לּו ּבַ ׁשְ ּלֹא ִיּכָ ֵדי ׁשֶ ַחת ָידֹו", ּכְ ן ִמּתַ ֵאינֹו ְמתּוּקָ ׁשֶ

ְלִמיֵדי  ל ּתַ ֲחֵברּות ׁשֶ יר ׁשֶ ַמאי, ַמְסּבִ ֶכת ּדְ ָנה בַמּסֶ ׁשְ ֵפרּוׁשֹו ַלּמִ "ם ּבְ ָהַרְמּבַ
ים "ֲחֵבִרים". ַמִים, ּוְלִפיָכְך ֵהם ְמכּוּנִ ם ׁשָ ֲחָכִמים ִהיא ֲחֵברּות ֶנֱאָמָנה ְלׁשֵ

מן התלמוד
 סדר נזיקין,

מסכת עבודה זרה דף מ"א

הסבר: חכמים קבעו שפסל האוחז בידו עטרה - 
אסור משום עבודה זרה. אמנם בתחילה חשבו שהיא 
נעשתה כקישוט בלבד, אולם לבסוף סברו שהכוונה 
היא שאותו פסל נחשב למלך ועובדים לו, ולכן זו 

עבודה  זרה.

סבור – חשבו
כלילי – עטרה )עטרה=כתר(
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ף מ"ב: ֲהָנָאה ֵמֶחְפֵצי ֲעבֹוָדה ָזָרה ּדַ

ָעְבדּו לֹו ֲעבֹוָדה ָזָרה. ַקָּים ִאיּסּור ִמן ַהּתֹוָרה ֵלָהנֹות ֵמֵחֶפץ ׁשֶ

יֵניֶהם:  ל ֶחְפֵצי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּבֵ ִמְקִרים ֲאָחִדים ׁשֶ ְלמּוד ּבְ ַדף ֶזה עֹוֵסק ַהּתַ ּבְ
ֵדי ַלֲעבֹוד לֹו. עֹוְבֵדי ֱאִליִלים ָנְטעּו ּכְ ָרה" - ֵעץ ׁשֶ "ֲאׁשֵ

רֹות ָהֵעץ,  ָאסּור ֵלָהנֹות ִמּפֵ ּמּוָבן ָאסּור ֵלָהנֹות. לֹא ַרק ׁשֶ ה ּכַ ִמן ָהֵעץ ַהּזֶ
ל, ִאם  . ְלָמׁשָ בֹוּהַ יַע ְלָמקֹום ּגָ ֵדי ְלַהּגִ ס ָעָליו ּכְ א ָאסּור ֲאִפיּלּו ְלַטּפֵ ֶאּלָ
ס ַעל ָהֵעץ  ְמֵצאת ַעל ָהֵעץ, ָאסּור לֹו ְלַטּפֵ ּנִ הּו רֹוֶצה ִלְלּכֹוד ִציּפֹור ׁשֶ ִמיׁשֶ
ס ֶנֱהֶנה ִמן ָהֵעץ. ַהְמַטּפֵ ֵני ׁשֶ יּפּוס ָאסּור ִמּפְ יּפֹור. ַהּטִ ֵדי ִלְתּפֹוס ֶאת ַהּצִ ּכְ

ל  ל ׁשֶ ִיץ ַהּצֵ ּקַ ּבַ ֵני ׁשֶ ַחת ָלֵעץ, ִמּפְ ם ָאסּור ִלְזרֹוַע ְיָרקֹות ִמּתַ מֹו ֵכן, ּגַ ּכְ
י יֹוֵסי  לּו. ַרּבִ ָהֲעָנִפים ֵמיִטיב ִעם ַהְיָרקֹות ְוָאסּור ֵלָהנֹות ִמן ָהֲעָנִפים ַהּלָ
י ַהְיָרקֹות ֶנֱהִנים ִמן  יו, ּכִ ְחּתָ חֹוֶרף ָאסּור ִלְזֹרַע ְיָרקֹות ִמּתַ ם ּבַ אֹוֵמר: ּגַ

ִלים ֶאת ָהֲאָדָמה. חֹוֶרף ִמן ָהֵעץ ּוְמַזּבְ ִרים ּבַ ּנֹוׁשְ ֶהָעִלים ׁשֶ
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ולבסוף סבור כעטרה למלך" 
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שיירת עטרות
שיירת עטרות, שמנתה 25 לוחמים, 
שיירה צבאית של משאית  הייתה 
משוריינת ומשוריין אבטחה שיצאו 
מירושלים לעטרות במהלך מלחמת 
השחרור. דוד שאלתיאל, מפקד מחוז 
ירושלים, שלח את השיירה כדי להעביר 
חומרי ביצור לנווה יעקב ולעטרות. 
בכניסה לשועאפט פרץ המשוריין מחסום, 
עלה על מוקש ונתקע. הערבים תקפו את 
השיירה באש תופת, המשאית התלקחה 
וכל הלוחמים שבה נהרגו. מצבם של 
הלוחמים במשוריין היה נואש, וברגע 
האחרון עברה במקום שיירה ובה מפקד 
הצבא הבריטי בארץ ישראל ומפקד 
הלגיון, ששכנעו את הערבים להסכים 
להפסקת אש. 14 לוחמים נהרגו ו-11 
נפצעו. בעקבות כישלון השיירה נאלצו 

תושבי עטרות להתפנות מהיישוב. 

מן ההיסטוריה

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת עבודה זרה מ"ג- מ"ה

ף מ"ד: ֲאדֹוִנָּיה ּדַ

ֶלְך. ִוד ַהּמֶ ל ּדָ ָניו ׁשֶ ֲאדֹוִנָּיה ָהָיה ֶאָחד ִמּבָ

ִוד, ּוְכָבר  ֲאדֹוִנָּיה ָרָצה ִלְמלֹוְך ַאֲחֵרי ָאִביו ּדָ ר ׁשֶ ֵסֶפר ְמָלִכים ְמסּוּפָ ּבְ
ָּיאֹות ְלֶבן  ְבּתֹו, ּכַ ָּירּוצּו ִלְפֵני ֶמְרּכַ ים ׁשֶ ים ֲאָנׁשִ ִ ן ֲחִמיּשׁ ַחָּייו הּוא ִאְרּגֵ ּבְ

ֶלְך ְלַאַחר מֹותֹו. ת ֶאת ַהּמֶ ד ָלֶרׁשֶ ְתַעּתֵ ּמִ ֶלְך ׁשֶ ַהּמֶ

יֹוֵתר;  ֶכת ּבְ ֶ אֹוֶפן ְמיּוָחד ְלִריָצה ְממּוּשׁ רּו ּבְ לּו הּוְכׁשְ ים ַהּלָ ים ָהֲאָנׁשִ ִ ֲחִמיּשׁ
ם  יד ַעל ָהִריָצה. ּגַ חֹול ַמְכּבִ י ַהּטְ חֹול, ּכִ ין ַהֶּיֶתר הֹוִציאּו ָלֶהם ֶאת ַהּטְ ּבֵ
ֶכת  ֶ ר ָלֶהם ִריָצה ְממּוּשׁ ֵדי ְלַאְפׁשֵ ֶהם ָעְברּו ִטיּפּול ְמיּוָחד ּכְ ּלָ ָהַרְגַלִים ׁשֶ

ֵאִבים. ִלי ּכְ ּבְ

ַעם  ֲחנּו ִמי ָראּוי ִלְהיֹות ֶמֶלְך ִמּטַ ּבֹו ּבָ ֶתר ְמיּוָחד ׁשֶ ִוד ָהָיה ּכֶ ֵבית ּדָ ּבְ
ֵּיׁש לֹו ָחִריץ  ַרק ִמי ׁשֶ צּוָרה ְמיּוֶחֶדת ׁשֶ נּוי ּבְ ֶתר ָהָיה ּבָ ִוד. ַהּכֶ ית ּדָ ּבֵ
יחּו ֶאת  ִהּנִ ׁשֶ ָראּוי ַעל ֹראׁשֹו. ּכְ ב ּכָ ֵ ֶתר ָיכֹול ְלִהְתַיּשׁ ֶאְמַצע ָהֹראׁש, ַהּכֶ ּבְ
ב ָעָליו טֹוב ְוֵהִבינּו  ֵ הּוא לֹא ִמְתַיּשׁ ל ֲאדֹוִנָּיה ָראּו ׁשֶ ֶתר ַעל ֹראׁשֹו ׁשֶ ַהּכֶ

ִוד ָאִביו. ת ֶאת ּדָ הּוא ֵאינֹו ָיכֹול ָלֶרׁשֶ ׁשֶ

ׁש  ְקּדָ ף מ"ג: ְמנֹוַרת ַהּמִ ּדַ

ִני  ֵ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ חּו ֶאת ַהְיָוִנים ְוֵגְרׁשּום ִמּבֵ מֹוָנִאים ִניּצְ ַהַחׁשְ ְלַאַחר ׁשֶ
ֵדי ַלֲעבֹוד ֶאת ֲעבֹוַדת  ׁש, ּכְ ְקּדָ ית ַהּמִ ם ֶאת ּבֵ ּקֵ ׁשּו ְלׁשַ ַלִים, ֵהם ִניּגְ ּוִמְּירּוׁשָ

ׁש. ְקּדָ ַהּמִ

ָבר ַעל ְיֵדי  ָלל ֶזה ִמּכְ נּו ִנְלְקָחה ׁשָ ה ַרּבֵ ה ֹמׁשֶ ָעׂשָ ָהב ׁשֶ ְמנֹוַרת ַהּזָ
ֵני ָהָעם  אֹוָתם ָיִמים ָהיּו ּבְ ה. ּבְ ָהאֹוְיִבים, ְוָהָיה צֹוֶרְך ַלֲעׂשֹות ְמנֹוָרה ֲחָדׁשָ
ָהב, ּוְלִפיָכְך ָעׂשּו ְמנֹוָרה  ֵדי ַלֲעׂשֹות ְמנֹוָרה ִמּזָ י ָממֹון ּכְ ֲעִנִּיים ְולֹא ָהָיה ָלֶהם ּדֵ
ה  ירּו ָעׂשּו ְמנֹוָרה ֲחָדׁשָ ֶהֱעׁשִ ְבִדיל. ְלַאַחר ׁשֶ ּצּוּפּו ּבִ ְרֶזל ׁשֶ ל ּבַ ִמּמֹוטֹות ׁשֶ
ָהב ָטהֹור. רּות ַלֲעׂשֹות ְמנֹוָרה ִמּזָ ירּו עֹוד, ָהְיָתה ָלֶהם ֶאְפׁשָ ֶהֱעׁשִ ׁשֶ ֶסף. ּכְ ִמּכֶ

ֲהָנָאה? ף מ"ה: ֵאיזֹו ֲעבֹוָדה ָזָרה ֲאסּוָרה ּבַ ּדַ

ֲעבֹוָדה  ֲחָוה ָלֲאָדָמה ּכַ ּתַ ִהׁשְ י נֹוְכִרי ׁשֶ ְלמּוד ַהקֹוַבַעת ּכִ ּתַ ָנּה ֲהָלָכה ּבַ ֶיׁשְ
ת ֹזאת ִאם הּוא  ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֲאָבל ְלעּוּמַ ָזָרה, לֹא ָאַסר ֶאת ָהֲאָדָמה ּכַ

ֲהָנָאה. ָחַצב ֶאֶבן ְוָעַבד אֹוָתּה - ָהֶאֶבן ֶנֶאְסָרה ּבַ

ל? ַמה ַהֶהְבּדֵ

ָהָיה ַקָּים ְוהּוא לֹא ָיַצר אֹותֹו  ִאם נֹוְכִרי עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְלֵחֶפץ ׁשֶ
ל, נֹוְכִרי ֶנֱעַמד ְלָיד  ֲהָנָאה. ְלָמׁשָ ה אֹותֹו - ַהֵחֶפץ לֹא ֶנֱאָסר ּבַ ְולֹא ָעׂשָ
ֵעץ ּוַמְתִחיל ַלֲעבֹוד לֹו - ָהֵעץ לֹא ֶנֱאָסר. ֲאָבל ִאם הּוא ָחַצב ֶאֶבן ֵמָהָהר, 
ה ָיָדיו. י ִהיא ַמֲעׂשֵ ֲהָנָאה, ּכִ ָרה הּוא אֹוֵסר אֹוָתּה ּבַ הּוא עֹוֵבד ָלֲעבֹוָדה ַהּזָ ׁשֶ ּכְ

ה ָאָדם. ָעׂשָ ה ְיֵדי ָאָדם - ֵחֶפץ ׁשֶ ֲעבֹוָדה ָזָרה ֲאסּוָרה ִאם ִהיא ַמֲעׂשֵ

מפת הקרב של שיירת עטרות
Jerusalem location map

מיקום קרב
שיירת העטרות



3

ָאה ף מ"ו: ַהּזָ ּדַ

ה. ִמן  ָרה ֲאדּוּמָ י ּפָ ים ָעָליו ִמּמֵ ּזִ ּמַ ת ֵאינֹו ִנְטָהר ַעד ׁשֶ ְטָמא ִמּמֵ ּנִ ִמי ׁשֶ
ּלֹא  ְזרּו ׁשֶ ֵמא, ַאְך ֲחַז"ל ּגָ ת ַעל ַהּטָ ּבָ ַ ּשׁ ל ִאיּסּור ְלַהּזֹות ּבַ ַהּתֹוָרה ֵאין ּכָ
ְמיֹון  ּום ּדִ ָכְך ִמּשׁ ֵמא, ְוֵיׁש ּבְ ָאה ְמַטֶהֶרת ֶאת ַהּטָ י ַהַהּזָ ן, ּכִ ַלֲעׂשֹות ּכֵ

ָאה יֹוֶצֶרת ָטֳהָרה. ת ַהַהּזָ עּוּלַ י ּפְ ִלְמָלאָכה, ּכִ

ִהיא  ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ָאה ּבְ ֲאִפיּלּו ִאם ָטֵמא ָזקּוק ְלַהּזָ ְלמּוד מֹוִסיף ְואֹוֵמר ׁשֶ ַהּתַ
ן  ָאה הּוא לֹא יּוַכל ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות ַהְקָרַבת ָקְרּבַ ַסח, ּוְבִלי ַהַהּזָ ֶעֶרב ּפֶ

ֵזַרת ֲחַז"ל. ֵדי לֹא ַלֲעבֹור ַעל ּגְ ת, ּכְ ּבָ ַ ּשׁ ַסח - ֵאין ְלַהּזֹות ָעָליו ּבַ ּפֶ

מתולדותיו
דוד שאלתיאל

)תרס"ג-תשכ"ט, 1903-1969(

האלוף דוד שאלתיאל ז"ל היה מפקד 
שירות הידיעות של ההגנה, מפקד 
חטיבת עציוני ואלוף בצה"ל. שאלתיאל 
נולד בגרמניה ובשנת תרפ"ג )1923( 
עלה לארץ, עבד כפועל חקלאי והצטרף 
להגנה ושירת בלגיון הזרים הצרפתי כדי 
לרכוש ניסיון צבאי. בשנת תרצ"ה )1935( 
נשלח לאירופה למטרות רכש, נתפס 
על ידי הנאצים ונכלא למשך 8 חודשים 
במחנות הריכוז בדכאו ובבוכנוואלד. 
לאחר שובו לארץ פיקד על שירות 
הידיעות של ההגנה, הש"י, והיה מפקד 
מחוז ירושלים. במלחמת העצמאות 
התמנה למפקד חטיבת עציוני וניהל 

על  המערכה  את 
ירושלים. שאלתיאל 
ל  י ח את  ם  י הק
הספר, שהפך לאחר 
מכן למשמר הגבול, 
והיה מפקדו הראשון. 
אחרי שחרורו מצה"ל 
כיהן כשגריר במספר 

אלוף דוד שאלתיאלמדינות.
)Wikipedia(
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יחּוי ֵאֶצל ִמְצוֹות ף מ"ז: ּדִ ּדַ

יחּוי ֵאֶצל ִמְצוֹות, אֹו ֵאין  ְך: "ֵיׁש ּדִ ְלמּוִדי ָידּוַע ָהאֹוֵמר ּכָ ג ּתַ נֹו מּוּשָׂ ֶיׁשְ
יחּוי ֵאֶצל ִמְצוֹות". ּדִ

ְפַסל ְלַהְקָרָבה ַעל  ּנִ ן ׁשֶ י ָקְרּבָ נֹות קֹוַבַעת ּכִ ַאַחת ֵמִהְלכֹות ָקְרּבָ
ּלֹו ֶנֱעַלם  סּול ׁשֶ ַהּפְ ַח - ְלעֹוָלם ֵאין ַמְקִריִבים אֹותֹו ֲאִפיּלּו ׁשֶ ְזּבֵ ַהּמִ

ַלֲחלּוִטין.

ק. ּפֵ ְלמּוד ִמְסּתַ ְצוֹות - ַהּתַ ָאר ַהּמִ י ׁשְ נֹות, אך ְלַגּבֵ י ָקְרּבָ ְך ְלַגּבֵ ּכָ

ֵעת ַהּלּוָלב ָאסּור  ל, נֹוְכִרי ָלַקח לּוָלב ְוָעַבד לֹו ֲעבֹוָדה ָזָרה. ּכָ ְלָמׁשָ
ֲעבֹור  יִנים. ּכַ ַעת ַהּמִ ר ְלַקֵּים ּבֹו ִמְצַות ַאְרּבַ ִאי ֶאְפׁשָ ֲהָנָאה ְוַכּמּוָבן ׁשֶ ּבַ
ׁשּות ַלֲעבֹוד ְללּוָלב, ְוהּוא  ׁש ִטיּפְ י זֹו ַמּמָ ָיִמים ֲאָחִדים ֵהִבין ַהנֹוְכִרי ּכִ
הּוא ָזַרק אֹותֹו - ַהּלּוָלב ִהְפִסיק ִלְהיֹות ֲעבֹוָדה ָזָרה  ֶרַגע ׁשֶ ָזַרק אֹותֹו. ּבָ
רּוק. ָהָיה  ְרחֹוב ְוָרָאה ֶאת ַהּלּוָלב ַהּזָ ּנּו. ָעַבר ְיהּוִדי ּבָ ר ֵלָהנֹות ִמּמֶ ּומּוּתָ

ִמיר ְוָירֹוק ְלַמְרֶאה. יֹוֵתר, ָיֶפה, ּתָ ר ּבְ ֶזה לּוָלב ְמהּוּדָ

יחּוי ֵאֶצל  י "ִאם ֵיׁש ּדִ ּלּוָלב - ּכִ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ֵפק הּוא הִאם מּוּתָ ֵעת ַהּסָ ּכָ
רּות  ְדָחה ִמן ָהֶאְפׁשָ ּנִ ֵחֶפץ ׁשֶ י ִמְצוֹות ָאנּו אֹוְמִרים ׁשֶ ם ְלַגּבֵ ִמְצוֹות", ֲאַזי ּגַ

ר ְלַקֵּים ּבֹו ִמְצָוה. ְלַקֵּים ּבֹו ִמְצָוה, ְלעֹוָלם ִאי ֶאְפׁשָ

תלמוד ישראלי- הדף היומי לילדים, 
מחבב ומנגיש את לימוד התלמוד, 

מגביר אהבת תורה ומעצים את 
התא המשפחתי והקהילתי. 

הפרוייקט כולל- שבעה כרכים המקיפים 
את כל דפי התלמוד עפ"י סדר הדף היומי, 
עלונים שבועיים המופצים בעשרות אלפי 

, 60 סרטונים  עותקים, דף פייסבוק 
ב-  בשיתוף ערוץ מאיר עם כוכבי 

הילדים אסי וטוביה.

לפתיחת מוקד לימוד כקהילה או בית ספר
לפרטים: ענבל הלל רכזת פרויקטים 

inbalh@medison.co.il | טל.  03-9250274

תעודת זהות - תלמוד ישראלי
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שאלת 
???השבוע

התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון | מנהל חינוכי ועורך: אבי רט | יו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן | בחסות חברת   
Talmudisraeli@Medison.co.il | טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608 |   תלמוד ישראלי

1. מי מוגדר כ"ָחֵבר", ומה משמעות 
ההגדרה הזו מבחינה הלכתית?

ֲהָנָאה? 2. ֵאיזֹו ֲעבֹוָדה ָזָרה ֲאסּוָרה ּבַ

יחּוי ֵאֶצל  3. מה פירוש הביטוי ּדִ
ִמְצוֹות, ולמה זה משנה?

דבר תורה לשולחן שבת

מה הקשר

70

1986/תשמ״ו
אסיר ציון נתן שרנסקי עולה לארץ

נתן שרנסקי נולד בתש"ח )1948( בברית המועצות בשם אנטולי 
בוריסוביץ'. שרנסקי היה ציוני נלהב ועודד יהודים לעלות לארץ. בקשותיו 
שלו לקבל היתר עלייה נדחו מסיבות "ביטחוניות". הוא פעל לשמירה 
על זכויות אדם והפך לדוברם של אסירי ציון ומסורבי העלייה. בשנת 
תשל"ז )1977( נעצר והואשם בבגידה, ריגול והסתה. בית המשפט גזר 
עליו 13 שנות מאסר. שרנסקי שרד את קשיי המעצר ושמר על חירותו 
הנפשית בזכות דבקותו בזהותו היהודית ותשוקתו לעלות לארץ. הוא 
הפך לסמל המאבק לשחרור יהודי ברית המועצות. לאחר מאבק ולחצים 
רבים החליטו השלטונות לשחררו 
ישראל,  עם  במסגרת עסקה 
ובשנת תשמ"ו )1986( השתחרר 
ועלה לארץ. שרנסקי כיהן כשר 
בממשלות ישראל, ומשמש כיו"ר 

הסוכנות היהודית.

מ״ו
ש

ת
/1986

שנה למדינת ישראל

אנטולי שרנסקי, נפגש עם ראש הממשלה דאז שמעון פרס לאחר 
שחרורו מברית המועצות )לשכת העיתונות הממשלתית(

אסרו חג הוא היום שאחרי כל אחד משלושת 
הרגלים, פסח שבועות וסוכות. בזמן המקדש היו חלק 
מקרבנות החג נאכלים ביום זה, ולכן גם כיום נוהגים 
בו קצת שמחה ואין אומרים בו תחנון. מקור השם 
הוא בפסוק "אסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח".

יש לי מושג | אסרו חג !

חברו בין המשפטים לתשובות הנכונות:

*בפיקוח רואה חשבון

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה 
בה יזכה בטאבלט איכותי או בסט ספרים של 

התלמוד הישראלי )לפי בחירתכם(.

את התשובות יש לשלוח במייל עד יום רביעי 
talmudisraeli@medison.co.il :בשעות הצהרים

הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו 
בדף הפייסבוק של התלמוד הישראלי.

1. לרצים של אדוניה הוציאו את ה...

2. אדם נאמן וירא שמים נקרא....

3. החשמונאים עשו מנורה מ...

4. שם משפחתו של מפקד הש"י היה...

5. עץ של עבודה זרה נקרא....

1. ברזל

2. שאלתיאל

3. טחול

4. אשרה

5. חבר

הרב יוסף צבי רימון, מייסד וראש ״מרכז הלכה והוראה״

ת  ּיֹור ְנֹחׁשֶ יָת ּכִ בפרשתנו מופיע הציווי לבניית אחד מכלי המשכן: "ְוָעׂשִ
ּנּו ֶאת ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַרְגֵליֶהם".  ת ְלָרְחָצה...ְוָרֲחצּו ַאֲהֹרן ּוָבָניו ִמּמֶ ְוַכּנֹו ְנֹחׁשֶ
הכיור אינו מופיע יחד עם כל הכלים בפרשת תרומה וזאת כיוון ששונה 
הוא בתפקידו, הוא אינו משמש לעבודה עצמה במשכן אלא משמש 

ככלי להכנת הכהנים לעבודתם. 

האם נוכל ללמוד מנטילת ידי ורגלי הכהנים בכיור לנטילת הידיים שלנו 
בכל בוקר? נתבונן בדברי רבי שלמה בן אדרת שהיה תלמיד הרמב"ן 
וחי לפני 700 שנה בספרד. בדבריו הוא נותן טעם )סיבה( לנטילת הידיים 
ומדמה את מי שנוטל ידיו בכל בוקר לכהן: "וצריכין אנו להודות לו 
יתברך על שבראנו לכבודו לשרתו ולברך בשמו... ולפיכך אנו צריכין 
להתקדש בקדושתו וליטול ידינו מן הכלי, ככהן שמקדש ידיו מן הכיור 
קודם עבודתו". כל אחד מאיתנו נולד למשהו מיוחד ומיועד לשליחות 
המיוחדת שלו בעולם. נטילת הידיים מכינה אותנו לשליחת זו כמו נטילת 

הידיים של הכהנים בכיור שבמשכן.


