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חנוך לנער

צפנת פענח

מבוגרים הבורחים אל עולם
הדמיון דבר יום ביומו ,על ידי סרטים בדיוניים וקריאת ספרי
מתח .ישנם אף כאלה היורדים לדיוטא תחתונה ,ואף בורחים
מהמציאות ע"י אמצעים רעים יותר ,ודי לחכימא ברמיזא..
אם כך הם פני הדברים אצל המבוגרים ,בודאי כך הוא המצב
גם אצל ילד שעולם הדמיון שלו מפותח פי כמה וכמה .הילד
שונה מהמבוגר בכך שהגבול בין מציאות לדמיון מטושטש
אצלו מאד .ילד עולה על מטוס משחק מתנדנד בשני שקלים,
ובדמיונו הוא רואה את עצמו פורח באוויר מעל שמי תל-אביב.
ילדה קטנה מחזיקה בעגלת בובה ,ובעיני רוחה היא רואה את
עצמה כאמא לכל דבר.

הילד שב הביתה מהגן ,נסער .הוא מספר שהם ראו אריה ,נמר
וזאב .הוא מוסיף לתאר אותם בצבעים חיים ,כיצד האריה הלך,
הזאב רץ והנמר טרף .האם מרימה טלפון נסער לגננת ,ומבררת
האמנם הגננת לקחה את הילדים לטיול בגן-החיות ללא ידיעת
ההורים? הגננת מצידה כמובן מכחישה ,האם ממהרת להתנצל,
וחוזרת אל ילדה הקטן .בעוד שעיניו בורקות מתיאורי עלילות
האריה ,הנמר והזאב היא קוטעת את דבריו בתקיפות" :דני,
למה אתה משקר? אתה כבר יודע שאסור לשקר!"
אמנם אם זו כוונתה טובה ,היא רוצה שבנה ידבר אמת ,ואילו
סיפורים אלו אכן רחוקים מן האמת .אך תגובתה לא הייתה
רצויה .הילד לא סיפר שקרים במכוון ,הוא העלה את דמיונותיו.
הוא נתקל באחד מספרי הגן בדמויותיהן של החיות ,ובכושר
דמיונו המפותח החיה את החיות ותיאר אותם כאילו ראה רבי ישראל סלנטר היה אומר ,שהמשחית ספינת נייר של ילד,
כמוהו כמחריב את ביתו של מבוגר ,זה כל עולמו .הילד בספינת
אותם במו עיניו.
עולם הדמיון מפתה הוא ביותר .כלום אין אנו מכירים אנשים הנייר שלו חש את אותן תחושות שחש המבוגר ביחס לביתו.
הפתרון משבוע שעבר

גלו את המשפט המסתתר בתמונה
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רשות הרבים

נפתח גמ"ח חדש
"לולי תורתך שעשועי"
בגמ"ח ניתן להשאיל
מיחם ,פלטה ,שעון שבת לשקע
ספרי תהילים ,ספרי ברית עולם ועוד...

לפרטים052-7117668:
ההשאלה ללא תשלום ומותנית בהשארת פיקדון

הדבורה המשך  -כל דבורת דבש מתחילה את חייה בביצה לבנה אפרפרה.
מעשיך
צורתה של הביצה כשל נקודה ,ואורכה  1.5מילימטרים .המלכה מטילה
מאלף עד אלפיים ביצים ביום .לפעמים היא מטילה חמשת אלפים ביצים
ביום אחד .ההטלה נמרצת יותר בעונות החמות ,ומצטמצמת בעונת הקור .את הביצים
הדבורה מטילה בתאיי הרבייה הנמצאים בחלק מיוחד של הכוורת .התאים הם בעלי
גדלים שונים .התאים הקטנים ביותר הם משושים וסימטריים ,ונועדו לביצים שמהם
תבקענה פועלות .התאים הגדולים יותר צורתם פחות סימטרית והם נועדו למלכות
לעתיד .התאים שגודלם בינוני נועדו לזכרים .שלושה ימים לאחר הטלת הביצה ,בוקע

מתוכה יצור הדומה לתולעת .זהו הזחל .הדבורים הפועלות מזינות אותו
בלי הרף .הן עשויות להביא לו עד אלף ארוחות בעשרים וארבע שעות,
והזחל גדל בקצב מהיר .תחילה ניזונים כל הזחלים במזון הנקרא "מזון
מלכות" .זהו חומר הדומה לשמנת ועשיר מאוד בחלבון .מזון מלכות נוצר
בבלוטות רוק שבראשן של הפועלות הצעירות .כעבור שניים או שלושה
ימים מתחילים הזחלים העתידיים להיות פועלות לקבל תערובת של דבש
ואבקה הנקראת "לחם דבורים" ,במקום מזון מלכות .את המלכות לעתיד
ממשיכים להזין במזון מלכות.

הנהלת העלון052-8000445 :

ניתן לקבל חומר לזיכוי הרבים ללא תשלום

'מה רבו
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אחרי מות קדושים...
הסיפור שאני רוצה לספר ,הוא סיפור חייהם של
שני אנשים שגורלם נקשר זה בזה ,אך בשונה מרוב
הסיפורים ,כאן לא מדובר בסיפור אחד ,אלא צרור
של סיפורים שכל אחד מהם שווה סיפור בפני
עצמו ,ולכל הסיפורים יחד יש סוף אחד מדהים,
שכמעט אינו מתרחש בימינו .הסיפור הולך אחורה
לשנת  .1923בחורף קר אחד נולדו למשפחת פריד,
שהתגוררה בעיירה "וישו" שבטרכסילבניה -
שהייתה שייכת אז להונגריה וכיום לרומניה  -זוג
תאומות .אטי ושרלוטה .משפחת פריד הייתה
משפחה דתית אמידה מאד ,בעלת מפעל עצים
גדול ורווחי ,ועם זאת ,ההורים השתדלו לחנך
את הילדים לחיים תורניים וצנועים .במאי ,1944
כשהייתה אטי בת  ,21כבשו הגרמנים את הונגריה,
וכל בני משפחת פריד נלקחו לאושוויץ והומתו בגז,
פרט לזוג התאומות .מי שגרם לכך היה המרצח
השטני יוזף מנגלה ,שלקח את התאומות אטי
ושרלוטה בנות ה 21-לצרכי ניסויים.
השתיים היו חלק מ"תאומי מנגלה"
וניצלו .אטי מעולם לא דיברה על
מה שעשו לה ולאחותה באושוויץ,
אך ממידע עקיף עולה ,כי מנגלה
ביצע על זוגות התאומים שהגיעו
אליו הרבה ניסויים .בשלב מסוים,
כשהפכה לצל אדם ,ביקשו להורגה
אך מנגלה הותיר אותה בחיים
מפני שאטי שלטה בשפות גרמנית,
רומנית והונגרית .אטי נצלה את כוחה היחסי ודאגה
במסירות לקבוצות של גמדים שמנגלה נהנה לבצע
בהם ניסויים .לא היה בכוחה למנוע את הניסויים,
אך היא דאגה שתנאיהם ישופרו ובעיקר שלא
יהרגו אותם .מנגלה ואנשיו כינו אותה בלעג "אטי
ושבעת הגמדים" ,על שם המעשייה הידועה של
האחים גרים .אטי ראתה את הלעג הזה כמחמאה
הכי טובה שקיבלה בחייה .בינואר  ,1945רגע לפני
שחרור המחנה ,נלקחו תאומי מנגלה למשרפות.
אטי החליטה לנסות בכל דרך להציל את חייה ואת
חיי אחותה .היא הציעה לשרלוטה לברוח איתה
ולהסתתר מאחורי הצריף ,באמרה' :אם יגלו אותנו,
נקבל כדור בראש .אם לא ,אולי נינצל' .הן ניצלו.

לע"נ פנינה

בת שמחה ז"ל

לאחר מכן נלקחו עם שאר יהודי המחנה לצעדת
המוות והלכו תשע מאות קילומטרים בשלג (!)
בחלוקי אסירות וכפכפי עץ .המלחמה הסתיימה
רגע לפני שלא נותר מגופן דבר .חולות ומיוסרות,
עם פגיעות גופניות ונפשיות קשות ,מצאו עצמן
התאומות ללא מכר וגואל .איכשהו הצליחו להגיע
לעיירה שלהן ,מותשות וכואבות ,בודדות וחסרות
כל ,כדי לנסות לשקם את מה שנותר מהריסות
חייהן .יום אחד נסעו השתיים ברכבת יחד עם
שכנתן המבוגרת שנותרה בחיים .ברכבת ,בחור
עם קסקט סייע להן יחד עם אדם מבוגר נוסף
להעלות את המזוודות .השכנה הזקנה אומרת
לאטי" :אולי נברר מי הוא ,הרי את זקוקה לשידוך".
אטי אמרה לה ביידיש" :איזה שידוך .נראה לי
שהוא בכלל גוי" ,ומה קורה אם לא כך :דודו של
הבחור עונה לה באידיש" :למה להגיד גוי? השם
שלו אליעזר גרובר ,ואם את ממשפחה טובה ,אז
כן ,יש מה לדבר על שידוך "...אליעזר גרובר נולד
בקיץ  1923בכפר פישקולט שבטרכסילבניה .אביו
היה מלמד ושוחט ,אמו עקרת בית ,והיו לו עוד
שמונה אחים ואחיות .כסף רב לא
היה בבית .בזכות כוחו הגופני הוא
נלקח לפלוגות העבודה בהונגריה
ולא לאושוויץ ,כמו רוב משפחתו,
וכך ניצל ממוות .אחרי המפגש ההוא
ברכבת ,השתלב אליעזר כעובד
במפעל העצים של משפחת פריד,
שנוהל על ידי התאומות ,ובמקביל
החלה אטי להתארח בבית משפחתו,
שחלק מהם נותרו בחיים .אמו של
אליעזר עשתה לה "מבחן מטבח" להכין חלות
ולמלא דגים  -וברגע שעברה אותו בהצלחה יתירה
נסללה הדרך לחתונה ...הם נישאו ב 1946-ברוב
הדר ופאר בעיירה וישו ,בהשתתפות בני משפחה,
דודים ואחים ששרדו את השואה .הם ביקשו
לשכור תזמורת ,אך כל המנגנים הרבים שהכירו
ניספו בשואה או נעלמו .הם מצאו מישהו שיתופף
ועוד מישהו שטען שהוא יודע לחלל בחליל,
בקיצור ,הנושא של המוזיקה בחתונה נדון לכישלון.
אך לא זה מה שעצר בעדה .ברם ,סמוך לתחילת
החתונה לפתע מגיעה למקום בהפתעה מוחלטת
תזמורת מאד מפורסמת של גמדים ,כאלה ששרדו
את אושוויץ והיו מופיעים במקומות שונים ונחשבו

להצלחת שמואל

בן פאני

שבת פרשת" :אחרי מות  -קדושים"

כניסת השבת18:46 :
יציאת השבת19:56 :
ר"ת20:29 :

מֹותר;
ַמ ְח ְׁשבֹות ָחרּוץַ ,אְך-לְ ָ
ל-אץַ ,אְך-לְ ַמ ְחסֹור..
וְ כָ ָ
(משלי  -פרק כ"א ,פסוק ה')

מחשבות הנובעות מזריזות ויושר ,יצליחו.
מחשבות הנובעות מדחיקת השעה ,לא יצליחו.

פרשה

וליקחה

"לפני ה' תטהרו" פירוש מצאנו להרב "גפן
ישראל" זצ"ל ,ואף הוא כמשל .מעשה ביועץ
המלך שהסתבך בכספים .נטל הלוואות בריבית
ואיבד את הממון ,וחובו הלך ותפח .למלווים
בריבית דרך בדוקה לטפל בשומטי חובות .שלחו
בריונים שיפלו בו מכותיהם .אבל היועץ דבק
במלך כצל ,ובמחיצת המלך לא העיזו לעשות דבר.
מה עשו ,פיתו מישהו שישקהו לשכרה .השתכר
והקיא בקרבת המלך .סלד המלך והתרחק ,ואז
הגיחו הגברתנים והפליאו בו מכותיהם ...והנמשל:
אדם עובר עבירה ובורא משחית ומחבל המבקש
להפרע ממנו .ברם ,כל זמן שהאדם דבוק בבוראו
אין המחבלים יכולים להתאנות לו .מה הם עושים?
גורמים לכך שהשכינה הקדושה תתנתק מעימנו.
ומה גורם להתרחקות השכינה? הגאווה ,שעליה
אומר הבורא יתברך" :אין אני והוא יכולים לדור
כאחד" .ואז ,כשהבורא עוזבינו חלילה ,מי יגן עלינו
מפני המזיקים ונזקיהם? על כך ,נתאזר בענווה,
ואז נהיה לפני ה' ,כי הקדוש ברוך הוא שוכן עם
דכא ושפל רוח ואז יקויים בנו" :לפני ה'  -תטהרו"!
(מעיין השבוע)

ללהיט חתונות .הם הגיעו כדי להחזיר לכלה ,ולו
משהו על הכרת הטובה שהם חשו כלפיה בשל
הצלת חייהם ודאגתה להם .משהו קרה לאחר
השמחה .אולי המפגש המשפחתי ,אולי הגמדים
שהביאו לכלה את מה שרצתה כל כך לשכוח .מיד
לאחר החתונה שקעו בני הזוג בעצב גדול .טראומת
השואה סירבה להרפות מהם ,והם הסתגרו בביתם
ולא תיפקדו כלל; רוב הזמן רק בכו .בני המשפחה
טיכסו עצה כיצד לנהוג ,ובהתייעצות עם רב ,הגיעו
יום אחד לביתם מספר בני משפחה ומכרים ,ועשו
להם כביכול כתובה חדשה  -שבה נכתב שאסור
להם יותר לדבר על השואה והמלחמה .ואכן ,מאז
ועד סוף חייהם הם לא שבו לדבר על הזיכרונות
שגרמו להם כאב כה רב ,עד כדי שיתוק מוחלט.
בשנת  1950עלו אליעזר ואטי גרובר לישראל
להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199
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באנייה .בהתחלה גרו במרפסת
קטנה בבית דודו של אליעזר
ביישוב רמתיים שבשרון ,ולאחר
מכן עברו להתגורר בדירה קטנה בסמוך .אליעזר
למד את מלאכת האריגה והחל לעסוק בכך
לפרנסתו ,ואטי נותרה בביתה .בוודאי שמתם לב,
שעדיין לא נשמע בסיפור קולם של ילדים .ואכן,
שנים ארוכות התפללו בני הזוג להיפקד בצאצאים,
וגם הלכו לטיפולים שונים ,אך למרבה הצער והכאב
לא זכו לפרי בטן .בשנת  ,1953לאחר שבע שנים
ללא ילדים ,הגיע לארץ מומחה עולמי שנחשב
פורץ דרך בתחום ניתוחי הפוריות .הם ראו בכך
הזדמנות בלתי חוזרת להיפקד .דא עקא ,המומחה
הגיע רק לסופשבוע אחד ,והמועד היחיד לניתוח
היה ...בשבת .פנה אליעזר למרן הגאון רבי אברהם
ישעיהו קרליץ ,החזון אי"ש ,ושאל אותו אם אפשר
לעשות את הניתוח הזה בשבת .מרן החזון אי"ש
השיב כי מכיוון שלא מדובר בפיקוח נפש ,אין היתר
לעשות את הניתוח ,וברך אותו שיהיו לו ילדים.
אליעזר ואטי גרובר ,אף שלא היו תושבי בני ברק,
שמעו בקולו של מרן החזון אי"ש וויתרו על הניתוח
שבו תלו תקוות כה גדולות .חמש שנים נוספות
חלפו ,ולאחר  12שנות נישואין נולד לבני הזוג סוף-
סוף ילד ראשון ,שלו קראו בן-ציון (בנצי) .שנתיים
אחריו נולד הבן יוסי.
עם הולדת הילדים ,עברה המשפחה לדירה מרווחת
בתל אביב .אליעזר הקים מפעל אריגה ביפו ,ובו
ייצר מעילים ,מצנחים לצבא וחיתולי בד לתינוקות.
אטי טיפלה בבית בשני הבנים .השניים בנו בית
שקט מאד .הם היו אנשים רגישים .רעש היה מזכיר
להם משום מה את הדברים שרצו לשכוח  -את
השואה .גם כלבים היו גורמים לה לאותה טראומה.
בעוד אליעזר עובד רוב שעות היום ,נהגה אטי
לצאת למסלול צדקה קבוע לקבצנים .היא הייתה
עוברת בצמתים שבהם ידעה שהקבצנים יושבים
ונותנת משהו לכל אחד .פעם אמרה שגם באירופה
עשתה זאת .וכולם ידעו למה היא מתכוונת .בנצי
ויוסי גדלו והקימו משפחות והולידו ילדים ,נכדים
ונינים ,ואליעזר ואטי היו מארחים אותם בביתם ,כל
זאת עד לפני חמש שנים ,בהיותם בני  ,85כשהתגלו
אצלם ,בהתאמה מופלאה ,בעיות בריאות .הם
עברו לביתו של יוסי .הוקצתה להם יחידה נפרדת,
ונקנתה בעבורם קלנועית שבאמצעותה נעו יחד
בכל רחבי היישוב .סבא אליעזר וסבתא אטי גרובר
הקימו שבט מפואר .שני הילדים שלהם  .הולידו
 13נכדים ,והנכדים הולידו  19נינים ,בלי עין הרע.
השנה הגיעו בני הזוג לגיל תשעים ואחת .אליעזר
סבל מדלקת ריאות שהלכה והחריפה .אטי נחרדה.
אמרה שלא תוכל להיות בלעדיו רגע אחד .ביום
שני ד' בסיוון ,יומיים לפני חג
השבועות ,הובהל אליעזר לבית
החולים 'מעייני הישועה' שבבני

לע"נ שאול

ברק .כולם חשבו שהוא בוודאי יתאושש בתוך
מספר ימים ,כפי שכבר עשה בעבר .אבל למחרת
הפכה הכרתו מעורפלת ומצבו הידרדר .במקביל,
ביום רביעי ,בסעודת החג ,החלה אטי להתלונן על
כאבים בבטנה .מיום חמישי ז' סיוון ,יום לאחר אסרו
חג ,הובהלה אטי לבית החולים 'מעייני הישועה'
באמבולנס .ילדיהם חשו לבית החולים וגילו
שאביהם מונשם בעוד אמם נלקחה לאולטרסאונד
כדי להבין מה מקור כאביה .יוסי הספיק ללטף את
אמו ולומר לה באהבה גדולה" :אמא ,אנחנו כאן,
אתך" .כשהחזירו אותה לחדר המיון ,מצבה הידרדר
בתוך דקות .ניסו עוד לבצע בה החייאה ,אך אטי
גרובר נפטרה .השעה היתה  13:30בצהריים .הבנים
מיהרו לקבוע הלוויה ל .17:30-אבל רופא 'מעייני
הישועה' אמרו להם בשקט" :תישארו ,מצבו של
אביכם מידרדר" .בנצי ויוסי עומדים ליד מיטת
אביהם ,שרים לו את השירים האהובים עליו' :אדון
עולם' ו'אנא בכוח' ,ווידוי כואב ,ובמו עינהם ראו
בכאב אך בפליאה גדולה כיצד נשמתו של אביהם
יוצאת ומתחברת אל נשמתה של אמם ,פחות
משעתיים לאתר פטירתה .הנאהבים והנעימים בני
ה ,91-עשו דרכם יחדיו לשמים ,בתזמון מופלא
ולא מקרי ,לקול שירת ילדיהם שנולדו מתוך
הקרבה ,אמונה ומסירות .בחייהם ובמותם לא
נפרדו .ובשמים ,קרוב לוודאי שמקבל את פניהם
מרן החזון אי"ש זצוק"ל ,שבימים טרופים עמדו
בניסיון ושמעו לפסיקתו שלא לבצע בשבת ניתוח
אצל המומחה הגדול שחיכו לו כל כך כדי להיפקד
בילדים .האם ניתן להבין באיזה ניסיון עמדו ניצולי
השואה הללו ,שעברו מה שעברו ,ומבחינתם
באותם רגעים החמיצו את ההזדמנות להביא מעט
אושר לחייהם האומללים ומלאי הפחדים? ובורא
עולם גמל להם כבר בחייהם וזיכה אותם בשני
ילדים ,כ 13-נכדים וב 19-נינים ,שהביאו להם נחת
יהודית אמיתית בחייהם הארוכים ,ושניהם יצאו
מן העולם זקנים באים בימים ,מאושרים בחלקם.
הלווייתם של אליעזר ואטי בני ה 91-שהלכו
לעולמם בהפרש של שעה וחצי זה מזו ,התקיימה
ביום חמישי ז' בסיוון תשע"ד ,בשעה תשע בערב.
כמעט אלף בני אדם ליוו את אליעזר ואטי בדרכם
המשותפת האחרונה.
מישהו הזכיר שם את המילה 'חתונה' ,ואיש לא
מחה .אליעזר ואטי הובלו לקברם כחתן וכלה,
לאחר  68שנות חיים משותפות שבהן לא נפרדו
לרגע קט .אמנם לא הייתה זו באמת חתונה,
אותם הגמדים של אטי לא הגיעו לשם .בוודאי
הם ממתינים להם שם למעלה ,ליד כיסא הכבוד.
ועם כל הצער והכאב ,שקיימים בכל הלוויה ובכל
פרידה ,היה בכל המשתתפים כמיהה ורצון בבוא
הזמן לחיות כמותם .למות כמותם.

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

(אנשים מספרים על עצמם  -חיים ולדר)

יש לכם סיפור מהחיים?
שלחו אלינו! "יודעי בינה",
ת.ד 579.חדרה מדור עלון השבת.
naort26@gmail.com

לע"נ ציון בן שרינה

רבי לוי יצחק מברדיטשב

נקודה למחשבה

" ...כשם שאנו יראים מפניך,
כך יראו הגויים מפנינו"...

שנים משנים

השאלות

שלכם

מבית ההוראה "יודעי בינה"
"שאל את הרב" בהודעת
SMS 052-7002757

שאלה :שלום כבוד הרב .אם קניתי חולצה לחג ואני
שמחה בה אבל היא עלתה מעט האם אני אמורה
לברך עליה?
תשובה :אדם שקנה בגדים ושמח בהם ,מברך
שהחיינו .ואין הבדל במחיר ששולם עליהם ,אלא
הכל תלוי בשמחת הלב ,וכל ששמח בהם מברך
שהחיינו.
שאלה :מותר לערבב רסק עגבניות עם חריף בשבת?
תשובה :מותר לערבב רסק עגבניות עם חריף בשבת
ובלבד שישנה בסדר הבחישה וכגון שיתן את הרסק
ועל זה יתן את החריף .וכן ישנה באופן הבחישה
דהיינו שיערבב בצורת שתי וערב ,ולא בתנועה
סיבובית כדרך שעושים בחול.
שאלה :האם מותר ללעוס גת בשבת?
תשובה :מותר ללעוס עלי גת בשבת ,ואין בזה חשש
מאיסור סוחט כיון שמוצצו בפיו והדבר מבואר
להיתר ברמ"א סימן שכא ובמשנה ברורה ס"ק יב.
עיין שם.
אך כמובן שיש להקפיד הקפדה חמורה על ניקוי
הגת מחרקים ומזיקים ע"י שטיפה במים וסבון .מפני
שהגת עלולה להיות נגועה באקריות ובכנימות.
שאלה :שלום כבוד הרב מותר להשתמש באותו
ספוג לחלב ובשר? תודה
תשובה :אין להשתמש באותו ספוג לניקוי כלים
חלביים ובשריים ,מפני שפעמים ונשאר עליו
חתיכות בשר וחלב בעין ,וכשפותחים הברז לצורך
שטיפת ,אם משתמשים במים חמים מעל 40
מעלות עלולים להיכשל באיסור בישול בשר בחלב
הבלועים בספוג.
וכן ייתכן שהטעם עלול להיבלע בכלים ,לכן חובה
לייחד מערכת כלי ניקוי נפרדת לשימוש בשר וחלב.
אולם יש מן הפוסקים שכתבו להקל בזה מעיקר
הדין ולדעתם אין צריך לייחד ספוג לשטיפת כלי
בשר לחוד ,ולכלי חלב לחוד( ,ילקו"י איסור והיתר
ג עמוד תפג) מכל מקום אף לדעתם ראוי להחמיר
וכפי שציינו שכבר נהגו רבים לייחד ספוג מיוחד
לשטיפת כלי חלב ,וספוג מיוחד לכלי בשר ,ומנהג
יפה הוא.
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

לרפואת שמחה יחיאל בן סולטן

מעשה בית הדין

מידן נתן לדוד שהיה חבר ילדות נאמן לשמור לו על שני יהלומים יקרים
והזהיר אותו לשמור עליהם בקפידה יותר מהרגיל ,אבל אחד היהלומים אבד .מידן אמר לדוד:
'אני מוכן לוותר לך עליו ,בתנאי שעל השני תשמור כמו החיים שלך!' ולבסוף קרה מקרה אונס
וגם היהלום השני נעלם .כעת מידן תובע ממנו תשלום על היהלום הראשון בטענה' :על השני
אני מבין שאתה לא אשם ,אבל על היהלום הראשון הסכמתי לוותר לך רק אם יישאר לי השני'.
מה דעתכם?

השאלה משבוע שעבר
לראותם בלבד
שלמה פירסם צילום של ספרייה עם ויטרינה
ומראות במחיר מוזל ,כשסיפק את הסחורה ,טענה
הלקוחה שהוא רימה אותה מכיוון שהיא הייתה
בטוחה שמדובר בספרייה עם ויטרינה ומראות והיא
רוצה את הכסף בחזרה .ואילו שלמה טוען' :כתוב
במודעה בפירוש ספרייה ,איפה כתוב שיש מראות.
והתמונה היא רק להמחשה!' האם הוא צריך להחזיר
לה את הכסף?
תשובה בקצרה:
נראה שהמקח בטל מכיוון שהקונה הוטעה מחמת
הפרסומת ,אלא אם כן מקובל לפרסם בצורה כזאת,
וכולם יודעים שהתמונה אינה משקפת את המציאות.
תשובה בהרחבה:
לפני שניכנס לשאלה האם הפרסום של שלמה היה
מעשה רמאות ,נבדוק האם מבחינה הלכתית מותר
למוכר לשפר את מראה החפץ כדי שיראה יותר טוב
ויימכר בקלות .למרות שהמחיר יעלה יותר מהמחיר
המקובל? בתלמוד בבלי (בבא מציעא דף ס' עמוד
א') כותבת המשנה 'אין מפרכסין (מייפים ,שיראו
טוב יותר בשעת המכירה) לא את האדם ולא את
הבהמה ולא את הכלים' הגמרא מגיעה למסקנה
שבכלים חדשים מותר לייפות אותם כדי שימכרו

ל"ט מלאכות

ממחק

מלאכת ממחק היא אחת מל"ט מלאכות
האסורות בשבת ,עיקרה העברת שער וצמר מעל
גבי העור ,ומהותה כל החלקת פני חפץ או עור
הגוף .מלאכה זו הייתה במשכן ,כאשר עיבדו את
עורות האילים לצורך יריעות המשכן .מלאכה זו,
עיקרה החלקת פני חפץ ,כך למשל מריטת שער
מנוצות כנף עוף כדי לשימם בכסת ,וסיתות אבן
כדי להחליק את פניה .האיסור הוא גם כאשר
מבצע חלק מההחלקה ,למרות שלא השלים
אותה לחלוטין.

א .אסור למרוח משחה בין רגלי
התינוק אך מותר באופן שמניח את
המשחה בדרך השלכה ואינו ממרח.
ב .מותר למרוח חומר נוזלי המשמש
להרחקת יתושים ,ובלבד שלא יהיה
משחה.
ג .מותר להשתמש במברשת שיניים
בשבת ועדיף לא למרוח משחה עליה,
אלא נוזלית בלבד .ומי שעלול להוציא
דם כשמצחצח שיניו באופן דהוי פסיק
רישיה ,לא ישתמש במברשת שיניים
בשבת.
ד .טוב לחוש לדברי האחרונים
האוסרים לרחוץ ידיים בסבון מוצק
וירחוץ ידיו רק בנוזלי.

בקלות ,אבל אם אלו כלים ישנים שהוא רוצה
לצבוע אותם כדי שיוכל למכור אותם כחדשים זו
'גניבת דעת' .אבל בכלים חדשים אין גניבת דעת כי
הקונה מקבל מוצר חדש ,ואפילו אם המוכר מוסיף
לו במחיר עדיין הלקוח מעדיף לשלם קצת יותר על
חפץ שנראה טוב יותר ,וכך נפסק להלכה( .שולחן
ערוך 'חושן משפט' סימן רכ'ח סעיפים ו' ,ט')

וכתב הרמח'ל (רבנו חיים לוצאטו מגדולי
הראשונים) 'ואם תאמר בלבבך  -איך אפשר לנו
שלא להשתדל במשאנו ומתננו לרצות את חברנו
על המיקח ועל שווי? חילוק גדול יש בדבר :כי כל
מה שהוא להראות את הקונים אמיתת טוב החפץ
ויופיו ,הנה ההשתדלות ההוא טוב וישר ,אך מה
שהוא לכסות מומי החפץ ,אינו אלא הונאה ואסור,
וזה כלל גדול באמונת המשא ומתן'.
מה הדין אם המוכר צבע כלי ישן שיראה כחדש,
ומוכר אותו במחיר של כלי ישן?
אין בעיה בצביעת הכלי כיוון שהמוכר גובה עבורו
את המחיר המתאים .אבל אם האיסור נובע
מ'גניבת דעת' של הקונה ,למרות שנמכר במחיר של
כלי ישן יהיה אסור לצבוע את הכלי מחשש איסור
'גניבת דעת' .ולכן כתבו גדולי הפוסקים (ה'מאירי'
וה'בית חדש') שאסור לצבוע כלי ישן וכן משמע
מלשון ה'שולחן ערוך' כיוון שבסימן רכ'ח פוסק
ה'שולחן ערוך' הלכות הקשורות לאדם שגונב את
דעת הבריות ,ולכן לדעתם גם אם אינו גונב דעת
חברו לגבי התשלום ומוכר לו הכלי במחיר של כלי
ישן ,עדיין יהיה אסור לצבוע את הכלי מחשש איסור
'גניבת דעת'.
מה הדין במקרה שכל העולם נוהגים להטעות את
הקונים?
להלכה פסק ה'שולחן ערוך' באותם נושאים
הקשורים לגניבת דעת ,שקצבים שנהגו להשרות
את הבשר במים כדי שיראה בשר שמן ,שזה אסור

ו'אין שורין את הבשר במים כדי שיראה לבן ושמן'
אבל בספר 'מאירת עיניים' כתב שאם זהו המנהג
אצל כל הקצבים – מותר לעשות זאת ,מכיוון
שכולם יודעים שדרכם של הקצבים להשרות את
הבשר .ויש מהאחרונים ('אגרות משה' חלק 'יורה
דעה' חלק א' סימן ל'א) שבחנות שמוכרים בה
גם חפצים חדשים וגם חפצים יד שניה ,וגם לאחר
הצביעה עדיין קשה לדעת אם הכלי חדש או ישן,
מותר למוכר לצבוע או לייפות את החפצים כיוון
שעל הקונה לברר האם המוצר הוא חדש או אינו
אלא יד שניה ,ואם הקונה לא בירר זאת קודם לכן,
סימן שאינו מקפיד האם הכלי חדש או ישן .ורק
במקרה שאין סיבה לחשוב שהוא ישן אסור למוכר
לייפות את החפץ מחשש איסור 'גניבת דעת' .אבל
אם כולם נהגו לעשות כך ,מותר למוכר לצבוע או
לייפות את החפץ .אמנם יש חולקים וסוברים שבכל
מקום שעדיין הקונה יכול לטעות ולחשוב שהוא
קונה כלי חדש אסור לצבוע את הכלים.
ועכשיו לסיפור שלנו :שלמה פרסם תמונה של
ספריה חדשה עם ויטרינה ומראות כדי לגרות את
האנשים לקנות את הספרייה ,וכיוון שהוא מוכר
ספרייה חדשה – מותר לו כפי שראינו לעיל ,לייפות
את החפץ שמוכר כי מדובר בחפצים חדשים.
אבל כאן כששלמה לא שיפץ את הספרייה ורק
בפרסומת 'שיפצו' את הספרייה בפוטו שופ ,הדבר
יהיה תלוי במנהג המקום .אבל אם התמונה בדרך
כלל מראה את המוצר שהלקוח אמור לקבל והקונה
הוטעה בגלל התמונה ,נראה שהקונה יכול לבטל
את העסקה אלא אם כן שלמה ייתן לו תוספות
כפי שהן מופיעות בתמונה.
דבר נוסף :גם אם כתוב
בפרסום 'התמונה להמחשה
בלבד' הדבר אינו מעלה או
מוריד ,מכיוון שזה תלוי בדרך
המקובלת שבה נהוג לפרסם.

לתשומת לב :השאלות והתשובות נועדו אך ורק לעיון ולהיכרות עם הסוגיות אך לא לשם פסיקת הלכה המצריכה בירור של כל פרט לעומקו

זמרת הארץ

הבצל והקוורצטין המשך -במחקר שנעשה בקרב  800גברים
מבוגרים נמצא ,כי לאלה שאכלו הכי הרבה פלבונואידים ,היו
 53%פחות התקפי לב חריפים ,מאשר לאלה שאכלו הכי מעט .הבצל היה המזון
הבולט ביותר בתרומתו לצריכת הקוורצטין .מחקרים מראים כי צריכת מזונות עתירי
קוורצטין קשורה גם בהפחתת הסיכון לכל סוגי הסרטן ,במיוחד סרטן ריאות .מנגנוני
הפעולה של קוורצטין נגד סרטן כוללים עיכוב גדילה של תאים ממאירים
והגברת ההרס העצמי של תאים לא נורמליים (אפופטוזיס) .בנוסף ,נמצא
לאחרונה ,כי בתאי סרטן הפרוסטטה במעבדה ,הקוורצטין הגביל את
ייצור הרצפטורים להורמון אנדרוגן על ידי התאים .נראה כי גרויי יתר של
הרצפטורים הללו על ידי ההורמונים הגבריים מניע את ההתפתחות של
(יש להתייעץ עם רופאים)
סרטן הפרוסטטה.

