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מתולדותיו
יחיאל די-נור )"ָקֵצטניק"(

)תרס"ט-תשס"א, 1909-2001(

יהודי  יחיאל די-נור ז"ל היה סופר 
ניצול שואה, שהתפרסם בעיקר בשל 
סדרת ספריו "סלמנדרה – כרוניקה 
של משפחה יהודית במאה העשרים", 
המתארת את קורותיה של משפחה 
יהודית בשואה. די-נור, שנולד בלובלין 
ולמד בישיבת חכמי לובלין, נודע בשם 
העט "ק. צטניק" )מבוטא: "ָקֵצטניק", 
מושג שפירושו "יוצא מחנה ריכוז"( 
ושימש כעד במשפט אייכמן. במהלך 
השואה היה במחנות ריכוז ובאושוויץ 
ואיבד את משפחתו. לאחר השואה עלה 
לארץ והקדיש את חייו להנצחתה ולסיפור 
עליה, כתב את ספריו והפיץ אותם. בזמן 
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באתר חדשהתחדשנו

התלמוד הישראליבקרו אותנו באתר

ָרה ְך ִהְתִחיָלה ָהֲעבֹוָדה ַהּזָ ף ס"ג: ּכָ ּדַ

י ֲעבֹוָדה ָזָרה. ֲהָלכֹות ְלַגּבֵ ים ֵאּלּו ַמְרּבֹות ַלֲעסֹוק ּבַ ַדּפִ ְלָמדֹות ּבְ ַהּסּוְגיֹות ַהּנִ

ים ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדה ָזָרה?  ְכָלל ִהְתִחילּו ֲאָנׁשִ ִאים: ֵאיְך ּבִ ּלְ ְתּפַ ּמִ ים ׁשֶ ֵיׁש ֲאָנׁשִ
ְתאֹום  ָרא ּוַמְנִהיג ֶאת ָהעֹוָלם, ְוֵאיְך ּפִ "ה ּבָ ּבָ ַהּקָ ָאָדם ָהִראׁשֹון ֲהֵרי ָיַדע ׁשֶ
"ם ּכֹוֵתב  ָהעֹוָלם ִנְבָרא ַעל ְיֵדי ֱאִליִלים? ָהַרְמּבַ ים ִהְתִחילּו ְלַהֲאִמין ׁשֶ ֲאָנׁשִ
עֹוָלם,  ל ָאָדם ָהִראׁשֹון( לֹא ָהְיָתה ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבָ ַעד ּדֹור ֱאנֹוׁש )ֶנְכּדֹו ׁשֶ ׁשֶ
ָרא  "ה ּבָ ּבָ ַהּקָ עּו ָטעּות ֲחמּוָרה: ֵהם ָיְדעּו ׁשֶ ּטָ ים ׁשֶ דֹור ֱאנֹוׁש ָהיּו ֲאָנׁשִ ֲאָבל ּבְ
"ה  ּבָ ֲהֵרי ַהּקָ לֹות, ׁשֶ ּזָ ד ֶאת ַהּכֹוָכִבים ְוַהּמַ ֵּיׁש ְלַכּבֵ ֶאת ָהעֹוָלם ֲאָבל ֶהְחִליטּו ׁשֶ
ם  ּלֹו, ּוְכׁשֵ ְרִתים ׁשֶ ׁשָ מֹו ַהּמְ רֹום ְוֵהם ּכְ ּמָ ַעְצמֹו, הּוא ָקַבע אֹוָתם ּבַ ָדם ּבְ יּבְ ּכִ
ָדם. ֵהם ִהְתִחילּו ְלַהְקִריב ָלֶהם  ְך ֵיׁש ְלַכּבְ ֶלְך ּכָ ְרֵתי ַהּמֶ ד ֶאת ְמׁשָ ֵּיׁש ְלַכּבֵ ׁשֶ
ָכְך  ֱאֶמת זֹו ָטעּות ְוֵיׁש ּבְ ֲחוֹות ָלֶהם ּוְלָפֵאר אֹוָתם. ֲאָבל ּבֶ ּתַ נֹות, ְלִהׁשְ ָקְרּבָ
דֹורֹות ְמאּוָחִרים  "ה ְלַבּדֹו. ּבְ ּבָ א ְלַהּקָ י ֵאין ַלֲעבֹוד ֶאּלָ ִאיּסּור ֲעבֹוָדה ָזָרה ּכִ
י, ֵהם ָראּו ֶאת ֲאבֹוֵתיֶהם עֹוְבִדים ַלּכֹוָכב  בּו יֹוֵתר ִמּדַ ּלֹא ָחׁשְ ים ׁשֶ ָבר ָהיּו ֲאָנׁשִ ּכְ
עֹוָלם. ָטה ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבָ ְ ּשׁ ֵּיׁש לֹו ּכֹוַח ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב ְוָכְך ִהְתּפַ בּו ׁשֶ ְוָחׁשְ

מן התלמוד
סדר נזיקין, 

מסכת סנהדרין, דף ס"ג

"אף חזקיה מלך יהודה ביקש אביו לעשות לו כן, אלא 
שסכתו אמו סלמנדרא".

הסבר: אחז מלך יהודה, אביו של חזקיהו, רצה 
להעביר את בנו באש כמנהג עובדי העבודה 
זרה, אבל אמו של חזקיהו מרחה אותו בדם של 
סלמנדרא – יצור שחי בתוך האש – וכך הגנה 

עליו מהאש ולא נשרף.

מאי ניהו – מיהו
יהבו – נתנו

גיליון 205

ל ֲעבֹוָדה ָזָרה יּטּול ּכֹוַח ֵיֶצר ָהַרע ׁשֶ ף ס"ד: ּבִ ּדַ

ָרָחא  נֹות"? ְוַעל "ּבָ ַעם ַעל "סּוּכֹות? ְסכֹות? ֶסְכַות ּבְ ַמע ּפַ הּו ׁשָ ַהִאם ִמיׁשֶ
מֹות ֲעבֹוָדה  ה ֵהם ׁשְ ֵאּלֶ ְלמּוד ׁשֶ ַדף ס"ג אֹוֵמר ַהּתַ ם? ּוְבֵכן ּבְ ַמְעּתֶ ָקָרָחא" ׁשְ
ְרְנגֹוֶלת ִעם ֶאְפרֹוִחים ּוִביֵמי ֶקֶדם זֹו  ל ּתַ נֹות" ִהיא צּוָרה ׁשֶ ָזָרה. "סּוּכֹות ּבְ
נֹוֶתיָה  ְכִוי ּוְבנֹות ֵהן ּבְ ׁשֹון ׂשֶ ֶבל, "סּוּכֹות" ִמּלְ י ּבָ ל ַאְנׁשֵ ָהְיָתה ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ
ִאם ֵהם  בּו ׁשֶ ֵהם ָחׁשְ ֵני ׁשֶ זֹו ִמּפְ ֶניָה ָהֶאְפרֹוִחים. ֵהם ָעׂשּו ֲעבֹוָדה ָזָרה ּכָ אֹו ּבָ
ה ַעל  ְרְנגֹוֶלת ְמסֹוֶכֶכת ּוְמִגיּנָ ַהּתַ ם ׁשֶ ׁשֵ לֹות ְיסֹוְככּו ֲעֵליֶהם ּכְ ּזָ ַיַעְבדּו ָלּה, ַהּמַ
ְדמּות  ר ֱאִליל ּבִ חֹות ְולֹא יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ ֶאְפרֹוֶחיָה, ּו"ָבָרָחא ָקָרָחא" הּוא לֹא ּפָ
ר  ְלמּוד ְמַסּפֵ ַדף ֶזה ַהּתַ י ֲחָמת. ּבְ ל ַאְנׁשֵ ֵעז ֵקַרַחת ְוהּוא ָהָיה ָהֱאִליל ׁשֶ
דֹול ְלָהִסית ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּוִבְתקּוַפת  ַעם ַלֵּיֶצר ָהַרע ָהָיה ּכֹוַח ּגָ ּפַ ׁשֶ
ָרֵאל ְלַהֲחִליׁש ֶאת ּכֹוחֹו,  לּו ַחְכֵמי ִיׂשְ ּלְ ִני ִהְתּפַ ֵ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ ֲהָקַמת ּבֵ
לּות  ׁש ָהִראׁשֹון ְוָהְיָתה ּגָ ְקּדָ ית ַהּמִ ְגַלל ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶנֱחַרב ּבֵ ְוָכְך ֵהם ָאְמרּו: ּבִ
לּו, ָנְפָלה  ּלְ ֵהם ִהְתַעּנּו ְוִהְתּפַ ל ֶאת ּכֹוַח ַהֵּיֶצר ָהַרע. ְלַאַחר ׁשֶ ּטֵ א ד' ּבַ ֶבל, ָאּנָ ּבָ
ים ְלָכְך - ָאֵכן ֵמָאז  "ה ַמְסּכִ ּבָ ַהּקָ ּה ֵהִבינּו ׁשֶ תּוב ּבָ ַמִים ּוְלִפי ַהּכָ ָ ְתָקה ִמן ַהּשׁ ּפִ

ִסית ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. יֹוֵתר ּכֹוַח ַהֵּיֶצר ָהַרע ַהּמֵ ֶנְחַלׁש ּבְ
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בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת סנהדרין  ס״ה - ס״ו

ָלָלה ף ס"ו: ִאיּסּור ּקְ ּדַ

ַבד ֹזאת, ַהּתֹוָרה ַמְזִהיָרה  ָרֵאל. ִמּלְ ל ָאָדם ִמִּיׂשְ ל ּכָ ַקָּים ִאיּסּור ְלַקּלֵ
ָך לֹא ָתֹאר". יא ְבַעּמְ יא: "ְוָנׂשִ ל ָנׂשִ ּלֹא ְלַקּלֵ ְמיּוָחד ׁשֶ ּבִ

ֵכן  ָרֵאל, ִיּתָ ַלל ִיׂשְ ָרָרה ַעל ִצּבּור ּכְ ֵּיׁש לֹו ׂשְ ָּוָנה ְלָאָדם ׁשֶ יא? ַהּכַ ִמיהּו ָנׂשִ
ְנֶהְדִרין. יא ַהּסַ גֹון ְנׂשִ ְהֶיה ּתֹוָרִנית ּכְ ּתִ ֵכן ׁשֶ מֹו ֶמֶלְך, ְוִיּתָ ְהֶיה ְמִדיִנית, ּכְ ָרָרה ּתִ ַהּשְׂ ׁשֶ

ל ֶאת ָאִביו אֹו ִאּמֹו.  ת עֹוֶנׁש ְמיּוָחד ַלְמַקּלֵ ם ְמָפֶרׁשֶ ַהּתֹוָרה ּגַ

ָלָלה ִהיא  ּקְ ִאם ִנְתּבֹוֵנן ִנְרֶאה ׁשֶ "ם, ׁשֶ ל ּכֹוֵתב ָהַרְמּבַ ר ָלִאיּסּור ְלַקּלֵ ֶקׁשֶ ּבְ
ׁש  ֵהַרע לֹו ְמַבּקֵ הּו ׁשֶ י ָאָדם ַהּכֹוֵעס ַעל ִמיׁשֶ ל ְנָקָמה. ַמּדּוַע? ּכִ סּוג ׁשֶ
ה סֹוֵבל. ִלְפָעִמים  יק לֹו ְלַדְמֵין ֵאיְך ַהּלָ ִלְנקֹום ּבֹו, ְוִלְפָעִמים ֲאִפיּלּו ַמְסּפִ
ְך  ִּיְהֶיה ְלָך ּכָ ה: ַהְלַואי ׁשֶ ּפֶ ָבִרים ּבַ יַע ּדְ הּוא ַמּבִ ְך ּכֹוֵעס ַעד ׁשֶ ל ּכָ הּוא ּכָ
ֲחָזָרה אֹו ֲאִפיּלּו  ה אֹותֹו ּבַ ה, ַמּכֶ ָוָכְך. ִלְפָעִמים הּוא ֲאִפיּלּו נֹוֵקט ַמֲעׂשֶ
ּלֹא  ֵּיׁש ּבֹו. ְלִפיָכְך ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה ׁשֶ ַעס ׁשֶ ת ַהּכַ הֹוֵרג אֹותֹו, ַהּכֹול ְלִפי ִמיּדַ
נּו ִמיּדֹות טֹובֹות.  ְך ַהּתֹוָרה טֹוַבַעת ּבָ ל ִלְכעֹוס, ּכָ ּלֹא ִנְתַרּגֵ ֵדי ׁשֶ ל ּכְ ְלַקּלֵ
ֲהֵרי ַהּתֹוָרה אֹוֶסֶרת ֲאִפיּלּו  ה ַטַעם ָהִאיּסּור, ׁשֶ ּזֶ "ם ֵמִביא ְרָאָיה ׁשֶ ָהַרְמּבַ
ָלָלה. ֵמִאיּסּור ֶזה  ל ֵחֵרׁש, ְוהּוא ֲהֵרי ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ַעל ַהּקְ ְלַקּלֵ
ַרת ָהִאיּסּור  ל, ְוֵאין ַמּטְ ַהּתֹוָרה רֹוָצה ִלְמנֹוַע ֵמָאָדם ְלַקּלֵ ָאנּו ְמִביִנים ׁשֶ

ָלָלה. ִמיַעת ַהּקְ ׁשְ ְצַטֵער ּבִ ל ַהּמִ ְוָקא ִלְמנֹוַע ַצַער ִמן ַהְמקּוּלָ ּדַ

משפט אייכמן. אייכמן יושב בתא הזכוכית 
)Wikipedia(

משפט אייכמן
בשנת תשכ"א )1961( התקיים בישראל 
משפטו של הפושע הנאצי אדולף 
אייכמן. אייכמן היה אחראי על כל 
משלוחי הרכבות והאקציות מרחבי 
אירופה אל מחנות הריכוז וההשמדה. 
לאחר המלחמה הוא ברח לארגנטינה 
וחי שם תחת השם ריקרדו קלמנט. סוכני 
המוסד עלו על עקבותיו, הצליחו לחטוף 
אותו ולהביאו לארץ, והוא הועמד לדין. 
ניצולי שואה  במהלך המשפט מסרו 
רבים את עדויותיהם, שרבים שמרו עד 
אז בליבם, וכך התחזקה תודעת השואה 
בארץ ובעולם. העדויות במשפט כללו יותר 
מ-100 עדים ו-1,600 מסמכים. אייכמן טען 
להגנתו שרק מילא פקודות, אך טענותיו 
נדחו. הוא נידון למוות והוצא להורג בתלייה. 

גופתו נשרפה ואפרו פוזר בים.

מן ההיסטוריה

ֲעֵלי ַחִּיים ף ס"ה: ַצַער ּבַ ּדַ

י ִמְצוֹות  ּתֵ רֹות ׁשְ ַדף ֶזה ִנְזּכָ ּבְ
דֹות ֶאת ָהָאָדם ֶחְמָלה  ַלּמְ ַהּמְ
ה נֹוֲהגֹות  ְוַרֲחִמים. ִמְצוֹות ֵאּלֶ

ַבֲעֵלי ַחִּיים: ּבְ

בּוָאה  ים ֶאת ַהּתְ ׁשִ ּדָ ֵעת ׁשֶ א. ּבָ
ּתֹוָרה  ַבֲעֵלי ַחִּיים. ּבַ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ
בּוָאתֹו  ׁש ֶאת ּתְ ּדָ ָאָדם ׁשֶ ֶנֱאַמר ׁשֶ

ּנּו  ֹור ְוִלְמנֹוַע ִמּמֶ ל ַהּשׁ יו ׁשֶ אי ַלֲחסֹום ֶאת ּפִ ַ ֶאְמָצעּות ׁשֹור ֵאינֹו ַרּשׁ ּבְ
ֵסֶפר ַהִחיּנּוְך )תקצ"ו( ֶנֱאַמר ַטַעם  ּה הּוא ָעֵמל. ּבְ בּוָאה ּבָ ֶלֱאכֹול ִמן ַהּתְ
בּוָאה, ּוִמן ָהָראּוי  ּתְ ֵהָמה ַהּטֹוַרַחת ּבַ ַעל ָאָדם ַלְחמֹול ַעל ַהּבְ ְלִמְצָוה זֹו, ׁשֶ
יד  ם ַיְקּפִ אי הּוא ּגַ ָכְך, ַוּדַ יל ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ה. ִאם ָאָדם ַיְרּגִ ּנָ ן ָלּה ְמַעט ִמּמֶ ִּיּתֵ ׁשֶ
יָעה ָלֶהם. ּוְמַסֵּים ַהִחיּנּוְך:  ּגִ ּמַ ֵני ָאָדם ְולֹא ִיְמַנע ֵמֶהם טֹוָבה ׁשֶ ְלֵהיִטיב ִעם ּבְ

ְבָחר". ּה ַעם ַהּקֹוֶדׁש ַהּנִ ֶרְך ְראּוָיה ֵיְלכּו ּבָ "ְוֶזה ַהּדֶ

ָכל  ם ּבְ ְך ּגַ יו, ּכָ ׁשֹור ּוַבֲחמֹור ַיְחּדָ ב. ָאסּור ַלֲחרֹוׁש ּבְ
ל סּוס ָוֶכֶלב. ַמה  ֲעֵלי ַחִּיים, ְלָמׁשָ ל ּבַ ֵני ִמיִנים ׁשֶ ׁשְ
יר  ַעל ַהִחיּנּוְך )ִמְצָוה תק"נ( ַמְסּבִ ְצָוה? ּבַ ַעם ַהּמִ ּטַ
ָעִמים ַרּבֹות ֵיׁש  י ּפְ ֲעֵלי ַחִּיים, ּכִ ּום ַצַער ּבַ ִהיא ִמּשׁ ׁשֶ
ֵהם ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה  ׁשֶ ְלַבֲעֵלי ַהַחִּיים ַצַער ּכְ
ַצֲעָרם. ַנע ִמּלְ ין ׁשֹוֶנה ְוֵיׁש ְלִהיּמָ ַעל ַחִּיים ִמּמִ ִעם ּבַ

סרקו ברקוד זה 
לצפייה בסרטון 

על סוגיה זו 
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ן הּוְרָקנֹוס י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ף ס"ח: ַרּבִ ּדַ

א  ּנָ ִטיַרת ַהּתַ ֵעת ּפְ ִהְתַרֲחׁשּו ּבְ ר ַעל ְמאֹוָרעֹות ׁשֶ ְלמּוד ְמַסּפֵ ַדף ֶזה  ַהּתַ ּבְ
ִאים ְוָהָיה ֲחֵברֹו  ּנָ דֹוֵלי ַהּתַ י ֱאִליֶעֶזר ָהָיה ִמּגְ ן הּוְרָקנֹוס. ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ
י ֱאִליֶעֶזר ְוָנָטה ָלמּות  ָחָלה ַרּבִ ׁשֶ י ֲעִקיָבא. ּכְ ל ַרּבִ ַע ְוַרּבֹו ׁשֶ י ְיהֹוׁשֻ ל ַרּבִ ׁשֶ
ַמֲחָלתֹו  יּפּול ּבְ בֹות ַהּטִ י ּוְבִעּקְ ִ יּשׁ רֹו. ָהָיה ֶזה יֹום ׁשִ ָרֵאל ְלַבּקְ ָסרּו ַחְכֵמי ִיׂשְ
ֵנס  ת ָעְמָדה ְלִהיּכָ ּבָ ַ ַהּשׁ ֵעת ׁשֶ ת. ּבְ ּבָ ָצְרֵכי ׁשַ ק ּבְ יתֹו ְלִהְתַעּסֵ ֵני ּבֵ ֵאֲחרּו ּבְ
חֹות  ָהיּו מּוּנָ ין ׁשֶ ִפיּלִ י ֱאִליֶעֶזר ְוָחַלץ ֶאת ַהּתְ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָעַמד הּוְרָקנֹוס ּבְ
ין  ִפיּלִ יִחים ּתְ ֵאין ַמּנִ ֵני ׁשֶ ל ָאִביו ַהחֹוֶלה, ִמּפְ ַעל ְזרֹועֹו ְוַעל ֹראׁשֹו ׁשֶ
י ֱאִליֶעֶזר  ת. ַרּבִ ּבָ יתֹו ְלַהְדִליק ֵנרֹות ׁשַ ֵני ּבֵ ְך ִמיֲהרּו ּבְ ת, ְוַרק ַאַחר ּכָ ּבָ ַ ּשׁ ּבַ
יר  ּוָרה, ְוהּוא ִהְסּבִ ׁשּ ּלֹא ּכַ יתֹו ָנֲהגּו ׁשֶ ֵני ּבֵ ּבְ רֹו, ׁשֶ אּו ְלַבּקְ ּבָ ָאַמר ַלֲחָכִמים ׁשֶ
יָחן  א ָאסּור ְלַהּנִ ת ֵאינֹו עֹוֵבר ִאיּסּור ּתֹוָרה ֶאּלָ ּבָ ַ ּשׁ ין ּבַ ִפיּלִ יַח ּתְ ּנִ ּמַ ְוָאַמר: ִמי ׁשֶ
ת ָאסּור ִמן ַהּתֹוָרה, ָלֵכן קֹוֶדם  ּבָ ַ ּשׁ ְלַבד, ְוִאיּלּו ְלַהְדִליק ֵאׁש ּבַ ָנן ּבִ ַרּבָ ִמּדְ
ין. ִפיּלִ ְך ַלֲחלֹוץ ֶאת ַהּתְ ּכֹל ָהָיה ָצִריְך ְלַמֵהר ּוְלַהְדִליק ֵנרֹות, ְוַרק ַאַחר ּכָ

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת סנהדרין ס"ז-ס"ט

ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ף ס"ט: ּבֵ ּדַ

ׁשּורֹות  ֲהָלכֹות ַהּקְ ֶרק עֹוֵסק ּבַ ַהּפֶ ם ׁשֶ ן סֹוֵרר", ַעל ׁשֵ ה "ּבֵ ִמיִני ְמכּוּנֶ ְ ֶרק ַהּשׁ ַהּפֶ
ל ָמרּות, ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע  ֵאינֹו ְמַקּבֵ ן ׁשֶ ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה הּוא ּבֵ ְלֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה. ּבֵ
ר ָוַיִין ְוִהְתַנֲהגּותֹו ְקלֹוֶקֶלת. ַהּתֹוָרה  ׂשָ קֹול ָאִביו ּוְבקֹול ִאּמֹו, הּוא ּגֹוֵנב ּבָ ּבְ
חּוְמָרה - הּוא ִמְתַחֵּיב ִמיַתת  ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ּבְ י ֵיׁש ְלַהֲעִניׁש ּבֵ קֹוַבַעת ּכִ
ה, ֵאיָנן ּכֹה ֲחמּורֹות ַעד  הּוא עֹוׂשֶ ָהֲעֵברֹות ׁשֶ ְלמּוד אֹוֵמר ׁשֶ ין. ַהּתַ ית ּדִ ּבֵ
י  ּמִ רּור ׁשֶ ּבָ ֵני ׁשֶ ן ַמּדּוַע הּוא ֶנֱהָרג? ִמּפְ ֲחָמָתן ֵיׁש ְלִהְתַחֵּיב ִמיָתה. ִאם ּכֵ ּמֵ ׁשֶ
ים.  ר ּוְלַבּסֹוף הּוא ִיְהֶיה ׁשֹוֵדד ְוַיֲהרֹוג ֲאָנׁשִ ְרּדֵ ֶרְך זֹו, ֵיֵלְך ְוִיְתּדַ ּדֶ ְתַנֵהג ּבְ ּמִ ׁשֶ
ם סֹופֹו" - הּוא ִמְתַחֵּיב  ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ִניּדֹון ַעל ׁשֵ ָמָרא: "ּבֵ ּגְ ְך ֶנֱאַמר ּבַ ּכָ

ּה מֹוִביָלה ְלַבּסֹוף ְלׁשֹוד ָוֶרַצח. ַחר ּבָ הּוא ּבָ ֶרְך ׁשֶ ַהּדֶ ֵני ׁשֶ ִמיָתה ִמּפְ

יא ֶאת ָהֵעִדים? ה ְלַהְחּבִ ף ס"ז: ָלּמָ ּדַ

יף ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדה  ּטִ ּמַ ֵמִסית הּוא ָאָדם ׁשֶ
ָזָרה, ְוַהּתֹוָרה קֹוַבַעת לֹו עֹוֶנׁש ִמיָתה 
ֲעוֹונֹו  ֵני ׁשֶ יֹוֵתר - "ְסִקיָלה". ִמּפְ ֶהָחמּור ּבְ
יֹוֵתר, ֶהְחִמירּו ָעָליו  ִסית ָחמּור ּבְ ל ַהּמֵ ׁשֶ

ִאים: ָבִרים ַהּבָ ּדְ ּבַ
ין ְלעֹוָלם ֵאינֹו ַמֲעִניׁש עֹוֵבר ֲעֵבָרה  ית ַהּדִ א. ּבֵ

הּו.  ִעיִדים ַעל ַמֲעׂשֵ ּמְ ן ֵיׁש ֵעִדים ׁשֶ א ִאם ּכֵ ֶאּלָ
ל, לֹא  ה ֲעֵבָרה. ְלָמׁשָ הּו עֹוׂשֶ ס ִמיׁשֶ ִלים ִלְתּפֹוֹ ּדְ ּתַ ָלל לֹא ִמׁשְ ֶדֶרְך ּכְ ב. ּבְ
ן  ִּיְהֶיה ִניּתָ ֵדי ׁשֶ ת ּכְ ּבָ ל ׁשַ אּו ְלָיד ָאָדם ָחׁשּוד ְלַחּלֵ ִּיְתַחּבְ ַמֲעִמיִדים ֵעִדים ׁשֶ
ִאים ְלֵבית  ְפֵני ֵעִדים, ֵהם ּבָ ת ּבִ ּבָ ל ׁשַ הּוא ִחיּלֵ א ִאם ָקָרה ׁשֶ ְלָהִעיד ָעָליו, ֶאּלָ
ת ְולֹא ֵיָעֵנׁש.  ּבָ ל ׁשַ ּלֹא ְיַחּלֵ ִלים ְלַהְזִהיר אֹותֹו ׁשֶ ּדְ ּתַ ה ִמׁשְ ין ּוְמִעיִדים, ְוַאְדַרּבָ ּדִ
ְמעֹון ַלֲעבֹוד  ים: ִאם ְראּוֵבן ֵמִסית ֶאת ׁשִ ְך עֹוׂשִ ת זֹאת, ְלָאָדם ֵמִסית ּכָ ְלעּוּמַ
ֵני ֵעִדים. ָמה  י ֵאין ׁשְ ין ּכִ ֵבית ּדִ יַע אֹותֹו ּבְ ר ְלַהְרׁשִ ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֲעַדִין ִאי ֶאְפׁשָ
ם ֵהם  ַטח ּגַ ה ֲחֵבִרים, ּבֶ ּמָ ח ְואֹוֵמר לֹו: ֵיׁש ִלי ּכַ ְמעֹון טֹוֵמן לֹו ּפַ ים? ׁשִ עֹוׂשִ
ְחּבּוָלה לֹא ַמְצִליָחה,  ָבֶריָך, ְוָכְך ֵיׁש ֵעִדים. ִאם ַהּתַ מֹוַע ֶאת ּדְ ִיְרצּו ִלׁשְ
ם ִעם ְראּוֵבן, ְוָכְך  ר ׁשָ ְמעֹון ְמַדּבֵ ְמקֹום ִמְסּתֹור ְוׁשִ יִאים ֵעִדים ּבִ ַמְחּבִ
ין. ֵבית ּדִ ָהֵעִדים ׁשֹוְמִעים ֶאת ְראּוֵבן ֵמִסית ְוֵהם ְיכֹוִלים ְלָהִעיד ָעָליו ּבְ

על המפה
מרכז ז'ראר בכר

מרכז ז'ראר בכר, שנקרא בראשית 
דרכו "בית העם" הוא מרכז למופעי 
תרבות ואומנות בירושלים. המגרש 
ה-40  נרכש בשנות  ברחוב בצלאל 
על ידי הקרן הקיימת, ובניית המבנה, 
שהחלה לפני הקמת המדינה, נפסקה 
בשל המלחמה והמצור על ירושלים. 
וריק שנים  לכן המבנה עמד שומם 
רבות. בשנת תשט"ו )1955( הועבר בית 
העם לידי עיריית ירושלים, שהזמינה 
את האדריכל דוד רזניק להשלים את 
המבנה ולהתאימו לתפקידיו החדשים. 
בשנת תשכ"א )1961( התקיים בבית 
העם משפטו של אדולף אייכמן, והוא 
הוכשר במיוחד למטרה זו. בתחילת 
שנות ה-80 שופץ המבנה על ידי הקרן 
לירושלים באמצעות תרומת מיליונר 
צרפתי, ומאז הבניין נקרא על שם בנו 

של התורם, ז'ראר בכר.

)Wikimedia, Yoninah( מרכז ז'ראר בכר
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דבר תורה לשולחן שבת

י ִמְצוֹות מרגילות ֶאת  ּתֵ אילו ׁשְ  .1
ָהָאָדם ְלֶחְמָלה ּוְלַרֲחִמים?

ל  מדוע ַהּתֹוָרה אֹוֶסֶרת ְלַקּלֵ  .2
ֲאִפיּלּו ֵחֵרׁש?

סדר  נזיקין | מסכת סנהדרין ס"ג- ס"ט

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

ר ָיִעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף  ֶנׁשֶ בפרשה נאמר שה' בא לעם ישראל "ּכְ
ֵאהּו ַעל ֶאְבָרתֹו".  ֵחהּו ִיּשָׂ ָנָפיו ִיּקָ ִיְפֹרׂש ּכְ

שאלו על כך חז"ל: מדוע משווה התורה את ה' 
דווקא לנשר?

עונה על כך רש"י שהנשר מרחם על בניו ואינו 
מכביד עליהם, אלא מרחף מעליהם בעדינות, וכך 
גם נהג הקב"ה עם ישראל – לא התגלה בצורה 
מכבידה ונתן להם מצוות קשות, אלא נתן להם 

תורה בצורה נעימה כדי שיוכלו לקבל ולשמור.

*בפיקוח רואה חשבון

את התשובה יש לשלוח במייל לכתובת:
talmudisraeli@medison.co.il

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

של התלמוד הישראלי )לפי בחירתכם(.
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו 

בדף הפייסבוק של התלמוד הישראלי.

לפניכם רשימת שמות שמופיעים בערכה. 
עליכם לזהות אלו מהם הם שמות של עבודה 

זרה ולמחוק אותם:

סלמנדרה

ברחא קרחא

קצטניק

הורקנוס

סוכות בנות

מבין השמות שנשארו, איזה הוא שמו של 
בעל חיים? 

מיהו כינויו של סופר ידוע? 

ומיהו אביו של אחד התנאים? 

מה קשור?
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1951/ תשי"א
ייבוש אגם החולה

בשנת 1951 החל המבצע לייבוש אגם החולה. היה זה מבצע הנדסי בעמק 
החולה, שבמהלכו יובשו האגם והביצות שסביבו, בשטח של כ-62,000 
דונם. מטרת המבצע היתה להגדיל את שטחי החקלאות בגליל העליון, 
ולהשתמש בכבול שבתחתית הביצה כזבל אורגני וחומר גלם לתעשיה 
הכימית. המבצע נחשב לאחד המפעלים ההנדסיים הגדולים והחשובים 
בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל, אולם כעבור זמן התברר שהוא 
גרם גם לנזקים גדולים לסביבה, לחי ולצומח, שעלו על התועלת שהביא. 
בעקבות מבצע הייבוש נוסדה החברה להגנת הטבע, והוקמה שמורת 
החולה, היא שמורת הטבע הראשונה בארץ. בשנות ה-90 הוחל בהצפה 

מחודשת של חלק מהשטחים שיובשו, בניסיון לשקם את הנזקים.

א
שי״

ת
/1951

שנה למדינת ישראל

עמק החולה, מבט מזרחה מרמות נפתלי. גוף המים הדרומי )מימין( הוא שמורת החולה, 
והצפוני אגמון החולה. בשטח שביניהם היה האגם שיובש, והביצות השתרעו עוד צפונה. 
)Wikipedia, אלי שני(


