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התלמוד הישראליבקרו אותנו באתר

ִסיָסא ן ּפְ ִביָהא ּבֶ ר מֹוְקדֹון ּוּגְ ַסְנּדֶ ף צ"א: ֲאֶלּכְ ּדַ

ִנים,  ׁשָ ֵמ-2,300  יֹוֵתר  ִלְפֵני 
ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ קּוַפת ּבֵ ת ּתְ ְתִחיּלַ ּבִ
ֶמֶלְך  ָמֵקדֹוְנָיה  ּבְ ָקם  ִני,  ֵ ַהּשׁ
ר  ַסְנּדֶ ם ֲאֶלּכְ ׁשֵ יר ּבְ יא ַאּדִ ּוַמְצּבִ
ר  ַסְנּדֶ "ֲאֶלּכְ יּנּוי  ּכִ ּבַ ּנֹוַדע  ׁשֶ
ר  ַסְנּדֶ "ֲאֶלּכְ אֹו  מֹוְקדֹון" 
ַבׁש  ּכָ ר  ַסְנּדֶ ֲאֶלּכְ דֹול".  ַהּגָ
ִמְלֲחמֹוָתיו ֲחָלִקים ִנְרָחִבים  ּבְ

ה ֵהִפיץ  ַמֲעׂשֶ ּלְ ר הּוא ֶזה ׁשֶ ַסְנּדֶ יָרה. ֲאֶלּכְ ְרָיה ַאּדִ ִמן ָהעֹוָלם ְוֵהִקים ִאיְמּפֶ
עֹוָלם. ְרּבּות ַהְיָוִנית ּבָ ֶאת ַהּתַ

ֲעלּות ַעל  ְבעּו ּבַ ּתָ ים ׁשֶ אֹוָתם ַהָּיִמים ָהיּו ַעּמִ י ּבְ ר ּכִ ְלמּוד ְמַסּפֵ ַהּתַ
ם  ִסיָסא ָהַלְך ַלֲעמֹוד ִאיּתָ ן ּפְ ִביָהא ּבֶ ם ּגְ ׁשֵ ָרֵאל, ְוָחָכם ּבְ ֶאֶרץ ִיׂשְ
ר. ַטֲענֹוָתיו ְוהֹוְכחֹוָתיו ֵהִביאּו ִלְזִכַּית  ַסְנּדֶ ֶלְך ֲאֶלּכְ ְפֵני ַהּמֶ ט ּבִ ּפָ ׁשְ ַלּמִ

ט.  ּפָ ׁשְ ּמִ ָרֵאל ּבַ ַעם ִיׂשְ

ָרֵאל  יַע ָלֶהם ֵמַעם ִיׂשְ ּגִ ּמַ ר ׁשֶ ַסְנּדֶ ְפֵני ֲאֶלּכְ ְצִרים ּבִ ַעם ַאֶחֶרת ָטֲענּו ַהּמִ ּפַ
ֵלי  ֵכֵניֶהם ּכְ ְ ֲאלּו ִמּשׁ ְצַרִים ֵהם ׁשָ ָרֵאל ָיְצאּו ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ י ּכְ ְסכּום ָעצּום, ּכִ
אּוִלים.  ְ ִלים ַהּשׁ ֶסף ּוְכֵלי ָזָהב, ְוַכָּידּוַע ֵהם ֵמעֹוָלם לֹא ֶהֱחִזירּו ֶאת ַהּכֵ ּכֶ
ן  ִביָהא ּבֶ י ַעל ַהְּיהּוִדים ְלַהֲחִזיר ֶאת ַהחֹוב. ָטַען ּגְ ְצִרים ּכִ ה ָטֲענּו ַהּמִ ַעּתָ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ל ּכָ ַכר ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ם ֶאת ׂשְ ה ַאּתֶ ִחיּלָ מּו ּתְ ּלְ ִסיָסא: ׁשַ ּפְ
ֲענֹות ּוָבְרחּו.  ְצִרים לֹא ָמְצאּו ַמה ּלַ ְעּבּוד ִמְצַרִים… ַהּמִ נֹות ׁשִ ל ׁשְ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ּבְ

מן התלמוד
סדר נזיקין, 

מסכת סנהדרין, דף צ"ג

"כיון שנסתכל בחנניה מישאל ועזריה נתקררה 
דעתו, שנאמר: והוא עומד בין ההדסים אשר 

במצולה, ואין הדסים אלא צדיקים, שנאמר: ויהי 
אומן את הדסה". 

הסבר: בזמן החורבן רצה הקב"ה להחריב את 
העולם בשל חטאיהם של ישראל, אך בשל 
מעשיהם של צדיקים כמו חנניה, מישאל ועזריה 

לא עשה זאת.

אזלו – הלכו
אסא – הדס
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ף צ"ב: ֲחזֹון ָהֲעָצמֹות ַהְיֵבׁשֹות ּדַ

ִתים ּוֵמִביא ִמְקָראֹות ֲאָחדֹות  ְתִחַּית ַהּמֵ ְלמּוד ַלֲעסֹוק ּבִ ה ַהּתַ ַדף ֶזה ַמְרּבֶ ּבְ
ִתים. ִחַּית ַהּמֵ ֶהן ִנְרֶמֶזת ּתְ ַנ"ְך ּבָ ִמן ַהּתַ

ה "ֲחזֹון ָהֲעָצמֹות  ֶפר ְיֶחְזֵקאל ַהְמכּוּנָ בּוָאה ִמּסֵ ּנְ ְלמּוד ּבַ ין ַהֶּיֶתר עֹוֵסק ַהּתַ ּבֵ
ָהְיָתה ְמֵלָאה  ִביא ָלֶלֶכת ְלִבְקָעה ׁשֶ ַהְיֵבׁשֹות"; ה' ִציָּוה ֶאת ְיֶחְזֵקאל ַהּנָ

י ה'. ים ֲהרּוִגים ְוהּוא ֶהֱחָיה אֹוָתם ַעל ּפִ ל ֲאָנׁשִ ֲעָצמֹות ׁשֶ

ִמי ָהיּו אֹוָתם ֵמִתים?

ְעּבּוד ִמְצַרִים ָטעּו  ֵעת ׁשִ ּבְ ֵני ֶאְפַרִים ׁשֶ ה ָהיּו ּבְ ַעת ַרב - ֵאּלֶ ְלִפי ּדַ
ְצִרים  ּמִ ה, ָמְרדּו ּבַ אּוּלָ יָעה ֵעת ַהּגְ ִהּגִ בּו ׁשֶ לּות ִמְצַרִים, ָחׁשְ ּבֹון ּגָ ֶחׁשְ ּבְ

ר. ְדּבָ ּמִ ם ֶנֶהְרגּו ּבַ ְצַרִים, ְוכּוּלָ ּוָבְרחּו ִמּמִ

ָרֵאל  ַחִּיים ְוָעלּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ לּו נֹוְתרּו ּבַ ִתים ַהּלָ ְך ַהּמֵ י ַאַחר ּכָ ֵיׁש אֹוְמִרים ּכִ
ֵני ְבֵניֶהם. הּוא ִמּבְ ְדָרׁש ׁשֶ ֵבית ַהּמִ ֵתיָרא ֵהִעיד ּבְ ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ - ַרּבִ

ם  ׁשֵ ָבר מּוָבא ּבְ ַטַעם ַהּדָ ֶפַסח. ּבְ ָחָלה ּבְ ת ׁשֶ ּבָ ַ ּשׁ ְנבּוָאה זֹו נֹוֲהִגים ִלְקרֹוא ּבַ
חֹוֶדׁש ִניָסן. ְהֶיה ּבְ ּתִ ִתים ׁשֶ ן נֹוֲהִגים ֵזֶכר ִלְתִחַּית ַהּמֵ ּכֵ אֹון, ׁשֶ ַרב ַהאי ּגָ

ההסתדרות הציונית 
"הדסה"

הסתדרות "הדסה" היא ארגון נשים 
ציוני בארצות הברית, שנוסדה בתרע"ב 
)1912( בניו יורק על ידי קבוצת נשים 
בראשות הנרייטה סאלד, ההסתדרות 
נקראה "הדסה" על שם אסתר המלכה, 
משום שפגישת הייסוד התקיימה בתקופת 
לעודד  היתה  הארגון  פורים. מטרת 
מוסדות ומפעלים יהודיים בארץ ישראל 
וחיזוק האידיאלים היהודיים. הארגון פעל 
להקמת רשת מוסדות רפואיים, בתי 
חולים והכשרת אחיות בארץ ישראל, 
ושלח לארץ מתנדבות ואספקת מוצרים. 
כמו כן, פעל לחינוך ציוני בארה"ב. ארגון 
"הדסה" פעיל גם כיום, ומקיים בארץ בתי 

חולים וכפרי נוער, 
פרויקטים לקידום 
עלייה וסיוע לנוער 
בסיכון. חברות בו 
כ-270,000 נשים 

ו-25,000 גברים.

מן ההיסטוריה
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בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת סנהדרין צ"ג- צ"ה

ֵקה ף צ"ד: ִחְזִקָּיהו ַסְנֵחִריב וַרְבׁשָ ּדַ

ֶלְך ִחְזִקָיהּו ָעָלה ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך  יֵמי ַהּמֶ ּבִ
ַלִים.  ירּוׁשָ ֵחם ּבִ ֵבד ְלִהיּלָ ַחִיל ּכָ ּור ּבְ ַאּשׁ
ֶאְמָצעּות  ּבְ ְלַפְּיסֹו  ה  ִנּסָ ִחְזִקָּיהו 
נֹות, ָועֹוד, ַאְך ְמאּוָמה לֹא ָעַזר.  ַמּתָ
ַלח ַסְנֵחִריב  ָרב ׁשָ ת ַהּקְ ִחיּלַ ִלְפֵני ּתְ
מֹו,  ֵקה ׁשְ ְרָתיו, ַרְבׁשָ ׁשָ ֶאת ֶאָחד ִמּמְ
ַלִים  ֵבי ְירּוׁשָ ְפֵני יֹוׁשְ ָבִרים ּבִ את ּדְ ָלׂשֵ

א  ְיָלה ּבָ ּלַ ם ה'. ּבַ ף ֶאת ׁשֵ ֵדי ְלַרּפֹות ְיֵדיֶהם, ּוֵבין ַהֶּיֶתר הּוא ֵחֵרף ְוִגיּדֵ ּכְ
ָאה  ל ַהַחָּיִלים, יֹוֵתר ִמּמֵ ֶות ֶאת ּכָ ה ַלּמָ ּור ְוִהיּכָ ַמְלָאְך ֶאל ַמֲחֵנה ַאּשׁ
ַלח  "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ ְלמּוד ֶנֱאַמר ׁשֶ ּתַ ַדף ֶזה ּבַ ה ֶאֶלף. ּבְ ָ מֹוִנים ַוֲחִמיּשׁ ׁשְ
ף  ה. ַסְנֵחִריב ֵחֵרף ְוִגּדֵ ֶנֶגד ִמיּדָ ה ּכְ ֶאְמָצעּות ַמְלָאְך ִמיּדָ ְלַהּכֹוָתם ּבְ
ְרעֹה  ת זֹאת, ּפַ ִליַח. ְלעּוּמַ ֶאְמָצעּות ׁשָ ַמל לֹו ּבְ "ה ּגָ ּבָ ִליַח - ַהּקָ ֶאְמָצעּות ׁשָ ּבְ
ּנּו  ַעְצמֹו ִנְפַרע ִמּמֶ "ה ּבְ ּבָ קֹולֹו - ַהּקָ ַמע ּבְ ר ֶאׁשְ ַעְצמֹו: ִמי ה' ֲאׁשֶ ָאַמר ּבְ ׁשֶ
ָּים ְולֹא ַמְלָאְך. ְצִרים ּבַ יַע ֶאת ַהּמִ ִהְטּבִ "ה הּוא ֶזה ׁשֶ ּבָ ן ַהּקָ ּכֵ ַים סּוף, ׁשֶ ּבְ

ר ּכֹוְכָבא ף צ"ג: ּבַ ּדַ

ִני ָמְרדּו ַהְּיהּוִדים  ֵ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ָנה ְלַאַחר חּוְרּבַ ִים ׁשָ ּתַ ים ּוׁשְ ִ יׁשּ ׁשִ ּכְ
ר  ְמעֹון ּבַ ם ׁשִ ר ּכֹוְכָבא" ַעל ׁשֵ ה "ֶמֶרד ּבַ רֹוָמִאים. ֶמֶרד ֶזה ְמכּוּנֶ ּבָ
ֶרד ּוְבִעְקבֹוָתיו ָמַלְך  ַהְתָחָלה ִהְצִליַח ַהּמֶ ֶרד. ּבַ ִהְנִהיג ֶאת ַהּמֶ ּכֹוְכָבא ׁשֶ
ָרֵאל.  ָנַתִים ָוֵחִצי ַעל ֲחָלִקים ִנְרָחִבים ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשְ ְך ּכִ ֶמׁשֶ ר ּכֹוְכָבא ּבְ ּבַ
יַח", אּוָלם ְלַאַחר  ׁשִ "ּמָ יג ֶאת ַעְצמֹו ּכַ ר ּכֹוְכָבא ִהּצִ ְמעֹון ּבַ ִ ּשׁ ִרים ׁשֶ ֲחַז"ל ְמַסּפְ
סֹופֹו  ֶקר - ִהְפִסיקּו ִלְתמֹוְך ּבֹו. ּבְ יַח-ׁשֶ א ְמׁשִ ֵאינֹו ֶאּלָ ְדקּו ּוָמְצאּו ׁשֶ ֲחַז"ל ּבָ ׁשֶ
ים ֵעד  ְלָחָמה ֶנֶהְרגּו ְיהּוִדים ַרּבִ לֹון ּוְבַמֲהַלְך ַהּמִ ָ יּשׁ ֶרד ּכִ ָבר ָנַחל ַהּמֶ ל ּדָ ׁשֶ
בֹות  ִעּקְ ב. ּבְ ָרֵאל נֹוְתרּו ׁשֹוְמִמים ֵמֵאין יֹוׁשֵ ֶאֶרץ ִיׂשְ ֲחָלִקים ִנְרָחִבים ּבְ ׁשֶ
ֵאת, ַעל ְיהּוֵדי ֶאֶרץ  ֶיֶתר ׂשְ ֵזרֹות ַאְכָזִרּיֹות, ּבְ ֶרד הֹוִסיפּו ָהרֹוָמִאים ִלְגזֹור ּגְ ַהּמֶ
א הּוא  ְלמּוד ֶאּלָ ּתַ ר ּבַ ר ּכֹוְכָבא" ֵאינֹו ִנְזּכָ ם "ּבַ ֵ י ַהּשׁ ָרֵאל. ֵיׁש ְלַצֵּין ּכִ ִיׂשְ
ִבים ֲחתּוִמים  ָיֵמינּו ִנְמְצאּו ִמְכּתָ ר ּכּוְזָבא". ּבְ ר ּכֹוֵזיָבא" אֹו "ּבַ ה ּבֹו "ּבַ ְמכּוּנֶ
ֶפר "ְמאֹור  ּסֵ א". ּבַ ר ּכּוְסּבָ ֶהם הּוא "ּבַ ם ֶהָחתּום ּבָ ֵ ר ּכֹוְכָבא ְוַהּשׁ ֲחִתיַמת ּבַ ּבַ
יַח, אּוָלם  ׁשִ הּוא ַהּמָ בּו ׁשֶ ָחׁשְ ׁשֶ ר ּכֹוְכָבא - ּכְ יּנּוהּו ּבַ ה ּכִ ִחיּלָ ּתְ ֵעיַנִים" ֶנֱאַמר ׁשֶ

ׁשֹון ַאְכָזָבה. ר ּכֹוֵזיָבא" ִמּלְ יּנּוהּו "ּבַ ֶקר ּכִ יַח ׁשֶ הּוא ְמׁשִ ֵרר ׁשֶ ִהְתּבָ ׁשֶ ּכְ

על המפה
בית החולים הדסה תל אביב

בית החולים הדסה תל אביב היה מוסד 
רפואי שפעל בתל אביב בין השנים 
)1918-1992(. הוא  תרע"ח-תשנ"ב 
הוקם בשלהי מלחמת העולם הראשונה 
על ידי ארגון הנשים "הדסה", כאשר ביוזמת 
הנרייטה סאלד הוקמו ארבעה בתי חולים 
בארץ, שהחשוב והגדול בהם היה בית 
החולים הדסה יפו. בית החולים הועבר 
מספר פעמים ממקום למקום, ובשנת 
תרפ"ט )1929( נחנך מושב הקבע שלו 
ברחוב בלפור 8. בית החולים הלך והתרחב 
לבניינים הסמוכים, ובסופו של דבר הועבר 
למרכז הרפואי החדש ברחוב ויצמן, הוא 
בית חולים איכילוב. הבניין הישן נהרס וכיום 
עומד במקומו מתחם רובע לב העיר. בין 
החולים המפורסמים שטופלו בבית החולים 
היו רחל המשוררת, חיים ארלוזורוב ועוד.

בית הבריאות ברחוב בלפור 14, סוף שנות ה-20 
)Wikipedia(

ֶרְך ף צ"ה: ְקִפיַצת ַהּדֶ ּדַ

ֶרְך: ָהְיָתה ָלֶהם ְקִפיַצת ַהּדֶ ים ׁשֶ ה ֲאָנׁשִ לֹוׁשָ ר ַעל ׁשְ ַדף ֶזה ְמַסּפֵ ְלמּוד ּבְ ַהּתַ

ה ְלִיְצָחק, ָהְיָתה לֹו  ָ ֱאִליֶעֶזר ֶעֶבד ַאְבָרָהם ָהַלְך ְלָחָרן ִלְמצֹוא ִאיּשׁ ׁשֶ ּכְ
ם ְלַיֲעֹקב ָהְיָתה  ֶרְך. ּגַ ָּיָצא ַלּדֶ ּיֹום ׁשֶ יַע ְלָחָרן ּבֹו ּבַ ֶרְך ְוהּוא ִהּגִ ְקִפיַצת ַהּדֶ
ְמַעט  יַע ּכִ ַבע ְוִהּגִ ֵאר ׁשֶ ה הּוא ָיָצא ִמּבְ ִחיּלָ ּתְ ָהַלְך ְלָחָרן, ּבַ ׁשֶ ֶרְך ּכְ ְקִפיַצת ַהּדֶ
ַדְרּכֹו ָסמּוְך ְלַהר ַהּמֹוִרָּיה ְוִהְצַטֵער  ָעַבר ּבְ ר ׁשֶ ַעד ָחָרן, ְלֶפַתע הּוא ִנְזּכַ

ֶרְך ְוהּוא ָחַזר ְלַהר ַהּמֹוִרָּיה. ם, ִמָּיד ָקְפָצה לֹו ַהּדֶ ל ׁשָ ּלֵ הּוא לֹא ִהְתּפַ ׁשֶ

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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ר ִלְהיֹות ֶמֶלְך? ף צ"ו: ַמּדּוַע ָזָכה ְנבּוַכְדֶנאּצַ ּדַ

ֶלְך.  ר סֹוֵפר ַהּמֶ ְרּכֹו ָהָיה ְנבּוַכְדֶנאּצַ ת ּדַ ְתִחיּלַ ּבִ
ֶלְך ְוָנָטה ָלמּות,  אֹוָתם ָיִמים ָחָלה ִחְזִקָּיהו ַהּמֶ ּבְ
הּוא מֹוִסיף ַעל  "ה הֹוִדיַע לֹו ׁשֶ ּבָ ן ַהּקָ ְלַאַחר ִמּכֵ
ה'  ֵעת ׁשֶ ָנה ְוהּוא לֹא ָימּות. ּבְ ֵרה ׁשָ ַחָּייו ֲחֵמׁש ֶעׂשְ
ֶמׁש ָחְזָרה  ֶ ָאהּו הּוא ֶהֱאִריְך ֶאת ַהּיֹום ְוַהּשׁ ִרּפְ
אֹוָתם ָיִמים  ָבֶבל ָמַלְך ּבְ עֹות ְלָאחֹור. ּבְ ר ׁשָ ֶעׂשֶ
ֲחצֹות ַהּיֹום  ָהָיה ָרִגיל ֶלֱאכֹול ּבַ ְלֲאָדן, ׁשֶ ְמרַֹדְך ּבַ
עֹות, ְוָאז ָהָיה ַעל  לֹוׁש ׁשָ ן ׁשָ ְך ָהָיה ָיׁשֵ ְוַאַחר ּכָ
ְרָתיו ַלֲהִעירֹו. אֹותֹו ַהּיֹום הּוא ִהְתעֹוֵרר ְוָרָאה  ְמׁשָ

ְיָלה  ל ַהּלַ ם ִלי ִליׁשֹון ּכָ ְחּתֶ ֶלְך ַעל ֲעָבָדיו ְוָאַמר: ִהּנַ ַעס ַהּמֶ ַהּבֹוֶקר אֹור. ּכָ ׁשֶ
רּו לֹו ֶאת  א ַהּיֹום ָחַזר ַלֲאחֹוָריו" ְוֵהם ִסיּפְ ֳחָרת? ָאְמרּו לֹו: "לֹא, ֶאּלָ ַעד ַלּמָ
נֹות  לֹוַח לֹו ַמּתָ ֵעל ְוִציָּוה ִלׁשְ ֶבל ִהְתּפַ ֶלְך ִחְזִקָּיה. ֶמֶלְך ּבָ ֵאַרע ַלּמֶ ֶ ַמה ּשׁ
ָעה  אֹוָתּה ׁשָ ֶלְך לֹא ָהָיה נֹוֵכַח ּבְ ר סֹוֵפר ַהּמֶ ָרָכה. ְנבּוַכְדֶנאּצַ ב ּבְ ּוִמְכּתַ
ֶלְך ִחְזִקָּיהּו,  לֹום ַלּמֶ ַתב: "ׁשָ ב, ְוָכְך ּכָ ְכּתָ ַתב ֶאת ַהּמִ ּכָ א ְמקֹומֹו הּוא ׁשֶ ּוְמַמּלֵ
ָחַזר  ׁשֶ ַלח. ּכְ ב ִנׁשְ ְכּתָ דֹול", ְוַהּמִ לֹום ָלֱאלֹוִקים ַהּגָ ַלִים ְוׁשָ לֹום ָלִעיר ְירּוׁשָ ׁשָ
ים ֶאת ִחְזִקָּיהּו  ָבר ְוהּוא ָטַען, ְוִכי ָראּוי ְלַהְקּדִ ר נֹוַדע לֹו ַהּדָ ְנבּוַכְדֶנאּצַ
לֹום ָלִעיר  דֹול, ׁשָ לֹום ָלֱאלֹוִקים ַהּגָ ְך ֵיׁש ִלְכּתֹוב: "ׁשָ א ּכָ "ה? ֶאּלָ ּבָ ְלַהּקָ
ִסיעֹות  ע ּפְ ר ַאְרּבַ ַסע ְנבּוַכְדֶנאּצַ ֶלְך ִחְזִקָּיהּו…" ּפָ לֹום ַלּמֶ ַלִים, ׁשָ ְירּוׁשָ
ְזכּות אֹוָתן  ב יּוְחַלף. ּבִ ְכּתָ ַהּמִ ֵדי ׁשֶ ַּיֲחזֹור ּכְ ִליַח ׁשֶ ָ ֵדי ִלְקרֹוא ַלּשׁ ּכְ

לּוָכה. "ה הּוא ָזָכה ַלּמְ ּבָ ַסע ִלְכבֹוד ַהּקָ ּפָ ִסיעֹות ׁשֶ ּפְ

מתולדותיו
הנרייטה סאלד

)תרכ"א-תש"ה, 1860-1945(

הנרייטה סאלד ז"ל הייתה מחנכת, 
עובדת סוציאלית, סופרת ופעילה 
הנשים  ארגון  ממייסדות  ציונית,  
בראש  ועמדה  "הדסה"  הציוניות 
ארגון "עליית הנוער". סאלד נולדה 
בבולטימור שבארצות הברית ועבדה 
כמורה, לאחר הפרעות ברוסיה נרתמה 
לעזור לפליטים היהודים שהגיעו לארה"ב 
ובהמשך הצטרפה לתנועה הציונית. 
בשנת תרס"ט )1909( ביקרה בארץ 
והזדעזעה מהמצב הקשה של היישוב. 
בעקבות זאת הקימה את הסתדרות 
הנשים הציונית "הדסה", שנועדה 
לסייע ליישוב היהודי בארץ. בתר"פ 
)1920( עלתה לארץ והקימה רשת 
מרפאות רפואיות שהיוו את התשתית 
למערכת הרפואית בישראל. החל 
משנת תרצ"ב )1932( עמדה בראש 
"עליית הנוער", והייתה אחראית לקליטת 
ילדים ונוער שעלו לארץ. על שמה נקראו 

יישובים, רחובות ומוסדות רבים. 

 דיוקן של הנרייטה סאלד, 1940
)אלכסנדר גנן - הספרייה הלאומית, אוסף שבדרון(
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ף צ"ז: ִעיר ָהֶאֶמת ּדַ

ת ָהֱאֶמת,  ַבח ִמיּדַ ׁשְ ַדף ֶזה עֹוֵסק ּבִ ְלמּוד ּבְ ַהּתַ
לּו ַעל ַעְצָמם  יּבְ ּקִ י ָמקֹום ׁשֶ ַאְנׁשֵ ה ּבְ ר ַמֲעׂשֶ ּוְמַסּפֵ
רּו. אֹותֹו ָמקֹום  ּקְ ִנים ָואֹוֶפן לֹא ְיׁשַ ׁשּום ּפָ ּבְ ׁשֶ
ִעְקבֹות  ֲאָרִמית. ּבְ ָטא" - "ֱאֶמת" ּבַ ִנְקָרא "קּוׁשְ
ִאיׁש ֵמֶהם  ֵני אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ִהְתַנֲהגּוָתם ַהּזֹו ָזכּו ּבְ
ם ָאָדם  יַע ְלׁשָ ַעם ַאַחת ִהּגִ לֹא ִנְפַטר ִלְפֵני ְזַמּנֹו. ּפַ
ִנים. יֹום  ֵני ּבָ קֹום ְונֹוְלדּו לֹו ׁשְ ת ַהּמָ ן ִעם ּבַ ִהְתַחּתֵ ׁשֶ
ה ֶאת  יתֹו ּוִביְקׁשָ ֶלת ּבֵ ֵכָנה ַעל ּדֶ ְפָקה ׁשְ ֶאָחד ּדָ
ּתֹו ָחְפָפה ֶאת  ָעה ִאׁשְ אֹוָתּה ׁשָ יָון ׁשֶ ּתֹו. ִמּכֵ ִאׁשְ

ּתֹו ֵאיָנּה  ֵכָנה ַמּדּוַע ִאׁשְ ְ ר ַלּשׁ ֶרְך-ֶאֶרץ ְלַסּפֵ ֵאין ֶזה ּדֶ ב ׁשֶ ּה, הּוא ָחׁשַ רֹאׁשָ
ן  ִית". ְלַאַחר ִמּכֵ ּבַ ה ּבַ ר ְוָאַמר: "ִהיא ֵאיֶנּנָ יּקֵ ת ֵאֶליָה, ְוָלֵכן הּוא ׁשִ ְיכֹוָלה ָלֶגׁשֶ
ה  ׁשָ ַבּקָ קֹום ְוָאְמרּו לֹו: "ּבְ י ַהּמָ אּו ֵאָליו ַאְנׁשֵ ל אֹותֹו ָאָדם. ּבָ ָניו ׁשֶ ֵני ּבָ ֵמתּו ׁשְ

ֶות ְלִעיֵרנּו". ִביא ֶאת ַמְלַאְך ַהּמָ ּתָ יָרה ְלָמקֹום ַאֵחר, ֵאיֶנּנּו רֹוִצים ׁשֶ ֲעבֹור ּדִ

ַעם  ן ְצרּוָיה. ּפַ י ּבֶ ֶרְך הּוא ֲאִביׁשַ ָהְיָתה לֹו ְקִפיַצת ַהּדֶ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ָהָאָדם ַהּשׁ
ל  י ָרָצה ְלִהְתַעּלֵ ּבִ ְלַית, ְוִיׁשְ ל ּגָ י, ָאִחיו ׁשֶ ּבִ ַיד ִיׁשְ ֶלְך ּבְ ִוד ַהּמֶ ד ּדָ ַאַחת ִנְלּכַ
ִוד  יל ֶאת ּדָ ן ְצרּוָיה ּוְבַדְרּכֹו ְלַהּצִ י ּבֶ ָבר נֹוַדע ַלֲאִביׁשַ ּבֹו ְוַלֲהרֹוג אֹותֹו. ַהּדָ

ים. ּתִ ִליׁשְ ְמֵהָרה ְלֶאֶרץ ּפְ יַע ּבִ ֶרְך ְוהּוא ִהּגִ ָהְיָתה לֹו ְקִפיַצת ַהּדֶ
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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

*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.

מֹו  ָאָדם ּדָ ם ָהָאָדם ּבָ האם יש קשר בין הפסוק בפרשה שלנו: "ׁשֵֹפְך ּדַ
ה ֶאת ָהָאָדם" לבין דברי חז"ל בתלמוד  ֶצֶלם ֱאלִֹהים ָעׂשָ י ּבְ ֵפְך ּכִ ָ ִיּשׁ
במסכת בבא מציעא: "המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים"?

עונה על כך רבי ישראל מאיר הכהן מראדין "החפץ חיים", כי אדם 
המלבין פני חברו ברבים - שופך את דמו של חברו בתוך גופו וגורם לדם 
שבפניו לרדת אל תוך גופו ופניו נהיו חיוורות. לכן שופך דמים זה לא 
רק במקרה שהדם נשפך מחוץ לגוף - אלא גם אם הדם נשפך בתוך 
הגוף כתוצאה מהעלבה - ופניו של אדם נהיות אדומות או לבנות. גם 
ָאָדם" - גם  ם ָהָאָדם ּבָ זה נקרא שפיכות דמים, וזה הפירוש – "ׁשֵֹפְך ּדַ

אם שופך את הדם בתוך האדם - נקרא שופך דמים.

ים ָהְיָתה ְקִפיַצת  ה ֲאָנׁשִ לֹוׁשָ לאילו ׁשְ  .1
ֶרְך? ַהּדֶ

ר ִלְהיֹות ֶמֶלְך? בזכות מה ָזָכה ְנבּוַכְדֶנאּצַ  .2

לּו ַעל ַעְצָמם אנשי העיר  יּבְ מה ּקִ  .3
ָטא"? "קּוׁשְ

ניצח את המצרים 
במשפט

הציל את דוד המלך

הפיץ את התרבות 
היוונית בעולם

היה סופר המלך

החיה מתים

 צבאו הושמד
בידי מלאך

הנהיג מרד נגד 
הרומאים

 ציווה לשלוח
מתנות למלך 

חזקיהו

דבר תורה לשולחן שבת

מה הקשר
1. אלכסנדר 

מוקדון

2. גביהא בן 
פסיסא

3. יחזקאל הנביא   

4. שמעון בר 
כוכבא

5. סנחריב

6. אבישי בן 
צרויה

7. מרדך בלאדן 

8. נבוכדנאצר 
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1958/תשי"ח
חידון התנ"ך הראשון

חידון התנ"ך הראשון למבוגרים התקיים במסגרת החגיגות העשור למדינת 
ישראל. אלפי תושבים נרשמו אליו וניגשו לבחינות הקבלה, ומתוכם עלו 
המצטיינים לשלב החידון המחוזי, ולאחר מכן לחידון הארצי. בחידון הארצי 
זכה עמוס חכם, צעיר כבד לשון, שבמשל מצבו הכלכלי הקשה לא היתה 
לו אפילו חליפה משלו והוא נאלץ לשאול אחת מחבר. ראש הממשלה, בן 
גוריון, העניק לו את תואר חתן התנ"ך הארצי. בשלב הבא התקיים החידון 

הבינלאומי, בו השתתפו 
העולם,  נציגים מרחבי 
יהודים.  ביניהם גם לא 
גם בחידון זה ניצח עמוס 
והפך  קושי,  ללא  חכם 
לחתן התנ"ך הבינלאומי 
הראשון. הוא זכה לכבוד 
והערכה גדולים, ונחשב 

סמל לידענות.

ח
שי"

ת
/1958

שנה למדינת ישראל

יצחק בן צבי, דוד בן-גוריון, יצחק נבון וטדי קולק 
בחידון התנ"ך הראשון, 1958 )לשכת העיתונות 
הממשלתית(


