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דמות / נתן )אנטולי( שרנסקי

מן התלמוד

ֹוֵמַע ַרַעם,  ְרִעיַדת ֲאָדָמה, אֹו ַהׁשּ יו – ּבִ ְחּתָ ָהֲאָדָמה ָזָעה ּתַ ֶהָחׁש ׁשֶ
ּכֹוחֹו ּוְגבּוָרתֹו ָמֵלא עֹוָלם". ה ה'..... ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ְמָבֵרְך ִמָּיד "ּבָ

רּוְך  ֶהם, ְמָבֵרְך: "ּבָ ֵמַח ּבָ ים ְוׂשָ ִלים ֲחָדׁשִ ִית ָחָדׁש, אֹו ַהּקֹוֶנה ּכֵ ַהּבֹוֶנה ּבַ
ה". ָמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ֶהֱחָינּו ְוִקַּיְמנּו ְוִהּגִ ה ה'..... ׁשֶ ַאּתָ

ת  ְרּכַ ים ְצִריִכים ְלָבֵרְך ּבִ ָעה ֲאָנׁשִ ַאְרּבָ ֵדנּו ׁשֶ ְלמּוד ְמַלּמְ ַהּתַ
ה ְמָבֵרְך "ַהּגֹוֵמל". ב.  ׁשָ יעֹו ַלַּיּבָ ַהּגִ ָּים, ּבְ ִהְפִליג ּבַ "ַהּגֹוֵמל": א. ִמי ׁשֶ
ָהָיה  ּוב ְמָבֵרְך "ַהּגֹוֵמל". ג. ִמי ׁשֶ יעֹו ִלְמקֹום ִיׁשּ ַהּגִ ר, ּבְ ְדּבָ ּמִ ָהַלְך ּבַ ִמי ׁשֶ
ֵבית ַהּסֹוַהר  לּוא ּבְ ָהָיה ּכָ א, ְמָבֵרְך "ַהּגֹוֵמל". ד. ִמי ׁשֶ חֹוֶלה ְוִהְתַרּפֵ

ְחרּורֹו. ְוׁשּוְחַרר, ְמָבֵרְך "ַהּגֹוֵמל" ִעם ׁשִ
ָרה. ַהְמָבֵרְך אֹוֵמר:  ַמֲעָמד ֲעׂשָ ִציּבּור ּבְ ת "ַהּגֹוֵמל" ֵיׁש ְלָבֵרְך ּבְ ְרּכַ ֶאת ּבִ
יּבּור  ל( טּוב", ְוַהּצִ ָמַלִני )ּכָ ּגְ ה ה'..... ַהּגֹוֵמל ְלַחָּיִבים טֹובֹות ׁשֶ רּוְך ַאּתָ "ּבָ

ל טּוב ֶסָלה". ל טּוב הּוא ִיְגָמֵלְך ּכָ ָמָלְך ּכָ ּגְ עֹוֶנה ִמי ׁשֶ

חסדים.  לגמול  מרבה  שהיה  עשיר  יהודי  טבח  חי  נמל  בעיר 
פעם פנה אליו רב חובל של ספינה, והציע לו לקנות חפץ שאין 
ובלי לראות  ובתנאי שישלם מחיר גבוה מראש  כערכו בעולם, 
את החפץ. הטבח הסתקרן והסכים לעסקה. התברר שה"חפץ" 
הוא אנשים ונשים אומללים שרב החובל ושודדי הים שלו לקחו 
לביתו,  אותם  הביא  הרשעים,  מידי  אותם  פדה  הטבח  בשבי. 
בין השבויים היתה נערה אחת  ודאג לכל צרכיהם.  טיפל בהם 
שמצאה חן בעיניו, והוא הציע לבנו לשאת אותה לאישה. לפני 
החופה הבחין הטבח בבחור אחד מהשבויים יושב בפינה ובוכה. 
להתחתן  היה  אמור  שהוא  הבחור  השיב  הטבח  של  לשאלתו 
עם אותה בחורה, ולכן הוא מצטער. כששמע זאת הטבח דיבר 
על כך עם בנו, וזה הסכים לוותר על הכלה, ובמקום זאת ערכו 
והבחורה שנפדו מהשבי,  באותו ערב את חתונתם של הבחור 
והטבח דאג לפרנסת הזוג הצעיר ולכל מחסורם כאילו היו בניו.
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שרד את קשיי המעצר ושמר על חירותו הנפשית בזכות דבקותו 
לסמל  הפך  הוא  לארץ.  לעלות  ותשוקתו  היהודית  בזהותו 
ולחצים  מאבק  לאחר  המועצות.  ברית  יהודי  לשחרור  המאבק 

רבים החליטו השלטונות 
לשחררו במסגרת עסקה 
ובשנת  ישראל,  עם 
השתחרר   )1986( תשמ"ו 
כיהן  הוא  לארץ.  ועלה 
ישראל,  בממשלות  כשר 
יו"ר  כיום  ומשמש 

נתן )אנטולי( שרנסקי עם שחרורו מברית המועצותהסוכנות היהודית.
)flickr.com-people-69061470N05(

כן או לא?

וצפו בסרטוןסרקו את הברקוד

 מי שנחטף בידי מחבלים. 1
ושוחרר בידי כוחות הביטחון

 מי שחצה כביש, ורכב עצר . 2
בשנייה האחרונה ולא פגע בו 

 מי שהפליג בספינה מאמריקה. 3
לארץ ישראל 

מי שעבר ניתוח לב פתוח והחלים . 4

 מי ששריפה פרצה בביתו זמן . 5
קצר אחרי שיצא ממנו

מי שסבל מכאב בטן קל, ועבר לו . 6

 מי שנסע לאורך מדבר סהרה. 7
ועבר את המסע בשלום

האם האנשים הבאים חייבים לברך ברכת הגומל?

סיפור


