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חנוך לנער

צפנת פענח
הגבולות שלנו ,כמו גבולות של מדינות ,חייבים להיות
מסומנים .הגבול שאנו מציבים חייב להזהיר' :עצור ,גבול
לפניך!'
כאשר ילד חוצה את הגבול ,חייבת לבוא תגובה ברורה,
כדי שיהיה ברור :את הגבול לא חוצים!
תגובה זו די לה להתבטא במבט חמור או מאוכזב ובנימת
קול תקיפה מעט .תלוי ,כמובן ,במהות הגבול ,בגיל הילד
וברמתו האישית ,וגם באיכות הקשר שבין הילד להורים.
אך תגובה חייבת לבוא.
החיים צופנים בחובם שינויים רבים .הילדים גדלים
ומתבגרים ,יכולותיהם וצורכיהם משתנים ,ובהתאם לכך
יש לעדכן את הגבולות.
הגמישות היא בת לוויה הכרחית עבור מציבי הגבולות.
הפתרון משבוע שעבר

גלו את המשפט המסתתר בתמונה

כאן כתוב :צפנת פענח

המשפט מכיל  2מילים לפי סדר המספרים

ננקוט דוגמה :קיבלנו על עצמנו כחוק ולא יעבור ,כי
בשעה מסוימת מתבצע "כיבוי אורות" .ואמנם ,בכל
ערב האורות כבים בדיוק במועד שנקבע .אולם למרות
זאת ,אנו מבינים כי תוקף ההחלטה אינו חל באותו ערב
שבו מתחתנת אחותו הצעירה של האב .גם אנו ההורים
מבינים כי הכוונה בהקמת הגדר של שעת השינה היתה
רק לימים כסדרם.
השינויים בהתאם לנסיבות אינם פריצת גבול ,אלא
גמישות רצויה .יש לדאוג כי גם הילד יבין מדוע 'היום'
הגבולות משתנים.
כדאי לזכור שהצבת גבולות חשובה לילד .ילד מעונין
בעולם ברור .הוא חפץ לחוש בשדר' :אמא יודעת מה טוב
עבורי!'

ארגון חסד והפצת יהדות

סיפור מהחיים

1

הפתרון

משבוע שעבר:

אדם
מועד
לעולם

2

י

8000445@gmail.com

רשות הרבים

מה אתה עושה שאתה
קם בבוקר?

נותנים נשימה לנשמה
כל בוקר מהשעה 9:00

וקובעים עיתים לתורה
במרכז הרוחני!

הדבורה המשך -מזיקי המכוורת נמצאים בכל מקום :בתוך
מעשיך
הכוורת ומחוצה לה .מזיקי המכוורת הם :עש הדונג ,הצרעה,
פרפר גולגולת המת ,עכברים ,כינת הדבורה ,השרקרק ,נמלים
וגמל שלמה.הדבורה בתוקף אורך חייה ,מבלה חלק מזמנה בחוץ ,בתעופה.
כאן אורבים לה ציפורים וחרקים המוכנים ליהנות מגופה הוא ומהדבש
שבתוך קיבתה .הדבש הוא חומר מזין מאוד ,המושך חרקים רבים המוכנים
להסתכן כדיי לחדור לתוך הכוורת וליהנות מהדבש שביערות .הדונג ,אשר
הוא בעצם חומר קשה לעיכול ,משמש מזון טוב לעש ,המקנן בו במשך כל

תקופת חייו ,רבים אפוא המזיקים שבדרכים שונות מביאים נזק
למכוורת על ידי דילול האוכלוסייה של הכוורת ,שדידת מחסני
הדבש ,או קלקול הדונג .מובן ,שמידת הנזקים תלויה בתנאי
כל מקום .אין ספק ,שלגבי שני "אבות הנזיקין" של המכוורת:
הצרעת ,שבעונות ידועות משמידה עשרות ומאות משפחות,
ועש הדונג המתנכל למשק הדונג על כל צעד ושעל – הרי כל
יתר המזיקים הם שניים בדרגה ,אשר לא תמיד השפעתם ניכרת
ולא תמיד אפשרית וכדאית המלחמה נגדם.

הנהלת העלון052-8000445 :

רח' הרברט סמואל מול בנק דיסקונט

מה רבו

אלף בינה

אם אתם מחפשים סיפור טוב ,אז כדאי שתחפשו סיפור
אחר .לסיפור שלי אין התחלה טובה ,גם לא אמצע טוב,
והסוף הוא הגרוע ביותר ששמעת מימיכם .אבל אם
אתם מחפשים מסר לכל בני האדם באשר הם ,קחו את
הסיפור שלי ותעבירו אותו כמו שצריך לכל מי שרוצה,
אבל תזהירו אותם בהתחלה ,שידעו.
גדלתי כחילוני .הייתי מציל ,לא היו לי שבתות ,לא חגים,
לא כלום .היה לי בית בבת ים והייתי מסודר ,אבל אוהב
כסף לא ישבע כסף .עברתי קורס מנהלי בריכות ,שקעתי
בעבודה ,לפעמים כשהיו מגיעים דתיים וחסידים לימים
נפרדים הייתי מקנא בחיים שיש להם ,אבל הייתי שבוי.
החלטתי לנסוע למיאמי ולעשות ערימות של כסף.
הלכתי להיות מיליונר וחזרתי מיליארדר ,כי חזרתי
בתשובה .איך חזרתי? פשוט ראיתי את הריקנות שם.
הלכתי לשיעור תורה כלשהו ,אף שמעולם לא הייתה לי
סבלנות לשבת דקה .תפילין תמיד הנחתי ,תתפלאו,
בבודקה של המציל הייתי סוגר את הדלת ומתפלל .חצי
שנה לאחר חזרתי בתשובה ,אשתי
חלתה בסוכרת .היא עברה ניתוח
מעקפים ,והסוכרת היכתה בה עד
שהפכה מרותקת לכיסא גלגלים .נשארנו
בלי כסף ,בלי בריאות ,חזרנו לארץ
ומצבנו הורע .מכרנו את הדירה והגענו
למצב של פת לחם .באותה תקופה
נתקלתי במודעה שהיישוב שבי שומרון
מחפש מנהל בריכה .נבחרתי מתוך 50
אנשים והתחלתי לעבוד .ובדיוק אז...
החלה האינתיפאדה .התמודדנו עם
זריקות אבנים וירי ,דבר יום ביומו.
במקביל לעבודתי בבריכה ,הייתי גם נהג הסעות .את
הרכב הייתי מתקן אצל הערבים ,כמו כולם .באחד
הימים נכנסתי למוסך של חשמלאי ערבי שהיה מטפל
ברכב שלי ,היו שם שלוש מוניות לפניי .הוא אמר" :יש
לך בעיה עם הפיוזים ,תן לי לטפל בהם ואני מסדר לך".
הלכתי בינתיים לקנות ירקות ,קניתי במספר שקלים,
נתתי לירקן שטר של מאה שקל והוא הלך לפרוט.
בינתיים נכנס איזה טיפוס לחנות .לא יודע למה ,חשדתי
בו שהוא מחבל .הוא הביט בי ,אני בו ,פתחתי אתו
בשיחה .הוא לא נראה ידידותי בלשון המעטה ,אבל לי
היה תת מקלע "עוזי" ,ומה לעשות ,מבטים אינם יכולים
להרוג ו"עוזי" דווקא כן .אז הוא יצא .ברגע שיצא
החוצה ,רצתי לכיוון הרכב .הוא חיכה לי עם חבר ליד
הרכב .הבעיה היא ,שבידיים של החבר היה רובה אם.16-
בלי להתבלבל ,הוא כיוון אותו לעברי והחל לירות מטווח
של ארבע מטרים ,התכופפתי ורצתי לכיוון השני של
הרכב ,זחלתי לתוכו והכדורים עוברים ליד ראשי .אני

לע"נ פנינה
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רואה שהקליעים פוגעים בדלתות ,מכים בלוח השעונים
ומחמיצים אותי בזה אחר זה .לא הרגשתי פחד .כמי
שלחם בחרמון במלחמת יום הכיפורים ,פחד לא היה
בארסנל שלי .הייתי תמיד עם בורא עולם יתברך .היריות
לא פסקו .לקחתי את הנשק ,פתחתי את הדלת השנייה
בפתאומיות עם נשק שלוף .דרכתי את הנשק ,הם נבהלו
מההפתעה והחלו לברוח .במקום לברוח ,יצאתי מהרכב
והתחלתי לרדוף אחריהם ,מכוון ולוחץ על-ההדק.
הנשק אינו משמיע קול .אני שוב מוציא את המחסנית
מהכיס תוך כדי ריצה ,דורך את הנשק ,מנסה לירות.
ה"עוזי" לא יורה .ואז אני .מרגיש שאני פצוע .מסתבר
שאחד הקליעים כן פגע בי ,דם זרם ממני ואני ממשיך
לרוץ אחריהם לכיוון מטע זיתים .אישה אחת צעקה
שיבואו לעזור להם ,אם היה להם שכל ,היו מבינים
שהרובה שלי תקול ויורים בי אבל הם הסתמכו על כך
שאני רץ אחריהם עם נשק והיו בטוחים שאני רק רוצה
לקצר טווח ולירות בהם .כשנכנסו למטע ,היה לי די שכל
להבין שזה הזמן לחזור .חזרתי לכביש ,ושם המתין לי
חצי כפר .כיוונתי אליהם את הנשק ,כולם נשכבו על
הרצפה בפחד ואני התחלתי לרוץ לכיוון היציאה מהכפר,
מדי פעם מסתובב ומכוון את הנשק
שלא שווה יותר ממטאטא .בכביש
לא הייתה מכונית ישראלית אחת,
ומוניות פשוט ברחו מהנשק שלי.
לפתע ראיתי מכונית פרייבט של
ערבי שניסה לעשות פרסה .ניגשתי
אליו עם "עוזי" שלוף ,התיישבתי
לידו ,מקפיד לכוון את הקנה לראשו.
הוא צעק" :תרחם עליי! יש לי
אישה ,ילדים" .אמרתי לו" :סע
לכיוון היציאה ולא יקרה לך דבר".
הוא נסע כמו מטוס ,ומהר מאד
הגענו לכניסה ליישוב שבי שומרון .פחדתי שיירו בי
מדין רכב של מחבל ,הוצאתי חצי גוף החוצה וצעקתי
לשומר "אל תירה  ",הוא זיהה אותי ,הוריד נשק .הרכב
עצר .יצאתי ואמרתי לנהג" :תברח" .אם קודם הוא טס
כמו מטוס ,כעת עשה זאת כמו טיל .הקצין אמר" :תראה,
אתה מלא דם ,שכב על אלונקה" .הוא הכריח אותי
לשכב .לא הסכמתי .פרקתי את הנשק ואז פתאום נזכר
כדור אחד להשתחרר וכמעט פגע בשומר .קשה לתאר
איזו מהומה נוצרה שם .זה היה הרגע שהבנתי שאני
פצוע ,מדמם ,ושכואב לי .הפציעה הכאיבה לי מאד-
מאד ,ואני ,מאז שחזרתי בתשובה תמיד אמרתי" :תודה
ד' ,כואב לי ,תודה לך ד' ,כואב לי" .הקצין היה בטוח
שלא נפגעתי רק בגוף אלא גם בראש ...אשתי הגיעה עם
כיסא הגלגלים ,ואני צועק" :כואב לי ,תודה ד'" ,עד
שהגיע אמבולנס שפינה אותי לבית חולים .הגעתי לשם
רגע לפני שהגעתי לעולם האמת ,עקב איבוד דם .במשך
תשעה ימים שהיתי בבית החולים ,במהלכם הגיעו אנשי
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שבת פרשת" :בהעלותך"
כניסת השבת19:15 :
יציאת השבת20:28 :
ר"ת20:58 :

ר-חכָ ם ַּבעֹוז;
ּגֶ ֶב ָ
יׁשּ-ד ַעתְ ,מ ַא ֶּמץּ-כ ַֹח.
וְ ִא ַ

(משלי  -פרק כ"ד ,פסוק ה')
אדם חכם ,תמיד עומד בעוז בדבר יראת השם.
ואיש דעת ,העדיף ממנו – מתקדם ביראת השם.

פרשה

וליקחה

לּ-פנֵ י
ֹד--מּכֹלָ ,ה ָא ָדםֲ ,א ֶׁשרַ ,ע ְ
"...וְ ָה ִאיׁש מ ֶֹׁשהָ ,ענָ ו ְמא ִ
ָה ֲא ָד ָמה "...הפעם ,שלא כמו פעם ,מוגש סיפור לילדים:
לְ יַ ד ַהּיַ ַער נִ ְפּגְ ׁשּו ְׁשנֵ י ְצ ָביִ ים .לְ כָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם – ַק ְרנַ יִ ם
"איְך נִ ּכָ נֵ ס ֶאל ַהּיַ ַער ַה ָּסבּוְך
ּומ ֻסלְ ָסלֹותֵ .
ֲא ֻרּכֹותְ ,מפ ָֹארֹות ְ
"ּב ֱא ֶמת ֵאיְך ֶא ְפ ָׁשר?" ָענָ ה
ַהּזֶ ה?" ָׁש ַאל ְצ ִבי ֶא ָחד ֶאת ַה ֵּׁשנִ יֶ .
ַה ְּצ ִבי ַה ֵּׁשנִ י" .יֵ ׁש ַּבּיַ ַער ּכָ לּ-כָ ְך ַה ְר ֵּבה ֵע ִצים נְ מּוכִ יםְ ,מ ֻר ֵּבי
"אז
ֲענָ ִפיםֲ .אנִ י ְמ ַפ ֵחד ֶׁש ַה ַּק ְרנַ יִ ם ֶׁשּלִ י יִ ְס ַּת ְּבכּו ָּב ֲענָ ִפים"ָ .
ָמה ִאם יִ ְס ַּת ְּבכּו? ַמה ּיִ ְק ֶרה?" ָענָ ה ַה ְּצ ִבי ָה ִראׁשֹון" .נִ ָּת ַקע
ָּב ֵע ִצים ,וְ זֶ ה יִ כְ ַאבֲ .עלּולִ ים לְ ִה ָּפ ַצע ,יֵ ֵרד ָּדם וְ יִ ְהיֶ ה ֹלא
"אז ַמה נַ ֲע ֶׂשה?" ָׁש ַאל ָה ִראׁשֹון.
נָ ִעים"ִ ,ה ְס ִּביר ַה ְּצ ִבי ַה ֵּׁשנִ יָ .
אֹותן ,וְ כָ ְך נּוכַ ל
נֹוריד ָ
"א ֶה ְמ ..אּולַ י נְ ַק ֵּצץ ֶאת ַה ַּק ְרנַ יִ ם? ִ
ֶ
לַ ֲעבֹר ַּבּיַ ַער ְּב ָׁשלֹום"ִ ,ה ִּצ ַיע ַה ְּצ ִבי ַה ֵּׁשנִ יֹ" .לאֹ ,לאֹ ,לא!"
"אנִ י ֹלא מּוכָ ן לִ נְ ּג ַֹע ַּב ַּק ְרנַ יִ ם ַה ְמפ ָֹארֹות ֶׁשּלִ י.
ָק ָרא ָה ִראׁשֹוןֲ .
ֵהן ּכָ לּ-כָ ְך יָ פֹות! ֹלא ֶא ְפּגַ ע ָּב ֶהןֲ .אנִ י ַא ְׁש ִאיר ֶאת ַה ַּק ְרנַ יִ ם
ֹאׁשי וְ כָ ְך ֶאּכָ נֵ ס לַ ּיַ ַערֶׁ ,שּכֻ ּלָ ם יִ ְראּו ֵאילּו ַק ְרנַ יִ ם יָ פֹות
ַעל ר ִ
הֹוריד לְ ַע ְצמֹו
יֵ ׁש לִ י"ַ .ה ְּצ ִבי ַה ֵּׁשנִ י ָמ ַׁשְך ִּבכְ ֵת ָפיו וְ ִה ְת ִחיל לְ ִ
ֶאת ַה ַּק ְרנַ יִ ם .הּוא ָע ַבר ֶאת ַהּיַ ַער ְּב ַקּלּותְּ ,ובלִ י ׁשּום ְּב ָעיֹות
יח לְ ַפּלֵ ס לֹו ֶּד ֶרְך ֵּבין ָה ֵע ִצים וְ לָ ֵצאת ִמן ַהּיַ ַער ִמ ִּצּדֹו
ִה ְצלִ ַ
הֹוריד ֶאת ַה ַּק ְרנַ יִ ם,
ַה ֵּׁשנִ יֲ .א ָבל ַה ְּצ ִבי ָה ִראׁשֹוןֶׁ ,שֹּלא ָר ָצה לְ ִ
נִ כְ נַ ס וְ ִה ְס ַּת ֵּבְך ְּב ַענְ ֵפי ָה ֵע ִצים ,נִ ְת ַקל ָּב ֶהם וְ נִ ְפ ַצעְּ .בק ִֹׁשי ַרב
צּוע וְ ָחבּול.
יח לָ ֵצאת לְ ַבּסֹוף ִמן ַהּיַ ַערּ ,כֻ ּלֹו ָּפ ַ
ִה ְצלִ ַ
"ּק ְרנַ יִ ם" ֶׁשּלֹו – לְ ִמי
אז מה קורה לְ ִמי ֶׁשֹּלא מּוכָ ן לְ וַ ֵּתר ַעל ַה ַ
בֹוּה ֵמ ַעל ּכֻ ּלָ ם?
ֶׁש ִּמ ְתּגָ ֶאהֶׁ ,ש ַּמ ְרּגִ יׁש ֶאת ַע ְצמֹו ּגָ ַ

שב"כ לחקור אותי .ביקשתי להשתחרר .הרופא אמר:
"זה פיגוע ירי ,אינך הולך"" .אני הולך" ,עניתי .הוצאתי
את האינפוזיה והתלבשתי כדי ללכת הביתה .הרופא
אמר" :אם אתה מתעקש  -תחתום ותלך הביתה" .זה מה
שעשיתי ,עברו מספר שנים .נאלצנו לעזוב את שבי
שומרון בגלל ההתקפים של אשתי .עברנו ליישוב אלעד.
יום אחד אומרת לי אשתי" :במשך  15שנה אתה סועד
אותי בכיסא גלגלים ,מסייע לי ,מטפל כי כל כך יפה ,אני
אמליץ עליך בשמים" .עניתי לה" :מה הדיבור הזה
פתאום? בואי תמליצי כאן ,אני אסתפק בזה"" .אני
יכולה לבקש ממך משהו?" "עד חצי המלכות ,אבל
הכתר אצלי" ,חייכתי .היא קצת התרגזה" .בסדר",
אמרתי לה" ,אני עבד ,את שפחה ,כך זה נשמע טוב
יותר?" היא צחקה ואמרה" :טוב ,תחזיר את הכתר
ומהר "...ואז הוסיפה" :אני רוצה שתבטיח כי מתי
שאמות  -תתחתן"" .אל תדברי ככה .כשתגיעי עד 100

להקדשת העלון לרפואה ,זיווג ,ע"נ וכד'
052-6971199

אלף בינה

אלף בינה

עוד אעביר אותך את הכביש בכיסא
גלגלים מדגם מרצדס" .אבל היא
ביקשה שאבטיח ,ואני שתקתי .לא
הבטחתי .ובאותו לילה אשתי נפטרה .היא הייתה
צדיקה ,כולה לב טוב ,תפילות ,מצוות ומעשים טובים,
הסתלקה היישר לגן עדן ,שנתיים התאבלתי עליה ולא
הצלחתי לקיים את מה שביקשה ,אבל אז הציעו לי
אישה שהייתה כמו הנשמה התאומה של אשתי
הראשונה ...טובת לב ,צדיקה ,נשמה טובה ,כולה מצוות
וחסדים .הרגשתי כאילו אשתי שלחה אותה כדי שיהיה
לי טוב אחרי כל השנים הקשות .החתונה התקיימה
ברמת גן ,בכולל של הרב דוד לוי המכונה 'דדה'' .דדה'
שווה סיפור בפני עצמו .בילדותו לקה במחלת הפוליו,
שהותירה אותו משותק בגפיו .הוא חזר בתשובה בשנות
בחרותו והתחתן עם רבקה ,שהייתה נכה כמותו ובעלת
תשובה .דדה ורעייתו ידועים כאנשי חסד בכל רמ"ח
אבריהם .ביתם היה פתוח לרווחה בסעודות שבת ,וכולם
זכו לאירוח כיד המלך ,כאילו הם בני ביתם .הם גם עסקו
בהחזרה בתשובה מטעם 'קרן וולפסון' ,וכך הכירה
רעייתו רבקה את רעייתי השנייה יהודית ,הם היו
מעורבים בשידוך והחתונה שלנו כאמור התקיימה
בכולל שלו .בעקבות החתונה ,נקשרה נפשי בנפשו של
דדה ,ומכיוון שרעייתי הייתה חברה קרובה של רעייתו,
הפכנו לחברים קרובים והתארחנו זה אצל זה .לפני
חמישה חודשים היינו בטבריה בנופש ,דדה נהג ברכב
המותאם לצרכיו ,בעל שני הגאים ,הוא היה נכנס אליו
עם עגלת הנכים ,מקבע אותה וכך היה נוהג .נהגתי
לכנות את דדה בשם 'הרץ המהיר' .למרות נכותו הקשה
היה זריז ומגיע בשנייה ממקום למקום ,ובמקום שיעזרו
לו היה עוזר לכולם .זה היה נופש מקסים .רעייתי יצאה
לקניות ,ואני ישבתי ולמדתי .בשעה  12:30התקשר דדה
וביקש" :תצטרפו אלינו ,אנחנו נוסעים לחורשת טל".
אמרתי לו" :תיסע ,ואני אסע עם הרכב שלי" .אבל דדה
התעקש" :אנחנו נוסעים יחד" .אשתי לקחה שקית עם
מנגו והתיישבה לצדה של רבקה ,שישבה על כיסא
הגלגלים ,ואני נכנסתי ליד הנהג ,דדה .ילדיהם ישבו
במושב האחורי .נסענו ,בדרך ,אשתי מציעה" :תיתן
לדדה לאכול מהמנגו" .אמרתי" :הוא נוהג ,הוא לא יאכל
מנגו עד חורשת טל" .הגענו לצומת מגדל .כפי שסיפרתי,
לרכב המשוכלל של דדה היו  2הגאים ,אחד רגיל ואחד
קטן ,למטה .צומת מגדל היא פיתול שמאלה ,דדה לקח
את ההגה לשמאל ,עבר את הפיתול וניטה להחזיר לימין,
אך ההגה פשוט לא עבד .דדה התאמץ ,הרכב חותך
למסלול השני ופתאום אני רואה משאית מולנו .אני
מסתכל על דדה הלחוץ ומסתכל על המשאית .דדה
מנסה להזיז את ההגה ימינה ואינו מצליח ,המשאית
מתקרבת במהירות ,ונהג המשאית  -במקום להוריד את
המהירות  -מגביר ,אולי חשב שיצליח להתחמק מאתנו.
ניסיתי להסיט את ההגה הרגיל .הוא היה נעול .ואז
הגיעה המכה ...חשתי את המשאית נכנסת בנו בכל
הכוח ,אולי איבדתי את ההכרה לשניות ספורות ,אך
ברגע שהתעוררתי הייתי בתוך הרכב המעוך ,מרגיש
כאבים עצומים ,אבל חי ,וכהרגלי אני צועק" :תודה רבה
ד'" ,זה מה שצעקתי באותו רגע" :כואב לי ,תודה ,תודה,
כואב לי" .אני רואה שהרכב נפגע לגמרי .רואה אנשים
רבים מתגודדים ,פורצים את הדלת שלי ,אוחזים בי ,ואני
מרגיש כאילו קורעים את גופי ,אני
צועק" :כואב לי ,אבל תודה ,הכל
ממך" .חילצו אותי מתפתל

לע"נ שאול

מכאבים ,והשכיבו אותי על הארץ ,אני בוהה באוויר
ומחכה שיוציאו את אשתי .אני רואה שפורצים את
הדלת האמצעית ,מחלצים את רבקה הנכה ,אשתו של
דדה .כולה המומה ,אבל חיה .הם הניחו אותה לידי
ופתאום אני רואה שמוציאים מהאמצע אלונקה גבוהה
ובה אדם מכוסה .אני מבין שזו אשתי היקרה .אני צועק:
"תורידו את השמיכה ,אתם חונקים אותה" .האנשים
הרגיעו אותי" :זה בסדר" ,ואני הבנתי שהבסדר הזה הוא
הכי לא בסדר שניתן לחשוב עליו .האמבולנס מגיע,
מפנה אותי לבית החולים 'פוריה' ,שם נותנים לי זריקות
מורפיום להרגעת הכאבים האיומים ,וזה לא עוזר .אני
בוכה" :כואב לי ,תודה לך ד"' .הובילו אותי לטיפול נמרץ
ובדרך אמרו לי שדדה נהרג במקום .אני רואה את הבן
והבת של דדה לידי ,פצועים והמומים .שאלתי" :מה
שלום יהודית ,אשתי?" הם לא ענו ,אף שידעו .מסתבר
שצלעותיי נשברו ,הכתף התפרקה ,הטחול שלי רוסק,
רצועות הכתף נקרעו ,דימום פנימי ,כאבי תופת ,אבל
לבי חרד וקצת ידע מה עלה בגורל רעייתי ...לאחר מספר
שעות מגיע שוטר ואומר לי" :אפשר לשאול אותך האם
אתה יודע מה שלום יהודית אשתך?" כשהוא שאל ,מיד
הבנתי" ,היא נפטרה ?" שאלתי "כן" .הרגשתי שכל
עולמי מתמוטט עליי .איוב ,שעבר את כל הייסורים,
אמר" :למה אלוקים?" והקב"ה ענה לו" :אני בראתי את
העולם ואל תשאל שאלות" .הרגשתי כמו איוב .לא
שאלתי שאלות ,אבל הרגשתי שעולמי חרב עליי .בבוקר
הכניסו אותי למחלקה ,שם חיכו לי הרב בוגנים והרב
פרוש .מסתבר שחיכו כל הלילה ,צדיקים שכמותם .הם
שאלו אותי" :ראובן ,אתה רוצה לעבור לבית חולים
במרכז?" עניתי בחיוב .זה היה יום שישי ,העלו אותי על
אמבולנס .נסענו בסירנה ,ובתוך  35דקות הגענו לתל
השומר .היו לי קרישי דם שנעו לכיוון הלב ,די באחד כזה
כדי להוביל למוות .הגעתי לחדר טראומה ,ובהמשך
הסירו לי את הטחול בניתוח .זה סיפור חיי .איבדתי שתי
נשים טובות ,צדיקות ומיוחדות ,ועדיין אני מודה לבורא
עולם על שבכלל נתן לי אותן .אשתי הגיעה אליי בחלום.
היא אמרה" :למה אתה בוכה? אני בעולם האמת ואתה
בעולם השקר ,ואני אתפלל עליך שתשב אתי" .זה עודד
אותי .החלטתי שאקדיש עצמי ללימוד תורה ולילדיי
היקרים ,אשב ואלמד ,והקב"ה יעזור לי אני מודה לכל
האלפים שהתפללו לשלומי ,והמסר מהסיפור שלי
לאנשים הוא :אם אני אחרי כל מה שעברתי ,מודה
לקב"ה לא רק עכשיו אלא בתוך שיא הכאבים והאסון,
זו תביעה לכל אחד ואחד שברוך ד' יש לו בן זוג וילדים
בריאים ,ופרנסה  -גם אם בדוחק  -עדיין צריך להודות
לקב"ה על כל רגע ורגע .כאשר שכבתי ירוי ,שותת דם,
אפוף בכאבים בפתח היישוב שבי שומרון ,צעקתי:
"כואב לי ,תודה ד'" ,ושנים רבות לאחר מכן בצומת
מגדל ,כשכולי מרוסק ,ומבין שרעייתי היקרה והצדיקה
אינה בין החיים זעקתי" :כואב לי ,תודה ד'" ,זה לא היה
מתוך מחשבה ,אלא מהרגשה פנימית .אני מאחל לכולם
שלא ידעו כאב בחייהם ,ודאי לא כפי שחוויתי בחיי,
אבל קורא לכם :אחזו בחייכם והודו לד' כי טוב כי לעולם
חסדו ,וגם אם בכל זאת תיתקלו בכאב קטן ,תמיד תזכרו
את הזעקה שלי" :כואב לי ,תודה" לך ד'".
(אנשים מספרים על עצמם)

בן שלמה ומרים תירם ז"ל

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

לרפואת הלן בת חנה

רבי מרדכי מלכוביץ

נקודה למחשבה

הבקבוק

"...לו היו יודעים בעלי תאוות
את התענוג הגדול של המצוות ,היו משקיעים
עצמם בקיומם"...

השאלות

שלכם

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

שאלה:
שלום .אשתו של אחי אמורה ללדת ואבא שלנו
נפטר לפני חודש .רציתי לדעת אם מותר לקרוא
לילד על שם אבא שלנו?
תשובה:
אין לקרוא על שם אדם שנפטר צעיר ,או על שם
אדם שהיה מזלו רע .אולם אם משנה קצת משמו
כגון שהיה קרוי ישעיהו ושינה שמו לישעיה וכדו'
שוב אין קפידא ,וכן אם יוסיף שם נוסף מלבד שם
המת ,שוב אין להקפיד ומותר.
שאלה:
שלום הרב .רציתי לשאול אם מותר לטוס לחוץ
לארץ כדי לטייל?
תשובה:
לא הותר לצאת לחו"ל אלא לצורך לימוד תורה
או לישא אשה או לצורך פרנסה אבל לצורך טיול
אסור לצאת לחוץ לארץ.
כמבואר בדברי הרמב"ם (פ"ה ממלכים ה"ט) :אסור
לצאת מארץ ישראל זולת לד' דברים בלבד ,ואלו
הם:
א .ללמוד תורה ב .לישא אישה .ג .להציל מן
העכו"ם ויחזור לארץ .ד .וכן יוצא הוא לסחורה.
והוסיף עוד  :אבל לשכון בחוץ לארץ אסור ,אא"כ
חזק שם הרעב וכו' עכ"ד.
ומבואר מדבריו שאע"פ שיציאתו לחו"ל יציאת
עראי היא ,מכל מקום לא הותר הדבר אלא בשדעתו
לחזור .וכן כתב הכסף משנה בדעתו.
ומשמע שלשאר הדברים אסור לצאת אפילו
יציאה ארעית בלבד וכל שכן שלצורך טיול בעלמא
שאסור.
וכ"כ במשנה ברורה (או"ח סימן תקל"א ס"ק יד)
דלצורך הרווחה או ראיית פני חבירו מותר לצאת
משא"כ לצורך טיול דאסור .וכ"פ בשו"ת יחווה
דעת חלק ה סימן נז.
שאלה:
כבוד הרב .אחי גר בישוב שבו יש מכולת אחת,
והוא פתח מאפיה ,ובעל המכולת גם הוא מתכוון
לפתוח מאפייה .מה ההלכה אומרת במצב הזה?
האם מותר לבעל המכולת לפתוח עסק מתחרה
לעסק של אחי?
תשובה:
לפי ההלכה מותר לבעל המכולת לפתוח מאפייה,
למרות שהמאפייה קדמה לו ,ואין כאן ענין של
השגת גבול.
*מקורות וביאורים לשאלות ניתן למצוא באתר המוסדות
לשונית "שאל את הרב".

לרפואת שמחה יחיאל בן סולטן

מעשה בית הדין

שלומי עבד במסעדה יוקרתית ונהג לשמור לעצמו את בקבוקי
היין כדי להזדכות עליהם ,יום אחד הגיע לקוח שקנה בקבוק יין,
לאחר ששילם קם ממקומו ודרש את הבקבוק בחזרה ,אך התברר ששלומי שפך את
היין כדי לשמור לעצמו את הבקבוק .הלקוח כעס וביקש את היין ששילם תמורתו,
ובעל המסעדה שקלט את השיטה של שלומי מיהר לתבוע אותו רטרואקטיבית על כל
הבקבוקים ששמר לעצמו .מה דעתכם?

השאלה משבוע שעבר
תעשה טובה
"תעשה לי טובה!" ,ביקש אלי מאריאל ,בן הדוד
שלו שגר בירושלים" ,ראיתי בעיתון מודעה על
פולקסוואגן גולף שנת , 2005ביד שנייה ובמצב
מצויין ,₪ 45,000דיברתי עם המוכר בטלפון
והוא לא מוכן לרדת מהמחיר ,אח שלי ראה
אתה אוטו והוא במצב מצוין .אני אפקיד לך
בבנק את הכסף ,ותעשה לי טובה תקנה עבורי
את האוטו ,וכשאתה מגיע ביום רביעי לחתונה
של ניצה בחיפה תבוא עם האוטו ,ואני אשלם לך
מונית בחזור" .אריאל הסכים בחפץ לב לעשות
לאלי את הטובה הזאת ,וניגש לרחוב הסמוך
שם התגורר בעל הרכב .אריאל היה מטבעו
טיפוס של משא ומתן ,הוא לא היה יכול לשאת
את המחשבה שמישהו פרסם מודעה עם מחיר
סופי" ,תמיד חייבים להתמקח" ,זה היה המוטו
שלו ,והוא התכונן לעשות זאת גם הפעם .הוא
הגיע למוכר ובכוח השכנוע שלו הצליח אריאל
להוריד את מחיר הרכב ל 40,500₪ארבעת
אלפים וחמש מאות שקלים פחות .הוא היה
מאושר ,והיה בטוח שההפרש שייך לו ,הרי
אלי הפקיד לו בבנק ארבעים וחמישה אלף,

ל"ט מלאכות

הכותב

ּכֹותב היא אחת מל"ט מלאכות
ְמלֶ אכֶ ת ַה ֵ
האסורות בשבת ,כשם שהיו נעשים במשכן.
כאשר היו מתאימים את הקרשים זה לזה,
היו כותבים אות אחת על קרש זה ואות אחת
על הקרש השני וכך ידעו להתאימם זה לזה.

א .כתיבה ביד שמאל( ,למי
שאינו איטר ,או שאינו שולט
בשתי ידיו ),או כתיבה בגב היד
או ברגל או במרפק או בפה
אסור מדרבנן.
ב .החותם ע"י טביעת אצבעות
– חייב מן התורה.
ג .משום כותב – אין לצלם
במלצמה אפילו שהיא ללא
מנגנון חשמלי וכן צילום
מסמכים.
ד .וכן אין להקליט משום
כותב.

אז ברור שההפרש שייך לו .אבל שנודע לאלי
שאריאל שלשל לכיסו ₪ 4,500הוא כעס מאוד,
וטען שמדובר בהונאה ושהסכום הזה שייך לו,
"אם היית בא בעצמי לקנות" ,טען אלי" ,גם אני
הייתי מתמקח ,ומצליח להוריד את המחיר".
"לא נכון!" התנגד אריאל" ,לא היית מצליח,
אני פשוט מומחה במשא ומתן! אז זה שייך לי".
ומה אתם חושבים? למי הכסף?
תשובה בקצרה:
נראה שאלי ואריאל יצטרכו להתחלק בהפרש
המחיר.
תשובה בהרחבה:
בגמרא במסכת כתובות מצאנו מחלוקת
בין חכמים לרבי יוסי על אדם שעשה רווחים
מכסף של מישהו אחר ,לדעת חכמים הכול
הולך לבעל הכסף ,ולדעת רבי יוסי מתחלקים
שניהם ברווחים .הבאנו גם את דברי הראשונים
שנחלקו בטעם הפסיקה של רבי יוסי :לדעת
רש"י הסיבה לחלוקה היא כיוון ש"ממון המוטל
בספק חולקים" ,ולדעת הרי"ף הסיבה היא
כיוון שהרווח נעשה בכסף שיש לו בעלים ,ולכן
הם צריכים להתחלק .עד כאן תמצית הדברים.
וכעת נעבור לעניין שלנו :בסיפור שלנו אריאל
טרח לשכנע את בעל הרכב להוריד את
המחיר ,ואם כן,כיוון שלא נוכל לומר שיש כאן
ממון המוטל בספק ,שהרי ברור שהוא הוריד
את המחיר לאריאל ,ולכן לדעת רש"י הכסף
שייך לאריאל .אבל לדעת הרי"ף ,עדיין הכסף
שבעזרתו הרוויח אריאל שייך לאלי ,ולכן
עליהם להתחלק[ .בנושא דומה הביא הבית
יוסף(חושן משפט סימן קפ"ג) דוגמה בשם
הראשונים על אדם ששלח שליח להביא חוב
מגוי שהיה חייב לו ,ואותו גוי התבלבל ושילם
יותר ממה שהוא חייב( ,וכידוע שההלכה היא

שטעות גוי –אם רוצה ,מותרת) .והביא שם את
דעתו של רבנו תם שהרווח שייך לבעל הכסף,
כלומר למשלח ,ואת דעת הר"י שהכסף שייך
לשליח ,בגלל שבעל הכסף בכלל לא קשור
לטעות של הגוי ,שהרי הגוי היה יכול לטעות גם
בהקשר אחר ,כך שהרוויח אינו תוצאה ישירה
של הכסף ,ולכן השליח יכול לזכות בסכום
הזה ].אמנם ,בנידון שלנו ,שהרווח שהרוויח
השליח (אריאל) היה בגלל הכסף של המשלח
(אלי) בזה בוודאי גם הר"י יסכים שאפשר
להתחלק בכסף .מסקנת הדברים :לאור
האמור עולה כי כל דבר שהרווח בו הוא צדדי
ולא קשור ישירות לכסף של המשלח ,ולמשל
אם השליח מצא מציאה בתוך הסחורה שהוא
קנה למשלח ,וכדומה ,בכגון זה הרווח שייך
כולו לשליח ,משום שבעל הבית לא קשור
לענין .אבל עם הרווח קשור ישירות לכסף של
המשלח ,וכגון שהשליח הצליח להוריד את
המחיר ,או שהשליח קיבל מתנה בגלל הקניה
שהוא קנה וכדומה ,שאפשר בהחלט לומר
שבלי הכסף של המשלח הוא לא היה משיג
כלום ,וכמובן שגם בלי המאמץ של השליח
לא היה כלום ,בזה תהיה ההלכה ש"חולקים"
בגלל שבסופו של דבר שניהם שותפים ברווח
הזה (כיוון שהפוסקים האחרונים מסכימים
שצריך לחוש לדעת הרי"ף) .אבל אם אריאל
היה קונה לעצמו את הרכב במחיר נמוך ,ואחר
כך מוכר אותו לאלי במחיר גבוה יותר ,בוודאי
שהרווח היה שייך
לו ,כיוון שהוא
השתמש
לא
בכסף של אלי
כדי לעשות את
הרווח.

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

זמרת הארץ

שום  -אנטיביוטיקה יעילה מחקרי מעבדה שנערכו לאחרונה באוניברסיטה של
מינכן ,גרמניה ,יכולים להסביר מדוע יכול השום לשמש תרופה כה פעילה להצטננות
השכיחה .במחקרים אלה נמצא שהשום מקטין במידה מובהקת את פעילותו של
מפעיל כימי של דלקות ,הנקרא  NF kappa-B. NF kappa-Bעצמו מופעל כחלק מהתגובה הדלקתית של
המערכת החיסונית לאורגניזמים פולשניים ולרקמה פגועה .לפני שני מחקרים שתוצאותיהם פורסמו לאחרונה
נראה שהשום הוא בעל יכולת אנטיביוטית ניכרת ,אפילו נגד גזעים שהפכו עמידים לתרופות רבות .מחקר אחד
שנערך במרכז הרפואי של אוניברסיטת קליפורניה הראה שמיץ שום – אף אם דולל לכדי 1:128
מריכוזו המקורי ,הוכיח פעילות אנטיבקטריאלית מובהקת נגד קשת שלמה של גורמי מחלות
למתיצילין ולסיפרופלוקסאצין,
ובהם גזעים עמידים לאנטיביוטיקה ,כמו סטאפילוקוקים עמידים ֶ
אנטרוקוקים עמידים לואנקומיצין ,ופסאודומונס אארוגינוזה עמיד לסיפרופלוקסאצין.
במחקר שני נמצא ששום עיכב סטאפילוקוקוס ֻא ָא ֶר ָאס ( )MSRAעמיד למתיצילין שנלקח
מחולים והוזרק לעכברים MSRA .הוא אחד ממיני הבקטריות העמידים לאנטיביוטיקה,
ששכיחותו בבתי החולים עלתה במידה דרמטית בשנים האחרונות( .יש להתייעץ עם רופאים)

