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מתולדותיו
שלמה זלמן שרגאי

)תר"ס-תשנ"ה, 1899-1995(

שלמה זלמן שרגאי ז"ל היה פעיל ציוני-
דתי, ראש עיריית ירושלים, ומראשי 
מוסדות המדינה שבדרך. שרגאי ז"ל 
נולד בפולין למשפחה חסידית מחובבי 
ציון, וספג בה את אהבת הארץ והתורה. 
בשנת תרפ"ד )1924( עלה לארץ בה 
מילא תפקידים רבים ושונים, ביניהם ציר 
בכל הקונגרסים הציוניים, מהקונגרס 
ה-15 ועד ה-31; חבר הנהלת הסוכנות 
היהודית בירושלים וראש מחלקת עלייה, 
במשך 14 שנה; וראש עיריית ירושלים 
בשנים תש"י-תשי"ב )1950-1952(. 
שרגאי היה מקורב לאדמו"רים משושלת 
התכלת  לשחזור  שותף  היה  ראדזין, 
בציצית וכתב ספרים בנושא. הוא כתב 
כ-90 ספרים ואלפי מאמרים, שעליהם 
חונכו חניכי תנועת הנוער הדתיות בארץ 
ובחו"ל. שרגאי טבע את הסיסמא "קדש 
חייך בתורה וטהרם בעבודה", שהפכה 

לאחת מסיסמאות תנועת בני עקיבא. 

ישיבת מועצת העיר ירושלים בראשות זלמן שרגאי 
(Wikipedia(
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באתר חדשהתחדשנו

התלמוד הישראליבקרו אותנו באתר

ֲאֵחִרים ף ע"ז: ַאְחָריּות ַהּפֹוֵגַע ּבָ ּדַ

ּדּור? ֲחֵקי ּכַ ְלמּוד ָהיּו ִמׂשְ ְזַמן ַהּתַ ָבר ּבִ ּכְ ם ׁשֶ ּדּור? ַהִאם ְיַדְעּתֶ ּכַ ֵחק ּבַ אֹוֲהִבים ְלׂשַ

ּדּור  ַגע ַהּכַ ָחק ּפָ ֵדי ִמׂשְ ּדּור, ְותֹוְך ּכְ ּכַ ֲחקּו ּבַ ים ׂשִ ר ִמְקֶרה ּבֹו ֲאָנׁשִ ַדף ֶזה ֻמְזּכָ ּבְ
ָאָדם ְוָהַרג אֹותֹו. ּבָ

ִליְך ֶאת  ַאַחד ַהְּיָלִדים ָהָיה ַמׁשְ ָחק? רש"י ּכֹוֵתב ׁשֶ ׂשְ ֵאיְך ָהָיה ִמְתַנֵהל ַהּמִ
דֹול; ּוְלַאַחר  ֲחָזָרה ָאחֹוָרה ְלֶמְרָחק ּגָ ָּיעּוף ּבַ ֵדי ׁשֶ יר, ּכְ כֹוַח ַעל ַהּקִ ּדּור ּבְ ַהּכַ
ּדּור ּבֹוֵרַח, ַוֲחֵברֹו ָהָיה ָצִריְך ִלְתּפֹס ֶאת  ִליְך ֶאת ַהּכַ ִהׁשְ ן ָהָיה ַהֶּיֶלד ׁשֶ ִמּכֵ

ּדּור, ִלְזרֹק אֹותֹו ָעָליו ְוִלְפּגַֹע ּבֹו. ַהּכַ

מֹו  ָחִקים לֹא ָהָיה ַרְך ְוָגִמיׁש ּכְ ּדּור ּבֹו ָהיּו ִמׂשְ ַהּכַ ְלמּוד ִנְרֶאה ׁשֶ ְבֵרי ַהּתַ ִמּדִ
ְגעּו  ים ּפָ ֶהם ֲאָנׁשִ י, ְוָלֵכן ָהיּו ִמְקִרים ּבָ ֵבד ְלַמּדַ א ּכָ ָיֵמינּו, ֶאּלָ ּדּוִרים ּבְ ַהּכַ

ֵמִזיד.  ׁשֹוֵגג אֹו ּבְ ָחק, ּבְ ׂשְ ַמֲהַלְך ַהּמִ ֲאֵחִרים ּבְ ֶאְמָצעּותֹו ּבָ ּבְ

מן התלמוד
סדר נזיקין, 

מסכת סנהדרין, דף ע"ז

"טעמא דאדליק ליה שרגא, הא לא אדליק ליה 
שרגא - לא! אמרי: התם בלא שרגא לא מתחיל 
הבלא בשעתיה, הכא בלא שרגא נמי מתחיל 

הבלא בשעתיה" 

הסבר: הגמרא עוסקת במקרה שבו אדם סגר 
את חברו בחדר אטום והדליק שם נר, ובכך קירב 
את מיתתו משום שהנר מכלה את האוויר שבחדר.

שרגא – נר
הבלא – הבל
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ף ׁש ְוַהְמַגּדֵ ף ע"ח: ַהְמקֹוׁשֵ ּדַ

ׁש.  ף ְוַהְמקֹוׁשֵ ין: ַהְמַגּדֵ ית ּדִ יּדֹונּו ְלִמיַתת ּבֵ ּנִ ים ׁשֶ ֵני ֲאָנׁשִ ִרים ׁשְ ּתֹוָרה מּוְזּכָ ּבַ
ַדף ֶזה ַמְפֶנה  ְלמּוד ּבְ ת. ַהּתַ ּבָ ל ׁשַ ׁש ִחיּלֵ ל ֶאת ה', ְוַהְמקֹוׁשֵ ף ִקיּלֵ ַהְמַגּדֵ
ָכְך מֹוְצִאים  סּוִקים ָהעֹוְסִקים ּבְ ּפְ ִאם ְמַעְּיִנים ּבַ נּו ְלָכְך ׁשֶ ׂשּוַמת ִליּבֵ ֶאת ּתְ

ְקִרים: ין ַהּמִ ֵלי ָלׁשֹון ּבֵ ֵּיׁש ֶהְבּדְ ׁשֶ
י ה'". ָמר ִלְפֹרׁש ָלֶהם ַעל ּפִ ׁשְ ּמִ יֻחהּו ּבַ ף ֶנֱאַמר: "ַוַּיּנִ ְמַגּדֵ ּבַ

ה לֹו". י לֹא ֹפַרׁש ַמה ֵּיָעׂשֶ ָמר ּכִ ׁשְ ּמִ יחּו ֹאתֹו ּבַ ׁש ֶנֱאַמר: "ַוַּיּנִ ְמקֹוׁשֵ ּבַ
ית  יֵדי ּבֵ יַע לֹו עֹוֶנׁש ּבִ ְכָלל ִאם ַמּגִ ף לֹא ָיְדעּו ּבִ י ַהְמַגּדֵ ְלַגּבֵ יָון ׁשֶ ַמּדּוַע? ִמּכֵ
ׁש  י ַהְמקֹוׁשֵ נּו. ֲאָבל ְלַגּבֵ ה ַרּבֵ י ֲהָלכֹות ֵאּלּו ֲעַדִין לֹא ִנְמְסרּו ְלֹמׁשֶ ין, ּכִ ּדִ
ּלֹא ָיְדעּו ֵאיזֹו ִמיָתה,  א ׁשֶ ת ִמְתַחֵּיב ִמיָתה, ֶאּלָ ּבָ ל ׁשַ ַהְמַחּלֵ ָבר ָיְדעּו ׁשֶ ּכְ
הּו  ֶ ּשׁ ּמַ רּור ׁשֶ ה לֹו, ֲאָבל ָהָיה ּבָ ֵרׁש ַמה ֵּיָעׂשֶ ּלֹא ִנְתּפָ ָלֵכן ֶנֱאַמר ַרק ׁשֶ
ְך  ּכָ הּוא ִמְתַחֵּיב ְסִקיָלה ׁשֶ ה לֹו, הּוא ַחָּיב ִמיָתה. ְלַבּסֹוף ה' ָאַמר ׁשֶ ֵיָעׂשֶ

ֵמִזיד. ת ּבְ ּבָ ל ׁשַ ין ְמַחּלֵ ּדִ

חג סוכות שמח!
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בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת סנהדרין ע"ט- פ"א

ֵני ֵעִדים וַהְתָרָאה ף פ': ׁשְ ּדַ

ין: ית ּדִ י ִחּיּוב ִמיַתת ּבֵ יִנים ְיסֹוִדִּיים ְלַגּבֵ ה ּדִ לֹוׁשָ ָנם ׁשְ ֶיׁשְ

יֵדי  א ּבִ יֹוֵתר, ֵאינֹו ִמְתַחֵּיב ִמיָתה ֶאּלָ א. ֲאִפיּלּו ָעַבר ָאָדם ֲעֵבָרה ֲחמּוָרה ּבְ
ִדינֹו ֵאין ְרׁשּות ְלָהְרגֹו. ִּיְפסֹוק ּבְ ין ׁשֶ ין, ַאְך ִאם לֹא הּוָבא ְלֵבית ּדִ ית ּדִ ּבֵ

ְך  ּכָ ֵני ֵעִדים ַהְמִעיִדים ׁשֶ ן ֵיׁש ׁשְ א ִאם ּכֵ ן ָאָדם, ֶאּלָ ין ּדָ ית ּדִ ב. ֵאין ּבֵ
ל הֹוָכָחה ַאֶחֶרת. ִלים ּכָ ה, ַאְך ֵאין ְמַקּבְ ְוָכְך ָעׂשָ

ׁשֹון ַאְזָהָרה,  ן ָהְיָתה ַהְתָרָאה - ִמּלְ א ִאם ּכֵ ים ָאָדם ֶאּלָ ג. ֵאין ַמֲעִניׁשִ
ְך  ַהּתֹוָרה אֹוֶסֶרת ַלֲעׂשֹות ּכָ ע ׁשֶ ה ִהְתרּו ּבֹו ֵעִדים: "ּדַ ֲעׂשֶ לֹוַמר, ִלְפֵני ַהּמַ ּכְ
ם  ָכל ֹזאת הּוא ִהְתַעּלֵ ין". ִאם ּבְ ית ּדִ ְתַחֵּיב ִמיַתת ּבֵ ה ּתִ ֲעׂשֶ ָוָכְך ְוִאם ּתַ

ִמן ַהַהְתָרָאה, הּוא ִמְתַחֵּיב ִמיָתה.

גֹון ִמיָתה ּוַמְלקֹות  ין ַמֲעִניש, ּכְ ית ּדִ ּבֵ ים ׁשֶ ָכל ַהעֹוָנׁשִ ין ַהְתָרָאה נֹוֵהג ּבְ ּדִ
)ְלַמֵעט ִחּיּוֵבי ָממֹון(, ְלַמֵעט יֹוְצֵאי ּדֹוֶפן, ֶאָחד ֵמֶהם הּוא ֵמִסית ַלֲעבֹוָדה 

לֹא ַהְתָרָאה. ם ּבְ ְתַחֵּיב ִמיָתה ּגַ ּמִ ָזָרה ׁשֶ

ֵאין ֵעִדים ְוַהְתָרָאה ׁשֶ ף פ"א: ִטיּפול ּכְ ּדַ

ים  ֵעִדים ְוַהְתָרָאה, אּוָלם ָמה עֹוׂשִ א ּבְ ין ֶאּלָ ית ּדִ ֵאין ְמַחְּיִבים ִמיַתת ּבֵ
ים, ֲאָבל הּוא ַעְרמּוִמי ּוְלעֹוָלם לֹא  הֹוֵרג ֲאָנׁשִ נֹו רֹוֵצַח ְמתֹוָעב ׁשֶ ִאם ֶיׁשְ
יו  ה ֶאת ַמֲעׂשָ ִמיד הּוא עֹוׂשֶ הּוא הֹוֵרג, ּתָ ַמְצִליִחים ְלַהְתרֹות ּבֹו ִלְפֵני ׁשֶ
ין ֵאינֹו  ית ּדִ ְפֵני ֵעִדים ַהְיכֹוִלים ְלַהְתרֹות ּבֹו, ּוְלִפיָכְך ּבֵ ּלֹא ּבִ אי, אֹו ׁשֶ ֲחׁשַ ּבַ
י? יְך ְלׁשֹוֵטט חֹוְפׁשִ יִחים לֹו ְלַהְמׁשִ ָיכֹול ְלַהֲעִמידֹו ְלִדין ְוַלֲהִמיתֹו? ַהִאם ַמּנִ

ין  ֶזה ֵיׁש ְזכּות ְלֵבית ּדִ ּכָ ל ָאָדם ׁשֶ ִמְקֶרה ׁשֶ ִליִלית. ּבְ ׁשּוָבה ִהיא ׁשְ ַהּתְ
ָהל  ְלַהְכִניס אֹותֹו ְלַמֲאָסר ַעד סֹוף ַחָּייו ּוְבָכְך ְלַהְרִחיק אֹותֹו ֵמַהּקָ

יק. יְך ּוְלַהּזִ ּוְמַהְּיכֹוֶלת ְלַהְמׁשִ

הסוכנות היהודית
ישראל  לארץ  היהודית  הסוכנות 
היא ארגון יהודי כלל עולמי שמרכזו 
בישראל. משרדה הראשי של הסוכנות 
היהודית שוכן בבית המוסדות הלאומיים 
בירושלים . היא הוקמה בשנת תרפ"ט 
)1929( כזרוע המבצעת של ההסתדרות 
הציונית העולמית, ובזמן המנדט הבריטי 
שימשה בפועל כמוסד השלטון של 
היישוב היהודי. לאחר הקמת המדינה 
הועברו תפקידי ניהול המדינה לממשלת 
ישראל, והסוכנות היהודית מתמקדת 
כיום בשלושה תחומי עשייה עיקריים: 
וסיוע לעולים, חינוך  עידוד עלייה 
יהודי-ציוני בקהילות העולם וחיזוק 
הקהילה היהודית בישראל. הסוכנות 
תרומות,  מכספי  ממומנת  היהודית 
בשותפות עם תורמים מהעולם ומישראל.

מן ההיסטוריה

ל רֹוֵצַח ינֹו ׁשֶ ף ע"ט: ּדִ ּדַ

ין. ית ּדִ ֵמִזיד ִמְתַחֵּיב ִמיַתת ּבֵ רֹוֵצַח ּבְ

א עֹוֶנׁש  נֹוׂשֵ ַדף ֶזה ְמָפֶרֶטת ֲהָלכֹות ֲאָחדֹות ּבְ ְלֶמֶדת ּבְ ָנה ַהּנִ ׁשְ ַהּמִ
ִמיָתה ְלרֹוֵצַח:

טּור,  ֵהָמה ּוְלַבּסֹוף הּוא ָהַרג ָאָדם - ּפָ ֵּון ַלֲהרֹוג ּבְ ִאם ָאָדם ִהְתּכַ
ָלל. ֵּון ִלְרצֹוַח ּכְ ֲהֵרי לֹא ִנְתּכַ ׁשֶ

ִאם ִהיא ָאֵכן  ה יֹוְדִעים ׁשֶ ּכָ ֵּון ְלַהּכֹות ָאָדם ַעל ָמְתָניו, ּוְלִפי סּוג ַהּמַ ִהְתּכַ
ה  ּכָ ְגָעה ַהּמַ ָמְתָניו הּוא לֹא ָהָיה ֵמת, אּוָלם ְלַבּסֹוף ּפָ ָהְיָתה ּפֹוַגַעת ּבְ

טּור. ִליּבֹו ְוהּוא ֵמת - ּפָ ּבְ

ִאים: ּנָ ְחְלקּו ּבֹו ּתַ ּנֶ ָנה ְמִביָאה ִמְקֶרה ׁשֶ ׁשְ ַהּמִ

יהּוָדה,  ה ּבִ ּכָ ְגָעה ַהּמַ ֵּון ְלַהּכֹות ֶאת ְראּוֵבן ְוַלֲהִמיתֹו אּוָלם ְלַבּסֹוף ּפָ ִהְתּכַ
ְמעֹון  י ׁשִ ִויהּוָדה ֵמת: ְלַדַעת ֲחָכִמים הּוא ִמְתַחֵּיב ִמיָתה, ַאְך ְלַדַעת ַרּבִ

ֵּון ַלֲהרֹוג ֶאת ְיהּוָדה. י סֹוף סֹוף לֹא ִהְתּכַ ִמְקֶרה ֶזה ּכִ ם ּבְ טּור ּגַ ּפָ

בניין הנהלת הסוכנות היהודית ירושלים 
(Wikipedia, Adi Kayam(
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ן ִמְנָחה ף פ"ב: ָקְרּבַ ּדַ

ׁש.  ְקּדָ ן ִמחּוץ ְלֵבית ַהּמִ חֹוט אֹו ְלַהְקִריב ָקְרּבָ ֵּיׁש ִאיּסּור ִלׁשְ ָעָבר ָלַמְדנּו ׁשֶ ּבֶ
ַמִים.  יֵדי ׁשָ ֵרת ּבִ ֵמִזיד ִמְתַחֵּיב ּכָ ָהעֹוֵבר ָעָליו ּבְ ִאיּסּור ֶזה ּכֹה ָחמּור ַעד ׁשֶ

ׁש  ְקּדָ ל ֲעבֹוָדה ֵמֲעבֹודֹות ַהּמִ י לֹא ַעל ּכָ ַדף ֶזה ְמָפֵרט ּכִ ְלמּוד ּבְ ַהּתַ
ֵרת. חּוץ ִמְתַחְּיִבים ּכָ ָתה ּבַ ֶעׂשְ ּנֶ ׁשֶ

ֶמן )ְלַמֵעט ִמְנַחת חֹוֵטא(. ִאם  ֶ ּשׁ לּוָלה ּבַ ן ִמְנָחה מּוָבא ִמּסֹוֶלת ּבְ ָקְרּבַ
ֶמן ִעם ַהּסֹוֶלת ִמחּוץ ְלֵבית  ֶ ַלל ֶאת ַהּשׁ ֶמן ְלִמְנָחה אֹו ּבָ ָאָדם ָיַצק ׁשֶ

ֵרת. ׁש הּוא ֵאינֹו ִמְתַחֵּיב ּכָ ְקּדָ ַהּמִ

ֶהְתֵאם  ְנָחה מּוְקָרִבים ְלַאַחר ֲאִפָּיה אֹו ִטיּגּון, ּבְ נֹות ַהּמִ ִתיָתה": רֹוב ָקְרּבְ "ּפְ
ְנָחה. ְנָחה, ִלְפֵני ַהַהְקָרָבה ּפֹוְתִתים - ְמפֹוְרִרים ֶאת ַחּלֹות ַהּמִ ְלסּוג ַהּמִ

ה"; ַהּכֵֹהן נֹוֵטל ִמַּיד  ׁשָ ְלַבד: "ַהּגָ ן ִמְנָחה ּבִ ָקְרּבַ ית ּבְ ֲעׂשֵ ָנּה ֲעבֹוָדה ַהּנַ ֶיׁשְ
ה  יּנָ ַח - ַלּפִ ְזּבֵ יׁש אֹותֹו ְלֶקֶרן ַהּמִ ְנָחה ּוַמּגִ ִלי ּובֹו ַהּמִ ָעִלים ֶאת ַהּכְ ַהּבְ
ה "ְקִמיָצה"  ה ַהּכֵֹהן עֹוׂשֶ ׁשָ רֹוָבה ְלֶפַתח ָהאּוָלם. ְלַאַחר ַהַהּגָ רֹוִמית ַהּקְ ַהּדְ
ה "קֹוֶמץ"  ַכף ָידֹו ְמכּוּנֶ ּבְ ְנָחה ׁשֶ ְנָחה, ֵחֶלק ַהּמִ ַכף ָידֹו ִמן ַהּמִ הּוא נֹוֵטל ּבְ
ַח. ְזּבֵ ֵרת ּוַמֲעֶלה אֹותֹו ְלַהְקָטָרה ַעל ַהּמִ ְכִלי ׁשָ יַח ֶאת ַהּקֹוֶמץ ּבִ ְוַהּכֵֹהן ַמּנִ
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ף פ"ג:"חּוץ ִלְזַמּנֹו"  ְו"חּוץ ִלְמקֹומֹו" ּדַ

ַדף ֶזה לֹוְמִדים אֹוָפִנים ֲאָחִדים ַהּפֹוְסִלים  ּבְ
ְגַלל  סּול ָחל ּבִ נֹות. ֶאָחד ִמּסּוֵגי ַהּפְ ָקְרּבָ
סּול  יּגּול". ּפְ ה "ּפִ ָבה ָרָעה ְוהּוא ְמכּוּנֶ ַמֲחׁשָ
ן  ְרּבָ ַאַחת ֵמֲעבֹודֹות ַהּקָ יּגּול ִמְתַרֵחׁש ִאם ּבְ ּפִ
אֹו  ִלְזַמּנֹו"  ֶבת "חּוץ  ַמֲחׁשֶ ַהּכֵֹהן  ב  ָחׁשַ

ֶבת "חּוץ ִלְמקֹומֹו".  ַמֲחׁשֶ

בֹות ֵאּלּו? ַמה ֵהן ַמֲחׁשָ

נֹות;  ְרּבָ ים ַלּקָ ָּידּוַע ַהּתֹוָרה קֹוַבַעת ְזַמּנִ ּוְבֵכן ּכַ
ר ִלְזרֹוק ַעל  נֹות ִאי ֶאְפׁשָ ְרּבָ ם ַהּקָ ֶאת ּדַ
יֹום  ל  ׁשֶ ה  ַהַחּמָ ִקיַעת  ׁשְ ְלַאַחר  ַח  ְזּבֵ ַהּמִ

ר ְלַהְקִטיר ֶאת ֶחְלֵקי  ים ַעד ָמַתי ֶאְפׁשָ ם ְזַמּנִ ִחיָטה. ַהּתֹוָרה קֹוַבַעת ּגַ ְ ַהּשׁ
ֱאָכִלים,  ר ֶלֱאכֹול ֶאת ַהֲחָלִקים ַהּנֶ ן ַהּמּוְקָטִרים, ְוַעד ָמַתי ֶאְפׁשָ ְרּבָ ַהּקָ
לּו  ָבִרים ַהּלָ ב ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶאָחד ִמן ַהּדְ ֵעת ָהֲעבֹוָדה ַהּכֵֹהן ָחׁשַ ִאם ּבְ
ל, ִאם ַהּכֵֹהן מֹוִליְך ֶאת  ֶבת "חּוץ ִלְזַמּנֹו". ְלָמׁשָ ָמן, זֹו ַמֲחׁשֶ ְלַאַחר ַהּזְ
ן  ְרּבָ בּוַע - ַהּקָ עֹוד ׁשָ ר ַרק ּבְ ׂשָ ב ֶלֱאכֹול ִמן ַהּבָ ַח ְוהּוא חֹוׁשֵ ְזּבֵ ם ַלּמִ ַהּדָ
ן אֹו  ְרּבָ ם ַהּקָ ָבה ִלְזרֹוק ֶאת ּדַ ֶבת חּוץ ִלְמקֹומֹו ִהיא ַמֲחׁשָ יּגּול. ַמֲחׁשֶ ּפִ
ר ִמחּוץ ִלְמקֹום  ׂשָ ׁש, ְוֵכן ֶלֱאכֹול ִמן ַהּבָ ְקּדָ ְלַהְקִטירֹו ִמחּוץ ְלֵבית ַהּמִ
ים  ׁש ְוקֹוָדׁשִ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ים ּבְ י קֹוָדׁשִ ְבָעה ַהּתֹוָרה - קֹוְדׁשֵ ּקָ ָהֲאִכיָלה ׁשֶ

ַלִים. ירּוׁשָ ים ּבִ ַקּלִ

ן  ְמקֹום ַהְקָרַבת ָקְרּבָ ה ִהיא ּבִ ִפיּלָ ּתְ ַאַחר ׁשֶ ּמֵ "ׁשּוְלָחן ָערּוְך" ֶנֱאַמר ׁשֶ ּבְ
בֹות  ַמֲחׁשָ ן ִנְפָסל ּבְ ְרּבָ ּקָ ם ׁשֶ ׁשֵ ן, ּכְ יִנים ֲאָחִדים ּדֹוִמים ְלָקְרּבָ ֵיׁש ָלּה ּדִ

בֹות ָזרֹות ֵאיָנּה עֹוָלה ְלָרצֹון. ּה ַמֲחׁשָ עֹוָרבֹות ּבָ ּמְ ה ׁשֶ ִפיּלָ ְך ּתְ ה, ּכָ ֵאּלֶ

על המפה
בית המוסדות הלאומיים

בית המוסדות הלאומיים הוא מבנה 
ברחוב  רחביה שבירושלים,  בשכונת 
המלך ג'ורג' פינת רחוב הקרן הקיימת. 
המקום נבנה בשנת תרפ"ח )1928( עבור 
המוסדות הלאומיים שהנהיגו את היישוב 
היהודי לפני הקמת המדינה והפך לסמל 
של המדינה היהודית שבדרך. במבנה 
ישבו הסוכנות היהודית, הקרן הקיימת 
וקרן היסוד. ממרפסת בניין זה הכריזו 
חברי מועצת העם, אשר שהו בירושלים 
להכרזת  להגיע  יכלו  ולא  הנצורה 
העצמאות, על קום מדינת ישראל. 
במהלך מלחמת העצמאות בוצע במקום 
פיגוע שבו נהרגו 12 אנשים ונפצעו 44. 
במבנה נערכו הישיבות הראשונות של 
הכנסת, ונשיא המדינה הראשון חיים ויצמן 
הושבע בו. ההסתדרות הציונית והמוסדות 

השונים פועלים במקום עד היום.

חדרה הראשון של ממשלת ישראל בבנין 
(Wikipedia, deror_avi(
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התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה
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*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.

חז"ל שאלו לגבי מועד חג הסוכות: מדוע חג הסוכות נחגג ומצוין דווקא 
בתקופת תחילת החורף? שהרי בני ישראל ישבו בסוכות דווקא באביב ובקיץ 
לאחר שיצאו ממצרים, והיה ניתן לחגוג את חג הסוכות גם בעונות הללו. אחת 
התשובות שנתנו חז"ל היא, שאילו היינו יושבים בסוכות באביב או בקיץ, היה 
אפשר לחשוב שאנו עושים זאת סתם לשם תענוג והנאה, מעין "פיקניק" כדי 
ליהנות מהישיבה בסוכה. כאשר אנו יושבים בסוכות בחורף, ניכר שאנו עושים 

זאת לשם שמים וכדי לקיים את מצוות ה', ולא סתם להנאתנו. 

ֵני  באילו מקרים אנו זקוקים ִלׁשְ  .1
ֵעִדים וַהְתָרָאה?

ֶבת  יּגּול" ומהי ַמֲחׁשֶ סּול "ּפִ מהו ּפְ  .2
ֶבת "חּוץ  "חּוץ ִלְזַמּנֹו" אֹו ַמֲחׁשֶ

ִלְמקֹומֹו" ?

כתבו ליד כל אחד מהמקרים הללו את הדין 
– האם ראובן חייב מיתה או פטור:

1. עד אחד מעיד שראובן הרג את שמעון 

2. שני עדים ראו את ראובן מחלל שבת, אך 
לא אמרו לו דבר

3. שני עדים הזהירו את ראובן לא לחלל שבת, 
אך הוא התעלם מהם וחילל שבת

4. ראובן ירה בצבי שרצה לצוד אך בטעות 
פגע באדם והרגו

5. ראובן רצה לתת לחברו טפיחת חיבה על 
גבו, אך בטעות פגע בראשו והרגו

השלם את החסר

דבר תורה לשולחן שבת

70

1953/תשי"ג
הקמת יד ושם

בח' אלול תשי"ג )19.8.1953( הוכרז "יד ושם" כמוסד רשמי של מדינת 
ישראל, בחוק מיוחד של הכנסת. הקמת "יד ושם" החלה כבר בסוף שנת 
ֵביִתי ּוְבחֹומַֹתי ָיד  י ָלֶהם ְבּ 1945, והוא נקרא כך על פי הפסוק "ְוָנַתִתּ
ֵרת" )ישעיהו  ר לֹא ִיָכּ ן לֹו, ֲאֶשׁ ם עֹוָלם ֶאֶתּ נֹות; ֵשׁ ִנים ּוִמָבּ ם, טֹוב ִמָבּ ָוֵשׁ
נו, ה(. תפקידו של המוסד הוא להנציח את זכרם של מיליוני הנרצחים 
בשואה, לתעד את תולדות עם ישראל לפני השואה ובמהלכה, ולהנחיל 
את זכר השואה לדורות הבאים. מוסד 'יד ושם' עוסק בהנצחה ותיעוד, 

איסוף חפצים ומסמכים, 
גביית עדויות מהניצולים, 
מחקר וחינוך. אתר יד ושם 
מספר  כולל  בירושלים 
מוסדות, ביניהם ארכיון, 
מוזיאונים ואנדרטאות לזכר 
הנרצחים וחסידי אומות 
העולם שפעלו להצלת 

יהודים.

שי"ג
ת

/1953

שנה למדינת ישראל

אנדרטת הקרון ביד ושם
Moshe Safdie (designer), Godot13 (photograph(


