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"ח ֵבר"
דַּ ף מ"אָ :
יֶ ׁ ְשנוֹ מּו ּ ָ ׂ
"ח ֵבר".
שג ַּומ ֲע ַמד ַ ּב ֲהלָ כָ ה ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ָ -
ּוב ֲהלָ ָכה ּ ֵפ ׁ
רּושוֹ ָא ָדם נֶ ֱא ָמן וִ ֵירא
ַהבִּ ּ
"ח ֵבר" ַה ּמוֹ ִפ ַ
יטּוי ָ
יע בַּ ַּתלְ מּוד ַ
ְ
יס ִּורים וַ ֲהלָ כוֹ ת.
ׁ ָש ַמיִ םֶ ׁ ,ש ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְסמוֹ ך ָעלָ יו בְּ ִענְ יְ נֵ י ִא ּ
יוֹד ִעים ַה ִאם
לְ ָמ ׁ ָשלִ ,אם נִ ְמ ְצאּו ּ ֵפרוֹ ת ְ ּב ֵביתוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ַטרֵ ,וְאינֶ נּ ּו ְ
מ ָּּותר לָ נּו לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ַ ּב ּ ֵפרוֹ ת וְ ַה ִאם ה ְּופ ְר ׁשּו ֵמ ֶהם ְּתרּומוֹ ת ַּומ ְע ְ ׂ
שרוֹ ת -
"ח ֵבר"ַ ,אזַ י ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְס ְ
מוֹך ָעלָ יו ׁ ֶש ָּכל
ִאם ָאנּו ַמ ִּכ ִירים ְ ּבאוֹתוֹ ָא ָדם ׁ ֶשהּוא ָ
"חזָ ָקה ַעל ָח ֵבר ׁ ֶש ֵאינוֹ מוֹ ִציא דָּ ָבר
ַה ַּמ ֲאכָ לִ ים ְ ּב ֵביתוֹ ְמע ּׁ ָּוש ִריםִּ ,כי ֲ
ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ָ ּ
יִכ ׁ ְשלּו ַ ּב ֲאכִ ילַ ת ֶט ֶבל.
תּוקן ִמ ַּת ַחת יָ דוֹ "ְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא ָּ
במ ֶּסכֶ ת דְּ ַמאיַ ,מ ְס ִ ּביר ׁ ֶש ֲח ֵברּות ׁ ֶשל ַּתלְ ִמ ֵידי
ָה ַר ְמ ַ ּב"ם ְ ּב ֵפר ּׁושוֹ לַ ִּמ ׁ ְשנָ ה ַ
ְ
"ח ֵב ִרים".
ֲחכָ ִמים ִהיא ֲח ֵברּות נֶ ֱא ָמנָ ה לְ ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ םּ ,ולְ ִפיכָ ך ֵהם ְמכ ִ ּּונים ֲ

דַּ ף מ"בֲ :הנָ ָאה ֵמ ֶח ְפ ֵצי ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה
יסּור ִמן ַה ּתוֹ ָרה לֵ ָהנוֹ ת ֵמ ֵח ֶפץ ׁ ֶש ָע ְבדּו לוֹ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה.
ַקּיָ ם ִא ּ
בוֹדה זָ ָרהּ ֵ ,בינֵ ֶיהם:
ְ ּב ַדף זֶ ה ֵ
עוֹסק ַה ַּתלְ מּוד ְ ּב ִמ ְק ִרים ֲא ָח ִדים ׁ ֶשל ֶח ְפ ֵצי ֲע ָ
"א ׁ ֵש ָרה" ֵ -עץ ׁ ֶשעוֹ ְב ֵדי ֱאלִ ילִ ים נָ ְטעּו ְ ּכ ֵדי לַ ֲעבוֹ ד לוֹ .
ֲ
ִמן ָה ֵעץ ַה ֶּזה ַּכ ּמ ָּובן ָאסּור לֵ ָהנוֹ ת .ל ֹא ַרק ׁ ֶש ָאסּור לֵ ָהנוֹ ת ִמ ּ ֵפרוֹ ת ָה ֵעץ,
יע לְ ָמקוֹ ם ָ ּגבוֹ ַּה .לְ ָמ ׁ ָשלִ ,אם
ֶא ָ ּלא ָאסּור ֲא ִפילּ ּו לְ ַט ּ ֵפס ָעלָ יו ְּכ ֵדי לְ ַה ִ ּג ַ
רוֹצה לִ לְ כּ וֹד ִצ ּיפוֹ ר ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ֵצאת ַעל ָה ֵעץָ ,אסּור לוֹ לְ ַט ּ ֵפס ַעל ָה ֵעץ
ישהּו ֶ
ִמ ׁ ֶ
ְּכ ֵדי לִ ְת ּפוֹ ס ֶאת ַה ִ ּצ ּיפוֹ רַ .ה ִּט ּיפּוס ָאסּור ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַה ְמ ַט ּ ֵפס נֶ ֱהנֶ ה ִמן ָה ֵעץ.
ְּכמוֹ כֵ ןּ ַ ,גם ָאסּור לִ זְ רוֹ ַע יְ ָרקוֹ ת ִמ ַּת ַחת לָ ֵעץִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַ ּב ַ ּקיִ ץ ַה ֵ ּצל ׁ ֶשל
יוֹסי
ָה ֲענָ ִפים ֵמ ִיטיב ִעם ַהיְ ָרקוֹ ת ָוְאסּור לֵ ָהנוֹ ת ִמן ָה ֲענָ ִפים ַה ָ ּללּוַ .ר ִ ּבי ֵ
אוֹ ֵמרּ ַ :גם ַ ּבחוֹ ֶרף ָאסּור לִ זְ ר ַֹע יְ ָרקוֹ ת ִמ ַּת ְח ָּתיוִּ ,כי ַהיְ ָרקוֹ ת נֶ ֱהנִ ים ִמן
ֶה ָעלִ ים ׁ ֶשנּ וֹ ׁ ְש ִרים ַ ּבחוֹ ֶרף ִמן ָה ֵעץ ְּומזַ ְ ּבלִ ים ֶאת ָה ֲא ָד ָמה.
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מדינת ישראל
משרד החינוך

talmudi

התלמוד

הישראלי

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת עבודה זרה דף מ"א
"עטרה  -מעיקרא סבור גדיל כלילי בעלמא,
ולבסוף סבור כעטרה למלך"
סבור – חשבו
כלילי – עטרה (עטרה=כתר)

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.

על המפה
עטרות
ֲע ָט רוֹ ת היה מושב עובדים ששכן
מצפון לירושלים ,בסמוך לכפר הערבי
קלנדיה ושדה התעופה עטרות.
האדמות נרכשו על ידי החברה
להכשרת היישוב ,ובתחילה ישבה
עליהן קבוצת קלנדיה ,שהתקשתה
להחזיק מעמד במקום והתפנתה.
בשנת תרע"ט ( )1919התיישבה במקום
קבוצת עבודה והקימה בו יישוב תוך
תנאים קשים ,מחסור במים והתקפות
מצד השכנים הערבים .בשיאו מנה
היישוב  48משפחות .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.

מושב עטרות)Wikipedia( 1944 ,
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דַּ ף מ"גְ :מנוֹ ַרת ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
יצחּו ֶאת ַהיְ וָ נִ ים וְ גֵ ְר ׁשּום ִמ ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַה ּׁ ֵשנִ י
לְ ַא ַחר ׁ ֶש ַה ַח ׁ ְשמוֹ נָ ִאים נִ ְ ּ
בוֹדת
ִּומּיְ ר ׁ ָּושלַ יִ םֵ ,הם נִ ְ ּיג ׁשּו לְ ׁ ַש ֵ ּקם ֶאת ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשְּ ,כ ֵדי לַ ֲעבוֹ ד ֶאת ֲע ַ
ַה ִּמ ְקדָּ ׁש.
ְמנוֹ ַרת ַה ָּז ָהב ׁ ֶש ָע ָשׂ ה מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ נּו נִ לְ ְק ָחה ׁ ָשלָ ל זֶ ה ִמ ְ ּכ ָבר ַעל יְ ֵדי
יָמים ָהיּו ְ ּבנֵ י ָה ָעם
אוֹתם ִ
ָהאוֹ יְ ִבים ,וְ ָהיָ ה צוֹ ֶר ְך לַ ֲעשׂ וֹ ת ְמנוֹ ָרה ֲח ָד ׁ ָשהּ ְ .ב ָ
ְ
ֲענִ ּיִים ְול ֹא ָהיָה לָ ֶהם דֵּ י ָממוֹן ְּכ ֵדי לַ ֲע ׂ
שוֹת ְמנו ָֹרה ִמ ָּז ָהבּ ,ולְ ִפיכָ ך ָעשּׂו ְמנו ָֹרה
נוֹרה ֲח ָד ׁ ָשה
ִמ ּמוֹטוֹת ׁ ֶשל ַ ּב ְרזֶ ל ׁ ֶש ּצ ּּופּו ִ ּב ְב ִדיל .לְ ַא ַחר ׁ ֶש ֶה ֱע ׁ ִשירּו ָעשּׂו ְמ ָ
נוֹרה ִמ ָּז ָהב ָטהוֹר.
ִמ ֶּכ ֶסףְּ .כ ׁ ֶש ֶה ֱע ׁ ִשירּו עוֹדָ ,ה ָיְתה לָ ֶהם ֶא ְפ ׁ ָשרּות לַ ֲעשׂוֹת ְמ ָ

דַּ ף מ"דֲ :אדוֹ נִ ּיָ ה
ֲאדוֹ נִ ּיָ ה ָהיָ ה ֶא ָחד ִמבָּ נָ יו ׁ ֶשל דָּ וִ ד ַה ֶּמלֶ ְך.
סּופר ׁ ֶש ֲאדוֹ נִ ּיָ ה ָר ָצה לִ ְמלוֹ ְך ַא ֲח ֵרי ָא ִביו דָּ וִ דּ ,וכְ ָבר
בְּ ֵס ֶפר ְמלָ ִכים ְמ ּ ָ
ישים ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶשּיָ רּוצּו לִ ְפנֵ י ֶמ ְר ַּכ ְב ּתוֹ ַּ ,כּיָ אוֹ ת לְ ֶבן
ְ ּב ַחּיָ יו הּוא ִא ְר ֵ ּגן ֲח ִמ ּׁ ִ
ְ
ַה ֶּמלֶ ְך ׁ ֶש ִּמ ְת ַע ֵּתד לָ ֶר ׁ ֶשת ֶאת ַה ֶּמלֶ ך לְ ַא ַחר מוֹ תוֹ .
יוֹתר;
ֲח ִמ ּׁ ִ
ישים ָה ֲאנָ ׁ ִשים ַה ָ ּללּו הּוכְ ׁ ְשרּו ְ ּב ֶ
אוֹפן ְמי ָּוחד לְ ִר ָיצה ְממ ּׁ ֶּושכֶ ת ְ ּב ֵ
הוֹ
חוֹ
ֵ ּבין ַהּיֶ ֶתר ִציאּו לָ ֶהם ֶאת ַה ְּט לִּ ,כי ַה ְּטחוֹל ַמכְ ִ ּביד ַעל ָה ִר ָיצהּ ַ .גם
ָה ַרגְ לַ יִ ם ׁ ֶש ָ ּל ֶהם ָע ְברּו ִט ּיפּול ְמי ָּוחד ְּכ ֵדי לְ ַא ְפ ׁ ֵשר לָ ֶהם ִר ָיצה ְממ ּׁ ֶּושכֶ ת
ְ ּבלִ י ְּכ ֵא ִבים.
ְ
יּוחד ׁ ֶשבּ וֹ בָּ ֲחנּו ִמי ָראּוי לִ ְהיוֹ ת ֶמלֶ ך ִמ ַּט ַעם
בְּ ֵבית דָּ וִ ד ָהיָ ה ֶ ּכ ֶתר ְמ ָ
בֵּ ית דָּ וִ דַ .ה ֶּכ ֶתר ָהיָ ה ָ ּבנּוי ְ ּבצ ָּורה ְמי ֶּוח ֶדת ׁ ֶש ַרק ִמי ׁ ֶשּיֵ ׁש לוֹ ָח ִריץ
ְ ּב ֶא ְמ ַצע ָהר ׁ
ֹאשַ ,ה ֶּכ ֶתר יָ כוֹ ל לְ ִה ְתיַ ּׁ ֵשב ָּכ ָראּוי ַעל ר ׁ
ֹאשוֹ ְּ .כ ׁ ֶש ִה ִ ּניחּו ֶאת
ַה ֶּכ ֶתר ַעל ר ׁ
ֹאשוֹ ׁ ֶשל ֲאדוֹ נִ ּיָ ה ָראּו ׁ ֶשהּוא ל ֹא ִמ ְתיַ ּׁ ֵשב ָעלָ יו טוֹ ב וְ ֵה ִבינּו
ׁ ֶשהּוא ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לָ ֶר ׁ ֶשת ֶאת דָּ וִד ָא ִביו.

מן ההיסטוריה
שיירת עטרות
שיירת עטרות ,שמנתה  25לוחמים,
הייתה שיירה צבאית של משאית
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 ו11-
נפצעו .בעקבות כישלון השיירה נאלצו
תושבי עטרות להתפנות מהיישוב.

מיקום קרב
שיירת העטרות

סּורה ַ ּב ֲהנָ ָאה?
דַּ ף מ"הֵ :איזוֹ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ֲא ָ
בוֹדה
יֶ ׁ ְשנָ ּה ֲהלָ כָ ה ַ ּב ַּתלְ מּוד ַהקוֹ ַב ַעת ִּכי נוֹ כְ ִרי ׁ ֶש ִה ׁ ְש ַּת ֲחוָ ה לָ ֲא ָד ָמה ַּכ ֲע ָ
בוֹדה זָ ָרהֲ ,א ָבל לְ ע ַּּומת זֹאת ִאם הּוא
זָ ָרה ,ל ֹא ָא ַסר ֶאת ָה ֲא ָד ָמה ַּכ ֲע ָ
ָח ַצב ֶא ֶבן וְ ָע ַבד אוֹ ָת ּה ָ -ה ֶא ֶבן נֶ ֶא ְס ָרה ַ ּב ֲהנָ ָאה.
ַמה ַה ֶה ְבדֵּ ל?
ִאם נוֹ ְכ ִרי עוֹ ֵבד ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה לְ ֵח ֶפץ ׁ ֶש ָהיָ ה ַקּיָ ם וְ הּוא ל ֹא יָ ַצר אוֹ תוֹ
וְ ל ֹא ָע ָשׂ ה אוֹ תוֹ ַ -ה ֵח ֶפץ ל ֹא נֶ ֱא ָסר בַּ ֲהנָ ָאה .לְ ָמ ׁ ָשל ,נוֹ כְ ִרי נֶ ֱע ַמד לְ יָד
ֵעץ ַּומ ְת ִחיל לַ ֲעבוֹד לוֹ ָ -ה ֵעץ ל ֹא נֶ ֱא ָסרֲ .א ָבל ִאם הּוא ָח ַצב ֶא ֶבן ֵמ ָה ָהר,
ְּכ ׁ ֶשהּוא עו ֵֹבד לָ ֲעבו ָֹדה ַה ָּז ָרה הּוא או ֵֹסר או ָֹת ּה ַ ּב ֲהנָ ָאהִּ ,כי ִהיא ַמ ֲע ֵ ׂ
שה י ָָדיו.
שה ֵיְדי ָא ָדם ֵ -ח ֶפץ ׁ ֶש ָע ָ ׂ
בוֹדה זָ ָרה ֲאס ָּורה ִאם ִהיא ַמ ֲע ֵ ׂ
שה ָא ָדם.
ֲע ָ
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דַּ ף מ"וַ :ה ָּז ָאה
דּומהִ .מן
ִמי ׁ ֶש ִּנ ְט ָמא ִמ ֵּמת ֵאינוֹ נִ ְט ָהר ַעד ׁ ֶש ַּמ ִּזים ָעלָ יו ִמ ֵּמי ּ ָפ ָרה ֲא ָּ
יסּור לְ ַהזּוֹ ת ַ ּב ּׁ ַש ָ ּבת ַעל ַה ָּט ֵמאַ ,א ְך ֲחזַ "ל ָ ּגזְ רּו ׁ ֶשלּ ֹא
ַה ּתוֹ ָרה ֵאין ָּכל ִא ּ
ְ
לַ ֲעשׂוֹ ת ֵּכןּ ִ ,כי ַה ַה ָּז ָאה ְמ ַט ֶה ֶרת ֶאת ַה ָּט ֵמא ,וְ יֵ ׁש ְ ּבכָ ך ִמ ּׁשּום דִּ ְמיוֹ ן
ּולת ַה ַה ָּז ָאה יוֹ ֶצ ֶרת ָט ֳה ָרה.
לִ ְמלָ אכָ הִּ ,כי ּ ְפע ַ ּ
אוֹמר ׁ ֶש ֲא ִפילּ ּו ִאם ָט ֵמא זָ קּוק לְ ַה ָּז ָאה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ִהיא
מוֹסיף וְ ֵ
ַה ַּתלְ מּוד ִ
ֶע ֶרב ּ ֶפ ַסחְּ ,ובלִ י ַה ַה ָּז ָאה הּוא ל ֹא יּוכַ ל לְ ַקּיֵ ם ֶאת ִמ ְצוַ ת ַה ְק ָר ַבת ָק ְר ַ ּבן
ּ ֶפ ַסח ֵ -אין לְ ַהזּוֹ ת ָעלָ יו ַ ּב ּׁ ַש ָ ּבתְּ ,כ ֵדי ל ֹא לַ ֲעבוֹ ר ַעל ְ ּגזֵ ַרת ֲחזַ "ל.

דַּ ף מ"ז :דִּ יחּוי ֵא ֶצל ִמ ְצווֹ ת
יֶ ׁ ְשנוֹ מ ּ ָ ׂ
אוֹמר ָּכ ְך" :יֵ ׁש דִּ יחּוי ֵא ֶצל ִמ ְצווֹ ת ,אוֹ ֵאין
ּושג ַּתלְ מ ִּודי יָ ד ַּוע ָה ֵ
דִּ יחּוי ֵא ֶצל ִמ ְצווֹ ת".
ַא ַחת ֵמ ִהלְ כוֹ ת ָק ְרבָּ נוֹ ת קוֹ ַב ַעת ִ ּכי ָק ְרבָּ ן ׁ ֶש ִּנ ְפ ַסל לְ ַה ְק ָר ָבה ַעל
יבים אוֹ תוֹ ֲא ִפילּ ּו ׁ ֶש ַה ּ ְפסּול ׁ ֶשלּ וֹ נֶ ֱעלַ ם
ַה ִּמזְ בֵּ ַח  -לְ עוֹ לָ ם ֵאין ַמ ְק ִר ִ
לּוטין.
לַ ֲח ִ
ָּכ ְך לְ גַ ֵ ּבי ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ,אך לְ גַ ֵ ּבי ׁ ְש ָאר ַה ִּמ ְצווֹ ת ַ -ה ַּתלְ מּוד ִמ ְס ַּת ּ ֵפק.
לְ ָמ ׁ ָשל ,נוֹ כְ ִרי לָ ַקח לּולָ ב וְ ָע ַבד לוֹ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרהָּ .כ ֵעת ַהלּ ּולָ ב ָאסּור
ַ ּב ֲהנָ ָאה וְכַ ּמ ָּובן ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַקּיֵ ם בּ וֹ ִמ ְצוַ ת ַא ְר ַ ּב ַעת ַה ִּמינִ יםַּ .כ ֲעבוֹ ר
יפ ׁשּות לַ ֲעבוֹ ד לְ לּולָ ב ,וְ הּוא
יָ ִמים ֲא ָח ִדים ֵה ִבין ַהנוֹ כְ ִרי ִּכי זוֹ ַמ ָּמ ׁש ִט ּ ְ
בוֹדה זָ ָרה
זָ ַרק אוֹ תוֹ ּ ָ .ב ֶרגַ ע ׁ ֶשהּוא זָ ַרק אוֹ תוֹ ַ -הלּ ּולָ ב ִה ְפ ִסיק לִ ְהיוֹ ת ֲע ָ
ּומ ָּּותר לֵ ָהנוֹ ת ִמ ֶּמנּ ּוָ .ע ַבר יְ ה ִּודי ָ ּב ְרחוֹ ב וְ ָר ָאה ֶאת ַהלּ ּולָ ב ַה ָּזרּוקָ .היָ ה
יָפהָּ ,ת ִמיר וְ יָ רוֹ ק לְ ַמ ְר ֶאה.
זֶ ה לּולָ ב ְמהּודָּ ר ְ ּביוֹ ֵתרֶ ,
"אם י ֵׁש דִּ יחּוי ֵא ֶצל
ָּכ ֵעת ַה ָּס ֵפק הּוא ִ
האם מ ָּּותר לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ַ ּבלּ ּולָ ב ִּ -כי ִ
אוֹמ ִרים ׁ ֶש ֵח ֶפץ ׁ ֶש ִ ּנ ְד ָחה ִמן ָה ֶא ְפ ׁ ָשרּות
ִמ ְצווֹת"ֲ ,אזַ י ַ ּגם לְ גַ ֵ ּבי ִמ ְצווֹת ָאנּו ְ
לְ ַקּיֵ ם בּ וֹ ִמ ְצוָ ה ,לְ עוֹ לָ ם ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַקּיֵ ם בּ וֹ ִמ ְצוָ ה.

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  8חודשים
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
את המערכה על
ירושלים .שאלתיאל
הקים את חיל
הספר ,שהפך לאחר
מכן למשמר הגבול,
והיה מפקדו הראשון.
אחרי שחרורו מצה"ל
כיהן כשגריר במספר
מדינות.
אלוף דוד שאלתיאל
()Wikipedia

תעודת זהות  -תלמוד ישראלי
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
עותקים ,דף פייסבוק  60 ,סרטונים
בשיתוף ערוץ מאיר עם כוכבי
ב-
הילדים אסי וטוביה.
לפתיחת מוקד לימוד כקהילה או בית ספר
לפרטים :ענבל הלל רכזת פרויקטים
 | inbalh@medison.co.ilטל03-9250274 .
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שנה למדינת ישראל

/1986תשמ״ו

/1986תשמ״ו

אסיר ציון נתן שרנסקי עולה לארץ
נתן שרנסקי נולד בתש"ח ( )1948בברית 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 ( )1977נעצר והואשם בבגידה ,ריגול והסתה .בית המשפט גזר
עליו  13שנות 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
במסגרת עסקה עם ישראל,
ובשנת תשמ"ו ( )1986השתחרר
ועלה לארץ .שרנסקי כיהן כשר
בממשלות ישראל ,ומשמש כיו"ר
הסוכנות היהודית.
אנטולי שרנסקי ,נפגש עם ראש הממשלה דאז שמעון פרס לאחר
שחרורו מברית המועצות (לשכת העיתונות הממשלתית)

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

כ"ח ֵבר" ,ומה משמעות
 .1מי מוגדר ָ
ההגדרה הזו מבחינה הלכתית?
סּורה בַּ ֲהנָ ָאה?
ֵ .2איזוֹ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ֲא ָ
 .3מה פירוש הביטוי דִּ יחּוי ֵא ֶצל
ִמ ְצווֹ ת ,ולמה זה משנה?
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
בשעות הצהריםtalmudisraeli@medison.co.il :
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו
בדף הפייסבוק של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

מה הקשר
דבר תורה לשולחן שבת
הרב יוסף צבי רימון ,מייסד וראש ״מרכז הלכה והוראה״
ית ִ ּכּיוֹ ר נְ ח ׁ ֶֹשת
בפרשתנו מופיע הציווי לבניית אחד מכלי המשכן" :וְ ָע ִשׂ ָ
יהם".
וְ כַ נּוֹ נְ ח ׁ ֶֹשת לְ ָר ְח ָצה...וְ ָר ֲחצּו ַא ֲהרֹן ָ
יהם וְ ֶאת ַרגְ לֵ ֶ
ּובנָ יו ִמ ֶּמנּּו ֶאת יְ ֵד ֶ
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  700שנה 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.

חברו בין המשפטים לתשובות הנכונות:
 .1לרצים של אדוניה הוציאו את ה...

 .1ברזל

 .2אדם נאמן וירא שמים נקרא....

 .2שאלתיאל

 .3החשמונאים עשו מנורה מ...

 .3טחול

 .4שם משפחתו של מפקד הש"י היה...

 .4אשרה

 .5עץ של עבודה זרה נקרא....

 .5חבר

! יש לי מושג | אסרו חג
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".

 4מייסד ועורך :מאיר יעקבסון | מנהל חינוכי ועורך :אבי רט | יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן | בחסות חברת

 | Talmudisraeli@Medison.co.ilטל ;03-9250250 .פקס03-9265608 .
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תלמוד ישראלי

